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 مقجمة
 

، السحفػضللة فللي مشللح وقللت شػيللل  لليل تفكيللخي مػضللػع الػثللائق الستعلقللة بللاليسغ
وأىسيلة ترلػيخىا وأر لفتيا ووضلعيا وليغ أيلجي البلا ثيغ اليسشيليغ، لسلا  أر يفات العلالع،

، وفيلع كثيلخ ملغ ى تػضيح جػانبو الخفيةداتجنا تلُتدّلصو مغ أضػاٍء تلى تاريخشا، تُ 
مدلاِئلو اليامزللة، وللل وترللحيح كثيللخ مللغ الخوايلات، وكتللادة تخكيللب كثيللخ مللغ الػقللائع، 
تخكيبللاي يدللتشج إلللى معلػمللات أوثللخ دقللة ومرللادر أوثللخ اشالتللاي. وكشللت أدرك أن ميسللة 

أن  ال يس للغ ،السحفػضللة فللي أر لليفات العللالع، وأر للفتيا ،تشللي ترللػيخ الػثللائق، أ ويللحه
يزصلع ويا با ث بسفخده، يعتسلج فلي  خكتلو تللى مختبلو الذليخي. ولل إنيلا ميسلة الولج 

شللا مللغ أن تترللجى ليللا مؤسدللة رسللسية، تسلللظ مللغ اإلم انيللات الساليللة والبذللخية، مللا ُيس ِّ 
ليقػمػا بالتفتير  واألنفاق تلييع، ،أنحاء العالع إرسال العجيج مغ البا ثيغ السؤىليغ إلى

يخ مللا ىللػ محفللػ، مشيللا، و للخاء مللا يس للغ أن ي للػن قللج نذللخ تلللى تللغ الػثللائق وترللػ 
 أيلللجي بعلللس الجارسللليغ. ولسلللا كانلللت األجيلللدة الخسلللسية بسجسليلللا، بسلللا فييلللا السؤسدلللات

اليػميللللة العلسيللللة التابعللللة للجولللللة، مذلللليػلة ويسللللػم أخللللخى، مذللللجودة إلللللى إيقللللاع الحيللللاة 
 غ مللغ اإلىتسللام ويللحه أنيللا، فللي أوضللاتيا الحاليللة، لللغ تللتسومقتزللاياتيا، فقللج أدركللت 

َتدمللللت تلللللى أن أ للللاول  السيسللللة، التللللي ربسللللا تعت خىللللا ميسللللة غيللللخ ملحللللة. وليللللحا فقللللج
ترلاالت بالسؤسدلات ة، وبسلا تتيحلو للي ش يعلة تسللي ملغ ابإم انياتي الفخديلة السحلجود

  .غ، أن أتسل  يئاي في ىحا الد يلالعلسية خارج اليس

محاوللللة التفتلللير تلللغ الػثلللائق وكانلللت الفكلللخة فلللي بلللادو األملللخ التتجلللاوز  لللجود 
الفكلخة  شالع تلييا وترلػيخىا. ثلع تصلػرتالستعلقة باليسغ، في األر يف األلساني، واإل

 ،لتقلللجيع محاوللللة متكامللللة قلللجر اإلم لللان ،إللللى اإل لللتيال ويلللحه الػثلللائق ،ملللع ملللخ الدلللشيغ
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وىللي محاولللة  .تتزللسغ التفتللير تللغ الػثللائق وترللػيخىا وترللشيفيا ودراسللة محتػياتيللا
ا ي لللػن ملللغ  لللحنيا أن تحفلللد البلللا ثيغ والسيتسللليغ بعسليلللة التػثيلللق وب تابلللة التلللاري  ربسللل

ربسا بقجرات أفزل  ،إلى الديخ في ىحا الصخيق ،اليسشي الحجيث، كتابة وثائقية مشيجية
فيتحقق تلى أيجييع أوثخ مسا استصعت تحقيقو. ويبقى لسحاولتي ىحه  .وكم انيات أوفخ

 .خيق والحث تلى الديخ فيوورسع الصفزل تحجيج اإلتجاه 

تيحلت للي فخصلة اإلقاملة فلي ، تشجما أُ م1985ىحه السحاولة في تام  ولقج وجأتُ 
لسللجة ثالثللة أ لليخ، كخسللتيا لقللخاءة ملفللات  ،)تاصللسة ألسانيللا اليخبيللة سللابقاي( مجيشللة وللػن 

أر للليف وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة. ثلللع واصللللت محلللاولتي بذللل ل متقصلللع، مدلللتفيجاي ملللغ 
لإلشللالع تلللى مئللات الػثللائق الستعلقللة  ،تي الستباتللجة إلللى ألسانيللا بذللصخييافللخص زيللارا

، فللي أر لليف الثانيللةبعللج الحللخب العالسيللة  ،تلللظ الػثللائق التللي اسللتقخت والسلليسابللاليسغ، 
، إضلللافة إللللى سلللابقاي( الذلللختية)ألسانيلللا Potsdam سجيشلللة وػتدلللجام ب الجوللللة السخكلللدي،

 خارجيلللة ألسانيلللا اليخبيلللة، للليف وزارة قخت فلللي أر والتلللي اسلللت ،الػثلللائق التلللي أ لللخنا إلييلللا
بعللج انتيللاء الحللخب  ،، اللللحيغ تػزتللاالخئيدللييغ ىللحيغ األر لليفيغ وتللجا تللغ. سجيشللة وللػن ب

فلللي ، اللللحي كلللان مػجلللػداي أر للليف وزارة الخارجيلللة األلسانيلللةمحتػيلللات العالسيلللة الثانيلللة، 
عللللس األر لللليفات ، تس شللللت مللللغ زيللللارة ومخاسلللللة بتجدئللللة ألسانيللللا ق لللللالعاصللللسة وللللخليغ، 

، ومتحلف الذلعػب فللي  Koblenzكاألر ليف اإلتحلادي فلي مجيشلة كلػبلشذ  ،األخلخى 
وملغ مجسلػع  .Gotha، وأر ليف الجوللة فلي مجيشلة جػتلا  Hamburgمجيشلة ىلام ػرج 

تت ختيا أوثخ أىسية ا  ، ػالي ست مئة وثيقة اختخت للترػيخ ،ماتثخت تليو مغ وثائق
ويجف إتجاد دراسة وثائقية تغ العالقات  ،تيل فيياوبجأت بعج ترػيخىا أ  .مغ غيخىا

برلللػرة متقصعلللة  ،فحتلللجت قخاءتيلللا وترلللشيفيا وتقسلللير محتػياتيلللا األلسانيلللة.  اليسشيلللة 
في شخيق  ،غ يس ششي مغ التقجم خصػات  قيقيةحن ىحا التقصع لولسا أ ددت ب .أيزاي 

ى اإلنقصلاع ليلحه م تل1991تدمت تام  ،وىػ أمخ يجركو كل با ث ،إنجاز ىحه الجراسة
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وى لحا بعلج مزلي سلت سلشػات تللى  .شجلدنكباب تلييا وتجم تخكيا  تلى تُ الجراسة واإل
وأخللحت أُتيللج قللخاءة  .إلللى البحللث ،كليللاي  انرللخافاي  ،، انرللخفتتسليللة تجسيللع الػثللائق وللجء

اي مشلو مارأيلت أنلو مبقيل السادة الػثائقية مغ ججيج، وأراجع ماصشفتو وما قسذتو ملغ ق لل،
 ،ججوى. وسارت خصلػات الجراسلة  ثيثلة، وميسالي ما رأيت أنو غيخ ذي بقاءيدتحق اإل

 .،  تى أنييت كتاوتيامخ لة مخ لة ،وأنييت مخا ليا

 ،ختيللار الصخيقللة، وىللػ اوقللج واجيشللي فللي وللجء إتللجاد ىللحه الجراسللة إ لل ال مشيجللي
لتي تيصييلا خالل الفتخة ا ،األلسانية –التي يس ششي ويا أن أقجم صػرة للعالقات اليسشية 

أن أقلللجم وثلللائق  ،، ويس ششلللي ويلللا، فلللي الػقلللت نفدلللو(م1940 _ م1927ىلللحه الػثلللائق )
بذلل ل  ،إلللى القللارو العللخب ،والستعلقللة ويللحه الفتللخة ،، الخاصللة بللاليسغاألر لليف األلسللاني

ووججت نفدي  .بذ ل خاص ،وكلى القارو اليسشي والسيتسيغ مغ البا ثيغ األلسان ،تام
وىللػ تسللل نسصللي يدللتيخق مللغ  .ثللع أنذللخىا ،ن أتللخجع ىللحه الػثللائقأمللام خيللاريغ. فإمللا أ

 ،فالػثللائق .ويس للغ أن يقللػم بللو أي متللخجع تللادي ،الػقللت مللاال أسللتصيع أن أصللخفو فيللو
 ،صفحة. أو أن أسلتعخض العالقلات مغ ترػيخىا تديج بسجسليا تلى ألف التي تس شت

. وىلي الصخيقلة الستبعلة ق، التلي تزلسشتيا الػثلائ، ملغ خلالل السعلػملاتاستعخاضاي تاماي 
رغ تللي يذللبع  ولللع أجللج فللي أي مللغ الخيللاريغ مللا .فللي معطللع الجراسللات مللغ ىللحا الشللػع

  .ويحقق ىجفي مغ ىحه الجراسة

 السلللحكػريغ، الخيلللاريغ آخلللح بخيلللار ثاللللث، وىلللػ أن أجسلللع وللليغ اوللللت أن  وليلللحا
تتشلللامى  ، بجػان يلللا السختلفلللة،األلسانيلللة  تللللى رسلللع صلللػرة للعالقلللات اليسشيلللة  فحتسلللل

، قلللجر وثيقلللة وثيقلللة، مختبلللة  دلللب تػاريخيلللا ،ملللغ خلللالل استعخاضلللي للػثلللائق ،وتتكاملللل
وقلػف الستلخجع،  ،إستعخاضاي ال يتدع باإلفخاو في الػقػف تشج نز كل وثيقة اإلم ان.

وبيحه الصخيقة التػفيقية أم ششي أن أضع  .مغ مزسػن كل وثيقة وال يعيبو تفخيط بذئٍ 
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وفللي الػقللت نفدللو أن  .وثيقللة، ولليغ أيللجي البللا ثيغ والسيتسلليغوثيقللة  ،مزللسػن الػثللائق
 األلسانيلة، فلي  ، للعالقلات اليسشيلة بالقجر الحي تدلسح بلو الػثلائق ،أقجم صػرة متكاملة

 .السحكػرة الفتخة

وقج قادني الجسع ويغ الخياريغ، إلى تجشب استعخاض مزسػن  الػثيقة الػا جة، 
اسللتعخاض  فزلللت ذلللظ مللغ. وبللجالي ضللاي كللامالي ستعخاإ ،التللي تشاولللت مػضللػتات تجيللجة

أي  ،ووفقللاي لعشللاويغ الجراسللة برللػرة مشفرلللة، ،مػضللػتاي مػضللػتاي  مػضللػتات الػثيقللة
وتع يلخ آخلخ،  ،. وىلحا يعشلي  األلسانيةوفقاي للسػضػتات الخئيدية في العالقات اليسشية 

تعامللت ملع كلل  ثلع ،بحدلب السػضلػتات التلي تشاولتيلا ،أنشي قج جدأت الػثيقة الػا جة
ملغ  مشاسلب لسػضلػع ىلحا الجلدء ،تحت وا ج مغ تشاويغ الجراسة ،مشيا تلى  جة جدءٍ 

وبيللللحه الرللللػرة ورد ذكللللخ الػثيقللللة الػا للللجة فللللي أوثللللخ مللللغ فرللللل مللللغ فرللللػل  الػثيقللللة.
 .بللحن ىشللاك نػتللاي مللغ التكللخار ،نصباتللاي سللخيعاي امسللا قللج يػلللج فللي ذىللغ القللارو  .الجراسللة

ع الللحي ورد ذكللخ الػثيقللة فللي تتبللاره السػضللػ فللي ا   لقللارو أي ا  ولكللغ متللى ماوضللع 
ول ىػ  ،إيخاد الجدء الخاص بالسػضػع مغ ىحه الػثيقة اليسثل تكخاراي  ، فديجج أنسياقو

فللي الػثللائق  الستشاثخةمحاولللة السللتكسال  ي للل السػضللػع بالسعلػمللة التاريخيللة السحللجدة،
، ألخلح الػثيقة الػا جة مخاراي تجيلجة الخجػع إلى ، وأن ىحا اإلستكسال قج اقتزىالسختلفة

مللع مافييللا  ،ولكشيللا ،. إن ىللحه الصخيقللة ليدللت أسلليل الصللخق ىللحه السعلػمللة أو تلللظ مشيللا
تعت لخ فلي نطلخي أفزلل الصلخق، إذا كلان  ،مغ تشاء وماتتصلبو مغ وقت وجيلج وتشطليع

مللغ خللالل السعلػمللات  ،لسػضللػع متعللجد الجػانللب ،رسللع صللػرة متكاملللة ىللجف البا للث
دون إىسلال  لئ  ،وفي الػقت نفدو تقجيع مزسػن الػثلائق السختلفلة ،اريخية الستشاثخةالت

 .مشو
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كسلا أتتقلج   وقج وػبت ىحه الجراسة ت ػيبلاي متشاسلباي ملع محتػيلات الػثلائق، ي فلل 
في ىحه الفتخة . فػضلعت فلي ال لجء  ،األلسانية  تيصية كل جػانب العالقات اليسشية   

. وىلػ مالبدلاتيا واسلتيعاب ضخوفيلا يلع ش يعلة العالقلات وكدراكيدليل للقلارو ف ،تسييلجاي 
، ويحلللجد العػاملللل التلللي أثلللخت التلللاريخي ليلللحه العالقلللات تسييلللج يحلللاول أن يخسلللع اإلشلللار

قترادية والدياسية، التي   ست سياسلاتيا ألسانيا وأوضاتيا اإل فتحجثت فيو تغ فييا.
تلغ  سلا فييلا الليسغ. ثلع تحلجثتب ،الخارجية و جدت  ل ل تالقاتيلا ملع مختللف ال للجان

فحاولللت أن أسلللط بعللس الزللػء تلللى  .وىللػ الصللخف افخللخ فللي ىللحه العالقللات ،اللليسغ
. كسلللا  اوللللت أن أولللخز مالملللح ، سياسلللية واقترلللادية وكداريلللة ...إلللل أوضلللاتو الجاخليلللة
ثلع  .التلي ت لخت تلغ أوضلاتو الجاخليلة وبشيلة دولتلو، تع يلخاي واضلحاي  ،سياستو الخارجيلة

التي  جدت ش يعة و  ل  ،كػا ج مغ العػامل ،التشافذ األجش ي في اليسغ تحجثت تغ
ثلع أضلفت إللى ىلحه العػاملل  .بسا في ذلظ تالقاتو مع ألسانيا ،تالقات اليسغ الخارجية

دة تشرخاي آخلخ فلي ش يعلة و ل ل العالقلات،  ،ويلحا القلجر أو ذاك ،أضشلو قلج أثلخ ،السحجِّ
فلحوردت أسلساء  .األلسانيلة  ي العالقات اليسشيلة التي لع ت دوراي ما ف ،وىػ الذخريات

محلللاوالي التعخيلللف ويلللا، بالقلللجر اللللحي سلللسحت بلللو السعلػملللات  ،بعلللس ىلللحه الذخرللليات
 .أن أذىب بعيجاي تغ مادة الػثائق دون  ،الػاردة في الػثائق نفديا

 .، خررت فرالي )الفرل األول( لجراسة العالقات الدياسليةوبعج ىحا التسييج 
 ،وثيقللة وثيقللة، مختبللة وفللق تػاريخيللا ،مللغ خللالل اسللتعخاض مللادة الػثللائق ،فاستعخضللتيا
. ثلع ،  تلى اوتسللتفذيئاي  وى حا تذ لت صػرة العالقات الدياسية ،  يئاي  .قجر اإلم ان

 ،وألىلع جػان يلا فلي ذللظ الحليغ ،أفخدت فرالي آخخ )الفرل الثلاني( للعالقلات التجاريلة
وارتدلست ولحلظ صلػرة  ولشفذ الصخيقلة الدلابقة. ت الػثلائقفاسلتخجم .وىػ تجلارة الدلالح

. واتبعلللللت م1940و تلللللى تلللللام  ، مستلللللجة ملللللغ أواخلللللخ العذلللللخيشيات،العالقلللللات التجاريلللللة
، خررللتو للحللجيث تللغ مػضللػع انزللسام اللليسغ إلللى ثالللث لالفرللليغ الدللابقيغ بفرلل
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مللع مػضللػتات العالقللات  ،أ للج التللجاخل ،وىللػ مػضللػع متللجاخل .تحللاد ال خيللج العللالسيا
، مسثلة وػزارتي الخارجية وال خيج ،سيست فيو الح ػمة األلسانيةأ إذ. األلسانية   ةاليسشي

واللللجكتػر كلللارل راثيللللشذ، البا لللث األلسلللاني، الستخرللللز فلللي الجيخافيلللا، وسللللشظ آزن، 
أدرجلت فيلو  ،وأنييت ىحه الجراسة بفرل )الفرل الخابع( .السدتذار في ال خيج األلساني
وىللي مػضللػتات تلقللي  .تزللسشتيا السللادة الػثائقيللةالتللي  ،بعللس السػضللػتات األخللخى 

كشذلاو القلػى األوروبيلة السختلفلة  ،األلسانيلة  مديجاي مغ الزػء تللى العالقلات اليسشيلة 
، نتيلائي ملغ ىلحه الجراسلة. وقلج رأيلت، بعلج اوتالقات اليسغ باإلشلار العخبلي ،في اليسغ

، فتدلللاتج لعالقلللاتايلللحه تخسلللع الخصلللػو العاملللة ل ،ختتسيلللا بخالصلللة تاملللة مخكلللدةأن أ
فلال تيشيلو  ،السيلتع الستلحني القلارو أملا  .جل تلى أخح فكخة تامة سلخيعة تشيلاالقارو الع

  .ىحه الخالصة تغ قخاءة الجراسة والػقػف تلى محتػيات الػثائق

التي استخجمتيا استخجاماي  ،وجر لي أن أ رخ الػثائق ،وبعج أن أنييت ذلظ كلو
قلج ي لػن ملغ ووجلجت أنلو  ،ئلة وثيقلةم تيا تديج تللى اربلعفػجج ،مبا خاي في ىحه الجراسة
يعصلي للبا لث وللسيلتع صلػرة إجساليلة تلغ  ،تاي فلي نيايلة الجراسلةالسفيج أن أضع ليا ث 

 ،بسلحقلللات ،بعلللج ذللللظ ،كسلللا زودت الجراسلللة .وتلللغ مػضلللػتاتيا الخئيدلللية ،ىلللحه الػثلللائق
  .برػرىا األصلية ،تسثل نساذج مختارة مغ الػثائق

أن  تفقللللج تعتسللللج ،ي قللللج أردت ليللللحه الجراسللللة أن تكللللػن دراسللللة وثائقيللللةوبسللللا أنشلللل
 ،ماتللجا  للاالت قليلللة ،برللػره تكللاد تكللػن كاملللة ،أ رللخ مرللادري فللي الػثللائق نفدلليا
وجللجتشي مزللصخاي إلييللا فللي  ،وفللي ث للت السرللادر سلليت يشيا القللارو فللي ىللػامر البحللث

 .في ىحه الجراسة إتجاد الجدء التسييجي

اليسشيللة  ،ي الح للػمتيغمدللؤولولليغ  ،لػثائقيللة مللغ رسللائل متبادلللةوتتكللػن السللادة ا 
 .كسللا ولليغ ىللؤالء وبلليغ بعللس األ للخاص والذللخكات والسؤسدللات والسرللانع ،واأللسانيللة
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ملغ  ،ُقلجمت إللى وزارة الخارجيلة األلسانيلة ،وسا تتكػن مغ تقلاريخ وملحكخات ومال طلات
تلللجت ضلللسغ وزارة ، أو أُ ملللغ الدلللفارات األلسانيلللة فلللي الخلللارجأو  ،أ لللخاص أو  لللخكات

التلللي أُتلللجت  ،وقلللج أ لللخنا إللللى ىلللحه التقلللاريخ والسلللحكخات والسال طلللات .الخارجيلللة نفدللليا
 .أو مال طللات داخليللة( ،أو )مللحكخة ،تحللت إسللع )تقخيللخ داخلللي( ،ضللسغ وزارة الخارجيللة

مللغ  ،جمت ضللسغ نصللاق الللػزارةالتللي ُقلل ،وقرللجنا وللحلظ التقللاريخ والسللحكخات والسال طللات
. وكضلافة إللى و ملغ قدلع ملغ األقدلام إللى قدلع آخلخأ ،إللى مدلتػى أتللى مدتػى أدنى

 .ل ات واتفاتيات وسشجات وبختيات ...إذلظ ضست الػثائق نرػص معاىج

أن الػثلائق للع تكلغ  ،نتباه القلارو إلييلااالتي نػد ىشا أن نلفت  ،ومغ السال طات
تلللى  ،تيياد الدللػفيفاإلتحلل .فللي بعللس األ يللان دتيقللة فللي اسللتخجام التدللسيات واأللقللاب

 سي مخات ويحا اإلسع ومخات أخخى بإسع )روسيا(. والقاضلي   راغلبس ،س يل السثال
واويللغ ملللظ كللػزيخ خارجيللة اللليسغ والدلل ختيخ العللام لإلمللام ورئلليذ د ،ُلقللب بحلقللاب كثيللخة

، فحبقيشاىللا كسللا . وقللج جاريشللا ىللحه التدللسيات أثشللاء تخضللشا للسللادة الػثائقيللةاللليسغ ...إللل 
ولكشلللا  .دون أن يعشلللي ذللللظ تجاىلشلللا لسعانييلللا الستبايشلللة ،، واسلللتخجمشاىا كسلللا وردتىلللي

 ،لشبقللللى فللللي إشللللار الػثللللائق وردت،أن ندللللتخجميا كسللللا  ،دراوشللللا لتبايشيللللا، رغللللع إفزلللللشا
 .، النييخ  يئاي فيياوضسغ تدسياتيا ،النخخج تشو

يخادنلا أنشلا تشلج إ  كسلا سليال   القلارو   نطشيلا ىاملة وىلي   ،ومال طلة أخلخى 
وفلي بعزليا افخلخ  ،أث تشا في بعلس الػثلائق أرقلام الرلفحات ،للسرادر في اليػامر

فللي مجيشللة  ،والدلل ب فللي ذلللظ أن أر لليف الجولللة السخكللدي  .أرقامللاي  للرللفحاتلللع نث للت 
ضلسغ كلل مللف ملغ السلفلات  ،ىػ و جه الحي وضع تختيساي لرفحات الػثائق ،وػتدجام

فال تحسلل  ،التي صػرناىا في غيخ ىحا األر يف ،خى أما الػثائق األخ .السحفػضة لجيو
بلايخاد تلاري  الػثيقلة  ،فلي  اللة تلجم وجلػد رقلع للرلفحة ،اوتفيشلا . ليلحاصفحاتيا أرقاملاي 
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 ،ولشسيد ويغ وثائق أر يف الجولة السخكدي في وػتدجام .بعج ذكخ السلف السحفػضة فيو
 ،فلي كلييسلا متذلاوية لسلفلات يلث أسلساء ا ،وبيغ وثائق وزارة الخارجية فلي مجيشلة ولػن 

( . ولتدلييل Z.ST.Aأضفشا إلى وثائق وػتدلجام الحلخوف األوللى ملغ إسلع األر ليف )
التلللي تسللجنا فييلللا إللللى اخترلللار األسللساء واإلوتفلللاء أ يانلللاي بلللالحخوف  ،قللخاءة اإل لللاالت

 .، تػضح ىحه اإلختراراتوضعشا في نياية الجراسة قائسة ،األولى مغ اإلسع

، مسلغ يدلتحقو اليفػتشي أن أتػجلو بالذل خ إللى ملغ ،ىحه السقجمة وق ل أن أختتع
 فلي مخ للة جسلع الػثلائق سلػاءي  ،بجيػدىع وتػصياتيع تلى إنجاز ىحه الجراسلة أتانػني

التلي سليلت للي  ،وفي مقلجمتيع مؤسدلة ىس ػللجت العلسيلة ،أو في مخ لة إتجاد الجراسة
اللللللجكتػر ىلللللايشخش فلللللايفخ  ،العللللام  أميشيلللللا ، وتللللللى رأسلللللياإم انيللللة اإلقاملللللة فلللللي ألسانيللللا

Heinrich Pfeiffer، وفللي مقللجمتيع  ،وكللحا أسللاتحتي وزمالئللي الكثيللخيغ .ومدللاتجوه
جامعللللة فللللي اإلسللللالمية   ، رئلللليذ معيللللج تللللاري  العلللللػم العخبيللللة األسللللاتحة فللللؤاد سللللدكيغ

رئلليذ معيللج الجراسللات اإلسللالمية فللي  ،Albrecht Nothوال خ للت نللػت  ،فخانكفللػت
اإلسلالمية فلي  الجراسلاترئليذ معيلج  ،Stefan Wild للج وا تيفان ف ،جامعة ىام ػرج

تية فلي رئليذ معيلج الليلات الذلخ  ،Werner Schmukerوفخنخ  لسػكخ  ،جامعة وػن 
السجيخ اإلداري لسعيج أبحاث التشسية فلي  ،Von Renesse يوشديوفػن ر  ،جامعة وػن 

دراسلللات الذلللخق ملللغ معيلللج  ،Holger Preisslerيدللللخ وخا وىلللػلجخ ،جامعلللة وػخلللػم
مللغ وزارة  ،Matthias Weiterوالللجكتػر مللاتيذ فللايتخ  ،األوسللط فللي جامعللة الي للدج

ملجيخ القدلع افسليػي ، Rudiger vossenوالجكتػر رودجخ فػسليغ  ،التعاون األلسانية
مجيشة مغ أر يف الجولة في  ، Mortagومػرتاج ،ىام ػرج بسجيشةفي متحف الذعػب 

فللي و  ،وللػن  فللي أر لليف وزارة الخارجيللة األلسانيللة بسجيشللة سػضفللاتالو  ن سػضفللػ الو  ،جػتللا
أر لليف فللي و  ،ىللام ػرج بسجيشللةمتحللف الذللعػب فللي و  ،وػتدللجام بسجيشللةالجولللة  أر لليف

اللللحيغ سلللاتجوني فلللي تخجسلللة  ،كسلللا أوجلللو الذللل خ إللللى أصلللجقائي .جػتلللا السجيشلللة بسجيشلللة



 العالقات اليمنية األلمانية

15 

 

الجدائللللخي،  العخبللللي  ىيدللللى، مللللغ القصللللخ ، الللللجكتػرالشرللللػص الفخندللللية واإلنجليديللللة
، مللغ ، واألسللتاذ ت للج ا   الرللايجيالدللػري  العخبللي ، مللغ القصللخفيللج ت للاموالللجكتػر 

، مللللغ جامعللللة Armin Schopen، والللللجكتػر أرمللللغ  للللػبغ وزارة الخارجيللللة اليسشيللللة
سللللتاذة فاشسللللة  دلللليغ والللللجكتػر ت للللج الللللخ سغ ت للللج ربللللو واأل فللللي ألسانيللللا، فخانكفللللػرت،

 ليلللة اإلنجليديلللة فلللي كليلللة افدابوكالىسلللا ملللغ قدلللع ال ،)اللللجكتػرة فيسلللا بعلللج( اليسلللجاني
يحيلللى ت لللج الػىلللاب  )اللللجكتػر فيسلللا بعلللج( اولللغ أخلللي، األسلللتاذ وأملللا  بجامعلللة صلللشعاء.

وكللخس مللغ الجيللج  ،ذللقة متابعللة ومخاجعللة تسليللة الصباتللة، فقللج تحسللل مللغ مالرللايجي
 .يفي بحقو الذ خ والثشاء ال ما ،والػقت

   .  وا مغ وراء القرج

 م1992أوتػبخ  5عاء في صش
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 تسييج

 األلسانية –اإلطار العام للعالقات اليسشية 
 الولج أوالي  ،فيساي صحيحاي  ،ان يا السختلفةػ األلسانية بج ل لكي نفيع العالقات اليسشية

ونقرلج باإلشلار العلام  .اللحي نذلحت فيلو ىلحه العالقلات ،أن نحاول تحجيج اإلشار العلام
و  سللللت  ،ورسللللست مدللللارىا ،يعللللة و لللل ل العالقللللاتش  التللللي  للللجدت ،جسلللللة العػامللللل

والتشلللافذ األوروبلللي تللللى  ،األوضلللاع الخاصلللة فلللي كلللل ملللغ ألسانيلللا والللليسغ. فتصػرىلللا
، مبا لخاي أو غيلخ ، التلي لع لت دوراي ملاإضافة إلى الذخريات ،األسػاق ومشاشق الشفػذ

العللام  لل لت اإلشللار  ،تػامللل، كللل ىللحه فللي تحجيللج الدياسللات أو التللحثيخ فييللا ،مبا للخ
، أن يزلع تفاصلليل ، إذا للع يفيسللو ويدلتػىبووىلػ إشلار يرللعب تللى السلخء ،للعالقلات

أن يجعليا تشتطع وتحخح م انيا  ، ويتعحر تليوومالبدات العالقات في سياقيا الرحيح
 . وليلحا سلػف نحلاول، فلي ىلحامس شلة الفيلع والتفدليخ ،ضسغ صػرة متكاملة ،الرحيح

مغ خالل الحجيث تغ  ،األلسانية ل عام للعالقات اليسشيةالػقػف تلى اإلشار ال ،التسييج
 العالقات . ىحه التي  جدت ش يعة و  ل ،العػامل الخئيدية

 :التي حجدت طبيعة وشكل العالقات ،العؾامل الخئيدية .1

 :أوضاع ألسانيا االقترادية والدياسية -أ
ألسانيا مغ   يجت أتػام الدتيشيات والدبعيشيات، مغ القخن التاسع تذخ، إنتقال 

ولج زراتي إلى ولج صشاتي. وقج تدامغ ذلظ اإلنتقال مع تحقيق الػ جة األلسانية وكنذاء 
 .1الجولة القػمية

                                                           
1

 - Halgarten, D. Industrie, S.25. 
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اتتسللجت ألسانيللا فللي تسػيللل صللشاتاتيا تلللى تشطلليع تسليللة اإلدخللار  ،وك لللج فقيللخ
وقللج  .العاملللة فللي  قللل تػضيللف رؤوس األمللػال ،فشذللحت ال شللػك والسؤسدللات .الذللع ي

. كسللا م1870وتللام  م1848ولليغ تللام  ،شاتة األقسذللة فللي مقجمللة الرللشاتاتوللخزت صلل
 .1صلب الستدايج تلى الد ظ الحجيجيةنتيجة لل ،نذصت صشاتة الحجيج والرلب

 .ىتساميلللا األول للرلللشاتات الثقيللللة، أتصلللت ألسانيلللا ا ومشلللح ولللجء مخ للللة الترلللشيع
وقلللج  .ة الفحلللعوكانلللت تللللى رأس الرلللشاتات الثقيللللة صلللشاتة الحجيلللج والرللللب وصلللشات

مسللا َمك للغ  .وخاصللة صللشاتة الفحللع ،أسلليست الجولللة إسللياماي مبا للخاي فللي دتللع الرللشاتة
. وفي العام 2دولة في صشاتة الفحع في العالع م ثاني1870أن تربح في تام أللسانيا 

كلللالي ملللغ فخندلللا  ،فلللي إنتلللاج الحجيلللج الخلللام ،تجلللاوزت ألسانيلللا ،م1870، أي تلللام نفدلللو
 .3وبلجي ا

فللللي شابعللللة العللللام وفللللي مالمحللللو  ،ف التصللللػر الخأسللللسالي فللللي ألسانيللللاولللللع يختللللل
فقلللج  للليجت ألسانيلللا تسخكلللداي  .تشلللو فلللي ال للللجان الخأسلللسالية األوروبيلللة األخلللخى  ،األساسلللية

ب وأصلللبح ملللغ الرلللعب تللللى أصلللحا .فلللي مختللللف الرلللشاتات ،متدايلللجاي للللخأس السلللال
 شللللار مرللللانع ك يللللخةفإمللللا اإلنزللللػاء فلللي إ .الدللللػق  السرلللانع الفخديللللة أن يدللللتسخوا فلللي

ولللللع تذللللح تللللغ ىللللحه القاتللللجة سللللػى مرللللانع فخديللللة  .أو اإلنييللللار ،تجسعللللات صللللشاىيةو 
 ،الللحي  لل ل قاتللجة أساسللية ،لرللشاتة الحجيللج ،Kruppمثللل مرللشع كللخوب  ،محللجودة

 .4لتصػر وازدىار صشاتة األسلحة في ألسانيا

                                                           
1

 -، S . 25.   Halgarten, D. industrie 
2

 -, S. 26.    Ebd. 
3

 - Ebd.,  S. 27, 71-72. 
4

 - Ebd., S . 79. 
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وضيلللللخت التجسعللللللات  ،لقلللللج سلللللارت تسليللللللة تسخكلللللد رأس السللللللال وػتلللللائخ سللللللخيعة
، للع ففلي قصلاع الحجيلج .في أىلع قصاتلات الرلشاتة األلسانيلة السيسا ،اىية الك يخةالرش

 .1 تى كان قج سيصخ تلى الدػق تجسعان صشاىيان ك يخان م1897يحت تام 

ملللغ صلللشاتات  %98،  تلللى كانلللت  م1904للللع يلللحت تلللام  ،وفلللي قصلللاع الفحلللع
أدى  ،ائيللة. وفللي قصللاع الرللشاتات الكيسي2الفحللع قللج انزللػت فللي تجسللع صللشاتي وا للج

تسخكد رأس السال وتكلػن التجسعلات الرلشاىية إللى أن ت لخز ألسانيلا فلي ىلحا الشلػع ملغ 
تس شللت  م1903وفللي تللام  .لترللبح وا للجة مللغ الللجول الرللشاىية الك للخى  ،الرللشاتات

ملللللغ  لللللخاء بعلللللس الذلللللخكات  ،لرلللللشاتة األصلللللبا ، Elberfelderمرلللللانع ال خفللللللجر 
 .  3األس خيغ ،وأنتجت ،وأنتجت وػاسصتيا فيسا ،األمخي ية

وقللج أصللبح ليللحه التجسعللات الرللشاىية الزللخسة دور ورأي مللؤثخيغ فللي الدياسللة 
أخللللح أصللللحاب الرللللشاتات  ،فسللللع تكللللػن ىللللحه الكتللللل الرللللشاىية. 4الخارجيللللة األلسانيللللة

قترلاد إللى نصلاق تشطيسات، تجاوز اىتساميا نصلاق اإل يتساس ػن ويشطسػن أنفديع في
تللى سل يل  ،نلحكخ مشيلا ىشلا ،ت سياسلية ملؤثخةمغ أوساشيع  خرليا وبخزت .الدياسة
الستعلقللللة  ،سللللسيا فللللي وثللللائق وزارة الخارجيللللة األلسانيللللة،  خرللللية تكللللخر ورود االسثللللال
اللللحي تلللػلى  ،Gustav Stressmannوىلللي  خرلللية جػسلللتاف  تخيدلللسغ  ،بلللاليسغ

وقلج ولخز دوره  .وكلان يشتسلي إللى صلشاتة الذلي ػالتو. 5رئاسة الػزراء ثع وزارة الخارجيلة
 .6، برػرة خاصةم1923تتباراي مغ تام سي في الدياسة األلسانية ا الديا

                                                           
1

 -   Ebd.,  S. 70 
2

 -  ,  S. 71  Halgarten, D. industrie 
3

 - Ebd.,  S. 75. 
4

 -  Ebd., S. 70. 
5

َ، ألِٙه ل١ٍٍح، شُ ذٌٛٝ ٚوانج اٌفانظ١ح فٟ ٔفً اٌؼاَ، ٚاٌرّه ف١ٙا ؼرٝ 1923ذٌٛٝ نئاٌح اٌٛوناء ػاَ   - 
 َ.1929ػاَ 

6
 -  Halgartem, D. Industrie, S. 73, 74.      
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إلى وللج صلشاتي  ،مغ ولج زراتي متخلف صشاىياي  ،وأدى التحػل الدخيع أللسانيا
أخلحت تلعلب دوراي متعاضسلاي فلي  ،أدى إلى وخوز ألسانيا كقػة تالسية ،مغ الجرجة األولى

فلي  ،خلػض ولجورىا غسلار التلدا ع والسشافدلةت ،باتتبارىا قلػة صلشاىية ،الدياسة الجولية
 . 1س يل الديصخة تلى األسػاق العالسية

 ،وتللللى رأسللليا  اوسيلللا الصسلللػح ،كانلللت ألسانيلللا وفلللي أواخلللخ القلللخن التاسلللع تذلللخ
اللحيغ وقفلػا إللى  ،ولجتع ملغ أربلاب الرلشاتة ،قلج امتلكلت، Welhilm llفليللع الثلاني 

انيلة ُسخخ لخجملة الرلشاتة األلس ، خبياي  أسصػالي  ،جانب القيرخ ضج معارضة ال خلسان
، قاتجتو الحي غجا ىبارة تغ استعسار ،ستعساري األلسانيواصبح يسثل قاتجة للشفػذ اإل

. واستصاتت ألسانيلا أن ُتػِجلج ليلا 2وخاصة تجارة الدالح ،سصػل والرشاتة والتجارةاأل
ملع  ،لظ السشصقلةفي ت ،مسا جعليا تجخل في تشافذ مبا خ ،مدتعسخة في جشػب أفخيقيا

ت أن تسللج تحثيخىلا إلللى . كسلا اسلتصات3وخيصانيلا التلي كانللت ُتعت لخ  ليفلة ليللا فلي أوروبللا
،  يللث تستللع مرللشع كللخوب بس انللة متسيللدة لللجى الح ػمللة الرلليشية ،سلليامشصقللة  للخق آ

تللى  ،ول وأصبح ليا تحثيخ سياسي متدايلج ، تكار تػريج الدالحمسا م غ أللسانيا مغ ا
 .4ةالح ػمة الريشي

 ،وقج أدى تراتج دور ألسانيا العالسي إلى أن تتشاسى وخيصانيا وفخندا خالفاتيسا
كسشصقلللللة خاصلللللة بلللللالشفػذ والسرلللللالح  ،ل خيصانيلللللا بحقيلللللا فلللللي مرلللللخ فخندلللللا فتعتلللللخف

. وكللان ىللحا وتعتللخف وخيصانيللا لفخندللا بالسقاوللل بحقيللا فللي السيللخب العخبللي ،ال خيصانيللة
تفلاق كسلا أزتله ىلحا اإل .اتت لخت أن ليلا  قلاي أيزلاي  التلي ،تفاق مثار قلق لجى ألسانيااإل

أ ذ مرشع كخوب بالخصخ مغ مشافدة  ،مثالي  ،ففي السيخب .رجال الرشاتة األلسانية
                                                           

1
 - Ebd.,  S.69 -70. 
2

 - Halgarten, D. Industrie, S. 80-82. 
3

 - Ebd., S.77-78. 
4

 - Ebd., S.80. 
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وتػجللللو إلللللى  ،Creusot   Schneider  للللشايجر كخويللللدو ، للللخكة األسلللللحة الفخندللللية
 .1يدتعيغ ويا للػقػف في وجو السشافدة الفخندية ،الح ػمة األلسانية

 ، جثت أ لجاث تالسيلة بلارزة ،أي في أواخخ القخن التاسع تذخ ،ي ىحه الفتخةوف
م1898سللللبانية )األ -مشيللللا الحللللخب األمخي يللللة 

 3(م1902 -م1899) ( و للللخب ال للللػيخ2
ملغ  ،. وتلى ذلظ وجايلة الرلخاع4(م1901 –م 1899و سلة القػى الك خى ضج الريغ )

 لليج مصلللع القللخن العذللخيغ مشعصفللاي . فقللج 5أجللل تقاسللع ججيللج لسشللاشق الشفللػذ فللي العللالع
وسللعي  ،نسللػ اإل تكللارات والخأسللسال السرللخفي ، نسللػاي ك يللخاي  :تاريخيللاي مللغ اوللخز سللساتو

لسشاشق الشفػذ فلي العلالع، وا لتجاد التلػتخ وليغ اللجول،  ججيجتقديع القػى الك خى إليجاد 
  .6وبخوز  بح الحخب

تقرخ تصلعيا تللى  ،تذخ(في القخن الساضي )التاسع  ،وفي  يغ كانت ألسانيا
أصبحت ملع ولجايات ىلحا القلخن  في يج القػى الك خى األخخى،السشاشق التي لع تقع بعج 

وقلج تخت لت تللى ىلحا  العلالع. الدلاىية إللى اقتدلام ،وا لجة ملغ القلػى الك لخى  )العذخيغ(
 فإنلو، ولسا كان جيخانيا يتستعػن بقػى تدل خية متفػقلة . تكاوات مع جيخانيا األقػياءا

 . 7ويا إلى  ج التفػق  لترلآلتيا الحخبية،  إال أن تعسل تلى تصػيخ لع ي ق أماميا

وتصلللػر افللللة  والتصللللع إللللى مديلللج ملللغ مشلللاشق الشفلللػذوقلللج أدى ا لللتجاد التشلللافذ 
اللحي انتيلى إللى نذلػب الحلخب العالسيلة  ،إلى تراتج  جة التلحزم، العد خية في أوروبا

                                                           
1

 - Ebd., S.92-93. 
2

 ؼهب ـا٘رٙا اٌٛال٠اخ اٌّرؽكج األِه٠ى١ح، إٌٝ ظأة اٌصٛان اٌىٛت١١ٓ، ٌرؽه٠ه وٛتا ِٓ ا١ٌٍطهج األٌثا١ٔح.  - 
3

 أٚنأط اٌؽهج. ٟ٘ ؼهب ّٔثد ت١ٓ ته٠طا١ٔا ٚت١ٓ ظّٙٛن٠ح ظٕٛب أفه٠م١ا ٚٚال٠ح  - 
4

 ِانود فٟ ذٍه اٌؽٍّح وً ِٓ ته٠طا١ٔا ٚفهٍٔا ٚإ٠طا١ٌا ٚأٌّا١ٔا ٚإٌٍّا ٚن١ٌٚا ٚأِه٠ىا ٚا١ٌاتاْ، ٚواْ  - 
 ٘كفٙا إـّاق اٌصٛنج، اٌّؼهٚفح تصٛنج اٌثٛوٍه، اٌرٟ لاَ تٙا ا١ٕ١ٌْٕٛ ٘ك إٌفٛل األظٕثٟ اٌّرىا٠ك فٟ تالقُ٘.

5
 - D. Industrie, S . 82.   Halgarten,   
6

 .Ebd., S. 90ـ   
7

-  Ebd, S. 91- 92.  
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مخ صست آلتيا العد خية ودُ بعج أن  ُ ، لظ الحخباألولى. وخخجت ألسانيا ميدومة مغ ت
 .اقترادىا

متللجت ا األولللى، ت للجأ مخ لللة ججيللجة فللي تللاري  ألسانيللا،الحللخب العالسيللة  نتيللاءوبا
م. وفلللي ىلللحه 1933فلللي  مصللللع تلللام ، خ مقاليلللج الدللللصةتلللل تلللى صلللعػد وتلللػلى أدللللػف ى

، نتعلللاشيسللا فتلللخة ا، تخللتاقترللاديتيغ  لللادتيغزمتللليغ السخ لللة القرللليخة تا للت ألسانيلللا أ
 .م1929 و تى تام م1924امتجت مغ تام 

وقللج  خصلللت ألسانيلللا فللي ىلللحه السخ للللة تلللى تلللخميع جدلللػر العالقللات ملللع القلللػى 
تللى مخاتلاة  م شي بالجرجة األولى ،وتسلت تلى إيجاد نػع مغ الثقة، األوروبية الك خى 

 تجاه ألسانيا. ،كل ما مغ  حنو أن يثيخ   ػكيا ومخاوفياوتجشب ، مرالح ىحه القػى 

أن نت ليغ ، الخاصلة بلاليسغ ،ونحغ نقخأ وثائق وزارة الخارجية األلسانية، وندتصيع
خيز تلللى كدللب رضللاىا الحلل ،السيللادن للقللػى األوروبيللة الك للخى  ،الخللط الدياسلليىللحا 

و تللللى تللللام سانيللللا بعللللج الحللللخب العالسيللللة األولللللى، الللللحي انتيجتللللو ألوتجشللللب سللللخصيا، 
 - كيلللف شبللع ىلللحا الخلللط الدياسلللي العالقلللات اليسشيلللة وسللػف نلللخى فيسلللا بعلللج .م1933

 وىػ أمخ لع يتشبو لو أ ج  تى افن. .األلسانية بصابعو

للقلػى األوروبيلة الك لخى،  استفادت مغ ميادنتيا ومرانعتياوال ظ أن ألسانيا قج 
التللي فخضللت  فللي إتللادة وشللاء اقترللادىا السللجمخ، وفللي ججولللة ديللػن الحللخب الباىزللة،

 . كسا اسلتفادت ملغ ذللظ فلي ق ػليلا تزلػاي تشداب مع قجرتيا تلى الجفع، تججولة تلييا
 الحقػق في تربة األمع. وامل

فحخلحت ، فتلخة انتعلاش اقترلادي، م1929و تى  م1924مغ  ،األتػامو يجت  
 واستقخت تسلتيا.تدتعيج م انتيا العالسية، الرشاتات األلسانية 
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رئاسلللة اللللػزراء ثلللع وزارة اللللحي تلللػلى وقلللج لعلللب اللللجكتػر جػسلللتاف  لللتخ يدلللسغ، 
وفللللي رسلللع سياسلللة ألسانيلللا فلللي ىلللحه الفتلللخة، فلللي  ،دوراي أساسلللياي ، كسلللا أسللللفشا، الخارجيلللة

التللي  تيللا اإلقترللادية الخانقللة،وكللحلظ فللي خخوجيللا مللغ أزم ،اسللتعادة ثقللة جيخانيللا ويللا
م1923وليت ذورتيا في خخيف تام 

1  

إلشللار فللي ا سللػاءي  ،نيللانجللاح سياسللة ألساوكللان للللجتع األمخي يللي أثللخ ك يللخ فللي 
ألسانيللا  ن تعلػدرأت أمخي للا أن فلي مرلللحتيا أ فقلج .اإلقترلادي أوفللي اإلشلار الدياسللي

ليحاقلجمت القلخوض الدلخية للجتع  .ة تلى الجفعوعسيل يتستع بالقجر ،إلى الدػق العالسية
تتشاسللب  ،اليللادف إلللى ججولللة ،اوضللات  تخيدللسغكسللا دتسللت مف ،اإلقترللاد األلسللاني

  .2لسانيا تلى الجفعأوكم انيات 

وتللللللجىػر أوضللللللاع   ،م1929تللللللام  ،ومللللللع  لللللللػل األزمللللللة اإلقترللللللادية العالسيللللللة
إلللى  ،فللي محاولللة مشيللا إلنقللاذ اقترللادىا الستللحزم ،تسللجت أمخي للا ،قترللاد األمخي للياإل

فجلحة دون لسانيلة نفدليا وى لحا وجلجت الرلشاتة األ .في وقت قرليخ ،استعاده قخوضيا
وأخلللحت  ،ارتفلللاع سلللخيع فلللي تلللجد العلللاشليغ تلللغ العسللللوقلللج تختلللب تللللى ذللللظ  .رأسلللسال

 ،وتعصللللت أتسلللال الكثيلللخ مشيلللا ،رللل بةال شلللػك تفقلللج أرصلللجتيا ملللغ اللللحىب والعسلللالت ال
 ،، الحي  يح لرعػد الشازية. وكان ىحا ىػ السشاخوأصيب كثيخ مغ السرانع باإلفالس

م1933في تام  ،الدلصة أدولف ىتلخ واستالم
تشج  ،لعسلتغ ا العاشليغ وكان تجد .3

 قج ولغ  ػالي ستة مالييغ تامل. ،تشج استالمو الدلصة

ىلللي  ،نيلللا ت لللجأ مخ للللة ججيلللجة فلللي تاريخيلللاإللللى الدللللصة فلللي ألسا  ىتللللخوبسجلللىء 
التللللي اتدللللست بالجكتاتػريللللة السصلقللللة وتسجيللللج القللللػة وك للللاتة الثقافلللللة  ،السخ لللللة الشازيللللة

                                                           
1

 Bindar, Epoche S.140.  
2

 S.146-147.    Ebd, 
3

 -  Epoche s.157.   Binder 
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الصاقلللات األلسانيلللة  وقلللج أفللللح ىتللللخ فلللي تع ئلللة .القلللػمي اإل دلللاس بلللالتفػق و العشرلللخية 
إلقتراد يشيس با واستصاع أن .مذاتخىا بح الم السجج والتػسعوكلياب  و ذجىا  ػلو

تختللللف تلللغ سياسلللتيا التلللي  ،سلللة خارجيلللة أللسانيلللاوأن يخسلللع سيا ،األلسلللاني ملللغ ك ػتلللو
الي ولج ،تقلػم تللى التعاملل ملغ مػقلع القلػة سياسلة ،يجتيا بعج الحلخب العالسيلة األوللىانت

 وتلى التحجي وجالي مغ السيانة والسرانعة . ،ل مغ مػقع  الزعفمغ التعام

وىي إنقاذ اإلقترلاد  ،التي جاءت بو إلى الدلصة ، جود ميستووقج تجاوز ىتلخ 
 وولان قلج رسلسيا لشفدلو ق لل وصلػل ،وز جود ىحه السيسة إلى ميسة أخلخى تجا ،األلساني

وللل وبالجرجللة  ،بيللة فحدللبالقللارة األورو للليذ خللارج  ،، وىللي ميسللة التػسللعإلللى الدلللصة
 .1أللسانيلا (السجلال الحيلػي ). وذلظ ضسغ إشلار فكلخة رة األوروبية نفديااألولى في القا

   م1939ألسانيللللا إلللللى إ للللعال  للللخب تالسيللللة ثانيللللة )سياسللللة ىتلللللخ الججيللللجة  قللللادتوقللللج 
 إنتيت وتجميخ ألسانيا مخة أخخى. ،م(1954

 أوضاع اليسؽ االقترادية والدياسية : ب_
مللة اليسشيللة ضللج السقاو  ،يحللي وللغ    سيللج الللجيغ ،تلللى اإلمللام الستػكللل قللاد ا

تلام  ،  وغ يحي  سيج اللجيغ ج وفاة والج اإلمام السشرػر باهلل،بع ،اإل تالل العثساني
م1911و تى صلح دتان تام  ،م1994

2 

إذ جلاءت ضلسغ  ،وقلج اوتدل ت السقاوملة اليسشيلة لإل لتالل التخكلي أىسيلة تالسيلة
لتذ ل تامالي مداتجاي في تحقيق أ ج أىلجاف ىلحا   الرخاع األوروبي   العثساني،ق سيا

  .3ي العالع اإلسالميالشفػذ الخو ي للجولة العثسانية فوىػ إنيا  ،اعالرخ 

                                                           
1

 ٌإلٚالع ػٍٝ ِّْٙٛ ٘مٖ اٌفىهج . أظه: ٘رٍه، وفاؼٟ.   -
2

َ. ٚـٍفٗ 1904فاذح، ػاَ َ، ؼرٝ 1889ٚاِركخ إِاِح اإلِاَ إٌّٕٛن تاهلل، دمحم تٓ ٠ؽٟ ؼ١ّك اٌك٠ٓ، ِٓ ػاَ   -
 َ.1948َ ؼرٝ ِمرٍٗ، ػاَ 1904اتٕٗ اٌّرٛوً ػٍٝ هللا، ٠ؽٟ، ِٓ ػاَ 

3
-     Griessbauer, in Schriften, S . 17.  
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ضللج وكضللافة إلللى ىللحا اإلتتبللار فقللج رأت وخيصانيللا فللي السقاومللة اليسشيللة السدلللحة 
 ،تشللازالت ملغ ق للل الجوللة العثسانيللة يدللاتجىا فلي الحرللػل تللى ،تامللل ضليطاألتلخاك 

  ،سالي مغ اليسغمحسيات تجن وبيغ الجدء الذفي ما يتعلق بقزية الحجود ويغ مشاشق 
تلام  اوتجاءي مغ ،قزية ضلت مػضع خالف ويغ الجولتيغوىي . 1التابع للجولة العثسانية

م1914 تى  ،م1902
2. 

نطللخة أخللخى إلللى  يللعمللغ السشاسللب ىشللا أن نذلليخ إلللى أن األلسللان كانللت ل ولعلللو
تشللللافذ تللللى األسلللػاق ومشللللاشق فال .تختللللف غللللغ نطلللخة ال خيصلللانييغ ،السقاوملللة اليسشيلللة

مختلللف مللغ  األوربيللة، قللج   للع، إلللى  للج ك يللخ، مػاقللف ىللحه الللجول ولليغ  الللجول ،الشفللػذ
قج أخحت تدا ع الجول  ،بعج أن دخلت مخ لة الترشيع ،وكانت ألسانيا .القزايا العالسية

ظ اللجول تتدلع بقلجر ك يلخ مسلا جعلل تالقاتيلا وتلل ،كسا ذكخنلا سلابقاي  ،خخى الرشاىية األ
. ليلللحا فقلللج كلللان األلسلللان يتسشلللػن أن يلللشجح ملللع وخيصانيلللا وخاصلللة تالقاتيلللا ملللغ الشفلللػر

سلللتسثل انترلللاراي ألن  ىلللديستيع  خكلللة السقاوملللة اليسشيلللة  العثسلللانيػن فلللي القزلللاء تللللى 
 يللث يدلليصخ ال خيصللانيػن غلللى كافللة ،شػبأصللبح قػيللاي فللي الجالللحي ،للشفللػذ ال خيصاني

   .3 السسخت في البحخ العخبي

 ،الللحي أنيللى الرللخاع السدلللح ،ام صلللح دتللانتلللى إوللخ  ،ولللع يسللس وقللت شػيللل
 سياسلللللياي وكداريلللللاي  ،تتلللللخاف بدللللليادتيع تللللللى الللللليسغو تللللللى ا و رلللللل العثسلللللانيػن بسػجبللللل

ف الجوللة العثسانيلة و رل اإلمام يحلي تللى اتتلخا ،ق ل اليسشييغ أنفديعمغ  ،وتد خياي 
 ،، تلى السشاشق الذساليةوبدلصتة القزائية واإلدارية السحجودةالجيشي الخاص  وػضعو

وفزللل  .ظ الرلللح  تللى نذلل ت الحللخب العالسيللة األولللىلللع يسللس وقللت شػيللل تلللى ذللل

                                                           
1

-  Ebd, S. 17    
2

 .Gehrke, die  Aden – Grenze,  S. 95 -69أٔظه:    -
3

- S.  -18 -19.،in Schriften ، Griessbauer 
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الحلخب ويديسلة العثسلانييغ  وقلج انتيلت .غسارىا ويدتفيج مغ ثسارىلااإلمام أن ي تعج تغ 
البقاء ورغلب اإلملام فلي ولع ي ق مشيع إلى أفخاداي رغ ػا في  .مغ اليسغ ئياي واندحاويع نيا

القاضللي   راغللب  ، وكللان أىسيللعوالدياسللية تيع العدلل خية واإلداريللةااإلسللتفادة مللغ خ للخ 
 الحي تػلى اإلتراالت بالعالع الخارجي.،

كللة )السسل سللسيت فيسابعللجالتللي  ،مللام يحللي الجولللة اليسشيللة السدللتقلةوقللج أسللذ اإل
سػاءي في سياستيا الجاخلية أوفي  ،وكانت ىحه الجولة متسيدة السالمح الستػكليةاليسشية(. 
 سياستياالخارجية.

تلجيع  ،اإلمام أوثخ مغ جيلاز إداري بدليط : لع تكغ دولةفعلى السدتػى الجاخلي
اللللحي يعسللل فيلللو تلللجد  ،يتكلللػن ملللغ ديللػان اإلملللام ،والػسللائل فقيلللخ اإلم انيلللات ،الكفللاءة
ويجلدلللػن  يلللث يجللللذ  ،اللللحيغ يحلللخرون أواملللخ اإلملللام وتػجيياتلللو ،ملللغ الكتبلللة محللجود

ي ويلللع أ واليحللليط ،م اتلللب وال أر للليف وال سللل ختاريةلللليذ ليلللع  ، يلللث يشتقلللل ويشتقللللػن 
 ،كان ىشلاك نلػاب لإلملام ،مطيخ مغ مطاىخ اإلدارة الحجيثة. وكضافة إلى ىؤالء الكتبة

ال بعلج أخلح تخلاذ أيلة إجلخاءات إاجخأون تللى وال ي ،جيخون باسسو األلػية )السحافطات(ي
. مبا لخةإدارة  ،جسيعيلا وشفدلةيجيخ اللبالد  ،مغ الشا ية العسلية ،. وكحنسا كاناإلذن مشو

التلي للع  ،والذلخشة ،وتلجد ملغ اإلداريليغ الثلانػييغ ،تسلال و  لام ويداتج ىلػالء الشلػاب
 ،لعقػبلات تللى السلػاششيغوالتلي كانلت ميستيلا تشفيلح ا ،العلالع تكغ تساثل أية  خشة في

 سجغ.و سػاءي كانت تلى   ل غخامات مالية أ

بخلػىلللللا ملللللغ الخلللللجمات  ،فلللللي تيلللللج ىلللللحه الجوللللللة ،تسيلللللدت الحيلللللاة العاملللللة وقلللللج
. فلللع يقللجم كللالتعليع والتص يللب والسػاصللالت ،التللي تكفليللا الجولللة لسػاششييللا ،االجتساىيللة

 ملجارس أىليلة وجائيلةداي ملغ ولل اوتفلى بسلا كلان مػجلػ  ،إنذاء مجارس  جيثةاإلمام تلى 
، مزليفاي إلييلا بعلس ماسلسي م اتلب )مفخدىلا اللبالد تجريذ القخَان( مشتذخة في أنحلاءل)
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م تلب(، وىلي ملجارس التتسيللد تلغ السلجارس األىليلة، إال باألنا لليج، التلي تسجلج اإلمللام 
 أملللا وتلللحميغ الختايلللة الرلللحية لسػاششيلللو. ،. كسلللا للللع يفكلللخ فلللي وشلللاء مدتذلللفياتوتيلللجه

. لسلغ يستلكيلا ،والسليسا الحسيلخ والجسلال ،الت فقج ضلت معتسجة تللى الحيػنلاتسػصال
ع ملغ فللع تكلغ ليل ،وىلع اليال يلة العطسلى ملغ السلػششيغ ،أمامغ اليستللظ  سلاراي والجسلالي 

  ميسا امتجت. ،السدافاتيقصعػن ويا  ،وسيلة مػصالت تحسليع سػى أقجاميع العارية

 ،الخئيدلي لدياسلة اإلملام الخارجيلة كلان السلسلح: فقج أما تلى السدتػى الخارجي
ميسللا  ،وللجخػلياإلللى  للج أنللو لللع ي للغ يدللسح ألي  للخز  ،ىللػ تللدل مسلكتللو تللغ العللالع

ع القللادم أن يدللتصي ، خرللي مشللو. وللع تكللغ تػجللج فشللادقإال بللإذن  ،ولان مخكللده وصللفتو
أن يلحذن   إالبعلج ،ادم أن يقلػم بعسلل أويجلخي اترلاالي دلسح للقل. كسلا للع ي لغ يُ يشدل فييا

 ،مسلكللة اإلمللام باإلشللاريغوقللج ت للذ ىللحا السلسللح نفدللو تلللى تالقللة  ،1لللو اإلمللام وللحلظ
 العخبي والعالسي.

وسللللا تشعتللللو ،فبالشدللللبة لإلشللللار العخبللللي:   سللللت تالقللللة اإلمللللام ب)جللللاره القػي(
أمللام  ،والتخللػفمذللاتخ العللجاء  ،سللعػدت للج العديللد آل  أي ،، التللي ولليغ أيللجيشاالػثللائق

. أملا ال للجان العخبيلة والترلجي للو واإل دلاس بلالعجد تلغ مػاجيتلو ، يةمصامعو التػس
محلجودة ومتباتلجة  فقلج كانلت تالقلة اإلملام ويلا محجوملة. فباسلتثشاء اترلاالت ،األخخى 
تالقلات واضلحة أو تسثيلل  لع تقع ويغ اإلمام وبيشيا ،اق ومرخلعخ وخاصة با ،وبعزيا

 .دولػماسي

ذ الللجائخ ولليغ إلللى اإلسللتفادة مللغ التشللاف مللامسللعى اإل :وبالشدللبة لإلشللار العللالسي
انتلداع اتتلخاف في  ،في إيجاد مػشىء قجم ليا في اليسغورغبة كل مشيا  ،الجول الك خى 

جلاه وخيصانيلا ومصامعيلا ت لتعديلد مػقفلو ،تجد مس غ مشيا بدلصتو واستقالل دولتوأو خ 
                                                           

1
- S. 22.     Weiss, zur verbotenen Stadt,        
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1926مللغ تللام  اوتللجايء ،والتجللارة. فعقللج العجيللج مللغ معاىللجات الرللجاقة فللي الجشللػب
1. 

ف الللجول السػقعللة معللو تلييللا اد إتتللخ سللػى مجللخ  ،ي معاىللجات لللع تتللخك أثللخاي ملسػسللاي وىلل
التي قرج تحقيقيا مغ وراء  ،ىي  جود الرجاقة . وكانت ىحهتو وباستقالل دولتوبدلص

اي فقج كان الشذاو التجلاري محلجودأما الجانب التجاري في السعاىجات،  تلظ السعاىجات.
سللللعة يلللجور  ػليلللا  وكانلللت األسللللحة تذللل ل أىلللع .وضلللل كلللحلظ بعلللجىا ،اتق لللل السعاىلللج

وقلج اتتسلج  وسلا كانلت الجوللة ىلي الصلخف األساسلي فلي ذللظ الشذلاو. ،الشذاو التجلاري 
ملغ أمثلال  ،بالعالع الخارجي تلى تجد مغ التجلار اليسشيليغ تالقاتو التجاريةاإلمام في 

فللللي الجانلللب افخلللخ وسللللصاء  كسلللا نذلللط .سللللخائيل صللل يخي تسلللخ سلللليسان السدجلللاجي وك
 ومسثللػن تجاريػن، مغ أمثلال السسثلل التجلاري لإلتحلاد الدلػفييتي،   يسلػف، ومشجوبػ 

وىلخمغ   Dietrichوديتلخش كخام مغ أمثال الجكتػر زكي ،السرانع والذخكات األلسانية
العجيلج ملغ الذلخكات  إضلافة إللى مشلجوبيوصالح الشجار.   Hermann Krenzوخنذ

 .مذلجعاي  وللع ي لغ الليسغ فلي ذللظ الحليغ سلػقاي  ...إل . يصالية واإلنجليديةال لجي ية واإل
إضللافة  ،ضلل يفة و اجللاتيع اإلسللتيالوية محللجودة جللجاي ئية لللجى السللػاششيغ خافالقللجرة الذلل

بدلللل ب انعللللجام  ،إلللللى نقللللز كسيللللة الشقللللج الستللللجاول وصللللعػبة التعامللللل السللللالي والتجللللاري 
  .2ل  خكة سفغ واسعةوتجم وجػد مػانىء صالحة الستقبا ،ال شػك

، محػرىللا األساسللي اإلتبللال تلللى  للخاء الدللالح قللج أوجللج تالقللات تجاربللة إال أن
كسلا وليغ  ،، ويغ السرانع والذخكات األجش ية خكة تشافذ  جيجة وخلق ،تجارة األسلحة

فعللجا تللغ اسللتفادة  ،افذولللع تقللف أسللخة اإلمللام خللارج ىللحا التشلل .وبللار التجللارة السحليلليغ
، نللدل أوشللاؤه إلللى الدللػق  ،، فللي الحرللػل تلللى أدنللى أسللعار مس شللةشللافذالتاإلمللام مللغ 

وكسلا تؤكلج ذللظ  ،3وسا تذيخ إللى ذللظ العجيلج ملغ الكتابلات اليسشيلة ،يشافدػن ويدا سػن 
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الدللع  ر بعلسوكلان الليسغ يرلجّ  التلي وليغ أيلجيشا. ،بعس اإل ارت الػاردة في الػثلائق
  .1حوال غ والجلػد والحشاء والسل،حجودةقاديخ مبس

اإل للارة ىشللا يس للغ  ،وفللي إشللار الرللػرة اإلجساليللة ل وضللاع فللي اللليسغ السدللتقل
 ،ملللع  إنعلللجام الرلللشاتة ،ي كلللان ىلللػ الشذلللاو الياللللب فلللي اللللبالدإللللى أن الشذلللاو الدراتللل

 . ومع ضعف الحخكة التجارية ،اء بعس الرشاتات اليجوية البديصةباستثش

 : األجشبي في اليسؽالتشافذ  ج_
أي مشللللح  ،ذ األجش للللي مشللللح مصلللللع العرللللخ الحللللجيثإلللللى التشللللافنتصللللخق ىشللللا  لللللغ

تللجاءي مللغ أوائللل القللخن الدللادس او ،تلللى الذللػاشىء اليسشيللة ،التحخكلات ال ختياليللة السب للخة
 ، لسل مشلاشق تجيلجة ،تدل خي    اقترلادي   صلخاع سياسليوما تال ذلظ ملغ  ،تذخ

، كسا لتشافذ األجش يول سشقرخ إىتسامشا تلى ا .تلى السحيط اليشجي والبحار العخبية
 ،وخاصللة خللالل الفتللخة الدمشيللة ،فللي الثلللث األول مللغ ىللحا القللخن )العذللخيغ( وللان تليللو

 التي نعاله مػضػتشا في إشارىا.

ا وخيصانيللا وكيصاليلل :، ىلليفللي مصلللع ىللحا القللخن  ،لقللج كانللت أىللع الللجول الستشافدللة
 لللان صانيلللا تحتلللل م. وكانلللت وخي2إضلللافة إللللى ألسانيلللا ،وفخندلللا والشسدلللا وروسللليا وىػلشلللجا

ول وتلى مدتػى الجديخة  ،ليذ تلى مدتػى اليسغ و جه ،الرجارة ويغ الجول الستشافدة
ال للللػاخخ   سلللللت ،م1903 و تللللى م1901مللللغ  ،. ففللللي الفتللللخةالعخبلللليالعخبيللللة والخللللليه 

جسيلع ولػاخخ  ، ملا يدلاوي مجسلل ملا  سلتلومثالي  العخبي، ال خيصانية إلى مػانىء الخليه
  .3ى الجول األخخ 
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 يللخون فللي أنفدلليع القللجرة تلللى مشافدللة،رغللع جللػدة صللشاتاتيع  ،ولللع ي للغ األلسللان
لقلللج كللللان  .1تجاريلللا وسياسللللياي فلللي السشصقللللة ،التلللي كانللللت  قلللج م شللللت لشفدللليا ،وخيصانيلللا

وتشلجم  .تياسلاي باألىتسلام ال خيصلاني ،العخبيلة ضلئيالي لسانيلا بلالجديخة اإلىتسام الدياسلي أل
تزلللاتف اىتساميلللا  بللللالجديخة  ،(الحجلللاز الحجيلللجيخللللط )مذلللخوع  لللاركت ألسانيلللا فلللي 

لقلج كانلت ألسانيلا  .2مدتػى اإلىتسام ال خيصلاني ، ال تلى أي ،لع ي لغ أنوإال  ،العخبية
وال  ، ولكغ ال ىشا ػل خط الحجاز  ،يع أن تكدب أسػاقاي تجارية ك يخةتجرك أنيا تدتص

نطللخاي لػجللػد  ،3 سياسلليتحقيللق وجللػد يس للغ  ،ي مشصقللة أخللخى فللي الجديللخة العخبيللةفللي أ
ركلللللدت ىسيلللللا تللللللى الشذلللللاو  . وليلللللحا فقلللللج 4ادول مشافدلللللة قػيلللللة تللللللى رأسللللليا وخيصانيللللل

صللة أثشللاء الحللخب وخا ،السػقللف قللج تييللخ فللي الفتللخة الشازيللةكللان ىللحا  وكن االقترللادي.
الدياسللللللي  ،نيللللللا القزللللللاء تلللللللى الشفللللللػذ ال خيصللللللانيوأصللللللبح ىللللللع ألسا ،العالسيللللللة الثانيللللللة

 .السشصقة العخبية كليافي  ،القترادي والعد خي وا

قسذللة األ ،فللي الخبللع األول مللغ ىللحا القللخن  ،انللت أىللع الدلللع الللػاردة ألللى اللليسغوك
الدل خ  ا أيزلاي ملغ وخيصانيلملغ وخيصانيلا واليشلج وأمخي لا. و  ،القصشية والرلػفية والحخيخيلة

وملغ  .غ ألسانيا الفخار والحجيج والرلب. وم يخة. ومغ أمخي ا وروسيا ال تخولوالخل وال
 ىحا .اوو السعلبة. ومغ الشسداء األ حية. ومغ الحبذة الدبجةفخندا الكػنياك والش يح والفػ 

إضللافة إلللى الذللسع والخذللب والبرللل واألرز والسالبللذ والدللجائخ والدجللاج والسرللاويح 
وسللع  ،والبلارود والرلاوػن والسصلاو والػرق والك خيت واألثاث وأدوات السصب  والعصلػر

ومللللغ اليشللللج وتخكيللللا  ولللللجان أوروبيللللة مختلفلللةن اللللليسغ يدلللتػردىا مللللغ وللللا ،ثانػيلللة أخللللخى 
 اتتباراي  إال أنو ،الجول السرجرة للد خ إلى اليسغ. وكانت ألسانيا ضسغ 5وزنج ػر وجاوا
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. وخللالل الفتللخة التللي 1مللغ اليشللج ،أصللبح الدلل خ يدللتػرد برللػرة رئيدللية م1914مللغ تللام 
تعامللت ويلا  ،ن الدالح أىع سللعةوا (م1940 - م1927) نعاله في إشارىا مػضػتشا

 التي ويغ أيجيشا . ،سا تجل تلى ذلظ السادة الػثائقيةك ،الجول الستشافدة مع اليسغ

فللي  ،يللا بس انللة أثيللخة لللجى اإلمللام يحيلليومللغ ولليغ الللجول الستشافدللة  طيللت إيصال
فدودتلو  .ملغ الػثلائق  وسلا يدلتجل   بدلخاء . وقلج تعامللت ملع اإلملام تقج العذخيشات

وأنذللحت معسللالي لرللشع الللحخيخة فللي  ،اي لتللجري يع تلللى الصيللخانواسللتق لت شالبلل شبللاءباأل
دون أن تذلتخو دفلع أي جلدء ملغ القيسلة  ،وزودت اإلمام ب ل ما تحتاجو دولتوصشعاء 

. ولكغ م انة إيصاليا أخحت بالتخاجع كسا سشخي  ،وصػل السػاد السصلػبة إلى اليسغ ق ل
القػيللللة مللللغ ق للللل اإلتحللللاد بدلللل ب السشافدللللة  ،الثيشيللللاتيللللة العذللللخيشات وأوائللللل الثفللللي نيا

ولعللل اتدللاع الشذللاو  .وبتللحثيخ ا للتالل الحبذللة الدللل ي تلللى مػقللف اإلمللام ،الدللػفييتي
قج وللج فلي نفلذ اإلملام مخلاوف  ،وتد خياي  سياسياي  ،اإليصالي في مشصقة البحخ األ سخ

  ية.أشساع إيصاليا وسياستيا التػس اهتج

للللبعس  ، تلللل اإلتحلللاد الدلللػفييتي الس انلللة األوللللىليلللا، اوملللع تخاجلللع م انلللة إيصا
إضلافة  ،دوراي فلي تحقيلق ىلحه الس انلة ،كسلا ي لجو ،الػقت. وقج لع ت  خرية   يسػف

إنخفاضللاي اليس للغ مشافدللتو.  ،التللي كللان يجل يللا الدللػفييت ،إلللى انخفللاض أسللعار الدلللع
 .إلملامػتلو للجى ام انتلو و طوفقج  ي سلػف  ،ذلظ تخاجعت م انة الدػفييت أيزا ومع
وقللج تخافللق  .وبالبزللائع األلسانيللةىتسامللاي خاصللاي بحلسانيللا ح اإلمللام ومعللاونػه ي للجون ا وأخلل
مسا يجعلشا  .معاىجة صجاقة وتجاروة مع ألسانياىتسام اإلمام بعقج مع ا  ،كسا سشخى  ،ىحا

كانللت تكسللغ  ،املل التجللاري، مللع ىلحه الجولللة أوتللظىتسللام اإلملام يحللي بالتعنفتلخض أن ا 
 ،ي  خصلللو تللللى تحقيلللق اتتلللخاف دوللللي بلللوتسثللللت فللل التلللي ،سللليةاتلللو الدياىتسامراءه ا و 
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، ملغ خلالل تقلج معاىلجات صلجاقة وتجلارة ،مػقلف ىلحه الجوللة وتللظ إللى جانبلو وكدب
، وليلللحا .اللللحي كانلللت تسثللللو وخيصانيلللا فلللي الجشلللػب ،تعلللدز جانبلللو أملللام الخصلللخ والتيجيلللج

مام كانت رياح اإل أن ،خالل السادة الػثائقيةمغ  ،فإنشا نال   ،وتجىيساي ليحا اإلفتخاض
فتختفلع م انتيلا وتلخوج بزلائعيا  ،بعقج معاىجة معيا ييتعالتي  ،تتجو إلى أ ختة الجولة

ويتكلللل كللل ذلللظ بعقللج  ،زاء الللجول األخللخى ويتعللدز مػقفيللا التشافدللي، إ ،وتللدداد  طػتيللا
 ل الي  ،سدتفيج مشياأن ي ػن ىػ الصخف ال يحخص اإلمام تلى ،وتجارةمعاىجة صجاقة 

 للػل قزلللايا  ،ل السػقعلللة تلللى السعاىللجات تشلللازالتوقللج قلللجمت بعللس الللجو  ومزللسػناي.
كقزللية خزللػع  ،وسللا سللشخى ،ولليغ ألسانيللا واإلمام ،يغوانللت مثللار خللالف ونقللاش شللػيل

السػقعلللة للقزلللاء وأل  لللام الذلللخيعة اإلسلللالمية. كلللل ذللللظ للسحافطلللة تللللى  رتايلللا الجوللللة
وشسعلاي فلي تحقيلق وجللػد  ،الدلػق اليسشيلةوأملالي فلي مدلتق ل  ،ةولتعديلد الس انل ،الحطلػة

 سياسي واقترادي قػي. 

وللل  ،وجايللة لعالقللات تحخللح بللالتصػر واإلسللتسخار ولكللغ تػتيللع السعاىللجات لللع يذلل ل
ملام. ػة ملغ ق لل اإلوتتػيجلاي لالىتسلام والحطل ،قسة الرعػد في خلط العالقلات وان يسثل

 وت لجأ م انلة الجوللة السػقعلة ،ويقلل اىتساملو ، ساسلو يفتلخ ،وبعج أن يحقق اإلمام محربلو
وسلا كلان الحلال  ،بالتخاجع التجريجي. فإذا ما أضيفت إلى ذلظ اتتبلارات سياسلية ججيلجة

فلإن درجلة  ،وتدايج نذاشيا في مشصقة البحلخ األ سلخ بالشدبة إليصاليا وا تالليا الحبذة
 حليا الححر والخيبة والخػف.ول ويحل م ،اإلمام تشخفس إلى أدنى مدتػى لياىتسام ا 

لعل ىحه الفخضية تدعاتجنا تلى فيع وتفديخ تجم تحثيخ تػتيع السعاىلجات تللى 
خلالل  ،برػرة تجريجيلة ،وتخاجع م انة إيصاليا اي،تحثيخاي إيجاوياي ملسػس ،مدتػى العالقات

اللحي  ،ليحل محليلا اإلتحلاد الدلػفييتيي ،، التي تلت تػتيع معاىجتيا مع اإلمامالدشػات
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ولللع يسللس  .1اإليصاليللة –بعللج تللاميغ تقخيبللاي مللغ تػتيللع السعاىللجة اليسشيللة  وقللع معاىجتللو
وأصبح   يسػف يعامل بإىسلال  ،م انتو أيزاي  تييالدػفي وقت شػيل  تى فقج اإلتحاد

 ،بالس انللة األوللللىويحطللى  ،لللجى اإلملللام ،صللجر السجللالذ يحتلللل بعللج أن كللان ،واضللح
  فاوة وتشاية واىتساماي. 

فلي ذللظ  ،ذ األجش لي فلي الليسغف نلقلي مديلجاي ملغ الزلػء تللى واقلع التشلافوسػ 
 ،والتجاريلللة وللليغ الللليسغ وألسانيلللاخلللالل استعخاضلللشا لتصلللػر العالقلللات الدياسلللية  ،الحللليغ

ومػاقللف الللجول وشذللاو  ،لسانيلا للػل اىتسللام أ ،بللعافللي الفرلل الخ  ،وخاصلة خللالل  للجيثشا
 .األوروبية في اليسغ

قامللللت  ،قدللللساتو نللللتلسذ أوللللخز الللللحي  اولشللللا أن ،يخيضللللسغ ىللللحا اإلشللللار التللللار 
بعللج الحللخب  ،وػضللع ألسانيللا اإلقترللادي والدياسللي متللحثخة ،األلسانيللة–العالقللات اليسشيللة 

اللجولي  وبالتشلافذ ،وسياسلات   ػمتلو ،سلتقاللوبػضلع الليسغ بعلج اإل ،العالسية األوللى
استعخاضللشا  خللالل ،نللخى  وسللػف .وفللي اللليسغ بذلل ل خللاص ،تللامبذلل ل  ،فللي السشصقللة

 ،كيللف تخكللت ىللحه التللحثيخات برللساتيا ،تلللى ضللػء السللادة الػثائقيللة ،لتصللػر العالقللات
 كسا تلى مدتػى العالقات التجارية. ،تلى مدتػى العالقات الدياسية

 بعض الذخريات التي وردت أسساؤىا في الؾثائق:_ 2
يلللة وتقلللجيع ناأللسا - رأيشللا أن نكسلللل  لللجيثشا  لللػل اإلشلللار العلللام للعالقلللات اليسشيلللة

. وذللظ فلي الػثلائق ،برػرة متكلخرة ،التي وردت أسساؤىا ،تعخيفات وبعس الذخريات
مسلا يجعلشلا نسيلل  ،فلي ش يعلة و ل ل العالقلات ،ؤالء قج أثلخوا ويلحا القلجر أو ذاكألن ى

                                                           
1

اٌٍممٛف١١ر١ح فممٟ –َ .ٚذممُ ذٛل١ممغ اٌّؼا٘ممكج ا١ّٕ١ٌممح 1926\9\2اإل٠طا١ٌممح فممٟ  –ح ذممُ ذٛل١ممغ اٌّؼا٘ممكج ا١ّٕ١ٌمم   -
1\11\1928.َ 
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فلإن  ،سل ق الحلجيث تشيلا. وتلجا تلغ ذللظ تتبا أدوارىع تامالي م سالي للعػامل التيإلى ا 
تلغ  ،القلارو بسعخفلة أوليلةسيسج  ،يجيفي ىحا الفرل التسي ،ذخرياتالتعخيف ويحه ال
ىحه  مغ تغ إتصاء تعخيفات إضافيو كلسا ضيخ إسع ،فيسا بعج ،تيشيشا ،الذخز ودوره

 األسساء.

، السختلفللللللة أسللللللساء كثيللللللخة فقللللللج وردت فللللللي ثشايللللللا الخسللللللائل الستبادلللللللة والتقللللللاريخ
 ،ضلللافة إللللى اإلملللام يحللليفباإل .لذخرللليات، بعزللليا معلللخوف وبعزللليا غيلللخ معلللخوف

وردت أسساء  ،()السلظ اإلمام يحي إمام اليسغ سسو غالباي تلى الشحػ التالي:الحي ورد ا
 ،وكوشللللو أ سللللج ثللللع تسللللخ سللللليسان السدجللللاي ،وللللان أوثخىللللا وروداي إسللللع   راغللللب،أخخى 
وفلي ملخات قليللة  .الػاسلعي ة وت ج الػاسلع ولغ يحليو  وغ   زبار  ،ائيل ص يخي وكسخ 
ادر وت للج ا العسللخي وولللي العيللج أ سللج ت للج ا الللػزيخ و دلليغ ت للج القللت أسللساء ورد

تخضلللاي وبرلللػرة  اللللحيغ ورد ذكلللخىع ،افخلللخيغ وبعلللس أوشلللاء اإلملللام ،1وأخيلللو   ال لللجر
 ىامذية.  

فقلج وردت  ،بسلا فيلو األلسلاني ،أما ملغ الجانلب األجش لي .ىحا مغ الجانب اليسشي
ر كارل راثيلشذ واوزبلظ   يسلػف وىلخمغ كلخنذ وسلشظ ايلدن مشيا: الجكتػ  ،أسساء كثيخة

تسغ والللللجكتػر فللللػن وال خوفدػر للللتخو وىارولللللج جللللاوػب ودندلللل خ  والللللجكتػر زكللللي كللللخام
 ،إلى العجيج مغ الذخريات الخسسية ورجال الرلشاتة والتجلارة األلسلان إضافة .فيدسغ

 2رئللليذ اللللػزراءو  ،السار لللال فلللػن ىشلللجن ػرج ،وتللللى رأسللليع رئللليذ الجسيػريلللة األلسانيلللة
ت أيزللاي وسللا ورد .ثللع رئلليذ الللػزراء أدولللف ىتلللخ ،جػسللتاف  تخيدللسغ وزيللخ الخارجيللة

                                                           
1

٘ٛدمحم اٌثكن، إتٓ اإلِاَ ٠ؽٟ، ٚ٘ٛ غ١ه دمحم اٌثكن، إتٓ اإلِاَ أؼّك تٓ ٠ؽٟ، اٌمٞ واْ آـه أئّح ا١ٌّٓ. ٚلك ِاخ   -
 دمحم اٌثكن )األٚي(غه٠ماً فٟ ١ِاٖ اٌثؽه تاٌؽك٠كج.

2
 ً اٌٛوناء فٟ أٌّا١ٔا  )اٌٍّرّان االذؽاقٞ(.٠ٍّٝ نئ١   -
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ع مثللللل األميللللخ  لللل يب أرسللللالن ونديللللو مؤيللللج العطلللل ،أسللللساء بعللللس األ للللخاص العللللخب
 وصالح الشجار وغيخىع.

ىتسامللللاي ا التلللي أتصتيلللا الػثلللائق  ،وسلللػف نقرلللخ  لللجيثشا ىشلللا تللللى الذخرللليات
ذللاو أ لليط وش أوبدلل ب مللا ،إمللا بدلل ب دورىللا الستسيللد ،ات تشيللافللحوردت معلػملل ،خاصللاي 

 مغ غسػض وريبة.

 القاضي دمحم راغب: 
 –وسلللا ورد فلللي مذلللخوع السعاىلللجة اليسشيلللة  ،ىلللػ   راغلللب ولللغ مرلللصفى رفيلللق

مثلللل  ،مختلفلللةوقلللج أشلقلللت تليلللو الػثلللائق ألقابلللاي  .السقلللجم ملللغ الجانلللب اليسشلللي ،األلسانيلللة
و)الد ختيخ العام  ،مجيخ خارجية اليسغ(و) خ خارجية اليسغ(و)وزي وزيخخارجية اإلمام()

مدللللل ػقاي ولقلللللب  ،يخ األول لإلملللللام(. وأ يانلللللاي اوتفلللللت بلللللإيخاد إسلللللسوو)الدللللل خت ،لإلملللللام(
 )ويو(. أو مت ػتاي ولقب )القاضي(

ملغ  بعلج خلخوج األتلخاك ،مسلغ تسللػا فلي خجملة اإلملام يحلي ،وىػ تخكي األصلل
التللي  ،وسللا تؤكللج ذلللظ الػثللائق ،ميسللة العالقللات الخارجيللة وقللج أوكللل اإلمللام إليللو .اللليسغ

ية واتحلاد إلى لجيات الح ػمية األلسانية والدػيدخ  ،الخسائل الخسسيةفجسيع  ويغ أيجيشا.
مللا  ،، بالليلة الفخندلليةكت للت بخلط يللجه ،وكلحا إلللى اللجكتػر كللارل راثيلشر ،ال خيلج العللالسي

 ظ فلي أن   راغلب للع ي لغ بعيلجاي تلغ . وال تجا استثشاءات محجودة كتب فييا اإلمام
إلللى رئلليذ الجولللة  ،الخسللائل الرللادرة تللغ اإلمللام بالليللة العخبيللة تلللظمزللسػن وصللياغة 

، أوكلللللللى 1ي(خ )وزيخالخارجيللللللة الدػيدلللللل أوكلللللللى ،رجيللللللةاأللسانيأوكلللللللى وزيخالخا ،األلسانيللللللة
راغلب، تلجا   والتقجم لشا الػثلائق معلػملات كافيلة تلغ  خرلية  راثيشذ.الجكتػركارل 

                                                           
1

ٌرفكَ ناش١ًٕ ٚوما ناغة ٚاإلِاَ، فٟ ِهاٌالذُٙ ِغ نئ١ً اإلقانج ا١ٌٍا١ٌح ا٠ٌٍٍٛهٞ، ٌمة )ٚو٠ه إ  - 
 اٌفانظ١ح(. ٚ٘ٛ اٌرفكاَ غ١ه قل١ك، وّا ٌٕهٜ.
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 ،ى وثقللة اإلمللامحطللوي ،ويتعامللل مللع األلسللان بسللػدة ،كللان متعاشفللاي مللع ألسانيللا تللغ أنللو
 تلللى إللللى تلللجن لسجلللخد  ،ص تللللى اإل تفلللا، بلللو وتلللجم الدلللساح للللو بالدلللفخاللللحي يحلللخ 

اليسشيلة  يغ فلي الجوللةسدلؤولملغ وليغ ال ،وأنلو الذلخز الػ يلجخذلية أن يفقلجه،  ،العالج
 .ي اللية الفخنديةوى ،لية أجش يةالحي يتقغ ،

دون  ،انيللة ندللتقياأللس –ومللغ مرللجر قخيللب الرلللة وػقللائع اإلترللاالت اليسشيللة 
اي مغ الزلػء بعس السعلػمات التي تلقي مديج ،أن نكػن قج اوتعجنا تغ السادة الػثائقية

سجلت فيو زوجة الدلفيخ األلسلاني  ،وىحا السرجر ىػ كتاب .تلى  خرية ىحا الخجل
 ،ت لخ الحجيلجة ،وقائع ر لتيا مع زوجيلا إللى صلشعاء Weissفايذ  الجكتػر،في الحبذة 

 وسلا سلشخى  -وكانلت تللظ الخ للة . م1928 ونذلختو تلام .م1927في  يخ ف خايخ تام 
ويللجف تقللج معاىللجة  ،اللليسغ وألسانيللاالتللي دارت ولليغ  ،الصػيلللة ىللي فاتحللة الحللػارات -

يس لللغ  ،ملللغ معلػملللاتىلللحا السرلللجر  ملللغ ىشلللا فلللإن ملللا تزلللسشو .صللجاقة وتجلللارة ويشيسلللا
مت إلللى وزارة التللي قللج ،مللغ التقللاري أ للبة مللا ي للػن وتقخيللخ  ،، مللغ بعللس الػجللػداتتبللاره

زارت الللليسغ فلللي ىلللحه  ،رسلللسيةملللغ ق لللل  خرللليات رسلللسية وغيلللخ  ،الخارجيلللة األلسانيلللة
التللي تتحللجث  ،تللبذ مللغ ىللحا السرللجر الفقللخات التاليللةليللحا سللشجيد ألنفدللشا أن نق .الفتللخة

 . خرية   راغب فييا السؤلفة تغ

 للير فللي وللان ي،ت لللي فخصللة لديللارة  للخيع وا للج مللغ السقللخبيغ إلللى اإلمام أتيحلل
كللان مللغ ق للل  .صللشعاءوىللػ وا للج مللغ األتللخاك القالئللل فللي  .بالشللو كسدتذللار وصللجيق

بعللج أن تللاش أ للجاثاي  ،ثللع رجللع إلللى اللليسغ ،تللاد إلللى بللالدهاللليسغ، و مػضفللاي تخكيللاي فللي 
اش فلي فعل ،استصاع  أن ي دب ثقة اإلملام يحلي وقج .تػرك، تحت  نطام   ع أتاوثيخة

 وجػده تلى  تصف اإلمام يحي تليو. متػقفاي  ،لجسائذبا بالشو محاشاي 
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فللللبذ مالبلللذ  ،وسلللا للللػ كلللان تخبيلللاي  ،العلللالي الثقافلللة ،ىلللحا التخكللليوى لللحا تلللاش 
لدلللل شو  وقلللج أىلللجى لللللو اإلملللام قرلللخاي و لللاول جاىللللجاي أن يتكيلللف ملللع محيصللللو.  ،العلللخب

فللإذا مللا تجللخأ مللخة وسللسح ل شاتللو  .مخاىيللاي تقاليللج اللليسغ ،فاسللتقخ فيللو مللع تائلتللو ،تللووتائل
 .سلارع إللى إغلالق الشػفلح بإ  لام بالعدف تلى العػد وغشاء إ جى األغاني التخكيلة ...

 ،فإنللو يحللخص تلللى تللجم الللحىاب إلللى مللجخل ال يللت ،وكذا  للجث ولللبذ مالبللذ أوروبيللة
وى لحا كلان متعلحراي تليشلا  .واثقاي  تى مغ ت يلجه وخجملوإنو ليذ  . تى اليخاه أ ج السارة

 .أن يدللسح وللجخػل رجللل إلللى مجلللذ  خيسللو اليجللػز لللو إذ .لللوأن نقلػم وديللارة جساىيللة 
. لللحا فقللج اقتللادني إلللى  تللى ولللػ كللان يخافقيللا زوجيللا ،وسللا اليجللػز لللو أن يدللتق ل امللخأة 

 جللللذ  لللخيع.وتدتخسلللل السؤلفلللة فلللي وصلللف م 1  يلللث تجللللذ ندلللاؤة .مجللللذ  خيسلللو
وانت نداء ىحا الديج التخكي يختلجيغ السالبلذ األوروبيلة  إلى أن تقػل  ،القاضي راغب

 ،فإذا خخجغ إلى الذارع .، كحوييغوليغ تيػن زرقاء ،وكانت وشاتو  قخاوات .ي ال يتف
 .2 لبدغ السالبذ التخكية الدػداء والحجاب الكامل

 :Carl Rethjensالجكتؾر كارل راثيشذ 
اسلع  لخز فلي الػثلائق كسلا تلخدد اسلع اللجكتػر كلارل راثيلشذ. وتذل ل للع يتلخدد 

تذلللخات الخسلللائل، الرلللادرة مشلللو والسػجيلللة إليلللو، جلللدءاي أساسلللياي ملللغ ىلللحه الػثلللائق. وقلللج 
تخكللدت مخاسللالتو، جسيعيللا تقخيبللاي،  للػل مػضللػع ال خيللج، مللا تللجا اسللتثشاءات محللجودة. 

 لت تشلو، أو التلي كت يلا وشفدلو، صلػرة وتقجم لشا العجيج مغ الكتابات سػاءي تللظ التلي كت
 تغ  ياتو ودراستو ور التو وكنجازاتو العلسية.

ثللللع درس فلللللي  ،ىللللام ػرج. وتلقلللللى دراسللللتو األولللللى فلللللي م10/3/1887ولللللج فللللي 
 ى الللجكتػراة فللي مػضلػع  للػل جيخافيللةو رللل تلل .وبلخليغ وميللػن  Kielجامعلات كيللل 

                                                           
1

 -     Weiss, zur verbotenen  stadt , S.73 – 74.   
2

 - Ebd,  S. 75.  
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تسل اوتجاءي مغ  .وىػ ال يدال شالباي  ،االتي قام إلييا بحولى ر التو خارج أوروب،الحبذة 
 أخلح م1919وفلي تلام  .سجيشة ىام ػرجب اتجاي تلسياي في معيج السدتعسخاتم مد1911تام 

يحاضلللخ فللللي جامعللللة ىللللام ػرج ويعسلللل فللللي نفللللذ الػقللللت مدلللاتجاي تلسيللللاي فللللي أر لللليف 
للللللع يسلللللارس وضيفلللللة  م1945 و تلللللى م1933 . واتتبلللللاراي ملللللغ تلللللام1االقترلللللاد العلللللالسي

 ،القتلو بالشطلام الحلاوع تالقلة وديلةفخالل ىحه الفتخة )الفتخة الشازية( لع تكلغ ت .2محجدة
 .رغع أنو لع ي غ ييػدياي 

وتلػنذ والجدائلخ  مشيا الحبذلة ولي يلاإلى ولجان مختلفة،  ،وقج قام وخ الت تجيجة
فلي  ،قام ويا إلى الليسغ التي ،الخسذوكانت أىع ر التو ىي الخ الت  .وسػريا وألبانيا

م1952و ،م37/1938 و ،م1934و ،م1931 و م27/1928تػام األ
3. 

 ،مخافقيلو ملع ،م1927 فلي خخيلف ،فلي ر لتلو األوللى ومشح وصلػلو إللى صلشعاء
استصاع  ، Aptizابتس  وافندة   Hermann von Wissmannىخ مغ فػن فيدسغ 

 م1928تللام  ،وتشللج ميادرتللو صللشعاء .4  راغللبأن ي دللب ود اإلمللام يحللي وصللجاقة 
وسللا  .مللغ أجللل انزللسام اللليسغ إليللو ،اإلترللال باتحللاد ال خيللج العللالسي لللب مشللو اإلمللامش

ءي تلللى اقتللخاح مللغ وبشللا ،ثللع بعللج ذلللظ ،اتللة شػابللع وخيللج يسشيللة فللي ألسانيللاشلللب مشللو شب
يدللاتج فللي إنذللاء  ،شلللب مشللو البحللث تللغ مدتذللار لل خيللج ،، كسللا سللشخى راثيللشذ نفدللو

ب مشو اإلملام شل ،م1931وفي ر لتو الثانية تام  .خجمات ال خيجية الحجيثة في اليسغال
 ،م37/1938تللام  ،و تلى فللي ر لتللو ق للل األخيللخة .فللي ألسانيللا ،تجييلد ألللف تلللع يسشللي

مسلا  ،وقلج قلام ويلحه السيلام خيلخ تيلام .ام شباتة شػابع وخيج ججيجة لليسغشلب مشو اإلم

                                                           
1

 أٍٚك ػ١ٍٗ فٟ تؼٗ اٌٛشائك اٌُ )ِؼٙك االلرٕاق اٌؼاٌّٟ(. - 
2

 .Raffat, in Mitteilung aus dem M.F.V., S. 121أٔظه:   - 
 

3
 ,Ebd. Und Kropp, in Jemen – Report, S. 36 – 38. Und Rathjensٌٍّى٠ك أظه:   -

Sabaeica, Teil,1, S.5. 
4

 - Rathjens, vorislamische  Altert.,  Bd2, S. 2 ff.  
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عامللة  متسيلدة ملغ قل ليع بس وأصلبح يحطلى ،ومعاونيلو أودبو م انة خاصلة للجى اإلملام
. ولكللغ بعللس وقللج أ للار إلللى ذلللظ مللخاراي فللي رسللائلو .مللغ األجانللب تللغ معاملللة أمثالللو

ع بلو ملغ تقلجيخ وملا تػملل بلو ملغ ملا تستل ترلػيخالحيغ كت ػا تشو باليػا في  ،األساتحة
 ،1للللو قترلللادياي تيشلللو مدتذلللاراي  إفدتسلللػا بلللحن اإلملللام قلللج  ،نطلللخاي  لجيلللػده وخجماتلللو ،ود

وثيلخاي  ،التي ال صحة ليلا ،اتع والسبالياتومثل ىحه السد . 2واقترادياي  سياي سيا أومدتذاراي 
 ويا تلللللى أناالتلللي يحللللخص أصلللح ،فللللي بعلللس الكتابللللات اليخبيلللة الدللللخيعةنرلللادفيا ما

 ،، وليلة العلارفيغ بسجاىللوي ت لػن تلغ الذلخق  اتشلجم ،ابةتتزسغ تشرخ التذػيق واليخ 
فلخاثيشذ نفدلو للع  .3الكا لفيغ ليسػضلو ،ووتجائبل الس تذلفيغ ألسلخاره ،الخ يخيغ بخفاياه

ائلو إللللى وزارة  الخارجيلللة األلسانيلللة وكللللى ولللل إن رسللل ،يشدلللب إللللى ذاتلللو ىلللحه السشاصلللب
 ،دلللتق ل فلللي الللليسغ اسلللتقباالي شيبلللاي يُ  ،س أصلللجقائو تؤكلللج تللللى أنلللو  لللخز تلللاديبعللل
تؤكلج كسلا  .تتخافلاي بجسيللو فحدلبا  ،ه تغ غيخهتسيد  ،ز وشػع مغ الختاية واإلىتسامخَ ويُ 

وما  .معاني اإلمتشان واإلتتخاف بالجسيل ،السػجية إليو ،مام يحيرسائل   راغب واإل
تلللللجا ذللللللظ فقلللللج كانلللللت تص لللللق تليلللللو القيلللللػد السفخوضلللللة تللللللى  خكلللللة األجانلللللب خلللللارج 

وقام ،، إذا سللسح لشفدللو فاجتيللجغيللخه .وسللا كللان اليشجللػ مللغ التحنيللبمثللل مثلو ،صللشعاء
 ملع اللحي أوخملو ،وسا سشخى فلي مػضلػع العقلج ،مشوبعسل لإلمام لع ُيصلب  ،بحدغ نية

 السدتذار ال خيجي.

 ،ستقبال الصيلب والسعامللة الستسيلدة جود اإل فاألمخ لع ي غ يتجاوز في الػاقع إذاي 
خ كلان مػضلع ارتيلاح وىلػ أمل ،ليلا ملا ليلاي  مقلابالي للع يصللب  ،تقجيخايلسا قجمو مغ خلجمات

وسػضػع السعاىجة ،اإلمام  ػل مػضػع و تى وكن تحجث معو راغب أاإلمام وسخوره. 

                                                           
1

 -    von Wissmann, in Orient, S. 161-162. und  in  Der  Islam, S.58. 
2

-      Kopp, in jeman-Raport, S.36 - 38   
3

ٚظٗ أٔظانُ٘ إٌٝ أ١ّ٘ح ِراتؼح ِا ٠ّٕمه فمٟ أٚنٚتما ِمٓ وراتماخ ػمٓ أأٌفد أرثاٖ اٌثاؼص١ٓ ا١ّٕ١ٌٓ ٚ أنقخ ٕ٘ا أْ  -
ٌإلٚمالع ػ١ٍمٗ ٚاٌٛلمٛل ػٍمٝ ِما ٠ؽر٠ٛمٗ ِمٓ ِؼٍِٛماخ ٚآناء ٚاٌؼّمً ػٍمٝ ذٕمؽ١ػ  اٌٛٚٓ اٌؼهتٟ، تّىً ػاَ،

 اٌفاٚٝء ِٕٙا، لثً أْ ذٕثػ ِٕاقن ٌٍثاؼص١ٓ ٚاٌّٙر١ّٓ األظأة، ٠رؼاٍِْٛ ِؼٙا وؽمائك ذان٠ف١ح.
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فقج تحجثا ملع غيلخه  ،، ذات العالقة بحلسانياأوغيخه مغ السػضػتات ،األلسانية –اليسشية 
ث مللغ يتحللجثا معللو صللفة السدتذللار اإلقترللادي دون أن يسللشح مثللل ىللحا الحللجي ،أيزللاي 

اوع كحلللل ،ه السعللللخوف تجللللاىيع وتكػيشللللوانللللب و للللحر جإلللللى األ فشطللللخة اإلمللللام .أوالدياسللللي
تجعلشلللللا ندلللللتيخب ىلللللحه  ،رلللللادية بالعلللللالعقتومحجوديلللللة تالقاتلللللو الدياسلللللية واإل ،مدلللللت ج

فييلا ولل وجلجنا  ،، تللى ملا يؤكلجىاوثلائقفيسا وليغ أيلجيشا ملغ  ،تي لع نعثخال ،السباليات
 .ؤىا ػاىج كثيخة تشفييا وتخصّ 

ا للح .شقالتلول نفقلات ر التلو وتتدلسح للو وتحسل ولع تكغ إم انيات راثيلشذ الساديلة
تتعللق  ،تتجاوز خسذ تذخة رسلالة ،ائلتلى رس ،أيجيشا التي ويغ  ،فقج ا تػت الػثائق

تلللى سلل يل  ،، مللغ وزراة الخارجيللة األلسانيللةنيللا وسػيدللخااتللو فللي ألساحخكتبصلللب تسػيللل 
 جس ية  الصػارىء مغ ،م1931تام  ،وكحا شلب تسػيل ر لتو الثانية إلى اليسغ .القخض

وللحرلػل تللى  .Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaftالعلسية 
التللي أنجدىللا فللي ر لتللو  ،تزللسشت األتسللال البحثيللة ،تقللجم بخصللة ،ىللحا التسػيللل األخيللخ

  .ويا في ر لتو الججيجة، التي يشػي القيام واألتسا ل البحثية ،األولى

وآالف القصللللع  لللللى اللللليسغ آالف الرللللػروقللللج كانللللت  رلللليلة ر للللالت راثيللللشذ إ
 معطسيلللا أودع ،وأدوات...إلللل  ملللغ أ جلللار ونقلللػش ومالبلللذ و للللي ،تخاثيلللةاألثاريلللة وال

ىللحا  .الجامعللة الع خيللة فللي القللجسب . كسللا أودع بعزللياستحللف الذللعػب فللي ىللام ػرجب
وكتلاب م لػن ملغ  ، لػل الليسغ ،إضافة إلى العجيج مغ السحاضلخات والسقلاالت العلسيلة

مللع   للتخك فللي تحليفللو(، اVorislamische Altertumer) تحللت إسللع ،ثالثللة أجللداء
م للػن مللغ ثالثللة  ،وكتللاب آخللخ انفللخد وتحليفللو .ىللخمغ فللػن فيدللسغ ،رفيللق ر لتللو األولللى

، ضسغ إشار إنجازاتو ،ومغ الججيخ بالحكخ ىشا .(Sabaeicaتحت إسع ) ،أجداء أيزاي 
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 ،بحفخيللات آثاريللة فللي مشصقللة  جللة ،بللإذن مللغ اإلمللام ،فللػن فيدللسغ ،قللام مللع رفيقللوأنللو 
 .ت افثارية التي ُأجخيت في اليسغحفخياوانت ىي أولى ال

  ،1صػرة لإلمام يحي ،(م1937أثشاء ر لتو الخابعة إلى اليسغ ) ،وقج رسع راثيشذ
لللحي كللان يشللػي الكتابللة ا ،تللغ شخيللق الللجكتػر مللاتيذ فللايتخ ،تللع العثللػر تلييللا مرللادفة

سجيشللة ، أثشللاء زيللارة ل2وقللج قاوللل ال شللت الرلليخى لللخاثيشذ .يللشذ الذخرلليةتللغ  يللاة راث
 السػدتللة فللي متحللف ،راثيللشذ ويللجف اإلشللالع تلللى مخلفللات ،قسشللا ويللا معللاي  ،ىللام ػرج
وأخ ختو بحن والجىا ذكخ أنيا صػرة إمام  ،ثيشذ ىحه الرػرةاوشة ر . وقج سلستو إالذعػب

 ،بعس مغ تخفػا اإلملام يحيلى تلغ كثلب تلى ،فيسا بعجاليسغ. وقج تخضت الرػرة، 
فحوجوا لي بحنيا فعالي صػرة اإلمام يحيى ، ج الدالم ص خةوتلى رأسيع الػالج الفاضل ت 

 .3وأنيا أدق صػرة رسست لو

وتسخه  يشلحاك ثسلانػن  ،م29/7/1966وقج تػفي راثيشذ في مجيشة ىام ػرج في 
 تاماي.

 :حكيسؾف
 ىللللػ أوزبللللظ ت للللج الكللللخيع   يسللللػف ،كسللللا ورد فللللي أ للللج التقللللاريخ ،إسللللسو الكامللللل

Usbeke Abd El Karim Hakimoff، واتتقلل أثشلاء الحلخب  ،ولان تاملل مشلاجع
 .وا للجاي مللغ البال للفة القيللادييغ ثللع أصللبح ،وسلليق ميلللػالي إلللى سللي يخيا ،ولللىالعالسيللة األ

 ،فالحجلاز ،ثع في تخكيلا ،ميام رسسية في إيخان ،دون انقصاع ،تػلى م1921 ومشح تام
ندللية بصالقللة، بحنللو ذكللي جللجاي ويتحللجث الفخ  4. وصللفتو إ للجى الخسللائلوأخيللخاي فللي اللليسغ

                                                           
1

 (1أظه اٌٍّؽك نلُ )  - 
2

 ـٍّف ناش١ًٕ ٌٚك٠ٓ ٚتٕد .  -
3

أفاقٟٔ ٔك٠ك، ػاَ ٚفٌٛرٗ األٌٚٝ فٟ ػٙك اإلِاَ ٠ؽٟ، تؼمك أْ ِما٘ك  تؼك ٔكٚن اٌطثؼح األٌٚٝ ِٓ ٘ما اٌىراب،  ـ 
 إٌٛنج، تأٔٙا لك ذىْٛ ٌٍماٟ٘ ناغة، ١ٌٍٚد ٌإلِاَ ٠ؽٟ. 

4
َ، ٌٚمٛل ّٔم١ه إ١ٌٙما ِمهاناً، ـمالي 13/5/1931ٟ٘ نٌاٌح تؼصٙما ناش١مًٕ إٌمٝ و١ٍِمٗ اٌمكورٛن فماٌرً، ترمان٠ؿ   - 

ٔمي١ه  ٠ؼىمً ِّماػهٖ ٔؽمٖٛ. فٙمٛ، وّما لومه،هٌماٌح، ٚٔمفاً اٌثؽس. ٚلمك ٚٔمف ناش١مًٕ ؼى١ّمٛل، فمٟ ٘ممٖ اٌ
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ويتستللع فللي اللليسغ  ،يايللة والفارسللية وتللجد مللغ ليللات وسللط آسللوسللا يتحللجث العخبيللة والتخك
ولكللشيع  ،وضلللت نفدللو تتللػق للعللػدة إلللى روسلليا ،. وكللان قللج اتتشللق اإلسللالم1وشفللػذ ك يللخ
يدلللتصيع أن يحلللل  ،اليجلللجون  خرلللاي مشاسلللباي  ،كسلللا تذللليخ إ لللجى الخسلللائل ،فلللي روسللليا

كانلللت ليلللا فلللخوع فلللي  التلللي ،ثليلللة التجاريلللة الخوسلللية فلللي صلللشعاءكلللان ملللجيخاي للسس .محلللو
 ،والتسللجنا الػثللائق بسعلػمللات إضللافية تشللو .الحجيللجة وتعللد ومشاخللة ومللجن يسشيللة أخللخى 

 .متى غادر اليسغ وال ضخوف ميادرتووالنعخف مشيا  ،غيخ ىحه

 :الجكتؾر زكي كخام
ملللات تلللغ ال نعثلللخ فلللي رسلللائل زكلللي كلللخام التلللي بعثيلللا ملللغ صلللشعاء تللللى معلػ 

وىللللػ ماسللللشتشاولو فللللي  ،وكن كانللللت تحللللػي معلػمللللات تللللغ نذللللاشو التجللللاري  ، خرلللليتو
فيلػ ضلابط تخكلي  .إال أنشا نعثخ في رسائل أخخى تلى معلػمات ملػجدة جلجاي  .مػضعو

واسلتقخ فلي  ،، درس الصب في ألسانيا بعج الحخب العالسيلة األوللىساوق سػري الجشدية
شو وقلللج اسلللتسخ يسلللارس نذلللا .فلللي مجلللال األسللللحةوزاول نذلللاشاي تجاريلللاي  ،مجيشلللة ولللخليغ

وشجتيلة  ،إللى الليسغ التلي وردىلا ،. وملغ أ ليخ ال شلادقالتجاري فلي الليسغ سلشػات تجيلجة
 .، وىي وشجتية )زكي كخام(أشلق تلييا اليسشيػن إسسو

 :عسخ سليسان السدجاجي
ولكلغ  .ال تتحجث الػثلائق تلغ  خرلية التلاجخ اليسشلي تسلخ سلليسان السدجلاجي

 ،إلللى جيللات مختلفللة ،ومللغ إوشللو أ سللج ،التللي ُوجيللت مشللو ،يللخةثالل الخسللائل الكمللغ خلل
ندللتصيع أن ندللتشته أن السدجللاجي كللان مللغ كبللار تجللار  ،والخسللائل التللي ُوجيللت إلييسللا

                                                                                                                                                    
اٌؽعممُ، وه٠ممٗ اٌّممىً، ٠هذٍممُ اٌرؼٕممة ػٍممٝ ِالِؽممٗ، ٠ممكػٟ اإلٌممالَ، ٠ٚؽعممة وٚظرممٗ ٠ٚرممهقق ػٍممٝ اٌٍّمماظك 

 ٠ٚؽاٚي أْ ٠ّصً قٚن اٌهظً اٌّؤِٓ.
1

 - A.A.Abt. lll,  Politik 2,   Jemen,   Bd.1, Dat.13.5.31. 
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تعامل مع  خكات أوروبية تجيجة واتتسج تليو اإلمام في تحميغ  ،في ذلظ الحيغ ،اليسغ
 .وكان مقخ تسلو في مجيشة الحجيجة، وخاصة مغ األسلحة ،ا تياجات الجولة

 :Hermann Krenz ىخمؽ كخنذ
و ليل أشخافلاي يسشيلة وألسانيلة  ،ىخمغ كخنذ  يداي ك يخاي فلي الػثلائق  يل مػضػع

تجيجة. فسغ ىػ ىلخمغ كلخنذ ىلحان إنشلا النعثلخ فلي الػثلائق إال تللى معلػملات ضلئيلة 
وتذللللليخ ىلللللحه  .لسانيلللللةمرلللللجرىا الجدلللللتاوػ، أي جيلللللاز الذللللخشة الدلللللخية األ ،جللللجاي تشلللللو

ثلع أصلبح مالكلاي لدليارة  ،وأنلو كلان ماركدلياي سلابقاي  ،أنو مغ سل ان ولخليغ السعلػمات إلى
وتللجا تللغ ذلللظ فإنشللا نقللف فللي  .وىللػ فللي نطللخ الذللخشة الدللخية  للخز مذلل ػه . للحغ

إتفاتيللة ملللع  م1937فقللج قللجم إلللى الللليسغ ووقللع تللام  .نذلللاشو مللغ الػثللائق تلللى بعللس
، وتػريلللج August Menzأوجدلللت ميشللد  1 للخكة أو مرلللشع باسلللع ،الح ػمللة اليسشيلللة

 كسللا سللشخى  ،لللع تشفللحلكللغ ىللحه اإلتفاتيللة و  .خسدللة آالف وشجتيللة مللع تجييداتيللا وذخائيللا
 .ال قاي 

 :صالح الشجار
وليغ  ،فلي إشلار العالقلات التجاريلة ،التلي دار  ػليلا الجلجل األ خاص، ج ىػ أ

كان والجه أسلتاذاي فلي جامعلة  ،الجشديةكسا تذيخ الػثائق، مرخي  ،وىػ .ألسانيا واليسغ
 ثع أصبح مجيخاي إل جى السجارس. ،القاىخة

السعيلللج العلللالي لليشجسلللة فلللي ب ،وقلللج درس صلللالح الشجلللار اليشجسلللة تلللجة سلللشػات
تلدوج بلامخأة  . وسافخ تجة مخات إلى الليسغ.ثع  اول أن يعسل في مجال التجارة .وخليغ

 ولع يػفق في تسلو التجاري في اليسغ. .تشياثع انفرل  ،ألسانية وأ زخىا إلى القاىخة

                                                           
1

١ر١ٓ، ػٕك ؼك٠صٙا ػٓ ِهوح أٚظٍد ١ِٕى. ٚلك ذىهن لٌه تإٌٍثح ٌّهواخ ِٕٚأغ اٌرفكِد اٌٛشائك اٌرٍّ -
 أـهٜ.
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 إسخائيل اسحاق صبيخي:
كلان فلي  يشلو ملغ كبلار تجلار  .ملغ مجيشلة صلشعاء ،ييلػدي الجيانلة ،تاجخ يسشلي

زمة للح ػمة لالوشائو في استيخاد بعس السػاد اوا جاي مسغ اتتسج تلييع اإلمام وأاليسغ و 
إللللى  ،تكليلللف رسللسي ملللغ الح ػمللةو ،سللافخ. وقلللج تعامللل ملللع  للخكات أوروبيلللة و اليسشيللة
لذللخاء أسلللحة وذخللائخ. وي للجو أنللو كللان مشافدللاي قػيللاي لسشللجوبي ومسثلللي الذللخكات  ،ألسانيللا

وقلللج ذكلللخ ىلللخمغ فلللػن  .إللللى درجلللة أن بعزللليع قلللج اتت لللخه أخصلللخ السشافدللليغ ،األجش يلللة
 .1اتيقج تػفي في وجاية الدتيش -أي ص يخي  –فيدسغ أنو 

 :Zinkeisen سشػ آيدن 
اللللحي اسلللتعانت بللللو الح ػملللة اليسشيلللة فلللي تشطللليع وتدللللييخ  ،ار ال خيلللجىلللػ مدتذللل
الػثللائق بحنللو  وتفيللج .تحللاد ال خيللج العللالسي، بعللج انزللسام اللليسغ إلللى االخللجمات ال خيجيللة

وقللج سلل ق لللو  ،وجرجللة مدتذللار ة،كللان مػضفللاي فللي وزارة ال خيللج األلسانيلل ،ألسللاني الجشدللية
ثللع تسلل بعللج  ،كسللجيخ لل خيلج األلسلاني ،صيغالعسلل ق لل الحللخب العالسيلة األوللى فللي فلدل

. سلافخ إللى الليسغ تلام ق ل أن يعػد إلى تسلو في ألسانيا ،ذلظ في جياز ال خيج التخكي
وقج استسخ يسارس تسلو  .وشاءي تلى تقج تسل ،لل خيج اليسشي مدتذاراي للعسل  ، م1930

  .وخليغ. ثع تاد إلى تسلو في م1931 تى نياية  يخ إوخيل تام  ،في صشعاء

 زبارة والؾاسعي:
تكخر ورود إسسي   وغ   زبارة وت لج الػاسلع ولغ يحيلى الػاسلعي، فلي العجيلج 

األلسانيللة. ولكشيللا جسيعيللا التقللجم  –مللغ الخسللائل والتقللاريخ، الستعلقللة بالسعاىللجة اليسشيللة 
معلػمات تغ  خريتييسا، بقجر ما تتحجث تغ ميستييسا فلي القلاىخة، بالشدلبة لدبلارة، 

  وفي الحبذة ثع في القاىخة، بالشدبة للػاسعي.

                                                           
1

 - Von Wissmann, In der lslam, S.59. 
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أن كلييسللا غيللخ م لفلليغ بالللجخػل فللي مبا ثللات  ،وخالصللة مللاورد تللغ ميستييسللا
 ال قلللاي، كسلللا سلللشخى  ،سياسلللية، كسلللا كلللان يعتقلللج، وأن كلللل مشيسلللا م للللف بسيسلللة محلللجدة

وكلللال الذخرللليغ تللللى أي  لللال ملللغ الذخرللليات  .التالقلللة ليلللا بالسبا ثلللات الدياسلللية
 وخاصة في مجال الكتابة التاريخية. ،ة السعخوفةاليسشي

 :Marcus Danzzkerماركؾس دانكخس 
 ،وخاصة في رسائل مسثلل  لخكة ىلاندن  ،تكخر ورود إسسو في تجد مغ الخسائل

 م1933مللغ  ،خللالل األتللػام ،التللي بعثيللا مللغ صللشعاء إلللى مقللخ الذللخكة فللي ىللام ػرج
ي للجو أنللو كللان  ،فللي تلللظ الخسللائل ،. ومللغ خللالل السعلػمللات الللػاردة تشللوم1935و تللى 

،  يلث قلجم نفدلو وقج أثار ضيلػره فلي الليسغ قللق مسثلل الذلخكة السلحكػة نة.ييػدي الجيا
إلى سسعة ألسانيا، بدللػكو أوالي، ثلع بسلا  –بحدب رأي مسثل الذخكة  –ساء وحلساني، وأ

ة األلسانيلة وبعلج أن تتبعلت وزارة الخارجيل .وان ي ثو ملغ دتايلة معاديلة أللسانيلا اليتلخيلة
وقللج تسللل  .وللليذ ألسانيللاي  ،تػصلللت إلللى أنللو روسللي األصللل ، قيقللة  خرللية داندلل خ

 .يسغ ميشجساي لجى الح ػمة اليسشيةخالل وجػده في ال
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 الفرل األول    

 العالقات الدياسية
 

الولللللج أن نػضلللللح مشلللللح ال جايلللللة مانقرلللللجه  ، تلللللى اليلتلللللبذ األملللللخ تللللللى القلللللارو 
 .م1940م و تلى 1927خلالل الفتلخة ملغ تلام  ،غ وألسانيلابالعالقات الدياسية ويغ الليس

بسعشلللى التسثيلللل الجولػماسلللي  ،ففلللي ىلللحه الفتلللخة للللع تكلللغ ىشلللاك تالقلللات سياسلللية رسلللسية
الستبلللادلل وللللحا فلللإن مانقرلللجه بالعالقلللات الدياسلللية ىشلللا إنسلللا ىلللػ مجسلللل االترلللاالت 

ونحلللغ  ،وسلللػف نلللخى  .التلللي ىلللجفت إللللى إقاملللة تالقلللات سياسلللية رسلللسية ،والسحلللاوالت
أن محللػر تلللظ اإلترللاالت والسحللاوالت كللان مػضللػع تقللج  ،ندللتعخض السللادة الػثائقيللة

مللخت ويللا ىللحه  ،ويس ششللا أن نت لليغ ثللالث مخا للل .معاىللجة صللجاقة وتجللارة ولليغ ال لللجيغ
وىللي مخ لللة ماق للل السفاوضللات ومخ لللة السفاوضللات ومخ لللة  ،االترللاالت والسحللاوالت

كللل مخ للللة ملللغ ىللحه السخا لللل تللللى ملللايلي  وسلللػف ندللتعخض فلللي .مابعللج السفاوضلللات
 . جة

 :مخحلة ماقبل السفاوضات _ 1
 ،اليادفلة إلللى تقلج معاىللجة صلجاقة وتجللارة وليغ اللليسغ وألسانيللا ،ولجأت االترللاالت

 ،، سلللفيخ ألسانيلللا فلللي الحبذلللة ، صلللشعاء ملللع زوجتلللوWeissتشلللجما زار اللللجكتػر فلللايذ 
فقللج انتيللد اإلمللام ىللحه  .م1927وذلللظ فللي  لليخ ف خايللخ تللام  ،لقزللاء إجازتللو الدللشػية

السار للال فللػن  ،رسللالة مػجيللة إلللى الللخئيذ األلسللاني ،تشللج تػدتللو ،الديللارة وسلللع فللايذ
)السػافلق ف خايلخ  هـ1945رجب تام  20مؤرخة في ، Von Hindenburg  ىشجن ػرج
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كتػر فايذ، اللحي زار الليسغ ملع زوجتلو، . وقج جاء في تلظ الخسالة : أن الج1(م1927
وقللج لفللت أنطللار اإلمللام إلللى صللفاتو  ،قللج تللخك أثللخاي شيبللاي  ،بقرللج الدلليا ة ،ازتللوجأثشللاء إ
 .وأنو قج أخ لخ اإلملام بلحن اللخئيذ األلسلاني ي لغ مذلاتخ شيبلة لإلملام وللليسغ ،الحسيجة

، مع أملو في تلى تلظ السذاتخ ،ولحلظ فإن اإلمام يتػجو بالذ خ إلى الخئيذ األلساني
ويؤكلج اإلملام تللى أن الليسغ مدلتعج  .أنطاره تجاه الليسغىتسام الخئيذ و دغ أن يجوم ا 

وفلي مجلال الرلشاتة  ،في شخيق التصلػر الفشلي والعلسلي ،ألن يخصػ الخصػات الالزمة
ولسللا تخكللو الللجكتػر  .بسللا يتشاسللب مللع اسللتقاللو السصلللق و خيتللو الص ي يللة ،بذلل ل تللام

لفخاملللة  ،  تسشياتلللوفلللإن اإلملللام يبلللادر إللللى إبلللال ،فلللايذ ملللغ تلللحثيخات  دلللشة فلللي زيارتلللو
 .2 تخام لو ول مة األلسانية ورجاليا العامليغ، مقجماي خالز اإلالخئيذ األلساني

في  يغ ضل  .وىػ الصخف اليسشي ،وبعج ذلظ تػالت اإلتراالت مغ شخف وا ج
وفلي رسلالة بعثيلا القاضلي  .األلسان يتخددون وقتاي شػيالي في اإلجابة تلى رسالة اإلمام

و ، ت  للخ راغللب تللغ أملللم11/3/1928وتللاري   ،وزيللخ الخارجيللة األلسللاني  راغللب إلللى 
، السار للال الش يلللل، فللي أن يرللل الجللػاب السشتطلللخ مللغ  فخامللة صللا ب القللللب الك يللخ

وػاسللصة  ،اإلمللام ،، تلللى الخسللالة التللي بعللث ويللا إليللو جاللللة السلللظ3 رئلليذ الجسيػريللة
ا ب السعلالي إنشلا جسيعلاي تس نلا ياصلو:  بقػلل ،ثلع يخاشلب وزيلخ الخارجيلة .الديج فايذ

الللحي ملللظ القلللػب  ،ليشللا الدلليج فللايذ، يعللػد فيللو إبللحن يللحتي يللػم جسيللل ،افمللال الصيبللة
التللي سللتػفخ الفللخص  ،وتػتيللع معاىللجة الرللجاقة ،مللع تفللػيس كامللل ،تللػدة سللالسة ،ىشللا

 .4 تلى مختلف األصعجة ،الشادرة للعالقات ويغ ال لجيغ

                                                           
1

 (2أظه اٌهٌاٌح فٟ اٌٍّؽك نلُ )  -
A.A.Abt.lll, Akten, Politik2, Jemen, Bd.1, Dat.20.7.1345 - 

2
    

A.A.Abt.lll ،Akten،Politik2،Jemen،Bd.1،Dat.11.3.28.
 
-
3

    
4

- Ebd. 
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، في نفذ التاري  ،كت يا إلى الجكتػر فايذ ،وخسالة وقج أرفق راغب ىحه الخسالة
اللحي يشتطلخ تػدتلو  ،اإلملام ،أوليو فييا تحيات صا ب الجاللة السللظ ،م11/3/1928

 .1إلى اليسغ وي غ لو أقػى مذاتخ الرجاقة

 ،بعللج انتيللاء زيارتللو األولللى لللليسغ ،وتشللجما غللادر الللجكتػر كللارل راثيللشذ صللشعاء
يغ األلسلان رغبلة الليسغ سدلؤولم مشو أن يشقلل  لفػياي إللى ال، شلب اإلمام1928م في تا

 .2السلحة في تقج معاىجة صجاقة مع ألسانيا

تػضللليح  3ػزارة الخارجيلللة األلسانيلللةولللورد فلللي تقخيلللخ داخللللي  م30/7/1928وفلللي 
ملام وللد ب الكامغ ملغ وراء تلجم اللخد رسلسياي تللى رسلالة اإل ،لحقيقة السػقف األلساني

مشللح أرسللل اإلمللام  ،رغللع مللخور  للػالي تللام ونرللف ،يذ األلسللاني، مللغ ق للل الللخئيحللي
أن اإلمللام كللان قللج سلللع الللجكتػر  . فقللج ورد فللي التقخيللخ:وػاسللصة الللجكتػر فللايذ ،رسللالتو
وأن اللخئيذ  ،رسالة إلى الخئيذ األلساني ،في صشعاء ،م1927في  يخ ف خايخ  ،فايذ

 ،تلع اإليعلاز إللى اللجكتػر فلايذ وكنسلا ، تلى ذللظ الحليغ ،األلساني لع يلخد تللى الخسلالة
بحن الخئيذ األلساني قج تدلع  ،يػجييا إليو ،مغ خالل رسالة  خرية ،بحن ي لغ اإلمام

 ،وأوضللح التقخيللخ بللحن الدلل ب وراء تللجم رد الللخئيذ تلللى اإلمللام .رسللالتو وبللالغ الخضللى
، وىللػ ة، كلخئيذ دوللتتخافلاي رسللسياي باإلملام، سليعت خ ا ىلػ أن كتابلة رد ملغ الللخئيذ نفدلو

ع تعتلخف ل، وخاصلة أن ألسانيلاأمخ ي جو في الػقت الخاىغ غيلخ مشاسلب بالشدلبة أللسانيلا
 ،لإلملام يحيلى 4. ويحكخ التقخيلخ أن القاضلي راغلب الدل ختيخ العلامبعج وجولة اوغ سعػد

وػاسلصة اللجكتػر  ، تخيدلسغ ،قلج بعلث رسلالة إللى وزيلخ الخارجيلة األلسلاني ،ملظ الليسغ
واللحي كلان يلدور  ،بسجيشلة ىلام ػرج ،قتراد العالسيفي أر يف اإل ، الحي يعسلراثيشذ

                                                           
1

 - Ebd. Dat. 11.3.28 
Ebd.، Dat. 14.4.28. -

 2
    

3
 ٔمٕك تاٌرمان٠ه اٌكاـ١ٍح، ذٍه اٌرمان٠ه، اٌرٟ وأد ذمكَ ِٓ ٍِرٜٛ إقانٞ تاٌٛوانج إٌٝ ٍِرٜٛ أػٍٝ، أٚ ِٓ   -

 لٍُ ِفرٓ إٌٝ لٍُ آـه.
4

 هٌائً ٚاٌرمان٠ه األٌّا١ٔح .٘ما ٚاؼك ِٓ األٌماب اٌىص١هج اٌرٟ أٍُٚمد ػ١ٍٗ، فٟ اٌ - 
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ذكخ فييا أنيع يشتطخون رد الخئيذ األلساني تلى  ،(م1928اليسغ في ربيع ذلظ العام )
فللي  ،وأنيللع يللػدون تػتيللع معاىللجة صللجاقة مللع ألسانيللا ،رسللالة اإلمللام يحللي بفللار  الرلل خ

، ا تتحلجث تشلو الرلحف ال خيصانيللةنطلخاي لسل ،إنلو :ويزليف التقخيلخ .أسلخع وقلت مس لغ
ملغ األفزلل افن فإنلو ي لجو  مغ معارك، مدتسخة مشح أ يخ، في  جود محسيات تلجن،

وكللحا تللجم رد  ،مللغ ق للل وزيللخ الخارجيللة تلللى رسللالة راغللب ،وتللجم إرسللال رد ،اإلنتطللار
 . 1الخئيذ تلى رسالة اإلمام

لللللللى الدللللللفارة وجيللللللت وزارة الخارجيللللللة األلسانيللللللة رسللللللالة إ م19/11/1928وفللللللي 
 ،تصلللب فييللا مللغ الدللفارة استيزللاح السػقللف ال خيصللاني تجللاه اللليسغ ،األلسانيلة فللي لشللجن

وتكليللف مللغ  ،ألن الدلل ختيخ العللام لإلمللام يحللي قللج كتللب –كسللا تللحكخ الخسللالة  –وذلللظ 
إضافة إلى رسالة اإلمام الدابقة إلى الخئيذ فلػن  ،إلى وزيخ الخارجية األلساني ،اإلمام

وقلللج  .تتلللخاف ألسانيلللا باإلملللام وتػتيلللع معاىلللجة صلللجاقة وللليغ ال للللجيغتسذ ا ، يللللىشلللجن ػرج
كسللا أن تخكيللا تلللى و للظ أن تقلليع تالقللات دولػماسللية  .اتتخفللت إيصاليللا بسسلكللة اللليسغ

ليلحا فلإن ملغ السيلع  .واليس غ أن تبقى رسالة اإلمام وجون جػاب إللى ملاال نيايلة .معيا
 .2معخفة السػقف ال خيصاني الحالي

أن ألسانيللا لللع تكللغ تخغللب  ،تللغ السػقللف ال خيصللاني ،فللي ىللحا اإلستفدللاروواضللح 
. وقلللج رد الدلللفيخ فلللي اإلتتلللخاف باإلملللام دون مػافقلللة وخيصانيلللا تللللى مثلللل ىلللحه الخصلللػة

، مؤرخة فلي تلى وزارة الخارجية األلسانية و ختية Sthamer،  تامخ األلساني في لشجن
ا اتتللللخاض تلللللى اتتللللخاف ألسانيللللا ن وخيصانيللللا للللليذ لللللجييجللللاء فييللللا: إ م23/11/1928

 .3باإلمام

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،Bd.1،Dat.30.7.28 - 

1
  

 Ebd. Dat.19.11.28.
 
- 
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  Ebd. Dat . 23.11.28.
 
 -
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رداي  ،بعلث اإلملام وخسلالة إللى راثيلشذ ،م(1928ـ )ه1347تلام  ،محخم 13وفي 
، وخاصللة و فييللا وػصلػل رسللالتو وسلخوره وللحلظ: أتلسل1كلان قللج تلقاىلا مشللو ،تللى رسللالة

 وكحا بسلا ت لخت تشلو الخسلالة ملغ مذلاتخ ،بسا ذكخ فييا تغ وصػلو سالساي إلى ألسانيا
ل تلللى ن لللو وىللي مذللاتخ تللج ،تجللاه اإلمللام وتجللاه اللليسغ وتجللاه الذللعب اليسشللي ،شيبللة

التلي ذكخىلا راثيلشذ فلي  ،ى أن األخبلاروصفاتو الحسيجة. ثع يذيخ اإلملام فلي رسلالتو إلل
واثقلاي ملغ   أي اإلملام   ، تجعللو سا نقللو إللى قلادة بلالده تلغ الليسغوالستعلقة ب ،رسالتو

ويؤكلللج تللللى اسلللتعجاده الستدايلللج إلقاملللة تالقلللات  سيسلللة ملللع  ،أنيلللا سلللتعصي أثلللخاي شيبلللاي 
كسللا يخجللػ مللغ راثيللشذ أن يللتس غ مللغ  .، وأنللو يشتطللخ وللجء السبا ثللاتلسانيللةالح ػمللة األ

 .2يغ األلسانسدؤولنقل أصجق التسشيات إلى كبار ال

وغيخىسلا كسلا سلشخى   ولع ي تلف وتػسليط فلايذ وراثيلشذ  .واستسخ إلحاح اإلمام
تي يتراالت الدفيخ الدػفييزاي أن يػسط الدػفييت، كسا تجل تلى ذلظ ا  ول  اول أ
وتلللللللاري   ،فقلللللللج ورد فلللللللي ملللللللحكخة داخليلللللللة فلللللللي وزارة الخارجيلللللللة األلسانيلللللللة .فلللللللي ولللللللخليغ

مقاوللللة أثشلللاء  ،قلللج أوللللغ وزيلللخ الخارجيلللة األلسلللاني 3: أن الدلللفيخ الخوسللليم28/2/1929
. وفلللي ملللحكخة 4ملللع ألسانيلللا ، وخغبلللة اإلملللام يحلللي فلللي تػتيلللع معاىلللجة صلللجاقةتسلللت معلللو

 ،مػجيللة مللغ م تللب وزيللخ الخارجيللة األلسللاني إلللى القدللع الدياسللي فللي الللػزارة ،داخليللة
، ورد: أن الدلللفيخ الخوسلللي قلللج وجلللو سلللؤاالي إللللى وزيلللخ (م28/2/1929) ولللشفذ التلللاري 

 .5الخارجية تغ مػقف ألسانيا تجاه اليسغ

                                                           
1

اٌهٌائً اٌرٟ أنٌٍٙا ناش١ًٕ إٌٝ اإلِاَ ٌُ ذؽفع ٍٔؿ ِٕٙا فٟ أن١ِف اٌفانظ١ح األٌّا١ٔح. ٌما فئٕٔا الٔؼهل ػٓ  - 
 ٜٛ ِا أ١ِه إ١ٌٗ فٟ نقٚق ناغة ٚاإلِاَ ػ١ٍٙا.ِّٙٛٔٙا ٌ

A.A.Abt.lll ،Akten،Politik2،Jemen،Bd.1،Dat.13.1.1347(1928) -
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3
٘مٖ ٟ٘ اٌر١ٍّح، اٌرٟ اٌرفكِرٙا اٌٛشائك، ػٕك اٌؽك٠س ػٓ اٌٍٛف١١د. ٌٚٛل ٔثم١ٙا وّا ٟ٘، ػٕك ػهٕ٘ا  - 

 ٌّؽرٜٛ اٌٛشائك.
A.A.Abt.lll ،Akten،Politik2،Jemen،Bd.1،Dat . 28.2.29.

 
 -

4
      

Ebd. Dat. 28. 2.29.
 
