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يعترب كتاب اجلهاد واإلسالم خالل احلرب العاملية 
 الذكر إحياء  سياق  يف  قدمت  بحوث  ثمرة  األوىل 
إطار  يف  وذلک  العاملية األوىل،   احلرب  لنشوب  املئوية 
عام  صيف  يف  هبولندا  ليدن  جامعة  نظمتها  دولية  ندوة 
إرشاف  حتث  اجلامعي  العمل  هذا  نرش  وقد   .2014

سنة   (Erik - Jan Zürker) تسوركري  يان  إيريک  الباحث 
صفحة.  357 من  كتاب  يف  نفسها  اجلامعة  منشورات  ضمن   2016

املئوية   الذكر بمناسبة  أيضا  قدمت  سابقة  ألعامل   كصد األعامل  هذه  وتأيت 
حتت   ،(Snouck Hurgronje’s) هورگرونج  سنوک  اهلولندي  املسترشق  لرحيل 
عن  فضال  دفتيه،  بني  الكتاب  ويضم  أملانية.“   صناعة  األوىل  العاملية  ”احلرب  عنوان: 
تقديم ومقدمة 13 مقالة حمررة بأقالم باحثني متخصصني يف الدراسات حول اإلسالم 
وقد  وأمريكية.  وأملانية  هولندية  جامعات  إىل  معظمهم  وينتمي  العثامنية،  والدراسات 
عرب  نظمت  ومناظرات  ندوات  مع  الكتاب  هذا  عنها  متخض  التي  الندوة  انعقاد  تزامن 
خمتلف اجلامعات والقارات الرامية إىل تدارس حدث اندالع احلرب العاملية األوىل، كام 
خصصت موائد مستديرة وكتابات لالنكباب عىل دراسة دور اإلمرباطورية اجلرمانية يف 

نشوب احلرب وتداعياهتا.
أخذ  عىل  العرض،  هذا  موضوع  الكتاب،  ونارشو  الندوة  منظمو  حرص  وقد 
أو  متخصصني  باحثني  عن  منها  الصادرة  سواء  االعتبار،  بعني  واآلراء  املواقف  كل 
صحافيني أو فاعلني سياسيني أو أخريا عن أصحاب الرأي احلر. كام وقع  احلرص عىل 
املراهنة  وكانت  متنوعة.  معرفية  وحقول  جغرافية  جماالت  إىل  ينتمون  متدخلني  انتقاء 
أكثر عىل معرفة دور الدين وخاصة اإلسالم يف بلورة أفكار ومعايري سامهت يف أحداث 
كالتايل:  األوىل  الندوة  عنوان  كان  املنطلق،  هذا  ومن  وتقلباهتا.  األوىل  العاملية  احلرب 
وكأنه  العنوان  هذا  وجاء  األوىل.“  العاملية  احلرب  خالل  اإلسالم  واستعامالت  ”اجلهاد 
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مرآة ينعكس عليها كتاب سجايل عنوانه: ”اجلهاد صناعة أملانية“ سبق وأن نرشه سنوک 
هورگرونج منذ سنة 1915.

وقد اهتم النارش واملرشف عىل هذا العمل، األستاذ الباحث  إيريک - يان تسوركري، 
يف مقدمة الكتاب بتناول موضوع اجلهاد الذي أصبح يشكل حديث الساعة عند عامة 
لقب  نفسه  عىل  البغدادي  بكر  أبو  أطلق  أن  منذ  وخاصة  منهم،  واملتخصصني  الناس 
العراق  يف  اإلسالمية  بدولة  سمى  ما  رأس  عىل  املتوج  للجهاد  وأمريا  املسلمني  خليفة 

والشام (داعش).
اجلهاد  استعامالت  فهم  إىل  هيدف  الكتاب  كان  هل  نتساءل  أن  يمكن  هنا  ومن 
من  بداية   االنطالق  عرب  سيتحقق  املنال  هذا  بلوغ  أن  أم  األوىل،  العاملية  احلرب  خالل 
الزمن الراهن وقيام احلركة اجلهادية للبغدادي، ليتم الرجوع بخطوات مرحلية إىل زمن 

