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 :الممخص
ستشرقوف دورا بارزا في تناوؿ الدراسات االستشراقية منذ ملعب الرحالة ال

بداية مراحميا االولى  مرورا بجمع المخطوطات االسالمية ، ونقميا الى 
الغرب ، والقياـ بحفظيا وَفْيَرستيا. وكاف المستشرقوف يجوبوف الديار 

بخس االثماف. كما قاـ أويشتروف المخطوطات االسالمية باالسالمية 
الشخصي الذي كاف يذىب نتاجو الى  بالتأليؼالرحالة المستشرقوف 

الحكومات االستعمارية، مع الدس والطعف في مؤلفاتيـ وتصديرىا الى 
الشرؽ.  اضافة الى تناوؿ ىؤالء الرحالة االوضاع السياسية واالقتصادية 

اف االسالمية. ويربط البعض بيف االستشراؽ واالستعمار واالجتماعية لمبمد
كاف يجري مسًحا ثقافًيا لبالد  فاألوؿحيث يعتبر االوؿ مقّدمة لمثاني، 

العرب والمسمميف، ويتقّدـ االستعمار عندما تكتمؿ الصورة عف البالد 
 الُمستعمرة.
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Abstract: 

Oriental travelers played a prominent role in dealing 

with oriental studies from its early stages through the 

collection of Islamic manuscripts, their transmission to 

the West, their preservation and indexing. The 

orientalists roamed the Islamic lands and bought Islamic 

manuscripts at the lowest prices. The orientalist travelers 

also carried out personal authorship, the products of 

which were going to the colonial governments, with the 

intrusion and discrediting of their books and their export 

to the East. In addition, these travelers dealt with the 

political, economic and social conditions of Islamic 

countries. Some link between Orientalism and 

colonialism, as the first is considered an introduction to 

the second. The first was conducting a cultural survey of 

Arab and Muslim countries, and colonialism advances 

when the picture of the colonized countries is complete. 
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 لمقدمةا
لتي سعت مف الشرسة ات اليجماف لكثير مف الالى اتو و أومنذ نش االسالـتعرض 

ت، المغاو  ،لوجوهاؼ ختالاني و المكاني و الزماؼ ختالالالرغـ مف اء عميو، وعمى القضا اليخال
، تاريخا وحضارة ىموالديف و ا اة ىذاداحدة، تمثمت  بمعانت و اية كالغاف ا الات اليجمافي تمؾ 

لعممية ادية، و اقتصالا اتيانامكالديف مستعينة با اء ليذالعداء احمؿ لو  اتقياعمى ع اورباخذت أف
ية االسالمف البمدار استعماليب اسالاف مف بيف تمؾ اجؿ ذلؾ، وكاليب شتى مف اسامستخدمًة 

بد مف وجود ف الاية كالغا، ولتحقيؽ ىذه اتيا، ونيب خير افياضعاو  السيطرة عميياولة اومح
ف اية، فكاالسالملعربية و اف البمدارية عمى استعمالاوربية الالدولة ائؿ تسيؿ مف سيطرة اوس

ني المعاتو يعطي كثير مف اؽ بحد ذاستشر الاف مفيوـ ئؿ؛ وذلؾ الالوساىـ تمؾ اؽ استشر الا
ؽ ىو استشر الاف القوؿ اف امكإلالشرؽ، وبافة شعوب اسة ثقاؽ ىو در استشر الاف القوؿ ا ويمكف

ت وقد التعريفالكثير مف اؽ باستشر الاف نعبر عف اف امكإلالشرؽ وبار اثإلتنقيب بالبحث و ا
لبحث اف اتحت عنو لتجسس ات الة بعمميالرحاـ كثير مف المرونة في تعريفو بقيامنحت ىذه 

 لعممي.اؼ استكشالالتنقيب و او 
لسيطرة افي  افياىداعت مف تحقيؽ استطارية استعمالالدوؿ اف الرغـ مف اوعمى 

 افياف ذلؾ لـ يكف كا الاية، االسالملعربية و الدوؿ العسكرية عمى ادية، و اقتصالاسية، و السيا
ت تمؾ السيطرة عمى مقدر اب اورباذ لـ تكتِؼ ا؛ االسالـء عمى القضافي  اورغبتي اـ طموحياما
خرى امت مرة ا، فقات شعوبيار ومعتقدافكالسيطرة عمى عقوؿ و الى اسعت  انماف و البمدا
ولوف المستشرقوف يتناخذ العممي البحث اء اؽ مف جديد، وتحت غطاستشر الانة باستعالاب
 الطعف بيذاىدة في اولت جانية حاي ويفسرونو مف وجية نظر غربية نصر االسالمريخ التا
 لمسمميف بدينيـ.العمؿ عمى تشكيؾ اريخ، بؿ و التا

خر في لآل ازممال احدىماف اقي يجد استشر الاري و استعمالاريخ التالمتتبع لسير اف ا
ـ امات العقبالة از الكبير في الدور ا اف ليالتي كات لرحالالة و الرحاعف  ت فضالالفتر اجميع 
، ايكمؿ بعضو بعض احداو  الرحمة فريقاؽ و استشر الار و استعمالار وبذلؾ مثؿَّ استعمالاطريؽ 

لتي سعت مف الصميبية الحروب ات لى حمالاتمتد  انياب الفريؽ لوجدنا الجذور ىذ اولو رجعن
لبحث ا اؿ ىذمف خال اولناء عميو، وقد حالقضاي و االسالملـ العاؿ حتالال اوربا اليخال

ي، االسالملشرؽ الى اوربية الات لرحالالوثيقة بيف اقة لعالالضوء عمى اف نسمط اضع المتو ا
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ركيزة  اتخذىالذي اؽ استشر الار و استعمت خدمًة لاللرحالالذي لعبتو ىذه الدور اىمية او 
وؿ الالمبحث افي  اولناحث تناثة مبلى ثالالبحث اتو، وقد قسـ ايالى غالوصوؿ اسية في اسا

لتبشير، ار و استعمالالة بالرحاقة ني عف عالالثالمبحث افي  اقية، وتكممناستشر الالرحمة افع ادو 
لة الرحالوثيقة بيف اقة لعالاف الة فيو وبيالرحاؽ ودور استشر الالث عف الثالمبحث اوخصص 

و المستشرقيف بداء غمب ىؤالاف او  اخرى، خصوصالمستشرقيف مف جية امف جية وبيف 
لذي المستشرقيف التركيز عمى اية ، وقد تـ االسالملعربية و اطؽ المنالة في ارىـ كرحامشو 

 لبحث . ا اؽ ىذالعشريف في نطاسع عشر و التالقرنيف افي  اجدو اتو 
لوجيِو  الصاوخ افعالبحث نا اه في ىذاقدمن اف يكوف مالى( انو وتعاهلل )سبحاؿ اسا

 لكريـ.ا
 ولال المبحث ا
 افعهاقية ودو استشر الالرحمة ا
 ؿ،ارتحالا: لرحمة تعنياف ا ايضا ؿيوق ؿ،انتقالا ؿ، ويعني:لترحالرحمة لغة : مف ا

 سـا لرحمةاف اؿ ا، ويق(ٔ)حدةالو ا لسفرةا لرحمةا وقيؿ ،وتريده فيو خذأت لذيا لوجوا لرحمةاو 
 . (ٕ)رتحؿاو  ففال ورحؿ ،ارحمتن دنت: ؿايقو  :لمسيراو  ؿارتحلال

لة عمى الرحاسـ اطمؽ اخر ، و الى اف اؿ مف مكارتحالاؿ و الترحا:  احصطالالرحمة ا
( اؿ، وقد ذكر الترحالذي ُيكثر الشخص ا  ِرْحَمةَ }لكريـ بقولو: اف القر الرحمة في اهلل )عزَّ وجؿَّ
ْيفِ اوَ  ءِ الشِّتَ ا ، االسالـلعرب قبؿ ا اف يقوـ بيالتي كالشييرة ارية التجات رة لمرحالاشا، (ٖ){لصَّ

ب اسبالابرز التي ُتعد ارة التجاليـ باشتغالترحؿ؛ بسبب او  ؿانتقلال حبيـ لعربا عف رؼوقد عُ 
 اخصوص االسالـؿ بعد ارتحالالعرب في ادت رغبة ازدار، وقد اسفالاؿ و ارتحلتي دفعتيـ لالا

دة رقعة الى زيادى ا اف مالبمدافي فتح كثير مف  انت سببالتي كاحقة لمتالات ار انتصالابعد 
 ع عمىطالالالتعرؼ و افع اؿ؛ بدارتحلعرب لالاخر دفع ا مالاع اف ىذاية، وكاالسالملدولة ا
 وحدود ليندا مف متدتا لتيا دلبالا تمؾ حوزتيـ، في افتحي بعد دخمت لتيالجديدة ا دلبالا
 فالسودا لىا الاشم لصغرىا اسياو  زالقوقا ومف ،اغرب نسالبر ا ؿاوجب انياسبا لىا اشرق لصيفا

لمسمميف في ىذه اوقد شجع ذلؾ جميع  فة،الثقاو  لديفا في تشترؾ ةحداو  دولة لتصبح ،اجنوب
 في تتمثؿ لتيا لدينيةا جةالحا نتاذ كالعرب فقط؛ امر عمى الالرحمة ولـ يقتصر الدولة عمى ا
 .(ٗ)ؾانذآلرحمة افع اىـ دو ابرز و امف  لحجا فريضةء ادا
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 اوؿ ىذالـ تز العانت جميع شعوب العرب وحدىـ؛ بؿ كاعمى  الرحمة حكر الـ تكف 
 افريقياو  اسيا ءارجا في فو وربيالا لةالرحاؼ اذ طالغرب؛ اُشغؼ بِو  الرحمة ممانت اط وكالنشا

 افعيانت لكؿ رحمة دو ابية بؿ كاوربية متشالات لرحالافع ا، ولـ تكف دو (٘)مختمفة زمنةا في
ؿ و مف خالا االسالـلضوء عمى اؿ تسميط ء مف خالاسو  -لديني افع الداف اصة عمى الخا

سية السيات اطالنشاعف  فع، فضالالدو ابرز تمؾ اف مف اك -نيةالنصر التبشير ونشر اوؿ امح
ف، ويعد البمدار و امصالالتنقؿ بيف السيولة  الي ار الرحمة ستاتخذت مف التي ارية، استعمالاو 

اتيـ؛ ؼ توجيختالالة عمى الرحالمشتركة بيف جميع افع الدو امف  -ري استعمالا –فع الدا اىذ
 .(ٙ)خرىأو بارية بطريقة استعمالالدوؿ الح امص فجميعيـ خدمة

