ألمانيا والسلطنة العثمانية خالل الحرب العالمية األولى
تحالف تحت مظلة "الجهاد"

عبد الرؤوف س ّنو
أستاذ في الجامعة اللبنانية
عندما تتناول وسائل اإلعالم اليوم "الجهاد الديني" لمجموعات أصولية إسالمية متش ّددة تش ّكل تهديداً
للحضارة المسيحية وللشعوب العربية واإلسالمية وكياناتها السياسية في آن ،فإن قلّة من الباحثين تعلم
أن ألمانيا استعلمت قبل الحرب العالمية األولى نفوذ السلطان العثماني كخليفة ،وكذلك نفوذ جماعات
جهادية إسالمية متعصّبة ،لخدمة مصالحها االستعمارية .وخالل الحرب ،وضعت الدولة األلمانية ّ
خطة
إستراتيجية لـ "تحريض العالم اإلسالمي على الثورات ضد أعدائها" من الدول المسيحية تحت اسم
"الجهاد اإلسالمي" 1.صحيح أن ما يُسمى بالتعصّب اإلسالمي ضد الغرب والحضارة المسيحية كان
موجوداً في الماضي ،ويُترجم في الوقت الراهن إرهابا ً من قبل جماعات تدعي أنها الناطقة باسم
اإلسالم ،وذلك نتيجة التجربة التاريخية مع "الصليبية" واالستعمار والتفسير األحادي لإلسالم وللعالقة
مع "األخر" ،إال أن دوالً مسيحية لم تتوان في التاريخ المعاصر عن استغالل القوى الجهادية اإلسالمية
لتنفيذ مصالحها ،حتى وإن ش ّكل ذلك تهديداً للحضارة الغربية ،وما حصل على يد الواليات المتحدة في
أفغانستان بخلق "القاعدة" ،أسطع دليل على ذلك.
*
منذ الثمانينيات من القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية األولى ،تدرّ ج استخدام ألمانيا للسلطنة
العثمان ية ،كأقوى دولة إسالمية في العالم ،لخدمة مصالحها االستعمارية ،من اإلعالن عن "صداقتها"
للمسلمين في العالم في أكثر من مناسبة ( زيارة اإلمبراطور األلماني إلى بالد الشام وكلمته في دمشق
في العام  8181وإلى طنجة في العام  ،(8891إلى استخدام نفوذ السلطان العثماني كخليفة على
المسلمين ،وفق ما سمي بـ "الجامعة اإلسالمية" .وعندما عُقد التحالف بينها وبين الدولة العثمانية
لخوض الحرب الكونية معاً ،اشترطت ألمانيا على السلطان العثماني إعالن "الجهاد المقدس" ضد "دول
الوفاق الثالثي" .ويذكر بعض المؤرخين أن إعالن "الجهاد" العثماني جاء بعد إلحاح شديد من قبل
برلين 2.فمن دون "جهاد إسالمي" ضد الدول المتحاربة مع ألمانيا ،فال قيمة لدخول الدولة العثمانية
3
الحرب إلى جانب ألمانيا.
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ومن المفارقات العجيبة في الحرب ،ظهور ثالثية للجهاد اإلسالمي :جهاد عثماني لصالح ألمانيا اس ُتخدم
ضد دول مسيحية (الوفاق الثالثي) ،وجهاد شيعي للمرجعيات في كربالء والنجف في العام  8881ضد
بريطانيا ّ
حث عليه األلمان ،و"جهاد عربي" أعلنه الشريف حسين بن علي في العام  8881لحساب
بريطانيا ضد ألمانيا المسيحية وحلفائها.
نفسه :لماذا امتلكت ألمانيا كل هذذا التذأثير فذي السذلطان العثمذاني ،وسذعت بالتذالي
إن السؤال الذي يطر ُح َ
لالستفادة من اإلسالم العثماني وقوّ ته الروحية والسياسية؟ ولماذا خضع السلطان العثمذاني لمشذيئة ألمانيذا
وأعلن "الجهاد المقدس" ضد دول مسيحية واستثني دوالً مسيحية أخرى؟
ِّ
الشق األول من التساؤل يرتبط بحجذم المصذالح األلمانيذة فذي الدولذة العثمانيذة ،التجاريذة
إن اإلجابة على
واالقتصادية واالستثمارية والعسكرية والثقافية ،بحيذث أضذحى وجذود السذلطنة والحفذاظ عليهذا فذي وجذه
4
ّ
مخططذذذات الذذذدول األوروبيذذذة األخذذذرى لتقسذذذيمها وتقاسذذذمها ضذذذرورة سياسذذذية وإسذذذتراتيجية أللمانيذذذا.
5
فرفضت برلين على التوالي خالل العامين  8181و 8881مشروعين بريطاني وآخر دولي لتقسذيمها.
أما بالنسبة إلى الدولة العثمانية ،فإن ضعفها الذذي ظهذر بوضذوح خذالل القذرن التاسذع عشذر وفذي مطلذع
القذذرن العشذذرين ،و ُتذذرجم نهش ذا ً وقضذذما ً لممتلكاتهذذا فذذي جنذذوب شذذرقي أوروبذذا وشذذمال إفريقيذذا والمشذذرق
العربي ،فضالً عن الحروب البلقانية في العامين  ،8881/8881والحرب في طرابلس (ليبيا) فذي العذام
 ،8881جعلها تتطلّع إلى ألمانيا لتكذون حليفتهذا ضذد هجذوم دول االسذتعمار عليهذا .واعتقذد االتحذاديون،
ح ّكام اسذتانبول ،أن انتصذار ألمانيذا فذي الحذرب ،والتذي لذم تكذن لذديها أطمذا فذي االسذتيالء علذى أراض
عثمانيذذة ،يم ّكنهذذا أن تحمذذي السذذلطنة مذذن خطذذر التقسذذيم ،فتذذتم ّكن الدولذذة العثمانيذذة مذذن أن تسذذتعيد مكانتهذذا
الدولية وأجزاء من والياتها التي خسرتها ،وخصوصذا ً تلذك التذي اسذتولت عليهذا روسذيا 6،هذذا باإلضذافة
إلى مصر الخاضعة لإلحتالل البريطاني .وكانت هناك قيادات عسكرية عثمانية كأنور باشذا ،علذى سذبيل
المثال ،ترى أن مستقبل السلطنة يكون في التحالف مع ألمانيا ،وأن انتصذارها فذي الحذرب سذوف يسذاعد
الدولذذة العثمانيذذة علذذى اسذذترجا مذذا خسذذرته مذذن ممتلكذذات ،وأن تسذذتعيد مكانتهذذا الدوليذذة ،وإعذذادة فذذرض
7
سلطانها على المسلمين.
 -1األهداف اإلستراتيجية العسكرية أللمانيا من التحالف مع السلطنة
قبل الحرب وخاللها ،كان ألمانيا تدرك أن مستقبل اقتصادها يكمن في آسيا الصغرى والمشذرق العربذي.
ورأت لجنذذة ُ
ش ذ ّكلت عشذذية انذذدال الحذذرب "أن قذذدرات آسذذيا الصذذغرى االسذذتعابية للرأسذذمال والصذذناعة
والتجذ ارة األلمانيذذة ال تذذزال متاحذذة مذذن خذذالل مشذذاريع سذذكك الحديذذد واسذذتغالل ثذذروات األرض الباطنيذذة
وتنمية الزراعة ،وأن الح ّل األفضل الستمرار سياسذة التغلغذل السذلمي (األلمانيذة) ال يكذون بحذ ّل المسذألة
الشذذرقية ،إنمذذا فذذي الحفذذاظ علذذى الوضذذع الذذراهن 8"،أي علذذى الدولذذة العثمانيذذة .وجذذرى التعبيذذر عذذن هذذذ
السياسذذة بمشذذاريع بنذذاء المرافذذى والبنذذى التحتيذذة وسذذكك الحديذذد التذذي أنشذذأتها ألمانيذذا ،وأهمّهذذا خذذط حديذذد
برلين  -بغداد.
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عسكرياً ،كانت وزارتا الخارجية والحرب األلمانيتان قبل الحرب تتجنبان توقيع معاهدة تحالف مع
الدولة العثمانية بسبب ضعفها العسكري وخشية أن يورّ طها ذلك في صرا مع بريطانيا 9 .في المقابل،
عملت ألمانيا على تقوية عالقاتها بالدولة العثمانية في مجاالت أخرى .فكانت أكبر مزود لها
باألسلحة ،فضالً عن تدريب جيشها 10.فارسلت الجنرال أوتو ليمان فون ساندرز (Otto Liman
) von Sandersإلى استانبول ليكون رئيسا ً لبعثة عسكرية تقوم بتدريب الجيش العثماني ،الذي
أنهكته حروب البلقان وطرابلس ،وذلك لزيادة فعاليته .وفي تموز  ،8881بعث فون ساندرز بتقرير
تح ّدث فيه عن الخطوات التي تح ّققت في تدريب الجيش العثماني ،وأن السلطنة تستطيع أن تضع ما
بين أربعة إلى خمسة فيالق قتالية في أية حرب مقبلة.
وبعيد اندال الحرب ،طرأ تعديل علذى إسذتراتيجية ألمانيذا ،وأصذبحت تعمذل علذى ضذم الدولذة العثمانيذة
إليها في الصرا الكوني ،آخذذة فذي االعتبذار موقعهذا االسذتراتيجي ،وإشذرافها علذى الممذرّات العثمانيذة،
وعلى الطريق البري الذي يربط بين وسط أوروبا والخليج العربي ،فضالً عن اتصذال السذلطنة جغرافيذا ً
مع فارس وأفغانستان وبالتالي الوصول إلى الهند .من هنا ،فإن مشرو سذ ّكة حديذد بذرلين  -بغذداد جسذد
إسذذتراتيجية ألمانيذذة بريذذة للوصذذول إلذذى آسذذيا الصذذغرى عبذذر وسذذط أوروبذذا بعيذذداً عذذن مراقبذذة األسذذطول
البريطذذاني .وكانذذت ألمانيذذا تذذدرك أنهذذا ال تسذذتطيع أن تقذذار بريطانيذذا بحذذراً كونهذذا "سذذيدة البحذذار" .هذذذا
التحالف مذع العثمذانيين ،و ّفذر علذى ألمانيذا إرسذال أعذداد كبيذرة مذن جيوشذها إلذى الشذرق كذي ال تضذعف
جبهاتها في أوروبا.
قامت اإلستراتيجية األلمانية الحربية ،بالنسبة إلى استخدام اإلسالم ،على ثالثة مرتكزات:
األول :أن ينشذذط العثمذذانيون عسذذكريا ً ضذذد بريطانيذذا فذذي مصذذر ،وضذذد روسذذيا فذذي القوقذذاز والممذذرّات
العثمانية والبحر األسود 11،وذلك لضرب مواصالت بريطانيا مع الهند ،واإلمساك بروسذيا بذراً وبحذراً،
عبر القضاء على األسطول الروسي في البحذر األسذود ومهاجمتهذا فذي مناطقهذا القوقازيذة ذات األهميذة
12
االقتصادية.
الثذذاني :إقامذذة حلذذف إسذذالمي عذذريض يضذذم الدولذذة العثمانيذذة وفذذارس وأفغانسذذتان ،ليكذذون رأس حربذذة
لمهاجمذذة الهنذذد وطذذرد بريطانيذذا منهذذا ،وأن تكذذون فذذارس الجسذذر الذذذي تعبذذر عليذذه القذذوّ ات العثمانيذذة إلذذى
أفغانستان ومهاجمة الهند ،وذلك "…ألن الطريق البري عبر الدول تلذك هذو االتصذال الوحيذد اممذن مذع
13
الهند ،من أجل تسهيل محاربة بريطانيا في الهند".
الثالث :استخدام "الجهاد اإلسالمي" وتعبئة المسلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة األعذداء وتحريضذهم
علذذى الثذذورة علذذيهم ،أو علذذى الحكومذذات اإلسذذالمية التابعذذة لهذذم ،فذذي المشذذرق والمغذذرب العذذربيين ،وفذذي
فارس وأفغانستان والهند والقوقاز 14 .لقد كان األلمان ينظذرون إلذى "الجامعذة اإلسذالمية" ،كغيذرهم مذن
ص ذب دينذذي ضذذد أوروبذذا المسذذيحية .إال أنهذذم كذذانوا مذذن ج ّهذذة أخذذرى
األوروبيذذين ،علذذى أنهذذا حركذذة تع ّ
يحتاجون لـتعصّبها وإعالنها الجهاد في صراعهم مع "دول الوفاق الثالثي".
وقذذد أدرك رئذذيس أركذذان الجذذيش األلمذذاني هلمذذوت فذذون مولتكذذه ) (Helmuth von Moltkeأهميذذة
"تثوير" اإلسالم لمساعدة بالد على تحقيذق أهذدافها مذن الحذرب .فكتذب إلذى وزارة الخارجيذة فذي  1آب
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 ،8881يذذوم توقيذذع معاهذذدة التحذذالف مذذع الدولذذة العثمانيذذة ،يقذذول" :إن إحذذداث تمذذرّد فذذي الهنذذد ومصذذر
والقوقاز له أهمّية قصذوى" .ووصذف أحذد المذراقبين األلمذان المعاصذرين "الجهذاد المقذ ّدس" الذذي أعلنذه
السلطان العثماني بأنه "وسيلة قوية تسير جنبا ً إلى جنب مع الجيوش العثمانية فذي أراضذي العذدو" ،وهذو
ال يجعل من "دول الوفاق الثالثي" أعداء الدولة العثمانية فحسب ،وإنما اإلسالم قاطبة .15
واعتقذذدت القيذذادة العسذذكرية األلمانيذذة أن حملذذة عثمانيذذة ناجحذذة الحذذتالل مصذذر والسذذيطرة علذذى قنذذاة
السذذويس ،سذذوف تزعذذز مركذذز بريطانيذذا فيهذذا وخطذذوط مواصذذالتها اإلسذذتراتيجية مذذع الهنذذد .فوضذذعت
ّ
ومحطذات البذرق والجسذور الحديديذة
خططا ً لنسف قناة السويس ومراكز إرشاد السذفن ،ومنشذ ت الميذا ،
والمرافىء في بور سعيد واإلسكندرية 16.وتوقع األلمان أن االستيالء على مصذر سيضذع بريطانيذا بذين
خيارين اثنين ،إما إرسال نصف أسطولها إلى ميا الهند ،مع كل ما يحمله هذا من تأثير سذلبي فذي قوتهذا
البحرية في مناطق الصذرا األوروبذي ،أو عقذد السذالم مذع ألمانيذا .وع ّقذب إمبراطذور ألمانيذا علذى ذلذك
بذذالقول" :إن علذذى البريطذذانيين أن يفهمذذوا أن الحذذرب ضذذد ألمانيذذا سذذتعني خسذذارتهم للهنذذد" 17.وبالمقذذدار
18
نفسه ،تو ّقع العثمانيون إمكانية تحرير مصر بدعم عسكري ألماني انطالقا ً من سورية (فلسطين).
وقد ش ّكلت سورية وفلسطين أهمية إستراتجية بالنسبة إلى الهجوم على قناة السذويس .ففذي الفتذرة مذا بذين
اندال الحرب في آب  ،8881وانضمام السلطنة إليها في تشرين الثاني مذن العذام نفسذه ،أرسذلت ألمانيذا
19
األسلحة إلى ّ
غزة ويافا على متن سفن ألمانية أفرغت حمولتها في بيروت.
وعلى المستوى نفسه ،ش ّكل العراق أهمية إسذتراتيجية كبيذرة أللمانيذا ،بسذبب موقعذه علذى الخلذيج وكونذه
(Arthur
طريقذذذذا ً مهمّذذذذا ً لمواصذذذذالت بريطانيذذذذا مذذذذع الهنذذذذد 20.وقذذذذد اقتذذذذرح أرثذذذذور تسذذذذيمرنر
) ،Zimmermannوكيذذل وزارة الخارجيذذة األلمانيذذة ،بتذذاريخ  11آب  8881إرسذذال مبعذذوثين إلذذى
السودان والحبشة للتحريض مذن هنذاك الشذعب والجذيش المصذريين علذى الثذورة 21.كمذا وضذعت القيذادة
األلمانية خططذا ً لتحذريض مسذلمي المغذرب ضذد فرنسذا ،وإرسذال األسذلحة واألمذوال إلذى تلذك المنطقذة،
لدفع الناس للثورة ضد الفرنسيين.
 -2توظيف ألمانيا الجهاد اإلسالمي :دور المستشرقين
لكل دولة وسائلها وأدواتها لمحاربة أعدائها وبالتالي الوصول إلى تحقيذق أهذدافها السياسذية مذن الحذرب.
وفذي الحذروبُ ،تشذذرعن كذ سل الوسذائل واألسذذاليب .فقبذل أسذذبوعين مذن انذدال القتذذال ،قذال رئذذيس وزراء
ألمانيا بتمان  -هذولفج )" :(Bethmann-Hollwegإن علذى ألمانيذا إال تحذارب سذالح العذدو فحسذب،
وإنما عليها أن تصد أيضا ً دعايته الكاذبة حول ألمانيا والنظرة الخاطئة التي ُتعطى عنها" 22.فأمر بالقيذام
بدعاية في الخارج ،وطبع المنشورات وتوزيعها وإنشاء المكاتب لهذذا الغذرض .وعنذدما انذدلع الصذرا ،
وضع مستشرقون واقتصاديون ألمان أنفسهم بتصرّف المجهود الحربي األلماني .ومن هؤالء على سذبيل
المثال :ماكس فذون أوبنهذايم ) ،(Max von Oppenheimوبذاول روربذا )(Paul Rohrbach
15
16

