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ألمانيا والحركة العربية في الحربين العالميتين األولى والثانية
عبد الرؤوف س ّنـو

سأقارب الموضوع من خالل مرحلتين اثنتين :تتناول األولى الحرب العالمية األولى،
والثانية الفترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية وصوالً إلى العام  .5491وما نقصده
بالحركة العربية ،هو ال ُنخب التي سعت خالل الحربين إلى إقامة دولة عربية مستقلة عن
العثمانيين أو متحررة من االستعمار .ونحن نطرح الفرضية ،بأن الحركة العربية راهنت في
المرحلتين على مساعدة ألمانيا لها للتخلص على التوالي من الحكم العثماني ،ومن االنتداب أو
االحتالل األجنبي ،فكانت الكارثة أن ألمانيا كانت تعمل من أجل مصالحها ،فيما خسر العرب
الرهان عليها في تحقيق أمانيهم .إشارة إلى أنه ال يمكن أن نفصل عالقة ألمانيا بالدولة العثمانية
خالل الحرب العالمية األولى عن عالقتها بالحركة العربية التي كانت بلدانها خاضعة للحكم
العثماني.
سياسة ألمانيا اإلسالمية تجاه الدولة العثمانية في عصر اإلمبراطور وليم الثاني
تعود سياسة ألمانيا اإلسالمية تجاه الدولة العثمانية إلى عصر اإلمبراطور وليم الثاني،
الذي عمل على استقطاب اإلسالم العثماني في مشاريع بالده القومية ضد دول االستعمار
التقليدية .وجاء التعبير عن ذلك بسياسة الحفاظ على السلطنة في وجه مشاريع أوروبية لتقسيمها،
وكذلك ،بمصطلح "الزحف نحو الشرق" الذي كان يختصر كل مصالح ألمانيا االقتصادية في
واليات السلطنة ،من تجارة واستثمارات وثقافة وتسليح جيشها .وفي العامين  5141و،5491
زار اإلمبراطور األلماني على التوالي الدول َة العثمانية وسورية ولبنان ،والمغرب ،حيث أطلق
من هناك تصريحات مدوية اع ُتبرت تحالفا ً بين ألمانيا واإلسالم.
العرب وألمانيا خالل الحرب العالمية األولى :جهاد إسالمي صنع في ألمانيا؟
بلغت سياسة ألمانيا اإلسالمية ذروتها في الحرب العالمية األولى عبر وقوفها وراء إعالن
السلطان العثماني "الجهاد المقدس" ضد دول الوفاق الودي .وكان الفتا ً توجيه الجهاد ضد دول
مسيحية واستثناء أخرى هي حليفة للعثمانيين .وفي الوقت نفسه ،وجد اإلسالميون وأنصار
الجامعة اإلسالمية وعدد من القوميين العرب أنفسهم في معسكر ألمانيا حليفة الدولة العثمانية.
وهذا يعود في األساس إلى عدم توسلها سياسة استعمارية مباشرة تجاه ممتلكاتها ،وهو ما أوقع
قيادات الحركة العربية في إشكالية صعبة حول أفضل السبل لتحقيق االستقالل :التعاون مع
ألمانيا أم مع عدوتها بريطانيا .فمال عدد من نخبها إلى ألمانيا على أمل أن تكون المنقذ للدولة
العثمانية وللعرب من دول الوفاق ،وأن تؤدي ألمانيا بعد الحرب دوراً في إبراز شخصية العرب
القومية ،مع اإلبقاء في الوقت نفسه على الدولة العثمانية مظلة تحمي البالد العربية .كما انحاز
ب إلى جانب ألمانيا .في المقابل ،انحاز الشريف حسين
العلماء الشيعة في العراق في مطلع الحر ِ
بن علي وقوميون عرب إلى جانب بريطانيا ،بعدما فشلت مفاوضات الشريف مع األلمان خالل
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العامين  5459و 5451للتحالف معهم .فأعلن الشريف حسين في حزيران  5451الجهادَ ضد
العثمانيين ولمصلحة البريطانيين .فترتب على ذلك ظهور ثالثية للجهاد ألول مرة في التاريخ
اإلسالمي :جهادان عثماني وشيعي عراقي لمصلحة ألمانيا ،وجهاد عربي لمصلحة بريطانيا.