ذ شممت العربية؛ اد لبالافي منطقة معينة مف  ات فمـ يكف محددلرحالاؽ تمؾ انط اما
د نت بالالة، كالعربية نقطة جذب لمرحالجزيرة انت اك اطؽ فكمالمنات كثير مف لرحالاتمؾ 

لة؛ وذلؾ بسبب وجود الرحاء ليؤال اكثر جذباف لـ تكف المستوى اخرى تمثؿ نفس الاـ ىي الشا
لذي يؤمف الوقت ابية ،  بنفس الكتالمنظومة اقدس في الالبقعة الذي يعد او  المقدس فييابيت 

لديني امؿ العاف وجود ات فكلرحالافع لتمؾ الدو المسمموف، وكذلؾ تنوعت الييود و ابقدسيتو 
عيسى بف مريـ لمسيح اة ارتبطت بحيالتي اكف امالارة اؿ زيت؛ مف خاللرحالافي تمؾ  اضحاو 

فع امف بيف دو  اماى افعاف دالذي كالحج اء اداعف  ـ(، فضاللصالاة و لصالا ا)عميو وعمى نبين
ح اربالاجرة وتحقيؽ المتالمتمثؿ بادي اقتصالافع اف لمداك الشرؽ، كمالى اوربية الالرحمة ا
جؿ تحديد الة مف الرحالى صفوؼ ار التجانضـ كثير مف الميمة، وقد امؿ العو احد الية الما
لرغبة في اخرى الافع الدو ا، ومف بيف اجؿ توفيرىائع وسمع مف المشرؽ مف بضاجو ايحت ام
لـ اعف مع اغريب المالمو بوصفو عاىدة معاع عميو ومشطالالالشرؽ و اء سحر ستجالا
لموجوديف ضمف حدود ارى النصاصؿ مع ارى لمتو النصاعف رغبة كثير مف  وربييف، فضالالا
 .(ٚ)ياالسالملشرؽ ا

لمدف اعمى  العربية؛ خصوصالجزيرة اية عمى شبو البداميـ منذ اىتماوربيوف الاركز 
لى ادفعيـ  الـ ممالعاء ارجالمسمميف في شتى اب استقطالدينية ومركز اجية الو التي مثمت ا

حة اص سالمنورة بشكؿ خالمدينة المكرمة و اـ ومدينتي مكة العربية بشكؿ عالجزيرة اجعؿ 
لمدينتيف وتسميط اتيف الى ىالوصوؿ اجؿ ات مف افالمساؽ اختر اوليف المختمفة، محاتيـ اطالنش

تيـ بشكؿ امر ات مغالذيف بداوربيوف الالة الرحابشكؿ دقيؽ، ولـ يكف  استيماودر  الضوء عمييما
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دي لميالادس عشر السالقرف العربية منذ الجزيرة الى الوصوؿ اجؿ امر مف الاية افردي في بد
لذيف البحرية الييف البرتغات لمنطقة؛ فقد سبقتيـ رحالات في ىذه لرحالابتمؾ  اوؿ مف بداىـ 

لدخوؿ ا اولو انيـ لـ يحا الالعربية، الجزيرة احؿ شبو الى سو الوصوؿ ا اليمف خال اعو استطا
وربي الافس التنا؛ كوف افيء فييالمر اىـ العثور عمى الجزيرة مكتفيف فقط بالى تمؾ التوغؿ او 

لذي يميد لكؿ ار استعمالالبحرية و الطرؽ ارية و التجالح المصاجؿ اف مف اك لوقتافي ذلؾ 
 .(ٛ)ذلؾ

ي في كثير االسالملشرؽ الييمنة عمى اعية لمسيطرة و السالغربية ات الحكوماوجدت 
جؿ ا، ومف اتياياميـ في تحقيؽ غاستخداوف معيـ و التعالى ا ادفعي ا، مايتيالة غالرحامف 

مؿ مع التعارعيف في ايجعميـ ب اداعدانفسيـ الة يعدوف الرحاف الميمة كاح في ىذه النجا
لمغة اح يتسمحوف بسال ام الباىـ غاتو، لذلؾ نر الذي سيطوفوف بيف طرقالجديد المجتمع ا
لة  )يوىف لودفيؾ الرحافعؿ  اعدىـ في رحمتيـ كماخرى تساعف عموـ  لعربية، فضالا

وىو مستشرؽ , نكميز جوف لويس  الا( ، ويسميو Johann Ludwig Burckhar)رت( ابوكي
،   (ٜ)ي االسالملديف اف وتفقو بالقر ا العربية وقر اف تعمـ اىػ  في لوز  ٜٜٔٔولد سنة  ,سويسري

ت في اضر اف ، وتمقى محالسوداه مصر و اتجاـ( مف لندف بٜٓٛٔـ )العارحمتو في  اوبد
ف يدرب نفسو ات كاسالدر اغ بيف ىذه الفر ات احة، وفي فتر الجر الطب، و التعديف، و اء، و الكيميا

لنوـ عمى الشمس، وكذلؾ ارة اـ، تحت حر اقدالاعمى  الطويمة مشيات لرحالاـ بالقياعمى 
لفنمندي المستشرؽ ا، وكذلؾ فعؿ (ٓٔ)لخضراع مف انو اـ عمى الطعاد في اعتمالارض، و الا

ند الائر امستشرؽ فنمندي ولد في جز  Georg August Wallin) لف( )اوغست و ا)جورج 
خريف ألمتالعرب ات الفروؽ بيف ليجاىـ اه اسماتينية لالافي  اتو كتباىـ مؤلفاو  اوتعمـ فيي

نية، المالالفرنسية، و انكميزية، و الات المغاذ درس اـ(، ٔٗٛٔـ )افي رحمتو ع (ٔٔ)لمتقدميف او 
 افيي لطب تعمـاؿ افي مج اعف دورة سريعة دخؿ فيي لروسية، فضالالعربية، و ارسية، و الفاو 

لتي اريس الى با اده فنمندمف بال افر بصفة طبيب، منطمقاجية ليسلعالالطبية و اؿ اعمالابعض 
َـّ ات بالعربية في مكتبات المخطوطالوقت ابعض  ادرس فيي لى ا انتقؿ منياريس، ث

 اىر ليبدالقالى انتقؿ ا اـ(، ومنيٖٗٛٔـ )اع التي وصمياسكندرية الالى ا القسطنطينة ومنيا
لدينية اليـ التعاع عمى طالالالكريـ، و اف القر اء مف اجز اع حفظ استطاذ الديني ار تعممو امشو 

لصعب ار مف الصوـ حتى صالتعود عمى اجؿ ابتدريب نفسو مف  اية، وبداالسالمنيف القو او 
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نو اتقاع لشدة استطالذي الولي(، الشيخ عبد اسـ )الديف في مصر وتسمى باؿ اتمييزه عف رج
ـ غيفورد اني )وليالبريطالة الرحاع استطا، و (ٕٔ)لحجاف يؤدي فريضة اتو اوتصرفلمسمـ اة احي
لزي العربية وىو يرتدي اف البمدالى الدخوؿ امف  (William Gifford Palgrave)لغريؼ( اب
بو اطمؽ عمى نفسو )سميـ اف و اسناشخصية طبيب  لعربية منتحالاليد التقا العربي، متبعا

 . (ٖٔ)بصورة سرية اسية مبشر السيانب ميمتو الى جاف يعمؿ العيس( وكامحمود 
لرحمة؛ وذلؾ بسبب ايتيـ مف الى تحقيؽ غا الة لـ يصمو الرحاء ف كثير مف ىؤالاعمى 

 سبر سيتزف(اولريؾ ياني  )المالالة الرحاتيـ، مثؿ لذي يتعرضوف لو في رحالالقتؿ او الموت ا
Ulrich Jasper) Seetzen) انت لحكومة، وكاُمرسؿ مف ِقبؿ  انيالما ف عميالالذي كا

لى العربية مف دمشؽ وحمب اد لبالايجوب  ا، فبدالقيصر في روسيالى ارير التقاؿ ارسميمتو ا
لـ، انو عاس بالناـ اييلمستشرؽ( إلاعمى نفسو ) اليمف، مطمقاز و الحجالى اردف، ثـ الاىرة و القا
ـ اليمف عالى اسوس فتـ قتمو وىو في طريقو انو جاشتبو بو بامره ُكشؼ و اف ا الا
 .(ٗٔ)ـ(ٓٔٛٔ)

 القتؿ، كمامف  ابنفسو خوف ار اتو فامتعتو ومذكر ا اركارد تاف بعضيـ ُيضرب ويطاوك
حقو ذ الاف، اليونالح ممؾ اف يعمؿ لصالذي كادولؼ فوف فيري( المستشرؽ )احصؿ مع 

 .(٘ٔ)الماوليس ع اسو امره عندىـ بوصفو جاح افتضال اعميو ضرب الو انياس و النا
 نيالثالمبحث ا

 لتبشيرار و استعمالالة بالرحاقة عال
ية افي بد المشرؽ وجدت نفسيالسيطرة عمى دوؿ اروبية الالدوؿ انت رغبة اك الم

لة الرحانت بكثير مف استعا انياف الدوؿ، لذاقع تمؾ اع عمى و طالالالتعرؼ و الى اجة امر بحالا
لدوؿ عمى تمؾ الحدود بيف ا اليـ وثبتو اء ترحاثنائط الخر ابرسـ  امو ار وقاقطالا ابو الذيف جا
لحكومة افعمت  اؿ، كمالمجا اوربية في ىذالات المحكوم امرجع ارو ائط، حتى صالخر ا
(  وىو Alois Musilلويس موسيؿ() المستشرؽ )الة و الرحانية حيف طمبت مف البريطا

مية اكتشؼ قصور بني الة وقد الرحاىير احد مشامعي و اذ جاستاوي و امستشرؽ نمس
ف الحكومتاف اـ(، حتى ٜٙٓٔـ )الحدود بيف مصر وفمسطيف عارسـ وتثبيت  (ٙٔ)وية الصحر ا
لى انية بدعوتو العثمالحكومة امت اق ابعد، كم الترسيـ فيما اعتمدت ىذانية العثمانية و البريطا
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سية مف اساء اجز اف يقوـ بمسح اجؿ اـ( مف ٜٓٔٔـ )اؽ معو عاتفالاوض و اسطنبوؿ لمتفا
 .(ٚٔ)ءهانشنية تخطط الالعثمالدولة انت الذي كاز الحجاخط سكة حديد 
لعربية عمى اطؽ المنار اسر الى الوصوؿ اجؿ الغربية مف ات الحكوماعممت 