 -

5
 



 العالقات اليمنية األلمانية

50 

 

ي يلخ ملغ القدلع الدياسلوي جو أن اليخض مغ ىحه السحكخة ىػ الحرػل تللى تقخ 
رد القدع الدياسي تلى م تب قج ف .،  تى ذلظ الحيغتغ السػقف األلساني تجاه اليسغ

 ،ترللاالت التللي تسللت، تزللسغ سللخداي لإلم4/3/1929، مللؤرخ فللي الللػزيخ وتقخيللخ مفرللل
 .1، و تى ذلظ الحيغم1927، في ف خايخ تام مشح زيارة الجكتػر فايذ لرشعاء

، فللللي ، السدتذلللار فللللي وزارة الخارجيلللةFinderجر ذكلللخ فشلللل م10/4/1929وفلللي 
: أن الدلللفيخ الخوسلللي قلللج سلللحلو تسلللا إذا كلللان األلسلللان مدلللتعجيغ إلقاملللة تقخيلللخ داخللللي

قلج تحلجث ملغ ق لل ملع   كسا ذكخ فشجر   وكان الدفيخ  .تالقات مع الح ػمة اليسشية
فدلليقػم  ،وكللان مزللسػن  جيثللو، أنللو إذا كللان األلسللان مدللتعجيغ لللحلظ ،وزيللخ الخارجيللة

 .وىي إرسلال مشلجوب ملغ ق للو إللى ألسانيلا ،لي جأ بالخصػة األولى ،الخوس بإبال  اإلمام
قلللج أوليلللت بلللحن ألسانيللا مدلللتعجة وأنيللا  ،وذكللخ فشلللجر أنللو قلللج أجللاب تللللى تدلللاؤل الدللفيخ

،  يلث كلان 2تغ شخيق تالع جيخافلي ىس لػرجي ،ستعجادىا إلى الد ختيخ العام لإلماما
ولكلللغ بلللالصبع نحلللغ سلللشكػن مسشلللػنيغ ح فكلللخة إرسلللال مشلللجوب  العلللام قلللج شلللخ الدللل ختيخ 

 .3 إذا ىع أرادوا مغ جان يع أيزاي إبال  الح ػمة اليسشية وحلظ ،للخوس

، وتللللاري  وفللللي رسللللالة مللللغ وزارة الخارجيللللة األلسانيللللة إلللللى راثيللللشذ فللللي ىللللام ػرج
يحلي، استفدختو تسا إذا كان قج رد تلى رسالة الد ختيخ العلام لإلملام  ،م10/4/1929

ذكللخ لللو فللي رده بللحن  وتسللا إذا كللان قللج ،التللي ذكللخ فييللا بحنللو يخغللب فللي زيللارة أوروبللا
 .4 ألن تػقع معو معاىجة صجاقة ،ستعجاد، في  الة زيارتو ألوروباألسانيا تلى ا

                                                           
Ebd.  Dat. 4. 3. 29. -

1
   

2
 ٍٔثح إٌٝ ِك٠ٕح ّ٘ثٛنض، ٠ٚمٕك تٗ اٌكورٛن واني ناش١ًٕ.  -  

A.A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،Bd.1،Dat . 10.4.29.
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: ، ذكخ فييلام13/4/1929، وتاري  وقج رد راثيشذ تلى تداؤل الػزارة في رسالة
تلللغ رغ تلللو فلللي السجلللىء إللللى  ،ي رسلللائلو األخيلللخةفللل ،أن القاضلللي راغلللب قلللج ت لللخ ملللخاراي 

، والتللللي وصلللللت فللللي م5/3/1929، السؤرخللللة فللللي ولكشللللو فللللي رسللللالتو األخيللللخة ،السانيللللا
كلان قلج كتلب إللى   أي راثيلشذ   وأنلو  ،، قج ذكخ أنو  الياي مذيػل جلجاي م9/4/1929

بللللللحن الح ػمللللللة األلسانيللللللة مدللللللتعجة للللللللجخػل فللللللي  ،م10/2/1929فللللللي تللللللاري   ،راغللللللب
، وبدللل ب كثلللخة ، ولكلللغ فلللي الػقلللت اللللخاىغملللغ أجلللل تقلللج معاىلللجة صلللجاقة ،ضلللاتمفاو 

فإنللو اليتلػفخ لللجى الح ػملة األلسانيللة الذللخز  ،السبا ثلات الدياسللية الياملة فللي أوروبلا
ولسللا كشللت فللي ذلللظ . وأضللاف راثيللشذ  الللحي يدللتصيع أن يدللافخ إلللى اللليسغ ،السشاسللب

لتختيلب مػضلػع انزلسام الليسغ إللى  ،الحيغ أتسشلى أن يلحتي القاضلي راغلب إللى أوروبلا
 ،فقلج ذكلخت برلػرة تخضلية فلي رسللالتي ،إتحلاد ال خيلج العلالسي ومػاضليع أخلخى وشفدللو

 .1 تشج مجيئو ،أن بإم انو أيزاي أن يبحث مػضػع السعاىجة في ألسانيا

بلحن  ، أخ ختو فييلا،أرسلت وزارة الخارجية رسالة إلى راثيشذ م30/4/1929وفي 
وبعج الحجيث تغ مػاضليع تتعللق بانزلسام الليسغ إللى  كخ قج وصلت.رسالتو افنفة الح

ػضػع السعاىجة تشاولت الخسالة م ،اتحاد ال خيج العالسي، وىػ ماسشتشاولو في م ان آخخ
، معاىلللجة ملللغ ىلللحا الذللليخ 26وتلللاري   فلللي القلللاىخة، وبعلللج أن وقعشلللابال بلللارات التاليلللة:  

علللة ليلللا، نللػد افن أن نيلللتع بسػضلللػع صللجاقة ملللع مسلكللة الحجلللاز ونجلللج والسشللاشق التاب
التلللي  ،وسلللػف نػافيلللظ أوالي بلللحول بلللالخصػات ،برلللػرة جلللادة ،إقاملللة تالقلللات ملللع الللليسغ
 .2 سشتخحىا في ىحا االتجاه

األلسانيلللللة   اسلللللتعخض تقخيلللللخ داخللللللي العالقلللللات اليسشيلللللة  م28/5/1929وفلللللي 
، فللي  لليخ شعاءلرلل ،الللجكتػر فللايذ ،مشللح زيللارة الدللفيخ األلسللاني فللي الحبذللة ،وتصػرىللا

                                                           
1 
  -  A.A.Abt.lll،Akten،Z. St.A.، Jemen،Bd.1،S،42-43،Dat.13.4.29 

2 
-  A.A.Abt.lll،Akten،Z. St.A.، Jemen،Bd.1،S،56،Dat.30.4.29 
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السلؤرخيغ  ،. وىػ تقخيخ ي خر جدءاي ك يخاي مسا ورد في التقخيخيغ الدابقيغم1927ف خايخ 
 .التصلللػرات السدللللتججة ،ويزللليف إلللللى ماتزلللسشاه .م4/3/1929و  م30/7/1928فلللي 

ججات التلي تزلسشيا والسدلت .ويشتيي إلى نتيجة ميايخة لسا انتيى إليو التقخيخان الدابقان
تػتيللع معاىللجة مللع مسلكللة الحجللاز  م1928وخيللل أ 26ي: أنللو قللج تللع فللي ىللحا التقخيللخ ىلل

،   راغللب، قللج سللللع الللجكتػر راثيللشذ رسلللالة ، وأن الدلل ختيخ العللام لإلملللام يحيللىونجللج
، يلللح فييللا تلللى سللختة رد الللخئيذ األلسللاني تلللى ػجيللة إلللى وزيللخ الخارجيللة األلسللانيم

وأن  .الرللجاقة ولليغ اللليسغ وألسانيللاويلللح كللحلظ تلللى سللختة تقللج معاىللجة  ،رسللالة اإلمللام
فايذ. وبعج ذلظ بعث رسلالة وشفذ السزسػن، إلى الجكتػر  راغب قج وجو أيزاي رسالة

ضلللسشيا نفلللذ اإللحلللاح. كسلللا أن الخسلللالة الذلللفػية التلللي  سليلللا  إللللى اللللجكتػر راثيلللشذ،
ويزيف  .، تتزسغ التحكيخ بالسػضػع مغ ججيج1الصيارون األلسان العائجون مغ اليسغ

، إللى وقلت قخيلب، سلػى إيصاليلا، التي لع تكلغ قلج اتتخفلت ويلا ،لتقخيخ أن مسلكة اليسغا
. وأن وسلللائل اإلتلللالم تتحلللجث تلللغ أن تخكيلللا ةالدلللػفييتيقلللج اتتخفلللت ويلللا ملللؤخخاي روسللليا 

كسلا أن ىشلاك  .تدعى أيزاي إلى تقج معاىجة صجاقة وكيجاد تسثيل دولػماسي مع اليسغ
قترلادية   إديشيلة   يبحث إم انية إقامة تالقات سياسلية  ،وفجاي يسشيا في القاىخةافن 

وكانللللت الح ػمللللة ال خيصانيللللة قللللج أجاوللللت تلللللى تدللللاؤل وزارة  .مللللع الح ػمللللة السرللللخية
بلحن ىشلاك خالفلاي  لػل مدلحلة الحلجود، إاّل  ،الخارجية األلسانية،  ػل مػقفيا ملغ الليسغ

لبحللث مػضللػع  ،مللع اإلمللامأن الح ػمللة ال خيصانيللة تشطللخ  اليللاي فللي إم انيللة التفللاوض 
تعتللخف وخيصانيللا فييللا  ،بعللج أن أوللجى اإلمللام اسللتعجاداي للتفللاوض ولعقللج معاىللجة ،الحللجود

اللللحيغ زاروا  ،ووفقلللاي إلجسلللاع كلللل األلسلللان .ويلللتع فييلللا تث يلللت الحلللجود ،باسلللتقالل الللليسغ
فللإن تػتيللع معاىللجة مللع الح ػمللة اليسشيللة سلليفتح السجللال ويللػفخ الفللخص الصيبللة  ،اللليسغ

ويشتيلي التقخيلخ إللى أنلو وشلاءي تللى ذللظ ي لجو  .رلجيخ السشتػجلات األلسانيلة إللى الليسغلت
                                                           

1
ذ١ّه اٌٛشائك إٌٝ أْ ا١ٌّٓ واْ ٌك٠ٗ ٚائهاخ أٌّا١ٔح اِرها٘ا ِٓ ِٕٕغ ٠ٛٔىهي ٌٍطائهاخ ٚلك اٌرؼاْ فٟ   -
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وذللظ  ،أن مغ السشاسلب افن اإلسلتجابة إللى الصللب الستكلخر ملغ ق لل الح ػملة اليسشيلة
ويس غ أن ي ػن الخد تلى الشحػ وزيخ الخارجية تلى رسالة راغب   بالخد كتاوياي مغ ق ل

 ،تست تخجستو إلى اللية العخبية ،ُأرفقت بالتقخيخ مدػدة رد مقتخح . وقج1 تقخيباي  ،السخفق
 .2وػاسصة البعثة الجولػماسية األلسانية بالقاىخة ،وُأرسل بعج ذلظ إلى راغب

وكضللافة إلللى ىللحا التقخيللخ رفللع القدللع الدياسللي بللالػزارة تقخيللخاي إلللى م تللب رئلليذ 
وللشفذ  ،األلسانيللة   اليسشيللةسللتعخض فيللو العالقللات ، إم4/6/1929وتللاري   ،الجسيػريللة

وخسللالة مللغ وزيللخ الخارجيللة  ،وانتيللى إلللى الشرللح بللالخد تلللى الح ػمللة اليسشيللة .الصخيقللة
، يؤكللج فييللا إسللتعجاد ألسانيللا لللجتع اللليسغ وكجللخاء مفاوضللات ،إلللى الدلل ختيخ العللام لإلمللام

لة . ويخى التقخيخ أنو مغ غيخ السشاسب أن ي ػن اللخد تللى  ل ل رسلالعقج معاىجة معو
 .3مغ الخئيذ األلساني إلى اإلمام

وقللخرت  ،تجللاه مػضللػع العالقللات مللع اللليسغ ،وى للحا اتخللحت ألسانيللا مػقفللاي ججيللجاي 
بالليللة  مللغ أجللل تقللج معاىللجة ولليغ ال لللجيغ. وتللع إرسللال الللخد ،سللتعجاد للتفللاوضوللجاء اإلإ

اويغ اللحي ُخػشللب فيلو ولقللب )رئليذ الللجو  ،إللى القاضللي   راغلب ،كسلا ذكخنللا العخبيلة،
التلي ُأشلقلت تللى  ،يزلاف إللى األلقلاب العجيلجة ،وىلػ لقلب ججيلج ،لجاللة مللظ الليسغ(

. أملللا نلللز اللللخد فقلللج كلللان تللللى الشحلللػ راغللب فلللي الخسلللائل الستبادللللة والتقلللاريخ السختلفلللة
 :التالي

  زخة رئيذ الجواويغ لجاللة ملظ اليسغ . 
 يا زخة الخئيذ

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten،Politik2، Jemen،Bd.1،S،56،Dat.28.5.29 - 
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، اللحي تفزللتع بإرسلالو م1928شة ملارث سل 11رداي تلى جلػاب ع الس لخم السلؤرخ 
 :، أتذخف بحن أ يط تلس ع بسا يحتيإلى  وػاسصة الجكتػر راثيشذ 

 10وايذ في م تػبو السؤرخ مغ أديلذ أبابلا فلي  لقج أخ خكع  زخة الدفيخ اليخ
، بحن فخاملة رئليذ اللخي  قلج ر لب باإللتفلات السعلخب تشلو فلي خصلاب م1927نػفس خ 

ر فحتذللخف بللحن أضلليف إلللى ذلللظ أن   ػمللة دولللة ألسانيللا جاللللة السلللظ، تخ للاب الدللخو 
مدللتعجة كللل اسللتعجاد لسدللاتجة   ػمللة اللليسغ بذللػرىا فللي تختيللة مرللالحيا االقترللادية 
والفشية والعلسية في بالدىا ولعقج معاىجة صجاقة ألجل تحييج العاليق التجارية السػجلػدة 

 .1 يذ لتقجيع لكع فايق ا تخاميويغ الجولتيغ، وانتفع ويحه الفخصة الدانحة يا زخة الخئ

وبسا أن الشز السحفػ، ىحا ىػ مدػدة الخسلالة التلي ُأرسللت إللى راغلب فإنلو للع 
بلالتقخيخ اللجاخلي السلؤرخ فلي   كسلا تقلجم   يحسل تاريخاي والتػتيعاي ولكشو كان قلج أرفلق 

 . م28/5/1929

خللللة فللللي سللللاني وخسللللالة مؤر وقللللج رد   راغللللب تلللللى رسللللالة وزيللللخ الخارجيللللة األل
قللام وشقللل محتللػى رسللالة الللػزيخ إلللى جاللللة اإلمللام وأن  ، ذكللخ فييللا: أنللوم20/7/1929

جاللتو قج كلفو وشقل أ اسيدو العسيقة وتحياتو الحارة إلى الػزيخ وُ  خه غيلخ السحلجود، 
ملغ  ،وأن جاللتو يزع نفدو رىغ إ ارة الح ػمة الدلامية للجسيػريلة األلسانيلة العطسلى

 ،وىػ يشتطخ وصػل السشجوب األلساني بفلار  الرل خ ،جاقة  قيقيةأجل تقج معاىجة ص
 .2وسػف يلقى السشجوب استقباالي الئقاي وصادقاي في اليسغ ،إلوسال ىحا العسل السفخح

. وقللج ولللجت تلللظ  زبللارةيجخييللا   وللغ   ،ترللاالتوفللي القللاىخة كانللت ىشللاك ا
، تلللى األقللل فللي بللادو سللشخى  تشللو كسللا مدللؤوالي ي للغ زبللارة  لللع ،اإلترللاالت سللػء فيللع
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ولل وترلخف بعلج ذللظ وفقلاي لدلػء  ،وتخكلو قائسلاي  ،ولكشو لع ي حل جيلجاي لتػضليحو .األمخ
الخاصلللة بعقلللج السعاىلللجة سلللػف تلللتع فلللي  ،ربسلللا التتقلللاده بلللحن السفاوضلللات ،الفيلللع ىلللحا

 .، شالسا أنو مػجػد ىشاكجخائياسا ي لف بإوأنو رب ،القاىخة

وفقلاي لسلا أورده تقخيلخ ملغ البعثلة الجولػماسلية  ،لسلانترلاالت زبلارة باأللقج ولجأت ا
، تلللى الشحللػ م21/6/1929وتللاري   ،األلسانيلة فللي القللاىخة إلللى وزارة الخارجيللة األلسانيللة

 :التالي

، رئيذ الػفج   زبارة بالذي  الديج  ترال مغ ق ل  خكة ألسانية في القاىخةتع ا
وقلج دفلع ملجيخ الذلخكة  .جاريلة ملع الليسغوتبا ثت معو  ػل إقامة تالقات ت ،1 اليسشي

 .ل بالبعثة الجولػماسية األلسانيةبالذي  الديج زبارة إلى اإلترا

– Schäferروملللليلغ   م التقللللى زبللللارة بالدلللل ختيخ  لللليفخ 19/6/1929وفللللي 

Rümelin. التلي يقلجر أىسيلة إقاملة  غ سلخوره ولقائلو بسسثلل أللسانيلا  وقج ت خ زبلارة تل
ذا كانللت ألسانيللا تتعللاشف تسللا إ ،زبللارة تدللاءلل الحللػار الللػدي . وخللال2 تالقللات معيللا 

وىلػ إقاملة  ،روميلغ مايخمي إليو زبارة  وقج أدرك  يفخ  .، ك لج  خ ومدتقلمع اليسغ
. وللحا فقلج أجلاب بلحن تالقات رسسية واإلتتلخاف باإلملام يحلي، كسلا اتتخفلت بلو إيصاليلا

وأن قزلللايا  .اسلللتقالل الذلللعػبالح ػملللة األلسانيلللة تقلللف مشلللح وقلللت شػيلللل ملللع  خيلللة و  
 ،بذلل ل خللاص ،ويعللػد الدلل ب فللي ذلللظ .ال لللجان العخبيللة تلقللى تعاشفللاي ك يللخاي فللي ألسانيللا

يذللللتيلػن بالليللللة العخبيللللة وبتللللخاث الحزللللارات  ،إلللللى وجللللػد تلسللللاء كثيللللخيغ فللللي ألسانيللللا
ة تسلا إذا كانلت ألسانيلا مدلتعجة إلسلتقبال بعثلة تلسيل ،وبعج ذللظ تدلاءل زبلارة .3 الخاتية
بحن إرسال بعثة مغ ىحا الشػع سيلقى تخ يباي ك يخاي في ألسانيا دون  ،فخد الد ختيخ .يسشية
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 ،وأنللو يحمللل أن تللؤدي ىللحه الفكللخة إلللى إرسللال بعثللة ألسانيللة لجراسللة أوضللاع اللليسغ ، للظ
ملغ ق لل ملػاششيغ يسشيليغ  ،وأنو يخى أن مغ السيلع جلجاي أن تلتع اإلترلاالت وليغ ال للجيغ

وقلللج أولللجى زبلللارة مػافقتلللو تللللى  ملللػاششي دول أخلللخى. خ وسلللصاء ملللغولللليذ ت للل ،وألسلللان
بحنللو سللي لغ ملكللو بسللا دار فللي ذلللظ اللقللاء، وتسشللى أن تكتللب  ،ماقالللو الدلل ختيخ وأضللاف

البعثلللة إللللى ولللخليغ وتصللللب ملللغ الح ػملللة األلسانيلللة أن تػضلللح مػقفيلللا تجلللاه يسلللغ  لللخ 
. واليلخض نيلاشيلة فلي ألسامدتقل، وأن تػضح رأييا فلي إم انيلة اسلتقبال بعثلة تلسيلة يس

 ،وقج تخك زبارة إيحاءي  .ىػ أن يرل ذلظ إلى اإلمام ،كسا ذكخ زبارة ،مغ ىحا التػضيح
. ولكشلللو ق لللل ذلللظ سللليبقى لسلللجة  للليخيغ فلللي ػ نفدلللو يس لللغ أن يللحتي إللللى ألسانيلللابحنللو ىللل
ولكلغ  .وقج أوضح أن اليجف ملغ ر لتلو إللى القلاىخة ىلػ ىلجف  خرلي بحلت .القاىخة

روملليلغ قللج رأي   صللحيح ومسللا يث للت تللجم صللحتو أن الدلل ختيخ  لليفخ  ىللحا أمللخ غيللخ
 يلث تقلج لقلاءي مصلػالي ملع الدل ختيخ  ،الذي  الديج زبارة ق ل أيام في الدلفارة ال خيصانيلة

الخسللسية األول لذللئػن الذللخق بالدللفارة. إن مبا ثاتللو مللع الدللفارة ال خيصانيللة واترللاالتو 
ىلللػ  الي للذلللظ فلللي أن مجيئلللو إللللى القلللاىخة إنسلللا، التتلللخك مجلللاولللػزارة الخارجيلللة السرلللخية

ترلللاالتو وشلللا وشلبلللو وتكليلللف رسلللسي ملللغ اإلملللام يحلللي  وتللللى ذللللظ يس لللغ الشطلللخ إللللى ا
ويس للغ أن  ،، تلللى أنيللا قللج تسللت وتكليللف مللغ اإلمللاماتتللخاف الح ػمللة األلسانيللة بللاليسغ

قتلو مللع فاإلملام اللحي يدلػد تال .ي لػن اللجافع إللى ذللظ ىلػ إوخامشلا معاىلجة ملع الحجلاز
إلللى الحرللػل ، كسللا ىللػ واضللح ،يصسللح ،كسللا ىللػ معللخوف ،اوللغ سللعػد بعللس التللػتخ

لتعديللللد مػقفللللو فللللي الجديللللخة  ،وللللجوره تلللللى اتتللللخاف مللللغ ق للللل القللللػى األوروبيللللة الك للللخى 
ملللع السحافطلللة فلللي نفلللذ الػقلللت تللللى االترلللال القلللائع  ،ولتجشلللب االتتلللخاف.1 العخبيلللة
رات اللػد ا قج ي في مغ أجل ذللظ تػجيلو ىبلاربسالسرالح اإلقترادية األلسانية   ورتاية
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. 1 ساسي لسػضػع تبلادل البعثلات العلسيلةللذي  الديج   زبارة، مع إتصاء التخكيد األ
 .2ب يفية التعامل مع زبارة ،مغ الػزارة ويشتيي التقخيخ بصلب التػجيو

فلي  ةوجيلت وزارة الخارجيلة رسلالة إللى البعثلة الجولػماسلي ،ورداي تلى ىحا التقخيخ
قللللج تللللع إبللللال    راغللللب باسللللتعجاد  أنللللو :، ذكللللخت فييللللام6/7/1929القللللاىخة، وتللللاري  

تتللخاف ، وسللػف تتزللسغ السعاىللجة ا الح ػمللة األلسانيللة لعقللج معاىللجة صللجاقة مللع اللليسغ
وكبالغللو أيزللاي بللحن ألسانيللا مدللتعجة  ،، ويس للغ إبللال  زبللارة وللحلظا بح ػمللة اللليسغألسانيلل

جللخاء السفاوضللات  للػل تقللج إل ،ل الح ػمللة اليسشيللةمللغ ق لل ،السللتقبال مشللجوب مفللػض
تقػم فلإن اللػزارة سل ،. وفي  الة أن ي ػن زبارة ىػ السشجوب الس لف بالتفاوضالسعاىجة

 .3، لإلشالع وألخح التػجييات الالزمة مغ   ػمتةبإرسال مذخوع السعاىجة إليو

البعثللة  ، إضللافة إلللى ندللخة مللغ تقخيللخبعثللت الللػزارة ندللخة مللغ ىللحه الخسللالةوقللج 
، 4، إللى الدلفارة األلسانيلة فلي لشلجن للعللعلسانية في القاىخة، افنلف اللحكخالجولػماسية األ

حن تخ خىللا فييللا بللل ،م6/7/1929وتلللاري   ،رسللالة إللللى وزارة الساليللة األلسانيللة بعثللتوسللا 
، مغ أجل تقلج معاىلجة صلادقة وتجلارة يس لغ أن ت لجأ، السفاوضات مع الح ػمة اليسشية

ا تػقلع تلجم مخونلة السفلاوض وكلح ،ب صعػبة وضع السعاىلجة بالليلة العخبيلةبد  ،وأنيا
 .5 تتزلسغ معلاني كثيلخة ،يجب أن يقترخ تلى مػاد قليللةاليسشي، فإن نز السعاىجة  

مذلخوع  ،كحسلاس للسفاوضلات ،ولحا فإن وزارة الخارجية مغ جيتيا تخغلب فلي أن تزلع
حجللاز ونجللج مسلكللة ال مللع ،م26/4/1929قعللت فللي التللي و  ،للسعاىللجة ، مساثلللمعاىللجة

وفي  الة أن وزارة السالية تخغب في اقتلخاح تعلجيل للسلادة الخابعلة  والسشاشق التابعة ليا.
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. ومخفلق بالخسلالة الحجازيلة، فإنلو يخجلى سلختة تقلجيع اإلقتلخاح  مغ السعاىلجة األلسانيلة 
 . 1  الحجازيةندخة مص ػتة مغ السعاىجة األلسانية 

بلللاقتخاح أن ت وزارة الساليلللة تللللى رسلللالة وزارة الخارجيلللة رد م7/1929/ 10وفلللي 
، تللى الزلخائب الجسخكيلة ، الخاصة بسعاملة الجولة األوثلخ رتايلةتقترخ السادة الخابعة

وبسلا  .. أما الجػانب األخخى فتشرح وزارة السالية بلحن تدتذلار فييلا وزارة اإلقترلادفقط
فلإن وزارة الساليلة تخجلػ أن ي لجأ  ،تايلةأن اليسغ لع تلجخل بعلج فلي قائسلة اللجول األوثلخ ر 

، وذللظ  تلى ي لػن ملغ تبلادل وثائقيلا السرلادق تلييلا مفعػل السعاىلجة بعلج تذلخة أيلام
، أن يللح. وتزلليف وزارة الساليللة فللي ردىللاتختيبللات التشف التخللاذىشللاك متدللع مللغ الػقللت 

 .2مال ةالسعاىجة ت جو في محتػاىا أنيا في نياية السصاف ىبارة تغ معاىجة تجارة و 

ردت البعثلللة الجولػماسلللية األلسانيلللة فلللي القلللاىخة تللللى رسلللالة  م25/7/1929وفلللي 
: بحنللو قللج تللع إبللال  زبللارة باسللتعجاد الح ػمللة م6/7/1929، السؤرخللة فللي وزارة الخارجيللة

وأن  ،إلجللخاء السفاوضللات  للػل السعاىللجة ،األلسانيللة السللتقبال مشللجوب يسشللي فللي وللخليغ
، ملللغ أجلللل اتخلللاذ سلللي لغ اإلملللام يحلللي ولللحلظ فلللي الحلللالزبلللارة قلللج سلللخ للللحلظ وأولللج أنلللو 

التلي أرسللت ملغ ق لل وزيلخ  ،يعتقج بحن الخسلائل   أي زبارة   وأنو .اإلجخاءات الالزمة
، يس لغ م4/6/1929،   راغب، وتاري  لساني للد ختيخ العام لإلمام يحيالخارجية األ

دون أن يذليخ  ،لياأن ال تكػن قج وصلت إلى صشعاء. ولحا فدػف يدتفدخ تغ وصلػ 
نلو فلي الػاقلع م للف أ وتذليخ البعثلة إللى أن زبلارة قلج ذكلخ أثشلاء الحلجيث، .إلى محتػاىا

 أن يتلقلى ملغ اإلملام أملخاي بالسزلي بالتفاوض  ػل السعاىلجة فلي القلاىخة وأنلو يحملل فلي
إلللى ولللخليغ، إال أن ملللغ السحتسلللل أن اإلملللام سلللػف يصللللب مشلللو إجلللخاء السفاوضلللات فلللي 

إلللى  ، ليللتع تدللليسوفللي وللخليغ. وتصلللب البعثللة سللختة إرسللال مذللخوع السعاىللجةالقللاىخة ال 
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بسجخد تلقيو تفػيزاي رسسياي مغ   ػمتو بإجخاء السفاوضات. وتزيف البعثة في  ،زبارة
يحلللي يخغلللب فلللي أن  أن اإلملللام ،ملللغ خلللالل الحلللجيث ملللع زبلللارة ،رسلللالتيا بحنلللو اتزلللح

، دون تحجيللج دقيللق للحللجود الذللسالية دىااي بللاليسغ وبحللجو تتخافللاي رسللسيتتزللسغ السعاىللجة ا 
وأن كلللل السؤ لللخات تذللليخ إللللى أن اإلملللام  ،التلللي ىلللي  اليلللاي مػضلللع خلللالف ،والجشػبيلللة

كجولللة ثالثللة بعللج إيصاليللا وروسلليا، إلللى تعديللد  ،ييللجف مللغ وراء تقللج معاىللجة مللع ألسانيللا
 .1مػقفو تجاه ال خيصانييغ

وخسللللللللالة إلللللللللى البعثللللللللة بعثللللللللت وزارة الخارجيللللللللة األلسانيللللللللة  م14/8/1929وفللللللللي 
إ لجاىسا بالليلة العخبيللة  ،فقلة وشدلختيغ مللغ مذلخوع السعاىلجة، مخ الجولػماسلية فلي القلاىخة

، واألخخى باللية األلسانية، مػضحة فلي رسلالتيا أن ىلحا السذلخوع ىلػ أسلاس التفلاوض
 ،وألخللح التػجييللات الالزمللة مللغ   ػمتللو ،ة الخاصللةوأنللو يس للغ اتصللاؤه لدبللارة لسعلػميتلل

ملللع  م26/4/1929التلللي تلللع تػتيعيلللا فلللي  ،سذلللخوع فلللي جلللػىخه مصلللاوق للسعاىلللجةوأن ال
التللللي أتيللللجت  ،باسللللتثشاء السللللادة الخابعللللة ،مسلكللللة الحجللللاز ونجللللج والسشللللاشق التابعللللة ليللللا

. ون يت الػزارة إلى ضخورة التػضيح رػرة تتشاسب مع السعاىجات األخخى ب ،صياغتيا
، ىلػ بالجولة وبحجودىا، في نلز السعاىلجةتتخاف دليسو السذخوع، بحن اإلتشج ت ،لدبارة

سلللف لعلللجم ، الخاصلللة بعقلللج السعاىلللجات  وللللحا فإنشلللا نحأملللخ يتعلللارض ملللع تلللادات ألسانيلللا
 . وأنلو فلي  اللة الخغبلة2 التي ال طشاىا  تى افن ،استصاتتشا مدايخة اليسغ في رغ تو

لخارجيلة ، الولج ملغ أخلح مػافقلة مدلبقة ملغ وزارة افي إدخلال تعلجيل تللى اللشز العخبلي
سلػف تخسلل  ،وفي  اللة تفلػيس زبلارة ملغ ق لل   ػمتلو بلإجخاء السفاوضلات ،األلسانية

 Vonاللجكتػر فلػن  لتػرر ،وزارة الخارجية وجورىا تفػيزاي للدلفيخ األلسلاني فلي القلاىخة

Stohrer ،3ليتػلى إجخاء السفاوضات تغ الصخف األلساني. 
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الخاصللللة  ،للللى السلللادة الخابعلللةالللللحي ُأدخلللل ت ،ويلفلللت إنتباىشلللا ىشلللا ىلللحا التعلللجيل
  ، كسللا وردت فللي السعاىللجة األلسانيللة . فالسللادة السللحكػرةبسعاملللة الجولللة األوثللخ رتايللة

فقج كان نز  تعجيليا.بعج  ،متيازاي التسشحو لليسغالحجازية، تسشح مسلكة الحجاز ونجج ا
أرض يعاملل مايلجخل ملغ  اصلالت   :  الحجازيلة ىلػالسادة فلي السعاىلجات األلسانيلة 

بقرج استيالوو أو  ول مغ الجولتيغ الستعاىجتيغ ومرشػتاتيا في بالد الجولة األخخى،
، وللشفذ السعاملللة التللي تتستللع ويللا  اصللالت أرض الجولللة إتللادة ترللجيخه أو مللخوره مشيللا
  أملللا فلللي مذلللخوع السعاىلللجة اليسشيلللة . 1 التلللي ملللغ نػتيلللا ،األوثلللخ رتايلللة ومرلللشػتاتيا

إن  اصللالت  ، تلللى الشحللػ التللالي:  بعللج التعللجيل ،السللادةصللبحت ىللحه األلسانيللة، فقللج أ
فللي دخػليللا إلللى بللالد الجولللة  ،أرض كللل مللغ الللجولتيغ الستعاىللجتيغ ومرللشػتاتيا تعامللل

فيسللا يتعلللق وتعيلليغ الخسللػم  ،األوثللخ رتايللة الجولللة معاملللة ،األخللخى وفللي خخوجيللا مشيللا
وبيللس  .2 لكسخكيللةوالزللخائب وأخللحىا والسحافطللة تلييللا وبخرللػص كللل السعللامالت ا

، مللغ ىلللحه شدللبة للحجللاز ونجلللج وبالشدللبة لللليسغالشطللخ تللغ مللجى اإلسلللتفادة الفعليللة، بال
 ،قترادية الستخلفلةاءي وشريا األول أو وشريا السعجل، في ضل األوضاع اإلسػ  ،السادة

، و رللخىا بالشدلبة للليسغ ،فلإن  لخص ألسانيلا تلللى تعلجيل ىلحه السلادة ،فلي كلال ال للجيغ
، كانللت تعصللي مللغ اإلىتسللام للحجللاز جل تلللى أن السانيللا فللي ذلللظ الحلليغيلل، وتزللييقيا

 أن ،وسللػف نللخى تشللج تشاولشللا للعالقللات التجاريللة .ونجللج أوثللخ مسللا كانللت تعصيللة لللليسغ
، ، نطلخاي للتييلخات الدياسليةىحه الشطخة قج شخأ تلييا تيييخ أثشلاء الحلخب العالسيلة الثانيلة

، مللغ تيييللخ فللي خارشللة التحالفللات والعالقللاتوماتختللب تلييللا  ،فللي أوروبللا التللي  للجثت
 .داخل أوروبا وخارجيا

                                                           
  Ebd.، 14.8.29.

 
- 

1
      

(.9( ٚنلُ )4أٔظه ْٕٔٛ ِّهٚع اٌّؼا٘كج، فٟ اٌٍّؽم١ٓ، نلُ )    
 
- 

2
      



 العالقات اليمنية األلمانية

61 

 

بعللث الللجكتػر كللارل راثيللشذ رسللالة مللغ ىللام ػرج إلللى وزارة  م30/8/1929وفللي 
، الللحي أشلللق تليللو لقللب ، أرفللق ويللا رسللالة، ُأرسلللت وػاسللصتو مللغ   راغللبالخارجيللة

ا أرفلق ويلا نلز السعاىلجة كسل ،لسلانياليسشيلة( ، إللى وزيلخ الخارجيلة األ)وزيخ الخارجية 
. وقج تخجسيا راثيشذ إلى اللية 1ذخت في جخيجة ) اإليسان(، التي نُ يتيةالدػفي  اليسشية 

في  الة  ،وأوجى استعجاده .وذكخ في رسالتو أنو يقخأ جخيجة اإليسان بانتطام .نجليديةاإل
 .2ا مشياالتي يشتدتي ،، للقيام بإرسال السقتصفاتةتجم وصػليا إلى وزارة الخارجي

 لللاوخة للللو  :م9/9/1929، وتلللاري  وقلللج ردت وزارة الخارجيلللة تللللى رسلللالة راثيلللشذ
، وأن مفعػليا م لية إياه بحن رسالة راغب قج ُسلِّست لػزيخ الخارجيةو  ،رسالتو ومخفقاتيا

 . 3، بعج أن ُأجخيت اإلتراالت في القاىخة ودبارةقج انتيى

وتلللاري   ،ماسلللية األلسانيلللة فلللي القلللاىخةوسلللا بعثلللت اللللػزارة رسلللالة إللللى البعثلللة الجولػ 
أولجت اللػزارة فلي رسلالتيا وقلج  .مخفقة ويا ندخة ملغ رسلالة راغلب ىلحه ،م14/9/1929

واستفدخت  .بعج أن تست اإلتراالت ودبارة ،بحن رسالة راغب قج انتيى مفعػليا :للبعثة
 .4بإجخاء السفاوضات ،ػيزاي رسسياي مغ   ػمتوإذا كان زبارة قج تلقى تفتسا 

ىلللي ت للللج الػاسللللع  ،وفلللي نفللللذ ىللللحه الفتلللخة كانللللت ىشللللاك  خرلللية يسشيللللة أخللللخى 
مغ البعثلة الجولػماسلية األلسانيلة فلي  ،ديذ أبابا. وفي رسالةالحي سافخ إلى أ ،الػاسعي

يطيلخ إسلع الػاسلعي  ،م9/10/1929وتلاري   ،إللى وزارة الخارجيلة األلسانيلة ،أديذ أبابا
: أنو مشح وقت قريخ وصلل إللى أديلذ سالة البعثة. فقج ورد في ر في الػثائق ألول مخة

وأنو قج  ،5 الذي  ت ج الػاسع وغ يحي الػاسعي، وىػ  أبابا مبعػث خاص لإلمام يحيى
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ىلػ أن  ،بحن س ب قجومو إللى الحبذلة، Prüferالجكتػر وخوفخ  ،أخ خ الدفيخ األلساني
يذلللل ػن مللللغ أن ، والبللللالغ تللللجدىع ثالثللللة آالف ندللللسة ،اليسشيلللليغ السقيسلللليغ فللللي الحبذللللة

، وأنللو  اليلاي يجلخي مفاوضللات رتايلة كافيلة، الدلفارة اإليصاليلة ىشلاك التختللى مرلالحيع
، تختيللب أوضللاع تتزللسغ فيسللا تزللسشتو ،بيللخض تقللج معاىللجة ،مللع الح ػمللة األثيػبيللة

ي غ   أي اإلمام   مام قج كلفو بإبال  الدفيخ وخوفخ بحنو اليسشييغ في الحبذة، وأن اإل
 .1لسانيا ويتسشى أن يتعدز الشذاو التجاري األلساني في بالدهمذاتخ الرجاقة أل

أرسلت البعثة الجولػماسية األلسانيلة فلي القلاىخة رسلالة إللى  م18/11/1929وفي 
 ،قلج تدللع رسلالة ملغ اإلملام يحيلى 2: بحن )الذي    زبارة(، أوليتيا فيياالخارجية وزارة

أن اإلمللام  ،نللو قللج فيللع مللغ رسللالة اإلمللاموأ ،يخ لخه فييللا بللحن مذللخوع السعاىللجة قللج وصلللو
السؤرخلللللللة فلللللللي  ،اليلللللللدال يشتطلللللللخ رد وزيلللللللخ الخارجيلللللللة األلسلللللللاني تللللللللى رسلللللللالة راغلللللللب

، لتقلػم إرسال اللخد تللى رسلالة راغلب إلييلا. وتخجػ البعثة مغ الخارجية م30/7/1929
قلاي كسا تخجػ أن يتزسغ اللخد اإل لارة إللى أنلو إذا كلان اإلملام مػاف ،بإرسالو إلى صشعاء

 ،فلإن الدلفيخ األلسلاني فلي القلاىخة م للف بإجخائيلا ،تلى إجلخاء السفاوضلات فلي القلاىخة
 .بسجخد تدلسية الح ػملة اليسشيلة لسشلجوبيا ،وأن الخارجية سػف تخسل لو تفػيزاي رسسياي 

 .3وفي األخيخ تخجػ البعثة إرسال التفػيس  االي كدباي للػقت

، مخفقلللة م21/11/1929فلللي تلللاري  وألحقلللت البعثلللة رسلللالتيا ىلللحه وخسلللالة أخلللخى 
وذكلخت البعثلة فلي رسلالتيا: أن  ،السػجية إلى زبارة ،وتخجسة ألسانية لخسالة اإلمام يحي

ة ل زبللار ، وأنللو تشللجما سللئاإلمللام يخ للب بالسذللخوع األلسللاني، مللع إدخللال التعللجيالت تليللو
تكللػن أوضللح الذللي    زبللارة أن ملكللو يخغللب فللي أن تسللا يقرللجه اإلمللام بالتعللجيالت  
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، وأن 1  م12/11/1928، التي تقلجت فلي   الخوسيةالسعاىجة مساثلة للسعاىجة اليسشية 
جللخاء خللالل الحللجيث معللو سللحل تللغ إم انيللة او  .زبللارة لللع يعللط تػضلليحاي أوثللخ مللغ ذلللظ

 يلث أن جسيلع  ،باتتبار أن ىحا ىػ مايخغب فيلو اإلملام ،السفاوضات في اليسغ نفديا
قلج تسلت فلي  ،عقلج معاىلجات وليغ الليسغ واللجول األخلخى الخاصلة ب ،السفاوضات الدلابقة

، ألنشلا جل الدفيخ رأيو في الخسالة بقػلو:   أرى أن ىحا األمخ صعب لليايلةويد .اليسغ
وتزليف الخسلالة أن زبلارة  .2  الياي ليذ لشا في اليسغ ال مسثل وال  تى ملػاشغ ألسلاني

. ء السفاوضللات فللي القللاىخةى إجللخاقللج ت للخ بعللج ذلللظ تللغ أملللو فللي أن يػافللق اإلمللام تللل
وزيلللخ اللللخد الجلللػاوي، اللللحي سللليػجو إللللى   تللللى ذللللظ يلللخى الدلللفيخ أن يذلللار فلللي وبشلللاءي 

 ،، إللللى أن الدلللفيخ األلسلللاني فلللي القلللاىخة سللليتػلى إجلللخاء السفاوضلللات3 الخارجيلللة راغلللب
. وفي نيايلة الخسلالة يذليخ الدلفيخ إللى ق اإلمام تلى إجخائيا في القاىخة خيصة أن يػاف

(، تزللسشت Bourse Egyptienسللالة قراصلة مللغ الجخيلجة السرللخية )خفلق بالخ أنلو ي
، تجشبلاي ألي   ال خيصانيلة تػاجلو صلعػبات، ويقتلخحمفاده أن السفاوضلات اليسشيلة  ،خ خاي 

 للػل الشػايللا األلسانيللة فللي اللليسغ، أن يقللػم ، كسللا فعللل بالشدللبة للسعاىللجة مللع  ،سللػء فيللع
بحن ألسانيلا تشلػي تقلج معاىلجة ملع الليسغ،  ،يصانيالحجاز، بإبال  السشجوب الدامي ال خ 

 .4التي تقجتيا مع مسلكة الحجاز ونجج ،مذاوية للسعاىجة

والسؤرخللللة فللللي  ،الللللػارد ذكخىللللا فللللي رسللللالة البعثللللة ،أمللللا رسللللالة اإلمللللام إلللللى زبللللارة
استلع رسالة زبارة ملع  (، فقج جاء فييا أن اإلمامم1929)ىل 1348جساد األول تام 13

، ملللع ملللو الجانلللب األلسلللاني، مذلللخوع مستلللاز، اللللحي قجن مذلللخوع السعاىلللجةقلللات، وأالسخف
 ،إدخال التعجيالت الالزمة تليو، وأنو قج تلع اإلترلال مبا لخة ولػزيخ الخارجيلة األلسلاني
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ومغ الستػقع وصػل الخد مشو. ويخجػ اإلمام أن ي ػن الدفيخ األلساني في القاىخة تلى 
 .1تلع وحلظ

ا إلللى وزارة الخارجيللة لػماسللية األلسانيللة فللي أديللذ أبابللوفللي وختيللة مللغ البعثللة الجو
فقللج ذكللخت  ، ضيللخ إسللع ت للج الػاسللع الػاسللعي مجللجداي.م9/12/1929األلسانيللة، وتللاري  

 ،ال ختية أن السبعػث اليسشي الخلاص، ت لج الػاسلع الػاسلعي، اللحي سليتػجو إللى القلاىخة
  وزارة الخارجيللة ، قللج شلللب مللغ البعثللة إبللالم11/12/1929فللي  ،تللغ شخيللق الحجيللجة

لدللفيخ األلسللاني فللي بحنللو أثشللاء مللخوره فللي اللليسغ ربسللا ي لللف بالتفللاوض مللع ا ،األلسانيللة
أنلو ملغ  ،وليغ الليسغ وألسانيلا. وتزليف ال ختيلة ،قامة تالقلات دولػماسليةالقاىخة،  ػل إ

 .2السشتطخ قخيباي أن تقام تالقات دولػماسية ويغ الحبذة واليسغ

أرسلللت وزارة الخارجيللة وختيللة إلللى البعثللة الجولػماسللية فللي وتلللى إثللخ ىللحه ال ختيللة 
ت للللج  ،، تعلسيللللا فييللللا بللللحن السبعللللػث اليسشللللي الخللللاصم14/12/1929، وتللللاري  القللللاىخة

ت للخ اللليسغ  ،م11/12/1929وتللاري   ،الػاسللع الػاسللعي، الللحي سيدللافخ مللغ أديللذ أبابللا
ويلجف إقاملة  ،لقلاىخةقج ي لف بلإجخاء مفاوضلات ملع الدلفيخ األلسلاني فلي ا ،إلى القاىخة

. وتسسلت الخارجيلة مزلسػن وخقيتيلا ىلحه تللى 3تالقات دولػماسلية وليغ الليسغ وألسانيلا
وذللللللظ وتلللللاري   ،فلللللي كلللللل ملللللغ لشلللللجن وروملللللا وبلللللاريذ ومػسللللل ػ ،الدلللللفارات األلسانيلللللة

م16/12/1929
4. 

، قلللجمت وزارة الخارجيلللة ملللحكخة إللللى م تلللب رئللليذ الجوللللة م17/12/1929وفلللي 
وتللللللللاري   ،قللللللللج ذكللللللللخ فللللللللي رده 5 دلللللللل ختيخ العللللللللام للسلللللللللظ اإلمللللللللامالذكللللللللخت فييللللللللا: أن  
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، أن م4/6/1929 السؤرخللة فللي، لللى رسللالة وزيللخ الخارجيللة األلسللانيت ،م30/7/1929
ملظ اليسغ مدتعج لعقج معاىجة صلجاقة وتجلارة ملع ألسانيلا، وأنلو يشتطلخ وصلػل مشلجوب 

لسلحكخة أنلو يف ا. وتزل، لعقلج السعاىلجةللى صلشعاءمفػض مغ ق ل الح ػمة األلسانيلة، إ
فػن  تػرر  ،وأن الدفيخ األلساني في القاىخة ،رسال مفػض إلى صشعاءاليس غ  الياي إ

 نقالي تغ زبارة، الحي ىػ محل ثقة اإلمام، أن ىشاك أمالي فلي أن يػافلق اإلملام ،قج ذكخ
مللغ أجللل اإلسللخاع فللي  ،. وأنللو ي للجو مللغ السشاسللبتلللى إجللخاء السفاوضللات فللي القللاىخة

تصاء الدفيخ فػن  تػرر تفػيزاي افن. ومخفق بالسحكخة التفػيس الخسلسي السػضػع، إ 
بللإجخاء السفاوضللات وتػتيللع السعاىللجة بللاأل خف األولللى، مللع رجللاء تقللجيع  ،لفللػن  للتػرر

 .1التفػيس إلى رئيذ الجولة لتػتيعو، وكتادتو بعج ذلظ إلى الخارجية

البعثلللللللة  وجيلللللللت الخارجيلللللللة رسللللللالة إللللللللى م17/12/1929وفللللللي نفلللللللذ التللللللاري  
 راغلللللب، مخفقلللللة وخسلللللالة وزيلللللخ الخارجيلللللة األلسلللللاني إللللللى   ،الجولػماسلللللية فلللللي القلللللاىخة
، ومخفقللة أيزللا بللالتفػيس الخسللسي للدللفيخ إي خىللارد فللػن  للتػر إليرللاليا إلللى   زبللارة

Eberhard Von Stohrer بإجخاء السفاوضات، بعج أن تلع تػتيعلو ملغ ق لل اللخئيذ ،
رجيلة فلي رسلالتيا: أنلو لليذ ىشلاك ملانع ملغ إبلال  السشلجوب . وقج ذكلخت الخا2األلساني

، الدامي ال خيصاني في القاىخة وخغبة ألسانيا فلي تقلج معاىلجة صلجاقة وتجلارة ملع الليسغ
 للارت إلللى مػافقتيللا تلللى اإلسللتجابة لخغبللة الح ػمللة اليسشيللة فللي أن تكللػن للعلللع. كسللا أ

يلللث مطيخىلللا. ولكلللغ إذا اتزلللح الخوسلللية، ملللغ    السعاىلللجة مذلللاوية للسعاىلللجة اليسشيلللة 
، ملللغ خلللالل السفاوضلللات أن رغبلللة الح ػملللة اليسشيلللة تذلللسل ملللاورد فلللي السلللادة األوللللى

تتللخاف روسلليا باسللتقالل اللليسغ وبح ػمللة اإلمللام، فإنللو تشللج ذلللظ الوللج أن يلتللدم الدللفيخ ا 
م14/8/1929السؤرخة في ، 3التي تزسشتيا رسالة الػزارة ،السفػض بالتػجييات

4 . 
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والسؤرخلة فلي  ،السػجية مغ وزيلخ الخارجيلة إللى   راغلب ،لة السخفقةوفي الخسا
م17/12/1929

،  تخيدللللسغ، قللللج تلقللللى وزيللللخ الخارجيللللة األلسللللاني الستللللػفى : أن. ورد1
( بدخور وأن تللظ م30/7/1929التي ضسشيا راغب في رسالتو )وتاري   ،تحيات اإلمام

وشل يلا إرسلال  ،ة صلجاقة وتجلارةستعجاد   ػمة اليسغ لعقلج معاىلجشت االخسالة قج تزس
مشجوب مفػض إلى صشعاء لعقلج السعاىلجة، وأن الح ػملة األلسانيلة تحسلف لعلجم تس شيلا 

ملللام تللللى إجلللخاء ولكلللغ فلللي  اللللة مػافقلللة السللللظ اإل .ملللغ تل يلللة شللللب الح ػملللة اليسشيلللة
 ،، فللإن الح ػمللة األلسانيللة سللتعيغ الدللفيخ الللجكتػر فللػن  للتػررالسفاوضللات فللي مرللخ

 .2السفاوضات مغ جان ياليقػم ب

لللى أرسلللت البعثللة الجولػماسللية األلسانيللة فللي القللاىخة رسللالة إ م30/1/1930وفللي 
ع الػاسلعي( وصلل إللى القلاىخة ق لل : بحن )الذي  ت ج الػاسلوزارة الخارجية، أوليتيا فييا

لة فيو الخسا توأنو لع يدر الدفيخ األلساني إال  في ذلظ اليػم، الحي كت  ،تخة مغ الدمغف
، وأن ىشللاك تشافدللاي وللليغ زبللارة والػاسللعي، فكلللل 3 رداءة الصقللذ كسلللا زتللع  وذلللظ بدلل ب

 .الخاصلة بعقلج السعاىلجة ،مشيسا يخغب في أن ي ػن ىػ السسثل لبالده فلي السفاوضلات
ة اللحي سليعػد فلي األيلام القليللة القادمل ،ويزيف الدفيخ أنو قلج أوضلح للذلي  الػاسلعي

بسجللخد مػافقللة اإلمللام  ،قللج ُفللػِّض بللإجخاء السفاوضللات   خأي الدللفي  ، بحنللو إلللى اللليسغ
 .4تلى إجخائيا في القاىخة

 ،بعللث القاضللي   راغللب رسللالة إلللى الللجكتػر كللارل راثيللشذ م7/2/1930وفللي 
أي في   الػاردة في رسالتو  ، ارة الدخيعة، ذكخ فييا: أنو، إضافة إلى اإلفي ىام ػرج

، الستعلقللللللة بإيزلللللللا ات وزيللللللخ الخارجيلللللللة م30/12/1929وتلللللللاري     رسللللللالة راثيللللللشذ
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وأنو يخيج ق ل . م17/12/1929 في مؤرخة ،فقج تدلع راغب رسالة مغ الػزيخ ،األلساني
خح  للػل ش يعللة السػقللف. ثللع يذلل ،، أن يعصللي لللخاثيشذ إيزللا اتأن يللخد تلللى الللػزيخ

 :راغب السػقف تلى الشحػ التالي
إرسللال مبعللػث إليشللا مللغ أجللل لقللج تقللجمشا إلللى وزيللخ الخارجيللة فللي وللخليغ وخجللاء  

بالشدلبة للدليج  لعجم وجػد مسثليغ لشا في الخلارج. نطخاي  ،تػتيع معاىجة الرجاقة والتجارة
فقللج ُبعللث وتكليللف لصباتللة ونذللخ بعللس الكتللب  ،السػجللػد  اليللاي فللي القللاىخة ،  زبللارة

التلللي  ،أي قلعلللة صلللشعاء ،القرلللخ فلللي صلللشعاء مدلللؤولوىلللػ  ،الجيشيلللة الديجيلللة القجيسلللة
م للف  خإبان   ع األتخاك. وىػ غيل ،ة للجار القجيسة لسحافطة صشعاءلوالسقاو ،زرتسػىا

وافخلخ ىلػ الذلي  ت لج الػاسلع،  ، سػاءي كانت رسلسية أو غيلخ رسلسية.بحية ميسة أخخى 
 .التللي نحتاجيللا لخللجماتشا ال خيجيللة ولسػاصللالتشا ،ُأرسللل مللؤخخاي إلللى الحبذللة لذللخاء البيللال

بللللحن  ،مللللع األسللللف الذللللجيج ،فة مبعللللػث. وقللللج تلسشللللا مللللؤخخاي وىللللػ أيزللللاي اليتستللللع برلللل
ػفلجيغ سك ،مغ ق ل  الشلاس فلي مرلخ كسلا فلي الحبذلة ،الذخريغ السحكػريغ قج اتُت خا

 .ارتكبللو صللحفيػن غيللخ مصلعلليغ ، وكنللو لخصللح ك يللخمبعللػثيغ مللغ شللخف الجولللة اليسشيللة
، وأن Cartus 1ػسكارت ، الديجأن تحاولػا مقاولة صا ب السعالي وشاءي تلى ذلظ أرجػ

 ،لقللج قخرنللا تكللخار رجائشللا للدلليج الللػزيخ األلسللاني فللي وللخليغ .يزللا اتُتقللجمػا لللو ىللحه اإل
تفاتيللة، سللػاءي الدللفيخ األلسللاني فللي أديللذ ، إلتسللام اإلبللحن يبعللث إليشللا بذللخز مفللػض

 .2 أبابا، أو أي  خز آخخ
وزارة إلللى  ،تللغ ميسللة كللل مللغ زبللارة والػاسللعي ،وق للل أن ترللل ىللحه السعلػمللات

كلللان قلللج اترلللل بالخارجيلللة  لللخز مرلللخي  ،الخارجيلللة األلسانيلللة، تلللغ شخيلللق راثيلللشذ
ففللي رسللالة تاجلللة مللغ وزارة  .معلػمللات مذللاوية وقللجم،  الجشدللية إسللسو صللالح الشجللار

: أن ، ذكلخت اللػزارةم18/2/1930وتلاري   ،الخارجية إلى البعثة الجولػماسية في القلاىخة
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أنو ال   زبارة وال ت ج الػاسع الػاسعي يس غ أن صالح الشجار قج اترل ويا وأوضح 
ي لللف مللغ ق للل اإلمللام يحيللى بللإجخاء السفاوضللات. فكالىسللا  زللخا إلللى القللاىخة لصباتللة 

وأن زبللارة يحلاول ملغ خللالل اللقلب اللحي يحسلللو )أميلخ القرلخ( أن يللػ ي  ،وتلب تخبيلة
شللي أوثللخ مللغ تعتللغ خلدائغ اإلمللام، فللي  ليغ أن وضيفللة أميللخ القرلخ ال  سدللؤولبحنلو ال

مغ خالل معخفتو باألوضلاع   كسا تفيج الخسالة   . ويخى الشجار رئيذ ور ة الريانة
فللللللي اللللللليسغ، أن تكليللللللف اإلمللللللام أل للللللج الذخرلللللليغ السػجللللللػديغ فللللللي القللللللاىخة بللللللإجخاء 

وأن اإلمللام للليذ مدللتعجاي إلوللخام معاىللجة صللجاقة  ،ىللػ أمللخ مدللتبعج تسامللاي  ،السفاوضللات
الللجليل تلللى ذلللظ ىللػ أن السفاوضلليغ اإليصللالييغ والللخوس قللج وتجللارة إال  فللي صللشعاء. و 

وبسلللا أن اإلملللام و  ػمتلللو للللجييع رغبلللة ملحلللة فلللي إقاملللة تالقلللات  .ذى لللػا إللللى صلللشعاء
فلللإن السرللللحة األلسانيلللة تقتزلللي  ،تجاريلللة ملللع ألسانيلللا، وتقلللجيع شل يلللات اسلللتيخاد ك يلللخة

اوض فلي صللشعاء. وللليذ فلي إرسللال وفللج ألسلاني للتفلل ،اإلسلتجابة الدللخيعة لخغبلة اإلمللام
. فلللػر تػتيلللع السعاىلللجة ،سلللتيخاد ملللغ ألسانيلللاك  لللظ فلللي أن اإلملللام سللليقجم شل يلللات اىشلللا

، أن الخارجيلللللة قلللللج أوضلللللحت للشجلللللار بلللللحن رسلللللالة وزيلللللخ الخارجيلللللة وتزللللليف الخسلللللالة
، قللللج تزللللسشت م17/12/1929  وتللللاري ،األلسللللاني، التللللي وجييللللا إلللللى القاضللللي راغللللب

، وأنيلا تللى ال تدلتصيع إرسلال وفلج إللى صلشعاء ة  اليلاي بحن الح ػملة األلسانيل ،إيزا اي 
ق اإلملام تللى استعجاد إلتصاء تفػيس لدفيخىا في القاىخة إلجخاء السفاوضات، اذا وافل

وأن الللػزارة بعللج ىللحا اإليزللاح التدللتصيع افن أن تخسللل وفللجاي إلللى  إجخائيللا فللي القللاىخة.
نيلا ال تدلتصيع أن تخسلل وفلجاي ، أاليسشيلة، ألي سل بولكغ إذا وججت الح ػمة  .صشعاء

إلى أي م ان آخخ غيخ صشعاء فإن األمخ متخوك ليا، في أن ت لغ الخارجيلة األلسانيلة 
زليف اللػزارة، تللى ضلػء السعصيلات الججيلجة. وت ،ليتع الشطلخ فلي األملخ ،ذلظ وػضػح

، رغع ارتكازىا تلى معخفتو الجيجة ل وضاع في صشعاء، إال أنو أن وجية نطخ الشجار
 لللجو أن اللللجافع وراء ماشخ لللو ىلللػ مايتػقعلللو ملللغ أربلللاح، كػسللليط تجلللاري، إذا تقلللجمت ي



 العالقات اليمنية األلمانية

69 

 

وأن الشجللار قللج ذكللخ بحنللو سلليدور مقللخ البعثللة  ،الح ػمللة اليسشيللة بصل يللات اسللتيخاد ك يللخة
، ليشلللاقر معيلللا وجيلللة نطلللخه ىلللحه. للللحا تخجلللػ م27/2/1930 ، فلللياأللسانيلللة فلللي القلللاىخة

نفلذ السػقلف السػضللح أتلاله، اللحي شخ تللو وزارة الخارجيلة ملغ البعثلة اسللتقبالو وشلخح 
 .1الخارجية

 ،تلى رسالة الخارجية ىحه ،م27/2/1930وتاري   ،وكان رد الدفيخ فػن  تػرر
قلج  ،سلتشتاجاي سلسي. ويس لغ أن يدلتشته السلخء مشلو إسللػبو الخ ، رغلع أرداي متدساي باإلنفعال

للقيللام وللجور  فدللياي ن ُىيللئقللج  ىللػ أن الدللفيخ كللان كسللا ي للجوالي للػن بعيللجاي تللغ الحقيقللة. و 
ت ىللحه و للعخ أن ماشخ للو صللالح ال ،السفللاوض تللغ الصللخف األلسللاني شجللار سللػف يفللػِّ

. ولعلللل   زبلللارة وت لللج الػاسلللع الػاسلللعي قلللج سلللاتجا تللللى تييئلللة السشلللاخ الفخصلللة تليلللو
ا أن سللطشي ،إلجلخاء السفاوضلات فلي القلاىخة ،لجى البعثة الجولػماسلية االلسانيلة ،الشفدي

سػف يخغع اإلمام في  ،ار األلسان تلى إجخاء السفاوضات في القاىخة أو في وخليغإصخ 
ملللادام  ،نيايلللة األملللخ تللللى تفلللػيس أ لللجىسا بلللإجخاء السفاوضلللات تلللغ الجانلللب اليسشلللي

 .إلرسلال مفلاوض ملغ صلشعاء ،حسلل اإلملام نفقلات إضلافيةتوللغ ي ،في القلاىخة مػجػداي 
: فيػ شالب لع الشجار وبسعلػماتو تغ اليسغفقج  اول الدفيخ في رده أن يذ ظ وشداىة 

، وتخكيا ىي وشفليا ،. تدوج بامخأة ألسانية وأخحىا إلى القاىخة ثع تخلى تشيايشو دراستو
جسعلت ليلا ملغ أىلل  ،لػال ت ختات ،وماوانت لتدتصيع أن تعػد إلى ألسانيا المعيغ ليا.

قللام وللخ الت إلللى  وقللج ،وللل ي للير تالللة تلللى والللجه ،الخيللخ. وىللػ لللع يسللارس أي تسللل
أي الشجلار   وللع ي تدلب  ،يعسل في التجارة ،سسو أنيذ با اذخز اكسخافق ل ،اليسغ

ي اإلملام إللى القلاىخة قلقلاي. وىلحا وقلج سل ب للو قلجوم مبعلػثَ    في اليسغ أيلة خ لخة تلحكخ،
 تلى يتدلشى للو الطيلػر  ،مايفدخ محاولتو التقليل مغ أىسيلة زبلارة والػاسلعي وم انتيسلا

التلي تشلػي التعاملل  ،وربسا ي لػن ملغ الح سلة إيزلاح  قيقلة الشجلار للذلخكات .وال خوز
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ا يتعللق وتسثيليلا فلي فيسل ،ومغ السؤسف أن الذلخكات األلسانيلة تتعاملل دون  لحر .معو
واليس لغ أن لع يد ق لو القيام وشذاو تجلاري  وتلى أي  ال فإن الشجار  ولجان الذخق.

 .1 األلسانيةكسسثل للذخكات  ،نشرح بالتعامل معو

ى حا  اول الدفيخ فلػن  لتػرر أن ييلد ماتخكلو الشجلار للجى وزارة الخارجيلة ملغ 
سللتعجاد ضللسشي إلتلادة الشطللخ فللي مػقفيللا فللي رسللالة الخارجيلة مللغ ا ت، وماوللجاإنصباتلا

إرسلال مشلجوب إللى صلشعاء، إذا اقتزلى األملخ وكم انيلة  ،مغ مدحلة م ان السفاوضلات
 ح ال جاية.وىػ ماتارضو الدفيخ مش ،ذلظ

 ،رسلللالة إللللى وزارة الخارجيلللة ،ملللغ ىلللام ػرج ،بعلللث راثيلللشذ م10/3/1930وفلللي 
التلي  ،م7/2/1930وتلاري   ،2أرفقيا وتخجسة ألسانية للخسالة السػجية إليو مغ   راغب

وتحويللج رغبللة اللليسغ فللي إجللخاء  ،تزللسشت معلػمللات تللغ ميسللة كللل مللغ زبللارة والػاسللعي
 م.وسا تقج ،3السفاوضات في صشعاء

إلللى وزارة  ،السػجيلة للخاثيشذ ،وتللى إثلخ وصلػل التخجسلة األلسانيلة لخسلالة راغلب
 ،التللي قللجميا صللالح الشجللار وأوللجتيا رسللالة راغللب ،وتلللى ضللػء السعلػمللات ،الخارجيللة

وربسلا أيزلاي تحلت تلحثيخ  ،وبشاءي تلى إلحاح اليسغ تللى إجلخاء السفاوضلات فلي صلشعاء
إتخلللحت وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة تلللجة خصلللػات: رسلللالة الدلللفيخ فلللػن  لللتػرر السشفعللللة، 

أوالىللا السػافقللة تلللى إجللخاء السفاوضللات فللي صللشعاء. ثللع تكليللف الدللفيخ األلسللاني فللي 
وجالي تغ الدلفيخ  ،وتسثيل ألسانيا في تلظ السفاوضات ،Prüferالحبذة، الجكتػر وخوفخ 

ثللع  لقللاىخة،قللج ُأرسللل لفللػن  للتػرر إلللى االللحي كللان  ،فللػن  للتػرر، مللع سللحب التفللػيس
 .ر بإيقاف محادثاتو مع   زبارةإبال  الدفيخ فػن  تػر 
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للللى رداي ت ،م24/3/1930وتلللاري   ،ففلللي رسلللالة ملللغ وزارة الخارجيلللة إللللى راثيلللشذ
 ،، شل ت الخارجية مشو إبال  الد ختيخ العلام لإلملامم10/3/1930رسالتو السؤرخة في 
خللاص، وأنللو سلليتع بحللث إم انيللة تلللى محتػيللات رسللالتو باىتسللام  بحنللو قللج تللع اإلشللالع

 .1في إرسال مشجوب مفػض إلى صشعاء ،ستجابة لخغبة الح ػمة اليسشيةاإل

ولللشفذ التلللاري   ،فلللي أديلللذ أبابلللا ،وفلللي رسلللالة ملللغ الخارجيلللة إللللى الدلللفيخ وخوفلللخ
سلي لغ  ،فلػن  لتػرر ،م، تع إبال  وخوفخ بحن الدفيخ األلسلاني فلي القلاىخة24/3/1930

. وأرفقت الػزارة وخسالتيا ندخة  زبارة، نطخاي للطخوف السدتججةبإيقاف محادثاتو مع  
 .2السػجية إلى راثيشذ ،مغ التخجسة األلسانية لخسالة   راغب

، افنفة ، تلى رسالة الدفيخ فػن  تػررم25/3/1930وفي رد الخارجية وتاري  
  زبلارة ملع  وليجلة التخللػ ملغ الجفلاف، إيقلاف مبا ثاتلو ،الحكخ شل ت الخارجية مشلو

. كسلا أرفقلت الخارجيلة وخسلالتيا ندلخة وكتادة وثيقة التفػيس، التي كانت قج ُأرسلت للو
السػجيلللة إللللى راثيلللشذ، مؤكلللجة للدلللفيخ بلللحن  ،ملللغ التخجسلللة األلسانيلللة لخسلللالة   راغلللب

تتفللق فللي جػىخىللا مللع  ،،  للػل زبللارة والػاسللعيسعلػمللات التللي تزللسشتيا رسللالة راغللبال
 .3تي قجميا صالح الشجار إلى الػزارةالسعلػمات، ال

وتللللاري   ،وفللللي مللللحكخة مدللللتعجلة مللللغ وزارة الخارجيللللة إلللللى م تللللب رئلللليذ الجولللللة
التي وجييا  ،أن وزيخ الخارجية األلساني كان في رسالتو :ذكخت الػزارة م25/3/1930

بلحن إرسلال مشلجوب إللى صلشعاء للتفلاوض  ، قلج أوليلو للد ختيخ العام للسلظ اإلمام يحي
وللع يلخد الدل ختيخ  .السفاوضلات فلي القلاىخة خ وارد افن، واقتخح تليو أن ُتجلخى خ غيأم

، الحي يعسل فلي ولكشو شلب مغ الجكتػر راثيشذ .العام تلى وزيخ الخارجية  تى افن
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سلائل، شللب مشلو أن يصلخح مجلجداي قتراد العالسي ويام ػرج ويتبلادل معلو الخ أر يف اإل
بحن تعقج السفاوضلات  ،اإلمام يحي ،، رغبة السلظية، برفة  خرتلى وزيخ الخارجية

ن الح ػمة اليسشية لليذ للجييا مفاوضلػن مؤىللػن، يس لغ إرسلاليع ، وذلظ ألفي صشعاء
بللحن  . وقللج تللع إتصللاء تػجيللو للدللفيخ، فللػن ا للتػرر، فللي القللاىخة،للتفللاوض فللي القللاىخة

، التلي كانلت قلج فػيسوأن يعيج وثيقة الت ،يتػقف تغ إجخاء أية محادثات مع   زبارة
 ،فإنللو مللغ السيللع تقللج معاىللجة معللو ،قترللادية مللع اللليسغُأرسللت لللو،  ونطللخاي لعالقاتشللا اإل

 ،ىلي تكليلف الدلفيخ فلي الحبذلة ،ولعل أسيل شخيقة وأفزليا .1 في أسخع وقت مس غ
بح لللع  ،فيلللػ مؤىلللل للتفلللاوض معيلللا فلللخ، بالتفلللاوض ملللع الح ػملللة اليسشيلللة.اللللجكتػر وخو 

بالسحكخة وثيقلة التفلػيس لللجكتػر وخوفلخ، بلإجخاء  وأرفقت الػزارة. 2العخبية معخفتو باللية
ملع رجلاء تقلجيع  ،السفاوضات مع مسلكة اليسغ والتػتيع تلى السعاىجة بلاأل خف األوللى

 .3لتػتيعيا وكتادتيا بعج ذلظ إلى وزارة الخارجية ،الػثيقة إلى رئيذ الجولة

 curtلللى الللجكتػر كللػرت وخوفللخ وجيللت الخارجيللة رسللالة إ م15/4/1930وفللي 

Prufer سلللفيخ ألسانيلللا فلللي الحبذلللة، أوليتلللو فييلللا بحنلللو قلللج ُكلِّلللف بسيسلللة التفلللاوض ملللع ،
وبلللالتػتيع تللللى السعاىللللجة  ، لللػل تقلللج معاىلللجة صلللجاقة وتجلللارة ،مسثللللي مسلكلللة الللليسغ

، بلالليتيغ وأرفقت وخسالتيا وثيقة التفػيس الخسسية ومذخوع السعاىجة .باأل خف األولى
كسلا أرفقللت بالخسلالة أيزللاي مخفقلات أخللخى، تعصلي صللػرة كاملللة   العخبيلة واأللسانيللة   

 وىي : ،تغ خلفية السػضػع
، تدللللللللتعخض التصللللللللػرات م28/5/1929مللللللللحكخة تػضلللللللليحية، مؤرخللللللللة فللللللللي   -

 والسخاسالت الخاصة بسػضػع السعاىجة .
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 وق، ندللخة مللغ رسللالة   راغللب السػجيللة إلللى وزيللخ الخارجيللة األلسللاني الدللا  -
 .م4/6/1929مؤرخة في  ،وندخة مغ الخد تلييا ، تخيدسغ

وتلللللللاري   ،ندلللللللخة ملللللللغ تقخيلللللللخ البعثلللللللة الجولػماسلللللللية األلسانيلللللللة فلللللللي القلللللللاىخة  -
 .،  ػل  جيث دار مع زبارةم25/7/1929

دارت وليغ الدلفيخ  ،مغ البعثة،  لػل محادثلات أخلخى  ،ندخة مغ تقخيخ آخخ  -
 .م21/11/1929، مؤرخة في األلساني فػن  تػرر وبيغ   زبارة

 ة.الدػفييتي  تخجسة ألسانية للسعاىجة اليسشية   -
م، يتزلسغ 9/10/1926، وتلاري  ندخة مغ تقخيلخ للدلفارة األلسانيلة فلي روملا -

 .  اإليصاليةستعخاضاي لسػاد السعاىجة ا

لسلا كلان الذلي  الدليج   زبلارة قلج ذكلخ   وقج أوضلحت اللػزارة فلي رسلالتيا: بحنلو
، يخ في القلاىخة بحنلو م للف ملغ ق لل اإلملام يحلي بالتفلاوض ملع البعثلة الجولػماسليةللدف

يللف ، فقللج تللع تكل1 مجخيللات األمللػر تلللى، وأضيللخ أنللو مصلللع تسامللاي بيلخض تقللج معاىللجة
وُأرسللل إليللو تفللػيس  ،بالتفللاوض ،قتللخاح الدللفيخ نفدللوالدللفيخ فللػن  للتػرر، وشللاءي تلللى ا

وتلع اللخد تللى  .ع تلى السعاىجة باأل خف األوللىيخػلو ذلظ، كسا يخػلو التػتي ،رسسي
م، التلللي شللللب فييلللا، وتكليلللف ملللغ 30/7/1929، السؤرخلللة فلللي رسلللالة الدللل ختيخ العلللام

مللللغ ق للللل الح ػمللللة األلسانيللللة، إلللللى صللللشعاء، إلجللللخاء  ،مفللللػض خللللاص اإلمللللام، إرسللللال
،  Curtiusمللغ ق للل وزيللخ الخارجيللة األلسللاني، كػرتيللػس ،تللع الللخد تلييللا ،السفاوضللات

ليدلللت مللللع اللللخد ىللللػ أن الح ػملللة األلسانيلللة   وكلللان مزلللسػن  .17/12/1929وتلللاري  
األسللللللف فللللللي وضلللللللع يدللللللسح ليلللللللا بإرسللللللال مفلللللللػض خللللللاص إللللللللى صللللللشعاء، إلجلللللللخاء 

بللإجخاء  ،أن تكلللف سلفيخىا فللي القللاىخة ،إذا وافلق اإلمللام ،، ولكشيللا مدللتعجة2 السفاوضلات
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ي رسلالة مشلو إللى اللجكتػر ف ،وبعج أن أوضح الد ختيخ العام لإلمام .السفاوضات ىشاك
، الحي كان ق ل ذلظ في أديلذ أبابلا راثيشذ، بحنو ال   زبارة وال ت ج الػاسع الػاسعي،

م لللللف بالتفللللاوض، وأن الح ػمللللة اليسشيللللة تكللللخر شل يللللا بإرسللللال مشللللجوب مفللللػض إلللللى 
نلو ليدلت ىشلاك إذا كشا نخغب فعالي في تقج معاىلجة ملع الليسغ، فإ ،وجا لشا أنو،  صشعاء

. 1 ، وكرسلال مشلجوب إللى صلشعاءيقة أخخى، غيلخ اإلسلتجابة لصللب الح ػملة اليسشيلةشخ 
يجللب أن تكلللػن قليللللة : أن مػادىلللا خسللالة مال طلللات  لللػل السعاىللجة، وىللليثللع تصلللخح ال

. وأن السذخوع السخسل ىػ مذلخوع مساثلل وصياغتيا تامة. دون الجخػل في التفاصيل
وليغ ألسانيلا ومسلكلة الحجلاز ونجلج،  ،م22/4/1929في صييتو للسعاىلجة السعقلػدة فلي 

كسا ذكلخت الخسلالة أن مذلخوع  ا،، وتعجيل السادة الخابعة.ماتجا بعس التيييخ في األلف
وأن تلللى  ،تللغ شخيللق   زبللارة ،السعاىللجة ىللحا قللج سلل ق إرسللالو إلللى الح ػمللة اليسشيللة

ىللجة فللي بللحن السعا ،، تشللج إجللخاء السفاوضللاتتػر وخوفللخ أن يػضللح للجانللب اليسشلليالللجك
أن تتزللسغ السعاىللجة  ، للج ذاتيللا تعشللي اإلتتللخاف بللاليسغ، إال أنللو مخللالف لعللادة ألسانيللا

ليحا فإنشا نحسف لعلجم الشلدول  ػل اإلتتخاف بالجولة السعاىجة، أو ذكخ  جودىا،   نراي 
. وكضلافة إللى مػضلػع اإلتتلخاف والحلجود، 2 تشج رغبة اليسشييغ بالشدبة ليحا السػضلػع

الخوسلية، ىشلاك رغبلة أخلخى ت لخ   لسادة األولى مغ السعاىجة اليسشية وىػ ماتزسشتو ا
تشيا اليسشيلػن، وىلي اللشز تللى خزلػع كلل ملغ رتايلا اللجولتيغ الستعاىلجتيغ للقزلاء 

. وبسللا أن ألسانيللا تشللج لللة األخللخى، فللي  الللة إقللامتيع فييللاوالقللػانيغ الدللارية فللي ولللج الجو 
خانييغ ضلللساناي خصيلللاي بإتفلللاء السلللػاششيغ تقلللج معاىلللجتيا ملللع إيلللخان، قلللج شل لللت ملللغ اإليللل

األلسان مغ الخزػع للقزاء والقػانيغ الدارية ىشاك، فإن الح ػمة األلسانية التدلتصيع 
ولعللللو ملللغ الح سلللة أن يػضلللح ليلللع بلللحن السعاىلللجة تزلللع  .أن تدلللتجيب لخغبلللة اليسشيللليغ

يس لغ بحثيلا فلي أساساي تاماي للتعاون وللعالقات، أما التفاصيل والقزلايا الجدئيلة، فإنلو 
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وقلللت ال لللق. وتزللليف اللللػزارة فلللي رسلللالتيا أنلللو لللليذ ىشلللاك ملللانع ملللغ إشلللالع سلللفيخي 
التلي تخغلب ألسانيلا فلي  ،بذل ل تلام ،وخيصانيا وكيصاليلا تللى مزلسػن مذلخوع السعاىلجة

ذلليخ لسعقللػدة مللع مسلكللة الحجللاز ونجللج. وتوالللحي يذللابو السعاىللجة ا ،تقللجىا مللع اللليسغ
، فلي نرليا العخبلي ،و يس لغ إدخلال تعلجيالت تللى السعاىلجةالخسالة فلي نيايتيلا إللى أنل

 .1. أما الشز األلساني فال وج مغ إبال  الػزارة مدبقاي بحي تعجيلفي األلفا، فقط
وبيحه الخسالة ومخفقاتيا ي ػن الجكتػر وخوفخ قج ُكلِّف رسسياي بإجخاء السفاوضلات 

مللغ  ،لقللة بسػضللػع السعاىللجةوتدلللع وثيقللة التفللػيس الخسللسية مللع جسيللع األلػليللات الستع
 وثائق ومخاسالت وتقاريخ.

 ،فقلللج رد تللللى رسلللالة الخارجيلللة ،فلللػن  لللتػرر ،أملللا الدلللفيخ األلسلللاني فلللي القلللاىخة
م، للللع يدلللتصع فييلللا أن 25/4/1930وخسلللالة فلللي تلللاري   ،م25/3/1930السؤرخلللة فلللي 

خور  قلاي إنشلي مدلذات الصابع الجاد، وقلج جلاء فييلا:   يخفي مذاتخ األلع وراء ىباراتو
وتحػيلكع مػضػع السفاوضلات ملع الليسغ إللى الدليج وخوفلخ. فقلج ويشلت السفاوضلات ملع 
الحجللاز أن التفللاوض مللع ىللؤالء الشللاس للليذ فيللو أيللة متعللة،  يللث اليفيللع السللخء ليللتيع 

ومللللع ذلللللظ الوللللج مللللغ  2 واليدللللتصيع بدلللليػلة أن يتعامللللل مللللع ش يعللللتيع ومدللللتػى فيسيللللع
 تػضيح نقصتيغ :

خلارج ، شالسا أنو يدلتبعج إجلخاء مفاوضلات 3 أن نليث وراء اإلمام  ىل مغ الح سة -1
إنشي أدرك أن إقاملة تالقلة مشطسلة ملع الليسغ سلتحقق لشلا دون  لظ مدايلا صشعاء.  

. ولكللللغ  لللخيصة أن ي للللػن أللسانيلللا تسثيللللل 4 اقترلللادية، أوثللللخ مسلللا سللللتحققو لإلملللام
 فيل ىحا أمخ مس غ ن .دولػماسي في اليسغ
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تشجما يدسع بحن اإلمام استصاع أن يجعل ألسانيا العطسى  ،غ سعػدو ماذا سيقػل ا -2
فلي  ليغ أنلو كلان تليلو أن يبعلث  .إلجخاء السفاوضلات ،تخسل مسثليا إلى صشعاء

بحنلو الولج ملغ التعاملل  ،مدتذاره إلى القاىخة للتفاوضن أللغ يػللج ىلحا األملخ قشاتلة
 .1 ء الشاس الستذ كةمعشا تعامالي أوثخ  جةن إنكع تعخفػن بالصبع ش يعة ىؤال

ىي  ،بحن أفزل وسيلة لجعل اإلمام يتجاوب مع ألسانيا ،ثع يع خ الدفيخ تغ رأيو
فللللتح قشرلللللية ألسانيللللة فللللي الحجللللاز، وأنللللو دون إيجللللاد تسثيللللل دولػماسللللي، سللللتبقى 

 .2السعاىجة مع الحجاز ومع اليسغ تجيسة الججوى 

أو مدػدة  ،خاي داخلياي ، ت جو كسا لػ كانت تقخيم1/5/1930وفي وثيقة مؤرخة في 
، وغيلخ محلجدة فييلا الجيلة السخاَشبلة الدلفيخ فلػن  لتػرر، افنفلة اللحكخ رد تلى رسلالة

التللي وردت فللي رسللالة  ،وال الجيللة السخاِشبللة، ولكشيللا فللي مجسليللا ت للجو رداي تلللى افراء
التللللي جعلللللت ألسانيللللا تقتشللللع بإرسللللال  ،فللللػن  للللتػرر. فقللللج تزللللسشت تػضلللليحاي للس للللخرات

وضلحت أنلو لليذ للجييا مفلاوض ى صلشعاء، وىلي: أن الح ػملة اليسشيلة قلج أمفاوض إلل
ونطلخاي للطلخوف ال جائيلة فلي القلاىخة، أو إللى أي م لان أخلخ .  س غ إرسالو إللى مؤىل ي

يس لللغ ترلللجيقة. أملللا الحجلللاز  ،ملللغ ق لللل الح ػملللة اليسشيلللة ،صلللشعاء فلللإن ىلللحا التػضللليح
وللل لقللج كانللت   ػمللة الحجللاز  ،لمشللح وقللت شػيلل ،فلللجييا تالقللات مللع القللػى األوروبيللة

. وللجى الحجلاز مسثلل 3التي وقعلت تللى معاىلجة فخسلاي ،الدابقة وا جة مغ الح ػمات
وليللحا لللع ي للغ يػجللج سلل ب يجعللل   ػمللة الحجللاز ترللخ تلللى  .فللي القللاىخة مشللح سللشػات

ع يدلل ق ليللا أوللجاي أن . والحقيقللة أن   ػمللة اللليسغ لللإرسللال مفللاوض مللغ ق لشللا إلللى جللجة
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وقج أجخت مفاوضاتيا ملع األتلخاك واإليلخانييغ فلي صلشعاء  .ضاي إلى أي ولجأرسلت مفاو 
 .1 ول إن السفاوضيغ ال خيصانييغ أنفديع قج ذى ػا إلى صشعاء أوثخ مغ مخة .أيزاي 

وتػتيع دي ىلاز  ،م رفع القدع الدياسي وػزارة الخارجية محكخة24/5/1930وفي 
De Haas،  ،زيخ الخارجية كلان قلج وجلو رسلالة: أن و أوضح فيياإلى وزيخ الخارجية، 

اإلملام يحلي، القاضلي   راغلب،  ،إلى الد ختيخ العلام للسللظ ،م17/12/1929وتاري  
بللحن الح ػمللة األلسانيللة ليدللت  اليللاي فللي وضللع يدللسح ليللا بإرسللال مفللػض  ،أوليللو فييللا

، فللي  الللة مػافقللة ، ولكشيللا مدللتعجةللتفللاوض  للػل تقللج معاىللجة ،خللاص إلللى صللشعاء
وأن  ،، أن تفػض سفيخىا وتسثيليلاتلى إجخاء السفاوضات في القاىخة السلظ يحيجاللة 

كتػر راثيلشذ ولكشلو شللب ملغ اللج ، تلى افن ،الد ختيخ العام لع يلخد تللى تللظ الخسلالة
بلحن تخسلل الح ػملة  ،اإلملام يحلي ،رجاء السلظ ،إبال  وزيخ الخارجية، برفة  خرية

ح ػملة اليسشيلة لليذ للجييا مفلاوض مؤىلل، يس لغ ألن ال ،األلسانية مفػضلاي إللى صلشعاء
يحتللػي  ،إرسللالو إلللى القللاىخة. وقللج تللع إرسللال تػجيللو إلللى الدللفيخ وخوفللخ فللي أديللذ أبابللا

تلللى السعلػمللات والتػجييللات الالزمللة، مللع مذللخوع معاىللجة صللجاقة وتجللارة ولليغ اللليسغ 
الد ختيخ العام، وألسانيا ووثيقة التفػيس. وال وج افن مغ تػجيو خصاب مغ الػزيخ إلى 

ومخفللق بسللحكخة  .إلبالغللو قللخار الح ػمللة األلسانيللة بإرسللال مفللػض إلللى صللشعاء ،راغللب
 .2القدع الدياسي مذخوع الخصاب باللية العخبية

: أن الح ػملللة 3م26/5/1930وىلللػ ملللؤرخ فلللي  ،وقلللج تزلللسغ مذلللخوع الخصلللاب
فللػق العللادة  بإرسللالو مفللػض ،اإلمللام يحللي ،األلسانيللة قللج اسللتجاوت لخغبللة جاللللة السلللظ

إلجللخاء السفاوضللات  للػل معاىللجة الرللجاقة والتجللارة، وأنللو قللج تللع تكليللف  ،إلللى صللشعاء
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، الدفيخ األلساني في أديذ أبابا الجكتػر كػرت وخوفخ بالدفخ ليحا اليخض إلى صشعاء
، تشج إيرال ىحه الخسالة ، إستقبال وخوفخ استقباالي شيباي واتتساد كلل ملا ويخجػ الػزيخ
 .1الح ػمة األلسانية  يصخ و باسع

تللع إتللجاد رسللالة بالليللة العخبيللة، مػجيللة مللغ الللخئيذ األلسللاني،  ونفدللالػقللت وفلي 
، ي ليللو فييللا قللخار ألسانيللا 2م5/6/1930إلللى اإلمللام يحللي، مؤرخللة فللي  ،فللػن ىشللجن ػرج

التلللي كلللان قلللج بعثيلللا إللللى  ،وىلللي رد تللللى رسلللالة اإلملللام .بإرسلللال مفلللػض إللللى صلللشعاء
وػاسلللصة اللللجكتػر فلللايذ، الدلللفيخ الدلللاوق م، 1927فلللي ف خايلللخ تلللام  ،اللللخئيذ األلسلللاني

 .3أللسانيا في الحبذة

م بعلللللث اللللللجكتػر وخوفلللللخ وختيلللللة ملللللغ أديلللللذ أبابلللللا إللللللى وزارة 31/5/1930وفلللللي 
د فييللللا تللللاري  سلللللفخه إلللللى صللللشعاء ،الخارجيللللة االلسانيللللة فللللي تلللللاري   ،ت لللللخ تللللجن ، لللللج 

صية إلى تشػان الديج ولخايذ م . وشلب مغ الخارجية إرسال خصاب التػ 11/6/1930
م. 16/6/1930تػقلع أن يرلل فلي تللاري   يلث ي ،فلي تلجن ،Brice Bennettوشلت 

 .4صصحاب متخجع البعثة معو إلى صشعاءوسا شلب السػافقة تلى ا

تللللغ شخيللللق  ،م كت للللت وزارة الخارجيللللة رسللللالة للللللجكتػر وخوفللللخ5/6/1930وفللللي 
فلي تلجن، أرفقلت ويلا  ،Cory Brotherتللى تشلػان  لخكة كلػري ولخذر  ،ولخايذ وشلت

السػجللو  ،وخصللاب وزيللخ الخارجيللة ،السػجللو إلللى اإلمللام يحللي ،خصللاب الللخئيذ األلسللاني
، جلاء فييلا: أن وزارة رسلالة ملغ الخارجيلة إللى ولخايذ وشلتإلى القاضي   راغب، ملع 

سع الدفيخ األلساني في أديلذ أبابلا، اللجكتػر جية تتذخف بإرسال رسائل معشػنة باالخار 
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م تقخيبلاي، وتخجلػ الخارجيلة ملغ 16/6/1930خ، الحي سيرل إللى تلجن فلي تلاري  وخوف
،  لاوخة ل لخايذ وشلت إللى اللجكتػر وخوفلخ والتعلاون معلو وخايذ وشلت تدلليع ىلحه الخسلائل

 .1ذلظ مدبقاي 

ة، مؤرخلة فلي وقج تع الخد تلى وختية اللجكتػر وخوفلخ الدلابقة و ختيلة ملغ الخارجيل
ل السصلػبلة إللى ولخايذ وشلت فلي لخارجية ستبعث بالخسلائ: أن ام، جاء فييا6/6/1930

أي   . وأنيلللا م7/6/1930 شجرية، وذللللظ فلللي تلللاري  ، بال خيلللج الجلللػي، ت لللخ اإلسلللتلللجن
 .2صصحاب وخوفخ لستخجع البعثة معو إلى صشعاء  مػافقة تلى االخارجية 

  راغلب، مػجيلة إللى وزيلخوتلقت وزارة الخارجية بعج ذلظ رسالة ملغ القاضلي  
السؤرخللة فلللي  ،، يعلسللو فييللا بحنللو اسللتلع رسللالتوم15/5/1930مؤرخللة فللي ، و الخارجيللة

وأن الح ػملللللة اليسشيلللللة كانلللللت تتسشلللللى أن تدلللللتجيب لخغبلللللة الح ػملللللة  م،17/12/1929
للللػ كلللان للللجييا مسثللللػن فلللي القلللاىخة أو فلللي غيخىلللا. وأن الح ػملللة اليسشيلللة قلللج  ،األلسانيلللة

ولكلغ الطلخوف ملع  ،رسلال مفلػض إللى ولخليغفكخت فلي تل يلة رغبلة ألسانيلا،  تلى فلي إ
. الكافيللة مللغ التصللػراألسللف لللع تدللسح وللحلظ. فػضللع الح ػمللة اليسشيللة لللع ي لللغ الجرجللة 

بلحن  ،، ملظ الليسغكلفشي سيجي صا ب الجاللة اإلمام لقجويزيف راغب في رسالتو:  
عقللج وأن أرجللػ مللغ معللالي ع أن تتكخمللػا بإرسللال مفللػض ل ،أنقللل إلللي ع اتتللحار   ػمتشللا

بلحن ي للغ  ،بذ ل خلاص ،. كسا أن اإلمام قج كلفو3 معاىجة صجاقة وتجارة ويغ الجولتيغ
غبللة فلي تل يلة مايتصلبللو بللحن تقلج السعاىلجة إنسللا ىلػ تتلػيه للخ  ،وزيلخ الخارجيلة األلسلاني

 فلللي م لللجئياي . أملللا ملللا تللجا ذللللظ فلللإن جاللتلللو يؤكلللج بللحن تػتيلللع السعاىلللجة ي للق الذلللعػب
 .4تكػن وجاية لعالقات تتعدز في كل السجاالت ،لتحسيذ تالقات رسسية
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يو أن الد ختيخ ورد ف ،م ُقجم تقخيخ داخلي إلى وزيخ الخارجية20/6/1930وفي 
، القاضي   راغلب، قلج بعلث تلغ شخيلق اللجكتػر راثيلشذ رسلالة إللى العام لسلظ اليسغ

ل مفللػض وتكليللف مللغ ملللظ اللليسغ، إرسللا ،الللػزيخ، مخفقللة تخجستيللا، يخجللػ فييللا مجللجداي 
، غيلخ الػاضلح ، لعقلج معاىلجة صلجاقة وتجلارة  وفلي محتلػى الخسلالةخلاص إللى صلشعاء

أن الح ػمللة  ،فللي آن وا للج ،أن ي لليغ ،كسللا ي للجو ،يللػد الدلل ختيخ العللام ،بعللس الذللىء
. أمللا سة مللع القػاتللج العاملة لحللق الذللعػباليسشيلة التللخى إال  تقللج معاىللجة صلجاقة مشدللج

. ويزلليف 1 ، فيللتع تشطيسيللا فللي اتفاتيللات ال قللةولتيغسيللع السدللائل األخللخى ولليغ الللجج
ثلخ إرسلال مذلخوع السعاىلجة تللى إ ،التقخيخ أن الح ػمة اليسشيلة كانلت قلج أوليلت ألسانيلا

التلي وقعتيلا    يية بالسعاىجة ،أنيا تفزل تػتيع معاىجة مع ألسانيا ،تغ شخيق القاىخة
زللسغ أن الح ػمللة األلسانيللة . وأن الللخد األلسللاني فللي  يشللو قللج تمللع الح ػمللة الخوسللية

أن  . وي جو أن الد ختيخ العام يحاول في رسالتو األخيخة2تفزل السذخوع الحي وضعتو
وبسلا أن الدليج  .تخلاذ قلخار بإرسلال مفلػض إللى صلشعاءيديل تلى الح ػمة األلسانيلة ا

 ،م26/5/1930فللي تللاري   ،وزيللخ الخارجيللة قللج أولللغ الدلل ختيخ العللام لسلللظ اللليسغ كتاويللاي 
وفللي ىللحه  ،كسفللػض لعقللج السعاىللجة ،حن الدللفيخ الللجكتػر وخوفللخ سيدللافخ إلللى صللشعاءبلل

فإنللو لللع يعللج ىشللاك ثسللة داع للللخد تلللى  ،األثشللاء الوللج أن ي للػن وخوفللخ قللج وصللل صللشعاء
 .3رسالة الد ختيخ العام ىحه

، ، ملغ  لخكة كلػري ولخذرومغ تجن، جلاءت رسلالة إللى وزارة الخارجيلة األلسانيلة
 ،السخسللللة ملللغ اللللػزارة إللللى ولللخايذ وشلللت الخسلللالةم، تؤكلللج بلللحن 23/6/1930مؤرخللة فلللي 

السخسلللللة باسلللللع ، قلللللج وصلللللت وأن الخسلللللائل السخفقللللة ويلللللا ،م5/6/1930 والسؤرخللللة فللللي
 .4م20/6/1930تع تدليسيا إلى وخوفخ في تاري   ،فخالجكتػر وخو 
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 لقللج وصللل وخوفللخ إذاي إلللى تللجن وتدلللع الخسللائل السخسلللة إليللو مللغ وزارة الخارجيللة
مللغ أجللل  ،األلسانيللة ثللع تػجللو إلللى صللشعاء،  يللث با للخ التفللاوض مللع الح ػمللة اليسشيللة

 تقج معاىجة صجاقة وتجارة ويغ ألسانيا واليسغ.

متلجت ملغ ضلات وىلي مخ للة شػيللة كسلا رأيشلا، اوىشا تشتيي مخ للة ماق لل السفاو 
ر فلايذ، م، تشجما زار سفيخ ألسانيا الداوق في الحبذلة، اللجكتػ 1927 يخ ف خايخ تام 
و سّللو اإلملام  ،ُوصلفت بحنيلا ر للة  خرلية لقزلاء إجازتلو الدلشػية ،صشعاء في ر للة

وتخللتيلا السخاسلالت والتقلاريخ، التلي  ،تشج ميادرتو صشعاء رسالة إللى اللخئيذ األلسلاني
ت دت بسجسليا إلحا اي مدتسخاي مغ ق ل اإلمام يحي تلى تقج معاىجة صلجاقة وتجلارة، 

الخاصلة بس لان  ،ق ل الح ػمة األلسانية فلي اإلسلتجابة لخغبلة اإلملام وتخدداي مدتسخاي مغ
بقللللخار الح ػمللللة األلسانيللللة إرسللللال   أي ىللللحه السخ لللللة   إجللللخاء السفاوضللللات وانتيللللت 

الللجكتػر وخوفللخ إلللى صللشعاء، كسفللػض مجيللد بالػثللائق واألوليللات الالزمللة والتػجييللات 
م ، 1930اية  يخ يػنيػ تام الزخورية. وبػصػل الجكتػر وخوفخ إلى صشعاء، في ني

 وىي مخ لة السفاوضات . ،ت جأ السخ لة الثانية

 مخحلة السفاوضات: -2
نقصعلللت أخبلللاره، كسلللا ي لللجو، نطلللخاي أن وصلللل اللللجكتػر وخوفلللخ إللللى صلللشعاء إ بعلللج

للرللعػبات التللي كانللت قائسللة، بالشدللبة لإلترللاالت الخارجيللة. وقللج أثللار انقصللاع أخبللار 
يلللا إللللى الدلللفيخ تبعث ،األلسانيلللة، كسلللا ىلللػ واضلللح ملللغ وختيلللة وخوفلللخ قللللق وزارة الخارجيلللة

يخ تللللى وصلللػل أوثلللخ ملللغ  للل بعلللج ، أيم29/7/1930وتلللاري   ،األلسلللاني فلللي القلللاىخة
زارة مللغ الدللفيخ : أن آخللخ خ للخ تلقتللو الللػ وخوفللخ إلللى مجيشللة تللجن. وقللج ورد فللي ال ختيللة

حنللو سلليتػجو م ب1930،  يللث أولللغ الللػزارة فللي مصلللع  لليخ يػليللػ وخوفللخ كللان مللغ تللجن
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أي  مشللو ومشللح ذلللظ الحلليغ لللع تتلللق الللػزارة يللجة.تللغ شخيللق ترللب والحج ،إلللى صللشعاء
 .1ػن  تػرر، تقري األمخ، واإلفادةػ الػزارة مغ الدفيخ في القاىخة فخ خ. وتخج

، مؤرخللللة فللللي وقللللج تقرللللى الدللللفيخ  للللتػرر السػضللللػع ورد تلللللى الللللػزارة و ختيللللة
فلللي رده تللللى استفدلللار السشلللجوب  ،فلللاد: أن  لللاوع تلللجن قلللج أم، جلللاء فييلللا2/8/1930

، وأنللو 6/7/1930فللي تللاري   ،بللحن وخوفللخ قللج وصللل إلللى صللشعاء ،الدللامي فللي القللاىخة
يػليللو. كسللا أن الدللفيخ اإليصللالي  14تلللى األقللل  تللى تللاري   ،وللان اليللدال فللي صللشعاء

 .2أيزاي يحاول مغ جانبو الحرػل تلى أخبار أوثخ دقة

وتلللللاري   ،فلللللػن  لللللتػرر إللللللى الخارجيلللللةوتللللللت ذللللللظ وختيلللللة أخلللللخى ملللللغ الدلللللفيخ 
: أن  للاوع إريتخيللا اإليصللالي أفللاد بللحن وخوفللخ فللي صللحة جيللجة ييللام، ذكللخ ف6/8/1930

 .3وأنو ال يدال يػاصل السفاوضات في صشعاء

الدلفيخ فلػن بعثلت الخارجيلة إللى  ،م6/8/1930، أي فلي تلاري  وفي نفذ اليلػم
بعثلة الجولػماسلية األلسانيلة فلي القلاىخة : إنو ال داتلي السلتسخار ال تػرر وختية جاء فييا

، ألنلللو قلللج اترلللل وختيلللاي ملللغ صلللشعاء بالبعثلللة الجولػماسلللية رلللاء أخبلللار وخوفلللخفلللي استق
 لللػل معاىلللجة الرلللجاقة  ،وأفلللاد بلللحن السفاوضلللات ملللع اإلملللام ،األلسانيلللة فلللي أديلللذ أبابلللا

 .4التدال مدتسخة

ىبللارة تللغ ، كانللت عللث الللجكتػر وخوفللخ مللغ صللشعاء رسللالةم ب12/7/1930وفللي 
، وكلى جانبو ، وشرو العخبيمجخد ترجيخ لسذخوع السعاىجة، السقجم مغ الجانب اليسشي

فلي  ،. وقلج ا لتسل اللشز العخبلي تللى السذلخوتيغ األلسلاني واليسشلي5تخجسلة ألسانيلة للو
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كت لت  يا،نفدلالرلفحة فلي  ،فكت ت ملػاد السذلخوع األلسلاني ومقاولل كلل ملادة ،آن وا ج
حي أتلج . وي لجو أن الجانلب اليسشلي ىلػ الل1بحدلب الترلػر اليسشلي ،السادة السشاضخة ليلا

التلي  ،واإلضلافات ،التي يخغب فلي إدخاليلا ،، لي خز التعجيالتىحا الشز ويحه الرػرة
 يخيج إضافتيا إلى السذخوع األلساني.

، جلاء 2م بعث وخوفلخ رسلالة إللى الخارجيلة م تػبلة بالذليفخة 1930/ 13/7وفي 
 ،، يشرللح بعللجم السػافقللة تلللى نللز السعاىللجةإلللى معلػمللات مػثػقللة نللو، اسللتشاداي فييللا: أ

وكنسلا سيدلتخجمو  ،السقتخح مغ ق ل الح ػمة اليسشية. ألنلو للغ يحقلق أللسانيلا أيلة ميلدات
تشلج اسلتئشاف السفاوضلات ملع  ،. فاإلملام يخيلجفي تعديد مػقفو تجاه ال خيصلانييغاإلمام 

القزللاء والقللػانيغ لللو، فللي مللايتعلق بسػضللػع  أن يدللتشج إلللى تشللازل األلسللان ،ال خيصلانييغ
وال خيصلللانيػن فلللي تلللجن يعخفلللػن نيلللة اإلملللام ىلللحه. إن إيصاليلللا للللع تدلللتفج ملللغ  الدلللارية.

اللحي  ،التي تقجتيا مع اليسغ. فحتى الشذاو التجاري اإليصالي ،معاىجتيا غيخ الكخيسة
معاىللجتيع مللع   قللق تقللجماي فللي بللادو األمللخ، لللع يل للث الللخوس أن تجللاوزوه تشللجما وقعللػا

قللجمػا فييللا مديللجاي مللغ التشللازالت  ،لسجللخد إزتللاج ال خيصللانييغ واإليصللالييغ ،اإلمللام، التللي
%، وذلللللظ لسجللللخد 30ت لللللغ  ،الشطخيللللة والعسليللللة. فللللالخوس يخوجللللػن بزللللائعيع بخدللللارة

وكانللللت الشتيجللللة ىللللي إيقللللاف اإليصللللالييغ نذللللاشيع التجللللاري فللللي  .محاصللللخة اإليصللللالييغ
يصاليا أن تعلدز مػقفيلا فلي الليسغ وأن تدلتفيج لظ. لقج أرادت إيجة، مزصخيغ إلى ذالحج

الستسثلللة بسػضللػع  ،وليللحا فقللج ضللحت وللبعس السرللالح الجدئيللة .مللغ الفللخص الستا للة
ولكلللغ اللللخوس ضلللحػا وبزلللعة  .، وذللللظ فلللي سللل يل كدلللب السػقلللف الدياسلللي3القزلللاء

دون  ،ف اإلملاموقج قػي مػق .واستصاتػا أن ي جدوا آمال إيصاليا ،مالييغ مغ الخوبالت
ملللع نفدللليا جيلللج أو تشلللاء، بدللل ب ىلللحا التشلللافذ. وىلللػ يحلللاول افن أن ي لللخر العسليلللة 

                                                           
1

 (9أظه اٌٍّؽك نلُ ) - 
2

 (10أظه اٌٍّؽك نلُ ) - 
3
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. وكلللى ، تخلفللاي للليذ لللو مثيلللإللحللاق الزللخر و خيصانيللا. إن ىللحا ال لللج متخلللف ،ألسانيللا
، لليذ مدلتعجاي بالتحويلج ،والحلاوع الحلالي .جانب ذلظ يعلع الفدلاد اإلداري جسيلع السخافلق

الحيغ ال يتقاضى الػا ج مشيع أوثخ مغ  ،ومدتذاروه .صال ات جادةية إلإلقجام تلى أ
أوثلخ  ،إللى  لج ملا ،وُيعتقلج بلحن وللي العيلج ىلػ .، ي يذػن تلى الخ لػةخياي مئة ريال  ي

فتقخر أن الذعب فقيخ ججاي وقجرتو  ،ثع تتحجث الخسالة تغ الػضع اإلقترادي .استشارة
%، 100وشدلللبة  ،دللل ب سلللقػو تيسلللة الخيلللالب ،الذلللخائية ضللل يفة وأن ىشلللاك أزملللة  لللادة

كل ذلظ ال يذلجع تللى تقلج  ، وضع محساوي.بذ ل تام ،إضافة إلى أن وضع العسلة
 :لى تلخيز مزسػن رسالتو في نقصتيغويشتيي وخوفخ إ .معاىجة في ىحا الػقت

وىي إم انية تحخك  ،إن السعاىجة التي نخغب في تقجىا ستحقق ميدة وا جة فقط  -1
لسخلا )تللى بعلج ميلليغ ملغ سانيلة تحخكلاي محمػنلاي، فلي سلػا ل الحجيلجة واالدلفغ األل
فلللي ضلللل  ،و تلللى ىلللحه السيلللدة ليدلللت أوثلللخ ملللغ ميلللدة وىسيلللة، إذ أنلللو .الذلللاشىء(

 .غ األفزل اإلبحار مبا خة إلى تجنم ،الطخوف القانػنية الدائجة في اليسغ
تسثللة فلي ق لػل سلتتختب تللى ذللظ نتلائه سلل ية، م ،في  الة ق لػل صليية اإلملام -2

وفلللللي  ،خزلللللػع األلسلللللان، السلللللدري والخصلللللخ، للقزلللللاء اليسشلللللي والقلللللػانيغ اليسشيلللللة
وسللا أن السذخللح األخللخى تلللى اإلمللام، وخاصللة .دون أيللة فائللجة ،إغزللاب وخيصانيللا

، سشية، بسا تشصلػي تليلو ملغ سلػء نيلةمحاولة إقحام مػضػع استقالل السشاشق الي
إن اقتخا لي ىلػ أن يلتع اسللتجتائي  ىلج.إنسلا تلشع تلغ تلجم مرلجاتية الذلخيظ السعا

ويللجف ضللاىخي بالشدللبة لإلمللام، وىللػ تقللجيع تقخيللخ  للفػي، أمللا  ،للعللػدة إلللى ألسانيللا
 .1 اليجف الحقيقي فيػ اإلندحاب

وختيللة مصػلللة إلللى  ،السذللفخة ،م ألحللق وخوفللخ وخسللالتو الدللابقة31/7/1930وفللي 
، جلاء ة األلسانيلة فلي أديلذ أبابلاتلغ شخيلق البعثلة الجولػماسلي ،وزارة الخارجية األلسانيلة
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إلى ماتع بالشدلبة السفاوضات وصلت إلى شخيق مدجود. الصخف افخخ، مدتشجاي فييا:  
 :للسعاىجتيغ اإليصالية والخوسية، يصالب بافتي

الللللحيغ  ،: كللللل مللللغ رتايللللا الللللجولتيغالسللللادة الثالثللللة تلللللى الشحللللػ التللللاليأن تكللللػن   -1
ألخللخى، ي ػنلللػن تللابعيغ للقلللػانيغ واأل  لللام يقرللجون التجلللارة فللي بلللالد الجوللللة ا

ن وللللشفذ السعاملللللة السحليللللة فللللي كللللل معللللامالتيع الذخرللللية والتجاريللللة ويتستعللللػ 
اللللحيغ تلللع إقشلللاتيع ويلللحه  ،. وي لللخر اإلملللام مػقفلللو ىلللحا بلللحن ال خيصلللانييغ1لللل ...إ

الشقصللللة وق للللللػا ويللللا، سلللللػف يصلللللال ػن وللللجورىع بلللللحن يدلللللخي تلللللييع ملللللاورد فلللللي 
 ،يتجشللب السللؤامخات فلكللييس للغ أن يق لللو اإلمللام أوللجاي.  وىللػ أمللخ ال ،مذللخوتشا

قيسللليغ فلللي مسلكتلللو، الس ،وشلللاء تلللجنأ الولللج أن يخزلللع الختايلللا ال خيصلللانييغ، ملللغ
 .للقػانيغ اليسشية

تزاف السادة التالية، بعج السادة الخابعة: تلى  ،برػرة تفريلية ،لتشطيع تالقاتشا -2
سلللػف تعقلللج اللللجولتان  لسفعلللػل،وبعلللج أن ترلللبح سلللارية ا ،أسلللاس ىلللحه السعاىلللجة

 .2قتراديةيات تشطيع العالقات التجارية واإلتفاتالستعاىجتان ا
ة )بخرللػص كللل فللي السللادة الخابعللة يللتع إسللقاو ىبللارة )السحافطللة تلييللا( وىبللار  -3

. وسلللل ب ىللللحا الصلللللب ىللللػ تللللجم اإلشسئشللللان إلللللى ىبللللارة السعللللامالت الجسخكيللللة(
 .)السحافطة تلييا(

وتليلو ترلبح السللادة  .خلخ أن يػقلع ويعتللخف إال بلالشز العخبلياليخيلج الصلخف اف -4
  .الخامدة ى حا: دونت ىحه السعاىجة في ندختيغ باللية العخبية

ام تللى األقلل، غيلخ شالب الصخف افخخ أن تكػن مجة ىحه السعاىجة خسدلة أتلػ  -5
 .قاولة لإللياء
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 (.9٘ىما ٚنق فٟ اٌثهل١ح . أظه ذىٍّح اٌّاقج فٟ اٌّّهٚع ا١ٌّٕٟ ، اٌٍّؽك )  -
2

 (.9اٌٍّؽك نلُ ) ٘ما ٘ٛ ِّْٙٛ ِاٚنق فٟ اٌّاقج اٌفاٍِح اٌّٙافح فٟ اٌّّهٚع ا١ٌّٕٟ أظه  -
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فللللي  بإدخللللال تعللللجيالت كثيللللخة ،وسللللا شالللللب الصللللخف افخللللخ، إضللللافة إلللللى ذلللللظ
وبإدخللال جسيلع األلقللاب فلي الجيباجللة )السللظ والحللاوع السصللق لسشصقللة اللليسغ  ،اإلسللػب
ىللي بالشدللبة  ،السللحكػرة فللي الشقللاو األولللى والخابعللة والخامدللة ،إن السصالللب .1السدللتقلة(

خلفللة جللجاي فللي : إن الدراتللة متوخوفللخ ثللع يزلليف .2 لإلمللام مصالللب غيللخ قاوللل للشقللاش
يس غ أن تكػن شخفاي في  ،أما التجارة فليذ ىشاك سػى الح ػمة .غاليسغ والد ان قليلي

فلي  اللة اتتبلار أن التػتيلع تللى اللشز  . ويختتع وخوفخ وخقيتو بالقػل:  تعامل تجاري 
بعثللة أرجللػ تػجييللاتكع سلللكياي إلللى ال ، فللإن بقللائي ىشللا للليذ لللو فائللجة.اليسشللي غيللخ وارد

جلت . وفلي ذيلل ال ختيلة ُسل3غيلخ مس لغ اإلترلال بالذلفخةف الجولػماسلية فلي أديلذ أبابلا،
ملغ البعثلة الجولػماسلية األلسانيلة فلي  ،Melchersملغ ق لل ملذلخس  ،السال طة التاليلة

 .4 أنرح بدختة الخد سلكياي، ألن جياز ال خق اإليصالي يعسل وبطء  جيجديذ أبابا:  أ

، إلللى وزارة الخارجيللة األلسانيللة 5وفللي رسللالة  خرللية مللغ األميللخ  لل يب أرسللالن
بسخاش تلللو ولقبلللو ، واوتفلللى م، وجييلللا إللللى  لللخز للللع يلللحكخ إسلللسو5/8/1930وتلللاري  

لسػاصلة  ،إذا كانت ضخورية ،، أوجى أرسالن استعجاده لتقجيع خجماتوالعلسي )الجكتػر(
فإنلللو مدلللتعج  ،وأوضلللح أنلللو إذا ُوجلللجت بعلللس العقبلللات .السفاوضلللات ملللع اإلملللام يحلللي

 .6ترال بوا ، الحي ىػ تلىللكتابة إلى س ختيخ اإلمام

                                                           
1

٘مٖ ٟ٘ ذهظّح إٌٓ األٌّأٟ اٌٛانق فٟ اٌثهل١ح. أِا إٌٓ اٌؼهتٟ فٟ اٌّّهٚع ا١ٌّٕٟ ، فٙٛ : "ؼٙهج   - 
ٔاؼة اٌعالٌح ٍِه لطؼح ا١ٌّٓ اٌٍّرمٍح ٚؼاوّٙا اٌّطٍك اإلِاَ ٠ؽٟ تٓ دمحم ؼ١ّك اٌك٠ٓ اٌّؼظُ". أظه 

 (.9إٌٓ فٟ ٍِؽك نلُ )
2

 -  A.A.Abt.lll،Akten،Politik2، Jemen،Bd.1، Dat.31.7.30 
3

 -  .Ebd 
4

-
 

 .Ebd 
5

َ. ذمٍك 1946َ ، ٚذٛفٟ فٟ ت١هٚخ، ػاَ 1869ِف١ٕح ػهت١ح ِؼهٚفح. ٌٚك فٟ ا٠ٌّٛفاخ تٍثٕاْ، ػاَ   -
ِٕأة ػك٠كج فٟ اٌؼٙك اٌؼصّأٟ، ٚاِريً تاٌىراتح ٚتا١ٌٍاٌح، ٌُٚمِّّة تأ١ِه اٌث١اْ. ٚلك ذٕمً تؼك اٌؽهب 

 ػاِا. 25ٌٚٝ ت١ٓ ػكق ِٓ اٌؼٛأُ األٚنٚت١ح، ٚاٌرمه فٟ ظ١ٕف ت٠ٍٍٛها ِكج اٌؼا١ٌّح األ
6

 -
 
 Ebd .Dat.5.8.30 
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، إللللى وزارة الخارجيلللة فلللي القلللجس ،بعثلللت القشرللللية األلسانيلللة 6/8/1930وفلللي 
، وتللللاري  240تللللجدىا رقللللع فللللي  ،، الللللحي نذللللختو جخيللللجة الجامعللللة العخبيللللةنللللز الخ للللخ

ا التلي يسثليل ،وفحػاه: أن ىشاك مفاوضات تلجور وليغ الليسغ وبليغ ألسانيلا م.6/8/1930
 ،للللجكتػر وخوفلللخ، ويلللجف تقلللج معاىلللجة وللليغ ال للللجيغ، االدلللفيخ األلسلللاني فلللي أديلللذ أبابلللا

 .1  يية بالسعاىجة السعقػدة ويغ ألسانيا والحجاز

م بعلللث اللللجكتػر وخوفلللخ مجلللجداي وختيلللة إللللى وزارة 6/8/1930وفلللي نفلللذ التلللاري  
ا تلللغ : أنلللو تلللجلبعثلللة الجولػماسلللية فلللي أديلللذ أبابلللا، ذكلللخ فييلللاتلللغ شخيلللق ا ،الخارجيلللة

فإنيلللللا تذلللللػه ملللللغ ق لللللل اإلنجليلللللد  ،،  لللللػل السعاىلللللجةالتحفطلللللات والسال طلللللات الياملللللة
يعت خ أن تقلج السعاىلجة ق لل تدلػية الخلالف    أي وخوفخ  واإليصالييغ والخوس. وأنو 

، ىللللػ تسليللللة خاشئللللة. وأن ال خيصللللانييغ يقرللللفػن مجللللجداي تبائللللل   اليسشلللليال خيصللللاني 
 ،ة إللى صلشعاء. ثع ي خر شلبو بإرسال وختية مفتػ لالسحسيات، التي تعاونت مع اإلمام

. وقلللج ذيللللت ال ختيلللة ، وذللللظ لتقلللجيع تقخيلللخ  لللفػي للعلللػدة إللللى ألسانيلللافييلللا تلللجتػه اللللػزارة 
 .2ييا إبالغو بقخار الػزارة سلكياي يخجػ ف ،بسال طة مغ ق ل ملذخس

م، 16/8/1930، مؤرخللة فللي 3تللاد الللخد مللغ وزارة الخارجيللة، تلللى  لل ل وختيللةو 
 .4  لعػدة  االي لتقجيع تقخيخ  فػي ا . يخجىجاء فييا:  إلى الدفيخ وخوفخ

وغادر وخوفلخ الليسغ تائلجاي إللى ألسانيلا، ت لخ القلاىخة كسلا أ لارت إللى ذللظ وختيلة 
، دون أن 5م28/8/1930وتلللاري   ،بعثيللا ملذللخس ملللغ أديللذ أبابللا إللللى وزارة الخارجيللة

، كانلت قلج معاىلجة متفلق تلييلا. ولل كسلا رأيشلايتػصل مع الح ػملة اليسشيلة إللى صليية 
                                                           

A.A.Abt.lll،Akten،Politik2، Jemen،Bd.1، Dat.6.8.30 - 
1

             
 
  

Ebd .، Dat . 6.8.30 -  
2

                
            

3
  ػهٖ اٌثؽه ، تؼك أْ غاقن ١ِٕاء اٌؽك٠كج . ٌُ ٠ٍرٍُ تهٚفه ٘مٖ اٌثهل١ح إالَّ ٚ٘ٛ فٟ   -

A.A.Abt.lll،Akten،Politik2، Jemen،Bd.1، Dat.16.8.30 -  
4

             
Ebd .، Dat . 28.8.30 -  
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لدراتللة وقلللة الدلل ان أن تخلللف ا، و بللحن مصالللب اإلمللام غيلخ مق ػلللة ،تكػنلت لجيللو قشاتللة
يس لللغ أن تكلللػن شخفلللاي فلللي معلللامالت  ،،  يلللث التػجلللج سلللػى الح ػملللةوضلللعف التجلللارة

تجاريللة، وكللحا العالقللات الستللػتخة ولليغ اللليسغ وبخيصانيللا، والتللي يس للغ أن تع للذ نفدلليا 
، وىلػ أمللخ  اولللت ألسانيللا تجشبللو بإسللتسخار، يصانيللة  ال خ سللباي تلللى العالقللات األلسانيللة 

كللل ذلللظ يجعللل  ،بعللج الحللخب العالسيللة األولللى و تللى صللعػد أدولللف ىتلللخ إلللى الدلللصة
دون التػصلل إللى  ،وى حا اقتشع وخوفلخ بزلخورة العلػدة غيخ مججي.تقج السعاىجة أمخ 

حجلة تقلجيع تقخيلخ ب ،كسا اقتشعت وزارة الخارجية وػجيلة نطلخه، واسلتجتتو ،نتيجة إيجاوية
 فػي. في  يغ أن اليلجف الحقيقلي، كسلا ذكلخ فلي إ لجى وختياتلو، ىلػ اإلندلحاب ملغ 

  .السفاوضات

خ سلليعػد إلللى وفللوي للجو أن الحيلللة قللج انصلللت تلللى الجانللب اليسشللي وصللجق أن وخ 
لسجلخد تقلجيع التقخيلخ الذلفػي والتذلاور ملع   ػمتلو، وأن السفاوضلات ستدلتحنف  ،وخليغ

اليسشلي يشتطلخ  كانلت تلجل تللى أن الجانلب سائل التي تللت تلػدة وخوفلخ. فالخ  بعج ذلظ
 ،م10/8/1930وتللاري   ،. ففلي رسلالة مللغ   راغلب إللى راثيلشذاسلتئشاف السفاوضلات

إنشا لع نػقع السعاىجة بانتطار مػافقة وخليغ وآمل أن يحرل الدليج وخوفلخ غب:  وتب را 
 .1 باي و عػراي بالسحبة لوتلى ذلظ. لقج خلف الديج وخوفخ لجيشا أثخاي شي

التي أرسليا مع الجكتػر وخوفخ إللى اللخئيذ األلسلاني، وتلاري   ،وفي رسالة اإلمام
مالت ، ورد بعللج ىبللارات السجللام15/8/1930السػافللق  ،ىللل1349ربيللع األول تللام  20

السخسلللة مللع  ،: أن اإلمللام قللج اسللتلع رسللالة الللخئيذ األلسللانيوالثشللاء والتسشيللات السعتللادة
لسلػدة وليغ الليسغ وألسانيلا فخ، بدخور بالغ، وأنو يخجلػ أن تتعلدز أواصلخ الرلجاقة واوخو 

، يخ وخوفللخالتللي  سللل مذللخوتيا إلللى صللشعاء الدللف ،. وأن تللجم تػتيللع السعاىللجةالعطسللى

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A.،Post21. Jemen،Bd.1، Dat.10.8.30 -  
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 ،رغللللع اإلسللللتعجاد الك يللللخ والخغبللللة الذللللجيجة، إنسللللا مللللخده إلللللى ضيللللػر بعللللس اإل لللل االت
وأن وخوفخ قلج  والتي كان قج أوضحيا وخوفخ. اجسة تغ صعػبة اإلتراالت ال ختية،الش

ويحملل اإلملام  .زلسغ اسلتكسال السفاوضلات،  تى يوجج نفدو افن مزصخاي إلى العػدة
 ،أن ُتدللتحنف السفاوضللات، بعللج أن يػضللح وخوفللخ للللخئيذ  قيقللة أسللباب تللجم التػتيللع

، األلسللان نللو  تللى يصسللئغوتبللادل وثائقيللا. وأ بعللج ذلللظ تػتيللع السعاىللجة ليللتعو  لتجاوزىللا،
.   األلسانيلةيؤكج ليع بحنو لغ يلحق أي ضخر بحي مػاشغ ألسلاني وال بالعالقلة اليسشيلة 

فلي  ،. كسا يؤكلج أيزلاي أنلو ال يدلاوره أي  لظليذ ىشاك مايػجب القلق أو التحف وأنو 
ف وأن السعاىلللللجة سيػسلللللع إشارىلللللا، ملللللغ خلللللالل العجيلللللج ملللللغ أن السفاوضلللللات ستدلللللتحن

  أن ال يتللللحخخ تقللللج السعاىللللجة، الللللحي سللللػف يخللللجم مرلللللحةػ ا. ثللللع يخجللللتتفاتيللللااإل
وفللي الختللام يثشللي ثشللاءي تصللخاي تلللى الللجكتػر وخوفللخ ويذلل خ الللخئيذ والح ػمللة  .ال لللجيغ

 .1ويشيي الخسالة وتسجيج ألسانيا والخئيذ األلساني .األلسانية تلى اختياره للتفاوض

ب ُأرسللللت إللللى جانللل التلللي ،وفلللي رسلللالة   راغلللب إللللى وزيلللخ الخارجيلللة األلسلللاني
: أن راغلب قلج تلقلى م، ورد15/8/1930رسالة اإلمام مع الجكتػر وخوفخ، السؤرخلة فلي 
، وػاسللللصة م26/5/1930، السؤرخللللة فللللي وبللللالغ التللللحثخ رسللللالة معللللالي وزيللللخ الخارجيللللة

 ،السػجيلللة إلللللى اللللخئيذ األلسللللاني ،اللللجكتػر راثيلللشذ. وأن اإلمللللام قلللج  لللخح فللللي رسلللالتو
سعيج ججاي بسا تع التػصل إليو، مغ   أي راغب   ضات. وأنو السػقف الخاص بالسفاو 

ف يلللللحا اإلدراك يس للللللغ إتسلللللام جسيللللللع  .إدراك ألىسيلللللة العالقلللللات الخسللللللسية وللللليغ ال لللللللجيغ
وأن اللجكتػر  .بحدلب أولػياتيلا ،وا لجة بعلج أخلخى  ، ػل السدائل األخخى  ،السفاوضات

، أن ي دلب ا تلخام الجسيلع ،التي م ثيا في اليسغ ،رغع قرخ الفتخة ،وخوفخ قج استصاع
 .2وسا استصاع، برفة خاصة أن ي دب ثقة اإلمام ومح تو
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وتلللللللاري   ،يلللللللا وزارة الخارجيلللللللة األلسانيلللللللةتالتلللللللي بعث ،وتؤكلللللللج الخسلللللللالة الجػاويلللللللة
م، رداي تلللى رسللالة األميللخ  لل يب أرسللالن، افنفللة الللحكخ، ىللحا اإلنصبللاع 14/8/1930

يغ اليسشيليغ، ملع سدلؤولقائو في أذىان الالحي  خص الجانب األلساني تلى إب ،الخاشئ
تحا ي شخح السػقف الحقيقي، اللحي اتخحتلو ألسانيلا تجلاه مدلحلة تقلج معاىلجة الرلجاقة 

التللي جللخت فللي  ،والتجللارة مللع اللليسغ، والللحي ت لللػر برللػرة واضللحة أثشللاء السفاوضللات
للى ملا بعلج ىبلارات الذل خ ت ،فقلج ورد فلي تللظ الخسلالة الجػاويلة .صشعاء وليغ الجلان يغ

مغ أجل إنجاح السفاوضات: أن السذل لة فلي  ،أوجاه أرسالت مغ استعجاد ل حل مداىيو
وأن الللجكتػر وخوفللخ قللجم  .كسللغ فللي صللعػبة اإلترللاالت مللع صللشعاءىللحه السفاوضللات ت

كانلت  ،ولكلغ اإلملام قلجم مقتخ لات مقاوللة ،السذخوع األلساني لسعاىجة الرجاقة والتجارة
، دون العلػدة إللى عل الجكتػر وخوفخ غيخ قادر تللى ق ػليلامقتخ ات كثيخة ججاي، مسا ج

يشللا تقخيللخاي  للفػياي تللغ لكللي يشقللل إل ،لللحلظ سللسحشا لللو بللالعػدة إلللى وللخليغوزارة الخارجيللة،  
. وندلتصيع تشلج ذللظ ، فدلػف تججونلو ىشلاوكذا قجمتع إلى وخليغ بعلج  ليخ السفاوضات.

 .1 أن نشاقر السػضػع معاي 

، قجم تقخيخاي تغ ميستو إللى وزارة الخارجيلة ،فخ إلى وخليغوبعج تػدة الجكتػر وخو 
يلا، وىلػ للع تحقلق اليلجف مشم، جاء فيو: إن ر لتو إلى الليسغ 11/9/1930مؤرخاي في 

. وأن مذخوع السعاىجة األلساني، الحي ُأرسل تغ شخيق   تقج معاىجة صجاقة وتجارة
، اإلمللام يحللي. وأن ملللظ اللليسغ ، ق للػالي لللجى، لللع يجللج، فللي أوثللخ مللغ نقصللة جػىخيللةزبللارة

للللع ي للللف رسلللسياي  ،السػجلللػد فلللي القلللاىخة ،اإلملللام قلللج شلللخح للللو مشلللح ال جايلللة أن   زبلللارة
باشلللة والتيسللة  يلاولللحا فللإن كلل السقتخ للات والتحويللجات، التلي تقللجم ويللا جسيع ،بالتفلاوض

 . وأن  خوو اليسشييغ لتػتيع السعاىجة ىي:2ليا
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 .وع مدتقل لليسغ السدتقلااإلتتخاف باإلمام يحي كح -1
، في  الة إقلامتيع خزػع رتايا كل ولج للقزاء والقػانيغ الدارية في ال لج افخخ -2

 .فيو
 .مج فتخة السعاىجة إلى تذخ سشػات تلى األقل -3
 .كتابة السعاىجة باللية العخبية، وتجم اتتساد التخجسة األلسانية -4

ء السفاوضات، فإن ما يجفع اإلمام ثشا، أنو مغ خالل ما ال طو أويزيف وخوفخ
سللية خارجيللة فحدللب. أمللا األسللباب سللباب سياتقللج معاىللجة مللع ألسانيللا، إنسللا ىللػ أإلللى 

ملة اليسشيلة للع ترلل  تلى افن فالح ػ  فال تذ ل سلػى أسلباب ثانػيلة جلجاي. قتراديةاإل
ذ إ، إوللغ سللعػد. ، تحللل مذللاوليا مللع ال خيصللانييغ ومللع جارىللا فللي الذللسالتفاتيللاتإلللى ا

 للتباوات صللانييغ، كثيللخاي مللا أدت إلللى وقللػع اتدللػد  تللى افن تالقللات تجائيللة مللع ال خي
ويخغلللب اإلملللام افن فلللي أن ي دلللب  .فلللي السشلللاشق الحجوديلللة الستشلللازع تلييلللا ،مدللللحة

سلللتئشاف السفاوضلللات ملللع ال خيصلللانييغ، وىلللػ ، فلللي  اللللة ايعلللدز مػقفلللو ،تلللامالي ججيلللجاي 
سيللللة باسللللتقاللو وبسصالبللللو اإلقليسيللللة. أمللللا اتتللللخاف أو للللخ تللللجد مس للللغ مللللغ القللللػى العال

، مدلتعجون لإلتتلخاف سا روى السعتسج ال خيصلاني فلي تلجنك ،ال خيصانيػن أنفديع فإنيع
التللي ُ للجدت مللع األتللخاك. ولكشللو مللغ ال للجييي أنيللع ال  ،باسللتقالل اللليسغ، ضللسغ الحللجود

يلا، السبلالغ في ،، أن يدلايخوا اإلملام فلي رغباتلو، كسا ذكلخ السعتسلج ال خيصلانييدتصيعػن 
. ويدتخسلل وخوفللخ فيلحكخ أن السفللاوض اليسشلي قللج ومصال تلو بحزللخمػت وتدليخ وتللجن

أفرللح لللو بدللحاجة، بللحن اسللتقالل مشصقللة اللليسغ، التللي يخيللج مللغ ألسانيللا أن تعتللخف ويللا، 
مصلب الخزػع للقزاء والقػانيغ الدارية، إنسا ىلػ مػجلو  تجن نفديا، وأن تزع  تى

غيلخ  ،في  لخوو الحيلاة الحجيثلة ،وخوفخ أن الذخيعة اإلسالميةويخى  .ضج ال خيصانييغ
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وىللللع مدلللللسػن، لللللع يعتخفللللػا خللللالل وجللللػدىع فللللي اللللليسغ  ،صللللالحة مصلقللللاي. وأن األتللللخاك
وللللػ لسلللخة وا لللجة. وكذا كانلللت الح ػملللة اليسشيلللة افن تصللللب ملللغ  اإلسلللالمية، بالذلللخيعة

فإنسلا  ،ال تشاسلب العرلخ ألسانيا ق لػل خزلػع مػاششييلا فلي الليسغ ليلحه الذلخيعة، التلي
 ة مفاوضات قادمة ملع ال خيصلانييغ.تيجف مغ وراء ذلظ إلى استخجام ىحا الق ػل في أي

أن أ لجاي اليشلػي  ، يلث أولج السفلاوض اليسشلي .وقج قيل ذلظ وػضلػح أثشلاء السفاوضلات
األلسلللان، ولكشيلللا سلللتص ق بالتحويلللج،  أن يصيللق القلللػانيغ الذلللخىية الرلللارمة تللللى الختايللا

. وقلج أوضللح اإلملام أن ق للػل 1ال خيصللانييغ صلخامة، وفللي كلل وقللت، تللى الختايلا وب لل
وقللج أج تللو بللحن صللفتي ال تس ششللي مللغ ق للػل ،  بالشدللبة لللو ميسللة،ىللحه السصالللب مدللحلة 

وألسللباب غيللخ  ،. ويذلليخ وخوفللخ إلللى أنللو2 يغ فللي وللخليغسدللؤولدون الخجللػع إلللى ال ،ذلللظ
وأنلللو ربسلللا أن  ،ػزارة الخارجيلللة األلسانيلللةللللع ي لللغ يدلللتصيع أن يترلللل وختيلللاي وللل ،واضلللحة

بلحن تلجم إم انيلة  ،اإلتراالت ال ختية ويغ الحجيجة وأسسخة قج قصعت تسجاي. وقج قيل للو
 ،اإلترال راجع إلى الطلخوف الجػيلة الدليئة. ثلع يلحكخ أن التػجيلو اللحي كلان قلج شلبلو

خيللخ  لللفػي، للللع ملللغ وزارة الخارجيللة، بلللحن يعللػد إللللى وللخليغ لتقلللجيع تق ،وىللػ فلللي صللشعاء
 ،ثلع يع لخ تلغ رأيلو .بعج أن غادر الحجيلجة ،يرلو إال  وىػ تلى ضيخ الباخخة اإليصالية

الللحي سلل ق لللو أن ت للخ تشللو فللي إ للجى وختياتللو مللغ صللشعاء، وىللػ أن ق للػل السصالللب 
اليسشية أمخ الُيشرح بو والججوى مشو، ال سياسياي وال اقترادياي. وأن مسا ال  ظ فيو أن 

يصلاني فلي تللجن يعلخف مصاللب اليسشيليغ بالتفرلليل، وأنلو سليشطخ إللى ق للػل الحلاوع ال خ 
تللى أنلو مػقلف غيلخ ودي ملغ ق لل األلسلان تجلاه وخيصانيلا. إن  ،األلسان ليحه السصالب

السدايا، السذ ػك فييا أصالي، التي يس لغ أن تحققيلا معاىلجة تجاريلة ملع الليسغ، الذلجيج 
واألضلللللخار  األضلللللخار الدياسلللللية الباليلللللة ن تعلللللػضالفقلللللخ والقليلللللل الدللللل ان، ال يس لللللغ أ
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مغ جخاء تع يخ صفػ وخيصانيا. ويزيف وخوفخ أنو  ،االقترادية، التي ستلحق بحلسانيا
تكلّػن لجيلو انصبلاع محلجد ، ملغ خلالل العجيلج ملغ الحلػارات،  ،أثشاء مخوره بسجيشلة تلجن

ني فللي التللي دارت ويشللو وبلليغ  للاوع تللجن وسلل ختيخه الدياسللي، وىللػ أن التحللخك األلسللا
الليسغ ُيتلابع ملغ ق للل ال خيصلانييغ وتلػتخ  للجيج. ويتزلح ىلحا مللغ خلالل شللب الدلل ختيخ 

مشو، تشج قجومو إلى تجن متجياي إللى صلشعاء، أن يحجثلو تشلج  Champion ام يػن 
كسلللا يتزلللح ىلللحا أيزلللاي ملللغ خلللالل رغبلللة  .تػدتلللو ملللغ صلللشعاء تسلللا  لللاىجه فلللي الللليسغ

، كيلللف يشطلللخ اإلملللام إللللى ي أن يعلللخف مشلللوفللل ،، نائلللب الحلللاوعReillyالكلػنيلللل رايللللي 
يس للغ تلللى أساسلليا أن تكللػن  التللي ، الذللخوووخيصانيللا. وقللج أوضللح لللو رايلللي، بإيجللاز
أن يلتع إشللالع  ،وخوفلخ تقخيللخه بلاقتخاح واختلتع .وخيصانيلا مدلتعجة لعقللج معاىلجة ملع اللليسغ

وضللات، الح ػمللة ال خيصانيللة  للفػياي، وبرللػرة ت للجو تخضللية، تلللى ماانتيللت إليللو السفا
 نتيلت إليلو تللظ، تسلا امذيخاي إلى أنو ليذ مغ السخغػب فيو إتصاء معلػمات للرلحافة

ج َنذخت خ لخاي تلغ وجلػده فلي الليسغ، إتدلع ق 1وأن الجخيجة الخسسية اليسشية السفاوضات،
ذات أىللجاف اقترللادية  ،، صللػرت فيللو ر لتللو تلللى أنيللا ر لللة إسللتصالىيةبللالػد الذللجيج

 .2وتلسية

م بعثت وزارة الخارجية رسالة إلى البعثة الجولػماسية األلسانية 12/9/1930وفي 
التلي كلان اللجكتػر وخوفلخ  الخاصلة بالسفاوضلات، الػثلائق صج رت فييلافي أديذ أبابا، 

 . 3، وذلظ لحفطيا في أر يف البعثةاصصح يا معو في ر لتو إلى صشعاء قج

فلي  ،ات األلسانيلةم تسست وزارة الخارجية رسالة إللى الدلفار 17/12/1930وفي 
نللف وللل مللغ لشللجن وبللاريذ ورومللا، صللّجرت فييللا ندللخاي مللغ تقخيللخ الللجكتػر وخوفللخ، اف
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فارة ال خيصانيللللة دلللل: أن الم، مذلللليخة فللللي رسللللالتيا إلللللى11/9/1930اللللحكخ، السللللؤرخ فللللي 
ىتساملاي بسلا تلع فلي ر للة وخوفلخ ، ا ق لل فتلخة قرليخة ،والدفارة الفخندية في وخليغ قلج أولجتا

، ورغ ت الح ػمات ال خيصانية والفخندلية واإليصاليلة وأنو إذا سشحت الفخصةإلى اليسغ. 
فللللي اإلشللللالع تلللللى ذلللللظ، فلللليس غ إبالغيللللا بسحتللللػى التقخيللللخ، وخاصللللة مللللايتعلق مشللللو 

 .1باألسباب التي أدت إلى تجم تقج السعاىجة ويغ ألسانيا واليسغ

ي  ، وتللللللللار وفلللللللي مللللللللحكخة قللللللللجميا اللللللللجكتػر وخوفللللللللخ إلللللللللى وكيلللللللل وزارة الخارجيللللللللة
 قللج زاره وأوليللو أن   ػمتللو ميتسللة ، ذكللخ وخوفللخ: أن الدللفيخ الفخندلليم22/12/1930

قلللج معاىلللجة صلللجاقة الخاصلللة بع ،بسعخفلللة األسلللباب، التلللي أدت إللللى إيقلللاف السفاوضلللات
. وأنلللو قلللج أوضلللح للللو أن الح ػملللة األلسانيلللة قلللج اتت لللخت أن مصللللب وتجلللارة ملللع الللليسغ

الللليسغ لقلللػانيغ الذلللخيعة السحسجيلللة، أملللخ ال بخزلللػع السلللػاششيغ األلسلللان فلللي  ،اليسشيللليغ
، ذو السقلللجم ملللغ ق لللل اليسشيللليغ ،يس لللغ ق ػللللو. وكضلللافة إللللى ذللللظ فلللإن مذلللخوع السعاىلللجة

، تتسثل في دتع مصالب اإلمام الديادية، الخاصلة أوثخ مشيا اقترادية ،أىجاف سياسية
ج تخلللػا قللبعللجن و زللخمػت وتدلليخ. وبسللا أن ىللحه األىللجاف الدياسللية التيللع األلسللان، ف

ويزللليف وخوفلللخ أنلللو قلللج سلللحل الدلللفيخ الفخندلللي تلللغ سللليخ  مؤقتلللاي تلللغ تقلللج السعاىلللجة.
اليسشيلة، فحجللاب بحنلو يعتقللج أن اإلملام سلليصخح مصاللب مذللاوية   السفاوضلات الفخندللية 

وأن الح ػمللة الفخندللية ربسللا سللتخفس تلللظ السصالللب كسللا فعللل  ،تلللى الح ػمللة الفخندللية
 .2األلسان

مخ للللللة السفاوضلللللات، أي السخ للللللة الثانيلللللة ملللللغ مخا لللللل نتيلللللت وبيلللللحه الرلللللػرة ا
 .وليغ الليسغ وألسانيلا ،اليادفلة إللى تقلج معاىلجة صلجاقة وتجلارة ،اإلتراالت والسحلاوالت
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وقلللج  اولشلللا أن ن لللخز ملللغ خلللالل محتلللػى الػثلللائق  قيقلللة السلللػقفيغ اليسشلللي واأللسلللاني، 
وبانتيللاء ىللحه  .الستبادلللةشللت ويللا الخسللائل السدللتتخيغ وراء ىبللارات السجللامالت، التللي ُزيِّ

 .الثة، وىي مخ لة مابعج السفاوضاتالسخ لة ت جأ السخ لة الث

 مخحلة مابعج السفاوضات: -2
تلللى أي مػقللف  ،التللي تلللت مخ لللة السفاوضللات ،التشصللػي السخاسللالت والتقللاريخ

 يلللث  اوللللت وزارة الخارجيلللة  .ججيلللج، ولللل كلللان شابعيلللا العلللام شابعلللاي تػضللليحياي ت خيخيلللاي 
كانت   ػمات أوروبيلة أو  لخكات ألسانيلة  انية أن تػضح للجيات السيتسة، سػاءي األلس

إيقلللاف السفاوضلللات ملللع   ػملللة  التلللي أدت إللللى ،أو دوائلللخ   ػميلللة ألسانيلللة، األسلللباب
مللغ  ،لحا للوالجانللب اليسشللي، اسللتسخ اإلمللام فللي إومللغ الجانللب افخللخ، أي مللغ  اللليسغ.

