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 ةـدمـــاملق
 نطاق البحث وحتليل املصادر :

ة بعد ىتمام فكري وحضاري بعالم الشرق، تأسس بوصفو مؤسسة فكريا  إن االستشراق ىو
بأن العالم  ربذ تعززت قناعة رجال السياسة والكنيسة في الغأن فشمت الحروب الصميبية، إ

حوال المسممين والعالم الشرقي عمومًا، وقد االسالمي ال يمكن إخضاعو بالقوة فمجأوا الى دراسة أ
لمانيا، التي لم حدى تمك المراكز أنوع المراكز التي انطمقوا منيا وا  تنوعت اتجاىات المستشرقين بت

بمميزات لم تتوفر ، بعد أن انفرد يبدأ االستشراق بدايتو الحقيقية فييا إال أوائل القرن الثامن عشر
لمان عمى األغمب لم تسيطر عمييم الغربية األخرى، فالمستشرقون األ لدى االستشراق في البمدان
، كما عرفوا باندفاعيم سالم والمسممينرية، ولم يتصفوا بالعداء تجاه اإلأىداف استعمارية أو تبشي

 أن تطورات منتص  القرن التاس  عشر وأوائل دب العربي وحبيم لتعمم المغة العربية، إالنحو األ
دخمت  ًة ثم سياسية وعسكرية، إذلماني دواف  اقتصادية بدايالقرن العشرين جعمت لالستشراق األ

لماني وجيًا آخر، فكان فرنسا، وىذا ما جعل لالستشراق األبريطانيا و تنافسي م  لمانيا في سباق أ
 س فون اوبنيايم.خير مثال عمى تمك المرحمة المستشرق ماك

المعنونة ومن ىذا المنطمق جاء اختيار شخصية المستشرق اوبنيايم موضوعًا لمدراسة 
ية من لما احتمتو ىذه الشخصدراسة تاريخية(،  0435 – 0651فون اوبنيايم  )المستشرق االلماني

 خالل األلمانيةوالتأثير المباشر عمى السياسة لماني من جية، موق  بارز في االستشراق األ
ولى والثانية من جية أخرى. فضاًل عن نشاطو وحماسو من أجل توثيق الحربين العالميتين األ

 ودراسة المجتم  الشرقي ونقل مشاىداتو وتجاربو الشخصية في الشرق الى العالم الغربي.

 ورحالتو لمشرق  حبو اوبنيايم المستشرق  وظ  كي :  التالي تبيان الرسالة شكاليةإ وتحاول
 تمك في المتنوعة االستعمارية لمانياأ مصالح خدمة في االستخباراتية وجيوده واكتشافاتو، العممية،
 .؟ لمانياأ أعداء ضد سالحاً  في الشرق  قوميالعقيدة الدينية واالنتماء ال استخدم كي  و ؟ المرحمة

 .الرسالة خالل من ه األسئمةىذ عمى جابةاإل الباحث حاول و

 مقدمة وأربعة فصول، أعقبيا خاتمة وقائمة لممصادر .تكونت الرسالة من 



 

 المقدمة..............

 

 2 

. (0644 – 0651رحالتو العممية  نشأتو وماكس فون اوبنيايم: )الفصل األول:  تناول
وركز ، 0642 – 0651دراستو -نشأتو  –والدتو ول: عمى ثالثة مباحث، قدم المبحث األ وجاء

، وجاء المبحث الثالث:  0642ر الى لبنان، سورية، ديار شم   المبحث الثاني عمى: رحمة اوبنيايم
رحمة أوبنيايم من وتضمن ثالث نقاط، أواًل:  ،نبولالى العراق والخميج العربي واستا رحمة اوبنيايم

 الى استانبول رحمة اوبنيايم، ثالثًا: لمانيانياية رحمتو والعودة الى أالموصل الى بومباي، ثانيًا: 
0644 . 

، (0402-0645 ط أوبنيايم السياسي واآلثاري نشا)تضمن الفصل الثاني المعنون: 
ة، وتضمن المبحث الثاني: لمانية في القاىر دوره في القنصمية األ حث األول: مبحثين، درس المب
، 0402 -0411ن والتنقيب في تل حم  برلي -في مشروع سكة حديد بغداد دور اوبنيايم الرسمي
، ثانيًا: التنقيب في تطور عمل اوبنيايم في القاىرة ونتائجومى نقطتين، أواًل: عوجاء ىذا المبحث 

 .آثار تل حم 

الحرب العالمية لمانية خالل دور اوبنيايم في الدعاية األ)ان: جاء الفصل الثالث بعنو 
 مقترحات اوبنيايم وخططوالمبحث االول: تناول ثالثة مباحث. ، ويق  في (0406-0403االولى 

سباب اختيار اوبنيايم لتولي وتضمن ثالثة نقاط. أواًل: ظروف وأ، 0403 لنشر الدعاية األلمانية
 إعالن: ثالثاً  ،0403 في تشرين األول لمانيةالحكومة األ يًا: مذكرة اوبنيايم الى، ثانميام الدعاية

 العالم الى األلمانية البعثات عمل في اوبنيايم دور رابعًا: ،اوبنيايم عمل وتطور العثماني الجياد
، جاء في لمانيةرق في نشر الدعاية األخبار الشدور وكالة أ. أما المبحث الثاني: اإلسالمي

. وتضمن المبحث وميام الوكالة ات، ثانيًا: نشاطأخبار الشرق  وكالةل الداخمي التنظيمنقطتين، أواًل: 
تين، أواًل: لقاء وجاء في نقط 0406 -0404لدعاية لمحرب المقدسة دور اوبنيايم في االثالث: 

ومصير الدعاية  بالد الشام رحمة اوبنيايم الى ، ثانيًا:0404مير فيصل بن الحسين اوبنيايم م  األ
 .0406لمانية حتى عام ألا

، (0435-0406ومواقفو السياسية  ةوالعممي ةثريوبنيايم األأ اتنتاج) :الفصل الراب تناول 
ظل المتغيرات والعممية في اوبنيايم األثرية  نجازاتول : إالمبحث األتناول  :مبحثينتضمن 
لمانيا النازية ة أاوبنيايم في رسم سياسدور ، وركز المبحث الثاني عمى: 0424-0406السياسية 
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وسط في الحرب العالمية ألأواًل: مقترحاتو تجاه الشرق ا: ، وجاء في نقطتينوسطتجاه الشرق األ
 . وفاتو ثانيًا: الثانية،

 حتليل املصادر:

مقتضيات فصوليا،  بعتمدت الرسالة في محتوياتيا عمى عدد من المصادر، تنوعت بحسإ 
 Lionelمان )كتاب المؤرخ االسكتمندي ليونيل غوس :برزىافي مقدمتيا الكتب األجنبية ومن أ يأتي

Gossman:المعنون )  

(The Passion of Max von Oppenheim: Archaeology and Intrigue in the Middle 
East from Wilhelm II to Hitler) 

  (.ىتمر الى الثاني فيميمم من األوسط الشرق  في التآمر و اآلثار عمم: اوبنيايم فون  ماكس شغ )

 معمومات عمىالحتوائو  أفادت منو الرسالة بشكل أساسي وىو كتاب بالمغة االنجميزية
وصفو ( ب0435-0651عن سيرة حياة ماكس فون اوبنيايم ) ودقيقة قيَّمة تفصيمية ،وثائقية تاريخية
ثم انصاعت الى الرغبات والمصالح  واىتمت بثقافاتو، حبت الشرق أبرز الشخصيات التي أ من

المعمومات التاريخية  بعض ، وقد غمب عمى ىذا الكتاب طرحلمانية في بالد الشرق الرسمية األ
ي استقى ، وبالرغم من المعمومات الغنية التي ذكرىا الكتاب عن اوبنيايم والتمادبية نوعًا بصورة أ

، لكنو لم يذكر الكثير من تفاصيل حياة المؤل  أغمبيا من وثائق أرشي  وزارة الخارجية االلمانية
 .لةساسي وكبير في ثنايا الرسافاد الباحث من ىذا الكتاب بشكل أوقد أ، أدواره السياسيةاوبنيايم و 

 Seanميكن )مك يكي شينمر الة بشكل كبير من كتاب المؤرخ األما أفادت الرسك
McMeekin)  : المعنون 

(The Berlin –Baghdad express : the Ottoman empire and Germany's bid 
for world war) عالمية(  لحرب وألمانيا العثمانية المبراطوريةارىان : بغداد – برلين حديد سكة )                                                                                 

، و لمانيةسياسي لوزارة الخارجية األرشي  الالكتاب عمى الوثائق الميمة من األوقد اعتمد  
، وتتركز د الى مدة الحرب العالمية االولىالعديد من الكتب الوثائقية وغيرىا من البحوث التي تعو 
نية في لمايتو لخدمة مصالح االمبراطورية األفحوى الكتاب حول الدور الذي قام اوبنيايم بتأد
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نجاح مشروع سكة حديد برلين والت إبرزىا المصالح االقتصادية التي تمثمت في محا، ومن أالشرق 
 بغداد . 

( (Wilfried Loth und Marc Hanischمفريد لوث و مارك ىانش يما كتاب فأ 
 لمعنون:ا

 (Erster Weltkrieg und Dschihad: Die Deutschen und die Revolutionierung des 
Orient). 

  (.الشرق  في والثورة األلمان: والجياد العالمية الحرب)

التي قام بإعدادىا مؤرخون  فقد جم  عددًا من البحوث الوثائقية، بالمغة االلمانيةكتاب 
، عمى الطريقة االلمانية في الحرب البحوث التي ركزت عمى ) الجياد، وتعددت مواضي  تمك لمانأ

 ودور ماكس فون اوبنيايم في اشعال الثورة االسالمية في المناطق الخاضعة لمدول االستعمارية في
فارس  وبحث اخر عن الحرب المقدسة ورحمة الكابتن فريتز كالين في العراق وبالد، الحرب

( واعتمد  لمترجم كيرت بروفر صديق اوبنيايموبحث تناول دور المستشرق وا، مبعوثًا المانياً  وصفوب
عمى عدد من وثائق وممفات وزارة الخارجية االلمانية والكتب النادرة التي تعود الى مدة الحرب 

 العالمية االولى وما بعدىا .

العموم المؤرخ البروفيسور في  (Donald M. Mckaleدونالد. ام. مكال ) وبالنسبة لكتاب 
 War by revolution: Germany and great Britain in the Middle) االنسانية، المعنون:

east in the era of world war I).                                                             

                                                              (الحرب عن طريق الثورة: ألمانيا وبريطانيا العظمى في الشرق األوسط في عيد الحرب العالمية األولى(. 

س في الحرب العالمية دراسة شاممة عن التناف فيوأفادت منو الرسالة بشكل كبير وأساسي   
ت الدولتان ، درس فيو المؤل  كي  خاضن الشرق االوسطاديوبريطانيا في ميلمانيا االولى بين أ

صميين عمى الثورة ضد الدولة االخرى ، أي محاولة تحريض السكان األالحرب عن طريق الثورة
دة مكانية استغالل الوحلمان وأبرزىم اوبنيايم حول إة األفكار القاد، وركز عمى أعمييمالمتسمطة 
، من خالل التأثير عمى السمطان العثماني ألجل مناشدة كل في حالة نشوب الحرباالسالمية 
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ادية اعر المعطانيين في مصر واليند والياب المشالمسممين في العالم لمنيوض بالثورة ضد البري
 فغانستان . الى ليبيا والحبشة وبالد فارس وأ خرى وصوالً ليم في البالد االسالمية األ

ربية والمترجمة فال نخفي عدم العثور عمى مصدر عربي أو مترجم أما المصادر الع 
ن أىم كتاب عربي من الجدير بالذكر أ و ،يتعرض لسيرة المستشرق اوبنيايم بشكل منفرد وخاص

لمانيا ، ىو كتاب ) أل السياسي والدبموماسي الوبنيايموثائقي درس بشكل ضمني جزءًا من العم
ستاذ في الجامعة ( لممؤل  عبد الرؤوف سنو، األوالعشرين  واالسالم في القرنين التاس  عشر

رير فون اوبنيايم ن ممفات وتقاالوثائق الميمة م المؤل  دااعتمالى ىمية الكتاب أ  عودوت ،المبنانية
 رشي  السياسي لوزارة الخارجية االلمانية .الموجودة في األ

انية لماالسالم في الدعاية األذ ركز عمى الكتاب إفي سالة من الفصل الثاني فادت الر أ 
برز ، ومن أاتي لمدعاية وتقنياتيا ومضامينيا، والنشاط المؤسسخالل الحرب العالمية االولى

  الفكر السياسي العربي ، كما تناول موقاستخبارات الشرق برئاسة اوبنيايممؤسساتيا ىي وكالة 
 فعال الشعبية من تمك الدعاية .وردود األ

م االسالمي( لممؤل  التركي قيصر )السمطان عبد الحميد الثاني والعال المترجم كتابالأما  
ركز الكتاب عمى فقد ، م1101م، ثم بالطبعة العربية عام 1116أ. فرح فصدر بالمغة التركية عام 

الثاني  فيميمم االمبراطورلمانيا و سياسة أبرزىا منيا الرسالة، أ فادتأ واضي  الميمة التيعدد من الم
، لممسممين خميفةً  صفتوصداقتو ب لمؤيدة لإلسالم من خالل التقرب من السمطان العثماني وكسبا

، ىميا خطة اوبنيايمدول الوفاق و أ لمانية لحشد العالم االسالمي ضد كما درس الكتاب الخطط األ
 .االلمانية  ودور العديد من المستشرقين والعمماء االلمان في خدمة الدعاية

 أىميا التي توفرت لمباحث، فون أوبنيايم،المستشرق عدد من مؤلفات  الرسالة منأفادت 
مغة االلمانية الى المغة كتاب )من البحر المتوسط الى الخميج ( المكون من جزئين، والمترجم من ال

التي تنقل فييا بين ارجاء  0642المؤل  عن رحمتو في عام ، وىو عبارة عن مذكرات كتبيا العربية
 أغناه، اًل الى العراق والخميج ثم اليند، وصو سالمي انطالقًا من لبنان وسوريةلم العربي واالالعا

، وعن تنقالتو المدروسة واىتماماتو حوال البالد والناس ىناكايم عن أبالمعمومات التي سجميا اوبني
، ية المعروفةيا م  الشخصيات القبمقامعالقات الصداقة التي أ، و ة واالثرية والجغرافيةالتاريخي

 .ا من المعمومات الميمة والشيق ة، وغيرىاالوروبيين العثمانية، والدبموماسيينوالشخصيات الحكومية 
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فاد أ عمى شكل كتب منفصمة الرحمة كتابالوراق لمنشر بإصدار أجزاء من  دار قامت
 :كل عمى حدة  الباحث منيا 

، نظرًا لألىمية التاريخية الكبيرة التي قامت بيا تمك الطائفة في لبنان (الدروز) الكتاب األول
تيامات كثيرة )رحمة  أما الكتاب الثاني ،وسورية، ولكون ديانتيم ديانة سرية نشأت حوليا حكايات وا 

القتو م  الى ديار شمر وبالد شمال الجزيرة(، تضمن زيارة اوبنيايم لديار قبيمة شمر العربية، وع
عمى )رحمة إلى مسقط عبر الخميج(،  باشا زعيم القبيمة، وركز الكتاب الثالث المعنون فارس 

بعد مغادرتو لمبصرة ومروره بالخميج العربي وصواًل  0642المراحل األخيرة من رحمة أوبنيايم عام 
 وعبوره الى اليند ثم الى مستعمرة شرق أفريقيا االلمانية.الى مدينة مسقط العمانية، 

، والذي اعتبره ( المترجم عن المغة االلمانيةدو)الببعنوان  اآلخر ألوبنيايم ابكتالأما 
، ادت الرسالة من ىذا المؤل  الضخمفقد أ. فن عامًا من العمل في الشرق اوبنيايم حصيمة ألربعي

موسوعة شاممة ، فضاًل عن كونو اوبنيايم كتبيا بنفسوعمى سيرة موجزة وشيق ة عن حياة إلحتوائو 
، ردني العراق وسوريا وفمسطين واألوص  التكوين االجتماعي لمقبائل العربية ف فييا المؤل تناول 

، وموقفيا من وعالقاتيا م  الحكومة العثمانية وأحوال القبائل االجتماعية والسياسية واالقتصادية
حق بيا ، وىو عبارة عن أربعة مجمدات ضخمة ألة المتنفذة مثل بريطانيا وفرنساالدول االستعماري

 مجمدًا خامسًا يحتوي عمى الخرائط والصور التي أعدىا المؤل  خالل أعوام من البحث والتوثيق.

 Rabeh Und" "  تشاد بحيرة ومنطقة رابح" الكتاب الثالث لممؤل  اوبنيايم  بعنوان أما
Das Tschadseegebiet " وىو عبارة عن 0411 عام االلمانية بالمغة برلين في صدر، الذي ،

مير أحد قادة المقاومة االفريقية األ تقرير مفصل رفعو اوبنيايم الى وزارة الخارجية االلمانية عن
وضاع ا في مقاومة االحتالل الفرنسي، وأالسوداني )رابح(، وركز الكتاب عمى تمك الشخصية ودورى
ر باشا رحمة لسوداني الزبيحول األمير ا منطقة تشاد وممالكيا، وتكون الكتاب من مجموعة مباحث

، وانشائو يور رابح عمى مسرح األحداث السياسية، وغزواتو في منطقة تشادمعمم رابح، وبدايات ظ
، وصراعو م  االحتالل الفرنسي، ثم عرج المؤل  عمى وفاة رابح وتفكك إلمبراطورية قوية ىناك

قتساميا بين الدول االوروبية، ونجاح المانيا في االس تحواذ عمى حصتيا من تمك المممكة، مممكتو وا 
ثم ذكر المؤل  وصفًا موجزًا لمدن بحيرة تشاد وىي دارفور، سمطنة وداي، كانيم، باغيرمي، برونو 

 وسوكوتو. 
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غناء مادة الرسالة، وأذكر منيا أطروحة دكتوراه بالمغة ساىمت الدراسات االكاديمية في إ 
 في االلمانية السياسة) :المعنونة ،(Salvador Oberhaus) اوبرىاوس سمفادور لمطالب ،االلمانية
 (االولى العالمية الحرب في الدعاية تاريخ من جزء 0406 الى 0403 من مصر

(Die deutsche Ägyptenpolitik 1914 bis 1918 Ein Beitrag zur 
Propagandageschichte des Ersten Weltkrieges)                                       

 المانيا وتوقعات فكارأ: )بعنوان Secil Deren)بالمغة االنجميزية لمطالب التركي ) طروحةوأ
 . (م0404 – 0641 االدنى الشرق  في لمتوس 

(German ideas and expectations on expansion the near east 1890-1915) 

 العربية بالمغة منيا نشر ما سواء، والبحوث المقاالت بالمغة االنجميزية، وأخرى رسائل  الى جانب
عدد حول موضوع الرسالة، كما ُذيمت الرسالة ب مختمفة لجوانب تعرضت التي االجنبية المغات وأ

 خرائط وصور توضيحية.من المالحق المتنوعة التي ضمت وثائق منشورة، وجدول، و 

 تدرسنيا عدم الحصول عمى مصادر عربية الصعوبات، مفي البداية واجو الباحث بعض 
جنبية، التي لم يكن من السيل شخصية فون اوبنيايم، واعتماد الباحث بشكل تام عمى المصادر األ

الحصول عمييا وترجمتيا، فاألمر لم يخمو من صعوبة صياغة المادة المترجمة بأسموب تأريخي، 
أن الباحث تمكن بفضل هللا وتوفيقو من تجاوز تمك  وىذا ما تطمب وقتًا وجيدًا إضافيين، إال
ظيار الرسالة بالشكل المناسب.  الصعوبات وا 

أخيرًا ال أزعم إني قدمت دراسة متكاممة فالكمال هلل سبحانو وتعالى، ولكن يحدوني األمل 
من أت أن تكون ىذه الرسالة قد بينت الجوانب التي نراىا جديرة باإلىتمام، وألتمس العذر إن اخط

ي من أجل الوصول ضافة خطوة جديدة في طريق البحث األكاديمغير قصد، وحسبي إني حاولت إ
فاضل شاكرًا ليم جيودىم في إبداء ريخية، وأض  ىذا الجيد بين يَدي أساتذتي األالى الحقيقة التا

 مالحظاتيم لتعزيز القيمة العممية لمرسالة، وهللا تعالى ولي التوفيق.

 

   . البـاحـث
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ر وديار ،سىريت ،لبٌاىىل وبٌهاين إأ رحلت: الثاًي املبحث -
ّ
 مش

 .م0611

 

ىل العراق واخلليج العربي إ وبٌهاينرحلت أ: الثالث املبحث -
 واستاًبىل.

 ىل بىهباي.أوبٌهاين هي املىصل إأوالً: رحلت       

 .0611 ىل أملاًياثاًيًا: ًهايت رحلته والعىدة إ        

 .0615 عام ىل استاًبىلإ وبٌهاينرحلت أثالثًا:         
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 :0681 - 0681 دراسته –ًشأته  –والدته  :ولاأل املبحث
تموز  الخامس عشر مففي  ((Max Von Oppenheim اوبنيايـ فوف  ماكس لدو        
(Koln) كولونيا مدينة في بالثراء مشيورة ييودية صوؿأ   ذات لعائمة ـ0751

 وع رؼ لمانية،األ (1)
(Frankfurt) فرانكفورت مدينة في الحرير بتجارة وائلاأل جدادهأ

(2)
 عشر السادس القرف  فالٍ 

 Salomon اوبنيايـ سميماف وىو بنائياحد أبرز أ كثر عندماسطع نجـ العائمة أ ،لمميالد

Oppenheim)) لىإ ثر ذلؾوانتقل عمى إ، العائمة لتجارة الرسمي القانوني الوكيل صبحأ الذي 
ازدادت  عواـوبمرور األ ،لتوسيع المشاريع التجارية وتطويرىا ـ0631 عاـ Bonn)) بوف  مدينة

 االستثمارية المصارؼ حدأ بنائيا في ميداف التجارة والماؿ، فأسستثروات تمؾ العائمة ونشط أ
 &.Sal.Oppenheim jr) (وشركائو األصغر اوبنيايـ سميماف) مصرؼ وىو لمانياأ في الميمة

Cie) في (0717 -ـ0661) ف اوبنيايـويدعى سميما الشباب أفرادىا حد، عمى يد أ0678عاـ 
 . (2) ـ0687 عاـ المدينة تمؾ الى عمالوأ  ونقل كولونيا

 (Abraham) ـابراىا و Simon)) (0712-0771)سيموف  ىما ولديف سميمافل كاف      
 بعد العائمة مصرؼ دارةإ مف (Therese) تيريز والدتيما بمساعدة تمكناوقد  ،ـ(0713-0767)

 شاركواثـ  ،وروبا عموما  آنذاؾ في أ ىميةوأ  شيرة المصارؼ كثرأ الى بجيودىـ وتحوؿ باأل وفاة
                                                           

(، رؼٞك ّٜورٜب ا٠ُ Dusseldorfُٔب٤ٗب ػ٠ِ ٜٗو اُوا٣ٖ ث٤ٖ ٓل٣٘ز٢ ثٕٞ ٝ كٍِٝلٝهف )أروغ ؿوة ٤ًُٗٞٞب:  ((1

ال ك٢ اّ ُْٝ ر٘ز٢ٜ 1241ْٗبئٜب ك٢ اػٔبٍ أ٠ ثٌبرلهائ٤خ ٤ًُٗٞٞب اُز٢ ثلأد اُٖوػ اُل٢٘٣ ا٤َُٔؾ٢ اُن١ ٣َٔ

 ٣٘ظو:ُِٔي٣ل ّ، 1111

 . 111ّ، ٓ 1994، ث٤وٝد، 3ط ،، أٍُٞٞػخ اُزبه٣ق٤خ اُغـواك٤خَٓؼٞك اُقٞٗل

ّ أه٤ْ ك٤ٜب أُؼوٗ 1241كواٌٗلٞهد: اؽلٟ أُلٕ األُٔب٤ٗخ اُز٢ رٔضِذ أ٤ٔٛزٜب ثٌٔبٗزٜب اُزغبه٣خ، كل٢ ػبّ  ((2

، ٝإٔجؾذ ٓوًياً ُِٔئٍَبد أُٖوك٤خ، ٝاهزوٕ أٍٜب ك٤ٔب ثؼل ثؼلك ٖٓ اُزغبه١ األٍٝ ك٢ ٓوبٛؼخ هٝٓجوؽ

األؽلاس ا٤َُب٤ٍخ اُٜبٓخ ك٢ ربه٣ـ أُٔب٤ٗب ٜٝٓ٘ب ه٤بّ )ثؤُبٕ كواٌٗلٞهد( ٝٛٞ ثؤُبٕ ّؼج٢ اٗجضن ٖٓ فالٍ 

ك٤ٜب ع٤ٔغ اُنًٞه ّ، ٝاُن١ كػب ا٠ُ اٗزقبثبد ك٢ ػّٔٞ أُٔب٤ٗب ٝاَُ٘ٔب ٣ْبهى 1141اُضٞهح اُْؼج٤خ االُٔب٤ٗخ ُؼبّ 

 اُجبُـ٤ٖ  ثؼ٤لاً ػٖ االػزجبهاد اُطجو٤خ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو: 

 . 111 -119، ٓ ٓ 3أُٖله ٗلَٚ، ط

(3) Lionel Gossman,  The passion of max von Oppenheim: Archaeology and Intrigue 
in the Middle East from Wilhelm II to Hitler, Lightning source for open book 
publisher,  Cambridge, p. 4 . 
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 ،معيا مصاىرة   بعالقات وارتبطوا (0) (Rothschild ) روتشيمد عائمة مع المصرفية عماليـأ 
 الشركات تمويل في توساىمم بعد، الكبيرة الرأسمالية الجيات مف اوبنيايـ فأصبح مصرؼ سميماف

 النقل ووسائل الحديدية السكؾ بناء منيا عديدة مشاريع بتنفيذ نيتع   التي االلمانية الصناعية
 . (1) الصناعات ومختمف النيري 

 المسيحييف مف مجتمعيا أبناء مساعدة الى ثروتيا خالؿ مف أوبنيايـ عائمة سعت     
 تشمل بأف وفاتيا عند تيريز األـ وصتأ أكثر بعد أف ذلؾ عمى وحرصوا ،سواء حد عمى والييود
 الفيضانات ضحايا مف الفقراء عمى التبرعات نفاؽإ فواصموا ،المحتاجيف الكثير مف العائمة عطايا

 المنح لدعـ كبيرة بمبالغ العائمة ساىمت كما القدامى، والمحاربيف والعماؿ الصناعية، والحوادث
 معيدا   العائمة أنشأت كما الفقيرة سراأل بناءأ مف الموىوبيف ودعـ ،لمانيةاأل بوف  جامعة في الدراسية
 بيف مف وابنييا تيريز كانت فقد الثقافية المؤسساتب اىتماميا الى جانب ،لأليتاـ ودارا   والبكـ لمصـ
 بناء لجمعية الداعميف وائلأ مف و ،0728 عاـ في كولونيا الفف لرابطة المؤسسيف عضاءاأل

 بناء ستكماؿإل الوطنية المشاريع أحد عمى شراؼواإل لمتمويل ـ0731 عاـ أنشأت التي الكاتدرائية
 . (2) الكبيرة كولونيا كاتدرائية

 Albert))لبرت ، وأـEdward)) (0720-0818)دوارد ترؾ سيموف ولديف ىما إ 
   ثبات الوالء لألسرةبمحاولة إ العائمة ازداد االىتماـمور ، ومع تسمميما أ(3) ّ(1134ّ-1912)

                                                           

ُٔب٤ٗخ ػبّ ٠ٍٞٓ ثبٝه ك٢ ٓل٣٘خ كواٌٗلٞهد األاٍزوو عل ٛنٙ اُؼبئِخ اُٖبئؾ ا٤ُٜٞك١ آَْٓ آٍ هٝر٤ِْل:  ((1

ٝث٤زٚ ًبٕ ٣ؼِن  ٜبّ، ؽ٤ش اكززؼ ٓؾَ ُِٖواكخ ٛ٘بى ٍوػبٕ ٓب رؾٍٞ ا٠ُ ٓئٍَخ ٓب٤ُخ ًجوٟ ٝكٞم ثبث1551

ؽ٤برٚ ًبرجبً ك٢  أَْٓ روى اث٘ٚ ٓبئ٤و ثبٝه اُن١ ثلة آُٔب٤ٗخ" هٝر٤ِْل"، ٝػ٘لٓب رٞك٢ األ٣ووأ ثبُِـخ األكهػبً اؽٔو 

ْٗطخ اُوث٣ٞخ، ٓٔب ككغ ٖٓوف ظٜو ػجوو٣زٚ ك٢  اُٖواكخ ٝاألأثٜ٘ب٣ْ، ُْٝ رٔ٘ كزوح ٣ِٞٛخ ؽز٠ ٖٓوف اٝ

ً اٝثٜ٘ ٍْ ٓبئ٤و هٝر٤ِْل ٝػبُ ك٢ بٓبئ٤و ثبٝه اُن١ ػوف ك٤ٔب ثؼل ث ، ٣ٝؼزجوب٣ْ الٍزـالٍ ْٗبٛٚ ٝعؼِٚ ّو٣ٌب

ثبٛوح أّٜو أأُئٍَبٕ اُؾو٤و٤بٕ ٥ٍ هٝر٤ِْل ، ٝىٝعزٚ ا٤ُٜٞك٣خ "عٞرب ّ٘بث٤و"، ٛٔب 1112-1543اُلزوح ث٤ٖ 

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو: أُبٍ ٝاُ٘لٞم

 ٓغل١ ًبَٓ، آٍ هٝر٤ِْل : أُبٍ ػ٘لٓب ٣قِن كُٝخ ٖٓ اُؼلّ اُلهً اُن١ ُْ ٣زؼِٔٚ اُؼوة، كاه اٌُزبة اُؼوث٢، 

 . 12-11ّ، ٓ 2111ٓكْٓن، 

(2) Gossman, Op. Cit, p. 5 . 
(3) Ibid, p. 6 . 

ً ك٢ اكٟ أ( (4  ُجود كول ػَٔ ك٢ ٓغٌِ ٓؾبكظ٢أْبء ؽل٣وخ ؽ٤ٞاٗبد ٓل٣٘خ ٤ًُٗٞٞب، أٓب ٗاكٝاهك كٝها هئ٤َ٤ب

 :٣٘ظو ُِٔي٣ل ّ (، 1911 –ّ 1191فالٍ )  مار٤َٚبً ُِٔغٌِ ئّ ( ٝه1911-٤ًُٗٞٞ1161ب ُق٤َٖٔ ػبٓبً ) ٓل٣٘خ

- Ibid, p. 7 .                                                                                                                             



 .......(0681 -0681الفصل األول: هاكس فىى اوبٌهاين: )ًشأته ورحالته العلويت 

 

 10 

 د اآلثاريوالمساىمة في تشي نشائيةودعـ المشاريع اإل مف خالؿ تقديـ اليدايا الحاكمةاالمبراطورية 
 . (0) سيدا  لألحداث الميمة في تاريخيا، وتجوأبطاليا الوطنيوف  لمانياأ لرموز تكريما  

لمييودية، فقد كانوا أكثر تقبال  وانفتاحا  مع  متعصبَّيفلبرت دوارد وألـ يكف كل مف إ
 قرر فقد ونالحظ ذلؾ مف خالؿ اىتماميما بتعزيز العالقات مع المجتمع المسيحي، ،مجتمعيـ

 وقد ديانتيا واعتنق كولونيا مف مسيحية بروتستانتية فتاة دواردإ تزوجف ،مسيحيتيف مف الزواج ىماكال
 فتاة مف ألبرت تزوج كما ،(1164-1932(Simon Alfred)( سيموف الفريد ىو ولدا   لو نجبتأ

ف اعتنق بعد أ Pauline Engel)) باوليف انجل تدعى يضا  أ كولونيا مف مسيحية كاثوليكية
تموز  الخامس عشر مففي   وبنيايـماكس فوف أ المسيحية عمى المذىب الكاثوليكي، فأنجبت

وكالىما اعتنق  وبنيايـأ لعائمة الوحيداف الوريثاف ىما لبرتوأ ردادو إ ف كل مفوبما أـ، 0751
 . (1) الييودية باألصوؿ المبدأ حيث مف العائمة رتباطإ انتيى فقد المسيحية

 في وعاش ،الكاثوليكية المسيحية الديانة تعاليـ حسب تعميده تـ وبنيايـ في كولونيا وولد أ
يف كاف ليما مف اإلىتماـ المذ  وتحت رعاية والديو  ،(2) المعروفة بالجاه والسمعة ثريةال أسرتو ظل

 القصص بقراءة شغوفا  ىتماماتو وميولو، فأصبح منذ صباه واإلشراؼ عميو وتربيتو بما ينمي ا 
 لو ىديتأ   عندما ندفاعو وحماسو، و زاد إالشرؽ  بالد لىإ وروبييفاأل رحالت عمى واالطالع الغريبة
 الحكايات -فيو يقظتأ حيث ،ميالده عيد في العربية وليمة ليمة لفأ رواية مف مصورة طبعة

ليس بالشيء الغريب تأثره و  ،(3)الشرؽ  لىإ والسفر المغامرة حب - الرواية في الغريبة والصور
 والعالـ الشرؽ  ثقافاتل حب االكتشاؼ في (4)األوروبييف المستشرقيف مف العديد سبقو بالرواية فقد

                                                           

(1) Gossman, Op. Cit , p. 7 . 

(2) Ibid , p. 11 .  
(3) Ibid , p. 12 . 

 ،2114ّكاه اُٞهام، ُ٘لٕ،  ،روعٔخ ٓؾٔٞك ًج٤جٞ ،1ط ا٠ُ اُق٤ِظ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ،ٓبًٌ كٕٞ اٝثٜ٘ب٣ْ ((4

 ٓ5 . 
صو ثبُْوم ٝثلأ ( هل رؤصو ًض٤واً ثزوعٔخ اُوٝا٣خ، ٝرؤW.Goethe)ُٔب٢ٗ كُٞلـبٗؾ ؿٞرٚ أثوىْٛ اُْبػو األ ((5

، ثبإلٙبكخ ا٠ُ أُؼوٝف ثبُل٣ٞإ اُـوث٢ اُْوه٢ ثلاػبرٚ كٌبٗذ كاكؼبً ُٚ ٌُزبثخ ك٣ٞاٗٚ اُْؼو١ا٣ْ٘ـَ ثزغ٤ِبرٚ ٝ

 اُؼوث٤خاُن١ اكززٖ ثٔؼوكخ اُْوم ٝاُِـخ F . Ruckert) )(1511-1166 )اُْبػو االُٔب٢ٗ كو٣له٣ِ هًٝود 

=  ُٔب٤ٗخ آٗب ٓبه١ ٤َّٔ ك٢ألُٔب٤ٗخ، ٝهل فٖٖذ أَُزْوهخ ااٌُض٤و ٖٓ أُئُلبد ا٠ُ اُِـخ األكزوعْ ث٘لَٚ 
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 فقد بترجمتيا (0)(Gallan) غاالف انطواف الفرنسي المستشرؽ  قاـ أف بعد خالليا مف االسالمي
 . (1) عشر الثامف القرف  منذ االوروبييف المثقفيف مف كبيرة مجموعاتب ثرتأ

 ،المصرفي العمل صوؿأ لتعمـ عدي   فأ فراد عائمتوأ أكبر وصفوب الوبنيايـ المقرر مف كاف
 ميتما   يكف لـ أنو الإ ،المناسب الوقت يأتي حينما العائمة مصرؼ دارةإ زماـ ستالـإل مييئ   ليكوف 
  صباهتابع بحماس سبل تحقيق حمـ ، و االسالمي والعالـ الشرؽ ب خفيا   اىتماما   طورو  باألمر
 في سيموف الفريدماـ ابف عمو ، ما فسح المجاؿ أشرؽ مال وحضارات شعوب لدراسة حياتو بتكريس

 . (2) أعواـ لعدة العائمة مصرؼ دارةإ

، عمى الرغـ مف محاوالت والديو الشرؽ  في كمفت وطموحاتو مستقبمو يرى  اوبنيايـ كاف
 الحرس في العسكرية الخدمةكمالو إ بعد بكمية القانوف  التحق والده سترضاءلتغيير قناعتو، وإل

 ثـ ـ0768 عاـ (Strasbourg) رغو اسبر ست جامعة فيفكانت دراستو لعاـ واحد  ،(3) االمبراطوري 
 تخرج ـ0772 عاـ شباط شير وفي (1113ّ -1111) عامي بيف  برليف جامعة في الدراسة كملأ

                                                                                                                                                                                     

ً ؽٍٞ آصبه هٝا٣خ ك٢ ٓٞاعٜخ اُؼبُْ االٍال ٝهٝثبأ)=ًزبثٜب  ٝهٝث٤٤ٖ، كول ُق ٤ُِخ ٤ُِٝخ ػ٠ِ األأ٢ٓ( كٖالً ٜٓٔب

ُ٘ظوح االٍال٢ٓ، كباُْوم ٗظوح اُغٜٔٞه االٝهٝث٢ ا٠ُ هل أؽلصذ رـ٤٤واً ٝاٙؾبً ك٢ ُٜب هأد ثؤٕ روعٔخ ؿبالٕ 

ج٤ٜظ ٕجؼ ٛٞ اُؼبُْ اُأٝ هل رـ٤ود،ٖٓٞٛ اُؼلاء ٤َُِٔؼ  ٍال٢ٓ ٕٛٞ اُْوم اإلأٍبً أاُز٢ ًبٗذ هبئٔخ ػ٠ِ 

كززبٕ ٝاُغٔبٍ اُن١ ال ٠ُ ػبُْ ٖٓ اإلاأٓبّ اُوواء اُـوث٤٤ٖ اُجبة ذ اُوٝا٣خ ٍواه، ٝهل كزؾٝأُؾبٛ ثبُـٔٞٗ ٝاأل

ٕ اُزؤص٤و اُن١ أؽلصزٚ اُوٝا٣خ ػ٠ِ ا، ٝػٔبٍ اكث٤خ ػوث٤خ ه٤ٕ٘خ ٌٝٓزٞثخ ثبُِـخ اُؼوث٤خ اُلٖؾ٠أ٢ ٣غبكٙ كا٣ٌٖٔ 

اء ٍزِْٜ ٜٓ٘ب اُْؼواول رؾُٞذ رِي اُؾٌب٣بد ا٠ُ ٓبكح هٝث٢ ًبٕ رؤص٤واً ؿ٤و ٓ٘ظٞه روو٣جبً، كِاألكة االٝ

 ثلاػبرْٜ األكث٤خ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو: اٝاُوٍبٕٓٞ ٝا٤ٍُٞٔو٤ٕٞ أكٌبه 

ّ، 2116ال٢ٓ، ث٤وٝد، ٍكاه أُلاه اإل، 2 ٛ، أَُزْوهٕٞ األُٔبٕ: اُْ٘ٞء ٝاُزؤص٤و ٝأُٖبئو، ا٤َُل هٙٞإ

ٍال٢ٓ، روعٔخ: دمحم ٗج٤َ فِق، كاه ا٤َُل ُِْ٘و، اُو٣بٗ، ، أٝهٝثب ك٢ ٓٞاعٜخ اُؼبُْ اإل٤َّٔ به١آٗب ٓ؛ 16ٓ 

2111 ٓ ٓ ،ّ59-61 . 

إٔجؼ ٍل٤واً ك٢  ،أُؼبٛل اُلو٤َٗخوم ٝثبؽش كو٢َٗ، كهً ك٢ (: َٓز1515ْ-1646ٗطٞإ ؿبالٕ )أ ((1

ٍزبماً أٗلوزٚ، ُٝٔب ػبك ا٠ُ كوَٗب ُػ٤ٖ ُِجؾش ػٖ ا٥صبه ٝاُ٘وُٞ، صْ هبّ ثوؽِخ ػ٠ِ  1651ػبّ  اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ

، ٝرْ اٗزقبثٚ ػٚٞاً ك٢ ٓغبٓغ ػ٤ِٔخ ًض٤وح، ٖٝٓ آصبهٙ أُٜٔخ أٗٚ أٍٝ 1519ُِـخ اُؼوث٤خ ك٢ ٓؼٜل كوَٗب ػبّ 

 ٖٓ روعْ هٝا٣خ أُق ٤ُِخ ٤ُِٝخ ا٠ُ اُِـخ اُلو٤ٍخ. ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

 . 154، ٓ 1965، اُوبٛوح ،كاه أُؼبهف، 3ٛ، 1، أَُزْوهٕٞ، طاُؼو٤و٢ تٗغ٤

 .16هٙٞإ ا٤َُل، أُٖله اَُبثن، ٓ  ((2

(3) Gossman , Op. Cit , p. 13 . 
(4) Sean McMeekin, The Berlin – Baghdad Express: The Ottoman empire and 
Germany’s bid for world power, Penguin Books Ltd, London, 2010 , p. 18 . 
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وبعد مرور مدة  الرسمية، الدوائر في لمعمليؤىمو  الذي الدولة متحافإ في نجح أف بعد الجامعة مف
 . (0)لمانية األ (Gottingen) فنغوتغ جامعة في القانوف مف شيادة عميا عمى حصل مف الوقت

 منذ اىتـ فقد بنفسو نفسو صنع حيث في عالـ االستشراؽ لو موقع عف بالبحث اوبنيايـ بدأ
 فريدريخ ىو ىؤالء أحد وكاف خاصيف مدرسيف شراؼإ تحت العربية المغة بدراسة مبكرة واتسن

، العربية ما  كبيرا  بتعميمو المغةالذي أبدى اىتما ((Friedrich Wilhelm Mullerمولر ـفيميم
 الشرقية المغات تعمـ كاف لماو  ،حد المميميف والمشجعيف لو لممضي قدما  في تحقيق طموحووكاف أ
 الشرقية الشعوب وأحواؿ بثقافات المستشرقيف و الرحالة اىتمامات وتطوير لنجاح أساسيا   عامال  

 إلنتقالو مشجعا   عامال   كاف أنو إال تاما ، تعمما   يكف لـ واف العربية لمغة اوبنيايـ تعمـ فإف واالسالمية
 إلى والدراسات، الكتب خالؿ مف الشرؽ  ثقافات عمى المباشر غير واإلطالع الشغف مرحمة مف

 .(1)الشرؽ  الى السفر في الرغبة خالؿ مف العممي والبحث الشخصي اإلىتماـ مرحمة

 آلت دارةوأف اإل العائمة مصرؼ دارةإ في العمل عف تماما   معرض والده بأنو اقتنع أف بعد
 الى برحمتو األولى لمقياـ ماليا   ودعم عمى وافق الفريد، سيموف  خيوأ بفا الى الحاؿ بطبيعة
، استانبوؿ ثـ ثيناأثـ  (3)أزمير الى وصموا وقد دواردبرفقة عمو إ ـ0772 عاـوذلؾ  (2)الشرؽ 

، وفي محاولة الشرقية المرأة بأزياء ياخالل اوبنيايـ اىتـ و ،(4) ولى رحالتو الى الشرؽ وكانت تمؾ أ
 منيا منو لفيـ ثقافة المجتمع الشرقي واالرتباط الثقافي بيف مكاف وآخر في الشرؽ، قاـ بجمع نماذج

 القياـ عمى عواـبعد ثالثة أ  العـز عقد حتى التي واصل تطويرىا، اىتماماتو مف حيزا   تشغل وبقيت

                                                           

  . 5، ٓ  1، أُٖله اَُبثن ، طاٝثٜ٘ب٣ْ (1)

 . 1 ، 1ُٖٓٔله ٗلَٚ، طا( (2

(3) Gossman , Op. Cit ,  p. 29 . 

٢ٛٝ ٓل٣٘خ اؿو٣و٤خ هل٣ٔخ ٣ؼٞك رؤ٤ٍَٜب ا٠ُ اُووٕ اُؾبك١  ،ِٛن أُٖله ػ٠ِ رِي أُل٣٘خ ر٤َٔخ ) ٤ٍٔوٗب(أ( (4

، ٣ٝنًو إٔ ٍجت اُز٤َٔخ ٣ؼٞك ٗبٍٙٞ )رو٤ًب( ػ٠ِ اُجؾو أُزٍٜٞػْو هجَ ا٤ُٔالك، روغ ك٢ اَُبؽَ اُـوث٢ ُأل

ا٠ُ اؽلٟ اَُ٘بء صْ رْ رـ٤٤و االٍْ ٤ُٖجؼ )ىٓٞهٗب ( ٝ )ىٓٞهٗب٣ًٞ(، ٝاّزن ٖٓ االٍْ األف٤و اٍْ أُل٣٘خ 

 ؾل٣ش )أى٤ٓو(، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:اُ

 .129، ٓ 1965ٓغٔٞػخ ٓئُل٤ٖ، أٍُٞٞػخ اُؼوث٤خ ا٤َُٔوح، اّواف: دمحم ّل٤ن ؿوثبٍ، اُوبٛوح، 
(5) Dan Diner, Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Band 6, Stuttgart - 
Weimar, 2015, S. 59 .  
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 سابقتيا مف وجرأة طموحا   أكثر وكانت ،(0) 0775 عاـالمغرب في شماؿ افريقيا  الى خرى أ برحمة
 بعض واتخاذ جتماعيةإ عالقات قامةفي إ المغربيةتواجده في مدينة فاس  أثناء نجح حيث

والعادات والحياة  الميجات معرفةو  ، مف أجل زيارة األماكفالمحمييف السكاف مف لو المساعديف
سواؽ الشعبية وشاىد عف كثب معامالت البيع والشراء وأنواع السمع، كما كما تواجد في األ ،العامة

 . (1) بالرقيق الممتمئة المحمية النخاسة سواؽأسجل مالحظاتو عف 

 لتطوير ميما   دافعا   ا،ممدتي قصر مف الرغـ عمى الشرؽ  لىإ وبنيايـأت ي رحم   شكمت  
 رسمية بصفة سفارهأ تنفيذ مف تمكنو حكومية وظيفة عمى لمحصوؿ سعى حيث وأىدافو طموحاتو

 شيرة مف مستفيدا   ،الخارجية وزارةوال سيما  ،االلمانية الحكومية الدوائر جناح تحت العمل لو وتتيح
 السمؾ في وظيفة عمى لمحصوؿ وزارةال لىإ رسمي طمب بتقديـ 0776 عاـ فبادر المالية، عائمتو

 فوف بسمارؾىيربرت  لمانيةاأل الخارجية وزير قبل مف فضر   طمبو إال أف ،االلماني الدبموماسي
(Herbert von Bismarck) 

 .(3)ألسباب تتعمق بأصولو الييودية (2)

 موقفو بالقوؿ: بسمارؾوبرر  

 المباقة عديمي يصبحون  فانيم موىوبين كانوا وان حتى الييود ألن الشيء ىذا ضد أنا "

فضاًل  ،(ييودي) سامي بأنو مشيور فيو اسمو ماأ مرموقة مناصب عمى حصموا نإ وممحين

                                                           

 
(1) Kadir Kon, Almanya’nin  Islam Stratejisi mimarlarindan Max Von Oppenheim 
Vebu Konudaki ÜÇ memorandumu, Tarih Dergisi, Sayı 53, İstanbul, 2012, S. 218 .  
(2) McMeekin, Op. Cit , p.p. 18 - 19 . 

 Otto vonٝرٞ كٕٞ ثَٔبهى )أاثٖ ىػ٤ْ اُٞؽلح االُٔب٤ٗخ (: 1914-1149ٛوثود كٕٞ ثَٔبهى ) ((3
Bismarckٕجؼ ا٠ُ ؽل ثؼ٤ل ٓزؤصواً ثٞاُلٙ، ٝر٤ِٔناً ُٚ، ٝاٗظْ ك٢ ٝهذ ٓجٌو أ، 1149ٍّٝٝ (، ُٝلَ ك٢ ًبٕٗٞ األ

ًبٕ ٓزٌَٔبً ثزؼ٤ِٔبد ٝاُلٙ ثلهخ، كفَ ك٢ ؽت ع٢ٗٞ٘ ٝ ،٠ُ1154ّ اُقلٓخ ك٢ ٝىاهح اُقبهع٤خ ػبّ آٖ ّجبثٚ 

(، ٝاؽلح ٖٓ ٤ُBeuthen) Elisabeth von Corolath ( )1139 – 1914ياث٤ش ًبهٝالس ث٤ٞصٖ أ٤ٓوح ٓغ األ

ّٝـَ ٖٓ٘ت ٝى٣و فبهع٤خ أُٔب٤ٗب  ،ؼج٤خ ك٢ أُغزٔغ اُواه٢ ك٢ ثو٤ًُٖضو ّعَٔ ٝاألم٠ً ٝاألاُْق٤ٖبد األ

 : ُِٔي٣ل ٣٘ظو (.1191-1116ُِٔلح )

Jonathan Steinberg, Bismarck a Life, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 32.       
(4) Gossman, Op. Cit, p. 33 . 



 .......(0681 -0681الفصل األول: هاكس فىى اوبٌهاين: )ًشأته ورحالته العلويت 

 

 14 

 نإ سعداء يكونوا لن عمييا لمحفاظ دوماً  سعىأ التي الدبموماسية ىيئتنا عضاءأ بقية إنعن 

 . (0) " المال من الكثير جمع استطاع اً بارع باهأ ألن فقط صفوفيم بين ييودياً  ضفتأ

 الى لموصوؿ وبنيايـأ ماـأ عائقا   شكمت الييودي صلاأل مسألة فأ اتضح مف ذلؾ
 ،(1) )السامية( ىو معاداة الييودية في تمؾ المرحمةتجاه الذي كاف سائدا  ألف اإل ذلؾ ،طموحاتو

 عف المناصب الرسمية كاف يةالييود صوؿذوي األ بعادأف إال إ ،الكاثوليكية وعمى الرغـ مف نشأتو
 .لمانية الرسمية بشكل عاـوالدوائر األ  الخارجية وزارة نتيجتياإ التي العمل مبادئ مف ساسيا  أ مبدأ  

 لمعمل مزاولتو مع تزامنا   و دبموماسية وظيفة عمى الحصوؿ في ولىاأل محاولتو فشل إف 
 وحضارات معرفةو  لمشرؽ  ندفاعو وشغفولـ يثنو عف إ كثيرا ، اليو منقطعا   يكف لـ الذي القانوني
الشعوب تاريخ  دراسات منيا أخرى  بمجاالت ىتماـواإل دراساتو توسيعفأخذ عمى عاتقو  و،وثقافات
 الثقافات في ضميعا   عالما   منو جعمت التي شوريةاآل الدراسات ضمنيا ومف القديـ والتاريخ ،البدائية

 الجغرافية، الجمعية وعضوية برليف، في الممكي المتحف وىيأ لو الحصوؿ عمى عضوية المتنوعة،
 . (2) يضا  أ برليف في مقرىما الجمعيتيف وكال البدائي التاريخ جمعيةو 

                                                           

 
(1) Quoted in: Gossman, Op. Cit, p. 33 . 

َجذ ٤ُِٜٞك ك٢ اُؼٖو اُؾل٣ش ٕلبد ال ٣ٌْٜٔ٘ اُزقِٔ ٜٓ٘ب، كج٤٘ٔب ًبٕ ثٍٞغ ا٤ُٜٞك١ ُٗ ٓؼبكاح اَُب٤ٓخ:  ((2

ائٔبً مهاػ٤ٜب، كبٕ ك٢ أُب٢ٙ إٔ ٣زقِٔ ٖٓ ٣ٞٛزٚ رٔبٓبً ػٖ ٛو٣ن اُزٖ٘و ٝكفٍٞ ا٤ٌَُ٘خ اُز٢ ًبٗذ رلزؼ ُٚ ك

فند أاُزل٤َو٣خ ُإلَٗبٕ ٝ إٌُٞ ٝاُز٢ ٛنا اُجل٣َ ُْ ٣ؼل ٓطوٝؽبً ك٢ اُؼٖو اُؾل٣ش ٓغ ظٜٞه اُ٘ظو٣بد أُبك٣خ 

٘ٚ اُلٌبى ٜٓ٘ب ٜٓٔب ثنٍ ٣ٌٔػوه٤خ ال  ٝهاص٤خ ماد عنٝه ٓبك٣خٕجؾذ أا٠ُ ا٤ُٜٞك١ ثؤٕ ٍٔبرٚ ٝفٖبئٖٚ  ر٘ظو

ٍبً ػوه٢ ا٠ُ أبه٣ـ اُؾل٣ش ُٔؼبكاح ا٤ُٜٞك ػ٠ِ ؽوًبد ٤ٍب٤ٍخ، ٣ٝؼٞك اُز، ٝهل رؾٍٞ ًوٙ ا٤ُٜٞك ا٠ُ ٖٓ عٜٞك

٤ُٜٞك ِٙغ ك٤ٜب، ٝٓغ ٝهٝثب ٝمُي ٓغ ا٤ٜٗبه اُجٞهٕخ اُز٢ ًبٕ ُجؼ٘ ا٤ُُٖٞٔٔ اأّ ك٢ ٍٜٝ 1153ػبّ 

ً ٤َٓؾ٤بً طَ ثوأٍٜب. ٝهل أٌٍ هٌ اُجالٛ األهزٖبك٣خ اُز٢ أفند راُٖؼٞثبد اإل ُٔب٢ٗ أكُٝق ٍزًٞو ؽيثب

ً ػبّ اع ّ ٝرٞعٚ ا٠ُ اُجوعٞاى٣خ اُٖـ٤وح ًٝنُي ا٠ُ ا٤٤ُٜٖ٘ٔ اُن٣ٖ ًبٗٞا ٣زٖٞهٕٝ أْٜٗ ٙؾ٤خ 1151زٔبػ٤ب

ل ا٤ُٜٞك ٣ٝواْٛ فطواً ٤ٛٔ٘خ اُوأٍٔب٤ُخ ا٤ُٜٞك٣خ ػ٠ِ االهزٖبك، ٝٛوػ مُي اُؾية ٓلٜٞٓبً ػ٣ٞٚبً ُِو٤ٓٞخ ٣َزجؼ

٤ٜٞك، هلٓذ ػو٣ٚخ ُِؾٌٞٓخ األُٔب٤ٗخ ِٛجذ ّ ػٖجخ أُؼبك٣ٖ 1111ُِ، ًٔب أٍَذ ك٢ ثو٤ُٖ ػبّ ٖٓػ٠ِ األ

ٝهق ع٤ٔغ أٌّبٍ اُٜغوح ا٤ُٜٞك٣خ اُز٢ ًبٗذ رزلكن ٖٓ عٜخ ثُٞ٘لا ٝإٔ رٖله رْو٣ؼبد إلٍزجؼبك ا٤ُٜٞك، ٝهل 

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1112ُػول أٍٝ ٓئرٔو ك٢ُٝ ُٔؼبكاح ا٤ُٜٞك ػبّ 

 . 146، ٓ 2116كاه اُْوٝم، اُوبٛوح،  ،1طػجل اُٞٛبة ا٤َُٔو١، ٍٓٞٞػخ ا٤ُٜٞك ٝا٤ُٜٞك٣خ ٝا٤ٗٞ٤ُٜٖخ، 

  . 5، ٓ  1، طثٜ٘ب٣ْ، أُٖله اَُبثناٝ (3)
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 خرفقدـ طمبا  آ ،لمانياأل الدبموماسي السمؾ دخوؿ في محاولتو ةعادإ عف  وبنيايـأ لـ يتواف  
 الذي الدعـ قوة مفعمى الرغـ  لسابقو مشابيا   عتراضا  إ  واجو وقد ،0780عاـ  الى وزارة الخارجية

 في لمانياأ سفير (0) (Paul Graf Von Hatzfeld)غراؼ فوف ىاتزفمدبوؿ  الكونت مف بو حظي
 ،Hermann G. Von Hatzfeld)) فوف ىاتزفمدىيرماف  المقرب وصديق ووالد آنذاؾ،بريطانيا 

ورئيس الدائرة السياسية في الوزارة فريدريخ  الخارجية وزارة مسؤولي ألف ،طمبو ر فض أيضا   فأ الإ
 الدبموماسية لمخدمة اوبنيايـ قبوؿ بأف رأوا ،(1) (Friedrich Von Holstein) فوف ىولشتايف

 .(2)لمتقديـ  نفسو العرؽ  مف خريفآ ويشجع بواباأل سيفتح

 : قائال  الرفض  سبابأ حوؿ ىاتزفمد لىإتب ىولشتايف كف

 ولىاأل  المنصب، ليذا تأىمو عدم في اً سبب كانتا غيره عن تميزاه صفتان لديو وبنيايمأ "

 يختمفون  ولكنيم الييود من الكثير لدينا يعمل ونحن صول ييودية،ييودي من أبوين ذوي أ أنو
عائمة اوبنيايم صاحب   رب نأما الصفة الثانية أ ،كمييما وليس ييودي ميمأ او باىمأ نأ اذ عنو

                                                           

 
غ ٘، ٝهل أه1112 -1154اٍزبٗجٍٞ ٖٓ ُٔب٤ٗب ك٢ أّـَ ٖٓ٘ت ٍل٤و (: 1911-1131ؿواف كٕٞ ٛبريكِل ) (1)

ُٔبٕ بٛ األػلك ٖٓ اُٚجهٍبٍ ازْ ك ُٔبٕ ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ،جبٛ األاَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ ثزؼ٤٤ٖ ػلك ٖٓ اُٚ

 لفَثَٔبهى ًبٕ هاكٚبً ُِز ألَٕٔبهى ُزؤ٤٣لٙ ك٢ رِي اُقطٞح، ثاٝرٞ كٕٞ ه٘بع ا ًٔب أكٟ كٝهاً ك٢ ٍزبٗجٍٞا٠ُ ا

ُٔب٤ٗخ ا٠ُ هٍبٍ اُجؼضبد اُؼٌَو٣خ األاه٘ؼٚ ثؤٕ أٌُٖ ٛبريكِل  َٓؤُخ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝال ٤ٍٔب ك٢ أَُبئَ اُقبهع٤خ

 ٣٘ظو: ،و٣بً ألُٔب٤ٗبٍٞهبً ػٌَاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ  ٖجؼُٔب٤ٗب ٍٝزأثبُ٘لغ اٌُج٤و ػ٠ِ ؼٞك اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٤ٍ

كهاٍخ ك٢ اُظوٝف  1914، كفٍٞ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ ٛبٛو ى٣٘ت ػجل أُطِت

 . 151ّ ، ٓ 2114، أَُزٖ٘و٣خ، بعَز٤و ؿ٤و ْٓ٘ٞهح، ٤ًِخ اُزوث٤خٝاألٍجبة، هٍبُخ ٓ

ّٔبٍ ّوم  ُٔب٤ٗخاأل ثِلح ّل٤لدّ ك٢ ٤ٗ1135َبٕ  24ك٢  ُٝل(: 1919-1135كو٣له٣ـ كٕٞ ُْٛٞزب٣ٖ ) (2)

ثو٤ُٖ، ًٝبٕ االثٖ اُٞؽ٤ل ُٞاُل٣ٖ ٤َٖ٘ٓ، ؽ٤ش ًبٕ ٝاُلٙ ك٢ اَُبكٍخ ٝاُضالص٤ٖ ٖٓ ػٔوٙ ٝٝاُلرٚ ك٢ اُقبَٓخ 

 عبك ك٢ ّجبثٚ ػلح ُـبد، ٝثؼل كهاٍزٚأبئِزٚ ًض٤واً ٖٓ ؽ٤برٜب ك٢ اَُلو، ٝهل ، هٚذ ػٝاألهثؼ٤ٖ ؽ٤ٖ ٝالكرٚ

قبهع٤خ ٕجؼ ػٚٞاً ك٢ ٝىاهح اُأَْ اُوب٢ٗٞٗ ك٢ اُؾٌٞٓخ اُجو٤ٍٝخ، ٝهل ا٠ُ اُو ك٢ عبٓؼخ ثو٤ُٖ، اٗظْ ُِوبٕٗٞ

 االٓجواٛٞه ػٜل ك٢ رؤص٤واً  ًضواأل االُٔب٤ٗخ اُقبهع٤خ ا٤َُبٍخ ٕ٘بع ٖٓ ًٝبٕ ،ّ كٕٝ اٗوطبع1156ٓ٘ن ػبّ 

 : ٣٘ظو ُِٔي٣ل ٍِطخ ًج٤وح ٖٓ ٝهاء اَُزبه،ُْٝ ٣ٖجؼ ٝى٣واً ُِقبهع٤خ ٌُ٘ٚ ٓبهً  اُضب٢ٗك٤ِِْٜ 

- Norman Rich, Friedrich Von Holstein: Politics and Diplomacy in the Era of 
Bismarck and Wilhelm II, London, 1965, p. 3 . ; 
- Helmut Rogge, Friedrich von Holstein German statesman, Encyclopedia Britannica, 
2009.  https://www.britannica.com/biography/Friedrich-August-von-Holstein.               
(3) Gossman , Op. Cit , p. 34 .  

https://www.britannica.com/biography/Friedrich-August-von-Holstein
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 وبنيايمأل  استثناء حصل فإذا المجتمع من فئة ىكذا من كثيرة طمباتعمى  نحصل ونحن ،مصرف

 .(0) " مشكمة يسبب سوف ذلك نفإ

 ممؤسساتل  نتمائووا كاديمياألوبنيايـ طور عممو إال أف أمف تمؾ المعوقات وعمى الرغـ  
 ذلؾ سبيل وفي الشرؽ، الى فعمية بحثية برحالت ، ولـ يتراجع عف مساعيو لمقياـبمده في  العممية
 أعدف كبر،أ نطاؽ عمى الشرؽ  في البحثي بعممو ليبدأ ـ0781 عاـ المحاماة في العمل مف استقاؿ
 في المختصيف العمماء مف صغيرا   فريقا   جمعخالؿ العاـ نفسو ف البحثية رحمتو في نطالؽلإل العدة

 العـز وعقد والمترجميف، ،الشرقية بالثقافات الميتميفعدد مف و  والجغرافية، كاآلثار متنوعة مجاالت
 . (1) والدينية الثقافية ثارهآ عمى والتعرؼ الشرؽ  مباىج تذوؽ  عمى

 لىالتوجو إب لمشرؽ  بداية رحمتو أف تكوف  0781 عاـفي النصف األوؿ مف  أوبنيايـ قرر
 بصفتيا أحد  تاريخية شيرة مف بو تمتعت لما نظرا   ،مدروسا   المدينة لتمؾ ختيارهإ كافو  ،(2) القاىرة

 شرؽ،مال في والثقافي الديني التأثير مراكز ىـأ  ومف ،واالسالمية العربية الحضارة عواصـ برزأ
ف في الجزائر، ثـ انتقل ثـ انتقل الى وىرابعض مدنيا  زارو وعبر الى المغرب  ،سبانيافإنطمق نحو إ

 ،ىمية وجاذبية خاصة بالنسبة لوليا أ التي كاف طرابمس ى ال، كما واصل رحمتو فوصل الى تونس
كمل طريقو نحو مصر فوصل الى لعمماء الذيف رافقيـ في الرحمة وأثـ افترؽ عف بعض ا

 يعيش كما وعاش شعبي، حي في بيتا   وسكف شيرأ سبعة طواؿ في القاىرة ثـ استقر ،(3)االسكندرية
 بناءأ وتقاليد وعادات سالـاإل روح وليدرس العربية بالمغة معرفتو يعزز لكي ،محميوف ال المسمموف 
 .  (4) العربي العالـ مشرؽ  الى تقوده فأ ليا يضق   أخرى  لبعثات أفضل عدادا  إ  نفسو وليعد ،المدينة

                                                           

(1) Quoted in: Gossman, Op. Cit, p. 34 . 
(2) McMeekin, Op. Cit , p. 19 .  
(3) Eugene Rogan, The fall of the ottomans: the great war in the Middle East 1914-
1920,  London, 2015 , p. 26 . 
(4) Wilhelm Treue, Max Freiherr von Oppenheim: Der Archäologe und die Politik, 
Historische Zeitschrift, Bd. 209, Oldenbourg, 1969, S. 44  

كاه اُٞهام، ُ٘لٕ،  ،وعٔخ: ٤ْ٤َٓ ٤ًِٞ ٝ ٓؾٔٞك ًج٤جٞ، رؾو٤ن: ٓبعل ّجور ،1ط ،، اُجلٝاٝثٜ٘ب٣ْ ٓبًٌ كٕٞ (5)

2114،ّ  ٓ52 .  
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دارة يتولى إ فأ في ملاأل فقد الذي والدهعمى مساعدة مالية مف  الرحمة تمويلعتمد إ  
 حيث لماني،األ لالستعمار الباب فتح نشاطات في دورا   يؤدي فأ منو طمبف ،مصرؼ عائمتو

 بعد ،وروبيةالتوسع خارج القارة األمجاؿ  في بنفسيا لممساىمة آنذاؾ الكبيرة المالية البيوت توجيت
 ماـأ بواباأل غالؽا  و  (0) سياسة العزلة ىي طويمة لفترة االلمانية الحكومة سياسة كانت فأ

 انتيجيا اوتو فوف  التي السياسة تمؾ ،(1) اوروبا في السياسية لمشكالتا لحل لمتفرغ ستعماراال
 المصالح دعـ لمحاولة االلمانية بالرأسمالية دفع ما وىو ،(2) (Otto von Bismarck) بسمارؾ
 ترؾ قبيل المسيطرة ىي االستعمار مجاؿ في الدخوؿ عف االبتعاد سياسة كانتإذ ، االلمانية المالية
 . (3) موراأل مقاليد بسمارؾ

 العربية الشخصيات برزأ مع متينة صداقة عالقات بناء عمى القاىرة في وبنيايـأ حرص
ظيار وكاف لمشيخ دورا  كبيرا  في إ ،(4) عبده دمحم الشيخ الكبير المصمح مع التقى فقد سالميةواإل

                                                           

ؽٍٞ  عاُٖواخ روّٞ ػ٠ِ رغ٘ت اُلفٍٞ ك٢ ػ٠ِ ٤ٍبٍ 1191هٖبئٚ ػٖ اَُِطخ ػبّ اؽز٠  ثَٔبهى ؽبكع (1)

فوٟ ٝفٖٕٞبً ٜبح ُز٘بكٌ اُلٍٝ االٍزؼٔبه٣خ األأَُؤُخ اُْوه٤خ ) َٓؤُخ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝأها٤ٜٙب( ٝروًٜب ِٓ

٣خ هغبالد اُزغب٢َُِٔٔ ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ اُاُزـِـَ آٖ أعَ ثلالً ٖٓ مُي هًي عٜٞكٙ  ،ثو٣طب٤ٗب ٝكوَٗب

ً ػ٠ِ ٚ ك٢ اُٞهذ ، ٌُٝ٘ٝاالهزٖبك٣خ ٝاُضوبك٤خ ب٢ٗ ٓوًي اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُض٣زيػيع ٕ ال أٗلَٚ ًبٕ ؽو٣ٖب

، ٝهبّ ثزٞظ٤ق ٗلٞم اَُِطبٕ ُز٤ََٜ رـِـَ أُب٤ٗب ل١ اُلو٤٤َٖٗ ٝاُجو٣طب٤٤ٖٗؤ٣ػوبة ٍوٞٛ  رٌٞٗ ٖٝٓو ثأك٢ 

 ٣٘ظو:ُِٔي٣ل ّ ، 1115ٝ  1115ػب٢ٓ  ٝٓ٘بٛٚخ ٗلٞم كوَٗب ك٢ ّٔبٍ اكو٣و٤ب ث٤ٖ 1116ك٢ ىٗغجبه ػبّ 

ٓ  ٓ ،2115، اُلواد، ث٤وٝدكاه ك٢ اُوو٤ٖٗ اُزبٍغ ػْو ٝاُؼْو٣ٖ،  ٍالُّٔب٤ٗب ٝاإلأ، ٍ٘ٞ ػجل اُوإٝف

152- 153 . 
ّ، 1996، كاه اُلٌو اُؼوث٢، اُوبٛوح، 1951-1115اُز٤بهاد ا٤َُب٤ٍخ أُؼبٕوح  ،اُجطو٣ن ؾ٤ٔلػجل اُ ((2

ٓ115 . 

 Brandenburg)، ك٢ ٓوبٛؼخ ثواٗلٗجٞهؽ )1115ُٝل ك٢ ٤َٗبٕ : (1191ّ -1115)اٝرٞ كٕٞ ثَٔبهى  (3)

االُٔب٤ٗخ،  ، اّزٜو ك٢ ًٞٗٚ هبئل اُٞؽلح٣٘بٗل كٕٞ ثَٔبهىكوك ا٠ُ اُْوم ٖٓ ثو٤ُٖ، ٝٛٞ االثٖ اُواثغ ُإلهطبػ٢

 ،ٓجواٛٞه٣زٜباٍوبٛ ا، ثؼل اٗزٖبهٙ ػ٠ِ كوَٗب 1151ُٝٔب٤ٗخ ثؼل ه٤بٜٓب ك٢ ػبّ ٓجواٛٞه٣خ األُإلَٓزْبه ٝأٍٝ 

 ال٣بد األُٔب٤ٗخ اُغ٘ٞث٤خ ٓغ ٌِٓٔخ ثو٤ٍٝب، ٝإٔجؼ ِٓي ثو٤ٍٝب آجواٛٞهاً ألُٔب٤ٗب ثبٍْ ك٤ِِْٜ األٍٝ،ٝ كٓظ اُٞ

 :  ُِٔي٣ل ٣٘ظو 
- J. Ellis Barker, Modern Germany: her political and economic problems, her foreign 
and domestic policy, her ambitions, and the causes of her success, London, 1909, p. 
23; Steinberg, Op. Cit, p. 12 . 

 اُوبٛوح، ،ه٣ـ اُؼالهبد اُل٤ُٝخ ٝااله٤ٔ٤ِخدمحم ٖٗو ٜٓ٘ب، اُق٤ِظ اُؼوث٢ كهاٍخ ك٢ رباُ٘جوا١ٝ ٝ كزؾ٤خ( (4

1911 ٓ ،292 . 
ارغٚ ا٠ُ اُغبٓغ  ،جِلاد أُٖو٣خ ٝر٠َٔ )ؽٖخ ّج٤ْو(ؽلٟ اُاُٝل ك٢ : (1915ّ – 1149ّ)دمحم ػجلٙ  (5)

األىٛو، كجوىد ّق٤ٖزٚ ٝاٍزوالُٚ اُلٌو١ ك٢ ٍ٘ٚ أُجٌوح، كِْ ٣وز٘غ ثبُؼِّٞ اُل٤٘٣خ ٝاُِـ٣ٞخ ثَ أٙبف ا٤ُٜب = 
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 تجاه أفكاره مف الكثير وبنيايـ تكويفأ ستطاعإ خاللو ومفالجانب المشرؽ والحضاري لإلسالـ، 
 صداقتو ستغالؿبإ فقاـ ،لمانيةاأل الخارجية وزارة ثقة كسب حاوؿكما ، (0)الديف االسالمي وعقائده 

وأكد لو  ،Gerhard Rohlfs (1)))جيرىارد رولفس  ةفريقياأل الدراسات في المختص لرفيقو
 ، وسعى مف(2)ستطاعتولمانية بأي شكل مف األشكاؿ قدر إة المصالح الوطنية األدماستعداده لخ

أمال  في  الوزارة في المؤثريف والدبموماسييف المسؤوليف مف عدد مع وثيقة عالقات قامةالى إ خاللو
ثر عمى أ تمكف وقد رسمية،ال صفةال البحثية لرحالتو يضيفل ،لمانياأل الدبموماسي مسمؾل ترشيحو
 قسـ مدير Paul Kayser) ( باوؿ كايزر مثل ،الشخصيات مف العديد مع الصداقة كسبذلؾ مف 

 إلى أىمية أكثر أخرى  برحالت لمقياـ الطريق لو سيل مما ،لمانيةاأل الخارجية وزارة في المستعمرات
 جية، مف العممية دراساتو وا عداد الشرقي العالـ بشؤوف  خبرتو تطوير خالليا مف أراد الشرؽ،
 لتكوف  واإلسالمي، العربي العالـ أوضاع عف التقارير إعداد خالؿ مف األلمانية المصالح وخدمة
 بشكل األلماني الدبموماسي السمؾ في قبولو ثَّـ ومف بعممو االلمانية الخارجية وزارة إعجاب في سببا  

 .(3)أخرى  جية مف رسمي

                                                                                                                                                                                     

ً ك٢ ٓلهٍخ كاه اُؼِّٞ ك٢ ٖٓو، ًٔب ارغٚ ا٠ُ اُٖؾبكخ ٝر٠ُٞ أٓو ٕؾ٤لخ  = اُؼِّٞ اُطج٤ؼ٤خ، كؤٕجؼ ٓلهٍب

ؾ٤لخ هأ١ ٝاثزٌبه ٝرغل٣ل، ٖٝٓ ٓجبكئٚ اإلٕالؽ٤خ اُلػٞح ا٠ُ اُٞهبئغ أُٖو٣خ، اُز٢ إٔجؾذ ػ٠ِ ٣ل٣ٚ ٕ

  ُِٔي٣ل ٣٘ظو :   اُزغل٣ل ٝٓزبثؼخ ٓزطِجبد اُؼٖو ٝٓوز٤ٚبرٚ، ٝ كػب ثْلح ا٠ُ االٗلزبػ ػ٠ِ اُضوبكخ األٝهٝث٤خ،

 .24 -21، ك د، ٓ ٓاُوبٛوحُٜالٍ، كاه ا رؾو٤ن: ٛبٛو اُط٘بؽ٢، ٓبّ دمحم ػجلٙ،ٓنًواد اإل دمحم ػجلح،

(1) Donald M. Mckale, War by Revolution: Germany and great Britain in the Middle 
East of world war 1,The kent state university press, Ohio, 1998 , p. 13 . 

، ػَٔ هارٜبكو٣و٤ب ٝؽٚبك٢ ا ثبًزْبكبرٚ ٝٛج٤ت أُٔب٢ٗ ػوف هؽبُخ (:1196ّ-1131) ع٤وٛبهك هُٝلٌ ((2

ً ك٢ اُغيائو (1161ّ –ّ 1155) ٔلحك٢ اُ ثبعز٤بى هثٞع ّٔبٍ  (1165ّ –ّ 1165)، صْ هبّ ث٤ٖ ػب٢ٓ ٛج٤جب

ّ رْ اهٍبُٚ ٖٓ هجَ 1151اُجو٤ٍٝخ  -ٝػ٘ل اٗلالع اُؾوة اُلو٤َٗخ ، ٛواثٌِ كو٣و٤ب ٝٗيٍ ك٢ ٝاؽخ ًلوح ّٔبٍا

خ االٍزؼٔبه٣خ اُلو٤َٗخ ٝثبُزب٢ُ ثو٤ُٖ ُِو٤بّ ثٜٔٔخ رغٌَ ٖٓ أٛلاكٜب رؾو٣٘ اُغيائو٤٣ٖ ػ٠ِ اُضٞهح ٙل اَُِط

اّـبٍ اُغ٤ِ اُلو٢َٗ ك٢ أكو٣و٤ب ػٖ أُْبهًخ ك٢ اُؾوة اُوبئٔخ، ٌُٝ٘ٚ اػزوَ ك٢ رٌٞٗ هجَ إٔ ٣زٌٖٔ ٖٓ 

 ٣٘ظو : ُِٔي٣ل ، اُؼجٞه ا٠ُ اُغيائو

 ث٤ٖ ٝاُل٤٘خ ٝاُؼ٤ِٔخ اُضوبك٤خ اُٖالد رز٘بٍٝ كهاٍبد: ُٔب٤ٗب ٝاُؼبُْ اُؼوث٢أ ،ًٔبٍ هٙٞإٝ  ٓبٛو ٖٓطل٠

؛ ٍ٘ٞ، أُٖله اَُبثن، 314، ٓ د.  ك ث٤وٝد، ٕبكه، كاه ٛنٙ، أ٣بٓ٘ب ا٠ُ اُؼٖٞه أهلّ ٓ٘ن ٝاُؼوة األُٔبٕ

 ٓ223 . 

(3) Anthony Sattin, Young Lawrence: A portrait of the legend as a young man, 
London, 2014 , p. 61 .  
(4) M. Mckale , Op. Cit , p. 11 .   
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ر  وبٌهاينأ رحلت: الثاًي املبحث
ّ
 : 0681عام  إىل لبٌاى، سىريت وديار مش

 غرب في لو عممية استكشافية رحمة أىـ وصفياب خريطة رحمتو القاىرة في وبنيايـرسـ أ
 بحوراف تمر ثـ لمرحمة ولىاأل المحطة ىي بيروت تكوف  فأ قرر و ،العممي المتخصص بفريقو آسيا

 وحرص ،(0) العربي الخميج في لتنتيي بغداد لىإ تصل ثـ النيريف بيف ما وبالد السورية والبادية
 مجتمعاتيا صوؿوأ بيا يمر التي لمبالد التاريخي التطور بتتبع يقـو دقيقا   مالحظا   يكوف  عمى

 األوضاع االجتماعية عف الموسعة التقارير عدادإ فكرة  ذىنو في ا  ضعاو  والدينية، العرقية وانتماءاتيا
 العثمانييف بيف عالقةالمنيا  البالد تمؾ في حداثاأل مجريات، و والعسكرية السياسية و االقتصادية و
العثمانية عمى األراضي العربية، ودور الحاميات العسكرية في ، والسيطرة الفعمية لمدولة العربو 

في وزارة الخارجية  المسؤوليف عجابإ  في سببا   التقارير تمؾلتكوف  ،تطبيق القوانيف وحماية الواليات
 . (1)لمانياأل الدبموماسي السمؾ في قبولو في ميما   وعامال   برحالتو

 شرودر بوؿ العاـ لمانياأل القنصل عند ـ0782 عاـ بداية وبنيايـ في بيروتكاف لنزوؿ أ  

(Paul Schroeder)(2)، ،لمعمومات التي تمقى منو العديد مف افقد  دورا  كبيرا  في نجاح رحمتو
 برغش عائمة مف زنجبار بأميرة والتقى ،الجغرافية والسياسية واالقتصادية المنطقة تخص أوضاع

 ،(3)لماف مف الناحية السياسيةلدى األالتي حظيت بمكانة ىامة  الحاكمة في شرؽ افريقيا العربية
                                                           

 ( .3ِٓؾن ههْ ): ُٔزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ اُؼوث٢، ٣٘ظوٖٓ اُجؾو ا 1193فو٣طخ هؽِخ اٝثٜ٘ب٣ْ ػبّ  ((1

(2) M. Mckale, Op. Cit, p. 11 . 

ُٔب٤ٗخ ٝكػْ ٖٓبُؾٜب ثلٝه ْٜٗ ك٢ اُزو٣ٝظ ُِزغبهح األ ُٔبٕ اُن١ هبٓٞاثوى اُو٘بَٕ األأٝٛٞ ٖٓ ّوٝكه:  ((3

ُٔب٤ٗخ ك٢ رؼي٣ي اُزغبهح األهبّ ثٚ ، ٝٗظواً ُِْ٘بٛ أُِؾٞظ اُن١ 1151ػبّ  ك٢ اُْوم ٓ٘ن ه٤بّ اُٞؽلح االُٔب٤ٗخ

 ٣٘ظو: ، ُِٔي٣لّ ٍٝبّ اُ٘جالء رول٣واً ُقلٓبر1195ٚك٢ ٍٞه٣خ ثٌَْ ػبّ كول ٓ٘ؾزٚ اُؾٌٞٓخ االُٔب٤ٗخ ػبّ 

  .  316ٍ٘ٞ، أُٖله اَُبثن، ٓ  -
ٍال٤ٖٛ رِي  ّؤٗٚ ّؤٕ( 1111-1151) اُؼوث٢  ىٗغجبه ؽبًْ ٍؼ٤ل ثٖ ثوؿِ ٖٓ ٝٙغ ثو٣طب٤ٗب رٌٔ٘ذ ((4

ثلأد ْٓبه٣ؼٜب االٍزؼٔبه٣خ ك٢  ّواكٜب ا٤َُب٢ٍ ٝاُؼٌَو١، ٌُٖ عٔؼ٤خ االٍزؼٔبه االُٔب٤ٗخاأُ٘طوخ رؾذ 

ُٔب٤ٗب ىٗغجبه ٗلَٜب رؾذ ؽٔب٣زٜب أكٟ ا٠ُ ف٤ْخ ثو٣طب٤ٗب ٖٓ إٔ رٚغ أقبٙؼخ ٤َُطوح ثوؿِ، ٓٔب أُ٘بٛن اُ

، ١ كُٝخأرؼٜل ٖٓ ثوؿِ ثؤٕ ال ٣وجَ ؽٔب٣خ ك٢ اُٜ٘ل، كَبهػذ ا٠ُ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ بُؾٜب ٣ٌَْٖٔ رٜل٣لاً ُٓٔب 

 ك٢ ثو٣طب٤ٗب ؽية أُؾبكظ٤ٖ كو٣و٤ب ٝىٗغجبه رؾل٣لاً ثؼل ٍٕٝٞاا٤َُبٍخ رغبٙ ّوم  ٌُٖ ٍوػبٕ ٓب رـ٤ود رِي

هؿجخ ك٢ رؾ٤َٖ ، بخ ُجو٣طب٤ٔٛ٤ٗخ ثبَُ٘جأهَ أّ، كؤٕجؾذ ىٗغجبه 1115اَُِطخ ػبّ  ٠ُا ثو٤بكح ٍب٤ُيثٞه١

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:ٝال ٤ٍٔب رغبٙ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخُٔب٤ٗب ٝر٤َ٘ن ٤ٍبٍزٜب االٝهٝث٤خ أاُؼالهبد ٓغ 

 . 191-111ٍ٘ٞ، أُٖله اَُبثن، ٓ ٓ  
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عمى  طالعقبولو وتشجيعو، كما تمكف مف اإل مقيتف ىدافيا عمى القنصلوقد عرض خطط رحمتو وأ 
ا لمانية والعديد مف وجياء ومشايخ القبائل العربية المختمفة مملعالقات المتينة بيف القنصمية األا
صطحبو ، الذي ا(0)رسالفأ مصطفى ميراأل بف دمحم ميراأل بعضيـ وال سيماتاح لو التعرؼ عمى أ

 منطقةفي  الدرزية طرشاأل عائمة الى توصية   وئعطافقاـ األخير بإ مصطفى ميراأل والده بيت الى
 .(1)وتزويده بما يحتاجو مف المؤف  راضييا وحمايتو مف مخاطر الطريقألتسييل رحمتو عبر  حوراف

 لمشاىدة (2)بعمبؾوبنيايـ مدينة زار أ فقد القديـ والتاريخ ثريةاأل اىتماماتو مف وكجزء    
لممنطقة وآثارىا  و الدقيقوصفخذ يدوف وأ، (3)الشمس معبد وأ (باخوس) ىيكل مثل التاريخية المعالـ

بتمؾ  كاف يستقي معموماتو مف مصادر رسمية عند مروره نوومف الواضح أ داريةوأوضاعيا اإل
برتبة  لبعمبؾ التي يديرىا موظف عثماني داريةبالتركيبة اإل المناطق، فأصبحت لديو معرفة شاممة

 مواقع في قرى  عدة واّطمع عمى تركيبتيا السكانية المتكونة مف ،العثمانية دمشق لوالية تابع قائمقاـ
بوصف طبيعتيا كما اىتـ  الشرقية، لبناف لجباؿ الشرقي السفح عمى بعمبؾ عف بعيدة غير

 .(4)الجغرافية

 جوبيتير معبد مثل إىتماما  خاصا  بوصف المدينة ومعابدىا الكبيرة والصغيرة أولىكما  
 واحدة مرة الإ ثاراآل زيارة ولـ يستطع ،في القرف الثاني لمميالد الروماني لمعصر بناؤه يعود الذي

                                                           

٠ُ اُوجبئَ اُؼوث٤خ  إُْٜٞ أهٍالٕ أَُِٔخ، ٝرؼٞك أ(: ىػ٤ْ ػبئِخ آٍ 1914 -1141ٕ ) ٖٓطل٠ أهٍال  ((1

اُؼوث٤خ، ٍبٛٔٞا ك٢ اُلزٞؽبد اُؼوث٤خ ك٢ ًَ ٖٓ ٖٓو، ثالك اُْبّ، اُؼوام، أُـوة، ٝؽز٠ ك٢ ّجٚ اُغي٣وح 

 االٗلٌُ، ٝاٗزْوٝا ك٢ ٓ٘بٛن ػل٣لح ٖٓ اُٖٞٛ اُؼوث٢، اال إٔ ٓوًي صوِْٜ ك٢ ُج٘بٕ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

، 1992د، ، ث٤و4ٝ، أَٛ اُزٞؽ٤ل: اُلهٝى ٝفٖبئٔ ٓنٛجْٜ اُل٤٘٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ، ٓظ كث٢َ٤ ٣ٍٞق ٤ٍِْ

ٓ53- 51. 

