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 التطورات السياسية والعسكرية في المشرق االسالمي وتداعياتيا
 م(5441-5511ىـ/444-744)

 
 أ.د.سعاد ىادي حسن الطائي

 الممخص
اريخية ميمة شيدىا المشرؽ االسالمي كعمى تضمف البحث احداثا ت   

الصعيديف السياسي كالعسكرم ،كالتي اثرت بشكؿ كبير في تغيير الخارطة 
السياسية لقكل عدة تنافست عمى مدنو لسنكات طكاؿ ،كمف ابرز القكل 

-105ـ(، كاالمارة الغزنكية)5591-5500ىػ/ 095-444السياسية السالجقة)
ىػ( 5550 – 5548ىػ/655 – 041ـ(،كالغكرية)5566-965ق/ 085

 ـ( كالمغكؿ كغيرىا .5515 – 5596ىػ /658 – 495،كاالمارة الخكارزمية)
اف خيرات المشرؽ االسالمي االقتصادية دفعت ىذه القكل لمتنافس كالقتاؿ    

فيما بينيا لمسيطرة عمى اكبر مساحة منو ،فالسيطرة عمى اجزاء منو تعطي 
 لحماية نفسيا مف القكل المنافسة ليا .الدعامة الرئيسة لعدد منيا ك 

كاف لممغكؿ صكالت كجكالت عدة في مدف المشرؽ االسالمي ،اذ كضعكا      
حدا لمنزاع بيف قكل كثيرة مف خالؿ سيطرتيـ بشكؿ كامؿ عمى معظـ مدنو 
،كمما الشؾ فيو اف ما تعرض لو المشرؽ االسالمي مف صراعات كحركب 

لمعالـ الجغرافية لمدنو فضال عف تغيير النسيج اسيـ الى حد كبير في تغيير ا
  االجتماعي لسكانو كتبدد ثركاتيـ االقتصادية.

Abstract 
       The research included significant historical events 

witnessed by the Islamic Mashreq and on the political and 
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military levels, which greatly affected the change of the 

political map of the various forces that competed over its 

cities for many years .The most prominent political forces 

are the Seljuks  (447-590 AH /1055-1193 AD) , the 

Ghaznawi Emirate(351-582 AH / 962 - 1166 AD) , And 

Gore ( 543 - 612 AH / 1148 - 1215 AD ) , the Khwarizmah 

(490 - 628 AH /1096 - 1230 AD) , the Mongols and others.                                        

   Mashreq's Islamic economic virtues have driven these 

forces to compete and fight among themselves to control the 

largest area of it, controlling parts of it gives the mainstay of 

a number of them and to protect themselves from competing 

forces.                                                                                          

.   The Mongols had many visits and tours in the Islamic 

Mashreq cities, putting an end to the conflict between many 

forces through their total control over most of its cities. 

There is no doubt that the Islamic conflict has contributed 

greatly to changing the geographical features of its cities, 

The social fabric of its population and the dissipation of its 

economic wealth         . 

 
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى الرسكؿ الكريـ محمد كعمى آلو    

 كصحبػػػػػو الكراـ أجمعيف .
راسات الميمة بمختمؼ مراحميا تعد دراسات المشرؽ االسالمي مف الد    

التاريخية لما تركتو احداثيا السياسية كالعسكرية التي شيدتيا مدنيا كاقاليميا مف 
 اثار عمى خارطتيا السياسية كما عكستو عمى حياة السكاف .
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كتعد دراسة المشرؽ االشالمي في مقدمة ىذه المكاضيع ،اذ كانت ساحة    
-444مختمفة ،كفي مقدمتيا السالجقة) لنزاعات عسكرية كسياسية بيف قكل

 – 5596ىػ /658 – 495ـ(، كاالمارة الخكارزمية )5591-5500ىػ/ 095
ىػ(، فضال عف المغكؿ 5550 – 5548ىػ/655 – 041ـ( كالغكرية)5515

،كىذ يؤكد لنا اىمية ىذه البالد ليس فقط سياسيا كانما اقتصاديا ايضا لما 
 تحكيو مف خيرات طبيعية متنكعة .

سمط البحث الضكء عمى اىـ االحداث التي شيدتيا  مدف المشرؽ االسالمي   
في عيد السالجقة ،فالصراع بيف السالطيف السالجقة اثر بشكؿ كبير عمييا 

 مما جعميا فريسة لقكل اخرل معاصرة ليـ
كبيف البحث االثار الناجمة عف الصراع بيف االمارة الخكارزمية كالغكرية، فقد    

لمشرؽ االسالمي ساحة ليما ،كىذ االمر اضعؼ مف مقدراتيا كانت مدف ا
كانيؾ سكانيا كزجيـ في حركب عدة ،كىذا االمر كاف لصالح المغكؿ الذيف 
شنكا حمالتيـ العسكرية عمى عمكـ مدنو لسنكات طكاؿ حتى تمكنكا مف فرض 

 سيطرتيـ عمى معظـ مدنيا كقالعيا كقراىا .
 

رية في المشرق االسالمي في عيد *اوال:التطورات السياسية والعسك
 م(:5511-5511ىـ/ 115-444السالجقة )

( 5)بعد اف تمكف السمطاف آلب ارسالف بف داكد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ 

مف تكطيد سمطتو كالقضاء عمى الفتف كاالضطرابات داخؿ البالد الخاضعة 
يع البالد لمسالجقة، كبعد مبايعة امراء الدكلة لو، كذكر اسمو في الخطبة في جم
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التي دانت لسمطانو منح افراد البيت السمجكقي االقطاعات، ككانت طخارستاف 
 (5)مف حصة اخيو الياس. 

كفي عيد السمطاف آلب ارسالف بف داكد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ تمكف  
بجيش كثيؼ، فأستعد  (4)كدخكليا عف طريؽ طخارستاف(1)مف اقتحاـ غزنة

غزنكم لمكاجيتو ككلى طغرؿ قائدان لجيشو السمطاف عبد الرشيد بف محمكد ال
،كتمكف ىذا مف إلحاؽ اليزيمة بالجيش السمجكقي، ثـ تكجو بعدىا لمكاجية كالد 
لسمطاف آلب ارسالف داكد، غير انو ىرب فمحؽ بو طغرؿ كألحؽ اليزيمة بعـ 

 (0)داكد كىك بيغك، كبعد اف انتيى طغرؿ مف ميمتو عاد الى غزنة. 
تضح لنا اف مدينة طخارستاف كانت منفذان ميمان لمدف عدة كمف خالؿ ذلؾ ي    

 كمنيا مدينة غزنة التي كانت تابعة لالمارة الغزنكية.
تكسعت  (6)كفي عيد السمطاف مكدكد بف مسعكد بف محمكد الغزنكم      

 امالؾ الغزنكييف مستغالن فترة ضعؼ السالجقة.
ؾ داكد بف ميكائيؿ بف اذ استغؿ السمطاف مكدكد مرض السمطاف جغرم ب     

 ـ جيشان لالستيالء عمى بمخ كطخارستاف ،5544ىػ/416ككجو سنة( 4)سمجكؽ
   (  8)غير اف السالجقة بقيادة ألب ارسالف تمكنكا مف سحؽ الغزنكييف.

كخمع السمطاف جالؿ الدكلة ابك الفتح  ممكشاه بف الب ارسالف بف داكد  
ش بف الب ارسالف بف داكد بف عمى اخيو شياب الدكلة تك(  9)بف ميكائيؿ

 (55) ميكائيؿ بف سمجكؽ، ككاله بمخ كطخارستاف.
اما السمطاف سنجر السمجكقي كقبؿ اف يتكلى زعامة البيت السمجكقي تمكف     

 (55)مف فرض سيطرتو عمى مدف عدة كبضميا الى ممتمكاتو، فسيطر عمى ترمذ
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تو عمى معظـ ، فضالن عف سيطر (55)ـ5594ىػ/  495كطخارستاف في عاـ 
 (54)ـ. 5555ىػ/ 490سنة  (51)مدف بالد ما كراء النير

كانت عمكـ مدف المشرؽ االسالمي مسرحان لمصراعات السياسية  
 كالعسكرية بيف القكل المتنافسة 

فعندما جيز السمطاف ركف الديف ابي المظفر بركياركؽ بف ممكشاه بف  
الحارث سنجر بف ممكشاه بف العساكر مع اخيو السمطاف ابي  (50)الب ارسالف 

الب ارسالف بف داكد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ لمقاتمة عميما ارسالف ارغك في 
، بمغيـ خبر مقتمو، فاقامكا ىناؾ (54)، كحيف كصمكا الى الدامغاف(56)خراساف

، كفرض سيطرتو (58)حتى لحؽ بيـ السمطاف بركياركؽ، ثـ ساركا الى نيسابكر
قتاؿ، ثـ سار الى بمخ، ككاف عسكر ارسالف عمى معظـ مدف خراساف دكف 

ارغك قد ممككا ابنان صغيران عمره سبع سنيف، بدالن عف ارسالف ارغك، فمما بمغيـ 
قدكـ السمطاف بركياركؽ ىربكا الى جباؿ طخارستاف، كطمبكا االماف، فامنيـ 
السمطاف كحضركا اليو في خمسة عشر ألؼ فارس، فأخذ ابف عمو كاحسف اليو 

 (59)يشو في خدمة االمراء. كتفرؽ ج
م(  5415 – 5517ىـ /746 – 415) *ثانيًا:الصراع بين االمارة الخوارزمية

م( واثره عمى المشرق 5451 – 5546ىـ/754 – 141والغورية )
 االسالمي:
الغكرم اثر كبير عمى مدف عدة مف المشرؽ  -كاف لمصراع الخكارزمي 

 ستاف في مقدمتيا.في طخار  (50)االسالمي ككانت مدينة طايقاف
ـ تجدد النزاع بيف الغكرييف كالخكارزمييف، اذ 5555ىػ/ 098ففي سنة  

الحصار عمى مدينة  (55)فرض السمطاف عالء الديف محمد خكارزمشاه
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يكمان ، عانت خالليا المدينة مف نقص في االرزاؽ  45لمدة  (55)سرخس
كارزمشاه يطمب كالمؤف، فبعث اميرىا زنكي بف مسعكد رسالة الى السمطاف خ

منو انياء الحصار عف المدينة ليتسنى لو مغادرتيا، فاستجاب لو خكارزمشاه، 
فخرج زنكي كمعو عدد كبير مف المقاتميف فاستكلى عمى الكثير مف الغالت 

 (55)كالمؤف كعاد الى سرخس. 
كىذا االمر جعؿ السمطاف عالء الديف خكارزمشاه يشعر بالندـ النو  

لخركج، فعاد الى خكارـز تاركان جزءان مف جيشو لمحاصرة سمح المير سرخس با
 (51)مدينة سرخس. 

كالجؿ انياء الحصار نيائيان عنيا سار حاكـ الطايقاف محمد بف جربؾ  
بعد اف بعث رسالة الى امير سرخس زنكي بف مسعكد ييعممو بقدكمو كحددا كقتان 

جيش الخكارزمي لميجكـ عمى الخكارزمييف، كعندما كصمت اخبار ذلؾ الى ال
رحمكا عف المدينة، كخرج االمير زنكي بف مسعكد كانضـ بقكاتو مع قكات محمد 
بف جربؾ حاكـ الطايقاف كشنكا ىجكمان مكحدان عمى القكات الخكارزمية ممحقيف 

 (54) اليزيمة بيـ.
عسكرًا وسيرىم  -خوارزمشاه -:)جيزعف ذلؾ (50)كقاؿ ابف الساعي 

غوري وكسر اعالميم وتبعيم فأكثر فييم القتل الى قتالو فيزميم زنكي ال
يطمب منو الصمح فأجابو  (47)واالسر ثم ارسل خوارزم شاه الى غياث الدين

 (44)وارسل اليو اميرا فغدر بو خوارزمشاه وقبض عميو ثم سار الى ىراة
وحصرىا وسير عسكرًا الى اعمال طالقان لمغارة فمقييم بعض امراء الغوري 

 وقتميم عن آخرىم..( فواقعيم وىزميم 
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فأسرع غياث الديف الى ىراة كارسؿ رسالة الى اخيو شياب الديف يخبره  
بما صنع خكارزمشاه ببالده ككاف حينيا في اليند فأمره بااللتحاؽ بو فسار اليو، 
كعندما كصمت اخبار ذلؾ الى خكارزمشاه اضطر الى ميادنة اىؿ ىراة مقابؿ 

 (58)غير انو التقى مع شياب الديف الغكرم دفعيـ االمكاؿ لو ثـ رحؿ عنيا،
 (59)كدارت معركة بينيما ىيـز خالليا خكارزمشاه. 

ـ ادل الى 5550ىػ/ 655لكف كفاة السمطاف شياب الديف الغكرم سنة  
ضعؼ االمارة الغكرية مما دفع خكارزمشاه لمسيطرة عمى اىـ مدنيا في سنة 

متيا ككاف بيا نكاب السمطاف ـ ككانت مدينة  الطالقاف في مقد5556ىػ/ 651
 (15)غياث الديف محمكد الغكرم. 

كاتبع السمطاف عالء الديف محمد خكارزمشاه سياسة جديدة مع اعدائو  
الغكرييف اذ عرض الصمح عمى السمطاف غياث الديف الغكرم، اذ ارسؿ اليو 
االمكاؿ كاالسمحة كالدكاب التي استكلى عمييا مف الطالقاف، فكافؽ السمطاف 
غياث الديف الغكرم عمى عقد الصمح معو لمحفاظ عمى ما تبقى مف ممتمكاتو 

 (15) في خراساف.
ـ تكجو السمطاف شياب الديف الغكرم الى 5551ىػ/ 655كفي سنة  
، فأرسؿ عالء الديف خكارزمشاه عددان مف جنده كاحرؽ العمؼ كقطع (15)خكارـز

اب الديف الغكرم المسير الطريؽ كاجرل المياه فييا، فتعذر عمى السمطاف شي
فييا، فبقي اربعيف يكمان محاكالن اصالح الطريؽ حتى تمكف مف الكصكؿ الى 
خكارـز كاشتبؾ الطرفاف بمعارؾ طاحنة في ظاىر المدينة، قيتؿ خالليا عدد 

طالبان النجدة منيـ، فمبكا  (11)كبير مف الطرفيف، فبعث خكارزمشاه الى الخطا
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، فمما بمغ السمطاف شياب الديف (14)كا الى بالد الغكرنداءه كاقبمكا اليو، كتكجي
 .  (10)الغكرم ذلؾ ترؾ خكارـز

ثـ تكجو لمكاجية الخطا فيـز في المعركة لكثرة عدد جيشيـ، فيرب مع  
عدد مف جنده فمحؽ بيـ جيش الخطا، كبقي السمطاف شياب الديف مع عدد 

ة منيا، بينما اخذ الخطا قميؿ مف جنده، كاعيت الفيمة التي كانت معو فقتؿ اربع
فيالن كاحدان، ثـ تحصف شياب الديف الغكرم في بعض المدف المنيعة ففرض 
الخطا الحصار عميو، ثـ عيقد الصمح بينيما عمى اف يعطييـ فيالن  آخر، ففعؿ 
ذلؾ، ثـ تكجو الى الطالقاف مع عدد مف اتباعو، فأخرج لو امير الطالقاف خيامان 

كسار منيا الى غزنة كصحب معو امير الطالقاف كجعمو كجميع ما يحتاج اليو، 
 (16) امير حاجب اكرامان لمكقفو معو.

 *ثالثًا:سيطرة المغول عمى مدن المشرق االسالمي:
لـ تسمـ مدف المشرؽ االسالمي كمدنو كنكاحيو كقالعو مف ىجمات  

المغكؿ، اذ شيدت اراضييا احداثان كمعارؾ طاحنة،ثـ خضعت شاءت اـ ابت 
 طرة جنكيزخاف.لسي

فعندما كصمت االخبار الى السمطاف عالء الديف محمد خكارزمشاه  
بتقدـ جيكش المغكؿ الى المشرؽ االسالمي كلى عمى كؿ ناحية امير مف 

، ككاف اكبرىـ االمير زنكي ابك (14)امرائو، ففكضت قمعة ترمذ الى جند سجستاف
، " كلخ  (18)قمعة كلجحفص، كارسؿ االمير سرىنؾ ساـ مع عدد مف الجند الى 

 (19)" في طخارستاف. 
اذ بعث جنكيز خاف قائده اقالف جربي كسعدم جربي مع صيره  

الؼ فارس، لميجكـ عمى انحاء  40، ككاف بصحبتيـ (45)المدعك فيقك نكياف
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الغكر كخراساف كقصباتيا كرساتيقيا كنييبت المنطقة الممتدة حتى غزنػػػػػػػػػػػػة 
 (45) تؿ عدد كبيػػػػػػػػػػػػػػػر مف المسمميف كأيسر عػػػػػػػػدد آخر منيـ.كخراساف كغيرىا كقي 

تكجو االمير ارسالف خاف المسمـ حاكـ مدينة قياليؽ مع جيشو كبرفقتو       
القائد المغكلي طكالف جربي الى قمعة كلخ، "كلج" في طخارستاف بناءن عمى 

كبسبب عدـ كجكد طريؽ مف ،(45) اكامر جنكيز خاف، فمكثكا ىناؾ ثمانية أشير
ام ناحية الى ىذه القمعة فقد أيصدرت االكامر لجنكد المغكؿ بأف يقتمعكا 
االشجار كاالغصاف مف انحاء الجباؿ كاطرافيا، كأف ييمقكا بيا الى اسفؿ 

 (41.)القمعة
، ككاف (44) )اننا سوف نمأل ىذا الوادي(كتظاىركا اماـ الناس قائميف:  

غير اف ابف  ،(40) ال يمكف اف يمأل بيذه االغصاف ىذا الكادم عميؽ جدان 
حاكـ قمعة كلخ تكجو الى المغكؿ كارشدىـ الى الطريؽ الذم يمكف اف يسيركا 

 (46)فيو بسيكلة. 
ككاف ىناؾ عدد مف المغارات الحجرية التي تقع في كسط الجباؿ،  

اب فبقي ابف حاكـ قمعة كلخ يرشد المغكؿ كيصحبيـ كيحاكؿ اخفائيـ في شع
 ،(44)تمؾ المغارات طكاؿ ستة اياـ حتى اذا ما احتشد الرجاؿ صعد فكؽ القمعة

كبعد اربعة اياـ اندلعت المعارؾ بيف الجيش المغكلي كحراس القمعة حتى تمكنكا 
مف اخالئيا مف الرجاؿ،كتمكف جنػػػػػػػػػػػد المغكؿ مف الصعػػػػػػػػػػػػػكد الى القمعة كقتمكا 

ثـ اصدر المغكؿ االكامر مف اعمى قمعة كلخ  ،(48) سمميفعددان كبيران مف الم
 (49)بالتكجو الى قمعة فيدار قادس فتكجيكا الييا كفرضكا الحصار عمييا. 
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كذيكر انو عندما كصمت االنباء الى السمطاف عالء الديف خكارزمشاه   
بتقدـ جنكيز خاف نحك اراضيو قسـ قكاتو عمى كؿ مدينة تابعة لسمطتو ككانت 

 رستاف تابعة لسمطتو خالؿ تمؾ المرحمة التاريخية. طخا
احدل قادتو ككاف ييدعى البرطاسي، ككمؼ  (05)اذ كمؼ لحماية قندز 

،كعندما استكلى (05)القائد اسمبو خاف لحماية قمعة كلج، اك "كلخ"، اك "كلكالج" 
كفر السمطاف عالء الديف خكارزمشاه كعبر (05)جنكيزخاف عمى مدينة بخارل 

يحكف تخاذؿ عنو اتباعو ككاف في مقدمتيـ عالء الديف صاحب قندز في نير ج
 (01. )طخارستاف، اذ راسؿ جنكيزخاف كاعمف الكالء كالطاعة لو

كىذا يؤكد لنا استسالـ مدينة قندز الطخارستانية طكعان لجنكيزخاف نظران  
 العالف صاحبيا عالء الديف الكالء كالطاعة لو طكعان .

ـ مف 5555ىػ/ 658ند جنكيزخاف كقادتو في سنة اذ تمكف عدد مف ج 
فتح معظـ مدف طخارستاف كشرعكا لمحاصرة قمعتي كالياف ككلج ككانتا مف اشد 

،كعندما كصمت االنباء الى السمطاف جالؿ الديف ( 04)قالعيا استحكامان 
منكبرتي بأف جند المغكؿ يحاصركف قمعة كالياف أك "كلج" أك "كلشاف" في 

 (00)جكمان ضدىـ. طخارستاف شف ى
كعندما كصمت االنباء الى جنكيزخاف بما فعمو السمطاف جالؿ الديف  

منكبرتي، بعث جيشان يقدر بثالثيف الؼ جندم لقتالو، كاشتبؾ معو بقتاؿ عنيؼ 
، كقد استمرت المعركة لمدة يكميف، انتيت بانتصار (06)بالقرب مف بركاف

المغكلي بعد انتياء المعركة، السمطاف جالؿ الديف منكبرتي، كتشتت الجيش 
في حيف ذيكر اف  ،(04) كليذا تيعد ىذه المعركة اكبر انتكاسة اصابت المغكؿ
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الؼ جندم، بينما كاف جيش  55عدد جيش المغكؿ كاف في ىذه المعركة 
 (08)الؼ جندم.  65الخكارزمييف يقدر بػ 

ة اف رفع ككانت النتيجة السريعة النتصار الخكارزمييف مف ىذه المعرك    
، كثار سكاف بعض المدف (09)المغكؿ الحصار عف قمعة كالياف في طخارستاف 

ضد المغكؿ، كقتمكا الكالة المعينيف مف قبميـ، كصبكا جاـ غضبيـ عمى 
االسرل، غير اف المغكؿ سرعاف ما تمكنكا مف استعادة زماـ االمكر بأيدييـ مف 

لؼ قتيؿ، فعبركا نير ،كخسر المغكؿ في ىذه المعركة حكالي ا(65)جديد 
جيحكف، كخربكا الجسر فأعاقكا تقدـ الجيش الخكارزمي مما مكنيـ مف العكدة 

 (65. )بسالـ الى جنكيزخاف
غير اف ىذا االنتصار لـ يدـ طكيالن بسبب الفتنة التي حدثت بيف جند  

السمطاف جالؿ الديف منكبرتي حكؿ اقتساـ الغنائـ، فتكجو السمطاف جالؿ الديف 
 ( 65)ليند. الى ا
ـ( تكجيت الجيكش 5545-5558ىػ/619-658) كفي عيد اككتام خاف    

كبأمره الى انحاء الممالؾ، فبعث منككتو نكياف الذم كاف رجالن مسنان كذا عيف 
كاحدة ككاف مف جممة خكاص جنكيزخاف الى غزنة، كفكض اليو امكر 

ـ قاد منككتو 5545ق/ 645،كذيكر انو في سنة (61)طخارستاف كقندز كطايقاف 
نكياف كبصحبتو الجيش المغكلي كممكؾ تركستاف، كامتدت حممتيـ مف حدكد 
الطايقاف كقندز في طخارستاف الى بالد السند، كحاصر احد الحصكف المنيعة 

 (64)في السند. 
ـ( ارسؿ 5549-5546ىػ/644-644كعندما تكلى كيكؾ خاف الحكـ ) 

يند كخراساف كالعراؽ، كعيف منككتو الجيكش الى انحاء الصيف كبالد فارس، كال
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،كعندما تكجو (60)نكياف قائدان عمى رأس جيكش طخارستاف كغزنة مرةن اخرل 
منككتو نكياف الى بالد فارس جعؿ مقامو في طايقاف كقندكز، "قندز"، ك كلكالج 

 (66) في طخارستاف.
اف اىتماـ المغكؿ بمدف المشرؽ االسالمي يشير الى اىميتيا بالنسبة  

مبراطكريتيـ الكاسعة كاقامة منككتو نكياف في مدف طخارستاف خير دليؿ عمى ال
 ىذا، كىذا يؤكد ايضان ككنيا كانت مركزان عسكريان ميمان بالنسبة ليـ. 

 
 *الخاتمة:

 تمخضت عف ىذه الدراسة عدد مف النتائج الميمة مف ابرزىا:     
لسياسية التي شيدت مدف المشرؽ االسالمي نزاعات العديد مف القكل ا -5

تنافست لمسيطرة عمييا ،فيي محطة ميمة تتكغؿ مف خالليا جيكش 
مف يتنافس لمسيطرة عمييا ،كىذا االمر اثار القالئؿ في ارجائو لسنكات 

 طكاؿ .
ترؾ السالجقة بصمات كاضحة في تاريخ المشرؽ االسالمي مف خالؿ  -5

 حمالتيـ العسكرية كنزاعاتيـ السياسية .
السالمي الصراع السياسي كالعسكرم الذم نشب شيدت مدف المشرؽ ا -1

بيف الغكرييف كالخكارزمييف مما اثر في سياسة امرائيا كتكجياتيـ بيف 
 مؤيد كمناصر الحدىما.

فرض المغكؿ سيطرتيـ عمى مدف عدة في المشرؽ االسالمي ، لما  -4
 تحتمو مف اىمية سياسية كعسكرية ،كلثركاتيا االقتصادية. 
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كالعسكرم الذم شيدتو مدف المشر االسالمي اثر الصراع السياسي  -0
عمى الحياة االجتماعية كاالقتصادية لمسكاف ،كاسيـ في تغيير الخارطة 

 السياسية لمعظـ القكل السياسية.
 

 *ىوامش البحث ومصادره:
السمطاف الب ارسالف: ابك شجاع محمد بف السمطاف جغرم بؾ داكد بف ميكائيؿ بف  -5

رر لو ممؾ خراساف كالعراؽ ،كامتاز بحسف الرام كقدرة سمجكؽ ،كىك اكبر اكالده، تق
. .لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: الراكندم ، راحة  التغمب  عمى االعداء كالخصـك

في التاريخ، دار صادر كدار بيركت ،  الكامؿ ؛ ابف االثير ، 500الصدكر، ص 
؛ الجكزجاني ،ابك عمرك منياج الديف  191، ص8ـ،ج5966ق/ 5186بيركت ، 

ـ(، طبقات ناصرم، ،ترجمة كتقديـ  5598ىػ/ 698ماف بف سراج الديف محمد )تعث
 .504،  ص5ـ ، ج 5555، 5:ممكة عمي تركي ، المركز القكمي لمترجمة، ط

؛ اقباؿ، عباس، تاريخ ايراف،ايراف بعد االسالـ مف 59، ص8ابف االثير، الكامؿ،ج -5
ق/ 5141 -ـ855ق/ 550بداية الدكلة لطاىرية حتى نياية الدكلة القاجارية 

ـ، نقمو مف الفارسية كقدـ لو كعمؽ عميو د. محمد عالء الديف منصكر ، راجعو 5950
االستاذ الدكتكر، السباعي محمد السباعي، دار الثقافة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 

 .540ـ، ص5989
غزنة كىي مدينة قصبتيا غزف ، كىي كالية كاسعة تقع في طرؼ خراساف مخصكصة  -1

اليكاء كعذكبة الماء كجكدة التربة ، كىي جبمية ، شمالية ، بيا خيرات كاسعة بصحة 
إال أف البرد فييا شديد جدان ، كىي كثيرة األسكاؽ  كذات تجارات مياسر . لمزيد مف 

؛ القزكيني ، زكريا  555، ص 4التفاصيؿ ينظر : ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج
بالد في اخبار العباد،دار صادر، بيركت، بال. ـ(آثار ال 5581ىػ/ 685بف محمد )ت

؛ لسترنج ، كي ، بمداف الخالفة الشرقية ، ترجمة كتعميؽ  459ص – 458ت ، ص
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 408ـ،ص 5904ىػ/ 5141:بشير فرنسيس كككركيس عكاد ،بغداد ، مطبعة الرابطة ،
 . 465ص –

ي ارض طخارستاف :كىي احدل ككر اقميـ خراساف،كقصبتيا ىي طخارستاف نفسيا ،كى -4
اليياطمة،تقع شماؿ سجستاف كقاعدتيا ترمذ عمى نير جيحكف،كفي شرقييا بالد الختف 
،كذكر تقع شرقي بمخ كغربي نير جيحكف ،كيقاؿ ليا تخارستاف كطخيرستاف ،كتنقسـ 
الى قسميف احدىما طخارستاف العميا كىي االكلى كتسمى الطالقاف ،كالثانية السفمى 

اعجمية،كفي اطرافيا انيار كمركج ،تسكنيا اجناس مف  كىي الدنيا الغربية،اسماؤىا
الترؾ، كىي اقميـ كاسع  ، اكبر مدنيا الطايقاف ، ك ركاليز ، كاندراب ، رسكف ، كخمـ 
، اسكيمشت ، كسمنجاف، كبغالف السفمى كالعميا،كسكمكند،كارىف،كركاف،كخست،مذر 

رستاف محافظة كاه،كركب ،كسرام عاصـ،ك غربنؾ،كحصف سنكاف ،كحاليا تعد طخا
طخار في افغانستاف تقع في الشماؿ ،كعاصمتيا تالقاف،اك "طايقاف".لمزيد مف 

ـ( ،  904ىػ/ 146التفاصيؿ ينظر: االصطخرم ، أبك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد)ت
،  504ـ ، ص5954مسالؾ الممالؾ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، بيركت ، 

أبك القاسـ ؛ ابف حكقؿ، 586كص581كص 549كص 548كص 540كص
، 5ـ(، صكرة األرض، بريؿ، ليدف، دار صادر، بيركت، ط 944ىػ/ 164النصيبي)ت

؛ المقدسي، شمس الديف أبي عبد اهلل محمد 408كص404كص448، ص5، ج5918
ـ( ، احسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، 980ىػ/140)ت

عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل  ؛الحمكم ، ابك 596كص590،ص5،ج5956بيركت، 
ـ(،معجـ البمداف، دار الفكر ، بيركت ، بال.ت 5558ىػ/656)ت
 .456كص100كص51،ص4،ج

 .140ص -144، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم،ج -0
السمطاف مكدكد بف مسعكد ابك الفتح بف مسعكد بف  محمكد بف سبكتكيف صاحب   -6

راؼ في سائر البالد كدعاىـ اشير ،ككاف قد كاتب اصحاب االط  55سنكات ك 4ممؾ 
ـ.لمزيد 5545ىػ/415الى نصرتو كامداده بالعساكر ،كتمكف مف استعادة ممؾ ابيو سنة 
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حممي،احمد كماؿ الديف،  ؛595ص ،8ج، الكامؿ، مف التفاصيؿ ينظر:ابف االثير،
ق/ 5190، 5السالجقة في التاريخ كالحضارة، دار البحكث العممية لمنشر كالتكزيع، ط

 .555ـ،ص5940
السمطاف جغرم بؾ بف داككد: ابك سميماف داككد بف ميكائيؿ بف سمجكؽ بف دقاؽ، كلد  -4

ـ، كىك الكلد االكبر بيف اكالد ميكائيؿ بف سمجكؽ، بسط نفكذه عمى 995ىػ/ 185سنة 
ـ. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابف 5565ىػ/ 405مرك كمنيا الى خراساف تكفي سنة 
ـ( ،االنباء في تاريخ الخمفاء، تح 5584ىػ/085د )تالعمراني، محمد بف عمي بف محم

ـ ، 5555: د. قاسـ السامرائي ، الناشر : دار األفاؽ عربية ، القاىرة ، مصر ، 
 .54؛ حممي، احمد كماؿ الديف، السالجقة ، ىامش ص586ص

ـ(، زبدة التكاريخ 5550ىػ/655الحسيني،صدر الديف عمي بف ناصر)ت بعد سنة  -8
لممكؾ السمجكقية، تحقيؽ :محمد نكر الديف، دار اقرأ لمنشر كالتكزيع ،اخبار االمراء كا

 كىامشيا. 45ـ ، ص5986ق/5456، 5كالطباعة،بيركت،ط
السمطاف ممكشاه بف الب ارسالف جالؿ الدكلة ابك الفتح بف السمطاف الب ارسالف ممؾ  -9

الممكؾ  بعد ابيو كامتدت مممكتو مف اقصى بالد الترؾ الى اقصى بالد اليمف ،كراسمو
ـ.لمزيد مف 5595ىػ/480مف سائر االقاليـ حتى ممؾ الرـك كالخزر،تكفى سنة 

التفاصيؿ ينظر:ابف خمكاف ، ابك العباس شمس الديف احمد بف محمد بف ابي بكر )ت 
ـ(،كفيات االعياف كاخبار الزماف،تح:احساف عباس،مطبعة دار صادر  5585ىػ/ 685

شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف ، ؛الذىبي581،ص0،بيركت ،لبناف،بال.ت،ج
ـ(:،سير اعالـ النبالء،: د. شعيب االرنؤكط كمحمد نعيـ 5144ىػ/ 448بف قايماز)ت 

 5ـ ،ج5995ىػ/5451،  9العرقسكسي ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط
 .541،ص

 كىامشيا. 558،كص 550الحسيني، زبدة التكاريخ ، ص -55
ى نير جيحكف ، كىي مدينة نظيفة طيبة أسكاقيا مبنية ترمذ:كىي أجؿُّ مدينة تقع عم -55

مف اآلجر كليا حصكف كقيندز،كلممدينة ثالثة أبكاب. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : 
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؛ لسترنج ، كي ، بمداف الخالفة الشرقية ،  595، ص 5المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج
 . 484ص

تبة النيضة المصرية، مطبعة حسنيف، د. عبد النعيـ محمد، سالجقة ايراف كالعراؽ، مك -55
 .555ـ، ص5945ىػ/ 5185، 5السعادة، القاىرة، ط

بالد ما كراء النير: ييعَّد ىذا االقميـ مف أخصب أقاليـ االرض منزلةن كانزىيا كاكثرىا  -51
خيران، ال يخمك ىذا االقميـ مف مدف كقرل تسقى، أك مباخس، اك مراعو لدكابيـ، اما 

بردىا، كىكاؤىا صحي، يكثر في ىذا االقاليـ معادف عدة مياىيـ فانيا اعذب المياه كا
منيا الذىب كالفضة كغيرىا، كفي بالد ما كراء النير ككر عظاـ كاعماؿ جساـ منيا 
بخارل كسمرقند كاشركسنة كالشاش كفرغانة ككش كنسؼ كالصغانياف كاعماليا كالختؿ 

ـ. لمزيد مف التفاصيؿ كما يمتد عمى نير جيحكف مف ترمذ كالقكذاياف كاخسيسؾ كخكارز 
؛ ياقكت الحمكم ، معجـ 050ص -461، ص5ينظر: ابف حكقؿ، صكرة األرض، ج

 .488ص -446؛ لسترنج، كي، بمداف الخالفة الشرقية، ص105، ص5البمداف ،  ج
 .555حسنيف، د. عبد النعيـ محمد، ايراف كالعراؽ، ص -54
اسالف:  االبف االكبر السمطاف ركف الديف ابي المظفر بركياركؽ بف ممكشاه بف الب  -50

لممكشاه السمجكقي، ككاف ممكو في اصفياف، كجرت لو خطكب كحركب طكيمو، خطب 
 590، ص59لو ببغداد. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: الذىبي، سير اعالـ النبالء، ج

 .560كص 564، ص55؛ ابف كثير، البداية كالنياية، ج596كص
العراؽ ، كآخر حدكدىا اليند خراساف: كىي بالد كاسعة أكؿ حدكدىا مما يمي  -56