احلرب العاملية األوىل؟
قد  مسألة  متثل  عدمه  من  اجلهاد  رشعية  كانت  إذا  ما  حول  نتساءل  أن  يمكننا  كام 
طرحت مع استعامالته من قبل العثامنيني يف السابق و كذا من قبل أيب بكر البغدادي خالل 
السنوات األخرية يف كل من أرايض العراق وسوريا؟ ويطرح الباحث النارش يف مقدمته 
ونصوصها.   الرشيعة  عىل  بناءا  اجلهاد  رشعية  إبطال  عىل  عملت  التي  النخب  إشكالية 
ويذكرنا هذا األمر بالنقاش الذي دار بني الشيخ ماء العينني وأخيه سعد بوه الذي قال 
ببطالن اجلهاد أمام قوة فرنسية متفوقة وتعتنى يف الوقت نفسه بحال الضعفاء وال تسعى 

إىل حماربة اإلسالم و املسلمني.
بأن  القايض  املنطلق  من  رشعا  ببطالنه  العثامنية  الدولة  جهاد  ربط  النارش  حاول 
سنة  من  غشت   2 يف  احلرب  بداية  قبل  أملانيا  مع  رسيا  اتفاقا  أمضت  قد  العثامنية  الدولة 
األطراف  بني  احلياد  تدعي  العثامنية  الدولة  فيه  ظلت  الذي  الوقت  يف  وهذا   .1914

املتصارعة. لكن هزيمة األملان يف معركة املارن قد دفعت هبم إىل الضغط عىل األتراک 
ما  أن  املقال  صاحب  ويقول  األسود.  البحر  واجهة  عند  الروس  بمهامجة  قاموا  الذين 
تبقى من رشعية اجلهاد قد اهتزت أركانه بحكم أن األتراک ادعوا مواجهة الروس هلم 
الكاتب  حاول  املنطلق،  هذا  ومن  افرتاء.  و  كذبا  اعترب  الذي  األمر  وهو  ولبواخرهم 
أو  عني  فرض  باعتباره  باجلهاد  القيام  وإمكانية  مزعوم  جهاد  بني  العالقة  عن  احلديث 
فرض كفاية. ثم كيف لشيخ اإلسالم أن يضفي طابع الرشعية عىل اجلهاد ويدعي بأن 
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أرض اإلسالم ومعه األمة اإلسالمية قد أصبحا عرضة للتهديد من قبل قوات الروس 
هذا  يف  املشاركون  األساتذة  حاول  وقد  والرصب؟  والربيطانيني  الفرنسيني  وحلفائهم 
الكتاب اجلامعي أن يبينوا كيف أن ردود فعل النخب يف املناطق اهلامشية لألمرباطورية 
مكة.  برشيف  ممثلة  واحلجاز  عسري  منطقتي  حال  هو  كام  اجلهاد  فكرة  تساند  مل  العثامنية 
سنوک  اهلولندي  املسترشق  دفعت  التي  والدواعي  األسباب  من  الباحثون  انطلق  وقد 
كام   1915 سنة  واملنشور  أملانية“  صناعة  ”اجلهاد  السجايل  كتابه  إلصدار  هورگرونج 

سبقت اإلشارة إىل ذلک.
بوسكنس  ليون  قبل  من  بالتحديد  املسألة  هذه  ملعاجلة  الثاين  املقال  وقد خصص 
 (Léon Buskens) الذي تناول مسألة مهامجة سنوک هورگرونج لزمالئه األملان والذين 
كان هلم موقف مغاير من جهاد الدولة العثامنية، بل ذكر بأن موقفهم ال يعدو أن يكون 
أكثر من التعبري عن موقف وطني وشوفيني. غري أن رد األملان كان قد انبنى عىل أساس 
كوهنم أوال أملان قبل أن يكونوا باحثني أكاديميني (29 - 30). كام حاول مصطفى أكسكال 
موقفاً  باعتباره  اجلهاد  لقرار  األتراک  اختاذ  مسألة  يتناول  أن   (Mustapha Akeskal)
يعكس السياسة األملانية التي رأت يف فكرة اجلهاد سالحا فعاال للتأثري عىل املجتمعات 
املسلمة الواقعة حتت سيطرة القو املعادية لألملان وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا. وقد 
أعلن عن املناداة باجلهاد بعد استصدار فتاو عن 32 عاملا من هيأة العلامء التي يباركها 
أمام  بحامس  جتمعت  مجاهريية  حشود  أمام  وذلک   1914 نونرب   14 يوم  وذلک  السلطان 
مسجد حممد الفاتح (56 - 57). وخيلص  الباحث أكسكال إىل القول بأن اجلهاد مرتبط 

