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املكدمد:
عُسف املطتػسم األملاْ ٞفو ٕٛاٚنٓٗوا )0498 -0681 ِٜنهْٛو٘ ناسجواو ٚلنًَٛاضوٝاو ٚعوا
آثاز ذَ ٚعسفٚ ١اضع ١نأٚضاع ايعاملني ايعسنٚ ٞاالضالَٚ ،ٞازتباط٘ نصداقات َع عدل نوب
َٔ ايػخصٝات ايطٝاضٚ ١ٝاؿصنٚ ١ٝايفهس ١ٜايعسنٝوٚ ١االضوالَ ،١ٝسككٗوا والٍ زسالتو٘ ا
ايػسم ٚأُٖٗا زسً ١عاّ  َٔ 0641ايبشس املتٛضط ا

اـًٝر ايعسنٚ ،ٞاضتطاع إٔ ٜهطو

ثك ١اإلَرباطٛز االملاْٚ ٞي ِٝايجاْ ٞن ْ٘ٛميتًو نسْافاو ٚاضوعاو ملٓاٖطو ١ل ٍٚايٛفام نسٜطاْٝوا،
فسْطوووا ،زٚضوووٝا) ق َٓووواطل ْفٛذٖوووا ٚاضوووتعُازٖاٚ ،ذيوووو أثٓوووا ٤أغووود َساسوووٌ ايتٓوووافظ
االضتعُاز ٟاييت ضبكت اؿسب ايعامل ١ٝاال ، ٚفكد لعو ٢ناضوتُساز َؤ والٍ تكوازٜس ٙإ
إضووتلالٍ َػوواعس املطووًُني ق إذنووا ٤فهووس ٠اؾٗووال االضووالَ ٞضوود أعوودا ٤املاْٝوواٚ ،قوود ْايووت
تكازٜس ٙقدز وا نب وا َٔ االٖتُواّ يود ٣اؿهَٛو ١االملاْٝوٚ ١االَرباطوٛزَٚ ،ؤ ٖٓوا أىطًول عًو٢
اٚنٓٗووا ِٜيكوو

ألاألب ايسٚسووو ٞيًذٗووال اإلضوووالَٞأل ،ق سووني ٚتوووفت٘ ايوودٚا٥س ايربٜطاْٝووو١

ألداضوووٛع اي كٝصوووسأل ٚقووود ضوووببت ْػووواطات٘ ازنانو واو يووود ٣ايووودٚا٥س االضوووتعُاز ١ٜايربٜطاْٝووو١
ٚايفسْطو ،١ٝيورا ا اضووتدعاَ ٘٥ؤ قبووٌ اؿهَٛو ١االملاْٝوو ١عٓود اْوودالع اؿوسب ايعاملٝوو ١اال، ٚ
يٝتٛ

َُْٗ ١ػس ايدعا ١ٜاألملاْ ١ٝاملؤٜد ٠يًتشايف ايعجُاْ ٞاالملاْٚ ،ٞإغعاٍ فت ٌٝايجٛز ٠ضد

ل ٍٚايٛفام ق ايبالل ايعسنٚ ١ٝاالضالَٚ ،١ٝقد مسشت املال ٠ايتازخي ١ٝنتكطو ِٝايبشوح عًو٢
َكدَ ٚ ١ثالخ قاٚز ،زنص احملٛز األ ٍٚعً ٢يكا ٤اٚنٓٗاَ ِٜع األَ فٝصٌ نٔ اؿطني عاّ
 ،) 0401أَووا احملووٛز ايجوواْ ٞفسنووص عًوو ٢زسًوو ١اٚنٓٗووا ِٜا

نووالل ايػوواّ  0401يٓػووس ايدعاٜوو١

االملاْٚ ،)١ٝلزع احملٛز ايجايوح َصو ايدعاٜو ١األملاْٝو ٚ ١فهوس ٠اؿوسب املكدضو ١ستو ٢عواّ
ٚ ،)ّ 0406أٚدصت اـامت ١أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛتٌ ايٗٝا ايبشح.
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ا عتُد ايبشح عً ٢عدل َٔ املصالزٜ ،أت ٞق َكودَتٗا ايهتو

ايٛثا٥كٝو ١األملاْٝو ١فطوال

عٔ املصوالز ايعسنٝوٚ ١انسشٖوا نتواب أملاْٝوا ٚاالضوالّ ق ايكوسْني ايتاضوع عػوس ٚايعػوس)ٜٔ
يًُؤيف ايًبٓاْ ٞعبد ايسؤٚف ضٓ ،ٛأَا أِٖ املصالز االلًٝص ١ٜفٗ ٞنتاب ضه ١سدٜد نسيني
– نلوودال  )The Berlin – Baghdad Expressيًُؤيووف األَسٜهوو ٞغووَ ٕٛووٝهٔ
ٚ ،(Sean McMeekinنتوواب اؿووسب عوؤ طسٜوول ايجووٛز(War by Revolution ٠
يًؤيووف لْٚايوود َّ .هوواٍ  .)Donald M. Mckaleنُووا اعتُوود ايبشووح عًوو ٢عوودل َوؤ
املكاالت ٚايبشٛخ األدٓب.١ٝ

احملوز األول
سعي او يهايه للسب اشساف ملد
أغوواز املطتػووسم َووانظ فوو ٕٛاٚنٓٗووا )0 )Max Von Oppenheim ِٜق تكووازٜسٙ
املسضً ١ا

اؿه ١َٛاالملاْ ١ٝالٍ ٚقت َبهس َٔ ايعاّ ٚ 0409قبٌ ايتأند َٔ ل و ٍٛايدٚيو١

ايعجُاْٝوو ١ق اؿووسب ايعاملٝوو ١اال ، ٚا

طووٛز ٠اؾٗووٛل ايربٜطاْٝوو ١ايساَٝوو ١ا

إْػوواَ ٤هوو١

ددٜد ٠قاُ٥و ١عًو ٢الفوَ ١طوتكً ١عؤ ايتوأث ات ايعجُاْٝو ١االملاْٝوَ ،١ؤ والٍ ايتوأث عًو٢
غسٜف َه ١اؿطني نٔ عً ٞيًٛقٛف ا
ٚقد تصاٜدت األلي ١يد ٣اؾاْ

داْ

ل ٍٚايٛفام نسٜطاْٝوا ،فسْطوا ،زٚضوٝا) ،)2

االملاْ ٞعً ٢تعاطف ايػوسٜف سطوني َوع نسٜطاْٝوا ،اتو١

نعد عدّ اضتذانت٘ يًشه ١َٛايعجُاْ ١ٝنإزضاٍ قٛات ملطاْد ٠اهلذو ّٛايعجُواْ ٞاالملواْ ٞعًو٢
قٓوا ٠ايطوٜٛظ ،ا

داْو

قٝاَو٘ ناعتكواٍ نسْٗوازل َوٛزٜتص  )1 (Bernhard Moritzايورٟ

أزضًَت٘  ٚشاز ٠اـازد ١ٝاالملاْ ١ٝا
دوود )9 ٠يهوؤ تًووو األَووٛز

اؾصٜس ٠ايعسن ١ٝإلْػاَ ٤سنص لعاٚ ١ٜاضتخبازات ق َد١ٜٓ

تكٓووع اٚنٓٗووا ِٜايوور ٟزأ ٣نووإٔ عوودّ ايجكووَ ١وؤ داْو

املاْٝووا

ٚسه ١َٛاالؼالٜني ػوا ٙايػوسٜف سطوني مو َوربزَ ،٠طوتٓد وا عًو ٢آزاَٛٚ ٤اقوف ايػوسٜف
املؤٜد ٠يًخد ٟٜٛامل صس ٟاملخًٛع عباع سًُو ،ٞنُوا أدوس ٣اٚنٓٗوا ِٜؼكٝكو وا أقٓعو٘ نٛدوٛل
لضٝط َٔ ١ايباب ايعاي ٞايعجُاْ ٞضد ايػسٜف سطني ،نل ١ٝعصي٘ عٔ َٓص

ايػوساف ١عًو٢

َه ١املهسَ.)1 ١
أزال اٚنٓٗا ِٜاضوتلالٍ فستو ١تٛدو٘ األَو فٝصوٌ نؤ اؿطوني ا

اضوتاْبَ 0401 ٍٛؤ

أدووٌ تطوو ١ٜٛاـالفووات نووني سهَٛوو ١االؼووالٜني ٚٚايوود ٙغووسٜف َهووٚ ،)8 ١ق طسٜكوو٘ ا
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ايعاتووُ ١ايعجُاْٝوو ١قوواّ االَو فٝصووٌ نصٜوواز ٠طًٜٛوو ١ا

لَػوول ق آذاز ٚ ّ0401نووإ ٖوودفٗا

اـف ٞتػذٝع ٚسػد املجكفني ٚايعطهسٜني ايعسب ملطاْد ٠ايتُوسل املوٛاي ٞيود ٍٚايٛفوام ضود
اؿهِ ايعجُاْ ،ٞنعدٖا تٛد٘ م ٛاضوتاْب ٍٛملعسفو ١ايوسأ ٟايعواّ ٖٓواى ،إال إٔ اضوتكباي٘ نوإ
َتٛاضعاو فأْٛز ناغا ٚشٜس اؿسنٚ ،١ٝضعٝد سً ِٝناغا  )7ايصدز األعظِ ناْا َطًعني عَُٛواو
عًو ٢عالقو ١اهلووابٝني نربٜطاْٝوا ،يورا زفطووٛا تًبٝو ١طًبو٘ ناالدتُوواع نٗوِ يتطو ١ٜٛاـالفووات
ايكا ،١ُ٥يهٔ اٚنٓٗا ِٜاير ٟعسف ايػسٜف سطني ٚٚيود ٙضوانكاو ٚايورٚ ٟنوايسمِ َؤ عًُو٘
نٛدٛل تفاُٖات نني ايػسٜف ٚاؾاْ
َٓ٘ يًتكسٜ

ايربٜطواْ ٞسوا ٍٚاضوتلالٍ ايفستو ١ق طوَُٗ ٠ٛو١

نني َهٚ ١االؼالٜنيٚ ،تٛد٘ يصٜواز ٠فٝصوٌ ق فٓودم ن انواالع) ق اضوتاْبٍٛ

نتازٜخ ْٝ 29طإ َٔ ايعاّ ذات٘ .)6
 َٔٚاألضباب ايسٝ٥طو ١ٝايويت غوذعت األَو فٝصوٌ عًو ٢ايورٖاب ا

اضوتاْب ٍٛزموِ

َعسفت٘ نٛدْٗ ١ظس االؼالٜني ػاٚ ٙايد ٖٛ ،ٙزمبت٘ ق َعسفٚ ١دٗ ١ايٓظس األملاْ ١ٝالضُٝا نعد
إٔ السظ االْكطاّ ق ايسأ ٟنني ايكَٝٛني ق ضوٛز ١ٜفبعطوِٗ أزالٚا َٓو٘ توٛي ٞقٝوال ٠ايجوٛز٠
ايعسن ١ٝضد ايدٚي ١ايعجُاْٚ ،١ٝايبعض اآل س َتُجالو نايعطهسٜني زأٚا نإٔ املاْٝا ضوتفٛش قسٜبواو
ناؿسب مما ٜعين طا ايكٝاّ نجٛز ٠ضد سًفا ٤املاْٝا َٔٚ ،األَوٛز ايويت غوذعتِٗ عًو ٢ذيوو
اإلعتكال ٖ ٛفػٌ احملاٚي ١االلً -ٛفسْطو ١ٝيًطوٝطس ٠عًوَ ٢طوٝل ايودزلْ ٌٝق غوٗس ٟغوبا
ٚآذاز  ّ0401يًشد َٔ ايدفاعات ايعجُاْ.)4 ١ٝ
تبا لٍ فٝصٌ ٚاٚنٓٗا ِٜق ندا ١ٜايًكا ٤اجملاَالت ايػخص ،١ٝأَا اجملاَالت ايطٝاض ١ٝفكد
ناْت َج  ٠يالٖتُاّ سٝح قاٍ فٝصٌ ق ندا ١ٜسدٜج٘:
أل أغهس اهلل إٔ َصاحل اإلضالّ َتطانك ١متاَاو َع َصاحل أملاْٝاأل .)01
ٚعًوو ٢ايووسمِ َوؤ إٔ فٝصووٌ إعوورف نٛدووٛل فووسم ق ايوود ٜٔنووني نووني ايدٚيوو ١ايعجُاْٝوو١
ٚأملاْٝا ،يهٓ٘ زأ ٣نإٔ ايد ٜٔال ٜٓبل ٞإٔ ٜكف ق طسٜل املصاحل املال ١ٜاملتبالي ١نُٗٓٝا ،فهوإ
ٖرا ايهالّ َٓاضباو الٚنٓٗا ِٜيهٓ٘ أزال تأنٝداو أنجسَ ،ؤنداو يألَ فٝصٌ َسازاو ٚتهسازاو عً٢
ضسٚز ٠إْػا ٤إؼال سكٝك ٞيًػعٛب االضالَ َٔ ١ٝأدٌ إقٓاع٘ نفهس ٠اؿسب املكدضٚ ،١قبوٌ
نٌ غ ٤ٞجي

إٔ ال ٜهٖٓ ٕٛاى سدٜح عؤ ْكوٌ َسنوص ايطوًط ١ايسٚسٝو ١إ

فكد أتس اٚنٓٗا ِٜعًو ٢إٔ اـالفو ١ايعجُاْٝو ١جيو
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اير ٟتتٛد٘ إي ٘ٝأْظاز املطًُني .)00
نُا سرز اٚنٓٗوا ِٜفٝصوٌ نوإٔ عودّ استفوا اـًٝفو ١ايعجُواْ ٞنايطوٝطس ٠عًو ٢األَوانٔ
املكدض ١ضٝؤل ٟا

قٝاّ نسٜطاْٝا نايطٝطس ٠عًَ ٢هٚ ١املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ،٠نعد ذيو عً ٢مجٝع

ايد ٍٚاالضالَٚ ،١ٝإذا متت تًو ايطٝطس ٠عً ٢اؿذاش فإٕ نسٜطاْٝا ضته ٕٛق ٚضع َُُٜهٓٗوا
َٔ قُع سذاز َه ١املهسََٓٚ ١عِٗ َٔ ممازضو ١ايػوعا٥س ايدٜٝٓو ،١نُوا أنود اٚنٓٗوا ِٜإٔ َؤ
ٚاد و

مجٝووع املطووًُني ا نتوودا٤م َوؤ ايػووسٜف سطووني ٚعػو ت٘ اهلابٝوو ١قازنوو ١املووؤاَسات

االدٓبٝووٚ ،١اتبوواع ٚتوواٜا اـالفوو ١ايعجُاْٝووٚ ،١نٗوور ٙايطسٜكووٜ ١ه و ٕٛاؿفووا عًوو ٢قووٖٝٚ ٠ٛبوو١
اإلضووالّ َ .)02وؤ ذيووو ْالسووظ اضووتخداّ اٚنٓٗووا ِٜأىضووًٛب ايدعاٜوو ١االضووالَ َ ١ٝوع األَ و
فٝصٌٚ ،قاٚي ١يفت ْظس ٙا

سذِ املػانٌ اييت ميهٔ إٔ ٜتعسض هلا املطوًُ ٕٛيو ٛاْتٗوت

اؿسب يصاحل نسٜطاْٝاٚ ،ق ايٛقوت ذاتو٘ يوٛأل يألَو ةهاْوَ ١عٓٝو ١إذا َوا أتوب ٚٚايود ٙا
داْ