كطخارستاف كغزنة كسجستاف ككرماف ، تضـ ككر كمدف عدة منيا نيسابكر ، ىراة ، 
مرك ، بمخ ، الطالقاف ،  نسا ، أبيكرد ، سرخس ، كمما يتخمؿ ذلؾ مف المدف ، كفي 
خراساف أجكد أنكاع الدكاب  كالرقيؽ كاألطعمة كالممبكس كسائر ما يحتاج إليو الناس ، 

أنفس الدكاب مف بمخ ، كأجكد أنكاع  ثياب القطف كاالبريسـ في نيسابكر كمرك ، ف
كأجكد أنكاع البز في مرك ، كأنجب أىؿ خراساف   كأكثر عممائيـ مف بمخ كمرك في 
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ك  501الفقو كالديف كالنظر كالكالـ . لمزيد مف التفاصيؿ يينظر : االصطخرم ، ص 
 . 408ك ص456، ص 5؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض ، ؽ 586ص 

الدامغاف: قصبة قكمس ، بمد كبير يقع بيف الرم كنيسابكير،كثيرة الفكاكو ،كالرياا تنقطع  -54
فييا ال تنقطع ليال كنيارا،كبيا مقسـ لمماء  كسركم عجيب يخرج ماؤه مف مغارة في 

قسما لمائة كعشريف رستاقا ال يزيد قسـ عمى  555الجبؿ ،ثـ ينقسـ اذا انحدر عنو   
ر  ،مف اشير عممائيا ابراىيـ بف اسحاؽ الزراد الدامغاني ،كابك محمد عبد العزيز االخ

بف محمد البحترم.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ياقكت الحمكم، معجـ 
؛  ابف االثير، المباب في تيذيب األنساب ،طبعة دار صادر ، 411،ص5البمداف،ج

رحمف بف ابي بكر ؛ السيكطي، جالؿ الديف عبد ال484،ص5بيركت ، بال.ت ،ج
ـ(، لب المباب في تحرير االنساب ،بيركت ،دار صادر  5050ىػ/ 955)ت

 555،بال.ت،ص
نيسابكر: مدينة كاسعة كثيرة الككر تيعرؼ بأسـ أبرشير مف أىـ مدنيا البكزجاف ، مالف،  -58

زكزف، كىي مدينة تقع في أرض سيمية ، كليا مدينة حصينة كقيندز كربض كىما 
الجامع يقع في ربضيا ، كلقيندزىا باباف كلممدينة أربعة أبكاب ،  عامراف ، كمسجدىا

كلربضيا أيضان عدة أبكاب ، أفيتتحت عمى يد عبد اهلل بف عامر بف كريز في عيد 
ـ ، أىميا أخالط مف العرب 605ىػ/15الخميفة عثماف بف عفاف "رضي اهلل عنو" سنة 

شربكف المياه . لمزيد مف التفاصيؿ كالعجـ ، فييا الكثير مف العيكف كاألكدية كمنيا ي
؛ ابف حكقؿ ، صكرة  508ص – 504ينظر :  االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص

 599، ص 5؛ المقدسي ، أحسف التقاسيـ ، ج 415ص – 415، ص 5األرض ، ج
 60، ص5؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 111ك ص 151ك ص 155ص –

 . 501ك ص 64ك ص
؛النػكيرم، شػياب الػديف أحمػد بػف عبػد الكىػاب بػف 560، ص55ج ابف االثيػر، الكامػؿ، -59

ـ(، نياية االرب نياية األرب  في فنكف األدب ، طبعة ، تح : 5115ىػ/411محمد )ت
،  5د. عمػػػػػي محمػػػػػد البجػػػػػاكم ، الناشػػػػػر: دار الكتػػػػػب كالكثػػػػػائؽ القكميػػػػػة ، القػػػػػاىرة ، ط
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ـ(، 5450 ـ/858؛ابف خمدكف، عبػد الػرحمف بػف محمػد)ت 145، ص56ـ ، ج5946
العبػػر كديػػكاف المبتػػدأ كالخبػػر فػػي ايػػاـ العػػرب كالعجػػـ كالبربػػر كمػػف عاصػػرىـ مػػػف ذكم 

 .58، ص0، بال.ت ، ج 4السمطاف االكبر،طبعة دار إحياء التراث ، بيركت ، ط
الطايقاف، اك "الطايكاف":كىي اكبر مدف طخارستاف،ذكر انيا تقع عمى الحد بيف  -55

سفح جبؿ ،كفي ارض مستكية ،كليا نير كبير  طخارستاف كالختؿ ،كبانيا تقع عمى
،كمقدار الطايقاف نحك ربع بمخ،كليا سكؽ كبير يفصميا نيراف مف  كبساتيف كزكع ككرـك
شعب نير جيحكف ،كىي في غاية النزىة كالخصكبة،كليا غطت تسميتيا عمى 

كتقع طخارستاف العميا حتى قيؿ الطالقاف،كال تزاؿ بنفس االسـ كتمفظ احيانا طالخاف ، 
الى الشرؽ مف قندكز عمى طريؽ فيض اباد.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:  

؛ ابف حكقؿ، صكرة 581كص549كص 548االصطخرم،مسالؾ الممالؾ، ص
؛ياقكت 151كص 596،ص5؛المقدسي، احسف التقاسيـ،ج448، ص5االرض، ج

 .545، ص5؛ ابف االثير ، المباب ، ج55،ص4الحمكم،معجـ البمداف،ج
مدينة قديمة مف نكاحي خراساف ، كبيرة عامرة تقع بيف مدينتي نيسابكر سرخس: كىي  -55

كمرك ، كىي بمد الحبكب كاالنعاـ ، كفييا مسجد جامع كسكيقة كمعظـ األسكاؽ في 
الربض ، أكثر شربيـ مف مياه اآلبار كمنيا تيسقى مزارعيـ ، ليس ليا ماء جار إال 

لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :  نير يجرم في بعض أياـ السنة كاليدـك ماؤه . 
؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض ،  541ص – 545االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص

؛  151ص – 155،   ص5؛ المقدسي ، احسف التقاسيـ ، ج 440، ص 5ج
ـ(، نزىة المشتاؽ في  5564ىػ/ 065االدريسي ، ابك عبد اهلل عمر بف عبد اهلل )ت

ك  465، ص 5ـ، ج 5989ىػ/ 5459، 5،ط أختراؽ اآلفاؽ ،بيركت ،عالـ الكتب،
 . 558، ص 1؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف ، ج 465ص

ـ(، 5500ىػ/ 005ينظر :النظامي العركضي السمرقندم، احمد بف عمر بف عمي )ت -55
جيار مقالة) المقاالت االربع(، في الكتابة كالشعر كالنجـك كالطب، كعميو خالصة 

لكىاب القزكيني، ترجمة: عبد الكىاب عزاـ كيحيى كحكاشي العالمة: محمد عبد ا
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، 5949ىػ/  5168، 5الخشاب، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة، ط
 94ص

؛ ابف الساعي، ابك طالب عمي بف أنجب تاج 548، ص55ابف االثير، الكامؿ، ج-51
كعيكف ـ(،  الجامع المختصر في عنكاف التكاريخ 5540ىػ/644الديف الخازف )ت 

السير ، عينى بنشره : د. مصطفى جكاد، المطبعة السريانية الكاثكليكية ، بغداد ، 
؛ دركيش، 560، ص4، ؽ4؛  ابف خمدكف، تاريخ، ـ84ك ص11، ص9ـ، ج5914

د. عبد الستار مطمؾ، االمارة الغكرية في المشرؽ دراسة في احكاليا السياسية 
ىػ/ 5415، 5نشر كالتكزيع، عماف، طـ، دار عمـ الثقافة لم655ق/ 041كالحضارية، 

 .515ـ ، ص5555
؛ 84، ص9؛ابف الساعي، الجامع المختصر، ج548، ج55ابف االثير، الكامؿ، ج-54

 .515دركيش، د. عبد الستار مطمؾ، االمارة الغكرية، ص
 84، ص9الجامع المختصر، ج-50
ارس ، كاف سعيدان األمير الغكرم غياث الديف محمد بف ساـ بف محمد الغكرم أبك الفك -56

منصكران في حركبو ، لـ يييـز قط كالكيسر لو عسكر ، كاف سمحان ببذؿ الماؿ ، حسف 
األعتقاد ، كثير الصدقات ، أمر ببناء المساجد كالربط كالمدارس في خراساف كالخانات 
في الطرؽ كالمفارز ككقؼ عمى الكؿ كقكفان ، كتب مصاحؼ عدة بخطو كزعيا عمى 

نشأىا ، لو غزكات عدة في اليند كغيرىا ، كانت لو مدينة غزنة كبعض المدارس التي ا
ـ . لمزيد مف 5555ىػ/099خراساف ، تكفي في السابع عشر مف رمضاف سنة 

؛ المنذرم ،  586ص – 580، ص 55التفاصيؿ ينظر : ابف األثير ، الكامؿ ، ج
التكممة ـ( ، 5508ىػ/606زكي الديف أبك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم )ت 

لكفيات النقمة ، حققو كعمؽ عميو : د. بشار عكاد معركؼ ، مؤسسة الرسالة ، بيركت 
؛ ابف الفكطي ، كماؿ الديف أبك الفضؿ  445، ص 5ـ ، ج5985ىػ/5455،  5، ط

عبد الرزاؽ بف تاج الديف احمد ، تمخيص مجمع االداب في معجـ االلقاب ، تحقيؽ : 
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كاالرشاد القكمي مطبكعات مديرية أحياء التراث القديـ  د. مصطفى جكاد ، كزارة الثقافة
 . 5559، ص 5، ؽ 4ـ ، ج5961، المطبعة الياشمية ، دمشؽ ، 

ىراة: كىي مف مدف خراساف،  كىراة اسـ المدينة، كاف يحيط بيا سكر كثيؽ ،كليا -54
قيندز كربض كحصف، ككاف لمدينتيا الداخمة اربعة ابكاب ، كعمى كؿ باب سكؽ، 

صف اربعة ابكاب ايضان ، كالمسجد الجامع يقع في المدينة كحكلو االسكاؽ ،  تعد كلمح
ىراة بستاف االعناب الجيدة كالفكاكو النفيسة ، مف اىـ مدنيا : مالف ، كخيسار ، 
استربياف ، كباشاف كغيرىا . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : االصطخرم ، مسالؾ 

 -414، ص5ة االرض ، ج؛ ابف حكقؿ ، صكر  566ص -561الممالؾ ، ص
؛  ياقكت الحمكم ،  154ص -156، ص5؛ المقدسي، احسف التقاسيـ ، ج445ص

 194، ص0معجـ البمداف ، ج
األمير الغكرم شياب الديف ابك المظفر محمد بف ساـ ، تكلى اإلمارة الغكرية في سنة -58

ـ ، كاف بطالن 5555ىػ/099ـ ، بعد كفاة أخيو غياث الديف سنة 5555ىػ/099
شجاعان مييبان جيد السيرة يحكـ بالشرع ، كاف القاضي في غزنة يحضر الى داره مف 
كؿ أسبكع أياـ السبت كاالحد كاالثنيف كالثالثاء كيحضر معو امير حاجب كأمير دار 
كصاحب التربة كينفذكف أحكامو عمى الصغير كالكبير كالشريؼ كالكضيع ، كاف طمب 

ع كالمو ، استكلى عمى اليند كالسند كخراساف أحد الخصـك الحضكر عنده أحضره كسم
ـ، قيتؿ عمى يد الكككرية، كذيكر أيضان أنو قيتؿ عمى 5550ىػ/655كالغكر، تكفى سنة 

يد االسماعيمية ، كديفف في غزنة . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:أبف األثير ، الكامؿ ، 
،  5؛ ابك الفدا ، المختصر ، ج 150ص – 155ك ص 588ص – 580، ص 55ج

 . 594ص
؛ 84، ص9، ابف الساعي، الجامع المختصر، ج549ص 55ابف االثير، الكامؿ، ج-59

؛ دركيش، د. عبد الستار مطمؾ، االمارة  864، ص4، ؽ4ابف خمدكف، تاريخ، ـ
 .514الغكرية، ص
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، 9؛ابف الساعي، الجامع المختصر، ج150ص-154، ص55ابف االثير، الكامؿ، ج -15
؛  دركيش، د. عبد الستار مطمؾ، 054، ص4، ؽ4ـ ؛ ابف خمدكف، تاريخ،554ص

 .514االمارة الغكرية، ص
؛ 550، ص9؛ ابف الساعي، الجامع المختصر، ج154، ص55ابف االثير، الكامؿ، ج-15

الذىبي، دكؿ االسالـ،حققو كعمؽ عميو :حسف اسماعيؿ مركة،قرأه كقدـ لو:محمكد 
؛  ابف خمدكف، 85، ص5ـ، ج5556ق/5454، 5االرناؤكط،دار صادر، بيركت، ط

 .514؛ دركيش، د. عبد الستار مطمؾ، االمارة الغكرية، ص880، ص4، ؽ4تاريخ، ـ
خكارـز : ىي ككرة تقع عمى حافتي نير جيحكف قصبتيا العظمى في ىيطؿ كليا قصبة -15

أخرل في خراساف ، كىي ككرة كاسعة جميمة كثيرة المدف ممتدة العمارة ، كثيرة البساتيف 
كالمزارع كالشجر كالفكاكو كالخيرات، تصنع فييا الثياب مف القطف كالصكؼ ، كالمنازؿ 

كليس في بمدىـ معدف الذىب كالفضة اك أم معدف آخر ، إال أف عامة يسارىـ مف 
متاجرة األتراؾ كاقتناء المكاشي ، مف أكبر مدنيا ، الجرجانية كىزاراسب  ، خيكة ، 

مف التفاصيؿ ينظر :  االصطخرم ، مسالؾ  تكزكار ، كردراف ، خكاش كغيرىا . لمزيد
 – 485، ص 5؛ ابف حكقؿ ، صكرة األرض ، ج 154ص – 599الممالؾ ، ص

 . 586ص – 584، ص 5؛ المقدسي ، احسف التقاسيـ ، ج 485ص
الخطا: كىي كاحدة مف القبائؿ التركية الكثنية، ككممة الخطا مشتقة مف كممة -11

كؿ عمى الصيف، كاطمقكا عمييـ اسـ  " قراخطام"، "خطام"،كىك االسـ الذم اطمقو المغ
 -ليك"، أك " سي –أك " قطام "، اك "ختا"، اما الصينيكف فقد اطمقكا عمييـ اسـ " سي 

القسـ الثالث مف مممكة تكراف ،نزحت قبائميـ منيا بعد اف ُّ ليائك"، كبالد الخطا تيعد
كاستكطنكا مدف اخرل مثؿ طردتيـ اسرة كيف الحاكمة في الصيف فمجأكا الى تركستاف 

كاشغر، كختف ،كبالساغكف كاصبحت مركزان ليـ، اعتنؽ الخطا ديانات عدة منيا 
ىػ/ 655البكذية، كالمانكية، كالمجكسية، كالمسيحية كغيرىا، انتيت دكلتيـ سنة 

كك" . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:  -لك -ـ، بمكت اخر ممككيـ المدعك" تشي5551
ـ(، لباب 51ىػ/ 4د) ت في حدكد النصؼ االكؿ مف ؽ عكفي ،سديد الديف محم
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،  5956االلباب، بسعى كاىتماـ كتصحيح : ادكارد بركز انكميسى، مطبعة بريؿ، ليدف،
 159، ص9؛ ابف االثير، الكامؿ، ج140كص 145كص 155ص -155، ص5ج

؛ الجكيني، عالء الديف 145ص -119، ص55كج 151كص  155ص -155كص 
ـ( ، تاريخ جيانكشام، نقمو 5585ىػ/685يف محمد بف محمد)تعطا ممؾ بف بياء الد

عف الفارسية كقارنو بالنسخة االنكميزية : د. محمد التكنجي ، دار المالح لمطباعة 
؛ اليمذاني، رشيد الديف 116ص -519، ص5، ج5ـ ، ـ5980ىػ/5450كالنشر ، 

أت، محمد ـ(  ، جامع التكاريخ ، ترجمة: محمد صادؽ نش5158ىػ/458فضؿ اهلل)ت
مكسى ىنداكم كفؤاد عبد المعطي الصياد، راجعو كقدـ لو: يحيى الخشاب ، دار أحياء 

كص  550كص 555ص -555، ص5، ج5الكتب العربية، القاىرة، بال.ت ، مج
ـ(، صبح  5454ىػ/ 855؛ القمقشندم، أحمد بف عمي)ت555كص 559ص -554

ـ ، 5955ىػ/ 5145ىرة ، االعشى في صناعة االنشا ، دار الكتب المصرية ، القا
 .454ص -184، ص4ج

الغكر: كىي كالية تقع بيف مدينتي ىراة كغزنة ، كىي بالد باردة كاسعة كمكحشة كفييا -14
قمعة تسمى فيركزككة يسكف ممككيا فييا ، اتخذىا الغكريكف قاعدة لحكميـ ، فييا جباؿ 

خصبة كثيرة الزرع  عامرة ذات عيكف كبساتيف كانيار ، كىي خصبة كمنيعة ، كجباليـ
كالمكاشي كالمراعي ، كلسانيـ غير لساف أىؿ خراساف ، يجمب منيا القماش الكتاني 
كالدركع كاألسمحة الجيدة . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: أبف حكقؿ ، صكرة األرض ، 

؛ ياقكت  585؛ االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص440ص – 444، ص 5ج
 . 558، ص 4الحمكم ، معجـ البمداف ، ج

 .555، ص9ابف الساعي، الجامع المختصر، ج-10
 .555، ص9ابف الساعي، الجامع المختصر، ج-16
سجستاف ىي بمدة جميمة كككرة متصمة المساكف ، قميمة المدف ، كثيرة القصكر ، -14

قصبتيا العظمى زرنج كبست ، كمف أىـ مدنيا ككيف ، زنبكؾ ، درىند ، قرنيف كغيرىا 
المدف كالضياع منيا نير اليندمند كنير ىيرميد ، كليا حصف ، كليا انيار تسقي 
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كخندؽ كعمى الربض سكر أيضان ، ليا خمسة أبكاب ، أحدىا الباب الجديد كاآلخر 
الباب العتيؽ ككالىما يخرج منيما الى فارس ، ككؿ أبكابيا مف الحديد ، كفييا مسجد 

، كىي بالد حارة بيا نخيؿ  جامع في المدينة دكف الربض كدار اإلمارة تقع في الربض
كأرضيا سيمة اليرل فييا جبؿ كأقرب جباليا بناحية فرة . لمزيد مف التفاصيؿ ينظر :  

؛ أبف حكقؿ ، صكرة األرض ،  541ص – 518االصطخرم ، مسالؾ الممالؾ ، ص
 518، ص 1؛  ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، ج 559كص 594، ص 5ج

 . 595ص – 595كص
ركاليز،اك" كلكالج":مف مدف طخارستاف كىي ثاني مدينة في الكبر بعد كلج ،اك"ك -18

الطايقاف،كذكر ىي مف اعماؿ بذخشاف خمؼ بمخ كطخارستاف،كىي نزىة ذات نعـ 
كثيرة كمياىيا جارية كاىميا كدكدكف،كمنيا يتـ تصدير السمسـ كزيتو،كالجكز كالمكز 

سمف كالبيرم كالرخبيف.لمزيد مف كالفستؽ كاالرز كالحمص كجمكد الثعالب  كالقركف كال
؛ 586كص548كص546كص540التفاصيؿ ينظر: االصطخرم، مسالؾ الممالؾ،ص

، 5؛ المقدسي، احسف التقاسيـ،ج404كص448،ص5ابف حكقؿ، صكرة االرض، ج
 .184،ص0؛ ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف،ج 146كص 154كص596ص 

مت لو ككتبت الحكاشي كالتعميقات الجكزجاني، طبقات ناصرم،ترجمو عف الفارسية كقد-19
 .558، ص5ـ،ج 5551، 5: عفاؼ السيد زيداف ، المركز القكمي لمترجمو،القاىرة،ط

نكياف ،أك " نكييف ": ىي كممة مغكلية معناىا رئيس تكماف ام رئيس فرقة مككنة مف -45
 عشرة االؼ رجؿ ، اذ اف االمراء عند المغكؿ اربع طبقات اعالىا نكيف ، كىك امير
عشرة االالؼ كييدعى امير تكماف ، اذ اف تكماف تعني عندىـ عشرة االؼ ، ثـ امير 
الؼ ثـ امير مائة ثـ امير عشرة ، لمزيد مف التفاصيؿ ينظر : اليمذاني ، جامع 

؛ الشيرازم، اديب شرؼ الديف عبد اهلل بف  554، ىامش ص 5، ج5التكاريخ ، مج
لحضرة، تحرير: عبد المحمد آيتي، ـ(، تاريخ كصاؼ ا5506ىػ/604فضؿ اهلل)ت 

؛ القمقشندم،  صبح االعشى ،  185، ص4ىػ ،ج 5146انتشارات بنياد فرىنؾ ايراف، 
؛ الغياثي،عبد اهلل بف فتح اهلل البغدادم) كاف حيان في العقد االكؿ مف 451،ص 4ج
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ـ (،تاريخ الدكؿ االسالمية في الشرؽ )اسيا الكسطى ،ايراف ، 56ق/  55القرف 
ؽ، بالد االناضكؿ، بالد الشاـ(،دراسة كتحقيؽ : أ.د.طارؽ الحمداني ،دار كمكتبة العرا

 .48،ىامش ص5555، 5اليالؿ ،بيركت،ط
 .515، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-45
 .510، ص559، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-45
 .95ص -95النسكم ، ،سيرة السطاف جالؿ الديف منكبرتي  ، ص -41
؛ ابك شامة ،عبد الرحمف بف 555سيرة السمطاف جالؿ الديف منكبرتي، ص النسكم،-44

ـ(، نزىة المقمتيف في سيرة الدكلتيف العالئية 5566ق/ 660اسماعيؿ بف ابراىيـ) ت
، 5كالجاللية ،تحقيؽ: أ.د.سييؿ زكار، دار التككيف لمتأليؼ كالترجمة كالنشر،دمشؽ ،ط

 .548،ص4؛النكيرم ،نياية ااالرب،ج59، ص5558
؛اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ منذ حممة جنكيز 506، ص54النكيرم، نياية االرب، ج-40

خاف حتى قياـ الدكلة التيمكرية، ترجمة: د. عبد الكىاب عمكب، المجمع الثقافي، ابك 
؛ اقباؿ، عباس، تاريخ 91ـ ،ص5555ىػ/ 5455ظبي، االمارات العربية المتحدة، 

 .145ايراف، ص
 .510، ص5قات ناصرم، جالجكزجاني، طب-46
 .510، 5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-44
 .510، 5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-48
 .510، 5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-49
قندز،أك"قندس"::معرب "كيف دز" مف مدف طخارستاف،بيف بمخ كبذخشاف ،بينيا  كبيف -05

نصؼ االكؿ مف القرف نير جيحكف نحك فرسخيف ،ككانت قصبة لمممكة ميمة في ال
ؽ.ـ، فانيا لـ تحظ باالىمية اال فيما بعد عمى الرغـ مف لف ذكرىا قد كرد منذ  59

ؽ.ـ، فييا مشايخ كصالحكف ،كبيا البساتيف كاالنيار.لمزيد مف التفاصيؿ  51القرف 
ـ( ،  5169ىػ/ 445ينظر: ابف بطكطة،  محمد ابك عبداهلل بف عبداهلل بف محمد )ت
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ي غرائب االمصار ،شرحو ككتب ىكامشة : طالؿ حرب ،دار الكتب تحفة النظار ف
 . 454ـ ص 5555، 0العممية ،بيركت ،ط

بخارل:ىي أكؿ ككر بالد ماكراء النير كأعظميا ،كاسميا بكمجكث،بناؤىا مف خشب  -05
مشتبؾ،كيحيط ببنائيا قصكر كبساتيف كسكؾ كقرل ،كيحيط بجميع ذلؾ سكر يجمع 

القرل،ليا سبعة ابكاب مف حديد مف أىميا باب المدينة ، باب ىذه القصكر كاالبنية ك 
نكر ، باب حفره، باب بني سعد  كغيرىا.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر:االصطخرم، 

ص  -485،ص5؛ ابف حكقؿ، صكرة االرض،ج156ص -150مسالؾ الممالؾ، ص
؛ لسترنج، كي، بمداف 106ص -101،ص5؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج495
 . 056ص  -054ة الشرقية، صالخالف

 .516، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-05
 .516، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-01
 .540ك ص516، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-04
؛ 90؛ اقباؿ، عباس، تاريخ، المغكؿ، ص514، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-00

 .145اقباؿ، عباس، تاريخ ايراف، ص
فركاف":كىي بميدة قريبة مف غزنة،صغيرة حسنة الجيات ،متحضرة االسكاؽ بركاف،اك"-06

،كبيا تجارات كناس مياسير كبناؤىا مف الطيف كالمبف كىي عمى نير بنجيير الكاصؿ 
الى اليند ،كىي فرضة لدخكؿ اليند،كاف في نصفيا منبر كالنصؼ االخر في ايدم 

القسـ الخاص بالمسمميف ،كال يجكز  الينكد،كليـ ىناؾ سكؽ،كال يجكز لمينكد الحكـ في
لممسمميف الحكـ بالقسـ الخاص بالينكد، حتى عقد الصمح كاصبح الحكـ كمو لممسمميف 
،النسية الييا الفركاني ،مف اشير عممائيا ابك كىب منبو بف محمد بف احمد بف 
 المخمص الفركاني الكاعظ الزاىد.لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: السمعاني، ابك سعد عبد

ـ(،االنساب، تقديػـ كتعميؽ :  5566ىػ/ 065الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي )ت 
د. عبد اهلل عمر الباركدم ، الناشر: مركز الخدمات كاألبحاث الثقافية ، دار الجناف ، 
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؛ 504،ص4؛ياقكت الحمكم، معجـ البمداف،ج 594،ص4ـ ،ج5988،  5بيركت ، ط
 .480،ص5سي،نزىة المشتاؽ،ج؛ االدري456،ص5ابف االثير، المباب،ج

؛  514، ص5؛ الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج551، ص5ابك الفدا، المختصر، ج-04
؛ طقكش، د. محمد سييؿ، تاريخ 96ص -90اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، ص

ىػ/ 406 -605ـ( ، ) 5145-5556ىػ/ 445-655المغكؿ العظاـ كااليمخانييف ) 
، 5لبناف ، ط –ة كالنشر كالتكزيع ، بيركت ـ(، دار النفائس لمطباع5100 -5501
؛ بياني، د.شيريف، المغكؿ التركيبة الدينية كالسياسية،ترجمو 86ـ،ص5554ىػ/ 5458

عف الفارسية :سيؼ عمي،راجعو كقدـ لو: د.نصير الكعبي، شركة المطبكعات لمتكزيع 
 .48ص-44، ص 5551كالنشر ،الناشر المركز االكاديمي لالبحاث،بيركت ،

؛ طقكش، د. محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ، 96اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، ص -08
 .68ص

؛ النكيرم، نياية 500ص-504النسكم، سيرة السمطاف جالؿ الديف منكبرتي، ص-09
؛ بارتكلد، فاسيمي فالديميركفتش ،تركستاف مف الفتح العربي 06، ص54االرب، ج

ىاشـ ،اشرؼ عمى طبعة : قسـ حتى الغزك المغكلي ،ترجمة : صالح الديف عثماف 
 5985ىػ/ 5455التراث العربي ،الككيت ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالداب ،

 .96ص-90؛ اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، ص655ـ.، ص
 655بارتكلد، تركستاف، ص-65
؛ اقباؿ، 96ص-90؛ اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ، ص655بارتكلد، تركستاف، ص-65

 .145ايراف، صعباس، تاريخ 
؛ اقباؿ، عباس، تاريخ 551، ص5لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: ابك الفدا، المختصر، ج-65

كالمغكؿ، غزك جنكيزخاف  ؛ حمدم، د. حافظ احمد، الدكلة الخكارزمية96المغكؿ، ص
لمعالـ االسالمي كاثاره السياسية كالدينية االقتصادية كالثقافية، ممتـز الطبع كالنشر، دار 

؛ بياني، د. 548ص-504، ص5949لعربي، مطبعة االعتماد، القاىرة الفكر ا
 .69؛ طقكش، د. محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ، ص 49ص -48شيريف، المغكؿ، ص
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 .581ك 568، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-61
 .68، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-64
 .581، ص5الجكزجاني، طبقات ناصرم، ج-60
 .581، ص5ت ناصرم، جالجكزجاني، طبقا-66
 

 
 قائمة المصادروالمراجع

 المصــادر األصيــمة ً:* اوال
ىػ  615ابف األثير ،ابك الحسف عمي بف محمد بف عبد الكاحد الشيباني )ت -5

ـ(، المباب في تيذيب األنساب ،طبعة دار صادر ، بيركت ،  5515/
 بال.ت .

يكسؼ الدقاؽ، بيركت،  ...................الكامؿ في التاريخ ،تح: محمد-5
 ـ.5984ىػ/ 5454، 5دار الكتب العممية،ط

ـ(،نزىة  5564ىػ/ 065االدريسي ، ابك عبد اهلل عمر بف عبد اهلل )ت-1
 5459، 5المشتاؽ في أختراؽ اآلفاؽ ،بيركت ،عالـ الكتب، ط

 ـ. 5989ىػ/
ـ(،مسالؾ  904ىػ/ 146االصطخرم ، ابك اسحاؽ ابراىيـ بف محمد )ت-4

 ـ. 5954،ليدف،مطبعة بريؿ ،الممالؾ 
 5169ىػ/ 445ابف بطكطة ، محمد ابك عبد اهلل بف عبد اهلل بف محمد )ت-0

ـ(،تحفة النظار في غرائب االمصاركعجائب االسفار ،شرحو ككتب 
 ـ. 5555، 0ىكامشة : طالؿ حرب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط
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 698ديف محمد )تالجكزجاني ،ابك عمرك منياج الديف عثماف بف سراج ال-6
،ترجمة كتقديـ :ممكة عمي تركي ، 5ـ(،طبقات ناصرم ،ج 5598ىػ/

،ترجمو عف الفارسية 5ـ،كج 5555، 5المركز القكمي لمترجمة، ط
كقدمت لو ككتبت الحكاشي كالتعميقات : عفاؼ السيد زيداف ، المركز 

 ـ. 5551، 5القكمي لمترجمو،القاىرة،ط
ف بياء الديف محمد بف محمد الجكيني، عالء الديف عطا ممؾ ب-4

ـ( ،تاريخ جيانكشام ، نقمو عف الفارسية كقارنو 5585ىػ/685)ت
بالنسخة االنكميزية : د. محمد التكنجي ، دار المالح لمطباعة كالنشر ، 

 ـ.5980ىػ/5450
ـ(، زبدة 5550ىػ/655الحسيني،صدر الديف عمي بف ناصر)ت بعد سنة -8

السمجكقية، تحقيؽ :محمد نكر الديف،  التكاريخ ،اخبار االمراء كالممكؾ
 ـ.5986ق/5456، 5دار اقرأ لمنشر كالتكزيع كالطباعة،بيركت،ط

الحمكم،شياب الديف ابي عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي -9
ـ(،معجـ البمداف ،طبعة  دار صادر، بيركت، بال .  5558ىػ/656)ت
 ت.

 944ىػ/ 164تابف حكقؿ، ابك القاسـ محمد بف عمي النصيبي )-55
 ـ. 5918، 5ـ(،صكرة االرض ،ليدف ، مطبعة بريؿ، ط

ـ(،العبر كديكاف 5450ىػ/ 858ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد)ت -55
المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم 

ق/ 5195السمطاف االكبر،مؤسسة االعممي لممطبكعات، بيركت، 
 ـ.5945
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،ابك العباس شمس الديف احمد بف محمد بف ابي بكر )ت  ابف خمكاف-55
ـ(،كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف ، تح : د.إحساف  5585ىػ/ 685

ـ  كطبعة،مطبعة دار صادر ،بيركت 5968عباس ، بيركت ، 
 ،لبناف،بال.ت.

ىػ/ 448الذىبي ، شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز)ت -51
ـ النبالء ،تح : د. شعيب االرنؤكط كمحمد نعيـ ـ(، سير إعال5144

،  9العرقسكسي ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط
 ـ .5995ىػ/5451

.........تاريخ االسالـ ككفيات المشاىير كاالعالـ، تحقيؽ: د. عمر عبد -50
السالـ تدمرم، دار الكتاب المبناني، بيرك ت، حكادث ككفيات السنكات 

، كحكادث ككفيات السنكات   ـ5551ىػ/5451طبعة  ىػ،655 – 095
 ـ .5998ىػ/5،5458، طىػ  655-615

...................،دكؿ اإلسالـ ، تحقيؽ د.صالح الديف المنجد ،  -56
 ـ .5948، 5مطبعة حككمة الككيت ، الككيت ،ط

ـ(، راحة 5555ىػ/654الراكندم،  محمد بف عمي بف سميماف )ت بعد -54
السركر في تاريخ الدكلة السمجكقية، نقمو لمعربية الثمث الصدكر كأية 

األكؿ: د. إبراىيـ أميف الشكاربي، الثمث الثاني: عبد النعيـ محمد 
حسنيف، كالثمث الثالث: فؤاد عبد المعطي الصياد، راجعو كنشر مقدمة: 

 ـ.  5965ىػ/5149فؤاد عبد المعطي الصياد، بال. ـ، 
 5050ىػ/ 955لرحمف بف ابي بكر )تالسيكطي ،جالؿ الديف عبد ا-58

 ـ(،لب المباب في تحرير االنساب ،بيركت ،دار صادر ،بال.ت.
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ـ(، 5566ىػ/ 660ابك شامة ،عبد الرحمف بف اسماعيؿ بف ابراىيـ) ت-59
نزىة المقمتيف في سيرة الدكلتيف العالئية كالجاللية ،تحقيؽ: أ.د.سييؿ 

 .5558، 5ر،دمشؽ ،طزكار، دار التككيف لمتأليؼ كالترجمة كالنش
ـ( ، االنباء في 5584ىػ/085ابف العمراني، محمد بف عمي بف محمد )ت-55

تاريخ الخمفاء، تح : د. قاسـ السامرائي ، الناشر : دار األفاؽ عربية ، 
 ـ.5555القاىرة ، مصر ، 

الغياثي،عبد اهلل بف فتح اهلل البغدادم) كاف حيان في العقد االكؿ مف القرف -55
ـ (،تاريخ الدكؿ االسالمية في الشرؽ )اسيا الكسطى ،ايراف ، 56ىػ/  55

العراؽ، بالد االناضكؿ، بالد الشاـ(،دراسة كتحقيؽ : أ.د.طارؽ 
 .               5555، 5الحمداني ،دار كمكتبة اليالؿ ،بيركت،ط

 5115ىػ/ 415ابك الفداء ،عماد الديف اسماعيؿ بف محمد بف عمر )ت-55
لمختصر في أخبار البشر ، عمؽ عميو ككضع حكاشيو : ـ(،..........،ا

محمكد ديكب ، منشكرات محمد عمي بيضكف ، دار الكتب العممية ، 
 ـ .5994ىػ/5454،  5بيركت ، ط

ـ(،آثار البالد ،دار صادر،  5581ىػ/ 685القزكيني ،زكريا بف محمد )ت-51
 بيركت، بال. ت.