الحركة العربية في مخططات ألمانيا خالل الحرب العالمية األولى
ال يمكن في الواقع الحديث عن الحركة العربية خالل الحربين العالميتين ،من دون الحديث
عرف الشرق
عن المستشرق األلماني ماكس فون أوبنهايم ،الدبلوماسي وعالم اآلثار ،الذي ِ
العربي وقياداته ومفكريه وخ ِِبرهم ،وعمل على جعلهم أهم أسلحة بالده في الحرب .فأسس في
برلين في مطلع الحرب "وكالة أخبار الشرق" (Die Nachrichtenstelle für den
) Orientالتي افتتحت لها مراكز في مدن عثمانية وعربية لإلشراف على الدعاية التي خاطبت
المسلمين والعرب بأسلوب تحريضي عنيف ،مركزة على النهب الذي تعرضوا له من جراء
دول االستعمار .حتى أن الدعاية األلمانية ،لم تتورع عن بث الشائعات عن اعتناق اإلمبراطور
وليم الثاني اإلسالم لكسب المسلمين والعرب.
يعتبر شكيب أرسالن ،والشيخ عبد العزيز جاويش ،ومحمد فريد ومحمد فهمي ،وعباس
حلمي الثاني ،ومنصور رفعت ،ومن أبرز الشخصيات العربية التي عملت مع ألمانيا خالل
الحرب العالمية األولى ،اعتقاداً منها بسياستها اإلسالمية المعلنة وتحالفِها مع الدولة العثمانية.
وكغيره من الوطنيين العرب ،مال أرسالن إلى ألمانيا ،بسبب كراهيته للبريطانيين
والفرنسيين .ورأى أنها لم تمارس سياسة استعمارية تجاه البلدان العربية ،وبإمكان العرب
والمسلمين التحرر من االستعمار بوساطة دعمها .فدعا اإلسالم أن يكون صديقا ً أللمانيا التي
تتصدى للساعين إلى اإلضِ رار به .وقال" :إنه من الواضح أن صديق اإلسالم هو الذي يكون
عدو لبريطانيا وفرنسا في الوقت الراهن (تساءل أرسالن)
عدواً للذي يضمر شراً باإلسالم .وأي ٍ
 ....غير الدولة األلمانية" .لكن أرسالن ،اعترف من ناحية أخرى بعدم وجود صداقة بين شعبين
من دون مصالح مشتركة .وخالل زيارته إلى برلين في العام  ،5451تحدث أرسالن مع
المسؤولين حول تحويل الدولة العثمانية بعد الحرب إلى فدراليات وأن تشكل سورية فدرالية يقوم
األلمان بدعمها اقتصاديا ً .ولدعم ألمانيا ،تولى أرسالن تحرير جريدة "الشرق" الدمشقية لشهور
عدة ،وكتب االفتتاحيات فيها.
وفي مصر ،كان عبد العزيز جاويش إسالميا ً متشددداً تجدا َه االسدتعمار أكثدر منده وطنيداً،
رأى فددي بريطانيددا كددل بددال ٍء أصدداب مصددر والعددالم اإلسددالمي .آمددن بحددق مصددر فددي االسددتقالل،
وبوحدة العدالم اإلسدالمي ممثلدة بالدولدة العثمانيدة .وعنددما انددلعت الحدرب ،عمدل مدع غيدره مدن
النصح للخبدراء األلمدان فيمدا يتعلدق بالدعايدة األلمانيدة فدي العدالم
الوطنيين المصريين على تقديم
ِ
ب العرب والمسلمين ضد دول الوفاق .وذكر المستشرق هارتمن ،أن جداويش
اإلسالمي واستقطا ِ
ً
كان ينظر إلى ألمانيا على أنهدا شدر ال بدد منده ،ألن العدرب والمسدلمين ،تبعدا لرأيده ،هدم ضدعفاء
ويحتاجونها من أجل قضاياهم .باإلضدافة الدى ذلدك ،شدارك جداويش فدي إصددار مجدالت دعائيدة
ألمانية .وكتب في مقال له" :نحن ال نستطيع أن نختار شعبا ً مناسدبا ً إال األلمدان ،ألن أصددقاءهم
هم أصدقاؤنا وأعداءهم هم أعداء المسلمين" .وأضداف" :إن األلمدان والمسدلمين يتممدان بعضدهم
البعض".
