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اشترطت على السلطان العثماني إعالن "الجھاد المقدس"

ألمانيا واإلسالم 1945- 1871

عبد الرؤوف س ّنـو

الجامعة اللبنانية
إن أول دعوة ألمانية رسمية الستخدام اإلسالم في الصراع مع الدول الكبرى ،جاءت في أثناء
رحلة اإلمبراطور وليم الثاني إلى بالد الشام العام  1898وإلقائه خطابا ً إستراتيجيا ً في دمشق ،لعب
فيه على ورقة اإلسالم واإلسالمية ضد الدول الكبرى ،وبخاصة بريطانيا وفرنسا ،وأعلن عن صداقته
للمسلمين في العالم .وفي ھذا المعنى ،جاء خطابه الالحق في طنجة العام  ،1905وعزمه على
النغمة اإلسالمية وتأكيده على استقالل المغرب في وجه أطماع فرنسا وإسبانيا .وقد ال يختلف استخدام
ورقة اإلسالم في الحرب العالمية الثانية عما حصل خالل الحرب العالمية األولى ،حين وضعت ألمانيا
إستراتيجية لكسب ود العرب ألغراضھا القومية .فدعمت حركة رشيد عالي الكيالني في العراق،
وأجرت في الوقت نفسه اتصاالت بالملك فاروق في مصر لتحضير انقالب ضد بريطانيا.
ستتم مقاربة الموضوع من خالل مرحلتين اثنتين :تمتد األولى من العام  1871إلى العام
 ،1918فيما تنحصر المرحلة الثانية بالفترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية وصوالً إلى العام
 .1945وما نقصده باإلسالم في المرحلة األولى ،فھو تحديداً السلطنة العثمانية بصفتھا أكبر ممثل
لإلسالم تجاه أوروبا حتى سقوطھا .أما اإلسالم في المرحلة الثانية ،أي بعد الحرب العالمية األولى ،فھو
تركيا الحديثة ،والبلدان العربية التي تعاملت معھا ألمانيا ،أوالً وأخيراً ،على أساس أنھا بلدان إسالمية.
واستناداً إلى الصفة اإلسالمية ھذه ،عملت ألمانيا خالل الحربين العالميتين األولى والثانية على استخدام
ھذه البلدان لخدمة مصالحھا وأغراضھا العسكرية والسياسية ،تارة باالستفادة من مركز السلطان
العثماني كخليفة على المسلمين ومن مفاعيل الجامعة اإلسالمية بين المسلمين ،وتارة أخرى عبر ّ
حث
القيادات اإلسالمية على إعالن "الجھاد المقدس" ،وتجييش المسلمين خلف ھذا الشعار.

 -1استخدامات ألمانيا صفة الخليفة العثماني ومفاعيل الجامعة اإلسالمية لمصالحھا الخاصة أثناء
حكم بسمارك
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منذ وصول وليم الثاني إلى العرش وطرحه شعار "تأمين مكان تحت الشمس" لبالده ،مع كل ما
حملَه ھذا الشعار من "زحف نحو الشرق" ،ومناھضة الدول األوروبية األخرى ،تحوّ ل اإلسالم ،إلى
ركن أساسي في سياسة ألمانيا الخارجية ،حيث تقوم باستخدام اإلسالم ،الدولة العثمانية أساساً ،لضرب
مصالح الدول المنافسة لھا.
بالرغم من أن بروسيا ،المملكة األلمانية الكبيرة ،قد سعت في مرحلة مبكرة لالستفادة من الدولة
العثمانية في صراعاتھا وتوازناتھا األوروبية ،إال أنه ال يمكن الحديث عن سياسة إسالمية منھجية
أللمانيا تجاه الدولة العثمانية قبل تولي بسمارك رئاسة الوزارة البروسية .وبالرغم من أن بسمارك كان
ينظر إلى الجامعة اإلسالمية ،وھي تضامن المسلمين في ما بينھم ،بغض النظر عن العِرق والمذھب
واللون ،على أنھا حركة تعصب إسالمي معادية للمدنية ،أال أنه لم يجد حرجا ً في استخدام قوتھا الروحية
والسياسية ،وكذلك سمع ِة السلطان العثماني كخليفة ،من أجل تحقيق مصالح بالده.