ـ(،صبح  5454ىػ/ 855القمقشندم ،ابك العباس احمد بف عمي )ت-54
االعشى في صناعة االنشا ،تح :عبد القادر زكار ،دمشؽ ،كزارة الثقافة 

ـ،كطبعة،كزارة الثقافة كاألرشاد القكمي، المؤسسة المصرية  5985،
لمتأليؼ كالترجمة كالطباعة كالنشر، مطابع ككستاتسكماس كشركاه، 

 ـ .5961ىػ/5181القاىرة ، بال.ت ،كطبعة
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ىػ/ 444ماعيؿ بف عمر القرشي ابك الفداء الدمشقي)ت ابف كثير ، اس-50
ـ( ، البداية كالنياية في التاريخ، طبعة مف تحقيؽ ، كتدقيؽ 5145

أصكلو كتعٌميؽ حكاشيو : عمي شيرم ، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 ـ. 5988،  5، بيركت ، ط

 المنذرم ، زكي الديف أبك محمد عبد العظيـ بف عبد القكم )ت-56
ـ( ، التكممة لكفيات النقمة ، حققو كعمؽ عميو : د. بشار 5508ىػ/606

 ـ.5985ىػ/5455،  5عكاد معركؼ ، مؤسسة الرسالة ، بيركت ، ط
 995ىػ/ 185المقدسي ،شمس الديف ابي عبيد اهلل محمد بف احمد )ت-54

ـ(،احسف التقاسيـ في معرفة االقاليـ ، بريؿ ، ليدف ، دار صادر ، 
 . 5956بيركت، 

ـ( ، سيرة السمطاف جالؿ  5545ىػ/  619النسكم، محمد بف أحمد )ت-58
الديف منكبرتي، نشر كتحقيؽ: حافظ أحمد حمدم، دار الفكر العربي، 

 ـ.5901مطبعة االعتماد، مصر 
ىػ/ 005النظامي العركضي السمرقندم، احمد بف عمر بف عمي )ت-59

ابة كالشعر كالنجـك ـ(، جيار مقالة) المقاالت االربع(، في الكت5500
كالطب، كعميو خالصة كحكاشي العالمة: محمد عبد الكىاب القزكيني، 
ترجمة: عبد الكىاب عزاـ كيحيى الخشاب، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة 

 .5949ىػ/  5168، 5كالنشر، القاىرة، ط
النكيرم ، شياب الديف أحمد بف عبد الكىاب بف محمد -15

رب  في فنكف األدب ، طبعة ، تح : د. ـ(، نياية األ5115ىػ/411)ت
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عمي محمد البجاكم ، الناشر: دار الكتب كالكثائؽ القكمية ، القاىرة ، 
 ـ .5946،  5ط

ـ( ،جامع التكاريخ، 5158ىػ/458اليمذاني، رشيد الديف فضؿ اهلل )ت -15
طبعة مف ترجمة: محمد صادؽ نشأت، محمد مكسى ىنداكم كفؤاد عبد 

عو كقدـ لو: يحيى الخشاب، دار احياء الكتب المعطى الصياد، راج
 العربية، القاىرة، بال.ت. 

 
 ثانيا:المصادر الفارسية األصيمة غير المعربة: 

ـ(، 5506ىػ/604الشيرازم، اديب شرؼ الديف عبد اهلل بف فضؿ اهلل )ت  -15
تاريخ كصاؼ الحضرة، تحرير: عبد المحمد آيتي ، انتشارات بيناد فرسؾ 

 ىػ. 5146ايراف ، 
ىػ/ 4عكفي، سديد الديف محمد ) ت في حدكد النصؼ االكؿ مف ؽ  -11

ـ(، لباب االلباب ، طبعة باتصحيحات جديدة كحكاشي كتعميقات : 51
كتابخانة  –كامؿ بككثش كسعيد نفيسي بسرماية كتابفركشى ابف سينا 

ىػ ، كطبعة ،بسعى كاىتماـ كتصحيح: 5111حاج عمي عممي ، اسفند ، 
 .ـ 5956ز انكميسى،مطبعة بريؿ،ليدف،ادكارد برك 

 
 ثالثا:المراجـع الحديثة:* 
اقباؿ، عباس، تاريخ المغكؿ منذ حممة جنكيز خاف حتى قياـ الدكلة -14

التيمكرية، ترجمة: د. عبد الكىاب عمكب، المجمع الثقافي، ابك ظبي، 
 ـ.5555ىػ/ 5455االمارات العربية المتحدة، 
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الـ مف بداية الدكلة لطاىرية حتى نياية الدكلة ....تاريخ ايراف بعد االس-10
ـ، نقمو مف الفارسية كقدـ 5950ق/ 5141 -ـ855ق/ 550القاجارية 

لو كعمؽ عميو د. محمد عالء الديف منصكر ، راجعو االستاذ الدكتكر، 
 ـ.5989السباعي محمد السباعي، دار الثقافة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 

يميركفتش ،تركستاف مف الفتح العربي حتى الغزك بارتكلد ،فاسيمي فالد-16
المغكلي ،ترجمة : صالح الديف عثماف ىاشـ ،اشرؼ عمى طبعة : قسـ 
التراث العربي ،الككيت ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالداب 

 ـ. 5985ىػ/ 5455،
بياني، د.شيريف، المغكؿ التركيبة الدينية كالسياسية،ترجمو عف الفارسية -14

يؼ عمي،راجعو كقدـ لو: د.نصير الكعبي، شركة المطبكعات لمتكزيع :س
 .5551كالنشر ،الناشر المركز االكاديمي لالبحاث،بيركت ،

حسنيف، د. عبد النعيـ محمد، سالجقة ايراف كالعراؽ، مكتبة النيضة  -18
 ـ.5945ىػ/ 5185، 5المصرية، مطبعة السعادة، القاىرة، ط

لسالجقة في التاريخ كالحضارة، دار البحكث حممي،احمد كماؿ الديف،ا-19
 ـ.5940ىػ/ 5190، 5العممية لمنشر كالتكزيع، ط

حمدم،حافظ احمد، الدكلة الخكارزمية كالمغكؿ، غزك جنكيزخاف لمعالـ -45
االسالمي كاثاره السياسية كالدينية االقتصادية كالثقافية، ممتـز الطبع 

 .5949د، القاىرة كالنشر، دار الفكر العربي، مطبعة االعتما
دركيش، د. عبد الستار مطمؾ،االمارة الغكرية في المشرؽ دراسة في -45

ـ، دار عمـ الثقافة لمنشر 655ىػ/ 041احكاليا السياسية كالحضارية، 
 ـ.5555ىػ/ 5415، 5كالتكزيع، عماف، ط
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الصياد ،د.فؤاد عبد المعطي ،المغكؿ في التاريخ ،بيركت ،لبناف ، دار -45
 عربية ،بال.تالنيضة ال

ىػ/ 445-655طقكش،محمد سييؿ، تاريخ المغكؿ العظاـ كااليمخانييف ) -01
ـ(، دار النفائس 5100 -5501ىػ/ 406 -605ـ( ، ) 5556-5145

 ـ.5554ىػ/ 5458، 5لبناف ، ط –لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت 
ا مع الدكؿ نشأتيا ، عالقاتي –العبكد ، د. نافع تكفيؽ، الدكلة الخكارزمية -41

 – 5594ىػ/658 – 495اإلسالمية نظميا العسكرية كاإلدارية ، 
 ـ .5948ـ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد، 5515

لسترنج ،كي ،بمداف الخالفة الشرقية ،ترجمة كتعميؽ :بشير فرنسيس -44
 ـ. 5904ىػ/ 5141كككركيس عكاد ،بغداد ، مطبعة الرابطة ،



 

 

 

 
 

 
 ينهج 

 وآراء فؤاد سسكني يف تاريخ انرتاث االساليي

 

 

 أ.د عباش عبد انستار عبد انقادر انسهاوي
 آلداب/جايعة بغدادا/قسى انتاريخ/كهية 

 
 أ.د اآلء حمًد رحيى

 /قسى اخلدية االجتًاعية/كهية انرتبية نهبنات/جايعة بغداد
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 نيج وآراء فؤاد سزكين في تاريخ التراث االسالميم
 

 أ.د عباس عبد الستار عبد القادر الزىاوي
 أ.د اآلء محمد رحيم

 الممخص
تتناكؿ الدراسة سيرة العالمة التركي فؤاد سزكيف كدراستة الببمكغرافية المتعمقة    

شر باىـ انجازاتو العممية التي عاشت معو طيمة ستيف عاما باصداره سبعة ع
مجمدا ضمنو في كتابو)تاريخ التراث العربي(كالذم يعد الدراسة االكثر تكامال 
كشمكال لنتاجات المؤرخيف العرب كالمسمميف عمى كافة االصعدة العممية منذ 

ـ ام عصر نشكء كذركة حركة 5518ىػ/415عيكد ماقبؿ االسالـ كحتى سنة 
ا سزكيف عمى خطى الترجمة كالنيضة العممية العربية االسالمية،سار فيي

المستشرؽ االلماني كارؿ برككمماف  فيء كتابو )تاريخ االدب العربي(االانو فاقو 
سعة فحكت مكسكعتو الكثير مف التراجـ كالمؤلفات التي لـ يطمع عمييا 
برككمماف ،كنحف في ىذه الدراسة سنتناكؿ المجمد االكؿ بجزأيو االكؿ، كالثاني 

و اليدؼ مف تأليؼ الكتاب،كصعكبات مف ىذا العمؿ الضحـ، سنبحث في
تأليفو، كالمنيج المتبع في الكتاب كمكارده،كآراءه بخصكص القراءات القرانية 

 ،ككتب التفاسير،كعمـ الحديث،كالتدكيف التاريخي.
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ABSTRACT 

     The study deals with the biography of the Turkish 

scholar Professor Fuat Sezgin and his bibliographical study 

on the most important scientific achievements,which He has 

lived with< for the last sixty years. He published seventeen 

volumes in his book "The History of Arab Heritage",  which 

is the most comprehensive study of the results of Arab and 

Muslim historians on all scientific levels. In 430 AH / 1038 

AD, the era of the rise and peak of the movement of 

translation and the renaissance of Arab Islamic. Sezgin 

followed in the same footsteps of the orientalist Carl 

Brucklmann in his book "The History of Arabic Literature", 

which exceeded the scope of his book's volume of many of 

the translations and works which are  not seen by 

Brockleman , In this study  we discuss the first volume in 

the first part, and the second of this hard work, in which we 

will examine the goal,The book ,its difficulties, its 

methodology and its views on Quranic readings, 

commentaries,modern science,and historical codification.                                          
 



 ......................... منيج وآراء فؤاد سزكين في تاريخ التراث االسالمي
 

 

 

 

 

40 
 ج

 
 

 م9109 –نيسان  -(  69)ة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد مجلـــ
 

 المقدمة
تعد دراسة العالمة فؤاد سزكيف )تاريخ التراث العربي(الدراسة االكمؿ     

الخاصة ببمكغرافيا عمماء المسمميف الذيف تخصصكا في عمـك المعرفة المختمفة 
منذ فيرست ابف النديـ الى يكمنا ىذا، فقد سخر المؤلؼ حياتو كمالو كما تكفر 

ية مف اجؿ احياء مشركعو العممي لو مف دعـ مادم مف قبؿ المؤسسات العمم
ىذا بعد اف كاف في البداية عبارة عف اضافات عمى مؤلؼ المستشرؽ االلماني 
كارؿ برككمماف )تاريخ االدب العربي( ليجد نفسو بعد مراجعتو لمكتبة اسطنبكؿ 
انو غارؽ باعداد ىائمة مف المدكنات التي بحاجو الى تبكيب كترتيب كتسجيؿ 

برككمماف ليتسنى لمقارمء ايا كاف اف يطمع عمى ىذا التراث كالتي لـ يسجميا 
االسالمي الضخـ  كاستمر ىذ الشغؼ لديو حتى اخر سنكات حياتو مف دكف 
كمؿ اكممؿ،كلعؿ الحافز االكبر الذم دفعنا لدراسة عممو ىك استذكارا لكفاتو في 

 حزيراف مف العاـ الماضي . 15
حظات عمى ىذا الكتاب بأف سزكيف كيعمؽ أكـر العمرم اكؿ مف سجؿ مال    

قد أضاؼ كاستدرؾ عمى برككمماف،كعدؿ عمى طريقة تناكلو لممكضكعات لذلؾ 
فيك ليس مجرد استدراؾ عميو بؿ ىك كتاب قائـ بنفسة،كالحؽ اف الكتاب ثمرة 
جيكد مضنية كصبر طكيؿ، كتمرس كبير فحؽ عمى الناطقيف بالضاد 

ا بمؤلفو كيقكمكا جيده بما ىك أىمو، كيتناكلكه كالمعنييف بالتراث الفكرم اف يرحبك 
بأمعاف النظر فيو كتدقيؽ مادتو، فيك يحتاج الى القراءه المتفحصة الناقدة لسعة 
نطاقو،ككفرة مادتو ككثرة أحكامو،كقد اعتصر فيو مؤلفو جيده كجيكد مف عني 

 بكتب التراث قبمو مف العرب كالمسمميف كالمستشرقيف.
التي كردت في ىذا الكتاب تمثؿ سعة أطالعو كتبحره  كلعؿ آراء سزكيف   

بعمكـ العرب كمصنفاتيـ، كالدراسات االستشراقية التي تناكلت التراث العربي 
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االسالمي ،كرغـ البيئة الغربية التي نشأت فييا ىذه الدراسة، فأننا نجد سزكيف 
ال يتردد في انتقاد طركحات جكلدتسيير الذم كاف حجو في تخصصو مف 

 ظكر مستشرقي اكربا المعاصريف لسزكيف.من
كنحف في ىذه الدراسة سنتناكؿ المجمد االكؿ بجزءيو االكؿ، كالثاني مف ىذا     

العمؿ الضحـ، سنبحث فيو اليدؼ مف تأليؼ الكتاب،كالصعكبات تأليفو، 
كالمنيج المتبع في الكتاب كمكارده،كآراءه بخصكص القراءات القرانية ككتب 

 الحديث،كالتدكيف التاريخي.التفاسير،كعمـ 
كاخيرا سنختتـ الدراسة بالمالحظات التي سجمناىا عمى ما بحثناه مف كتاب    

 تاريخ التراث العربي.
 

 التعريف بالعالمة محمد فؤاد سزكين:
ـ في بيتمبس تركيا مف اسرة 5954أكتكبر مف عاـ  54كلد فؤاد سزكيف في     

سالمي رغـ كؿ السياسات الرامية الى محافظة تمسكت بأنتماءىا الحضارم اال
تغيير قبمة تركيا مف الشرؽ الى الغرب، سمؾ سزكيف طريؽ البحث عف التراث 
العممي العربي متأثرا بكالده المحب لمغة العربية،كاستاذه المستشرؽ االلماني 

ـ(،اضافة الى شغفة المبكر Hellmut Ritter()5945-5895-)ىممكت ريتر
 .بالرياضيات كالعمـك 

تعمـ سزكيف العربية مف قبؿ كالده كاجادىا، اكمؿ بعد الثانكية اليندسة كمف     
ثـ التحؽ بمعيد الشرقيات بأسطنبكؿ، كىذا المعيد قاـ عمى جيكد المستشرؽ 

ـ،كاف المعيد تابعا لكمية اآلداب جامعة 5911ريتر السابؽ الذكر عاـ 
ىذه الجيكد كاالىتماـ  أسطنبكؿ،انيمؾ بدراسة التارث العربي،ككاف مف ثمار

ـ حكؿ كتاب)صحيح البخارم كمصادره( 5904انجاز اطركحتو لمدكتكراه سنة 
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كفي نفس العاـ كالتحؽ بجامعة اسطنبكؿ لتدريس تاريخ العمكـ العربية، كفي 
ـ أضطر الى الخركج مف تركيا الى المانيا ألسباب سياسية كتحديدا 5965عاـ 

كاستاذ زائر سرعاف ماحصؿ عاـ  جامعة غكتو في فرانكفكرت،حيث عمؿ
ـ عمى درجة االستاذية منيا ،زار سزكيف عدة دكؿ عربية، كقدـ مجمكعة 5960

مف المحاضرات التي تناكلت اربعة مسائؿ منيجية البحث في مجاؿ التراث 
العربي،كاىمية االسناد في العمكـ العربية االسالمية، كمصادر كتاب 

سيامات العمماء المسمميف كالعرب في تطكير )االغاني(ألبك فرج االصفياني، كا
 (.5العمـك الخاصة في الطب،عمـ الكيمياء،الرياضيات،كعمـ الفمؾ)

ـ( ثالثة أعماؿ كبرل مشيكرة منيا 5558-5954لفؤاد سزكيف)   
مكسكعتو)تاريخ التراث العربي(كالتي تعد عمال تأسيسيا في مجاؿ الدراسات 

صدار مجمدات تمؾ المكسكعو منذ عاـ العربية كاالسالمية، كقد بدأ في أ
ـ،كىما المجمد السادس عشر 5550ـ،كصدر منيا آخر مجمديف عاـ 5964

عف البالغة كالنقد،كالمجمد السابع عشر عف االدب التربكم كاالدب الترفييي، 
اما العمؿ الثاني فيك ببيمكغرافية ضخمة بعنكاف)ببمكغرافية الدراسات العربية 

قة الناطقة باأللمانية، ككتابة )العمكـ كالتكنمكجيا في كاالسالمية في المنط
ـ،كما جمع سزكيف اعماؿ فيدماف 5551االسالـ(الذم نشر لو بااللمانية عاـ
 (.5ـ ،في ثالثة مجمدات كبيرة )5984حكؿ تاريخ العمـك العربية كنشرىا عاـ

ىك  كيعد البرفسكر سزكيف أكؿ مف أعاد صنع اآلآلت العربية القديمة، ككاف   
نفسو مف عثر عمى كثير منيا في المخطكطات ، كفي زيارتو لبغداد كعندما 
كاف منيمكا بالبحث في مكتبة الجامعة جاء استاذه المستشرؽ كارؿ 

(قائال كـ ساعة يافؤاد تقضي في المكتبة؟ فاجاب  5906 – 5868برككمماف)
 56ساعة في اليكـ فتعجب برككمماف قائال اف أقضي  55الى55اقضي مف 
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ساعة في البحث كالدراسة كال أستطيع اف انجز كؿ ما اريده فكيؼ يتسنى لؾ 
 (.1انجاز اعمالؾ)

ـ كالذىاب الى 5965اضطر سزكيف السباب سياسية الى مغادرة تركيا عاـ     
المانيا فأمف كجكده في المانيا كقدـ لو يد المساعدة االستاذ بجامعة فرانكفكرت 

 (.4لعمـك الطبيعية)(المتحصص باHratner)ىارتنرػ
كمف اىـ آراءه العممية قكلو اف المسمميف بدأكا في القرف االكؿ مف دخكليـ     

ساحة التاريخ العالمي بنقؿ المعارؼ المتكفرة لدل ابناء الثقافات االخرل التي 
كانت في ىذه االثناء قد خضعت ليـ، كمف ثـ تمت ترجمة الكتب مف المغات 

عاـ تمكف العرب خالليا مف  555المغة العربية، كبعد  اليكنانية كالفارسية الى
دراسة المعارؼ العممية التي كانت مكجكدة في العالـ آنذاؾ بدأت مرحمة االبداع 

 كالتأليؼ كاخيرا فأف العالـ مديف ألكلئؾ الباحثيف العرب القدامى.
ـ 5559كعرؼ عف مكاقفة االسالمية الصمبة كعمؽ انتمائو ففي سنة     

ى جائزة ىيسف الثقافية باالشتراؾ مع سالمكف ككرف رئيس الطائفة حصؿ عم
الييكدية في فرانكفكرت االانو رفض استالـ الجائزه مع ىذا الشخص الذم ايد 

 (.0اليجـك االسرائيمي عمى غزه)
كتظير الركح االنسانية عند سزكيف عندما قدـ شكره لزكجتو بعد انجازه     

ـ،ذكرا انو لكال زكاجو مف 5966نكفكرت عاـ المجمد االكؿ مف عممو في فرا
انسانة متفيمة لعممو كآمنت بقدرات زكجيا لكانت ميمتو أصعب مماىي عميو، 
كعمؽ سزكيف عمى ذلؾ بقكلو"انو لتقصير كبير، اذا لـ اذكر ماقامت بو زكجتي 
مف مجيكد،فكؿ سطر ،ككؿ كممة مف ىذا الكتاب تشيد بما قدمتو مف جمد 

قامت بو لكحدىا، كفي الحقيقة انو لكال مساعدتيا ماكنت  كأفكار،فالفيرست
كطبعا نجد صيغة ( 6)استطيع تحقيؽ ىذا العمؿ،فالييا اقدـ شكرم العميؽ"
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المبالغة في ىذا القكؿ ،فشغفة بمكضكع الكتاب لـ يكف ليقؼ بكجيو ام 
 صعكبة.

ـ عف عمر ناىز الرابعة 5558يكنيك  15تكفي سزكيف في يكـ السبت    
سعيف كىك المدير الفخرم لمعيد دراسات التاريخ كالعمـك االسالمية كالعربية كالت

 (.4في المانيا،كالذم كاف احد مؤسسيو )
 اليدف من تأليف الكتاب:

قبؿ بياف االسباب التي دعت سزكيف الى كتابة مؤلفو عمينا االشارة ىنا الى    
بط بشكؿ مباشر اىمية كتاب المستشرؽ االلماني كارؿ برككمماف كالذم ارت

بالغاية االساسية التي دفعت سزكيف لتأليؼ كتابو ،فمعمنا النعدك جانب الحقيقة 
اذا قمنا اف أحدا مف المؤرخيف ؟،مف الشرقييف كالمستشرقييف لـ يسبؽ العالمة 
برككمماف الى مثؿ ىذا الكتاب الجامع الذم يستغرؽ بيف دفتيو تاريخ العرب 

لى يكمنا ىذا، فقد عيدنا المؤرخيف يستيمكف كالمسمميف منذ أقدـ العصكر ا
ـ،اك 5508مؤلفاتيـ بالجاىمية ليختمكىا بسقكط بغداد عمى يد المغكؿ عاـ 

ـ،كغطى برككمماف ىذه الحمقة المفقكدة بنحك مائة 5056بالفتح العثماني عاـ 
كخمسيف صفحة مف كتابة )تاريخ الشعكب االسالمية (لدراسة التاريخ العثماني 

 (.8العثمانية،ليتـ السمسة بدراسة االسالـ في العصر الحديث) كالحضارة
ـ،كمنح لقاء عممو ىذا كساـ 5914بدأ العالمة سزكيف بجمع مادتو سنة      

االستحقاؽ مف الدرجة االكلى في نفس العاـ مف قبؿ رئيس دكلة المانيا، كفي 
ـ كاف اكؿ شخص يحصؿ عمى جائزة الممؾ فيصؿ لمعمـك 5948

ـ حصكلو عمى ميدالية ككنو مف مدينة 5949،كتال ذلؾ سنة االسالمية
 (9فرانكفكت.)
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كذكر اف ىدفو مف تأليؼ كتاب)تاريخ التراث العربي( بقكلو "انني كنت    
بادمء االمر اعتـز تأليؼ ممحؽ لكتاب)تاريخ االدب العربي(لممستشرؽ االلماني 

تبات اسطنبكؿ ثـ كارؿ برككمماف باألستناد الى المخطكطات المحفكظة في مك
تغرست نيتي بمركر الزمف فأصبح ىدفي اف يككف مؤلفي تجديد لكتاب 

 (.55برككمماف،كىكذا انجزت المجمد االكؿ فعال كتجديد لعمؿ برككمماف ")
كيعمؽ أكـر العمرم باف سزكيف قد ضمف معظـ  مادة كتاب)تاريخ االدب     

دؿ عمى طريقة تناكلو العربي(لبرككمماف كأضاؼ كاستدرؾ عمى برككمماف،كع
لممكضكعات لذلؾ فيك ليس مجرد استدراؾ عمى برككمماف بؿ ىك كتاب قائـ 
بنفسة، كالحؽ اف الكتاب ثمرة جيكد مضنية كصبر طكيؿ، كتمرس كبير فحؽ 
عمى الناطقيف بالضاد كالمعنييف بالتراث الفكرم اف يرحبكا بمؤلفو كيقكمكا جيده 

لنظر فيو كتدقيؽ مادتو، فيك يحتاج الى القراءة بما ىك أىمو، كيتناكلكه بأمعاف ا
المتفحصة الناقدة لسعة نطاقو ككفرة مادتو ككثرة أحكامو، كقد اعتصر فيو 
مؤلفو جيده كجيكد مف عني بكتب التراث قبمو مف العرب كالمسمميف 

 (.55كالمستشرقيف")
ـ في مقدمة طبعتو االكلى لمكتاب "كنت عقدت 5981ذكر سزكيف في سنة    

العـز منذ خمسة عشر عاما عمى عمؿ ممحؽ بمخطكطات مكتبات استنبكؿ 
لمكتاب القيـ)تاريخ االدب العربي(لكارؿ برككمماف ككاف ىذا الحافز ىك الذم 
دفعني الى القياـ بعمؿ ىذ الكتاب، كلـ يكف يخطر ببالي عند البدء في ىذا 

انتاب مف سبقني العمؿ انيا مغامرة أقدمت عمييا، كالريب اف ىذا الشعكر قد 
في ىذا المضمار كلكف عندما يرل الباحث ابعاد عممو، كيدرؾ حقيقة 
الصعكبات التي تعترض طريقة ،فاف ارتباطو بمكضكعو يصبح كثيقا، كالسيما 

 (.55اذا كانت المادة التي جمعيا غزيرة كىك لذلؾ اليستطيع التراجع عنو")
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بيا بعد شركعو في جمع  كىنا يصؼ سزكيف )رحمو اهلل( الحالة التي مر   
المادة كالبدأ بالكتابة اذ يصطدـ بغزارة الماده التي تحتاج الى ترتيب كتبكيب 
كتقسيـ غير اف الشيء الكحيد الذم يكاسيو بالدرجة االكلى االىمية البالغة ليذا 

ساعو يكميا لبمكغ  54العمؿ الذم تطمب منو جيدا سرؽ مف كقتو مايقارب اؿ
 ىذ العمؿ الذم عاش مف اجمة لسنكات حتى يرل النكر. غايتو كشغفو بانجاز

كيكشؼ ىذا الكتاب بجالء عظمة تاريخ المسمميف الثقافي الممتد عبر    
القركف، كفي الكاقع اف كتاب برككمماف )تاريخ الشعكب االسالمية(كاف المحفز 
االكؿ لسزكيف لكتابة مؤلفة الضخـ الذم تجاكز عمؿ برككمماف بكثير فاصبح 

ر شمكلية بعد اف كاف في البداية خطة الستكماؿ عمؿ برككمماف فضال عف اكث
 5كتابة الثاني )تاريخ االدب العربي(

كىك بحسب الدكتكر عبداهلل عبد المحسف التركي مصدر الكتاب "سجؿ    
لمثقافة العربية االسالمية يظـ بيف دفتية اعالميا كمؤلفييا، كديكانا لمعمـك 

كمراحؿ تدكينيا كتطكرىا، كيثير قضاياىا كيناقش  كالمعارؼ يسجؿ نشأتيا
مادار في فمؾ تاريخيا،فاستحؽ شكر الباحثيف كثناءىـ ،كتكريـ مؤسسة الممؾ 

 (.51فيصؿ)رحمو اهلل(حيث كاف اكؿ فائز بجائزتيا")
كيكضح سزكيف غايتو مف تأليؼ الكتاب"لقد قضيت اآلف اعكاما في تأليؼ    

دة الباحثيف في العمكـ العربية كاالسالمية ىذ الكتاب بما أراه مف استفا
منو،كتيسر لي معرفة مكاقفيـ منو سكاء أكانت تقديرا اك نقدا إيجابيا أك سمبيا 
فيما يخص المسائؿ الجكىرية اك الثانكية "كقد كاف ىدفي اف اجعؿ ىذا الكتاب 

 (.54مستقال تماما عف كتاب برككمماف" )
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ية تكلت الييئة المصرية لمكتاب بترجمة كالكتاب في االصؿ بالمغة االلمان  
ـ تكلت جامعة االماـ محمد 5948ـ،كفي عاـ 5945كنشر القسـ االكؿ سنة 

 (.50بف سعكد كجامعة الممؾ سعكد ترجمة جميع مانشر مف االصؿ االلماني)
ـ بدأت مجمدات الكتاب في الصدكر في ليدف بيكلندا مما 5964منذ عاـ     

ئر االستشراؽ الدكلي، كيذكر فؤاد سزكيف انو ارسؿ كاف لو دكر ىائؿ في دكا
نسخة مف المجمد االكؿ بعد صدكره الى استاذه ىيممكت ريتر فتمقى منو بطاقة 
بريدية كتب عمييا"لـ يستطع أحد تأليؼ كتاب كيذا مف قبؿ،كأعتقد اف ال أحد 
 سكاؾ يستطيع القياـ بيذه الميمة،أىنئؾ عمى ىذا النجاح، كبعد صدكر المجمد
االكؿ حصؿ فؤاد سزكيف عمى منحو مف الجمعية االلمانية لمبحكث لتمكيؿ 
أصدار بقية المجمدات كدفع ركاتب المساعديف، كقد بمغت مجمدات الكتاب حتى 

ـ(سبعة عشر مجمدا صدرت خالؿ نصؼ قرف،كيمكف تقسيميا 5558اآلف)
شرة لمرحمتيف مختمفتيف مف حيث التناكؿ كالتحديد الزمني، فالمجمدات الع

االكلى)المترجمة الى العربية(تمثؿ مرحمة اكلى تشمؿ المدة مف العصر الجاىمي 
 ـ.5519ىػ/415كجتى عاـ

ـ يشمؿ عمكـ القراف، كعمـ الحديث، كالتاريخ، كالفقو، كعمـ 5964المجمد االكؿ
 الكالـ، كالتصكؼ )نشرت ترجمتو العربية في اربعة مجمدات(.

 ربي)نشرت ترجمتو في خمسة مجمدات(ـ(عف الشعر الع5940المجمد الثاني)
(كيشمؿ الطب كالصيدلة، البيطرة،عمـ الحيكاف)نشرت 5945المجمد الثالث)

 ترجمتو العربية في مجمد كاحد(
ـ( كيشمؿ السيمياء كالكمياء،كعمـ النبات،كالزراعة)نشرت 5945المجمد الرابع)

 ترجمتو في مجمد كاحد(
 ت)نشرت ترجمتو في مجمد كاحد(ـ(كيشمؿ عمـ الرياضيا5941المجمد الخامس)
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ـ(كيشمؿ عمـ الفمككاآلثار العمكية)نشرت ترجمتو في 5948المجمد السادس)
 مجمد كاحد(

ـ(كيشمؿ التنجيـ كاالرصاد الجكية كمايقاربيا)نشرت 5949المجمد السابع )
 ترجمتو في مجمد كاحد(

 ـ(كيشمؿ عممي المغة كالمعاجـ.5988المجمد الثامف)
 ـ(5995ـ(كيشمؿ مجمكعات المخطكطات العربية)5984المجمد التاسع)

كمف الجدير بالذكر اف سزكيف أصدر بااللمانية فيرسا عاما لممجمدات مف    
 ـ5990االكؿ حتى التاسع صدر سنة 

ـ(كيشمؿ الجزء االكؿ عف الجغرافيا كرسـ الخرائط في 5555المجمد العاشر)
 االسالـ كأستمرارىا في الغرب.

ـ(كيشمؿ الجزء الثاني مف دراستو: الجغرافيا كرسـ 5555)المجمد الحادم عشر
 الخرائط.

 ـ(،الجزء الثالث مف دراستو الجغرافيا.5555المجمد الثاني عشر)
ـ(كيشمؿ الجزء الرابع مف دراستو السابقة عف 5554المجمد الثالث عشر)

 الجغرافيا
جزء االكؿ ـ(كىك بعنكاف)الجغرافية االنثركبكلكجية(ال5555المجمد الرابع عشر)

 كىك مخصص لمجغرافيا العامة كجغرافيا الدكؿ كالمدف كاالقاليـ.
(كيحمؿ نفس العنكاف السابؽ بجزءه الثاني كىك 5555المجمد الخامس عشر)

 مخصص لمطبكغرافيا كالككزمكلكجيا كالرحالت.
ـ(كىك بعنكاف )االدب االنساني الجميؿ(الجزء 5550المجمد السادس عشر)
شعر كالبالغة كنظرية األدب كالدكاكيف كالمجمكعات االكؿ،كىك مخصص لم

 الشعرية.
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 (. 56)ـ(بعنكاف )االدب التربكم كاالدب الترفييي(5550المجمد السابع عشر)
 صعوبات العمل:

قمة المكارد المادية كىكما بينو سزكيف مف خالؿ قكلو انو كاف باالمكاف    
ة الحصكؿ عمى خركج ىذا الكتاب في صكرة احسف كأكمؿ لك اتيحت فرص

 مساعدات مادية.
كثرة الرحالت كالسفر الى محتمؼ االقطار االكربية، كشماؿ افريقيا، كالشرؽ   

االدنى كاالكسط حتى اليند مف اجؿ زيارة مكتباتيا الخاصة كالعامة 
كاالستحصاؿ عمى كؿ معمكمة تخص نتاجات المسمميف في ىذه المناطؽ التي 

المخطكطات التي نقميا المستشرقكف ككذلؾ فتحت مف قبؿ المسمميف فضال عف 
 (. 54المستعمركف الى بمدانيـ االكربية)

صرؼ سزكيف مف مالة الخاص ما يكازم ماصرؼ مف سنكات حياتو في    
سبيؿ انجاز العمؿ مف رحالت الى مختمؼ انحاء العالـ،كشراءه العديد مف 

 المراجع،كالفيارس كتصكير المخطكطات.
ة مف الباحثيف كؿ حسب تخصصو اذ اعتقد سزكيف اف تعذر اشراؾ مجمكع   

ىذا الشيء لف يتحقؽ الى بعد تكرار عدة محاكالت فردية كما اف ذلؾ يحتاج 
(،كيسجؿ سزكيف شكره كامتنانو لمسيد 58تنسيؽ كمؤسسة راعية ليذا العمؿ)

(مدير دار بريؿ لمنشر الذم بذؿ جيدا كبيرا مف اجؿ F.C - Wieder)فيدر
مـ يتأثر باالصكات التي كانت تحذرة مف اف فردا كاحدا اليستطيع ىذا الكتاب ف

القياـ بمثؿ ىذا العمؿ" لـ يثقؿ عمي كترؾ لي حرية التصرؼ،كتكبد فكؽ 
 (.59تكاليؼ الطباعة مئكنة مساعدتي ماليا عند القياـ بكتابة ىذا الكتاب")

بدأ بو ىك اما المعكؽ أآلخر الذم تخكؼ منو سزكيف كلكنو لـ يثنيو عف ال    
اآلراء السمبية كالنقد االذع احيانا الذم كجو الى عمؿ برككمماف اال انو يذكر انو 
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اتخذ مف برككمماف مثاال يحتذم بو ،كمف حياتو القاسية التي كرس منيا اكثر 
 (.55مف خمسيف عاما لكتابة مؤلفو )

 موارده:
 بي(.طبعا يأتي في مقدمتيا كتاب كارؿ برككمماف )تاريخ االدب العر 
 مكاد المستشرؽ االلماني رشتر كما جمعو عف تراث المسمميف.

 (الذم قدـ لو الكثير مف المكاد العممية.Ritter-االستاذ )ريتر
 اعماؿ شتاينشنايدر في ىذا المجاؿ.