ب الوطني المصري بشكل عام من الحدرب الكونيدة
ومن ناحية أخرى ،كان موقف الحز ِ
هددو الموقددف الددذي أرسدداه سددابقا ً زعيم ده مصددطفى كامددل والقاضددي باسددتغالل الظددروف الدوليددة
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وتضددارب المصددالح بددين الدددول اإلمبرياليددة فددي المسددألة الشددرقية ،مددن أجددل تحريددر مصددر مددن
االحتالل البريطاني وضمان عودتها مجدداً ،ألسباب إسدتراتيجية ،إلدى حظيدرة الدولدة العثمانيدة،
شرط إبراز شخصيتِها الوطنية .وعشية الحرب العالمية األولدى وضدع مصدطفى كامدل الحكومدة
األلمانية في إشكالية صعبة كاشفا ً عن تالعبها باإلسالم ،فقال إذا كاندت ألمانيدا تددعي حقيقدة أنهدا
صديقة اإلسالم ،فعليها أن تثبت ذلك بتحرير مصر من البريطانيين.
عندما اندلعت الحرب العالمية األولى ،حصل تقارب بين أعضاء الحدزب الدوطني وبدين
الخديوي عباس حلمي الثاني يجمعهما معا ً عداؤهما المشترك للبريطدانيين ومصدلحة األخيدر فدي
استعادة منصدبه السدابق .واعتقدد الوطنيدون المصدريون أن تعاوندا ً فدي مدا بيدنهم وبدين العثمدانيين
والخديوي عباس حلمي ،يمكن أن يجبر البريطانيين على التخلدي عدن مصدر .لدذا ،انحداز رجدال
الحزب الوطني إلى جاندب الدولدة العثمانيدة وألمانيدا ،مدع إبدداء الحدذر مدن سياسدة الددولتين تجداه
مصالح مصر الوطنية في حال انتصرت دول الوسط في الحرب .فالدولة العثمانية ،كانت تسعى
إلى إعادة سيطرتِها على مصر بموافقة ألمانيا ،فيما كاندت األخيدرة تسدعى إلدى اسدتغالل الحركدة
الوطنية المصرية المعارضة لالحتالل البريطاني من أجل تحقيق أهددافها مدن الحدرب .مدن هندا،
وصل زعيمدا الحدزب الدوطني ،محمدد فريدد ومحمدد فهمدي ،إلدى القناعدة بدأن األلمدان ال يقددمون
إجابات واضحة حول مستقبل مصر .رغم ذلك ،استطاعت الدعاية األلمانية أن تستفيد من قلمهما
ضد بريطانيا ،وفي التحضير لحملتها الفاشلة على مصر خالل العامين  5451و.5451
وبدوره ،توصل منصور رفعت ،من مؤسسي الحدزب الدوطني المصدري ،وإن متدأخراً،
إلى القناعات نفسها .فوجد أن ألمانيا ال تلعب دوراً في تحرير بالده ،وأنها تدعم الدولدة العثمانيدة
فددي اسددتعاد ة سدديطرتها علددى مصددر ،هددذا فضددال عددن محاولتهددا اسددتغالل الددوطنيين العددرب فددي
استراتيجيتها ضد دول الوفاق الودي .فانتقد ألمانيا علنا ً بأنها ال تبيع سوى الكالم.