سلللػب لللػ أنللو اليعللخف اليللحس. واسللتخجم أأجللل اسللتئشاف السفاوضللات، إلحا للاي وللجا كسللا 
تشللللج  ،وسللللشال   يا ألسانيللللا، تلللللى السدللللتػى التجللللاري.دلللل التلللللػيح بالسيللللانع، التللللي ستك

أن أصحاب الفعاليلات االقترلادية، أي أصلحاب السرلانع  ،استعخاضشا للسادة الػثائقية
قلج أوللجوا  عاىلجة مللع الليسغ، وأنيلعوالذلخكات التجاريلة، كلانػا أوثلخ اقتشاتللاي بجلجوى تقلج م

 اإلىتسام الخسسي. ، يفػق ىتساماي وحلظا 

وسللللش جأ الحللللجيث تللللغ ىللللحه السخ لللللة وخسللللالة بعللللث ويللللا اإلمللللام يحللللي إلللللى وزيللللخ 
السػافلللللللق  ،ىلللللللل1349ذي القعلللللللجة تلللللللام  18وتلللللللاري   ،كػرتيلللللللػس ،الخارجيلللللللة األلسلللللللاني

متخصيللللللاي، أو ربسللللللا جللللللاىالي األتللللللخاف الجولػماسللللللية، التللللللي تقتزللللللي أن  ،م2/4/1931
اء نطللخاءىع مللغ وزراء ال لللج ؤسللاء الللجول بعزلليع بعزللاي، وأن يخاشللب الللػزر يخاشللب ر 

سلللللشظ آيللللللدن  ،وقلللللج تحللللللجث اإلملللللام فلللللي تلللللللظ الخسلللللالة تلللللغ مدتذللللللار ال خيلللللج افخلللللخ.
Zinkeisen

في ىبارات شػيلة،  ،، الحي غادر اليسغ تائجاي إلى ألسانيا. فامتجح تسلو1

                                                           
1

 ِٓ ٘ما اٌثؽس . 43أظه ْ  - 
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دتلو ملخة أخلخى، تشلج الحاجلة استيخقت معطع الخسالة، ثع ت خ تلغ رغبلة الليسغ فلي تػ 
ي  يشللو. ثللع يشيللي الخسللالة إليللو ، وتللغ رجائللو أن يللجتع وزيللخ الخارجيللة شلللب تػدتللو فلل

بللللحن ال يدللللتسخ تحجيللللل  ػد والسجللللامالت والثشللللاء بالخجللللاء، السليئللللة ب بللللارات الللللالصػيلللللة
 .1بججية واىتساماإلمام،  ، أيالحي يشطخ إليو ،مػضػع تقج السعاىجة

لقرللليج واليلللجف الحقيقلللي ملللغ كسلللا للللػ أنلللو ويلللت ا ،السلللػجد وقلللج ولللجا ىلللحا الخجلللاء
نتيلازه فخصلة سلفخ مدتذلار ال خيلج ، تلغ أن افلي رجائلو ىلحا ،. لقج كذف اإلمامالخسالة

إنسللا كللان  ،والكتابللة معللو إلللى وزيللخ الخارجيللة األلسللاني ،تائللجاي إلللى ألسانيللا ،سللشظ آيللدن 
التلللي  ،لسجلللامالت واإلشلللخاءاليللجف مشلللو إثلللارة مػضلللػع السعاىلللجة مجلللجداي، وأن ىبلللارات ا

ى اليلللجف الحقيقلللي ملللغ اسلللتيخقت معطلللع الخسلللالة، للللع تكلللغ سلللػى مقلللجمات للػصلللػل إلللل
ػاقلع تػجيلو رسلالة ملغ اذ أن مػضػع سشظ آيلدن للع ي لغ يدلتحق فلي ال مجسل الخسالة.

 .تو أي شلب  قيقي يتعلق بدشظ آيدن ، وخاصة أن اإلمام لع يزسِّغ رسالاإلمام نفدو

 ،مللغ القدللع الدياسللي وللػزارة الخارجيللة ،رفللع الللجكتػر جخوبللام 27/5/1931وفللي 
، افنفللة الللحكخ، وأ للار فللي أرفللق ويللا رسللالة اإلمللام ،إلللى وزيللخ الخارجيللة ،مللحكخة داخليللة
: أن رسللالة اإلمللام قللج تزللسشت الثشللاء تلللى كفللاءة سللشظ آيللدن والخغبللة فللي محكختللو إلللى

تزلسشت الخجلاء بعلجم تحجيلل شلب تػدتو إللى الليسغ مدلتقبالي، إذا دتلت الحاجلة. كسلا 
 غ، ويقتللخح جخوبللا فللي محكختللو إرسللال ىجيللة لإلمللام، مقاوللل ىجيللة اللل .مػضللػع السعاىللجة

، كسلا يلخى أن ىلا فلي م لان آخلخ، والتلي سلشحتي تللى ذكخ التي بعثيا مع الجكتػر وخوفخ
الح ػملللة األلسانيلللة ، بلللحن  ي لللػن اللللخد تللللى إلحلللاح اإلملللام تللللى سلللختة تقلللج السعاىلللجة

 ، ولكلغملع مسثلل للح ػملة اليسشيلة ، لػل تقلج السعاىلجة ،ػاصلة السفاوضلاتمدتعجة لس
 .2 في وخليغ
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ومللغ الػاضللح أن صلليية الللخد السقتللخح ىللحه، مللع معخفللة جخوبللا السدللبقة بسػقللف 
قرلج ويلا تجشلب  ،، إنسلا ىلي صلييةدحلة إرسال مفاوض إلى خارج الليسغمغ م ،اإلمام

إال أنو  رد اليختلف كثيخاي تغ الخفس،تصاء وك  ،الخفس السبا خ الستئشاف السفاوضات
وتعاد أوثخ فحوثخ تغ مػضػع السفاوضات، عاي، ويؤدي إلى تسييع السػقف واإلألصف وق

 .ال بالح ػمة اليسشية مفتػ ةوتغ مػضػع تقج السعاىجة، مع إبقاء خصػو اإلتر

، م ػنة ملغ تػر راثيشذ مغ صشعاء رسالة مصػلةم بعث الجك13/5/1931وفي 
، اللللجكتػر فلللالتذ أر للليف اإلقترلللاد العلللالسي ويلللام ػرجإللللى زميللللو فلللي  ،تسلللبع صلللفحا

Waltz  ،تحاد العخبي وكم انيات الليسغ كسػضػع اإل، تحجث فييا تغ مػاضيع مختلفة
. وقلللج ذكلللخ فلللي ملللايتعلق بسػضلللػع اليػلشلللجييغ والدلللػفييت وغيلللخىع قترلللادية ونذلللاواإل

التي يشتطخىا السلخء بفلار  سعاىجة  القاضي   راغب تغ ال السعاىجة: أنو قج تحجث مع
قلج شللب مشلو إبالغلو، وىلػ أن ىشلاك نقصتليغ   2وأوليو ماوان الجكتػر وخوفخ، 1 الر خ

السقجم مغ ق ل الح ػمة اليسشية، يػد الصلخف األلسلاني اسلتبعادىسا، وىسلا  ،في السذخوع
شز تللى الجيباجة، التي تشز تلى اإلتتلخاف باإلملام، كحلاوع مدلتقل، والسلادة التلي تل

وتشلجما قاولل اإلملام  ى راغلب، تشلج سلساتو ذللظ، خيبلة أملل.وقلج أولج .مػضػع القزلاء
فحجابو بسا كان قج ذكخه لخاغب. ويزيف  ،سحلو اإلمام تغ مػضػع السعاىجة ،بعج ذلظ

 .ولكشي ال طت أن راغب لع يتخجع لإلمام إال  مايتعلق بسػضػع القزاءاثيشذ قائالي:  ر 
أنلو للع يتجلخأ تللى إخبلار اإلملام بسلا يتعللق بالشقصلة األوللى، ألن  ،وقج قال لي فيسا بعج

اإلملللام فلللي ىلللحه الحاللللة سللليعتقج بحنشلللا النخيلللج أن نعتلللخف باسلللتقاللو. وىلللحا يعشلللي فذلللل 
أن ي تلللب مبا لللخة إللللى وزيلللخ  ، أي ملللغ راثيلللشذ،. وقلللج شللللب اإلملللام مشلللو3 السفاوضلللات

، كسلللا ىللللػ، دون اىلللجة اليسشلللليالخارجيلللة األلسللللاني ويحلللاول اقشاتللللو بق لللػل مذللللخوع السع
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فقج شلب مشو اإلملام الجللػس  ،وألن راثيشذ، كسا يحكخ لع ي غ م لفاي بالتفاوض تعجيل.
مع القاضي   راغب، بعج ضيخ ذلظ اليػم، لسشاقذة مػضػع السعاىجة، ثع الكتابة بعج 

لللع ي للغ بإم للاني أن أرفللس، دون أن يللخ الخارجيللة. ويزلليف قللائالي إنللو:  ذلللظ إلللى وز 
نلو قلج جللذ بعلج ضيلخ ذللظ اليلػم ملع ، وك1 أتخض نفدي لدلػء الفيلع ولفقلجان صلجاقتيع

مػقللف وخوفللخ خالليللا مذللخوع السعاىللجة، وت شللى   راغللب لسللجة أربللع سللاتات، نللاقر معللو
وأن الدلفيخ اليػلشلجي فلي جلجة، فلان  ،2  إللى أقرلى الحلجود السس شلة، ولكلغ دون نجلاح

، دون أي ، اللتليغ رفزليسا وخوفلخج ق ل الشقصتليغفي الحجيجة بحنو قديخمػيلغ، قج أخ خه 
. ويدتصخد راثيشذ في سخد وقائع  ػاره مع راغلب، فيلحكخ أن راغلب قلج أخ لخه بحنلو تخدد

اتتلللخاف باسلللتقالل  ، تللللى أنللوع اإلتتللخاف باسلللتقالل مسلكلللة اللليسغللليذ ىشلللاك أ للج يفيللل
مشصقلة بسلا فييلا ، إذ ال تػجج فلي اللشز أيلة إ لارة إللى ىلحه السشلاشق، السشاشق األخخى 

. وأن إخبللار اإلمللام وتللخدد األلسللان فللي ىللحه الشقصللة سللػف يشيللي كللل إم انيللة السحسيللات
. ة بالقزلاء، فلإن اإلملام متسدلظ ويلاالستسخار السفاوضات. أملا الشقصلة األخلخى الستعلقل

. ثع يلحكخ أن القاضلي راغلب قلج أخ لخه الجول األخخى قج أقختيا ووافقت تليياوذلظ ألن 
لللق أيللة ردود تلللى الخسللائل، التللي وجيللت إلللى الح ػمللة األلسانيللة، بسللا فييللا بحنللو لللع يت

فللػن ىشللجن ػرج. وألنللو مللغ الرللعب  ،التللي وجييللا إلللى الللخئيذ األلسللاني ،رسللالة اإلمللام
فقلللج شللللب مشلللي أن أتلللػلى كتابلللة رسلللالة إللللى وزيلللخ خى  تليلللو افن أن ي تلللب رسلللالة أخللل

صية ا تياجات اليسغ مغ رغبة ملحة في تيلجى اإلمام  وأويغ لو أن ،3 الخارجية مبا خة
. فسلثالي ، وللغ 4 وأنا كسلا تعلسلػن ُأقلجر اإلم انيلات اإلقترلادية ىشلا تقلجيخاي تاليلاي  ألسانيا  

. مئلللة وخسدللليغ أللللف ريلللال  للليخياي   جلللع السعلللامالت بالشدلللبة للػكاللللة التجاريلللة الخوسلللية
لسلان إللى نفلاذ صل خ سلتسخار تلخدد األشذ بعج ذلظ تغ خذيتو ملغ أن يلؤدي اوت خ راثي
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، بسلا كلان يخيلج أن يتعاملل بلو ملع األلسلان. وأن م، فيتجو إلى التعامل مع افخلخيغاإلما
لعب دوراي ك يخاي . وىحه القشاتة تسانيا التذ ل خصخاي سياسياي تليولجى اإلمام قشاتة بحن أل

راثيللشذ ، وفللي ارتيا للو إلللى كللل مللاىػ ألسللاني. ويشيللي فللي ميلللو إلللى التعامللل مللع ألسانيللا
ي بعلس السخلاوف مسلا يس لغ أن تلؤول وتدلاورنبلالقػل:   جيثو تغ مػضلػع السعاىلجة 

 .1 فيسا لػ أن وزارة الخارجية وصلت إلى قصيعة مع الح ػمة اليسشية ،ليو األمػرإ

م بعث الجكتػر راثيشذ مغ صشعاء رسالة إللى اللجكتػر وخوفلخ، 7/7/1931وفي 
م. وذكلخ راثيلشذ 15/6/1931 مؤرخلة فلي ،إليلو وخوفخ قج أرسليا كان ،رداي تلى رسالة

: أنو لع ي لغ القاضي راغب مغ محتػى رسالة وخوفلخ سلػى التحيلات وأن اإلملام في رده
لة مللللغ رسللللا  كسللللا يذلللليخ راثيللللشذ   سيدللللتلع قخيبللللاي جػابللللاي رسللللسياي. وقللللج اسللللتلع راغللللب 

تق لو فلللي ، أتلسلللو فييلللا بلللحن وزارة الخارجيلللة تحملللل أن تدلللالسدتذلللار ال خيلللجي سلللشظ آيلللدن 
 لللػل مذلللخوع السعاىلللجة، مؤكلللجاي أن  ،مجلللجداي معلللو الحلللجيث  أن راغلللب قلللج تلللاودو  .ولللخليغ

. وأنللو قللج اإلتتللخاف الستبللادل بسػضللػع القزللاءإذا لللع يللتع  ،السفاوضللات ال جللجوى مشيللا
أخح يدلتعخض معلو جسيلع الحلاالت السحتسللة لسثلػل السلػاششيغ األلسلان فلي الليسغ أملام 

بللللحن اإلمللللام لللللغ يخ للللب بسػاصلللللة السفاوضللللات  ،غ اتتقللللادهالقزللللاء اليسشللللي، مع للللخاي تلللل
إن . ويزليف راثيلشذ  تحت الذخوو التلي يخيلجىا األلسلان ،وبإرسال مفاوض إلى وخليغ

. إنشلي أولاد ألسللذ خلحاي سليئاي للجي إنصبلاع بلحن السلخء سليحخح رفزلشا لسػضللػع القزلاء مح
. إنشللي البحثيللةخصصللي ىلحا لسللذ اليللج، مللغ خلالل الرللعػبات التللي أواجييللا فلي إنجللاز 

ق للل  ،أخذللى جللجياي مللغ أن يللؤدي الت للخم مللغ مػقفشللا إلللى اضللصخاري إلللى إيقللاف أبحللاثي
 .2 الػقت الحي أرغب فيو
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للز اوفللي مدللػدة تقخيللخ داخلللي، التحسللل تاريخللاي والتػتيعللاي  لسػقللف األلسللاني ، ُلخِّ
 :تلى الشحػ التالي

لدلللفيخ اللللجكتػر إسلللتجابة لخغبلللة الللليسغ فلللي تقلللج معاىلللجة صلللجاقة وتجلللارة ُكلِّلللف ا
وفللي  ػزتللو مذللخوع السعاىللجة، الستصللاوق  خفيللاي تقخيبللاي مللع  ،وخوفللخ بالدللفخ إلللى صللشعاء

وقللج قللجمت الح ػمللة اليسشيللة مذللخوتاي  تللي ُوقِّعللت مللع مسلكللة الحجللاز ونجللج.السعاىللجة ال
وخاصلة ملايتعلق بخزلػع   لسلان  غيلخ مق لػل التتبلارات تجيلجة،آخخ يعت لخ بالشدلبة ل

 لام القلخآن. وكلحا مايفرلح تشلو ن غيخ السذخوو أملام القزلاء اليسشلي أل الختايا األلسا
. ولسا كلان ملغ 1ىتسامو باألىجاف االقتراديةتسام باألىجاف الدياسية أوثخ مغ ا ىمغ ا 

اء، الرعب تلى السفاوض األلساني اإلترال وػزارة الخارجية األلسانيلة وختيلاي ملغ صلشع
ذلظ . ومشح ى نفدو مزصخاي للعػدة إلى ألسانياللحرػل تلى التػجييات الالزمة، فقج رأ

، ولػزارة الخارجيلة، تللى الحيغ كخرت الح ػملة اليسشيلة اترلاالتيا، برلػرة غيلخ رسلسية
ة ألسانيللا لخغبللة . إال أن اسللتجابمللة األلسانيللة تلللى السذللخوع اليسشلليأمللل أن تػافللق الح ػ 

ليشللا وقللج أو مللغ ق للل  ، مدللحلة غيللخ واردة افن، كسللا كانللت غيللخ واردةالح ػمللة اليسشيللة
. وملغ 2 سلتعجاد لسػاصللة السفاوضلات فلي القلاىخة أو ولخليغالح ػمة اليسشية بحنشا تلى ا

، أن الليسغ وللج فقيلخ وقليلل الدل ان، األملخ اللحي اليلػفخ للشذلاو الججيخ بالسال طة ىشلا
تتلللخاف بلللاليسغ سلللػى ملللغ ق لللل لتجلللاري سلللػى إم انيلللة محلللجودة. وليلللحا فإنلللو للللع يلللتع اإلا

 .3غ، ىسا إيصاليا وروسيادولتي

، ولل لقلج أضيلخت ام بالسعاىلجة تللى الجيلات األلسانيلة الخسلسيةولع يتػقف اإلىتسل
يفلللػق  ،ىتساملللاي وتػتيلللع معاىلللجة ملللع الللليسغات والتجسعلللات الرلللشاىية والتجاريلللة ا الذلللخك

 ، كسا أ خنا سابقاي .ياإلىتسام الخسس
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 J.Hansen andم، مػجيلة ملغ  لخكة ىلاندن 28/7/1931ففي رسالة وتلاري  

Soehne 
: أنيلا مشلح أ ليخ إللى وزارة الخارجيلة، ذكلخت الذلخكةمغ مجيشلة ىلام ػرج، ، 1

. وأنيا ويجف إقامة تالقات تجارية مشتطسةتجخي مفاوضات مع جيات يسشية مختلفة، 
م، ولكشيلا تخيلج ق لل ذللظ 1931فلي خخيلف تلام  ،تشلػي إرسلال ملجيخ الذلخكة إللى الليسغ

زلللع الخاصلللة بسعاىلللجة الرلللجاقة والتجلللارة، التلللي ست ،فاوضلللاتأن تتحولللج ملللغ نتلللائه الس
ات تجاريللللة، دون وضللللع األسللللذ ألن إقامللللة تالقلللل األسللللذ الالزمللللة للشذللللاو التجللللاري.

وملللغ أجلللل أن تتخلللح قخارىلللا بدلللفخ  ،وليلللحا الثقلللة.، تجعلللل الذلللخكة تذلللعخ بعلللجم الالزملللة
 ة فلي وقلت قخيلب.سيتع تػتيع السعاىلجمجيخىا، تخجػ مغ الخارجية إتالميا بسا إذا كان 

للتحللجث  ،ثللع تذلليخ فللي نيايللة الخسللالة إلللى أن ىللايشذ ىللاندن سللػف يحزللخ إلللى وللخليغ
 .2بعج انتياء إجازتو ،إلى الخارجية

: بللحن ، تلللى رسللالة  للخكة ىللاندن م30/7/1931فللي تللاري   ،وقللج ردت الخارجيللة
السفاوضللات  للػل السعاىللجة قللج جللخت فللي العللام الساضللي فللي صللشعاء، ولللع ترللل إلللى 

ولليغ السفللاوض األلسللاني فللي صللشعاء ووزارة  ،ألن إم انيللة التذللاور وختيللاي ، وذلللظ  جللةنتي
إاّل فللي  لللغ تكللػن مػاصلللة السفاوضللات مس شللة،و  ،لللع ي للغ متللػفخاي  ،الخارجيللة األلسانيللة

ملا إذا  ،. وليذ معخوفاي  تى افنتغ الح ػمة اليسشية إلى ألسانيا  الة وصػل مشجوب
، 3 لخغبة في إرسال مشجوب إلى ألسانيا في السجى السشطػروانت لجى الح ػمة اليسشية ا

وتختللتع الخارجيللة رسللالتيا باإل للارة إلللى أنللو فللي  الللة مجللئ الدلليج ىللايشذ ىللاندن إلللى 
للتحجث مع الخارجية، فإنيلا تخجلػ مشلو اإلتفلاق مدلبقاي ملع السدتذلار السخلتز،  ،وخليغ

 .4 الجكتػر جخوبا، تلى مػتج اللقاء
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فلللي  ،Georg Bralleث ملللجيخ مرلللشع جلللػرج وخاللللو م بعللل31/7/1931وفلللي 
الدلػق  ىتسلامي الك يلخ وتصلػرلة إلى وزارة الخارجية، جلاء فييلا:  نطلخاي الىام ػرج، رسا

، نحيلي بارتيلاح وأوسلاو تجاريلة مختلفلة فلي ىلام ػرج في مشصقة الجديخة العخبيلة، فلإنشي
بالدلختة  ،ام الليسغالخاصة بعقج معاىجة تجارية ملع إمل ،غيخ تادي الجفع بالتحزيخات

السس شة، للػصػل إلى تػتيع السعاىجة والسرادقة تلييلا. فالسػاصلالت ملع الليسغ  تلى 
افن تكتشفيللا الستاتللب، وتتصلللب جيللػداي ك يللخة لتحا للي التللحخيخات غيللخ السدللتحبة، ألن 

إن إم انيللة تحػيللل جسيللع  يللة والساليللة الوللج أن تسللخ ت للخ تللجن.جسيللع السعللامالت التجار 
. فللإذا ماتقللجت الحجيللجة، يتػقللف تلللى تقللج السعاىللجة، الػ لليظتقخيبللاي، إلللى ، السػاصللالت

ملخة  ،السعاىجة، فإن باخخة ألسانية سػف تجيد نفديا سخيعاي لإلبحار إلى ميشلاء الحجيلجة
. ونخجللػ تشللج تقللج السعاىللجة أن تخاتللى، مخاتللاة  للجة فللي الذلليخ تلللى األقللل، بانتطللاموا

 :، بالشدبة للسعاىجةنعت خىسا جػىخيتيغ وىامتيغ الشقصتان التاليتان، اللتان ،خاصة

فللتح مقللخات ليللا فللي الحجيللجة إتصللاء الحللق غيللخ السحللجود للذللخكات األلسانيللة، فللي  -1
 .وصشعاء

 . خية الدفخ إلى مشصقة إمام اليسغ، بالشدبة للسػاششيغ األلسان -2
جة شػيللة ولسل ،تللى ىلاتيغ الشقصتليغ اليلامتيغ ،ملع إملام الليسغ ،فإذا ماتع اإلتفلاق

فللإن ىللحا سلليػفخ ضللساناي كافيللاي لتصللػر تالقللات تجاريللة نذللصة فللي ىللحه  ،قللجر اإلم للان
، السعاىلللجة التجاريلللة أو لللخ االىتسلللامللللحلظ فلللإني أرجلللػ أن تسشحلللػا مدلللحلة تقلللج  .السشصقلللة

 .1  في أقخب وقت ،برػرة نيائية ،بحيث يتع تقجىا والسرادقة تلييا

: أن ، مػضلللللحةم7/8/1931تلللللاري  ، وخارجيلللللة تللللللى ىلللللحه الخسلللللالةوقللللج ردت ال
ء، ويللجف السفاوضللات مللع الح ػمللة اليسشيللة قللج جللخت فللي الرلليف الساضللي فللي صللشعا
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، وأن مذللخوع السعاىللجة األلسللاني قللج تزللسغ كللال الشقصتلليغ تقللج معاىللجة صللجاقة وتجللارة.
لع ترلل إللى ف،ملع األسل ،. إال أن تللظ السفاوضلاتالػاردتيغ في رسالة مجيخ السرلشع

، للللللع يدلللللتصع أرادت إدخلللللال تعلللللجيالت تللللللى السذلللللخوعح ػملللللة اليسشيلللللة نتيجلللللة، ألن ال
السفللاوض األلسللاني اإلترللال وختيللاي وللػزارة الخارجيللة األلسللاني، ألخللح التػجييللات الالزمللة 
بذحنيا. وأن السفاوضات للغ ُتدلتحنف إال  إذا ق للت الح ػملة اليسشيلة إرسلال مفلػض ملغ 

 .1وليت وحلظوأن الح ػمة اليسشية قج أُ  ليغ.ق ليا إلى وخ 

الة إلى وزارة الخارجيلة، ذكلخ رس ،مغ صشعاء ،م بعث راثيشذ16/8/1931وفي 
 ،، ق لل مذلخوع معاىلجةفييا: أن سفيخ ىػلشجا في ججة، فان ديخمػيلغ، تشجما زار اليسغ

 وىللللػ مافعلللللو ي ذلللللظ اإلتتللللخاف الستبللللادل بالقزللللاء.يل للللي كللللل مصالللللب اإلمللللام، بسللللا فلللل
كانت القػى رأيي الستػاضع  ػل ىحه السدحلة، ىػ أنو إذا و اإليصاليػن والخوس أيزاي.  

نللو للليذ ىشللاك أي ، قللج اتتخفللت بالذللخيعة، فإ، فللي السدللتعسخات اإلسللالميةسللتعساريةاإل
. ويزليف راثيلشذ أن اإلملام قلج شللب ملغ 2شع تغ اإلتتخاف ويلاتسس ب يجعلشا نحغ ن

أللسانيلة، بحنلو   أن ي للغ وزيلخ الخارجيلة ا Von Wissmannال خوفدػر فػن فيدلسغ 
وأنلو ملغ الػاضلح  ،أي اإلمام   يتػق إلى اسلتالم جلػاب رسلسي ملغ الح ػملة األلسانيلة

ت للدلليج وخوفللخ وقللج كت للل، فللي التػصللل إلللى تقللج السعاىللجة  أن اليسشيلليغ لللع يفقللجوا األملل
، بعللج التػتيللع تلللى السعاىللجة، أن يعسلللػا سللػياي مللع ألسانيللا فللي كللل بللحنيع مدللتعجون ىشللا

 .3 ىتسامات اقتراديةليا سػى ا السعخوف ىشا جيجاي أن ألسانيا ليذ  ئ. فسغ 

، يللشع م8/9/1931، وخسللالة مؤرخللة فللي وقللج ردت الخارجيللة تلللى رسللالة راثيللشذ
: أنلللو ملللغ السؤسلللف أن تلللغ قلللجر ملللغ الزللليق، التخصئلللو العللليغ. فقلللج ورد فييلللا أسللللػبيا
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اللحي سليلحق بلو و أن يخلػض فلي الحلجيث تلغ السعاىلجة، األملخ راثيشذ قج سلسح لشفدل
مػاصلللة السفاوضللات، وللشفذ الصخيقللة، فذللل مػضللػع السعاىللجة، وأن   فيسللا لللػ ،خاراي أضلل

. ملغ إرسلال مفلػض إللى صلشعاء مجلجداي  أمخ غيخ مس غ. فلدشا  الياي في وضع يس ششلا
، وىلي أن تقلػم الح ػملة اليسشيلة إم انية وا جة لسػاصللة السفاوضلاتوليذ ىشاك سػى 

وتؤكج الخسالة بحن ملاذكخه راثيلشذ فلي  .1 إلى وخليغ أو القاىخة بإرسال مفػض مغ ق ليا
رسلللالتو، ملللغ أن دولتللليغ قلللج ق لتلللا بسػضلللػع خزلللػع رتاياىسلللا للقزلللاء اليسشلللي، لللليذ 

ي التللي تقللجت فلل ،اإليصاليللة  صللحيحاي. وأرفقللت بالخسللالة ندللخة مللغ السعاىللجة اليسشيللة 
زللػع الختايللا اإليصللالييغ أنيللا لللع تتشللاول مػضللػع خم، وذلللظ ليللخى راثيللشذ  2/9/1926

أملا ىػلشلجا فللع تلتع السرلادقة تللى معاىلجتيا ملع الليسغ )ملغ ق لل  .2 للقزاء في الليسغ
تشتيللي الخسللالة بالتسشيللات لللخاثيشذ بالشجللاح فللي أبحاثللو و ال خلسللان اليػلشللجي(  تللى افن. 

فلي  األلسانيلة الخارجيلة وزارة وكحنسلا لخرلت .3 العلسيلة القيسلة، التلي يجخييلا فلي الليسغ
ىحه التسشيات، التي اختتست ويا رسالتيا، رغ تيا في أن ي تعج راثيشذ تغ الخػض في 

 مػضػع السعاىجة وأن يشرخف إلى أبحاثو العلسية. 

، الللحي الدللػفييتيذكللخ اإلتحللاد  ، أن رسللالة الخارجيللة قللج تجاىلللتومللغ الػاضللح
سقيسللليغ فلللي زلللػع رتايلللاه الل خ لللاتتلللخف فلللي معاىجتلللو ملللع الللليسغ بالقزلللاء اليسشلللي، وق

اتتخفتلللا  سللليا )اإلتحلللاد الدلللػفييتي( قلللجإيصاليلللا ورو  أن . فلللخاثيشذ كلللان قلللج ذكلللخالللليسغ للللو
، ثع تحلجثت اتتخاف ىػلشجافاوتفت الخارجية وشفي  ضافة إلى ىػلشجا.إبالقزاء اليسشي، 

لع لشلللجا، تحويلللجاي ليلللحا الشفلللي، ملللع اإل لللارة إللللى أن ىػ   اإليصاليلللةتلللغ السعاىلللجة اليسشيلللة 
وكحنسللا كللان غللخض الخارجيللة للليذ مشاقذللة الػقللائع، وللل  السعاىللجة بعللج. ترللادق تلللى

 رفزيا جسلة، للجفاع تغ مػقفيا، الحي تتسدظ بو.
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وتؤكلللج وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة تسدللل يا بسػقفيلللا ىلللحا، فلللي رسلللالة وجيتيلللا إللللى 
لقج ت لخت فلي الفتلخة األخيلخة ، جاء فييا:  15/9/1931 وتاري  ،مجلذ مجيشة ىام ػرج

فللي مجيشللة ىلام ػرج، لللػزارة الخارجيللة، برللػرة متكلخرة، تللغ أمليللا فللي  ،ائلخ اقترللاديةدو 
أن تشتيلللي السفاوضلللات الستعثلللخة وللليغ ألسانيلللا ومسلكلللة الللليسغ،  لللػل السعاىلللجة التجاريلللة، 
سللخيعاي إلللى تػتيللع السعاىللجة، لسللا سلليتختب تلللى تقللجىا مللغ تشذلليط للعالقللات التجاريللة 

للليسغ فللي تقللج التػضلليحات التاليللة: إسللتجابة لخغبللة ا . مسللا يدللتػجب إتصللاء1 األلسانيللة
فللي  لليخ  ،، أرسلللت ألسانيللا سللفيخىا فللي أديللذ أبابللا إلللى صللشعاءمعاىللجة صللجاقة وتجللارة

 ،، تقخيبلاي، ملع السعاىلجةمعلو مذلخوع معاىلجة متصلاوق  خفيلاي يػليػ مغ العلام الساضلي، و 
السذللخوع مللغ  ن ذلللظ. ويتكللػ م مللع مسلكللة الحجللاز ونجللج26/4/1929التللي ُوقعللت فللي 

وُتخكللللت تفاصلللليل العالقللللات الجولػماسللللية والتسثيللللل القشرلللللي  خسللللذ مللللػاد تامللللة فقللللط.
لللق مللغ قاتللجة تشص ،والػكللاالت التجاريللة وانتقللال البزللائع، لتللشطع ال قللاي، وفللق اتفاتيللات

، الس شللي تلييللا، اتللجة، ولشطللام السعاىللجات التجاريللة، ووفقللاي ليللحه القالجولللة األوثللخ رتايللة
أن  ل في السعاىجة يخغب في إدخاللو تلييلا أ لج الصلخفيغ الستعاقلجيغ، الولجفإن أي تعجي

ومللللع أن القزللللاء فللللي اللللليسغ يختكللللد تلللللى الذللللخيعة   يحطللللى بسػافقللللة الصللللخف افخللللخ.
لللع نصلللب وضللع قػاتللج وكجللخاءات فإنشللا، و تللى النجللخح مذللاتخ اليسشيلليغ،  ،اإلسللالمية

نيلللة، ولكششلللا فلللي نفلللذ الػقللللت ، لحسايلللة رتايانلللا فلللي الللليسغ، ملللغ الشا يلللة القانػ خاصلللة
نطلخاي ألنشلا للع نفعلل ذللظ ملع وللجان  ،الندتصيع أن نق ل خزلػع رتايانلا للقزلاء اليسشلي

دون  وللللع تكلللغ الح ػملللة اليسشيلللة مدلللتعجة لق لللػل السذلللخوع األلسلللاني .2 إسلللالمية أخلللخى 
الندتصيع ق ػلو، وخاصة ماتزلسشو ملغ خزلػع الختايلا تعجيل. وتقجمت بسذخوع آخخ  

ق ، دون قيللج أو  للخو، للقزللاء وللقللػانيغ اليسشيللة. وكللحا مللايخمي إليللو مللغ تحقيللاأللسللان
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جلج الدلفيخ، ولسلا و  .1 قترلاديةأىجاف سياسية خارجية، أوثخ مغ اىتسامو باألىلجاف اإل
قزاىسا  ، بعج  ػالي  يخيغ مغ الدمغستسخار السفاوضاتوخوفخ تجم ججوى ا الجكتػر

، ولع يتييخ في السػقف الحيغ لع يجج أي ججيج . ومشح ذلظتاد إلى ألسانيا ،في صشعاء
، أن تق لللل ، أوثلللخ ملللغ ملللخةبرلللػرة غيلللخ رسلللسية ،وقلللج التسدلللت الح ػملللة اليسشيلللة . لللئ

 وع اليسشللي. ولكللغ اإلسللتجابة ليللحه الخغبللة أمللخ غيللخ مس للغ.الح ػمللة األلسانيللة بالسذللخ 
غيلخ و تى مجلخد إجلخاء مفاوضلات  لػل السذلخوع اليسشلي، ىلػ فلي الػقلت اللخاىغ أملخ 

فرلعػبة  يس شيا ملغ إرسلال مفلاوض إللى صلشعاء.مس غ، ألن ألسانيا ليدت في وضع 
يذلللللتخشان إجلللللخاء  ،ية، الستختلللللب تللللللى تقلللللج معاىلللللجة كيلللللحهسدلللللؤولالسػضلللللػع و جلللللع ال

السفاوضللات وػاسلللصة  خرلللية رسلللسية متس شلللة مللغ السػضلللػع، تسلللام اللللتس غ. وبرلللػرة 
الح ػملة اليسشيلة باسلتعجادىا لسػاصللة بال  تقػم وزارة الخارجية األلسانية بلإأولية سػف 

نتبلاه ىشلا إللى أن الليسغ فػض يسشلي فلي ولخليغ أو القلاىخة،  ويجلب اإلالسفاوضات مع م
كسلا  ضئيلة بالشدلبة للتجلارة األلسانيلة.ولج فقيخ وقليل الد ان، والتتػفخ فيو سػى فخص 

سللػى  افنأن خزللػع األجانللب للقزللاء اليسشللي، خزللػتاي غيللخ مذللخوو، لللع يللتع  تللى 
، بلللحن إيصاليلللا وىػلشلللجا قلللج ق لتلللا ة. أملللا اإلدتلللاءات السختلفلللةالدلللػفييتيملللغ ق لللل روسللليا 

خزللػع رتاياىسللا للقزللاء اليسشللي، بسػجللب نللز تزللسشتو السعاىللجتيغ، فيللي إدتللاءات 
 .2 غيخ صحيحة

حلة اسللتئشاف ى للحا أوضللحت وزارة الخارجيللة مػقللف الح ػمللة األلسانيللة تجللاه مدلل
،  تللللى فللللي غ الخارجيللللة لللللع تكللللغ واضللللحة كللللل الػضللللػحولكلللل السفاوضللللات مللللع اللللليسغ.
، واسلتخجمت ملخاراي أللسانيلة السيتسلة بالدلػق اليسشيلةقترلادية اتخاش يا مع الفعاليات اإل

فلللللي تسليلللللة التػضللللليح  جلللللة األىلللللجاف الدياسلللللية للسعاىلللللجة، اليالبلللللة تللللللى األىلللللجاف 
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انيللة، بقلللجر وىللػ أمللخ لللع ي للغ يعشللي فللي الػاقللع الذللخكات والسرللانع األلس .اإلقترللادية
، تذ ل قاتجة محمػنلة لشذلاشيا التجلاري. ومثلل ىلحه اوان يعشييا أن يتع تػتيع معاىجةم

القاتجة كان يس غ  تى للسذخوع اليسشي تػفيخىا. وقج استخجمت الخارجية أيزاي،  جلة 
ص كافيللة تكللخر اسللتخجاميا مللخاراي، وىللي أن اللليسغ فقيللخ وقليللل الدلل ان والتتللػفخ فيللو فللخ 

. إال أن وجية نطخ الذخكات األلسانيلة ومشلجوبييا، اللحيغ زاروا ي األلسانيللشذاو التجار 
و تلللى وجيلللة نطلللخ الللجكتػر راثيلللشذ، كانلللت تؤكلللج تلللى أن فلللخص التعاملللل ملللع  ،اللليسغ

وىللحا مايفدللخ ذلللظ اإللحللاح السدللتسخ مللغ ق للل الذللخكات  .الدللػق اليسشيللة، فخصللا جيللجة
 ،تعجللللل فللللي تسليللللة السفاوضللللات بللللحن ،والسرللللانع األلسانيللللة تلللللى الح ػمللللة األلسانيللللة

مػقلف  أي وليغ ،خلتالف وليغ السلػقفيغإلى تقج السعاىلجة. وي لجو أن اإل للػصػل سخيعاي 
، كان س بو أن الفعاليات السػقف الخسسي للح ػمة األلسانيةقترادية وبيغ الفعاليات اإل
يغ  ل. فلي كانت تشصللق فلي تحجيلج مػقفيلا، ملغ اىتساماتيلا التجاريلة البحتلةاالقترادية 

، نطخاي لطخوف مابعج الحخب العالسيلة األوللى، إللى أن وانت الح ػمة األلسانية مزصخة
، اىيا، مغ ق ل الح ػمات األوروبيةتزع في مقجمة اتتباراتيا ردود الفعل الدياسية تج

وفلق الرليية التلي  ،وخاصة مغ ق ل الح ػمة ال خيصانية، إذا ىلي وقعلت تللى معاىلجة
جمتيا وفللي مقلل ،يللا ويرللخ تلييللا، إلتتبللارات سياسللية أيزللاي وللان اإلمللام يحللي يتسدللظ و
 .تعديد مػقفو تجاه وخيصانيا

م، وتلللللى إثللللخ زيللللارة الللللجكتػر فللللػن فيدللللسغ لللللػزارة الخارجيللللة 22/9/1931وفللللي 
كيللللللػف وتحجثللللللو إلللللللى الللللللجكتػر وخوفللللللخ، قللللللجم وخوفللللللخ تقخيللللللخاي إلللللللى مللللللجيخ الخارجيللللللة دِ 

Dickhoffق ل فللي صللشعاء، اسللتقباالي سللتُ ، تزللسغ فللي ماتزللسشو: أن فللػن فيدللسغ قللج ا
وكلفلللللو اإلملللللام بلللللحن يدتفدلللللخ للللللجى وزارة الخارجيلللللة تلللللغ الفلللللخص الستا لللللة أملللللام وديلللللاي  
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التلللي كانلللت قلللج ولللجأت فلللي العلللام  ،الستعلقلللة بسعاىلللجة  الرلللجاقة والتجلللارة ،السفاوضلللات
 .1  الساضي

م، 4/10/1931وتلاري   ،رسلالة إللى الخارجيلة ،وقج كتلب فلػن فيدلسغ، بعلج ذللظ
ىللل 1350ربيللع األول تللام  24وتللاري   ،ا وتخجسللة لخسللالة وجييللا إليللو اإلمللام يحلليأرفقيلل

في آخخ مقاولة للو  ،شلب مشو ( . وقج ذكخ فػن فيدسغ في رسالتو: أن اإلمامم1931)
أن يتقجم وخجاء  خري إللى وزارة الخارجيلة األلسانيلة بالسػافقلة تللى تقلج  ،في صشعاء

تايا كل دولة مغ اللجولتيغ الستعاقلجتيغ للقزلاء السعاىجة، برييتيا الستزسشة خزػع ر 
قلج   أي فلػن فيدلسغ   . وأنلو ، تشلج إقلامتيع فييلاوالقػانيغ الدلارية فلي الجوللة األخلخى 

، ويػلشلجا، بلحن الح ػملة اليػلشجيلة ربسلا تػافلق بالفعلل Haagسسع للتػ، في مجيشة ىاج 
ن ملغ السعلخوف أن تلى تقج معاىلجة ملع الليسغ، تتزلسغ السلادة الخاصلة بالقزلاء. أل

وأن دولتلو الزاللت وجائيلة، وأنلو ُيعت لخ  ز تلى التسدظ بالذخيعة اإلسلالمية،اإلمام  خي
ة أربلللاع إماملللاي ديشيلللاي، تللللى رأس رتايلللاه، اللللحيغ ت للللغ ندلللبة الديلللجييغ فلللييع  لللػالي ثالثللل

. وليلللحا فإنلللو للللغ يعقلللج معاىلللجة برللليية أخلللخى ، وأن الجوللللة التلللي سللليعقج معيلللا الدللل ان
إليصلللالييغ واللللخوس قلللج أصلللبح ، سلللػف تحتكلللخ التجلللارة فلللي الللليسغ ألن مخكلللد امعاىلللجة
  .2ض يفاي 

غ فيللي ىبللارة تلل ،تخجسللة ليللاوخسللالتو التللي أرفللق فللػن فيدللسغ  ،أمللا رسللالة اإلمللام
: أن اإلمللام اسللتلع إليللو اإلمللام ق يللل ميادرتللو اللليسغ. وقللج ورد فييللا وجييللا ،رسللالة وداع

ه الصيبللة ويخجللػ لللو الخيللخ والتػفيللق فللي ر لللة رسللالة فللػن فيدللسغ ويذلل خه تلللى مذللاتخ 
، ويخجللػ مشللو إيرللال ػدة ويػافللق تلللى سللفخه إلللى الحجيللجة، تللغ شخيللق مجيشللة الع يللجالعلل
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تحياتلو وتسشياتللو إلللى معلالي وزيللخ خارجيللة ألسانيلا العطسللى، وكبالغللو بلحن اإلمللام يشتطللخ 
 .1عاىجة بعج تػتيعياتػدة الػثائق الخاصة بالس

تغ قخب تقج معاىجة ويغ ىػلشجا والليسغ وتلغ ق لػل ىػلشلجا  ،ومع تكخار الحجيث
بعثللت وزارة الخارجيلة األلسانيللة إلللى البعثلة الجولػماسللية األلسانيللة فللي  ،لسػضلػع القزللاء

م، ذكللخت فييللا: أن القشرللل اليػلشللجي فللي 25/12/1931وتللاري   ،ىللاج، ويػلشللجا رسللالة
 للػل تقللج  ،مللة اللليسغ  ػ  ،رللشعاءم( ب1931ام )فللي ربيللع نفللذ العلل ،جللجة قللج فللاوض
 . وأنلللو يقلللال بلللحن السعاىلللجة قلللج ُوقعلللت بلللاأل خف األوللللى. وأن الخارجيلللةمعاىلللجة تجاريلللة

، فلي ىلحه تلييلا ميتسلة بسعخفلة ملا إذا كانلت الدللصات التذلخي ية اليػلشجيلة قلج صلادقت
األثشللاء. وىللل مللغ الستػقللع أن ي للجأ تشفيللحىا  للاالي. وىللل يس للغ الحرللػل تلللى معلػمللات 

فلللي  وخاصللة مللا يتعلللق مشيللا ب يفيللة التعامللل مللع السللػاششيغ اليػلشللجييغ تللغ محتػاىللا،
. وتختللتع الللػزارة رسللالتيا بالتحويللج تلللى أن ىللحه السعلػمللات اللليسغ، مللغ الشا يللة القانػنيللة

 .2السصلػبة ذات تيسة ك يخة بالشدبة ليا

: م، تللللى رسلللالة الخارجيلللة مفيلللجة4/1/1932وتلللاري   ،دت البعثلللة الجولػماسللليةور 
 .3السعاىجة ويغ اليسغ وىػلشجا لع يرادق تلييا بعجبحن 

فػن ىشلجن ػرج، رسلالة إللى  ،م وجو رئيذ الجسيػرية األلسانية25/7/1932وفي 
التللي كللان قللج بعثيللا مللع الللجكتػر  ،اإلمللام يحللي، بالليللة العخبيللة، رداي تلللى رسللالة اإلمللام

اإلمام تلى  دلغ  : أنو يذ خصشعاء. وقج جاء في رسالة الخئيذ وخوفخ، تشج ميادرتو
خئيذ وتصفلو تللى األلسلان فلي الليسغ. استقبالو للجكتػر وخوفلخ، وتللى مذلاتخه تجلاه الل

وأنللا متفللق مللع جاللللتكع تلللى  وكللحا تلللى اللل غ، الللحي بعثللو اإلمللام كيجيللة لللو. وأضللاف  
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. وأنا لػدية ويغ دولة ألسانيا ومسلكتكعرغ تكع في تقج معاىجة خاصة وتحييج السشاسبات ا
. ثلع يختلتع رسلالتو ب بلارات 1  وشيج أن يريخ تقج ىحه السعاىجة بحقخب وقلت تلى أمل

 .2السجامالت والتسشيات

بالليللة  إلللى اإلمللام، وسللا وجللو وزيللخ الخارجيللة األلسللاني، مللغ جانبللو أيزللاي رسللالة
، الذ خ والثشاء تللى رسلالة اإلملام : بعج3م، جاء فييا30/7/1932مؤرخة في  ،العخبية

 ،، إللى وزيلخ الخارجيلة الدلاوقم(1930ىلل )1349ذي القعلجة تلام  18التي وجييا في 
، أنللو اإلمللام وػاسللصة الللجكتػر فللػن فيدللسغالتللي بعثيللا  ،وكللحا تلللى التسشيللات ،وػرتيللػس

، ومدللخور أيزللاي لسللا وليللو مللغ مللغ نجللاح مدتذللار ال خيللج سللشظ آيللدن  مدللخور لسللا وليللو
مللع اإلمللام فللي الخغبللة بعقللج . وأنللو متفللق ام تلللى الختايللا األلسللان فللي اللليسغتصللف اإلملل

. وبسللا أن الح ػملة األلسانيللة ال تلخى إرسللال جة سلخيعاي، ويتسشللى أن يلتع ذلللظ قخيبلاي السعاىل
ض يسشلي إللى ولخليغ ، فإنلو يقتلخح إرسلال مفلػ ػض إلى صلشعاء، لستابعلة السفاوضلاتمف

ل ، وىللي ىبللارة تللغ سلليارة لشقللخ إلللى اليجيللة السخسلللة إلللى اإلمللام. ثللع يذلليأو إلللى القللاىخة
 .4ويختتع الخسالة ب بارات اإل تخام .ال خيج

غيخ الستحسذ الستئشاف  ،ويتزح مغ الخسالتيغ أنيسا قج نقلتا السػقف األلساني
وتلجم  ،، والحخيز مغ نا ية أخخى تلى إبقاء الجدػر مفتػ ة، مغ نا يةالسفاوضات

 ،ل خيلللجوكلللان إرسلللال الدللليارة الخاصلللة وشقلللل ا .الػصلللػل إللللى قصيعلللة نيائيلللة ملللع اإلملللام
 .مغ خالليا التع يخ تغ ىحا الحخص  اولت الح ػمة األلسانية ،لفتة ،ويجية
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 (.12أظه اٌٍّؽك نلُ )  -

A.A.Abt.lll،Akten،Politik2، Jemen،Bd.1، Dat.30.7.32 - 
4  

         



 العالقات اليمنية األلمانية

111 

 

وي جو أن رسالتي الخئيذ األلساني ووزيخ الخارجية قلج  لجعتا اإلملام تللى شلخق 
ه برللػرة غيللخ بعللج أن كللان فلي الدللاوق يحللاول أن يثيللخ  ،مػضلػع السعاىللجة شخقللاي مبا للخاي 

األلسلان )مثلل راثيلشذ وفلػن فيدلسغ(، أو تلغ  ، إما تغ شخيق بعس السلػاششيغمبا خة
سليللا مدتذللار ، التللي  ، كسللا فعللل فللي رسللالتوشخيللق اإل للارة إليللو، إ للارة ت للجو تخضللية

 . وللللحا فقلللج وجلللو رسلللالة إللللى وزيلللخ الخارجيلللة، سلللشظ آيلللدن، تشلللج ميادرتلللو الللليسغال خيلللج
ملللة كخسلليا برللػرة  للبو كا ،م(1932) ىللل1351ربيللع ثللاني تللام  26وتللاري   األلسللاني،

الذل خ تللى الدليارة السيلجاة للو، : بعلج .  يلث جلاء فييلا1للحجيث تغ مػضػع السعاىجة
صة الللللجكتػر وخوفلللخ مذللللخوع ، أنلللو كللللان قلللج بعللللث وػاسلللالتلللي وصللللت فعللللالي إللللى اللللليسغ

، وأنلو يؤكلج وضعو السفلاوض اليسشلي، بالتذلاور ملع السفلاوض األلسلاني ، الحيالسعاىجة
، لللليذ فيلللو أي محلللحور، وكنسلللا ىلللػ فاتحلللة خيلللخػدة كسلللا يدلللسيو( بلللحن السذلللخوع )السدللل

ه ، مؤكلجاي اسلتعجادفإنو يخجػ مغ اللػزيخ اللتسعغ فيلو . ولحاعالقات ويغ ال لجيغلتحسيذ ال
. وي للللخر اإلمللللام اإل للللارة إلللللى أن السذللللخوع قللللج أُتللللج الكامللللل لتػتيعللللو والسرللللادقة تليللللو

ويؤكلللج، بح لللع السفلللػض اليسشلللي والسفلللػض األلسلللاني.  بالتلللجاول والتذلللاور والخضلللا وللليغ
، السللػدة القجيسللة، السستللجة إلللى اليللػم، التللي ي شيللا أللسانيللا، وافمللال التللي يعقللجىا تلييللا

يللة نقصلة  لظ أو محلحور يػجللب ذ فييلا أ، التلي للييؤكلج أن تلحخيخ تػتيلع تللظ السعاىللجة
للليذ إلللى مرللخ  ،. وأن إرسللال مفللػضسللا كللان مللغ سللػء الصللالع بالشدللبة لللو، إنالتللخدد

اي . ولكلغ نطلخ رجر فخخ للسسلكة اليسشيلة ولإلملامى ألسانيا، يعت خ مول و تى إل ،فحدب
ثلع  .، فإنلو يتعلحر إرسلال أ لجىعالجوللة ، والنذلياليع و شلاءلقلة تلجد رجلال الجوللة اليسشيلة

وأنللو بعللج  ،إلسللتئشاف السفاوضللات ،ي للخر رجللاءه بللحن تخسللل ألسانيللا مفػضللاي إلللى اللليسغ
 .2 إلى ألسانيا، ليذ فقط لسخة وا جة ل مشجوبىجة سيتع، تشج اللدوم، إرساإوخام السعا

                                                           
1
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اوي، فحسللػب التلح ،وتع ذ رسلالة اإلملام ىلحه العقليلة والتفكيلخ الدلائجيغ  يشلحاك
صللاي ووداي، مللع تللجم الشللدول ،  خ السصلللق للشللدول تشللج رغبللة األلسللان سللتعجادبإضيللار اإل

عدلللػل ارة ومع بصلللالوة ال بللل، السقش لللملللع التسدلللظ الذلللجيج بلللالسػقف األصللللي، ولللل الفعللللي
تللدال لللو امتجاداتللو ، ىللػ أسلللػب سللاد فللي ذلللظ الحلليغ، وال الكللالم واإلتتللحارات الشاتسللة

 . تى اليػم

أوضلح فيلو  ،م رفلع اللجكتػر وخوفلخ تقخيلخاي إللى وزيلخ الخارجيلة4/10/1932وفي 
الجلللجوى: فقلللج فذللللت  ل السفاوضلللات واألسلللباب التلللي تجعلللل اسلللتئشافيا تلللجيعأسلللباب فذللل

صلخار الح ػملة اليسشيلة تللى تزلسيغ مذلخوع ، بد ب إم1930السفاوضات في صيف 
لقللػانيغ الدلللارية فلللي السقلللجم مللغ ق ليلللا، اإلتتللخاف الستبلللادل وشطللام القزلللاء وا ،السعاىللجة
 ،الحيغ يحى ػن إلى اليسغ ،والق ػل ويحا الصلب لغ يعشي فقط إخزاع األلسانال لجيغ.  
سليثيخ غزلب ال خيصلانييغ إللى  لج  ، ولل أيزلاي وللقػانيغ ال خبخية الدلارية ىشلاكللقزاء 

، فلللللي الػضلللللع القلللللانػني ل جانلللللب فلللللي الللللليسغ. إذ أن وخيصانيلللللا ميتسلللللة جلللللجاي ب1 و يلللللخ
 .يقيسللػن فللي اللليسغ 2 وذلللظ نطللخاي ألن كثيللخاي مللغ رتاياىللا العللخب ىللجات السعقللػدة.السعا

وبسلللا أن  .قائسلللة التلللدالواألسلللباب التلللي دتلللت إللللى رفلللس السذلللخوع اليسشلللي فلللي  يشلللو 
كسا ىلػ واضلح  والتدال،، شح ذلظ الحيغ مذخوتاي معجالي آخخمة اليسشية لع تزع مالح ػ 

اك مايلللجتػ إللللى تقلللج متسدللل ة بسػقفيلللا الدلللاوق، فإنلللو لللليذ ىشللل ،فلللي رسلللالتيا األخيلللخة
فإنلللو ال فائللجة أولللجاي ملللغ لللػ تقلللجمت الللليسغ بسقتخ للات ججيلللجة  . و تلللى مفاوضللات ججيلللجة

ت يغ خالل السفاوضات األولى أن انعجام  ج. فقخاء السفاوضات مخة أخخى في صشعاءإج
بالشدلللبة للسفللللاوض  ،يجعللللل ملللغ غيلللخ السس للللغ تسليلللاي  ،ترلللاالت ال ختيلللة السزلللسػنةاإل
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قتلللخح م لللجئياي تلللجم اللللخد تللللى الخسلللالة يتبلللادل اللللخأي ملللع   ػمتلللو. وليلللحا أ أن ،األلسلللاني
 .1 والتي ال تحسل  تى تػتيعاي  ،الحالية

 ،لع ي لغ مػفقلاي  ،الخاصة بالتػتيع ،األخيخة ومغ الػاضح أن وخوفخ في مال طتو
 .، الحي كان يدتيشي بو تغ التػتيعفخسالة اإلمام يعلػىا الختع

سللفشا. وفلي رسلالة ملغ ديتلخش، سال فقج كان ليلع رأي آخلخ، كسلا أأما رجال األت
، إلللى م14/3/1933، مؤرخللة فللي بعثيللا مللغ صللشعاء ،مشللجوب  للخكة ىللاندن فللي اللليسغ

 ػرج، وقاملللت الذلللخكة ولللجورىا بإرسلللال مقتصفلللات مشيلللا إللللى وزارة مقلللخ الذلللخكة فلللي ىلللام
الخارجيللة األلسانيللة، ذكللخ ديتللخش: أنللو تلللع بللحن ىػلشللجا قللج وقعللت معاىللجتيا مللع اللليسغ. 
وأنللو إذا صللح ىللحا فللإن تلللى ألسانيللا مللغ جان يللا أيزللاي أن تتحللخك إلجللخاء السفاوضللات، 

ي وافقللت تلييللا ىػلشللجا الوللج أن وكيرللاليا إلللى تقللج معاىللجة مللع اللليسغ. وأن الذللخوو التلل
تكلللػن  لللخوشاي مق ػللللة بالشدلللبة أللسانيلللا. وفلللي جسيلللع األ لللػال فلللإن الػصلللػل إللللى تقلللج 

ليػ أملخ يدلتحق التخ يلب، ألنلو سلػف يدليل  ،معاىجة مع اليسغ، ميسا كانت صييتيا
 .2 الشذاو التجاري ويصػره

ي تزللللسشت فلللل ،م بعثللللت  للللخكة ىللللاندن رسللللالة إلللللى الخارجيللللة3/4/1933وفللللي 
، مػجػد فلي Adriansماتزسشتو، اإل ارة إلى أن القشرل اليػلشجي في ججة ادريانذ 

 .3صشعاء بيخض التػتيع تلى معاىجة ويغ ىػلشجا واليسغ

وتلللللاري   ،وملللللغ ىلللللام ػرج أيزلللللاي بعلللللث اللللللجكتػر راثيلللللشذ رسلللللالة إللللللى الخارجيلللللة
، ملػيليغفلان ديلخ  ،م، أرفق ويا رسالة وصلتو مغ الدلفيخ اليػلشلجي بجلجة18/4/1933
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  تلللغ أن خ لللخ تقلللج السعاىلللجة اليسشيلللة   كسلللا ذكلللخ راثيلللشذ   تفرلللح فلللي مزلللسػنيا 
 .1، الحي أوجه كل مغ فػن فيدسغ وديتخش، ىػ خ خ صحيحاليػلشجية

في رسالة  ،ومغ البعثة الجولػماسية األلسانية في ىاج ويػلشجا يحتي التحويج القاشع
  اليػلشجيللة، قللج أن السعاىلجة اليسشيللة : م، ورد فييللا27/5/1933، وتللاري  إللى الخارجيللة
 .2م12/3/1933في صشعاء وتاري   وقعت فعالي،

م أرسلللت البعثللة إلللى الخارجيللة ندللخة مللغ السعاىللجة،  رلللت 3/6/1933وفللي 
 .3تلييا مغ القدع القانػني وػزارة الخارجية اليػلشجية

انيلة للى وزارة الخارجيلة األلسم ت خت  خكة ىلاندن، فلي رسلالة إ7/6/1933وفي 
اليػلشجية، وتداءلت تسلا إذا كانلت اللػزارة قلج   ىتساميا بسحتػى السعاىجة اليسشية تغ ا 

تتللللخاف بالذللللخيعة ، وخاصللللة تللللغ مػضللللػع اإلتخفللللت مللللغ اليػلشللللجييغ  لللليئا تللللغ ذلللللظ
تغ شخيق الديج ىايشذ ىاندن،  ،اإلسالمية. كسا أوجت الذخكة استعجادىا ل حل محاولة

 .4خفة الذخوو التي تقجت بسػج يا السعاىجةلسع ،السػجػد  يشحاك في اليسغ

وقج قامت وزارة الخارجية بإرسال ندخة مغ السعاىجة اليسشية اليػلشجية إلى  خكة 
م تذل خىا تللى ذللظ ، 27/6/1933وتلاري   ،ىاندن. فحرسلت الذخكة رسلالة إللى اللػزارة

ا إذا كللان وتسلل ع تقللج معاىللجة ولليغ ألسانيللا واللليسغ،وتدتفدللخىا تللغ نػاياىللا تجللاه مػضللػ 
اليػلشجية. ثع تذيخ الذخكة في   ىشاك تفكيخ في تقج معاىجة مذاوية للسعاىجة اليسشية 

فللللللي  ،تائللللللجاي مللللللغ اللللللليسغ ،رسللللللالتيا إلللللللى أن ىللللللايشذ ىللللللاندن سيرللللللل إلللللللى مخسلللللليليا
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م، كسا ىػ متػقع، وأن الذخكة سػف تصلب مشو التػجو إلى وخليغ للتحجث 2/7/1933
 .1اليسغ ػل مػضػع  ،مع الجكتػر وخوفخ

، ضسشتيا مقتصفات م بعثت الذخكة وخسالة أخخى إلى الخارجية5/7/1933وفي 
م. ومسللا 6/6/1933وتللاري   ،، كللان ىللايشذ ىللاندن قللج بعللث ويللا مللغ صللشعاءملغ رسللالة

قللج اتتػرىللا بعللس ال للخود،  اليػلشجيللة  ورد فللي تلللظ السقتصفللات: أن العالقللات اليسشيللة 
. ثع تذيخ الذخكة في رسلالتيا إللى أنيلا قلج ليػلشجيةتلى إثخ تػتيع السعاىجة اليسشية   ا

ل الفتللخة مللغ لسقاولللة الللجكتػر وخوفللخ، خللال ،أوليللت ىللايشذ ىللاندن بللحن يتػجللو إلللى وللخليغ
. وأنيللللا لللللع تدللللسع بعللللج تللللغ وصللللػل ىللللايشذ ىللللاندن إلللللى م15/7/1933و تللللى  5/7

 .2مخسيليا

رسللالة إلللى م أرسلللت البعثللة الجولػماسللية األلسانيللة فللي ىللاج 18/10/1933وفللي 
وزارة الخارجيللة األلسانيللة، مخفقللة بالتػجيللو السلكللي والسللحكخة التفدلليخية، اللللحيغ قللجما إلللى 

اليػلشجي مع نز السعاىجة اليسشيلة   اليػلشجيلة، التلي وضلعت أملام ال خلسلان،  ال خلسان
أنللللو يتزللللح مللللغ السللللحكخة لسشاقذللللتيا والسرللللادقة تلييللللا. وقللللج ورد فللللي رسللللالة البعثللللة:  

قترلللادية السدلللتق لية للللليسغ، كانلللا اإلم انيلللات اإلو لإلملللام  أن السػقلللف اللللجيشيالتفدللليخية 
. وتزيف الخسالة، أنلو ملغ الجلجيخ باللحكخ 3 بالشدبة لعقج السعاىجة ،تشرخيغ أساسييغ

  .4أيزاي، أن دوالي أخخى قج وقعت معاىجات مذاوية مع اليسغ
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مللع فكللخة ومللغ الػاضللح أن مزللسػن رسللالة البعثللة يفرللح تللغ مػقللف متعللاشف 
اإلسلخاع فلي تػتيلع معاىلجة وليغ الليسغ وألسانيلا، وىلي الفكلخة التلي ت شاىلا بذل ل أساسللي، 

 وسا رأيشا، أصحاب الذخكات ورجال الرشاتة األلسان، السيتسػن بالدػق اليسشية.

 

ومللغ الػاضللح أن مزللسػن رسللالة البعثللة يفرللح تللغ مػقللف متعللاشف مللع فكللخة 
، ي الفكلخة التلي ت شاىلا بذل ل أساسلليوألسانيلا، وىلاإلسلخاع فلي تػتيلع معاىلجة وليغ الليسغ 

 .، السيتسػن بالدػق اليسشيةأصحاب الذخكات ورجال الرشاتة األلسان ،وسا رأيشا

ذكلخت فييلا: أن  ،م بعثت  خكة ىاندن رسالة إللى الخارجيلة27/11/1933وفي 
سللللان فللللي اإلجتسللللاع األول لل خل ،اليػلشجيللللة لللللع تػاجللللو أي اتتللللخاض  السعاىللللجة اليسشيللللة 

، بعللللج اسللللتكسال مشاقذللللتيا فللللي غ الستػقللللع أن تللللتع السرللللادقة تلييللللااليػلشللللجي، وأنللللو ملللل
 .1اإلجتساع الثاني، الحي سيعقج في وجاية  يخ ديدس خ مغ نفذ العام

فلي رسلالة  ،م أوجت وزارة الخارجية األلسانية مػقفيا مغ ججيلج7/12/1933وفي 
اليػلشجية تتزسغ خزػع الختايا    ليا إلى  خكة ىاندن، فحكخت: أن السعاىجة اليسشية

، لللع ، ولليغ اللليسغ وألسانيللا. وأن تقللج معاىللجة مساثلللةلشللجييغ للقزللاء والقللػانيغ اليسشيللةاليػ 
 .2يتع  تى افن، بد ب ىحه الشقصة، وأنو لع يدتجج أي ججيج تلى السػقف

 وجييا إلى ،مغ صشعاء رسالة الجكتػر راثيشذ بعث م،12/1/1934تاري  وفي 
و ولللل )السحتلللخم الدللليج سلللسو، واوتفلللى بسخاش تلللجيشلللة ىلللام ػرج، للللع يلللحكخ ا لللخز فلللي م

اللجكتػر  ،ولعل السقرػد بو زميلو في أر يف االقتراد العالسي ويام ػرج ال خوفدػر(.
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: أن مػقلف وقلج ذكلخ فلي رسلالتو تللظ .، الحي كان يتبادل معلو الخسلائلWalzeفالدتو 
مشللللح  ،وزارة الخارجيللللة األلسانيللللةبدلللل ب رفللللس  ،األلسللللان فللللي اللللليسغ قللللج أصللللبح ضلللل يفاي 

تتخاف بالقزاء اليسشي.   األلسانية مدحلة اإلتزسيغ مذخوع السعاىجة اليسشية  ،سشػات
وأنللو خللالل وجللػده فللي اللليسغ اتتخفللت الح ػمللة اليػلشجيللة وللحلظ، كسللا اتتخفللت الح ػمللة 
ال خيصانيللة. وأن امتشللاع ألسانيللا تللغ اإلتتللخاف بالقزللاء اليسشللي سللػف يزللعف مػقللف 
األلسان في اليسغ أوثخ فحوثخ، وأنو خالل  زػره مجالذ اإلمام ولقاءاتلو ملع القاضلي 

لللػ أنشللا نػقللع  ،باإلم للان إصللالح كللل  للئ يللدالال ، تكللػن لجيللو انصبللاع بحنللو    راغللب
 .1 بالرػرة التي شل يا اإلمام ،السعاىجة، مع اإلتتخاف بالقزاء

 للػل  ،م3/5/1937 وتللاري  ،Hermann Krenz 2وفللي تقخيللخ ىللخمغ كللخنذ
إللى: أن القاضلي   راغلب  ،فلي ملايتعلق بسػضلػع السعاىلجة ،أ لار ،ر لتو إلى الليسغ

سلتعجاد ألسانيلا لعقلج معاىلجة صلجاقة خلالل مقابالتلو، سلؤاالي  لػل ملجى ا قج شلخح تليلو،
ويلخى كلخنذ أنلو  .مع اليسغ. وأنو شلب مشو إيرال ىحا الدؤال إللى الح ػملة األلسانيلة

و يعتقلج بلحن إولخام معاىلجة فإنل ،التلي اسلتصاع أن يقيسيلا ،العالقلات التجاريلة بالشطخ إلى
إلى  فالذعب اليسشي والح ػمة اليسشية يسيلػن ، بالشدبة أللسانيا  مدحلة ىامة ججاي  تجارية

، أثشلللاء 3 (Manschaft Emdenنلللدول مجسػتلللة إملللجن )ألسانيلللا أوثلللخ ملللغ غيخىلللا. و 
 .4ع يشذ  تى اليػمالحخب العالسية األولى كان  جثاي ل

                                                           
 
  
                                                                       H.M.، S.Dr.R.، Bd.Vic.،Dat.12.2.34 -

1
               

2
 ٌٛل ٔرؽكز ػٕٗ ترف١ًٕ أوصه فٟ اٌفًٕ اٌراٌٟ .   - 
3

،  Hellmuth Von Mückeِعّٛػح ٔي١هج ِٓ ٌالغ اٌثؽه٠ح األٌّا١ٔح، تم١اقج اٌىاترٓ ٍّ٘ٛخ فْٛ ِٛوٗ   -
َ، ِؼرمكج أْ ـٛ ٠1915ٕا٠ه ذمطؼد تٙا اٌٍثً، أشٕاء اٌؽهب اٌؼا١ٌّح األٌٚٝ، ٚٔىٌد إٌٝ اٌثه ا١ٌّٕٟ، فٟ ِٙه 

اٌكٌٚح اٌؽ١ٍفح، ٚلك اٌؽعاو اٌؽك٠كٞ لك ًٚٔ إٌٝ اٌؽك٠كج، ٚأْ تئِىأٙا اٌٍفه تٛاٌطرٗ إٌٝ أٌّا١ٔا، ػثه ذهو١ا، 
ذٍه اٌّعّٛػح ِؼاٍِح ١ٚثح، ٚاٌرمثٍد فٟ ٕٔؼاء تا١ٌٌّٛمٝ اٌؼٍىه٠ح اٌرهو١ح، اٌرٟ ػىفد ١ّٔكاً ١ٕٚٚاً ػٍِٛد 

اء ِكج اٌثٛػ١ٓ، شُ اذعٙد إٌٝ اٌؽك٠كج ٚغاقنذٙا، ػائكج إٌٝ أٌّا١ٔا، ػثه ظكج أٌّا١ٔاً، ِٚىصد فٟ ٕٔؼ
 ٚاٌطٕثٛي. أٔظه: 

                                                                                             Serjent، Arabien، P.187-198. 
A.A.Abt.lll،Akten،Z،St.A.،Kriegsgerate، Jemen،Bd.1،S.19(2-9)، Dat.3.5.

 
- 
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 ،اللحي شخ للو   راغلب تلللى ىلخمغ كللخنذ ،اليللائذ وتشلج ىلحا الدللؤال العخضلي
تػقللللف الػثللللائق التللللي ولللليغ أيللللجيشا، تللللغ الحللللجيث  للللػل مػضللللػع تم، 1937فللللي تللللام 

م، تشلللجما وقعللت السعاىلللجة 1953وقللج ضلللل ىللحا السػضلللػع معلقللاي  تلللى تللام  .السعاىللجة
. وىلحا التلاري  1 نيا في القاىخة مبعػثلاي للجى الليسغوأصبح سفيخ ألسا ،األلسانية  اليسشية 

 يقع خارج اإلشار الدمشي ليحه الجراسة.

  وملللللغ الجلللللجيخ باللللللحكخ، فلللللي ختلللللام  لللللجيثشا تلللللغ العالقلللللات الدياسلللللية اليسشيلللللة 
وامتشللللع تللللغ  العالسيللللة الثانيللللة، قللللج أتلللللغ  يللللاده األلسانيللللة، أن اللللليسغ ، خللللالل الحللللخب

. وقج أوج ىلحا السػقلف انجخت إليو دول تخبية أخخى  إلى سا ة الرخاع، الحي اإلنجخار
القاضي   راغب، في ترخيح أدلى بو إلى وكالة تاس، في مشترف  يخ يػنيػ تام 

، دون تتسدلللظ خلللالل الحلللخب بحيادىلللا السصللللقم،  يلللث ذكلللخ أن   ػملللة الللليسغ 1940
 .2تيييخ

                                                           
Pawelke ،Der Jemen ، S . 41. - 

1
      

A.A.Büro des Staatssekretar، Arabien ، Bd. 1، Bd،1، Dat 16.6.4 Ke -   
2  
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 الفرل الثاني

 العالقات التجارية

 
، م22/3/1939ي وزارة الخارجية األلسانية وتاري  ضع فيقجم لشا تقخيخ داخلي، وُ 

األلسانية، ترلح مقجمة للحجيث تغ ىحه    ، تغ العالقات التجارية اليسشيةفكخة مػجدة
، م1932ُأتيسلت مشلح تلام  : أن العالقات التجاريلة ملع الليسغفقج ذكخ التقخيخ .العالقات

ىام ػرج، برلػرة في    J.Hansen & Söhne تغ شخيق  خكة يػسف ىاندن وزونة
تلجد ملغ يقلػم وتسثيلل  ،وأن ليحه الذخكة مشح ذلظ الحيغ فخع تجلاري فلي الليسغ. رئيدية

بالجرجة األولى، وتدلػيق الدللع الستجاوللة فلي  وتيتع الذخكة، .السرانع األلسانية اليامة
وقلللج ازداد  جلللع . السصلػبلللة ملللغ ق لللل الح ػملللة اليسشيلللةالدلللػق اليػميلللة، وبتلللػفيخ السلللػاد 

وتسللارس الذللخكة أتساليللا وفقللاي للقػاتللج  .مللل التجللاري مللع اللليسغ فللي الفتللخة األخيللخةالتعا
 جيللػدب ،التجاريلة العاديللة. وقلج اسللتصاتت أن تحقلق مخكدىللا التجلاري الحللالي فلي اللليسغ

أقامللت خالليلللا تالقللات ملللع  خرلليات يسشيلللة، واسللتفادت ملللغ  ،دللشػات شػيللللةل وللحلتيا
 .1غاإلم انيات التجارية الستا ة في اليس

   واليعشلللي ىلللحا التحجيلللج، اللللحي أورده التقخيلللخ، ل لللجء العالقلللات التجاريلللة اليسشيلللة
م، تلللجم وجلللػد بزلللائع ألسانيلللة فلللي الدلللػق اليسشيلللة ق لللل ىلللحا 1932األلسانيلللة، وىلللػ تلللام

التللللاري ، فقللللج تخفللللت الدللللػق اليسشيللللة ق للللل ىللللحا التللللاري  أنػاتللللاي مختلفللللة مللللغ البزللللائع 
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. ولكغ ي لجو أن إقاملة تالقلة 1تراالي مبا خاي األسانية ة. ول لقج اترلت بذخكات األلساني
ثاوتة ودائسة مع الدػق اليسشية، مغ ق ل  خكة ألسانية، قج ولجأ فلي ذللظ العلام، كسلا ورد 

 في التقخيخ.

صحاب السرانع والذخكات األلسانية اىتساما بإقاملة تالقلات سياسلية أوقج أوجى 
وق، وضلحشا فلي الفرلل الدلاألسانيلة، كسلا اىتسام الح ػملة األ تجارية مع اليسغ، فاق  

الخغبة في تػسيع دائخة تدػيقيا التجاري، ورأت في  و  ست مػقف السرانع والذخكات
الللليسغ إم انيلللة مدلللتق لية واتلللجة. أملللا الح ػملللة فقلللج   سلللت مػقفيلللا تالقاتيلللا الدياسلللية 

ب العالسيلة التي كانت التدال تثقليا وتقيلجىا وتحلجد ملجى  خكتيلا نتلائه الحلخ  ،الخارجية
وليلللحا فقلللج كانلللت الح ػملللة األلسانيلللة تتعاملللل تعلللامالي  لللحراي، وتخصلللػ خصلللػات  .األوللللى

كسللللا تقللللجم معشللللا. ولت خيللللخ مػقفيللللا أمللللام  ،خذللللية إغزللللاب الجولللللة األوروبيللللة ،محدللللػبة
صصشعت وجية نطلخ، تعلللت ويلا دائسلاي، وىلي أن الدلػق اليسشيلة االسرانع والذخكات، 

ومحجوديللة  ،لدلل ان وفقللخىع، وبالتللالي ضللعف قللجرتيع الذللخائيةالتدلتحق اإلىتسللام. فقلللة ا
 تسلال لتصلػر إيجلاوي فييلا ايسغ سلػقاي غيلخ مججيلة، ولليذ ىشلاك ا تياجاتيع، تجعلل الل
 تلى السجى السشطػر.

وقللج ولللج تبللايغ السللػقفيغ جللجالي ضللسشياي، ت للخت تشللو الخسللائل الستبادلللة ولليغ وزارة 
  مللللغ جيللللة   ت األلسانيللللة السختلفللللة، تسثللللل الخارجيللللة األلسانيللللة والسرللللانع والذللللخكا

سخاع في إقامة تالقلات باإل ،مغ ق ل السرانع والذخكات تلى الح ػمة باإللحاح الجائع
، تذلل ل أرضللية ثاوتللة للشذللاو التجللاري ة تلللى معاىللجة ولليغ ألسانيللا واللليسغم شيلل ،سياسللية

يللة، تقلللل فييللا وللخدود فللاتخة مللغ ق للل وزارة الخارج  مللغ جيللة أخللخى   األلسللاني، وتسثللل 

                                                           
1

ر١ٓ ِٓ ِٕٕغ ٠ٛٔىهي ٌٍطائهاخ َ ٚائهذ١ٓ أٌّا1927١ٔفؼٍٝ ٌث١ً اٌّصاي: اٌرٛنق ا١ٌّٓ فٟ أغٍطً ػاَ   -
ِثاِهج، ٚاٌرؼاْ، أٞ ا١ٌّٓ، تط١ان٠ٓ أٌّاْ، ذاتؼ١ٓ ٌٍّٕٕغ. ٚلك ٌمٛ اشٕاْ ُِٕٙ فٟ ِٙه أورٛته ِٓ اٌؼاَ 

 f.a.zٔفٍٗ، ِغ أؼك اتٕاء األٌهج اٌؽاوّح، أشٕاء اٌركن٠ة، ٌٚمٛا ِٕهػُٙ ظ١ّؼاً. أظه: 
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ىتساملات الدياسلية وقج تجاخلت خالل ىحا الججل اإل .مغ  حن الدػق اليسشية  وأىسيتيا
 باالىتسامات التجارية، كسا سشخى.

ولع يسشع مػقف الح ػملة األلسانيلة بعلس الذلخكات والسرلانع ملغ ولحل جيػدىلا 
يللللا مللللغ ء ومسثللللليغ لالخاصللللة، إلقامللللة تالقللللات تجاريللللة مبا للللخة، إمللللا باتخاذىللللا وكللللال

 رساليا مشجوبيغ يسثلػنيا، مغ مػضفييا.إاليسشييغ، أو ب

كلللػكالء ومسثلللليغ  ،وقلللج ولللدت أسلللساء بعلللس اللللحيغ ا لللتيلػا فلللي الشذلللاو التجلللاري 
 سلللج تسلللخ وشلللو أايسان السدجلللاجي و مثلللل تسلللخ سلللل ،تجلللارييغ. ملللشيع مػاششلللػن يسشيلللػن 

الشجلار،  مثلل صلالح ،ومشيع مػاششػن تخب غيخ يسشيليغ .السدجاجي وكسخائيل ص يخي 
شدلية، وزكلي كلخام الدلػري الجشدلية السرخي الجشدلية، ونديلو مؤيلج العطلع، الدلػري الج

وىايشذ ىاندن   Hermann Krenzمثل ىخمغ كخنذ  ،ومشيع مػاششػن ألسان .يزاي أ
Heins Hansen، مثلل  لخكة  ،وغيخىسلا. كسلا ولخزت أسلساء  لخكات ومرلانع ألسانيلة

و للخكة أوجدللت ميشللد  ،فللي ىللام ػرج  J.Hansen & Söhneيػسللف ىللاندن وزونللة 
August Menz  فلللللللللللللللللللللي سلللللللللللللللللللللػلSuhl،  ومرلللللللللللللللللللللشع يلللللللللللللللللللللػنكخس للصلللللللللللللللللللللائخات

Junkers_Flugzeugwerke  في ديدا Dessa ،  ومرانع ملػزرMouserwerk 
، وغيخىلا ملغ الذلخكات والسرلانع األلسانيلة، التلي سلشحتي Oberndortفي أوبخنلجروف 

 تلى ذكخىا.

  للعالقلللللات التجاريلللللة اليسشيلللللة  وسلللللػف نحلللللاول فلللللي ىلللللحا الفرلللللل رسلللللع صلللللػرة
تبلايغ  ت لخز التلي ،األلسانية، ملغ خلالل استعخاضلشا لسحتلػى الخسلائل والتقلاريخ السختلفلة

 ،مػقفي كل مغ الح ػمة األلسانية ورأس السال الرشاتي والتجاري تجاه الدػق اليسشيلة
السصلػبلة،  وكحا نذاو الذخكات والسرانع األلسانية ووكالئيا في الليسغ وأنلػاع البزلائع

تراالت  ػل أىع سلعة سلػقيا األلسلان فلي ات خز مادار مغ  ػارات وماجخى مغ وسا 
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   التلي  ل لت محلػر العالقلات التجاريلة اليسشيلة ،اليسغ، في ىحه الفتخة، وىلي األسللحة
 كسا سشخى. ،األلسانية

 ألسانيا والدؾق اليسشية: _1
ي إلى الدػق اليسشية ومػقفو ختلفت نطخة رأس السال الرشاتي والتجاري األلسانإ

تتبللارات بدلل ب اإل  كسللا نعتقللج   وذلللظ  ،مشيللا، تللغ نطللخة ومػقللف الح ػمللة األلسانيللة
 ،فقج نذح تعاون وتشديق ،ختالف في الشطخة والسػقفلتي ذكخناىا سابقاي. ولكغ رغع اإلا

ة ، ىتساملات التجاريلجت فييا اإلىتسامات الدياسلية باإلويغ الح ػمة ورأس السال، امتد 
فقلج اىتسلت السرلانع والذلخكات، التلي  .جعل مغ الرعب ت ليغ الحلجود ويشيسلاإمتداجا ي

بالسػقف الدياسلي للح ػملة األلسانيلة  ،تعاملت أو رغ ت في التعامل مع الدػق اليسشية
لجفع الح ػمة إلى إيجاد تالقات سياسلية ثاوتلة ملع  ،تجاه اليسغ، ول ومارست ضيػشاي 

ىتسلللام تجلللارة. كسلللا تفيسلللت الح ػملللة ىلللحا اإلجة صلللجاقة و ملللغ خلللالل تقلللج معاىللل ،الللليسغ
 .تتبللارات السذللار إلييللا سللابقاي بدلل ب اإل ،لع تتجاوزىللافللي  للجود معيشللة ،وتجاوبللت معللو

كانت م انة ألسانيا في اليسغ ىسا مذتخكاي بالشدبة للح ػمة، كسا بالشدبة للخأس السلال. و 
شافديغ األوروبييغ مبا خة في وكن كان رأس السال قج خاض السشافدة التجارية، ضج الس

مساثلللة،  الدللػق اليسشيللة. ويشسللا أ جسللت الح ػمللة األلسانيللة تللغ خللػض مشافدللة سياسللية
 .ومة بعج الحخب العالسية األولىبطخوف ألسانيا السيد  ،مح ػمة كسا أ خنا مخاراي 

 عي والتجاري إلى الدؾق اليسشية:نغخة رأس السال الرشا - أ

تلغ نطلخة  م21/5/1929لخارجية األلسانية، وتاري  ت  خ تقخيخ داخلي في وزارة ا
، وذلللظ مللغ و مشللوومػقفلل الدللػق اليسشيللة إلللىرأس السللال الرللشاتي والتجللاري األلسللاني 

، والتي أدلى ويا شيار ألساني، إسسو ىيشيذغ ذلظ التقخيخ خالل اإلفادات التي تزسشيا
Hänichen، حي زود اليسغ ال ،وان يعسل في اليسغ لحداب مرشع يػنكخس للصائخات
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. فقلج ُكللف ىلحا الصيلار بالدلفخ إللى ألسانيلا لذلخاء بعلس قصلع ال يلار 1وبعس الصلائخات
للصائخات السحكػرة. وكان مغ السفتخض أن يدتلع تكاليف الدفخ وتيسة قصع ال يار ملغ 

ػدة، قللج سللالللحي يتعامللل مللع األلسللان ب أن   راغللب، كسللا يفيللج ىيشيذللغ ورغللع  .الحجيللجة
مسللا  ، تلللى الخدانللة فللي الحجيللجة، إال  أنشللي لللع أ رللل مشيللا تلللى  لليءأتصللاني تحللػيالي 

اضصخني إلى الدفخ إلى ألسانيا تلى  داوي الخاص. وىشلا فلي ألسانيلا اسلتلست رسلالة 
 ،تفلاقي ملع اإلملام يحلي، ميسلا كانلت األ لػالافلح يصلب مشي فييا أن ُأن ،مغ راغب ويو

بعللج تللػدتي  ،ػد سللتجفع لللي فللي صللشعاءوأن أتللػد إلللى صللشعاء بقصللع ال يللار، وأن الشقلل
ولكللغ قللخار  ،ػد سللتجفع لللي بعللج تللػدتي إلللى صللشعاءمبا للخة. وأنللا تلللى ثقللة مللغ أن الشقلل

ضلاي تػدتي ىػ في يج مرشع يػنكخس، الحي ليذ مقتشعاي  تى افن بحن يقلجم للليسغ قخ 
سلتصيع إقشلاع السرلشع ولحلظ، أججيجاي، قلجره تذلخيغ أللف ملارك. وكنلي ملع ذللظ آملل أن 

سلتشاداي إللى ا ،ويدلتصخد التقخيلخ 2 لشلا  ني أتتقج بحن اليسغ سي ػن  قل تسلل مشاسلب أل
أقللػال الصيللار ىيشيذللغ، فللي إلقللاء أضللػاء تلللى الدللػق اليسشيللة، فيللحكخ أن الفخصللة فللي 

يتعللامالن  ،السقلليع فللي الحجيللجة ،اللليسغ مػاتيللة جللجاي للبزللائع األلسانيللة. فالسلللظ واوشللو  
ويتسشيلان كثيلخاي  ،ويعصيان أفزللية السلتيخاد البزلائع األلسانيلة ،معشا بسذاتخ شيبة ججاي 

 ،وملغ السؤكلج أنيسلا سليخ بان كلل التخ يلب .أن تفتح  خكة ألسانية مقخاي ليا في الحجيجة
بفلتح مقلخ لذلخكة  ،بذ ل مللح ،، نرحBelkinو تى الخوسي ولكغ  .لػ تع ىحا األمخ

سانيللة افن متللػفخة ب سيللات البللحس ويللا، وقللج أصللبحت البزلائع األل .ألسانيلة فللي الحجيللجة
فلللي كلللل ملللغ الحجيلللجة وصلللشعاء،  يلللث يدلللتػردىا التجلللار اليشلللػد ت لللخ تلللجن أو اليشلللج، 

% 200إلى  100 وي يعػنيا بحرباح تتخاوح ويغ 
 كسا يفيج التقخيلخ   . ثع يؤكج ىيشيذغ3

قلللاشخات بحخيلللة بلللحن اليسشيللليغ يخغ لللػن فلللي الحرلللػل تللللى بلللاخخة ملللغ ألسانيلللا وتللللى   
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للل ، وبللحن تللجم وجللػد مقللخ لذللخكة ألسانيللة فللي الحجيللجة يدلل ب إومزللخات وبللخادات ...
صلللعػبة فلللي التعاملللل السلللالي، ألن التجلللار واللللجوائخ السحليلللة اليسلكلللػن خ لللخة فلللي شلللخق 

 .1التعامل السالي األوروبي

أرفقتيا  ،م25/5/1929وتاري   ،قترادة الخارجية رسالة إلى وزارة اإلكت ت وزار و 
مللات التللي ع السعلػ قترللاد أن ُتقلليِّ فييللا مللغ وزارة اإل راجيللة ،تقخيللخ السللحكػروشدللخة مللغ ال

 .2، ولكغ دون التجخل في تسل مرشع يػنكخسأدلى ويا الصيار ىيشيذغ

بعلللللللللث مرلللللللللشع يلللللللللػنكخس رسلللللللللالة إللللللللللى  لللللللللخكة وػ لللللللللسغ  م5/6/1929وفلللللللللي 
Buschmann أنلو ىتساملو بالدلػق اليسشيلة، رغلع ا انية في القاىخة، ت  خ فييلا تلغ األلس

الصلائخات واجو بعس الرعػبات في الحرػل تللى تيسلة  في تعاملو الداوق مع اليسغ
بللحن  ،أوليللت السرللشع ورد فللي تلللظ الخسللالة: أن الخارجيللةفقللج  .التللي صللج رىا إلللى اللليسغ

ىشلللاك بعثلللة يسشيلللة وصللللت إللللى القلللاىخة. ويخجلللػ السرلللشع ملللغ الذلللخكة أن تترلللل وتللللظ 
التللي زودىللا ويللا ملللظ اللليسغ، وت لللغ  ،لرللال ياتالبعثللة وتدتػضللح خصصيللا وأىللجافيا وا

السرلشع ب للل ذللظ. وكذا كانللت البعثلة م لفللة بعقللج صلفقات تجاريللة، فلإن السرللشع يخجللػ 
، مقللخ السرللشع، Bessquمللغ الذللخكة أن تذلليخ تلللى البعثللة بالدللفخ إلللى مجيشللة ويدللاو 

إللى مللظ  تخجسلة رسلالة إللى العخبيلة، وجييلا السرشع مغ الذخكة في ألسانيا. كسا يخجػ
تللللى ضلللػء السعلػملللات، التلللي  ،الللليسغ، ملللع إدخلللال ملللاتخاه الذلللخكة ملللغ تعلللجيالت تلييلللا

وربسللا ييس للع أن  شيللة. ويزلليف السرللشع فللي رسللالتو: ستحرللل تلييللا مللغ البعثللة اليس
م الرلشاتات األلسانيلة ،تعخفػا بحن الخارجية قج اخ ختشا  ،بحنو لليذ ملغ السدلتبعج أن تقلجِّ

، بس لللغ ثالثللة إلللى أربعللة ماليلليغ مللارك، رللاد، قخوضللاي لإلسللتيخادزارة االقتبإيعللاز مللغ و 
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. 1 قترللاد بالشدللبة للحجللازالصخيقللة التللي اتتسللجتيا وزارة اإل وسللػف يقللجم القللخض وللشفذ
 ،تللى نفقتيلا ،ربسلا تدلتصيع  لخكة وػ لسغ أن تقلػم  كسلا تذليخ الخسلالة    وتلى ذلظ

ضلليا تلللى لبللات اسللتيخاد تعخ وأن تتلقللى ش ،وجراسللة األوضللاع فللي اللليسغ تلللى الص يعللة
كيفية تشطيع القخوض وشلخق  ،فيسا بعج ،وأنيا سػف تتحجد .مختلف السرانع األلسانية

الفللللخص الستلللػفخة فلللي الدللللػق تلللغ  ،تقخيلللخ الذلللخكةماسيتزللللسشو تللللى ضلللػء التدلللجيج، 
السرللانع  عاليسشيللة، مللغ نا يللة، وملل . ومللغ خللالل محادثللات الذللخكة مللع البعثللةاليسشيللة

مللغ نا يللة  ،ي ستحرللل مشيللا الذللخكة تلللى البزللائع السصلػبللة إلللى اللليسغسانيللة، التلللاأل
ذا كانلللت سلللتجازف إأن تقلللخر فلللي ملللا   كسلللا يلللخى السرلللشع   ، يس لللغ للذلللخكة أخلللخى 

ثع  .لجراسة أ ػال الدػق ىشاك، تلى  داويا الخاص ،وتسػيل بعثة، تخسليا إلى اليسغ
ع مختلللاة أىلللع العػاملللل قلللف، مللليخجلللػ السرلللشع ملللغ الذلللخكة أن تفيلللجه تلللغ تقلللجيخىا للسػ 

سلتصالىية إللى االسرلشع اليخغلب فلي أن يسلػل بعثلة  وفي جسيلع األ لػال فلإن ة.السؤثخ 
وكللللحا تيسللللة الصل يللللات  ،التللللي سلللليتحسليا ،اللللليسغ، ق للللل أن يتحوللللج مللللغ أن ىللللحه الشفقللللات

الدلللابقة، التلللي كلللان قلللج زود الللليسغ ويلللا، سلللػف تلللجفع ملللغ ق لللل مللللظ الللليسغ، أو سللليتع 
 .2ت الستيخاد شائخات ججيجةتعػيزو تشيا بصل يا

مؤرخلة  وخسلالة ،وقج ردت  لخكة وػ لسغ تللى رسلالة مرلشع يلػنكخس للصلائخات 
ليدللت  ،ةوخئاسللة   وللغ   زبللار  ،: أن البعثللة اليسشيللة، ذكللخت فييللام14/7/1929فللي 

. وأنيا قج تبادلت الديارات مع زبارة وسلستو التخجسة العخبية لجييا أية صال يات تجارية
 ،وأنيا قج تحلجثت معلو تلغ أتسلال السرلشع ،ة السرشع، السػجية إلى اإلمام يحيلخسال

وأوج ليا بحن اإلمام لجيو الخغبة في شلب السديج مغ الصائخات، كسا أن لجيو الخغبلة فلي 
الحي  ،إرسال وفج تجاري إلى ألسانيا قخيباي. وت خت الذخكة تغ ارتيا يا ألخبار القخض
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وذكلخت أنيلا قلج سلسعت ملغ الصيلار ىيشيذلغ بلحن الليسغ  .وأ ار إليو السرشع في رسالت
كسا أوج  ،. وأن زبارة قج أوج ذلظ أيزاي جيجة الستيعاب البزائع األلسانيةلجيو إم انيات 

وتزليف الذلخكة  .يغ اليسشيليغسدلؤولبحن التجار األلسان يجلجون كلل الختايلة ملغ ق لل ال
لتبقلى ىشلاك  ،نفقتيلا إللى الليسغ نلو قلج ي لػن ملغ السفيلج إرسلال بعثلة تللىأ ،في رسالتيا

تلللجة أ للليخ، تقلللػم خالليلللا وجراسلللة األوضلللاع ىشلللاك، ومػافلللاة وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة 
وتلللى السرللانع األلسانيللة  يشيللا أن تقللػم وتدللليع  ،وتقخيللخ مفرللل ،والسيتسلليغ، بعللج ذلللظ

ى اللليسغ. وربسلا يدلتػجب األمللخ بعلج ذلللظ تسػيلل بعثلة أخللخى إلل ،تخوضليا إللى الذللخكة
إاّل أن األمللخ يتصلللب تحزلليخاي مدللبقاي  .1 مشصقللة غشيللة مبذللخة وتللخى الذللخكة فللي اللليسغ 

نيا سػف تيتع حدتيقاي، قج يدتيخق تجة أ يخ. وتشيي الذخكة رسالتيا بالتحويج للسرشع ول
  .2في مرخ أو في اليسغ بسرالح السرشع، سػاءي 

3ت لخت  لخكة ج خودرزنلف  م17/4/1931وفي 
Gebrüder Senf، جيشلة  فلي م

إلللى وزارة الخارجيللة، راجيللة  افللي رسللالة وجيتيلل ،تساميللا بالدللػق اليسشيللةاى الي للدج،، تللغ
مغ الػزارة مػافاتيا بعشػان  خز مػثػق بو في اليسغ، يس شيلا التعاملل معلو، وبعشلػان 

تخغب في إقاملة تالقلات  ،كسا ذكخت في رسالتيا ،نياأ  يث ،القشرلية األلسانية ىشاك
مع الخجاء في أن  .ة أنو مػضع ثقةيجوتحتاج إلى وكيل، تخى الخار  تجارية مع اليسغ،

 .4 تبقي الخارجية ىحا السػضػع شي الكتسان

، مذلليخة فللي ردىللا م20/4/1931فللي تللاري   ،ردت وزارة الخارجيللة تلللى الذللخكةو 
يللحتي بالجرجللة  ،وذللخز محللل ثقللة وأنللو  ،إلللى أنيللا التػجللج قشرلللية ألسانيللة فللي اللليسغ
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قتراد العالسي بسجيشة ىلام ػرج رسل مغ ق ل أر يف اإلراثيشذ، الحي أُ  األولى الجكتػر
. وأن الجكتػر راثيشذ كلان 1 ويجف إجخاء أبحاث تلسية ىشاك ،لبزع سشيغ ،إلى اليسغ

 . 2قج تػسط في تسلية شباتة شػابع وخيجية ججيجة لليسغ

ة، ة إللى وزارة الخارجيلوت ت  لخكة ىلاندن ملغ ىلام ػرج رسلال 28/7/1931وفي 
 يخ، مفاوضلات ملع جيلات يسشيلة مختلفلة، بيلخض أذكخت فييا: أنيا تجخي، مشح تجة 

إقامة تالقات تجارية مشطسة. وأنيا تيجف مغ وراء ذلظ إلى فتح مقخ ليا في الحجيجة، 
في أقخب وقت مس غ. وأن ملجيخ الذلخكة كلان يس لغ  ،أو في مجيشة يسشية أخخى مشاسبة

ل الرلليف، مللغ ذلللظ العللام. ولكللغ الذللخكة فزلللت أن يتػجللو إلللى اللليسغ فللي وجايللة فرلل
الخاصللة بعقللج معاىللجة  ،انتطللار نتللائه السفاوضللات ولليغ الح للػمتيغ، األلسانيللة واليسشيللة

إذ  .الرجاقة والتجارة ويغ ال لجيغ، التي سلػف تزلع األسلذ السصلػبلة للشذلاو التجلاري 
ذللخكة تخيللج أن وأن ال .فللي غيللاب مثللل ىللحه السعاىللجة ،أن السللخء يذللعخ بعللجم اإلشسئشللان

تتخللح قللخاراي بالشدللبة لدللفخ مللجيخىا فللي فرللل الخخيللف القللادم . ولكللي تللتس غ مللغ اتخللاذ 
بسا إذا كان مغ الستػقع أن يلتع إولخام  ،القخار فإنيا تخجػ مغ الخارجية  اوخة أن تخ خىا

السعاىللجة قخيبللاي. وتخللتع الذللخكة رسللالتيا باإل للارة إلللى أن ىللايشر ىللاندن سيحزللخ إلللى 
   .3ارجية، بعج انتياء إجازتو، للتحجث  خرياي مع الػزارة  ػل ىحا السػضػعوزارة الخ

، تلللى رسللالة الذللخكة وخسللالة جللاء م30/7/1931وتللاري   ،ردت وزارة الخارجيللةو 
ولكشيا لع  ،فييا: أن السفاوضات  ػل السعاىجة قج جخت في العام الساضي في صشعاء

وللليغ  ،خقلللي الالزملللة لتلللحميغ التذلللاورلعلللجم تلللػفخ وسلللائل اإلترلللال ال  ،ترللل إللللى نتيجلللة
مسللللللا جعللللللل اسللللللتسخار  ،السفللللللػض األلسللللللاني فللللللي صللللللشعاء ووزارة الخارجيللللللة األلسانيللللللة
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إال إذا أرسللت الح ػملة اليسشيلة  ،وأن السفاوضات للغ ُتدلتحنف .السفاوضات غيخ مس غ
مشلجوباي للتفلاوض إللى وللخليغ. وأنلو لليذ مللغ الػاضلح بعلج مللا إذا كانلت الح ػملة اليسشيللة 

ايشذ في السجى السشطػر، في إرسال مشجوب إلى وخليغ. أما بالشدبة لحزػر ىل ،غبتخ 
 .1خجػ الػزارة أن يتع اإلتفاق تلى مػتج الحزػر مدبقاي تىاندن إلى وزارة الخارجية ف

بعلللث مرلللشع جلللػرج وخاللللو، فلللي ىلللام ػرج رسلللالة إللللى وزارة  م31/7/1931وفلللي 
تجاريلللة مختلفلللة فلللي ىلللام ػرج، وتصلللػر  ىتساملللو، وأوسلللاوا ، َت  لللخ فييلللا: تلللغ 2الخارجيلللة

وارتيلللا يع إللللى التحزللليخات الخاصللللة بعقلللج معاىلللجة مللللع  ،الدلللػق التجاريلللة فلللي اللللليسغ
الح ػمللة اليسشيللة، لسللا سلليشته تللغ ىللحه السعاىللجة مللغ تدللييل التعامللل التجللاري وتللحليل 

فدللػف تجيللد بللاخخة ألسانيللة  ،الرللعػبات القائسللة، مذلليخاي إلللى أنللو إذا تقللجت السعاىللجة
مللخة وا للجة فللي الذلليخ تلللى األقللل،  ،فدلليا سللخيعاي لإلبحللار إلللى ميشللاء الحجيللجة بانتطللامن

وزارة الخارجية أن تسشح مدحلة تقج السعاىجة أقرى اىتساميا، بحيث يتع تقجىا  مشا جاي 
  .3والسرادقة تلييا في أقخب وقت

7/8/1931 ، وتللاري فللي رد الخارجيللة تلللى رسللالة السرللشعو 
التػضلليح كللخرت  ،4

لسػضػع السفاوضات، التي جخت في صشعاء، وما انتيت إليلو، مؤكلجة بحنيلا للغ  و،نفد
  .5ُتدتحنف إال  إذا أرسل اليسغ مشجوباي للتفاوض إلى وخليغ

وفللللي التقخيللللخ السخسللللل مللللغ البعثللللة الجولػماسللللية األلسانيللللة فللللي القللللاىخة إلللللى وزارة 
 Alfredكاءه مشلللجوب  لللخكة فيلللخث و لللخ  ،Kupkaنقلللالي تلللغ كػب لللا  ،الخارجيلللة ورد

Wirth & Coم انيات ك يخة : أن اليسغ لجيو إ6، مزسػنة، تقييع مػجد للدػق اليسشية
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تتزلللسغ اسلللتيخاد أنلللػاع  ،للللجييا خصلللط للتحلللجيث والتشسيلللة اليسشيلللة وأن الح ػملللة ،للتصلللػر
 ،وللج للع يتييلخ فيلو شء  تلى افن، وأن الليسغ  مختلفة مغ افالت والسعلجات والخ لخات

  1  للسخء أن يعسل فيو الكثيخ ج يس غ ولكشو ول
، وردت إ لارة 13/4/1937وتلاري   ،وفي رسلالة أخلخى ملغ البعثلة إللى الخارجيلة
كسللا     يللث : للػل الدللػق اليسشيللة ،إلللى ماشخ للو ىللخمغ كللخنذ، تشللج مللخوره بالقللاىخة

ث كللللخنذ وليجللللة متفائلللللة جللللجاي، وذكللللخ أن ىشللللاك إم انيللللة ك يللللخة تحللللج   تللللحكخ الخسللللالة
 .2أمام ألسانيا فخصة للسداىسة في وشاء اإلقتراد اليسشيوأن  ،ستيخادلإل

، وتلللللاري  أملللللا كلللللخنذ نفدلللللو فقلللللج ذكلللللخ فلللللي تقخيلللللخه السقلللللجم إللللللى وزارة الخارجيلللللة
وأنللو أغشللى ولللج فللي الجديلللخة  ،أن اللليسغ يستلللظ ثللخوات ش ي يللة الترلللجق ،م3/5/1937

وأن  ،ثلخ ملغ غيخىلاوأن الذعب اليسشية والح ػمة اليسشية يسيالن إللى ألسانيلا أو ،العخبية
وفلي أن يفلتح  ،تجييلداي كلامالي  ،اإلمام يخغب في أن تتػلى ألسانيا تجييلد الجلير اليسشلي

ويؤكللج كللخنذ اتتقللاده بللحن تقللج معاىللجة مللع اللليسغ مدللحلة  .الللبالد أمللام التقشيللة األلسانيللة
دتلع راجياي مغ الجيات الخسسية األلسانيلة ، بالشدبة للشذاو التجاري األلساني ،ىامة ججاي 

، لسللللا سللللتحققو مللللغ خيللللخ لسرلللللحة التللللي سللللعى إلللللى التسييللللج ليللللا ،العالقللللات التجاريللللة
 . 3قتراد األلساني ب املواإل

ىتساملو بالدلػق اليسشيلة ل الرشاتي والتجاري األلسلاني تلغ ا ى حا ت خ رأس السا
وتغ تفاؤلو بسدتق ليا وتقجيخه إلم انياتيلا الػاتلجة و خصلو تللى إقاملة تالقلات سياسلية 
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 .تزلع قػاتلج وأسلذ التعاملل التجلاري السلحمػن  ،مدتشجة إلى معاىجة وليغ ال للجيغ ،ةثاوت
 فساذا كان مػقف الح ػمة األلسانية ن

 نغخة الحكؾمة األلسانية إلى الدؾق اليسشية: -ب
اليس لللغ فيلللع نطلللخة الح ػملللة األلسانيلللة إللللى الدلللػق اليسشيلللة بسعلللدل تلللغ مػقفيلللا 

وتجلارة ملع الليسغ. فقلج كلان تقييسيلا للدلػق الدياسي مغ مػضلػع تقلج معاىلجة صلجاقة 
اليسشيللة ومدللتق ليا ملحقللاي باسللتسخار بسػقفيللا الدياسللي، وللل لقللج اتخللح  لل ل الت خيللخ لللحلظ 
السػقللف. فقللج تعسللجت الح ػمللة األلسانيللة التقليللل مللغ أىسيللة الدللػق اليسشيللة وتحويللج تللجم 

عاىللجة صللجاقة وتجللارة، جللجواىا، بالشدللبة للشذللاو التجللاري األلسللاني، وبالتللالي فللإن تقللج م
 بالذخوو التي يخيجىا اإلمام، أمخ الم خر لو والفائجة مشو.

وتللللللللاري  إلللللللللى وزارة الخارجيللللللللة، ، ففللللللللي رسللللللللالة الدللللللللفيخ وخوفللللللللخ مللللللللغ صللللللللشعاء
، وبعج أن  خح وجية نطخه في تجم جلجوى تقلج معاىلجة صلجاقة وتجلارة م13/7/1930

 ،التي تجتع رأيو ،الت خيخاتوضع ضسغ  ،بعج السفاوضات التي أجخاىا ىشاك ،مع اليسغ
تخلف اليسغ وفداد الجياز اإلداري وتلجم اسلتعجاد الحلاوع إلجلخاء أيلة إصلال ات جلادة 

مسلا يجعلل تقلج  ،وفقخ الذعب وضعف قجرتو الذخائية والػضع السحساوي للعسلة اليسشية
  .1معاىجة أمخاي غيخ مفيج أللسانيا

فللي التقللاريخ الجاخليللة فللي  ،ىللجةلعللجم تقللج السعا ،وقللج تكللخر ورود ىللحه الت خيللخات
لحللللاح السرللللانع والذللللخكات ردود الللللػزارة تلللللى استفدللللارات وككسللللا فللللي  ،وزارة الخارجيللللة

الخاصلة  ،ستعخاضلاي لسػضلػع السفاوضلات، تزلسغ املثالي  ،ففي تقخيلخ داخللي .األلسانية
يخاد ،  خص واضع التقخيخ تلى إوماانتيت إليو ،بعقج معاىجة صجاقة وتجارة مع اليسغ

، تجللللاه ليعللللدز ويللللا السػقللللف الدياسللللي األلسللللاني السللللتحف  ،حه الس للللخرات فللللي نيايتللللوىلللل
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فقللج ذكللخ أنللو مللغ الجللجيخ بالسال طللة أن اللليسغ ولللج فقيللخ وقليللل  .سللتئشاف السفاوضللاتا
 .1األمخ الحي اليػفخ للشذاو التجاري األلساني سػى إم انية محجودة ،الد ان

، م15/9/1931وتاري   ،ىام ػرج وفي رسالة وزارة الخارجية إلى مجلذ مجيشة
 ،في الفتخة األخيخة ،قترادية في ىام ػرج قج ت ختوبعج اإل ارة إلى أن الجوائخ اإل

لػزارة الخارجية  برػرة متكخرة تغ أمليا في أن تشتيي السفاوضات الستحرجحة ويغ 
لسا  ،اىجةسخيعا إلى تػتيع السع ، ػل السعاىجة التجارية ،الجولة األلسانية ومسلكة اليسغ

 ، وضحت2اليسشية   سيتختب تلى تقجىا مغ تشذيط للعالقات التجارية األلسانية 
 .وكيف جخت وماانتيت إليو ،السفاوضات ماتع  تى ذلظ الحيغ، في مػضػع الخسالة

ثع أوجت أخيخاي أن  اليسغ ولج فقيخ وقليل الد ان والتتػفخ فيو سػى فخص ضئيلة 
قترادية ومجلذ مجيشة وذلظ في محاولة إلقشاع الجوائخ اإل .3بالشدبة للتجارة األلسانية 

  .، مغ مػضػع السعاىجةىام ػرج بدالمة مػقف الح ػمة األلسانية

تللللللى الخسلللللالة التلللللي وجييلللللا  ،م25/2/1933، وتلللللاري  وفلللللي رد وزارة الخارجيلللللة
 ،إللللى البعثلللة الجولػماسلللية األلسانيلللة فلللي القلللاىخة Max Willeاللللجكتػر ملللاوذ فيللللي 

نطلخاي  ،ن اليسغ ارت الػزارة ضسغ تػضيحاتيا إلى أأ ،خ فييا تغ الدػق اليسشيةيدتفد
وضلعف قلجرتيع الذلخائية اليدلتصيع  4 لقلة س انو  الحيغ اليتعجى تجدىع السليلػن ندلسة 

 .5 أن يدتػتب سػى كسيات قليلة مغ البزائع األجش ية

حثخ بلللالسػقف الستللل ،وقلللج أدى ىلللحا التقيللليع الدلللل ي للدلللػق اليسشيلللة ومدلللتق ليا
 .اي في تشاقس واضحأدى إلى وقػع وزارة الخارجية األلسانية أ يان ،الدياسي
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،  للللػل تسػيللللل ر لللللة اللللللجكتػر م2/12/1229وتلللللاري   ،ففللللي تقخيللللخ داخلللللي
: أن الدفيخ وخوفلخ يلخى  ملغ خلالل معخفتلو بطلخوف ، وردراثيشذ الثانية إلى اليسغ

، وأن تللللى الدللليج تلسيلللة جيلللجة أن ر للللة الدللليج راثيلللشذ سلللتكػن ليلللا ثسلللار ،الللليسغ
وأن اليقحلع نفدلو فلي  ،أن يتجشلب أي نذلاو سياسلي ،ميسا تكلغ الطلخوف راثيشذ،

التػجللج إىتسامللات اقترللادية ألسانيللة  ،تلللى أي  للال ،وأنيللا ،أيللة فعاليللات اقترللادية
 .1 باليسغ 

يلجور  لػل نفلذ السػضلػع  م،17/3/1930وتلاري   ،وفي تقخيخ داخلي آخلخ
قترلادية ىاملة بالشدلبة ه إللى الليسغ تعت لخ ملغ الشا يلة اإلثيشذ ىلحورد: أن ر لة را

وأن األخبلللار اللللػاردة ملللغ الللليسغ تذللليخ إللللى أن اإلملللام يخغلللب فلللي شللللب  ،أللسانيلللا
إضلللافة إللللى رغ تلللو فلللي تدلللليع مخافلللق تاملللة إللللى  ،بزلللائع ألسانيلللة ب سيلللات ك يلللخة

ا ىللػ تللجم وجللػد وأن مللايحػل دون ذلللظ إنسلل ،ليللجيخىا مللجراء ألسللان ، للخكات ألسانيللة
ت للخ  ،كللان تسثلليالي رسللسياي أو تسثلليالي غيللخ رسللسي سللػاءي  تسثيللل أللسانيللا فللي اللليسغ،

ذا سلافخ ، وأن ىلحا اللشقز يس لغ تجاركلو إ خكة ألسانية ليلا تالقلات تجاريلة بلاليسغ
 .فػجػده ىشاك سػف ي فل إ خاك ألسانيا في تسلية تشسية اليسغ ،راثيشذ إلى اليسغ

 .2لرالح ألسانيا ،قتراديةلعلسي سػف يسارس ميسة إلى نذاشو افإضافة إ

اللللحيغ التفرللل ويشيسللا سللػى  ،ىللحا التشللاقس الػاضللح ولليغ محتللػى التقخيللخيغ
وبالتلالي الح ػملة  ،بلحن تقيليع وزارة الخارجيلة ،سلتشتاجشا، يؤكج صلحة ابزعة أ يخ

 اي بلللللالسػقف الدياسلللللي وملللللشيعالي كلللللان مختبصلللللاي ومتلللللحثخ  ،للدلللللػق اليسشيلللللة ،األلسانيلللللة
 .، أوثخ مشو باإلتتبارات اإلقتراديةتتبارات الدياسيةباإل
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وىللػ مللا ورد فللي  ،ليللو، يؤكللج صللحة ماذى شللا إويس ششللا أن ندللػق دللليالي آخللخ
فقج غيخت الخارجية األلسانية ليجلة  لجيثيا  ،م1/5/1930مؤرخ في  ،تقخيخ داخلي

سلللفيخ  ،بعلللج أن أتصلللت مػافقتيلللا تللللى سلللفخ اللللجكتػر وخوفلللخ ،تلللغ الدلللػق اليسشيلللة
إلجخاء السفاوضات الخاصة بعقج معاىلجة صلجاقة  ،إلى صشعاء ،ألسانيا في الحبذة
الحيغ  ، خاص األلسان، تغ األفقج تحجث التقخيخ وتفاؤل واضح .وتجارة مع اليسغ

سللللساء السدتذللللار ال خيللللجي سللللشظ آيللللدن د أور ، فللللحسللللافخوا أو سيدللللافخون إلللللى اللللليسغ
-Siemens-Schuckertت واللللللجكتػر راثيلللللشذ ومسثلللللل مرلللللانع سللللليسشذ  لللللػكخ 

Werke  الللحي سللػف يذللخف تلللى إنذللاء محصللة تػليللج كيخبللاء فللي  ،فللي وللخليغ
ثع تحجث تغ رغبة الح ػمة اليسشية في  خاء شائخات ملغ  .الحجيجة أو في صشعاء

يللخبط مللػانىء الحجيللجة وجللجة  ،مرللشع يللػنكخس وفللي إقامللة خللط مػاصللالت بحللخي 
وأورد أسللساء  ،فللي ىللام ػرج Gronkeوػاسللصة  للخكة جخونكللو  ،وبػرسللػدان وتللجن

وتشللج  .مشيللا  للخكة تػ للظ أن تشذللىء ليللا مقللخاي فللي الحجيللجة،  للخكات ألسانيللة تجيللجة
يس غ أن ُيكلف مجيخ السقخ بالقيام بسيام القشرل األلسلاني  ،كسا ذكخ التقخيخ ،ذلظ

 . 1في اليسغ

السشفعللل بالتختيبللات الجاريللة  يشللحاك إلرسللال  ،ومللغ الػاضللح أن ىللحا التفللاؤل
إلجخاء السفاوضلات  لػل تقلج معاىلجة صلجاقة وتجلارة  ،الجكتػر وخوفخ إلى صشعاء

وأصلبحت الدلػق اليسشيلة سلػقاي غيلخ  ،قج تييخ بسجلخد فذلل السفاوضلات ،مع اليسغ
 .لد ان وضعف القجرة الذخائية ...إل بد ب قلة ا ،مججية

 

 
                                                           

A.A.Abt.lll،Akten،politik،2،jemen،Bd.1،Dat.1.5.30. -  
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  :_ التعامل مع الدؾق اليسشيةج
التي تعاملت  ،كات والسرانع األلسانيةأوردت الػثائق أسساء العجيج مغ الذخ 

 ،وي للجو أن بعللس الذللخكات قللج تػلللت تدللػيق البزللائع األلسانيللة .تجاريللاي مللع اللليسغ
ولللليغ السرللللانع األلسانيللللة والدللللػق  ،واضللللصلعت وللللجور الػسلللليط ،بسختلللللف أنػاتيللللا

 ،في ىلام ػرج   j.Hansen & Soehneمثل  خكة يػسف ىاندن وزونة  ،اليسشية
ت  طللللاي فللللي السخاسللللالت مللللع وزارة الخارجيللللة األلسانيللللة وأوثللللخ وىللللي أوثللللخ الذللللخكا

فلي ىلام ػرج  Moriz Magnusو خكة مػريذ مجشلػس ،الذخكات اتراالي باليسغ
. و خكة 1الييػدي اليسشي إسخائيل ص يخي  ،بذ ل خاص ،تعامل معيا التي ،أيزاي 

وأمللا  .التللي كللان ليللا مقللخ فللي القللاىخة ،.Buschmann & Coوػ للسغ و للخكاه 
مثللللل مرللللشع ىللللال للسزللللخات  ،فقللللج كللللان مشيللللا مايرللللشع أدوات مجنيللللة ،سرللللانعال

Pumpenfabrik Hallومرللللللللشع يللللللللػنكخس للصللللللللائخات ،Junkers 

Flugzeugwerk، فللللي ديدلللللاو Dessau،  ومرلللللشع جللللػرج وخاللللللوGeourg 

Bralle،  فلي صلشاتة  ومشيلا ملا كلان متخررلاي  .في ىام ػرج ،لرشاتة الراوػن
 فلللللي أوبخنلللللجورف ،MauserWerkeع ملللللػزر مثلللللل مرلللللان ،أنلللللػاع ملللللغ األسللللللحة

Oberndorfالذلللييخة فلللي  ،، التلللي صلللشعت وشلللادق السلللػزر والجخملللل وزاولللي كلللخام
 ومرانع  لخكة ويشلي  ل يخو ،زكي كخامكان وكيليا في اليسغ ىػ الجكتػر و  ،اليسغ

Benny Spiro ومرللانع  ،فللي ىللام ػرج ،سلللحة الخفيفللة والسللجافع والللحخائخ، ل
، ومرلشع  لخكة ج لخودر أولسلان Aujgst Menzسلػل  فلي ، خكة أوجدت ميشلد

Gebruder Ulmann، ومرلانع الذلخكة األلسانيلة ل سللحة واللحخائخ ،فلي وخللي 
Deutsche Waffen- Und Munitionsfabriken.  

                                                           
1

 ِٓ ٘ما اٌثؽس. 43أظه ْ  - 
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اللحيغ تعلاملػا ملع الدللػق  ،وسلا أوردت الػثلائق أسلساء العجيلج ملغ األ لخاص
 لللخاص . وكلللان ملللشيع أنع األلسانيلللةكلللػكالء ومشلللجوبيغ للذلللخكات والسرلللا ،اليسشيلللة
وكسخائيل ص يخي، ، ، مثل تسخ سالع السدجاجي واوشو أ سج تسخ السدجاجييسشيػن 

الللحيغ  للاولػا وللجورىع أن يللجلػا وللجالئيع فللي العسللل  ،ضللافة إلللى بعللس أوالد اإلمللامإ
يقػمللػن  ، خاصللاي آخللخيغ، مدللتخجميغ أسللتيخادذللتيلػن فللي تسليللات اإلفي ،التجللاري 

كلللللان ملللللغ وللللليغ ىلللللؤالء اللللللػكالء و  .1سلللللخائيل صللللل يخي ، مثلللللل إالفعلللللليليلللللع بالعسلللللل 
 ،ونديلو مؤيلج العطلع ،2مثلل صلالح الشجلار ،والسشجوبيغ أ لخاص تلخب غيلخ يسشليغ

مسثللل  للخكة  ،وىللخمغ ديتللخش ،4مثللل ىللخمغ كللخنذ ، للخاص ألسللان، وأ3وزكللي كللخام
 .وزونوىاندن 

ق إللللى الللليسغ ،أملللا البزلللائع األلسانيلللة ردت إ لللارات فقلللج و  ،التلللي كانلللت تدلللػ 
قلػال في التقخيخ اللجاخلي، السدلتقى ملغ أف .في رسائل وتقاريخ مختلفة ،متفخقة إلييا

صلبحت ابقاي: أن البزلائع األلسانيلة قلج أورد كسا ذكخنلا سل ،الصيار األلساني ىيشيذغ
، متػفخة في كل مغ صشعاء والحجيجة،  يث كان يجل يا اليشػد ت لخ تلجن أو اليشلج

مللغ  ،فللي اسللتيخاد قللاشخات بحخيللة ومزللخات وبللخادات وغيخىللا وأن اليسشيلليغ يخغ للػن 
  .5 السػاد والدلع األلسانية

 ،وفلللي رسلللالة وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة إللللى البعثلللة الجولػماسلللية فلللي القلللاىخة
، وردت إ للللللارة إلللللللى ا تيللللللاج اللللللليسغ إلللللللى شللللللائختي تللللللجريب 18/2/1930وتللللللاري  
 .6ت الخاصلللة بالصلللائخاتإضلللافة إللللى بعلللس افال ،ملللغ  لللخكة يلللػنكخس ،ألسلللانيتيغ

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten، politik13،Milil.Angl.،Jemen،Bd.1،Dat.14.4. أٔظه:   -

1
    

              A.A.Abt.lll.Akten،Z.St.A.،Handel37،jemen،Bd.1،S.2،Dat.19..4.36. ٚوما:             
2

 .ِٓ ٘ما اٌثؽس 42أظه ْ  - 
3

 .ِٓ ٘ما اٌثؽس 41أظه ْ  - 
4

 ِٓ ٘ما اٌثؽس. 42 أظه ْ - 
A.A.Abt.lll،Akten،Z.،St.A.،jemen Bd. 1،S.59-62،Dat.21.5.29 -   
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، إللى  لخز ىلل1349جساد افخخ  22وتاري   ،وفي رسالة بعثيا إسخائيل ص يخي 
ي مرشع للعصلػر كسلا سلحل ، شلب مشو فييا اإلترال بح1في وخليغ ،سسو فخي فخا

 .2تغ السرشػتات الفزية

 ،م25/2/1933وفللي رد وزارة الخارجيللة تلللى الللجكتػر مللاوذ فيلللي، وتللاري  
والسللللػاد  3أن البزلللائع األلسانيللللة السصلػبلللة فللللي الللليسغ ىللللي األللللػان ،ةذكلللخت الللللػزار 

رخيرللة  ،األلعللاب والحلللي ،وبذلل ل أقللل أىسيللة ،وكللحا ،الكيساويللة واألدويللة واألوانللي
 .4الثسغ

السؤرخلللة فلللي ملللغ صلللشعاء إللللى وزارة الخارجيلللة،  وفللي رسلللالة اللللجكتػر وخوفلللخ
ىلللي الحجيلللج  ،فلللي الللليسغ : أن أىلللع الدللللع األلسانيلللة السػجلللػدةذكلللخ ،م13/7/1930

والسلػاد السعجنيلة واألوانللي والعصلػر واأللللػان واألدويلة والسرللاويح اليازيلة واألسللالك 
. وأن الدلللللع التللللي يس للللغ أن تكللللػن مصلػبللللة فللللي لسعجنيللللة وأوراق الكتابللللة واألقللللالما

وآالت الخياشلللة وافالت  ،وخاصلللة السزلللخات اليجويلللة ،السدلللتق ل ىلللي السزلللخات
 .5زاي السعامل الرييخة والحخيخ الرشاتيوربسا أي ،الدراىية

وفللي التقخيللخ السخسللل مللغ البعثللة الجولػماسللية األلسانيللة فللي القللاىخة إلللى وزارة 
، واللحي تزلسغ مللادار ملغ  للجيث 5/5/1936مخفقلاي وخسللالة مؤرخلة فللي  ،الخارجيلة

، مسثلللللل  لللللخكة الفخيلللللج فيلللللخث Kupkaملللللع نديلللللو مؤيلللللج العطلللللع واليػلشلللللجي كػب لللللا 
لرللشاتة افالت والسزللخات فللي أركلللشذ  ، .Alfred Wirth & Coو للخكاه

                                                           
1

ٗ ٔممث١هٞ ب "ظٕمماب ٌمم١ً ٚا٘ممؽاً ِممٓ ٘ممٛ ٘ممما اٌّممفٓ. ٚلممك ٠ىممْٛ اٌّمٕممٛق ٘ممٛ اٌممكورٛن تهٚفممه . فمممك ـاٚثمم   -
ؼٙهج األففُ". وّا  أْ نٌاٌح ٔث١هٞ لك ذُهظّد إٌٝ األٌّا١ٔح فمٟ ٚوانج اٌفانظ١مح األٌّا١ٔمح، ٚٚنق االٌمُ فمٟ 

 .14، ِغ ذؼ١ٍك تأْ االٌُ لك ورة ٘ىما فٟ إٌٓ اٌؼهتٟ . أظه اٌٍّؽك نلُ  Friferاٌرهظّح ٘ىما 
A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A.،Handel11،Jemen،Bd.1،S.2،Dat.22.6.1349 (16. 