 الفيرست البف النديـ.
المخطكطات التي عثر عمييا سزكيف بنفسو في مكتبة اسطنبكؿ فضال عف 

(كمكتبات العالـ االسالمي التي زارىا ككتب التراجـ 55المكتبات في المانيا،)
 ،كالكتب المغكية كالنحكية االسالمية كالمعاجـ.

(مف Hartnerكساعدة معنكيا عدد مف المستشرقيف االلماف امثاؿ)ىارتنرػ  
جامعة فرانكفكرت، كاعتماده آلرائة لتخصصو في عمكـ العرب كىك صاحب 

 (.55الفضؿ االكؿ عميو)
 سزكين في كتاب التراث العربي: منيج فؤاد

ذكر سزكيف اني اتبعت منيج برككمماف الى حدا ما، كىك منيج بيبمكغرافي     
ألكاصؿ بالمجمدات التالية كتابة تاريخ لمعمكـ االسالمية المكتكبة بالمغة العربية 
في اطار مايسمح بو تطكر الدراسات كاالبحاث المتخصصة في ىذا المجاؿ 

ة لممخطكطات كالمطبكعات،مع االحتفاظ بعنكاف المجمد كدراساتي الخاص
 االكؿ.

كرغـ اف سزكيف حاكؿ منذ البداية تأليؼ عمؿ مستقؿ عف عمؿ برككمماف    
اال انو لـ يستطع ذلؾ كبرر سزكيف ذلؾ بانو اذا اردنا تنظيما جديدا فاف ذلؾ 
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ب يستغرؽ كقتا طكيال جدا...فالعمر قصير كالعمؿ طكيؿ، كالقارمء مرتق
 (.51منتظر)

فكانت الخطة اف يكضع ممحؽ لكتاب برككمماف عمى اساس مخطكطات     
اسطنبكؿ كلكف بعدىا كجد الكثير مف المؤلفات العربية التي لـ يدرجيا 
برككمماف  فكجد في نفسو الرغبة في انجاز عمؿ خاص بو ،كقرر االستاذ رشر 

العمؿ كالغاية في  االستاذ الحجة في اختصاص التراث العربي المشاركة في
بداية الخطة االكلى ىك جمع كؿ ما يمكف جمعو مف المكاد مف الفيارس 
كالدراسات التي ظيرت بعد كتاب برككمماف، فضال عف الدراسات الخاصة 

(،غير اف االستاذ رشر تخمى عف فكرة المشاركة بالعمؿ بعد اف 54بسزكيف)
بعد انصدامة بسعة سمـ كؿ ما لدية مف مكاد متعمقة بالمكضكع لسزكيف 

المكضكع كساكرتة الشككؾ حتى في انجازة قبؿ كفاتو بعد تقدمو في العمر كما 
 (.50اف عممية الجمع ال تنتيي فدائما تخرج مادة جديدة يجب اضافتيا لمعمؿ )

مف بيف التغييرات الكثيرة التي ادخميا سزكيف عمى عمؿ برككمماف، انو أعاد    
أ بالشعر،كانما بدأ بعمكـ القراف،كما أنو غير العنكاف ترتيب مادة الكتاب،فمـ يبد

حيث استخدـ مصطمح )التراث(بدال مف مصطمح األدب كبذلؾ تخمص مف أحد 
المآخذ االساسية عمى برككمماف، حيث أصبح العنكاف)تاريخ التراث العربي(أكثر 

 (.56مالئمة لمادتو التي تشمؿ مجاالت عممية كادبية متنكعة )
مف كتابات سزكيف اف خطتو لمكتاب تغيرت عدة مرات الى اف يتضح لنا    

استقرت كاخذت شكميا النيائي بعد ما يقارب العشرة اعكاـ كتبيف في النياية ام 
بعد ظيكر المجمديف االكؿ كالثاني انيما عمؿ مستقؿ عف كتاب برككمماف اذ 

 ـ لـ يكف سزكيف قد5948اضاؼ سزكيف معمكمات جديدة مكممة، كحتى سنة 
 5(54كتب الى جزأ يسيرا مف مجمده الثالث )
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كما اف ترجمة المرحمة االكلى مف مكسكعة سزكيف الى العربية قد استغرقت   
ـ،حيث صدر المجمداف االكؿ كالثاني 5944كقتا طكيال، فقد بدأ في مصر سنة 

عف ىيئة الكتاب في القاىرة، ثـ تكقؼ العمؿ لتستكممة جامعة االماـ محمد 
ـ كلـ ينتيي المجمد العاشر اال 5981د بالعربية السعكدية منذ عاـ كالممؾ سعك 

 (. 58بعد قرابة عشريف سنة )
 استنتاجات سزكين وآراءة  في كتاب التراث العربي:

دافع سزكيف عف كتاب برككمماف بقكلو "اف النقد المكجو الى كتاب     
ينظر مف كجية برككمماف ربما يككف صحيحا في جممتو، كلكف ايجكز لممرء انـ 

نظر القارمء فقط كينسى الصعكبات التي كاف عمى المؤلؼ اف يذلميا كيتغمب 
عمييا؟فقد كاف عميو اف يجمع الكثير مف المكاد، كينتقي منيا ثـ يتعرؼ عمييا 
كينسقيا، كيبكبيا، كغالبا ما كقؼ مكتكؼ اليديف عاجزا عف تنفيذه لممشركع 

ظيرت لو كاضحو اثناء عممو كلذلؾ الذم كضعو كفؽ الخطة المناسبة ،كقد 
 (.59كاف عميو )في ضكئيا( اف يحدد المكاد التي سيعتمد عمييا")

 آراءه بخصوص القراءات القرانية وكتب التفاسير:
اعتمد سزكيف بخصكص المادة المتعمقة بالقراف الكريـ عمى ما اكرده    

تابييما ـ(ك)براجستر( في ك5915 – 5816المستشرؽ االلماني )نكدلكو( )
الذم حمؿ عنكاف)تاريخ القراف(فضال عما جاء في المصادر االسالمية، ككتاب 
)المصاحؼ(البي االسكد الدؤلي،كتفسير الطبرم،كفضائؿ القراف ألبي عبيد 

ـ(كطبقات 555/458القاسـ بف سالـ، ك)كتاب العدد(لمحسف البصرم)ت ىػ
،كطبقات ابف سعد، النحكييف كلمغكييف لمزبيدم،كغاية النياية البف الجزرم

كالفيرست البف النديـ،كتاريخ بغداد لمخطيب البغدادم،كىك يزاكج بيف ماكرد عند 
المستشرقيف كما جاء في المصادر االسالمية لتخرج مف بعدىا المادة مف مداد 
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قممة حاممة صكرة اسالمية ناصعو التتجاىؿ الطركحات الغربية عف المكضكع 
تسرب منيا ماىك قادح اك جارح ألليية القراف كلكنيا تغربؿ مادتيـ بحيث الي

الكريـ، كمنيجو بخصكص القراءات القرانية كجمع القراف ىك تقديـ مقدمو 
تاريخية مركزة عف ىذا المكضكع كبداية مشركع الخميفة الراشدم عثماف بف 

ـ(لكتابة مصحؼ مكحد كما رافؽ 606 - 046ىػ /  10 -ؽ.ىػ  44عفاف )
قبة مف تطكير ليذا المشركع لتجنب القراءات المختمفو ذلؾ مف صعكبات كما اع

فقاـ عدد مف العمماء بأضافة عالمات التنكيف،كرسـ المصحؼ،كمف ثـ 
محاكالت النحاة في العصر االمكم ايجاد التطابؽ التاـ بيف قراءة لمقراف الكريـ 

(كمف ثـ يضع سزكيف بيمكغرافيا بالمؤلفيف الذيف كتبكا 15كقكاعد النحك )
قراءات في العصر االمكم يعرؼ فييا بالمؤلفيف كالمصادر التي ترجمت ليـ بال

بحيث تككف كشاؼ الم باحث يتناكؿ ام شخصية مف ىذه الشخصيات كيعقب 
ذلؾ قائمة بالكتب التي الفيا المؤلؼ تحت عنكاف آثاره.كحتى في ىذه التراجـ 

يـ.كمف ثـ يقدـ سزكيف في احياف كثيرة آراءه بخصكص مؤلفات مف يترجـ عن
يتناكؿ كتب القراءات كمؤلفييا في العصر العباسي حتى سنة 

 (. 15ـ)5518ىػ/415
كاشار سزكيف اف تفاسير كثيرة لمقراف الكريـ في القرف االكؿ اليجرم قد   

 (. 15دخمت في المؤلفات التي ظيرت بعد ذلؾ)
 آراءة بخصوص عمم الحديث:

الحديث فانو يستعرض اآلراء  كفيما يخص الباب الذم افرده سزكيف لعمـ   
 - 5805ىػ /  5145 - 5566التي جاء بيا المستشرؽ جكلدزتسيير) 

ـ ( منتقدا فكرتو التي تقكؿ اف التحرج الديني مف جانب كاالىتمامات  5955
العقدية )لمفرؽ االسالمية( دفعا الناس في كقت تاؿ الى عدـ الرغبة في كتابة 
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ذه الفكرة الغير الصحيحة ألنيا ادت الحديث فيشير سزكيف الى خطكرة ى
بجكلدتسيير الى آراء خاطئة حكؿ تطكر الحديث، كعمؿ سزكيف ذلؾ بأنو رغـ 
انو عالـ كبير بالمغة العربية اال انو فيـ بعض االخبار الكاردة في كتب الحديث 
فيما معككسا كىكذا فقد شؽ منذ البداية اتجاىا خاطئا فجعؿ زمف بداية الحديث 

 قرف الثاني كالنصؼ االكؿ مف القرف الثالث اليجرم.أكاخر ال
كىنا سزكيف لـ يجد بدا مف القكؿ" كنرل لزاما اف ننبو اف جكلدتسيير كما    

يبدك لـ يستخدـ كتب مصطمح الحديث التي كانت معركفة لو ككؿ،كالتي كاف 
اليزاؿ قسـ منيا مخطكطا في ذلؾ الكقت،كفكؽ ىذا فيبدك لنا انو لـ ينظر عمى 
الرغـ مف كثرة مصادرة الى بعض االخبار في ترابطيا باألخبار االخرل، كيبدك 
انو غفؿ عف االخبار التي كاف مف شأنيا اف تجعؿ لالخبار االكلى داللة 

(،كمف 11مختمفة تماما عف المعنى المقصكد)ام الذم يقصده جكلدتسيير()
سيير، كىك نقد خالؿ ىذا النقد الذم يكسر كيجبر فيو سزكيف في عممية جكلدت

ينـ عف سعة اطالع لسزكيف في كؿ ما يكتب كعمك كعبو في ىذا المجاؿ ،كما 
اف نقده يتسـ بالمكضكعية كعدـ المحاباة رغـ انو يكتب في بيئة عممية غربية 
تعد جكلدتسيير حجة فيما كتبة، ليصؿ سزكيف في النياية الى القكؿ"اف 

قد حاكؿ عمى اساس تصكراتو  جكلدتسيير الذم شغؿ نفسو بالمراحؿ التالية
الخاطئو اف ينقض الركايات الخاصة ببداية التدكيف كالتصنيؼ ،كعندما يناقش 
االنساف بحثو باستفاضة كيتناكلو بالنقد الشامؿ، يشعر بأنو لـ يتعمؽ في دراسة 
القضية،كيبدك كذلؾ انو لـ ينتبو بصفة خاصة الى الفرؽ الدقيؽ بيف تدكيف 

 (.14ا اختمطت عمية الركايات الخاصة بيا اختالطا")الحديث كتصنيفو،كلذ
ككاف رأم سزكيف اف بدايات تدكيف الحديث كاف في ازمنة سابقة لمذم      

حدده جكلدتسيير "الذم ارخ بدايتيا أعتمادا عمى استنتاجات غير صحيحة 
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فجعمو بعد كقتو الحقيقي بمئة عاـ، فيجكز لنا اف نعده امتدادا متطكرا لحركة 
ف الحديث في العصر االمكم،...يمكننا اف نثبت كجكد عدد مف عمماء تدكي

الحديث في مناطؽ مختمفة مف الدكلة العربية االسالمية، كصفكا بانيـ"اكؿ مف 
(،كاىتـ سزكيف بمسألة طرؽ تمقي 10صنؼ الكتب"اك"اكؿ مف صنؼ الحديث")

تشيدا العمـ كقسمو الى ثمانية اقساـ كيفصؿ في شرحيا كيعطي االمثمة مس
بنصكص مقتبسة مف المصادر االسالمية كىذا بحد ذاتو يعد بحثا مستفيضا 
يتطمب مف الباحث كقت طكيؿ فكيؼ الحاؿ بدراستو كلعؿ كتابة عف البخارم 

في دراسة انكاع تمقي عمـ  في دراسة سابقة يسرلو ىذه االستفاضة
 (. 16)الحديث

في العصر االمكم كمف كمف ثـ عاد سزكيف الى كتابة مؤلفي كتب الحديث    
ـ كطبعا يبدأ مف اقدـ شخص تناكؿ 5518ىػ/ 415بعده العباسي الى السنة 

ىذا الحقؿ مف العمكـ ساردا مصادر ترجمة لممؤلفيف، كاثارىـ في ىذا المجاؿ 
حرص فيو كؿ الحرص عمى كضع فرشة متكاممة لمصادر تراجـ مؤلفية الذيف 

 كردكا في كتابو .
 التاريخي:آراءه بخصوص التدوين 

خصص سزكيف االجزء الثاني مف المجمد االكؿ ليذا الحقؿ الميـ كيقدـ    
سزكيف ليذا الجزء بالقكؿ"اليزاؿ الغمكض يحيط ببدايات التدكيف التاريخي عند 

(،كمف ثـ يعقد سزكيف 14العرب كبتطكره خالؿ القرنيف االكؿ كالثاني لميجرة")
ث كبدايتيا كالركايات الخاصة بالتاريخ مقارنة بيف الركايات الخاصة بعمـ الحدي

لتتبعيما نفس المنيج في االسناد كالركاية ابتداءا مف الركاية الشفييو الى مرحمة 
اتباع االسانيد في ذكر الركاية التاريخية في صدر االسالـ،كيأتي سزكيف بأمثمة 
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دم عدة بأعتماد المؤرخيف عدة ركايات لخبر كاحد كالطبرم ،بينما يعتمد الكاق
 (.18عدة مصادر في ذكر خبركاحد )

كبيف انو عند اعتماد احد "اسانيد الطبرم نستطيع اف نثبت اف ابف اسحاؽ    
قد استخدـ ليذا النص كتاب المغازم ليزيد بف ركماف ،كالزىرم،كقد اعتمدكا 

(كاعطى عدة امثمة في ذات السياؽ ليصؿ الى 19بدكرىما عمى المغازم لعركة")
اف المؤرخ اذا ادرؾ العالقات بيف االسانيد كالكتب ادراكا سميما نتيجة مفادىا "

،سيجد معينا الينضب لدراسة سير التطكر في مجاالت التأليؼ 
المختمفة،كيشعر بأطمئناف الى الكتب ذات االسانيد اكثر مف الكتب غير 

 (.45المسندة")
عارؼ كاشار سزكيف "اف صحابة الرسكؿ كاف لدييـ حس تاريخي، فكانت الم  

 (. 45كالذكريات تدكف مف الذاكرة عمى الكرؽ حتى تبقى بعد كفاة مدكينييا")
"فمف مصادر الكاقدم كتاب بخط مؤلفة الصحابي سيؿ بف ابي حثمو 
االنصارم ككاف الكتاب في حكزة حفيده اك حفيد حفيده محمد بف يحيى بف 

ا أخذ ـ، كربم654ىػ/1سيؿ ككاف سيؿ احد متأخرم الصحابة فقد كلد سنة 
الكاقدم في كتاب )المغازم(نص الكتاب المذككر كامال، كلدينا قطع مف ىذا 
الكتاب في مصادر أخرل، كعمى كؿ حاؿ فيذه المقتبسات عند الطبرم تعطينا 
صكرة تكفي اليضاح اف سيال قد اىتـ في كتابو بكؿ غزكات الرسكؿ" كمف ثـ 

قيقية التي اعتمدىا يعطي امثمة اخرل في ىذا المجاؿ لمعرفة المكارد الح
 (.45المؤرخكف)

كمف ىذا النص لسزكيف نرل مدل متابعتة لنصكص الكاردة في المصادر    
كاسانيدىا كاالصكؿ التاريخية التي  اتبعيا مؤرخكا القرف الثالث اليجرم كىذه 

 القراءة المتفحصة منو ميدت لو الكصكؿ الى نتائج دقيقة يصعب دحضيا.
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ىذه المدة المبكرة مف التدكيف التاريخي قكلو"اذا لـ كمف ابرز آراءه عف     
تخدعنا فكرة شفكية المركيات، فاننا نصؿ الى صكرة كاضحو لبداية التدكيف 
التاريخي كلتطكره في المائة كالخمسيف عاما االكلى التي تعد فترة غير كاضحة، 
 فمعمكماتنا ضئيمو،كليذا النستطيع التحدث عف كتب ذات مضمكف تاريخي مف

(،ك"اف أقدـ أسماء كصمت الينا لعمماء 41فترة سابقة عمى ظيكر االسالـ")
التاريخ العربي القديـ اليتجاكز عصرىـ القرف السابؽ لالسالـ ككانت المؤلفات 
التاريخية التي ترتبط بأسمائيـ تضـ عمى االرجح معمكمات حكؿ االنساب كاياـ 

كصدر االسالـ المكانة  العرب كمثالبيـ،ككاف لالنساب عند عرب الجاىمية
االكلى بيف أىتماماتيـ التاريخية،كلـ تذكر لالسؼ اسماء الكتب المتداكلو في 

 (.44العصر الجاىمي)
كنكه سزكيف بأف بعض صحابة الرسكؿ أعتادكا اف يدكنكا ذكرياتيـ متبعيف   

الترتيب الزمني اليجرم كاقدـ البرديات العربية المحفكظة في فيينا مؤرخة سنة 
 (.40ـ تكضح استخداـ التاريخ اليجرم) 641ىػ/ 51
كفيما يخص التدكيف في العصر االمكم فقد اكرد سمسمة مف المؤلفيف الذيف   

(كمف ثـ قائمة بمؤلفي االنساب في العصر 46عرفكا بكتاباتنيـ عف االنساب )
العباسي،كمف ثـ مؤلفي السيرة النبكية مبينا اف سيرة الرسكؿ ظيرت بالمعنى 

قي عند جيؿ التابعيف ككردت في عدد كبير منيا بصيغة )المغازم( كربما الحقي
يككف الزىرم اكؿ مف استخدـ كممة )السيرة(كتعد السيرة مف منظكر سزكيف مف 

(،ليعقب بعد ذلؾ بسمسمة مف 44أقدـ اشكاؿ التدكيف التاريخي عند المسمميف)
 (.48العباسي)المؤلفيف العرب الذيف تناكلكا السيرة النبكية في العصر 

كافرد عنكاف آخر لتدكيف التاريخ العاـ كتاريخ الدكلة االسالمية متبعا نفس   
المنيج في التقسيـ مبتدأ بحركة التأليؼ في العصر األمكم اذ كجد سزكيف اف 
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المؤلفات لـ تتناكؿ دكلة عربية اال في الجيؿ التالي مف كعب االحبار كاقدـ 
تابو)كتاب الممكؾ(تناكؿ فيو ممكؾ حمير رغـ محاكلو كانت لكىب بف منبو في ك

(،كعد سزكيف كتاب ابف اسحؽ 49اف القيمة التاريخية لمحكادث قميمة لمغاية)
أقدـ تاريخ عاـ لمؤلؼ اسالمي،كاتبع ذلؾ ذكر حركة التاليؼ في التاريخ العاـ 
في العصر العباسي كاضعا سمسمة مف المؤلفيف كعندما يصؿ الى الطبرم نجده 

مساحو اكسع بأضعاؼ مف اآلخريف نظرا الىمة مادتو التاريخية التي يعطيو 
 (.05غطت ثالثة قركف مف تاريخ االسالـ كالمسمميف)

كعنكف سزكيف لمكضكع آخر ىك )التاريخ المحمي كتاريخ المدف( مبتدأ باكائؿ    
الكتب التي اتجيت بيذا االتجاه مشيرا الى كصؼ البصرة الذم الفو زياد بف 

ـ( لمخميفة عثماف بف عفاف ،كىذا الكصؼ كاف متداكال بيف 641ىػ/01ابيو)ت
الجغرافييف كمؤلفي تاريخ المدف كقد استخدـ ياقكت الحمكم نسخة مف ىذا 

( كبيف سزكيف اف كتب الفضائؿ ترتبط ارتباطا كثيقا بكتب التاريخ 05الكصؼ)
كيف (،كاستمر سز 05كالجغرافيا لذا سيدرجيا ضمف ىذا التصنيؼ مف الكتب)

عمى نفس نيجو الذم رسمو لكتابو اذ اضاؼ اسماء المؤرخيف الذم كتبكا 
تكاريخيـ عمى اساس المدف سكاء في الجزيرة اكالشاـ اك العراؽ اك ايراف 

 (.01كالشرؽ،كتاريخ المدف في مصر كالمغرب،كاالندلس )
اما العنكاف األخير كضعو لمتاريخ الثقافي كضـ فيو مصنفات لتراجـ شعراء    

تذكر اشعاىـ كنكادر االخبار عمى شاكمة كتاب)االغاني(البك الفرج االصفياني 
 (.04ىػ )415كماالؼ في العيديف االمكم كالعباسي لغاية السنة 

 المالحظات المسجمة عمى كتاب التراث العربي:
لعؿ ضخامة العمؿ الذم جعؿ سزكيف يحدد الحد الزمني الذم سيتكقؼ    

كف تبياف اسباب اختيار ىذه السنة مف دكف بقية ىػ مف د415عنده ىي سنة 
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السنكات فيي سنة غير فاصمو مف سنكات التاريخ االسالمي سكل انو اعقبيا 
 عاما االحتالؿ السمجكقي لمعراؽ.54ب

كفي ىذه االثناء كاصؿ سزكيف انجاز ماتبقى مف عممو حتى بعد معرفتو     
عميو مف مخطكطات جديده  لعدد مف االخطاء التي كقع فييا ، فضال عما عثر

تخص ما انجزه بالمغة االلمانية اال انو آثر مكاصمة التأليؼ كبخطى حثيثة مف 
اجؿ انياء ىذا العمؿ الذم عرؼ مدل مشقتو كسعتو في كقت قد قارب 

 الخامسة كالخمسيف مف عمره .
 كمف ابرز المالحظات حكؿ منيجو ىي :       

يف التاريخي عند العرب يجعؿ فيو طبقات اف سزكيف اعتمد تقسيما في التدك    
ابف سعد ضمف كتب السيرة مف دكف افراد صنؼ يحمؿ كتب الطبفات كيضع 
عنكاف ضمف كتب التكاريخ المحمية )مدف الشرؽ( بدال مف استخداـ مصطمح 
المشرؽ االسالمي كىي تسمية اكثر خصكصية كتداكؿ عند المختصييف 

كتاب سزكيف يحمؿ عنكاف التراث العربي بالتاريخ االسالمي فضال عف ذلؾ اف 
بينما الكارد عدد كبير جدا مف المؤرخيف الفرس كمستعربيف سكنكا االندلس 
كالمغرب رغـ انيـ مثمكا بمؤلفاتيـ التراث العربي اال اف التسمة االصح لمكتاب 

 كاالكثر تطابقا لممحتكل ىك اضافة االسالمي في عقب عنكانو التراث العربي.
اكرد الدكتكر أكـر العمرم استاذ التاريخ بجامعة بغداد الذم يعد أكؿ كما     

مف قدـ دراسة نقدية ليذا الكتاب،كنشرىا في مجمة المكرد العراقية في فبراير 
خطأ 06مالحظة،كصحح  51ـ،كقد ركز فييا عمى الجزء االكؿ كذكر5941

 (. 00مطبعيا كعمميا)
مؿ سزكيف فيما يخص عمـ اما ابرز المالحظات التي نسجميا عمى ع   

 التفسير كعمـك الحديث
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اىتـ سزكيف بتتبع االسانيد لمتعرؼ عمى المكارد التي يستقي منيا مؤلفكا    
الكتب، كالشؾ انو يمتمؾ خبرة كممارسة في ذلؾ حيث سبؽ اف أصدر دراسة 
عف مكارد البخارم كمع ذلؾ كعندما يككف في سمسمة االسناد اثناف أك أكثر مف 

يف في نفس المكضكع كيككف المؤلؼ الالحؽ قد أقتبس مف المؤلؼ المصنف
السابؽ عميو، كأف يقتبس الطبرم في تفسيرة مف تفسير مجاىد بأسانيد مختمفة 
بعض رجاليا صنفكا كتبا في التفسير ايضا كأقتبسكا فييا مف مجاىد ايضا،فأف 

مباشرة مف سزكيف يقرر اف الطبرم أقتبس ركايات مجاىد ،اما اقتباس الطبرم 
تفسير مجاىد فأنو يقره عندما اليككف ثمة مصنؼ في سمسمة سند الطبرم الى 
مجاىد، كيعتمد سزكيف في ذلؾ تطابؽ نصكص المصنفات االسبؽ التي 
أعتمدت عمى تفسير مجاىد، كيبدك لي اف ما تكصؿ اليو سزكيف مجرد أحتماؿ 

اسانيد الطبرم عف كثمة أحتماؿ آخرمعتبر كىك اف المؤلفيف الذيف كقعكا في 
مجاىد يمكف اف يككنكا ايضا ركاة لنسخة مف تفسير مجاىد كما انيـ مقتبسكف 
منو، كعندئذ يككف نقؿ الطبرم مباشرة عف تفسير مجاىد، كلف يغير التطابؽ 

 (.06بيف اقتباسات الطبرم كتمؾ الكتب مف قياـ ىذا االحتماؿ )
التي تعد قميمة نظرا لسعة كجد اكـر العمرم عدد مف االخطاء كالمالحظات   

كرغـ اىمية ماقاـ بو سزكيف كتميزه عف برككمماف بذكر كؿ المخطكطات  المادة
ىػ،في حيف اف 415المتاحة عالميا تقريبا، اال اف عمؿ سزكيف ينتيي عند السنو

 برككمماف يستمرحتى نياية النصؼ االكؿ مف القرف العشريف . 
فيقتصر عمى االسـ االكؿ فقط مما يختصر سزكيف بعض االسماء احيانا    

 يؤدم الى خمط بيف االسماء المتشابيو.
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كذكر العمرم انو مف الغريب قكؿ سزكيف "اف البخارم استخدـ كتب الحديث   
كغيرىا دكف انتقاء كدكف تكفيؽ""في حيف اف البخارم قد صرح بأنو انتقى 

 (.04صحيحو مف ستمائة الؼ حديث )
سعفو ضخامة عممو في الترجمة الشخاص ظف انو لـ يعثر سزكيف اك لـ ي   

لـ يعثر عمى تراجميـ التي كانت بحاجة الى التقصي المتأني عنيا،كما اف 
 (.08ىناؾ مؤلفات لـ يترجميا الىك كال برككمماف )

 
 الخاتمة

ـ( في كاحد مف  اىـ 5558-5954بحثنا فيما سبؽ منيج فؤاد سزكيف)  
 ظير لناك  مؤلفاتو )تاريخ التراث العربي(

اف نشأتو في كنؼ اسرة اسالمية يجيد معيميا المغة العربية كيعشقيا اثرىا    
عمى سزكيف كتكجياتو المستقبمية في دراسة التراث العربي االسالمي 
كاحياءه،كما كاف الستاذه المستشرؽ ىممكت ريتر استاذ معيد الشرقيات في 

ة المؤلفات العربية  اسطنبكؿ اثرة البالغ في تكجيو دفة سزكيف نحك دراس
االسالمية، كما عممت الضركؼ عمى مغادرتو تركيا الى المانيا كىناؾ احتضنو 
كامف كجكده في المانيا المستشرؽ كاستاذ العمكـ الطبيعية في جامعة فرانكفكرت 

 ىارتنر.
عمؿ سزكيف عمى انجاز حممو العممي في ايجاد دراسة ببمكغرافية متكاممة    

العربي االسالمي في كافة العمكـ االدبية كالعممية ككاف عمؿ شاممة عف النتاج 
برككمماف)تاريخ الشعكب االسالمية(ىك محفزة لخكض ىذه التجربة بعد اف كاف 
ىدفة السابؽ ىك كضح ممحؽ لكتاب برككمماف اذ كجد الكثير مف المؤلفات 

ي انجاز العربية  االسالمية لـ يدرجيا برككمماف في كتابو فأخذ يحدكه االمؿ ف
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عمؿ عمى غرار عمؿ برككمماف يحمؿ اسمو كيركز عمى المدة المرتبطة 
بالنيضة العممية التي شيدتيا الدكلة العربية االسالمية خالؿ القركف االكلى مف 

 عمرىا .
قضى سزكيف اغمب سنكات حياتو كحتى كفاتو  متعايشا مع كتابو التراث    

ذا المؤلؼ كبمراحؿ متقطعة في العربي مدة تربك عف ستة عقكد حتى انجز ى
 سبعة عشر مجمدا.

كمف ابرز الصعكبات التي كاجيتو في انجاز ىذا العمؿ شحة المكارد المادية    
المخصصة ليذا العمؿ الضخـ مف ناحية ،كانفراده لكحده في االحاطة بمصادر 

 دراستو المكزعة في كافة مكتبات العالـ.
تاب التراث العربي فيك ذات المنيج اما منيج سزكيف الذم اتبعو في ك    

الببمكغرافي المتبع عند برككمماف القائـ عمى تقصي النتاجات العربية في 
االختصاصات العممية كافة اال اف ميزة سزكيف عف برككمماف ىك سعة مؤلفة 

 كشمكليتو.
اتبع سزكيف  الترتيب الزمني في عرض مادتو مبتدأ باقدـ مف الؼ مف     

 415مف الحقكؿ العممية كمف ثـ يتبعو باالحقيف حتى سنة  العرب في حقؿ
ىجرية ،كيقكـ بتقديـ تمييد تاريخي لكؿ حقؿ عممي يتناكلو في مؤلفو،فمـ 
يقتصر عممو عمى الجمع كالتبكيب كحسب بؿ كانت لو آراء خاصة في كؿ 
مجمد مف مجمداتو كالتي تناكلنا االكؿ كالثاني منيا ،فكاف كتاب التراث العربي 

 بحؽ اكسع مكسكعة تناكلت التراث العربي االسالمي مف دكف منازع.
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 5114 -5144جوزيف غوبمز ودوره في وصول النازيين لمسمطة 

 د. شامل عناد حسن

 الممخص العربي:

غكبمز كدكره في كصكؿ النازييف لمحكـ في تناكؿ ىذا البحث حياة جكزيؼ 
، 5914كتكريس سمطتيـ كانياء االطر الديمقراطية في  5911ألمانيا عاـ 

كتألؼ مف مقدمة كاربعة مباحث كخاتمة: اكضح المبحث األكؿ حياة غكبمز 
، كتطرؽ المبحث الثاني الى دكره في 5956كانتمائو لمحزب النازم حتى عاـ 

ا الدعائي بعد اف اصبح مسؤكؿ التنظيـ النازم في برليف، الحزب النازم، كالسيم
، فيما تطرؽ المبحث الثالث الى غكبمز 5911حتى تكلي النازييف لمسمطة عاـ 

، كدرس المبحث الرابع مكقفو مف 5914بكصفو كزيرا لمدعاية في ألمانيا حتى 
 .5914الييكد حتى عاـ 

Abstract 
This study deals with the life of Goebbels and his role 

in the arrival of the Nazis to rule in Germany in 1932, the 

consolidation of their authority and the termination of the 

frameworks of democracy in 1934. The research consists of 

an introduction and four headings and conclusion: The first 

section illustrates the life of Goebbels and his joining to the 

Nazi Party until 1926. The second topic touches the role of 

Goebbels in the Nazi party, especially the propaganda after 

becoming a Nazi official in Berlin until the Nazis assumed 

power in 1933. The third topic focuses on Goebbels as 

Minister of Propaganda in Germany until 1934. Finally, the 



 .........5114 -5144جوزيف غوبمز ودوره في وصول النازيين لمسمطة 
 

 

 

 

 

 

71 
 ج

 
 

 م9109 –نيسان  -(  69)مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد 
 

fourth section highlighted the attitude of Goebbels towards 

Jews until the 1934. 

 
 المقدمة

يات استند الحزب النازم بعد ظيكره في ألمانيا عمى مجمكعة مف الشخص    
، 5911القيادية التي كاف ليا دكره كبيره في سيطرتو عمى حكـ ألمانيا عاـ 

كيعد جكزيؼ غكبمز مف الشخصيات الميمة التي كاف ليا اثره فعاؿه في كصكؿ 
الحزب النازم لمسمطة مف خالؿ دكره المميز في نشر الدعاية لمنازييف، كتمكف 

لحزب مما ساعد الحزب مف خالؿ عممو كسب المالييف مف األلماف لصفكؼ ا
عمى الفكز باالنتخابات كتكلي زماـ الحكـ، كمف المالحظ أف أىمية الدكر الذم 
قاـ بو غكبمز في دعـ الحزب النازم قبؿ تكليو السمطة ال يقؿ أىمية عف الدكر 
الذم مارسو بعد تكلي النازيكف الحكـ، ككاف لمحمالت الدعائية التي قاـ بيا اثرا 

لحزب لذلؾ نجد األنظمة الدكتاتكرية التي ظيرت بعد النازية عمى تكسع شعبية ا
تقتدم باألساليب الدعائية التي قاـ بيا غكبمز؛ ألف ىذه االساليب كالطرؽ ىي 
أحد مصادر تعزيز األنظمة الدكتاتكرية التي تؤمف بأقكالو المشيكرة كمنيا" 

ت اكذب ثـ اكذب حتى يصدقؾ الناس"، ك" كمما سمعت كممة مثقؼ تحسس
 مسدسي" ك" أعطيني شعب بال كعي أعطيؾ شعب بال ضمير".