بعد قليل على قيام مناطق حمايتھا في غرب إفريقيا وشرقھا منذ منتصف الثمانينات من القرن التاسع
وشعرت أن انتشار الطرق الصوفية المعادية
عشر ،أصبحت ألمانيا تحتك بالعنصر اإلسالمي ألول مرة،
َ
لألجانب ووجود سلطنات إسالمية في تلك المناطق ،يشكل خطراً على مصالحھا .وفي ھذا السياق ،طلب
بسمارك إلى سفيره في اآلستانة أن يسعى لدى السلطان العثماني كي يستخدم نفو َذه كخليفة لدى الحكام
المسلمين في إفريقيا لتسھيل نشاطات األلمان ھناك .لكن اتصاالت الباب العالي بالحكام المسلمين في
يرحب بتوسط السلطان
إفريقيا سرعان ما كشفت عن مدى ضعف نفوذ السلطان العثماني ،وأن ال أحدا َ
لمصلحة المسيحيين .من ھنا ،أسقطت ألمانيا نفوذ السلطان العثماني كخليفة من حساباتھا االستعمارية في
شرق إفريقيا وغربھا والتفت إلى ركن آخر من القارة اإلفريقية ،وھو المغرب األقصى.
سار بسمارك في المغرب األقصى في سياسة مشابھة .لكن أھدا َفه ھنا اختلفت عن تلك في إفريقيا.
فمحاولة التقرب من الحكام المسلمين في إفريقيا ،كانت لتوفير أسس االستقرار للمحميات األلمانية في
المِنطقة ،في حين انحصر ھدفه في المغرب األقصى في مضايقة الفرنسيين وتشتيتھم عن قضية األلزاس
واللورين .كان األلمان يعتقدون أن تقوية روابط الجامعة اإلسالمية بين المغرب األقصى والدولة
مصالحھم في مضايقة فرنسا والضغط عليھا .فرعوا بين العامين
العثمانية ،يخدم
َ
 1885و 1888اتصاالت التقارب بين الفريقين .لكن فرنسا أفشلت ھذه المحاوالت من خالل تخويف
سلطان المغرب من نوايا األلمان والعثمانيين تجاه بالده .على كل حال ،كانت التناقضات الدينية –
السياسية بين المغاربة والعثمانيين أعمق من أن ُتزيلَھا الدبلوماسية األلمانية أو أن تفك َكھا .كما أن
بسمارك لم تكن لديه إستراتيجية تقوم على توحيد القوى اإلسالمية .كل ما كان يريده ھو إزعاج فرنسا
وابتزازھا .فھو سبق وبارك أثناء انعقاد مؤتمر برلين العام  1878احتالل فرنسا لتونس.
إن الجھود الدبلوماسية األلمانية لالستفادة من الجامعة اإلسالمية ومن منصب السلطان العثماني
ّ
حث
كخليفة ،استمرت حتى بعد رحيل بسمارك عن رئاسة الحكومة األلمانية .وفي العام ،1900
إمبراطور ألمانيا السلطان عبد الحميد الثاني على إرسال جيشه إلى الصين لقمع ثورة البوكسر التي
شارك فيھا مسلمون ،ليثبت للعالم أن نفو َذه كخليفة يصل إلى أصقاع األرض .لكن السلطان عبد الحميد
لم يقع في ھذا الفِخ ،وأدرك أن استخدام جيشِ ِه لقمع ثورة إسالمية ضد مسيحيين سيكون له تداعيات
سلبية على منصبه كخليفة ،فتملّص من المسألة.