وعلى صعيد الرأي العام العربي ،فقد تأثر بالدعاية األلمانية ،وساد شعور لدى بعضه بأن
اإلسالم ،التي تعمل على إنقاذه من كبوته ،وأضحى إمبراطور
ألمانيا هي الدولة الوحيدة حليف ُة
ِ
ألمانيا في نظر بعض المسلمين هو "الحاج محمد وليم" ،الذي يدعو له المصلون بالنصر في
مساجد دمشق ومصر .وسرت شائعات بأنه ابن السلطان عبد الحميد الثاني الذي أرسلَه والده
سراً إلى برلين للدراسة ،أو المنحدر من إحدى شقيقات الرسول والمتظاهر بالمسيحية كي تبقى
قوته وسلطته على رعاياه .إن إعجاب عامة المسلمين بسياسة ألمانيا اإلسالمية ،جعلت بعضهم
يتخيل إمكان أسلمة إمبراطور ألمانيا وشعبها واالستقواء بهم بدالً من االقتداء بنهضتهم.
فاسترجعت صحيفة أبابيل البيروتية في  15كانون األول  5459بمناسبة إهداء العاهل األلماني
ثريا إلى ضريح السلطان صالح الدين في العام  ،5141وتمجيده له …":هل إنه (وليم الثاني)
افتتن بعلومه العسكرية وفنونه الحربية (أي صالح الدين) … أو إن جاللته وقف على أساس
الدين اإلسالمي المبين وأيقن إنه هو المنهج القويم والصراط المستقيم…
 -9سياسة ألمانيا العربية خالل الحرب العالمية الثانية :مفتي فلسطين والجهاد ضد الحلفاء
بعد الحرب العالمية األولى ،تولت السلطة في ألمانيا حكومة فايمر .وقد عملت على تشجيع
الهجرة اليهودية إلى فلسطين ألسباب تجارية ،وكان لها موقف سياسي ينفي على العرب ح َقهم
بأنفسهم.
أنفسهم
وافتقارهم إلى النضج السياسي لحكم
في فلسطين لعدم مساهمتِهم في تنميتها
ِ
ِ
ِ
كانت حكومة فايمر تريد التخلص من بنود معاهدة فرساي ،فحاولت التقرب الى اليهود بسبب
نفوذهم في الواليات المتحدة وبريطانيا.
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وبعد وصوله إلى السلطة في العام  5411على أنقاض حكومة فايمر ،نهج هتلر سياسة تقوم
على توطيد سلطته في الداخل عبر اإلعالن عن عدائه لليهود ومقاطعتهم اقتصادياً ،وصدوالً إلدى
طردهم إلى خدارج الدبالد ،واسدتعادة زعامدة ألمانيدا فدي أوروبدا .وبددت هدذه التحدوالت فدي نظدر
الحركدة العربيدة ذات أهميددة كبدرى لمسددتقبل المنطقدة العربيددة ،بعددما أصددبحت الصدهيونية عدددواً
مشتركا ً لكل منهما .واعتقدت الحركة العربية بإمكان االستفادة من ألمانيا للدتخلص مدن السديطرة
البريطانية والفرنسية على المِنطقة.
عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية ،كانت ألمانيا في تحدالفٍ مدع إيطاليدا ،والدذي كدان يتديح
لألخيرة أن تمارس نفوذاً واسعا ً على شرقي البحر المتوسط ،باستثناء العراق ،الذي كانت ألمانيا
تتطلددع إليدده لددوفرة نفطدده .وقددد اسددتطاعت ألمانيددا أن تحصددل علددى تأييددد لهددا فددي العددراق ومصددر.
وبالنسبة إلى فلسطين ،عملت على توجيه الهجرة اليهودية إليها عبر اتفاق اقتصادي ما عُرف بد
"اتفدداق الترانسددفير" أو "اتفدداق هافددارا" بالعبريددة الددذي اسددتمر حتددى العددام  .5495وفددي سددياق
سياستها العربية ،استقبلت ألمانيا في العدام  5411مُوفدداً مدن قبدل مفتدي فلسدطين أمدين الحسديني
لدرس إمكانية التعاون بين الحركة العربية وألمانيا.