Galli, p. 29.
 Fischer, pp. 149 –150.ويذكر المؤرخ المصر وجيه عبد الصادأل عتيق ،دراسات في تاريخ مصر الحديث في

ض أ ال ثائق اعلمانية ،القاهرة  ،9111ص  01– 21أن اعلمان حاول ا كالفعل إغراأل إحدى السفن التجارية في القناة
كعد تفجيرها لتعطيل المالحة .لكن هذه الخطّة اكتشفت في اللحية اعخيرة.
17

18
19

Fischer, Griff nach der Weltmacht, p. 139; Wilhelm von Kampen, Studien zur deutschen
Türkenpolitik in der Zeit Wilhelms II, Ph.D, thesis, University of Kiel, p. 66.
F.O. 371/59, Cromer to Grey, secret, No. 146, Cairo, Dec.12 th .1905.
Edwin Pears, “Turkey, Germany and the War”, The Contemporary Review 107 (1915), pp. 286-7.

 20ل.ن ،.ك تل ف ،ث رة العشرين ال طنية التح ّررية في العراأل ،تعريب عبد ال احد كرم ،كيروت/كغداد  ،9172ص -09
.1
21
Rathmann, p. 121.
22
Irmgrad Farah, Die deutsche Pressepolitik and Progandatätigkeit im Osmanischen Reich von 19081918 unter besonderer Berücksichtigung des Osmanischen Lloyd”, Beirut 1993, pp. 235-6.
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وأرنسذذت ياكذذه ) ،(Ernst Jäckhوفريذذديريش ناومذذان ) .Friedrich Naumannيُضذذاف إلذذيهم
كذذارل هذذـ .بيكذذذر ) ،(Carl H. Beckerوهوغذذو غروتذذذه ) (Hugo Grotheوأويغذذن متفذذذو
) 23(Eugen Mittwochوغيرهم.
ويُعتبر ماكس فون أوبنهايم 24أحد كبار الشخصيات األلمانيذة التذي لفتذت االنتبذا قبذل الحذرب إلذى أهميذة
اسذذتخدام "الجامعذذة اإلسذذالمية" ،و"الجهذذاد اإلسذذالمي" ووجذذوب اعتمذذاد ألمانيذذا خطاب ذا ً مؤ ّيذذداً للمسذذلمين،
وصذذفة السذذلطان العثمذذاني كخليفذذة ،مذذن أجذذل اسذذتمالة الشذذعوب اإلسذذالمية الخاضذذعة لبريطانيذذا وفرنسذذا
25
وروسيا للقيام بانتفاضات تنهك هذ الدول و ُتشغل قوّ اتها في حال اندلع الصرا بينها وبين ألمانيا.
وعنذذدما انذذدلعت الحذذرب ،أدرك أوبنهذذايم ضذذرورة اسذذتحداث مؤسّسذذة تتذذولى "تثذذوير" العذذرب والمسذذلمين
ضد أعداء بالد  .فتقذ ّدم بمذذ ّكرتين إلذى رئذيس الذوزراء األلمذاني بتذاريخ  81آب  ،8881ومذذ ّكرة ثالثذة
في مطلع تشرين األول حول أهمّية تحريض المسلمين على الثورة في مناطق العدو.
وتعتبر المذذ ّكرة األخيذرة األهذم واألكثذر تحديذداً لكيفيذة محاربذة ألمانيذا "دول الوفذاق الثالثذي" عبذر إثذارة
العالم اإلسالمي واستخدام "الجهاد المقدس" وصفة السلطان العثماني كخليفة ،ونشذر الدعايذة باسذمه ،مذن
خذذالل ّ
منظمذذة محذ ّددة األهذذداف .وأكذذد أوبنهذذايم ،أن كذ رل المصذذريين والسذذوريين المسذذلمين ،ومذذن ضذذمنهم
علمذاء األزهذر والجماعذات اإلسذالمية ،هذم مذع الدولذة العثمانيذة وألمانيذا ،وذلذك كراهيذة بدولذة االحذتالل
بريطانيا ،فيما يناصر األقباط والمسيحيون السذوريين واألرمذن "دول الوفذاق الثالثذي" .وتو ّقذع أن ينحذاز
المصذذريون والمسذذلمون السذذوريون إلذذى "دول الوسذذط" حالمذذا ُتلحذذق الهذذزائم بالبريطذذانيين فذذي أوروبذذا،
وتعبر طالئذع الجذيش العثمذاني الزاحذف مذن فلسذطين إلذى مصذر قنذاة السذويس .ولذم يسذتثن أوبنهذايم مذن
ّ
مخططاته أهمية الخذديوي عبذاس حلمذي الثذاني والطذريقتين السنوسذية فذي "ليبيذا" والمهديذة فذي السذودان
للتأثير في مصر .وخلص إلى أن سقوط مصر بأيدي العثمانيين بدعم من مستشارين ألمذان ،سذوف يغيّذر
مجرى الحرب كلها.
وفذذي ختذذام المذذذ ّكرة ،حذ ّدد أوبنهذذايم الهذذدف المركذذزي لذذبالد  ،وهذذو جعذذل اإلسذذالم سذذالحا ً يخذذدم المصذذالح
األلمانية .فقال" :إن اإلسالم سوف يكون أهم أسلحتنا على اإلطالق في الصذرا المجبذرين علذى خوضذه
ضذد إنكلتذرا ،ألن علينذا أن نخوضذه بالسذكين" .وأضذاف ،لقذد تمك ّنذا مذن فذرش األرضذية لثذورة إسذذالمية
عامة ،وإن إمبراطور ألمانيا قد "… أدرك منذ الوهلة األولى أهمّية هذذ اللحظذة التذي يمكذن مذن خاللهذا
االستفادة من الشعوب اإلسالمية ،بعدما ثبت في نظر المسلمين إجالله لإلسذالم وأظهذر ألتبذا هذذا الذدين
المودة والمساعدة" .وختم أوبنهايم بذالقول" :إن عشذرين سذنة مذن اإلقامذة فذي الشذرق تجعلنذي مقتنذع بذأن
جاللة اإلمبراطور يحظى على االحترام والتبجيل من أعماق القلوب في ك ِّل العالم اإلسالمي ".26

 23عمل روركاخ كعد اندالع الحرب في قس اعخبار في دائرة البحرية ،وأصبح في تشرين اعول  9191رئيسا ً لدائرة
الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية اعلمانية .أما ياكه ،فترأس دائرة الشؤون االقتصادية .كما عُين ناومان رئيسا ً
لدائرة وسط أوروكا .وترأس عال اإلسالميات كيكر حلقة دراسية في وزارة الخارجية ح ل اعوضاع في منطقة الشرأل
اعدنى .أخيراً وليس آخرا ،قام غروته خالل الحرب كرحالت دعائية لمصلحة كالده في هنغاريا ورومانيا والدولة
العثمانية .ح ل نشاطات هؤالأ المستشرقين ،راجعRathmann, pp. 107 –108. :
 )9110 – 9101( 24مستشرأل ألماني من أصل يه د قام كرحالت استكشاف إلى المغرب والصحراأ الغركية وس رية
والعراأل وأسيا الصغرى والخليج العركي ،وأقام في مصر كين العامين  9110و .9111وكين العامين  9110و،9111
وضع  93مجلداً تض ّمنت تقارير ح ل كيفية استغالل ألمانيا اإلسالم والجامعة اإلسالمية في صراعاتها ضد كل من
كريطانيا وفرنسا .وقد وضع أوكنهاي عدد من المذكرات تتعلّق كالتط ّرات في مصر وشمال إفريقيا وعالقة مصر
كبريطانيا .راجع:
Hans Dirk Studt, Max von Oppenheim und der Nahe Osten – Lebensraum oder politische Intrige? asien
afrika lateinamerika, 27 (1999), pp. 137 – 157.
25