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 -2وليم الثاني يلعب ورقة اإلسالم
إن السؤال الذي يطر ُح نف َسه :لماذا امتلكت ألمانيا كل ھذا النفوذ والتأثير في السلطان العثماني
ومحاولة االستفادة من اإلسالم وقوتِه الروحية والسياسية؟ إن ھذا يرتبط أساسا ً بنھوضھا االقتصادي
والصناعي والعسكري والثقافي ،ويعود إلى تحوّ لھا إلى دولة إمبريالية منذ النصف الثاني من القرن
التاسع عشر .ك ّل ھذا جعلَھا تلتفت إلى قوة اإلسالم وتستخد َمھا من أجل تنافسھا مع الدول األوروبية
األخرى ،وألن يرفع إمبراطورھا شعاري "الزحف نحو الشرق" ،و"تأمين مكان تحت الشمس" ،لبالده
أي انتقال ألمانيا من النسق األوروبي إلى النسق العالمي .إن حجم المصالح األلمانية في الدولة العثمانية
التجارية واالقتصادية واالستثمارية والعسكرية والثقافية ،تجعلنا نفھم لماذا قرر اإلمبراطور وليم الثاني
االنقالب على سياسة بسمارك واعتماد سياسة الحفاظ على سيادة الدولة العثمانية ومنع توزيع تركة
"الرجل المريض" .إن أوضح مثال عن حجم المصالح األلمانية في الدولة العثمانية ھو خط حديد بغداد،
الذي جسّد إستراتيجية ألمانيا البرّ ية للوصول إلى الشرق بعيداً عن مراقبة األسطول البريطاني" ،أرمادا"
العصر الحديث.
إن أول دعوة ألمانية رسمية الستخدام اإلسالم في الصراع مع الدول الكبرى ،جاءت أثناء رحلة
اإلمبراطور إلى بالد الشام العام  1898وإلقائه خطابا ً استراتيجيا ً في دمشق لعب فيه على ورقة
اإلسالمية ضد الدول الكبرى ،وبخاصة بريطانيا وفرنسا ،حين أعلن عن صداقته للمسلمين في العالم.
وفي ھذا المعنى ،جاء خطابه في طنجة العام  1905وعزفه على النغمة اإلسالمية وتأكيده على استقالل
المغرب في وجه أطماع فرنسا وإسبانيا .إن كل ھذه التحركات الدبلوماسية تجاه اإلسالم ،كانت أالعيب
لإلمبراطور لالستفادة من اإلسالم في التنافس االستعماري .فعندما توصلت بالده مع فرنسا العام 1908
إلى اتفاق حول سياستھما االستعمارية في المغرب ،ضربت ألمانيا بشعارات صداقتھا لإلسالم عرض
الحائط.
 -3ألمانيا والجھادان العثماني والعراقي خالل الحرب العالمية األولى )دور المستشرق أوبنھايم(
بلغت سياسة ألمانيا اإلسالمية ذرو َتھا خالل الحرب العالمية األولى من خالل الوقوف وراء إعالن
السلطان العثماني "الجھاد المقدس" ضد دول الوفاق الودي ،مستثنيا ً منه حلفاءه المسيحيين .وال يمكن في
الواقع الحديث عن "الجھاد المقدس" خالل الحربين العالميتين األولى والثانية ،كما سنرى ،من دون
الحديث عن المستشرق األلماني ماكس فون أوبنھايم ) (Max von Oppenheimالدبلوماسي الذي عرف
الشرق واإلسالم وقياداته ومفكريه وخبرھا .كان أوبنھايم قد أُطلق عليه لقب "أبو الجھاد" ،و"لورنس
القيصر" ،بسبب وقوفه وراء إعالن السلطان العثماني الجھاد في الحرب العالمية األولى خدمة للمصالح
األلمانية .وفي العام  ،1940أي بعد اندالع الحرب العالمية الثانية بالعام ،أعاد أوبنھايم التأكي َد مرة
أخرى أھمية الجھاد وتحريض المسلمين في سياق تحقيق بالده مصالحھا ،لكن من دون أن يستخدم
مصطلح الجھاد.
عقب اندالع الحرب العالمية األولى ،تقدم أوبنھايم بأفكاره إلى اإلمبراطور حول كيفية استغالل
اإلسالم و"الجھاد المقدس" وجعلھما أھم أسلحة ألمانيا على اإلطالق في الصراع ضد دول "الوفاق
الودي" ،وجعله الوسيلة القادرة على خدمة أھدافھا من الحرب،
وليسير جنبا ً إلى جنب مع الجيوش
َ
العثمانية في أراضي العدو .كان إعالن السلطان العثماني الجھاد المقدس ال يجعل من دول "الوفاق
الودي" أعداء الدولة العثمانية فحسب ،وإنما أعداء اإلسالم قاطبة .لذا ،كان أحد شروط ألمانيا للتحالف
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مع العثمانيين ھو إعالن السلطان العثماني "الجھاد المقدس" ضد أعداء ألمانيا .فترتب على ذلك ظھور
ثالثية للجھاد ألول مرة في التاريخ اإلسالمي :جھادان عثماني وشيعي عراقي لمصلحة ألمانيا ،وجھاد
عربي س ّني للشريف حسين بن علي لمصلحة بريطانيا.
