المستعمرات الألمانية في فلسْطين
للدكتور علي محافظة

(الجامعة األردنية)
الغايةةم ةةا اةةحا الاسةةا م اسعةةم ال ع ة

است األل انيةةم ةةس نعةةذيا نةةح عةةي

أوالاةةا مةةا  8141وس ةةن نيايةةم السلة ال ع ةةانس مةةا  .8181و ةةاله اةةحد الم اسعةةم
ال ةةموا ل الميني ةةم والعياع ةةيم واالل ي ةةاميم ال ةةس لان ةةت وساء إنش ةةاء ا ةةحد ال عة ة

سات

و مى ين يا اال خذذات العياعيم األل انيم س المولم ال ع انيةم .ل ةا أنيةا نةاو
ذاي م ال اللةات اةيا ال عة

ال ع ة

سيا الييةةوم

سيا األل ةاا والعةلاا ال ةسج

ةةا ييةةم أخةةسى .و ع ة س

ال ع انيم ا احد ال ع

سات.

ةا ييةم وايةني واةيا

أيضةةا ولةةا العةةنذات السع ة يم

مشاريع استعمار فلسطين في النصف األول من القرن التاسع عشر:
ست س نم ناانيوا اونةااست منةن يةس واةالم الشةا  )8188-8911اةاج
الية ةساد ال ةةمولس ةةس الش ةةسا ال سا ةةس من ةةن ية ةسامي  .وأذن ةةت ال ن ةةاا ل خذذ ةةس

العياعةم االعة

ال ع انيةةم وال عةةا

اسيم ةةس أوسواةا

ةةم وا شةسومات مميةةم س ةس إلةةن يزئةم المولةةم

نلا يةةا ةةس ولةةت انةةع اليشةةل االع ة

اليةةناميم أوي ة  .ولانةةت نعةةذيا اسل ة

اسو

ةةل ان شةةاس العةةوس

ول يةةا اليغ اس ةةس واالع ة اس ييس وأا ي يةةا

الميني ةةم ا ةةم ا ل خذذ ةةس ا ةةحد العياع ةةم .ن ةةح م ةةا  8188نش ةةس اللا ةةج الاسيذ ةةانس
ي يز اي شينو  James Bichenoل ااةا ا نةواا The Restauration of Jews,
 the crisis of All Nationsممةةا ية إلةةن ي يةةل ييةةوم ال ةةال ةةس نعةةذيا

س ي ةةا لنناةةوءات ال و اس يةةم وع ة يا إلةةن س ة األز ةةات ال ةةس ي ةةاا الةةمو ال عةةيسيم

والمولةةم ال ع انيةةم .ومنةةا اي شةةينو ةةاال واع ة م منةةن سنعةةا الناانيونيةةم ل س يةةا اةةحا
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ال ش ةةسود .ي ةةس أا ا ةةامس ن ةةاانيوا اي ةةل ه ينة ة
عياعةةيم

أمن ةةنه لنيي ةةوم العة ة غالل لة ة ما

نيةةت اال شة  .ولةةحلا ا ييةةت األن ةةاس إلةةن الةةمو الاسو عة ان يم اسيذانيةةا

واسوعةةيا) ل س ي ةةا اةةحا ال ش ةةسود .ول يةةت ساء ا ش ةةينو يةةمى واعة ة ا ةةس اسيذاني ةةا

وأميمت ذاامم ل اا العااا الحلس ما .)8 8189

ولةةم أميةةج اةةال لس النةةوسم شةةنس  Lord Ashleyالةةحو أخةةح يةةممو ليةةا نةةح

خسيةةا مةةا  .8181و ةةس أسية أا ي ةةل الييةةوم منةةن أس
أولةةن نسةةو نيةةيسا ل ةةا أا اعة

نعةةذيا عةةيلوا خذةةو

اس نعةةذيا ضةةسوس لالل يةةام الاسيذةةانس الةةحو

شةةيم نةةحاا ازماةةا اس و وعة ا ن ييةةم لنعةةوس اليةناميم .واضةةغذ ةةا شةةنس لاة لسياة

النةوسم اال سعة وا  Lord Palmerstonسمايةم مةوم الييةوم إلةن نعةذيا وس ايةم
السلو ةةم الاسيذانيةةم لن ي ةةيا ةةني ةةس المولةةم ال ع انيةةم .ولةةاا لنل ةةاج الةةحو أل ة

النةوسم لينمعةس  Lord Lindsayويةمس مةا "Letters on Egypt, 8181
" Edom and the Holy Landهسعةائ مةا يةس وايةمو واألس

ال معةمه

والحو ض ا سايحد ل لةس ي ةل الييةوم ةس نعةذيا يةمى واعةل ةس ن ة

النةوسم

ش ة ةةنس .ة ةةا األخي ة ةةس اي ة ةةل األ ة ة ةوا ل ن ي ة ةةح ش ة ةةسود ي ة ةةل اليي ة ةةوم من ة ةةن أس
نعذيا .)2

أع ةةاس ال ش ةةسود اا ةةا السلو ةةم الاسيذانيةةةم والي ةةسا م الننمني ةةم .ةةم ناول ةةت

ي ةسي م ال ةةاي ز  Timesةةس مةةمماا اليةةامس ةةس  26لةةانوا العةةانس مةةا 8181
األ لاس السئيعيم ال س نامى ايا شةنس وأيةمت هسةا الشة ج الييةومو ةس ال ةوم إلةن
نعذياه .وساذت ال ع لم الييوميةم ااألز ةم العياعةيم ال ائ ةم اةيا س ةم منةس ااشةا

والعةةنذاا ال ع ةةانس  .)8أ ةةا وزاس الخاسييةةم الاسيذانيةةم ةةم أيةةمست ةةس  88لةةانوا

الع ةةانس  8181ني ا ي ةةا إل ةةن  W. T. Youngنائ ةةج ال نية ة ال ةةيا سميعة ةةا
 )8181/1/81س ال م

لاعذ س اي منن لا م الييوم ال ي ا س نعذيا .)6
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ونشة ة ت ةةس الول ةةت ن عة ة سسل ةةم ا ةةيا اليي ةةوم ةةس اسيذاني ةةا ةةممو إل ةةن اعة ة

نعةةذيا .ةةس سايةةل مةةا  8181زاس وعةةن ون يةةوسو )Moses Montefiore

اس

)5

العةةسو وال سعةةا الييةةومو نعةةذيا ومةةس منةةن يةةس ل اوضةةم س ةةم منةةس ااشةةا
س شسود يس س إلن ييس نذ م اليني

وأا يةةم ل ل ة

اع

نسو  288لسيم) ل ل م خ عيا عنم

اا ة حلةةا أي ة اس عةةنويا .ولةةاا ةةس نيةةم ون يةةوسو أا ينشةةنء شةةسلم

اسيم س اسيذانيا س سالم وا م س م منةس ااشةا منةن شةسوم

ةا أية

شةةييل ييةةوم أوسواةةا منةةن الييةةس إلةةن نعةةذيا .يةةس أا ااسعةةات ون يةةوسو ةةل
س م منس اةاءت اال شة

منةم ا ألةم والةس يةس أنة ال يعة ذيل ال يةسا اة س

ال ي نليا .واع س ون يوسو س نشاذ موا يموى؛ وزاس نعذيا عال سات ايا

ما س  8129و  .)4 8195لاا شسود ون يوسو احا م م لن شسود اليييونس

الحو ّس ا ساس مم ذوا ال سا ال اعل مشس.

وا ةةم ي ةةالء لة ةوات س ةةم من ةةس م ةةا ا ةةالم الش ةةا ال ةةسا ان ةةوت ةةوا ول لة ة

) (Helmuth Von Moltkeاللةةاا ا ةةس السةةس ال نلةةس الاسوعةةس الةةحو م ة

ا ةيا مةةا س  8185و 8181ةةس إمةةام ن ةةي اليةةيي ال ع ةةانس
الع ة

)9

شةةسوما خةةس

اس نعةةذيا .ووسم اةةحا ال شةةسود ةةس ةةحلسات ةةوا ول ل ة ال ةةس نشةةساا ةةس

يةسي م ) (Augusburger Allgeneine Zeitungمةا  8168سةت منةواا

هأل انيا و نعذيا Deutschland und Plasestinaه .ولم شسا الضااذ األل انس
شسوم احا ا ايي ملي م أعاست اا ا الةسأو ال ةا األل ةانس واألوسواةس .ويةن

ال شةةسود منةةن إنشةةاء ه نلةةم ال ةةم ه ل ي ة

ةةا نعةةذيا سل ة از

ةةم ا لنسضةةاس

األوسوايم وأن وحيا لن ذوس االل يامو س الشسا ومولم واليم ايا يس وعةوسيم
س سالم ليا

نلم وساعيم س يس سو موا أو ام ماء منن المولم ال ع انيم

ويع اس يساذ أوسواا اال ةاس الينميةم .ويةسى ول لة أا ليةا اةحد ال نلةم عةيلوا ا عةا

لن اليةةم وال ةةي اليةةنيايم ونية اس

نويةةا م ي ةةا س ة ال عةةيسيم ةةس ال ةةال  .وال ةةسا
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أا يلةةوا منةةن أس

اةةحد المولةةم أ يةةس أل ةةانس ي ةةل اعةةنذم ذن ةةم وي ّيةةا اةةسوا

ع ةةا سم .ي ةةو ي ةةسى أا امة ة الء أ ي ةةس أل ةةانس ل ةةسي

نل ةةم ال ةةم

ع ةةوا يا ةةم

نعذيا ما عيس ال نا عات العياعيم ال ائ م نحاا ايا الةمو الاسسيةم األوسوايةم.

ل ةةا أا

ة اعةةنذم ذن ةةم عيعةةامم ةةس ةةس

الن ةةا منةةن انةةم خنةةا هلة يانةةع

عةةلان ا ةةم ع ة وى سضةةاس اليونةةاا الةةحو ان ة لن ذالاةةم اةةالسل الةةحا سه  .)1اةةحا
و س ةة

ل شة ةةسود ولل ة ة

) Wilhelm IVو ّاناد
وا يةةت لةةس اع ة

نة ةةا اسوعة ةةيا سي ة ةمسيي ة ةةينين ال اساة ةةل

(Friedrich

سض منن نوا أوسواا ن ي انوا ا .)1

اس نعةةذيا شةةغ اةةا ال ميةةم ةةا سيةةا الةةميا والعياعةةم

واالل يام س أوسواا؛ يس أننا عن يةس منةن اةحد ال شةسومات ال ةس لانةت ييةما
لن شسود االع

مشس.

اسو األل انس الحو امأ ن يحد س نيايم الع ينات ا ال سا ال اعل

جمعية الهيكل األ لمانية واستعمار فلسطين
ةةوم ي يةةم الييل ة األل انيةةم ) (Deutsche Tempelgesellschaftةةس
أيوليا إلةن سسلةم األ يةاء  Pietismusال ةس يةست ةس أل انيةا ةس ال ةسا العةاال
مشةةس لسسلةةم مينيةةم إيةةالسيم ةةس اللنيعةةم اإنيينيةةم ألةةمت منةةن م اسعةةم الل ةةاج
ال م

ومنن الخاس المينيم الشخييم .واعة ست اةحد السسلةم المينيةم س ةن ذنةل

ال ةةسا ال اعةةل مشةةس و سلةةزت سةةو يةةوزو ا ايني ة Theosophen Bengel
نلةم الةسج ومةوم ال عةي إلةن األس

الحو ا ّشس ا يةا
ةةني مةةا االا ةةام مةةا الةةسوا ال عةةيسيم .وممةةا ايني ة ل ة ّ ةةس أا ياسةةا ل ة مةةا
لةةاا ةةس الشةةسا ل ةةسج ليةةا نلةةم الةةسج انةةاا .وسأى اينية وأ اامة ةةس نةةاانيوا
اونااست الشيذاا ال ناا

ةس أم ةاج لةواسا سي ةم

لن عي  .و ل نيايم ناانيوا ام م ايني أا ال ام ا

61

الولةةت س ةةن ة ال غي ةسات اللاةةسى .و ولةةل أا ة مةةوم ال عةةي مةةا

ةةسوس ا ة

.8184

و ةةس مةةا  8189سنّةةت يامةةم ا نل ةةم ةةوس اس  Wurttembergةةان يز

ايني احد السالم ومما أ اام إلن الييس إلن الشسا .يةايس الا ال السةيا ةا
اةةحد ال نلةةم إلةةن ينةةوج سوعةةيا سيةةا سسةةج اي ة ال ييةةس إعةةلنمس األو  .وام ةةم
لعيسوا ني أا سسيج ال ييس السوعس نةماء إليةس ال اةم ةا ناي ة  .و ةت ايةس

ا الء األل اا ست إشةساا الاةاسوا ةوا ايسليةاي  .Von Berkheimوعة

لية

ال ييس اإماس ش وني إماس حا يم.
أ ةةا

نلةةم ةةوس اس

ةم سأت ةةس ايةةس واذنييةةا خذة اس ي يةةمماا لةةحلا لية ت

إلن خ نا الوعائ لنسينولم موا ايس ي  .و م النائج ال ةا ةس ال نلةم اةال ساا
منةةن سلو ة يةةن

منةةن العة اا لية الء ال ةةمينيا ا شةةلي ي يةةات خايةةم اي ة

ةةل اشةةسء ةةا االعة ال الةةحا س .لانةةت سلو ةةم ةةوس اس اةةحا الل ةساا و شةةلنت

أو ي يةم مينيةم ةس ةوس اس منةن يةم و نيةج او ةاا G. M. Hoffmann

سئةةي

انميةةم ليةةوناس  Leonbergةةس شةسيا األو مةةا  .8181و ةةس يةةيا مةةا

 8181ا ةةمأ أمض ةةاء الي ي ةةم اليمي ةةم ااالعة ة يذاا ةةس لسي ةةم ةةا أ ةةالا ال ةةاس

لوسن ةةا  Kornthalلةةسج مينةةم ش ة و ياست  Stuttgartوانةةوا نةةاز لية منييةةا
ل ماس لالي امات ال ا م .)88
ةةس لوسن ةةا

سمةةسد اانةةا و نيةةج او ةةاا ةةينين األلاةةس) ولسيعة وا و سايةةا

سايةةم مينيةةم؛ سي ة األو منةةن نيةةج مينةةس س يةةل ةةس اةةالذ نةةا اسوعةةيا واةةو
نيةةج لعةةي

الةةاالذ  Hof predigerاين ةةا وسا العةةانس الةةحو ييةةغسد ا عةةل

عةةنوات أاةةاد ةةس سئاعةةم الي يةةم المينيةةم  .)88مس لسيع ة وا ال نع ة م وال ةةاسي
يا ة ةةم ة ةةوانيا  .Tuebingenواش ة ة غ
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ةةس

ة ةةس ال نة ةةي  .ول ة ةةا اش ة ة م عة ةةامم السسلة ةةم

ال ن انيةم ال نااضةم لن عةيسيم ةس أل انيةا ةةس األسا ينةات ةا ال ةسا ال اعةل مشةةس
اسزت احد الي يم المينيم لنم اد ما ال عيسيم

اةس ال اةام ال عةيسيم األعة

ال س يناغس أا ي و منييا اإيالا االي امس س أل انيا .و ولن لسيع وا ي م
الم اد ما احا اال ياد المينس .وأيمس س أياس مةا  8165اال ةاوا ةل يةمي

م انوي ة ة ة اة ة ةةاولو

Paulus

 Immanuelالية ة ةةسي م األعة ة ةةاوميم

Die

 Sueddeutsche Warteلن ايس ما احا اال ياد ال عيسس اإيالسس .)82
وي ةةاءت أس ةةماا م ةةا  8161العوسي ةةم ةةس أل اني ةةا

لسيع ة وا او ةةاا .و لةةم ل ة

مخن ةةت السم ةةج ةةس لن ةةج

ةةا أسةةماا حلةةا ال ةةا الساياةةم أا ه عةةيسيم اللنيعةةم

يس منن الوم المينس ال يسم ا السيا وأنيا لائ م منن لو ال ةام ومةايز

ما ولا ال لةا واالنسةال ه .وويةم أا هال عةيسيم لةم خنةت مةا ي يةا األعاعةيم
السوسيةةم و ايةةت ةةس أوسةةا ال اميةةم و عةةلت اال شةةوس الخاسييةةمه .وسش ة ن ع ة

ةةس حل ةةا ال ةةا م ةةا مين ةةم لوم ييزا ةةوس  Ludwigsburgةةس االن خاا ةةات ال ا ةةم

لناسل ة ةةاا اال سة ةةامو األل ة ةةانس هالانمع ة ة ا Bundestagه الة ةةحو لة ةةاا ة ة ّةسد مينة ةةم
سانل ةةوست منةةن ال ةةايا .ولةةاا منةةن نلةةم ةةوس اس أا ةةم  21نائاةةا منيةةا إلةةن
سشة األوعةاذ النياساليةم ال ن انيةم لةاا

حلا الاسل ةاا .ةاز او ةاا منةن خية

النائج الوسيم س الاسل اا اال سامو األل انس الحو ي ع سسلم األ ياء األل اا .)88
وي ةم او ةةاا ةةس اال يااةةات النياسالي ةةم والعوسيةةم ال ةةس ل يةةت ةةا ي اةةس مني ةةا

وي عنية ةةا ة ةةس اسل ة ةةاا سانل ة ةةسوت ملة ةةيال منة ةةن ش ة ة اللنيعة ةةم اإنييني ةةم ةةةس ال ية ةةا

اسعال يا .ام إلن نذ
الوسمم و عي

مينةم
وامأ الممو إلن إنشاء لنيعم سةس ةا األوعةاذ ال ّ

ي يم إنيينيةم  Evangaelische Vereinعة نم مةا اللنيعةم

اإنييني ةةم السعة ة يم؛ ول ةةاا ع ةةاممد األي ةةا ةةس ممو ة ة ا ةةحد ي ةةوس ما ي ةةم ا ةةاسميه
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Hardegg

 Gerogال ةةحو ة ّةسا منية ة م ةةا 8161

David

م انوي ااولو .