ل ٍٚايٛضط.
خيتًف فٝصٌ َع اٚنٓٗوا ِٜسو ٍٛايتوأث ايطواز يًٓفوٛذ ايربٜطواْ ٞعًو ٢اؿور ٚعًو٢

اإلضالّ نػهٌ عاّٚ ،اتفل َع٘ عً ٢نساٖ ١ٝنسٜطاْٝا يهٓو٘

ٜػورى َعو٘ ق َطوأي ١تكودٜظ

اـًٝف ١ايعجُاْٚ ٞضٝالت٘ عً ٢ايبالل االضالَ ،١ٝالضُٝا ٚإٔ َؤضط ١اـالف ١ناْوت ملودَ ٠ؤ
ايصَٔ ألا٠و عادص ٠نٝد سه ١َٛاالؼالٜنيٚ ،نإ ايلسض اؿكٝك َٔ ٞزسًو ١فٝصوٌ ٖورٖ ٙوٛ
اضت طالع ْٛاٜا أْٛز ٚطًعت ناغا ػاٚ ٙايد ٙايػسٜف سطني اير ٟانتػف ألي ١عًو ٢ؽطوٝط
االؼالٜني يتٓشٝت٘ عٔ َٓص

ايػساف ١عًَ ٢ه ١املهسَ ،١نُا اعرف فٝصٌ الٚنٓٗا ِٜضُٓاو

أثٓا ٤ايًكا ٤نإٔ ٚايد ٙنإ ٜعًِ دٝداو إٔ فهس ٠اؿسب املكدض ١نهاًَٗا قد ا توٓعٗا َؤ قبوٌ
اٚنٓٗا ٚ ِٜايكٝصس األملواَْ ٞوع سهَٛو ١االؼوالٜني َؤ أدوٌ تطوخ ايكو ٠ٛاالملاْٝو ١يًُصواحل
ايعجُاْ.)01 ١ٝ
نُا أند فٝصٌ الٚنٓٗوا ِٜإٔ ايػوسٜف سطوني

ٜهؤ َورلل وا ق اإلْطوُاّ إ

اؾٗوال

ٚيهٔ االؼالٜني نإ عً ِٗٝإٔ ٜتبعٛا ْٗذاو أنجس دد١ٜو م ٛاؿسب املكدض ،١فكد ذنوس فٝصوٌ
نووإٔ سهَ ٛوو ١االؼووالٜني قوود أفطوودت ْكوواٚ ٤قدضوو ١ٝاألَووانٔ املكدضووَ ،١وؤ ووالٍ إْػوواٖ٤ا
يًُدازع ايعًُاْ ١ٝعً ٢ايُٓط االٚزٚن ،ٞق َهٚ ١املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ،٠نودالو َؤ تعًو ِٝايًلوات
االٚزٚن ١ٝيًعسب ٚاؿذاز املطًُني نإ جي
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة
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يًوودع ٠ٛإ

ايوود ٜٔاإلضووالَٚ ٞاإلْطووُاّ إ

اؾٗووال  .)09إذاو ْالسووظ قاٚيوو ١فٝصووٌ ـووداع

اٚنٓٗاٚ ِٜإٜٗاَ٘ نإٔ ايػسٜف سطني َٖ ٛدافع زٝ٥ط ٞعٔ االضالّٚ ،تودٜل قو ٟٛألملاْٝوا،
يهٓوو٘ ٚتووف االؼووالٜني نايتٓوواقضٚ ،غووهو ق ْٛاٜوواِٖ ػووا ٙايػووسٜف سطووني ،يٝووربز تووأ س
األ

عٔ َطاْد ٠اؾٗال ،فُٔ مو املكٓوع إعراضو٘ عًو ٢إْػوا ٤املودازع ايعًُاْٝوٚ ١تعًوِٝ

ايًلات االٚزٚن ،١ٝذيو إٔ أنٓا ٤ايػسٜف سطني قد تعًُٛا ايًلوات ٚنعوض ايفٓو ،ٕٛفوُٝهٔ
ايك ٍٛإٔ تًو اؿذر ناْت قاٚي َٔ ١فٝصٌ إلنعال األْظاز عٔ تفاُٖوات ايػوسٜف سطوني
َع نسٜطاْٝوا .نُوا إ ٖورا االَوس ٜوِٓ عؤ تٓواقض نوب ناعتبواز إ ايٛقوٛف ا

داْو

املاْٝوا

املطٝش ١ٝضد نسٜطاْٝا ٚفسْطا املطٝشٝتني أٜطا جيعٌ فهس ٠اؾٗال اي َٔ ١ٝاحملت.٣ٛ
عً ٢ايسمِ َٔ إٔ إلعا٤ات فٝصوٌ سذو ١ذنٝو ١إلتٗواّ ايعجُواْٝني ناـٝاْوٚ ١يهؤ ايفوٛش
عً ِٗٝنإ ٜتطً

َٓ٘ تكد ِٜس ٌٝنالم ١ٝأنجس ،يرا أند ألٚنٓٗوا ِٜاضوتعدال ٚايود ٙايػوسٜف

سطني يتذٗٝص دٝؼ َٔ ايفسضإ ايعسب ٚم ِٖ َٔ ايبد ٚيًُػوازن ١ق اهلذو ّٛاملطوتكبًٞ
عًوو ٢قٓووا ٠ايطووٜٛظ ،ل ٕٚإٔ موودل سذووِ تًووو ايكووٚ ٠ٛال اإلطوواز ايووصَين يتٓظُٗٝووا ٚنكووٞ
ايلُوٛض كُٝواو عًوٚ ٢عوود فٝصوٌ نإزضوواٍ َبعوٛثني يتعصٜووص اؾٗوال ق ايصووَٛاٍ ٚايطووٛلإ
ٚاهلٓد ايربٜطاْ ،١ٝفكد ا ضتفطس اٚنٓٗواَ ِٜؤ فٝصوٌ سو ٍٛاالَهاْوات ايويت ميهؤ إٔ تكودَٗا
َه ١يتٓفٝر ايعًُ ١ٝاملكرس ١يسفع زا ١ٜايجٛزٚ ٠اؿسب املكدضو ١ق اهلٓود ،فأدواب فٝصوٌ عؤ
ذيو نلُٛض ٚتٗسب ٚاض :
أل آْا ضٛف ْك ّٛنٛادبٓا ٚضٛف ْلالز نعد ذيو ٚا

اهلل تؤَ ٍٚطأي ١لاسٓا أل .)01

يرا أتس أٚنٓٗا  ِٜعً ٢فٝصٌ نإٔ ٜكدّ تًو ايٛعٛل زمسٝاو ألْٛز ناغا ،فستو

ايفستو١

يعكوود يكووا ن ٤نُٗٓٝووا َووستني ق األىضووبٛع األ و َوؤ ْٝطووإ  ،0401نذووصَ ٤وؤ قاٚيوو ١ايتكس ٜو
ٚتط ١ٜٛاـالفات نني َهٚ ١اؿه ١َٛايعجُاْ ،١ٝنُا أقٓع اٚنٓٗا ِٜأْوٛز ناغوا ٚٚشزا ٤آ وسٜٔ
نطسٚز ٠االنتعال عٔ فهس ٠عصٍ ايػسٜف سطني َٔ َٓصب٘ٚ ،أُٖ ١ٝاضتلالي٘ دٝداو َٔ أدٌ
اؿسب املكدضٚ ،١قد أثٓ ٢ايطف االملاْ ٞفٓلٓٗا ِٜعً ٢فهس ٠اٚنٓٗاٚ ِٜعًوَٗ ٢ازتو٘ ٚذنا٥و٘
ايدنًَٛاضٚ ، )08 ٞعٓدَا دس ٣ايًكوا ٤األ ٍٚطًو

فٝصوٌ َؤ أْوٛز ناغوا تصٜٚود َهو ١ناملواٍ

ٚايطالأل إلٜكاف تٛضع انٔ زغٝد ق غب٘ اؾصٜس ٠ايعسن.)07 ١ٝ
ٚيًتأنود َؤ ٚال ٤ايػوسٜف سطوني طًو
جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة
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ايػووسٜف غخصوو ٝوا ق اهلذوو ّٛايوور ٟاعتووصّ ايعجُوواْ ٕٛٝغووٓ٘ عًوو ٢قٓووا ٠ايطووٜٛظٚ ،إٔ جيٗووص
ايػسٜف ند ٚاؿذاش ٚضٛز ١ٜيالْطُاّ إ

ٚاد

فٝصٌ َٔ داْب٘ نإزضاٍ َبعوٛثني دٗوالٜني ا
فٝصٌ الٚنٓٗاٚ ِٜأْٛز نإٔ ٜتٛ
عٔ أٚضاع اؿذاش ا

اؾٗال املكدع ضود نسٜطاْٝواٚ ،قود ٚعود

ايصوَٛاٍ ٚايطوٛلإ ٚاهلٓود  ،)06نُوا تعٗود

ٚايدْ ٙػس أفهاز ايٛسد ٠االضالَٚ ١ٝإزضاٍ تكازٜس تفص١ًٝٝ

اؿه ١َٛايعجُاْ ١ٝاألضوبٛع تًو ٛاآل وس ٚيهؤ أٚنٓٗوا ِٜنوإ عًوَ ٢وا

ٜبد ٚجيٌٗ إٔ فٝصٌٚ ،قبٌ فر ٚ ٠دٝصَ ٠ؤ ايًكوا ،٤قود أَطوٚ ٢قتو وا ق ضوٛزَ ١ٜوع ايكوَٝٛني
ايعسب املٓاٖطني يًعجُاْٝنيٚ ،ذيو َٔ أدٌ تكدٜس ٚتك ِٝٝقٛتِٗ ـدَٚ ١ايد.)04 ٙ
يكووا٤ات فٝصووٌ َووع اٚنٓٗوواٚ ِٜأْووٛز ناغووا دعًتوو٘ ٜفهووس ظدٜوو ١سوو ٍٛنٝفٝوو ١لعووِ ٚايوودٙ
ايػسٜف سطني يًشسب املكدض ،١يورا فكود ذنوس النٓٗوا ِٜق ادتُواع أ و نُٗٓٝوا نتوازٜخ 11
ْٝطإ  0401فُٛع َٔ ١املٗاّ اييت ميهٔ إٔ تؤلٜٗوا َهو ١ـدَو ١اؾٗوال املكودعٚ ،اإلضوساز
ناملصوواحل ايربٜطاْٝوو ١ق اـًووٝرَٚ ،وؤ أُٖٗووا إٔ َهوو ١املهسَوو ١ميهوؤ إٔ تهووَ ٕٛسنووصاو يتذٓٝوود
اجملاٖود ،ٜٔنطوب

أُٖٝتٗووا ايكدضو ١ٝعٓود املطووًُني ٚيهْٗٛوا ضوته ٕٛمطووا٤م َجايٝواو يًتذطووظ

ْٚػس ايدعا ١ٜاألملاْ ،١ٝنُا ذنس فٝصٌ الٚنٓٗا ِٜإٔ أعدال ايطٛلاْٝني املكُٝني ق اؿذاش قود
تطاعفت ق األعٛاّ اـُظ املاض ١ٝا
إزضواٍ دووص ٤تول َووِٓٗ ا

َا ٜكوازب ايوجالثني أيوف غوخذ ،يورا َؤ املُهؤ

ٚطوِٓٗ إلثوواز ٠اؾٗوال املكوودع ٖٓواىٚ ،نووريو فوإٕ ايطووًطات

ا يربٜطاْ ١ٝق اـسطٚ ّٛايكاٖس ٠ضتعاَْ َٔ ٞػهً ١ط  ،٠أَوا اهلٓود فكود نوسع هلوا فٝصوٌ
أثٓا ٤ايًكا ٤تفه وا عُٝك وا ٚنإ َكتٓع وا نوإٔ َهو ١املهسَوٖ ١وْ ٞكطو ١االْطوالم املجايٝو ١الْتفاضو١
دٗالٜوو ١ط و  ٠فٗٝووا ،فٗٓوواى نووني اؿذوواز ضووٜٓٛاو اآلالف َوؤ اهلٓووٛل ايوور ٜٔميهوؤ ػٓٝوودِٖ
ٚإزضاهلِ ا

ناللِٖ يٓٝػسٚا ٖٓاى قصصاو س ٍٛاجملاعات ايٓاػ ١عٔ اؿصاز ايورٜ ٟفسضو٘

ايربٜطاْ ٕٛٝعًَ ٢هٚ ١املدٜٓو ١املٓوٛز ،٠مموا ٜوؤل ٟا

إثواز ٠املػواعس اإلضوالَ ١ٝق اهلٓود ضود

ايكٛات ايربٜطاْٚ ،١ٝقد ٚعد فٝصٌ نإٔ نٌ ذيو ميهٔ إٔ ٜوتِ إذا قاَوت سهَٛو ١االؼوالٜني
نتٛف األَٛاٍ ايالشَ ١يدعِ ٚايد.)21 ٙ
أَا اٚنٓٗا ِٜفكود ٚعود األَو فٝصوٌ نوإعتال ٤نسضو ٞاؿهوِ ق َصوس نعود ؼسٜسٖوا َؤ
ايربٜطاْٝني ْ َٔٚ ، )20اس ١ٝأ س ٣زفض اٚنٓٗوا ِٜطوسأل فهوس ٠املاْٝو ١تكطو ٞنتعوٝني ايػوسٜف
سطووني ق َٓص و

غووٝخ اإلضووالّ ق ايدٚيوو ١ايعجُاْٝوو ١ػوو ١ٝإٔ ٜووج ذيووو ايتعووٝني مط و
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س ه ١َٛاالؼال ٚايرق ٞايويت ؼوا ٍٚإشاسو ١ايػوسٜف سطوني عؤ َٓصو

ايػوساف ١ق ايدٚيو١

ايعجُاْ.)22 ١ٝ
ٜتٛقع فٝصٌ اؿصو ٍٛعًو ٢لعوِ َوالَ ٟؤ ٚشٜوس اؿوسب أْوٛز ناغواٚ ،ال

َع ذيو

ست ٢ناألضًش ١اييت متادٗا ٚايد ٙيتذٗٝص نتا٥و

ايبود ٚيػؤ اهلذو ّٛعًو ٢ايطوٜٛظ ،يورا

فكد اتطشت َبهساو ع الَوات ايفػوٌ ايور ٟضو ٍٛ٦ٝايٝو٘ االتفوام ،ستو ٢إٔ اٚنٓٗوا ِٜاملتفا٥وٌ
نطبٝعت٘ ق مجٝع املطا ٌ٥املتعًك ١ناؾٗال