ولتحقيق أھدافھا السياسية والعسكرية ،تأسست في برلين العام " 1915وكالة أخبار الشرق" برئاسة
أوبنھايم في مدن الدولة العثمانية للتحريض على الجھاد واإلشراف على الدعاية في البلدان الشرقية
واإلسالمية .ولجذب المسلمين إلى الفريق األقوى في الحرب ،ر ّكزت الدعاية األلمانية على التفوق
األلماني العسكري واالقتصادي والبشري على دول الوفاق الودي ،وعلى أواصر الصداقة والود التي
تجمع ما بين األلمان والمسلمين ،وعلى أخوّ ة السالح بين الجيشين األلماني والعثماني والتحالف المقدس
بينھما ،وأعطت االنطباع بأن ألمانيا تسعى إلى مساعدة العالم اإلسالمي على االرتقاء في مرحلة ما بعد
الحرب .لقد خاطبت الدعاية األلمانية المسلمين بأسلوب تحريضي عنيف ،مركزة على النھب الذي
تعرضوا له جراء دول االستعمار .وللحصول على استحسانھم ،كانت تتم معاملة األسرى المسلمين،
الذين سبق وحاربوا في جيوش دول الوفاق ووقعوا في أسر القوات األلمانية ،معاملة حسنة ويسمح لھم
بممارسة شعائرھم الدينية في مسجد ُ
شيّد خصيصا ً لذلك.
مواز لدعايتھا ،تقربت ألمانيا إلى القيادات الفكرية والسياسية اإلسالمية .ومن أبرز
وعلى خط
ٍ
الشخصيات العربية واإلسالمية التي عملت معھا ،إما اعتقاداً منھا بسياستھا اإلسالمية المُعلنة وتحال َفھا
مع الدولة العثمانية ،وإما بدافع الخوف على مصير المنطقة في حال انھارت الدولة العثمانية ،شكيب
أرسالن ،والشيخ عبد العزيز جاويش ،ومحمد فريد ،والشيخ صالح شريف التونسي وغيرھم .لقد امتدح
أرسالن ألمانيا واعتبرھا منزھة عن الغايات الخاصة ،وآمن بإمكانية تحرر العرب والمسلمين من
االستعمار بواسطة دعمھا .فدعا اإلسالم ألن يكون صديقا ً أللمانيا التي تتصدى للساعين إلى اإلضِ رار به
وبدولة الخالفة .ومن ناحيته ،رأى عبد العزيز جاويش أن ألمانيا شرٌّ ال بد منه لتخليص العالم اإلسالمي
من االستعمار األجنبي .أما رجاالت الحزب الوطني المصري ،فانحازوا بحذر إلى جانب ألمانيا على
أمل أن تحصل مِصر على حريتھا عقب الحرب .وقال محمد فريد" :إننا لن نخسر شيئا ً زيادة من تعاملنا
مع ألمانيا عما خسرناه ،وھو االستقالل" .وفي العراق ،وبإيعاز من ألمانيا ،صدرت فتاوى عن
المرجعيات الشيعية تدعو إلى الجھاد ضد بريطانيا .وفي المغرب العربي ،عمل الشيخ صالح شريف
التونسي مع "وكالة أخبار الشرق" في نشر الكتيبات وإلقاء المحاضرات على األلمان واألسرى المسلمين
في معسكرات االعتقال األلمانية.