 .  59، ٓ 1ٖ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ، ط، ٓاٝثٜ٘ب٣ْ  ((2

ٓؼجل ك٤ً٘ٞ، ٝٓؼجل ٤ٓوًٞه١، ٝرؼزجو ٖٓ أْٛ أُلٕ  صو٣خ، ٓضَُج٘ب٤ٗخ، ػوكذ ثٔٞاهؼٜب األؼِجي: ٓل٣٘خ ث (3)

 ا٤َُبؽ٤خ ك٢ ُج٘بٕ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

 . 21-5، ٓ ٓ 1914، ٓئٍَخ اُٞكبء، ث٤وٝد، 1، ربه٣ـ ثؼِجي، ٓظٖٗو هللا ؽَٖ ػجبً

٤ٌَٛ ثبفًٞ: ث٢٘ ك٢ اُووٕ اُضب٢ٗ ا٤ُٔالك١، ٣ٝز٤ٔي ثٌٞٗٚ ٖٓ أكَٚ ا٤ُٜبًَ اُوٝٓب٤ٗخ ؽلظبً ٖٝٓ أثلػٜب  (4)

ثبفًٞ  ٗوْبً ٝىفوكخ، ٝػ٠ِ اُؼٌٌ ٖٓ ٤ٌَٛ عٞث٤زو اٌُج٤و اُن١ ًبٕ ٌٓوٍبً ُؼجبكح اُضبُٞس اُجؼِج٢ٌ، كبٕ ٤ٌَٛ

ً إلهبٓخ ثؼ٘ ٛوًٞ ٝػجبكاد رزٔؾٞه ؽٍٞ اُٚ ثؼِجي اُْبة اُن١ ًبٕ ٣ْوف ػ٠ِ ٗٔٞ  اُٖـ٤و ًبٕ ٌٓوٍب

 اُ٘جبد ٝاُوطؼبٕ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

 . 65ّ، ٓ 2114أؽٔل ٛو٣ل١، ٛجخ اُغجَ هؽِخ ا٠ُ ُج٘بٕ، ث٤وٝد، 

  .  61، ٓ 1ط ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ، ،ٝثٜ٘ب٣ْا ((5
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 منحو بمناسبة حفال   قاـأ الذي (0) مطراف باشا حبيب بيت فيلضيق الوقت وتمبيتو لدعوة خاصة 
 (1) شتورا بمدة الىبعد ذلؾ   عاد ثـ ،مف قبل الحكومة العثمانيةخط حديدي ومرفأ بيروت  امتياز

 .   (2)دمشق  نحو رحمتو ىناؾ مف ليواصل

في مدينة دمشق، المحطة الثانية لرحمتو، فالتقى كما في كل مرة عددا  مف  وبنيايـتوقف أ
خ و شيبأحد ، كما التقى (3) الشخصيات االلمانية، مف موظفيف وتجار ومندوبي شركات تجارية

في مذكرات  يافاده بمعمومات ميمة عف الطريقة دونَّ الشيخ الكيالني، الذي أ، (4) الطريقة القادرية
 .(5)رحمتو، مقارنا  بينيا وبيف الطريقة السنوسية 

                                                           

، ِطبٕ اُؼضٔب٢ٗ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ، ُٝٚ ؽظٞح ًج٤وح ػ٘ل اَُصو٣بء ٍٞه٣بأٛٞ ٤َٓؾ٢ ٖٓ ؽج٤ت ثبّب ٓطوإ: ( (1

 ٣٘ظو: ُِٔي٣ل ك٢ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ،ٕ ٣ٌٞٗٞا ٓٞظل٤ٖ أَ اُن٣ٖ ؽِٖٞا ػ٠ِ ُوت ثبّب كٕٝ ٤َُٔؾ٤٤ٖ اُوالئاٝأؽل 

 .  64 - 63 ٓ ٓ ،1ط ،اٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ

٢ٛٝ هو٣خ ٝٓؾطخ ثو٣ل روغ ك٢ أُ٘زٖق ث٤ٖ ث٤وٝد ٝكْٓن، ػ٘ل ٜٗب٣خ ٍلٞػ عجبٍ ُج٘بٕ اُْوه٤خ، ّزٞها:  ((2

 ٣٘ظو : ُِٔي٣ل هثؼ٤ٖ ٤ٓالً،أاُجوبع ، ٝرجؼل ػٖ ثؼِجي ؽٞا٢ُ  ٝػ٠ِ ؽلٝك ٝاك١

ؽٔل ػ٣ٞل١ أ، روعٔخ: 1111ٝاألهكٕ ٝكَِط٤ٖ( هٗ عِؼبك ) ٝهؽالد ك٢ ُج٘بٕ ٍٝٞه٣ب أ، ا٤ُٝلبٗذ ُٞهٌٗ

بٕ،  ّٔ  . 431ّ، ٓ 2114اُؼبثل١، ػ

 .65 -64 ٓٓ ، 1ٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ، طا (3)

رؼوف ا٠ُ ًَ ٖٓ ٤ًِٗٞ ٝ رَبثق ٝٛٔب ٓٔض٢ِ اُْوًخ اُج٤وٝر٤خ االُٔب٤ٗخ  ) كب٤ٌَٜٗ٘ ٤ّٝل٘و( ٝهل ّوؽب ُٚ  ((4

ث٤ٖ ثالك اُْبّ ٝأُب٤ٗب ٝىٝكٙ ثٔؼِٞٓبد ؽٍٞ اُزغبه أُؾ٤٤ِٖ، ًٔب رؼوف ا٠ُ ٓٞظل٢ ٛج٤ؼخ اُٖالد اُزغبه٣خ 

( ٝٛٞ هَٖ٘ أُب٤ٗب ك٢ كْٓن ٓ٘ن ثلا٣خ Luttickeّوًخ )ُٞر٤ٌٚ ّٝوًبٙ( اُز٢ ٣ٌِٜٔب اُوَٖ٘ االُٔب٢ٗ ُٞر٤ٌخ)

اُضب٢ٗ فالٍ هؽِزٚ ِْ ك٤ِّٜ ػ٘لٓب مٛت اُو٤ٖو االُٔب٢ٗ 1191ّ، ٝثو٢ ك٢ ٖٓ٘جٚ ٕٝٞالً ا٠ُ ػبّ 1193ػبّ 

 ٣٘ظو:  ُِٔي٣ل ا٠ُ كْٓن ٝىاه هٖوٙ،

 .361؛ ٍ٘ٞ، أُٖله اَُبثن، ٓ  13أُٖله ٗلَٚ، ٓ 

ٛـ(، 561 -451اُطو٣وخ اُوبكه٣خ: اؽلٟ اُطوم اُٖٞك٤خ االٍال٤ٓخ رَ٘ت ا٠ُ ا٤ُْـ ػجل اُوبكه اُغ٤ال٢ٗ )  (5)

ظٜود ك٢ ثـلاك صْ اٗزْود ك٢ ثالك اُْبّ ٖٝٓو ّٝٔبٍ اكو٣و٤ب، رلػٞا اُطو٣وخ ا٠ُ روٟٞ هللا رؼب٠ُ، ٝاالُزياّ 

 ثبٌُزبة ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

  . 1359ٖله اَُبثن، ٓ ، أُٓئُل٤ٖٓغٔٞػخ 

ٕالػ ّؤٕ االٍالّ ْٝٗو ا ّ دمحم ثٖ ػ٢ِ ا٢ٍَُٞ٘ اُلو٤ٚ اُغيائو١، رٜلف ا1135٠ُػبّ ا٤ٍَُٞ٘خ أٌٍ ( (6

ً ربٓبً، ًٔب اأاُؼو٤لح، ٝهل ؽوّ  ٗلَْٜ أٝعجٞا ػ٠ِ رجبع ٛنٙ اُطو٣وخ اُزٚوع ثبأل٤ُٝبء ٝى٣بهح هجٞهْٛ رؾو٣ٔب

ٓزلد ا٠ُ اُٞاؽبد ا٠ُ أُـوة، ٝاود اُطو٣وخ ٖٓ ٖٓو ٗزْااُوٜٞح ٝاُزلف٤ٖ، ٝهل ّوة  ػٖاالٓز٘بع 

ٗٔب آزلد ا٠ُ ٍ٘ـٔج٤ب ٝاُٖٞٓبٍ اكو٣و٤ب أُْب٤ُخ ٝأَُٞكإ، ُْٝ ٣وزٖو آزلاكٛب ػ٠ِ ٝا ٝاُٖؾواء اٌُجوٟ

 ٣٘ظو:ُِٔي٣ل ٝرْبك ٝٝاكا١ ٝثبعو٢ٓ، 

( ، كاه 1914-1151كو٣و٤ب ٙل االٍزؼٔبه اُلو٢َٗ )اوة عٜبك أُٔبُي االٍال٤ٓخ ك٢ ؿ ،م٢٘ٛ ُٜبّ دمحم ػ٢ِا

 ؛ 33ّ، ٓ 1911أُو٣ـ، اُو٣بٗ، 

M. Mckale, Op. Cit, p. 11.  
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قع، ، وقد أولى اىتماما  بتمؾ الموا(0)ثرية لممدينة، منيا مدينة تدمركما زار المواقع األ
مف ىجمات البدو، قدمت السمطة العثمانية في والية دمشق لفريق  وألسباب أمنية تمثمت بالحذر

الباحث سبب ذلؾ  ، ويعزو(1)الرحمة حراسة مسمحة عددىا عشروف جنديا ، مف أجل سالمتيـ 
ة الى أذى، مما يخمق عدـ تعرض رعايا الحكومة االلمانيىتماـ الى حرص باشا الوالية عمى اإل

 ية.خيرة والدولة العثمانأزمة بيف األ

دقيقا  لكل مدينة يمر بيا  وكاف يكتب وصفا   دمشق في العامة محياةل مشاىداتو وبنيايـأ ف وَّ د  
 كما ،دمشقأوضاع وصف ف، و موظف حكوميسمعو مف مصدر محمي أما تراه عيناه و ي ويسجل
 والمسيحييف لممسمميف المتنوعة المالبس اتو حوؿالحظ، فدوف مالشرقية باألزياء القديـ اىتماموتابع 

 المجاورة المناطق مف القادموف  والبدو ،والفالحوف  جنودال فضال  عف زي  المدينة، سكاف مف والييود
مف األزياء واختالفيا باختالؼ المكانة االجتماعية أو بيئة العيش، مبديا  دىشتو  الفرنسيوف، والتجار

الزي العربي ورأى ذلؾ الزي عجابو بمف حمي وألواف مختمفة، فعبر عف إ  وما يزيف تمؾ األزياء
 أو المحميوف  التجار يرتدييا التي األوروبية المالبس مف وأجمل أرقىبصورتو الغنية باأللواف 

 . (2) الغرباء الزوار وأ العثمانيوف  الموظفوف 

 جذب نقاط الشمس غروب عند الصيف فصل في تشكل العامة الحدائق بأف اوبنيايـ الحظ
 المقاىي في الجموس يفضموف الذيف  الشباب العثمانيوف  والموظفوف  الضباط وشاىد، لمناس رئيسية

 فييا يقدـالتي  العربية المقاىي مف دمشق تخموا ولـ بيروت، الى المتجية الطريق عمى الموجودة
 ،الكبيرة المقاىي في المسرحية العروض وقد حظر بنفسو لمشاىدة عروضيـ ومغنيات مغنوف  يضا  أ

 حضر حيث بالذاتبالد الشاـ  في رفيعة مكانة اكتسب الموسيقية المسرحية فف بأف الحظ وقد
ألحد  مسرح عمى فقط الرجاؿ مف فرقة قدمتيا موسيقية لمسرحية عرضا   دمشق في اوبنيايـ

                                                           

صو٣خ ربثؼخ ا٠ُ ٓؾبكظخ ؽٔٔ ك٢ ٍٞه٣خ، ٢ٛٝ ػبٕٔخ ٌِٓٔخ رلٓو اُول٣ٔخ، رْٚ آصبهاً ًض٤وحً أرلٓو: ٓل٣٘خ  ((1

اُضب٢ٗ ٖٓ اُووٕ اُضبُش م.ّ، ٝاىكٛود ثٌَْ فبٓ ك٢ ػٜل ٜٓ٘ب اُوٖٞه ٝأُؼبثل، ْٗؤد أُل٣٘خ ك٢ اُٖ٘ق 

 م.ّ( ُِٔي٣ل ٣٘ظو: 254-241أٌُِخ ىٗٞث٤ب ) 

  .511، أُٖله اَُبثن، ٓ ٓئُل٤ٖٓغٔٞػخ 
(2) McMeekin, Op. Cit, p. 18 

   . 13، ٓ 1ط ٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ،ا (3)
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 منصور الشيخأحد أبناء البادية  رحمتو في مرافقيو بيف مف كاف، و (0)الشخصيات الكاثوليكية
 سماءاأل كتابة عمى قادرا   كاف ألنو الرحمة خالؿ لو مفيدا   كافالذي  (2)سمـو نجيب و ،(1)نصر
 . (3) طريقو في بجمعيا وبنيايـأ اىتـ التي النباتات تجفيف وعمى العربية بالمغة صحيح بشكل

 غير نوأ لو ثبت فقد نصر منصور عف األحواؿ مف حاؿ بأي راضيا   وبنيايـأ يكف لـ
 وبما ،لمبادية الغربي الشمالي  الطرؼ سوى  يعرؼ يكف لـ نوأ كما عميو االعتماد يمكف وال صادؽ

 لةبمسأ ، وتعريضو الرحمة لمخطر بسبب استخفافوخرى األ المناطق في الطرؽ  يعرؼ يكف لـ نوأ
 في مكافاإل قدر سيرمال عمى وصمـ ،ىمالو وعدـ االعتماد عميو كميا  قرر اوبنيايـ إ  والمؤف  الماء
 قوافل وألف جية، مف فييا يمر التي المناطق عمى جيد   وبشكل   شخصيا   التعرؼ جلأ مف، النيار
 أخرى، جية   مف وىذا ما يعرضو ومرافقيو لمسرقة الميل في غالبا   الصيف في تسير البدوية الغزو

بحـز  وبنيايـليال ، فتصرؼ أ ورغبتيـ بالسفر اعتراض مرافقيو مف الرغـ عمىمتحمميف حرارة الجو، 
 .(4)وشدة ليفرض رأيو 

 دمشق في تواجد والذي (Radulin)رادوليف الباروف  آنذاؾ استانبوؿ في لمانياأل السفير قاـ
 الى موجية (العثمانية الداخمية )نظارة مف رسمية بتوصيات اوبنيايـ بتزويد ـ0782خالؿ صيف

 والي (5)باشا رؤوؼ مف آنذاؾ حصل كما الرحمة، ميمة لتسييل ف يمر بياقرر أ التي المناطق والة

                                                           

  . 11 - 15، ٓ  1، طاُق٤ِظٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ ا (1)

ؿ ا٤ُْـ ٓغٍٞ أُٖوة ٖٓ هج٤ِخ اَُجؼخ )ػ٘يح( أاُوجبئَ اُجل٣ٝخ، ٝٛٞ اثٖ فج٤و ك٢ ّئٕٝ ٖٓ٘ٞه ٖٗو:  ((2

، ٕبؽجخ أُـبٓواد ك٢ ثالٛبد اٝهٝثب ٝاُز٢ هبٓذ ثوؽِخ ا٠ُ يٝاعٚ ٖٓ ا٤َُلح اُجو٣طب٤ٗخ ك٣غ٢اُن١ اّزٜو ث

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو : 1153ّ كْٓن ٝرلٓو ػب

 . 53، ٓ 1اٝثٜ٘ب٣ْ، اُجلٝ ، ط

ٛبُت ك٢ أُلهٍخ اُطج٤خ اُجوٝرَزبٗز٤خ االٓو٤ٌ٣خ ك٢ ث٤وٝد ٝٛٞ ٤َٓؾ٢ ٍٞه١ ّبة ٖٓ ٗغ٤ت ٍِّٞ: ( (3

 ٣٘ظو :ُِٔي٣ل ب٣ْ، ٓٞا٤ُل ؽٔبٙ  ٍٔؼ ُٚ ٓل٣وٙ ا٤َُل ث٤ٌِ ٝاٍزبمٙ اُلًزٞه ثٍٞذ ثٔواكوخ اٝثٜ٘

 . 93، ٓ 1ط، ُٔزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظاٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو ا 
 . 94، ٓ أُٖله ٗلَٚ (4)

 . 95، ٓ أُٖله ٗلَٚ ((5

ثوىٛب اؽزوام اُغبٓغ اال١ٞٓ، أؽلاصبً ٜٓٔخ ًبٕ أٝهل ّٜل ػٜلٙ  ّ ،1191ٝا٢ُ كْٓن ٓ٘ن ػبّ هإٝف ثبّب:  ((6

 ٣٘ظو:ُِٔي٣ل 

 . 94ّ، ٓ 1949، ٝالح كْٓن ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ، كْٓن، أُ٘غل ٕالػ اُل٣ٖ
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أعطى دليال  بأف رحمة اوبنيايـ  وىذا الحدث حوراف، متصرؼ الى موجو توصية كتاب عمى دمشق
تقدـ الدعـ  العثمانية السمطاتما جعل  ،لمانية رسميةعتبار بوصفيا بعثة أأخذت بعيف اإل

أف ذلؾ لـ يكف كافيا  في تعامل  ، إالوالمودة المطف بمنتيىوالمساندة وتتعامل مع فريق الرحمة 
 يـمناطق عبوره عند مضطرا  وبنيايـ مع بعض القبائل العربية غير الممتزمة بالنظاـ العاـ، لذا كاف أ

 . (0) وآخر حيف بيف خاصة اتفاقيات معيـ يعقد فالى أ

وفضل ركوب القطار مف محطة حوراف غرب دمشق في الساعة  رحمتو وبنيايـأ واصل
في  (1)مسكيف الشيخ منطقة الى فوصل ،ـ0782حزيراف الرابع و العشريف مف الخامسة صباح 
 باشا براىيـإ فييا قتل (2)الدروز بيف وقعت قد معركة بأف يفيد خبر وصمو وىناؾ، الساعة العاشرة

، الدرزي  رسالفأ ميراأل مف توصية كتب اليو يحمل كاف الذي (4)قائمقاـ السويداء، (3)طرشاأل
                                                           

  . 111، ٓ 1طاٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ،  ((1
ً ٖٓ ا: ا٤ُْـ ٤ٌَٖٓ ((2 ً ُٔؾبكظخ كهػب اَُٞه٣خ، ًٝبٕ ٍبثوب ؽلٟ ٙٞاؽ٢ ؽٞهإ ٝأْٛ ٓ٘بٛوٜب، ربثؼخ ؽب٤ُب

ك٢ ٓ٘طوخ ٍَٜ ؽٞهإ، ػوكذ ثؼلح ر٤َٔبد ػ٠ِ ٓو اُزبه٣ـ، ٓضَ) ٤ٌٍَٖٔ، أ٤ٌٍٖ( صْ  أًجو أُواًي االكاه٣خ

 اٍزوود ػ٠ِ ٛنٙ اُز٤َٔخ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

ٍٔبء أُلٕ ٝاُووٟ ك٢ ثالك اُْبّ اُغ٘ٞث٢: كهاٍخ ُـ٣ٞخ ربه٣ق٤خ أصو٣خ ؽٍٞ أٍٔبء أُلٕ أ، ٓؼغْ م٣ت٤٘ٓو 

  .43ّ، ٓ 2111ٝاُووٟ ك٢ ثالك اُْبّ اُغ٘ٞث٢، كاه اُؼوة، كْٓن، 

ٗلَْٜ ٓٞؽلٕٝ ، ٝؽَت هأ٣ْٜ رٌَْ أ٠ ٝؽلا٤ٗخ هللا رؼب٠ُ ْٝٛ ٣َٕٔٞ رئًل ك٣بٗخ اُلهٝى ثٌَْ ٕبهّ ػِ ((3

ُٔقزِلخ ك٢ االٍالّ ٝأُلٌو٣ٖ ػو٤لرْٜ ا٤ُٖـخ اُؼ٤ِب ُِلَِلخ، ك٤يػٕٔٞ ثؤٕ أُلاهً اُلَِل٤خ اُٖٞك٤خ ا

ًٔب ٣ؼزجو ؽت ؿو٣و٤٤ٖ ٝاُٜ٘ٞك ٝاُلوً اٌُجبه ْٛ ع٤ٔؼبً اٍالف ألكٌبهْٛ، ٣ٝؤٓو اُلهٝى ثزؼِْ اُوواءح ٝاٌُزبثخ اإل

ؽبكظٞا ػ٠ِ ٗوبٝح ػوهْٜ  ١، ٣ٝؼزجو اُلهٝى ػوم ػوث٢ ٗو٢،اُؾو٤وخ ٝاالفالٓ ُإلفٞح  ٝاعجبً ػ٠ِ ًَ كهى

٠ُ اُوجبئَ ا٤٘ٔ٤ُخ )٢ٛ ُٝقْ افوٟ ػٖ ٛو٣ن اُيٝاط، ْٝٛ ػوة اهؾبػ ٣وعغ َٗجْٜ ٛ ثبُْؼٞة األفزالثؼلّ اإل

 ٝ عناّ(، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

ث٤غ٢ كٙ  ؛ 62 -55ّ ، ٓ ٓ 2116ُ٘لٕ، ، روعٔخ ٓؾٔٞك ًج٤جٞ، كاه اُٞهام، ، اُلهٝىٓبًٌ كٕٞ اٝثٜ٘ب٣ْ 

 .   31ّ، ٓ 1913ثٞ ِٖٓؼ، أٌُزجخ اُؾل٣ضخ، ث٤وٝد، أ، اُلُٝخ اُلهى٣خ، روعٔخ: ؽبكع ث٤٤و ٍٕب
 ر٤ُٞٚص٘بء أهبئٔوبّ ُؾٞهإ ٝٓوًيٙ ا٣َُٞلاء، ْٝٗؤد  ،اثوا٤ْٛ األٛوُ: أؽل ىػٔبء ػبئِخ األٛوُ اَُٞه٣خ( (4

ُلالػ ػ٠ِ اُزق٢ِ ػٖ صِش ػواف اُزو٤ِل٣خ اُغبئوح اُز٢ رغجو اؽل األأأُٖ٘ت ؽوًخ كالؽ٤خ رطبُت ثوك٘  ر٤ُٞٚ

ٛوُ افٞ اثوا٤ْٛ ٝارقند اُؾوًخ ٛبثؼبً صٞه٣بً ٝٛبُت اُضٞاه ٖٓ اثوا٤ْٛ أُؾٍٖٞ، ٝهل ريػْ اُؾوًخ ّج٢ِ األ

ُجبً اُلػْ ٖٓ ٠ُ اُٜوة ٗؾٞ كْٓن ٛبأْب٣ـ، كبٙطو وبّ ٝاُؼٞكح ا٠ُ ُوت ٤ّـ اُاالٛوُ اُزق٢ِ ػٖ  ُوت اُوبئٔ

 : ِٔي٣ل ٣٘ظو، ُاُؾٌٞٓخ

 . 114 - 113، ٓ ٓ ، اُلهٝىاٝثٜ٘ب٣ْ

ًْ ع٘ٞة كْٓن، ٝرزوثغ كٞم ٍَِِخ عج٤ِخ ثوًب٤ٗخ ٣طِن 111، روغ ػ٠ِ ثؼل اَُٞه٣خ ؽلٟ أُلٕاا٣َُٞلاء:  (5)

ٝرْزٜو أُل٣٘خ ثآصبهٛب اُوٝٓب٤ٗخ، ٜٓ٘ب أُلهط ٣طِن ػ٤ِٜب عجَ اُؼوة، ٣ٝوعغ ر٤َٔزٜب ُطج٤ؼخ أها٤ٜٙب، 

 اُوٝٓب٢ٗ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

 .252، ٓ ٣2116ٔبٕ، اُوبٛوح، ٍٓٞٞػخ أُلٕ اُؼوث٤خ، ٌٓزجخ اإل ٕجؾ٢ ٤ٍِٔبٕ،
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 نصح البعضو  حوراف جبل في التامة الفوضى مف حالة حدوث الناس توقع ونتيجة لذلؾ الحادث
 االعتراضات تمؾلكنو اعتاد عمى  ،سيره خطة يغير فوأ السويداء الى التوجو بعدـ وبنيايـأ

 في الساعة الثالثة بعد الظير مسكيف الشيخ منطقة فغادر دمشق، في كاف فأ منذ، والتحذيرات
 العمـ تحملالتي  خيمتو نصب وقد كـ شرقا   11عمى بعد  (0)الحرير بصرمنطقة  نحو متجيا  

 واحد صف في الخيوؿ تقف كانت الخياـ وأماـ العثماني العمـ فتحمل خرى األ الخيمة أما لمانياأل
 . (1) ماميةاأل قوائميا في مشترؾ طويل بحبل المحمي التقميد حسب مربوطة

ر شير حزيراف مركز قضاء حوراف في آخ   السويداء المحطة التالية وىي الى وبنيايـأ وصل
 الود بمنتيى الضيافة واجبات لو قدموا الذيف طرشاأل براىيـإ بناءأ استقبالو في وكاف ـ0782

 الرسالة منيا كثروأ ،المتصرؼ مف وبنيايـأحصل عمييا  التي الرسمية الرسائل وكانت والمطف،
 ممتازا ، ستقباال  ا لو ضمنتا قد الدرزي  رسالفأ مصطفى ميراأل مف بيروت في عمييا حصل التي

 اليـو ففي ،وكبيرا   صادقا   كاف فقد حوراف في قامتوإ ثناءأ ،الدروز مف لقيو الذي الضيافة كـر ماأ
 بيت في الرجاؿ قاعة في البمدة وجياء بيا شارؾ طعاـ مأدبة لو قيمتأ   وصولو مف وؿاأل
وقد تمكف  خالؿ وجوده ىناؾ مف الحصوؿ عمى معمومات ميمة عف تاريخ تمؾ المنطقة  طرش،األ

وجغرافيتيا وأحواليا االقتصادية واالجتماعية وعالقة القبائل بالسمطة العثمانية ودور زعمائيا في 
 عف وراضوف كرماء  فالحوف  بأنيـ انطباعا   لديو الدروزترؾ  وقد ضماف استقرار األمف والنظاـ،

 غادر ثـ عشاء، مأدبة مخيمو في وجماعتو طرشاأل بناءأل قاـأ السويداء مغادرةوقبل  ،(2) حياتيـ
 قضاىا التي المحظات تمؾ بتوثيق كثيرا   وبنيايـأ واىتـ ،(3) ـ0782 تموز الرابع مف يـو صباح في

 لمصور التقاطو خالؿ مف طرشاأل و رسالفأ عائمة سيما وال العربية القبائل وزعماء شيوخ بجوار

                                                           

ً ُٔؾبكظخ كهػب اَُٞه٣خ، ٝروغ ّٔبٍ ٓل٣٘خ كهػب ا٠ُ اٙٞاؽ٢ ؽٞهإ، ربثؼخ  ؽلٟاثٖو اُؾو٣و:  (1) كاه٣ب

رؼزجو ٝ ،ن، ٣ٝقزوم اُجِلح ٛو٣ن ٣وثٜ ًَ ٖٓ ثِلح ا٤ُْـ ٤ٌَٖٓ ٝا٣َُٞلاء ٝأىهعاُغ٘ٞة اُْوه٢ ٖٓ كْٓ

 ٓوًياً رغبه٣بً ٜٓٔبً ُِووٟ أُؾ٤طخ ثٜب، ُِٔي٣ل ٣٘ظو: 

 . ٤٘ٓ65و م٣ت، أُٖله اَُبثن، ٓ 

 112، ٓ  1ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ، ط ،اٝثٜ٘ب٣ْ ((2

 . 141 – 144 ٓ ، ٓاُلهٝى اٝثٜ٘ب٣ْ، ((3

   . 152، ٓ ُٖٔله ٗلَٚا (4)
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شخاص والمجتمعات واأل، وقد شكمت صور المدف بو الخاصة( الكاميرا)التصوير بآلة الفوتوغرافية
عتبارىا وثائق رسمية أفاد منيا اوبنيايـ في تدويف أحداث رحمتو بمساعدة مرافقيو مف مادة ميمة بإ

 . (0)الخبراء والمتخصصيف

 اىمية ذات مدينة" بأنيا ووصفيا (1)( القديمة دمشق) شاـال بصرى  الى اوبنيايـ وصلثـ  
 حيث الحدود بعدأ الى حارا   استقباال   ىناؾ لقي وقد (2)صمخد الى بصرى  مف انطمق ثـ "استراتيجية

 . (3) الضيافة بواجب معو وقاـ باشا براىيـإ خوأ طرشاأل دمحم استقبمو

 ىـأ  نيابأ ووصفيا (4))سالة( سالي منطقة الى ووصل في الشير ذاتو صمخد اوبنيايـ غادر
 فييا يعيش النفوذ واسع ،(5)نصار فنديأ دمحم الدرزي  الشيخ فأل وذلؾ بأسره حوراف شرقي في مدينة
 مستعدا   يكف لـ نوأ مف الرغـ عمى حارا   ستقباال  إ ورفاقو وبنيايـأ ستقباؿبإ الشيخ ذلؾ قاـ وقد فييا
ال أف تمؾ البمدة لـ تستقبل إ السيما وروبي،أ رجل قبل مف وخاصة الميل، مف متأخر وقت في لزيارة

((Johann Gottfried Wetzstein  وتفريد فتسشتايفيوىاف غ برزىـأوروبييف القميل مف األ
 (6) ،

                                                           

 .114 -169ٓ ٓ  اُلهٝى، ،ٝثٜ٘ب٣ْا ((1

ُِٔي٣ل ، ًْ ٖٓ اُغٜخ أُْب٤ُخ اُْوه٤خ131ًْ ٖٓ اُغٜخ اُْوه٤خ ٝػٖ اُولً 91رجؼل ػٖ كْٓن ثٖوٟ:  ((2

 ٣٘ظو:

ّ، 2115 ،، ف٤َِ هكؼذ اُؾٞها٢ٗ ربه٣ـ ؽٞهإ ٝكػٞرٚ ا٣ُٜٞٚ٘خ ك٢ أه٣بف ثالك اُْبّ، كْٓنأثٞ كقو ك٘ل١

 ٓ39 . 

، ٣ٝوغ هٚبء ِٕقل ٖٙٔ ٓ٘طوخ 1151هو٣خ، ٓ٘ن ػبّ  261ٝٛٞ هٚبء ربثغ ا٠ُ ُٞاء ؽٞهإ، ْٙ ِٕقل:  ((3

 ٣٘ظو:ُِٔي٣ل عجَ اُلهٝى، 

ّ، ٓ 1969، كاه أُؼبهف، اُوبٛوحّ، 1914-1164كاهح اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ ٝال٣خ ٍٞه٣خ ، اإلػٞٗ ػجل اُؼي٣ي دمحم

55 . 

 . 224، ٓ  1، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ، طٝثٜ٘ب٣ْأ ((4
ؽلٟ ٌِٓبد اُوٝٓبٕ، ًبٗذ رلػ٠ االٍْ َٗجخ ا٠ُ ؽلٟ ٙٞاؽ٢ ا٣َُٞلاء، ٓل٣٘خ هل٣ٔخ ٤ٍٔذ ثنُي ااٍبُخ:  ((5

 صو٣خ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:ٞاهؼٜب األٔاُْوم، ٝرٔزبى ث ًْ( ثبرغب24ٙ)ٍب٢ُ(، رجؼل أُل٣٘خ ػٖ ٓوًي ا٣َُٞلاء )

 .94اَُبثن، ٓ ٤٘ٓو م٣ت، أُٖله 

 : هبئٔوبّ ا٣َُٞلاء، ُِٔي٣ل ٣٘ظو ٛوُثوا٤ْٛ األإلهبء أؽل أًبٕ ٖٓ ٝعٜبء اُلهٝى ٝدمحم ٖٗبه:  ((6

  . 132-122 - 114 ٓ ٜب٣ْ ،اُلهٝى، ٓاٝث٘
ٍزبم٣خ أٝٗبٍ ٜٓ٘ب  ؾ٣جي٣اُِـبد اُْوه٤خ ك٢ عبٓؼخ ال ُٔب٢ٗ كهًأَٓزْوم : (1915-1115)كزَْزب٣ٖ  ((5

 ػبٓبً  اُواثغ هٖ٘الً ك٤ِِْٜ كو٣له٣ي االٓجواٛٞه فزبهٙ بّ صْ اٗطِن ا٠ُ ثو٤ُٖ ك1145ػبّ  اُؼوث٤خاُزقٖٔ ثبُِـخ 

= كوبّ ثضالس هؽالد ػ٤ِٔخ ا٠ُ ؽٞهإ ٝاُٖؾواء، ٝهبّ ثؤثؾبس ٝاٍزٌْبكبد، ًٔب  (1163-1141)كْٓن ك٢ 
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 عمى رحمتو تنفيذ عمى اوبنيايـ ساعدت قد (0)غياثال وعشيرة الدروز بيف الصداقة عالقات كانتو 
ليرافق  بف دمحم ذبالف سموإ الغياث شيوخ سرةأ مف رجال   دمحم الشيخ وجد فقد رسميا التي الطريق

 . (1) قربائوأ مف رجاؿ ثالثة رسل معو الشيخأ كما، الحرة منطقة أوبنيايـ عبر

فكما  بو قاـ خاطئ تصرؼ بسبب  بكامميا تفشل فأ ةالحرّ  مدينة في اوبنيايـ رحمة كادت
بعيدا  عف المائدة المشتركة لرفقاء الرحمة، مما أثار حفيظة مرافقيو  منفردا   طعامو تناوؿاعتاد دائما  

 لـ الذيف مرافقيو فإ اذ ،الجدد، الذيف اعتبروا تصرفو مخالف تماما  لقواعد الكـر والضيافة العربية
 ىانةباإل شعروا المدف سكاف مف رجل مع وأ عثماني وجيو مع وأ اوروبي مع التعامل ليـ يسبق
 بادئ في كلأ نوأ ليـ مبينا   ،صحونيـ مف الطعاـ بتناوؿ  بدأاسترضائيـ  وألجل ،ىذا تصرفو مف
 وضعيال  العالقة عادةإ  الىدى ذلؾ التصرؼ الذكي مف جانبو أ وقد االوروبية، الطريقة عمى مراأل

 . (2) الطبيعي

، أعرب ذبالف عف عدـ رغبتو في إكماؿ الرحمة، واستأذف أوبنيايـ (3)وفي منطقة الضمير 
باالنفصاؿ، عاقدا  معو وثاؽ األخوة، وىي طريقة بدوية تعقد بيف شخصيف وعدد مف الشيود، يكتب 

 :ؿ، ونص العيد عمى ما يميفييا الطرفيف نص عيد يوثق األخوة وحفظ النفس والما

                                                                                                                                                                                     

ُز٢ ىٝك ثٜب ٔقطٞٛبد اُض٤ٔ٘خ ا، ٖٝٓ ٗزبعبرٚ اهز٘بئٚ ُِؼ ث٤ٖ اُلهٝى ٝاُؾٌٞٓخ اُؼضٔب٤ٗخِٕ= رٍٜٞ ك٢ ػول 

 : ٣٘ظؤُِي٣ل ، كبً ٓٔزبىاً ثْئٕٝ ٍٞه٣خ ٝكَِط٤ٖ، ٣ٝؼزجو ػبهؾ٣٣جيعبٓؼبد ثو٤ُٖ ٝال

كاه اُؼِْ  ،3ٛ ، ٍٓٞٞػخ أَُزْوه٤ٖ،ثل١ٝ ؛ ػجل اُوؽٖٔ 515، ٓ 2، طأُٖله اَُبثن، اُؼو٤و٢ ٗغ٤ت 

 .  392ّ، ٓ 1993، ُِٔال٤٣ٖ، ث٤وٝد

و، رٌضو ٓٞاْٜٛ٘ ك٢ أه٠ٖ رِي اُؼ٤ْوح َٕ أـ٤بس: ٣وبٍ إٔ اُ ((1 ّٔ ٣ؼٞك ا٠ُ اُؼٔٞه ٝهأ١ آفو ٣وعؼٜب ا٠ُ ّ

ًْ( ػٖ كْٓن، ٣لػٕٞ اُـ٤بس أٝ ػوة اُٖلب، ألْٜٗ ٣وطٕ٘ٞ 51اُغ٘ٞة اُْوه٢ ٖٓ هٚبء كٝٓب، ػ٠ِ ثؼل )

اُؼْت ٓ٘طوخ ثوًب٤ٗخ رلػ٠ اُٖلب رٌٕٞ ّل٣لح اُٞؽْخ ٝاُغلة، اال إٔ ع٘ٞثٜب ٍَٜ ٣لػ٠ اُوؽجخ ٝاكو 

ٝفٖت، ػوكذ رِي اُؼ٤ْوح ثو٤بٜٓب ثبُـبهاد ٝاُزؼوٗ ُِوٞاكَ اُزغبه٣خ اَُبئوح ٖٓ كْٓن، رلٓو ٝاُؼوام، ُْٝ 

 رَِْ ْٜٓ٘ اُؼْبئو أُغبٝهح، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

-315ّ، ٓ ٓ 1913، كاه اُلٌو، ث٤وٝد، 2أؽٔل ٕٝل٢ ىًو٣ب، ػْبئو اُْبّ، رول٣ْ: أؽٔل ؿَبٕ ٍجبٗٞ، ٛ

311 . 

    . 231، ٓ 1ط ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ، ،أٝثٜ٘ب٣ْ  ((2

 . 243، ٓ 1، طُٖٔله ٗلَٚا ((3
ً اثِلح ربثؼخ : ا٤ُٔٚو( (4 ٛواف ثبك٣خ اُْبّ ا٠ُ أُْبٍ اُْوه٢ ٖٓ كْٓن، أق كْٓن، روغ ػ٠ِ ه٣ ا٠ُكاه٣ب

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:)اُؾٖٖ(٤خ ٓضَ أُؼجل اُوٝٓب٢ٗ  صبه اُوٝٓبًْٗ( ػٜ٘ب، ٣ٞعل ك٤ٜب ػلك ٖٓ ا45٥ٝرجؼل )

 .٤٘ٓ115و م٣ت، أُٖله اَُبثن، ٓ 
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 وثاق وبنيايمأ ماكس البارون  السيد مع عقدت الالفي دمحم بن ذبالن دناهأ الموقع ناأ "

 األخوة حقوق  احترام عن الحاضرين والشيود هللا مامأ مسؤولً  صبحتأ وبذلك العربية األخوة
 بأن تعيدوأ ،الغياث منطقة في موجود ىو طالما مالكووأ شيائوأ وحماية حمايتو وعن تجاىو
 سممتو وليذا لييمإ نتميأ الذين الغياث من ليا يتعرض نأ يمكن التي خطاراأل جميع من أقيو

 . (0) "(م8181 تموز81) الغياث، قبيمة من الالفي دمحم بن ذبالن التوقيع المكتوب، ىذا

 يوميف دامت استراحة وبعد، خرى أ مرة يزوره فأ في مموأ عف معربا   وبنيايـأ عف افترؽ  ثـ
 مف رجاؿ الى ضافةباإل ارافقي وقد تموز العشريف مف الثالثاء يـو صباح الضمير ت الرحمةغادر 
 الفالحيف مف وعدد الضمير قرب العسكرية القشمة في المتمركزة الحامية عناصر، الغياث قبيمة

 . (1) بالسالحالمدججيف 

زار أوبنيايـ  ،الرافديف وبالد سورية بيف ىامة حمقة تشكل التي (2)الزور دير في ماأ
 نير عمى القديمة لممدينة الشرقية الجنوبية النياية في الواقعة السراي في مرات عدة المتصرؼ

، وقد تحاوروا وتعرؼ الى كبار موظفي دير الزور، ضيوؼ المتصرؼ الدائميف مباشرة ، الفرات
حواؿ العامة لمنطقة دير الزور وما جاورىا وعف عالقات الموظفيف العثمانييف بأبناء بشأف األ

السجالت التبادؿ التجاري مف خالؿ جباية الضرائب و عمى تطبيق القوانيف و  وبنيايـأالمجتمع واطمع 
وروبيا  حظي باىتماـ باحثا  مف جية، ومستشرقا  أ وصفوطالع عمييا بتيح لو اإلالرسمية التي أ

 . (3) خرى ل والمسؤوليف العثمانييف مف جية أالوجياء وزعماء القبائ

                                                           

 . 253ٓ  ،1ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ، ط ،ٝثٜ٘ب٣ْٗوالً ػٖ: ا ((1

 . 255، ٓ 1طأُٖله ٗلَٚ، ((2

خ ك٣و اُيٝه: ٓل٣٘خ ٍٞه٣خ روغ ػ٠ِ ٜٗو اُلواد ك٤نًوٛب اُجؼ٘ ثبٍْ )ٓؾبكظخ اُلواد( ٣ٌَْ اُؼوة ؿبُج٤ ((3

ٙبكخ ا٠ُ اٌُوك ٝاألهٖٓ، رٔزبى أُل٣٘خ ثْ٘بٜٛب اُيهاػ٢، ٣ٝؼزجو ًَ ٖٓ اُؤؼ ٝاُوطٖ أُؾٖٞالٕ اٌٍبٜٗب، 

 صو٣خ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:ًٔب رؾز١ٞ ػ٠ِ ػلك ٖٓ أُٞاهغ األاألًضو اٗزبعبً ك٤ٜب، 

 .132، أُٖله اَُبثن، ٓ ٓئُل٤ٖٓغٔٞػخ 

 . 349، ٓ 1، طاٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ (4)
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 لـ مناطق في(  النيريف بيف ما بالد مف الشمالي الجزء)  الجزيرة اجتياز ينوي  وبنيايـأ كاف
 الموصلحتى  سنجار مف الشماؿ الى ذلؾ وبعد (0)الخابور رافد امتداد عمى ،قميال   الإ معروفة تكف

والقبائل المتنقمة في الجزيرة  القالئل السكاف فأ ىوخطتو  تنفيذ عمى شجعو ومما ،ليدخل العراؽ
 بقبيمة بآخر وأ بشكل مرتبطيف كانوا، (1)وفي مناطق الخابور وشماؿ سنجار باستثناء نصيبيف

 بالد رجاءأ، متنقمة في الجنوب وشمر الشماؿ شمر الى تنقسـ والتي ىناؾ الموجودة القوية (2)رشمّ 
 .(4)حسنة مع الحكومة العثمانية ، وترتبط بعالقاتبغداد حتى (3)أورفة مف النيريف بيف ما

 وبنيايم في ضيافة شّمر الزور:أ

ذات تفرعات كثيرة، وقد أورد أوبنيايـ الكثير مف المعمومات  مف المعمـو أف عشيرة شّمر 
ف ديار شماؿ الجزيرة، ىنا البد أف نذكر أحوؿ ديار شّمر في كتابو رحمة الى ديار شمّر وبالد 

و العمشات، شمر الزور أ وأوبنيايـ قاـ بزيارة شّمر الشاـ، وىـ عمى فرعيفشّمر بيف العراؽ والشاـ، 
دارية مع متصرؼ دير الزور، مما دعا الذي يرتبط بعالقات سياسية وا   وىو فرع يتزعمو فارس باشا

                                                           

 اُقبثٞه: أؽل هٝاكل ٜٗو اُلواد، ٣٘جغ ٖٓ ع٘ٞة رو٤ًب، ثبُووة ٖٓ اُؾلٝك اَُٞه٣خ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:  ((1

 .551، أُٖله اَُبثن، ٓ ٓئُل٤ٖ ٓغٔٞػخ

كاه٣بً ُٔؾبكظخ ٓبهك٣ٖ، أٖ ؽلٝك رو٤ًب ؽب٤ُبً ٢ٛٝ ربثؼخ ٤ٖٗج٤ٖ: ٓل٣٘خ ربه٣ق٤خ ك٢ اُغي٣وح اُلوار٤خ، روغ ٙ ((2

 ٣وثطٜب أُٞهغ ٓغ ًَ ٖٓ اُوٛب ٖٓ عٜخ ٝأهث٤َ اُؼواه٤خ ٖٓ عٜخ أفوٟ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو: 

 .1153ٓ  أُٖله اَُبثن، ،ٓغٔٞػخ ٓئُل٤ٖ

و:   ((3 َّٔ  كِغؤد ٗغل ك٢ ك٣بهٛب ٖٓ اُٞٛبث٤خ اُؾوًخ رجبعأ فوعٜبأ ،األَٕ ك٢ هؾطبٕ ا٠ُ روعغ ػوث٤خ هج٤ِخّ

ً  ٝعلد ؽ٤ش ثـلاك ٝال٣خ ا٠ُ ً  ٓؤٓ٘ب  ا٠ُ ٝٛبعود اُلواد ٜٗو مُي ثؼل اُؼ٤ْوح ػجود صْ اُؼوام، ع٘ٞة ك٢ ٓئهزب

، ّٝٔو اُؼوام هَٔبٕ )ّٔو (1113ّ-1112) ّزبء ك٢ ٤ُٚا ِٕٝذ ٜٗبأ ٣ؾزَٔ اُن١ ٍ٘غبه عجَ ٗؾٞ أُْبٍ

أُزْؼجخ ٖٓ أ٣ُٞخ ثـلاك، ًضوٛب ك٢ اُغي٣وح اٌُبئ٘خ ث٤ٖ كعِخ ٝاُلواد ٝاُقبثٞه، أٝ اُجبك٣خ أٖٓٞٛ اُغوثخ( ٝ

ؽ٤بح  ث٘بء ٛنٙ اُؼ٤ْوحأْٛ ك٢ ُٞائ٢ اٌُٞد ٝك٣ب٠ُ، ٝروى ( ٝٚٝؽز٠ اُؾلٝك اَُٞه٣خ، ٝ)ّٔو ًٛٞ ٝإَُٔٞ

 : ٣٘ظو ُِٔي٣ل ،اُجلاٝح ٝآزٜ٘ٞا اُيهاػخ

َّٔ  هج٤ِخ ،٤ِ٣ٝبَٕٓٞ كو٣له٣ي عٕٞ  ثٖو١، ٤ٓو: روعٔخ ّ،1951 -1111 ا٤َُب٢ٍ ٝرؤه٣قٜب ٌٓبٗزٜب اُؼوث٤خ وّ

ّ، ٓ 2111ػجل اُغجبه اُوا١ٝ، اُجبك٣خ، اُواكل٣ٖ، ث٤وٝد، ؛  51 – 53 ٓ ٓ ّ،1999 ُ٘لٕ، اُؾٌٔخ، كاه

 ٓ121- 141. 

أٝهكخ: )ٓل٣٘خ اُوٛب( ثبُؼوث٤خ، روغ ع٘ٞة ّوم رو٤ًب ؽب٤ُبً، ٓل٣٘خ ٍو٣ب٤ٗخ ك٢ اُغي٣وح اُلوار٤خ، ًبٗذ  ((4

كاه٣بً إَِٔٔٞ، ًٝبٗذ ربثؼخ اُوٝٓب٢ٗ، ٝاُج٤يٗط٢، ٝاُلوً، ٝاُػبٕٔخ ٌِٓٔخ اُوٛب، ٝرؼبهت ػ٤ِٜب ؽٌبّ اُؼٜل 

 اُز٢ ٙٔزٜب ا٠ُ رو٤ًب، ُِٔي٣ل ٣٘ظو: 1923ألها٢ٙ ثالك اُْبّ ؽز٠ ٓؼبٛلح ُٞىإ 

 .125، أُٖله اَُبثن، ٓ ٓئُل٤ٖٓغٔٞػخ 

 . 24، ٓ 2، طاٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ( (5
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وكاف  لتسميتو بشّمر الزور، الفرع الثاني شّمر الحدود أو شّمر دىاـ، المنفصل مف شّمر العراؽ،
 . (0)باشا أخو فارسشيخو فرحاف 

التقى أوبنيايـ عند متصرؼ دير الزور كل مف كاتب الشيخ فارس وعدد مف رجالو، 
صبح مف ، وبعد القبوؿ الرسمي لمرحمة أوتعرؼ الييـ كما لـ يمانعوا في مرافقتو الى ديارىـ مرحبيف

ددا  مف الجنود ع رسل متصرؼ دير الزورسالمتيا مف البدو االخريف، لذا أ الواجب حمايتيا وتأميف
لى ثالث تجار مسمميف مف حمب انظموا اليو ضافة إوبنيايـ فشكمت موكبا  ضخما ، إة أرافقوا قافم

ر في الثالث مف آب في طريقيـ الى والية الموصل ألسباب تجارية، فغادرت الرحمة دير الزو 
 . (1) لى ديار شّمرـ، متجية إ0782

أرسميـ الشيخ فارس،  لى مخيموبدويا  إعند مروره بنصيبيف بوصوؿ عشريف  وبنيايـفوجئ أ
الشيخ فارس، وبنيايـ ورفاقو، ثـ قدموا لو دعوة و التحية ألبنائو وبطريقة بدوية الفتة أدّ يرأسيـ أحد أ

 كافف فارس الشيخ مخيـلى ورافقيـ صباح اليـو التالي إ ،(2)قاـ ليـ وليمة كبيرة فاستقبميـ باحتراـ وأ
 سيرا   وضيوف، ورحب الشيخ بالترحيب مف كنوع بحماس الفروسية بألعاب يقوموف  البدو مف مجموعة

 الكبير الرجاؿ جناح لىإ ومرافقيو وبنيايـأ دخل ثـ رجالو مف عدد وحولو خيمتو أماـ قداـاأل عمى
 . (3) باستقباؿ واحتراـ كبيريف الشيخ خيمة في

 بل البدو، قبل مف زعاجإ أو مضايقة ألي رشمّ ديار  في وجوده خالؿ وبنيايـأ يتعرض لـ 
، وفي واالنضباط اليدوء بمنتيى يتصرفوف مدة وجوده  ، وطيمةدبواأل المطف غاية في دوما   كانوا

 مما ،بعيدة أماكف في واقعةال شمر خياـ و غريبة قبائل مف الضيوؼ مف كثيرثناء جاء تمؾ األ
 ماأ كثب لتسجيل مالحظاتو، عف ستقباؿاإل شكاؿأ ومراقبة عمييـ لتعرؼا فرصة وبنيايـأل تاحأ

، يرتدييا التي البسيطة البدوية المالبس مع الوجيو شخصو يتناقض كأمير لو بدا فقد فارس الشيخ
                                                           

 .621-619أؽٔل ٕٝل٢ ىًو٣ب، أُٖله اَُبثن، ٓ ٓ  ((1

 . 25 ٓ ، 2ط اُق٤ِظ، ا٠ُ أُزٍٜٞ اُجؾو ٖٓ اٝثٜ٘ب٣ْ،(2) 

جٞ، كاه اُٞهام، روعٔخ : ٓؾٔٞك ًج٤ ،2ٛ ، هؽِخ ا٠ُ ك٣به ّٔو ٝثالك ّٔبٍ اُغي٣وح،ٓبًٌ كٕٞ أٝثٜ٘ب٣ْ(3) 

 .15  - 16، ٓ ٓ 2119ُّ٘لٕ، 

  . 21 - 21 ٓ ، ٓ 2ا٠ُ اُق٤ِظ، ط ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞاٝثٜ٘ب٣ْ (4)
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 بناءأ جانب مف مراعاة أي يمقى يكف لـ المقب فأ الإ( السعادة صاحب)وعمى الرغـ مف حممو لقب 
 . (0) فارس يا أو شيخ يا بكممة بساطة بكل يخاطبونو كانوا الذيفالعشيرة 

 : بأنو فارس الشيخ وبنيايـأ وصف 

 شيب يتخمميا المون  سوداء مدببة بمحية مزين رأس يعموىا غميظة رقبتو القامة متوسط"  

 والصرامة جية من والمودة الطيب من غريب مزيج عن تقاسيمو وتعبر سمرأ لونو خفيف،
 طول عمى دللة تحديده يمكن ل لوناً  اتخذ قد قميصو وكان اخرى، جية من الالمحدودة
 وكان منحنيًا، عريضاً  سيفاً  جنبو عمى يتقمد كان الدوام وعمى والعقال العباءة ويرتدي الستعمال

 . (1)"جداً  كبيراً  ضيافتو كرم

 عمى دواب مف معيـ ما وكل ليـ المرافقوف  العشروف  والجنود صدقائووأ وبنيايـأ عاش  
إف ، كما (2)مباشرة الشيخ خيمة بجواربكل تقدير واحتراـ  خياميـ نصبت وقد الشيخ، حساب

وبنيايـ في مجمس الشيخ فارس جعمو عمى اطالع ومتابعة لمياـ شيخ العشيرة، فقد حضر حضور أ
عدد مف المقاءات التي جمعت الشيخ ببعض شيوخ العشائر األخرى الذيف ترددوا الى ديار شمر 

وىي مف األمور المتعارؼ عمييا لدى البدو، ولـ يكف األمر  اثيق األخوة والحمايةلترتيب شؤوف مو 
مقتصرا  عمى بدو العرب، بل جاء الى الشيخ بعض األكراد الذيف ارتبطوا معو بمواثيق األخوة، كما 

يـ مأمور العشائر أو المسؤوؿ عف تنظيـ شؤونيـ لدى الحكومة تردد عميو موظفوف عثمانيوف، ومن
 مع البدو عشائر تربط التي السياسية العالقات طبيعة معرفة مف بذلؾ وبنيايـأ فتمكف. (3) العثمانية
 . خرى أ جية مف العثمانية الحكومة ومع جية مف البعض بعضيا

                                                           

 . 22 - 21 ٓ ، ٓا٠ُ ك٣به ّٔو ٝثالك ّٔبٍ اُغي٣وح، هؽِخ اٝثٜ٘ب٣ْ ((1

 .66ٓ  ،2ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ، ط  اٝثٜ٘ب٣ْ، ((2

 . 65أُٖله ٗلَٚ، ٓ   ((3

  . 24، هؽِخ ا٠ُ ك٣به ّٔو ٝثالك ّٔبٍ اُغي٣وح ، ٓ اٝثٜ٘ب٣ْ ((4
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 في فارس الشيخ مع خوةأ نفسو وبنيايـأ عقد فقد البدو بيف المعروفة خوةاأل عالقة عف ماأ 
 وقد الخاص بخاتمو الشيخ ختميا رسالة الشأف بيذا العقد كاتب عدأ  وقد شيود بحضور ةكبير مأدبة 
 : يمي ما وفييا وبنيايـأل الرسالة الشيخ سمـ

 خصوص من وغيرىم وشمر الدمحم كافة من الجواب ويتفيم الكتاب يقرأ من الى السالم "  

 اوبنيايم ماكس بارون  المانيا قطعة حاكم قنصل األمثال و األقران شرفأ من فيو الخط ناقل
 المتجاورات الوليات في يتشرف البرية رب أيدىا العمية الدولة شرق  السياحة طريق في وبادي
 ول الخاطئ المذنب فيو رضاه غير عمى يعارضو وأ يتعرضو والذي والبصرة وبغداد موصل
 الختام وفي الكالم يسمع لمن النصائح عرضنا ىذا وألجل الوجوه كل من الغضب لإ يكسب
 من اكرامو وصار الدين غير والخوة والصداقة المحبة وعقدنا ضيفاً  بيتي في كان اليو المومي

  0200 الحظ شير صفر 1 صفوؽ، فارس:  خاتـ باشا، فارس شمر قائمقاـ) موقعة بػ " اكرامنا

 . (0)(ـ0782 آب 04 الموافق

 الشيخ مع طويمة ساعات رشمَّ  مخيـ في قامتوأ مف خيراأل اليـوخالؿ  وبنيايـأ قضى
 طمبوفي نياية الحديث  البدوية، والسياسة البادية قضايا جميع مغمق حديث في تناوال حيث فارس
كماؿ رحمتو نحو ومف أجل إ ،المريضتيف لعينيو دواء   الموصل مف لو يرسل فأ وبنيايـأ مفالشيخ 
ه  قربائو أرسل معو الشيخ رجميف مف أ الموصل  . (1)وخادميف مف عبيد 

 لمشيخ اليدايا قدـ قد وكاف ،ياـأ ثالثة دامت قامةإ بعد المضياؼ شمر مخيـ وبنيايـأ غادر      
 الى قاده فتيا   حصانا  ىداه أ  فقد فارس الشيخ أما ثمينا   ومعطفا   فاخرا   وثوبا   لمرأس غطاء وىي فارس
 زاخرة رائعة صورة شمر مخيـ مف وخروج شكل، و (2) رشمَّ  مف رجل   احتفالية بطريقة خيمتو
 كاممة ساعة مسافة وعبيده أقربائو وجميع بنائوأ مع المغادريف مرافقة عمىالشيخ  رأص   فقد باأللواف

                                                           

 ( .1ِٓؾن ههْ )  ؛  91، ٓ  2، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ، طٗوالً ػٖ : اٝثٜ٘ب٣ْ (1) 
 . 161، ٓ  2( أُٖله ٗلَٚ ، ط (2

 . 165، ٓ  2، ط ُٖٔله ٗلَٚا (3)
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 يصرخوف  وىـ الفروسية بألعاب ويقوموف  حوليـ يتطاردوف  شمر رجاؿ راح وعندما ليـ، تكريما  
، المشاركة في والرغبة الحماس روح القديـ فرسو ولدىالشيخ فارس  نفس في ثارت صواتيـأ بأعمى

 جانب الى عاد بالتعبوعندما شعر  ،الشباب عز في وكأنو ويفر يكر وراح الفرساف وسط ندفعفإ
 . (0) نفسو مادحا   الفروسية في ميارتو و غزواتو عف يحدثو وراح وبنيايـأ

ونزؿ في ، ذات أغمبية كردية بمناطق وقرى عديدةوفي طريق الرحمة الى الموصل مرت  
 قد تعرؼ عميو وبنيايـ،وىو ذو معرفة سابقة بأ عند الشيخ عيسى كبير األكراد وزعيميـ ،قرية قرادة

وقد ، وبنيايـ بالزيارةده أع  رس باشا فو  فراد عشيرتو لزيارة الشيخ فاجاء مع مجموعة مف أ عندما
الشيخ يا رجاؿ وبنيايـ في خريطة سيره في تمؾ القرى الكردية عمى المعمومات التي زوده باعتمد أ

مع تجو ، يـ في منزلو المصمـ عمى شكل قمعةوبنيا، وقد قاـ عيسى باستقباؿ أفارس المرافقيف لو
طالع عف كثب عمى طبيعة ، مما ىيأ ألوبنيايـ اإلفي المنزؿ ثر ذلؾ عدد مف سكاف قريتوعمى أ

 . (1)قوياء البنيةنيـ مقاتموف أعمى أ ، ومظيرىـ الذي يدؿئلرجاؿ تمؾ القبا

 ،(2)غمبية كرديةبالقرى التي يسكنيا أ  بخالؿ شير آ وبنيايـوعمى تمؾ الوتيرة كاف مرور أ
ة حواؿ تمؾ المناطق الجغرافية مف حيث طبيعيكتب مالحظاتو الدقيقة عف أثناء كاف وفي تمؾ األ

فقد مر ف الخطر لـ يكف بعيدا  عنو في تمؾ الرحمة ، إال أ(3)نيار فييا مناخيا وتالليا و مصبات األ
والبدو المواليف  (4) ، كانت تشيد معاركا  دامية بيف اليزيدييفسمة جباؿ سنجاربمنطقة تقع بيف سم

                                                           

 . 169، 2، طأٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ((1

 .  111 - 111 ٓ ، ٓا٠ُ ك٣به ّٔو ٝثالك ّٔبٍ اُغي٣وح، هؽِخ أٝثٜ٘ب٣ْ ((2

هق اُلُٝخ ، ُْٜٝٓٞٞ اُزبه٣ق٤خ ٝػبكارْٜٕأًٔبٕ ٝاُْوًٌ ٝٓٞاهؼْٜ ٝؽٍٞ ٕٝق اٝثٜ٘ب٣ْ ُألًواك ٝاُزو ((3

 اُؼضٔب٤ٗخ ْٜٓ٘ ، ٣٘ظو:

 .  111 -  99 ٓ ، 2ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ، ط، ٓاٝثٜ٘ب٣ْ 
 ، ٣٘ظو :٤ؼزٜب اُغـواك٤خ ٝاٌَُب٤ٗخُِٔي٣ل ػٖ رِي اُووٟ ٝٛج ((4

 . 115  - 111 ٓ ٓ ،ح، هؽِخ ا٠ُ ك٣به ّٔو ٝثالك ّٔبٍ اُغي٣واٝثٜ٘ب٣ْ 

األ٣ي٣ل٣ٕٞ: ٓغٔٞػخ ػوه٤خ ك٤٘٣خ رزٔوًي ك٢ ٍٞه٣خ ٝاُؼوام ٝرو٤ًب، ٝٓغٔٞػبد إٔـو ك٢ أُٔب٤ٗب،  ((5

ً ا٠ُ إَٔ ًوك١ م١ عنٝه ٛ٘لٝها٤ٍخ، ٝٓزؤصو٣ٖ ثٔؾ٤طْٜ أُزٌٕٞ ٖٓ ف٤ِٜ  عٞهع٤ب ٝأه٤٘٤ٓب، ٣٘زٕٔٞ ػوه٤ب

ٖٓ اُضوبكبد اُؼوث٤خ ٝاَُو٣ب٤ٗخ، ٣ٝوٟ األ٣ي٣ل٣ٕٞ إٔ ّؼجْٜ ٝك٣بٗزْٜ هل ٝعلا ٓ٘ن ٝعٞك آكّ ٝؽٞاء ػ٠ِ األهٗ، 

٣ٝوٟ ثبؽضٕٞ إٔ ك٣بٗزْٜ اٗجضوذ ػٖ اُل٣بٗبد اُجبث٤ِخ اُول٣ٔخ، ث٤٘ٔب هأٟ ثبؽضٕٞ اٍال٤ٕٓٞ إٔ اُل٣بٗخ ا٤ُي٣ل٣خ = 
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ر دجمة لمناصرة ، وعبرت نيدييف مف جباؿ كردستاف، وقد انطمقت جحافل مف اليزيلمدوؿ العثمانية
نفسو ومرافقيو  وبنيايـجد أفو ، القوات الحكومية في مرتفعات سنجار، ضد خوانيـ في الديفإ

اف ، وقد شؾ ىؤالء الفرسمف قبيمة جحيش الموالية لشمر، اصريف مف قبل مجموعة مف الفرسافمح
وبنيايـ أف مرافقي أ ال، إو الغزوديوف عازموف عمى اليجـو أنيـ يزينوا أبأمر اوبنيايـ وجماعتو وظ

و الى بنيايـ وجماعتو ، فعمدوا الى اصطحاب أاعيـ بأنيـ رجاؿ الشيخ فارس باشاقناستطاعوا إ
، وتبيف ألوبنيايـ باليـ الشيخ عمو الصالح شيخ جحيش، فكاف في استقديارىـ بشيء مف الترحيب

ضاء عباءة البينجيب سمـو لم مساعدهارتداءه و  وب ىجـو رجاؿ تمؾ القبيمة عمييـ ىاسبأحد أ أف 
، فالبدو في تمؾ المناطق اليزيدييفنيـ مف تقد المياجميف أ، لذلؾ اعشعة الشمسلوقاية أنفسيـ مف أ

لواف القاتمة ويحبوف اليزيديوف الذيف يكرىوف األألنو الموف الذي يفضمو ، ال يرتدوف العباءة البيضاء
                     .  (0)الرداء الكردي االبيض القصير عمى وجو الخصوص 

الى  رى الكردية في طريقورحمتو مارا  بالكثير مف القـ 0782خالؿ شير آب تابع اوبنيايـ 
ميتما  باألحواؿ  وكعادتو، (1)غا عمر المسطي رئيس قرية حاوي زمارفحل ضيفا  عمى آ ، الموصل

وعند مغادرتو  (2)الدينية  وعادات سكانيا البدو وأدائيـ لمطقوس، لمقرى التي يمر بيا االجتماعية
ففي الطريق  ،(3)تجاه اليزيدييفعمى سياسة الدولة العثمانية الصارمة يطمع  فاستطاع اوبنيايـ أ

                                                                                                                                                                                     

٤ي٣ل٣ٕٞ ٣ٞاعٜٕٞ أٌُْ ك٢ ِٕٞارْٜ ٣ٝئٕٓ٘ٞ ثز٘بٍـ =ْٓ٘وخ ٝٓ٘ؾوكخ ػٖ اإلٍالّ ٝٛنا هأ١ ثؼ٤ل، ٝاُ

 األهٝاػ ٝأُالئٌخ ٣ٝولٍٕٞ ع٤ٔغ اُل٣بٗبد أَُب٣ٝخ ٝأٓبًٖ اُؼجبكح ٝاٌُزت أَُب٣ٝخ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

 . 63-45ّ، ٓ ٓ 2115ٍؼل ٍِّٞ، ٓبئخ ْٝٛ ػٖ األه٤ِبد ك٢ اُؼوام، كاه اُواكل٣ٖ، ث٤وٝد، 

 . 191 - 115ٓ ، ٓ ٝثالك ّٔبٍ اُغي٣وحا٠ُ ك٣به ّٔو ، هؽِخ ( اٝثٜ٘ب٣ْ(1
ً ُوٚبء رِؼلو ٖٙٔ ٤ٟٗ٘ٞ، ٝرؼزجو اُجِلح ٗوطخ َٕٝ ث٤ٖ اُؾلٝك اَُٞه٣خ ٤ٟٗٝ٘ٞ، ا( ىٓبه: ثِلح ربثؼخ (2 كاه٣ب

 ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

 .926، أُٖله اَُبثن، ٓ ٓئُل٤ٖٓغٔٞػخ 
  .  119، ٓ  2ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ، طاٝثٜ٘ب٣ْ،  ((3

٤خ ُزؾ٣َٞ ، أَُبػ٢ اُز٢ ثنُزٜب اُؾٌٞٓخ اُؼضٔبٗ(1193ّ-1192)ؽلاس ا٤َُب٤ٍخ ك٢ رِي أُلح ثوى األأٖٓ  (4)

 ٍال٤ٓخ اُز٢ رج٘بٛب اَُِطبٕ ػجلٖ ٓظبٛو رطج٤ن ٤ٍبٍخ اُغبٓؼخ اإل، ًٝبٕ مُي ٓظٜواً ٓا٤ُي٣ل٤٣ٖ ا٠ُ االٍالّ

قٚغ اُوجبئَ ا٤ُي٣ل٣خ ٠٣ إَُٔٞ، ٢ٌُ ٕ ػضٔبٕ ثبّب ٝا٤ُب ً ػِهٍَ اُلو٣ن ػٔو ٝٛج٢ ػ٘لٓب ًبؤاُؾ٤ٔل، ك

ٕ ٓب رْ ، ٌُٖٝ ٍوػبٍ٘غبه ارجغ ػٔو ٝٛج٢ ٤ٍبٍخ ّل٣لح، ٝك٢ ٛواكٜب ا٠ُ رِي ا٤َُبٍخأإَُٔٞ ٝ اَُبً٘خ ك٢

فنٝا ٣وٕٞٓٞ ثؤػٔبٍ اٗزوب٤ٓخ، ٙل اُوٞاكَ اُزغبه٣خ ٝؿ٤وٛب، ٓٔب أ٤ٖ ، ٌُٖ ا٤ُي٣ل1193ّ٣ػيُٚ ك٢ ٓ٘زٖق ػبّ 

 ٣٘ظو :ُِٔي٣ل ، هٍبٍ أُي٣ل ٖٓ اُؾٔالد ٙلْٛ، ٝرؾو٣٘ اُوجبئَ أَُِٔخ ػ٤ِْٜا٠ُ اَُِطخ اُؼضٔب٤ٗخ ا ٙطوا

ّ ، ٓ ٓ 2111، ث٤وٝد ، 1919 -1134بٍغ ػْو كهاٍخ ٤ٍب٤ٍخ ، إَُٔٞ ك٢ اُووٕ اُزهبّب ة ٤ٍَٜاأل 

51- 91 . 
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نيـ قادموف مف سالحا  ويشتكوف مف العطش ادعوا أ صادفتيـ مجموعة مف الرجاؿ ال يحمموف 
سمبوا كل ما لدييـ مف متاع و  يـ مجموعة مف البدوتوانيـ قد ضموا الطريق بعدما ىاجم لالموص
، لكنيـ بعدما غادروا خطرت عمى باؿ مرافقي فاقو الى نبع ماء قريبيـ ور رشدىـ اوبنيا، فأوسالح

، فانطمق ميزوميف مف ىجـو عمى قرية بدوية ال يزيديوف قد عادواولئؾ الرجاؿ ليسوا إوبنيايـ بأف أأ
ولئؾ أيـ وعازميف عمى قتل سمحتوبنيايـ حامميف أوجوديف مع أرجاؿ شمر والشرطة العثمانية الم

اب الشديد الذي وبنيايـ بدوره ايضا  والحظ االستجو يزيديوف فأنطمق أنيـ في حاؿ ثبت أ الرجاؿ
، )وعف النبي دمحم وعمي والحسف لرجاؿ مف خالؿ سؤاليـ عف ديانتيـولئؾ امارسو رفاقو عمى أ

 .(0)وأقسموا بأنيـ مسمموف، واصموا طريقيـ بسالـ، وبعدما نطق كل واحد منيـ بالشيادة والحسيف (

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  . 192 - 191 ٓ ٓ ، 2ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ، ط ،اٝثٜ٘ب٣ْ ((1
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 استاًبىل .رحلت اوبٌهاين إىل العراق واخلليج العربي و: الثالث املبحث

 :إىل بىهباي املىصلرحلت اوبٌهاين هي أوالً: 

وبنيايـ إلى الموصل باىتماـ وتنسيق كبيريف مف قبل الحكومتيف دخوؿ قافمة أ حظيَّ      
الفرساف وضابط عثماني بمرافقة الرحمة، لـز والي الموصل عددا  مف ة، فقد ألمانية والعثمانيألا

وبنيايـ عند وصولو بزيارة المبنى صل، وبادر أوتأميف سالمة مرورىا عبر قرى ومدف المو 
حتراـ مبعوثا  ألمانيا ، وأظير اإل وصفوي عثماف باشا، الذي استقبمو بشكل رسمي بلالحكومي لموا

لمانية قبل الحكومة األ مف عتراؼ الرسميدؿ عمى اإل، مما ي(0) والمطف في التعامل مع مرافقيو
فيمتو لمسمطات العثمانية التي اعتبرتيا فرصة جيدة بعثة رسمية، وىذا ما أ وصفياب وبنيايـبرحمة أ
لمانيا، وخير قات تجارية ودبموماسية أوسع مع أماـ عالط التعامل االقتصادي وفتح الباب ألتنشي

تشرقيف والرحالة بدراسة طبيعة ف ىي السماح لممسمساعدة يمكف أف تقدميا لتنشيط ذلؾ التعاو 
 قتصادية.وتسجيل المالحظات الجغرافية، اال راضي التي يمروف بيااأل

نيا، ذلؾ بعد أف انقطعت برقياتو لى ألمااؿ خبر  برقي  إرسمف إوبنيايـ في الموصل أتمكف 
مف  بشكل جيد عمى الرغـ لى وطنو منذ مغادرتو دمشق، والحظ أف البريد والبرؽ في الوالية يعملإ

احدا  أو يوميف كحد أقصى لموصوؿ ال أف رسالة برقية تستغرؽ يوما  و العقبات األمنية في المنطقة إ
ر الذيف أمنوا بناء عشيرة شمَّ رفقاء رحمتو أعف  الموصل في وبنيايـأ نفصلإ، ثـ (1) لى ألمانياإ

لى الشيخ فارس مع بعض األدوية التي وسالمو إى ديارىـ، حامميف تحياتو لوا إسالمة قافمتو، فغادر 
كماؿ رحمتو التي سافر عمى متنيا، ألنو قرر إ أوصى بيا الشيخ سابقا ، كما ترؾ أيضا  الحيوانات

عمى  الطريق النيري الذي يتيح لو زيارة المواقع األثرية اليامة الموجودةبوصفو في نير دجمة، 
 . (2) الوالي معو اثنيف مف الجنود العثمانييف جانبي النير دوف بذؿ جيود كبيرة، فأرسل

                                                           

 
  . 215 - 215 ٓ ، ٓ 2ط ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ، ،ٝثٜ٘ب٣ْا ((1

  .  216، ٓ  2، طُٖٔله ٗلَٚا ((2

  .231، ٓ 2، طُٖٔله ٗلَٚا (3)
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 أثناء بيا يمر التي والقرى  المواقع أسماء تسجيل عمى يحرص دقيقا   مالحظا   اوبنيايـ كاف  
 السفف قادة مف المواقع تمؾ عف المعمومات مف كثير عمى يحصل وكاف دجمة نير في الرحمة

 المرف  سموبوأ ستخدـإ كما تجاوزىا، وقاتوأ المواقع بتمؾ المرور وقاتأ بتسجيل ويقـو والصياديف
 والحصوؿ البحثية ميمتو لتسييل معو وتعاونيـ والئيـ ضماف بقصد القرى  سكاف مع التعامل في

اقتنى  نوفي ذكر أ ،اء التحف مف البالد التي يمر بياشغوفا  باقتنكما كاف  .الميمة المعمومات عمى
خاريا  يحتوي عمى قتنى ابريقا  فكما إ نحاسيا  كبيرا  مطعما  بالفضة اشتراه مف أسواؽ الموصل، وعاءا  

 .(0)ربع فوىاتلو أ أثريا   ائو مسدسا  ، فضال  عف شر رسومات وكتابات

حضيرات الالزمة وبنيايـ مغادرة الموصل بقصد الوصوؿ الى بغداد اتخذ التوعندما قرر أ 
تاح عف طريق نير دجمة مما أـ 0782آب  الموافق الثالث والعشريف مفربعاء وانطمق في يـو األ

بقرية يسكنيا عشيرة  مرَّ  ، وفي اليـو التاليثار القديمة لمدينة نينوى قوؿ اآللو مشاىدة البساتيف وح
وبنيايـ عمى نفسيـ ألدـ الجبور أوقد قالجبور العربية، ثـ تابع مسيره فتوقف لمشاىدة آثار النمرود 

ذف الذي يمتمكو لزيارة انونيا ، وقد سألوه عف اإلدارة منطقة اآلثار وحمايتيا قلمسؤولوف عف إأنيـ ا
 . (1)واصر الصداقة سرعاف ما عرفيـ بنفسو وعقد معيـ أاآلثار ولكنو 

 يالحظ لتمؾ المدينة ولـ سامراء، يةلقائمقامالتابعة إداريا   تكريت مدينة الى وبنيايـأ توجو
 رئيسية بصورة الذيف يكسبوف رزقيـ سكانيا، وسجل مالحظاتو عف صناعية وأ تجارية ىميةأ  يأ

 وقاـ سامراء مدينة لزيارة توقفف رحمتو تابع، و (2)في النقل النيري  العمل ومف الحقوؿ زراعة مف
 سامراء ومدينة (العاشق) وأ المعشوقة قصر مثل القديمة بنيةواأل ثاراآل عف مالحظاتو بتسجيل
ياـ في األ يفالعسكريّ  ماميفاإل لضريح وصفا   سجل كما(  المموية) المأذنة عمى تحتوي  التي القديمة

 . (3) بغداد باتجاه رحمتو واصل ثـ ،ـ0782خيرة مف شير آب األ

                                                           

أٛوٝؽخ كًزٞهاٙ  ،(1911-1516) ٍغ٠ هؾطبٕ دمحم هجغ، إَُٔٞ ك٢ ًزبثبد اُوؽبُخ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ( (1

 . 193ٓ  ،2111ؿ٤و ْٓ٘ٞهح، ٤ًِخ ا٥كاة، عبٓؼخ إَُٔٞ، 
  . 242 – 236، ٓ ٓ ٠ُ2 اُق٤ِظ، طااٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ  ((2

 . 255، ٓ 2، طُٖٔله ٗلَٚ( ا(3

  . 261  - 262 ٓ ، 2ٓ، طُٖٔله ٗلَٚا ((4



 .......(0681 -0681الفصل األول: هاكس فىى اوبٌهاين: )ًشأته ورحالته العلويت 

 

 38 

متزامنا  مع إنتشار مرض   ـ0782 آب الثالثيف مف في بغداد الى وبنيايـأ رحمة وصوؿ كاف     
 ، ومع ذلؾ فقد أثر عمى الحركة التجارية في بغدادـ0778 عاـقل شدة مف وباء الكوليرا إال أنو أ

 كواخأ في وأ خياـ فيسكانيـ د كبير مف السكاف عف بيوتيـ وتـ إوأصبحت شبو متوقفة، ونزح عد
 بغداد في وبنيايـأ قضى ذلؾ مف الرغـ عمى المدينة، بوابأ ماـأ عجل عمى نصبت خشبية
(Karl Richards)زدشار تري كارؿ بمده بفإ عمى ضيفا   سارة ساعات

وعمى الرغـ مف تجنبو  ،(0)
 حبة) اسـ تحت معروؼ جمدي بمرض صابةاإل مف يسمـال أنو لـ وشدة حذره إلألماكف الموبوءة 

 . (1)بغداد في واسع نطاؽ عمىكاف منتشرا   (حمب

 ،بغداد فينو آثر زيارة ممثمي الدوؿ األوروبية ال أوبنيايـ، إعمى استطالع أ ا  سمب الوباءأثر 
 والذي استقبم، Mockler) (Eduard(2)موكمر دواردإ المقدـالبريطاني  العاـ القنصل منيـ

وروبي وفقا  لمعرؼ الذي ل بيا أي رحالة أعام  بالطريقة المعتادة القائمة عمى الود واالنفتاح التي ي  
 المقاء خالؿ ومف ،(3)درج عميو القائموف عمى خدمة التاج البريطاني في المناطق البعيدة 

 في لبريطانيةا بالسفارة يرتبط ، فيوموكمر عف كثيرة معمومات معرفة مف تمكف، وبنيايـأ استطالعو 
 لمحكومة المقيـ الرسمي والممثل السياسي المندوب ميمة نفسو الوقت في يتولى لكنو استانبوؿ
 شخصي حرس لديو و مباشرة، النير عمى يقع بغداد في البيوت رقىأ مف بيت في ويسكف اليندية
 ستوف  عمييا يعمل اليندية لمبحرية تابعة مقيمة وسفينة ىنديا ، مالحا   خمس وعشروف  مف يتألف

                                                           

 
ً ًبٕ ًبهٍ ه٣زْبهكى:  (1) ً أُٔب٤ٗب ، ُٔب٤ٗخُٚ ثبُقلٓبد اُو٤ِٖ٘خ األ ٓؼ٤٘خ ك٢ ثـلاك ٝال ِٕخ٣ز٠ُٞ ٜٓبّ ٓجؼٞصب

ُٔبٕ ثبإلّواف ػ٠ِ ٖٓبُؼ اُوػب٣ب األ ؽ٤ش ُْ رٌٖ ٛ٘بى ه٤ِٖ٘خ أُب٤ٗخ ك٢ ثـلاك ٝرْ ر٤ٌِق اُو٤ِٖ٘خ اُجو٣طب٤ٗخ

ك ك٢ ٢ٗ ٓؼ٤ٖ ك٢ ثـلأُبأٍٝ هَٖ٘ أى كْبهزٕجؼ ه٣أُٔب٤ٗخ اُو٤ِٖ٘خ األ ػ٘لٓب اكززؾذ ّ، ٢1113ٝ ثـلاك ٓ٘ن ك

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو: 1194ٍٝ ًبٕٗٞ األ 21

 .   3955ّ، ٓ 1914ُٞه٣ٔو، ك٤َُ اُق٤ِظ، اُوَْ اُزبه٣ق٢، روعٔخ: ٌٓزت أ٤ٓو كُٝخ هطو، ك. ٓي، ط .  ط
  .  315، ٓ  2، ط اٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ((2

، بً ثبألػٔبٍهبئٔ ٕٞلٚ، ثأُزؾلح االٓو٤ٌ٣خا٢٘ٛ اُٞال٣بد ّواف ػ٠ِ ٓٞاإل ًنُي ًبٕ ٣ز٠ُٞاكٝاهك ًِٓٞو:  (3)

 ّ، ُؼلّ ٝعٞك ه٤ِٖ٘خ آو٤ٌ٣خ ك٢ ثـلاك، ٣٘ظو: 1191اماه  13ٓ٘ن 

 . 3956، أُٖله اَُبثن، ٓ ُٞه٣ٔو
ْٓ٘ٞه ك٢ : ٗلٝح ثؾش ، (ُٞٙغ ثو٣طب٤ٗب ك٢ اُق٤ِظ اُؼوث٢اُزؾل٣بد اُٞاهؼخ ٝأُزق٤ِخ )، كواًٝخ ٤ٛوكث٢ (4)

ًي عٔؼخ أُبعل ُِضوبكبد ٝاُزواس، كث٢، ، ٓوٓ٘طوخ اُق٤ِظ اُؼوث٢ ػجو اُؼٖٞه ٞص٤ٖ ػًٖزبثبد اُوؽبُخ ٝأُجؼ

1996 ٓ ،256 .  
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 عمـ الذي القنصل ىذا طريق عف الضيافة دعوة وبنيايـأل رسلأ قد زدشار تري كارؿ وكاف ،جندي
 وبنيايـأ التقى كما بشأنو، وصمتو توصيات عمى بناء الوقت بعض قبل المرتقب اوبنيايـ بوصوؿ

 (Henry Bugnion) بونيوف  ىنري  الفرنسي بالقنصل بغداد في
الباحث في العمـو  ،(0)

 . (1)شوريةاآل

 فييا ويسمع الإ ليمة تمر فمـ ،وبنيايـ حوؿ مدينة بغدادثر الوباء سمبا  عمى استطالع أأ      
 شخص ضحيتو راح قد الوباء فأ عمى دليال   ،المجاورة البيوت مف المنطمق النساء عويل صوت
 ،مضض عمى الإ يرافقو ال وبنيايـأ بمرافقة بريطانيال القنصل كمفو الذي الشخص وكاف آخر،

 خاص بشكل تعاني كانت التي الشعبية حياءاأل في وبعده الظير قبلوبنيايـ يقـو بجوالتو كاف أو 
 خالية، شبو البغدادية الشوارع كانت ذلؾ عدا فيما المشيعيف بأفواج ويمتقي في الغالب وباء،ال مف
 وضاعاأل وكانت عجل وعمى فرارا   ىمياأ  غادرىا التي البيوت مف العديد عمى اوبنيايـ اطمع وقد

 . (2) المدينة في فجأة   اندلعت قد حربا   وكأف

وعمى الرغـ مف  (3)الثاني الحميد عبد السمطاف ميالد حل بغداد في وبنيايـأ وجود ثناءأ 
حتفاؿ كبير ت الحكومية في الدولة العثمانية إقامة إاألوضاع وتدىورىا، قررت الشخصيا ضطرابإ

                                                           

 
(: ػبُْ آصبه ٝكثِٞٓب٢ٍ كو٢َٗ اٛزْ هؿْ ػِٔٚ اُلثِٞٓب٢ٍ ثٔزبثؼخ كهاٍخ 1921 – 1153ٛ٘و١ ث٤ٕٗٞٞ ) ((1

ا٥صبه ٝرل٣ٖٝ ٓئُلبد ك٢ اُزبه٣ـ ٝاُِـخ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ هبّ ثزله٣ٌ اُِـخ ا٥ّٞه٣خ ك٢ ٓلهٍخ اُؼِّٞ اُؼ٤ِب ػبّ 

خ اُغج٤ِخ ثٖٞهح ٝرغٍٞ ك٢ أٗؾبء اُؼوام ٝاٖٗوف ا٠ُ أُ٘ؾٞر ،، ٝرْ رؼ٤٤٘ٚ هٖ٘الً ك٢ ؽِت ٝثـلاك1151

أُِي ا٥ّٞه١ ٍ٘ؾبه٣ت ك٢ ٓ٘طوخ ثبك٤بٕ )فٌ٘( اؽلٟ اُووٟ ا٤ُي٣ل٣خ اُٞاهؼخ ّٔبٍ ّوه٢ إَُٔٞ، كلهٍٜب 

 ٝؽَ اٌُزبثبد أَُٔبه٣خ أُ٘وّٞخ ػ٠ِ ٝعٚ اُغجَ، ْٝٗوٛب ثؼ٘ٞإ )ًزبثبد ثبك٤بٕ( ك٢ ثبه٣ٌ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو :

 . 56-55، ٓ ٓ 2116 ،ُ٘لٕ ،كاه اُٞهام ،ٍبُْ ا٢ٍُٞ٥، هٝاك ػِْ ا٥صبه ك٢ اُؼوام

  .  314، ٓ 2اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ، طٖٓ  ،اٝثٜ٘ب٣ْ ((2

  . 316 ٓ ،2،طأُٖله ٗلَٚ ((3
ّ، ٝٛٞ االثٖ اُضب٢ٗ َُِِطبٕ ػجل أُغ٤ل ثؼل 1142ُٝل ك٢ ا٣ٍِٞ (: 1911-1142ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ ) (4)

ٓغ عبءد رو٣ٔٞ عبٕ ُٝلد ك٢ هلوب٤ٍب ٖٓ هج٤ِخ ّبث٤ؾ اُغو٤ًَخ، ٝهل اَُِطبٕ ٓواك اُقبٌٓ، أٓٚ ٢ٛ ا٤َُلح 

ٍٖ اُؾبك٣خ ك٢ ّ، ًٝبٕ 1139بٕ ػجل أُغ٤ل ػبّ ٝاُلرٜب ٝهوٗبئٜب ا٠ُ اٍزبٗجٍٞ ٝاٗلهعذ ك٢ ٍِي َٗبء اَُِط

ٞ ، رؼِْ ِٛطبٕ ػجل أُغ٤ل اُز٢ رلػ٠ ثوٍزٞ، كزوػوع ك٢ ً٘ق ىٝعخ ا1153َُّػْوح ػ٘لٓب رٞك٢ ٝاُلٙ ػبّ 

وث٤خ ٝػِٜٞٓب ك٘ل١، ٝاُِـخ اُؼأ٣ل ٜٓل١  ك٘ل١ ٝاُلبه٤ٍخ ػ٠ِأبٌٓ اُِـخ اُؼضٔب٤ٗخ ػ٠ِ ٣ل ػٔو ٝأفٞٙ ٓواك اُق

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:كهٍب اُزبه٣ـ اُؼضٔب٢ٗ ٝاُلو٢َٗ ك٘ل١، ًٔبأػ٠ِ ٣ل كو٣ل ّٝو٣ق 

ؽٔل اثوا٤ْٛ، اُوبٛوح، ٤ٍِٔبٕ عٞهٚ ثبُ، اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ ّق٤ٖزٚ ٤ٍٝبٍزٚ، روعٔخ: ػجل هللا أ 

2111 ٓ ٓ ،ّ31- 34 . 
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-0780بالمناسبة، وكاف اوبنيايـ مف بيف الحضور وقد تعرؼ الى والي بغداد حسف رفيق باشا)
(، ونصرت باشا المرافق العاـ لمسمطاف ومفتش الجيش العثماني السادس، وأحد القادة في 0785

 الداغستاني باشا دمحم مثل عمييا التعرؼ لو تيحأ خرى أ وشخصياتلة يدعى كاظـ باشا، سالح الخيا
 . (0)في بغداد  الجيش فيقائد  منصب يتولىكاف  الذي

 : حسب رؤية اوبنيايم أىمية بغداد التجارية

 ىمية بغداد التجارية قائال :رحمتو الكثير مف المالحظات حوؿ أ  وبنيايـ فيأوجز أ     

 لحركة جداً  المناسب الجغرافي موقعيا عمى الولى بالدرجة تعتمد بغداد ىميةأ"  
 سداأل حصة وتنال النطاق، واسع تجارياً  نشاطاً  المدينة شيدت لذلك ونتيجة العالمية المواصالت

 الخام والمعادن القطنية المنتوجات فجميع اليند، في ومستعمرتيابريطانيا  الستيراد من
 في وتأتيالبريطانية  المستوردات ضمن تندرج وغيرىا المالبس ومنسوجات الكتانية والقمشة

 . (1) "فرنسا ثم والمانيا وىنغاريا النمسا الثانية المرتبة

لماني داخل الدولة العثمانية بشكل أكبر عف كانية توسيع النفوذ االقتصادي األماوبنيايـ إ رأى     
  :قائال   طريق بغداد

 تحقيق من تمكنت ذاوا   بغداد الى الحديدي الخط لمد الفرصةيمكن أللمانيا اقتناص  "
 الروح مامأ عامة وبصورة لمانيةاأل  والتجارة لمانيةاأل  الصناعة مامأ سيفتح نوفإ فعالً  ذلك

 في والعمل لمنشاط واسع حقل والشركات الجديدة المشاريع نشاءوا   قداماإل الى الميالة اللمانية
 في جداً  الميم من و الشرق، في مربحة بأعمال لمقيام مؤىمون  لماناأل  ..،النيرين بين ما بالد

 يكون  نأ العمل في النجاح عمالاأل رجل يستطيع لكي الخصوص وجو عمى العثماني الشرق 
 ىو فميس القوي  السياسي النفوذ ماأ المحميين، السكان لدى عالية بسمعة تتمتع أمة الى منتمياً 
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  . 293، ٓ  2، طٗوالً ػٖ: أُٖله ٗلَٚ ((2
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 الصحيح ىو العكس يكون  قد بلالعثماني  الشرق  في وروبياأل  عمالاأل رجل موقف يعزز الذي
 عبانمي محترم بمظير والظيور فالوجاىة الجنبي، تجاه الشكوك تولد السياسية الطماع نأ وىو

 .(0)"في تعزيز العالقة والتعاون مع المجتمع الشرقي ساسياً أ دوراً 

 الدولة تجاه خفية ستعماريةإ مصالح تمتمؾ ال التي النبيمة مةاأل بأنيا لمانياأصور اوبنيايـ 
 ذلؾ في بما ىناؾ الجميع فأل العثمانيةالدولة  في بو مرحبا   ضيفا  ت ع د  المانيا بأف ورأى العثمانية،
، وخير ستعماريةإ منافع دخوليا وراء مف تبتغي ال لمانياأ فأ مف واثقوف  المجتمع مف الدنيا الطبقات

 واضحا   تعبيرا  بوصفيا  ـ0778 عاـ ولى الى استانبوؿاأل االلماني االمبراطوردليل عمى ذلؾ زيارة 
 . (1) الدولتيف بيف القائمة الطيبة العالقات عف

ولـ تفارقو فكرة تطوير المصالح التجارية االلمانية مف خالؿ مد الخط الحديدي، وقاـ  
 رأىو  ،تعزيز وجيات النظر االلمانية حوؿ تنفيذ المشروعبتدويف مالحظاتو الميمة أمال  في 

 :بأف اوبنيايـ

 جانب فإلى المنافع من الكثير العثمانية لمدولة سيجمب بغداد الى الحديدي الخط مد " 
 العثمانية المبراطورية لعاصمة عظيمة فائدة شك دون  لو سيكون  الكبيرة القتصادية اىميتو
 العثمانية الحكومة تدرك كما والغرب، الشرق  بين المواصالت حركة من كبيرة حصة الييا وسيعيد
 ألن لإلمبراطورية، الشرقية الحدود اقصى مع لممركز سريع لربط السياسية الستراتيجية القيمة
 والىواء الجناس مختمف من سكان عمى لمسيطرة ىامة اداة يدىا في سيضع الربط ىذا

 شرايين اوائل من الحديدي الخط وسيصبح والسالم، المن لحياة رافض متمرد وبعضيم
 غير بشكل مكانتيا المقترح الحديدي الخط سيرفع نفسيا بغداد وخاصة العالم في المواصالت

 . (2) "عادي
                                                           

 
  311، ٓ 2طٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ، ، اٝثٜ٘ب٣ْ ((1

 . 312، ٓ  2ط أُٖله ٗلَٚ، ((2

 . 312ٓ ،  2، طأُٖله ٗلَٚ (3) 
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 خادمو وعف سمـو نجيب الشخصيمساعده نفصل عف بنيايـ مدينة بغداد إو قبل مغادرة أ     
 ـ0782 يموؿأ مف العاشر يـو مساء مف متأخر وقت وفي ،سورية الى عادا المذيف طنوس المطيع
 يراقب راح الحزف  مف وبشيء "خميفة" تدعىالبريطانية  البخارية السفينة متف عمى وبنيايـأ صعد
 دجمة بضفاؼ تحيط التي النخيل بساتيف خمف فشيئا   شيئا   تختفي وىي الممونة وقببيا بغداد مآذف
 مف خوفا   الييا لجأوا قد بغداد سكاف ثمث كاف التي الضخمة المخيمات قربمارا   الجانبيف، مف

 في والخدمة العمل عناصر وكاف البصرة، نحو ياـأ ربعةأ السفينة رحمة ستغرقتإ وقد ،وباء الكوليرا
كمداف،  مسيحييف مفوالعثمانية البريطانية  النيرية البخارية السفف بقية في كما يتألفوف  السفينة

 السفف عماؿ عف صورة كوف  فقد الرحمة ثناءأ الدقيقة المالحظات تسجيل عمىوبنيايـ حرص أ
 صلاأل في ينحدروف  الطيبة غاية وفي قوية وبنية كبيرة جساـأ ذوو رجاؿ نيـبأ آنذاؾ لبريطانييفا

 المسمميف، العرب مف فكانوا ومالحوىا السفينة قادة ماأ ،الموصل شماؿ الواقعة الجبمية المناطق مف
 .(0) بريطانييفال مف فكانوا الضباط بقية أما

 الضخمة ثاراآل اوبنيايـ شاىد ثـ ديالى نير مصب السفينة تجاوزت قميمة ساعات سفر بعد
 صباح وفي ،(1) القديمة الفارسية الممكية المدينة المدائف مدينة مف الوحيدة البقية وىي كسرى  لطاؽ

 الثالث عشر مف فيالى مدينة الكوت، ثـ واصل رحمتو  اوبنيايـوصل  يموؿأ الثاني عشر مف يـو
 تعدو  البصرة لوالية داريا  إ والتابعة لنير دجمة الشرقية الضفة عمى الواقعة عمارةال مدينة الى يموؿأ

 حديثة مدينة بأنيا رأى وقد مشاة كتيبتي مف مؤلفة عسكرية حامية وفييا المتصرؼ مقر  المدينة
 يـو صباح وفي ،آنذاؾ دجمة لنير بريطانيةال الخرائط عمى وجودا   ليا يالحظ لـ ألنو جدا   العيد

 . (2) (عزرا النبي ضريح) العزيز مزارو  والشطرة، صالح، قمعة وصل الى يموؿأ الرابع عشر مف

 بحركةترافق وصوؿ اوبنيايـ الى البصرة مع موسـ جني التمور فالحظ بأف المدينة تعج 
 ، والحظ بأنيالمانياوأ البصرة بيف المواصالتواطمع عمى طبيعة  ،خاص بشكل نشيطة تجارية

                                                           

 . 332 - 331 ٓ ، 2ٓط اٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ،( (1
 . 333، ٓ 2أُٖله ٗلَٚ، ط (2)

 . 339 - 331 ٓ ، 2ٓ، طأُٖله ٗلَٚ( (3
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وت شحف عمى متف  ،الينديتيف راتشيك وأ بومباي الىبريطانية  سففب تنقل البضائع فأ ذإ جدا   معقدة
 طريق عف مباشرة بواخر عمى شحنيا يفضموف  صحابياأ يكف لـ ذاإ ىذا ايطاليا الى نمساوية سفف

بيذا الشأف،  مقترحاتو وبنيايـأ سجل فقد لذا ،زمفال مف شيريف يستغرقاف الطريقيف كال بريطانيا،
 الحركة اقتصرت ولو لمانيةبإشراؼ الحكومة األ والبصرة الخميج الى فتح خط مالحي منتظـ واقترح
 مف رابحة حصة أللمانيا سيكوف  عندئذ   شير كل واحدة   سفينة عمى مراأل بادئ في الخط ىذا عمى

 ىميةاأل مف الرغـ وعمى ،الحيوية الخميج منطقة في عاـ بعد عاما المتزايدة التجارية الحركة
 (0)بريطانيأحدىما  فييا فقط رسمييف قنصميف وجود وبنيايـأ الحظ فقد لمبصرة الكبيرة التجارية
 . (1) فرنسيال قنصللم وكيل ، فضال  عفوفارسيواآلخر 

وىو  (النقيب) منصب شغل الذي رجب سيد الرفاعييف فرقة شيخ البصرة في وبنيايـأ زار
غادر اوبنيايـ ، ثـ (2) بؾ ميفأ بقائد عثماني يدعى بيتو في والتقى ،المدينة في ديني منصب عمىأ 

خالؿ رحمتو  تمكف و ،(3))البمبا(  الباخرة ـ عمى متف0782يموؿ الخامس عشر مف أ0البصرة يـو 
قصر ماـ أالباخرة ، ثـ توقفت حيط بالنيرالنخيل التي تأراضي مف االطالع عمى  عبر شط العرب

، لذلؾ بتقدير كبير ي كاف يحظى لدى بريطانيامير المحمرة الذأ( 0825-0750خزعل )الشيخ 
ماـ قصر أ فقد الحظ اوبنيايـ قياـ كل باخرة تابعة لمشركة البريطانية اليندية بإطالؽ طمقة مدفعية

 .    (4)تحية  واحتراما   الشيخ 

                                                           

ّ 1192آة  4ك٢ اُجٖوح ك٢ أُلح أُ٘ؾٖوح ث٤ٖ اُجو٣طب٢ٗ ٝ اُوَٖ٘ أ( ٝهل ّـَ ٖٓ٘ت أُؼزٔل ا٤َُب٢ٍ (1

 ّ، اُ٘و٤ت ف ال ط . )ث٤ل٤َ(، ٣٘ظو:1194رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  21ا٠ُ 

 . 3945أُٖله اَُبثن، ٓ ، ُٞه٣ٔو 
  . 346، ٓ  2، طاٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ  ((2

  . 345، ٓ 2طأُٖله ٗلَٚ، (3) 

، ٝر٘وَ ٛنٙ اُجبفوح ٝؿ٤وٛب اُجو٣ل ٖٓ ٣طب٤ٗخ اُٜ٘ل٣خ ُِٔالؽخ اُجقبه٣خ٢ٛ ثبفوح ربثؼخ ُِْوًخ اُجواُجٔجب:  ((4

، بٝة ك٢ َٓوٜ اٝ ك٢ عيه اُجؾو٣ٖ٣بثٜب ثبُز٘اٝروّٞ ثوؽِخ ا٠ُ اُجٖوح ًَ اٍجٞع، ٝروٍٞا ك٢ مٛبثٜب ٝاُٜ٘ل 

طخ ٜٗب٣خ ٛنا اُقٜ ك٢ ثالك ٝرَزـوم هؽِخ اعز٤بى ّٜ اُؼوة ػ٠ِ ٓزٜ٘ب هواثخ ٣ّٞ ًبَٓ ، ٝرٔضَ ٓل٣٘خ ثٞٓجب١ ٗو

، ُِٔي٣ل ػٖ رِي اُجٞافو اُز٢ رَزؼِٜٔب اُْوًخ ٓل٣٘خ ًوار٢ْ اٝالً  االها٢ٙ اُٜ٘ل٣خ روٖل رِي اُجٞافو، ٝك٢ اُٜ٘ل

 ُق٤ِظ ٣٘ظو: اُجو٣طب٤ٗخ اُٜ٘ل٣خ ك٢ ا

ٓؾٔٞك ًج٤جٞ، كاه اُٞهام،  :روعٔخ ٝٓواعؼخ ٝرله٤ن ،2 ٛ ٠ َٓوٜ ػجو اُق٤ِظ،، هؽِخ اُاٝثٜ٘ب٣ْ ٓبًٌ كٕٞ

 .  13  - 12 ٓ ّ ، 2119ٓ، ُ٘لٕ
 .  15، ٓ ُٖٔله ٗلَٚ( ا(5
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 وفي ـ0782 ايموؿ السابع عشر مف يـو العربي الخميج عمى بوشير لميناء اوبنيايـ وصل    
 وصولو ورغـ الخميج، في المالحة عمى مالحظات عدة رصد بوشير الى البصرة مف رحمتو ضوء

قضاء يـو كامل في الميناء مف أجل الكشف الطبي، وىي  بعد الإ بدخوليا لو يسمح لـ لبوشير
 السفف لرسو يصمح ال بأنو بوشير ميناء وبنيايـأ وصفو  الصحي، الحجر مف نوعك تستخدـطريقة 
 في تبقى فأ السفينة عمى كاف لكف ،الباخرة التي جاء عمى متنيا مثل منيا القديـ حتى وال البخارية
 وقد ،(0) ساعة نصف استغرقت رحمة في الشراعية بالسفف لمميناء منيا الركاب نقليو  الخميج عرض
 بيف مالحي بخط بدأ وكيف لمانياأل التجاري  النشاط عف معمومات عمى الحصوؿ مف تمكف
 لكنوموظفييا  مف العديد وقابل بوشير في بريطانيةال المقيمية زار كما المانيا، في وبريمف بوشير

 . (1)لمانيةأ قنصمية ممثمية وجود لعدـ االلماف مع ذلؾ يفعل لـ

وىو عبارة عف قمعة  ، في قصره(2)الميرزا اسماعيل خاف حاكـ لنجة وبنيايـ كما التقى أ  
اداريا  لحكومة بوشير، وقد الحظ برتغالية قديمة ذات جدراف عالية وأبواب ضخمة، واسماعيل تابع 

سموب الضيافة الغربية فقد وضع لو بعض الكراسي، وأكرمو يايـ أف مضيفو ذو دراية بثقافة وأوبنأ
، وتمكف اوبنيايـ مف تدويف مالحظات ومعمومات ميمة عف عدد سكاف (3)بيةحسب العادات األورو 

وىو  حمد اليندي مدير البريد البريطانيلنجة مف خالؿ االحصائيات التي أطمعو عمييا الشيخ أ
، كما (4) لنجة ومذاىبيـ وتنوع جنسياتيـ ود اوبنيايـ بمعمومات عف ديانات سكافرجل مسمـ، كما ز 

 ،(5)دمحم حسف خاف الحاكـ ستقبمووقد إ، بندر عباس في ميناء خالؿ الشير ذاتو اوبنيايـنزؿ كما 
برزىا التجارة االوروبية الممثمة ميمة عف األحواؿ العامة وأالقصير سجل معمومات خالؿ تجوالو و 

                                                           

ٜ٘ب٣ْ ُٔب٤ٗخ ك٢ ٓطِغ اُووٕ اُؼْو٣ٖ ًزبثبد ٓبًٌ كٕٞ اٝثاُق٤ِظ اُؼوث٢ ك٢ األكث٤بد األ)، ٓؾٔٞك ٣ؾ٠٤ دمحم (1)

 ً   . 213ّ، ٓ 2113، كاة٤ًِخ ا٥ -: اُْوم ك٢ ػ٤ٕٞ اُـوة، عبٓؼخ ا٣ٌُٞذ ك٢ ٓئرٔوْٓ٘ٞه ، ثؾش (ٗٔٞمعب
 ٣٘ظو: ّ ،1195ُٔب٤ٗخ ك٢ ثّٜٞو ك٢ رْو٣ٖ اُضب٢ٗ أاُلًزٞه هٝثود ٛٞى ًٝبُخ ه٤ِٖ٘خ اكززؼ  ((2

 . 215 ٓ اَُبثن، أُٖله دمحم، ٣ؾ٠٤؛  3951، ٓ 5ُٞه٣ٔو، أُٖله اَُبثن، ط  

ً ُٔؾبكظخ  (3) ُ٘غخ: ٓل٣٘خ ٍبؽ٤ِخ ػ٠ِ اُٚلبف اُْوه٤خ ُِق٤ِظ اُؼوث٢، ك٢ اُغبٗت اُلبه٢ٍ، ربثؼخ اكاه٣ب

 اال٣وا٤ٗخ ؽب٤ُبً. ُِٔي٣ل ٣٘ظو: ٛوٓيؿبٕ

 . 1564، أُٖله اَُبثن، ٓ ٓئُل٤ٖٓغٔٞػخ 
 . 31، ٓ اٝثٜ٘ب٣ْ، هؽِخ ا٠ُ َٓوٜ ػجو اُق٤ِظ ((4

 . 216، أُٖله اَُبثن ، ٓ ٓؾٔٞك ٣ؾ٠٤ دمحم( (5

 . 211ٓ ، أُٖله ٗلَٚ( (6
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 المتمثمة بشخص يدعىالبريطانية ة ، الى جانب الممثمية التجارياليولندية (Hotz) ىوتز بشركة
حواؿ األطمع عف كثب عمى كما إ، مثل محطة  لمبريدالميناء يالحظ بأف و  ،Marshal))مارشاؿ 

الذي  ، بيف بعض القبائل العربية المقيمة ىناؾ وبيف الحكومة الفارسيةالسياسية المضطربة
   . (0)رساؿ بعض القوات العسكرية الى بندر عباس كما الحظ اوبنيايـ استوجب إ

مف البصرة حتى بندر عباس قاـ بتسجيل مالحظاتو حوؿ الجانب  رحمة اوبنيايـخالؿ 
الشرقي لمخميج العربي عدا محطتو األخيرة في مسقط، مدونا  مشاىدات ومعمومات ميمة قدميا الى 
الحكومة االلمانية كما سنذكر الحقا ، أما الجانب الغربي وسواحل شبو الجزيرة العربية المطمة عمى 

اؼ والبريد قرب تمؾ ، ربما بسبب اختياره لطريق التمغر واؼ   عموماتيا بشكل  الخميج فانو لـ يحط بم
نو رغب باالطالع عف كثب عمى سيطرة المالحة البريطانية في منطقة الخميج العربي الموانئ، أو أ

وحتى اليند، مف أجل معرفة نوع شكل الدور الذي سيتوجب عمى الحكومة االلمانية القياـ بو مف 
 االقتصادي، وتعزيز صالتيا االقتصادية بتمؾ المناطق.أجل النيوض 

بنيايـ في الخميج العربي ىي نزولو ضيفا  عمى الشيخ فيصل كانت المحطة األخيرة لرحمة او 
، وأطمعو عمى (1)الذي استقبمو استقباال  الئقا  في قصره( حاكـ مسقط، 0802-0753بف تركي)

، كما تواصل نشاء قنصمية فيياااللمانية عف إسبب تأخر الحكومة  شؤوف مسقط، مستفسرا  حوؿ
والوكيل  القنصل البريطاني ،(2) (Surgeon Yayakar) جاياكار سيرجيوف اوبنيايـ مع الضابط 
 القنصل مف رسالةفي مسقط، وقد سممو اوبنيايـ  يمف لموكالة التجاريةالسياسي والساعد األ

 رديماك االمريكي القنصل بزيارة ايضا   اوبنيايـ قاـ كما موكمر، بغداد في العاـ البريطاني
Macredy)) (3) ، عف مالحظاتو مسقط فيشخاص دا  عمى أولئؾ األاعتما  اوبنيايـ سجلوقد 

 مف المصنوعة والبنادؽ السيوؼمثل  سمحةاأل ببيع تعج التي النشيطة سواؽاأل وحركة البيوت
                                                           

  . 44، ٓ ػجو اُق٤ِظاٝثٜ٘ب٣ْ، هؽِخ ا٠ُ َٓوٜ  ((1
 .41 ٓ ُٖٔله ٗلَٚ،ا ((2

 .  256ٓ ، أُٖله اَُبثن ، ٤ٛوكث٢ ((3

ٓبًوك١: ربعو ثو٣طب٢ٗ، ر٠ُٞ ٜٓبّ اُو٤ِٖ٘خ األٓو٤ٌ٣خ ك٢ َٓوٜ، ًٝبٕ ٍِلٚ ك٤ٜب ربعو ثو٣طب٢ٗ ا٣ٚبً،  (4)

 ٣لػ٠ ٣ٌُٞ ٓبع٣ٞو، ٣٘ظو:

 . 52 - 51 ٓ ، ٓاٝثٜ٘ب٣ْ، هؽِخ ا٠ُ َٓوٜ ػجو اُق٤ِظ؛   3951ُٞه٣ٔو، أُٖله اَُبثن، ٓ  
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معمومات عف أوضاع الخميج ، كما تمكف مف خالؿ تمؾ العالقات الحصوؿ عمى والفضة الذىب
مراء الخميج، وروبييف بحكاـ وأقناصل األالعربي والحركة التجارية عبر مياىو وتعرؼ عمى عالقة ال

عداد معتنقييا ىناؾ، مما عراؽ والمذاىب المختمفة وأ نوع األكما اطمع عمى السجالت الخاصة بت
 . (0) ىتماـواإل الدراسة ستحقي خميط جعمو يكوف صورة ميمة حوؿ المجتمع الخميجي ورأى بأنو

وبنيايـ في مسقط مدة قصيرة ثـ غادر الخميج العربي عمى متف الباخرة بمبا متوجيا  قاـ أأ 
جل معموماتو حوؿ جوادر ، إال أنو فضل البقاء في الباخرة، وسعمى ساحل مكراف (1)الى جوادر

سماؾ، وعندما وصل الى كراتشي ودع اوبنيايـ مدينة بائسة يمتيف سكانيا صيد األ وصفياب
موظفي الباخرة ليكمل طريقو برا  عبر االراضي اليندية، فكاف في استقبالو القنصل االلماني )تولة(، 

 بموشستاف، جنوبفي  األلماني السياسي الوكيل ،Bosman (2)))ومدير تمغراؼ الخميج بوسماف 
 . (3)نيايتيا الى وصمت قد  اوبنيايـ رحمة تكوف  وبذلؾ

     م:0681ثاًيًا: ًهايت رحلته والعىدة اىل أملاًيا 

وبنيايـ طريقو الى بومباي برا ، عبر األراضي االسالمية في شماؿ اليند، ثـ بحرا  أأكمل 
( وسممو رسالة مف 0782-0781عيد )مف ميناء بومباي الى زنجبار، والتقى حاكميا عمي بف س

 شرؽ  في لمانيةاأل المستعمرة (اوسمبرة) الى نتقلإ زنجبار ومف بف عمو فيصل حاكـ مسقط،إ
 المناطقالذي سيل مرور اوبنيايـ الى  (شيمو فوف ) الباروف  المستعمرة حاكـ ىناؾ التقىو  افريقيا

                                                           

 ػٖ َٓبًٖ َٓوٜ ٝأٍٞاهٜب ٌٍٝبٜٗب، ٝرغبهرٜب ٝأُالؽخ ك٤ٜب، ٣٘ظو:  ُِزلب٤َٕ ((1

  .55- 52 ٓ ٓ اٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ،
ً إله٤ِْ ٌٓوإ اُجبًَزب٢ٗ، ًبٗذ عٞاكه اَُبؽَ اُـوث٢ ُجَِّٞزبٕ اُزبثؼخ عٞاكه: ٤ٓ٘بء ٣وغ ػ٠ِ ا ((2 كاه٣ب

 (. ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1951-1595) فبٙؼخ ُِؾٌْ اُؼٔب٢ٗ اُؼوث٢

أُِي ػجل  ، عبٓؼخ1: كهاٍخ ٝصبئو٤خ، ٓظ1951ػجل هللا ٍواط ػٔو، عٞاكه ث٤ٖ ا٤َُبكح اُؼٔب٤ٗخ ٝاُز٘بىٍ ػبّ 

 . 24 -1، ٓ ٓ 2111اُؼي٣ي، اُو٣بٗ، 

رٔٞى  1 -٤ٗ1191َبٕ  9، أُوح اال٠ُٝ ًبٗذ ٖٓ ٓواد ػل٣لح ٖٓ٘ت ٓل٣و رِـواف اُق٤ِظ ر٠ُٞثٍٞٔبٕ:  ((3

 6ّ ا٠ُ 1193ّ، ٝأُوح اُضبُضخ ٖٓ ٤َٗبٕ 1191رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  21ا٠ُ  ٣1191به آ ٤13خ ٖٓ ، ٝاُضب1191ٗ

 ٣٘ظو:ُِٔي٣ل ّ، ٤ٗ1196َبٕ 

 . 3935 -3936ُٞه٣ٔو، أُٖله اَُبثن، ٓ ٓ  

 .   139، ٓ ( اٝثٜ٘ب٣ْ، هؽِخ ا٠ُ َٓوٜ ػجو اُق٤ِظ(4
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 في الرائعة الغابات فأ لو تأكد ،(0) بالنباتات واىتمامو البحثي عممو خالؿ ومف فييا الداخمية
 الغطاء وكثافة ىناؾ رضاأل خصوبة فوأ حياتو في رآه ما جماليا في تفوؽ المستعمرة االلمانية 

 . (1)النيريف بيف ما وبالد اليند في عميو ىي عما ىميةأ  تقل ال النباتي

فريقيا االلمانية وقد قاىرة في طريق العودة قادما  مف أراضي شرؽ إوصل اوبنيايـ الى ال 
، شعر الحكاـ المصريوف بخطر نفوذه فقاموا (2) باشا زبير ، بقائد سوداني يدعىىناؾ التقى

 ميمة معمومات عمى اوبنيايـ منو حصل وقد ،باستدراجو الى القاىرة وفرض االقامة الجبرية عميو
 عدد مع ورحل  لممصرييف االستسالـ رفض قد كاف (3)رابح واسمو الميدانييف معاونيو حدأ حوؿ
 اوبنيايـ عاد وعندما النيل، نير مف الغرب الى الواقعة المناطق باتجاه وعائالتيـ جنوده مف كبير
 الطريقة وعف ،(4) تشاد بحيرة منطقة عف خرى أ معمومات وحوؿ رابح حوؿ تقريرا   كتب لمانياأ الى

                                                           

اُٜ٘و٣ٖ، ٝٝٙغ كٜوٍبً  ث٤ٖ ص٘بء ٓوٝهٙ ك٢ ٍٞه٣خ ٝثالك ٓبأربد ا٤ُٖل٤خ ٝرغل٤لٜب اٛزْ اٝثٜ٘ب٣ْ ثغٔغ اُ٘جب ((1

٣٘ظو: ُِٔي٣ل رَزؼَٔ ُٜب رِي اُ٘جبربد،  ؿواٗ اُز٢ٓبًٖ ٝعٞكٛب ٝاألأٍٔبء اُؼوث٤خ أُؼزٔلح ك٢ ثؤٗٞاػٜب، ٝ األ

  . 435، ٓ  2، ط اٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ
  . 141 - 141 ٓ ، ٓا٠ُ َٓوٜ ػجو اُق٤ِظاٝثٜ٘ب٣ْ، هؽِخ  ((2
ك٢ عي٣وح ٝاٝا٢ٍ  1131ّرٔٞى ػبّ  1ُٝل ٛنا اُيػ٤ْ اَُٞكا٢ٗ  ك٢   (:1913-1131ثبّب هؽٔخ ) اُيث٤و ((3

، ٙؼخ ُؾٌْ دمحم ػ٢ِ ثبّب ٝا٢ُ ٖٓو، ْٝٗؤ اُيث٤و ْٗؤح ػ٤ِٔخ، ًبٗذ اَُٞكإ ك٢ مُي اُٞهذ فبّٔب٢ُ اُقوّٛٞ

ع٘ٞة اَُٞكإ  ٝهبّ ثوؽالد ًض٤وح ا٠ُ ثالك ؿو٣جخ ٜٓ٘ب ثالك هُٞٞ ٝثالك ا٤ُ٘بّ ٤ٗبّ  ػبّ ًٔب ػَٔ ك٢ اُزغبهح ك٢ 

َ أُٖو٣خ ػ٠ِ ٝالئٚ ُٜب ٝفلٓبرٚ، ، ًبكؤرٚ ؽٌٞٓخ اُقل١ٞ٣ أٍبػ٤ّ  ٌُضوح ف٤وارٜب ٝفبٕخ اُؼبط 1151

 زلب٤َٕ ٣٘ظو :ُ، ُِٔي٣ل ٖٓ ا1154ّٓ٘بٛن ثؾو اُـياٍ ٌّٝب ػبّ ٓو ٓل٣و٣خ أثٔ٘ؾٚ ُوت ثي ٝر٤ُٞزٚ 

 ،ك٢ ػٖو اُؾٌْ أُٖو١، ا٤ُٜئخ أُٖو٣خ اُؼبٓخ ٌُِزبة، اُيث٤و ثبّب ٝكٝهٙ ك٢ اَُٞكإ أٍبػ٤َ ػي اُل٣ٖ 

 .ّ 1991 اُوبٛوح،

(: ىػ٤ْ ٍٞكا٢ٗ، ُٝل ك٢ اُقوّٛٞ ٝػَٔ ك٢ ٍالػ اُلوٍبٕ أُٖو١)ؿ٤و 1911-1142)  هاثؼ ((4

ٍال٤ٓخ ك٢ رْبك ٓزقناً ٖٓ ك٣ٌٞ ػبٕٔخ ُٜب، اهبّ ٌِٓٔخ أأكو٣و٤ب، ٝالٍزؼٔبه االٝهٝث٢ ك٢ اُ٘ظب٤٤ٖٓ(، هبّٝ ا

 ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

، أٌُزت االٍال٢ٓ، ث٤وٝد، 2، 16ٛ، اُزبه٣ـ االٍال٢ٓ: اُزبه٣ـ أُؼبٕو ّوه٢ اكو٣و٤ب، طّبًو ٓؾٔٞك

1995 ٓ ،234. 