بعد اندالع الحرب ،وضعت ألمانيا استراتيجية لضرب بريطانيا في الشرق ومركز أعصابها
في الهند ،وقامت في النصف األول من العام  5495بدعم حركة رشيد عالي الكيالني المناهضة
لبريطانيددا فددي العددراق ،وأجددرت فددي الوقددت نفسدده اتصدداالت بالملددك فدداروق فددي مصددر تحضدديراً
النقالب يقوم به ضد بريطانيا .لكن تراجع رومل عندد العلمدين فدي العدام التدالي ،عطدل كدل هدذه
المخططات.
لقددد تحمددس الوطنيددون العددرب لالنتصددارات التددي حققهددا األلمددان فددي المرحلددة األولددى مددن
الحددرب العالميددة الثانيددة .ففددي بيددروت ،تشددكلت "اللجنددة القوميددة العربيددة" مددن بعددض السياسدديين
العرب .واتصلت قياداتها بهتلر وموسوليني ،وحضر بعضها إلى روما وبرلين متوقعا ً الحصدول
على الدعم والوعد باالسدتقالل .ومدن بدين هدؤالء مفتدي فلسدطين الحداج أمدين الحسديني ،ورئديس
وزراء العراق رشيد عالي الكيالندي .وقدد اجتمدع الحسديني إلدى هتلدر فدي تشدرين الثداني 5495
وتحدث معه عن عدويهما المشترك ،بريطانيا واليهود .فطالب الحسيني الحكومة األلمانية مراراً
بإصدار تصريحات لصالح استقالل العرب بعد انتهداء الحدرب .لكدن ألمانيدا كاندت مقيددة باتفاقهدا
مع إيطاليا حول شرقي المتوسط ،وكانت ال تريد أن تسيء إلى عالقاتها بحكومة فيشي المتحالفة
معها ،والتي كانت تعتبر لبنان وسدورية منداطق نفدوذ تقليديدة لهدا .مدن هندا ،جداءت التصدريحات
األلمانيدة فددي شددأن اسددتقالل العددرب بعددد الحدرب ،غامضددة أو متناقضددة ،أو غيددر وافيددة وال تلبددي
طموحاتِهم.
المعالم تجاه أماني العرب باالستقالل ،كان وراء ضياع
إن غياب استراتيجية ألمانية واضح َة
ِ
العددراق مددن يددد ألمانيددا ،وكددل المشددرق العربددي ،بعددد قضدداء بريطانيددا علددى حركددة الكيالنددي فددي
العراق ،وما استتبعه من اجتياح سورية ولبندان فدي صديف عدام  ،5495وتراجدع الملدك فداروق
عن انحيازه إلى جانب ألمانيا بعد معركة العلمين الثانية ،وهذا ما جعل دبلوماسيين ألمان ينتقدون
سياسة حكومتهم بعدم وضع استراتيجية شرق أوسطية تقوم على دعم القومية العربيدة .بددالً مدن
ذلك ،عملدت ألمانيدا علدى مراعداة مطدامع حليفتهدا إيطاليدا فدي المنطقدة ،ولدم تتخدذ موقفدا ً حاسدما ً
يوقف الهجرة الصهيونية من ألمانيا إلى فلسطين.
وكما في الحرب العالميدة األولدى ،كدذلك فدي الحدرب العالميدة الثانيدة ،ظلدت فكدرة جهداد
إسالمي لمصلحة ألمانيا ،وفي صِ لب مخططات أوبنهايم .وفي  11تمدوز  ،5499أرسدل مدذكرة
إلى مدير عام الخارجية األلمانية تتحدث عن تحريض العرب ضد بريطانيدا فدي مصدر وسدورية
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والعراق بالوسائل الدينية كافة ،وتغذية الصراع بدين العدرب واليهدود ،لكدن مدن دون أن يسدتعمل
مصطلح الجهاد .ورأى أوبنهايم ،أن هناك مهمتين تقعان على عاتق ألمانيا ،وهما الحصول على
المعلومات من الم نطقدة ،وإثدارة الثدورات ضدد بريطانيدا فدي العدراق ومصدر ومدا جاورهمدا .أمدا
الهدددف المركددزي ،فكددان تثبيددت القددوات البريطانيددة فددي أماكنهددا ،وقطددع الددنفط عددن األسددطول
البريطاني ،وإقفال قناة السويس أمام المالحة.