 
 11 .30) - 

2
                  

3
 ٌُ ذؽكق اٌهٌاٌح ِاإلا واْ اٌّمٕٛق تاألٌٛاْ أٌٛاْ اٌطالء أَ األٔثاؽ اٌٍّرفكِح فٟ ذ٠ٍٛٓ األلّّح .  -

.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A.،Handel11،Jemen،Bd.1،S.8-9،Dat.25.2.33 -  
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Erkelenz،  وردت إ لللللارة إللللللى أن الللللليسغ يس لللللغ أن يدلللللتػرد أدوات  فلللللخ افبلللللار
كالدليارات الك يلخة  ،وكلحا آالت أخلخى  ،ناويلب وغيخىلاومزخات ومدتلدماتيا، مغ أ

 .1 كال شادق والسجافع والسجرتات ،والسػاد العد خية

ق فلي  ،ت الخاصة بالدلع األلسانية اراوكضافة إلى ىحه اإل  التي كانت تدػ 
، وردت إ لارات تلقلي رغبة في استيخادىا لجى الجانب اليسشيأو التي كانت  ،اليسغ

ومشيلا التعاملل  ،سلباي تلى الشذاو التجلاري األلسلاني السؤثخةضػاءي تلى الطخوف، أ
اجييللا الذلللخكات التللي كانللت تػ  ،اإلداري والسللالي واإلترللاالت الخارجيللة والسشافدلللة

 .ذخكات والسرانع األوروبية األخخى مغ ق ل ال ،والسرانع األلسانية

أمللام الشذللاو التجللاري فللي  ،فقللج  لل ل التعامللل اإلداري والسللالي تائقللاي  قيقيللاي 
السدلتقى ملغ  ،ومغ التقخيخ الجاخلي فلي وزارة الخارجيلة األلسانيلة .اليسغ بذ ل تام

التللي تلقللي بعللس  ،بذ مللخة أخللخى الفقللخة التاليلةنقتل ،أقلػال الصيللار األلسللاني ىيشيذللغ
بذلخاء  ،كسا أوضحشا مغ ق ل ،فقج كلف الصيار ىيشيذغ .الزػء تلى ىحه السذ لة

، لترلبح صلالحة إلتلادة تلجريب الصيلاريغ اليسشيليغ ،قصع غيلار للصلائخات األلسانيلة
ف ملع تكلالي ،وكلان يفتلخض أن يتدللع تيسلة قصلع ال يلار تللظ .يصاليلاالعائجيغ ملغ إ

رغلع أن لصيار ما لجث تللى الشحلػ التلالي:  ويذخح ا .في الحجيجة ،سفخه إلى ألسانيا
قللج أتصللاني تحللػيالي  ،الللحي يتعامللل مللع األلسللان بسللػدة ،وزيللخ الخارجيللة راغللب ويللو
مسللا اضللصخني إلللى  ،فللإنشي لللع أ رللل مشيللا تلللى  للىء ،تلللى الخدانللة فللي الحجيللجة

في ألسانيلا اسلتلست رسلالة ملغ راغلب وىشا  ،الدفخ إلى ألسانيا تلى  داوي الخاص
وأن  ،ميسللا كانللت األ للػال ،تفللاقي مللع اإلمللام يحللي، يصلللب مشللي فييللا أن أنفللح اويللو

بعللج تللػدتي  ،الشقللػد سللتجفع لللي فللي صللشعاء ، وأنأتللػد إلللى صللشعاء بقصللع ال يللار
                                                           

A.A.Abt.lll،Akten،politik،13Milit،Angl،Jemen،Bd.1،Dat.ohne(Schätz.W.5.5.36).
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ولكغ قخار  .صشعاء إلىوأنا تلى ثقة مغ أن الشقػد ستجفع لي بعج تػدتي  .مبا خة
بلحن  ،الحي ليذ مقتشعلاي  تلى افن ،صشعاء ىػ في يج مرشع يػنكخستػدتي إلى 

 .1مقجاره تذخيغ ألف مارك  ،يقجم لليسغ ديشاي ججيجاي 

، وتلللللللاري  التلللللللي بعلللللللث ويلللللللا ملللللللغ صلللللللشعاء ،وفلللللللي رسلللللللالة اللللللللجكتػر وخوفلللللللخ
والحلللللاوع الحلللللالي  ،: إن  الفدلللللاد اإلداري يعلللللع جسيلللللع السخافلللللقورد م،13/7/1930

الللحيغ ال يتقاضللى  ،ومدتذللاروه ،قيلام بحيللة إصللال ات جلادةبالتحويلج للليذ مدللتعجاي لل
 .2ي يذػن تلى الخ ػة  ،الػا ج مشيع أوثخ مغ مئة ريال  يخياي 

فللي سللياق محاولتللو  ،لػاقللع اإلدارة فللي اللليسغ ،وقللج سللجل وخوفللخ ىللحا التقيلليع
تجللللاري نذللللط  بللللحن األوضللللاع فللللي اللللليسغ التدللللسح وػجللللػدٍ  ،إقشللللاع وزارة الخارجيللللة

 .اقة والتجارة ويغ ألسانيا واليسغر تػتيع معاىجة الرجي خ  ،أللسانيا

إللى إدارة  ،م5/7/1933وتلاري   ،وفي رسالة بعثيا ىلايشذ ىلاندن ملغ الليسغ
التلي  ،نقف تلى جانب مغ السراتب اإلدارية والسالية ، خكة ىاندن في ىام ػرج

يللػم  3:  أخ خنللي ديتللخش. فقللج ذكللخ فييللا مللا يلللييػاجييلا الشذللاو التجللاري فللي اللليسغ
الخاصللة  ،أنللو تدلللع وػليرللات الذللحغ األصلللية ،فقللج ذكللخ لللي ،أمللذ خ للخاي مدتجللاي 

وىلحا يعشلي أن  .ق لل سلاتة وا لجة فقلط ،ملع جسيلع األوراق كامللة ،بصل ية الح ػملة
 .دون أن تعصللي أي اىتسللام ل ػليرللات الذللحغ ،الجيللات العليللا قللج أخللحت الذللحشة

وبللللشفذ  .أن يتدلللللع ال ػليرللللات ، أنللللو يجللللبوافن فقللللط قيللللل لللللجيتخش فللللي الحجيللللجة
بعلج  ،الخاصة بديارة الفػرد السصلػبلة لإلملام ،الصخيقة تدلع ديتخش وػليرة الذحغ

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A،Jemen،Bd.1،S.59-62،Dat.21.5.29 -  .
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ندن ثلع نلػه ىلايشذ ىلا .1يلامالديارة تديخ فلي  لػارع صلشعاء مشلح ثسانيلة أأن كانت 
 تلى ال تلجفع  ،م اتلب السعلػملات ويلحه الحقيقلةفي رسلالتو إللى ضلخورة إبلال  كلل 

أن تتعلع ىحه الجروس. وأ ار  مغ أجل ،ة تكاليف باىزة ال لدوم لياجيات ألساني
متعللة فللي  ، كللان قللج وجللجرجللل صللشاتة ألسللاني صللجيق إلللى أنللو قللج تللجخل مللغ أجللل

 .وقج كلفتو ىحه الستعة ستة آالف مارك .دون ضسانات كافية ،الترجيخ إلى اليسغ
لحلظ الخجل تلى  فإنو لع يدتصع أن يحرل   أي ىاندن،ورغع الجيػد التي وحليا 

 .2فلذ وا ج

السخفلللق وخسلللالة إللللى  ،وفلللي تقخيلللخ البعثلللة الجولػماسلللية األلسانيلللة فلللي القلللاىخة
 ،والللحي سللبقت اإل للارة إليللو، ورد: أن كػب لللا ،م5/5/1936 مؤرخللة فللي ،الخارجيللة

قللج  رللل تلللى شل يللة تػريللج آالت لحفللخ افبللار  ،مسثللل  للخكة الفللخد فيللخت و للخكاه
 ،وأنو قج تدللع نرلف ىلحا الس للغ مقلجماي  ،ثيغ ألف ماركبس لغ مئة وثال ،ومزخات

وأنلو يػجلج فلي  ،والشرف افخخ سيجفع للو تشلجما ترلل افالت إللى ميشلاء الحجيلجة
 Gelatlyىللللػ مرللللخف جيالتلللللي ىشكللللي و للللخكاه  ،الحجيللللجة مرللللخف إنجليللللدي 

Hankey & Co.، ستالم البزائع ودفع بقية الثسغ ويتقاضلى مقاولل ذللظ يتػلى ا
أملا الح ػملة اليسشيلة فلال تلجفع لل شلظ أي  لىء مقاولل  .الذخكة السرلجرةمغ  10%

تحدلب ندلبة إللى الس للغ  %10 وليذ واضحاي في التقخيخ ملاإذا كانلت ال .3خجمتو
 .، أم مغ مجسل القيسةالستبقي مغ تيسة البزائع

ضللللت  ،فقلللج كانلللت ىشلللاك صلللعػبة ،وتلللجا تلللغ الرلللعػبات اإلداريلللة والساليلللة
 .اللحيغ زاروا الليسغ ،الذلخكات والسرلانع األلسانيلة ومسثلييلامرجر   ػى مغ ق لل 
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. فقللللج كللللان اإلترللللال ال خقللللي يللللتع تللللغ شخيللللق وىللللي صللللعػبة اإلترللللاالت ال ختيللللة
ولليغ الللجول األوروبيللة  ،دلل ب التشللافذ القللائع فللي السشصقللة. وبسللسخةاإليصللالييغ فللي أ

وكثيللخاي  .تيافقللج كللان األلسللان يذلل ػن دائسللاي مللغ تللحخيخ ال ختيللات أوضلليا ،السختلفللة
للتللجخل مللغ أجللل تللحليل ىللحه  ،مااسللتشججت الذللخكات األلسانيللة بالح ػمللة األلسانيللة

الح ػمة األلسانية أنفديع كلانػا يذل ػن أيزلاي  . فسسثلػولكغ دون ججوى  .الرعػبة
 ،تشجما كلان فلي صلشعاء ،كسا رأيشا بالشدبة للجكتػر وخوفخ ،مغ مذ لة اإلتراالت

تلللغ شخيلللق البعثلللة  ،ات مذلللفخة إللللى وزارة الخارجيلللةمسلللا اضلللصخه إللللى إرسلللال وختيللل
. ومللغ الذللخكات التللي تػجيللت إلللى الح ػمللة 1الجولػماسللية األلسانيللة فللي أديللذ أبابللا

 لخكة ىلاندن فقلج ذكلخت فلي رسلالة  ،لتدتعيغ ويا تلى  ل ىلحه السذل لة ،األلسانية
صلشعاء، يا قج بعثلت وختيلة إللى : أن،م29/8/1932وتاري   ،ليا إلى وزارة الخارجية

لت الذلخكة وصلػل تللظ ال ختيلة. وتدلاء ولع يحتيا رد ملغ صلشعاء يؤكلج ،سسخةت خ أ
 .2تسا إذا كانت ىشاك ثسة شخيقة لسشلع اإلمدلاك بال ختيلات فلي أسلسخة ،في رسالتيا

أثلللارت  ،م9/9/1932وتلللاري   ،وفللي رسلللالة ملللغ الذلللخكة نفدلليا إللللى وزارة الخارجيلللة
وذكخت أنيا سلتقػم بسحاوللة إلثبلات  .أسسخةالذخكة مججداي مذ لة اإلتراالت ت خ 

وأنيللللا سللللػف تللللػافي وزارة  .أن تللللحخيخ ال ختيللللات فللللي أسللللسخة يللللتع برللللػرة مقرللللػدة
  .3الخارجية وشتيجة السحاولة

 ،وزارة الخارجيللة إلللىبعثللت  للخكة ىللاندن رسللالة أخللخى  م2/11/1932وفللي 
أي   راغب   يفيج بحن وزيخ الخارجية  ،وصليا مغ صشعاءأن خ خاي  ،ذكخت فييا

قللج أقللخ بحنلللو  تللى الللجكتػر وخوفلللخ نفدللو لللع يدلللتصع أن يعسللل  لليئاي إزاء تلللحخيخ   
إم انيلللللة أن تدلللللتصيع الذلللللخكة تسلللللل  لللللىء ويلللللحا  واسلللللتبعج ،ال ختيلللللات فلللللي أسلللللسخة
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وتزلليف الذللخكة أنللو ي للجو مللغ غيللخ السس للغ الحرللػل تلللى مايث للت  .الخرللػص
وأنللو تللع اإللتسللاس مللغ  ،تسللجاي  بللحن اإليصللالييغ فللي أسللسخة يعصلللػن وصللػل ال ختيللات

مللغ أجللل إنيللاء مذلل لة تللحخيخ  ،بللحن يترللل بحسللسخة ،اإلمللام يحللي ،صللا ب الجاللللة
كسللا  ،وأن ىشللاك  اليللاي  ،وأن الذللخكة التعللخف بعللج ماسيدللفخ تشللو األمللخ ،ال ختيللات

سلللسخة إللللى الخلللط ي، ملللغ أي لللجو، محادثلللات تدلللتيجف تحػيلللل خلللط اإلترلللال ال خقللل
لخ تلادة بلحن وأن ا  ،ت خ وخيع ،الذخقي تفا، اإلمام بخط اإلترلال ت لخ أسلسخة يفدِّ

تحػيللل اإلترللال ت للخ الخللط الذللخقي سللػف ي لللف اإلمللام م لللغ أربعللة آالف جشيللو، 
مللغ وزارة الخارجيللة أن  وتخجللػ الذللخكة .قللجره ألفللي جشيللو ،إضللافة إلللى م لللغ سللشػي 

 .1ية معلػمات لجييا  ػل ىحا السػضػعتػافييا بح

والسػجيلللة إللللى  ،التلللي سلللبقت اإل لللارة إلييلللا ،ذ فيلللليوفلللي رسلللالة اللللجكتػر ملللاو 
ورد سللللللؤال  للللللػل  ،م6/2/1933، وتللللللاري  البعثللللللة الجولػماسللللللية األلسانيللللللة فللللللي القللللللاىخة

، الللحيغ يدلليصخون تلللى ال خيللج وال للخق  ،التللي ُيتػقللع أن يدلل  يا اإليصللاليػن  ،الرللعػبات
 .2وسا ذكخت الخسالة

وتلللللللاري   ،اللللللللجكتػر فيللللللللي وقللللللج تػللللللللت وزارة الخارجيلللللللة اللللللللخد تللللللللى استفدلللللللارات
 ،وتزللسغ ردىللا فقللخة خاصللة بسػضللػع اإلترللاالت ال ختيللة .، كسللا أسلللفشام25/2/1933
مللغ ق للل  ،قللج تكللخرتالذلل ػى، مللغ تللجم إم انيللة اإلتتسللاد تلللى اإلترللال ال خقللي،  بللحن

تلللجار ملللغ ق لللل  ،كسلللا أ لللارت اللللػزارة ،ترلللاالت ال خيجيلللة فإنيلللا، أملللا اإل ،جيلللات كثيلللخة
 .3 اليسشييغ
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 ،كانللت ىشللاك مذلل لة السشافدللة ،ى جانللب مذللاول اإلدارة والسللال واإلترللاالتوكللل
مللغ ق للل  للخكات ومرللانع الللجول  ،التللي تػاجييللا البزللائع األلسانيللة فللي الدللػق اليسشيللة

 لخنا إلييلا تسثلل وجيلاي ملغ ، التلي أولعلل مذل لة اإلترلاالت ال ختيلة .األوروبية األخلخى 
 .، في وجو الشذاو التجاري األلسانيذالتي خلقيا ذلظ التشاف ،أوجو الرعػبات

ذكلخت  ،م8/6/1932وتلاري   ،ملغ  لخكة ىلاندن إللى وزارة الخارجيلة، وفي رسالة 
مللللغ ق للللل اإليصللللالييغ  ،يػاجللللو مشافدللللة  للللجيجة ،ديتللللخش ،الذللللخكة أن مسثليللللا فللللي اللللليسغ

 .أثلاروا فييلا الذل ػك  لػل ديتلخش ،وأن اإليصالييغ قلج بعثلػا وختيلة إللى الليسغ .والخوس
كذللخز يسثللل خصللخاي  ،ا الللخوس فللإنيع يحللاولػن بذللتى الػسللائل أن يرللػروا ديتللخشأملل

اندن أن يترلل ولػزارة وأن الذخكة قج شل ت مغ الدليج ىلايشذ ىل .تلى الح ػمة اليسشية
وأن السدللاتجة الالزملللة مللغ ق لللل  .سللتعانة ويلللا فللي مػاجيللة ىلللحه السللؤمخاتالخارجيللة لإل

 ،وللللػ مجلللخد رسلللالة تحيلللة ،خش فلللي الللليسغالخارجيلللة تتسثلللل فلللي تػجيلللو رسلللالة إللللى ديتللل
وتؤكلج الذلخكة  .حيصلو ويلا السشافدلػن ، التلي يت جيجاي للذ ػك ،يدتصيع أن ي خزىا لإلمام

تتصلللب  ،التللي تيللجف إلللى الحيلػلللة دون دخللػل ألسانيللا الدللػق اليسشيللة ،بللحن السشافدللات
 .خارجيلةوأن الذخكة لع يد ق ليلا أن تػجيلت بصللب دتلع ملغ ال ،وحل جيػد لسػاجيتيا

مسللللا يجعللللل شلللللب الذللللخكة شلبللللاي يخللللجم  ،إال أن السشافدللللة الخاىشللللة ذات شللللابع سياسللللي
 . 1السرلحة األلسانية

ذكللخت الذللخكة:  م،27/11/1933وتللاري   ،وفللي رسللالة أخللخى مللغ الذللخكة نفدلليا
، وسليخافقو اليػلشجيلة ، مسلثالي للح ػملةسػف يدافخ إلى الليسغ Adrianse أدرياندوأن 

الللحي  ،نجريدلغ. وأولجت الذلخكة تخػفيلا ملغ سلفخ أAndresenدلغ نجري لخز اسلسو أ
اللللحي كلللان صلللجيقاي  ،سلللخائيل صللل يخي . كسلللا أ لللارت إللللى أن إي لللغ تلللجاءي سلللافخاي أللسانيلللا
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، يعسلالن ، الخوسلي الجشدلية1، والييلػدي داندل خوأ ج الستعامليغ تجارياي معيا ،أللسانيا
نكدللب ثقللة الح ػملللة  نا تللجريجياي بعللج أن أخللح، إلضللعاف مخكللد ألسانيللا فللي الللليسغ  معللاي 

 .2اليسشية 

وت لغ  داسية مسثلل  لخكة ىلاندن فلي الليسغ ديتلخش تجلاه السشافدلة التلي تسثليلا 
الذلللللخكات األجش يلللللة األخلللللخى  لللللجأ جعللللللو يلللللتيع اللللللجكتػر كلللللارل راثيلللللشذ بالتعاملللللل ملللللع 

، في سلػك راثيشذ م2/2/1935مشو إلى الذخكة وتاري  اليػلشجييغ فقج   ظ في رسالة 
وأوللجى تخػفللو مللغ أن ي للػن راثيللشذ يدللعى إلللى دتللع نذللاو إ للجى الذللخكات اليػلشجيللة 

 .3التي يدتع أنيا تعسل وخأسسال ألساني

فقللج تحللجدت صللػرة  تعامللل األلسللاني مللع الدللػق اليسشيللة.ىللحه ىللي أىللع تشاصللخ ال
 ،، والبزلللائع السرلللجرةخكات والسرلللانع األلسانيلللة السيتسلللةىلللحا التعاملللل ملللغ خلللالل الذللل

التلي كانلت تػاجلو  ،الرلعػبات. كسلا تحلجدت ملغ خلالل ء والسسثلليغ التجلارييغوالػسصا
الػضلللع  ،كسلللا ذكخنلللا ،والتلللي كلللان تللللى رأسللليا ،الشذلللاو التجلللاري األلسلللاني فلللي الللليسغ

  .الدياسية  تراالت الخارجية والسشافدة التجارية اإلداري وشخق التعامل السالي واإل

السلللتكسال صلللػرة التعاملللل  ،السفيلللج ربسلللا ي لللػن ملللغ ،وق لللل أن نشيلللي ىلللحه الفقلللخة
تدللخب إللللى أن نذلليخ إللللى أن افثللار اليسشيلللة قللج أخلللحت ت ،األلسللاني ملللع الدللػق اليسشيلللة

، ، ملغ أمثلال إسلخائيل صل يخي ، تلى يج بعس الػسصاء التجارييغألسانيا مشح الثالثيشات
 .4إضافة إلى الجكتػر كارل راثيشذ ،مسثل  خكة ىاندن  ،وديتخش
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 :تجارة الدالح _2
وللللان الدللللالح الخفيللللف )وشللللادق ومدجسللللات وذخائخىللللا( ىللللػ أىللللع سلللللعة سللللػقتيا 

كسللا  ،وكلان الليسغ .السرلانع والذلخكات األلسانيلة إللى الليسغ، خلالل الفتلخة التلي نجرسليا
وملغ الجلجيخ بالسال طلة ىشلا أن معطلع  .سػقاي رائجة ليحه الدلعة فلي ذللظ الحليغ ،ي جو

إللى  ،يعلػد بذل ل ملفلت للشطلخ ،تجلارة الدلالح التي تشاولت مػضػع ،الخسائل والتقاريخ
. فيللي وكن وللجأت، وفقللاي للػثللائق التللي ولليغ أيللجيشا، اتتبللاراي مللغ م1937و م1936تللامي 
، م1935، و تلى م1930فلي األتلػام، ملغ إال أنيا  م،1940واستسخت  تى  م،1930

 .م1937و م1936فلللي العلللاميغ  ،ثلللع اتدلللست بالكثافلللة وانلللت رسلللائل وتقلللاريخ محلللجودة.
 .م1940، و تى تام م1938، مغ تام وبعج ذلظ تادت لتربح محجودة

نحللغ نذللتيل ا و لشقللخر نتيجللة فػجئشللا ويلل ،ونللػد ىشللا أن ندللت ق اسللتعخاض الػثللائق
. والتللي م1937التللي كت للت تللام  ،وىللي أنللو رغللع كثللخة الخسللائل والتقللاريخ ،ويللحه الػثللائق

، أو مللللغ ق للللل اليسشيلللليغ ،نمللللغ ق للللل األلسللللا سللللػاءي  ،ىتسللللام الك يللللختللللجل كثختيللللا تلللللى اإل
ق فللي ذلللظ العللام إلللى اللليسغ  ،تدللػيق األسلللحة إلللى اللليسغ بسػضللػع فللإن ألسانيللا لللع تدللػِّ

كسلللا  ،وذللللظ وفقلللاي إلفلللادات الجيلللات األلسانيلللة السخترلللة نفدللليا .أسللللحة تللللى اإلشلللالق
تلغ اسلتيخاد الليسغ ملغ ألسانيلا كسيلات  ،وىحه الشتيجة تج س ماوتلب  تلى افن .سشخى 

كسلا  ،وي لجو للي أن أملخ تللظ الكسيلة أو تللظ الرلفقة .األسلحة فلي ذللظ العلام و يخة مغ
لعليلا سلسعت  ،مغ ق لل جيلات غيلخ ألسانيلة ،اليعجو أن ي ػن استشتاجاي متدختاي  ،ُتدسى

لتػريللللج كسيللللة مللللغ ال شللللادق  ،ُأوخمللللت فللللي ذلللللظ العللللام ،أو  لللليجت التػتيللللع تلللللى اتفاتيللللة
 ،تللابع بعللج ذلللظ تصللػر مػضللػع تلللظ اإلتفاتيللةثللع لللع ت ،كسللا سللشخى فيسللا بعللج ،1والللحخائخ

خ لخ اسلتيخاد الليسغ لكسيلة  2وى لحا تشاقللت بعلس الكتابلات .واتت خت أنيا قج نفحت فعالي 

                                                           
1

 (.15ٚلغ ػ١ٍٙا ٘هِٓ وهًٔ ٚلك ورثد ػٍٝ ِىً ذؼٙك ِٕٗ . أظه اٌٍّؽك نلُ  ) - 
2

 . 224أظه ِصالً: ِاوهٚ، ا١ٌّٓ ٚاٌيهب، ْ  - 
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فللي  لليغ أن  .، كحقيقللة تاريخيللة ال للظ فييللام1937مللغ األسلللحة األلسانيللة تللام  و يللخة
وال فللي أي  ،وىللػ العللام الللحي ُوقعللت فيللو م،1937ال فللي تللام  ،تلللظ اإلتفاتيللة لللع تشفللح

  بعج ذلظ التاري . ،تاري  ال ق

وىػ  م،1930تتباراي  مغ تام ، ا وليديل تليشا استعخاض تجارة الدالح وتصػرىا
رأيشا أن نجعلل أىلع  ،وتشاول ىحا السػضػع ،التي ويغ أيجيشا ،العام الحي ت جأ فيو الػثائق

تشا ونرلللشف فشقدلللع مػضلللػ  . لللجيثشا ، محلللػرالتلللي ا لللتيلت ويلللحه التجلللارة ،الذخرللليات
، بلادئيغ باللجكتػر زكلي كلخام ،وثائقشا وفقاي لشذاو وتحخكات ومخاسالت ىلحه الذخرليات

وىسلللا تسلللخ  و،نفدلللفلللي السػضلللػع الرتباشيسلللا وا لللتخاويسا  ،ثلللع نتشلللاول  خرللليتيغ معلللاي 
وسلشكتفي أثشلاء  .سخائيل ص يخي ، ثع نتشاول  خرية إسليسان السدجاجي وىخمغ كخنذ

 ،خد التشػية إلى  خريات أخخى، وذلظ لسحجودية دورىا جيثشا تغ نذاو ص يخي بسج
 .زكي كخام والسدجاجي وكخنذ وص يخي مقارنة وجور 

 :الجكتؾر زكي كخام -أ
تلللى الللخغع مللغ أن اللليسغ كللان سللػقاي للدللالح اليخبللي بذلل ل تللام ،  يللث وجللجت 

 ،يللةوغيخىللا مللغ السرللانع األوروب ،فيللو مرللانع األسلللحة األلسانيللة وال لجي يللة والفخندللية
 ،وا تيل ويحه التجارة وسصاء ومشجوبػن كثيلخون  ،شلباي مدتسخاي ل سلحة الفخدية الخفيفة

 ،فللإن أ للجاي مللغ ىللؤالء لللع ي لللغ فللي  لليختو ماوليللو الللجكتػر زكللي كللخام ،يسشيللػن وأجانللب
فقلللج سلللػق مشتجلللات تللللظ  .وكيلللل مرلللانع ملللػزر األلسانيلللة ل سللللحة ،1الدلللػري الجشدلللية

وال شلادق  ،ندلبة إللى مرلانع ملػزر ،خوفلة فلي الليسغ بلالسػزرالسرانع مغ ال شلادق السع
 ،أو زاوللي كللخام ، ندللبة إلللى جخمانيللا، وال شللادق السعخوفللة ودكللي كللخام،السعخوفللة بالجخمللل

ولعل زكلي كلخام الذلخز يلجيغ بذليختو وببقلاء إسلسو فلي  .ندبة إلى الجكتػر زكي كخام
                                                           

1
اٌرمه فٟ أٌّا١ٔا تؼك اٌؽهب اٌؼا١ٌّح األٌٚٝ ٚقني اٌطة ف١ٙا . أظه ْ  –واْ ٘اتطاً ٌاتماً فٟ اٌع١ُ اٌرهوٟ  - 

 ِٓ ٘ما اٌثؽس. 41
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ق لللل أن  ،سلللغ وشجتيلللة فلللي الللليسغالتلللي كانلللت أث ،ذاولللخة اليسشيللليغ إللللى ال شجتيلللة زكلللي كلللخام
ال شلادق  فذليئاي  ، ويشدلػا  ليئاي 1وتللى رأسليا الكال لشكػف ،يعخف اليسشيػن ال شلادق افليلة

، مثللل ، وتحخيللظ أوللخة التع ئللة باليللج بعللج كللل شلقللةقللة شلقللةأي التللي ت بللح شل ،التكخاريللة
 .ػ خذب والكشجة وأوػ ناضػر وغيخىاو الجخمل وزكي كخام وأوالسػزر 

فلللي ورد  ،نعثللخ تليلللو فلللي الػثللائق التلللي ولليغ أيلللجيشا ،خ إلسلللع زكللي كلللخاموأول ذكلل
الللللجكتػر  ،، التللللي بعثيللللا سللللفيخ ألسانيللللا فللللي الحبذللللةم6/8/1930ال ختيللللة السؤرخللللة فللللي 

ثشلاء وجلػده فلي صلشعاء للتفلاوض ملغ أجلل تقلج ، أإلى وزارة الخارجية األلسانيلة ،وخوفخ
ذكلخ وخوفلخ فلي وخقيتلو تللظ: أن الدلػري فقج  صجاقة وتجارة ويغ اليسغ والسانيا.معاىجة 

سللللػف ييللللادر  ،سلللللحة فللللي الللليسغ لحدللللاب ألسانيلللا، اللللحي يحللللاول أن ي يلللع أزكلللي كللللخام
 .2إلى وخليغ ت خ القاىخة تائجاي ، فذ اليػم الحي ُبعثت فيو ال ختيةفي ن ،صشعاء

ل سلللحة، فللي مجيشللة مجللجي ػرج   Polteلتهه بووجللو مرللشع  م8/11/1932وفللي 
Magdeburgأنللو قللجم إليشللا إلللى الخارجيللة باسللع الللجكتػر وخوفللخ، جللاء فييللا:  لة ، رسللا

 ،ت مختلفللة، مللغ أجللل الحرللػل تلللى تللخض بللذالالدلليج الللجكتػر زكللي ىللل . كللخام ويللو
. لحا نخجلػ  لاوخيغ ف ومدكِّي لوإسس ع كذخز معخِّ  ذكخوقج  .لذخائيا لح ػمة تخبية

  انتػيفيللتس ليلػف  لارع م  ليغ الداوغ فلي ولخ  ،ويوادتشا تغ الجكتػر زكي ىل . كخام إف
33a Berlin -  Tempelhof، Manteuffelstr.،  ملللللللللللغ  يلللللللللللث صلللللللللللفاتو  سلللللللللللػاءي

ونا ونؤكج لكع تلجم تدلخيب أيلة معلػملات تفيلج .األخالتية أو مغ  يث أوضاتو السادية
 .3 ويا تشو

                                                           
1

َ . ٠ٚطٍك ا١ّٕ١ٌْٛ 1962أرّهخ اٌثٕكل١ح ا١ٌ٢ح اٌه١ٌٚح )والِٕىٛل( فٟ ا١ٌّٓ إشه ل١اَ اٌصٛنج ا١ّٕ١ٌح ػاَ  - 
 ػٍٝ  ٘مٖ اٌثٕكل١ح اٌُ )ا٢ٌٟ( .

A.A.Abt.lll،Akten،politik2، jemen،Bd.1،Dat.6.8.30 -  
2

          
  A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A،Handel11، jemen،Bd.1،S.4،Dat. - 

3
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، مؤرخلللللللللة فلللللللللي وقلللللللللج رد اللللللللللجكتػر وخوفلللللللللخ تللللللللللى رسلللللللللالة السرلللللللللشع وخسلللللللللالة
ق للل  ،ثشللاء وجللػده فللي اللليسغنللو تعللخف تلللى زكللي كللخام أجللاء فييللا: أ م،10/11/1932

 .سللحة للح ػملة اليسشيلة. وكلان  يشيلا يحلاول أن ي يلع أ يث قاولو في صلشعاء ،تاميغ
بعلللج  ،وقلللج درس الصلللب فلللي ألسانيلللا ،وجشدللليتو سلللػرية ،ويقلللال أنلللو ضلللابط تخكلللي سلللاوق

. وأنلو األدويلة فلي ويلع ،إضافة إللى تجلارة األسللحة ،وىػ يعسل .الحخب العالسية األولى
 .1وضاتو السادية فال يعخف تشيا  يئا)أي وخوفخ( اليعخفو تغ كثب أما أ

ة أن زكللي كللخام لللع ي للغ قللج  رللل بعللج تلللى تػكيللل مرللانع وي للجو فللي ىللحه الفتللخ 
، ال تلللى وللل كللان يحللاول أن يصللخق أوللػاب مرللانع األسلللحة األلسانيللة ،سلللحةمللػزر ل 

 .التحجيج

لتلي تخجلع إللى ا ،زكلي كلخام التجلاري  اتإللى نذلاشوبعج ىحه اإل ارات السحجودة 
فلال نعثلخ تللى أي ذكلخ للو فلي الػثلائق التلي  ،سلسويختفي ام، 1932 و م1930تامي 

يطيلللخ ملللغ ججيلللج فلللي . ثلللع م1935و  م1934و  م1933ل األتلللػام خلللال ،وللليغ أيلللجيشا
وىللػ  للدب  ،، مػجيللة مللغ الحللدب الللػششي اإل للتخاويم17/3/1936رسللالة مؤرخللة فللي 

: أن الدلليجة ، ذكلخ فييللا الحلدبباسللع اللجكتػر وخوفللخ ،إلللى وزارة الخارجيلة ،تللخأدوللف ى
قج أخ خت الحلدب تلفػنيلاي بلحن زوجيلا السػجلػد فلي الليسغ يذل ػ  ،زوجة زكي كخام ،وخام

وىلع صل يخي وللػمذ  ،ملغ وجلػد نذلاو  لخيخ تسارسلو مجسػتلة م ػنلة ملغ ثالثلة ييلػد
lomes   وتػملاسThomas بحنلو يدلتصيع أن يقاولل  ،غ نفدلو. وأن صل يخي يذليع تل

ذا ، تسا إويصلب الحدب مغ وزارة الخارجية إفادتو .في أي وقت يخيج ،في وخليغ 2القائج
. وملغ الػاضلح أن 3ىلػ خ لخ صلحيح ،الحي تلقاه مغ زوجة زكي كلخام ،وان ىحا الخ خ

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.AHandel11، jemen،Bd.1،S.5.Dat.10.11.32 -  

1
       

2
تاٌٍيح األٌّا١ٔح، ٌمة واْ ٠طٍك ػٍٝ أقٌٚف ٘رٍه، ٠ٚفاٚة تٗ. ٚلك أٔثػ ف١ّا تؼك   Führerأٞ اٌفٛنن  ،اٌمائك  -

 ٌمثاً  ٠فاٚة تٗ وص١ه ِٓ ؼىإِا اٌؼهب.
  A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A.،Handel37، jemen،Bd.1،S.1.Dat.17.3.36 -  

3
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وأن ىلللحا  ،الثالثلللة األ لللخاص السلللحكػريغ كلللانػا يشافدلللػن زكلللي كلللخام فلللي سلللػق الدلللالح
المجللخد إدتللاء صلل يخي بحنللو يدللتصيع أن يقاوللل ىتلللخ فللي أي  ،مللخ ىللػ مبعللث  لل ػاه األ

، ىلللػ نذلللاو ي أ لللارت اليلللو رسلللالة الحلللدب الشلللازي وأن الشذلللاو الذلللخيخ اللللح ،وقللت يذلللاء
عثيلا زكلي كلخام ويؤكلج ىلحا األملخ ملاورد فلي رسلالة ب .مشلافذ لشذلاو زكلي كلخام ،تجاري 

إللللى إدارة  حا ملللاورد فلللي تقخيلللخ بعثلللو. وكلللم14/4/1936إللللى اللللجكتػر وخوفلللخ، وتلللاري  
وجييلللا إللللى وزارة  ،، وأرفلللق ندلللخة مشلللو وخسلللالةم16/4/1936وتلللاري   ،مرلللانع ملللػزر

، مؤرخلللة فلللي ولعللللو قلللج قرلللج بلللو السدتذلللار وخوفلللخ نفدلللو ،الخارجيلللة باسلللع السدتذلللار
 ،أو ملغ خلالل التقخيلخ ،ويتزح سػاءي مغ خلالل الخسلالتيغ السلحكػرتيغ .م19/4/1936

 ،التلي يػاجييلا ملغ ق لل الػسلصاء واللػكالء ،كلي كلخام كلان مبعثيلا السشافدلةأن   ػى ز 
اللللحيغ وردت  ،اللللحيغ كلللانػا يعسللللػن فلللي الدلللػق اليسشيلللة. بسلللا فلللييع الثالثلللة السشافدلللػن 

ونفزللل ىشلا أن نللػرد تخجسللة لخسلالتي وتقخيللخ زكللي  .أسلساؤىع فللي رسللالة الحلدب الشللازي 
تعللق وتجلارة ت ،والتي تػضلح جػانلب ىاملة وخام وذلظ ألىسية السعلػمات التي تزسشتيا

 . الدالح في ذلظ الحيغ

 :، الجكتػر وخوفخنز رسالة زكي كخام إلى السدتذار في وزارة الخارجية

 . م14/4/1936 صشعاء في 

 الديج السدتذار وخوفخ السحتخم،
القاضلي راغلب والعسلخي ووللي  .ا التعاملل ملع ألسانيلا برلػرة جيلجةلقج نطسلت ىشل

وباتتبللار أنكللع تعخفللػن  .وسلليف اإلسللالم تلللى وأنللا نذلل ل مجسػتللة وا للجة العيللج أ سللج
آمللل أن أتس للغ مللغ  .فإنللو يس للشكع أن تترللػروا مللجى قللػة مجسػتتشللا ،ىللحه الذخرلليات

وأتػقلللع افن أن  .خجملللة جيلللجة ،ال للللج اللللحي درسلللت فيللو وملللػششي الثلللاني ،خجمللة ألسانيلللا
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فللال معخفللة  .ىشللا تدللػده الفػضللىإنكللع تعلسللػن أن كللل  للىء  .1تتللػالى الصل يللات تباتللاي 
 .كل  خز يػد أن يحذخ أنفو في أي  لىء .والنطام والمػقف ثاوت وال اتجاه واضح

وأوشللاء  .بدللختة قرللػى  ،وكللل  للخز يخيللج أن ي للػن رجللل أتسللال وأن يرللبح مليللػنيخاي 
وأن يلع لللػا  ،أن يسارسلللػا التجلللارة أيزلللاي  ،تحلللت تلللحثيخ أميلللاتيع ،اإلملللام الرللليار يخيلللجون 

فقلللج  ،ولػضلللع  لللج نيلللائي ليلللحه الفػضلللى وتحقيلللق اليلللجوء اللللالزم .خجلللال الكبلللارأدوار ال
يسشحػنيا  ،وشاءي تلى تدكية مغ أوشاء اإلمام ، خاص إلى أوروباإرسال بعس األ 2تقخر

. وقللج وذلللظ ليذلليل ىللؤالء األ للخاص أنفدلليع بالستللاجخة بللحي  للىء ،مقاوللل ثسللغ معلليغ
رسللل مللع ، أُ م بس لللغ ك يللخ مللغ السللالوشللاء اإلمللا، وتللج أ للج أسللسو تػمللاسُأرسللل  للخز ا

 ،كجفعللة أولللى ،تدلللع بعثللخ م لللغ تذللخيغ ألللف ريللال . وقللجسللائق اسللسو بعثللخ إلللى أوروبللا
وقلج  .تلى أن اليدلع ىحا الس لغ إلى أية جية أخخى غيلخ السرلشع اللحي سليتعامل معلو

غ ، أن يػردىا وثسالتي س ق لي أن بعت مشيا ىشا ،وتج تػماس بحن يػرد وشادق السػزر
فلللي  للليغ أن مرلللانع ملللػزر  . للللشه 3 _ 2بسقلللجار  أقلللل ملللغ اللللثسغ اللللحي بعتيلللا بلللو،

، إضللافة وذلللظ ألن الكسيللات الالزمللة للترللجيخ غيللخ متللػفخة ،التدللتصيع أن ترللجر افن
ويس لشكع الحرلػل  .وقلج تلقلت تلغ شخيقلي شل يلات كثيلخة .ل الػ يلج ليلاإلى أنشي الػكيل

فقج وافيتيا بسعلػمات تفريلية  .نع مػزرتلى السعلػمات الالزمة تغ تػماس مغ مرا
إنشلللي أوتلللب إللللي ع ياصللا ب السعلللالي لتعخفلللػا مدلللبقاي ملللغ ىلللػ ىلللحا  .تللغ ىلللحا الذلللخز

 .وللليذ مللغ السدللتبعج أن يقللّجم تػمللاُس الدللائَق تلللى أنللو قاضللي .الذللخز القللادم إلللي ع
ويخافللق تػمللاس أيزللاي  .كسللا لللػ كللان ويلػانللاي فللي سلليخك ،يعخضللو فللي كللل م للانسوى للحا 
 ول يرصحبو تػماس معو ويجفع لو أجخاي. ،التالقة لو بالح ػمة اليسشية ،متخجع

                                                           
1

 ٠مٕك ٍٚث١اخ اٌرعان ٚاٌؽىِٛح ِٓ اٌٍٍغ األٌّا١ٔح.  - 
2

ٌُ ٠ؽكق ٕ٘ا ِٓ ٘ٛ ٔاؼة اٌمهان ٌٚىٓ ١ٌاق اٌهٌاٌح ٠كي ػٍٝ أْ ٔاؼة اٌمهان ٘ٛ اٌؽىِٛح ا١ّٕ١ٌح ٚترؼث١ه    -
 أقق ٘ٛ اإلِاَ.
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ملع وكيلل لسرلشع فيلختذ لل الت  ،وفي يػم أملذ سلافخ أيزلاي نديلو مؤيلج العطلع
يشللػي العطللع أن و  .رتػازيللةرللشع يقللػم برللشاتة معللجات افبللار اإلوىللحا الس .فللي إركلللشذ

ولكلغ مرلانع ملػزر  .إللى مرلانع ملػزرلقج تػجو الجسيع  .و يع أسلحة ىػ أيزاي  يقػم
 .، وأن تلييع أن يترلػا بوردت تلييع بحن وكيليا ىػ الجكتػر كخام

، كتب تػصية مغ سيف اإلسالم تلي وقج جاءني ص يخي الييػدي وأ زخ إلي  
 تلللى ي تعلللج ىلللػ أيزلللاي تلللغ  ،1: إبعلللث ويلللحا الخجلللل وتلللجه بذلللىء )بحاجلللة  للللػة(فييلللا

للع ذاىلحا ا .ليقػم بحتسلال تجاريلة ،أن يدافخ إلى السانيا يخيج إن ص يخي أيزاي  .الصخيق
وأ لياء ملغ ىلحا  ،ويفتلخض أن يقلػم بذلخاء زمدميلات .ي غ اليخض مغ سفخه نقل أخبلار

وفي رأيي أن ص يخي ىػ أخصخ  .ي تب لإلمام. وبتع يخ أصح أن يدحل تشيا ثع الق يل
، إلي ع تفحرػا جػاز سفخهفاذا قجم  .إنشي ال أصجق أنو مدافخ بيخض التجارة .الجسيع

 .لتعخفػا أي شخيق سلكيا

ولكغ ال أ ج يجري بحيلة كيفيلة  .و يظ الػقػع أصبح أمخاي غيخ مدتبعج إن إنقالباي 
 .. إنشا نجلذ تلى وخميل مغ البارودإن الػضع مؤلع ججاي وقاول لإلنفجار .سيحجث

ال ترل، تللى ا Littmannسلسو للتسغ ، اأو لعللو ألسلاني ،ىشلاك  لخز فخندلي
وقللج تلقيللت  .ويعسللل تلللى جعليللا تشللافذ مرللانع مللػزر ،بسرللانع أسلللحة ألسانيللة أخللخى 

بللحن  ،أرجللػ تش يللو السرللانع األلسانيللة .وسللػف أتاوللج مللغ صللحتيا ،ىللحه السعلػمللة للتللػ
. إن الحالللة وأن التتعامللل بالللجي غ ،وأن التقللجم بزللاتة إال بعللج دفللع ثسشيللا ،تكللػن  للحرة

 .ىشا التػصف
 .2 مع تطيع اإل تخام

                                                           
1

 رؼث١ه اٌمٞ اٌرُفكَ فٟ اٌهٌاٌح.ِات١ٓ اٌم١ٌٛٓ ٘ٛ اٌ   -
A.A.Abt.lll .Akten، politik 13، Milit.Angl.، Bd.1Dat.14.4.36 -  
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 :م16/4/1936، وتاري  لى مرانع مػزرنز تقخيخ زكي كخام إ

 . إلشالت ع ، سخي ججاي 
ومعللللو اثشلللليغ مللللغ اليسشيلللليغ )سللللػاق  ،أن تػمللللاس ،أخ للللختكع فللللي تقخيللللخي الدللللاوق
قللج سللافخ مللغ صللشعاء  ،بس لللغ تذللخيغ ألللف ريللال ،ومتللخجع( وتحػيللل مللالي إلللى الحجيللجة

الحي مغ السفتخض  ،بحن التاجخ ،خسسييغوقج سسعت اليػم مغ تجد مغ ال .إلى الحجيجة
التلللي كلللان قلللج وتلللجه ويلللا  ،قلللج سلللحب كالملللو واسلللتيشى تلللغ العسػللللة ،أن ي فلللل تػملللاس

وقللللج تللللاد  .إن السعلػمللللات الللللػاردة مللللغ فخانكفللللػرت تللللغ تػمللللاس سلللليئة جللللجاي  .تػمللللاس
نديللو  .أو إلللى أوروبللا ،فللي  لليغ سللافخ تػمللاس و يللجاي مللغ الحجيللجة إلللى جللجة ،السخافقللان

مسثلل مرلشع فيلخث  ، Alfred Kupkeمع الفخيج كػب و  ،لعطع سافخ إلى أوربامؤيج ا
 .التلي سليقػم ويلا ،لقج تخف كيف يجعل اإلمام مدحػراي باألتسال الخارقة .في إركلشذ

اليعخف تشيلا  ،وسػف يقػم بسعايشة آالت مختلفة .وقج أتصاه اإلمام تذخيغ ألف ريال
وػاسلصة أصليخ  ،ما  الييػدي صل يخي فقلج تس لغ. أ، واليعلع ىػ نفدو ماذا سيعسل يئاي 

ويفتلللخض أن يلللجرس  .ومشيلللا إللللى أوروبلللا ،ملللغ الدلللفخ اليلللػم إللللى الحجيلللجة ،أوشلللاء اإلملللام
ويبعلللللث بالكتلػجلللللات  ،ويبحلللللث تلللللغ آالت وأ لللللياء أخلللللخى مختلفلللللة ،أسلللللعار األسللللللحة

حتي إنلو يخيلج أن يل .وشللب مشلي أن أملجه وتػصليات إللى ألسانيلا لقج جلاء إللي   .واألسعار
إنيلللا  ،ال لذلللىء إال ملللغ أجلللل أن يدلللتصيع إرسلللال وختيلللة إللللى اإلملللام بحنلللو زاركلللع ،إللللي ع

Littmannأوللتسغ   Lippmannلهمم وأملا الفخندلي  .  ايات و  ايلات
 .فقلج ُشلخد ،1

، اللللحي  رللللت للللو قزلللية ملللع تلللجد ملللغ الييلللػد الدلللػد  Danzzkerدانسههه  وكلللحلظ 
وىشللاك مللع األسللف  .شللخد ىللػ أيزللاي وى للحا  .لقللج دخللل فللي تللخاك فللي الذللارع .وال لليس

إنللللو ال يػجللللج ىشللللا سللللػى  .لللللى ذكخىللللا، التللللي الأ تللللاج إوثيللللخ مللللغ الح ايللللات الدللللخيفة
ويلللللجخلػن ملللللع بعزللللليع فلللللي  ،يرلللللػرون أنفدللللليع أصلللللحاب رؤوس أملللللػال ،متدللللل عيغ

                                                           
1

 ِٓ اٌٛا٘ػ أْ ووٟ وهاَ ٌُ ٠ىٓ ِراوكاً ِٓ االٌُ.  - 
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. إنيلللا التدلللحل إال تلللغ والح ػملللة التدلللحل بلللالسخة تسلللغ ي لللػن ىلللؤالء الشلللاس .مشافدلللات
إن تػماس يخيج أن يعخض ليلا ال شجتيلة  .أقل اي م ليا أ ج سعخ قج  ذا . وتدخ ججاي إسعاراأل

والأ للج يدللحل تسللا إذا  .إذا لللدم األمللخ ،الػا للجة بدللعخ ثالثللة جشييللات اسللتخليشية ونرللف
FNوختيلة ملغ  1وقج أ زلخ الييلػدي إسلخائيل .الأم  وان ىحا األمخ مس شاي 

إنلو  :، تقلػل2
وبللللشفذ مػاصللللفات السللللػزر  ،لللللثبدللللعخ ثالثللللة جشييللللات وث F.Nيس للللغ تللللػفيخ وشللللادق 

وقللج  .للجللير م وبيعللت1933ال شللادق قللج ُصللشعت تللام  ولكشللي أتللخف أن ىللحه .األصلللية
لخللللز . وكذا أردت أن أقتشللللع السلللللظ، إلللللى أن ابسللللا فيللللو الكفايللللة ،ترلللل ب العللللخق مشللللي

قخيباي إلى وخاثغ األسج أو إللى  كل وا ج يعتقج أن البقخة ستشتيي :فدحقػل ،السػضػع لكع
أي قجر مغ الحليب أسلتصيع افن أن أ لبلو  :وليحا يقػل كل وا ج لشفدو ،لحئبسشان اأ

 ،كبلاراي وصلياراي  ،يدتػي في ذللظ السػضفلػن  ،ىػ م دب بالشدبة لي ،مغ البقخة السشتيية
لجعللل  ،كسللا أن مشللجوبي الذللخكات الكثيللخيغ يدللتخجمػن كللل الػسللائل .واألوشللاء واألقللارب

وال  ،أمللا السلللظ نفدللو ففللي ضللالل .ليح ىللحا ال لللجتدلل واوذلللظ  تللى يللؤخخ  .السلللظ يتللخدد
ووسللط ىللحه األوضلاع السزللصخبة أوللافح أشسلاع الييللػد ال لليس  .يعلخف مللاىػ الرلحيح

 ، للخار. وملغ أجلل م افحلة ىلؤالء األملغ أجلل تصلػيخ الشذلاو التجللاري أللسانيلا ،والدلػد
. ولكشلللي ملللع األسلللف الأسلللتصيع أن وضلللعشا خصلللة ملللع بعلللس األ لللخاص ذوي الشفلللػذ

إنكللع  .ألنللو للليذ مللغ السدللتبعج أن تفللتح الخسللائل فللي الصخيللق ،ح لكللع تشيللا كتابللةفرللأ
 .ورجلللاءي التلللجتػ أي إندلللان يخلللجت ع بح ايلللات فارغلللة .تدلللتصيعػن أن تفكلللخوا وتتخيللللػا

 .3إذا وضعتع ىحا األمخ في اتتباركع  ،إنكع ستقجمػن خجمة ك يخة للرشاتة األلسانية

                                                           
1

 .٠مٕك ا١ٌٙٛقٞ ا١ٌّٕٟ إٌهائ١ً ٔث١هٞ  - 
2

 .ِٕٕغ أٌٍؽح تٍع١ىٟ  - 
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، ىللػ وضللع فللي مصلعيللا تاريخللاي ججيللجاي  ،ةويػاصللل زكللي كللخام تقخيللخه بفقللخة ججيللج
سلسو سللظ األصليخ ومعلو رجلل اوغ المداء اليػم س ختيخ ا  زخ إلي    م:18/4/1936

شللب اإلولغ األصليخ السدلاتجة  ،فبعج أن أخفقلت خصلة تػملاس .AlHadriالحاضخي 
بلللحن يبعلللث باليػنلللاني أنجريلللو بابلللادو وػبػللللػس  ،ملللغ والجتلللو، وتػجلللو بالخجلللاء إللللى واللللجه

Andre  Papadopopulus لذخاء تذخة آالف وشجتية  ،واليسشي الحاضخي إلى اوروبا
. إنللو يخيللج أن يحقللق م دللباي ك يللخاي أو مللغ أي مرللشع ألسللاني آخللخ ،مللغ مرللانع مللػزر

ولكلغ  .ليحققلػا ولحلظ م دلباي أو لخ ،إنيع يفزلػن أن يذلتخوا أسللحة قجيسلة .وسخيعاي ججاي 
إن السللظ يخيلج افن أن  .أفذللت ىلحه السحاوللة للظ،، التلي قلجمتيا إللى الستقاريخي الفشيلة

بعج ذللظ أخلحوا ييسدلػن فلي  .مغ مرانع مػزر ،غيخ مدتعسلة ،يذتخي أسلحة أصلية
إذا ىلع اترللػا مبا لخة  ،رخز، بحنو يس شو أن يحرل تلى األسلحة بدعخ أأذن السلظ
 F.Nع إن اليػنللللاني أنجريللللو ىللللػ معللللاون لسسثللللل مرللللش .فللللي ألسانيللللا نفدلللليا ،بالسرللللانع
  Gevachوجفللاخ  Schroder و لللخودرSaif  يزللاي مللع سللليف، ويعسللل أال لجي للي
 Grimard وجخيسللارد

الللحي  ،ويعسللل كللحلظ مللع الييللػدي إسللخائيل صلل يخي  .، وغيللخىع1
فلللإذا جلللاء إللللي ع الييلللػدي إسلللخائيل صللل يخي أو  يحلللتف  لشفدلللو وتسثيلللل السرلللشع أيزلللاي.

 ،فال داتي للخفس التعاملل معيلع ،خدهأو الحاضخي بسف ،نجريو، مع اليػناني أالحاضخي 
 ول  اولػا أن ت يعػا ليع وفق الذخوو التالية، إذا كان ىحا مس شاي:

 .سعاراليجب تخفيس األ -1

 .اليجب أن ُتسذ تسػلتي -2

وتتدلللللسػن مشيللللا الشرللللف مقللللجماي  ،القيسللللة يجللللب أن تللللػدع فللللي ال شللللظ كاملللللة -3
 والشرف افخخ مقاول وثائق الذحغ.

                                                           
1

 ٌُ أػصه ػٍٝ ا٠ح ِؼٍِٛاخ ػٓ ٘مٖ اٌّف١ٕاخ.  - 
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فالػضللع الدياسللي فللي الللجاخل  ،آخللخ للتعامللل غيللخ ىللحا ن تق لللػا  لل الي واليجللب أ
ملللغ ق لللل قلللػة ملللغ القلللػى  ،ويس لللغ أن تيلللاجع الللليسغ فلللي أي وقلللت .والخلللارج متلللحزم جلللجاي 

ي دتيقلة ، ويس لغ فلي أويس لغ فلي أي دتيقلة أن يحلجث تيييلخ فلي األوضلاع .يةباألورو 
إنشللي ال  ود.ي  الللة خصللخ تلللى وخميللل مللغ البللار إنشللا ن للير فلل .أن تيللخق الللبالد بالللجماء

ا . وكذفلدلللت أدري ملللا إذا كانللت رسلللائلي سلللتفتح ،سللتصيع أن أتصلللي ع تفرللليالت أوثللخأ
إن قلللػى سياسلللية تلعلللب ملللع ىلللؤالء األشفلللال  :فالولللج أن نقلللػل ،أردنلللا أن نقلللػل الحقيقلللة

فللي أوسللاو الذللعب إ للاتات مللجمخة تشتذللخ  .مللغ أجللل تللحخيخ تدللليح ىللحا ال لللج ،وغيللخىع
والح ػملة التذلعخ  ،اليذلعخ باإلشسئشلان تجلاه الح ػملة إن الذعب والسػضفيغ والقرخ.

 .1 باإلشسئشان تجاه الجير، والجير اليذعخ باإلشسئشان تجاه نفدو 

رغلع تلجم تس شلو تس شلاي كلامالي ملغ الليلة   ىحا التقخيخ اللحي سللط فيلو زكلي كلخام 
دلالح أضػاءي تلى تجارة ال  األلسانية، مسا جعل بعس ىباراتو ت جو غامزة نػتاي ما 

الللحي كللان دائللخاي فللي  ،يفرللح تللغ التشللافذ التجللاري  ،وتلللى الػضللع الدياسللي فللي اللليسغ
وبلليغ مثيالتيللا  ، والللحي لللع ي للغ يللجور ولليغ الذللخكات والسرللانع األلسانيللةالدللا ة اليسشيللة

وللليغ مسثللللي الذلللخكات  ،وفلللي نفلللذ الػقلللت ،كلللان يلللجور أيزلللاي  األوروبيلللة فحدلللب، ولللل
 ،وغيللخىع مللغ األ للخاص ،كللخام وتػمللاس وصلل يخي  والسرللانع األلسانيللة أنفدلليع، كدكللي
 الحيغ سشحتي تلى ذكخىع فيسا بعج.

 ، السخفق ويا التقخيخ الداوق:ة زكي كخام إلى السدتذار )وخوفخ(نز رسال

 .م19/4/1936في  صشعاء ، 
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 معالي السحتخم الديج السدتذار،
. إنشلللي أ لللعخ بزلللخورة بعثتلللو إللللى مرلللانع ملللػزر أرفلللق ويلللحا ندلللخة ملللغ تقخيلللخ

أرجلػ أن  . لياء سلػداء تحلجث ىشلا، ألن أ، لتقفلػا تللى  قيقلة األوضلاعشالت ع تليلوإ
بالتعللاون مللع  ،التفدتللػا إزاء ىللحا الػضللع، فيللحه ىللي الحقيقللة العاريللة. إنشللي أ للاول افن

 تللى نشيللي  ،أن نقشللع اإلمللام بدللفخ أ للج أوشائللو معللي إلللى أوروبللا ،ىللحا الذللخز وذاك
والأدري ىل سششجح فلي ذللظ أم ال. سلػف أوتلب  .وحلظ لعب األشفال، الحي يجخي ىشا

أو تللدت فيللو والللجة أصلليخ أوشلللاء  ،لقللج ولللغ لعللب األشفللال  للجاي  .لكللع وأخ للخكع بالشتيجللة
. إن الزلباو ، لذخاء مجافع قجيسلة رخيرلة اللثسغاإلمام إلى ص يخي بالدفخ إلى أوروبا

لقللج سللافخ  .ةيللة رسللالة أو تػصللي. ولكللغ اإلمللام لللع يعللط صلل يخي أن جللجاي لللحلظو مدللتاؤ 
فلإذا وافلق  .ويفتخض أن يبعلث أوالي وشسلاذج ملغ ىلحه السلجافع الخخيرلة .برفة  خرية

 ،. إن ص يخي يعسل مع ييػدي في ىلام ػرج، فإنو سيقػم بعج ذلظ بذخائيااإلمام تلييا
، دوسلللتخن 36ىلللام ػرج )نلللو ىلللػ وتشػا ،Moriz Magnusإسلللسو ملللػريذ مجشلللػس 

وىلػ معلخوف فلي ألسانيلا  ،(.Hamburg  36 Dusternstr 50-46 50-46  ( تخاسلة
ل ، تحللاول ب للب األشفللال ىللحا صللادر تللغ أيللاد خفيللةإن لعلل .بسللا فيللو الكفايللة ،بالخللجاع

وسػف ي تب التلاري   ليئاي  ،، إن ىحه الدشة سشة مطلسةالػسائل تحخيخ تدليح ىحا ال لج
ملام واإل .إليلو لقج تع وشاء مصار في الذسال وُسح ت كسية ك يلخة ملغ السلؤن  .ججيجاي فييا

 .الصيب اليدتصيع أن يخى وال أن يفيع ىحه األ ياء
 .1مع تطيع اال تخام  

 ىللػ ،مدلل ػقة وتللاري  ججيللج ،ويزلليف زكللي كللخام بعللج التػتيللع السال طللة التاليللة
. وىلللػ يدللللع  مدللاء اليلللػم كشلللت لللجى راغلللب ويلللو، وتحللجثت معلللو بزلللع سللاتات :20/4
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نعتقلج أن الجسيلع إنشلا  . لالي ل وضلاع السحدنلة إنشلا النجلج .تلي ع، أييا السدتذار كثيخا
 .1 يشتطخون نيايتيا

ىلحا التحويلج الستكلخر تللى أن  ،في رسالتي وتقخيخ زكي كلخام ،نتباهومسا يلفت اإل
وىلحا التػقلع السذل ػب بلالتػتخ  ،كانلت  لجيجة الدلػء م(1936)األوضاع في تللظ الفتلخة 

، التلللي أملللخ للللع تعلللخه الكتابلللات وىلللػ .بانفجلللار الػضلللع الدياسلللي و لللجوث تيييلللخ تاجلللل
التلي أرخلت لشذلػء  خكلة  ،رغلع ملاورد فلي الكتابلات ،ىتساملاي كافيلاي تشاولت تلظ السخ لة ا 

خاصلة فلي أوسلاو  ،مغ إ ارات تاوخة إللى ترلاتج مذلاتخ الدلخط ،السعارضة اليسشية
م1934تلى إثخ ىديسة اإلمام يحي في  خب تام  ،السدتشيخيغ

2. 

 :ىخمؽ كخنذعسخ سليسان السدجاجي و  - ب

بللحن تسللخ سللليسان السدجللاجي كللان وا للجاي مللغ  ،التللي ولليغ أيللجيشا ،تفرللح الػثللائق
التللي  ،وأنللو كللان مللغ أوللخز الذخرلليات ،خللال الفتللخة مػضللع دراسللتشا ،وبللار تجللار اللليسغ

سللللحة وتجييلللدات وملللػاد ي فلللي اسلللتيخاد ماتحتاجلللو دولتلللو ملللغ أاتتسلللج تلييلللا اإلملللام يحللل
جي فللللللي ىللللللحه الػثللللللائق فللللللي رسللللللالة مؤرخللللللة فللللللي سللللللع السدجللللللا. وي للللللجأ ورود امختلفللللللة

 ،للترللجيخ Hermann Hellwig وجيتيللا إليللو  للخكة ىللخمغ ىلفلله  م،16/9/1935
  أي السدجللاجي   : أن الذللخكة قللج تلسللت بحنللو . وقللج جللاء فللي تلللظ الخسللالةفللي وللخليغ

ولللع  ،، وأنللو إذا كللان األمللخ متعلقللاي بالح ػمللةخغللب فللي  للخاء أسلللحة وشللائخات ....إللل ي
، وضلع يس شيلا ملغ أن تقلجم للو تخوضلاي فلإن الذلخكة فلي  ،الصل ية إلى ألسانيلا بعلجتدلع 

 . ليوفإنيا مدتعجة إلرسال تخوض محجدة إفإذا رغب في ذلظ  .اتخ  تى بالشدبة للصائ

                                                           
A.A.Abt.lll، Akten،Z. St.A.،Handel37،Jemen،Bd.1،S.2،Dat.20.4.36.
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م تػبلة  ،بعثيلا تػملاس إللى السدجلاجي ،م30/11/1935ي وفي رسلالة مؤرخلة فل
ل سلللحة اليجويلللة  Benny Spiroوراق  لللخكة ويشللي  لل يخو ، مللغ أتلللى ورق رسللسي
 ،ن يقاوللو فلي وػرسلػدان، شلب تػماس مغ السدجلاجي أفي ىام ػرج ،والسجافع والحخيخة

نطلللخاي لسلللا سللليحسلو معلللو ملللغ  ،أن ذللللظ سلللي ػن مفيلللجاي لكلييسلللا، وأولللج للللو لعلللجة اغلللخاض
يخجػ تػماس مشو أن ي لف مغ ق لو  خراي متجيشاي يثق  ،وفي  الة تعحر سفخه .بزائع

 .، كسا يتعامل مع السدجاجي نفدو غ لتػماس أن يعتسج تليو ويتعامل معوويس ،بو

 .1سخة السدجاجي ويع خ تغ سخوره وخؤيتو مخة أخخى ثع ييجي تحياتو إلى أفخاد أ

ضللسشتيا  ،أرسلللت  للخكة ىللخمغ ىلفلله رسللالة إلللى السدجللاجيم 23/5/1936وفللي 
ماركللاي  46بدللعخ  ،ابب سيللات صللييخة مللغ ال شللادق السللدودة بللالحخ  ،تخوضلاي غيللخ ملدمللة

. بسا في ذللظ  لحشيا وتدلليسيا تللى ضيلخ البلاخخة فلي ميشلاء الترلجيخ ،للقصعة الػا جة
كلل  .ستعجادىا لتقلجيع تلخوض بسدجسلات ذاتيلة التع ئلةوكضافة إلى ذلظ أوجت الذخكة ا

، ومق لػل اللجفع فلي دجلاجي ضلساناي ماليلاي غيلخ قاولل لإلسلتخجاعذلظ  خيصة أن يقجم الس
وأ لللارت الخسلللالة إللللى أن  .وفلللي ولجي لللا بالشدلللبة لل شلللادق ،بالشدلللبة للسدجسلللات ،ألسانيلللا

التلللي يس لللغ أن تكلللػن قلللج ويعلللت  ،الذلللخكة قلللج قلللجمت ملللغ ق لللل تخضلللاي ولللبعس ال شلللادق
ل تللللى بعلللس وأنلللو ملللع ذللللظ يس لللغ للسدجلللاجي الحرلللػ  .وػاسلللصة اللللجكتػر زكلللي كلللخام

ذا التيا وخجاء إبالغيا، تسا إذخكة رسوتختتع ال .،  خيصة دفع القيسة سلفاي العيشات مشيا
 ،ملع تػضلليح الشػىيللات السصلػبللة ،ولان السدجللاجي يس للغ أن يدلتفيج مللغ ىللحه العللخوض

 .2وتحجيج الكسيات التي يخيجىا مشيا ،مسا ىػ مػجػد في الكتلػج

                                                           
Ebd.، S. 116، Dat. 30. 11. 35 . -   
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وجللو اإلمللام يحللي رسللالة إلللى  ،م(1936هههـ )1355تللام  ،وفللي األول مللغ  للػال
: أن اإلملام يخيلج أن تبعلث ، جاء فييلا1سدجاجي إليورداي تلى رسالة بعثيا ال ،السدجاجي
أي   فإذا وججىا  .سعار وػاسصة السدجاجيلع يحكخ إسع الذخكة( الشساذج واألالذخكة )
 ،وأن ملللاىػ مصللللػب افن .، فدلللػف يتحلللجث ملللع السدجلللاجي ليصل يلللا  مشاسلللبةاإلملللام 

  .2إنسا ىػ األسلحة الثقيلة ،برػرة خاصة

للللع يتعاملللل  م،1936، فلللي أواخلللخ تلللام للللى اللليسغوتشللجما  زلللخ ىلللخمغ كلللخنذ إ
 ،وللل فزللل أن يتعاملللل معللو مللغ خللالل تسللخ سللليسان السدجلللاجي ،مللام معللو مبا للخةاإل

وى للحا دخللل  .قللج تشللته تللغ ىللحا التعامللل ،تاركللاي للسدجللاجي تحسللل أيللة نتللائه غيللخ شيبللة
التلللي ُأوخملللت تللللى  ،فلللي صلللفقة الدلللالح ،يسثلللل الح ػملللة اليسشيلللة ،السدجلللاجي كصلللخف

 .، ولع تشفح تسلياي كسا سشخى م1937تام  ،رق الػ 

سلع السدجللاجي باسللع ، إرتللبط اومشلح التػتيللع تللى اإلتفاتيللة الخاصلة وتلللظ الرلفقة
صللبحت مذلل لة . فقللج أفللي السخاسللالت والتقللاريخ الستعلقللة وتجللارة الدللالح ،ىللخمغ كللخنذ
نيللة  ليالي  للاغالي لجيللات ألسا (،قزللية كللخنذ) ب اأو مللايس غ أن ندلسيي ،ىلحه الرللفقة

إوتللجاءي مللغ  ،سللتعخاض قزللية ىللحه الرللفقة. وسللػف نحللاول فللي مللايلي اويسشيللة تجيللجة
 .كللل افمللال بللالتدام الجانللب األلسللاني وتشفيللحىا تو تللى تبخللخ  ،دتللػة كللخنذ إلللى اللليسغ
الخاصلة وتجلارة الدلالح  ،سػف نقف تلى كثيلخ ملغ التفاصليل ،ومغ خالل استعخاضشا

و الذخكات والسرانع األلسانية ومػقف الجيات وتلى نذا ،ىحه الفتخة ، خاللفي اليسغ
خ سلليسان . كسلا سلشقف تللى نذلاو تسلخسسية األلسانية مغ مدحلة ويع األسلحة للليسغال

                                                           
. 16أظه اٌٍّؽك نلُ  -

1
          

Ebd.،S.77.Dat.1.10.1355(1936) -  
2

       

 



 العالقات اليمنية األلمانية

159 

 

لي شخيقلللة تعاملللل الػسلللصاء اليسشيللليغ، ملللع الذلللخكات وبالتلللا السدجلللاجي وشخيقلللة تعامللللو،
 .والسرانع األوروبية

 ،يحللي الللجتػة التاليللة وجللو اإلمللام (1936هههـ )1355رجللب تللام  11ففللي تللاري  
خجستيللا وصللادقت تلللى صللحة ت ،، التللي تخجسللت بعللج ذلللظ إلللى األلسانيللة1بالليللة العخبيللة

، وجييللا إلللى ىللخمغ كللخنذ، باتتبللاره مفػضللاي مللغ ق للل  لللخكة وزارة الخارجيللة األلسانيللة
 ،بسقاشعلة تلػرنجغ،  Suhlفي مجيشلة سلػل  ،لالسلحة August Menzأوجدت ميشد 

  مؤسدللة أوغدللت مشللد فللي سللػل  2:  إلللى مللخخزThurػر التللي تكتللب اخترللار تلل
إذا أردتلع بعلث ملخخز  3. لعلجم الػفلاء )ملغ تػملاس(ىخمان قخند السحتخم ، السديػثػر

متخرز مشكع إليشا للسقاولة في كل الزم مع تفػيزو في الثسغ )والتكاليف( فال بحس 
 .4 هـ1355 رجب سشة 11واق لػا فائق اال تخام 

ة ضلابط ألسلاني وختبلة كلان معلو تللى نفلذ البلاخخ  ،الليسغ كخنذ إلى وفي شخيق
ثلع تسلل مخاسلالي  ،، تسل سابقاي مبعػثلاي تدل خياي فلي تخكيلاRabeسسو رابو مالزم أول، ا

وتلللللاري   ،وجييلللللا الدلللللفيخ األلسلللللاني فلللللي القلللللاىخة ،صلللللحفياي. وىلللللػ كسلللللا ترلللللفو رسلللللالة
فيخ وذكلخ الدل .ثقلةججيخ بال غيخ  خز ،، إلى وزارة الخارجية األلسانيةم19/3/1937

اللللحي سلللافخ إللللى  ، لللػل كلللخنذ ،خبلللاراي ملللغ جيلللات مختلفلللةفلللي رسلللالتو: أنلللو قلللج تلقلللى أ
. وأن كلل تلللظ األخبللار تللػرنجغ  وتكليللف ملغ مرللشع ميشلد ل سلللحة فللي سلػل  ،الليسغ

 ،مسلا يجعللو غيلخ أىلل ليلحه السيسلة ،فخاو وغيلخ ملتحف تذيخ إلى أنو  خز سلاذج بلإ
غ  .5التللي ُكلِّللف ويللا ، جللاء قجمللو الزللابط رابللو  للػل كللخنذ ،الدللفيخ رسللالتو تقخيللخاي وضللسِّ

 ،قلج شللب مشلو أن يػافيلو ،مغ م تب ىلاندا فلي وػرسلعيج، Leppin: أن الديج لي غ فيو
                                                           

1
 . 17أظه اٌٍّؽك نلُ    -

2
 تّؼٕٝ ِفٖٛ أٚ ِفٛي.   -

3
 لٛاي ِٓ ػٕكٞ ػٍٝ ٘ٛء اٌرهظّح األٌّا١ٔح ٌؼكَ ٚ٘ٛؼٙا فٟ إٌٓ اٌؼهتٟ .ت١ٓ األ ِا   -

A.A.Abt.W،Akten،Z.St.A.،lkriegsgerate،jemen،Bd.1،S.19 (10)، Dat.28.9.36 -  
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اللللحي كلللان ليللل غ قلللج الملللو فلللي  ،وترلللخفات الدللليج كلللخنذ ،وللللػ وختيلللاي إذا تصللللب األملللخ
برلػرة  ،أوجدلت ميشلدوأن كخنذ كان قج ُكلِّف مغ ق ل مرشع  .وخوسعيج لعجم تحفطو

لتجخي يللا مللغ ق للل الح ػمللة  ،بحخللح تيشللات مللغ األسلللحة معللو إلللى اللليسغ ،غيللخ معلشللة
إذا تصلللب  ،وتقللج اتفاتيللة مللع اإلمللام ،تسييللجاي لترللجيخ كسيللات مشيللا إلللى اللليسغ ،اليسشيللة

فلي كلخنذ ذللظ الشلػع ملغ الشلاس السلخيح سلليع   كسا ذكخ   وقج وجج رابو  .األمخ ذلظ
 .بحي  ال ،ولكشو اليس غ أن ُيعتسج تليو بسثل ىحه السيسة .دحة شفػليةمع م ،الصػية

أن يحخلحوه بسحخلح الجلج  ،كيف يس غ ألناس يعخفػن كخنذ  ق السعخفة ،ويدتيخب رابو
ونػتللاي مللغ  تسثللل قللجراي ك يللخاي مللغ األىسيللةكللخنذ أنيللا   التللي وجللج ،وي لفللػه ويللحه السيسللة

 تللى نفدلو، ضلفاء األىسيلةتو في التطاىخ وكوقج أدت رغ  .1 للتباىيالتذخيف وفخصة 
أملا الشقلػد التلي كانلت  .إلى أن يعلخف ركلاب البلاخخة بسػضلػع الدلالح وبص يعلة ميستلو

 .2إن األمخ وخمتو ليذ إال ىبارة تغ ميدلة .إلى درجة مزح ة ،لجيو فيي قليلة ججاي 

ؤرخلاي فلي م ،بعلج أن تلاد إللى ألسانيلا ،أما كخنذ نفدو فقج قلجم تقخيلخاي تلغ ميستلو
 ،وسللػف نتجللاوز التدلدللل التللاريخي ونتحللجث تللغ محتللػى ذلللظ التقخيللخ .م3/5/1937

ق لللل أن ندلللتعخض  ،لشدلللتكسل ولللحلظ صلللػرة السيسلللة التلللي كللللف ويلللا كلللخنذ ومالبدلللاتيا
الللحي سلللع ندللخة مشللو إلللى  ،فقللج ورد فللي تقخيللخ كللخنذ .تصللػر مػضللػع صللفقة الدللالح

 وزارة الخارجية مايلي:

وبعللج  ،م28/9/1936وتللاري   ، ػمللة اليسشيللة السػجيللة إلللي   وشللاء تلللى دتللػة الح
 ،Hedrichوالدليج ىيلجرش  ،تبصلان الدلفيشة الحخبيلة ،Rieweالتحجث مع الديج ريفلو 

ملغ وزارة الخارجيلة  ، Schlobiesوالدليج اللجكتػر  للػبيذ ،األلسانيلة ملغ وزارة الحلخب
، وملللللجى ية ليلللللحا ال للللللجقترلللللاد، لجراسلللللة اإلم انيلللللات اإلسلللللافخت إللللللى الللللليسغ ،األلسانيلللللة
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ثلع يذليخ  .1قتراد األلساني أن يدتفيجىا ملغ ىلحه اإلم انيلات ، التي يس غ لإلستفادةاإل
ملللؤجالي السدلللائل التفرللليلية  ،إللللى أن ىلللحا التقخيلللخ سلللػف يخكلللد تللللى السدلللائل الخئيدلللية

 يتحللجث تللغ جيخافيللة اللليسغ و اوسيللا وبعللج أن .والرللػر الفػتػغخافيللة إلللى وقللت آخللخ
والتللي  إلمللام،التللي تح للع إلللى جانللب ا ،ػرد أسللساء بعللس الذخرلليات القػيللةيلل ،اإلمللام

 ،وللي العيلج ،إولغ أميلخ السلؤمشيغ ،: سليف اإلسلالم أ سلج، وىيكسا يقػل ،تعخف تلييا
 ،وزيلللخ الخارجيلللة ،والقاضلللي   راغلللب ويلللو ،ك يلللخ اللللػزراء ،والقاضلللي ت لللج ا العسلللخي 

وكلى جانلب  .، تامل الحجيجةالػزيخ ا والديج ت ج ،تامل صشعاء ،و ديغ ت ج القادر
: األميلخ ت لج ا واألميلخ القاسلع واألميلخ ، مثللذوو نفػذ ،ىؤالء يػجج أ خاص آخخون 

التختلللف  ،كسللا يللحكخ ،التللي ،ثللع يتصللخق التقخيللخ إلللى وصللف الحيللاة فللي اللليسغ . دلليغ
 ،الخئيدليةفيحكخ أن الدللعة  ،ثع يتحجث تغ التجارة .تسا كانت تليو مشح مئات الدشيغ

الللللحي يدلللليصخ تلللللى ترللللجيخه بعللللس كبللللار التجللللار  ،ي اللللل غ، ىللللالتللللي يرللللجرىا اللللليسغ
بالتعاون مع بعس التجار اليشػد  ،اليسشييغ، كسا يديصخون تلى ترجيخ الدلع األخخى 

 ،تفذللت فللي أوسللاشيع تللادة )البقذللير( ،وبدلل ب ضللذلة مختبللات السللػضفيغ .واليػنللاييغ
سلللتيخاد أو ، تشلللج تقلللجيع شل يلللات اإلة مئػيلللةإللللى درجلللة أنيلللا أصلللبحت تحخلللح  للل ل ندلللب

ثلع يتحلجث تلغ  .وتسارس ىحه العادة  تى مغ ق ل السدتػيات اإلدارية العليا .الترجيخ
فلللي  ،وملللايثيخه ذللللظ ملللغ أشسلللاع ومشافدلللات ،إلللل خوات الللليسغ ومشاخيلللا وزراتتيلللا ...ثللل

مػضلػع  ثلع يذليخ إللى .ومػقف اإلملام تجلاه التشلافذ الخلارجي ،أوساو القػى الخارجية
 ،ثلع يتحللجث تللغ ميستللو .، وكلللى رغبلة اليسشيلليغ فللي تقللجىا  األلسانيللةالسعاىلجة اليسشيللة 
للع تقترلخ تللى كدلب ثقلة  ،فلي وجايلة محادثاتلو ملع الجيلات اليسشيلة ،فيحكخ أن ميستلو

وللل كللان تليللو أن يعسللل تلللى كدللب ثقللة ولللي العيللج أ سللج والذخرلليات  ،اإلمللام و للجه
أصللبح اليسشيللػن يتعللاملػن  ،سللابقة . فبدلل ب تجللاربتللالهالسللحكػرة أ  ،الخئيدللية األخللخى 
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وقج  .قليلة الجػدة ،فقج ويعت ليع أجيدة تد خية مدتعسلة ومػاد أخخى  .بقجر مغ الذظ
 .استصاع فعالي أن ي دب ثقة الح ػمة اليسشية

ويدتذيج تلى صحة ذلظ وتقخيخ ورسالة، قجميا الستخجع الحي رافقو إلى اليسغ،  
. وقلج تحلجث ملع م9/3/1937وتلاري  التي وقعيا مع الح ػمة اليسشية،  وكحا باإلتفاتية،

قػاملو افن  ،التجييلد الكاملل لجليرت  زلسشلي العيج أ سج،  ػل قزايا تفرليلية، تو 
وكحا فتح البالد  ،شية الالزمةث األجيدة العد خية وبالسشذذت الفبح ج ،تذخة آالف رجل

فللإن  ،ونطللخاي للتعللاشف الك يللخ مللع ألسانيللا .السللتيالل الثللخوات الص ي يللة ،أمللام التقشيللات
ثلع يػاصلل كلخنذ  .1اليسشييغ يخيجون أن يتع فتح البالد وتدليح الجير تللى يلج ألسانيلا 

فيحكخ أنلو  ،التي وقعيا مع الح ػمة اليسشية ،تفاتية، التي أوخميا واإل جيثو تغ الرفقة
بدللعخ  ،سدللة آالف وشجتيللةفقللج اقتشللع بحىسيللة السػافقللة تلللى تػريللج خ ،لكللل ماتقللجم اي نطللخ 

مشػىلاي إللى  .رغبة مشو في أخح زمام السبادرة في تدليح الجير وفلي وشلاء الليسغ ،متجني
وأنلو كلان  .تفاتيلة، ق لل تقلجه اإلالسقلجم ملغ ق لل ال لجي يليغ ،أنو قلج اشللع تللى العلخض

ألللف وشجتيللة إلللى  ، مللغ اثشللي تذللخالسصلػبللة مللغ ق للل اليسشيلليغ ،فخفللس الكسيللة ، للحراي 
تفاتيللة تلللى اإلتلللق تشفيللح  . كسللا أنللوواضللعاي فللي اتتبللاره انخفللاض الدللعخ ،آالف خسدللة

فقلج اسلتصاع أن يتحولج  ،أملا بالشدلبة للجانلب السلالي .مػافقة الجيلات السعشيلة فلي ألسانيلا
وكذا كلان اللجفع يلتع  .مغ أن الح ػمة اليسشية قج سجدت أثسلان كلل مااسلتػردتو ملغ ملػاد

فسلا ذلللظ إال ألن الح ػملة اليسشيللة التسلللظ أي  ،األ يللانفللي بعلس  ،يلاممتلحخخاي بزللعة أ
 .سللتخاليا، الللحي يدللظ ب سيللات ك يللخة فللي أأمللا وسلليلة الللجفع فيللي ريللال ماريللا تيخيللدا .وشللظ

.  يلللث تلللتع مبادلتلللو ملللغ ق لللل جسيلللع ال شلللػك ،وىلللػ تسللللة معتلللخف ويلللا أيزلللاي فلللي تلللجن
شيو أما الج .يو الػا جللجش ت،رياال تدعة ونرف، إلى تذخةبدعخ  ،ستخليشيبالجشيو اإل

 .الحىب فيعادل ستة تذخ رياالي 
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أن  ،التللي وافللق تلييللا ،تشللج تشفيللح الرللفقة األولللى ،أنللو يتػقللع ،ويزلليف كللخنذ
تشلج  ،وليحا فإنو سيخافق الكسية األولى ىحه وشفدو .ب سيات ك يخة ،يتلقى شل يات ججيجة

التلي ميلج الصخيلق ليلا،  ،قترلادية. ثع يخجػ أن يلتع دتلع العالقلات اإل حشيا إلى اليسغ
 .1قتراد األلساني ب املولسا ستحققو مغ خيخ لسرلحة اإل

، فلللي تعديلللد ى لللحا كلللان ترلللػر ىلللخمغ كلللخنذ لسيستلللو وألىسيلللة وتيسلللة ملللاأنجده
 ،كسللا سيتزللح لشللا ،ولكللغ ىللحا الترللػر كللان   اليسشيللة.قترللادية األلسانيللة العالقللات اإل

 ،تفاتيلة. وأصلبحت اإلخ يباي في ألسانيافسا قام بو كخنذ لع يلق ت .مجخد أضياث أ الم
 .أسلتيخق تذلخات الخسلائل والسلحكخات والتقلاريخ ،مثلار جلجل وأخلح ورد ،التي وقع تلييا

 التي أصبحت مذ لة لع تحلن ،تفاتيةفسا ىػ مػضػع ىحه اإل

تلللى  للل ل تعيللج ملللغ ق للللو  ،2وقللع كلللخنذ تلللى إتفاتيلللة م9/3/1937فللي تلللاري  
، مللللغ  للللخاب وأ دمللللة دللللة آالف وشجتيللللة مللللع مدللللتلدماتياوتػريللللج خس ،للح ػمللللة اليسشيللللة

دت في اإل وقلام الستلخجع  .تفاتية الكسية والسػاصفات والثسغ وكيفية التدجيجوغيخىا. وُ جِّ
ثشلاء ملخوره ويلا، قلام وتخجسلة ، اللحي اصلصحبو كلخنذ معلو ملغ مرلخ، أمحسػد سليسان

اسلتجان ملغ تسلخ  ،للى ألسانيلاوق ل ميادرة كخنذ الحجيجة إ .3اإلتفاتية إلى اللية العخبية
 يللث كانللت  .لتيصيللة مرللاريف العللػدة ،سللليسان السدجللاجي م لللغ اثشلليغ وأربعلليغ جشييللاي 

بالليلة  ،بلالس لغ . و لخر للسدجلاجي سلشجاي  قليللة جلجاي  ،التي  سليا معو مغ ألسانيا ،الشقػد
 :. ونرو تلى الشحػ التالية العخبية، قام الستخجع وتخجستو إلى اللياأللسانية

 )وصل( 
 م1937مارس سشة  29يػم 
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وصلشي مغ الذي  تسخ سليسان السدجاجي م لغ اثشيغ وأربعيغ جشيو وتحخر ىحا 
 .يجفع لػلجه أ سج تسخ في ألسانيا للعسل بو وىحا الس لغ

 .1التػتيع                                                  

فعللللال الجيللللات األلسانيللللة  تللللى وللللجأت ردود أ ،ومللللا أن تللللاد كللللخنذ إلللللى ألسانيللللا
فقللللج بللللادرت السجسػتللللة الرللللشاىية  .التللللي وقعيللللا فللللي اللللليسغ ،تجللللاه اإلتفاتيللللة ،السعشيللللة

ولسا وصليا التقخيخ  .جدت ميشدشلب تقخيخ  ػل السػضػع مغ  خكة أو األلسانية إلى 
2/6/1937وتاري   األلسانية، وخسالة مشيا إلى وزارة الخارجيةالسصلػب، أرفقتو 

2. 

، والسػقع ملغ ق لل أوجدلت م31/5/1937، السؤرخ في تقخيخ الذخكة وقج تزسغ
 تزسغ مايلي: ،ميشد نفدو

للللللع يدلللللتصع أن يجيللللللب تللللللى رسلللللالة السجسػتللللللة   أي أوجدلللللت ميشللللللد   أنلللللو 
وذلللظ ألنللو  تللى ىللحا  .م31/5/1937، إال  فللي  م7/5/1937السؤرخللة فللي  ،الرللشاىية

. فالدلليج كللخنذ خنذ مللع اليسشيلليغالتللي تقللجىا كلل ،التللاري  كللان يجيللل مػضللػع اإلتفاتيللة
 .ولللللع يحزللللخ إلللللى الذللللخكة إال  افن .يخافقللللو  خرللللان يسشيللللان ،تللللاد مللللغ اللللليسغ وللللان

أي   فسشلح أ ليخ كانلت  لخكتو  .الوج مغ العػدة قلليالي إللى اللػراء ،ولتػضيح السػضػع
تػسلط فييلا  ،قلجرىا تذلخة آالف وشجتيلة ،تشطلخ فلي شل يلة للليسغ   خكة أوجدلت ميشلد 

ولكلغ تللظ  .، ملغ سل ان ولخليغArtur Kalschأرتػركلالر  ،الذلخكة فلي الليسغمشجوب 
مغ أجل العسلل تللى ويلع  ،ولسا كان ىخمغ كخنذ قج سافخ إلى الحجيجة .الصل ية لع تتع

وىلػ تللى أي  لال للع ي لغ يحسلل ج قام بسحاولة ويع وشلادق للليسغ  فق ،وغيخىا ،سيارات
اوتبلو وشفدلو فلي . وىلحا ماسلع  لخكتيأي تفػيس أو يس لظ أي  ق في تقلج صلفقات ب
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بدلل ب تللجني  ،وقللج فذلللت تسليللة ويللع العذللخة آالف وشجتيللة فللي  يشيللا .1إ للجى رسللائلو 
، إضافة إلى ألف مع  خبتيا و داميا ،ستخليشي للقصعة الػا جةجشيو إ 844وىػ  ،الدعخ
 ،جتيللةم اتفاتيلة و يلع خسدلة آالف وشخ إنلو قلج أولل ،وافن يلحتي الدليج كللخنذ ويقلػل . شلقلة

 ،بدللعخ سلللتة جشييللات لل شجتيلللة الػا لللجة ،أ دمتيللا وأللللف شلقللة لكلللل وشجتيلللةو مللع  خاويلللا 
ىػ أن كخنذ يعلخف بحنشلا  ،واألمخ غيخ السفيػم لجي . خيصة مػافقة الح ػمة األلسانية

وكان قج كتب مغ صشعاء  .2ألنو كان سعخاي متجنياي  ،جشيو 844في  يشو لع نق ل الدعخ 
. وقلال فلي رسلالتو: الحيغ قجمػا أسعاراي متجنيلة ،يجة مع السشافديغبحنو خاض مشافدة  ج

كة تشو  يئاي. وافن . وبعج تلظ الخسالة لع  تدسع الذخ 3 ى حا خدخنا السعخكة لقج غل شا  
تفلق تللى تعلخف الذلخكة بحنلو قلج ا ،مشلح تلاد إللى ألسانيلا ،أربعة أسلاويع وبعج أن مزت

ىللحه الصل يللة أمللخ غيللخ مس للغ إشالقللاي، بالشدللبة   إن ق للػل  تػريللج خسدللة آالف وشجتيللة.
وثانيللاي بدلل ب الللدمغ القرلليخ السحللجد  ،وذلللظ أوالي بدلل ب الدللعخ الستللجني جللجاي  .لذللخكتي

ويدلللتصخد  .4 يلللث الولللج أن تكلللػن ال شلللادق فلللي أغدلللصذ القلللادم قلللج ُصلللجرت  .للترلللجيخ
مللللع  قللللج سللللافخبعللللج مقاولتللللو إيللللاه،  ،أن كللللخنذ مذلللليخاي إلللللى ،أوجدللللت ميشللللد فللللي تقخيللللخه

وتبا للللث ىشللللاك مللللع الدلللليج ىخ للللة  Weimerسشيلللليغ إلللللى مجيشللللة فللللايسخ الذخرلللليغ الي
Hircheللغ أن الللحي أخ للخه بحنللو يس ،، مللجيخ السجسػتللة اإلقترللادية لرللشاتة األسلللحة 

وذللللظ ملللغ أجلللل  ،Thueringenسللللحة فلللي تلللػرنجغ يل لللي شلبلللو وػاسلللصة مرلللانع األ
فلي مػتلج  ،سي ليو بالقخار الشيائي وأنو .سػاق اليسغ، في فتح أمرلحة الجولة األلسانية

. فلللإذا كلللان فلللي مرللللحة الجوللللة تل يلللة ىلللحه م1/6/1937، السػافلللق أقرلللاه يلللػم الثالثلللاء
اللللحيغ يخيللجان البقللاء فللي  ،فللال وللج أن يللتع التبا للث مللع كللخنذ وػجللػد اليسشيلليغ ،الصل يللة
 ،مدجس كسا يخغبان في  خاء ألف وخسذ مئة . تى تتع السػافقة تلى الصل ية ،ألسانيا

                                                           
A.A.Abt.W.، Akten،Z.St.A.،Kriegsgerate، Jemen.Bd.1.S. 22-23, Dat. 31.5.37 .   -
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وليحا اليخض يػد الديجان  .بصلقات قريخة،  Menz-Pistolen Kal.9mmمغ نػع 
 .إن الذخكة مدتعجة لترجيخ ىحه الصل ية .أن يحخحا معيسا نسػذجاي مغ ىحه السدجسات

 . 1 ويختتع أوجدت مدشد تقخيخه وتحية ىتلخ )ىايل ىتلخ(

، التلللي وقلللع كةفالذلللخ  .زق للللع يحدلللب للللو  دلللاباي ى لللحا وجلللج كلللخنذ نفدلللو فلللي ملللح
 ،الحي وافق تليو ،أن ت يع وحلظ الدعخ الستجني قاشعاي،تخفس رفزاي  ،سسيااإلتفاتية با

بسا في ذلظ ألف شلقة لكلل وشجتيلة وىلػ  .وىػ ستة جشييات لل شجتية الػا جة مع تػابعيا
فحخلح يحلاول  .%29سعخ أدنى مسا كانلت الذلخكة قلج رفزلتو فلي صلفقة سلابقة بحلػالي 

الللحيغ رافقلاه ملغ  ،مرلصحباي معلو اليسشيليغ ،فاتية تغ شخيق  خكات أخلخى أن يشفح اإلت
كسللا ورد فللي إ للجى  ،سللسو  ، اوىسللا أ سللج تسللخ السدجللاجي و للخز آخللخ ،الحجيللجة

 .ي جو أنو كان يقػم بسيسة التخجسةو  .رسائل أوجدت ميشد

اللللحي  ،ورغللع أن كلللخنذ قللج زود نفدلللو بذللليادة م تػبللة ملللغ الستللخجع   سلللليسان
وقلج جلاء فلي  ليادة  .فلإن ذللظ للع يفلجه  ليئاي  ،تلجتع مػقفلو ،فقو مغ مرلخ إللى الليسغرا

بللالليتيغ العخبيللة  ،م2/4/1937وتللاري   ،التللي كت للت تلللى  لل ل تقخيللخ قرلليخ ،الستللخجع
 مايلي: ،واأللسانية

وقج  .ثشاء السفاوضات ويغ كخنذ و  ػمة اليسغ كان مػجػداي كستخجع تخبيأنو أ
أي كلخنذ والستلخجع    اوصلادف .ي العيج تلى خسدة آالف وشجتيلةتست السقاولة مع ول
وكللان ىشللاك أيزللاي  .السشللافذ ال لجي للي السلليسا ،دلل ب السشافدلليغب،   صللعػبات كثيللخة

 ،مللختبط بذللخكة مللاجشػس فللي ىللام ػرج ،وآخللخ يللجتى صلل يخي  ،مشللافذ يػنللاني الجشدللية
لللجكتػر زكللي واسللسو ا ،وىللػ وكيللل  للخكة مللػزر فللي تللجن وصللشعاء ،آخللخ مشللافذوكللحا 
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وتشلج زيارتيسلا لرلشعاء تلخف  .وقج تع تجخيلب الدلالح ملغ ق لل وللي العيلج نفدلو .وخام
بللحن  ،مللغ اإلمللام وولللي تيللجه ووزيللخ الخارجيللة وتامللل صللشعاء وتامللل الحجيللجة ،وللخنذ

وتشلج  .وقج أوجوا لو بحنيع يخيلجون  لخاء الدلالح للبالدىع ملغ ألسانيلا .الثقة التامة متػفخة
 ،سللحة ومعلجات وسلياراتوج لو ولي العيج أنيلع بحاجلة إللى أأ ،العيجوداع كخنذ لػلي 

التلي  ،وغيلخ ذللظ ملغ األدوات والسعلجات العدل خية ،تجار بال شديغ والياز وفحع الخذلب
وقج ال طت أنو تشجما يلػفي . ويختتع الستخجع تقخيخه بالقػل:  تحتاجيا الح ػمة اليسشية

تفاق ويشو وبيغ ي تسل ىحه السقاولة  دب اإلما يػفاليخكخنذ سي ػن لو ثقة زيادة تشج
 . 1الح ػمة بالزبط ستكػن جسيع الصلبات كليا وػاسصتو مغ ألسانيا 

بللللالليتيغ العخبيللللة  ،سللللصخحه الذلللليادة بذلللليادة أخللللخى مللللغ بزللللعة أثللللع ألحللللق ىلللل
م2/4/1937 ،تحسل نفذ التاري  ،واأللسانية

 جاء فييا: ،2

مللخة أخلللخى  4نللي تخجسللةبسللا أ 3)...( و أخلللخى    الحاقللا وتقخيللخي العللام اوتللب مللخة
قلللػل ملللايػتي . بلللان وللللي العيلللج بلللان الح ػملللة اليسشيلللة لليخكلللخنذ بلللان ال أ لللج يعلللخف أ

كسللا  .سلتكػن جلير ججيلج مؤللف ملغ تذلخة آالف رجلل ي ػنلػا مجيلديغ باسللحة  جيثلة
أن اليخكذ لو ثقة ك يخة ويخيجوا اخح أسلحة السانية وسيداتجه في العيشات الالزملة كللو 

  .5 ي ػن ىحا الجير  جيث ججاي ل
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2
 (19أظه اٌٍّؽك نلُ )  -

3
 وٍّح غ١ه ٚا٘ؽح فٟ إٌٓ.  -

4
 أتم١ٕا األـطاء اإلِالئ١ح وّا ٚنقخ فٟ إٌٓ.  -
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وي للجو ملللغ كثلللخة األخصلللاء اإلمالئيلللة وركاوللة التع يلللخ وتلللجم تساسلللظ ال بلللارات أن 
قج كتلب  ليادتو السلحقلة ىلحه  ، إما ليذ تخبياي، أو لع يتلق تعليساي كافياي، أو أنوالستخجع

  .وىػ في وضع غيخ ش يعي

تح الدللػق اليسشيللة أمللام رغللع نػايللا كللخنذ ورغ تللو فللي فلل ،وميسللا ي للغ األمللخ فإنللو
تلللغ شخيلللق تقلللجيع صلللفقة أسللللحة بحسلللعار  ،ألسانيلللا و لللجىا وكضلللعاف مخكلللد السشافدللليغ

فقلج تصلػرت قزليتو ورغع ىاتيغ الذليادتيغ، اللتليغ قلجميسا الستلخجع، ، اليس غ مشافدتيا
 .برػرة مؤسفة

 .بالذللخشة الدلخية )الجدللتاوػ( اترللت وزارة الخارجيللة تليفػنيلاي  م5/4/1937ففلي 
 ،إال  أن رسالة الذخشة الدلخية .تخ خنا الػثائق تسا دار مغ  جيث في ذلظ اإلترالوال

أن  ،تدللسح لشللا باسللتشتاج الخارجيللة، اترللال ، التللي ردت ويللا تلللىم6/4/1937وتللاري  
يللة معلػمللات لللجييا تللغ كللخنذ وتللغ قللج شل للت مللغ الذللخشة الدللخية مللجىا بحالخارجيللة 

سلالة الذلخشة: أن  لخكة الشقلل ج لخودر أولسلان وقج جاء فلي ر  .تجارة الدالح مع اليسغ
Gebrueder Ulmanمغ ق ل  ، يخ، ق ل ستة أف بالفعلكانت سُتكل   ،، في ىام ػرج

وشقل تذخة آالف وشجتيلة  ،في سػل ،لرا  يا الفخد أوجدت ميشد ، خكة أوجدت ميشد
ت الذلخاء ، ألن مفاوضلامع تذخة مالييغ شلقلة إللى الليسغ. إال  أن ىلحا التكليلف للع يلتع

ومثلللل  لللخكة أوجدلللت ميشلللد  .لقلللج تسلللت السفاوضلللات فلللي الحجيلللجة .للللع تلللشجحملللع الللليسغ 
وتشللللجما رفلللس اليسشيللللػن  .Burschikowskiسللللسو وػر ي ػفدللل ي ، إ لللخز روسلللي

ليحللل محلللو. لقللج كللان كللخنذ  ،تللع تكليللف ىللخمغ كللخنذ ،التفللاوض مللع وػر ي ػفدلل ي
خف تشلو أنلو رجلل ثقلة، تل م1936ام وفلي تل .صبح صا ب تخبة  حغ، ثع أماركدياي 

وأنللو يقللػم معللو  ،فللي بللاريذ ،Georg de Korffالبللارون جللػرج دي كللػرف  لللجى
والبلاردون دي كلػرف  .مغ ضسشيا التعامل مع اإلسلتخبارات الفخندلية، بحتسال مذ ػىة
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 Georgوكسلسو الحقيقلي جلػرج  لالخ  .ىحا  خرية معخوفلة تالسيلاي بالشرلب والخلجاع

Schaller، خبلار تلغ كلخنذخية رسلالتيا بالخجلاء بسػافاتيلا بحيلة ألدلوتختتع الذلخشة ا، 
 .1قج ترل إلى وزارة الخارجية

بعلللث كلللخنذ وختيلللة إللللى تسلللخ  ،2تللللى وجلللو التقخيلللب ،م1937وفلللي  للليخ ملللايػ 
تللغ  ،يصلللب مشللو إرسللال خسدلليغ جشييللاي إلوشللو أ سللج ،فللي الحجيللجة ،سللليسان السدجللاجي

 .3 في ىام ػرج ،.Gellatly Hankey & Coشخيق م تب جيالتلي ىانكي و خكاه 

بعثت  خكة جيالتلي ىلانكي فلي ىلام ػرج رسلالة إللى أ سلج  م31/5/1937وفي 
تخ لخه فييلا بحنيلا تدللست رسلالتو السؤرخلة فلي  ،وػاسصة أوجدلت ميشلد ،تسخ السدجاجي

 ،قلللج اترلللت بس ت يلللا فلللي لشلللجن ،كسلللا سللل ق وأن أوليتللو تليفػنيلللاي  ،، وأنيللام29/5/1937
وقج أفاد الس تب بحنو قج رتلب دفلع ىلحا الس للغ  ،الحي شلبو ،جشيوبخرػص م لغ السئة 

 .4في مخسيليا  أي أل سج تسخ   لو 

ُكت للت فللي أتالىللا  ،سللجلت وزارة الخارجيللة مال طللات داخليللة م2/6/1937وفللي 
وي جو أن ىحه السال طات قج كت ت لػضعيا فلي السللف الخلاص بقزلية  .ولسة )سخي(

 :. وجاء فييامعشية باألمخ في الػزارةأو لتقجيسيا إلى جية  ،وخنذ
 .في الحبذ اإل تياشي أن الذخشة الدخية )الجدتاوػ( قج وضعت كخنذ  1
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، وقللجره أن الس لللغ الللحي كللان كللخنذ قللج اسللتجانو مللغ السدجللاجي فللي الحجيللجة -2
كللخنذ الذللخشة بحنللو  وقللج وتللج .لللع يدللجد بعللج ،سللتخليشياي إثشلليغ وأربعلليغ جشييللاي ا

 .سيدجده يػم غج
التللي اتفللق  ،بللحن دتللع تسليللة ترللجيخ األسلللحة ،قترللاد قللج أفللادتأن وزارة اإل -3

وذلللظ ألن ندللبة الللجتع  .أمللخ غيللخ مس للغ ،مللغ خدانللة الجولللة ،تلييللا كللخنذ
وليغ  ،في  يغ أن الفلارق فلي ىلحه العسليلة ،قرىكحج أ ،%25السقخرة ىي 

 %25ىلػ فلارق يتجلاوز ال  ،الدعخ والسق لػل والدلعخ الستلجني الستفلق تليلو
قتراد إللى ضلخورة خى فقج انتيى الحجيث مع وزارة اإلومغ نا ية أخ .ب ثيخ

لتحلللللحيخىا ملللللغ تقلللللج  ،إصلللللجار تعسللللليع إللللللى الذلللللخكات الستػسلللللصة والرلللللييخة
 صفقات مع كخنذ.

A.G.Kفللي الحللجيث مللع  -4
م انيللة ، كللان ىشللاك اتفللاق فللي الللخأي تلللى تللجم إ1

لدللعخ الحقيقللي فا .لتيصيللة الخدللارة فللي ىللحه الرللفقة ،تخرلليز دتللع مللالي
وتللى أي  لال فلإن  .جشييا 11ول ىػ  ػالي  ،جشيو 8,4جشييات وال  6ليذ 

A.G.K تفلللاق ملللع اليسشيللليغ تللللى وجدلللت ميشلللد أن يحلللاول اإلتلللخى أن تللللى أ
مللالع فيجللب أن تُللخفس  .إذا كللان يخغللب ويدللتصيع أن يشفللح الرللفقة ،الدللعخ

فقلج  ،يلث م انتيلاملغ   ،أما بالشدبة لذخكة السدجاجي و لخكاه .العسلية كلياي 
تياسلاي إللى جسيلع الذللخكات  ،بلحن سلسعتيا جيلجة بذل ل تلام A.G.Kأجاولت 

بحنيسللا  ،دتللاء مسثلييللا. ومااوأن وضللعيا السللالي للليذ سلليئاي  .اليسشيللة السساثلللة
ويللجف اسللتجرار  ،إاّل مللغ ق يللل )ال لللف( الذللخقي ،اليسلكللان  لليئاي مللغ الشقللػد

فإنللو  ،ػذ تلللى الح ػمللة اليسشيللةالعصللف والذللفقة. وأمللا مللاإذا كللان للذللخكة نفلل
. يذ مغ السدتبعج أن ي ػن ليا نفػذولكغ ل .مغ الرعب اإلجابة تلى ذلظ

                                                           
1

 ٌُ اٌرطغ أْ أؼكق ِؼٕٝ ٘مٖ اٌؽهٚل اٌرٟ نِى تٙا ِهاناً إٌٝ اٌّعّٛػح إٌٕاػ١ح األٌّا١ٔح . - 
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فتللللخى  ،وىسللللا كاتبللللا الخسللللالة السػجيللللة إلللللى وزيللللخ الخارجيللللة ،أمللللا اليسشيللللان
A.G.K  أو مجخد مسثليغ لذلخكة  ،أنيسا إما تاجخان صييخان أو متػسصان

ذخرلليات ذات الشفللػذ الك يللخ.  ومللغ واليس للغ أن ي ػنللا مللغ ال .1السدجللاجي
ة، ت لللػر اتفللاق فللي الللخأي تلللى الشحللػ سدللؤولخللالل الحللجيث مللع الجيللات ال

وقللع  ،يللة صللفقةفللي الخللارج أالتللالي تقخيبللاي: إذا تقللج  للخز ألسللاني محتللال 
ية فلللي ذللللظ التقلللع تللللى الح ػملللة سدلللؤولفلللإن ال ،ضلللحيتيا بعلللس األجانلللب

أما ماقج يتختب تللى ذللظ ملغ إسلاءة  .وال تلى السرانع األلسانية ،األلسانية
 ،فإن وزر ذلظ يقع أيزاي تللى األجانلب أنفدليع ،إلى تالقاتشا بال لج السعشي

 ،وذلظ ألنيع أقجمػا تلى تقج صفقة ملع  لخز غخيلب .في نياية السصاف
ويتحولجوا مشلو أو يتحلخوا تشلو للجى  ،الحي يحسلو ،دون أن يفحرػا التفػيس

 .2قخب مسثلية سياسية ألسانية أ

السػقلللف الخسلللسي ملللغ ق لللل وزارة الخارجيلللة،  ،اتطلللى لللحا تحلللجد فلللي ىلللحه السال 
السعشيلة قلج  لجدت  بعلج أن كانلت الذلخكة ،تجاه صفقة األسلحة ىلحه ،للح ػمة األلسانية

ية ذللظ مدلؤولتفاتيلة وتحسيلل ، وىػ مػقف الخفس واإلمتشلاع تلغ تشفيلح اإليزاي مػقفيا أ
، مجلخد  خ ىشا، أي في مال طات وزارة الخارجية، الحي أُتتىخمغ كخنذ بالجرجة األلى

 .واليسشييغ أنفديع بالجرجة الثانية ،نراب

فللللي ىللللحه الفتللللخة كانللللت ميتسللللة  اأنللللو لللللػ أن ألسانيلللل ،وي للللجو لللللي فللللي ىللللحا الدللللياق
لسا تخددت الجولة في دتع تشفيح ىحه الرفقة وتدجيج فلارق الدلعخ  ،بالعالقات مع اليسغ

 ،لسانيا في الػاقع كلان يتخكلد فلي الفتلخة الشازيلة تللى أوروبلاولكغ اىتسام أ .مغ ميدانيتيا
                                                           

1
ٚا٘ػ ٕ٘ا أْ واذة اٌّالؼظاخ ٌُ ٠ىٓ ٠ؼمهل أْ أؼّمك ػّمه اٌّىظماظٟ ٘مٛ اتمٓ ػّمه ٌم١ٍّاْ اٌّىظماظٟ. نتّما   - 

ّاء ا٢تاء ِثاِمهج تمً تاٌمُ األٌمهج. أِما اٌهٌماٌح اٌّّمان ا١ٌٙما، فممك ٚظٙمد ألْ االٌّاء األٚنٚت١ح ال ذهذثٛ تأٌ
 ِٓ لثً أؼّك ػّه اٌّىظاظٟ ٚؼكٖ.

A.A.Abt.W.، Akten،Z.St.A.،Kriegsgerate، Jemen.Bd.1.S.33،Dat.2.6.37.
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 .1و دبلللو وفقللاي لتفكيلللخ الللدىيع الشلللازي أدولللف ىتللللخ باتتبارىللا السجلللال الحيللػي أللسانيلللا،
كالسػقف  ،تجاه العالقات مع اليسغ ،وىحه الحقيقة تفدخ لشا كثيخاي مغ السػاقف األلسانية

إلللى اللليسغ، بذلل ل تللام، كسللا  سلللحةاأل لرللفقة والسػقللف مللغ تسليللة ترللجيخمللغ ىللحه ا
سللللتئشاف ،  يللللث لللللع تثللللخ قزللللية االدياسللللية سللللشخى، والسػقللللف مللللغ مػضللللػع العالقللللات

ولللع يتييللخ  .شللػال السخ لللة الشازيللة ،الخاصللة بعقللج معاىللجة صللجاقة وتجللارة ،السفاوضللات
، ثانيةإال  أثشاء الحخب العالسية ال ،والسشصقة العخبية تسػماي  ،السػقف نػتاي ماتجاه اليسغ

التي خاض فييا األلسلان معلاركيع  ،صبحت الدا ة العخبية وا جة مغ الدا ات يشسا أ
 .، ضج قػات ودول الحلفاءخية الدياسية والعد

فللللي رسللللالة  ،أوليللللت تيللللادة الذللللخشة الدللللخية وزارة الخارجيللللة ،م8/6/1937وفللللي 
ادة وأنيللا قللج أمللخت تيلل ،م8/5/1937 فللي ،بحنيللا قللج سللح ت جللػاز سللفخ كللخنذ ،تاجلللة

   .2اإلجخاءات الالزمة ضجه اذالذخشة الدخية في وخليغ بالتحقيق معو واتخ

وجيللللت وزارة الخارجيللللة إلللللى الذللللخشة الدللللخية رسللللالة سللللخية  م،9/6/1937 وفللللي
سلللخاع فلللي معالجلللة مػضلللػع كلللخنذ، نطلللخاي لسلللا نذلللختو بعلللس : اإل، شل لللت فييلللاتاجللللة

مذليخة إللى  .قة كلخنذتتفق مع صف ،سلحة إلى اليسغمغ أخبار تغ ترجيخ أالرحف 
 .3مع  خريغ يقال أنيسا مغ اليسغ ،أن كخنذ يذاىج في وخليغ باستسخار

إللللى وزيلللخ  ،ملللغ سلللػل ،رفلللع أ سلللج تسلللخ السدجلللاجي رسلللالة ،م8/6/1937 وفلللي
كانلللت أوللللى الخسلللائل السػجيلللة ملللغ أ سلللج تسلللخ وملللغ واللللجه إللللى  ،الخارجيلللة األلسلللاني

كت ت جسيعيا  ،يجيشا تذخ رسائلمشيا ويغ أوالتي ولغ تجد الستػفخ  ،يغ األلسانسدؤولال

                                                           
1

 أظه تٙما اٌفْٕٛ : ٘رٍه ، وفاؼٟ .  -
A.A.Abt.W.، Akten،Z.St.A.،Kriegsgerate، Jemen.Bd.1.S.28 Dat.8.6.37.

 
- 

2  
         

Ebd.S.27،Dat.9.6.37 -   
3

 
 

    

 



 العالقات اليمنية األلمانية

173 

 

وقللج كانللت رسللالة أ سللج  .بعزلليا مص للػع والللبعس افخللخ بخللط اليللج ،بالليللة اإلنجليديللة
 تسخ ىحه تلى الشحػ التالي:

 م1937يػنيو  8 سػل 

 ، وخليغ، ألسانيا.إلى معالي وزيخ الخارجية

 ،صا ب السعالي
بحنلو كلان للي الذلخف وديلارة  ،مب لل تػاضلع وا تلخا ،إسسحػا لي أن أ يص ع تلساي 

وكشت سلعيج الحل  بسذلاىجة  ،ال لج الحي كشت أتصلع إلى رؤيتو مشح وقت شػيل ،ألسانيا
وللي الذلخف أن أخ لخكع بلحنشي قلج جئلت  .وىػ يسخ فلي األول ملغ ملايػ ،القائج األلساني

ولليغ   للػمتي السللػقخة وبلليغ الدلليج ىللخمغ كللخنذ،  ،دة، وشللاء تلللى اتفاتيللة محللجإلللى ىشللا
ملغ نلػع  ،تفاتيلة السلحكػرة تتعللق بخسدلة آالف وشجتيلة. واإلسثالي لسرشع أوجدت ميشلدم

. تفاتيللة، كسللا ىللػ مػضللح فللي نللز اإلالسجيللدة بللالحخاب وخسدللة ماليلليغ شلقللة ،مللػرز
 ،ىشللا فللي ألسانيللا ،ضللعت الكثيللخ مللغ الػقللت والسللالولكششللي آسللف أن أقللػل، بللحنشي قللج أ

ترلللال بالسرلللشع ج أتيلللت إللللى ىشلللا لسجلللخد اإل. لقلللدون أن نتػصلللل إللللى تشفيلللح اإلتفاتيلللة
أن أرى األملػر  بحنلو ولجالي ملغ ،ولكشي افن آسلف جلجاي أن أقلػل .واإل خاف تلى التشفيح

 ،بحاجللة إلللى الكثيللخ مللغ السػافقللات مللاتدالتفاتيللة ، إذا باإلتفاتيللةوقللج سللارت بحدللب اإل
وكسللا كشللت  ،نشلليإ .تفاتيللة ك للخة ولليغ الت لليغ. لقللج أصللبحت اإلالتللي لللع أوللغ أتػقعيللا قللط

كشلت مرلخاي  ،وخاصلة للجى   لػمتي ،أ ليج بحلسانيلا فلي وللجي ،ومشح وقت شػيلل ،دائسا
كلل ىلحا ق لل أن آتلي إللى ىلحا  .تلى تفزليل البزلائع األلسانيلة تللى البزلائع األخلخى 

، ىللل يس للغ ومللغ  يللث الس لجأ .ولللحلظ فلإنشي أتحدللخ ليللحه الشتيجلة غيللخ اإليجاويلة .ال للج
أن  ،ومللغ ق للل   ػمتشللا السللػقخة ،ل أتسللال ألسللانيغ ق للل رجللقعللت مللاتيللة ُأوخمللت وو التف

 ُتخفس فيسا بعجن
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واسلسحػا  .ملغ الذلاوخيغ وسػف أولػن لكلع دائسلاي  .آمل أن تسجوا لي يج السداتجة
بقللجر أىسيللة الصل يللات التللي  ،لللي أن ا لليخ أيزللاي إلللى أن السػضللػع الحللالي للليذ ميسللاي 

إن أملخكع  .سانيلايلا ملغ نرليب ألويلج أن أجعلوالتي أستصيع ب ل تح ،سػف تتع مدتقبالي 
 .جارة ويغ ولجي العديد وبيغ ولجكعالحاسع في ىحا السػضػع يعت خ مفتا اي لسدتق ل الت

      .ملع مذلاتخي الفياضلة نحلػ ألسانيلا والقائلج .سػف أوػن مستشاي لكع بلالخد الدلخيع
 .وا يحف  ملكي

 .1ججاي  ولي الذخف أن أوػن خادم ع السصيع والستػاضع
 2أ سج تسخ السدجاجي 

بعللللث أوجدللللت ميشللللد رسللللالة تػضلللليحية أخللللخى إلللللى وزارة  ،م9/6/1937وفههههي 
جلاء فييلا: أن الدليج ىلخمغ كلخنذ قللج اتفلق ملع الح ػملة اليسشيلة تللى تػريللج  ،الخارجيلة

. وىللػ إتفللاق اليس للغ لل شجتيللة الػا للجة ،جشييللات إسللتخليشية 6خسدللة آالف وشجتيللة بدللعخ 
لتػريلللج تذلللخة آالف  ،ملللع مشلللجوب للح ػمللة اليسشيلللة ،تسللت محادثلللات وكانلللت قلللجتشفيللحه  
ولكششللا لللع  .( الحجيللجةCifسلليف ) ،لل شجتيللة الػا للجة ،جشييللاي إسللتخليشياي  844بدللعخ ،وشجتيللة

 .وكلحا بدل ب تلجني الدلعخ ،التلي أتصيلت للتػريلج ،بدل ب قرلخ الفتلخة ،نػافق تلى ذلظ
عخف تساماي بحنو لع ي غ باإلم ان أن الحي ي ،يحتي كخنذ ،وبرػرة غيخ مفيػمة ،وافن

بحجللة أن السشافدلة قللج  ،جشييلات 6فلليخفس الدلعخ إلللى  ،جشييلاي  844يلتع التػريلج بدللعخ 
فلسلاذا إذاي للع يعلج  ،ذا كلان صلحيحا أنلو قلج واجلو مشافدلة. فلإاقتزت إتصاء ىلحا الدلعخ

كسلا  ،يتلى أي  ال إن كخنذ اليحق لو أن ي لخم اتفاقلاي باسلع  لخكت .دون أية شل يات
التللي بعثيللا مللغ  ،وىللػ ماأوللجه فللي رسللالتو .ألنللو لللع يحسللل مشللي أي تفللػيس وللحلظ .فعللل

                                                           
1

وأد ٕ٘ان ١ٔيح ِائؼح فٟ ا١ٌّٓ، ذُٕٙٝ تٙا اٌهٌائً اٌّٛظٙح إٌٝ اٌؽىاَ، ٟٚ٘: ـاقِىُ اٌّط١غ، أٚ ـاقِىُ   -
 اٌٍّّٛن، أٚ ـاقِىُ اٌؽم١ه.
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 ،أمللام  لليػد ،وللجت لللو  يشللحاك، وأق للل سللفخه إلللى اللليسغ . لقللج زارنللي مللخة أخللخى،الحجيللجة
أن ر لتلللو ميلللامخة يتحسلللل ىلللػ نفدلللو  ،ورفزلللشا شلبلللو ،لخ لتلللو تشللجما شللللب دتسلللاي ماليلللاي 

فقللج ذكللخ لللي  _ وشللاءي تلللى تدكيللات مللغ جيللات ىامللة ،لجولللةوافن إذا كانللت ا .تبعاتيللا
قترلادية لرلشاتة السلػاد الحجيجيلة ، مغ السجسػتة اإلHircheوخنذ إسع الديج ىخ و 

، فللي مجيشللة رللشاتة الدللالحبالستخررللة  ،والسجسػتللة التابعللة ليللا ،والرللفيح والسيتللال
تح للح تشفيللح ىللحه  _ Eberhardtإي خىللاردت  ،سللع الدلليج مدتذللار الجولللةوكللحا ا فللايسخ،
فلإن  ،التلي ىلي بلالصبع تسليلة خاسلخة تجاريلاي  ،وستقجم دتساي مالياي ليلحه العسليلة ،الصل ية

 .1لرالح الجولة األلسانية وم انتيا في اليسغ  ، الي نيائياي  ،السذ لة ويحه الرػرة ستحل

حه القزلللية ومػقلللف الذلللخكة ويدلللتصخد أوجدلللت ميشلللد فلللي تػضللليح مالبدلللات ىللل 
 .للع يعلج للجييسا أي انصبلاع جيلج تلغ الدليج كلخنذ 2 لدليج أ سلج والدليج  إن افيقػل:  

وأن  ،ومع ذلظ يجب أن نحخص تلى أن اليحسال معيسلا إال انصباتلاي جيلجاي تلغ ألسانيلا
. 3ليتلللخ  فالدلليج أ سللج ي للجو صللجيقاي متحسدللاي  .اليتحللجثا تشيللا فللي اللليسغ إال  ب للل خيللخ

ولكللغ الدلليج كللخنذ لللع  .حن يعخفيسللا بذللخكتيلقللج ألللح الدلليجان تلللى كللخنذ بللويزلليف:  
في وقت لع يعج  ،ساويع تلى وصػليسا إلى ألسانياإال  بعج مزي أربعة أ يحزخىسا إلي  

كانلا فقلج  .وىحا تلى أي  ال ال يجل تلى تجم  لحرىسا .بحػزتيسا مغ الشقػد إال القليل
قلج اسلتجانو مشيسلا  كلان ،مغ كخنذ ثشيغ وأربعيغ جشيياي يتػقعان أن يحرال تلى م لغ إ

تشلللجما يرلللل إللللى  ،والتلللدم وتدلللجيجه ليسلللا ،وكتلللب سلللشجاي تللللى نفدلللو ولللحلظ ،فلللي الحجيلللجة
 يللث يػجللج فللي  ،وكللان ىللحا الس لللغ كافيللاي لتيصيللة ر لللة تػدتيسللا إلللى مخسلليليا .ألسانيللا

صلبحا خاليلا ، بعلج أن ألقج أ زلخىسا الدليج كلخنذ .مخسيليا مغ سيسجىسا بالسال الالزم
. وقلج ستزلافة. إنشلي أ لب اإلوكحنو يقػل: تفزلل افن ترلخف معيسلا .باي الػفاض تقخي

                                                           
 Ebd..
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2
  أؼّك، ٘ٛ أؼّك ػّه اٌّىظاظٟ. أِا دمحم، ف١ثكٚ أٔٗ اٌُ اٌّرهظُ.  -
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ولكلغ الػقلت قلج شلال  . يلث أرجلػ أن يذلعخا بالخا لة فييلا ،س شتيسا في فلتي الخاصةأ
وصللػل أنبلاء شيبللة  ،وليغ يللػم وآخلخ ،بالشدلبة ليسلا. إنيسللا يخغبلان فللي العلػدة ويشتطللخان

ل التػصللللل إلللللى قللللخار نيللللائي  للللػل إن الدلللليج أ سللللج اليخيللللج أن يعللللػد ق لللل .مللللغ وللللخليغ
إنشللي مدللتعج إلتصائيسللا تللحكختي قصللار فللي الجرجللة  .جلللو، الللحي جللاءا مللغ أالسػضللػع

وماتجا ذلظ فإن القػانيغ الخاصة بالعسلة تجعلشي غيلخ قلادر تللى  .الثانية إلى مخسيليا
ولكشللللي وجللللجت ىللللحا  ،أرجللللػ السعللللحرة لصللللػل الذللللخح .وىسللللا يعخفللللان ذلللللظ .مدللللاتجتيسا

، فلللاذا أردتلللع أن تتحللجثػا ملللع الدللليجيغ  خرلللياي  .لتعخفلللػا األملللخ برللػرة دتيقلللة ،ضللخورياي 
 .، بعج الداتة الدابعة مداءترال ويسا تلفػنياي فبإم انكع اإل

 .1ىايل ىتلخ                                                 

 ،كانت وزارة الخارجية قج  دلستيا ،المدت ىحه الخسالة التػضيحية مدائل ى حا
والػضع السادي أل سلج تسلخ  ،مثل دتع الح ػمة السالي ليحه الرفقة ،وسا ذكخنا سابقاي 

ة تلغ ىلحه سدلؤولقلج  لجدت الجيلة ال  أي الخارجيلة   السدجاجي ومخافقلو. كسلا كانلت 
لل كلل خصلح أو  ،وىلي: ىلخمغ كلخنذ ،وماتختب تلييا مغ مذل الت ،اإلتفاتية اللحي ُ سِّ
بسلا  ،كانت رسسية أو غيخ رسلسية سػاءي  ،ية ألسانيةيس غ أن ُيشدب إلى أي ج ،تقريخ

أمللا الجيللة األخللخى السذللاركة  .التللي فللاوض كللخنذ اليسشيلليغ باسللسيا ،فللي ذلللظ الذللخكة
 فيي اليسشيػن أنفديع. ،ية الخصحمدؤولفي تحسل  ،لكخنذ

السذلللللللار إليلللللللو فلللللللي  ،قترلللللللاد تعسيسيلللللللاأصلللللللجرت وزارة اإل م10/6/1937وفلللللللي 
، وذلللظ تلللى  لل ل رسللالة  خرللية سللخية .أوردناىللا سللابقاي التللي  ،السال طللات الجاخليللة

قترلللادية إلا الخلللاص بالسجسػتللة ،قترللاد إللللى مخكللد الخقابلللة والتفتلليروجيتيللا وزارة اإل
:  إن ىشاك مايلجتػ إللى تحلحيخكع ، جاء فييالرشاتة السػاد الحجيجية والرفيح والسيتال
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الخسلللالة سللل ب ىلللحا وتعللللل  .1مللغ اللللجخػل فلللي تعاملللل تجلللاري ملللع الدلليج ىلللخمغ كلللخنذ 
ُتلحلق األضلخار بالسرلالح  ،بلحن مثلل ىلحا التعاملل للػ تلع سلتشته تشلو مخلاشخ ،التححيخ

مللللجىياي بحنللللو م لللللف مللللغ ق للللل  ،مػضللللحة أن كللللخنذ قللللج  للللاول .اإلقترللللادية األلسانيللللة
سللحة ، أن يرلجر أنجغر فلي تلػ  ، اول لجى  خكة صلييخة ل سللحة ،الح ػمة األلسانية

بلللال  الذلللخكات التابعلللة للللو، التلللي ارة اإلقترلللاد ملللغ السخكلللد إ. وللللحا تخجلللػ وز إللللى الللليسغ
 .2تتعامل باألسلحة ويحا التححيخ

فللي رسللالة وجيتيللا إلللى  ،وقللج لخرللت وزارة الخارجيللة مػقللف الح ػمللة األلسانيللة
، ذكلللخت فييلللا: أنيلللا قلللج تدللللست الخسلللالة م12/6/1937وتلللاري   ، لللخكة أوجدلللت ميشلللد

، كسللا اسللتلست رسللالة الدلليج م9/6/1937خللة فللي السؤر  ،السػجيللة إلييللا مللغ ق للل الذللخكة
 ،تللى أن تشفيلح الرلفقة ،ة متفقة في الخأيسدؤولوأن الجيات ال .أ سج تسخ السدجاجي

ألن ندبة الجتع السقخرة أدنى ب ثيخ  .أمخ غيخ مس غ ،تغ شخيق دتع مالي مغ الجولة
ىللي فللي  ،ةوأن الصخيقللة الػ يللجة لتشفيللح الرللفق .مللغ الللجتع السصلللػب فللي ىللحه الرللفقة

وأن اللللػزارة تلللخى أن تحلللاول الذلللخكة التفلللاوض ملللع  .محاوللللة التفلللاوض لتعلللجيل الدلللعخ
وكللحا السرللانع  ،فللإن الح ػمللة األلسانيللة ،وكقاتللجة أساسللية .اليسشيلليغ  للػل ذلللظ مبا للخة

إذا أقلللجم أي ر اللللة ألسلللاني تللللى تقلللج  ،ة والملدملللة بلللالتعػيسمدلللؤولليدلللت  ،األلسانيلللة
ومع إدراك ملايس غ أن يشلته تلغ ىلحا ملغ إسلاءة إللى تالقلة  .صفقة تجارية مع الخارج

فإنلللو اليجلللب إغفلللال  قيقلللة أن رجلللال األتسلللال األجانلللب أيزلللاي  ،ألسانيلللا بال للللج السعشلللي
دون أن  ،ذنلب تقلجىع صلفقة ملع  لخز غيلخ معلخوف ،فلي نيايلة السصلاف ،يتحسلػن 

إللى أقلخب مسثليلة  أو يتػجيػا بالدؤال تشلو ،يجققػا أو يتحوجوا مغ التفػيس الحي يحسلو
بالريية التي  ،ألسانية.  إن وزارة الخارجية تخجػكع بحن ت ليػا ىحا السػقف إلى اليسشييغ
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ن الذللخشة الدللخية األلسانيللة الخارجيللة رسللالتيا باإل للارة إلللى أ وتشيللي .1تخونيللا مشاسللبة 
  سللتعسل تلللى تدللجيج  أي الذللخشة  )الجدللتاوػ( تللجرس  اليللاي مػضللػع كللخنذ. وأنيللا 

 .2الحي استجانو مغ السدجاجي ،ربعيغ جشيياي ألثشيغ والس لغ اإل وخنذ

ن يشفللح ، لعلللو يدللتصيع أوي للجو أن كللخنذ قللج اسللتسخ يحللاول لللجى  للخكات مختلفللة
، كسلا فلي فلايسخ ،قترلادية. فعلجا تلغ إترلالو بالسجسػتلة اإلالتلي وقلع تلييلا ،اإلتفاتية

ذللللللخشة الدللللللخية، وتللللللاري  إلللللللى ال ورد فللللللي رسللللللالة مللللللغ وزارة الخارجيللللللة ،ذكخنللللللا سللللللابقاي 
مللللغ أجللللل  ،قترللللاد افنللللف الللللحكخمخفقللللة وشدللللخة مللللغ تعسلللليع وزارة اإل م،15/6/1937

-Siemens لػكخت   : أن مرلانع سليسشذ ستكسال ملف كخنذ للجى الذلخشة، وردا

Schuckertwerke 3تقجم إلييا بصل ية خاصة باليسغ قج أوجت للػزارة بحن كخنذ. 

يللللة إللللللى إدارة تلللللخاخيز الترلللللجيخ ة الخارجوزار  وجيتلللللو ،وجػابللللاي تللللللى استفدلللللار
 ،ردت اإلدارة فللي رسللالة سللخية ،سلللحة إلللى اللليسغ،  للػل تسليللات ترللجيخ األسللتيخادواإل

بللللافتي:  مشللللح صللللجور قللللانػن ترللللجيخ واسللللتيخاد األجيللللدة  ،م21/6/1937مؤرخللللة فللللي 
تلللع إتصلللاء تلللخاخيز ترلللجيخ  ،م31/12/1936و تلللى  م6/11/1935، فلللي العدللل خية

وقج صجرت ىحه ال شادق مغ ق ل مرانع  .وشجتية 4505ت لغ جسلتيا  ،سغوشادق إلى الي
 .في وخليغ ،Veltjensومغ ق ل  خكة فيلتيشذ  ،Oberndorfفي أوبخنجورف  ،مػزر

مدجسللاي ذاتللي التع ئللة  1055 وشجتيللة ذاتيللة التع ئللة و 707وسللا صللجرت فللي نفللذ الفتللخة 
 .4 يخ إلى اليسغ إشالقاي ي تخاخيز ترجلع يتع إتصاء أ م1937وفي تام  .أيزاي 
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، الخلللللللاص بالسجسػتلللللللة أرسلللللللل مخكلللللللد الخقابلللللللة والتفتلللللللير م21/6/1937وفلللللللي 
، قترلللاد، رسلللالة إللللى وزارة اإلقترلللادية لرلللشاتة السلللػاد الحجيجيلللة والرلللفيح والسيتلللالاإل

بإرفللاق رسللالة السخكللد  وقامللت الللػزارة م.10/6/1937بخرللػص تعسلليع الللػزارة، وتللاري  
م26/6/1937وتلاري   ،الخارجيللة وخسلالة مشيللا إلللى وزارة

: لة السخكللد. وقللج ورد فللي رسللا1
التللي يس للغ أن تكللػن معشيللة  ،إلللى الذللخكات ،م16/6/1937فللي  ،أن السخكللد قللج كتللب

فسللغ  للخكة  .دال يشتطللخ ردود الللبعس افخللخيللوال ،وقللج تلقللى ردوداي مللغ بعزلليا .بللاألمخ
 ،سللالة السخسلللة إللليّ :  قسللت بإيرللال الخ الللخد التللالي تلقللىC. Walther  وللارل فللالتخ

ألنللي كشللت قللج سللسعت بللحن ىللخمغ  ،ولةالسدللؤ لللى الذللخشة إ ،مللغ ىللحا الذلليخ 16وتللاري  
لقللج كللان كللخنذ يدلل غ فللي تدللال ملليلذ  .وللخنذ يحللاول أن يرللجر أسلللحة إلللى الخللارج

Zella-Mehlis،  وبالشدللبة للللي  .كسللا كلللان يتللاجخ باألسلللحة .وكللان ماركدللياي متحسدللاي
فللللي وللللخليغ  ،. ف.. ومللللغ  للللخكة ب. إس2و وارداي أوللللجاي اليس للللغ أن ي للللػن التعامللللل معلللل

B.S.W.Berlin ، تلقيشا م السة ىاتفية مغ الديج  م10/5/1937جاء الخد التالي:  في
يدحل فييا تسا إذا كانت لجيشا رغبة في ترلجيخ خسدلة  ،، مغ وخليغRegelinريجيلغ 

 ،الدليج ىلخمغ كلخنذىػ  ،آالف وشجتية إلى اليسغ، وأن  خراي معخوفاي لجيو بذ ل جيج
زارنللللا الدلللليج م 12/5/1937وفللللي  .لجيللللو شل يللللة مللللغ الح ػمللللة اليسشيللللة بحسلللللحة ألسانيللللة

لالستفدلللار بذللل ل أدق تلللغ  ،بعلللج الس السلللة التليفػنيلللة الدلللابقة ،ريجللليلغ والدللليج كلللخنذ
وقج أوجى كخنذ رغبة في التعامل بالجرجة األولى ملع  لخكات األسللحة فلي  .السػضػع
وذكلخ أن القيسلة سلتجفع كامللة بالعسللة الحى يللة أو  .ادق إللى الليسغلترلجيخ وشل ،تلػرنجغ

 ،وألن مرلشعشا كلان ملثقالي بصل يلات أخلخى كثيلخة .فلػر إرسلال األسللحة ،العسلة الر بة
 .فإنشا لع نيتع وترجيخ أية كسيات ججيجة، وبالتالي لع ندتصع أن نعصي مػافقتشا لكخنذ
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قترللادية فللي مجيشللة ، مللغ السجسػتللة اإللللظ أراد كللخنذ أن يترللل بالدلليج ىخ للووبعللج ذ
 ،إضللللافة إلللللى األسلللللحة ،الللللحي يذللللسل ،ليشللللاقر معللللو  خرللللياي ىللللحا السذللللخوع ،فللللايسخ

لع نعج ندسع تغ كخنذ أي  م12/5/1937تجييدات لسشذذت صشاىية ... ومشح تاري  
وتزيف رسالة السخكد أن تجداي مغ الذخكات قج أفلادت بلحن كلخنذ للع يترلل  .1 ىء 

 & J.P.Sauer. زاور وزون ا أنللو قللج  للاول أن يترللل بذللخكة ي. بوسلل .ويللا بعللج

Soehn2، ولكشيا رفزت فتح محادثات معو. 

، ومللغ ق للل التللي فللاوض اللليسغ باسللسيا ،ى للحا  ػصللخ كللخنذ مللغ ِق للل الذللخكة
 ،واألجيلدة التابعلة ليسلا ،قترلاد، مسثلة وػزارتي الخارجية واإلولةالجيات الخسسية السدؤ 
 ،وبالتللالي مللغ ق للل الذللخكات والسرللانع ،السعللخوف بالجدللتاوػ ،ةوجيللاز الذللخشة الدللخي

 أوصللجتولكشيللا  ،كثيللخة وقللج شللخق أوػابللاي  .التللي كانللت تذللتيل برللشاتة وتجللارة األسلللحة
،  دلب كساركدلي سلاوق ،ُيال لق وتال قلو صلفتو الدياسلية القجيسلة وأصلبح ،في وجيو

 .إفادات جياز الذخشة الدخية

تجلللد ىللللخمغ كلللخنذ تلللغ تشفيلللح ملللاالتدم بللللو  ولسلللا أدرك أ سلللج تسلللخ السدجلللاجي
ملغ خلالل  ،بعج أن شخح قزيتو تلى وزيخ الخارجيلة األلسلاني ،ورأي ،للح ػمة اليسشية

أن اسلللتسخار بقائلللو فلللي  ،والتلللي للللع يتللللق رداي تلييلللا ،التلللي استعخضلللشا محتػاىلللا ،الخسلللالة
إترلاالتيسا  ،ملع واللجه ،ليػاصل مغ ىشاك ،ألسانيا الفائجة مشو، فزل العػدة إلى اليسغ

 يغ األلسان.سدؤولبال

يتخصج أخباره ويػافي ويا اإلمام  ،تسخ سليسان السدجاجي ،وفي اليسغ كان والجه
، جلاء فييلا بعلج ىل كتب اإلمام إلى السدجلاجي رسلالة1356ربيع الثاني  18وفي  .يحي
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الذللللي  الزللللياء تسللللخ وللللغ سللللليسان السدجللللاجي  يللللاوع ا )والدللللالم البدللللسلة والخللللتع:  
ور سللة ا وبخكاتللو وصللل كتللاب ع ومااليللو مللغ ولللجكع )الرللفي( تافللاه ا وقللج  1ي ع(تللل

أوضللحتع قللخب وصللػلو إليشللا وكيزللاح مللاتع مللغ )......( وا السعلليغ والدللالم لتاريخللو 
 .2 هـ1356ربيع الثاني سشة  18

وصلللل أ سلللج تسلللخ السدجلللاجي إللللى  ،م1937يخ يػليلللو ملللغ تلللام  لللوفلللي مصللللع 
للى وجلو رسلالة أخلخى إ م15/7/1937. وفلي بعج فذل ميستلو ،ألسانيا تائجاي مغ ،اليسغ

 لسلاي بلحنشي، فلي األول ملغ يػليلوجاء فييلا:  أود أن أ ليص ع ت ،وزيخ الخارجية األلساني
وأ لعخ دائسلاي  ،التي أ   تيا كثيخاي  ،بعج زيارتي أللسانيا ،وصلت إلى ولجي الح يب اليسغ

، كسلا أت لخ الذلعب اليسشلي وكللى الح ػملة اليسشيلةوأنقل  عػري ىلحا إللى  ،باإلجالل ليا
التلللي لسدلللتيا فلللي أوسلللاو الذلللعب  ،ملللغ تفلللة وتجاللللة ،تجلللاوي بالرلللفات الصيبلللةتلللغ إ 

إلللى أنللو لللع يتلللق مللغ  فللي رسللالتو ثللع يذلليخ أ سللج تسللخ. 3وللليحف  ا القائللج  .األلسللاني
تللللاري  و، التللللي وجييللللا إليللللو فللللي ألسانيللللا ،الللللػزيخ  تللللى ذلللللظ الحلللليغ رداي تلللللى رسللللالتو

تتسللللاداي ك يللللخاي تلللللى معللللالي ع وتلللللى العجالللللة ، ويزلللليف:  وكنشللللي معتسللللج ا م8/6/1937
إذا أردتلع  ،إن  ل ىلحه القزلية لليذ بلاألمخ الرلعب .األلسانية السعخوفة في كل م ان

فللإن  ،لترللخفو الدلليء ،وكذا كللان مرللشع أوجدللت ميشللد متللحمخاي مللغ الدلليج كللخنذ .ذلللظ
وللػ كانلت ىلحه القزلية قلج  لجثت  .تحقيقلاي للعجاللة والذلخف ،تليو أوالي أن يشفح اإلتفاتية

 ،آملل لكي أ اف  تلى  خفي. ،ى ولػ خدخت كل أمػالي، لكشت نفحت اإلتفاتية  تلي
أن ترلجروا أواملخكع العليلا إللى مرلشع  ،سلتجاوتكع الصيبلةحن شل ي سيالقي اوأنا واثق ب

 .4اإليجاوية وقخاركع السشاسب إنشي بانتطار استجاوتكع  .لتشفيح اإلتفاتية ،أوجدت ميشد
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لبدللط  ،لكتابللة إلللى وزيللخ الخارجيللة األلسللانياولللع ي تللف أ سللج تسللخ السدجللاجي ب
وللل تػجللو بالكتابللة أيزللاي إلللى مدتذللار  ،السذلل لة ولليغ يجيللو وشلللب مدللاتجتو فللي  ليللا

وجللو إلللى  م27/7/1937ففللي  .أدولللف ىتلللخ ،ألسانيللا )رئلليذ وزرائيللا( فللي ذلللظ الحلليغ
 إلى فخامة القائج األلساني، وخليغ السانيا.، الخسالة التالية:  نجليديةاإل، باللية ىتلخ

 سيجي العديد
فللي  ،أود ب لل ا تللخام وتػاضللع أن الفللت انتبللاه فخللامتكع إلللى أنللو كللان لللي الذللخف

ملللػشغ اإلختخاتلللات العطيسلللة والتقلللجم والشذلللاو واإلتحلللاد  ،أن أزور ألسانيلللا ، للليخ ملللايػ
تابعلة مػضلػع اإلتفاتيلة الس خملة وليغ   لػمتي السلػقخة وبليغ وذللظ لس ،والعجالة والػششية

الػكيل السفػض لسرشع أوجدت ميشد في سػل، الحي وصلل إللى  ،الديج ىخمغ كخنذ
بللحن ىللحه األسلللحة  ،اللليسغ ومعللو ثللالث وشللادق مللػزر ور للاش و للامالي  لليادة مللغ الللػزارة

افة إلللى ذلللظ وكضلل .مللغ مرللشع أوجدللت ميشللد فللي سللػل ،نسللاذج تقللجم للح ػمللة اليسشيللة
وقللج  .مػقللع مللغ ق للل الدلليج أوجدللت ميشللد فللي سللػل ،وللان يحسللل رسللالة تفللػيس مصلللق

لحلظ قجمت  خكتي الزسانات تليلو وأرسللتشي  . طي الديج أوجدت ميشد وثقة  خكتي
 لتحويج وتشفيح اإلتفاتية صحبة الديج كخنذ.

 .جيلةوكنشي فسف أن أقػل بحنو تشج وصػلي إلى وخليغ رأيت التشاقس مغ كل 
زاتسلاي بلحن كلخنذ قلج قلام  ،والدليج أوجدلت ميشلد يلشقس اإلتفاتيلة ،فالديج كلخنذ يتيلخب

 تشاقزات لع أوغ أتػقعيا. .بالتدويخ

يس لغ أن  ،وخاصلة كخجلل ألسلاني ،كيلف أن رجلالي  خيرلاي  ،سلتصع أن أفيلعولع أ
، ولكللغ يجللب فللي الػقللت فيجللب معاتبللة السجللخم ،ذا كللان ىللحا صللحيحاي . فللإي للػن كللحلظ

ألن  لللخكتي للللع تقلللجم الزلللسانات تللللى  لللخز الدللليج  .تفاتيلللة وتث يتيلللاا تلللخام اإل نفدلللو
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ومازالت تثق  ،ومرشعو ،وكنسا قجمتيا تلى الديج أوجدت ميشد في سػل ،ىخمغ كخنذ
 وشداىتو.

 للللعخت وللللبعس  ،وبعللللج اترللللاالت  للللاقة واستفدللللارات لللللجى الدلللللصات األلسانيللللة
غ الدللصات وملغ الدليج أوجدلت مل ،تشجما  رلت تلى بعلس الػتلػد الذلفػية ،األمل

 .للع يلخد تلييلا ،ملغ مجيشلة سلػل ،رسلت رسالة إلى وزيخ الخارجيلة. وقج أميشد  خرياي 
أرفللق  ،وفللػر وصللػلي أرسلللت رسللالة أخللخى  .وبعللج ذلللظ غللادرت ألسانيللا تائللجاي إلللى ولللجي

 ،راجيلاي مدلاتجتكع ، لعخت بحىسيلة الكتابلة إللي ع ،وتػخياي للخيخ والعجل ندخة مشيا.لكع 
 يجاوي.. وكني بانتطار ردكع اإلوآمالي أن تحطى ىحه الخسالة بسػافقتكع الكخيسة

 خادم ع السصيع ججاي والستػاضع.
 ختع تسخ سليسان السدجاجي وأوالده.