اختار الباحث دراسة دكر غكبمز في كصكؿ النازييف الى الحكـ في ألمانيا      
مكضكعا لبحثو ليسمط الضكء مف خاللو عمى ذلؾ الدكر، كلكي يبيف بعض 
الجكانب الميمة في شخصية غكبمز المثيرة لمجدؿ كمعرفة ظركؼ نشأتو كمدل 

ثير ذلؾ عمى سمككو في العمؿ السياسي، مكضحا اسباب االزدكاجية في تأ
حياتو، كمدل تأثره بالفكر النازم كبشخصية ىتمر، كدكره في كصكؿ ىتمر الى 
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سدة الحكـ، كما اكضح البحث دكر غكبمز في صنع القرار السياسي لمحزب 
 نازم. النازم إضافة الى ككنو كاجية دعائية تمجد بشخصية ىتمر كالفكر ال

تألؼ البحث مف مقدمة كأربعة مباحث كخاتمة، أكضح المبحث األكؿ حياة      
حينما كمؼ بتنظيمات الحزب  5956غكبمز كانتمائو لمحزب النازم حتى عاـ 

في برليف كتطرؽ المبحث الثاني الى دكره في الحزب، كالسيما الدعائي، حتى 
، فيما 5914لديمقراطية كتعطيؿ االنظمة ا5911تسنـ النازيكف لمسمطة عاـ 

تطرؽ المبحث الثالث الى غكبمز بكصفو كزيرا لمدعاية، كدرس المبحث األخير 
 .5914مكقفو مف الييكد حتى 

 
 المبحث األول: نشأتو وانتمائو لمحزب النازي

 Paul Joseph friedrichكلد بكؿ جكزيؼ فردريتش غكبمز      
Goebbels دت في مدينة ري 5894تشريف األكؿ 59فيRheydt -  كىي

 Dusseldorfمدينة صغيرة مشيكرة بصناعة النسيج تقع قرب مدينة دسمدكرؼ 
مف عائمة  كاثكليكية مف الطبقة الكسطى ذات دخؿ محدكد، ككاف  -األلمانية

أبكه فردريتش محاسبا في شركة صناعية في ريدرت، كأيمو ماريا كاترينا 
حداد الماني ىاجر الى  ابنة Mari Katharina Odenhaousenاكدنياكزف 

-Konrad (5891( كلغكبمز  خمسة أشقاء: ككنراد 5)ىكلندا كاستقر فييا 
Maria (5896-5896 ، )( كماريا 5890-5949) Hans( كىانس5944

 –Maria (5955-5949 )( ، كماريا  5955-5950) Elisabethإليزابيث 
 .(5)-سميت عمى اسـ اختيا السابقة بعد كفاتيا

دراستو االبتدائية في المدرسة االبريشية االبتدائية  الكاثكليكية تمقى غكبمز 
كحمؿ ازدكاجية في  -إحدل المدارس الكاثكليكية  -كالمتكسطة في رنييرت 
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الديف فعمى الرغـ مف تظاىره بأٌنوي مسيحي متديف اال انو غير مؤمف ببعض 
ع الكنسية الطقكس، مما سبب سخط كالده الذم اراده اف يصبح كاىنا، ليس لدف

لنفقات دراستو لككنيـ عائمة فقيرة فحسب كانما لككنيـ عائمة متدينة ايضا، 
كعرؼ عنو بالكشي بأصدقائو كذبا مما عرضيـ لمعقاب بسبب تيكميـ عمى 
عاىتو اذ كانت لديو ساؽ قصيرة بسبب اصابتو بمرض الكساح كىك صغيره 

كحذاء خاص بسبب كخضع لعممية فاشمة لتصحيح ذلؾ، فارتدل دعامة معدنية 
 (1)ساقو القصيرة 

كعيرؼ عنو بالمكر كالخداع،  كفي شبابو أيعفي مف الخدمة في الجيش 
التي اعاقة مف   (4)األلماني خالؿ الحرب العالمية األكلى بسبب عاىة قدمو

قدرتو عمى المشي فأصابو شعكر بالنقص الجسدم كاالحباط كبرر عاىتو فيما 
 (0)ب العالمية األكلى بعد لمسائميف بإصابتو بالحر 

عٌكض عف عدـ التحاقو بالجيش االستمرار بالدراسة كطمح اف يحصؿ 
عمى كظائؼ ميمة، ككنو  لديو القدرة عمى تحقيؽ رغباتو. كسرعاف ما برز 
كتألؽ في دراسة العديد مف المكاد الدراسية كمنيا المغات القديمة مثؿ الالتينية 

 0كالرياضيات كاالقتصاد كاآلداب. كفي  كاالغريقية كالمغات الحية كالتاريخ
قدـ طمبا الى المجنة االسقفية لجمعية البرت  5954تشريف األكؿ 

الكاثكليكية طمب منيا المساعدة  Albertus Magnus Societyماغنكس
المالية إلكماؿ دراستو الجامعية كذكر حالتو الصحية في طمبو بقكلو: "بسبب 

لعسكرية كأرغب في مكاصمة دراستي في قدمي العرجاء اعفيت مف الخدمة ا
الحقبة المقبمة، كأنا تحت رحمة الجمعية الخيرية مف زمالئي الكاثكليؾ 

الجامعة المؤمنيف" فطمبت منو الجمعية تأييد قبكؿ مف جامعة بكف فأعطتو 
تأييدان مبينةن حالتو المادية،  فحصؿ عمى منحة دراسية مف الجمعية كاعطتو اكؿ 
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كخالؿ دراستو زار ثماني جامعات  .(6)( مارؾ، لاللتحاؽ بالجامعة 580دفعو )
 Cologneكككلكف  Wuezburg كفرتزبكرغ Frieburgمنيا بكف كفرايبكرغ  

كاخيرا ىايدلبرغ  كبرليف Munichكميكنخ  Frankfurtكفرانكفكرت 
Heidelberg   التي حصؿ منيا عمى شيادة الدكتكراه في الفمسفة عاـ

 Wilhelm vonأطركحتو المكسكمة )كليـ فكف شكتز عف ( 4)5955
Schütz ،)-  (8) –كىك كاتب مسرحي ركمانسي بسيط في القرف التاسع. 
لـ يكف ىذا التنقؿ بيف الجامعات في ألمانيا شيء غريب فقد كاف  

لطالب يزكركف الجامعات مف اجؿ أيستاذ معيف اك زيارة المكتبات كحضكر ا
 .(9)المحاضرات لبعض األساتذة المشيكريف

كاف الكضع في ألمانيا إثناء دراستو الجامعية، كالسيما في ميكنخ،  
مضطربا فكانت البالد تحت حكـ جميكرية فايمار، ككاف ىناؾ صراع بيف 

ازييف، مما اثرت ىذه االفكار المتناقضة عمى االقطاعييف كالماركسييف كالن
شخصية غكبمز كبدأ ايمانو المسيحي يضعؼ ككنو لديو ميكؿ يسارية، مما 

خاطبو  5959تشريف الثاني  4جعؿ ابكه يكبخو، ففي رسالة كجييا لو في 
بقكلو: " ال يكجد سب يجعمؾ تخرج عف االسرار المقدسة" كنصحو بكثرة الصالة 

 .(55)العالقة في ذىنو مف ناحية العبادة لكي يزيؿ الشككؾ 
حصؿ غكبمز بعد تخرجو مف الدكتكراه عمى كظيفة في بنؾ درسدنر 

Dresdner Bank  بكساطة  5951في مدينة ككلكنيا في كانكف الثاني
كمف ثـ ترؾ عممو كترؾ عنده Else Janke (55 )صديقتو المعممة اليزا جانكي  

ؼ كالبنكؾ كتحكميـ باالقتصاد األلماني حقد ضد الييكد لييمنتيـ عمى المصار 
ككاف كثيرا ما يدخؿ في شجار مع اليزا ككف اميا ييكدية لكف ذلؾ لـ يؤثر 

، كاتجو نحك االدب فكتب مسرحيتيف "الجكاؿ" ك"الضيؼ (55)عمى صداقتيما
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الكحيد" كلـ تر ىاتاف المسرحيتاف النكر لعدـ تبني اخراجيما أم مخرج ككنيما 
. كذلؾ كتب قصة عف (51)رض حسب كجية نظر المسرحييفغير مقنعتيف لمع
كالتي لـ يقبميا ناشر في كقتيا كلـ يكف اكفر حظا   Michaelحياتو "مايكؿ" 

 Berlins Tagblattفي الصحؼ فقدت رفضت صحيفة برلينز تاغبالت 
 .(54)عشرات المقاالت التي تقدـ بيا

حدل خطب ىتمر بعد تأثره بإ 5955انتمى غكبمز الى الحزب النازم عاـ 
في ميكنخ كبقي ثالث سنكات لـ يكف لو دكر كاضح، ربما بسبب انشغالو 
بالدراسة كالتنقؿ بيف الجامعات كالبحث عف فرصة عمؿ بعد تخرجو. كلكف 

كتحديدا حينما بدأت محاكمة ىتمر  5954زادت اىتماماتو بالنازية في سنة 
عمى السمطة في قاعة بير  بتيمة الخيانة في أعقاب محاكلتو الفاشمة لالستيالء

كالتي حكـ عمى اثرىا بالسجف خمس  5951تشريف الثاني  9 - 8ىكؿ في 
، فتـ استقطاب (50) 5954كانكف الثاني  55سنكات، كلكف تـ االفراج عنو في 

غكبمز الى الحزب النازم بشكؿ اساسي بسبب جاذبية ىتمر كالتزامو بمعتقداتو 
كيتو، كىذا يبرىف لنا بأٌنوي لـ يكف مف ( حسب رقـ ى8465ليصبح العضك رقـ )

مؤسسي الحزب النازم كما يتكىـ البعض، كعرض غكبمز خدماتو الى النازم 
( Gauleiterالذم كاف  زعيـ )غكليتير  Karl Kaufmann (56)كارؿ ككفماف 
ككضعو ككفماف عمى اتصاؿ مع   Rhine-Ruhrرايف  -لمنطقة الركىر
، كىك منظـ نازم بارز في شماؿ Gregor Strasser  (54) غريغكر شتراسر

 ألمانيا، فاستأجره شتراسر لمعمؿ في جريدتو االسبكعية )جريدة العماؿ في برليف
Berlin Workers Newspaper  كبعد اف اكتشؼ مكاىبو الخطابية في )

إحدل خطبو عينو سكرتيرا كمتحدثان لمحزب في المنطقة كممثالن لمحزب في 
بدك اف امكانيات غكبمز الخطابية كتفانيو في العمؿ ىك فستفاليا، ي -الراينالند
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 -الدافع كراء اعطائو ىذه المكانة، كاف اعضاء الحزب النازم فرع الشماؿ
بزعامة شتراسر بما فييـ غكبمز اكثر اشتراكية مف مجمكعة ىتمر  -شماؿ ألمانيا

 المنافسة في ميكنخ كاختمؼ شتراسر مع ىتمر في نقاط عدة مف برامج الحزب
فتاثر غكبمز بقكمية شتراسر االشتراكية المتطرفة كايمانيما ببناء حزب يعتمد 

تشريف  51عمى البركليتارية كافعمت يكمياتو بالتبجيؿ لمشيكعية فكتب في 
قائال:" عند التحميؿ الختامي نجد مف االفضؿ لنا اف ننيي كياننا  5951الثاني 

 .  (58)تحت ظؿ البمشفية، مف اف نعاني رؽ الرأسمالية"
كعمى الرغـ مف اختالفات كجيات النظر في منياج الحزب فاف غكبمز     

نظر الى ىتمر نظرة احتراـ، فعندما التقى بيتمر في اجتماع عقد في فايمار في 
كتب غكبمز عف ىتمر في يكمياتو " اشعر بالسعادة بمقائي  5950تمكز  55

د اصبح صديقان لي لق 555برجؿ لديو ارادة قكية كالحرية تتجسد في شخصو
   (59)كسيدان كتجمعنا افكار مشتركة" 

اثار ىتمر تقارب غكبمز كشتراسر مف االفكار الشيكعية كتأسيسيـ جناحان 
يساريان بركليتاريان متطرفان في الحزب ال يتالءـ مع تكجياتو، كالسيما بعد تأييدىما 

ممكية المزارعيف  لمشركع تقدـ بو االشتراكيكف الديمقراطيكف كالشيكعيكف بأنتزاع
كالثركات التي تعكد لالسرة الممكية كالنبالء بعد اجراء استفتاء شعبي، الف 
بعض ىؤالء مف ممكلي الحزب بسبب مناىضة ىتمر لمشيكعييف، فسارع  

في ىانكفر  5950تشريف الثاني  55شتراسر الى عقد اجتماع لقادة الحزب في 
اقتصاديا جديد لمحزب يدعك  مف اجؿ دعـ مشركع نزع الممكية ككضع برنامج

الى تأميـ الصناعات الكبيرة كالمزارع الكاسعة كالغاء برنامج الحزب القديمة 
بكصفو برنامجان رجعيان كدعا الى حؿ مجمس الرايخشتاغ) البرلماف( كاالستعاضة 
عنو بتعاكنيات شبيو بإيطاليا الفاشية. ارسؿ ىتمر ممثمو ككتفريد فيدر لقمع 
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كبمز بإخراج فيدر عادا اياه جاسكسا كعميال ليتمر " اننا االنشقاؽ فطمب غ
النريد عيكنا كجكاسيس" كطمب بطرد " البرجكازم  الصغير" ىتمر مف الحزب 
النازم كاسفر االجتماع عف تبني المنياج الجديد لمحزب ككافؽ عمى قرار 
االنضماـ الى الماركسييف في قرار االستفتاء بشاف مصادرة امالؾ الممكؾ 

المراء السابقيف كمصادرتيا. كدكف غكبمز في يكمياتو في الحادم كالثالثكف كا
" اعتقد مف الفضاعة قيامنا نحف النازييف كالشيكعييف  5956مف كانكف الثاني 

اال يمكف اف نتفؽ يكما مع الزعماء الشيكعييف "  555بشد احدنا راس االخر 
بأف لينيف تمرد ضد الحرماف  كفي الحقيقة اف غكبمز لـ يكف شيكعيا ابدا، كاعتقد

االجتماعي الحقيقي لمغاية كأف االشتراكية في ركسيا كانت قكمية في البداية 
 .(55)كلكف تـ اختطافيا مف قبؿ الييكد في خدمة مصالحيـ الدكلية 

 5956شباط  54ردا عمى ىذا االنشقاؽ دعا ىتمر الى عقد اجتماع في       
كحرص ىتمر عمى عدـ  -ا جنكب ألمانيافي فرانككني  Bamberg -في بامبرغ

حضكر قادة الحزب في الشماؿ حتى ال يؤثركا عمى قرارات الحزب، كمع ذلؾ 
حضر شتراسر كغكبمز الى االجتماع، كككف انصار ىتمر ىـ المتفكقيف في 

. اذ دافع (55)العدد، استطاع ىتمر مف فرض ارادتو بالتخمي عف قرار االستفتاء
كر فيو برنامج شتراسر السياسي الجديد كعارض في خطاب داـ ساعتيف ان

الميكؿ االشتراكية لمجناح الشمالي مشيران الى انو يعني" البمشؼ السياسي 
 .(55)أللمانيا" 

كاف غكبمز مرعكبا مف كصؼ ىتمر لالشتراكية بػ" الصناعة الييكدية" 
كتأكيده عمى اف الحككمة النازية لف تنو صالحية الممكية الخاصة، كخرج 

بمز مف االجتماع كىك حاقد عمى ىتمر متيمان اياه بالرجعي، السيما مف غك 
مكقفو مف االتحاد السكفيتي، ىذا مادكنو في يكمياتو بعد يـك مف االجتماع 
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قائال:" لقد تحدث ىتمر ساعتيف، طيمة خطابو اشعر كأف أحدىـ يضربني ضربا 
ردا عمى  كىذا جاء (51)مكجعا، مف اية طينة خمؽ ىتمر اىك رجعي... " 

مطالبة ىتمر بسحؽ االتحاد السكفيتي في اثناء خطابو كشعر غكبمز بخيبة اممو 
بيتمر قائال" حقا انيا مف أعظـ خيبات حياتي. لـ يعد لدم كامؿ ثقة في ىتمر 

. كىنا تبرز انتيازية غكبمز تجاه ىتمر فمرة نراه (54)ىذا ىك االمر المريع"
د بالفكر النازم كفؽ افكار ىتمر اك انو ال يمتدحو كاخرل يذمو كربما لـ يقتنع بع
 يريد اف يفقد مصالحو مع شتراسر. 

عمى الرغـ مف ككف مكقؼ غكبمز مناىضان لبعض تكجيات ىتمر" الرجعية"     
لكف ىتمر شعر بأىمية كسب غكبمز الى جانبو لالستفادة مف مكاىبو الخطابية 

ىك ابعاده عف كالئو كالثقافية ككنو يحمؿ شيادة عميا، كاالكثر مف ىذا 
لشتراسر، كعمى امؿ الفكز بالمعارضة قاـ ىتمر بترتيب لقاءات في ميكنخ مع 

الحضكر الى  5956اذار  59قادة الركر مف بينيـ غكبمز لذلؾ دعاه في 
ميكنخ في الثامف مف نيساف مف اجؿ القاء خطاب، كعند كصكؿ غكبمز الى 

مر الخاصة. ككصؼ غكبمز ىذه ىناؾ استقبؿ استقباال مييبا كنقؿ بسيارة ىت
المحظة كالحفاكة التي استقبؿ بيا مف لدف ىتمر قائال: " في الساعة الثانية اقمتنا 
السيارة مكاف االجتماع ... كعند دخكلي القاعة حدث ىتاؼ كترحيب حار... 
ثـ القى خطابا لمدة ساعتيف كنصؼ الساعة ككاف الحضكر ييتفكف كيضجكف 

ىتمر كشعرت بالسعادة ككاف ىتمر بجانبي طكاؿ  ... كفي الختاـ عانقني
.  كبيذه الحيمة الدبمكماسية تمكف ىتمر مف اقناع غكبمز  بآرائو التي (50)الكقت"

كاف ينبذىا باألمس كضمو الى جانبو ليس حبا بو كانما لسحب البساط مف 
تحت اقداـ شتراسر كلالستفادة مف قدراتو في تعبئة الشعب األلماني ذىنيا 

ا الى الفكر النازم. استسمـ غكبمز بالكامؿ ليتمر كاعمف كالءه الكامؿ لو،  كعقمي
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فكتب في الثالث عشر مف نيساف:" اني مرتاح بخصكصو انحني احتراما لمرجؿ 
" انا احبو، لقد فكر في كؿ شي، مثؿ ىذا العقؿ   (56)االعظـ لعبقرم السياسة" 

الئو ليتمر ارسؿ رسالة تينئة المتألؽ يمكف اف يككف قائدم" كلمتعبير عف حبو كك 
جاء فييا: "العزيز المبجؿ  (54)نيساف 55الى ىتمر بمناسبة عيد ميالده في 

ادكلؼ ىتمر لقد تعممت منؾ الكثير كجعمتني ارل النكر اخيرا " كدكف في الميمة 
ذاتيا في يكمياتو " ادكلؼ ىتمر اني احبؾ لككنؾ عظيما كبسيطا كتمؾ ىي 

تيجة الجتماع بامبرغ كميكنخ تـ الغاء مسكدة برنامج . كن(58)صفات العبقرم" 
دكف  5955شتراسر الجديد لمحزب كاالحتفاظ بالبرنامج الكطني االصمي لعاـ 

 .(59)تغيير كعززت مكانة ىتمر ككنو زعيمان لمحزب بشكؿ كبير

كبيذا حقؽ ىتمر مبتغاه في الفكز بكسب غكبمز الى جانبو كاعتقد لـ   
ي التي اضفت ىذا التحكؿ لدل غكبمز كلكف شعكر تكف دبمكماسية ىتمر ى

االخير اف ىتمر اكثر تأثيران كارادة كاصراران مف شتراسر كيستطيع مف خالؿ ىتمر 
تحقيؽ طمكحاتو، كالسيما انو كاف مقتنعان بأف ىتمر ال يمكف اف يتخمى عنو 

كثر مف لككف االخير محتاجان الى امكانياتو الخطابية كالثقافية التي يفتقرىا كاال
ىذا قناعة ىتمر بأف غكبمز ال يشكؿ خطرا عمى طمكحاتو في الزعامة ألٌنو غير 

 مؤىؿ ليذا الشيء.
كمف خالؿ ىذا الخطاب يؤكد ماذىبنا اليو " اننا النندـ بكقكفنا كتمة   

متراصة كراء الزعيـ نحف نحني اليو ... نحف نشعر انو اعظـ منا جميعا اعظـ 
دة االليية التي تغير التاريخ كتصكره بميكؿ جديدة مني كمنكـ انو آلة االرا

خالقة" كلتعميؽ الخالؼ بيف غكبمز كشتراسر كمؼ ىتمر شتراسر رئيسا إلدارة 
دعاية الحزب التي كانت مف طمكحات غكبمز فشعر االخير بالندية تجاه 

 (.15)شتراسر
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 المبحث الثاني:  دوره  في ترسيخ الفكر النازي في برلين             
ككاف قائد المنطقة  5950تأسس فرع لمحزب النازم في برليف في شباط 

تـ تعينو مف لدل  Ernst Schlange (15))غكليتير( الدكتكر ارنست شكشالنج 
كغريغكر  Otto Stresser(5849- 5944 )(15)االخكاف اتك شتراسر 

شتراسر كالذم سمح لمفكضى كالكسؿ اف تتسمؿ الى جياز الحزب، كلـ يحصؿ 
( صكت في انتخابات البمدية التي جرت في تشريف 514ب اال عمى ) الحز 

، في الكقت الذم زادت فيو شعبية الحزب الشيكعي، كاصبح 5950األكؿ 
يرمز ليػا  –(11)(bteilungaturmS)ككرت ماكس فرانز قائد قكات العاصفة 

S.A-  غير قادر عمى تدارؾ المكقؼ في برليف، فدعى اريؾ شميديؾ ضباط
في برليف الى اجتماع حضره غريغكر شتراسر كتـ  S.Aعاصفة قكات ال

باالجتماع التصكيت عمى دعكة غكبمز القادـ مف الركىر لتكلي مسؤكلية قائد 
تمكز لكنو اعتذر ككتب  59منطقة برليف، كعرض المنصب عمى غكبمز في 

اب بأٌنوي لـ يقرر بعد، في الكقت الذم اخذت الشائعات  1الى اكتك شتراسر في 
عف انتقالو المحتمؿ عف شتراسر الى معسكر ىتمر مما سبب سخط شتراسر 
عميو كحاكؿ استعجاؿ قدكمو الى برليف، قبؿ تاثير ىتمر عميو لكنو فشؿ في 

  . (14)مسعاه 
رال ىتمر اف الفرصة باتت مييأة إلعادة تنظيـ الحزب في برليف  

ح اعضاء الحزب كاضعاؼ مكانة كنفكذ االخكيف شتراسر، فعمى الرغـ مف الحا
في برليف ككثرة شكاكييـ مف الحالة المزرية التي كصؿ ليا الحزب النازم 
كقيادتو، رفض معاكنتيـ حتى كجد الشخصية المناسبة ليذا المنصب كىك 
جكزيؼ غكبمز الذم امتاز بصفتيف ضركريتيف إلعادة مكانة الحزب في برليف 

 . (10)اال كىما الذكاء كالمقدرة الخطابية
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ف كسب ىتمر كالء غكبمز المطمؽ فاراد اف يستفاد مف امكانياتو بعد ا 
الفكرية كالخطابية كابعاده عف تأثيرات  شتراسر. فاغراه بمنصب جديد بتعينو " 

كطمب منو  -5956غكليتير" قائدا لمحزب في العاصمة برليف في تشريف الثاني 
بمفرده ككنو مقاتالي اعادة تنظيـ الحزب النازم الذم " كاف عمى حافة األٌنييار" 

أثبت نفسو ضد الفرنسييف كاالنفصالييف كالشيكعييف ثالث سنكات في مناطؽ 
كاخذ زماـ المبادرة لسد الفجكة الحاصمة في التنظيـ، ككف  (16)الرايف كالركر

برليف ميكليا شيكعية كطمب منو اف يجعميا بحنكتو مركزا لمقكمييف االشتراكييف 
، كعمى الرغـ مف رغبة غكبمز في (14)الكسائؿ كتعرية االحزاب االخرل بكؿ

بقائو في ميكنخ قرب ىتمر لتسمط االضكاء عميو اكثر اال انو نفذ ارادة ىتمر 
ليثبت جدارتو في ادارة الميمات، كقد ذكر ذلؾ صراحة عندما قاؿ" لـ اكف اريد 
اف اضيع كسط الفكضى في برليف غير اف ىتمر اراد اف يعطيني كظيفة رئيس 

الحزب في برليف كانا عمى استعداد لمذىاب الى ام مكاف يتطمبو ذلؾ دعاية 
 . (18)العمؿ" 
كىي تأج  5956كصؿ غكبمز الى برليف في التاسع مف تشريف الثاني  

بالشيكعية كاالشتراكية، فكانت ميمتو صعبة الف الحزب النازم في برليف عمى 
ة مما انعكست حافة األٌنييار يديره الدكتكر شكشالنج كىك شخصية ضعيف

شخصيتو عمى الحزب النازم، فكانت الفكضى ضاربة بأطنابيا، كالصراعات 
داخؿ الحزب كمالية الحزب خاكية كمقر الحزب في شارع بكتسداـ خرب، في 
تمؾ المدينة كاف الحزب في حالة مف الفكضى، كلكف في غضكف عاـ قاـ 

إنشاء دعاية  غكبمز بطرد ثمث األعضاء، ككضع أكلئؾ المتبقيف لمعمؿ في
، لذلؾ طمب مف ىتمر اطالؽ يده لتطيير الحزب مف العناصر الفاسدة (19)فعالة

كغير المرغكب بيا فكافؽ ىتمر عمى طمبو قائال " انت مسؤكؿ امامي فقط" ، 
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كلـ يشعر ىتمر بالندـ عمى السمطات التي  منحيا لو فشجعو ىذا التفكيض 
كادخؿ قكات العاصفة كجزء مف  عمى اف يصبح عنيفا كقاسيا في تنظيـ الحزب،

الدعاية كالنضاؿ السياسي كعممت ىذه القكات عمى استفزاز المعارضيف 
، كقاـ بإعادة تنظيـ قكات (45)السياسييف مف الييكد كالشيكعييف كحتى الشرطة

العاصفة في ثالث افكاج كزاد مف انضباطيـ كحضر عمييـ التدخيف كالشرب 
اني التقى بقادتيـ كاعطاىـ المبادئ كالكاجبات تشريف الث 55اثناء الخدمة، كفي 

.  مبينا " اف (45)التي يجب اف يمتزمكا بيا كعيف ككرت ماكس فرانز نائبا لو
الرجؿ اذا كاف مسؤكال عف منطقة حزبية يجب عميو اف يجعؿ منطقتو تكجو 

    (45)حسبما يريد "
تحمميا،  كاجو غكبمز الكثير مف الكراىية التي لـ يمكف الحد مف اتباعو 

كسماه الشيكعيكف في البداية بػ "رئيس المحتاليف في برليف "، كىك المقب الذم 
قبمو دكف احراج كجعمو لقب شرؼ كخاض معركة سياسية مريرة لـ يسبؽ ليا 
مثيؿ في برليف مع اجيزة دكلة فايمار كاالحزاب االخرل طيمة الست سنكات 

و كانو ال يشكؿ ام خطر كنصؼ كاعتقدكا انيـ مف السيكلة االنتصار عمي
، (41)عمييـ ككنو محرر صحيفة سجمت الرقـ القياسي في عدد مرات حضرىا 

ككانت نتائج الصراع السياسي مختمفةن عما كاف متكقعا، فالجماىير التي حاكؿ 
أعدائو تعبئتيا ضده انضمت اليو. كليس مف المستغرب اف الذيف يخشكف 

شدة. كمف المثير لمدىشة اف ىذا الرجؿ، االشتراكية الكطنية القادمة انتقدكه ب
الذم سخركا منو كاىيف، لـ يقع في إلياس العميؽ كالبؤس الركحي بعد تمؾ 
السنكات مف النضاؿ مما أدىش خصكمو أكثر مف اصدقائو. اتيمو احدىـ 
بازدراء ككنو داعية كمركجان غير صادؽ كعديـ االمانة كتـ تحمؿ التيـ باالزدراء 

مى منتقدم سياستو الدعائية بالتأكيد عمى اف دعايتو ! دعاية . رد غكبمز ع(44)
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جيدة لسبب كجيو! " إننا ال نجعؿ الدعاية تقع عمى عاتؽ القكات أك الرجاؿ في 
الخمفية، بؿ نقكـ بالدعاية لقناعاتنا الخاصة. نحف نعمف عف المثؿ األعمى 

عؿ الدعاية الخاص بنا، كلذلؾ فأننا نكافح باستخداـ كؿ الكسائؿ الجيدة لج
.  مبينا اف االفكار دعاية تحتاج ناس لنشرىا، (40)الجيدة لكسب ركح شعبنا"

ككمما انتشرت الفكرة ككصمت الى جميع مجاالت الحياة كمما اصبحت رؤية 
عالمية، كاذا اصبحت منظمة ما حاممة لنظرة عالمية فإف ىدفيا النيائي ىك 

ا كانت نظرتيا العالمية تتخذ الحككمة. معتقدا اف الدعاية تصؿ إلى ىدفيا إذ
شكال عمميا مف خالؿ اكتساب السيطرة عمى الدكلة.  فالدعاية في البداية ىي 
الفكرة ، يتـ تناكليا عف طريؽ الدعاية كتحكيميا إلى منظمة تسعى إلى كسب 
الدكلة. كميمة الدعاية ىي نشر المعرفة، كالسمة األساسية لمدعاية ىي الفعالية. 

األكثر فعالية. مف الجيد أف أقنع ثالثة مالييف شخصان  كأفضؿ دعاية ىي
باالعتقاد في نظرية سياسية، كلكف مف األفضؿ حتى إف كانت تمؾ المالييف 
مستعدة إلعطاء حياتيـ ليذه الفكرة. فاف الثكرات لـ تحقؽ أبدا مف قبؿ 
المالييف، بؿ مف قبؿ األقميات الصغيرة فقط. كالدعاية لكي تككف فكرية يجب 

ف تككف فعالة. كينبغي اف تعبر عف نظرتنا العالمية بطريقة يمكف اف ا
. لقد اىتـ غكبمز كثيرا بالعمؿ الحزبي لذلؾ قاـ بطرد الكثير مف (46)تفيميا

اعضاء الحزب غير المرغكب فييـ كالمتمكئيف بدفع اشتراكات الحزب كلـ يبؽ 
اجؿ زيادة  اال ستمائة عضك كطمب منيـ اف يتحممكا كؿ الصعاب كالصبر مف

 SA، كاستند في نيجو الى (44)شعبيو الحزب النازم كىزيمة الحزب الشيكعي 
  (.48)الذم كاف العمكد الفقرم لمحزب 

كبرر تبنيو لمكذب في الدعاية مبينا "إذا قمت كذبة كبيرة بما يكفي 
كاستمررت في تكرارىا، فالناس في نياية المطاؼ يصدقكنيا". مؤكدا بأٌنوي 
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اء عمى الكذب إال في الكقت الذم تستطيع فيو الدكلة حماية الناس اليمكف اإلبق
مف العكاقب السياسية كاالقتصادية كالعسكرية لمكذب. كبالتالي يصبح مف 
األىمية بمكاف الدكلة أف تستخدـ كؿ صالحياتيا لقمع المعارضة، كعادان 

لمدكلة  الحقيقة ىي العدك الكاذب لمكذبة ، كمف ثـ فإف الحقيقة ىي أعظـ عدك
. كىذا تبني (05)مشيرا الى اف الكذبة كمما كبرت كاف تصديقيا اسيؿ  (49)

اسمكب دكتاتكرم مقيت مبني عمى الكذب كالخداع كاخفاء الحقائؽ مف خالؿ 
 تغطية اعالمية كدعائية مزيفة. 

كانت دعاية نشر الفكر النازم ميمة صعبة لغكبمز ألٌنو يحتاج الى      
النات في الصحؼ كغيرىا مف الكسائؿ االخرل تتطمب امكانيات مادية فاإلع

مبالغ مادية تعذر الحصكؿ عمييا، فضال عف اف برليف ىي مركز الماركسييف 
كالقكة الحقيقية في المدينة في ايدم ييكدية فنائب قائد شرطة برليف بيرنيارد ج. 

. لذلؾ اكتفى غكبمز (05)كاف ييكديا  Dr Bernhard J. Weiss(05)فايس  
داية االمر بالكسائؿ البدائية المتاحة لدية التي ال تكمؼ مبالغ مالية باىظة في ب

مثؿ االعالنات في البنايات كالشكارع الرئيسة مع استخداـ بعض الكسائؿ التي 
تثير المارة لقراءة ىذه الممصقات مثؿ التظاىر بالسقكط مف الساللـ اثناء تعميؽ 

غكبمز ىك الذم يقكـ بتصميـ الرسـك  االعالف اك انتظار لحظة االزدحاـ، ككاف
اك معاىدة  (01)كالعبارات المثيرة التي جمبت انظار المارة، مثؿ نقد مشركع داكز

، كاستعمؿ اسمكب الدعاية السمبية كااليجابية عمى (04)فرسام اك جميكرية فايمر
السكاء كاثار عمدا شجارات في صاالت البيرة اك في الشكارع بما في ذلؾ شف 

نيفة ضد الحزب الشيكعي، الغاية مف ذلؾ ىك تعريؼ الناس في ىجمات ع
عقد غكبمز اجتماعا  5954كانكف الثاني  50، ففي (00)برليف بالحزب النازم

في سبنداك في برليف بالقرب مف  Seitz-Festsalenلمحزب النازم في قاعة 
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( شيكعي قدىـ محاضرة عف "االشتراكية" 055تجمع لمشيكعييف ضـ اكثر مف )
ف ثـ بدأت المناقشة فتسمؽ شيكعي المنصة فدارت اشتباكات بيف انصار كم

الجانبيف ادعى غكبمز اف عددان مف انصاره تعرضكا لمضرب مف لدف الشيكعييف 
 .(06)ماع  اللقاء القبض عمى الشيكعييفكتـ االتصاؿ بالشرطة بعد انتياء االجت

-Pharusبعد نجاح ذلؾ قاـ غكبمز بتأجير قاعة  فاركس سيمف   
Sälen  في داخؿ المنطقة الشيكعية في المدينة لعقد  5954شباط  55في

مؤتمر فييا، في الكقت الذم تزامف مع اجتماع الحزب الشيكعي فكانت 
 (04)االضطرابات ال مفر منيا كطبعت النشرات النازية بتقميد مماثؿ لمشيكعييف

 - Elite Guard قائد قكات الحرس الخاص Daluegeككمؼ دالكج  
 (08) -( .S.S( كيرمز ليا )tuffeschutlSباأللماني)

 ( شخص مف قكات 155برئاسة االجتماع كحماية القاعة  بمعية ) 
S.Sك S.A  كتـ كضعيـ في مكاقع استراتيجية بزم مدني كىـ يخفكف اليراكات

كالسكاكيف، تحدث غكبمز عف اقتراب نياية الدكلة البرجكازية داعيا الى بناء 
، كعمد غكبمز الى (09)طبا العماؿ بأف مصير ألمانيا بأيدييـدكلة جديدة مخا

خمؽ حالة مف التكتر فتعالت اصكات الشيكعييف فرمى دكلج  احد المتكمميف 
كدارت االشتباكات بيف الجانبيف  S.Sبأحد كؤكس الماء فدخمت قكات 

باليركات كاككاب البيرة كاآلالت الحديدية كنادل غكبمز اقضكا عمى المتكمـ 
بضربيـ ضربا مبرحا كلـ يحضر البكليس اال  S.Sمشاغبيف فقامت قكات كال

بعد فكات االكاف كالقكا القبض عمى الجرحى مف الشيكعييف بكصفيـ المسؤكليف 
عف اعماؿ الشغب، كقاؿ غكبمز" امرت اف يقكـ اعضاء الحزب كرجاؿ قكات 

جميع العاصفة الذيف اصيبكا بجركح بالكقكؼ عمى المنصة حتى يشاىدىـ ال
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كيسمع انيف التكجع  كمف ثـ امرت اخراجيـ مف القاعة كمعالجتيـ بعد اف 
 (65)شاىدىـ الحضكر ككجدت ىذا العمؿ ذم تأثير كبير لجذب االنتباه" 

عند افتتاح محطة ليخترفيمدم  5954اذار  55كحدث تصعيد اخر في 
Bahnhof Lichterfelde- Ose  كـ جنكب برليف اذ استغؿ  15التي تبعد

نازيكف بقيادة غكبمز حضكر الجماىير ليذه المناسبة فتحدث غكبمز عف " ال
الزعيـ العظيـ ادكلؼ ىتمر" كدعا الشعب األلماني الى محاربة الييكدية 

كالماركسييف اسفرت S.A ك S.Sكالماركسية، فحدثت صدامات بيف اتباعو مف 
عف اصابة تسعة مف اشخاص مف الماركسييف بإصابات طفيفة كخمسة 

 .(65)خاص بإصابات خطرة اش

تكتيؾ غكبمز باستخداـ االستفزاز لمفت االنتباه الى الحزب النازم جنبا الى 
جنب مع العنؼ في اجتماعات الحزب العامة كالمظاىرات قاد شرطة برليف الى 

كمع ذلؾ استمرت حكادث  5954حزيراف  0حظر الحزب النازم في برليف في 
كا بمياجمة الييكد في الشكارع بكاسطة قكات عنيفة مف بعض النازييف الذيف قام
فمنع غكبمز مف التحدث اماـ الجميكر حتى  العاصفة كقكات الحرس الخاص

بإصدار صحيفة خاصة  5954حزيراف  4في  نياية تشريف األكؿ. فقاـ 
" بكصؼ اليجكـ ىك "  Angriff  Derبالحزب النازم برئاستو سماىا  اليجـك
عائية لمعاصمة برليف التي اخذت ليجة عدكانية خير كسيمة لمدفاع، كأداة د

.  فكاصؿ اساليبو في التحريض (65)مناىضة لمشيكعييف كمعادات السامية 
اكضح  5954حزيراف  4كالديماغكجية دكف رادع، ففي مقالتو االفتتاحية في 

مف ىك العدك الرئيس " نحف معارضكف لمييكد ألننا مدافعكف عف حرية الشعب 
ـ )الييكد( ىـ المسبب كالمستفاد مف عبكديتنا كىـ السبب في األلماني ألٌني

تعميؽ الخالؼ كاالنقساـ المؤسؼ بيف اليميف كاليسار في الداخؿ كجعؿ ألمانيا 
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منقسمة" كاضح بأف الييكد ىـ سبب خسارة ألمانيا في الحرب كاصفا اياىـ بأٌنييـ 
ـ العقؿ المدبر نفسو كائنات طفيمية حية مدمرة العرؽ األلماني " مبينا " بأٌنيي 

 .(61)لمؤامرة العالـ الماركسي" 

اكصى غكبمز بعد حظر قكات العاصفة قائال" اف مقاكمة الشرطة كالدكلة  
في ىذا الكقت ىك غباء ألنؾ تأتي بنتائج اسكأ، فتعطي ذرائع لمدكلة التخاذ 

متثاؿ اجراءات االنتقاـ كالغرامات الكثيرة، لذلؾ إف لـ تكف ىناؾ كسيمة عميؾ اال
لسمطة الدكلة، فالييمنة عمى الشارع ىي الخطكات األكلى لسمطة الدكلة" ام 

 .(64)كسب رام الشعب األلماني اىـ مف مقاكمة الدكلة
كجكد تدفؽ مع كاف قادرا عمى إعطاء التعبير الكامؿ لعبقريتو لمدعاية،  

عت مستمر مف الممصقات النازية كالنشرات التي تكزع باليد. كسرعاف ما ارتف
"ىذه دعاية جيدة  كقد بيف قائال: لتصبح المحرض األكثر رعبا في المدينة.