 (Rabeh Und Das Tschadseegebiet)( ثبُِـخ االُٔب٤ٗخ ْ ًزبثٚ)هاثؼ ٝٓ٘طوخ ثؾ٤وح رْبكٕله اٝثٜ٘ب٣أ (5)
عبٗت أُؼِٞٓبد اُز٢ عٔؼٜب ػٖ هاثؼ ٝثؾ٤وح رْبك فالٍ  ٠ُك٢ ٓولٓخ اٌُزبة ا ّبهأ، 1912ك٢ ثو٤ُٖ ػبّ 

ً  اُوبٛوح ٕجؾذأ ٕأ ٝثؼل 1196ّ ػبّ ٓ٘ن ّ، أ1194ٚٗبّ ثؼضزٚ ػ  فالٍ ٖٝٓ االٍال٢ٓ اُؼبُْ ًبكخ ُٔواهجخ ٌٓبٗب

 ٓ٘طوخ ك٢ اُلاف٤ِخ ٝٙبعاأل ػٖ كٞه٣خ ٗجبءأ ػ٠ِ ؽَٖ كول االكو٣و٤خ، اُجِلإ ٓقزِق ٖٓ ػ٘بٕو ٓغ اُزؼبَٓ

 آجواٛٞه٣خ ْٗبءا ػ٠ِ ه٤ِِخ ٍ٘ٞاد ؿٕٚٞ ك٢ هبكهاً  ًبٕ اُن١ هاثؼ، هٞح ثْؤٕ ٍبثوخ فجبهأ ٝػٖ رْبك، ثؾ٤وح

ً  اٌُٞٗـٞ ؽز٠ اُغ٘ٞة ك٢ ٝارَؼذ اٌُجوٟ ًٍٞٞرٞ ؽز٠ ا٤َُ٘ ػب٢ُأ ك٢ أُٜل٣خ ٓ٘طوخ ؽلٝك ٖٓ رٔزل  روو٣جب

 ص٘بءأ ػ٤ِٜب ؽَٖ هل اٌُزبة ٓؼِٞٓبد ٖٓ اٌُض٤و ٕأ أُولٓخ ك٢ مًو ًٔب ،ٝاُٖؾواء ٝكا١ ّٔبٍ ك٢ ٝاٗزٜذ

ا٠ُ   اكو٣و٤ب ٍٜٝ ٖٓ اُوبكٓخ ٔغٔٞػبدٝاُ أٌُوٓخ، ٌٓخ ا٠ُ ٝاُؾغبط ا٤َُِٖٔٔ اُزغبه ٖٓ اُوبٛوح ك٢ ٝعٞكٙ

 =ٓٞهأ ك٢ ٣جؾضٕٞ اُن٣ٖ أٝ االٍال٢ٓ، اُؼبُْ ك٢ ك٤٘٣خ عبٓؼخ أًجو ٣ؼزجو اُن١ ىٛواأل ك٢ اُل٤٘٣خ ُِلهاٍبد اُوبٛوح
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 مف جدا   ميمة كانت بل وحسب الدينية ىميةاأل مف كبير قدر عمى تكف لـ التي السنوسية الصوفية
 . (0) أيضا   السياسية الناحية

 حظيت قد تشاد بحيرة ومنطقة برابح تتعمق التي والتقارير الرحمة تقارير أف الواضح ومف
 خبرتو مف ستفادةاإل قررت التي الخارجية وزارة في السيماو  لمانياأ في كبيريف وتقدير بإعجاب
  عرضت تقاريرال تمؾ ألىمية نتيجة، و افريقيا في االستعماري  نفوذىا وتوسيع مصالحيا لتحقيق
 عمىتثبيت النفوذ  ميمتيا تكوف  الكاميروف  راضيأ عمقالى  بعثةعميو ترأس  الخارجية وزارة

زارة وىذا يدؿ عمى تغير موقف و  ،المانيا لصالح تشاد بحيرةو  الكاميروف  بيف الواقعة المنطقة
، بعد ثبت بتقاريره ونشاطو الداعـ لمنفوذ االلماني في البالد االخرى الخارجية حوؿ اوبنيايـ فقد أ

ال دعـ جيوده وتكميفو ببعثة دبموماسية مبراطورية، فما كاف مف الخارجية إنظرتو لمصالح اال
 . (1)رسمية

 ،االلمانية الشخصيات مفعدد  فييا يرافقو فأ المقرر مف وكاف البعثة قيادة عمى اوبنيايـ وافق   
 وفوف  ،(االلمانية توغو لمستعمرة حاكما   الحقا   صار) Graf Tciec))تسيش غراؼمنيـ 
 المكتب مف بتكميف فريقياأ غرب في الجغرافية بالمسوح قاـ الذي (Von Svrid)سيفريد

 في االلماني الصحي لمعيد)مدير ا Wohlhporn))فوليبورف  دكتورالو  ،االلماني ستعماري اإل
 .(2)الحقا ( ىامبورغ

 االلماني بريطانيال الفرنسي االوروبي التنافس ستغلإ رابح ألفتعطمت  اوبنيايـ بعثةلكف   
 قادتو انتصارات مسيرة في(  أسود نابميوف ) كأنو اوبنيايـ وصف حسب وانطمق المناطق تمؾ عمى

                                                                                                                                                                                     

 ٖٓ اٌُزبة ٓؼِٞٓبد ٖٓ اٌُض٤و ٍزو٠ا ًٔب ا٤َُ٘، أهٗ ك٢ اٌُٜبٗخ كٕ٘ٞ رؼِْ أٝ اُْلبء ثوٖل اَُؾو= 

 رٌٖٔ كول اُلو٤٤َٖٗ ٙل هللا كَٚ ٝاث٘ٚ هاثؼ فبٜٙب اُز٢ ُِٔؼبهى ٝثبَُ٘جخ اكو٣و٤ب، ٍٜٝ ك٢ ُٔبٕاأل أَُزٌْل٤ٖ

 ٣٘ظو:  رْبك، ُِٔي٣ل ا٠ُ اُلو٤َٗخ اُجؼضبد روبه٣و ك٢ اُٞاهكح أُؼِٞٓبد اٍزقلاّ ٖٓ اٝثٜ٘ب٣ْ

- Max Von Oppenheim, Rabeh Und Das Tschadseegebiet , Dietrich Reimer Verlag, 
Berlin , 1902 . 

 . 54، ٓ  1، اُجلٝ ، طاٝثٜ٘ب٣ْ( (1

2) M.Mckale, Op. Cit , p. 11 . ) 
 . 54، ٓ  1، طاٝثٜ٘ب٣ْ، اُجلٝ( (3
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 وبرونو باغيرمي وممالؾ الوادي جنوب الواقعة االراضي خالليا كتسحإ المصري  السوداف مف
 وانيارت الفرنسييف ضد   معركة   في سقط اذ العمر قصيرة كانت ىناؾ رابح سيطرة لكف االفرقيتيف،

 اوبنيايـ بعثة ألمانيا استغمت االوروبية، القوى  يد عمى مممكتو اقتساـ وعند سسياأ التي المممكة
منتصف  فعال   بعثتو تمكنت وقد المممكة، تمؾ مف حصتيا ضمافمستعدة لالنطالؽ، ل كانت التي
)كابريفي ممر وأ قبعة يسمى ما في االلماني النفوذ تثبيت مف ـ0783 عاـ

0) (Caprivi) وصفيا ب
وذلؾ بالتنسيق مع السمطات البريطانية وخبرائيا المتواجديف  المانيا لصالح كاميرونية مستعمرة
 . (1)تشاد بحيرة الى منفذ مع برونو و باغيرمي مف واسعة قساما  أ المستعمرة تمؾ ضمتو  ىناؾ،

 : م0681 عام استاًبىل اىل اوبٌهاين رحلت: ثالثاً 

مح لو  وفييا استانبوؿ الى رحمة في لمانياأ مف نطالقا  إ ـ0784 عاـ اوبنيايـ ذىب  بمقاءس 
 مبعوث و كمستشرؽ  بو السمطاف عتراؼإ  يعني مما ،(2) خاص بشكل الثاني الحميد عبد السمطاف

 في باستضافتو السمطاف وقاـ استانبوؿ الى وصولو عند غفير جميور استقبمو حيث رسمي لمانيأ
 . (3) قصره

 وناؿ السمطاف مع جيدة عالقات يبني فأ استانبوؿ في وجوده خالؿ اوبنيايـ ستطاعإ     
ذكر رحمتو الى ديار شّمر ولقاءه زعيميا الشيخ فارس وعالقة الخوة  عندما السيما ،وثقتو ىتماموإ 

الشيخ لشخص السمطاف، بوصفو خميفة  حتراـذاكرا  مديح وتمجيد وا   ،والصداقة التي جمعت بينيما

                                                           

٣ٝٔزل ػ٠ِ ٍٛٞ ٜٗو ّٞث٢ ك٢ ع٘ٞة ؿوة اكو٣و٤ب، ٣ٝوثٜ أُٔو ع٘ٞة ؿوة أكو٣و٤ب ٓٔو ًبثو٣ل٢:  ((1

االُٔب٤ٗخ ثٜ٘و اُيٓج٤ي١ ػجو أُٔزٌِبد اُجو٣طب٤ٗخ، ٝهل ٍٔؾذ ثو٣طب٤ٗب ألُٔب٤ٗب ثبُؾٍٖٞ ػ٤ِٚ ر٘ل٤ناً الرلبه٤خ 

ٝثٔٞعت االرلبه٤خ ّ( 1194 -1191االُٔب٢ٗ عٞهط ٤ُٞثُٞل كٕٞ ًبثو٣ل٢ )أَُزْبه ، ك٢ ػٜل 1191رٔٞى 1

رقِذ أُب٤ٗب ػٖ ٓطبٓؼٜب ك٢ ىٗغجبه ٝاَُبؽَ اُْوه٢ ٖٓ ٣ٝزٞ ا٠ُ هَٔب٣ٞ، ٓوبثَ اػزواف ثو٣طب٤ٗخ ثب٤َُبكح 

ها٢ٙ اٌُٞٗـٞ ٖٝٓ ثؾ٤وح ٤ٗبٍب ا٠ُ ثؾ٤وح أ٣و٤ب ٣ٔزل ٖٓ ثؾ٤وح كٌزٞه٣ب ا٠ُ االُٔب٤ٗخ ػ٠ِ عيء ٖٓ ّوم اكو

 ٣٘ظو:ر٘غب٤ٗو٤ب، 

؛ ٍ٘ٞ،  396ّ، ٓ 2119ٞس ٝكهاٍبد ٝصبئو٤خ ك٢ ربه٣ـ اكو٣و٤ب اُؾل٣ش، اُوبٛوح، اُٜبّ دمحم ػ٢ِ م٢٘ٛ، ثؾ

 . 211أُٖله اَُبثن، ٓ

 .  55، ٓ 1اٝثٜ٘ب٣ْ، اُجلٝ، ط ( (2

 .1 ٓ ، 1ٔزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ، ط، ٖٓ اُجؾو اُاٝثٜ٘ب٣ْ (3)
4) M. Mckale , Op.  Cit , p. 11 .) 
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 بناءأ فأ يعمـالمسمميف وولي أمرىـ، وقد استأنس السمطاف عبد الحميد لسماعو ذلؾ الحديث، ألنو 
 سيطرتو ويحتمموف  قموبيـ صميـالحكـ العثماني مف  يكرىوف  العرب أغمب شأف شأنيـ الصحراء

 .(0) مكرىيف عمييـ

ونجمو (1)، الشريف حسيف بف عميالثاني عبد الحميد التقى اوبنيايـ في مجمس السمطاف
قامتو في استانبوؿ كاف يتردد الشريف بعالقة طيبة، وخالؿ مدة إ وارتبط مع عائمة ،فيصلاألمير 

 حدأ ،(2)العابد باشا عزت، عمى قصرىـ وىناؾ توثقت عالقتو بعدد مف الشخصيات العربية ومنيـ
مف أصحاب الرأي المقربيف ، بو اليدى الصياديالشيخ أو  ،(3)الحجاز حديد سكةمؤسسي مشروع 
 .(4)دورا  ميما  في الباب العاليو أدى نو شأف عزت باشا كاف شألمسمطاف، الذي 

                                                           

   .56-55، ٓ ٓ 1اٝثٜ٘ب٣ْ، اُجلٝ، ط (1) 

٤ٓواً ػ٠ِ أ، صْ ػ٤ٖ علٙ دمحم ثٖ ػجل أُؼ٤ٖ ُِٔوح اُضب٤ٗخ ُٝل ك٢ اٍزبٗجٍٞ(: 1931-1153اُْو٣ق ؽ٤َٖ ) (2) 

ً ػ٠ِ ِٛت اُؼِْ، كػبٙ اَُِطبٕ ػجل  ٌٓخ أٌُوٓخ، كـبكهٝا ا٠ُ اُؾغبى، ٝثو٢ اُؾ٤َٖ ثٖ ػ٢ِ ك٢ ٌٓخ ٌٓ٘جب

فن ا٠ُ أُ اُلُٝخ، ٌُٖ ٛ٘بى هأ١ ٣وٍٞ ثؤٗٚ ك٢ ّٞهٟ  اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ، ا٠ُ اٍزبٗجٍٞ ُقلٓخ اُلُٝخ، كول ػ٤٘ٚ ػٚٞاً 

اٍزبٗجٍٞ ٗل٤بً ٝرـو٣جبً ث٘بًء ػ٠ِ ٓؼبهٙزٚ ٤َُبٍخ اُظِْ ثبُؾغبى ٝأفن االٓٞاٍ اُطبئِخ ٖٓ اُؾغبط ثْز٠ األٍجبة، 

هبٓزٚ ك٢ اٍزبٗجٍٞ ٍزخ ػْو ػبٓبً ارِي ا٤َُبٍخ اُز٢ افزطٜب ٝالح اُؾغبى ٝاأل٤ٓو ػٕٞ اُوك٤ن، ٝاٍزٔود 

 ّ(، ُِٔي٣ل ٣٘ظو : 1911 – 1193)

ّ، 1995اُغبٓؼخ االهك٤ٗخ،  –، االرغبٙ االٍال٢ٓ ك٢ ٜٗٚخ اُْو٣ق اُٜب٢ّٔ، ٓوًي اُِـبد ّٜبة ٍبٓخ ٣ٍٞقأ

 ٓ ٓ42-  55 .  

ُٝل ك٢ كْٓن ٝرؼِْ ٛ٘بى ػ٠ِ ثؼ٘ ًجبه اُؼِٔبء ٝكهً اُ٘ؾٞ ٝاُلوٚ  (: 1911-1155اُؼبثل ) ثبّب ػيد (3)

ّ 1191ػبّ ٍٕٞ اُؾل٣ش، ٝرؼِْ ٓجبكة اُِـز٤ٖ اُزو٤ًخ ٝاُلو٤َٗخ ٝروِل اُؼل٣ل ٖٓ أُ٘بٕت اُوٚبئ٤خ، ٝك٢ أٝ

٤ٖٓ أّ ػ٤٘ٚ اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل اُضب٢ٗ 1195اُز٘ظ٤ٔبد ك٢ ٓغٌِ ّٞهٟ اُلُٝخ ٝك٢ ػبّ  ٕجؼ ػٚٞا ُلائوحأ

٤ٖٓ ٍوٙ، ، ٝأأُٜبعو٣ٖ ا٠ُ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٤ُٚ ثؼ٣ٞٚخ ع٤ٔغ اُِغبٕ أُب٤ُخ ٝػ٤٘ٚ هئ٤ٌ ُِغ٘خاٍو ُٚ صْ ػٜل 

 ٣٘ظو :  ُِٔي٣ل ،1911ٝثو٢ ك٢ ٛنا أُٖ٘ت ؽز٠ ػبّ 

 .221-215 ٓ ، 1913ٓ ،ث٤وٝد كاه ٕبكه، ، 2، ربه٣ـ اُٖؾبكخ اُؼوث٤خ ، طك١ ٛواى١ ك٤ِ٤ت
ّبه ا٠ُ أٝهل  ٤٘ٓٚبرأؽل أًٝبٕ أُْوٝع ثٔضبثخ  ،ْٗبء ْٓوٝع ٌٍخ ؽل٣ل اُؾغبىثب اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔل كٌو ( (4

ًٝبٕ ٣ٜلف ٖٓ ، ٤٘ٓبر٢ ٓ٘ن ىٖٓ كجلأد ٛنٙ اال٤٘ٓخ ثبُزؾون"أؽل أًبٕ اْٗبء اُقٜ اُؾل٣ل اُؾغبى١  مُي ثوُٞٚ "

ٌَخ رؾو٤ن اُؼل٣ل ٖٓ االٛلاف ٜٓ٘ب رؼي٣ي هٞح اُلُٝخ ٝاظٜبه هبث٤ِزٜب ػ٠ِ اُزطٞه ٝاُزغل٣ل ٝرؾو٤ن اُْٗبء اٝهاء 

ػٖ رؾو٤ن اُزٚبٖٓ االٍال٢ٓ، ٖٝٓ  ػ٠ِ اُٖؼ٤ل٣ٖ اُلاف٢ِ ٝاُقبهع٢، كٚالً ٛلاف ٤ٍب٤ٍخ ٝػٌَو٣خ ًج٤وح أ

ص٘بء مٛبثْٜ أث٤ذ هللا اُؾواّ  ػجبء ٝأُْبم اُز٢ ًبٗذ رؼزوٗ ؽغبطْٔوٝع، رقل٤ق األاُفوٟ اٍزٜلف أعٜخ 

ْ فَبئو ٣بثْٜ ٖٓ كْٓن ا٠ُ أُل٣٘خ أُ٘ٞهح ٌٝٓخ أٌُوٓخ، ٜٝٓ٘ب اُزؼوٗ ا٠ُ ٛغٔبد اُجلٝ اُز٢ رِؾن ثٜاٝ

 ٝاُزو٣ٝظ ُْٔوٝع اُغبٓؼخ االٍال٤ٓخ ث٤ٖ اُؾغبط، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:  ٓزؼخ،ٓٞاٍ ٝاألًج٤وح ك٢ األ

، ، ٤ًِخ اُزوث٤خؿ٤و ْٓ٘ٞهح ، ْٓوٝع ٌٍخ ؽل٣ل اُؾغبى، هٍبُخ ٓبعَز٤وعبه هللا اُغجٞه١ ٛبُت ػجل اُـ٢٘

 .   31 - 29 ٓ ّ ، 2113ٓعبٓؼخ إَُٔٞ، 
 . 55، ٓ 1، طاٝثٜ٘ب٣ْ، اُجلٝ( (5
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لى قصر السمطاف عبد الحميد فقد طمب منو السمطاف معاودة تمؾ وبنيايـ إتكررت زيارة أ
ف اىتماـ السمطاف بو كما أ، (0)اوبنيايـ بانتظاـالزيارة طيمة وجوده في استانبوؿ، وىذا ما التـز بو 

كاف واضحا  مف خالؿ تقديمو لرجاؿ الدولة، والتباحث معو حوؿ تشييد سكة حديد الحجاز، وما 
بو اليدى إال حرصا  واىتماما  بتوثيق العالقات االقتصادية مع المانيا، مف ا وأتقديمو الى عزت باش

تصورا  كامال  حوؿ طبيعة امتمؾ يع، السيما أف اوبنيايـ خالؿ وضع خطط مشتركة لتنفيذ المشار 
مكانية جائيا، ما جعمو يضع مقترحات حوؿ إجوالو في أر الواليات العثمانية، مف خالؿ رحمتو وت

ربط أراضي الدولة العثمانية بأراضي االمبراطورية االلمانية، مف خالؿ تنفيذ مشروع سكة حديد 
وبنيايـ، وبميمتو التي يؤدييا في تطوير السمطاف المشروع، مبديا  ثقتو بأ بغداد، وقد شجع –برليف 

 العالقات بيف الدولتيف.

ستطاع معيا درجة كبيرة إ الثاني السمطاف عبد الحميد ىمية لدىوبنيايـ مف األبمغت مكانة أ    
رعاياىا بتنوعيـ ف ف يمارس اىتماماتو البحثية ودراستو لطبيعة العالقة بيف الحكومة العثمانية وبيأ

والمذىبي، وتبايف ىذا التنوع مف حيث العادات والتقاليد، كما زاد اطالعو عمى  الديني القومي و
ذابة لة بينيـ وا  جل ترسيخ مفيـو مركزية الدو القبائل مف أسياسة الحكومة العثمانية المتبعة تجاه 

طالؽ فكرة السمطاف عبد الحميد الثاني بإياـ قؾ المجاؿ لبرز خطواتيا في ذ، ومف أالنظاـ العشائري 
حمل وىدفيا الرئيسي ، ىتماـ بيا شخصيا  واإل، ـ0781رسة العشائر )عشيرت مكتبي( نشاء مدإ

الثقافة العثمانية في غرس ىداؼ السمطاف أ ، تمشيا  مع (1)التحضرالقبائل البدوية عمى المدنية و 
  . (2)زعماء قبائل المستقبل  وصفيـبالقبائل شيوخ بناء ألدى 

عمى صياغة الثاني اف عبد الحميد ومف أجل تطبيق فكرة مدرسة العشائر، حرص السمط 
الدراسية ولى مف مراحميا األعواـ األوتحديد المنياج المتبع في  ساسية مف األنظمة،مجموعة أ

عثمانية في نياية شير تموز ، وتمت الموافقة عمى ذلؾ مف قبل مجمس وزراء الدولة الالخمس
                                                           

 . 56ٓ اُجلٝ، ، أٝثٜ٘ب٣ْ ((1

 . 51، ٓ ا٠ُ ك٣به ّٔو ٝثالك ّٔبٍ اُغي٣وحهؽِخ  أٝثٜ٘ب٣ْ،( (2

(3) Murat Ozyuksel, The Hejaz railway and Ottoman empire , I. B. Tauris , London, 
2014 , p. 55 .  
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 (Kabatas)في مقاطعة كبطاش  ((Esma Sultan Saray أسما سمطاف ختير قصروأ  ، ـ0781
سكنا  بيوت متجاورة في المقاطعة ذاتيا،  ، وخمسةلممدرسةليكوف مقرا  بوؿ استان حدى ضواحيإ

عكست بعض مواد التنظيمات الخاصة بالمدرسة البرنامج الكامف وراء تحقيق والء  قد، و لمطمبة
 والعثمانية، وتدريس مواد دينية تدعو ، فقد حرص النظاـ عمى تعمـ المغة العربية رجاؿ القبائل لمدولة

  ،ولي أمر المسمميف وخميفتيـ، ولضماف والئيـ تـ اتباع أسموب التمقيف وصفوالى طاعة السمطاف ب
 فقد نصت تمؾ المواد عمى :

أبناء القبائل من نشاء المدرسة جاء من أجل تمكين إن اليدف األساسي من إ "  

حو لى مضاعفة معرفتيم بالميل الفطري ن، وا  ىار المنبثق من المعرفة والثقافةزدالمشاركة في ال 
تقوية وتعزيز الولء ، فضاًل عن السمطنة العثمانية المعظمة، و حب الخالفة السالمية العظيمة

الجدي تجاه الدولة والواجبات الدينية الممقاة عمى عاتقيم من خالل الشريعة والقوانين المدنية 
نيم سوف يعممون ، فإلى قبائميمومن ثم عودة الطمبة إ ،وعند النتياء تسمم الشيادة ...

الخدمات المناسبة  ، أو في بعض منتي يعتزم فتحيا في بيئاتيمفي المدارس ال بصفتيم معممين

 . (0) " التي تتولىا الدولة التي سيغدو تأجيرىا وفقًا لمخدمات المدنية

ىتماـ السمطاف عبد الحميد الثاني بتطوير المدرسة فقد شكمت نموذجا  حيا  ونتيجة إل 
عبر ل قيـ الدولة مف خالليا تمقيف رجاؿ القبائط بق  ،وواضحا  لمعرفة المعضمة العشائرية الحكومية

لى نقل ىذه القيـ الى مجتمعات الخريجيف وقبائميـ ، فقد ىدفت الحكومة العثمانية إالتعميـ الرسمي
ف قاوموه حتى ذلؾ الوقت األمثل وأسموب اإلقناع، الذي سبق وأطرح اللتحظى بالمقبولية مف خالؿ 

 . (1)كرىوا عميو والمتمثل بالخضوع لألمر القانوني الذي تمثمو الدولة حينما أ  

ر المستمزمات عف تطوير مدرسة العشائر وتوفي الثاني السمطاف عبد الحميد ولـ يتواف   
برزىا يـ والحساب والجغرافيا والمغات وأدخاؿ المناىج العممية فييا كالقرآف الكر الضرورية لطمبتيا وا  

                                                           

ل اُضب٢ٗ ُِؼْبئو اَُِطبٕ ػجل اُؾ٤ٔٓلهٍخ ) :، ٓلهٍخ اُؼْبئو ك٢ اٍط٘جٍٞ. هٝؿب٣ٕٞع٤ٖ اٍ ٗوالً ػٖ: ((1

 . 25  - 24 ٓ ّ ، 2114ٓ، ُ٘لٕػلاك : ٜٗبه دمحم ٗٞه١، كاه اُٞهام، ا، روعٔخ ٝ(ّ 1915 – 1192
 . 13 - 12 ٓ ٓ أُٖله ٗلَٚ،( (2
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إلرساؿ العشائر ستحساف ، كما لـ يقتصر ىدفو عمى أف تناؿ تمؾ المدرسة ا(0)الفرنسية  المغة
وروبا الى التقدـ الذي أىدافا  أخرى أبرزىا لفت انتباه أىتمامو بيا إ  ، بل توخى مففقط الييبنائيا إأ
لى ، ومف أجل تحقيق ذلؾ فقد أوعز السمطاف إحرزتو الدولة العثمانية في عيده وتقدـ العمـ والتعميـأ

، )الصور السمطانية الخاصة(ما سمي مصوره الخاص عبد هللا فريرس بالتقاط صور  لمطمبة كجزء م
نسا والواليات لى المكتبات الوطنية في فر ىدية إ وصفياميد بتقديميا بحيث قاـ السمطاف عبد الح
ب وىـ يرتدوف زييـ ، ومف الغريب أف بعض الصور التقطت لمطالالمتحدة االمريكية، وبريطانيا

أماـ مدرستيـ مرتديف زييـ ، بينما التقطت صور أخرى لمجموعة مف الطمبة العربي المحمي
زرار ة التي تصل لغاية الفخذ مع خمسة أالمدرسي ذا النمط االوروبي والمكوف مف المعاطف الطويم

، فضال  عف رمز ف المتكوف مف القماش الداكف ذاتومثبتة بإحكاـ لغاية الرقبة وتغطي البنطمو 
 . (1))غطاء الرأس ( األفندي الممثل بالطربوش

ـ وطمب 0784عاـ  وجود اوبنيايـ في استانبوؿ الثاني السمطاف عبد الحميدستغل لذلؾ ا 
نظرا  لما اشتير بو اوبنيايـ  لمانية حد مبعوثي الحكومة األأ وصفوب ،(2) درسةمنو شخصيا  زيارة الم

رؼ عنو تصويره ، كما ع  ومواطنيياالدولة العثمانية وال سيما مف اىتماـ كبير بالشرؽ وتطوراتو 
الشخص المالئـ لنقل الصورة  فيو ، لذلؾثار التاريخية التي شاىدىاالتي مر بيا واآل لألماكف

وخطواتيا  عف التقدـ الذي شيدتو الدولة العثمانيةلماني والرأي العاـ األالجيدة الى الحكومة 
لمانية بمساعي مما يؤدي الى تعزيز الثقة األ ،ذ الحياة البدويةنحو التحضر ونب صالحيةاإل

 . بيف الدولتيفاف عبد الحميد الرامية الى تعزيز التعاوف االقتصادي والثقافي السمط

 عمى يدؿ فييا شيء كل فأ وجد فقد عنيا، مالحظاتو ودوف  العشائر مدرسة اوبنيايـ زار 
 مواطنيـ الى العودة مصاريف ذلؾ في بما الطمبة مصاريف جميع تتحمل نياأ و والنظاـ، النظافة

 تمكف كما لممرافقة، عسكرية وحدة ليـ وتخصص السفر أثناء التامة العناية وفروت العطل، في
 تاريخ السيما والتاريخ والجغرافيا، العثمانية، المغة وىي المدرسة مناىج عمى االطالع مف وبنيايـأ

                                                           

  . 111ٓ  هٝؿبٕ، أُٖله اَُبثن، ((1

 . 42 - 41ٓ ٓ  أُٖله ٗلَٚ، ((2

 . 51، ٓ ّٔبٍ اُغي٣وح ا٠ُ ك٣به ّٔو ٝثالك، هؽِخ اٝثٜ٘ب٣ْ( (3
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 تربية في يتمثل لممدرسة ساسياأل اليدؼ بأف ورأى والديف، الحساب، وعمـو العثمانية، الدولة
 ىذه يتعودوا فأ عسى والنظاـ دب،األ وتعمميـ لمسمطاف، طيبيف أتباعا   منيـ تجعل تربية الطمبة

 فأ وبنيايـأ ورأى وطانيـ،أ الى رجوعيـ عند قبائميـ بناءأ تحضر في ويساىموا ويحبوىا، الصفات
 . (0) يجابيةإ وجيا  أ تشمل العثمانية الدولة بيا تقـو التي والتعميـ التوطيف محاوالت

 تجاه العثمانية الحكومة سياسة حوؿ والمقترحات اآلراء مف عدد الى اوبنيايـ توصل كما 
 المتكررة زياراتو خالؿ الثاني الحميد عبد السمطاف عمى اآلراء تمؾ طرح أنو المرجح ومف البدو،
 اتخاذ عمى البدو تجاه سياستيا في العثمانية الحكومة تركز أف ىو راءه،آ برزأ ومف قصره، الى
 طراؼأ عند المستقرة المستوطنات لحماية الرحل، البدو غزوات ضد الحازمة العسكرية جراءاتاإل

 تمؾ تحرير عمى العثمانية الحكومة تعمل وأف والجداوؿ، نياراأل وعمى الجباؿ وسفوح الصحراء
 االبتزاز مف الصحراء في سمما   المتحركة القوافل تحمي فوأ واالتاوات (الخوة) دفع مف القرى 

 . (1)والنيب

 الذيف ألولئؾ تبقى ال حتى لمزراعة، الصالحة راضياأل توسيع ضرورة عمى كدأ كما 
 ما ذاإ سيتضح جانب كل مف تطويقيـ يتـ وبعدما الجرداء، البراري  إال البدوية بالحياة يتشبثوف 

 في لمعمل النياية في ويضطروف  والسمب، الغزو وترؾ الماشية تربية عمى العيش يستطيعوف  كانوا
 .(2)العربية الجزيرة شبو صحاري  وىي منيا، جاؤوا التي األماكف الى والرجوع نسحاباإل أو الزراعة،

 السمؾ في عمل عمى الحصوؿ أجل مف محاولتو وبنيايـأ كرر استانبوؿ مف عودتو وبعد 
 عف يرفعيا كاف التي والتقارير بيا قاـ التي العممية الرحالت بأف شعر فأ بعد لمانياأل الدبموماسي

 وزارة موقف تغيير في تساىـ فأ يمكف لمانياأ لخدمة الحثيثة ومساعيو واالسالـ الشرؽ  بالد وضاعأ
 تحقيق عمى صرارهإ في ميما   عامال   يشكل لو المساند البعض موقف استمر كما تجاىو، الخارجية
 البروتستانتييف بسمارؾ و ىولشتايف مف كثرأ ميل لديو الكاثوليكي ىاتزفمد كاف فقد ذاؾ، طموحو

                                                           

 . 59 - 51 ٓ ٓ هؽِخ ا٠ُ ك٣به ّٔو ٝثالك ّٔبٍ اُغي٣وح، ،اٝثٜ٘ب٣ْ ((1

 . 113، ٓ  2، ٖٓ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ ، ط اٝثٜ٘ب٣ْ( (2

 . 11، هؽِخ ا٠ُ ك٣به ّٔو ٝثالك ّٔبٍ اُغي٣وح ، ٓ اٝثٜ٘ب٣ْ( (3
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 الحركة فبأ رأى كما الييودي، أصمو الى النظر وليس كاثوليكيا   أخا   وصفوب اوبنيايـ الى لمنظر
 عاـ واخرأ في كرر عندما موقفو ىاتزفمد عزز وقد جنوف، إال ىي ما ييودلم المعادية السائدة
 ىوىينموه فوف  الجديد لمانياألالمستشار  الى رسالة بعث حينما اوبنيايـ لمساعدة محاولتو ـ0784

(Prince von Hohenlohe)
 الرحالت في اوبنيايـ قضاىا التي األعواـ أف عمى فييا كدأ ،(0)

 بوجو ووقف عجاب،واإل التقدير تستحق واالسالمي العربي العالـ مف ميمة أجزاء ودراسة والبحث،
 وقد الييودية، أصولو بسبب اوبنيايـ تجاه الدبموماسييف بعض قبل مف صدرت التي االعتراضات

 القنصميات حدىإ في مؤقت كممحق الدبموماسي السمؾ في وظيفيا   موقعا   منحو ىاتزفمد اقترح
 بريطانييفال عالقة عف بدقة يعمـ ىاتزفمد كاف آنذاؾ لندف في سفيرا   وصفووب الشرؽ، في لمانيةاأل

 .(1) مصر في والسيما فريقياإ وشماؿ وسطاأل الشرؽ  في وتنافسيـ والفرنسييف

 وعالقاتو واالسالمية العربية بالثقافات اوبنيايـ بمعرفة تاـ بشكل مقتنعا   كاف ىاتزفمد فأ وبما 
 لمانيةاأل الخارجية وزارة كثيرا   سيخدـ مصر في تعيينو بأف رأى فقد المسمميف، مف الكثير مع

 تجعميا التي الميمة المعمومات بجميع محيطة ويجعميا قيـ بشكل ىناؾ دورىا تضاعف الى ويؤدي
 الييود لمسامييف المعادية الحركة أف مف الرغـ وعمى المحاوالت تمؾ كل وبعد وقوة، تحكما   كثرأ

 الى الوصوؿ مف اوبنيايـ منع تستطع لـ لكنيا آنذاؾ، األلمانية الحكومة دوائر في مترسخة كانت
 مؤقتا  عضوا   وصفوب ـ0785 عاـ تعيينو تـ فقد الدبموماسية، الوظيفة عمى الحصوؿ في طموحو
 . (2)كامل  دبموماسي مستوى  ذو منصب عمى يحصل ولـ القاىرة في لمانيةاأل لمقنصمية تابعا  

                                                           

ً ك٢ اَُِي  ّ،1166ُقبهع٤زٜب اء ثو٤ٍٝب ٝٝى٣و ٝىهٕجؼ هئ٤ٌ أ٤ِٛٞٛ٘ٞٙ: (1)   اُلثِٞٓب٢ٍّٝـَ ٖٓ٘جب

ً 1115ؽز٠ ػبّ  ٍل٤واً ألُٔب٤ٗب ك٢ ثبه٣ٌ، ٝاٍزٔو ك٤ٚ 1154ٕجؼ ك٢ ػبّ ؤك ُٔوبٛؼز٢ ّ، صْ إٔجؼ ؽبًٔب

ً ُٞىهاء ، ٝرْ رؼ٤٤٘ٚ 1194الُياً ٝاُِٞه٣ٖ ؽز٠ ػبّ ا ً ٌُبثو٣ل٢، ر٤ٔي ؽٌٔٚ  1194ُٔب٤ٗب ك٢ ػبّ أهئ٤َب فِلب

ٝاٍزٔو ك٢ ٖٓ٘جٚ ؽز٠ ػبّ  ٤ٗب ا٤َُبٍخ اُؼب٤ُٔخ اُز٢ ؽَٖ ٖٓ فالُٜب ػ٠ِ أُي٣ل ٖٓ أَُزؼٔوادثزطج٤ن أُٔب

 ٣٘ظو: ُِٔي٣ل   ،1911

ّ كهاٍخ 1911 -1159ٝهٝث٤خ صوٛب ك٢ اُؼالهبد ا٤َُب٤ٍخ األأٝهٝث٤خ ٝ، ٤ٍبٍخ اُزؾبُلبد األؽي٣ْ ؽَٖ ىؿ٤و

 . 24ّ ، ٓ 2111، ؿ٤و ْٓ٘ٞهح، عبٓؼخ ثـلاكٛوٝؽخ كًزٞهاٙ أبه٣ق٤خ ك٢ اُلثِٞٓب٤ٍخ االٝهٝث٤خ، ر

2) Gossman , Op. Cit , p.p. 34 - 35 .) 
(3) Ibid, p. 36 . 
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 :ملانيت يف انقاىرةت األـدًره يف انقنصهي: األًل املبحث

لمانية بصفة عامة ووزارة الخارجية بصفة خاصة لدييا قرار في برليف بأف الحكومة األتـ اإل     
ستثناء الكتب إسالمي بلمغة العربية والعالـ اإلمعمومات محدودة لمغاية عف الدوؿ الناطقة با

، التي ال تمقي الكثير مف لمانيةلخالصة المؤلفة بالمغة األوالمقاالت العديدة ذات الطبيعة البحثية ا
 كايزرمسؤولوف في وزارة الخارجية مثل ، كما رأى (1)وضاع في دوؿ المشرؽ وء عمى األالض

تكف  فريقيا لـإفي شماؿ ووسط  بريطانيالنشاط ال بأف المعمومات االستخباراتية بخصوص ىاتزفمدو 
و غرفة معمومات خاصة في القنصمية االلمانية في أنشاء مكتب إلذلؾ جاءت المبادرة ب ،مرضية

واستالمو تعييف اوبنيايـ  بناء عمى ذلؾ فقد كاف ،االسالمي العربي و العالـالقاىرة لمراقبة تطورات 
نشطة االستخباراتية ـ كفياًل بإنجاز األ1896حزيراف  الثاني مفبتاريخ لمياـ عممو في القاىرة 

 .(2)تحت غطاء دبموماسي لمانيةلمحكومة األالمطموبة 

 مف المدينة بو تمتعت لما نظراً  نشطةاأل تمؾ لممارسة مركزاً  لتكوف  القاىرة ختيارإ تـ وقد      
الذي ُيعد  زىراأل جامعلوجود  االسالمي العالـ في الدينية المراكز ىـأ  مف تعتبر حيث مميزات،

 مكة لىإ سنوياً  الحجاج لغالبية انطالؽ كنقطة وموقعيا لمسمميف آنذاؾ،االمرجعية العامة لكثير مف 
 ،العالـ نحاءأ جميع في المسمميف عمى بعيد تأثير ليا قوية جذب نقطة ت القاىرةشكمكما  ،المكرمة

 مف لكثير وممجأً  عالميةواإل الثقافية ،تيفالناحي مف ىميةأ  االسالمية العواصـ أكثر مف ىيو 
، عشر التاسع القرف  مف الثاني النصف فيالسيما  القاسية العثمانية الرقابة مف الياربيف نشقيفالم

 ،سالمييفالمصمحيف اإلوالشباب  ،القاىرة مركزًا لتجمع المسيحييف االنفصالييف السورييففأصبحت 
في سبيل إنتاج سياسات تواصل الخطاب و لم رحباً  المدينة فضاءً فجعموا مف  ،والقومييف ،والعممانييف

 . (3) السيطرة االستعماريةىمية الديف والدولة في عصر جديدة وتجديد األفكار التقميدية ومناقشة أ 

                                                           

 .252، أُصذس اُغبثن ، ؿ ٤ٛشدث٢ ((1

(2) Wilfried Loth und Marc Hanisch, Erster weltkrieg und dschihad, Oldenbourg  
verlag, Munchen, 2014 , S. 21 .                                                                        
(3) Ebd , S. 22. 
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ف العامة في القاىرة عمى ألمانية ألعضوًا مؤقتًا في القنصمية ا وصفوعممو ب وبنيايـبدأ أو 
نو لـ يتمتع بالصفة الرسمية لـ يكمف بمسؤوليات محددة ظاىرًا أي أيقـو بتجديد عضويتو كل عاـ و 

قامة العالقات واالتصاالت مع ىناؾ ولكي يتيح لو ذلؾ إ البريطانييفعمنًا حتى ال يثير شكوؾ 
، حيث لـ رساليا الى برليفالمختمفة وا  رير عداد التقا، وليتمكف مف إ خارجياو مف مصر الوطنييف 

ف يثير الريبة لدى ماسي رسمي ورفيع المستوى مف دوف أمور دبمو ف يقـو بتمؾ األيكف ممكنًا أ
فيو قادر عمى التحرؾ ، وبالتالي نذاؾآ بريطانيالمانيا و ويؤثر سمبًا عمى العالقة بيف أالبريطانييف 

بوصفو راقبة التي يمكف أف يتعرض ليا لو قدـ نفسو وممارسة عممو بحرية، بعيدًا عف الشكوؾ والم
 :شار قائالً انية، وحوؿ طبيعة مسؤولياتو أموظف دبموماسي في القنصمية األلم

، كانت مسؤوليتي ىي لمانية فريدة من نوعياة ال لى وزارة الخارجيتقاريري إ كانت "

وكان عمي أن أنتبو بشدة  ،م االسالمي من قاعدتي في القاىرةحركات في العالتجميع ال ةقبمرا
أن أبذل قصارى جيدي لحصل عمى و  ،صميين في مصرالسكان الحوال الكائنة وسط إلى ال

 .(1)" حداث المتعمقة بالمسممين في كل جزء من عالميموجميع ال ،تجاىاتخبار عن جميع ال ال

ف تقربو مف شأنيا أخطوات مف بعدة  القاىرةفي اوبنيايـ  نطالقًا مف تمؾ المسؤولية قاـا  و 
بدءًا مف مسكنو الذي  ،ليوالشخصيات الوطنية والمؤثرة إ وتساعده في جذب ،المجتمع المصري 

بريطانيا  وليس كما يعيش مبعوثوعاش حياة بسيطة قد فاتخذه في أحد األحياء الشعبية في القاىرة 
يعيشوف في مناطق  الغالبأنيـ في ، وكانت نقطة االختالؼ بينو وبينيـ ىي (2)وفرنسا وغيرىـ 

لمقاىي فكاف يتحدث مع السكاف في ا ما ىوصاؿ بالمجتمع المصري، أمغمقة ويتجنبوف االت
، وال بد أف نذكر أف تجربة اوبنيايـ ومعايشتو (3)االحتراـ المصرييف ويبادؿ  زىرسواؽ ويزور األواأل

بناء عمى سموكو وتعاممو مع أير ومباشر لممجتمع العربي خالؿ رحالتو السابقة كاف لو تأثير كب

                                                           

(1) Quoted in: Gossman, Op. Cit . p. 38 . 

(2) Ibid , p. 39 . 

(3) Loth, Op. Cit, S. 23 . 
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القاىرة، فقد أصبح عارفًا بكثير مف العادات والتقاليد وطبائع المجتمع، متجنبًا العادات المرفوضة، 
 وىذا ما جعمو منسجمًا مع ذلؾ المجتمع .

تيف الدبموماسي لذا رو الختيار موضوعات دراستو وتقاريره وال يعوقو حرًا في إوبنيايـ كاف أ
خالؿ العاـ االوؿ  ، وكاديمي رفيع لمغايةمستوى أف يكرس وقتو إلنجاز أعماؿ ذات أكاف بمقدوره 

-1893) تو وتجاربو خالؿ رحمةألبحاثو ودراسا، اىتـ بإعداد نموذج ي القاىرةالذي أمضاه ف
باألماكف والقبائل والشخصيات، داعمًا موضوعاتو بعدد مف الوثائق مفيرسًا عمى األبجدية  ،(1894

ياـ نشطة التي كرس ليا جيده منذ األألىـ اىذا العمل مف أ والخرائط والصور الفوتوغرافية، ويعد 
سموكيًا حينما قدـ عمل الرحمة ومجرياتيا المكتوبة ، فقد اتبع عرفًا صولو الى القاىرةولى مف و األ

سس سياسية عمى أ ىناؾ أي اعتراضذا ما كاف لمعرفة إالى السمطة االلمانية عمى شكل مخطوط 
فقاـ ، بقى دوف نشر بسبب حساسيات سياسيةف تيفضل أ التكتـ عمى بعض المعمومات التي وأ

 .(1)في برليف ىوىنموه لمانياألالمستشار الى يضاحية مخطوط الرحمة والرسـو اإلبإرساؿ 

قمة محدودة مف ف أ، غير مستشرقا ألمانيًا وباحثًا أوروبياً  وصفوب لعممو وبنيايـ نفسوكرس أ 
بالشرؽ كاف بمقدورىـ تقويـ رتباط لذيف كانوا عمى القدر نفسو مف اإلخرى االناس في الدوؿ األ

دراؾ نطاؽ العمل األ وبنيايـرحمة أ ، كما أف أبحاث أوبنيايـ صبح شغمو الشاغلأاديمي الذي كوا 
 فقدعطاىا أىمية كبيرة، حث والتدويف األكاديمي، وىذا ما أ كانت تتميز بالبستشراقية ودراساتو اإل

 سابقاً  زارىا التي واالسالمية العربية البمداف عف المعمومات جمع عمى فقط يقتصر لـ بأنو تميز
 رحالتو لروايات مباشر سرد خالؿ مف ليـ ومفيدة خريفاآل متناوؿ في يجعميا فأ بمقدوره كاف نماوا  

 العالـ لىإ العودة عمى الدائـ حرصووىذا ما برر  دقيقيف، وتوثيق بحث يعكس كاديميأبشكل 
 ىميةأ  كثرأ بحاثوجعل أفي القاىرة مما يالقنصمية العامة  لىإ ضمو، وترحيبو بفرصة العربي
 البالدأوضاع  حوؿاأللماف  المسؤوليف دوائر في الواضحة المعمومات ىوة ردـ في وجدوى 
 .(2)الشرقية

                                                           

 . 282، ؿ، أُصذس اُغبثن٤ٛشدث٢ (1)

 .258 -252أُصذس ٗلغٚ، ؿ ؿ  ((2
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الذيف كاف عمميـ  بريطانييفالموظفيف الوبنيايـ كانت غائبة عف كاديمية ألاألنشطة األتمؾ 
و الذيف تعامموا بوصفيـ دبموماسييف وسياسييف المعمومات عف بالد الشرؽ وأقاليمو أجمع يتضمف 

 ولئؾأ نظارلذا توجيت أ ،مع ىذا المجاؿ وذلؾ لعدـ قدرة الكثير منيـ عمى قراءة المغة االلمانية
لماني الذي كاف يستضيف في داره المستعرب األذلؾ لى الدور الغامض الذي يقـو بو المسؤوليف إ
ولئؾ الذيف سافر ىو ة مف أصحاب الميف المختمفزوارًا  مف العرب و األفارقة مف أفي القاىرة 

 وأخطار المصاعب جمة  تحملقاموا فييا و بدوره إلى بالدىـ وأقاـ في القصور والخياـ التي أ
 .(1)تو يستياف بيا خالؿ رحال

والفرنسية في القاىرة لمراقبة تحركات اوبنيايـ  بريطانيةدفعت شكوؾ موظفي الحكومتيف ال
قامة أواصر  وتشديد الرقابة عمى بيتو الذي كاف مضيافًا لمغاية لكسب النخب السياسية والعممية، وا 

سيما رتباطو بأفراد الطبقة العميا والوعزز احتفاالتيـ االجتماعية، الصداقة معيـ، ومشاركتيـ موائد ا
 . (2) الوجياء السياسيوف 

السكف في حي شعبي، وىذا عمل اوبنيايـ بكل ذكاء وفطنة في القاىرة، منذ قراره المتعمق ب 
قامة شبكة عالقات واسعة مع امات، وأكثر نشاطًا، فقد استطاع إكثر تحررًا مف االلتز ما جعمو أ

كل مف جنبية في بالدىـ، فالتقى والتدخالت األ بريطانيف لمحكـ الالمعارضيالقادة الوطنييف 
اتو الخاصة لقاء توكان بريطانيحتالؿ الاءه مف اال، الذي كاف يعمف استي(3) الخديوي عباس حممي

 ،(4) (Lord Cromer)المورد كرومر مصر في بريطانيال العاـ المندوب انتباه وبنيايـ قد أثارتبأ

                                                           

 . 252ؿ  ٤ٛشدث٢، أُصذس اُغبثن، (1)
(2)  Loth, Op. Cit , S. 24 . 

اُز١ رٞك٢ ػبّ  عذٙ اُخذ١ٞ٣ اعٔبػ٤َ، ٝٝاُذٙ اُخذ١ٞ٣ رٞك٤ن(: 1244-1824ػجبط ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ )  ((3

 ر٠ُٞ ٓ٘صجٚ ػبٓب  12ًبٕ ػٔشٙ  (،1214-1822رؾذ اعْ اُخذ١ٞ٣ ػجبط ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ) كجذأ ؽ1822ٌٚٔ

ارخزٝا ٖٓ  ال إٔ اُجش٣طب٤٤ٖٗصالؽ٤خ، ٝٓوبٝٓخ اُؾٌْ األع٘ج٢ ئئؽبٍٝ اٗزٜبط ع٤بعخ  ،اُجش٣طب٤٤ٖٗثز٤ٌِق ٖٓ 

 ُِٔض٣ذ ٣٘ظش :  ظشٝف اُؾشة اُؼب٤ُٔخ األ٠ُٝ كشصخ ُخِؼٚ ػٖ اُؾٌْ، ٝرٞك٢ ثٔ٘لبٙ ك٢ ع٣ٞغشا،

، ، اُوبٛشح، داس اُؾشٝم1214 -1822خ٤ش ضب٢ٗ خذ٣ٞ ٓصش األ، ػٜذ١ ٓزًشاد ػجبط ؽ٢ِٔ اُػجبط ؽ٢ِٔ

1223. ّ 

ثشصد ُٔب٤ٗخ األصَ ، ُٝذ ك٢ ُ٘ذٕ ألعشح أثش٣طب٢ٗبع٢ (: سعَ دُٝخ ٝدث1212ِٓٞ-1841اُِٞسد ًشٝٓش) ((4

= ، ٝٛٞ االثٖ ثش٣طب٤ٗبك٢ ، ٝهذ ٗؾأ ٝرشث٠ ك٢ ثِذح ًشٝٓش ٤َٛ غبسح اُجش٣طب٤ٗخ ٝأُبٍ ٝاُغ٤بعخك٢ ػبُْ اُز
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رئيس  (2)شيخ عمي يوسفو ال ،(1)فى كامل مصط البارزالوطني والمفكر المصري  معالتقى و 
 ،العربية الصحف مف بمقتطفات باستمراروبنيايـ ، الذي أخذ يزود أ(3)تحرير صحيفة المؤيد

 كتابات عمى يطمعوأخذ  و، سالميةوا   عربية عالـإ  وسائل مع االتصاالت جراءإ في وساعده
فقط،  (4)المصرييف المثقفيف اصدقائو حاؿ لسافالتي حظيت باىتماـ اوبنيايـ، ليس لكونيا  صحيفتو

الجيوسياسية اليادفة الى لخططو  ة لشبكة عالقاتو الفكرية، وغطاءً بل كانت بمثابة النواة المركزي
اوبنيايـ كما تعرؼ ، (5) مصرفي البريطاني اإلسالمية بوجو الحكـ ستغالؿ فكرة الوحدة تطوير وا  
وبسبب كثرة أصدقاءه مف  ،(6)حمد مختار باشاض الباب العالي العثماني في مصر أعمى مفو 

                                                                                                                                                                                     

ٝاعزٔذ ٜٓ٘ب صلبد ألث٤ٚ ٛ٘ش١ ثبسٗظ ٖٓ صٝعزٚ اُضب٤ٗخ، ًٝبٗذ ٝاُذرٚ ػ٠ِ دسعخ ًج٤شح ٖٓ اُضوبكخ،  =اُغبدط

 ، ٝهذ هع٠ اص٢٘ ػؾش ػبٓب  ٖٓ ؽجبثٚ ظبثطب  ك٢ عالػ أُذكؼ٤خ اُزبثؼخ ُِغ٤ؼ اُجش٣طب٢ٗ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش :اُضوبكخ

 ،٤ًِخ اُزشث٤خ)ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح(، ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ِٞسد ًشٝٓش ٝدٝسٙ اُغ٤بع٢ ك٢ ٓصشاُعبس١ ػجذ هللا ؽج٤ت،  

 ّ ؛2002عبٓؼخ رٌش٣ذ ، 

 H. D. Traill, Lord Cromer a Biography , New York, 1897, p.p. 11-14 .  - 
1))

 
(:1208 -1824ٓصطل٠ ًبَٓ )

 
ط اُذػب٣خ اُٞغ٤٘خ ، ٓبسُجالدٙ ُجش٣طب٢ٗٓ٘بٛط ُالؽزالٍ اٝغ٢٘ ٓصش١ 

سكغ ٝ ،ُوبء اُخطت ك٢ أُؾبكَ اُذ٤ُٝخئٖ خالٍ ًزبثخ أُوبالد اُصؾل٤خ ٝٓصش ٓ عَ اعزوالٍأك٢ اٝسٝثب ٖٓ 

ٝاعزطبع اُزؼشف ا٠ُ ؽخص٤بد ع٤بع٤خ ٝصؾل٤خ ٝهذ  زأ٤٣ذ ٖٓ اُشأ١ اُؼبّ،ًغت ُٜب أُُب٤ٗب ٝأصٞد ٓصش ك٢ 

ُٚ، ٝ ؽضة اُغالء ٝصبس صػ٤ٔب أعظ اُؾضة اُٞغ٢٘ أُصش١ أؽذ رشؽ٤ت، أجذ ثٚ اُصؾق االُٔب٤ٗخ سؽ

 ّ ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش : 1200 عظ عش٣ذح اُِٞاء ٝصذس اُؼذد االٍٝ ٜٓ٘ب ػبّأٝ

 .د .، د6غاُوبٛشح،  ،، داس أُؼبسفٓصطل٠ ًبَٓ ثبػش اُؾشًخ اُٞغ٤٘خ ،اُشاكؼ٢ ػجذ اُشؽٖٔ 
(: صؾل٢ ٝٓلٌش ٓصش١ ُٝذ ك٢ ٓؾبكظخ عٞٛبط، دسط ك٢ األصٛش، 1213-1863( اُؾ٤خ ػ٢ِ ٣ٞعق ) 2)

كٌبس ٝأخجبس ؽٍٞ أٛب ٓصطل٠ ًبَٓ، ٝاُز٢ ػ٘ذ ث٘ؾش أاُزؾش٣ش األٍٝ ُصؾ٤لخ أُإ٣ذ اُز٢ أٗؾًبٕ سئ٤ظ 

األٝظبع أُصش٣خ، كٌبٗذ ٓ٘جشا  ؽشا  ألصؾبة اُلٌش االصالؽ٢، ٝعبٛٔذ ث٘ؾش اُلٌش اُزؾشس١ ٝرؾغ٤غ 

 .13، ؿ 2012ح، اُؾشاى اُغ٤بع٢، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش: ػجبط ٓؾٔٞد اُؼوبد، سعبٍ ػشكزْٜ، ٓإعغخ ٛ٘ذا١ٝ، اُوبٛش

ػ٠ِ ٣ذ ٓصطل٠ ًبَٓ ٝثشئبعخ رؾش٣ش اُؾ٤خ ػ٢ِ  1882صؾ٤لخ أُإ٣ذ: صؾ٤لخ ٓصش٣خ رأعغذ ػبّ  ((3

٣ٞعق، ٖٓ اُصؾق اُٞغ٤٘خ أُؼبسظخ أل١ رذخَ أع٘ج٢ ك٢ ٓصش ًزت ك٤ٜب ٗخجخ ٖٓ أُضول٤ٖ أُصش٤٣ٖ آضبٍ 

الّ أُٞا٢ُ ُإلٗغ٤ِض، ٝرؾُٞذ ا٠ُ صؾ٤لخ اعٜذ رؾذ٣ب  ٖٓ االػٝدمحم ػجذٙ ٝأؽٔذ صؿٍِٞ ٝاُؾ٤خ ػ٢ِ ٣ٞعق، 

 ٗبغوخ ثبعْ اُخذ١ٞ٣ ػجبط ؽ٢ِٔ اُضب٢ٗ ٝٝاعٜذ ٓؼبسظخ اُِٞسد ًشٝٓش ٗلغٚ. ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:

ع٤ِٔبٕ صبُؼ، اُؾ٤خ ػ٢ِ ٣ٞعق ٝعش٣ذح أُإ٣ذ: ربس٣خ اُؾشًخ اُٞغ٤٘خ ك٢ سثغ هشٕ، ا٤ُٜئخ أُصش٣خ ٌُِزبة، 

  .82-23، ؿ ؿ 1220اُوبٛشح، 

 ، ٝٓصطل٠ ُطل٢ أُ٘لِٞغ٢، ٝهبعْ أ٤ٖٓ، ٝاألخ٣ٖٞ عؼذ ٝأؽٔذ صؿٍِٞ.ظبدمحم ػجذٙ، ٝسؽ٤ذ س :أٓضبٍ (4)

(5) Loth, Op. Cit, S. 25 . 

(: هبئذ ػضٔب٢ٗ، ُٝذ ك٢  ثٞسصخ ث٤ٖ ٓذ٣٘ز٢ اعزبٗجٍٞ ٝأٗوشح، ُوت ثأؽٔذ 1212-1832أؽٔذ ٓخزبس ثبؽب ) ((6

صجؼ ٓلٞض اُجبة أ(، 1828-1826)  اُؼضٔب٤ٗخ اُشٝع٤خص٘بء اُؾشة أ ص١ العزجغبُٚ ك٢ اُذكبع ػٖ أسظشّٝباُـ

 ّ، ٝرٞك٢ ك٢ اعزبٗجٍٞ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:1212اُؼب٢ُ اُؼضٔب٢ٗ ك٢ اُوبٛشح، ٝاُصذس األػظْ ػبّ 

 .30، ؿ 2015ػظْ األؽذاس أُؼبصشح، ٌٓزجخ ؽغٖ اُؼصش٣خ، ث٤شٝد، أكإاد صبُؼ اُغ٤ذ، 
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فضل بيف نظرائو الدبموماسييف ياسية المختمفة كاف الى حد ما األوساط االجتماعية والثقافية والساأل
بشكل والمصرية  عاـ بشكل سالميةالعربية واإل وساطىرة حوؿ معرفة ما كاف يدور في األفي القا
 . (1)خاص

التي غالبًا ما  ،نجاز الكثير مف التقارير والمذكراتإفي  وبنيايـأ ؾ العالقاتتم ساعدت
تساع في العالـ التنوع وعف نطاؽ جغرافي بالغ اإل كانت مسيبة لمغاية حوؿ موضوعات بالغة

نيا الى وبعثة بريطا، ـ زنجبارتغير حكا ) يايـ تقاريره،وبنبرز ما كتب عنو أاإلسالمي و مف أ
، الخالفة العثمانيةووجيات نظر السنوسييف فيما يتعمق ب ،العثماني لمصرالدخوؿ وتاريخ ، الحبشة

سمحة لى سورية، وتجارة األة إدوا اليجر راف الذيف أفي صفوؼ البدو المصريي والتمردات واالضطراب
ىتـ بيا إ تنوع الموضوعات التي  وقد مثمت ىذه القائمة ،(الصوماؿ العامة في وضاع، واألفي اليمف

نسبة وبال ،ريخية لمتطورات الجارية وقتيا في تمؾ البالدأف معظميا يعطي خمفية تاكما وبنيايـ أ
  . (2) ىميتيا لفيـ القضايا ذات الحساسية عمى الصعيد السياسيلمانية كاف ليا أ لمسمطات األ

، 1896تموز بتاريخ الحادي والعشريف مف سكندرية وبنيايـ خالؿ وجوده في اإلكتب أ 
 ،(3)" لنشاء كيان لعموم العرب يتولى رئاستو عباس طموحات الخديوي "تقريرًا كاف موضوعو 

مناطق في السيما محدودة مف ىذا المشروع، وىو يرى بأف توقعات النتائج التي يمكف انتظارىا 
ذلؾ التقرير  شأف معظـ تقارير أوبنيايـ فإفالعثمانيوف، و شبو الجزيرة العربية التي يسيطر عمييا 

، وعادة ما كانت تقاريره متمكفي دبموماسي كرسائل أ ، تماماً االلمانيالى المستشار كاف موجيًا 
خصي لعدد وبنيايـ معروفًا عمى الصعيد الش، حيث كاف أعمى نطاؽ واسع في وزارة الخارجيةتوزع 

                                                           

(1) Gossman, Op. Cit, p. 39 . 
 . 252، أُصذس اُغبثن ، ؿ ٤ٛشدث٢ ((2

هشة ا٠ُ اُؾؼت، ٓؼبسظب  ُالؽزالٍ أعشح اُؾبًٔخ، كوذ ًبٕ و٤ٚ ٖٓ األاخزِق اُخذ١ٞ٣ ػجبط ؽ٢ِٔ ػٖ عبث ((3

أصسٙ، ٝٗز٤غخ ُغ٤بعزٚ ٝؽغٖ ػالهزٚ ٓغ هبدح أُوبٝٓخ  ٝؽذٝا ، ُزا دػٔٚ اُٞغ٤ٕ٘ٞ أُصش٣ٕٞجش٣طب٢ٗاُ

أُصش٣خ، ثؼضذ اُؾشًخ اُٞغ٤٘خ ٓطبُجٜب ثبالعزوالٍ، ٝثذػْ ٝرؾغ٤غ ٖٓ عٔبٍ اُذ٣ٖ األكـب٢ٗ، ٝدمحم ػجذٙ اُِزإ 

 ُؼجب دٝسا  ك٢ رٞػ٤خ اُؾؼت ٝرؼجئخ ؽؼٞسٙ اُٞغ٢٘. ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:

-1422ٛـ/ 1400-ٛـ282ُؼشث٢ اُؾذ٣ش ٝأُؼبصش: هبسح اكش٣و٤خ )اعٔبػ٤َ ٣بؿ٢ ٝ ٓؾٔٞد ؽبًش، ربس٣خ اُؼبُْ ا

 .35 -32، ؿ ؿ 2006، اُؼج٤ٌبٕ، اُش٣بض، 4، غ2(، ط1280
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الشرقية النظر التي كاف يطرحيا حوؿ الشؤوف ف وجيات ، ومف ىنا فإمف الشخصيات ذات النفوذ
 . (1)برليفلمانية في لدى الحكومة األواالسالمية كاف ليا صدى كبير 

رحالت البعدد مف  وبنيايـ القياـفقد قرر أ تغطية األحداث نطالقًا مف مسؤولياتو فيوا   
والباحث المنفرد بل  مستشرؽ وألنو لـ يعد ذلؾ ال ،ساس لعمموالقاعدة األ وصفيامف القاىرة بتنطمق 

ولـ يكف غائبًا عف  ،الرسميةصفة ال فغمبت عمى رحالتولمانية ىناؾ ابعًا الى القنصمية األصبح تأ
 عالقاتو المريبة مع، ومتابعتيا للنشاطاتووالفرنسية  بريطانيةالذىنو مسألة مراقبة السمطات 
متجنبًا كل ما  ،ما جعمو أكثر حذراً  والداعية الى الحريةاألجنبي ؿ الشخصيات المناىضة لالحتال

مف جانبو استطاع كسب ود وصداقة الكثير مف العرب المسمميف لصالحو، وأعطى و  ،يثير الشؾ
صورة حسنة عف بالده، ونقل مشاعر العرب ومواقفيـ الرافضة لمتنافس الدولي في بالدىـ إلى 

رؽ ورسـ الخطط عاماًل مساعدًا في فيـ خفايا الشالى برليف يره تقار  فكانت الخارجية األلمانية،
 . المستقبمية تجاىو

، كما زار في العاـ ذاتو (2)ـ 1897ردف عاـ الى شرؽ األ الرحالت رحمتوز تمؾ بر ومف أ 
 بيف العالقات دراسة محاوال ،فمسطيف والتقى ببعض زعماء القبائل العربية ىناؾ بالقرب مف أريحا

 مع صداقة عالقات نشاءإ مف قامتوإ خالؿ وتمكف سورية الى نفسو العاـ في انتقل كما القبائل،
، كما كانت الدروز قبائل شيوخ ومنيـ شعوبيـ وديانات تاريخ عف بمعمومات زودوه مثقفيف رجاؿ

دراسات شاممة عف عداد العممية التي سعى مف خالليا الى إ تمؾ الرحالت جزءًا مف مشاريعو 
سموب البحث والتوثيق سياسية لممجتمع العربي مستخدمًا أاالجتماعية واالقتصادية والوضاع األ

  .(3) الدقيقيف ومصطحبًا الخبراء والمتخصصيف، ومستخدمًا آللة التصوير كما في رحالتو السابقة

                                                           

 . 260 -252ؿ  ، ؿ٤ٛشدث٢، أُصذس اُغبثن (1)

 . 58، ؿ  1، اُجذٝ ، طاٝثٜ٘ب٣ْ ((2

 . 24، ؿ  2، طأُزٞعػ ا٠ُ اُخ٤ِظ ، ٖٓ اُجؾشاٝثٜ٘ب٣ْ( (3
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والدفاع عف  (1) ندفاع نحو الشرؽ"اإلنحو تعزيز سياستيا المسماة " لمانيا توجيت أمنذ أف و  
حيطت بمظاىر أالتي  رحمتوالثاني بفيميمـ ، مف خالؿ قياـ االمبراطور االلماني الدولة العثمانية

قتصادية كبيرة أللمانيا وتعميق مكاسب إ، والتي نتج عنيا كبيرة مف الترحيب واالعالـ المسيب
اوبنيايـ مف خالؿ كتابة التقارير  اضطمعفقد ، ف الدولتيف االلمانية والعثمانيةالصالت السياسية بي

  .الى تعزيز تمؾ الصالت ،رجاء الشرؽ الرحالت المتكررة في أوالقياـ ب

الثانية الى  وترحمب الثانيفيميمـ االمبراطور ـ وقبل قياـ 1898تموز عاـ  الخامس مف ففي
وقد اطمع  ،لمانيةلى الخارجية األإتقريرًا مفصاًل مف القاىرة لدولة العثمانية، أبرؽ أوبنيايـ ا

عمى أكدت ، و البريطانية –العالقات المصرية التي أوضحت طبيعة  االمبراطور عمى تفاصيمو
، عبد الحميد الثانيمطاف التي تبناىا الس ،(2) لمانيا لفكرة الجامعة االسالميةأودعـ ضرورة اعتماد 

 وصفوتمتع بو السمطاف بياسي الذي يعمى ضرورة االستخداـ الشامل لمنفوذ الديني والس والتأكيد
 ،المستعمرات البريطانية والفرنسيةفي روسيا و عمييـ ولو الكممة العميا  وولي أمرىـ لمسمميفخميفة ا
بيف الخميفة والمسمميف وىو موضوع  التي تجمع الى جانب ميـ في العالقات الروحيةمشيرًا 

                                                           

ُٔب٤ٗب ٖٓ أخشاط ئظغ ٗصت ػ٤٘٤ٚ ّ 1888ُٝٔب٤ٗب ػبّ أاُضب٢ٗ اُؾٌْ ك٢ ك٤ِِْٜ الٓجشاغٞس ػ٘ذٓب ر٠ُٞ ا ((1

بعخ اُزٞعؼ٤خ ٖٓ ٕ ٣عٖٔ ُٜب ٌٓبٗب  رؾذ اُؾٔظ ٓغ ًَ ٓب رؾِٔٚ رِي اُغ٤أاُؼب٢ُٔ ٝ ٝسٝث٢ ا٠ُاُ٘غن األ

اُلٌش ٝاالهزصبد  سعبٍ ، ٝك٢ اُٞهذ ٗلغٚ ًبٕ اٌُض٤ش ٖٓٝكشٗغب ٝسٝع٤ب ثش٣طب٤ٗبأُإًذ ٓغ  اؽزٔبالد اُصذاّ

 بٛٞ اُز١ ع٤شكؼٜب ا٠ُ ٓشرجخ دُٝخ ػب٤ُٔخ ثؼذٓب ًبٕ صشاػٜ ثش٣طب٤ٗبُٔب٤ٗب ٓغ إٔ صشاع أ، ٣إًذٕٝ ػ٠ِ ُٔبٕاأل

اُؾلبظ ػ٠ِ أصجؼ ، ٝاٗغغبٓب  ٓغ رِي اُغ٤بعخ كوذ ٝسٝث٤خ ًج٤شحأ ٓغ اُ٘ٔغب ٝكشٗغب هذ سكؼٜب ا٠ُ ٓشرجخ دُٝخ

ٖٓ خالٍ أُؾبس٣غ ٝروذ٣ْ  ٤ٜببٍ االُٔب٢ٗ أُاُسأط ثبألعِؾخ ٝرغ٤َٜ رذكن  ٛبٖٓ خالٍ رض٣ٝذ اُؼضٔب٤ٗخ اُذُٝخ

اُضب٢ٗ ٝهذ رغ٠ِ ك٤ِِْٜ صجؼ سً٘ب  اعبع٤ب  ك٢ ع٤بعخ "االٗذكبع ٗؾٞ اُؾشم" اُز٢ رج٘بٛب االٓجشاغٞس أاُوشٝض، 

"اُؾلبظ ػ٠ِ اُٞظغ ّ ٝاسرٌضد ع٤بعزٚ ػ٠ِ ٓجذأ 1882رُي ثٞظٞػ ؽ٤٘ٔب هبّ ثض٣بسرٚ اال٠ُٝ ا٠ُ اُؾشم ػبّ 

  .61 -43 ؿ ؿ اُغبثن، أُصذس ع٘ٞ،، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش: ٖ ك٢ اُؾشم"اُشاٛ

ٓخ االعال٤ٓخ ٝاعزلؾبٍ اُ٘ضػبد االه٤ٔ٤ِخ ث٤ٜ٘ب صبة األأاػزوذ دػبرٜب إٔ اُزخِق اُز١ اُغبٓؼخ االعال٤ٓخ: ( (2

ٕ اُغج٤َ اُٞؽ٤ذ إلػبدح ٜٗعزٜب ٝهٞرٜب ٣ٌٖٔ ك٢ اُؼٞدح ا٠ُ أ، ٝذ االعزؼٔبس١ ٝاُزأص٤شاد اُـشث٤خًبٕ عججٚ أُ

ٞد ا٠ُ ثَ ًبٗذ عزٝسٛب اال٠ُٝ رؼ اُضب٢ٗ كٌبس اُغِطبٕ ػجذ اُؾ٤ٔذأٖٓ ث٘بح ، ُْٝ رٌٖ ٝاُٞؽذح االعال٤ٓخاالعالّ 

، ُذُٝزٌٚشح ٝاػزٔذٛب ع٤بعخ سع٤ٔخ ٝ ٖٓ رج٠٘ رِي اُلأ، ٌُٖ ػجذ اُؾ٤ٔذ اُضب٢ٗ ٛٞ ػٜذ اُغِطبٕ ٓؾٔٞد اُضب٢ٗ

، ؼضٔب٤ٗخ ػ٠ِ هٞرٜب ٝػذّ ا٤ٜٗبسٛبعَ ظٔبٕ ثوبء اُذُٝخ اُأالّ ٖٓ ًٝبٕ اُٜذف ٜٓ٘ب ٛٞ اُؼٞدح ا٠ُ اُزٔغي ثبإلع

ًبٕ ٛ٘بى اُؼذ٣ذ ٖٓ أُلٌش٣ٖ ٝ، ٤ٓخ ا٠ُ اهزغبّ اُذُٝخ اُؼضٔب٤ٗخٝاُذػٞح ا٠ُ اُٞؽذح ُصذ اُٜغٔبد اُـشث٤خ اُشا

 كـب٢ٗ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش : عٔبٍ اُذ٣ٖ األ أُلٌش ثشصْٛأاالعال٤ٓخ ٝكٌبس اُغبٓؼخ أ ٞارجٖ٘ٔ ٓبة ٝاٌُز  

   . 34 – 28 ؿ دمحم ػجذ اُشؽٖٔ اُؼج٤ذ١، أُصذس اُغبثن، ؿ
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سالحًا فعااًل يمكف أللمانيا ا ما ُيعد ، وىذعالنو في حالة تيديد دولتوالذي يمكف لمخميفة إ  "الجياد"
ايـ تعزيز وبني، وعميو فقد اقترح أب حرب ضد بريطانيا وفرنسا وروسيااستخدامو في حالة نشو 
لمانية في العالـ العربي واالسالمي بانتياجيا سياسة بعيدة عف لغة مواقع االمبراطورية األ

 .(1)االستعمار التي انتيجتيا الدوؿ االوروبية االخرى 

 الطرؽ الصوفية المناىضة ألوروبا في شماؿ افريقياأىمية شار في التقرير ذاتو الى كما أ 
تعمل عمى تأجيج  لتيمثل حركة الميدي في السوداف ا ، والحركات االسالميةيرة العربيةوالجز 

 قائاًل:وبنيايـ كثيرًا في تأكيده عمى موضوع الجياد و تعمق أالشديد، تعصب الالقبائل نحو 

، فالجياد سيكون نفسيم ويستعدون لمحرب المقدسةن أإذا كان المسممون يييئو " 

 ، والعالن عنو سيجذب المتطوعين والموال يمكن التنبؤ بياسالحًا قويًا يؤدي الى عواقب ال
 –م 7711)نحاء العالم االسالمي كما حدث في حرب السمطان ضد روسيا من جميع أ

 . (2)"(م7771

 مبراطور األلمانيف يقـو اإل، ىي أقريرهيصاليا مف خالؿ تالفكرة التي أراد اوبنيايـ إف إ 
، السمطاف العثماني حميفًا أللمانياجعل في سبيل  العثمانية باستغالؿ الزيارة المرتقبة الى الدولة

 ،خميفة وصفوسـ السمطاف ومكانتو الدينية بستخداـ إنتائج عظيمة ال تقدر بثمف أىميا ا تحقيق و 
تحريؾ  مف ثَّـ، و لمانياعداء أأ  قاليـ االسالمية المستعمرة مف قبلمسألة الجياد في األثارة في إ

 .(3) ستعمارمف أجل الثورة ضد اإل ة ألوروبااإلسالمية والمجموعات المناىض لجامعةمعتنقي فكرة ا

مف  لما حواه ،التي رفعت الى برليف ف تقرير اوبنيايـ الذي نحف بصدده مف أىـ التقاريرإ 
دراسة معمقة ومفصمة عف الواقع العربي االسالمي، وطبيعة ارتباط المسمموف بشخص الخميفة 

دينية مف أجل فسح المجاؿ لحكومة العثماني، مما جعل اوبنيايـ يستغل تمؾ العالقة الروحية ال
                                                           

(1) Treue, W., Op. Cit, p. 52 . 

(2) Quoted in: Gossman , Op. Cit , p. 41 .  

(3) Ibid, p. 42 . 
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وروبية التي شكمت باستعمارىا دوؿ األولي بشكل يختمف عف بقية اللمانيا لمتدخل في التنافس الدأ
وروبا نظرة كراىية، فاتخذوا مف الوحدة االسالمية المسمميف، مما جعميـ ينظروف الى أطوقًا يقيد 

لماني مع الدولة العثمانية أف تحقيق التحالف األاوبنيايـ  مالذًا لمتخمص مف قيودىا. لذلؾ رأى
وروبية بإعالف الجياد ضد في حالة نشوب حرب أطات العثمانية قناع السمكف استخدامو في إيم

َـّ ، و (1) راضي االسالميةمف األ ى وطردىاتمؾ القو  كبر ويكوف ليا النفوذ األمكانيا لمانيا أ خذأت مف ث
ترحيبًا واسع النطاؽ في  ومقترحاتو  وطوجدت خط ، وقدالـ االسالمي سياسيًا واقتصادياً في الع
 ، واالسالمي فيـو الجيادمما تبنى تمؾ الطروحات وسرعاف  عمى اطمع االمبراطورو  (2)برليف

 .( 3) " المخيف جاسوسي"بػ  عبر عف أوبنيايـأصبح ي

وطور وجية نظره  الثانيفيميمـ ترؾ تقرير اوبنيايـ انطباعًا عميقًا لمغاية عمى االمبراطور و  
لمانيا وزعزعة مصالح أ مكانية دعـ مصالحية والسمطاف وأىمية المسمميف في إتجاه الدولة العثمان

بداية  ، التي جرت(4)و عمى نطاؽ واسع في زيارتو الثانية الى الشرؽ ، فقرر استخداممنافسييا
حيث تـ الترحيب بو  بدايتيا في استانبوؿكانت ديدة ومرت بمحطات ع ،1898وؿ عاـ تشريف األ

الخامس والعشروف مف وصل الى حيفا في  ثـ، بصورة بيية مف قبل السمطاف عبد الحميد الثاني
الخامس والسادس مف  ، وفيمف الشير ذاتو الثامف والعشروف في ووصل القدس ، وؿتشريف األ

ثـ توجو الى دمشق وزار  ،لمانية ىناؾف في بيروت حيث تفقد المؤسسات األتشريف الثاني توق
الثامف مف وفي  ،تاريخ المسمميفكنوع مف االىتماـ ب يوبيموي وضريح صالح الديف األمسجد األال

 : قاؿ في جزء منوماـ حشد مف العمماء المسمميف خطابًا أ في دمشق لقىتشريف الثاني أ

                                                           

 
(1) Skott Anderson, Lawrence in Arabia: War, Deceit, Imperial Folly and the Making 
of the Modern Middle east, USA ,2013, p. 292 . 
(2) Donald M. McKale, Germany and the Arab Question Before World War I, The 
Historian, Vol. 59, No. 2, Wiley, New York, 1997,  p. 315 . 
(3) Quoted in:  Anderson , Op. Cit, p. 292 . 

أُؼٜذ  ،، سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح1214-1821ُٔب٤ٗخ األ -، اُؼالهبد اُؼشاه٤خ سظب عٞاد دمحم ػ٢ِ( (4

 . 51ؿ  ،1282اُؼب٢ُ ُِذساعبد اُو٤ٓٞخ ٝاالؽزشا٤ًخ، اُغبٓؼخ أُغز٘صش٣خ، 
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ة مميون مسمم الموزعون في ( وليتأكد معو الثالثمائالسمطان)ليتأكد صاحب الجاللة  "

طور اللماني ىو صديقيم في ن االمبراإ ،الذين يعتبرون السمطان خميفتيم ،ضر شتى أنحاء ال 

 . (1) " وقاتكل ال 

لماف وما وماسيوف األالدبم اوبنيايـ وزمالئو تقاريرور استند في خطابو الى وألف االمبراط 
 جاءلذا  صاغوه مف مخططات ومقترحات تجاه المجتمع العربي واالسالمي في الدولة العثمانية

عميو نتائج ، وترتبت (2) آنذاؾ في الكثير مف أجزائو مع طبيعة ذلؾ المجتمعمنسجمًا  الخطاب
 ه، واعتبر مبراطور وشكره عمى خطابوميد الثاني الى اإلبرؽ السمطاف عبد  الحأ ميمة فبعد يوميف

في العالقات  كبيراً  وازدىاراً تطورًا ، كما نتج عف الرحمة دلياًل عمى الصداقة المستمرة بيف الدولتيف
اإلمتيازات كاف  لمانية عمى العديد مف، فقد حصمت الشركات االالعثمانية االقتصادية االلمانية

، كما ضمنت قتصادية والسياسية واالستراتيجيةالحديدي بأبعاده اال، بغداد –ىميا مد خط برليف أ 
 . (3)كد اوبنيايـ عمى ضرورة تحقيقو ، وىذا ما ألمانيًا حميفًا ميمًا الى جانبياأ

ـ 1898عاـ  الثاني الحميد ذف السمطاف عبدالثاني عمى إفيميمـ صوؿ االمبراطور بعد ح 
ة الى البصرة ف يصل في النيايالذي كاف يؤمل أ بغداد  -لتنفيذ مشروع خط سكة حديد برليف 

نو رأى بأف بناء السكة الحديدية، ، كاف اوبنيايـ داعيًا بحماس لتنفيذ المشروع ألالعربيعمى الخميج 
ضعاؼ الييمنة في الشرؽ أو في إ لمانيالنفوذ األكوف خطوة رائدة سواء في توسيع السمطة و سي

 سيف الحالة االقتصادية لمكثير مف، وفي الوقت نفسو لتحفي آسيا وافريقياالتجارة البريطانية عمى 
 . (4) المناطق التي تمر بيا السكة القبائل المنتشرة في

                                                           

  
ٓؼٜذ اإلٗٔبء اُؼشث٢،  ،1201 - 1841 عٞس٣خ ٝكِغط٤ُٖٔب٤ٗخ ك٢ صبُؼ األ، أُع٘ٞ ػجذ اُشؤٝفػٖ:  ٗوال   (1)

 . 281 - 280 ؿ ؿ ،1282ث٤شٝد، 

 .  51، أُصذس اُغبثن ، ؿ سظب ػ٢ِ عٞاد دمحم( (2

  . 286-281ؿ ؿ ، . . .ُٔب٤ٗخ ٔصبُؼ األ، اُع٘ٞ  ((3
(4) Gossman, Op . Cit , p. 109 .  
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 George Von)جورج فوف سيمنز طمبومف أجل المباشرة بخطة سكة الحديد،  

Siemens)(1) مصرؼؽ في بعثة استكشافية قرر الوبنيايـ االنطالمف ألماني مصرؼ األمدير ال 
ف يسعى ـ وكاف مف الطبيعي أ1899غداد عاـ سكة حديد بلمد فضل الطرؽ لتحديد أرساليا إ
 ذوي الخبرة في الشرؽ األوسط المستشرقيف أحد وصفوأوبنيايـ ب لمحصوؿ عمى مشورة مصرؼال

لى جانب معرفتو إ تمر بيا السكة،التي س راضيالجغرافية حوؿ صالحية المدف واأل ويمتمؾ المعرفة
ويج لمشروع السكة الحديدية في التر ومعايشتو ليا، وىذا ما يمكف استثماره العميقة بالمجتمعات 

اوبنيايـ المصرفية ذات الشيرة الواسعة في دعـ فضاًل عف كونو أحد أعضاء عائمة ، بينيـ
ولديو الخبرة والقدرة عمى التنبؤ باآلثار االقتصادية اليائمة التي سوؼ  لمانية الكبرى المشاريع األ

 . (2)تنتج عف تنفيذ المشروع 

ف يبقى بعيدًا عف ح ألوبنيايـ بقبوؿ الطمب ورغبت بأرفضت وزارة الخارجية االلمانية السما 
رأت  ياتمؾ المدة، ألن خرى عف الشرؽ فيابات أصدار كت، كما طمبت منو التوقف عف إالمشروع

قضية ميمة في  ةعالجبملمانية األفي الدائرة السياسية مؤقت  موظفالسماح لمف غير المالئـ 
الى  افتنظر كاًل مف بريطانيا وفرنسا، والمتاف  ر اىتماـالشرؽ مثل قضية السكة الحديدية التي تثي

القنصل  ((Stemrich شتيمريخرئاسة البعثة  ، لذا حل محمو فيبعيف الشؾ والريبة اوبنيايـ
 .(3) ىناؾ التجارية لمانياالعاـ في استانبوؿ ورئيس ممثمية ألماني األ

 ةال تخمو مف الغايات االستخباراتي اوبنيايـ فقد انطمق في العاـ ذاتو في رحمة بحثيةا م  أ  
وؿ خالليا في دمشق شير تج  سبعة أ مانية العامة في القاىرة، وقد استغرقتللصالح القنصمية األ

                                                           

ٗبظٍٞ ك٢ صٍٞ ػ٠ِ آز٤بص ث٘بء عٌخ ؽذ٣ذ األاُغبػ٤خ ا٠ُ اُؾُٔب٤ٗخ ِٔغٔٞػخ األُ ب  ًبٕ سئ٤غكٕٞ ع٤ٔ٘ض: ( (1

كٞاكن ثغٔبسى ٤خ اُذػْ ُِؾصٍٞ ػ٠ِ االٓز٤بص، ُٔبٗغِت ٖٓ ٝصاسح اُخبسع٤خ األ ٝهذ ،(1888ّ -1882)ػبّ

ُٔب٤ٗب ٤ُظ ُذ٣ٜب ٓصبُؼ أثِـٚ ثإٔ أٚ دثِٞٓبع٤ب ، ٌُٝ٘ٚ ؽزس ع٤ٔ٘ض ٝٝدػٔص ٓز٤باإل ػ٠ِ ٓغبػ٢ اُؾصٍٞ ػ٠ِ

ك٢ اُؾشم ٝال رزخ٠ِ ػٖ ع٤بعخ ػذّ اُزذخَ ك٢ اُؾشم، ٝإٔ ٛزا اُذػْ ػجبسح ػٖ ٓغأُخ اهزصبد٣خ ال ع٤بع٤خ 

 ػالهخ ُٜب ثبُغ٤بعخ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:

 . 42، ؿ . . .ّ ُٔب٤ٗب ٝاإلعالأ، ع٘ٞ

 (2) Gossman , Op. Cit , p. 109 . 
 . 60، ؿ 1، طاٝثٜ٘ب٣ْ، اُجذٝ ((3
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بشأف و كاف في وسعو تمبية رجاء سيمنز عدد مف المساعديف بصحبة  ،(1)ورفةوحمص وحمب و أ
، ولقد المسافة الواقعة بيف حمب والموصلفي األراضي لمد السكة الحديدية فضل حوؿ أيو إعطاء رأ

حينما  (2) تل حمفثري يسمى مف منابع رافد الخابور عمى موقع أحينما عثر بالقرب  سعده الحظ أ
حتى لو باؿ  فدىش لذلؾ ولـ ييدأ ؾموجودة ىناأثرية بأف مدفونات  البدو حد مرافقيوسمع مف أ

فقد تمكف مف  ،عالـ آثار وصفوساس سمعتو بىذا أ وفااكتش دعويُ  ،ذىب الى الموقع بنفسو
وكشف خالؿ ثالثة أياـ عف أثر  ،مف الحكومة العثمانية الحصوؿ عمى امتياز التنقيب في الموقع

إال أف ارتباطو الوظيفي  ،(3)وؿ قبل الميالد قصر ينتمي الى األلف األمميز وىو عبارة عف واجية 
 .(4)عممية التنقيب بشكل كامل استمرار في القاىرة حاؿ دوف 

قدـ الرحمة و ثناء رحمتو تقريرًا عرض فيو وصفًا لألماكف التي زارىا أ د اوبنيايـ بعد انتياءعَّ أ  
وشمل التقرير  ،وصفًا لموقع تل حمف مع بعض المسوح الجغرافية القصيرة والرسـو التوضيحية

مقارنة لمختمف الطرؽ الممكنة لبناء األجزاء الشرقية مف سكة حديد بغداد مع تحميل مزايا وعيوب 
الكثير مف يره وضح في تقر ، كما أالمحتمل الختيار الطرؽ المناسبة كل مسار واألثر االقتصادي

نشاء الخط الحديدي ومنيا توفر القيمة االقتصادية حيث الرواسب المعدنية المكاسب المترتبة عمى إ
 لإلستثمار ف تصبح متاحةالتي يمكف أو  ،النحاس والفحـ والنفط التي مف الممكف توفرىا مثل

كبر في المشاركة األ رة أف تكوف أللمانيا، وشدد عمى ضرو إذا ما استغمت بالشكل المناسب التجاري 

                                                           

(1) Treue, W., Op. Cit, p. 53 .  
رَ ؽِق: ٓٞهغ أصش١ ك٢ ؽٔبٍ عٞس٣خ، ػ٠ِ ثؼذ خٔغخ ٤ًِٞٓزشاد ع٘ٞة ؿشث٢ سأط اُؼ٤ٖ هشة ٓ٘جغ ساكذ ( (2

 4200ا٠ُ  4800)  )اُخبثٞس(، ػ٠ِ اُؾذٝد اُزش٤ًخ اُغٞس٣خ ٣ٝشعغ ربس٣خ آصبسٙ ا٠ُ اُؾوجخ أُٔزذح ٖٓ ؽٞا٢ُ

  ٣٘ظش:  ػِٔبء ا٥صبس )ػصش ؽِق(. ُِٔض٣ذم.ّ.(، ٝرٔضَ آصبسٙ ػصشا  ٖٓ اُؼصٞس اُضوبك٤خ اُزبس٣خ٤خ عٔبٙ 

 -ؽشف -ػِّٞ ا٥صبس-ػصٞس -ٓذٕ -ٓؼبُْ -أْٓ -ؽؼٞة -ؽغ٤ٖ كٜذ ؽٔبد، ٓٞعٞػخ ا٥صبس اُزبس٣خ٤خ: ؽعبساد

 ؛ 210ُـبد، داس أعبٓخ، َػٔبٕ، د. د، ؿ 

Renate Gut, Der Tell Halaf und sein Ausgräber Max Freiherr von Oppenheim by 
Nadja Cholidis and Lutz Martin, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 
Vol. 93, University of Vienna, 2003, S. 257 . 
(3) M. V. Seton Williams, the road to the El-Aguzein, Routledge, London, 2011, p. 
101 . 