ٜهٔ َكتٓعاو متاَ وا نوإٔ ايػوسٜف سطوني ضٝشصوٌ

عًوو ٢ايوودعِ األنٝوودٚ ،نعوود تًووو ايًكووا٤ات شعووِ اٚنٓٗووا ِٜاْوو٘ سكوول ْتٝذوو ١إجيانٝوو ١ال ميهوؤ
إْهازٖا ،أال َٓ ٖٞٚع سدٚخ فذ ٠ٛأ ٚقطٝع ١تاَ ١نني اـالفٚ ١غسٜف َه ١والٍ اؿوسب،
ٚنطبٝعوو ١اؿوواٍ نووإ تفاْٝوو٘ ق ضووب ٌٝاؿصوو ٍٛعًوو ٢تأٜٝوود ايػووسٜف سطووني يًشووسب املكدضوو١
ٚايتشايف ايعجُواْ ٞاالملواْ ،ٞألْو٘ زأ ٣ق ذيوو ايتأٜٝود ٚسودٚ ٙةصوالق ١ايػوسٜف ميهؤ إٔ
تهتُووٌ فهووس ٠اؿووسب املكدضوو ١ايوويت نكٝووت ْاقصوو ١ل ٕٚتًووو املصووالقٚ ،١إٔ لعووِ اؾُٗووٛز
يًػسٜف سطني ٜطاعد نج او عً ٢تٛسٝود املطوًُني ؼوت زاٜو ١ايطوًطإ ايعجُواْٚ ،)21 ٞقود
أغال ايطف االملاْ ٞق اضتاْب ٍٛفٓلٓٗا ِٜنعٌُ اٚنٓٗوا ِٜايودؤٚب َٚفاٚضوات٘ ايدنًَٛاضو١ٝ
َع فٝصوًٌ ٚ ،وذ ا

إٔ اٚنٓٗوا ِٜقود ضواِٖ ق ؼطوني ايعالقوات نوني اؿهَٛو ١ايعجُاْٝو١

ٚايػسٜف سطني .)29

احملوز الثاىي
زحلد او يهايه اىل ال الشاو  1915ليشس الدعايد االملاىيد
نًفووت ٚشاز ٠اـازدٝوو ١االملاْٝوو ١اٚنٓٗووا ِٜنعوود يكا٥وو٘ نوواألَ فٝصووٌ نسسًوو ١ا

ضووٛز١ٜ

تطتلسم نطع ١أغٗسٚ ،نإ َكسزاو إٔ ٜتخر َٔ لَػل َكساو يٜ٘ ،سافك٘ نٌ َٔ تدٜك٘ نسٚفوس
ٚنعووض املطووًُني اهلٓووٛلٚ ،ناْووت ماٜوو ١ايسسًوو ١تٓظووَ ِٝسنووص يًُخووانسات ٚاملعًَٛووات ق
ايكٓصووً ١ٝاالملاْٝووٖٓ ١وواى  ، )21تهووَُٗ ٕٛتوو٘ تووأَني إتصوواٍ آَوؤ يًُعًَٛووات ٜبوودأ َوؤ ضووٛز١ٜ
ٜٓٚتٗ ٞنأٚزٚنا عورب اضوتاْبٚ ،ٍٛإتصواٍ آ وس ٜوسنط نوني ضوٛزَ ،١ٜصوس ،ايطوٛلإ ٚاملٓواطل
األفسٜك ١ٝاـاضع ١يد ٍ ٚايٛفوامٚ ،توأَني اتصواٍ نوني نوني ضوٛزٚ ١ٜنوالل فوازع ٚأفلاْطوتإ
ٚاهلٓد .)28
َٚوؤ أضووايٝ

ايدعاٜووٚ ١قوواٚالت نط و
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أٚنٓٗا ِٜا

أُٖ ١ٝتكدٖ ِٜد َٔ ١ٜداْ

األٜٛن ٞق لَػل ،ألدٌ إٔ ٜعٝد ا
االقتوودا ٤نوو٘ ٚاملبووالز ٠ا

االَرباطٛز ٚيو ِٝايجواْ ٞا

ضوس ٜتوالأل ايودٜٔ

ا ألذٖإ ذنس ٣ذيو ايكا٥د ٜٚدعٛا أنٓا ٤ايعوسب عًو٢

قازنوو ١ل ٍٚايٛفووام أسفووال ايصووًٝبٝني ايوور ٜٔدوواٚ٤ا ا

ايووبالل

الْتصاعٗا َٔ ٜد املطًُنيٖ ،هورا سطوٓت ايفهوس ٠ق عوني االَرباطوٛز االملواْ ٞايور ٟأٚتو٢
َعاٌَ نالل ٙتوٓع ثسٜوا نٓٝو ١يهو ٞتُعًول ق ضوس ٜتوالأل ايود ٜٔاالٜوٛنٚ ،ٞنوإ َؤ َٗواّ
اٚنٓٗا ِٜإٜصاٍ اهلد ١ٜا
ٚتٌ اٚنٓٗا ِٜا

لَػل ْٝان ١عٔ االَرباطٛز .)27
ن ٚت ق  21متٛش ٚ ،0401سواٍ ٚتوٛي٘ ا

ٖٓواى عكود ادتُاعو وا ق

ايفٓدم االملاْ ٞلٚتػسٖٛف  ،)Deutscher Hofسطس ٙقٓصٌ املاْٝا َٛتٛٝع (Mutius
ٚنعض امل ٛفني األمل إ ملٓاقػَ ١طأي ١تٓظ ِٝايدعا ١ٜيًشفً ١املكبًٚ ١اـط ١ايٛاد

إتباعٗا ق

ضب ٌٝتكدٖ ِٜد ١ٜاالَرباطٛز ،فصَدزت ايصوشف ق ايٝو ّٛايجواْٚ ٞفٗٝوا ْبوأ قود ّٚأٚنٓٗواِٜ
ساَالو اهلد َٔ ١ٜاإلَرباطٛز االملاْٚ ،ٞإٔ االضوتعدالات اؽورت ألٕ تهو ٕٛاؿفًو ١ضوخُ١
يًلاٚ ،١ٜنإ َٔ زأ ٟا ٚنٓٗواٚ ِٜايكٓصوٌ إٔ تعًول ايجسٜوا ق أ ٍٚغوٗس غوٛاٍ أ ٟنعود سفوٌ
عٝوود ايفطووس ٚيهوؤ غوو ٛٝوا َوؤ املطووًُني ٖٓوواى نووإ هلووِ زأ ٟآ ووس فكوود اقرسووٛا تعًٝكٗووا
ٚاالستفاٍ نتٜٓٛسٖا ي 27 ١ًٝزَطإ أ ٟي ١ًٝايكدز ألُٖ ١ٝاملٓاضوب ١ق ْفوٛع املطوًُنيٚ ،قود
أٜد اٚنٓٗاٖ ِٜر ٙايفهس ٠اييت دا٤ت َطانك ١ملا أزالٚ ،ق  8آب َٔ ايعاّ ذاتو٘ ،ا االستفواٍ
نتعًٝوول ٖدٜوو ١االَرباطووٛز عطووٛز أزنووإ نووازشَ ٜٔوؤ ايطووًطتني ايعجُاْٝووٚ ١االملاْٝووٚ ،١أيكوو٢
اٚنٓٗاٚ ِٜنعض املػاٜخ ايدَػكٝني ُطباو سجٛا فٗٝا املطًُني عً ٢ايٛقٛف ا

داْ

ايدٚي١

ايعجُاْٚ ١ٝسًٝفتٗا املاْٝا دَ ١يإلضالّ ٚلفاعاو عٓ٘ ضد ايك ٣ٛاالضتعُازٚ ،١ٜتلٓو ٢اؾُٝوع
الهلا نأعُاٍ تالأل ايد ٜٔاالٜٛن ٞايطانكٚ ،١أعُاٍ مجاٍ ناغا اؿاضس.)26 ٠
زضِ أٚنٓٗاٚ ،ِٜطٛز طط وا َؤ أدوٌ اضوتخداّ أنٓوا ٤ايكبا٥وٌ ايعسنٝو ١ـدَو ١ايدعاٜو١
االملاْ ١ٝنريو اؿاٍ ق ضٛز ٚ ١ٜباٍ غب٘ اؾصٜس ٠ايعسن ،١ٝفأْػوأ ق عودَ ٠ودٕ ٚقٓصوًٝات
أملاْٝو ١قًٝوو ١غووبهٚ ١اضووعَ ١وؤ َسانووص ايدعاٜوو ٚ ،١ووالٍ األغووٗس األزنعوو ١ايتايٝوو ،١أْػووأ َكووسٙ
ايسٝ٥ط ٞق لَػلٚ ،قاّ نايرساٍ ق ايسٜف ايطٛزَ ،ٟستدٜاو ايص ٟايبدٚ ،ٟٚةسافك ١نسٚفوس
ٚسٝاشت٘ عً ٢ايهج َٔ ايٓكٛل ،فأ ر أٚنٓٗواٜ ِٜتٛقوف ق املودٕ ٚايكوسٚ ٣ايٛاسوات َبػوساو
نايسانط ١اإلضالَ ١ٝاؾاَع ،١لاعٝاو يهس ٙاملطٝشٝنيٚ ،ؼدٜداو ايربٜطاْٝني َِٓٗ .)24
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نُا عٌُ عًو ٢اضوتخداّ ايصوشاف ١احملًٝو ١ق ضوٛز ١ٜألموساض املاْٝوٚ ١لزاضو ١إَهاْٝو١
االضتفال َٔ ٠ايدعا ١ٜاالملاْ ١ٝق ضٛز ١ٜنػإٔ األضس ٣املطًُني ق املاْٝاٚ ،ايعٌُ عً ٢إْػا٤
تشف ددٜدٚ ،٠لعِ اؿًُ ١ايعجُاْ ١ٝاملٓػٛل ٠عً ٢اهلٓدٚ ،ػٓٝد َتصٛفني ٚأَ ١ُ٥طوادد
ايعُوالٚ ٤ايٓاغوطنيٚ ،ايطوٗس عًو ٢توسٜٚر األ بواز عؤ قو٠ٛ

ٚأعٝإ ٚغٛٝخ عػا٥س ٚنطو

االقتصال األملاْ ٞةا خيدّ َصاؿٗا .)11
ٚيهٔ تًو املٓاغدات

تعذ

إال ايكًَ ٌٝؤ ايعوسب ،ال ضوُٝا ٚإٔ أٚنٓٗواَ ِٜعسٚفواو

نأتٛي٘ ايٛٗٝل ١ٜاملٓبٛذ ٠يد ٣ايعسب ٚاملطًُني ٚممجالو يدٚيَ ١طٝش ،١ٝفطالو عٔ ذيوو ناْوت
ْػاطات٘ ؽطع يسقان ١عجُاْٝني َتٓوبٗني ٚسورزٜ ،ٜٔعازضوَُٗ ٕٛتو٘ ق اؿكٝكو ،١نُوا نودأت
ايتووٛتسات ٚاـالفووات نووني األملووإ ٚايعجُوواْٝني نايتصاٜوود ٚايتصوواعد ،عًوو ٢مجٝووع املطووتٜٛات
ايطٝاضوَٗٓ ١ٝوا ٚايعطووهس ،١ٜففو ٞضووٛز ١ٜتو اع

مجواٍ ناغووا ايطوفاألٚ ،ايوو ٞايػواّ املٓتُووٞ

ؾُعٝو ١االؼوال ٚايرقووَ ،ٞؤ َُٗو ١اٚنٓٗووا ِٜسٝوح غوسع ق ايػووو نٛدوٛل َوؤاَسَ ٠عالٜوو١
ؿه ١َٛاالؼوال ٚايرقو ٞنوني ايكوَٝٛني ايعوسب احملًوٝني ،اتو ١نعود فػوٌ قًتو٘ عًو ٢قٓوا٠
ايطٜٛظْٚ ،تٝذ  ١يريو ،قاّ نتل ٝضٝاضت٘ ػاِٖٗ ،فاْتكٌ َٔ ايتٛفٝل ٚايتٗد ١٥إ

ايكُع،

ٚأعدّ نريو أسد عػس غخصاو َٔ ايكَٝٛني ٚسهِ ناإلعوداّ مٝانٝواو عًو ٢ووظ ٚأزنعوٕٛ
آ س ٚ ،ٜٔقاّ أٜطاو نطش

ايٛسدات ايعطهس ١ٜايعسنٚ ١ٝاضتبداهلا نكٛات عجُاْ.)10 ١ٝ

تًك ٢ايربٜطاْ َٔ ٕٛٝداْبِٗ ،تكازٜس تك ٍٛنإٔ اـالفات قا ١ُ٥نني أعدآَٚ ،ِٗ٥ر أٜواز
 ، 0401نإ ايربٜطاْ ٕٛٝق ايكاٖس ٠عً ٢عًِ ةُٗ ١أٚنٓٗاٚ ،ِٜنعد متسنص ٙق لَػول ،عًَمُوت
املخانسات ايربٜطاْ ،١ٝإٔ أٚنٓٗاٚ ِٜايكٓاتٌ االملإ ق سٝفا ٚسً
عًَ ٢ران األزَٔ عً ٢أٜد ٟايعجُاْٝني  ،)12نُا إٕ ْا٥

ٚضٛز ١ٜناْٛا ٜػوذعٕٛ

ايكٓصٌ االملاْ ٞق سٝفا يٜٛتفٝود

فٖ ٕٛازلز  ،)Loytved Von Hardeggقاّ ةطاعد ٠اٚنٓٗا ِٜق َُٗت٘ دٝداو فعُد ا
تٛشٜووع َٓػووٛزات ؼووح نووٌ َطووًِ ق فًطووطني عًوو ٢قتووٌ اثووٓني عًوو ٢األقووٌ َوؤ ايسعاٜووا
ايربٜطاْٝني ٚايفسْطٝني ،نُا ْػوس غوا٥عات نوإٔ ايكٝصوس قود ؼو ٍٛا

ايود ٜٔاالضوالَ،)11 ٞ

ٚعًو ٢ايووسمِ َوؤ إٔ ٚثوا٥ل االزغووٝف ايطٝاضوو ٞيووٛشاز ٠اـازدٝو ١االملاْٝوو ١اـاتوو ١ناملطووأي١
األزَٓ ١ٝتطُٓت تكسٜساو أ ٚنسق ١ٝأزضًٗا اٚنٓٗا ِٜنػإٔ األسداخ اؾاز ١ٜعاّ ٚ 0401املتعًك١
نوواألزَٔ  ،)19إال إٔ داْبواو َوؤ ايلُووٛض نكوو ٞك ُٝواو سووَ ٍٛووا إذا نووإ أٚنٓٗووا ِٜقوود تووٛز
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نػهٌ َٔ األغهاٍ ق إنال ٠األزَٔٚ ،

ٜهٔ ٖٓاى لي ٌٝعً ٢ذيو ايتٛز  ،نصسف ايٓظوس

عٔ ْػاطات٘ املتعًك ١ظُوع املعًَٛوات االضوتخبازْٚ ،١ٜظسٜاتو٘ ايويت تكو ّٛعًو ٢توبين َفٗوّٛ
اؾٗال االضالَ َٔ ٞقبٌ األملإ .)11
درب أٚنٓٗا ِٜنػهٌ اص اٖتُاّ َازى ضاٜهظ ٖٚ ،)18 )Mark Sykesو ٛغخصو١ٝ
زٝ٥ط ١ٝق َهت