26

ح ل سياسة أوكنهاي في استغالل الجامعة اإلسالمية وصفة السلطان العثماني كخليفة في مخطّطات ألمانيا اإلمبريالية
قبل الحرب ،أنير تقاريره فيPAAA, Orientalia Generalia 9, Nr. 1, Berichte Oppenheim, 12 vols. 1896 :
–1909.
PAAA/WK, Nr. 11, R 20937 , vol. 2, Denkschrift Oppenheim, p. 125.
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وقبل أيام قليلة من بدء الحرب ،كتب اإلمبراطور على هذامش برقيذة وصذلته مذن الجنذرال فذون سذاندرز
تتعلّذق برغبذة األخيذر فذي العذودة إلذى ألمانيذا فذذي حذال انذدلعت الحذرب ،فقذال" :علذيكم البقذاء (فذي الدولذذة
العثمانيذذة) وشذذن الحذذرب وإضذذرام الثذذورة ضذذد بريطانيذذا .أال يعذذرف" (سذذاندرز) ،أضذذاف اإلمبراطذذور،
"حول التحالف القادم (مع الدولة العثمانية) ،والذي عليه أن يتولى قيادتذه" .27وخذتم اإلمبراطذور بذالقول:
" … على قناصلنا وعمالئنا فذي تركيذا والهنذد تحذريض كذ ّل العذالم اإلسذالمي مذن أجذل الثذورة الضذاربة
ضذذد هذذذا الشذذعب التذذاجر الصذذغير المكذذرو وعذذديم الضذذمير (البريطذذاني) .فعنذذدما ننذذزف نحذذن ،فعلذذى
بريطانيا أن تخسر الهند على األقل".28
 -3الدعاية األلمانية في المشرق العربي :وسائل وأدوات
ح ّدد قنصل ألمانيا في دمشق ثالث مهام تقع على عاتق الدعاية األلمانية بالنسبة إلى السكان المحليّين،
بقوة ألمانيا وفعاليتها -1 .تعريفهم بالمنافع
وخصوصا ً في مجال اختصاص قنصليته ،وهي -8 :إقناعهم ّ
التي سيجنونها من جراء االنحياز إلى جانب ألمانيا ،و -1الحسنات التي سيحصلون عليها في حال
29
االشتراك في الحرب ضد "دول الوفاق الثالثي".
ولتحقيق هذ األهداف ،تأسس في برلين في العام " 8881مكتب استخبارات الشرق" (Die
) Nachrichtenstelle für den Orientبرئاسة أوبنهايم ،وله فرو في مدن الدولة العثمانية
وبالد الشام ،وذلك للتحريض على الجهاد واإلشراف على الدعاية في البلدان الشرقية واإلسالمية.
واعتبر المستشرق أن من أولويات "مكتب االستخبارات" "تقوية مشاعر الصداقة بين األلمان وشعوب
الشرق وتقريبهما من بعضهم البعض ،من أجل تطوير المصالح المشتركة بينهم” 30.سبق ذلك بأشهر
قليلة ،قيام أوبنهايم وعدد من المستشرقين والخبراء األلمان بنشاط دعائي متواضع لبالدهم ،من خالل
استحداث دوائر متخصّصة للتواصل مع الشعوب التركية والعربية والهندية والروسية .وبعد اتسا
نطاق عمل "المكتب" خالل العامين  881و ،8881أُضيفت إليه دائرتان وهما :الفارسية والتركية -
القانونية .وألحقت بكل هذ الدوائر أقسام للتحرير وأخرى إلصدار الصحف .أما من ناحية أعداد األلمان
العاملين في "المكتب" في العام  ،8881/8881فبلغ  81من المستشرقين والموظفين القنصليين
والتجار والمبشرين .ثم ارتفع العدد إلى  18بعد ذلك التاريخ ،في حين وصل عدد الشخصيات الشرقية
العاملة مع "مكتب االستخبارات" في برلين إلى عشرة أشخاص 31 ،وعدد المكاتب الفرعية وصاالت
الدعاية في الدولة العثمانية إلى .09
سار العمل في "مكتب استخبارات الشرق" في أربعة مجاالت رئيسية :جبهات القتال التي يحارب فيها
جنود مسلمون حلفاء أللمانيا ،وذلك للتشهير بالعدو بأنه يحارب بجنود شرقيين ومسلمين؛ التأثير النفسي
في أسرى الحرب من العسكريين المسلمين في المعتقالت األلمانية لجعلهم يلتحقون بالجيوش العثمانية؛
االهتمام بنشر الدعاية في الدول المحايدة وفي البلدان اإلسالمية الحليفة أللمانيا ،وإقامة عالقات شخصية
مع دوائر شرقية في ألمانيا والدول المحايدة؛ وأخيراً الدعاية في ألمانيا نفسها ،من خالل التبرير للرأي
32
العام األلماني حول أسباب التحالف مع دولة إسالمية مكروهة ،وهي الدولة العثمانية.
ولالضطال بهذا العمل الواسع ،استعان أوبنهايم بفريق من المستشرقين الذي سبق ذكر  .وتوالى على
إدارة "مكتب االستخبارات" بعد أوبنهايم ،على التوالي ك ٍّل من شابنغر ومتفو  .وتم ّكن أوبنهايم من أن
يستقطب عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية والفكرية الوطنية العربية واإلسالمية والصوفية
Fischer, Griff nach der Weltmacht, pp. 139 –140.
نقالً عن:
Lothar Rathmann, Stossrichtung, pp. 118 –119. 28
PAAA/WK Nr. 11g, R21128, vol. 6, A 5037, Hardegg to Wagenheim, Damascus Dec. 21 st 1914. 29
 PAAA, adh1, R 1517, vol. 8, Schabinger to Wesendonk. 30رسالة غير مؤ ّرخة عثر عليها المؤلف في الملف
27

المذك ر.
31

32

PAAA/Deutschland 126g adh1, R 1535, vol. 26, Tätigkeit der Nachrichtenstelle für den Orient 1914
–1918, pp. 1-4.
Farah, p. 239.
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المعروفة ،وذلك بهدف نشر المؤلفات ،واإلشراف على إصدار الصحف والمجالت أو التحرير فيها،
وإلقاء الخطب ،والترويج لما هو في مصلحة بالد  .فكان الدبلوماسيون والقناصل األلمان يقومون
بتوزيع مواد الدعاية هذ في المشرق والمغرب العربيين ،وتعاونهم في ذلك بالنسبة إلى المشرق العربي
"شركة سكة حديد برلين – بغداد" والمؤسّسات المصرفية والتجارية والثقافية األلمانية ،ومؤسّسات
33
أوروذدي باك ) (Orosdi Backالنمساوية بفروعها في امستانة وحلب وبيروت والقاهرة.
وعلى الصعيد اإلعالميُ ،
طلب من الصحافة األلمانية توطيد صالتها بالصحف المحليّة الموجودة بكثرة
في امستانة وتزويدها باألخبار عن مجريات الحرب ،وأن تأخذ تقاريرها في االعتبار التقاليد الشرقية
وحساسيّات الشرقيين ،وتتج ّنب استخدام العبارات المسيئة لإلسالم والمسلمين 34.كما ُ
طلب منها
اإلسهاب في األخبار حول االنتفاضات في الهند وطموحات الشعب الهندي وبقية البلدان اإلسالمية
للتخلّص من االستعمار 35.وجرى أيضا ً فصل القسم الفرنسي عن القسم األلماني في جريدة
) (Osmanischer Lloydالتي تأسّست في امستانة العام  8891لمجابهة دعاية "دول الوفاق
الثالثي" ،وذلك في صحيفتين منفصلتين وبتمويل من تجّ ار وصناعيين ألمان ،وذلك بهدف إيصال أراء
ألمانيا إلى المثقفين العرب واألتراك .وعملت الصحيفة على تزويد الوكاالت العربية والصحف العربية
36
المحليّة باألخبار.
كما قام "مكتب استخبارات الشرق" بإنشاء صحف ونشرات خاصّة به باللغة األلمانية منذ نيسان
 ،8881وأهمها Korrespondenzblatt der Nachrichtenstelle für den Orient :و
 Der Neue Orientو  Stimmen des Orientsومجلة "الجهاد" )(El-Dschihad
األسبوعية باللغات الشرقية ،والهدف من اإلصدارات الثالثة األولى ،نقل المعلومات الصحيحة عن
الشرق واإلسالم إلى الرأي العام األلماني ،فيما كانت النشرة األخيرة للتأثير في األسرى المسلمين في
المعتقالت األلمانية ،كي يعاد تجنيدهم من جديد والقنال ضمن وحدات الجيش العثماني.
كذلك ،دعم "مكتب االستخبارات" الصحف اإلسالمية التي تأسست في برلين ،ومنها "العالم اإلسالمي"
") )Die Islamische Weltوصحفا ً عربية كـ "العهد" و"الرأي العام" و"الشرق" و"االتحاد
العثماني" .كما كانت "جورنال دو بيروت" ) (Journal de Beyrouthلصاحبها جرجي حرفوش
تؤيّد السياسة األلمانية لقاء دعم مالي تحصل عليه من "البنك األلماني" ) (Deutsche Bankوتنشط
كوكالة لإلشراف على االشتراكات والمبيع في الطرقات 37.وقد وصف قنصل ألمانيا في بيروت
الصحيفة األخيرة بأنها " مدافع موثوق فيه عن المصالح العثمانية واأللمانية" ،تعمل على نشر أخبار
الحرب نقالً عن المصادر األلمانية ومقتطفات من الصحافة األلمانية 38.وفي الوقت نفسه ،حصلت
جريدة "أبابيل" البيروتية األسبوعية لصاحبها محمد الحبال على دعم ألماني من أجل إعادة إصدارها في
دمشق .وعملت القنصلية األلمانية في حيفا على تقديم دعمها المالي لصحيفة "المهاجر" التي كانت
تصدر لحساب الجالية الجزائرية في دمشق .كما تقرّ بت القنصلية المذكورة إلى محمد كرد علي صاحب

33

PAAA Akten betr. den Krieg 1914. Unternehmungen und Aufwiegelungen gegen unsere Feinde.
Allgemeines vom Juli 1914 – 30 Nov. 1914, Bd. 1, Der Weltkrieg R 20936, , A 17810, No. 11,
Oppenheim to Bethman-Hollweg, No. 1, Berlin, Aug. 18th 1914.

34

كـ" :الهن د الدم ي ن" و"المغاركة السفاح ن" ،و"الشياطين الس د" للداللة على اعفارقة الزن ج .أنيرFarah, p. 240 :

35
PAAA/WK, Nr 11g, R 20937, Akten betreffend den Krieg 1914: Unternehmungen und
Aufwiegelung gegen unsere Feinde, vol. 2, Denkschrift Oppenheim: “Die Revolutionierung des
islamischen Gebieten unserer Feinde.
 36ح ل تأسيس جريدة الل يد ،أنير Farah, pp. 85 –102. :وح ل فصلها إلى جريدتين ،المرجع نفسه ،ص .301 – 309
37
Jacobsen, pp. 98-99.
th 38
PAAA/WK Nr. 11g, R 21128, vol. 6, A 5037, Mutius to Wagenheim, No. 3295, Beirut Dec. 9 ,
1914.
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"المقتبس" ،وعملت على نقل تحرير جريدة "المفيد" لعبد الغني العريسي من بيروت إلى دمشق بسبب
39
قوة تأثيرهما في الرأي العام.
ومن نشاطات "مكتب االستخبارات" في الدولة العثمانية تفعيل عمل "الرابطة األلمانية – التركية"
) (Deutsch-Türkische Vereinigungالتي كانت تنشط منذ إنشائها في شباط  8881على
تدعيم العالقات الثقافية بين ألمانيا والسلطنة وتعزيزها 40.وفي نهاية العام  ،8881أُفتتح "المركز
االقتصادي األلماني – العثماني" ) (Deutsch-Türkische Wirtschaftszentraleفي
العاصمة العثمانية .وفي نيسان ُ ،8880دشن في امستانة "بيت الصداقة األلمانية – التركية" (Haus
) der deutsch-türkischen Freundschaftبحضور شخصيات دبلوماسية ألمانية
وعثمانية 41.وجاء تفعيل هذ المؤسّسات الثقافية واالقتصادية وفق نصيحة وجهها أوبنهايم إلى
المسؤولين األلمان بضرورة االلتفات إلى الشأنين االقتصادي والثقافي في الدولة العثمانية ،وذلك بعدما
ح ّقق النفوذ األلماني العسكري في الجيش العثماني ،عبر المستشارين والخبراء األلمان ،مكانة
مرموقة 42.وبسبب عدم وجود أية مدرسة ألمانية في دمشق ،اقترحت القنصلية األلمانية في المدنية فتح
43
مدارس ألمانية بكثرة فيها من أجل التعويض عن إغالق المدارس الفرنسية والبريطانية والروسية.
أما عن نشاطات "مكتب االستخبارات" في ألمانيا ،فكان أهم~ها إنشاء "معسكر الهالل"
) (Halbmondlagerفي ناحية فونسدورف ) (Wünsdorfببرلين في تموز  ،8881و"معسكر
فاينبرغر" ) (Weinbergerlagerفي منطقة تزوسن ) (Zossenقرب مدينة بوتسدام .وضم
"معسكر الهالل" مسجداً بمئذنة خشبية ارتفاعها  11متراً .كانت الغاية من المعسكرين هي إيواء
األسرى المسلمين الذين كانوا يحاربون في جيوش "دول الوفاق الثالثي" ووقعوا في أسر القوّ ات
األلمانية ،وخصوصا ً الهنود والعرب في شمال إفريقيا ،أو المسلمين من التتار ،ومعاملتهم معاملة حسنة
بإشراف ضباط يل ّمون باللغات الشرقية ،والسماح لهم كذلك بممارسة شعائرهم الدينية ،وفي مق ّدمها
صالة الجمعة 44.والهدف من و راء ذلك ،هو نشر الدعاية حول مواقف ألمانيا المتسامحة تجا اإلسالم،
والحصول بالتالي على استحسان العالم اإلسالمي ،وإعطاء المعتقلين المسلمين االنطبا بأنهم ليسوا
أسرى وإنما "ضيوفا ً" على ألمانيا وبالتالي إقناعهم باالنخراط في الجيش العثماني ضد "دول الوفاق
45
الثالثي".
لقد حُدد الهدف من إنشاء معسكري االعتقال على أنه من أجل "استغالل األسرى المسلمين والهنود
ألغراضنا (ألمانيا) السياسية" .46وهذ "األغراض السياسية" عبّرت عنها وزارة الخارجية األلمانية في
مذ ّكرة رفعتها إلى اإلمبراطور وليم الثاني ،وجاءت على الشكل التالي" :من أجل التعبير عن عالقات
الود المعلنة بين الدولة األلمانية والشعوب اإلسالمية والتي تحظى على رعاية جاللتكم ،ومن أجل
التأثير في المحاربين المسلمين في جانب العدو ،فسوف تتم معاملة األسرى المسلمين (الذين يقعون في

PAAA/WK Nr. 11g, R 21126, vol. A 35153, No. 138, Löytved Hardegg to Bethmann Hollweg, 39
Haifa Nov. 26th, 1914.
40
Max Freiherr von Oppenheim, Die Nachrichtensaal-Organisation und die wirtschaftliche
Propaganda in der Türkeit, ihre Überhnahme durch den Deutschen Überseedienst, Streng vertraulich !,
Berlin 1917, pp. 6-7.
41
42
43

Norddeutsche Allgemeinen Zeitung, No. 118, 30. April, 1917.
Farah, p. 272.
PAAA/WK Nr. 11g, R 21126, vol. A 35153, No. 138, Löytved Hardegg to Bethmann Hollweg,
Haifa Nov. 26th, 1914.