بالدين كام يرتبط بمصلحة مشرتكة جتمع الدولة العثامنية وحليفتها أملانيا. 
للمرشوع  التارخيية  اجلذور  آثار  اقتفاء  إىل  سعوا  قد  الدارسني  من  كثري  كان  وإذا 
حاول  قد   (Tilman Lüdke) لودكي تيلامن  الباحث  فإن  العثامنية،  السياسة  يف  اجلهادي 
دراسة فكرة اجلهاد يف ضوء التوظيف السيايس لإلسالم من قبل أملانيا خالل احلربني، 
ومن ثم فقد سعى جاهدا إىل البحث عن أسباب فشل املرشوع األملاين خالل مدة تارخيية 

تتجاوز سنتي 1914 - 1918، (71 - 90).
من  تناول  فقد   (Mehmet Beşikçi) بيسكيس  حممت  لصاحبها  الثالثة  املقالة  أما 
خالهلا مسألة تعميم استعامل الدين خالل احلرب، فذكر أنه ال يعدو أن يكون حكرا عىل 
الدولة العثامنية وال عىل حلف دون آخر، بل ذهب إىل القول بأن كل األطراف املتصارعة 
قد استخدمت عنرص الدين باعتباره إيديولوجية وسالحا لتربير مواقفها وأهدافها (95 
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 105). وقد اعتمد يف حتليالته عىل دراسة فليب يانكينس، املوسومة بـ ”احلرب الكرب -
 وعىل نتائج أعامل أخر (Philip Jenkins, The Great and the Holy War) “واملقدسة
وخاصة منها كتابات كالرک كريستوفري املنشورة (Clark Christopher) لتربير مقولته 
ودعمها.  وقد تناول هذا األخري موضوع دخول الكنيسة األورتوذوكسية عىل اخلط يف 
الثاين  بونوا  والبابا  البابوية  باستثناء  وفرنسا،  بريطانيا  من  كل  يف  الكنائس  ومجيع  روسيا 
عىل  الباحث  ركز  كام  ترايب-وطني.  كيان  بأي  يرتبط  يكن  مل  الذي  (Benoit XII) عرش
النموذج األملاين من خالل تياراته الكاثوليكية والربوتستانتية ودورها يف تأهيل املجتمع 
والدولة وإعدادمها للدخول يف مغامرة احلرب.  وهو ما يبني كيف أن اإلسالم مل يمثل 
الديانة الوحيدة التي استعملت نخبها وأفكارها بطريقة أو بأخر خالل احلرب العاملية 
قد  أبعد  جغرافية  مناطق  ليشمل  البحث  رقعة  توسيع  عدم  أن  عن  فضال  وهذا  األوىل. 
احلجاج  ومساندة  األتراک  جهاد  أصداء  متابعة  إمكانية  والباحثني  النارش  عىل  فوت 
املغاربة أو نخب املجتمعات الصحراوية جلهاد الرتک كام هو احلال مع حممد بن املختار 
الكنتي الذي شارک يف اجلهاد ضد الروس بل وقد أصيب برصاصة يف رجله. غري أن 
كتاب: الطرائف والتالئد من كرامات الشيخني الوالدة و الوالد، الذي يذكر احلدث وإن 
كرامات  من  كرامة  يكون  أن  اليعدو  األمر  بأن  أكد  قد  العاملية،  احلرب  عن  سابقا  كان 
الشيخ القادري الكنتي. وأن نية اجلهاد بالصحراء أقو من القيام به حقيقة يف األصقاع 
الروسية. فهل تصح مقولة سنوک هورگرونج ”جهاد الرتک صناعة أملانية“ مع نموذج 
اإلنسان بالغرب اإلسالمي الذي ال علم له باالتفاق الرسي املنعقد بني الرتک واألملان 
وال بمسابقة األتراک إىل مهامجة الروس؟ إهنا إحد الزوايا التي يمكن أن ننطلق منها 