حصؿ في تكميؼ  العرب، كمالشؾ مف ِقبؿ اتكوف مثيرة لمريبة و  د الات تكانة بشخصياستعالا
ي تنكر افي بيسك ٚٙٚٔني ولد سنة اسبالة اليبمش( وىو رح ادياني )دومينجو باسبالالة الرحا

يو شديدة مف ِقَبؿ اره بعناختيالذي تـ ا،  (ٛٔ)سييف العبانو سميؿ العربي ويدعي الزي افي 
لعربية، الجزيرة الى شبو اريس ولندف، ليقـو برحمتيف ارزيف في بالباص اشخالامجموعة مف 

ء انو جاءه بادعاؿ يتو مف خالالى غالوصوؿ اع استطا، وقد ارتو لمصر وسورياعف زي فضال
عده اس انية، وممالثالعممية في رحمتو احظة لمالاولى، وبحجة الالحج في رحمتو اسؾ اء منادإل

 العربية، ومتقنالمغة اف يجيد انو كاحتى  اجيد ىيالأت ف مؤىالانو كايتو اعمى تحقيؽ غ
سي( العباسـ )عمي بؾ ا، وقدـ نفسو بلعربية ات المصطمحات و اللدالاؿ كثير مف استعمال

لتكريـ ومنحوه اوة و الحفاىؿ مكة باطو احا، و ادىافر احد أش بمكة كانو مسمـ فعاب امدعي
ـ استخدالمطمقة في الحرية الموتى، اركة في غسؿ المشاز امتيا ادية منيات غير عاز امتيا
ـ التي قاتو مف رحالري استعمالاسي و السياليدؼ اف ا، عمى (ٜٔ)تاحظلمالات وتدويف الآلا

 . (ٕٓ)ابحت  المغرب، ليصبح توجيو عمميالى انتقؿ اف ابعد  ابعد خصوص اتبدلت فيم ابي
و افرنسية  انياقيؿ  -رية استعمالات الحكوماة أد بؿ ىيافر الامر عمى الاولـ يقتصر 

ت او شخصياغمبيـ موظفيف حكومييف اف الذيف كاء النساؿ و الرجاحشود مف  -نية اسبا
ريف او مستشانيـ ابية في بمدالنيالس المجافي  اعضو  اماف الكثير منيـ كاف اسية، بؿ اسي
ء و مستكشفيف، وقد لعب ىؤالالة المشرؽ بصفة رحاليـ نحو ارساوتـ  ارجية فييالخات ار الوز 
تيـ مف انامكاية، مسخريف عمميـ و االسالمد لبالالغربي في ار استعمالافي تمكيف  اميم ادور 

لغربي ىو بطبيعة ار استعمالاف لخضوع لو الار و استعمالالنفوس لقبوؿ اء و اجو الاة ئجؿ تييا
صـ العو الة مف مختمؼ الرحاء نطمؽ ىؤالا، و (ٕٔ)وربية الالدوؿ ا  اتبعتياسة توسعية اؿ سيالحا
مرة المغات ىي حب لرحالات تمؾ ار اويف وشعانت عناي وكاالسالملمشرؽ اه اتجاوربية بالا
حد منيـ ىدؼ ات ولكؿ و الحكومافيو موفديف مف ِقبؿ  انو الذي كالوقت اؼ، في استكشالاو 

 ايتعمؽ بي ائؿ ومالقباسة ارسؿ لدر ارض، ومنيـ مف الاسة طبيعة امحدد، فمنيـ مف ُكمؼ بدر 
رسؿ لمتقصي عف احي، ومنيـ مف النو امف جميع  اعياوضاسة اليد ودر ات وتقادامف ع
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سية، ومنيـ اض سياغر رسؿ الا، ومنيـ مف اينتشر فيي لتياطؽ المنالنفطية لمدوؿ و ات انامكالا
 .(ٕٕ)تاباضطر الالفتف ارة اثاجؿ ارسؿ مف امف 

نة كبيرة ابمك المستشرقيف مف خبرة حضو الة الرحاء يتمتع بِو بعض ىؤال الم اونظر 
في  اكبير  اسياوسي اعسكري ادور  اقة بينيـ، ولعبو لعالالفترة وقويت العرب في تمؾ اـ الحكالدى 

ت ار القر ايتدخموف في  بعضيـ  انو العربي، وكالوطف ا التي مرَّ بيالمختمفة اريخية التاحؿ المر ا
لمستشرؽ الة الرحافعؿ  العربية، كماف البمداه انيـ تجابمد التي تتخذىاسية السياقؼ المو او 

لقرف الة في اىـ رحابرز و الذي يعد ا(  St. John Bridger) Phillbyنت جوف فيمبي( ا)س
لحكومة انية ، حيث عينتو العثمالدولة احة از اىـ في لعب دور ميـ  في العشريف كونو قد سا
ف لو دور في اـ(، وكٜ٘ٔٔـ )اؽ عالعر اني في البريطامي السالممندوب  اعدانية مسالبريطا

لو يتـ ؽ، ومف خالالعر اسة حكومتو في اعترض عمى سيانو اؽ بؿ العر اده في سة بالاسي
مير عبد مؿ معيـ كترشيحو لالالتعاب انياف تقوـ بريطاجؿ اسبة مف المنات الشخصياترشيخ 

ف الذي يستحؽ الشخص انو الذي وصفو بالسعودية العربية المممكة اؿ سعود في العزيز ا
 .(ٖٕ)زالحجالعرب في ادة اجدر عمى قيالانو ؛ الانيامؿ معو بريطاتتع

برز اني في مصر مف البريطامي السارث( ممثؿ لممندوب اف )ديفيد جورج ىوجاوك
ع اقنافي  اميم اف يمعب دور اع استطاـ(، وقد ٜٙٔٔـ )الكبرى عالعربية المخططيف لمثورة ا
رض مع اف ييودي يتعاستيطافؽ عمى انية لف تو البريطالحكومة اف الشريؼ حسيف عمى ا
سية السياوغة المر اسموب امو استخداؿ ء ذلؾ بتصريح بمفور مف خالاج العرب كماؿ ستقالا
لخميج اني في منطقة البريطاسي السيالمقيـ اـ بو )لويس بمي( اق ا، وكذلؾ م(ٕٗ)مو ايياو 
ىـ بيف اد تفايجاجؿ اض مف الريالى  ا( رحؿ ٕ٘ٛٔـ( ولد سنة )٘ٙٛٔـ )العربي عا

 .(ٕ٘)خرىاز فيصؿ بف تركي مف جية الحجامف جية وبيف زعيـ  انيابريط
لتجسسي؛ افي عمميـ  اوميم اكبير  العبت دور  لة قدالشخصية لمرحاع اطمالاف اويبدو 

 احد كمالح دولتيف في وقت و التجسس لصات الة مف عمميالرحاـ بِو بعض اق اؿ ممف خال
ـ انية، فقالبريطالحكومة الح الذي لـ يكتِؼ بخدمة مصاني البريطالة الرحالغريؼ( افعؿ )ب

ت، المعموماليو مف اجوف ايحت اجؿ تقديـ كؿ مالفرنسييف  مف امع  اقاتفاوبصورة سرية بعقد 
جمة انية ميامكالفرنسية يتضمف المحكومة  مفصال اؿ رفع تقرير المجا اـ بِو في ىذاق اومم
َـّ توحيد  اسوري  .(ٕٙ)لفرنسيةادة السيالبمديف تحت اعف طريؽ مصر ومف ث



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)ٔٔٗٙ ) 
 

ر استعمنب خدمتيـ لالالى جإلمستشرقيف، فالة و الرحاـ اعف مي التبشير بعيدالـ يكف 
لتي يقـو اؿ اعمالانية عمى النصر الكنيسة اؿ اطمقو رجالتبشير تعبير افيو، و  اكبير  ادور  العبو 
َـّ النصر الشعوب غير اجؿ تنصير ارى منيـ مف النصا ابي ليدؼ يتحوؿ صوب ا اخذ ىذانية، ث
لمسممة الشعوب اج اخر ولة منيـ إلاتو في محاطالنش انالمسممة ميدالشعوب المسمميف؛ فجعؿ ا

يؤمف  ء جيؿ الانشاؿ عمميـ عمى كثر مف ذلؾ مف خالمر ألالاعف دينيـ، بؿ وصؿ 
لتبشير مستخدميف مف ات اـ بميمانفسيـ لمقيالمبشروف اجيـ منو ، وقد جند اخر او   االسالـب
 .(ٕٚ)ئؿالوسالطرؽ و اية شتى الغاجؿ تحقيؽ ىذه ا

في  اجيد فردي خصوصرة عف انت عبالمبشريف كاء ت ىؤالاياف بدالرغـ مف اوب
ت لترسميـ في الحكومانو يتـ تبنييـ مف قبؿ ا الاعية، ستطالالتي تعد رحمة اولى و الارحمتيـ 

وربية الات الحكومالتي تريد تمؾ اؼ اىدالاـ مختمفة وحسب اـ بميالقياجؿ اخرى مف ات رحال
جيفورد بمغريؼ( وىو ـ اؿ ىو )ويميالمجا الة في ىذالرحاقدـ ابرز و ا، ومف الييالوصوؿ امف 

نو ا الاليند اني في البريطالجيش انية، خدـ في النصر الى ا انتيائمة ييودية حولت ديامف ع
هلل بعث  لبني اء انبياعة يسوع ويسوع ىو نبي مف الى جمانضـ اف اىباؿ منو ليصبح ر استقا
لذي ا)وىو عمـ  ىوت لالاسة عمـ ابدر  المسيح وبداسـ عيسى و اف بالقر ائيؿ  وقد ذكر في اسر ا

ب الكتاء في اج البشر وذلؾ حسب ماتو مع مالاتو ومعاهلل وطبيعتو وصفايتحدث عف 
ؿ اعمالاف ليقـو بالى لبنانتقؿ اـ(، ثَـّ ٚ٘ٛٔـ )احتى ع اوربات امعافي ج لمقدس( ؛ا
لعرب، انية بيف المنصر  اعياد اف وسوريايتنقؿ بيف لبن الدينية وبداعتو الح جمالتبشيرية لصا

، ولـ (ٕٛ)اعميي صبح مسؤوالاف و الدينية في لبناعتو ارس تمثؿ جماسيسو لمدأعف ت فضال
ت اضر المحاء القاجؿ امف  اوربالى السفر اـ باؿ بؿ قالمجا الذي حققو في ىذاح النجايكتِؼ ب