Müller, p. 219. 79

 Müller, p. 219 45؛ أنده/هاينه ،مرجع سبق كره ،ص .399
46
نقالً عنGerhard Höpp, Arabische und islamische Periodika in Berlin und Brandenburg, Berlin 1994, :
p. 9.
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يد الجيش األلماني) معاملة مميّزة .وسوف يتم ّتع هؤالء بك ِّل الحريّة تحت إشراف ضباط منتقون".
وضم معسكرا االعتقال نحو  81ألفا ً من األسرى المسلمين في العام  48.8881إشارة إلى أن بريطانيا
اتبعت األسلوب األلماني نفسه ،وذلك عبر إطالق سراح األسرى العرب لديها ،وخصوصا ً الضباط
العراقيين الذين خدموا في الجيش العثماني ،كي يحاربوا العثمانيين مع القوّ ات العربية التابعة للشريف
49
حسين.
47

ومن أجل تفعيل الدعاية بين األسرى المسلمين ،جاء إنشاء مجلة "الجهاد" .وتألفت هيئة تحريرها من
المستشرقين األلمان والمسلمين ،ومنهم عبد العزيز جاويش ( )8818 -8101وصالح الشريف
التونسي ( )8819-8118ومحمد خضر حسين ( )8811– 8101ومنصور رفعت (– 8111
 )8811وعبد الرشيد إبراهيم ( )8811– 8111وغيرهم 50.وكان بعض هؤالء يزور معسكري
االعتقال من وقت إلى آخر إللقاء المحاضرات والخطب على األسرى لقاء بدل مالي.
وقد قامت استراتيجية "مكتب االستخبارات" على تركيز الدعاية في آسيا الصغرى وسورية والعراق
انطالقا ً من العاصمة العثمانية .فتأسّست قاعة أخبار مركزية في امستانة ُتدار من قبل السفارة األلمانية
هناك ،ويتفرّ منها مراكز وصاالت أخبار في الواليات والمدن .وقد عملت القاعة المركزية على
تحرير التقارير واألخبار التي تصلها من برلين حول مجريات الحرب وتزويد المراكز والصاالت بها
من أجل إعادة نشرها في الصحف المحليّة ،فضالً عن عرض األفالم الدعائية ،وتوزيع الصور عن
المعارك والمناشير والكتيبات والمجالت المترجمة إلى  81لغة إفريقية وآسيوية و 8لغات أوروبية.
وبشكل عام ،وصل عدد عناوين المنشورات التي أصدرها "مكتب االستخبارات" بين تشرين األول
51
العام  8881وتموز العام  8881إلى  1,012عنواناً ،طبع منها أكثر من ثالثة ماليين نسخة.
وفي ما يتعلّق بتركيا األسيوية ،بلغ حجم توزيع مواد الدعاية خالل العام  8881ما بين  199و3,000
من ك ِّل قطعة .وما لبث أن ارتفع عددها إلى  89آالف نسخة باللغة العثمانية و 1آالف نسخة باللغة
العربية .وكان أعلى رقم للتوزيع ،هو على التوالي في مدن حلب وبغداد وبيروت ودمشق والمدينة
المنوّ رة (انظر الجدول  .)8واع ُتبر توزيع المنشورات بين الحجيج في األماكن المقدسة لإلسالم مهم
جداً للدعاية األلمانية ،وذلك بسبب أهميتها الدينية للمسلمين .وحتى بعد انطالق الثورة العربية الكبرى
ضد الدولة العثمانية ،ظلرت الدعاية األل مانية قادرة على ما يبدو على التحرّ ك في الجزيرة العربية.
ويذكر دوبر أن منشوراً بالعربية اك ُتشف في خريف  ،8881وتضمّن اتهامات موجّ هة إلى فرنسا بأنها
تسعى إلى تدمير اإلسالم واألماكن المقدسة ومكة المكرّمة ونقل الحجر األسود إلى متحف اللوفر
52
).(Louvre Museum

جدول رقم ()8
53
العربي

النسب المئوية لتوزيع مواد الدعاية األلمانية في آسيا الصغرى والمشرق

Iskander Giljazov, Die Muslime Russlands in Deutschland während der Weltkriege als
نقالً عن:
Subjekte und Objekte der Grossmachtpolitik, in: Gerhard Höpp/Brigitte Reinwald (Hgg.),
Fremdeinsätze. Afrikaner und Asiaten in europäischen Kriegen, 1914-1945, Berlin 2000, p. 144.

47

48

– Gerhard Höpp, Die Wünsdorfer Moschee: Eine Episode islamischen Lebens in Deutschland, 1915
1930, in: Die Welt des Islams 36, 2(1996), 204 –208.

49

زين ن ر الدين زين ،الصراع الدولي في الشرأل اعوسط ووالدة دولتي س ريا ولبنان ،كيروت  ،9179ص .79

50
Höpp, Arabische und islamische Periodika, p. 9.
PAAA/ Deutschland 126g, adh1, R 1535, vol. 26, Tätigkeit der Nachrichtenstelle für den Orient 51
1914 –918.
Dupre, p. 172. 52

53

Jacobsen, German Attempts, p. 98.
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المدينة
استانبول

النسبة المئوية
1

أضنه
حلب
بغداد
دمشق والمدينة

8
1،19
1،19
11

المدينة
بيروت
القدس
الموصل
مناطق أخرى

النسبة المئوية
89
89
0
1

وبالنسبة إلى المغرب األقصى ،وخصوصا ً منطقة االستعمار اإلسباني في الريف ،فقد تسرّبت الدعاية
األلمانية إليه عبر قنوات دبلوماسية ألمانية في مدريد وبرشلونة 54،وقامت بتحريض القبائل ضد فرنسا
وتوزيع األموال عليها 55.أما في شأن مصر ،فعين أوبنهايم مندوبين له في روما ونابولي وأثينا لجمع
األخبار عن أحوالها .وقام بتشكيل أقالم للمخابرات في نابولي وبيروت وطرابلس (ليبيا) من أجل
االتصال بها ودفع شعبها للثورة في الوقت المناسب .كما اس ُتحدثت شيفرة لالتصال بين اإلسكندرية
56
وامستانة وفيينا.
ّ
فتوزعت ما بين إرسال مبعوثين ألمان إلى تلك البلدان اإلسالمية ،وبخاصة إلى
,عن أنشطة "المكتب"،
57
الهند ومصـر وشمال إفريقيا ،كما يظهر من الجدول رقم  ،1إلى الحصــول على المعلومات
االقتصاديـة والسياسيـــة والعسكرية في تلك المناطق وفي الدول المحايدة وإقنا شعوبها وحكوماتها
بوجهة النظر األلمانية 58.كما يندرج تحت هذا العنوان ،تشكيك المسلمين بأهداف "دول الوفاق الثالثي"
من جراء الحرب.

54
55

;Fischer, pp. 152 – 153; , Walter B.Harris, France, Spain and the Rif, London 1927, pp. 59-60
Walter B.Harris, pp. 59 –63.

لطيفة سال  ،ص .217
ّ
 57ح ل هذا الم ض ع ،أنير ملفات اعرشيف السياسي ل زارة الخارجية اعلمانية في كرلين المتعلقة كالحرب العالمية
اعولى وكيفية إثارة المسلمين ضد "دول ال فاأل الثالثي"Der Weltkrieg Nr. 11 R 20936f., Unternehmungen :
56

und Aufwiegelungen gegen unsere Feinde.
58

Heine, p. 197.
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59

جدول رقم ( )2البعثات األلمانية لتحريض العالم اإلسالمي على الثورة ضد دول الوفاق الودي
البلدان التي زارها
–الوظيفة خالل 1111
المهنة
المبعوثون/الناشطون
1111
Baron Max von
مصر والعراق وسورية
رئيس دائرة االستعالم
عالم آثار
Oppenheim
والدولة العثمانية والجزائر
العسكري
ودبلوماسي
Col. Hermann
العراق وفارس
ضابط
Frobenius
Johann von
مصر
سفير في واشنطن ثم في
دبلوماسي
Berntorff
استانبول
Fritz von Papen
الدولة العثمانية
الواليات المتحدة
ضابط
Dr. Konrad
العراق ومصر والدولة
طبيب وعالم آثار
Preusser
العثمانية
Oskar Ritter von
العراق وفارس
رئيس بعثة في طهران
عالم جيولوجيا
Niedermayer
Wilhelm
العراق وفارس وكردستان
تنظيم فدائيين في فارس
دبلوماسي
Wassmuss
Werner-Otto von
أفغانستان وفارس
بعثة إلى فارس وأفغانستان
دبلوماسي
Hentig
Fritz Grobba
دمشق وفلسطين
بعثة إلى الجزيرة العربية
محام ودبلوماسي
Leo Frobenius
الجزائر وتونس والسودان
بعثة إلى الجزائر
عالم آثار
Hans von Kalle
طنجة والمغرب وإسبانيا
بعثات إلى المغرب
ضابط
Carl von Neufeld
الجزيرة العربية والحجاز
1917
?
والسودان
 -1مضامين الدعاية األلمانية
هذذدفت الدعايذذة األلمانيذذة ،تقذذارير وكتذذب وكتيبذذذات وصذذحف ومجذذالت ومناشذذير وصذذور فوتوغرافيذذذة
وبطاقذذات بريديذذة ،التذذي كانذذت ترسذذل إلذذى المراكذذز العربيذذة واإلسذذالمية للوكالذذة ،فض ذالً عذذن الرسذذائل
المفتوحذذة مذذن قيذذادات وطنيذذة عربيذذة وإسذذالمية إلذذى شخصذذيات سياسذذية دوليذذة 60،إلذذى إثذذارة العذذالمين
اإلسذالمي والعربذي ضذد "دول الوفذاق الثالثذي" .يُضذاف إلذى ذلذك ،اتصذاالت القناصذل األلمذان بالسذكان
المحليّين 61وبالشخصيات القيادية والعسكرية والدينية والثقافية واإلعالميذة وبأعيذان المذدن لنشذر الدعايذة
والمناشذذير وعذذرض األفذذالم عذذن الحذذرب 62،وكذذذلك المحاضذذرات التذذي كذذان يلقيهذذا المنفيذذون العذذرب
والمسذذلمون فذذي ألمانيذذا علذذى األلمذذان وعلذذى األسذذرى المسذذلمين فذذي معسذذكرات االعتقذذال وفذذي األعيذذاد
اإلسذذالمية ببذذرلين 63.والالفذذت ،أن معظذذم مذذواد الدعايذذة التذذي كانذذت ّ
توزعهذذا األجهذذزة األلمانيذذة ال تحمذذل

نقالً عنFaligot/Kauffer, Le Croissant et la croix gammee, p. 36. :
60
أسك يث ،رئيس وزراأ كريطانيا وسلطان المغرب على سبيل المثال .أنيرGottfried Hagen,, pp. 194 –197, 204 –:
207.
59

وعلى كل حال ،سنتط ّرأل إلى المؤلفات التي أصدرتها شخصيات عركية في إطار الدعاية علمانيا عند الحديث عن
الم اقف العركية من الدعاية اعلمانية.
61
مجالسة قنصل ألمانيا في دمشق للسكان في المقاهي والقيام كالدعاية لبالده .راجعJacobsen, p.99. :
PAAA/WK Nr. 11g, R 21128, vol. 6, A 5037, Hardegg to Wagenheim, Damascus Dec. 21 st 1914. 62
63

وخالل عام  ،9192جرى في كرلين االحتفال كعيد اعضحى كحض ر كبار الشخصيات المدنية والعسكرية اعلمانية.
وكتبت الصحف اعلمانية في افتتاحياتها "إن اعمة اعلمانية كلها تحتفل اعضحى مع اعتراك وليعش السلطان" .نقالً
Irmgard Farah, Die deutsche Pressepolitik, Beirut 1993, p.249.
عن:
PAAA/WK, Nr. 11g, /R21137, vol. 15, A 31999, Bl. 47.
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توقيع ذاً ،وتصذذاس بأسذذلوب يعطذذي االنطبذذا بذذأن الذذدعوة إلذذى تأييذذد ألمانيذذا إنمذذا تذذأتي بمبذذادرة مذذن عذذرب
ومسلمين .وفي كثير من األحيان ،كانت الرسائل والمقاالت تحرّ ر بأسماء مستعارة أو وهمية.
وأبذذرز م ذا ش ذ ّددت عليذذه الدعايذذة األلمانيذذة همذذا مسذذألتان :توطيذذد عالقذذات المسذذلمين بالسذذلطان العثمذذاني
كخليفذذة ،والحصذذول علذذى تأييذذد المسذذلمين ودعمهذذم لسياسذذة ألمانيذذا ودول الوسذذط .مذذن هنذذا ،ر ّكذذزت هذذذ
الدعاية على شرعية الخليفة العثماني وأح ّقيته في الخالفذة وحمايتذه لبيضذة اإلسذالم ،وعلذى أن "الجامعذة
اإلسالمية" هي تضامن إسالمي بعيذد عذن التفرقذة المذهبيذة بذين السذ ّنة والشذيعة ،فيمذا الجهذاد هذو واجذب
على ك رل مسلم وال يش ّكل خطراً على المسيحية.
ومن جهّذة أخذرى ،ركذزت الدعايذة األلمانيذة علذى أواصذر الصذداقة والمذو ّدة التذي تجمذع مذا بذين األلمذان
والمسلمين 64،وعلى أخوّ ة السالح بين الجيشين األلماني والعثمذاني والتحذالف المقذ ّدس بينهمذا 65.وهذدفت
إلذذى إعطذذاء صذذورة مشذذرّ فة عذذن ألمانيذذا وأهذذدافها النبيلذذة مذذن الحذذرب ،وأنهذذا تسذذعى إلذذى مسذذاعدة العذذالم
اإلسالمي على االرتقاء في مرحلة ما بعد الحرب ،وأن تحالفه معها ليس من دون أسذاس ،وإنمذا هذو مذع
أ قوى قوة في أوروبا من ناحية متانة اقتصذادها وماليتهذا وصذناعتها وثقافتهذا وبناهذا التحتيذة ،كمذا يظهذر
مذذن الجذذدول  ،1هذذذا فض ذالً عذذن حسذذن تنظذذيم قواتهذذا العسذذكرية وتضذذامن الشذذعب األلمذذاني مذذع جيشذذه
وقيادته 66.وفي هذا المعنى ،جرت طباعة كتيب "الحياة االقتصادية في ألمانيا قبل الحرب وخاللهذا" إلذى
67
خمس لغات شرقية.
جدول رقم ()3
الدولة
عدد
السكان
(مليون
نسمة)