كانت أساليب الدعاية ساخرة تماما. "يقكؿ:  ككتب"  كىي التي تؤدم لمنجاح
 ( 60)"انيا ليست ميمة الدعاية اف تككف ذكيا، ميمتيا أف تؤدم إلى نجاح." 

ائال: " يجب ق5954ايمكؿ   54كتب غكبمز في كتيب " النازية"  في 
انشاء مجمكعة السمطة التي يمكنيا التغمب عمى الدكلة... كمف ثـ بقسكة 
ككحشية، باستخداـ صالحيات الدكلة، سنقكـ بتطبيؽ حقكقنا" كاضح بأف التاريخ 
اعطانا شكاىد مرارا كتكرارا كقد اطاحت اقمية حكـ االغمبية " الفاسدة " كمف ثـ 

الزمف، السمطة الدكتاتكرية مف اجؿ تحقيؽ تستخدـ الدكلة الجديدة، لفترة مف 
اىدافيا في الفكرة الجديدة، لذلؾ يجب عمينا " نحف االقمية المسؤكلة، في الحزب 
النازم، اف نفرض ارادتنا عمى االغمبية المترىمة، البطيئة، الغبية، التي يتربص 

د اف بيا الييكد بخططو المحكمة" كاالكثر مف ذلؾ " اذا الشعب األلماني اليري
يتـ تحريره ، نحف يجب التصرؼ دكف مكافقتيـ لتحريرىـ، كمف ثكرتنا بالكممة 
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اف االرادة في  555سكؼ نصبح ثكرييف باألعماؿ كمف ثـ ننظـ الثكرة 
الحصكؿ عمى السمطة تحتاج الى الكسائؿ" مستدركا قد يككف لدل االخريف 

كف اسمحة سكؼ الرغبة في استخداـ االسمحة لمكصكؿ الى السمطة " نحف مف د
في ىذا الكقت كاف سالح غكبمز تجاه الحككمة ىك الكممة ( 66)نحصؿ عمييا". 

 المطبكعة كقد اجاد في استخداميا.

رفعت الشرطة السرية في برليف حظر التحدث عنو بمناسبة عيد ميالده 
، كلكنو اليزاؿ تحت المراقبة. فتحدث 5954تشريف الثاني  59المصادؼ 

لتي تنتج النتائج المرجكة جيدة كجميع الدعايات االخرل مكضحا اف الدعاية ا
سيئة قائال: " ال اىمية لمقكؿ الدعاية شديدة جدا، قاسية جدا، كحشية جدا، اك 

الدعاية ىي كسيمة  555غير عادية جدا، ليس ليذه المصطمحات اىمية 
لتحقيؽ غاية، انيا فف يمكف اف ندرسو الشخص العادم مثؿ العزؼ عمى 

كلكف ىناؾ نقطة عندما أنت تقكؿ، "أنت كحدؾ اآلف. ما تٌبقى ليتـ الكماف، 
تعممو يمكف تحقيقو فقط مف قبؿ عبقرم. إذا قاؿ الناس، "لكنؾ مجرد دعاة" 
فيجب أف تجيب، "كماذا ايضا يسكع المسيح؟ ألـ يصنع دعاية؟ ... ىؿ 
 مكسكليني ىك مصحؼ أـ أنو متحدث رائع؟ عندما ذىب لينيف مف زيكريخ إلى
ساف بطرسبرغ ىؿ اندفع مف المحطة إلى دراستو ليكتب كتابنا أـ أنو يكمـ 

 .(64)جميكر؟" 

جاء في الكقت  5958اذار  15رفع الحظر عف الحزب النازم في  
فانزؿ مقاال في  5958ايار  55المناسب النتخابات الرايخشتاغ التي جرت في 

نضماـ الى الرايخشتاغ ( صحيفتو االسبكعية دير انغريؼ  بعنكاف )لماذا نريد اال
ككاف مقاالن جريئان انتقد فيو جميكرية فايمر متيما اياىا بارتباطيا بالمؤامرة 
الييكدية العالمية،  كاكضح بأف تكجيات الحزب النازم ضد دستكر جميكرية 
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فايمر كمؤسساتو مبينا ذلؾ بقكلو: "اننا حزب مناىض لمبرلمانييف يرفض دستكر 
ميكرية ألسباب كجيية. اننا نعارض الديمقراطية الزائفة فايمار كمؤسساتو الج

التي تعامؿ الذكي كاألحمؽ ، الكادح كالكسكؿ ، بنفس الطريقة. اننا نرل في 
نظاـ االغمبية الحالي السبب الرئيسي لماسينا المتزايدة باطراد. إذا لماذا نريد اف 

اء عمى جميكرية نككف في الرايخشتاغ؟  فاجاب بأٌنييـ يدخمكف البرلماف لمقض
فايمار كبرلمانيا المرتبط بالييكد، مبينا بأٌنييـ اذا دخمكا الرايخشتاغ فانيـ 
يحصمكف عمى الحصانة التي تمكنيـ مف اسقاط الجميكرية" اذا لـ ننجح في 
جعؿ رجالنا الخطريف محصنيف ضد المالحقة القانكنية فانيـ يجدكف انفسيـ 

ؤكدا أف ىذه الحصانة تعطي الكقت م( 68)كراء القضبأف عاجال اـ اجال" 
لمقاتمييـ لتكسيع جبية القتاؿ بحيث اغالقيا اليككف بالسيكلة التي ترغب فييا 

 الديمقراطية.
جاءت نتائج  االنتخابات مخيبة آلماؿ الحزب النازم ألٌنو فقد مئة الؼ 

%( مف األصكات البالغة تقريبا ثالثيف مميكف 516مف الناخبيف كحصؿ عمى )
مى الصعيد الكطني، كاألسكأ مف ذلؾ  لـ يحصؿ الحزب النازم في ناخب ع

%( بالمئة مف األصكات 514برليف اال عمى اثني عشر عضكا أم مايقارب )
ككاف غكبمز كاحدا منيـ، كىذا اعطاه حصانو مف المقاضاة لقائمة طكيمة مف 

كتالشى عنو شبح السجف   -قضية ضد غكبمز 59حكالي  -االتيامات المعمقة
ما في ذلؾ السجف ثالثة اسابيع الىانة برنيارد نائب مدير شرطة برليف ب

لمياجمتو في صحيفتو كرسمو بالرسكـ الكاريكاتيرية التي تظيره بصكر مشكىة 
كممة تطمؽ عمى السراؽ  -مثؿ الحشرات كالزكاحؼ، كاطالقو كممة ازدرائية  

، كنشر مقاال مطكال (69)( عميو   Isidor)ازيدكر  -كاالعماؿ المشينة في ألمانيا
في جريدة " اليجكـ " بعنكاف ازيدكر يستيجف بػػػػبرنيارد كاصفا اياه بأٌنوي ال يعرؼ 
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شيئان " أنا لست صينيا كال أعيش في شنغيام. اسمي ليس)كككيكشتشك(  
Wukiutschu    كلكف اسمي ىازاHase   االرنب( أنا أعيش في الغابة كال(

 . Weiss (45)شيير بقائد شرطة برليف الدكتكر. ككذلؾ الت(45)أعرؼ أم شيء" 
اعطى فكز غكبمز في الرايخشتاغ تاثيرا كبيرا في خطبو كتصريحاتو 
كانتقاداتو لمحككمة كاالحزاب المناكئة لو ككنو اصبح رجؿ دكلة ككالمو مسمكع 
لدل األلماف فضال عف الحصانة التي تمتع بيا كالتي اعطتو جرأة في االنتقاد 

لؾ عينو ىتمر مديرا عاما لمدعاية في الحزب بدال مف شتراسر دكف تحفظ. لذ
الذم اغراه بنائبا لو في التنظيـ خشية مف اف يحدث انقساما في الحزب بسبب 

كالسيما اف ىناؾ خالفات حادة بيف غكبمز كشتراسر قديمة عندما  (45)ابعاده. 
خمط  مقاال تحت عنكاف" نتائج 5956نيساف  51نشر االخير في صحيفتو في 

العرؽ" لمؤلؼ مجيكؿ كالذم اكضح الكاتب فيو مف نتائج خمط العرؽ االختالؿ 
في العرؽ كاضطراب التكازف البدني اك نمك التقـز الحد االطراؼ، العيكب 
الجسدية، عٌد غكبمز اف ىذا المقاؿ ضده بسبب عاىتو، فاشتكى غكبمز لدل 

صاحب ىذا الذم ادعى انو  – Eirch Kochىتمر فاكضح ايريتش ككخ 
تبناىا اف مقالتو لـ تكف اكثر مف عرض " النظريات العنصرية التي ي  -المقاؿ

 (.41)حزبنا ضمف أيدكلكجيتو" كجمب المقاؿ عداء غكبمز لشتراسر الى حد الغمياف
كبسبب المنافسة عمى المناصب استمر شتراسر في التخطيط لتدمير غكبمز مف 

ندما يساؿ غكبمز عف عاىتو بررىا خالؿ تسميط الضكء عمى "عيبو العرقي" كع
بأٌنوي تعرض لحادث عندما كاف مراىقا محاكال استبعاد الخمؿ الكالدم، كارسؿ 

" لـ يكف الييكد كال الماركسييف  5954حزيراف  55رسالة غاضبة الى ىتمر في 
قد انحدركا ىذا المستكل المتدني مثؿ ما كصؿ اليو شتراسر، يجب اف يدمر". 

اميؿ ىكلتز رفض طرد شتراسر قائال ليتمر اف غكبمز يفتقر  لكف محٌكـ الحزب
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الى االستقرار الداخمي كاالىتماـ بالتفاصيؿ عمى الرغـ مف نجاحو في الياـ 
لدحض  5915. فنشر جكبمز كتيبنا لشجرة عائمتو في (44)األلماف في برليف 

 .(40)الشائعات التي ركجت بأف جدتو كانت مف أصؿ ييكدم 
غكبمز كلمكاصمة نشاطو الدعائي اخبره ىتمر أنو اذا  كلعدـ تثبيط ىمـ

حصؿ النازيكف عمى عدد كاؼ مف المقاعد في االنتخابات البركسية المقبمة 
فانو يصبح زعيـ كتمتيـ كانو سيككف مرشحا لمرايخشتاغ في االنتخابات القادمة، 

" تخدـ مصالحو الخاصة  Sozialistفأسس شتراسر صحيفة "االشتراكية 
مع صحيفة الحزب المحمية ككتب غكبمز: "اآلف جميعيـ يركف كيؼ  تتنافس

كنت عمى حؽ في كفاحي ضد ىذه الخنازير القذرة".  كاكضح انو مف دكاعي 
 .(46)سركره يتـ تحطيـ شتراسر

بمناسبة عيد ميالد 5959نيساف   55ألمح غكبمز في خطاب لو في 
مانيا قائال: " يجب عمى ىتمر االربعيف الى صفات القائد الذم يجب اف يقكد أل

القائد أف يمتمؾ الشخصية كاإلرادة كالقدرة كالحظ. إذا كانت ىذه الخصائص 
األربعة تشكؿ كحدة متجانسة في شخص المع، فمدينا رجؿ يسميو التاريخ. 
مضيفا اف "الشخصية ىي العامؿ األكثر أىمية. إف المعرفة، كتعمـ الكتب، 

تنفع إذا لـ تكف مبنية عمى شخصية قكية.  كالخبرة، كالممارسة، تضر أكثر مما
شخصية تتسـ بالشجاعة كالتحمؿ كالطاقة كاالتساؽ. الشجاعة تعطي الشخص 
ليس فقط القدرة عمى التعرؼ عمى ما ىك صحيح، كلكف أيضا أف يقكؿ كيفعؿ 
ذلؾ. تمنحو القدرة عمى التحمؿ القدرة عمى متابعة اليدؼ المختار، حتى اف 

ستعصية تقؼ في الطريؽ، حتى إف كاف اليدؼ ال يحظى كانت ىناؾ عقبات م
بشعبية . تحشد الطاقة كالقكة لمخاطرة كؿ شيء مف أجؿ اليدؼ كالمثابرة 
لمحفاظ عمى ذلؾ. ىذه الفضائؿ الرجكلية تشمؿ معا ما نسميو الشخصية. 
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باختصار الشخصية ىي األسمكب كالسمكؾ في أعمى شكؿ." مبينا اف القائد 
ىز الستخداـ كؿ الكسائؿ لتحقيؽ ىدفو. مميزا بيف الرجؿ يجب اف يككف جا

الذم يتصرؼ مف الرجؿ الذم يعتقد فقط. ما ىك جيد بالنسبة لي أف أعرؼ 
ذا لـ تكف لدم إرادة لتدميره! فيبقى العدك. يعرؼ الكثيركف لماذا  555العدك كا 

ضحا "ما انيارت ألمانيا، لكف القميؿ منيـ لدييـ اإلرادة ألٌنياء مصائبيـ". مك 
يميز مف ييدعى إلى القيادة مف كؿ ما تبقى ىك ليس لديو اإلرادة فقط لمرغبة، 
كلكف أيضا الرغبة في اإلرادة". كمف ثـ بعد ىذا العرض مف صفات القائد بدا 
يممح مف ىك القائد المنتظر فاردفو قائال: " نحتفؿ اليكـ بعيد ميالد أدكلؼ ىتمر 

اه إلظيار الطريؽ لمشعب األلماني. نحييو األربعيف. نعتقد أف القدر قد دع
بالشرؼ كاإلخالص، كنتمنى فقط أف يتـ الحفاظ عميو مف أجمنا حتى ينتيي 

. كبيذه الخطابات بدا يجذب معظـ الشعب األلماني تجاه  شخصية (44) عممو"
 ىتمر مظيرىا ليـ ىي المنقذة لمحنة ألمانيا.

فافو بعقكؿ الجماىير يمكف اف نستخمص طريقة غكبمز في دعايتو كاستخ
مف خالؿ ماقالو: "اف قدرة الجماىير عمى الفيـ محدكدة، كادراكيـ لألمكر 

فاف الدعاية المؤثرة يجب اف تقتصر عمى  555ضعيؼ كسريعكا النسياف 
حتى يؤمف كؿ فرد  555ضركريات مجردة محدكدة بصدد تكرارىا باستمرار
ادث لصالح الحزب النازم بالفكرة التي كضعت" ككاف ييجير الكثير مف الحك 

بدكف كجو حؽ، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر حدث شجار بيف اثنيف مف 
 Horstيسؿ فىما ىكرست 5915كانكف الثاني  54اعضاء الحزب النازم في 

Wessel  كعمي ىكىمرAli Höhler  في بيت احد العاىرات تدعى ايرنا
نار كنقؿ الى ادل الى اصابة فيسؿ بإطالؽ  Erna Jaenichenخاينشيف 

فاستغؿ غكبمز ىذه الحادثة  5915شباط  51المستشفى تكفى عمى اثرىا في 
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ليصكغ منيا دراما تراجيدية لصالح الحزب النازم ضد الشيكعييف، فجعؿ فيسؿ 
شييدا سقط في سبيؿ النازية كانو قتؿ أليمانو بألمانيا كمستقبميا تحت زعامة 

جنازتو تشيعا مييبا بحضكر قكات ىتمر كاف ىكىمر كاف شيكعيا قذرا كشيعت 
العاصفة التي عدتو احد ابطاليا. عمما انو لـ يكف انضمامو ليا سكل ال شباع 

. كقد (48)غريزتو لمعنؼ كالقسكة كضرب الناس كتحقيؽ مصالحو الشخصية 
" قد تأخرت في المساء  Der Angriffكصؼ كيؼ استقبؿ خبره في صحيفة  

اءة كتاب جيد. كنت مرتاحا . رف الياتؼ. ككنت استمتع بمتعة نادرة في قر 
التقطت الياتؼ بخكؼ. ىذا أسكأ مما تكقعت. "لقد أطمؽ النار عمى ىكرست 
فيسؿ". مرتجؼ مف الخكؼ ، سألتو: "ميت؟" "ال ، كلكف ليس ىناؾ أمؿ". 
شعرت كما لك أف الجدراف كانت تنيار مف حكلي. كاف ال يصدؽ. ال يمكف أف 

سؿ أشير شييد في الحزب النازم. الذم كتب تككف!" كاصبح ىكرست في
كممات إلى األغنية التي أصبحت نشيد الحزب النازم ، أغنية ىكرست فيسؿ: 

 .(49)"رفع العمـ." كحكلو الى قديس نازم 
في ألمانيا بسبب  5911 -5959اثرت االزمة االقتصادية العالمية 

مريكية حسب مشركع ارتباط االقتصاد األلماني باقتصاد الكاليات المتحدة اال
داكز ككانت ىناؾ زيادة كبيرة في البطالة كتدىكر الكضع االقتصادم بشكؿ 
مركع خالؿ ىذا الكقت. فاستفاد غكبمز مف ىذه الظركؼ كطمب مف ىتمر اف 
يمنحو زعيـ الدعاية لمحزب النازم بدال مف شتراسر حتى يأخذ حريتة في 

فاشرؼ  5915في نياية نيساف  ،  فكافؽ عمى تكميفو بيذا المنصب(85)الدعاية 
عمى الصحؼ النازية في البالد في كقت التدىكر السريع لالقتصاد الذم ادل 

، فاستعمؿ الرئيس فكف 5915اذار  54الى استقالة الحككمة االئتالفية في 
ىندنبيرغ  صالحيتو عف طريؽ مراسيـ الطكارئ  ككمؼ ىاينريش براكنغ 
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ابات لمرايخشتاغ، فتكلى الحممة الكطنية مستشارا أللمانيا لحيف اجراء انتخ
ايمكؿ  54لمحزب النازم النتخابات الرايخشتاغ التي دعا الييا ىندندبيرغ في 

كاجرل حممة انتخابية عمى نطاؽ كاسع مع االالؼ مف االجتماعات  5915
كالخطب التي عقدت في جميع انحاء البالد ركز مف خالليا عمى القاء المـك 

قتصادية في البالد في جميكرية فايمار، كالسيما التزاميا عمى الصعكبات اال
بأحكاـ معاىدة فرسام التي فرضت تعكيضات الحرب عمى ألمانيا كاثبتت انيا 
مدمرة لالقتصاد األلماني، كاقترح مجتمع الماني جديد عمى اساس العرؽ 

 . (85)كالكحدة الكطنية 
النازيكف عمى ستة  اذىمت نتائج االنتخابات قادة الحزب النازم اذ حصؿ

( مقعد 554مالييف كنصؼ مف األصكات عمى الصعيد الكطني فحصمكا عمى )
في الرايخشتاغ ليجعميـ ثاني اكبر حزب في البالد بعد الحزب الماركسي كقد 

" ارسؿ لي الفكىرر باقات مف الكرد ، (85)ذكر غكبمز في مذكراتو عف ىذا الفكز
بالشكر كاالمتناف". كاكضح قائال:" االف كجعمني مدينا لو  555االحمر كعانقني 

ايمكؿ غير مسبكؽ في  54اصبحنا حزب جماىيرم رئيسي كاف انتصارنا في 
التاريخ السياسي" مكضحا بأف ىذا االنتصار اليمكف تفسيره  بالكسائؿ العادية " 
انو لغز سياسي شيء مف المعجزة، ككاجبنا ىك تحكيؿ ىذا المغز السياسي الى 

لمالييف الذيف صكتكا لصالحنا اف تقكـ االشتراكية القكمية بتحديد كاقع، يريد ا
مصير الرايخ "، كاضاؼ عف ماذا يفكركف في المستقبؿ قائال: " ىكالء 
المكجكدكف في السمطة يعرفكف أىدافنا: فالحركة االشتراكية الكطنية ال ترغب 

مف في االنضماـ إلى زعماء الحزب البرجكازم. ليس لدينا نية لمتيرب 
المسؤكلية. نحف لسنا مزكريف لمشفقة ، كما تحب الصحؼ أف تقكؿ عنا. لف 
نقبؿ بالمسؤكلية إال عندما نتمكف مف تبريرىا لمشعب كاألمة. ال نعتقد أف ما 
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تعتقده الجميكرية ال يمكف المساس بو. تريد الحركة االشتراكية الكطنية تحكؿ 
 (81)سقاطو." األمكر كما ىي. لـ نأت لنصرة ما ينيار، بؿ إل

يبدك اف الحزب النازم عاش عمى االزمات كمما انتابت ألمانيا ازمة  
اقتصادية اك سياسية برز كازداد عدد ممثميو في الرايخشتاغ لذلؾ ال حضنا انو 
كيؼ تراجعت شعبيتو قبؿ االزمة االقتصادية كتحسف الكضع العاـ لمبالد ككاد 

القتصادية انتعش مف جديد مثؿ اف ينتيي ىذا الحزب، كلكف بحمكؿ االزمة ا
انتعاش األشجار في فصؿ الربيع، لذلؾ الغرابة لقادة الحزب دائما يفرحكف 
باألزمات التي كانت تعصؼ بألمانيا مف أجؿ تحقيؽ نزكاتيـ الشخصية كلكي 
ترتفع اصكاتيـ ضد جميكرية فايمار معتمديف عمى االجيزة القمعية إلسكات 

انت تستغؿ مف غكبمز بأفضؿ صكرة في خصكميـ. كلكف ىذه االزمات ك
اظيار الحزب النازم بكصفو المنقذ الكحيد لمشعب األلماني كتعرية جميكرية 

 فايمر كاالحزاب االخرل.
تزامف ىذا الفكز مع ارتباطو بعشيقتو المطمقة ماغدا صاحبة المغامرات 

كؿ كانكف األ 59الغرامية العديدة، كقد كرس ىذا االرتباط بزكاجو منيا  في 
. ككاف ليذا الزكج (84)بتشجيع مف ىتمر بعد انضماميا لمحزب النازم 5915

دكر ايجابي تفاني غكبمز في خدمة ىتمر ككف ماغدا تربطيا عالقات قكية مع 
 ىتمر مما عزز العالقات بينيما.

مف السنكات الميمة المميئة باألزمات العتبارات عدة  5915تيعٌد سنة 
دم كالسياسي بسبب استمرار االزمة المركعة منيا تدىكر الكضع االقتصا

ككثرت االنتخابات التي جرت فييا، رئاسية ك برلمانية. كظيكر دكر غكبمز 
بشكؿ الفت لمنظر في ىذه االحداث، ففي االنتخابات الرئاسية الٌح غكبمز عمى 
ىتمر عمى خكض االنتخابات بككنو مرشحا عف الحزب النازم ضد الرئيس 
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ىندنبرغ، كفعال خاض االنتخابات بدعاية نازية تزعميا غكبمز المنتيية رئاستو 
لـ تشيد ليا ألمانيا مثيالن كطبعت مالييف الصكر كعمقت الالفتات، ككزع ثمانية 
مالييف مف كراس الدعاية، كعشرة مالييف نسخة مف صحؼ الحزب، فضال عف 

. ككتب (80)االؼ االجتماعات كاستعممت مكبرات الصكت عمى السيارات 
كبمز مقاال بعنكاف "نحف نصكت لصالح ىتمر" اكضح فيو اف أدكلؼ ىتمر، غ

الزعيـ الجماىيرم المكلد، ىدفو تكحيد الشعب األلماني كتككيف قكة غير 
مسبكقة. إنو يعمؿ مف أجؿ ىذا اليدؼ ليس بالكممات كالعبارات الفارغة، بؿ 

يظير  باألحرل بتأسيس حزب العماؿ األلماني االشتراكي الكطني، الذم
الطريؽ. كمشبيا ىتمر "بالنبي في الحركة االشتراكية الكطنية"، يقؼ المزارع 
بجانب العامؿ، األمير بجانب العامؿ، الطالب إلى جكار الجندم. انضـ 
المالييف كالمالييف معا تحت فكرة مجتمع الشعب األلماني. انيـ ال يريدكف 

لمشعب األلماني كميمتو  اختالفات في المينة أك الطبقة. لقد حمفكا الكالء
 .(86)التاريخية 

كصؼ غكبمز في مجمس الرايخشتاغ ىندنبرغ بأٌنوي مرشح الياربيف مف 
% في الجكلة األكلى 1515الخدمة العسكرية. كلـ يحصؿ ىتمر اال عمى 

% مف األصكات، كلـ يحصؿ احد المرشحيف عمى 4916كىندنبرغ عمى 
ابات في الجكلة الثانية، فحصؿ عمى االغمبية المطمقة، كلكف خسر ىتمر االنتخ

% ككانت غاية غكبمز مف ذلؾ اختبار لشعبية ىتمر 01كفاز ىندنبرغ بػ  1618
 .(84)كضعو اماـ االضكاء لميمات اخرل عمى اقؿ االحتماالت

عاـ الحمالت االنتخابية كزيادة المكاجيات العنيفة في  5915كاف عاـ 
كمسببيا قكات العاصفة كالحرص  برليف، بالكاد مر يكـ مف دكف اطالؽ نار،

نيساف  55، فقاـ المستشار األلماني براكنغ بحظر نشاطيما في (88)الخاص
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بعد اف حصؿ عمى كثائؽ تثبت اف قادة الحزب النازم ينككف القياـ  5915
مستعينيف بيذه المميشيات، كىذه ما اكدتو مدكنة   ،(89)بأنقالب اك حرب اىمية
اف شيئا ما يتكقع حصكلو " حديث مع  5915ار اذ 55لغكبمز في يكمياتو في 

قادة قكات العاصفة كقكات الحرس الخاص. أم حكؿ اكامر كتعميمات. كممة 
انقالب تعبؽ في الجك" . كلكف شاليخر كىتمر حاكا مؤامرة برعاية غكبمز 
مفادىا يقكـ شاليخر باقناع ىندنبيرغ باسقاط حككمة براكنغ كحؿ مجمس 

كمة جديدة بمرسـك جميكرم، استنادا الى الصالحيات الرايخشتاغ كتأليؼ حك
التي يتمتع بيا كرفع الحظر عف مميشيات الحزب النازم.  ذكر غكبمز الجتناب 
شؾ براكنغ عف ىذه الخطة انو ىرب ىك كىتمر في ساعة متأخرة مف تمؾ الميمة 
الى مكمنبرغ كاختفيا كذكر غكبمز في اليـك التالي في مذكراتو بأف الحككمة 
المزمع تشكيميا يعدىا النازيكف حككمة مؤقتو. كفي الميمة نفسيا دكف غكبمز في 
يكمياتو" جاءتنا االنباء مف الجنراؿ شاليخر كؿ شيء يسير عمى كفؽ الخطة 

استدعى ىندنبرغ المستشار  5915ايار  59المرسكمة كفعال في االحد المكافؽ 
ايار  15ى ىندنبرغ ىتمر في براكنغ كطمب منو تقديـ استقالتو فقدميا . كاستدع

ايار كىك   8كاخبره بأٌنوي مكافؽ عمى االتفاؽ الذم تكصؿ اليو مع شاليخر في 
كتأليؼ حككمة يختارىا ىندنبرغ كحؿ مجمس   S.Aرفع الحظر عف الػ 

الرايخشتاغ، بشرط مساندة ىتمر ليذه الحككمة فكافؽ ىتمر عمى ذلؾ فاختار 
. كقد دٌكف غكبمز 5915حزيراف  5جديدا في  ىندنبرغ فرانز فكف بابف مستشارا

"حديث ىتمر مع الرئيس كاف طيبا يشاع اف فكف بابف  -ذلؾ في يكمياتو قائال:
سيعٌيف مستشارا ال ييمنا كثيران،  فاألمر االىـ ىك حؿ الرايخشتاغ، كاجراء 

 .(95)انتخابات جديدة "
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ظـ حمالت قاـ غكبمز بتعبئة الجماىير عمى االنتخابات البرلمانية فن
كاسعة النطاؽ، شممت التجمعات كالمسيرات كالخطابات، كطمب مف ىتمر السفر 
الى انحاء البالد بطائرة مستأجرة مع رفع شعار " الزعيـ فكؽ ألمانيا" فضال عف 
جكالت غكبمز العديدة، تحدث مف خالليا عف عجز حككمة فكف بابف مف تقديـ 

"  -بقطع العالقة معيا قائال:أم شيء يبشر بخير لمشعب األلماني كطالب 
عمينا اف نقطع كؿ ما يصمنا بيذه الحككمة االنتقالية البرجكازية" فضال عف 
الممصقات االنتخابية التي استعمؿ فييا الصكر المرعبة مثؿ رجؿ عمالؽ يدمر 
السياسييف المعاديف لمحزب النازم ككالعادة في شف ىجكمات الذعة لمييكد 

ي مذكراتو يجب عمى النازييف تسمـ السمطة كابادة ، ككتب ف(95)كالشيكعييف
 .(95)الماركسييف

رافقيا االرىاب الكحشي  5915تمكز  15جرت انتخابات الرايخشتاغ في 
الذم استعممو النازيكف ضد خصكميـ، كىي ثالث انتخابات جرت خالؿ خمسة 

(،  أم ما يعادؿ 658( مقعدا مف اصؿ )515اشير، حصؿ النازيكف عمى )
مف نسبة األصكات، مما جعميـ يحصمكف عمى المركز األكؿ بيف % 1411

االحزاب االخرل، كمع ذلؾ كانكا بعيديف عف االغمبية التي تؤىميـ لتشكيؿ 
، لكنيـ حظكا بأنتخاب ىرماف غكرنغ رئيسا لمرايخشتاغ بعد اف (91)الحككمة 

عيـ صكتكا الى جانبيـ حزب الكسط الكاثكليكي. بعد مباحثات اجراىا غكبمز م
 .(94)مف اجؿ الضغط عمى خصكمو 

عرض فكف بابف عمى ىتمر أف يككف نائبا لو لكنو رفض ألٌنو شعر بأٌنوي 
اكلى بالمستشارية مف فكف بابف كعبر غكبمز عف ذلؾ قائال: " بدكف سمطة 
مطمقة اليتمكف الفكىرر اف يسيطر عمى المكقؼ، كقد عرض عميو الرجؿ 
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شار كلكنو رفض ذلؾ باحتقار ألٌنو اليميؽ الماكر فكف بابف منصب نائب المست
 .(90)بمنقذ ألمانيا اف يكافؽ بالمركز الثاني" 
اب بتكليو المستشارية لكنو فشؿ الف  51حاكؿ ىتمر اقناع ىندنبرغ في 

ىندنبرغ لـ يكف مقتنع بتسميـ السمطة لشخص لديو مميشيات كمنظمات ارىابية 
نؼ، ككقؼ ىتمر مف خالؿ تحمؿ تاريخ سيء مف قتؿ كاغتياالت كاعماؿ ع

ممثميو في الرايخشتاغ دكف حصكؿ فكف بابف عمى الثقة لذلؾ حصؿ بابف عمى 
كتاب مف ىندنبيرغ عمى حؿ مجمس الرايخشتاغ بحسب الصالحيات التي تمتع 
بيا رئيس الجميكرية، كعند حضكره الى المجمس لتقديـ كتاب الحؿ سارع 

عزؿ المستشار بعد اف عرض رئيس الحزب النازم الي تأييد الحزب الشيكعي ب
المجمس قضية العزؿ لمتصكيت قبؿ استالـ كتاب حؿ الرايخشتاغ كتـ التصكيت 

( صكت كاصبحت كرقة بابف ليس ليا قيمة 15( صكت ضد )051بأغمبية )
ألٌنو اصبح فاقد الشرعية، كبذلؾ تمكف الحزب النازم بتدارؾ المكقؼ في الكقت 

ت اماـ كصكلو لممستشارية، كمع ذلؾ استعمؿ الضائع كتخمص مف إحدل العقبا
رئيس الجميكرية صالحياتو كاصدر امرا بحؿ الرايخشتاغ كدعا الى انتخابات 

 .(96)جديدة
كاف النازيكف خائفيف مف تمؾ االنتخابات الف الشعب األلماني سئـ مف  

 كثرة االنتخابات كالفكضى التي تعـ البالد كبدأت شعبيتيـ تتراجع، كالسيما بعد
مساندتيـ أللد اعدائيـ مف الشيكعييف كالتصكيت الى جانبيـ بعزؿ فكف بابف 
ككشفكا عف انتيازيتيـ كقد عبر غكبمز صراحة عف ذلؾ قائال:" مٌؿ الناس مف 
الخطب كالدعاية " كذكر بأف الضجر كالسأـ كصؿ الى اعضاء الحزب النازم 