وا خحت احد السسلم المينيم ا يااا يميما ما 8158

)86

وي ةةمي

ل انةمالد سةسج ال ةس

اةةيا المولةةم ال ع انيةةم وسوعةةيا إح عةةسى ام ةةام لةةمى األوسوايةةيا أا المولةةم ال ع انيةةم
من ةةن شة ة ا االنيي ةةاس وأا ُّللي ةةا ا ةةات وش ةةيلا .وي ةةاءت االض ةةذسااات الميني ةةم ال ةةس
سمعت س ال م

األس

و يساا ا ال ما ال نعذينيم ل شةم أن ةاس ال ةمينيا األل ةاا إلةن

ال مع ةةم .وا ةةسز لسيعة ة وا او ةةاا ي ةةممو إل ةةن ع ةةن

نع ةةذيا م ةةا المولة ةم

ال ع انيةم وي نيةا وذنةا لشة ج النة  Das Volk Gottesن يةحا لومةوم األنايةاء
الةواسم ةةس ال ةو اس  .وشة ج النة اةحا لةةي
وان ا او الش ج ال عيسس اإنيينس.

الشة ج الييةومو الةةحو لة ي ةم لة ويةةوم

و س  26ج ما  8156ممت لينم أيملاء ال ةم

ال ةس شةلنت ةا أ اةاد

او اا إلن اي اد ما ي م ةس الةماوسا  Waldhornلةسج لو ييزاةوس

ةا

أية ة اس ةةا الوع ةةائ الالز ةةم ل س ي ةةا ش ةةسود او ةةاا .وال ةةسا ا ةةاسميه ةةس ا ةةحا

االي ةةاد ال وية ة إلة ةةن الانمعة ة ا

ة ةةس سانل ةةوست والذن ةةج ن ة ة أا يعة ة ن لة ةةمى

العة ةةنذاا ال ع ة ةةانس لنع ة ة اا لال ة ةةاا ااع ة ة

لن ةةاذنيا م ةةا ال ة ة

اس نعة ةةذيا

ة ةةا أي ة ة إيية ةةام م ة ة

ةةس أل اني ةةا .ول ةةاا الشة ة اس ال ةةحو ذسسة ة ا ةةاسميه ةةس ا ةةحا

االي اد هيناغس إييام م

لنش ج األل انسه “ "die deutsche Nation muss

" .Arbeit Haben.ون ةةح ال ةساا اةةاسميه وولّةةل ال سيضةةم  681شخيةةا وس نيةةا
او ةةاا واةةاسميه ولةةم ااا إلةةن الاةةاسوا ةةوا اةةسولي  Von Brokeschسئةةي

الانمع ة ة ا  .ية ةةس أننة ةةا ال ن ن ة ة شة ةةيئا مة ةةا اع ة ة ياام الانمع ة ة ا لية ةةحد ال سيضة ةةم أو

س ضيا .)85
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و ولّةت ينةةم  Sueddeutsche Warteالناذ ةةم ااعة الي امةةم الةةممو إلةةن

ال ش ةةسود اليمي ةةم .وأخ ةةحت ةةس الول ةةت ن عة ة شة ة ّا ايو ةةا من ةةن لنيع ةةم ةةوس اس
اإنيينيةةم السع ة يم .و ةةس اةةحد األعنةةاء ل ةةج ةةينين او ةةاا ةةا ا ةسليا إلةةن ش ة ي

ينيةس االا ةةاء ةس سةةوز اللنيعةم اإنيينيةةم واالا ةام مةةا غةا سات اةةاسميه .يةةس
أا لسيعة وا لة ي ا ةةس اةةاال ليةةحد النيةةيسم ول ةةج شةةسود معة وس لني يةةم اليميةةم

ع ة اد ه شةةسود مع ة وس ش ة ج الن ة

"Verfassungsentwurf des Volkes

 .Gottesشةةلنت الي يةةم ةةس مةةا  8156سةةت اعة هي يةةم ي يةةل شة ج النة
ةس ال ةم

"Gesellschaft fuer Sammlung des Volkes Gottes in

 Jerusalemوي ن ةةت ا ةةم يا العة ة س لي ةةل شة ة ج النة ة ةةس ال ةةم

لان ةةاء

نل ةةم

الةةسج .وسأى لةةام الي يةةم أني ة اسايةةم إلةةن زيةةم ةةا األمةةمام منةةن أس

الةةوذا

واةةاسميه اةةسسالت مميةةم ةةس أوسواةةا وسض ة اس ةةس خسيةةا مةةا  8156ة

اس مينيةةا

لي ل ألاس ممم
س ااسي

لا ا األل اا و يةسا لاة الييةس إلةن نعةذيا .ولةا او ةاا

ومسضا مني

و اسمت ا

شسومي ا ن س اا ا ا ا ال

األعس العسيم ااأل وا لشةساء األ اسضةس الوايةج ي يةل شة ج

الن ة منييةةا ةةس أل انيةةا لا ة االنذةةالا إلةةن اع ة
واعة ة م ةةا األس

سيا.

اس نعةةذيا .ة ش ةساء لذ ةةم

ةةس ليسش ةةنياسم يوا ) (Jirchenhardthofل ةةسج ينن ةةما

 Winnendenست نال نيس النيلس  Neckerمةا  .8154و لةا او ةاا
واةةاسميه ةةا ي ةةل مةةمم لايةةس ةةا األنيةةاس أ ا
ذنةةا منةةيي اعة هأيةةملاء ال ةةم
Jerusalem Freundeه انةةع مةةمما س ةوالس مشةةس الا شةةخ
عنوات اليمج ال س شيم يا

 .وعةةاا ت

نلم ةوس اس خةال العةنوات األولةن ةا شةلي

ا ة ةةحد الي ي ة ةةم ة ةةس لع ة ةةج ال مي ة ةةم ة ةةا األني ة ةةاس الة ة ة اس ايا ة ةةس اليي ة ةةس إل ة ةةن
نعذيا .)84
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وان يت سسج ال س ما  8154موا أا ع س ما انيياس المولم ال ع انيم

ل ا لاا ي ولل او اا وأنياسد .وشَّنت اللنيعم اإنيينيم الوذنيم س وس اس
ا شييل ومم

ّ مسيييا .)89

ا سلو يا س نم شميم منن أيملاء ال م  .خحت أمماما

و ة ةةس ية ةةيا مة ةةا  8151لة ةةسست الي ية ةةم إسعة ةةا و ة ةةم

لة ةةا ة ةةا او ة ةةاا

وااسميه وال زاسد اوايا  Bubeckإلن نعذيا إي انا نيا ا ا ال ع لم الشسليم ل
س اةاسي

مةا  8154وأا ال اةم ةا م اسعةم إ لانيةم اعة

اس نعةذيا.

سّ ا
وي ة الو ةةم إل ةةن نعةةذيا وال ةةن ا ذ ةساا ال ةةم االنينيل ةةانس ي ة وئي وا ةةات
 Samuel Gobatواال اشةةس اإنيينةةس شةةنانس  Schnellerشةةسسا لنو ةةم أوضةةاد
نو ةات ييةم مةا الةاالم

يشي اد منةن ن يةح شةسوم  .وي ةل الو ةم
نعذيا ول
ّ
ةةا ال نيةةنيم الاسوعةةيم ةةس ال ةةم  .ول ةةا مةةام إلةةن أل انيةةا نشةةس او ةةاا سية اس مةةا
ةةس

الزيةةاس ةةس ينةةم  Sueddeutsche Warteاة ّةيا ي ة ال يةةامج ال ةةس
االع ة ة يذاا ة ةةس نعة ةةذيا وأوض ة ة أا ال اة ةةم ة ةةا االع ة ة مام لة ةةحلا .وما ة ةةت ة ةةس
االع مام احد مشس عنوات .)81

مخ او اا وأنياسد س أعناء حلا س خالا ل لنيعم وس اس اإنيينيم

أمى إلن ذسما

نيا س  9شسيا األو ما  .8151واضذسوا إلن إنشاء ذائ ةم
الي يم ا ع يم الذائ م هالييل

مينيم خايم اي ّ .م او اا ال ساسا إلن ين
السوسةةس Der geistliche Tempelه أو هذسيةةا الخةةال
Rettungه .أ ةةا لةةس هالييل ة ه و ع ة يم الي يةةم ا ة

Der Weg Zur

ةةوم إلةةن ال ة

ال

ةةمانس

يالوج أ اا  Jakob Ammanالحو أنش س اسا  Bernاعويع اس ايحا االعة
ما  8148ايةما إمةام انةاء ايلة الةسج ةس ال ةم

 .)81وال يةنم ليةحد ال عة يم

اي يةم ه سعةاا الييلة ه ال ةس شةلنت ةس ذنةل ال ةسا العةانس مشةس واعة ست ةةس
نشاذيا س ن نيايم اس ال ال سنيم لاالم الشا س نيايم ال سا العالا مشس.
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واشة ة مت س ن ةةم اللنيع ةةم اإنييني ةةم من ةةن الذائ ةةم اليمي ةةم

أ ساما ةةا؛ ي ةةس أني ةةا اعة ة ذامت أا س ةةا

ةةسا ال مي ةةم ةةا

من ةةن ا ةةاء ا ض ةةي ةةس س يس ي ةةا وأا

لعة ةةج إلة ةةن ي ة ة و يا ال مية ةةم ة ةةا األ اة ةةاد خة ةةاس أل انية ةةا واخاية ةةم ة ةةس أوعة ةةاذ

ال يايسيا األل اا س أ سيلا الش اليم وينوج سوعيا.

وأميةةم ن ةةي الي امةةم ةةس ليسشةةنياسم يوا مةةا  8148سةةت اع ة ي امةةم
ا أي

الييل األل انيم Deutscher Tempel

يميم سيا هشة ج النة ه المينيةم

واالي اميم .وس ن لعج الي يم والء ال نايس ال و يم األل انيم س ت ش اسات

لو يةم أل انيةةم .ويةةاء ةس أسةةم ايانا يةةا هإا سوا الشة ج األل ةةانس و ازيةةاد يناغةةس أا
لةةوا الذةةاال ال يةةز لييلة ال ةةم

اس نعةةذيا  ...وال اةةم ةةا العة س لةةمى

واع ة

عنذم أل انيم أو مولم أل انيم) ل اا م س يا احا اليماه.
واع س لةام الي يةم يسضةسوا ال ة

)28

سات المينيةم ال ةس لانةت

ةم ةس اةسليا

ولنما وايسا وينيا وي يولوا س ال واي وال ةما األوسوايةم اللاةسى يةمموا إلةن
س ي ةةا ش ةةسومي  .ةةم ش ةةاسا ا ةةاسميه ةةس ال ة ة

 8149والحو لاا ضيا الشسا ي

س ال ةةحو م ةةم ةةس يني ةةا م ةةا

ةاس ياالةمو  Garibaldiاذة السسيةم ةس

إيذاليةةا .ل ةةا سضةةس س ة إنشةةاء اليةةنيج األس ةةس منةةن يةةم العويعةةسو انةةسو مينةةاا
 Henri Dunantالةحو أاةمى اا ا ة اشة وا الشةسا ال ساةس ةس ةس الةس

أيةمس ل ااةا ةس اةاسي

ا نةواا ه يميةم الشةسا La Rénovation de I'Orientه

مةةا  .8145ولةةا مينةةاا أعنةةاء إلا ة ةةس اةةاسي

أية

ةم

اإنشةةاء ي يةةم ال ة الةةمولس ةةا

يميةم نعةذيا Oeuvre Internationale de la Rénovation de la

 Palestineو ةةولن نيةةج عةةلس يساا ال ةةا ؛ و ةةولن إنشةةاء ةةسود ليةةا ةةس اةةاسي .
وألةةا اةةاسميه يةةالت وعي ةةم ةةل مينةةاا .و ةةولن األخيةةس ويي ة نةةماءات إلةةن ةةسود
هالي يةةم الموليةةم ل يميةةم نعةةذياه

ةةا أية اي نةةم ال عةةيسييا منةةن نعةةذيا مةةا

ذسيا االع يذاا العن س.
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وعة ة ن مين ةةاا ل ةةمى العة ة يس ال ع ةةانس ةةس ا ةةاسي

ال ةةو

ي ةةا ااش ةةا ول ةةمى ال ةةوزيس

ال سنعةةس ةةس إعةةذناو ال عةةيو اوسي ة Bourrée
سيا األل ةةاا

ال ةةالس منةةن الع ة اا لن ع ة

ةةا أي ة سةةا الاةةاج

ةةا ي يةةم الييل ة

ةةس

اش ةساء األس

نعذيا واالع ساس ييا .و ست ضغذ ميناا ياء اليواج ا الاةاج ال ةالس يذنةج

سمي ة ةةم ول ة ةةل األس

ال ة ةةس يسي ة ةةم ال عة ة ة
ينم

اياسميه وال سا مني إسعا

سوا األل ة ةةاا شة ة ةساءاا .ا ية ة ة مين ة ةةاا
إلن نعةذيا ةا أية اخ يةاس ال ولةل

خ

ال ذنوج و سميم عاس  .ول ةج سعةالم إلةن اةاسميه

مةةا  8141ي ةةو

سخةم ةس  26لةانوا العةانس

ييةةا ه ةةا ال ةةسوا ييةةما أا إسعةةا

ةةا أوسواةةا أ ةةس

ينةةم

لن ةةا  85888 – 88888سن ةةا) وا ةةحا ان ةةع أول ةةن اي ية ة ل أا ةةو سد لي ةةا.

ولحلا ل نا ااال يا ا مم ا األشخا

إحا لاا ااإ لاا إييام ينم

واخايم االوزيس ال و

لميس وأ يا وا يس لنية

اوسي

ليع

ةس إعةذناو أو ةس أو

لةةاا خةةس ةةس الشةةسا .وا يةةننا اةةموسنا ا سة لو ن ةةا  Loewnthalةةس يا ةةا ليةةحا

الغةةس  .وللننةةا ل ة نع ة ذل أا نسي ة منةةن ال ينةةم

ال ذنةةوج .وسا ةةا لةةاا ةةا

األ ض ة لةةو أا ي ي ة ل اخ ةةاست ينمعةةا ةةا اةةيا أمضةةائيا ولن ة االع ة س إلةةن
نعةةذيا ...ه .و ش ة مينةةاا واةةاسميه ةةس ال عةةوس منةةن ال ينةةم

لسست الييئم اإماسيم لي يةم الييلة

ال ذنةةوج .وأخي ة اس

ةس اي ةاد م م ة ةس  26حاس  8141ةس

ليسشةةنياس يوا أا ي ةةو او ةةاا واةةاسميه االعة س إلةةن نعةةذيا ةةس ج ةةا ال ةةا

نع

ا أي إنشاء أو

سلز  Tempel Postلني يةم منةن أس

نعةذيا.