تفوق ألمانيا على أعدائها وفقا ً للدعاية األلمانية
ّ
مقارنة لحجم
حجم
طول سكك
عدد
عدد
تجارة ألمانيا
الثروة
الحديد
الكتب
األمّيين
الخارجية مقابل
القومية
(كلم)
التي
من بين
ُ
بمليارات بريطانيا وفرنسا
تطبع
89
ً
(دون
الماركات
سنويا
آالف
المستعمرات)
جندي
101
63,700 34,80
1
0
 1ضعف
*111
37,700 12,10 899
0
1.1-1
111
51,200 9,600 119
68

عدد
مراكز
البريد

51,20
11
ألمانيا
0
24,50
11
بريطانيا
0
14,60
18
فرنسا
0
* هناك خطأ على ما يبذدو مذا بذين اللغتذين العربيذة والعثمانيذة فذي مذا يتعلّذق بحجذم ثذروة بريطانيذا .فتبعذا ً
للكتابة العثمانية ،فهي  111مليار مارك .أما بالنسبة للكتابة العربية ،فهي  111مليار مارك .والصذحيح
64
65
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علرى غرالف ملر ن وعلرى منشر رين و 92رسرما ً

تع د المعل مات إلى كتيب كاعلمانية كعنر ان "اليلر والحرق" .ويحتر
كاريكات ريا ً مل نا ً تحمل كتاكات كاللغتين العركية والعثمانية .وكانت هذه الكتيبات ترسرل إلرى مثقفرين فري الدولرة العثمانيرة فري
إطار الدعاية اعلمانية ضد "دول ال فاأل الثالثي" .راجع في هذا الخص ص اعرشيف السياسي لر زارة الخارجيرة اعلمانيرة:
Tätigkeit der Nachrichtenstelle für den Orient

.PAAA R 1531, Deutschland Nr. 126g, adh1. Vol. 22,
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هو  111مليار مارك ،ذلك أن الهدف من هذا الرسم هو إظهار تفوق ألمانيذا علذى دولتذي الوفذاق الذودي
بريطانيا وفرنسا.
باإلضافة إلى ذلك ،لفتت الدعايذة إلذى المعاملذة الكريمذة التذي يلقاهذا األسذرى المسذلمون فذي معسذكراتها،
والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية واالحتفال باألعياد اإلسالمية .وأظهرت اإلمبراطذور ولذيم الثذاني
على أنه صديق للمسلمين ويق ّدر أبطالهم التاريخيين 69،ولم تحاول أن تنفذي الشذائعات التذي كانذت تسذري
هنا وهناك حول اعتناقه اإلسالم سرّ اً 70،وبقرب تحوّ ل شعبه إلى الدين الجديد 71،لمذا فذي ذلذك مذن تذأثير
فذي المسذذلمين .وينذدرج فذذي سذياق السياسذذة اإلسذالمية هذذذ  ،إهذداء اإلمبراطذذور ضذريح السذذلطان صذذالح
الدين في دمشق ثريا بمناسبة الحملة العثمانية على السويس.
إن إلقاء نظرة متفحّ صة على مضامين بعض المناشير والكتيبات الدعائية األلمانية يظهر بوضوح كيفية
توظيف ألمانيا مشاعر المسلمين وعواطفهم الدينية وطموحاتهم وتطلعاتهم الوطنية في التحرّ ر والتخلّص
من االستعمار من أجل صراعها مع "دول الوفاق الثالثي" .وجاء في أحد المناشير الموجهة إلى
المسلمين والتي وزعتها أجهزة الدعاية األلمانية :إن "ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا ،ك ٌّل منها صارت
امن ظهيرتكم وعونكم على حرب أعدائكم فأنجدوهم جميعاً ،وما عهدنا الدولة األلمانية إال يداً بيضاء
72
نقية من كل اعتداء عليكم".
ّ
ّ
مستفزاً حميتهم
ويحث منشور آخر المصريين على النهوض من سباتهم وإعالن الثورة ضد اإلنكليز،
اإلسالمية والشرقية بالقول" :أيها الشعب المصري وأبناء اإلسالم جميعا ً هل لكم في أن تنتبهوا من
رقدتكم وتفيقوا من سكرتكم وتذبّوا عن حيطتكم وتعملوا إلى تحريركم من يد الظالم المستعبد لكم الذي
قضى على بالدكم ودينكم وإحساسكم الشرقي ،وسيقضى على أعقابكم ما دمتم تحت نير العبودية
ترتعون .هل لكم في أن تذكروا الشهامة العربية والشعور بوحدة اإلسالم وتقتدوا (باإلبطال) … ويكون
لكم أيضا ً عصر مصرية يخلّدها لكم التاريخ ما توالت العصور.؟ فنحن نسألكم متى تكون العصر
73
المصرية؟ متى تكون العصر المصرية؟".
ويقول منشور آخر :إن ألمانيا والدولة العثمانية تتصديان لمحاوالت "دول الوفاق الثالثي" تدمير اإلسالم
وهدم الكعبة وقبر الرسول .ويتساءل المنشور عما إذا كان المسلمون يرتضون مصيراً كهذا لدينهم
ومق ّدساتهم .فيدعوهم إلى الوقوف وقفة رجل واحد .ويخاطب حميتهم اإلسالمية ضد أعداء اإلسالم
وألمانيا ،بالقول" :فانهضوا (أيها المسلمون) ألمر هللا وألمر خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وخادم
 69على سبيل المثال :زيارة اإلمبراط ر لضريح السلطان صالح الدين كدمشق في تشرين الثاني عام  9111حيث وضع
عليه إكليالً من الزهر وقال" :إن صالح الدين كان اآلية الكبرى في زمانه لناحية الشهامة والعدل والكرم" .أنير :عبد
الرؤوف سن  ،رحلة إمبراط ر ألمانيا غلي م الثاني إلى الشرأل في مرآة الصحافة العركية المعاصرة ،في :تاريخ العرب
والعالم (كيروت) ،)9111( 911 ،ص  .70– 72وفي السياأل عينه ،أهدى اإلمبراط ر في حزيران  9192ضريح صالح
الدين ثريا ،في محاولة لكسب تأييد السكان المسلمين في كالد الشام لمصلحة الحملة العثمانية على الس يس .وقال ل يتفد
) ،(Löytvedقنصل ألمانيا في دمشق ،في هذه المناسبة "إن اإلمبراط ر ولي الثاني أراد إهداأ هذه الثريا كمناسبة زحف
الجيش العثماني على مصر وتأييداً لراكطة اعخ ة في السالح كي الجيشين اعلماني واإلسالمي…(و) لتك ن الثريا كرى
لهذا الزحف الدال على العزيمة والشجاعة" .وأضاف القنصل" :أني أفتخر كهذه الراكطة الم حدة التي تأكدت كين الدولة
العثمانية وثالثمائة ملي ن مسل المرك طة كالخالفة العيمى وكين إمبراط ر ألمانيا وملته" .أنير:

PAAA/Türkei 177/R 14032, vol. 11, Löytved an Wagenheim, A 2046, Damascus, Dec. 22nd .1914.
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الحرمين الشريفين مكة والمدينة السلطان محمد رشاد الخامس نصر هللا ،الذي أعلن الجهاد المق ّدس في
سائر أقطار األرض على الدول الثالث المذكورة (بريطانيا وفرنسا وروسيا)… إن دولة اإلسالم
واأللمان والنمسا معكم والحال بيننا وبينهم واحدة ،وأن من يكون مع جيش األعداء وفي صفوفهم،
فحرام عليه أن يحارب الدول المتفقة مع اإلسالم فإنه مسؤول عند هللا .فيجب عليه أن يلتحق بصفوف
ّ
معززاً مكرّ ما ً ومن فعل خالف ذلك
األلمان والنامسا (كذا) والعثمانية وعليه أمان هللا ورسوله ويكون
74
فقد باء بغضب هللا…".
وبعدما ع ّدد منشور أخر سياسة "دول الوفاق الثالثي" في تقاسم العالم اإلسالمي ونهبه وتدنيس مق ّدساته،
وإخضا بريطانيا وروسيا وفرنسا على التوالي  899مليونا ً و 19مليونا ً و 19مليونا ً من المسلمين
لحكمها ،يختم بلفت انتبا المسلمين إلى أعدائهم ،فيقول" :هؤالء هم أعداؤكم وهذ هي أفعالهم معكم
وهذ هي أفكارهم فيكم وفي دينكم وفي كتابكم (المق ّدس) ودينكم وبيتكم الحرام"… 75.ويوجههم
المنشور مباشرة الى ما يتوجّ ب عليهم القيام به تجا فرنسا بالقول" :اقتلوا جميع الفرنسويين اقتلوهم
جميعا ً جميعا ً… اذبحوا الفرنسيويين اذبحوهم جميعا ً جميعا ً" 76.أما حلفاء اإلسالم ومناصريه ومحرريه،
فهم األلمان تبعا ً لما جاء في المنشور .فاهلل "قيض  ...األمة األلمانية صاحبة اإلخالص لإلنسانية والعالم
ّ
المعظم… وعقدوا النية جميعا ً على تخليصكم من يد أعداء هللا الموسكوف
اإلسالمي وصديقة خليفتنا
واإلنكليز والفرنسيس ،وأُعلن الجهاد بإرادة من أمير المؤمنين ،وصار الجهاد بذلك فرض عين على كل
77
مسلم ومسلمة كبير وصغير" .ويختم المنشور بالتحذير من االستما إلى أكاذيب األعداء وخداعه.
وتحت عنوان "الجور والعدالة" ،أي جور دول الوفاق وعدالة ألمانيا وحليفاتها ،ذ ّكر منشور دعائي ،إن
انتصار ألمانيا على أعدائها هو كي "يصبح الشرق حرّ اً من مستعبديه طاهراً من األرجاس والحشرات
التي نبتت في أرجائه وكادت تنخر عظامه وتقضي عليه القضاء األخير" .ويختم بالقول" :إن الماليين
العديدة من المسلمين في استطاعتهم تمزيق قيود الذ ِّل واالسترقاق التي كبّلهم بها مغتصبو بالدهم لو
قوتهم وبأسهم".78
أتيح لهم أن يستعملوا ّ
 -5الفكر السياسي العربي والدعاية األلمانية
وفي إطار تحقيق أهدافها ،سعت ألمانيذا فذي مطلذع الحذرب إلذى التقذرّ ب مذن الشذريف حسذين وضذمّه إلذى
"دول الوسط" ضد بريطانيا وتكليفه بالدعاية لها في العالم اإلسالمي ،نظراً إلذى مذا يتم ّتذع بذه مذن رصذيد
عال ومكانة رفيعة .وفي أيار  ،8881حدث لقاء في امستانة بين أوبنهذايم واألميذر فيصذل بذن الحسذين،
أكذد خاللذه األميذر والء أبيذه للعثمذانيين واسذذتعداد لخدمذة أهذدافهم ضذد "دول الوفذاق الثالثذي" .وتمحذذور
االجتما حول ّ
خطة كبرى غايتها إحذداث انتفاضذة إسذالمية مذن الهنذد حتذى مصذر تحذت شذعار "الجهذاد
المق ذ ّدس" ،وأن يقذذوم الشذذريف حسذذين فذذي الوقذذت المناسذذب بإرسذذال أوالد علذذى رأس وحذذدات حجازيذذة
للمشذذاركة فذذي حملذذة عثمانيذذة أخذذرى علذذى السذذويس .كمذذا تع ّهذذد الشذذريف بذذأن يتذولى التذذرويج للجهذذاد فذذي
البلدان اإلسالمية وإرسال تقارير عن أوضذا تلذك البلذدان ،فضذالً عذن تقريذر يق ّدمذه إلذى أنذور باشذا كذل
أسبوعين عن األوضا في الجزيرة العربية 79.ويذذكر فيالغذو وكوفذار أن أوبنهذايم وعذد فيصذل بعذرش
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مصر بعد تحريرها من البريطانيين 80.وفيما أبقى الشريف حسذين علذى خياراتذه مفتوحذة إزاء التحذالف
مع ألمانيا والسلطنة العثمانية من خالل اتفاق فيصل  -أوبنهايم ،كان األلمذان يتصذلون بعلمذاء الذدين فذي
النجف وتم ّكنوا من ّ
حثهم على إعالن "الجهاد المق ّدس" ضد بريطانيا ومقاومة حملتها على العراق.
ومن أبرز الشخصيات العربية التي تعاونت مع ألمانيا (الجدول  ،)1إما اعتقاداً منها بسياستها اإلسذالمية
المُعلنذذة وتحالفهذذا مذذع الدولذذة العثمانيذذة وصذذراعها مذذع "دول الوفذذاق الذذودي" ،وإمذذا بذذدافع كراهيتهذذا لذذدول
االستعمار التقليدية ،وإما بدافع الخوف على مصذير المنطقذة العربيذة فذي حذال انهذارت الدولذة العثمانيذة:
شكيب أرسالن وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد ومحمد فهمي وعبد الملذك حمذزة وعبذد الذرحمن عذزام
ومنصذذور رفعذذت .كمذذا سذذعى الخذذديوي عبذذاس حلمذذي الثذذاني بذذدور للحصذذول علذذى دعذذم ألمانيذذا والدولذذة
العثمانية الستعادة منصبه في مصر .وفي العراق ،برز عزيز علي المصذري ،مؤسّذس جمعيذة "العهذد"،
فما ل إلى ألمانيا بسبب كراهيته للبريطانيين واعتقاد بضرورة الحفاظ على الدولة العثمانية ،مذن دون أن
ّ
يتمخض عن هذا "الميل" عالقة مباشرة مع الدولة األلمانيذة .إشذارة إلذى أن الزعامذات العربيذة المتعاملذة
مع ألمانيا كانت تحرّ كها أيذديولوجيات ومصذالح مختلفذة .وقذد أثبتذت الحذرب أن تعاملهذا مذع ألمانيذا ،وإن
اختلفت أساليبه وطرقذه ،كذان بذدافع االسذتفادة مذن الصذرا الذدولي مذن أجذل قضذيتها تحذت شذعار "عذدو
عدوي صديقي" .كما كان للرأي العام في سورية ومصر موقفذه تجذا ألمانيذا وسياسذتها اإلسذالمية خذالل
الحرب.
الشخصيات العربية التي تعاملت مع المؤسسات واألجهزة األلمانية خالل