اؿسب يًػسم األٚضط ٚاهلٓودٚ ،عٓودَا دوا ٤ضواٜهظ إ َصوس يتوٛيَٗ ٞاَو٘

االضتخبازات ،١ٝأزضٌ إ يٓدٕ َعًَٛات أنجس عٔ أٚنٓٗاٚ ،ِٜ

تأتم ٖر ٙاملعًَٛوات ق اؿكٝكو١

َؤ أدٗوص ٠االضوتخبازات نوٌ ممووا مسعو٘ َؤ َصودز زٚضو ،ٞفكوود دعوٌ ضواٜهظ َؤ أٚنٓٗوواِٜ
غخصووَٛٗ ١ٝيووٚ ١اتووفاو إٜووا ٙنوووايٛٗٝل ٟذ ٟايجووس ٠ٚايطووخُٚ ،١ايصوودٜل ايػخصوو ٞيإلَرباطووٛز
األملاْٚ ،ٞأعًٔ أٜطاو إٔ األملإ ٜػٓ ٕٛسسن وا ل ١ٜٝٓغسض ١ضد نسٜطاْٝا ايعظُٚ ،٢أتوس عًو٢
طأ إٔ أٚنٓٗا ِٜنإ ٜكٛل عًُٝات نالل فازع ٚأفلاْطتإ ،نُوا اضوتٓتر أٜطو وا نوإٔ دٗوٛل
لعا ٜتو٘ ٚنسْافوو٘ االضووالَٞ

ٜوورى أثوس وا نووني أْصوواز املدزضوو ١ايعجُاْٝو ١ايكدميوو ١فشطو

نووٌ

اْطذِ متاَاو َع تٛدٗات املطًُني اير ٜٔتبٓٛا االفهاز ٚايُٓظِ االٚزٚن ١ٝاؿدٜجٚ ،١قد ا تتِ
َعًَٛاتوو٘ نووإٔ األملووإ سسضووٛا عًوو ٢فووصز ٠األزَوؤ ق ايدٚيوو ١ايعجُاْٝووٚ ،١فعًووٛا أقصووَ ٢ووا
ميهِٓٗ إلمتٝاٍ املٛاطٓني املطٝشٝني أ ٚاالٚزٚنٝني املعصٚيني ق نالل فازع .)17
أَووا زٜلٓايوود ٜٓٚلووت  ،)16 (Reginald Wingateايكا٥وود األعًوو ٢يًذووٝؼ املصووسٟ
ٚاؿانِ ايعاّ يًطٛلإ ،فكد اعتكد إٔ ٖٓايو فُٛع َٔ ١ايٛٗٝل املؤٜد ٜٔيألملوإ ٜطوٝطسٕٚ
عًوو ٢اؿهَٛوو ١ايعجُاْٝووٚ ،)14 ١يهوؤ نووإ ضواٜهظ عًوو ٢األ ووذٖ ،ووَ ٛوؤ خيػوو ٢ايتٗدٜوود
اإلضالَ ٞاير ٟنإ ٜج  ٙأٚنٓٗاٚ ِٜإٔ االتصواالت ايطوس ١ٜالضوُٝا عكو
إ

ٚتو ٍٛضواٜهظ

ايػووسم األٚضووط ووالٍ فصووٌ ايصووٝف ،قوود تهجفووت نووني ايكٓصووً ١ٝايربٜطاْٝووٚ ،١دٗووات

زمس ١ٝأ وسٚ ٣قوَٝٛني عوسب َٓاتوس ٜٔيالضوتكالٍ عوال ٠ٚعًو ٢ذيوو ،اضوتُس ايربٜطوإْٛٝ
نتبالٍ ايسضاَ ٌ٥ساضالت سطنيَ -هُاَٖ ،)91 )ٕٛع ايػسٜف سطني ،فُٝا ٜتعًول نٗوؤال٤
ايكَٝٛني ٚندا ١ٜايجٛز ٠ايعسن.)90 ١ٝ
تًكت ايكٝال ٠ايربٜطاْ ١ٝق ايكواٖس ٠والٍ غوٗس ٟتػوس ٜٔاألٚ ٍٚتػوس ٜٔايجواْ،ّ0401 ٞ
تكازٜس عٔ تطًٌ أٚنٓٗا َٔ ِٜضٛز ١ٜا
ايسع

غب٘ دصٜس ٠ضٓٝاٚ ٤اؿذاش ،فٗٝذوت ٖور ٙاملعًَٛو١

ق ْفٛع َ ٛف ٞاؿه ١َٛايربٜطاْٛ ،١ٝفاو َؤ تٗدٜود أٚنٓٗوا ِٜيًعالقو ١ايكاُ٥وَ ١وع
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ايػسٜف فكد نإ عً ٢نعد نطع نًَٛٝرات َٔ املد ١ٜٓاملٓٛز َٔٚ ٠عدل َٔ األَوانٔ األنجوس
قداض ١ق اإلضالّ قبٌ إٔ جيرب ٙايػسٜف سطني عً ٢ايسس ٚ ،ٌٝنًغ اـرب َطاَع ايربٜطاْٝني
عٔ طسٜل عبداهلل انٔ ايػوسٜف سطوني ٚٚتوٌ ورب اؿالثو ١ا

يٓودٕ ق  02تػوس ٜٔايجواْ،ٞ

ففطست اؿه ١َٛايربٜطاْ ١ٝزضاي ١عبداهلل املتعًك ١نطسل أٚنٓٗا ،ِٜنتعب عٔ ْٝو ١ايعوسب نود٤
ثٛزتِٗ ضد ايعجُاْٝني .)92
ٚعً ٢ايسمِ َٔ تًو ايعساق ،ٌٝإال إٔ اٚنٓٗوا ِٜقود ألوص عُوالو َُٗواو ٚنوب وا ق ضوٛز١ٜ
َٔ الٍ تٝ ٛف ايٓػا ايصشف ٞـدَ ١املصاحل االملاْٝو ،١فكود ضواِٖ ق تأضوٝظ توشٝف١
ايػسم ق لَػلٚ ،اييت ٚتًت ا
ْطوخٚ )91 ١قوود ذنوس غووهٝ

تدا َٜٞٛ ٍٚتساٚأل نني ضوت ١آالف ا

اثوين عػوس أيوف

أزضوالٕ ق ضو ت٘ ايراتٝوو ١إٔ االملوإ قوود أغوازٚا عًوو ٢األتووساى

نإْػا ٤تًو اؾسٜدٚ ٠ؼ ٚا ق ا تٝاز ايسداٍ ايرٜ ٜٔعٗود ٕٚايو ِٗٝنايكٝواّ نتأضٝطوٗا ٚنوإ
مجاٍ ناغا سوا ٍٚإقٓواع أزضوالٕ نايود  ٍٛق َػوسٚع تًوو اؾسٜود ٠ايويت ٜسٜودْٗٚا أسطؤ
دسٜد ٠عسنٚ ١ٝقد اعترز أزضالٕ عٔ ذيو َعتالو نعًٌٍ نج  ،٠يهٔ تودٜك٘ االملواْ ٞاٚنٓٗواِٜ
َازع لٚز ٙق اقٓاع٘ نايكب ،ٍٛعً ٢غس إٔ ال ٜد ٌ أزضالٕ ق إلازتٗا ٚإٔ ٜكتصس عًُ٘
عً ٢ؼسٜس املكاي ١اإلفتتاس ١ٝفكط .)99
ٚق ْٗاٜووو ١ايعووواّ  ،0401شٚلت ايٓػووواطات ايدعاٝ٥ووو ١اإلضوووالَ ١ٝألٚنٓٗوووا ِٜاملطوووؤٚيني
ايربٜطاْٝني ق ايكاٖس ٠عذ ١إضاف َٔ ١ٝأدوٌ َطواعدتِٗ عًو ٢إقٓواع سهَٛو ١يٓودٕ نوااليتصاّ
ٚايٛقٛف إ

داْ

غسٜف َه ،١فأ رت األ

 ٠نايعُوٌ عًو ٢تعصٜوص ؼايفٗوا َوع ايعوسب،

ٚنإ ايػسٜف سطني الٍ عًُ ١ٝاملساضالت َع َهُآَٖ ٕٛصعذاو نطب

اضتُساز ٚتٍٛ

أ بوواز َوؤ ضووٛز ١ٜعوؤ َتانعوو ١ايووٛاي ٞايعجُوواْ ٞمجوواٍ ناغووا قًتوو٘ ايكُعٝوو ١عوول ايكووَٝٛني
ايعسب ،فأند ايػسٜف عً ٢إثس ذيو ٚال ٘٥ايتاّ يربٜطاْٝا .)91
أَا فسْطا فكد لت ست ٢عاّ  ّ0401ق ؽط ٞأضٛأ أٖوٛاٍ اؿوسب املكدضو ١ايويت قالٖوا
اٚنٓٗاٜٚ ،ِٜعٛل ذيو ا

إٔ امللسب ايعسن ٞنإ أقٌ أُٖ ١ٝنهوج َؤ ايٓاسٝو ١االضوراتٝذ١ٝ

نايٓطب ١ألملاْٝا َكانٌ َصس ٚاهلٓدٚ ،عًو ٢ايوسمِ َؤ إٔ بواٍ أفسٜكٝوا قود مُوست نهتٝبوات
ايدعا ١ٜاؾٗال ١ٜايويت نوإ ٜصودزٖا َهتو
فسْطوا ناْوت ق سايوو ١تأٖو

اٚنٓٗوا ِٜنايًلو ١ايعسنٝو ١ألنجوس َؤ عواّ ،إال إٔ

قصو ٣ٛملبعووٛث ٞاؾٗوال االضوالَ ٞايوور ٜٔمواٚي ٕٛايتطووًٌ ا
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األَوٛز عًو ٢اٚنٓٗوا ِٜفأ ورت تٗوادِ

َطتعُساتٗا ،فطٝطست عً ٢أزاضٗٝا ٚؼٛيت يكًو

لعاٜت٘ ،فُٓر ندا ١ٜاؿسب نإ ٖٓاى سدٜح ق ايدٚا٥س ايفسْط ١ٝس ٍٛنٓاَ ٤طذد ق نازٜظ
عًْ ٢فك ١اؿه ،١َٛناعتبازٖا َبالز ٠يًتطأَ َوع ايكوٛات اإلضوالَ ١ٝايػوُاٍ أفسٜكٝو ١ايويت
تكاتووٌ ا

داْ و

ل ٍٚايٛفووام عًوو ٢اؾبٗوو ١ايلسنٝوو ،١يهوؤ اؿهَٛوو ١ايفسْطوو ١ٝقووسزت ايكٝوواّ

غط ٠ٛافطٌ ق ناْ ٕٛاال ٖٞٚ ،0401 ٍٚؽصٝذ وطُ ١٦أيف فسْو فسْطو ،ٞيبٓوا ٤إثوٓني
َٔ ايفٓالم ايهرب ٣ق َه ١املهسَ ١إلٜٛا ٤اؿذاز املطًُني ايكالَني َٔ امللسب ايعسن.)98 ٞ
ٚعً ٢ايسمِ َٔ تًو ايظسٚف ٚايتشدٜات متهٔ اٚنٓٗوا ِٜستو ٢نداٜو ١عواّ َ ّ0408ؤ
إْػا ٤ضوبع ٕٛمسفو ١أ بواز  َٚهتو

توشاق ق ايدٚيو ١ايعجُاْٝو ،١ضوٛا ٤نوإ ذيوو ةػوازن١

غخص َ٘ٓ ١ٝأ ٚنتٛتٝت٘ ٚتٛدٚ ،٘ٗٝناْوت املسانوص ايسٝ٥طو ١ٝايبعٝود ٠عؤ ايطوفاز ٠األملاْٝو ١ق
اضتاْبٜ ٍٛدٜسٖا قٓاتٌ أ ٚػاز أملإ ٚمنطوا ٕٜٛٚأ ٚأعطوا ٤ق سوصب اإلؼوال ٚايرقوٚ ،ٞق
نعض األسٝإ ضهإ قًَ ٕٛٝجكفٚ ،)97 ٕٛقد زاع ٢أٚنٓٗا ِٜنإٔ تؤضظ تًو املسانص ٚمسف
األ باز ق األَانٔ املصلق ١ق املدٕ قسب احملاٍ ايهب  ٠املػٗٛزٚ ،نإ نعض تًوو املسانوص
ةجان ١مطا ٤يٓػا داضٛض ٞأملاْ ،ٞنُا ٖ ٛاؾاٍ نايٓطب ١يكاعَ ١كتطف األ باز .)96
طسأل اٚنٓٗا ِٜق ندا ١ٜعاّ  0408فهس ٠ددٜود ٠تكطو ٞنإزضواٍ نعجو ١املاْٝو ١عجُاْٝو ١عؤ
طسٜل اؿذاش ا

اي َٔ ُٔٝأدٌ إقاََ ١سنص يًدعا ١ٜاالضالَ ١ٝاييت تطتٗدف إثاز ٠ايطٛلإ

ٚغووسم افسٜكٝووا ضوود ايٛفووام ،يهوؤ أْووٛز ناغووا

ٜهوؤ َؤٜووداو يتًووو ايفهووسٚ ،٠أ وورب املًشوول

ايعطهس ٟاالملاْ ٞق ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝق اؿوال ٟعػوس َؤ آذاز نوإٔ ضوفس ايبعجو ١االملاْٝو ١عورب
املد ١ٜٓاملٓٛزَٚ ٠ه ١املهسَ ١ضٝهَ ٕٛطتشٝالو ست ٢ق ٌ اؿساض ١ايعجُاْٚ ١ٝضٛف تتعوسض
سٝاتِٗ يًخطسٚ ،عً ٢ايسمِ َٔ تًو ايتشورٜسات متهؤ اٚنٓٗواَ ِٜؤ إقٓواع ايكٝوال ٠االملاْٝو١
ٚايعجُاْ َٔ ١ٝتٓفٝر َكرأل إزضاٍ ايبعج ١فكاّ نإ تٝاز فُٛع َٔ ١ايعطهسٜني األملإ يكٝالتٗا،
أنسشِٖ ايسا٥د ف ٕٛغتٛتصلٔ  )Von Stotzingenزٝ٥طاو يًبعجٚ ،١ايطوانط نوازٍ ْٛٝفًٝود
َ )Karl Neufeldطتػازاو يًبعج ١تسافكُٗا ٚسد ٠تل  َٔ ٠اؾٝؼ ايعجُاْ.)94 ٞ
ٚتًت ايبعج ١ق  28اذاز  ّ0408ا

لَػل نٓا٤م عً ٢أٚاَس َؤ نوسيني َٚؤ املٗواّ ايويت

ن ًفت نٗا تٛضٝع ايدعا ١ٜاؾٗال ١ٜق اؾصٜس ٠ايعسنٚ ١ٝإدسا ٤االتصاالت َع ايعٓاتس املعال١ٜ
يربٜطاْٝا ق إثٛٝنٝا ،نُا نىًف ايفٓ َٔ ٕٛٝأفسال ايبعج ١ق ساٍ ٚتوٛهلا ا
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يإلزضاٍ ايالضًه ٞق تٓعا ٤ألدٌ ادسا ٤االتصاالت َع ايكوٛات االملاْٝو ١ق غوسم افسٜكٝوا
ٚ ، )11عٓد ٚت ٍٛايبعج ١ا

ضٛز ١ٜنإ األَ فٝصٌ َتٛادداو ٖٓاى فشصٌ عًَ ٢عًَٛات

عٔ ْ ١ٝايبعج ١ناملسٚز عرب اؿذاش فوانًغ ٚايود ايػوسٜف سطوني نوريو ،فوامتِٓ ايػوسٜف تًوو
ايفستوو ١إلثبووات ٚال٥وو٘ يًربٜطوواْٝني  ٚؼوورٜسِٖ َوؤ عُووٌ املوواْٚ ٞغووٝو ق اؾصٜووس ٠ايعسنٝوو١
ٚغسق ٞافسٜكٝا ،فأنسم ا
ا