 . 60، ؿ 1، اُجذٝ، ط( اٝثٜ٘ب٣ْ(4
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الوصوؿ لمانية ويمكنيا مف سواقًا جديدة لمصناعات األوالذي سيفتح أ ،ىذا العمل الحضاري الكبير
 .  (1) ساسية ال غنى عنياالى منتجات ومواد أ

في  اوبنيايـ بأف موقعو الوظيفي صغير جدًا وال يتناسب مع حجـ الجيود التي يبذليا رأى 
نفسو االمبراطور موصوؿ الى طموحاتو مف خالؿ لفت انتباه ، لذا سعى لوراالمبراطلمانيا و خدمة أ

زيارة  عمى اإلنطباع اإليجابي الكبير الذي تركتوكد فيو ارجية، أالى وزارة الخ فكتب تقريراً 
لماف في بيروت ودمشق عماؿ األرجاؿ األ، وأف المسمميف في سورية عمى االمبراطور األخيرة

ف إحد كبير الى عماليـعت مف فرص أ وسَّ تمؾ الزيارة أف  كدوا لوقد أ وحمب كميل الزىور الذي ، وا 
تخميدًا  في صندوؽ زجاجي وحفض يف في دمشق تـعمى قبر صالح الداالمبراطور وضعو 
، ما يدؿ عمى ضع في معبد جوبيتير في بعمبؾووُ  توكما تـ تصميـ لوح تذكاري يخمد زيار  ،لمذكرى 

 .(2)وس المسمميف تمؾ الزيارة في نفثر البالغ الذي تركتو األ

الدبموماسي الذي يستطيع  وصفوىتماـ بعمى قدر كبير مف اإل وبنيايـنتيجة لذلؾ حاز أ 
ذلؾ  تأكيد، وتـ لمانيا في عمـو الشرؽ عف أيجابية مبراطور االعتماد عميو لنشر الدعاية اإلاإل
جمع العقوؿ ، Potsdam)) بوتسداـاجتماعًا ميمًا في مدينة ىتماـ حينما حظر اوبنيايـ اإل

، بتنظيـ مف ـ1911لماف في صيف عاـ قتصاد األالمختمفة مف الدبموماسييف والمفكريف ورجاؿ اال
فقاـ  (3)(Paul von Wolff Metternich) القنصل االلماني في القاىرة بوؿ غراؼ فوف مترنيخ

لتناوؿ العشاء، فانتيز اوبنيايـ الفرصة وعرض  في برليفقصره الى  اوبنيايـ بدعوةاالمبراطور 
 بيف وما الشاـ بالد عبر رحمتو خالؿ ـ1899الصور التي التقطيا عاـ عميو عددًا كبيرًا مف 

ما جعل  (4)الصحراء بدو و والمسمميف، االسالـ بشأف منو، يستفسر االمبراطور كاف و النيريف،
                                                           

1) Gossman, Op. Cit , p.p. 110 - 111 .) 

(2) McMeekin, Op. Cit  , p. 22 . 

ّ ، ًٝبٕ ُٚ  1212 – 1201صجؼ عل٤شا  ألُٔب٤ٗب ك٢ ُ٘ذٕ ٖٓ ػبّ أ(: 1234-1853ؿشاف كٕٞ ٓزش٤ٗخ ) ((3

 : ٣٘ظش ثـذاد، -ب٤ٗخ ؽٍٞ عٌخ ؽذ٣ذ ثش٤ُٖدٝس ًج٤ش ك٢ أُلبٝظبد ٝأُ٘بهؾبد اُؼبٓخ ٓغ ٝصاسح اُخبسع٤خ اُجش٣ط

 غشٝؽخأ ربس٣خ٤خ، دساعخ 1214ّ -1208 اُؼضٔب٤ٗخ اُذُٝخ رغبٙ اُجش٣طب٤ٗخ اُغ٤بعخ اُغجٞس١، صبُؼ ؽٔذ ػٔبد

 . 156، ؿ 2012 أُٞصَ،عبٓؼخ  اُزشث٤خ، ٤ًِخ ٓ٘ؾٞسح، ؿ٤ش دًزٞساٙ

 .1822 ػبّ خ٤بْٜٓ ك٢ اُجذ٣ٝخ اُوجبئَ أث٘بء ٓغ اٝثٜ٘ب٣ْ ٝعٞد : صٞسح رج٤ٖ(2ِٓؾن سهْ )٣٘ظش:  ((4
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 فأصبح مستشارًا رسمياً  برفع مرتبتو الوظيفية فقرر مكافأتواالمبراطور يتأكد مف كفاءتو وامكانياتو، 
كاف ، حيث تقميدًا سنوياً  وأصبح ذلؾ المقاء، لمانية في القاىرةوعضوًا رئيسيًا في القنصمية األ

صبح ، واقتناعًا منو بأنو أوي حكايات الحياة الشرقيةكل صيف الى برليف لير يذىب اوبنيايـ 
القاىرة  فيسالمي فقد أصبح نشاطو مبراطور الى العالـ اإلاال قبلالمبعوث الشخصي الخاص مف 

 . (1)في إعداد التقارير واألبحاث المتنوعة يأخذ طابع اليوس واالجتياد الكبير

حدى إوسط شبو الجزيرة العربية  ، فكانتتطوير تقاريرهكثر اندفاعًا نحو أصبح اوبنيايـ وأ  
صبحت موضع اىتماـ كبير مف وكانت تمؾ المنطقة قد أ ،يااكتشاف المناطق التي عقد العـز عمى

، وكاف القتاؿ ال يزاؿ دائرًا حوؿ لخميج في نياية القرف التاسع عشرجانب السمطات البريطانية في ا
مطات البريطانية في اليند ، ومف المؤكد أف الس(2) العربية القيادة العميا لمعرب في داخل شبو الجزيرة

الشواطئ الشمالية الغربية رض التي تشكل الحكاـ في تمؾ األ نفوذ القوي عمىف يكوف ليا الأرادت أ
 عرب شيوخزعماء و للماني ستشرؽ ألى زيارة مف تنظر بريطانيا إولـ يكف مف المحتمل أ ،لمخميج

ف يخدـ األكاديمييف صد بو أبحثي محض ق نيا عملىناؾ عمى أ لقوى الجاري ا خالؿ صراع
 1911في خريف عاـ لمانية عندما سحبت ىذه االعتبارات داخل القيادة األ وقد سادت مثل وحدىـ

دعـ ، عمى الرغـ مف العثة الى وسط شبو الجزيرة العربيةتصريحًا حصل عميو اوبنيايـ لقيادة ب
، لكف وزارة الخارجية استخدمت مبراطوراال عمى مستوى مف قبلوالتشجيع الذي حصل عميو عمى أ 

 جل غير محدد،ل مشروع البعثة الى أمف قبل سفارتيا في استانبوؿ لتبرير تأجيلييا ت إتحذيرات نقم

                                                           

1) McMeekin, Op. Cit, p. 23 .  ) 

عشح آٍ اُشؽ٤ذ ك٢ ؽٔبٍ أٓضَ  عش عذ٣ذحأخ ك٢ ؽجٚ اُغض٣شح اُؼشث٤خ ثظٜٞس ( رؼبظْ اُصشاع ؽٍٞ اُضػبٓ(2

خزٝا رذس٣غ٤ب  أ، ٝٗطالهب  ٖٓ ٓذ٣٘خ ؽبئَئزبعغ ػؾش خزد هٞرْٜ ثبُزٞعغ ك٢ اُ٘صق اُضب٢ٗ ٖٓ اُوشٕ اُأ، ٝهذ ٗغذ

صجؼ ُٜب ؽإٔ ًج٤ش ثؼذ رؾبُلٜب ٓغ دمحم ثٖ ػجذ اُٞٛبة ٓإعظ أآٍ عؼٞد اُز٢ ٗؾطذ ك٢ أُ٘طوخ ٝ عشحأ٣ٞاعٜٕٞ 

اء ٜٓٔخ ٖٓ ؽجٚ عضأشًخ ع٤بع٤خ اعزطبػذ اُغ٤طشح ػ٠ِ ، ٝرؾٍٞ ٛزا اُزؾبُق ا٠ُ ؽحاُؾشًخ اُٞٛبث٤خ أُزؾذد

خزد اُذُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ر٘ظش أاُشؽ٤ذ  ٍآٛب ٌٓخ أٌُشٓخ ٝأُذ٣٘خ أُ٘ٞسح، ٝثؼذ رؼبظْ هٞح ثشصأاُغض٣شح اُؼشث٤خ 

عشر٤ٖ اُشؽ٤ذ٣خ ٝاُغؼٞد٣خ ؽذٙ ث٤ٖ األأ، ٝثو٢ اُصشاع ػ٠ِ ثذ٣ِخ ك٢ ٓٞاعٜخ اُٞٛبث٤٤ٖثٞصلْٜ هٞح ٤ُْٜ ئ

 ٤خ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش :ثزذخالد ثش٣طب٤ٗخ ٝػضٔبٗ

اُؼشث٤خ ذاس اُ ،2غ ،1214ّ –ّ 1245اُؼضٔب٢ٗ ، اُؼضٔب٤ٕٗٞ ٝآٍ عؼٞد ك٢ األسؽ٤ق ًٞسؽٕٞ صًش٣ب 

 . 228  - 33 ؿ ّ ، ؿ2010، ُِٔٞعٞػبد، ث٤شٝد
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(Von Buelow) موؼلماني فوف بيالخارجية األأوبنيايـ قاـ وزير  مف عمى طمب وبناءً 
بإبالغ  (1)

 .(2)عثة الى وسط شبو الجزيرة العربيةبأسباب الغاء الب اطورر االمب

ب في خرى التي كاف يرغالعديد مف الخطط األ ذكر اوبنيايـوفي رسالة الطمب نفسيا  
سالمية طائفة إ وصفياب دراسة الطائفة السنوسية في ، ومنيا رغبتوتنفيذىا بعد أف أجمت البعثة
كف استغالؿ تعصبيا ة لالستعمار األوروبي وبالتالي يمفكار المناىضصوفية تتبنى الكثير مف األ

، كما لذيف يأتوف الى القاىرة مف سوريةامسألة الزوار  بشأفعداد التقارير وا   لمانيا،الديني لصالح أ
لصالح مشروع سكة الظروؼ  سيوي مف الدولة العثمانية لدراسة وتييئةلعودة الى الجزء اآلا أراد

 . (3) والترويج لو بيف العرب والمسمميف حديد بغداد

 موؼ،بي فوف  الى السنوسية، الحركة حوؿ تقريراً  1912 نيساف في اوبنيايـ أرسلوبالفعل  
 :فيو جاء ما أبرز ،1911 عاـ واخرأ منذ لمانياأ وزراء رئيس صبحأ الذي

.  الميدية من بعيد حد الى يقترب فريقياإ في اليوم السنوسيون  يتخذه الذي الشكل إن"   
 ووفقاً  بو، وعدوا الذي المنتظر الميدي نوأ عمى تباعوأ قبل من ليوإ ينظر السنوسيين شيخ
 .(4) ..." الكذاب النبي يسبقو ان يجب الحقيقي الميدي ان قديمة لنبوءة

 يارآ في السنوسي الشيخ وفاة بعد وضوحاً  أكثر بصورة المعنى ذلؾ ألوبنيايـ وتأكد 
 القاىرة، في منزلو في بزيارتو (5) الشريف أحمد الجديد السنوسية الجماعة زعيـ وقياـ ،1912

                                                           

، ًبٕ ٖٓ (1200 –ّ 1823ُِٔذح )ُٔب٤ٗب أؽـَ ٓ٘صت ٝص٣ش خبسع٤خ (: 1222 – 1842كٕٞ ث٤ِٞف )( (1

، اُضب٢ٗك٤ِِْٜ اُز٢ رج٘بٛب اُو٤صش  أُذاكؼ٤ٖ ػٖ ع٤بعخ االٗذكبع ٗؾٞ اُؾشم، ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ع٤بدح اُذُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ

: اُزـِـَ اُغ٢ِٔ ك٢ اُؾشم كوبٍُغ٤بعخ  عجبة االهزصبد٣خ ِٞف األ٤ّ ؽشػ ث٠ُ1201 اُو٤صش ػبّ عبُخ اٝك٢ س

ٕ ص٣بدح اًضش ٖٓ ٗصق ٤ِٕٓٞ ئاُغالّ ألعَ رغبسر٘ب ٝص٘بػز٘ب،  ، ٗؾٖ ٗش٣ذع٤بعخ أُٔب٤ٗب ك٢ رش٤ًب ٢ٛ ع٤ِٔخٕ ئ"

 ٣٘ظش :ُِٔض٣ذ  "٢ ع٤بعز٘ب اُؾشه٤خ ٛزٙ ٛ، ٢٘ ػٖ رش٤ًب ًغٞم ُزصش٣ق اٗزبعٜبٗغٔخ ع٣ٞ٘ب  رغؼَ أُب٤ٗب ال رغزـ

 .   61 ، ؿ. . . عالُّٔب٤ٗب ٝاإلأ، ع٘ٞ 

  .  261 - 260 ؿ ، ؿ، أُصذس اُغبثن٤ٛشدث٢ (2)
 .  288ؿ ، أُصذس ٗلغٚ ((3

(4) Quoted in: McMeekin, Op. Cit, p. 259 . 
عشح األخ اُغـجٞة ك٢ ؽٝا(: ٓغبٛذ ٝصػ٤ْ ٝغ٢٘ ٤ُج٢، ُٝذ ك٢ 1233-1883أؽٔذ اُؾش٣ق اُغ٘ٞع٢ )  ((5

=  اُغ٘ٞع٤خ، ػشف ثٔٞاهلٚ اُٞغ٤٘خ ظذ االؽزالٍ االع٘ج٢، كٌبٗذ ُٚ ٓؾبسًبد عٜبد٣خ ك٢ ًَ ٖٓ ٤ُج٤ب ٝرؾبد
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 الميدي أنوعمى  المتوفى الشيخ لىإ وف ظر ين أخذوا أتباعو بأف الوبنيايـ السنوسي فأوضح
 تشكمو وما السنوسية الجماعة أىمية افيي أوضح التي التقارير بإرساؿ اوبنيايـ اىتـ لذلؾ المنتظر،

 مف بالرعب يشعروف  أخذوا الذيف لبريطانييفا ضد والتمرد التعصب لييب إشعاؿ في ميـ تيديد مف
 لمانياأ مصمحة مف فأ وأكد عمى مصر، في النفوذ توازف  عمى خطر مف تشكمو وما الميدي فكرة

 .(1) متطرفة دينية حركة وصفياب الجماعة تمؾ استغالؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

خِلب   1202اُؾشًخ اُغ٘ٞع٤خ ػبّ كش٣و٤ب، رضػْ أسعبء أٝاُغٞدإ ٝٓصش، عبْٛ ك٢ ٗؾش اُذػٞح االعال٤ٓخ ك٢ =

 ُؼٔٚ دمحم أُٜذ١ اُغ٘ٞع٢، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:

ش(، ٌٓزجخ االٗغِٞ ٓصش٣خ، اُوبٛشح، ظاُؾبؽٞه٢ ػطب هللا اُغَٔ، أُـشة اٌُج٤ش )ٖٓ اُلزؼ االعال٢ٓ ا٠ُ اُٞهذ 

 . 356-353ّ، ؿ ؿ 2002

(1) McMeekin, Op. Cit, p.p. 262 – 263 . 
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 بغداد –برنني  حديد سكت مشرًع يف انرمسي اًبنيايم دًر: انثاني املبحث
 . 6861 -6891 ًانتنقيب يف تم حهف

 : ً نتائجو عمم اًبنيايم يف انقاىرةتطٌر  أًالً:

 -برليف فيما يتعمق بسكة حديد سيما، اللمجدؿمثيرًا خذت تقارير اوبنيايـ طابعًا سياسيًا أ
  :قائالً  ، فقد كتبقرارات سياسيةشكل وتوصياتو عمى  وجيات نظره اىتـ بصياغةفقد  بغداد،

وضاعيا غالبًا ما تتحسن بشكل ممحوظ عمى منطقة ما فإن أ بريطانيون ا يسيطر العندم"  
السمطان العثماني تشجيع الضروري .. إال أن من ن يتمنى التوفيق لإلنجميزلمرء أوان عمى ا

ة العربية تحت السيطرة عمى تأكيد وضعو في الكويت شأن أي مكان آخر في شبو الجزير 
ية الخط الحديدي لن تكون ، لن الييمنة البريطانية عمى تمك المدينة التي تمثل نياالعثمانية

ن تكون اد السكة الحديدية بالفحم ينبغي أمد، كما أن محطة إرًا مرغوبا فيو بالنسبة للمانياام

 (2)"فييا لن يثيروا مشكالت للمانيا لن السكان المحميين ،(1) (فرسان)عمى جزيرة ولتكن جزيرة 

بالفحـ في لمانية مداد أذكر محطة إبأف مجرد تمامًا تدرؾ  لمانيةاأل وكانت وزارة الخارجية
ة العديد مف التقارير حوؿ ىذا ف تمقت الوزار ، بعد أفي اليند البريطانيةالخميج يثير غضب الحكومة 

مف المناسب أللمانيا الحصوؿ  ، وبينما كاففي بغداد وبوشير وطيراف واليندموظفييا مر مف األ
، فقد ستثمار في سكة حديد بغداددفة لإلعمى المزيد مف المعمومات المباشرة حوؿ المنطقة المستي

 . (3)مف أجل تجنب الوقوع في العراقيل بريطانيا محتيا أف تتجنب بأي ثمف استعداءكاف مف مص

                                                           

٠ اُطشف ٛزٙ اُغض٣شح عضءا  ٖٓ ٓغٔٞػخ ٓز٘بصشح ٖٓ اُغضس أُزوبسثخ اُز٢ روغ ػِرؾٌَ عض٣شح كشعبٕ:  ((1

٠ُ اُغ٘ٞة اُـشث٢ ٖٓ ٓذ٣٘خ ع٤ضإ ك٢ اُغض٣شح ئؽٔش ٝػ٠ِ ثؼذ خٔغ٤ٖ ٤ًِٞ ٓزشا  اُغ٘ٞث٢ اُؾشه٢ ُِجؾش األ

 ٣٘ظش:ُِٔض٣ذ اُؼشث٤خ، 

 . 10ّ(، ؿ 1283ٛـ )1404اُغؼٞد٣خ، عٔبى أُٜبعشح، ، كشعبٕ عضائش اُِإُإ ٝاألٓلزبػ جذ هللاثشا٤ْٛ ػئ

 . 261، أُصذس اُغبثن، ؿ ٤ٛشدث٢ ٗوال  ػٖ:  ((2

 . 262 ؿ،  ( أُصذس ٗلغٚ(3
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دًا ال قيو السائدة ال يعرؼ إعات االقتصادية ثناء كاف حماس اوبنيايـ لمموضو في تمؾ األ 
 متيازإ راضيالعوائد المحتممة مف أدراسة مفصمة حوؿ أجرى  ـ1912محدودًة لمغاية ففي عاـ 

بعد أف منحت  وذلؾ (1)فيما يتعمق بمصادرىا الزراعية والمعدنية والسكانية  سكة حديد بغداد
صبح ، وفي العاـ ذاتو أ(2)ذاتو لمانيا في العاـلى أمتياز السكة بشكل حاسـ إالحكومة العثمانية إ

لى الواليات المتحدة ، وسافر إالسكةنشاء عف خطط إ لمانيمسؤواًل بتكميف مف المصرؼ األ
، ىذا المجاؿمريكية في واإلفادة مف الخبرة والتجارب األسكؾ الحديد ىناؾ  مريكية لدراسة خطوطاأل

الخاصة بالسكؾ الحديدية مف خالؿ تأجير ولدراسة الطريقة التي يتـ بيا دفع تكاليف رأس الماؿ 
راضي الزراعية عمى امتداد الخط وكتب يب عف المعادف ومواقع البناء واألاالمتيازات الخاصة بالتنق

 . (3)األساليب بشكل مثاليتمؾ  ستغالؿصاًل حوؿ الكيفية التي يمكف بيا إتقريرًا مف

بعد عودتو مف الواليات  1913 االلماني عاـالمستشار إعتمد تقريره الذي أرسمو الى  
لألوضاع في منطقة السكة وال  1899ة عمى دراستو المستفيضة عاـ يالمتحدة بشأف السكة الحديد
كة الحديدية وأبدى مالحظاتو الجديرة باالىتماـ مف جانب شركة الس سيما تركيبتيا االجتماعية،

 قائاًل: لماني،المتمثمة بالمصرؼ األ

جب أن يكون لدى شركة السكة الحديدية فكرة واضحًة عما إذا كانت تريد من المحظة الولى ي"  
لممسممين مكانة في المنطقة االعتماد أكثر عمى المسيحيين من أىل البالد أو عمى المسممين..، 

يشكمون قوة يحسدون عمييا إذ نجد في كل قرية كبيرة أو مدينة عددًا من الوجياء المسممين الذين 
فروع  من وجود الحكم العثماني القوي، وتنتشر تمك القوة والسطوة السياسية عمى مسياسية عمى الرغ

رجاء الدولة العثمانية وبصورة واسعة، وفي حال تم كسب ىؤالء الوجياء قبائميم المتوزعة في جميع أ
   .(4) "بصورة ذكية فإنيم سيصبحون أحسن عون للمانيا وأفضل وكالء لمسكة الحديدية 

                                                           

 . 263، ؿ ٤ٛشدث٢، أُصذس اُغبثن ((1

دساعخ ك٢ اُؼالهبد اُذ٤ُٝخ، أغشٝؽخ دًزٞساٙ  1214 – 1880ثـذاد  –عٌخ ؽذ٣ذ ثش٤ُٖ اُلذ، آساط ؽغ٤ٖ ( (2

 . 22، ؿ 2015عبٓؼخ ثـذاد،  -ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح، ٤ًِخ اُزشث٤خ ُِج٘بد
 . 2، ؿ 1، طأُزٞعػ ا٠ُ اُخ٤ِظ ٖ اُجؾشٓ ،اٝثٜ٘ب٣ْ ((3

(4) Quoted in: Helmut mejcher, The Struggle for a new middle east in the 20th century: 
studies in imperial design and national politics, Berlin, 2007, p.p. 42 – 43. 
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األمنية التي ينطوي عمييا تشغيل السكة الحديدية  وبنيايـ االنتباه الى المشكالتكما لفت أ
الذي اتخذ استعداداتو إلثارة المتاعب  شار إلى الجانب البريطانيومف المرجح أنو أوحمايتيا، 

وضع وكالء  وبنيايـ، وفي ىذا الصدد اقترح أواالضطرابات مف خالؿ عمالئو في مناطق العمل
خاصيف في أماكف الحج المقدسة السيما في مكة المكرمة وفي البمداف االسالمية غير العربية، 

زالة ال ، كما في طريق نجاحوبريطانيا عراقيل التي يضعيا عمالء ووكالء لمترويج لمشروع السكة وا 
مميـ في الحصوؿ أكد في تقريره عمى ابتياج السكاف المحمييف في األراضي المجاورة لمسكة، وتأ

مثمة عمى قياـ أحد الوجياء مف بغداد ويدعى عبد لفوائد في المستقبل، وضرب بعض األعمى ا
المطيف افندي بتقديـ طمب لمحصوؿ عمى قطعة أرض في شماؿ المدينة، آماًل ارتفاع سعرىا عند 

كاف المحمييف تقدمت جماعات مف السلى أمثمة أخرى حينما السكة الحديدية فييا، كما أشار إ مرور
راضي لغرض بيعيا في الوقت المناسب، نظرًا مسيحييف في شماؿ سوريا، لشراء األمعظميـ مف ال

، لذلؾ أكد أوبنيايـ عمى الييئة المشرفة عمى تنفيذ المشروع باإلقداـ عمى تنفيذه مؤكدًا نجاحو
 . (1) ةراضيو في توفير المواد الخاـ الضرورية لمصناعات األلمانيوأىمية استغالؿ أ

لممرة  المتحدة االمريكيةلى الواليات إسافر ف واصل اوبنيايـ اىتمامو بشأف السكة الحديدية،
تأثير الجوانب لى دراسة تعرض خالليا إوقدـ ىناؾ  بتكميف حكومي، 1914عاـ الثانية 

 راؽ وسورية بخطوط السكةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية المترتبة عمى مشروع ربط مدف الع
قشت عمى نطاؽ واسع في الصحافة نو كاف مف نتائج الزيارتيف أف ، و (2)نشاؤىاالمزمع إ الحديدية

لى لفت أنظار بعض العوائل سات اوبنيايـ وخططو التي جاء مف أجميا، وأدى ذلؾ إدرا مريكيةاأل
بتكريميا ودعميا لتطوير دراساتو ومخططاتو  الرأسمالية الراعية لممشاريع الكبرى، فحظي اوبنيايـ

تطوير المناطق التي ستمر من خالليا  "بعنواف تابة تقرير مفصل كب قاـومف جانبو ، االقتصادية
، في ضوء التجارب خصوص سورية وبالد ما بين النيرينسكة حديد بغداد، وعمى وجو ال

                                                           

  

(1) mejcher, Op. Cit, p. 43 . 
 . 225، ؿ أُصذس اُغبثن ،عبُْ ا٥ُٞع٢  ((2
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نشاء السكة، المسؤوؿ عف إ لمانياأل عجاب وتقدير مسؤولي المصرؼإ ناؿ ذلؾ  وقد "،مريكيةال
 . (1)1914ه عمى شكل كتاب في برليف عاـ نشر ب وقاموا

لماف بشأف مشروع الى تحفيز اىتماـ المستثمريف األ مف خالؿ تمؾ الدراسة وبنيايـأ سعى 
وسط يرتبط ارتباطًا وثيقًا مومًا رؤية أوبنيايـ إلحياء شرؽ أوقد تضمف الكتاب ع ،الخط الحديدي

وانجذابو لمانيا الشديد لخدمة أ و، وفي تمؾ الرؤية يتضح تفانيلمانياأوروبا وقبل كل شيء مع أع م
مف نو حذر بو بالتطور في الواليات المتحدة إال أ، وعمى الرغـ مف اعجاالعميق لمعالـ االسالمي
عف  ، لذلؾ رأى بأف أوروبا يجب أف تجعل مف نفسيا مستقمةبياف تعصف أزمات اقتصادية يمكف أ

مما برليف،  -، وأعطى حاًل تمثل بدعـ مشروع سكة حديد بغدادقتصادياً االواليات المتحدة األمريكية 
الواليات المتحدة بدياًل عف  كوف يس يالذ ،وسطواسعة في الشرؽ األو ت جديدة مجاالفتح يؤدي الى 

 أكبر بأف رأى كما ،بيعيةو موردًا ميمًا لمموارد الطوروبية أسوقًا لتصريف المنتجات األ وصفوسواء ب
، النفطية المنطقة موارد واستغالؿ الزراعة تطوير في تكمف وسطاأل الشرؽ  منطقة لتطوير مكانيةإ
تمتمؾ  ال ألنياوسط لمانيا ىي األنسب لتطوير منطقة الشرؽ األا ركزت وجية نظره بأف ألذ

السكاف المسمميف مع السمطاف و ، وتتمتع بالثقة والصداقة ت استعمارية ضد الدولة العثمانيةمخططا
مولة لمشروع السكة لمانية الماألوالبيوت الرأسمالية أوصى بأف يبقى عمل المصارؼ ف، في الدولة

 ، حيث قاؿ :الحديدية سراً 

راضييم كان لصالح ان ال يكون لدييم شك بأن تطوير أ السمطان ورعيتو يجب "

 .(2)"المسممين

نذاؾ مف مشاريع استيطانية وؼ الدولة العثمانية آاخمراعاة اوبنيايـ لم عمى دؿ مما 
ودية و المصارؼ الييمواؿ أتدعمو رؤوس األيمكف أف  يامحتممة واستغالؿ استعماري ألراضي

 .وروبالمانيا وأالنشطة في أ
                                                           

(1) Gossman, Op. Cit , p. 112 .  
(2) Quoted in: Ibid, p. 113 . 
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 منذ مصر في اهبن ما يرى  فأ وبنيايـأل المدود العدو كرومر المورد يرغب لـفي تمؾ األثناء 
 الضالع ىو اوبنيايـ بأف تأكد فأ بعد لمافاأل قبل مف وتيديد تحد موضع ـ1883 عاـ دارةاإل توليو

 في ضد السيطرة البريطانية التحريضي بنشاطيا القياـ االلمانية الدوائر بعض محاوالت في الرئيسي
 نظـ ـ 1915 عاـ ففي ،(1)ضعاؼ نفوذىـضرار بمصالحيـ وا  اإلالعربية واالسالمية و  المنطقة
 مع وتعاونو بريطانيا مناىضة في لجيوده تثميناً  برليف في كامل لمصطفى تكريمياً  حفالً  اوبنيايـ

 تضمف( مصري  وطني مف رسالة) بعنواف برليف صحيفة في منتظماً  عموداً و منح تـ كما لماف،األ
 .(2)مصر في االستعمارية بريطانيا ضد سياسة وتحريضاً  الذعاً  ونقداً  شديداً  ىجوماً 

يل ألمانيا مع لمانية ميمة تمثمف وزارة الخارجية األ اوبنيايـ بناًء عمى اقتراحتولى كما 
نيساف خالؿ ي عقد في الجزائر خريف في مؤتمر المستشرقيف الدولي الذخمسة عشر مندوبًا آ

 واطمع، لى الحدود الجزائرية المغربيةة إوبنيايـ برحمة خاص، وبعد انتياء المؤتمر قاـ أـ1915
في كل مف الجزائر لماني ف كما اتصل بالسمؾ الدبموماسي األلتبادؿ التجاري بيف البمديحواؿ اعمى أ

عمييا وقد رتبت ، والفرنسية ىناؾ بريطانيةسمطات الالإال أف تحركاتو خضعت لمراقبة ، والمغرب
زمة قاـ بيا خالؿ األ نوالسيما أ ،في مف الرحمةالخ معرفة اليدؼل محاولة في تكينات عديدة

حوؿ وجود  البريطانييفوقد ازدادت شكوؾ الفرنسييف و  المتصاعدة عمى الحدود المغربية الجزائرية
 . (3) وراء تمؾ الرحمةميمة استخباراتية 

حينما ازداد التوتر الحاد بيف القوى  ـ1916 تمؾ الشكوؾ في محميا ففي العاـكانت 
ه عف قدـ اوبنيايـ تقريره الذي أ  ،(4)زمة المراكشية " وحدوث " األ االوروبية بشأف المغرب عد 

                                                           

 . 263، ؿ ، أُصذس اُغبثن٤ٛشدث٢( (1

(2) McMeekin, Op. Cit , p. 25 . 

(3) Salvador Oberhaus, Die deutsche Ägyptenpolitik 1914 bis 1918 Ein Beitrag zur 
Propagandageschichte des  Ersten Weltkrieges, Doktorarbeit, Universität  Düsseldorf, 
2006 , S.S. 84 - 85 .      

 ٓجشاغٞسّ ؽ٤٘ٔب صاس اال1206 – 1205ٝؽٌذ ػ٠ِ أُٞاعٜخ ك٢ أأُب٤ٗب ٝكشٗغب ثَ ( رٞرشد اُؼالهبد ث٤ٖ (4

 ٝأٝظؼ ثإٔ أُٔب٤ٗب ٓصٔٔخ ػ٠ِ ٛب دُٝخ ٓغزوِخ،ٝرؼبَٓ ٓغ أُـشة ثبػزجبس 1205ُٔب٢ٗ غ٘غخ ك٢ آراس األ

ػزشاف ، ٝثأٜٗب رشكط االز٘ذد ػ٠ِ االػزشاف ثغ٤بدح أُـشة. اُز٢ اع1880اُزٔغي ثٔؼبٛذح ٓذس٣ذ ُؼبّ 

= ، ٖٓ دٕٝ ٓٞاكوخ أُٔب٤ٗب ٝٓب هبٓذ ثٚ كشٗغب ك٢ ٛزا اُجِذ ثبُٞظغ اُغذ٣ذ اُز١ أٝعذٙ اُٞكبم اُٞد١ ك٢ أُـشة
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وطريقة  عف تنظيـ القوات العسكرية الفرنسية دودية بيف الجزائر والمغرب وكذلؾالمنطقة الح
، لذا و مخصصًا لنقل المعمومات والتجسسالتقرير في طبيعت فكاف ،ىناؾ راضيسيطرتيا عمى األ

نت صحف الدولتيف شَّ ف ،(1)والفرنسييف مف قبل البريطانييف يايـبدأت بوادر العداء الفعمية تجاه اوبن
المية لمتحريض ضد فرنسا ياه باستخداـ دعاية الوحدة االسعالمية عنيفة ضده متيمة إحممة إ 

كانت مكرسة لنشر تمؾ الدعاية بيف  ـ1915لمجزائر ثـ تونس يـ بأف زيارتو ، كما اتُ وبريطانيا
يـ بالتعاوف مع  ، كما اتُ االسالمية مناىضًة لمغربشد المجموعات مف أ وصفيـب ،السنوسييف

، وتحرض ضد الوحدة االسالمية نضواء تحت لواءلتوزيع منشورات تدعو إلى اإل رييفائالجز 
  . (2) االستعمار األوروبي

في مصر مختار بمفوض الدولة العثمانية المستمرة ولقاءاتو  نشاط أوبنيايـ واتصاالتوأما  
حوؿ  بريطانيةال وتحذير وزارة الخارجية ومر بتشديد المراقبة عميوالى قياـ المورد كر أدت  (3)باشا

القوى ر الدعاية التحريضية ضد نش فريقيا مف أجلشماؿ إ الدور الخطير الذي يمارسو في
الى قضية كبرى  نشطة اوبنيايـبتحويل أ بريطانيةالدى الى قياـ الحكومة ، مما أ(4)االوروبية

بمغ المورد كرومر أـ 1916يار آي فف، لماف صراحًة بشكاواىاالوزراء األوواجيت الدبموماسييف و 
يـ استفياـ حوؿ وضع اوبنيا بأف ىناؾ عالمة Wedel))فيدؿ  لماني في القاىرةعماؿ األالقائـ باأل

ختار زيارة مصطفى كامل ومف السر في تعوده عمى عكما سألو  ،(5)لمانيةالغريب في القنصمية األ
                                                                                                                                                                                     

، ُجش٣طب٢ٗ، ًٝبٗذ رِي اُض٣بسح اخزجبسا  ُِٞكبم اُلشٗغ٢ اًجش ٛ٘بىشٗغب صبؽجخ اُ٘لٞر األك ؿعتأصبس  = ٓٔب

ٗٚ اٗؼوذ أال ئسؿْ اُشكط اُلشٗغ٢ ُؼوذ أُإرٔش د٢ُٝ ُؾِٜب، ُٝٔب٢ٗ سعؼ اُِغٞء ا٠ُ ٓإرٔش األأُغزؾبس ِٞف ٤ث

ُٔب٤ٗب ؽووذ ٗصشا  إٔ أ، ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ 1206عجب٤ٗب ك٢ ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ ئة خ٤شا  ك٢ اُغض٣شح اُخعشاء ع٘ٞأ

ْ ٜٗب ػبٗذ ٖٓ ػضُخ ؽجٚ ربٓخ ؽ٤ش ُأال ئ، ٤خ ٝاؽزلظذ ثؾن اُزذخَ ك٢ أُـشةدثِٞٓبع٤ب  ثزذ٣َٝ أُغأُخ أُـشث

ظؼبف اُٞكبم اُٞد١ ئ، ٝثذال  ٖٓ ٣طب٤ُبئغش ٝأُـشة، ٝرخِذ ػٜ٘ب ؽ٤ِلزٜب أُ –إرٔش عٟٞ اُ٘ٔغب ٣إ٣ذٛب ك٢ أُ

 ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش :كوذ رطٞس ا٠ُ ؽِق ع٤بع٢ ؿ٤ش سع٢ٔ

٤ًِخ ، ؿ٤ش ٓ٘ؾٞسح ، سعبُخ ٓبعغز٤ش: دساعخ ٝصبئو٤خ1211ّؿبد٣ش أصٓخ أُٔب٤ٗب ٖٓ أ، ٓٞهق ٜٓذ١ أٗظ ؽٔضح

 . 34 - 33ؿ ، ؿ 2003اُزشث٤خ، عبٓؼخ ثبثَ، 
1) Gossman, Op. Cit , p.p. 41 – 42.) 

(2) Ibid, p. 44 .  

3) McMeekin, Op. Cit, p. 26 .) 

4) M. Mckale, War by revolution , Op. Cit, p. 19 . ) 

 . 1206 ػبّ اُوبٛشح ك٢ االُٔب٤ٗخ اُو٘ص٤ِخ ٓٞظل٢ ٓغ اٝثٜ٘ب٣ْ صٞسح: (6ِٓؾن سهْ )٣٘ظش:  ((5
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وشدد ، في مصر بريطانيلمحكـ اللدوائر االسالمية المناىضة باشا وكل منيما زعيـ معروؼ في ا
ف اوبنيايـ مجرد عتقدوف بأسيجعل عامة الناس والصحافة ي سبب مقنع ف ما مفكرومر عمى أ

 ل دومًا موضع شؾلمانية ستظف النوايا األقامتو غامضة في القاىرة فإما بقيت إلوطا ،باحث
 .(1)وريبة

تحدث وكيل  ، عندماعف العمل في القاىرة دأت المحاوالت البريطانية إلبعاد اوبنيايـبلذلؾ  
( Sir Charles Hardinge) خارجية البريطانية  تشارلز ىاردنغوزارة ال

ووزير الحرب ىالداف  ،(2)
(Haldane)

(3)
ـ زاعميف 1916ايار  الثامف مففي  االلماني في لندف الكونت مترنيخ مع السفير ،

مترنيخ  يما، و عندما طالبتدعوا لموحدة االسالمية منشورات وتوزيع في طبع لو يدف اوبنيايـ أ
حكومة وفي محاولة أخرى قاـ سفير ال ،(4)شيءتفاصيل واقعية رفض كالىما تقديـ بتقديـ دالئل و 

( (Franck Lascellesفي برليف فرانؾ السيمسالبريطانية 
ية األلماني بالحديث مع وزير الخارج (5)

                                                           

 . 263، أُصذس اُغبثن ، ؿ ٤ٛشدث٢  ((1

ُٝذ ك٢ ُ٘ذٕ، دخَ اُخذٓخ ك٢ اُغِي اُذثِٞٓبع٢ ػبّ  ثش٣طب٢ٗ(: دثِٞٓبع٢ 1244 -1858ؾ )رؾبسُض ٛبسدٗ ((2

رٔذ رشه٤زٚ  1203، ٝك٢ ػبّ 1826ك٢ غٜشإ ػبّ  جش٣طب٤ٗخّ، ٝرْ رؼ٤٤٘ٚ عٌز٤شا  أٍٝ ك٢ اُغلبسح ا1880ُ

ّ، ٝرْ اعزذػبؤٙ ٖٓ هجَ 1204، صْ أصجؼ عل٤شا  ك٢ سٝع٤ب ػبّ ٤ًَُٞ ٝصاسح اُخبسع٤خ ُٔذح ػبّ ٤ُصجؼ ٓغبػذاَ 

، كأخز ٣ٔبسط 1206 ٌٓزت اُخبسع٤خ ثؼذ ػبّ ٝٗصق ٤ُز٠ُٞ ٓ٘صت ٤ًَٝ ٝصاسح اُخبسع٤خ اُذائْ ك٢ ؽجبغ

 . ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:جش٣طب٤ٗبال ع٤ٔب ك٢ أُغبئَ أُزؼِوخ ثبُؼالهبد اُخبسع٤خ ُ رأص٤شا  ع٤بع٤ب  ه٣ٞب  

Edward T. Corp, Sir Charles Hardinge and the Question of Intervention in the Boer 
War: An Episode in the Rise of Anti-German Feeling in the British Foreign Office, 
The Journal of Modern History, Vol. 51, No. 2, Chicago, 1979, p. 1075 . 

ا٠ُ ُ٘ذٕ ػبّ  ٓجشاغٞسٓب رٛت االاُضب٢ٗ ػ٘ذك٤ِِْٜ ُٔب٢ٗ األاالٓجشاغٞس ُٚ دٝس ك٢ االعزٔبع ٓغ ًبٕ ٛبُذإ: ( (3

ك٢ رُي االعزٔبع ػٖ صذم ٗٞا٣بٙ ُِؼَٔ  ٓجشاغٞسػشة االأ، ٝهذ ٢ ٓذح اُزٞرش ؽٍٞ عٌخ ؽذ٣ذ ثـذاد، ك1202

، كوبّ ٛبُذإ ٖٓ عبٗجٚ ثطشػ ؽٍٞ ٓٞظٞع عٌخ ؽذ٣ذ ثـذاد ػ٠ِ رصل٤خ اُخالكبد ث٤ٖ ثش٣طب٤ٗب ٝأُب٤ٗب ٝال ع٤ٔب

عَ اُؾلبظ ٕ روّٞ ثش٣طب٤ٗب ثج٘بء اُوغْ اُغ٘ٞث٢ ٖٓ اُغٌخ ألأخ اُجش٣طب٤ٗخ ثبالؽزشاى ثبُٔؾشٝع، ٝٓطبُت اُؾٌٞٓ

غالع ٝصاسح اُخبسع٤خ اث، ٝهبّ غْ ٖٓ اُغٌخ ثٞاثخ اُخ٤ِظ اُؼشث٢ػزجش ٛبُذإ رُي اُوئ٢ اُٜ٘ذ، كوذ ٓصبُؾٜب ك ػ٠ِ

 ٣٘ظش :ُِٔض٣ذ ، جش٣طب٤ٗخ ػ٠ِ كؾٟٞ رِي أُجبؽضبداُ

 ،" 1214ّ ػبّ ؽز٠ ثـذاد -ثش٤ُٖ ؽذ٣ذ عٌخ هع٤خ ٝدثِٞٓبع٤خ رطٞس ك٢ دساعخ" ثـذاد ؽذ٣ذ عٌخ، ُإ١ ثؾش١ 

  .151-150، ؿ ؿ 1262 ثـذاد، ٤ِٛخ،األ ٝاُ٘ؾش اُطجغ ؽشًخ

  . 264، أُصذس اُغبثن، ؿ ٤ٛشدث٢ ((4
، 1841آراس  23ُٝذ ك٢ ػبئِخ أسعزوشاغ٤خ ثزبس٣خ  ثش٣طب٢ٗ(: دثِٞٓبع٢ 1220 – 1841) كشاٗي الع٤ِظ ((5

، ٝاُغ٤ذح ًبس٤ُٖٝ ٛٞاسد، ٝٛٞ ٝاؽذ ٖٓ ث٤ٖ رغؼخ أغلبٍ، ٝٛٞ االثٖ اُضبُش ٤ِ٣ُٞبّ عٞٗذسص ع٤جش٣ذ الع٤ِظ

  =رِو٠ رؼ٤ِٔٚ ك٢ ٓ٘طوخ ٛبسٝ ك٢ ُ٘ذٕ، ٝثذأ ثبُؼَٔ اُذثِٞٓبع٢ ٓ٘ز عٖ اُؼؾش٣ٖ ؽز٠ روبػذٙ ك٢ اُغبثؼخ ٝاُغز٤ٖ
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مف عممو  بشأف عزؿ اوبنيايـ (1)(Heinrich V. Tschirschkyشيرشكي )تفوف  األلماني ىاينريخ
 .  (2)الحجج تمؾ لماف ب، بسبب عدـ اقتناع األ، لكف دوف جدوى ألنو يثير الشكوؾ حوؿ ألمانيا

لمانيا مف تمؾ الشكاوى فقد عقدت العـز عمى عدـ الخضوع لضغوط أما موقف أ 
د السياسة حممة موجية ضجزءًا مف  اعتبرتيا، فقد القاىرةبعاد اوبنيايـ عف إ الرامية الى البريطانييف

ق نجاح كبير لتمؾ الحممة وخسارة ف فصل اوبنيايـ يعني تحقيلذا فإ ،وسطلمانية في الشرؽ األاأل
وحدوث توتر بتجارتيا، ضرار كبرى لحاؽ أ، مما يؤدي الى إكبرى قوة  وصفياب لمانيا لسمعتياأ

 . (3)داخمي مف الصعب تجنبو 

مف موضوع  بريطانيالياب رترد الفعل االلماني باإلستياء حياؿ مستوى اإل ف  ص  وُ كما  
 ـ1916 يارآ الرابع عشر مفشيرشكي في تلماني فوف وزير الخارجية األ ح  ، وقد نص  اوبنيايـ

أف البريطانية لمحكومة ، بأف يوضح لندففي  ((Von Stum) (4شتـو  فوف  األلمانيالدبموماسي 
تكوف لو معربًا عف استغرابو بأف  وبنيايـ ليس دبموماسيًا ويمكف اعتباره نبياًل يقيـ في القاىرةأ

                                                                                                                                                                                     

 

ُٔصبُؼ (، ٝرؾٍٞ ا٠ُ اُذكبع ػٖ ا1821 – 1820اُجشٝع٤خ ) -ًٝبٕ ك٢ ثبس٣ظ ٝهذ اُؾشة اُلشٗغ٤خ = 

(، صْ أصجؼ عل٤شا  ك٢ سٝع٤ب 1824 – 1821ر رْ رؼ٤٤٘ٚ ٝص٣شا  ٓلٞظب  ك٢ غٜشإ )ئ جش٣طب٤ٗخاالٓجشاغٞس٣خ اُ

 (، صْ أصجؼ عل٤شا  ك٢ ثش٤ُٖ ك٢ اُضِش األخ٤ش ٖٓ ؽ٤برٚ اُذثِٞٓبع٤خ. ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:1825 – 1824)

 Patrick James Bourne, Sir Frank Lascelles - a diplomat of the Victorian Empire, 1841-
1920, Doctoral dissertation, The University of Leeds School of History, 2010, p.1 . 

، دخَ اُخذٓخ اُذثِٞٓبع٤خ ك٢ ٝصاسح (: دثِٞٓبع٢ أُٔب٢ٗ ُٝذ ك٢ ٓذ٣٘خ دس٣غذ1216ٕ – 1858رؾ٤شؽ٢ٌ ) ((1

 -1206(، ر٠ُٞ ٓ٘صت ٝص٣ش اُخبسع٤خ ُِٔذح )1886-1885ّ، ٝأصجؼ ٓغزؾبسا  ك٤ٜب )1883اُخبسع٤خ ٓ٘ز ػبّ 

 اُضب٢ٗ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:ك٤ِِْٜ ( ًٝبٕ صذ٣وب  ؽخص٤ب  ُإلٓجشاغٞس 1202

William Young , German Diplomatic Relations 1871- 1945: The Wilhelmstrasse and 
The formulation of foreign policy, New York, 2006, p. 94 . 
(2) M. Mckal, War by revolution, p.p. 19- 20 .  

3) Oberhaus, Op . Cit , S. 87 .) 
(: دثِٞٓبع٢ أُٔب٢ٗ ُٝذ ك٢ ٓذ٣٘خ كشاٌٗلٞسد، دسط اُوبٕٗٞ ك٢ اُغبٓؼبد 1235 – 1862) كٕٞ ؽزّٞك٤ِِْٜ ( (4

، ػَٔ ك٢ ثشًٝغَ ٝعبٕ 1822اُؼبّ ٓ٘ز  األُٔب٤ٗخ ٝرخشط ٜٓ٘ب ٤ُ٘ظْ ثؼذ رُي ا٠ُ اُؼَٔ ك٢ ٝصاسح اُخبسع٤خ

 صْ ك٢ ُ٘ذٕ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش:ثطشعجشؽ، 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Stumm . 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Stumm
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، ومع ذلؾ فإف تجاىات سياسية مختمفةنتموف الى إمف المصرييف الذيف ي مع عددصالت 
 . (1) ولئؾ الناسساندت وجيات نظر ألمانية ال تعني أف الحكومة األ تصاالتاإل

ف المشكمة مف المحتمل أثارة إ فلمانيا بأمحاواًل الدفاع عف سياسة أ شيرشكيت ضاؼوأ  
ليس نتيجة لمسموؾ و  ،مف العمل في مصرعدة أعواـ عيائو بعد تكوف نتيجة لتعصب لورد كرومر وا  

 : قائالً ، وكتب لماني حيالواأل

ن تحرر ، ونتمنى ألمانياأتجاه ضي ن لورد كرومر يحكمو شك مر  ليس ىناك شك في أ "

ي العالقات ، لكي تستطيع المساىمة فدم ثقتيا الذي يبرز في كل مناسبةنفسيا من عبريطانيا

 . (2) "جميا الودية التي نعمل من أ

بعاد اوبنيايـ نظارىـ عف مسألة إوصرؼ أ بريطانييفالتيدئة  شتـو النجاح فيػ لـ يقدر ل
ف بمقدور الجانب ذا كايار مشيرًا الى أنو إآ 26ددًا في يـو ليو مجإ شيرشكيتعف القاىرة، فكتب 

يقاؼ خدمتو إف الوزارة بإمكانيا ، فإة اوبنيايـ التخريبيةنشطف يجمب دلياًل عمى أحقًا أ بريطانيال
وستكوف قامة في القاىرة بمقدوره مواصمة اإلويكوف ، في القاىرة مانيةلوفصمو عف القنصمية األ

، بريطانيايكوف في مصمحة ف أ، وىو موقف ليس مف شأنو حقًا ميوقل علمانية سيطرة ألمسمطات األ
وزارة الخارجية  فقد أرسمت ،بعادًا كبيرة لمغايةال أف األمر اتخذ بالفعل أإورغـ دفاعيا عف اوبنيايـ 

ف تقميل ملم وبنيايـأف ينصح أب ،Bernstorf(3)) )ؼ ر و رنستيصل العاـ في القاىرة بنالقلى برقية إ
ر حرصًا عمى عدـ كثبأف يكوف أوألزمو  ،ـ1916، فوصمو التحذير في تشريف الثاني نشطتوأ

                                                           

 .  264، ؿ ، أُصذس اُغبثن٤ٛشدث٢( (1

 . 288ؿ   ،أُصذس ٗلغٚ ٗوال  ػٖ:  ((2

، ؽ٤٘ٔب ًبٕ ٝاُذٙ ُ٘ذٕك٢ كٕٞ ثشٗغزٞسف  خُٝذ اُذثِٞٓبع٢ ٤ٛ٘ش٣ :(1232ّ – 1862ّ)شٗغزٞسف ٤ث (3)

، صْ ػ٤ٖ ّ (1208 -1206ك٢ اُوبٛشح )ُٔب٤ٗب  أ٤ٖ ثشٗغزٞسف االثٖ ه٘صال  ، ٝهذ ػ  ثش٣طب٤ٗبه٘صال  ُجشٝع٤ب ك٢ 

ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح ّ ٝثو٢ ك٢ ٓ٘صجٚ ٛ٘بى ؽز٠ دخٍٞ 1208عل٤شا  ألُٔب٤ٗب ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ ٓ٘ز 

ك٢ اُؾضة اُذ٣ٔٞهشاغ٢  صجؼ ػعٞا  أٝثؼذ اٗزٜبء اُؾشة ، 1212ُٔب٤ٗب ػبّ أ ظذاال٠ُٝ  اُؼب٤ُٔخ اُؾشة

 ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش : ٣خ ك٢ كِغط٤ٖ، ٝداػٔب  ه٣ٞب  ُؾشًخ رأع٤ظ اُذُٝخ ا٤ُٜٞداالُٔب٢ٗ

 Op. Cit , p. 96 . Gossman, - 
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في  مف اتصاالتو برجاؿ الحركة الوطنية واالسالمية قدر المستطاع ف يقملوأ استفزاز البريطانييف
مى بأف ميامو تقتصر عمع تذكيره ، مارسة ضبط النفس في التعامل معيـعميو مف وأ مصر

، وأف يقمل مف نشاطو التحريضي الداعي الى الوحدة االسالمية مف المراقبة وتقصي المعمومات فقط
 . (1) خالؿ المنشورات

ف لماني عاـ في القاىرة أألي قنصل أو ؼ أف مف الميـ بالنسبة لو أر و برنستدرؾ أكما 
وشكوكيا  بريطانيةذا كانت االتصاالت مع االسالمييف تساوي المخاطرة بعدـ الثقة اليقرر ما إ

نشطة ؼ الشخصي ىو عدـ الموافقة عمى أر و موقف برنست ف، كما ألمانياالمستمرة في مواجية أ
و ال يأخذ بمشورت، مما جعل اوبنيايـ بريطانياعميف لسياسة التصالح مع فقد كاف مف الدا  اوبنيايـ

 . (2) مباشرة موؼ في برليفبيالمستشار فوف ويكتفي بمشاورة 

 (Marschall Vonمارشاؿ فوف بيبرشتايف لماني في استانبوؿما القنصل األأ

(Bieberstein(3)، شائعات سمع  الذي كاف مف دعاة التغمغل السممي داخل الدولة العثمانية فقد
 نسبة كبيرةاوبنيايـ  فق د   ، وفي الوقت ذاتوالتحريضي المخالف لمنيجو نشاط اوبنيايـكثيرة حوؿ 
 بالغ اوبنيايـإ ، وىكذا تـلمافوماسيوف األوالدبم ياه وزارة الخارجيةالذي منحتو إ والدعـ مف التأييد

ستانبوؿ بأف زيارتو المقترحة الى ا الى القاىرة مف خالؿ رسالة بعثيا بيبرشتايف 1917يار في آ
 . (4)ليست موضع ترحيب 

                                                           

(1) Gossman, Op. Cit, p. 44 .   

(2) M. Mckal , War by revolution, p. 24 . 

ٝهذ ؽذد ث٤جشؽزب٣ٖ ػ٠ِ اُطبثغ  اُضب٢ٗ،ك٤ِِْٜ ُإلٓجشاغٞس  ًبٕ ٖٓ أُوشث٤ٖ (:1212ّ-1822ث٤جشؽزب٣ٖ )( (3

ُٔب٢ٗ اُغ٢ِٔ داخَ اُذُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ٝظشٝسح ٝظغ اُشأعٔبٍ اُغ٤بع٢ ٝاالعزشار٤غ٢ ُِزـِـَ األاالهزصبد١، ٝ

 ؽشاف اُؾٌٞٓخ األُٔب٤ٗخ ٓجبؽشح ، ٣٘ظش: ئبس٣غ داخَ اُذُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ رؾذ األُٔب٢ٗ أُٞظق ُِٔؾ

 . 44، ؿ . . . ُٔب٤ٗب ٝاالعالّأع٘ٞ، 

 . 264، ؿ  ، أُصذس اُغبثن٤ٛشدث٢( (4
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ضعاؼ التي حاولت إ بريطانيةاللـ يكف اوبنيايـ وحيدًا في مواجية التحديات والضغوط 
 (Prufer بروفر ماكسساعده صديقو ، فقد المؤثر في القاىرةدوره 

(1) (Max  الذي يتقف المغة
مؤىالتو فكانت ، والروسية العثمانية ،االيطالية ،االنجميزية، الفرنسيةمثل خرى العربية ولغات أ

 ًا ومستشارًا ثقافيًا في السفارةمثل ليكوف مترجموبنيايـ الذي رأى بأنو الخيار األبإعجاب احظيت 
وسرعاف ما تمت ترقيتو ليصبح  ،1917عاـ  الوظيفة تـ تعييف بروفر بتمؾلمانية، وبتأثير منو األ
برزىـ عبد وأ ئو المصرييفصدقااوبنيايـ بتقديمو الى أ، وقاـ سكرتير الشرقي لمحكومة االلمانيةال

والوطنييف في القاىرة  السفارة االلمانية حمقة الوصل الرئيسية بيفبروفر صبح ، فأ(2)العزيز جاويش
، تجاىو لبريطانيةاثارة الشكوؾ والشبيات ، مما أدى الى إنشأ صداقة مع الخديوي عباس حمميوأ

ف يخمفو في ممارسة الدور ذًا ألفكاره وربيبًا جيدًا يمكف أيصنع تمميف أ وبذلؾ استطاع اوبنيايـ
ت الخطير الذي اضطمع بو مف خالؿ تكويف العالقات السياسية والدبموماسية مع مختمف الشخصيا

يف العربي واالسالمي الى وضاع العالم  والحركات المناىضة لدوؿ الوفاؽ، ورفع التقارير عف أ
   . (3)ليفبر 

ـ 1917لـ يكف اوبنيايـ سعيدًا باستقالة عدوه لورد كرومر في نيساف ثناء وفي تمؾ األ  
ىمية وبنيايـ لـ يعد يتمتع بتمؾ األف أمحمو أل Sir. Eldon Gorst(4)) ) ورست ؿ ايمدوف غوحمو 

                                                           

، دسط اُوبٕٗٞ ٝاُِـبد اُؾشه٤خ ك٢ 1881ُّٔب٢ٗ ُٝذ ػبّ (: دثِٞٓبع٢ أ1252 – 1881ٓبًظ ثشٝكش ) (1(

ًَٔ سعبُزٚ ُِذًزٞساٙ ك٢ ػِْ أ، ٝاُو٘ص٤ِخ االُٔب٤ٗخ ثبُوبٛشحرْ رؼ٤٤٘ٚ ٓغزؾبسا  صوبك٤ب  ٝٓزشعٔب  ك٢  ،عبٓؼخ ثش٤ُٖ

 :٣٘ظشُِٔض٣ذ ّ ، 1206ُٔب٤ٗخ ػبّ األ Erlangen)٣شالٗغٖ )ئ أُصش٣بد ك٢ عبٓؼخ

, Op. Cit , p.p. 28 - 29 . - McMeekin 
ٚ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ؽ٤بر، ثذأ خ٤ُج٤ ك٢ ٓذ٣٘خ االعٌ٘ذس٣خ أُصش٣خ، ألعشحُٝذ : (1222ّ-1826)ػجذ اُؼض٣ض عب٣ٝؼ  ((2

ٝػ٤ٖ ٓلزؾب  ك٢  1206عزبرا  ُِـخ اُؼشث٤خ ثغبٓؼخ اًٝغلٞسد، ٝػبد ا٠ُ ثالدٙ ػبّ أ، ػ٤ٖ 1822ّصٛش ػبّ ك٢ األ

ّ ك٢ اعزبٗجٍٞ ثغٔغ 1212هع٠ ػبّ  ّ،1208ػبّ ط رؾش٣ش عش٣ذح اُِٞاء أُصش٣خ أٝصاسح أُؼبسف، ٝرش

 ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظش : ؽزالٍ اال٣طب٢ُثِظ )٤ُج٤ب( ظذ االخ ػٖ غشااُزجشػبد ٝاسعبٍ االعِؾخ ُِوٞاد اُؼضٔب٤ٗخ أُذاكؼ

 ، ؿ2011اٌُزبة اُِج٘ب٢ٗ، ث٤شٝد،  ، داسلطشح ٝاُؾش٣خ، روذ٣ْ : ٓغذ١ عؼ٤ذ، االعالّ د٣ٖ اُعب٣ٝؼ ػجذ اُؼض٣ض

 . 25 – 18 ؿ

3) Anderson, Op. Cit , p. 294 .) 

 ٝصَ ا٠ُ ٓصش ك٢ ثذا٣خ ؽ٤برٚ اُغ٤بع٤خ ؽ٤ش رْ، ك٢ ٤ٗٞص٣ِ٘ذاُٝذ  (:1211 – 1202ّ) ( ا٣ِذٕٝ ؿٞسعذ4)

ٓشؽجب  ثٚ ٖٓ  ًغجٚ ر٣ٌٞ٘ٚ اُذثِٞٓبع٢ صلبد ٤ٔٓضح ٌَُ ٗؾبغٚ ك٢ ٓصش ًٝبٕأرؼ٤٤٘ٚ ٤ًٝال  ُٞصاسح أُب٤ُخ ٝ

ًذ أاُجش٣طب٢ٗ ك٢ ٓصش، ٝ ُؾٌٞٓخ أُِي رْ رؼ٤٤٘ٚ ٓغزؾبسا  ُٞصاسح اُذاخ٤ِخ صْ ٓٔضال   ،عبٗتأُصش٤٣ٖ ٝاأل

 : ، ُِٔض٣ذ ٣٘ظشاُز٢ اعزبصرٜب ٓصش ٔشاؽَؽغٖ اُأ ٞسعذ ًبٗذؿداسح ٓذح ئٕ أؽ٢ِٔ ك٢ ٓزًشارٚ  اُخذ١ٞ٣ ػجبط

 .  221 - 212 ؿ ؿ ،، أُصذس اُغبثنؽ٢ِٔ ػجبط
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 و غيرهما كاف في مقابمة مع مصطفى كامل أفكم ،البريطانييفعر بيا سابقًا مف قبل يش التي كاف
، ويعود المراقبة عمى بيتويشدد كاف كرومر  نصار الوحدة االسالميةمف الوطنييف المصرييف وأ

ه عف بعادإفي تقييد عممو مف خالؿ  قد نجحوا يـو الى كونتجاىالبريطاني الموقف سبب تغير 
، وكثير مف رجاؿ الحركة ي مختار باشا، وعف المفوض العثماناالتصاؿ بالخديوي عباس حممي

وفاة مصطفى كامل عاـ أف  لبريطانيوف ا، كما رأى المصرية ورجاؿ الوحدة االسالمية الوطنية
 . (1) ، وصديقًا نشطًا  أللمانيافي مصر الحركة الوطنيةقة وصل مع ىـ حمأفقدت اوبنيايـ أ  1918

تقريرًا أبرؽ  1918يار في آف تابتو لمتقارير،تغير الظروؼ عمى نشاط اوبنيايـ وكلـ يؤثر  
 بريطانيةلالسياسة ا ىدؼ فأأكد فيو ، "واالسالم بريطانياموؼ بعنواف "فوف بيالمستشار خاصًا الى 

 الثاني إضعاؼ الدولة العثمانية وفصل الخالفة عف السمطاف ألنيا ترى في خالفة عبد الحميد ىو
نظرًا لمتأثير الذي يستطيع الخميفة ممارستو عمى المسمميف في  في افريقيا وآسيا ًا لمصالحياتيديد

كندا  العديد مف البمداف مثل فموضحًا أ، ماميـ وولي امرىـ وفق المفيـو الدينيوصفو إتمؾ البالد ب
لكف البالد االسالمية  ،ف تنفصل عف االمبراطورية البريطانيةليا أ فريقيا يمكفواستراليا وجنوب إ

وما ذا نجحت في مشروعيا لفصل الخالفة عف السمطاف، إ ضمف مستعمراتيا حسب رأيو تبقىس
ي في اليند الحركة الوطنية في مصر والتنافس اليندوسي االسالميعطي األمل بالنسبة أللمانيا أف 

ضة الثقافية الني أىمية الى في تقريرهكما أشار ، بريطانيةممصالح البالنسبة ل يسبباف قمقًا كبيراً 
مؾ الموجودة تحت ، وال سيما تالعالـ االسالميمناطق  في النبعاث الروحيت الداعية لواالتجاىا
، تطبيقًا المسمميفجميع ترسيخ الشعور باالرتباط بيف وتوظيف تمؾ االتجاىات ل، بريطانيالالحكـ 

 . (2)لمفيـو الوحدة االسالمية 

                                                           

  

(1) Gossman, Op. Cit, p.p. 44 - 45 . 

(2) Secil Deren, German Ideas expectations on expansion in the near east 1890 – 1915,  

Master thesis,  middle east technical university, Ankara,  2004, p. 100 .                                                                
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لتوحيد  وسيمة ىامة وصفياب (الخالفة) الدفاع عف ىميةاوبنيايـ في تقريره كثيرًا عمى أ  وركز 
، فقد رأى فصميا عف السمطاف العثمانيلفسح المجاؿ  ة عدـوضرور  ،المسمميف ضد دوؿ االستعمار

 :فبأ

بية يترابط مع االعتراف بالحاجة التفاعل بين المسممين ردًا عمى السيطرة االورو  زديادا " 
ة لمدولة العثمانية فإن ذا ما زادت القوة العسكري، وا  حي يماثل دور السمطان " الخميفة"لى قائد رو إ

، في يوم ما مسممون ستواجو المشكالتوروبية التي تممك مستعمرات كبيرة يسكنيا الالدول ال 
 حدوثن يتوقع خالفة العثمانية فإن المرء يمكن أدو الرئيسي لمىي الع ونظرًا إلى إن بريطانيا

بريطانيا ذا وجدت إ ،بريطانيةالمسممين وكذلك اليندوس في المستعمرات بين الشاممة  ثورة

 ،ال تعتبر عدوًا في العالم االسالمي لمانياأ ..،وروبية ضد الدولة العثمانيةنفسيا في حرب أ
دية التي تتمتع بيا المانيا القتصااسترغب كثيرًا في وراثة المواقع السياسية و بريطانيا لذلك فإن 

ستسعى الى عرقمة ترسيخ العالقات بين المانيا والدولة العثمانية مستغمة كل فرصة ، كما ىناك
، كما تتزايد في تزايد ن قوتنا االقتصاديةعن ذلك طالما أبريطانيا ولن تكف  ،عالقاتلنسف تمك ال

 .(1) "نيا ال تعتبرنا ندًا ليا في التجارة في كل مكان، في البر كما في البحر غيرتيا طالما أ

ـ االمبراطور بأف لماف وعمى رأسيفي ترسيخ االعتقاد لدى القادة األوقد ساىـ ذلؾ التقرير 
ثارة عمى إ واثقًا مف قدراتو االمبراطور بقيو  ،كثر معرفة بشؤوف العالـ االسالمياوبنيايـ ىو األ

ير عمى التأث ذلؾ حاوؿ اوبنيايـ لى جانبا  ، و (2)الثورات بيف المسمميف في المستعمرات البريطانية 
 ،1918 انقالبيـ بتأييد موقفو وتميز ،(3)جمعية االتحاد والترقيقادة ، الحكاـ الجدد في استانبوؿ

  :قائالً  االنقالب بحدوث سروره عف أعرب الذياالمبراطور  موقف مع اوبنيايـ موقف تشابو وقد

                                                           

 خبُذ: روذ٣ْ االسٗبؤٝغ، دمحم: رشعٔخ اإلعال٢ٓ، ٝاُؼبُْ اُضب٢ٗ اُؾ٤ٔذ ػجذ اُغِطبٕ كشػ،. أ ه٤صش: ػٖ ٗوال   ((1

 . 124ؿ  ّ،2012 ُج٘بٕ، عذاٍٝ، داس ئسٕ،

2) M.Mckale, War by revolution, p. 24 .) 

ػالٕ اُذعزٞس ئطت اُؼغٌش١ ٝاُؾجبة اُذاػ٤ٖ ا٠ُ أعظ ػذد ٖٓ رالٓزح ٓذاسط اُ: عٔؼ٤خ االرؾبد ٝاُزشه٢((3

 = خزدأاُز٢ )رش٤ًب اُلزبح( أغِن ػ٤ِٜب اعْ عٔؼ٤خ اُز٢  1882اُذُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ، ثٞعٚ خبؿ اُغٔؼ٤خ اُغش٣خ ك٢ 



 ...... (6861 – 6981) سياسي ًاآلثاريان مانفصم انثاني: نشاط أًبنياي

 

 86 

 تركيا أو باريس في يعيشون  الذين الفتاة تركيا أعضاء بيا يضطمع لم الثورة ىذه إن "

 اللمان، الضباط يد عمى المانيا في تدريبيم تمقوا الذين الترك والجنود الجيش بيا اضطمع بل
 وال الضباط ىؤالء وبصر ومراقبة سمع تحت شيء كل كان لقد بحذافيرىا، عسكرية ثورة وىي

 . (1) " المانيا أصدقاء أنيم ريب

وسيمة مالئمة لمسياسة  بالنسبة لالتحادييفمعة االسالمية لـ تكف ف الجاعمى الرغـ مف أو 
برز تمؾ التحديات التمرد وأ األمر، جعمتيـ يعيدوف النظر في واجيتيـ، إال اف تحديات يةالداخم

 الوحدة الى الدعوة الى والترقي االتحاد جمعية دفع مما لو، الدولة وقمعالذي اندلع في مدينة كريت 
في مواجية  وا فييا وسيمة ممتازة لدعـ حكميـ وصمودىـوجدألنيـ  ،االسالمية الجامعة راية تحت

  . (2) الضغوط الداخمة وفي تعزيز السياسة الخارجية

التحوؿ الذي شيدتو سياسة حكومة  مسألةعطى اوبنيايـ اىتمامًا خاصًا لأ عمى ذلؾ  بناءً 
موؼ عاـ االلماني فوف بيالمستشار الى  فكتب تقريراً ، االتحادييف نحو تأييد الجامعة االسالمية

عادة أييد إقد ذىبوا في العام ذاتو الى ت ان االتحاديين" :، قائالً لتحوؿ مبينًا لوحوؿ ذلؾ ا ـ1919

                                                                                                                                                                                     

كظٜشد ٓغٔٞػبد عذ٣ذح ُِؾشًخ ك٢ ع٤٘ق ٝاُوبٛشح ٝاعزبٗجٍٞ، صْ  (1206 – 1202)ثبالٗزؾبس ث٤ٖ ػب٢ٓ = 

خِغ اُغِطبٕ ػجذ اُؾ٤ٔذ ٝػبدح اُذعزٞس ئّ ًٝبٕ ٛذكْٜ 1206ٝاُزشه٢ ( ػبّ اٗذٓظ اُغ٤ٔغ ك٢ ) عٔؼ٤خ االرؾبد 

ثاػبدح  ٝأٓش ػظْأكؼ٤ٖ عؼ٤ذ ثبؽب صذسا   ٤ٔذ ثبُٔإآشح ؽبٍٝ رذاسى أُٞهقػِْ اُغِطبٕ ػجذ اُؾ ٝػ٘ذٓب، اُضب٢ٗ

ٕ اُؾٌٞٓخ أاالٗوالة ٗٞس ثبؽب هبئذ أػِٖ أ، ُٝـبء اُشهبثخ ػ٠ِ أُطجٞػبد ٝاُصؾقئاالٗزخبثبد ٝ اُذعزٞس

 : ٣٘ظشُِٔض٣ذ ، ٗزخبثبد ٓغِظ أُجؼٞصبٕ اُؼضٔب٢ٗئ، ٝعشد االعزجذاد٣خ هذ اٗزٜذ

 -202ؿ  ، ؿ1226، اُذُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ك٢ اُزبس٣خ االعال٢ٓ اُؾذ٣ش، ٌٓزجخ اُؼج٤ٌبٕ، اُش٣بض، ٣بؿ٢ ؽٔذأعٔبػ٤َ ئ

202 . 

اُضب٢ٗ ك٤ِِْٜ  ٓجشاغٞسخ٤شح ُالْ ٖٓ االٓز٤بصاد اُز٢ ؽظ٢ ثٜب األُٔبٕ  خصٞصب  ثؼذ اُض٣بسح األػ٠ِ اُشؿ (1)

ثؼذ ٝهٞف  ،اُضب٢ٗ اُضب٢ٗ رغبٙ اُغِطبٕ ػجذ اُؾ٤ٔذك٤ِِْٜ ا٠ُ اعزبٗجٍٞ، هذ عبء ٛزا اُزـ٤ش ك٢ ٓٞهق االٓجشاغٞس 

ُٔبٕ ٣غبٕٛٔٞ ثؾٌَ ًج٤ش خز األأز٤ٖ االُٔب٤ٗخ ٝاُؼضٔب٤ٗخ، ُزُي خ٤ش ظذ ه٤بّ رؾبُق ع٤بع٢ ٝػغٌش١ ث٤ٖ اُذُٝاأل

ُغِطبٕ، ٝٝعذٝا ظبُزْٜ أُ٘ؾٞدح ك٢ عٔبػخ رش٤ًب اُلزبح ، ٝاعزخذٓٞا ك٢ دػْ االرغبٛبد اُشا٤ٓخ ا٠ُ االغبؽخ ثب

كئخ ٖٓ اُعجبغ أُٞا٤ُٖ ُْٜ ك٢ اُغ٤ؼ اُضبُش أُٞعٞد ك٢ ٓوذ٤ٗٝب ٖٓ اعَ االغبؽخ ثبُغِطبٕ ػجذ اُؾ٤ٔذ، ًٝبٕ 

 ُِٔض٣ذ ٣٘ظش: اٗٞس ثبؽب ٝاؽذا  ٖٓ ٛإالء اُعجبغ 

 . 524 -522ؿ  أُصذس اُغبثن، ،ثبػ عٞهٚ ع٤ِٔبٕ

 .  365، أُصذس اُغبثن ، ؿ ( كشػ(2



 ...... (6861 – 6981) سياسي ًاآلثاريان مانفصم انثاني: نشاط أًبنياي

 

 87 

 لمانياراد مف خالؿ ذلؾ تعزيز ثقة أفأ، (1) "بالدولة العثمانية ألف مسمم من البوسنة 788دمج 
، فأخذ الوحدة االسالمية تتجو نحو تأييدالتي أخذت ، السياسة الجديدة لحكومة االتحاد والترقيب
خديوي للمانيا مف خالؿ يوسف بؾ صادؽ ممثل اأو  التعاطف والتعاوف بيف حكومتيـعمى ع شجي

وقد اتضح بعد مواصمة اوبنيايـ إلرساؿ التقارير بأنو لـ ، (2)عباس حممي لدى الحكومة العثمانية
د كثرت المزاعـ فقلتقميل مف نشاطو الذي يثير استفزاز بريطانيا بالتحذيرات االلمانية بشأف ا يمتـز

المسيحييف المواليف أللمانيا في ، حيث كتب أحد رجاؿ االعماؿ السورييف خيرةضده في الفترة األ
في القاىرة يشكل تيديداً   ف بقاء اوبنيايـمحذرًا مف أ ،(3)ةالقاىرة رسالة الى عضو البرلماف االلماني

 .  (4) بريطانييفلماف مستعدوف بعد لحرب مع الالوقت الذي لـ يكف فيو األ، في لمسمـ

وبنيايـ عمى أنيا نظر الى الحممة ضد أواصمو ال األلماف ف المسؤوليفالرغـ مف أ وعمى
ال أف إ ،ساءة الى المانيا وزعزعة الثقة بياقصد بو اإلاسع و بريطاني  ال جزءًا مف جيدليست إ

حراجًا لجميع دفاع عنو وا  صبح شيئًا ال يمكف البالقنصمية االلمانية في القاىرة أارتباطو المستمر 
جر جازة مدفوعة األمنحو إواقترحوا  ،فتغيرت مواقف مف كاف يدعمو ويشجع نشاطو ،(5)طراؼاأل

ـ، 1911لثاني رسميًا مف قبل وزارة الخارجية في تشريف ا قالتو، ثـ تمت الموافقة عمى إعاـلمدة 
فيميمـ لمانيا منحو االمبراطور تقديرًا لجيوده السابقة في خدمة أمر عميو و ولمتخفيف مف شدة األ

 .(6)لوزير المتقاعدالثاني لقب ا

اوبنيايـ في القاىرة،  نياء عمللى إاب فقد وجدت أسباب أخرى أدت إلى جانب تمؾ األسبوا  
الذي لـ يكف مؤيدًا الىتماماتو الحماسية تجاه  ومنيا صراعاتو المستمرة مع القنصل برنستورؼ

وروبية، والسبب اآلخر ف تفعمو مصر في حالة اندالع حرب أحركة الوحدة االسالمية وما يمكف أ
                                                           

  . 365ؿ أُصذس اُغبثن، ، كشػٗوال  ػٖ: (1) 

(2) M.Mckale, War by revolution, p. 24 .   

 . 265، ؿ ، أُصذس اُغبثن٤ٛشدث٢ (3)

(4) McMeekin, Op. Cit, p. 27 .  

 . 265، ؿ ، أُصذس اُغبثن٤ٛشدث٢ (5)

(6) McMeekin, Op. Cit, p. 28 . 
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ىو رغبة اوبنيايـ بمتابعة أعماؿ التنقيب في آثار تل حمف السورية التي اكتشفيا سابقًا، والظيور 
بغداد والحصوؿ عمى  -حديد برليف راضي مشروع سكةفي أالتوغل بمظير عالـ آثار مما يتيح لو 

 . (1)دعـ القبائل لو 

                                                           

(1) Donald M. McKale, weltpolitik versus  Imperium Britannica: Anglo- German 
rivalry in Egypt 1904-14, Canadian Journal of History/Annales Canadiennes 
d'Histoire, Vol.  XXII, Toronto, 1987, p.p. 198-199 . 
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 ثانيًا: التنقيب في آثار تل حمف:

منصبو الدبموماسي في القنصمية قالتو من في تل حمف بعد إ وبنيايم إلعادة التنقيبأ تفرغ 
و الدائم ونشاطو ن انشغالأ كمال التنقيب لم تغادره، إالة إلمانية بالقاىرة، وعمى الرغم من أن فكر األ

دير المتاحف براق التقارير الى برلين حال دون ذلك، وفي لقاء جمعو مع مالمستمر من أجل إ
وبنيايم ، تكمم أ9999في مدينة ميونيخ عام ثناء حضورىما في معرض لآلثار العثمانية خميل بك، أ

سراع في ونصحو بضرورة اإل معو حول آثار تل حمف وكان خميل بك قد شجعو عمى إكمال ما بدأه،
إعادة  9999وبنيايم عام عل قرر أ، وبالف(9)الحكومة العثمانيةالحصول عمى إذن التنقيب من قبل 

ن الوقت مناسب لبدء التنقيبات الفعمية في تل حمف، فاستطاع الحصول إىتمامو بعمم اآلثار، وشعر أ
 .(2)من الحكومة العثمانية بذلك عمى إجازة قانونية 

تيارًا فرادىا اخوحرص عمى اختيار أ، 9999عام جييزه لبعثة التنقيب منذ نياية وبنيايم تبدأ أ 
ثار ختصاصات المختمفة ومنيم عالم اآلذوي اال بعثتو مجموعة من العمماءفتكونت  ،دقيقًا ومينياً 

كس شور وبابل فيم، والمنقب في آثار آ(3) (Robert Johann Koldewey)ي كولدو  يوىان روبرت
، (Paul Loffler)بول لوفمير  ، وميندس معماري يدعى(Felix Langenegger)النجينيجر 

، وقد استخدم السوري طنوس معموفلى جانب خادمو ، إ((Seemannوطبيب مصور يدعى سيمان 
فطمب منيم  لمانية ألجل تسييل مسير وعمل البعثةتو وعالقاتو القوية بالخارجية األاوبنيايم اتصاال

 ينومرس دمشق و الموصل و بغداد و حمب و بيروت و لمانيا في استانبولأ التوصية الى قنصميات

                                                           

(1) Anderson , Op. Cit , p. 295. 
اؼّاع١ً، زاض اٌعِاْ، ذً حٍف ٚإٌمة ا٤ثطٞ فْٛ اٚتٕٙا٠ُ، ذطجّح: فاضٚق ٔاز٠ا ذ١ٌٛسغ ٚ ٌٛذػ ِاضذ١ٓ،  ((2

  . 54، ق 2002زِفك، 

، ِررمك تإٌٙسؼح اٌّعّاض٠ح ٌّاْثاض ا٤ـٙط عٍّاء ا٢أ٘ٛ ِٓ (: 5225 -5555َضٚتطخ ٠ٛ٘اْ وٌٛسٚٞ ) ((3

ً تمٛضج ذالح تعٍُ ا جٙد ٌّا١ٔح اٌرٟ ذٛثاض٠ح ا٤واْ عضٛاً فٟ اٌثعثح اال، ّاضجثاض اٌىالؼ١ى١ح ٚذاض٠د اٌع  ٢ِٚٙرّا

زاضج اٌّراحف اٌٍّى١ح اٌثطٚؼ١ح فٟ تط١ٌٓ ٚذٛجٙد ذٍه اٌثعثح اٌٝ ذطائة إتطعا٠ح  5556اٌٝ اٌعطاق فٟ ذط٠ف عاَ 

ّٙح تاٌمطب ِٓ ِس٠ٕح ٌجؿ ثاضاً ِآٌٛالعح جٕٛتٟ اٌعطاق فاورففد ذً ٘ثح ٚؼطغٛي اٌرٟ ذعطف تّس٠ٕح ١ٕٔا اٌمس٠ّح ا

وّا   5522َ عاَ ح اٌرٕم١ة عٓ عسز ِٓ اٌّٛالع اٌمس٠ّح اٌٝ وٌٛسٚاٌّٞا١ٔح ِّٙٚوٍد جّع١ح اٌفطق ا٤أ، وّا اٌمس٠ّح

  ، ٌٍّع٠س ٠ٕظط :5522ٌٍَرٕم١ة فٟ ِٛلع تاتً عاَ  ذطأغ تعثح اٌّا١ٔح

 . 205 - 206 ق ، ق، اٌّمسض اٌؽاتكٌٛؼٟؼاٌُ اال
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، وقد غطى اوبنيايم تكاليف البعثة من نفقتو الخاصة لكنو طمب لتسييل رحمتو عبر تمك المناطق ،...
دوات التنقيب القادمة وأمن الرسوم الجمركية عمى الواردات من معدات إعفائو من الحكومة العثمانية 

لمانية القنصمية األأبرق طمبًا إلى ، ثم لمانيةاطة من وزارة الخارجية األوقد تم لو ذلك بوس ،مع البعثة
 تشرين 22 في رسالة خالل من حمف، تل بموقع األقرب الرئيسية االتصال نقطة تعتبر التيفي حمب 

 .(9)حمف تل الى ثم حمب الى التنقيب وأدوات المعدات نقل ميمة تسييل فييا طمب م9999 الثاني

نيا ليست في القاىرة عمى أعممو قالة اوبنيايم عن إ من جانب آخر فقد فسر البريطانيون و  
مى الدور الخفي لمانية خداع الرأي العام والتضميل عؤقتة قصدت بيا وزارة الخارجية األسوى استراحة م

ر عمى بعض العثو لعدة أعوام حاولت  بريطانيةفالسمطات ال، في المرحمة القادمة الذي سوف يناط بو
عندما  ال سيما ،مجموعة من الوقائععمى ستندت ىذه المرة اف، إال أن األمر لم يحدث الذرائع لترحيمو

 . (2) حمف قد جاءت بالقرب من مسار سكة حديد بغدادن خريطة تل رأت أ

(Karkamish) ثريًا في قرية كركميشحظ البريطانيين امتالكيم موقعًا أومن حسن  
القريبة  (3)

مياًل الى  بعد حوالي ستين، وىي عمى 9878كركميش عام ، وكان التنقيب قد بدأ في من تل حمف
، دت الى التخمي عنوالتنقيب أ سفر عنياتي أن النتائج الضئيمة الالشمال الشرقي من حمب، إال أ

 بريطانيينتجدد اىتمام ال 9999عام  الى الفراتبغداد  –عندما وصمت تمديدات سكة حديد برلين و 
نما موقعًا لممراقبة يمكن من خاللو االطالع عمى وا   ،ثريًا فحسبموقعًا أ وصفوليس ب ،بكركميش

ية سباب العممالذرائع واأل ليم وقد تييأت، لمانالخبراء األو  تطورات السكة الحديدية وعمل الميندسين
ثارًا تعود الى حضارة الحثيين ن الموقع يحوي آاالىتمام بعدما كشف التنقيب األخير أالداعية الى ذلك 

السمطات العثمانية  بريطانيحف الر المتساس أشع  ، وعمى ىذا األال الشيء القميلي لم يعرف عنيا إالت

                                                           

1) Anderson, Op. Cit , p. 297 . ) 

2) Ibid, p. 298 .) 

( اٌمٕمً Patrick Hendersonَ ِٓ لثً تاذط٠ه ٕ٘سضؼْٛ )5522-5525ورفف اٌّٛلع فٟ وطو١ّؿ: أ  ( (3

 ، ذحد ضعا٠ح اٌّرحف اٌثط٠طأٟ ، ٠ٕظط : فٟ حٍة آٔصاناٌثط٠طأٟ 

 - D. T. Potts, A companion to the archaeology of the ancient near east, V 1, New York, 
2012, p. 64 . 
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(Hogharth) ىوغارث ، وعيد الىكميشد اىتمامو بموقع كر تجدب
ومباشرة  البحث مياتبإدارة عم (9)

م اىر بصفتيعمالء يعممون في الظأرسمت حكومة لندن االطالع  ولتحقيق، جددًا في الموقعم التنقيب
التحركات  ميمتيم الحصول عمى المعمومات حول طبيعة ،ثارو عمماء آقناصل أو رحالة أو تجار أ

دوارد لورنس توماس إ ختيار عمى، فوقع اإلارتباطيمالى مراكز رساليا ، وا  لمانية المشكوك بيااأل
(T.E. Lawrence) (2)م في طريقو الى 9999تشرين الثاني  نياية استانبول في الى ، الذي وصل

 . (3) كركميش

لمان الذين يرافقيم ناك مع مباشرة طاقم الميندسين األالى ىالبريطانية تزامن وصول البعثة  
ز جسر فوق نير وىي بناء ركائ ،الحديدحدى خطوات تشييد السكة نجاز إعمى إعمميم وبنيايم أ

وبنيايم حول أ الشكوكن ، ما يدل عمى أجسر الى جانب قمعة كركميش مباشرةً ، وكان موقع الالفرات
ىميم لورنس وأن عددًا من أفرادىا وأ مزدوجًا فال ريب أن يكون ىدف البعثة  (4)قالتو كانت في محميا وا  

 . (5) عمالوما يقومون بو من أ  لمانكات األكانوا يراقبون تحر 

ختالط عمى اإل ،وبنيايمأ غريمو شأنو شأن ،انطالقًا من ميامو االستخباراتيةورنس عمل ل  
يدىم وأخذ يرتدي زييم وتقال والتعرف عمى المزيد من أساليب حياتيم ،بأنصاف البدو والفالحين

                                                           

ؼراشا ٌطجً أاٌّفٙٛض٠ٓ، ٚواْ  ثاضحس عٍّاء ا٢ِؽرفطق ِٚؤٌف تط٠طأٟ ٚأ: (5222-5562) ٘ٛغاضز ((5

 ً اٌرٕم١ة فٟ ِٛلع وطو١ّؿ لطب االثاض٠ح اٌّع١ٕح ت ٌٍثعثحاٌّراتطاخ اٌثط٠طأٟ ٌٛضٔػ فٟ جاِعح اوؽفٛضز ٚضئ١ؽا

 ٠ٕظط :ٌٍّع٠س ، حٍة 

 . 56، ق 5225، لثطق -ٚإٌفط، ٌٕسْ ، ض٠ان اٌط٠ػ ٌٍىرةحوصٚت، ٌٛضٔػ اٌحم١مح ٚا٤اٌعّطٞ لثحٟ

، واْ اؼُ اٌثط٠طا١ٔحماطعح واضٔافْٛ فٟ ٠ٍٚع حسٜ لطٜ ِإٌٚس فٟ (: 5235 -5555َزٚاضز ٌٛضٔػ )ذِٛاغ إ ((2

، ثُ ِعٙا زْٚ اضذثاط تعمس ظٚاج ـطعٟ ذفاِثاْ، عٍك تحة ِطت١ح تٕاذٗ االؼىرٍٕس٠ح ؼاضج ٚعاؾ لً ٚاٌسٖ فٟ ا٤

ٛض واْ ذِٛاغ ٌٛضٔػ اٌثأٟ ، ٚجاءٖ ِٓ ظٚجرٗ غ١ط اٌفطع١ح ذّؽح شواٌٝ ذغ١١ط اؼّٗ اٌٝ ٌٛضٔػ فاِثاْعّس ذ

ً اؼرمطخ فٟ ِس٠ٕح ا طؼطج اثٕٟ عفذٕمٍد ا٤ْ أ، ٚتعس ت١ُٕٙ ، ٚواْ ِٕص ، ٚتسأ ذِٛاغ زضاؼرٗ ٕ٘انوؽفٛضزعاِا

ً ٠ر١ّع تمٛج اٌصاوطجلغطٖ لٛٞ اٌث ، ِّا جعٍٗ ٠عرٕٟ اٌثسا٠ح ّٚٔد ِع ّٖٔٛ ٣ٌثاض ِٕص، ٚظٙطخ ٘ٛا٠رٗ ١ٕح ٚ ٔف١طا

 ، ٌٍّع٠س ٠ٕظط : اٌفطٔؽ١ح ٚاٌالذ١ٕ١ح ٚا١ٌٛٔا١ٔح تسضاؼح اٌٍغاخ فماض ٠ج١س

 .  63، ق ٔفؽٗاٌّمسض  
، اٌّؤؼؽح تطا١ُ٘ اٌعاتسإّح: ا٠ٍٟ الٚٔس ٚ ، ذطجْٛ، اٌّرفٟ ِٓ ح١اج ٌٛضٔػ اٌعطبٚ وٌٛٓ ؼّثؽ ٔا٠رٍٟ ف١ٍ١ة ((3

  . 45، ق خ. ، ز ٚإٌفط، ت١طٚخٌٍسضاؼاخ اٌعطت١ح 

(4) Anderson, Op. Cit , p. 298 . 

 . 45، اٌّمسض اٌؽاتك ، ق ٚ وٌٛٓ ؼّثؽْٛٔا٠رٍٟ ف١ٍ١ة  ((5
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(Leonard Woolley) ليونارد وولي رئيسو ، فأخذ بالتعاون معالمحمي
 الذي حل محل ىوغارث (9)

، بالعمل عمى نشر الشائعات حول العمل غير المطابق لممواصفات (2) بريطانيةالفي رئاسة البعثة 
ثارية التي يستحوذ عمييا ، ونشر القصص الزائفة حول الكنوز اآلالذي يقوم بو اوبنيايم في تل حمف

 .  (3)بطريقة غير قانونية ويقوم بإرساليا الى برلين  اوبنيايم

، (4)انطالقًا من اىتمامو بعمم اآلثار موقع كركميش، 9992زار اوبنيايم في منتصف تموز  
 Heinrich) ميسنر ىينريخ ممن بينيلمان األثار اآلعدد من الميندسين وعمماء وكان برفقة 

Meissner)  والتقوا ىناك ، المدينة المنورة، وسكة حديد بغداد –المسؤول عن تشييد خط حديد دمشق
كونو موضع  ،المراقبةن اوبنيايم مثير لالىتمام وجدير بخالليا األخير أ، الحظ قائق قميمةبمورنس لد

منذ وصولو صمتو عن اوبنيايم أنو و و وحسب معمومات ، البريطانيينالى رجال المخابرات شك بالنسبة 
 . (5)م اليدايا ليم لقريبة من موقع سكة حديد بغداد وقدشيوخ القبائل ا زيارةتردد عمى الى تل حمف 

ن لتحركات اوبنيايم أفي استانبول من خالل المراقبة الدقيقة  بريطانيةمقنصمية التأكد ل اكم 
حديد  الترويج لسكةفي ، بل عمل الى حد كبير تنقيب في تل حمف فقطنشطتو لم تقتصر عمى الأ

 ،نشاء السكةطريق إ ، حيث قام بزيارة القبائل العربية التي تعيش عمى طولبغداد بين السكان المحميين
المصرية في لماني السابق لممكتبة الوطنية مين األوتمكن من خالل مساعدة األ ،(6)مرتديًا الزي العربي

(( Bernhard Moritz ارد مورتسيفي القاىرة برن
من الحصول عمى دعم رؤساء العشائر  (7)

                                                           

ً ِؽاعساً ٌّرحف االـ١ٌّٛا5260ْ-١ٌ5550ٛٔاضز ٌٟٚٚ ) ((5 فٟ  (: عاٌُ آثاض تط٠طأٟ ٌٚس فٟ ٌٕسْ، عًّ أ١ِٕا

-5252(، ا٘رُ تاٌحضاضج اٌفطل١ح ِا زفعٗ ٌالـرطان فٟ حٍّح اٌرٕم١ة فٟ ِس٠ٕح وطو١ّؿ )5202-5205أوؽفٛضز )

 ٚض االثط٠ح، ٚذً عطفأح فٟ اٌّٛلً. ٌٍّع٠س ٠ٕظط:أتحاثاً فٟ ؼ١ٕاء ِٚس٠ٕح أ(، ٚأجطٜ 5254

 .622 -625حؽ١ٓ فٙس حّاز، اٌّمسض اٌؽاتك، ق ق 

  . 65اٌؽاتك ، ق ، اٌّمسض اٌعّطٞ لثحٟ ((2
(3) Anderson, Op. Cit , p. 298 .  

(4) Ibid, p. 299 .  

(5) Lawrence James, The golden warrior: The Life and Legend of  Lawrence of Arabia , 
Hachette digital , London, 2005, p. 66 . 