عس ميناا ايحا ال ساس ول ج إلن ااسميه س  1نيعةاا  8141ي ةو
ولم ّ
نة لا ةةا إسةساز ا ة ال ةةم ةةس م ننةةا ةةس اةةحا اليةةيا .ولن ةةا ذةةا الةةز ا زام

ال نةةامس اةةحلا .ي لنةةا االم ةام منةةس إننةةس ة ا ا عة ا
لي ي ل الشسا اللايس س إنشاء أو

ع
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س منن األس

ه ة أا

نعةةذيا  ...وعةةيلوا

ال معم ...ه .)28

و س  4ج  8141عا س زمي ا ي يم الييل

او اا وااسميه

ا

ليسشنياسم يوا ل أعس يي ا إلن نعذيا .و َّاس ا ّينا سيا لااال الااسوا وا
عنو
أوسزو  Von Orsiا وزاس الخاسييم الن عويم ومما ا ا ا ي م
السلو م الن عويم المانو اعيوا النيائ

وال عاممات الضسوسيم لي ا .ل ا اس

ااومااعت ولااال سانز مياا  Franz Deákياسج لس اال سام الن عوو –

سسج اي ا الوزيس ال و
الينغاسو .وأخي اس ويال إلن إعذناو سيا ّ
مو ش ا أل انيا  Der Norddeutsche Bundالحو لاا لم نّ ن

لسااذم

ني ات

ا الاالذ ال نلس الاسوعس ا مي ال عييالت الالز م لي ا ن ييم وعاذم ش يا

س الاالذ الاسوعس .و س  85أينو ّ 8141م او اا وااسميه
او اا ال
عاس يا عالعم أ يا
اذنج إلن الااج ال الس لن وا م منن شساء لذ م ا األس
سا م منن يا

اللس

س سي ا .وياء اخ ياس ولل ال ذ م ا وييم ا

ال وضيم األل انيم .وأوضسا س ذناي ا احا أا الغس
نعذيا مينس س

ولي

منن أمضاء ي يم الييل
الي يم ال ا

ا االع ساس س

ل أيم أا ام عياعيم وأا االع يذاا اناا عي يس
وعوا ي

ايوس مسيييم .ل ا أاانا أيضا موس

س ذويس الزسامم والينامم س الاالم ولحلا ذالاا اإم اء

ال ع وذنيا األل اا ا الضسائج ل م

ساوا ايا خ

وعال عنوات س ن

ي لنوا ا مايس أ وسا  .وأاميا س ام ال ع وذنيا س إماس ش وني ا ن عي
أو مخ

موا

ا العنذم السال م.

وا ية ة ا ةةاسميه ا ةةالوز اسء ال وض ةةيا ل ةةمو الن ع ةةا و سنع ةةا وانلن ة ة اس والوالي ةةات
ال سم وسوعيا واولنما والعويم ولا لي هإا سوا ش انا ألن نا ا ا الولت لم
سةةاا لانةةاء ايل ة الةةسج ةةس األس
واليميم

ال معةةم؛ ة لوا األنايةةاء ةةس ال يةةميا ال ةةمي

اس اناء الييل الوعينم الوسيم لع ام الش وج واأل سام منن سم عواءه.

وس ة ة النش ةةاذ السعي ةةا ال ةةحو احلة ة زمي ةةا ي ي ةةم الييلة ة ذة ةوا
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ةةم إلا ي ةةا ةةس

إعذناو

 65يو ا) ل يسيال منن ال س اا ال ذنوج .غام اس ال اي م ال ع انيم

ةةس  1ش ةسيا األو  8141اا يةةاد ايةةسوت ويةةال إلييةةا ا ةةم أسا ةةم مشةةس يو ةةا.

ولااال اناا ال ني الاسوعس ال ا الةمل وس ياةس Dr. Weber
ةةا الني ةةائ

ةم إليي ةا مةمما

و ني ةةا أا ال ي ن ةةازال م ةةا الينع ةةيم األل اني ةةم وأا يس ض ةةا الينع ةةيم

ال ع انيم للس ي

ا اس ايم ال ناي األل اا .و ا ايسوت عا اس إلن سي ا انغااا

س  88شسيا األو ما .)22 8141

لةةاا ةةا األعةةااج ال ةةس م ةةت زمي ةةس ي يةةم الييل ة إلةةن الاةةمء ا شةةسومي ا
االع يذانس س نعذيا يةموس ال ةانوا ال ع ةانس العةام

مشةس ةا سزيةساا مةا

 8149الحو أااا لنسمايا األيانج سا ال نا س ال ما والسيا س لا م الواليات
ال ع انيم .وأيا احا ال انوا نا ح ال

ةس سزيةساا  .8141لةحلا ام ةم زمي ةا

و

ي يةةم الييل ة أا الذسيةةا أ ا ي ةةا لةةم ة

لش ةساء األس

منييا .)28

ةةس نعةةذيا واالع ة ساس

مستعمرة الهيكليين في حيفا
منم ويو او اا وااسميه إلن سي ا اع اني ا نائج ال ني الاسوعس س

ال مينم اليس عي و

 Ziphosولم لي ا ل

ا يس اياا إلي

ا موا

و عامم  .و س األيا األولن ا إلا ي ا وي سم الااج ال الس منن ذنايا ي لم

اع سالم الع اا لي ا اشساء األس

س سي ا إال إحا سيال منن الينعيم

ال ع انيم .وللا احا السم ل يعني ا ما شسومي ا؛
الاسوعس الحو أيمس

ني ا إلن الوزيس ال و

يسيا ا ياالت االاالذ

لسااذم مو ش ا أل انيا س

إ عذناو اضسوس ال وعذ لمى الااج ال الس و حليس ال ع وليا ال ع انييا ا ني
ع سوا لسمايا مو

ال ع انيم .)26

أوسوايم أخسى اشساء األس
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ين
موا ال ّ

االينعيم

يةةس أا او ةةاا واةةاسميه لة ين ة اس ن ةائه اال يةةاالت المانو اعةةيم وا شةةييل

ةةا عةةي و

لا ةةا اش ةساء لذ ةةم ةةا األس

عةةاس يا مشةةس ال ةةاسات مةةا ذسيةةا

االس يةةا منةةن ال ةةانوا ال ع ةةانس إح ة الش ةساء مةةا ذسيةةا وعةةيذ يس ة الينعةةيم

ال ع انيةةم ولةةا اةةموسد ا ييساةةا لي ةةا ل ةةم ذوينةةم .ول ةةا اس ة ه ال اضةةس منةةن م نيةةم

الايل عويت ال ضيم ا مخ نائج ال ني الاسوعس .)25
واةةمأ انةةاء أو

لان ةةت

عة

س أل انيةةم ةةس نعةةذيا منةةن لذ ةةم األس

ةةم ةةا ش ةةاذس الاس ةةس س ةةن عة ة

ياة ة اللس ة ة

وم ّشنت ال ناز االعنا مشس ال س انيت منةن اةحد األس

نائةةةج ال ني ة ة الاسوعة ةةس عة ةةي و

ةةس ساي ةةل م ةةا .8141

ةس حاس  8198ةا لاة

واش ة ة نت نة ةةحاا منةةةن نة ةةاز لنعة ةةلا وانة ةةاء

ل مسعةةم و خةةس لنيةةال  .ولةةم وضةةل ية ي اةةحد ال نةةاز واألانيةةم ينةةم
ياء ا ايسوت اع

.Loyved

اةةحد ال ةةس

)24

ومنن مخ ال عة

االنغةةم األل اني ةةم هل نع ةةنس ي ينةةس إا نع ةةي ا ي ةةا لةةم

من ةةاسلس

س ن شةت ال اةاس ال اليةم

Vergesse ich dein

") Jerusalem, So wurde meiner Rechten vergessen (1969وسس
او اا وي ام منن اناء ال ع

س منن الذساز األل انس و

الشواسد الواعة م

يي ةةا و زييني ةةا ااألش ةةياس والزاة ةةس وال ةةوسوم .ل ةةا اا ةةت اليية ة اإماسي ةةم لني يةةةم

ااخ ياس أ ض ال نايس ا أمضائيا لنييس إلن نعذيا

ةا أية إلا ةم ي ةل

اع ةةا عة ة ّ م ةةا ال س ةةيذ ال سا ةةس؛ ل ةةا سسي ةةت من ةةن إلا ةةم ي ةةالت وعي ةةم
االوذا األ ومنن الس ا منن ع وى سيا ي ل وسواييا س سي ا .)29

ون ةت اةحد ال عة

ا ةةم إاة ة اس ا الي ةةم ا ةةيا

س ا ةمو يةةايسيا يةمم ةةا ليسشةنياسم يوا واخايةةم
نل ةةم سوع ةةيا والمول ةةم ال ع اني ةةم ةةس  9سزية ةساا 8141

نيةةت منةةن العة اا لال ةةاا ااإلا ةةم واالعة ساس ةةس نعةةذيا .انةةع مةةمم عةةلاا
ّ
ال ع س س امايم  )256 8198نع م .وانع ممم ايو يا  )88اي ا اعة
51

مش ةةسوا اي ةةا إل ةةن ياناي ةةا ل ا ة ة ووسي لن ة ة  .و ةةس م ةةا  8182ان ةةع م ةةمم

عة ةةلانيا  589نع ة ة م وانة ةةع مة ةةمم نازلية ةةا  12ن ة ةزال والة ةةن ياناية ةةا  15وسشة ةةم

م ة ة  . )21وانة ةةع مة ةةمم عة ةةلانيا منة ةةم انة ةةمالد السة ةةسج ال ال ية ةةم األولة ةةن )958
نعة ة ة ة م  .)21ون ة ة ة ة

م ة ة ةةمم ع ة ة ةةلانيا اع ة ة ةةاج االسة ة ة ة ال الاسيذ ة ة ةةانس ل نع ة ة ةةذيا

 8181/8189وام ةةا ال ميةةم ةةا األل ةةاا و يييةةس ا ضةةي لعة اس إلةةن أل انيةةا
ةةس نيايةةم السةةسج ال ال يةةم األول ةن والعةةنوات األولةةن ال ةةس نةةت وليةةل

الين ايا أل انيا والسن اء ما .)88 8181

ام نن األل اا س العنوات ال شس األولن ا اع يذاني

اللس م واناء

ا

س سي ا ازسامم

إن ا النايح .يس أا سضا أياج اللس م س الع انينات

ا ال سا ال اعل مشس

زسمواا ا اس

ااةةم

ا وا اال الميا .ولحلا أييات أشياس الس ضيات ال س

أمت إلن ال الميا .منم حلا انيج اا ا ي منن زسامم

ييم لانوا ييمسون ألل انيا
الزي وا الحو لانوا يع خسيوا ن يااونا ا نود ّ
وأ سيلا الش اليم.
وألا وا س ال ع

س ذاسونم اوائيم منن الذساز اليولنمو ل ا أنش وا زسمم

لالا ةةاا .واني ةةس وا ةةمسيييا م ةةا الز اسم ةةم وا يية ةوا نس ةةو ال ي ةةاس والي ةةنامم .س ةةن
أيةةاسوا سةةوس السيةةا االل يةةاميم ةةس سي ةةا .ولةةانوا سواما ةةس اليةةنامات والسةةسا
اليمويم و ياس االع يسام وال يميس .وأمخنوا إلن سي ا ال ل اات السميعةم واأل عةيات

ال وعةةي يم والن ةوامو ال عةةسسيم والنشةةاذ السياضةةس؛ لانةةت ةةعال يس ةةحى ةةا لا ة
العنذات ال ع انيم س ال مينم .)88
مستعمرة يافا:

س حاس ما  8141و م إلن او اا زائس ا يا ا ةا أيةملائ الةحيا َّةسا

اي س ااز او ال اشس اإنيينس زال ينس  Saalmuellerي اس
48

األل انس يعةنس

س األ سيليةم ةس يا ةا وال سو ةم ااعة هلسيةم ما ةز

 Messlerالحو اش سى ال ع

 Adams Cityوي ةةاء ي سض ةةيا من ةةن الييلني ةةيا األل ةةاا اعة ة س
ال ةسوا أا اةةحد ال عة

ةةو  .و ةةا

س ال ل ةةم ةا عة م مشةةس اي ةةا ةا الخشةةج لةةم أنشة يا

ذائ ةةم مينيةةم أ سيليةةم يةةاءت إلةةن نعةةذيا ل شةةيم مةةوم ال عةةي إلةةن األس
م .وللنيا ايست ال عة

س ا ةم أا اةيا أل ااميةا أا الناةوء ا ةوم ال عةي لة

س ا وا م أا لت اي األ اس
ل ةةس ال ةةس
ناز

الةةحو ةةم ا ة

.)82

يعةةنس اع ة ياام لةةمى الييلنيةةيا اش ة سوا خ عةةم

نيا ا انع  )45ألا سنا سنعةس أو األ ةس عة

ةا لاعةوا أا اشة سوا عالعةم

أسااميا س ذنل ما  8198وا م حلا ا ا يا أيةاست ال عة

لي .)88
ع

و س أياس  8141ان

ل ةةا

او اا ةا سي ةا إلةن ال عة

س ا ل نيةا نلةا

س اليميةم وأولة إماس

س سي ا إلةن س ي ة اةاسميه .وااشةس ةوس ويةول اانةاء ع شة ن يةغيس وماس

لنضيا م .Gasthaus
وسةةما أا لةةا ولةةس ميةةم اسوعةةيا األ يةةس سيةةمسيي  Friedrichاةةالسه إلةةن
ال م

س حلا ال ا ا م أا سضةس االس ةاالت ا ة

س  2شسيا العانس ما  8141وزاس ال ع

لنةا العةوي ؛ نةز ةس يا ةا

س األل انيم اليميةم  .ول ةج او ةاا

ما احد الزياس س ينم الي يم  Sueddeutsche Warteةس مةمماا اليةامس
س  85شسيا العانس  8141ي و

ال عة ة
ال ع ة
نةةاو

هل م اع انناد ولس ميم اسوعيا) منةن ةمخ

س ن ةةز م ةةا ية ةوامد و س ةةما إل ةةن ال مي ةةم ن ةةا ا ةةسوا ومي ةةم عة ة ي ةةو

س وزاس نةةز سئةةي

ةةس

الي يةةم وا ي ة ا ةةم حلةةا إلةةن ماس الضةةيا م سيةةا

ةةل ساشةةي ذ ةةا ال ذةةوس .ووممن ةاد ا ةةم حلةةا سلةةج ي ةوامد ي اس ة ينةةوم

الاسسيم األل اا) والااشا ال ع انس) والينم األ ساا نسو الس نم ..ه .احا ولم اسد
48

األ يس الاسوعس اا

ال ا اس.

ال ا لني يم  .)86وانغت عاسم عة

س يا ةا اةحد عة يا

مستعمرة سارونا Sarona

وعل ال ع وذنوا الييلنيوا س يا ا س نشاذي واشة سوا ةس مةا 8198

لذ ةةم ةةا األس

منةةن ذسيةةا يا ةةا – ة أايةةج عةةاس يا  91ال ةةا اس اع ة س

اليل اس الواسم ئم ولم  .)Guldوامأ اناء ال ناز منن لذ م األس
 29ج  8198لانةةت ال ع ة
األاني ةةم وال خذة ةةيذ لن ع ة ة

 Sandelااا ذايج ال ع
ال ع

اةحد ةس

س األل انيةةم العالعةةم ةةس الةةاالم .و ةةولن ي ة ي

س ال ينة ةةم

األل ة ةةانس عية ةةوموس ازنة ةةم

س الييلنيةم ةس يا ةا الةمل وس ازنةم

Theodor
ولةم ان ة إلةن

س نائج ال ني األل انس س يا ا أ نمو أس نس األي ).
ان شست الس ن ايا علاا ال ع

شخيا ا ي ود علاا ال ع
اش يست ع

إن ا النايح.