َهُاٖ ٕٛنٗرا ايػإٔٚٚ ،عد ٙنوإنال يٓودٕ ق سواٍ قود ّٚايبعجو١

اؿذاش .)10
قاّ مجاٍ ناغا نتأ

ؼسى ايبعج ١يلاٜو 2 ١اٜواز َؤ ايعواّ ْفطو٘ ،نعودَا أعًوِ ايػوسٜف

سطني سٛهلا ،طايب وا َٓو٘ ضوُإ ضوالَتٗا عٓود عبٛزٖوا أزاضو ٞاؿذواشٚ ،عًو ٢ايوسمِ َؤ
َٛقف ايػسٜف املعال  ٟإلدسا٤ات مجواٍ ناغوا ضود ايعوسب ق ضوٛز ،١ٜثوِ ازؼًوت ايبعجو١
عًووَ ٢ووق ايكطوواز عوورب تووشسا ٤اؿذوواش َووع ايٛسوود ٠ايعجُاْٝوو ١يهٓٗووا افرقووت عٓٗووا ٚتانعووت
طسٜكٗا عرب ضاسٌ ايبشس االقسٚ ،نإ َٔ املفرض نٗا إعال ٠االتصواٍ نايٛسود ٠ايعجُاْٝو١
ق اضفٌ ضاسٌ ايبشس االقسٚ ،االضتُساز قدَاو ست ٢ايٛت ٍٛا

اي ،ُٔٝيهٔ ق اـاَظ

َٔ سصٜسإ ٚ 0408عٓدَا نًلوت ايبعجوٜٓ ١بوع اْوديعت ايجوٛز ٠ايعسنٝو ١ق اؿذواش

)12

 ،فوتُهٔ

ْصف أعطا ٤ايبعج ١األملإ َٔ اهلسب ٚقتٌ آ س ٕٚعًٜ ٢د املٗامجني ايبد َٔٚ ،ٚايٛاضو
إٔ قًل ايػسٜف سطني َٔ قد ّٚايبعج ١االملاْٝو - ١ايعجُاْٝو ١قود سجو٘ عًو ٢إعوالٕ ايجوٛز ٠قبوٌ
عد ٠اضانٝع َٔ ايتازٜخ املتفل عًَ ٘ٝع يٓدٕ ٚست ٢قبٌ إٔ ٜتطًِ األضوًش ١ايويت ٚعدتو٘ نٗوا
نسٜطاْٝا َٓر ندا ١ٜايعاّ  ، )11 0408يرا فكد قطت ايجٛز ٠ايعسن ١ٝعً ٢اآلَاٍ األ

 ٠يًشسب

املكدضَٚ ،١جوٌ فػوٌ ايبعجو ١االملاْٝو ١األ و  ٠ايطوسن ١ايكاتوُ ١ملخططوات اٚنٓٗواٚ ،ِٜأثبوت
َبايلت٘ ق تكدٜس إَهاْ ١ٝلاأل ايدعا ١ٜاالملاْ ١ٝإلثاز ٠ايعسب ٚاملطًُني ضد ل ٍٚايٛفام .)19

احملوز الثالث
مصري الدعايد االملاىيد واحلسب املكدسد حتى عاو 1918و
ق ايٓٗا ١ٜفإٕ ايدعا ١ٜاألملاْ ١ٝاييت قالٖا أٚنٓٗواِٜ

ؼكول ايٓتوا٥ر املسدو ،٠ٛفكود نوإ

االفراض نإٔ اإلضالّ ٖ ٛايسانط املٛسد نني مجٝع ايطذٓا ٤املطًُني ق املاْٝا عً ٢ا تالف
اممِٗ ٚثكافاتِٗ ،افراضو وا اط٦واو ،فكود أغوازت ايتكودٜسات ايٛاقعٝو ١ا

ال َؤ
إٔ دوص ٤وا قًو ٝو

ايطووذٓا ،٤ايبووايغ عوودلِٖ سووٛاي ٞاثٓهوو ٞعػووس أيف واو ووالٍ اؿووسب  ،)11نوواْٛا عًوو ٢اضووتعدال
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يًسدوٛع ا

اؾبٗووات ،سٝووح

ٜووتِ إزضوواٍ ضوو0611 ٣ٛغووخذ ا

اضووتاْب ٍٛيًكتوواٍ عوواّ

 َٔٚ ، 0408األضباب األ س ٣يًفػٌ ٖو ٛتصواعد ايتوٛتس ٚاـوالف املطوتُس نوني أعطواَ ٤ؤ
سه ١َٛاالؼال ٚايرقَ ٞؤ دٗوٚ ١االملوإ َٚؤ نٝوِٓٗ اٚنٓٗواَ ِٜؤ دٗو ١أ وس ،)18 ٣سوٍٛ
تأٜٝد ايػسٜف سطوني يًشوسب امل كدضو ،١فوأْٛز ناغوا نوإ َستانو وا نػودَ ٠ؤ قواٚالت االملوإ
ايتكسب َٔ ايػسٜف سطنيٚ ،زفض فهس ٠إْػا ٤قٓصً ١ٝأملاْ ١ٝق دد ،٠نُا زفض َكرسات
االملإ يسغ ٠ٛايػسٜف سطني َٔ الٍ ازضواٍ األَوٛاٍ ٚاألضوًشٚ ،١سوَٛ ٍٛقوف األملوإ
فكد إْكطوُت آزاٗ٥وِ ا

قطوُني ،فاٚنٓٗواٚ ِٜايطوف فٓلٓٗواٚ ِٜم ٖوِ زأٚا نوإٔ ايفػوٌ ق

اؿص ٍٛعً ٢تأٜٝد ايػسٜف ق اؿسب َٔ غأْ٘ إٔ ٜكٛض نسْاَر ايٛسد ٠االضالَ ١ٝنػوهٌ
ناٌَ ،نُٓٝا زأ ٣آ س ٕٚنإٔ اهلابٝني ال ميهٔ االعتُال عًٚ ِٗٝإٔ لعُِٗ يٝظ يو٘ أُٖٝو١
َٔ ايٓاس ١ٝايطٝاض.)17 ١ٝ
نُا عًل اٚنٓٗا ِٜآَاالو عً ٢لعِ ايػسٜف سطني ،الضُٝا عٓدَا أند ي٘ األَ فٝصٌ ٚ
يإلؼالٜني لعِ ٚايد ٙيًشسب املكدضٚ ،١زةا نإ مافالو عٔ املساضالت ايطسَ ١ٜع نسٜطاْٝوا،
ٚعٔ األٖداف ايطس ١ٜاييت نإ خيفٗٝا االَ فٝصٌ عٓد قد َ٘ٚا

لَػول ٚاضوتاْب ،ٍٛفكود

ناْت َُٗت٘ ايطس ٖٞ ١ٜاالطالع عً ٢ق ٠ٛاؿسن ١ايعسن ١ٝق لَػل ،نعد إٔ أزضوًت مجعٝو١
ايعسن ١ٝايفتا ٠ا

اؿذاش زضاي ١إل باز ايػسٜف سطني إضتعدال ايعوسب ق ضوٛزٚ ١ٜايعوسام

ايكٝاّ نٛد٘ االؼالٜني ٚاؿص ٍٛعً ٢االضتكالٍ ،فكاّ فٝصٌ نكطع ايٛعٛل املصٜف ١ألٚنٓٗاِٜ
ٚيالؼالٜني ،نٓٛع َٔ قاٚي ١ايػسٜف إلشاي ١ايػهٛى ايعجُاْ ١ٝػاٖ٘ .)16
نُا إٔ اؿه ١َٛايعجُاْٚ ١ٝدٗوت اؿوسب املكدضو ١ا

ايودا ٌ أنجوس َؤ اـوازز ،فكود

سصدت أزٚاأل ايطهإ املطٝشٝني االتًٝني ق ايدٚي ١اير ٜٔاعتربِٖ نعض ايباسجني ضشاٜا
يًدعا ١ٜاالملاْ، )14 ١ٝنُا إٕ االضوتلالٍ ايطو ٤ٞيًشوسب املكدضوَ ١ؤ داْو

سهَٛو ١االؼوال

ٚايرقٚ ٞقً ١االعداَات اييت قواّ نٗوا مجواٍ ناغوا ضود ايكوَٝٛني ايعوسب ق ضوٛز ،١ٜقود
اعتربٖا ايهوج  ٕٚضٝاضو ١عجُاْٝوَ ١ودَس ٠أهلبوت ايوسأ ٟايعواّ ايعسنوٚ ٞلفعتو٘ يًتُوسلَٚ ،ؤ
املٓتكد ٜٔيتًو ايطٝاض ٖٛ ١قُد فسٜد نو

)81

ايور ٟنوإ َتعاْٚو وا َوع ٚنايو ١ا بواز ايػوسم

ٚنإ عً ٢اتصاٍ َع اٚن ٓٗاٚ ،ِٜقد أ رب ٙق إسد ٣قالثات٘ َع٘ عًً ٢ف ١ٝايجوٛز ٠ايعسنٝو١
 ،0408قا٥الو:
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وز املستشسق ماكس فوٌ أو يهايه يف الدعايد األملاىيد للحسب املكدسد )429(................1918 - 1915
أل إٕ االَرباطٛز ١ٜايعجُاْ ١ٝال ميهٔ إٔ تبك ٢عً ٢قٝد اؿٝاَ ٠ا
فعٌ االؼال اؾسَاْ ، )80 ٞمما ٜطُ

ٜٚتٝ

تعد تستٝ

ْفطٗا نُا

يهٌ دٓظ َٔ األدٓاع املختًف ١فٗٝا ممازض١

اؿهِ ايرات ٞايدا ً ٞاـاص ن٘أل .)82
ٚعً ٢اؾبٗ ١املصس ١ٜفػًت احملاٚالت االملاْ ١ٝق مجوع ايعجُواْٝني ٚايوٛطٓٝني املصوسٜني
ٚعباع سًُ ٞق َعطهس ٚاسد ،نُا اْػلٌ املصس ٕٜٛق املٓف ٢غالفاتِٗ ضد نعطِٗ أنجس
َٔ اْػلاهلِ نته ٜٔٛنتًَٛ ١سد ٠ضد نسٜطاْٝاٚ ،قد عباس غانٓلس ايرْ ٟاب عؤ اٚنٓٗوا ِٜق
تسأع ٚناي ١أ بواز ايػوسم ق نوسيني ،نطوخس ١ٜالذعوٚٚ ١توفِٗ نوو ألاملتعطػوني يًُواٍأل ،نُوا
عذص االملإ عٔ إْػاْٛ ٤ا ٠يجٛزَ ٠طوًش ١لا وٌ َصوس ،إذ

ٜتُهٓوٛا َؤ اٜصواٍ األضوًش١

ٚاير ا٥س إي.)81 ِٗٝ
أَا نعجْٝ ١دزَاٜس ا

أفلاْطتإ إلقٓاع أَ ٖا سبٝ

ؼكٝوول األٖووداف املسدوو ،٠ٛفبعوود ايٛتوو ٍٛا
ٚ ،ّ 0401ضط تسسٝ
سبٝ

نانووٌ عاتووُ ١افلاْطووتإ ق  2تػووس ٜٔاالٍٚ

َٔ قبوٌ اؾايٝو ١ايعجُاْٝوَ ١وع سوساع ايػوسف األفلوإ ،ايتكوت ايبعجو١

اهلل اـاض ع يًطٝال ٠االلًٝص ،١ٜيهٔ َكانًت٘ يٓٝودزَاٜس إتطوُت نوايفتٛز ٚ

يًٛقٛف ا
ا

هلل يًٗذ ّٛعً ٢اهلٓد فًِ تفًو ق

داْ

إٜسإ ثِ ا

ُٜبود ََوٝالو

أ ٟطسف ق اؿسب ،فاتط يٓٝدزَاٜس سكٝكَٛ ١قوف أفلاْطوتإ ،فسدوع
ايعسام ،ل ٕٚؼكٝل اهلدف اؾٖٛس ٟيًبعج.)89 ١

ٚذيو ٜعين إٔ إعالٕ اؾٗال قد فػٌ ق إٔ ٜٛسد نًُ ١املطًُني ًف ايدٚي ١ايعجُاْ١ٝ
ٚأملاْٝا ضد ل ٍٚايٛفامٚ ،

تفً ْ إ اؿسب ق إذان ١ايعٓاتس املتبا ١ٜٓق املٓاطل املختًفو١

َٔ ايدٚي ١ايعجُاْ ،١ٝنٌ عً ٢ايعهظ ألت ا

ٝب ١أٌَ ايػعٛب م ايعجُاْٝو ١ايويت ناْوت

متازع سهُاو ذاتٝواو ٚأزالت اإلنكوا ٤عًٝو٘ أ ٚشٜوالْ ٠طاقوْ٘ٚ ،كًو٘ ا
ا ضتكالٍ ناٌَٚ ،

سهوِ ذاتوَ ٞػوسٚع أٚ

تػأ ايد  ٍٛق اؿسب ؼت قٝالَ ٠سنص ١ٜعجُاْ.)81 ١ٝ

أل ٣نٌ ذيو ق ايٓٗا ١ٜا

إٔ تكسز ٚشاز ٠اؿسب االملاْ ١ٝق نواْ ٕٛاألٚ 0408 ٍٚضوع

سد يدعاٜو ١يًشوسب املكدضو ١ق َعطوهسات األضوس ٣املطوًُني ،نُوا أتودزت ناإلتفوام َوع
ايكٝال ٠ايعطهس ١ٜايعًٝا َسضَٛاو ٜكط ٞنإٔ ايدعا ١ٜق نال املعطهس ٜٔجي

إٔ تتٛقفٚ ،نعد

ضالّ َٓفصٌ نني املاْٝا ٚزٚضٝا عاّ  ،)88 ّ0407تدز ق أملاْٝا تكُٝٝاو ددٜوداو ملطوأي ١ايدعاٜو١
يًشسب املكدضْ ،١ذ ق دص َ٘ٓ ٤عً:٢
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( .................)434وز املستشسق ماكس فوٌ أو يهايه يف الدعايد األملاىيد للحسب املكدسد 1918 - 1915
أل أٚي٦و اير ٜٔلزضٛا تازٜخ اؿسب َٓر ل  ٍٛسًفآ٥ا ايعجُاْٝني فٗٝاٜ ،دزن ٕٛدٝد او
إٔ االعالٕ ايسمس ٞيًشسب ق إضتاْبٍٛ

ٜطفس عٔ إْتفاض ١إضالَ ١ٝعاَٚ ،١ق ايٛقت

ذات٘ ال ميهٔ ألسد عً ٢لزا ١ٜنايػسم ٚتازٜخ غعب٘ إٔ ٜس ٣م ذيوأل .)87
ٜهؤ مجٝووع ايطوبا ٚاملطتػوواز ٜٔايعطوهسٜني األملووإ ايورٜ ٜٔعًُووَ ٕٛوع ايكووٛات

ٚ

املطووً ش ١ايعجُاْٝووَ ١كتووٓعني إشا ٤قُٝوو ١أ ٚسهُوو ١إطووالم ايعٓووإ يًشووسب املكدضوو ١ضوود لٍٚ
ايٛفامٚ ،قد اعتربٖا ايهج َوِٓٗ َطوٝع ١يًكوٚ ٣ٛاملوٛازل ايكٝاُوٚ ،١اعتكودٚا نأْٗوا ميهؤ إٔ
تأت ٞنٓتا٥ر عهطٚ ،١ٝ