 .( 5حك ضلُ )٠ٍٕظط : ِلٛضج اٚتٕٙا٠ُ ِطذس٠اً اٌعٞ اٌعطتٟ،  ((6

(: ِؽرفطق أٌّأٟ، لاَ تطحالخ اٌٝ اٌعطاق ٚاٌّغطب تحثاً عٓ اٌّرطٛطاخ ٚا٢ثاض، 5232 – 5552تطٔٙاضز ِٛضذػ ) (2)

 – 5526ٚذالي اٌّسج  فٟ تالز ِا ت١ٓ إٌٙط٠ٓ ٚا٢ثاض، ضافك عاٌُ ا٢ثاض ضٚتطخ وٌٛسفاٞ فٟ ع١ٍّاخ اٌرٕم١ة عٓ ا٢ثاض

 ؼ١ٕاء ٚاٌحجاظ، ٌٍّع٠س ٠ٕظط:عًّ أ١ِٕاً ٌّىرثح اٌرس٠ٛٞ فٟ اٌما٘طج فماَ تجٛالخ تحث١ح فٟ  5255

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Moritz . 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Moritz
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المدة خالل  مع مورتس، كما عمل الخابور، لمشروع السكة الحديدالكردية والعربية في منطقة وادي 
خرى أجل تقويض قبائل أ لعربية المؤيدة لمسكة الحديدية منذاتيا عمى تحريض بعض القبائل ا

قاموا عالقات آخرون قد أ لمانعمماء آثار أوفي الوقت ذاتو فإن  راضييا،عارضة لمرور السكة عبر أم
 . (9) وثيقة مع العرب المحميين في حين نقبوا عن آثار قصر يعود لزمن الخالفة العباسية في سامراء

لمان الى جانب من الموظفين األوبنيايم بالتنقيب كان فريقو متكونًا من تسعة وعندما بدأ أ 
 المتاحف ثراءإ الى منو وسعياً ، (2)غمبيم من البدووأ مسون من عمال التنقيب المحميين خمسمئة وخ

 بود فون فيميمم  الى ،9992 شباط الرابع والعشرين من فيفقد أبرق  حمف، تل بمكتشفات لمانيةاأل

(Wilhelm von Bode) (3) خفريدري القيصر متحف أمين (Friedrich) أىمية فييا  رسالة شرح
ن ، وأوضح لو أاسبة إليصال المكتشفات الى برليننقل من، مبينًا حاجتو الى وسائل موقع تل حمف

بيا من ذلك ن يكون أللمانيا نصيبأأممو ، و ثرية الى استانبولتمك الثروة األمن المؤسف أن تذىب 
، رًا رئيسيًا خالل عمميات التنقيبمتصوير الفوتوغرافي دو أعطى اوبنيايم ل، كما النتاج العممي الكبير

اء التحميالت البصرية جر ، من أجل تسجيل وا  ي مقر البعثة قرب موقع التنقيبف غرفة خاصة فقد أنشأ
 . (4)ثرية المستخرجةلمعينات األ

مخمفًا وراءه  بعد انتياء عمميات التنقيب، 9993أواخر صيف عام لمانيا وبنيايم الى أعاد أ 
دراجيا ضمن قائمة الكنوز ي تحتاج الى اىتمام المسؤولين األلمان لنقميا وا  ثرية الضخمة التالكنوز األ

قناع المتاحف الممكية في وبنيايم إجل ذلك حاول أ، وألوروباة في متاحف ألمانيا وأالشرقية المحفوظ
قناع بعد مصاعب وجيد كبيرين من إ ، التي تمكنجزء من مكتشفات تل حمف برلين بأن تقوم بإيواء

                                                           

(1) Donald M. Mckal, Germany and the Arab Qustion Before World War I, The 
Historian, Vol. 59, No. 2, Wiley, New York, 1997, p. 316 . 
(2) Max von Oppenheim, Tell Halaf La plus ancienne capitale soubaréenne de 
Mésopotamie, Syria, T. 13, Fasc. 3, Damas, 1932, p. 242 . 

ج عٍٝ ظِؤضخ ِٚس٠ط ِراحف أٌّأٟ، ؼاعس فٟ ضفع ِىأح ِراحف تط١ٌٓ اٌٝ ِىأح تاض(: 5222 -5545) فْٛ تٛزف١ٍٍُٙ  ((3

ذُ ذع١١ٕٗ ِس٠طاً عاِاً ٌج١ّع  5206، ٚفٟ 5522ِؽرٜٛ اٌعاٌُ، تعس زضاؼرٗ اٌفْٕٛ ألثح ِؽاعساَ فٟ ازاضج ِرحف تط١ٌٓ عاَ 

 َ، ٌٍّع٠س ٠ٕظط:5220ماعسٖ عاَ اٌّراحف اٌٍّى١ح ا٤ٌّا١ٔح، ٚتمٟ فٟ ِٕمثٗ حرٝ ذ

https://www.britannica.com/biography/Wilhelm-von-Bode . 
(4) Peter Hewitt Christensen, Architecture, Expertise and the German Construction of the 
Ottoman Railway Network, 1868-1919, Doctoral dissertation, Harvard University, 2014, p.p. 
301- 302 . 

https://www.britannica.com/biography/Wilhelm-von-Bode
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حوالي لمانية المساىمة بمب من المتاحف األ، كما طلمانياأالسماح لو بشحنيا الى بالسمطات العثمانية 
، تفاق مقبول معيملم يتوصل الى إ و، لكنمترميم والتغميف والتأمين والشحن، كنفقات لمارك 999,275

ثارية إستيعاب القطع اآل ريخدنى المسؤولة عن متحف القيصر فريدجمعية الشرق األ حيث رفضت
 قد اندلعت الحربثار ميددة بالخطر المحتمل فبقيت اآل، لذا (9)بحجة معاناتيا من الضائقة المالية 

ستدعائو من قبل الحكومة ، نظرًا إلنيايم من العودة الى موقع تل حمف، ولم يتمكن اوبالعالمية االولى
 .(2) 9994ستخباراتي عام تفرغ مجددًا لمعمل االلمانية لماأل

 : قائالً  ،باحثًا ومنقبًا في تل حمف قضاىا التيالمدة  عن اوبنيايم تحدث قدو 

 م1111 الى 1111 من حمف تل في ونصف عامين لمدة ولىال  قامتيإ خالل " 
 نير ىعم اشور شرقاط قمعة لىإ قادتني جديدة دراسية برحالت التنقيب، عمالأ عن فضالً  قمت

 اتابع كنت السابقة رحالتي في كماو  تنقيبية، أعمالً  تنفذ لمانيةال  الشرق  جمعية كانت حيث دجمة،
 عرفيا حضارة أقدم انتشار دائرة تحديد وبالخص القديمة الحضارات بقايا متابعة:  ىو مزدوجاً  ىدفاً 
 قبائل الى متكررة بزيارات والقيام جية، من محيطو في الواقعة التالل دراسة خالل من حمف تل

 جية من البدو، لكتاب المواد من ممكن قدر كبرأ جمع بيدف منيا بطون  الى أو جديدة بدوية
 منيا مرحمة لكل اختار فكنت حمف، تل عمى معسكرنا في بعناية تعد كانت الرحالت ىذه اخرى 

 مواقع لتحديد شيء كل قبل الصيف في تتم الرحالت كانت عام، بوجو البدو، من دلءال فضلأ
 حمف تل في تمقىأ كنت...  البدو لحياة بالنسبة عظيمة ىميةأ ليا كان التي البوادي في المياه
 القدوم جلأ من عديدة أياماً  تستمر بأسفار القيام في يترددون  ل ممن البدو شيوخ ىمأ زيارات نفسو

 العراق، وحتى النيرين بين ما وبالد السورية الصحراء ارجاء جميع في معروفاً  رجالً  كنت...  لي،إ

 .(3) " المنطقة ىذه شيوخ من كبير عدد مع وطيدة شخصية عالقة أواصر عقدت وقد
                                                           

 ؛  524 – 520( ٔاز٠ا ذ١ٌٛسغ ٌٚٛذػ ِاضذ١ٓ، اٌّمسض اٌؽاتك، ق ق 5)

Gossmsn, Op. Cit, p. 147.- 
، ، زِفك625ِجٍح آفاق اٌّعطفح، عسز ، ((ذً حٍف ٚإٌّمة ِاوػ فطا٠ٙط اٚتٕٙا٠ُ))، ػ ِاضذ١ٓذٚ ٌٛذ١ٌٛسغ ( ٔاز٠ا (2

 . 355، ق 2056
 . 65 – 60، ق ق 5ٚتٕٙا٠ُ، اٌثسٚ، جأٔمالً عٓ:  ( (3



 انفصم انثانث

 9191) وىلاأل انعامليت احلزب خالل ملاَيتاأل اندعايتدور اوبُهايى يف 
- 9198) .  

 ملاَيتنُشز اندعايت األ وخططه اوبُهايى يقرتحاث :األول املبحث -
 .و9191

 .يهاو اندعايت اوالً: ظزوف وأسباب إختيار اوبُهايى نتىيل

 .9191يف تشزيٍ االول  تملاَياألاحلكىيت اىل  ثاَيًا: يذكزة اوبُهايى

 . اوبُهايى عًم وتطىر انعثًاَي اجلهاد إعالٌ: ثانثاً 

 اإلساليي. انعامل اىل األملاَيت انبعثاث عًم يف اوبُهايى دور: رابعاً 

 ملاَيت.األ اندعايت َشز يف انشزق اخبار وكانت دور :انثاَي املبحث -

 انشزق. أخبار نىكانت انداخهي انتُظيى أوالً:

 ويهاو انىكانت. اثثاَيًا: َشاط

 . 9198 -9191 املقدست نهحزب اندعايت يف اوبُهايى دور :انثانث املبحث -

 . 9191يري فيصم بٍ احلسني أوالً: نقاء اوبُهايى يع األ

 .9198ويصري اندعايت االملاَيت حىت عاو  ثاَيًا: رحهت اوبُهايى اىل بالد انشاو
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 م .9191نىشز اندعايت األملاويت  وخططه وبىهايمأ مقرتحاث: األول املبحث

  :اندعايت مهام وبىهايم نتىيلأوالً: ظزوف وأسباب اختيار أ

ومعرفتو الواسعة بأوضاع العالمين  وعالم آثار ا  دبموماسي وصفومو في الشرق بنتيجة لعم
بية والفكرية العربي واالسالمي وارتباطو بصداقات مع عدد كبير من الشخصيات السياسية والحز 

يمتمك برنامجا  واسعا   لمانيا كونومبراطور أسب ثقة إن يك، استطاع أوبنيايم أالعربية واالسالمية
شد مراحل التنافس واستعمارىا وذلك أثناء أي مناطق نفوذىا ، ف(1)لمناىضة دول الوفاق الودي 

ا باستمرار من خالل تقاريره الى إستغالل ، فقد دعالحرب العالمية االولى االستعماري التي سبقت
قب طمق عميو ل، ومن ىنا أ  لمانياعداء ألجياد االسالمي ضد أ ذكاء نيران امشاعر المسممين في إ

 Kaiser's" "جاسوس القيصر"في حين وصفتو الدوائر البريطانية  "األب الروحي لمجياد اإلسالمي"
Spy" رباكا  لدى الدوائر االستعمارية إ اعمة لحركة الجامعة االسالميةوقد سببت سياستو الد

المندوب السامي والحاكم البريطاني في مصر لورد  زعجت بشكل خاصفرنسية وأالبريطانية وال
 .(2) مرةإبعاده عن العمل في مصر ألكثر من ب دى الى مطالبات رسميةمما أكرومر 

                                                           

 
ِٛن ٛنا أُٖطِؼ ػ٠ِ اُزؾبُق اُن١ ػول ث٤ٖ ثو٣طب٤ٗب أ  : Entente cordiale)1904 )اُٞكبم اُٞك١ ((1

اُزووة ٖٓ كوَٗب ثبُقٖٞٓ ُؼلح ٝاُؾِق اُض٘بئ٢ أُزٌٕٞ ٖٓ كوَٗب ٝه٤ٍٝب، ٣ٝؼٞك مُي ا٠ُ هؿجخ ثو٣طب٤ٗب ك٢ 

ٞك اُٚقٔخ اٌُض٤و ٖٓ أُزبػت ٝأُقبٝف ك٢ اُلٝائو ا٤َُب٤ٍخ اُجو٣طب٤ٗخ ثَجت اُغٜفند رض٤و أٍجبة كأُٔب٤ٗب أ

ٍطٍٞ اُجو٣طب٢ٗ، ًٔب ًبٗذ اُضب٢ٗ إلْٗبء أٍطٍٞ أُٔب٢ٗ ؽوث٢ ٣ٚبهع األك٤ِِْٜ اُز٢ ًبٕ ٣جنُٜب االٓجواٛٞه 

طب٤ٕٗٞ هأً اػزجوٙ اُجو٣ ثـلاك اُن١ -اُلثِٞٓب٤ٍخ االُٔب٤ٗخ ْٗطخ ُِـب٣خ ٖٓ اعَ ر٘ل٤ن ْٓوٝع ٌٍخ ؽل٣ل ثو٤ُٖ

ُٔب٤ٗخ ُؾٌٞٓخ االؽزالٍ اُجو٣طب٢ٗ ك٢ ٖٓو ٓٔب عؼَ ، ًٔب رٖبػلد أُٚب٣وبد األؽوثخ ٖٓٞثخ ا٠ُ اُٜ٘ل

هاكد ٍزؼٔبه٣خ ك٢ ٖٓو ٝاَُٞكإ، ًٔب أاُجو٣طب٤٤ٖٗ ٓٚطو٣ٖ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ رأ٤٣ل كوَٗب ُْٔوٝػبرْٜ اال

، ٝهل اٗؼٌَذ ْٓبػو اُزوبهة ث٤ٖ اُطوك٤ٖ ػ٠ِ ٓضَ أُـوة َٗب ك٢ ٓغبُٜب اُؾ١ٞ٤ثو٣طب٤ٗب رغ٘ت اُٖلاّ ٓغ كو

ئكٝاهك اَُبثغ ئ٠ُ كوَٗب ك٢ فِن عٞ ثو٣طب٤ٗب ٍبػلد اُي٣بهح اُز٢ هبّ ثٜب ِٓي ٛج٤ؼخ اُؼالهبد اُٞك٣خ ث٤ٜ٘ٔب، كول 

بد ٠ُٙٝ اُلفٍٞ ك٢ ٓلببرغٚ اُطوكبٕ ئُلخ ٝاُزؼبٛق ث٤ٖ اُٖؾبكخ اُلو٤َٗخ ٝاُجو٣طب٤ٗخ ٝث٤ٖ اُْؼج٤ٖ، كاأل

 ّ، ٣٘ظو: ٤ٗ1094َبٕ  ١8 ك٢ ر٤ٜٔل٣خ ؽلكد أٌُْالد اُوئ٤َ٤خ أُؼِوخ، ٝاٗزٜذ أُلبٝٙبد ثؼول اُٞكبم اُٞك

ٝهٝث٢ اُؾل٣ش ٖٓ ػٖو اُٜ٘ٚخ ؽز٠ ٜٗب٣خ ٔٞك دمحم عٔبٍ اُل٣ٖ، اُزبه٣ـ األٝٓؾ ٗٞاه ػجل اُؼي٣ي ٤ٍِٔبٕ

      .    421 -429، ٓ ٓ 1000، اُوبٛوح كاه اُلٌو اُؼوث٢، ٠ُٝ،ُؾوة اُؼب٤ُٔخ األا

 . 84 - 83 ٓ ، ٓ. . . ٍالُّٔب٤ٗب ٝاإلأ، ٍ٘ٞ ((2
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الثاني باستراتيجية الحرب المقدسة التي أكد فيميمم كما اتضح بشكل كبير تأثر االمبراطور  
 ف الوثيق معيا تمييدا  الستغالللعثمانية وتأكيد التحالامن خالل االىتمام بالدولة  ،عمييا اوبنيايم

 اوتو ليمان برقية الى الجنرال م1114في تموز  االمبراطور ، فقد كتبفي مواجية دول الوفاق ذلك
((Otto Liman Von Sandersفون ساندرز 

لمانية في استانبول رئيس البعثة العسكرية األ ،(1)
في جزء من  جاءو ، (2)طالبا  منو البقاء لمدة أطول ،عادة تنظيم الجيش العثمانيالمسؤولة عن إ 

 برقيتو :

مي من أجل الثورة وعمالئنا في تركيا واليند تحريض كل العالم االسالعمى قناصمنا  " 

، فعمى (، فعندما ننزف نحنبريطانيالمكروه وعديم الضمير )االضارية ضد شعب صغار التجار، 

 .  (3) " قلن تخسر اليند عمى األأبريطانيا 

مبراطورية اإلوروبية مع الدولة العثمانية، فقد شعرت كل من وبسب تصادم المصالح األ 
نور باشا وزير ، فبادر أسراع في عقد حمف عسكري بينيمانية والدولة العثمانية بضرورة اإللمااأل

، وفعال  عقدت اقتراح عقد معاىدة دفاع ضد روسياب ،1114تموز  الثاني والعشرون منالحربية في 
العثمانية من جية وألمانيا كل من الدولة م بين 1114آب  الثاني منمعاىدة التحالف السرية في 

لمانيا في حالة نية من أخرى وتضمنت تقديم المساعدات الحربية لمدولة العثماوالنمسا من جية أ
ثر ذلك انضمت البعثة ، وعمى أذا ما ىددت بحربيا الدفاع عنيا إلمان، وأن تتولى أنشوب حرب

   . (4)الحربية االلمانية تحت قيادة فون ساندرز لمجيش العثماني 

                                                           

اُزبثؼخ ، Stolp)ك٢ ٓ٘طوخ ٍزُٞت )هبئل ػٌَو١ أُٔب٢ٗ، ُٝل  (:1020-1855) ٤ُٔبٕ كٕٞ ٍبٗلهىاٝرٞ  ((1

، ٝاُزؾن ثلٞط 1884ُّؼٌَو٣خ ك٢ ػٔو اُْجبة ػبّ ُٔب٤ٗخ، ٝهل ثلأ ؽ٤برٚ ااأل Pomerania)ٔل٣٘خ ث٤ٓٞوا٤ٗب )ُ

وَ ا٠ُ ٍالػ اُلوٍبٕ، ٝرٔذ روه٤زٚ ا٠ُ هرجخ ُٔب٢ٗ، ٍٝوػبٕ ٓب ٗ  اُزبثغ ُِغ٤ِ االٓجواٛٞه١ األ 115أُْبح  

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو: 1096هًبٕ اُؼبٓخ األُٔب٤ٗخ ؽز٠ ػبّ ( ٝفلّ ك٢ ٤ٛئخ األMajor- Generalُٞاء ) 

Ronald Pawly, The Kaisers warlords: German commanders of world war I, Osprey 
Publishing, London, 2003, p. 49 .   

 . 88، ٓ . . . ُٔب٤ٗب ٝاالٍالّ، أٍ٘ٞ ((2
(3) Quoted in: David Olusoga, The world's war, Head of Zeus, London, 2014, p. 92 .  

  . 22، ٓ 2990اُْوٝم، اُوبٛوح، ، كاه ، ٖٓو ك٢ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ٍُٝبُْ ُط٤لخ  دمحم ((4
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الحرب فكرة لتنفيذ  ،مع الدولة العثمانية األخير التحالفالحكومة االلمانية  أيد مسؤولو  
 Helmuth von)، فقد كتب ىمموت فون مولتكو وبنيايم سابقا  الييا أ التي دعا المقدسة

Moltke)
وبمناسبة  ،1114آب  2لى وزارة الخارجية في ، إلمانيركان الجيش األرئيس أ ،(1)

 :  معاىدة التحالف، قائال  توقيع 

، ومن خالل ىمية قصوى وكذلك في القوقاز لو أ في اليند ومصر حداث تمرد  إن إ "

فكار وتحريض كان وزارة الخارجية تنفيذ ىذه األمبإأصبح  ،معاىدة التحالف مع الدولة العثمانية

 . (2) " الدول االسالمية المتعصبة

من كغيرىم  لمانية وموظفوىا نظرواالحكومة األمى رسالة مولتكو، فإن وتعقيبا  ع 
من جية و ، وروبا المسيحيةكة تعصب ديني ضد أنيا حر الى الجامعة االسالمية عمى أاالوروبيين، 

عمى  الوحيدة القادرة الوسيمة كونياتعصبيا في صراعيم مع دول الوفاق،  لىيحتاجون إفإنيم خرى أ
، لذلك فإن المسممين خمف شعاراتيا ومضامينيا، عبر تجييش ىداف بالدىم من الحربخدمة أ 

ووصف مراقبون ألمان بأن  ،مع الدولة العثمانية لمانية لمتحالفلجياد كان أحد الشروط األعالن اإ 
عالن الجياد المقدس من قبل السمطان العثماني سيكون وسيمة قوية تسير جنبا  الى جنب مع إ 

لمدولة  ليس عدوا   من دول الوفاقسيجعل ن الجياد ما أ، كيوش العثمانية في مستعمرات العدوالج
 . (3)نما لإلسالم قاطبة  العثمانية فحسب وا  

ولة العثمانية ذا  بفضل خطابيا السياسي الداعم لإلسالم وتطور عالقاتيا بالدتمكنت ألمانيا إ 
ستعمار اإلواالبتعاد عن  المة تمك الدولةلحفاظ عمى سعالنيا عن سياسة افي مختمف المجاالت، وا  

                                                           

، ٝهل اٗظْ ا٠ُ اُغ٤ِ (Gersdorf)ٓل٣٘خ ع٤وٍلٝهف  ُٝل ك٢(: 1016-٤ٛ1848ِٔٞد كٕٞ ُٓٞزٌٚ ) ((1

ٕجؼ أ، ٝهل اًزَت فجوح اُو٤بكح ك٢ كٞط اُؾوً، ّٝ ٝرِو٠ رله٣جٚ اُؼٌَو١ اُله٤ن1860االُٔب٢ٗ ٓ٘ن ػبّ 

، 1805ّ( ػبّ Colonel، صْ رٔذ روه٤خ كٕٞ ُٓٞزٌٚ ا٠ُ هرجخ ػو٤ل )اُؼبٓخهًبٕ اُن١ ًبٕ هئ٤َبً ُأل ٓؼبٝٗبً ُؼٔٚ

، صْ ػ٤٘ٚ ُٔب٠ُٝ٢ٗ ك٢ اُغ٤ِ األاُؾوً األ ّ ه٤بكح ّؼجخ1099، ٝر٠ُٞ ك٢ ػبّ ػٞاّأهثؼخ أثؼل ٝا٠ُ ُٞاء 

 : ّ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو1096ُٔب٤ٗخ ك٢ هًبٕ اُؼبٓخ األاُضب٢ٗ هئ٤َبً ٤ُٜئخ األك٤ِِْٜ  ٓجواٛٞهاال

 Pawly, Op. Cit, p. 55 .- 
 . 88، ٓ . . .  ٍالُّٔب٤ٗب ٝاإلأ، ٍ٘ٞٗوالً ػٖ: ( (2

ٍالّ ك٢ اُلػب٣خ االُٔب٤ٗخ ك٢ أُْوم اُؼوث٢ فالٍ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ"، ٓغِخ "اإل ،ٍ٘ٞ ػجل اُوؤٝف ((3

 .184، ٓ 2992، ث٤وٝد ثؾٞس ربه٣ق٤خ ٜٓلاح ا٠ُ ٤٘ٓو أٍبػ٤َ، كاه ْٗو ا٤َُبٍخ ٝاُزبه٣ـ،
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لمسممين في التحرر من مل امفضمة لدى العثمانيين ومصدر أن تصبح الدولة الأ ،تجاه ممتمكاتيا
 ومن ثممن خطر التقسيم، دولتيم  لمانيا يمكنيا حمايةتقد اإلتحاديون أن أوروبي، واعاأل االستعمار

أن ، كما اعتقدوا التي خسرتياجزاء من والياتيا وأ مكانتيا الدوليةستعادة يمكن لمدولة العثمانية ا
انتصارىم ن ، و أوعودة دولتيم مجددا  سيدة الشرق  عادة فرض سمطانيم عمى المسممينيم إ بإمكان
 و ،ن يغير الكثير مما خسروه سياسيا  عمى الساحة الدوليةأ يمكن لمانيالى جانب أإالحرب في 

 .(1)وتحديثيا وسياسيا  لة العثمانية اقتصاديا  الدو يمكن عندىا إعادة قوة 

ىو بث الدعاية ، لمانكبيرا  من اىتمام المسؤولين األ برز الذي شغل حيزا  أما السالح األ 
، ندالع الحربضد دول الوفاق عند ا لمانية اليادفة الى تحريض العرب والمسممين عمى الثورةاأل
 دعا م1114تموز  ففي الحادي والثالثين من ،لمانية وتأييدىاالقيادة األ موافقةب مقترحال حظيقد و 

ن الحرب العسكرية ضد العدو، ألمانيا الى جانب اني بتمان ىولفغ الى ضرورة قيام ألماألالمستشار 
 القيام بدعايةتطمب ذلك ف ،والنظرة الخاطئة التي تعطى عنيا لمانيايضا  دعايتو الكاذبة حول أتصد أ
 . (2)وروبا وخارجياوتوزيعيا داخل أمن خالل طبع منشورات  مضادة

ومن أجل اتخاذ الخطط المناسبة لمدعاية عن ألمانيا وحمفائيا، استدعت وزارة الخارجية  
، لكي ع المعاىدة السرية مع العثمانيينيوم توقي (3)1114آب  الثاني منفي  االلمانية اوبنيايم

ولم يتردد عن ، فوافق اوبنيايم العالميةثناء الحرب انية أيتولى ميمة وضع خطط بث الدعاية االلم
ث رأى بأن الدعاية الجيادية يجب معيا برسم مخططاتو الطموحة حيباشر ، و جيةخدمة وزارة الخار 

نشاء مركز تبادل معمومات ومخابرات تكون ميمتو نشر أن تنطمق من برلين نفسيا من خالل إ
األلمانية، الفرنسية،  توزيع نشرات الدعاية بالمغات ن يتم، وأدعاية المضادة لدول الوفاق الوديال

لفارسية ا ،العثمانية ،، و بالمغات العربيةة واليولندية عمى الجبية الغربيةالروسي، االنجميزية

                                                           

 .  09، ٓ ٍالّ . . .، أُٔب٤ٗب ٝاالٍ٘ٞ ((1

 .   01ٓ  أُٖله ٗلَٚ،( (2

(3) Kamran Arjomand, Die iranische Moderne im Exil: Bibliographie der Zeitschrift 
Kave,Berlin 1916-1922 by Tim Epkenhans, International Journal of Middle East 
Studies, Vol. 34, No. 1, Cambridge, 2002, p. 149 . 
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 .(1)لمانية والبريطانية المغة السواحيمية في بمدان شرق أفريقيا األ لى جانبواليندوستانية في الشرق إ
 الجياد االسالمية في الحرب، ىي صنع ألماني بدراسة وتخطيط من اوبنيايم. ثارةبذلك فإن فكرة إ

نت الحرب عمى صربيا بعد رفضيا عمم قد أ 1114تموز  الثامن والعشرينلمانيا منذ ت أكان 
ولي  غتيالين الصربيين كانوا المسؤولين عن إ ستجابة لطمب النمسا حول االعتراف بأن المتمرداإل

لذلك حشدت روسيا في ، سميميم الى فيينا لمحاكمتيم ىناكعيد النمسا والمجر في سراييفو وعدم ت
آب  الثالث منلمانيا في دفع ألصربيا، وىذا ما  حميفة   صفتياتموز جيشيا ب الحادي والثالثين من

شرارة  ذكاءيا بإلمان، كما قامت أالحرب عمى روسيا وحميفتيا فرنسا وا عالن أيضا   الى تعبئة جيشيا
بريطانيا قدمت عمى اختراق حياد بمجيكا واحتالليا، مما دفع عندما أولى يران الحرب العالمية األن

، ونتيجة لعدم بسحب قواتيا من بمجيكالمحكومة االلمانية طالبتيا فيو نذار شديد الى توجيو إ
 في اوبنيايم خذأ، ف(2) م1114 آب الرابع منرسميا  في  عميياعمنت بريطانيا الحرب استجابتيا أ 

 تمك لنجاح ضروريين عاممين بأن ورأى لمانيةاأل الدعاية مخططات صياغة عمى يعمل ثناءاأل تمك
 التعاون  تعزيز ىو ولاأل العامل وروسيا، وفرنسا بريطانيا تستعمرىا التي المناطق في الدعاية
 المتطرفة والقومية سالميةاإل المنظمات نشاءإ دعم ىو والثاني العثمانية، والدولة لمانياأ بين الوثيق

لماني العثماني المشتركة المتمثمة نطالقا  من مصالح التحالف األ، إالوفاق لدول عدائيا في
و  ، والرغبة المشتركة في مواجيةالعثمانية من خطر التقسيم من جيةبالمحافظة عمى كيان الدولة 

   .(3)خرى رق من جية أفي الش وىيمنتيا ضعاف نفوذىاوا   ىزيمة دول الوفاق

لمانية ر ليقوم بتقديميا الى الحكومة األشكل مذكرات وتقاري ىوبنيايم مخططاتو عمأ نَ َدو   
م الى 1114آب  الثامن عشر منين بتاريخ مذكرتَ  ، وفي ىذا السياق كتبرةفي برلين مباش

لماني بخطة منسقة تقوم عمى ضرورة دعم المجيود الحربي األ، أكد فييما بتمان ىولفغالمستشار 

                                                           

 

(1) McMeekin , Op. Cit, p. 90 .  

(2) Gossman, Op. Cit, p. 81 .  

(3) Jules Stewart , The Kaiser's mission to Kabul, I.B Tauris, London, 2014, p. 30 .  
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ولذلك الغرض  ،يصاليا الى الشعوب االسالميةة وا  عمى ترجمة أخبار الحرب الى لغات مختمف
 جامعاتال و اقترح اوبنيايم توظيف المحاضرين المسممين المذين يعممون في معاىد االستشراق

 . (1) لمانيةاأل

وتسميح الجماعات االسالمية الصوفية لمانيا بتجييز ن تقوم أيو عمى أكما أكد في مذكرتَ  
لمانية المنفيين كالخديوي ن تدعوا الحكومة األ، وأليبيا واليمن والسودان المتشددة الموجودة في

التمرد والكفاح  ، وأن ترفع مستوى لمحصول عمى تأييده الميم المصري المخموع عباس حممي الثاني
ن خالل الشمال االفريقي وفي روسيا واليند مفي بمدان  وبريطانيا ضد فرنسا االسالمي والقومي

، وتنظيميم وروبالذين يعيشون في استانبول وأبناء تمك البمدان المبعدين بسبب االحتالل وادعوة أ
، كما ح بالتعاون مع الحكومة العثمانيةبالمال والسال ودعميم عمى شكل لجان ثورية وتشجيعيم

 حبيب هللافغانستان مير أة من خالل تحريض أأوصى بأن يكون الوصول الى اليند البريطاني
فغاني مير األنيايم بأن األ، حيث رأى اوبفغانالمسممين األعمى غزوىا بواسطة جيش من  (2)خان

 . (3) لف مقاتل مسمم مسمحأ 54-44ن يجيز حوالي يمكن أ

بإنشاء ذن ، فقد منحو اإللماني بمخططات اوبنيايم الطموحةاالالمستشار ونتيجة إلعجاب  
نتاج منشورات بترجمة أخبار الحرب وا   لمانية يقوماأل وزارة الخارجيةصغير داخل  وترأس مكتب

لعثمانية نحاء العالم االسالمي بالمغات العربية وا، وتوزيعيا في أ(4)أللمانيا الدعاية المؤيدة 
 في كبير بشكل يساىم اوبنيايم صبحأ 1114 يمولأ ومنذ ،(5) ردية والصينيةوالفارسية والتترية واأل

                                                           

(1) Jacob M. Landau, Pan–Islam history and politics,  Routledge, London, 2016, p. 
105.     

(، ُٝل ك٢ ْٛو٘ل، 1091-1889(: ٗغَ ػجل اُوؽٖٔ فبٕ أ٤ٓو أكـبَٗزبٕ )1010 -1882ؽج٤ت هللا فبٕ )( (2

ٛواف أُزؾبهثخ ٍٛٞ ٓلح اُؾوة اُؼب٤ُٔخ ُٞاُلٙ، ٝاُزيّ اُؾ٤بك رغبٙ األ فِلبً  1091ٓبهح اكـبَٗزبٕ ػبّ ئٝر٠ُٞ 

ُٔب٤ٗخ ُغنثٚ ا٠ُ عبٗجٜٔب، رْ زٜب ًَ ٖٓ اُؾٌٞٓخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝاألاُغٜٞك اٌُج٤وح اُز٢ ثنُ، ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٠االُٝ

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1010اؿز٤بُٚ ك٢ ٓوبٛؼخ ُـٔبٕ 

، 2915(، ٌٓزجخ ؽَٖ اُؼٖو٣خ، ث٤وٝد، 2914 – 1099كإاك ٕبُؼ ا٤َُل، أػظْ األؽلاس أُؼبٕوح )

ٓ00 . 
(3) McMeekin, Op. Cit, p. 91 . 
(4) M. Mckale , War by revolution, p. 59 . 
(5) M. Landau, Op. Cit , p. 105 . 
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 Karl Emil Schabinger) فون شوفنغن رشابنغ إميل كارل دارتوإ في ويساعده تكاليفو، تأمين

Von Schowingen)  
(1)

 Eugen) متفوخ يناويغ الشرقية الشؤون  في والباحث ،

Mittwoch)(2)، وتقارير صحفمطبوعات  نشرب عديدة تمثمت ميمات عاتقو عمى أخذ وقد 
 في الثورية النشاطات شعالا  ، و لمانيةاأل الخارجية االستخبارات في فعال بدور والقيام الحرب،

  .  (3)سالمياإل العالم من محددة ماكنأ

بعدد من برلين  في اجتمعف ،مخططاتو كل جيد ومصدر ممكن لتنفيذ اوبنيايمستغل ا  
 خالليم لجنة االستقالل الينديةشكل من ، و ن لمتعاون مع المانياكانوا مستعديالمذين  الثوار الينود
 في برلين 

فضل الوسائل وزارة الخارجية االلمانية بشأن أ لىتقدم المشورة إ لجنة وطنية بوصفيا، (4)
تمك المجنة  ينظم أوبنيايم وأخذ، (5)لنشر دعايتيا الحربية في اليند بما في ذلك الدعاية االسالمية 

الطمبة الجامعيين الذين يعيشون في برلين ولى األتجنيد مجموعتين من الينود ضمت ل من خال
المتطرفين البنغال فتشمل ، أما المجموعة الثانية لمانيا في الحربالمتعاطفين مع أ خرى والمناطق األ

، وقد تمكن سيامياجرة في غرب أمريكا و شرق آ، مع تأييد واسع من قبل الجاليات اليندية الوالسيخ
، فمن سويسرا ماكن مختمفةمن أ عضاء الى صفوف المجنةمن تجنيد العديد من األ اوبنيايم

(Chatto phadhyaya)بادياي استطاع تجنيد الناشط البنغالي تشاتو
 والمنفي من جنوب اليند، (6) 

                                                           

، ٝاُن١ فِق ك٢ ٝىاهح اُقبهع٤خ أُٔب٢ٗ ٓزوعْكثِٞٓب٢ٍ ٝ(: 1068 – 1888ٖ )ـّبث٘ـو كٕٞ ّٞك٘ ((1

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1015ا٠ُ اٍزبٗجٍٞ ػبّ  أٝثٜ٘ب٣ْ ك٢ هئبٍخ هَْ ًٝبُخ أفجبه اُْوم ك٢ ثو٤ُٖ ثؼل رٞعٚ اٝثٜ٘ب٣ْ

 . 04ٍ٘ٞ، أُٔب٤ٗب ٝاالٍالّ . . .، ٓ 

  ٣٘ظو : ُِٔي٣ل ٓزقٖٔ ثزبه٣ـ اُؾٚبهح أُٖو٣خ ك٢ عبٓؼخ ثو٤ُٖ،أ٣ٝـ٤ٖ ٓزلٞؿ: أٍزبم   ((2
- Jefferson Adams, Historical dictionary of German intelligence, Toronto, 2009, p. 
314. 
(3) M. Mckale , War by revolution, p. 67 . 
(4) Kris Manjapra, Age of entanglement : german and Indian intellectuals across 
empire, Harvard university press, Cambridge- Massachusetts, 2014, p. 88 . 
(5) Shiraz Maher, Ties that Bind: How the story of Britain’s Muslim Soldiers can forge 
 a national identity, London , 2011, p. 30 .  

ٓإٍَبً  ٕجؼ ٝاُلٙأ، ٝثؼل ٤َٓوح ػ٤ِٔخ هائؼخ َٕ ث٘ـب٢ُأّ ك٢ ػبئِخ ٖٓ 1889بّ ُٝل ػرْبرٞ ثبك٣ب١:  (6)

ً ك٢ رْثبكآٝٓل٣واً ٤ٌُِخ ؽ٤له  ٍبهٝع٤ٖ ٗب٣لٝ ، أٓب ّو٤وزٚ ك٢ٜ ٤ٌَ أُإرٔو ا٢ُ٘ٛٞ اُٜ٘ل١، ًٝبٕ ٗبّطب

(Sarojini Naiduاّزٜود ث )ا٤ٍن ٓغ أُٜبرٔب ؿبٗل١ ك٢ ؽِٔخ ّبػوح ٝثؼل اُؾوة ػِٔذ ثٌَْ ٝص ٕٞلٜب= 
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(1)(Champak Raman Pillai) مان بياليرا جامباك اليند
لمانيا قام بتجنيد المؤرخ وفي أ ،

 ( Marthe Prabhakar) براباكار و ،(Bhupendranath Dutta)  تاو بوبيندرانات د اليندي

(2) . 

ت التمرد حركا لى الواليات المتحدة من قادةكما انظم الى المجنة بعض الينود المياجرين ا
والعضو المسمم مولوي بركة هللا  ،(3)(Tarak nath Das) ناث داس في اليند وىما طارق 

(Maulvi Barakat Allah)
وعمى الرغم من الحماس الكبير الذي تميز بو اولئك االعضاء  ،(4)

لكنيم كانوا مبتدئين في السياسة لذلك فقد كثف اوبنيايم من جيوده لالتصال بثوار أكثر خبرة 
القومي اليندي ىو و الى المجنة تجنيد أحد الشخصيات البارزة  منفتمكن  (5)بالتخطيط والتنظيم 

 Har Dayal)) ىار دايال 
 تتمثل بالتحريض عمى التمردالتي المجنة ميام وحدد اوبنيايم ، (6)

                                                                                                                                                                                     

، ُِٔي٣ل 1090خ ا٠ُ ػبّ ، ٣ٝؼٞك رج٢٘ رْبرٞ ثبك٣ب١ ُِٔجبكئ اُضٞه٣ق( ك٢ ٓغبثٜخ االؽزالٍ اُجو٣طب٢ٗػ٘ ال)= 

 :٣٘ظو

- Antony Best, Britains retreat from empire in east Asia 1905 – 1980, Routledge, 
London, p. 26 .    

ً ُٔغٔٞػخ ٤٘ٛٝخ ك٢ ٓل٣٘خ ى٣ٞه٣ـ االُٔب٤ٗخ رعبٓجبى هآبٕ ث٤ال١:  ((1 ٠َٔ) ُغ٘خ اُٞالء ُِٜ٘ل ًبٕ هئ٤َب

ُِٔي٣ل ( اُز٢ ثلأد ثبُْ٘و هجَ اٗلالع اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ، (Pro India، ٝٗبّواً ُٔغِخ اُٞالء ُِٜ٘ل اُل٤ُٝخ(

 ٣٘ظو:

- Emily Clara Brown, Har Dayal: a portrait of an Indian intellectual, Doctoral 
Dissertation, the University of Arizona, USA, 1967, p. 341 . 

زٜٖ اُزله٣ٌ ك٢ عبٓؼخ االُٔب٤ٗخ، صْ آ Heidelberg)ٛبُت ٛ٘ل١ كهً ك٢ عبٓؼخ ٛب٣لُجوؽ )ثواثبًبه:  (2)

 :٣٘ظؤُِي٣ل ، ك٢ أُب٤ٗب (Dusseldorfك٣َِٝلٝهف )

- Thomas G. Fraser, Germany and Indian revolution 1914-1918, Journal of 
contemporary history, Vol. 12, No. 2, New York, 1977, p. 257 . 

، ٝكهً ُضالصخ كٍٖٞ 1098ٓو٣ٌب ٓ٘ن ػبّ ٤٤ٖ٘ٛٞ اُٜ٘ٞك أُجؼل٣ٖ، ػبُ ك٢ أؽل اُ( ٛبهم ٗبس كاً: أ3)

ّ، 1014ٓو٤ٌ٣خ ك٢ ؽي٣وإ ّ، ٝؽَٖ ػ٠ِ اُغ٤َ٘خ األ1014ا٠ُ  1012ّكها٤ٍخ ك٢ عبٓؼخ ًب٤ُلٞه٤ٗب ٖٓ 

 ُِٔي٣ل ٣٘ظو: 

- Brown, Op. Cit, p. 343 . 

(4)  Richard J. Popplewell, British intelligence and the defence of the Indian empire 
1904- 1924 , Frank Cass, London, 1995, p. 177 . 
(5) G. Fraser, Op. Cit, p. 257 . 

ػوف ثأٗٚ ه٢ٓٞ ٛ٘ل١ ٓزؾٌٔ كول ًبٕ ُٚ كٝه ك٢ ر٤ٌَْ ؽية رٔوك (: 1030-1884)ٛبه كا٣بٍ  (6)

((Ghadr  ّالف ٖٓ ا٤َُـ اُن٣ٖ ًبٗٞا ٣ؼِٕٔٞ آْٗطخ كػب٣خ ه٤ٓٞخ ث٤ٖ أًٝبٕ ُٚ  ،1013ك٢ ٍبٕ كوا٤ٌََٗٞ ػب
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مى الجبية الغربية ع ثارة التطرف في بين صفوف الجيش اليندي المنتشرندي من خالل إالي
ثورية التي منشورات اليصال ال، وا  لموجودين في مستعمرة اليند نفسيا، وفي رفاقيم اوسطوالشرق األ

لى المطالبة بحق ود إن تحمل تمك المنشورات طابعا  سياسيا  تدعوا الينأ، عمى في برلينإعدادىا يتم 
    . (1)البريطانيتقرير المصير والتحرر من االستعمار 

الثوار الينود باالتصال من لجنة االستقالل اليندية بمساعدة تمكنت وزارة الخارجية االلمانية  
من  فقد تحولت السفارة االلمانية في واشنطن الى مركز لمتواصل بين الثوار ،في الواليات المتحدة

قام  من جية أخرى، و يعممون لصالحيا في الشرق االوسط والوزارة والوكالء الينود الذين جية
 ( (Franz Von Papenالسفير االلماني في واشنطن فرانز فون بابن

عات الجمابتنظيم عمل  (2)
من السفر بين الواليات موال وأوراق المرور المزورة التي مكنتيم من خالل تقديم األ الثورية اليندية

لمانية تصل الى اليند لتجييز الشباب الثوري خذت شحنات األسمحة األثم أ وروبا وآسياالمتحدة وأ
 . (3)سقاط حكومة االحتاللي يسعى الى إالذ

                                                                                                                                                                                     

٣خ اٗلالع كا٣بٍ ا٠ُ اُٜ٘ل ك٢ ثلا ، صْ ػبك ٛبهـوث٢ ُِٞال٣بد أُزؾلح االٓو٤ٌ٣خٓياهػ٤ٖ ك٢ اَُبؽَ اُ ٕٞلْٜث

 :، ُِٔي٣ل ٣٘ظو٤٤ٖ، ٝؽبٍٝ ر٘ظ٤ْ صٞهح َِٓؾخ ٙل اُجو٣طبٗاُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ
- Brown, Op. Cit, p. 1 . 
(1) Olusoga, Op. Cit, p. 301 . 

 ٝاّ٘طٖ، ك٢ اُؼٌَو١ أُِؾن ٖٓ٘ت ّـَ ُٔب٢ٗ،أ ٝكثِٞٓب٢ٍ ٤ٍب٢ٍ(: 1060 -1880كواٗي كٕٞ ثبثٖ ) ((2

كزْ اٍزلػبئٚ ُِقلٓخ اُؼٌَو٣خ ػ٠ِ اُغجٜخ اُـوث٤خ  ثبُزغٌَ، ارٜبٓٚ ثَجت ثؼبكٙئ ٝرْ اال٠ُٝ، اُؼب٤ُٔخ اُؾوة هجَ

ٍب٤ُت ٓقزِلخ إلؽلاس اُغٜبك ٝهل هلّ رِي اُزوبه٣و ا٠ُ ٤ٛئخ ٔٞػخ ٖٓ اُزوبه٣و اُز٢ ر٤ْو ا٠ُ أٝٛ٘بى أػل ثبثٖ ٓغ

 ٜٗب٣خ ؽز٠ كَِط٤ٖ ك٢ اُواثغ اُؼضٔب٢ٗ اُغ٤ِ هًبٕأ ٤ٛئخ هئ٤ٌ ٖٓ٘ت ّـَاالهًبٕ اُؼبٓخ االُٔب٤ٗخ، صْ 

 رؼ٤٤٘ٚ رْٝ ّ،1031 – 1021 ٖٓ اٍُٞط٢ اٌُبص٢ٌ٤ُٞ اُؾية ك٢ ا٢٘٤ٔ٤ُ اُغ٘بػ ػٖ ٗبئجبً ٕجؼ صْ أ ،اُؾوة

 ً  ٝهل اال٠ُٝ، اُؼب٤ُٔخ اُؾوة رؼ٣ٞٚبد ككغ ػٖ أُب٤ٗب رٞهق ػٖ ػِٖكأ ٤ٔبه،ك عٜٔٞه٣خ ػٜل ك٢ ُِٞىهاء هئ٤َب

ً  ٛزِو رؼ٤٤ٖ ؽٍٞ ٛ٘لٗجوؽ االٓجواٛٞه ٓغ ارلن كول ا٤ُٜب، ٛزِو ٣ٖبٍئ ك٢ ٤َُبْٛ اُٞىهاء هئبٍخ ٖٓ اٍزوبٍ  هئ٤َب

 : ٣٘ظو ُِٞىهاء،

 - C. L. Sulzberger, German Preparations in the Middle East, Foreign Affairs, Vol. 20, 
No. 4, USA, 1942, p. 664 ;  

 . 116 -115، ٓ ٓ 3اُقٞٗل، أُٖله اَُبثن، ط

 
(3) M. Mckale, War by revolution , p.p. 78 - 79 .  
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ء عمى توصيات بنا القيادة األلمانية قررتشعال نيران التمرد وتزامنا  مع إرسال األسمحة وا    
المكمفة بإقناع  ،فغانستانالبعثة الدبموماسية الى أ رسالبشأن إ دولة العثمانيةالتنسيق مع ال ،وبنيايمأ

 نغنيايمففون  ، حيث دعم السفير االلماني في استانبولحبيب هللا خان باليجوم عمى اليندمير األ
Wangenheim) Von) 

دعى بأنو كان الحرب العثماني أنور باشا الذي ا وزير ، وجية نظر(1)
مستعد ألي عممية عدائية ضد بريطانيا  ميربيب هللا وأن األفغاني حمير األعمى اتصال دائم مع األ

البعثة الى بالد فارس وضعت وزارة الخارجية في برلين لجنة خاصة لتنظيم  ، لذلكوروسيا
 (2)(Ernst Jaeckh) رنست ياكولى جانب آ، إتمك المجنةحد أعضاء أكان اوبنيايم ، و فغانستانوأ

بشأن بعثة  في مقر وزارة الخارجية وفي يوم انعقاد اجتماع المجنة ،(3) العثمانية لمشؤون  مستشاره
ي بوشير لماني فالقنصل األ (4) (Wilhelm Wassmus)فاسموس فيميمم فغانستان زار أ

                                                           

، فلّ ا٠ُ اٍزبٗجٍٞاُضب٢ٗ، ٍٝل٤وٙ ك٤ِِْٜ  االُٔب٢ٗ ٓجواٛٞهأؽل هعبٍ اال (:1015 – 1012ّكٕٞ ك٘ـٜ٘ب٣ْ )( 1)

عٔغ ث٤ٖ ٓجبكئ  ٝاُؾٌٞٓخ االُٔب٤ٗخ ك٢ ٍلبهارٜب ك٢ ًٞثٜ٘بؿٖ ٝٓله٣ل ٝاص٤٘ب ٝا٤ٌَُٔي كبًزَت فجواد ص٤ٔ٘خ، 

، ٝهل عبء ا٠ُ اٍزبٗجٍٞ ُٝٚ ؿب٣خ ٣َؼ٠ ٝهائٜب ٢ٛٝ رأ٤ًل ٝٙٔبٕ ب٤ٍخا٤َُ ُجو٣طب٤٤ُٖٗٔبٕ اُؾوث٤خ ٝؽٌ٘خ ااأل

  : ، ُِٔي٣ل ٣٘ظووةَٓبػلح اُؾٌٞٓخ اُؼضٔب٤ٗخ ألُٔب٤ٗب ك٢ اُؾ

ثؾبس، ًبك٢ٔ٣ ُأل، أُوًي األكإاك ٕوٝف: وعٔخٍزبٗخ، رٓو٢ٌ٣ ك٢ اال، ٓنًواد اَُل٤و األٛ٘و١ ٓٞهؿ٘ضٞ

 . 14د ، ٓ . ، ك ً٘لا -رٞهٝٗزٞ
، ٝثلأ ٤َٓورٚ 1885ّاالُٔب٤ٗخ ػبّ Urach) ٝهاؿ )أُٝل ك٢ ٓل٣٘خ (: 1050 -1885)٣بًٚ  هَٗذآ( 2)

، صْ ر٠ُٞ ٖٓ٘ت هئ٤ٌ رؾو٣و ٕؾ٤لخ 1800ٖ كهاٍزٚ ُِلًزٞهاٙ ك٢ ػبّ االؽزواك٤خ ثؼل االٗزٜبء ث٘غبػ ٓ

االٗزٜبء ٖٓ ّ ، ٝثؼل 1012( ألًضو ٖٓ ػول ٖٓ اُيٓبٕ ؽز٠ ػبّ ٤ٗHeilbronner- Neckarٌبه ) –ٛب٣ِجوٕٝ 

ػبّ  ٓ٘ن هؽِخ ثؾو٣خ ُٜب ًبٕ هل مٛت ك٢جواٛٞه٣خ اُؼضٔب٤ٗخ، ؽ٤ش ٓػِٔٚ ك٢ اُٖؾ٤لخ ًوً اٛزٔبٓٚ ثبإل

فن ٣َزقلّ ػالهبرٚ ٝهلهارٚ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ اُؼالهبد اُو٣ٞخ أ، صْ ه اٛزٔبٓٚ ثبُْؼت اُزو٢ً ٝصوبكزٚ، ٝهل 1098ٞٛ

وذ ه٤بّ رؼي٣ي اُزؾبُق االُٔب٢ٗ اُؼضٔب٢ٗ ك٢ اَُ٘ٞاد اُز٢ ٍجعَ أُٔب٤ٗب ٝاُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٖٓ أٖ ك٢ ًَ ٌٓبٕ ٓ

 : ، ُِٔي٣ل ٣٘ظوص٘بء اُؾوةأاُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ ٝ

- George Griffin, Ernst Jackh and the search for German cultural Hegemony in the 
ottoman empire, Master Thesis, Bowling Green state University, Ohio-USA, 2009, p.p. 
3- 4. 
(3) M. Mckale, War by revolution, p. 79 . 

ا٠ُ ّؼجخ اُزوعٔخ اُزبثؼخ ا٠ُ  1096، اٗز٠ٔ ٓ٘ن ػبّ 1889ُٝل ػبّ (: 1031 – 1889كبًٍٔٞ )ك٤ِِْٜ  ((4

ثالك كبهً ٠ُ ئ 1090ٓلؿْوو صْ اٗزوَ ٓ٘ن اُؼبّ ٍٝ ػَٔ ُٚ فبهط ثالكٙ ك٢ أ، ًبٕ ُٔب٤ٗخٝىاهح اُقبهع٤خ األ

ً ًبٓالً ك٢ ٖٓ٘جٚ ٤ُ٘وَ صب٤ٗخً ا٠ُ ٓلؿْوو صْ ػبك ثؼل ـَ ٖٓ٘ت ٢ًٝ هَٖ٘ ك٢ ٤ٓ٘بء ثّٜٞو٤ُْ ، كو٠ٚ ػبٓب

ْٗٞة اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ عبة ، ٝك٢ ؿٕٚٞ االّٜو اُز٢ ٍجوذ ٘ٞاد ا٠ُ ثّٜٞو هٖ٘الً ٛنٙ أُوحصالس ٍ
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ببالد فارس لذلك تم  معرفةو  خبرةكثر ىو األفاسموس  نعمى أ جماعوتم اإل ،رؤسائو في الوزارة
 متجية   1114 واخر شير آبمى التو عضوا  في البعثة وقائدا  ليا، فتحركت من برلين أاعتماده ع

 اتاالمداد تأجيلو  ،من االفتقار الى التنسيق والتسرع، وعانت البعثة منذ البداية الى استانبول
 . (1)بالمعدات واالسمحة

الرابع من الى اوبنيايم في  التخمي عن قيادة البعثة فكتب فاسموسبسبب قمة التنسيق قرر 
 Oskar Ritter) أوسكار ريتر فون نيدرمايرىو قيادة اللمواصمة  المناسببأن الشخص  يمولأ

V. Niedermayer)  (2)،  وتنقالتو في بالد فارس فاسموس متتبعا  ألسفار نيدرماير كانفقد ،
ينة صدقاء في كل مدلو الكثير من األو باحثا  فقد كان نيدرماير بنيايم الكثير من مؤىالتو، وذكر ألو 

سكان  قبل صبح معروفا  منالفارسية والروسية وأويجيد المغة  ،ثرياءحتى في اليند ومنيم األ
 .(3)الحدودية ألفغانستان بشكل وثيق المناطق

نضمام الى البعثة يمول إلقناعو باالخالل شير أ أرسل اوبنيايم مبعوثا  خاصا  الى نيدرماير
لمانية في فوج المدفعية األ ا  ضابط وصفو، وكان حينيا يؤدي عممو بانستانفغالمتوجية الى أ

                                                                                                                                                                                     

، ٝإجؼ ٝعٜبً ٓأُٞكبً ك٢ أُ٘طوخ ثوى ىػٔبئٜبأهبّ ارٖبالً ٝص٤وبً ٓغ أ٣وإ، ٝبًٍٔٞ ٓ٘بٛن اُؼْبئو ك٢ ع٘ٞة اك

 ٣٘ظو :ُِٔي٣ل 

، هٍبُخ 1033ّ –ٝافو اُووٕ اُزبٍغ ػْو أ ُٔب٤ٗخ ٓ٘ناأل -٣وا٤ٗخ ، اُؼالهبد اإلاُؼب٢ٗ ٤ٍٔوح ػجل اُوىام ػجل هللا 

 . 192ّ ، ٓ 1001عبٓؼخ ثـلاك ،  –، ٤ًِخ ا٥كاة ْٓ٘ٞهحٓبعَز٤و 

 . 268، أُٖله اَُبثن ، ٓ ٤ٛوكث٢( 1)

ً  ُٔب٢ٗ ٣جِؾ ٖٓأصبه آٛٞ ػبُْ (: 1048 – 1885اٌٍٝبه كٕٞ ٤ٗلهٓب٣و )( 2) ، اُؼٔو آٗناى رَؼخ ٝػْو٣ٖ ػبٓب

ً ك٢ أُلكؼ٤خ اال ً ػب٤ُبً ًبٕ ٙبثطب ً رؼ٤ِٔب كول كهً اُغـواك٤ب ٝكوٚ اُِـبد ك٢ عبٓؼخ ا٣والٗغٖ  ،ُٔب٤ٗخ ٝٓزؼِٔب

ً إٔ ٓؾجبً ُِْوم، عبٍٍٞبً اٝثٜ٘ب٣ْ ًبٝٛٞ ٓضَ  االُٔب٤ٗخ  رؼِْ ػ٠ِ ٣ل أَُزْوم عٞهط عبًٞة أُزقٖٔ  ،ؽ٤بٗب

ثبُضوبكبد اَُب٤ٓخ، رْ افز٤به ٤ٗلهٓب٣و ُو٤بكح ثؼضخ )اُؾوة أُولٍخ( األُٔب٤ٗخ ا٠ُ ثالك كبهً ٝأكـبَٗزبٕ ٝاُز٢ 

 :٣٘ظؤُِي٣ل  ٍوبٛ اُؾٌْ اُجو٣طب٢ٗ ك٢ اُٜ٘ل. ا٠ُ ًَت َٓبػلح رِي اُوٟٞ ألعَ ئ رٜلف

- Thomas L. Hughes, The German mission to Afghanistan 1915-1916, Germany 
studies review, Vol. 25, No. 3, Maryland, USA, 2002, p. 455 ; 
- Sean McMeekin, The Islamic-Israelite World, Common Knowledge, Volume 19, 
Issue 2, Duke University Press, NC- USA, 2013, p. 278 . 
(3) McMeekin, The Berlin- Baghdad … , p. 216 .   



 ....  االوىل انعامليت احلزب خالل االملاويت اندعايت يف اوبىهايم انفصم انثانث: دور

 106 

لماني وقد ة الجيش السادس األمر تحت إ ،من مدينة نانسيالمرابط عمى الخطوط الدفاعية القريبة 
عمى التنسيق  ، مما يدلمن قبل قيادتو العسكرية عمى الطمب بعد السماح لو موافقتو نيدرماير أبدى

نجاح الدعاية من أجل إ لماني وبين وزارة الخارجيةيش األركان العامة لمجالعالي بين ىيئة األ
ب ، الى جانالى أفغانستان الذين يثق بيم ،(1) صر عمى اصطحاب مجموعة من رفاقووأ، لمانيةاأل

ما م وحال1114يمول نيدرماير نحو استانبول في أواخر أ، فتوجو المجنةعمييا  تخرى وافقشروط أ
السيما جو بعثتو و م بدأت المتاعب والعراقيل توا1114 وصل الى البوسفور في أوائل تشرين األول

ير من وصولو الى رسالة الى اوبنيايم بعد وقت قص نيدرماير ، فقد كتبنور باشامن قبل أ
كما اشتكى من الالمباالة من قبل السفير  تراك،أوضح فييا قمة الثقة من جانب األ استانبول،

، (2)وبنيايمان ذلك آخر اتصال بين نيدرماير وأ، وكنغنيايم تجاه بعثتوبول فااللماني في استان
م من استانبول الى 1114فقد انطمقت في كانون االول  بالرغم من ذلك واصمت البعثة طريقيا

لمانيا ، وفي بغداد تركيم فاسموس، ييا خمس وعشرون عسكريا  أالى بغداد وقد انظم الحمب ومنيا 
  .(3)ليواصل نيدرماير قيادة البعثة نحو ايران

  م :9191ول يف تشزيه األ تاوياألمل احلكىمتإىل  وبىهايممذكزة أثاويًا: 

بتمان ىولفغ مذكرة االلماني المستشار م الى 1114ول في مطمع تشرين األ رفع اوبنيايم 
لكيفية  ىم واألكثر تحديدا  ، وتعتبر تمك المذكرة األ"عدائناالبالد االسالمية الخاضعة ألإثارة بعنوان " 

 بصفتو خميفة ستغالل الجياد االسالمي المقدس و السمطان العثمانيمحاربة دول الوفاق عبر إ
                                                           

ٛجبء ػٌَو٤٣ٖ  أ، ْٜٝٓ٘ جبٛ  ٖٝٓٔ ُْٜ فجوح ك٢ أُزلغواد، ٝث٤ْٜ٘ ٖٓ ىٓالئٚ اُٚػلكْٛ فَٔخ ػْو (1)

ٖ االٓجواٛٞه ؽِٔٞا ٓؼْٜ هٍبُخ ٓٞهؼخ ٓ ٝهل ،ٍٕٞ كبه٤ٍخأ، ٝٓزوع٤ٖٔ ٖٓ Fritzأؽلْٛ أفٞٙ ٣ٝلػ٠ كوري 

اُنٛت ٝا٤ُٔلا٤ُبد ا٤ٌُِٔخ، ٝاُج٘بكم ٓضَ ٤ٔ٘خ ا٠ُ عبٗت اُٜلا٣ب اُض كـبَٗزبٕ "ؽج٤ت هللا فبٕ"أ٤ٓو أاالُٔب٢ٗ ا٠ُ 

 ٣٘ظو : ُِٔي٣ل ،االُٔب٤ٗخ

 - McMeekin, The Berlin- Baghdad . . ., p. 212 . 

(2) Ibid, p. 217 . 

ثـلاك،  ٓطجؼخ ػٖبّ، روعٔخ: كبهٝم اُؾو٣و١، ،1ط هعبٍ ٝٓواًي هٟٞ ك٢ ثالك اُْوم، ،( كو٣زي ؿوٝثب3)

1080 ٓ ،8. 
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في بداية المذكرة عمى ضرورة تنشيط التعاون مع  ، لذلك ركز اوبنيايم(1)سمو الدعاية بإ ونشر
 :قال ، حيث ودعائيا   الدول العثمانية عسكريا  

راضي االسالمية ضد أعدائنا ىو تنشيط التعاون مع إلثارة الثورة في األ ىم إن الشرط األ"

جل أ بالمال والرجال والعتاد، من، يجب عمينا دعميم ... ن "الخميفة"تحت راية السمطا عثمانيينال

 . (2) " الحصول عمى نتائج مرضية

شعال الثورة في من خالل إ بمصالح بريطانياضرار حدد اوبنيايم في مذكرتو كيفية اإلكما  
 :رسال حممة عثمانية الى مصر، قائال  ند وا  الي

. بريطانيا في اليند سيتزعزع مركز بغزو مصر وتندلع الثورة لعثمانيون عندما يقوم ا"

ن ترسل عمى األقل نصف غط عمى الحكومة في لندن ويجبرىا إما أسيضالرأي العام فييا 
ستثمارىا لمماليين فضاًل عن إ ،المقيمين ىناكمواطنييا جل حماية مياه اليند من أالى سطوليا أ

لن بريطانيا و يمكن التوقع بأن ، أالمحافظة عمى مكانتيا في العالم موال البالد من أجلأمن 

 .(3)"السالم وفق الشروط المواتية لنا ذلك مما يجبرىا عمى عقدتكون قادرة عمى تحقيق 

رأى اوبنيايم بأن نجاح الحممة العثمانية عمييا والتي من  السيطرة عمى مصر وبشأن  
كبير  تمردو  ،ثارة ثورات ضخمة في الداخللى إفييا، ستؤدي إ دورا  كبيرا  أن يكون لمبدو المحتمل 

وقطع البريطانية غالق قناة السويس أمام السفن إبما يتسبب ، مصري  -في صفوف الجيش االنجمو
 . (4)تصاليا مع اليند إ

                                                           

 .  85، ٓ . . .ّ ٍالُٔب٤ٗب ٝاإلأ، ٍ٘ٞ( (1

(1) Quoted in: Gossman, Op. Cit , p. 83 . 
(2) Quoted in: Ibid, p. 84 ; Eugene Rogan, Rival jihads: Islam and the Great War in the 
Middle East, 1914–1918, Journal of the British Academy, Vol. 4, London, 2016, p. 3 . 
(3) Gossman, Op. Cit, p. 85 . 
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يؤيدون ، زىر والجماعات االسالميةمماء األومن ضمنيم عبأن جميع مسممو مصر وأكد 
قباط بأن األ أشار وفقا  لمعموماتو ، فيماالبريطانيينبلمانيا، كرىا  أحميفتيا  الدولة العثمانية و

كسب  أىميةوبنيايم من مخططاتو أ لم يستثن  كما ، يؤيدون دول الوفاق واألرمن سوريةمسيحيو و 
 أوضاع في التأثير عمى ة، والطريقتين السنوسية والميديالخديوي المخموع عباس حممي تعاون 
الخبراء والمستشارين األلمان، بدعم من و ن مصر بأيدي العثمانييعودة ن ، وخمص الى أمصر

  . (1)ب كميايغير مجرى الحر س

بل ، وس  ن أن تؤديو بالد فارس وأفغانستانفي مذكرتو أىمية الدور الذي يمكأوضح كما 
ممفتا  انتباه  ،(2)لمتعاون في كال المجالين العسكري والدعائي مع قوى الوسط  اقناع حكاميم

فيو  ، تكون فغانستان في حمف واحدفارس وأبالد جمع الدولة العثمانية و ضرورة لى إالمستشار 
الذي  البري  الجسر ، وتكون بالد فارسمياجمة اليند وطرد بريطانيا منيافغانستان رأس حربة لأ

ىدة بين استانبول ن يسبق ذلك عقد معاأ ورأى أوبنيايمفغانستان، ية الى أتعبر عميو القوات العثمان
فغانستان الى دول ، واعتبر أن إنضمام أزالة الشكوك فيما بينيمامن أجل إلمانية وطيران بوساطة أ

دي الى ذلك التحالف الثالثي سيؤ ، وأن نجاح (3)ىم لحظة من لحظات الحرب سيكون أ الوسط 
، وتوجيو حممة عسكرية الى من خالل مناشدة التضامن االسالمي، تعزيز االنتفاضة في اليند

–بار شركة النفط االنجمو طرة عمى آ، تكون ميمتيا السيراضي الشمالية الغربيةواأل لعربيالخميج ا
سطول قطع إمدادات النفط عمى األ والمصافي النفطية ومن ثم ومستودعات التخزينفارسية 
  . (4) في الخميج البريطاني

بأنو حالما يتم القضاء عل أسطوليا في  توقعاتو اوبنيايم أعطىأما بالنسبة الى روسيا فقد 
، كما اقترح لثورة وال سيما في القوقازسوف يقومون باليا سود، فإن المسممين الخاضعين البحر األ

، وعمى المنوال نفسو وسيا، تدمير منابع النفط في باكوي نشاط عسكري عثماني ضد ر أن يسبق أ
                                                           

 . 85، ٓ  . . .  ٍالُّٔب٤ٗب ٝاإلأ، ٍ٘ٞ ػجل اُوؤٝف ((1
(2) Gossmsn, Op. Cit , p. 85 . 

 . 86، ٓ . . . ٍالُّٔب٤ٗب ٝاإلأ، ٍ٘ٞ ((3

(4) Gossman, Op. Cit , p. 86 . 
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بب سياستيا التعسفية تجاه اعتقد اوبنيايم بسيولة تحريض مسممي المغرب ضد فرنسا وذلك بس
ع الناس الى الثورة موال الى تمك المنطقة سوف يدفاألى اوبنيايم إن إيصال االسمحة و ، ورأالسكان
ثورات اعتقد بوقوع نو ، إال أتوقعو حدوث ثورة عامة في المغرب ، وعمى الرغم من عدمفرنساضد 

 ىناك ، حيث الكراىية لمفرنسيينالجزائر وتونس كل من يكون ليا تأثير فيو فرنسا تشغل سمتفرقة 
      . (1)ال تقل عن تمك التي لدى المغاربة 

لة دعاية فعالة نشاء آاحات العممية من جانب اوبنيايم إلنصت المذكرة عمى بعض االقتر  
قناع المسممين ىو إ اليدف منيا ،االتحاديينو  يةااللمانالحكومة ومنظمة يتم تشغيميا من قبل 

سينتصرون لمان األ ، بأنوالفرنسة والروسية تحت السيطرة البريطانيةشون ولئك الذين يعيالسيما أ
مكتب  نشاءقا  لتمك الغاية اقترح اوبنيايم إ، وتحقيداخل بمدانيمالى الثورة مما سيدفع  في الحرب

، ومحاضرين من أصول لمانو بنفسو ويعمل بو مستشرقون أدارتاستخبارات في برلين يتولى إ
لمانية األفادة من جميع القنصميات ، واإلبمدانيم ظروف تتناسب مععداد منشورات شرقية لغرض إ 

 ، عن طريق إنشاء وكالةخرى في البمدان األ لمانعمال األفي الشرق ومن الرعايا ورجال األ
  . (2) المراكز السكانية الرئيسية التي تتمتع بأكثريات مسممة في العالم جميع لممعمومات في

 ستياءأيضا  آخر مقترحات اوبنيايم حول أساليب استغالل الغضب واإل وتضمنت المذكرة
سقاط منشورات دعائية من خالل إ، من ضمن جيوش بريطانيا وفرنسا في صفوف القوات المسممة

سرى المسممين من ، الى جانب فصل األلمانيرار والمجوء الى الجانب األالجو تشجعيم عمى الف
، و تخصيص المخيمات الجيدة ليم خرى تباع الديانات األغيرىم من أ قوات دول الوفاق عن

لذين يستجيبون ولئك اى أ، والتأثير عمصورة جيدة وتمبية جميع احتياجاتيم الدينيةومعاممتيم ب
، لمانياوفاق أو القتال الى جانب أقناعيم بالمشاركة في الدعاية المضادة لدول اللممعاممة الحسنة وا  

 ني والفرنسي ونشر روح التمرد بينلى الوحدات العسكرية في الجيش البريطاأو إرساليم لمتسمل إ

                                                           

 .186، ص . . . سنو، االسالم في الدعاية االلمانية ((1

(2) Gossman, Op. Cit , p. 84 . 
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في  ناء المغرب العربي، وخصت المذكرة األسرى من أب(1)خوانيم المسممين في تمك الوحداتإ
دخاليم الى نقمون فيما بعد الى ليبيا ويجري إودعت الى التأثير عمييم بحيث ي لمانيةالمعسكرات األ

 . (2)الجنوب التونسي والجزائري كي يزحفوا بعدئذ لميجوم عمى القوات الفرنسية في المغرب العربي 

سالم سالحا  يخدم ، وىو جعل اإلتام مذكرتو اليدف المركزي لبالدهاوبنيايم في خ حدد
 ، فقال :لماني ةالمصالح األ

الصراع المجبرين عميو ضد طالق في ىم أسمحتنا عمى اإلسالم سوف يكون أإن اإل "

، سالمية عاّمةرضية لثورة إفرش األ ، لقد تمكنا من ن نخوضو بالسكين ...ن عمينا أأل  ،بريطانيا
ولى أىمية ىذه المحظة التي يمكن من خالليا الوىمة األ  درك منذوأن إمبراطور ألمانيا قد أ

لو لسإسالم وأظير ألتباع جال ، بعدما ثبت في نظر المسممين إن الشعوب االسالميةاالستفادة م
قامة في الشرق تجعمني مقتنعًا بأن عشرون عامًا من اإل إن ،...ىذا الدين المودة والمساعدة 

  .(3) " عماق القموبسالمي عمى االحترام والتبجيل من أجاللة االمبراطور يحظى في كل العالم اال

 عالن اجلهاد انعثماوي وتطىر عمم اوبىهايم :ثانثًا: إ

مريكي ىنري مورغنتو خالل لقاء في استانبول فنغنيايم لمسفير األ السفير االلماني ذكر 
 : ، قائال  جمعيما في مكتب االول

تسعير حرب  ثارة العالم االسالمي عمى المسيحيين، وكانت ترمي الى إ ن المانياإ " 

، والجزائر وغيرىامية كاليند ومصر وفرنسا في مستعمراتيا االسالبريطانيا لمقضاء عمى  دينية
و اعمااًل ، فجيشيا صغير ضعيف وال تنتظر منانية بحد ذاتيا ليست شيئًا ميماً ن الدولة العثموأ

                                                           

(3) Ibid, p. 86 . 

دراسة في  1918 – 1915لمانية في المياه الليبية وحركة الجهاد ، عمليات الغواصات األغانم عماد الدين ((2

 . 71، ص 2003، بنغازي ،الليبيين للدراسات التاريخية، مركز جهاد لمانيةاريخ العالقات الليبية األت

 . 87 - 86، ص ص . . .لمانيا واالسالم ، أسنونقالً عن:  (3)
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مكنا ، فإذا ت  ال العالم االسالمية العثمانية إ، ولكن نحن ال نرى في الدولمجيدة في ساحات القتال
رغمناىم عمى طمب الصمح ن قد أوفرنسا وروسيا نكوبريطانيا من إثارة الرأي االسالمي العام ضد 

 . (1) " في وقت قريب

، خيرةفي مذكرتو األ اوبنيايم وجزهى اقتناع الحكومة االلمانية بما أويتضح من ذلك مد
وبالفعل آلت ، ية إلعالن الجياد ضد دول الوفاقالحكومة العثمان و بشأن دفعوتبنييا رسميا  لمقترح

عمنت الدولة العثمانية في الحادي عشر من تشرين الثاني أ  األحداث الى ما تصبوا اليو ألمانيا حيث
قيم احتفاال  كبيرا  في مسجد ، وا  لمانيافاق وتضامنيا مع حميفتيا أالحرب عمى دول الو م 1114

نور باشا خطابات و السمطان العثماني ووزير الحرب ألقى فيلسمطان دمحم الفاتح في استانبول أا
اوى الجياد ، كما تمت صياغة فتعداء االسالمحاق بالقتال ضد أ لتحماسية تدعوا الناس الى اإل

:نالفتاوى عمى أ، وأكدت )مفتي الدولة في استانبول( بك خيري  سالمالخمسة من قبل شيخ اإل
وة ي مسمم ال يمبي دعفاق واجب مقدس عمى كل فرد مسمم وأن أجياد ضد قوى الو "ال 

يقاتل الى جانب تمك القوى ضد جنود االسالم ، وأي مسمم الجياد سوف يحل عميو غضب هللا
  .(2) " فانو يستحق نار جينم

بصفتو خميفة  من استانبول عمن السمطان العثمانيعشر من تشرين الثاني أ  وفي الرابع
 شيخ االسالم كل العالم االسالمي الى بوقت قصير دعاوبعد ذلك  ،(3) لممسممين الجياد العام

زر شد أأت دعوى الجياد التي دعت الى ر  كما ق  ، (4)الذين ظمموىم قرونا  متوالية النيوض ومحاربة 
كثيرا  في انحاء العالم وانتشرت ، في الجوامع ونشرتيا الجرائد الخميفة في الحرب المقدسة

مين من المعسكرات األلمانية حضار عدد من السجناء المسم، وبتوجيو من اوبنيايم تم إ(5)االسالمي
                                                           

 .  118، أُٖله اَُبثن ، ٓ ٓٞهؿ٘ضٞٗوالً ػٖ: ( (1

2) Quoted in : Gossman, Op. Cit , p. 87 .) 

(3) Geoffrey Hamm, British intelligence and Turkish Arabia: strategy, diplomacy and 

empire 1898-1918, doctoral dissertation, university of Toronto, Toronto, 2012, p. 214 . 

  .  118، ٓ ، أُٖله اَُبثنٓٞهؿ٘ضٞ (4)

 118ٓ  ،أُٖله ٗلَٚ (5)
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ولئك السجناء بمرافقة السفير االلماني فنغنيايم ، وقام أى السفارة االلمانية في استانبولدخاليم الوا  
، لمانيةمام مبنى السفارة األ، والتي تجميرت ألمانياشود المؤيدة لمجياد والتحالف مع أالستقبال الح

المشترك بين امن ولئك السجناء في السفارة ىو خمق صورة حية لمتضفكان اليدف من وجود أ
اليتافات بحق ، كما ارتفعت الخميفة وصفوت تحيي السمطان بالسجناء شعاراالطرفين فقد رفع 

 . (1) حميفا  لإلسالموصفو باأللماني  المبراطورا

يومين من إعالن الجياد  وردىا في مذكرتو صحتيا فخاللأثبتت توقعات اوبنيايم التي أ 
عدموا من قبل حشود قد أ  البريطاني أن بعض ضباط الجيش خبار من اليند بالعام، وصمت األ

كما ىمل جميور القاىرة بنشرات األخبار التي أَعمنت ، عمال الشغب في الجزائرواندلعت أ  مسممة،
الف من الجنود اآل نباء حركات التمرد بين، كما انتشرت ألمانياتيا أولية التي حققاالنتصارات األ

، أخبارىاوروبية قمت الصحف في عواصم الدول األوتنا، لبريطانيسممين في الجيش اليندي االم
((Jihadجديدة غير مألوفة ىي الجياد كممة 

(2) .   

 واالنجميزية لى المغات المختمفة كالعربية والفارسية والفرنسيةتزامنا  مع ترجمة فتاوى الجياد إ
 ،(3)تشرين الثاني (25 – 15)بين في المدة  سمي لمجياد في الصحف العثمانيةونشر االعالن الر 
باحة دم الكفار في بالد إ )من كتابة نشرة دعائية عمى شكل كتيب بعنوان انتيى اوبنيايم 

في تأليفو عمى  أدلة وآيات من  معتمدا   ، كتبو بالمغة العربية(4) ( المسممين مع االفالت من العقاب
يو وصفا  مسيبا  لمطرق التي يجب الدينية في كل من يقرأه ووضع ف إلثارة العقائد ،(5)القرآن الكريم 

      . (6) مون في جيادىم من اجل التخمص من أعداء االسالمن يتبعيا المسمأ

                                                           

(1) Gossman, Op. Cit, p. 87 .  
(2) Olusoga, Op. Cit, p. 303 . 

3) Gossman, Op. Cit , p. 89 .) 

(4) Olusoga, Op. Cit , p. 304 .  

(5) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 135 . 

 . 118، أُٖله اَُبثن ، ٓ ٓٞؿ٘ضٞ( (6
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رغبة  )و عما سماه  السفير االمريكي مورغنثرؤية مفصمة حتوى كتيب اوبنيايم الجيادي إ 
ا يميب تضمن محتواه مف ،(1) (مميون مسمم في مذبحة عظمى ضد المسيحيين 344القيصر بإقحام 

مة االسالمية ممقيا  بالموم رحمة التدىور التي وصمت الييا األعمى م مشاعر المسممين حيث تباكى
 :  بقولو وخاطب المسممين (2)االحتالل االوروبي المسيحيعمى 

الدموع الحارة أييا المؤمنون تأمموا حال االسالم الحاضرة فال بد لكم عندئذ من ذرف  "

م، في ، انكم تشاىدون البمدان الواسعة وفييا الماليين العديدة من اخوانكعمى حالتو المحزنة
تونس  ،الجزائر ،مراكش ،، تشاىدون مصر... المشركين بريطانيين، العداء هللاقبضة أعدائكم وأ

، تشاىدون بالد عداء هللا ورسولوالم تحت سمطة أ، الماليين يعانون ألوانًا من اآلوالسودان
تحت نير  سكانيا المسممون يئنون ، إن والقوقاز والقرم وغيرىا سيبيريا وتركستان وكييف وبخارى 

 رون انظاركم ت، وكيفما وجيتم الخمفاء مسرحًا لمظالم المستبدينوترون مدينة  ،الظمم واالستبداد
قكم ويسومونكم مر العذاب والروس والفرنسيين يدوسون حقو البريطانيين عداء دينكم أ

 . (3)"...والشقاء

 رون ىم الى ن من امتيازات بينما يفتقيتمتع بو االوروبيي بماكما ذكَّر الكتيب المسممون  
 :قائال   ، حيث خاطبيمصفات العيش الكريمأبسط 

ن وىم في بحبوحة من العيش نتم تتعذبو، أتزرعون وىم يحصدون  نتمفح الكيل ألقد ط "  

سياد وأنتم رجات العز والمجد يتسنمون، ىم األن وىم ددنى الدرجات تيبطو، أنتم إلى أيمرحون 

   . (4) "... ال نتيجة تفرقكم وانقسامكم، وما ذلك إالعبيد

                                                           

(1) A. C. Grayling, The Challenge of things: thinking through troubled times, 
Bloomsbury, London, 2015, p. 23 . 
2) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 135 .) 

  . 118، ٓ ، أُٖله اَُبثنٓٞهؿ٘ضٞ ( ٗوالً ػٖ:(3

 . 110، ٓ أُٖله ٗلَٚٗوالً ػٖ: ( (4
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 دعاحينما ، فالقرآن الكريمال بدعم صريح من ايم أن الدعاية الجيادية ال تتم إرأى اوبني و 
ث عمى قتل الكفار وتستثني استند الى آيات تح المسممين لقتل االوروبيين المسيحيين وكتابفي 

عيد مكتوب بينيم وىو بذلك  صدقاء االسالم ومساندين لو من خاللبعضيم إذا ما اعتبروا من أ
 :موضحا  ذلك بقولو (1) ف مع الدولة العثمانيةلمان والنمساويين وكل من تحالراد إستثناء األأ

عداء ، واعمموا إذ إنكم تقدرون أن تيرقوا دماء األالجياد واجب مقدس عمى كل مؤمن " 

، فكل من يقتل واحدًا من ىؤالء المشركين الذين يستبدون ماء حمفائنا األلمان والنمساويينإال د
نحاء العالم بأنو يقوم بما فميقسم كل مسمم في كل أ ،ًا، خيرًا يجازيو الرحمن الرحيمبنا سرًا وعمن

 . (2) "...يمان عميو نحو الطغاة الظالمين ألنيم أعداء اإل

، فأشار عدائيمنتيجيا المسممون في قتال أ ن يكما أوضح في كتابو األساليب التي يمكن أ 
تسير جنبا  الى جنب مع الجياد المنظم الذي  ،خرى من الجيادنواع أىمية نشر وممارسة أالى أ 

القيام  أي ،(الفردي الجياد)اوبنيايم بذلك، ، وقصد الجيوش االسالمية في ساحة القتالتؤديو 
اليا جيادية ىمية انتشار تشكيالت سرية وخمشيرا  الى أ ، اغتيال  لمسؤولي دول الوفاق عممياتب

ن تستيدف تمك ، وأواليند ومختمف البالد االسالميةماكن عديدة مثل مصر وراء خطوط العدو في أ
عمى عرقمة تجارة دول ذاتو ، وتعمل في الوقت ين االوروبيينالمسؤول الجماعات والخاليا حياة

     . (3) في العالم االسالمي الوفاق

 

 

 

                                                           

(1) McMeekin , The Berlin – Baghdad … , p. 135 .  
 .  110، أُٖله اَُبثن ، ٓ ٓٞهؿ٘ضٞٗوالً ػٖ:  (2)

(3) McMeekin , The Berlin – Baghdad … , p. 136 . 
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 : (1)انبعثاث األملاويت اىل انعامل اإلسالميعمم دور اوبىهايم يف  :رابعاً 

 :(2) (Lio Frobeniusكوٝث٤٘٤ًٞ ) ٤ُٞ ثؼضخ -1

 وزارة الخارجيةو  واعجابا  كبيرين بين مسؤولي الحكومةاوبنيايم استجابة وجدت خطط  
رجاء العالم ماكن بعيدة من أالى أ رسال بعثاتإ ولىإنطالق الحرب العالمية األفتقرر مع  ،االلمانية

الجيادي خطط  ايماوبني مكتبسكانيا عمى الثورة ضد دول الوفاق، فوضع االسالمي لتحريض 
لى جانب المسافة البعيدة التيلى السودانإ ولىاأل مانيةلاأل البعثة رسالإ لف ى حوالي ألتصل إ ، وا 

رة ثاني المدن االسالمية نو مخطر المرور بالمدينة الكان عمى البعثة مواجية ، ميل برا  نحو الحجاز
تحت كانت التي حمر الرئيسية موانئ البحر األ، وىي نحو اليمنبحار من ميناء جدة ، واإلالمقدسة

حتى ذلك الوقت ال ف، وفة بالمخاطرفي الحجاز محفورحمة االوروبيون ، المراقبة البريطانية الشديدة
الى  لمانية، كما أن إرسال بعثة أكفارا   وصفيملمنورة بو المدينة امكة المكرمة أبدخول يسمح ليم 

 .(3)غارات البدوالحبشة أو السودان من شأنو أن يواجو أخطارا  كثيرة ومنيا 

اعة كان يتطمب شج راضيلمانية عبر تمك األدعاية جيادية أة بعثوعميو فإن إرسال  
، الذي امتمك مؤىالت ليو فروبينيوس شخص ، وقد توفرت تمك الخبرات فيوخبرات وبراعة كبيرة

 بين مجموعةجمع كاديميا  ومغامرا  استعماريا  أو مثل لتولي تمك الميمة، الخيار األ مناسبة جعمتو
ثنوغرافيا ، و ثارآتخصصات فيو عالم  اوبنيايم ىتمام إ  و تمك جذبتمؤىالتو  )عمم الشعوب البدائية(ا 

متو في منتصف تشرين مي وبدأ، رسميا   لى الحبشة والسودانإوتكميفو بترأس البعثة  فقام باستدعائو
لمانية في استانبول، بعد أن تسمم منشورات الدعاية وأسمحة ارة األنطالقا  من السفإ 1114الثاني 

                                                           

 
 ( .2رؼلكد اُجؼضبد االُٔب٤ٗخ ُزؾو٣٘ اُؼبُْ االٍال٢ٓ ػ٠ِ اُضٞهح ٙل كٍٝ اُٞكبم، ٣٘ظو :ِٓؾن ههْ ) ((1

(: ػبُْ آصبه ٝٓـبٓو أُٔب٢ٗ افزٔ ثؼٖٞه ٓب هجَ اُزبه٣ـ، ٝٝٙغ ٗلَٚ 1038-٤ُ1883ٞ كوٝث٤٘٤ًٞ ) (2) 

ػغبة اُؼبُْ، اًزَت ّٜوح ئرؾذ رٖوف ثالكٙ ا٤َُب٢ٍ ٝاُؼٌَو١، ًبٗذ ُٚ اًزْبكبد عـواك٤خ ؽبىد ػ٠ِ 

 اُضب٢ٗ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:ك٤ِِْٜ فج٤واً ك٢ اُْإٕٝ االكو٣و٤خ، ٕٝل٣وبً ٓووثبً ُإلٓجواٛٞه  ٕٞلٚٝاٍؼخ ث

Leo Frobenius’ Secret Mission in Arabia and Eritrea (1914–1915). 
https://cy.revues.org.  
 (3) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 143 . 

https://cy.revues.org/
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لماني لتقديميا اطوري األكما طمب تزويده بمداليات تحمل رمز التاج االمبر  لمرشاوى، الزمةموال وأ
 . (1)لشيوخ العرب كيدايا 

ميناء ينبع حسب المخطط الذي وضع ليا، إال أنيا واجيت في  سارت بعثة فروبينيوس 
لماني المستشرق األ، فقد قرر اوبنيايم يتوقع حدوثيا لم يكن مشكمة حمرعمى ساحل البحر األ

، أن يتجو اية االلمانية في المدينة النورةنشاء مركز لمدعبالتييئة إلوالذي كان مكمفا  موريتز برنيارد 
، متجاىمين نغنيايمف الحصول عمى الموافقة من السفير االلماني في استانبولنحو السودان بعد 

ستاء ، وعندما عمم فروبينيوس باألمر إسمية المكمف بيا من قبل اوبنيايمبذلك ميمة فروبينيوس الر 
 ومعرفتو ببراعتو المغوية لكنو رأى بأن موريتز قميلعمى الرغم من احترامو لعمل موريتز بشدة 

ىمال المسؤولين االلمان لو، ك من إ ثر ذل، وقد اشتكى عمى إثقافة شعب السودان وعاداتوبمعرفة ال
مات استخباراتية بجمع معمو  وعمى الرغم من قيامو، مما سبب لو شعورا  مريرا  اثر عمى سير رحمتو

الى الحبشة و السودان  يتمكن من الوصولبالفشل اذ لم إال أن بعثتو انتيت ، مفيدة عن الحجاز
ممقيا  فرجع الى برلين  ،قد تم ترحيمو قسرا  من أريتيريا الخاضعة لالحتالل االيطاليف ،كما كان مقررا  

 . (2)وعدم تقديرىا لخدمتو إلىماليا وزارة الخارجية االلمانية  الموم وأسباب الفشل عمى

 ( Alois Musilل )  موز بعثة الويس -2
(3): 

الى حد كبير  رضا  مجيولةبية عشية الحرب العالمية االولى أالصحراء العر قمب بقي  
تجار مدرجين ضمن برنامج الجياد ال، وكان شيوخ القبائل والمحاربون البدو و بالنسبة لألوروبيين

                                                           

(1) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 145 . 
(2) Ibid,  p.p. 147 - 151 . 

ٖٔ ، رقَٕ، ُؼبئِخ َٗٔب٣ٝخ األاُز٤ٌ٤ْخُٝل ك٢ هو٣خ ه٣قزوىكٝهف (: 1044 – 1868ّ)ٍ ٓٞىا٣ُٞي ( (3

، ٍبكو ا٠ُ ّ ٗبٍ ّٜبكح اُلًزٞها٢1805ٙ ػبّ ، ٝكٝأعبك اُِـز٤ٖ اُؼوث٤خ ٝاُؼجو٣خ ،ك٢ ػِْ اُالٛٞد ٝاُؼٜل اُول٣ْ

رْ ر٤ٌِلٚ هج٤َ اُؾوة  اُل٤٘٤ٌٓٝبٕ ك٢ اُولً،كَِط٤ٖ ؽ٤ش ٛٞه ٓؼوكزٚ ثبُِـخ اُؼوث٤خ ٝاُؼجو٣خ ك٢ ٓلهٍخ ا٥ثبء 

، ٍٞه٣خ ّٝٔبٍ ؿوة اُغي٣وح اُؼوث٤خٛواف ع٘ٞة أ، ثبُو٤بّ ثوؽِخ ػ٤ِٔخ ك٢ اًبك٤ٔ٣خ ك٤٤٘ب اُؼب٤ُٔخ ٖٓ هجَ

، ْٝٗوٛب ك٢ ػِٔٚ بُزوبٛ اُٖٞه اُغـواك٤خ ٝاُْؼج٤خٝهبّ ث، ٗٚ ثل١ٝأُؼوث٢ ػ٠ِ ؽٞاٍ اُجلٝ ٓورل٣بً اُي١ اأٝرزجغ 

 :٣٘ظؤُِي٣ل ، "Arabia petraeaاٗغيٙ ثؼ٘ٞإ ثالك اُؼوة اُٖقو٣خ "اُن١ 

 ػجل: روعٔخ ،1014 – 1098 اُؼوة عي٣وح ّٔبٍ ك٢ ٝٓـبٓواد هؽالد: اُؼوث٤خ اُٖؾواء ك٢ ،َأ٣ُٞي ٓٞى٣ 

 . 8 ّ، 2919ٓ ظج٢، ثٞأ ٤ٛئخ أثٞ ظج٢ ُِضوبكخ ٝاُزواس، أُالػ، االُٚ
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سويس الخاضعة االلماني لمساندة الحممة العثمانية المقترحة لميجوم عمى قناة ال –العثماني 
سالم، عمى اختراق ىذا الحرم الداخمي لإل، وكان اوبنيايم بحاجة الى عميل قادر نيةلمسيطرة البريطا

ل الذي كانت لو عالقات صداقة مع عدد من الشيوخ موز  زلويأ النمساوي  فوقع االختيار عمى
 . (1)العالمية الصحراء العربية قبيل الحربداخل سفره عمى مسافة طويمة خالل العرب والمسممين 

ثارة كثر المرشحين لمقيام بميمة إل نفسو من أوجد موز عالن فتوى الجياد العام عند إ  
مكتبو في برلين إلطالعو  راد اوبنيايم استدعاءه الى، عندىا أعرب البدوبين الحرب المقدسة 

ل كان متحمسا  ، لكن موز ىدافاألىداف التي يسير عمييا، وتوضيح أي شكوك عالقة حول تمك األ
غادر فيينا نحو تشرين الثاني  2، وفي ضاعة الوقت بالقدوم الى برلينن إميمتو دو سراع بأداء لإل

ساندرز لم يكونا مطمعين عمى  نور باشا وليمان فون ، وقد اندىش بشدة ألن كال  من أاستانبول
 . (2)و ميتمين بيا تو أبعث

الجزيرة العربية لماني بشأن مرور تمك البعثة نحو األ -في مسألة التنسيق العثماني  وال شك 
ولةعشائر ل بحشد العشائر العربية ىناك مثل مف موز فقد ك   الر 

وحمفائيم لموقوف في والحويطات  (3)
، وقد (4)و تمرد عمى الدولة العثمانية ، واالمتناع عن التخطيط لثورة أع البريطانيةامطوجو األ

شمال غرب شبو الجزيرة كالىما يقع ) ، ثم توجو الى إمارة حائلمارة الجوفل الى إوصل موز 
تصال كما قام باإل، وفاقلادول جبية قوية متحدة  ضد وتشكيل  صمحلحثيما عمى عقد  (العربية

 . (5) لمغرض ذاتو بالشيخ سعود بن ممحم أحد شيوخ قبيمة عنزة

                                                           

  
(1) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 154 . 
(2) Ibid, p.p. 157- 158 . 

، ُغي٣وح اُؼوث٤خ ٓ٘طوخ اٗزْبه ُْٜاُوُٝخ: ْٛ كوع ٖٓ هج٤ِخ ػ٘يح اُؼوث٤خ، ارقنٝا ٖٓ ٕؾواء اُ٘لٞم ك٢ ا ((3

هجبئَ  ّإٔ 1899ؿ٤و إٔ اُؾوٝة اُٞٛبث٤خ ككؼزْٜ ا٠ُ اُ٘يٝػ ٗؾٞ أُْبٍ، ٝٓغ اْٜٗ اػز٘وٞا اُٞٛبث٤خ ؽٞا٢ُ ػبّ 

ثوى ٤ّٞؿ اُوُٝخ، ك٤َٖ، ٍٝطبّ أٖٝٓ ػ٘يح االفوٟ، كول ؽبُٝٞا اُلواه ٖٓ عجب٣خ اُٚوائت، كؼجوٝا اُلواد، 

 . 109  - 183، ٓ ٓ 1اٝثٜ٘ب٣ْ، اُجلٝ، ط . ُِٔي٣ل ٣٘ظو:ثٖ ّؼالٕ، ٝاُ٘ٞه١

 . 0، ٓ أُٖله اَُبثن، ٓٞى٣َ أ٣ُٞي( (4

، ث٤وٝد، ّ ، اُلاه اُؼوث٤خ ٍُِٔٞٞػبد1023 -1098، اُؼضٔب٤ٕٗٞ ك٢ ّٔبٍ اُغي٣وح اُؼوث٤خ اُج١ِٞ ٓطِن( (5

2998 ٓ ، ّ189 . 



 ....  االوىل انعامليت احلزب خالل االملاويت اندعايت يف اوبىهايم انفصم انثانث: دور

 118 

لالىتمام حول الشيوخ العرب  الى اوبنيايم بالمثيرة يال الميدانية التي أبرققارير موز تصفت تإ
داة بيدىا تماما  ولكنو لم يعتبره أ، فقد وصف في تقاريره ابن سعود بأنو كان مأجورا  لدى لندن ىناك

إلدامة نفوذه فقد اخذ الذىب والذخائر من البريطانيين ليس ألنو يحبيم بل ألنو يحتاج لتمك المواد 
فييم  جانب بمايكره كل األ بدوي  ل، وكان ابن سعود حسب تقارير موز في الجزيرة العربية

كان مستعدا  ، لذلك يكره كل الكافرين وعمى المذىب الوىابي مسمما   وصفولمان بواأل لبريطانيينا
متيازات التي الحكومة العثمانية باالحال زودتو الخميفة في  وصفولتنفيذ مشيئة السمطان العثماني ب

، فسعود بن جيدة لمجياددوات لم يكونوا أ لز ، اما بالنسبة لبقية الشيوخ فمن وجية نظر مو يحتاجيا
، (1)ممحم كان غنيا  ولم يكن مستعدا  لممخاطرة بثروتو من أجل التورط في الحرب العالمية االولى

اندوا الدولة العثمانية في بأن يحققوا التفوق العربي وأن يس اءل الى اقناع اولئك الزعموقد سعى موز 
ل لم لذا فإن بعثة موز ، من قتال البريطانيين بعضيم البعض، لكنيم كانوا أكثر اىتماما  بقتال حربيا

 . (2)تحقق شيئا  

(Fritz Klineبعثة فريتس كالين ) -3
(3)

 : 

لمانية حول كيفية عرقمة المصالح البريطانية جيات النظر في وزارة الخارجية األانقسمت و  
تجاه االول اإل، ومثل تجاىينبين إ 1114عالمية األولى في الخميج العربي مع انطالق الحرب ال

(Albert Ballin)لبرت بالين أ
 ،مريكا الشماليةأ –صاحب مشروع الخط المالحي ىامبورغ  (4)

                                                           

 
(1) McMeekin , The Berlin – Baghdad … , p. 164 . 
(2) Timothy J. Paris, In defence of  Britains middle eastern empire : a life of sir Gilbert 
Clayton, London, 2016, p. 35 .                      