س س ما  8192و لت اع انيم ومشسيا

س الاالع سوالس ئم نع م .)85

س عاسونا ازسامم الزاوس واللس م و سايم األا اس ل ا ويةم ييةا

و ي ا ينس اياا ا ذوس احد ال ع

س ايا ما س  8192و8124
م

العنم

ممم العلاا

ال عاسم االيل اس

ال عاسم لن سم

8192

48

91

82

8118

842

228

86

42

الواسم االيل اس

8111

248

641

89

8186

288

696

26

8124

225

612

22

)84

مستعمرة ريفايم Rephaim
اش ة سى اليةةس اسنةةا  Frankأسةةم أمضةةاء ي يةةم الييل ة

لذ م ا األس

ةس سي ةاي شة ا

ةةس ع ة

ساةس سذةم عةلم سميةم ال ةم

الانميةةم ةةس نيعةةاا مةةا  8192وانةةن منييةةا ن ةزال وذاسونةةم
أمضاء الي يم ي وا موا إلي ويش سوا األس

س يا ةةا

خةاس سةموم

ة اال ةةاء .وأخةةح
س

ال ياوس .وام نن علاا ال ع

اليمي ةةم اإي ةةالا ال سا ةةات ال ةةس يسا ةةا الخي ةةو  .ن ةةح م ةةا  8149س ةةت ذسي ةةا
لن ساةةات اةةيا يا ةةا وال ةةم

ولانةةت اةةحلا أو ذسيةةا لن ساةةات ةةس نعةةذيا .واا ة

األل ةةاا االن ة ة ا ةةيا يا ةةا وال ةةم
ال ع

وأي ةةا

س اليميم .)89

س سي ةةاي

أيةةاست ع ة

ن

ةةا ا ةةم اض ةةل ع ةةنوات ةةا إنش ةةاء

نةةح مةةا  8191ال ةةس ال ةةا إماس ي يةةم الييل ة ؛

وانغت عاس يا  25ال ا اس .ولاا

علانيا يش غنوا االسسا اليمويةم وال يةاس

والينامم واش نت منن مسعم عانويم لا نم وسوضم لاذ ا .)81
مستعمرة فالهاال Walhala
أنش اا ال ع

سوا األل اا س يا ا ما  8112منن ذسيا يا ا – ة أايةج.

وأل ةةي ة ةةس اةةةحد ال عة ة

س ع ش ة ة ن ل الية ةةم األل ةةاا ال ي ةةيا ةةةس ال ع ة ة

سات

األل انيم س ينوج نعذيا يا ا عاسونا ينين ا) .ولاا علانيا ي اسعوا ال ياس
والينامم والسسا اليمويم وي نوا س ولاالت ال يا والن
48

الاسسو .وأنشس س

ال ع ة

س

ة لإع ة نت .وانةةت نةةما ال ةةم ) ةةس يا ةةا الةةحو لةةاا ةةا أي ة

ناما ال مينم .)81

مستعمرة فيلهلما Wilhelma
أنشئت منن يم ال ع وذنيا األل اا س ع

س س يا ا وعةاسونا مةا 8182

منن ا ةم خ عةم أ يةا إلةن الشة ا الشةسلس ةا النةم وعةذ عةي خيةيج اةال سج
ا علم سميم النم – سي ا .انةع مةمم عةلاا ال عة

 16نع م .و ي ا ينس اياا ا ذوس احد ال ع

ةا إنشةائيا

س ةس ال ةا األو

س ايا ما س  8188و8124
م

العنم

ممم العلاا

ال عاسم االيل اس

ال عاسم لن سم

8188

16

126

11

8186

815

181

64

8124

285

151

الواسم االيل اس

65

)68

مستعمرة نويهاردهوف Neuhardhof
األس

أنشة ة اا ال عة ة

سوا األل ةةاا ةةس سي ةةا ةةا أية ة السي ةةو من ةةن زي ةةم ةةا

خاس نذاا ال ع

س الييلنيم األولن س الاالم .و ل ال عة

س اليميةم

منةةن ا ةةم أسا ةةم أ يةةا إلةةن الينةةوج ةةا يا ة اللس ة  .وانغةةت عةةاس يا أسا ئةةم
ال اس .ولم اع غنّت أس

ال ع

س لزسامم الخضسوات والساوج .)68

مستعمرة بيت لحم في الجليل Bethlehem
46

أنش ة ة اا ال ع ة ة وذنوا األل ة ةةاا ة ةةس سي ة ةةا مة ةةا  8184ا ة ة وا
اس األل ةةانس ةةس نعةةذياه منةةن أس

ش ة و ياست ل ذةةويس االع ة

الوال م منن ع وا ياا اليني

ة ةةا هي ية ةةم

لسيةةم ايةةت لس ة

وال ةس ا ةم اضة م أ يةا مةا مينةم النايةس .أ ةا

عاس يا لا وعا ائم ال اس زاسد عنعيا ا شياس الانوذ والاالس ا شياس اللس ةم

وال وال ة ة والساة ةةوج .و ي ة ةةا ينة ةةس اية ةةاا ان ة ةةو اة ةةحد ال ع ة ة

و8124

س اة ةةيا م ة ةةا س 8189
م

العنم

ممم العلاا

ال عاسم االيل اس

ال عاسم لن سم

8189

88

981

56 1

8186

68

981

88 8

8124

11

981

الواسم االيل اس

56

) 68
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مستعمرة فالدهايم Waldheim
أنشةةئت اةةحد ال عة

س مةةا  8189اةةال سج ةةا ايةةس عةةال منةةن يةةم ال عة وليا

مةا ماس األي ةا العةوسيم  Das Syrische Waisenhousل لةوا سلة از ل ةمسيج
خسيييي ةةا واعة ة غالليا ل ويةة ماس األي ةةا  .ول ةةحلا ال ي ةةنم لي ةةا ا عة ة

الييل .

مستعمرة شمه Chemeh

45

سات ي ي ةةم

لانةةت اةةل اةةموساا ماس األي ةةا العةةوسيم ةةس ال ةةم

المااي

ا سيا األ اس

اش نت ل

ع

ال س أنشئت ا أينيا .) 62

ول ة خ نةةا مةةا ع ة

س

68

س ا ع

سات الييلنييا منن لامم لالي امات ال ا م

وأخ ةةسى لن ا ةةام و مسع ةةم وسوض ةةم أذ ة ةةا أو ألع ةةس وي ي ةةات لن وع ةةي ن ونة ةةام
سياضس و ع ويا يغيس أسيانا..
المصاعب الداخلية التي واجهها المستعمرون األلمان:
ة ةةس الع ة ةةنوات األولة ة ةن لالعة ة ة يذاا واية ة ة ال عة ة ة

سوا الييلني ة ةةوا ية ة ة واات

و امةةج مميةةم ا ضةةيا أ نةةس وا ضةةيا ايخةةس ال يةةامو واي ةةامس .لةةحلا أا ن ةوا
األ وس السوسيم و شةنوا ةس لعةج أنيةاس يةمم لسةسل ي ةس نعةذيا و ةس أل انيةا.
وان ةةع ي ةةود ةةا اعة ة س ةةني ةةس نع ةةذيا ا ةةيا م ةةا س  8141و  8195نس ةةو

عةةا ئم وخ عةةيا مض ةوا أو نسةةو ساةةل مةةمم أمضةةاء الي يةةم .وا ةةم مةةا 8195
أخحت ي يم الييل

ال ةةا ايةةس ي

س االض سال ال مسييس س أل انيا ن عيا و ول ت نح حلا

ةةا أل انيةةا و ةةات

ة اليي ة األو

ةةا ا ة الء ال ع ة

سيا ةةس

أواخس العا ينات والع انينات ا ال سا ال اعل مشس.
أمسا اليي اليميم ةحس س يةا الغايةم ةا ايةس ي إلةن نعةذيا واةس ي ةل

هشة ة ج النة ة ه ةةس ال ةةم

والا ةةم

نل ةةم ال ع ةةي  .و سّل ةةز اا ةةا ي من ةةن سع ةةيا

غيةةس ةةس
أسةوالي و ةةمي ن ةذ ةةيا ةا ال يشةةم لنعةةلاا ال سنيةيا .وعةةاا اةحا ال ّ
أاماا الي يم س ي السيا أعي .
لانت أو الي واات ال س وايييا ال عة

سوا الييلنيةوا ةس نعةذيا النةزاد

اةةيا زمي ةةس الي يةةم لسيع ة وا او ةةاا ويةةوس اةةاسميه لةةاا او ةةاا ال ع ة

السوس ةةس لني ي ةةم ول ةةاا ا ةةاسميه ال ن ةةح ل ل ةةس ال عة ة
44

سات .أ ةةا أع ةةااج الخ ةةالا

ايني ا شخييم موس سو لي يم ذويس االع يذاا األل انس وسو ا

ايساء

س ع نم مةا األخةسى .ولانةت عة

س سي ةا

س موا ال نعيا ل او اا .وماس

اةاسميه

المينيم.

م ولن ل

ني ا إماس ع

ا نييج ااسميه اين ا لانت ع

أعسد إلن شساء أ اس ٍ اا م ل ع

س يا ا ا نييج او اا .ولاا اةاسميه لةم

اشةةم ن ة ال يةةم العةةانوو إلةةن سي ةةاي لةةسج ال ةم  .وسي ة خةةالا اةةيا اةةاسميه

واليي ة اإماسيةةم لي يةةم الييل ة

ةةس ش ة و ياست سةةو أ ةوا يةةنموا االع ة

ال ةةاال لني يةةم  .Jolinisations Kasseوس ة

يس ليةحد األ ةوا

اس

اةةاسميه أا يييةةج مةةا لي يةةم

ا ي ة اليية اإماسيةم اال اةحيس .ولةاا لعةنول ال يةنج أعةس

ةةس اا ةةام الييلنيةةيا ةةس نعةةذيا من ة ؛ ةةم لةةاا ن ّة اس ةةس يةةس ا  .ول ةةا أيسيةةت
االن خااةةات الخ يةةاس ال يةةام اليميةةم لني يةةم مةةا  8196ل ة يةةني اةةاسميه .ةةا

ل ة ة ةةاا نة ة ة ة إال أا أمنةة ة ةةا انع ة ة ةةساا

ة ة ةةا الي يةة ة ةةم .وي ة ة ةةمست ين ة ة ةةم الي ي ة ة ةةم

هSuddeutsche Warteه ةةس  89ةةوز  8196اةةرخس ةةا ل ة ا نةواا هومامةةس

لي يةةم الييل ة

"Mein Abschied von der Gesellschoft des

" Tempelsأل ةةم ية ة ال از ة ة ا ا ةةام الي ي ةةم س ة ة ان ي ةةال مني ةةا .وخ ةةس
ا ةةاسميه م ةةمم ةةا أي ةةملائ

ش ةةلنوا هسااذ ةةم الييلة ة

ةةل

Der Tempelvereinه.

و نحئح ولن ال يام ال نيا لني يم لسيع وا او ةاا الةحو أيةا ي ةل اعةنذات

واع م .مام ن ي يةا اسيةا أيةا ليةا ينة

اع شةاسو Temperlrat

لةا

ةةا ئ ةةم مض ةةو .ووعّ ةةت الي ي ةةم ي ةةال يا ا سومي ةةا ةةس أل اني ةةا وأ سيل ةةا الشة ة اليم

وينةةوج سوعةةيا ا ة ا أيةةا ليةةحد ال ةةسود

و ةةس ذنةةل أينةةو

ةةا مةةا  8196ممةةس

عنةةوا ةةس ين ة

الي يةةم االع شةةاسو.

عنةةوا مةةا ةةسود الي يةةم لن شةةاسلم ةةس

ميماا الحو ألي س سي ا .وانةاء منةن لةساس ينة

الي يةم ام اةس يةو ال اعةل ةا

أين ةةو مي ةةما لي ةةا .و ة ة االس ةةا اي ةةحا ال ي ةةم األو اسض ةةوس ال ن ةةموايا ال ةةحلوسيا.
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و نحئح لسست الن اءات س احا ال يم الحو لةاا ال يةم ةا اعة سماع الس ةا منةن

الوالء لني يم .) 68
66

وسةةما ان عةةا يميةةم ةةس ي ة وا ي يةةم الييل ة

وما يةم شة ساو

عةةاا الخةةالا اةةيا او ةةاا

 David Straussخني ةم اةاسميه ةس إماس عة

س سي ةا سةو

وألوايةةم ال عةةي

و ةةوت ال عةةي

أعةساس اللنيعةةم ال معةةم و ةةالي العةةالوا األلةةم

االاةةا .ولةةاا ة عيس او ةةاا ال النةةس منةةن ي ام ة لويةةا يةةما .لةةحلا ا يةةت ألعسيةةم
ةا األمضةةاء وأخةح ي ةةسج

أمضةاء الي يةم ةةميا لة اةةالوالء .وان ية مةمم ضةةئي
ا اللنيعم اإنيينيم.

واع ة غنت اللنيعةةم اإنيينيةةم االن عةةا ات ةةس ي ة وا ي يةةم الييل ة
ال ة

ساينلة Reineche

ولةةا خني ة ال ة

ةةا ال ةةم

سات الييلنيةةيا.

شةةنخت  Schlichtاال ي ةةم ن عةةيا .و ةةس مةةا  8118لةةسست

هي ي ةةم اي ةةت ال ةةم
ع

نةةح مةةا  8191إلةةن عة

Jerusalem Vereinه

س سي ا لي و ا مسي

) 66
65

اإنييني ةةم إسع ةةا

نة ة إل ةةن

أاناء الذائ م اناا ال نشة يا مةا او ةاا .وا ةم حلةا

ا ةةا واسةةم انيةةت مسعةةم ليةةحد الغايةةم .ومنةةماا لةةسست ي يةةم ايةةت ال ةةم
ال ة ة

و ةةمت

إسعةةا

ميل ةةست  Deckertإل ةةن سي ةةا .وا ةةحلا أي ةةا لنذائ ةةم اإنييني ةةم ةةس سي ةةا

مسع يا ولنيع يا .وانع ممم األعس ال س مةامت إلةن س يةس اللنيعةم اإنيينيةم ةا

ع

س سي ا الييلنيم مشسيا أعس .) 65
64

ولاا لنسسج ال ال يم األولن عاس عنايم منةن ال عة

سات األل انيةم إح نيةت

اخعةائس امسةم منةن الية يم االل يةامو .و ةل حلةا انةع مةمم ال عة وذنيا األل ةةاا
س ما  8181نسو أل س نع م .) 64
69

الحركة الثقافية في المستعمرات الهيكلية األلمانية في فلسطين:

41

ع ة ن لسيع ة وا او ةةاا الةةزمي السوسةةس لي يةةم الييل ة

نعةةذيا إلةةن إنشةةاء

نةةح ويةةول إلةةن

ععةةم ني يةةم ييةةس ال ال يةةح ةةا أانةةاء أمضةةاء الي يةةم إلةةن

االل ساا اال ني اليا س س أل انيا .ل ج او اا إلن س ي ااولو

 8198ي و
يميم

هإا ال ماس

س  21أياس

شغ االس لي نيةاسه .ولةاا اة او ةاا نشةئم أييةا

نم االسعالم ال س لس ن ع ليا .ول لا ال ماس ال س أنش يا الي يم

ةمس السياضةةيات
ةةس عة اس يا العةةاا م الةةحلس يةةسم ةةماس مينيةةم وان ةةا لانةةت ة ّ
وال نة ةةو الذاي ية ةةم وال نة ةةو ال نية ةةم وال ة ةةاسي واليغ اس ية ةةا والنغة ةةات السميعة ةةم األل انية ةةم

وال سنعيم وال سايم) .ولاا ال ني المينس أعاعيا س احد ال ماس .
ول

أاسز إن ا ع ا س لنييلنيةيا ةس نعةذيا اةس

او ة ة ةةاا وي ة ة ةةوس ا ة ة ةةاسميه

ل ةات زمةي ي لسيعة وا

ة ة ةةم ة ة ةةولن األو سئاع ة ة ةةم سسي ة ة ةةس ين ة ة ةةم الي ي ة ة ةةم

 Sueddeutsche Warteال ةةس لانةةت يةةمس ةةس ش ة و ياست ةةم ذوينةةم ةةا

الز ا وأيمس س مةا  8195ل ااةا ي ةا اةو هالغةسج والشةسا ةاسي ع ةا س ةا
وييم ن س ي امم الييل

س نعذيا

Okzident und Orient: Eine Kulturgeschichte Betrachtung Vom
Standpunkt der Tempelgemeinden in Palsestina, Stuttgart,
Druck und Verlag J.F. Steinkopf, 1875.
وي ضة ا اةةحا الل ةةاج ال اةةام األعاعةةيم ل يةم الييلنيةةيا ا ةةم الل ةةاج ال ةةم

ال ي ةةم ال ةةمي وال ي ةةم اليمي ةةم) .و ية ة إيض ةةاسات يي ةةم أل ل ةةاس او ةةاا و ذن ا ة ة .

وي ض ة ا ال ي ة األو

ن ة مسضةةا ل ذةةوس ي يةةم الييل ة و لس يةةا االع ة

اسيم

و ةةمى ي ةةن يا اسسل ةةم األ ية ةةاء ال مي ةةم و ول ي ةةا ةةا ال ع ةةائ اللنع ةةيم وال ن يةةةم
واالي اميم .وي لم او اا س اةحا ال ية أا اليةما األو لني يةم العة س إلةن

اع ام ا م اللنيعم ا اي نم سوسيةم منةن سمايااةا وع ةم ال ع ةيا وال ة نيا

ايا و س يا الي الل اج ال م .