وبتأثير الدعاية األلمانية ،ساد شعور لدى المسلمين بأن ألمانيا ھي الدولة الوحيدة حليفة اإلسالم ،التي
تعمل على إنقاذه من كبوته ،وأضحى إمبراطور ألمانيا في نظر المسلمين ھو "الحاج محمد وليم" ،الذي
يدعو له المصلون بالنصر في مساجد دمشق ومصر .وسرت شائعات بأنه ابن السلطان عبد الحميد
الثاني الذي أرسلَه وال ُدهُ سراً إلى برلين للدراسة ،والمنحدر من إحدى شقيقات الرسول والمتظاھر
بالمسيحية كي تبقى قوته وسلطته على رعاياه .إن إعجاب العامة المسلمين بسياسة ألمانيا اإلسالمية،
ضھم يتخيل إمكانية أسلمة إمبراطور ألمانيا وشعبه واالستقواء بھما بدالً من االقتداء بالنھضة
جعلت بع َ
األلمانية .ويتجلى ذلك بوضوح في رسالة بعث بھا إليه إثنان من أنصار الجامعة اإلسالمية في مِصر
يدعوان اإلمبراطور وشعبه إلى اإلسالم ،وأن تتكون من ألمانيا "المسلمة" والدولة العثمانية " ً
أمة إسالمية
توحد ﷲ وال ُتشرك به أحدا ".لقد وصل األمر بتوزيع رسم يطھر فيه رأس اإلمبراطور في وسط الھالل
اإلسالمي ،كإشارة إلى المكانة التي تتطلع ألمانيا إلى احتاللھا بين المسلمين.
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 -4سياسة ألمانيا العربية خالل الحرب العالمية الثانية :مفتي فلسطين أمين الحسيني و"الجھاد"
ضد الحلفاء
بعد استسالمھا في الحرب العالمية األولى ،أُجبرت ألمانيا على التخلي عن أية طموحات استعمارية،
وعن مصالحھا وعن مؤسساتھا في الشرق األدنى .أما الدولة العثمانية ،فانھارت وقامت على جزء منھا
تركيا الحديثة ،ولم تعد ھناك سلطة مركزية لإلسالم وال خالفة له ،فيما خضعت البلدان العربية لالنتداب
األجنبي أو الوصاية عليھا .فكيف كانت عليه عالقة ألمانيا بالعرب حتى اندالع الحرب العالمية الثانية؟
إن حكومة ف ايمر ) ،(Die Weimarer Republikالت ي بقي ت تحك م ف ي ألماني ا حت ى الع ام  1933ث م
س قطت بفع ل ت داعيات األزم ة االقتص ادية العالمي ة الع ام  1929ووص ول الح زب الن ازي إل ى الس لطة،
عملت على تشجيع الھجرة اليھودي ة إل ى فلس طين ألس باب عنص رية وتجاري ة ،وك ان لھ ا موق ف سياس ي
ينف ي عل ى الع رب ح َقھ م ف ي فِلس طين لع دم مس اھمتھم ف ي تنميتھ ا وافتق ارھم إل ى النض ج السياس ي لحك م
أنفسھم بأنفسھم .كانت حكومة فايمر تريد التخلص من بنود معاھدة فرس اي ،فحاول ت التق رب إل ى اليھ ود
بسبب نفوذھم في الواليات المتحدة وبريطانيا.
وبعد وصول ھتلر إل ى الس لطة الع ام  1933بتأيي د جم اھيري واس ع ،نھ ج سياس ة تق وم عل ى توطي د
س لطته ف ي ال داخل عب ر اإلع الن ع ن عدائ ه لليھ ود ومق اطعتھم اقتص اديا ً ،وص والً إل ى ط ردھم خ ارج
البالد ،واستعادة زعامة ألماني ا ف ي أوروب ا م ن خ الل إح داث انق الب ف ي النظ امين األوروب ي والع المي.
وبدت ھذه التحوالت بنظر الحركة العربي ة ذات أھمي ة كب رى لمس تقبل المنطق ة العربي ة ،بع دما أص بحت
الصھيونية عدواً مشتركا ً لكل منھما .واعتقدت الحركة العربية بإمكانية االستفادة من ألماني ا لل تخلص م ن
السيطرة البريطانية والفرنسية على المِنطقة.