 .1تػتيع أ سج تسخ السدجاجي 

تللللغ الرللللػرة التللللي  ،برللللػرة مختلفللللة ،ى للللحا تللللخض الجانللللب اليسشللللي السػضللللػع
كان يحسل تفػيزلاي ملغ   وفقاي للعخض اليسشي  نذ فكخ  .تخضيا ويا الجانب األلساني

وىللللػ مللللاأنكخه الجانلللللب  .أوجدللللت ميشللللد وتحويللللجاي رسلللللسياي مللللغ وزارة الخارجيللللة األلسانيلللللة
 كسا رأيشا. ،األلساني

، جللاء وجللو أ سللج تسللخ السدجللاجي رسللالة أخللخى إلللى ىتلللخ م10/8/1937وفللي 
نتبللاى ع اخف بللحن ألفللت أتذلل ،م27/7/1937باإل للارة إلللى رسللالتي السؤرخللة فللي فييللا:  

 Thomasتقجتا مغ ق ل تػماس ويخسػىػفػسل ي) تفاتية، ق ل ىحه اإلإلى أن اتفاقيتيغ

Berzohowoski،  الػكيللللل السفللللػض للدلللليج ويشللللي  لللل يخوBenny Spiro مللللغ ،
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إنشلي  تلى اليلػم أ لعخ باألسلف  .مغ ق لل الدليج تػملاس ،لتدام ويساىام ػرج( لع يتع اإل
ألنشللللي لللللع أوللللغ  ،قللللج المتشللللي وتللللاملتشي بذلللل ل غيللللخ الئللللق ألن   للللػمتي ،واإلندتللللاج

ملغ  ،وقج المتشي   ػمتي إل ادتي بالبزائع األلسانية .محطػضاي ولع أنجح في ميستي
ملالي تث يلت ، آألتسذ مغ فخلامتكع أن تدتقرلي تلجالتكع السػضلػع .ويغ جسيع البزائع

 .1اإلتفاتية وكنشي بانتطار ردكع اإليجاوي 

، التلي ث أ سج تسخ السدجلاجي الخسلالة التاليلة إللى ىتللخبع م14/8/1937وفي 
جلللللو السشافدللللليغ ووقػفلللللو فلللللي و  ،ولللللخز فييلللللا مػقفلللللو اإليجلللللاوي تجلللللاه ألسانيلللللا وبزلللللائعياأ

 :األوروبييغ افخخيغ

  إلى فخامة القائج األلساني، وخليغ

 سيجي العديد
 ،التيغوُأرفللق ويللحه الخسللالة ندللختيغ لخسلل ،أرجللػ أن أؤكللج تلللى رسللالتي  الدللابقتيغ

وىلي ىبلارة تلغ رسلالة تػصلية إللى  ،استلست األولى مشيسا وأنا في شخيقلي إللى ألسانيلا
ولكللغ ونتيجللة لتعللاشفي مللع ألسانيللا و للع يا وتقللجيخي  . للخكة إنجليديللة لترللجيخ الدللالح

ولع يعلخف أ لج  .دون تػقف في أي م ان ،تخكت ذلظ وذى ت إلى ألسانيا مبا خة ،ليسا
وملع ذللظ كشلت سلعيجاي  .ػل بحنشي قج تجت وأنا غيخ مختاحولكشي متحسف أن أق .ىجفي

 .أنلتع اللحيغ أتلجتع مجلج ألسانيلا ،خاصة في تيجكع ،ومحطػضاي وتس شي مغ زيارة ألسانيا
بعللج أن أتلسللو  ،فيللي مللغ صللا ب الجاللللة ملللظ اللليسغ إلللى والللجي ،أمللا الخسللالة الثانيللة

سلتصع ولكغ مع األسلف للع أ . يث كانا يشتطخان بدعادة تػدتي ناجحاي  .والجي بعػدتي
ومازللللت أ للليج  لقلللج كشلللت دائسلللاي  .دون أن أولللػن قلللج أ لللخزت الشجلللاح السصللللػب ،مقاولتلللو
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وقلللف ، أن أبسدلللاتجة بعلللس الذخرللليات الخفيعلللة فلللي دولتشلللا ،وقلللج اسلللتصعت .بحلسانيلللا
بقيللت السجللال ، وأالتللي قللجمت لتعقللج صللفقات مللع   ػمتشللا ،مشافدللة الذللخكات األجش يللة

واليخفلى تللى فخلامتكع أن   لػمتي ىلي ملغ أغشللى  .األلسانيلة و لجىامفتػ لاي للذلخكات 
تشجما يدلسعػن أو  ،وأن جسيع السشافديغ والدياسييغ األجانب .الح ػمات العخبية كليا

يقػمللػن وتزللخيسو لللجى  ،يللخون خصللحي بدلليصاي يختكبللو األلسللان، الللحيغ يللحتػن إلللى اللليسغ
نذخ الة فحنا دائساي أ يج بحلسانيا وأمياوبجون  .ويجف مشع ألسانيا مغ اإلستفادة ،  ػمتي

بلحن ألسانيلا  ،فلي كلل مشاسلبة وفلي كلل تجسلع وػضلػح وبلجون خلػف ،الجتاية ليا وأتلغ
ولػال تدامح ع  ،وأن العالع كلو اليجيل قػتكع وتدتكع ،وكل بزائعيا أرقى مافي العالع

وأنللتع  .جميخىالكللان باسللتصاتتكع تلل ورغ للتكع فللي اإلبقللاء تلللى أوروبللا سللالسة مللغ الللجمار،
كسا أن وخيصانيا وفخندا وبلجي ا  .التجيلػن أن إيصاليا تقػم وترجيخ الدالح إلى اليسغ

 ولكشللي تسلللت كللل مللافي اسللتصاتتي إلفذللال ىللحه العللخوض. .والدللػيج قللجمت تخوضللاي 
فللللجى  .وأنلللا فلللي انتطلللار ملللػافقتكع الكخيسلللة .ع إفذلللال كلللل محلللاوالتيعتلللوبذللل ل تلللام لقلللج 

ألن الدللالح األلسللاني  ،ملللة فللي اسللتيخاد الدللالح مللغ ألسانيللا و للجىا  للػمتي الخغبللة الكا
ولكشلللي متفائلللل بلللحن  .إنشلللي آسلللف لتيلللخب الدللليج أوجدلللت ميشلللد .ىلللػ األفزلللل واألقلللػى 

 نفػذكع و خص تجالتكع سػف يزسشان تشفيح اإلتفاتية.
 خادم ع السصيع ججاي والستػاضع. .بانتطار ردكع اإليجاوي

 .1تػتيع أ سج تسخ السدجاجي   . والدهاجي وأختع تسخ سليسان السدج
 جاء فيو: ،ويزيف أ سج تسخ إلى رسالتو ىحه ملحقاي 

  سيجي العديد
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. األوللى اللتان ستلفتان نطخكع الكلخيع إلييسلا ،السخفقتان ويحا ،خخيانالخسالتان األ
، تؤكج بحن لجى   ػمتشا الشية الصيبلة والكامللة فلي اسلتيخاد كلل 1خ يمشيسا مشح ثسانية أ

والثانيللة مللغ الدلليج أوجدللت  .ختخاتللات الججيللجة، وخاصللة اإلأنللػاع األسلللحة مللغ ألسانيللا
ولكشللللو لللللع يللللف وللللحلظ وكنللللي لستفائللللل  .الللللحي يعللللجني فييللللا بللللحن اإلتفاتيللللة سللللتشفح ،ميشللللد

 .2بصي تكع 

 ،التللي أ للار إلييللا أ سللج تسللخ السدجللاجي فللي رسللالتو ،أمللا رسللالة أوجدللت ميشللد
سللليسان ، بإسللع الدللادة تسللخ م12/6/1937تللاري  و ،فيللي رسللالة وجييللا أوجدللت ميشللد

تشللج تػدتللو  ،وي للجو أن أ سللج تسللخ قللج  سليللا معللو السدجللاجي وأوالده، الحجيللجة، اللليسغ.
متسشيلاي  ،وقج ت خ فييا أوجدت ميشد تغ سعادتو وديارة أ سلج تسلخ أللسانيلا .مغ ألسانيا

اريلللة وللليغ  لللخكتو التلللي دارت ويشيسلللا إللللى تحدللليغ العالقلللات التج ،أن تلللؤدي السحادثلللات
ثلللع أ لللار إللللى أنلللو بالشدلللبة للللحخيخة  ، بسلللا يحقلللق مرلللالح الجلللان يغ.و لللخكة السدجلللاجي

فقج تست مشاقذتيا بعسق،  ،وكحا بالشدبة للسػضػتات األخخى  ،السدجسات ذاتية التع ئة
يتعيلج ملخة أخلخى وتقلجيع العلػن اللالزم  ،كسلا وتلج  خرلياي  ،وأنو ،مع الجيات السخترة

أي بلللاشالع تسلللخ   وأن الدللليج أ سلللج تسلللخ سلللػف يقلللػم باشالتلللو  ،بقلللجر اسلللتصاتتو
  بحنلو  ،ذات الرلة ويحا األمخ. كسا سػف يػضح لو ،تلى كافة التفاصيل  سليسان 

ق بالسػضلػتات في ملايتعل ،قج وجأ وبرػرة تسلية في تقجيع العػن   أي أوجدت ميشد 
بال  نيايتو. وسيقػم بإ يرال األمخ إلىوأنو سيدتسخ في وحل مداىيو إل ،ليياالسذار إ

 .3في الػقت السشاسب ،السدجاجي بالشتائه

                                                           
1 

 ِٓ ٘ما اٌثؽس. 154أظه ْ    -
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فحوجدلللت ميشلللد فلللي  .وملللغ الػاضلللح أن ىلللحه الخسلللالة قلللج صلللييت صلللياغة ذكيلللة
وكن كلللان أ سلللج تسلللخ السدجلللاجي قلللج فدلللخ ىبلللارات  ،الػاقلللع للللع يتعيلللج وتشفيلللح اإلتفاتيلللة

تصاتتو إليرلال األملخ فقج تعيج و حل الجيػد بقجر اس .الخسالة بحنيا تحسل تعيجاي وحلظ
 و تان ويغ التعيج و حل السداتي والتعيج وتشفيح اإلتفاتية . .إلي نيايتو

م15/8/1937وفي 
 :، جاء فييابعث أ سج تسخ رسالة أخخى إلى ىتلخ 1

   سيجي العديد 
 :أن أنقل إلي ع السال طات التاليةب ل تػاضع وا تخام أ ب 

للع ي لغ قلج تبقلى معلو أي قلجر  ،لسانيلاتشج ميادرتو إلى أ ،إن الديج ىخمغ كخنذ
، تعيلج ، مقاول تػتيعو تلى سلشجستخليشياي إ جشيياي  42قخاضو م لغ . ولحا قسشا بإمغ الشقػد

ومخفللق ويللحا الدللشج  .غيللخ أنللو لللع يللػف وللحلظ .تشللج وصللػلو وللخليغ ،فيللو وتدللجيج الس لللغ
يللة الس خمللة تفات، وفقللاي لإلمللغ تيسللة الرللفقة %25وفللػق ذلللظ فقللج قسشللا وللجفع  .السللحكػر

 ،شييلاي ونرلفلع مشا نقجاي م لغ سبعة وثسلانيغ جويششا وبالزسانات السػضحة أدناه. فاست
، ت للللخ مق للللػل الللللجفع تلللللى أ للللج ال شللللػك ال خيصانيللللة ،و للللي اي بس لللللغ سللللبعة آالف جشيللللو

وقج  .ُيجفع تشج  حغ األسلحة في ىام ػرج ،، الحجيجة وىام ػرججيالتلي ىشكي و خكاه
  ستخليشيجشيو إ 412410حػ  جدنا العسػلة وش

 .2 

التللللي  ،إن العسػلللللة  :التاليللللةسال طللللة الويشيللللي أ سللللج تسللللخ السدجللللاجي رسللللالتو ب
الللحيغ سللاتجوا فللي مػاجيللة  ،سللػف يللتع تػزيعيللا تلللى األفللخاد ،ستحرللل تلييللا  للخكتي

                                                           
1

ائً اٌّىظاظٟ ٘مٖ اٌرٛان٠ؿ اٌّرمانتح ظكاً. فٕٙان شالز نٌائً ذؽًّ إٔٗ ألِه ٍِفد ٌالٔرثاٖ أْ ذؽًّ نٌ  - 
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إن  .بسللا يحقللق السرللالح األلسانيللة ،وفللي التللخويه للبزلائع ،الذلخكات األخللخى السشافدللة
 تفاتية.عاملة وكنجا يا متػقف تلى مػافقتكع تلى تشفيح ىحه اإلاستكسال الس

 .خادم ع السصيع ججاي والستػاضع
  ختع تسخ سليسان السدجاجي وأوالده.   

 .1تػتيع أ سج تسخ السدجاجي 

قللام م تللب السدتذللار األلسللاني أدولللف ىتلللخ بإ الللة إ للجى  م20/9/1937وفللي 
إللى  ،م12/8/1937الخسلالة السؤرخلة فلي السػجية إللى ىتللخ، وىلي  ،رسائل السدجاجي

 .2 عإلى جية اإلختراص لسعالجة السػضػ شالباي مشيا التػجيو  ،وزارة الخارجية

إللللللى الجيلللللة  ،م9/10/1937وتلللللاري   ،ووجيلللللت وزارة الخارجيلللللة ولللللجورىا رسلللللالة
 اللة الرلادرة تلغ م تلب أدوللف مخفقلة باإل ،وىي مؤسدة التجارة الخارجيلة ،السخترة

ده رد فللي رسللالة الخارجيللة: أن رسللالة  للخكة تسللخ سللليسان السدجللاجي وأوالوقللج و  ىتلللخ.
، لذللخاء بزللعة تفاتيللة التللي أوخمتيللا الذللخكة مللع ىللخمغ كللخنذتتزللسغ الحللجيث تللغ اإل

. وقج أوخم كخنذ ذلظ باسع  خكة أوجدت ميشلد فلي سلػل  إال أنلو للع آالف مغ ال شادق
فزللت  للخكة أوجدلللت ميشللد تشفيلللح ج ر وقللل .3ي للغ قللج فلللػض تفػيزللاي كافيللاي للقيلللام وللحلظ 

وقلج  لاول صلا ب الذلخكة اليسشيلة السلحكػرة، أوالي  .4تفاتية   ألن الدلعخ متلجني جلجاي اإل
ولكلغ الديلارة  ،تفاتيةيقشع  خكة أوجدت ميشد وتشفيح اإل أن ،مغ خالل الديارة الذخرية

إلى القائج التي يػجييا مشح ذلظ الحيغ  ،ثع بعج ذلظ مغ خالل الخسائل .لع تحت وشتيجة
أن يلجفع بالح ػملة األلسانيلة إللى الزليط تللى  ،وكللى الدليج وزيلخ الخارجيلة لسدتذار،ا

نطللخاي  مسارسللة مثللل ىللحا الزلليط للليذ وارداي،ولكللغ  .لتشفيللح اإلتفاتيللة ،الذللخكة السللحكػرة
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للع  ،ملغ ق لل وزارة الخارجيلة ،واإلجابة تلى صا ب الذخكة اليسشية .للػاقع السػضػتي
تخجلػ وزارة الخارجيلة ملغ مؤسدلة  بقى دون جلػاب،ولكغ  تى الي .تجيجةألسباب  ،تتع

. وتقتللخح بالصخيقللة السشاسللبة ،التجللارة الخارجيللة الح ػميللة أن تتللػلى الللخد تلللى السللحكػر
 و 8/6رداي تللى رسلائلكع السؤرخلة زسغ الخد األفكلار التاليلة: إنلو  أن يت وزارة الخارجية

العلللام، ونطلللخاي ألن الدلليج ىلللخمغ كلللخنذ للللع  مللغ ىلللحا 15/8و  14/8و  11/81و  15/7
بالذللخوو التللي ُأوخمللت ويللا. فللإن  ،تفاتيللةيفللػض مللغ ق للل  للخكة أوجدللت ميشللد بللاوخام اإل

أملللخ غيلللخ مس لللغ ملللع  ،ويلللجف تشفيلللح اإلتفاتيلللة ،مسارسلللة ضللليط تللللى الذلللخكة السلللحكػرة
وىللي أن السدجللاجي نفدللو  ،ويس للغ أن تدللجل السؤسدللة فللي ردىللا مال طللة .2األسللف 

، ، ق ل إوخام االتفاتيلةفقج كان مغ واجب ع أن تتحوجواية ما جث  مدؤولجدءاي مغ  يتحسل
 .3السسشػح للديج كخنذ  ،مغ  جود صال ية التفػيس

كلان ىلخمغ كلخنذ يحسلل تفػيزلاي  ،وبحدب رسالة وزارة الخارجية ىلحه ،ى حا إذاي 
كسلا رأيشللا  ،ولل واتيسللت ،وىللػ ملا أنكختلو الذللخكة .ملغ ق للل  لخكة أوجدللت ميشلد ،بالفعلل

لع ي غ لجييا وي جو أن الذخكة  .تيست كخنذ بالتدويخ، إفي رسالة السدجاجي إلى ىتلخ
ولكلغ  .إال  اإلدتاء بحن كخنذ لع يحسل أي تفلػيس مشيلا ،تفاتيةخيار، لخفس تشفيح اإل

أما الحلجيث تلغ ملجى و لجود التفلػيس فيلػ نلػع ملغ  .وزارة الخارجية تؤكج ىشا الع ذ
. إذ أن غ أ للل ال اللللتسلز ملللغ اإللتلللدام وتشفيلللح ملللا ورد فلللي اإلتفاتيلللةاألتلللحار و للل ل مللل

تلييلا واألسلعار  التفػيس، مادام لع يتزسغ، مثالي،  جود األسعار، التي يس غ اإلتفاق
ية تلجم التحوللج مدللؤولالتلي اليحلق لحاملللو أن يػافلق تلييللا، فلإن تحسيلل الجانللب اليسشلي 

اسللتخجمت للتيللخب مللغ  وا يللة، جللهللليذ أوثللخ مللغ   ،مللغ مللجى و للجود ىللحا التفللػيس
 .لظ اإلتفاتيةالػفاء وت
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تلللللللاري  و ،1وقلللللللج كت لللللللت مؤسدلللللللة التجلللللللارة الخارجيلللللللة رسلللللللالة إللللللللى السدجلللللللاجي
وأ لعخت اللػزارة  .الحي  جدتو وزارة الخارجيلة ،تحسل نفذ السزسػن  ،م15/10/1937

15/10/1937 ،تحسل نفذ التلاري  ،يةوفي رسالة جػا ،وحلظ
. وسلػف نلػرد مزلسػن 2

بعثيسلللا تسلللخ  ،الة السؤسدلللة إللللى السدجلللاجي، بعلللج أن ندلللتعخض مزلللسػن رسلللالتيغرسللل
و  م25/9/1937إللللللللى أدوللللللللف ىتللللللللخ، ملللللللؤرختيغ فلللللللي  ،سلللللللليسان السدجلللللللاجي تباتلللللللاي 

. وملللغ السؤكلللج أنيسلللا للللع ترلللال إللللى ، أي ق لللل تلللاري  رسلللالة السؤسدلللةم12/10/1937
لللػ كانتللا قللج وصلللتا ق للل ق للل كتابللة السؤسدللة لخسللالتيا. ومللع ذلللظ فإنيسللا  تللى  ،ألسانيللا

 ،اللحي اسلتسخ دون تيييلخ ،لسا كان ليسا أي تحثيخ تلى مػقف الح ػملة األلسانيلة ،ذلظ
ثيخ تلللللى مزللللسػن رسللللالة وبالتللللالي ماوللللان يس للللغ أن ي للللػن ليسللللا أي تللللح .وسللللا سللللشخى 

 .السؤسدة تلظ

 ،كتلللب تسلللخ سلللليسان السدجلللاجي رسلللالة إللللى أدوللللف ىتللللخ م25/9/1937ففلللي 
ومسلا ورد  .ورجلا ملغ ىتللخ التلجخل لتشفيلح اإلتفاتيلة ،فقة األسللحةتخض فييلا قزلية صل

التلي  ،بعلج الثشلاء والسلجيح وكولخاز تطسلة ىتللخ وأنلػاره الست لئلة وىي تلو ،في تلظ الخسلالة
 ،التلي تلختعر الح ػملات ىلعلاي وخػفلاي مشيلا ،يقف   ام العالع صلياراي  أماميلا وسلصػتو

وكيلللف أنلللو ي لللحل جيلللػده ملللغ أجلللل أن ال  ،يذلللخح السدجلللاجي ماي شلللو ملللغ  لللب أللسانيلللا
وأنلو سلي ػن سلعيجاي  ،يحىب أي ريال مغ الح ػملة اليسشيلة إللى أيلجي أيلة جيلات أجش يلة

. ثللع يذلليخ إلللى أن اللليسغ ملللئ بالللحىب والفزللة ن يللحىب ذلللظ إلللى يللج ألسانيللا و للجىاأ
صللاء والشحللاس والفحللع والسلللح والللشفط ...إللل . وأن الح ػمللة اليسشيللة قللج امتشعللت تللغ إت

وأن السللللللظ  ،إذنيللللا لل خيصللللانييغ واإليصلللللالييغ والفخندللللييغ بالتشقيلللللب تللللغ ىلللللحه السعللللادن
أي   ولكشللللو  .ألنللللو لللللػ فعللللل لدلللل ب اسللللتياءي لللللجى الذللللعب ،اليدللللتصيع أن يللللحذن وللللحلظ
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وذللظ  ،يعتقج أن الح ػمة اليسشية ستدسح ل لسان بسا لع تدسح بو لييلخىع  السدجاجي 
وألسانيا تقع بعيجة تغ  ،وفي ليتيع إيحاء بالثقة ،سػاىعألنيع يعسلػن بإتقان أفزل مغ 

 .ألساناي كثيخيغ يحتػن إلى اليسغ ويتسشى أن يخى  .اليسغ كثيخاي 

 .ألنيلا أفزلل أسللحة ،ويؤكج بحن الح ػملة تخغلب فلي اسلتيخاد أسللحة ملغ ألسانيلا
و وىللػ مايعسللل مللغ أجللل ،فللإن األربللاح سللتحىب إلللى الح ػمللة األلسانيللة ،فللإذا مللاتع ذلللظ

فيلحكخ  ،تفاتيلةشى مغ ا أن يحقق آمالو في ذلظ. ثع يذيخ إلى مػضلػع اإلويتس .دائسا
 .يا تػماس وآخخيغ تشمدؤوالي كان  ،أن ىشاك  االت سابقة مؤسفة

ت للل . وقللج قونللادراي مايػجللج مللغ أمثالللو ،أمللا بالشدللبة لكللخنذ فإنللو  للخز وضلليع
يغ الكبلار سدلؤولدلاتجة بعلس البس   أي اتتلحار السدجلاجي  الح ػمة اليسشيلة اتتلحاره 

سلػاء فلي  اللة  ،وأنو قج  خح للح ػمة أن تجالة ىتلخ لغ تد ت تلى ذللظ .في الجولة
ملغ الحلاالت السساثللة ليلا. ثلع يعتلحر لعلجم كتابلة الح ػملة  ،أوجدت ميشد أو في غيخىا

ترللاالت قللج تسللت . وذلللظ ألن جسيللع اإل للػل ىللحا السػضللػع ،اليسشيللة لح ػمللة األلسانيللة
. ويؤكللج أن م لللغ   ػمتللوية فللي ىللحه القزللية أمللام سدللؤولوقللج تحسللل كامللل ال .سللصتووػا

تللى  ،وأنو  مع كل ىحا سعيج وتحسل ىلحه السذلاول .1سبعة آالف جشيو الزال في لشجن
 .2وػاسصة تجالة ىتلخ  ،أمل أن تحل في السدتق ل

، كتلللب تسلللخ سلللليسان السدجلللاجي رسلللالة أخلللخى إللللى ىتللللخ م12/10/1937وفلللي 
فيلللػ ال يخغلللب فلللي أن يتقلللجم  .: أنلللو يلللػد أن يػضلللح ماسلللبقت الكتابلللة  ػللللوفييلللاجلللاء 

وأن ىتلللللخ مذلللليػر  .وللللل يخيللللج أن يػضللللح الرللللعػبات ويتجشللللب السذلللل الت ،بالذلللل ػى 
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مذليخاي  ،فلي الذلخق وفلي اليلخب. ثلع ي يلل للو بعلس السلجيح ،الحي يعخفو العلالع ،بالعجل
أو ملللغ مػضلللف ملللغ ملللػضفي  تلللى وللللػ ملللغ سللل ختيخه  ،إللللى أنلللو للللع يتللللق مشلللو أي رد

أمللا بالشدللبة ألوجدللت ميشللد  .التللي التشللام ،ومللع ذلللظ فإنللو متحوللج مللغ تجالتللو .  ػمتللو
وىلللػ  .رىلللغ الترلللخف ،فلللإن م للللغ الدلللبعة آالف جشيلللو الزال فلللي لشلللجن ،ومسثللللو كلللخنذ

ولكلللغ إذا كانلللت معاناتلللو وآالملللو  .اليعتقلللج أن تجاللللة ىتللللخ تخضلللى بلللحن يعلللاني ويتلللحلع
ساأنفقللو . ثللع يتحللجث تفسللا يشاسللب ىتلللخ يشاسللبو .ويللا ي ػن سللعيجاي ، فإنللو سللتخضللي ىتلللخ

ويخجلػ إذا كلان ىتللخ يعتقللج أن  .وىللػ يديلج تللى سلت مئلة جشيللو ،اوشلو أ سلج أثشلاء سلفخه
أن يللحمخ أوجدللت ميشللد وللجفع ىللحا الس لللغ، إضللافة إلللى مللاتع تدللليسو  ،اإلتفاتيللة لللغ تشفللح

 ،وسلبعة وثسلانيغ جشييلاي  ،كقلخض ،اي وىلػ م للغ اثشليغ وأربعليغ جشييل ،لكخنذ فلي الحجيلجة
 ،ثشللاء وجلػده فللي ألسانيللا، أو أ سلجقلجم مللغ ثسلغ ال شللادق الستفلق تلييللا. وقللج شللب اوشللوس

أي إلى   قام بإرسال وختية إليو  ،مغ كخنذ دفع ىحيغ الس لييغ. وبجالي مغ أن يجفعيسا
إقالقلو   شلب فييا إرسال خسديغ جشييلا الوشلو أ سلج. وتدل ب ولحلظ فلي تسخ سليسان 

 .وأرفق وخسالتو ىحه ندخة مغ وختية كخنذ تلى صحة اوشو.

ندللللخة مللللغ الخسللللالة الخاصللللة ويللللحه  وأرفللللق ليتلللللخ ،وشللللوأرسللللل مئللللة جشيللللو الوقلللج 
بحنو قلج  ،ودون أن يخغب في اإلثقال تليو ،وكضافة إلى ىحا فإنو يخ خه آسفاي  .اإلرسالية

، وذللللظ تلللام الف ريلللالأي ملللا يدلللاوي ثالثلللة آ ،سللل ق ودفلللع لتػملللاس ثلللالث مئلللة جشيلللو
ويزليف أن  .ثع يدلخد  لاالت أخلخى مساثللة .، باتتباره مسثالي لذخكة وشي   يخوم1936

 .، ولكشو اليدال يخفس التعامل معياتعخض تليو أسلحتيا ،تجة  خكات قج كت ت لو

 رفزلللت إسلللتيخاد الشيللللة ملللغ ألسانيلللا. ولسعلػميلللة ىتللللخ يلللحكخ أن الح ػملللة اليسشيلللة
رغلع أن ىلحا لليذ ملغ  ،يلجه ونجلح فلي اسلتيخاد كسيلات ك يلخة مشيلاولكشو وحل قرارى ج
 .وبعس األ لياء األخلخى  ،فشذاشو أساساي يقػم تلى تجارة ال غ .ضسغ أتسالو التجارية
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كللان معسلللجاي مللغ الجيلللات الخسلللسية  ،الللحي كلللان يحسلللو كلللخنذ ،ثللع يؤكلللج بللحن التفلللػيس
فلللي مػضلللػع أوجدلللت  ،توأملللالي فلللي مدلللاتج ،وأنلللو إنسلللا يذلللخح للللو ىلللحا كللللو .األلسانيلللة

، إذا والتللي أتصاىللا لكللخنذ ،وشللو، التللي صللخفيا اليللجفعػا لللو السبللالغ ،ميشدوىللخمغ كللخنذ
 .1تفاتية لغ تشفحوانت اإل

، التي وجيتيا إلى السدجاجي ،أما نز رسالة مؤسدة التجارة الخارجية األلسانية
 :، فقج جاء فييام15/10/1937وتاري  

 15/7و  8/6والسؤرخلللللة فلللللي  ،سانيللللة مختلفلللللة رسللللائلكع السخسللللللة إللللللى جيلللللات أل

 ،ُأ يللت إللى مؤسدلة التجلارة الخارجيلة ،مغ ىحا العام 15/8و 14/8و 11/8و 27/7و
 :ج مخاجعة السػضػع ن لي ع بسا يليباتتبارىا جية االختراص. وبع

خكة أوجدللت ميشللد، بللحن ي للخم مع للع مللغ  لل ،لللع ي للغ الدلليج ىللخمغ كللخنذ مخللػالي 
. ومللغ ىشللا فللإن مسارسللة ، بالذللخوو التللي ُأوخمللت ويللا ال القللائعمػضللػع اإل لل ،تفاتيللةاإل

وليلللحا  ، أملللخ غيلللخ مس لللغ ملللع األسلللف.لتشفيلللح اإلتفاتيلللة ،ضللليط تللللى الذلللخكة السلللحكػرة
لعلللللجم قلللللجرتيا تللللللى تسلللللل  للللليء ويلللللحا  ،تحسلللللف مؤسدلللللة التجلللللارة الخارجيلللللة األلسانيلللللة

ية سدلؤولملغ ال ويس غ ىشا أن نلفت نطلخكع إللى أنكلع أيزلاي تتحسللػن جلدءاي  .الخرػص
بالشدلبة  ،نتيى إلييلا مرلجراي لعلجم اإلرتيلاح، الحي كانت الشياية التي افي ىحا السػضػع

فقللج كللان تلللي ع ق للل إوللخام اإلتفاتيللة أن تتحوللجوا مللغ  للجود  .لكللل األشللخاف السذللاركة فيللو
 .2ومجى التفػيس السسشػح للديج كخنذ 

التلي اليجيلجىا تسلخ سللليسان  ،ولسلا كانلت ىلحه الخسلالة قلج كت لت بالليلة األلسانيلة
فقللج بعثيللا  ،ولللع ي للغ يػجللج كسللا ي للجو متللخجع لللجييسا يحدللشيا ،السدجللاجي وال ولللجه أ سللج
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مخفقلة وخسلالة ملغ مرلشع البلارود السلكلي  ،أ سج تسخ إللى الدلفيخ األلسلاني فلي القلاىخة
، يعللخض فييللا السرللشع تلللى السدجللاجي أنػاتللاي م18/10/1937، مؤرخللة فللي ال لجي للي

راجيلاي ملغ السدجلاجي  ، ملغ فتائلل وصلػاتق ...إلل ،تفجخات والبارود وملحقاتيسلامغ الس
أ سلللللج تسلللللخ  . كسلللللا بعلللللث1ة فلللللي الللللليسغسدلللللؤولللللللجى الجيلللللات ال ،أن يلللللجتع تخوضلللللو

ورسللالة  مؤسدللة التجللارة الخارجيللة األلسانيللة رسللالة  إلللى جانللب الخسللالتيغ  السدجللاجي،
  .ا إلى الدفيخ باللية العخبيةوجيي مشو رسالة   مرشع البارود السلكي ال لجي ي

وكيخادىلا  ،إللى األلسانيلة األلساني في القاىخة وتخجسة رسالة أ سج تسخ قام الدفيخ
 ،م19/11/1937مؤرخلة فلي  األلسانيلة، ضسغ رسالة مشو إللى وزارة الخارجيلة ،متخجسة

ى نللو تلقللأاء فلي رسللالة الدللفيخ إلللى الخارجيللة: وقللج جلل .مخفقلة وخسللالة السرللشع ال لجي للي
وىللػ مللغ  للخكة تسللخ سللليسان السدجلللاجي  ،مللغ التللاجخ اليسشللي أ سللج تسللخ السدجللاجي

 .وذلظ للعلع ،رأى أىسية مػافاة وزارة الخارجية وتخجسة ليا ،رسالة باللية العخبية ،وأوالده
بلحن  ، لعخ بعلجم اإلرتيلاحأورد نز رسالة أ سلج تسلخ، اسلتصخد قلائالي:  إنشلي اوبعج أن 

 ،بالليللة العخبيللة ،سدللة التجللارة الخارجيللة األلسانيللة إلللى السللحكػرُأولِّللغ محتللػى رسللالة مؤ 
فحتللى التدللػء تالقاتشللا  .ألنشللي أرى أن محتللػى ىللحه الخسللالة غيللخ مػفللق . دللب شلبللو

و تلى  ،الحي ي لجو أنلو ي لغ لشلا مذلاتخ شيبلة جلجاي  ،باليسغ وبالتاجخ الػسيط السدجاجي
للػ أنشلي أتلقلى  ،سلحوػن  لاوخاي  ،قبالي التقفل األوػاب أمام إم انيات الشذاو التجلاري مدلت

تخاتللى فييللا تلللى األقللل الص يعللة  ،رسللالة أخللخى مللغ مؤسدللة التجللارة الخارجيللة األلسانيللة
تلللى و للظ اإلتفللاق تلللى تػريللج أسلللحة  ،كسللا ي للجو ،وبسللا أن  للخكة السدجللاجي .الذللختية

سللا إذا لللػ أوليتسللػني ب ،فللإني سللحوػن  للاوخاي لكللع ،مللع  للخكات ولجي يللة وسللػيجية ،لللليسغ
 .2وانت ألسانيا التدال افن ميتسة وترجيخ أسلحة ألسانية إلى اليسغ 
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ضلسغ  وأما رسلالة أ سلج تسلخ السدجلاجي إللى الدلفيخ التلي أورد الدلفيخ تخجستيلا
 :رسالتو افنفة فقج جاء فييا

بعج تحياتو وكضيلار إتجابلو بحلسانيلا وبالقائلج أدوللف ىتللخ، ت  لخ أ سلج تسلخ تلغ 
. وقلج قلام م20/11/1936، مؤرخلة فلي وان قلج تلقاىلا ملغ أدوللف ىتللخ ،سخوره وخسالة

مغ تيامو وػاجب الخد  ،وقج مشعتو تجم ثقتو بالستخجع .تخجسة دتيقة ،متخجع وتخجستيا لو
بحنلو قلج  ، تسال أن يذاعخذي مغ  دج الستخجع وثخثختو ومغ افقج  .تلى تلظ الخسالة

 .ز آخخ، وليدت مغ أدولف ىتللخ فعلالي أو كت يا لو أي  خ ،وتب تلظ الخسالة وشفدو
وقلللج  .وليلللحا فإنلللو يخجلللػ ملللغ الدلللفيخ أن يتكلللخم بلللإبال  فخاملللة القائلللج ويلللحه السالبدلللات

كلان . وىشاك  زخ ا تفاالت مايػ. و الستخجع إلى ألسانيانفذ بعج ذلظ  معو اصصحب
مذلللاتخ الحلللب  ،وقلللج أرسلللل إليلللو تحلللت .أثشلللاء اإل تفلللاالت ،للللو الذلللخف بسذلللاىجة القائلللج

، وبحنللو قللج لكللي يعللخف مللغ خالليللا وػجللػده فللي وللخليغ ،تيشئللة وتلللظ السشاسللبة ،الدللعادةو 
اليسشية السػقخة كانت  وكان س ب سفخه إلى ألسانيا ىػ أن الح ػمة . تفال اىجه في اإل

وقلج صلادف فلي  .مسثلل  لخكة أوجدلت ميشلد ،تفاتية مع الديج ىخمغ كخنذقج أوخمت ا
ثلع تلاد إللى الليسغ  .فلي مجيشلة سلػل أملػر غيلخ مخيحلةو لجثت للو  . لياء كثيلخةنيا أألسا
وملللغ الللليسغ كتلللب إللللى القائلللج أدوللللف ىتللللخ  لللػل  .وتلللج قصعلللو للللو أوجدلللت ميشلللد ،بعلللج

 ،لعللجم وجللػد متللخجع ،وخسللالتو ىللحه يخفقيللا ،وافن وصلللتو رسللالة مللغ ألسانيللا .السػضللػع
ألنلو يخيلج أن  .لياراجياي مغ الدفيخ أن يبعث إليو وتخجسة تخبية  .يحدغ اللية األلسانية

فلللإذا كانلللت  .بخرلللػص ىلللحا السػضلللػع ،اللللحي اتخحتلللو العجاللللة األلسانيلللة ،يعلللخف القلللخار
إليجاد  ،فإنو يخجػ وساشة الدفيخ الخيخِّة ،العجالة األلسانية لع تػافق تلى تشفيح اإلتفاتية

ثع يحكخ بحنو قج كلف ملغ ق لل الح ػملة اليسشيلة  . ل يس غ أن يخضي الح ػمة اليسشية
إنشلا . ويزليف  Wetteren Koopalويتلخيغ كػبلال  ،التفاوض مع الذلخكة ال لجي يلةب

مانػفختػرنه كلػم شي ،إلى درجة أنشا قج تخقلشا محاوالت الذلخكة الدلػيجية ،نحب ألسانيا
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Manufachturing Companyومخفلق ويلحا  .، وتلاد مشلجوبيا مدلتاءي ملغ  يلث أتلى
 إنيا التدال تػاصل جيػدىا. .مغ العام الساضي ،رسالة مغ  خكة ولجي ية

 .1والجي وأخي ييجيانكع تحياتيسا 

ة مؤرخللة فللي وخسللال ،افنفللة الللحكخ ،وقللج ردت وزارة الخارجيللة تلللى رسللالة الدللفيخ
 :جاء فييا م28/12/1937

، تللخى خكة تسللخ سللليسان السدجللاجي وأوالده   تللى بعللج إتللادة فحللز مػضللػع  لل
الذخكة في تشفيح مااتفقت تليو مع السشلجوب  وزارة الخارجية بحنو ليذ باإلم ان مداتجة

لتشفيلللح ملللااتفق  تليلللو كلللخنذ  ،ولللخنذ، وذللللظ ألن الزللليط تللللى  لللخكة أوجدلللت ميشلللد
يجللب  ،وبرللػرة مػضللػىية، لللحلظ .أمللخ غيللخ وارد ،دون تفللػيس ،مللغ اسلللحة ،باسللسيا

، السػجيلللة  لللخكة التجلللارة الخارجيلللة األلسانيلللة رسلللالة أن يبقلللى السػقلللف اللللحي تزلللسشتو
وتزلليف  .2تلللى مللاىػ تليللو  ،إلللى الذللخكة اليسشيللة ،وتللػبخ مللغ ىللحا العللامأ 15   وتللاري

وىللػ  ،أنللو يجلخي افن بحللث إم انيلة تدلجيج الس لللغ، اللحي اسللتجانو كلخنذ ،رسلالة اللػزارة
وأن اللللػزارة قلللج اترللللت بالذلللخشة الدلللخية وأوليتيلللا بلللاألثخ  .م للللغ اثشللليغ وأربعللليغ جشييلللاي 

كسلا أولجت ليلا ضلخورة  .الشلاجع تلغ ترلخف كلخنذ ،تلى العالقات مع اليسغ ،الديىء
اءات الذلخشة الدلخية والولج ملغ انتطلار ماستفدلخ تشلو إجلخ  .إلدام كخنذ ولجفع مااسلتجانو

تجلللارة الخارجيلللة السػجيلللة ملللغ مؤسدلللة ال ،وأملللا ملللايتعلق برللليية الخسلللالةويلللحا الذلللحن  
بصخيقللة تشاسللب  ،يللةفبإم للانكع أن ترللييػا تخجستيللا العخب ،خكة اليسشيللةاأللسانيللة إلللى الذلل
. وأمللا التدللاؤل  للػل مللاإذا كانللت ألسانيللا تخغللب فللي ويللع أسلللحة إلللى 3الص يعللة الذللختية 

 .4فإنو اليػجج مانع مغ ذلظ ،اليسغ
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السشكلخ  ،ى حا تادت وزارة الخارجية األلسانية لتت شى مػقلف  لخكة أوجدلت ميشلد
لللللت بعلللجم وتع ،لػجلللػد تفلللػيس للللجى كلللخنذ، بعلللج أن كانلللت قلللج أقلللخت وػجلللػد تفلللػيس

دفلع كلخنذ ماتليلو ملغ ديلغ لترلبح مجلخد مذل لة  ،السذ لة دلختوىاىي ىشا ت ،وفايتو
 .للسدجاجي

وخسللللالة مؤرخللللة فللللي  ،وقلللج رد الدللللفيخ األلسللللاني فللللي القللللاىخة تللللى رسللللالة الللللػزارة
: أنو قج تع إبلال   لخكة تسلخ سلليسان السدجلاجي اليسشيلة فلي ، ذكخ فييام10/2/1938

وأن  لخكة السدجلاجي كسلا ي لجو قلج اترللت  .فلي رسلالة اللػزارةالحجيجة بسزسػن ماورد 
بقرللللج  للللخاء أسلللللحة  ،األلسانيللللة Reinmetallفللللي ىللللحه األثشللللاء بذللللخكة رايللللغ ميتللللال 

وأن الدلللللفيخ قلللللج اسلللللتلع ويلللللحا الخرلللللػص رسلللللالة ملللللغ أ سلللللج تسلللللخ  .1لدللللللصان الللللليسغ
ة التللي كللان أمللا الخسللالة الدللابق .مخفللق مقتصفللات مشيللا إلللى الللػزارة لإلشللالع ،السدجللاجي

فقج اوتفى ىحا تشج الخد تلييا وتحويج استالمو ليا وبإخبار  ،أ سج تسخ قج بعثيا للدفيخ
 .2 أ سج تسخ بحنو قج قام بإبال  األمخ إلى الح ػمة األلسانية

والتلللي  ،أملللا رسلللالة أ سلللج تسلللخ السدجلللاجي التلللي أ لللار إلييلللا الدلللفيخ فلللي رسلللالتو
فلي  مؤرخلة فقلج كانلت ،و ىحه إللى وزارة الخارجيلةوقام بإرفاقيا مع رسالت ،وصلتو مؤخخاي 

 ،دون تػقلف ،: أن أ سلج تسلخ يعسلل مشلح تػدتلو ملغ ألسانيلا، وجاء فييام27/1/1938
وقلج أولللغ الح ػملة اليسشيللة  .وخاصللة األسللحة ،زلائع األلسانيلةبلشذلخ الجتايلة لرللالح ال

إذا  ،ملة اليسشيلةليتفلق ملع الح ػ  ،بحن  خكة رايلغ ميتلال سلػف تبعلث مشلجوباي إللى الليسغ
وتللاري   ،وأنللو وفقللاي لخسللالة  للخكة رايللغ ميتللال .وانللت الح ػمللة تخغللب فللي  للخاء أسلللحة

ة أن ثسلللغ الصل يلللة اليقلللل تلللغ فلللي  الللل ،سلللػف تبعلللث الذلللخكة مشلللجوباي  ،م22/5/1937
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أمللا إذا زاد ثسللغ الصل يللة  .وسللػف ي للػن السشللجوب ميشللج سللاي  .ة جشيللو اسللتخليشيخسللذ مئلل
ي الحالتيغ سليبقى السشلجوب فلي وف .فدػف تبعث خ يخاي  ،وتغ خسذ وسبعيغ ألف جشي

وأولللج السدجلللاجي أن  .وسلللتتحسل الذلللخكة نفقاتلللو فلللي الحاللللة الثانيلللة . للليخالللليسغ ثالثلللة أ
تلي . وربسلا ي للغ ثسلغ الصليلة مئالح ػمة اليسشية تخغب في  خاء أسلحة مزادة للصيلخان

مللغ مجسللل  ،%3جره وفللي ىللحه الحالللة يخجللػ إتصللاء تخفلليس فللي الدللعخ قلل .ألللف جشيللو
قللج ُقللجمت مللغ جيللات إيصاليللة وفخندللية  ،نتبللاه إلللى أن ىشللاك تخوضللاي . ويلفللت اإلالقيسللة

ولكشو لحبو أللسانيا استصاع أن  .لتػريج أسلحة إلى اليسغ ،وبخيصانية وبلجي ية وسػيجية
وأنو كلان  .ويذيخ إلى أن ولي العيج أ سج يقف إلى جانب ألسانيا .يفذل ىحه العخوض

ويخجلللػ السدجلللاجي أن   أي مػقلللف السدجلللاجي   الػ يلللج اللللحي دتلللع مػقفلللو الذلللخز 
 .أسلعار مخفزلة تقلجيعوكللى  ،إللى إرسلال مشلجوىا ،رايلغ ميتلال ،تدارع الذخكة األلسانيلة

سللػف يشفللق الجللدء  ،مللغ القيسللة كعسػلللة %3ويللحكخ أن الذللخكة قللج خررللت لللو ندللبة 
إذا  ،رغع ذللظ سلي ػن سلعيجاي جلجاي ولكشو  .ولغ يبقى لو سػى الجدء اليديخ ،األو خ مشيا

 .1استصاع أن يقجم ىحه الخجمة ل لجه

: ، جاء فيياقترادارة الخارجية رسالة إلى وزارة اإلوجيت وز  م25/2/1938وفي 
بللحن  للخكة تسللخ  ،أن البعثللة الجولػماسللية األلسانيللة فللي القللاىخة قللج أوليللت وزارة الخارجيللة

اترلللللت بذللللخكة رايللللغ ميتللللال وػرسلللله  قللللج ،فللللي الحجيللللجة ،سللللليسان السدجللللاجي اليسشيللللة
Reinmetall- Borsig، وأن  خكة رايغ ميتال  .مغ أجل تػريج أسلحة لدلصان اليسغ

بلللحن مفاوضلللات قلللج جلللخت فلللي العلللام  ،وػرسللله قلللج أولللجت ىلللحا الخ لللخ وأتلسلللت الخارجيلللة
ونطخاي لسلا خسدة وتذخيغ ألف جشيو تقخيباي   بس لغ ،لترجيخ مجافع إلى اليسغ ،الساضي

 نخجللػ أن تللػتدوا ترللجيخ، مللغ آثللار سياسللية سللل ية جللجاي،تلللى ىللحا الشللػع مللغ ال يتختللب
 للػل ىللحا  ،وػرسلله بللحن ترللخف الشطللخ تللغ متابعللة السفاوضللات  رايللغ ميتللال  لذللخكة

                                                           
Ebd., S.121.Dat.27.1.38. -   
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وأرفقللت الخارجيللة وخسللالتيا ىللحه مقتصفللات مللغ رسللالة  .1مللع الذللخكة اليسشيللة  ،السػضللػع
وذللظ لتصللع تلييلا وزارة  ،سلاني بالقلاىخةإللى الدلفيخ األل ،أ سج تسخ السدجاجي األخيلخة

 وزارة الحللخبقامللت وزارة الخارجيللة بإرسلال ندللختيغ مللغ رسلالتيا ىللحه إلللى . و 2االقترلاد
 .، للعلعوكلى البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة

 ،مغ مػضلػع ترلجيخ األسللحة إللى الليسغ ،ورغع مػقف وزارة الخارجية األلسانية
فقلج كتلب الدلفيخ األلسلاني فلي القلاىخة  ،تللى الجيلات ذات العالقلةوتعسيع ىحا السػقلف 

ذكخ فييا: أن أ سج تسخ السدجاجي  ،م25/3/1938وتاري   ،رسالة إلى وزارة الخارجية
ة رايللغ ميتللال قللج بعثللت إليللو   أي إلللى حن  للخكبلل أخ للخه فييللا ،قللج كتللب لللو رسللالة أخللخى 

مقللجاره  ،صللاء تخفلليس فللي األسللعار، أ للعختو فييللا بسػافقتيللا تللى إتالسدجلاجي   وختيللة
وأضاف الدفيخ أن السدجاجي يعتقج بحن ذلظ  .مغ مجسل تيسة األسلحة السصلػبة ،3%

غ الدفيخ الدلعي للجى  لخكة رايلغ ولحا فيػ يخجػ م .قج تع بفزل مداتي الدفيخ نفدو
مللغ أجللل سللختة إرسللال مشللجوب مللغ ق ليللا إلللى اللليسغ، للتفللاوض مللع الح ػمللة  ،الميتلل

 :، ويؤكج السدجاجي بحنو ػل األسلحة السصلػبة ،اليسشية

 الوج أن يحسل السشجوب معو تفػيزاي باللية العخبية معس جاي مغ الح ػمة األلسانية 
 .3 تى يتع اإلتفاق تلى  أساس متيغ 

 ، تخجػقترادت وزارة الخارجية رسالة أخخى إلى وزارة اإلوجي م7/4/1938وفي 
وػرسله ، تسلا إذا كانلت قلج   للجى  لخكة رايلغ ميتلال  بحن تدتفدخ وزارة اإلقتراد فييا

يللللا بللللحن تػقللللف يوأن تؤكللللج تل ،التللللي أ للللار إلييللللا الدللللفيخ فللللي رسللللالتو ،بعثللللت ال خقللللة

                                                           
Ebd.، S.122،Dat.25.2.38.   -
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رسللت الخارجيلة . وأفلي الحجيلجة ،مفاوضاتيا مع  خكة تسخ سليسان السدجلاجي اليسشيلة
 .1للعلع وزارة الحخبندخة مغ ىحه الخسالة إلى 

، الدفيخ األلساني في القاىخة رسالة إلى وزارة الخارجيةكتب  م16/6/1938وفي 
، كتللب إليللو مجللجداي  ،مللغ الحجيللجة ،أ سللج تسللخ السدجلاجي ،: أن التللاجخ اليسشلليذكلخ فييللا

وأنللو يحمللل فللي أن تخسللل ىللحه الذللخكة  .اليللدال يشتطللخ الللخد مللغ  للخكة رايللغ ميتللالبحنللو  
ألنللو  ، للث مللع الح ػمللة اليسشيللةوقللج تػقللف افن تللغ التبا .األلسانيللة مشللجوباي إلللى اللليسغ

 وذكخ أيزاي  .ال يدتصيع أن يصخح أي  ىء ججيج ،دون وجػد مشجوب للذخكة األلسانية
. وكذا كانللت ألسانيللا  اليللاي ليدللت فللي وضللع %1إلللى  %3أنللو قللج خفللس تسػلتللو مللغ 

 لقلج رفلس .وجيللة تشيلا ،مػاد أخخى  السػاد السصلػبة، فإنو يس غ تػريج يس شيا مغ تػريج
ألنلو يلخى أن األسللحة  ،التعاملل ملع الذلخكات األجش يلة ، تلى افن السدجاجي     أي

فلإن تليلو  ،وفي  الة قلجوم مشلجوب للذلخكة األلسانيلة إللى الليسغ .األلسانية ىي األفزل
 تللى يللتس غ مللغ الحرللػل لللو تلللى مػافقللة مللغ  ،برللػرة مدللبقة ،أن ي ليللو وللحلظ وختيللاي 

 ،دون شائلل ،و  تى يتجشب استسخار السخاسالت. ويزيف الدفيخ بحن2الح ػمة اليسشية 
فقلج اوتفلى بلإبال  السدجلاجي  ،و تى ال يػلج لجى السدجاجي آماالي غيخ مس شلة التحقيلق

 .3وػصػل رسالتو

اليلللة إللللى وزيلللخ بعلللث تسلللخ سلللليسان السدجلللاجي الخسلللالة الت م20/6/1938وفلللي 
 :الخارجية األلساني

   معالي وزيخ الخارجية ، وخليغ

                                                           
Ebd.،S.125،Dat.7.4.38. -  
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الي نحلللب ب لللل تػاضلللع أن نع لللخ لكلللع تلللغ ملللجى ا تخامشلللا و  شلللا صلللا ب السعللل
 بدل ب وكنسلا ،وىلحا لليذ ملغ مشصللق الكدلب اللجنيػي  .أللسانيا ولقائلجىا و لع يا العطليع

مللغ أجللل  ،ويعسللل بجللج ،بللحن األلسللان  للعب مخلللز وتللادل ونذلليط ،إ داسللشا العسيللق
ت لخ وىلػ  لعػر يع ،لالتي يذعخ تجاىيا بقجر ك يلخ ملغ التقلجيخ واإلجلال ،ازدىار بالده

 .ديشاي تلى كل  عب ذي ضسيخ  ي

ملغ إ لجى و لجات سلالح البحخيلة  ،لقج زارنا خالل الح ع التخكي ضلباو وش يلب
Amdenأمللللجيغ  ،األلسللللاني

مللللغ خللللجمات  ،وقسشللللا بعسللللل الللللالزم تجللللاه ذلللللظ الفخيللللق ،1
 ،وفللي ضلل   ػمتشللا الحاليلة مازلشللا نقللجم .إلللى أن وصلل إلللى القدلصشصيشية ،ومدلاتجات

، ب لل  لخف التلي يحتلاج إلييلا أي ألسلاني زائلخ لبالدنلا ،كل الخلجمات ،وسا كشا مغ ق ل
 .وكخالص

، وزوجتلللللو Weissالدللللليج فلللللايذ  ،وللللللجى وصلللللػل الدلللللفيخ األلسلللللاني فلللللي الحبذلللللة
في ويػتشا  ،وقجمشا ليع كل مطاىخ التكخيع واإل تفاء ،قسشا باستقباليع جسيعاي  ،ومخافقييسا

إنشلا نقلجر الذلعب  .إللى أن غلادروا اللبالد ،وتقلجيخ الجسيلع وكانػا محلل  فلاوة .الخاصة
انيا برلػرة دائسلة ومدلتسخة التي يقلجم ،للسداتجات الك خى  ،األلساني والح ػمة األلسانية

 .للجسيع

 للامالي معللو  مللغ ألسانيللا، الدلليج ىللخمغ كللخنذ، ،وفللي العللام الساضللي وصللل إليشللا
مػقلع ملغ ملجيخ  لخكة أوجدلت  ،يسترخيحاي مغ وزارة الخارجية األلسانية وخصاب تفػ 

 ،ولجى ميادرتو إللى صلشعاء ،ولجى وصػلو قسشا وتقجيع الزافة في ويتشا .ميشد السحتخم
تفلاق ويشللو وبليغ ملي شللا . وقللج تلع اإلوششللا أ سلج تسلخأرفقشلا معلو إ ،لديلارة ملي شلا السح للػب
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ن يللتع سللجاد وقللج ا للتخشت اإلتفاتيللة أ .تلللفاتية محللجدة ولليغ الصللخفيغ. وتللع تػتيللع االسعطللع
د البلاقي تشلج وصلػل البزلائع ميشلاء الحجيلجة ،% مغ القيسة تشلج الذلحغ25 وقلج  .وُيدلج 

ليحزلللخ وشفدلللو تسليلللة  ،وافلللق الدللليج كلللخنذ أيزلللاي تللللى سلللفخ إوششلللا وخفقتلللو إللللى ألسانيلللا
 للي اي  ،تشلج ميادرتلو الحجيلجة ،وقسشللا وتدلليع إوششلا .ويقلػم وتدلليع الذليظ للذلخكة ،الذلحغ

، % مغ ثسغ البزاتة25ثل ذلظ الذيظ ويس ، لشجن.يالتلي ىشكي و خكاهباسع الدادة ج
وىػ الس لغ الحي سلسشاه نقجاي  ،مخرػماي مشو م لغ سبعة وثسانيغ جشييا استخليشاي ونرف

، نقلجاي  للو ىحا إضلافة إللى اثشليغ وأربعليغ جشييلاي اسلتخليشياي ونرلف، سللست .للديج كخنذ
نقلللجاي ىلللػ مئلللة  الدللليج كلللخنذ إجسلللالي ماتدللللسووبالتلللالي ي لللػن  مقاولللل سلللشج وقلللع تليلللو.
وللع يجلج إوششلا أماملو ملغ  لل  .إللى ولخليغ ىلخب وولجى وصػل .وثالثيغ جشيياي استخليشياي 
وتشللجما شلللب مشللو الػفللاء  . وبعللج تذللخة أيللام ضيللخ الدلليج كللخنذ.إال  الللحىاب إلللى فشللجق

وقللج قسشللا وتقللجيع  .خللخمللغ وقللت إلللى آ ،ساشللل، وبتشفيللح اإلتفاتيللة، أخللح يبالتداماتلو الساليللة
أو مللغ  ،ولل التقلاريخ إلللى معلالي ع وكلللى الدللصات األلسانيللة فلي وللخليغ، سلػاءي ت للخ إوششلا
كسللا أن  .خللالل  للخكتشا ىشللا فللي اللليسغ. وخالصللة األمللخ إن إوششللا قللج تللاد صللفخ اليللجيغ

التلي أىلجرت، قلج  ،التي وحلشاىا للحرػل تلى مصال شا والحفا، تلى مرلالحشا ،جيػدنا
الللحي دفعشللاه  ،وتليللو فإنشللا نلللتسذ مللغ معللالي ع أن التحخمػنللا مللغ الس لللغ .جىذى للت سلل

وششا خالل إقامتو ، التي صخفيا اأما م لغ الخسذ مئة جشيو استخليشي .نقجاي للديج كخنذ
إن كلللان بإم لللان الح ػملللة األلسانيلللة الػفيلللة أن تللللدم  لللخكة  ،فإنشلللا نشا لللجكع ،فلللي ألسانيلللا

بدلللل ب  ،تللللغ الخدللللائخ التللللي تك للللجناىا ،لالزمللللة لشللللاأوجدللللت ميشللللد وللللجفع التعػيزللللات ا
وفللي جسيللع األ للػال فللإن تقللجيخكع للسػقللف  .الخجتللة التللي مارسللتيا تليشللا ىللحه الذللخكة

 سي ػن محل تقجيخنا وا تخامشا.

إنشا نخجػ أن النحخم مغ  قػقشا مغ ق ل الح ػمة األلسانية العادلة الػفيلة والقائلج 
 األلساني ومعالي ع.
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 لسصيعيغ لكع.سشطل الخجام ا
 .1اليسغ   تسخ سليسان السدجاجي وأوالده ، الحجيجة 

 ،وتشفيح اإلتفاتية 2في أن تلتدم  خكة أوجدت ميشد ،ى حا فقج السدجاجي كل أمل
واقتشلع بلحن الح ػملة األلسانيلة غيلخ مدلتعجة للتلجخل  ،خميلا باسلسيا ىلخمغ كلخنذوالتي أ

وبيللحه  .كسللا رأيشللا ،الذللخكة تسامللاي  وللل لقللج ت شللت مػقللف ،والزلليط تلللى الذللخكة السللحكػرة
م، قللج أُغلللق 1937تللام  ،التللي ُأوخمللت تلللى الللػرق  ،الرللػرة ي للػن ملللف صللفقة األسلللحة

 ،فللي نيايللة األمللخ ،وأضللحت السدللحلة ،كسللا ضللغ بعللس الكتللاب ،دون أن ُتشفللح الرللفقة
 ،التلي لحقلت بذلخكة السدجلاجي ،وتعلػيس الخدلائخ ،اللحي ُأنفلق ،مدحلة إسلتعادة السلال

    .لفا لةىحه العسلية ا بد ب

 :إسخائيل صبيخي    ج
مللغ ولليغ  خرلليات  ،إضللافة إلللى أىللع ثللالث  خرلليات  طيللت باىتسللام الػثللائق

وىللللي زكللللي كللللخام والسدجللللاجي وىللللخمغ كللللخنذ، ىشللللاك  ،وثيللللخة ا للللتيلت وتجللللارة الدللللالح
مثللللل  ،وردت أسللللساؤىا فللللي بعللللس السخاسللللالت والتقللللاريخ ، خرلللليات ت للللجو أقللللل أىسيللللة

ا لتيل كسلا ي لجو باسلتيخاد  ،وىلػ تلاجخ يسشلي ييلػدي الجيانلو ،صل يخي  خرية إسخائيل 
، مسثللل  للخكة ويشللي  لل يخو األلسانيللة /وتػمللاس ويخىػفػسلل ي ،وترللجيخ بزللائع مختلفللة

 لللار إللللى ذللللظ ، كسلللا أوللللع يلتلللدم ويسلللا ،تفلللاقيتيغ لتػريلللج أسللللحة إللللى الللليسغاللللحي وق لللع ا
. ومغ ىلحه 3كخنذالسػجية إلى  في دتػتو يحيواإلمام  ،في إ جى رسائلو ،السدجاجي

غائسللة و الللحي التسللجنا الػثللائق سللػى بفكللخة تللاوخة  ،الذخرلليات أيزللاي نديللو مؤيللج العطللع
إلللى نذللاشيع فللي رسللائلو الللحيغ أ للار زكللي كللخام  ،وأوشللاء اإلمللام ،تللغ ا للتيالو بالتجللارة

                                                           
A.A.Abt.W.، Akten،Z.St.A.،Kriegsgerate، Jemen.Bd.1.S.131-135،،Dat.20.6.38 - 
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2
اٌكٌٚح تّك٠ٕح ظٛذا، اذٙمػ ٌٕما أْ ِٓ ـالي إٚالػٕا ػٍٝ تؼٗ اٌٛشائك اٌفأح تّهوح أٚظٍد ١ِٕى فٟ أن١ِف  - 

٘مٖ اٌّهوح وأد ذؼمأٟ فمٟ ٘ممٖ األشٕماء ِمٓ أٚ٘ماع ِا١ٌمح ٌم١لح أقخ إٌمٝ ٌمؽة ٌمعٍٙا اٌرعمانٞ، تطٍمة ِٕٙما 
  .St. A. G. Amtsgericht, Suhg, 506َ. ٚتٙما أرٙٝ ٚظٛق ٘مٖ اٌّهوح. أٔظه: 14/3/1938ِؤنؾ فٟ 

3
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 سػى ورود أسسائيا ،التسجنا الػثائق تشيا بحية معلػمات ،. و خريات أخخى 1التجاري 
في سياق الحجيث العام تغ الشذاو التجاري والتشافذ  ،في ىحه الخسالة أو تلظ ،تخضاي 

نجريو بابا دوبػبػلػس و خودر ، مثل أالسرجرة للدالح ،ويغ الذخكات وال لجان السختلفة
 ل .إوجخيسارد ...

ىلي  خرلية  ،وثخىلا  طلاي  ملغ اللحكخ فلي الػثلائقولعل أىع ىلحه الذخرليات وأ
ن نلقلي مديلجاي . وسلشحاول ىشلا أسسو في أوثلخ ملغ مػضلعوقج أوردنا ا .إسخائيل ص يخي 

 مغ الزػء تلى نذاشو التجاري.

ػا لللج ملللغ ، كم19/4/1936السؤرخلللة فلللي  ،فقلللج ورد ذكلللخه فلللي رسلللالة زكلللي كلللخام
ق   ار زكي كخام كسا سل   يث أأي لشذاو زكي كخام   السشافديغ الخئيدييغ لشذاشو 

أوتللدت فيللو والللجة أصلليخ أوشللاء اإلمللام إلللى  ،ولللغ  للجاي أن لعللب األشفللال قللج  ،أن ذكخنللا
 للار إللى أن صلل يخي يعسللل . كسللا ألذللخاء ملجافع قجيسللة رخيرللة اللثسغ ،صل يخي بالدللفخ

. ومللػريذ مجشللػس ىللحا كللان صللا ب 2ىللػ مللػريذ مجشللػس ،مللع ييللػدي فللي ىللام ػرج
 .، ىي  خكة مػريذ مجشػسسسو، تحسل ا خكة

تلي كتلب ال ،ولكغ ليذ في الفتلخة .سانياوتتحجث الػثائق تغ سفخ ص يخي إلى أل
ففي رسلالة ملغ  لخكة  .(1938فييا زكي كخام رسالتو ىحه. ول بعج ذلظ بعاميغ )أوخيل 

، وتلللللللاري  إللللللللى السجسػتلللللللة الرلللللللشاىية األلسانيلللللللة ،ملللللللغ ىلللللللام ػرج ،ملللللللػريذ مجشلللللللػس
قللج  ،التللي يػجللج مشللجوبيا  اليللاي فللي ىللام ػرج ،: أن الح ػمللة اليسشيللة، وردم30/4/1938
بسللا إذا  ،وتخجللػ الذللخكة مللغ السجسػتللة الرللشاىية أن ت لييللا . للت  للخاء قشاوللل يجويللةشل

 .3وان باإلم ان تل ية ىحا الصلب
                                                           

1
 ِٚا تؼك٘ا ِٓ ٘ما اٌثؽس . 148ْ  أظه - 
2-  

 ِٚا تؼك٘ا ِٓ ٘ما اٌثؽس. 155أظه ْ  
A.A.Abt.W.، Akten،Z.St.A.،Kriegsgerate، Jemen.Bd.1.S. .128-129،Dat.30.4.38 -   

3
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، م30/4/1938 ،تحسلللل نفلللذ التللللاري  ،وفلللي رسلللالة أخللللخى ملللغ الذلللخكة نفدلللليا
، ورد: أن مشجوب الح ػمة اليسشية قج سحل تغ ومػجية أيزاي إلى السجسػتة الرشاىية

مللع، مللع ذخائخىللا وأن الذللخكة تخجللػ مللغ  7492مللغ نللػع مللػزر ىيللار  ،وشللادق تدلل خية
ىللل مللغ السدللسػح بللو تل يللة ىللحه الصل يللةن وىللل تدللتصيع  ،السجسػتللة الرللشاىية إبالغيللا

 .1أن تتػلى تجييدىا  Steyr- Werkeمرانع  تيخ 

قترلللاد الرللشاىية األلسانيلللة إللللى وزارة اإلوجيلللت السجسػتلللة  ،م2/5/1938وفللي 
 فلللللي تلللللاري  ،قترلللللاد قلللللج أصلللللجرتو، كانلللللت وزارة اإلييلللللا إللللللى تػجيلللللوأ لللللارت ف ،رسلللللالة

يقزللللي بخزللللػع جسيلللللع تسليللللات ويلللللع األجيللللدة العدللللل خية إلللللى الللللليسغ  ،م9/4/1938
التللي ُأوليللت  ،وتدللاءلت تسللا إذا كللان مللغ السدللسػح بللو تل يللة الصل يللات .إل للخاف الللػزارة

 .ن2ويا مغ ق ل  خكة مػريذ مجشػس أم ال

إلللى السجسػتللة خكة مللػريذ مجشللػس مجللجداي رسللالة بعثللت  لل ،م5/5/1938وفللي 
وي للجو   قللجمت إلييللا مللغ داخللل ألسانيللا  ،: أنيللا قللج تلقللت شل يللةالرللشاىية، ذكللخت فييللا

وثللالث مئلللة شلقلللة  98، مػديلللل وترلللجيخ ثالثللة آالف وشجتيلللة  أنيللا ملللغ صلل يخي نفدلللو 
ُيدلسح فيلل  .ةوأن الذخكة للجييا الخغبلة فلي تل يلة ىلحه الصل يل .، إلى اليسغمع7,92ىيار 

 .3حلظو ليا

رة كت للللللت السجسػتللللللة الرلللللشاىية األلسانيللللللة رسللللللالة إلللللللى وزا ،م6/5/1938 وفلللللي
: بللحن  للخكة مللػريذ مجشللػس قللج أفللادت بللحن مشللجوب الح ػمللة اإلقترللاد أخ ختيللا فييللا

فتخض أنو ، والحي يُ مغ صشعاء ،ىػ إسخائيل ص يخي  ،الحي جخى الحجيث تشو ،اليسشية
تسلت  ،وىلػ يحسلل تفػيزلاي ملغ الح ػملة اليسشيلة .ية األلسانيةمعخوف لجى وزارة الخارج

                                                           
Ebd., S. 128،Dat.30.4.38 -  
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ذلخكة ملػريذ مجشللػس فيلل يس لغ الدللساح ل .مللغ ق لل جامعلة ىللام ػرج ،تخجستلو رسلسياي 
 .1نوتقجيع تخوض لو

، وخسللللالة مؤرخللللة فللللي قترللللاد وللللجورىا إلللللى وزارة الخارجيللللةوقللللج تػجيللللت وزارة اإل
التللي  ،لة الدللساح وتل يللة الصل يللاتمدللح، فللي ، راجيللة إبالغيللا وللخأي الخارجيللةم19/5/1938

 .2وردت في رسائل  خكة مػريذ مجشػس

، جللللاء قترللللاد وخسللللالةارجيللللة تلللللى وزارة اإلردت وزارة الخ ،م18/5/1938وفللللي 
، مللللغ  يللللث :  إن ترللللجيخ السللللػاد العدلللل خية إلللللى اللللليسغ أمللللخ غيللللخ مخغللللػب فيللللوفييللللا

سخائيل ص يخي إلى إيسة م ،كسا ي جو ،وى حا انتيت .3وذلظ ألسباب سياسية  ،ساساأل
 .فذل مغ ق لو تسخ سليسان السدجاجيكسا  ،الفذل

 إستسخار مؾقف الحكؾمة األلسانية الستحفظ، تجاه ترجيخ األسلحة إلى اليسؽ:  د 
إنتيللت ميسللة إسللخائيل صلل يخي بالفذللل، بعللج أن  للجدت وزارة الخارجيللة األلسانيللة 

ى الللليسغ. وقلللج اسلللتسخ ىلللحا مػقلللف الح ػملللة الخسلللسي، ملللغ مدلللحلة ترلللجيخ األسللللحة إلللل
السػقللف، وانتيللت الفتللخة مػضللع دراسللتشا، دون أن يصللخأ تليللو أي تيييللخ، رغللع محللاوالت 

 الجانب اليسشي، ورغع رغبة الذخكات والسرانع األلسانية، كسا سشخى.

إللللللى وزارة  ،4ملللللغ صلللللشعاء ،بعلللللث اللللللجكتػر جخوبلللللا وختيلللللة م14/2/1939ففلللللي 
بحنللو يذللعخ  ،فللي  للجيث شػيللل ،السلللظ اليللػم إلللي   أسللخ  ، جللاء فييللا:  الخارجيللة األلسانيللة
للليذ سللػى  ،وأن تطللاىخ ال خيصللانييغ بالرللجاقة ،مللغ ق للل وخيصانيللا ،بللالتصػيق والتيجيللج

ويخجللػ أن  .بحنلو سليقف تلللى الحيلاد ،وىلػ يعللج ألسانيلا فلي  الللة نذلػب  للخب .أواذيلب
                                                           

Ebd.، S. 129، Dat. 6.5.38 -  
1

  
 

   
Ebd.،127، Dat. 10.5.38 -  

2
    

Ebd.، S. 130، Dat. 18.5.38 -  
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يخجلػ تدويلجه كسلا  .تجلاه أيلة ضليػو خارجيلة ،يحرل مغ السانيلا تللى اللجتع السعشلػي 
وألحللق جخوبللا وخقيتللو  .1وأنللو سيخرللز جللدءاي مشيللا للفلدللصيشييغ  .بحثسانيللا ،باألسلللحة

صلحح فييلا ملاورد فلي ال ختيلة  ،م14/2/1939 ،تحسلل نفلذ التلاري  ،ىحه و ختية أخخى 
إن السلللللظ لللللع يقللللل دء مللللغ األسلللللحة للفلدللللصيشييغ بقػلللللو:  للللػل تخرلللليز جلللل ،الدللللابقة
 .2لكشو لسح وحلظ تلسيحاي ة سػف يعصى للفلدصيشييغ، مغ األسلحبحن جدءاي  ،صخا ة

، قترللاد األلسانيللة رسللالة إلللى وزارة الخارجيللةبعثللت وزارة اإل م17/2/1939وفللي 
 -Firma Deutsche Waffenسلحة والحخائخ تخ خىا فييا: بحن الذخكة األلسانية ل 

Und Munitions Fabrike A. G   يار ى ،تخغب في ترجيخ خسدة مالييغ شلقة 
ملللغ أجلللل  ،. وأن  لللخكة ىلللاندن سلللتقػم بالتللللفاوضإللللى الللليسغ S.Sوشلقلللات  ،ملللع 7492

 .3تحػل دون إتسام ىحه العسليةن ،فيل التدال ىشاك تحفطات سياسية .ذلظ

وجيت السجسػتة الرشاىية األلسانيلة رسلالة  ،م17/2/1939 ،وفي نفذ التاري 
 ،لذلللخكة األلسانيلللة ل سللللحة واللللحخائختخ خىلللا فييلللا بلللحن ا ،إللللى وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة

يفكلللخون فلللي تجييلللد  ، لللخكة ىلللاندن  ،وكلللحا مرلللانع ملللػزر، َتْ لللخ وكللليليع فلللي ىلللام ػرج
وخسدللة ماليلليغ شلقللة  مللع 7492شل يللة لللليسغ، قللجرىا خسدللة آالف وشجتيللة مللػزر ىيللار 

 ،وأن صللا ب  للخكة ىللاندن فللي شخيقللو إلللى الللليسغ ،.S.Sوشلقللات  ،مللغ نفللذ ال يللار
فيل ىشلاك ثسلة أسلباب تحلػل دون ترلجيخ أسللحة إللى  .ىحا السػضػع  ػل ،للتفاوض

 .4 اليسغن

                                                           
A.A.Abt.W.، Akten،Z.St.A.،Kriegsgerate، Jemen.Bd.1.S. 139،Dat.14.2.39. -   
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وتػتيلللللع  ،ُقلللللجمت مال طلللللات داخليلللللة فلللللي وزارة الخارجيلللللة ،م23/2/1939وفلللللي 
V.Hentig، إن ، مللللايليبالشدللللبة لسػضللللػع ترللللجيخ أسلللللحة إلللللى اللللليسغ ،جللللاء فييللللا  :

جلاءت  ا الليسغ  تلى افنود ويلواألسللحة التلي زُ  .إيصاليا تلعب فلي الليسغ اللجور األول
التللي تتػغللل فللي  ،ىلع وخيصانيللا ،وفقللاي للػاقللع الللخاىغ  اليلاي،وخرللػم اللليسغ  .1ملغ إيصاليللا
التلللي تجعلشلللا النلللخى ملللغ  ،فاألسلللباب إذاي  .ولللغ سلللعػد، والسللللظ ت لللج العديلللد  زلللخمػت

، فلي والليسغ يلجفع نقلجاي  .غيخ واردة بالشدبة لليسغ ،الح سة ترجيخ أسلحة إلى الدعػدية
ملغ اللثسغ. وملادام األملخ يتعللق بعسلل  %20وغ سعػد اليخيلج أن يلجفع سلػى غ أن ا ي

تحللػل  ،وللليذ ىشللاك أيللة مػانللع سياسللية ،صلل بة ، نحرللل مللغ ورائللو تلللى تسلللةتجلاري 
 .2فإنو اليػجج في رأيي س ب يسشع ويع أسلحة لليسغ  ،دون ذلظ

فلإن مػقلف  ،يلةجتيلادي فلي وزارة الخارجيلة األلسانوجػد مثل ىلحا اللخأي اإلورغع 
، أولللللجت بلللللحن للللللجييا تحفطلللللات م20/3/1939وتلللللاري   ،ففلللللي ردىلللللا .اللللللػزارة للللللع يتييلللللخ

غ. وليلحا فإنيلا تخجلػ تجاه مدحلة ترجيخ أسلحة إلى كل مغ الدعػدية والليس ،وتخػفات
سلحة والحخائخ بإيقاف مفاوضلاتيا اللجائخة مغ وزارة اإلقتراد إبال  الذخكة األلسانية ل 

  أي الخارجية   وسػف تخسل  ،بصخيقة مشاسبة ودون شخح األسبابوذلظ  ،مع اليسغ
التلي كانلت قلج وجيلت نفلذ  ،ندخة مغ ىحه الخسالة إلى السجسػتة الرشاىية األلسانية

 .3الدؤال

: ، ذكخت فييابعثت  خكة ىاندن رسالة إلى وزارة الخارجية ،م31/3/1939وفي 
. 4تحلجث ملع وزيلخ الجاخليلة اليسشلي قلج ،الحي سافخ إلى الليسغ ،أن الديج ىايشذ ىاندن 

وتخى  .ة اليسغ في  خاء دبابات ومجافع ألسانية مدتعسلةوأن الػزيخ قج ت خ لو تغ رغب
                                                           

1
 ٘مٖ اٌّؼٍِٛح غ١ه قل١مح. فمك اٌرٛنقخ ا١ٌّٓ أٌٍؽح ِٓ تٍكاْ ػك٠كج ِٓ ت١ٕٙا إ٠طا١ٌا.   -

A.A.Abt.W.، Akten،Z.St.A.،Kriegsgerate، Jemen.Bd.1.S. 144 - 143    ، Dat.23.2. 39 -  
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Ebd., S. 145  ، Dat.20.3. 39. -  
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الخارجيلللللة ملللللغ وزارة راجيلللللة أن تصللللللب وزارة  . لللللخكة ىلللللاندن اإلسلللللتجابة ليلللللحه الخغبلللللة
 لتشفيلللح ،ة تلللغ األسللللحة السدلللتعسلةسدلللؤولقترلللاد إصلللجار تػجيياتيلللا إللللى الجيلللات الاإل

وسلػف  .ملغ اللجبابات والسلجافع ،ذلظ. فقج تكػن ىشاك رغبة في ويع السلػديالت العتيقلة
كسللا أن اليسشيلليغ  .أو بالخيللال الفزللي ،إمللا مقايزللة بدلللع يسشيللة ،يللجفع اللليسغ ثسللغ ذلللظ

يصل ػن لجيذليع أيزلاي بلاروداي أسلػداي وبلاروداي أويزلاي وألسشيلػم وزمدميلات ميجانيلة وأقشعلة 
أن رد ىللايشذ ىللاندن  ،وتزلليف الخسللالة .ليللازات وسلليارات جيللب و للا شاتوقايللة مللغ ا

. ومع ذللظ فلإن الذلخكة قلج رغ لت فلي أن تزلع وزارة ى وزيخ الجاخلية كان رداي سل ياي تل
 .1الخارجية في صػرة ما جث

 ،بعثللللت  للللخكة ىللللاندن رسلللالة أخللللخى إلللللى وزارة الخارجيللللة م19/10/1939وفلللي 
قلللج سلللحلت الذلللخكة تلللغ إم انيلللة تدويلللج ألسانيلللا للللليسغ  : أن الح ػملللة اليسشيلللةذكللخت فييلللا

 ،وأن الذلخكة .وأرسللت إلييلا قائسلة باألسللحة السصلػبلة ،مسلا غشستلو ملغ وػلشلجا ،بحسلحة
 .قلج قاملت وتػجيلو ىلحا الدلؤال إللى القيلادة العليلا لقلػات اللجفاع األلسانيلة ،تػخياي للدلختة

تلساي بلحن الليسغ سليجفع  .تلى الدؤال وتخجػ الذخكة مغ وزارة الخارجية التكخم باإلجابة
 .2مارياتيخيدا ،ثسغ األسلحة بالخيال الفزي

 ،إللى القيلادة العليلا لقلػات اللجفاع ،وجورىا ،وقج وجيت وزارة الخارجية ىحا الدؤال
م19/1/1940في رسالة وتاري  

 3. 

: بلحن القيلادة رجيلةردت القيادة العليلا لقلػات اللجفاع تللى الخا 29/1/1940وفي 
 ،بلحن األجيلدة ، ، بعج التذاور مع وزارة اإلقترلادج أجاوت تلى  خكة ىاندن في  يشوق

  .1التي أخحت مغ وػلشجا ليدت لل يع 
                                                           

Ebd.، S.147، Dat. 31.3.39. -  
1
    

Ebd.، S.151. Dat. 19.1.40. -  
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تلغ  ،التلي وليغ أيلجيشا ،تتػقف الػثائق وبيحا الخد مغ القيادة العليا لقػات الجفاع،
 . الحجيث  ػل مػضػع األسلحة

 ضللل ة األلسانيللة مللغ ىللحا السػضللػعالسػقللف الخسللسي للح ػملل وى للحا يت لليغ لشللا أن
السجتػملة وخغبلة واسلتعجاد الذلخكات  ،رغع كل السحاوالت اليسشيلة ،لع يتييخ ثاوتاي، مػقفاي 

وملللع أن مػقلللف السسلللاألة والسخاتلللاة  .لتدلللػيق األسللللحة إللللى الللليسغ ،والسرلللانع األلسانيلللة
  انيلة سياسلة الجوللة األلساللحي شبلع  ،والحخص تللى تجشلب إغزلاب اللجول األوروبيلة

وػصلػل  ،قلج تييلخ ،بعلج ىديستيلا فلي الحلخب العالسيلة األوللى  وسا لسدلشا فلي الػثلائق 
فإن الدياسة األلسانية تجاه اليسغ  ،كسا س ق أن ذكخنا ،أدولف ىتلخ و دبو إلى الدلصة

سللحة ، في مػضػع ترجيخ األويسثل مػقف الح ػمة األلسانية .يخاي ملسػساي يلع تذيج تي
رغللع  ،ومللع أنشللا ندللتصيع أن نخجللع اسللتسخار ىللحا السػقللف . تلللى ذلللظدللليالي  ،إلللى اللليسغ

قللج ركللد ىسللو تلللى  ، إلللى أن ىتلللخمللاشخأ تلللى الدياسللة الخارجيللة األلسانيللة مللغ تييللخ
 ولع يحتل ولج صييخ كاليسغ أىسية ،باتتباره السجال الحيػي أللسانيا ،السجال األوروبي

ي في و جه لتفدليخ امتشلاع الح ػملة األلسانيلة إال  أن ىحا ال ،تحكخ في الدياسة األلسانية
ولل وكللدام مرلانع األسللحة  ،لليذ ىلحا فحدلب .مدتخجمة لليسغو تغ ويع أسلحة قجيسة 

 .سللللحة إللللى الللليسغ، بعلللجم ترلللجيخ أالعامللللة فلللي مجلللال الترلللجيخ ،والذلللخكات التجاريلللة
تحلػل إللى  اللحي   اإليصلالي، ولعلشا نجج س باي آخخ ليحا السػقلف فلي التقلارب األلسلاني

فللاليسغ كللان يقللع  .ت  للخ تللغ فعاليتللو أثشللاء الحللخب العالسيللة الثانيللة ،تحللالف اسللتخاتيجي
وي لجو أن ألسانيللا كانلت  خيرلة تللى مخاتلاة مرللالح .ضلسغ دائلخة السرلالح اإليصاليلة 

ضلسغ  ،ويلجخل .تلجم اإلقلجام تللى ملايس غ أن يع لخ صلفػ تالقاتيسلاو  ليفتيا إيصاليلا 

                                                                                                                                                    
1
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وقللج  .ترللجيخ أسلللحة إلللى مشللاشق الشفللػذ اإليصاليللة ،العالقللاتمللايس غ أن يع للخ صللفػ 
 .ئل التالية مايعدز ىحا التفديخنجج في الخسا

 ،الرادرة تغ م تلب األخبلار األلسلاني ،ذكخت نذخة األخبار ،م6/6/1937ففي 
قللج نذللخت  ،الرللادرة فللي لشللجن، Sundy Chronickleأن صللحيفة الدللشجي كخوني للل 

وأن ىللللحه  ،لسقاومللللة اإليصللللالييغ ،سلللللحة لدلللل ان الحبذللللةع أ، مفللللاده أن ىتلللللخ ي يللللخ للللخاي 
وملغ ميشلاء الحجيلجة يقلػم  ،األسلحة تدلع مغ ق لل الذلخكات األلسانيلة فلي ميشلاء الحجيلجة

وأنلو قلج تلع ملؤخخاي إدخلال  ،وبيعيلا فلي الحبذلة ،بصلخق سلخية ، يايالسيخبػن العخب وتدخ 
سلللة بسللا تيستللو مئللة ألللف جشيللو مح ،وأن سللفيشة ألسانيللة ،وسيللة مللغ ال شللادق إلللى الحبذللة

 .1في شخيقيا افن إلى الحجيجة ،استخليشي مغ األسلحة

 ،األلسانيلة وزارة الخارجيلة ، أوليت وزارة الحخبم16/6/1937  وفي رسالة وتاري
 .2 ت خر ما نذختو صحيفة الدشجي كخوني ل ،بحنو التلع ليا بحية  حشات مغ األسلحة

فلي رسلالة وتلاري   ،واإلسلتيخاد وزارة الخارجيلة وسا أوليت إدارة تخاخيز الترلجيخ
للع تعلط أي تلخاخيز  م1937 بحنو خلالل تلام    3أ خنا إلييا سابقاي    م21/6/1937

 .4سلحة إلى اليسغ مصلقاي لترجيخ أ

فشججه فلي رسلالة الدلفيخ  ،أما نز الخ خ السشذػر في صحيفة الدشجي كخوني ل
فقللج ذكللخ الدللفيخ فللي  .م9/6/1937وتللاري   ،إلللى وزارة الخارجيللة ،األلسللاني فللي القللاىخة

أن الدللليج  ،نقلللالي تلللغ وكاللللة األىلللخام ،نذلللخت ، أن الرلللحف السحليلللة فلللي مرلللخرسلللالتو
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قللج نذللخ فللي صللحيفة  ،فللي الحجيللجة ، السػجللػد Ladislas Faragoالدسللالس فللاراجػ
 الدشجي كخوني ل مايلي:

كسيلات ك يلخة ملغ  ىتلخ يجتع األ باش تد خياي ومرانع األسلحة األلسانية ت يلع 
 .بػن الديصخة اإليصالية في بالدىعالحيغ يحار  ،ال شادق للسػاششيغ

، صللبح فيللو ىتلللخ ومػسللليشي صللجيقيغ أوثللخ تقاربللاي فللي أوروبللالللحي أففللي الػقللت ا
ويجسلع  .سلحة األلسان تلى تشطيع التعاملل ملع ميخبلي األسللحة العلخبيعسل وكالء األ

ويرللللجرونيا سللللخاي إلللللى بعللللس مشللللاشق  ،نيللللةالعللللخب كسيللللات ك يللللخة مللللغ األسلللللحة األلسا
 للحشة مللغ وشللادق  ،ت للخ البحللخ األ سللخ إلللى الحبذللة ،وقللج كللان آخللخ مللاُىخب .الحبذللة

وىشلاك افن  .ثسشاي ليا استخليشي دفع التجار العخب خسديغ ألف جشيو ،السػزر األلسانية
ليشي ملغ محسللة بسلا تيستلو مئلة أللف جشيلو اسلتخ  ،سفيشة ألسانية في شخيقيلا إللى الحجيلجة

، الس ػنللة مللغ ال شللادق والخ ا للات الخخيرللة الللثسغ ،وقللج ُشل للت ىللحه الذللحشة .األسلللحة
، مللغ ق للل تفللاق تلييلا فللي الحجيلجة. وتلع اإلللحبذللة ملغ ق للل الػسلصاء السرللخييغ شل لت

 .1سلحة األلسانية مسثلي مرانع األ

ىلللحا فللللي رأيشلللا ىللللػ التفدلللليخ السس لللغ لسػقللللف الح ػمللللة األلسانيلللة، مللللغ مػضللللػع 
فلي العيلج  ،إن تجم أىسية اليسغ بالشدبة للدياسلة األلسانيلةرجيخ األسلحة إلى اليسغ. ت

فللي مشللاشق نفػذىللا  ،و للخص   ػمللة ىتلللخ تلللى تللجم إزتللاج  ليفتيللا إيصاليللا ،الشللازي 
رغللع رغبللة  ىللحه السدللحلة،مللغ  ،يفدللخان مػقللف ألسانيللا الخسللسي ،خللارج اإلشللار األوروبللي

ورغللع  ،فللي  للخاء األسلللحة األلسانيللة ،اجي وصلل يخي السدجلل ،الح ػمللة اليسشيللة ووكالئيللا
 .غ تيا في ترجيخ الدالح إلى اليسغاستجابة الذخكات والسرانع األلسانية ور 
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 الفرل الثالث

 اليسؽ والبخيج العالسي
 

فلي ر لتلو األوللى  ،تائجاي إلى السانيلا ادرة الجكتػر كارل راثيشذ صشعاء،تشج مي 
تحللاد القاضللي   راغلب مػافاتلو بحنطسلة وللػائح امشلو  شللب ،م(27/1928إللى الليسغ )

وبلللحلظ ولللجأت سلدللللة ملللغ  .كسلللا سلللشخى  ،وقلللج ل لللى راثيلللشذ ىلللحا الصللللب .ال خيلللج العلللالسي
وبيشلو  ،كسا وليغ راثيلشذ واإلملام يحلي ،بالجرجة األولى ،ويغ راغب وراثيشذ ،السخاسالت

لدػيدلخية والس تلب اللجولي ياسلية اوبيغ وزارتي الخارجية وال خيلج األلسلانيتيغ واإلدارة الد
وىلي مخاسلالت ا تللت  يللداي  .للل ، ...إبدػيدلخا  Bern، فلي وللخن تحلاد ال خيلج العلالسيال

وملللغ السؤسللف أن رسلللائل  .الستعلقلللة بللاليسغ ،و يللخاي فلللي وثللائق وزارة الخارجيلللة األلسانيللة
لتلي ا ،ذ التتلػفخ ملغ رسلائلو إال  الشدل ولى غيخ متػفخة ضسغ ىحه الػثائق. إراثيشذ األ

 بعللج أن أخللح يشدللق معيللا فللي مػضللػع انزللسام ،بعللث ويللا إلللى وزارة الخارجيللة األلسانيللة
 .اليسغ إلى إتحاد ال خيج العالسي

 ،نزللسام إلللى االتحللادوسللػف نتشللاول فللي ىللحا الفرللل اإلترللاالت، الخاصللة باإل
، الللحي سللاتج اللليسغ فللي إنذللاء الخللجمات ال خيجيللة الحجيثللة ،ومػضللػتي مدتذللار ال خيللج

 .، التي تست شباتتيا في ألسانياوشػابع ال خيج اليسشية ،تحادنزسام اليسغ إلى اإلبعج ا

يشا أن نتحجث تغ ىحه السػضػتا في إشار  بحثشا  ػل العالقلات اليسشيلة وقج رأ
س بلو ة األلسانيلة قلج ا تلػت تللى كلع البلحاللسجخد أن وثائق وزارة الخارجيل ،األلسانية  

لع تو وزارة الخارجية  وكنسا للجور الحي ،ع ال خيج اليسشيالستعلقة بسػضػ  ،مغ السخاسالت
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أو في تسلية تػفيخ  ،نزسام اليسغ إلى اتحاد ال خيج العالسيافي تسلية  سػاءي  األلسانية،
 .سلية تجييد شػابع ال خيج اليسشيةأو في ت ،السدتذار ال خيجي

ػانلللب تللللى جانلللب آخلللخ ملللغ ج يلقلللي ضلللػءاي  ،وتفختاتلللو الثالثلللة ،وىلللحا السػضلللػع
، اللللحيغ إضللافة إلللى الجانللب الدياسللي والجانللب التجللاري  ،األلسانيللة  العالقللات اليسشيللة 

 .س ق الحجيث تشيسا
 :بخيج العالسيتحاد الانزسام اليسؽ إلى ا -1

تشلج ميلادرة  ،يس غ أن نعت خ شلب القاضي   راغب مغ الجكتػر كارل راثيلشذ
تحللللاد ال خيللللج بحنطسللللة ولللللػائح ا، بللللحن يػافيللللو م1928فللللي أوائللللل تللللام  ،األخيللللخ صللللشعاء

، التلللي اسلللتيجفت انزلللسام الللليسغ إللللى وجايلللة السدلللاتي والجيلللػد واإلترلللاالت ،العلللالسي
ملغ الخسلالتيغ  ،. ونعللعاُشلب مشو إلى القاضي راغبوقج قام راثيشذ بإرسال م .تحاداإل

 فللي أوضللح جيللػده، التللي ي للحليا إلنجللاز ماُشلللب مشللو، ، أن راثيللشذالجللػاويتيغ التللاليتيغ
إضللافة  .واألخلخى إلللى القاضلي   راغلب ،إ لجاىسا وجييلا إلللى اإلملام يحيلى ،رسلالتيغ

 .يت إليو مغ اتحاد ال خيج العالسيإلى رسالة كانت قج ُوج

محلللخم تلللام  13اري  وتللل ،التلللي بعثيلللا اإلملللام إللللى راثيلللشذ ،ففلللي الخسلللالة الجػاويلللة
وخاصلة  ،ويلا كثيلخاي  سلخّ ، ذكخ اإلملام: أنلو قلج تدللع رسلالة راثيلشذ و م(1928ىل )1347

 ،تلغ وصلػلو سلالساي إللى ألسانيلا وتلغ صلحتو الجيلجة ،بسا ذكخه راثيلشذ فييلا ملغ أخبلار
وتجلللاه الللليسغ    أي  لللخز اإلملللام   وبسلللا ا تػتلللو ملللغ مذلللاتخ شيبلللة تجلللاه  خرلللو

ثلع يذليخ اإلملام إللى أنلو  .وىي مذاتخ تجل تلى ن ل راثيشذ وصفاتو الحسيلجة .و  بو
كسللا أشلعللو راغللب  .التللي وجييللا راثيللشذ إلللى راغللب ،الخسللالة قللج اشلللع تلللى مزللسػن 

. وأنلو قلج كللف راغلب تحلاد ال خيلج العلالسيالخسالة السػجية إلى راثيشذ مغ ا أيزاي تلى
التللللي وتللللج راثيللللشذ فللللي رسللللالتو  ،وتشللللجما ترللللل القائسللللة .جللللخاءات الالزمللللةباتخللللاذ اإل
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تحلللاد ال خيلللج بلللة إللللى ا، سلللػف يس لللغ تشلللج ذللللظ الكتايلللو الذخرلللي، متزلللسشة رأبإرسلللاليا
 .للتفللاوض مللع اإلتحللاد ،فإنللو يس للغ إرسللال  للخز مفللػض ،وكذا لللدم األمللخ .العللالسي

بفزللل إخللالص  ،ويختللتع اإلمللام رسللالتو بللالتع يخ تللغ ثقتللو بالػصللػل إلللى نتللائه جيللجة
ويخجللػ مشللو أن يعلسللو دائسللاي  .اللللحيغ يدللتحق تلييسللا الذلل خ والتقللجيخ ،راثيللشذ واىتسامللو

 .1تغ صحتو

وتللللاري   ،2فقللللج كانللللت مللللغ القاضللللي   راغللللب ،الخسللللالة الجػاويللللة األخللللخى  أمللللا
: فبعلج أن ت لخ راغلب تلغ سلخوره م، وقج ا تػت تللى مدلائل أوثلخ تحجيلجاي 1/9/1928

أن جاللتو يدجل لكلع م، أوج لخاثيشذ  4/6/1928، السؤرخة في وػصػل رسالة راثيشذ
. 3أنو  جيج التعلق ب ع  ، ع كساويتحجث دائساي تغ تدة نفد ،تخفانو و  خه إلخالص ع

نتقجم إلي ع بذ خنا غيخ السحجود. إنشلا سلعيجون  ،: الديج العديد راثيشذثع يخاشبو بقػلو
وللػ تلجتع  .إنشلا النتحلجث بييلخ مح لتكع .وخؤية اإلخالص والرجاقة األلسانية تتحوج ىشا

تلو وجسيلع جالل .فإنكع ستلسدػن ملجى التعللق بذخرل ع اللصيلف ،مخة أخخى إلى اليسغ
بلحن أتلػلى  ،جاللتلوأن كت لتع إللى وقلج كلفشلي بعلج  .أوشائو يبعثلػن إللي ع وتحيلاتكع القل يلة

. إللل جسيللع السخاسللالت الستعلقللة بللو ... بسللا فللي ذلللظ ،إتسللام السػضللػع الخللاص بال خيللج
شلبلللاي  توبشلللاءي تللللى ذللللظ كت للل .نيلللاء ىلللحه السذللل لة الك يلللخةوسلللي ػن الفزلللل لكلللع فلللي إ

و تللل، وأرفقإللللى الدللليج ملللجيخ الس تلللب اللللجولي التحلللاد ال خيلللج العلللالسي مػجيلللاي  ،لإلنزلللسام
. أرجللػ 4ضششللت أنللو مللغ واج للي أن أبعللث ويللا إلللى )وزيللخ الخارجيللة( الدػيدللخي  ،وخسللالة

وأن تدلسػىا وشفدل ع إللى  ،ا تشايتكعىمام ولي، أن تػلػ ، بح ع صجاقتكع لجاللة اإلمشظ

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،Bd.1،Dat. 13.1. 1347 (1928) -  

1
     

2
ظ١ّغ نٌائً ناغة ورثٙا تاٌٍيح اٌفه١ٍٔح، وّا وأد ظ١ّغ اٌهٌائً اٌرٟ ذٍما٘ا ِٓ ناش١ًٕ تاٌٍيح اٌفه١ٍٔح   -

 أ٠ٙا.
  A.A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،Bd.1،Dat. 1.9.1928. 

 
- 

3  
         

4
اٌرفكَ ناش١ًٕ ٚوما ناغة ٚاإلِاَ فٟ ِهاٌالذُٙ ِغ نئ١ً اإلقانج ا١ٌٍا١ٌح ا٠ٌٍٍٛهٞ ٌمة )ٚو٠ه   -

 اٌفانظ١ح(، ٚ٘ٛ اٌرفكاَ غ١ه قل١ك، وّا ٌٕهٜ.
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ترلاالت بالجيلات ع يخػللو بلإجخاء اإل. ث1 صا ب السعالي )وزيخ الخارجية( الدػيدخي 
تحلللاد ال خيلللج العلللالسي سلللػف تكلللػن إقتخا لللات وشلبلللات اويؤكلللج للللو بلللحن جسيلللع  ،السعشيلللة
قلللائالي:  الرلللجيق العديلللد إنشلللي  ،ويخجلللػه بلللحن يػافيلللو وخأيلللو .تلللغ شيلللب خلللاشخ ،مق ػللللة

التللي  ،ألنكللع تعلسللػن وتدللتصيعػن أن تترللػروا مذللاولشا ،بانتطللار رأي للع بفللار  الرلل خ
 .2خجع إلى تجم وجػد ال خيج الخارجي ت

رسالة أخلخى إللى راثيلشذ،  ، ألحق راغب وخسالتو الجػاوية ىحهم5/9/1938وفي 
: أنللو قللج بعللث رسللائلو إليللو وكلللى )وزيللخ الخارجيللة( الدػيدللخي ومللجيخ الس تللب ذكللخ فييللا

يللا ، بعثإلللى راثيللشذ الللجولي التحللاد ال خيللج العللالسي، إضللافة إلللى رسللالة اإلمللام السػجيللة
 ،Schmidt3ُكتب تليو تشػان راثيشذ وسلسو للديج  سجت  ،وخيجي في ميلف جسيعيا

ن أوأنللو قلج شللب مشللو  .تائلجاي إللى ألسانيلا ،اللحي غلادر صلشعاء فللي وجايلة  ليخ سلل تس خ
 .4يدلع السيلف إلى راثيشذ يجاي ويج

، ة إلى )وزيخ الخارجية( الدػيدخي السػجي ،وفي رسالة راغب السذار إلييا أتاله
م، يخجللللػ راغللللب مللللغ )الللللػزيخ(: أن يتكللللخم بعللللخض رسللللالتو 1/9/1928السؤرخللللة فللللي و 

وأنلو سلي ػن ملجيشاي  ،فلي مجيشلة ولخن  ،السخفقة تلى الس تب الجولي التحاد ال خيلج العلالسي
وبتكخملو باإلىتسلام بستابعلة شللب اإلنزلسام إللى  ،وتػصلية مشلو ،لو وجتسو تللظ الخسلالة

مؤكللجاي أن تعاونللو والح ػمللة الدػيدللخية سلليتخك أتسللق  ،الللحي تزللسشتو الخسللالة ،اإلتحللاد
 .5األثخ في قلػب اليسشييغ

                                                           
1

 -   Ebd ..  
2

 -  Ebd .. 
3

اٌم٠ٓ وانٚا ا١ٌّٓ  ،ٌّهواخ األٌّا١ٔحٌٚؼٍٗ ٚاؼك ِٓ ِٕكٚتٟ ا .ٌُ أػصه ػٍٝ ِؼٍِٛاخ ؼٛي ِف١ٕح ِّكخ  - 
 تؽصاً ػٓ فهْ ٌٍر٠ٍٛك .

  A.A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،Bd.1،Dat. 5.9. 28 -  
4

       
 Ebd., Dat.1.9.28 - 

5
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ولللشفذ  ،تحلللاد ال خيلللج العلللالسيلسػجيلللة إللللى ملللجيخ الس تلللب اللللجولي الأملللا رسلللالتو ا
بلحن  ،: أنلو بلحمخ اإلملام يلػد أن يحليط السلجيخ تلسلاي ، فقج جاء فييام1/9/1928التاري  

نزللسام . وأنللو يدللارع إلللى شلللب اإلال خيللج العللالسي تحللادبحنطسللة واتفاتيللات ا اللليسغ يلتللدم
السػقعلة  ،تفاتية ال خيلج العلالسي، مغ االرفحة الدادسة ،وفقاي للسادة الثانية ،إلى اإلتحاد

، الكفيللة وتحقيلق ويخجػ التفزل باتخاذ اإلجلخاءات ، بسجيشة استكيػلع.م1924في تام 
كعزلػ ملتلدم فلي  ،خيلج العلالسيترال اليسغ مع جسيلع ال للجان األتزلاء فلي اتحلاد ال ا

 .1مع التحيات .وأنو بانتطار الخد .اإلتحاد

وقللللج قللللام راثيللللشذ بإرسللللال ىللللاتيغ الخسللللالتيغ إلللللى مللللغ أسللللساه وللللػزيخ الخارجيللللة 
 ،إلى )الػزيخ( تغ شخيق القشرل الدػيدخي. وأرفقيسا وخسالة مشو، مػجية ،الدػيدخي 

خسللالتي وزيللخ خارجيللة جاللللة ليللو و: أنللو يبعللث إ، جللاء فييللام29/9/1928مؤرخللة فللي 
ن يقلػم  خرلياي ، الحي شلب مشو   أي مغ راثيشذ   أي   راغباضالق ،ملظ اليسغ

مللغ أجللل  ،وألنللو اليللخى ضللخورة للدللفخ .السػجيللة )للللػزيخ( الدػيدللخي  ،وتدللليع الخسللالة
مخفقة بذخح كتاوي لتصلػر مػضلػع  ،فإنو يدتدسح )الػزيخ( وتدليسيا ،تدليسيا  خرياي 

وأنلو تللى اسلتعجاد  .ليقػم وجوره بإيراليا إللى )اللػزيخ( ،إلى القشرل الدػيدخي  ،ال خيج
، أو لسللللجيخ الس تللللب الللللجولي لتقللللجيع تقخيللللخ  للللفػي )للللللػزيخ( ،إذا تصلللللب األمللللخ ،للقللللجوم

بحدللب معخفتللي  ،إنسللا ىللػ ،:  إن شلللب تدللليع الخسللالة لكللع  خرللياي . ويزلليفتحللادلإل
لجيلو صلػرة صلحيحة تلغ الخلجمات ال خيجيلة يذ للناته تغ أن السلخء فلي الليسغ  ،للػاقع

تحاد ال خيج ن اليسغ ليذ  تى افن تزػاي في اوأل .وال تغ شخق التفاوض ،في أوروبا
إال تلغ شخيلق  ،برلػرة مزلسػنة ،فإنو اليسلظ وسيلة أخخى إليرال الخسلائل ،العالسي

خيجيلة فلي وللج تتلػفخ فيلو خجملة و ،يدللسيا إللى  لخز معلخوف ،إرساليا وػاسصة رسػل
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وبيلحه الصخيقلة نفدليا يلتع التعاملل ملع  .ليقػم ىحا الذلخز بإيلجاتيا فلي ال خيلج ،مشطسة
فلي  لال رغبلة )اللػزيخ(  ،. ثلع ي لجي اسلتعجاده1الخسائل السخسلة مغ الخلارج إللى الليسغ 

ويػضح  .برػرة مزسػنة ،للقيام وتػصيل رسالتو وخيجياي  ،في الكتابة إلى اإلمام مبا خة
 ،فللي ر لللة تلسيللة ،م(1928فللي  للتاء ذلللظ العللام ) ،قللج م للث فللي اللليسغ)للللػزيخ( بحنللو 

ليسشية أن يػافيلو بحنطسلة وللػائح شلب مشو وزيخ الخارجية ا ،وأنو تشج تػدتو إلى ألسانيا
التو بللالقػل:  إن دخللػل اللليسغ فللي ثللع يختللتع رسلل .وقللج فعللل ذلللظ .تحللاد ال خيللج العللالسيا
يعت لخ خصللػة  ،خللارج اإلتحلاد تلدالال ،تتقلجا أ ، كسللوىللػ آخلخ دوللة ،تحلاد ال خيلج العلالسيا

وأرجللػ مللغ معللالي ع أن تتفيسللػا تللجم  .قترللادإلبالشدللبة لتصللػره ا ،ىامللة جللجاي إلللى األمللام
وأن تعلللحروىا ليلللحه الصخيقلللة  ،معخفلللة الح ػملللة اليسشيلللة بلللاألتخاف الجولػماسلللية األوروبيلللة

  .3التي سلكتيا في شل يا تػسص ع  ،2غيخ السحلػفة

الخارجيلللللة فلللللي اإلدارة الدياسلللللية  الذلللللؤون م رد ملللللجيخ قدلللللع 26/1/1929وفلللللي 
ملع   ،: أنو بعج اسلتالمو رسلالة راثيلشذالة جاء فيياوخس ،الدػيدخية تلى رسالة راثيشذ

تحاد ال خيج تزسشتيغ شلب اليسغ اإلنزسام إلى االس ،رسالة صا ب الجاللة ملظ اليسغ
ويخجلػ  .ملغ أجلل دراسلة الصللب ،حادتإلى التفاىع مع الس تب الجولي لإلبادر  ،العالسي

وكللللحا  ،الللللحي يس للللغ أن ي للللجأ فيللللو انزللللسام اللللليسغ ،مللللغ راثيللللشذ أن يحللللجد لللللو التللللاري 
  بلللحن الس تلللب اللللجولي وسلللا ذكلللخ   . تلسلللاي 4التلللي يس لللغ أن يرلللشف فييلللا ،السجسػتلللة

تحاد يقتخح أن يرشف اليسغ في السجسػتة الدابعة، أي في السجسػتة التي صلشفت لإل
ثللع يذلليخ إلللى أنيللا ال تػجللج لجيللو معلػمللات دتيقللة تللغ الخللجمات  .ة الحجللازفييللا مسلكلل

                                                           
Ebd., -    

1
        

 
  

2
مٖ اٌطه٠مح، أٞ ِفاٚثح اٌؽىِٛح ا٠ٌٍٍٛؤن٠ح، ٟ٘ اٌطه٠مح إٌؽ١ؽح. أظه ْ ٌُ ٠ىٓ ناش١ًٕ ٠ؼهل اْ ٘   -

 ِٓ ٘ما اٌثؽس .  228
 
 
 A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،Bd.1،Dat.29.9.28.  -

3
      

4
 ٚفماً ٌٍر١ٕٕف ٠رؽكق ِمكان ِا٠كفؼٗ ا١ٌّٓ واِرهان ِماتً اٌؼ٠ٛٙح.   -
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قللادرة تلللى  ،ولكشللو يفتللخض أن اللليسغ يسلللظ م اتللب وخيجيللة مشطسللة .ال خيجيللة فللي اللليسغ
ويخجلػ ملغ  .األتزلاء فلي اإلتحلاد ،ملع ال للجان األخلخى  ،تقجيع خجمات وخيجيلة مشتطسلة

  .1راثيشذ مجه بسعلػمات  ػل ىحا الجانب

وخسالة التحسلل  ،الخارجية الذؤون ستفدارات مجيخ قدع أجاب راثيشذ تلى ا وقج
ولكششلللا  ،تاريخللاي محللجداي  األلسانيللة الشدللخة السحفػضللة مشيللا ضللسغ وثللائق وزارة الخارجيللة

، أي فلي أواخلخ يشلايخ نفتخض أن ي ػن قج كت يلا مبا لخة بعلج تدللسو رسلالة ملجيخ القدلع
: أنلللو قلللج اسلللتلع رسلللالة ملللجيخ قدلللع فلللي رسلللالتوم. وقلللج ذكلللخ 1929أو فلللي أوائلللل ف خايلللخ 

ج الخارجيللللة وبعثيللللا تلللللى الفللللػر إلللللى اإلمللللام يحللللي  ورجللللػت جاللتللللو أن يؤكلللل الذللللؤون 
وذللللظ رداي تللللى األسلللئلة التلللي  ،، التلللي سحتخضللليا تللللى معلللالي ع فلللي ملللايليالسقتخ لللات

ي للللػن يللللػم  فيقتللللخح أن .ثللللع يعللللخض مقتخ اتللللو وتػضلللليحاتو  .2شخ يللللا معللللالي ع تلللللي 
كسللا   مفتخضللاي  .تحللاد ال خيللج العللالسيم ىللػ يللػم وللجء انزللسام اللليسغ إلللى ا1/1/1930

قتلللخاح الس تلللب . كسلللا يؤكللج اأن اإلجلللخاءات سللتكػن إللللى ذلللظ التلللاري  قلللج تسللت  ا للار 
باتتبللاره  ،بللحن ترللشف اللليسغ ضللسغ السجسػتللة الدللابعة ،الللجولي التحللاد ال خيللج العللالسي

فإنلو  ،أما  ػل الخلجمات ال خيجيلة فلي الليسغ .اليسغاقتخا اي مق ػالي ومشاسباي لحجع وأىسية 
لكػنو  خراي غيخ متخرز في  .اإلجابة تلى ذلظ  كسا ذكخ   مغ الرعب تليو 

يدلتصيع القلػل بحنيلا  ،ثشاء تجػالو في اليسغ. ولكشو مغ خالل مااشلع تليو أ قل ال خيج
 .لسللجن الك يللخة تػجللج فللي اللليسغ خللجمات وخيجيللة داخليللة، ومػضفللػن وخيللجيػن فللي جسيللع ا

 ،بص يعلة الحلال ،ويقترلخ تسليلا .وتعسلل بذل ل جيلج .ويعػد إنذاؤىا إلى تيلج األتلخاك
، نلػع تيستلو 3ويػجلج نػتلان ملغ الصػابلع ال خيجيلة .تلى نقل الخسائل والصلخود وال ختيلات

مللام إذا أراد ان ثللع يع للخ تللغ قشاتتللو بللحن جاللللة اإل. 4خسللذ بقللر وافخللخ ثسللان بقللر 
                                                           

A.Abt.lll،Akten،Z.St. A.، ،Jemen،Bd.1،S.45،Dat.26.1.29.
 

-  
1  

       

A.Abt.lll،Akten،Z.St. A.، ،Jemen،Bd.1،S.44،Dat.Ohne(Schät.W.jan-Feb.29)
 
- 

2  
           

3
 ٌٛل ٔرٕاٚي ِٛ٘ٛع ٚٛاتغ اٌثه٠ك فٟ فمهج ـأح .   -

          A.Abt.lll،Akten،Z.St. A.، ،Jemen،Bd.1،S.44،Dat.Ohne(Schät.W.jan-Feb.29)
 
- 
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 ،سللتعانة بسػضللف وخيللجي متخرللز، فالوللج لللو مللغ اإليجيللو مشطسللةيشذللىء خللجمات وخ 
  .1لدمغ محجد ،يعسل كسدتذار وخيجي

أرفقيلا بالخسللالة  ،إلللى القاضلي   راغلب رسلالة م كتلب راثيلشذ1/2/1929وفلي 
، وبتخجسللة الخارجيللة الدػيدللخي  الذللؤون التللي كللان قللج تلقاىللا مللغ مللجيخ قدللع  ،الجػاويللة

التلللي كلللان قلللج أجلللاب فييلللا تللللى تدلللاؤالت ملللجيخ القدلللع  ،خنفلللة اللللحكفخندلللية لخسلللالتو اف
وقللج جللاء فللي رسللالتو: أنللو سللعيج بللحن مدللحلة انزللسام اللليسغ إلللى اتحللاد ال خيللج  .السللحكػر

بالدلختة  ،وأنو يخجلػ ملغ راغلب أن ي ليلو .مغ  يث الس جأ ،العالسي قج أصبحت مؤكجة
التلي بعلث ويلا إللى  ،ردودهتسلا إذا كلان جالللة اإلملام مػافقلاي تللى مقتخ اتلو و  ،السس شة

و لللػل  ،تحلللاداإلنزلللسام الللليسغ إللللى ،  لللػل تلللاري  ولللجء ا2)وزيلللخ الخارجيلللة( الدػيدلللخي 
 لتخاوات الػاجلب ار اإلأي  ػل مقج ،ترشيف اليسغ ضسغ مجسػتات الجول األتزاء

، التلللي سللليجشييا ثلللع يذللليخ إللللى الفػائلللج .وكلللحا  لللػل السدتذلللار ال خيلللجي ،دفعيلللا لإلتحلللاد
ثللع  .الصػابللع ال خيجيللة ، والستسثلللة بعائللج ويللعنزللسام اللليسغ إلللى اإلتحللادا اإلمللام مللغ وراء

مفػضللاي يخسللل صللا ب الجاللللة إلللى أوروبللا   يؤكللج بحنللو فللي جسيللع األ للػال الوللج مللغ أن
التي ي اد أن ي ػن إنجازىا تغ شخيلق  ،نجاز ىحه القزايا، ي لفو بإمصلق الرال يات

 .3السخاسالت أمخاي مدتحيالي 

ولكششللا  .لللع نعثللخ تلللى ندللخة مشيللا ،ثيللشذ رسللالة مساثلللة لإلمللام يحلليوقللج وجللو را
غ تلقاىسللا مللغ كللل مللغ اإلمللام اللللحي ،مللغ خللالل الللخديغ الجللػاوييغ ،نللو قللج وجييللانعللخف أ
 .وراغب

                                                           
1

 ٌٛل ٔرٕاٚي ِٛ٘ٛع اٌٍّرّان اٌثه٠كٞ فٟ فمهج ـأح . - 
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مليئلة  ،( كتب اإلمام رسالة إللى راثيلشذ4/3/1929ىل )1347رمزان  22ففي 
فلي الخسلائل الخسلسية أو  سلػاءي  ،يغالسعتلادة فلي ذللظ الحل ،ب بارات السجامالت واإلشلخاء

 ،ومسللا جللاء فللي رسللالة اإلمللام: أن راغللب قللج أشلعللو تلللى رسللالة راثيللشذ .غيللخ الخسللسية
كسللا أشلعللو تلللى رسللالة )وزيللخ الخارجيللة( الدػيدللخي ورد  ،م1/2/1626السؤرخللة فللي 
قلج فلػض   أي اإلملام   التلي سل ق ذكخىلا. وأنلو  ،الستزلسغ السقتخ لات ،راثيشذ تليو

. 1في تػلي مػضػع ال خيج  تى نيايتو  مع ا تفاضشا بالسرادقة تلى ملايقػم بلو راغب 
التلللي سللل ق  ،ويقرلللج ويلللا اللللشطع والللللػائح . لللار إللللى وصلللػل ماأسلللساىا بلللاألوراقوسلللا أ

قللج جللاءت مصابقللة  ،مللع التفاصلليل التللي أرفقيللا راثيللشذ ،مؤكللجاي أنيللا ،لللخاثيشذ إرسللاليا
 .2لخغ تو

: أنلو م، ذكلخ فييلا5/3/1929، مؤرخلة فلي وخسالةورد راغب تلى رسالة راثيشذ 
وأنللو قللج قللجم إلللى اإلمللام  ،م1/2/1929السؤرخللة فللي  ،قللج سللعج باسللتالم رسللالة راثيللشذ

أملا بالشدلبة  إلنزلسام الليسغ إللى  .وقلج تلحثخ اإلملام تلحثخاي ك يلخاي ويلا .الخسالة الخاصة بو
، السللللظ ا ب الجالللللةنلللا وصللل، ولللليذ فقلللط أفلللإن الللليسغ بحوسللللو ،اتحلللاد ال خيلللج العلللالسي

 .3 ، ول مليػن   خ لظلف   خ. أيقجر لظ ىحا الجسيل ،ماماإل

الخارجيلة الدػيدلخي، السؤرخلة  الذلؤون  ار إلى أنو قج قلخأ رسلالة ملجيخ قدلع ثع أ
إلللللى  ،كسللللا قللللخأ رسللللالة راثيللللشذ الجػاويللللة ،4م، السػجيللللة إلللللى راثيللللشذ26/1/1929فللللي 

الللحي أمللخه بعسللل الللالزم وبالدللختة  ،اللللةو للخح محتللػى الخسللالتيغ لرللا ب الج ،السللجيخ
ني وك. ويزيف  إلتسام كل اإلجخاءات والتشطيسات الخاصة بالخجمات ال خيجية ،السس شة

خاصلة وأن صلا ب  ،ولكغ مذاغلي افن التدسح لي وحلظ ،أرغب في الدفخ إلى وخن 
                                                           

A.Abt.lll،Akten ،Z.St. A، Jemen،Bd.1،S.49-50،Dat.1.2.29 -  
1  

         
2

-  Ebd. 
 Ebd. ،S. 52-55، Dat. 5.3.29 - 

3
    

4
 ٟ٘ ٔفً اٌهٌاٌح اٌرٟ أِان إ١ٌٙا اإلِاَ تاػرثان٘ا ِٓ ٚو٠ه اٌفانظ١ح ا٠ٌٍٍٛهٞ  -



 العالقات اليمنية األلمانية

222 

 

سللام كللل مسللا جعلللو ي لفشللي بإت ،الجاللللة قللج وجللج فللي ع صللجيقاي مخلرللاي ون لليالي ومحتخمللاي 
 ،وتلللى ذلللظ فللإني أرجللػ مللغ سللعادتكع أن تعلسللػا أن الذللىء الػ يللج . للىء مللغ خاللكللع

أنشللا ولللج  للخ ومدللتق ل ب للل  ،فللي التدللجيالت واإلجللخاءات ،ىللػ أن تث تللػا ،الللحي نصلبللو
فللإن األول مللغ يشللايخ  ،نزللسام اللليسغ إلللى اإلتحللاد. أمللا بالشدللبة لتللاري  وللجء ا1السعللاني 
إضلافة  ،كلحا مقتلخح ترلشيف الليسغ فلي السجسػتلة الدلابعةو  .م ىػ تاري  مق لػل1930

 وكحا ضخورة وجػد آلة لصباتة شػابع ال خيج في اليسغ .إلى مػضػع السدتذار ال خيجي

. 

رسلللت البعثللة الجولػماسللية األلسانيللة فللي القللاىخة رسللالة إلللى م، أ5/4/1929وفللي 
بالشدلبة  ،داللة ك يلخةذات  ،Von Stohrerوتػتيع الدفيخ فػن  تػرر  ،وزارة الخارجية

، قلجم بعلث وفلجاي يسشيلاي إللى السللظ فلؤاد . فقج ورد في الخسالة: أن اإلملام يحليلسػضػتشا
. وأن األنبللاء تتعلللق بللاإلتتخاف الستبللادل بجللػازات الدللفخ وشػابللع ال خيللج ،ليللو مقتخ للاتإ

ت وافقت تلى اإلتتخاف الستبادل بجػازا لى أن الح ػمة السرخية ارت إالرحفية قج أ
ذ تزلػاي فلي إتحلاد ألن الليسغ للي ،أما شػابلع ال خيلج فقلج رفزلت اإلتتلخاف ويلا ،الدفخ

 .2ال خيج العالسي

التلللي كلللان الللليسغ يعلللاني  ،إن محتلللػى ىلللحه الخسلللالة يفرلللح لشلللا تلللغ ملللجى العدللللة
ملللع العلللالع  ،بصخيقلللة مشطسلللة ، يلللث للللع ي لللغ يدلللتصيع  تلللى أن يتبلللادل الخسلللائل .مشيلللا

، فلللي تحللاد ال خيلللج العللالسيأىسيلللة انزللسام الللليسغ إلللى ا . كسللا يلللجل تلللى مللجىالخللارجي
 .تحقيق تػاصلو مع العالع
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نزلللسام الللليسغ إللللى ، اليادفلللو إللللى تحقيلللق اوقلللج واصلللل اللللجكتػر راثيلللشذ جيلللػده
فقلج كلان راثيلشذ  .بعج رسالة القاضي راغلب افنفلة اللحكخ ،متخحاي مشحى ججيجاي  ،اإلتحاد

ولكلغ  .ليشجلد ىلحه السدلحلة وشفدلو ،وروبلايتسشى للػ أن راغلب يدلتصيع أن يحزلخ إللى أ
وأن اإلملام قلج كلفلو  ،التي أ لار فييلا إللى أن مذلاغلو التس شلو ملغ الدلفخ ،رسالة راغب

بحنلو الولج أن  ،وضلحت للو  قلج أأي تغ شخيق راثيلشذ   بإتسام كل  ىء تغ شخيقة 
ارة وبعللج أن كانللت مخاسللالتو قللج اقترللخت تلللى إد ،وليللحا .يتللػلى األمللخ جسيعللو وشفدللو

فقلج ولجأ يتجلو  ،الس تب الجولي التحلاد ال خيلج العلالسي وتللى اإلدارة الدياسلية الدػيدلخية
التلي وجلج نفدلو يزلصلع  ،نجلاز ميستلورجية األلسانية، ليدلتعيغ ويلا فلي إإلى وزارة الخا

  اختيار مشو.ويا دون 

إلللللى وزارة  ،م13/4/1929وتللللاري   ،وى للللحا وجللللو راثيللللشذ رسللللالة مللللغ ىللللام ػرج
 Freiherr Vonفلللللػن ر لللللتيػفغ  يلللللخاأللسانيلللللة، باسلللللع السلللللجيخ فخاي ةالخارجيللللل

Richthoven  خيللللج العلللللالسي تحلللللاد ال، بدلللللط فييللللا مػضلللللػع انزللللسام الللللليسغ إلللللى 
 ،وىسا مػضلػع السدتذلار ال خيلجي ومػضلػع شػابلع ال خيلج ،غ بووالسػضػتيغ السختبصي

اللتيغ كانتا قج وجيتا  ،بوأرفق وخسالتو رسالتي اإلمام وراغ .اللحيغ سشتشاوليسا فيسا بعج
 إليو.

بلحن يدتفدلخ فلػن ر لتيػفغ للجى  : رجلاء  ورد في رسالتو ىحه إلى الخارجيلة ومسا
الالزملللة إلنذلللاء  ،تلللغ اإلجلللخاءات الزلللخورية ،تحلللاد ال خيلللج العلللالسيالسخترللليغ، فلللي ا

مقتخ للات  وللجالي مللغ أن يفكللخ فللي وضللع ،وذلللظ لتدللييل ميستللو .خللجمات وخيجيللة مشطسللة
ثللع يصللخح بعللس  . يللال ىللحه السدللحلة ،لعسللل وكيفيللة الترللخف مللغ جانبللوػل كيفيللة ا لل

وي لجي اسلتعجاده للدلفخ  ،الستعلقة بالسدتذار ال خيجي وشػابلع ال خيلج ،التداؤالت األخخى 
إذا كانللت اإلجابللة تلللى  ، للػل ىللحه السدللائل ،الخارجيللة وزارة للتحللجث مللع ،إلللى وللخليغ
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خف رأي فػن ر تيػفغ في مايقػم بو:  وىل ثع يخجػ أن يع .تداؤالتو غيخ مس شة كتاوياي 
، تللى لتل يلة رغبلات اإلملام ،بقجر اإلم لان ،تعت خون مغ مرلحة ألسانيا أن أوحل جيجاي 

. ثللع يذلليخ 1اإلمللام واللليسغ سيدللتفيجان مللغ ذلللظ قتشللاع بللحن األقلل بقللجر مللايتػافخ لللجي اإل
كسػضف في مجال  اليدتصيع ،إلى أن تعاملو مع ىحه السدحلة سػف ي لفو نفقات مالية

كسلللا اليدلللتصيع أن يصللللب افن ىلللحه  ،أن يرلللخفيا ملللغ جيبلللو الخلللاص ،البحلللث العلسلللي
مللغ أصللحاب  ،واليخيللج بللحي  للال أن يللخبط نفدللو بالجيللات السيتسللة ،الشفقللات مللغ اإلمللام
وليحا يخجػ مغ فػن ر تيػفغ أن يصخح إم انيلة دفلع مايلدملو ملغ  .الذخكات والسرانع
مغ ميػانية وزارة  ،تحاد ال خيج العالسيانزسام اليسغ إلى إل مغ أج ،نفقات في تحخكاتو

ويؤكج أن األمخ لغ يتجلاوز نفقلات الدلفخ السحتسللة إللى  .تلى س يل القخض ،الخارجية
بسجللخد اسللتالمو نقللػداي مللغ  ،وأنو سيدللجد القللخض للللػزارة،فللي سػيدللخا ،وللخليغ وكلللى وللخن 
 ،تلى ثقة مغ أن إنجازه ليحه السيسلة بحنو ،يؤكج في ختام رسالتو . كساالح ػمة اليسشية

 .2سػف ي دب ألسانيا م انة متسيدة في اليسغ

مجيبللللللاي تلللللللى  ،م رد فللللللػن ر للللللتيػفغ تلللللللى رسللللللالة راثيللللللشذ30/4/1929وفللللللي 
 ،ومؤكجاي سلخوره بالسيسلة ، ػل مػضػتي السدتذار ال خيجي وشػابع ال خيج ،استفداراتو

في إنجاز ىحه السيسة ىي في مرلحة  وثقتو بحن جيػد راثيشذ ،التي ُكلف ويا راثيشذ
. فدلللػف تحلللػل إليلللو ،أملللا بالشدلللبة للشفقلللات الخاصلللة وتحخكاتلللو إلنجلللاز السيسلللة .ألسانيلللا

 .3ىحاالياي بحوثخ مغ ولكشو اليدتصيع أن يخ خه تشيا  

يذللل خه تللللى  ،م كتلللب راثيلللشذ إللللى فلللػن ر لللتيػفغ ملللخة أخلللخى 5/5/1929وفلللي 
بحنللو تدلللع وختيللة مللغ الس تللب الللجولي التحللاد م ويعلسللو: 30/4/1929السؤرخللة  ،رسللالتو

                                                           
 
 A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A. ،Jemen،Bd.1،S.42-43،Dat.13.4.29.  -

1
    

2
-  Ebd. . 