41

أ ةةا ال ي ة العةةانس ةةا الل ةةاج يةةموس سةةو الشةةسا وسايا ة

لةةما منةةن أا

منن ع ا الشسا ي و ال يميم المينس لإنعانيم .ويايا أا الوايج الةمينس يناغةس
أا يسة ّةسا ال عةةيسييا ال ة نيا إلةةن الييةةس إلةةن نعةةذيا ال ةةس ال ي لةةا اسن يةةا
االييس إلن أ سيلا وأع ساليا ا وييم ن س ال ياميم ألا نعةذيا انةم يةس يةما
ال و س ي ال يامس الذاي يم اللا يم.
وي ض ة ا ال ي ة العالةةا ةةا الل ةةاج وضةةود هالغةةسج و ع ة ان ه ي نةةاو

او اا الوضل المولس اي
ليسد .ي و

عياعيا

ية

نذن ا ا ال ع لم المينيم ال س اس سوس

س احا اليمم أا السزج الةوذنس السةس Der Nationalliberden

 Parteiس ال نلم األل انيم  )8195لم أا

النوس ال يامو لنميا هألا يةسى

اسي ال ال سسل أ لاس سوسيم م ي مه.
ويلس ال ي األخيةس نة لن عة لم الشةسليم ويةسى اعة سالم سة اةحد ال عة لم

ا ا المانو اعيم أو االنيوء إلن ال و  .أ ا الس الحو ي سس س نم ينيايم عةن يم
ض ا االع

اس ال عيسس لنشسا و مي يةوس سيةم س ي ةم لنشةسلييا مةا ال ةميا

واألخةةالا ال ةةسونيا اال ة

واخايةةم ا ةةم أا ا ض ة أا ال اشةةيس ال عةةيسس اةةيا

ال عن يا ل ين اس اس ي واا ا ي .
أ ة ة ة ة ةةا الل ة ة ة ة ةةاج الع ة ة ة ة ةةانس ليو ة ة ة ة ةةاا ي ضة ة ة ة ة ة ا ع ة ة ة ة ةةالا سع ة ة ة ة ةةائ

وس ة ة ة ة ةةم

 Sendschreibenنشساا خال  .8191/8199ولم أيمس يا ينم الي يم ةس
ل ةةاج واس ةةم ةةس شة ة و ياست م ةةا  8191ا نة ةواا هسع ةةائ

وس ةةم مة ةا الييلة ة

أاو الن لناشس.
واألعساس ال معم وم يم العالوا وألوايم ال عي و ّ
Sendeschreiben Ueber den Tempel und die Sakramente, das
Dogma Ueber die Dreieinigkeit und von der Gottheit Christi,
Sowie Ueber die Versoehnung der Menschen mit Gott,
"Stuttgart, Warte des Tempels, 1878.
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ناو او اا س احد السعائ م ائم اللنيعم اش ا العالوا األلةم

ويةةوم ال عةةي

و ةا لاة

و ةةوت ال عةةي وموم ة  .ولةةم أسةةمعت ايساء ال ةةس نشةةساا ان عةةا ا ةةس

ي وا ي ام  .وأنش ت ي ومم نيا س يا ا ي يم أذن ت منييا اع ه ععم
Tempelstiftه ولت إماس ال مسعم وال ع ش ن س ع

الييل

س يا ا.

ونشس او اا االت مميم ونشسات لعيس سو المساعات ال و اس يم والةمسو

المينيةةم لنشةةااج .و لةةا ةةا إنيةةاز ل ااةةم حل اس ة ال ةةس نشةةست ا نةواا هذسي ةةس إلةةن
Mein Weg nach Jerusalemه .ونشةس اليةزء األو

ال ةم

مةةا  8118ا ن ةواا هحلسيةةات ةةا شةةاااس

 Jugendونشس اليزء العانس نيا س ال م

نيةا ةس ال ةم

"Erinnerungen aus meiner
أيضةا مةا  8116ا نةواا هحلسيةات

عا السشم Erinnerungen des Mannesaltersه.
س نعةذيا

و ا اليميس االحلس أا او اا أيمس ل ااا خس س امايم إلا

ا نةواا هأشة اس وأ ةةاا Gedicnte und Liederه يةةمس ةةس شة و ياست مةةا
.8141
اضذس او اا اعاج ال س
سئاعم ي يم الييل

إلن ال وم إلن أل انيا ما 8118

و و س س  1لانوا األو .) 69 8115

خنن ما

61

أ ةةا يةةوس ما يةةم اةةاسميه س يةةا او ةةاا والةةزمي العةةانس لي يةةم الييل ة

ش ةةاسا ةةس سسي ةةس ين ةةم الي ي ةةم Sueddeutsche Warte

ةةم

ن ةةح أا ة ّةسا

ايو ةةاا مةةا  .8161وأيةةمس ل ةةاايا لا ة الييةةس إلةةن نعةةذيا ا ةةا هاإنيي ة

العةةس مو Evangeluumه  Das Ewigeوهوعةةائ لس ة ال ع ة لم االي اميةةم
Mitteln Zur Loesung der Sozialenه يم اس س ش و ياست ما ماس لاس

شةولس مةا  Frage, Verlag Von Carl Scholer 8144ل ةا أيةمس خةس
ل ا ما  8199ا نواا هال ع لم ال سليم
98

Die Tuerkische Frage Oder die sechste Zornschale von einem
"Laien, Stuttgart, bei Messler Buchdrucker, 1877.
و و س ااسميه س  88وز  8191س سي ا .) 61
61

المستعمرات األلمانية في فلسطين والعالقات األلمانية – العثمانية
يناغةةةس منينة ةةا منةةةم

الي نة ةةا ل ولةةةا أل انية ةةا ةةا ال ع ة ة

نعةةذيا ال ييةةز اةةيا ةةول يا

ال ا األل انس.

سات الييلني ةةم ة ةةس

ولةةا السلو ةةم األل انيةةم ال ييةسيم و ولةةا الةسأو

ةةس ة ال نا عةةم ال ائ ةةم اةةيا الةةمو األوسوايةةم اللاةةسى منةةن الشةةسا ال ساةةس

لةةاا ةةا ال ةةسو أا ع ة غ ّ السلو ةةم األل انيةةم ويةةوم ذائ ةةم ةةا واذنييةةا ةةس
نعذيا ليالسيا .يس أا مساع نا لنوعةائا ال ويةوم ةس األسشةيا العياعةس لةوزاس
الخاسييم األل انيةم أ ضةت إلةن ملة
األل انس ا احد ال عة
ي لا ألل انيا أا س ة

اةحا اال ة اس

؛ ةم ا يةا ال ولةا السعة س

الم ةام ال عة وليا األل ةاا أا الن ةوح الةحو

است اةال س ّ
ةا خةال مم يةا ليةحد ال عة

ال س لم وايييا س ماللا يا ل المولم ال ع انيم.

سات ال يعةاوو ال يةامج

ي ةةس أا وزاس الخاسيي ةةم األل اني ةةم لان ةةت م ةةايز م ةةا ال ي ة ّةسا انذالل ةةا ةةا
االم اةةاسات العياعةةيم اليةةس م؛ إح ةةمخنت مةةم موا ة أمت إلةةن يةةس يا ةةس لعيةةس
ة ةةا األسية ةةاا اية ةةوس نالضة ةةم ل ة ةةا ام اس ة ة

ناعة ةةاا ة ةةس ال اللة ةةات األل انية ةةم –

ال ع انيم .و ا أا اةحد ال وا ة ال ةس ألساةت اةسليا منةن ةمي ال ةوا لن عة

األل اا س نعذيا السأو ال ا األل انس والاالذ ال ييسو ووزاس خاسييم

سيا
نلةم

وس اس والاسسيم األل انيم.
لةةاا ال ةسأو ال ةةا األل ةةانس ألعةةس اةةحد ال وا ة

امنيةةم

ةةم لةةاا ال ع ة

األل اا س نعذيا ينشسوا ةاسيس ةس اليةسا األل انيةم ايةوس
92

سوا

ذ ةم أسيانةا

م أسيانا أخسى ما نشاذا ي  .ولعي اس ةا لانةت اةحد ال ةاسيس اليةس يم لةم

ون

مةةةماء العة ةةلاا ال ة ةةسج واإماس ال ع انية ةةم لي ة ة  .ولان ةةت األوعة ةةاذ ال و ي ةةم األل انية ةةم
ياا ة

ةةس الامايةةم ال االغةةم ال ةواسم ةةس اةةحد ال ةةاسيس

سلو م اسليا لن ا نم ال اعةيم ال ةس زمة ال عة

يةةس أنيةةا ضةةات ل ياا ة

سوا أنية ي ةا نوا ايةا ةا ذةسا

العنذم ال ع انيم .والوالةل أا اا ةا أوسواةا ال ازيةم ااألسةماا الياسيةم ةس نعةذيا
نح ن يا ال ةسا العةاال مشةس يةاسا زيةام ةس ل يةم ال نو ةات ال نشةوس ةس

اليةةسا ال سنيةةم مةةا نةةا األسةةماا .ولةةم اعة غ ّ لةةام ي يةةم الييلة اةةحا الوضةةل
أسعا اع غال إح لانوا خاساء س احا ال يماا اإمال س.
أ ا الاالذ ال نلس ووزاس الخاسييةم ةس

نلةم ةوس اس

ةم لانةا

ةامييا

ةا

سيا ال امأ لنشاذات ي يم الييل ؛ وحلا الم ااسات مينيم سضم .يس أا احا

ال ولا المينس ا ّي إلن االم ما ا م ان شاس النيايساليم س أوسواا اوي مةا و ةس
ةا ة ة ةةل ال ة ة ةةز ا اي ة ة ةةو الييلني ة ة ةةيا ة ة ةةس ينة ة ة ة ي
أل اني ة ة ةةا اوية ة ة ة خ ة ة ةةا ؛ وخ ة ة ة ّ
 Sueddeutscheمن ة ةةن اللنيع ة ةةم اإنييني ة ةةم والع ة ةةنذم العياع ة ةةيم ة ةةس

Warte

وس اس  .) 61وأخح ال ميم ةا أمضةاء ي يةم الييلة ي ةوموا إلةن س يةس اللنيعةم
58

اإنيينيم س ن انع ممم ا الء ما  8196نسو عنا أمضائيا .وامال ا ال ذ ّةسا
الةةمينس ن ةةا ش ة وس يميةةم ةةس

نلةةم ةةوس اس ا ة ا منةةن الةةوذا األ وايةةج س ايةةم

أانائ ة ة ة ةةس مية ةةاس اليية ةةس وا ة ة ي سضة ةةوا ألم ة ةةا الاسوعة ةةييا .ول ة ة
ش ة و ياست

ة ةةم سلو ة ةةم

نةةل ااالم اةةاسات ال ةةس ام ةةمت منييةةا وزاس الخاسييةةم ةةس ا ةسليا ةةس

ا نيا ل ال ع

سيا األل اا س نعذيا.

ولانت ال ةوات الاسسيةم األل انيةم ال س اذةم ااشةس اال ييةس حات ن ةوح واعةل

و ن ن ااعة ساس ةاسيس ةا ضةااذ الاةواس السسايةم ال ةس لانةت ةسمم منةن ال ةوانس

ال نعذينيم .ول

اا ا ال ييس ينين العانس االاسسيم زام ةا أا يةم اةحد ال ةاسيس

ال س لاا ي سأاا ال ييس ن ع

وي نا منييا اخذ يمد .ولاا
98

ضةااذ الاسسيةم

األل ةةاا ال ةةحيا ي ةةسمموا من ةةن نع ةةذيا ي ية ة إل ةةن لا ةةو ويي ةةم ن ةةس ال عة ة
األل اا ال ائنم ا ا اسليا ل اح الييم اللا س لس اي ي .)58

سيا

58

ومنةةم ا ذنةةج أيةةملاء ال ةةم

Jerusalem Freunde

ةةا الانمع ة ا

ةةس

سانل ة ةةوست أا وعة ةةذ الن عة ةةا واسوعة ةةيا ال ض ة ةواا ة ةةس اال سة ةةام األل ة ةةانس لة ةةمى
الع ةةنذاا ال ع ةةانس لنعة ة اا لية ة ااالعة ة يذاا ةةس نع ةةذيا س ض ةةت ال ةةمول اا ا ةةحا
الذنج ايوس لذ يم وحاات النماءات الشخييم ال وييم إلن نموج اسوعيا ةس

اال سام أم اس السياا .) 58
52

ول ة ةةا عة ةةا س و ةةةم ي ية ةةم الييل ة ة إلة ةةن نعة ةةذيا مة ةةا  8151لم اسعة ةةم إ لانية ةةم

االعة ة يذاا يي ةةا ذن ةةج ةةا ن ةةا اسوع ةةيا سي ةةمسيي ةةينين ال اسا ةةل

Friedrich

ةزومد
 Wilhelm IVالةةحو لانةةت ساذ ة ا نعةةذيا يةةالت ماذ يةةم مينيةةم أا ية ّ
ا ةةمم ةةا الخاةساء السع ة ييا .ولةةي

الذنج .) 52

انةةاا ةةا يةةم منةةن اع ة ياام نةةا اسوعةةيا ليةةحا

58

ول ةةا لةةسس الييلنيةةوا مةةا  8141الاةةمء ااالع ة يذاا ةةس نعةةذيا ذنا ةوا ةةا

يميم ال عامم

ا نا اسوعيا .ولاا ينين او اا ش يا سئةي

لسيع ة وا او ةةاا) يشةةغ

 superintend entولعةةي

نةةحاا أمنةةن نيةةج لنعةةس ةةس ا ةسليا General
الةةاالذ ال نلةةس ولة ن ةةوح لايةةس منةةن نةةا اسوعةةيا.

يةةس أا ال نةةا ذنةةج ةةا وزاس الخاسييةةم أا

ةةا ي يةةم الييل ة لا ة

شة ة و ياست ةةس  84أين ةةو

ي يةم الييلة

ةةسا منةةن ولةةا سلو ةةم ةةوس اس

ةةمي أيةةم عةةامم ليةةا .ويةةاء ي ةواج وزيةةس الخاسييةةم ةةس
 8141ي ةةو إا ساء الي ي ةةم و وال ي ةةا ال امي ةةم ةةا

اللنيعةم اإنيينيةم ي نيةا منية اس يةس س ةوج ية  .ل ةا أا ال ةسوا الية ام ةس
نعذيا عوا نيس شسوميا اال ش  .) 58يس أا ن وح ينين او اا غنج منن
56

سأو وزاس الخاسييم س شة و ياست ويةمست ال ني ةات إلةن ال عنةيا المانو اعةييا
96

الاسوعييا لمى المولم ال ع انيةم ل ةمي ال ةوا لنييلنيةيا .اةحلوا ييةوما لايةس لس ايةم

الييلنييا س سي ا .وللا الييلنييا ل يسضوا ما سمم اسوعيا س مم ي وأيياوا

اخيام أ

لايس .) 56
55

واحا اعة عنينا الةةمم الةةحو لم ة اةسليا لنييلنيةةيا أعنةةاء ال اوضةةات األولةةن ةةل
الاةةاج ال ةةالس ةإا ال ع ة

سات األل انيةةم ةةس نعةةذيا ل ة ة لا ةةا إعةةاس اا ةةا

سلو س اسليا وشة و ياست خةال ال ةس الوال ةم اةيا مةا س  8141و  .8196أ ةا

منةةن ي ة يم ال ةسأو ال ةةا األل ةةانس ةةم س ةةس شةةسود الييلنيةةيا نةةح اماي ة ا ييةةم
الي ةةسا م الوذني ةةم

ةةس نياي ةةم م ةةا  8141نش ةةست ي ةةسي م

 Allgemeine Zeitungالم لناسو عوس زيةج Sepp

Augusburger

ة س اللنيعةم والعياعةس

وع ةةا
األل ةةانس ي ةةاء يي ةةا هأا ليي ةةس أل اني ةةا اللاي ةةس سي ةةمسيي اساس ّ
 Barbarossaلةةم لضةةن نسا ة

ةةا أي ة ا ة الا األس

وايج اع ام العيذس منن نعذيا ال زيز منن لنج ل

أل انيةةا ةةس نيايةةم ال ذةةاا نيةةيايا ةةا االع ة
شييل ايس األل اا إلن نعذيا .) 55