ٜكتصوس ذيوو اإلْتكوال عًو ٢ايعطوهسٜني فشطو  ،نوٌ غوازنِٗ فٝو٘

عدل َٔ ايػخصٝات ايدنًَ ٛاض ١ٝق ايطفاز ٠األملاْ ١ٝق اضوتاْبٚ ٍٛأنوسشِٖ ايودنتٛز ٖوازٟ
ضووتٛزَس  (Harry Stuermerايوور ٟاْتكوود اٚنٓٗووا ِٜنػوودٚ ٠اعتوورب تًووو ايدعاٜوو ١يًشووسب
ةجان ١اضا ٠٤اضتلالٍ يإلضالّ ٚ ،أٚدص ضتٛزَس تًوو االْتكوالات ق عواّ  ّ0407نعود ؾ٥ٛو٘
ا

ضٜٛطسا  ،)86فكد نت

نتان وا نعٓٛإ عاَني َٔ اؿوسب ق ايكطوطٓطTow War )١ٝٓٝ

 ،)years in Constantinopleإتَِٗ ف ٘ٝأٚنٓٗاٚ ِٜشَال٥و٘ ناملطوؤٚي ١ٝاؾطو ١ُٝق إطوالم
ايعٓإ يًتعص

ايعٓٝف ضد قو ٣ٛايكواْٚ ٕٛايٓظواّ ٚاؿطواز ٚ ،٠أغواز ا

إٔ اٚنٓٗوا ِٜقود

قاّ نسسالت٘ ٚعٛث٘ ايعًُ ١ٝق ايبالل ايعسن ٚ ،١ٝأْفل اآلالف َٔ املازنوات َؤ دٝبو٘ اـواص
ٚاملالٜني َٔ األَٛاٍ ايسمس ١ٝيدعِ أٖٚاّ ناذنٚ ١لفع ايكبا ٌ٥م ٛاؾٗال .)84
عال اٚنٓٗا ِٜعً ٢إثس ذيو ا
اضووتاْبٍٛ

املاْٝا ق نداٜو ١عواّ  ،0407نعود إٔ غوعس نوإٔ ٚدوٛل ٙق

ٜعوود َُٗو وا نايٓطووب ١يعُووٌ ٚنايوو ١ا بوواز ايػووسم ايوويت اضووتُست ق ْػووس ايدعاٜوو١

االملاْ ١ٝزمِ املؤغسات اييت ليت عً ٢قسب اْهطواز ٖٚصميو ١املاْٝوا ق اؿوسبٚ ،فكود َوازع
الٍ املد ٠املتبك َٔ ١ٝاؿسب ،لٚزاو آ س متجٌ ناضوتكباٍ ايوٛطٓٝني ايعوسب ق املاْٝوا ٚأنوسشِٖ
توودٜك٘ غووهٝ

أزضووالٕ  )71ايوور ٟشاز نووسيني ق ايعوواّ ْفطوو٘ َٛفووداو َوؤ قبووٌ ٚشٜووس اؿسنٝوو١

ايعجُاْٝوو ١أْووٛز ناغووا ٚ ، )70قوود اضووتلٌ اٚنٓٗوواْ ِٜفووٛذَ ٙوؤ أدووٌ ايتُٗٝوود الضووتكباٍ أزضووالٕ
اضتكباالو سطٓاو أُٜٓا سٌ ق املاْٝا ضٛا ٤نإ ذيو ق نسيني أ ٚق املدٕ األ س.)72 ٣
ٚقد أغاز أزضالٕ ا

اؿفا ٠ٚاييت سظ ٞنٗا ق املاْٝا صٛتاو َٔ قبٌ اٚنٓٗا ،ِٜايرٟ

نإ ٜك ِٝي٘ املآلب ٜٚدعٛا ايٗٝا أتشان٘ َٔ األعٝإ األملإ ٚعًُواٚ ِٗ٥زدواٍ سهوَٛتِٗ،
ست ٢تاز ايهج ٜ ٜٔرلل ٕٚعً ٢أزضالٕ ق ايفٓدم ايور ٟأقواّ فٝو٘ ق نوسيني ،نُوا اْتودنت
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وز املستشسق ماكس فوٌ أو يهايه يف الدعايد األملاىيد للحسب املكدسد )431(................1918 - 1915
ٚشاز ٠اـازد ١ٝاالملاْٝو ١أسود نبواز َ ٛفٗٝوا ٜٚودع ٢زاٜؤ نوا )Rayne Payne ٜٔأل ور
ازضالٕ ق ضٝاسٜ ١طٛف نٗا عًَ ٢د ٕ املاْٝا َٔٚ ،تًو املدٕ نٛيْٝٛا اييت تعترب َطكط زأع
اٚنٓٗاٚ ،ِٜفٗٝا نٛٝت أ ٛت٘ ٚأنٓا ٤عَُٛتو٘ مموا ٖٝوأ ألٚنٓٗوا ِٜاملبايلو ١ق اضوتكباٍ أزضوالٕ،
ٚتكدمي٘ ا

زٝ٥ظ نًد ١ٜاملد ١ٜٓاير ٟأٖد ٣ألزضالٕ مجٝع تٛز َٓا س َد ١ٜٓنٛيْٝٛا .)71

ٚنإ ذيو دص٤او َٔ ايسعا ١ٜاييت سظ ٞنٗا أزضالٕ َٔ قبوٌ اؿهَٛو ١االملاْٝو ١ناعتبوازٙ
شعُٝو وا لزش ٜواو ٚعٓصووساو عسن ٝواو َُٗواو ملطوواْد ٠ايطٝاضوو ١ايعجُاْٝووٚ ١تكٜٛتٗووا ػووا ٙايووبالل ايعسنٝوو١
ٚغعٛنٗا ،فهإ أزضالٕ ٜصٚز املدٕ االملاْٜٚ ١ٝكانٌ نبواز املطوؤٚيني فٗٝوا ٜٓٚػوس املكواالت ق
ايصووشف االملاْٝووٜٚ ١صوودز ايهتٝبووات لاع ٝواو ا

تأٜٝوود املاْٝووا ،نُووا نووإ ٜٗووادِ ضٝاضوو ١لٍٚ

ايٛفام ايٛل ٟساثاو املطًُني عً ٢ايجٛز ٠ضدٖا .)79
َٚع اقراب ْٗا ١ٜاؿسب ايعامل ١ٝاالٚ

عاّ  ّ0406ليوت ْتوا٥ر ايدعاٜو ١اؾٗالٜو ١ايويت

أل ٣فٗٝا اٚنٓٗا ِٜلٚز وا زٝ٥طٝاو عً ٢فػًٗا ق ؼكٝل ايهج َٔ األٖداف املسد ،٠ٛفكد ػاٌٖ
أمً

املطًُني لع ٣ٛاؾٗال عً ٢ايسمِ َٔ املبايغ ايطا ١ً٥ايويت اضوتجُسٖا األملوإ ق ضوبٌٝ

إزضاٍ ايبعجات يتشسٜطِٗ عً ٢ايجٛز ٠ضد اؿًفا ،٤ا

داْ

ايدعا ١ٜاييت طبعت ق نسيني

ٚاضتاْب ٍٛنإغساف ٚتٛد ٘ٝاٚنٓٗاٚٚ ِٜناي ١أ باز ايػسمٚ ،نايسمِ َٔ إٔ نورٚز االْتفاضو١
االضالَ ١ٝايعاَ ١قد شُزعت يهٔ ايهج َٔ املطًُني ألزنٛا نأْٗا يٝطت ض ٣ٛعٌُ َتطافس
َوؤ قبووٌ املاْٝووا ٚايدٚيوو ١ايعجُاْٝوو ١قىصوود َوؤ ٚزا٥وو٘ شعصعووَ ١صوواحل اؿًفووا ٤ق َطووتعُساتِٗ
ٚإضعاف قدزاتِٗٚ ،ألدٌ ذيو ايعٌُ  ٚف عدل َٔ اـرباٚ ٤ايعًُا ٤األملإ ٚأنسشِٖ فٕٛ
اٚنٓٗاٚ ِٜشَالَ ٘٥جٌ ٖازمتإٚ ،آزْطت ٜان٘ رباتِٗ ،ألدٌ إثاز ٠أفهاز ايتعص

ٚايهساٖ١ٝ

ايد ،١ٜٝٓدَ١و ملصًش ١املاْٝا ق اؿسب ٚيٝظ نايطسٚز ٠دَ١و ملصاحل املطًُني .)71

اخلةاتةند:
تٛتٌ ايبشح ا

ايٓتا٥ر اآلت:١ٝ

 -إٕ َٔ أِٖ األضوباب ايويت لفعوت اٚنٓٗوا ِٜا

قاٚيو ١نطو

تأٜٝود ايػوسٜف سطوني

يًشووسب املكدضووٖ ،١وو ٛقٓاعتوو٘ ايهووب  ٠نووإٔ ذيووو ايتأٜٝوود ضٝطووٝف يتًووو اؿووسب
ٚيًتشايف ايعجُاْ ٞاالملاْ ٞتف ١ايكدض ١ٝنػهٌ أنورب ملوا ٜتُتوع نو٘ ايػوسٜف سطوني
َٔ َهاْ ١زٚس ١ٝيد ٣ايهج َٔ املطًُني ناعتباز ٙغسٜف َهو ١املهسَوَٚ ١ؤ ضوالي١
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( .................)432وز املستشسق ماكس فوٌ أو يهايه يف الدعايد األملاىيد للحسب املكدسد 1918 - 1915
ايٓيب قُد  ،iا

داْ

أُٖ ١ٝايػسٜف َٚهاْت٘ نني ايعسب يدفاع٘ عؤ سكوٛقِٗ

ايك ١َٝٛايتشسز.١ٜ
 زنص اٚنٓٗا ِٜعً ٢أُٖ ١ٝاضتلالٍ ايصشاف ١ايعسنٚ ١ٝاالضالَ ١ٝيٓػس ايدعاٜو ١االملاْٝو١ايعجُاْ ١ٝايداع ١ٝا

ايجٛز ٠ضد ل ٍٚايٛفام ٚايتخًذ َٔ سهُِٗٚ ،إْػاَ ٤سانوص

األ بواز ق املودٕ ايهووب  ٠املصلقو ١نايطوهإٚ ،نايتوواي ٞايتوأث عًو ٢انوورب عودل َوؤ
ايطووهإ َوؤ ووالٍ توورن ِٖ نووٛادبِٗ ايوودٜين ايوور ٟمووتِ عًوو ِٗٝاؾٗووال ضوود
أعداٚ ،ِٗ٥تٛسٝد تفٛفِٗ ًف ايطًطإ ايعجُاْ ٞنٛتف٘ ًٝف١و يًُطًُني.
 إٕ َبايل ١اٚنٓٗا ِٜق تكودٜس اَهاْٝو ١اضوتذان ١ايعوسب ٚاملطوًُني يًدعاٜو ١ايتشسٜطو١ٝاالمل اْٝوو ،١ألت ا

إْفووام ايهووج َوؤ األَووٛاٍ ٚاالَهاْووات إلْتوواز َووٛال ايدعاٜوو١

ٚاملٓػٛزات ٚإْػا ٤املسانص االضتخباز ١ٜاييت غهًت عب٦او نب او عً ٢ناٌٖ اؿهَٛو١
االملاْٝو ١ال ضوُٝا ٚشاز ٠اـازدٝو ،١يهٓٗوا اضووتطاعت ًول ايهوج َؤ االضووطسانات
اييت أضست ناملصاحل االقتصالٚ ١ٜايطٝاض ١ٝيد ٍٚايٛفام.
 إٕ اضتلالٍ االضالّ ق ضوب ٌٝاملصواحل ايطٝاضوٚ ١ٝاالقتصوالٚ ١ٜاؿسنٝو ١االملاْٝو ١نوإايطُ ١األنسش اييت اتطُت نٗا تٛدٗات املطتػسم االملاَْ ٞانظ ف ٕٛاٚنٓٗا ،ِٜفكد
اتطو َؤ والٍ لعاٜتو٘ اعتُوال ٙعًوو ٢اَهاْٝو ١اثواز ٠املػواعس ايدٜٝٓو ١ايويت ؼسنٗووا
ٚتاٜا اال ضالّ ايداع ١ٝا

ايدفاع عٔ ايبالل االضالَٚ ١ٝممتًهات املطوًُني ضود أٟ

مص ٚأ ٚاعتدا ٤أدٓيب.
 زموِ قوواٚالت اٚنٓٗووا ِٜيتطٜٛووع فهووس ٠اؾٗووال ـدَوو ١املصوواحل األملاْٝوو ١اال إ لعٛتوو٘ناْت تٓط ٟٛعً ٢تٓاقض نب أل ْٗوا لعو ٠ٛيًٛقوٛف ا

داْو

لٚيوَ ١طوٝش ١ٝضود

لٚيَ ١طٝش ١ٝأ س ٣مما ٜعين افسا فهس ٠اؾٗال اإلضالَ َٔ ٞأضاضٗا.
 زمِ عدّ قٝاّ اٚنٓٗا ِٜنسسً ١اا

داْ

ايعسام اال إ ػسن ١اؾٗال اإلضالَ ٞضد نسٜطاْٝا

ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝناْت قد طبكت نػهٌ نب ٖٓاى َٔ الٍ املعازى ضود

ايربٜطاْٝني نُٓٝا نإ ايعهظ َٖ ٛا سصٌ ق نالل ايػاّ ٚاؿذاش سٝح ثواز ايعوسب
ٖٓاى ضد ايعجُاْٝني ٚقاتً ٛا

داْ

نسٜطاْٝا َٓر اعوالٕ ايجوٛز ٠ايعسنٝو ١عواّ 0408

مما ٜعين فػٌ َػسٚع اٚنٓٗا ِٜق نالل ايػاّ ٚاؿذاش.
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)433(................1918 - 1915 وز املستشسق ماكس فوٌ أو يهايه يف الدعايد األملاىيد للحسب املكدسد
Abstract:
The German orientalist von Oppenheim was known for being a
diplomat and an archaeologist who had extensive knowledge of the situation
of the Arab and Islamic world and his connections with many political,
partisan and intellectual Arab and Islamic figures and gained the confidence
of the Emperor of Germany. Areas of influence and colonialism during the
most intense stages of the colonial competition prior to the First World War,
has been constantly called through his reports to exploit the feelings of
Muslims to fuel Islamic Jihad against the enemies of Germany, He was
called the "spiritual father of the Islamic Jihad." The British circles
described him as the "Caesar's spy" and caused his activities in the British
and French colonial circles. He was summoned at the outbreak of the First
World War to carry out German propaganda supporting the German
Ottoman alliance. The third axis focused on (the trip of Oppenheim to the
Levant 1915 to spread the German propaganda), and the third axis (the fate
of German propaganda and the Holy War until 1918).
اَؼ ايبشحٖٛ
ّ0681 شٛ متو01 يود قٚ ،ْٞآثواز أملوا

عواٚ َٞاضوًٛلنٚ  َطتػوسم:)0498 – 0681 ِٜنٓٗوإٚ اٛ) َانظ ف0)