لعمؿ عمى تحويؿ ايعرض فكرة  اوبد الى فرنسالشرؽ، فذىب التبشيرية في اؿ اعمالاعف 
لفكرة انية، وتَـّ عرض النصر الى العربية الجزيرة اؿ شبو المعروفة في شماطؽ غير المناف اسك

 ابرزىاب مف اسبالالترحيب؛ وذلؾ لمجموعة مف اشدَّ ا التي رحبت بيالفرنسية الحكومة اعمى 
لعربية سيسيؿ عمى الجزيرة اؿ شبو اني في شمالنصر الوجود اسي فالسيانب الجامف  اىميتيا

لى تمويؿ تمؾ الفرنسية الحكومة ادفع  الشرقية، مالعرب اد في بال اقدـ لي اد موطايجا افرنس
حد وقد اف و اسية في الح دينية وسياجؿ تحقيؽ مصاىرة مف القالى انطمقت التي الرحمة ا
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 امي( مدعيالشات اسـ )بركاس( وتسمى رفيقو باليابو محمود اسـ )سميـ اتسمى )بمغريؼ( ب
 .(ٜٕ)اف مف سورياطبيب انيماب اىمكال

بعد تثبيت  العربية خصوصاضي ار الاؿ وجودىـ في ستغالالمبشروف في ادى اوقد تم
 اف ويحدثوف فييالبمداصة بتمؾ الخات اسالسيايتدخموف في  ارو اف فصاوجودىـ فيي

سرة محمد ا)وىو مف  اشاعيؿ باسمالخديوي اجعؿ  احدث في مصر  م ات، كماباضطر الا
مر بغمؽ أي (ٖٓ)(  اشاسرة محمد عمي بالخديوي مف اطمؽ عميو لقب اوؿ مف اوىو  اشاعمي ب

ت في اباضطر الاسية ويثيروف السيايتدخموف في  انو انيـ كال ؛نت البروتستالمبشريف ارس امد
 انة بياستعتيـ لالالى قنصميالمجوء اب امو اء قف ىؤالا الالحكومة، اكؿ اد، ويزيدوف مف مشلبالا

لذي الدستور اـ بالتز الالمصرية بالحكومة الزمت افعت عنيـ و انيـ ودات بمدافتدخمت قنصمي
رض مع موجود اتتع لدينية الالحرية اف الرغـ مف الدينية، عمى الحرية اـ احتر اينص عمى 

 . (ٖٔ)دلبالالفتف في ات و اباضطر الارس تثير امد
 لتبشيري :العمل ام اقسا

 ـ، ىي: اقسالى عدة التبشيري العمؿ اينقسـ 
 تلندواارس، و المدات، و المستشفيايحدث في  ات: وىذاعالجمالتبشير بيف ا. والا

لى اج المسمـ ىو مف يحتاف او  اخصبة لمتبشير خصوص ارضات المستشفيانت الدينية، وكا
لتنصر عميو وىي ابعرض  اصؿ مبشر ليستغؿ وضعو ويبدالالذي ىو في الطبيب اخدمة 
لمغرب: يجب عمى التبشيرية في ات اليارسالاء اطباحد اسية، وفي ذلؾ يقوؿ اسالاميمتو 
نو مبشر قبؿ كؿ شيء، ثَـّ ىو طبيب احدة الحظة و  ابداينسى  الالتبشيرية الية ارسالاطبيب 
 .(ٕٖ)بعد ذلؾ

برة الى مثاج التي تحتالصعبة اـ المياحد: ويعد ذلؾ مف الو الفرد التبشير مع ا. انياث
لفرد اليو انس اقة حتى يالصدالود و ات انيامكار كؿ اظيالضيؼ، و اب بالترحاد باستعداوصبر و 

َـّ يقوـ  لمبشر الو استمالذي الشخص اف اء، لدرجة ايش امو كماستخدالمبشر باويثؽ بِو، مف ث
 .ار اختياو  انية طوعالنصر الى اينتقؿ 

ت، النشر الدينية، و الكتب اؿ توزيع مت: ويكوف مف خالالصالتبشيري العمؿ ا. الثاث
 .(ٖٖ) .الصور وغيرىاو 
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لى عقد مؤتمر ا التبشير دعو احركة  اءت بيالتي جائج النتالمبشروف ار اكب يأوحيف ر 
نجيؿ( بيف الالة نشر )انية لمتفكير في مسالبروتستالتبشيرية ات اليارسالاتبشيري لجميع 

لمبشريف تولى تحرير القس )زويمر( وىو رئيس المؤتمر ا اوؿ مف دعى ليذاف المسمميف وكا
ليند، وعقد المؤتمر في ا اف ىذاـ( وكٜٙٓٔوسط سنة )الالشرؽ افي  (ٖٗ) االسالـلـ امجمة ع

ة ممثميف عف جميع امر او  ( رجالٕٙخر لممبشريف في مصر ضـ )السنة مؤتمر افي نفس 
مريكية، وفرنسية، وىولندية، ات اليارساية مف االسالمف البمدالموجودة في ات اليارسالا
 .(ٖ٘)انكميزية، وغيرىاو 

 لثالثالمبحث ا
 لة فيهالرحاق ودور استشر الا

ىو  ايًة ماف نعرؼ بدا ابد لنلمستشرقيف الاطة بالمناـ المياف نتعرؼ عمى اقبؿ 
 اومني اتقو تنفيذىاؽ عمى عاستشر الاخذ التي اـ الميالى اؿ ذلؾ ؽ لنتوصؿ مف خالاستشر الا
 ىيـ وىي:اث مفؽ بثالاستشر الار، ويمكف تحديد استعمالا

حد فروع اويطمؽ عمى كؿ مف يتخصص في  ديمي:اكال المعنى اول: ال المفهوم ا
ب ادآلارس الكممة عمى داطمقت ىذه افقد  او مف بعيد، لذالشرؽ مف قريب المتصمة بالمعرفة ا
نت كثير ا، ولقد ك(ٖٙ)لشرقيةالدوؿ احدى اريخ المتخصص في تاو الشرقية ات المغاو الشرقية ا

فية الجغر العممية و ات افاستكشالالكبير في اثر الا اف لياخرى كات لرحال احات مفتلرحالامف 
نت التي كاـ(، ٖٙٚٔـ )امس عالخارؾ فردريؾ الدنماممؾ  ارسميالتي العممية الرحمة امثؿ 

 .(ٖٚ)ياالسالملشرؽ الى التوجو اوربييف بلمنظـ لالالعممي اد ارتيب لالالبالذي فتح اح المفتا
لمتفكير يرتكز  اسموباؽ استشر الار اعتباوىو  لعرقي:المفهوم اني: وهو الثالمفهوم ا

لمفيـو ا ادى ىذا، وقد (ٖٛ)لغربالشرؽ و العرقي بيف اريخي و التالعقمي و افي و الثقالتمييز اعمى 
لحكـ اؿ ادييف، ورجاقتصالاسييف بؿ وحتى السياسفة و لفالاب و الكتالعرقي بعدد كبير مف ا
مة اقؽ إلنطالالغرب، كنقطة الشرؽ و التمييز بيف افكرة  اف يتقبمو الى ار استعمالاـ ايارة ادالاو 

رىـ افكادي لمشرؽ، و اقتصالالنمو المختمفة عف اتيـ اساعية، ودر اجتمالاتيـ اباتيـ وكتانظري
 .(ٜٖ)ائرىالشرقية ومصالشعوب اصة الخا

جؿ الشرؽ مف المستخدـ لفيـ اسموب الاوىو  ري:استعمالث: مطمب الثالمفهوم ا
لذي فضح المفيوـ ىو ا التحكـ فيو، وىذاتنظيمو وتوجييو و دة اعاولة السيطرة عميو، ومحا
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مة انة ىاؽ مكاستشر الاحتؿ اجؿ ذلؾ ار ومف استعمة ووسيمة لالاداصبح اؽ؛ حيث استشر الا
ىـ الية، وقد سستغالالالغرب ار وميوؿ استعمالالمعرفة لدى العمـ و ات الابيف مختمؼ مج

ع، وعميو تقع الصر افي حمبة  االسالـزج لشرؽ و الغرب و اع بيف الصر ابشكؿ جدي في توسيع 
 .(ٓٗ)اوربالى ا امشوى االسالـلغرب، وتقديـ الشرؽ و ات بيف اقلعالامسؤولية توتر 
جؿ تحقيؽ اليب مف اسالاذ مجموعة مف اتخاية عمى البدالمستشرقوف منذ اعمؿ 

خمؼ صدىـ اء مقاخفالرغـ مف رغبتيـ في اية، وعمى االسالملعربية و الدوؿ اربيـ في ام
ف ا الالمعرفة، ات و افالثقادؿ اح وتبانفتالالى ا امر تدعو الاىر اويف مختمفة ىي في ظاعن
 اضحة فيمارد و ايمتمكونو مف مو  الشعوب ومالسيطرة عمى الرغبة في ارية و استعمالالنزعة ا

 ليب:اسالايقوموف، ومف تمؾ 
 اتمكنو  اذالفخ حتى اس في الناع ايقاجؿ اىو حسف؛ مف  اء كؿ مالتخفي ور ا. والا

ئده، افي عق االسالـجؿ ىدـ ا، مف ا، ونفسيا، ومعنوياسرى فكرياعمييـ وجعموىـ  امنيـ ضيقو 
ت جدلية الطات، مف مغالشبياء القالحؽ و التشكيؾ باؿ قو، مف خالخالاتو، ونظمو، و اداوعب

 طؿ. البالحؽ بالتزييؼ، وتمبيس اذيب و اكالاتعتمد عمى 
فريف ات متناشتالعمؿ عمى جعميـ ارض و الافي  انو اك اينمالمسمميف ا. تجزئة انياث

و مصمحة اريخية، او تاصر دينية، او اتربطيـ  تؤلؼ بيف قموبيـ مودة وال طعيف الامتق
لقومية، ا اتياء نعر احياىمي، و الجا اريخياوت اثيالقديمة وتر ات القومياء احياؿ مشتركة، مف خال

 لعرقية.ا اوعصبيتي
لكذب ائؿ امة بكؿ وسيمة مف وسالاريخ ىذه اية وتاالسالممة الا. تشويو صورة الثاث

لشعور الي بالحامة الالمسمميف وجيؿ اد احفاجؿ حقف ائؽ، مف التزوير لمحقاء، و افتر الاو 
 .االسالـء اعدالمستعمريف و اة طيعة بيد ادالتخمؼ لجعمو النقص و اب