حتى اندالع الحرب العالمية الثانية ،اتسمت عالقات ألمانيا بالحركة العربية بالتحفظ العتبارات ع دة،
وھي تركيز ھتلر اھتمامه على أوروبا ،واعتقاده ،حتى حينه ،بإمكانية التحالف مع بريطانيا ،ودخوله ف ي
تح الف م ع روم ا الع ام  ،1936ال ذي ك ان يت يح إليطالي ا أن تحت ل نقاط ا ً إس تراتيجية ف ي ح وض البح ر
ارس نف وذاً واس عا ً عل ى المش رق العرب ي ،باس تثناء الع راق ،ال ذي كان ت ألماني ا تتطل ع إلي ه
المتوس ط وتم َ
لوفرة نفطه .وقد استطاعت ألمانيا أن تخلق تأيي داً لھ ا ف ي الع راق و ومص ر .لك ن سياس َتھا تج اه القض ية
ال َفلس طينية اتس مت بالتن اقض .فكان ت تعت رض عل ى مش روع تقس يم فلس طين الع ام  1937وإنش اء دول ة
يھودي ة ھن اك ،وتق وم ف ي الوق ت نفس ه بتوجي ه الھج رة اليھودي ة إل ى فلس طين عب ر م ا ُع رف ب ـ "اتف اق
الترانسفير" أو "اتفاق ھافارا" .كم ا ل م ت تخط عالقاتھ ا ب ابن س عود اإلط ار االقتص ادي الض يق ،إم ا لع دم
وجود اھتمامات سياسية لھا في الجزيرة العربية ،أو لع دم ثقتھ ا ب الزعيم الس عودي .فبعي د ان دالع الح رب
العالمية الثانية ،انح از اب ن س عود إل ى جان ب بريطاني ا .وف ي ھ ذا الس ياق ،ين درج اس تقبالھا الع ام 1937
لموفد من قبل مفتي فلسطين أمين الحسيني لدرس إمكانية التعاون بين الحركة العربية وألمانيا.
بعد اندالع الحرب ،وضعت ألمانيا إستراتيجية لضرب مركز بريطانيا ف ي الش رق ومرك ز أعص ابھا
ف ي الھن د ،وقام ت ف ي النص ف األول م ن الع ام  1941ب دعم حرك ة رش يد ع الي الكيالن ي المناھض ة
لبريطانيا في العراق ،وأجرت في الوقت نفسه اتصاالت بالملك فاروق في مص ر تحض يراً النق الب يق وم
به ضد بريطانيا .لكن تراجع رومل عند العلمين في العام التاليّ ،
عط ل ك ل ھ ذه المخطط ات .ول م تس تثن
مشاريع ألمانيا محاولة ضم تركيا إلى تح الف معھ ا لق اء إط الق ي دھا ف ي القوق از ووس ط آس يا والمش رق
العربي .وعندما فشلت دبلوماسي ُتھا على الجبھة التركية ،ر ّكزت على حياد تركيا.
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لق د تحم س الوطني ون الع رب لالنتص ارات الت ي حققھ ا األلم ان ف ي المرحل ة األول ى م ن الح رب
العالمية الثانية .ففي بيروت ،تش ّكلت "اللجنة القومية العربية" م ن بع ض السياس يين الع رب .وق د اتص لت
ھذه القيادات بھتلر وموسوليني ،وحضر بعضھا إلى روم ا وب رلين متوقع ا ً الحص ول عل ى ال دعم والوع د
باالس تقالل .وم ن ب ين ھ ؤالء مفت ي فلس طين الح اج أم ين الحس يني ،ورئ يس وزراء الع راق رش يد ع الي
الكيالني ،الذي أطاح به البريطانيون في أيار  .1941وق د اجتم ع الحس يني إل ى ھتل ر ف ي تش رين الث اني
 1941وتح دث مع ه ع ن ع دويھما المش ترك بريطاني ا واليھ ود .وق د طال ب الحس يني الحكوم ة األلماني ة
مراراً بإصدار تصريحات لصالح استقالل العرب بعد انتھاء الحرب .لكن ألمانيا كان ت مقي دة باتفاقھ ا م ع
إيطاليا العام  1936حول اعتبار المتوسط مستقبالً منطقة نفوذ إيطالية ،كما كانت ال تري د أن تس يء إل ى
عالقاتھا بحكومة فيشي المتحالفة معھ ا ،والت ي كان ت تعتب ر لبن ان وس وريّة من اطق نف وذ تقليدي ة لھ ا .م ن
ھنا ،جاءت التصريحات األلماني ة ف ي ش أن اس تقالل الع رب بع د الح رب ،غامض ة أو متناقض ة ،أو غي ر
وافية وال تلبي طموحات المعنيين.