ٝاُز٢  1014كثِٞٓب٢ٍ أُٔب٢ٗ روأً اُجؼضخ اُلثِٞٓب٤ٍخ ا٠ُ اُؼوام ػبّ (: 1045 -1888كو٣زي ًال٣ٖ )  ((3

ػالٕ اُغٜبك ٙل ٤ْؼ٤خ ٛ٘بى، ٖٓ أعَ ئه٘بػْٜ ػ٠ِ ئىاهد ٓل٣٘خ ًوثالء ٖٓ أعَ االرٖبٍ ثبُٔوعؼ٤بد اُل٤٘٣خ اُ

 ُٔب٢ٗ اُؼضٔب٢ٗ ك٢ اُؾوة. ُِٔي٣ل ٣٘ظو: ا٠ُ عبٗت اُؾِق األكبم ٝاالٗٚٔبّ كٍٝ اُٞ

 . 126 -125ٍ٘ٞ، أُٔب٤ٗب ٝاإلٍالّ . . .، ٓ ٓ 

(: ٗج٤َ ٝربعو أُٔب٢ٗ، ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ ٛبٓجٞهؽ ألٓٚ أٓب٤ُب ثب٤ُٖ ٖٓ ػبئِخ رغبه٣خ 1018-1858ُجود ثب٤ُٖ ) أ ((4

ًبك٤ٔ٣خ الك ُزِي اُؼبئِخ، روى كهاٍزٚ األٝأ، ًبٕ اُجود ٝاؽلاً ٖٓ ث٤ٖ رَؼخ أُب٤ٗخ، ٝاُلٙ ٛٞ ٕٔٞئ٤َ ثب٤ُٖ

ٌٍ فٜ ّؾٖ ُِجٚبئغ ث٤ٖ أػٔبٍ اُزغبه٣خ ٝٝثؼل ٝكبح ٝاُلٙ ر٠ُٞ ث٘لَٚ األ ٝاُزؾن ثبُؼَٔ اُزغبه١ ٓغ ٝاُلٙ،

اٍزطبع ٖٓ  ،1099هثؼخ ػْو ثبفوح ػبّ أٞالً ٖٓ اَُلٖ اُزغبه٣خ َٕٝ ا٠ُ ٍطأٝهل آزِي  ٛبٓجٞهؽ ٝأٓو٣ٌب،

 =ػٔبُٚ  ك٢ اُق٤ِظ اُؼوث٢ ِٕٝٝذ ا٠ُ اُجٖوح هج٤َ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ، ٝهل اًزَت ثب٤ُٖأفالُٜب ٓٔبهٍخ 
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لمانية وبمساندة قوات ى منشأة عبادان النفطية من خالل إرسال بعثة أفقد رأى ضرورة السيطرة عم
، وبذلك تفوز المانيا رون عمى طول ممر شط العرب المائيعثمانية تسيطر عمى منطقة الكا

 . (1)بمصدر من مصادر الثروة النفطية التي ال تنتيي 

شعال النيران ا  و  رح تدمير منشأة عبادان النفطيةتاوبنيايم الذي اق أما االتجاه الثاني فقد مثمو 
رأي ساندوا ركان العامة ىيئة األ وجيات النظر في وزارة الخارجية وآراء ممثميغمب فييا، إال أن أ 

، فتقرر باالتفاق مع حكومة استانبول ارسال مفرزة كبيرة من القوات العسكرية االلمانية والقوات بالين
 ركان العامة ووزارة الخارجية دعت ىيئة األو ، ل عبادان ومنطقة الكارون بالكاملالعثمانية الحتال

  .(2)الحممة من أجل قيادة الكابتن فريتز كالين في الرابع من تشرين الثاني 

عمى  قوة مشاة من الجيش اليندي البريطانيترافقت االستعدادات االلمانية لمحممة مع نزول  
خذ مكتب اليند لمدعاية الحربية ينظم نشر الدعاية المؤيدة لبريطانيا بين رأس الخميج العربي كما أ
في الخميج  ينأحد مسؤولييا السياسيوأمرت الحكومة اليندية البريطانية  ،القبائل العربية المحمية

ثناء ز الى جانب بريطانيا أبالسفر الى ابن سعود حاكم نجد إلقناعو باالنحيا (3)يدعى شكسبير
، ليذا السبب سيطرتيا العسكرية عمى الخميجن بريطانيا قد تحركت لتأمين ، وىذا يعني أالحرب

لمان عمى جبر األأ   ،الخميجفلمانيا الى استانبول ة والقوات العسكرية من أسمحولصعوبة شحن األ
جية إرسال وزارة الخار باالتفاق مع ركان ىيئة األ قررتف واعتماد خطة اوبنيايم،خطة بالين تغيير 

 ،عشر ضابطا  لمياجمة حقول النفط البريطانية في عبادان وتدميرىا يثن  كالين وفرقة تتكون من ا
                                                                                                                                                                                     

فجوح ًج٤وح ػٖ اُؾوًخ اُزغبه٣خ ك٢ اُق٤ِظ، ٝهوه فلٓخ ٖٓبُؼ ثالكٙ ا٤َُب٤ٍخ ٝاالٙواه ثبُٖٔبُؼ اُزغبه٣خ = 

 ، كبُزؾن ثٞىاهح اُقبهع٤خ االُٔب٤ٗخ. ُِٔي٣ل ٣٘ظو: اُجو٣طب٤ٗخ

- Johannes Gerhardt, Albert Ballin, Hamburg University Press, Hamburg, 2009, p.p. 
10-30 .     
(1) M. Mckale , War by revolution , p. 83 . 

(2) Ibid, p. 84 . 

ّ، ًٝبٕ ٕل٣وبً 1011ٓٞظلبً ٤ٍب٤ٍبً ػ٠ِ ا٣ٌُٞذ ػبّ  ٖلزٌَّٚج٤و: ٙبثٜ ثو٣طب٢ٗ ثورجخ ٗو٤ت، رْ رؼ٤٤٘ٚ ث ((3

اَُؼٞك٣خ،  ُجو٣طب٤ٗخُِِٔي ػجل اُؼي٣ي ثٖ ػجل اُوؽٖٔ آٍ ٍؼٞك، ٣ٝ ؼل ّق٤ٖخ ؿبٓٚخ ك٢ ربه٣ـ اُؼالهبد ا

ٖٓ أّٜوْٛ ٗظواً ٕـو اًُٞالء ا٤َُب٤٤ٍٖ اُن٣ٖ فلٓٞا ك٢ اُق٤ِظ اُؼوث٢، ئال أٗٚ أٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ًٞٗٚ 

  ٝػالهزٚ ثؼجل اُوؽٖٔ آٍ ٍؼٞك. ُِٔي٣ل ٣٘ظو: خالٍزٌْبكبرٚ ٕٝٞهٙ اُلٞرٞؿواك٤خ ُِٖؾواء اُؼوث٤

 . http://www.qdl.qa اُوه٤ٔخ، هطو ٌٓزجخ ((:ٌَّج٤و اُ٘و٤ت ٝكبح)) ؛338 ٓ اَُبثن، أُٖله ًٞهّٕٞ، ىًو٣ب

http://www.qdl.qa/
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، والمسمحة تسميحا  جيدا ، فضال  عن تعاون بمساعدة من قوات الدرك الفارسي الموالية لأللمان
    . (1) يةيين من قبائل فارسية وعرببعض البدو المحم

تدفقت التعزيزات البريطانية الى  ،البعثةوتزامنا  مع بدء انطالق  1114وبحمول نياية العام 
، لذا الجيش اليندي عمى الشاطئ الخميجيعنصر من قوات   444,12الخميج حيث انتشر حوالي 

ومنيم عمماء  وسطألكثر خبرة في شؤون الشرق األقام اوبنيايم بدعم البعثة بمجموعة من الرجال ا
 مساندة و الوسط دول جانب الى كربالء في الشيعة الدين رجال استمالة لضرورة ونظرا   (2)آثار

 الكارون  الى الوصول وىو البعثة من صمياأل اليدف تحقيق وألن جيادىا، في العثمانية الدولة
 ضروري  مرأ نياأ عمى البعثة لتنفيذ اوبنيايم نظر فقد  كربالء خالل من مباشرة المرور يتطمب
 العثماني لمجياد كربالء في( عمىاأل المرجع) العام الشيعة مفتي مباركة عمى الحصول لضمان
ني،  بأن االعتقاد الى اوبنيايم بينيم ومن لماناأل دعت ةكثير  سبابا  أ ىناك نأ من الرغم وعمى الس 
 كبيرا   قدرا   يحممون  نيمأ يعني ال ذلك لكن والروسية البريطانية االمبراطورية بتدمير سيرحبون  الشيعة

 .(3) أللمانيا المودة من

ي عول عمييا اوبنيايم التىمية الروحية لدعم الشيعة لمحرب المقدسة بصرف النظر عن األ
 ي ن فارسي ونبيل مترجمفضال  عن لمان فقط شممت ستة أيرة جدا  ن بعثة كالين كانت صغ، فإكثيرا  

لمعدد الالزم لمياجمة القوات البريطانية في وعمى الرغم من افتقار البعثة ، لى جانب بعض العربإ
ثارة الحرب المقدسة بشكل وا   لكنيا مناسبة بشكل مثالي لتحقيق الميمة الخفية في التحريض، الخميج
ع قناجل إأكبر من الرجال من ألعدد  السابقة فيو بعثة نيدرماير ، وفي الوقت الذي تطمبتدقيق

 رسالن إذلك أ، تتطمب سوى المزيد من الدبموماسيةن بعثة كالين لم لمانيا فإأمير أفغانستان بقوة أ
مشابيا  الى حد بعيد ىجوما  صارخا   وصفوظر اليو بسينكربالء  مدينة لىإ لماناأل عدد كبير من

تحت تيديد  ليوقع عمى فتوى الجياد ، ولم يكن المرجع الديني في كربالءالمكرمة لغزو الكفار لمكة

                                                           

(1) M. Mckale, war by revolution, p.p. 84 - 85 . 

(2) Ibid, p. 203 .  
(3) Ibid, p. 204 . 
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بذلك أوكمت الى  .(1)ن ذلك سيعتبر فاقدا  لمشرعية لدى المسممين الشيعة فعل فإ إن و ،السالح
، وقد ق دمت ميمة الحصول عمى التأييد بعثة كالين ميمتين أساسيتين حسب توجيو اوبنيايم

الشيعي لفتوى الجياد، عمى الميمة الثانية المتمثمة بالوصول الى الكارون و االضرار بالمصالح 
 البريطانية.

ىميتو في تقاريره م الى أ وبنيايشار أكان استيداف قناة السويس الذي أثناء األفي تمك 
ل والمجيز جزئيا  من قبل ، الممو (2) بقيادة جمال باشا، من واجب الجيش العثماني الرابع السابقة

 كريسالجنرال  (3) مانية المساندة لمجيش الرابعلاألتعاون مع رئيس البعثة العسكرية وبال ،لماناأل
، اتفق قبل البدء بشن اليجوم عمى القناةو  Kress von Kressenstein(4))) كرسنشتاين فون 

، و ، في شن الحممةباس حمميىمية الخديوي السابق لمصر علماني عمى أ الطرفان العثماني واأل
رسل رسالة لمحممة، فقد أ ودعممقابل يعرض شروطو  نفيينا، أراد أحممي في عباس عندما كان 

ومن أجل االتفاق معو زار اوبنيايم  ،ومة االتحاديينالى اوبنيايم ليكون وسيطا  بينو وبين حك
، وقدم عباس حممي شروطو خالل 1115ول من كانون الثاني الخديوي المخموع في فيينا بتاريخ األ

لمان بضمان حصولو عمى وعد من الباب العالي باحترام سيادة مصر اذا المقاء، وىي أن يقوم األ
، وقد مجددا   مصر لمان الجموس عمى عرش، وأن يضمن لو األتمت االطاحة باالحتالل البريطاني

                                                           

(1) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 205 . 

ه٘بح ، ٝأفجوٙ ثؼيٓٚ ػ٠ِ اُْوٝع ك٢ ٜٓبعٔخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝا٢ُ اُْبّ عٔبٍ ثبّب ٗٞه ثبّب ٝى٣و اُؾوث٤خأ بكػ ((2

ٖٓو ٝثبُزب٢ُ اُزقل٤ق ٖٓ اٌُضبكخ اُؼٌَو٣خ اُجو٣طب٤ٗخ ثوبء هٞاد ًج٤وح ك٢ ئهؿبّ ثو٣طب٤ٗب ػ٠ِ ئا٣ٌَُٞ ألعَ 

ك٢ ا٤ُٔلإ اُـوث٢، ٝاُؾ٤ُِٞخ كٕٝ ؽْل هٞاد ثو٣طب٤ٗخ إلٗياُٜب ك٢ اُلهك٤َٗ، ٝهؿجخ ٓ٘ٚ ك٢ ارٔبّ مُي أُْوٝع 

٤ٔخ ُي أُْوٝع اٛٗلبم مئ٤ٔٛخ ًج٤وح ػ٠ِ أُٔبٕ هل ػِوٞا ٕ األأ، كجٔب ٗٞه ثبّب ػلح فطٞاد ك٢ ٍٞه٣خأقن كول ار

جؼضخ ِٓؾوبً ُِ ٕٞلٚهٍِٚ ا٠ُ كْٓن ثأهًبٕ اُؾوة ٝأ٤ٌَُُٗٞٞ كٕٞ ًو٣ٌ هئ٤َبً ٤ُٜئخ ٗٞه ثزؼ٤٤ٖ اأًج٤وح كول هبّ 

ٕ ػوٗ ػ٤ِٚ فطٞاد اُز٤ٜإ ُْٖ اُؾِٔخ ػ٠ِ ا٣ٌَُٞ إٔ أٗٞه ٖٓ عٔبٍ ثبّب ثؼل أٝهل ِٛت  ،اُؼٌَو٣خ االُٔب٤ٗخ

ٕ ٝاعجٚ أُولً أ، كأعبثٚ عٔبٍ ثبّب ثر٘ل٤ن اُٜغّٞ ػ٠ِ اُو٘بحَٚ ٜٓٔخ ٣ٌٕٞ هبئلاً ُِغ٤ِ اُواثغ ٝإٔ ٣ز٠ُٞ ث٘ل

د عٔبٍ ٓنًوا ٗٞه ثبّب ٝعٔبٍ ثبّب، ٣٘ظو:أغ، ُِٔي٣ل ػٖ رلب٤َٕ اُِوبء ث٤ٖ ٣ؾزْ ػ٤ِٚ اُوجٍٞ ثو٤بكح اُغ٤ِ اُواث

   . 154-153ّ، ٓ ٓ 1063، ثـلاك، ١، كاه اُجٖو١ؽٔل ٌّوأثبّب اَُلبػ، رؼو٣ت: ػ٢ِ 

(3) Olusoga, Op. Cit, p. 306 . 

٤َٗبٕ  14ُٔب٢ٗ ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ ٗٞهٗجوؽ ك٢ هبئل ك٢ اُغ٤ِ األ(: 1048 -1889ًو٣ٌ كٕٞ ًوٍْ٘زب٣ٖ ) ((4

، رغ٘ل ٖٙٔ اُؾوً االٓجواٛٞه١ ك٢ ٤ٓٞٗـ، ٝرلهط ك٢ أُوارت اُؼٌَو٣خ ؽز٠ إٔجؼ ع٘واالً ك٢ اُجؼضخ 1889

، كإٔجؼ ًوٍْ٘زب٣ٖ هبئلاً ُِل٤ِن اُضبٖٓ ٠ُ1014 اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ َُٔبٗلح اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ ػبّ ئُٔب٤ٗخ األاُؼٌَو٣خ 

، ٝإٔجؼ ك٢ ٤ٕق ػبّ ٠ُٝ ا٠ُ عبٗت أُٔب٤ٗبُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ األك٢ اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ ػ٘ل كفٍٞ اُل

 ا٣ٌَُٞ. ُِٔي٣ل ٣٘ظو: هئ٤ٌ أهًبٕ اُغ٤ِ اُواثغ اُؼضٔب٢ٗ، اُن١ ر٤ٜأ ُِٜغّٞ ػ٠ِ ه٘بح  1015

 Spencer C. Tucker, World War I: Encyclopedia, V. 1, California, 2005, p. 651 . 
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 و فنغنيايم األلماني السفير بين التشاور خالل ومن ،األلمانية القيادة الى المطالب تمك وبنيايمنقل أ
 عمى المقرر اليجوم في منو االستفادة أجل من حممي عباس مطالب عمى الموافقة تمت االتحاديين

 . (1) السويس قناة

                                                           

(1) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p.p. 169- 171 . 
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 . ملانيةاأل الدعاية نشر يف الشرق خبارأ وكالة دور: الثاني املبحث

 :لىكالة أخبار الشرق  الداخلي أوالً : التنظين

ربية التقارير الحو  نطالق لمدعاية الجياديةاإلقاعدة وبنيايم في برلين يمثل كان مقر مكتب أ
، والبعثات التي تحركت من برلين لتحريض العالم االسالمي عمى عن الوضع في الجبية الغربية

وكانت معظم تكاليفو ، لمانياقدس الى جانب الدولة العثمانية وأالثورة واالنضمام الى الجياد الم
دت الى ، أالتي القيت عمى عاتق ىذا المكتب وبنيايم نفسو، ولكن تطور الميامتؤمن من قبل أ

في بداية عام من قبل وزارة الخارجية االلمانية  مو الى منظمة رسمية تمول بشكل كبيرتحوي
 Nachrichtenstelle Fur)" خبار الشرق وكالة أطمق عمى تمك المنظمة اسم " ، وقد أ  (9)9195

den Orient)  شراف وزارة الخارجية برئاسة اوبنيايم ركان العامة والقسم السياسي في قيادة األ ،وا 
تقوية  اليدف الرئيسي لموكالةوأن  ،(2) (Rudolf Nadolny)متمثاًل بشخص رودولف نادولني 

تطوير عالقاتيما  ، من أجلالشرق وتقريبيما مع بعضيمالمان وشعوب مشاعر الصداقة بين األ
  . (3) لخدمة المصالح المشتركة

ممحقًا في السفارة  صفتو، ببرلين متوجيًا الى استانبول 9195 العام في بداية غادر اوبنيايم 
، والتي توفر لسكان المدن خبار الشرق خبار تابعة لوكالة أمن أجل إنشاء غرف أ األلمانية ىناك،

 وصفيابالوكالة نشاء كان إ، وقد (4)تطورات الحربعمى االطالع العثمانية الرئيسية في الدولة 

                                                           

 (1) Erik Jan Zurcher, Jihad and Islam in world war I, Leiden University Press, 
Holland, 2016, p. 83 . 

ٚ٘ٛ  االٌّب١ٔخ، (Lotzenثبٌمشة ِٓ ِذ٠ٕخ ٌٛرضْ ) رّٛص 32ٌٚذ فٟ (: 3591-3781) سٚدٌٚف ٔبدٌٕٟٚ( (2

، أظُ (Konigsberg، ٚثؼذ ؽظٌٛٗ ػٍٝ شٙبدح اٌمبْٔٛ ِٓ عبِؼخ و١ٔٛغغجشؽ )ػبئٍخ غ١ٕخ ِبٌىخ ٌألساضٟاثٓ 

خ اٌشٚع١خ ٚثالد فبسط َ ٚشغً ِٕبطت دثٍِٛبع١خ فٟ االِجشاطٛس3592٠اٌخبسع١خ فٟ ١ٔغبْ اٌٝ ٚصاسح 

ٌجب١ٔب لجً أذالع اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ، وّب لبَ ثزٛع١ٗ اٌذػُ اٌغشٞ ٌغّبػبد اٌّؼبسضخ اٌؾى١ِٛخ أٚاٌجٛعٕخ ٚ

 ٠ٕظش: ٌٍّض٠ذ فٟ سٚع١ب خالي اٌؾشة، 
-  Adams, Op. Cit, p. 315 .   

 ؛ 53، ص . . . عالٌَّب١ٔب ٚاإلأ، عٕٛ  ((1

- Peter Heine, Al-Ǧihād: eine deutsche Propagandazeitung im 1. Weltkrieg, Die Welt 
des Islams, New Series, Vol. 20, Issue 3/4, Brill, 1980, p. 197 . 
 (4) Guido Knopp, Der heilige krieg, C. Bertelsmann, Munchen , 2011 , p. 78 . 
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ال ، إية ثانياً الدعاالمعمومات ألغراض  واستخدام تمك ،والً لجمع المعمومات االستخباراتية أمؤسسة 
فقد كان من االستخباراتي ما النشاط أ ،ساسية لعمل الوكالةح الدعامة األصبن النشاط الثاني أأ

ثم لجنة الشباب المصري ، سسيا اوبنيايمثل لجنة االستقالل اليندية التي أم مجان الثوريةميام ال
ر من بسبب قدرتيا عمى التواصل مع مص انت مفيدة بشكل خاص لعمل الوكالةفي جنيف والتي ك

ىدافيا الخاصة قبل كل شيء والتي ، وقد وضعت تمك المجان أ سويسرا المحايدة خالل الحرب
مصريين عمى ، فاللمانية والعثمانيةوق المصالح األف ستقالل بمدانياإ الحصول عمى تتمخص في

مع الدولة دمج بالدىم عادة ، إال أنيم عارضوا إ يم في التخمص من الحكم البريطانيالرغم من رغبت
  . (9)العثمانية 

بعد قيام و  المجنة المصرية، ففي التاسع من شير شباط منياتلكن سرعان ما تحطمت أ 
مستشارًا  صفتوبعثة بالذي رافق ال وبنيايم، أرسل بروفر صديق ألحممة العثمانية عمى قناة السويسا
بالنتائج السيئة لمحممة موضحًا  ، يخبرىماوبنيايملى أا  اني فنغنيايم و لم، رسائل الى السفير األلمانياً أ
وضح لو بأن التوتر العربي ، وأسالميةمكانيات الدعاية اإلر في إن اوبنيايم قد بالغ بشكل كبيأ

سالمية في الجيش خوة اإلن مفيوم األالعثماني مما يعني أي صفوف الجيش كان منتشرًا فالعثماني 
أت وبدثمنمئة مقاتل، فقد فشمت في إقتحام القناة وقد خسرت الحممة حوالي ، (2)كان مجرد مبالغة 
حدوثيا في كان من المتوقع ات الجيادية التي نتفاضأما االراضي المقدسة، بالتراجع نحو األ
أي لم ي ظيروا انية الجنود المسممين في القوات البريطو  المصري الشعب ألن ، القاىرة، فمم تحدث
 . (3)قتحام قناة السويس ىذا ما أثبت صعوبة إ، عالمة عمى التمرد

اوبنيايم  خبار الشرق فرض عمىلوكالة أوالميام الكبيرة   العمل الواسعمن جانب آخر فإن و 
، والفكرية ،عددًا كبيرًا من الشخصيات السياسية ن المستشرقين، كما استقطببفريق ماالستعانة 

شراف عمى إصدار بيدف نشر المؤلفات واإل، االسالمية والصوفية المعروفة، يةالعرب ،الوطنية

                                                           

 
(1) Zurcher, Op. Cit , p. 87 .  
(2) McMeekin, The Berlin – Baghdad  … , p.p. 178- 179 . 
(3) Olusoga, Op. Cit, p. 306 . 
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، وجاء تنظيم (9)لمانيا الخطب والترويج لما ىو في مصمحة ألقاء وا   ،ىاالصحف والمجالت و تحرير 
  الوكالة عمى النحو اآلتي: 

 لمان :الموظفون ال  القسم العربي _ -1

((Probsterالمترجم بروبستر  و ،متفوخ يناالستاذ اويغضم القسم 
وقد شغل منصب  (2)

 شرودر المترجمو ،رالمترجم كارل اميل شابنغو  ،لماني في المغرب قبل الحربأل االنائب القنص
Shroder))، الدكتور روت بوكاRuth Buka)  Dr.  ،) اوبنيايم صديق بروفر ماكس الدكتورو 

  . (3)أثناء الحرب وفمسطين سورية في االلمانية المخابرات ووكيل ،مصر في

  _ الموظفون العرب :القسم العربي  -2

المغات الشرقية في  وىو مصري محاضر في كمية، حمد فاليالدكتور أالقسم  ىذا ضم
، الداعية المصري الشيخ عبد العزيز جاويش ،(4) الشيخ صالح الشريف التونسيجامعة برلين، و 
راديكالي كان منفيًا في  وىو طبيب مصري وقومي، دمحم منصور رفعتو ،لموحدة االسالمية

حدىما يدعى ئري الشيير عبد القادر الجزائري، أحفاد بطل االستقالل الجزاثنان من أوا  ، سويسرا
 . (5) 9194ول كانون األصالح الشريف التونسي في عمي جاء الى برلين بصحبة 

                                                           

 
 . 59، ص  . . . ٌّب١ٔب ٚاالعالَأ، عٕٛ ( (3

اٌٝ عبٔت ِغزششل١ٓ وجبس أِضبي  ثشٚثغزش: ِغزششق أٌّبٟٔ ٌّغ ٔغّٗ فٟ اٌضٍش األٚي ِٓ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ((2

٘بسرّبْ ٚوبسي ٘ب٠ٕش٠ش ث١ىش فمذ ر١ّضٚا ثأُٔٙ ئٔزمٍٛا ثبٌذساعبد االعال١ِخ ِٓ اٌزبس٠خب١ٔخ اٌٝ عٛع١ٌٛٛع١ب 

االعالَ أٚاالٔضشٚثٌٛٛع١ب اٌضمبف١خ ٚاٌزبس٠خ١خ رؾذ رأص١ش اٌّغزششق اٌّخضشَ ِبوظ ف١جش ِٚغّٛػخ ِٓ ػٍّبء 

 خ. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش:ِذسعخ االعزششاق اٌجش٠طب١ٔ

 . 92 – 93سضٛاْ اٌغ١ذ، اٌّظذس اٌغبثك، ص ص 

(3) Zurcher, Op. Cit , p. 84 . 

ً فٟ أطً ٘بعش ٚاٌذاٖ اٌٝ رٛٔظ، ائشٞ األعض :(3529َ – 3785طبٌؼ اٌشش٠ف اٌزٛٔغٟ ) ((9 طجؼ ِؼٍّب

، ٚ اٌؾشث١خ اٌؼضّبٟٔ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٔٛس ثبشب ٚص٠شأٚرٌٛٝ رذس٠ظ  اٌٝ دِشك ٚاعزبٔجٛي، ِذ٠ٕخ اٌض٠زٛٔخ، ٚ٘بعش

١ٓ فٟ ، ٚلذَ اٌزٛٔغٟ اٌٝ ثشٌثأٔٗ ِغزشبس ألٔٛس ثبشب ثؼذ٘ب ، ٚٚطفِؼٗ اٌٝ ١ٌج١ب ٚوبْ ِؼزّذاً ٌذ٠ٗططؾجٗ ئ

 ٠ٕظش :  ٌٍّض٠ذ ١ِش ػٍٟ ثٓ اال١ِش ػجذ اٌمبدس اٌغضائشٞ،ثظؾجخ األ 3539وبْٔٛ االٚي 

    .   81، ص ، اٌّظذس اٌغبثكػّبد اٌذ٠ٓ غبُٔ
 . 89 ص ،اٌّظذس ٔفغٗ ((9
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 :  والفرس لمانالقسم الفارسي _ الموظفون ال  -3

وفاتو حتى مدير القسم  (Oskar Mann) االستاذ اوسكار مان ضم ىذا القسم كاًل من 
ي خمف اوسكار مان ف الذي، (Sebastian Beck) باستيان بيك يالدكتور سو ،9195أواخر عام 

 ة برلين، أما الموظفون الفرسلمغات الشرقية في جامع ستاذاً رئاسة القسم وصار في وقت الحق أ
 في ىذا القسم فيم كل من:

ين وىم الذين شكموا لجنة االستقالل الفارسية في برل، سد هللا خان ىداية، وتقي زاد، وكاظم زادأ
  . (9)شأنيا شأن المجان القومية التي شكمت بتشجيع من اوبنيايم 

 : والعثمانيون  لمانالقسم العثماني _ الموظفون ال  -4

(Martin Hartman) ستاذ مارتن ىارتماناألضم ىذا القسم كاًل من 
مديرًا لمقسم، ، (2) 

، (3)(Gotthard Jaschke) غوتيارد ياشكو الدكتور ،(Walter Lehmann)والتر ليمان الدكتورو 
كان  ،(Halil Halid Bey) خميل خالد بك في القسم فيم كل من، أما الموظفون العثمانيون 

                                                           

 (1) Zurcher, Op. Cit, p. 84 . 

ٔزظ دساعبد ل١ّخ رزٕبٚي أٌّبٟٔ، أ٘زُ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚأِغزششق (: 3535-3793ِبسرٓ ٘بسرّبْ )( (2

فٟ ِؼٙذ اٌٍغبد اٌششل١خ فٟ ِٛضٛػبد ِٓ اٌؼظٛس االعال١ِخ، ٚلذ ارظً ثبٌششق ِٓ خالي ػٍّٗ ثبٌزذس٠ظ 

ٌؼٙذٖ، ٚخبطخ ٚضبع اٌّؼبطشح ، ٚلذ ا٘زُ وض١شاً ثذساعخ األ3778ٔشأٖ ثغّبسن ػبَ أ، رٌه اٌّؼٙذ اٌزٞ ثش١ٌٓ

، ٚوبْ ٠ؼجش ػٓ آسائٗ اٌشخظ١خ اٌزٟ وض١شاً ِب أٌخ اٌؼشث١خ فٟ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ، ٚاٌّغدةؽٛي اٌّغزّغ ٚاأل

ّغشة غشاس اٌجؼضخ اٌؼ١ٍّخ اٌفشٔغ١خ فٟ اٌ، ٚػٍٝ شذ٠ذ فٟ رٕبٌٚٗ ٌألؽذاس اٌّؼبطشحأطجؼذ ثطبثغ االٔذفبع اٌ

، ٚاٌزٟ ثذأد رظذس ِغٍخ رخزض ثذساعخ االعالَ فٟ ػظٛسٖ اٌؾذ٠ضخ، فمذ ؽفضد 3599اٌزٟ رأعغذ ؽٛاٌٟ ػبَ 

رٍه اٌخطٛاد ٘بسرّبْ اٌٝ االشزشان ِغ لٍخ ِٓ اٌّفىش٠ٓ فٟ رأع١ظ "اٌغّؼ١خ االٌّب١ٔخ ٌؼٍُ االعالَ " فٟ ػبَ 

، ٟٚ٘ ِغٍخ ِٟ ٚرٙزُ ثظفخ خبطخ ثؾبضشٖ اٌؾٌّٟب١ٔخ رخزض ثبٌؼبٌُ االعالأِغٍخ  خشاطئٚػًّ ػٍٝ  ،3532

 ، ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش: Welt des Islams)عالَ )ػبٌُ اإل

 ؛   89 -81، اٌّظذس اٌغبثك، ص ص ٚوّبي سضٛاْ ِب٘ش ِظطفٝ 

- Suzanne L. Marchand, German orientalism in the age of empire : Religion, Race, and 

Scholarship, Campridge University press, Campridge, 2009, p.p. 356- 360.            

(3) Zurcher, Op. Cit , p. 84 . 
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انية وعمل في البحرية العثمأحد القادة  صالح الدين ، ومًا لمدولة العثمانية في بومبايقنصاًل عا
 .(9)وىو صحفي عثماني  (Saadi)الدكتور سعدي  ، ومترجمًا في ىذا القسم

 لمان :القسم الهندي _ الموظفون ال  -5

 ((Ferdinand Gratsch فرديناند غراتش المسيحي المبشر، كل من مل في ىذا القسمع  
((Helmut Von Glasenapp ىيمموت فون غالسناب ، والدكتورمديرًا لمقسم

عمال ، ورجل األ(2)
ما أ ،(Mr. Walter)والمبشر مستر والتر  ،(Ernst Neuenhofer) رنست نيونيوفرآ لمانياأل

 ،اليندوسي الثوري  من بينيم ىار دايال ،موظفاً  عشر ثمانية كانوانود في ىذا القسم، فالموظفون الي
دارتو فتولى إ، القسم الصينيأما ، تقالل اليندلى اسالداعية إ عضاء المجنةأ بادياي  الى جانب شاتو

 دارتو، فتولى إلقسم الروسيل لنسبةاوب، ( Herbert Muller)وتنظيمو الدكتور ىيربرت مولر 
 .  (3)خرين من الجورجيين والتتار وأعضاء آ ،(Harald Cosack) ىارالد قوزاق

 :الىكالة ههامو نشاطاتثانيًا :  

 ، فقد حددا السفارة االلمانية في استانبولالخدمة الصحفية التي كانت تؤدييإلى جانب  
والقيام بدعاية مضادة تؤدي الى تحريض المسممين  ،ميام الوكالة بالتصدي لدعاية العدو اوبنيايم

، والحصول عمى لمان الى تمك البمدانل مبعوثين أمن خالفي العالم عمى الثورة ضد دول الوفاق 
مع ، أيضاً  تمك المناطق وفي الدول المحايدة المعمومات االقتصادية والسياسية والعسكرية في

 . (4)لمانية األ محاولة إقناع شعوبيا وحكاميا بوجية النظر

، و دول الوفاق من جراء الحرب المسممين بأىدافإثارة شكوك كما كان من ميام الوكالة   
، ومن ثم نقميا نباء التي تصميا من برلينرير األتح ،برز النشاطات التي اضطمعت بيا الوكالةمن أ

                                                           

 
(1) Zurcher, Op. Cit, p. 85 . 

 (: ػبٌُ أٌّبٟٔ رخظض فٟ شإْٚ اٌؾضبسح إٌٙذ٠خ ٚاألد٠بْ فٟ اٌغبِؼبد األٌّب١ٔخ. ٠ٕظش:3581 -3753) غالعٕبة ((2

 . 899عٕٛ، أٌّب١ٔب ٚاإلعالَ . . .، ص 

(3) Zurcher, Op. Cit , p. 85 . 
 . 52 - 53 ص ، ص.. . عالَ ٌّب١ٔب ٚاإلأ، عٕٛ  ((9
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، ولغات مسممي والسواحيمية ردية،األ، اليندوسية ،رسيةاالف، العثمانية، لى المسممين بالمغات العربيةإ
متخصصين ألمان وشرقيين لترجمة تمك ب استعان اوبنيايم  جل ذلك، ومن ألروسياالقرم الخاضعين 

بة مراق أيضاً  واجبات الوكالةمن ، وثائق الميمة الى المغات الشرقيةية والخبار ومواد الدعااأل
، وتقديم لمانيةالشرق الى الوزارات األ الوارد منالمحمية والبريد حداث الصحافة المحمية والدولية واأل

نشاء مكتبة ذاتو عمى إ ، كما عممت الوكالة في الوقتفتتاحيات الصحف العثمانيةممخصات إل
، ولم تستثن الوكالة من ميماتيا شرقية وعثمانية ايةوكتيبات دع تتضمن صحفاً  ،شرقية عن الحرب

 . (9)لمانية في صاالتيا ريس المغة األوتدأفالم الدعاية عرض 

مانية في الواليات العثمانية ىم لمان الذين يتولون تعميم المغة االلاوبنيايم المدرسين األعد    
ن يتولى الدبموماسيون ، ورأى أفي المجالين السياسي واالقتصادي ،بر عامل مساعد لمدعايةكأ

ن تعاونيم في العربي، عمى أ منشورات الدعاية في المشرق والمغربلمان توزيع ل األوالقناص
، ة والتجارية والثقافية االلمانيةالمشرق العربي شركة سكة حديد بغداد والمؤسسات المصرفي

(Orosdi Back)ومؤسسات اوروزدي باك 
ي استانبول وحمب وبيروت النمساوية بفروعيا ف (2)

 وصفيامن مخططاتو الطرق الصوفية، والمكانة الدينية لمكة المكرمة ب بنيايمولم يستثن او والقاىرة، 
اىتمامًا  ، فأولى الم االسالمي ضد بريطانيا وفرنسايمكن تحريض العومن خالليا ، مركزًا لمحج

دس و ، أالمدينة المنورة ان ينطمق من دمشق باتجاهمباشرًا بنشر الدعاية بين الحجيج الذي ك
 . (3)التأثير فييم و لتوزيع المنشورات  يم،نعمالء ىنود مسممين بي

؛ أوليا ربعة مجاالت رئيسيةحسب رؤية اوبنيايم، في أخبار الشرق سار العمل في وكالة أ 
 نو عبر التشيير بالعدو بأ، فييا جنود مسممون حمفاء أللمانياجبيات القتال مع العدو التي يحارب 

                                                           

 . 51ص ، عٕٛ، أٌّب١ٔب ٚاالعالَ . . .( (3

: ٠شعغ ئٔشبء ٘زٖ اٌغٍغٍخ ِٓ اٌّزبعش ئٌٝ أٚدٌف أٚسٚصدٜ اٌزٞ وبْ ضبثطبً ثبٌغ١ش اٌّغشٞ اٚسٚصدٞ ثبن ((2

.ٌٚمذ ثذأ أٚسٚصدٜ ٚأثٕبؤٖ ُٚ٘ ِٓ ػبئٍخ ثبن راد 3799افززؼ أٚي ِؾً ٌٗ ٌج١غ اٌّالثظ ثّذ٠ٕخ عبالرب ػبَ 

ٌٍّض٠ذ  ب ف١ٙب ثغذاد ٚئعطٕجٛي ٚث١شٚد.األطٛي إٌّغب٠ٚخ اٌّغش٠خ ثأشبء ِؼبسع شج١ٙخ فٟ أِبوٓ ِزؼذدح ثّ

 ٠ٕظش:

  /http://www.almosul.com)أٚسٚصدٞ ثبن(، االٔزشٔذ .  

 . 359، ص .....عٕٛ، االعالَ فٟ اٌذػب٠خ االٌّب١ٔخ ( (1

http://www.almosul.com/
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سرى الحرب المسممين في ثير النفسي في أىو التأ ، والمجال الثانيومسممينيحارب بجنود شرقيين 
االىتمام بنشر يتضمن المجال الثالث ، أما جعميم يمتحقون بالجيوش العثمانيةالمعتقالت االلمانية ل

قامة عالقات شخصية مع وا  الدعاية في الدول المحايدة وفي البمدان االسالمية الحميفة أللمانيا 
، لمانيا نفسيالقيام بالدعاية في أاوبالنسبة لممجال الرابع واألخير ىو ، دوائر شرقية في تمك الدول

 . (9)سالمية تبرير لمرأي العام االلماني حول أسباب التحالف مع دولة إمن خالل ال

عالمي طمبت الوكالة من الصحف االلمانية توطيد عالقاتيا بالصحف وعمى الصعيد اإل 
وبنيايم ىو أ وصف، وبخبار عن مجريات الحربوتزويدىا باألبكثرة في استانبول  المحمية الموجودة

جتماعية وتعصبو لمدين فقد رأى بأن تأخذ تمك الصحف الشرق وتقاليده اال وضاعكثر خبرة بأاأل
رقيين وأن تتجنب العبارات المسيئة االعتبار في تقاريرىا التقاليد الشرقية وحساسيات الش بعين

االنتفاضات في اليند وطموحات الشعب اليندي وبقية  أخبارسياب في ن تتبع اإلوأ ،لممسممين
 .(2) من أجل االستقالل البمدان االسالمية

 المويد العثمانية لماني في جريدةبفصل القسم الفرنسي عن القسم األ وقامت الوكالة 
(Osmanischer Lioyd) (3) ،آراء يصال يا إىدفأصبح  ،لمانوبتمويل من تجار وصناعيون أ

لوكاالت والصحف اعمى تزويد الجريدة وعممت ، الى المثقفين العرب والعثمانيينالحكومة االلمانية 
نشاء صحف ونشرات بإ، 9195منذ أوائل نيسان خبار الشرق ا قامت وكالة أ، كمالعربية باألخبار
 Korrespondenzblatt)خبار الشرق صحيفة مراسالت مكتب أ ىمياوأ  ،االلمانيةخاصة بالمغة 

der Nachrichtenstelle fur den Orient) ، صحيفة المشرق الجديدو (Der neue 

Orient)،  صوت من المشرق  صحيفةو (Stimmen des Orients)،  وكان اليدف الرئيسي
 . (4)لمانيالرأي العام األالم الى عن الشرق واالسالمالئمة لمدعاية منيا ىو نقل المعمومات 

                                                           

 . 215، ص ، اٌّظذس اٌغبثكفشػ( (3

 . 59، ص . . . عالٌَّب١ٔب ٚاإلأ، عٕٛ ( (2

 ، ٠ٕظش :َ ٌّغبثٙخ دػب٠خ دٚي اٌٛفبق3597رأعغذ فٟ اعزبٔجٛي ػبَ ٌّب١ٔخ ثبٌٍغخ األا٠ٌٍٛذ اٌؼضّب١ٔخ: عش٠ذح  ((1

 . 59اٌّظذس ٔفغٗ، ص 

 .  58ص  ،اٌّظذس ٔفغٗ ( (9
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العالم  ، ومنيا مجمةاالسالمية في برلين والمجالت فالصحدعمت وكالة أخبار الشرق  
 ( (Die Islamische Weltاإلسالمي

، (2)، والرأي العامكالعيد في بالد الشام عربية وصحفاً  ،(9)
الصادرة ، دعميا المالي لصحيفة المياجر، كما قدمت القنصمية االلمانية في حيفا واالتحاد العثماني

 ، صاحب جريدة، كما تقربت القنصمية من دمحم كرد عميلصالح الجالية الجزائرية في دمشق
، بسبب قوة تأثيرىما في من بيروت الى دمشق (3)ى نقل تحرير جريدة المفيد، وعممت عمالمقتبس

 . (4)الرأي العام العربي 

 تاريخ التي كانت تعمل منذ لمانية _ العثمانيةات الوكالة تفعيل عمل الرابطة األومن نشاط 
يا والدولة العثمانية، لمانالعالقات الثقافية بين أدعم وتعزيز م عمى 9194نشائيا في شباط إ

، وجاء تفعيل تمك 9195عام  لماني _ العثمانيز االقتصادي األالمرككما أ فتتح ، وتعزيزىا
من أجل  لمانالى المسؤولين األ وجييا اوبنيايمالمؤسسات الثقافية واالقتصادية بعد نصيحة 

لماني ، وذلك بعدما حقق النفوذ األدي والثقافي في الدولة العثمانيةين االقتصاااللتفات الى الشأن  
 . (5)لمان موقة عبر المستشارين والخبراء األالعسكري في الجيش العثماني مكانة مر 

                                                           

 
عبُ٘ فٟ ئطذاس٘ب ثشىً وج١ش وً ِٓ ػجذ ، االٌّب١ٔخ ثبٌٍغخ ٔبطمخ شٙش٠خ ِغٍخ ِٟٚ٘غٍخ اٌؼبٌُ االعالِٟ:  ((3

اٌؼض٠ض عب٠ٚش ِٚضمفْٛ ػشة فٟ ثش١ٌٓ، ٚلذ رُ ر٠ٍّٛٙب ِٓ لجً اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ِٚٓ أعٙضح اٌذػب٠خ االٌّب١ٔخ، 

ٚوبْ اٌٙذف ِٕٙب رؼش٠ف اٌمبسب األٌّبٟٔ ثبٌؼبٌُ االعالِٟ، ٚرذػ١ُ اٌؼاللبد ث١ٓ أٌّب١ٔب ٚاٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ، ٌٍّض٠ذ 

 ٠ٕظش:

 .  339، ص ٕٛ، أٌّب١ٔب ٚاإلعالَ . . .ع

  :٠ٕظش ٌٍّض٠ذ ،٠خ، ٚوبٔذ ٌغبْ ؽبي عّبي ثبشب ٚاٌٟ عٛسطؾ١فخ ث١شٚر١خ، ٌظبؽجٙب طٗ اٌّذٚساٌشأٞ اٌؼبَ:  (2)

 ،3ط ،3598-3799عزمالي ، ربس٠خ اٌظؾبفخ اٌغٛس٠خ ٚاٌٍجٕب١ٔخ ِٓ اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ ؽزٝ االاٌشفبػٟ شّظ اٌذ٠ٓ 

  . 289، ص د. ، د ثبس٠ظعّبس، إِٔشٛساد 

ذ ر١ّضد ، ٚلاٌشجبة اٌؼشة اٌّزؾّغ١ٓ ٌم١ِٛزُٙؽذ أ عغٙب ػجذ اٌغٕٟ اٌؼش٠غٟأعش٠ذح ث١شٚر١خ، اٌّف١ذ:  (1)

، ٚلذ  ا٘زّذ ثٕشش اٌىض١ش ِٓ ِمبالد اٌؼشة اٌم١١ِٛٓ اٌز٠ٓ ر٘جٛا ف١ّب ، ٚأخجبس٘ب اٌّٛصٛلخاٌغش٠ذح ثم١ّزٙب اٌؼب١ٌخ

 :ٚاٌٟ اٌشبَ، ٠ٕظش بٔك عّبي ثبشبثؼذ ضؾب٠ب ٌّش

 اٌمب٘شح، ، داس إٌٙب ٌٍطجبػخ،3539-3597ٌزشن فٟ اٌؼٙذ اٌذعزٛسٞ اٌؼضّبٟٔ ، اٌؼشة ٚارٛف١ك ػٍٟ ثشٚ 

 . 39، ص 3589
 . 59، ص  .. .  عالٌَّب١ٔب ٚاإلأ، عٕٛ (9)
 . 351، ص  . . . ٌّب١ٔخ، االعالَ فٟ اٌذػب٠خ األعٕٛ ((9
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 لخدمة لمانياأ في المسممين السجناء استغالل ىوومن أبرز نشاطات وكالة أخبار الشرق  
 معسكر نشاءإ 9195في تموز  تمفقد  اوبنيايم،لمخططات  وفقاً  الحربي والجانب الجيادية الدعاية
 تموز في برلين في (Wunsdorf) فونسدورف ناحية في (Halbmondlager) اليالل ومسجد
 مدينة قرب (Zossen) تسوزن  منطقة في( Weinbergerlager) فاينبرغر ومعسكر م،9195
ىدف رسمو اوبنيايم من  جزءاً  كانت ولكنيا ذاتيا حد في غاية الجيود تمك تكن ولم ،(9)بوتسدام

أفكارىم من أجل تشكيل قوة  تغييرو  في ألمانيا الحرب سرى وأ المسممين السجناءوىو التأثير عمى 
أثناء  العثماني -لمانياأل الحمفعسكرية منيم يمكن إرساليا الى استانبول لإلنضمام الى 

 .(2)الحرب

وبنيايم في مذكرة ضعيا أالتي و  االستراتيجية الجياد مخططات من جزءاً كان المشروع  
مراعاة شروط   ومنيا االعتبار نظر في المسائل من الكثير تؤخذ نأ عمى كدعندما أ، ولتشرين األ

 وصايا االسالم مع يتفق بما السجناء جنائز ودفن المسممين، مسجناءل الحالل بالنسبة طعامال إعداد
 العمالء بقاء ضرورةمع  ،ليم الدافئة ماكناأل توفيرو  لمصالة ماكنمع مراعاة تخصيص أ ،الدينية

 .  (3) مترجمين وصفيمب لمعملطوال الوقت  المعسكرات في والينود لماناأل

 وقد االطار خشبي بناء وصفوب 9195 عام صيف سابيعأ خمسة غضون  في المسجد قيموأ   
 عمى اوبنيايم توصيات حسب المسجد تصميمجاء و  ،(4)البناء عممية في المسممون  السجناء شارك
 نحاءأ جميع في المسجد صور توزيع وتم ،(5) واحدة ومأذنة واسعة دائرية قبة من ،العثماني الطراز

                                                           

 . 359، ص األٌّب١ٔخ . . .عٕٛ، االعالَ فٟ اٌذػب٠خ ( 3)

(2) Vera Ericson von Bahr, Halv måne, heligt krig: Radikalisering av muslimska 

krigsfångar I Halbmondlager under första världskriget–en arkivstudie, 

Kandidatuppsats, Södertörns högskola, Stockholm, 2016, S.S. 8 - 9 

(3) David Motadel, Islam and Nazi Germanys war, London, 2014, p. 22 . 

(4) Zurcher , Op. Cit, p. 187 . 

 أِبِٗطٛسح ِغغذ اٌٙالي، ٠غٍظ  3538ظبدسح ػبَ ؽذ أػذاد٘ب اٌأٚضؼذ ِغٍخ ١ِٛٔخ االٌّب١ٔخ فٟ  ((9

 ( .9ٍِؾك سلُ ) اٌغغٕبء اٌّغٍّْٛ، ٠ٕظش:
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 قبل من تحمميا تم قد المسجد تكمفة بأن لمانيةاأل الشائعات وانتشرت االسالمي العالم نحاءأ
ىـ المصادف 9333وكان إفتتاحو بداية شير رمضان عام  ،(9) شخصياً  الثانيفيميمم  االمبراطور

 بحضور والصموات الدينية واالحتفاالت الخطب فيو وجرت، 9195في الثالث عشر من تموز 
 .( 2) االلمانية العامة ركاناأل ىيئة عن وممثمين جنراالت وعدة برلين في العثماني السفير

 بمثابة لتكون  اليالل ومسجد االعتقال معسكري  سمطات الىتعميمات مفصمة  وبنيايمأ وقدم 
 والثقافية والغذائية الدينية المتطمبات حدد فقد ،السجناء مورأ   وتنظيم دارةإ عمييا تسير التي القوانين

صبح وأ ،المعسكرات تمك دارةإ عميو تقوم الذي األساس ىي عميماتالت تمك صبحتوأ لمسجناء،
فيو صالة قيمت ة اليومية لألسرى المسممين، فقد أ  معسكر اليالل عبارة عن مركز لمحياة الديني

دين والطمبة الذين يعممون لصالح ، وكان يمقي الخطب الدينية مجموعة من رجال الالجماعة
 عمى وبناءً  اليدوية، والحرف الفنون  ممارسة السجناء فييا يتعمم لمعمل ورش قيمتأ   كما ،(3)لمانياأ

 من القريبة الريفية المناطق لىإ ميدانية رحالت في السجناء خذأ يتم كان وبنيايمأ توصيات
 . (4) عمييم القائمة السمطة مع تعاوناً  أكثر ليكونوا ثقتيم كسب بيدف برلين لىوا   المعتقالت

 شرفأ وقد ،جياديين الى يمتحويمل السجناء بتمقين تعنى التي التجنيد مراكز قيمتأ   كما 
 لمعمل الشرق  خبارأ مكتبل وكالء دعاية تابعين بتعيين وقام ،تمك المراكز من الكثير عمى وبنيايمأ
قد و  الحرب، قبل لمانياأ في يعيشون  مسممون  الوكالء اولئك بين ومن لمسجناء، ممقنين صفتيمب
 السمطان صورة المعسكر بوابة فوق  ورفعوا لماني،األ العثماني بالتحالف السجناء كرون ذ  ي   خذواأ

 بمغاتيم عمييم الدعاية كتب توزيع وتم السجناء،عمى المزيد من ثقة  الحصول في مالً أ العثماني
 .(5)  لمانيةاأل المغة تعمم ذلك في بما التعميمية نشطةاأل في المشاركة عمى وتشجيعيم ،الخاصة

                                                           

 
(1) Olusoga, Op. Cit, p. 311 . 

(2) Zurcher, Op. Cit, p. 187 . 

(3) Gerhard Höpp, Muslime in der Mark : als Kriegsgefangene und Internierte in 
Wünsdorf und Zossen , Das Arabische Buch , Berlin , 1997 , S. 120 .  
(4) Olusoga, Op , Cit , p. 312 . 

(5) Ibid, p. 313 – 314 . 
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 لنشر ميمة وسائل وصفياب السجناء بينحرص اوبنيايم عمى نشر وتوزيع الصحف 
(Hindostan) ىندوستان جريدة صدارإ عمى بنفسو شرفأ فقد الدعاية،

 لمسجناء القومية (9)
 الخاصة ،EL Dschihad(2)))وجريدة الجياد  ردية،واأل اليندية بالمغتين تصدر خذتوأ اليندوس،
 ىيئة بمثابة ليكونوا االلمان المستشرقين من بمجموعة اوبنيايم استعان وقد ،(3)المسممين بالسجناء
 من بعدد استعان كما ،غالسناب الينديات وعالم مولر، ىيربرت برزىمأ ومن ،الصحف لتمك تحرير

 الشريف وصالح جاويش، العزيز عبد ومنيم الجياد صحيفة لتحرير االسالمية الشخصيات
 إللقاء خرآ الى وقت من االعتقال معسكري  يزور ىؤالء بعض وكان، رفعت ومنصور ،التونسي
 . (4) المسممين السجناء عمى والمحاضرات الخطب

، خبار الشرق بشكل وثيق مع وكالة أ نور باشاسيا أنت حكومة االتحاد والترقي وعمى رأتعاو  
فبعد صدور فتوى الجياد قاموا بتشكيل منظمة رسمية تيدف الى زيادة القوة السياسية وااليديولوجية 

، وساىمت المخابرات العثمانية بتشكيل تمك المنظمة التي وفاقلمدولة العثمانية وجيًا لوجو ضد ال
، وعرفت كذلك بوزارة بالمغة العثمانيةTaskilat) ) أو التشكيالت (المنظمة الخاصةأ طمق عمييا )

لمدنيين وكان عضو من العسكريين وا 33333، وتألفت من حوالي الشرقية في استانبول الشؤون 
، وكان لتمك المنظمة نشاطًا مزدوجًا فقد عممت عمى تنسيق المقاومة في صل عربيمعظميم من أ

، من خالل تنظيم الجماعات الثورية ونشر الدعاية وفاقالسالمية المحتمة من قبل الراضي ااأل
                                                           

ششاف اٚثٕٙب٠ُ، ٌزٛص٠ؼٙب ث١ٓ األعشٜ إٌٙٛد فٟ اطّّذ ِٓ لجً ٚوبٌخ اخجبس اٌششق ثعش٠ذح ٕ٘ذٚعزبْ:  ((3

عضء ِٓ ِؼغىش اٌٙالي فٟ ٚٚٔغذٚسف . (، ٚ٘ٛ Inderlagerاٌّؼغىش اٌخبص ثُٙ، اٌزٞ ٠غّٝ ِؼغىش إٌٙٛد )

 ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش:

Heike Liebau, Hindostan (newspaper), in: 1914-1918-online. International 
Encyclopedia of the First World War:  
http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10468.  

، ٚلذ ٌٚخ اٌؼضّب١ٔخرزٌٛٝ ِّٙخ ٔشش االخجبس ؽٛي اٌٛضغ اٌؼغىشٞ ٚاٌذػب٠خ اٌّإ٠ذح ألٌّب١ٔب ٚاٌذاٌغٙبد:  ((2

، ٚلذ االٌّب١ٔخ ِٛافمزٙب ػ١ٍٙب ا٠ضبً  ػطذ ١٘ئخ االسوبْ اٌؼبِخأ، ٚطذاس٘بأاسح اٌؾشة االٌّب١ٔخ ػٍٝ ٚافمذ ٚص

شث١خ ٚاٌؼضّب١ٔخ ٚاٌشٚع١خ، َ ٚثضالس ٌغبد ٟ٘ اٌؼ3539ظٙشد اٌطجؼخ االٌٚٝ ِٕٙب فٟ اسثغ طفؾبد فٟ اراس 

 : ٠ٕظشٌٍّض٠ذ 

 - Gabriel Yonan, Lest we perish A forgotten holocaust : The Extermination of the 
Christian Assyrians in Turkey and Persia, 1996 , p. 96 ;  

 .( 9ٍِؾك سلُ ) -

(3) Olusoga, Op. Cit , p. 315 . 

 . 58، ص  . . . عالٌَّب١ٔب ٚاإلأ، عٕٛ( (9

http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10468
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 المنشوراتمثل الصحف و نواع المطبوعات ي والتنظيمي لمختمف أ، والدعم الماللمعثمانيين المؤيدة
وبنيايم وبشكل ، وبدوره فقد أيد أم بالتعاون مع وكالة اخبار الشرق ذت تمك المياوالكتيبات، وقد نف
 . (9)صة أماًل في التحريض عمى الثورات كامل المنظمة الخا

 وكالة عمل تركز فقد ،العربي المغرب لىإ وصوالً  في الشرق  لمانيةاأل الدعاية نشطت وقد 
 بشأن ماأ عمييا، موالاأل وتوزيع فرنسا ضد القبائل تحريض عمى البالد تمك في الشرق  خبارأ

 لجمع وأثينا الميبية وطرابمس وبيروت ونابولي روما في لو مندوبين اوبنيايم عين فقد مصر
 ودفع بيا لالتصال لممخابرات في تمك المناطقفروع  بتشكيل قام كما وضاعيا،أ عن المعمومات

 المعمومات ونقل لالتصال خاصة شيفرة وضع كما المناسب، الوقت في الثورة الى شعبيا
 . (2) وفيينا واستانبول االسكندرية بين االستخباراتية

   

                                                           

(1) Nurullah Ardic, Islam and the politics of secularism: The caliphate and middle 
eastern modernization in the early 20th century, Routledge, London, 2012, p. 193 .                                                                                                                        

 . 55، ص . . . عالٌَّب١ٔب ٚاإلأ ،عٕٛ ( (2
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 .9191 - 9191دور أوبنهاين يف الدعاية للحرب املقدسة : الثالث املبحث

 : م9191فيصل بن احلسني هري اوبنهاين هع األ لقاء: أوالا 

وقبل التأكد من دخول الدولة العثمانية في  9194 عامالفي وقت مبكر من  وبنيايمشار أأ 
مستقمة عن لى إنشاء مكة جديدة قائمة عمى خالفة الجيود البريطانية الرامية إ الحرب الى خطورة

جانب من خالل التأثير عمى الشريف حسين بن عمي لموقوف الى  ،التأثيرات العثمانية االلمانية
، ى تعاطف الشريف حسين مع بريطانيالماني عمدلة لدى الجانب األقد تزايدت األ، و (9)دول الوفاق 

لماني عمى قوات لمساندة اليجوم العثماني األخاصة بعد عدم استجابتو لمحكومة العثمانية بإرسال 
لمانية الى تو وزارة الخارجية األرسم  مو باعتقال برنيارد موريتز الذي أقناة السويس، الى جانب قيا

 الذي وبنيايمأ لم تقنعمور تمك األ لكن (2)الجزيرة العربية إلنشاء مركز دعاية واستخبارات في جدة 
، مستندًا ديين تجاه الشريف حسين غير مبررةلمانيا وحكومة االتحارأى بأن عدم الثقة من جانب أ

وبنيايم ، كما أجرى أعباس حممي لمخموعلمخديوي المصري اراء ومواقف الشريف المؤيدة آعمى 
عزلو عن منصب بغية  ،يندسيسة من الباب العالي العثماني ضد الشريف حس وجودقنعو بتحقيقًا أ

 . (3)الشرافة عمى مكة المكرمة 

من  9195 الى استانبول متوجياً وبنيايم كان فيصل بن الشريف حسين ومن حسن حع أ 
وفي طريقو الى العاصمة ، (4)جل تسوية الخالفات بين حكومة االتحاديين و والده شريف مكة أ

م وكان ىدفيا الخفي تشجيع وحشد 9195العثمانية قام فيصل بزيارة طويمة الى دمشق في آذار 
بعدىا توجو المثقفين والعسكريين العرب لمساندة التمرد الموالي لدول الوفاق ضد الحكم العثماني، 

 ،وزير الحربية واضعًا فأنور باشان استقبالو كان متلمعرفة الرأي العام ىناك، إال أنحو استانبول 
                                                           

 
(1) McMeekin, The Berlin – Baghdad ... , p. 192 . 

(2) Donald M. Mckale, German policy toward the Sharif of Mecca 1914–1916, The 

Historian, Vol. 55, No. 2, Wiley, New York, 1993, p. 306 .  

(3) M. Mckale , War by revolution, p. 109 . 

(4) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 192 . 
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، لذا عمى عالقة الياشميين ببريطانيا كانا مطمعين عموماً  الصدر األعظم (9)وسعيد حميم باشا
وبنيايم الذي عرف الشريف حسين ، لكن أماع بيم لتسوية الخالفات القائمةرفضوا تمبية طمبو باالجت

في ستغل الفرصة إ، قد الشريف مع بريطانياقيقة تفاىمات والذي ربما غابت عنو ح وولده سابقاً 
في  )بيراباالس(توجو لزيارة فيصل في فندق و  ،لمتقريب بين مكة واالتحاديين خطوة ميمة منو

 . (2) نيسان من العام ذاتو 24 بتاريخاستانبول 

مير فيصل عمى الذىاب الى استانبول رغم معرفتو سباب الرئيسية التي شجعت األومن األ
ن الحع أ بعدالسيما لمانية ىو رغبتو في معرفة وجية النظر األبوجية نظر االتحاديين تجاه والده، 

رادوا منو تولي قيادة الثورة العربية ضد الدولة ي بين القوميين في سورية فبعضيم أاالنقسام في الرأ
ن األمور لمانيا ستفوز قريبًا بالحرب، ومرأوا بأن أالعسكريين بثاًل العثمانية، والبعض اآلخر متم

فرنسية عمى مضيق الدردنيل في  -عتداءات االنجموعتقاد ىو فشل االالتي شجعتيم عمى ذلك اإل
  . (3)م لمحد من الدفاعات العثمانية 9195شيري شباط وآذار 

ما المجامالت السياسية فقد ، أالشخصيةمقاء المجامالت تبادل فيصل واوبنيايم في بداية ال 

بقة سالم متطاأشكر هللا أن مصالح اإل "حيث قال فيصل في بداية حديثو : كانت مثيرة لالىتمام 

 . (4) " لمانياتمامًا مع مصالح أ
                                                           

(: سٍاسً عثًاًَ وند فً انقاهرة، وهو حفٍد انقائد انًصري دمحم عهً تاشا، 1221-1683سعٍد حهٍى تاشا ) ((1

ناا تُو  انححان  (، ووقع خال1218 – 1212تونى يُصة انصدر األعظى نهحكوية انعثًاٍَة تٍٍ عايً ) 

نًاًَ، إال أَه عرف تًعارضحه ندخول اندونة انعثًاٍَة انحرب انعانًٍة االونى، أقدو عهى االسحقانة األ –انعثًاًَ 

 ، نهًزٌد ٌُظر:1221إال أٌ أعضاء جًعٍة االتحا  وانحرقً اسحطاعوا تغٍٍر رأٌه، أغحٍم فً رويا عاو 

 . 264، انًصدر انساتق، ص يؤنفٍٍيجًوعة 

(2) Sean McMeekin, The Ottoman Endgame , Penguin press, New York, 2015, p. 204. 

(3) M. Mckale, German policy … , 1914–1916, p.p. 307-308 . 

(4) Quoted in: McMeekin, The Ottoman Endgame, p. 205 ;  Sean McMeekin, Jihad-

cum-Zionism-Leninism: Overthrowing the World, German-Style, Historically 

Speaking, Vol. 12, Number. 3, Boston, Massachusetts, 2011,  p. 5 . 
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، لكنو لمانياوأ الدولة العثمانية نعترف بوجود فرق في الدين بيإ  لن فيصوعمى الرغم من أ
، فكان ىذا الكالم لمصالح المادية المتبادلة بينيمان يقف في طريق اينبغي أرأى بأن الدين ال 

تحاد اء إنشفيصل مرارًا وتكرارًا عمى ضرورة إأكثر، مؤكدًا لألمير  راد تأكيداً وبنيايم لكنو أمناسبًا أل
ن ال يكون ، وقبل كل شيء يجب أمن أجل إقناعو بفكرة الحرب المقدسة حقيقي لمشعوب االسالمية

م عمى أن الخالفة صر اوبنياي، فقد ألى مكة المكرمةإىناك حديث عن نقل مركز السمطة الروحية 
 . (9)ار المسممينليو أنظالذي تتوجو إ تجاهتبقى دائمًا فذة ومركزية نحو اإل نالعثمانية يجب أ

كن المقدسة ماني بالسيطرة عمى األحتفاظ الخميفة العثماكما حذر اوبنيايم فيصل بأن عدم إ 
، عد ذلك عمى جميع الدول االسالميةوب ،يدىا عمى مكة والمدينة المنورة سيؤدي الى وضع بريطانيا

كنيا من قمع حجاج مكة م  ستكون في وضع ي   عمى الحجاز فإن بريطانيا ذا تمت تمك السيطرةوا  
بتداًء ميع المسممين إن من واجب ج، كما أكد اوبنيايم أمنعيم من ممارسة الشعائر الدينيةالمكرمة و 

، واتباع وصايا الخالفة العثمانية ،جنبيةاشمية محاربة المؤامرات األمن الشريف حسين وعشيرتو الي
أ سموب  من ذلك نالحع استخدام اوبنيايم . (2)سالم قة يكون الحفاظ عمى قوة وىيبة اإلوبيذه الطري

الدعاية االسالمية مع األمير فيصل، ومحاولة لفت نظره الى حجم المشاكل التي يمكن أن يتعرض 
ليا المسممون لو انتيت الحرب لصالح بريطانيا، وفي الوقت ذاتو لوح لألمير بمكانة معينة إذا ما 

 أصبح ووالده الى جانب دول الوسط .

عمى الحج وعمى  الضار لمنفوذ البريطانيفيصل مع اوبنيايم حول التأثير م يختمف ل 
، واتفق معو عمى كراىية بريطانيا لكنو لم يشترك معو في مسألة تقديس الخميفة اإلسالم بشكل عام

داًة مدة من الزمن أن مؤسسة الخالفة كانت لالسيما وأ، ني وسيادتو عمى البالد االسالميةالعثما
نور استطالع نوايا أحقيقي من رحمة فيصل ىو ، وكان الغرض العاجزة بيد حكومة االتحاديين

عن دلة عمى تخطيط االتحاديين لتنحيتو ه والده الشريف حسين الذي اكتشف أوطمعت باشا تجا
لمقاء بأن والده كان ثناء اوبنيايم ضمنًا أكما اعترف فيصل أل، منصب الشرافة عمى مكة المكرمة

                                                           

(1) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 195 . 

(2) Ibid, p. 196 . 
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لماني مع ألا االمبراطورمن قبل اوبنيايم و  المقدسة بكامميا قد تم صنعيا ن فكرة الحربيعمم جيدًا أ
 . (9)جل تسخير القوة االلمانية لممصالح العثمانية حكومة االتحاديين من أ

جياد ولكن لى النضمام إلشريف حسين لم يكن مترددًا في اإلن اأ كد فيصل الوبنيايمكما أ 
ر فيصل بأن حكومة ، فقد ذكًا أكثر جديًة نحو الحرب المقدسةن يتبعوا نيجاالتحاديين كان عمييم أ

نشاءىا لممدارس العممانية عمى من خالل إ ،ماكن المقدسةاالتحاديين قد أفسدت نقاء وقدسية األ
لمعرب والحجاج  الوروبيةمغات االمن تعميم  ، وبدالً ، في مكة والمدينة المنورةالنمط االوروبي

سالمي ن تجعل من مكة مركزًا لمدعوة إلى الدين اإلأالحكومة المسممين كان يجب عمى تمك 
ييامو بأن الشريف حسين . (2)لى الجيادواإلنضمام إ إذًا نالحع محاولة فيصل لخداع اوبنيايم وا 

، لكنو وصف االتحاديين بالتناقض، وشكك في مدافع رئيسي عن االسالم، وصديق قوي أللمانيا
ن غير المقنع إعتراضو فم تأخر األخير عن مساندة الجياد، نواياىم تجاه الشريف حسين، ليبرر

بناء الشريف حسين قد تعمموا ، ذلك أن أنشاء المدارس العممانية وتعميم المغات االوروبيةعمى إ
بعاد األنظار عن المغات وبعض الفنون، فيمكن القول أن تمك الحجج كانت محاولة من فيصل إل

 .تفاىمات الشريف حسين مع بريطانيا

 فوز عمييمتيام العثمانيين بالخيانة ولكن الحجة ذكية إلدعاءات فيصل عمى الرغم من أن إ
لتجييز إستعداد والده الشريف حسين وبنيايم ، لذا أكد أليتطمب منو تقديم حيل بالغية أكثركان 

دون ، ليجوم المستقبمي عمى قناة السويسجيش من الفرسان العرب وغيرىم من البدو لممشاركة في ا
طار الزمني لتنظيميا وبقي الغموض مخيمًا عمى وعد فيصل بإرسال يحدد حجم تمك القوة وال اإل نأ

ن قد استفسر اوبنيايم م، ف(3)مبعوثين لتعزيز الجياد في الصومال والسودان واليند البريطانية 
الثورة والحرب  ن تقدميا مكة لتنفيذ العممية المقترحة لرفع رايةفيصل حول االمكانات التي يمكن أ

 يصل عن ذلك بغموض وتيرب واضح : جاب ف، فأالمقدسة في اليند

                                                           

 
(1) McMeekin, The Berlin – Baghdad …, p. 197 .  

(2) Ibid, p. 196 . 

(3) Ibid, p. 197 . 
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 . (9) " اننا سوف نقوم بواجبنا وسوف نغادر بعد ذلك والى هللا تؤول مسألة نجاحنا "

الفرصة لعقد  ، فرتبالوعود رسميًا ألنور باشا وبنيايم عمى فيصل بأن يقدم تمكلذا أصر أ
 وتسوية التقريب محاولة من اً جزء 9195خير من نيسان األ سبوع األي بينيما مرتين ف لقاء  

خرين بضرورة كما أقنع اوبنيايم أنور باشا ووزراء آ ،(2) مكة والحكومة العثمانية بين الخالفات
جل الحرب اللو جيدًا من أ، وأىمية استغن فكرة عزل الشريف حسين من منصبواالبتعاد ع

 . (3)م وعمى ميارتو وذكائو الدبموماسيفنغنيايم عمى فكرة اوبنيايثنى السفير ، وقد أالمقدسة

بناء الشريف لمتأكد من والء الشريف حسين طمب أنور باشا من فيصل بأن يشارك أحد أو  
ريف بدو الحجاز ن يجيز الش، وأالعثمانيون شنو عمى قناة السويس شخصيًا في اليجوم الذي اعتزم

رسال ، وقد وعد فيصل من جانبو بإطانياالجياد المقدس ضد بريلى واجب وسورية لالنضمام إ
نور بأن يتولى ، كما تعيد فيصل الوبنيايم وأ(4)واليند  لى الصومال والسودانمبعوثين جياديين إ

لى الحكومة وضاع الحجاز إعن أرسال تقارير تفصيمية ا  سالمية و فكار الوحدة اإلوالده نشر أ
 من وجيزة فترة وقبل فيصل، أن يجيل يبدو ما عمى كان أوبنيايم ولكنخر العثمانية األسبوع تمو اآل

 تقدير أجل من وذلك لمعثمانيين، المناىضين العرب القوميين مع سورية في وقتاً  أمضى قد ،المقاء
 . (5) والده لخدمة قوتيم وتقييم

الشريف والده بجدية حول كيفية دعم جعمتو يفكر نور باشا مع اوبنيايم وألقاءات فيصل  
 9195نيسان  33بتاريخ خير بينيما بنيايم في اجتماع ألذا فقد ذكر ألو ، حسين لمحرب المقدسة

بالمصالح  ضرارواإل ،لجياد المقدسن تؤدييا مكة لخدمة ايمكن أ مجموعة من الميام التي
، بسبب ن تكون مركزًا لتجنيد المجاىدينالبريطانية في الخميج، ومن أىميا أن مكة المكرمة يمكن أ

                                                           

 
(1) Quoted in: McMeekin, The Berlin – Baghdad …, p. 198 . 
(2) Ibid, p. 198 . 

(3) Isaiah Friedman, British pan-Arab Policy 1910- 1922 , Transaction publishers, 
New jersey, 2010 , p. 47 . 
(4) McMeekin,The Berlin – Baghdad … , p. 199 . 
(5) M. Mckale, war by revolution , p. 110 . 
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كما ، األلمانية اًء مثاليًا لمتجسس ونشر الدعايةىميتيا القدسية عند المسممين ولكونيا ستكون غطأ 
س الخم عوامفي األ تالسودانيين المقيمين في الحجاز قد تضاعف وبنيايم أن أعدادذكر فيصل أل

الى وطنيم  رسال جزء صغير منيملذا من الممكن إ الماضية الى ما يقارب الثالثين ألف شخص،
والقاىرة ستعاني من  ن السمطات البريطانية في الخرطومىناك، وبذلك فإ ثارة الجياد المقدسإل

ثناء المقاء تفكيرًا عميقًا وكان مقتنعًا بأن مكة أما اليند فقد كرس ليا فيصل أ ،مشكمة خطيرة
بين الحجاج سنويًا ، فيناك نتفاضة جيادية خطيرة فيياالية إلنقطة االنطالق المثالمكرمة ىي 

رساليم الى بالدىم لينشروا ىناك قصصًا حول المجاعات من الينود الذين يمكن تجنيدىم وا   فالاآل
المنورة، مما يؤدي الى إثارة  ضو البريطانيون عمى مكة والمدينةالناتجة عن الحصار الذي يفر 

ذا ن كل ذلك يمكن أن يتم إ، وقد وعد فيصل بأةسالمية في اليند ضد القوات البريطانيالمشاعر اإل
 . (9)دعم والده لموال الالزمة قامت حكومة االتحاديين بتوفير األ

عتالء كرسي الحكم في مصر بعد تحريرىا من مير فيصل بإوبنيايم فقد وعد األما أأ 
لمانية تقضي بتعيين الشريف حسين فكرة أ طرح خرى رفض اوبنيايم، ومن ناحية أ(2) البريطانيين

ومة االتحاد حك سالم في الدولة العثمانية خشية أن يثير ذلك التعيين عضبشيخ اإلفي منصب 
 . (3)زاحة الشريف حسين عن منصب الشرافة في الدولة العثمانية والترقي التي تحاول إ

 ى، وال حتنور باشاعم مادي من وزير الحرب أمع ذلك لم يتوقع فيصل الحصول عمى د 
، لذا فقد اتضحت لشن اليجوم عمى السويسالكتائب العربية باألسمحة التي يحتاجيا والده لتجييز 

ن اوبنيايم المتفائل بطبيعتو في جميع ، حتى أليو االتفاقت الفشل الذي سيئول إمبكرًا عالما
، يدكالشريف حسين سيحصل عمى الدعم األ المسائل المتعمقة بالجياد لم يكن مقتنعًا تمامًا بأن

دوث فجوة وىي منع حأال  ،نكارىايجابية ال يمكن إنو حقق نتيجة إءات زعم اوبنيايم أوبعد تمك المقا
                                                           

 

(1) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 199 

(2) Malcolm Brown, T. E. Lawrence in war and peace, Greenhill books, London, 

2005, p. 102 .  

 . 106، ص  . . . سالونًاٍَا واإلأ، سُو ((3
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في سبيل  ووبطبيعة الحال كان تفاني وشريف مكة خالل الحرب،بين الخالفة و قطيعة تامة أ
رأى في  ، ألنولمانياأل -تحالف العثماني قدسة والالحصول عمى تأييد الشريف حسين لمحرب الم

لتي بقيت ناقصة دون ن تكتمل فكرة الحرب المقدسة ايمكن أ ه وبمصادقة الشريفذلك التأييد وحد
عمى توحيد المسممين تحت راية  كثيراً  ن دعم الجميور لمشريف حسين يساعد، وأتمك المصادقة

وبنيايم الدؤوب ماني في استانبول فنغنيايم بعمل ألشاد السفير األ، وقد أ(9)السمطان العثماني 
في تحسين العالقات بين  ومفاوضاتو الدبموماسية مع فيصل، وخمص الى أن اوبنيايم قد ساىم

 . (2)والشريف حسين  الحكومة العثمانية

                                                           

(1) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 200 . 
(2) M. Mckale, German policy … , p. 309.  
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 : م1918 ملانية حىت عامبالد الشام وهصري الدعاية األوبنهاين اىل رحلة أ: ثانيا  

لى سورية تستغرؽ إ برحمة وبنيايـ بعد لقائو باألمير فيصللمانية أكمفت وزارة الخارجية األ
ديقو بروفر وبعض كل مف صيرافقو ، أف يتخذ مف دمشق مقرًا لوشير، وكاف مقررًا بضعة أ

لمانية ومات في القنصمية األـ مركز لممخابرات والمعميالرحمة تنظكانت غاية و ، المسمميف الينود
، رية وينتيي بأوروبا عبر استانبوؿمف لممعمومات يبدأ مف سو تصاؿ آ، تكوف ميمتو تأميف إ((1ىناؾ

، وتأميف فريقية الخاضعة لدوؿ الوفاؽق األالسوداف والمناط ،مصر ،سوريةيربط بيف تصاؿ آخر وا  
 . (2)فغانستاف واليند تصاؿ بيف بيف سورية وبالد فارس وأا

ساليب الدعاية ومحاوالت كسب ود العرب والمسمميف في سورية فقد أشار أوبنيايـ ومف أ
يوبي في ضريح صالح الديف األالثاني الى فيميمـ مف جانب االمبراطور  ىدية الى أىمية تقديـ

بناء العرب عمى االقتداء بو والمبادرة أ ذىاف ذكرى ذلؾ القائد ويدعوالى األف يعيد ، ألجل أدمشق
، ىكذا البالد النتزاعيا مف يد المسمميفأحفاد الصميبييف الذيف جاءوا الى دوؿ الوفاؽ الى محاربة 

عمق ت  لماني الذي أوصى معامل بالده صنع ثريا ثمينة لكي سنت الفكرة في عيف االمبراطور األح
يصاؿ اليدية الى دمشق نيابة عف وبنيايـ إ، وكاف مف مياـ أفي ضريح صالح الديف االيوبي

  . (3)االمبراطور 

عقد  ، وحاؿ وصولو الى ىناؾ1915تموز  العشريف مفنيايـ الى بيروت في وصل اوب
 لمافوموظفوف أ ؽضشٖ لٕبصً ،(Deutscher Hof)  دوتشرىوؼ الفندؽ االلماني اجتماعًا في

 ىديةجب إتباعيا في سبيل تقديـ مسألة تنظيـ الدعاية لمحفمة المقبمة والخطة الوا لمناقشة
مبراطور ـو أوبنيايـ حاماًل اليدية مف اإلالصحف في اليـو الثاني وفييا نبأ قد درت، فص  االمبراطور
وبنيايـ ، وكاف مف رأي أت ألف تكوف الحفمة ضخمة لمغايةذ  خ  ات  ف االستعدادات ، وأااللماني

                                                           

(1) M.Mckale, war by revolution , p. 111 . 

 . 011، ص  . . . عالٌَّب١ٔب ٚاإلأ، عٕٛ ( (2

 فإاد: رشعّخ اٌؼضّب١ٔخ، اٌذٌٚخ فٟ ٚاٌغبعٛع١خ االعزخجبساد:  اٌؼب١ٌّخ اٌؾشة فٟ ٌٚجٕبْ عٛس٠خ، ػض٠ض ثه (3)

  . 225، ص  0:33َ ث١شٚد، ١ِذأٟ،
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ي بعد حفل عيد الفطر ولكف شيوخًا مف المسمميف أف تعمق الثريا في أوؿ شير شواؿ أقنصل الو 
رمضاف أي ليمة القدر  27خر فقد اقترحوا تعميقيا واالحتفاؿ بتنويرىا ليمة كاف ليـ رأي آ ىناؾ

، وفي رادذه الفكرة التي جاءت مطابقة لما أاوبنيايـ ىأيد ، وقد لمسمميفىمية المناسبة في نفوس األ
ف ركاف بارزيف مبحضور أ بتعميق ىدية االمبراطور ، تـ االحتفاؿالعاـ ذاتومف السادس آب 

حثوا فييا المسمميف  طباً يـ وبعض المشايخ الدمشقييف خ  لقى اوبنيا، وألمانيةالسمطتيف العثمانية واأل
، عمى الوقوؼ الى جانب الدولة العثمانية والمانيا خدمة لإلسالـ ودفاعًا عنو ضد القوى االستعمارية

 . (1)عماؿ جماؿ باشا الحاضرة ، وأ يوبي السابقةعماؿ صالح الديف األبأ ياوتغنى الجميع خالل

 الدعاية االلمانية لخدمة العربيةبناء القبائل أ استخداـ أجل مف خططاً  وطور أوبنيايـ، رسـ
 محمية ألمانية وقنصميات مدف عدة في أنشأف العربية، الجزيرة شبو شماؿ و سورية في كذلؾ الحاؿ

 وقاـ دمشق، في الرئيسي مقره أنشأ التالية، األربعة األشير وخالؿ ،الدعاية مراكز مف واسعة شبكة
 ،النقود مف الكثير عمى وحيازتو وبمرافقة بروفر ،مرتديًا الزي البدوي  السوري، الريف في بالترحاؿ

 لكره داعياً  جامعة،ال سالميةاإل رابطةالب مبشراً  والواحات والقرى  المدف في يتوقف أوبنيايـ أخذف
 . (2) منيـ البريطانييفوتحديدًا  المسيحييف،

 لصحافة المحمية في سورية ألغراض ألمانية ودراسة إمكانيةعمى استخداـ ا كما عمل
نشاء ، والعمل عمى إسرى المسمميف في المانيالمانية في سورية بشأف األعاية األفادة مف الداإل

 وأعياف مساجد وأئمة متصوفيف وتجنيد ،مة العثمانية المنشودة عمى اليند، ودعـ الحمصحف جديدة
أللماني خبار عف قوة االقتصاد اوالسير عمى ترويج األ ،والناشطيف العمالء وكسب عشائر وشيوخ

 . (3)بما يخدـ مصالحيا 

 أوبنيايـ وأف ال سيما العرب، المستمعيف مف القميل إال تعجب لـ ف تمؾ المناشداتكول  
 ذلؾفضاًل عف  ،مسيحية دولةوممثاًل ل ة المنبوذة لدى العرب والمسمميفييوديبأصولو ال معروؼ  

                                                           

 . 226، ص ػض٠ض ثه، اٌّصذس اٌغبثك( (0
(2) M.Mckale, war by revolution , p. 112 . 

 . 010 - 011 ص ، ص. . . عالَب١ٔب ٚاإلٌّأ، عٕٛ ( (3
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 بدأت كما الحقيقة، في ميمتو يعارضوف ، وحذريف متنبييف عثمانييف لرقابة تخضع نشاطاتو كانت
 منيا السياسية المستويات جميع عمى بالتزايد، والعثمانييف األلماف بيف والخالفات التوترات

 الشؾ في شرع حيث اوبنيايـ ميمة مف الشاـ، والي باشا، جماؿ صّعب سورية ففي ،والعسكرية
خاصة بعد فشل  المحمييف، العرب القومييف بيف لحكومة االتحاد والترقي معادية مؤامرة بوجود

 والتيدئة التوفيق مف فانتقل تجاىيـ، سياستو بتغيير قاـ لذلؾ، ونتيجة حممتو عمى قناة السويس،
 خمس وأربعوف  عمى غيابياً  باإلعداـ وحكـ القومييف مف أحد عشر شخصاً  بذلؾ وأعدـ القمع، إلى

 . (1) عثمانية بقوات واستبداليا العربية العسكرية الوحدات بسحب أيضاً  قاـ و آخريف،

 يارآ ، ومنذأعدائيـ بيف قائمة الخالفات بأف تقوؿ تقارير جانبيـ، مف البريطانيوف  تمقى
مت م  ، ع  مشقوبعد تمركزه في د أوبنيايـ، بميمة عمـ عمى القاىرة كاف البريطانيوف في ،1915

 عمى يشجعوف  كانوا وسورية وحمب حيفا في لمافاأل والقناصل أوبنيايـ أف ،المخابرات البريطانية
فوف  لويتفيد في حيفا لمانيف نائب القنصل األ، كما إ(3)العثمانييف أيدي عمى (2)األرمف مذابح
(Loytved Von Hardegg) ىارديغ

، قاـ بمساعدة اوبنيايـ في ميمتو جيدًا فعمد الى توزيع (4)

                                                           

 (1) M.Mckale, war by revolution , p. 156 . 

ٚاعٙذ اٌغٍطخ اٌؼضّب١ٔخ اٌّظب٘شاد ٚاٌؾشوبد اٌضٛس٠خ األس١ِٕخ اٌذاػ١خ اٌٝ اٌزؾشس ٚئػالْ اٌؾمٛق  ((2

فشلخ اٌفشعبْ ، فأٔشأد األس١ِٕخ اٌّغ١ؾ١خ، ِٓ خالي ػ١ٍّبد لّغ ٚاثبدح ِٕظّخ ثؼذ أْ سأد ف١ٙب رٙذ٠ذاً ٌألِٓ

ثؼذ أْ  09:4اصدادد ِٕز ػبَ  ٚ اٌؾ١ّذ٠خ اٌّزىٛٔخ ِٓ األوشاد ٚاألٌجبْ ٚأ١ٔطذ ثٙب ِّٙخ لّغ األسِٓ ٚرش٠ٚؼُٙ،

فٕشأ ػص١بْ شؼجٟ ٚاعغ، دفغ اٌغٍطخ اٌٝ شٓ  صادد اٌغٍطخ اٌؼضّب١ٔخ ِٓ اٌضشائت اٌّفشٚضخ ػٍٝ األسِٓ

ٔزظ ػٕٙب لزً ؽٛاٌٟ ِئخ أٌف أسِٕٟ، أِب فٟ ػبَ  09:6 - 09:5ع١ّذ )ثبٌّزاثؼ األس١ِٕخ(  ؽٍّخ اثبدح وج١شح

فجغجت رمٙمش اٌغ١ش اٌؼضّبٟٔ أِبَ اٌمٛاد اٌشٚع١خ ٚرٙذ٠ذ لٛاد اٌٛفبق ٌٍؼبصّخ اٌؼضّب١ٔخ ػجش ؽٍّخ  0:05

ثؾش االرؾبد٠ْٛ ػٓ وجش فذاء فمبِٛا ثاٌمبء ٌَٛ اٌٙض٠ّخ ػٍٝ ؾٍّخ اٌؼضّب١ٔخ ػٍٝ ِصش، اٌذسد١ًٔ، ٚفشً اٌ

ٚارُّٙٛ٘ ثبٌخ١بٔخ اٌؼظّٝ ٌؼذَ رطٛػُٙ فٟ اٌغ١ش ٚػذَ رؼبطفُٙ ِغ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚ أضّبَ ثؼظُٙ األسِٓ 

اٌٝ سٚع١ب، ِّب دفغ اٌغ١ش اٌؼضّبٟٔ اٌٝ ارخبر خطٛاد لّغ ٚٔٙت ٌّزبعش األسِٓ، اٌٝ عبٔت ػ١ٍّبد ٔفٟ 

ِزٛلؼخ ِٓ األسِٓ اٌّزؼبطف١ٓ ِغ ٚرٙغ١ش ِٓ ِٕبطك عىٕبُ٘ ثؾغخ ؽّب٠خ اٌّذ١١ٔٓ ٚاٌمٛاد اٌّغٍؾخ ِٓ خ١بٔخ 

 سٚع١ب. ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش:

، ص 2112، داس ٔٛثبس ٌٍطجبػخ، اٌمب٘شح، 0:23 -0989، اٌمض١خ األس١ِٕخ فٟ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ دمحم سفؼذ اإلِبَ

 . 61، ص 29 -28ص 

(3) M.Mckale, war by revolution, p. 157 . 

ٔشبء ئ ٙبِٕٕٚ٘بن ٌّب١ٔخ ، عبُ٘ ثٕشش األٔشطخ اٌضمبف١خ األؽ١فبِذ٠ٕخ ٌّبٟٔ فٟ فْٛ ٘بسد٠غ: ٔبئت اٌمٕصً األ ((4

 = ٌّب١ٔخِؼجشاً ػٓ ر١ّٕبد اٌؾىِٛخ األ ١ٔ0:02غبْ فٟ  اٌّؼٙذ ؽ١فب ٚاٌمبئٗ وٍّخ فٟ ؽفً افززبػاٌّؼٙذ اٌفٕٟ فٟ 
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الرعايا البريطانييف  مفقل في فمسطيف عمى قتل اثنيف عمى األ منشورات تحث كل مسمـ
، وعمى الرغـ مف أف (1)قيصر قد تحوؿ الى الديف االسالمي، كما نشر شائعات بأف الوالفرنسييف
تضمنت تقريرًا أو رشيف السياسي لوزارة الخارجية االلمانية الخاصة بالمسألة األرمنية وثائق األ

إال أف جانبًا مف  ،(2)والمتعمقة باألرمف  1915بشأف األحداث الجارية عاـ  وبنيايـية أرسميا أبرق
، ولـ في إبادة األرمف مف األشكاؿ بشكل  ؿ ما إذا كاف أوبنيايـ قد تورطالغموض بقي مخيمًا حو 

يكف ىناؾ دليل عمى ذلؾ التورط، بصرؼ النظر عف نشاطاتو المتعمقة بجمع المعمومات 
 . (3) التي تقـو عمى تبني مفيـو الجياد االسالمي مف قبل األلماف االستخبارية، ونظرياتو

(Mark Sykes) سايكس مارؾ اىتماـ خاص بشكل أوبنيايـ جذب 
 شخصية وىو ،(4) 

 ،لتولي ميامو االستخباراتية مصر إلى سايكس جاء عندماو  ، ي البريطانيالحرب مكتبال في رئيسية
 أجيزة مف الحقيقة في المعمومات ىذه تأت   ولـ أوبنيايـ، عف أكثر معمومات لندف إلى أرسل
 واصفاً  ميولة شخصية أوبنيايـ مف سايكس جعل ، فقدروسي مصدر سمعو مما بل ستخباراتاال
 أف أيضاً  وأعمف ،األلماني لإلمبراطور الشخصيوالصديق  ،الضخمة الثروة ذي بػالييودي إياه

 يقود كاف أوبنيايـ أف خطأ عمى وأصر العظمى، بريطانيا ضد شرسة دينية حرباً  يشنوف  األلماف
لـ يترؾ  وبرنامجو االسالميدعايتو كما استنتج أيضًا بأف جيود ، وأفغانستاف فارس بالد  عمميات

                                                                                                                                                                                     

ؽٛي إٌشبط  ءٖػٓ آسا بػجش ف١ٌّٙب١ٔخ س٠ش اٌٝ ٚصاسح اٌخبسع١خ األبرمعبُ٘ فٟ ئسعبي ، ثٕغبػ اٌّإعغخ= 

 . ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش:وخ اٌص١ٔٛ١ٙخا١ٌٙٛدٞ اٌّزضا٠ذ فٟ فٍغط١ٓ، ٚؽش ٚصاسح اٌخبسع١خ ػٍٝ أْ رٌٟٛ ئ٘زّبِبً أوجش ٌٍؾش

Gad J. Bensinger, Palestine in German Thought and Action 1871 – 1914, Doctoral 
Dissertation, Loyola University Chicago, 1971, p. 192 . 

 
(1) J. Paris, Op. Cit, p. 36 .  

(2) Vardges Mikaelyan, Die armenische Frage und der Genozid an den Armeniern in 
der Türkei (1913 - 1919). Dokumente des politischen Archivs des Auswärtigen Amts 
Deutschlands, Jerewan, 2004, S.S. 222 – 223 . 
(3) Donald Bloxham, The great game of genocide: imperialism, nationalism, and the 
destruction of the ottoman Armenians, Oxford , 2005, p. 119 . 

( فٟ York( فٟ ِمبطؼخ ٠ٛسن )Sledmereِٕطمخ ع١ٍذ١ِش ) ٌٚذ فٟ(: :0:0 -:098ِبسن عب٠ىظ ) (4)

 Jessicaع١غ١ىب وش٠غز١ٕب ) ( ٚاٌغ١ذحTatton Syekes، ٚ٘ٛ االثٓ اٌٛؽ١ذ ٌٍغ١ذ ربرْٛ عب٠ىظ )ثش٠طب١ٔب
Christina)ٚ ،ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش :0999َعبفش ِغ ٚاٌذٖ اٌٝ ِصش ػبَ ، ٚلذ رٍمٝ رؼ١ٍّٗ االٌٟٚ فٟ ِذ٠ٕخ ع١ٍذ١ِش ، 

  Shane Leslie, Mark Sykes: His life and Letters , London, 1923, p.p. 1-2 .-  
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الذيف تبنوا ف المسممي مة فحسب بل انسجـ تمامًا مع توجياتنصار المدرسة العثمانية القديثرًا بيف أأ
 في األرمف مجزرة عمى حرضوا األلماف معموماتو بأف اختتـ وقد ،ةالحديث ةاالوروبي االفكار والن ظـ
 المعزوليفو االوروبييف المواطنيف المسيحييف أ غتياؿإل يمكنيـ ما أقصى فعمواو  ،الدولة العثمانية

 . (1) فارس بالد في

 والحاكـ المصري  لمجيش األعمى القائد ،Reginald Wingate(2))) توينغ نالدريغ ماأ
 الحكومة عمى يسيطروف  لأللماف المؤيديف الييود مف مجموعة ىنالؾ أف لمسوداف، فقد اعتقد العاـ

 يثيره كاف الذي اإلسالمي  التيديد يخشى مف ىو األخص، عمى سايكس كاف ولكف، (3) العثمانية
 فصل خالؿ األوسط الشرؽ  إلى سايكس وصوؿ عقب السرية السيما االتصاالت أفو  أوبنيايـ
 مناصريف عرب وقومييف أخرى  رسمية وجيات ،البريطانية القنصمية بيف تكثفت قد الصيف،
، (4)(مكماىوف  -حسيف مراسالت) الرسائل بتبادؿالبريطانيوف  استمر ذلؾ عمى عالوة لالستقالؿ

 .(5)العربية الثورة وبداية القومييف بيؤالء يتعمق فيمامع الشريف حسيف، 
                                                           

 
(1) M.Mckale, war by revolution , p. 159 .  

١ش اٌّصشٞ ٚؽبوّبً رُ رؼ١١ٕٗ ِٓ لجً ٚصاسح اٌؾشة اٌجش٠طب١ٔخ لبئذاً ٌٍغ(: 0:53-0960س٠غٕبٌذ ٠ٕٚغذ ) ((2

ً ٌٍغٛداْ ً سئ١غٟ فٟ ، ٚوبٔذ ؽ١برٗ ا١ٌّٕٙخ ثبٌىبًِ ػجبسح ػٓ خذِخ ػغىش٠خ فٟ اٌششق، ٚثشىػبِب

 ٠ٕظش:ٌٍّض٠ذ  ،االعزخجبساد اٌؼغىش٠خ

ص  ،2105َٚعظ، رشعّخ: ٚع١ُ ؽغٓ ػجذٚ، ثغذاد، ٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ٚرشى١ً اٌششق األٔٙب٠خ ا ،فشِٚى١ٓ د٠ف١ذ 

89 . 