لمدني اري و الحضالتقدـ اية، بربط كؿ صورة مف صور االسالملشعوب اع ا. خدابعار 
لمدني اري و الحضالتخمؼ المسمميف، وبربط كؿ صورة مف صور اوتجزئة  االسالـبخطة ىدـ 

 .(ٔٗ)لمسمميفاء اعمم التي يحمميارؼ المعاىيـ و المفا، وباالسالـؾ باستمسالاب
لى الوصوؿ اجؿ اجة مف اصؿ بحالالتي ىي بارية استعمالالدوؿ اعد ذلؾ اوقد س

 :الى تخطي مرحمتيف ميمتيف وىمارية استعمالا افياىداتحقيؽ 
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لى اجة كبيرة ابح اليلمستعمروف خالاف التي كاد اعدالاولى: وىي مرحمة الالمرحمة ا
ط ضعفو، امف قوتو، نقافيتو، مكاي مثؿ جغر االسالملـ العات عف المعمومالمزيد مف امعرفة 

؛ اليحتالالى المستعمروف التي يسعى اف البمدات عف المعمومالى غير ذلؾ مف اتو اشعوبو، لغ
رية، استعمالانية و العدو اضو اغر اتحقيؽ  اليلتي يمكف مف خالاجحة النالخطط اـ احكاجؿ امف 

لمستشرؽ اـ بو اق اؿ ذلؾ مار، ومثاستعمبة دليؿ طريؽ لالاؽ ليكوف بمثاستشر الاوقد برز دور 
لعربية المغة انكب عمى تعمـ او  اش بيالى مصر وعاقدـ نكميزي ارد ليف( وىو مستشرؽ ادو ا)

لمصرييف حتى لقبو اش عيشة اىرة وعالقاعية في اجتمالاة الحياسة ابدر  ا، وبدالغًة وحديث
ت اداؽ وعخالابو )اف كتاـ( وقد كٖ٘ٛٔ-ٕ٘ٛٔـ )افندي وذلؾ عاءه منصور اصدقا
لتعرؼ عمى اجؿ اؿ مف حتالالاو لغزو اد ار اكؿ مف  اف بياستعارطة اصرة( كخالمعالمصرييف ا
 . (ٕٗ)اد قبؿ غزوىلبالا

ج احتاية، فقد االسالمد لبالالفعمي عمى اء ستيالالانية: وىي مرحمة الثالمرحمة ا
د لبالالحو في اية نفوذه ومصارية، وحماستعمالاستو امو وتبرير سياقدالى تثبيت ار استعمالا

ط ا، ومعرفة نقالمسمميف وشميالقوة لدى اعث اسة بو اؿ در مف خال الاتي ذلؾ اي ية والاالسالم
سة مستفيضة عف اـ بدر القياتقو اخذ عمى عأؽ لياستشر الايبرز دور  ا، وىناليستغاللضعؼ الا
عدة اعمى مس الذيف حرصو ار استعمالاب اربسبة إلالمنائح النصاية وتقديـ االسالمف البمدا
 (ٖٗ)قيةاستشر الالحركة ار قد تبنى استعمالاميـ وبذلؾ يكوف امات العقبالمستشرقيف وتذليؿ ا
مف  اقنطالا اكبر مف بينيالالحصة ا االسالـسة اف در اف لميداوك ادينيالتي  تنوعت ميا

لنفوس اية، وتييئة االسالملعربية و اد لبالالغربي في ار استعمالانزعتيف رئيسيتيف وىي تمكيف 
ية االسالملقيـ اؼ اضعاؿ فيو مف خال الرضاوربي و الالنفوذ اد لقبوؿ لبالاف ىذه ابيف سك
لنيؿ منو او  االسالـسة اىتمت بدر التي الصميبية الروح افع الغربية، وبدالمسيحية القيـ اوتمجيد 

 .(ٗٗ)لعمميالبحث امتخفية بثوب 
 Richard Francis)) ( ريتشرد فرنسس بورتفني )البريطالة الرحا اويجسد لن

Burton ( لده )جوزيؼ نيترفيؿ اف و اير( وكافي )ىرتفورد شلة ولد انكميزي رحامستشرؽ
وتعمـ ريتشرد   يرلندةافي  ادورد بورتف( قسيساني، وجده )البريطالجيش افي  ابطابورتف( ض

رية استعمالاوربية الات الحكوماقة بينيـ وبيف لعالامدى (٘ٗ)(  كسفورداىوت في لالادئ امب
عد تمؾ ات قيمة تساتقديـ معمومؿ مف خال اتيـ عمييالة يعرضوف خدمالرحاف التي كا
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فية الجغر الجمعية اتي عمى اؿ: )عرضت خدمارية، فقاستعمالا اعياطمات في تحقيؽ الحكوما
في  التي لحقت بيالوصمة الحديثة الكشوؼ ازيؿ عف اف اجؿ اـ مف ٕ٘ٛٔبمندف في خريؼ 

طؽ المناب اؿ نشير ليانز  ، الائطنافي خر  ات عنيامعموم ء الاسعة بيضات و احاوجود مس
 .(ٙٗ)لعرب(الوسطى مف شبو جزيرة الشرقية و ا

لمستشرقوف في خدمة الة الرحالذي لعبو الميـ الكبير و الدور الرغـ مف اوعمى 
ر مف التي صالتجسسية ارية و استعمالاوفع الدات ات ذلرحالاؿ تمؾ ر مف خالاستعمالا
ثرية الات افاكتشالافي  اميم ات دور لرحالاف لتمؾ الوقت كانو وبنفس ا الا، اءىاحصالصعب ا
لسويسري الة الرحا اـ بيالتي قات ىي لرحالامة ومف تمؾ العربي بصورة عالوطف الميمة في ا

لية الشمالمنطقة الموجود في ار اثالاكتشؼ كثير مف اـ( حيث ٗٔٛٔـ )اردت عالودفيج بركخ
صمة مممكة اء عالبتر التعرؼ عمى مدينة ا اىميالصخرية التي تعرؼ بالعربية و المجزيرة 

 االسالـؽ اعتنالى المنطقة القدر فقد دفعو حبو ليذه ا الة بيذالرحا اط، ولـ يكتؼ ىذانبالا
لسفر في منتصؼ اف اذ كا، (ٚٗ)ىيـابر الشيخ اطمؽ عمى نفسو الشريعة و التفقو باوحرص عمى 

فية الجغر ات اعستطالالانت افروف، وكايس لذيف الافروف و الذيف يسامف عشر متعة الثالقرف ا
، بؿ لـ يكف مف ائي الفضالفضوؿ اؾ شبيية بانذآ لعثور عمى مف يموؿ رحمة الصعب اليـو
 .(ٛٗ)لتخطيطافية حسنة استكشا

 سيسام جو الة ارح
لعربي في المشرؽ اؿ عممية تجزئة اكتمالعشريف حتى القرف ات اياشيدت بد

ت ار استخبالالح اء يعمموف لصاؿ ونسارج اليابطارية استخبالقرف ىجمة ا ات ىذاعشريني
ع اوضالاة اولة لتييانية؛ في محالعثمالدولة اطؽ نفوذ الفرنسية، بمنانية، و البريطانية، و المالا

وؿ اتيـ فمنيـ مف يز احكوم اىالتي تر اجة الحاء حسب ط بيؤالاـ تنالميانت تمؾ اوك افتيلخال
ـ المياز تمؾ انجاجؿ اخرى مف الى اطو ضمف منطقو معينة ومنيـ مف يتنقؿ مف منطقة انش
 .(ٜٗ)ريةاستخبالا

يستخفوف  انو الذيف كالغربييف الة الرحالضوء عمى نموذجيف مف اف نسمط اوؿ اوسنح
لمختمفة، اتيـ الييـ مف حكومالموكمة اؼ اىدالاجؿ تحقيؽ اؼ مف استكشالالة و الرحاف ابعنو 

تيـ اياف غلمصطمح عنيـ ، الا انيـ يبعدوف ىذاؼ فاستخفالانقوؿ مصطمح  اوعندم
سية، السياة الحيارز في اء دور بف ليؤالالمصطمح  وقد كا ارض مع ىذارية  تتعاستعمالا
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مف تغيير مجرى  اعو استطانيـ العربية، بؿ اف البمدادية في اقتصالالعسكرية، و اعية، و اجتمالاو 
ف ذلؾ مف اء كارية سو استعمالا وربيةالات اعدة لمحكوماقدموه مف مس اؿ مريخ مف خالالتا

ت الحكومالذي دفع كثير مف امر الات، الحكومالتمؾ  التي يتـ تقديميات المعموماؿ خال
ؼ عمى اشر الا اتقياخذت عمى عالتي اقية استشر الاتب المكاسيس مجموعة مف ألى تاوربية الا

 ذاىرة القالعربي في المكتب ات مثؿ ابر المخاط امجموعة مف ضب اف يديرىالة كالرحاء ىؤال
لمكتب المنطقة، كذلؾ التخريبي في اسي و السياسوسي و الجاط امركز لمنشلى المكتب اتحوؿ 

سوسية لمحكومة الجالح المصارة ادإل اصبح كذلؾ مركز الذي البصرة و اسيسو في ألذي تـ تا
 ء:، ومف ىؤال(ٓ٘)لمنطقةانية في البريطا

 نسالور 
َـّ  ايرلنداـ(،  في ٛٛٛٔنس سنة )ارد لور ادو اس اولد توم طعة الى مقاسرتو انتقمت اث

نو في اقر اف يتميز عمى اع استطار و اثالاكسفورد في تخصص عمـ امعة التحؽ بجاويمز، 
ر اثالالـ اجعمو يكوف ضمف رحمة ع ا، م(ٔ٘)لحواثرية لصالات افاكتشالاتسجيؿ كثير مف 

لعربية في اضي ار الانس الشرؽ، فوصؿ لور الى ارث( ار )ىوجاثالالـ افية لعاستكشالالرحمة ا
ء انتيالاـ، وبعد الشالى انتقؿ ا اـ( عمى ظير سفينة رست في بور سعيد ومنيٜٜٓٔ)ـ العا

 الرحمة لـ يكف كماف ىذه اولكف عنو  لشرؽالى اخرى اتي مرة ألي اوربالى اد الرحمة عامف ىذِه 
لتي العرب اعر اعب مشاد اسياسي اناف عنو اؼ بؿ كاستشكالالتنقيب و ابؽ وىو السانت في اك

لعرب ضد اعدة اف مسالمرة تحت عنو اء ىذه ابقة فقد جالساؿ رحمتو خال اعمييطمع ا اربم
لتي الميمة اف ا الا، (ٕ٘)ؾاتر الالحرب ضد اء في الحمفاعدة اف مسامر كالاف ا الاؾ اتر الا
ف اوك امتخفي اف يتوغؿ فيياء بعد ائط عف شبو جزيرة سينالخر انس ىي وضع الى لور اوكمت ا