Ebd.، S. 56. Dat. 30.4.29.   - 
3  
   



 العالقات اليمنية األلمانية

225 

 

يصلللب مشللو فييللا الحزللػر إلللى اإلدارة الدياسللية الدػيدللخية  ،فللي وللخن  ،ال خيللج العللالسي
وبسلا أنلو  .للتفلاىع  لػل انزلسام الليسغ إللى اإلتحلاد ،بعج اليلػم الدلابع ملغ ملايػ ،ىشاك

ج قللخر فقلل ،يللػمي العا للخ والحللادي تذللخ مللغ مللايػ ،سللػف يلقللي محاضللخة فللي بللاريذ
وأنللو يحمللل أن  ،، يللػم الثللاني تذللخ مللغ مللايػخ مللغ بللاريذ مبا للخة إلللى مجيشللة وللخن الدللف

 ،ألنو الوج أن يقلع مغ ميشاء مخسيليا إلى تػنذ .التدتيخق السحادثات أوثخ مغ يػميغ
إللى السشلاشق  ،رسلام ، يلث سليقػم وخ للة ملع صلجيق للو ،يػم الخامذ تذلخ ملغ ملايػ

وسلػف يبعلث للػزارة الخارجيلة  ،ساويع، لسجة أربعة أدائخالجاخلية في كل مغ تػنذ والج
بعللج تػدتللو مللغ  ،كسللا سللػف يللدور ،تللغ نتللائه محادثاتللو ىشللاك ،تقخيللخاي مللغ مجيشللة وللخن 

بعللج أن  ،وذلللظ فللي العا للخ مللغ يػنيللو ،وزارة ال خيللج األلسانيللة ،ر لتللو فللي  للسال أفخيقيللا
 .السدتذار ال خيجي لليسغ بالشدبة لسػضػع ،ي ػن قج تخف مػقف اتحاد ال خيج العالسي

وأنيى رسالتو بذ خ فػن ر تيػفغ تللى . ثع تحجث بعج ذلظ تغ مػضػع شػابع ال خيج
 .1تحخي و لسػضػع نفقات تشقالتو

 ،م بعللث راثيللشذ رسللالة مللغ مخسلليليا إلللى القاضللي   راغللب15/5/1929وفللي 
أجلخى فلي ولخن،  . وقلج جلاء فييلا: أنلو قلجيخ خه فييا تغ نتائه محادثاتلو فلي مجيشلة ولخن 

لدػيدلللخي محادثللات مللع ملللغ أسللساه ولللػزيخ الخارجيللة ا ،مللذ ويلللػم أول مللغ أملللذيللػم أ
،  للللػل ، ومللللع مللللجيخ الس تللللب الللللجولي التحللللاد ال خيللللج العللللالسي)مللللجيخ اإلدارة الدياسللللية(

الجول  ،وػاسصة سفخائيا ،وأن الح ػمة الدػيدخية قج أوليت .تحادانزسام اليسغ إلى اإل
. وشل ت السقجم لإلنزسام ،بصلب اليسغ ،يا وفخندا وألسانيا وكيصالياوىى وخيصان ،الك خى 

وبشلاءي تليلو  فقلج تلع تدلجيل الصللب  .فللع تعتلخض أي مشيلا تللى ذللظ .يمشيا إوجاء اللخأ
بسدللاتجة )وزيللخ  ،، الللحي تجللجون شللي ىللحا ندللخة مشللو2الخسللسي السقللجم النزللسام اللليسغ
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. وىللػ غ الوللج مللغ تػتيللع ىللحا الصلللبولكلل .الخارجيللة الدػيدللخي( ومللجيخ الس تللب الللجولي
يحخرىللا  ،ألن الح ػمللة الدػيدللخية الوللج أن تتدلللع وثيقللة رسللسية ،سللتصيع تسلللوأمللخ الأ

ثيللل اللليسغ فللي كللل مللايتعلق بسػضللػع تتزللسغ تفػيزللي وتس ،صللا ب الجاللللة ويػقعيللا
. ثللع يتحللجث تللغ مػضللػتي السدتذللار ال خيللجي وشػابللع 1 نزللسام اللليسغ إلللى اإلتحللادا

ويختتع رسالتو باإل ارة إللى أنلو فلي شخيقلو  .سشتشاولو في مػضعو ،يثاي مصػالي  ج ،ال خيج
. وتفاصيل أوثخ دقة ،تشج تػدتو إلى مجيشة ىام ػرج ،نو سيبعث. وأإلى تػنذ والجدائخ

 .2ىسية سختة إرسال التفػيس الخسسي إلى شخف الح ػمة الدػيدخيةثع يذجد تلى أ 

والللحي تقللجم بللو باسللع  ،اثيللشذ فللي رسللالتوالللحي ا للار إليللو ر  ،أمللا شلللب اإلنزللسام
 :، فقج كان نرو افتيم13/5/1929تاري   يف ،الح ػمة اليسشية

 
  سيجي السدتذار اإلتحادي

، بصلب انزسام باسع   ػمة مسلكة اليسغ ،لي الذخف في أن أتقجم إلى معالي ع
خت فلللي ي ُأقللل، التلللتحلللاد ال خيلللج العلللالسي واألنطسلللة السلحقلللة ويلللاىلللحا ال للللج إللللى اتفاتيلللة ا

 م وىي:1924أغدصذ تام  28، وتاري  استكيػلع
 .إتفاتية ال خيج العالسي -1

 .ائل والرشاديق مع األجػر السقخرةنطام الخس -2

 .نطام الصخود ال خيجية -3

 نطام الحػاالت ال خيجية. -4

 .نطام اإلستيفاءات -5

 .خاوات في الرحف والسجالت الجورية تنطام اإل -6
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للسللللادة الثانيللللة مللللغ اتفاتيللللة اسللللتكيػلع ال خيجيللللة وفقللللاي  ،وأتقللللجم إلللللي ع ويللللحا الصلللللب
نزلللساميا إللللى ىلللحه اإلتفاتيلللة واألنطسلللة . وتخغلللب   ػملللة الللليسغ فلللي أن ي لللجأ االعالسيلللة

وفلي مللايتعلق  .م1930إتتبللاراي ملغ األول مللغ يشلايخ تللام  ،السلحقلة ويلا، السللحكػرة أتلاله
فإنيللا تخغللب  ،لعللالسيبسدللاىسة مسلكللة اللليسغ فللي نفقللات الس تللب الللجولي التحللاد ال خيللج ا

وفلي ملايتعلق  .تفاتيلة(ملغ اإل 3، الفقلخة 24دلابعة )السلادةفي أن ترلشف ضلسغ الفئلة ال
تديلج  ،فإن مسلكلة الليسغ التخغلب فلي أن تفلخض رسلػماي إضلافية ،وشطام الصخود ال خيجية

 50تلى الصخود الخارجة ملغ م ات يلا ال خيجيلة أو اللػاردة إلييلا )السلادة  ،سشتاي  25تلى 
فللي مسلكللة  ،وسللتقػم إدارة الخللجمات ال خيجيللة .قللخة األخيللخة مللغ نطللام الصللخود ال خيجيللة(الف

إللللى إدارة ال خيلللج الدػيدلللخي أو إللللى  ،التلللي تحرلللليا ،بإرسلللال معلللادالت الخسلللػم ،الللليسغ
 .تب الجولي إلتحاد ال خيج العالسيالس 

ي الفائق وتق لػا تقجيخ  .أرجػ مغ معالي ع التفزل بإبالغي باستالم ع ىحا الصلب
 .لكع

 .1 الجكتػر كارل راثيشذ

أي  ،وفلي نفلذ التللاري  اللحي كتلب فيلو إللى القاضلي راغللب ،وملغ مخسليليا أيزلاي 
 لخح فييلا  ،كتب راثيشذ رسالة إللى وزارة الخارجيلة األلسانيلة ،م15/5/1929في تاري  

قللج  أوللج بلحن ألسانيللا ، وذكللخ أن الدللفيخ األلسلاني فللي ولخن ملاأجخاه مللغ محادثلات فللي ولخن 
 .2تحاد ال خيج العالسياتتخضت تلى انزسام اليسغ إلى ا

 ،وجيللللت وزارة الخارجيللللة رسللللالة تاجلللللة إلللللى وزارة ال خيللللج ،م23/5/1929وفللللي 
وأولجت  ،تغ اتتلخاض ألسانيلا تللى انزلسام الليسغ إللى اإلتحلاد ،ضسشتيا ماذكخه راثيشذ
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رأت وزارة ال خيللج إذا  ، للػل السػضللػع ،اسللتعجادىا الستفدللار الدللفيخ األلسللاني فللي وللخن 
 .  1ضخورة لحلظ

، م29/5/1929مؤرخللة فللي  ،وقللج ردت وزارة ال خيللج تلللى وزارة الخارجيللة وخسللالة
يتعلللق  ،وضللحت فييللا: أنللو لللع تتلللق خصابللاي مللغ الس تللب الللجولي التحللاد ال خيللج العللالسيأ

 .وأن وزارة ال خيج األلسانية لع تعتخض تللى انزلسام الليسغ .بانزسام اليسغ إلى اإلتحاد
فػفقاي للسادة الثانية مغ اتفاتيلة  .وسا أن ال خيج األلساني اليسلظ الحق في االتتخاض أوجاي 

، التي لع تدتصيع ال لجان ،م28/8/1924وتاري   ،الس خمة في استكيػلع ،ال خيج العالسي
. ويللللتع أن تشزللللع إللللى اإلتفاتيللللة فلللي أي وقللللت تذلللاء ،تحلللاد ال خيللللج العلللالسيتتبلللع بعللللج ا

التي تقػم بإتالم جسيع  ،مغ خالل الح ػمة الدػيدخية ،خق الجولػماسيةنزسام بالصاإل
وتختلللتع اللللػزارة  .نزلللسامتحلللاد باألوليلللات، الخاصلللة بإتسلللام اإلال للللجان األتزلللاء فلللي اإل

 .2بحن تقػم وزارة الخارجية باستيزاح السػضػع ،رسالتيا بالخجاء

 ،انيللة فللي وللخن بدػيدللخابعللج ذلللظ قامللت وزارة الخارجيللة بالكتابللة إلللى الدللفارة األلس
. وقج جاء في رسالتيا: أن اللجكتػر راثيلشذ مدتػضحة السػضػع ،م1/6/1929وتاري  

حي كللللان فللللي اللللليسغ فللللي العللللام اللللل ،قترللللاد العللللالسي بسجيشللللة ىللللام ػرجمللللغ أر لللليف اإل
تحلاد ، باإلترال بالس تب اللجولي الإمام اليسغ ،ُكل ف مغ ق ل اإلمام يحيقج  الساضي،

وقج قام بالتفاوض  .نزسام اليسغ إلى اإلتحادامغ أجل  ،في مجيشة وخن  ،يال خيج العالس
وقلج تللع ملغ  .مع الس تب السحكػر ومع اإلدارة العليلا لل خيلج فلي سػيدلخا ،مغ أجل ذلظ

ت للللللخ الدللللللفارات  ،اترللللللت بللللللالقػى الك للللللخى  ة الخارجيلللللة الدػيدللللللخية بللللللحن سػيدللللللخاوزار 
أيلللة دوللللة مشيلللا  . وللللع ت لللجتحلللادإلللى اإل ، لتحجيلللج مػاقفيلللا ملللغ انزلللسام الللليسغالدػيدللخية
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 ،وقللج أفللادت وزارة ال خيللج األلسانيللة .التللي اتتخضللت ،باسللتثشاء ألسانيللا ،تحفطللاي تجللاه ذلللظ
يتعللق بانزلسام ملغ ق لل م تلب ال خيلج اللجولي فلي ولخن،  ،بحنو لع ُيقلجم إلييلا أي خصلاب

بسػجلللب السلللادة ف .تتلللخاض، ولللل واليحلللق للللو اإلوأن ال خيلللج األلسلللاني للللع يعتلللخض .الللليسغ
يحلق  ،م28/8/1924وتلاري   ،الس خملة فلي اسلتكيػلع ،الثانية مغ اتفاتية ال خيج العلالسي

فلي أي وقلت  ،أن تشزلع إللى اإلتفاتيلة ،تحلاد ال خيلج العلالسي، التي للع تتبلع بعلج الل لجان
وتختللتع وزارة الخارجيللة  .للل يللتع ت للخ الصللخق الجولػماسللية ...إ كسللا أن اإلنزللسام .تذللاء
 .1راجية مغ الدفارة سختة التػضيح ،يارسالت

 ،رد الدللفيخ األلسللاني فللي وللخن تلللى رسللالة وزارة الخارجيللة ،م13/6/1929وفللي 
. فقللج جللاء فللي وتللغ تللجم ارتيا للو لللو ،تفرللح تللغ اسللتيائو مللغ راثيللشذ ،وخسللالة مصػلللة

وألقلى تللى الدلفيخ  ،ىلػ راثيلشذ ،: أنو ق ل أساويع  زلخ إللى الدلفارة سليجتلظ الخسالة
وفللي اللليسغ بذلل ل  ، للػل األوضللاع فللي الذللخق األوسللط بذلل ل تللام ،ضللخة شػيلللةمحا

، اللحيغ تخبصلو تالقلة ي وزارة الخارجيلة األلسانيلةمدلؤولوأورد أسساء العجيج ملغ  .خاص
كسبعلػث لفخاملة اإلمللام  ،التلي يتستلع ويلا فلي ولخليغ ،ليطيلخ ولحلظ الس انلة الخفيعلةويلع  
وقلجم  ،ثلع ذىلب إللى اإلدارة الدياسلية الدػيدلخية .وقج قاولو الدفيخ بعجم ارتياح .2يحى 

وقج اسلتق لو الدل ختيخ  .فػن ر تيػفغ يخاره جاء وتػصية مغ السدتذار فخاينفدو باتتب
تلغ جيلل  ،الحي تعامل معلو راثيلشذ ،Ratzenbergerالجكتػر راتدش يخجخ  ،التشفيحي

 .إليللو برلل خ  للجيج اسللتق لو واسللتسع ،جيللة، كللػزيخ للخار بالسخاتللب الػضيفيللة فللي سػيدللخا
 ،تحاد ال خيج العالسيك يخ، تغ أىسية انزسام اليسغ إلى إوتحجث معو راثيشذ بحساس 

مؤيللجاي ذلللظ بحجللة أن اإليصللالييغ وال خيصللانييغ األ للخار يللجفعػن مذللاي  ال للجو إلللى نيللب 
 سي إللىوليحا فالولج أن يبلادر اتحلاد ال خيلج العلال .التي ُتخسل إلى اليسغ ،األ ياء الثسيشة
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مػضللحاي السالبدللات الستعلقللة بخ للخ اتتللخاض  ،ويػاصللل الدللفيخ رسللالتو .العللػن  مللج يللج
ترلت اإلدارة ، في يغ أنو تلى س يل اإلستعالم األسانيا تلى انزسام اليسغ إلى اإلتحاد

تدتفدلللخىا تلللغ  ،فلللي كلللل ملللغ لشلللجن وبلللخليغ وبلللاريذ ،الدياسلللية بالدلللفارات الدػيدلللخية
، الدلليج وقللج جلاء رد الدلفيخ الدػيدلخي فلي ولخليغ .1مػاقلف الح ػملات ىشلاك ملغ الليسغ

 ،ومغ ىحه الحقيقة ال خيئة .بحن ألسانيا لع تعتخف بعج باليسغ ، Rüfenachtاخت روفيش
نزلللسام الللليسغ إللللى اتحلللاد ال خيلللج ، خ لللخ اتتلللخاض ألسانيلللا تلللى ااختلللق اللللجكتػر راثيلللشذ

، بللللحن ألسانيللللا وللللخن  وبللللالصبع فإنللللو لللللع يحجثللللو أ للللج فللللي الدللللفارة األلسانيللللة فللللي .العللللالسي
وكلللل ماقيلللل للللو ىلللػ أن الدلللفارة لللليذ للللجييا أي تللللع  .نزلللسام الللليسغاتتخضلللت تللللى ا
أن يقلجم للو أي  2مبعلػث اإلملام وقلج شللب اللجكتػر راتدلش يخجخ ملغ   .بالسػضػع وخمتو

ت جو ىبارة تلغ رسلالة ملغ  ،وىشا أوخز راثيشذ ورقة .يخػلو التحجث باسع اليسغ ،مدتشج
ييللا مايذلليخ إلللى أن راثيللشذ قللج . وللليذ ف4إلللى وزيللخ خارجيتللو 3 جسيعللا  للاوع اليسشيلليغ 

، كسللا أنللو اليػجللج  تللى افن شلللب باسللع الح ػمللة اليسشيللة .ض بالتحللجث باسللع اللليسغُفللػِّ 
. ويختتع الدلفيخ رسلالتو بلالقػل:  وىشلاك مثلل تخبلي تحاد ال خيج العالسيلإلنزسام إلى ا

ومغ السحتسل أن ي ػن الجكتػر راثيشذ قج  .غداالي  تولجسيل، يقػل: كل وا ج يحدب قس
  .5وقع ضحية ىحا الشػع مغ الػىع 

باسع فلػن  األلسانية، م بعث راثيشذ رسالة إلى وزارة الخارجية21/6/1929وفي 
مللغ ر لتللو فللي  للسال  ،يللام إلللى ىللام ػرج، ذكللخ فييللا: أنللو تللاد ق للل بزللعة أر للتيػفغ

قلج  ،التي بعثيا إلى اللػزارة ملغ مخسليليا ،وأنو يخجػ أن تكػن رسالتو السدتعجلة .أفخيقيا
 لللػل  ،للتحلللجث مللع وزارة ال خيلللج ،ثلللع يدتفدللخ تلللغ إم انيللة قجوملللو إللللى وللخليغ .وصلللت
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، 30/6/ و تللى 21/6اتتبللاراي مللغ  ،وأنللو يدللتصيع أن يللحتي فللي أي يللػم .شػابللع ال خيللج
 ،Warburgسلسو فلاربػرج  ،  يث أنو تلى مػتج فيو ملع  لخز، ا27/6ماتجا يػم 

إوتلجاء  ،30/6بعلج تلاري   ،كسلا يس شلو الحزلػر فلي أي يلػم .تحجث معلو  لػل الليسغلي
 . 1 2/7مغ 

رسللالة إلللى راثيللشذ، متللحثخة إلللى  للج  ، كت للت وزارة الخارجيللةم29/6/1929وفللي 
وقلج َتثلخُت ضلسغ الػثلائق تللى مدلػدة رسلالة  ، وخسالة الدفيخ األلسلاني فلي ولخن.و يخ

. ثلع تلع بعلج 2وليجلة  لجيجة، واضلحة اليزلب والحلجةالخارجيلة ىلحه، فػجلجتيا قلج كت لت 
وبيزللت، بعللج أن ُخفِّفللت  للجتيا. وقللج ورد فييللا، بعللج  ،ذلللظ  للصب العجيللج مللغ ىباراتيللا

 ،يعللجو أن ي للػن سللػء فيللع ت ييزلليا: أن وزارة ال خيللج األلسانيللة قللج أفللادت بللحن األمللخ ال
. الدياسللية الدػيدللخيةللحللجيث الللحي دار ولليغ راثيللشذ وبلليغ الدلل ختيخ التشفيللحي لللإلدارة 

فلللي كلللل ملللغ لشلللجن  وأن اإلدارة الدياسلللية قلللج استفدلللخت وػاسلللصة الدلللفارات الدػيدلللخية،
تغ مػاقف الح ػمات ىشاك مغ اليسغ. وقج رد الدفيخ الدػيدلخي فلي  ،وبخليغ وباريذ

الجوللة فلليذ صلحيحاي إذاي أنكلع قلج ُأوليلتع بلحن ن ألسانيا للع تعتلخف بلاليسغ بعلج  وخليغ، بح
. ومللغ نا يلللة 3 تحللاد ال خيللج العللالسيانيللة قللج اتتخضللت تلللى انزللسام الللليسغ إلللى ااأللس

أخخى فقج أفاد الديج راتدش يخجخ، الد ختيخ التشفيحي لإلدارة الدياسية، بحنو لع يتع تقلجيع 
وأنلو ملغ السذل ػك فيلو أن سام اليسغ إللى اإلتحلاد،  تلى افن.  أي شلب رسسي، بانز

. أملا  للػل رغبلة راثيلشذ فللي 4 ملغ الح ػملة اليسشيللة كافيلاي  ُيعت لخ التفلػيس السسشلػح لكللع
أي راثيلشذ   أن وزارة ال خيج تشرح بحن يترلل  ،القجوم إلى وخليغ، فقج ورد في الخسالة

. وسلشعػد إللى ىلحه الشقصلة ملخة أخلخى، لإلتفلاق معلو تللى مػتلجبسجيخ مصبعة الجولة   
 .شج  جيثشا تغ مػضػع شػابع ال خيجت
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، ة الخارجيلة، يدتفدلخ فلػن ر لتيػفيغكتب راثيلشذ إللى وزار  ،م9/7/1929وفي 
، وتسللا إذا كللان يدللتصيع أن 11/7فللي يللػم الخسلليذ السػافللق  ،تسللا إذا كللان لجيللو وقللت

  .Helmberger 1يػم مجيخ مصبعة الجولة ىيلس يخجخ يقاول في نفذ ال

، 9/7سلللل نفللذ التلللاري  تح ،وقللج ردت الخارجيللة تللللى راثيللشذ وخسلللالة مدللتعجلة
السػافلق  ،: بحن السدتذار فػن ر لتيػفغ مدلتعج السلتقبالو فلي يلػم الخسليذلستو فيياأت
 .2نفدو اليػم  يخجخ مدتعج أيزاي، الستقبالو في. كسا أن مجيخ السصبعة، ىيلس11/7

ذكلخ فييلا: أنلو مدلخور  ،م بعث   راغب رسلالة إللى راثيلشذ30/7/1929وفي 
م و 6/3/1929م و 12/2/1929السؤرخلللللللللللللة فلللللللللللللي  ،باسلللللللللللللتالمو رسلللللللللللللائل راثيلللللللللللللشذ

م قج وصللت 15/5/1929، مع بصاقة وخيجية. وأن الخسالة السؤرخة في م15/5/1929
ى جيللػده ويشقللل وىللػ يذلل خ راثيللشذ تللل .متللحخخة جللجاي، ولللع يدللتلسيا إال  مشللح خسدللة أيللام

 ،Nottaوأن اإلمام قج كتب رسالة إلى معالي ) الػزيخ( الديج نػتا  إليو تحيات اإلمام.
ل اللللليسغ، فللللي كللللل مللللا يتعلللللق وتسثيلللل  أي لللللخاثيشذ   التفللللػيس الكامللللل لللللو  تزللللسشت

تحللاد ال خيللج العللالسي، وأرفقيللا وخسللالة راغللب ىللحه. ثللع يتحللجث بسػضللػع انزللسامو إلللى ا
، سللشتعخض لللو مصللػالي  للجيثاي  ،راغللب تللغ مػضللػتي السدتذللار ال خيللجي وشػابللع ال خيللج

جلاء فلي أن ي تلب للو راثيلشذ بصاقلة تشج تشاولشا ليحيغ السػضػتيغ. ويشيي رسلالتو بالخ 
 .3وخيجية، يصسئشو فييا باستالمو ىحه الخسالة

 23أما رسالة اإلمام السػجية إلى مغ أسساه وػزيخ الخارجية الدػيدلخي، وتلاري  
م، السخفقلللة وخسلللالة القاضلللي راغلللب، افنفلللة 1/8/1929ىلللل، السػافلللق 1358صلللفخ تلللام 
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تادة: أن القاضي راغب كان قج شلب مغ السع الحكخ، فقج جاء فييا بعج الدخخفة اللفطية
لللجى اإلدارة السخكديللة التحللاد  ،وللحل مدللاىيو واسللتخجام نفللػذه معللالي )وزيللخ الخارجيللة( 

يذلل خ   أي اإلمللام   ال خيللج العللالسي، مللغ أجللل ق للػل اللليسغ تزللػاي فللي اإلتحللاد. وأنللو 
، شلللب 1930م فللي مصلللع تللا ،التللي وللحليا. وإلتسللام تسليللة اإلنزللسام ،)للللػزيخ( جيللػده

فلي ىللام ػرج، وىللػ الللجكتػر  ،قترللاد العللالسيقاضلي راغللب مللغ أ للج ملجراء أر لليف اإلال
لللف رسللسياي، مللغ القيللام بجسيللع اإلجللخاءات الالزملة. والللجكتػر السللحكػر م  ،ولارل راثيللشذ

تسثللل الليسغ فللي كللل وضلات مللع إتحلاد ال خيللج العلالسي، وبجخاء السفاق لل مسلكللة الليسغ بللإ
ة بانزللسام اللليسغ إلللى اإلتحللاد. وذلللظ ألن اللليسغ للليذ لجيللو أي مسثللل الستعلقلل ،السدللائل

إللى  أ لار فيلو ،وقج وصلل كتلاب ملغ اللجكتػر السلحكػر إللى القاضلي راغلب .في أوروبا
ع اإلتحللللاد ومللللع الح ػمللللة جخاء السفاوضللللات مللللضللللخورة تفللللػيس  للللخز، رسللللسياي، بللللإ

  وبشاء تليلو فإنلو  .نزسامإلتسام تسلية اإل ،وبالقيام باإلجخاءات السصلػبة الدػيدخية،
يفػض الجكتػر كارل راثيشذ بالتفاوض، في كل ملايتعلق ويلحا السػضلػع.   أي اإلمام 

تحاد ال خيج يخ( و  ػمتو، ومغ السجيخ العام المام في نياية رسالتو، مغ )الػز إلويخجػ ا
 .1العالسي مداتجة راثيشذ في ميستو

الخارجيللة فللي  الذللؤون قدللع  كتللب راثيللشذ رسللالة إلللى مللجيخ ،م20/8/1929وفلي 
: أنللو يتذللخف بإرسللال التفللػيس، السسشللػح لللو مللغ رة الدياسللية الشسدللاوية، جللاء فييللااإلدا

جاللة ملظ اليسغ، لتسثيل اليسغ في جسيع السدائل الخاصلة بانزلسام الليسغ إللى إتحلاد 
ال خيلللللج العلللللالسي. وأنلللللو يخفلللللق وخسلللللالتو التخجسلللللة السعتسلللللجة لخسلللللالة اإلملللللام، الستزلللللسشة 

، تفػيس. فقج شلب ملغ قدلع الجراسلات الذلختية بجامعلة ىلام ػرج تخجسلة تللظ الخسلالةلل
، م1929ثشللاء وجللػده فللي مجيشللة وللخن، فللي  لليخ مللايػ تدللييالي ل مللخ. ويذلليخ إلللى أنللو أ

نزللسام اللليسغ إلللى اإلتحللاد، ووقللع تليللو، كدللباي للػقللت، بحيللث ت للجأ وللان قللج قللجم شلبللاي ال
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. وبشلللاءي تللللى ذللللظ فإنلللو يخجلللػ افن التفلللػيس بسجلللخد وصلللػل ،اإلجلللخاءات دون تلللحخيخ
تخللللاذ اإلجللللخاءات الالزمللللة لإلنزللللسام. ثللللع يتصللللخق بعللللج ذلللللظ إلللللى مػضللللػع السدتذللللار ا

  .1ال خيجي، الحي سشتشاولو فيسا بعج

رجيللللة وجللللو راثيللللشذ رسللللالة إلللللى وزارة الخا ،م30/8/1929 و،نفدللللالتللللاري  وفللللي 
قللج بعللث فللي اليللػم الدللاوق إلللى وزارة غ، أوليللو فييللا بحنللو األلسانيللة، بإسللع فللػن ر للتيػف

اللللجكتػر  ،مػجيلللة إللللى وزيلللخ الخارجيلللة األلسلللاني ،وصللللتو ملللغ راغلللب ،الخارجيلللة رسلللالة
ضللللسغ رسللللالة وجييللللا إلللللى )وزيللللخ  ،ويخ للللخه أيزللللاي بللللحن اإلمللللام قللللج فػضللللو . تخيدللللسغ

تحلاد ال خيلج ي كلل ملايتعلق بانزلسام الليسغ إللى اوتسثيلل الليسغ فل ،الخارجية( الدػيدلخي 
  .2ثع يتصخق إلى مػضػتي السدتذار ال خيجي وشػابع ال خيج .لسيالعا

، إللللى تحلللادي الدػيدلللخي الخسلللالة التاليلللةوجلللو السجللللذ اإل ،م28/9/1929وفلللي 
    :3وزيخ الخارجية

 سيجي الػزيخ 
رختيغ فلي السلؤ  ،أتذخف بإبال  معالي ع بحن الح ػملة اليسشيلة كانلت فلي رسلالتييا

اإلنزللسام أوليللت السجلللذ اإلتحللادي وخغ تيللا فللي ، قللج م13/5/1929م و 1/9/1928
غدلصذ تلام أ  28لسي وأنطستو السػقعة في اسلتكيػلع، فلي تحاد ال خيج العاإلى اتفاتية ا

 :م، وىي1924
 .إتفاتية ال خيج العالسي -1

 .ائل والرشاديق مع األجػر السقخرةنطام الخس   -2
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 .نطام الصخود ال خيجية  -3

 .نطام الحػاالت ال خيجية  -4

 .ستيفاءاتنطام اإل -5

 .خاوات في الرحف والسجالت الجوريةنطام اإل ت -6

 م.1930ام تتبللاراي مللغ األول مللغ يشللايخ تللسللي جأ انزللسام اللليسغ إلللى اإلتحللاد ا و 
بالشدللبة لسدللاىستو فللي نفقللات الس تللب الللجولي، أن يرللشف فللي السختبللة  ،ويصلللب اللليسغ

لصلللخود ال خيجيلللة . وفلللي ملللايخز نطلللام املللغ اإلتفاتيلللة( 2، الفقلللخة 24سلللادة الدلللابعة )ال
بالشدللبة للصللخود  ،سللشتاي  25التخغللب مسلكللة اللليسغ فللي فللخض رسللػم إضللافية تديللج تلللى 

ألخيلللخة ملللغ نطلللام ، الفقلللخة ا 50الخارجلللة ملللغ م ات يلللا ال خيجيلللة أو اللللػاردة إلييلللا )السلللادة
. وسللتقػم إدارة الخللجمات ال خيجيللة فللي مسلكللة اللليسغ بإرسللال معللادالت الصللخود ال خيجيللة(

لدػيدلللخي، أو إللللى الس تلللب اللللجولي التحلللاد إللللى إدارة ال خيلللج ا ،ي تحرللللياالتللل ،الخسلللػم
 .ال خيج العالسي

 .سادة الثانية مغ اإلتفاتيةوىحا اإل عار يقجم إلي ع وفقاي لل
 .، وتقجيخنا البالغومع الخجاء بحخح العلع نتقجم إلي ع، يامعالي الػزيخ

 .باسع السجلذ اإلتحادي الدػيدخي 
 ػتيع( رئيذ اإلتحاد )الت

 .1مدتذار اإلتحاد )التػتيع(  

 ،تحادية الجكتػر راثيلشذ كتاويلاي م، أوليت اإلدارة الدياسية اإل31/10/1929وفي 
وبعس تفاتية اتحاد ال خيج العالسى ن السجلذ اإلتحادي قج سجل انزسام اليسغ إلى ابح
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ألتزلاء وبحنو قج تع إ عار الجول ا م.28/8/1924أنطستو السػقعة في استكيػلع، في 
وأضلللافت اإلدارة الدياسلللية فلللي كتاويلللا، أن  .أرفقلللت صلللػرة مشلللو إللللى راثيلللشذ ،بسشذلللػر

الس تللب الللجولي التحللاد ال خيللج العللالسي قللج لفللت انتبللاه اإلدارة إلللى أن األنطسللة السعسللػل 
، اإلتفاتيلللة واألنطسلللة السلحقلللة ويلللا لتحلللل محليلللا ،ويلللا  اليلللاي فلللي اإلتحلللاد سلللػف تتييلللخ

وأنللللو مللللغ  .م1/7/1930م. وذلللللظ اوتللللجاءي مللللغ 28/6/1929 ، فلللليالس خمللللة فللللي لشللللجن
إتتبلاراي ملغ ولجء  ،تفاتيلة واألنطسلة الججيلجة تللى الليسغ أيزلاي السشاسب أن تص لق ىلحه اإل

نزلللسام تكسيللللي، ملللع رجلللاء تػتيعلللو حا فلللإن اإلدارة تبعلللث بسذلللخوع شللللب اولللل .سلللخيانيا
ويللللا تللللغ مػضللللػع ثللللع تحللللجثت اإلدارة الدياسللللية فللللي كتا .وكتادتللللو بحسللللخع وقللللت مس للللغ

 .1الحي سشتشاولو فيسا بعج ،السدتذار ال خيجي

خ فلللللللللي اللللللللللحي ُأرِّ  ،وقلللللللللج وقلللللللللع اللللللللللجكتػر راثيلللللللللشذ مذلللللللللخوع الصللللللللللب التكسيللللللللللي
 :م، وكان نرو افتي4/11/1929

  سيجي السدتذار اإلتحادي
، والصلللب السقللجم م1/9/1928اي بالصلللب السقللجم مللغ   ػمللة اللليسغ، وتللاري  إلحاقلل

تحللاد ال خيللج العللالسي، وأنطستللو السػقعللة لإلنزللسام إلللى اتفاتيللة ا ،م13/5/1929وتللاري  
تصللللللب  بلللللحن   ػمللللة اللللليسغ ،م، أتذللللخف بللللإبالغ ع28/8/1924فللللي اسللللتكيػلع، فلللللي 

، فلللللللي الس خملللللللة فلللللللي لشلللللللجن ،تفاتيلللللللات ال خيجيلللللللة السشلللللللاضخةاإلنزلللللللسام أيزلللللللاي إللللللللى اإل
تحللل محللل ، لم1/7/1930م، والتللي سللتيجو سللارية السفعللػل اتتبللاراي مللغ 28/6/1929

تللي تصلللب اللليسغ اإلنزللسام واتفاتيللات لشللجن ىللحه، ال .اإلتفاتيللات الس خمللة فللي اسللتكيػلع
 :إلييا ىي
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 .إتفاتية ال خيج العالسي -1

 .ل والرشاديق، مع األجػر السقخرةنطام الخسائ -2

 نطام الصخود ال خيجية. -3

 .نطام الحػاالت ال خيجية -4

 .نطام اإلستيفاءات -5

 .الت الجوريةخاوات في الرحف والسجنطام اإل ت -6

تحللاد ال خيللج  للعار   ػمللات ال لللجان األتزللاء فللي اأرجللػ مللغ معللالي ع التكللخم بإ
تفاتيلة م السادتيغ الثانية والثالثة مغ االعالسي ويحا اإلنزسام التكسيلي، وذلظ وفقاي أل  ا

 .م28/6/1929، وتاري  الس خمة في لشجن ،ال خيج

الللجكتػر كللارل  .سللسى تقللجيخي ، بق للػل أزلللػا ، ياسلليجي السدتذللار اإلتحللاديوتف
  .1راثيشذ 

رئيذ اإلدارة  ،كتب راثيشذ رسالة إلى السدتذار اإلتحادي ،م5/11/1929وفي 
اإلدارة، السلؤرخ  أوليلو فييلا باسلتالمو لكتلاب ،Mottaالدليج مػتلا  ،الدياسية الدػيدخية

وت للخ لللو تللغ  .الخارجيللة فللي اإلدارة الذللؤون ، والرللادر مللغ قدللع م31/10/1929فللي 
نزسام اليسغ إللى اتحلاد ، التي وحليا مغ أجل ا خه باسع الح ػمة اليسشية تلى جيػده 

كسلللا ىلللػ واضلللح ملللغ مشذلللػر الدللليج  ،ال خيلللج العلللالسي، وىلللػ ماأصلللبح افن واقعلللاي فعليلللاي 
تحلجث تلغ  ثلع .السػجو إلى جسيع الح ػمات األتزاء في اإلتحاد ،الخئيذ الدػيدخي 

سللالتو باإل للارة إلللى أنللو يخفللق وخسللالتو ىللحه شلللب واختللتع ر  مػضللػع السدتذللار ال خيللجي.
 .2بعج أن قام وتػتيعو ،اإلنزسام التكسيلي
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كتللللب راثيللللشذ رسللللالة إلللللى وزارة الخارجيللللة  ،م5/11/1929وفللللي نفللللذ التللللاري  
أرفقيللا وشدلل  مللغ الخسللائل الستبادلللة ويشللو وبلليغ  ،باسللع السللجيخ فللػن ر للتيػفغ ،األلسانيللة

نزلسام الليسغ رسلالتو أن ىلحه الخسلائل ت ليغ أن ا ذكخ فليو  .اإلدارة الدياسية الدػيدخية
الي تلللغ مصلللػ ثلللع تحلللجث  لللجيثاي  .إللللى اتحلللاد ال خيلللج العلللالسي قلللج أصلللبح افن أملللخاي أويلللجاي 

 .1سشعػد إليو في م انو ،مػضػع السدتذار ال خيجي

، ملللغ القدلللع الثاللللث ولللػزارة Grobbaم قلللجم اللللجكتػر جخوبلللا 8/11/1929وفلللي 
قلللللجم تقخيلللللخاي داخليلللللاي إلللللللى ملللللجيخ اللللللػزارة،  للللللشايجر  ،الدياسللللللي وىلللللػ القدلللللع ،الخارجيلللللة

Schneider ،ترللاالت لرللالح اللليسغ، وأىسيللة تحللجث فيللو تسللا يقللػم بللو راثيللشذ مللغ ا
للى باسللع القدللع مشحللو دتسللاي ماليللاي. وكللان راثيللشذ  .ذلللظ بالشدللبة أللسانيللا كسللا تقللجم   وزك 

ملغ أجلل  ،نفقلات تحخكاتلو ييصلي ،قج شلب مغ وزارة الخارجية صلخف م للغ للو  معشا 
فلي  يشلو،  ورد تليلو فلػن ر لتيػفيغ خيج اليسشي، وذلظ تلى س يل القلخض.مػضػع ال 

أن  ،رغلع تللظ السػافقلة . ولكغ ي جو،ثع لع يزف أية تفاصيل بحن شلبو قج ووفق تليو.
 :قج ورد في تقخيخ جخوبا ىحا مايليو  .وضل معلقاي  ،السػضػع لع يتابع

بزلعة  ،قتراد العالسي في ىلام ػرج، مغ أر يف اإلثيشذجكتػر كارل رام ث ال
واستصاع كدلب ثقلة  ،، بيخض القيام وبحث تلسي19272خالل تام  ،أ يخ في اليسغ

 الذلللؤون ومشلللح ذللللظ الحللليغ وىلللػ يتبلللادل الخسلللائل ملللع ملللجيخ  .اإلملللام والح ػملللة اليسشيلللة
، ح ػملة الدػيدلخيةترلال بالػِّض مغ ق ل الح ػمة اليسشية باإلوقج فُ  .3الخارجية لليسغ

ووفقلاي لسلا ورد فلي رسلالة ملغ رئليذ  .تحلاد ال خيلج العلالسيمغ أجل انزسام الليسغ إللى ا
 ،إلللى الللجكتػر راثيللشذ غ ىللحا العللام،أوتللػبخ ملل 31وتللاري   ،اإلدارة الدياسللية الدػيدللخية
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وكلى جانب ذلظ فلإن اللجكتػر راثيلشذ قلج ُكلِّلف ملغ ق لل  .فإن انزسام اليسغ افن قج تع
يدللتصيع أن يفيللج فللي تشطلليع إدارة  ، ػمللة اليسشيللة بالبحللث تللغ مدتذللار وخيللج أوروبلليالح

وػاسلصة وزارة  ،وىػ يحاول افن العثػر تلى ىحا السدتذار .ال خيجية في اليسغ الذؤون 
ترللال ، تلللى اوبتكليللف مللغ الح ػمللة اليسشيللة ،وكضللافة إلللى ذلللظ فإنللو .ال خيللج األلسانيللة

 تلجا تلغ تكليفلات أخلخى  .خض شباتلة شػابلع وخيجيلة يسشيلةبي ،األلسانية ةبسصبعة الجول
وألنيلللا التػجلللج  تلللى افن تالقلللات  .يعسلللل تللللى تشفيلللحىا فلللي ألسانيلللا للح ػملللة اليسشيلللة،

 ،فلإن السيلام التلي يقلػم ويلا اللجكتػر راثيلشذ ،األلسانيلة واليسشيلة ،رسسية وليغ الح لػمتيغ
الللجكتػر راثيللشذ وخ للة إلللى مجيشللة وقللج قلام  .ذات أىسيلة  ك يللخة بالشدللبة لكلال الح للػمتيغ

 .كسلا سلافخ تلجة ملخات ملغ ىلام ػرج إللى ولخليغ .للتحجث مع الح ػمة الدػيدلخية ،وخن 
للػ تقلجم إلييلا بصللب  ،للجى الح ػملة اليسشيلة ،التلي يتستلع ويلا  اليلاي  ،وسػف تيتد الثقلة

يبلو وبسلا أن وضلعو السلادي اليدلسح بلحن يلجفع تكلاليف تشقالتلو ملغ ج .دفع مقاول للحلظ
إن الللليسغ  .فقلللج اللللتسذ أن ُيرلللخف للللو م للللغ إجسلللالي قلللجره خسلللذ مئلللة ملللارك ،الخلللاص

ومغ ىشا فإن ملغ مرللحتشا أن التشقصلع  .كدػق ىامة للبزائع األلسانية ،مشصقة واتجة
 ،وثللخ مللغ ذلللظ. وللل وأالقائسللة ولليغ الللجكتػر راثيللشذ وبلليغ الح ػمللة اليسشيللة ،ىللحه الرلللة

لسلا يشلته تشيلا ملغ  ،التلي يقلجميا اللجكتػر راثيلشذ ،الوج ملغ أن نختلى الخلجمات الصيبلة
ولللحا فللإن القدللع الثالللث يدكللي صللخف م لللغ خسللذ مئللة مللارك للللجكتػر  .تعديللد الثقللة وشللا

أن إن وزارة الخارجيللة لللغ تدللتصيع ، أن يقللال لللو:  تشللج تدللليسو الس لللغ ،ويس للغ .راثيللشذ
 :جلجيختان بالسال طلة ،نوت لخز فلي ىلحا التقخيلخ نقصتلا .1تلجفع للظ مدلتقبالي م ليلاي آخلخ 

تللشع تللغ قللجر ك يللخ مللغ الللػد  ،أوالىسللا أن ليجللة الحللجيث تللغ راثيللشذ فللي التقخيللخ ليجللة
الدفيخ األلساني في  والتي تحجث ويا تش ،وىي ليجة تختلف كلياي تغ الليجة .والتقجيخ
. كسلا تختللف تلغ 2م13/6/1929وتلاري   ،في رسالتو السػجية إللى الخارجيلة ،سػيدخا

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten،z.st.A.،Jemen،Bd.1،S.108-109،Dat. 8،11.29.  
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. أمللا 1م29/6/1929وتللاري   ،فللي رسللالتيا السػجيللة إلللى راثيللشذ ،رة الخارجيللةليجللة وزا
كدلللػق  ،فيلللي اإلقلللخار وػجيلللة الشطلللخ القائللللة بلللحن الللليسغ مشصقلللة واتلللجة ،الشقصلللة الثانيلللة

وقلج ُرفزلت وجيلة الشطلخ ىلحه  .وىي وجية نطخ السرانع والذلخكات األلسانيلة .تجارية
 ،ذ ندلللجل ىلللاتيغ السال طتللليغ. ونحلللغ إانيلللة، ملللغ ق لللل وزارة الخارجيلللة األلس2فيسلللا بعلللج

دون  ،تغ اليجف الحي ُوضع مغ أجلو التقخيخ، واللحي اقتزلى ،بص يعة الحال ،النيفل
وبحىسيللة  ،وػجاىللة الصلللب ،إلقشللاع أصللحاب القللخار ، ذللج أو للخ قللجر مللغ الحجلله ، للظ

 صخف الس لغ السقتخح.

أ لعخه فييلا  ،ذ تيػفغ رسالة إلى راثيلش، بعث فخاييخ فػن ر م4/12/1929وفي 
وللجفع م لللغ خسللذ  ،بللحن وزارة الخارجيللة قللج أتصللت تػجيياتيللا إلللى الجيللات الساليللة فييللا

ألن الللػزارة لللغ  ،ى لللو أسللفوأوللج ونفدللالػقللت وفللي  .لتيصيللة نفقللات تشقالتللو ،مئللة مللارك
 .3الح ػمة اليسشية ، لخجمة، لتيصية تحخكاتوتدتصيع دفع م لغ آخخ في السدتق ل

م،  ل خه 16/12/1929مؤرخلة فلي  ،فلػن ر لتيػفغ وخسلالة وقج رد راثيشذ تللى
مؤكلجاي  . لػل صلخف اللجتع السلالي ،وتللى ملا تزلسشتو ،فييا تلى رسلالتو افنفلة اللحكخ

 .تشلجما يحاسلب الح ػملة اليسشيلة ،يدلجده للخارجيلة ،أن ىحا الس لغ سيبقى لجيلو كقلخض
التي يشػى أن تستج إلى  ،في ر لتو الثانية ،ثع تحجث  ػل إتجاد نفدو للدفخ إلى اليسغ

. وقلللج أرفلللق بالخسلللالة خصلللة أبحاثلللو، يقلللػم خالليلللا بجسللللة ملللغ األبحلللاث ،ثلللالث سلللشػات
للحرللػل  ،فللي ىللام ػرج ، للار إلللى أنللو قللج تقللجم بصلللب إلللى جس يللة الصللػارو العلسيللةوأ

                                                           
1

  .ِٓ ٘ما اٌثؽس  232 -  231أظه ْ  - 
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. ثللع تحللجث تللغ مػضللػع 1ويخجللػ مللغ وزارة الخارجيللة دتللع شلبللو ىللحا .تلللى دتللع مللالي
 .2الحي سشتشاولو فيسا بعج ،السدتذار ال خيجي

، م بعثت وزارة الخارجية رسالة إلى الدفارة األلسانية في وخن 11/11/1929وفي 
وأرفقللت وخسللالتيا ندللخاي مللغ  .تحللاد ال خيللج العللالسيأ للعختيا فييللا بانزللسام اللليسغ إلللى ا

، وذللللللظ ة الدػيدلللللخيةالخسلللللائل الستبادللللللة وللللليغ اللللللجكتػر راثيلللللشذ وبللللليغ اإلدارة الدياسلللللي
 . 3علإلشال

: قاضللي   راغللب رسللالة إلللى راثيللشذ، جللاء فييللابعللث ال ،م12/11/1929وفللي 
السؤرخللة فللي  ،مللع البصاقللة ال خيجيللة ،م22/8/1929السؤرخللة فللي  ،أنللو قللج اسللتلع رسللالتو

 للللعار باسللللتالمو راغللللب قللللج شلللللب مللللغ راثيللللشذ إرسللللاليا كإم، التللللي كللللان 29/8/1929
. وذكلللخ راغلللب أنلللو 4وسلللا تقلللجم معشلللا ،ومخفقاتيلللا ،م30/7/1929السؤرخلللة فلللي  ،رسلللالتو

فإنلو سليجج فييلا اإلجابلات تللى  ،شالسا أن راثيشذ قلج اسلتلع رسلالتو السلحكػرة ومخفقاتيلا
. ليقللخر مللايخاه مشاسللباي  ،وللل تدللاؤالتو. وكضللافة إلللى ذلللظ فقللج تللخك لللو كامللل الرللال يات

ثلع يذليخ إللى  .5 الرلييخة مشيلا والك يلخة ،في إتسلام اإلجلخاءات الالزملةفيػ يعتسج تليو  
تحاد ال خيج العالسي، سػاءي مغ راثيلشذ بعج أي إ عار بانزسام اليسغ إلى اأنو لع يدتلع 

أن  . ثلللع يؤكلللجزارة الخارجيلللة الدػيدلللخية( أو ملللغ اتحلللاد ال خيلللج العلللالسينفدلللو أو ملللغ )و 
. 6 1930تلام  ،في اليػم األول مغ يشلايخ ،فتتاح ال خيججاللة اإلمام  جيج الخغبة  في ا

، مػجلو راثيشذ للحرػل تلى جػاب رسسي ملغ اتحلاد ال خيلج العلالسيػ أن يدعى ويخج
تحلللجث راغلللب فلللي و  م، يتزلللسغ السػافقلللة الشيائيلللة تللللى انزلللسام الللليسغ إليلللو.إللللى اإلملللا
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 ذؽرٜٛ اٌٛشائك ػٍٝ نٌائً ػك٠كج ؼٛي ٘ما اٌّٛ٘ٛع الٔهٜ قاع إل٠هاق٘ا ٕ٘ا.  -
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، كسللا سلليحتي معشللا فللي السدتذللار ال خيللجي وشػابللع ال خيللج تللغ مػضللػتي أيزللاي  رسللالتو
 . 1مػضعو

يحللللي إلللللى  كتللللب اإلمللللام ،م (1930ىللللل )نللللػفس خ  1348رمزللللان تللللام  6وفللللي 
أن . و م27/11/1929، السؤرخللة فلللي : أنللو قللج اسلللتلع رسللالتوراثيللشذ رسللالة، ذكللخ فييلللا

ويذ خه تلى    أي إلى راغب.راثيشذ السػجية إليو  راغب قج أشلعو أيزاي تلى رسالتو
ل انزسام اليسغ إلى  ػ  ،والخاصة بانتياء السفاوضات ،األخبار التي تزسشتيا رسالتو

 .التلي قلجميا ،. ويؤكج للو بحنلو سليبقى يلحكخ للو خجماتلو ومدلاتجاتوحاد ال خيج العالسيات
، التللي يعت للخ أن تدللجيجىا وأنللو قللج كلللف راغللب باإلسللخاع فللي إرسللال الخسللذ مئللة جشيللو

التللي يس للغ أن ت للجأ ويللا  ،. ويخجللػه أن ي للحل جيللػده لتللػفيخ اإلم انيللات الالزمللةضللخورياي 
ثع يع لخ  .ويذيخ إلى أن راغب سػف يػضح لو كل  ىء .الخجمات ال خيجية في اليسغ

 .2تغ سخوره وخغبة راثيشذ في زيارة اليسغ مخة أخخى 

: بحنلللو قلللج إللللى راثيلللشذ رسلللالة، أوليلللو فييلللاكتلللب   راغلللب  ،م7/2/1930وفلللي 
 ،ملع مخفقاتيسلا ،م1929ديدس خ تلام  30/نػفس خ و 27السؤرختيغ في  ،استلع رسالتيو

، يللج العللالسي واألنطسللة السلحقللة ويللا، الخاصللة باتفاتيللة ال خ الدللبعةإلللى الكتيبللات  إضللافة
شجوة بلحن يدللع لباسل ،وأنلو قلج تلع إبلال  الرلشجوق السلكلي فلي الحجيلجة .الس خمة في لشجن

ترللال وباسللشجوة وُشلللب مشللو إرسللال الس لللغ م لللغ خسللذ مئللة جشيللو اسللتخليشي. كسللا تللع اإل
 . 3السحكػر إلى راثيشذ، بحسخع وأضسغ الصخق 
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، ذكللللخ م كتللللب راثيللللشذ إلللللى وزارة الخارجيللللة األلسانيللللة رسللللالة10/3/1930وفللللي 
غ شخيلق ويلت تل ،: أنو قج استلع  ي اي مغ الح ػملة اليسشيلة بس للغ خسلذ مئلة جشيلوفييا

 .1التجاري بعجن أ سج أوػ ب خ باسشجوة

 :2مدتذار البخيج -2
يخصللللػ ، تشللللجما كللللان الللللجكتػر كللللارل راثيللللشذ وللللجأ الحللللجيث تللللغ مدتذللللار ال خيللللج

خصػاتو األولى، في تسلية انزسام الليسغ إللى اتحلاد ال خيلج العلالسي. ويتزلح ذللظ ملغ 
خالل رسالتو الجػاوية إلى مجيخ قدع الذؤون الخارجية في اإلدارة الدياسية الدػيدخية، 
التلللي التحسلللل الشدلللخة السحفػضلللة مشيلللا ضلللسغ وثلللائق وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة تاريخلللاي 

تلللخض أن ي لللػن قلللج كت يلللا مبا لللخة بعلللج تدللللسو رسلللالة ملللجيخ القدلللع، ، ولكششلللا نف3محلللجداي 
م، أي فلي أواخلخ يشلايخ أو فلي أوائلل ف خايلخ ملغ نفلذ العلام، 26/1/1929السؤرخة في 

وسا أ خنا سابقاي. فقج شخح في رسالتو الجػاوية تلظ فكلخة السدتذلار ال خيلجي، مع لخاي تلغ 
يجيلة مشطسلة فلي الليسغ، الولج للو ملغ اتتقاده بحن جاللة اإلملام، لكلي يشذلىء خلجمات وخ 

مػضف وخيجي متخرز، يعسل كسدتذار وخيجي لفتخة محجدة  ومغ األفزل أن ي ػن 
. وأ للار إلللى أنللو قللج اقتللخح ذلللظ، فللي 4مرللخياي يللتقغ الليللة العخبيللة وليللة أخللخى، أوروبيللة 

ع، رسالة وجييلا إللى القاضلي   راغلب. واختلتع رسلالتو بالخجلاء، بلحن يفيلجه ملجيخ القدل
تسللا إذا كللان بإم للان اتحللاد ال خيللج العللالسي أن يقتللخح الذللخز السشاسللب، أو أن تلللى 

 .5جاللة اإلمام أن يترل بالح ػمة السرخية لصلب ذلظ مبا خة

يلي ف ،التلي أ لار إلييلا فلي ىلحه الخسلالة الجػاويلة ،أما رسالتو إلى القاضي راغب
إذا اإلستفدلار تسلا  ،شتوفلي ماتزلس ،، التي تزلسشتم1/2/1929الخسالة السؤرخة في 
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لتشطليع الخلجمات ال خيجيلة فلي  ،وتعيليغ مدتذلار وخيلجي ،قتخا لووان جاللة اإلمام يق ل ا
 .1اليسغ

وتلللاري   ،فلللي رسللالتو السػجيللة إللللى راثيللشذ ،ستفدللاروقللج رد راغللب تللللى ىللحا اإل
 ػل السدتذار ال خيجي قج لقي ق ػالي لجى  ،م، بسا يػ ي بحن اقتخاح راثيشذ5/3/1929

، فقلللج ورد فلللي رسلللالة راغلللب ىللللحه أنلللو   تلللى ندلللتصيع أن نشذلللئ وخيلللجاي مشطسللللاي  .اإلملللام
تحللاد ال خيللج العللالسي، فإنشللا نخجللػ أن يتكللخم الس تللب الللجولي بالرللػرة التللي يخغللب فييللا ا

مؤىلل وملجرب  ،م1930 تى األول مغ يشلايخ  ،التحاد ال خيج العالسي باختيار خ يخ لشا
خغب في أن ونفزل ول ون .يغ العامليغ في ال خيج لجيشاوقادر تلى تحىيل وتجريب وتكػ 

 .في وخن، ىحا الخ يخ ويخسلو إليشا مبا خة ،تحاد ال خيج العالسييختار الس تب الجولي ال
لليذ  ،وأن ي لػن سػيدلخياي ألسانيلاي  .ملغ ق لل الس تلب ،تللى أن ي لػن محتخملاي مػثػقلاي بلو

ختيلخ لشللا سػيدللخياي . وكذا مللا ام وػاجباتللويدللتصيع القيلا ،و  يسلاي وقػيللاي  ،صلييخاي فللي الدللغ
وسلللػف نللجفع للللو  .سلللارى الفزللل، فدللشكػن أقللليالي تللللى األقللل ،يعللخف العخبيلللة ،ألسانيللاي 

إال أنشللا نخجللػ مللغ الس تللب الللجولي أن يحخللح  .الس تللب الللجولي لسللا سلليقتخ ووفقللاي  ،راتبللاي 
ن يحلجد لشلا راتبلاي مؤقتللاي وأ ،اللحي ىلػ وللج فقيلخ جلجاي  ،بعليغ اإلتتبلار الحاللة الساليلة ل للجنا

 ،بسػافقة الس تب ،أن قجوم الخ يخ :ثع يزيف .2ندتصيع أن نجفعو دون مذقة  ،للخ يخ
، بسللجة  لليخيغ إلللى م1/1/1930فللي  ،الوللج أن ي للػن ق للل مػتللج وللجء الخللجمات ال خيجيللة

مػضح فييا مقلجار الخاتلب  ،. تلى أن يحسل معو رسالة رسسية مغ الس تبثالثة أ يخ
 .وسشدتخجم ىحا الخ يخ في الجائخة الخاصة بال خيج في دولتشا لسجة غيخ محجدة الذيخي 

، ، بعلج الدلتة أ ليخولغ نج خه أوجاي تلى اإلسلتسخار تشلجنا .ولكشيا التقل تغ ستة أ يخ
 وسلللشجفع للللو مرللاريف الدلللفخ خسدللليغ جشييلللاي  .إذا لللع يخغلللب ىلللػ فللي البقلللاء فلللي اللليسغ
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مو العسللل فللي دائختلللو ووضللع نفدللو تحللت ترلللخف بعللج وصللػلو إليشلللا واسللتال ،اسللتخليشياي 
يلللػم وصلللػلو إللللى الحجيلللجة. ويس لللغ للس تلللب اتتبلللاراي ملللغ  وسللليتع ا تدلللاب راتبلللو .دولتشلللا
 .ثللع ي تللب لشللا وللحلظ ،يقللجر أنيللا كافيللة ،التحللاد ال خيللج العللالسي أن يسشحللو سلللفة الللجولي

 .إرسللالية ل خيللجيشامللع أول نقللجاي بالعسلللة الحى يللة اإلسللتخليشية،  ،وسللػف نخسللليا إلللى وللخن 
ضلافة إللى . وك1 تلى أن ندتعيج الس لغ بعج ذلظ مغ رواتب الخ يلخ الدػيدلخي األلسلاني

وكلللل مدلللتلدمات  ،فلللإن تللللى الخ يلللخ أن يحزلللخ معلللو آللللة لصباتلللة شػابلللع ال خيلللج ،ذللللظ
وذللللظ  أنشلللا نخيللج أن ي لللػن فلللي  ، ملللغ أوراق وسلللشجات ...إللل .تدللييخ الخلللجمات ال خيجيللة

دون أن يزصخ إلى انتطار  وصػل األوراق  ،ػم وتذييل وخيج اليسغوسع الخ يخ أن يق
ن يحزللخ معللو أيزللاي ويس للغ للخ يللخ أ .لللحا الوللج أن يجلللب معللو كللل مللايلدم .السص ػتللة

أثشللاء  ،ويدللتصيع أن يحرللل تلييللا .تحسللل التللػاري  بالعخبيللة والالتيشيللةأختامللاي وخيجيللة، 
  . 2 ذلظكل  ثسغ وسػف نجفع لو .مخوره بسرخ

السؤرخللة فللي  ،السللجيخ وللػزارة الخارجيللة ،رسللالة راثيللشذ إلللى فللػن ر للتيػفغ وفللي
فحكخ أنو مغ الرلعب  .تحجث راثيشذ تغ مػضػع السدتذار ال خيجي ،م13/4/1929

التللي أوردىللا راغللب  ،تتللػفخ فيللو الذللخوو ،العثللػر تلللى مدتذللار وخيللجي نسدللاوي ألسللاني
فيلل سلي ػن مدلتعجاي  ،السدتذلاروأنو  تى لػ أم غ العثلػر تللى مثلل ىلحا  .في رسالتو

، تسلا إذا كلان ويخجلػ راثيلشذ ملغ فلػن ر لتيػفغ أن يخ لخه .للسيامخة بالدفخ إلى الليسغ
فللي  الللة تللجم  ،يس شللو العسللل كسدتذللار وخيللجي ،م للان ألسانيللا تللػفيخ  للخز مشاسللببإ

 .3تس غ الس تب الجولي التحاد ال خيج العالسي مغ تػفيخه

                                                           
Ebd.. -  

1
    

Ebd.،S.52-55،Dat.5.3.29. -  
2
    

Ebd .، S . 42-43، Dat . 13.4.29 . -  
3
    



 العالقات اليمنية األلمانية

246 

 

م، ذكللخ فللػن 30/4/1929وتللاري   ،ثيللشذ ىللحهوفللي رد ر للتيػفغ تلللى رسللالة را
مدتذلاراي للعسلل  ،أن وزارة ال خيج األلسانية قج أوجت استعجادىا لتعيليغ  لخز ،ر تيػفغ

لذلللليل ىللللحه  ،وأن الذللللخز الللللحي يس للللغ أن ي للللػن وارداي فللللي اإلتتبللللار .لللللليسغ وخيللللجياي 
وقجر مغ  ،بيةمع معخفة كافية باللية العخ  ،الوج أن ي ػن وجرجة ك يخ مفتذيغ ،الػضيفة

  .1الخ خة في الحياة خارج ألسانيا

 ،م15/5/1929وتلاري   ،مغ مخسيليا ،التي بعثيا إلى راغب ،وفي رسالة راثيشذ
إذا وجللجت  خرللاي لجيللو  ،أن الح ػمللة الدػيدللخية مدللتعجة إلرسللال خ يللخ ،ذكللخ راثيللشذ

 .تذللخيغ جشييللاي وأن الخ يللخ ي لللف راتبللاي  لليخياي قللجره مئللة و  .اإلسللتعجاد للدللفخ إلللى اللليسغ
بللحن راتبلللاي  لليخياي قللجره خسدللليغ جيللجه إلقشللاع الح ػملللة الدػيدللخية  ومللع ذلللظ فقللج ولللحل 

 .2 بالشدبة لسدتذار وخيجي لليسغ ،جشيياي ىػ راتب معقػل

ل فلي ندلختيا السحفػضلة فلي إر ليف لع ُيدلج   ،وفي رسالة مغ راثيشذ إلى راغب
خالل مزسػنيا يس غ افتخاض أنيا قلج  ولكغ مغ ،وزراة الخارجية األلسانية تاري  محجد

أنلو قلج تلقللى رسلالة ملغ )وزيلخ الخارجيللة ، ذكللخ راثيلشذ ،م1929وت لت فلي  ليخ يػليلػ 
الدػيدلللخي( يعتلللحر فييلللا تلللغ تلللجم تس لللغ   ػمتلللو ملللغ وضلللع مدتذلللار وخيلللجي تحلللت 

ويزللليف  .وفلللق السػاصلللفات السصلػبلللة ،فلللي الػقلللت اللللخاىغ ،ترلللخف الح ػملللة اليسشيلللة
، فقلج شلخح السػضلػع تللى جػد مدتذار وخيجي أمخ ضخوري ججاي أن و أنو بسا  ،راثيشذ

وقلللج تلقلللى رداي بلللحن وزيلللخ ال خيلللج تللللى اسلللتعجاد لػضلللع مدتذلللار  .وزارة ال خيلللج األلسانيلللة
ويخجلػ راثيلشذ ملغ  .إذا كان جاللتو يخغب في ذلظ ،وخيجي تحت ترخف جاللة اإلمام

 .3راغب أن ي ليو تغ قخار اإلمام ويحا الذحن
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تحللجث  ،السػجيللة إلللى راثيللشذ ،م30/7/1929السؤرخللة فللي  ،الة راغللبوفللي رسلل
سلللتخليشيا تعلسلللػن أن أوثلللخ ملللغ خسدللليغ جشييلللاي اإنكلللع :  تلللغ مػضلللػع السدتذلللار بقػللللو

وال داتللي  .مثللل الحجللاز ،إنشللا ال نسلللظ إيللخاداي وخيللجياي  .وخاتللب  لليخي سللي ػن كثيللخاي تليشللا
وسلشخاتي كاملل  ،ومدلخوراي ويششلا بلحن الخ يلخ اللحي سيرللشا سلي ػن سلعيجاي  ،ألن أضيف

ثلع يلحكخ أن صلا ب الجالللة قلج أذن للو بالكتابلة  .1 ىتع بو أنا وشفدلي، وسػف أ وضعو
 تلى يلتس غ الليسغ ملغ مبا لخة الخلجمات  ،راجياي مشو وحل كلل ملافي وسلعو ،إلى راثيشذ

 ، وأنللو ليللحا اليللخض يخجللػ مشللو اإلسللخاع فلليم1/1/1930، اوتللجاء مللغ ال خيجيللة العالسيللة
 .2أي رجالي مغ ساللة ألسانيا  قيقية ،تلى أن ي ػن رجل   سة وتقل .إرسال الخ يخ

فللللي اإلدارة  ،الخارجيللللة الذللللؤون وقللللج تػجللللو راثيللللشذ مللللخة أخللللخى إلللللى مللللجيخ قدللللع 
فلحكخ فلي  .بالدلؤال  لػل إم انيلة سػيدلخا لتلػفيخ مدتذلار وخيلجي ،الدياسية الدػيدخية

مغ ق ل  ،قج ُأولغ مؤخخاي    أي راثيشذ  بحنو  ،م30/8/1929وتاري   ،رسالة بعثيا إليو
بللحن إدارة ال خيللج الدػيدللخية للليذ لللجييا إم انيللة  اليللاي  ،القشرللل الدػيدللخي فللي ألسانيللا

وأنللو يللػد أن يلفللت انتبللاه  .إسللتجابة لخغبللة جاللللة ملللظ اللليسغ ،لتللػفيخ مدتذللار وخيللجي
 خيلجي يس لغ أيزلاي أن بلحن السدتذلار ال ،إلى أنو تشجما شلخح فلي رسلالة سلابقة ،السجيخ

لللللع ي للللغ يقرللللج أن يذللللتخو فللللي  ،ي للللػن مدتذللللاراي للح ػمللللة اليسشيللللة فللللي مدللللائل تامللللة
أن يذيخ إلى أن مدتذار ال خيلج  ، وكنسا أراد وحلظ فقطالسدتذار التستع بسؤىالت معيشة

وبالتلالي فلإن وجلػد  لخز مشاسلب للحلظ سلي ػن  ،يس غ أن يدتذار في قزلايا أخلخى 
ثلع يخجلػ راثيلشذ ملغ ملجيخ القدلع أن  .قترلاد الدػيدلخي للليسغ ولإل، وأوثلخ نفعلاي أفزل
ألنللو فللي ىللحه  .تسللا إذا كللان تللػفيخ السدتذللار السصلللػب مللغ سػيدللخا مدللتحيالي  ،يخ للخه
 .3سػف يزصخ إلى التػجو إلى دولة أخخى لتػفيخه ،ونطخاي ألىسية السػضػع ،الحالة
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فلي وزارة  ،ن ر لتيػفغإلى فػ  ،م30/8/1939 ،وفي رسالة راثيشذ وشفذ التاري 
بلحن الدػيدللخييغ قلج رفزللػا إرسلال مدتذللار وخيلجي إلللى  أوليلو فييللا ،الخارجيلة األلسانيللة

بحنلو إذا  ،وأنلو قلج كتلب إللى )وزيلخ الخارجيلة الدػيدلخي( .دون إوجاء س ب مقشع ،اليسغ
لللجى  ،فديزللصخ إلللى البحللث تللغ السدتذللار السصلللػب ،وللان الللخفس الدػيدللخي نيائيللاي 

أي   بعثيلا إليلو  ،خ فلػن ر لتيػفغ بحنلو كلان قلج أوليلو فلي رسلالة سلابقةحكِّ ع ُيلثل .ألسانيا
بلللللحن وزارة ال خيلللللج األلسانيلللللة قلللللج أولللللجت اسلللللتعجادىا لتلللللػفيخ السدتذلللللار   إللللللى راثيلللللشذ 

 .1السصلػب

أنلللو كلللان يتػقلللع أن يلللحتي رد ملللجيخ قدلللع ويتزلللح لشلللا، ملللغ رسلللالة راثيلللشذ ىلللحه، 
ي أشلللللق تليللللو لقللللب )وزيللللخ الللللح ،ية الدػيدللللخيةفللللي اإلدارة الدياسلللل ،الخارجيللللة الذللللؤون 

 .سػيدخا مغية تػفيخ مدتذار وخيجي تجم إم ان ، متزسشاي الخارجية(

مللغ اإلدارة الدياسللية  ،ضللسغ الخسللالة السػجيللة إلللى راثيللشذ ،وقللج جللاء الللخد فعللالي 
الخارجيلة فلي  الذلؤون فقلج ذكلخ ملجيخ قدلع  .م، كسا تػقلع راثيلشذ31/10/1929وتاري  
بحن تلجرس مجلجداي إم انيلة إرسلال  ،و تػجو بالخجاء إلى إدارة ال خيج الدػيدخيةأن ،اإلدارة

وأن إدارة ال خيج قج أوليتو بحنيا غيخ مدتعجة لػضع  ،مػضف وخيجي سػيدخي إلى اليسغ
 .2كسدتذار وخيجي ،أ ج مػضفييا تحت ترخف الح ػمة اليسشية

، ذكلللخ م5/11/1929، وتلللاري  وفلللي رسلللالة راثيلللشذ إللللى رئللليذ اإلدارة الدياسلللية
التللابع  ،الخارجيللة الذللؤون أنللو قللج اسللتشته مللغ رسللالة مللجيخ قدللع  ،فللي مللاذكخه ،راثيللشذ
. رة تلى تػفيخ مدتذار وخيجي لليسغتحادية الدػيدخية غيخ قاد، أن الح ػمة اإللإلدارة

وسلػف أوللغ جاللللة . ثلع يقللػل:  وأنلو يذل خه تللى الجيللػد التلي ولحليا فللي ىلحا السػضلػع
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مغ ويغ مػضفي وخيجىا مغ يعخف  ،الح ػمة الدػيدخية لع تجج، مع األسف اإلمام بحن
 .1 اللية العخبية

ولكلللغ  .وبلللالصبع فلللإن اللللخفس الدػيدلللخي للللع ي لللغ بدللل ب مذللل لة الليلللة العخبيلللة
، وأن ي لجي ولحلظ تفيسلو أن ي لػن لصيفلاي ملع الجانلب الدػيدلخي  ،كسا ي جو ،راثيشذ أراد

 .للسػقف

، إلللى فللػن م5/11/1929، راثيللشذ فللي نفللذ التللاري  التللي بعثيللا ،وفللي الخسللالة
مخفقلللة بالخسلللائل الستبادللللة ويشلللو وبللليغ اإلدارة  ،فلللي وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة ،ر لللتيػفغ
 لػل تلجم تس لغ سػيدلخا  ،إللى رد اإلدارة الدياسلية الشيلائي الدػيدلخية، أ لار الدياسية

 تلب اللجولي التحلاد ال خيلج وأضلاف أنلو بسلا أن الس .مغ تػفيخ السدتذلار ال خيلجي للليسغ
التلللي تشلللػي  ،العلللالسي يصللللب مشلللو افن وملللغ الح ػملللة اليسشيلللة تحجيلللج األجلللػر ال خيجيلللة

، وىلػ شلللب اليدلتصيع ىللػ وال الح ػملة اليسشيللة تل يتللو ،  ػملة اللليسغ وضلعيا مدللتقبالي 
أصبح أمخاي  ،يدتصيع أن يحجد ذلظ ،فإن العثػر تلى خ يخ وخيجي ،نعجام الخ خةبد ب ا

نزللسام اللليسغ إلللى إتحللاد ال خيللج سللا أن اإلمللام لللع يفػضللو فللي مػضللػع اك .حللاي لليايللةمل
ثع أنلو قلج سلحل وزيلخ  .ول شلب مشو أيزاي العثػر تلى مدتذار لل خيج ،العالسي فحدب
ويتػقع وصػل الخد تلييا خالل أس ػتيغ  ،في رسالة وجييا إليو مؤخخاي  ،خارجية اليسغ

إلللللى  ،للبحللللث تللللغ السدتذللللار ،ن يدللللتصيع أن يتػجللللوتسللللا إذا كللللا ،إلللللى ثالثللللة أسللللاويع
فللي  اللة الللخفس الشيللائي ملغ ق للل الح ػمللة الدػيدلخيةن وأنللو واثللق  ،الح ػملة األلسانيللة

 ،ولحا فيػ يخيلج افن أن يدلت ق ىلحا القلخار .مغ أن اإلمام سيقخر شلب مدتذار ألساني
 ،زارة الخارجيلة األلسانيلةفيتػجلو إللى و  ،واستشاداي إللى التفلػيس السسشلػح للو ،ودباي للػقت
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وبسا أن وزارة  ال خيج األلسانية كانت قج  .راجياي مداتجتيا في تػفيخ السدتذار السصلػب
إذا كللان يللخى  ،فإنللو يخجللػ مللغ فلػن ر للتيػفغ ،أولجت اسللتعجادىا لتللػفيخ  للخز مشاسلب

أن  ،وأن تػفيخ مدتذار ألساني أملخ مفيلج أللسانيلا ،أن التفػيس السسشػح لو يعت خ كافياي 
أمللا إذا كللان فللػن ر للتيػفغ يفزللل  .يلللتسذ مللغ وزارة ال خيللج تخ لليح الذللخز السشاسللب

فلللإن ىلللحا يعشلللي أن تللللى األسلللئلة  ، تلللى يرلللل شللللب ملللغ الح ػملللة اليسشيلللة ،نتطلللاراإل
 . تلللى ذللللظ الحللليغ ،تحلللاد ال خيلللج العلللالسي أن تبقلللى دون إجابلللةيلللا االتلللي يصخ  ،الفشيلللة

كللللخكع بالذللللخوو الخاصللللة بالسدتذللللار: ويزلللليف  ىللللل تدللللسحػن لللللي مللللخة أخللللخى أن أذ
فلي  اللة تقلج تسلل مجتلو  ،راتب  يخي قجره خسديغ جشيياي  .تكاليف الدفخ ذىاباي وكياباي 

 يللث أنللو سلليحل ضلليفاي تلللى  ،الرللخفيات فللي اللليسغ سللتكػن ضللئيلة جللجاي  .نرللف تللام
 .1السلظ 

 م،12/11/1929السؤرخللللة فللللي  ،وفللللي رسللللالة القاضللللي   راغللللب إلللللى راثيللللشذ
: أن ىشللاك   ػمللات تخغللب فللي تقللجيع ، فللحكخغ مػضللػع السدتذللار ال خيللجيتحللجث تلل

تفزللل أن تحرللل  فح ػمللة اللليسغ .ولكللغ ىللحا اليشاسللب الح ػمللة اليسشيللة ،خ للخاء لللليسغ
وكذا للع يتلػفخ  . تلى التثيلخ  داسلية أ لج ،تحلاد ال خيلج العلالسيتلى خ يخ تغ شخيلق ا

فإنلو يخجلػ أن  .بصخيقتلو الخاصلةوأم غ لخاثيشذ أن يعثلخ تللى الخ يلخ السصللػب  ،ذلظ
ملللغ ق لللل  ،وخسلللالة تػصلللية مػجيلللة إللللى جالللللة اإلملللام ،تللللى األقلللل ،يلللدود ىلللحا الخ يلللخ
ألن ذلللظ سللي ػن أفزللل بالشدللبة ، أو مللغ ق للل اتحللاد ال خيللج العللالسي  الللػزيخ الدػيدللخي 

 .2 لدياستشا
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: أنللو تللب راثيللشذ إلللى فللػن ر للتيػفغ رسللالة، ورد فييللاك ،م16/12/1929وفللي 
بصلللب لذلليل وضيفللة مدتذللار  ،1جم إليللو مػضللف فللي ال خيللج األلسللاني وجرجللة مدتذللارتقلل

. وأفزلللل لع أتللللق  تلللى افن أي أخبلللار ملللغ الللليسغ،ملللع األسلللف. ولكلللغ  وخيلللجي للللليسغ
وقلللج أج لللت مقلللجم  .إللللى أن يتخلللح اإلملللام قلللخاره ،بالشدلللبة لػضلللع تقلللج العسلللل ،نتطلللاراإل

 .2 الصلب ويحا السعشى

باسللللع  ،ثيللللشذ رسللللالة إلللللى وزارة الخارجيللللة األلسانيللللةكتللللب را ،م1/2/1930وفللللي 
، أو وزارة ال خيللج األلسانيللة غسللػاءي ملل ،ذكللخ فييللا: أنللو لللع يحتللو أي ججيللج ،الللجكتػر جخوبللا

وأنو قج شلب مغ الح ػملة اليسشيلة م للغ خسلذ  .Zinkeisenظ آيدن مغ السدتذار سش
و اليعلخف ملا إذا كلان وأنل .ملغ أجلل شػابلع ال خيلج وملغ أجلل مدتذلار ال خيلج ،مئة جشيو

 ،وأن اإلمام  إذا فعل ذلظ فدػف ي ػن ىحا أول خخق للقاتلجة .اإلمام سيدتجيب لصلبو
 .3وىي أن ال يجفع إال بعج أن تكػن البزاتة ويجه  ،التي اتتاد تلييا

ففلي رسلالة القاضلي   راغلب إللى راثيلشذ،  .وقج خخق اإلمام ىلحه القاتلجة فعلالي 
تللغ شخيللق  ،ذكللخ راغللب أن الس لللغ السصلللػب قللج تللع إرسللالو ،م7/2/1930السؤرخللة فللي 

أو خ يلخ  ،وفي ىلحه الخسلالة تحلجث راغلب تلغ مدتذلار ال خيلج .كسا تقجم معشا ،باسشجوة
تعليسات والقػانيغ دفاتخ ال. فقج وصلت  فحوج أن وجػده ضخوري ججاي  ،ال خيج كسا يدسيو

والتلللي تلللدن تلللجة  ،ال خيلللج العلللالسيالخاصلللة ب ،تفاتيلللات والشسلللاذج واللللجورياتوالتلللجاويخ واإل
سللتفادة ، لإل.. ولكللغ مللغ الللحي سلليقػم وجراسللتيا أو وتص يقيللا أو متابعتيللا.ويلللػ جخامللات 
 ،تحاد ال خيج العلالسي، التي وصلتشا مغ القج ا تفطشا ب ل ىحه الكتب خ.مشيان إنو الخ ي
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 ،أي  ليءفلشحغ بالفعلل الندلتصيع أن نعسلل  .لكي ندللسيا للو ،بانتطار وصػل الخ يخ
 وبشللاءي تلللى  للليادتكع .وذلللظ ألنشللا النعللخف فلللي أمللػر ال خيللج  لليئاي  .دون وجللػد الخ يللخ

بالذللخوو التللي أ للختع ويللا  ،فإنشللا نتعيللج بق ػلللو ،ن بحدللغ سلليخة وكفللاءة الدلليج سللشظ آيللد 
وخسدللليغ  ،كتجييلللد ومرلللاريف سلللفخ ،وىلللي أن نلللجفع للللو مئلللة جشيلللو اسلللتخليشي .تليشلللا
وال ظ أن الخجمات التلي سليقػم  .مراريف تػدةيياي ، وخسديغ جشراتب  يخي ، جشيياي 

سلػف للغ تبقلى  ،وبرلجق وكخلالص السلانييغ ،بعديسلة قػيلة ،ويا الديج سشظ آيلدن للجيشا
وتلللجاءي ملللغ . إنشلللا نػافلللق تللللى ا تدلللاب راتبلللو املللغ ق لللل صلللا ب الجالللللة ،دون م افلللحة

 ،يػمللاي  ولكللغ  للخيصة أن تحدللب مللجة الدللفخ خسدللة تذللخ ،ميادرتللو األراضللي األلسانيللة
لتجييلد نفدلو  ،سلتخليشيخجلػ إذاي أن تلجفعػا للو مئلة جشيلو اإنشا ن .مغ ألسانيا إلى الحجيجة

فللغ تلجفع للو إال تشلج  ،أما الخسدػن جشيياي السخررة لشفقات العػدة .ولشفقات الصخيق
 .فإنشلللا سلللشحتف  بلللو دائسلللاي فلللي خلللجمتشا ،وكذا رضللليشا تشلللو ورضلللي تشلللا .ميادرتلللو الللليسغ
وبلللحلظ يدلللتصيع  .قلللج ترلللل إللللى درجلللة وزيلللخ لإلترلللاالت ،ه مشاصلللبويس لللغ أن نقللللج

. ثع يذيخ راغب إلى أنو قج ذكلخ للخاثيشذ 1 بالتحويج أن يحرل تلى رواتب مختفعة ججاي 
وأن  ،فللي رسلائلو السؤرخللة فلي  لليخي ملايػ ويػليللػ  بحنشلا النسلللظ أي  لئ ىشللا ،ملغ ق لل

 .ي تدلييخ الخلجمات ال خيجيلةمغ أجل ال جء ف ،تلى الخ يخ أن يحزخ معو كل مايلدمو
وملللللغ  .إال أنيلللللا التحلللللػي الحلللللخوف الالتيشيلللللة إشالقلللللاي  ،صلللللحيح أن للللللجيشا مصبعلللللة ىشلللللا

ولللحلظ يجللب أن  .السدلتحيل شباتللة األوراق واإليرللاالت والػثللائق األخلخى الالزمللة ىشللا
الشسلاذج والػثلائق واإليرلاالت يحتي الدليج سلشظ آيلدن  لامالي معلو جسيلع أنلػاع األوراق و 

رجػتكع أن تحرللػا تللى األختلام  ،ليياي رسائلي في مايػ ويػليػ، السذار إ. وفل ...إ
 .، خاصلللللة وتللللػاري  األيللللام واأل للللليختكللللػن ىلللللحه األختللللام )أوتػماتي يللللة( وأن ،ال خيجيللللة

 .وسلللي ػن ملللغ األفزلللل للللػ أن الدللليج سلللشظ آيلللدن يحفخىلللا فلللي ألسانيلللا ويحزلللخىا معلللو
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خلتع وخيلج صلشعاء وأسلساء أملاوغ الس اتلب وسػف أبعث إلي ع شي ىحه الخسالة نسػذج ل
وكذا  .بالليللة العخبيللة والفخندللية ،وذلللظ فللي قللائستيغ .التللي تللع فتحيللا مشللح فتللخة ،ال خيجيللة

فإنكع تدتصيعػن نقل األسساء العخبيلة ملغ  ،رأيتع ضخورة  فخ إسع الس تب في كل ختع
 زللاري مشللح تذللخ  ، إنكللع تعخفللػن بحنشللا جيللل... الدلليج العديللد راثيللشذ القائسللة العخبيللة

ومعللو  ،إبعثللػا إليشللا الدلليج سللشظ آيللدن دون تللحخيخ ... ويشقرللشا كللل  لليء ،سللشػات فقللط
 تلللللى يدلللللتصيع أن ي لللللجأ فلللللي تدلللللييخ الخلللللجمات  ،صلللللييخة وك يلللللخة ،جسيلللللع للللللػازم ال خيلللللج

وىػ أن ي حل  ،ماس ق لو أن أوجه مغ ق ل ،. وفي ىحه الخسالة يؤكج مغ ججيج1 ال خيجية
، أو تحللاد ال خيللج العللالسيتلللى رسللالة تػصللية لدللشظ آيللدن مللغ ال راثيللشذ جيللجه للحرللػ 

، وذللظ تشج قجومو إلى اليسغ ،، يحسليا سشظ آيدن معومغ )وزيخ الخارجية الدػيدخي(
 .2 لكي نتخلز مغ تحنيب األصجقاء ولػم األتجاء 

، التللي م10/3/1930، وتللاري  وفللي رسللالة راثيللشذ إلللى وزارة الخارجيللة األلسانيللة
 ،السخسل مغ الح ػمة اليسشيلة ،بحنو قج استلع م لغ خسذ مئة جشيو استخليشي ،ذكخ فييا

: أنللو وػصللػل الس لللغ السللحكػر وبسػافقللة ، فللحكختحللجث راثيللشذ تللغ السدتذللار ال خيللجي
، ي للجو أن كللل العقبللات قللج 3الخاصللة بسػضللػع ال خيللج ،الح ػمللة اليسشيللة تلللى مقتخ اتللو

التللي  ،ويخجلػ إبالغلو تللغ الكيفيلة .آيللدن  ، أملام اإلسللخاع فلي سلفخ السدتذللار سلشظذلللت
. إللى الح ػملة األلسانيلة ،وتعيليغ مدتذلار وخيلجي ،تحلاد ال خيلج العلالسي شلبلوا اأ ال وي

إال بحنللو قللج أ للال  ،ذ أن مللجيخ الس تللب الللجولي التحللاد ال خيللج العللالسي لللع يخ للخه  يشيللاإ
. وأنو مشح مبا خة  شذ أي وخاثي  شلبو إلى وزارة ال خيج األلسانية ورجاىا أن تترل بو 

وللللحا فيلللػ  .ملللغ ق لللل وزارة ال خيلللج األلسانيلللة ،ترلللال رسلللسي بلللوذللللظ الحللليغ للللع يلللتع أي ا
، تجللاه قللج تخل تللا تلغ تحفطيسللا ،وكللحا وزارة الخارجيلة ،اليعلخف مللا إذا كانلت وزارة ال خيللج
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 بحىليلة سلشظ ،تحلاد ال خيلج العلالسيسفخ الدليج سلشظ آيلدن. أملا  ليادة الس تلب اللجولي ال
 .1فإنو يحمل أن يحرل تلييا دون صعػبة ،آيدن ليحا العسل

رسالة إلى مجيخ الس تب اللجولي  كتب وزيخ ال خيج األلساني ،م18/3/1930وفي 
 ،: أنللو إ للارة إلللى الصلللب السقللجم مللغ الللجكتػر راثيللشذ، جللاء فييللاتحللاد ال خيللج العللالسيال

 ،سل كخ يخ في الليسغالس لف مغ ق ل الح ػمة اليسشية بالبحث تغ  خز مشاسب للع
يس لللغ أن ي لللػن ىلللػ الذلللخز  ،سلللشظ آيلللدن  ،فلللإن السدتذلللار فلللي وزارة ال خيلللج األلسانيلللة

كسللا تسللل أيزللاي فللي إدارة  ،فقللج تسللل مللجة خسللذ سللشػات ونرللف فللي سللػريا .السشاسللب
وللل ويدللتصيع أيزللاي التفللاىع بالليللة  ،وىللػ اليللتقغ الليللة الفخندللية فحدللب .ال خيللج التخكيللة

اللللحي انزلللع إللللى  ،وأن اللليسغ .زارة مدلللتعجة إلرسللالو ُمجلللازاي إللللى الللليسغوأن اللللػ  .العخبيللة
 ،لللغ يدللتصيع أن يدلليخ أتسللال ال خيللج ،م1/1/1930اوتللجاءي مللغ  ،اتحللاد ال خيللج العللالسي

أن  ،فلللي السدتذلللار ال خيلللجي  أي الللليسغ    وقلللج ا لللتخو .دون وجلللػد مدتذلللار وخيلللجي
و تللى اليتللحخخ  ،وليللحا .العللالسي تحللاد ال خيللجن مخ للحاي مللغ ق للل الس تللب الللجولي الي للػ 

  أن يعدز تػصيتو  ،فإن الػزيخ يخجػ مغ مجيخ الس تب ،السػضػع أوثخ مسا قج تحخخ
فللي  ،وأن ي لللغ الللجكتػر راثيللشذ ،وتػصللية مللغ تشللجه ،لدللشظ آيللدن   ي تػصللية الللػزيخ أ

 .2وحلظ ،ىام ػرج

درة مللغ الرللا ،تحللاد ال خيللج العللالسي التػصلليةوقللج تللدز مللجيخ الس تللب الللجولي ال
وكللان نللز  .ذيليللا ويللا ،وتػصللية ،م22/3/1930السؤرخللة فللي  ،وزيللخ ال خيللج األلسللاني

 تلى الشحػ التالي: تػصية الػزيخ األلساني
 ، وزارة ال خيج
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 م22/3/1930وخليغ في 

لتشطلليع  ،تعيلليغ مػضللف وخيللج ألسللاني الجشدللية ،وشللاءي تلللى شلللب الح ػمللة اليسشيللة
آيدن، السدتذار في ال خيج السخكلدي  يشت الديج سشظفقج ت ،الخجمات ال خيجية في اليسغ

فلي م اتلب ال خيلج األلسانيلة فلي  ،آيدن لعلجة سلشػات األلساني، في وخليغ. لقج تسل سشظ
 .إتقانلاي جيلجاي  ،وىػ يلتقغ الليلة الفخندلية .في إدارة ال خيج التخكي ،بعج، وتسل، فيساسػريا

ليللحه السيسلللة  وذلللخز مشاسللب جلللجاي  ،إنشلللي أوصللي بللو .ويس شللو التفللاىع بالليلللة العخبيللة
 تػتيع الػزيخ                                    .السقتخ ة

 ختع الػزارة                

وُذيِّلت تػصية وزيخ ال خيج األلساني، وتػصية مجيخ الس تب الجولي التحاد ال خيلج 
 العالسي، التالية:

ىحه التػصية مغ وزارة ال خيج  الس تب الجولي إلتحاد ال خيج العالسي يجتع بدخور 
 . ويػصي بالديج سشظ آيدن للعسل في خجمة الح ػمة اليسشية ،األلسانية

 .24/3/1930وخن في 
 .1تحاد ال خيج العالسي المجيخ الس تب الجولي                      

تحللاد ال خيللج العللالسي رسللالة أرسللل مللجيخ الس تللب الللجولي لل ،م24/3/1930وفللي 
 .2صجر ويا ىحه الػثيقة ،راثيشذ إلى الجكتػر

ولييلللللا فييلللللا ، أكتلللللب راثيلللللشذ رسلللللالة إللللللى وزارة الخارجيلللللة ،م27/3/1930وفلللللي 
وأنو وحلظ لع يعج ىشاك مايسشع مغ  ،الخاصة بالسدتذار سشظ آيدن  ،باستالمو للتػصية

 .1أن تدخِّع وزارة الخارجية بعسلية سفخ سشظ آيدن إلى اليسغ
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بحنلللو لللليذ للللجييا  ،خارجيلللة تللللى رسلللالة راثيلللشذم ردت وزارة ال3/4/1930وفلللي 
ج أيزلاي اليػجل ، دلب رأي سلشظ آيلدن  ،وأنلو ،افن مانع مغ سفخ سشظ آيدن إللى الليسغ

 . 2أي مانع لجى وزارة ال خي 

بعثت وزارة الخارجية رسالة إلى البعثة الجولػماسلية األلسانيلة  ،م9/4/1930وفي 
ليسشيلة كانلت قلج شل لت ملغ اللجكتػر كلارل : بلحن الح ػملة ا، أوليتيا فييافي أديذ أباب

البحث  ، شل ت مشوانزسام اليسغ إلى اتحاد ال خيج العالسي اتالحي قام بإجخاء ،راثيشذ
 .ملللالع فسلللغ أي وللللج آخلللخ وخرػصلللاي ملللغ ألسانيلللا ،تلللغ مدتذلللار وخيلللجي ملللغ سػيدلللخا

 ختيلار الدليج، تع اتحاد ال خيج العالسيل خيج األلساني والس تب الجولي الويغ ا ،وبالتذاور
ق لللل الحلللخب  ،. وقلللج سللل ق للللو العسلللل تلللجة سلللشػاتالسدتذلللار سلللشظ آيلللدن ليلللحه الػضيفلللة

فلي  ،وسلػف يدلافخ إللى الليسغ .لس تب وخيج ألساني فلي فلدلصيغ اي مجيخ ، العالسية األولى
 .3 كسا ىػ متػقع ،وجاية  يخ مايػ القادم

اللللجكتػر  باسلللع ،بعلللث راثيلللشذ رسلللالة إللللى وزارة الخارجيلللة ،م11/4/1930وفلللي 
وذكللخ فييللا: أن السدتذللار  ،الخللاص بدللشظ آيللدن  ،أرفقيللا بسذللخوع تقللج العسللل ،جخوبللا

وكرسلالو إللى  ،وضع تقلج تسلل ،بعج أن تع تحليل كل الرعػبات ،شلب مشو سشظ آيدن 
 .بإيرلللللالو إللللللى وزارة ال خيلللللج ،ولللللجورىا ،الخارجيلللللة وزارة تللللللى أن تقلللللػم .وزارة الخارجيلللللة

فلي   أي راثيلشذ   ويخجلػ  .تقلجاي بالليلة الفخندلية مبا لخةفقج وضع  ،واختراراي للػقت
أن تشاقذلللليا مبا للللخة مللللع  ، الللللة وجللللػد أيللللة مال طللللات للخارجيللللة تلللللى مذللللخوع العللللق

 .4السدتذار سشظ آيدن 
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ُ للجدت فييلا التداملات الصللخفيغ  ،وقلج ا لتسل مذللخوع العقلج تللى اثشللى تذلخة ملادة
 .1سثليا في العقج الجكتػر كارل راثيشذالتي ي ،سشظ آيدن والح ػمة اليسشية ،الستعاقجيغ

تلللللى  رسلللللالة  ،ملللللغ وزارة الخارجيللللة ،رد الللللجكتػر جخوبللللا ،م24/4/1930وفللللي 
وأن ىشلاك بعلس  .فحوليو: أنو قج ناقر مذخوع العقج مع السدتذار سلشظ آيلدن  ،راثيشذ

والولج أن ي لػن قلج  .رأى سلشظ آيلدن إدخاليلا تللى السذلخوع ،غيلخ الجػىخيلة ،التعلجيالت
  .2ا إلى راثيشذبعثي

وقج تد  ت رغبة راثيشذ في كدب الػقت واإلسخاع في تحخيلخ تقلج العسلل لدلشظ 
تدلل  ت فللي إ للخاج القاضللي  ،دون أخللح مػافقللة مدللبقة مللغ اإلمللام ،آيللدن والتػتيللع تليللو

 .، كسا سشخى وفي إ خاج راثيشذ نفدو ،راغب

فقلج جيلد  ،يسغأمام سفخ مدتذار ال خيج إلى ال ،ولسا كانت كل العقبات قج ذللت
 نفدو للتػجو إلى اليسغ. ،سشظ آيدن  ،الذخز السختار

 ،م أوخقلللت وزارة الخارجيلللة إللللى الدلللفيخ األلسلللاني فلللي الحبذلللة16/6/1930وفلللي 
 ،إلجللخاء السفاوضللات ،ت للخ تللجن ،الللحي كللان فللي شخيقللو إلللى صللشعاء ،الللجكتػر وخوفللخ

 ،ت إليلللو إللللى تلللجنأوخقللل ،وللليغ ألسانيلللا والللليسغ ،الخاصلللة بعقلللج معاىلللجة صلللجاقة وتجلللارة
: بلحن السدتذلار سلشظ آيلدن سيرلل إللى ج لػتي فلي ، تعلسلووػاسصة  خكة كػري وخاذر

 .3ت خ تجن ،متجياي إلى صشعاء ،يػنيػ مغ ذلظ العام 27

م، كتلللب راثيلللشذ رسلللالة إللللى وزارة الخارجيلللة، باسلللع اللللجكتػر 22/7/1930 فللليو 
الة مغ جي ػتي، يخ خه فييا جخوبا، ذكخ فييا: أن السدتذار سشظ آيدن قج بعث إليو رس
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بحنو مخيس، ويعاله في السدتذفى، ويخذى أن يزلصخ للبقلاء ىشلاك ملجة أسل ػع، وأنلو 
رسللالتو بللحن الللجكتػر وخوفللخ كللان قللج غللادر جي للػتي تللغ شخيللق ترللب إلللى  ذكللخ فللي

 .2بحيام قليلة ،إلى جي ػتي   أي سشظ آيدن   ق ل وصػلو ،1الحجيجة

فلي جي لػتي فقلج اضلصخ إللى اقتلخاض م للغ ملغ ونطخاي لسخض سشظ آيدن وتلحخخه 
وىلللػ مسثلللل للبعثلللة  ،Eliazarianإسلللسو اليازاريلللان  ،ملللغ  لللخز فلللي جي لللػتي ،السلللال

 .ذلظ لتيصية مراريفو ونفقات تالجوو  ،الجولػمدية األلسانية ىشاك

م كت للت البعثللة الجولػمدللية األلسانيللة فللي أديللذ أبابللا رسللالة 1930/ 8/ 18وفللي 
ذكلللخت فييلللا : أن سلللشظ آيلللدن قلللج شللللب مشيلللا تدلللجيج الس للللغ اللللحي  ،إللللى وزارة الخارجيلللة

تلللى أن تدلللتعيجه مللغ زوجتلللو فلللي  ،اليازاريلللان ،اقتخضللو ملللغ مسثللل البعثلللة فللي جي لللػتي
 .3ليازاريان. وأرفقت وخسالتيا سشجاي كان سشظ آيدن قج  خره إلوخليغ

 ،فلللي ولللخليغ ،كت لللت وزارة الخارجيلللة إللللى زوجلللة سلللشظ آيلللدن  ،م9/9/1930وفلللي 
فلي أديللذ  البعثلة الجولػماسلية وتػلللت ،اللحي اقتخضلو زوجيلا ،الس لللغ تدلجيج تصللب مشيلا

. وأرفقلت وخسلالتيا ىلحه 4وىػ يداوي أربع مئة وخسدليغ ماركلاي ألسانيلا ،تدجيجه تشوأبابا 
 .5ليازاريان، الحي  خره زوجيا إلالدشج

: ييللا، يخ للخه فبعللث القاضللي   راغللب رسللالة إلللى راثيللشذ ،م10/8/1930وفللي 
بانتطلللار وصلللػل  ،م26/3/1930السؤرخلللة فلللي  ،بحنلللو قلللج تلللحخخ فلللي اللللخد تللللى رسلللالتو
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ل معللو  لليئاي مللغ ثللع وصللل ولللع يحسلل .الللحي تللحخخ كثيللخاي فللي وصللػلو ،السدتذللار آيللدن 
وليللحا فللإن ال للجء فللي تدللييخ  .مسللا ىللػ مصلللػب ،وال أي  لليء آخللخ ،الصػابللع واألختللام

تسلخ دون  ،وىي مجة العقج ملع سلشظ آيلدن  ،والدتة أ يخ .الخجمات ال خيجية غيخ مس غ
ثلع  .ويخجلػه اإلسلخاع فلي إرسلال ملا ىلػ مصللػب .ويؤكلج بحنلو يعتسلج تللى راثيلشذ .فائجة

إن العقللج يذللتسل تلللى ي وقعللو راثيللشذ مللع سللشظ آيللدن فيقللػل:  الللح ،يتحللجث تللغ العقللج
لقللج  .ولللع أ رللل تلللى مػافقللة صللا ب الجاللللة تلييللا ،التلللع لللي ويللا ، للخوو ججيللجة

حنت تعخف ف .أمام صا ب الجاللة ،العقج في مػقف صعب للياية ، بد ب ىحاضعتوُ 
إن صا ب الجالللة يفلدع فدتلاي  لجيجاي  ،فحوالي وق ل كل  يء  ق السعخفة وضعيتشا ىشا.

دون تخضلو  ،ميسا كان ،ونحغ أنفدشا غيخ مخػليغ بالتػتيع تلى أي تقج .مغ العقػد
دون أن ي لللػن ذللللظ بلللحمخ ملللغ  ،ع   ػمللة الللليسغإن تػتيلللع تقلللج باسللل .أوالي تلللى جاللتلللو
 ،وكني ألخذى أن يختاب ولي صلا ب الجالللة .يجعلشي  ديشاي ومتحلساي  ،صا ب الجاللة

وكنلو  .وتلى غيخ تلع مشلو ،معتقجاي أن العقج السحكػر قج ُوقع وشاءي تلى رأيي وتػجيياتي
غ ملغ إيجلاد وفلي الػقلت نفدلو آملل أن أتس ل .لسغ الرعب  سلو تلى ترجيق الحقيقلة

وأرجلػ كلل  .برػرة تخضي الديج سشظ آيلدن  ،إن  اء ا ،شخيقة مشاسبة لتدػية افمخ
دون تقللجيع الللشز أوالي  ،الخجللاء أن تتحا للى التػتيللع تلللى وثللائق باسللع الح ػمللة اليسشيللة

للحرػل مشو تللى أملخ بلالتػتيع. أنلا، ونحلغ  ،تلى   ل مدػدة ،إلى صا ب الجاللة
 ،بصخيقللة أفزللل وأسلليل ،وكللان يس للغ أن ُيق للل .ل لسدللاتجاتظ لشللاجسيعللاي نعتللخف بالجسيلل

 أن تعللع بلحن ملػقفي قلج غلجا  خجلاي. وأخيلخاي يشبيلي .لػ أنظ قج شل لت اإلذن ق لل تػتيعلو
وكنللي فللي انتطللارك ألتانقللظ  .وتللػبخ، بحنللظ سللتحتي فللي  لليخ أالدلليج سللشظ آيللدن أخ خنللي

 .1 ب ل رو ي
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 الفإنيا  ،ألخيخة قج قيلت با داس صادقورغع أن السخء يذعخ بحن ىحه ال بارة ا
وىلي ىبلارات مليئلة  .التلي وردت فلي الخسلالة ،ع أن تسحلػ أثلخ ال بلارات األخلخى يتدتص

إنيلا تفرلح تلغ ذتلخ وخلػف  .ول إنيا لتفرح تغ أوثخ ملغ ذللظ .بالحدن واأللع فعالي 
مػضللػع تقللج وقللع فيللػ  .ب للل السقللاييذ ،إزاء مػضللػع تافللو وبدلليط ،مللغ غزللبة اإلمللام

ولعلللو تلللى  ،الللحي وقللع فيللو راثيللشذ ،. وميسللا كللان  جللع الخصللحلسللجة سللتة أ لليخ فقللط
التلللي ولللحليا  ،فلللإن الجيلللػد السزلللشية ،األرجلللح خصلللح يتعللللق بالجػانلللب الساليلللة فلللي العقلللج

تلجا تلغ  ،وفلي تلحليل كافلة الرلعػبات أملام سلفخه ،في العثلػر تللى السدتذلار ،راثيشذ
إن  ،تذلفع للو ىلحا الخصلح ،تحلاد ال خيلج العلالسيجيػده السجانية في انزسام اليسغ إللى ا

فقلج كلان اللجافع لتػتيلع العقلج ىلػ اإلسلخاع فلي سلفخ السدتذلار  .وان قج وقع خصح أصلالي 
وماولان يس لغ أن يدلافخ السدتذلار إال   .لحاح اإلمام وراغلب، تحت إال خيجي إلى اليسغ

تللى التفلػيس السسشلػح للو  ،فلي تػتيعلو العقلج ،وقج اتتسج راثيلشذ .وفقاي لعقج مػقع سلفاي 
بللحن ذلللظ التفللػيس يدللسح لللو بانيللاء مػضللػع العقللج وكرسللال  ،ضشللاي مشللو ،مللغ ق للل اإلمللام

 لسؤكللج أن راثيللشذ لللع ي للغ يتػقللع ردومللغ ا .دون أيللة تعقيللجات ،السدتذللار إلللى صللشعاء
 ،ولللل وملللغ السؤكلللج أن رد الفعلللل ىلللحا يسلللجنا بقلللجر ك يلللخ ملللغ الفيلللع .الفعلللل الدلللل ي ىلللحا

كسلا يلقلي ضلػءاي تللى شخيقلة إدارة  .ح لع وإلسللػب تعاملل اإلملام ملع معاونيلولص يعلة ال
 .فية التعامل مع األشخاف الخارجيةوكي ، ئػن الجولة

أرفلللق  ،كتلللب راثيلللشذ رسلللالة إللللى وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة ،م18/9/1930وفلللي 
كللان  ،بالشدللبة للعقللج الخللاص بدللشظ آيللدن ، بقػلللو:  فييللا مػقفللو بالشدللبة لعقللج سللشظ آيللدن 

سللػف أوتللب رسللالة إلللى  ،وبعللج أن أتحللجث مللع الللجكتػر وخوفللخ .ضللخورياي وال مفللخ مشللو
وذللظ لكلي أخللز سلا ة القاضلي راغلب ملغ  .ية العقلجمدؤولُأ س ل نفدي فييا  ،اإلمام
لقج بعثت لكع  يشيا الخسالة التي وجييا اإلمام إلي وبجا فييا مدتعجالي  ية.سدؤولىحه ال

 ،ولللحلظ لللع ي للغ بسقللجوري أن أؤخللخ السػضللػع .ذللار ال خيللجيتلللى وصللػل السدت ،جللجاي 
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كسلا  .ألخلح مػافقلة اإلملام تليلو ،، ريثسا يتع إرسال العقج إللى صلشعاءمسا قج تحخخ أوثخ
 .1 يدافخ سشظ آيدن أن ماوان يس غ أوجاي  ،أنو وجون تػتيع تقج

 ،إلى الجكتػر راثيلشذ ،أيدن رسالة مغ صشعاء سشظ بعث ،م1930/ 13/8وفي 
ثلع وضللعو الحللالي فللي صللشعاء،  ، للػتي إلللى صللشعاءيمللغ ج ،خح لللو فييللا مدللار ر لتلو ل
، وذلللظ ت للخ ترللب إلللى السخللا ،مللع  للخز إيصللالي ، للػتي بحللخاي ي: أنللو غللادر جحكخفلل

مللخة كللل أربعللة  ، للػتي بانتطللاميوأن ىشللاك سللفيشة تدللافخ مللغ ج م.27/7/1930وتللاري  
سللللللسو ق لو  للللللخز ا، واسللللللتم31/7/1930وقللللللج وصللللللل إلللللللى الحجيللللللجة فللللللي  .أسللللللاويع

Malhame وفلللي  .وىلللػ  لللاوع الحجيلللجة ،وقجملللو لإلولللغ الثلللاني لإلملللام ،، اسلللتقباالي شيبلللاي
فلحكخ أنلو  ،ثع تحجث تغ تسلو .تلى سيارة إلى صشعاء ،غادر الحجيجة ،م2/8/1930

تللاري  ، وأنللو قللج تدلللع تسلللو ولللع يدللتصع بعللج أن يحللجد مايحتللاج إليللو ال خيللج فللي اللليسغ
وأن  .وىلللػ اإلولللغ الثاللللث لإلملللام ،ع تقجيسلللو إللللى وزيلللخ ال خيلللج، بعلللج أن تللل10/8/1930

وأن  .في اليخب مغ باب الدبح ،وىي وشاية الرشائع ،م تب ال خيج يقع في وشاية جسيلة
أي سلشظ آيلدن   كسلا أنلو  .وقج زاره ليللة وصلػلو .القاضي راغب ميتع بو اىتساماي ك يخاي 

 ، الحي سييادر صلشعاء قخيبلاي.ر وخوفخمع الجكتػ مخة كل يػميغ يتشاول شعام العذاء   
ثلللع أ لللار إللللى وضلللع اإلترلللاالت  .وقلللج تشلللاوال الصعلللام مشلللح يلللػميغ ملللع القاضلللي راغلللب

. فللحكخ أن وختيللة ُأرسلللت إلللى وزارة الخارجيللة األلسانيللة قللج ضللاتت فللي الصخيللق ،ال ختيللة
 .. أملا خلط صلشعاء فيلػ معصلل افنل وخقي ويغ الحجيجة وأسسخة وروماتراوأنو يػجج ا

قلج قيلل للو بحنلو كلان . و كسا أن شػابع ال خيج للع ترلل .أنو لع يقاول اإلمام بعج ،ذكخثع 
بلحن اليلحتي  .تشج مجيئو ،ثع يشرح راثيشذ .مغ األفزل تجم إرساليا تغ شخيق تجن
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باإل لارة  ،ويشيي رسلالتو .ألن العالقات ويغ ال خيصانييغ واإلمام سيئة ،تغ شخيق تجن
 .1وأن القاضي راغب ميتع باألمخ ،اي  تى ذلظ الحيغإلى أنو لع يدتلع نقػد

أ لارت إلييللا رسلالة مللغ  ،نتذلخت إ للاتة، اوبعلج وصلػل سللشظ آيلدن إلللى صلشعاء
 .م16/10/1930وتللاري   ،البعثللة الجولػماسللية األلسانيللة فللي القللاىخة إلللى وزارة الخارجيللة

ر لة تجارية فلي فقج ذكخت البعثة في رسالتيا: أن أ ج رجال األتسال األلسان كان في 
 ، وروى أنلللووزار مقلللخ البعثللة ،شخيللق الحجيلللجة وجللجة تللغ ،ثللع قلللجم إلللى القلللاىخة ،أفخيقيللا

 ،بحنو قج تع مشح فتخة قريخة إنذاء مؤسدلة وخيجيلة ألسانيلة فلي الليسغ ،أثشاء ر لتو ،سسع
فلي مؤسدلة وخيجيلة  2 ، كلان يعسلل ق لل الحلخبBaderسسو بلادر ، ايجيخىا مجيخ ألساني

إنذلاء مؤسدلة وخيجيلة ألسانيلة    أي رجلل األتسلال  ومع استبعاده  .ي القجسألسانية ف
إال  أن  ،يتصللب إنذلاءىا ، يلث اليػجلج ىشلاك قلجر ملغ السرلالح األلسانيلة ،في صشعاء

للللج لللللو بسللللا فللللييع أ للللخاص فخندلللليػن  ،ثيللللخيغ، مللللغ ق للللل أ للللخاص كىللللحا الخ للللخ قللللج ُأوِّ
مللغ الخارجيللة  ،فللي نيايللة رسللالتيا ،ثللةوشل للت البع .أوللجوا اسللتيخاويع لللحلظ ،وبخيصللانيػن 

 .3تسا إذا كان ىحا الخ خ صحيحاي  ،إبالغيا

، وخسلللالة ،تلللى رسلللالة البعثللة ىللحه ،ردت وزارة الخارجيللة ،م24/10/1930وفللي 
مشللح فتللخة  ،للليذ صللحيحاي أنيللا قللج أنذللئت مؤسدللة وخيجيللة فللي صللشعاءجللاء فييللا مللايلي:  

 ،ولسللجة سللتة أ لليخ ،ة قللج وضفللت لللجيياىللػ أن الح ػمللة اليسشيلل ،وكنسللا الرللحيح ،قرلليخة
لل خيللج األلسللاني فللي  اي مللجيخ الللحي تسللل ق للل الحللخب  ،الدلليج سللشظ آيللدن  ،مدتذللار ال خيللج

 .4 وذلظ لتشطيع الخجمات ال خيجية في اليسغ .فلدصيغ
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 ،إللى وزارة ال خيلج ،وجيت وزارة الخارجيلة األلسانيلة رسلالة ،م23/12/1930وفي 
للي فييللا شلبللاي  . يللج إجازتللو، لتسجدتذللار سللشظ آيللدن قللج قجمللو إلللى وزارة ال خيللجكللان الس ،تدكِّ

، الللحي يعسللل مشللح نرللف تللام فللي وقللج جللاء فللي تلللظ الخسللالة:  أولللغ الدلليج سللشظ آيللدن 
بحنلللو قلللج شللللب ملللغ وزارة  ،أوللللغ وزارة الخارجيلللة ،كسدتذلللار وخيلللجي ،خجملللة مللللظ الللليسغ

إجازتلللو غيلللخ مجفػتلللة  يلللج، تسجنلللػفس خ ملللغ ىلللحا العلللام 25 ، السلللؤرخلتساسلللو، فلللي اال خيلللج
سللشظ آيللدن إلللى نيايللة  . إن اسللتسخار بقللاء السدتذللارم1931، إلللى نيايللة أوخيللل األجللخ
لي بحلخارة  .ىػ في مرلحة ألسانيا السلحلةم، 1931أوخيل  وليلحا فلإن وزارة الخارجيلة تدك 

 .1 شلب الديج سشظ آيدن 

، دن بعثللت الخارجيللة رسللالة إلللى سللشظ آيلل ،م23/12/1930 و،نفدللالتللاري  وفللي 
وأنيلا مدلخورة لسلا  ققلو ملغ  .لجى وزارة ال خيج ،بحنيا قج زكِّت شلبو بحخارة ، عختو فيياأ

 .2فتخة أخخى  ،جعل الح ػمة اليسشية تعصي تيسة ك يخة لبقائو ،نجاح في تسلو

أوليتللو  ،م بعثللت وزارة الخارجيللة رسللالة أخللخى إلللى سللشظ آيللدن 16/1/1931وفللي 
، إللى غيلخ مجفػتلة األجلخ ،تللى شلبلو وملجدت إجازتلو بلحن وزارة ال خيلج قلج وافقلت ،فييا

 .3م1931وخيل نياية أ

نتيد اإلمام فخصة ميلادرة ، إم(1931وخيل ىل )أ1349تام  ،ذي القعجة 18وفي 
تحللجث فييللا  ،السدتذللار سللشظ آيللدن لللليسغ وكتللب رسللالة إلللى وزيللخ الخارجيللة األلسللاني

، اللحي شخ للو فللي السعاىللجةتسييللجاي لصلخح مػضللػع  ،باستفاضلة تللغ سللشظ آيلدن وجيللػده
بحن اليدلتسخ تحجيلل مػضلػع تقلج السعاىلجة وقلج سل ق  ،في نياية الخسالة ،و رجاءصيي

. أملا ماتزلسشو الفرل الخاص بالعالقات الدياسلية في ،أن تشاولشا محتػى ىحه الخسالة
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: لقلج با لخ سلشظ آيلدن تسللو ، فليس غ أن نلػجده بلافتيبخرػص السدتذار سشظ آيدن 
 ،. وكن   للل خ اإلملللام للللو يتزلللاتف  بحسلللاس وكخلللالص ومقلللجرةالخسلللالة كسلللا تذللليخ   

وسلػف  . تلخام الجسيلعتصاع أن ي دلب القج اس .بد ب مايترف بو مغ صفات  سيجة
 يللث أن الح ػمللة اليسشيللة تخصللط  .يحتللاج اللليسغ إلللى دتػتللو مللخة أخللخى فللي السدللتق ل

، أن يجتع شللب األلساني ثع يخجػ اإلمام مغ وزيخ الخارجية .لتػسيع الخجمات ال خيجية
 .1تشجما يحيغ الػقت ،بعػدة سشظ آيدن  اليسغ

وىػ إثارة مػضػع  ،كسا ي جو ىجف اإلمام مغ رسالتو ،وقج فيست وزارة الخارجية
ورأت إرسلال ىجيلة للو، ُيدتذلار  .فتعاملت معو وشفذ الصخيقة السلتػيلة .السعاىجة مججداي 
وىلي ىبلارة تلغ سليارة مخررلة لشقلل  .تلع اختيارىلا فعلالي . و 2سشظ آيدن  في اختيار ىا

وخسالة مؤرخلة فلي  ،بعج تحخيخ شػيل ،وقج رد وزيخ الخارجية تلى رسالة اإلمام .ال خيج
يس لللغ  ،اليتزلللسغ مػقفلللاي محلللجداي  ،سللللػب مجاملللل فزلللفاض، صلللييت بحم30/7/1932

وقللج  .افنفللة الللحكخ ،الللحي صللييت بللو رسللالة اإلمللام ،سلللػبوىللػ نفللذ األ .اإلمدللاك بللو
وبسلا  ،. وأتخب فييا الػزيخ تغ سخوره وخسالة اإلملام3ت رسالة الػزيخ باللية العخبيةُوت 

وأوللللجى اسللللتعجاده ل للللحل  .فللللي تسلللللو شظ آيللللدن،ال خيللللج سلللل ،تللللغ نجللللاح خ يللللخ ،ورد فييللللا
، تشللجما مللغ أجللل الدللساح لدللشظ آيللدن بللالعػدة إلللى اللليسغ ،لللجى وزارة ال خيللج ،مدللاىيو

فقللج  ،تتشائيللا برللالح األمللػر ال خيجيللة اليسانيللةا  يصلللب اللليسغ ذلللظ. وأنللو  ألجللل إضيللار
تذلللخفت   ػملللة الجوللللة بإرسلللال إللللى جالللللتكع سللليارة وخيجيلللة وىلللي ملللغ  للل ل الدللليارات 

أتلللخب اللللػزيخ فلللي نيايلللة . ثلللع 4 الجلللاري اسلللتعساليا فلللي مرلللالح وزارة ال خيلللج األلسلللاني
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شياتلو بلحن يلتع وتلغ تس ،فلي الخغبلة بدلختة تقلج السعاىلجة ،تفاقلو ملع اإلملامرسلالتو تلغ ا
 .1ذلظ قخيباي 

 طؾابع البخيج: -3
الخارجيلة  الذلؤون في رسالتو إلى مجيخ قدلع  ،س ق أن ذكخنا ماأ ار إليو راثيشذ

أ لجىسا  ،مغ وجػد نػتيغ مغ شػابلع ال خيلج فلي الليسغ ،في اإلدارة الدياسية الدػيدخية
 .2تيستو خسذ بقر وافخخ تيستو ثسان بقر

تحجث راثيلشذ  ،إلى القاضي   راغب ،م1/2/1929السؤرخة في  ،وفي رسالتو
تحللاد ال خيلللج ، مللغ وراء انزلللسام اللليسغ إللللى االتللي سللليجشييا اإلمللام ،تللغ الفػائللج الساليلللة

سللليعػد ائللج الستحرلللل ملللغ ويللع شػابلللع ال خيلللج، فللحكخ: أن ذللللظ  والستسثللللة بالع ،العللالسي
 .بصخيقلللة مخبحلللة ،لصػابلللعإذا ملللا ُدوِّلللخت تسليلللة ويلللع ا ،تللللى جاللتلللو بفائلللجة ماليلللة ك يلللخة

ملغ وقلت  ،أن يلحمخ بصباتلة شػابلع وخيجيلة ججيلجة ،بالتحويلج ،ويدتصيع صلا ب الجالللة
تللى  ،فليس غ ويعيلا وػاسلصة ملتلدميغ ،أما الصػابع الستبقيلة .كل سشتيغ مثالي  ،إلى آخخ

 .3 مسللللا يللللجر فللللي كللللل مللللخة م ليللللاي ك يللللخاي مللللغ السللللال .صلللللة بسشتللللجيات جللللامعي الصػابللللع
 ،قللج ي للػن مللغ السشاسللب شباتتيللا فللي مصبعللة للجولللة ،خقة سلدلللة الصػابللعولتحا للي سلل

، ومللغ أجللل التللحثيخ الجسللالي لصػابللع ال خيللج .مللثالي  ،وسصبعللة الجولللة األلسانيللة فللي وللخليغ
مص ػتلاي  ،ستفادة مغ ختع صلا ب الجالللةالحي يذتخشو اتحاد ال خيج العالسي  يس غ اإل

 .4 لة أن يدتفيج مغ خاتسة ليحه الياية الجنيػيةإذا ماأراد صا ب الجال ،بحلػان مختلفة

                                                           
1
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اإلسلللللتفادة ملللللغ الرلللللػر  ،كسلللللا تفعلللللل وللللللجان كثيلللللخة ،وملللللغ جيلللللة أخلللللخى يس لللللغ
. أملا اإلملام يحلي فقلج 1رغع أن استشداخيا ي لف كثيخاي  ،السلتقصة في اليسغ ،الفػتجخافية

 ،ى راثيلشذففلي رسلالتو إلل .فلي ملايتعلق بعسليلة شباتلة شػابلع ال خيلج ،وان لو رأي آخخ
أوللج: بللحن األمللخ السيللع والعاجللل  ،م4/3/1929السػافللق  ،ىللل1347رمزللان  22وتللاري  

وشلب مغ راثيلشذ الدلعي ملغ أجلل  لخاء تللظ  .ىػ الحرػل تلى آلة لصباتة الصػابع
 .2افلة

تللى  ،م5/3/1929السؤرخة في  ،وتحتػي رسالة القاضي   راغب إلى راثيشذ
تحلللاد ال خيلللج العلللالسي أن ػ ملللغ الس تلللب اللللجولي ال.  يلللث يخجلللتػضللليح لسػضلللػع افللللة

، وذلللظ .مللع أوراقيلا السخررلة لصباتلة الصػابلع ،آللة كامللة ،بعشايتلو الخاصلة ،يذلتخي 
تلللى  .ب لل األ ل ال واألللػان ،لكلي نصبلع بحنفدلشا ىشلا فلي صلشعاء شػابعشلاوسلا يقلػل:  

 .3 وسػف نتحسل كافة التكاليف .أن يحزخىا الخ يخ معو إلى صشعاء

التلي وجييلا إللى وزارة  ،فلي رسلالتو ،قج ت خ راثيشذ تغ رأيو في مػضػع افلوو 
وبحدللللب  ،: أنللللو. فقللللج ذكللللخم13/4/1929وتللللاري   ،بإسللللع فللللػن ر للللتيػفغ ،الخارجيللللة

إذ  .مللغ غيللخ السس للغ إرسللال آلللة لصباتللة شػابللع ال خيللج ،السعلػمللات التللي  رللل تلييللا
وأنللو نطللخاي  .لو  للخز مللجربُيذلليِّ  ،الوللج مللغ أن تكللػن افلللة تلللى  لل ل معسللل صللييخ

ليختللللار مشيللللا  ،فقللللج فكللللخ فللللي إرسللللال ترللللاميع لصػابللللع وخيللللج يسشيللللة إلللللى اإلمللللام ،لللللحلظ
لتكلللػن فلللي الللليسغ تشلللج ولللجء  ،دون تلللحخيخ ،بحيلللث يس لللغ بعلللج ذللللظ تجييدىلللا .مايشاسلللبو

ثلللللع يخجلللللػ ملللللغ فلللللػن ر لللللتيػفغ أن  .م1/1/1930فلللللي  ،الخلللللجمات ال خيجيلللللة العالسيلللللة
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تسللا إذا كلان ىلحا السقتللخح  ، خيللج العلالسي ووزارة ال خيلج األلسانيلة لاد الاللجى إ ،يدتػضلح
 .1معقػالي ومس غ التشفيح

، تلللللى رسللللالة راثيللللشذ افنفللللة م30/4/1929وتللللاري   ،فللللػن ر للللتيػفغ وفللللي رد
ت لجو  ،بالشدلبة لصباتلة شػابلع ال خيلج الججيلجة للليسغ ،: أن مقتخ لات راثيلشذالحكخ، ذكخ

أو فلللي نطلللخ  ،فلللي وزارة ال خيلللج األلسانيلللة ،السخلللتز سدلللؤولسلللػاءي فلللي نطلللخ ال ،معقػللللة
وأنيلا مس شلة  .، أو في نطخ فػن ر تيػفغ نفدوZieglerسيجلخ  ،السدتذار في الػزارة

في  ،وأن السدتذار سيجلخ يقتخح أن تتع شباتة بعس الشساذج بذ ل تاجل .التشفيح ..
خيجيلة ل للجان أجش يلة التلي سل ق ليلا أن قاملت بصباتلة شػابلع و ،مصبعة الجولة في وخليغ

 .2 وثيخة

إلللى فللػن ر للتيػفغ تللغ  ،م5/5/1929فللي رسللالتو السؤرخللة فللي  ،وت للخ راثيللشذ
. تلللغ إم انيلللة شباتلللة شػابلللع وخيجيلللة بسصبعلللة الجوللللة ،سلللخوره بسلللا ذكلللخه فلللػن ر لللتيػفغ

الترلللح كشسلاذج للصػابللع  ،السدللتخجمة داخليلاي فللي الليسغ ،أن الصػابللع الحاليلة وأضلاف:
سلتخجام . كسلا يس لغ اإذا وافق اإلمام تلى ذلظ ،يس غ استخجام ختع اإلمام لحا .الججيجة

وأنللو  .وأ للار إلللى أن لجيللو كثيللخاي مللغ ىللحه الرللػر .للسبللاني والسللدارع ،صللػر فػتػجخافيللة
ملا إذا كلان باإلم لان  ،بدػيدلخا ،التلي سليجخييا فلي ولخن  ،سيت يغ مغ خالل السحادثلات

 ،وأنللو سلليخ خه وللحلظ .ضللع ترللاميع للصػابللعو نيللة أن يصلللب افن مللغ وزارة ال خيللج األلسا
ملللع الرلللػر  ،كسلللا سللليعسل تشلللجىا تللللى إرسلللال صلللػرة لخلللتع اإلملللام .ملللغ مجيشلللة ولللخن 

 .3الفػتػجخافية السشاسبة
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 ،إلللى القاضللي راغللب ،م15/5/1929وتللاري   ،وفللي رسللالة راثيللشذ مللغ مخسلليليا
اإلدارة الدياسلللية  ملللع ،بدػيدلللخا ،التلللي أرسلللليا بعلللج أن أجلللخى محادثاتلللو فلللي مجيشلللة ولللخن 

 ،ثللع تػجللو إلللى مخسلليليا فللي فخندللا ،الدػيدللخية والس تللب الللجولي التحللاد ال خيللج العللالسي
التللي  ،: أن آلللة الصباتلة، ذكللخ راثيلشذكسلا تقللجم معشلا ،للدلفخ مشيلا إلللى تلػنذ والجدائللخ

إذ سلتكلف  .غاليلة جلجاي  ،وان راغب قج شلب أن يحزخىا خ يخ ال خيج معو إلى صلشعاء
كسللا فللي رأي الس تللب الللجولي ومللػضفي  ،وفي رأيللي. وأضللاف: خة آالف جشيللو للػالي تذلل

دون  ،أنو ملغ السدلتحيل اسلتخجام ىلحه افللة ،الحيغ تحجثت معيع في ىحا األمخ ،ال خيج
سلتكلف  ،لػ ُشبعلت فلي الليسغ ،وأن الصػابع ال خيجية .وجػد خ خاء مي اني ييغ أوروبييغ

قلج اتفلق ملع الس تلب    أي راثيلشذ  وللحا فإنلو  .1 أوثخ مسا تكلفة شباتتيلا فلي أوروبلا
ليختلللار صلللا ب  ،تللللى أن يخسلللل الس تلللب إللللى راغلللب ترلللاميع أوليلللة للصػابلللع ،اللللجولي

تلى  ،وسػف يتع رسع خاتع صا ب الجاللة .التي يخاىا مشاسبة ،الجاللة مشيا األ  ال
 .فدللللػف تػضللللع تلييللللا صللللػرة فػتػجخافيللللة ،أمللللا الدالسللللل األخللللخى . الدلدلللللة األولللللى

فإنللو ي فللي فللي الدللشػات األولللى شباتللة سللتة أنللػاع مللغ  ،وبحدللب رأي الس تللب الللجولي
ويخجللػ راثيللشذ  .وثالثللة لل خيللج اللجاخلي ،ثالثللة مشيلا تخرللز لل خيللج الخلارجي .الصػابلع

 40ىلللل تكتلللب بالخيلللال ) ،  لللػل كتابلللة تيسلللة الصػابلللع،أن ُي ل لللغ بقلللخار صلللا ب الجالللللة
الثانيلللة يخجلللػ أن يخ لللخه راغلللب تلللغ تيسلللة العسلللادي وفلللي الحاللللة  .بقذلللة( أو بالعسلللادي

كسلا يخجلػ أن يبعلث  .وتغ كيفية كتاوتيلا بالليلة العخبيلة ،وتسالتو الرييخة بذ ل دقيق
. ثللع التللي يخغللب صللا ب الجاللللة فللي أن ُتكتللب تلللى الصػابللع ،لللو راغللب ب للل ال بللارات

ال خيللللج  تحللللاد ال خيللللج العللللالسي ىللللػ الللللحي يحللللجد أجللللػر: أن الس تللللب الللللجولي اليزلللليف
 ،أمللا ال خيللج اللللجاخلي فلكللل ولللج أن يحلللجد أجللػر وخيللجه اللللجاخلي وفقللاي لسللا يلللخاه  .الخللارجي
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ثلع يتحلجث  .% مغ مقلجار أجلػر ال خيلج الخلارجي60 خيصة أن اليتجاوز مقجارىا ندبة 
فلإذا  .أن شباتلة مليلػن شلابع تكللف مئلة جشيلو اسلتخليشي :فيحكخ ،تغ تكاليف الصباتة

أي مليلللػن شلللابع ملللغ كلللل نلللػع ملللغ األنلللػاع الدلللتة  ،غ شلللابعتسلللت شباتلللة سلللتة ماليلللي
ليلػاة  ،فإذا تع بعلج ذللظ ويلع بزلعة آالف مشيلا .فدي لف ذلظ ست مئة جشيو ،السقتخ ة

 .1فدػف يتحقق وحلظ مخدود مالي ك يخ ،جسع الصػابع

التللي سللحلو فييللا  ،بعللث راثيللشذ إلللى فللػن ر للتيػفغ رسللالتو ،م21/6/1929وفللي 
 لللػل  ،ملللغ أجلللل التحلللجث ملللع وزارة ال خيلللج ،لحزلللػره إللللى ولللخليغتلللغ السػتلللج السشاسلللب 

 .2كسا تقجم معشا ،شػابع ال خيج اليسشية

 ،م29/6/1929فللي رسللالتو السؤرخللة فللي  ،وفللي رد فللػن ر للتيػفغ تلللى راثيللشذ
 ،Schwarzالسدتذلللار  لللفارتذ  ،فلللي وزارة ال خيلللج سدلللؤولأن ال :ذكلللخ فلللػن ر لللتيػفغ

، اللحي Helmbergerالدليج ىلس يخجلخ  ،ة الجوللةيقتخح أن يترل راثيشذ بسجيخ مصبع
إال أن ىلس يخجلللخ ىلللحا للللغ يلللتس غ ملللغ  . لللػل مػضلللػع الصػابلللع ،يخ لللب بالحلللجيث معلللو

 يللت سللتكػن السصبعللة ق للل ىللحا التللاري   ،م7/7/1929وتللجاءي مللغ تللاري  ، إال  امقاولتللو
 .3مذيػلة في اإل تفال بسخور خسديغ تاماي تلى إنذائيا

تسلا إذا  ،يدحلو فييا ،ث راثيشذ رسالة إلى فػن ر تيػفغبع ،م9/7/1929وفي 
، وىللل 11/7/1929السػافللق  ،فللي يللػم الخسلليذ ،وللان لجيللو متدللع مللغ الػقللت لسقاولتللو

وقج رد ر تيػفغ تللى  .يدتصيع في نفذ اليػم أن يقاول مجيخ مصبعة الجولة ىلس يخجخ
 .4شابالسػافقة تلى ىحا السػتج كسا تقجم مع ونفداليػم راثيشذ في 
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التلي  ،بعلث راثيلشذ إللى راغلب الخسلالة ،م1929  كسا ي جو  وفي  يخ يػليػ  
والتلي  ،تاريخلاي محلجداي  ،السحفػضة في أر يف وزارة الخارجية األلسانيلة ،التحسل ندختيا

: أنلو بعلج تػدتلو ملغ سغ ماذكخه راثيلشذ فلي ىلحه الخسلالة. ومغ ض1أ خنا إلييا مغ ق ل
مللغ أجللل شباتللة الصػابللع  ،مللع مصبعللة الجولللة فللي وللخليغ أجللخى مللجاوالت ، للسال أفخيقيللا

تلللى دفتللخ يحتللػى تلللى أنللػاع  ،نتيجللة لتلللظ السللجاوالت ،وأنللو قللج  رللل .ال خيجيللة لللليسغ
إضلللافة إللللى ثسانيلللة وتذلللخيغ نسػذجلللاي لصػابلللع وخيجيلللة  ،الصباتلللة ومػاصلللفاتيا وأسلللعارىا

وقلج قلام  .3قلة التدلجيجوقائسة بذخوو الصباتة السستازة و خوو الترجيخ وشخي ،2مختلفة
 ،ملللغ الليلللة األلسانيلللة إللللى الليلللة الفخندلللية ،وتخجستيلللا جسيعيلللا  كسلللا أ لللار   راثيلللشذ 

إلى أن ىشلاك ثالثلة  ،وأ ار راثيشذ أيزاي  .وأرفقيا وخسالتو ىحه .ليدتصيع راغب قخاءتيا
ذا سسح لو جاللة اإلمام وتقجيع . فإتختلف مغ  يث الجسال والدعخ ،أنػاع مغ الصباتة

إمللا  ،فإنللو يشرللح بللحن يختللار اإلمللام أوالي الرللػر التللي ستػضللع تلللى الصػابللع ،الشرللح
ثع يختار ثانياي األلػان، ثع بعج  ،ختع جاللتو أو صػر للفغ السعساري والسشاضخ الص ي ية

 .5. ويخجػ راثيشذ سختة اإلختيار وكبالغو وحلظ4ذلظ األسعار

، بالشدللبة ذكللخ ،م30/7/1929تللاري  ، فللي وفللي رد القاضللي راغللب تلللى راثيللشذ
للللحة لصػابللللع ال خيللللج : أنللللو قللللج أرفللللق وخسللللالتو الجػاويللللة ىللللحه األ لللل ال والجللللجاول السػضِّ

ختيارىللا بللع السخررللة للسخاسللالت الخارجيللة  فتدللتصيعػن اأمللا بالشدللبة للصػا .ل سللعار
 .يحسلل خلتع اإلملام ،ومغ السشاسب ججاي أن تعسللػا شابعلاي  .مغ ويغ ىحه األ  ال ،أيزاي 
الصػابع األخخى صػراي للسداجج ولسشحجرات صشعاء ال خكانية ولسػكب اإلملام فلي  وتلى

                                                           
1

 ِٓ ٘ما اٌثؽس . 246أظه ْ    -
A. A. Abt. lll، Akten،Politik2، Jemen، Bd.1، Dat.Ohne(Schätz. W. Juli29) -  

 2  
         

Ebd.. -  
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يلػم الجسعلة وكلل ىلحه متخوكلة الختيلاركع وبالشدللبة للصلابع اللحي يحسلل خلتع اإلملام فللي 
 ،اللحي يحسلل خلتع اإلملام ،وبالشدلبة للصلابع .وكلل ىلحه متخوكلة الختيلاركع .يػم الجسعلة

 ،أملللا الصػابلللع األخلللخى جسيعيلللا .رقلللام الالتيشيلللةأرجلللػ أن ي لللػن خلللال ملللغ الحلللخوف واأل
كسللا يس للشكع أيزللاي أن تكت للػا تلييللا  .فللاشبعػا الحللخوف واألسللعار بالالتيشيللة فللي أسللفليا

وال  .أتلللى تيسللة ،الللحي يحسللل خللتع اإلمللام ،الصللابع . ويجللب إتصللاءىبللارة )وخيللج اللليسغ(
ة وسلبعيغ أللف خسدل أوثلخ ملغ خسدليغ إللى ،ذات القيسلة السختفعلة ،تعسلػا مغ الصػابلع

، أي ُثْسللللغ تسللللادي، بقللللر شللللابع. أمللللا الصػابللللع ذات القيسللللة السشخفزللللة، مثللللل خسللللذ
فيس لشكع أن تصبعلػا ملغ كلل فئلة مشيلا مئلة  ،، أي نرلف ُثْسلغ تسلاديوبقذتيغ ونرلف

تشلللجما نستللللظ معخفلللة كافيلللة وتكلللاليف  ،وبعلللج فتلللخة ملللغ الػقلللت .إللللى مئتلللي أللللف شلللابع
. 1 وذللللظ بحدلللب العائلللج ال خيلللجي ،سيلللات أخلللخى سلللػف ندلللتصيع أن نصللللب ك ،الصػابلللع

بلالليتيغ العخبيلة  ،إللى أنلو يجلب أن ُيكتلب تللى الصػابلع ،وكضافة إلى ذلظ أ ار راغلب
: وأضلاف .ذات اليلػم والتلاري  ، تياج أيزلاي إللى أختلام وخيجيلة. وت  خ تغ اإلوالفخندية

، وكثيللخاي ي ع كثيللخاي م. ولكششللا نعتسللج تللل1930نكللع سللتعانػن فللي إنجللاز ذلللظ ق للل يشللايخ  إ
 .2 ججاي 

 ،أو لج راغللب، م12/11/1929، وتلاري  راغلب إللى راثيللشذ أخلخى مللغ وفلي رسلالة
فللي كللل مللا يتعلللق بسػضللػع شػابللع  ،تخللػيالي كللامالي  ،بحنللو قللج سلل ق لللو أن خللػل راثيللشذ

 ،وكسللا سلل ق أن أولللغ راثيللشذ ،ولكللغ .3 فللشحغ مػافقللػن تلللى اختيللاركع، وبالتللالي  ال خيللج
إنشلا نخيلج ى شباتلة كسيلة ك يلخة ملغ الصػابلع  إلل ،في الػقلت اللخاىغ ،ك  اجةليدت  ىشا

 ،وسللػف نقللػم وتيييخىللا .أو لدللشتيغ تلللى أوثللخ تقللجيخ ،التللي تكفللي لدللشة وا للجة ،الكسيللة
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وال أضغ أنشا سشدتيلظ أوثلخ ملغ نرلف مليلػن  .بعج أن نكػن قج اوتد شا خ خة في ذلظ
 .1 ليدت لجيو بعج تالقة بالخارجألن  ع شا  ،خالل سشتيغ ،شابع في ولجنا

 وتلللللللاري  ،بإسلللللللع اللللللللجكتػر جخوبلللللللا ،وفلللللللي رسلللللللالة راثيلللللللشذ إللللللللى وزارة الخارجيلللللللة
أنلو قلج شللب ملغ الح ػملة اليسشيلة م للغ خسلذ مئلة  :، ذكخ كسلا تقلجم معشلا1/2/1930

 .2للسدتذار ال خيجي ولجفع م لغ مقجم ،شػابع ال خيج تجييد مغ أجل ،جشيو استخليشي

: أن ، ورد، ضلسغ ملاورد فييلا7/2/1930ي  وتار  ،غب إلى راثيشذوفي رسالة را 
وىلي أن يلتع شبلع كسيلة  ،بالشدلبة لكسيلة الصػابلع ،راغب اليدال تشج وجية نطلخه األوللى

ليلحا فيلػ ال يخيلج  .كسية أخخى  ةيس غ شلب أي ،وتداب الخ خة. وبعج اقليلة مغ الصػابع
ثيلللشذ قلللج اقتخ يلللا فلللي رسلللالة التلللي كلللان را ،أن يصللللب افن أوثلللخ ملللغ نرلللف الكسيلللة

والتلي تلع تحػيليللا  ،التلي شل يلا راثيلشذ ،ثلع يذليخ إللى م للغ الخسلذ مئلة جشيلو .3سلابقو
ثع يخجػ مغ راثيلشذ أن يدلتحذن مصبعلة الجوللة فلي  .كسا تقجم معشا ،تغ شخيق باسشجوة

ظ ، وذلللالللحي سلل ق لللخاثيشذ أن أرسلللو إليللو ،بإبقللاء دفتللخ نسللاذج الصػابللع ال خيجيللة ،وللخليغ
ليدلاتج فلي اختيلار  ،،  تى يرل مدتذار ال خيج سلشظ آيلدن إللى صلشعاءبرػره مؤقتة

فدلػف  ،وكذا ا تاجلت السصبعلة ليلحا اللجفتخ .مغ أجل الصل يلة الثانيلة ،الشساذج السشاسبة
 .4شلباي وحلظمغ راثيشذ بسجخد تلقيو  ،يقػم بإرسالو سخيعاي 

ذكللللخ: أن السدتذللللار ، م10/8/1930وتللللاري   ،وفللللي رسللللالة راغللللب إلللللى راثيللللشذ
، كسلا ملغ شػابلع ال خيلج ولع يحسلل معلو  ليئاي  ،صشعاء إلى يدن قج وصلال خيجي سشظ آ
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الالزمللة ل للجء تدللييخ  ،كسللا لللع يحزللخ معللو األختللام والسدللتلدمات األخللخى  .وللان مشتطللخاي 
 .1الخجمات ال خيجية

اري  وتللللللل ،فلللللللي وزارة الخارجيلللللللة ،وفلللللللي رسلللللللالة راثيلللللللشذ إللللللللى اللللللللجكتػر جخوبلللللللا
قلج اسلتلع وختيلة ملغ سلشظ آيلدن، بعثيلا ملغ صلشعاء،  : أنلوراثيلشذ، ذكلخ م18/9/1930

لللحا ت للخ تللجن، أخ للخه فييللا بللحن الذللخوو السػضللػتة فللي العقللج،  للخوو غيللخ مق ػلللة، و 
 . ويذللللخح راثيللللشذتللللغ شخيللللق ال خيللللج ،وأن التفاصلللليل سللللتتبع اليجللللب أن يػقللللع تليللللو،

ال ختيللة ىللػ العقللج الخللاص  أن العقللج الللحي أ للارت إليللو :فيللحكخ ،مزللسػن ىللحه ال ختيللة
، والحي الوج أن 1/8/1930، في الحي كان راثيشذ قج وقع تليو ،بصباتة شػابع ال خيج

التللي  ،وأنللو يفتللخض أن الذللخوو ،تكللػن الشدللخة األصلللية مشللو قللج وصلللت إلللى صللشعاء
لع ىلػ  ،الخاصة وتحجيج مجيشة ىلام ػرج كس لان للتقاضلي ،وضعت فيو وأن ي لػن السح  

بعلللللج أن تعثلللللخت  ،للللللع تعلللللج مق ػللللللة للللللجى اإلملللللام ،ة العليلللللا فلللللي السجيشلللللةرئللللليذ السح سللللل
ويزلللليف  .ولللليغ ألسانيللللا واللللليسغ ،الخاصللللة بعقللللج معاىللللجة صللللجاقة وتجللللارة ،السفاوضللللات

يعصي الحق في  ،قج تزسغ وشجاي  ،والخاص بصػابع ال خيج ،أن العقج الحي وقعو :راثيشذ
ق لللل ثالثلللة أ للليخ ملللغ تلللاري   وذللللظ ،وىلللػ الح ػملللة اليسشيلللة ،إليلللاء العقلللج لصلللخف وا لللج

ولكغ ق لل إقجاملو تللى  .ويليي العقج ،وأنو يدتصيع افن أن يدتخجم ىحا الحق ،انتيائو
وليلحا يخجلػ ملغ  .فلي وزارة الخارجيلة ،يلػد أن يتحلجث ملع اللجكتػر وخوفلخ ،ىحه الخصػة

 .2الحي سيعػد فيو وخوفخ إلى وخليغ ،الجكتػر جخوبا أن يعلسو تغ الػقت

تغ الحلجيث  لػل مػضلػع شػابلع ال خيلج  ،التي ويغ أيجيشا ،ف الػثائقوبيحا تتػق
إللى  ،التي بعثيا مغ صشعاء ،وردت في رسالة الجكتػر راثيشذ ،باستثشاء إ ارة ،اليسشية
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فقلللج ذكلللخ  .ثشلللاء زيارتلللو الخابعلللة للللليسغ، أي أم11/9/1937 وتلللاري ، 1زميللللو ال خوفدلللػر
 ،إثلخ وصلػلو إللى صلشعاء ،شلج اسلتقبالو للوأن اإلملام يحلي، ت :في رسالتو تلظ ،راثيشذ

ومشيلا مػضلػع  ،للتحلجث  لػل بعلس األملػر ،2شلب مشو أن يجلذ ملع رئليذ اللػزراء
ملا أرجلػ أن نلتس غ قلال راثيلشذ  وىػ كسلا  .وجػازات سفخ ،شباتة شػابع وخيجية ججيجة

 ،باترغع الرعػ  ،بحن راثيشذ قج تس غ ، ارة تػ ي لشا. وىحه اإل3 مغ تسلو في ألسانيا
، في ألسانيا وفقاي للسذاورات والسخاسالت 1930تام  ،مغ أن يشجد شباتة شػابع ال خيج

 .ات التي كان قج تع اإلتفاق تليياوالشساذج واألسعار والكسي

 

                

 

                                                           
1

 ٌُ ٠موه اٌُ و١ٍِٗ اٌثهٚف١ٍٛن، ٚاورفٟ تّفاٚثرٗ تٍمثٗ اٌؼٍّٟ .  -
2

 ٌؼٍٗ ٠مٕك اٌماٟ٘ ػثك هللا اٌؼّهٞ .  -
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 الفرل الخابع

 تزسَّشتيا الؾثائق ،مؾضؾعات أخخى 
 

  خارجيللللة األلسانيلللللة  تللللػت وثللللائق وزارة ال، اإضللللافة إلللللى السػضللللػتات الخئيدللللية
، . ومع ذلظ فإنيا تكتدب أىسيلة خاصلةىتساما أقلمػضػتات أخخى، أتصتيا الػثائق ا 

، يدلاتجنا   األلسانيلةبسا تدللصو ملغ ضلػء تللى جػانلب مختلفلة ملغ العالقلات اليسشيلة 
 .ى فيع ىحه العالقات فيساي أفزلتل

شلللاويغ تحلللت ثالثلللة ت ،وسلللػف نتشلللاول فلللي ىلللحا الفرلللل أىلللع ىلللحه السػضلللػتات
ىتسلام ألسانيلا اقف الجول األوروبية في اليسغ. وا : إىتسام ألسانيا وشذاو ومػ ، وىيرئيدية

، ، أنشللا قللج اضللصخرنا. وسلليال   القللارو . وتبللادل اليلجايابعالقلات اللليسغ بال لللجان العخبيللة
أن نكلللللخر بعلللللس السعلػملللللات  ،لكلللللي نقلللللجم صلللللػرة متساسللللل ة تلللللغ ىلللللحه السػضلللللػتات

 .تشاثخة في ثشايا الفرػل الدابقةمواإلقتباسات، التي وردت 

 :ومؾاقف الجول األوروبية في اليسؽىتسام ألسانيا بشذاط إ -1
خللللللللحت ألسانيللللللللا اإلىتسامللللللللات التجاريللللللللة باإلىتسامللللللللات الدياسللللللللية. وأإختلصللللللللت 

تتلللابع باىتسلللام أنذلللصة اللللجول السختلفلللة  ،السػجلللػدة فلللي الللليسغ ،والذخرللليات األلسانيلللة
، معلػملات تلغ ىلحه ، التلي وليغ أيلجيشااسالت والتقلاريخوتعصي السخ  .ومسثلييا في اليسغ

ا إللى الحلجيث كسلا يجلشح بعزلي .وأ يانلا بالتفرليل ،قتزلاب، تتدع أ ياناي باإلاألنذصة
وبعزلليا يعصلللي صللياغات تاملللة، تلللغ نذللاو ىلللحه اللللجول،  تللغ كلللل دولللة تللللى  لللجة،

 بذ ل تام.
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قترلادية وتلغ بريية تامة تلغ إم انيلات الليسغ اإلالتي تحجثت  ،ومغ التقاريخ
م. فقلج ورد 3/5/1937ي أشساع الجول السختلفة وثخواتو، تقخيخ ىخمغ كخنذ، السؤرخ ف

 فيو افتي:

ذ يػجللج فيللو الللحىب والفزللة والشحللاس تللع اللليسغ وثللخوات ش ي يللة الترللجق. إيتس
إذا  ،ويس لغ .خرلبة ط والسخمخ واأل جلار الكخيسلة ...إلل . وأرضلو الدراىيلة أرضوالشف

. كسللا أن التشللػع صللي ثالثللة محاصلليل فللي العللام الػا للجا افالت، أن تعمااسللتخجمت فييلل
بسا في ذلظ يشاويع  ،ميسا كانت. وتتػفخ السياه ،السشاخي يدسح ودراتة كل أنػاع الفػاوة

وليلحا فلإن ، وثخواتو الص ي يلة.  . ويعت خ اليسغ أغشى ولج في الجديخة العخبيةالسياه الحارة
ستئثار بو واسلتيالل ثخواتلو. فال خيصلانيػن والفخندليػن ا لإلىجيج ال لجان األوروبية ت حل

وال لجي يػن واألمخي يلػن والتذلي يػن واإليصلاليػن، ي لحل كلل ملشيع جيلجه لكدلب رضلى 
. 1 يدليل ملغ خالليلا بدلط الشفلػذ تللى ىلحه اللبالد ،اإلمام، وللتس غ مغ فتح قشرلليات

، إال بللإذن خللاص مشللو ألوروبيلليغفإنللو اليدللسح وللجخػل ا ،وإلدراك اإلمللام ليللحه األشسللاع
إال  ،والي ير افن في اليسغ ب املو سػى ستة أوربييغ. وىلؤالء للع يدلسح ليلع باإلقاملة 

. ويذيخ كلخنذ إللى أنلو قلج ال ل  أن اللجول األوروبيلة تبعلث 2 ألنيع يسارسػن التص يب
للتفلللاوض ملللع اإلملللام. وأن تللللظ السفاوضلللات ال  ،بقشاصلللليا فلللي الحجلللاز إللللى صلللشعاء

 ،تيجف فقط فتح قشرليات فلي الليسغ فحدلب، ولل وتدلتيجف أيزلاي، وبذل ل أساسليتد
وفللي سللل يل ذلللظ يقلللجم التػصللل إلللى اتفلللاق رسللسي، يدلللسح باسللتيالل اللليسغ اقترلللادياي. 