Friedrich

ال معةةم و ةةسا لال ةةاا
عيسس .وال ام أا يةم

اس و ةةا أي ة اةةحد الغايةةم يناغةةس

54

أ ةةا ولةةا العةةنذات ال ع انيةةم الةةحو لةةاا

ةةس نعةةذيا

اسضةةا ل يةةا ال عة

سات األل انيةةم

ةةم غيةةس نةةح ليةةا الوسةةم األل انيةةم مةةا  .8198ةوالس م شةةا سشةةيم

ااشةةا الةةحو ةةسا منةةن نشةةاذ اإنيينيةةيا األل ةةاا ةةس اع ةساايا لةةاا ي ذةةا منةةن
األل اا س ن أن ومم ال ني األل انس ال ا س ايسوت ا ن الييلنييا لذ ةم ةا
األس

ةةس سي ةةا اميةةم .ولةةا اةةاسميه ازيةةاس ال ةوالس ةةس أعنةةاء ويةةومد ةةس ايةةسوت

ومةةس

منية خذةةم العة غال ياة اللس ة  .ةةا لةةاا ةةا سشةةيم ااشةةا إال أا أسعة

عةةلس يسد لي ةةم سية اس مةةا ال نذ ةةم ال ذنواةةم ةةس مةةا  .8198ولانةةت خذةةم اةةاسميه
و منن إنشاء ي منن ل م اللس

وساذ ا عا منةن شةاذس الاسةس .وس ة

ييةةوم ال ني ة األل ةةانس سيةةمسيي لينةةس  Friedrich Kellerةةس عةةاي
95

س يةةا

اةةحا ال شةةسود ا ن ةةت السلو ةةم ال ع انيةةم مةةا إيةةماس س ةةاا اإاةةماء ياة اللس ة

لنييلنييا .) 54
59

وس ةةما غيي ةةس ةةس ولةةةا وزاس الخاسيي ةةم األل اني ةةم ةةةا الييلني ةةيا ا ةةم مة ةةا

 .8195ولاا العاج س حلا ال ااسات ال ةس لةا ايةا ال عةن وا ةس نعةذيا ةس
أعناء السسج الان انيم س حلا ال ا  .إح خشس ال ناي األيانج ليا سسا إعال س
ضم األيانج س نعذيا ومنن سأعي ال ع

سوا األل اا  .) 59واناء منن ذنج
51

الييلني ةةيا وا ةةت السلو ةةم األل اني ةةم من ةةن إسع ةةا اواسيي ةةا السساي ةةم إل ةةن ال ة ةوانس
ال نعذينيم س

ااس معلسيم ال يةم نيةا ذ ةيا ال عة

سيا األل ةاا .و ةس 2

سزي ةساا  8199أيةةمس وزيةةس الخاسييةةم األل ةةانس ةةوا اينةةوا .Von Buelow
ني ا ة ة إل ةةن العة ة يس األل ةةانس ةةس إع ةةذناو ا ةةالخذو االعة ة عنائيم ال ةةس ا خ ةةح يا

السلو ةم األل انيةةم .ويةاء ةةس اةحد ال ني ةةات هوا ةا ال ييةةس منةن ذنةةج ال ع شةةاس

اع اسا إسعا لوا نا الاسسيم إلن الشسا خحا ا يا االم ااس الوضةل الةسااا انةاا
 ..إا اليةةما األو لاعةةذو

يةةوس ال ن ة األل ةةانس ةةس ال ةوانس ال سليةةم ةةا أي ة

س ايةةم سمايانةةا انةةاا و ةةا أية ال ايةةس مةةا اا ةةا سلو ةةم ال ييةةس اسمايااةةا ةةس

ضةةوء لن ي ة الناشةةس مةةا السةةسج  ...وس ايةةم أسواسي ة و نلةةا ي اال ةةمخ ال ةةا

إحا ال ضت الضسوس حلاه .) 51
51

وأي ةةمست وزاس الخاسيي ةةم ةةس اة ةسليا عنع ةةنم ةةا ال ني ةةات إل ةةن عة ة سائيا ةةس
أوسوا ةةا إلن ةةاد ال ةةمو األوسواي ةةم اة ة ا ليع ةةت وساء إسع ةةا األع ةةذو األل ةةانس إل ةةن
ال ةوانس ال ع اني ةةم أيةةم موا ةةل عياعةةيم وأا الع ةةاج الوسيةةم ا ةةو الةةم اد م ةةا السماي ةةا

األل اا س الشسا .) 51
48

أ ةةا منةةن الي ة يم ال سنةةس ةةس نعةةذيا

ةةم ش ة س ال ع ة

سوا األل ةةاا ةةس

شااذ  8199اين ا لاا ئات الشااج ا ال عن يا ي ييوا إلن يا ا وسي ا لنع س
94

إل ةن عةةالونيا لن شةةاسلم ةةس ال ةا

أني ة لةةم ي سضةةوا لةةاحى .ولةةا ولي ة ضةةااذ

عااا أل انس ا مسيج الشااج األل اا منن ال اسيا ال علسيم ةس عة

س عةاسونا.

وذنةةج او ةةاا ةةا ال ييةةس س ايةةم ال ةواذنيا األل ةةاا ةةا أو ام ةةماء س ة

يانةةج ال عةةن يا .و ةةس يةةو ميةةم ال ي ة
ا ع ةةين

ةةا

ةةا مةةا  8199أسعةةن الذ ةسام األل ةةانس

 Gazelleةةس ين ةةاء يا ةةا .ول ةةاا منية ة أسا ئ ةةم ين ةةمو وع اني ةةم مش ةةس

م ا .ولاا ي ةوم الذةسام األ يةس ةوا االة

Graf Von Hacke؛ ويةاء او ةاا

و عنةوا مةةا الييلنيةةيا إلةةن ينةةاء يا ةةا ل ةةمي شةةلسا ل ائةةم الذةسام لس ايةةم السلو ةةم
األل انيةم ل واذنييةا .ول ةةا سم لائةم الذةسام منةةن زيةاس او ةاا وس الة ازيةاس عة
عاسونا ألا ال ع

س

سوا األل اا االس االت الضخ م ايحد ال ناعام .وسما شسء

اع لحلا منم ا زاس الذسام ن ع

ينةاء سي ةا ةس ال ةس ن عةيا .و ةس يةيا ال ةا

ن ع لا ت أسال اواس سسايم أل انيم ازياس العاس العوسو وال نعذينس .) 48
48

وامأت ا م اةحد ال ةااس ال عةلسيم سسنةم ةا ال اللةات الوميةم اةيا الييلنيةيا
والسلو ةةم األل انيةةم واع ة ياات السلو ةةم األل انيةةم لذنةةج الييلنيةةيا اةةمم
س نعذيا

ماسعةةي

م ت وزاس الخاسييم األل انيم انةع  8958اسلةا نسةم عةنويم ليةحد

ال ماس  .ولاا احا ال انع ي ام سال ال وازنم العنويم ل نا ال ةماس  .و ةا اليةميس
االةةحلس أا اةةحد ال نسةةم اةةس ال ونةةم ال اليةةم السعة يم الوسيةةم ال ةةس لةةم يا السلو ةةم
األل انيم لنييلنييا نح امايم شسومي االع

اسو س نعذيا ما  8141وس ةن

ما .8181
و ةةس مةةا  8118ع ة ن الييلنييةةوا إلةةن ام ة اسا السلو ةةم ال ع انيةةم اةةال ن ي
اإماسو ال ع
ال م

ل عة

اس ي  .وأيةما ةس اةحا ال عة ن ال نية األل ةانس ال ةا ةس

ينشيازوا Muenchhausen؛ يس أا ع اا ااء اال شة  .ل ةا شةنت

ساول ي لم ل وزاس الخاسييم األل انيم إلن ال وعةذ لةمى السلو ةم ال ع انيةم ل وعةيل

س ةةةوا األيانة ةةج ال ي ةةةيا ة ةةس الوالية ةةات ال ع انية ةةم  .)48وسة ةةمعت أز ةةم مني ة ةةم اة ةةيا
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الييلنييا والسلو م األل انيم عاايا الخم م ال علسيم س أل انيا حلا أا ممما لنيال
ةةا ال عة

سيا األل ةةاا لةةم أ ة الخم ةةم ال عةةلسيم اإيااسيةةم ةةس أل انيةةا لاة الييةةس

إلةةن نعةةذيا؛ ولةةاا اة الء ي

ةةوا االينعةةيم األل انيةةم و ةةا لن ةةانوا األل ةةانس .أ ةةا

الةةحيا لةةانوا موا عةةا العةةاا م مشةةس منةةم ا ةةامسوا أل انيةةا ولة ي ةةوموا إلييةةا لن يةةا
االخم ةةم ال عةةلسيم

ةةم لةةاا ةةا الي ة ج ةةنسي س ةةوا ال واذنةةم األل انيةةم .و ةةا

ال سوا أا ال ميم ا األل اا و يسا لم مخ
ة ة ة ة ةواذنيا ي

س س ايم ال نينيات األل انيم س

ة ة ة ة ةةوا اسة ة ة ة ةةا ال واذنة ة ة ة ةةم األل انية ة ة ة ةةم

نعة ة ة ة ةةذيا إ ّ ة ة ة ة ةةا اي ة ة ة ة ة ي
 Reichsangehoerigeوا ّ ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا اي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ي سماية ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا سة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةت الس اية ة ة ة ة ة ة ة ة ةةم

 .Schutzgenossenو ة ة ةةس مة ة ةةا  8118أية ة ةةمس ال ع شة ة ةةاس األل ة ة ةةانس اع ة ة ة اسا

ي

ني ات إلن ال ناي األل اا س المولم ال ع انيم يذنج ييا س ل الس ايم م ةا لة
ا الخم م ال علسيم س الييي األل انس.

ومخنة ةةت األز ة ةةم سسن ية ةةا السسية ةةم إعة ةةس وية ةةو خني ة ةةم ال ني ة ة
ال ةةمل وس اسية ة

 Reitzإل ةةن ال ةةم

م ةةا 8118

ينشة ةةياوزا

ةةم ا ةةمأ ي ةةممو الييلني ةةيا إل ةةن

ل اة ة واس ةةما ا ةةم ايخ ةةس وية ة ي ي اة ة ا ال ي ةةم ةةا ش ةةسومي االعة ة

اسو ةةس

نعذيا او ال يسج ا الخم ةم ال عةلسيم ةس اليةيي األل ةانس .ول ةا سةاو اسية

أا يس ة ةةل الس اية ةةم مة ةةا ا ة ة

الييلنية ةةيا عة ةةاس ضة ةةج او ة ةةاا زمة ةةي ي وا ة ةةا

ااس يا شميم النييم إلةن ال ع شةاس األل ةانس .ولةا
إحا ل ةةاا اسية ة

ةس سعةال االس ياييةم اةحد

ي ي ةةسا ان ةةاء من ةةن ني ةةات ةةا وزاس الخاسيي ةةم ة ةإا الييلني ةةيا

عةةوا ياسعةةوا مةةا مولةةم أخةةسى لنةةمخو

ةةس س اي يةةا وسا ةةا اضةةذسوا إلةةن االن ةةا

إلةةن انةةم خةةس .وسيةةا او ةةاا ال ع شةةاس األل ةةانس أا ي اةةس ال ة

ةةس ال ع ة

سات

األل انيم س نعذيا ول شسيا عنم لام ةم لخم ةم معةلسيم .وذنةج ةمي لةانوا

الخم ة ةةم ال عة ةةلسيم األل ة ةةانس اسية ةةا ي خة ةةح ا ة ةةيا االم اة ةةاس وضة ةةل الييلنية ةةيا ة ةةس
91

نع ةةذيا .ة ةإحا ةةحس حل ةةا ذن ةةج او ةةاا إا ةةاء الوض ةةل ل ةةا ا ةةو منية ة س ةةن م ةةا

 8116لي لا الييلنييوا ا إييام س

خس .)42

ويةةاء سم ال ع شةةاس األل ةةانس لي لةةم أا يةةس ات اسي ة

ن ااةةا ةةا وزاس الخاسييةةم األل انيةةم وأنة

ةةا ال

انيةةم منةةن ني ةةات

ةةحس اعة عناء الييلنيةةيا ةةس لةةانوا

الخم ةةم ال عةةلسيم .وللن ة ام ةةسا اس ي ة ةةس ال ةةل االس ايةةم ال نيةةنيم األل انيةةم

يذاة ةةا من ةةيي لة ةةانوا الخم ةةم ال عة ةةلسيم ام ا ةةا اس ةةا مة ةةا .)48 8118
شة ةسيذم أا ّ
و نحئح شسد الييلنيةوا يسعةنوا أانةاءا إلةن أل انيةا لن يةا االخم ةم ال عةلسيم انةاا
و م يا عالا عنوات .) 46
42

غيس ي س العياعم األل انيم نسو المولم ال ع انيم س الع انينات ا
وسما ّ
ال ةةسا ال اعة ةةل مشة ةةس ة ةةس مة ةةا ّ 8118لا ةةن ال ع شة ةةاس األل ة ةةانس اع ة ة اسا ذنة ةةج
العنذاا ال ع ةانس ا زويةم اةالمد اةالخاساء ال ةالييا وال عةلسييا .واةمأت أل انيةا نحئةح

الغةةزو االل يةامو  Penentration Pacifiqueلنمولةةم ال ع انيةةم .وأيةةا ممة
المولم ال ع انيم و وي يا منن أ

أا لوا س يو ا سني ةم ألل انيةا اةم ا ي ةا

ةةا أا ةةماا العياع ةةم الخاسيي ةةم األل اني ةةم .واعة ة م ت المول ةةم ال ع اني ةةم ال مي ةةم ةةا

الخاةساء ال عةةلسييا واإماسيةةيا األل ةةاا .وأخةةح الشةةااج ال ع ةةانس ي ةةسمم منةةن ال ااةةم

ال علسيم وال ن يم األل انيم .وامأ انا نعذيا األل انس Deutsche Palaestina

 Bankنشاذ س ال م

ع

سما ل س يا ا و خس س سي ا .وأخةحت الاةواخس

األل انيةةم ةةسمم اان ةةا منةةن ال ةوانس ال ع انيةةم .و ععةةت ةةس مةةا  8111شةةسلم

اواخس الشسا األل انيم  die Deutsche Levante -Linieوامأت سسال يا ا سال
اواخس

ا لاعت أا زامت ممم اواخساا إلةن ال شةسيا ةس ذنةل ال ةسا ال شةسيا .)45

و س ما  8111سينت شسلم أل انيم منن ا ياز ّم علم سميم األناضو .)44
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و س ال ا ن ع ام نن مسي أل انيا ال ييس ينين العانس .وا م مةا

ةا حلةا

ل ةةسس أا ل ةةوا أو زي ةةاس لة ة خ ةةاس أل اني ةةا إل ةةن الع ةةنذاا ال ع ةةانس .ول ةةم أمي ةةج
ال يية ةةس اة ةةرساء العة ة ة يس األل ة ةةانس ة ةةس إع ة ةةذناو

الاة ةةاسوا اا ع ة ة ينم

Baron

 )8118-8191 Hatzfeldاشة ة ة ة ا ال ة ة ةةاوا األل ة ة ةةانس -ال ع ة ة ةةانس .ة ة ةةم سأى
اا عة ينم أا سنعةةا

ةةت اوضةةل

ةةوا ةةس المولةةم ال ع انيةةم س ةةن س نةةم نةةاانيوا

منن يس مةا  8911وأا إنين ة اس ال ةس ساولةت السنةو

شةةلوا األ ةساا ايةةا ا ةةم أا ض ة ّ ت لاةةس
 .8112وين يس الع يس األل انس العااا إلن ال و

سة

سنعةا لةم أعةاست

إلييةةا مةةا  8191واس نةةت يةةس مةةا

وال ام ل ّو أوسوايم ا نئ

إا اس ةا لةم ويةم ن ييةم لةحلا

واا أل انيا اس المولم ال انم ل ء احا ال اس .)49

ةةس نذ ةةاا االن ةةاا ال ع ةةانس من ةةن أل اني ةةا وس ا ةةم ا ةةحد األخي ةةس ةةس وع ةةيل

ماللا يا ل المولم ال ع انيم ل يلا لنييلنييا إال أعس ضئي يما س احا ال يا ؛

إح سسيت اسليا منن إزالم خاوا ال ع انييا ا ي يل األيانج منن أ اسضةيي

ل ا أا نعةذيا ةل خةاس نذةاا ال يةال األل انيةم ال ةس سلةزت منةن ذةو عةلم

سميم اغمام.