جدول رقم ()1
81
الحرب
االسم

الجنسية

أبو الفضل ،سعيد من
الجزيرة
مأمون
العربية
لبناني
أرسالن ،شكيب

النشاط

الوالدة
والوفاة
 - 8188؟
– 8118
8811

باش حانبا ،محمد

تونسي

- 8118
8819

بوكابويه ،رباح
(الحاج عبد هللا)

جزائري

 - 8101؟

صالح جزائري

- 8118
8819
- 8101
8818
 -8111؟

التونسي،
الشريف
جاويش ،عبد العزيز،

مصري

حمزة ،عبد الملك

مصري

مالحظة

في مكتب االستخبارات نشر كتاب وعدة مقاالت
وضابط في الجيش في ألمانيا حول اإلسالم
األلماني في البلقان
نشاط سياسي في ألمانيا أصدر حوالي  19مقاالً
عامي  8880و 8881في ألمانيا عن عالقة
والمسلمين
الشرق
بالحرب
تعاون مع المخابرات وضع مؤلفات بالفرنسية
حول تونس والسياسية
األلمانية
الفرنسية تجاهها
مكتب فر من الجيش الفرنسي
مع
عمل
االستخبارات في برلين والتحق باأللمان – نشر
دراسات عدة عن الجهاد
في المغرب العربي
مكتب أسس لجنة من أجل
مع
عمل
استقالل تونس والجزائر
االستخبارات
مكتب أحد مؤسسي مجلة العالم
مع
عمل
اإلسالمي – برلين
االستخبارات
الحزب
في
مكتب عضو
مع
عمل
الوطني .عُرف بابن
االستخبارات
مروان

80
Filagot/Kauffer, p. 30.
Gerhard Höpp, Texte aus der Fremde. Arabische politische Publizistik in Deutschland, 1896 – 1945. 81
 Eine Bibliographie, Berlin 2000.و أنده/هاينه ،ال طني ن العرب .تنسيق المعل مات وجدولتها من عمل المؤلف.
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الخضر،
حسين

محمد تونسي

-8101
8811

تعاون مع
االستخبارات

مكتب

رفعت،
مصطفى

منصور مصري

-8111
8811

مع
عمل
االستخبارات

مكتب

عباس حلمي (الثاني)
القادر،

خديوي
مصر

أحمد جزائري

عبد
مختار
العتابي ،السيد محمد

مغربي

عزام ،عبد الرحمن

مصري

العناني ،علي أحمد

مصري

فريد ،محمد

مصري

فهمي ،محمد

مصري

 - 8101عمل
األلمانية
8811

مع

الحكومة

 – 8110مكتب االستخبارات
8881
مستشار في ألمانيا عام
؟؟؟
للشؤون
8881
المغربية

كتب مقاالت للتأثير على
األسرى المسلمين في
قبضة ألمانيا
انشق عن الحزب الوطني
عام  ،8881وله العديد
من الدراسات والمقاالت
حاول استغالل األلمان
والبريطانيين من أجل
استعادة منصبه
القادر
عبد
حفيد
الجزائري
حول
مقاالت
نشر
االستعمار الفرنسي في
المغرب – تخوف من
نوايا ألمانيا تجا المغرب
كتب عن نضال الليبيين
والحركات الصوفية هناك

 - 8181عمل مع المخابرات
األلمانية خالل عام
8801
8881
الحزب
في
مكتب عضو
مع
عمل
/8118
الوطني
 - 8111االستخبارات
8819
 - 8111تعاون مع مكتب رئيس الحزب الوطني
بعد مصطفى كامل
االستخبارات
8888
 - 8119تعاون مع األلمان في نشر العديد من المؤلفات
والدراسات حول القضية
سبيل استقالل مصر
8811
المصرية

 -1مواقف الرأي العام العربي من الدعاية األلمانية
سادت بين مسلمي الواليات العربية أجواء مؤيّدة للدولة العثمانية وحليفتها ألمانيا .وفي سورية ،لم تكن
التناقضات العربية – العثمانية التي ظهرت إلى الوجود في فترة ما قبل الحرب لتثير ،على األقل خالل
مراحل الحرب األولى ،مواقف عدائية ضد ألمانيا .فكان االنطبا العام في بالد الشام بأن تحالف ألمانيا
مع الدولة العثمانية ليس موجّ ها ً ضد المسلمين ،بل ضد بريطانيا وفرنسا ،حتى ولو أن قوّ ات ألمانية
كانت تحارب جنبا ً إلى جنب مع العثمانيين ضد الحركة العربية .وكان كثيرون مقتنعين بأن ألمانيا تعمل
82
من أجل استقالل البالد اإلسالمية متأثرين بذلك بالدعاية األلمانية النشطة.
وبالنسبة إلى مواقف المسيحيين السوريين ،أكد شكيب أرسالن على تعاطف هؤالء مع "دول الوفاق
الثالثي" عموما ً ومع فرنسا خصوصاً ،وتح ّدث عن مخاوفهم من إلغاء الدولة العثمانية امتيازات جبل
84
لبنان 83 .وذكر يوسف حكيم أن أهالي جبل لبنان كانون متلهفين لنزول قوّ ات الحلفاء إلى البالد.
ونقلت صحيفة "الماتان" ) (Le Matinالباريسية تصريحا ً للبطريرك الياس الحويك حول استعداد
 82عبد الرؤوف سن  ،المصالح اعلمانية في "لبنان"  ،9191– 9129في :أوراق جامعية (كيروت) ،)9112(3 ،ص .329
PAAA/Türkei 177, R 14032, Der Libanon, Bd. 12, Wagenhein an Bethmann Hollweg, No. 250., A 83
28594, Therapia Oct. 24th 1914. 1 Suppl..

 84ي سف الحكي  ،كيروت ولبنان في عهد آل عثمان ،ط ،9119 ،1ص .901 – 921
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خمسة آالف مسلح لبناني لمناصرة القوّ ات الفرنسية حالما تقوم باإلبرار على الساحل اللبناني .ويعتقد
المؤلف أن في الخبر تحريفا ً دعائيا ً أو مبالغة ،علما أن العديد من المسيحيين اللبنانيين في المهجر تق ّدم
85
للتطوّ في الجيوش الفرنسية.
وفي بيروت ،حتى قبل دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا ،انقسمت صحافتها بين فئة
مؤيدة لسياسة الحكومة العثمانية والنتصارات ألمانيا ،وأخرى أعلنت عن والئها لفرنسا وبريطانيا .كما
وقفت فئة ثالثة من الصحافة المحليّة على الحياد بين الفريقين .وفي جبل لبنان ،وساحل المتن وزحلة،
عملت الصحافة هناك على تمجيد فرنسا كصديقة للبنان داعية لها ولجيوشها بالنصر .وأدى هذا االنقسام
إلى حدوث "حرب صحفية" بين جريدة "زحلة الفتاة" الموالية لفرنسا لصاحبيها شكري بخاش وإبراهيم
86
الراعي ،وصحيفة "الرأي العام" الموالية لأللمان لصاحبها طه المدوّ ر.
وبسبب الكراهية لدول االستعمار البريطاني والفرنسي والروسي ،لم يستطع العرب والمسلمون إدراك
حقيقة اإلمبريالية األلمانية في الدولة العثمانية وأهدافها .فمنذ خطابه الشهير في دمشق عام  8181حول
صداقته للمسلمين ،ورسالته الشهيرة إلى قيصر روسيا نيقوال في مناسبة الزيارة تلك حول إمكانية
إشهار إسالمه ،فيما لو لم يكن على الدين المسيحي 87،أضحى إمبراطور ألمانيا في نظر المسلمين هو
"الحاج غليوم" ،الذي يدعو له المصلون في مساجد دمشق 88،وابن السلطان عبد الحميد الثاني الذي
أرسله والد سرّ اً إلى برلين للدراسة89،والمنحدر من إحدى شقيقات الرسول والمتظاهر بالمسيحية كي
قوته وسلطته على رعايا  ،مع رغبته وتأكيد على أسلمة شعبه في الوقت المناسب 90.لقد وصلت
تبقى ّ
سذاجة البعض إلى اعتبار وليم الثاني السيّد الذي "…وهبه هللا لإلسالم (والذي) ال يتبع القانون
واألعراف المسيحية المق ّدسة .فهو الذي ينتقم ألطفال أمته ويقاتل المرتدين والكفرة .وألنه موثوق
الكالم ،جعله هللا صديقا ً للمسلمين .إنه محارب شجا وبطل ،فإذا ما تمع ّنت في سلوكه تجا المسلمين،
تقول بما ال يحتمل الشك :إنه في عداد النفوس النبيلة التي تخلّت عن األصنام والصليب واتبعت
الشريعة التي أنزلها سيّد الناس أجمعين على النبي محمد .وعليه ،فقد وهبه هللا محبتنا ورضانا .فشعوب
العالم ترتعد أمام سطوته ،السيما وأنه في تشاور تام مع أمير القسطنطينية… هذا الحاكم هو سلطان
األلمان".91
وفي السياق نفسه ،استرجعت صحيفة "أبابيل" البيروتية في  18كانون األول  8881بمناسبة إهداء
العاهل األلماني ثريا إلى ضريح السلطان صالح الدين في دمشق عشية التحضيرات األلمانية -
العثمانية للحملة على مصر ،زيارة اإلمبراطور إلى ضريح السلطان صالح الدين عام .8181
فتساءلت عن سبب قدوم اإلمبراطور إلى دمشق وتمجيد للسلطان صالح الدين ،و"… هل إنه (وليم

 85الحكي  ،كيروت ولبنان ،ص  .920 ،921– 922وفي أيل ل  ،9191أ قبيل دخ ل الدولة العثمانية الحرب إلى جانب
"دول ال سط" كشهرين ،كعث شكر غان  ،رئيس اللجنة اللبنانية في كاريس ،إلى وزير الخارجية الفرنسية يطلب إليه
إكقاأ ج رج كيك  ،قنصلها العام ،في كيروت في منصبه ،حتى ول دخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا .وك ّرر
غان ل  ،كأن وج د كيك المعن س ف يساعد اللبنانيين على الدفاع عن جبل لبنان في وجه اجتياح عثماني .ورأى أنه
إ ا أمكن تسليح ما كين  91آالف و 92ألف لبناني وتزويده كالذخائر عن طريق مرفأ كيروت ،فس ف يك ن كاإلمكان
طرد العثمانيين .راجع في هذا الخص صTauber, pp. 13f. :
 86الحكي  ،كيروت ولبنان ،ص .911– 921
 87جاأ في تل الرسالة ما يلي" :كان شع ر الشخصي عند مغادرتي المدينة المق ّدسة (القدس) مليئا ً كالخجل تجاه المسلمين.
فل كنت قدمت إلى هنا من دون دين ،لكنت تح ّ لت كالتأكيد إلى اإلسالم…أع د إلى كالد كخيبة كبيرة واقتناع راسخ
كأن قبر المسيح المق ّدس ليس في مأمن تحت إشراف أية من الكنائس هناك .هذه الكنائس ،كميهرها وزخارفها ،ال يمكن
إال أن تقارن سلبا ً كبساطة ومهاكة وعيمة مسجد عمر" ،نقالً عن :سن  ،الدع ة إلى اإلسالم والعالقات الدولية ،ص
.310
88
89

