
 1 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار             

 قسم التاريخ  /كلية التربية للبنات

 المادة: تاريخ الخليج العربي

 ربيــــالع جــــوالخلي ريةــــالقيص اــــــالماني       

   Caesarean Germany and the Arab Gulf 

 

 

 

 

 

 D.muslih.M.Abed                      عبد محمد مصلح.د

 م.2020                                                      ه   1442

 

 



 2 

 العربي الخليج في األلماني النشاط

 الدولة بأن بعيد امد منذ ادركوا حيث الساسة تفكير في كبيرا حيزا العربي الخليج شغل

 الشرق في الفصل القول صاحبة تكون ان شك بال تستطيع مفتاحه على تقبض التي

 وهي المانيا شجع ما وان العربي الخليج الى االلمان اتجه فقد المنطلق هذا ومن األوسط

 األلمانية الشركات خالل من العربي الخليج نحو التوجه على حديثا الناشئة الدولة

 وخصوصا األخرى االوربية القوى كافة االمر هذا في ونافست االلمان والتجار

 روبرت أسس ثم بوشهر في لهم قنصل نائب االلمان عين م 1898 عام ففي بريطانيا

 العربي الخليج من اإليراني الساحل على لنجه في التجارة لشركة ا   مقر فونكاوس

 الشركة عمل نطاق تسعا ما وسرعان األولى األلمانية التجارية الخطوة تلك فكانت

 . فولكاهوس

 العثمانية والدولة – المانيا بين السياسية العالقات

 االندفاع بسياسة عرفت خاصة سياسية متبعة الشرق نحوا بمطامعها المانيا اتجهت

 وخاصة العثمانية الدولة في بالتوغل والسياسي االقتصادي نشاطها وبدء الشرق نحو

 اقتصادية وامكانيات طبيعية ثروات من به تمتاز لما نظرا   العربي المشرق اقطار في

 األلمانية األموال رؤوس الستثمار مسرحا يصبح ان يمكن استراتيجي وموقع

 رحب وقد العثمانية الدولة أمالك تقسيم عدم مبدأ ثبتت قد كانت المانيا ان وخاصة

 ان والبريطانية الروسية االطماع لمواجهة وسيلة األلمانية بالصداقة العثماني السلطان

 سياسة في حدث الذي التغيير هو العثمانية الدولة نحو التوجه على المانيا شجع ما

 االحتالل الى يرجع التغير وهذا( 1909_1876) الثاني عبدالحميد السلطان

 السلطان يكن لم ولما م 1881 لتونس الفرنسي واالحتالل م 1882لمصر البريطاني

 سياسة عبات فقد والفرنسيين البريطانيين إلرجاع الالزمة العسكرية القوة يملك

 بين العداء وكذلك االستعمارية والفرنسية البريطانية المشاريع لمقاومة دبلوماسية

 في وخاصة العثمانية الدولة في الروسية واالطماع العثمانية والدولة القيصرية روسيا

 مثل عشر التاسع القرن خالل الدولتين بين الحروب من العديد وقيام البلقان منطقة

 السلطان عهد بداية في الروسية الثمانية والحرب 1856_1853القرم  حرب

 في الروسية الثمانية والحرب انيامال ارادت وكذلك م 1877سنة الثاني عبدالحميد

 الشرق منطقة في امتيازات على الحصول المانيا الثاني عبدالحميد السلطان عهد بداية

 . مهمة استراتيجية منطقة تعتبر والتي

 

 االحتكار منافسة على قادر انه العثمانية الدولة في التجاري األلماني النشاط اثبت فقد

 األلمانية الليغانت شركة أحرزته الذي النجاح فبعد العربي الخليج في للتجارة البريطاني
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 الخليج مع منضم خط انشاء الى أمريكا-هامبروغ المالحي الخط شركة انظار اتجهت