إن غياب إستراتيجية ألمانية واضحة المعالم تجاه أماني العرب باالستقالل ،كان وراء ض ياع الع راق
من يد ألمانيا ،وكل المشرق العربي ،بعد قضاء بريطانيا عل ى حرك ة الكيالن ي ف ي الع راق ،وم ا اس تتبعه
من اجتياح لسورية ولبنان في صيف العام  ،1941وتراجع الملك فاروق ع ن انحي ازه إل ى جان ب ألماني ا
بع د معرك ة العلم ين الثاني ة .وھ ذا م ا جع ل دبلوماس يين ألماني ا ينتق دون سياس ة حك ومتھم بع دم وض ع
إس تراتيجية ش رق أوس طية تق وم عل ى دع م القومي ة العربي ة .ب دالً م ن ذل ك ،عمل ت ألماني ا عل ى مراع اة
مطامع إيطاليا في المنطقة ،ولم تتخذ موقفا ً حاسما ً يوقف الھجرة الصھيونية من ألمانيا إلى فلسطين.
وكما في الحرب العالمي ة األول ى ،ك ذلك ف ي الح رب العالمي ة الثاني ة ،ظل ت فك رة جھ ا ٍد إس المي
لمص لحة ألماني ا موج ه ض د بريطاني ا ،ف ي ص لب مخطط ات أوبنھ ايم ،لك ن م ع اخ تالف الظ روف
الموضوعية التي كانت متوافرة في الحرب العالمية األولى ،وأھمُھا عدم وج ود س لطة مركزي ة لإلس الم،
ووقوف تركيا على الحياد في الحرب العالمية الثانية .وفي  25تموز  ،1940أرسل أوبنھايم م ذكرة إل ى
مدير العام الخارجية األلمانية تحدثت ع ن تح ريض المس لمين ض د بريطاني ا ف ي مناطقھ ا الخلفي ة ،مص ر
وس ورية والع راق بالوس ائل الديني ة كاف ة ،وك ذلك الص راع ب ين الع رب واليھ ود ،لك ن م ن دون اس تعمال
مص طلح الجھ اد .ورأى أوبنھ ايم ،أن ھن اك مھمت ين تقع ان عل ى ع اتق ألماني ا ،وھم ا الحص ول عل ى
المعلومات من المنطقة ،وإثارة الثورات ضد بريطانيا في الع راق ومص ر والمن اطق المج اورة لھم ا .أم ا
الھ دف المرك زي م ن ك ّل ذل ك ،فھ و تثبي ت الق وات البريطاني ة ف ي أماكنھ ا وقط ع ال نفط ع ن األس طول
البريطاني ،وإقفال قناة السويس أمام المالحة.
وفيما كان السلطان العثماني ھو المحرك على الجھاد في الحرب العالمية األولى ،ح ّل الحاج أمين
الحسيني مح َله في الحرب العالمية الثانية .فأعلن األخير الجھاد مرات عدة ضد بريطانيا واليھود.
صحيح ،أن ھتلر لم ير حاجة إلى إعالن جھاد إسالمي ضد بريطانيا ،على عكس بعض المقربين إليه،
إال أنه لم يعارض ذلك ،طالما أنه كان يساعد على تجييش المسلمين ضد الحلفاء .فإذاعة باري (Radio
) Bariاإليطالية واإلذاعات األلمانية كانت ّ
تبث باستمرار تصريحات الحسيني حول الجھاد .كما كان
القسم العربي إلذاعة برلين برئاسة يونس البحري يستھل برامجه الصباحية بآيات من القران الكريم.