 ،وتػريج أجيلدة تدل خية، بقلخوض شػيللة األجلل. وتعت لخ ولجي لا ،تخوضاي الػا ج مشيع  
 .3 أوثخ ال لجان نجا ا ،في ىحا السجال
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ي بعللللس السخاسللللالت صللللػرة تامللللة تللللغ إىتسللللام ألسانيللللا وتحخكللللات الللللجول وتعصلللل
، تللللى أن ُتْصللللع األوروبيلللة فلللي الللليسغ، ملللغ نا يلللة ، وتلللغ  خصللليا، ملللغ نا يلللة أخلللخى 

 تلى  ،ىلي ونػاياىلا ا وكيصاليا وفخندا، تللى تحخكاتيلا، وخاصة وخيصانيالجول األوروبية
سللت ألسانيللا بعللس التفاصلليل تللغ ماتس التثيللخ مخللاوف ىللحه الللجول أو اسللتياءىا. فكثيللخاي 

، ويلجف إشلالع الح ػملات ى سلفاراتيا فلي لشلجن وروملا وبلاريذتحخكاتيا في اليسغ، تل
، الللحي قجمللو سللارتت إلللى إرسللال ندلل  مللغ التقخيللخ ،ىشللاك تلييللا. فعلللى سلل يل السثللال

وتػدتلو  صلشعاءإخفاق محادثاتو فلي   م، بعج17/12/1930، في تاري  الجكتػر وخوفخ
لشللجن ورومللا وبللاريذ، مللع التػجيللو ، سللارتت إلللى إرسللاليا إلللى سللفاراتيا فللي اإلللى ألسانيلل

. كسا كانت وزارة الخارجية األلسانية قج 1شالع الح ػمات ىشاك تلى مزسػن التقخيخبإ
اللللجكتػر  ،سلللفيخىا فللي الحبذلللة أوتلللدت إلللى ق لللل وللجء السفاوضلللات مللع الللليسغ، ،أوتللدت
بلحن ُيصللع سلفيخي  ،م15/4/1930 ؤرخلة، الس لف بالسفاوضات، فلي رسلالتيا السوخوفخ

. وفي 2وخيصانيا وكيصاليا تلى مذخوع السعاىجة، التي تخغب ألسانيا في تقجىا مع اليسغ
السفاوضات، الخاصة بعقج معاىجات مع  الػقت نفدو  خصت ألسانيا تلى متابعة سيخ

واإلشلللالع تللللى نرلللػص  ،بعلللس اللللجول األوروبيلللة الللليسغ، الجاريلللة وللليغ الللليسغ، وبللليغ
 ، فلي رسلع سياسلتيا تجلاه الليسغ.سلتفادة مشيلا، ودراسلتيا واإلالسعاىجات، التي تع إوخاميا

التلي سشدلتعخض فييلا اىتسلام ألسانيلا وشذلاو  ،وسػف نذيخ إلى ذلظ فلي الفقلخات التاليلة
 .، مختبة بحدب تػاريخيامغ واقع السخاسالت والتقاريخ ،ول دولة تلى  جة

 بخيظانيا:
م،  للػل السعاىللجة 9/10/1926سانيللة، فللي رومللا، وتللاري  فللي تقخيللخ الدللفارة األل

اليسشيللة   اإليصاليللة، وردت إ للارة إلللى مػقللف وخيصانيللا الللػدي مللغ السعاىللجة، وكلللى أن 
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وسلشعػد إللى ىلحا التقخيلخ فلي  .1الرحافة اإليصالية قج تحجثت بارتياح تغ ىحا السػقلف
 الفقخة التالية.

 يللا بللالسػقف ال خيصللاني تجللاه اللليسغ.لسانتللجل تلللى اىتسللام أ ،وىللحه اإل للارة السب للخة
وتعامللللت ملللع الللليسغ  ،فلقلللج أتلللارت ألسانيلللا مػقلللف وخيصانيلللا تجلللاه الللليسغ اىتساملللاي خاصلللاي 

وقلللج  للل لت قزلللية  .تللللى استيزلللاح السػقلللف ال خيصلللاني ،بحلللحر  لللجيج، و لللخص دائلللع
 ،مؤ للخاي مللغ السؤ للخات األساسللية ،ولليغ مشللاشق السحسيللات وبلليغ مسلكللة اإلمللام ،الحللجود

إلللى درجللة أن  ،فللي تحجيللج سياسللاتيع تجللاه اللليسغ ،لتللي وضللعيا األلسللان فللي إتتبللارىعا
وليغ اإلملام  ،تلى ضلػء تلػتخ السػقلف فلي الحلجود ،ألسانيا كانت تحجد خصػاتيا القادمة

 .قاريخ ورسائلأو انفخاجو. وندتشته ىحا مغ تجة محكخات وت ،وبخيصانيا

دي ىللاز  ،جخوبللا إلللى مللجيخ الللػزارةالتللي وجييللا الللجكتػر  ،ففللي السللحكخة الجاخليللة
De Haas ،   نرلح فييللا  ،األلسانيلة  ،  لػل العالقللات اليسشيلة م30/7/1928وتلاري

تلى اإلسخاع فلي  يلحان فيياالتي  ،جخوبا بعجم الخد تلى رسائل اإلمام والقاضي راغب
فالرللحافة  ،بللحن السػقللف غيللخ مشاسللب   أي جخوبللا   وذلللظ التتقللاده ،تقللج السعاىللجة

وليغ  ،فلي مشلاشق الحلجود ،تتحجث تغ معارك مدتسخة مشلح أ ليخ ،كسا ذكخ ،خيصانيةال 
 .2ال خيصانييغو قػات اإلمام 

يغ اليسشيلليغ كللانػا يللجركػن ىللحا األمللخ ويحخصللػن مللغ جللان يع سدللؤولوي للجو أن ال
 ،ففللي رسلللالة القاضللي   راغللب إلللى الللجكتػر راثيلللشذ .تلللى تػضلليح مللػقفيع ل لسللان

األمػر ملع ال خيصلانييغ تدليخ ، بقػلو:  ، وضح راغب مػقف اليسغم1/9/1928وتاري  
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. إنشلا دائسلاي صل ػريغ جلجاي جلجاي  .1وسا تقخأونيا فلي األتلجاد األخيلخة ملغ جخيلجة )اإليسلان(
إال  أنشلا الندلتصيع أن  ، تزلسغ مرلالح ال للجيغ.تفاتيلةوسػف نعسل تلى تدييل تقلج ا

 .2 حقػقشا الػاضحة والص ي يةب نفخو

أخلح  ،مغ أجل تقج السعاىجة ،الستػاصل تلى األلسان إللحاح اإلمام يحي ونطخاي 
 . تى يدتصيعػا تلى ضلػئو أن يحلجدوا ملػقفيع ،األلسان يدتقرػن السػقف ال خيصاني

 .F فخيجرش  تامخ  ،شل ت وزارة الخارجية األلسانية مغ سفيخىا في لشجن ،وبيحا الرجد

Stamer،   م باستيزللاح السػقللف الحللالي ل خيصانيللا أن يقللػ  م،19/11/1928فللي تللاري
وذللظ لتلتس غ ألسانيلا ملغ اللخد تللى اإلملام  .لجى وزارة الخارجيلة ال خيصانيلة ،تجاه اليسغ

ف فللي الللخد تليللو إلللى مللا النيايللة .يحيللى كسللا   وليللحا الوللج  .فيللي التدللتصيع أن تدللػِّ
 .3مغ معخفة السػقف ال خيصاني  ذكخت الػزارة 

، م23/11/1928، وتلاري  فلي رده تللى وزارة الخارجيلة ،وقج أفاد الدلفيخ  لتامخ
بلللحن الح ػملللة  ،يفيلللج ،بحنلللو تلقلللى رداي ملللغ وزارة الخارجيلللة ال خيصانيلللة تللللى استيزلللا و

، وأن الحجللازالخاصلة بللاليسغ و  ،ال خيصانيلة للليذ للجييا أي اتتللخاض تلللى خصلط ألسانيللا
يغ سدلؤولللجى ال ،ثخاي شيبلاي اترال ألسانيا ورغ تيا في معخفة السػقف ال خيصاني قج تخك أ

  .4ال خيصانييغ

تلقاىلا ملغ  وزارة  ،إلى وزارة الخارجية األلسانيلة رسلالة ،بعج ذلظ ،ثع بعث الدفيخ
 ،ومػقعلللة ملللغ ق لللل سللل ختيخ الجوللللة ،م20/2/1928مؤرخلللة فلللي  ،الخارجيلللة ال خيصانيلللة

 :، جاء فيياMonteagleمػنتيجل 
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بلحن الح ػملة  Lindsayديج لشجسلي نػفس خ قام سعادتكع با عار ال 23في  -1 
يغ فلي   ػملة إملام الليسغ، بلاإلتتخاف سدؤولتلقت شلباي مغ أ ج ال األلسانية

. وأن الح ػمللللة األلسانيللللة ليسشيللللة وكقامللللة تالقللللات رسللللسية معيللللابالح ػمللللة ا
لح ػمللللة ال خيصانيللللة تخغللللب فللللي معخفللللة نللللػع العالقللللات القائسللللة  اليللللاي ولللليغ ا

 .و  ػمة اإلمام
الساضية بلا تالل ، نحيص ع تلساي بحن اإلمام قام في الدشػات ظرداي تلى ذلو  -2

وبعس اإلجخاءات العجوانية فلي  مشاشق في محسية تجن. وفي ىحا العام قام
أراضي السحسيات . ونتيجة لحلظ اتخحت الح ػمة ال خيصانية إجخاءات لصلخد 

وفللي  لليخ سلل تس خ الساضللي أوللجى اإلمللام  .قللػات اإلمللام مللغ تلللظ السشللاشق
و  ػمللة  .مللع صللا ب الجاللللة ،ة فللي فللتح بللاب السفاوضللات مللغ ججيللجرغبلل

، تعتلخف فييلا صا ب الجاللة مدتعجة مغ نا يتيا إلولخام معاىلجة ملع اإلملام
 ، وتتزسغ تحجيج الحجود ويغ  أراضي اإلملام وبليغ محسيلاتباستقالل اليسغ

. ولكللغ اليس للغ التش للؤ بسللا إذا كانللت ىللحه السبا ثللات سللتؤدي إلللى  للل تللجن
   .1 مخض

 ،مللللجيخ م تللللب صللللحيفة الذللللخق فللللي القللللاىخة ،وفللللي تقخيللللخ لخللللز فيللللو اليللللازجي
وقجملو  ،بسا فييا األوضاع الدياسية فلي الليسغ ،األوضاع الدياسية في الجديخة العخبية

للعالقللات القائسللة  ،مللغ التػضلليح نقللف تلللى مديللج ،فللػن  للتػرر ،إلللى الدللفيخ األلسللاني
خيلخ إللى الليلة األلسانيلة الدلفيخ وتخجسلة ذللظ التقوقج قام  . يشحاك ويغ اإلمام وبخيصانيا

، ذكلخ م28/1/1929، وتلاري  مخفقاي وخسلالة مشلو إللى وزارة الخارجيلة األلسانيلة وكرسالو،
تلللو بح لللع تالقا ،فييلللا: أن اليلللازجي يتلقلللى أخبلللاراي تلللغ اللللبالد العخبيلللة برلللػرة مدلللتسخة
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. ومسا ورد 1ديغ في مرخالسػجػ  ،وبسسثلي السلظ إوغ سعػد بالعخاق واألردن والحجاز
 .ليدلت وديلة كثيلخاي  ،فلي الػقلت اللخاىغ ،في ذلظ التقخيخ: أن تالقة اإلمام بال خيصلانييغ

التلي  ،وأن ال خيصانييغ قج قامػا أثشاء الحخب العالسية األولى بزع أجلداء ملغ األراضلي
. وقلللج اتتللخف زتسلللاء القبائلللل فلللي تللللظ السشلللاشق محسيلللات تلللجنإللللى  ،2يح سيللا اإلملللام

وخللالل الدللشة األخيللخة بعللث اإلمللام  سلللة ضللج ىللحه القبائللل وا تللل  .لدلليادة ال خيصانيللةبا
وبرلللػرة رئيدلللية بقرلللف  ،وقلللج ردت وخيصانيلللا تللللى ذللللظ بعسليلللات تدللل خية .مشاشقيلللا

 تلللى فلللي السشلللاشق الجاخليلللة ملللغ  ،زرع الخلللػف والختلللب فلللي نفلللػس السلللػاششيغ ،جلللػي 
لتييئلة  ،ج سلاد بعلج ذللظ نلػع ملغ اليجنلةوقل .مسا  جا باإلمام إللى وقلف تسلياتلو .البالد

 .3يس غ أن تػصل إلى اتفاق ويغ الجان يغ ،األجػاء لسحادثات

وتللاري   ،وفللي تقخيللخ مللغ الدللفارة األلسانيللة فللي لشللجن إلللى وزارة الخارجيللة األلسانيللة
فللللي مجلللللذ وجللللو سللللؤاالي  Maloneم ذكللللخ الدللللفيخ: أن الشائللللب مللللالػن 12/2/1929

لللة لذللئػن السدللتعسخات، أثشللاء مشاقذللة مػضللػع السفاوضللات إلللى سلل ختيخ الجو الشللػاب، 
،  للػل مللا إذا كانللت السفاوضللات ولليغ الح ػمللة الح ػمللة ال خيصانيللة واإلمللام يحيللىولليغ 

. وقلج أجلاب سل ختيخ الجوللة بسلا يللي: ال خيصانية واإلمام تدتيجف التػتيع تللى معاىلجة
التلالي: الحالي ىػ تللى الشحلػ . فالػضع ، فإن اإلجابة بالشفيشبقاي لسعلػماتي الحالية 

سلتعجاده السعتسلج ال خيصلاني فلي تلجن وأولجى اترلل إملام الليسغ بفي س تس خ الساضلي ا
دتلا اإلملام إللى إرسلال  ،وفي رد السعتسج تلى اإلملام .لفتح باب السفاوضات مغ ججيج
اتتلخاف  . واقتخح أن تذسل ػل وشػد اإلتفاتية األولية ،مشجوب تشو إلى تجن للتفاوض

كسلللا تذلللسل وشلللجا ي  . ػملللة صلللا ب الجالللللة باالسلللتقالل التلللام للللليسغ وبدللللصة اإلملللام 
                                                           

A.A.Abt.ll،Akten،Politik3،England/Yemen،Bd.1،Dat.28.1.29.   - 
1
    

2
ٌُ ٠ىٓ اإلِاَ ٠ؽٟ أشٕاء اٌؽهب اٌؼا١ٌّح األٌٚٝ لك أٔثػ ؼاوّاً ٌّّاي ا١ٌّٓ، إل واْ ِا٠ىاي ذؽد اٌؽىُ       -

 اٌرهوٟ.
Ebd.، Anlage. -  
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لللػ تللع التػصللل إلللى اتفاتيللة  ،وقللج كللان السؤمللل .يتزللسغ تحجيللج  للجود محسيللات تللجن
يلللللتع  ،معاىللللجة أوثللللخ  للللسػالي  ،فيسلللللا بعللللج ،الشقصتلللليغ، أن ترللللا  ىللللاتيغتذللللسل  ،أوليللللة

 ،وقللج تللع إتللجاد تفللػيس .معلقللة تللدالوالتللي ال ،بسقتزللاىا  للل السدللائل الستشللازع تلييللا
تلللى أسللاس ىللحه  ،يخػلللو التفللاوض وكوللخام اتفاتيللة أوليللة ،ُأرسللل إلللى السعتسللج ال خيصللاني

 .1 ولكغ كسا أتخف لع يخسل اإلمام أي مشجوب إلى تجن .الخصػو السقتخ ة

وتللللللللاري   ،سللللللللاني فلللللللي القللللللللاىخة إللللللللى وزارة الخارجيللللللللةلوفلللللللي رسللللللللالة الدلللللللفيخ األ
الدللفيخ: أن اإلمللام يدللعى مللغ وراء تقللج معاىللجة مللع ألسانيللا إلللى  ذكللخ ،م25/7/1929

قج استذف مغ  جيث   وغ     أي الدفيخ    . وأنوتعديد مػقفو تجاه ال خيصانييغ
أن  ،تتلللخاف باسلللتقاللو الكامللللخيلللج ملللغ ال خيصلللانييغ، إضلللافة إللللى اإلأن اإلملللام ي ،زبلللارة

كسلا  .قلاء وخيصانيلا فييلا ىلػ بقلاء مؤقلتوأن ب ،يعتخفػا أيزاي بحن تجن ىلي أرض يسشيلة
ولللغ للللجى اوأن ي لللحلػا مدلللاتييع  .يخيلللج ملللشيع أن يعتخفلللػا بحلللق الللليسغ فلللي مشصقلللة تدللليخ

ليدللللع ويلللحا  ،اللللحي ا تلللل جلللدءاي ك يلللخاي ملللغ األراضلللي اليسشيلللة وأخزلللعيا إلدارتلللو ،سلللعػد
 .2الحق

وتلللللاري   ،فللللي رسلللللالتو إللللللى راثيلللللشذ ،وي للللخر   راغلللللب تػضللللليح مػقلللللف الللللليسغ
نحللغ مدللتعجون للتػتيللع تلللى كللل  ،بالشدللبة لعالقاتشللا مللع جيخانشللا، بقػلللو:  م7/2/1930

كسللا ىللػ تليللو افن وتلللى  ،ومدللتعجون لق للػل الػضللع ب املللو .مايخيللجون ويللحمخون بللو
 ،بلحن األراضلي والجلدر السحتللة ،وىػ أن يعتخفػا لشا ،ولكغ بذخو وا ج .السجى الصػيل

. وىللل ندللتصيع أن نفعللل خافيللاي وتاريخيللاي وش ي يللاي جي ،ىللي أجللداء مللغ األراضللي اليسشيللة
 .3 ىػ الشية الصيبة والخغبة الرادقة ، تى افن ،ن إن الذيء السفقػدأوثخ مغ ىحا

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten،Politik3،England/Jemen، Bd.1،Dat.12.2.29.  -
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، رئيذ قدع تلاري  وثقافلة الذلخق Strothmannوقج أدلى ال خوفدػر  تخوتسغ 
  أي  بعلج أن تلاد ،إللى اللجكتػر جخوبلا ،بحلجيث مفرلل ،األوسط في جامعة ىام ػرج

متللجت مللغ أواخلخ ف خايللخ إلللى أواخلخ أوخيللل مللغ تللام ا ،مللغ ر لللة فلي اللليسغ  لتخوتسغ  
م للػن مللغ سللبع  ،غ الللجكتػر جخوبللا ىللحا الحللجيث فللي تقخيللخ داخلللي. وقللج ضللس  م1930

: أثشللاء وجللػد  للتخوتسغ فللي اللليسغ م. ومسللا جللاء فيللو17/6/1930ؤرخ فللي ملل ،صللفحات
تسلل  ،، وىلػ ضلابط سلاوقCrauford أ لجىسا يلجتى كخوفلػرد ،وان ىشلاك وخيصانيلان

واسللتصاع أن يلللجفع باإلدريدلللي إللللى  ،أثشللاء الحلللخب العالسيلللة األولللى فلللي البحلللخ األ سلللخ
 ،تشللج وجللػد  للتخوتسغ ،وكلان قللج مزللى تللى وجللػده فللي صلشعاء .التخللي تللغ األتللخاك
. 1ويقللال أنللو يحللاول الحرللػل تلللى امتيللاز مللغ الح ػمللة اليسشيللة . للػالي ثسانيللة أ لليخ

وىلػ تلجم  اتخحت اجخاءي غيخ مبا خ إلبعاده، وقج .اليسشية ال تخغب في بقائو والح ػمة
، اللحي كلان مدلاتجاي Jacobفيػ جاوػب  ،أما ال خيصاني افخخ .تججيج اإلقامة لدوجتو

وكانلللت ىلللحه ىلللي السلللخة  .أثشلللاء الحلللخب العالسيلللة األوللللى ،للسعتسلللج ال خيصلللاني فلللي تلللجن
. وقلج دفلع 2م1904مشلح تلام  ،يعلخف اإلملام يحليوىػ  .الخابعة التي يدور فييا صشعاء

. 3تشللجما تحللخك اإلمللام النتللداع الحجيللجة مللغ األدريدللي ،بللالسػقف ال خيصللاني إلللى الحيللاد
وىلللػ فلللي  ،فلللي مشصقلللة صلللييخة ،م اتتقللللو اإلدريدلللي لسلللجة سلللتة أ للليخ1924وفلللي تلللام 

دلات تحلاد مؤسػب أنو قجم إلى صشعاء وتكليلف ملغ اتي جاو. ويج  4شخيقو إلى صشعاء
. ، للحرػل تلى امتياز فلي الليسغ. ولكشلو ال يلحكخ اسلع ىلحا اإلتحلادصشاىية وخيصانية

فيلػ مقتشلع أن ىلحا  يسغ إال ليلجرس ماضلي الليسغ اللجيشي.تي أنلو ملا قلجم إللى اللوسا يلج  
دتللاءات جللاوػب ىللحه ال أسللاس ليللا مللغ اولكللغ  .ال لللج كللان فللي الساضللي ولللجاي مدلليحياي 

 للػل كيفيللة إنيللاء الخللالف  ،أسللئلتو يللاأخللخى تفرللح تش ذ ي للجو أن لللو ميسللة. إالرللحة
                                                           

   
1
 ٌُ ٠ؽكق ٔٛع االِر١او .  - 
2

 اٌك٠ٓ. َ ٘ٛ اٌؼاَ اٌمٞ ذٌٛٝ ف١ٗ اإلِاَ ٠ؽٟ اإلِاِح تؼك ٚفاج ٚاٌكٖ، دمحم تٓ ٠ؽ١ٝ ؼ١ّك1904ػاَ   - 
3

 َ .1925اٌرطاع اإلِاَ ٠ؽ١ٝ أْ ٠ٍرٌٟٛ ػٍٝ اٌؽك٠كج ػاَ   - 
4

َ . ٌُٚ ٠ٛ٘ػ اٌرمه٠ه قٚن اإلقن٠ٍٟ فٟ لٌه 1919٘مٖ إِانج إٌٝ اؼرعاو لث١ٍح اٌمؽهٞ ٌعاوٛب فٟ ػاَ   - 
 االؼرعاو.



 العالقات اليمنية األلمانية

284 

 

وقلج  .. فالح ػمة اليسشية تصالب بلاإلتتخاف وتب يلة تلجن ليلا، القائعال خيصاني  اليسشي 
ندلحاويا ،  في  لال اتدلع تجن، وىػ أن تلتدم وخيصانيا بحن القجم جاوػب مقتخ اي آخخ

فلي أوسلاو الذلعب  ،ال خيصانييغ وىشاك مذاتخ تجاء واسعة تجاه .إال  إلى اليسغ ،مشيا
إن اليسشيلليغ  .م1928تللام  ،وقللج ازدادت تلللى إثللخ اليللارات الجػيللة ال خيصانيللة .اليسشللي

فكثيلللخاي ملللا  .معانلللاة  خرلللية ،ويعلللاني جلللاوػب ملللغ ذللللظ .ي خىلللػن كلللل ملللاىػ وخيصلللاني
 .ػن اليسشيللػن يتعللاملػن معللو بحللحرسدللؤولوال .1يدللسي اليسشيللػن كالويللع باسللع )جللاوػب(

بحنللللو سللللسع فللللي وزارة الخارجيللللة  ،ن جللللاوػب قللللج ذكللللخ لذللللتخوتسغ: إالتقخيللللخ ويزلللليف
حيلللي ىلللحا وأنلللو يُ  .بلللحن ألسانيلللا ال تخغلللب  اليلللاي فلللي تقلللج معاىلللجة ملللع الللليسغ ،ال خيصانيلللة

لعقج معاىجة ملع  ،سػف يتقجم بسقتخ ات ،كسا ذكخ بحنو تشجما يعػد إلى لشجن .السػقف
، وأن تفلاق ملع ال خيصلانييغػن التػصلل إللى ا، أن اليسشيليغ يتسشلويؤكلج  لتخوتسغ ،اليسغ

. وأن ال خيصللانييغ لللجييع لة اتتباريللة، بالشدللبة لس انللة اإلمللامتفللاق يسثللل مدللحمثللل ىللحا اإل
ويتػقلللع  لللتخوتسغ أن يعسلللل  .بعزللليع تلللع  لللخاؤه بالسلللال ،أصلللجقاء كثيلللخون فلللي الللليسغ

 .2اليسغتلى خلق رأي معارض للشذاو األلساني في  ،تشج تػدتو إلى لشجن ،جاوػب

، 3التلللي أجخاىللللا فلللي صللللشعاء ،خلللالل السفاوضللللاتقلللج تػصللللل اللللجكتػر وخوفللللخ، و 
التللللي وجييللللا إلللللى وزارة الخارجيللللة  ،ضللللسشِّيا فللللي رسللللالتو السذللللفخة ،إلللللى قشاتللللة تػصللللل

 .وىلللي أنلللو ال جلللجوى ملللغ تقلللج معاىلللجة ملللع الللليسغ .م13/7/1930وتلللاري   ،األلسانيلللة
إلللللى تعديللللد مػقفللللو التفاوضللللي مللللع  فاإلمللللام يدللللعى مللللغ وراء تقللللج معاىللللجة مللللع ألسانيللللا

أن ال خيصانييغ فلي تلجن يعخفلػن نػايلا اإلملام  ،وج وخوفخ في رسالتو تلظ. وأال خيصانييغ
 .4ىحه تساما

                                                           
1

 ٛن ِرهٚذّٓ.ٌُ ٍّٔغ تٙمٖ اٌّؼٍِٛح، ٌُٚ ٔمهأ٘ا فٟ أٞ ِٕكن آـه. ٌٚىٓ اٌؼٙكج ٕ٘ا ػٍٝ اٌثهٚفٍ   -
A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A،Jemen،، Bd.1،S.122-128،Dat.17.6.30. -  
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 وتلللللاري  ،وفلللللي ال ختيلللللة التلللللي بعثيلللللا وخوفلللللخ ملللللغ صلللللشعاء إللللللى وزارة الخارجيلللللة
ملع  يث اتت خ أن تقج معاىجة  .م، كخر قشاتتو ىحه برػرة أوثخ وضػ اي 6/8/1930

كسلللا أفلللاد بلللحن  .ىلللػ تسليلللة خاشئلللة ،ال خيصلللاني  ق لللل تدلللػية الخلللالف اليسشلللي  ،الللليسغ
التلي ل لت  ،الستاخسة لحجود مسلكة اإلمام ،ال خيصانييغ يقرفػن مججداي تبائل السحسيات

 .1للػقػف ضج ال خيصانييغ ،دتػة اإلمام

ري  وتلللللا ،اللللللحي تقلللللجم بلللللو اللللللجكتػر وخوفلللللخ إللللللى وزارة الخارجيلللللة ،وفلللللي التقخيلللللخ
مللع إ للارات إلللى  نفدلليا، لقشاتللة، نجللج تحويللجاي لبعللج تػدتللو مللغ صللشعاء ،م11/9/1930

، سلللػى وفقللاي لللخأي وخوفللخ ،ألسانيللة ال تخللجم  فعقللج معاىللجة يسشيللة  .مػقللف ال خيصللانييغ
ول يفكخ في تحقيق أىلجاف  ،قترادية مغ وراء تقجىااإلمام. واإلمام ليدت لو أىجاف ا

اللحيغ للع يتػصللػا معلو إللى تدلػية  ،قفلو تجلاه ال خيصلانييغتتسثل فلي تعديلد مػ  ،سياسية
 ،وللحا فإنيللا تدللػد ا لتباوات مدلللحة وليغ الحلليغ وافخللخ .ويلشيع وبيشللو ،للسذلاول القائسللة

ضللللسغ  ،وال خيصللللانيػن مدلللتعجون لإلتتللللخاف باسلللتقالل اللللليسغ .فلللي السشللللاشق الحجوديلللة
فيللػ  .السبللالغ فييللا ،اإلمللام . ولكللشيع اليدللتصيعػن أن يدللتجي ػا لخغبللات2الحللجود التخكيللة

ويزليف وخوفلخ فلي  .و تلى تلجن نفدليا ،يصالب باإلتتخاف وتب ية  زخمػت وتدليخ
أن مصلللللب الخزللللػع للقزللللاء والقللللػانيغ  ،أثشللللاء السفاوضللللات ،أنللللو قللللج قيللللل لللللو :تقخيللللخه

وأن  ،ص للق تلللى الختايللا األلسللانا لللغ توأنيلل ،إنسللا ىللػ مػجللو ضللج ال خيصللانييغ الدللارية،
  للليغ، تللللى الختايلللاب لللل صلللخامة وفلللي كلللل  ،شلللػن أن يتس شلللػا ملللغ تص يقلللواليسشيللليغ يتس
 .3ال خيصانييغ

                                                           
Ebd .، Dat .6.8.30. -  

1
    

2
َ، تؼمك ٔمهاع ١ٌاٌمٟ ٠ٛٚمً. 1914ؽكٚق، ت١ٓ ِّاي ا١ٌّٓ ٚظٕٛتٗ، ِغ األذهان ػاَ أتهَ اٌثه٠طا١ْٔٛ اذفال١ح اٌ  -

ٚلك ذهوىخ ظٙٛقُ٘ ِغ اإلِاَ ٠ؽ١ٝ، تؼك لٌه، فٟ ِؽاٌٚح أرىاع اػرهال ِٕٗ ترٍمه االذفال١مح. لمانْ: إٌما٠كٞ، 
 . 38ؼهوح اٌّؼان٘ح، ْ 

A.A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،، Bd.1،Dat.11.9.30. -  
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، م15/9/1930السلؤرخ فلي  ،فلي وزارة الخارجيلة األلسانيلة ،وفي التقخيخ اللجاخلي
  التللللي يخيللللج أن تتزللللسشيا وشللللػد السعاىللللجة اليسشيللللة  ،: أن الق للللػل بسصالللللب اإلمللللامورد

 ،بال  ال خيصلانييغبإويشرح التقخيخ  .ا و خيصانياسػف يدئ إلى تالقة ألساني ،األلسانية
بدللل ب مصاللللب  ،اليسشيلللة قلللج وصللللت إللللى شخيلللق مدلللجود  بلللحن السفاوضلللات األلسانيلللة 

 .1التي لع يق ل ويا األلسان ،اإلمام

 ،اللللحي قجملللو اللللجكتػر وخوفلللخ إللللى ملللجيخ وزارة الخارجيلللة ،وفلللي التقخيلللخ اللللجاخلي
، نقللالي تللغ الللجكتػر ىللخمغ ، ذكللخ وخوفللخم22/9/1931وتللاري   ،Dieckhoffدي يللػف 

أي   إثلخ تػدتلو  ،، الحي زاره في الػزارةHermann Von Wissmannيدسغ فػن ف
: أن ال خيصلللانييغ قلللج   ملللغ ر لتلللو اإلستكذلللافية فلللي  زلللخمػت وصلللشعاء فلللػن فيدلللسغ

 Van derومعلو فلان ديخملػيليغ  ، يلث قلام .دتسلاي قػيلاي  ،دتسػا ر لتو إلى  زخمػت

Meulen2بعزليا للع يرلل إليلو أ لج فلي مشلاشق  ،ي التػغلل فلي تسلق  زلخمػت، ف
 ،قللام بسحاولللة للػصللػل إلللى صللشعاء ،وبللجتع مللشيع ،ووفقللاي لخغبللة ال خيصللانييغمللغ ق للل.  

وقلج  ،وىي ُأولى السشاشق الحجودية اليسشية ،ولسا وصل إلى قعصبة .ت خ الصخيق ال خي 
الدللساح لللو  ،بللحمخ مللغ اإلمللام ،، رفللس تامليللاتيللا قللحائف ال خيصللانييغ إلللى أنقللاض ػل

ثشللاء وقللج وجللج، أ 3 ووجللو لللو الللجتػة للدللفخ إلللى صللشعاء ت للخ الحجيللجة ،بسػاصلللة الدللفخ
أبعلللج  ،أن نفلللػذ ال خيصلللانييغ ىشلللاك قلللج امتلللج إللللى مشلللاشق بعيلللجة ،ر لتلللو فلللي  زلللخمػت

مػا قللج أنذللحوا مصللاراي وأقللا ،إضللافة إلللى ذلللظ، وأنيللع .وأوسللع مسللا ىللػ معللخوف  تللى افن
  يتابع تػغليع في األراضي اليسشية أن اإلمام . و اتراالت في مشصقة ويحانمحصة 

                                                           
Ebd.، Dat. 15.9.30. -   

1
    

2-
 

 واْ ِّصالً ٌٌٕٙٛكا فٟ ظكج.  

A.A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،، Bd.1،Dat.22.9.31.
 

-  
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ملغ وضلع  ،تغ شخيق إرسال  سلة تد خية إلى محرب ،ويحمل أن يتس غ ،بقلق
 .1  ج ليحا التػغل

تلغ شخيلق  ،وقج ضلت وزارة الخارجية األلسانية تتلابع السػقلف ال خيصلاني باىتسلام
وافتيلا سلفارتيا فلي  .م2/7/1932وفي  .ع العخبيةسفاراتيا في لشجن وفي بعس العػاص

أن مرللجراي  للبو  :نذللخت صللحيفة )اإلخللاء الللػششي( السعارضللة، مفللاده أن ،بيللجاد بخ للخ
ولليغ  ،بللحن السعتسللج ال خيصللاني فللي تللجن قللج ُفللػ ض بعقللج معاىللجة ،رسللسي فللي لشللجن أفللاد
 .2اليسغتقزي بالدساح باستيخاد بزائع وخيصانية إلى  ،وخيصانيا واإلمام يحيى

ملللغ أجلللل مػاصللللة السفاوضلللات  ،ونطلللخاي إللحلللاح اإلملللام السدلللتسخ تللللى األلسلللان
قلللجم اللللجكتػر وخوفلللخ إللللى وزيلللخ الخارجيلللة  ،الخاصلللة بعقلللج معاىلللجة وللليغ الللليسغ وألسانيلللا

اللللللللحي أوضلللللللح فيلللللللو أسلللللللباب فذلللللللل  ،م4/10/1932تقخيلللللللخه السلللللللؤرخ فلللللللي  ،األلسلللللللاني
ة اليسشية : أن إصخار الح ػمفحكخ. في صشعاء م،1930التي أجخاىا تام  ،السفاوضات

ي سلغ وراء فذلل  ،تتخاف الستبلادل بالقزلاء والقلػانيغ الدلاريةتلى تزسيغ السعاىجة اإل
إذ أن ق للللػل ىللللحا األمللللخ ال يعشللللي فقللللط خزللللػع الختايللللا األلسللللان، الللللحيغ  .السفاوضللللات

زلب الدلارية ىشلاك، ولل أيزلاي سليثيخ غ ،ال خبخيلةػن إلى اليسغ للقزاء والقلػانيغ  يحى 
ف خيصانيلللا ميتسلللة جلللجاي بالػضلللع القلللانػني ل جانلللب فلللي  .3 ال خيصلللانييغ إللللى  لللج ك يلللخ

 .5، السقيسيغ في اليسغ4وذلظ لتحثيخه تلى رتاياىا العخب ،اليسغ

ولل اىتسلت بلو  ،يغ األلسلانيولع يقترخ اإلىتسام بالسػقف ال خيصلاني تللى الخسلس
 ،إذا قلشلا ،إنشلا قلج ال نتجلاوز الحقيقلةولل  .أيزاي الذخكات األلسانية ومشجوبػىا في الليسغ

                                                           
 
 Ebd . . -   

1
    

A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A،Handel، 12، Jemen،، Bd.1،S.3،Dat.2.7.32. -  
2

    
A.A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،، Bd.1،Dat.4.10.32. -  

3
    

4
 اٌّمٕٛق ٕ٘ا تاٌهػا٠ا اٌؼهب، أتٕاء ػكْ ٚاٌّؽ١ّاخ، اٌم٠ٓ وأٛ ٠م١ّْٛ فٟ ِّاي ا١ٌّٓ.  -

5
- Ebd . . 
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بللاليسغ وبالتشللافذ األجش للي  ىتسامللاي ، ا فللي ذلللظ الحلليغ ،أضيللخت ،بللحن الذللخكات األلسانيللة
التلي بعثيلا ىلايشذ ىلاندن ملغ  ،. وفي الخسالةاأللسانية نفدياىتسام الح ػمة ، فاق ا فيو

ال خيصلانييغ أن  :ذكلخ ،م17/5/1933وتلاري   ،فلي ىلام ػرج 1صشعاء إللى مقلخ الذلخكة
وأنيللللع يث تللللػن أقللللجاميع فللللي  .السشللللاشق الحجوديلللة بالصللللائخات ،ق للللل  لللليخيغ ،قلللج قرللللفػا
 .بدل ب السػقلف الستلػتخ ،وقلج أغللق اإلملام الحلجود .وي شػن فييا السصارات ، زخمػت

وقللللج فذلللللت كللللل  .ولللليغ تللللجن ومسلكللللة اإلمللللام ،مسللللا ألحللللق أضللللخاراي بالشذللللاو التجللللاري 
 .2ويغ اإلمام وال خيصانييغ ،السحاوالت في تص يع العالقات

إللى  ،أي  لخكة ىلاندن  ،التي بعثيا مغ صشعاء فلخع الذلخكة نفدليا ،وفي الخسالة
، تحللجث مسثللل الذللخكة تللغ وجللػد تللجد 2/1/1934وتللاري   ،مقللخ الذللخكة فللي ىللام ػرج

بسشاسلللبة وجلللػد  ، تفلللاالت، وأن الح ػملللة اليسشيلللة تقللليع اإلملللغ ال خيصلللانييغ فلللي صلللشعاء
 .3ا أقامت ا تفاالي بعيج السيالدكسا أني .ىؤالء

وتللللللللاري   ،وفللللللللي رسللللللللالة  للللللللخكة ىللللللللاندن فللللللللي ىللللللللام ػرج إلللللللللى وزارة الخارجيللللللللة
وصللل إلللى الذللخكة مللغ فختيللا فللي صللشعاء تػضلليح  ،م، الستزللسشة تقخيللخاي 18/1/1934

رايللي  ،: أن  لاوع تلجن. فقج ورد في التقخيخ السلحكػرليػية ال خيصانييغ ىؤالء وميستيع
Railey،  يخافقلو تذللخة إللى إثشللي  ،م1933ديدلس خ  20فلي تللاري   ،صللشعاءوصلل إللى

يجللخي خالليللا مفاوضللات مللع  ،وأنللو ُيفتللخض أن يبقللى أربعللة تذلخ يػمللاي  .تذلخ  خرللاي 
فلللي  للليغ أن الػفلللج  .سلللتقباالي  لللافالي ػملللة اوقلللج اسلللُتق ل ملللغ ق لللل الح  .الح ػملللة اليسشيلللة

 .4ستثشائية، لع يحط بحية مطاىخ  فاوة افي  يشو ،اإليصالي

                                                           
1

 أٞ ِهوح ٠ٌٛف ٘أىْ ٚوٚٔح .  -

A.A.Abt.lll،Akten،Politik5،Jemen،، Bd.1،Dat.17.5.33. -  
2
   

A.A.Abt.lll،Akten،Politik2،Jemen،، Bd.1،Dat.2.1.34. -  
3
   

Ebd .، Dat . 18.1.34 -  .
4
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ذكلللخت  ،م22/2/1934وتلللاري   ،وفلللي رسلللالة الذلللخكة نفدللليا إللللى وزارة الخارجيلللة
 ،ديتللخش، ومللغ الللجكتػر راثيللشذ ،الذللخكة: أنيللا تلقللت معلػمللات مللغ مسثليللا فللي صللشعاء

 ،أوثلخ ملغ ذي ق لل ،مفادىلا أن الح ػملة اليسشيلة تقتلخب افن ،الحي وصل إلى الحجيلجة
وأن  .له بالجرجلللة األوللللى مدلللحلة الحلللجودملللغ تػتيلللع معاىلللجة صلللجاقة ملللع وخيصانيلللا، تعلللا

 .بعج أن تػقفت ملجة تلام تقخيبلاي  ،سػف ُتدتحنف ،ويغ تجن و )اليسغ( ،الحخكة التجارية
، بعلج أن م لث فييلا م1934نلػفس خ  2فلي  ،وسػف يعلػد الػفلج ال خيصلاني ملغ صلشعاء

ائللة بلحن الق ،قج أولج اإل لاتة ،خيصانييغ في الحجيجةال  1وأن جعفخ رجل . ػالي  يخيغ
. وذلللظ كسللا فعللل الللخوس واإليصللالييغ ،ال خيصللانييغ يشللػون إرسللال بعثللة ش يللة إلللى اللليسغ

. إال أن . وأن اإلمللللام قللللج  للللاول إثللللارة مػضللللػع كسللللخانإلنذللللاء مدتذللللفى فللللي صللللشعاء
تلى أن يتع بحثلو بعلج  ،أثشاء السفاوضات ،رجػه بحن ال يثيخ ىحا السػضػع ال خيصانييغ

 .2تػتيع السعاىجة

رغلع  ،أن اإلىتسلام األلسلاني بلالسػقف ال خيصلاني للع يتػقلف ،ته مغ الػثائقوندتش
، تلام اوتجاء ملغ صلعػد أدوللف ىتللخ إللى الدللصة ،تييخ األوضاع الدياسية في ألسانيا

وقج نته  .وتييخ السػقف األلساني تجاه وخيصانيا ،تييخت م. ولكغ ش يعة اإلىتسام1933
فقج انتيت مخ للة السيادنلة  .في الػثائق ،صانياتغ ذلظ تييخ في ليجة الحجيث تغ وخي

 ،التلي أتق لت الحلخب العالسيلة األوللى ،والسرانعة والسخاتلاة ومحاوللة كدلب اللػد والثقلة
. وى للحا ريجياي  لل ل العللجاءالللحي أخللح ي تدللب تللج ،لتحللل محليللا مخ لللة التشللافذ الدللافخ

لدلابقة، أي نيسلة الحلخص التي لسدلشاىا فلي الػثلائق ا ،تلظ الشيسة ، يئاي فذيئاي  ،اختفت
فلي اللثالث  ،سػف نلسديا وػضلػح ،وضيخت نيسة ججيجة .تلى تجم إغزاب وخيصانيا

                                                           
1

 اٌرفكِٕا ٕ٘ا وٍّح نظً، ٌؼكَ ِؼهفرٕا األو١كج تطث١ؼح ػٍّمٗ. أِما اٌٛشمائك، فممك اٌمرفكِد فمٟ أوصمه ِمٓ ِٛ٘مغ    -
، ٚذؼٕٟ ٚو١ً، وّا ذؼٕٟ ػ١ًّ. ٚفمٟ اٌٍيمح اٌؼهت١مح اٌٍّمرفكِح ا١ٌمَٛ، ذؽّمً وٍّمح ػ١ّمً تؼمٗ Egantوٍّح 

 ٍٙا وٍّح ٚو١ً.  اٌكالالخ، اٌرٟ ال ذؽّ

A.A.Abt.lll،Akten،Politik3،Jemen،، Bd.1،Dat.22.2.34. -  
2
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إلى  ،مغ ججة ،. ففي رسالة الجكتػر جخوبام1939، التي تخجع إلى تام الػثائق التالية
للللاج مللللغ  ،أورد جخوبللللا ،م1/2/1939وتللللاري   ،وزارة الخارجيللللة األلسانيللللة نقللللالي تللللغ ُ ج 

تحخكللت فللي  زللخمػت وا تلللت  لل ػة.  مفللاده أن القللػات ال خيصانيللة ، للخاي خ ، زللخمػت
 ، للػل تب يللة مشصقللة  لل ػة ،رداي تلللى سللؤال ،فللي جللجة قللج أجللاب وأن الدللفيخ ال خيصللاني

: أن . ويزليف جخوبلا فلي رسلالتوك  ظ في أن   ػة تتبع محسيات تجنبحنو ليذ ىشا
بللحن يقللػم بللا تالل  ،الللجائع تليللو 1رغللع إلحللاح فيل للي ،لللع يصالللب بذلل ػه أوللجاي اوللغ سللعػد  

فللي مللايتعلق بللا تالل  ،وال وللج أن يزللع السللخء فللي اتتبللاره . لل ػه و زللخمػت بالكامللل
قللج  ،فللي ر لتللو البحثيللة األخيللخة إلللى مشصقللة  لل ػه ،أن الدلليج فيل للي ،ال خيصللانييغ لذلل ػه

 .2 تثخ تلى دالئل تث ت وجػد الشفط في تلظ السشصقة

 ،م14/2/1939 وتللاري  ،لللجكتػر جخوبللا مللغ صللشعاءالتللي أرسللليا ا ،وفللي ال ختيللة
 ،فللي  للجيث شػيللل ،السلللظ اليللػم إلللي   أسللخّ ، ورد مللايلي:  إلللى وزارة الخارجيللة األلسانيللة

وأن تطللاىخىع بالرللجاقة لللع ي للغ  ،بحنللو يذللعخ بالتيجيللج والتصػيللق مللغ ق للل ال خيصللانييغ
ويخجلػ  .الحيلاد بلالػقػف تللى ،فلي  اللة نذلػب  لخب ،وىػ يعلج ألسانيلا .سػى أواذيب

التلي  ،كسا يخجػ تدويجه باألسللحة .تجاه أية ضيػو خارجية ،مغ ألسانيا دتسيا األدوي
 .3 والتي سيخرز جدءاي مشيا للفلدصيشييغ ،سيجفع أثسانيا

، السؤرخللة  للػل ترللجيخ األسلللحة إلللى الللبالد العخبيللة ،وفللي السال طللات الجاخليللة
سللتئشاف ترللجيخ األسلللحة إلللى تلللى ا وتسللت السػافقللةم، ورد مللايلي:  23/2/1939فللي 

فلؤاد  ،زيلارة نائلب وزيلخ الخارجيلة الدلعػدية ، أثشلاءوخاصلة إللى فلدلصيغ ،البالد العخبية
تدويلللج كللللل ملللغ السللللظ ت لللج العديللللد  ،بإلحلللاح ،فقللللج شللللب .فلللي العلللام الساضلللي ، سلللدة

                                                           
1

ٌٕ٘ٛد ظْٛ ف١ٍثٟ، اٌمٞ ٌّٝ ٔفٍٗ ف١ّما تؼمك ،ػثمك هللا ف١ٍثمٟ. ٚ٘مٛ ٚاؼمك ِمٓ نظماي اٌّفماتهاخ اٌثه٠طا١ٔمح،   -
ٌؼهتممٟ. ٚلممك ػّممً اٌممم٠ٓ ػٍّممٛا فممٟ اٌممثالق اٌؼهت١ممح ٌٚمماّ٘ٛا فممٟ نٌممُ اٌفانٚممح ا١ٌٍاٌمم١ح اٌعك٠ممكج ٌٍممٛٚٓ ا

 ٍِرّاناً ٌٍٍّه ػثك اٌؼى٠ى آي ٌؼٛق.
A.A.Abt.lll،Pol.Vll 26، Politik،Arabien ، Bd.1،Dat.1.2.39. -  

2
      

A.A.Abt.lll،Pol.Vll 26، Politik،Arabien ، Bd.1،Dat.1.2.39. - 
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ملللغ و  ،يخ األسللللحة أوالي إللللى الدلللعػديةرلللج  اقتلللخح أن تُ . و والقزلللية الفلدلللصيشية بالدلللالح
وقلللج تلللع اإلتلللجاد لترلللجيخ  .إللللى فلدلللصيغ ،دون تللللع ال خيصلللانييغ ،ىشلللاك يلللتع تدلللخي يا

تزح أن فؤاد  سلدة يعسلل ملع . ولكغ في ىحه األثشاء اوفقاي القتخاح فؤاد  سدة ،األسلحة
 ،ت خ إيخان والعخاق ،التي كان مغ السقخر أن ُتخسل ،وأما الذحشة األخخى  .ال خيصانييغ

وفقلاي للخ لخ  ،فقج وصل خ خىلا إللى ال خيصلانييغ ،ا مع فؤاد  سدةوقج جخى الحجيث  ػلي
وليلللحا للللع يلللتع  .، ملللغ الدلللفيخ ال خيصلللاني فللي بيلللجاد1الللحي تلقلللاه رئللليذ اللللػزراء السللجفعي

أن السللظ ، 2وكلحا القدلع الدياسلي ،وتلخى الجيلات العدل خية .ترجيخ أي ملغ الذلحشتيغ
 وقج أوجى ت ج العديد دائساي  .سدة تساماي مثلو مثل فؤاد   ،ت ج العديد ىػ ويج ال خيصانييغ

. وليلللللحا فلللللإن ملللللجه بالدلللللالح سلللللػف يقلللللػي مخكللللللد تحفطلللللاي تجلللللاه القزلللللية الفلدلللللصيشية
فتلتلخز  ،. أما مػقف القدع الدياسي مغ مػضػع تدويج اليسغ باألسللحة3 ال خيصانييغ

التلللللي تتػغلللللل فلللللي  ، ىلللللع وخيصانيلللللا،وفقلللللاي للػاقلللللع اللللللخاىغ ،أن خرلللللػم الللللليسغ افنفلللللي  
التلللي تجعلشلللا ال نلللخى ملللغ  ،ي سلللباب إذا، والسللللظ ت لللج العديلللد آل سلللعػد. فاألخمػت زللل

 .4 غيخ واردة بالشدبة لليسغ ،الح سة ترجيخ أسلحة إلى الدعػدية

 :إيظاليا
مثلسا وجأ الشذاو اإليصالي في اليسغ مب خاي، كان اىتسام ألسانيا وتتبع ذلظ الشذاو 

سدلة اإلقترلادية األلسانيلة رسلالة إللى وزارة م أرسلت السؤ 4/7/1925مب خاي أيزاي. ففي 
الخارجيللة، مخفقللة بسقتصفللات مللغ تقخيللخ مصللػل،  للػل  نجا للات وخصللط اإليصللالييغ فللي 

. وقلللج ورد فلللي ذللللظ 6، تلقتلللو ملللغ رجلللل تخبلللي مػثلللػق بلللو، كسلللا وصلللفتو5أفخيقيلللا وآسللليا 
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ت ويشيسلا. التقخيخ: أن إيصاليا ت حل جيػداي مع اإلمام يحيى،  اوع اليسغ، إلقامة تالقلا
وقللج تخضللت تليللو تقللجيع الللجتع لللو. وىللحا أمللخ يدللتحق اإلىتسللام. فقللج أخفقللت محللاوالت 
الفخندلللييغ واإلنجليلللد واإليصلللالييغ ملللغ ق لللل، نتيجلللة للللخفس اإلملللام يحيلللى اللللجخػل فلللي 
مفاوضللات مللع ىللحه الللجول. ولكللغ ي للجو افن أن إيصاليللا قللج نجحللت فللي اإلسللتفادة مللغ 

مللع العجيللج مللغ التجللار اليسشيلليغ. مسللا يجعليللا تحقللق  مشصقللة اللليسغ، تللغ شخيللق التعامللل
فػائج أويجة، بالشدبة لتجارتيا الخارجية ملع اللبالد العخبيلة. ويتفلاءل التجلار اإليصلاليػن، 
بحن التجارة مع اليسغ ستحخح في السدتق ل  جساي أو خ مسا ىي تليو افن. وقج نجحلت 

لقشرلية الػ يجة لجولة أجش ية في إيصاليا في فتح قشرلية ليا في تاصسة اليسغ، وىي ا
اليسغ. ويقػم ضابط وش يب إيصاليان وديارة الجلير اليسشلي وتفقلج أسللحتو وتحرليشاتو. 
وقج  رلت  خكة إيصالية تلى امتياز إنذاء محصة إذاتة. وتػجج بعس الجالئل تلى 

ع مللع ا تسلال وجلػد اتفاتيللات سلخية ولليغ إيصاليلا والليسغ. إن اليسشيلليغ يخغ لػن فللي التفلاى
األوروبيلليغ، إذا كللان ىشللاك مللا يزللسغ، بللحن األوروبيلليغ سللػف يسللجونيع بخ للخاتيع، فللي 
مجاالت الدياسة واإلقتراد والعلػم، دون أن تكػن ليع مخصصات سياسية وأشساع في 

 .1بالدىع

: أنو ، وىيقترادية األلسانية إلى ىحه السقتصفات مال طةوتزيف السؤسدة اإل
 تللى ولللػ كانللت مدللتقاة مللغ مرللادر  ،مثللل ىللحه األخبللار ال وللج مللغ الشطللخ وللتحف  إلللى

مػثػقة ومصلعة. ألنو يقال بحن اإلمام سياسي مجخب و جيج الححر ومتسدلظ باسلتقالل 
 .2مقاول أي  ئ يقجمو لو األوروبيػن  ،بالده، واليس غ أن يفخو باستقاللو

 ،ية األلسانيلةوفي الخسالة التي بعثتيا الدفارة األلسانية في روما إلى وزارة الخارج
ي فللل ،تلقلللت الدلللفارة ،مخفقلللة ولللشز السعاىلللجة اليسشيلللة اإليصاليلللة ،م9/10/1926وتلللاري  
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 :، فلحكختلفقخة الثانية مغ السلادة الثامشلة، تلقت تلى اسياق استعخاضيا لسػاد السعاىجة
فقللج نرللت  .أن مللاورد فللي تلللظ الفقللخة يعت للخ مللغ أغللخب ماتخفتللو السعاىللجات فللي العللالع

، نطلللخاي لعلللجم وجلللػد ملللغ يلللتقغ الليلللة لعخبلللي ىلللػ األسلللاس ألي تفدللليخاللللشز اتللللى أن 
اليللة قللج أن الرللحف اإليص :وتزلليف الدللفارة فللي رسللالتيا .اإليصاليللة فللي بللالو اإلمللام

تفاتيلللة واتت ختيلللا دلللليالي تللللى تعلللاضع م انلللة إيصاليلللا فلللي العلللالع ر  لللت تخ يبلللاي ك يلللخاي باإل
تفاتيلة ىلي تشذليط  خكلة لسشتطلخة ملغ اإللى أن أىع الثسلار اوتؤكج الخسالة ت .اإلسالمي

 .1وخاصة تسلية الترجيخ مغ إريتخيا إلى اليسغ ،التجارة ويغ ال لجيغ

بعثلللت الدلللفارة األلسانيلللة فلللي روملللا رسلللالة أخلللخى إللللى وزارة  ،م1/7/1927وفلللي 
بللحن اإلمللام يحيللى تلللى  ،: أنللو سللسع مللغ مرللادر مصلعللةفييللا الدللفيخ ذكللخ ،الخارجيللة

وأن ملغ الستػقلع وصلػلو  ، ت لخ مرلػع.تلغ شخيلق البحلخ ،وماو ظ إرسال وفج إلى ر 
بحن وصػل ىحا الػفج إللى روملا سلػف يعلدز  ،. وت خ الدفيخ تغ تػقعوالريفخالل 

 .2مغ تخى العالقات اليسشية اإليصالية

، إللللى اإليصاليلللة وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة  وتجلللاوز اإلىتسلللام بالسعاىلللجة اليسشيلللة 
تصللب فييلا  ،م26/5/1928 وتلاري  ،جيت رسلالة إللى الخارجيلةالتي و  ،قترادوزارة اإل

مللجىا بإفللادة مللغ الدللفارة األلسانيللة فللي رومللا تللغ مػتللج وم للان تبللادل وثللائق السعاىللجة 
 .3بعج السرادقة تلييا ،السحكػرة
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فللي رسللالة وتللاري   ،استفدللخت وزارة الخارجيللة وللجورىا الدللفارة األلسانيللة فللي رومللاو 
أن تبادل وثائق السعاىجة قج  :4/7/1928لدفارة في تاري  ان رد ا. وك1م22/6/1928

 .2م22/12/1926في تاري   ،تع في صشعاء

تقييسلللاي  ،فيسلللا تزلللسغ ،3اللللحي سلللبقت اإل لللارة إليلللو ،وقلللج تزلللسغ تقخيلللخ اليلللازجي
فالسعاىلجة  .فحكخ: أن الػضع في اليسغ يبعلث تللى التخلػف ،لسػقف إيصاليا في اليسغ

اإليصالييغ فخصة التيليل في اليسغ سلسياي، وتكفل ليع وضعاي  اإليصالية تسشح  اليسشية 
يقلجمػن الخجملة العالجيلة مجانلاي.  ،ويػجج أشباء إيصاليػن فلي صلشعاء والحجيلجة .متسيداي 

ويقلللال بلللحن إيصاليلللا قلللج  .وسلللا أن التجلللارة اإليصاليلللة تخسللل  أقلللجاميا فلللي الدلللػق اليسشيلللة
وبإيعلاز  .ذوي الشفلػذ القلػي  ،ة اليسشيليغاستصاتت أن تكدب إلى جان يا تلجداي ملغ القلاد

ولكلغ رغلع  .مغ ق ل اإليصالييغ قامت صلحف تخبيلة وشذلخ دتايلة شيبلة لرلالح اإلملام
متسدلظ  ,وىلػ كحلاوع مصللق .يجرك مصامع اإليصلالييغ ،كسا ي جو ،فإن اإلمام ،ىحا كلو

يجلللجد  يحلللاول أن يحلللج ملللغ نفلللػذىع الستدايلللج. ويقلللال بحنلللو ال يشلللػي أن ،باسلللتقالل بلللالده
وأنلللو للللع يػقعيلللا إال  تللللى أملللل  ،بعلللج إنتيلللاء ملللجتيا الحاليلللة ،السعاىلللجة السعقلللػدة معيلللع

 .4الحرػل مشيع تلى أسلحة وذخائخىا

، فلي Berliner Tagesblattوتؤكج ىحا السعشى األخيخ جخيجة )وخليغ اليػميلة( 
نقللللالي تللللغ جخيللللجة السقصللللع  ،فللللي خ للللخ نذللللختو ،م10/1/1929تللللاري   16تللللجدىا رقللللع 

: أن اإلمللام كللان يؤمللل   الخوسللية، ذكللخت فيللو للػل تػتيللع السعاىللجة اليسشيللة  ،لسرللخيةا
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ولكللغ إيصاليللا لللع تلللب  ، بعللج تػتيللع السعاىللجة معيللا.الحرللػل تلللى أسلللحة مللغ إيصاليللا
 .1رغ تو، مسا دفعو إلى إقامة تالقات مع روسيا

 ،م21/5/1929السلؤرخ فلي  ،فلي وزارة الخارجيلة األلسانيلة ،وفي التقخيخ اللجاخلي
، التللللللابع لسرللللللشع يللللللػنكخس Hanichenنقللللللالي تللللللغ الصيللللللار األلسللللللاني ىيشيذللللللغ  ،ورد

، ورد: أن الح ػملللة اليسشيلللة ان يعسلللل فلللي خجملللة الح ػملللة اليسشيلللةواللللحي كللل ،للصلللائخات
 .. سلتة ملشيع كصيلاريغ وكثشليغ كسيشجسليغة مغ الذباب إلى إيصاليا للتجريببعثت وثساني

غ كانا ، اللحيغوألن السيشجسيغ األلسانييم. 1929شايخ وقج تادوا إلى صشعاء في  يخ ي
فقلللج أصلللبح ىيشيذلللغ  ،م1928فلللي نيايلللة تلللام  ،قلللج غلللادرا الللليسغ ،يعسلللالن ملللع ىيشيذلللغ

أمللا  الصيللارون فكللان الوللج مللغ  .العائللجيغ مللغ إيصاليللا ،يعتسللج تلللى السيشجسلليغ اليسشيلليغ
يخ بعلس قصلع ال يلار ولكغ كان الولج ملغ تلػف .تجري يع تلى شائخات يػنكخس األلسانية

أجلللل ذللللظ سلللافخ ىيشيذلللغ إللللى وملللغ  . تلللى ترلللبح صلللالحة للتلللجريب ،ليلللحه الصلللائخات
وقللج  .. وكللان ُيفتللخض أن يتدلللع ثسللغ قصللع ال يللار وتكللاليف الدللفخ فللي الحجيللجةألسانيللا

 .مسلا اضلصخه إللى الدلفخ تللى  دلابو الخلاص ، ولكشلو للع يدلتلسو.ُ ػلِّ لو الس لغ فعالي 
الللحي تخبصللو تالقللة صللجاقة  ،سللتالمو الس لللغ إلللى رئلليذ الللػزراءوقللج أرجللع سلل ب تللجم ا

إلى أن اإليصالييغ يدودون الليسغ  ،كسا ورد في التقخيخ ،وقج أ ار ىيشيذغ .باإليصالييغ
ولللل يتقاضلللػن اللللثسغ بعلللج  .دون أي دفلللع مدللل ق ،ب لللل ماتحتلللاج إليلللو الح ػملللة اليسشيلللة

 .اليسشيلة معسلالي لرلشاتة اللحخيخة وقلج وشلػا للح ػملة .وصػل السػاد السصلػبة إللى الليسغ
. ومللع ذلللظ كلللو فقللج تللحثخ Dobioseىللػ دوبيللػزي  ،ويػجللج فللي صللشعاء ش يللب إيصللالي

 .2بفعل السشافدة القػية مغ ق ل الخوس ،مؤخخاي الػضع الستسيد لإليصالييغ في اليسغ

                                                           
A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A.، Jemen ، Bd.1،S.17،18، Dat.10.1.29. -  

1
    

A.A.Abt.lll،Akten،Z.St.A.، Jemen ، Bd.1،S.59-62، Dat.21.5.29. -  
2
    



 العالقات اليمنية األلمانية

296 

 

م، ذكللخ: 27/3/1930وتللاري   ،وفللي رسللالة الللجكتػر راثيللشذ إلللى وزارة الخارجيللة
، مع م1930مارس  2في تاري   ،ليو وصػل ال خوفدػر  تخوتسغ إلى الحجيجةأنو قج و

وىلحا أملخ ي لجو  .وأنيا قج نذحت صلجاقة ويشيسلا ،تقخيباي  Morattiسسو مػراتي  خز ا
 . 1غيخ ش يعي. فسػراتي ىحا معخوف بحنو تسيل لإليصالييغ في الحجيجة

ػقلللف األلسلللان تجلللاه يلقلللي ضلللػءاي تللللى  قيقلللة م ،ملللغ ق لللل راثيلللشذ ،وىلللحا التش يلللو
كسللا  ،تدللعقللف الخسللسي للح ػمللة األلسانيللة قللج ارغللع أن السػ  .فللي تلللظ الفتللخة ،اإليصللالييغ

 بالسرانعة والخغبة في تجم إثارة غزب الجول األوروبية. ،تفرح الػثائق

سلللسو ىلللانذ فلللػن باسللليفتذ ة، التلللي وجييلللا  لللخز، إولعلللل ملللاورد فلللي الخسلللال
Hans Von Bassewitz، وتللاري  ،خوبلا فللي وزارة الخارجيلة األلسانيللةإلللى الللجكتػر ج 

: أنللو تػجللو إلللى اللللجكتػر فللػن باسلليفتذفقللج ذكللخ  .م، يؤكللج مللا ذى شللا إليللو1/4/1930
لسللذ مللغ راثيللشذ  تػصللية مشللو إلللى أصللجقائة فللي اللليسغ. وأنللو للحرللػل تلللى ،راثيللشذ

الصيبلللة    فلللػن باسللليفتذأي تالقلللة   نطلللخاي لعالقتلللو  ،تلللجم الخغبلللة فلللي إتصائلللة ذللللظ
ويتػقف اتصلاؤه  .وقج قخر راثيشذ أن يدتػضح تغ  خريتو لجى جخوبا .باإليصالييغ

  وليلحا فإنلو  .ملغ ق لل جخوبلا ،تللى ماسليتلقاه ملغ إيزلاح ،أو تجم إتصائو ،التػصية
يدللاتجه فيللو  ،يخجللػ مللغ جخوبللا أن يللخد تلللى راثيللشذ رداي مشاسللباي  فللػن باسلليفتذ  أي 

فللػن باسلليفتذ أن رغ تللو فللي الدللفخ يزلليف و  .تلللى الحرللػل تلللى التػصللية السصلػبللة
، إنسا ىي بد ب  يفة في التعخف تللى األرض والذلعب ىشلاك. وأنلو يتعيلج إلى اليسغ

وأن ي لللػن مجلللخد مخاقلللب  .بلللحن ال يقحلللع نفدلللو فلللي أي مػضلللػع إللللى جانلللب أي شلللخف
 .2ومذاىج فحدب
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ػرة وبرلل ،وتذلليخ الػثللائق إلللى أن الػجللػد اإليصللالي فللي اللليسغ قللج تخاجللع تللجريجياي 
م،  تللى كللان تللحثيخ اإليصللالييغ قللج أصللبح ضلل يفاي جللجاي. 1930ولللع يللحت تللام  .ملسػسللة

، بعللج معلو  للجيث ال خوفدلػر  لتخوتسغالتقخيلخ اللجاخلي، الللحي قجملو جخوبلا، تلغ  ففلي 
، ورد، 1وىللػ التقخيللخ، الللحي أ للخنا إليللو سللابقاي  أن تللاد  للتخوتسغ مللغ ر لتللو إلللى اللليسغ،

أوخيلللل( للللع ي لللغ يػجلللج فيلللو ملللغ   ػده فلللي الللليسغ )ف خايلللخ : أنلللو أثشلللاء وجلللفيسلللا ورد فيلللو،
  . 2ولع ي غ لثالثتيع أي نذاو يحكخ ،اإليصالييغ سػى ش يب وا ج وميشجس شيخان

 ،م13/7/1930فلي  ،التي بعثيا اللجكتػر وخوفلخ ملغ صلشعاء ،وفي رسالة الذفخة
معاىلجتيا يا للع تدلتفج أي  لئ ملغ : أن إيصال، فحكختحجث وخوفخ تغ الشذاو اإليصالي

 ،اللحي  قلق تقلجماي فلي أول األملخ ،. فحتلى نذلاشيا التجلاري 3 السدتعجلة غيخ الكخيسة 
  . لقللج أرادت إيصاليللا ، تشللجما وقعللػا معاىللجتيع مللع اإلمللاملللع يل للث الللخوس أن تجللاوزوه

. فيلو أن تعدز مػاقفيا في اليسغ، وأن تدتفيج ملغ الفلخص الستا لة  وسا تذيخ الخسالة 
مثلل مػضلػع القزلاء، فلي سل يل السػقلف  ،ولبعس السرلالح الجدئيلةوليحا فقج ضحت 

واسللتصاتت وللحلظ أن  ،4ولكللغ روسلليا ضللحت وبزللعة ماليلليغ مللغ الللخوبالت .الدياسللي
نذلاشيع التجلاري فلي الحجيلجة.  ،بدل ب ذللظ ،ت جد آمال إيصاليلا. وقلج أوقلف اإليصلاليػن 

. وىلػ يحلاول افن تشلافذنتيجلة ليلحا ال ،دون جيلج أو تشلاء ،أما اإلمام فقلج قلػي مػقفلو
 .5 إللحاق الزخر و خيصانيا ،أن ي خر معشا نفذ العسلية 

يؤكلج راثيلشذ بلحن  ،م7/7/1931وتلاري   ،وفي رسالة راثيشذ إلى الجكتػر وخوفلخ
وأنو لع ي ق مشيع سػى ش ي يغ، أ لجىسا  ،وضع اإليصالييغ في اليسغ قج أصبح ض يفاي 

                                                           
1
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كسللا يؤكللج بللحن أتللجاد األلسللان فللي اللليسغ تتدايللج  .وميشللجس ومتللخجع ،سللييادر اللليسغ قخيبللاي 
 .1بذ ل ملحػ،

 ،أورد ىللايشذ ىللاندن  ،وفللي محاولللة لتفدلليخ ضللعف مػقللف اإليصللالييغ فللي اللليسغ
فللي رسللالتو التللي وجييللا مللغ تللجن إلللى مقللخ الذللخكة ) للخكة يػسللف ىللاندن وزونللو( فللي 

 ،تيا تللللى فللللي  الللللة صللللح ،ال تكفللللي ،م، أورد   ايللللة17/5/1933وتللللاري   ،ىللللام ػرج
لسللا تشصللػي تليللو مللغ ترللػيخ للتشللافذ  ،ومللع ذلللظ سللشػردىا ىشللا .لتفدلليخ ذلللظ الزللعف
وقلام بسعالجتلو  ،أن أ لج أوشلاء اإلملام قلج ملخض :فقلج ذكلخ ىلايشذ .األوروبلي فلي الليسغ

فدادت  التو سػءاي. مسا دفع باإلمام إلى أن يصلب ملغ ال خيصلانييغ فلي  ،ش يب إيصالي
 ،قجم الص يب ال خيصاني ملغ تلجن بالصلائخة إللى الحجيلجةو  .تجن إرسال ش يب مغ ق ليع

أنلو قلج سلسع بسلادة اللدرني  ، ث لت للو  وبعلج أن قلام بفحرلو . يث كان يقيع إولغ اإلملام
فتحدلللشت  ،قلللام بسعالجتلللو ،التلللي تػصلللل إلييلللا ،. وبعلللج ىلللحه الشتيجلللة2 برلللػرة مشتطسلللة

سع ىلحه الح ايللة مللغ . ويذلليخ ىلايشذ إلللى أنلو سللوقللج ا لتبو اإلمللام باإليصلالييغ .صلحتو
 .3مرادر تجيجة، مشيا سالح الصيخان في تجن

 ،في ىحه الفتخة ،فإن تجم ارتياح اإلمام لإليصالييغ ،وميسا ي غ أمخ ىحه الح اية
إسلتجتاء اإلملام  ،تلجل تللى ذللظ، مشيلا ملثالي  ،فيشلاك مؤ لخات كثيلخة .ي جو مدلحلة أويلجة

 .شباء اإليصالييغ في اليسغجػد األرغع و  ،ألشباء مغ مرخ والعخاق لسعالجتو

فقج ورد في رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانيلة فلي بيلجاد إللى وزارة الخارجيلة 
مفلاده  ،م: أن إ جى الرلحف فلي بيلجاد قلج نذلخت خ لخاي 20/7/1933وتاري   ،األلسانية

إرسلللال ش يلللب  ،لحلللاحبإ ،أن الح ػملللة اليسشيلللة شل لللت وختيلللاي ملللغ رئللليذ اللللػزراء العخاقلللي
                                                           

Ebd .، Dat.7.7.31. -  
1

       
A.A.Abt.lll،Akten،Politik5، Jemen ، Bd.1، Dat.17.5.33. -  

2
     

Ebd . . -   
3

        



 العالقات اليمنية األلمانية

299 

 

اتفلق  . وأن رئليذ اللػزراءالحي سلاءت صلحتو ملؤخخاي  ،ي إلى اليسغ لسعالجة اإلمامتخاق
واللجكتػر تػفيلق  Witriىسلا اللجكتػر ىا لع اللل  ،تللى إرسلال ش ي ليغ ،مع وزيخ الرحة

فللللي  ،غللللادرا العللللخاق وللللخاي  : أن الص ي لللليغوتزلللليف الخسللللالة .ر للللجي، تلللللى نفقللللة العللللخاق
 .ي ػن قج سبقيسا إلى اليسغ أشبلاء مرلخيػن  شخيقيسا إلى اليسغ. وأن مغ السحتسل أن

. وقلج ول لج ىلحا ، قلج شللب ذللظ ملغ مرلخ أيزلاي وفقاي لسرادر مػثػقلة ، يث كان اليسغ
لسلا يحسللو مللغ دالللة تللى انعللجام  ،فلي نفلػس اإليصللالييغ   مللخارةكسلا تذليخ الخسلالة   

 .1ثقة الح ػمة اليسشية ويع

فلي رسلالتيا إللى وزارة  ،القاىخة ىحه األنباءوتؤكج البعثة الجولػماسية األلسانية في 
تللع إرسللال ش يللب مرللخي إلللى  م، فتللحكخ: أنللو29/8/1933، وتللاري  الخارجيللة األلسانيللة

وشلاء تللى شللب تػجلو بلو اإلملام إللى الح ػملة  ،لعلالج اإلملام ،مشح تلجة أسلاويع ،اليسغ
لص يبللان وقللج تللاد ا .ثللع لحللق بالص يللب األول ش يللب متخرللز فللي الب تيخيللا .السرللخية

 ،وكان الص يب األول قج تس غ مغ معالجة اإلمام .بعج تساثل اإلمام للذفاء ،إلى مرخ
الللحيغ وصلال فلي  ،ق لل وصلػل الص ي ليغ العلخاقييغ ،الحي كان يعلاني ملغ ملخض كللػي 

 تلللى أنلللو للللع ي لللق أماميسلللا  .اللللحي وصلللل فيلللو ش يلللب الب تيخيلللا السرلللخي  ،نفلللذ الػقلللت
 .2اليسغ تائجيغ إلى ولجييعوقج غادر أربعتيع  .مايعسالنو

م، 14/8/1933 وتلاري  ،وتػرد رسالة  خكة ىاندن، السػجية إلى وزارة الخارجية
فقلج ورد  .التي ذكخناىا سابقاي  ،غيخ تلظ الح اية ،س باي آخخ لشفػر اإلمام مغ اإليصالييغ

ُأسللللتجتي مللللغ  Veneroni: أن الص يللللب اإليصللللالي فيشيخونللللي فللللي رسللللالة الذللللخكة ىللللحه
ترلل وختيلاي بص يلب إيصلالي فلي . ولكشو ق لل سلفخه السعالجة اإلمام ،ة إلى صشعاءالحجيج
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وجلاءه اللخد ملغ زميللو فلي صلشعاء بلحن  اللة  .سلتجتائو، لالستفدار تغ سل ب اصشعاء
ولسللا  تليللو أن يشتطللخ  تللى يرلللو خ للخ ججيللج.وأن  ،اإلمللام ال تدللتجتي ضللخورة مجيئللة

وأملللخ بصلللخد الص يلللب  ،، استذلللاو غزلللباي ُأشللللع اإلملللام تللللى ىلللحيغ اإلترلللاليغ ال لللخقييغ
وقللج تسللل  .فيشيخونللي. وتزلليف الخسللالة أن ىللحا الص يللب كللان ش يبللاي معخوفللاي فللي اللليسغ

اللحي أُتت للخ  ،Talamontiتلاالمػنتي  ،وأن الجشلخال اإليصللالي .ىشلاك ملجة سللبع سلشػات
ني الجكتػر ملايػرا جه،، قج غادر اليسغ مع مدات1 تغ ترخف الص يب فيشيخونيمدؤوالي 

Majoraniىلػ التسييلج لتججيلج  ، كان ىجفيا، كسا قيلل،، بعج إقامة دامت خسدة أ يخ
 ،وتؤكلج الخسلالة .للع تلشجح ولكغ ي لجو أن ميسلة الجشلخال .2اإليصالية  السعاىجة اليسشية 

 .3واليخغب في وجػدىع ،أن اإلمام لع يعج يعلق أية أىسية تلى األشباء اإليصالييغ

ت لللػرت تحالفللات ججيللجة فللي  ،ى الدلللصة فللي ألسانيللاومللع صللعػد أدولللف ىتلللخ إللل
اإليصلللالي، الللللحي تللللخك أثلللخه تلللللى الدياسللللة   كللللان أوخزىلللا التحللللالف األلسللللاني  ،أوروبلللا

التلللي اتت ختيلللا مشلللاشق نفلللػذ  ،وتللللى شخيقلللة تعامليلللا ملللع السشلللاشق ،الخارجيلللة األلسانيلللة
ملللغ مدلللحلة  مػقلللف ألسانيلللا ،فلللي فرلللل سلللاوق ،وقلللج استعخضلللشا .ومشيلللا الللليسغ ،إيصاليلللة

ُأثيللخ مللغ أخبللار تللغ تيخيللب أسلللحة  مللا تلللى ضللػء ،ترللجيخ أسلللحة ألسانيللة إلللى اللليسغ
نجلج  . وىلػ مػقلف الومػقلف ألسانيلا ملغ ذللظ ،تغ شخيق الحجيلجة ،ألسانية إلى الحبذة

 .4ويغ ألسانيا وكيصاليا ، يشحاك ،إلى التحالف القائع تفديخاي إال بإرجاتو لو

،  ػل الػجلػد وكل ماتزسشتو الخسائل والتقاريخ ،قةورغع أن كل السؤ خات الداب
 ،، كانلت تذليخ إللى أن اإلملام للع يعلج يختلاح للتعاملل ملع اإليصلالييغاإليصالي في اليسغ

كسلا تذليخ إللى ذللظ  ،فإنلو ،بعلج انتيلاء ملجتيا ،وأنو ال يخغب في تججيلج السعاىلجة معيلع
                                                           

1
 ٌُ ذٛ٘ػ اٌهٌاٌح ٔٛع اٌٍّؤ١ٌٚح   -
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 وتللللللللاري  ،1...(رسللللللللالة الللللللللجكتػر راثيللللللللشذ إلللللللللى زميلللللللللو فللللللللي ىللللللللام ػرج )ال خوفدللللللللػر
م. فقلج ورد فلي ىلحه الخسلالة 1937م تلا ،ع معيلع معاىلجة ججيلجةم، قج وق ل11/9/1937

يخأسلللو  لللاوع أريتخيلللا الدلللاوق  ،: أن وفلللجاي إيصاليلللا م ػنلللاي ملللغ خسدللليغ  خرلللاي السلللحكػرة
وبللللحلظ ي للللػن اإلمللللام قللللج اتتللللخف ر صللللشعاء ووقللللع معاىللللجة مللللع اإلمللللام  زا ،جاسلللل خيشي

 .2 با تالل الحبذة

وأىسيلا الحلخب الدلعػدية  ،التلي وقعلت فلي الدلا ة اليسشيلة ،جسلة األ جاث ولعل
كانلللت ملللغ وللليغ  ،، ومػقلللف ألسانيلللا ملللغ مػضلللػع ترلللجيخ أسللللحة إللللى الللليسغ  اليسشيلللة
ة أنللو بحاجللة إلللى وخاصلل ،التللي أقشعللت اإلمللام وتحدلليغ تالقاتللو مللع إيصاليللا ،األسللباب

ن تػتيلع السعاىلجة الثانيلة ىلحه وال لظ أ .، كسلا رأيشلا فلي فرلل سلاوقوسيات مغ الدالح
بعلللج فتلللخة ملللغ  ،اإليصاليلللة قلللج أخلللحت شابعلللاي ججيلللجاي   يذللليخ إللللى أن العالقلللات اليسشيلللة 

فلي ماتزلسشو التقخيلخ اللجاخلي فلي وزارة الخارجيلة  ،ويس ششا أن نجج مايؤكج ىلحا .الشفػر
فللي سللياق الحللجيث تللغ مػضللػع  ،م، فقللج ورد فيللو23/2/1939األلسانيللة، السللؤرخ فللي 

. واألسلللحة التللي إيصاليللا تلعللب فللي اللليسغ الللجور األولأسلللحة إلللى اللليسغ: أن   رللجيخت
د ويا اليسغ  تى افن  .3 جاءت مغ إيصاليا زوُّ

 :(4تيييروسيا )اإلتحاد الدؾف
مثللللل  الدللللػفييتي، أن الشذللللاو التللللي ولللليغ أيللللجيشا ،تشللللج قخاءتشللللا للػثللللائق ،نال لللل 

الللحي  ،وقللج أوردنللا سللابقاي مزللسػن الخ للخ .السشللافذ القللػى للشذللاو اإليصللالي فللي اللليسغ
، واللحي جلاء فيلو أن اإلملام كلان Berliner Tagesblattولخليغ اليػميلة نذلختو جخيلجة 
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ولكللغ إيصاليللا لللع  ،بعللج تقللج السعاىللجة معيللا ،يؤمللل أن يحرللل تلللى أسلللحة مللغ إيصاليللا
 و:دلنفالخ لخ وقلج ورد فلي  .مسا جعللو يتجلو إللى إقاملة تالقلات ملع روسليا ،تلب رغ تو

، لللع تقترللخ تلللى ووقللع معاىللجة ،مشللح تللجة أسللاويع ،أن وفللجاي روسللياي وصللل إلللى اللليسغ
وأن الػفلج خلالل إقامتلو قلج تلابع  .ول  سلت أيزاي مدلائل سياسلية ،قتراديةالسدائل اإل
 .1ويغ وخيصانيا واليسغ ،التػتخ القائع

بلللة إللللى إللللى الكتا ،إثلللخ نذلللخ ىلللحا الخ لللخ ،وقلللج سلللارتت وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة
 ،تدتفدلخىا تلغ صلحة الخ لخ ،م17/1/1929فلي تلاري   ،الدفارة األلسانية فلي مػسل ػ

مػافاتيا وشدخة مغ  ،في  الة كػنو صحيحا ،وتصلب مشيا ،الخاص بسػضػع السعاىجة
 .2السعاىجة

أولجت  ،م23/1/1929مؤرخلة فلي  ،أجاوت الدفارة تلى استفدار اللػزارة و ختيلةو 
وجيو إليلو  ،رد تلى سؤال يتيالخارجية الدػفي مدؤولبحن  :وأفادت ،فييا صحة الخ خ

بلللحن السعاىلللجة قلللج ُوقِّعلللت وأصلللبحت  ، لللػل سللل ب تلللجم نذلللخ السعاىلللجة ،مخاسلللل ألسلللاني
التلي  ،كلان نلدوالي تشلج رغبلة مللظ الليسغ ،وأن تجم نذخىا في الرلحافة ،سارية السفعػل

فللي  ستللع بس انللة ك يللخة، الللحي أصللبح يتتييتحللاد الدللػفي، وأن  اإلوضللعيا كذللخو للتػتيللع
يخاتلللي ولللحلظ السػقلللف  ،كسلللا ي لللجو ،كلللان السللللظو  .قلللج ق لللل ىلللحا الذلللخو ،اللللبالد العخبيلللة

 .3 ال خيصاني

دللفارة إلللى الللػزارة تخجسللة ألسانيللة لسللا نذللختو الرللحف فللي مػسلل ػ، وسللا بعثللت ال
. فقلج نذلخت الرلحف ىشلاك 4ةالدلػفييتي  ػل السعاىجة اليسشية نقالي تغ وكالة تاس،  
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معاىلجة  ،تاصلسة الليسغ ،ُوقِّعلت فلي صلشعاء م،1928فلي األول ملغ نلػفس خ تلام  :أنو
، ومسثلللللل Astachowأسلللللتاخػف  ،تييملللللغ ق لللللل السفلللللػض الدلللللػفي ،صلللللجاقة وتجلللللارة
 .1م23/1/1929وقج ُصػدق تلى السعاىجة في  .القاضي   راغب ،الح ػمة اليسشية

، والللحي حيفة اسفدللتياختو صللذللندللفارة أيزللاي تخجسللة للتعليللق، الللحي وسللا بعثللت ال
ويلللشع تلللغ ىلللحا اإلسلللع تلللغ  .سلللسيت )معاىلللجة صلللجاقة وتجلللارة( جلللاء فيلللو: إن السعاىلللجة

تتكػن ملغ و  .، وتشطع العالقات التجارية ويشيساغ ال لجيغفيي تقيع الرجاقة وي .محتػاىا
ويشتيللي  ،، ملادة مللادة. ثللع يدللتعخض التعليلق مللػاد السعاىللجةمقجملة وخسللذ مللػاد وخاتسلة

 الدلللػفييتي، وللليغ اإلتحلللاد ذللل ل تذللل ل السعاىلللجة وجايلللة للرلللجاقةوبيلللحا ال  إللللى القلللػل:
 .2 واليسغ

ملع رسلالة  ،قامت وزارة الخارجية األلسانية وتعسيع مانذختو جخيلجة ولخليغ اليػميلةو 
تلللى الدللفارتيغ  ،الدللػفييتيالخارجيللة  مدللؤولالستزللسشة  للجيث  ،الدللفارة فللي مػسلل ػ

 .3البعثة الجولػماسية األلسانية في أديذ أباباوتلى  ،في لشجن وروما ،األلسانيتيغ

بعشللػان  ،مقللاالي  Der Ost Express أنبللاء الذللخق  وفللي وللخليغ نذللخت صللحيفة
لت وليغ اإلتحلاد والذخق السدتيق (، جاء فيو الدػفييتي)اإلتحاد  : أن السعاىجة التلي وُقعِّ

ىلللجات فلللي سلدللللة معا، لقلللة أخخى  ،بحدلللب وصلللف ال خافلللجا ،والللليسغ تذللل ل الدلللػفييتي
ويسثللللل تػتيللللع ىللللحه  .بللللالسعشى الججيللللج للذللللخق  ،التللللي تللللخبط مػسلللل ػ بالذللللخق  ،الرللللجاقة
 .فللللي الدياسللللة الخارجيللللة ،تعديللللداي لسػقللللف الللللجول العخبيللللة وتستيشللللاي لس انتيللللا ،السعاىللللجة

 ،ليدت لو مصامع سياسية استعسارية الدػفييتيتحاد ، بحن اإلواليحتاج األمخ إلى تحويج
، أو إللللى مسارسللة نفلللػذ واليدلللعى إلللى التػغللل فلللي اللليسغ .جةمللغ وراء تقللج ىلللحه السعاىلل
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 .الخاصلللة بذسللليا ،إنسلللا ىلللي سلللسة للدياسلللة ال خيصانيلللة ،. إن مثلللل ىلللحه األشسلللاعتليلللو
مللغ خللالل الرللخاع الللجائخ ولليغ  ،أوثللخ فللحوثخ ،وسللػف تتجلللى ىللحه األشسللاع ال خيصانيللة

 .1وخيصانيا والذعػب العخبية

ملللغ  ،اىلللتع الدلللػفييت ،فلللي الللليسغ الدلللػفييتيوكسلللا اىتسلللت ألسانيلللا وتتبلللع الشذلللاو 
، ورد: أن م28/2/1929وتللاري   ،ففلي مللحكخة داخليلة .بالشذلاو األلسللاني ،جلان يع أيزللاي 

 لػل مػقلف ألسانيلا  ،وجو سؤاالي إلى وزارة الخارجيلة األلسانيلة الدفيخ الخوسي في وخليغ
عاىللجة صللجاقة مللع ة قللج وقعللت مللؤخخاي مالدللػفييتيأ للار إلللى أن الح ػمللة . و تجللاه اللليسغ

 .2وأنيا وحلظ تسلظ خ خة جيجة في ىحا السجال  ،اليسغ

، وتاري  وفي رسالة مغ الدفارة األلسانية مغ مػس ػ إلى وزارة الخارجية األلسانية
ة نلللز السعاىلللجة الدلللػفييتيشل لللت ملللغ الخارجيلللة  م، ذكلللخت الدلللفارة: أنيلللا22/3/1929

بحجللة أن السعاىلجة للع تلجخل بعلج  يللد  ،ولكلغ الخارجيلة اتتلحرت ،ةالدلػفييتي  اليسشيلة 
. وكانللت الخارجيللة األلسانيللة قللج شل للت مللغ سللفارتيا فللي مػسلل ػ مػافاتيللا وللشز 3التشفيللح

فقلللج تزلللسشت وختيلللة  ،وي لللجو األملللخ ىشلللا غخيبلللاي  . لللخنا إللللى ذللللظ سلللابقاي ، كسلللا أالسعاىلللجة
خارجيللة ال مدللؤولم، التللي أوردنلا مزللسػنيا سللابقاي، تحويلج 23/1/1929وتللاري   ،الدلفارة

أي فللي تللاري   ،تللع فيسللا بعللجقللج ، و أصللبحت سللارية السفعللػل بللحن السعاىللجة ،الدللػفييتي
في  ،ةالدػفييتي  نذخ تخجسة ألسانية للسعاىجة اليسشية  ،ال ق لتاري  رسالة الدفارة ىحه

 ،7فللي تللجدىا رقللع  ،الرللادرة فللي وللخليغ ،Islam – Echo صللجى اإلسللالم صللحيفة
 .4م17/8/1929وتاري  
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سلحل  ن الدفيخ الخوسي: أم، ورد10/4/1929، السؤرخ في تقخيخ الجاخليوفي ال
قامللة تالقللات مللع الح ػمللة تسللا إذا كانللت ألسانيللا مدللتعجة إل ،وزارة الخارجيللة األلسانيللة

لي لللجأ ملللغ نا يتلللو بلللالخصػة  ،سلللتعجاد روسللليا إلبلللال  اإلملللام يحلللي ولللحلظاليسشيلللة. وأولللج ا
قللللج ردت وزارة الخارجيللللة األلسانيللللة تلللللى وىللللي إرسللللال مشللللجوب إلللللى ألسانيللللا. و  ،األولللللى
وػاسللصة  ،سللتعجادىا، وأنيللا أوليللت الدلل ختيخ العللام لإلمللام بابللحن ألسانيللا مدللتعجة :الدللفيخ

سلي ػنػن بلالصبع مسشلػنيغ لللخوس  . ولكغ مع ذلظ فلإن األلسلان1تالع جيخافي ىام ػرج
 .2 إذا ىع أرادوا مغ جان يع أيزاي إبال  الح ػمة اليسشية 

وكلللللحا التقلللللاريخ التلللللي قلللللجميا تجلللللار  ،الخسلللللائل القادملللللة ملللللغ الللللليسغ وقلللللج سلللللجلت
، سلجلت فلي ثشاياىلا مال طلات ومعلػملات وتلساء ألسان إلى وزارة الخارجيةوسياسيػن 

 ،تع لذ بسجسليلا صلػرة للتشلافذ التجلاري والدياسلي ،فلي الليسغ الدلػفييتيتغ الشذلاو 
تللغ  ، للارات متكللخرةصللالي إتزللسغ  للجيثشا تللغ الشذللاو اإليوقللج  .ولليغ الللجول السختلفللة

، بالذلل ل الللحي وسللشحاول ىشللا أن ندللتكسل صللػرة ىللحا الشذللاو .نذللاو الدللػفييت أيزللاي 
 .رسستو لو الػثائق

، بللحن كسللا أ للخنا مللغ ق للل ،م21/5/1929، السللؤرخ فللي فقللج أوللج التقخيللخ الللجاخلي
إللى  : أن اللخوس يخسللػن بلاخخة. كسلا ورد فيلوتحثخ بالسشافدلة الخوسلية الشذاو اإليصالي

أىسيللا الك خيللت والدلل خ والللجقيق  ،ويجل للػن إلللى اللليسغ بزللائع ،الحجيللجة مللخة كللل  لليخ
 .3وال تخول

م، اسلللتشاداي إللللى 17/6/1930وتلللاري   ،وفلللي التقخيلللخ اللللحي قجملللو اللللجكتػر جخوبلللا
مللغ خللالل الحللجيث  ،الدللػفييتي وردت إ للارة إلللى الشذللاو ،إفللادات ال خوفدللػر  للتخوتسغ
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 :وأ لار التقخيلخ . تخوتسغ أىع  خرية أجش ية في صلشعاءتغ   يسػف، الحي اتت خه 
ويلعلب دوراي  ،يغسدلؤولوأنو يقجم اليجايا لل .شائلةأمػاالي إلى أن تحت ترخف   يسػف 

 .1للدفغ في الحجيجة وأن لجى الخوس وكيالي  .مؤثخاي 

، وتلللللللاري  التلللللللي بعثيلللللللا اللللللللجكتػر وخوفلللللللخ ملللللللغ صلللللللشعاء ،وفلللللللي رسلللللللالة الذلللللللفخة
 ،بعللج تػتيللع معاىللجتيع مللع اإلمللام ،اسللتصاتػا فللخ: أن الللخوسم، ذكللخ وخو 13/7/1930

 ،فللي سلل يل إزتللاج ال خيصللانييغ واإليصللالييغ ،وأنيللع .إضللعاف الشذللاو التجللاري اإليصللالي
  وأنيع  ت ماقجمو اإليصاليػن في معاىجتيع.قج قجمػا في معاىجتيع تلظ تشازالت تجاوز 

قػن بزلللائعيع بخدلللارة   أي اللللخوس  .سجلللخد محاصلللخة اإليصلللالييغ%، ل30ت للللغ  ،يدلللػِّ
أن ي لجدوا أ لالم  ،تغ شخيق التزحية وبزعة ماليليغ ملغ اللخوبالت ،وى حا استصاتػا

 .2اإليصالييغ

 ،الحي ي جو أنو قلجم ملغ وخوفلخ ،م16/9/1930السؤرخ في  وفي التقخيخ الجاخلي
التلي م لث فييلا  ليخيغ، فلاوض خالليسلا  ،3صلشعاء ميستلو الفا للة فلي بعج تػدتو مغ

التلي  ،خلالل فتلخة الذليخيغورد ملايلي:   ح ػمة اليسشية(  ػل تقج معاىلجة الرلجاقة،)ال
 .أم ششلللي أن أال للل  نذلللاو السشطسلللة ال لذلللفية فلللي الجشلللػب العخبلللي ،أقستيلللا فلللي الللليسغ

التلي يلجيخىا  ،فلي صلشعاء الدلػفييتيومخكد ىحه السشطسة ىػ السسثلية التجارية لإلتحلاد 
 Usbeke Abd el Karimع   يسللػف ت للج الكللخي  للخز مدلللع، ىللػ أو سللبظ

Hakimoffروسلللي، ىلللػ جللللػب  . يعسلللل تحلللت إدارتلللوGolub اللللحي اتتشلللق اإلسلللالم ،
. Md.Saadi ، وشاجدتاني، ىلػ   سلعجي. مغ الحجازوتخبي، ىػ أ سج .. ،أيزاي 

. وكضللافة Spirinسللسو  لل يخيغ وىشللاك مقللخ آخللخ للسسثليللة فللي الحجيللجة، يللجيخه روسللي، ا
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وفللي مشللاشق أخللخى مللغ  ،فللي تعللد ومشاخللة ،وكللالء يسشيللػن للسثليللة، ىشللاك إلللى ىللؤالء
وليدلللت السعاىلللج  .فيلللػ نذلللاو سياسلللي ،الللليسغ. أملللا الشذلللاو الخئيدلللي للدللليج   يسلللػف

 .1 التجارية سػى غصاء ليحا الشذاو
: أن الرللللجيق ، فيللللحكخالدللللػفييتيويدللللتصخد التقخيللللخ فللللي الحللللجيث تللللغ الشذللللاو 

حي ىللػ فللي سلليف اإلسللالم  ، اللل ،مللام يحيللىاإلوللغ الثللاني لإل، ىللػ  السفزللل للللخوس
وسللا  نفللذ الػقللت  للاوع الحجيللجة. ومللغ خاللللو يخاقللب الللخوس صللادرات ووارادات اللليسغ،

ملغ نفلػذ  ،تساملاي  ،وقلج تس لغ البال لفة ملغ الحلج .اإلتراالت ال ختية مع الخارج يخاق ػن 
 ج انللتيه الللخوسوقلل .يتستعللػن بللالشفػذ األول الللخوس مجيللئ الللحيغ كللانػا ق للل ،اإليصللالييغ

أيزاي إلى جعل يستج ، ول ، لعجد ك يخ مغ اليسشييغال يقترخ تلى تقجيع الخ ػة ،تكتي اي 
سشلللي. وذللللظ ملللغ خلللالل تقلللجيع بزلللائع بحسلللعار أنفدللليع مح لللػبيغ ملللغ ق لللل الذلللعب الي

وخاصلللللة ال تلللللخول وال شلللللديغ والدللللل خ والك خيلللللت والرلللللشاتات اليجويلللللة.  رخيرلللللة جلللللجاي،
األمللخ الللحي يجعليللع قللادريغ تلللى ضللخب أي  .ائخ ك يللخةويتحسلللػن مللغ جللخاء ذلللظ خدلل

وىللللع فللللي الػاقللللع السدللللتفيجون مللللغ ىللللحه  ،مشللللافذ ليللللع فللللي الدللللػق. ولللللحا فللللإن اليسشيلللليغ
، وػاسللصة وكضللافة إللى ذلللظ يسلارس البال للفة الجتايلة .قللج ملالػا إلللى البال لفة ،السشافدلة

وتسلارس  .مػلِّلجهكلان ُيشتطلخ وصلػل ش يلب أسلشان و  ،وتشلجما غلادرت الحجيلجة .شباءاأل
نيللا تقللجم ليللع  تللى . وللل إدون أن تحخللح أي مقاوللل مللغ السخضللى ،البعثللة الص يللة تسليللا

للللجى اإلملللام. ويدتذللليخه  ،اللللجواء مجانلللاي. والدللليج   يسلللػف يتستلللع بس انلللة مخمػقلللة جلللجاي 
التلللي تلللجخل ضلللسغ إشلللار السػقلللف  ،فلللي جسيلللع القزلللايا الياملللة ،كسلللا قيلللل للللي ،اإلملللام

انصالقاي مغ اليسغ، أن يججوا ليع مػاضع أقجام  ، فةالويحاول الب .السعادي لل خيصانييغ
وذللللظ مللغ خلللالل إقامللة ارتباشلللات  .السيلقللة رسلللسياي فللي وجللػىيع ،فللي ال لللجان السجلللاورة

كسلا يػجلج ليلع  ، ملغ اليسشيليغ السقيسليغ ىشلاك.وى لحا يػجلج ليلع فلي تلجن وكلالء .سخية
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ج فلللي تلللجن أيزلللاي ألسلللاني يعسلللل . ويػجلللأبابلللا وكلللالء ملللغ العلللخب السيتلللخبيغ فلللي أديلللذ
 ،. وقج سحلشي   يسلػف، أنلا نفدليArthur Lauschkeويجتى أرثػرلػ  ة  ،لحداويع

ونطخاي لسػقف البال فة  .ستصيع أن أ رل لو تلى تح يخة دخػل إلى الحبذةإن كشت أ
 .2 بحني الأستصيع ،بص يعة الحال ،، فقج كان ردي تليو1السعادي تساماي للحبذة

السدتذللار فللي وزارة  ،التللي تحللجث ويللا الللجكتػر وخوفللخ ،مللغ الليجللةويتزللح لشللا 
ومسثللل ألسانيلا فللي السفاوضللات  ،وسلفيخ ألسانيللا الدلاوق فللي الحبذلة ،الخارجيلة األلسانيللة

الستعلقة بعقج معاىجة صجاقة وتجارة ويغ اليسغ وألسانيا، يتزلح لشلا  ،األلسانية  اليسشية 
أن التشلللللافذ، وبعيلللللجاي تلللللغ السجلللللامالت الدلللللػفييتي،  ملللللغ ليجلللللة  جيثلللللو تلللللغ الشذلللللاو

وأن  .بسلا فييلا ألسانيلا ،ويغ القػى السختلفلة ،كان  جيجاي ومخيخاي  ،ومقتزياتيا الجولػماسية
للسدلاىسة فلي   كسلا ذكخنلا ملغ ق لل   تػسط الدلػفييت واترلاليع بالخارجيلة األلسانيلة 

تحخك يجور  ي غ سػى لع  ،اليادفة إلى تقج معاىجة ويغ اليسغ وألسانيا ،إنجاح السداتي
إشلللار الدلللػق والتدلللػيق والتلللدا ع تللللى  ،أملللا اإلشلللار العسللللي فلللي اإلشلللار الجولػماسلللي.

ت للخ تشللو تقخيللخ الللجكتػر وخوفللخ  ،خللخآفقللج كللان إشللاراي  ،ودللب مػاقللع نفللػذ، ىشللا وىشللاك
 الحي يح ع العالقات الحقيقية ويغ الجول. ،تع يخاي واضحاي. ولعلو ىػ اإلشار الفعلي

التلي أ لخنا إلييلا تشلج  لجيثشا تلغ  خرلية  ،راثيلشذ لة اللجكتػر كلار وتؤكج رسلال
لص يعلة العالقلات  ،ت لجو أوثلخ  لجة ،ىحه الحقيقة. كسلا تع لذ صلػرةتؤكج  ، 3  يسػف

. فعللجا تللغ كسللا ولليغ األفللخاد السشتسلليغ إلللى ىللحه الللجول ،ولليغ الللجول الستشافدللة فللي اللليسغ
تحللجث  ،راثيللشذ تللغ  للخز   يسللػفالتللي تحللجث ويللا  ،أ يانللاي  ليجللة العللجاء والذللساتة
م تلللى 13/5/1931السؤرخللة فللي  ،، فللي نفللذ الخسللالةالدللػفييتيتللغ الشذللاو التجللاري 
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 العالقات اليمنية األلمانية

309 

 

 .رديئة  قاي  ،كسا رأيت وشفدي ،ولكشيا جسيعيا ،إن سلعيع رخيرة الثسغ:  الشحػ التالي
ة تللى اسلتيخادىا ملغ السشلاشق السدلتعسخ  ،إال  أن اإلمام يفزل استيخاد الدلع ملغ روسليا

إلللى  للج ك يللخ تلللى تقللج السعاىللجة  ،السجللاورة. وأتتقللج أن مخكللد الللخوس بالكامللل يتػقللف
، أو تجم تقجىا. إنشا ندتصيع بعقجىا أن نقزي تللى مخكلد اللخوس ةاأللساني  اليسشية 

 .1 تلى الفػر ،وبزائعشا ،ىشا

م، 7/7/1931، وتللاري  وفلي الخسللالة التللي بعثيلا راثيللشذ مللغ صلشعاء إلللى وخوفللخ
فقللج  .وتشللاقز تللجد الللخوس ،رتيا للو وتدايللج تللجد األلسللان فللي اللليسغراثيللشذ تللغ ات  للخ 

ولع ي ق سػى   يسػف وزوجتو  ،أربعة روسييغ في األس ػع الساضي سافخ، كسا ذكخ،
، قللام وتقللجيع إتتسللاداي تلللى جيللل اليسشيلليغ. وقللج قللام   يسللػف  ا وش يللب وش يبللةسللوشفلي

جياز راديػ في  يغ أنيا ليدت أوثخ مغ  .، كيجيةسلكيةمازتع أنو محصة اتراالت ال
و تللى يجعليللا  ،ورغللع ذلللظ .الللحي يػجللج فللي كللل ويللت فللي أوروبللا ،مللغ ذلللظ الشللػع قللجيع.
 اضللحىوقللج  .غصللت أسللالويسا ميللجان  للخارة ب املللو ،نرللب تسللػديغ ضللخسيغ ،تعسللل

، اللحي Reschid Zoogريذجسلػج  بفزلل ،ح ػملة اليسشيلةلل أمخ ىحه السحصة م ذػفاي 
وأفيسشلي ش يعلة ىلحا  ،واللحي أشلعشلي تللى  قيقلة السحصلة ،آيدن فلي تسللوخلف سشظ 

 يػصلػاىل أرادوا أن  .لساذا أقام الخوس ىحه األتسجة ،واليعخف السخء الجياز الحقيقية.
 ،السػجػدة في مقخ س شيعن أم أن ذلظ لع ي غ إال مغ ق يل الجتايلة ،ويا سخياي محصتيع

 .مللا إذا كانللت السحصللة تعسللل أو التعسللل ،الحللالبص يعللة  ،الللحي اليعللخف ،ليلخى الذللعب
ألنيلع  ،إن معطع الشاس غيخ راضليغ تلغ اللخوس ذا يقجم الخوس لسرلحة ىحا ال لجنما

. اذ يقػملػن و يلع بزلائعيع ، وخاصلة م اسلب التجلار الكبلاريدتحػذون تلى م اسل يع
 .2 للسدتيلكيغ مبا خة ، تى بالتجدئة ،في الدػق 
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 م،16/8/1931وتلللاري   ،راثيلللشذ إللللى وزارة الخارجيلللةوفلللي الخسلللالة التلللي بعثيلللا 
، ذكلخ راثيلشذ: ، ولعلو يقرج السدتذار وخوفلخدون إيخاد اإلسع (السدتذار) مػجية إلى

أي   وأن لجيللو  .ق للل أسلل ػع ،أرسلللػا رسللسياي مذللخوع معاىللجة إلللى اإلمللام صللانييغأن ال خي
، اللحي يتستلع بللو الستسيلدنصبلاع بلحن ال خيصلانييغ يدلعػن إلللى إنيلاء الػضلع   اراثيلشذ 

فلللي األ لللليخ  ،أوثلللخ فلللحوثخ ،. وأن وضلللع اللللخوس قللللج أخلللح يزلللعفاللللخوس فلللي الللليسغ
 .1األخيخة

 ىؾلشجا:
فللي الفتللخة  ،أن ألسانيللا لللع تكللغ تللخى فللي ىػلشللجا ،ي للجو مللغ خللالل قخاءتشللا للػثللائق

فسجللج ىػلشلللجا  يدللية السشافدللة فلللي الدللا ة اليسشيلللة.وا لللجة مللغ القلللػى الخئ ،التللي نجرسلليا
الدلللابع تذلللخ السللليالدي، للللع يعلللج للللو  وتلللجاءي ملللغ مصللللع القلللخن ، االلللحي  ققتلللو ،التجلللاري 

بسػضػع  ميتسةجج الخسائل والتقاريخ في ىحه الفتخة . وليحا نالعذخيغ  زػر في القخن 
تساميلا بالشذلاو التجلاري اليػلشلجي. وقلج كلان ىوثلخ ملغ ا ، أ  اليػلشجيةالسعاىجة اليسشية 

ت لللىللػ رغبللة ألسانيللا فللي معخفللة مللا إذا كانللت ىػلشللجا قللج ند  ،ىتساميللا بالسعاىللجةمبعللث ا 
 كسا سشخى . ،تشج رغبة اإلمام يحيى، بالشدبة لسزسػن السعاىجة

إتتباراي ملغ أواخلخ تلام  يتخدد،ىػلشجية   تغ تقج معاىجة يسشية  وجأ الحجيثوقج 
 ،ويػلشلللجام. ففللي رسللالة وزارة الخارجيللة األلسانيلللة إلللى البعثللة األلسانيلللة فللي ىللاج 1931
فلي  ،ذكخت الخارجيلة: أن القشرلل اليػلشلجي فلي جلجة فلاوض ،م25/12/1931وتاري  

وأنلو يقلال  . لػل تقلج معاىلجة تجاريلة ،  ػمة ملظ الليسغ فلي صلشعاء ،ربيع ذلظ العام
ملا  ،ييسيلا أن تعلخف األلسانيلة . وأن الخارجيلةللىبحن السعاىجة قج ُوقِّعلت بلاأل خف األو 
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وىل ُيتػقع أن  ،ي ية اليػلشجية قج صادقت تلييا في ىحه األثشاءإذا كانت الدلصة التذخ 
ملايتعلق  ، وخاصلةوىل يس غ الحرػل تلى معلػملات تلغ محتػاىلا ،ي جأ تشفيحىا  االي 

وتشيلي وزارة  .ملغ الشا يلة القانػنيلة ،ب يفية التعامل مع السػاششيغ اليػلشجييغ فلي الليسغ
ذات تيسلللة ك يلللخة  ،التلللي شل تيلللا ،لسعلػملللاتتللللى أن ىلللحه ا ،الخارجيلللة رسلللالتيا بالتحويلللج

 .1بالشدبة ليا

وزارة الخارجيللللة، تلللللى تدللللاؤالت  ،م4/1/1932فللللي  األلسانيللللة، البعثللللة وفللللي رد
 .2أن وزارة الخارجية اليػلشجية قج أفادت بحن السعاىجة لع تعقج بعجذكخت: 

مسثلل  لخكة ىلاندن  ،بعلث ويلا ديتلخش ،وتكخرت أخبار تقج السعاىجة فلي رسلائل
كسللا ذكخنللا فللي فرللل   وقامللت الذللخكة  ،إلللى مقللخ الذللخكة فللي ىللام ػرج ،فللي صللشعاء

 ،إللللى وزارة الخارجيلللة مػجيلللة وخسلللالة مشيلللا إ لللجى رسلللائلوبإرفلللاق مقلللاشع ملللغ   سلللاوق 
تللللغ وصللللػل  ،فللللي رسللللالتيغ مللللغ رسللللائلو ،تحللللجث ديتللللخشم. وقللللج 3/4/1933وتللللاري  

 ،نقلل إليلو خ لخاي  سلخائيل صل يخي وأن إ .إللى الليسغ ، أدرياندو،القشرل اليػلشجي في ججة
 .تس للغ مللغ تقللج معاىللجة ولليغ ىػلشللجا واللليسغ ، بللحن القشرلللسللتقاه مللغ مرللادر مػثػقللةا

وصل  ،قةاألتسال السعل  يتابع بعس  ،أنو تشجما كان في قرخ اإلمام ،ديتخش وأضاف
 .ملغ اليػلشلجييغ ،تحتػي تللى ىلجايا لإلملام ،إلى الس شى  ػالي خسدة وأربعيغ صشجوقاي 

يس غ السػافقة تلييا مغ  ،التي ُتقجت بسػج يا ىحه السعاىجة ،يخى ديتخش أن الذخووو 
يعت لخ أن تقلج  ،فلي جسيلع األ لػال ،وأنلو .مغ أجل تقج معاىجة مساثلة ،جانب األلسان

 .3وسػف تعدز الشذاو التجاري األلساني ،مدحلة مصلػبة ،معاىجة ويغ ألسانيا واليسغ
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اليػلشجيلللة فلللي رسلللالتو إلللللى وزارة   ىللللجة اليسشيلللة ويؤكلللج راثيلللشذ خ لللخ تقلللج السعا
تلقلى فلي نفلذ اليلػم رسلالة  أنو :م.  يث ذكخ18/4/1933، وتاري  الخارجية األلسانية

الللللحي سلللل ق إبالغللللو إلللللى  ،تذللللف مشيللللا أن الخ للللخ، ُيد1مدللللتعجلة مللللغ فللللان ديخمللللػيلغ
 .2ىػ خ خ صحيح ،الخارجية مغ ق ل ديتخش

فلللي  ،األلسانيلللة فلللي ىلللاج صلللحة ىلللحا الخ لللخ وبعلللج أن تشفلللي البعثلللة الجولػماسلللية
 ،م، تعػد لتؤكج أن السعاىجة قج ُوقِّعت فعالي 20/4/1933وتاري   ،رسالتيا إلى الخارجية

 . ، كسا أوضحشا في فرل ساوق27/5/1933وتاري   ،وذلظ في رسالتيا إلى الخارجية

يللللة وتتلقلللى وزارة الخارج .تتعللللق بسحتلللػى السعاىلللجة ،وتلللجور بعلللج ذللللظ مخاسلللالت
وقلج استعخضلشا  .مخسللة ملغ البعثلة الجولػماسلية فلي ىلاج ،األلسانية ندخة ملغ السعاىلجة

 .3ول ذلظ في فرل ساوق

ففلي  .يشذصػن بعج السعاىجة  وجأوا ، إلى أن اليػلشجييغوقج أ ارت بعس الخسائل
م، ورد: أن  أصلللجقاءنا 22/2/1934، وتلللاري  رسلللالة  لللخكة ىلللاندن إللللى وزارة الخارجيلللة

، بللحن القشرللل اليػلشللجي فللي جللجة :وأن راثيللشذ ذكللخ .وللجأوا يشذللصػن أيزللاي  4 غاليػلشلجيي
بعللج أن تللع  ،وأن الشذللاو اليػلشللجي يس شللو افن أن ي للجأ .وصللل إلللى صللشعاء ،أدريللانذ

بعللج تقللج السعاىللجتيغ  ،وأنللو ي للجو أن الشذللاو اإليصللالي قلج تقلللز كثيللخاي  .تػتيلع السعاىللجة
 االيسشيتيغ مع كل مغ وخيصانيا وىػلشج

.5 
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: ، إلللى وزارة الخارجيللة ذكللختم25/2/1935وتللاري   ،وفللي رسللالة الذللخكة نفدلليا
تللاد إلللى اللليسغ ومعللو ىللحه السللخة يعقللػب، مللجيخ الذللخكة التجاريللة  أدريللانذأن الللجكتػر 

بللللحن  ،وأنللللو يقللللال .يتعلللللق بسيشللللاء الحجيللللجة ،وذلللللظ لتشفيللللح مذللللخوع ،اليػلشجيللللة فللللي جللللجة
يدلسح  ،بعلج كيللػ متلخ ونرلف ملغ ميشلاء الحجيلجةتللى  ،اليػلشجييغ سػف ي شػن ميشلاءي 

 .1وخسػ الدفغ فيو مبا خة

 :بلجيكا
، التلي نذلصت فلي الليسغ ،وا لجة ملغ اللجول  كسا تذيخ الػثائق   وانت ولجي ا 

تكللخرت اإل للارة إلللى و  ،. وقللج اىتسللت ألسانيللا بالشذللاو ال لجي لليفللي مجللال تجللارة الدللالح
 .، السػجػديغ في اليسغلسانيةىحا الشذاو في رسائل مشجوبي الذخكات األ

األلسانيلة،  وفي رسالة البعثة الجولػماسية األلسانية في القلجس إللى وزارة الخارجيلة
فللللي خ للللخاي، نذللللخت صللللحيفة )الجامعللللة العخبيللللة( م، ورد مللللايلي:  13/2/1930وتللللاري  

أن  . مفللادهنخفللق الللي ع تخجسللة لللو ،ف خايللخ مللغ ىللحا العللام 12، تللاري  316تللجدىا رقللع 
متيلازاي و شلاء ية قلج ُمشحلت، ملغ ق لل اإلملام يحيلى، االتخام ال لجي ية في القدصشصيش  خكة

والصخيللف فللي الخ للخ ىللػ الفقللخة  باسللتيالل أ للجار السصللاو فللي اللليسغ.و  ،ميشللاء الحجيللجة
مللللام ب للللل وتدويللللج جللللير اإل ،مقاوللللل ذلللللظ ،التللللي تتزللللسغ أن الذللللخكة سللللتقػم ،األخيللللخة

والأسللللتصيع مللللغ ىشللللا  .بللللدوارق  خاسللللة الدللللػا لكسللللا سللللتدوده بالصللللائخات و  ا تياجاتللللو.
 .2 التحقق مغ مجى صحة ىحا الخ خ

أن   نلجيع  ،فقلج ورد فيلو أن الرلحف السرلخية نذلخت ،أما الخ خ السذلار إليلو
 ،والحي كلان سلابقاي واليلاي تللى الليسغ ،وكيل  خكة التخام ال لجي ية في القدصشصيشية ،ويو
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م إلى اإلمام يحيى مذخوع ا ، التي صادقت ق ػالي لجى يتزسغ الشقاو التالية ،متيازقج قج 
 اإلمام:
لسلجة  ،إلييلا دخلل السيشلاء ويلؤول ،تتػلى الذخكة السحكػرة وشلاء ميشلاء الحجيلجة -1

 خسديغ تاماي.
 .، الستػفخ ب ثخة في اليسغُتسشح الذخكة الحق في استيالل  جخ السصاو -2
 .اليسغالالزمة لتحديغ الدراتة في  ،ُتسشح الذخكة أيزاي  ق استيخاد افالت -3
فلللإن الذلللخكة مدلللتعجة لتدويلللج جلللير اإلملللام باألسللللحة  ،مقاولللل ىلللحا اإلمتيلللاز -4

 .1وكحا بالصائخات وزوارق  خاسة الدػا ل ،واألجيدة العد خية الزخورية

فلي  ،رسلالة إللى اللجكتػر راثيلشذ ،إثلخ ذللظ ،وقج وجيلت وزارة الخارجيلة األلسانيلة
 ،ملللغ ويشيلللا ىلللحا الخ لللخ ،تزلللسشت مػاضللليع مختلفلللة ،م25/2/1930وتلللاري   ،ىلللام ػرج

 إذ تشز تلى .فقخة ىامة ييا تحويج تلى أن الفقخة الخابعةوف .الخاص بالذخكة ال لجي ية
. وتصللب الخارجيلة ملغ ، وبالصلائخات ...إلل  تياجاتوتدويج الذخكة جير اإلمام ب افة ا

 .2ا السػضػعفيسا إذا كان لجيو أي تلع ويح ،راثيشذ إبالغيا

خ م، التلي ذكل6/3/1930وخسالتو السؤرخة فلي  ،رد راثيشذ تلى رسالة الخارجية
 ،وأنللو يعتقللج أن خ للخ تفللاوض اإلمللام .: أنللو لللع يدللسع  لليئاي تللغ الذللخكة ال لجي يللةفييللا

ىللػ مػضللػع بعيللج  ،مللع األتللخاك ، أو للػل مػضللػع وشللاء ميشللاء الحجيللجة مللع ال لجي يلليغ
، وقللج تقللجم األمخي يللػن مللخاراي  .مللغ ق للل الحللجيث تشللو تكللخر . فسػضللػع السيشللاءاإل تسللال

 ،متيلاز وشائلو أليلة جيلة. فلػ كان اإلمام يخغلب فلي إتصلاء امتياز وشائوللحرػل تلى ا
 .3أما السصاو فال وجػد لو في اليسغ .ل لجي ييغ، للكان أتصاه ل مخي ييغ
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فارة األلسانيللة كت للت رسللالة إلللى الدلل ،وبعللج أن تدلللست وزارة الخارجيللة رد راثيللشذ
 ،سللحلت فييللا الدللفارة تللغ مللجى صللحة الخ للخ ،م8/3/1930وتللاري   ،فللي القدللصشصيشية

فقلج  .يؤكج بحن ىحا الخ لخ اليس لغ أن ي لػن صلحيحاي  1 يث أن )مرجراي جيج اإلشالع(
ولللػ كللان  متيللاز وشللاء ميشللاء الحجيللجة.، الحرللػل تلللى ا للاول األمخي يللػن مشللح سللشػات

أمللا السصللاو  .لفزللل األمللخي ييغ تلللى ال لجي يلليغ ،متيللاز أل للجاإلمللام يخيللج أن يسللشح اال
 .2فال يػجج  جخ مصاو في اليسغ

بلللحن  ،م3/5/1930وتلللاري   ،ردت الدلللفارة األلسانيلللة فلللي تخكيلللا تللللى الخارجيلللةو 
. فيللي  للخكة  للخكة التللخام ال لجي يللة ال يس للغ أن تكللػن ليللا تالقللة و شللاء ميشللاء الحجيللجة

فللال تالقللة لللو  ،. أمللا   نللجيع ويللوخبللاء فللي القدللصشصيشيةمللع  للخكة الكيوتعسللل  ،متيللازا
 .3ولحا فإن مانذخ في الرحافة السرخية ال صحة لو .ويحه الذخكة

السقللللجم إلللللى وزارة  ، للللارة إليلللو مللللخاراي ، الللللحي سللللبقت اإلوفلللي تقخيللللخ ىللللخمغ كلللخنذ
 فللي ىلحا الدلياق: أنللو ال ل  أن الللجول ،، ذكلخم3/5/1937، وتللاري  الخارجيلة األلسانيلة

للتفللاوض مللع اإلمللام والتدللتيجف  ،األوروبيللة تبعللث بقشاصللليا فللي الحجللاز إلللى صللشعاء
تفللاق ، التػصللل إلللى ابذلل ل أساسللي ،وللل تدللتيجف ،السفاوضللات فللتح قشرللليات فحدللب

م الػا لج ملشيع  قترلاديا، يدلسح باسللتيالل الليسغ ارسلسي تخوضللاي .ي وفللي سل يل ذللظ يقللجِّ
وتعت لخ ولجي لا فلي ىلحا السػضلػع أوثلخ  .لبقلخوض شػيللة األجل ،وتػريج أجيدة تد خية

 .4 ال لجان نجا اي 
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 فخندا:
فللي سلللياق  ،وفللي مػاضلللع متفخقللة ،سللع فخندللا فللي الػثلللائق برللػرة تخضلليةورد ا

 ،وكسللا لللػ أن الشذللاو الفخندللي نذللاو غيللخ ذي بللال .أو دول أخللخى  ،الحللجيث تللغ دولللة
  قلللات األلسانيلللة ملللع مانعخفلللو تلللغ ش يعلللة العال يتفلللقوىلللػ أملللخ ال  .بالشدلللبة أللسانيلللا

جلاه افخلخ. وليلحا فلإن تلجم إتصلاء كل مشيسا ت ،الفخندية، و داسية الجولتيغ والذع يغ
ع ي لغ نذلاشاي ، للفلي ىلحه الفتلخة ،اليس غ أن يعشي إال أنلو ،ىتسام كاف للشذاو الفخنديا 

 .، يؤبو بومؤثخاي 

ارة بعثيللا مللغ ىللام ػرج إلللى وز  ،وقللج تعللخض راثيللشذ للشذللاو الفخندللي فللي رسللالة
الللبالد  : أن الفخندللييغ يعللدزون نذللاشيع فللي، فللحكخم16/12/1929وتللاري   ،الخارجيللة
قشرللية تاملة إللى بعثلة  ملغ ،رفعػا مدتػى التسثيل الجولػماسي فلي جلجة وأنيع العخبية.

، ملللللغ جامعلللللة Marcelle Cohen. وأن ال خوفدلللللػر مارسللللليل كلللللػىيغ دولػماسلللللية
وسلتحسل معيلا  ،سلتتجو إللى الجديلخة العخبيلة أخ خه بحن سفيشة  خبيلة فخندلية ،الدػربػن 

ويزليف راثيلشذ    للتعخف تلى أوضاع اليسغ.أي وخاثيشذ   تالسيغ، سيترالن بو 
 للػل  ،أنللو يعتقللج بللحن لخ لللة الدللفيشة ىللحه تالقللة بسللا سلل ق أن أولللغ بللو وزارة الخارجيللة

 .1الذخيف إوخا يع

، وتلللللللاري  ةإللللللللى وزارة الخارجيللللللل ،ملللللللغ ق لللللللل ،وكلللللللان راثيلللللللشذ قلللللللج بعلللللللث رسلللللللالة
لجديللخة الللحي كللان مسللثالي لفخندللا فللي ا ،: أن الذللخيف إوللخا يعم، ذكللخ فييللا5/11/1929

تشللجما قللام راثيللشذ وخ لتللو  ،، وكللان قشرللالي لفخندللا فللي جللجةالعخبيللة شللػال ثالثلليغ تامللا
 ، كسا كلانم1927في  أواخخ تام  م،1927، في أواخخ تام األولى إلى ججة وصشعاء
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كتللب  ي السجيشللة، أثشللاء الحللخب العالسيللة، أن الذللخيف إوللخا يع ىللحاقائللجاي لقللػات الحلفللاء فلل
إليو يدحلو تسا إذا كان يخغب في القيام معو وخ لة إلى وسط الجديخة العخبيلة )الحجلاز 

، ويس للغ أن ، ويللحه الخ لللة خللالل الذللتاءبرللفة  خرللية ،ونجللج واللليسغ(،  يللث سلليقػم
فللي ر لتللو  ،نللت قللج رافقللت راثيللشذ، التللي كاApitzتخافقللو فللي ر لتللو السدتذللخقة أويللتذ 

 ،ولخا يع. وأضاف راثيلشذ:  إن الذلخيف االذخيفة زايجة ،كسا ستخافقة أيزاي أختو .األولى
مللع تعللليع أوروبلللي  ،العخبيللة الذللؤون ىللػ وا للج مللغ أفزللل العللارفيغ ب ،السيخبللي السدلللع

جللاء لقللج  .بس انللة تاليللة ،أو لللجى اإلمللام يحيللى ،سللػاءي لللجى إوللغ سللعػد ،وامللل، ويتستللع
 .1 وُأراىغ تلى أن ىشاك غخضاي سياسياي وراء ر لتو ،تخضو مفاجئاي لي تساماي 

، التلللي قلللجميا اللللجكتػر وخوفلللخ إللللى وكيلللل وزارة الخارجيلللة ،وفلللي السلللحكخة الجاخليلللة
زاره وسللللحلو تللللغ األسللللباب  ، ذكللللخ وخوفللللخ: أن الدللللفيخ الفخندللللي22/12/1930وتللللاري  

 ، وأنلوعقلج معاىلجة صلجاقة وتجلارة ملع الليسغالخاصة ب ،الكامشة وراء إيقاف السفاوضات
اإلتتلللخاف بدللليادتو تللللى تلللجن  :التلللي تلللتلخز فلللي مصل لللي اإلملللام ، لللخح للللو األسلللباب

أللسان أل  ام الذخيعة اإلسالمية. وأن وق ػل خزػع السػاششيغ ا ،و زخمػت وتديخ
أي    لللػل سللليخ السفاوضلللات الفخندلللية اليسشيلللة، بحنلللو  ،ستفدلللارهالدلللفيخ أجابلللو تللللى ا

للسصالللللب التللللي شخ يللللا تلللللى  يعتقللللج بللللحن اإلمللللام سلللليصخح مصالللللب مذللللاوية   لدللللفيخا
 .2. وأن   ػمتو ربسا ستخفس ذلظ كسا رفس األلساناأللسان

م 25/2/1935وفلللي رسلللالة  لللخكة ىلللاندن التلللي بعثيلللا إللللى الخارجيلللة فلللي تلللاري  
ثللع غللادر بعللج بزللعة  ،وصللل إلللى اللليسغ : أن القشرللل الفخندللي فللي جللجةذللخكةذكللخت ال

 .3وأن اليخض مغ الديارة كان تػتيع معاىجة مع اليسغ .يامأ
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ورد إسللع فخندللا فللي سللياق  ،م3/5/1937السللؤرخ فللي  ،وفللي تقخيللخ ىللخمغ كللخنذ
وفتح قشرليات ليا في  ،التي تحاول كدب ود اإلمام ، جيثو تغ نذاو الجول السختلفة

 .1صشعاء

 تخكيا:
رة مقتزلبة إللى اإلترلاالت وردت إ لا ،التي أتيشا تلى ذكخىا ،إضافة إلى الجول

بعثتيلللا  ،وذللللظ فلللي رسلللالة .اليادفلللة إللللى تقلللج معاىلللجة وللليغ ال للللجيغ ،التخكيلللة  اليسشيلللة 
 .م26/1/1929وتللللاري   ،إلللللى وزارة الخارجيللللة األلسانيللللة ،فللللي تخكيللللا ،الدللللفارة األلسانيللللة

للتفللاوض مللع الح ػمللة  ،بعللث مشللجوباي إلللى أنقللخه : أن اإلمللام يحيللىث ذكللخت الدللفارة يلل
وسللليقػم مسثلللل  .وأن السفاوضلللات ُكل للللت بالشجلللاح . لللػل تقلللج معاىلللجة صلللجاقة ،تخكيلللةال

تخكيا في الحجاز وتػتيع السعاىجة قخيبلاي. ولليذ للجى الدلفارة أيلة معلػملات تلغ محتلػى 
فلي  ،. وقج قامت وزارة الخارجية وتعسيع الخ خ تلى الدفارتيغ األلسلانيتيغ2ىحه السعاىجة

 .3في القاىخة وأديذ أبابا ،غ الجولػماسيتيغوتلى البعثتي ،لشجن وروما

 إىتسام ألسانيا بعالقة اليسؽ بالبلجان العخبية: -2
ب ثيلللخ مسلللا أتصتلللو  ، أقلللللعخبيلللة  اىتساملللاي بالعالقلللات اليسشيلللة أتصلللت الػثلللائق ا 

لع تح  سػى الحجلاز ومرلخ  ،ومغ ويغ ال لجان العخبية .األوروبية  للعالقات اليسشية 
وتخضلي فلي معطلع  ،تللى أي  لال ،وىلػ ذكلخ محلجود .ىحه الػثلائقوالعخاق وحكخ في 

فإن ضعف  ،ُيخذى مشيا ،وبسا أن ال لجان العخبية لع تكغ تذ ل قػى مشافدة .الحاالت
 اإلىتسام ويا وبتحخكاتيا ي جو أمخاي مفيػماي.
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 الحجاز :
بسػقفيلللا تجلللاه ماأسلللستيا ولللل )مسلكلللة الحجلللاز  ،ربصلللت ألسانيلللا مػقفيلللا تجلللاه الللليسغ

، وضللل تللجم تػتيللع معاىللجة مللع مسلكللة الحجللاز ونجللج .ربصللاي غخيبللاي  ،نجللج وملحقاتيللا(و 
خ تللخددىع فللي تقللج معاىللجة لت خيلل ،ػن فللي وزارة الخارجيللة األلسانيللةسدللؤول جللة يخددىللا ال

 .مع اليسغ

إتت لخ  ،م30/7/1928وتلاري   ،السقلجم ملغ اللجكتػر جخوبلا ،ففي التقخيخ الجاخلي
اني خصيللاي تلللى رسللالة اإلمللام يحيللى، التللي وجييللا إليللو فللي جخوبللا أن رد الللخئيذ األلسلل
وأن ىلحا أملخ غيلخ  يذ دوللة.كلخئ ،تتخافلاي باإلملام، سليعت خ ا  يخ ف خايخ ملغ نفلذ العلام

ويللحكخ  .وللغ سلعػد، خاصلة وأنيللا للع تعتللخف بعلج وجوللة ابالشدللبة أللسانيلا ،مشاسلب  اليلاي 
تع يلخ تلغ رغ تلو فلي الحرلػل الكلخر  ،، إولغ سلعػد: أن مللظ الحجلازخيخهجخوبا في تق

. وأنلو Steffen & Heymannوػاسصة  خكة  لتيفغ و ليسغ  ،تتخاف ألسانيا بوتلى ا 
وتشللج  .فللي وقلت قخيللب ،ملغ الستػقللع أن يقلجم تلللى اإلترلال رسللسياي بالح ػمللة األلسانيلة

وللغ سللعػد واإلمللام كللان مللغ السشاسللب أن يللتع الللخد تلللى افيسللا إذا  ،ذلللظ يس للغ التفكيللخ
 .1قت وا جيحيى في و 

ربصلت أيزلاي  ،وفي محاوللة الح ػملة األلسانيلة معخفلة مػقلف وخيصانيلا ملغ الليسغ
أن يدتفدخ تلغ  ،كسا ذكخنا مغ ق ل مغ سفيخىا في لشجن، فصل ت .ويغ اليسغ والحجاز

م: أن 23/11/1928وتللاري   ،جللاء فللي رد الدللفيخ تلللى الخارجيللة األلسانيللة وقللج .ذلللظ
 .تتلخاف ألسانيلا بسلكلي الحجلاز والليسغ، تجلاه ا أي تحفل  الح ػمة ال خيصانية ليذ لجييا

ىلللجة ملللع الحجلللاز أنلللو ي لللجو أن ال خيصلللانييغ اليعيلللخون مػضلللػع السعا :وأضلللاف الدلللفيخ
 ألن الػضع في الحجاز يفتقخ إلى الحج األدنى مغ التشطيع ،ىتساماي ك يخاي ا 

.2 
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 ،م21/6/1929وتللاري   ،السػجيللة إلللى وزارة الساليللة ،وفللي رسللالة وزارة الخارجيللة
ملللغ أجلللل تقلللج معاىلللجة  ،ذكلللخت الخارجيلللة: أن السفاوضلللات ملللع الللليسغ ربسلللا ت لللجأ قخيبلللاي 

 ،كحسللاس للسفاوضللات ،ولللحا فللإن وزارة الخارجيللة تخغللب فللي أن تزللع .صللجاقة وتجللارة
مللع   ػمللة الحجللاز  ،م26/4/1929التللي تللع تػتيعيللا فللي  ،مذللخوتاي مسللاثالي للسعاىللجة

 .1الحجازية  رجية وخسالتيا ندخة مغ السعاىجة األلسانية ونجج وملحقاتيا. وأرفقت الخا

فللػن  ،فللي رسلالة الدللفيخ األلسللاني فلي القللاىخة ،ويتحولج الللخبط ولليغ الليسغ والحجللاز
يلث : أنلو الداتلي لل  م. فسسلا ورد فييلا25/4/1930تاري  و ،إلى وزارة الخارجية ، تػرر

 مللاذا سلليقػل. ثللع يزلليف:  يدللتبعج إجللخاء مفاوضللات خللارج صللشعاءمللادام  ،وراء اإلمللام
اسللتصاع أن يجعللل ألسانيللا العطسللى تخسللل مسثليللا  تشللجما يدللسع بللحن اإلمللام ،وللغ سللعػدا

أن يبعث بسدتذاره  وغ سعػد كان تليو. في  يغ أن اإلجخاء السفاوضات ،إلى صشعاء
خ بحنو الوج مغ التعامل معشا تعامالي أوث ،قشاتة إلى القاىخة للتفاوضن ألغ يػلِّج ىحا لجيو

. ثلللع يع لللخ الدلللفيخ تلللغ 2  لللجة ن إنكلللع تعخفلللػن بلللالصبع ش يعلللة ىلللؤالء الشلللاس الستذللل كة
ىلي فلتح قشرللية ألسانيلة  ،بحن أفزلل وسليلة لجعلل اإلملام يتجلاوب ملع ألسانيلا ،تتقادها 

فللإن  ،ع تسليللة الترللجيخ، وتللشطويللخى أنللو مللالع يقللع تسثيللل رسللسي أللسانيللا .فللي الحجللاز
 .3ستبقى تجيسة القيسة ،والسعاىجة مع اليسغكالسعاىجة مع الحجاز  ،معاىجات

تلغ وجيلة  ،فلي بلادو األملخ ،فقلج كانلت مختلفلة ،أما وجية نطلخ وزارة الخارجيلة
، وتلللللاري  فلللللي التقخيلللللخ اللللللجاخلي ،وفلللللي سلللللياق تخضللللليا لػجيلللللة نطخىلللللا .نطلللللخ الدلللللفيخ

 ، وليغ وضلع الليسغ ووضلع الحجلاز.في تسلية مقارنة ،ىحا الخبط أوجت، م1/5/1930
جوباي للتفاوض. أما الحجاز فػضعو مختلف، إذ أن  يدتصيع فعالي أن يخسل مشفاليسغ ال
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وكانللت   ػمللة الحجللاز  ،مشللح وقللت شػيللل ،تالقللات خارجيللة مللع الللجول األوروبيللة لللو
ز  اليللاي ولللجى الحجللا ،التللي وقعللت تلللى معاىللجة فخسللاي ،الدللابقة وا للجة مللغ الح ػمللات

ولللع يدلل ق لللو أن بعللث مفاوضللاي  ،جائيللة. أمللا اللليسغ فطخوفللو وتسثيللل سياسللي فللي القللاىخة
وتجللللخي افن  ،ومفاوضللللاتو مللللع اإليصللللالييغ والللللخوس تسللللت فللللي صللللشعاء ،إلللللى الخللللارج

 ،و تللى ال خيصللانييغ أرسلللػا مفاوضللييع ،مفاوضللات مللع األتللخاك واإليللخانييغ فللي صللشعاء
 .1إلى صشعاء ،أوثخ مغ مخة

 للللػل تقللللج  ،، إلجللللخاء السفاوضللللاتما سللللافخ الللللجكتػر وخوفللللخ إلللللى صللللشعاءوتشللللج
متصلللاوق  خفيلللاي مللللع معلللو مذلللخوتاي ألسانيلللاي للسعاىلللجة  ألسانيلللة،  سلللل   معاىلللجة يسشيلللة 

 .2 السعاىجة التي ُوقِّعت مع مسلكة الحجاز ونجج وملحقاتيا

، 240فللي تللجدىا رقللع  ،كللخرت جخيللجة )الجامعللة العخبيللة(، الرللادرة فللي القللجسو 
 ،األلسانيلة  ل يو بالسعاىلجة  ة  قيقة كػن مذخوع السعاىجة اليسشي ،م6/8/1930تاري  

 .3التي تقجت ويغ ألسانيا والحجاز

 .م، وتصػرىللا1934تللام  ،اليسشيللة  شخقللت الػثللائق مػضللػع الحللخب الدللعػدية و 
إللللى مقلللخ الذلللخكة فلللي  ،مسثلللل  لللخكة ىلللاندن فلللي صلللشعاء ،فقلللج تزلللسشت رسلللالة ديتلللخش

 ،صقلللة نجلللخانم، أخبلللاراي تلللغ اإل لللتباوات األوللللى فلللي مش2/1/1934وتلللاري   ،ىلللام ػرج
وتفدلللللخ الخسلللللالة ذللللللظ  .واضلللللصخار جلللللير اإلملللللام إللللللى اإلندلللللحاب ملللللغ مجيشلللللة نجلللللخان

كسلا تذلليخ  ،يغفلي  لل .بحنلو كللان تع يلخاي تللغ رغبلة اإلمللام فلي إنيلاء الرللخاع ،اإلندلحاب
إال  ،اتخلللح ملللغ ذللللظ ذريعلللة لإلدتلللاء بلللحن اإلملللام للللع يشدلللحب ولللغ سلللعػد، أن االخسلللالة
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ويزيف مسثل الذخكة أنو يذاع بلحن قلػات  .لدعػديةلسعخفتو بحن مشصقة نجخان تابعة ل
 .1نتياء  يخ رمزان، بعج ااإلمام ستقػم بعسلية ىجػم

وضلس شتو الذلخكة فلي رسلالة  ،الحي بعثلو مسثلل الذلخكة ملغ صلشعاء ،وفي التقخيخ
تللغ الحللخب  ،وردت األخبللار التاليللة ،م18/1/1934وتللاري   إلللى وزارة الخارجيللة، مشيللا

،  للتباك فللي نجللخان. ويقللال أنللو وقللع اخبللار قليلللةة:  التػجللج سللػى أ  اليسشيللالدللعػدية 
ر قللػات الصللخفيغ تلللى وتقللج .نترللار اإلمللام و رللػلو تلللى بعللس اليشللائعأسللفخ تللغ ا
 :الشحػ التالي

 .ألف جشجي 35قػات اوغ سعػد في نجخان 
 .شجيألف ج 15غ سعػد في تيامة قػات او
 .2 موغ سعػد ىحه أقل ب ثيخ مغ قػات اإلماوقػات ا

 ،تدلست أخباراي ججيجة مغ مسثليلا فلي صلشعاء أنيا :وأضافت الذخكة في رسالتيا
 .3مسا يذيخ إلى أنيا ستقع معارك تد خية .أنيا تجخي تسلية تجشيج واسعة ،ورد فييا

م، ذكلللخت 22/2/1934وتلللاري   ،وفلللي رسلللالة الذلللخكة نفدللليا إللللى وزارة الخارجيلللة
تذليخ إللى  ،ومغ الجكتػر راثيشذ ،في صشعاء مغ مسثليا ،: أنيا تلقت معلػماتالذخكة

 يللث ُيشتطللخ وصللػل وفللج إلللى    اليسشيللة. الحللخب الدللعػدية سللتسخاريس للغ تجشللب ا وأنلل
 .4يسثل إوغ سعػد ،صشعاء

فللي  ،وكللان الللخبط واضللحاي ولليغ الحجللاز واللليسغ فللي الدياسللة الخارجيللة األلسانيللة
وتللللللاري   ،الدياسلللللليمللللللغ القدللللللع  ،السقجمللللللة مللللللغ فللللللػن ىيشللللللته ،السال طللللللات الجاخليللللللة
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فقللج أوللجى كاتللب  . للػل ترللجيخ الدللالح إلللى كللل مللغ الحجللاز واللليسغ ،م23/2/1939
، تجاه ترجيخ أسلحة إلى الحجلاز، أىسيلا تالقلة تجتػ إلى التحف  ،السال طات أسبابا

 ،بللحن األسللباب غيللخ واردة بالشدللبة لللليسغ ،أوللج ونفدللالػقللت وفللي  .نجليداوللغ سللعػد بللاإل
بإم انيلللة ترلللجيخ أسللللحة إللللى  ،اسلللي فلللي وزارة الخارجيلللة مقتشعلللاي مسلللا يجعلللل القدلللع الدي

 .1اليسغ

 مرخ:
كسللا  .األلسانيللة   بالشدللبة للعالقللات اليسشيللة ،وانللت القللاىخة أىللع العػاصللع العخبيللة

التللي استعخضللشاىا فللي الفرللػل  ،ترللاالت والسحادثللاتىللػ واضللح مللغ السخاسللالت واال
فللي الػثللائق األلسانيللة التللي  ،السرللخية   ومللع ذلللظ لللع تحتللل العالقللات اليسشيللة .الدللابقة

التي وصللت إللى  ،معطسو يجور  ػل الذخريات اليسشية ،إال  يداي ىامذياي  ،ويغ أيجيشا
األلسانيللللة، أو الذخرللللليات   اليسشيلللللة  السفاوضللللاتبسػضللللػع  ما، وليللللا تالقلللللةالقللللاىخة

ت ملغ الليسغ أو قلجم ،التي سافخت مغ القلاىخة إللى الليسغ ،األلسانية والسرخية والدػرية
ذات تالقللة  ،أوثللخ وللخوزاي مللغ غيخىللا ،إلللى القللاىخة. ومللع ذلللظ فيشللاك مػضللػتات قليلللة

. ففلللي رسلللالة البعثلللة الجولػماسلللية األلسانيلللة فلللي السرلللخية –مبا لللخة بالعالقلللات اليسشيلللة 
 ،بعث : أن اإلمام يحيىم، ذكخت البعثة5/4/1929وتاري   ،القاىخة إلى وزارة الخارجية

تتعلللق بللاإلتتخاف  ،قللجم إليلو مقتخ للات محلجدة ،وفللجاي إللى السلللظ فلؤاد ،مشلح بعللس الػقلت
، بإرسللال وفللج مللغ نا يتللو ،وقللج رد السلللظ فللؤاد .الستبللادل بجللػازات الدللفخ وشػابللع ال خيللج

إلللللى أن الح ػمللللة   كسللللا ذكللللخت الخسللللالة    . وأ للللارت األنبللللاء الرللللحفيةإلللللى اإلمللللام
أملا شػابلع ال خيلج فقلج رفزلت  الدفخ. الستبادل بجػازاتوافقت تلى اإلتتخاف  السرخية

 .2وذلظ ألن اليسغ ليذ تزػاي في اتحاد ال خيج العالسي .اإلتتخاف ويا

                                                           
A.A.Abt.W، Akten،Z،St.A.،Kriegsgerate، Jemen،Bd.1،S.143-144،Dat.23.2.39. -  

1
     

A.A.Abt.lll، Akten،Politik3. Jemen،Bd.1،Dat.5.4.29. -  
2
    



 العالقات اليمنية األلمانية

324 

 

باتتبللاره مشللجوباي  ،وقللج تكللخر ورود ذكللخ   زبللارة فللي تللجد مللغ الخسللائل والتقللاريخ
فلللي تللللظ  ،التلللي ضلللل تحجيلللجىا مػضلللع جلللجل ،م لفلللاي ولللبعس السيلللام الدياسلللية ،للللليسغ

  ػضلللللػع السعاىلللللجة اليسشيلللللة ، تشلللللج تشاولشلللللا م، كسلللللا ال طشلللللا ذللللللظاريخالخسلللللائل والتقللللل
أنللو قللجم إلللى القللاىخة إلجللخاء مبا ثللات لعقللج  :. ومسللا ورد فللي بعللس الخسللائل1األلسانيللة

مللغ أجللل  ،. أو أنللو م لللف باإلترللال بالسلللظ فللؤاد2معاىللجة صللجاقة ولليغ اللليسغ ومرللخ
 .3الحرػل تلى اتتخاف مرخ بح ػمة اليسغ

  ذات الرلللة بالعالقللات اليسشيللة  ،التللي وردت فللي الػثللائق ،تومللغ السػضللػتا
 .السرخية، مػضػع شلب اإلمام مغ الح ػمة السرخية إرسال ش يب مرخي لسعالجتو

 .4وقج تحجثشا تغ ذلظ في فقخة سابقة

 العخاق:
 ، فللي شللي الػثللائق فللي مشاسلل تيغ،العخاتيللة  وردت إ للارة إلللى العالقللات اليسشيللة 

وقلللج سللل ق  .ملللام ملللغ الح ػملللة العخاتيلللة إرسلللال ش يلللب لسعالجتلللواألوللللى تشلللج شللللب اإل
فقلج  .الليسغ شالبلاي للجراسلة فلي العلخاق . والسشاسلبة الثانيلة تشلجما بعلث الحجيث تغ ذلظ

رسلالة إللى وزارة الخارجيلة  ،ويلحه السشاسلبة ،وت ت البعثة الجولػماسية األلسانية في بيلجاد
تللى شللب أن الح ػملة العخاتيلة وافقلت  ا:م، ذكلخت فييل19/9/1935، وتاري  األلسانية

ق ػل خسدة شالب في السجرسة العد خية وخسدة شلالب فلي مجرسلة  ،الح ػمة اليسشية
. 5سلل ػع القللادمالالسللكي. وأنللو ُيتػقللع وصلػل ىللؤالء الصللالب إللى بيللجاد فللي غزلػن األ

                                                           
1

 ِٚا تؼك٘ا ِٓ ٘ما اٌثؽس. 54أظه ْ   -
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A.A.Abt.lll، Akten،Politik،13، Milit.Angl. Jemen،Bd.1،Dat.19.9.35.  -

5
    



 العالقات اليمنية األلمانية

325 

 

 ، كسللاورد ذكللخ العللخاق ضللسغ مػضللػع اإلتحللاد العخبللي وكضللافة إلللى ىللاتيغ السشاسلل تيغ
 .سشخى في الفقخة التالية

 تحاد العخبي:اال 
إضافة إلى ماورد في الػثائق  ػل الحجاز ومرخ والعخاق، وردت أيزلاي بعلس 

 اإل ارات إلى مػضػع اإلتحاد العخبي.