 عملت ثم مرة ألول م 1906 عام في البصرة الى بواخرها ووصلت والبصرة العربي

 البريطانية بالتجارة الضرر الحاق اجل من بواخرها متن على النقل أسعار تخفيض على

 وبعد العربي الخليج موانئ مع تجارتهم في األلمان زاد م 1910 سنة وفي البصرة في

 انتوريب وصارت السكر تجارة من البريطانيين جردوا فأنهم متاجرتهم من سنوات عدة

 مختلف شحن من المانيا تمكن التجارة من لكثير مصدرا   المانيا في وهامبروغ بلجيكا في

 تقدما حققت حيث وادوية كهربائية وأدوات غذائية مواد من البصرة ميناء الى البضائع

 حيث بريطانيا بتجارة الضرر تلحق كيف عرفت المانيا الن البريطانية التجارة على

 اقتصادي صراع الى ذلك أدى حيث البصرة الى البضائع نقل أسعار المانيا خفضت

 أبو جزيرة الى امتد بل فقط البصرة على فوتكاوس نشاط يقتصر ولم الطرفين بين

 حاكم وبموافقة الجزيرة من الحديد خامات باستخراج ترخيص على وحصل موسى

 هذه تكون أن من خشيت قد بريطانيا وكانت م 1907 عام منذ عملة وباشر الشارقة

 الخليج في األلماني النفوذ تثبيت اجل من المنطقة حاكم مع عالقات إلقامة المانية خطوة

 الى فأرسل االمتياز هذا بإلغاء الشارقة حاكم اقناع الى بريطانيا بادرت لذلك العربي

 عدة الشيخ فأرسل اإلنذار هذا الى هاوس يصغى ولم التنقيب عن بالكف ا   امر هاوس

 . منها العمال دطر وتم الجزيرة الى المسلحين بالرجال محملة سفن

 

 العثمانية – األلمانية السياسية العالقات تطور

 األلمانية والقنصليات العسكرية البعثات:  اولا 

 السلطان طلب فقد م 1880 عام بعد حسنا تطورا العثمانية – األلمانية العالقة تطورت

تجهيزه بضباط  1890_1862  بسمارك فون اوتو األلماني المستشار من العثماني

 سياسية ألسباب الطلب هذا قبول عن اعتذر بسمارك لكن العثماني الجيش لتدريب المان

 للدولة صديقا ماركسب ضل ذلك ومع الروسية األلمانية بالعالقات األولى بالدرجة تتعلق

 البرية العثمانية القوات لشجاعة شديد احتراما يكن بسمارك وكان لها وحليفا العثمانية

 الثمانية الدولة بتجهيز األلماني األسلحة معمل بأقناع كولتز األلماني القائد قام ذلك وبعد

 من بعدد العثمانية البحرية تجهيز وكذلك الدردنيل لتحصين كروب طراز من بمدافع

 توثيق في مهما عامال   الجيش تسليح بإعادة خطوة هذه فكانت والبنادق الطوربيد قوارب

 البعثات خالل من واضح األلماني النفوذ وظهرت العثمانية – األلمانية العالقات

 بعثت البعثات هذه ابرز ومن العثماني الجيش بتدريب قامت التي األلمانية العسكرية

 حيث العثماني الجيش صفوف داخل شعبية له كون الذي م 1883 سنة كولتز الجنرال

 . والتدريب االنضباط من عالية درجة الى به ووصل العثماني الجيش طور
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 في األلماني االقتصادي للنشاط المناسب المناخ تهيئة في كبير دور البعثة هذه كانت

، العثمانية الدولة ممتلكات الى األلمانية الرحالت من عدد وصلت حيث العثمانية الدولة