بات مبينا اف قمة االمكاؿ لكثرة االنتخابات فضال عف قمة االمكاؿ لتمكيؿ االنتخا
ىي مرضيـ المزمف، بعد اف ابتعد عنيـ الكثير مف البرجكازييف، لكثرة ما قامكا 
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بو مف اعماؿ شغب كاضرابات. كفعال جاءت نتائج االنتخابات التي جرت في 
( مقعد أم انيـ خسركا 596تشريف الثاني مخيبة آلماليـ، فحصمكا عمى ) 6
لسابقة، كحصؿ منافسييـ مف الشيكعييف عمى ( مقعدا عف االنتخابات ا14)
( مقعدا، كبقي المازؽ السياسي دكف تغيير فمـ 89( مقعد بعد اف كانكا )555)

يستطع أم حزب مف االحزاب الحصكؿ عمى االغمبية التي تؤىمو لتشكيؿ 
 . (94)الحككمة 

بعد فشؿ بابف في الحصكؿ عمى االغمبية في الرايخشتاغ كمؼ رئيس 
عمى اف  5911يخر مستشارا في الثاني مف كانكف الثاني الجميكرية شال

يحصؿ عمى االغمبية في الرايخشتاغ مف خالؿ القياـ بتحالفات مع االطراؼ 
االخرل، فعجز عف استمالة ىتمر لممشاركة معو في تشكيؿ ائتالؼ حككمي، 
فحاكؿ استمالة شتراسر لممشاركة في حككمتو كشؽ الحزب النازم بكصفو 

ني بعد ىتمر كلو اتباع في داخؿ الحزب النازم فاراد شاليخر اف الرجؿ الثا
يضرب عصفكريف بحجر ، الٌح شتراسر عمى ىتمر المشاركة في حككمة 
شاليخر كالتخمي عف فكرة " كؿ شيء اك ال شيء" ، كالسيما كاف الحزب النازم 
ـ بدا يعاني مف مشاكؿ مادية كسياسية كشعبية جمة، لكف غكبمز كقؼ عائقا اما

اراء كطمكحات شتراسر متيما اياه بأٌنوي خائف لقائده ىتمر، كاقنع ىتمر بعدـ 
االشتراؾ في حككمة ائتالفية يشكميا شاليخر، فاعمف شتراسر باالستقالة عف 
مناصبو في الحزب النازم كافة، فانذىؿ ىتمر لذلؾ ككنو خبر مؤلـ يؤدم الى 

، فعمؽ ىتمر عمى ذلؾ" انييار الحزب النازم كتفككو في كقت حرج لمغاية
الخطر ييدد كياف الحزب، الحزب كمو ينيار كذىاب عممنا كمجيكدنا ادراج 
الرياح" كاصفا شتراسر بالخيانة" كمؤكدا اف الفكىرر" كاف شديد االلـ غائر 
الجرح بسبب ىذه الخيانة، ظؿ ساعات بطكليا يقطع ارضية الغرفة غدكة 
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انيي كؿ شيء في ثالث دقائؽ كركاحا، قائال غرؽ الحزب كذىبت ريحو س
 .(98)بطمقة مسدس" يعني االنتحار

لكنو تنفس الصعداء كعادت االحالـ عندما عمـ اف شتراسر غادر الى 
ايطاليا، فقاـ بعزلو كتصفية المقربيف منو كطمب مف الباقيف مف اتباعو بإعالف 

ب الكالء لو كالتبرؤ منو. كبعزلو فشمت كؿ مناكرات شاليخر في تفكيؾ الحز 
النازم كتشكيؿ حككمة ائتالفية مف االعضاء المكالكف لتكجيات شتراسر، فميس 

الى ىندنبرغ  5911كانكف الثاني  51في جعبة شاليخر مف بدٍّ اال الذىاب في 
مبديا عجزه عف تشكيؿ حككمة اغمبية، ممتمسا اياه بحؿ الرايخشتاغ كفؽ المادة 

و بابف كعابو عميو شاليخر. مف الدستكر، كىك نفس االجراء الذم طالب ب 48
رفض الرئيس المقترح  طالبا منو حصكلو عمى االغمبية التي تؤىمو لمحكـ ففشؿ 

كانكف الثاني. كفي محاكلة لتحقيؽ االستقرار في  58في ذلؾ فقدـ استقالتو في 
البمد كتحسيف األكضاع االقتصادية ، عيف ىيندنبيرغ ىتمر مستشارا لمرايخ في 

، بشرط اف يككف بابف نائبا لو معتقدا انو أم الرئيس 5911كانكف الثاني  15
 .(99)كبابف يتمكناف مف اف يحدا مف طمكحاتو الدكتاتكرية

 
 المبحث الثالث:  غوبمز وزيرا لمدعاية واالعالم                 

كانكف الثاني بمناسبة تنصيب ىتمر  15نظـ غكبمز حفال في ليمة 
ؼ شخصا كقسـ منيـ يرتدكف مالبس قكات مستشارا كحضره اكثر مف ستيف ال

العاصمة كالقكات الخاصة، ككاف المشيد مغطى ببث اذاعي عمى اليكاء الحي 
كىـ يرددكف النشيد الكطني كبحضكر قادة الحزب النازم كبتعميؽ مف ىيرماف 
غكرنغ كزير الطيراف في حككمة ىتمر. كاصيب غكبمز بخيبة امؿ بعد تعييف 

كزيرا لمثقافة ذلؾ المنصب الذم طمح بو  Bernhard Rustبيرنيارد ركست  
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اسكة بالمسؤكليف االخريف، ككاف عمى غكبمز اف يتعامؿ مع اسمكب ىتمر في 
اعطاء مناصب لكزرائو متناقضة تتداخؿ فييا كاجباتيـ كمسؤكلياتيـ، لتعزيز 

. (555)عدـ الثقة كالمنافسة فيما بينيـ لتكطيد كتعظيـ سمطتو الخاصة عمييـ 
غكبمز في حينيا انو" متعب كمثبط لميمـ، لـ يكف لدم أم ىدؼ كلـ يعد ككتب 

 .(555)مف دكاعي السركر في عممي" كمع ذلؾ فانو لـ يتخؿ عف دعـ ىتمر
شباط   54اتيـ الحزب النازم الشيكعييف بإحراؽ مبنى الرايخشتاغ في 

فحث ىتمر الرئيس ىندنبيرغ عمى إصدار مرسـك طكارئ لكقؼ الحريات 5911
دنية كالسعي إلى "مكاجيو قاسيو" مع الحزب الشيكعي األلماني، كبعد إصدار الم

المرسكـ في اليكـ التالي، أقامت الحككمة اعتقاالت جماعيو لمشيكعييف، بما 
فييـ ممثمكىـ في الرايخشتاغ. كىذه الحادثة ىيأت االجكاء لمنازييف النتخابات 

% 41عييف، فحصمكا عمى الرايخشتاغ في الخامس مف شباط بعد تشريد الشيك 
مف مجمكع األصكات، التي اتسمت حممتيا االنتخابية  التي قادىا غكبمز بحظر 
األحزاب األخرل كاالعماؿ االنتقامية ضد المعارضيف السياسييف مف خالؿ 
اإلرىاب كالدعاية التي اجبرتيـ عمى الفرار الى براغ كباريس كلندف، كسيطرتو 

كلـ تحصؿ الحككمة  (555)لصكتو ىك كزعيموعمى المحطات االذاعية ككسيا 
عمى اغمبيو مطمقو ككتب غكبمز قائال " كاف النصر حميفنا كىك اكثر بكثير مما 

 .(551)لقد اصبحنا سادة الرايخ كبركسيا كىزمنا باقي االحزاب نيائيا" 555تكقعنا 
شكؿ ىتمر حككمتو الجديدة بعد ائتالفو مع بعض االحزاب كاصبح غكبمز 

اذار في ىذه الحككمة كىي كزارة  54ر كالدعاية العامة في كزير التنكي
ضفاء الطابع المركزم النازم عمى  مستحدثة  ىدفيا تنفيذ األيدكلكجية النازية، كا 
جميع جكانب الحياة الثقافية كالفكرية في ألمانيا. كاليدؼ غير المعمف ىك 

امؿ اعطاء الدكؿ األخرل انطباع بأف الحزب النازم يحظى بالدعـ الك



 .........5114 -5144جوزيف غوبمز ودوره في وصول النازيين لمسمطة 
 

 

 

 

 

 

019 
 ج

 
 

 م9109 –نيسان  -(  69)مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد 
 

كالحماسي مف جميع السكاف ، ككانت مسؤكليتو السيطرة عمى كسائؿ االعالـ، 
. (554)كاألدب، كالفنكف البصرية، كصناعو األفالـ، كالمسرح، كالمكسيقى، كالبث 

اذار عمى  50كشدد غكبمز في اكؿ مؤتمر صحفي ػ بعد تسنمو المنصب في 
قصى قدر ممكف مف االستفادة الكاممة مف احدث التقنيات مف اجؿ تحقيؽ ا

الخضكع كالكالء الكامؿ لمفكر النازم كقاؿ " النريد اف تككف الناس مقتنعة اك 
محايدة بفكرنا، نريدىـ مستسممكف الرادتنا مؤمنيف بأيدكلكجيتنا " مؤكدا بأف ىذا 
يتـ مف خالؿ اثنيف مف التغيرات األكؿ: اخضاع كزارة التعميـ لمسمطة المركزية 

رة التنكير كالدعاية العامة لتشكيؿ التنمية الثقافية عمى جميع كالثاني: انشاء كزا
 .(550)المستكيات 

عمد غكبمز الى انياء المكركث الحضارم كالثقافي األلماني السابؽ كانشا 
محارؽ لحرؽ كؿ الكتب كالصحؼ التي ال تنسجـ مع الفكر النازم، كككف ثقافة 

اف االعالـ كالثقافة يجب اف جديدة تنسجـ معو كتخدـ الدعاية النازية معتقدا 
يككنا مرتبطا بالسياسة كمف يحكـ قبضتو عمييما فانو يتحكـ بإرادة الشعب 

اعمنت الجمعية الطالبية لألعالـ  5911نيساف  6كيسيره لمبتغاه. ففي 
كالدعاية بأشراؼ غكبمز حممة ضد مايسمى" الركح الغير المانية" كمنيا قياميـ 

حراؽ ما يقارب خمسة كعشريف الؼ كتاب مف في ليمة العاشر مف ايار بإ
الكتب المسمات " غير المانية" بتجمع جماىيرم حضره اكثر مف اربعيف الؼ 
شخص مف المسؤكليف النازييف كاالساتذة كالطمبة المتطرفيف، مصحكبا بجك مف 
البيجة كالغناء لالستماع إلى كزير الدعاية األلماني جكزيؼ جكبمز كىك يتحدث 

ألكبرا في برليف. كأداف األعماؿ التي كتبيا الييكد كالميبراليكف في ميداف ا
كاليساريكف كمحبك السالـ كاألجانب كآخركف عمى أساس أف تمؾ األعماؿ "غير 
ألمانية"، كبدأ الطالب النازيكف في حرؽ الكتب. كتـ تطيير المكتبات في جميع 
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تطيير الركح  أنحاء ألمانيا مف الكتب "المحظكرة" كقد أعمف جكبمز عف "
 .(556)األلمانية"

حزيراف خالؿ االحتفاؿ التقميدم  55كحدثت محرقة اخرل لمكتب في 
جامعة المانية، كشممت ىذه الكتب الماركسية كاالدب  14بقدكـ الصيؼ في 

الذم" يقكض االسس االخالقية كالدينة" لمشعب األلماني بحسب زعميـ كالكتب 
انتقدت الفكر النازم كال تنسجـ مع  التي مجدت جميكرية فايمار، ككؿ التي

 .(554)االيدلكجية النازية العنصرية
كيمؼ غكلز بتنفيذ برامج الحزب كاصبحت ىذه الكزارة ىي المسؤكلة عف 
كؿ مخرجات الدعاية مف ثقافة كاذاعة كمسرح كصحافة كغيرىا كارتبطت كميا 

غاير بالنظرية النازية، كاليحؽ الم شخص اف يأتي بفكر اك فف اك رام م
لتكجيات الفكر النازم. كرأل غكبمز اف اىـ ابكاب الدعاية ىي االذاعة 
فأعطاىا اىمية قصكل لككنيا اكثر سماعا كتأثيرا مف غيرىا في الداخؿ كالخارج 

 .(558)عمى حد سكاء 
تضطمع  5911اذار  50فأكضح في اجتماع لممسؤكليف في االذاعة في 

في ألمانيا مبينا بأف تعبئة العقؿ اكثر كزارة الدعاية بيمة تعبئة العقؿ كالركح 
. فزاد مف صناعة المذياع كبيعو بمبالغ (559)ضركرة مف التعبئة المادية لالمة
مايقارب المميكف كالنصؼ كفي العاـ  5911زىيدة الى المكاطنيف، فصنع في 

الالحؽ اصبح مف لديو مذياع مايقارب ستة مالييف حتى بمغ مف يممؾ مذياع 
رب اثني عشر مميكف، ككرست كميا لخدمة النازية كلخطب مايقا 5919عاـ 

، كلغرض نشر الدعاية النازية في الدكؿ االكربية (555)ىتمر حصة االسد فييا 
ككنيا ليا تأثير  AMقامت الكزارة بأنشاء محطات السمكية ذات مكجات قصيرة 

 عمى الرام العاـ االكربي في الكقت ذاتو قاـ بتشكيش المحطات الالسمكية
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لسكفيتية الدراكو بتأثير خطر الدعاية الشيكعية، كلمغرض ذاتو اصدر غكبمز ا
باحتكار صناعة اجيزة المذياع سٌماه )) مذياع الشعب(( كصممت باستقباؿ 

كمنذ . (555)ردمء حتى ال تستقبؿ المحطات الالسمكية البعيدة المعادية لمنازية
النازم كضد االحزاب استالـ ىتمر االستشارية اصبحت االذاعة متحيزة لمحزب 

االخرل، كالسيما الحزب الشيكعي، بؿ كاصبحت لساف حاؿ النازية، كتـ اطالؽ 
حممة انتخابية مكثفة النتخابات الخامس مف اذار كحرمت االحزاب االخرل مف 
االستفادة مف االذاعة في حمالتيا االنتخابية كىذا انعكس سمبا عمى ىذه 

صالح الحزب النازم لما لإلذاعة مف دكر االحزاب كجاءت نتائج االنتخابات ل
متميز في تكجيو الرام العاـ األلماني ككنيا اكثر تأثيرا مف غيرىا في ذلؾ 
الكقت كىذا ماكاف يدركو غكبمز. كقد اعترؼ غكبمز صراحة باثر الدعاية التي 
تبناىا مف خالؿ الراديك عمى عممية االنتخابات، ككيؼ ادت دكرا متميزا في في 

، كقاؿ "ىناؾ طريقتاف لتحقيؽ ثكرة". "يمكف لممرء أف (555)االنتخاباتالفكز ب
يطمؽ النار عمى الخصـ بمدافع رشاشة حتى يدرؾ تفكؽ أكلئؾ الذيف لدييـ 
البنادؽ اآللية، كىذا ىك أبسط طريقة، كيمكف لممرء أيضا أف يحكؿ األمة مف 

بنا نحف خالؿ ثكرة الركح، كليس تدمير الخصـ، كيحقؽ الفكز لو، لقد ذى
االشتراكييف الكطنييف إلى الطريؽ الثاني، كسنستمر في ذلؾ، كستككف ميمتنا 
األكلى في ىذه الحككمة ىي كسب الشعب كمو لمدكلة الجديدة، كنريد أف 
نستبدؿ الفكر الميبرالي بفكر اشتراكي كطني، كمع ذلؾ فإف معظـ ما نقـك ىك 

. كالحقيقة انيـ (551)كقؼ أبدا"أسمكب حديث لـ يسبؽ لو مثيؿ ك"إف ثكرتنا لف تت
استعممكا كال الطريقتيف فعندما يشعركف اف الدعاية لـ تأخذ دكرىا في منحى 

 معيف فال يترددكف اطالقا في استخداـ الكسيمة االخرل.
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كىكذا بدأ غكبمز ميمتو ككنو كسيطا ثابتا بيف حككمة الرايخ التي تنبع مف 
ظة كفي كؿ تدبير منفرد، يجب . كفي كؿ لح -بحسب زعمو -الشعب، كالناس 

عمى كزارة الرايخ لمتنكير كالدعاية الشعبية الحفاظ عمى العالقة الحية بيف 
الحككمة كالشعب. كاضاؼ "لـ اكف كزيرا الككف فكؽ الشعب، بؿ انا االف اكثر 
مف ام كقت مضى خادما لمشعب". مكضحا إف كزارة الدعاية ليست جيازا 

ا ركحيا لمسمطة يبقى في اتصاؿ دائـ مع الشعب إداريا بيركقراطيا، بؿ مركز 
بأسره في المسائؿ السياسية كالركحية كالثقافية كاالقتصادية. إنو فـ كأذف حككمة 

 .(554)الرايخ. 
كابعد كؿ الكتاب كالفنانيف كالمسرحييف كالمكسيقييف الييكد، الف النازييف 

ة كؿ الفنكف" نظركا الى الفف الحديث عمى انو فجكر، فأكعز غكبمز بمصادر 
المنحطة" كاالستعاضة عنيا بأعماؿ كانت اكثر تمثيال لمكاقع كامر بإزالة جميع 

 .(550)المحرريف الييكد كغير النازييف مف الصحؼ كالمجالت األلمانية 
قسمت الكزارة الى عدة ادارات حتى تككف اكثر ىيمنة كشمكلية كفقا لقانكف 

جمع طاقات كؿ المبدعيف مجمس ثقافة الرايخ، ككاف المسكغ لذلؾ ىك 
كالكفاءات كفي االصعدة كافة تحت خيمة كاحدة مف اجؿ ىدؼ كاحد ىك خدمة 
النازية، كىذه االدارات مقسمة الى سبعة اقساـ كمف اىميا االدارة المكمفة 
بالتنسيؽ بيف الدعاية كاالخبار كمف مخرجات ىذه اإلدارة ىي مكاجية الدعاية 

عبئة افكار األلماف الذيف يعيشكف في الخارج ضد النازية، كتكجيو دعاية لت
لمساندة النازية، كىناؾ ادارات لكؿ مف السينما كاالذاعة التي لـ تكضع تحت 
السيطرة االشتراكية الكطنية فحسب بؿ اعيد بناؤىا ايضا عمى الخطكط الكطنية 
االشتراكية كالصحافة كالسينما حتى كصمت عدد االدارات الى اربع عشرة ادارة 

 (.556) 5945ي عاـ ف
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أكضح غكبمز في حديثو لرؤساء االدارات المتخصصة قائال: "إذا كاف  
التفكير الميني ىك حقا الفكرة االجتماعية العظيمة لمقرف العشريف، فإف ألمانيا 
تخمؽ آفاقا جديدة". ثـ ناقش الدكتكر غكبمز أساس الدكلة االشتراكية الكطنية 

لثقافية غير اآلرية التي كصمت الى اكجيا في الفف مبينا أف " عيد النزعة ا
انتيى االف، كبدا انبثاؽ الثكرة األلمانية، لتفتح الطريؽ لمفف األلماني مف جديد" 

، كال يمكف لممرء أف يحاكؿ أف يحؿ محؿ عدـ الحدس مع التنظيـ. كحذر (554)
مف إضفاء الطابع البيركقراطي عمى ادارة الثقافة. كأكضح كاجباتو عمى ىذا 

حك: "مف الخطأ األساسي أف نفكر في أف ميمة ادارة الثقافة في الرايخ ىي الن
إنتاج الفف، كال يمكف ليا أف تفعؿ ذلؾ، بؿ قد تككف ميمتيا ىي خمؽ الثقافة 
لمشعب، كتنظيميـ، كأزالو القيكد كالتناقضات التي تظير عمى السطح ، 

، كالفف الذم كالمساعدة في أداره الفف القائـ ، كالفف الذم يجرم إنتا جو اليـك
 (.558)سيتـ إنتاجو في المستقبؿ ىك لخدمة الشعب األلماني"

كاجيو غكبمز مشكمة في تضميؿ الرام العاـ االكربي لكجكد مراسميف 
اجانب ينقمكف الحقائؽ الى شعكبيـ كيكشفكف زيؼ ككذب االعالـ النازم في 

الجـر النازم  نقؿ الحقائؽ داخؿ ألمانيا، فكيؼ يستطيع اقناعيـ كىـ يركف
بأعينيـ فأخذت الصحؼ االكربية تنتقد االسمكب القمعي الذم يمارس مف لدف 
االجيزة القمعية فسارع بطرد الكثير مف الصحفييف بحجة عدـ الدقة في تحرم 

 565المعمكمة كرفضيـ لمحقائؽ التي يعطييا ليـ. كلمعالجة المكقؼ خصص 
عاية الخارجية كارسؿ صحفييف إلنفاقيا عمى الد 5914مميكف دكالر في عاـ 

ممحقيف بالسفارات األلمانية في الخارج لغرض تضميؿ الرام العاـ مؤكدا عمييـ 
قائال: " يجب اف تككف دعايتنا لمعالـ الخارجي ميتمة بتقرير اف ألمانيا ال تريد 

عمينا اف نحمؿ المسؤكلية  555شيئا سكل التسكية السممية لكؿ المشاكؿ القائمة 
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ألكلئؾ الذيف رفضكا طمبات ألمانيا العادلة كيجب اف يتـ ذلؾ بطريقة الكاممة 
 .(559)غير ممحكظة كبأسمكب مختمؼ"

منعيـ مف  5911كعقد مؤتمرا لمنتجي السينما في التاسع مف شباط 
 0عرض االفالـ القديمة كحثيـ عمى انتاج افالـ تنسجـ مع الفكر النازم، ففي 

ألكؿ لفيمـ "ىدكء كامؿ في الجبية الغربية كانكف األكؿ منع في برليف العرض ا
(All Quiet on the Western Front الذم تـ اقتباس قصتو مف ركاية ")

Erich Maria Remarque(5898-5945 )لمكاتب إريؾ ماريا ريمرؾ 
تحمؿ العنكاف ذاتو. كألقى المحتجكف النازيكف قنابؿ دخاف ضد المشاىديف 

يمـ. ككف الركايو التنسجـ مع افكارىـ كضرب الذيف اعترضكا عمى عرض الف
، 5911،كتـ حظر عرض الفيمـ كاضطر ريمرؾ  اليجرة إلى سكيسرا في عاـ 

 .(555)5918كاسقطت عنو الجنسية األلمانية في 
تعرض ىذا االجراء الى النقد مف معظـ المجتمع األلماني مما حدل بو 

نقد البناء كعمى كؿ ناقد الى االعالف عف منع ما سماه بالنقد اليداـ كدعا الى ال
أم -كجب عميو اف الحصكؿ عمى اجازة نقد مف كزارة الدعاية تتيح لو النقد 

كىذا معناه عدـ االساءة الى الحككمة ككؿ شيء مرتبط بيا ميما كانت  -البناء
 .(555)المبررات

استعرض فيو كيؼ  5914قدـ غكبمز خطابا سنكيا عشيو السنو الجديدة  
ىدفي ىك إضافة مذاؽ مر إلى كأس البيجة االحتفالي  كانت ألمانيا " ليس

بالعطمة. أعتقد أف كؿ الشعب األلماني لدييـ سبب لالحتفاؿ اليكـ بثقة كبيرة. 
كليس ىناؾ سبب ليككف معتدال. نحف األلماف عمى مدل السنكات العشريف 
ط الماضية كاف لدينا الكثير مف األلـ كالحزف كخيبة األمؿ لتخطي مخاطر اإلفرا

في االحتفاؿ" مبينا بأف األٌنييار كاليأس يرتفعاف أينما نظر المرء ، ككاف شبح 
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؟ لقد أصبح الرايخ أكثر قكة، كأصبح الشعب  البمشفية في كؿ مكاف. لكف اليـك
أكثر اتحادنا كحكمة مف أم كقت مضى ، بقيادة يد قكية تتعامؿ مع المشكالت 

ليأس كالقنكط ، أصبحت اليـك التي يكاجيا الشعب. حيث كاف ىناؾ يكـ مف ا
كاكضح  في خطابو انجازات الحزب النازم  ، (555)أمة كاممة مميئة بالتفاؤؿ 

 5911كانكف الثاني  15لمسنة الماضية، قائال:" لـ تمر سكل اشير قميمة عف 
عندما بدا التحكؿ الكبير لتبدا حقبة جديدة مف التاريخ األلماني تحكؿ رائع نحك 

قد الحزب الشيكعي بشدة مكضحا كيؼ تـ القضاء عميو" كاخيرا تكحيد االمة" كانت
دمر اليراء الماركسي الذم عذب الشعب األلماني لمدة ستة عقكد " كادانو 
بالعجز السياسي، الذم كاد قبؿ عاـ اف يحظى باالستيالء عمى السمطة مبيا أف 

م الشعب يعرؼ عنو االف مف خالؿ القصص فقط، كاستعيض عنو بالفكر الناز 
" الممثؿ الحقيقي لمشعب األلماني" كاستعرض كيؼ كاف يعيش الشعب االماني 
عمى مدل العشريف السنة الماضية الكثير مف االلـ كالحزف كخيبة االمؿ، مشيرا 
بأف الحككمة حاربت البطالة بتدابير مثيرة لألعجاب كالعالـ باسره معجب بيذا 

اءؿ " ىؿ ىناؾ مايدعك الى االنجاز الذم حققو الشعب األلماني كمف ثـ تس
الشؾ في اننا سنعيد الشعب الى مكانو العادؿ بيف االمـ كقد تحمينا بالشجاعة 

قصد قضية التعكيضات  –لمخركج مف الطرؽ غير المقبكلة لمدبمكماسية الدكلية 
قصد الحرب  -لما بعد الحرب -كنزع االسمحة كالعقكبات المفركضة عمى ألمانيا

ة بالحؽ المطمؽ لالمة األلمانية في الشرؼ الكطني كالمطالب  -العالمية
كالمساكاة"  متكعدا بأف السنكات المقبمة ستشيد اصالحان مف شانو تعزيز الكحدة 
الكطنية كتنفيذ الفكر النازم مف لدف الشعب كالحككمة بكؿ مفاصؿ الحياة" حتى 

سر نككف قادريف عمى حؿ مشاكمنا الخارجية بيدكء" مصرا بأف الشعكب التخ
بسبب قمة االسمحة بقدر االفتقار الى الثقة بالنفس كاالرادة.  كلكف اغفؿ حقيقة 
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بأف احد مآسي جميكرية فايما ىك كجكد الحزب النازم كاجيزتو القمعية كيؼ 
 .(551)تعذب مخالفيو في الرام

كلما اراد ىتمر القضاء عمى  مناكئيو كالمشككؿ في كالئيـ لو بعد تحقيؽ 
ز اف يجد قصة تراجيديو الخفاء جريمة ليمة )) السكاكيف ماربو طمب مف غكبم

ضد ارنست  5914مف حزيراف  15-59الطكيمة(( التي قاـ بيا ىتمر في ليمة 
ركـ كغيره مف اتباعو، فانبرل غكبمز ليعمف عف حزنو الشديد النتحار احد قادة 
حزب العماؿ االشتراكي الكطني ارنست ركـ  بعد اف انكشفت فضيحتو في 

ذكذ الجنسي كاخفى كؿ القرائف التي تشير الى مرتكب الجريمة الحقيقي كىدد الش
كىذه تعد فرصة الى غكبمز فعمى الرغـ مف بالقتؿ كؿ مف شكؾ بما سكقو 

 . ( 554)العالقات الطكيمة بينيـ فانو يكمف عداء الى ركـ كشير بأخالقو
النازم ىذا ليس صعبان عمى غكبمز فيك مؤسس البراغندا السياسية لمحزب 

كسياسة ىتمر في حكـ ألمانيا كىك صاحب مقكلة "اعطني اعالما بال ضمير 
اعطيؾ شعبا بال كعي" ك " اكذب ثـ اكذب حتى يصدقؾ الناس" كبيذه 
االكاذيب اليـ الشعكب لسنكات طكيمة كاسس لمفيـك التالعب بعقكؿ الجماىير 

االعالـ في دكؿ كالكذب االعالمي كىك المنيج السيء الذم تتبعو اغمب كسائؿ 
العالـ لخداع الشعكب كحماية االنظمة القمعية المتسمطة عمى رقاب الشعكب. 

كحد ىتمر منصبي المستشارية كرئاسة  5914اب  5كعند كفات ىندنبرغ في 
الجميكرية كاطمؽ عميو الفكىرر)ام الزعيـ( كاصبحت كؿ ألمانيا خاضعة 

اصبح معطال بعد القضاء عمى  . كحتى الرايخشتاغ(550)لالرادة النازية بزعامتو 
حتى حكلت نظاـ ااالنتخابات المباشرة الى  5911االحزاب كلـ يمر عاـ 

ككاف  (556)انتخاب باالقائمة اسفرت عف الفكز النازييف باالغمبية الساحقة 



 .........5114 -5144جوزيف غوبمز ودوره في وصول النازيين لمسمطة 
 

 

 

 

 

 

001 
 ج

 
 

 م9109 –نيسان  -(  69)مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد 
 

لغكلبز دكر بارز في ذلؾ الذم استعمؿ كؿ كالكسائؿ كالخدع مف اجؿ كصكؿ 
 النازييف لمسمطة.  

 
 5114بع: موقف غوبمز من الييود حتى المبحث الرا

ىناؾ مكقؼ شخصي مف عداكة غكبمز لييكد األلماف ينسجـ مع المكقؼ 
فبعد فشمو في الحصكؿ عمى كظيفة  (554)الرسمي لمحزب النازم المعادم لمييكد

بعد تخرجو عزا ذلؾ لسيطرة كاحتكار الييكد مؤسسات الدكلة كتقمدىـ معظـ 
ككنيـ ال يشكمكف إال اقمية صغيرة  كعندما عثر مناصب ىـر الدكلة بالرغـ مف 

عمى كظيفة في أحد البنكؾ. فاف المدة القصيرة التي قضاىا غكبمز في عالـ 
الماؿ بدت ككأنيا كانت فقط لتأكيد عداء عنيؼ كاف يختمر في داخمو لسنكات 
عديدة ضد الييكد الذيف كانكا يسيطركف عمى البنكؾ، حيث كتب في إحدل 

أبغض البنؾ كأبغض كظيفتي، كذلؾ بسبب الييكد". مكضحا اف تدكيناتو: "
الييكد ال جذكر ليـ كالييكدم سكاء كاف رأسماليان اك بمشفيان فاف طبيعتو المدمرة 
ىي نفسيا، يعيش عمى الفكضى يريد اف يبيع ألمانيا قطعة كتحكيميا الى 

 . (558)الدكتاتكرية العالمية معدا اف الييكد ىـ عدكىـ االبدم
عبر عف حقيقة معاداتو لمييكد في مقاؿ نيشر في صحيفة ) دير كقد 

تمؾ الصحيفة التي أسسيا في برليف عاـ  5958تمكز  15انجريؼ( في 
بعد كقت قصير مف تكليو منصب زعامة الحزب النازم في برليف،  5954

كخالؿ ذلؾ المقاؿ سمىط الضكء عمى طبيعة النازية المعادية لمسامية. بعنكاف 
ارض الييكد؟  قائال " إننا نعارض الييكد ألننا المدافعكف عف حرية لماذا نع

الشعب األلماني، الييكدم ىك سبب عبكديتنا كالمستفيد منيا، لقد أساء الييكدم 
استغالؿ المأساة االجتماعية لمقطاع العريض مف الجماىير لتعميؽ االنقسامات 
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مانيا إلى نصفيف، ككاف البغيضة بيف اليميف كاليسار داخؿ شعبنا، كلتقسيـ أل
ذلؾ ىك السبب الفعمي الذم خسرنا بسببو الحرب الكبرل )المقصكد الحرب 
العالمية األكلى( مف جية، كسبب فساد الثكرة مف جية أخرل". مكضحا اف 
الييكدم يممؾ األكراؽ الرابحة عندما يعيش الناس تحت كطأة العبكدية خارجينا 

رنا "كمينتًجيف ككاثقيف بأنفسيـ، الييكدم ىك كداخمينا، كليس عندما يككنكف أحرا
مف تسبب في مأساتنا كيحيا عمييا حتى يكمنا ىذا". معدا ذلؾ ىك السبب الذم 
جعؿ القكمييف كاالشتراكييف يكرىكف الييكد مستدركا قائال " لقد تسبب الييكد في 

ب أننا إفساد ساللتنا كتمكيث أخالقنا كتقكيض قيمنا ككسر قكتنا. الييكد ىـ السب
أصبحنا حتى يكمنا ىذا منبكذيف في العالـ أجمع. ككمما تعاممنا كألماف، فإنيـ 
ذاـ بيننا. كعندما نسينا ىكيتنا األلمانية، استطاع  يككنكف بمثابة المريض بالجي
الييكد تحقيؽ االنتصار عمينا كعمى مستقبمنا". كاصفا الييكدم اشبو " بالشيطاف 

، فحيثما يستشعر القذارة كالعفف، يظير مف مخبئو المًدف الذم يتغذل عمى العفف
كيبدأ في ارتكاب مذابحو اإلجرامية بحؽ الناس، الييكدم يرتدم قناع الصداقة 
أماـ مف يكد خيانتيـ كدكف أف تمحظ الضحية البريئة أف رقبتيا قد تعرضت 

ي فعمينا لمكسر ". مبينا بأف الييكدم غير مبدع فيك ال ينتج شيئنا، بؿ يتاجر ف
جميع المنتجات بداية مف الخيرؽ البالية كالصكر كاألحجار الكريمة كالحبكب 
كأسيـ التعديف كصكالن إلى الشعكب كالدكؿ أنفسيا" متيما بأف الييكدم ال يعمؿ 
كلكف يمارس النيب كالسرقة كالفساد كالتكٌسب مف عرؽ اآلخريف  كرأل الييكدية 

. اما عف سبب معاداتو لمسامية تمثؿ الرأسمالية، التي تستغؿ ثركات الشعب
فأكضح بأف الييكدم ىك العدك، كمفرؽ الدـ المكحد كمدمر الساللة األلمانية " 
نحف القكمييف الذيف نعارض الييكد ألننا نرل في الييكدية العدك األبدم لكرامتنا 

إف الييكدم إنساف، كليس لدينا شؾ في ذلؾ،  555الكطنية كحريتنا العرقية 
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فقط فيما إذا كاف إنساننا كريمنا، كىك ال يحظى بعالقات سمسة لكننا نشكؾ 
معنا"، مبينا سبب معاداتو لمييكد ىك نتيجة معاممة الييكد لمشعب األلماني 
قائال:" نحف نتعرض لالضطياد كالتخكيؼ عمى يدم الييكدم بطرؽ غير 

قاـ  آدمية، فإلى أم نكع مف األيناس ينتمي الييكدم؟" ثـ يتساءؿ قائال"  إذا
شخص ما بصفع كالدتؾ بالسياط عمى كجييا: ىؿ ستقكؿ لو شكرا أنت إنساف، 
بالطبع ال يككف ىذا إنسانان بؿ كحش. كـ مف األشياء السيئة التي فعميا الييكد 

 ( .  559) بحؽ أمتنا ألمانيا كال يزالكا يفعمكف حتى يكمنا ىذا! "
ة بكصفيا تتعارض مع كرٌد عمى الذيف انتقدكا النازييف في معاداتيـ لمسامي

مبادئ المسيحية قائال" ىؿ أف تككف مسيحينا يعني أف تسمح لمييكد أف يستمركا 
في الحكـ كأف تشاىدىـ كىـ يقكمكف بنزع الجمد عف أجسادنا ثـ تقمد ما يفعمكنو، 
أف تككف مسيحينا يعني أف تحب جارؾ كما تحب نفسؾ! إف جارم ىك رفيقي 

ذا أحببتو فينبغي أف أكره عدكه، مف يفكر ككنو مكاطنان ألمانيان  في الدـ كالًعرؽ كا 
. (515)يجب أف يحتقر الييكد". معدا الييكد ىـ اكبر مصائب الشعب األلماني 

كحذر مف الشراء كالتعامؿ مف الييكد ألٌنيـ يبيعكف بأسعار رخيصة عمى حساب 
 ( شركة اعمنت افالسيا بسبب المحالت655نكع البضاعة كبيف بأف اكثر مف )

 .(515)التجارية الييكدية
كاصفا الييكدم بأٌنوي محتاؿ انتيازم مشاغب ارىابي كاليمكف لممرء محاربة 
الييكدم بالكسائؿ االيجابية كىك سمبي كىذا السمبي يجب اف يتـ محكه مف 
النظاـ األلماني كاال سكؼ يفسد ألمانيا الى االبد " اف ما يسمى باألخالؽ 

ؽ دينية عمى االطالؽ بؿ تشجيع لمخيانة" مكضحا الدينية لمييكد ليس ليـ اخال
بأف الييكد ليس اذكى مما نحف عميو، كنظامو ال يمكف ىزيمتو اقتصاديا ألٌنو 
يتبع مبادئ اخالقية مختمفة عما نفعمو كاليمكف كسرىا اال بالكسائؿ السياسية 
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دنا كالذم يرفض معاداة السامية كيدافع عف الييكد فانما يؤذم شعبو لذلؾ " يسع
 . (515)اف نياجـ الييكد باستمرار كنقكؿ كال لالرىاب" 

كضمف اعماؿ الشغب المعادية لمييكد استغؿ عطمة رأس السنة الييكدية 
قاـ غكبمز بتييئة مظاىرة كبيرة مف العاطميف عف العمؿ  5915ايمكؿ  55في 

مف الحزب النازم مع مشاركة قكات اس. ام مساء يـك العيد كتـ  التجاكز عمى 
لييكد رجاال كنساء كتعرض الكثير منيـ لمضرب المبرح كجرح العديد منيـ ا
(511). 