ل م ماس يم ذوي

ةس أوعةاذ وزاس الخاسييةم األل انيةم سةو

ولةا السلو ةم

األل انيم ا االع يذاا األل انس س المولم ال ع انيم منن ضوء ال ذوسات اليميم .
ةةس مةةا  8118ذنةةج خني ةةم اع ة اسا ال ع شةةاس لةةااسي س Caprivi

ةةا وزاس

الخاسيي ةةم إا ةةماء سأيي ةةا ةةس ال ة ةساا ةةم اة ة الع ةةنذاا ال ع ةةانس إل ةةن ال يي ةةس ةةينين
العانس ي ض ا إنشاء ع

سات أل انيم منةن ذةو عةلم سميةم اغةمام .ولانةت أو

ةةحلس ةةا وزاس الخاسييةةم ناولةةت اةةحا االل ة اسا لة ّةم يا اليةةس ليةةمسليا Kiderlen
ا المائس العياعيم س الةوزاس .ولةم انةن ليةمسليا سنينة منةن يساةم الييلنيةيا ةس

نعذيا .وياء س حلس احد

18

هإا ال ع

سات األل انيم س نعذيا ال م لنا عةاال شةي ا .ال عة

سوا

يلعةةاوا لةةو ي اي ة وام وي سضةةوا ل ةةماء العةةلاا ال سنيةةيا والعةةنذات ال سليةةم.
واحا لةةاا ال ع ة

سوا ال ةةسا ةةوذيني ةةس عةةيا اليةةغسى ةةا األل ةةاا عةةيواي

لنايةةننا ال ةةح س الةةمائ

ةةا الع ةةنذات ال سنيةةم ل ةةا عة ة واي ع ة اس نا ةةمخ الا ةةاج

ال الس ال ع س .واحا أ س ال ام ا أخحد ةس السعةااا .ولةم يةم ّ س ماللا نةا الذياةم
ة ةةل األ ة ة اسا اة ةةمال ة ةةا أا ين يية ةةا .وال ع ة ة سات ة ةةس نعة ةةذيا خية ةةس عة ةةا منة ةةن

حلاه .)41
ول ةةم

ةةحلس

ةةميس ال ةةمائس االعة ة

اسيم ةةس وزاس الخاسيي ةةم الي ةةس ل ةةايزس Kayser

اعنةةم لن ةةحلس العةةاا م .ي اةةيا لنةةا ةةا اةةا يا ال ةةحلس يا أا وزاس الخاسييةةم

األل انيم لانت ةسى ةس عة

سات الييلنيةيا ةس نعةذيا عةاال عةيئا وعةااا مائ ةا

ل يميم ال اللات األل انيم – ال ع انيم اال ماوس .والوالل أا شةلاوى الييلنيةيا أعةاست
ضةةج العةةنذات ال ع انيةةم؛ ل ةةا أا ويةةوم ال عة

سات األل انيةةم ةةس نعةةذيا أعةةاس

س ي م المو األوسوايم ضم أل انيا .ولة لةا نعةذيا اإ لانيا يةا ال سةموم الانةم

ال ةةامس منةةن نايةةم اس يايةةات أل انيةةا ةةال اةةس يةةمس ي ة ّ لن ةوام األوليةةم وال اةةس
عةةوا واعة م لةةامس منةةن اعة ي اج ن يةةات أل انيةةا .ولةةحلا لة يلةةا ييةةا ةةا يعة سا
اا ا أل انيا الس ي س س احد ال س .

ول ة أاةةسز األسةةماا العياعةةيم ال ةةس شةةيم يا نعةةذيا ةةس نيايةةم ال ةةسا ال اعةةل
مشةةس زيةةاس ال ييةةس األل ةةانس ةةينين العةةانس ةةس ش ةسيا األو مةةا 8111؛ واةةس

زياس ة العانيةةم لنشةةسا .ولةةاا الغةةس ال نةةا ةةا اةةحد الزيةةاس السةةه إلةةن األ ةةالا
ال معةةم ةةس  25ش ةسيا األو ةةا حلةةا ال ةةا أسعةةت عةةالا ا ةواس أل انيةةم ا ة ّ

ال يي ةةس وساش ةةي ةةس ين ةةاء سي ةةا .و ةةس ية ةااا الي ةةو ال ةةالس ي ّ ةةل لا ةةم أ ة ةسام
ال عة س األل انيةم ةةس سي ةا ةةس ااسةم ال نيةنيم األل انيةةم ةا أية سيةم ال ييةةس.
ولةةا سيةةمسيي الني ة

 Freidrich Langeسئةةي
18

الي امةةم الييلنيةةم ةةس سي ةةا

و س الي يم) اإل اء لن م س سضس ال ييس شلسد ييا منةن الةمم وال ة ازس

ال س ين ااا الييلنيوا ا ال ييةس واخايةم ةس يةماا ال نةي  .وأ ّلةم منةن ضةسوس

وسم ال يية ةةس مني ة ة اة ةةاإمساج مة ةةا
وعيةةةا الية ةةالت اةةةيا الييلنيةةةيا والة ةةوذا األ ّ .
ع ة ة ام إح ية ةةسى ة ةةس لنةةةج األس ال معة ةةم ع ة ة س أل انية ةةم لية ةةا ماللة ةةات وعي ة ةةم
ا ةةالوذا األ ول ةةا ا نة ة ع ةةوا ين ة ة إل ةةن ن ةةا ةةوس اس ة ةا س ة ة

إنيةةازات؛ وأل ةةم س اي ة ة للا ةةم األل ةةاا .ل ةةا أل ةةن ال ةةمل وس ش ةةو اخس

واذن ةةود ةةا
Dr, G.

 Schumacherااا أسةم لةام الي يةم لن ةم ةس سضةس ال ييةس أشةاس ييةا إلةن

لي ةةم األاس ةةاا ال ن ي ةةم األل اني ةةم م ةةا نع ةةذيا وأسوالي ةةا  .)41و ي ة ّةو ال يي ةةس ةةس
ال ع س ع ا ي إلن يا ا و نيا إلةن ال ةم  .وخةال عة سد الةحو اعة غسا يةو يا
زاس ال ييس ع

سات يا ا وعاسونا وسي اي سيا اع ا اع ااال سا ال .) 98
48

و س أعناء احد الزياس أياست نعذيا وال عة وذنوا األل ةاا ييةا وضةود

العةةامم ةةس أل انيةةا .و ععةةت ةةس ش ة و ياست ةةس ش ةسيا األو  8111هي يةةم
ذةويس االعة يذاا األل ةانس ةس نعةذياه Gesellschaft Zur Foerderung
" der deutschen Ansiedlungen in Palaestinaسةت سمايةم الاةاسوا

ةوا اينيسيلعةةيا وزا Freiherr Von Ellerichshausen

زويةم

ةةا أية

الي يم اال اسمات ال اليم ل وعيل نشاذيا وشساء ال زيم ا األس  .و ولن إماس
الي يةةم األ يةةس ةةوا أو اس

 K. Von Urachاين ةةا ةةولن سئاع ة يا ال خسيةةم

النائ ةةج ال ةةا ةةس ال نل ةةم ال ةةمل وس ةةوا سوج Von Rupp؛ و لن ةةت ا ةةحد
اشة ست

سولةت إلةن ي يةم الييلة
الي يم ا ي ل انع عالع ئم ألا ةاسا ّ
عةةاس يا ع انيةةم لينةةو سات سا ةةم اةةال سج ةةا النةةم
اة لذ ةةم ةةا األس
ا ية ة ةةم مة ة ةةا عة ة ةةلم سمية ة ةةم يا ة ة ةةا – ال ة ة ةةم  .وأنش ة ة ة ت منيية ة ةةا ع ة ة ة

.)98 Wilhelma

12

يةةس

س ينين ة ة ةةا

واحا لانةةت زيةةاس ال ييةةس ل نعةةذيا لةةم ا عةةت الس ةةا

وس اس

ةةس ن ةةو

عةةلاا

نلةةم

نش وا ي يم ذويس االع يذاا األل انس س نعذيا ن ي يةاوز ممة

ية وومةةمد لية اة ا يعة ن لةةمى

ال ييةةس لنييلنيةةيا إميااة ا نية از ي و اذ ة
الع ةةنذات ال ع اني ةةم لا ةةا ا ني ال ا ن ةةم ال ةةس يعة ة س ونيا  .)92واحا م ةةمنا إل ةةن وع ةةائا
األسشةةيا العياعةةس لةةوزاس الخاسييةةم األل انيةةم ل س ةةم ن ةةائه زيةةاس ال ييةةس اةةحد ل ة

نيةةم ييةةا حلة اس أو إشةةاس لن عة

سات األل انيةةم ةةس نعةةذيا

الزية ةةاس ال ة ةةائ ااألم ة ةةا األل ة ةةانس ة ةةس إعة ةةذناو

لخة
ةةم ّ

ن ةةائه اةةحد

ة ةةس سية ةةس ا ة ةةا ا ة ة إلة ةةن وزاس

الخاسييةةم  ) 98ووّزمةةت نعة
العة ة اسات األل اني ةةم ةةس ال ةةال ؛ ولةةةم وسم ةةس ا ةةحا ال سي ةةس أا ال ةةما ل األو لزي ةةاس

ةةا اةةحا ال سيةةس انةةاء منةةن أوا ةةس ال ييةةس إلةةن لا ةةم

46

سات األل انيةم ييةا .والوالةل

نعذيا اةو ما ةل مينةس .ولة ةسم ية أيةم إشةاس لن عة
أا زياس ال ييس ل نعذيا لة دس اةما أو غييةس ةس العياعةم األل انيةم السعة يم نسةو
ال ع ة

سات الييلنيةةم؛ يةةس أا نعةةذيا ا يةةت نحئةةح وضةةود اا ةةا ال ةسأو ال ةةا

األل ةةانس؛ ةةم أعةةاس الويةةا الس اعةةس لن ع ة

ع ةةاممت ال عة ة
عة ة

سات ويةةم ةةا ال ةةاذا الش ة اس

سيا من ةةن ال غنّ ةةج من ةةن ال ي ةةامج ال ةةس واييوا ةةا وان ةةاء ع ةةالا

سات يمي ةةم  .ي ةةس أا األ ة ةوا الالز ةةم لان ةةاء ا ةةحد ال عة ة

ة ةواذنس

سات ي ةةت ةةا

نل ةةم ةةوس اس وس ةةماا  .) 96وحاا ةةت يي ةةوم ي ي ةةم ذ ةةويس االعة ة يذاا
45

األل انس س نعذيا ا أي السيو منن اوا ال ييس األل انس لشساء األعي

س ال ععم ال اليم ال ةس أنشة يا عةمى .اةحا ولةم ل يةت الي يةم ال ةحلوس اا ا ةا

خاية ةا ةةس

نل ةةم ةةوس اس

ةةس م ةةا  8188ذن ةةج وزي ةةس خاسيي ةةم ال نل ةةم ةةا

عنيةةا ةةس اةسليا أا ي وعةةذ لةةمى وزاس الخاسييةةم اال ساميةةم ل ضةةغذ منةةن الةةموي ي

اانةةا  Deutsche Bankل ةةن ي يةةم الييل ة لسضةةا ةةماسد ئةةم ألةةا ةةاسا

لنس ةةا منةةن الذةةاال األل ةةانس ل عة

س عةةاسونا و ذةويس عة

س س ينين ةةا وايةةت

لس ة ةةس اليني ة  .واين ةةا لانةةت ال عةةامس ياسيةةم لنسيةةو منةةن ال ةةس
18

ال ذنةةوج

أن ت سلو م اسليا انغا يعاوو مشسيا ض ا اةحا ال انةع منةن

ععةم ال ييةس

أو عة ا ل وسيةا  Kaiserin Auguste Victoria Stiftungةس ال ةم

أنشئت خنيما لزياس زويم ال ييس لن مينم ال معم .) 95

ال ةس

44

و ة ةةل ة ة ّةم عة ةةلم سمية ةةم السية ةةاز ولية ةةا ال سنعة ةةييا ا ة ةةم العة ةةلا السميمية ةةم ة ةةس
نعةةذيا ازمام لنةةا الييلنيةةيا وش ة سوا أا الةةاالم لةةام ةةل سةةت الن ةةوح ال سنعةةس.

و س ييا ما  8188لا و م ا ي يم الييل

لسيعة ة ة ياا سوا ة ةةسس Rohrer

س نعذيا

 Christianو و ني ة ةةج ش ة ةةو اخس

لا ا سئيعيا

Gottilieb

 Schumacherازيةةاس ش ة و ياست وا ةسليا لنع ة س لةةمى سلو ةةم ةةوس اس وسلو ةةم

ينج ولود نعذيا س نذ م الن وح ال سنعةس .و ةس ج 8188
اسليا اال ساميم ل ّ
لة ّةم الو ةةم ةةحلس إلةةن ةةوا سوزناةةس  Von Rosenbergةةميس الةةمائس الشةسليم ةةس
وزاس الخاسيية ة ةةم ة ة ةةس ا ة ة ةسليا؛ وع ة ة ة
ال ع

شة ة ةةو اخس ال ع ة ة ة و األل ة ة ةةانس مة ة ةةا ية ة ةةيس

سات األل انيم س سالم لاةو أل انيةا اولةود نعةذيا سةت اليي نةم ال سنعةيم.

و ض نت حلس الو م الييلنس إشام اموس ال ع

سيا األل اا س ذويس نعذيا

وس ةةل عة ة م أل اني ةةا .ل ةةا ال سس ةةت إيي ةةام سة ة ّ ل عة ة ا
اللاسى وحلا ا عسد ولت لةا ولاة أا ي ةوت األواا .وال ةسا شةو اخس ةس اةحا
اليمم وضل نعذيا

ا السموم ال يةسيم إلةن أس

نع ةةذيا اة ة اة ة ال ةةمو

النةالوس شة اال وس ةن عة وا

يا ة الشةةي ش ةسلا) سةةت سل ة أ يةةس أوسواةةس .واة ّةسس ال اسس ة اةةحا ا ن ة ال ي ةةاس
وال يةةال الاسيذانيةةم والسوعةةيم ةةس ال نذ ةةم .وال ةةسا اال اا ة ةةن سنعةةا ال نذ ةةم
الوال م ش ا

نعذيا موا اإضساس ا يال المو اللاسى ييا .)94

وع ن الو م لمى وزاس خاسييم

نلم وس اس ل او

سسا العاا م الةحلس

وزاس الخاسييةةم اال ساميةةم.

ّيةةم يا وذناةةت ةةا عنيةةا ةةس ا ةسليا أا يي ة ّ نةةا
ياء السم إا عوسيم ال ل س نذ م اا ةا أل انيةا ألنيةا ا يةم مةا عةلم سميةم

اغةةمام  .)99والةةحا خااةةت ةةا الو ةةم الييلنةةس ةةا ولةةا سلو ةةم ا ةسليا ومةةام إلةةن
16

 .وي ةةاءت اال الي ةةم ال سنع ةةيم – األل اني ةةم ل ةةا 8186

نع ةةذيا خ ةةالس الو ةةا

ل لم ام ساا أل انيا اوضل سنعا الخا

) 91
49

س نعذيا واخايم س وضود اناء

العلا السميميم.
ي ةةس أا ل ةةس ية ة

نع ةةذيا م ةةا المول ةةم ال ع اني ةةم ووضة ة يا س ةةت اليي ن ةةم

األوسوايم ل غج ما حاا ا ة

ال عة وليا األل ةاا

ةم ال ةسا العة يس األل ةانس

 Graf Von Hertlingإنشةاء

نلةةم ةس نعةةذيا لسة

عة لم األ ةالا ال معةةم

ةةس سعةةالم ا ةةا ايةةا إلةةن ال ع شةةاس األل ةةانس األ يةةس ةةوا ايس ننةةع

ةةس إعةةذناو

ةةما ا ة ا اةةحا الس ة عةةوا يسضةةس ال ع ةيسييا والييةةوم ةةس ال ةةال ش ةسيذم إيي ةام

س ّ س ٍ لا الا ال معم اإعال يم س ال م
ةس ال ةةم الةةمل وس اةسومد  Brodeلةةم ال ةةسا منةةن العة يس األل ةةانس ةةس إعةةذناو

 .)91ولاا ال ني األل انس ال ا

إلا م نلم يغيس س ال م ض ّ ايت لس ينواا و م إلن نيس األسما والاسس
ال يةت شةسلا والةةن لسيةةم اس النة شة اال وأا ي نةةس مسشةةيا أ يةةس لةةاعوليلس أل ةةانس؛
ش ةسيذم أا ا ةةن اةةحد ال نلةةم سةةت العةةيام ال ع انيةةم االع ة يم وأا ةةم ل لنخزينةةم
ال عن وا وال عيسيوا والييوم ا الني

ال ع انيم نيوا يني إع سلينس وأا يس

ال معةةم ييةةا .وال ةةسا اةةسومد أيضةةا أا عة ن السلو ةةم األل انيةةم لةةمى الاةةاج ال ةةالس
لن وعة ةةل ة ةةس االع ة ة

اس اليية ةةومو ة ةةس نعة ةةذيا و ة ةةن اليية ةةوم سل ة ةةا حا ية ةةا ة ةةس

الاالم  .) 18والوالل أا احد ال سسات لم ياءت س ةسٍ انةع النشةاذ اليةييونس ةس
41

أل انيةةا أوي ة

ةةا أي ة السيةةو منةةن ومةةم سع ة س ةةا السلو ةةم األل انيةةم

ل يسي ان وس.