 األسواق في األلمانية الصناعات ونجاح األلمانية التجارة ازدهار الى أدى الذي االمر

 العراق من متعددة مناطق في القنصليات من عدد فتح في المانيا ونجحت الثمانية

 1894 يلولا في ريتشارد بغداد في الماني قنصل اول تعين تم حيث العربي والخليج

 .م 1896 عام األلمانية المصالح لرعاية بوشهر في سياسي معتمد تعيين وتم،  م

 1889 العثمانية للدولة الثاني وليم األلماني المبراطور زيارة:ا 1898 ثانيا

 صداقته عمق الثاني عبدالحميد للسلطان واكد العثمانية الدولة األلماني القيصر زار

 السلطان من امتيازات اكبر على والحصول ودة لكسب العثمانية للدولة األلماني الشعب

 اصةوخ ا فريد حدثا عدت وقد العثمانية الدولة الى رسميتين بزيارتين قام حيث العثماني

 عن تعبيرا   كانت حيث الشام بالد المرة هذه طالت الى م 1898 عام الثانية الزيارة

 االوربية الدول مع صراع ومنطقة لها نفوذ منطقة الشرق جعل في الجديدة المانيا سياسة

 خاللها زار والتي الشرق الى الثانية األلماني االمبراطور زيارة وكانت الرئيسة

 زيارة العربية الصحف امتدحت الرئيسة الشام بالد ومدن العثمانية العاصمة

 للصداقة تجسيدا   الزيارة هذه معتبر بحرارة استقباله الى ودعت األلماني االمبراطور

 . البلدين بين

 

 

 

 

 المصالح القتصادية اللمانية في الدولة العثمانية

 الحديدية السكك مشاريع:  اولا 

 

 الحديد السكك بمشاريع متمثل العثمانية الدولة في األلماني النفوذ لتغلغ ميادين احد كان

 الدولة تلك في لللتغلغ االستعمار اليها لجأ التي الفعالة الوسائل احد كانت التي

 ميدان العثمانية الدولة في الحديد السكك بناء فكان مواردها من الكثير واستنزاف

 مشاريع امتيازات فكان المختلفة االستعمارية الدول مصالح وعنف بشدة فيه اصطدمت

 امتياز أهم وكان مهمة العثمانية الحكومة من االلمان عليها حصل التي الحديد السكك

 شهر بأسكي مرورا   قونية الى باشا حيدر من حديد سكة خط هو االلمان علية حصل
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 تسعة مدته م 1888 األول تشرين من والعشرين الرابع في والثاني م 1888 عام