11

91

PAAA/WK 11g, R 21124, vol. 2, E. Schäffer to Mathieu, A 22364, Saarbrücken, Sept. 1914.
Müller, Herbert Landolin, Islam, gihad (“Heiliger Krieg”) und Deutsches Reich. Ein Nachspiel
zur wilhelminischen Weltpolitik im Maghreb 1914 –1918, Frankfurt a.M. ect. 1991, p. 166.
F.J. Dupre The Holy Was that Failed, in: Moslem World 8(1918), pp. 173-174.
Müller, p. 166.
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الثاني) افتتن بعلومه العسكرية وفنونه الحربية (أي صالح الدين) … أو إن جاللته وقف على أساس
92
الدين اإلسالمي المبين وأيقن إنه هو المنهج القويم والصراط المستقيم…"
وفي مصر ،أدى الزحف األلماني على بلجيكا وهزائم بريطانيا ،إلى "موجة من الشعور العدائي تجا
اإلنجليز والموالي لأللمان" .واعتبرت صحيفة "الشعب" ،لسان حال "الحزب الوطني" ،أن انتصار
ألمانيا والدولة العثمانية في الحرب معنا الخالص من البريطانيين وسلطتهم العسكرية وأحكامهم
العرفية 93.وفي  1تشرين الثاني  ،8881ذكرت المصادر األلمانية أن المصلين في أحد المساجد
المصرية ذكروا بالخير "رحلة الحج" التي قام بها اإلمبراطور األلماني إلى فلسطين في العام ،8181
ودعوا هللا ألن ينصر "الحاج محمد وليم الثاني" 94.وفي صيف  ،8881راجت شائعات في مصر عن
قرب انتصار ألمانيا ودخول حملة عثمانية ثانية إلى مصر على رأسها الخديوي عباس حلمي الثاني
لطرد البريطانيين من البالد ،حتى أن البعض روّ ج وصول تلك الحملة إلى الدلتا .وبلغ األمر حداً أزعج
سلطات االحتالل ،عندما تجرّأت عناصر مصرية على المجاهرة علنا ً بعدائها للبريطانيين والدعاء
النتصار ألمانيا .وأصبحت هذ المسألة حديث الناس في المقاهي والنوادي ووسائل النقل ،حتى أن
البعض حمل خارطات تح ّدد جبهات الحرب التي يح ّقق فيها األلمان انتصاراتهم.
وعلى ما يبدو ،كان عمالء ألمان هم وراء الشائعات حول وصول الحملة العثمانية إلى منطقة الدلتا،
95
وإن الخديوي عباس حلمي الثاني اتفق مع األلمان على استقالل مصر وسافر من أجل ذلك إلى فيينا.
وال يعود التعاطف المصري مع ألمانيا وتم ّني انتصارها على بريطانيا إلى و ّد تجا الدولة األولى ،وإنما
ألنها كانت عدوة دولة االحتالل بريطانيا .ومع بذلك ،لم يصل تعاطف المصريين مع ألمانيا إلى مستوى
الثورة ،وذلك بسبب افتقار الشار المصري إلى القيادة ،وخصوصا ً بعد تنكيل بريطانيا بالحزب
96
الوطني وتشتيت أعضائه خارج البالد.
وفي فلسطين ،رصد المربي خليل السكاكيني تأثير الدعاية األلمانية في بلد  .فنقل في أحد كتبه أ ُ
ً
هزوجة
ر ّددها الفلسطينيون" :غليوم يا خالنا ،بسيفك نأخذ تارنا" ،أي أن دولة مسيحية تحارب عن المسلمين
وتثأر لهم .وهذا إن د رل على شيء ،فعلى أن المسلمين كان لديهم مرض "االستسهال" .فبدل من التعلّم
من األلمان واالقتداء بهم ،فضلّوا اختصار الطريق ،وأسلمة األلمان وإمبراطورهم ،وجعلهم جنوداً
يحاربون أعداءهم عنهم .وتح ّدث السكاكيني عن اخترا العثمانيين واأللمان ما يسمى بـ "راية النبي
محمد" وخروج سكان القدس والقرى المجاورة الستقبالها وتقبيلها والتبرّ ك بها ،وسط صيحات التكبير.
97
لكن السكاكيني الحظ أن الراية جديدة وصُنعت من عهد قريب.
وفي العراق ،تعاطف سكانه خالل مراحل الحرب األولى من العثمانيين وحلفائهم األلمان .ويعود السبب
الرئيسي في ذلك إلى كراهيتهم للبريطانيين ،والى االنتصارات العسكرية التي ح ّققتها "دول الوسط" في
مراحل الحرب األولى .وقد حاولت ألمانيا توظيف مشاعر العراقيين هذ عبر دفع المرجعيات الشيعية
في كربالء والنجف إلصدار فتوى تؤيّد "الجهاد اإلسالمي" ضد بريطانيا وروسيا ،بهدف جعل فارس
تنضم الى المحور في الحرب ،وفي الوقت نفسه تحريض المسلمين في الهند على الثورة ضد
98
بريطانيا.
 92سن  ،الدع ة إلى اإلسالم والعالقات الدولية ،ص .301– 307
 93لطيفة محمد سال  ،مصر في الحرب العالمية اعولى ،ص .310
94

Rathmann, p. 83.

 95على سبيل المثال :قيام طائرة كريطانية كقصف كعض أحياأ القاهرة وترويج الشائعات كأن ألمانيا هي المسؤولة عن ل .
أنير :لطيفة سال .210– 212 ،
 96لطيفة سال  ،ص .211 – 317
 97أسامة العيسة" ،كيف أصبح إمبراط ر ألمانيا خاالً للمسلمين؟" ،م قع :إيالف 21 ،كان ن الثاني 3117
http://www.elaph.com/ElaphWeb/ElaphLiterature/2007/1/207741.htm
Werner Ende, Iraq in World War I: The Turks, the Germans and the Shi’ite Mujtahids' Call for 98
Jihad, in: Rudolph Peters ed. Proceedings of the Ninth Congress of the Union Europeenne des
Arabisants et Islamisants , Amesterdam, Ist to 7th September 1978, Leiden 1981, pp. 57-58.
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وفي هذا السياق ،زارت بعثة ألمانية برئاسة فريدريش كالين ) (Kleinexpeditionكربالء ،وأخرى
النجف على رأسها عالم امثار الدكتور برويسر ) (Preusserواتصلتا بالمرجعيات الشعية هناك،
100
وذلك ما بين نهاية العام  8881ومطلع كانون الثاني  99.8881وبنا ًء عليه ،أصدر علماء الشيعة
فتاوى تدعو للجهاد ضد البريطانيين الذين كانوا بدأوا غزوهم للبالد في تشرين الثاني  .8881وأعلن
المجتهد األكبر في كربالء علي خانقين 101عن استعداد لتزويد األلمان برسالة موجّ هة الى شا إيران
ّ
يحثه فيها على التخلّي عن حياد في الحرب واالنضمام الى دول المحور 102.كما أصدر السيد هبة
الدين الشهرستاني ،وهو أحد القياديين الشيعة" ،فتوى خاصة" ر ّكزت على الصداقة بين المسلمين
واأللمان استفادت منها الدعاية األلمانية في مناطق جنوب العراق وإيران .ولفت الشهرستاني في فتوا
إلى نوايا ألمانيا الحسنة تجا اإلسالم من خالل مسائل ثالث :زيارة إمبراطورها الى ضريحي السلطان
صالح الدين ومحي الدين بن العربي في العام  ،8181وإطالق ألمانيا سراح األسرى المسلمين لديها
الذين كانوا يحاربون في جيوش الحلفاء ،وأخيراً وقوف ألمانيا الى جانب الدولة العثمانية في الحروب
البلقانية في العامين  103.8881/8881وفي الوقت نفسه ،نشر المجتهد مهدي الخالصي رسالة عنوانها
"الحسام الب ّتار في جهاد الك ّفار" دعا فيها إلى مقاومة البريطانيين 104،فيما دعا الشاعر العراقي معروف
105
الرصافي في أشعار العرب إلى موآزرة الدولة العثمانية ضد أعدائها.
وعلى الصعيد العملي ،وجدت هذ الدعوات صدى لها في أوساط العراقيين .فانضمّت عشائر الفرات
األوسط إلى العثمانيين في الدفا عن العراق ضد الغزو البريطاني ،وهجر الموظفون العراقيون
دوائرهم وانسحبوا مع العثمانيين المتقهقرين ،فيما حافظ الضباط العرب على والئهم للسلطات العسكرية
العثمانية 106.ومع ذلك ،لم يستمر هذا الوضع طويالً بسبب التباعد بين القوميتين العربية والتركية ،وما
لحق بالعثمانيين من هزائم عسكرية على يد البريطانيين ،وانتشار المجاعة واألوبئة في البالد ،فضالً
عن صدى سياسة البطش التي اتبعها جمال باشا في سورية وثورة الحجاز – ك سل هذ األمور قضت
على تضامن العراقيين مع الدولة العثمانية ،فثاروا على الدولة العثمانية 107.وفي الوقت نفسه ،بدأت
108
اتصاالت مع اإلنكليز بهدف االنضمام إلى الحركة الحجازية.
باإلضافة إلى ذلك ،اتخذ بعض شيو الطرق الصوفية وعلماء الدين مواقف مؤيّدة أللمانيا وللسلطنة
العثمانية ومعارضة حلفاء بريطانيا من العرب والمسلمين .ففي جريدة "الرأي العام" لسنة ،8881
والتي كانت تموّ لها الدعاية األلمانية ،كتب الشيخ زاد أسعد صاحب ،شيخ الطريقة النقشبندية في
دمشق ،مقاالً بعنوان "بيان هام إلى العالم اإلسالمي" امتدح فيه السلطان إلعالنه الجهاد من أجل الدفا
99

Gehrke, 1.1, p. 56.

وهؤالأ ه  :في (النجف) السيد محمد سعيد الحب كي والشيخ عبد الكري الجزائر والسيد عبد الرزاأل الحل والشيخ
ج اد صاحب الج اهر  .وتبعه كعد قليل شيخ الشريعة اعصفهاني في إعالن الجهاد ضد البريطانيين .لكنه ما لبث أن
تفاه مع البريطانيين كعد ل  .وفي كركالأ ،أصدر المجتهد علي العراقين فت ى الجهاد ،وأرسل منها نسخة إلى شاه
فارس .أنير :وميض جمال عمر نيمي ،الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية للحركة الق مية العركية (االستقاللية)
في العراأل ،ط ،2كيروت  ،،9110ص  .932كما دعا علي العراقين الشاه لالنضمام إلى "دول ال سط" .لكن كل هذه
الجه د اعلمانية كاأت كالفشل ،ول تؤد إلى انضمام فارس إلى دول ال سط .كما نيرت السلطنة العثمانية كارتياب إلى
التح ّركات اعلمانية في العراأل ،واعتبرتها تد ّخالً في شؤونها الداخليةGehrke, 1.1, pp. 56 –57. .
 101يعتقد أنده أن علي خانقين (=علي المازندراني) الذ سل اعلمان فت ى كإعالن الجهاد ضد كريطانيا وحلفائها ،ل يكن
المجتهد اعكبر لكركالأ (محمد حسين الحرير المازندراني) ،كل شقيقه .وكان المجتهد اعكبر محمد حسين قد سبق
وأصدر في كان ن اعول  9191مع ثالثة علماأ شيعة آخرين في النجف والكاظمية وسام ّراأ فت ى إلعالن الجهاد ضد
كريطانيا ،أ قبل وص ل كعثة كالين .ويرى أنده ،أن المرجعيات الشيعية خشيت من ارتياب العثمانيين من جراأ
االتصاالت كينه وكين اعلمان ،ووجدوا أنه من الحكمة إكعاد المجتهد اعكبر عن هذا الم ض ع ،وتق ّرر اختيار شقيقه
المجتهد علي العراقين (علي المازندراني) لي قّع على الفت ى .أنيرEnde, Iraq in World War I, p. 67 –68. :
100

102
Ende, Iraq in the World War I, p. 58.
Ende, Iraq in World War I, pp. 69 – 70. 103
 104عبد هللا الفياض ،الث رة العراقية الكبرى سنة  ،9131كغداد  ،9102ص .991– 911
105
Sharabi, Arab Intellectuals, No. pp. 122 –123.

 106نيمي ،الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية ،ص .930 -933
107