سٜ اؿس٠ٌ نتذاز٥اٚ األٙعُسف أددالٚ ،١ْٝا االملاْٝٛيٛ ن١ٜٓ ق َد٤ نايجسا٠زٛٗ َػ١ٜلٜٛٗ ٍٛ ذات أىت١ً٥يعا
ِ َٔ الٍ اَتالنٗاٜنٓٗاٚ ا١ً٥ عا٠ نسشت غٗس،اللًُٝزت الٍ ايكسٕ ايطالع عػس يٛ فساْهف١ٜٓق َد
ٟ) ايرSal.Oppenheim jr.& Cie ٙغسناٚ ِٜنٓٗاُٚإ اًٝ َصسف ض٢ُ املط١ٝأسد أنرب املصازف املاي
أعذوٚ

 ايهتو٠٤ نكوساٙاٖوتِ َٓور توباٚ ،ٞهٝيٛايهواث

ٖ املور٢ِ عًوٜنٓٗواٚ ْػوأ ا، 0764 ّاضظ عوا

0641 ّ عوا١ أُٖٗوا زسًو،١وًُٝ ثِ قواّ نوسسالت ع،ْٕٛ لزع ايكا،ٞايػسق

نايكصذ اييت تصف ايعا

 ق نتواب١ٕ أسوداخ تًوو ايسسًوٚقود لٚ ،اهلٓودٚ ٞر ايعسنًٝاـٚ ايعسامٚ ١ٜزٛضٚ ٕيبٓا

ٗا اٝف

ٖذ

:ٓظسٜ دٜ يًُص،)رًٝضط ا اـٛإ َٔ ايبشس املتٛٓ نع١ٝ ايعسن١متت تسمجت٘ ا ايًلٚ ١ْٝ االملا١نايًل
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.p. 4 – 34.
(2) Sean McMeekin, The Berlin – Baghdad Express: The Ottoman empire and Germany’s
bid for world power, Penguin Books Ltd, London, 2010, p. 192.
اٖووتِ ظُووعٚ ،َٓٗووا ايعووسامٚ ٞ املػووسم ايعسنوو٤ قوواّ نووسسالت ق ازدوواْٞ َطتػووسم أملووا:تصٜزٛ) نسْٗووازل َوو1)
ِٖضاٚ ،٠ ق ايكاٖس١ٜ املصس١ٝٓطٛ اي١ يًُهتبْٞاألَني االملا
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1918 - 1915  وز املستشسق ماكس فوٌ أو يهايه يف الدعايد األملاىيد للحسب املكدسد.................)434(
عٚ ملػوس،زٛ اـوانٟالٚ ١ ق َٓطكو١وٝايعسنٚ ١وٜس ايهسل٥ ايعػوا٤ لعوِ زؤضوا٢ٍ عًوِٛ ق اؿصٜنٓٗاَٚع ا
:ٓظسٜ دٜ يًُص،0402 -0400 د نسيني – نلدالٜ سد١ضه
Donald M. Mckal, Germany and the Arab Qustion Before World War I, The Historian, Vol.
59, No. 2, Wiley, New York, 1997, p. 316.
(4) Donald M. Mckale, German policy toward the Sharif of Mecca 1914–1916, The
Historian, Vol. 55, No. 2, Wiley, New York, 1993, p. 306.
(5) 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. 192.
(6) Sean McMeekin, Op. Cit, p. 192.
ٞ قُود عًوٟد املصوس٥د ايكاٝ سفٖٛٚ ،٠يد ق ايكاٖسٚ ْٞ عجُاٞاضٝ ض:)0420 -0681 ِ ناغاًٝد سٝ) ضع7)
لٛقوع الهلوا نٓوٚٚ ،)0408 – 0402 َٞ نوني عوا١وْٝ ايعجُا١َوٛايصدز األعظوِ يًشه

َٓص

ٛ ت،ناغا

ّ أقد، ٚ اال١ٝ اؿسب ايعامل١ْٝ ايعجُا١يٍٚ ايدٛ  إال أْ٘ عسف ةع ازضت٘ يد،ْٞ – االملاْٞايتشايف ايعجُا
،0420 َّوا عواٚوٌ ق زٝ أمت،٘وٜ زأٝا تلوٛ اضوتطاعٞايرقوٚ  االؼوال١وٝ مجع٤ إال إٔ أعطا١ االضتكاي٢ًع
:ٓظسٜ دٜيًُص
.469  ص،0481 ،٠ ايكاٖس،ٍل مسناٝ قُد غف: إغساف،٠طسٝ امل١ٝ ايعسن١عٛضٛ امل، َؤيفني١عُٛف
(8) Sean McMeekin, The Ottoman Endgame , Penguin press, New York, 2015, p. 204.
(9) Donald M. Mckale, German policy … , p.p. 307 – 308.
(10) Quoted in: McMeekin, The Ottoman Endgame, p. 205 ; Sean McMeekin, Jihad-cumZionism-Leninism: Overthrowing the World, German-Style, Historically Speaking,
Vol. 12, Number. 3, Boston, Massachusetts, 2011, p. 5.
(11) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 195.
(12) Ibid, p. 196.
(13) Ibid, p. 197.
(14) Ibid, p. 196.
(15) Quoted in: Ibid, p. 198.
(16) Isaiah Friedman, British pan-Arab Policy 1910- 1922, Transaction publishers, New
jersey, 2010 , p. 47.
(17) McMeekin, The Berlin – Baghdad …, p. 198.
(18) Ibid, p. 199.
(19) M. Mckale, war by revolution … , p. 110.
(20) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 199.
(21) Malcolm Brown, T. E. Lawrence in war and peace, Greenhill books, London, 2005, p.
102.
.016 ص،2117 ،تٚ  ن، ايفسات،ٜٔايعػسٚ االضالّ ق ايكسْني ايتاضع عػسٚ اْٝ أملا،ٛٓف ضٚ) عبد ايسؤ22
(23) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 200.
(24) M. Mckale, German policy … , p. 309.
(25) M.Mckale, war by revolution... , p. 111.
.011  ص، املصدز ايطانل،ٛٓف ضٚ) عبد ايسؤ28)
:١ تسمجو،١وْٝ ايعجُا١يوٚ ق ايد١ٝضوٛاؾاضٚ  االضوتخبازات: ١وٝيبٓإ ق اؿوسب ايعاملٚ ١ٜزٛ ض،ص نوٜ( عص27)
.221  ص،ّ0411 ،تٚ  ن،ْٞداَٝ فؤال
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وز املستشسق ماكس فوٌ أو يهايه يف الدعايد األملاىيد للحسب املكدسد )435(................1918 - 1915
) )26املصدز ْفط٘ ،ص .228
(29) M.Mckale, war by revolution... , p. 112.
) )11عبد ايسؤٚف ضٓ ،ٛاملصدز ايطبل ،ص ص .010 – 011
(31) M.Mckale, war by revolution... , p. 156.
(32) Ibid, p. 157.
(33) Timothy J. Paris, In defence of Britains middle eastern empire : a life of sir Gilbert
Clayton, Sussex academic press, London, 2016, p. 36.
(34) 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.
(35) Donald Bloxham, The great game of genocide: imperialism, nationalism, and the
destruction of the ottoman Armenians, Oxford , 2005, p. 119.
)َ )18ووازى ضوواٜهظ ٚ :)0404 -0674يوود ق َٓطكوو ١ضووًٝدَ  )Sledmereق َكاطعووٜ ١ووٛزى  )Yorkق
الًرا ٖٛٚ ،االنٔ ايٛسٝد يًطٝد تات ٕٛضاٜهظ ٚ )Tatton Syekesايطٝد ٠دٝطٝها نسٜطتٓٝا Jessica
ٚ ،)Christinaقد تًك ٢تعً ُ٘ٝاالٚي ٞق َد ١ٜٓضًٝدَ ٚ ،ضافس َع ٚايد ٙا

َصس عاّ  ،ّ0666يًُصٜد

ٜٓظس:
Shane Leslie, Mark Sykes: His life and Letters , London, 1923, p.p. 1-2.
(37) M.Mckale, war by revolution... , p. 159.
) )16زٜلٓايد ٜٓٚلت  :)0411-0680ا تع َٔ ٘ٓٝٝقبٌ ٚشاز ٠اؿسب ايربٜطاْ ١ٝقا٥داو يًذٝؼ املصسٚ ٟسانُاو
عاَ وا يًطٛلإٚ ،ناْت سٝات٘ املٗٓ ١ٝنايهاَوٌ عبواز ٠عؤ دَو ١عطوهس ١ٜق ايػوسمٚ ،نػوهٌ زٝ٥طو ٞق
االضتخبازات ايعطهس ،١ٜيًُصٜد ٜٓظس:
لٜفٝد ف سَٚهنيْٗ ،ا ١ٜايدٚي ١ايعجُاْٚ ١ٝتػه ٌٝايػسم األٚضط ،تسمجٚ :١ض ِٝسطٔ عبد ،ٚنلدال،ّ2101 ،
ص .76
(39) M.Mckale, War by revolution... , p. 160.
) )91عٓدَا ل ًت ايدٚي ١ايعجُاْ ١ٝق تػس ٜٔايجاْ ،ّ0409 ٞاٖتِ االلًٝوص نطوسٚز ٠فوت نواب املفاٚضوات َوع
ايػسٜف سطني ٚاضتلال ٍ ايتٛتس ايكا ِ٥نٚ ٘ٓٝنني ايدٚيو ١ايعجُاْٝو ،١فكود أتودز نتػوٓس ايور ٟعوني ٚشٜوس وا
يًشسن ١ٝايربٜطاْ ١ٝعٓد اْدالع اؿسب ،اٚاَس ٙق االضتفطاز عٔ َٛقف ايػسٜف سطني ،اثس ل  ٍٛايدٍٚ
ايعجُاْٝوو ١اؿووسب ا

داْ و

املاْٝووا ،فأنوود ٣ايػووسٜف ايوورٟ

مبوور ل وو ٍٛايدٚيوو ١ايعجُاْٝوو ١اؿووسب،

اضتعدالٚ ٙزمبت٘ يًتعاَ ٕٚع نسٜطاْٝا ٚذيوو عًو ٢يطوإ لًو٘ عبود اهلل ،غوسٜط ١قاٜو ١نسٜطاْٝوا ملصواحل
ايعا ١ً٥اهلابَ ١ٝع تعٗد ط ٞنريو ،فًِ متاْع نسٜطاْٝاٚ ،أنًلت ايطًط ١ايربٜطاْ ١ٝق ايكاٖس ٠عبود اهلل
َٛافكتٗا عً ٢ايتعٗد ٚلعِ ايعسب ضد أ ٟاعتدا ٤ازدٚ ،ٞعدّ ايتد ٌ ق غؤ ٕٚاؿذاش ايدا ً،١ٝ
ٚاضتعدال نسٜطاْٝا يًٛقٛف ا

داْ

ايػسٜف ،عٓد َباٜعت٘ ناـالفٚ ،١قد نكٝوت تًوو املساضوالت ضوس١ٜ

عًوو ٢ايعجُوواْٝني عًوو ٢ايووسمِ َوؤ َووساقبتِٗ ملكووانالت عبوود اهلل -نتػووٓس ق ايكوواٖسٚ ،٠قوود تٛدووت تًووو
االتصاالت ناملساضالت اييت لازت نوني ايػوسٜف سطوني  ٚايربٜطوآْٖ ٞوسَ ٟهُواَٖ ٕٛؤ 09متوٛش 0401
ست ٢آذاز  ،0408يًُصٜد ٜٓظس :
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نًٝ

ضعٛل ايفٛاش ،املساضالت املتبالي ١نني ايػسٜف سطني ٚايعجُاْٝني  0406 -0416لزاض ١ؼً ،١ًٝٝلَ .وو،

 ،ّ0447ص .001
(41) M.Mckale, War by revolution... , p. 162.
(42) Ibid, p. 163.
(43) Salvador Oberhaus, Deutsche propaganda im orient während des ersten weltkrieges,
Magister thesis, Universität Düsseldorf , 2002, S. 63.
) )99األَ غه ٝأزضالٕ ،ض  ٠ذات ،١ٝلاز ايطًٝع ،١ن ٚت ،ّ0484 ،ص .084
(45) M.Mckale, War by revolution... , p. 165.
(46) McMeekin, The Berlin – Baghdad … , p. 289.
) )97عبد ايسؤٚف ضٓ ،ٛاملصدز ايطانل ،ص .010
)َ )96كتطف األ باز :اْػأت ق ضاس ١ايربز ق ن ٚت ٖٞٚ ،نٓاَ ٤د ً٘ تل يهٓ٘ ٜتطع ق ايدا ٌ ،اقاَٛا
ٚضط٘ َا٥د ٠طٚ ١ًٜٛتفٛا عًٗٝا اؾسا٥د ٚاجملالت ٚشٜٛٓا ددزاْٗا ة٦ات ايسض ّٛإلَرباطٛز املاْٝا ٚايُٓطا،
ٚضًطإ ايدٚي ١ايعجُاْٚ ،١ٝقا٥د اؾٝؼ ايسانع ايعجُواْٚ ،ٞم ٖوا َؤ ًَصوكات املعوازى ٚاالْتصوازات،
ٚافتت َكتطف اال باز ق  َٔ 24غٗس آب ٚ ،0401عٗدٚا نإلازت٘ ا

أسد ايب ٚتوٝني املعوسٚفني ةٛاالتو٘

ؿصب االؼال ٚايرق ٖٛٚ ٞقُد افٓد ٟايسٜظٚ ،نس ٥اض ١اسد اؾٛاضوٝظ االملوإ ق نو ٚت ٖٚو ٛنوازٍ
ٖٛنٌٚ ،قد اضتُس ذيو ايٓال ٟأ ٚايكاع ١ست ٢آ س اؿسب ايعامل ١ٝاال ، ٚيًُصٜد ٜٓظس:
عصٜص نو ،املصدز ايطانل ،ص .242
(49) McMeekin , The Berlin – Baghdad... , p. 308.
(50) Lawrence James, The golden warrior: The Life and Legend of Lawrence of Arabia,
Hachette digital , London, 2005, p. 93.
(51) M.Mckale, war by revolution... , p. 167.
) )12ايجٛز ٠ايعسن ١ٝايهربٚ :٣ذنس آ س ٕٚأْٗوا اْوديعت ق  01سصٜوسإ  ،0408نعود إٔ ْوٛل ٟيصوال ٠ايفذوس ق
َطذد َه ١املهسَٚ ،١قد ا ا تٝاز تًو ايًش ظ َٔ ١قبٌ ايػوسٜف سطوني نؤ عًو،ٞالْطالم ايجوٛز ٠ضود
ايطًط ١ايعجُاْ ١ٝق اؿذاش ،فكد أ ر نٓدقٝت٘ ٚذٖ