 شركة الى االمتياز منح فقد انقرة – ازمير حديد سكة واستغالل لتنفيذ عاما وتسعون

 الى الخط يمر ثم ومن بغداد الى قونية من الخط مد بقية العثمانية االناضول حديد سكة

 سكك بنك  عرف خاص بنك تأسيس تم كما م 1899 األول كانون في العربي الخليج

 – ازمير حديد سكة خط فأكملت سريع نحو على اعمالها الشركة أنجزت وقد  الشرق

 بشكلة االمتياز رفع العثمانية الدولة في نفوذها من المانيا وسعت م 1893 عام انقرة

 وتسير بغداد في نهري ميناء انشاء في الحق المانيا بعض وكان م 1903 عام النهائي

 الموصل منطقة في بدأت وقد النفط عن التنقيب الحق وكذلك والفرات دجلة نهر في سفن

 . م 1904 عام

 بها  قام التي الزيارات خالل من العثمانية الدولة في نفوذها من المانيا وسعت  

 عن الزيارات هذه واسفرت العثمانية لإلمبراطورية الثاني وليم األلماني اإلمبراطور

 االناضول حديد شركة عليه حصلت والذي بغداد – برلين حديد سكة مشروع ظهور

 العربي الخليج الى هذه تصل ان المقرر من وكان األلماني البنك عليها يشرف التي

 لتكون كاظمة منطقة في العربي الخليج رأس على الكويت في المنطقة موقع وكان

 جعلة م 1899 عام بريطانيا مع باتفاقيه الكويت شيخ ارتباط ان اال النهائية المحطة

 بريطانيا رفضت م 1900 عام الكويت زارت التي األلمانية البعثة مطالب يرفض

 المانية محاولة م 1903 اذار 5 في امتياز عقد على المانيا حصول واعتبرت المشروع

 هزتها التي الثقة تلك ببريطانيا العرب الشيوخ ثقة لتعزيزو العربي الخليج الى للوصول

 الهدف كان العربي الخليج في بجولته زنركي اللورد قام ما حد الى األلمانية الدعاية

 في الخليج مشايخ مع والتقى الحربية وامكانيتها وهيبتها بريطانيا قوة اظهار هو منها

 . الساحل وامارة والبحرين لمسقط زيارته اثناء م 1903 األول كانون في الشارقة

 بغداد حديد سكة مشروع من بريطانيا موقف

 الخليج في مصالحها يهدد خطر فيه ورأت بغداد حديد سكة مشروع بريطانيا عارضت

 العام الرأي ألثارة البريطانيون كل عمل لذلك الهند الى مواصالتها ومالحة العربي

 الى نظروا الذين المالحة وشركات البواخر أصحاب  وخاصة المشروع لمعارضة

 وصول حالة في ومصالحهم البحرية بتجارتهم يلحق سوف الذي الخطر

 البريطانية الحكومة مارست طريقة عن العربي الخليج الى االوربية الصناعة مراكز

 رفضت الصدد وبهذا المانيا عن ألبعاده محاولة في عبدالحميد السلطان على ضغطا

 الدولة في الكمركية الضرائب زيادة على الموافقة العثمانية الدولة طلب بريطانيا

 اليها تنظر كانت التي األخرى القوى مع التوافق سياسة الى بريطانيا ولجأت العثمانية

 في تسوية الى وتوصلت م 1904 عام فرنسا مع الوفاق فعقد مصالحها يهدد عدو بأنها

 . روسيا مع م 1907 اب
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 مبارك الكويت حاكم وعدت البريطانية الحماية دائرة ضمن الكويت الزيارة وضعت