(3) M.Mckale, War by revolution , p. 160 . 
ثضشٚسح فزؼ ثبة اٌجش٠طب١ْٔٛ ٔبدٜ َ، 0:04فٟ رشش٠ٓ اٌضبٟٔ  اٌؾشة ػٕذِب دخٍذ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ((4

صذس وزشٕش اٌزٞ ػ١ٓ أ١ٕٗ ٚث١ٓ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ، فمذ ٚاعزغالي اٌزٛرش اٌمبئُ ث اٌّفبٚضبد ِغ اٌشش٠ف ؽغ١ٓ

اٌذٚي ٚاِشٖ فٟ االعزفغبس ػٓ ِٛلف اٌشش٠ف ؽغ١ٓ، اصش دخٛي أخ اٌجش٠طب١ٔخ ػٕذ أذالع اٌؾشة، ٚص٠شاً ٌٍؾشث١

اٌشش٠ف اٌزٞ ٌُ ٠ؾجز دخٛي اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ اٌؾشة، اعزؼذادٖ ٚسغجزٗ  ٌّب١ٔب، فبثذٜأاٌؼضّب١ٔخ اٌؾشة اٌٝ عبٔت 

ٌٍزؼبْٚ ِغ ثش٠طب١ٔب ٚرٌه ػٍٝ ٌغبْ ٔغٍٗ ػجذ هللا، شش٠طخ ؽّب٠خ ثش٠طب١ٔب ٌّصبٌؼ اٌؼبئٍخ اٌٙبش١ّخ ِغ رؼٙذ 

اٌزؼٙذ ٚدػُ اٌؼشة فمزٙب ػٍٝ ثٍغذ اٌغٍطخ اٌجش٠طب١ٔخ فٟ اٌمب٘شح ػجذ هللا ِٛاأخطٟ ثزٌه، فٍُ رّبٔغ ثش٠طب١ٔب، ٚ

ٞ اػزذاء خبسعٟ، ٚػذَ اٌزذخً فٟ شإْٚ اٌؾغبص اٌذاخ١ٍخ، ٚاعزؼذاد ثش٠طب١ٔب ٌٍٛلٛف اٌٝ عبٔت اٌشش٠ف، أضذ 

 -ػٕذ ِجب٠ؼزٗ ثبٌخالفخ، ٚلذ ثم١ذ رٍه اٌّشاعالد عش٠خ ػٍٝ اٌؼضّب١١ٔٓ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ِشالجزُٙ ٌّمبثالد ػجذ هللا

رصبالد ثبٌّشاعالد اٌزٟ داسد ث١ٓ اٌشش٠ف ؽغ١ٓ ٚ اٌجش٠طبٟٔ ٕ٘شٞ وزشٕش فٟ اٌمب٘شح، ٚلذ رٛعذ رٍه اال

 ، ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش :0:06راس آؽزٝ  0:05رّٛص 04ْٛ ِٓ ِىّب٘

 د. ِه، دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ، 0:09 -0:19، اٌّشاعالد اٌّزجبدٌخ ث١ٓ اٌشش٠ف ؽغ١ٓ ٚاٌؼضّب١١ٔٓ اٌفٛاص و١ٍت عؼٛد

 .003َ، ص 8::0

(5) M.Mckale, War by revolution, p. 162 . 
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 ،ـ1915 الثاني وتشريف األوؿ تشريف شيري  خالؿ البريطانية في القاىرةالقيادة  تمقت
 الرعب المعمومة ىذه ييجت، فوالحجاز سيناء جزيرة شبو الى مف سورية أوبنيايـ تسمل عف تقارير

 بضع بعد عمى كاف فقد الشريف مع القائمة معالقةل أوبنيايـ، خوفًا مف تيديد البريطانييففي نفوس 
 يجبره أف قبل اإلسالـ في قداسة األكثر األماكف مف عدد ومف المنورة المدينة مف كيمومترات
 حسيفالابف  عبدهللا طريق عف البريطانييف مسامع الخبر بمغ ، والرحيل عمى حسيف الشريف

 ومة البريطانيةكت الحفسر ف الثاني، تشريف الثاني عشر مف في لندفالى  الحادثةووصل خبر 
 . (1)العثمانييف ضد بدء ثورتيـ العرب نية عف كتعبير، أوبنيايـ بطرد المتعمقة عبدهللا رسالة

مف نجز عماًل ميمًا وكبيرًا في سورية أاوبنيايـ قد  ، إال أفتمؾ العراقيلوعمى الرغـ مف  
في  الشرؽ صحيفة في تأسيس ساىـ  ، فقدتوظيف النشاط الصحفي لخدمة المصالح االلمانية خالؿ
وقد ذكر  (2)نسخة اثني عشر ألفالى  ستة آالؼ، والتي وصمت الى تداوؿ يومي تراوح بيف دمشق

تراؾ بإنشاء تمؾ الجريدة وتحيروا لماف قد أشاروا عمى األفي سيرتو الذاتية أف األ (3)رسالفشكيب أ
 رسالفوكاف جماؿ باشا حاوؿ إقناع أفي اختيار الرجاؿ الذيف يعيدوف الييـ بالقياـ بتأسيسيا 

رسالف عف ذلؾ شروع تمؾ الجريدة التي يريدونيا أحسف جريدة عربية وقد اعتذر أالدخوؿ في مب
، عمى شرط أف ال ايـ مارس دوره في اقناعو بالقبوؿمعتاًل بعمٍل كثيرة، لكف صديقو االلماني اوبني

  . (4)فتتاحية فقط يقتصر عممو عمى تحرير المقالة اإلف يدخل أرسالف في إدارتيا وأ

                                                           

 
(1) M.Mckale, War by revolution , p. 163 . 
(2) Salvador Oberhaus, Deutsche propaganda im orient während des ersten 

weltkrieges, Magister thesis, Universität Düsseldorf , 2002, S. 63 . 
َ ٚاٌذٖ ٘ٛ اال١ِش ؽّٛد ثٓ اال١ِش ؽغٓ ثٓ اال١ِش ٠ٛٔظ :096ٌٚذَ فٟ لصجخ اٌش٠ٛفبد ِٓ عجً ٌجٕبْ ػبَ  ((3

َ، دسط شى١ت ٘ٛ ٚاخٖٛ ٔغ١ت فٟ ِذسعخ اٌؾىّخ اٌّبس١ٔٚخ فٟ ث١شٚد ِٕز 0998األسعالٟٔ اٌزٞ رٛفٟ ػبَ 

َ اٌغضء االٚي ِٓ 0998جبً فمذ ٔشش ػبَ َ ٚرؼٍُ ف١ٙب اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ، ِٕٚز ؽذاصخ عٕٗ وبْ شبػشاً ٚاد098:٠ػبَ 

د٠ٛأٗ اٌشؼشٞ  ٚوبْ ٌذ٠ٗ ِٓ اٌؼّش عجؼخ ػششح عٕخ، غبدس اٌٝ اعزبٔجٛي ٚفٟ طش٠مٗ ا١ٌٙب ِش ثّصش فبٌزمٝ 

ثبٌّفىش اٌش١خ دمحم ػجذٖ ٚر١ٍّزٖ عؼذ صغٍٛي، ِٚىش فٟ  اعزبٔجٛي ػب١ِٓ ٌمٟ  خالٌٙب اٌّفىش عّبي اٌذ٠ٓ 

َ رُ رؼ١١ٕٗ لبئّمبَ ٌمضبء اٌشٛف فٟ ٌجٕبْ، ٌٍّض٠ذ 0:12َ، ٚفٟ ػبَ 09:2بس٠ظ ػبَ االفغبٟٔ، صُ صاس ٌٕذْ ٚث

 ٠ٕظش:

  . 31-8َ، ص ص :0:6األ١ِش شى١ت أسعالْ، ع١شح رار١خ، داس اٌط١ٍؼخ، ث١شٚد، 

 . :06، ص ٌّصذس ٔفغٗا ((4
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 المسؤوليف ألوبنيايـ اإلسالمية يةالدعائ النشاطات زودت ،1915 العاـ نياية وفي
 والوقوؼ بااللتزاـ لندف حكومة إقناع عمى مساعدتيـ أجل مف إضافية بحجة القاىرة في البريطانييف

، وكاف الشريف تحالفيا مع العرباألخيرة بالعمل عمى تعزيز ذت ، فأخمكة شريف جانب إلى
خبار مف سورية عف منزعجًا بسبب استمرار وصوؿ أ لمراسالت مع مكماىوف خالؿ عممية احسيف 

ثر ذلؾ ، فأكد الشريف عمى إممتو القمعية بحق القومييف العربجماؿ باشا ح العثماني متابعة الوالي
   . (1) التاـ لبريطانيا والئو

حرب المقدسة التي قادىا أىواؿ الفي تخطي أسوأ ـ 1915ما فرنسا فقد نجت حتى عاـ أ 
بالنسبة  ىمية بكثير مف الناحية االستراتيجيةكاف أقل أ ، ويعود ذلؾ الى أف المغرب العربي اوبنيايـ
فريقيا قد غمرت بكتيبات الدعاية الجيادية شماؿ أأف مف  عمى الرغـ، و مصر واليندمقابل أللمانيا 

في حالة تأىب  كانت فرنساإال أف ، عاـمف  ايـ بالمغة العربية ألكثرالتي كاف يصدرىا مكتب اوبني
فسيطرت عمى ، يحاولوف التسمل الى مستعمراتياكانوا ف قصوى لمبعوثي الجياد االسالمي الذي

، فمنذ بداية الحرب كاف ىناؾ أراضييا وتحولت لقمب األمور عمى اوبنيايـ فأخذت تياجـ دعايتو
بادرة م وصفيابلحكومة، عمى نفقة ا اريسبناء مسجد في بحوؿ حديث في الدوائر الفرنسية 

ب دوؿ الوفاؽ عمى الجبية فريقية التي تقاتل الى جانلمتضامف مع القوات اإلسالمية الشماؿ أ
، وىي 1915وؿ القياـ بخطوة أفضل في كانوف األ ، لكف الحكومة الفرنسية قررتالغربية

مف الفنادؽ الكبرى في مكة المكرمة إليواء  ثنيفلبناء إ فرنسي، لف فرنؾأ خمسمئةتخصيص 
 . (2) ب العربيالحجاج المسمميف القادميف مف المغر 

 نشاءإ مف ـ1916 عاـ بداية حتى  اوبنيايـ تمكفـ مف تمؾ الظروؼ والتحديات وعمى الرغ 
 أو منو شخصية بمشاركة ذلؾ كاف سواء العثمانية، الدولة في صحافي ومكتب خبارغرفة أ سبعوف 

 يديرىا استانبوؿ في لمانيةاأل السفارة عف البعيدة الرئيسية المراكز وكانت وتوجييو، بتوصيتو
                                                           

 

(1) M.Mckale, War by revolution, p. 165 . 

(2) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 289 . 
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 حيافاأل بعض وفي والترقي، تحاداإلجمعية في  عضاءأ  وأ ونمساويوف  ألماف تجار أو قناصل
 ماكفاأل في خباراأل غرؼو  المراكز تمؾ تؤسس أفب وبنيايـأ راعى وقد ،(1)مثقفوف  محميوف  سكاف

 لنشاط غطاء بمثابة المراكز تمؾ بعض وكاف، ةالمشيور  الكبيرة المحاؿ قرب المدف في المزدحمة
  .(2) األخبار مقتطف لقاعة بالنسبة اؿالح ىو كما ألماني، جاسوسي

ية عف لمانية عثمانفكرة جديدة تقضي بإرساؿ بعثة أ 1916طرح اوبنيايـ في بداية عاـ 
السوداف  ثارةلمدعاية االسالمية التي تستيدؼ إ قامة مركزطريق الحجاز الى اليمف مف أجل إ

، وأخبر الممحق العسكري باشا لـ يكف مؤيدًا لتمؾ الفكرة نور، لكف أوشرؽ افريقيا ضد الوفاؽ
بأف سفر البعثة االلمانية عبر المدينة  العثمانية في الحادي عشر مف آذارلماني في الدولة األ

عثمانية وسوؼ تتعرض حياتيـ ال حراسةستحياًل حتى في ظل الالمنورة ومكة المكرمة سيكوف م
قناع القيادة االلمانية والعثمانية مف تمؾ التحذيرات تمكف اوبنيايـ مف إمف  عمى الرغـ، و لمخطر

برزىـ الرائد فوف أ، لماف لقيادتياف العسكرييف األختيار مجموعة مرساؿ البعثة فقاـ بإإتنفيذ مقترح 
(Karl Neufeld )، والضابط كارؿ نيوفيمد رئيسًا لمبعثة (Von Stotzingen)ف نجشتوتز 

(3) 
 . (4)مستشارًا لمبعثة ترافقيما وحدة صغيرة مف الجيش العثماني 

                                                           

 . 010، ص  . . عٕٛ، أٌّب١ٔب ٚاالعالَ . ( (0

لبِٛا أذخٍٗ صغ١ش ٌىٕٗ ٠زغغ فٟ اٌذاخً، ِمزطف األخجبس: أشأد فٟ عبؽخ اٌجشط فٟ ث١شٚد، ٟٚ٘ ثٕبء ِ  ((2

ٚإٌّغب، ٌّب١ٔب أعذسأٙب ثّئبد اٌشعَٛ إلِجشاطٛس ٚعطٗ ِبئذح ط٠ٍٛخ ٚصفٛا ػ١ٍٙب اٌغشائذ ٚاٌّغالد ٚص٠ٕٛا 

ٚعٍطبْ اٌذٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ، ٚلبئذ اٌغ١ش اٌشاثغ اٌؼضّبٟٔ، ٚغ١ش٘ب ِٓ ٍِصمبد اٌّؼبسن ٚاالٔزصبساد، ٚافززؼ 

ؽذ اٌج١شٚر١١ٓ اٌّؼشٚف١ٓ ثّٛاالرٗ ٌؾضة أ، ٚػٙذٚا ثاداسرٗ اٌٝ 0:05ٙش آة ِٓ ش :2خجبس فٟ األ ِمزطف

ٌّبْ فٟ ث١شٚد ٚ٘ٛ وبسي ٘ٛثً، ٚلذ اعزّش ؽذ اٌغٛاع١ظ األأ، ٚثشئبعخ فٕذٞ اٌش٠ظأٚ٘ٛ دمحم  بد ٚاٌزشلٟاالرؾ

 :، ٌٍّض٠ذ ٠ٕظشخ ؽزٝ آخش اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝرٌه إٌبدٞ أٚ اٌمبػ

 . 2:2 ص اٌغبثك، اٌّصذس ثه، ػض٠ض
، ٘ٛ ضبثظ فٟ ١٘ئخ األسوبْ اٌؼبِخ األٌّب١ٔخ لجً اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌشائذ فشا١ٙ٠ش اٚصّبس فْٛ عزٛرض٠ٕغٓ ((3

ضّٓ اٌف١ٍك اٌضبٌش ػشش فٟ اٌغ١ش، أِب ص١ٍِٗ وبسي ١ٔٛف١ٍذ فٙٛ ضبثظ ِزّىٓ ِٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ لبَ ثشؽالد 

ً ٔؾٛ ا١ٌّٓ. ٚوٍذ ا١ٌّٙب خالي ثؼضخ  ٟ ِّٙخ ثٕبء ِؾطخ العٍى١خ راد لذساد ثؼ١ذح اٌّذٜ عٛاء ف 0:06عٕٛثب

 ِذ٠ٕخ اٌؾذ٠ذح ػٍٝ اٌغبؽً أٚ فٟ إٌّبطك اٌذاخ١ٍخ ِٓ صٕؼبء، ٌٍّض٠ذ ٠ٕظش:

Polly A. Mohs, Military Intelligence and the Arab Revolt: The First Modern 
Intelligence War, Routledge, New York, 2008, p. 41 . 
(4) McMeekin , The Berlin – Baghdad . . . , p. 308 . 
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وامر مف برليف ومف المياـ التي ـ الى دمشق بناًء عمى أ1916اذار  26وصمت البعثة في  
المعادية جراء االتصاالت مع العناصر ة الجيادية في الجزيرة العربية وا  كمفت بيا توسيع الدعاي

فراد البعثة في حاؿ وصوليا الى اليمف ببناء محطة مف الفنيوف مف أ، كما ك  الحبشةلبريطانيا في 
، (1)لمانية في شرؽ افريقيا لإلرساؿ الالسمكي في صنعاء ألجل إجراء االتصاالت مع القوات األ

متواجدًا ىناؾ فحصل عمى معمومات عف نية مير فيصل البعثة الى سورية كاف األوعند وصوؿ 
، فاغتنـ الشريف تمؾ الفرصة إلثبات بمغ والد الشريف حسيف بذلؾجاز فأالبعثة بالمرور عبر الح

 ، فأبرؽ الىي الجزيرة العربية وشرقي افريقيالماني وشيؾ فمف عمل أ ـوالئو لمبريطانييف و تحذيرى
 .(2) اؿ قدـو البعثة الى الحجازووعده بإبالغ لندف في ح ،مكماىوف بيذا الشأف

، بعدما أعمـ الشريف يار مف العاـ نفسوآ 2اشا بتأخير تحرؾ البعثة لغاية قاـ جماؿ ب 
موقف  وعمى الرغـ مف، الحجاز أراضي ضماف سالمتيا عند عبورىا حسيف حوليا، طالبًا منو

عمى متف القطار  البعثة ، ثـ ارتحمت الشريف المعادي إلجراءات جماؿ باشا ضد العرب في سورية
طريقيا عبر ساحل البحر  تابعتو  ياعبر صحراء الحجاز مع الوحدة العثمانية لكنيا افترقت عن

، الحمرسفل ساحل البحر امانية في أعادة االتصاؿ بالوحدة العث، وكاف مف المفترض بيا إ حمراأل
وعندما بمغت  1916حزيراف  الخامس مف، لكف في مرار قدمًا حتى الوصوؿ الى اليمفواالست

اف مف اليرب لم، فتمكف نصف أعضاء البعثة األ(3)الحجاز اندلعت الثورة العربية في البعثة ينبع

                                                           

(1) James, Op. Cit, p. 93 . 
(2) M.Mckale, war by revolution, p. 167 . 

، رُ اخز١بس رٍه اٌٍؾظخ ِىخ اٌّىشِخاٌؾشاَ فٟ ّغغذ اٌٌصالح اٌفغش فٟ ثؼذ أْ ٔٛدٞ اٌضٛسح اٌؼشث١خ اٌىجشٜ:  ((3

ثٕذل١زٗ ٚر٘ت ٔؾٛ ز خأ، فمذ ح ضذ اٌغٍطخ اٌؼضّب١ٔخ فٟ اٌؾغبصِٓ لجً اٌشش٠ف ؽغ١ٓ ثٓ ػٍٟ ،الٔطالق اٌضٛس

، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٛلؼبد اٌم١بدح اٌؼضّب١ٔخ ثؾذٚس صبسٖ ثأذالع اٌضٛسحشبسح ألٔئح طٍك سصبصخ ٚاؽذأٔبفزح ث١زٗ ٚ

ً ٌزٌه اال اْ االػالْ ً ٚػٍٝ ؽ١ٓ غشح رّشد ٚاسعبٌٙب ٌٍزؼض٠ضاد رؾغجب عجبس ئٚلذ ٔغؼ فٟ  ،ػٕٙب وبْ ِفبعئب

ؾشن ٚاٌطبئف ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ػٍٝ االعزغالَ، ٚأػبق ثشىً وج١ش ر اٌؾب١ِبد اٌؼضّب١ٔخ فٟ وً ِٓ ِىخ ٚعذح

ٌٍّض٠ذ  ، ػٓ طش٠ك رذ١ِش عضء ِٓ خظ اٌغىخ اٌؾذ٠ذ ِٓ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌٝ اٌشّبي اٌمٛاد اٌؼضّب١ٔخ اٌّٙذدح ٌٗ

 ٠ٕظش :

 David Murphy, The Arab revolt 1916-18 Lawrence sets Arabia ablaze, Great Britain, 
2008, p. 33 ; C. Snouck Hurgronje, The revolt in Arabia, New York and London, 
1917, p.p 1-2 .  
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ف قمق الشريف حسيف مف قدـو البعثة ، ومف الواضح أخروف عمى يد المياجميف البدوتل آوق
خ المتفق عميو مع لندف عالف الثورة قبل عدة اسابيع مف التاريالعثمانية قد حثو عمى إ  -لمانية اال

، لذا فقد قضت (1) 1916منذ بداية العاـ وعدتو بيا بريطانيا سمحة التي وحتى قبل أف يتسمـ األ
خيرة الضربة األ، ومثل فشل البعثة االلمانية خيرة لمحرب المقدسةمى اآلماؿ األالثورة العربية ع

ثارة العرب انية نجاح الدعاية االلمانية إلمكفي تقدير إ ثبت مبالغتو، وأاوبنيايـالقاصمة لمخططات 
 .(2)والمسمميف ضد دوؿ الوفاؽ 

، فقد كاف وبنيايـ لـ تحقق النتائج المرجوةو في النياية فإف الدعاية األلمانية التي قادىا أ 
عمى اختالؼ  لمانياد بيف جميع السجناء المسمميف في أالموح سالـ ىو الرابطاالفتراض بأف اإل

، السجناء ف جزءًا قمياًل مفالى أشارت التقديرات الواقعية ، فقد أفتراضًا خاطئاً ، إمميـ وثقافاتيـأ
، جبياتلى الإ لمرجوع   وا عمى استعدادٍ كان ،(3)خالؿ الحرب اثنَّي عشر ألفاً البالغ عددىـ حوالي 

خرى ، ومف األسباب األ1916الى استانبوؿ لمقتاؿ عاـ شخص 1811رساؿ سوى حيث لـ يتـ إ
 مف جية حكومة االتحاد والترقيد التوتر والخالؼ المستمر بيف أعضاء مف لمفشل ىو تصاع

، فأنور تأييد الشريف حسيف لمحرب المقدسة، حوؿ (4) لماف ومف بينيـ اوبنيايـ مف جية أخرى واأل
فكرة إنشاء قنصمية ، ورفض قرب مف الشريف حسيفلماف التمف محاوالت األرتابًا بشدة باشا كاف م

وحوؿ موقف األلماف فقد ، لماف لرشوة الشريف حسيفترحات األ، كما رفض مقدةلمانية في جأ
ف الفشل في الحصوؿ عمى وغيرىـ رأوا بألسفير فنغنيايـ وبنيايـ واالى قسميف، فأ نقسمت آرائيـإ

، بينما رأى نامج الوحدة االسالمية بشكل كاملمف شأنو أف يقوض بر تأييد الشريف في الحرب 
 .(5) ىمية مف الناحية السياسيةالعتماد عمييـ وأف دعميـ ليس لو أ آخروف بأف الياشمييف ال يمكف ا

                                                           

(1) M.Mckale, War by revolution, p. 168 . 

(2) McMeekin, The Berlin – Baghdad . . . , p. 312 . 

(3) David Motadel, Islam and the European empires, Oxford university press, Oxford, 
2014, p. 249 . 

(4) Yonan, Op. Cit, p. 96 . 
(5) J. Paris, Op. Cit, p. 37 .  
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مير فيصل و السيما عندما أكد لو األ، مااًل عمى دعـ الشريف حسيفآكما عمق اوبنيايـ  
عف و  ،بريطانياعف المراسالت مع  كاف غافالً وربما ، لمحرب المقدسةوالده لإلتحادييف دعـ 

، فقد كانت ميمتو واستانبوؿقدومو الى دمشق عند مير فيصل ىداؼ السرية التي كاف يخفييا األاأل
الفتاة الى  رسمت جمعية العربيةفي دمشق، بعد أف أ عمى قوة الحركة العربية السرية ىي االطالع

التحادييف العرب في سورية والعراؽ القياـ بوجو ا ستعدادالحجاز رسالة إلخبار الشريف حسيف إ
، كنوع مف تحادييفد المزيفة ألوبنيايـ ولال، فقاـ فيصل بقطع الوعو والحصوؿ عمى االستقالؿ

   . (1)محاولة الشريف إلزالة الشكوؾ العثمانية تجاىو 

 ، فقدكثر مف الخارجمقدسة الى الداخل أالعثمانية وجيت الحرب الف الحكومة كما أ 
 صمييف في الدولة الذيف اعتبرىـ بعض الباحثيف ضحاياحصدت أرواح السكاف المسيحييف األ

إف االستغالؿ السيء لمحرب المقدسة مف جانب حكومة االتحاد والترقي كما  ،(2)لمانية لمدعاية األ
ا الكثيروف ، قد اعتبرىباشا ضد القومييف العرب في سوريةوحممة االعدامات التي قاـ بيا جماؿ 

تمؾ السياسة ىو ل ومف المنتقديف ، لرأي العاـ العربي ودفعتو لمتمردليبت اسياسة عثمانية مدمرة أ
، وقد لشرؽ وكاف عمى اتصاؿ مع اوبنيايـوكالة اخبار ا متعاونًا مع الذي كاف (3)دمحم فريد بؾ 

  : ، قائالً 1916عمى خمفية الثورة العربية  حدى محادثاتو معوأخبره في إ

ن تبقى عمى قيد الحياة مالم تعد ترتيب نفسها كما فعل االمبراطورية العثمانية ال يمكن أن إ" 
جناس المختمفة فيها ممارسة الحكم الذاتي جنس من األاالتحاد الجرماني، مما يسمح ويتيح لكل 

 . (4) " الداخمي الخاص به

                                                           

  . 026، اٌّصذس اٌغبثك، ص اٌفٛاص ( (0

(2) Yonan, Op. Cit, p. 98 . 
، وبْ صذ٠مبً ؽ١ّّبً 0998ٌٚذ فٟ ِذ٠ٕخ اٌمب٘شح اٌّصش٠خ، ٔبي شٙذح اٌؾمٛق ػبَ  (::0:0 -0969دمحم فش٠ذ ثه ) ((3

ً ٌٍؾضة اٌٛطٕٟ ثؼذ ٚفبح أ، ٚلذ اٌؾضة اٌٛطٕٟ اٌّصشٞ ِصطفٝ وبًِ ٌضػ١ُ ّض٠ذ ، 0:18ٌٍَوبًِ ػبَ صجؼ صػ١ّب

 ٠ٕظش : 

َ(، داس اٌّؼبسف، :0:0 – 0:19، دمحم فش٠ذ سِض االخالص ٚاٌزضؾ١خ )ربس٠خ ِصش اٌمِٟٛ ِٓ عٕخ اٌشافؼٟ ػجذ اٌشؽّٓ

اٌّصش٠خ اٌؼبِخ  ، اٌذاسش٠ذ اٌّٛلف ٚاٌّأعبح  سؤ٠خ ػصش٠خ، دمحم فاٌغؼ١ذ سفؼذ؛  :2 - 23 ص ، صد .، د اٌمب٘شح

 . 64، ص َ 0::0 اٌمب٘شح، ٌٍىزبة،

(4) Quoted in: Kristin Shawn Tassin, Egyptian nationalism,1882-1919: elite 
competition, transnational networks, empire, and Independence, unpublished doctoral 
dissertation, The University of Texas at Austin ,USA, 2014 , p. 107 . 
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لمانية في جمع العثمانييف والوطنييف المصرييف لجبية المصرية فشمت المحاوالت األوعمى ا
وعباس حممي في معسكر واحد، كما انشغل المصريوف في المنفى بخالفاتيـ ضد بعضيـ أكثر 

اوبنيايـ في ترأس مف انشغاليـ بتكويف كتمة موحدة ضد بريطانيا، وقد عّبر شابنغر الذي ناب عف 
كما عجز االلماف "، المتعطشين لممالبـ "يـ ة الذعة ووصفيخبار الشرؽ في برليف، بسخر وكالة أ

  . (1)عف إنشاء نواة لثورة مسمحة داخل مصر، إذ لـ يتمكنوا مف ايصاؿ األسمحة والذخائر إلييـ

عمى اليند فمـ تفمح في  ميرىا حبيب هلل لميجـونيدرماير الى أفغانستاف إلقناع أ أما بعثة
 ـ،1915تشريف االوؿ  2في  عاصمة افغانستاف ىداؼ المرجوة، فبعد الوصوؿ الى كابلتحقيق األ

الخاضع حبيب هللا فغاف، التقت البعثة الية العثمانية مع حراس الشرؼ األوسط ترحيب مف قبل الج
ي طرؼ الى جانب أ لموقوؼ يالً بد م  تسمت بالفتور ولـ ي  ، لكف مقابمتو لنيدرماير إالبريطانيةلمسيادة 

، دوف تحقيق يراف ثـ الى العراؽإفرجع الى  موقف أفغانستاف،في الحرب، فاتضح لنيدرماير حقيقة 
 .  (2) اليدؼ الجوىري لمبعثة

 الدولة العثمانية خمف كممة المسمميف يوحد أف في فشل قد الجياد عالفإ  أف يعني وذلؾ 
 المختمفة المناطق في المتباينة العناصرإذابة  في الحرب نيراف تفمح ولـ الوفاؽ، دوؿ ضد لمانياوأ
 تمارس كانت التي العثمانية غير الشعوب ملأ خيبة الى أدت العكس عمى بل العثمانية، الدولة مف

 ولـ كامل، ستقالؿإ أو مشروع ذاتي حكـ الى ونقمو ،نطاقو زيادة وأ عميو بقاءوأرادت اإل ذاتياً  حكماً 
 .(3) عثمانية مركزية قيادة تحت الحرب في الدخوؿ تشأ

 وضع حد 1916في كانوف األوؿ  ف تقرر وزارة الحرب االلمانيةالى أالنياية أدى كل ذلؾ في 
تفاؽ مع القيادة العسكرية سرى المسمميف، كما أصدرت باإلاأل لدعاية لمحرب المقدسة في معسكرات

، وبعد سالـ منفصل بيف ف تتوقفف الدعاية في كال المعسكريف يجب أيقضي بأ اً العميا مرسوم
                                                           

 . :02، ص  . . . ٌّب١ٔب ٚاإلعالَأ( عٕٛ، (0

 . : -9، ص ص 0، اٌّصذس اٌغبثك، طغشٚثب فش٠زض ((2

، 0، ط0:85-0:05، اٌؼشاق: دساعخ فٟ ػاللبرٗ اٌخبسع١خ ٚرطٛسارٗ اٌذاخ١ٍخ ث١ٕشٚص أد٠ش ٚ اٞ أ٠ف ((3

 . 99، ص :0:9رشعّخ: ػجذ اٌّغ١ذ ؽغ١ت اٌم١غٟ، اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍّٛعٛػبد، ث١شٚد، 
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، لة الدعاية لمحرب المقدسةلمانيا تقييمًا جديدًا لمسأر في أ، صد(1) ـ1917لمانيا وروسيا عاـ أ
 نص في جزء منو عمى :

يدركون جيدًا أن  ،ذ دخول حمفائنا العثمانيين فيهاولئك الذين درسوا تاريخ الحرب منأ " 

ال  لم يسفر عن إنتفاضة إسالمية عامة، وفي الوقت ذاته في إستانبول عالن الرسمي لمحرباإل

  . (2) " ن يرى غير ذلكد عمى دراية بالشرق وتاريخ شعبه أيمكن ألح

لماف الذيف يعمموف مع القوات المسمحة الضباط والمستشاريف العسكرييف األولـ يكف جميع  
، وقد اعتبرىا دوؿ الوفاؽالعناف لمحرب المقدسة ضد طالؽ مقتنعيف إزاء قيمة أو حكمة إ العثمانية
بنتائج عكسية، ولـ يقتصر  ف تأتيبأنيا يمكف أ، واعتقدوا لمقوى والموارد القّيمة يـ مضيعةالكثير من
خصيات الدبموماسية في السفارة مف الش فحسب، بل شاركيـ فيو عدد نتقاد عمى العسكرييفذلؾ اإل

الذي انتقد اوبنيايـ  Harry Stuermer))برزىـ الدكتور ىاري ستورمر األلمانية في استانبوؿ وأ
أوجز ستورمر تمؾ االنتقادات و ، ساءة استغالؿ لإلسالـرب بمثابة إاعتبر تمؾ الدعاية لمحبشدة و 

 في الحرب يف مفعام) بعنواف كتاباً  كتب فقد، (3)ـ بعد لجوئو الى سويسرا1917عاـ  في
 بالمسؤولية وزمالئو وبنيايـأ فيو تيـإ ،(Two War years in Constantinople) (القسطنطينية

 فأ الى شارأ و والحضارة، والنظاـ القانوف  قوى  ضد العنيف لمتعصب العناف طالؽإ في الجسيمة
                                                           

َ االشزشاو١خ فٟ سٚع١ب ثضػبِخ اٌش١ٛػٟ 0:08ل١بَ صٛسح رشش٠ٓ االٚي ) اوزٛثش(  صشئػٍٝ لبَ رٌه اٌغالَ  ((0

  ٚرّىٓ ١ٕ١ٌٓ ِٓ رشى١ً ؽىِٛخ صٛس٠خ، ٚاعغ ِٓ اٌّب١ٔب ١ٕ١ٌٓ، ٚلذ أذٌؼذ رٍه اٌضٛسح ثزغ١ًٙاٌشٚعٟ فالد١ّ٠ش 

غ اٌذٚي إل٠مبف صذسد رٍه اٌؾىِٛخ )لشاس اٌغالَ( اٌزٞ دػذ ف١ٗ ع١ّ، ٚأ0:08رشش٠ٓ اٌضبٟٔ  8عذ٠ذح فٟ 

 ٠ٕظش:ٌّب١ٔخ اٌّّٙذح ٌؼمذ ِإرّش اٌصٍؼ، ٌٍّض٠ذ  ٚاٌجذء ثبٌّفبٚضبد اٌغ١ٍّخ، فزُ ئػالْ اٌٙذٔخ اٌشٚع١خ األاٌؾشة 

اٌؼشاق فٟ ضٛء اٌٛصبئك -رشو١ب -ص١شارٙب فٟ أٚسٚثبأٚر 0:08وزٛثش اٌجٍشف١خ ٌـ أصٛسح ، اٌؼّش فبسٚق صبٌؼ 

(، :0:3-0:04)؛ ػٍٟ صجؼ، اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ث١ٓ اٌؾشث١ٓ اٌؼب١ٌّز١ٓ  25َ، ص 2103اٌجش٠طب١ٔخ، ث١شٚد، 

 . 38، ص 2113ِىزجخ سأط إٌجغ، ث١شٚد،  –داس إًٌّٙ اٌٍجٕبٟٔ 

(2) Quoted in: Yonan, Op. Cit, p. 97 . 

(3) Peter Hopkirk, On secret service east of Constantinople: the plot to bring down the 

British empire, Oxford university press, Oxford, 1994 , p.p. 132- 133 .  
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 جيبو مف الماركات مف اآلالؼ و أنفق العممية في البالد العربية، وبحوثقد قاـ برحالتو و  اوبنيايـ
 . (1)نحو الجيادودفع القبائل  كاذبة أوىاـ لدعـ الرسمية األمواؿ مف والمالييف الخاص

 في وجوده بأف شعر فأ بعد ،1917في بداية عاـ  لمانياثر ذلؾ الى أعمى إاوبنيايـ عاد  
خبار الشرؽ التي استمرت في نشر الدعاية االلمانية ـ يعد ميمًا بالنسبة لعمل وكالة أل استانبوؿ

خالؿ المدة  مارس و، لمانيا في الحربانكسار وىزيمة أ رغـ المؤشرات التي دلت عمى قرب
شكيب صديقو  برزىـ وأ لمانيافي أ باستقباؿ الوطنييف العربخر تمثل دورًا آ المتبقية مف الحرب،

، وقد استغل نور باشامف قبل وزير الحربية العثمانية أ الذي زار برليف في العاـ نفسو موفداً  رسالفأ
لمانيا سواء كاف ذلؾ أ ينما حل فيأ رسالف استقبااًل حسناً نفوذه مف أجل التمييد الستقباؿ أ اوبنيايـ

 .(2)خرى في برليف أو في المدف األ

لمانيا خصوصًا مف قبل اوبنيايـ، الذي ف الى الحفاوة التي حظي بيا في أرسالأ وقد أشار 
، حتى لماف وعممائيـ ورجاؿ حكومتيـلمآدب ويدعوا الييا أصحابو مف األعياف األكاف يقيـ لو ا

قاـ فيو في برليف، كما انتدبت وزارة عمى أرسالف في الفندؽ الذي أصار الكثيريف يترددوف 
لمانيا، ومف سياحة يطوؼ بيا عمى مدف أ ألخذ ارسالف فيالخارجية االلمانية أحد كبار موظفييا 

 خوتو وأبناء عمومتو مما ىيأمسقط رأس اوبنيايـ، وفييا بيوت أ تمؾ المدف كولونيا التي تعتبر
رسالف، وتقديمو الى رئيس بمدية المدينة الذي أىدى ألرسالف جميع المبالغة في استقباؿ أ ألوبنيايـ

    . (3)صور مناظر مدينة كولونيا 

رسالف مف قبل الحكومة االلمانية باعتباره جزءًا مف الرعاية التي حظي بيا أ وكاف ذلؾ 
، تيا تجاه البالد العربية وشعوبياالعثمانية وتقويزعيمًا درزيًا وعنصرًا عربيًا ميمًا لمساندة السياسة 

الت في الصحف رسالف يزور المدف االلمانية ويقابل كبار المسؤوليف فييا وينشر المقافكاف أ
                                                           

(1) Harry Stuermer, Two war years in Constantinople: Sketches of German and young 
Turkish ethics and politics, New york, 1917, p.p. 134 – 135 .   

، ٌٚٝ، اٌٛط١ْٕٛ اٌؼشة ٚٔشبطُٙ اٌغ١بعٟ ٚاٌصؾفٟ فٟ اٌّب١ٔب ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ االث١زش ٘ب٠ٕٗ –أذٖ فشٔش( (2

 . 214، ص 0:90اٌمب٘شح، ،اٌّصش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ا١ٌٙئخ، 28 ِغٍذ ،اٌّغٍخ اٌزبس٠خ١خ اٌّصش٠خ

 . 223-220اٌغبثك،  ص ص، اٌّصذس أسعالْ شى١ت (3)
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، كما كاف يياجـ سياسة دوؿ الوفاؽ الودي حاثًا لمانياداعيًا الى تأييد أ االلمانية ويصدر الكتيبات
 . (1)المسمميف عمى الثورة ضدىا

الدعاية الجيادية التي  دلت نتائج ـ1918عاـ  الولىومع اقتراب نياية الحرب العالمية ا
غمب تجاىل أ ، فقد األىداؼ المرجوة الكثير مف عمى فشميا في تحقيقدى فييا اوبنيايـ دورًا رئيسيًا أ

ساؿ ر لماف في سبيل إلمبالغ الطائمة التي استثمرىا األالجياد عمى الرغـ مف ا المسمميف دعوة
البعثات لتحريضيـ عمى الثورة ضد الحمفاء، الى جانب الدعاية التي طبعت في برليف واستانبوؿ 

ة قد عامف بذور االنتفاضة االسالمية الخبار الشرؽ، وبالرغـ مف أووكالة أبإشراؼ وتوجيو اوبنيايـ 
رعت  يا والدولة لماننيا ليست سوى عمل متضافر مف قبل أدركوا بألكف الكثير مف المسمميف أز 

وألجل ذلؾ  ضعاؼ قدراتيـ،ة مصالح الحمفاء في مستعمراتيـ وا  العثمانية ق صد مف ورائو زعزع
رنست وآ ،برزىـ فوف اوبنيايـ وزمالئو مثل ىارتمافد مف الخبراء والعمماء األلماف وأالعمل وظف عد

في الحرب وليس بالدىـ لمصمحة  خدمةً  ،فكار التعصب والكراىية الدينيةخبراتيـ، ألجل إثارة أ ياكو
 . (2)مميف مصالح المسل بالضرورة خدمةً 

 

  

                                                           

 . 002، ص   . . . عالٌَّب١ٔب ٚاإلأ، عٕٛ( (0

(2) Wolfgang G. Schwanitz, Germany’s Middle East policy, Middle East Review of 
International Affairs, Vol. 11, No. 3, New York, 2007,  p.p.  28-29 . 
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-9191 السياسية املتغريات ظل يف ةالعلمي األثرية و اوبنهايم جنازاتإ: ولاأل املبحث

9191 . 

، فأولى اىتمامًا كبيرًا كاديميـ الى العمل العممي األ1513عاـ منذ الوبنيايـ أ تجوإ
 ف كانت ميممة بسبب، لكي ترى النور بعد أبحوثو المتنوعة عف العالـ الشرقيباكتشافاتو السابقة و 

برازىا وتطويرىا بالتعاوف إ ، فحاوؿولىخالؿ الحرب العالمية األقبل و ياسي انصرافو الى العمل الس
 التركيز عمى تنظيـ نتائج تنقيباتو األثرية معيـ مف  تمكفو  ،(1)مستشرقيفع مجموعة عمماء و م

 Max Freiherr von) نشاء مؤسسة ماكس فوف اوبنيايـإالبدء بخالؿ مف وأبحاثو 

Oppenheim-Stiftung) الشرؽ( أو )معيد بحوث (Orient-Forschungs-Institut)  في
، الى جانب مجموعة مجمدًا معرفياً  00444المؤلفة مف التي وضع فييا مكتبتو الخاصة  برليف،

قاـ يقية واألواني الخزفية االسالمية، وألبسة واآلالت الموسالسجاد واألمف كبيرة مف مقتنياتو الشرقية 
غنائيا مع الجامعات األلمانية مف أجل إ ، كما عزز اوبنيايـ عالقاتو وؿ معرض في برليفا ألي

وضع برنامج  مف خالؿ (0)ماـالشرقية ودفع عجمة االستشراؽ األلماني نحو األ بالمعارؼ والبحوث
لى اإلستكشافية إالبعثات العممية رساؿ بالشرؽ و التشجيع عمى إ لممعيد يقـو عمى تكثيف االىتماـ

عداد أبحاثيـ مف خالؿ دعميـ بالمنح الدراسية لغرض ومساعدة الباحثيف الموىوبيف عمى إ ، ىناؾ
 . (3)الدراسة والسفر

عداد البحوث عف الشرؽ وا   نشاطات التنقيب األثري، وكاف اليدؼ مف تمؾ المؤسسة تشجيع
والتاريخ السياسي بما في ذلؾ دراسة الجغرافيا والسالالت  وسط منذ عصور ما قبل التاريخاأل

                                                           

 . 11،  9، ٓ 1، ط اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ اُق٤ِظ اٝثٜ٘ب٣ْ، ٖٓ (1) 

 . 311، ٓ 626ٓبًٌ كوا٣ٜو اٝثٜ٘ب٣ْ((، ػلك ٗبك٣ب ف٤ُٞلً ٝ ُٞرٌ ٓبهر٤ٖ، ))رَ ؽِق ٝأُ٘وت  ((2

(3) F. Krenkow and Peter Rennell Rodd, Notes and Queries: The " Baron Max Von 

Oppenheim – Foundation" (Oriental Research Institute), Bulletin of the School of 

Oriental Studies, Vol. 5, No. 1, London, 1928, p. 204 .  
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ولت المؤسسة اىتمامًا خاصًا بدراسة العالقات والفنوف والدراسات الدينية، كما أوالثقافي واالقتصادي 
 . (1)الثقافية بيف الشرؽ االوسط والمناطق المجاورة لو 

 (0)يماراف جميوريةنتيجتيا حكومة اشى مع التوجيات التي إف يتموبذلؾ إستطاع أوبنيايـ أ
مل بركيزتيف مف ركائز عادة الع، وا  لثقافة والتجارةالتركيز عمى اكثر حرية في لمانية، التي كانت أاأل

حتراـ الوضع الراىف، والتنازؿ عف المستعمرات، كما تـ السياسة األلمانية تجاه الشرؽ وىما إ
العالقات  ي دور فيلمانيا مف أعد أف حرمت أبسة التوسط في نزاعات الشرؽ، االبتعاد عف سيا
صالح منيجيا ـ نحو إ1504ية االلمانية منذ عاـ واتجيت وزارة الخارجطالؽ، الدولية عمى اإل

ستعمارية أصحاب األفكار االستبداؿ الدبموماسييف القدماء ابتعدت عف التقاليد القديمة فتـ إو 
ادة ستعلمانيا مف إخصصات، فتمكنت أيع التجمالخبراء في و  المترجميف التوسعية، بمجموعة مف

 .(3)وسطفي التجارة الخارجية مع الشرؽ األحتمت مرتبة متقدمة معظـ مواقعيا المفقودة ومرة أخرى إ

مؤسسة رسمية ُعنيت بتخصصات  وصفوتطور عمل معيد اوبنيايـ ب 1500وفي عاـ 
زمات االقتصادية كانت رىينة األ متنوعة السيما ثقافة وتاريخ الشرؽ األوسط، لكف تمؾ المؤسسة 

فقد اوبنيايـ ثروة كبيرة بسبب التضخـ  1503ففي عاـ المدة، التي عصفت بألمانيا في تمؾ 
عتماد لى اإلفاضطر إ ،العممية لدعـ عمل مؤسستونفاقو ثر كثيرًا عمى مواصمة إالذي أ (0)المالي

                                                           

 
(1) Anonym autor, Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung (Orient-Forschungs-Institut) zu 
Berlin, Zeitschrift der Deutschen  Morgenländischen Gesellschaft, V. 84, N. 3, Harrassowitz 
Verlag, Wiesbaden, 1930, S. 204 – 205 . 

ر٘بىٍ ٝثؼل ٛي٣ٔخ أُٔب٤ٗب ٝؽِلبئٜب ك٢ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ، رٌِْذ (: 1933-٣1919ٔبه )بعٜٔٞه٣خ ك ((2

، كبٗز٠ٜ اُؾٌْ االٓجواٛٞه١ ٍٝبكد ؽبُخ 1916رْو٣ٖ اُضب٢ٗ  26اُضب٢ٗ ه٤ٍٔبً ػٖ اُؾٌْ ك٢ ك٤ِِْٜ االٓجواٛٞه 

ُٔب٤ٗخ، ٍبْٛ ك٤ٜب ػلك ٖٓ عٔب٤ٛو٣خ ٓطبُجخ ثو٤بّ اُغٜٔٞه٣خ األٖٓ اُلواؽ ا٤َُب٢ٍ، ٍٝوػبٕ ٓب اٗلُؼذ صٞهح 

ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ  19ُٔب٢ٗ ك٢ أُضول٤ٖ، ٍٝبكد االٙطواثبد ك٢ ثو٤ُٖ، كزْ ر٤ٌَْ ٓؤرٔو ْٙ ٓٔض٢ِ اُْؼت األ

 ٣ٔبه، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:بِٛن ػ٤ِٜب أٍْ عٜٔٞه٣خ كأ  ٔبه، ٝرٔذ ٤ٕبؿخ اُلٍزٞه ُِغٜٔٞه٣خ اُز٢ ٣بك٢ ٓل٣٘خ ك 1919

Anton Kaes, Martin Jay, The Weimar Republic Sourcebook, London, 1994, p.p. 34 - 37.  

(3) Schwanitz, Wolfgang G., Op. Cit, p. 29 . 

صو ُٔب٤ٗب ٖٓ فالٍ ٓؼبٛلح كوٍب١ إُزؼ٣ٞٚبد أُب٤ُخ اُز٢ كوٙذ ػ٠ِ أ٣ٔبه ػٖ ككغ ابػغيد ؽٌٞٓخ عٜٔٞه٣خ ك ((4

ظٞاٛو إؽلٟ أًجو ػ٠ِ في٣٘خ اُلُٝخ ٍٝبْٛ ك٢ فِن ء ٠ُٝ، ٓٔب أكٟ ا٠ُ ى٣بكح األػجباُؼب٤ُٔخ األٛي٣ٔزٜب ك٢ اُؾوة 

=   ٛ٘بى ػِٔخ ٓزلاُٝخ ز٠ ُْ رؼلؽ، ٝاٍزٔو اٗقلبٗ أُبهى االُٔب٢ٗ ٓوبثَ اُلٝاله االٓو٢ٌ٣، اُزٚقْ اُ٘ول١ ك٢ اُزبه٣ـ
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رحمة قصيرة الى استانبوؿ بقاـ  1501عاـ الوفي  عمى القروض والدعـ مف األقارب واألصدقاء،
تخطيط الحدود الجديدة مع المشورة بشأف  رساؿ خبراء إلبداءالحكومة التركية إ مبتطنقرة بعد أف وأ

وما يمتمكو مف معمومات ميمة مف  الجغرافية لتمؾ المناطق لمسوح، نظرًا لخبرتو السابقة باسورية
 . (1)ؿ رحالتو السابقة وعممو اآلثاري خال

انية وال مع الشخصيات لمومراسالتو مع وزارة الخارجية األ اتصاالتو قطع اوبنيايـولـ ي
 مف برليف رسالف الذي انتقليـ شكيب أمن، الحربخالؿ أعواـ التي تعامل معيا  واإلسالمية بيةالعر 

االلمانية بنسخ بتزويد القسـ الشرقي في وزارة الخارجية ، وقاـ اوبنيايـ نتياء الحربعد إالى جنيف ب
فوف  ىيربرت رسالف ومى التبادؿ المباشر لمرسائل بيف أعشجع ، كما مراسالتو مع أرسالفمف 

 (Herbert Von Richthofen)ريشتيوفف 
وكاف كل ، الوزارةفي نائب رئيس القسـ الشرقي  (2)

عمى مخططات رسالف التي تحتوي مف اوبنيايـ وريشتيوفف يتشاوراف قبل الرد عمى رسائل أ
  .(3)ىداؼ العرب القوميةوأ 

متابعة تنقيبات تل حمف، بعد أف تركيا بسبب انشغالو بالدعاية حرص اوبنيايـ عمى 
مف الحصوؿ عمى موافقة  1503مـ عاـ لمانيا الى عصبة األنضماـ أبعد إ، وقد تمكف لمحرب

                                                                                                                                                                                     

٣ٔبه، ٝر٤ٌَْ بُٔب٤ٗب، ِٕٝٝذ هطبػبد ٝاٍؼخ ٖٓ اٌَُبٕ ا٠ُ ؽبُخ اال٤ٜٗبه اُزبّ، ٓب أكٟ ا٠ُ ٍوٞٛ عٜٔٞه٣خ كأ= ك٢ 

 ّ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1933ة آ 12اُْؼج٤٤ٖ ثوئبٍخ ٍزو٣َٔبٕ ك٢ ؽٌٞٓخ رؾبُق ٖٓ االّزوا٤٤ًٖ ٝ

 . 25، ٓ  3اُقٞٗل، أُٖله اَُبثن، ط 

 . 11، ٓ 1اُق٤ِظ ، طٖ اُجؾو أُزٍٜٞ ا٠ُ ٝثٜ٘ب٣ْ، ٓأ( (1

(: كثِٞٓب٢ٍ أُٔب٢ٗ ٖٓ ػبئِخ ٗج٤ِخ، كهً اُوبٕٗٞ ٝاْٗٚ ثؼل 1952 -1689كٕٞ ه٣ْزٜٞكٖ )٤ٛوثود  ((2

ك٢ ٝىاهح اُقبهع٤خ،  1914ا٠ُ  ٝىاهح اُؼلٍ، ٝاُزؾن ثبَُِي اُلثِٞٓب٢ٍ االُٔب٢ٗ ٓ٘ن ػبّ  1913رقوعٚ ػبّ 

َٓزْبهاً ك٢ اُو٤ِٖ٘خ االُٔب٤ٗخ اُؼبٓخ ك٢ اُوبٛوح، ٝٗبئت هئ٤ٌ هَْ اُْوم  (1914 – 1911)ٝإٔجؼ ث٤ٖ ػب٢ٓ 

(، صْ ٍل٤واً ُجالكٙ ك٢ ثِـبه٣ب فالٍ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ، أكٟ 1926 -1922ك٢ ٝىاهح اُقبهع٤خ االُٔب٤ٗخ )

ً ك٢ اُؼالهبد االُٔب٤ٗخ   1941ٍِٞ أ٣ك٢ ثِـبه٣ب ك٢ ١، اٗزٜذ فلٓبرٚ اُجِـبه٣خ ك٢ اُؼٜل اُ٘بى –كٝهاً كثِٞٓب٤ٍب

 ٝؽَ ٓؾِٚ أكُٝق ٛب٣٘ي، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

- Marshall Lee Miller, Bulgaria during the second world war, Stanford University 

press, California, 1975, p. 64 ; https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Richthofen . 

(3) Gossman, Op. Cit , p. 231 . 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_von_Richthofen
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وصل في ذلؾ ف ،(1)آنذاؾمف قبل السمطة الفرنسية المسيطرة عمى سورية  ،إلكماؿ أعماؿ التنقيب
اب بسبب معارؾ الحرب العالمية تل حمف واكتشف أف الموقع اآلثاري قد تعرض لمخر العاـ الى 

 . (0)ولى وتأثرت المنحوتات وتعرض بعضيا لمدمار الكامل األ

ـ الخراب رغعمى الثرية ما تبقى مف مدينة تل حمف األفي تنقيب الاوبنيايـ عمى  عـز
 ،1505مف المتخصصيف حتى صيف عاـ  استمر في التنقيب مع فريقو ، الكبير الذي تعرضت لو

وقد سيمت لو الحكومة الفرنسية السورية مواصمة أعماؿ التنقيب، ومدت لو يد العوف مف جميع 
، ولـ لف الخامس والسادس قبل الميالدألثار يعود تاريخيا الى االعثور عمى آفتمكف مف  (3)النواحي

خر يسمى "جبل ىناؾ، بل تمكف مف البحث في موقع اثاري آيقتصر عممو عمى البحث والتنقيب 
وأجرى التنقيب في ذلؾ المكاف خالؿ األسابيع ، كـ جنوب تل حمف 34يقع عمى مسافة البيضا " 

ىده اف شد لأللف الثالث قبل الميالد سبق أيجاد تتمة جذع تمثاؿ يعو ل إألج لعملخيرة مف ااأل
 .(0)يعثر عمى تمؾ القطعلـ ، إال أنو 1513موقع عاـ ىناؾ في زيارتو األولى الى ال

طمق عمييا اسـ حضارة تل حمف أو الحضارة فرت االكتشافات عف حضارة متميزة أسأ
ما أظيرتو التنقيبات وقطع الفخار المموف الذي يعود الميتانية، نسبة الى الشعب الميتاني، وىذا 

لذلؾ الزمف، كما عثر عمى جدراف ىياكل منقوشة وتماثيل كبيرة وتحف فنية، فأكثر ما يميز ثقافة 
حمف ىو الفخار الحمفي، الذي صنعتو أيدي متخصصيف زينوه برسومات وزخارؼ ىندسية وصور 

حمف القمعة التي تحتوي عمى ي القسـ العموي مف تل فوجد اوبنيايـ ، كما (1)حيوانات ونباتات
الغربي الذي يدعى "القصر خر ىو القصر الشمالي الشرقي واآلكبر ىو القصر ، األقصراف
، كما وجد جنوب شوري مالي الغربي خارج القمعة، القصر أو المعبد اآللقسـ الش، ووجد في االمعبد"

                                                           

(1) R. L. Melka, Max Freiherr von Oppenheim: Sixty Years of Scholarship and 
Political Intrigue in the Middle East, Middle Eastern Studies, Vol. 9, No. 1, London, 
1973,  p. 82 . 

(2) Gossman, Op. Cit , p. 147 .  

(3) Oppenheim, Tell Halaf … , p. 242 .  
 . 311، ٓ 626 ٗبك٣ب ف٤ُٞلً ُٝٞرٌ ٓبهر٤ٖ، ))رَ ؽِق ٝأُ٘وت ٓبًٌ كوا٣ٜو اٝثٜ٘ب٣ْ((، ػلك (4)

 .341، ٓ 1969األٛب٢ُ، كْٓن، ػجل اُوبكه ػ٤بُ، ؽٚبهح ٝاك١ اُواكل٣ٖ: ٓلٕ كوار٤خ )اُوَْ اَُٞه١(، ( (5
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بيف "عروسة طمق عمييا العماؿ المنق، أ(1)ت ضفائروتمثاؿ ضخـ كامل لسيدة ذاالقمعة ثالثة قبور 
 . (0)وبنيايـ " مف كثرة زيارتو ليا وتأمميا بإعجاب شديد أ

الحصوؿ عمى مف أجل  (1505 – 1503)قامتو قرب تل حمف ثناء إوبنيايـ أسعى أ
وىو  ، أالمعمومات ووثائق ميمة إلعداد مشروعو الضخـ الذي عمل عميو خالؿ رحالتو السابقة

وجوده في سورية أف يحصل ، لذلؾ استطاع خالؿ امل عف القبائل العربية والبدويةتأليف كتاب ش
، عمى سمسمة مستندات رسمية ميمة بعمموإعجابيا  بدتالمفوضية الفرنسية العميا التي أ مف

، كانت المخابرات العسكرية الفرنسية في بيروت قد ًا كبيرًا مف الجداوؿ عف القبائلتتضمف عدد
 . (3)وضعتيا كي يستعيف بيا موظفو وضباط منطقة االنتداب 

 (0)عجمي باشا السعدوف ومف أجل إغناء مادة مشروعو البحثي زار أوبنيايـ شيخ المنتفق 
مف قبل سمطة االنتداب البريطاني بسبب وقوفو الى جانب  العراؽبعدًا عف ، حيث كاف مُ دمشقفي 

 عمومات ميمة عف حصل منو اوبنيايـ عمى مف، الحرب العالمية االولىخالؿ أعواـ نية الدولة العثما
قدـ لو الذي مف القدس،  (1)عمر صالح البرغوثيالتقى اوبنيايـ بكما  العراؽ الجنوبيةعشائر 
 . (2)ردف وسيناء وشرؽ األات قيمة عف قبائل فمسطيف معموم

                                                           

 . ( 9ههْ )ِٓؾن  :٣٘ظوٕٞهح اٝثٜ٘ب٣ْ ثغبٗت رٔضبٍ ٤َُلح ماد ٙلبئو ٖٓ رَ ؽِق،  ((1

 . 312، ٓ 626٘وت ٓبًٌ كوا٤ٜ٣و اٝثٜ٘ب٣ْ((، ػلك ٔ))رَ ؽِق ٝاُ، ٗبك٣ب ف٤ُٞلً ُٝٞرٌ ٓبهر٤ٖ (2)

 . 81، ٓ  1، ط اٝثٜ٘ب٣ْ، اُجلٝ ( (3
ثوى ٤ّٞؿ ػْبئو اَُؼلٕٝ ك٢ ٓل٣٘خ اُ٘بٕو٣خ، ُٚ ربه٣ـ أ(: ٖٓ 1961-1661ثبّب اَُؼلٕٝ )  ػغ٢ٔ ((4

٣َٞٛ ك٢ اُلكبع ػٖ اُلُٝخ اُؼضٔب٤ٗخ ٕٝل اُٜغٔبد أُزٌوهح ٖٓ ٗغل، أثلٟ ّغبػخ كبئوخ ك٢ ٓؼوًخ اُْؼ٤جخ 

 ّ، ٗل٢ ػ٠ِ إصوٛب ا٠ُ أٝهكخ ك٢ رو٤ًب. ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1915

، ٓ 2118ُِلهاٍبد ٝاُْ٘و، ث٤وٝد،  خاُؼوث٤ػجل اُؼي٣ي اُوٖبة، ٓنًواد ػجل اُؼي٣ي اُوٖبة، أُؤٍَخ 

112 . 

(: ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ اُولً، ٝأًَٔ كهاٍزٚ األ٤ُٝخ ك٢ ٓلهٍخ )اُجطوإ 1965 – 1694ػٔو ٕبُؼ اُجوؿٞص٢ ) ((5

( رله٤َ٣بً 1946 -٤1933ٖ )، ػ ٤ٖ ث1924ؾوٞم اُلَِط٢٘٤ ػبّ )اُجطوإ ٍ٘ذ عٞهط(، رقوط ٖٓ ٓؼٜل اُ

ً ك٢ ٓغٌِ اُ٘ٞاة األهك٢ٗ ػبّ ُٔبكح اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ ك٢ مُي  ، صْ ػ ٤ٖ ٝى٣واً 1954أُؼٜل، ٝرْ اٗزقبثٚ ٗبئجب

 . ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1955ُِزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ػبّ 

، ٓ 1964، ٤ٛئخ أٍُٞٞػخ اُلَِط٤٘٤خ، ث٤وٝد، 3ٓغٔٞػخ ثبؽض٤ٖ، أٍُٞٞػخ اُلَِط٤٘٤خ: اُوَْ اُؼبّ، ٓظ 

1943. 

 .  69، ٓ  1، طٝثٜ٘ب٣ْ، اُجلٝا( (6
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لمانيا اية أعماؿ التنقيب، والعودة الى أ، فبعد نيجل نجاح عمموف أموبنيايـ إستمرت جيود أ
وضاع العالـ العربي، مف خالؿ مراسمة أ ب عمى تطوير معموماتو عفواظ ،1505اـ نياية ع
بأحواؿ القبائل المتنوعة،  ويخبرون، وكانوا لمانيا في تمؾ المدةيأتوف الى أ العرب الذيف كانوا وزيارة
مشايخ قبيمة شمَّر العراؽ  شيخ (1)برز أولئؾ العرب الشيخ عجيل بف عبد العزيز الياورومف أ
، وقد نقل الى اوبنيايـ تحيات الشيخ سابيعيمضي بضعة أ، الذي جاء مف لندف الى برليف لآنذاؾ

ألوبنيايـ عقد صداقة وثيقة معو، تمكف بفضميا تاح الياور ، وأبف صديقو القديـ فارس باشامشعل إ
مف األىمية بالنسبة لكتاب  ضافات جديدة وتحسينات عمى قدر كبيروؿ عمى أخبار وا  مف الحص

 . (0)وبنيايـ عمى توسيع مواده وتدقيقيا ب مزيدًا مف القيمة بفضل مواظبة أ، فاكتسالبدو

 عمى التغمب جلأ مفشخصيات أكاديمية ألمانية  مف العوف  لطمب وبنيايـأ ضطرإ
 لكتاب وليةً أ مادةً بوصفو  توفيره تـ الذي والشامل الضخـ المعطيات كـ مع التعامل صعوبات

 المجتمع البدوي، عف دبياتأ مف متوافر ىو ما كل معالجة الضروري  مف كاف نووأ سيما ال البدو،
 يتطمب كاف ،وبنيايـأ رادهأ الذي بالشكلإنجاز الكتاب  فأ كما ،والمعمومات التي تتعمق بتاريخيـ

 مف الشرقية المؤلفات عمىتحديدًا  وتتركز ،الوقت مف الكثير تستيمؾ مستفيضة بأبحاث القياـ
، كما (3)(Erich Braunlich)مشبروين يرشآ مف مساعدة عمى حصل لذلؾ نواع،األ مختمف

                                                           

ْٗؤ ك٢ ٓٚبهة ػ٤ْورٚ، ٝؽبهة ٓغ ٝاُلٙ ػجل اُؼي٣ي ك٢ ٕلٞف  (:1941 – 1665ػغ٤َ ا٤ُبٝه )  ((1

ام ك٤َٖ ثٖ اُؾ٤َٖ كػٞح ػبّ ٤ُٚ ِٓي اُؼوإثٔ٘بٝئزٚ ُِجو٣طب٤٤ٖٗ، ٝهل ٝعٚ  اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ، ٝػوف ك٢ اُجلا٣خ

1922   ٔ ، ًٔب عٔغ ٗلٞماً ٍٝغ هعبٍ اُؼوام أؿ٠٘ ٝإٔجؼ ا٤ُبٝه ٖٓ أُي اُؼبّ و، ٝٓ٘ن م٤ٌُٕٞ ٤ّـ ْٓب٣ـ هج٤ِخ ّ

ا٤ٌُِٔخ ُغجب٣خ اُٚوائت اُؾ٤ٌٓٞخ، صوٝح ٝهٞح ّق٤ٖخ ًج٤ور٤ٖ ٖٓ فالٍ اُؾن اُن١ ٓ٘ؼ ُٚ ٖٓ هجَ اُؾٌٞٓخ 

كبّزوٟ َٓبؽبد  األٍٝ ْٓوٝػبً ٓوزوؽبً ُزط٣ٞو األها٢ٙ، ارلن ػ٤ِٚ ٓغ أُِي ك٤َٖ 1926ٝثبّو ا٤ُبٝه ٍ٘خ 

ً ك٢ اُْؤٕٝ ا٤َُب٤ٍخ ُِٔب٤ُخهٗ ك٢ اُغي٣وح اُْؼخ ٖٓ األٝاٍ ٌِٔخ اُؼواه٤خ، ٔ، ٝهل ّبهى ػغ٤َ ا٤ُبٝه ػ٤ِٔب

ٔ  ًبٕ ٓٔضالً  1924ٝاثزلاء ٖٓ ػبّ   ٣٘ظو:، ُِٔي٣ل و ك٢ أُغٌِ اُزؤ٤ٌٍ اُؼواه٢ُْ

 . 261-258ٓ ٓ  أُٖله اَُبثن، ،٤ُٝبَٕٓٞ عٕٞ كو٣له٣ي 

 . 81، ٓ  1، اُجلٝ، طاٝثٜ٘ب٣ْ (2)

ًٝبٕ هل ٗبٍ ّ 1922ٕجؼ ٓؼ٤لاً ك٤ٜب ػبّ أؾ ٝ ٤٣جيكهً ك٢ عبٓؼخ ُ(: 1945-1692آ٣وُ ثو٤ِِٗٝ ) (3)

، ٝػ٘لٓب اٗزوَ ثو٤ِِٗٝ ك٢ ٤ٓو اُجل١ٝ هجَ االٍالّ "طَ ٝاأل، اُجٍزبم٣خ ثؤٛوٝؽخ ػٖ " ٍطبّ ثٖ ه٤ٌّٜبكح اال

ً ك٢ عبٓؼخ ؿوا٣لَلبُل ٕٞلُِٚؼَٔ ث 1923فو٣ق ػبّ  َٓبػلاً ٕٞلٚ ، اؽزَ ٓٞهؼٚ ث(Greifswald)ٓلهٍب

ً ك٢ إػلاك ًزبة اُجلٝ، ٝاٗزوَ ػبّ  ً ك٢ ٝهل٤خ اُلهاٍبد اُْوه٤خ اُؾل٣ضخ ْٝٓبهًب ٍزبما ك٢ أّ ٤ٌُٕٞ 1931ػ٤ِٔب

 = ، ٝهل ػ٢٘ ٤ٌُِخ ا٥كاة ك٢ اُغبٓؼخ مارٜب ٕجؼ ٓل٣واً ُٔؼٜل اُلهاٍبد اُْوه٤خ ك٤ٜب، صْ ػ٤ٔلاً أ، ؾ٤٣جيعبٓؼخ ُ
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 Werner Caskel)) كاسكل فرنرساعده 
 وكاف برليف، جامعة في الشرقية الدراساتب اىتـ الذي (1)

 مثيرة كتابات نشر ، وسبق وأفالبدو لتاريخ نفسو فكرس خاصة بصورة بالتاريخ ميتماً  كاسكل
 لألستاذية اطروحتو وكذلؾ، الحويزة ووالة ،عشر الخامس القرف  مف ميدي :منيا ـحولي لالىتماـ
 تكريس عفكالىما  يتوقف لـ، و القديمة العربية البدو لقصص والمكرسة العرب، أياـ بعنواف

 خالؿ انكب الذي كاسكل كاىل عمى وقع الرئيس العمل فأ عمماً  البدو، كتاب جيودىـ إلنجاز
 وشريكيف مساعديف معتعاوف مل سعادتو أوبنيايـ بدىأ وقد الكتاب، عمى بمفرده خيرةاأل عواـاأل

 . (0) البحث بمادة ىتماـاإل مف كبير قدر وعمى مجتيديف

فقد كانت كثرة القطع المكتشفة تتطمب ثالثة عشر شاحنة مف شاحنات  وبالعودة الى اآلثار،
الخط الحديدي مف أجل نقميا مف تل حمف الى حمب، وفي حمب تـ اقتساـ ىذه المكتشفات بيف 

بنقل دائرة اآلثار السورية وبيف أوبنيايـ، بعد أف سمحت حكومة االنتداب الفرنسي في سورية 
نصف المكتشفات الى ألمانيا وأف يكوف النصف اآلخر مف حصة سورية، فتـ إنشاء متحف وطني 

 .(3)1531سوري عرؼ بالمتحف الوطني الذي أفتتح عاـ 

                                                                                                                                                                                     

ّ رْ اٍزلػبئٚ 1939، ُٝٔب هبٓذ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ٝاُِـخ اُؼوث٤خ ٝٓؼبعٜٔبح اُجلٝ ثبُْؼو اُغب٢ِٛ ٝؽ٤ب= 

، ٝا٠ُ عبٗت َٓبٛٔزٚ ك٢ ًزبة اُجلٝ، كول روى 1945ّاُؼَٔ اُغبٓؼ٢، ٝرٞك٢ ػبّ  ُِقلٓخ اُؼٌَو٣خ كزوى

 ٣٘ظو: ُِٔي٣ل ، الد ٜٓٔخ ػٖ اُؼوة ٝاُْؼو اُؼوث٢ٓؤُلبد، ٝٓوب

  .116َبثن، ٓ ، أُٖله اُثل١ٝ ػجل اُوؽٖٔ 

ِْ ك٢ اُٞهذ ٗلَٚ ، ٝرؼ1914ّاُالٛٞد ػبّ ػِْ  ٖـك٢ عبٓؼخ رٞث٘(: كهً 1981-1696كوٗو ًبٌٍَ ) (1)

ً  ،ٍزبمٙ كُزِأثو٤ُٖ، ٝٝإَ كهاٍخ اُالٛٞد ػ٘ل ، صْ اٗزوَ ا٠ُ عبٓؼخ اُِـخ اُلبه٤ٍخ ، ٝكهً اُووإٓ ُل٣ٚ ا٣ٚب

ٍٜٝ ُـوث٤خ ٙل كوَٗب، صْ ك٢ اُْوم األّ ك٢ اُغجٜخ ا1915ٝرطٞع ُِوزبٍ ك٢ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ ٝمُي ػبّ 

اُؼوام، ٝرؼِْ ُٔب٢ٗ اُن١ ٣وبرَ ا٠ُ عبٗت اُؼضٔب٤٤ٖٗ، ٝػٖ ٛنا اُطو٣ن ّبٛل كَِط٤ٖ ٍٝٞه٣خ ٖٝٙٔ اُغ٤ِ األ

ٓ٘ن  ٝثٜ٘ب٣ْأ٠ ٓبًٌ كٕٞ روٖ اُِـخ اُؼوث٤خ اُز٢ كهٍٜب ٖٓ هجَ ك٢ اُغبٓؼخ، ًٝبٕ هل رؼوف ػِأاُِـخ اُؼضٔب٤ٗخ ٝ

ؽَٖ ًبٌٍَ ػ٠ِ كًزٞهاٙ اُزؤ٤َٛ ُِزله٣ٌ ك٢ اُِـبد اَُب٤ٓخ  1926ٕجؼ ْٓوكبً ػ٠ِ ٌٓزجزٚ، ٝك٢ أّ 1923ٝ

ً ُِل٤ُِٞٞع٤ب ) كوٚ اُِـبد( اُْوه٤خ ك٢ عبٓؼخ  1931، ٝك٢ ػبّ ّٞ االٍالّ ٖٓ عبٓؼخ ثو٤ُٖٝػِ ػ٤ٖ ٓلهٍب

ػِٔٚ  ؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ػبك الٍزئ٘بفص٘بء اُؾوة اُأ، ٝخُٔب٤ٗبٕ ك٢ ٗياع ٓغ اُ٘بى٣خ األؿو٣لَلبُل فِلبً ُجو٣ِِٝ٘، ًٝ

ٗٚ ًبٕ ؤّ، ػِٔبً ث٤1929ٜب ٓ٘ن ػبّ ِّواف ػاُْوه٤خ ألٝثٜ٘ب٣ْ ٝاُز٢ ػ٤ٖ ُإل ثؾبساالّواف ػ٠ِ ٓؤٍَخ األك٢ 

 ً  ٣٘ظو: ُِٔي٣ل ، ٤َٓؾ٤بً ثوٝرَزبٗز٤ب

  . 451ػجل اُوؽٖٔ ثل١ٝ، أُٖله اَُبثن، ٓ 

 .  82 - 81ٓ  ، اُجلٝ، ٓ اٝثٜ٘ب٣ْ (2)

 . 342ػجل اُوبكه ػ٤بُ، أُٖله اَُبثن، ٓ  (3)
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لماني، بسبب كتشفاتو مف قبل المتحف الممكي األأما أوبنيايـ فقد واجو رفضًا الستقباؿ م 
المالية التي يعاني منيا آنذاؾ، إال أف الجامعة التقنية في برليف عرضت عميو مكانًا ليكوف  الضائقة

متحفًا مناسبًا، وكاف ذلؾ المكاف عبارة عف مصنع ميجور في حي شارلوتنبورغ، وتمكف اوبنيايـ 
وبمساعدة عائمتو وأصدقائو مف تحويل المصنع الى متحف مؤقت، ليصبح فيما بعد سمة مف 

، وقد وضع في بوابتو تماثيل اآلثار المكتشفة في المعبد، (1)إعادة اإلعمار في ألمانياسمات 
الب مف واحتوى داخمو عمى عدد كبير مف اآلثار والتماثيل التي بقيت بحوزتو مضاؼ الييا قو 

الجص تماثل تمؾ التي وضعت في متحف حمب، وكانت واجية المتحف تحمل بأحرؼ كبيرة عبارة 
(Tell Halaf museum)متحف تل حمف 

، وجرى افتتاح المتحف في الخامس عشر مف تموز (0)
وعدد كبير مف العمماء، وصار يفتح  أفراد فريق التنقيب الذي عمل مع اوبنيايـ ، وبحضور1534

 .(3)لمجميور والميتميف مف الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة مساءًا 

كتابًا كبيرًا بالمغة االلمانية، كتب فيو مراحل اكتشاؼ التل، ثـ أردفو بمؤلف  وضع اوبنيايـ
آخر أحاط فيو بجغرافية المنطقة وتاريخيا وشعوبيا القديمة التي تعاقبت عمييا، ودرس بشكل 

في تل حمف، وضـ الى كتابو مئتاف وأربعوف لوحًا فوتوغرافيًا مستفيض اآلثار التي عثر عمييا 
يضاحية المثبتة في متف الكتاب وعشروف مخططًا تمؾ اآلثار، عدا مئات الرسـو اإل أىـِرفًا بع  مُ 

 .(0)رعيا، وىياكميا وقصورىا لممدينة وشوا

ثناء الحصوؿ عمى قروض كاف عمى اوبنيايـ في تمؾ األكماؿ أعمالو التي بدأىا ومف أجل إ
ع جمي التي ضربت الضائقة الماليةإال أف ، مؤسستو ومتحفو ومشاريعو البحثية كبيرة ألجل تمويل

مارؾ مف  444,014مجأ الى طمب قرض مقداره ي جعمتو ،المصارؼ بما في ذلؾ مصرؼ اسرتو
كر في بيع بعض وبنيايـ يف، فبدأ أالمبمغ كافياً ولـ يكف ، شركات التجارية في مدينة كولونياحدى الإ

                                                           

(1) Gossman, Op. Cit , p. 147 . 
  . 342ػجل اُوبكه ػ٤بُ، أُٖله اَُبثن، ٓ  ((2

(3) Gossman, Op. Cit, p. 148 . 

ػ٤بُ، ؛ ػجل اُوبكه  111ٗبك٣ب ف٤ُٞلً ُٝٞرٌ ٓبهر٤ٖ، رَ ؽِق ٝأُ٘وت األصو١ كٕٞ أٝثٜ٘ب٣ْ، ٓ  ((4

 . 342أُٖله اَُبثن، ٓ 
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، 1531مريكية في أواخر ربيع عاـ ، لذلؾ سافر الى الواليات المتحدة األمف مكتشفات تل حمف
قاـ فيو في رؾ تايمز مقابمة في الفندؽ الذي أجرت معو صحيفة نيويو وبعد أسبوع مف وصولو أ

  :جاء فيوثـ نشرت الصحيفة تقريرًا  ،نيويورؾ

ثرية من تل متواجد ىنا لعرض مكتشفاتو ال  فون اوبنيايم ثار االلمانيعالم اآلن إ "

 . (1) " ف سنة قبل الميالدحجرية ضخمة تعود الى خمسة آال منحوتاتحمف التي احتوت عمى 

ا كانت غارقة أكثر لى الواليات المتحدة مناسبًا ألنيلـ يكف الوقت الذي جاء فيو اوبنيايـ ا
فمـ يحالفو الحع لعقد أي صفقة بيع وىذا ما عرَّض ، قتصادي كبيرمف أي وقت مضى في كساد إ

لكنو لـ يتخمى عف فكرة بيع بعض مكتشفاتو ألجل جمع الماؿ الالـز لدعـ  ،فشلمشروعو لم
مواؿ باستخداـ وكاف المالذ الوحيد لو في تمؾ األوضاع ىو اقتراض األ، (0) المتحف والمؤسسة

في  (Von der Haeydt) فوف دير ىايدت ، فكاف مصرؼضماناً  صفتيامكتشفات تل حمف ب
يحق  وبخالؼ ذلؾ ،1530مواؿ عاـ آخر موعد لتسديد األبرليف مستعدًا إلقراضو، عمى أف 

وضاعو المالية سيئة ومع اقتراب موعد ، وعندما كانت أرؼ االستيالء عمى القطع االثاريةلممص
ميف بمساعدتو ماليًا ومنيـ مصرؼ أسرتو وبعض أصدقاءه األثرياء قاـ بعض المساى فتسديد الدي

 . (3)ف فوف ىاتزفمد رمايبرزىـ زميمو القديـ في القاىرة ىوأ

عاـ  (Adolf  Hitler)(0) ىتمر دولفأ ، بزعامةومع صعود الحزب النازي الى الحكـ
ائب ىتمر فرانز فوف مف قبل مكتب ن ألماني، مارؾ1444تـ منح اوبنيايـ راتبًا شيريًا قدره  1533

                                                           

(1) Quoted in: Gossman, Op. Cit, p. 152 . 

(2) Ibid, p. 153 . 
(3) Ibid, p. 156 . 

، ك٢ ًبٍزٜٞف ىّ ثٞٓو ٢ٛٝ ٓ٘طوخ ٕـ٤وح ٍوح كالؽ٤خ ٕـ٤وحأك٢ ُٝل  (:1945 – 1669أكُٝق ٛزِو ) ((4

ً  ٕـ٤واً ك٢ أٌُوى اَُ٘ٔب١ٝ، ثٞٙ ٓٞأ٠ِ ؽلٝك ٝال٣خ ثبكبه٣ب اَُ٘ٔب٣ٝخ، ًٝبٕ ػ ً ٗجٜبً  إٔجؼ ٛزِوظلب ػٌَو٣ب

ً ٤ُِٜٞك،  هاء اُٜلآخ ٝأُجبكئ االّزوا٤ًخ ؼ٤٤٘ٚ ٙبثٜ رضو٤ق ك٢ ؽب٤ٓخ ٤ٓٞٗـ ٤ٙٝلزٚ ٌٓبكؾخ ا٥ركزْ ًبهٛب

ٕ ٣ٖجؼ ىػ٤ْ أِو اٍزطبع ٛز1921، ٝك٢ ػبّ 1919ػبّ  ٢ُٔبٗٝهل اٗظْ ا٠ُ ؽية اُؼٔبٍ األ ا٤ٛخ،ٝاُل٣ٔوو

ٕله هئ٤ٌ أ 1933ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ  ٤ٜٞك، ٝك٢ُِٔؼبك٣خ اُ، ًٔب اّزوٟ عو٣لح كٌُْٞو ث٤ٞثبفزو ة ثال ٓ٘بىعاُؾي

 = كُٝقأ أفنٗناه ٝإ ٓوٍٞٓبً ثز٘ؾ٤ٚ ػٖ ٖٓ٘ت أَُزْبه٣خ كٕٝ ٍبثن ؽ٣ٔبه االُٔب٤ٗخ كٕٞ ٛ٘لٗجوبٞه٣خ كعٜٔ
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في خدمة  السابقة تثمينًا لجيوده ،خالؿ الحرب العالمية االولى الصديق القديـ ألوبنيايـبابف، 
 و، كما تمقى دعمًا لمتحفتماـ موسوعة البدول مساعدتو في إج، ومف ألمانيةاالمبراطورية األ

 (1)  (Nuremberg Laws)رغبم، ولكف مع صدور قوانيف نور بحاث التي تحمل اسموومؤسسة األ
 . (0)الييوديالدعـ عنو نظرًا ألصمو تـ سحب ذلؾ  1531عاـ  المانيا ييود تجاه العنصرية

 Waldemar) وبنيايـفالديمار أ لىبتفاؤؿ إ مف ذلؾ كتب اوبنيايـ عمى الرغـ

Oppenheim)  ن المعاداة الحالية تجاه إ"، 1531كانوف االوؿ بتاريخ مسؤوؿ مصرؼ العائمة

فيو الكثير  ، ففي الوقت الذي ترؾ(3)"تتالشى من المؤكد سوفصل الييودي لعائمة اوبنيايم ال
يرى في نفسو الوطني  ، كاف أوبنيايـذوي األصوؿ الييودية البالد ىرباً و مف ئو الييود أمف زمال

، متوقعًا العربي واالسالمي في خدمة بالده تصاالتو مع العالـوا  خبرتو  جميع لماني الذي وضعاأل
 .(0)الجدد أف ىذا ما سيشفع لو لدى الحكاـ

ستعداده إ بشأفالحكومة األلمانية جل طمأنة ما في وسعو مف أومف جانبو فعل اوبنيايـ 
، فقاـ في ، فحاوؿ استغالؿ كل فرصة مناسبة إلثبات والءه لمنظاـ النازي لمسير عمى خطيـ الفكري 

جريت عمى تي أفتتاح التوسعة الموعد ابصياغة خطاب مناسب إللقائو في  1531عاـ الواخر أ
                                                                                                                                                                                     

ث٘ٚ إ ، ًٝبٕ ر٘ؾ٢ اُوئ٤ٌ ثزؤص٤و ٖٓثو٤ُٖهعبء أٞ ُ٘لَٚ ثبُوئبٍخ ك٢ ٣لػ ٛزِو ىػ٤ْ االّزوا٤٤ًٖ اُو٤٤ٖٓٞ=

 ُِٔي٣ل ٣٘ظو :، بع ٛزِو اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٖٓ٘ت اُوئبٍخ، ٝاٍزطٌٍٝبه كٕٞ ٛ٘لٗجوى، ٝكٕٞ ثبثٖأاُوائل 

، كاه أهاً، أهث٤َ، روعٔخ : عوع٤ٌ كزؼ هللا، ٤ُٝ1ْ ّب٣وه، ه٤بّ ٍٝوٞٛ اُوا٣ـ اُضبُش "ٜٗب٣خ كًزبرٞه"، ط 

2112 ٓ ٓ ،13- 59. 

ٗظْ ؽوًخ ٓوبٛؼخ ُألػٔبٍ اُزغبه٣خ  مارٚاُؼبّ ، ٝك٢ 1933ػبّ  ِزٚ ػ٠ِ ا٤ُٜٞك ٓ٘ن ر٤ُٞٚ اَُِطخثلأ ٛزِو ؽٔ (1)

، ؽ٤ش 1935عواءاد ك٢ ػبّ ٝهل اىكاكد رِي اإل ا٤ُٜٞك٣خ، صْ اٍزجؼل ا٤ُٜٞك ٖٓ ًض٤و ٖٓ اُٞظبئق اُؼبٓخ،

ّ هٞا٤ٖٗ ٗٞهٓجوؽ، اُز٢ ٗيػذ 1935ٖٓ ػبّ ٣ٍِٞ أ، صْ ٕلهد ك٢ ٛلبٍ ا٤ُٜٞك ٖٓ اُ٘ظبّ اُزؼ٢ٔ٤ِاٍزجؼل األ

ُٔبٕ ٍٝؾجذ ْٜٓ٘ اُغ٤َ٘خ االُٔب٤ٗخ، ر٘ل٤ناً ُلٌوح اُْؼت اُؼ١ٞٚ إٔ ٣ٌٞٗٞا ٓٞا٤ٖ٘ٛ أٖٓ ا٤ُٜٞك ؽوْٜ ك٢ 

ػٔبُْٜ، أجبء ٝأُؾب٤ٖٓ ا٤ُٜٞك ٖٓ ٓياُٝخ ٛٓ٘ؼذ اُيٝاط ْٜٓ٘، ًٔب رْ ٓ٘غ األٝاُْؼت اُؼ١ٞٚ أُ٘جٞم، ٝ

 ، ٣٘ظو: أُب٤ٗب٠ُ فبهط إعواءاد ٝك٢ ٤ٗزٜب رٜغ٤وْٛ ُٔب٤ٗخ رزقن اُؼل٣ل ٖٓ اإلٞٓخ األذ اُؾٌٝثٔوٝه اُٞهذ ًبٗ

. ؛ ؽ٤له ٕجو١ ّبًو اُق٤وب٢ٗ، ربه٣ـ أٝهٝثب ٓ٘ن ثلا٣خ 161، ٓ 1ػجل اُٞٛبة ا٤َُٔو١، أُٖله اَُبثن، ط

   . 242، ٓ 2114 ّ، اُ٘غق،1945-1914اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ ؽز٠ ٜٗب٣خ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ

(2) Gossman, Op. Cit , p. 209 . 

(3) Quoted in:  Ibid, p. 205 . 

(4) Ibid , p. 231 . 
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وشيد االفتتاح حضورًا واسعًا ، 1532 تموز الخامس عشر مففي  وافقالم بناية متحف تل حمف
ي المستوى، وخالؿ كممتو التي ألقاىا أماـ صحفييف وعمماء وأصدقاء ومسؤوليف رفيعمف قبل 
 لثقافةانجازات لصالح اُتعد خرى اكتشافاتو في تل حمف والمواقع األدعى اوبنيايـ بأف الحضور إ

ولـ يكف ىناؾ دليل عمى ، (0)، في محاولة منو إلثبات والئو لمنظاـ الحاكـ وتبنيو ألفكاره (1)اآلرية
ييودي  لكونو، و لمنظاـ النازي  اً انتقاديا بوصفيا يلإطريقة ينظر أو تصرؼ بف اوبنيايـ تحدث أ

 .(3) كاف مف الخطورة عميو القياـ بذلؾصل األ

تماـ موسوعة العممية عف تل حمف وكذلؾ إراساتو إال أنو واجو صعوبات حوؿ نشر د
 (Reichs schrifttums kammer) اب الدولة"تّ "رابطة كُ البدو، ويرجع سبب ذلؾ الى تأسيس 

 خذتفأ، في عيد ىتمر السياسية الدعاية وزير (0)(Joseph Goebbels)مز ػػػػػمف قبل جوزيف غوب
مى كل مؤسسة نشر أف تأخذ تصريحًا وكاف ع ،لييالماف الذيف ينتموف إتدعـ المؤلفيف األ الرابطة
 . (1) وأمثالو ممف ال ينتموف الى اآلرية وبنيايـأ ـ ونشر أعماؿورفضت دع ،منيا

                                                           

 
ث٤٘(، ؽ٤ش هَْ أؽل اٌُزبة االٝهٝث٤٤ٖ أُؼبك٣ٖ ٤ُِٜٞك ٣ٝلػ٠ اٌُٞٗذ عٞث٤٘ٞ  ٣ٝوٖل ثب٥ه٣خ )اُؼوم األ ((1

 ث٤٘ػوام : اُؼوم األأ، هَْ اُجْو ا٠ُ 1655ّ-1653ػوام االَٗب٤ٗخ( ٢ ًزبثٚ )ٓوبٍ ك٢ اُزلبٝد ث٤ٖ األك

ٜنا ٕ أَُبد أُزلٞهخ ُأه١ ٛٞ ٓؤٌٍ اُؾٚبهح، ٕٝ اُغٌ٘ ا٥أ، ٝمٛت ا٠ُ ٍٞك، ٝاألٕلوا٥ه١(، ٝاأل)

 ٣٘ظو: ال ػٖ ٛو٣ن اُ٘وبء اُؼٖ٘و١، إاُؼوم ال ٣ٌٖٔ اُؾلبظ ػ٤ِٜب 

 . 148، ٓ 1ػجل اُٞٛبة ا٤َُٔو١، أُٖله اَُبثن، ط

(2) Gossman, Op. Cit, p. 210 . 
(3) Ibid, p. 226 . 

كٌبٗذ ٤ٍلح اُ٘بى٣خ  ؿلا(ٓب)، أٓب ىٝعزٚ لػب٣خ اُ٘بى٣خِٝى٣واً ُ ًٕب(: 1945– 1698عٞى٣ق ؿٞثِي ) ((4

ً ؽز٠ اال٠ُٝ اٗٚ ٣َز٤ْوٛب ك٢ اُْؤٕٝ ، ًٝبٗذ ٕبؽجخ اُيػ٤ْ ٛزِو، ًٝبٕ ٛزِو ٣ؼزٔل ػ٤ِٜب اػزٔبكاً ربٓب

ل ٛزِو، ٜٙقْ ٝىاهح ك٢ ػأ رٚٝرؼزجو ٝىاه ،رٞع٤ٚ ػالهبد ٛزِو ثوبكح اُ٘بى٣خكد كٝهاً هئ٤َ٤بً ك٢ أا٤َُب٤ٍخ، ٝهل 

ٞعٚ ، ٌُٝ٘ٚ ًبٕ ٣ٍبً اُؾو٣خ أُطِوخ ُِٖؾبكخأ، ًٝبٕ ٣ؼَٔ ثلػب٣زٚ ػ٠ِ ؽ٤ش ٝكوح ػلك أُٞظل٤ٖ ٝاالٗزبط ٖٓ

ً ٓجط٘بً  ً ك٢ اُلػب٣خ فبهط اُؾلٝك األاػٔٝهل رُٞذ ٝىاهرٚ كٝهاً َٓبٗلاً ٝك ،هعبٍ اُٖؾبكخ رٞع٤ٜب ُٔب٤ٗخ ٝػ٠ِ ب

 َٓزٟٞ اُوبهح االٝهٝث٤خ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:

 8، ٓطجؼخ اُغٜبك، ث٤وٝد، ك . د، 4ٓط ٣ٌٞٗ ثؾو١، ٛ٘ب ثو٤ُٖ ؽ٢ اُؼوة : ٛزِو ٝاُوبكح اُؼوة ك٢ ثو٤ُٖ، 

 ؛ 122ٓ  - 113ٓ  -

-  Francis R. Nicosia,  Nazi Germany and the Arab world, Cambridge University press, 
Cambridge, 2015, p. 113 .   
(5) Gossman, Op. Cit, p. 207 . 
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وكتب الى  ،صدقائو القدامى في وزارة الخارجية التدخل نيابة عنومف أ لذلؾ طمب اوبنيايـ
مف أجل حشد الدعـ  (1)(Karl Von Neurath) وراث ػػػػػفوف ني كارؿ لمانياأل وزير الخارجية

قد تـ بالفعل منحو ذلؾ ، و مب استثناءه مف قرارات الرابطةط، و لبدواكتاب  السيماو و عماللنشر أ 
وعضوًا في  دار نشر وصفيابLeipzig) )بالغ شركة اليبزغ تـ إ 1533، وفي عاـ االستثناء

لنشر العمل العممي ومساندة المؤلف ذا وقعت عقدًا استثنائيًا لف تواجو صعوبات إ الرابطة، بأنيا
مف الموقف المتبايف تارة وأخرى تجاه وعمى الرغـ  ،(0)آلري صمو اال يمكنو تقديـ دليل عمى أ يالذ

في  نفسو ىتمر قبل مف"  ماميةاأل الخطوط في لمجنود الشرؼ وساـ" عمى حصل نواوبنيايـ إال أ
الوطنية االلمانية خالؿ ، وتقديرًا لخدماتو السابقة مف أجل المصالح 1533كانوف الثاني  05

 .(3)الحرب العالمية االولى 

، فقد كاف الصراع بيف بشكل غير مباشر النازي نيايـ العممية بالنظاـ ػػػػزداد تأثر حياة اوبإ
وسط، حيث الشرؽ األة لو تداعياتو في منطقة مر الخارجية وبيف الديمقراطيات الغربيػػػػػطموحات ىت
لماني في شؤوف مناطق األ شارة الى االىتماـدة تجاه أي إيز بالحِ يتمبريطانيا وفرنسا كاف رد فعل 

ذىاف لماني موجودة في أؼ مف النفوذ األ، وكانت تمؾ المخاو أبرزىا سورية في الشرؽ، و سيطرتيـ
ذا لـ يباشر بأنو إ 1534حزيراف ثار في بمغوا أوبنيايـ عف طريق دائرة اآلحينما أ ،الفرنسييف

عمماء ممارسة حقو في معاودة التنقيب في تل حمف وتل فخاريا القريب منو فإف اسمًا آخر مف 
دكتور في معيد ال (McEwan)واف ػػػياؾ إػػليو الحق في التنقيب، وىو ماآلثار االمريكييف سينتقل إ

                                                           

، ٓغ (1936 -1933ُِٔلح )٠ُٞ ٜٓبّ ٝىاهح اُقبهع٤خ االُٔب٤ٗخ ر (:1956 – 1683ًّبهٍ كٕٞ ٤ٗٞهاس ) (1)

 ًٝبٕ ُٚ كٝه ًج٤و ك٢ ٤ٍبٍخ مُي اُ٘ظبّ اُزٍٞؼ٢ فالٍ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ، ٕؼٞك اُؾية اُ٘بى١ ا٠ُ اُؾٌْ،

ٝٓغ اىك٣بك االعواءاد أُزْلكح ٙل ا٤ُٜٞك، ُْ رظٜو ُلٟ اُ٘بى٤٣ٖ فطخ َٓ٘وخ ُِزؼبَٓ ٓغ أَُؤُخ ا٤ُٜٞك٣خ، كول 

ْ كٕٞ ٤ٗٞهاس ٝاُن١ ًبٕ ٛثوىأضبٍ عٞى٣ق ؿٞثِي، ٝث٤ٖ أُؼزل٤ُٖ، ٝٓأرِي أُلح رٞرواً ث٤ٖ أُزطوك٤ٖ ّٜلد 

، هلٓزٚ هٞاد ٕ االعواءاد أُؼبك٣خ ٤ُِٜٞك ٍزٚو ثبُٔٞهق اُل٢ُٝ ألُٔب٤ٗب ٝثبٗزؼبّٜب االهزٖبك١أ٣ق٠ْ ٖٓ 

ٍ غٖ ؽز٠ ػبّ  1946اُزؾبُق ُِٔؾبًٔخ ػبّ   ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1954ثؼل ٛي٣ٔخ أُٔب٤ٗب، ٝؽٌْ ػ٤ِٚ ًٔغوّ ؽوة ٝ

 - Spencer C. Tucker, World War II: The Definitive Encyclopedia and Document 
Collection, V 1, California, 2016, p. 798 ; Gerhard Weinberg, The foreign policy of 
Hitler's Germany, Chicago University press, Chicago, 1998, p.p. 39 – 40.                       
(2) Gossman, Op. Cit, p. 208 . 

(3) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 360 . 
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 Henry)رجػػػػػػػري سيػػػػػػػالتنقيب مف ىن اغو وقد قدـ طمبو بالحصوؿ عمى حقػػالشرؽ في جامعة شيك

Seyrig)  (1) ةالفرنسي الحكومةمدير مصمحة اآلثار في. 

ألجل حرص مسؤولي الحكومة االلمانية عمى عودة التنقيب الى المواقع األثرية في سورية 
كاف  1535ذار وفي ذلؾ الوقت وبحموؿ آ، المرموقةلماني ثار األالحفاظ عمى مكانة عمـ اآل

يرافقو عدد مف  ةػػػالى سورياستكشافية عامًا قادرًا عمى القياـ برحمة  35نيايـ البالغ مف العمر ػػػػأوب
جميع  عيدت بتحمل، التي ت(0)مانيةػػػػػلتكميف رسمي مف الحكومة األ، بالمتخصصيف وعمماء اآلثار

 .(3) تكاليف الرحمة

النازية  الفرنسيوف يخشوف تماماً كاف ترافق ذلؾ مع بوادر نشوب حرب عالمية ثانية، و 
غافميف عف أنشطة كما أنيـ دوف شؾ لـ يكونوا ، الى سورية االلمانية وزيارة خبرائيا المشبوىيف

، عمـ بقرار روتػػػػػػالى بيفعند وصوؿ بعثتو ، ولىرب العالمية األػػبل وأثناء الحنيايـ السابقة قػػػػػاوب
ذف وعمى الرغـ مف حصولو عمى إ ،(0)وريةػػػػداخل سالسفر مف  ورفاقو نعويمالذي الفرنسية  السمطة

 Gabriel) مف المفوض السامي الفرنسي في سورية غابرييل بيو بصعوبة لزيارة مدينة حمب

Puaux)(1)  وصوؿ الى مواقع التنقيب في الجزء الشمالي الشرقي مف البالدالإال أف طمبو مف أجل 
ية وىي منطقة صعوبات وانعداـ طقة تقع عمى الحدود التركالمن، بحجة أف تمؾ تـ رفضو بشدة

لماف خارج ف المفوض الفرنسي يرغب بطرد األبأنيا حجة كاذبة وأ ، لكف اوبنيايـ كاف مدركاً أمف
دى الحظر المفروض عميو نو تحلك (2)سورية بأسرع وقت ممكف وحرمانو مف حقوقو في التنقيب

                                                           

 
(1) Melka, Op. Cit, p. 82 . 
(2) Gossman, Op. Cit , p. 211 . 