، Waltzفقج تحجث راثيشذ، في رسالتو إلى زميلو في ىام ػرج، اللجكتػر فلالتذ 
خبيلة، فلحكخ: أن وفلجاي تخاتيلاي وصلل م، تغ التحخكلات الػ جويلة الع13/5/1931وتاري  

إلى صشعاء، مشح أربعة تذخ يػماي، وخئاسة رئيذ األركان العخاقي، شو با ا، وتزػية 
ملللجيخ الخارجيلللة، مػفلللق األلػسلللي ويلللو. وأن سلللشظ آيلللدن، مدتذلللار ال خيلللج أخ لللخه   أي 
راثيللشذ   بللحن وختيللة وصلللت، مشللح بعللس الػقللت، مللغ السلللظ فيرللل إلللى اإلمللام يحللي، 

تليو فييا رئاسة اإلتحاد العخبي، الحي سيزع العخاق وسػريا وفلدصيغ واألردن  يعخض
والحجلللاز ونجلللج والللليسغ. وقلللج وق لللع الػفلللج العخاقلللي للتلللػ إتفاتيلللة ملللع األردن واولللغ سلللعػد، 

داخللل ىللحه ال لللجان. وقللج أوللجى اإلمللام لللخاثيشذ  ،ق بقصللاع التعللليع والجسللارك والتشللقتتعللل
انيػن وراء فكخة اإلتحاد ىحه، التي ربسلا ييلجفػن مشيلا إللى مخاوفو، مغ أن ي ػن ال خيص

. ويزللليف راثيللشذ أنللو سلللسع، بللحن ميسللة شلللو با للا تتعلللق بعقلللج 1 إيقاتللو فللي  للخاويع 
اتفاتيللة مللع اإلمللام،  لل يية باإلتفاتيللة، التللي تقللجىا العللخاق مللع السلكلليغ، ت للج ا واوللغ 

  .2سعػد

م، ذكلخ راثيلشذ: أن 7/7/1931  وفي رسالة راثيشذ إللى اللجكتػر وخوفلخ، وتلاري
 .3الػفج العخاقي  قق نجا اي في ميستو. وسػف تشذخ الشتائه في الرحف العخبية
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 :الؾضع العام في اليسؽ – 3
وللل كللان  .تشلاوالي غيللخ مقرللػد فلي ذاتللو ،تشاوللت الػثللائق الػضللع العلام فللي اللليسغ

خ. وُتقللللجم ىللللحه وردت فللللي ثشايللللا بعللللس الخسللللائل والتقللللاري ،ىبللللارة تللللغ إ للللارات متفخقللللة
، نعخفيللا تللغ . ولكشيللا مللع ذلللظ تؤكللج جػانللب كثيللخةػرة غيللخ متكاملللة تشللواإل للارات صلل

 .األوضاع في ذلظ الحيغ

 ،التلي بعثيلا وخوفلخ ملغ صلشعاء إللى وزارة الخارجيلة األلسانيلة ،ففي رسالة الذلفخة
 ،م، تحللجث وخوفللخ وليجللة متذللائسة،تغ إم انيللات اللليسغ ووضللعو13/7/1930وتللاري  
إن ىلحا  ومسلا ورد فلي رسلالتو تللظ:  .تغ قشاتتو بعلجم تػتيلع معاىلجة ملع اإلملام ت خت

 .وكلى جانب ذلظ يعلع الفدلاد اإلداري جسيلع السخافلق .تخلفاي ليذ لو مثيل ،ال لج متخلف
ومدتذلللاروه ال  .للليذ مدلللتعجاي لإلقلللجام تلللى أيلللة إصلللال ات ،بالتحويلللج ،والحللاوع الحلللالي

 .1 لحا فإنيع ي يذػن تلى الخ ػة .ئة ريال  يخياي يتقاضى الػا ج مشيع أوثخ مغ م

فللإن  ،ىتسللام الخ الللة والبللا ثيغورغللع أن  خرللية اإلمللام يحيللى اسللتحػذت تلللى ا 
لإلملام يحيلى فلي ثلالث مخكلداي وملع ذللظ فإنشلا نجلج وصلفاي  .يالػثائق للع تعلط ليلا إىتساملا

مقلللخ  اللللحي بعثلللو ىلللايشذ ىلللاندن ملللغ صلللشعاء إللللى ،وردت فلللي التقخيلللخ ،جسلللل فحدلللب
م. فقلللج ذكلللخ ىلللايشذ: أن 17/5/1933، وتلللاري  الذلللخكة ) لللخكة ىلللاندن( فلللي ىلللام ػرج

 .2 غشي ججاي وبخيل ججاي وماىخ ججاي اإلمام يحيى يػصف بحنو  

م، إلى 14/4/1936وتاري   ،وا ار زكي كخام في رسالتو مغ صشعاء إلى وخوفخ
ة وال نطلللام وال خفلللفلللال مع .ولللل  لللئ ىشلللا تدلللػده الفػضلللى، فقلللال:  األوضلللاع فلللي الللليسغ

 .3 تجاه صحيحمػقف ثاوت وال ا
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الحي قاول نديلو مؤيلج  ،وفي تقخيخ مػضف البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة
لجيلللو إم انيلللات ك يلللخة  ،وفقلللاي لتقلللجيخ كػب لللا ،: أن الللليسغ، ورد1العطلللع واليػلشلللجي كػب لللا

 ،تخضللاي  يلللػ متللخك 50-40كيلللػ متللخ شللػالي، و  200سختفعللات التللي تستللج فال .للتصللػر
 .والتشقرللليا سلللػى شلللخق اللللخي الحجيثلللة ،خرلللبة جلللجاي  ، مختفعلللاتوتقلللع صلللشعاء ضلللسشيا

متللخاي، مللغ سللصح  30-5فللي تسللق يتللخاوح ولليغ  ،والسيللاه الجػفيللة متللػفخة فللي كللل م للان
 .2شخيقة التكفي لخي األرض ،وشخيقة الخي وخفع السياه وػاسصة الجسال .األرض

، ىلػ أوثلخ الػثلائق تشلاوالي للػضلع العلام م3/5/1937، وتلاري  ولعل تقخيخ كلخنذ
 .مالييغ وخسذ مئة ندسة  ػالي ثالثةس ان اليسغ ي لغ تجد  اليسغ. فقج جاء فيو: في

 وتػجج .ولكشيا غيخ محجدة وجقة ،ومدا تو تساثل مدا ة ألسانيا

 ،ولكشيللللا خارشللللة غيللللخ دتيقللللة ،التخكيللللة وزارة الحللللخبوضللللعتيا  ،لللللليسغ خارشللللة 
وُيح لع الليسغ ملغ . فلي لشلجن ،E. Stanford LTDتلييلا ملغ مصبعلة ويس غ الحرػل 

وكللى  ، دون أي نفػذ خلارجي.  ساي مدتقالي  ،يدسى اإلمام يحيى  سيج الجيغ ،ق ل ملظ
، إوللغ سلليف اإلسللالم أ سللج -1: السلللظ تػجللج  خرلليات ذات نفللػذ ك يللخ، وىلليجانللب 

القاضللي  -3يللخ الللػزراء. ك  ،القاضللي ت للج ا العسلخي -2. أميلخ السللؤمشيغ وولللي العيلج
الدليج ت لج  -5تاملل صلشعاء.  ، ديغ ت ج القادر -4. يةوزيخ الخارج ،  راغب ويو

التلللي كلللان  ،دال الللليسغ ي لللير نفلللذ األوضلللاع القجيسلللةيلللتاملللل الحجيلللجة. وال ،ا اللللػزيخ
وي لير وفقلاي أل  لام  .فالذعب بعيلج تساملاي تلغ الحيلاة السجنيلة .تلييا مشح مئات الدشيغ

فلللػن وال كيخبللللاء، وال تػجلللج  تللللى اليلللػم دور سللليشسا وال فشللللادق وال راديلللػ وال تلي .خآنالقللل
 ،جتساىيلللللللة والرلللللللحيةوالصلللللللحف وال كحلللللللػل. والتػجلللللللج أيلللللللة مؤسدلللللللات للختايلللللللة اإل
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، فقللللج تفذللللت فللللي لسللللػضفيغ ال يتقاضللللػن مختبللللات كافيللللووالسدتذللللفيات وغيخىللللا. وألن ا
، تشللج إتصللاء  لل ل ندللبة مئػيللة تللى أصللبحت تحخللح  ،أوسللاشيع تللادة البقذللير الدلليئة

ويتستع  .وتسارس  تى مغ ق ل أتلى السدتػيات اإلدارية شلبات اإلستيخاد أو الترجيخ،
فط والسخملخ إذ يػجج فيو الحىب والفزة والشحاس واللش .اليسغ وثخوات ش ي ية ال ترجق

ويس لللللغ إذا اسلللللتخجمت فييلللللا  ،واألرض الدراىيلللللة خرلللللبة .لللللل واأل جلللللار الكخيسلللللة ...إ
كسا أن التشػع السشاخي يدسح ودراتة كل  .أن تعصي ثالثة محاصيل في الدشة ،تافال

ويعت لخ الليسغ  .وتػجلج يشلاويع ميلاه  لارة ،. والسياه متلػفخةكان نػتياميسا  ،أنػاع الفػاوو
 .1أغشى ولج في ثخواتو الص ي ية في الجديخة العخبية

 ،لتقللللاريخ األخللللخى تخسللللع لشللللا الخسللللائل وا ،وكلللللى جانللللب ىللللحه اإل للللارات الستفخقللللة
ولللػ بذلل ل غيللخ مبا للخ.  ،فللي ذلللظ الحلليغ ،صللػرة للػضللع العللام فللي اللليسغ ،بسجسليللا

، والتللللي تع للللذ  الللللة األوضللللاع التللللي تصخقللللت إلييللللا ،وذلللللظ مللللغ خللللالل السػضللللػتات
فسػضلللػع ال خيلللج ومػضلللػع  العالقلللات الدياسلللية  .جتساىيلللةاإلقترلللادية والدياسلللية واإل

أن يدلللتخلز مشيلللا يدلللتصيع القلللارو  ،مػضلللػتات ومػضلللػع العالقلللات التجاريلللة، كليلللا
 .صػرة للػضع العام

 :تبادل اليجايا -4
 ،بالحجيث تغ مػضػع مغ السػضػتات الصخيفة ،ونػد ىشا أن نختع ىحا الفرل

فلي  ،والتي تلقي مديجاي مغ الزػء تلى الػضع العام فلي الليسغ ،التي تزسشتيا الػثائق
أو ملغ  يلث شخيقلة تبادليلا،  ،مغ  يث نػتيلا سػاءي  ،وىػ مػضػع اليجايا ،ذلظ الحيغ

 أو مغ  يث أثخىا تلى الجانب اليسشي.
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فلي أوائلل تلام  آللة كاتبلة للقاضلي   راغلب، فقج أىجى وزيخ الخارجيلة األلسلاني
اللجكتػر  ،التي قام ويا إلى صشعاء سفيخ ألسانيلا فلي الحبذلة ،تلى إثخ الديارة ،م1928
 ،فلي رسلالتو إللى اللػزيخ ،ب تلغ سلخوره ويلحه اليجيلةوت  خ القاضي راغ .Weissفايذ 

. ومسلا م، ب بلارات مذلبعة بالسجلامالت والذل خ ومذلاتخ اإلمتشلان11/3/1928وتاري  
ىشللحني سلليجي  ،وبعللج أن أتلسللت جالللة السلللظ اإلمللام وػصللػل افللة السللحكػرةورد فييلا:  

 .1 انيا العديدةالتي ستبقى رمداي دائساي إلخالصشا أللس ،السػلى تلى ىحه اليجية

وال يشدلللى راغلللب أن يػجلللو الذللل خ أيزلللاي إللللى الدلللفيخ األلسلللاني فلللايذ تللللى ىلللحه 
 ،م، بللحن الفزللل فييللا يعللػد إليللو11/4/1928وتللاري   ،مؤكللجاي فللي رسللالتو إليللو ،اليجيللة

، أجلج نفدلي تلاجداي تلغ التع يلخ لكلع تلغ آيلات الذل خ. ثع يقلػل:  وكلى مداىيو الصيبة
ىلحه فلي أوثلخ  افللة الكاتبلةتكلخر فيسلا بعلج ذكلخ . و 2شلان لكلع وتغ ما أ لعخ بلو ملغ امت

  .مغ رسالة وتقخيخ
وترلػيخ  ،أثشلاء وجلػده فلي صلشعاء ،قلام الدلفيخ فلايذ افللة الكاتبلةوكضافة إلى 

 ،اىتسلت وزارة الخارجيلة األلسانيلة وتللظ األفلالم. و ي جو أنيا كانت أفالماي سليشسائية ،أفالم
وىللي ىجيلللة ي سلللغ  .كيجيللة لإلملللام يحيلللى ،ا وكرسلللالياوتسلللت تللللى تحسيزلليا وتجييدىللل

وىلػ تلجم قصلع خلط اإلترلال ملع  ،ىلجف سياسلي ،كسا ذكخنا فلي فرلل سلاوق ،وراءىا
تقلجم للو ىلحه  ،ففي الػقت الحي تتحف  فيو ألسانيا تجاه اإلتتخاف باإلملام رسلسياي  .اإلمام

وتللللجور  .شيسللللاتلللللى إبقللللاء الجدلللػر مفتػ للللة وي تع يللللخاي تللللغ الرلللجاقة والحللللخص ،اليجيلللة
 السخاسالت، الخاصة باألفالم،  ػل تكاليف تجييدىا. 
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م، شلللب مشللو أن ي لللف 15/1/1929ففللي رسللالة مللغ جخوبللا إلللى فللايذ، وتللاري  
 .1جية ما بالقيام وتجييد األفالم، وسػف تتحسل الخارجية تكاليف ذلظ

 ،وكسا ي ج ،مػجو ،م26/2/1929وتاري   ،وفي تػجيو داخلي في وزارة الخارجية
القدللللع  ،كسللللا ي للللجو ،وىللللي ،تصلللللب الجيللللة السػجيللللة ،إلللللى إدارة الحدللللابات فللللي الللللػزارة

 .2دفع تكاليف تجييد األفالم ،الدياسي في الػزارة

تػضليحاي في ردىا تللى التػجيلو، ، م4/3/1929وتاري   ،وتصلب إدارة الحدابات
إلييللا فللي  والتللي يس للغ اإلسللتشاد ،كانللت سياسللية أو غيللخ سياسللية سللػاءي  ،تللغ الس للخرات

 .3ومغ أي وشج يس غ صخفيا ،صخف تكاليف األفالم

: أن ىلللحه األفلللالم ستخسلللل كيجيلللة م، متزلللسشاي 7/3/1929ي التػضللليح فلللي ويلللحت
فلي الػقلت  ،وأن الح ػملة األلسانيلة ال تدلتصيع، ملغ ق لل وزارة الخارجيلة،  لإلمام يحيلى

وفلي الػقلت نفدلو  ية.، ألسباب سياسلفي اإلتتخاف بح ػمتو ،تل ية رغبة اإلمام ،الخاىغ
لحلظ فإنيا تخيج أن تتخح مغ األفلالم وسليلة مشاسلبة  .التخيج أن تع خ جػ العالقات معو

 .4 لتحويج نػاياىا الصيبة تجاه اإلمام

م، أفادت القدع الدياسي بلحن 14/3/1929وقج أفادت إدارة الحدابات في تاري  
وخسدلللػن ماركلللاي ووا لللج  ىلللي مئلللة ووا لللج ،التلللي تلللع إصلللجار األملللخ برلللخفيا ،التكلللاليف

 .5(151، 71وسبعػن فشجاي )

                                                           
A.A.Abt.lll، Akten،Politik2. Jemen،Bd.1،Dat.15.1.28. -  
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تزسشت تسلية تجييد األفالم وضع تخجسة تخبية ليا. وُكلف وحلظ ش يلب فلي و 
، وىلػ وقلع خصلح أثشلاء التجييلد. و سسو أنلو ش يلب تخبليي. وي جو مغ إسسو وال، اوخليغ

، رسلالة فلي ،فلالم. وليلحا شل لت الخارجيلة ملغ الص يلب والليتجم إدخال التخجسة في األ
 ،، إضللافة إلللى  للخز متخرللزم، أن يلتقللي مللع الللجكتػر فللايذ4/5/1929وتللاري  

. وفي الػقلت نفدلو تلع إ لعار اللجكتػر فلايذ 1لإل خاف تلى إدخال التخجسة في األفالم
 .2وحلظ كتاوياي 

بعللج أن أجللخى فييللا السفاوضللات الخاصللة  ،وتشللج ميللادرة الللجكتػر وخوفللخ صللشعاء
 :، مػزتة تلى الشحػ التاليلة اإلمام ىجية مغ ال غ،  س  نية  األلسابالسعاىج اليسشية 
 .جخام لخئيذ الجسيػرية األلسانية كيلػ 1000
 ، رئيذ الػزراء(.سدتذار األلسانيكيلػ جخام لخئيذ الشطار )ال 400
 .لػ جخام لػزيخ الخارجية األلسانيكي 350
 .3كيلػ جخام للجكتػر وخوفخ 250

 :، ال بارة التاليةلخاص برخف ىحه الكسيةا ،وقج أضيفت في أسفل األمخ
بسػجللللب تليللللخاف مػالنللللا سلللليف اإلسللللالم    فطللللو ا خسدللللة وتذللللخيغ كيلللللػ  

 .5 وصجر التليخاف 4للكاتب بس ية الػزيخ األلساني

م،  ل خاي 25/7/1932السؤرخلة فلي  ،رسلالتو ،فيسا بعلج ،ضس غ الخئيذ األلسانيو 
لإلتتبللارات الدياسللية التللي  ،خخ قخابللة تللاميغ. وىللػ  لل خ متللح6لإلمللام تلللى ىجيللة اللل غ

 .1تحجثشا تشيا مغ ق ل
                                                           

Ebd .، S. 57-58، Dat.4.5.29، U.8.5.29.  -
1

     
Ebd.، S . 85-59، Dat.8.5.29 -  .

2
     

A.A.Abt.lll، Akten،Politik2. Jemen،Bd.1،Dat.17.9.30. - 
3
     

 ٠مٕك تاٌىاذة )اٌّرهظُ( ٠ٚمٕك تاٌٛو٠ه )اٌكورٛن تهٚفه(، ٟٚ٘ قنظح ٚظ١ف١ح فٟ ٚوانج اٌفانظ١ح.  -4   
Ebd.، Dat. Ohne (Schätz W. September 30). -  
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إلى وزيخ  ،مغ القدع الدياسي ،التي رفعيا الجكتػر جخوبا ،وفي السحكخة الجاخلية
ملللغ السشاسلللب إرسلللال ىجيلللة  إللللى أنلللو، أ لللار جخوبلللا م27/5/1931، وتلللاري  الخارجيلللة

، ءي تلللى رأي السدتذللار ال خيللجي، وشللاختيللار اليجيللة. ويس للغ امقاوللل ىجيللة اللل غ ،لإلمللام
 .2سشظ آيدن 

بإرسلال  ،أ لار تللى وزارة الخارجيلة ، أن سشظ آيدن مغ خالل السخاسالت ،وي جو
 26وتللاري   ،كيجيللة لإلمللام. ففللي رسللالة اإلمللام إلللى وزيللخ الخارجيللة ،سلليارة لشقللل ال خيللج
ملللع  ،يت للللوالتلللي أُىلللج ،ىلللل، أ لللار اإلملللام إللللى الدللليارة ال خيجيلللة1351ربيلللع الثلللاني تلللام 

 .3راالت الجان يغ السثسخة والشافعةتاحن تكػن واسصة لتحميغ ىبارات الذ خ والتسشي ب

وتلللاري   ،، إللللى اللللجكتػر وخوفلللخ4وفلللي رسلللالة إسلللخائيل صللل يخي: بالليلللة األلسانيلللة
. وسللُخ اإلمللام ويللا سللخوراي غيللخ تللادي ،وصلللت ، ذكللخ صلل يخي: أن الدلليارة2/8/1932

، فللي ال خيللج خوفللخ  للػل ىللحا السػضللػع بالليللة العخبيللةسللي تب ل   أي صلل يخي   وأنللو 
التي ُأرسللت ملغ معلالي ع لسعلالي القاضلي ت لج ا  ،أتتقج أن اليجايا القادم. ثع يقػل:  

لع ترل إلى ىؤالء الشاس السعشييغ. وذللظ  ،العسخي ومعالي القاضي راغب ويو وآخخيغ
أي إرسلال  ،فلي مشاسلبات قادملة ،عفلإذا أراد معلالي  .ألنيا قج ُأرسلت ت خ جالللة اإلملام

فإنلو ملغ األفزلل  ،، مسا ليذ مخرراي لجالللة اإلملام ئ إلى ىشا )ويجايا أو رسائل(
، تغ شخيق  خكة يػسف ىاندن وأوالده  .5 إرساليا مبا خة إلي 

إللللى وزارة الخارجيلللة  ،فلللي ولللخليغ ،م وجيلللت الدلللفارة اإليصاليلللة2/12/1939وفللي 
مخفقلة  ،مػجية إللى ىتللخ ،بحنيا تلقت رسالة مغ مػسيلشي ،يات لييا في ،األلسانية رسالة

                                                                                                                                                    
 .11أظه اٌٍّؽك نلُ   -1  

A.A.Abt.lll، Akten،Politik2. Jemen،Bd.1،Dat.27.5.31 -  .
2
         

.13. ٚأظه اٌٍّؽك نلُ  Ebd., Dat.26.4.1351(1932). -   
3
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 . 21أظه اٌٍّؽك نلُ   -
A.A.Abt.lll، Akten،Politik2. Jemen،Bd.1،Dat.2.8.32 -  .
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وتخجلػ الدلفارة ملغ الخارجيلة تدلليع الخسلالتيغ إللى السدتذلار  .وخسالة ملغ اإلملام يحيلى
 تع يلخاي  ،اللحي بعثلو اإلملام، ىجيلة ليتللخ ،كسا تذليخ الدلفارة إللى أن الل غ ىتلخ.األلساني 

 .1وصػلو إلى إيصاليا بسجخد ،سػف يتع إرسالو مبا خة ،تغ الرجاقة

ىللي غيللخ  ،، تلغ شخيللق إيصاليلا1939التلي أرسلللت تللام  ،وىلحه اليجيللة ملغ اللل غ
 .م، كسا ىػ واضح1930، تام تلظ التي ُأرسلت وػاسصة الجكتػر وخوفخ

 

                                                           
1

-  A.A.Büro des Staatssekretär, Akten, Bd. 1, Dat. 2. 12. 39.  
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 خالصة عامة
 

 :  األلسانية تجة تػامل، مشيا  ست العالقات اليسشية 
  ب العالسية األولى.قترادي والدياسي بعج الحخ وضع ألسانيا اإل -1
  .وضع اليسغ اإلقترادي والدياسي بعج اإلستقالل -2
  .لجولي ويغ القػى العالسية الك خى التشافذ ا -3

وتلجاءي ملغ الشرلف الثلاني ملغ القلخن التاسلع ، افقج دخللت ألسانيلا ترلخ الترلشيع
سلختان  ،إلى وللج صلشاتي 1نتاجي(مغ ولج زراتي متخلف )بالسعشى اإل وتحػلت ،تذخ

وقلج قلادت  سلى  .فلي األسلػاق العالسيلة ،ماأث ت قجرتو تللى مشافدلة جيخانلو األوروبيليغ
، إوتللجاءي مللغ مصلللع دة تقدلليع مشللاشق الشفللػذ فللي العللالعالتشللافذ واإلتجللاه الستدايللج إلللى إتللا

، التللي خخجللت ألسانيللا مشيللا  للتعال فتيللل الحللخب العالسيللة األولللى، إلللى االقللخن العذللخيغ
 ،وقج أثخ ذلظ الجمار الذامل تللى تالقاتيلا الجوليلة .سياي وتد خياي قترادياي وسيامجمخة ا

وشبع سياسلتيا الخارجيلة بصلابع السرلانعة والحلخص تللى تلجم إثلارة مخلاوف وغزلب 
قترلادي والدياسلي كلان . ومغ ىشلا اتت خنلا أن وضلع ألسانيلا اإلالجول األوروبية الك خى 

 .  األلسانيةالقات اليسشية التي أثخت في ش يعة و  ل الع ،تامالي مغ العػامل

مللغ العػامللل التللي  ،وىللػ العامللل الثللاني ،أمللا وضللع اللليسغ اإلقترللادي والدياسللي
 ،فقللج ضللل اللليسغ متخلفللاي فللي أوضللاتو الجاخليللة ،األلسانيللة    سللت العالقللات اليسشيللة 

ده وخجماتلللللو الرلللللحية قترلللللا، أو فلللللي اسلللللػاءي فلللللي  ي لللللل الجوللللللة وأجيدتيلللللا ووضائفيلللللا

                                                           
 1

رفٍف ِٕطٍؽاْ ِرٕالٙاْ ٍٚٔث١اْ، ٠ؽراظاْ إٌٝ ِى٠ك ِٓ اٌعٙمك ٌرؽك٠مك ِؼا١ّٔٙما، فمٟ إٚمان اٌىِماْ اٌرمكَ ٚاٌ  -
ٚاٌّىمماْ، أٞ فممٟ إٚممان ِعرّممغ تؼ١ٕممٗ ِٚهؼٍممح ذان٠ف١ممح ِؽممكقج، ٠ؼ١ّممٙا لٌممه اٌّعرّممغ، ل١اٌمماً تّعرّؼمماخ أـممهٜ 

 ِٚهاؼً ذان٠ف١ح أـهٜ.
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 ،فقلللج ضللللت  خكلللة الدلللػق ضللل يفة .وللللع تشذلللح سلللػق تجاريلللة نذلللصة  .والتعليسيلللة...إل
ملللللع غيلللللاب ال شلللللػك وصلللللعػبة  ،وأوضلللللاع العسللللللة سللللليئة ،وا تياجلللللات الشلللللاس محلللللجودة

وللع تلخج  .بدل ب  لجة الفقلخ ،السعامالت السالية وضعف القجرة الذلخائية للجى السلػاششيغ
يا الخئيدي ىػ الح ػملة وكان شخف .سػى تجارة الدالح ،رواجاي ملحػضاي  ،في ىحه الفتخة

، ومح ػمة متجاداي ألوضاتو الجاخلية الستخلفةة. وكانت تالقات اليسغ الخارجية االيسشي
 بدياسة اإلمام، الستدسة بلاإلنيالق والحلحر، ملغ نا يلة، وبلالخػف ملغ مصلامع جيخانلو،

 .إوغ سعػد( وفي الجشػب )وخيصانيا(في الذسال )

تحثيخاي مبا لخاي فلي  ،الخػف مغ مصامع الجػاركسا أثخ  ،وقج أثخ اإلنيالق والححر
تتلخاف دوللي انتلداع ا فقج سعى ب ل جيجه إللى  .شخيقة تعامل اإلمام مع القػى الخارجية

بح سللو وباسللتقالل مسلكتللو تلللغ شخيللق تقللج معاىللجات صلللجاقة وتجللارة مللع ىللحه الجوللللة 
 وتلظ.

جلللللاري سللللليل التشلللللافذ اللللللجولي وتدلللللاوق اللللللجول األوروبيلللللة إللللللى ملللللج نفػذىلللللا التو 
سللللليل لإلملللللام يحيلللللى تقلللللج العجيلللللج ملللللغ  ،وىلللللػ العاملللللل الثاللللللث ،والدياسللللي فلللللي الللللليسغ

ف أن تقلج معاىلجة ملع اإلملام سلػ ، فقج ضشت كل دولة مغ الجول الستشافدة .السعاىجات
ولكغ  .متيازاي في الدػق اليسشية تلى مشافدييا افخخيغيعدز مػقفيا التشافدي ويسشحيا ا

 ،باسلتثشاء  رلػل اإلملام تللى م تيلاه ،ي غ ليا أثخ يحكخ ىحه السعاىجات في الػاقع لع
 فدلللختان ملللايفتخ  ساسلللو ،أملللا الجوللللة السػقعلللة معلللو .وىلللػ اإلتتلللخاف بح سلللو واسلللتقاللو

، لع تػقع معو تللى إذ يتجو اإلمام باىتسامو إلى دولة أخخى  .تجاىيا وتزعف م انتيا
 .معاىجة بعج

 .تللحثخاي ال تخصئللو العلليغ ،حه العػاملللاأللسانيللة ويلل  وقللج تللحثخت العالقللات اليسشيللة 
 ،التللللي دارت  للللػل تقللللج معاىللللجة صللللجاقة وتجللللارة ،ءي تلللللى مدللللتػى السفاوضللللاتافدللللػ 
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وخاصلة فلي  ،وماسبقيا ورافقيا وتبعيا مغ مخاسلالت، أو تللى مدلتػى الشذلاو التجلاري 
غ مػاقللف الللجول و خصلليا تلللى ت لليُّ  ا،نلسللذ  للحر وتللخدد ألسانيلل ،مجللال تجللارة األسلللحة

وخاصللللة وخيصانيللللا، وتلللللى تػضلللليح مػقفيللللا  ،ذات السرللللالح فللللي السشصقللللة ،بيللللةاألورو 
ورغللع أن  للحر  .وتحا للياي ألي ردود فعللل سللل ية تجاىيللا ،تجشبللاي ألي التبللاس ،باسللتسخار

م 1933التلي امتلجت ملغ تلام  ،خلالل الفتلخة الشازيلة ،ألسانيا وتخددىا قلج تال ليا تلجريجياي 
مللع ترللاتج درجللة  ،ا الدياسللي الخللارجيم، وتييللخت مػاقفيللا وخصيلل1945و تللى تللام 

 ،رغلع ذللظ ،وتلى رأسليا وخيصانيلا وفخندلا ،التحزم في تالقاتيا بالجول األوروبية األخخى 
 ،كسللا نعتقللج ،تتبللارات ججيللجة. وذلللظ التييللخاي واضللحاي  ،فللإن مػقفيللا تجللاه اللليسغ لللع يتييللخ

ووقػتيللا فلللي  ،خيللةتسثلللت فللي وقلللػع اللليسغ خللارج دائلللخة اإلىتسللام السبا للخ أللسانيلللا اليتل
 وىػ إيصاليا. ،الػقت نفدو داخل دائخة مرالح  ليف ألسانيا األول

م 1927ملغ تلام  ،بذ ل أساسي ،فتخة تستج ،استعخضشاىا وتيصي الػثائق، التي
التي  ،قتراد األلسانيتجاخل وجاية ىحه الفتخة مع فتخة انتعاش اإلم. وت1940و تى تام 

قترللاد األلسللاني نذللاشو ث تللاود اإل يلل م.1929م و تللى تللام1924متللجت مللغ تللام ا
قترلادية ، وخشقتلو األزملة اإلبعج أن كانت الحخب قج دمختلو ،وبحثو تغ أسػاق خارجية

 م.1923التي امتجت مشح نياية الحخب العالسية األولى و تى تام  ،الحادة

وخسالة وجييا  ،األلسانيةالح ػمة ويغ الح ػمتيغ اليسشية و  ،وقج وجأت اإلتراالت
، السار للال فللػن ىشللجن ػرج، وػاسللصة الللجكتػر فللايذ، مللام يحيللى إلللى الللخئيذ األلسللانياإل

فلي خخيلف  ،الحي زار الليسغ ملع زوجتلو ،في الحبذة رئيذ البعثة الجولػماسية األلسانية
ثلع تػاصللت السخاسلالت بعلج  .كسلا تذليخ الػثلائق ،م، لقزاء إجازتو الدشػية1927تام 
رغبلللة الللليسغ فلللي تقلللج معاىلللجة صلللجاقة وتجلللارة ملللع وكلللان محػرىلللا الخئيدلللي ىلللػ  .ذللللظ

 .، وتجم تحسذ ألسانيا لإلستجابة ليحه الخغبةألسانيا
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تجللاه فكللخة تقللج  ،مػقللف وخيصانيللا ألسانيللا سللتصلعت، وبعللج أن اعللج تللخدد شػيلللبو 
ضللت   معاىللجة يسشيللة  رئلليذ البعثللة  ،الللجكتػر فللػن  للتػرر  أي ألسانيللا  ألسانيللة، فػ 

تللللللى أن تجلللللخي  ،بالتفلللللاوض ملللللع مسثلللللل اإلملللللام ،ة فلللللي مرلللللخالجولػماسلللللية األلسانيللللل
بلحن اإلملام ربسلا يفلػض   ولغ    صلجرت،وكانت قج وجرت  .السفاوضات في القاىخة

كسلا صلجرت إيحلاءات  .بلإجخاء السفاوضلات ،الحي كان  يشيا مػجػداي في القاىخة ،زبارة
 ،سع وغ يحيى الػاسعي، ت ج الػاأن يسثل اليسغ في تلظ السفاوضات بحنو يس غ ،أخخى 

مللغ ق للل  ،ولكللغ التحويللجات جللاءت مللغ صللشعاء إلللى وللخليغ .الللحي قللجم إلللى القللاىخة أيزللاي 
وأنيسلا  .بحنو ال زبارة وال الػاسعي يس غ أن ي ل ف بإجخاء مفاوضات سياسية ،  راغب

  .، وأن السفاوضات ال وج أن تتع في صشعاءمػجػدان في القاىخة ألغخاض أخخى 

كلفلللت ألسانيلللا رئللليذ البعثلللة الجولػماسلللية  ،م1930ملللغ تلللام  ،وخيللللوفلللي  للليخ أ
إلجخاء السفاوضلات  ،بالدفخ إلى صشعاء ،الجكتػر وخوفخ ،األلسانية في الحبذة  يشحاك

ضللافة إللللى وثلللائق ، إالسقتللخح ملللغ الجانللب األلسلللاني ،وزودتلللو بسذللخوع السعاىلللجة ،ىشللاك
  .، تتعلق بسػضػع السعاىجةأخخى 

وبا للللخ  ،عاء فللللي نيايللللة  لللليخ يػنيللللػ مللللغ العللللام نفدللللوووصللللل وخوفللللخ إلللللى صللللش
اليسشيلللة  ،بدللل ب تبلللايغ وجيتلللي الشطلللخ ،التلللي وصللللت إللللى شخيلللق مدلللجود ،السفاوضلللات

 ،فيسلللا تزلللسشو ،تزلللسغ ،فقلللج تقلللجم الجانلللب اليسشلللي بسذلللخوع آخلللخ للسعاىلللجة .واأللسانيلللة
دتقل لليسغ كحاوع م ،: اإلتتخاف باإلمامت ألسانيا السػافقة تلييسا، وىسارفز ،نقصتيغ

وخزلللػع رتايلللا كلللل ملللغ اللللجولتيغ للقزلللاء والقلللػانيغ الدلللارية فلللي وللللج الجوللللة  ،السدلللتقل
  .األخخى، في  الة وجػدىع فييا
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شلللب مللغ وزارة الخارجيللة  ،وبعللج مزللي  لليخيغ تلللى وجللػد وخوفللخ فللي صللشعاء
للظ وذ .تصللب مشلو فييلا القلجوم إللى ولخليغ للتذلاور ،مفتػ لة ،األلسانية إرسال وختية إليلو

  .وحريعة إلندحابو مغ السفاوضات

 لللػل سللليخ  ،ضلللسش يا تقخيلللخه ،وقلللج تكػنلللت لجيلللو قشاتلللات ،وغلللادر وخوفلللخ صلللشعاء
 مرلخاي  اإلملام أنو مادام :وىي ، بعج تػدتو.الحي قجمو إلى وزارة الخارجية ،السفاوضات

إنلو ف ،بلالشقصتيغ السلحكػرتيغ والسيسا ،تلى التسدظ بالسذخوع السقجم مغ الجانب اليسشي
ملللللغ الشا يلللللة  ،تلللللجا تلللللغ أن السعاىلللللجة التيسلللللة ليلللللا أصلللللالي  .ال يس لللللغ تقلللللج السعاىلللللجة

ولغ تفيج السعاىلجة  .قترادية سيئةسغ فقيخ وقليل الد ان وأوضاتو اإلفالي .اإلقترادية
 الحي يخيج أن يجتع ويا مػقفو تجاه وخيصانيا. ،سػى اإلمام

وأصلللبحت  ،يلللة األلسانيلللةجيلللاز وزارة الخارج ،فيسلللا بعلللج ،سلللادت ىلللحه القشاتلللاتو 
اسللتسخ ومللع ذلللظ  .تجللاه مػضللػع السعاىللجة ،تسثللل السػقللف الخسللسي للح ػمللة األلسانيللة

يغ سدللللؤولبالكتابللللة مبا للللخة إلللللى ال ،ترللللاالتيسا الخسللللسيةاإلمللللام والقاضللللي راغللللب فللللي ا
مثلل اللجكتػر كلارل  ،وتػسليط بعلس الذخرليات ،غيلخ الخسلسيةباتراالتيسا و  ،األلسان

 .إلقشاتيا باستئشاف السفاوضات ،لجى الح ػمة األلسانية ،فػن فيدسغراثيشذ والجكتػر 
التلي  ،ولل ورغلع مػقلف الذلخكات والسرلانع األلسانيلة ،ولكغ رغع إلحاح الجانب اليسشلي

، م جيللة رغ تيللا فللي تقللج السعاىللجة ،أخللحت تلللح مللغ جان يللا أيزللاي تلللى وزارة الخارجيللة
قترلللاد ، ملللغ مرللللحة لإلأييلللا دلللب ر  ،لسلللا فلللي ذللللظ ،ملللام تلللى ملللع ق لللػل  لللخوو اإل

رغلع ذللظ كللو فقلج ضلل السػقلف الخسلسي  ،األلساني وللشذاو التجاري األلساني في اليسغ
ولكشيللا فللي الػقللت  .ورفزللت الح ػمللة األلسانيللة اسللتئشاف السفاوضللات ،األلسللاني ثاوتللاي 

ملللغ خلللالل رسلللائل  ،نفدلللو  خصلللت تللللى إبقلللاء قشلللػات اإلترلللاالت ملللع الللليسغ مفتػ لللة
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اىلجة بادل اليجايا والتحويج تلى أن السفاوضات الوج وأن ُتدتحنف وأن السعالسجامالت وت
 .الوج وأن ُتعقج في السدتق ل

وليغ ألسانيللا والليسغ فللإن  ،ورغلع تلجم تيللام تالقلات سياسللية رسلسية فللي ىلحه الفتللخة
 .لتدللػيق البزللائع األلسانيللة فللي اللليسغ ،واصلللت جيػدىللا نيللةالذللخكات والسرللانع األلسا

وكلان تللى  .الذخكات مشجوبييا وأقامت مسثلية ليا فلي صلشعاء والحجيلجةوارسلت بعس 
 ،J. Hansen & Söhneرأس ىلحه الذلخكات والسرلانع  لخكة يػسلف ىلاندن وأوالده 

ت وكلللللان محلللللػر نذلللللاو ىلللللحه الذلللللخكا .التللللي مثللللللت  لللللخكات ومرلللللانع ألسانيلللللة تجيلللللجة
 ،مشيلا ديتلخش ،. وقلج ولخزت فلي ىلحا السجلال  خرليات كثيلخةوالسرانع تجارة األسللحة

، تسلللخ وملللغ الجانللب اليسشلللي .مسثلللل مرللانع ملللػزر ،، وزكللي كلللخاممسثللل  لللخكة ىلللاندن 
ألسانيلللة  ،وتشافدلللت الذلللخكات السختلفلللة .، وكسلللخائيل صللل يخي سلللليسان السدجلللاجي وأوالده

وكلان السذلتخي الخئيدلي ل سللحة ىلػ  .تشافدلاي  لجيجاي  ،في الدػق اليسشيلة ،وغيخ ألسانية
ن ولللجورىع الستلللاجخة يحلللاولػ  ،ل بعلللس أوشلللاء اإلملللام إللللى الدلللػق نلللد . و الح ػملللة اليسشيلللة

 .بالدالح أيزاي 

التللي  ،تلللظ الرللفقة ،التللي تللع اإلتفللاق تلييللا ،وكانللت مللغ أوللخز صللفقات الدللالح
وىي  .مثل الصخف األلساني فييا ىخمغ كخنذ والصخف اليسشي تسخ سليسان السدجاجي

تػريج خسدة آالف وشجتية مػزر  ، وتزسشت1937التي تع اإلتفاق تلييا تام  ،الرفقة
بلحن ىلحه  أولجت بعلس الكتابلات،وقج  .مع مدتلدماتيا، إضافة إلى خسدة مالييغ شلقة

تلللجم  ،ملللغ خلللالل الػثلللائق ،وىلللػ أملللخ اتزلللح لشلللا .األسللللحة قلللج وردت فعلللالي إللللى الللليسغ
واملللت ت ملفلللات وزارة الخارجيلللة األلسانيلللة بالخسلللائل  ،الرلللفقة تللللظفقلللج فذللللت  .صلللحتو

والتلللي تؤكلللج بلللحن الرلللفقة للللع تشفلللح، وأن الللليسغ للللع  ،الستعلقلللة ويلللا ،ريخ والسلللحكخاتوالتقلللا
، م( وال في األتلػام التاليلة للو1937يحرل تلى أسلحة مغ ألسانيا في العام السحكػر )
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. فقللج سللافخ أ سللج تسللخ السدجللاجي 1، الللحي تشتيللي تشللج ىللحه الجراسللةم1940 تللى تللام 
وىشللاك فللي ألسانيللا فللػجئ السدجللاجي  .م اإلتفاتيللةبعللج إوللخا ،مللع ىللخمغ كللخنذ إلللى ألسانيللا

بد ب تجني  ،سسيا، التي وقعيا كخنذ بابحن  خكة أوجدت ميشد تخفس تشفيح اإلتفاتية
لتشفيلللح  ،كسلللا رفزلللت الح ػملللة األلسانيلللة تقلللجيع دتلللع ملللالي .اللللحي وافلللق تليلللو ،الدلللعخ
 .ىللحه الرللفقةوذلللظ ألن ندللبة الللجتع السقللخرة تقللل كثيللخاي تسللا ىللػ مصلللػب فللي  .الرللفقة

ن كلخنذ قلج اتفلق ملع وكلا .% مغ مجسل القيسلة25فالح ػمة تقجم دتساي  جه األقرى 
فلي  ليغ  .سلتخليشيةشجتية الػا لجة بس للغ سلتة جشييلات اتلى أن ي يع ال  الجانب اليسشي،

تتجللاوز  وىللحا يعشللي أن ندللبة الللجتع السصلللػبأن ثسشيللا ىللػ  للػالي أ للج تذللخ جشييللاي. 
 .األلسانية لحي يس غ أن تقجمو الح ػمةا ،ب ثيخ الحج األقرى

ولحليا فلي  ،بعلج جيلػد غيلخ مػفقلة ،وتاد أ سج تسخ السدجلاجي خائبلاي إللى الليسغ
 ،وضل ىلػ وواللجه يخاسلالن ػل تلى كسية الدالح الستفق تلييا.مغ أجل الحر ،ألسانيا

ن لعليسللا يتللجخال ،رئلليذ الللػزراء األلسللاني أدولللف ىتلللخ ووزيللخ الخارجيللة ،مللغ الحجيللجة
 .. ولكغ اتراالتيسا لع تثسخ  يئاي لتشفيح الرفقة

ترلللللاالتو بالذلللللخكات ، فقلللللج اسلللللتسخ السدجلللللاجي فلللللي االرلللللفقة تللللللظورغلللللع فذلللللل 
سلتعجاد ىلحه . ولكلغ رغلع التػريج أسلحة وتجييدات تد خية مختلفة ،والسرانع األلسانية
وامتشعلت  ،فقج مشعت الح ػمة األلسانية ترلجيخ أسللحة إللى الليسغ ،الذخكات والسرانع

ملللغ تللللظ التلللي للللع تعلللج ُتدلللتخجم فلللي الجلللير  ، تلللى تلللغ ويلللع الللليسغ أسللللحة مدلللتعسلة
فللي وجايللة الحللخب العالسيللة الثانيللة. والنجللج  ،أو مسللا غشستللو ألسانيللا فللي وػلشللجا ،األلسللاني

 ،إال  فيسا أ خنا إليو سلابقاي  ،رغع الدياسة الخارجية الججيجة أللسانيا ،تفديخاي ليحا السػقف
. فقللج ركللدت ألسانيللا للليسغ لللع ي للغ يقللع ضللسغ دائللخة اإلىتسللام األلسللاني السبا للخوىللػ أن ا

                                                           
1

 َ.1937لثً ػاَ  ٟ ت١ؼد فٟ ا١ٌّٓ ذهظغ إٌٝ ِااٌٛشائك إٌٝ أْ األٌٍؽح األٌّا١ٔح اٌرظ١ّغ  ذ١ّه   -
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اللحي اتت لخه الحلدب الشلازي السجلال  ،تللى اإلشلار األوروبلي ،في ذللظ الحليغ ،ىتسامياا 
وىلي الحليلف الخئيدلي  ،الحيػي أللسانيا. كسا أن وقػع اليسغ ضسغ مجلال نفلػذ إيصاليلا

تحللخص تلللى تللجم مدا سللة  ليفيللا فللي  ،جقللكسللا نعت ،قللج جعللل ألسانيللا ، يشللحاك ،أللسانيللا
ولعل ىحا التفديخ يداتجنا تلى فيع السػقف األلساني الخسسي مغ اليسغ  .مشصقة نفػذه

 .، خالل الفتخة الشازيةوخمتو

تراالت ، كانت ىشاك اذات الص يعة الدياسية والتجارية ،وفي مػازاة اإلتراالت
وتدويللج اللليسغ بخ يللخ  ،إتحللاد ال خيللج العللالسي تتعلللق بانزللسام اللليسغ إلللى ،مللغ نللػع آخللخ

وكللحا بصباتللة شػابللع  ،يدللاتج فللي إنذللاء الخللجمات ال خيجيللة الحجيثللة فللي اللليسغ ،ألسللاني
 .اللجكتػر كلارل راثيللشذ ،بذلل ل رئيدلي ،وقللج نيلس ويلحه السيلام .وخيلج يسشيلة فلي ألسانيلا

ق انزلسام الليسغ إللى .ن وتحقلوساتجتو في ذلظ وزارة الخارجية ووزارة ال خيلج األلسلانيتي
 ،سلشظ آيلدن  ،كسلا قلجم إللى صلشعاء مدتذلار ال خيلج .م1930تلام  ،تحاد ال خيج العالسيا

 .، بسصبعة الجولة األلسانية في وخليغوتست شباتة شػابع ال خيج مخاراي 

الشذلاو  والسليسا ،جش لي فلي الليسغ، اىتست ألسانيا وتتبلع الشذلاو األوتجا تغ ذلظ
فزلللست  ت بعالقلللة الللليسغ بال للللجان العخبيلللة.كسلللا اىتسللل .يصلللاليال خيصلللاني والخوسلللي واإل

وتلللغ األشبلللاء السرلللخييغ  ،اليسشيللة  الػثللائق معلػملللات متشلللاثخة تللغ الحلللخب الدلللعػدية 
، الستعلقللة واإلترللاالت العخبيللة ،لسعالجللة اإلمللام ،الللحيغ  زللخوا إلللى اللليسغ ،والعللخاقييغ

 .إل بإقامة اتحاد تخبي ...
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 (1السلحق رقع )
م.1937صػررة اإلمام يحي، وخيذة كارل راثيشذ، تام   

 
 (2السلحق رقع )
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 (ه1345اإلمام يحي إلى الخئيذ األلساني، فػن ىشجن ػرج ) مغ رسالة
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 (3السلحق رقع )
 م(1928إلى القاضي   راغب ) وزيخ الخارجية األلساني مغ رسالة
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 (4السلحق رقع )
 األلسانية   اليسشية، السقجم مغ الصخف األلسانيمذخوع السعاىجة 
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 (5السلحق رقع )
السفاوضات مع اليسغ،  التفػيس الخسسي للدفيخ األلساني فػن  تػرر، بإجخاء

 مغ أجل تقج معاىجة صجاقة وتجارة ويغ ألسانيا واليسغ
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 (6السلحق رقع )
 (1929)وزيخ الخارجية األلساني إلى القاضي   راغب  مغ رسالة
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 (7السلحق رقع )

 (1930وزيخ الخارجية األلساني إلى القاضي راغب ) مغ رسالة
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 (8السلحق رقع )
 م(1930الخئيذ األلساني فػن ىشجن ػرج إلى اإلمام يحي ) مغ رسالة
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 (9السلحق رقع )
مذخوع السعاىجة اليسشية   األلسانية: السذخوع اليسشي في يدار الرفحة، 

 .ساني في يسيغ الرفحةوالسذخوع األل
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 (10السلحق رقع )
ذفخة، بعثيا الجكتػر وخوفخ مغ صشعاء إلى وزارة الخارجية الرفحة األولى مغ رسالة م

 م(1930) األلسانية
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 (11السلحق رقع )
 (م1932الخئيذ األلساني فػن ىشجن ػرج إلى اإلمام يحي ) مغ رسالة
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 (12السلحق رقع )
 م(1932لخارجية األلساني إلى اإلمام يحي )وزيخ ا مغ رسالة
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 (13السلحق )
 (م1932ه / 1351اإلمام يحي إلى وزيخ الخارجية األلساني ) مغ رسالة

 



 العالقات اليمنية األلمانية

359 

 

 
 



 العالقات اليمنية األلمانية

360 

 

 

 (14السلحق رقع )
 م(1930ه / 1349في ) إسخائيل ص يخي إلى فخي فيخ )وخوفخ( مغ رسالة
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 (15السلحق رقع )
، تلى ، وقع تلييا ىخمغ كخنذانيةنز االتفاتية الخاصة وتػريج أسلحة ألس

 م(1937)   ل تعيج
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 (16السلحق رقع )
/  1355اإلمام يحي إلى تسخ سليسان السدجاجي،  ػل  خاء أسلحة ) مغ رسالة

 م(.1936
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 (17السلحق رقع )
 (م1936ه / 1355دتػة اإلمام يحي السػجية إلى ىخمغ كخنذ )
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 (18السلحق رقع )
 ،  تحت تشػا )تقخيخ تام(م(1937ليخمغ كخنذ ) يادة الستخجع، السخافق 
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 (19السلحق رقع )
 لستخجع، ملحقة بالذيادة الدابقةل أخخى   يادة
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 (20السلحق )
 (م1929إلى اتحاد ال خيج العالسي ) ة مغ الصلب السقجم النزسام اليسغندخ
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 (21السلحق رقع )
 م(1932إسخائيل ص يخي إلى الجكتػر وخوفخ ) مغ رسالة
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 (22السلحق رقع )
 م(1930نسػذج مغ رسائل القاضي   راغب )
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 (23السلحق رقع )
 م(1937ووالجه ) نسػذج مغ رسائل أ سج تسخ سليسان السدجاجي
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  ،الؾثائق التي وردت في البحثثبت 
 .مختبة بحدب تؾاريخيا

 
1) 1 

الخارجية تقخيخ مغ السؤسدة اإلقترادية األلسانية إلى وزارة    :م1925 /4/7
 .األلسانية،  ػل الشذاو اإليصالي في اليسغ

رسالة مغ الدفارة األلسانية في روما إلى وزارة الخارجية   :م9/19/1926  (2
 .  اإليصالية ػل السعاىجة اليسشية  ،األلسانية

   ه29/7/1345  (3
    :م(1927)

 ،رسالة مجاملة مغ اإلمام يحيى إلى الخئيذ األلساني
 .ن ػرجالسار ال فػن ىشج

رسالة مغ الدفارة األلسانية في روما إلى وزارة الخارجية   :م1/7/1927  (4
 . ػل إرسال اإلمام بعثة دراسية إلى إيصاليا ،األلسانية

  ه13/1/1347  (5
  :م(1928)

 ػل  ،رسالة مغ اإلمام يحيى إلى الجكتػر كارل راثيشذ
 .مػضػع ال خيج والعالقات مع ألسانيا

 ػل  ،ة مغ   راغب إلى وزيخ الخارجية األلسانيرسال  :م11/3/1928  (6
 .(افلةالكاتبةو ػل اليجية السخسلة مغ الػزيخ ) ،السعاىجة

البعثة الجولػماسية األلسانية  رئيذرسالة مغ   راغب إلى   :م11/3/1928  (7
 (افلة الكاتبةفي الحبذة )الجكتػر فايذ(،  ػل اليجية )
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ة مجيشة ىام ػرج في وخليغ إلى وزارة رسالة مغ مسثلي :م14/4/1928  (8
السػجية إلى وزيخ  ،خسالة   راغبل اي الخارجية، ترجيخ 

  .الخارجية

 ػل  ،قتراد األلسانية إلى وزارة الخارجيةرسالة مغ وزارة اإل   :م26/5/1928  (9
 .اإليصالية  السعاىجة اليسشية 

الدفارة األلسانية في رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى   :م22/6/1928  (19
 اإليصالية .   ػل السعاىجة اليسشية  ،روما

 ،رسالة الدفارة األلسانية في روما إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م4/7/1928  (11
 .اإليصالية   ػل السعاىجة اليسشية 

 ػل مػضػع  ،محكخة داخلية )في وزارة الخارجية األلسانية(  :م39/7/1928  (12
 .  األلسانيةة السعاىجة اليسشي

 ػل مػضػع  ،رسالة مغ   راغب إلى الجكتػر راثيشذ  :م1/9/1928  (13
 ال خيج.

 ػل  ،رسالة مغ   راغب إلى اإلدارة الدياسية الدػيدخية  :م1/9/1928  (14
 .مػضػع ال خيج

تحاد ال خيج  راغب إلى مجيخ الس تب الجولي الرسالة مغ    :م1/9/1928  (15
 .تحادام اليسغ إلى اإل،  ػل انزسالعالسي

 ػل السداواة  ،رسالة مغ اإلمام إلى األميخ   يب أرسالن ه19/3/1347  (16
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 .اليسغ ويغ أتباع السحاىب الجيشيةفي   :م(1928)

 ػل مػضػع ال خيج  ،رسالة مغ   راغب إلى الجكتػر راثيشذ  :م5/9/1928  (17
 .  ال خيصانيةوالعالقات اليسشية 

 ،مغ الجكتػر راثيشذ إلى اإلدارة الدياسية الدػيدخيةرسالة  :م29/9/1928  (18
 . ػل مػضػع ال خيج

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارة األلسانية في   :19/11/1928  (19
لسانية ومػقف األ   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،لشجن

 .وخيصانيا مغ اليسغ

ل مػضػع السعاىجة  ػ  ،ي لشجنوختية مغ الدفارة األلسانية ف   :م23/1/1928  (29
 .ومػقف وخيصانيا

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية إلى الدفارة األلسانية في روما  م:39/11/1928  (21
  .اإليصالية  السعاىجة اليسشية 

رسالة مغ الدفارة األلسانية في روما إلى وزارة الخارجية   :م12/12/1928  (22
 .يصالية  اإل ػل السعاىجة اليسشية  ،األلسانية

قتراد األلسانية إلى وزارة الخارجية رسالة مغ وزارة اإل  :م19/12/1928  (23
 .  اإليصالية ػل السعاىجة اليسشية  ،األلسانية

رسالة مغ وزارة الخارجية ال خيصانية إلى الدفارة األلسانية في   :م29/12/1928  (24
 .،  ػل مػقف وخيصانيا مغ اليسغلشجن
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 ػل السعاىجة  ،خ خ نذختو جخيجة وخليغ اليػميةقراصة مغ   :م19/1/1929  (25
ة والتػتخ القائع ويغ اإلمام وبخيصانيا ورغبة الدػفييتي  اليسشية 

 اليسغ في  خاء أسلحة مغ إيصاليا.

، كيجية  ػل تجييد أفالم ُصػ رت في صشعاء ،رسالة داخلية  :م15/1/1929  (26
 .لإلمام

أللسانية إلى البعثة الدياسية رسالة مغ وزارة الخارجية ا  :م16/1/1929  (27
 ػل مانذختو جخيجة وخليغ اليػمية تغ  ،األلسانية في القاىخة

 .ةالدػفييتي  السعاىجة اليسشية 

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارة األلسانية في   :م17/1/1929  (28
 ػل مانذختو جخيجة وخليغ اليػمية تغ السعاىج  ،مػس ػ
 .ةييتيالدػف  اليسشية 

وختية مغ الدفارة األلسانية في مػس ػ إلى وزارة الخارجية   :م23/1/1929  (29
 .ةالدػفييتي   ل السعاىجة اليسشية  ،األلسانية

 ،رسالة مغ اإلدارة الدياسية الدػيدخية إلى الجكتػر راثيشذ  :م26/1/1929  (39
  ػل مػضػع ال خيج.

أنقخة )تخكيا( إلى وزارة رسالة مغ الدفارة األلسانية في   :م26/1/1929  (31
 .  التخكية ػل العالقات اليسشية  ،الخارجية األلسانية

 ػل السعاىجة اليسشية  ،ةالدػفييتيبعس مانذخ في الرحافة   :م27/1/1929  (32
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 .ةالدػفييتي  

 ػل األوضاع في اليسغ ونذاو القػى  ،تقخيخ اليازجي  :م28/1/1929  (33
 األجش ية.

 ي إلى وزارة عثة الجولػماسية في القاىخة لتقخيخ الياز ترجيخ الب  :م28/1/1929  (34
 .الخارجية األلسانية

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الدياسية   :م39/1/1929  (35
 .ةالدػفييتي   ػل السعاىجة اليسشية  ،األلسانية في القاىخة

اليسشية  ة  ػل السعاىجةالدػفييتيبعس مانذختو الرحافة   :م39/1/1929  (36
 .ةالدػفييتي

تعسيع مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارات األلسانية في   :م39/1/1929  (37
 .ةالدػفييتي   ػل السعاىجة اليسشية  ،لشجن وروما وأديذ أبابا

 ػل السعاىجة  ،مقال ُنذخ في صحيفة أنباء الذخق في وخليغ  :م31/1/1929  (38
 .  األلسانيةاليسشية 

 يخأواخخ يشا  (39
  :م1929

 ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى اإلدارة الدياسية الدػيدخية
  ػل مػضػع ال خيج.

 ػل مػضػع ال خيج  ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى   راغب  :م1/2/1929  (49
 وافثار.

رسالة مغ الدفارة األلسانية في مػس ػ إلى وزارة الخارجية   :م2/2/1929  (41



 العالقات اليمنية األلمانية

378 

 

 .ةالدػفييتي  سعاىجة اليسشية  ػل مػضػع ال ،األلسانية

تعسيع مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارات األلسانية في   :م6/2/1929  (42
   ػل العالقات اليسشية  ،لشجن وروما والقاىخة وأديذ أبابا

 .التخكية

رسالة مغ الدفارة األلسانية في لشجن إلى وزارة الخارجية   :م12/2/1929  (43
 ال خيصانية . –قات اليسشية  ػل العال ،األلسانية

رسالة مغ الدفارة األلسانية في لشجن إلى وزارة الخارجية   :م12/2/1929  (44
 .  الدعػدية ػل العالقات ال خيصانية  ،األالسانية

ػع األفالم السخررة كيجية  ػل مػض ،محكخة داخلية  :م26/2/1929  (45
 .لإلمام

 .  األلسانيةعاىجة اليسشية  ػل مػضػع الس ،محكخة داخلية  :م28/2/1929  (46

 – ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،محكخة داخلية أخخى   :م28/2/1929  (47
 .األلسانية

 .  األلسانيةتغ العالقات اليسشية  ،تقخيخ داخلي  :م4/3/1929  (48

،  ػل مػضػع رسالة مغ اإلمام يحيى إلى الجكتػر راثيشذ  :م4/3/1929  (49
 .ال خيج

كيجية  ػل مػضػع األفالم السخررة  ،خليةمحكخة دا  :م4/3/1929  (59
 .لإلمام



 العالقات اليمنية األلمانية

379 

 

،  ػل مػضػع رسالة مغ   راغب إلى الجكتػر راثيشذ  :م5/3/1929  (51
 .ال خي 

،  ػل مػضػع رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى   راغب  :م6/3/1929  (52
 .ال خيج

 ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى اإلدارة الدياسية الدػيدخية  :م7/3/1929  (53
 . ػل مػضػع ال خيج

 ػل مػضػع األفالم السخررة كيجية  ،محكخة داخلية  :م7/3/1929  (54
 لإلمام.

ػع األفالم السخررة كيجية  ػل مػض ،محكخة داخلية  :م14/3/1929  (55
 .لإلمام

رسالة مغ الدفارة األلسانية في مػس ػ إلى وزارة الخارجية   :م22/3/1929  (56
 .ةالدػفييتي   ة ػل السعاىجة اليسشي ،األلسانية

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م5/4/1929  (57
 .  السرخية ػل العالقات اليسشية  ،الخارجية األلسانية

 .  األلسانيةتقخيخ داخلي  ػل مػضػع السعاىجة اليسشية   :م19/4/1929  (58

 ػل  ،إلى الجكتػر راثيشذ رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية  :م19/4/1929  (59
 .األلسانية  مػضػع السعاىجة 
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 ػل  ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م1/4/1929  (69
 .  األلسانيةمػضػتي ال خيج والسعاىجة اليسشية 

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م26/4/1929  (61
 الحجازية.   ػل السعاىجة األلسانية  ،لسانيةالخارجية األ

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ  :م39/4/1929  (62
 .  األلسانيةمػضػتي ال خيج والسعاىجة اليسشية 

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الص يب َواِليْ   :م4/5/1929  (63
 يجية لإلمام.مػضػع األفالم السخررة ك

 ػل  ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م5/5/1929  (64
 .مػضػع ال خيج

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر فايذ  :م8/5/1929  (65
 .ػع األفالم السخررة كيجية لإلماممػض

 ػل  ،الص يب والي رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى  :م8/5/1929  (66
 .ػع األفالم السخررة كيجية لإلماممػض

السقجم إلنزسام اليسغ إلى إتحاد ال خيج  ،نز الصلب الخسسي  :م13/5/1929  (67
 العالسي.

،  ػل مػضػع رسالة إلى الجكتػر راثيشذ إلى   راغب  :م15/5/1929  (68
 .ال خيج
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 ػل  ،لخارجية األلسانيةرسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة ا  :م15/5/1929  (69
 .مػضػع ال خيج

مدتقى مغ  جيث  ، ػل األوضاع في اليسغ ،تقخيخ داخلي  :م21/5/1929  (79
 .لساني ىيشيذغالصيار األ

،  ػل رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى وزارة ال خيج  :م23/5/1929  (71
 .مػضػع ال خيج

 ػل  ،قترادية إلى وزارة اإلالخارجية األلسانرسالة مغ وزارة   :م25/5/1929  (72
 العالقات التجارية مع اليسغ 

 .اليسشية   ػل العالقات األلسانية ،تقخيخ داخلي   :م28/5/1929  (73

 ػل  ،رسالة مغ وزارة ال خيج األلسانية إلى وزارة الخارجية  :م29/5/1929  (74
 .مػضػع ال خيج

سانية في وخن رسالة مغ وزارة الخارجية إلى الدفارة األل  :م1/6/1929  (75
  ػل مػضػع ال خيج. ،)سػيدخا(

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى   راغب )السدػدة   :م4/6/1929  (76
 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  (،األلسانية

 ،رسالة وزارة الخارجية األلسانية إلى   راغب )الشز العخبي(  :م4/6/1929  (77
 .  األلسانيةاليسشية   ػل مػضػع السعاىجة
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 .  األلسانية ػل العالقات اليسشية  ،تقخيخ داخلي  :م4/6/1929  (78

لجولػماسية األلسانية في رسالة مغ وزارة األلسانية إلى البعثة ا  :م4/6/1929  (79
 .القاىخة، مخفقة بالخسالة السػجية إلى   راغب

ة وػ سيل في رسالة مغ مرشع يػنكخس للصائخات إلى  خك  :م5/6/1929  (89
 . ػل التجارة مع اليسغ ،القاىخة

 ه13/6/1348  (81
  :م(1929)

 ػل مػضػع   ،رسالة مغ اإلمام يحيى إلى   زبارة
 .  األلسانيةالسعاىجة اليسشية 

رسالة مغ الدفارة األلسانية في وخن إلى وزارة الخارجية   :م13/6/1929  (82
 .،  ػل مػضػع ال خيجاأللسانية

رسالة مغ البعثة الجولػماسية في القاىخة إلى وزارة الخارجية   :م21/6/1929  (83
 .  األلسانية ػل العالقات الدياسية اليسشية  ،األلسانية

،  ػل رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م21/6/1929  (84
 .مػضػع ال خيج

 ػل  ،ر راثيشذرسالة لػزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػ   :م29/6/1929  (85
 .مػضػع ال خيج

 ػل  ،رسالة مغ مصبعة الجولة في وخليغ إلى الجكتػر راثيشذ  :م1929يػنيػ   (86
 شػابع ال خيج.
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رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية   :م6/7/1929  (87
   ػل مػضػع السعاىجة اليسيشة  ،األلسانية في القاىخة

 .األلسانية

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارة األلسانية في   :م6/7/1929  (88
 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،لشجن

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الػزارة السالية  :م6/7/1929  (89
 .  األلسانيةمػضػع السعاىجة اليسشية 

ائخات إلى وزارة الخارجية رسالة مغ مرشع يػنكخس للص  :م8/7/1929  (99
 .،  ػل العالقات التجارية مع اليسغاأللسانية

ػل   ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م9/7/1929  (91
 .تحجيج مػتج  زػره إلى الػزارة

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ  :م9/7/1929  (92
 .الػزارة مػتج  زػره إلى

 ػل  ،رسالة مغ وزارة السالية األلسانية إلى وزارة الخارجية  :م19/7/1929  (93
 .  األلسانية مػضػع السعاىجة اليسشية

رسالة مغ  خكة وػ سغ في القاىخة إلى مرشع يػنكخس   :م14/7/1929  (94
 .،  ػل العالقات التجارية مع اليسغللصائخات

ولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة رسالة مغ البعثة الج  :م25/7/1929  (95
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   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،الخارجية األلسانية
 .األلسانية

 ػل  ،رسالة مغ   راغب إلى وزيخ الخارجية األلساني  :م39/7/1929  (96
 األلسانية.  مػضػع السعاىجة اليسشية 

 ػل السعاىجة  ،رسالة مغ   راغب إلى الجكتػر راثيشذ  :م39/7/1929  (97
 ,األلسانية  اليسشية 

، مقجمة مغ مصبعة قائسة بذخوو وأنػاع شباتة شػابع ال خيج  :م1929يػليػ   (98
 .الجولة في وخليغ

،  ػل مػضػع رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى   راغب  :م1929يػليػ   (99
 .ال خيج

 ه23/2/1358  (199
  :م(1929)

 ػل  ،الدػيدخيةإلمام يحيى إلى اإلدارة الدياسية رسالة ا
 .مػضػع ال خيج

 لى البعثة الجولػماسية األلسانيةرسالة وزارة الخارجية األلسانية إ  :م14/8/1929  (191
 األلسانية.   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،في القاىخة

 األلسانية ، باللية األلسانية  -نز مذخوع السعاىجة اليسشية   :م1929أغدصذ  (192

 .، باللية العخبية  األلسانيةوع السعاىجة اليسشيةنز مذخ     :م1929أغدصذ  (193

في  ،، تخجسة ألسانية نذختةالدػفييتي  نز السعاىجة اليسشية    :م1929أغدصذ  (194
 .جخيجة صجى اإلسالم في وخليغ
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رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى اإلدارة الدياسية الدػيدخية  :م39/8/1929  (195
  ػل مػضػع ال خيج

 ػل  ،مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانيةرسالة   :م39/8/1929  (196
 .  األلسانية مػضػع ال خيج والسعاىجة اليسشية

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ :م9/9/1929  (197
 .األلسانية  مػضػع السعاىجة اليسشية 

لبعثة الجولػماسية رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى ا :م14/9/1929  (198
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،األلسانية في القاىخة

  .األلسانية

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م24/9/1929  (199
    ػل مػضػع السعاىجة اليسشية ،الخارجية األلسانية

 .األلسانية

وزراء خارجية الجول  يدخي إلىرسالة السجلذ اإلتحادي الدػ   :م28/9/1929  (119
 ػل شلب اليسغ  ،تحاد ال خيج العالسياألتزاء في ا

 اإلنزسام إلى اإلتحاد.

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في أديذ أبابا إلى وزارة   :م9/19/1929  (111
 .  الحبذية ػل العالقات اليسشية  ،الخارجية

 ،ة الدػيدخية إلى الجكتػر راثيشذرسالة مغ اإلدارة الدياسي  :م31/19/1929  (112
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  ػل مػضػع ال خيج.

تحاد ال خيج صلب التكسيلي النزسام اليسغ إلى انز ال  :م4/11/1929  (113
 .العالسي

رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى اإلدارة الدياسية الدػيدخية   :م5/11/1929  (114
 . ػل مػضػع ال خيج

 ػل  ،رة الخارجية األلسانيةرسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزا :م5/11/1929  (115
  الفخندية ومػضػع مػضػتي ال خيج والعالقو اليسشية 

 .الذخيف إوخا يع

 ػل مػضعي ال خيج والجتع السالي للجكتػر  ،تقخيخ داخلي  :م8/11/1929  (116
 .راثيشذ

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارة األلسانية في   :م11/11/1929  (117
 ال خيج.  ػل مػضػع ،وخن 

 ػل مػضػتي  ،رسالة مغ   راغب إلى الجكتػر راثيشذ  :م12/11/1929  (118
 .، ومػضػتات أخخى األلسانية    ال خيج والسعاىجة اليسشية

ي القاىخة إلى وزارة رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية ف  :م18/11/1929  (119
 . األلسانية   ػل السعاىجة اليسشية  ،لسانيةالخارجية األ

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م21/11/1929  (129
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،الخارجية األلسانية
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  .األلسانية

 ػل مػضػتي ال خيج والجتع السالي للجكتػر  ،تقخيخ داخلي  :م27/11/1929  (121
 .راثيشذ

  .سالي للجكتػر راثيشذ ػل الجتع ال ،تقخيخ داخلي  :م2/12/1929  (122

،  ػل رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ  :م4/12/1929  (123
 .الجتع السالي لو

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارة األلسانية في   :م5/12/1929  (124
  ػل الذخيف إوخا يع. ،باريذ

ي لشجن إلى وزارة الخارجية رسالة مغ الدفارة األلسانية ف  :م5/12/1929  (125
 .،  ػل الشذاو األجش ي في اليسغاأللسانية

وختية مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في أديذ أبابا  إلى   :م9/12/1929  (126
 قة اليسشية   ػل مػضػتي العال ،وزارة الخارجية األلسانية

 الحبذية.  األلسانية والعالقات اليسشية 

وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية  وختية مغ  :م14/12/1929  (127
   ػل العالقات الدياسية اليسشية  ،األلسانية في القاىخة

 األلسانية.

تعسيع مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارات األلسانية في   :م16/12/1929  (128
 ػل العالقات الدياسية  ،لشجن ومػس ػ وروما وباريذ
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 .اليسشية

، في ر لتو الثانية إلى نز الخصة البحثية للجكتػر راثيشذ  :م16/12/1929  (129
 .اليسغ

 ػل  ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م16/12/1929  (139
 .ومػضػتي ال خيج والذخيف إوخا يع خصة البحث

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى جس ية الصػارو   :م16/12/1929  (131
 . ػل الجتع السالي للجكتػر راثيشذ ،سيةالعل

تعسيع مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارات والقشرليات   :م17/12/1929  (132
بيخن وفيشا ومخسيليا وزيخوخ ... األلسانية في روما وباريذ و 

 األلسانية.  ،  ػل العالقات التجارية اليسشية إل 

، إلى م تب رئيذ الجولة األلسانية الة مغ وزارة الخارجيةرس  :م17/12/1929  (133
 .  األلسانية  ػل مػضػع السعاىجة اليسشية ،األلسانية

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية   :م17/12/1929  (134
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،األلسانية في القاىخة

 األلسانية.

 ػل  ،ة األلساني إلى   راغبرسالة مغ وزيخ الخارجي  :م17/12/1929  (135
 األلسانية.  مػضػع السعاىجة اليسشية 

 ،نز وثيقة تفػيس الح ػمة األلسانية للجكتػر فػن  تػرر  :م23/12/1929  (136
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بإجخاء  ،رئيذ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة
 .مع اليسغالسفاوضات 

إلى جس ية الصػارو  رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية  :م31/12/1929  (137
 . ػل الجتع السالي للجكتػر راثيشذ ،العلسية

رسالة مغ الدفارة األلسانية في باريذ إلى وزارة الخارجية   :م39/1/1939  (138
  ػل مػضػع الذخيف إوخا يع. ،األلسانية

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م39/1/1939  (139
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،انيةالخارجية األلس

 .األلسانية

 ػل  ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م1/2/1939  (149
  األلسانية مػضػتي ال خيج والعالقات التجارية اليسشية 

 .ومػضػتات أخخى 

 ػل مػضػتي  ،رسالة مغ   راغب إلى الجكتػر راثيشذ  م7/2/1939  (141
 .  ال خيصانية والعالقات اليسشيةال خيج 

إلى وزارة الخارجية  العلسيةرسالة مغ جس ية الصػارو   :م7/2/1939  (142
 .،  ػل الجتع السالي للجكتػر راثيشذاأللسانية

 ػل إوخا يع با ا وصالح  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية    :م7/2/1939  (143
 الشجار.
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لى الجكتػر راثيشذ،  ػل مػضػع رسالة مغ   راغب إ  :م7/2/1939  (144
 .األلسانية  السعاىجة اليسشية 

معة العخبية( في القجس تخجسة لخ خ نذختو صحيفة )الجا  :م12/2/1939  (145
 . ػل اليسغ

 ػل الخ خ  ،رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القجس  :م13/2/1939  (146
 .لحي نذختو صحيفة الجامعة العخبيةا

،  ػل رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ  :م18/2/1939  (147
 .الجتع السالي لو

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية   :م18/2/1939  (148
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،األلسانية في القاىخة

 .ػضػتات أخخى األلسانية وم

،  ػل خارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذرسالة مغ وزارة ال  :م25/2/1939  (149
 . ػل مانذختو صحيفة )الجامعة العخبية(و ، الجتع السالي لو

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م27/2/1939  (159
 ػل مػضػتي العالقات التجارية  ،الخارجية األلسانية
 .األلسانية  والسعاىجة اليسشية 

 ػل  ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية :م6/3/1939  (151
 .الجتع السالي لو و ػل مانذختو صحيفة )الجامعة العخبية(
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رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الدفارة األلسانية في   :م8/3/1939  (152
  . ػل مانذختو صحيفة )الجامعة العخبية( ،تخكيا

 ػل  ،ة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانيةرسال  :م19/3/1939  (153
 .  األلسانيةمػضػتي ال خيج والسعاىجة اليسشية 

م يحيى إلى مرشع يػنكخس تخجسة ألسانية لخسالة مغ اإلما :م11/3/1939  (154
 .للصائخات،  ػل العالقة مع السرشع

ذ والعالقات جكتػر راثيش ػل الجتع السالي لل ،تقخيخ داخلي  :م17/3/1939  (155
 .مع اليسغ

تحاد ج األلسانية إلى الس تب الجولي الرسالة مغ وزارة ال خي  :م18/3/1939  (156
 .،  ػل مػضػع ال خيجال خيج العالسي في وخن 

مغ وزارة  ،نز التػصية السسشػ ة لسدتذار ال خيج سشظ آزيغ  :م22/3/1939  (157
 ي.ال خيج األلسانية والس تب الجولي التحاد ال خيج العالس

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ  :م24/3/1939  (158
 .  األلسانية مػضػتي ال خيج والسعاىجة اليسشية

رسالة مغ الس تب الجولي التحاد ال خيج العالسي إلى الجكتػر   :م24/3/1939  (159
  ػل مػضػع ال خيج . ،راثيشذ

ية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية رسالة مغ وزارة الخارج  :م24/3/1939  (169
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،األلسانية في أديذ أبابا
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 .األلسانية

، األلسانية إلى م تب رئيذ الجولة رسالة مغ وزارة الخارجية  :م25/3/1939  (161
 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية 

لجولػماسية انية إلى البعثة ارسالة مغ وزارة الخارجية األلس  :م25/3/1939  (162
  ،  ػل مػضػع السعاىجة اليسشية األلسانية في القاىخة

 .األلسانية

،  ػل رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية   :م27/3/1939  (163
 .مػضػع ال خيج

 رمزان 6  (164
  :م(1939)   ىل1348

ع ،  ػل مػضػ رسالة مغ اإلمام يحيى إلى الجكتػر راثيشذ
 .ال خيج

 ،رسالة مغ ىانذ فػن باسيفتذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م1/4/1939  (165
  ػل رغ تو في الدفخ إلى اليسغ .

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ  :م3/4/1939  (166
 .ال خيج ومػضػع ىانذ فػن باسيفتذ مػضػع

 ة مغ وزارة ال خيج األلسانية والس تب ، السسشػ خ التػصيةترجي  :م4/4/1939  (167
دن، إلى لسدتذار ال خيج سشظ آي ،الجولي التحاد ال خيج العالسي

 .وزارة الخارجية األلسانية

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية   :م9/4/1939  (168
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 .،  ػل مػضػع ال خيجاأللسانية في أديذ أبابا

مغ جس ية الصػارو العلسية إلى وزارة الخارجية  رسالة  :م19/4/1939  (169
 . ػل الجتع السالي للجكتػر راثيشذ ،األلسانية

،  ػل رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م11/4/1939  (179
 .مػضػع ال خيج ومػضػتات أخخى 

 .آيدن الخاص بسدتذار ال خيج سشظ  ،نز تقج العسل  :م11/4/1939  (171

 . ػل الجتع السالي للجكتػر راثيشذ ،محكخة داخلية  :م14/4/1939  (172

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية   :م15/4/1939  (173
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،األلسانية في أديذ أبابا

 .األلسانية

 .راثيشذ ػل الجتع السالي للجكتػر  ،محكخة داخلية  :م24/4/1939  (174

 ػل  رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ،  :م24/4/1939  (175
 .مػضػع ال خيج ومػضػتات أخخى 

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م25/4/1939  (176
   الخارجية األلسانية،  ػل مػضػع السعاىجة اليسشية

 .األلسانية

  ػل مػضػع ال خيج . ،اخليةمحكخة د  :م39/4/1939  (177
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خيج والعالقات التجارية مع  ػل السعاىجة وال  ،تقخيخ داخلي  :م1/5/1939  (178
 .اليسغ

رسالة مغ الدفارة األلسانية في تخكيا إلى وزارة الخارجية   :م3/5/1939  (179
 .ل مانذختو صحيفة الجامعة العخبية ػ  ،األلسانية

اسية األلسانية في أديذ أبابا إلى وزارة وختية مغ البعثة الجولػم  :م13/5/1939  (189
 .  األلسانيةالخارجية،  ػل مػضػع السعاىجة اليسشية 

 ػل  ،رسالة مغ   راغب إلى وزيخ الخارجية األلساني                                                                :م15/5/1939  (181
 .  األلسانيةمػضػع السعاىجة اليسشية 

 . ػل الجتع السالي للجكتػر راثيشذ ،محكخة داخلية  :م17/5/1939  (182

 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،محكخة داخلية  :م24/5/1939  (183

إلى    ،باللية العخبية ،نز رسالة وزيخ الخارجية األلساني  :م26/5/1939  (184
 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،راغب

إلى    ،باللية األلسانية ،نز رسالة وزيخ الخارجية األلساني  :م26/5/1939  (185
 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،راغب

 ػل  ،وختية مغ الجكتػر وخوفخ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م31/5/1939  (186
 .  األلسانيةمػضػع السعاىجة اليسشية 

 ،ة األلسانية إلى ال خوفدػر  تخوتسغرسالة مغ وزارة الخارجي  :م5/6/1939  (187
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 .غتصلب مشو معلػمات تغ األوضاع في اليس

 ،رسالة مغ ال خوفدػر  تخوتسغ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م5/6/1939  (188
 .مػتج لقجومو إلى وزارة الخارجية يصلب تحجيج

إلى اإلمام  ،باللية العخبية ،نز رسالة الخئيذ األلساني  :م5/6/1939  (189
 .األلسانية   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،يىيح

إلى اإلمام  ،باللية األلسانية ،نز رسالة الخئيذ األلساني  :م5/6/1939  (199
 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،يحيى

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر وخوفخ  :م5/6/1939  (191
 .أللسانية  امػضػع السعاىجة اليسشية 

 ػل  ،وختية مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر وخوفخ  :م6/6/1939  (192
 .  األلسانيةمػضػع السعاىجة اليسشية 

 ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى ال خوفدػر  تخوتسغ  :م6/6/1939  (193
 .ل تحجيج مػتج لقجومو إلى الػزارة ػ 

 ػل  ،اثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانيةرسالة مغ الجكتػر ر   :م16/6/1939  (194
 .مػضػع صالح الشجار ومػضػتات أخخى 

وختية مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى  خكة كػري وخاذر في   :م16/6/1939  (195
 . ػل مػضػع ال خيج ،تجن

مدتقى مغ  جيث أدلى بو ال خوفدػر  ،تقخيخ داخلي  :م17/6/1939  (196
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 .غ،  ػل األوضاع في اليس تخوتسغ

تعسيع التقخيخ الجاخلي الداوق إلى الدفارات األلسانية في لشجن   :م17/6/1939  (197
 .ما والقاىخة والقجسومػس ػ ورو 

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ  :م29/6/1939  (198
اليسشية   األلسانية ومػضػتات  مػضػتي ال خيج والسعاىجة

 .أخخى 

 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،قخيخ داخليت  :م29/6/1939  (199

رسالة مغ  خكة كػري وخاذر في تجن إلى وزارة الخارجية   :م23/6/1939  (299
 . ػل الجكتػر وخوفخ ،األلسانية

 ػل  ،رسالة مغ الجكتػر وخوفخ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م12/7/1939  (291
 .  األلسانيةمػضػع السعاىجة اليسشية 

يغ مغ السقتخ  ،األلسانية  نرا مذخوع السعاىجة اليسشية   :م12/7/1939  (292
 .الجان يغ اليسشي واأللساني

نز رسالة الذفخة السخسلة مغ الجكتػر وخوفخ إلى وزارة   :م13/7/1939  (293
األلسانية    ػل السفاوضات اليسشية  ،الخارجية األلسانية

 و ػل األوضاع العامة في اليسغ.

رسالة مغ الدفارة األلسانية في لشجن إلى وزارة الخارجية   :م15/7/1939  (294
 .  ال خيصانيةسشية ي ػل العالقات ال ،األلسانية
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،  ػل رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م22/7/1939  (295
 .مػضػع ال خيج ومػضػتات أخخى 

 .ر راثيشذ ػل الجتع السالي للجكتػ محكخة داخلية   :م25/7/1939  (296

، الحي كتبو مدتذار ال خيج سشظ آيدن في جي ػتي ،نز الدشج  :م28/7/1939  (297
 .مقاول قخض مالي

وختية مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية   :م29/7/1939  (298
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،األلسانية في القاىخة

 .األلسانية

فارة األلسانية في لشجن إلى وزارة الخارجية رسالة مغ الد  :م39/7/1939  (299
 .  ال خيصانيةاأللسانية  ػل العالقات اليسشية 

 ػل  ،وختية مغ الجكتػر وخوفخ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م31/7/1939  (219
 .األلسانية  السفاوضات اليسشية 

وزارة  وختية مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى  :م2/8/1939  (211
 الخارجية األلسانية،  ػل الجكتػر وخوفخ.

 ،رسالة مغ األميخ   يب أرسالن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م5/8/1939  (212
  األلسانية و ػل مػضػتات  ػل السفاوضات اليسشية 

 .أخخى 

وختية مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م6/8/1939  (213
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  ػل الجكتػر وخوفخ. ،لسانيةالخارجية األ

وختية أخخى مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى   :م6/8/1939  (214
  ػل الجكتػر وخوفخ. ،وزارة الخارجية األلسانية

 ػل  ،وختية مغ الجكتػر وخوفخ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م6/8/1939  (215
 .خى   األلسانية ومػضػتات أخالسفاوضات اليسشية 

 ،رسالة مغ القشرلية األلسانية في القجس إلى وزارة الخارجية  :م6/8/1939  (216
 ػل مانذخ في صحيفة )الجامعة العخبية( تغ السفاوضات 

 .  األلسانيةاليسشية 

 ػل مػضػتي ال خيج  ،رسالة مغ   راغب إلى راثيشذ  :م19/8/1939  (217
 األلسانية.  والسعاىجة اليسشية 

 ،رسالة مغ مدتذار ال خيج سشظ آيدن إلى الجكتػر راثيشذ  :م13/8/1939  (218
 . ػل مػضػع ال خيج

 ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى األميخ   يب أرسالن  :م14/8/1939  (219
 .  األلسانية ػل السفاوضات اليسشية 

ترجيخ لخسالتيغ  ،رسالة مغ   راغب إلى الجكتػر وخوفخ  :م15/8/1939  (229
الخئيذ األلساني ووزيخ  اإلمام ومشو إلى مػجيتيغ مغ

 .الخارجية

 ػل مػضػع  ،رسالة مغ اإلمام إلى الخئيذ األلسانيىل 29/3/1349  (221
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 .لسانيةاأل –السعاىجة اليسشية   :م(1939)

 ػل  ،رسالة مغ   راغب إلى وزيخ الخارجية األلساني  :م15/8/1939  (222
 .  األلسانيةمػضػع السعاىجة اليسشية 

، وختية مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر وخوفخ  :م16/8/1939  (223
 .تدتجىيو للعػدة إلى ألسانيا

وختية مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في أديذ أبابا إلى وزارة   :م16/8/1939  (224
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،الخارجية األلسانية

 .األلسانية

عثة الجولػماسية األلسانية في أديذ أبابا إلى وزارة رسالة مغ الب  :م18/8/1939  (225
 .،  ػل مػضػع ال خيجالخارجية األلسانية

غ كيجية نز األمخ وتدليع الجكتػر وخوفخ كسية مغ ال   م1939أغدصذ  (226
 .للخئيذ األلساني وآخخيغ

 ػل  ،وختية مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في أديذ أبابا  :م28/8/1939  (227
 خوفخ.الجكتػر و

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى زوجة مدتذار ال خيج   :م9/9/1939  (228
  ػل تدجيج القخض. ،سشظ آيدن 

األلسانية   تقخيخ الجكتػر وخوفخ  ػل السفاوضات اليسشية   :م11/9/1939  (229
 ومػضػتات أخخى.
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سية رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػما  :م12/9/1939  (239
ترجيخ للػثائق التي اصصح يا  ،األلسانية في أديذ أبابا

 .، للحف  في أر يف البعثةالجكتػر وخوفخ معو إلى صشعاء

 األلسانية . –تقخيخ داخلي  ػل السفاوضات اليسشية   :م15/9/1939  (231

  األلسانية تقخيخ داخلي  ػل مػضػع السعاىجة اليسشية   :م16/9/1939  (232
 .واألوضاع في اليسغ

 .ية ال غ السخسلة مغ اإلمام كيجية ػل كس ،محكخة داخلية  :م17/9/1939  (233

مخفقة وخسالة   راغب السػجية إلى وزيخ  ،محكخة داخلية  :م17/9/1939  (234
 .  األلسانية ػل السعاىجة اليسشية  ،الخارجية األلسانية

،  ػل يةرسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسان  :م18/9/1939  (235
 .مػضػع ال خيج

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى جس ية الصػارو   :م18/9/1939  (236
 . ػل الجتع السالي للجكتػر راثيشذ ،العلسية

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م16/19/1939  (237
 .،  ػل مػضػع ال خيجالخارجية األلسانية

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية   :م24/19/1939  (238
 . ػل مػضػع ال خيج ،نية في القاىخةاأللسا
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 ػل  ،رسالة مغ اسخائيل ص يخي إلى فخي فيخ )لعلو وخوفخ(  :م16/11/1939  (239
 .التجاري، كت ت باللية األلسانية الشذاو

 .ة باللية العخبيةيخي نفديا م تػبرسالة اسخائيل ص   :م16/11/1939  (249

، مغ وزارة الخارجية األلسانية ترجيخ لتقخيخ الجكتػر وخوفخ  :م17/12/1939  (241
 .األلسانية في لشجن وباريذ وروما إلى الدفارات

رسالة مغ الدفارة األلسانية في لشجن إلى وزارة الخارجية   :م18/12/1939  (242
 .  ال خيصانية ػل مػضػع العالقات اليسشية  ،األلسانية

 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،محكخة داخلية  :م22/12/1939  (243

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى وزارة ال خيج  :م23/12/1939  (244
 .مدتذار ال خيج سشظ آيدن في اليسغتسجيج فتخة بقاء 

خيج سشظ رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى مدتذار ال   :م23/12/1939  (245
 .،  ػل تسجيج فتخة بقائو في اليسغآيدن 

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى مدتذار ال خيج سشظ   :م16/1/1931  (246
 .،  ػل تسجيج فتخة بقائة في اليسغآيدن 

ىل 18/11/1349  (247
  :م(1931)

 ػل  ،رسالة مغ اإلمام يحيى إلى وزيخ الخارجية األلساني
 .  األلسانيةيسشية مػضػع ال خيج والسعاىجة ال

رسالة مغ  خكة ج خودر زنف في الي دج إلى وزارة الخارجية   :م17/4/1931  (248
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 .،  ػل العالقات التجارية مع اليسغاأللسانية

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى  خكة ج خودرزنف في   :م29/4/1939  (249
 .،  ػل العالقات التجارية مع اليسغالي دج

،  ػل رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى زميل لو في ىام ػرج  :م13/5/1931  (259
  األلسانية  قترادي في اليسغ والسعاىجة اليسشيةالػضع اإل

 .ومػضػتات أخخى 

   ػل مػضػتي ال خيج والسعاىجة اليسشية  ،محكخة داخلية  :م27/5/1931  (251
 األلسانية واقتخاح إرسال ىجية لإلمام يحيى.

رج إلى وزارة الخارجية في ىام ػ  الذؤون م تب رسالة مغ   :م18/6/1931  (252
، ترجيخ رسالة الجكتػر راثيشذ إلى زميلو الخارجية األلسانية

 في ىام ػرج.

،  ػل العالقات التجارية مع اليسغ ومػضػع تقخيخ داخلي  :م1931يػنيػ   (253
 األلسانية.  السعاىجة اليسشية 

 ػل  ،الخارجية األلسانيةرسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة   :م7/7/1931  (254
  األلسانية ومػضػتات مػضػتي ال خيج والسعاىجة اليسشية 

 .أخخى 

رسالة مغ  خكة ىاندن في ىام ػرج إلى وزارة الخارجية   :م28/7/1931  (255
 ػل العالقات التجارية مع اليسغ ومػضػع  ،األلسانية

 .  األلسانيةالسعاىجة اليسشية 
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سالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى  خكة ىاندن في ر                :م39/7/1931  (256
 ػل العالقات التجارية مع اليسغ ومػضػع  ،ىام ػرج

 .  األلسانيةالسعاىجة اليسشية 

رسالة مغ مرشع جػرج وخالة في ىام ػرج إلى وزارة الخارجية   :م31/7/1931  (257
 ػل العالقات التجارية مع اليسغ ومػضػع  ،األلسانية

 األلسانية.  اليسشية السعاىجة 

 ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى مرشع جػرج وخالة  :م7/8/1931  (258
    ػل العالقات التجارية مع اليسغ ومػضػع السعاىجة

 األلسانية. –اليسشية 

 ػل  ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م16/8/1931  (259
األلسانية ومػضعات   اليسشية  مػضػتي ال خيج والسعاىجة

 .أخخى 

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر راثيشذ  :م8/9/1931  (269
 .  األلسانية ومػضػتات أخخى مػضػع السعاىجة اليسشية 

 ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى مجلذ مجيشة ىام ػرج  :م15/9/1931  (261
ليسغ ومػضػع السعاىجة اليسشية  ػل العالقات التجارية مع ا

 .  األلسانية ومػضػتات أخخى 

ػضػتات األلسانية وم   ػل السعاىجة اليسشية  ،تقخيخ داخلي  :م22/9/1931  (262
 .أخخى 
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 ،رسالة مغ الجكتػر فػن فيدسغ إلى وزارة الخارجية األلسانية :م4/19/1931  (263
 .  األلسانية  ػل مػضػع السعاىجة اليسشية

 ىل24/3/1359  (264
   :م(1931)

 ػل  ،رسالة مغ اإلمام يحيى إلى الجكتػر فػن فيدسغ
 .  األلسانيةمػضػع السعاىجة اليسشية 

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية   :م25/12/1931  (265
   ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،األلسانية في ىاج ويػلشجا

 .اليػلشجية

البعثة الجولػماسية األلسانية في ىاج إلى وزارة الخارجية رسالة   :م14/1/1923  (266
 .  اليػلشجية ػل السعاىجة اليسشية  ،األلسانية

،  ػل رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م8/6/1932  (267
 .العالقات التجارية مع اليسغ

عخيف تػصية وت ،رسالة مغ الجكتػر وخوفخ إلى   راغب  :م9/6/1932  (268
 .سثل  خكة ىاندن في اليسغ )ديتخش(بس

رسالة مغ القشرلية األلسانية في بيجاد إلى وزارة الخارجية   :م2/7/1932  (269
  ػل خ خ نذختو صحيفة )اإلخاء الػششي( تغ ،األلسانية

 .تقج معاىجة ويغ اليسغ وبخيصانيا

 ،مام يحيىإلى اإل ،باللية العخبية ،رسالة مغ الخئيذ األلساني  :م25/7/1932  (279
 .  األلسانية ػل مػضػع السعاىجة اليسشية 
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،  ػل خارجية األلساني إلى اإلمام يحيىرسالة مغ وزيخ ال  :م39/7/1932  (271
األلسانية )الشز   مػضػتي ال خيج والسعاىجة اليسشية 

 األلساني(.

إلى اإلمام يحيى )الشز  رسالة مغ وزيخ الخارجية األلساني  :م39/7/1932  (272
 .العخبي(

رسالة مغ إسخائيل ص يخي إلى صا ب السعالي )لعلو   :م2/8/1932  (273
 .ارة ال خيج السخسلة كيجية لإلماموخوفخ(،  ػل سي

،  ػل رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م9/8/1932  (274
 .مذ لة اإلتراالت ال ختية مع اليسغ

، ارة الخارجية األلسانيةرسالة أخخى مغ  خكة ىاندن إلى وز   :م29/8/1932  (275
 . ػل مذ لة اإلتراالت ال ختية مع اليسغ

 .  األلسانية،  ػل مػضػع السعاىجة اليسشية محكخة داخلية  :م4/19/1932  (276

 ػل  ،رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م2/11/1932  (277
 .العالقات التجارية مع اليسغ ومذ لة اإلتراالت ال ختية

رسالة مغ  خكة وػلتو في مجج ي ػرج إلى وزارة الخارجية   :م8/11/1932  (278
 .،  ػل الجكتػر زكي كخاماأللسانية

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى  خكة وػلتو  :م19/11/1932  (279
 الجكتػر زكي كخام.
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رسالة مغ وزارة ال خيج األلسانية إلى وزارة الخارجية  ػل   :م29/11/1932  (289
 مذ لة اإلتراالت ال ختية مع اليسغ .

ترجيخ  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى  خكة ىاندن   :م5/12/1932  (281
ختية مع  ػل مذ لة اإلتراالت ال  ،لخسالة وزارة ال خيج

 .اليسغ

 ػل  ،رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م6/12/1932  (282
 .ة مع اليسغذ لة اإلتراالت ال ختيم

ىل 26/4/1351  (283
    :م(1923)

 ػل  ،رسالة مغ اإلمام يحيى إلى وزيخ الخارجية األلساني
 .  األلسانيةمػضػع السعاىجة اليسشية 

رسالة مغ الجكتػر ماوذ فيلي إلى البعثة الجولػماسية   :م6/2/1933  (284
 .،  ػل العالقات التجارية مع اليسغاأللسانية في القاىخة

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م14/2/1933  (285
 ػل استفدارات الجكتػر ماوذ فيلي تغ  ،الخارجية األلسانية

 .العالقات التجارية مع اليسغ

، رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الجكتػر ماوذ فيلي  :م25/2/1933  (286
 . ػل العالقات التجارية مع اليسغ

مقاشع مغ رسائل مسثل  خكة ىاندن في اليسغ إلى مقخ   :م14/3/1933  (287
  األلسانية   ػل السعاىجة اليسشية ،الذخكة في ىام ػرج
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 .والعالقات التجارية

 ػل  ،رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م3/4/1933  (288
  العالقات التجارية مع اليسغ ومػضػع السعاىجة اليسشية 

 .نيةاأللسا

 ػل  ،رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م18/4/1933  (289
  .األلسانية  السعاىجة اليسشية 

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في ىاج إلى وزارة   :م29/4/1933  (299
 .،  ػل السعاىجة اليسشية اليػلشجيةالخارجية األلسانية

 ػل  ،خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانيةرسالة مغ    :م17/5/1933  (291
 .اليسغ ونذاو القػى األجش ية فيو الػضع العام في

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في ىاج إلى وزارة   :م27/5/1933  (292
 .  اليػلشجية ػل السعاىجة اليسشية  ،الخارجية األلسانية

األلسانية في ىاج إلى وزارة  رسالة مغ البعثة الجولػماسية  :م3/6/1933  (293
 .  اليػلشجية ػل السعاىجة اليسشية  ،الخارجية األلسانية

 ػل  ،رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م7/6/1933  (294
 .  اليػلشجيةالسعاىجة اليسشية 

 ػل  ،رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م27/6/1933  (295
 اليػلشجية.  ة اليسشية السعاىج
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 ػل  ،رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م5/7/1933  (296
 األوضاع التجارية في اليسغ.

 ػل  ،رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م5/7/1933  (297
 .  األلسانيةر لة ىلفختذ والعالقات اليسشية 

عثة الجولػماسية األلسانية في بيجاد إلى وزارة رسالة مغ الب  :م29/7/1933  (298
  ػل إرسال ش ي يغ تخاقييغ إلى اليسغ. ،الخارجية األلسانية

 ػل  ،رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م14/8/1933  (299
 يصالية ومخض اإلمام.  اإلالعالقات اليسشية 

أللسانية في القاىخة إلى وزارة رسالة مغ البعثة الجولػماسية ا  :م29/8/1933  (399
 .ل إرسال ش ي يغ مرخييغ إلى اليسغ ػ  ،الخارجية األلسانية

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في ىاج إلى وزارة   :م18/19/1933  (391
 .  اليػلشجية ػل السعاىجة اليسشية  ،الخارجية األلسانية

ية، بالليتيغ العخبية اليػلشج  نز السعاىجة اليسشية   :م1933أوتػبخ   (392
 .واليػلشجية

 ،نز السحكخة التفديخية السقجمة إلى ال خلسان اليػلشجي  :م1933أوتػبخ   (393
  .اليػلشجية  الخاصة بالسعاىجة اليسشية 

، الخاص ال خلسان اليػلشجينز التػجيو السلكي إلى   :م1933أوتػبخ   (394
 .  اليػلشجيةبالسعاىجة اليسشية 
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 ػل  ،ة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانيةرسال  :م27/11/1933  (395
 .  اليػلشجية ومػضػتات أخخى السعاىجة اليسشية 

 ػل  ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى  خكة ىاندن   :م7/12/1933  (396
 .  اليػلشجية ومػضػتات أخخى السعاىجة اليسشية 

انية في ىاج إلى وزارة رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلس  :م21/12/1933  (397
 .  اليػلشجية ػل السعاىجة اليسشية  ،الخارجية األلسانية

رسالة مغ مسثل  خكة ىاندن في صشعاء إلى مقخ الذخكة في   :م2/1/1934  (398
اليسشية والعالقات اليسشية    ػل الحخب الدعػدية  ،ىام ػرج

 ال خيصانية.  

مخفقة  ،الخارجية األلسانية رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة  :م18/1/1934  (399
   ػل الحخب الدعػدية  ،وتقخيخ مغ مسثليا في صشعاء

 ال خيصانية ومػضػتات أخخى.   اليسشية والعالقات اليسشية

،  ػل رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى  خكة ىاندن   :م39/1/1934  (319
 .السػضػتات الدابقة

ػل   ،زارة الخارجية األلسانيةرسالة مغ  خكة ىاندن إلى و   :م3/2/1934  (311
 .بعس األخبار الػاردة مغ اليسغ

رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى صجيقو ال خوفدػر في   :م12/2/1934  (312
األلسانية وبيع    ػل مػضػع السعاىجة اليسشية  ،ىام ػرج
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 .اليسغ ومػضػتات أخخى القصع األثخية في 

 ػل  ،الخارجية األلسانية رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة  :م22/2/1934  (313
  ال خيصانية اليسشية والعالقات اليسشية    الحخب الدعػدية

 .ومػضػتات أخخى 

رسالة مغ البعثة الجولػماسية في ىاج إلى وزارة الخارجية   :م6/3/1934  (314
 .  اليػلشجية ػل السعاىجة اليسشية  ،األلسانية

ة ال خوفدػر في رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى صجيق  :م11/3/1934  (315
 . ػل ويع القصع األثخية في اليسغ ىام ػرج،

،  ػل رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م25/2/1935  (316
 .الشذاو األجش ي في اليسغ

 ،رسالة مغ  خكة ىخمغ ىلفه إلى أ سج تسخ السدجاجي  :م16/9/1935  (317
 .تخض ويع أسلحة وشائخات ...أل 

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في بيجاد إلى وزارة   :م19/9/1935  (318
د خييغ يسشييغ  ػل قجوم شالب ت ،الخارجية األلسانية
 .للجراسة في العخاق

 ،رسالة مغ  خكة ويشي   يخو إلى تسخ سليسان السدجاجي  :م39/11/1935  (319
 لسقاولة تػماس في وػرسػدان.

اإل تخاوي إلى وزارة الخارجية رسالة مغ الحدب الػششي   :م17/3/1936  (329
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 .لشذاو السعادي أللسانيا في اليسغ ػل ا ،األلسانية

 ،رسالة مغ الجكتػر زكي كخام إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م14/4/1936  (321
  ػل الشذاو التجاري في اليسغ.

،  ػل تقخيخ الجكتػر زكي كخام السخسل إلى مرانع مػزر  :م16/4/1936  (322
 .ي في اليسغالشذاو التجار 

 ،رسالة مغ الجكتػر زكي كخام إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م19/4/1936  (323
 .و التجاري والػضع العام في اليسغ ػل الشذا

الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى  البعثةمال طات مغ   :م5/5/1936  (324
و التجاري والػضع العام  ػل الشذا ،وزارة الخارجية األلسانية

 .ليسغفي ا

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م5/5/1936  (325
  ػل سفخ نديو مؤيج العطع إلى ألسانيا. ،الخارجية األلسانية

تغ إ تسال قجوم تجد مغ األ خاص إلى  ،محكخة داخلية  :م15/5/1936  (326
 كس لفيغ بذخاء أسلحة لليسغ. ،ألسانيا

، مغ ىلفه إلى تسخ سليسان السدجاجيمغ  خكة ىخ رسالة   :م23/5/1936  (327
 .تخض بحسلحة مختلفة

ىل 1/19/1355  (328
  م(1936)

رسالة مغ اإلمام يحيى إلى تسخ سليسان السدجاجي  ػل 
  خاء أسلحة
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وم إلى اليسغ مغ دتػة مغ اإلمام يحيى إلى ىخمغ كخنذ للقج  م28/9/1936  (329
 .أجل تػريج أسلحة

 .سغ ػل ترجيخ أسلحة إلى الي محكخة داخلية  م19/1/1937  (339

ىل 18/4/1356  (331
  :م(1937)

،  ػل رسالة مغ اإلمام يحيى إلى تسخ سليسان السدجاجي
 .مػضػع األسلحة

مغ ق ل  مػقع ،تفاتية تػريج األسلحة لليسغالشز العخبي ال  :م9/3/1937  (332
 ىخمغ كخنذ.

مغ ق ل  قعز األلساني التفاتية تػريج األسلحة لليسغ، مػ الش  :م9/3/1937  (333
 .ىخمغ كخنذ

 .،  ػل ترجيخ أسلحة إلى اليسغمحكخة داخلية  :م16/3/1937  (334

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م19/3/1937  (335
 .،  ػل ىخمغ كخنذ ومػضػع االسلحةالخارجية األلسانية

 .دجاجي، بقخض مغ تسخ سليسان السسشج مغ ىخمغ كخنذ  :م29/3/1937  (336

   ، محسػد سليسان، تغ ميسة ىخمغ كخنذ.تقخيخ مغ الستخجع  :م2/4/1937  (337

مػضػع  ػل  ،ملحق بالتقخيخ الداوق ،تقخيخ مغ الستخجع  :م2/4/1937  (338
 .ىخمغ كخنذ

 ػل  ،رسالة مغ الذخشة الدخية األلسانية إلى وزارة الخارجية  :م6/4/1937  (339
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 ىخمغ كخنذ وصفقة األسلحة .

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م13/4/1937  (349
 .لخارجية األلسانية  ػل ىخمغ كخنذا

إلرسال  ،وختية مغ ىخمغ كخنذ إلى تسخ سليسان السدجاجي  :م1937أوخيل   (341
 .يغ جشييا إلوشو أ سج إلى ألسانياخسد

 .مغ كخنذ تغ ميستو في اليسغتقخيخ ىخ   :م3/5/1937  (342

 ،رسالة مغ  خكة جيالتي ىانكي إلى أ سج تسخ السدجاجي   م31/5/1937  (343
 . ػل دفع م لغ مئة جشيو لو في مخسيليا

،  ػل ىخمغ كخنذ وصفقة تقخيخ  خكة أوجدت ميشد  :م31/5/1937  (344
 .االسلحة

رسالة مغ السجسػتة الرشاىية األلسانية إلى وزارة الخارجية   :م2/6/1637  (345
 . خكة أوجدت ميشد ة وترجيخ لتقخيخاأللساني

 .،  ػل ىخمغ كخنذ وصفقة األسلحةمال طات داخلية  :م2/6/1937  (346

 سلحة ألسانية إلى الحبذة.،  ػل تيخيب أخ خ صحفي  :م6/6/1937  (347

 ػل  ،لسانية إلى وزارة الخارجيةرسالة مغ الذخشة الدخية األ  :م8/6/1937  (348
 ىخمغ كخنذ.

،  ػل اجي إلى وزيخ الخارجيةرسالة مغ أ سج تسخ السدج  :م8/6/1937  (349
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 .صفقة األسلحة

،  ػل رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى الذخشة الدخية  :م9/6/1937  (359
 .ىخمغ كخنذ

، رسالة مغ  خكة أوجدت ميشد إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م9/6/1937  (351
 . ػل مػضػع كخنذ وصفقة األسلحة

لػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة رسالة مغ البعثة الجو  :م9/6/1937  (352
 .تيخيب أسلحة ألسانية إلى الحبذة  ػل ،الخارجية األلسانية

قتراد األلسانية إلى مخكد الخقابة رسالة مغ وزارة اإل  :م19/6/1937  (353
  ػل ىخمغ كخنذ. ،والتفتير

ػل   ،قتراد األلسانية إلى وزارة الخارجيةرسالة مغ وزارة اإل  :م19/6/1937  (354
 ىخمغ كخنذ.

إلى تسخ سليسان السدجاجي،  ،رسالة مغ  خكة أوجدت ميشد  :م12/6/1937  (355
  ػل العالقات التجارية، ويغ الذخكة وبيشو.  

 ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى  خكة أوجدت ميغ  :م12/6/1937  (356
  ػل صفقة األسلحة وىخمغ كخنذ.

 ػل  ،جية األلسانية إلى الذخشة الدخيةرسالة مغ وزارة الخار   :م15/6/1937  (357
 ىخمغ كخنذ.

 ػل  ،األلسانية إلى وزارة الخارجية وزارة الحخبرسالة مغ   :م16/6/1937  (358
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 مػضػع تيخيب أسلحة ألسانية إلى الحبذة .

 ػل  ،يةخارجية األلسانية إلى الذخشة الدخ رسالة مغ وزارة ال  :م18/6/1937  (359
 غ كخنذ.تجارة األسلحة في اليسغ وىخم

 ػل  ،رسالة مغ إدارة الترجيخ واإلستيخاد إلى وزارة الخارجية  :م21/6/1937  (369
  .ترجيخ األسلحة إلى اليسغ

قتراد د الخقابة والتفتير إلى وزارة اإلرسالة مغ مخك  :م21/6/1937  (361
 .غ كخنذ وترجيخ األسلحة إلى اليسغ ػل ىخم ،األلسانية

 ػل  ،تراد األلسانية إلى وزارة الخارجيةقرسالة مغ وزارة اإل :م26/6/1937  (362
 .غ كخنذ وترجيخ األسلحة إلى اليسغمػضػع ىخم

 ،رسالة مغ أ سج تسخ السدجاجي إلى وزيخ الخارجية األلساني  :م16/7/1937  (363
  ػل صفقة األسلحة.

،  لللػل رسلللالة ملللغ أ سلللج تسلللخ السدجلللاجي إللللى أدوللللف ىتللللخ  :م27/7/1937  (364
 .صفقة األسلحة

 لللػل  ،رسلللالة ملللغ أ سلللج تسلللخ السدجلللاجي إللللى أدوللللف ىتللللخ  :م19/8/1937  (365
 صفقة األسلحة.

 ،رسلللالة ملللغ أ سلللج تسلللخ السدجلللاجي إللللى أدوللللف ىتللللخ  لللػل  :م14/8/1937  (366
 صفقة األسلحة.

،  ػل رسالة مغ الجكتػر راثيشذ إلى صجيقو ال خوفدػر  :م11/9/1937  (367
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 .مػضػع ال خيج ومػضػتات أخخى 

 ػل  ،أ سج تسخ السدجاجي إلى أدولف ىتلخ رسالة مغ  :م15/9/1937  (368
 صفقة األسلحة.

 .ل وصػل الجكتػر راثيشذ إلى اليسغ ػ  ،محكخة داخلية  :م15/9/1937  (369

 ،رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى أ سج تسخ السدجاجي  :م17/9/1937  (379
 . ػل صفقة األسلحة

، إلى أدولف ىتلخ ،يتػجيو مغ م تب رئيذ الػزراء األلسان  :م29/9/1937  (371
 بسعالجة مػضػع صفقة األسلحة. ،ختراصجية اإل

،  ػل رسالة مغ أ سج تسخ السدجاجي إلى أدولف ىتلخ  :م25/9/1937  (372
 .صفقة األسلحة

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى مؤسدة التجارة   :م9/19/1937  (373
  ػل صفقة األسلحة. ،الخارجية

 ػل  ،تسخ سليسان السدجاجي إلى أدولف ىتلخ رسالة مغ  :م12/19/1937  (374
 صفقة االسلحة.

رسالة مغ مؤسدة التجارة الخارجية إلى تسخ سليسان   :م15/19/1937  (375
  ػل صفقة األسلحة وىخمغ كخنذ. ،السدجاجي

 ػل  وزارة الخارجية،رسالة مغ مؤسدة التجارة الخارجية إلى   :م15/19/1937  (376
 .صفقة األسلحة
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رسالة مغ مرشع البارود السلكي ال لجي ي إلى أ سج تسخ   :م18/19/1937  (377
 .جي، تخض بحسلحة مختلفةالسدجا

رسالة أ سج تسخ السدجاجي إلى البعثة الجولػماسية األلسانية   :م18/19/1937  (378
  ػل صفقة األسلحة. ،في القاىخة

زارة رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى و   :م19/11/1937  (379
  ػل صفقة األسلحة . ،الخارجية األلسانية

بستابعة  ،تػجيو مغ م تب أدولف ىتلخ إلى وزارة الخارجية  :م25/11/1937  (389
 مػضػع صفقة األسلحة.

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى البعثة الجولػماسية   :م28/12/1937  (381
  ػل صفقة األسلحة. ،األلسانية في القاىخة

رسالة مغ أ سج تسخ السدجاجي إلى البعثة الجولػماسية   :م27/1/1938  (382
  ػل العالقات التجارية مع ألسانيا. ،األلسانية في القاىخة

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م27/1/1938  (383
 .،  ػل العالقات التجارية مع اليسغالخارجية األلسانية

ة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة رسال  :م19/2/1938  (384
تراالت السدجاجي بالذخكات ،  ػل االخارجية األلسانية

 األلسانية.

 ػل  ،قترادالخارجية األلسانية إلى وزارة اإلرسالة مغ وزارة   :م25/2/1938  (385
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 ترجيخ أسلحة إلى اليسغ.

والبعثة  وزارة الحخبدابقة تلى تعسيع رسالة وزارة الخارجية ال  :م25/2/1938  (386
 الجولػماسية في القاىخة.

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م25/3/1938  (387
 ػل إتراالت السدجاجي بالذخكات  ،الخارجية األلسانية

 األلسانية .

قتراد ية األلسانية إلى كل مغ وزارة اإلرسالة مغ وزارة الخارج  :م7/4/1938  (388
 تراالت السدجاجي بالذخكات األلسانية.،  ػل اوزارة الحخبو 

ستقبال الصل يات إلى السجسػتة الرشاىية سالة مغ مخكد ار   :م27/4/1938  (389
 .،  ػل ترجيخ أسلحة إلى اليسغاأللسانية

رسالة مغ  خكة مػريذ مجشػس في ىام ػرج إلى السجسػتة   :م39/4/1938  (399
 ترجيخ أسلحة إلى اليسغ.  ػل ،الرشاىية األلسانية

رسالة أخخى مغ  خكة مػريذ مجشػس إلى السجسػتة   :م39/4/1938  (391
 .،  ػل ترجيخ أسلحة إلى اليسغالرشاىية األلسانية

 ،قترادالرشاىية األلسانية إلى وزارة اإلرسالة مغ السجسػتة   :م2/5/1938  (392
  ػل ترجيخ أسلحة إلى اليسغ.

مػريذ مجشػس إلى السجسػتة الرشاىية رسالة مغ  خكة   :م5/5/1938  (393
 .،  ػل ترجيخ أسلحة إلى اليسغاأللسانية
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 ،قترادالرشاىية األلسانية إلى وزارة اإلرسالة مغ السجسػتة   :م6/5/1938  (394
  ػل ترجيخ أسلحة إلى اليسغ.

،  ػل قتراد األلسانية إلى وزارة الخارجيةرسالة مغ وزارة اإل  :م19/5/1938  (395
 .لى اليسغترجيخ أسلحة إ

 ػل  ،قترادالخارجية األلسانية إلى وزارة اإلرسالة مغ وزارة   :م18/5/1938  (396
 .مػضػع ترجيخ أسلحة إلى اليسغمػقف الجولة مغ 

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في القاىخة إلى وزارة   :م16/5/1938  (397
الت السدجاجي بالذخكات ترا،  ػل االخارجية األلسانية

 .انيةاأللس

رسالة مغ تسخ سليسان السدجاجي إلى وزيخ الخارجية   :م29/6/1938  (398
 .،  ػل صفقة األسلحةاأللساني

رسالة مغ البعثة الجولػماسية األلسانية في ججة إلى وزارة   :م1/2/1939  (399
 .ا تالل ال خيصانييغ لسشصقة   ػة  ػل ،الخارجية األلسانية

 ػل  ،با إلى وزارة الخارجية األلسانيةوختية مغ الجكتػر جخو   :م14/2/1939  (499
ية ومػضػع ترجيخ أسلحة إلى ال خيصان  العالقات اليسشية 

 .اليسغ

،  ػل وختية أخخى مغ الجكتػر جخوبا إلى وزارة الخارجية  :م14/2/1939  (491
 .السػضػع نفدو
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 ،رسالة مغ السجسػتة الرشاىية األلسانية إلى وزارة الخارجية  :م17/2/1939  (492
سغ وشخيقة التعامل مع جيخ أسلحة إلى الي ػل تر

 .السدتػرديغ

 ػل  ،رسالة مغ وزارة اإلقتراد األلسانية إلى وزارة الخارجية  :م17/2/1939  (493
 ترجيخ أسلحة إلى اليسغ.

 .رجيخ األسلحة إلى البالد العخبية،  ػل تمال طات داخلية  :م23/2/1939  (494

،  ػل قترادلسانية إلى وزارة اإلالخارجية األرسالة مغ وزارة   :م29/3/1939  (495
 .ترجيخ أسلحة إلى اليسغ، تحويج لسػقف الجولة الداوق

ة مع اليسغ ونذاو الجول  ػل العالقات التجاري ،تقخيخ داخلي  :م22/3/1939  (496
 .السختلفة

،  ػل رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلساني  :م31/3/1939  (497
 .والسعجات العد خية األلسانية لحة تياجات اليسغ مغ األسا

، األلسانية إلى السجسػتة الرشاىيةقتراد رسالة مغ وزارة اإل  :م4/4/1939  (498
 .الجولة مغ ترجيخ أسلحة إلى اليسغتحويج مػقف 

 ػل  ،رسالة مغ  خكة ىاندن إلى وزارة الخارجية األلسانية  :م19/19/1939  (499
 .ا مغ وػلشجا، مسا غشستو ألسانيإم انية ويع أسلحة لليسغ

رسالة مغ الدفارة اإليصالية في وخليغ إلى وزارة الخارجية   :م2/12/1939  (419
ت خ  ، ػل ىجية ال غ السخسلة مغ اإلمام إلى ىتلخ ،األلسانية
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 إيصاليا.

رسالة مغ وزارة الخارجية األلسانية إلى القيادة العليا لقػات   :م19/1/1949  (411
، مسا غشستو ألسانيا مغ سغ ػل إم انية ويع أسلحة للي ،الجفاع
 .وػلشجا

 ،رسالة مغ القيادة العليا لقػات الجفاع إلى وزارة الخارجية  :م29/1/1949  (412
، مسا غشستو ألسانيا مغ سلحة لليسغم انية ويع أ ػل تجم إ

 .وػلشجا
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 مرادر البحث

 

 الؾثائق )ملفات(:

 مؽ أرشيف وزارة الخارجية األلسانية في مجيشة بؾن: -أ

1- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، plitik3، Italien/Jemen، Band 1، (1925-1929). 

2- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Politik3، Jemen، Band  1، (1927-1935) . 

3- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Politik2، Jemen، Band  1، (1928-1932) . 

4- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Politik3، Jemen/Russland، Band 1، (1929-

1930) . 

5- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Politik3،Ingland، Band 1، (1929-1931) . 

6- Ausswaertiges Amt، Ha- Pol. Wiehl ، Akten 46/3، Jemen، (Band1، (1930-1939). 

7- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Politik10،Jemen، Band 1، (1931). 

8- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Luftschiffahrts- Flugwesen 1، Jemen، Band 1، 

(1933). 

9- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Politik5،Jemen، Band 1، (1933). 
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10- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Politik11-1، Jemen، Band 2، (1933). 

11-  Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Politik5،Jemen، Band 1،   (1935). 

12-  Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Politik13،Jemen، Band 1، (1935-1936). 

13-  Ausswaertiges Amt، Politische Abteilung (Abteilung III)، Akten ، Pol. VII26، Politik، 

Arabien، Band 1، (1936-1939). 

14- Ausswaertiges Amt،Buero des Staatssekretaer، Akten ، Arabien، Band 1، (1939-1942). 

 

 :الجولة السخكدي في مجيشة بؾتدجاممؽ أرشيف  -ب

1- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Zentrales Staatsarchiv، Jemen، Band 1، 

(1928). 

2- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Zentrales Staatsarchiv،Wirtschaft6، Jemen، 

Band 1، (1929). 

3- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Zentrales Staatsarchiv،Schiffahrts-wesen16، 

Jemen، Band 1، (1930). 

4- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Zentrales Staatsarchiv،Post Telegraphen- 

Fernsprech und Kabelwesen21، Jemen، Band 1، (1930). 
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5- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Zentrales Staatsarchiv،Handel12، Jemen، 

Band 1، (1931). 

6- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Zentrales Staatsarchiv،Handel13، Jemen، 

Band 1، (1931). 

7- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Zentrales Staatsarchiv،Verkehrswesen10، 

Jemen، Band 1، (1932).  

8- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Zentrales Staatsarchiv،Gesund- heitswesen9، 

Jemen، Band 1، (1933). 

9- Ausswaertiges Amt، Abteilung III، Akten، Zentrales Staatsarchiv،Handel 37، Jemen، 

Band 1، (1936). 

10- Ausswaertiges Amt، Abteilung W.، Akten، Zentrales Staatsarchiv،Kriegsgeraete، 

Jemen، Band 1(1936-1944). 

 :مؽ أرشيف الجولة في مجيشة جؾتا -ج

-Tueringisches Hauptstaatsarchiv  Weimar، Aussenstelle Gotha، Amtsgericht Suhl،506. 

 مؽ متحف الذعؾب في مجيشة ىامبؾرج: -د

-Hamburgisches Museum، Sammlungsgegenstaende aus Mittel- und Vorderasien، 

Sammlung Dr. Rathjens، Band VIC 
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 الكتب والسجالت:

 :الرايجي ، أ سج قايج -1
صللللشعاء، دار  ، خكللللة السعارضللللة اليسشيللللة، مخكللللد الجراسللللات والبحللللػث اليسشللللي

 م.1983، ويخوت، افداب

 ماوخو ، إريظ: -2
م للان وتللاري   ، دلليغ ت للج ا العسللخي  تخجسللة ،م1571اللليسغ واليللخب، مشللح تللام 

  .الصبع )ن(
3- Binder، Gerhart: 

Epoche der Entscheidung، deutsche Geschichte des 20 Jahrhunderts،    Seewald Verlag، 

1966. 

4- Frankfurter Algemeine Zeitung, 15.7.1992. 

5- Grohmann،Adolf: 

Suedarabien als Wirtscaftsgebiet، 2 Bande، Wien 1922، Brunn، 1933 

6- Halgarten ، George W. F. and Radkau، joachim: 

Deutsche Industrie und Politik von Bismarck bis Heute، europaische 

Verglagsanstalt،1947. 

7- Rathjens، Carl und von Wissmann، Hermann: 

Vor Islamische Altertuemer، Rathjens-v. Wissmannsche Suedarabien –Reise،3 Baende، 

Hamburg، 1932. 
8- Rathjens، Carl: 

Sabaeica،3 Teile، Hamburg،1953. 
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9- Serjent ، R.B.and Bidwell، R.L،: 

Arabian Studies ، Cambridge، 1990. 

10- Weiss- Sonnenburg، Hedwig: 

 Zur Verbotenen Stadt Sanaa. Eine Reise von Abessinien nach Arabien. Berlin، 1928. 

11- Griessbauer، Ludwig: 

In (Schriften der deutschen –arabischen Gesellschaft) Heft 4، 1907، Berlin، 1907. 

12- Kopp، Horst: 

In (Jemen Report)، Jahrgang18، Heft2،1987. 

13- Raffat ، Hakim: 

In (Mitteilungen aus dem Museum fuer Voelkerkund، neue Folge، Band 15، Hamburg 

،1985. 

14- von Wissmann، Hermann: 

 In (orient)، 1966، Nr.7. 

15- Ebd.: 

In (Der Islam)، Band 46،1970، Berlin، 1970. 
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 ختراراتاإل
 

Auswaertiges Amt Abteilung. A.A.Abt. 
Altertuemer Altert. 

Band Bd.  

Datum Dat.  

Frankfurter Algemeine Zeitung F.A.Z. 

Hamburgisches Museum,  Sammlungsgegenstaende aus Mittel- 

und Vorderasien Sammlung Dr. Rathjens. 

H.M.S. Dr.R. 

Mitteilungen aus dem Museum fur Voelkerkunde M.F.V. 

Militaerische Angelegenheit. Milit. 

Angl. 
Schaetzungsweise Schaet . 

W.  

Thueringisches Hauptstaatsarchiv, Weimar, Aussenstelle, Gotha 

Amtsgericht Suhl 506. 

St.A.G.  

Und U.  

Zentrales Staatsarschiv. Z.ST.A.  

Zwischen Zw.  
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 السؤلف
   .درس السخحلتيؽ، االبتجائية والستؾسظة، في عجن، والسخحلة الثانؾية في القاىخة ودمذق 
 جراسللات الفلدللوية واالجتسا يلللة، ، وليدللانذ البكلؾريللؾس العلللؾم العدللكخية  حرللل علللى

وماجدللتيخ ودكتللؾراه فللي التللاري  الحللجيث والسعاصللخ، ثللؼ زمالللة الكدللشجر فللؾن ىسبؾلللجت 
 .(.AvHStشتفتشج األلسانية )

 فللي  ثللؼ رئيدللا  لذللببة األبحللاث عسللل مجرسللا  فللي السللجارس الستؾسللظة بعللجن، ونغيللخ خبيللخ
مدلاعجا  للتلاري   ا  عة صشعاء، أستاذالسعيج القؾمي لإلدارة العامة برشعاء. ثؼ عسل في جام

أسللتاذا  و م(، 2891مذللاركا  )مللؽ يؾليللؾ  ا  أسللتاذو  م(، 2891مللؽ فبخايللخ الحللجيث والسعاصللخ )
    م(.2881)مؽ نؾفسبخ 

  شلل ل عللجدا  مللؽ السؾاقللع اإلداريللة _ األااديسيللة بجامعللة صللشعاء: وكلليال  لكليللة ا داب، ثللؼ
بحللث العلسللي _ مدتذللارا  لجامعللة صللشعاء بجرجللة عسيللجا  ليللا _ عسيللجا  للجراسللات العليللا وال

 وزيخ، ثؼ مدتذارا  لجامعة عجن.
   عسلل نائبلا  ليمليؽ العلام التحلاد السلؤرخيؽ العلخب فلي ب لجاد، وعسيلجا  علسيلا  لسعيلج التللاري

 .للجراسات العليا، التابع لالتحادالعخبي 
 زللؾا  فللي مجلللذ عسللل عزللؾا  فللي مجلللذ أمشللاء مجرسللة آزال، التابعللة لجامعللة صللشعاء، وع

أمشاء مخكد الجراسات والبحؾث اليسشي وعزؾا  فلي مجللذ أمشلاء مؤسدلة العويلف الثقا يلة 
 وعزؾا  في الييئات االستذارية لعجد مؽ السجالت العلسية، اليسشية والعخبية.

 .يللخأس التجسللع الللؾطشي كسللا  يلخأس حاليللا  دائللخة التللاري  فللي السجسللع العلسللي الل للؾي اليسشللي
 رة اليسشية، ولجشة تشديق الجيؾد إليقاف الحخب، وجساعة نجاء الدالم.لسشاضلي الثؾ 

 رئيدللا   _ نذللف فللي صللفؾف السشغسللات اإلبجا يللة: رئيدللا  للجسبيللة اليسشيللة للتللاري  وا ثللار
 أميشا  عاما  التحاد األااديسييؽ اليسشييؽ. _  للخابظة الثقا ية

 خجسات، وشلارك فلي العجيلج ملؽ الشلجوات نذخ خالل مديختو العلسية كتبا  وأبحاثا  ومقاالت وت
والسللؤتسخات العلسيللة، السحليللة والعخبيللة والجوليللة، وأشللخف علللى رسللائل علسيللة )ماجدللتيخ 
كم للؼ فللي أبحللاث التخقيللات العلسيللة ألسللاتحة مدللاعجيؽ وأسللاتحة مذللاركيؽ. كسللا  ودكتللؾراه(، وح 

كم ؼ في أبحاث لك تَّاب وباحثيؽ، لتحجيج صالحيتيا للشذخ في الس  جالت العلسية. ح 
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