ككرس غكبمز ميمتو في تسميـ الشعب األلماني امره الى الفكىرر 
)لينقذىـ( مف الييكد كعندما ادل دكرا حاسما في جمب  ىتمر مركز الساحة 

اعطى لو السياسية كتكريمو لو بمنصب كزير الرايخ لمتنكير كالدعاية الذم 
السيطرة الكاممة عمى كسائؿ االعالـ فانو اخضع المحرريف كالصحفييف الى 
سيطرة الدكلة كالقضاء عمى كؿ الييكد كالمعارضيف السياسييف مف مراكز النفكذ 
كنظـ طقكسان كبيرة في "حرؽ الكتب" اذ قاـ بحرؽ اعماؿ الييكد كالماركسييف 

( 5945 -5898ماريا ريماؾ ). بما فييا اعماؿ الكاتب اريؾ  (514)كافة. 
( كالبرت 5900 -5840( كتكماس ماني)5968 -5884كارنكلد تسفايغ )

 .(510)( كغيرىـ5955 -5845اينشتايف )
قاـ بتشكيؿ غرفة البطالة القسرية لجميع المبدعيف  5911كفي ايمكؿ 

الييكد، بما في ذلؾ الكتاب كالمكسيقيكف كالممثمكف كالمسرح كمخرجك السينما 
بمز عٌد جميع الفف الحديث غير اخالقي كمنحمة كيجب مصادرتيا، كفي الف غك 
جاء اقرار قانكف الصحافة الذم امر بمكجبو ابعاد جميع  5911ايمكؿ 

 .(516)المحرريف الييكد مف الصحؼ المجالت األلمانية 
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كظيرت افالـ جديدة ادت دكران ميمان في نشر معاداة السامية، تفكؽ 
انية كتنسجـ مع األيديكلكجية النازية المعادية لمييكد. الماكنة العسكرية األلم

فصكرت ىذه األفالـ الييكد بأٌنييـ مخمكقات "آدمية فرعية" تخترؽ المجتمع 
اآلرم. فعمى سبيؿ المثاؿ الفمـ" الييكدم األبدم" إخراج فريتز ىبمر صكر 

األفالـ الييكد بالتجكؿ كطفيميات ثقافية كالذيف يستيمكيـ الجنس كالماؿ. كبعض 
مجدت ىتمر كالحركة االشتراكية النازية مثؿ فمـ" انتصار اإلرادة" لممخرج بميني 

، عمى الرغـ مف تغيير افكار كامزجة غكبمز في بعض القضايا (514)كغيرىا
السياسية التي ينادم بيا لكنو ظؿ ممتزما كثابتا كمتحمسا في مسالتيف فقط،  

". فمنذ بداية مسيرتو السياسية حتى األكلى: كانت ما تسمى "المسألة الييكدية
النياية ، نظر غكبمز إلى الييكد، سكاء في الداخؿ أك في الخارج ، كمصدر 
لسكء الحظ في ألمانيا. كدعـ دكف تردد السياسات العنصرية الراديكالية المتزايدة 
لمنظاـ، حيث تطكرت مف االضطياد إلى اإلقصاء إلى القتؿ الجماعي. كاكد 

تنفيذ حكـ عمى الييكد اليمجييف كلكنيـ يستحقكف تماما"، كأضاؼ:  أٌنوي: "يجرم
. كالثانية: التي لـ تكف (518)"ال يجب أف يككف ىناؾ عاطفة بشأف ىذه األمكر 

أقؿ قكة كاستمرارنا اللتزامات غكبمز السياسية كاف كالؤه المطمؽ ليتمر. فقد كاف 
طيب خاطر الى اخر مدمنا عمى إعجابو بيتمر، فيك الكحيد الذم رافقو عف 

 . (519)لحظة مف حياة ىتمر كفي احمؾ الظركؼ
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 الخاتمة                            
 بعد دراسة المكضكع تكصؿ الباحث الى جممة استنتاجات أىميا:

عانى جكزيؼ غكبمز في بداية حياتو مف مشاكؿ تشكىات جسدية كمادية  -5
شخصية مضطربة  انعكست بصكرة كاضحة عمى شخصيتو كجعمت منو

 كالسيما في مرحمة الدراسة.
إف ماسي الحرب العالمية األكلى كما تبعتيا مف ظركؼ غامضة كصعبة  -5

عمى ألمانيا القت بضالليا عمى شخصية غكبمز فعجز بعد تخرجو مف 
الحصكؿ عمى كظيفة تعينو عمى حياتو الصعبة، جعمت غضبو ينصب 

حؿ بألمانيا كالسيما تحكميـ عمى الييكد بكصفيـ ىـ سبب البالء الذم 
برؤكس االمكاؿ كالبنكؾ فتكلدت لديو قناعة اذا ما ارادت ألمانيا اف 
تنيض مف مآسييا عمييا بطرد الييكد، فانسجمت افكاره مع ايدلكجية 
الفكر النازم، فعمد الى حممة دعائية كاسعة ضد الييكد في ألمانيا 

 تعرضكا عمى اثرىا الى الكثير مف التنكيؿ.
لـ يكف غكبمز مف مؤسسي الحزب النازم كما يعتقد البعض، كانما عممو  -1

مع شتراسر سكرتيرا لو كسماعو خطب ىتمر اقتنع بأٌنوي يمكف تحقيؽ 
طمكحاتو مف خالؿ الحزب النازم التي تنسجـ مع افكاره ككجد ضالتو 
بكالئو المطمؽ ليتمر كتشبث االخير بو لإلفادة مف مكاىبو الخطابية 

 ية كاصبح معجبا جدا بشخصية كرافقو حتى سقكط برليف.كالدعائ
كاف لو دكر متميز ككاضح في كصكؿ الحزب النازم الى سدة الحكـ،   -4

كارىابية ضد  -نزيية كغير نزيية  -بزعامة ىتمر، فقاـ بحمالت دعائية
االحزاب االخرل، ال ىكادة فييا، مف اجؿ الفكز باالنتخابات البرلمانية 

 )الرايخشتاغ(.
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سٌف مدرسة بركغندية خاصة بو تقـك عمى الكذب كالخداع كالنفاؽ  -0
السياسي كاستغفاؿ الشعب األلماني. مستعمالن كؿ الطرؽ التي تحقؽ 
اىداؼ الفكر النازم التي الزالت معظـ شعكب العالـ تعاني مف اثار 
ككيالت ىذه المدرسة، كالسيما االنظمة الدكتاتكرية التي اتخذت نيج ىذه 

رسة طريقا لمكصكؿ الى السمطة كاستغفاؿ عقكؿ الشعكب فنادرا ما المد
تدرس نظاـ حكـ بعد الحرب العالمية كلـ تجد البركغندا الغكبمزية حاضرة 

 فيو.
عمى الرغـ مف كؿ الخدمة التي قدميا الى النازية بصفة عامة كىتمر  -6

 بصفة خاصة سكاء قبؿ الكصكؿ الى السمطة اك بعد استالـ السمطة لـ
يجد الباحث اف غكبمز اشترؾ بصنع القرار السياسي مع ىتمر الذم رافقة 
حتى في الممات كلـ يحظ بالقدر الكافي مف االحتراـ اال بقدر ما يتعمؽ 
بحاجة ىتمر لو في التضميؿ االعالمي كجديتو كفنائو في العمؿ ككالئو 
ر المطمؽ ليتمر كاالغرب مف ىذ اف زكجتو ماجدا تحظى باحتراـ كتقدي
 ىتمر اكثر منو بكثير الى الدرجة التي اتيـ بيا بتدنيس فراش غكبمز.

 
 اليوامش:

                                                           

 (1) Encyclopedia of the Third Reich, by: Snyder, Louis L., New York, 
p.120. 

(2 ) Longerich, Peter, Goebbels: A Biography. New York, Random 
House, 2015,P.5. 

(3)  Ibid, P. 14. 
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سمسمة قادة الحرب، تاريخ الحرب العالمية الثانية، ترجمة: كماؿ عبداهلل، بيركت، المكتبة ( 4)
 .  55-8ص ، 5944الحديثة، 

( 5 )  Wistrich, S. Robert, Who is Who in Nazi Germany, London, 
1995, P.321.  

(6) Barnett, David, Joseph Goebbels: Expressionist Dramatist as Nazi 
Minister of Culture,University of Huddersfield, 2001, pp. 161-
169.  ;  Irving,  David, Goebbels.Mastermind of the Third 
Reich, Parforce Ltd, London, 1996, p.27.  

(7)  Encyclopedia Britannica, Vol. 8, London, 1974, pp. 224-225. 
(8) Longerich, P. 17.    
(9)  Joseph Goebbels,Tagebücher 1924 -1945, Herausgegeben von: 

Ralf Georg Reuth,, Band 1,Einführung 1924-1929, M ünchen, 
Piper Verlag, 1999, PP. 24-26.   

(10) Irving, Op., Cit, pp. 41-42.  
(11) Ibid.P.42.    
(12) Joseph Goebbels,Tagebücher, P. 27.  

 ( لمتفاصيؿ انظر:51)
Barnett, Op.Cit, pp. 161-169.  

، تر: خيرم حماد ط ( شيرر، كلياـ، تاريخ ألمانيا اليتمرية: نشأت كسقكط الرايخ الثالث54)
  .519 -518، ص ص 5966، بيركت، دار الكتب العربي، 5

(15)  Kershaw, Ian , Hitler: A Biography. New York, 2008, PP.127-
130. 
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. خدـ كمتطكع في 5955تشريف األكؿ  55في  Krefeld(  كلد كاكفماف في كريفيمد 56)
(.كىكعضك 5959-5955) Ahrhardtالحرب العالمية األكلى كفي لكاء إىرىاردت 

؛ كسرعاف ما أصبح كاحدا مف الشخصيات  5955مؤسس لمحزب النازم في 
 59-5955المفضمة ألدكلؼ ىتمر ، كعيف قائدا )غكليتر( في الراينالند كالركر في 

. كاصبح في 5940حتى عاـ  5959،  ثـ غكليتر في ىامبكرغ في عاـ 
طمب ككفماف مف ىتمر السماح  5945الحاكـ اإلقميمي ليامبكرغ كفي أيمكؿ 5911

لو بترحيؿ ييكد المحمييف مف ىامبكرغ حتى يتمكف مف مصادرة ممتمكاتيـ إلعادة 
إعمار بيكت المكاطنيف التي تعرضت لقصؼ الحمفاء في ىامبكرغ فاستجاب ىتمر 
لو، مما سمح لككفماف بالتمييز المريب ككنو أكؿ زعيـ نازم رحؿ الييكد األلماف الى 

 انظر: بكلندا.
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Kaufmann_(painter). 

في بافاريا ، خدـ في  5895( غريغكر شتراسر سياسي نازم الماني بارز ، كلد في عاـ 54)
الحرب العالمية األكلى في فكج المدفعية ، كترقى إلى رتبة مالـز أكؿ. انضـ إلى 

شخصية مؤثرة كميمة. في عاـ  كسرعاف ما أصبح 5955الحزب النازم  في عاـ 
"بير ىكؿ بكتش" الفاشؿ في ميكنيخ كسيجف ، لكنو أيطمؽ  انقالب، شارؾ في  5951

سراحو في كقت مبكر ألسباب سياسية. الصراعات الشخصية كالسياسية مع أدكلؼ 
 . لمتفاصيؿ انظر:5914ىتمر دفع االخير قتمو خالؿ ليمة السكاكيف الطكيمة في عاـ 

Stachura, Peter D.,  Gregor Strasser and the Rise of Nazism, 
London,Allen & Unwin, 1983. 

(18)Manvell, Roger; Fraenkel, Heinrich , Doctor Goebbels: His Life 
and Death. New York: Skyhorse, 2010. P.33.  

(19)  Joseph Goebbels,Tagebücher, P. 34. 
(20)  Irving, PP.30- 31. 
(21)Joseph Goebbels,Tagebücher,  12. Februar 1926, P.227. 



 .........5114 -5144جوزيف غوبمز ودوره في وصول النازيين لمسمطة 
 

 

 

 

 

 

009 
 ج

 
 

 م9109 –نيسان  -(  69)مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد 
 

                                                                                                                                        

  .541-545(  شيرر، المصدر السابؽ، ص ص 55)
(23)Joseph Goebbels,Tagebücher,  15. Februar 1926,P. 227. 
(24)  Joseph Goebbels,Tagebücher,  15. Februar 1926,P. 227. 
(25)  Joseph Goebbels,Tagebücher, 13. April 1926. P.239. 
(26)  Ibid. 
(27)Joseph Goebbels,Tagebücher, 19. April 1926, P. 243.  
(28)  Joseph Goebbels,Tagebücher, 19. April 1926. P. 243. 

  .545( شيرر، المصدر السابؽ، ص 59)
 .15( سمسمة قادة الحزب، المصدر السابؽ، ص15)
، حاصؿ عمى دكتكراه في القانكف، ( كلد شاالنج في راندكالت في مقاطعة براندنبكرغ 15)

في  5950حزيراف  15شارؾ في الحرب العالمية األكلى بصفة ضابط،  أصيب في 
ستيب في غاليسيا ، كفقد ذراعو اليمنى كالرئة اليمنى، انظمـ لمحزب النازم في بداية 

فقد نفكذه   5911(، كفي Gauleiter، تـ تعيينو قائدا ) 5950كفي اذر   5950
  -، انظر:5944قتؿ في المعتقالت السكفيتية  السياسي،

https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Schlange_(Politiker,_November_1
888). 

(  كلد في بافاريا ، كشارؾ في الحرب العالمية األكلى، انضـ إلى الجيش البافارم 15)
 ، انضـ إلى5950كمتطكع. كحصؿ عمى رتبة مالـز كأصيب مرتيف. كفي عاـ 

حزب العماؿ األلماني االشتراكي )الحزب الكطني االشتراكي األلماني العماؿ(، مع 
اخيو غريغكرم شتراسر)الذم يطمؽ عميو شتراسر(، كقاد فصيؿ الجناح اليسارم 
لمحزب في ألمانيا الشمالية مع أخيو كجكزيؼ جكبمز. دعا فصيمو إلى دعـ 

أكثؽ مع االتحاد السكفييتي. اإلضرابات ، كتأميـ البنكؾ كالصناعة ، كعالقات 
عارض بعض مف سياسات ىتمر، كعندما انيـز جناح شتراسر في مؤتمر بامبرغ 

( كانضماـ جكزيؼ جكبمز إلى ىتمر. استمر اكتك مع شقيقو غريغكر ، 5956)



 .........5114 -5144جوزيف غوبمز ودوره في وصول النازيين لمسمطة 
 

 

 

 

 

 

091 
 ج

 
 

 م9109 –نيسان  -(  69)مجلـــة دراسات في التاريخ واآلثار             العدد 
 

                                                                                                                                        

ككاصؿ دكر النازية اليسارية البارزة داخؿ الحزب  إلى أف طرده ىتمر في عاـ 
فينا كمف ثـ الى سكيسرا كاخذ يتنقؿ بيف  5911عاـ مف الحزب النازم.ىاجر  5915

 في ميكنح. لمتفاصيؿ انظر: 5944الدكؿ الى اف تكفى عاـ 
Reed, Douglas, Nemesis? The Story of Otto Strasser, London, 

Jonathan Cape, 1940; Otto Strasser, Germany Tomorrow 
(London: Jonathan Cape, 1940). 

أس أم  ( كيرمز لياbteilungaturmSعسكرية تسمى باأللماني ) منظمة شبو (11)
SA   مف مجمكعة مف الشباب الذيف تتراكح أعمارىـ  5955أب  1تأسست في

( سنة، شكميا مجمكعة مف ضباط الجيش اإلمبراطكرم السابؽ 54-54بيف )
(، لحماية قادة 5884-5914)Ernest Rohmبقيادة الضابط ارنست رـك 

 كالكقكؼ بكجو الشيكعييف كالييكد، أككؿ قيادتيا إلى جكزيؼ غكبمزالحزب النازم 
Joseph Goebbels  كبذلؾ 5950بدال عف رـك الذم ىاجر إلى بكليفيا في ،

اخضع سمطتيا إلى الحزب النازم كانضـ إلييا العديد مف الشباب عمى اثر 
 كشكمت منيا أفكاج عدة، كقامت بأبشع المجازر 5959األزمة االقتصادية 

 اإلرىابية ضد الشيكعييف كالييكد كاالشتراكييف. لمتفاصيؿ انظر:
كنكب غيكدك، األس. أس نذير مف التاريخ، ترجمة كاميراف حكج، بغداد، منشكرات 

؛ شكرم، عادؿ محمد، النازية بيف األيدلكجية كالتطبيؽ،القاىرة، 5550الجمؿ، 
         .   415-450، ص ص 5964الدار القكمية  لمطباعة كالنشر، 

(34) Irving, P.90.  
(35) Goebbels, Joseph, Kampf um Berlin, Der Anfang. Beginnende 

Ordnung, München, PP 16-17.. 
( 36 )  Goebbels, Joseph, Writings and Essays, Ed. Hagur, March,  

Skull Press Ebook Publications, Ghent, Belgium, 2013,  p. 4. 
(37)  Goebbels, Joseph, Writings and Essays, pp. 3-6.  
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 .15( نقال عف: سمسمة قادة الحرب، المصدر السابؽ، ص18)
(39) Sauer, Bernhard, Schwarze Reichswehr und Fememorde : Eine 

Milieustudie zum Rechtsradikalismus in der Weimarer Republik,  
Berlin,  Metropol, 2004, p. 45. 

(40)  www.bernhard-sauer-historiker.de, PDF, PP. 111-112. 
(41) Irving, P.98.  

  . 10( نقال عف: سمسمة قادة الحرب، ص45)
( 43 )Encyclopedia of Genocide and Crimes Against 

Humanity  Copyright, 2005, The Gale Group, Inc, P. 84. 
(44)Goebbels, Writings and Essays,Op. Cit  , pp. 4-5.   
(45) Ibid, p. 6.    
( 46 )  Alfred, Rosenberg and Wilhelm, Weiß, Reichsparteitag der 

NSDAP Nürnberg 19./21. August 1927 (Munich: Verlag Frz. 
Eher, 1927), pp. 30-32. 

(47)  Manvell,Op.Cit. P. 75. 
(48)  www.bernhard-sauer-historiker.de, PDF, P. 107. 
(49)  Jewish Virtual Library, Joseph Goebbels On the "Big Lie" . 
(50)  http://int.search.myway.com/search/video.jhtml?n. 

 

، ديمقراطي اجتماعي، عضك في الشرطة السياسية 5885مكز ت  15( كلد في برليف في 05)
عندما تـ تعميقو مف منصبو  5954حتى  5955، ثـ رئيس الشرطة 5958منذ ايار 

لمياجمة  البعثة التجارية السكفيتية ، اصبح رئيس الشرطة الجنائية حتى عاـ 

http://www.bernhard-sauer-historiker.de/
http://www.bernhard-sauer-historiker.de/
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عبر  5911، بعد ذلؾ اصبح نائب رئيس الشرطة، ىاجر في عاـ 5954
كفاكيا إلى لندف حيث ابنتو ال تزاؿ ىيمدا بابأف تعيش. جرد مف الجنسية تشيككسم

ألٌنو اتيـ بالتركيج ليجرة الييكد الشرقييف الى ألمانيا تكفى  5914األلمانية في عاـ 
 . لمتفاصيؿ انظر:5905تمكز  59في لندف في 

Bernhard,  J. Weiss, American Education and the European 
Immigrant 1840–1940,London, 1982. 

(52)  Irving, P.98. P.95. 
 Gharies Gates Dawes(  شكمت دكؿ الحمفاء لجنة برئاسة شارؿ جيتز داكز01)

( مف اجؿ 5959 -5950( نائب الرئيس االمريكي  كالفف ككلدج )5860-5905)
ة، مع ايجاد الية تدفع بيا ألمانيا تعكيضاتيا الى دكؿ الحمفاء كفؽ قدرتيا االقتصادي

التكصؿ اليجاد اتفاؽ حؿ نيائي لحسـ قضية التعكيضات كفؽ جدكؿ زمني يتالئـ 
مع االمكانيات االقتصادية أللمانيا، كاكصت المجنة بأنسحاب فرنسا مف اقميـ الركر، 

. 5955كتقديـ قرضا اجنبيا أللمانيا لاليفاء بالتزاماتيا حسب لجنة التعكيضات لسنة 
 انظر:

(53) Bretton, Henry L., Stresemann and the Revision of Versailles, 
Stanford, Stanford University Press, 1953, PP. 78-80. 

 ( لمتفاصيؿ انظر:04)
Goebbels, Joseph, Kampf um Berlin, Beginnende Ordnung , pp.20-

26.  
(55)  Manvell, Op.Cit., PP. 75-76. 
(56)  www.bernhard-sauer-historiker.de, PDF, P.113. 
(57)  Irving,Op.Cit, P.97. 

http://www.bernhard-sauer-historiker.de/
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كتسمى  tuffelschutlSباأللماني  Elite Guard  الحرس الخاص اك حرس النخبة (08)
( 5940-5955قاـ ىتمر بتاسيسيا كأككؿ قيادتيا إلى ىنريؾ ىممر )  S.Sأس أس 

:لمتفاصيؿ نضباطا كخضكعا ليتمر إذ تـٌ اختيارىـ ضمف شركط خاصةككانت أكثر ا
  https://www.britannica.com/topic/SS انظر:

(59)  www.bernhard-sauer-historiker.de, PDF, PP.114- 115 
( 60 )Goebbels, Joseph, Kampf um Berlin,  Terror und Widerstand, 

PP.35-37. 
( 61 )  www.bernhard-sauer-historiker.de, PDF, P. 115; Goebbels, 

Joseph Kampf um Berlin, Der unbekannte SA.-Mann, Op.Cit, 
PP.52- 53. 

(62); Goebbels, Joseph, Kampf um Berlin, "Der Angriff" (Teil 1), P. 94 
; Longerich, Peter,  Goebbels: A Biography. New York, 2015, 
PP.95-96   

(63)  www.bernhard-sauer-historiker.de, PDF, P. 117. 
(64) Irving, Op.Cit.,  P.113.  
(65) Ibid., P.113 
(66)  Ibid, P.114. 
(67)  Ibid, P.122. 
(68)  Der Angriff, 30 April 1928. 
(69)  Longerich, PP.94-99; Irving, P.96.  
(70) Der Angriff, 15 August 1927. 
(71)  Irving, Op.Cit.,  P.97. 

http://www.bernhard-sauer-historiker.de/
http://www.bernhard-sauer-historiker.de/
http://www.bernhard-sauer-historiker.de/
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(72) Longerich, p.116.  
(73) Irving, Op.Cit., P.105.   
(74)  Ibid, P.114. 
(75) Manvell, Roger; Fraenkel, Heinrich, Doctor Goebbels: His Life 

and Death. New York, 2010, P. 299.  
(76)  Irving, Op.Cit., P.114. 
(77)  Der Angriff, 22 April 1929. 
( 78 )  Longerich, P. 124; www.bernhard-sauer-historiker.de, PDF, 

P.122. 
(79) Der Angriff, 27 February 1930.  

( بدات الخالفات تتعمؽ بيف غكبمز كشتراسر بشكؿ ممفت لمنظر متيما االخير بأٌنوي 85)
يشعر بالغير منو كيحاكؿ اف يشكه سمعتو كفكر غكبمز بتقديـ استقالتو اماـ ىتمر 

 -Joseph Goebbels,Tagebücher, PP. 300          لمتفاصيؿ انظر: 
302.  

( كركزيو، مكريس، تاريح الحضارات العاـ " العيد المعاصر"، ترجمة: يكسؼ اسعد 85)
  .  554، ص  5994، بيركت ، منشكرات عكيدات،  1داغر، ط

(82)  Kershaw, p.202. 
(83)  Der Angriff, 21 September 1930. 
(84)  Manvell, Op.Cit., p.94. 
(85)Joseph Goebbels,Tagebücher, PP. 626- 643.  

http://www.bernhard-sauer-historiker.de/
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( 86 ) Wir wählen Adolf Hitler!” Wetterleuchten. Aufsätze aus der     
Kampfzeit (Munich: Zentralverlag der NSDAP, 1939), pp. 269-
270.  

  .544-546( شيرر، المصدر السابؽ، ص ص 84)
 ( لمتفاصيؿ عف ىذه لحكدث انظر:88)

Bernhard, Sauer, Goebbels’ „Rabauken“ Zur Geschichte der SA in 
Berlin-Brandenburg. In: Berlin in Geschichte und Gegenwart. 
Jahrbuch des Landesarchivs Berlin, 2006, PP. 107–164.  

(89)  Longerich, Op.Cit.,  P. 124; www.bernhard-sauer-historiker.de, 
PDF, P.135. 

(90)  Erich, Op.Cit.,  P.125. 
(91)  Evans, Richard J, The Coming of the Third Reich, published by 

Penguin in the UK 2003, PP, 290 -291.  
(92)  Longerich, Peter, Goebbels: A Biography,  New York: Random 

House, 2015, P. 182. 
( 93 )  Bithell, Jethro, Germany Acompanion to German studies, 

London, Methuen & Co. LTD, 1955, P. 61. 
 . 588( شيرر، المصدر السابؽ،ص، 94)
 ;588(  المصدر نفسو، 90)

Gunther, John, In Side Europe, London, 1937, P.35. 
(96) Bithell, Op.Cit,  P. 163-164;  

- 164، ص ص، 5980، بغداد، 5، تر: فاركؽ الحريرم، جبابف ، فرانز فكف"مذكرات" 
168.   

http://www.bernhard-sauer-historiker.de/
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، 5940 -5854( دكبكم، ت. ف.، عباقرة الحرب الجيش كاالركاف العامة في ألمانيا 94)
  .150، ص5984تر: حسف حسف، بغداد، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،

 ؛158( شيرر، المصدر السابؽ ، ص 98)
          Joseph Goebbels  Tagebüche, Dezember 1932, p.731.  
(99)  Evans Op.Cit,  , p. 307. 
(100)  Manvell,  Fraenkel 2010, p. 131. Manvell, Roger; Fraenkel, 

Heinrich, Doctor Goebbels: His Life and Death, New York: 
Skyhorse. 2010, P. 131. 

(101)  Irving, ob.cit., p. 292. 
(102)  Ibid, p. 295. 

  .84( قادة الحرب، ص551)
(104)  Manvell Op.Cit. , pp. 140–141; Longerich, Op.Cit.  pp. 212–

213. 
( 105 )  Lee. Stephen J., Hitler and Nazi Germany, New York, 

Simultaneously published, 2000. P. 30. 
( 106 ) Ibid, P. 213; https://www.ushmm.org/outreach/ar/article.php, 

United States Holocaust Memorial Museum; Lee Op. Cit., p. 
32.  

(107)Yourman Julius, , Propaganda Techniques Within Nazi Germany,  
Journal of Educational Sociology, Vol. 13, No. 3 ,Nov., 193، 
pp. 148-163; Lee, Op. Cit., p. 31.  
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د، ألمانيا النازية: دراسة في التاريخ االكربي ( لمتفاصيؿ انظر: شكرم، محمد فؤا558)
، ص 5554، كندسكر، مؤسسة ىنداكم سي أم سي، 5940 -5919المعاصر 

  .44 -45ص
(109)  Lee, Op. Cit., p. 38. 

( ابراىيـ، نيرميف سعد الديف، ألمانيا بيف الحربيف العالميتيف، دمشؽ، صفحات لمدراسة 555)
  .555-555، ص ص 5588كالنشر،

( 111 )  Welch, David, the third Reich : Polities and Porpaganda, 
London, 1995, PP, 23- 26. 

(112)Maja Adena, Ruben Enikolopov, Media effects in Nazi Germany, 
March 2012, PP.5-9. 

(113) Goebbels, Writings and Essays  P. 8 
(114)  Ibid,  P. 9 
(115) J. James Sheehan , Goebbels: A Biography, The New York 

Times.  May 13, 2015. 
، المصدر السابؽ، ص ص 556) ؛ ابراىيـ، ص ص 555-559( لمتفاصيؿ انظر: حاطـك

555-555.  
  .551( ابراىيـ، المصدر السابؽ ، ص 554)

(118) Joseph Goebbels, Writings and Essays, P.9   
  .98( سمسمة قادة الحرب، ص 559)

( 120 ) https://www.ushmm.org/outreach/ar/article.php, United States 
Holocaust Memorial Museum.  

  .511-515ص ص المصدر السابؽ، ( ابراىيـ، 555)
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( 122 ) “Zum Jahreswechsel 1933/34,” Signale der neuen Zeit. 25 
ausgewählte Reden von Dr. Joseph Goebbels (Munich: 
Zentralverlag der NSDAP., 1934), pp. 337-344 , Quoting: 
Haygur, op. cit, pp.16-20 . 

(123)  Joseph Goebbels, Writings and Essays, PP. 16-20.     
  .90( سمسمة قادة الحرب، ص 554)
 -5489جرانت، ا.ج؛ تمبرلي، ىاركلد، اكربا في القرنيف التاسع عشر كالعشريف ( 550)

اسكندر، القاىرة، مؤسسة سجؿ  ، تر: محمد عمي ابك درة كلكيس5، ج5905
 . 148، ص 5948العرب، 

  . 64( ابراىيـ، المصدر السابؽ، ص556)
 ( لمتفاصيؿ عف مكقؼ الحزب النازم مف الييكد انظر:554)

، 5940 -5955السمطاني، حيدر شاكر، معاداة السامية في الفكر كالممارسة النازية، 
  .5555بغداد،  اطركحة دكتكراه)غير منشكرة، كمية االداب ، جامعة

(128)  Der angrif, 21 Nov., 1927. 
(129)  Der angrif, 30 July, 1938 . 
(130)  Der angrif,30 July, 1938 . 
(131) Der angrif, 10 Dec. 1928.   
(132)  Der angrif, 10 Dec. 1928, Irving, Op.Cit., PP.90- 100. 
(133)  www.bernhard-sauer-historiker.de, PDF, PP.123-133. 
( 134 ) Wistrich, Robert S. Who's Who in Nazi Germany, London, 

Routledge, 1997, P. 176.  
( 135 )  http://www.jewishvirtuallibrary.org/joseph-goebbels,  Heiber, 

Helmut, Joseph Goebbels,German Propagandist,   

http://www.bernhard-sauer-historiker.de/
http://www.jewishvirtuallibrary.org/joseph-goebbels
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(136 )Wistrich, Op.Cit. P. 178.  
(137) https://www.ushmm.org/wlc/ar/article. United States Holocaust 

Memorial Museum.  
(138)  J. James Sheehan , The New York Times, 31 May, 2015.  
(139)  Ibid.  

 قائمة المصادر:
 االطركحات العممية: -اكال:

 -5955السمطاني، حيدر شاكر، معاداة السامية في الفكر كالممارسة النازية،  
 .5555، اطركحة دكتكراه)غير منشكرة، كمية االداب ، جامعة بغداد، 5940

 
 المصادر العربية: -ثانيا:
، 5980، بغداد، 5بابف ، فرانز فكف"مذكرات" ، تر: فاركؽ الحريرم، ج -

   .168- 164ص ص، 
دكبكم، ت. ف.، عباقرة الحرب الجيش كاالركاف العامة في ألمانيا  -

، تر:حسف حسف، بغداد، المؤسسة العربية لمدراسات 5940 -5854
 .5984كالنشر،

سمسمة قادة الحرب، تاريخ الحرب العالمية الثانية، ترجمة: كماؿ  -
 .5944، عبداهلل، بيركت، المكتبة     الحديثة

، ترجمة: 5شايرر، كلياـ، قياـ كسقكط الرايخ الثالث" نياية دكتاتكر، ج  -
 .5555جرجيس فتح اهلل، اربيؿ،
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شكرم، عادؿ محمد، النازية بيف األيدلكجية كالتطبيؽ،القاىرة، الدار  -
 .5964القكمية  لمطباعة كالنشر، 

المعاصر  شكرم، محمد فؤاد، ألمانيا النازية: دراسة في التاريخ االكربي -
 .5554، كندسكر، مؤسسة ىنداكم سي أم سي، 5940 -5919

ابراىيـ، نيرميف سعد الديف، ألمانيا بيف الحربيف العالميتيف، دمشؽ، 
 .5588صفحات لمدراسة كالنشر،

كركزيو، مكريس، تاريح الحضارات العاـ " العيد المعاصر"، ترجمة:  -
 .5994، بيركت ، منشكرات عكيدات،  1يكسؼ اسعد داغر، ط

كنكب غيكدك، األس. أس نذير مف التاريخ، ترجمة كاميراف حكج،  -
؛ شكرم، عادؿ محمد، النازية بيف 5550بغداد، منشكرات الجمؿ، 

 5964األيدلكجية كالتطبيؽ،القاىرة، الدار القكمية  لمطباعة كالنشر، 
 

 المصادر االجنبية. -ثالحا:

-  Alfred, Rosenberg and Wilhelm, Weiß, Reichsparteitag 

der NSDAP Nürnberg 19./21. August 1927 (Munich: 

Verlag Frz. Eher, 1927. 

- Bernhard,  J. Weiss, American Education and the 

European Immigrant 1840–1940,London, 1982. 

-  Bithell, Jethro, Germany Acompanion to German 

studies, London, Methuen & Co. LTD, 1955. 

- Bretton, Henry L., Stresemann and the Revision of 

Versailles, Stanford, Stanford University Press, 1953. 

- Evans, Richard J, The Coming of the Third Reich, 

published by Penguin in the UK 2003. 
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