 الدقيقة لممنطقة ورفعو ائط الخر امف وضع  اعاستطائد )نيوكومب( وقد القالرحمة امعو في ىذه 
ب الذي طبع عمى شكؿ كتانية البريطالحكومة الى اري زف( اف )صحالذي حمؿ عنو اتقريرىـ 

نية مف البريطالحكومة اعدة لمجيش و المسانس في تقديـ استمر لور ا، و (ٖ٘)كسفوردامعة افي ج
نية في البريطات القو اسة ابعة لرئالتائط الخر ائرة افي دئط حتى تـ تعيينو الخر اؿ وضع خال

لمنطقة مف الموجودة في اتيجية استر الاكف امالاف قد تعرؼ عمى جميع اوسط، وكالالشرؽ ا
تـ نقمو   تيار استخبالاطو اليومية، وبسبب  نشاتو اىدالمنطقة وتسجيؿ مشالو في اؿ تجو خال
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قعة الو اطؽ المناينحصر في  اف عمميالتي كالسرية ات ابر المخائرة الى دائط الخر ائرة امف د
 .(ٗ٘)نيةالعثمالدولة اتحت سيطرة 

لدولة العرب ضد ا اـ بيالتي قالكبرى العربية الثورة افي  اكبير  انس دور العب لور 
ؿ خبرتو في ع مف خالاستطانية، وقد البريطالمممكة الى معسكر اميـ انضمانية معمنيف العثما
تمة العرب ويتزعميـ في مقاف يستميؿ اسوسية الجالعربية، وخبرتو العرب، ولغتو امؿ مع التعا
يتو بطرؽ الدر  افيي اجحاف نالتي كات ابالعصاطريقة حرب  المنطقة متخذانية في العثمات القو ا
ءه في بعض التمرد عمى رؤسات في انيامكالاستخدـ ىذه انو ا، حتى اطقياء ومنالصحر ا
 .(٘٘)فاحيالا

جؿ انية لـ يكف مف العثمالدولة العرب في ثورتيـ ضد انب الى جانس الور ف وقوؼ ا
لعرب اؿ توظيؼ نس مف خالاعممو لور  اف مدعى؛ الا اؿ كمستقالالا الو الين اتخميصيـ مني

ولى لمحرب الاـ ايالالمنطقة ومنذ انية في البريطالح اف خدمة لممصاف كالعنو ا اتحت ىذ
لمنطقة الفرنسية في الح المصالوقوؼ بوجو التصدي و اؿ ـ(، مف خالٜٗٔٔـ )المية عالعا

ليجوـ عمى اب اف يقومو الشريؼ  حسيف( باتو مع شريؼ مكة )سالاؿ مر لعرب مف خالا امقنع
لى دمشؽ بكؿ سيولة انية البريطات القو اف ذلؾ يضمف وصوؿ ؛ الالسيطرة عمييادمشؽ و 

 .(ٙ٘)الييالفرنسية ات القو اقبؿ وصوؿ  اليحتالاو 
 ارتيماف

ف اسمى نفسو، ك المصري( كماج )يونس الحاو ا ارتيمالة لودوفيكو دي فالرحاوىو 
لعربي، الخميج العربية، و اف البمدار كثير مف اؿ، ز البرتغالح اصؿ ويعمؿ لصالالي ايطا ارتيماف

د ف يقدـ نفسو في كؿ مرة بشكؿ مختمؼ فقدـ نفسو في بالا، كاندونيسياليند، و ارس، و اد فوبال
ليند افي  امالمصري(، الممموؾ ارس )يونس اد فلمصري( وفي بالانو )يونس از عمى الحجا

ؿ قدرتو في تغيير رسي(، ومف خالالفاسـ )يونس اذ قدـ نفسو بامر مختمؼ؛ الاف افك
ف اع استطانو الدرجة  التجسس عميياي و االسالمت المجتمعاف يتغمغؿ في اع استطاشخصيتو 

ؿ ع مف خالاستطا  ا، كم(ٚ٘)سرةا( ٓٓٓٙنيـ )اىـ باحصاسر في مكة، وقد الايحصي عدد 
نية، وقدـ العثمالعسكرية لمدولة ات اداستعدالات، ورصد المعسكر انئ، و المو التجوؿ في اذلؾ 

 .(ٛ٘)ليندالي في البرتغالممؾ ائب ات لنالمعموماكؿ تمؾ 
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 ليون روش
ف لـ ا الالحقوؽ اف يدخؿ معيد اع استطاـ(، و ٜٓٛٔـ )اع اولد ليوف روش في فرنس

ت المقو  اعسكري ابوه ممحقاف اؿ حرة، كاعمارية و ات تجاطاوؿ نشايز  استو فيو، وبدادر  ؿيكم
جعمو  امم اعي فييالزر اط النشارس اف يماك اكم ،ئرالجز اؿ حتالافي ركت التي شالفرنسية ا

ئر سنة الجز الى الده فقدـ اعدتو، وقد لبى دعوة و اجؿ مسامف  ابنو ليوف مف فرنسايستدعي 
يختمط  العربية وبداف يتعمـ او  ،لجديدةالبيئة امع  قمـألتامف ليوف ع استطاقد و  ،ـ(ٕٖٛٔ)
ت لى رحالالفرنسييف اط الضباف يخرج مع مجموعة مف الوقت كانو وبنفس ا الا، لياىألاب
لة الخياف الفرسافي فرقة  ازملده تـ تعيينو مالات و اقت وعاللرحالاؿ تمؾ ومف خال ،لصيدا
ف اع استطا لعربيةالمغة انو اتقاسبب ، وب(ٜ٘)لوالفرنسييف في تجو ات الالجنر احد افؽ التي تر ا

)خديجة(  اسمياتيـ و احدة مف فتيالذيف وقع بحب و اي لاىالالفرنسي و الجيش ايكوف حمقة بيف 
عية اطعة زر التي تممؾ مقاء النساحدى اؿ مف خال ائرية مسممة تعرؼ عميياة جز اوىي فت

عة في تعمـ الوقت تولدت لدى ليوف روش قناومنذ ذلؾ لده، او  التي يممكياطعة المقانب ابج
صؿ مع عشيقتو مف جية التو ا؛ ليسيؿ عميو اف عميياك افضؿ ممالعربية بصورة المغة ا

كبر مف ذلؾ مف اف امر كالاف ابؿ ، (ٓٙ)خرىالده مف جية اؿ مزرعة و اصؿ مع عماولمتو 
در القامير عبد الالفرنسييف و ارت بيف التي دات اوضالمفاركة ليوف روش في اؿ مشخال

لتي نصت عمى اـ( و ٖٚٛٔ)سنة  افتاىدة تاتوقيع مع التي نتج عنيائري بصفة مترجـ و الجز ا
 ، فضال(ٔٙ)حميةالسالمنطقة ا ائرية عدالجز اضي ار الائري عمى الجز ادر القامير عبد الاسيطرة 

 التي تسيطر عميياضي ار الالعيش ضمف او ؿ انتقالالمسمميف بائرييف الحرية لمجز اء اعطاعف 
 التي يسيطر عميياضي ار الالعيش ضمف اؿ و انتقالالحؽ لمفرنسييف في اعطت اوكذلؾ  افرنس

لى اؿ انتقالالرغبة في اتولدت لدى ليوف روش  ا، ومف ىن(ٕٙ)ئريالجز ادر القامير بعد الا
بعد  االسالـليـ ايعممو تع لى مفارسمو الذي رحب بِو و ائري الجز ادر القامير عبد الامعسكر 

صبح ليوف روش مف ائرية مسممة، وبذلؾ اة جز امير بتزويجو مف فتالاـ امو بؿ قسالاعمف اف ا
لتي اتو وحروبو زمو في جميع تنقالص وقد الالخاتبو ائري وكالجز ادر القامير عبد لمقربيف لالا

 .(ٖٙ)خميةالدالفتف اء عمى القضاجؿ امف  اضياخ
نة بِو، استعالاـ باعجب بشخصية ليوف روش وقائري الجز ادر القامير عبد الاف ايبدو 

مير مف لدستوري لالاؽ الميثاىـ في جمب الو، وقد سوربية مف خالالالشؤوف اف يطمع عمى اوك
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سية السياف يوظؼ ذلؾ في حربو اجؿ اسي ومف السياـ النظالو فيـ وؿ مف خالالذي حا افرنس
ئري يشترؾ في كثير مف الجز ادر القامير عبد الاعف دوره في جعؿ  لفرنسييف، فضالاضد 

 .(ٗٙ)ئدالجر ا
ء اجؿ لقامف  ارسمت وفدادر القامير عبد الايرتب لو  ام اف تعرؼ فرنساجؿ اومف 

لعسكرية ومدى اتو اعو وتجييز اوضاعمى  اع ِسر طالالائري، و الجز ادر القامير عبد الا
ء" اسي، فيو مؤلؼ مف "عمماعسكري وغير سي لوفد غيرا اىر ىذاف ظاده، وكاستعدا

ف الوفد كا اف ىذالى اقع يشير الو اف ا الانوف، القالفف و الطب و ات مدنية ميتمة باوشخصي
 امؤلؼ ىذ-سيس مثؿ بيربروجير الجو اتية( و ار استخبالا تالشخصيامؤلؼ مف مجموعة مف )

ف الفعؿ فا، وب(٘ٙ)ولىالالدرجة امف  ا، ومستشرقاسوسا، وجالما، وعاسياف سيالذي كاو  -بالكتا
ف الوفد عمى ا اـ ىذاقدافت لمنظر ىو لالاف ا الادر، القامير عبد الاء بالمقاع استطالوفد ا

لده اف و ابحجة  الى فرنسالعودة معيـ اح لميوف روش بالسمادر بالقامير عبد الايطمب مف 
لييـ؛ اع ليوف روش ارجامير رفض طمبيـ في الاف ا الاقو، الة صحية سيئة بعد فر ايعيش بح
ف في تسميـ ادر القامير عبد الاى اسـ )عمر(، وقد ر اسمـ وُختف وسمي با ابعد م اخصوص

 .(ٙٙ)لى(انو وتعانة هلل )سبحانية خيالعودة لمنصر او دعوتو لمتخمي عندي دينو و ارجؿ مسمـ 
د الذي ز ادر القامير عبد الالتزكية لو عند ابة ابمث اع ليوف لفرنسارجاف طمب القد ك