108

Eliezer Tauber, The Arab Movements in World War I, London 1993, p. 8.
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عن الدين والوطن ضد بريطانيا وفرنسا عدوتا اإلسالم ،وضد روسيا التي تسيء معاملة المسلمين
عندها .واعتبر أن قتل الكفرة الذين يتح ّكمون في العالم اإلسالمي هو واجب مق ّدس على ك ِّل مسلم ،ألنه
من غير المسموح به شرعا ً أن يُحكم المسلمون من قبل غير المسلمين .كما طالب البيان المسلمين
بمقاطعة "دول الوفاق الثالثي" تجاريا ً وعدم االمتثال ألوامرهم أو دفع الضرائب .وختم بالقول ،إن
ألمانيا والنمسا/هنغاريا "هم األصدقاء الحقيقيون للمسلمين" 109.واعتبر الشيخ أسعد أن دعم هاتين
الدولتين هو واجب على ك ِّل مسلم .ونظراً إلى أهمية الكتيب بالنسبة إلى الدعاية األلمانية ،أمر متفو
110
بطبع ألف نسخة منه وتوزيعها في المناطق الناطقة باللغة العربية.
وفي مقال للشيخ المذكور في مجلة "الجهاد" األلمانية (العدد ُ )18نشر أيضا ً في صحيفة "الرأي
العام" ،اعتبر أسعد صاحب "إن تحالف الخالفة مع الدولتين ألمانيا والنمسا يهدف إلى حماية القرآن
وعرش الخالفة" .111كما كان لعلماء الدين في األزهر مواقف عنيفة تجا تحالف القوميين العرب مع
البريطانيين .وأصدروا فتوى بعد إعالن الشريف حسين ثورته على العثمانيين تدين "الخونة والمرتدين
الذين يؤيدون صنيعة اإلنكليز الملك حسين به علي" .واعتبرت الفتوى الحركة الحجازية مؤامرة
112
بريطانية لكسر الوحدة اإلسالمية.
 -7استنتاج
لقد فشلت الدعاية األلمانية في تحقيق أهدافها .فإعالن جهاد عربي داعم لبريطانيا تسبّب في كارثة
حقيقية لمشرو ألمانيا في الجهاد "العثماني" .فلم يحرّ ك الجهاد األخير ساكنا ً عند المسلمين في العالم
وراء فكرته الدينية  -السياسية ،وظ رل من دون صدى ،على حد تعبير مراقب معاصر 113.صحيح ،أن
"الجهاد العثماني" تسبّب في قلق لدى "دول الوفاق الثالثي" حول مصير مستعمراتها ،لكنه بقي من دون
تأثير عملي في مجريات الحرب .إن تراجع هيبة السلطان العثماني الروحية ،ودعوة "الجهاد" التي
أطلقها شيخ اإلسالم معتمدة على تحالف مع قوى مسيحية (ألمانيا والنمسا/هنغاريا) ،نز عن تلك
الدعوة الصفة الشرعية الضرورية لنجاح مشرو التحالف ،114وش ّكل سالحا ً في أيدي دول "الوفاق
115
الثالثي" لمهاجمة الدولة العثمانية واتهامها بأنها متحالفة مع دولة مسيحية.
لقد ثبت أن مصر لم تتجاوب مع دعوات التحريض على الثورة ،في حين أعلن العرب في سورية
والعراق والحجاز جهادهم الخاص وثاروا على السلطنة لمصلحة بريطانيا .ويعود ذلك بشكل رئيسي
إلى ثالثة أسباب ،يتعلّق األول بالسياسة العثمانية نفسها تجا والياتها العربية ،وفي مق ّدمها سياسية
االتحاديين في تقديم القومية الطورانية على حساب "الجامعة اإلسالمية" وتجاهلهم الشخصية الوطنية
العربية ،ورغبتهم في استعادة السلطنة سلطتها المباشرة على والياتها العربية بعد الحرب .أما السبب
الثاني ،فيتعلّق بشبكة التحالفات التي أقامتها بريطانيا مع الزعامات العربية .أخيراً (السبب الثالث) ،أن
ألمانيا لم تأخذ في عين االعتبار مصالح العرب القومية ولم تحاول حتى أن تستغلّها ،كما فعلت

Jacob M. Landau, The Politics of Pan-Islam. Ideology and Organisation, Oxford 1990.pp. 113-114, 109
351 –357.; Dupre pp. 173-175.
110
PAAA/ Deutschland 126g, R 1514, Akten betreffend Tätigkeit der Nachrichtenstelle für den
Orient, vol. 5, A 34265/15, Mittwoch to ??, Berlin Nov. 22th 1915.
111
PAAA/Deutschland 126g, R 1514, Tätigkeit der Nachrichtenstelle für den Orient, vol. 5,
th
Schabinger to Wesendonk, A 34265, Berlin Nov. 24 1915.

 112نقالً عن :نيمي ،الجذور السياسية والفكرية واالجتماعية ،اشية  ،13ص .911-911

113
114
115

Paul Schmitz, All-Islam! Weltmacht von morgen, Leipzig 1937, p. 62.

ك ثراني ،اعكعاد الجي سياسية لتقسي العال اإلسالمي ،ص .11– 11
PAAA/Deutschland 126g, R 1514, Tätigkeit der Nachrichtenstelle für den Orient, vol. 5,
Schabinger to Wesendonk, A 34265, Berlin Nov. 24 th 1915.
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بريطانيا ،بل ظلّت طوال الحرب تراعي مصالح حليفتها الدولة العثمانية التي كانت تسعى إلعادة إحكام
سيطرتها على الوطن العربي بعد الحرب.
وبالنسبة إلى مصر ،رفض الوطنيون المصريون خالل الحرب استبدال بهيمنة عثمانية أخرى
بريطانية .وكان "الحزب الوطني" على استعداد للقبول بتبعية صورية للدولة العثمانية ،إال أنه لم يوافق
على أن تستعيد حكومة استانبول سلطتها المباشرة على مصر بعد الحرب .وفيما يتعلّق بسورية ،أ ّدت
ممارسات جمال باشا ضد القوميين العرب هناك إلى قطيعة بين السكان والعثمانيين .ولم تنفع استغاثة
شكيب أرسالن بأنور باشا وال صداقته معه في إنقاذ الوطنيين العرب من مشانق القائد العثماني جمال
باشا 116.وكانت السياسية العثمانية هذ إحدى العوامل التي جعلت العراقيين ينضمّون بدورهم إلى
الحركة الحجازية أو يثوروا ضد الهيمنة العثمانية.
ومن جهّة أخرى ،تم ّكنت بريطانيا من أن تلعب على التناقضات العربية – العثمانية (القومية التركية
ّ
مخططات ألمانيا في ش ّقها العربي وتطويق التحالف األلماني -
والقومية العربية) وبالتالي احتواء كل
العثماني ،عبر سلسلة من االتفاقات والمعاهدات مع إمارات الخليج العربي صبّت في إستراتيجيتها
القاضية بتكوين جبهة عربية واسعة ضد "دول الوسط" ،وخصوصا ً ضد الدولة العثمانية :الكويت في
رأس الخليج (الشيخ مبارك) ،والشريف حسين في الحجاز على الجانب الغربي للجزيرة العربية ،وابن
سعود في شرقها ووسطها ،هذا باإلضافة إلى مركزها المهيمن على ساحل الخليج العربي وفي اليمن
الجنوبي .وبذلك ،ضمنت بريطانيا حماية ظهرها من قبل السعوديين أثناء حملتها على العراق ،وجعلت
117
الهاشميين وحلفائهم من الحركة العربية ينخرطون في حملتها على سورية.
وفيما تم ّكنت بريطانيا بدهائها من أن تجمع ال ُنخب البدوية والمدينية العربية وراءها ،وأن تتعامل بذكاء
من طموحاتهم الشخصية والقومية ،لم تر ّكز ألمانيا في دعايتها على حمل الدولة العثمانية على
االعتراف بحقوق العرب القومية ،أو حتى إصدار التصريحات والوعود في ذلك الشأن .فانصبّت
دعايتها في العالمين العربي واإلسالمي على مضامين "الجامعة اإلسالمية" ،وعلى ضرورة إطاعة
السلطان العثماني بصفته خليفة وبالتالي بقاء العرب تحت مظلّته .وفي المقابل ،لم تحرّ ك ألمانيا ساكنا ً
تجا سياسة العثمانيين التعسفية في سورية أو في العراق ،ولم تحاول حتى أن توجه لهم أي انتقاد حازم.
وعن طريق قنصل ألمانيا العام في بيروت ،تم ّكن العثمانيون من الوصول إلى مل ّفات القنصلية الفرنسية
118
التي احتوت على أسماء الناشطين في الحركة العربية ضد السلطات العثمانية.
وعلى الجبهة المصرية ،لم تتم ّكن ألمانيا من الجمع بين العثمانيين والوطنيين المصريين والخديوي
عباس حلمي الثاني في معسكر واحد على الدوام .وقد اشتكى األلمان أكثر من مرّ ة من أن الوطنيين
المصريين في المنفى قد انشغلوا بخالفاتهم ضد بعضهم البعض أكثر من تكوين كتلة موحّدة ضد
بريطانيا .وفي الحجاز ،باءت بالفشل محاوالت ألمانيا الستقطاب الشريف حسين ،من خالل مفاوضات
ّ
وحث الدولة العثمانية على تعيينه في منصب شيخ
أوبنهايم – فيصل في مطلع أيار ،1198881

116

Tauber, p. 36.

عبد الرؤوف سن  ،اتفاقات كريطانيا ومعاهداتها مع إمارات الخليج ( :)9190– 9711فص ل من سياسة الهيمنة
والتفتيت ،القس الثالث ،في :تاريخ العرب والعالم (كيروت) ،)9111( 97 ،ص .01 – 09
 118في ال اقع ،عرف العثماني ن كمكان الملفات عن طريق فيليب زلزل ،ترجمان القنصلية الفرنسية ،عندما أكلغ هذا اعخير
إلى قنصل ألمانيا العام عن استعداده للب ح كمكان ال ثائق شرط أن يضمن العثماني ن له حياته .وقد قام القنصل اعلماني
كإكالغ العثمانيين كما لديه من معل مات .أنيرTauber, pp. 39 –40. :
 119أجرى أوكنهاي هذه المفاوضات مع اعمير فيصل كن حسين في اآلستانة من أجل استقطاب والده ووقف الجفاأ كين
اعخير وكين الحك مة العثمانية.
117

PAAA/Der Weltkrieg/R21132, vol. 11, Oppenheim to Auswärtiges Amt, No. 1055, A. 15281, Pera 5.
 May, 1915.وكان اعلمان يريدون أن يق م الشريف حسين كت زيع المنش رات الدعائية على الحجيج في مكة كنفسه أو
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اإلسالم .ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى مراعاة األلمان لحساسية العثمانيين تجا هذ المسألة من
جهّة ،وإلى نجاح بريطانيا ف ي إفساد مشرو التحالف بين ألمانيا والشريف حسين بفضل لورانس من
120
جهّة أخرى.
أما في العراق ،فلم تستطع البعثتان األلمانيتان تحقيق أهدافهما اإلستراتيجية ،وهي جرّ فارس إلى
االنضمام الى "دول الوسط" ،وتحريض شيعة الهند على الثورة ضد بريطانيا .فصدرت الفتاوى
متزامنة مع االجتياح البريطاني لجنوب العراق ،وليس انسجاما ً مع مصالح ألمانيا وأهدافها من الحرب.
ويعتقد أند  ،أن السبب وراء صدور الفتوى عن المجتهد علي العراقين لمصلحة األلمان والتي لم تغيّر
شيئا ً من موقف المرجعيات الشيعية المعادي لبريطانيا في مطلع الحرب ،أن كالين قد دفع مبلغ  19ألف
مارك لتلك المرجعيات كتعويض أولي على الهبات التي كانت تصلها من الهند وأوقفتها بريطانيا بعيد
اندال القتال.
ومن جهّة أخرى ،أثبتت المعاملة "الحسنة" التي وفرتها ألمانيا ألسرى الحرب المسلمين عندها ،ومن ثم
تجنيدهم في جيوش الدولة العثمانية فشلها121.ويذكر هاينه إنه من أصل أربعة آالف أسير من شمال
إفريقيا أعلن حوالى  199منهم استعدادهم لالنضمام مجدداً إلى جانب "دول الوسط" 122.وما أن
توافرت لهؤالء امخرين الفرصة للفرار من ميادين القتال ،حتى انضم معظمهم إلى جبهات القتال
التابعة لدول الوفاق الثالثي .وإن د ّل هذا على شيء ،فإنما على خرافة "الجامعة اإلسالمية" ،وعلى أن
االتجاهات القومية عند العرب كانت أقوى من مغريات هذا النو من التضامن الديني .إلى ذلك،
تناقضت ادعاءات ألمانيا بأنها نصيرة اإلسالم مع سياستها االستعمارية ،حيث كانت تحكم في
123
مستعمراتها نحو أكثر من  1مليون إلى  1.1مليون من المسلمين.
لقد اكتفت ألمانيا خالل الحرب باستقطاب الشخصيات اإلسالمية والعربية عندها واستخدامهم في
حمالتها الدعائية ،جاعلة منهم مجرد مصادر للمعلومات أو أدوات للدعاية وليس حلفاء .فمعظم مقاالتهم
وكتيباتهم التي نشرت في ألمانيا ،كانت ُتحرّ ر من جديد وتخضع لرقابة "مكتب استخبارات الشرق"
ووزارة الخارجية األلمانية .كما أن تحرّ كات هؤالء داخل ألمانيا وخارجها كانت تحدث في معظم
األحيان بتخطيط وإشراف من وزارة الخارجية ومكتب االستخبارات .حتى أن الدوائر األلمانية كانت
تصف العرب والمسلمين العاملين لدى أجهزتها االستخباراتية بـ "المتعطشين إلى المال" .وبخسارة
ألمانيا والدولة العثمانية للحرب ،أضحى الوطنيون واإلسالميون الذين تعاملوا معها عرضة للهجوم
124
وتوجيه التهم الشنيعة إليهم من قبل أتبا الحركة العربية في المشرق بأنهم باعوا القضية العربية.

تحت إشراف والي ج ّدة وهيب ك PAAA/WK Nr. 11g, R 21124, vol. 2, Ausw. Amt, Abschrift, A 26481, .
 Oct. 13th, 1914.وأن يقدم الشريف تقريراً سياسيا ً عن ال ضع .وعندما عل العثماني ن كاللقاأ ،احتج ا عليهMc Kale, .
pp. 26 –27.

 120كان يتنازع وزارة الخارجية اعلمانية اتجاهان ،اعول مثله أوكنهاي  ،ورأى وج ب عدم التق ّرب إلى الشريف خشية
إثارة العثمانيين .ونصح أوكنهاي المسؤولين اعلمان كالتخلّي عن هذه الفكرة والتركيز على دع مركز السلطان كخليفة
وتق ية في العال اإلسالمي وكالتالي في المشرأل العركي .أما االتجاه الثاني ،فعبّرت عنه البعثة العسكرية اعلمانية في
اآلستانة وفانغنهاي ) ،(Wangenheimالسفير اعلماني هناك .فشدد على ضرورة عدم إهمال الشريف حسين .وكعد فشل
الحملة العثمانية اعولى على مصر ،ساد في وزارة الخارجية اعلمانية تيار أوكنهاي ح ل هذه المسألة .ح ل هذا
الم ض ع ،راجع وجيه عتيق ،دراسات في تاريخ مصر الحديث ،مرجع سبق كره ص .993 – 912
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Heine, Al-Gihad, p. 199.
Victor Berard, Le Sultan, L’Islam et les Puissances, Paris 1907, p. 37.
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