 مصلحة مع الكويت مصلحة واتفقت بتأييدها يحظى لبريطانيا قويا حليفا الصباح

 ميناء على والحصول الكويت الى برلين– بغداد سكة مد معارضة إعالنها في بريطانيا

 الى الوصول يحاولون وهم بريطانيا قبل من خطر في انفسهم االلمان وجد وهكذا فيها

 نحوا الزحف في المانية خطة المشروع ان ترى فكانت بريطانيا اما العربي الخليج

 مع االتفاق طريق عن العرب شط مدخل وسد الكويت على الحماية فأعالنها الشرق

 نهاية الكويت في الكاظمة جعل من وحرمتها المانيا طوقت المحمرة حاكم خزعل الشيخ

 ومارست الحديدي لمشروعها محطة يجعلها بالكويت أهمية المانيا اولت الحديدي الخط

 المشروع في ترى بريطانيا كانت عليها سيطرتها لغرض العثمانية الدولة على الضغط

 مع بريطانيا عالقة زعزعة ثم المتحدة الواليات في تجارتها لتهديد المانية وسيلة

 تحاول بريطانيا كانت العربي للخليج والغربية الجنوبية السواحل في العرب الزعماء

 إصرار ان كما ومشروعها المانيا ضد وروسيا فرنسا  حلفائها تجيه اإلمكان قدر

 االنفراد في بريطانيا هدف هو المقترح الخط من الجنوبي القسم على السيطرة بريطانيا

 امتحان برلين– بغداد الحديد سكة خط بريطانيا اعتبرت حلفائها عن وتخليها بالخط

 كانت لذلك المشروع في المانيا نية حول الشكوك دائمة بريطانيا كانت لقد لها عسير

 الجزء امتالك على بريطانيا أصرت لذلك حليفتها مع او معها االتفاق في مترددة

 على كاملة بريطانية سيطرة مع المشروع في الحصص وبتساوي الخط من الجنوبي

 بريطانيا هدف كان .البصرة الى الخط وصول من تخشى كانت ألنها المشروع إدارة

 بالمشروع المانيا انفراد دون الحيلولة هو برلين – بغداد حديد سكة في المشاركة من

 في رغبتهم اإلنكليز ايد لذلك بريطانيا نفوذ وتهديد العربي الخليج الى الوصول ثم ومن

 استعدادها بريطانيا ابدت البصرة في للخط الجنوبي بالقسم االنفراد الغاء المشاركة

 المسائل بحث الى إضافة فيها القائم والوضع الكويت في العثمانية السيادة حول للتباحث

 . فيه البريطاني والدور برلين – بغداد حديد سكة بمشروع المتعلقة

 فارس في وروسيا بريطانيا مصالح بين القائمة االختالف استغالل المانيا حاولت

 تشرين في بوتسدام في تفاقيه الى روسيا قيصر مع المانيا قيصر توصل حيث لصالحها

 فارس شمال في روسيا يد المانيا فأطلقت التعاون الدولتان أيدت حيث م 1910 الثاني

 فارس في التجاري النشاط او حديد سكة مشروع معارضة عن روسيا توقف مقابل

 م 1914عام معها واتفقت فرنسا الى لجات جانبها الى روسيا المانيا كسبت ان وبعد

 شراء مع حلب طريق عن اإلسكندرونة حديد سكة خط مد في فرنسا مساعدة على

 اما برلين حديد سكة مشروع في بفرنسا الخاصة والسندات األسهم لجميع المانيا

 تموز  29اتفاقية بموجب العثمانية الدولة مع مشاكلها تسوية الى تمكنت فقد بريطانيا

 المعقودة باالتفاقيات االعتراف مقابل الكويت على العثمانية بالسيادة واالعتراف 1913

 بريطانيا بين مباحثات جرت 1904،1900،1899 عام وبريطانيا الكويت حاكم بين

 حزيران 15 في الطرفين بين اتفاقية الى التوصل تم حيث م 1914 حزيران في وألمانيا
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 للتطور برلين –وبغداد حديد سكة بأهمية بموجبها بريطانيا اعترفت م 1914

 على المانيا موافقة مقابل انشائها امام عقبات اثارة بعدم ووعدت العالمي االقتصادي

 يكون وان البصرة نهايته وتكون الخط من الجنوبي الجزء على بريطانيا سيطرة

 في ميناء انشاء بعد المانيا تعهدت كما الشركة إدارة مجلس في عضوان لبريطانيا

 المالحة امام العرب شط بفتح بريطانيا وتعهدت بريطانيا موافقة دون العربي الخليج

  . الدولية

 

 

 

 

 

 

 العربي الخليج منطقة في األلماني التجاري النشاط

 

 السيما النهرية والمالحة الدولية التجارة مجال الى األلمانية البريطانية ةالمنافس امتدت

 في البريطانية البواخر العربي الخليج في األلمانية البواخر نافست فقد والفرات دجلة في

 للمشاركة األلماني وبالذات األجنبي الرأسمال تدفق بعد وخاصة التجاري الشحن مجال

 دجلة شركة رئيس طالب لذك البريطانية المصالح ومناقشة االتراك مع مشاريع في

 المال رأس تغلغل من مصالحها مجابه بضرورة الخارجية وزراء للمالحة والفرات

 شركات فتح إجازة على الحصول ثم ومن العراق الى عثماني غطاء تحت األلماني

 شركة امام المجال فسح وبضرورة العالمي الباب وبموافقة اجنبية بمشاركة عثمانية

 م 1869 عام وفي التجارية عملياتها في للتوسع االمتيازات بنفس للتمتع والفرات دجلة

 االحداث الستغالل األلمانية هامبورغ مدينة في ونكهاوس روبرت شركة تأسست

 عباس وبندر البصرة في فروعا لها فأقامت عملها نطاق اتسع ثم النجة ميناء في البحرية

 مع التجارية األلمانية الشركة نشاط ازاد العشرين القرن مطلع وفي والمحمرة والبحرين

 خالل من ملموس العربي الخليج في األلماني الوجود وتحول العربي الخليج موانئ

 في المانية تجارية وكالة م 1901 عام وفتحت األلمانية للشركات التجاري النشاط

 حدا   العربي الخليج ميناء في البريطانية األلمانية التجارية المنافسة وبلغت البحرين
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 هامبورغ شركة من توكيل على ونكهاوس شركة حصلت حينما م 1906 عام خطيرا  

 والموانئ المانيا بين البضائع نقل هدفة مالحي خط إلقامه للبواخر األلمانية أمريكا –

 التنافس فيتصاعد فأسهم األحمر البحر الى ثم العربي الخليج الى وصوال   االوربية

 أجور تخفيض الى المانيا وعمد البريطانية والشركات األلمانية الشركات بين التجاري

 تجارتها حجم وتضاعف البريطانية بالتجارة الضرر الحاق بقصد بواخرها على النقل

 البريطانية السفن بعد الثانية المرتبة تحتل األلمانية السفن أصبحت حتى

 