وفيما كان السلطان العثماني هو المحرك على الجهاد في الحرب العالمية األولى ،حل المفتي
أمين الحسيني محلَه في الحرب العالمية الثانية .فأعلن األخير الجهاد مرات عدة ضد بريطانيا
واليهود .صحيح ،أن هتلر لم ير حاجة إلى إعالن جهاد إسالمي ضد بريطانيا ،على عكس
بعض المقربين منه ،إال أنه لم يعارض ذلك ،طالما أنه كان يساعد على تجييش المسلمين
والعرب ضد الحلفاء .فإذاعة باري اإليطالية واإلذاعات األلمانية كانتا تبثان باستمرار
تصريحات الحسيني حول الجهاد والمعادية لليهود .كما كان القسم العربي إلذاعة برلين برئاسة
يونس البحري يستهل برامجه الصباحية بآيات من القران لجذب العرب والمسلمين .وعندما جند
األلمان وحدات عربية وإسالمية للعمل في البلقان ،وسلحوها ودربوها ،وقاموا بتزويدها باألئمة،
الذين جرى إعدادهم في ألمانيا ،بعث هاينريش هيملر قائد  (Schutzstaffel) SSإلى مدير
الدعاية جوزيف غوبلز ) ،Göbbelsيتحدث عن الجهاد واالستشهاد ويقول له" :أنا لست ضد
اإلسالم ،فهو يعلم الناس ويعدهم بالجنة إذا ما حاربوا وماتوا .إنه دين عملي وجذاب بالنسبة إلى
الجنود".
استنتاج
سالح الجهدا ِد فدي الحدرب العالميدة األولدى وجزئيدا ً فدي الحدرب العالميدة
لقد استخدمت ألمانيا
َ
الثانية ،وفشلت في تحقيق مكاسب منه .لقد أعلن العرب "جهادَ هم" الخاص وثاروا على السدلطنة
العثمانيددة لمصددلحة بريطانيددا فددي سددبيل إقامددة دولددة عربيددة مسددتقلة .وهددذا يدددل علددى أن مشدداعر
القوميددة العربيددة قددد تغلبددت علددى كددل مضددامين الرابطددة العثمانيددة .إن دعددم ألمانيددا عددودة الحكددم
العثمدداني إلددى سددورية ومِصددر بعددد الحددرب العالميددة األولددى ،وأن يكددون شددرقي البحددر المتوسددط
منطقة نفوذ إيطالية بعدد الحدرب العالميدة الثانيدة ،أو حتدى إصددار الوعدود والتصدريحات الكاذبدة
بذلك ،كما فعل البريطدانيون ،كدان وراء فشدلها فدي اسدتقطاب ال ُنخدب العربيدة .لقدد اكتفدت ألمانيدا
ت العربية واإلسالمية والتعامدل معهدا كمصدادر للمعلومدات وأدوات للدعايدة
باستقطاب الشخصيا ِ
ال كحلفاء .ففي العام  ،5411أراد أرسالن زيارة برلين مجددداً ،لكدن وزارة الخارجيدة األلمانيدة
رأت فيه شخصا ً طاعنا ً في السن على المرء أال يعطيه أكثر من حجمه.
وقد يكون العداء المشترك لليهود هو الذي حفز العرب على السعي وراء ألمانيا .لكن ألمانيا
سارت في سياسة معاكسة لما يشتهيه العرب .فمن خالل اضطهاد اليهود و"اتفاق الترانسفير"،
أي نقل اليهود إلى فِلسطين ،ساعدت ألمانيا بشكل أو بآخر على صهينة فلسطين.
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