بنفس تمؾ  االسالـء برغبة منو ودخؿ في انو جاء معو و البقاب اغباف وجده ر اتمسكو بِو؛ بعد 
 ارز اب اـ ليوف ليمعب دور امالطريؽ الة الرحالمزيفة مف المجموعة الرغبة، وبذلؾ ميدت ىذه ا

ف اسوسية بكؿ سيولة دوف الجالو اعمإـ بالقياه حرية اعطا امير، ممالايقوـ بِو  افي كؿ م
مو انب ميالى جاخرى اـ ابِو، فتـ تكميفو بمي امشتبي اف يكوف شخصاو اقبة المر ايكوف تحت 

د الجيالمسمميف في اثير عمى عزيمة ألتادر و القامير عبد الاؼ قوة اضعاسوسية، كميمة الجا
 .(ٚٙ)لفرنسييفاضد 

لى مفترؽ ا فقد وصال طويالدر وليوف روش القامير عبد الاقة بيف لعالالـ تدـ 
لفرنسييف وطمب ات احدى مقر اليجـو عمى اف يقـو بادر القامير عبد الاد ار اف الطرؽ؛ بعد ا

مير عبد الاغضب ذلؾ امتنع، وقد انو تردد و ا الالحممة افقتو في ىذه امف ليوف روش مر 
 .(ٛٙ)قبتؾ هلل(اترؾ معالمرتديف، لكنني اء اجز  االسالـؤؾ في اؿ لو: )جز الذي قادر القا
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 الى فرنساليرب اقرر  ادر، لذالقامير عبد الاوجد ليوف روش نفسو في غير معسكر 
ره، اسر ائري و الجز ادر القامير عبد الاعف جيش  اكتسبيالتي ات المعمومامعو كؿ  مالاح
ف وصؿ ا الذيف مالمستشرقيف اتعج ب انت فرنساتو، في وقت كالعسكرية وتجييز اتو انامكاو 

 .(ٜٙ)لفرنسيةالدولة الى موظفي انضـ الييـ حتى اليوف 
حيف  ائر وليبيالجز اسعة في الو اتو اقعال سوسي مستغالالجاري و استخبالاطو اجدد نش

لصوفية وىي الدينية الفرؽ احدى امع  صؿالتو ادر فقرر القامير عبد يمف لالالاعد الساف اك
لمولود سنة اني التيجاحمد بف محمد اس العبابو ا اسسيانية(؛ وىي فرقة صوفية التيجالفرقة )ا

يقظة  الدنياهلل عميو وسمـ في الرسوؿ صمى انيـ يروف الصوفية بادو عف اىػ  وقد ز  ٓ٘ٔٔ
ر فتوى اصداجؿ ا،  مف   (ٓٚ)ر استغفالامف  اه ورداعطالرسوؿ و اي أؿ جدىـ بنو ر اق اكم

ئية، القضالدينية و اتيـ احترمت مؤسسا اذالفرنسي الحكـ العيش تحت ائر الجز اتبيح لمسممي 
لفتوى عمى ابتوزيع ىذه  امو التيمكة، وقالى النفس اء القالذي يعد اد الجيالى ترؾ اودعوتيـ 

حة الر ايفضموف  انو الذيف كامة العالكثير مف اب اعجاقت د واللبالافي  ارىاخباعت ائؿ وشالقبا
مف  سالنايسميو  اكم -ج عمرالحا-ع ليوف روش استطالفتوى اف او  اد خصوصالجياعمى 

 .(ٔٚ)لمكرمةالى مكة ابو اؿ ذىمف خال اييد ليالحصوؿ عمى دعـ وتا
ف الزمار اختياؿ تـ وجو، مف خالالمخطط عمى اعدت فصوؿ اقد  اف فرنساوبذلؾ ف

لى الدخوؿ ارغبتو في  ادر مدعيالقامير عبد الالى معسكر ارسمت فيو ليوف روش الذي ا
لتي رسخت اء العممامجموعة مف  انيانت تدعي بالتي كاسيس الجو ابفرؽ  ، وصوالاالسالـ

 اعداد تمسكو بِو وجعمو مساز  ادتو ممار امير بمحض الالى اء اف ليوف روش جاعة بالقنا
ع عمى طالالاؿ سوسية مف خالالجامو انة في تسييؿ ميالمكابذلؾ تمؾ  مير مستغاللال
لذي اليدؼ امة في تحقيؽ العاؿ ستغالالقوة فيو، و الضعؼ و اط ائري وتحديد نقالجز المجتمع ا

 ئري.الجز ادر القامير عبد الادة ائرية بقيالجز اومة المقاء عمى القضاجمو في اء مف اج
 النتائج
لو عمى لضوء مف خالاف نسمط ا اولنالذي حاضع المتو البحث ا اية ىذالى نيا اوصمن

نت التي كالرحمة اؽ و استشر الار و استعمالالغربية وىي الح اثة لممصلثالالوجوه اقة بيف لعالا
مف  ا، وقد توصمناليلتجسسية مف خالارية و استخبالات المخططالذي يتـ تنفيذ جميع اء الغطا

 لى:البحث ا اؿ ىذخال
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وربية وىو غير منتيي الالدوؿ ابيد  اخطير  احؿ يمثؿ سالاز  اؽ وماستشر الاف ا. كوالا
ي االسالملديف النيؿ مف اجؿ اف مف اف ومكاذ يمكف تفعيمو في كؿ زماحية؛ لصالا
 لمسمميف.او 

ء احدًة سو او  الحياومص افياىداف ارية في استعمالالدوؿ ابيف  الوثيقة ماقة لعالا. انياث
 اليمف خال ادو ار اية ىي ضربة النيالتي با، و  اعية وغيرىاجتماو ادية اقتصاو انت دينية اكا
يعرؼ  اسموميـ بم افيي ابثو لتي اية االسالملعربية و الدوؿ افي  االسالـؼ عقيدة اضعا
 تيـ . لمستشرقيف ورحالاب

ب مف ارتيالالحذر وعدـ الحيطة و اخذ اي وعدـ االسالملعربي الدور ا. ضعؼ الثاث
 انالعربية ميدالمنطقة ا اف يجعمو اسيس في الجو اؿ لكثير مف المجالعرب فسح اص غير اشخالا

 تيـ.اطالنش
لدوؿ ات التي جر اب اسبالابرز امف  احدالذي يعد و العممي التخمؼ ا. ابعار 

 التنقؿ بيالعربية و اضي ار الالى الوصوؿ اجؿ ائع مف الذر الحجج و اذ اتخارية عمى استعمالا
لتي تـ التعميمية اكز المر ات و المستشفياعف فتح  ر، فضالاثالالتنقيب عف ابكؿ حرية بحجة 

 لتنصير.ابر لمتبشير و اكمن اليستغالا
فع او لتحقيؽ منارية استعمافع انت بدو ات كلرحالاغمب الرغـ مف كوف ا. عمى امساخ

ت افاكتشاثر في الا اف ليالتي كات لرحالالكثير مف تمؾ اؾ اف ىنا الادية اقتصالح اومص
 ية.االسالملعربية و اف البمداىمية في الاية في اغ

 التوصيات :
ىيئات تختص تفعيؿ الدور الرقابي عمى المؤسسات داخؿ البمداف االسالمية مف قبؿ  .ٔ

في مراقبة ىؤالء المستشرقيف  ، وتاخذ ىذه الييئات مراقبة النتاج الفكري ليؤالء 
 المستشرقيف وتجمعاتيـ داخؿ ىذه البمداف .

تشكيؿ نخبة مف االساتذة الجامعييف ممف يحمموف مراتب عممية بدرجة )بروؼ (  .ٕ
امعات او لمراقبة جميع نشاطات المستشرقيف او مف ياتي بصفة زائر الى الج

 المؤسسات ومراقبة النتاج الفكري ليؤالء .
دعـ النخب الجامعية مف اصحاب الفكر االسالمي المعتدؿ وتزويدىـ بكافة  .ٖ

احتياجاتيـ في التاليؼ واستخراج عصارة جيودىـ الفكرية لمرد عمى المؤلفات 
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ة النبوية االستشراقية والبحث عف الطعوف الموجودة فييا والرد عمييا وفؽ القراف والسن
 الصحيحة .

  االحاالت
 

                                                 
ىػػػػ(، المحكػػػـ والمحػػػيط األعظػػػـ، تػػػح: عبػػػد الحميػػػد ٛ٘ٗابػػػف سػػػيده، أبػػػو الحسػػػف عمػػػي بػػػف إسػػػماعيؿ، )ت: (ٔ)

 .ٕٖٓ/ٖـ(، ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، دار الكتب العممية، )بيروت، ٔىنداوي، ط
، دار صػػػادر، ٖىػػػػ(، لسػػػاف العػػػرب، طٔٔٚابػػػف منظػػػور، ابػػػو الفضػػػؿ محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف عمػػػي، )ت:  (ٕ)

 .ٜٕٚ/ٔٔىػ(،ٗٔٗٔ)بيروت، 
 (.ٕة: )سورة قريش، آي (ٖ)
 .٘ٗ، دار المريخ، )ال.مؾ، ال.ت(، صٗمحمديف، محمد محمود، المدخؿ إلى عمـ الجغرافيا والبيئة، ط (ٗ)
، وزارة الثقافػػة واألعػػالـ، ٔدوزي، رينيػػارت بيتػػر، تكممػػة المعػػاجـ العربيػػة، ترجمػػة: محمػػد سػػميـ النعيمػػي، ط (٘)

 .ٕٗ/ٔـ(، ٕٓٓٓ)العراؽ، 
السػػػممي، حوريػػػة عبػػػد اآللػػػو سػػػعيد، كتابػػػات الرحالػػػة األوربيػػػيف مصػػػدرًا لمتػػػاريخ الحضػػػاري لممدينػػػة المنػػػورة،  (ٙ)

 .ٖٓـ(، صٖٕٔٓىػ/ٖٗٗٔأطروحة دكتوراه، كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أـ القرى، )
كتبػة مػدبولي، )القػاىرة، ، مٔعوض، محمد مؤنس، الرحالة األوربيوف في مممكة بيت المقػدس الصػميبية، ط (ٚ)

 .ٚٔـ(، صٕٜٜٔ
، المجمس األعمى لمثقافة، ٔىوجارث، ديفيد جورج، اختراؽ الجزيرة العربية، ترجمة: صبري محمد حسف، ط (ٛ)

 .ٗٔ(، صٕ٘ٓٓ)القاىرة، 
، دار العمـ  ٘ٔىػ( ، االعالـ ، طٜٖٙٔالزركمي : خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي  )المتوفى:  (ٜ)