 

 

 

 محاولت المانيا للحصول على مصالح نفطية في الخليج العربي

االستراتيجية للوصول الى الخليج العربي تقوم على ربط عاصمتها  كانت خطة المانيا

برلين بالخليج العربي عبر سكة حديد برلين _بغداد وقد حصلت على حق التنقيب عن 

النفط على  جانبي السكة لذلك عملت بريطانيا على احباط هذا المشروع ومنعه من 

الحديد بل كانت لها تجارة  ولم يقتصر نشاطها على سكةالوصول الى الخليج العربي 

 وشركة نقل بحري تقوم برحالت الى موانئ الخليج العربي 

وبعد بروز الخط السوفيتي اضطرت بريطانيا الى تسوية خالفاتها مع المانيا ووقعت 

معها اتفاقا نفطيا حدد فيه حصة كل منهما في شركة النفط التركية لكن بعد خسارة 

 المانيا في الحرب العالمية االولى اعطيت حصتها في الشركة الى فرنسا 

وصلت المنسوجات األلمانية الى اذ 1931وبعد توقف نشاطها عاد من جديد عام 

األلمانية التي تم عن طريقها نقل المعدات الخاصة الساحل العماني ونشطت الشركة 

لشركة نفط البحرين وبعد فشل المانيا في اقامة مصالح في امارتي البحرين ودبي 

وحاولوا ان يجدوا لهم مركزا في السعودية فاقامت مع السعودية اتصاالت على اساس 

ال ضد االستعمار الصهيوني لفلسطين  واستخدمت المساعدات للوصول الى النض

السعودية والسيما العسكرية منها فقد وصلت ميناء جدة باخرة المانية تحمل شحنة 

اسلحة من معامل سكودا وفشلت بريطانيا في منع وصول االسلحة االلمانية الى 

ة االلمانية ولم يتراجع االلمان السعودية الن رجال الحكومة السعودية يفضلون االسلح

عن السعي لتثبيت مصالحهم في السعودية عن طريق كسب االعوان واالصدقاء منهم 

وقدم هتلر خالد بك الفرقني مستشار الملك عبد العزيز ال سعود وقد سافر الى المانيا 
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 بندقية 400ماليين مارك لشراء االسلحة االلمانية مع  6قرضا الى السعودية بمبلغ 

 هدية للملك عبد العزيز وحاولت المانيا بعد اكتشاف النفط في السعودية 

اهتمت المانيا بمنطقة الخليج العربي في بداية الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد 

التعزيز الذي ارسله قائد االركان االلمانية حتى وصل التعزيز الى هتلر وكان يتضمن 

لمنطقة الواقعة بين الخليج العربي والبحر من الضروري أللمانيا السيطرة على ا

المتوسط حيث لعبت الدعاية واالعالم والعهود والوعود دورا في تحقيق بعض 

واشترط ان تكون المنطقة الواقعة  1941، اجتمع مولونوف مع هتلر في النجاحات 

زء شمال بغداد حتى البحر المتوسط منطقة المانية اما جنوب العراق باتجاه ايران والج

الشرقي للسعودية مناطق نفوذ سوفيتية لالشراف على الخليج العربي وخليج عدن اال 

ان المانيا لم تعترض على ذلك على الرغم من انه يخالف خططها في الوصول الى 

النفط وكذلك قطع طرق المواصالت البريطانية الى الهند الن هدف هتلر كان هو ابعاد 

لعسكرية االلمانية على حدودهم من جهة ولكي توقع انظار السوفيت عن االستعدادات ا

 للسوفيت بين االتحاد السوفيتي وبريطانيا لكي تسيطر على تلك المناطق فهي خدعة

ومحاولة إلضعاف بريطانيا في الشرق االوسط وخاصة ان المانيا بدأت تحتاج الى 

 النفط بشكل كبير 
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