اع ة

ةا عةاا أا السلو ةم األل انيةم لة دعةل إلةن س يةا أيةم ذالةج مننيةم
ي ضة
أو ع ةسيم ةةس نعةةذيا نةةح ليةةا ال ةساي األل ةةانس مةةا  8198وس ةةن نيايةةم السل ة

ال ع ةةانس مةةا 8181؛ ل ةةا أنيةةا لة عة غ ّ منيةةس ال عة
العياعيم س الاالم.
15

سيا األل ةةاا أل اسضةةيا

عالقات المستعمرين األلمان بالسكان العرب
ا َّع ت ال اللات ايا ال ع

سيا األل اا والعلاا ال سج س نعذيا االشا

والسيام والسحس .ل م أمسا لسيع وا او اا س أعناء سسن

االع ذالميم إلن

نعذيا ما  8151أا شسوم لا يس ن ا ييم العنذات ال ع انيم سعج

وان ا عيواي

او م س ي يم ا يانج العلاا ال سج الحيا يشل ال عن وا ألعس

ا  %18ني .)18

ول ةةا اةةمأ اع ة يذاا الييلنيةةيا ةةس نعةةذيا لةةانوا يس نةةوا أ لةةا اس واضةةسم مةةا

ال ماء ال ساس لي  .وعاا ت أسماا نعذيا س شمم ل

سيةا ةس ول ة  .وأمسا

ال سج أا الييلنييا األل اا ليعوا لا يم ال ي يا األيانج س نعذيا؛ شةسومي

لةةي

خيسيةةا ل شةةاسيل اإسعةةاليات ال اشةةيسيم ال ن شةةس ةةس الةةاالم .وال ش ة وا أيضةةا أا

األل ةةاا ل ةةم ي ةةا وا إل ةةن ال ةةاالم ةةاسليا أوذ ةةاني اي ةةما واس ةةم ا ةةو االعة ة يالء من ةةن
أساضيي وا يةا

م ةائي  .) 12ولةحلا لةاا ةا ال
41

ة ّحس منةن شةسود االعة يذاا

األل ةةانس أا يلعةةج لنةةواي  .وخال ةةا ل ةةا لةةاا ي ةةمد أو يزم ة األل ةةاا ل ة عةةاا
إنيا از ي س نعذيا إال س ا ا لساايم ال سج لي  .) 18ون س األل اا اال اا
98

إلن ال سج ن س اع الء و ّوا زامت ا و س ال اللات ايا ال سي يا  .) 16ولةاا
لة ةةام ي ية ةةم الييل ة ة يخشة ةةوا االخ ة ة الذ االعة ةةلاا ال ة ةةسج والة ةةحوااا ة ةةس ال ي ة ةةل
98

ال سنس؛ ي هش ج الن ه ال لنا ااناء

نلم السج ةس ال ةم  .لةحلا سةا نوا منةن

ال ةةسج مو ةةا واةةسسوا اةةحا ال سا ة

ةةس ال ةةاالت ال ةةس لةةانوا ينشةةسونيا ةةس ين ة ي

العسلم واالع يماء وال يسنس اا

إال لن و وال ا ه .) 15

 Sueddeutsche Warteالشسلس ةس ن ةسا هولة

زوا

يةسا االذاي ةم ي ةاس

92

ولةاا لةام الي يةم يسة ّحسوا أمضةاءاا ةا ال ةزاو

ةل ال ةسج .واعة غنوا سالةةم

اشنم ايا ا أل انيم وشاج عيسس مساس س مماي ي احد .ولانوا ي ولوا
14

ه ةةا األ ضة ة لال اني ةةات أا يا ةةيا مة ةوان

السماده.

ةةا أا ين ةةيا ا ن ع ةةيا ةةس أسض ةةاا

) 14
98

ولة ي دخة ا
ةا لسيعة وا اةةاولو
ا ةةيا م ةةا س  8116و 8118وال ةةحو ل ةةاا ةةا أ ا ةةاد ال نعة ة م اإنع ةةانيم اس ةةاسد
الةةحو خنةةا او ةةاا ةةس سئاعةةم ي يةةم الييل ة

لن ةةسج .وسين ةةا لونةةت شةةسلم لنن ة اةةيا يا ةةا وال ةةم

ما  8116وأول

ةةا األل ةةاا وال ةةسج والييةةوم

ن ي يا إلن األل اا ل ةج اةاولو

احد اال اليم نية اس لا انةم األل انيةم منةن معةائ

ايةحا اليةمم ي ةو

ه اةس

ال ةسج والييةوم ال ةحس  .ل ةم أ لةا

ليا الشسلم ألا إماس يا واإشساا منن الي يا لم أولال إلن األل اا الةحيا

ةسا

لا ةةم األذ ةساا ا ةةان ي و عةةااس ي منةةن ال ة  .ممنةةا ن ة أا يلةةوا ليةةحا اإنيةةاز

الحو س

النزاام األل انيةم ة عيس إييةااس منةن العةلاا ال سنيةيا .وي لةا ام اةاس

احا ال

األن وحيس م ال اشيسيا ألا الييلنييا ي نوا اة ا منةن الشة ج الةحو

ي وي ة ة إلي ة ة ال اشة ةةسوا أا ي سة ةةو إلة ةةن لائنة ةةات اش ة ةسيم لا ة ة أا ين ة ةةس ة ةةس أ ة ةةس
نييسده.

) 19
96

إزاء ا ة ةةحد الن ة ةةس االعة ة ة الئيم ال ا دسلي ة ةةم ال مي ة ةةج إحا مي ة ةةز الييلني ة ةةوا م ة ةةا
الويةو إلةةن لنةوج ال ةةسج والا ةم ماللةةات ذياةةم ية  .ولةةم ام ةسا ايةةحا الوضةةل

الع ة يس األل ةةانس ةةس إعةةذناو

اسشةةا

ةةوا اياسش ة ايا

Marschall Von

 Biebersteinةةس سعةةال ال ةةس ا ةةا ايةةا إلةةن ال ع شةةاس األل ةةانس ةةوا اينةةوا

 Von Buelowوال سخةةم ةةس  1أيةةاس  8181وال ةةس ال ةةا

ال ني األل انس س سي ا .) 11

ييةةا أل ةوا نائةةج

95

وس ة ة سال ةةم الش ةةا والس ةةحس واللسااي ةةم ال ةةس ع ةةامت ال الل ةةات ا ةةيا ال عة ة

سيا

الييلنيةةيا وال ةةسج ةةس نعةةذيا لة سةةما خةةال السلة ال ع ةةانس عةةوى سامعةةم ل ة

واسةةم حاةةج ضةةسي يا أسةةم اة الء األل ةةاا واعةةاج اعة زازو .ولةةاا عةةاج السامعةةم
19

ال ةةس ةةت مةةا 8188
األل ة ةةاا ة ةةا ع ة ة

ة أسةةم السةةس لسيةةم الذيةةس لةةسج سي ةةا) منةةن يةةم أسةةم

س سي ة ةةا ة ةةس أعنة ةةاء إلة ةةما األو منة ةةن الع ة ةسلم ة ةةا ال زسمة ةةم

األل انيم .وع س أا ال ي ل ةيني واةاي وا ةس اليةو ال ةالس لنسةاما أسةم األل ةاا

واع

سي

أونيس  Fritz Ungerس ع

وخشس ال ع

س نويياسم يوا وأسمود ل يال .)11

سوا األل اا ام ماء ال عن يا منةيي ةس أعنةاء السةسج الان انيةم

 )8191-8195وذناوا الس ايم ا سلو ي ؛ سأت احد أا ا ا ااواس سسايم

إلن الشواذس ال نعذينيم .لانت خذو ال عاا م ليا.
وش ة س ال ع ة

سوا األل ةةاا اضةةيا شةةميم منةةم ا أخةةح ال ةةسج ينا عةةوني ةةس

ال يماا االل يةامو؛ ةم سة ال ةسج سة النةالنيا األل ةاا االشةاسنات منةن ذسيةا
سي ا – ملا ل ا ألس وا أض اس اس لايس اشسلم الع سيات األل انيم منةن ذسيةا يا ةا –
ال م ا خ ي أيوس الع س .وواي ا
السس يوا األل اا نا عم اعنةم ةا ال ةسج.
وزام ا لساايم ال ةسج لن عة

سيا األل ةاا والييةوم س ايةم الةمو األوسوايةم اللاةسى

لي  .ول يش س ال سج س يو ةا األيةا اة ا ويةوم ال عة وذنيا األل ةاا أو يةسا
ي أيم ائم لي .)18

عالقة المستعمرين األلمان بالطائفة اليهودية
ا خحت ي يم الييل

ول ا ممائيا ةا الييةوم والييوميةم لاة اعة يذاا أ ساماةا

ةةس نعةةذيا الم اةةاسات مينيةةم سضةةم .يةةس أا اةةحا ال ولةةا اةةم ا ةةم اع ة يذاا

الييلنييا س نعذيا ول ي ةسمموا ةس ال ةاوا ةل ال يةايسيا الييةوم وال عة
الييوميم ل واييم ال ي ل ال ساس ال ناا

سات

لي  .وأخح احا ال ولا ي غيس ةل لةمو

الا الييوم ا شسا أوسواا س ن يا الع انينات ا ال سا ال اعل مشس وحلا

اعاج نا عم ال ع

سيا الييوم اليمم لي س ال ياميا االل ياميم.

11

م لاا او اا

لةةوا نلةةا لش ة ج الن ة
الييةةومو

ع

ي يم الييل

ي م أا األس

ال معةم يناغةس أا

وأا الن ة لةةاا ينةةوو ةةس الامايةةم ةةن اةةحد الةةاالم لنش ة ج

يةةس أا ا ةحا الش ة ج ةةسا ةةس ال عةةام والسحينةةم ول ة ي ةةم ش ة اا معةةا.

الييلنيوا وسما اة الةحيا أويةموا الشة ج ال ةم

اليميةم هشة ج النة ه .و لةم اةحا

االم ام لمى او اا منم زياس ل نعذيا ما  8151وسأى هسالم الييةوم العةيئم
ولعني وميزا ما خني

اع ة ة ة يذاني

ي يشونيا .)18

اة ة ةةس اس لن ة ة ةةاا

أ ةةا االنعةةام إلةةن الييةةوم
االع ام
منةةيي

الاالم ا سال يا ال ماوسه .وويم األل ةاا ةس امايةم

ة ة ةةل األلنية ة ةةم الييومية ة ةةم لن ة ة ة خن

ة ة ةةا ال زلة ة ةةم ال ة ة ةةس

ةةم سةةاو زم ةةاء اةوا يةةييوا هسةةو ي س عةةيواه

ا يسام ال ع وذنيا األل اا س ال ع

)12

سات الزساميةم؛ ولةانوا ي ةسمموا

سةةاوليا ينةةج األخذةةاء ال ةةس ول ةوا ييةةا .وسين ةةا اةةمأت الييةةس الييوميةةم

ال ن ةةم األولةةن  )8186-8112ال ةةس ل ةةت ةةا ةةوي يا لايةةس يا ا ةةا األولةةن
 )8116-8112والعاني ة ةةم  )8118-8118ا ة ةةمأ ول ة ةةا ال عة ة ة وذنيا األل ة ةةاا

ي غيةةس .ولانةةت ال نا عةةم االل يةةاميم وساء اةةحا ال ولةةا ال ةةامو .يةةسي أا نوميةةم
اإن ةةا الييةةومو ةةا ا
السةةسا واليةةنامات الخ ي ةةم لانةةت أمنةةن ةةا نوميةةم اإن ةةا
األل ةةانس إال أا انخ ةةا أعة ة اس اإن ةةا اليي ةةومو ي ة ة ةةا ا
الس ةةس ييا والي ةةناد
الييوم نا عيا خذسيا لال اا .) 18
94

وش ة س ال عة ة

سوا األل ةةاا ا ةةالخذس الس ي ةةس سين ةةا ذن ةةج عي ةةوموس اس عةة

 Theodor Herzlس ج  8119ا أمضاء ال

س اليييونس األو ال ن م

ةةس مين ةةم ا ةةاز العويعة ةسيم ال وا ةةم من ةةن اسن ةةا ه السسل ةةم الي ةةييونيم .و ن ةةح أا

يمست يسي م هال ال Die Weltه الناذ م انعاا السسلم اليييونيم س سزيساا

 8119ش ة ة س الييلنية ةةوا أني ة ة يوايية ةةوا سسلة ةةم عياعة ةةيم ييومية ةةم ن ة ةةم
يسي يا ل يو منن إلا م وذا لو س لنييوم س نعذيا.
11

لة ةةم

و نةح ذنةل مةا  8181ش ّةنت يةةسي م الييلنيةيا Sueddeutsche Warte
ايو يةةا منةةن السسلةةم اليةةييونيم ومنةةن خ نةةا أوية نشةةاذا يا .ولةةاا ي ةةوم اةةحد
الس نةم ةسي

لةوس  Fritz Lorchأسةم األل ةاا ال ولةوميا ةس نعةذيا والةحو

ان ة ة إلة ةةن شة ة و ياست لي ة ة

ةةس يةةةسي م الي ي ةةم .ول ةةم أا ةةسز ل ةةوس م ةةم والء

الي ةةياينم لنمول ةةم ال ع اني ةةم و ةةاوني

ةةل اسيذاني ةةا ةةا أية ة

اليياينم ةم سةاولوا ال ةسج ةا ال عة وذنيا األل ةاا وال ةاا

زي ةةا أش ةةالئيا .أ ةةا

ين ةةج الي ةةما
من ةةن ّ
ينته اليييونيم ما السم منن س نم لوس اإمال يم .)16

ية سسيةا ةني

ةةل اإ اساذوسي ةةم األل اني ةةم الناش ةةئم .وا ن ةةت ي ةةسي م همو

وا ناعام ان ا يسي م الييلنيةيا  Sueddeutsche Warteةا شة و ياست
إلن ال م

ةس لةانوا العةانس مةا  8182نشةست يةسي م همو ينةته ةاال ذةوال

ذالات ي ال ع وذنيا األل ةاا أا ياةموا زيةما ةا الة ي نسةو ال يةال ال شة سلم
لنيية ةةوم واألل ة ةةاا .وألة ةةم ال ة ةةا منة ةةن ال وائة ةةم ال ة ةةس يينيية ةةا ال ع ة ة وذنوا األل ة ةةاا

واإ اساذوسيةةم األل انيةةم ةةا ال يةةايسيا الييةةوم النةةاذ يا االنغةةم األل انيةةم وال ةةحيا
ضنوا إلا م ماللات ياسيم ل أل انيا .)15
ي ّ

ةس ل
و ةا اليةميس االةةحلس أا أل انيةا ةس اةةحد ال ةس لانةت ة ّا

ة ال ععةةات

وال اسلة ةةز ال اا ة ةةم لنسسلة ةةم الية ةةييونيم .وانعةةةاا ال ع ة ة وذنوا األل ة ةةاا وساء عياعة ةةم

أل اني ةةا السعة ة يم ن ةةح م ةةا 8188؛ ن ةةا العياع ةةم ال ةةس لان ةةت سا ةةح االعة ة ام ةةا
الوي ةةوم اليي ةةومو ةةس نع ةةذيا ةةا أية ة

ن ي ةةم ال ي ةةال األل اني ةةم يي ةةا .وش ةةيمت

ال اللةةات ا ةةيا األلنّي ةةيا األل انيةةم والييومي ةةم سع ةةنا نسو ةةا مش ةةيم لي ةةا الس ةةسج

ال ال يةةم األولةةن  .)14يةةس أا اةةحا ال سعةةا ةةس ال اللةةات لةةاا
يما.

18

ل ةةا ول ةةس ليةةيس
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