 ٕٗٙ، ص ٛ، ج ٕٕٓٓيف / بيروت ، لممالي
 .ٜٖـ(، صٜٜ٘ٔ، مركز الدراسات السودانية، )القاىرة، ٔمقار، نسيـ، الرحالة األجانب في السوداف، ط (ٓٔ)
 ٓٗٓٔ، ص ٜٗٙٔ، دار المعارؼ بمصر /  ٖالعقيقي : نجيب ، المستشرقوف ، ط (ٔٔ)
، الػػػدار العربيػػػة لمموسػػػوعات، ٕالبػػػادي، عػػػوض، الرحالػػػة األوربيػػػوف فػػػي شػػػماؿ شػػػبو الجزيػػػرة العربيػػػة، ط (ٕٔ)

 .ٛٔ-ٚٔـ(، صٕٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ)بيروت، 
، دار السػػػػاقي، )بيػػػػروت، ٔعطػػػػا اهلل، سػػػػمير، قافمػػػػة الِحبػػػػر الرحالػػػػة الغربيػػػػوف إلػػػػى الجزيػػػػرة والخمػػػػيج، ط (ٖٔ)

 .ٙٚـ(، صٜٜٗٔ
 .ٖ٘-ٕ٘عطا اهلل، المصدر نفسو، ص (ٗٔ)
 .ٓٚ-ٜٙعطا اهلل، المصدر نفسو، ص (٘ٔ)
 ٕٓٔ، ص ٕ٘ٓٓ، مكتبة نوفؿ / بيروت ،  ٘كريدية : ابراىيـ ، اركاف البادية ، ط (ٙٔ)
 .ٖٖٚ-ٕٖٚالبادي، الرحالة األوربيوف، ص (ٚٔ)
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لمنشر المحدودة / لندف ، ، دار الوراؽ  ٔرالي : اغسطس ، مسيحيوف في مكة ، ترجمة : رمزي بدر ، ط (ٛٔ)

ٕٓٓٚ  ،ٕ٘ 
 .ٙٔٔ-ٗٔٔىوجارث، اختراؽ الجزيرة العربية، ص (ٜٔ)
 .ٖٓٔىوجارث، المصدر نفسو، ص (ٕٓ)
، الكممػػػػة لمنشػػػػر والتوزيػػػػع، )ال.مػػػػؾ، ٖمحمػػػػد، أسػػػػماعيؿ عمػػػػي، اإلستشػػػػراؽ بػػػػيف الحقيقػػػػة والتضػػػػميؿ، ط (ٕٔ)

 ٜ٘ـ(، صٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ
 .ٙٔعطا اهلل، قافمة الِحبر، ص (ٕٕ)
 .ٕٚٗ-ٔٚٗالبادي، الرحالة األوربيوف، ص (ٖٕ)
 .ٖٕىوجارث، اختراؽ الجزيرة العربية، ص (ٕٗ)
 .ٛٔىوجارث، المصدر نفسو، ص (ٕ٘)
 .٘ٚعطا اهلل، قافمة الِحبر، ص (ٕٙ)
، دار القمػػػػػـ، )دمشػػػػػؽ، ٛالميػػػػػداني، عبػػػػػد الػػػػػرحمف حسػػػػػف حبنكػػػػػة، أجنحػػػػػة المكػػػػػر الثالثػػػػػة وخوافييػػػػػا، ط (ٕٚ)

 .ٖ٘ـ(، صٕٓٓٓىػ/ٕٓٗٔ
 .ٚ٘بادي، الرحالة األوربيوف، صال (ٕٛ)
 .ٛ٘البادي، المصدر نفسو، ص (ٜٕ)
، مكتبة حسف العصرية / بيروت ،  ٔـ( ، طٜٜٛٔ-ٔالسيد : فؤاد صالح ، اشير االحداث العالمية ) (ٖٓ)

 ٔٚ٘، ص ٕ٘ٔٓ
 .ٕٔٔالميداني، أجنحة المكر الثالثة، ص (ٖٔ)
الجمينػػػد، محمػػػد السػػػيد، اإلستشػػػراؽ والتبشػػػير قػػػراءة تاريخيػػػة مػػػوجزة، دار قبػػػاء لمطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػع،  (ٕٖ)

 .ٗٓٔـ(، صٜٜٜٔ)القاىرة، 
 .ٙٔٔالميداني، أجنحة المكر الثالثة، ص (ٖٖ)
 ٘ٓٓٔالعقيقي : المستشرقوف ، ص (ٖٗ)
، منشػورات ٔشاتميو، أ. ؿ، الغارة عمى العالـ اإلسالمي، ترجمة: مساعد اليافي ومحب الديف الخطيب، ط (ٖ٘)

 .ٜٗىػ(، صٖٓ٘ٔالعصر الحديث، )القاىرة، 
ـَ األىتمػػػاـ باألستشػػػراؽ(، مجمػػة األنمػػػاء العربػػػي لمعمػػـو األنسػػػانية، العػػػدد  (ٖٙ) ، ٖٔالنجػػار، شػػػكري فيصػػػؿ، )لػػ

 ٓٙ(، صٖٜٛٔ)بيروت، 
 .٘ٔارث، اختراؽ الجزيرة العربية، صىوج (ٖٚ)
ـَ األىتماـ باألستشراؽ، ص (ٖٛ)  .ٓٙالنجار، ل
ـ(، ٖٜٜٔىػػػػ/ٖٔٗٔ، دار الفكػػػر العربػػػي، )مصػػػر، ٔالفيػػػومي، ابػػػراىيـ، األستشػػػراؽ رسػػػالة أسػػػتعمار، ط (ٜٖ)

 .ٛٗٔص
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 .ٔ٘ٔ-ٜٗٔالفيومي، األستشراؽ رسالة األستعمار، ص (ٓٗ)
 .ٕٗ-ٔٗالميداني، أجنحة المكر الثالثة، ص (ٔٗ)
، الكممػػػػة لمنشػػػػر والتوزيػػػػع، )ال.مػػػػؾ، ٖمحمػػػػد، أسػػػػماعيؿ عمػػػػي، اإلستشػػػػراؽ بػػػػيف الحقيقػػػػة والتضػػػػميؿ، ط (ٕٗ)

 .ٙ٘ـ(، صٕٓٓٓىػ/ٕٔٗٔ
 .ٚ٘محمد، المصدر نفسو، ص (ٖٗ)
 .ٓٙ-ٜ٘محمد، المصدر نفسو، ص (ٗٗ)
 ٖٛٚ، ص ٖالزركمي : االعالـ ، ج (٘ٗ)
، الييئػػة ٔبيرتػػوف، ريتشػػارد،  رحمػػة بيرتػػوف إلػػى مصػػر والحجػػاز، ترجمػػة: عبػػد الػػرحمف عبػػد اهلل الشػػيخ،ط (ٙٗ)

 .٘ٔ(، صٜٜٗٔالمصرية العامة لمكتاب، )القاىرة، 
 .ٚٔىوجارث، اختراؽ الجزيرة العربية، ص (ٚٗ)
 .ٕٛعطا اهلل، قافمة الِحبر، ص (ٛٗ)
 .ٖٙٗالبادي، الرحالة األوربيوف، ص (ٜٗ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔومي، األستشراؽ رسالة أستعمار، صالفي (ٓ٘)
 .٘ىػ(، صٜٜٜٔـ/ ٕٓٗٔناتنغ، آنتوني وآخروف، لورانس لغز الجزيرة، مكتبة المعارؼ، )بيروت،  (ٔ٘)
ـ(، ٕٓٓٓ، سػػػػطور، )مصػػػػر، ٔمايكػػػػؿ، لػػػػورانس ممػػػػؾ العػػػػرب غيػػػػر المتػػػػوج، ترجمػػػػة: فاطمػػػػة نصػػػػر، ط (ٕ٘)

 .ٓٔص
 .ٔٔناتنغ، لورانس لغز الجزيرة، ص (ٖ٘)
 .ٖٖ-ٖٔناتنغ، المصدر نفسو، ص (ٗ٘)
 .ٕٗٗآشر، لورانس ممؾ العرب، ص (٘٘)
 .ٜٖناتنغ، لورانس لغز الجزيرة، ص (ٙ٘)
رحالت فارتيما الحاج يونس المصري، ترجمة: عبد الرحمف عبد اهلل الشيخ، الييئػة  لودوفيكو دي،فارتيما،  (ٚ٘)

 .ٔ٘ـ(، صٜٜٗٔالمصرية العامة لمكتاب، )القاىرة، 
 .ٓٔالمصدر نفسو، ص فارتيما، (ٛ٘)
مناصرية، يوسؼ، ميمة ليوف روش في الجزائر والمغرب، المؤسسة الوطنية لمكتاب، )الجزائر،  (ٜ٘)

 .ٖٔـ(، صٜٜٓٔ
، دار الساقي، )بيروت، ٔعطا اهلل، سمير، قافمة الِحبر الرحالة الغربيوف إلى الجزيرة والخميج، ط (ٓٙ)

 .ٓٚـ(، صٜٜٗٔ
 .ٜٛ-ٜٚـ(، صٕٗٔٓ، عالـ الكتب، )القاىرة، ٔعمي، عرفو عبده، أوربيوف في الحرميف الشريفيف، ط (ٔٙ)
 .ٖٕمناصرية، ميمة ليوف روش، ص (ٕٙ)
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، جداوؿ لمنشر ٔروش، ليوف، أثناف وثالثوف سنة في رحاب األسالـ، ترجمة: محمد خير محمود، ط (ٖٙ)

 .ٖٔ(، صٕٔٔٓوالتوزيع، )بيروت، 
بيربروجير، أدرياف، مع األمير عبد القادر، ترجمة: ابو القاسـ سعد اهلل، الطباعة العصرية، )الجزائر،  (ٗٙ)

 .ٖٔٔ-ٕٔٔ، ص ـ(ٕٙٓٓ
 .ٚ-ٙبيربروجير، مع األمير عبد القادر، ص (٘ٙ)
 .ٕٔٔ-ٔٔٔبيربروجير، المرجع نفسو، ص (ٙٙ)
 .ٜٛعمي، أوربيوف في الحرميف الشريفيف، ص (ٚٙ)
 .ٓٚفمة الِحبر، صعطا اهلل، قا (ٛٙ)
 .ٓٚعطا اهلل، قافمة الِحبر، ص (ٜٙ)
 الطريقة التيجانية حقائؽ واسرار : اعداد المجنة الدائمة لمبحوث العممية واالفتاء  (ٓٚ)
 .ٕٗ-ٔٗمناصرية، ميمة ليوف روش، ص (ٔٚ)
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