(3) Melka, Op. Cit, p. 83 . 
(4) Gossman, Op. Cit , p. 212 . 

، 1939ٝاُجؤُبٕ اَُٞه١ ك٢ رٔٞى  ثزؼط٤َ اُلٍزٞه اُلو٢َٗ ا٠ُ ٍٞه٣خ هبّ ٛنا أُ٘لٝةؿبثو٤٣َ ث٤ٞ:  ((5

 اُلهٝى ٝاُالمه٤خ، ٣٘ظو :  ٝأػبك ر٤ٌَْ كُٝز٢ عجَ

 .  65د، ٓ . ك٢ٔٛ، كاه اُؾو٣خ، ثـلاك، ك ، روعٔخ: دمحم ٓظلو األ1941ٍٞه٣خ ، اُؼوام ٝٝهٗو علو١

(6) Melka, Op. Cit, p. 83 . 
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نجاز الفرنسية دوف إ لى بالده بتأثير مف السمطةقسرًا ا، لكنو سرعاف ما عاد ووصل الى تل حمف
 . (1)ػػػػػيءػػػػػػػػػػػػش

موؿ مف العاـ نفسو ألغى غابرييل بيو حقوؽ ػػيدالع الحرب العالمية الثانية في أوبعد ان
مف اندالع  تخذكي، وقد إػػػمريات الشرقية األاوبنيايـ في التنقيب مف أجل تسميميا الى معيد الدراس

الحقًا  مريكييفيـ في التنقيب لكنو عندما عرض اإلمتياز عمى األالحرب ذريعة لبطالف حقوؽ اوبنيا
نيايـ قد فشل في تقديـ الضمانات الالزمة حوؿ سير ػػػف اوبار الى أػذكر تمؾ الذريعة بل أشػػلـ ي

 . (0)عممية التنقيب في وقت قريب وبصورة مرضية 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           

 . 311، ٓ  626، ػلك  كوا٤ٜ٣و اٝثٜ٘ب٣ْ(())رَ ؽِق ٝأُ٘وت ٓبًٌ ٌ ٓبهر٤ٖ، رُٞٝ  ف٤ُٞلً ٗبك٣ب  (1)

(2) Melka, Op. Cit, p. 84 . 



  (9191-9191) السياسية ومىاقفو والعلمية األثرية اوبنهايم الرابع: نتاجات الفصل

 

 171 

 . االوسط الشرق جتاه النازية ملانياأ سياسةرسم  يف اوبنهايم دور: الثاني املبحث

 :أوالً: مقرتحاتو جتـاه الشرق األوسط يف احلرب العاملية الثانية

عمى عالقاتو السابقة مع عدد مف اوبنيايـ حتى بداية الحرب العالمية الثانية حافع 
فقد  ،مراسالتو مع شكيب أرسالف فإلى جانب، ؤثرة في العالـ العربي واالسالميالشخصيات الم

الحرب خالؿ عثماني في الجيش الالذي خدـ  ،(1)ميف الحسينيالفمسطيني أصديقًا لممفتي كاف 
 فقد كاف ،فكار اوبنيايـ الجياديةمت التوجيات الفكرية لمحسيني مع أنسجوقد إ ،ولىالعالمية األ
، وشكل ألجل ذلؾ جبية في فمسطيف صييونيالبريطاني الود قوميًا متحمسًا رافضًا لموج الحسيني

في  صياينةالبريطانييف وال ضد عماؿ الجيادأ  دور في التحريض عمىكاف ليا قومية عربية 
 . (0)ميتيف لفمسطيف بيف الحربيف العا

وطنيًا خدـ ألمانيا بكل إخالص حتى بعد سقوط النظاـ اإلمبراطوري، وىذا ما  كاف أوبنيايـ 
مع ، وعالقاتو الميمة وسطتو السابقة في شؤوف الشرؽ األوضع خبرا يبرر موقفو عندما أراد

مف عدـ  رغـوعمى ال ،لمانيا والنظاـ النازي الحاكـفي خدمة أ الشخصيات العربية واالسالمية
مف  ارتبط بشبكة عالقات صداقة جيدة مع عددنو إال أ ،يًا يخولو لذلؾمتالكو منصبًا رسمإ

، شرؽ في وزارة الخارجية االلمانيةنائب رئيس قسـ ال الشخصيات الدبموماسية ومنيـ فوف ريشتيوفف
ًا لقسـ شؤوف صبح مدير ـ ثـ أ1533الى الحزب النازي عاـ  وتمميذه القديـ كيرت بروفر الذي انظـ

                                                           

٢ُٝ ٝاُضب١ٞٗ ك٤ٜب، ٝكهً اُؼِّٞ اُْوػ٤خ ٝرِو٠ رؼ٤ِٔٚ األُٝل ك٢ اُولً (: 1984 -1698أ٤ٖٓ اُؾ٢٘٤َ ) ( 1(

كائْ ٛ٘بى ، ًٝبٕ ىٛو ثٖٔوصْ اُزؾن ثبُغبٓغ األ ،ٍبرنح ف٤٤ٕٖٖٞأ٣ل١ أٝاُِـز٤ٖ اُؼوث٤خ ٝاُلو٤َٗخ ػ٠ِ 

ٓخ اُؼوث٤خ ٝاُؼبُْ هاء ك٢ ّؤٕٝ األ٣بْٛ ا٥إ٣َٔغ ْٜٓ٘ ٣ٝزجبكٍ ٝ، ٖاالرٖبالد ثيػٔبء اُؼوة ٝا٤َُِٔٔ

ٝك٢ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اال٠ُٝ،  ع٘ج٢األ بهٗوبمٛٔب ٖٓ االٍزؼٔإٝٓب ٣ؤك١ ا٠ُ ٜٗٚزٜٔب ٝؽو٣زٜٔب ٍٝال٢ٓ، اإل

ً ك٢ اُغ٤ِ اُؼضٔب٢ٗ ك٢ اٍزبٗجٍٞ،  اً ٖٓ ، ٤َُزوجَ ػٜلاً عل٣لذ اُؾوة ػبك ا٠ُ كَِط٤ُٖٝٔب اٗزٜرقوط ٙبثطب

٤ٍخ، ٝك٢ ٤ِٛؼزٜب ٗل٣خ اُؼ٤ِٔخ ٝاُضوبك٤خ ٝا٤َُب، ٤ُٝؼَٔ ػ٠ِ ر٤ٌَْ اُغٔؼ٤بد ٝاألٓزٚأاٌُلبػ ك٢ ٍج٤َ ٝٛ٘ٚ ٝ

، ٤ًِٝخ هٝٙخ أُؼبهف ك٢ اُولً، ٝػَٔ ثٖٞهح فبٕخ ػ٠ِ ٓوبٝٓخ االؽزالٍ اُجو٣طب٢ٗ ٝٝػل اُ٘بك١ اُؼوث٢

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو: ٤ُوٞك اُؾوًخ اُلَِط٤٘٤خ ا٤ُ٘ٛٞخ، ٤ٓٞٝبً ٤ُِٜٞكٗٔ ػ٠ِ عؼَ كَِط٤ٖ ٝٛ٘بً ه ثِلٞه اُن١

 . 15ّ ، ٓ 1999ػجل اٌُو٣ْ اُؼٔو، ٓنًواد اُؾبط دمحم أ٤ٖٓ اُؾ٢٘٤َ، األٛب٢ُ ُِطجبػخ، كْٓن، 

(2) Peter Levenda, The Hitler Legacy: The Nazi Cult in Diaspora: How It Was 
Organized, How It Was funded, and why it remains a threat to global security in the 
age of terrorism, USA, 2014, p. 70 . 
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 وتو فوف ىينتغـ في وزارة الخارجية الدبموماسي أ، ومنافسو القدي(1)الخارجية  وزارةالموظفيف في 
(Otto Von Hentig) (0)ثناء الحرب العالمية ف خدـ مثميـ في الشرؽ األوسط قبل وأ، بعد أ

لمانيا وزارة خارجية أفي وخبرتو في شؤوف الشرؽ موضع احتراـ  وبنيايـفبقيت شيرة أ ،(3)االولى 
المفاوضات بيف قات و وبنيايـ قد شارؾ الى حد كبير في العالف أالنازية، وقد أشارت الدالئل الى أ

ثناء الحرب العالمية محور أوقادة االستقالؿ العربي المؤيديف لدوؿ ال لمانيةمسؤولي الحكومة األ
 . ((0 الثانية

مة فرنسا خالؿ الحرب، ىزي متابعًا جيدًا لتطورات الحرب العالمية الثانية، فبعد وبنيايـكاف أ
وجز ، أ(1)الى وزارة الخارجية  مذكرة مف سبع صفحات 1504 الخامس والعشريف مف تموز فيقدـ 
رسميا الى ، وقد أوسطلمانيا اتباعيا في الشرؽ األأمقترحاتو حوؿ السياسة التي يجب عمى  فييا

لمانية اسي في وزارة الخارجية األرئيس القسـ السي (2)"(Theodor Habicht)تىابخ تيودور
 Joachim von Ribbentrop)) لوزيرىا يواخيـ فوف ريبنتروب المستشار الشخصيو 

جاءت ، و (3)
وبنيايـ بنظر اإلعتبار تغير قصر بكثير، فقد أخذ ألكنيا أ 1510عاـ التمؾ المذكرة مشابية لمذكرة 

                                                           

(1) Gossman, Op. Cit, p. 227 . 

، ٝأ٠ٜٗ كهاٍزٚ اُغبٓؼ٤خ ك٢ عبٓؼخ ثو٤ُٖ ٝعبٓؼخ ثٕٞ ،ُٝل ك٢ ثو٤ُٖ (:1964 – 1666ّ) كٕٞ ٤ٛ٘زؾ( (2

، ِّٝٔذ ٜٓبٓٚ خ اُلثِٞٓب٤ٍخ ك٢ ٝىاهح اُقبهع٤خكفَ اُقلٓصْ  ،1919اُلًزٞهاٙ ك٢ اُوبٕٗٞ ػبّ  ؽَٖ ػ٠ِٝ

ّ ُِْٔبهًخ ك٢ اُجؼضخ اَُو٣خ ا٠ُ اكـبَٗزبٕ 1915، ٝرْ اٍزلػبئٚ ػِْ اَُلو ا٠ُ ث٤ٌٖ ٝاٍزبٗجٍٞ ٜٝٛوإاال٠ُٝ 

 ٣٘ظو : ُِٔي٣ل ، عبٗت اٌٍٝبه كٕٞ ٤ٗلهٓب٣و ا٠ُ

- Adams, Op. Cit, p. 180-181 .  

(3) Gossman, Op. Cit , p. 232 . 

(4) Stewart, Op. Cit, p. 183 . 
(5) Motadel, Islam and Nazi . . . , Op. Cit. p. 15 .  

ٝػ٘لٓب عبء ٛزِو ا٠ُ  ،1933ػظٞاً ك٢ اُؾية اُ٘بى١ هجَ ػبّ ًبٕ (: 1944-1696ر٤ٞكٝه ٛبثقذ ) ((6

ً ك٢ اَُلبهح األ ٕٞلٚٞىاهح اُقبهع٤خ ثث أُؾوٚ اَُِطخ  ُٔب٤ٗخ ك٢ ك٤٤٘ب، ٝثؼل ٢ٚٓ اٍجٞػ٤ٖ رْ ِٓؾوبً ٕؾل٤ب

٣زؼبٛق ٛنا اُ٘بى١ اَُ٘ٔب١ٝ، ٝثبٌُبك ًبٕ ٌٓٔ٘بً إ  Dollfussكُٝلًٞ ٛوكٙ ٖٓ ٛ٘بى ثزٜٔخ اُزآٓو ٙل ٗظبّ 

 ٣٘ظو:ُِٔي٣ل ٝثٜ٘ب٣ْ، أهٍزووا٢ٛ ا٤ُٜٞك١ أُزْلك ٓغ األ

 - Melka, Op. Cit, p. 86 .  
، ٝهل رٞك٢ ٝاُلٙ ك٢ بُٔب٤ٗأئِخ ه٣ج٘زوٝة أُؼوٝكخ ك٢ ػبُٝل ك٢ (: 1946 -٣1693ٞاف٤ْ كٕٞ ه٣ج٘زوٝة ) ( (8

ً ك٢ اُؾية اُ٘بى١إٔجؼ ًٝبٕ ٖٓ ٓؤ٣ل١ اُ٘بى٣خ، أٓب ٣ٞاف٤ْ كول  1941ػٜل ٛزِو ػبّ  ، ٝ ٖٓ ػٚٞاً ٜٓٔب

فِلبً  1936رؼ٤٤٘ٚ ٝى٣واً ُِقبهع٤خ ك٢ ٕ رْ أثؼل ال٤ٍٔب ، ُٔبٕ ٣َؼٕٞ ٌَُت ٕلاهزًٚبٕ األ ٓقزِق اُلئبد

 ، ُِٔي٣ل ٣٘ظو :إٔلهبء ٛزِو أُووث٤ٖ ٝ أُؤصو٣ٖ، ٝ ًبٕ  ه٣ج٘زوٝة أؽل ُِٞى٣و ًبهٍ كٕٞ ٤ٗٞهاس

Paul Schwarz, This man Ribbentrop : his life and times, New York, 1943, p.p. 31- 32.  
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ليو في أشار إبالمعنى الديني الذي  في مذكرتو الجديدة الى مسألة الجياد فمـ يتطرؽ ، األوضاع
 المسيحية المتمثمة بإيطاليافالخالفة العثمانية لـ تعد موجودة والدوؿ  ،(1)الحرب العالمية االولى

روسيا فمـ ما ا، أعمنت حيادىقد أ الفرنسية الجديدة  و الحكومة الوقت ذلؾ في أللمانيا حميفة كانت
، لذلؾ (3)، وكاف لدى تمؾ الدوؿ الكثير مف الرعايا المسمميف في مستعمراتيـ (0)تدخل الحرب بعد

 . (0) الصياينةيـ خطتو ضد البريطانييف و وبنياركز أ

عيا لتحقيق الفائدة القصوى لمانيا اتبافي مذكرتو الخطوات التي يجب عمى أوبنيايـ أ ف  يَّ ب  
، عمى (1)(Fritz Grobba)فريتز غروبا ، وقد عمل الى جانب سالمياإلمف األوضاع في العالـ 

أراد لة مرفقة اياىا الدور الذي سيكمف بو غروبا، وفي رساعداد تمؾ المذكرة واقترح اوبنيايـ في ثنإ 
لعقود وسط التي حصل عمييا لكونو نشط الشرؽ األب معرفتو الخاصةاوبنيايـ تذكير وزارة الخارجية ب

التردد مشتكيًا مف  (2)ة االلمانية أثناء الحرب العظمىباحثًا ووكياًل لوزارة الخارجي وصفومف الزمف ب
ـ لمقوات عدـ وجود دعو  ،وسطالشرؽ األ اىتماميا بشؤوف و مشكالتحوؿ لمانيا الحذر مف قبل أو 

 (4)الكيالنيعالي ميف الحسيني في القدس ورشيد يقودىا المفتي أ التي (3)الثورية المعادية لبريطانيا

                                                           

(1) Gossman, Op. Cit, p.p. 243- 244 . 

(2) Ala Al-Hamarneh, and Jörn Thielmann, Islam and Muslims in Germany, V 7, 
Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands, 2008, p. 203 .                              
(3) Gossman, Op , Cit , p. 244 . 

(4) Al-Hamarneh, Ala and Jörn Thielmann , Op. Cit , V 7 , p. 203 . 

ًٔجؼٞس كثِٞٓب٢ٍ ا٠ُ ػلك ٖٓ ؽٌٞٓزٚ ، اػزٔلرٚ ْٜٗ ُٔب٢ٗأ كثِٞٓب٢ٍ (:1983 -1666ّكو٣زي ؿوٝثب ) ((5

ك٢ اُؼوام ػبّ  ٍل٤واً ػ ٤ٖ ، ٝ 1923كـبَٗزبٕ ػبّ أهبئٔبً ثبألػٔبٍ ا٠ُ ًبثَ ػبٕٔخ  ٕٞل٣ٚلبكٙ ثإكول رْ  ،اُجِلإ

ٓغ ّق٤ٖبد  هبٓخ ػالهبد ٝك٣خ ٓز٤٘خإرٌٖٔ ؿوٝثب ٖٓ  ٝ خ،ًٝبٕ ٣زوٖ اُِـبد اُؼوث٤خ ٝاُلبه٤ٍخ ٝاُزو٤ً 1932

 :٣٘ظؤُِي٣ل َ اُؼوام، ٝفبٕخ ثؼل ٤ٗ ػل٣لح ٖٓ ىػٔبء أُغزٔغ اُؼواه٢

ٗزلبٙخ ه٤ّل ػب٢ُ ا٤ٌُال٢ٗ ٝاُؾوة إ، ٤ُٝل دمحم ٍؼ٤ل األػظ٢ٔ؛  16، ٓ 1، طأُٖله اَُبثن، ؿوٝثب كو٣زي 

 . 61، ٓ 1966 ك. ٓي، ُِْ٘و،ّ ، كاه ٝاٍٜ 1941 اُجو٣طب٤ٗخ -اُؼواه٤خ 

(6)  Gossman, Op. Cit , p. 244 . 

(7) Matthias Küntzel, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle East, 
Israel Journal of Foreign Affairs, Vol. 9, No. 1, London, 2015, p. 136 .  
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داء وسط قادرة عمى أف منطقة الشرؽ األأل في العراؽ، ورأى بأف ذلؾ الحذر ال مبرر (1)الكيالني
 . (0)بريطانيا لمانيا ضد ميـ في حرب أدور 

سمي في ي منصب ر مذكرتو الى وزارة الخارجية عمى الرغـ مف عدـ امتالكو أاوبنيايـ قدـ 
، ولىالشرؽ في الحرب العالمية األ خبارورئيسًا لمكتب أ وطنياً  ألمانياإال أنو قدميا بصفتو ، الوزارة

خبرة عميقة بشأف ضرورة النابعة عف  يو وتقديـ المشورةبالتعبير عف رأ يرى بأنو ممـز كاف لذا
بثقة ُحظي لكونو ، العالـ العربي واالسالمي السيماط و وسي شؤوف الشرؽ األلماني فالتدخل األ

ستمر بو الكثير مف القادة الميميف ىناؾ   .  (3)معيـ  ةوثيقال توتصاالإا 

عمى سياسة  حاً واضثرت تأثيرًا ـ عمى الكثير مف المقترحات التي أاوبنياي مذكرةاحتوت  
  : فقد أشار في مطمعيا قائالً  ،ألمانيا في تمؾ المرحمة

ًا لمتدخل بقوة في صبح مناسبالوقت أو ، دخمت مرحمة حاسمة بريطانيا رب ضدالح "
 :الميام العاجمة نوعين من  ، من خالللتحطيم المصالح البريطانية ىناك وسطال شؤون الشرق 

عمى  ، وثانييا التحريضوسطمباشرة وموثوقة حول الشرق ال أوليا تزويد برلين بمعمومات 
راضي ثم في ال ، حتاللياالرامية إل بريطانيةاجية الخطط الجل مو الثورة في سورية بدايًة من أ

اليدف من  يكون  نأ و يجب، ردن وفمسطين والسعوديةق وشرق ال العراالعربية المجاورة مثل 
عاقة تصدير النفط وبالتالي منع إمدادات النفط من الوصول ذل ك ىو تقييد السيطرة البريطانية وا 

                                                           

(: ٤ٍب٢ٍ ٝهئ٤ٌ ُِٞىهاء ُضالس كٝهاد أص٘بء اُؼٜل ا٢ٌُِٔ ك٢ 1965 -1692ه٤ّل ػب٢ُ ا٤ٌُال٢ٗ )  ((1

ٗجٍٞ ٖٓ أعَ اُؼَٔ ا٤َُب٢ٍ اَُو١ اُؼوام، ُٝل ك٢ ثؼوٞثخ، ٝثلأ ؽ٤برٚ ا٤َُب٤ٍخ ٓز٘والً ث٤ٖ ثـلاك ٝإَُٔٞ ٝاٍزب

ّؼ ثؼل االٍزوالٍ ٤ٌُٕٞ ٝى٣واً  ، ٝٝى٣واً ُِلاف٤ِخ ػبّ 1924ُِؼلٍ ػبّ  اُن١ ٣ٜلف ا٠ُ اٍزوالٍ اُؼوام، ه 

 . ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1941 الٕ ؽٌٞٓخ اإلٗوبم ا٢ُ٘ٛٞ ك٢ آ٣به، ٝر٘وَ ك٢ أُ٘بٕت اُؾ٤ٌٓٞخ ؽز٠ إػ1925

، كاه اُؾٞهاء، ثـلاك، 1965 -1692ه٤ٌ عٞاك ػ٢ِ اُـو٣و١، ه٤ّل ػب٢ُ ا٤ٌُال٢ٗ ٝكٝهٙ ك٢ ا٤َُبٍخ اُؼواه٤خ 

2116 ٓ ٓ ،11 – 111   .  

  

(1) Walter Laqueur, Optimism in politics: reflections on contemporary history , New 
jersey, 2014, p. 169 .  
(2) Gossman, Op. Cit, p. 244 . 
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مام القوات ور عبر قناة السويس أ، وعرقمة حركة المر التجارية البريطانيةو طيل الحربية ساالى ال

 .(1) " دنى تماماً ىيمنتيا في الشرق الوتدمير  البريطانية

 :، وضع أوبنيايـ عددًا مف المقترحات قائاًل جل تنفيذ تمؾ المياـومف أ

وقت ممكن  قربإلى سورية في ألماني السابق في بغداد يجب إرسال غروبا السفير ال  "
تم فيو معركة او سورية في ذلك الوقت البمد الوحيد الذي يمكن ان ت ،ن يكون مقره في دمشقوأ

يا من قبل لمان في سورية فيمكن التعامل معال  ، أما شؤون المواطنينبريطانياثورة ضد 
أن ، يجب عمى  فريتز غروبا مرة غروبا يكون مقره في بيروتمسؤول قنصمي يعمل تحت إ

، باعتباره يتمتع بسمعة وسط بأكممو ضد بريطانياال  الشرق نتفاضة في يكرس كل طاقتو إلثارة إ
وحسب لمانيا استغالل سمعتو ونشاطو ليس في سورية عمى أ. و خطر عدو لبريطانياكونو أ ىناك

جل التحرك ضد لمانيا من أفالعراق ينتظر اإلشارة من أ ،راضي العربيةبل في جميع ال 
بطبيعة الحال الدكتور  ،بن سعود في الحجازد غروبا سفيرًا الستمالة المير إاعتما...، و بريطانيا
 جيزة، مثل أموال وغيرىا من التدابير، والبيندعم بالمساعدين المناسن ي  الى أ يحتاج غروبا 

من  ي في كيفية التخمصذن ليكون لو رأيضًا الى اإلحتاج أ، ويالراديو واالتصاالت وما الى ذلك
 ن. وا  ريطانيالمعرب في قتاليم ضد ب يجب نقميا سمحةتمك ال .الجيش الفرنسي وتسريحوسمحة أ

 غروباالدكتور يطالي حول تمك المسألة وغيرىا يتطمب وجود الوصول الى تفاىم مع الحميف اإل

 . (0) " يضاً أ

كاف الذي  جابرييل بيو زالة المفوض السامي الفرنسيوحوؿ أوضاع سورية اقترح أوبنيايـ إ 
، بنظاـ سوري مخمص أللمانيا تماماً  ، واستبداؿ الرئاسة السورية الموالية لفرنساعدوًا خطرًا أللمانيا

 :اؽ فقد قاؿ اوبنيايـ في مذكرتو أما بشأف العر 

                                                           

(3) Quoted in: Ibid, p. 245 . 
(1)  Quoted in: Gossman, Op. Cit, p. 245 . 
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بالقوة إذا لزم  ،لبريطانياوزير الخارجية الموالي  (1)السعيديجب أن نتخمص من نوري  "

، وبمساعدة من ة الجوية البريطانية في الحبانيةن يدمر القاعد، وأن الجيش العراقي يجب أمرال
اغالق خط أنابيب النفط الى  رجال القبائل الذين يحممون السالح ضد القوات البريطانية يجب

 . (0) "من البصرة  تحديداً من عموم العراق و البريطانيين ، وطرد حيفا

لذي سمـ مير عبد هللا اإزالة األوجوب  اوبنيايـ الى ردف فقد دعاوبخصوص شرؽ األ  
عالقة التي تربط وال ،كبر عمى سورية والعراؽ، و ركز في مذكرتو بشكل أمبريطانييفنفسو تمامًا ل

 :قائاًل  لمانيا لقياـ دولة موحدة تجمع بينيما،بينيما، موضحًا إمكانية دعـ أ

، والمسممون ب في دمج ىذه االرض، فالعراق يرغقرر بسيولةمستقبل سورية ال ي   "

بال شك في اتحاد وطنيم السوريون وكذلك بعض من المسيحيين والروم االرثوذكس سيرحبون 
، لنو بكل الوسائل الموضوعة تحت تصرفو ، ولكن ابن سعود سيمانع مثل ىذا االتحادمع العراق

حكم ، ويخشى من صعود بناء الشريف السابق لمكة(عراق )أة في العدو شخصي لمسالل الحاكم
بسط الحمول لذلك يتمثل في وضع واحد من أبناء ابن ، وأن أكثر قوة عمى حدود بالده الشماليةأ

مير السعودي عن أي فكرة إلدخال ، وأن يتخمى الد عمى العرش الذي سينشأ في سوريةسعو 
ن تشكل كما كانت قبل الحرب العالمية االولى لبنان يجب أما أمفيومو االسالمي الى سورية، 

درجيا يعة الحال فإن تمك المناطق التي أ، وبطبإدارة خاصةلدولة السورية مع امنطقة ضمن 

                                                           

(: ٤ٍب٢ٍ ػواه٢، ُٝل ك٢ ثـلاك، ٝكهً ك٢ أُلاهً اُؼضٔب٤ٗخ، رقوط ٖٓ 1956 -1666ٗٞه١ اَُؼ٤ل )  ((1

، ّـَ ٖٓ٘ت هئ٤ٌ اُٞىهاء 1911، كهً ك٢ ٓلهٍخ أهًبٕ اُؾوة 1916أُلهٍخ اُؾوث٤خ ك٢ اٍزبٗجٍٞ ػبّ 

 (. ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1956 – 1931ك٢ أٌُِٔخ اُؼواه٤خ أهثؼخ ػْو ٓوح فالٍ أُلح )

ػجل اُوىام أؽٔل ا٤ُٖ٘و١، ٗٞه١ اَُؼ٤ل ٝكٝهٙ ك٢ ا٤َُبٍخ اُؼواه٤خ، ٓواعؼخ: ًٔبٍ ٓظٜو أؽٔل، ّوًخ 

 .144 – 15، ٓ ٓ 1968اُزب٣ٌٔ ُِطجبػخ، ثـلاك، 

(1) Quoted in:  Gossman, Op. Cit, p. 246 . 
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، يجب فصميا وصور والبقاع وبعمبك وجبل حرمون  الفرنسيون ضمن لبنان وىي طرابمس وصيدا

 . (1) " دارية الجديدةخرى عن المنطقة اإلمرة أ

 متابعة الفمسطينييف عمى ضرورة اوبنيايـ فقد أكد الداخمية فمسطيف أوضاع أما بشأف
ميف ت حكومة فمسطينية بزعامة المفتي أتثبي ، واقترحكبرالييود بقوة أ و بريطانييفمنضاؿ ضد الل

ترحيل الييود مف  ضرورة لىشار في مذكرتو ا، إال أنو أةلو الييوديو صوعمى الرغـ مف أ ،الحسيني
فقط  في فمسطيف قبل الحرب العالمية االولىيعيشوف ولئؾ الذيف كانوا سماح ألوالفمسطيف 

فيذا يعني أف ، شخصأربعمائة ألف  1504الييود في فمسطيف بمغ عاـ  ف عددوبما أ، (0)قاءبالب
 فقط كانوا يعيشوف في فمسطيف قبلمنيـ ، ألف مئة الف ثالثمائة ألف ييوديراد ترحيل اوبنيايـ أ

 . (3) بداية الحرب العالمية االولى

 أكمل اوبنيايـ مقترحاتو قائاًل  :

بريطانيا نتصرة لمنضال ضد نياية معقب وسط بعد إحالل السالم في منطقة الشرق ال  " 

 وسط المذكورة آنفًا "سورية والعراق وفمسطين، ينبغي إنشاء إتحاد يضم دول الشرق ال والييود
ن والدول الصغيرة في شبو العربية، وأن ينضم الى ذلك االتحاد كل من اليم ،"وشرق االردن

ي الوقت ، ففاندماجيا في االتحاد سيكون ميماً أما مصر فإن  ،(لكويت ...، واعمان، والبحرين)
ذين ال يزالون حاليًا في لتعامل مع المصريين الالمفيد جدًا ا من نوالحاضر أود أن أشير الى أ

لمان الذين ة العداء التي يتم بيا معاممة ال ن نكون عمى بينة من حالك ممكن أ، وكذلألمانيا
، وفي صحافتنا صرية وتحت ضغط السمطة البريطانيةيعيشون في مصر من قبل الحكومة الم

                                                           

(2) Quoted in:  Ibid, p. 246 . 

  

(1) Klaus-Michael Mallmann and Martin Cüppers , Nazi Palestine The Plans for the 

extermination if the Jews in Palestine, United States, 2005,  p. 84 .      

(2) McMeekin, The Berlin – Baghdad . . . , p. 360 .  
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شيا ختالف تفصل بين الحكومة المصرية وجيلى كل عالمة إلمانية( يجب أن نمفت اإلنتباه إ)ال 
فإننا يجب أن ال  ،، وباعتبارنا نرى المصريين حمفاء سريينوبين الشعب المصري  ابريطانيو 

 . (1) " جانبين الموجودين في ألمانيا كأعداء أنعامل المصري

شار ـ فقد أ1510عاـ  ات ىذه المذكرة مع مقترحات مذكرةتشابيت الكثير مف مقترح  
العرب سرى صحيحة في معاممة األ ؿ اتباع آليةلى كيفية تحقيق الفائدة مف خالاوبنيايـ إ

  : فذكر ذلؾ قائالً لمانيا، مانية لجذبيـ لصالح ألوالمسمميف في المعتقالت األ

سرى العرب والمسممين من ن المعاممة الخاصة والودية مع الود أن أشير الى أأ "

مسمم لحرب العظمى كل ، ففي االمفيدة المغرب والجزائر وتونس في الحرب سوف تؤتي ثمارىا
" ليس بعيدا عن "Wunsdorfمعسكر خاص في  سرى الحرب الينود جمعوا فيوكذلك جميع أ

 . (0) " برلين وتم بناء مسجد ليم ونشرت الصحف بمغاتيم المناسبة

، في حاؿ وافقت عمى إرساؿ غروبا الى نصائح في مذكرتو لوزارة الخارجيةقدـ اوبنيايـ ال
  وسط  قائاًل :الشرؽ األ

قرب وقت ممكن، سيكون من ة الشرق الوسط في أمغادرة السفير غروبا الى منطقعند "

رسالن في جنيف لمناقشة المسائل المتعمقة ، أن يتشاور مع المير شكيب أالجيد قبل رحيمو
يقف  رسالني سورية . شكيب أبالنظام الجديد الذي سينشأ في دول المنطقة العربية وال سيما ف

في  وضاعيمتمك معرفة واسعة عن الناس وال  عمم يقينًا أنو، وأنا ألمانياأبكل إخالص الى جانب 
دة رسالن ستكون مفيحة أنصيفإن  شكالتذا كنا نخطط لمتعامل بجدية مع ىذه الم، وا  المنطقة

ذا تعذر تنفيذ خطة إ تزال تعترف  لمانيا الن أروبا الى سورية، نظرًا ل رسال السفير غلمغاية، وا 

                                                           

(3) Quoted in: Gossman, Op. Cit , p. 247 . 

(1) Quoted in: Gossman, Op. Cit, p. 247 . 
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نقرة وربما كون من الممكن البدء في تنفيذ اإلجراءات المقترحة من أ، قد يبدور الفرنسيين فييا

 . (1)" من خالل السفارة العراقية ىناك

 وعمى رأسيـ الكيالني نفسو في العراؽ القادة السياسيوف  كافقبل تقديـ اوبنيايـ لمذكرتو، 
يريدوف  ،بعد استقالة نوري السعيد (0)لود اإلالوصي عبصبح رئيسًا لموزراء بتكميف مف الذي أ

ميف ، وذلؾ بمشورة وتأثير مف المفتي أعادة العالقات الدبموماسية معيااالتصاؿ مجددًا بألمانيا وا  
صاؿ مع السفير لالتنقرة لى أإ (3)فأرسموا المبعوث العراقي وزير العدلية ناجي شوكت الحسيني،

ى بياف مف الحكومة ، حصل الكيالني عمتمؾ المباحثات جارية كانت، وبينما لماني فوف بابفاأل
يطالية تسعى الستقالؿ البمداف ف الحكومة اإل، أشار ذلؾ البياف الى أـ1504تموز االيطالية في 

 . (0)ومنيا العراؽ وسوريةالواقعة تحت االنتداب البريطاني 

حكومتي ألمانيا شجع ذلؾ البياف الكيالني وجماعتو إلرساؿ موفد إلجراء المفاوضات مع 
قتراح ى إميف الحسيني بناء عمد سكرتير المفتي أختيار عمى عثماف كماؿ حدايطاليا ووقع اإلوا  

، وسممو في تركيا لمانيالسفير األخاللو بػ بابف والتقى 1504 المفتي نفسو فسافر في الشير ذاتو
 (1) ميف الحسيني طمب فييا  تسييل لقاءات حداد مع السياسييف في برليف ورومارسالة مف المفتي أ

                                                           

(2) Quoted in: Ibid, p. 247 . 
ٗغَ اُْو٣ق ػ٢ِ ثٖ اُؾ٤َٖ، ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ اُطبئق، ْٗؤ ك٢ ٖٓو (: 1956 – 1913ُٚ ثٖ ػ٢ِ ) ػجل اإل ((2

ً ػ٠ِ ػوُ اُؼوام ػبّ  ُٝـب٣خ اُؼبّ  1939ٝرؼِْ ك٢ ٤ًِخ كٌزٞه٣ب ك٢ ٓل٣٘خ االٌٍ٘له٣خ، رْ افز٤بهٙ ٤ٕٝب

 . ُِٔي٣ل ٣٘ظو:1953رز٣ٞظ األ٤ٓو ك٤َٖ اُضب٢ٗ ٌِٓبً ُِؼوام ك٢ ، صْ ٗٞك١ ثٚ ٤ُٝبً ُِؼوُ ثؼل 1953

، كاه 1(: ؽ٤برٚ ٝكٝهٙ ا٤َُب٢ٍ، ط1956 – 1939ُٚ ا٢ُٕٞ ػ٠ِ ػوُ اُؼوام ) ٛبهم اُ٘بٕو١، ػجل اإل

 . 181ٓ - 6اُْؤٕٝ اُضوبك٤خ، ثـلاك، ك . د، ٓ

(: ٤ٍب٢ٍ ػواه٢، ُٝل ك٢ ٓل٣٘خ اٌُٞد، رقوط ٖٓ ٤ًِخ اُؾوٞم ك٢ 1961 – 1693ٗبع٢ ًّٞذ )  ((3

ً ُِٔلػ٢ اُؼبّ ك٢ ٓؾٌٔخ ُٞاء اُؾِخ ػبّ  ، صْ روِل ٓ٘بٕت ػل٣لح ك٢ اُؼٜل ا٢ٌُِٔ، 1914اٍزبٗجٍٞ، ٝػ٤ٖ ٗبئجب

 ُِٔي٣ل ٣٘ظو: . 1941(، ٝٝى٣واً ُِلاف٤ِخ ػبّ 1933 -1932إٔجؼ هئ٤َبً ُِٞىهاء ث٤ٖ ػب٢ٓ ) 

ٗبع٢ ًّٞذ، أٝهام ٗبع٢ ًّٞذ، هٍبئَ ٝٝصبئن: كهاٍخ ك٢ ربه٣ـ اُؼوام اُؾل٣ش ٝأُؼبٕو، ٓطجؼخ اُغبٓؼخ، 

 .119 – 14، ٓ ٓ 1988ك . ٓي، 

 . 331، ٓ  2ط ؿوٝثب، أُٖله اَُبثن، ((4

 . 331، ٓ   2ط، أُٖله ٗلَٚ ((5
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شار أ ،جرائيا كماؿ حداد مع حكومتي المحورايـ بأخبار المفاوضات التي ينوي إوعندما عمـ اوبني
 قائاًل : ،الى مقترحات ميمة في حاؿ نجاح تمؾ المفاوضات في مذكرتو

ن عراقيين يجب أمن المفاوضات التي دخمت حيز التنفيذ مع الممثمين الاليدف المباشر  "

، لمانياالعالقات الدبموماسية مع أعالن العراق عن رغبتو في استعادة يكون الحصول عمى إ
، ومن منصبو ىناك يمكنو سفير غروبا من العودة الى العراقونتيجة لذلك االعالن سيتمكن ال

لى دمشق بعد المناداة بإقامة الحكومة السوريين واالنتقال إقامة اتصاالت مع القوميين إ
، ينبغي أن تظير نضمام العراق الى جانبناات إلى إدت المفاوض، إذا أ...السورية المستقمة

، تًا عمى الحدود السورية العراقية، ويكون مقرىا مؤقلى حيز الوجودالسورية الجديدة إ الحكومة
لى الحكومة ، ونحن بعد ذلك ننقل إلمانيا وايطالياالحكومة من قبل أومن ثم ينبغي االعتراف بتمك 

غروبا الذي يتم  شعار الحكومة الفرنسية بالسفير، وفي الوقت نفسو إعترافنا بياإالفرنسية 
حكومتنا ية في سورية والعمل كمراقب لصالح لمان، لحماية المصالح ال لى دمشقرسالو إإ

  . (1)"ىناك

 مذكرتو بالقوؿ :  ختـ اوبنيايـ

قمل من شأن الصعوبات التي تالقي الثائرين العرب في مواجية الجيش أنا ال أ " 

سوف تتراجع الى حد  بريطانية، لكن قوة مقاومة القوات اليطاني المرابط في العراق وفمسطينالبر 
تم تجنيدىا  ، فإن القوات قدابريطانيالحرب ضد لمانية في عمنت النجاحات ال ومثمما أ، كبير

بريطانيا في مصر واليند عالوة عمى ذلك فإن موقف  كبيرة من المستعمرات بصورة عامة، بأعداد

 . (0) " عربيةالنتفاضة سوف يضعف أكثر بفعل اإل 

                                                           

(1) Quoted in: Gossman, Op. Cit, p. 248 . 

(2) Quoted in: Ibid, p. 248 . 
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عيـ المبناني وىـ كل مف الز آنذاؾ، وبنيايـ مباشرة وجيات نظر القادة العرب عكست مذكرة أ 
حو ، فقد كاف مقتر ، والعراقي رشيد عالي الكيالنيميف الحسينيأ سطيني، والفمرسالفالدرزي شكيب أ

، أما التركيز وسط ىدؼ يتبناه اولئؾ الثالثةاألإلقامة االتحاد الكبير لمدوؿ االسالمية في الشرؽ 
المانيا مف مالو في رسالف الذي وضع آًء خاصًا لشكيب أرضاسورية في المذكرة فقد كاف إ عمى

ىدافو ومقترحاتو أفكاره وأ  وبنيايـ يواصل طرح، والذي كاف في مراسالتو مع أجل االستقالؿ العربيأ
ف تكوف موضع كف إال أ، ال يمة نوري السعيد الموالي لبريطانيازالف توصيتو بشأف إكما ألمعمل، 

دة مع العراؽ متحالسورية الكبرى  ما اقتراح، أد عالي الكيالني المؤيد أللمانياترحيب مف قبل رشي
الؿ ووحدة فمسطيف الى استق ميف الحسيني الذي سعىاف المفتي أاستحس نو لقيالمؤكد أفمف 

 لمدولة اً رئيس تعيينوومنيا ، وطموحاتوماؿ المفتي مذكرة الكثير مف آالوسورية والعراؽ، كما تضمنت 
 . (1)األولى  العالمية الحرب بعد فمسطيف استوطنوا الذيف الييود وترحيل المقترحة، الفمسطينية

المسائل  فوأكد لو أ ،رسالياعمى إشاكرًا إياه  وبنيايـ بعد يوميف عمى مذكرة أ ىابخترد  
بالفعل كانت بعض و ، (0)وثيقة وشاممة في وزارة الخارجية ثيرت فييا ىي موضوع دراسةالتي أ

مف  1504تموز  السادس مفالى وزارة الخارجية بتاريخ وصل  ىي موضوع تقرير سري مسائميا 
جراىا خارج استانبوؿ مع قرير مضموف المناقشات التي أفي ذلؾ التممخصًا ، بفباالسفير قبل 
كبيرة  ف نوري السعيد ال يحظى بشعبيةت أكد شوك، فقد أوزير العدؿ ناجي شوكتو فد العراقي المو 

 .(3)حتالؿ البريطانيوؽ لمتخمص مف اإليت بيف األوساط العراقية، وأف الشعب

تجاه تقديـ تمؾ  لمانية يتميز بالرفض الشديدفي وزارة الخارجية األوقف الرسمي كاف الم 
رفض  وبنيايـ لمذكرتو،وقبل تقديـ أ وسط،الشرؽ األ المذكرات الداعية الى التدخل في شؤوف 

، لمانيةسية في وزارة الخارجية األرئيس الدائرة السيا (4)(Ernst Woermann)ويرماففرنست آ

                                                           

(3) Ibid, p.p. 248 - 249 . 
(1) Melka, Op. Cit, p. 86 . 
(2) Gossman, Op. Cit, p. 250 . 

اُلائوح ا٤َُب٤ٍخ ُٞىاهح اُقبهع٤خ االُٔب٤ٗخ فالٍ اُؼٜل  ك٣ٞوٓبٕ: ٤ٍب٢ٍ ٝكثِٞٓب٢ٍ أُٔب٢ٗ، ر٠ُٞ إكاهح ((4

عود فالٍ اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ث٤ٖ اُؾٌٞٓخ اُ٘بى٣خ ٝهبكح  اُ٘بى١، ًٝبٕ ُٚ كٝه ًج٤و ك٢ أُلبٝٙبد اُز٢
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خرى ذات صمة حوؿ  الوضع في منطقة البحر المتوسط أ ومذكراتلمذكرة فوف بابف  االستجابة
، و مف وسطاسات الشرؽ األف يكوف أللمانيا دور ناشط في سيوا عترض عمى أ دنى،الشرؽ األو 

ادية وال سيما في النفط االقتص يامصالحلمانيا عف آخر لـ يكف ذلؾ الرفض يعني تخمي أجانب 
 . (1)العراقي 

 عتقادات كثيرة رأتلمانية إ ت لدى وزارة الخارجية األتعزز  عمى مذكرة اوبنيايـ طالعبعد اإل  
 ف يكوف لبالدىـالى أ والتي تدعو، لمافاألي رفعيا الدبموماسيوف ف تمؾ المذكرات والتقارير التبأ
 نما تعبر عف آماؿ العرب، إوسط والبالد العربية واالسالميةفي شؤوف الشرؽ األ  أكبروتدخالً  اً دور 

ستجابة لألىداؼ ، كما رأت بأف اإلشكالوفة أوروبي بكااإلستعمار األومساعييـ لمتخمص مف 
ويرماف مف فحذر لذلؾ  ،يطاليا ويؤدي الى التصادـ معيالعربية يتعارض مع مصالح حميفتيا إا

 . (0)يطاليا لتي تيدؼ الى حصوؿ عمى دعميا ضد إالعربية المانيا لتمؾ المخططات استجابة أ

ميـ صدار تعالى إ 1504 عاـ بآ العشريف مفلمانية في وزارة الخارجية األبادرت لذلؾ  
، ورومانيا ،ايراف، ارياىنغ، اليوناف، بمغاريا، فغانستافالى السفارات والمفوضيات في كل مف أ

، وضحت فيو السياسة المختمفة في تركيا والشرؽ االوسطوكذلؾ السفارات  ،سويسرا ويوغسالفيا
، ونص ذلؾ التعميـ وحذرت مف االستجابة لممبادرات العربية وسطتجاه الشرؽ األ المقبمة لمانيةاأل

 : في جزء منو عمى ما يمي

بيض المتوسط الذي مصالح سياسية في منطقة البحر ال لمانيا ال تسعى لتحقيقأ " 

إليطاليا بأخذ زمام لمانيا تسمح لجزء الجنوبي والشرقي . لذا فإن أيشكل فيو العالم العربي ا

                                                                                                                                                                                     

أُجؼٞس ٖٓ هجَ ا٤ٖٓ اُؾ٢٘٤َ ػضٔبٕ ًٔبٍ ؽلاك،  ؤ٣لٕٝ ألُٔب٤ٗب ٝؽلبئٜب ك٢ اُؾوة،االٍزوالٍ اُؼوث٢ أُ

ألٓخ ٝاُزْبٝه ٓؼْٜ ؽٍٞ َٓزوجَ ا ٝاٍزوجبُْٜ ك٢ ثو٤ُٖ، اُؼواه٢ ه٤ّل ػب٢ُ ا٤ٌُال٢ٗ ٝاُلَِط٢٘٤ أ٤ٖٓ اُؾ٢٘٤َ،

ًٝبٗذ ُٚ آهاءٙ أُٜٔخ ؽٍٞ اػالٕ أُٔب٤ٗب ُزؤ٤٣ل اٍزوالٍ اُجِلإ  .اُؼوث٤خ ٤ًٝل٤خ اُزقِٔ ٖٓ ا٤َُطوح اُجو٣طب٤ٗخ

 ُِٔي٣ل ٣٘ظو: اُؼوث٤خ.

 . 361 -356 -321ٓ  ، 2ٓؿوٝثب، أُٖله اَُبثن، ط

(4) Gossman, Op. Cit, p. 251 . 
(1) Gossman, Op. Cit, p. 252 . 
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عادة التنظيم السياسي لممنطقة العربية . ىذا بالتالي يستبعد أي مطالبة المانية المبادرة في إ
، التي تتكون من شبو الجزيرة ة مع ايطاليا في االراضي العربيةبالقيادة السياسية أو تقاسم القياد

رادة مع ذلك ال تعني ىذه اإل  ردن وسورية ولبنان والعراق،رق ال العربية ومصر وفمسطين وش
عمى االطالق تخمي المانيا في تمك المناطق عن السعي لتحقيق مصالحيا في مسائل  السياسية

لمانيا وبالتنسيق مع ايطاليا ادعائيا فيما يتعمق . تؤكد أقتصاد والنقل والسياسة الثقافيةاال

 .(1)"..ثريةاستمرار أنشطتيا ال الجوية و بالمشاركة في استغالل الموارد النفطية وتأمين خطوطيا 

التعميـ ف تعامل التوجييات التي تضمنيا بعد تمؾ التعميمات عمى أزارة الخارجية و أوصت   
، ويجب أف ال تكوف معروفة جنبيةالذي يكشف لممثمي القوى األ، فيي ليست مف النوع بسرية تامة

ية لمانية والعربمناسبة بأف المصمحة األفي كل و  ليـ ف يتـ التأكيد، وأالرائدة لمشخصيات العربية
ع كفاح شعوبيـ مف مو ، معيـ لمانيا الكاملتعاطف أعمى تأكيد ، والالمشتركة، ىي ىزيمة بريطانيا

جنبية والعالـ العربي حوؿ مسألة لدخوؿ في نقاش مع ممثمي الدوؿ األتجنب امع ، جل التحررأ
 . (0)مستقبل التنظيـ السياسي في المنطقة العربية 

دوب العربي عثماف حداد والذي ذىب بابف الذي التقى بالمنو لكف تحت تأثير السفير غروبا  
عربية لمحصوؿ عمى اعتراؼ عمى اآلماؿ والمساعي اليطمع حكومتييما الى كل مف روما وبرليف ل

، بدأ وزير بريطانيا وحقيا في تقرير مصيرىا لماني باستقالؿ البمداف الواقعة تحت سيطرةايطالي أ
في الشرؽ  وضاعكبر بكيفية استغالؿ األـ ييتـ بشكل أ1504واخر عاـ ب في أالخارجية ريبنترو 

نخراط بنشاط أكبر في جمع المعمومات ، ووافق عمى ضرورة اإلاالوسط لمصمحة المانيا
الوكالء حد أ (Alfred Roser)يفاد الفريد روزر، لذلؾ تـ إ(3)ربيةراضي العاتية في األاالستخبار 

إلقامة شبكة تجسس واتصاالت مع ، (0) 1504عاـ  ، الى دمشق في نيايةفي وزارة الخارجية
                                                           

(2) Quoted in: Ibid, p. 253 . 

(1) Gossman, Op. Cit, p. 254 . 
(2) Ibid, p. 260 . 

ؽٔل ػجل اُوؽ٤ْ ٖٓطل٠، أُوًي اُو٢ٓٞ أُٜزِو٣خ ٝأُْوم اُؼوث٢، روعٔخ: ُٔب٤ٗب اأ، ٤ٛوى٣ٝي ًُٞبى (3)

 . 154ّ، ٓ 2115ُِزوعٔخ، اُوبٛوح، 
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لمانية تجاه اف ذلؾ مف دالئل تغير السياسة األ، فكناىض لموجود البريطاني في فمسطيفجماعات م
الدبموماسييف مقترحات زاء إ الوزارة واضحًة مف قبل واستجابةً ، وسط والعالـ العربي خاصةؽ األلشر ا

مزيد مف االىتماـ بشؤوف الشرؽ مثاؿ اوبنيايـ وغروبا وبابف الذيف دعوا الى لماف أوالوطنييف األ
 . (1)لمانية وتقييد المصالح البريطانية وسط لضماف المصالح األاأل

الشرؽ لمانيا الخارجية تجاه ًا في تطوير سياسة أبنيايـ دورًا كبير حتى لو لـ تؤدي مذكرة أ 
ارية في وزارة الخارجية في صبحت جزءًا مف المناقشات الج، لكف أفكارىا المفصمية قد أوسطاأل

ندما قررت وزارة ، ع1504عاـ ساسية األ ياتوصياتالبت في واحدة مف عيد ريبنتروب، و تـ 
مة لـ يكمف بيا الميإال أف ، في ميمة الى سوريةلماني ذو خبرة رساؿ دبموماسي أالخارجية إ

 . (0)فسو في وزارة الخارجية فوف ىينتغ وبنيايـ في المذكرة ، بل تـ تكميف مناغروبا كما اقترح أ

، وقد (3)ـ 1501 عاـ دمشق في كانوف الثانيالى  برليف ويتجو ف يغادر ىينتغتقرر أ 
، فمنذ أف وضع لجمع المعمومات االستخباراتية ياستغاللحددت مدة بعثتو بأربعة أسابيع كاف عميو إ

، كاف ىدؼ البعثة لى حميف أللمانيا في تمؾ المرحمةىتمر أممو في تحويل حكومة فيشي الفرنسية ا
بنيايـ وآخريف ظاىريًا ليس لتأجيج لييب الثورة في االراضي العربية بدءًا مف سورية كما اقترح او 

، مع الوضع في سورية ولبنافف يقدـ تقريرًا حوؿ ببساطة أ غ، بل كاف عمى ىينتفي وزارة الخارجية
 . (0) وأخرت تسميمو رخصة سفره خطط ىينتغذلؾ كانت فرنسا قمقة لمغاية مف 

 الى مقدماً  خطاباً  عشر بثالثة ىينتغ تزويد ىي الميمة تمؾ في وبنيايـأ مساىمة كانت 
 بعض الى شارةإ مع ،ألجل تسييل ميمتو والتعاوف معو مف زعماء القبائل وغيرىـ سورية وجياء

 مع لكنو المنحى فرنسي يبدو مف ومنيـ كامل قومي ىو مف فمنيـ ىميتيـأ  عمى الدالة العالمات

                                                           

(4) Gossman, Op. Cit, p. 260 . 

(5) Ibid, p. 263 . 
(1) Stewart, Op. Cit, p. 184 . 
(2) Gossman, Op. Cit, p. 264 . 
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 ثناءأ قديمة، صداقة عالقات وبنيايـأ معيـ أنشأ بدوال مف شيوخ ثالثة بينيـ مف وكاف قومي، ذلؾ
 . (1) رسالفأ شكيب شقيق رسالفأ عادؿ الدرزي  ضمنيـ مف كاف سورية، في السابقة قامتوإ

ف يبعث تقريرًا تفصيميًا ، فقد كاف عميو أي تمؾ البعثةبمياـ خاصة وخطيرة ف كمف ىينتغ 
ذا كانت القوات ، وأف يتحرى عما إفي سورية والبمداف المجاورة ليا عف الموقف السياسي والعسكري 

رية وسائل كافية لمدفاع عف ذا كانت لدى سو ، وعما إانية بالضرورة تيدد سورية ولبنافالبريط
نية ف يقرر مدى تأثير وسائل الدعاية البريطامنو أيضًا أ ي احتالؿ محتمل، وُطمب، ضد أنفسيا

لمانيا بإمكانيات ، وكاف لبعثتو ىدؼ آخر وىو إحاطة حكومة أساليبيا ونتائجيافي سورية، وأ
ميمات مف جانب افية االلمانية في سورية، وكانت التعالعالقات االقتصادية ووضع المؤسسات الثق

عتراؼ بأي ىو تجنب كل ما يمكف أف يفسر عمى أنو إ تشمل امرًا محددًا و  ريبنتروب الى ىينتغ
  . (0)و مساندة لمثل ىذه االتجاىات ، أجاىات موجية ضد الحكومة الفرنسيةات

 حاطةمف إ لـ يتمكف ىينتغ (3)ـ1501دخوؿ الى سورية في منتصف كانوف الثاني الوبعد 
القنصمية البريطانية في  ، مما جعل(0)، و اىتـ بمقابمة الزعماء العرب بالسرية التامة تحركاتو ىناؾ

في برقية بعثتيا الى وزارة الخارجية البريطانية بأف ما يقـو بو ىو  و وتحركاتوىدافت ِصف أ  دمشق
 قامة، وا  لة العالقات البريطانية الفرنسيةتقديـ تقرير الى برليف عف الوضع العاـ في سورية وحا

 .  (1)ضد القوات البريطانية  يةطالؽ حممة دعااتصاالت مع القومييف السورييف وا  

ـ وقدـ تقريره حوؿ الوضع 1501شباط  السادس والعشريف مف مف سورية في عاد ىينتغ   
ا في مذكرة بشأف المسألة وبعض التوصيات التي ضمني ،راضي العربية في الشرؽ األوسطاألفي 

، وركز ايضًا عمى المتمثل في تحقيق ىزيمة بريطانيالماني ، وكيفية التعامل مع اليدؼ األالعربية

                                                           

(3) Ibid,  p. 268 . 
 . 155، ٓ ٖله اَُبثن، ا٤ُٛٔوى٣ٝي ( ًُٞبى(2

(1) Melka, Op. Cit, p. 88 . 
  .156، أُٖله اَُبثن، ٓ ٤ٛوى٣ٝي ًُٞبى (4)

(3) Gossman, Op. Cit, p. 265 . 
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، وكاف ما (1) دخالو الحرب الى جانب دوؿ المحوردعـ العراؽ عسكريًا وماليًا مف أجل إ كيفية
ي يطالييف ال يحظوف بأكالىما أف اإلليو روزر فقد رأى مشابيًا لما توصل إ غػػػػينتػػػػػليو ىتوصل إ

 . (0)ماف ػػػػشعبية لدى العرب، بينما تتوافر فرص كثيرة بالنسبة لألل

متاحة  ،قةػػػخرى سابعف ميمتو في سورية وربما تقارير أتقريره النيائي  تغػػػجعل ىين 
الثاني وزارة الخارجية في لى خرى التي قدميا إراد استخداميا في صياغة مذكرتو األوبنيايـ الذي أأل

و داب أػػػػػنتفكاره حوؿ مسائل اإل، والتي تضمنت لمحة عامة عف أ1501آذار  والعشريف مف
، مذكرتو تمؾ تضمنت جز فييا خبرتو الطويمة ىناؾأو ، كما وسطأراضي الشرؽ األصاية عمى الو 

تشابيًا قريبًا مع معموماتو تمؾ ، وفي 1535لتي لـ يزرىا منذ ربيع عاـ معمومات عف سورية ا
رية ىي البمد الوحيد في ف سو وبنيايـ في المذكرة أى أأر و ، ىينتغالتقرير والتوصيات التي قدميا 

مف وجية  الفرصةغتناـ ، وينبغي إ لييا دوف معوقاتلمانيا الوصوؿ إوسط التي يمكف ألالشرؽ األ
ف يتـ أ يمكف بأف ذلؾ، معتقدًا بقوة ىناؾ في مجاالت واسعة لمعمللمانيا نفسيا لكي تضع أ نظره

التي  يطاليةلبناف، وىي لجنة مشابية لمجنة اإلفي سورية و  لمانيةاأل دنةػػػػالي مف خالؿ لجنة
 . (3)صبحت معزولة عف السكاف المحمييف وليس ليا نفوذ بينيـأ

لمانيا السياسييف حماية المصالح األلمانية وأصدقاء أ ة تمؾ المجنةتكوف ميمعمى أف 
 السيمايقافيا في المستقبل، و شراؼ عمى التجارة مع بريطانيا وا  كما تقـو باإل ،وعمالئيا التجارييف

فيما يتعمق بالطعاـ والمواد الحربية، وجمع ونقل المعمومات السياسية والحربية، وتوجيو النشاط 
، ليس صدقائيا العربفتصبح نقطة قوة أللمانيا و وسيمة دعـ أل ،(0)المعادي لبريطانيا لدى العرب

وف موضع ف مثل ىذه السياسة ستكلى أنيايـ إوبوخمص أ، في سورية بل في البمداف المجاورةفقط 

                                                           

(4) Ibid, p. 270 . 
 . 156، أُٖله اَُبثن، ٓ ٤ٛوى٣ٝي ًُٞبى ( (2

(1) Gossman, Op. Cit, p. 274 . 

  . 156، أُٖله اَُبثن، ٓ ٤ٛوى٣ٝي ًُٞبى (4)
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دولة عربية موحدة في داخل ف تؤدي دورًا قياديًا لمانيا مف أ، وستمكف أترحيب مف قبل العرب
 . (1) ودعميا أوصى بوجوب تعزيزىا، كما المستقبل

حوؿ مستقبل  بيف موظفي وزارة الخارجيةفي الوقت الذي اختمفت فيو وجيات النظر و   
 ،رةػػػػوبنيايـ بوجية نظره في تمؾ المذك، تمسؾ أفيياسورية والمنطقة العربية وشكل النظاـ السياسي 

ة ػػػػػف سوري، وذلؾ ألوريةػػػػلى مصالحيا في سمانية اىتماميا الرئيسي إػػػػلتوجو الحكومة األ فوىي أ
كبرى في الشرؽ  ةػػػتأسيس دولة عربيالعمل عمى مقترحًا ، وسطغل مركز الصدارة في الشرؽ األتش
 . (0) ف تؤدي الدور الرئيسي في تمؾ الدولة منذ البدايةيا يمكنيا أػػػلمان، وادعى بأف أوسطاأل

ضد البريطانييف بدعـ قوي مف الني ػػػػػػالتي قادىا الكي 1501نيسافحركة وبعد حدوث 
بتقارير  لمانيةالعربي، وتأثر الحكومة األالعالـ زاء إ ستياايس عمى تغيرفقد دؿ دعميا  ،لمانياأ

ولجوئو مع المفتي  وبعد ىزيمة الكيالني ،نيايـػػػػوببرزىـ ألماف وأالخبراء والدبموماسييف األومذكرات 
تمكف الكيالني مف ، وقد ػػػػػيفثناف في برلاستقر اإل راف ثـ الى دوؿ المحورػػػػيالى إ ػػػػيف الحسينػػػػميأ

، ثـ عرض رغبتو في عقد اتفاقية بيف عراؽرئيسًا لوزراء ال وصفولمانيا بو باعتراؼ أ صوؿ عمىالح
، مبينًا استعداد العراؽ لموقوؼ بجانب يا تعترفاف فييا باستقالؿ العراؽلمانيا وايطالالعراؽ وكل مف أ

ي خارجية ، مف وزير ػػػػػػالني رسالتيف جوابيتيفالدولتيف في الحرب، ضد بريطانيا، وقد تمقى الكي
جل تحريره مف السيطرة واستعدادىما لمتعاوف مع شعبو مف أراؽ ػػػػػػالبمديف تعترفاف باستقالؿ الع

 . (3)البريطانية 

ختيار المفتي حوؿ إ في تركيا وبرليفالسيما نظر الالجئيف العرب وجيات تباينت  وحينما
ـ 1500 حزيراف الثامف عشر مفرسالف في رسل شكيب أبيذا الشأف أ، لزعامة العرب أو الكيالني

في زعامة  الحق ، وأوضح فييا رأيو بصدد مف لوفي برليف وبنيايـمف جنيف رسالة الى صديقو أ

                                                           

(3) Melka, Op. Cit, p. 88 . 

، ٓ 1985ّ، ٌٍٓٞٞ، ، كاه اُزول٤ّو١ اُٚبٖٓ: فىاء اُؼبُْ اُؼوث٢، روعٔخإٍزبٕ ، ٤ٍبثٞٗلاه٣ل٢ٌَ ((2

186. 

 . 456 -458، ٓ ٓ  2، أُٖله اَُبثن، طؿوٝثب كو٣زي ((3
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سف ، وقد تأبي بالتعاوف التاـ جنبًا الى جنبف يمثال بمدىما العر العرب، مشيرًا الى أنيما يجب أ
 عتبارودعا في رسالتو الى إ  ،ال مبرر ليا يجاد جفوةلتدخل بعض األشخاص بينيما مف أجل إ

لوجود البريطاني في ومة االما قاما بو مف جيود كبيرة في مقالمفتي والكيالني بمكانة متناظرة 
عتبار لقيت كل إ والشؾ أف رسالة أرسالف ، رسالف صديق قديـ أللمانيامير أأل، واالوطف العربي

 . (1)لمافلدى المسؤوليف األ واىتماـ

في المراسالت  المؤثر و دوره ةاليامَّ  مكانتو عمى يلدلإال  وبنيايـأ الى رسالياإ ماو 
خالؿ الحرب العالمية الثانية،  لمانية والوطنييف العربات التي جرت بيف رجاؿ السياسة األوالتفاىم

رة الخارجية بالمذكرات التي ثره في تقريب وجيات النظر بيف الطرفيف مف خالؿ قيامو بتزويد وزاوأ
لمانيا في الشرؽ، سالمية يمكنيا خدمة مصالح أمات ميمة عف شخصيات عربية وا  معمو  تضمنت

ية بشؤوف تضمنت كذلؾ اقتراحات ذات طابع سياسي نبعت مف خبرة عميقة ذات جذور تاريخ و
لخدمة مصالح لمانيًا أراد توظيف تمؾ العمـو والخبرات ، ووطنيًا أمستشرقاً  وصفووسط بالشرؽ األ

 . بالده

ميف كيب أرسالف والمفتي أشروبا، بروفر، فريتز غ كل مف اوبنيايـ سعيدًا لتعاونو مع كافو 
وسط ىي مفتاح النصر الذيف إقتنعوا بأف منطقة الشرؽ األ شخاصغيرىـ مف األو  ،الحسيني

و أنتظاـ مرة وبنيايـ بإ( كاف بروفر يزور أ1503 – 1500)عامي  وخالؿ، (0) أللمانيا في الحرب
يعيش حياة  وبنيايـأ كاف ،عميو السف تقدـ عمى الرغـ مف ظيور عالمات، و الشيرمرتيف في 
 . (3) والعالـ اإلسالمي شرؽ بجميع المسائل المتعمقة بال وكاف ميتمًا لمغاية ،طبيعية تماماً 

 : وفـــــاتـوثانيًا: 

                                                           

 . 466 - 464، ٓ ٓ  2ط أُٖله ٗلَٚ، ((1

(1) Gossman, Op. Cit, p. 275 . 
(2) Ibid, p. 228 . 



  (9191-9191) السياسية ومىاقفو والعلمية األثرية اوبنهايم الرابع: نتاجات الفصل

 

 189 

خالؿ قصف  وبنيايـلحاؽ الضرر بممتمكات أتـ إ 1503 آب الرابع والعشريف مففي ليمة  
شياء الرائعة المخزنة في ، ودمرت جزءًا كبيرًا مف األارة لسالح الجو الممكي البريطانيقامت بو غ

، وبعد مسح موقع قد تـ تحطيميا إلى قطع صغيرة ثار خزفية مف تمؾ األشياء آبرليف، و ب شقتو
 : وبنيايـالحادث كتب أ

سقفيا الخشبية لم تتعرض بجدرانيا وأ، لجميمة من دمشق، الغرفة العربية االشكر هلل "

لمضرر فأصبحت  يا في مكتبي، تعرضنشأت  التي ألمضرر .. ولسوء الحظ فإن جانبًا من مكتبتي 
ت غير قابمة صبح  الكتب وأ ، وتم تدمير العديد منتي في فوضى كاممة وانيارت الرفوفدراسا

 . (1) " ، وقد تم القضاء عمى جزء كبير من حياتي العمميةلمقراءة

واخر تشريف ايـ في أ، وانتقل اوبنيخرى ػػػػػػف بأضرار طفيفة في غارة أل حمػػػػصيب متحف تأ
ف الذي ، وتمقى خبر تدمير متحف تل حم(Dresden)سدف ػػػػػػلمعيش في مدينة دري، 1503الثاني 

، وأف معظـ التماثيل الثمينة التي حاوؿ عبثًا مع سمطات متحف الدولة تـ ضربو بالقنابل الحارقة
ىدفًا  سدفػػػػػكانت دري 1501، وفي شباط مكاف آمف قد تحطمت الى قطع صغيرةلتخزينيا في 

اصة وبنيايـ كل ممتمكاتو المتبقية لو بما في ذلؾ المخطوطات الخ، وخسر ألميجـو الجوي المدمر
الحاجة  أم س ـ فيوبنياي، و عندما كاف أراتو الشخصية، وكل مذكالبدوخير مف كتاب بالجزء األ

وت ػػدشػػػػػػالنالى  1502 عاـ ربيع في فإنتقل ،، كاف البد لو مف االستقرارلى عناية طبية مستمرةإ
(Landshut )ونخ ػػػ، عمى بعد نحو خمسيف مياًل شماؿ شرؽ مي(0) عاصمة والية بافاريا السفمى
(Munich) ارؿ اوبنيايـػػػك ف ممتمكات فريدريخمياؿ فقط مربعة أوعمى بعد أ (Friedrich carl 

Oppenheim) (3)د ػػػػبف عمو سيموف الفرياإلبف األصغر إل . 

                                                           

(3) Quoted in: Ibid, p. 277 . 
(1) E. W. , max Freiherr von Oppenheim, Archiv  für Orientforschung, Bd. 15, Wien, 
1945-1951, S. 18 .   
(2) Gossman, Op. Cit, p.p. 278-280 . 
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، وحاوؿ و بكتابة أجزاء مف سيرتو الذاتيةقاـ اوبنيايـ في الوقت القصير المتبقي مف حيات 
تماـ الجزء الثاني وكذلؾ ، وعمل عمى إوتأميف ما تبقى مف تحفو الثمينة إعادة مكتبتو الممزقة
 ع مساعده ، وكاف لو مراسالتو النشطة معممي عف البدو ودراستو عف تل حمفالثالث مف نتاجو ال

مسيرة طويمة مف ـ بعد 1502تشريف الثاني  ، وفي السادس مفخريفكاسكل ومساعديو اآلالدكتور 
وبنيايـ قد أماكس فوف والدبموماسي المحنؾ  والمستشرؽ  والمتاعب كاف الباحثنشطة واالنجازات األ
تشريف  الخامس عشر مفبتاريخ  أياـ تسعة بعد فييا توفي و ،(1)في الندشوت  خذ الى المستشفىأُ 

 . (0) عاماً  ستة وثمانوف  العمر مف ولو ،ـ1502الثاني 

 

                                                           

(3) Ibid, p.p. 281-282 . 
(4) Werner Caskel, Max Freiherr von Oppenheim (1860—1946), Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, V. 101, N. 26, Harrassowitz Verlag, 
Wiesbaden, 1951, S. 6 . 
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 توصمت الدراسة الى عدد من النتائج التي يمكن اجماليا عمى النحو اآلتي :

فة في السمك الدبموماسي صول الييودية الوبنيايم في عرقمة جيوده لمحصول عمى وظيتسببت األ -
مر الذي مكنو ، األنع من نفسو مستشرقًا بارزًا ، فصردد عن القيام برحالتو الى الشرق ، لكنو لم يتااللماني
لمانية ساندتو في الوصول الى صيات مؤثرة في وزارة الخارجية األقامة عالقات صداقة مع شخمن إ

 طموحو الدبموماسي .

، بل كانت واالسالمي لم تكن ألىداف عممية بحتوالعالم العربي  م الى3981إن رحمة اوبنيايم عام  -
ن يؤسس عالقات وطيدة مع شخصيات وجيات مؤثرة عمى ، فقد استطاع اوبنيايم أىدافرحمة شاممة األ

ماكن الخصبة المناسبة لتغمغل النفوذ ، وأن يكتشف األلسياسية واالجتماعية واالقتصاديةاالصعدة ا
 .والعالم االسالمي في الشرق االلماني 

، واالسالمي ، وبحوثو العممية عن العالم العربيلمانية برحالت اوبنيايمعجاب وزارة الخارجية األن إ إ -
، في لمانية منوموقف الحكومة األالى تغير ، أدى تدريجيًا واالجتماعية واالقتصادية السياسية وتطوراتو

م الى بحيرة 3981ببعثة عمم االستعمارية فبدأ ذلك  خدمة المصالح االلمانيةمحاولة الستغاللو من أجل 
بوصفو مستشرقًا، في صفة اوبنيايم العممية  تشاد، لذا يمكن اعتبار ذلك التاريخ بداية فعمية إلستغالل

  . ألمانية سياسيةسبيل تحقيق مصالح 

ستقبال ، زادت من مكانة اوبنيايم، فإ3981فة العثمانية استانبول عام الخال ركزرحمة الى مالن إ -
 ألمانياً  مبعوثاً  وصفوىمية الكبيرة التي حظي بيا ب، دليل عمى األان عبد الحميد الثاني لو في قصرهالسمط
 .البحثية الخاصة ، ومستشرقًا لو اىتماماتو الدولة العثمانيةإلى رسميًا 

، فقد مرحمة ميمة في حياتويعد م 3981ة عام ن تعيين اوبنيايم في القنصمية االلمانية في القاىر إ -
 ر عن األوضاعرفع التقاري ، بما في ذلكوالتجسسيةاتية ستخبار اختارتو وزارة الخارجية إلنجاز األنشطة اإل

، وقد قام بتمك الواجبات تحت ة، ونشاطات الدول االوروبية وسياساتياالعامة في البالد العربية واالسالمي
 .غطاء الدبموماسية تارة و تحت غطاء البحث العممي واالكتشافات تارة أخرى 

 ةمــــاخلات
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من خالل اتصالو  ، فقد برىن عمى خطورتو وبنيايمنية في القاىرة بمراقبة أىتمت السمطة البريطاإ  -
مصطفى كامل والخديوي برزىم من أ ، وة واالسالمية المناىضة لبريطانيابالكثير من الشخصيات الوطني

 خرون .عباس حممي وآ

االمبراطور وليم الثاني نفسو عتمد ، فقد إ السياسة الخارجية االلمانية  عمى المتنوعةتقارير اوبنيايم ثرت أ -
التاريخية الى الدولة العثمانية، وتمكن من تعزيز صداقة الدولتين فضاًل عن  تمك التقارير في زيارتو عمى

أدى دورًا كبيرًا في دراسة وتييئة المناطق ، كما المكاسب االقتصادية المتعمقة بسكة حديد برلين بغداد
 بو، كما تعززت ثقة االمبراطور بين القبائل العربية من خالل الترويج لممشروع ،السكةالصالحة لمد 

لمانيا اإليجابية عن أصورة الذ رأى فيو الشخص المناسب لنقل ، إم3811بعد لقائو بو عام السيما 
 . في الدولة العثمانيةقتصادية ومشاريعيا اإل

مشاعر  ثارةوبنيايم في تقاريره كيفية إستغالل الدين االسالمي في سبيل إعميو أشدد ىم ما إن من أ  -
براز الجانب االيجابي في التعامل مع لمانية من خالل إوتقوية المصالح األ ين ضد القوى االوروبية،المسمم

 عداء االمة االسالمية المييمنين عمى مقدراتيا .سات التي يقوم بيا أ المسممين وتذكيرىم دومًا بخطر الممار 

في تحريكيم  ثرهالمسممين، وأ خميفةوصفو ىمية مكانة السمطان العثماني بكد اوبنيايم في تقاريره عمى أ أ -
حترام لمانيا التي تحظى بإمن قبل أ ستغالل ذلك، وا  ال سيما بريطانيا وفرنسالمثورة ضد الدول االستعمارية و 

 السمطان وصداقتو .

أوضاع العالم العربي  ثري منعزاًل عن النشاط االستخباراتي وتقصيتنقيب األاىتمام اوبنيايم بال لم يكن -
، وقد اتضح ذلك برلين –بغداد لمانية المتمثمة بخط حديد مصالح األوكتابة التقارير والترويج لم ،واالسالمي

 من مراقبة البريطانيين لو وعدم اطمئنانيم إلقالتو من الخدمة الدبموماسية في القاىرة .

بالد لا"إثارة  م بعنوان3831غ في تشرين االول رسميا الى رئيس الوزراء ىولفمذكرة اوبنيايم التي أ دتع -
ىم واالكثر تحديدًا لكيفية محاربة دول الوفاق عبر استغالل الجياد ، ىي األ"االسالمية الخاضعة ألعدائنا

 باسمو . الجيادية خميفة ونشر الدعاية وصفواالسالمي ومكانة السمطان العثماني ب

سممين عمى الثورة أمر لآليات من القرآن الكريم في دعايتو الجيادية وتحريض الم ن استخدام اوبنيايمإ -
، فقد دل من وجية نظر الباحث عمى خطورة توجيات مدارس االستشراق االوروبية وخاصة ميم لمغاية
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النصوص الدينية الداعية الى الجياد خدمًة لمصالحيا السياسية التوسعية، ، في توظيف آنذاكااللمانية 
 وبنيايم .اء والمستشرقون األلمان وأبرزىم أويمكن إعتبار تمك السمة نقطة تحول بارزة في توجيات العمم

برز معالم ، من أوبنيايمم برئاسة أ3831ق في استانبول عام خبار الشر يمكن اعتبار تأسيس وكالة أ -
ىم الوسائل الستغالل العرب االستعمار والدعاية المضادة، ومن أ ىم دعائم ، فيي من أ القرن العشرين

كموا نخبة عضاء بارزين شلمانيا وتيديد مصالح دول الوفاق، فقد ضمت أ أوالمسممين لخدمة مصالح 
عمى اختالف انتماءاتيم الدينية  ، فمنيم المستشرقين والمثقفين والمترجمين والوطنيينىيكميتيا اإلدارية

 .والوطنية

نشاء خالل الحرب العالمية االولى ىو إ وبنيايمانيا بتوجيو من ألمىم المخططات التي نفذتيا أن من أ إ -
وبنيايم مقترحاتو الميمة التي ، وقد وضع أ3831عاية السجناء في برلين عام معسكر ومسجد اليالل لر 

داخل المعسكر، لتغيير التعامل االيجابي معيم امل معيم حسب دياناتيم ومراعاة وضحت كيفية التع
 .خالل الحرب العالمية االولى توجيو البنادق ضد دول الوفاقعمى عيم فكارىم وتشجيأ

بالد العربية واالسالمية كانت األخبار ومكاتب الصحافة في مختمف المراكز نشاء إعمى شراف ن اإلإ -
خالل حربيما المقدسة ضد لمانيا والدولة العثمانية صالح ألالدعاية  طارفي إوبنيايم نجازات أمن أبرز إ

ريب بين مكة وحكومة وبنيايم من لقائو باألمير فيصل بن الحسين ومحاولتو التقن ىدف أإ. كما الوفاق
ون بمثابة ، ورأى بأن بان ذلك الدعم سيكول عمى دعم الشريف حسين في الحرب، ىو الحصتركيا الفتاة

بو الشريف حسين ، ِلما يتمتع عثمانية االلمانية ضد دول الوفاقحقية الجبية الالمصادقة المقدسة عمى أ
 .، ولكونو من ساللة البيت الياشمي المحترم اجتماعيًا ودينيًا دينية باعتباره شريف مكة المكرمةمن مكانة 

 ىو اإلسالم بأن االفتراض كان فقد المرجوة، النتائج تحقق لم أوبنيايم قادىا التي األلمانية الدعايةإن  -
 فقد خاطئًا، افتراضاً  وثقافاتيم، مميمأ اختالف عمى لمانياأ في المسممين السجناء جميع بين الموحد الرابط
كانوا عمى استعداد لمعودة الى جبيات لمقتال  السجناء من قميالً  جزءاً  ان الى الواقعية التقديرات اشارت

 بجانب الدولة العثمانية.

، واشتير ومنقبًا لآلثاركاديميًا عالمًا أ وصفون الحربين العالميتين فرض نفسو ببيوبنيايم استطاع أ -
آالف االعوام من تحت األرض في موقع تل حمف نتشل حضارة عريقة تعود الى بإنجازه الكبير حينما إ

 نشاء المتحف الوطني في سورية .، وساىم في إ، وأنشأ متحف تل حمف في برليناألثري السوري 
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، وقدرتو العالم العربي واالسالميؤثرة في إن خبرة اوبنيايم في شؤون الشرق وعالقاتو مع شخصيات م -
قد ، قد كونت لدى النظام النازي صورة جيدة عنو فخططات سياسية تخدم مصالح المانياعمى رسم م

 صولو الييودية .باالحترام من قبل ىتمر نفسو رغم أحضي 

كتاب برزىا ت الى مدرسة االستشراق االلماني إضافة كبيرة، ومن أضافترك اوبنيايم مؤلفات ميمة أ -
، ودلياًل الجتماعية والسياسية واالقتصاديةحواليا اوعة شاممة عن القبائل العربية و أالبدو الذي يعتبر موس

  ميمًا لكل باحث في شؤون المجتمع العربي .



 
 

 قـــالحــامل
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 (1) ملحق رقم

 .(1)1981عام  وبنهايمالمستشرق أو  فارس باشا شيخ قبيلة شّمرعقد األخوة بين وثيقة تبين 

 

                                                           

  ث.، ص 1نقالً عن: أوبنهايم، البدو، ج ((1
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 (2ملحق رقم )

 .(1) اإلسالمي على الثورة ضد دول الوفاق الوديالبعثات األلمانية لتحريض العالم يوضح جدول 

                                                           

 . 29، ص . . .نقالً عن: عبد الرؤوف سنو، ألمانيا واالسالم   (1)

-9191الىظيفة خالل  املهنة األساسية املبعىثىن

 م9191
 هاوالبلدان التي زار

Max von 
Oppenheim 

رئيس دائرة االستعالم  عالم آثار ودبلوماسي
 العسكري 

مصر والعراق وسورية 
 والدولة العثمانية والجزائر

Col. Hermann 
Frobenius 

 العراق وبالد فارس  ضابط

Johann von 
Bernstorff 

سفير في واشنطن ثم  دبلوماسي
 في استانبول

 مصر

Franz von Papen الواليات المتحدة  ضابط
 االمريكية

 الدول العثمانية

Dr. Komard 
Preusser 

العراق ومصر والدولة   طبيب وعالم آثار 
 العثمانية

Oskar Ritter von 
Niedermayer 

 فارسالعراق وبالد  رئيس بعثة في طهران  عالم جيولوجيا

Wilhelm Wassmuss تنظيم فدائّيين في بالد  دبلوماسي
 فارس

العراق وبالد فارس 
 وافغانستان وكردستان

Werner Otto von 
Hentig 

بعثة الى بالد فارس و  دبلوماسي
 افغانستان 

 أفغانستان وبالد فارس

Fritz Grobba دمشق وفلسطين بعثة الى الجزيرة العربية  محام ودبلوماسي 

Leo Frobenius الجزائر وتونس والسودان بعثة الى الجزائر عالم اثار 

Hans von kalle طنجة والمغرب واسبانيا بعثات الى المغرب ضابط 

Carl von Neufeld الجزيرة العربية والسودان بعثة الى الحجاز واليمن ضابط 
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 (3ممحق رقم )

  (1) 3983ماكس فون اوبنهايم من البحر المتوسط الى الخميج العربي عام  رحمةخريطة 

 

                                                           

(1) Wolfgang G. Schwanitz, German-Kuwaiti Relations: From Their Beginning To The 
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 نقالً عن: شبكة المعلومات الدولية ) االنترنيت( . ((1



 202 

 (9ملحق رقم )

 .(1)السورية من آثار تل حلف تجسد )آلهة على العرش( تمثال لسيدة ذات ضفائر واوبنهايم فون 

 

                                                           
 نقالً عن: شبكة المعلومات الدولية )االنترنيث( . ((1



 

 

 

 ـــــمةقائ

 عاملصــادر واملراجــ



 203 

 أوالً: الكحة الوثائقية .

1- Mikaelyan, Vardges, Die armenische Frage und der Genozid an den 
Armeniern in der Türkei (1913 - 1919). Dokumente des politischen 
Archivs des Auswärtigen Amts Deutschlands, Jerewan, 2004. 

 .: املذكزات واألوراقثانياً 

 َ .1161أسعالْ، ع١شح رار١خ، داس اٌط١ٍؼخ، ث١شٚد، األ١ِش ؽى١ت  - 1

 َ.    1163ؽّذ ؽىشٞ، داس اٌجقشٞ، ثغذاد، أد عّبي ثبؽب اٌغفبػ، رشعّخ: ػٍٟ عّبي ثبؽب، ِزوشا - 2

، داس 1114 -1912ػجبط ؽٍّٟ، ػٙذٞ ِزوشاد ػجبط ؽٍّٟ اٌضبٟٔ خذ٠ٛ ِقش االخ١ش  - 3

 .1113اٌؾشٚق، اٌمب٘شح، 
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ػجذ اٌشصاق أؽّذ إٌق١شٞ، ٔٛسٞ اٌغؼ١ذ ٚدٚسٖ فٟ اٌغ١بعخ اٌؼشال١خ، ِشاعؼخ: وّبي ِظٙش  -35

 .1192أؽّذ، ؽشوخ اٌزب٠ّظ ٌٍطجبػخ، ثغذاد، 

 .2002اٌمش١ٔٓ اٌزبعغ ػؾش ٚاٌؼؾش٠ٓ، اٌفشاد، ث١شٚد،  ػجذ اٌشؤٚف عٕٛ، أٌّب١ٔب ٚاإلعالَ فٟ -36

، ِؼٙذ اإلّٔبء 1101 - 1941ٌّب١ٔخ فٟ عٛس٠خ ٚفٍغط١ٓ ، اٌّقبٌؼ األ___________ -32

 . 1192اٌؼشثٟ، ث١شٚد، 

ػجذ اٌؼض٠ض عب٠ٚؼ، االعالَ د٠ٓ اٌفطشح ٚاٌؾش٠خ، رمذ٠ُ : ِغذٞ عؼ١ذ، داس اٌىزبة اٌٍجٕبٟٔ،  -39

 َ .2011ث١شٚد، 

ػجذ اٌؼض٠ض ع١ٍّبْ ٔٛاس ِٚؾّٛد دمحم عّبي اٌذ٠ٓ، اٌزبس٠خ االٚسٚثٟ اٌؾذ٠ش ِٓ ػقش إٌٙضخ  -31
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 .2016َ دِؾك، ،629

 فْٛ ِبوظ وزبثبد اٌؼؾش٠ٓ اٌمشْ ِطٍغ فٟ االٌّب١ٔخ األدث١بد فٟ اٌؼشثٟ اٌخ١ٍظ ِؾّٛد، دمحم ٠ؾ١ٝ -5

 ،، عبِؼخ اٌى٠ٛذداةا٢ و١ٍخ  اٌغشة، ػ١ْٛ فٟ اٌؾشق:  ِإرّش فٟ ثؾش ّٔٛرعبً، اٚثٕٙب٠ُ

2013َ. 

 . / الثحوخ واملقاالت اإجنليزيةب

1- Arjomand, Kamran, Die iranische Moderne im Exil: Bibliographie der 
Zeitschrift Kave, Berlin 1916-1922 by Tim Epkenhans, International 
Journal of Middle East Studies, Vol. 34, No. 1, Cambridge, 2002 . 

2- F. Krenkow and Peter Rennell Rodd, Notes and Queries: The " Baron Max 
Von Oppenheim – Foundation" (Oriental Research Institute), Bulletin of 
the School of Oriental Studies, Vol. 5, No. 1, London, (1928). 

3- G. Fraser, Thomas, Germany and Indian revolution 1914-1918, Journal of 
contemporary history, Vol. 12, No. 2, New York, 1977. 

4- Gut, Renate, Der Tell Halaf und sein Ausgräber Max Freiherr von 
Oppenheim by Nadja Cholidis and Lutz Martin, Wiener Zeitschrift für die 
Kunde des Morgenlandes, Vol. 93, University of Vienna, 2003. 



 214 

5- Küntzel, Matthias, Nazis, Islamists, and the Making of the Modern Middle 
East, Israel Journal of Foreign Affairs, Vol. 9, No. 1, London, 2015. 

6- L. Hughes, Thomas, The German mission to Afghanistan 1915-1916,  
Germany studies review, Vol. 25, No. 3, Maryland, USA, 2002.  

7- M. Mckal, Donald, Germany and the Arab Qustion  Before World War I , 
The Historian, Vol. 59, No. 2, Wiley, New York, 1997.  

8- _____________ German Policy toward the Sharif of Mecca, 1914–1916, 
The Historian, Vol. 55, No. 2, Wiley, New York, 1993.  

9- _____________, weltpolitik versus  Imperium Britannica: Anglo- German 
rivalry in Egypt, 1904-14, Canadian Journal of History/Annales 
Canadiennes d,Histoire, Vol. XXII. August 1987.  

10- McMeekin, Sean, Jihad-cum-Zionism-Leninism: Overthrowing the World, 
German-Style, Historically Speaking, Volume 12, Number 3, Boston, 
Massachusetts, 2011. 

11- ______________, The Islamic-Israelite World, Common Knowledge, 
Volume 19, Issue 2, Duke University Press, NC- USA, 2013.  

12- Melka, R. L, Max Freiherr von Oppenheim: Sixty Years of Scholarship 
and Political Intrigue in the Middle East, Middle Eastern Studies, Vol. 9, 
No.1, London, 1937.  

13- Rogan, Eugene, Rival jihads: Islam and the Great War in the Middle East, 
1914–1918, Journal of the British Academy, Vol. 4, London, 2016. 

14- Schwanitz, Wolfgang G., Germany’s Middle East policy, Middle East 
Review of International Affairs, Vol. 11, No. 3, New York, 2007. 

15- ___________________, German-Kuwaiti Relations: From Their 
Beginning To The Reunification Of Germany, Meria Journal, Vol. 13, 
Number. 1, New York, 2009.  

16- Sulzberger, C. L., German Preparations in the Middle East, Foreign 
Affairs, Vol. 20, No. 4, USA, 1942. 

17- T. Corp, Edward, Sir Charles Hardinge and the Question of Intervention in 
the Boer War: An Episode in the Rise of Anti-German Feeling in the 
British Foreign Office, The Journal of Modern History, Vol. 51, No. 2, 
Chicago, 1979. 

 .ج/ الثحوخ واملقاالت األملانية



 215 

1- Anonym autor, Max Freiherr von Oppenheim-Stiftung (Orient-
Forschungs-Institut) zu Berlin, Zeitschrift der Deutsche  Morgenländischen 
Gesellschaft, Vol. 84, No. 3, Harrassowitz, Wiesbaden,1930.  

2- Caskel, Werner, Max Freiherr von Oppenheim (1860—1946), Zeitschrift 
der Deutschen  Morgenländischen Gesellschaft, Vol. 101, N. 26, 
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1951.  

3- E. W. , Max Freiherr von Oppenheim, Archiv  für Orientforschung, Bd. 15, 
Wien, 1945- 1951. 

4- Heine, Peter, Al-Ǧihād: eine deutsche Propagandazeitung im 1. Weltkrieg, 

Die Welt des Islams, New Series, Vol. 20, Brill, 1980. 
5- Treue, Wilhelm, Max Freiherr von Oppenheim: Der Archäologe und die 

Politik, Historische Zeitschrift, Bd. 209, Oldenbourg, 1969. 

 . االت الرتكية والفزنسيةد/ الثحوخ واملق
1- Kon, Kadir, Almanya’nin  Islam Stratejisi mimarlarindan Max Von 

Oppenheim vebu konudaki ÜÇ memorandumu, Tarih Dergisi, Sayı 53, 

İstanbul, 2012. 
2- Oppenheim, Max von, Tell Halaf  La plus ancienne capitale soubaréenne 

de Mésopotamie, Syria, T. 13, Fasc. 3, 1932. 

 .      العزتية واملعاجم ًا: املوسوعاتساتع

 عصور – مدن – معالم – أمم -شعوب – حضارات: التاريخية اآلثار موسوعة حماد، فهد حسين -1

  .ت. د َعمان، أسامة، دار لغات، – حرف -اآلثار علوم –

 .2006الماهرة، صبحي سليمان، موسوعة المدن العربية، مكتبة االيمان،  -2
 م .1993، دار العلم للماليين، بيروت، 3عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرلين، ط -3

  .م2006 الماهرة، الشروق، دار والصهيونية، واليهودية اليهود موسوعة المسيري، الوهاب عبد -4

 بيروت، الفلسطينية، الموسوعة هيئة ،3 مج العام، المسم: الفلسطينية الموسوعة باحثين، مجموعة -5

1984 . 

 .1965 الماهرة، غربال، شفيك دمحم: إشراف الميسرة، العربية الموسوعة مؤلفين، مجموعة -6

 .م1994 بيروت، ،3ج الجغرافية، التاريخية الموسوعة الخوند، مسعود -2

١ِٕش ر٠ت، ِؼغُ اعّبء اٌّذْ ٚاٌمشٜ فٟ ثالد اٌؾبَ اٌغٕٛثٟ: دساعخ ٌغ٠ٛخ ربس٠خ١خ أصش٠خ ؽٛي  -9

 .2010َٚاٌمشٜ فٟ ثالد اٌؾبَ اٌغٕٛثٟ، داس اٌؼشة، دِؾك، أعّبء اٌّذْ 

 ثامنًا: املوسوعات األجنثية:



 216 

1- Diner, Dan, Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Band 6, 
Stuttgart - Weimar, 2015.  

2- Tucker, Spencer C., World War I: Encyclopedia, V. 1, California, 2005, p. 
651 . 

3-  _______________, World War II: The Definitive Encyclopedia and 
Document Collection, V1, California, 2016 

 

 ث:ينرتن: األجاسعاً 
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Abstract 

Orientalism is an intellectual and civilized interest in the world of the 
East. It was established as an intellectual institution after the Crusades 
failed. The conviction of politicians and the Church in the West was 
reinforced by the fact that the Islamic world could not be subjugated by 
force. They sought to study the conditions of Muslims and the Eastern 
world in general. Germany and Germany, where Orientalism began only at 
the beginning of the 18th century, was characterized by the peculiarities of 
orientalism in other Western countries. Most German orientalists were not 
dominated by colonial or colonialist goals. The developments of the mid-
nineteenth and early twentieth centuries made German Orientalism both 
economic and political and military. Germany entered a competitive race 
with Britain and France, This is what made the German Orientalism 
another face, was the best example of that stage Orientalist Max von 
Oppenheim . 

The orientalist von Oppenheim was chosen as the subject of the 
study (German orientalist von Oppenheim 1860-1946). This figure was a 
prominent figure in German Orientalism and directly influenced German 
politics during World Wars I and II. As well as his activity and enthusiasm 
for the documentation and study of the Eastern society and transfer his 
views and personal experiences in the East to the Western world . 

The problem of the thesis tries to explain the following: How did 
Orientalist Oppenheim employ his passion for the Orient, his scientific 
travels, his discoveries, and his intelligence efforts in the interests of the 
various colonial Germany at that stage? How did religious doctrine and 
national affiliation in the East serve as a weapon against Germany's 
enemies? The researcher tried to answer these questions through the thesis. 

The thesis consisted of an introduction and four chapters, followed 
by a conclusion and a list of sources.  

Chapter I: (Max von Oppenheim: his origins and scientific travels 
1860 - 1895). Three topics were presented. The first topic: His birth - his 
birth - was studied in 1860 - 1893. The second topic focused on: The 
Journey of Oppenheim to Lebanon, Syria, Diyar Shamr 1893. The third 
topic: the journey of Oppenheim to Iraq, the Arabian Gulf and Istanbul, 
and included three points, first: the journey of Oppenheim from Mosul to 
Bombay, the second: the end of his journey and return to Germany, the 
third: the journey of Oppenheim to Istanbul 1895 . 



 
B 

The second chapter, entitled (Oppenheim political and archaeological 
activity 1896-1913), two sections, studied the first topic: his role in the 
German consulate in Cairo, The second topic: the role of the official 
Oppenheim in the project of the Baghdad-Berlin railway and exploration in 
Tel-Hill 1902-1913, and this topic on two points, first: the evolution of the 
work of Oppenheim in Cairo and its consequences, Second: Exploration in 
Tell Halaf . 

The third chapter, entitled "The Role of Oppenheim in German 
Propaganda during the First World War, 1914-1918", is located in three 
sections. The first topic: Oppenheim's proposals and plans for the 
dissemination of German propaganda 1914, It included three points. First: 
the circumstances and reasons for the selection of Oppenheim to take over 
the propaganda, second: his note to the German Prime Minister 1914, 
third: the declaration of the Ottoman Jihad and the evolution of the work of 
Oppenheim; Fourth: the role of Oppenheim in the work of German 
missions to the Islamic world. The second topic: the role of the News 
Agency of the East in the dissemination of German propaganda, came in 
two points, first: the internal organization of the News Agency of the East, 
Second: the activities and functions of the Agency. The third topic: The 
role of Oppenheim in the propaganda of the Holy War 1915 - 1918 and 
came in two points, first: the meeting of Oppenheim with Prince Faisal ibn 
al-Hussein 1915, Second: the journey of Oppenheim to the Levant and the 
fate of German propaganda until 1918 . 

Chapter Four: (Oppenheim's archaeological and scientific products 
and political positions 1918-1946), Two topics included: The first topic: 
his archaeological and scientific achievements in light of the political 
changes 1918-1939, The second topic focused on: The contribution of 
Oppenheim to the formulation of the policy of Nazi Germany towards the 
Middle East, and came in two points: First: his proposals for the Middle 
East in the Second World War, Second: his death . 
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