وعندما ج ّند األلمان وحدات عربية وإسالمية للعمل في البلقان ،وسلّحوھا ودربوھا ،قاموا بتزويدھا
باألئمة ،الذين جرى تخريجُھم في ألمانيا .وفي ھذا المعنى ،بعث ھاينريش ھملر )(Heinrich Himmler
قائد فرقة  Waffen SSإلى مدير الدعاية جوزيف غوبلز ) ،(Joseph Goebbelsيتحدث عن الجھاد
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واالستشھاد ويقول له" :أنا لست ض َد اإلسالم ،فھو يعلّم الناس ويعدھُم بالجنة إذا ما حاربوا وماتوا .إنه
ّ
وجذاب بالنسبة إلى الجنود".
دين عمليّ
استنتاج
لقد استخدمت ألمانيا سالح الجھاد في الحرب العالمية األول ى ،لكنھ ا فش لت ف ي تحقي ق مكاس ب من ه.
فل م يفع ل فعلَ ه ف ي دف ع الع رب والمس لمين للوق وف خل ف الدول ة العثماني ة أو مناھض ة ق وى االس تعمار
المتمثلة ببريطانيا وفرنسا وروس يا .لق د أعل ن الع رب "جھ ادھم" الخ اص وث اروا عل ى الس لطنة العثماني ة
لمص لحة بريطاني ا ف ي س بيل إقام ة دول ة عربي ة مس تقلة .وھ ذا ي د ّل عل ى أن مش اعر القومي ة العربي ة ق د
تغلبت على كل مضامين الجامعة اإلسالمية .إن دعم ألمانيا عودة الحكم العثماني إلى سورية ومص ر بع د
الح رب العالمي ة األول ى ،أي ع دم االعت راف بحق وق الع رب القومي ة ،أو حت ى إص دار الوع ود
والتصريحات الكاذب ة ب ذلك ،كم ا فع ل البريط انيون ،ك ان وراء فش لِھا ف ي اس تقطاب ال ُنخ ب العربي ة .لق د
اكتف ت ألماني ا باس تقطاب الشخص يات العربي ة واإلس المية والتعام ل معھ م كمص ادر للمعلوم ات وأدوات
للدعاية ال كحلفاء .ففي العام  ،1917زار أرسالن برلين وأُنزل في أفخم فن دق فيھ ا ،وأقيم ت ل ه لق اءات
حضرھا كبار المسؤولين .وف ي الع ام  ،1938أراد أرس الن زي ارة ب رلين مج دداً ،لك ن وزارة الخارجي ة
األلمانية رأت فيه شخصا ً طاعنا ً في السن على المرء أال يعطيه أكثر من حجمه.
إن ألمانيا ،وإن ل م تس تخدم مص طلح الجھ اد رس ميا ً خ الل الح رب العالمي ة الثاني ة ،فھ ي عمل ت عل ى
ّ
حث المسلمين على مفاعيله .كانت إذاع ة ب رلين تق وم بتح ريض الع الم اإلس المي ض د أع داء ألماني ا .لق د
كان أوبنھايم "أبو الجھاد" اإلسالمي خالل الحرب العالمية األولى ،وكان أيضا ً المحرض على الجھاد في
العام  .1940وقد أدرك ف ريتس غ روب ) ،(Fritz Grobbaال وزير األلم اني المف وّ ض ف ي بغ داد ،أھمي ة
استغالل اإلسالم لتحقيق أھداف سياسية ،ما جعل الحلفاء يتوقعون أن يتحول الجھاد اإلسالمي ضد ال دول
المسيحية إلى جھاد ضد اليھود .إن ما جعل للجھ اد اإلس المي نكھ ة خاص ة ف ي الح رب العالمي ة األول ى،
ھو أن ألمانيا ھي التي سعت إلي ه ،ف ي ح ين أن الع رب ھ م ال ذين س عوا إلي ه ف ي الح رب العالمي ة الثاني ة،
ولھثوا وراء ألمانيا .وقد يكون العداء المشترك لليھود ھو ما ح ّفز الع رب عل ى الس عي وراء ألماني ا .لك ن
ألمانيا سارت في سياسة معاكسة لما يشتھيه العرب .فم ن خ الل اتف اق "الترانس فير" ،أي نق ل اليھ ود إل ى
فِلسطين ،ومن خالل اضطھادھا لليھود ،ساعدت ألمانيا بشكل أو بآخر على صھينة فلسطين.
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