مْ ٛافر ٠نٝت٘ ٚاطًل زتاتٚ ١اسد ٠اغاز ٠ألْصازٙ

نإْدالع ايجٛزٚ ،٠عً ٢ايسمِ َٔ تٛقعات ايكٝال ٠ايعجُاْ ١ٝعدٚخ متسل ٚازضاهلا يًتعصٜصات ؼطوباو يوريو
اال إ االعالٕ ع ٓٗا نإ َفاد٦او ٚعً ٢سني مسٚ ،٠قد ل ق ادباز اؿاَٝوات ايعجُاْٝو ١ق نوٌ َؤ َهو١
ٚددٚ ٠ايطا٥ف ٚاملد ١ٜٓاملٓٛز ٠عً ٢االضتطالّٚ ،أعام نػهٌ نب ؼوسى ايكوٛات ايعجُاْٝو ١املٗودل ٠يو٘،
عٔ طسٜل تدَ دص َٔ ٤ط ايطه ١اؿدٜد َٔ املد ١ٜٓاملٓٛز ٠ا ايػُاٍ يًُصٜد ٜٓظس :
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 12.
(53) M.Mckale, War by revolution, p. 168.
(54) McMeekin, The Berlin – Baghdad... , p. 312.
(55) David Motadel, Islam and the European empires, Oxford university press, Oxford,
2014, p. 249.
(56) Gabriel Yonan, Lest we perish A forgotten holocaust: The Extermination of the
Christian Assyrians in Turkey and Persia, 1996, p. 96.
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(57) J. Paris, Op. Cit, p. 37.
) )16ايفٛاش ،املصدز ايطانل ،ص .028
(59) Yonan, Op. Cit, p. 98.
) )81قُد فسٜد نوو ٚ :) 0404 -0686يود ق َدٜٓو ١ايكواٖس ٠املصوسْ ،١ٜواٍ غوٗد ٠اؿكوٛم عواّ  ،0667نوإ
تدٜكاو قُٝاو يصع ِٝاؿصب ايٛطين املصسَ ٟصطف ٢ناٌَٚ ،قد اتب شعُٝاو يًشصب ايٛطين نعد ٚفا٠
ناٌَ عاّ  ،ّ0417يًُصٜد ٜٓظس :
عبد ايسقٔ ايسافع ،ٞقُد فسٜد زَص اال الص ٚايتطش ١ٝتازٜخ َصوس ايكوَ َٞٛؤ ضوٓ،)ّ0404 – 0416 ١
لاز املعووازف ،ايكوواٖس ،٠ل .ت ،ص ص  24 - 21؛ زفعووت ايطووعٝد ،قُوود فسٜوود املٛقووف ٚاملأضووا ٠زؤٜوو١
عصس ،١ٜايداز املصس ١ٜايعاَ ١يًهتاب ،ّ0440 ،ص .89
) )80اؾسَإ ٖ ٛاضِ ايكبا ٌ٥اييت ضهٓت دسَاْٝا أ ٟباٍ غسق ٞاٚزٚنا َٓر َا قبٌ املٝالل ٚتسنت امسٗوا
يًبالل االملاْ ١ٝاييت ال تصاٍ تعسب نٗرا االضِ ٜٚ Germanieعتكد إ تًو ايكبا٥وٌ ٖوادست َؤ موسب
آضٝا ٚناْت تتهًِ يلَ ١ػتك َٔ ١ايًلات اهلٓد - ١ٜاالٚزٚنَٚ ،١ٝع ٗٛز املطٝش ١ٝق اٚزٚنا أ رت تًو
ايكبا٥ووٌ تٓكطووِ ا

فصووا ٌ٥قَٝٛووَ ١جووٌ :االملووإ ،االضووهٓدٜٓاف ،ٕٛٝايلٓووداي ،ٕٛٝايتْٝٛوو ،ٕٛايفساْهٝوو،ٕٛ

ايكٛط ،ٕٛٝاالْهًٛضانطو ،ٕٛايبٛزماْود ،ٕٜٛايفالَٓهٝوٚ ،ٕٛايٓٛزَاْودٚ ،ٕٜٛنوإ َعظُٗوِ قود غوهٌ
طساو عً ٢االَرباطٛز ١ٜايسَٚاْ ،١ٝأَا ق ايعصس اؿودٜح فوإٕ ايكَٝٛو ١اؾسَاْٝو ١قود الت لٚزاو َُٗواو ق
تٛسٝد املاْٝا عاّ  ّ 0670- 0671نكٝال ٠اٚت ٛفو ٕٛنطوُازى نعود اْتصوازٖا عًو ٢االَرباطٛزٜو ١ايفسْطو،١ٝ
يًُصٜد ٜٓظس :
َطعٛل اـْٛد ،املٛضٛع ١ايتازخي ١ٝاؾلساف ،١ٝز ،1ن ٚت ،0449 ،ص .61
(62) 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.
) )81عبد ايسؤٚف ضٓ ،ٛاملصدز ايطانل ،ص .024
) )89فسٜتص مسٚنا ،زداٍ َٚسانص ق ٣ٛق نالل ايػسم ،تسمج :١فازٚم اؿسٜس ،ٟزَ ،0طبع ١عصواّ ،نلودال،
 ،0474ص ص.4 - 6
) )81ألٜوح  ٚا ٟأٜوف نٓٝوسٚش ،ايعوسام :لزاضو ١ق عالقاتو٘ اـازدٝوٚ ١تطٛزاتو٘ ايدا ًٝوو ،0471-0401 ١ز،0
تسمج :١عبد اجملٝد سطٝ

ايكٝط ،ٞايداز ايعسن ١ٝيًُٛضٛعات ،ن ٚت ،0464 ،ص.66

) )88قوواّ ذيووو ايطووالّ عًوو ٢اثووس قٝوواّ ثووٛز ٠تػووس ٜٔاال ٍٚانتووٛنس)  ّ0407االغووران ١ٝق زٚضووٝا نصعاَوو١
ايػٛٝع ٞايسٚض ٞفاللمي يٝوٓنيٚ ،قود اْوديعت تًوو ايجوٛز ٠نتطوٗٚ ٌٝاضوع َؤ املاْٝواٚ ،متهؤ يٝوٓني َؤ
تػه ٌٝسه ١َٛثٛز ١ٜددٜد ٠ق  7تػس ٜٔايجواْٚ ،0407 ٞاتودزت تًوو اؿهَٛو ١قوساز ايطوالّ) ايورٟ
لعت ف ٘ٝمجٝع ايد ٍٚإلٜكاف اؿسب ٚايبد ٤ناملفاٚضات ايطوًُ ،١ٝفوتِ اعوالٕ اهلدْو ١ايسٚضو ١ٝاالملاْٝو١
املُٗد ٠يعكد َؤمتس ايصً  ،يًُصٜد ٜٓظس:
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فوازٚم تواحل ايعُووس ،ثوٛز ٠انتووٛنس ايبًػوف ١ٝيووو ٚ 0407تاث اتٗوا ق أٚزٚنووا -تسنٝوا -ايعووسام ق ضو ٤ٛايٛثووا٥ل
ايربٜطاْ ،١ٝن ٚت ،ّ2101 ،ص  21؛ عً ٞتب  ،ايطٝاض ١ايدٚي ١ٝنني اؿسنني ايعواملٝتني ،)0414-0409
لاز املٌٓٗ ايًبٓاَْ – ٞهتب ١زأع ايٓبع ،ن ٚت ،2111 ،ص .17
(67) Quoted in: Yonan, Op. Cit, p. 97.
(68) 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.
(69) Harry Stuermer, Two war years in Constantinople: Sketches of German and young
Turkish ethics and politics, New york, 1917, p.p. 134 – 135.
) )71غه ٝأزضالٕ  :)0498 – 0684نات ٚألَٚ ٜفهس يبٓاْٚ ٞيودَ ق قصوب ١ايػوٜٛفات َؤ دبوٌ يبٓوإ
عاّ ٚ ّ 0684ايد ٖٛ ٙاالَ قٛل نٔ االَ سطٔ نٔ االَ ْٜٛظ األزضالْ ٞايور ٟتوٛق عواّ ،0667
لزع غهٝ

ٖٚ ٛا ْ ٙٛطٝ

ق َدزض ١اؿهُ ١املاز ١ْٝٚق ن ٚت َٓور عواّ ٚ ّ0674تعًوِ فٗٝوا ايًلو١

ايفسْطَٓٚ ،١ٝر سداث ١ضوٓ٘ نوإ غواعس وا ٚالٜبو وا فكود ْػوس عواّ  ّ0667اؾوص ٤االَ ٍٚؤ لٜٛاْو٘ ايػوعسٟ
ايبانٛزٚ )٠نإ يد َٔ ٜ٘ايعُس ضبع ١عػس ٠ضٓ ،١موالز ا

اضوتاْبٚ ٍٛق طسٜكو٘ ايٗٝوا َوس ةصوس فوايتك٢

ناملفهس ايػٝخ قُد عبدٚ ٙتًُٝر ٙضعد شمًَٚ ،ٍٛهح ق اضتاْب ٍٛعواَني يكوٞ

الهلوا املفهوس مجواٍ

ايد ٜٔاالفلاْ ،ٞثِ شاز يٓدٕ ٚنازٜظ عواّ ٚ ،ّ0642ق عواّ  ّ0412ا تعٓٝٝو٘ قاُ٥كواّ يكطوا ٤ايػوٛف ق
يبٓإٚ ،عٓدَا دس ٣االعتدا ٤االٜطاي ٞعً ٢يٝبٝا عاّ  ّ0400ضوافس غوهٝ

ا

َصوس َٗٓٚوا ا

طوسانًظ

ايلسب َع نعض اجملاٖدٚ ٜٔػ ٍٛق ايهج َٔ َٓاطل ايكتاٍ إلْٗاض اهلُوِ ٚقود زافول ق تًوو االثٓوا٤
اْٛز ناغا ايكا٥د ايعجُاْ ٞق يٝبٝا ،يًُصٜد ٜٓظس:
غهٝ

أزضالٕ ،املصدز ايطانل ،ص ص .11-7

) )70عبد ايسؤٚف ضٓ ،ٛاملصدز ايطانل ،ت.002٢
) )72فسْس اْد –ٙنٝر ٖا ،ٜ٘ٓايٛطٓ ٕٛٝايعسب ْٚػاطِٗ ايطٝاضٚ ٞايصشف ٞق املاْٝا ستْٗ ٢ا ١ٜاؿسب ايعامل١ٝ
اال ، ٚاجملً ١ايتازخي ١ٝاملصس ،١ٜفًد  ،27اهل ١٦ٝاملصس ١ٜايعاَ ١يًهتاب ،ايكاٖس ،0460،٠ص .219
) )71غهٝ

أزضالٕ ،املصدز ايطانل ،ص ص .221 – 220

) )79عبد ايسؤٚف ضٓ ،ٛاملصدز ايطانل ،ص .002
(75) 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.

قائند املصا ز
ايهت ايٛثا٥ك ١ٝاالملاْ:١ٝ
1- 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.
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ايهت

ايعسنٚ ١ٝاملعسن:١
 -0ألٜح  ٚا ٟأٜف نٓٝسٚش ،ايعسام :لزاض ١ق عالقات٘ اـازدٚ ١ٝتطٛزاتو٘ ايدا ًٝو ،0471-0401 ١ز،0
تسمج :١عبد اجملٝد سطٝ
 -2األَ غهٝ

ايكٝط ،ٞايداز ايعسن ١ٝيًُٛضٛعات ،ن ٚت.0464 ،

أزضالٕ ،ض  ٠ذات ،١ٝلاز ايطًٝع ،١ن ٚت.ّ0484 ،

 -1لٜفٝد فسَٚهنيْٗ ،ا ١ٜايدٚي ١ايعجُاْٚ ١ٝتػه ٌٝايػسم األٚضط ،تسمجٚ :١ض ِٝسطٔ عبد ،ٚنلدال،
.ّ2101
 -9زفعت ايطعٝد ،قُد فسٜد املٛقف ٚاملأضا ٠زؤ ١ٜعصس ،١ٜايداز املصس ١ٜايعاَ ١يًهتاب.ّ0440 ،
 -1عبد ايسقٔ ايسافع ،ٞقُد فسٜد زَص اال الص ٚايتطش ١ٝتازٜخ َصوس ايكوَ َٞٛؤ ضوٓ- 0416 ١
 ،)ّ0404لاز املعازف ،ايكاٖس ،٠ل .ت.
 -8عبد ايسؤٚف ضٓ ،ٛأملاْٝا ٚاالضالّ ق ايكسْني ايتاضع عػس ٚايعػس ،ٜٔايفسات ،ن ٚت.2117 ،
 -7عصٜص نو ،ضٛزٚ ١ٜيبٓإ ق اؿسب ايع امل : ١ٝاالضتخبازات ٚاؾاضٛض ١ٝق ايدٚي ١ايعجُاْ ،١ٝتسمج:١
فؤال َٝداْ ،ٞن ٚت.ّ0411 ،
 -6عً ٞتب  ،ايطٝاض ١ايدٚي ١ٝنني اؿسنني ايعاملٝتني  ،)0414-0409لاز املٌٓٗ ايًبٓواَْ – ٞهتبو ١زأع
ايٓبع ،ن ٚت.2111 ،
 -4فوازٚم تواحل ايعُوس ،ثوٛز ٠انتوٛنس ايبًػوف ١ٝيوو ٚ 0407تأث اتٗوا ق أٚزٚنوا -تسنٝوا -ايعوسام ق ضو٤ٛ
ايٛثا٥ل ايربٜطاْ ،١ٝن ٚت.2101 ،
 -01فسٜتص مسٚنا ،زداٍ َٚسانوص قو ٣ٛق نوالل ايػوسم ،تسمجو :١فوازٚم اؿسٜوس ،ٟزَ ،0طبعو ١عصواّ،
نلدال.0474 ،
 -00نً ٝو

ضووعٛل ايفووٛاش ،املساضووالت املتباليوو ١نووني ايػووسٜف سطووني ٚايعجُوواْٝني  0406 -0416لزاضوو١

ؼً ،١ًٝٝلَ .و.ّ0447 ،
 -02فُٛعَ ١ؤيفني ،املٛضٛع ١ايعسن ١ٝاملٝطس ،٠إغساف :قُد غفٝل مسناٍ ،ايكاٖس.0481 ،٠
َ -01طعٛل اـْٛد ،املٛضٛع ١ايتازخي ١ٝاؾلساف ،١ٝز ،1ن ٚت.0449 ،
ايهت

اإللًٝص:١ٜ
1. C. Snouck Hurgronje, The revolt in Arabia, New York and London, 1917.

2. David Motadel, Islam and the European empires, Oxford university press, Oxford, 2014.
3. David Murphy, The Arab revolt 1916-18 Lawrence sets Arabia ablaze, Great Britain, 2008.
4. Donald Bloxham, The great game of genocide: imperialism, nationalism, and the
destruction of the ottoman Armenians, Oxford , 2005.
5. 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.
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6. Gabriel Yonan, Lest we perish A forgotten holocaust: The Extermination of the
Christian Assyrians in Turkey and Persia.
7. Harry Stuermer, Two war years in Constantinople: Sketches of German and young
Turkish ethics and politics, New york, 1917.
8. Isaiah Friedman, British pan-Arab Policy 1910- 1922, Transaction publishers, New
jersey, 2010.
9. Lawrence James, The golden warrior: The Life and Legend of Lawrence of Arabia,
Hachette digital, London, 2005.
10. 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.
11. Malcolm Brown, T. E. Lawrence in war and peace, Greenhill books, London, 2005.
12. Peter Hopkirk, On secret service east of Constantinople: the plot to bring down the
British empire, Oxford university press, Oxford, 1994.
13. Sean McMeekin, The Berlin – Baghdad Express: The Ottoman empire and Germany’s
bid for world power, Penguin Books Ltd, London, 2010.
14. _____________, The Ottoman Endgame , Penguin press, New York, 2015
15. Shane Leslie, Mark Sykes: His life and Letters , London, 1923.
16. Timothy J. Paris, In defence of Britains middle eastern empire : a life of sir Gilbert
Clayton, Sussex academic press, London, 2016.
:ساتٚاالطسٚ ٌ٥ايسضا
1. 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.
3. Salvador Oberhaus, Deutsche propaganda im orient während des ersten weltkrieges,
Magister thesis, Universität Düsseldorf, 2002.
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