ملناقشة إشكالية الكتاب بشكل عام.
املوضوع  تناولت  التي  املقاالت  بقية  أن  كيف  واضحا  يبدو   ،أخر جهة  ومن 
املناطق  أصقاع  إىل  وصلت  واسعة  محلة  عرفت  التي  املغاربية  املجتمعات  عىل  تنفتح  مل 
اخلالفة  فكريت  يراقب  ظل  الذي  الفرنيس  األرشيف  أن  عن  فضال  وهذا  الصحراوية. 
واجلهاد وحيارهبام انطالقا من اسطنبول ال نجد هلا أي أثر يستحق الذكر يف هذه الدراسة. 
بل إن خمططا قد تم وضعه ملساندة السلطان املغريب وحمارصة كل الدعاة الذين توجهوا 
الفرنيس  األرشيف  ربائد  ذلک  تبني  كام  وغرهبا  إفريقيا  شامل  اجتاه  يف  بحرا  أو  برا 
ماريت بول  للباحثني  الصدد  هذا  يف  املنشورة  األعامل  أو  بروڤنس  بإيكس - أن  املحفوظ 

.(Louis Arnaud) ولوي أرنو (Paul Marty) 
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الشيعية  األغلبية  حيث  العراق  جنوب  يف  اجلهاد  ملسألة  دراسة  الكتاب  وتضمن 
التي  العثامنية  السياسة  مع  العراقيني  تفاعل  وكيفية  الكردية،  األغلبية  حيث  شامله  أو 
نجحت يف إثارة مشاكل حقيقية للربيطانيني يف املنطقة (انظر مسامهة سوكرو هانيوگلو  
Şükrü Hanioğlu: 117 - 118). ويمكن اعتبار هذا املقال فاصال بني رأيني؛ حيث يدافع 

أوهلام عىل اعتبار فكرة اجلهاد من صنيعة األملان، يف حني يذهب الرأي الثاين إىل القول 
بأهنا فكرة تدخل يف إطار السياسة العثامنية. وقد بذلت يف مقالة هانيوگلو حماولة سعى 
صاحبها إىل التوفيق بني هذين املوقفني. لقد اعتمد العثامنيون اجلهاد فعليا يف سياساهتم 
السابقة عىل احلرب العاملية األوىل، كام عمل األملان يف الوقت ذاته عىل استعامل اجلهاد 
كورقة رابحة حلث شعوب آسيا املسلمة وخاصة يف روسيا واهلند عىل الثورة يف حماولة 

هلز أركان القوات الروسية والربيطانية. 
بالوسائط  تتعلق  مواضيع  تناولت  التي  املقاالت  من  مهام  عددا  الكتاب  وتضمن 
املستعملة لنرش فكرة اجلهاد وبالفئات املستهدفة وخاصة العلامء ممثلني يف شخص شيخ 
كام  العثامنية.  اإلمرباطورية  علامء  إطارها  يف  ينتظم  هيئة  أعىل  باعتباره  ومنصبه  اإلسالم 
متت أيضا دراسة الفتاو والصحافة باعتبارها من أهم الوسائط املستعملة يف نرش الفكر 
الفرنيس  لالحتالل  اخلاضعة  املستعمرات  يف  وكذلک  أملانيا  أو  تركيا  يف  سواء  اجلهادي 
بلداهنم  غادروا  الذين  املسلمني  الالجئني  اعتامد  تم  األساس  هذا  وعىل  والربيطاين. 
ترميمها  أو  بنائها  بمشاريع  وتسرتت  املساجد  فضاءات  الدعاية  طالت  كام  األصلية. 
كام هو حال سوريا أو مسجد وونسدورف (Wünsdorf) يف جنوب برلني الذي تناوله 
ومعامله  للمسجد  بصور  واملعززة  املوثقة  مقالته  يف   (Martin Gussone) گوسون مارتن 
املنحى   (Hans Teunissen) تاينيسن هانس  الباحث  سلک  وقد  اهلندسية (179 - 180). 
نفسه حيث اعتمد عىل عنرصي الرتميم واهلندسة كوعاء لنرش الفكر اجلهادي وتسويقه 
(223 - 225). كام تم تناول موضوع اإلنتاج األديب الذي واكب املرشوع اجلهادي ونقل 

.(Erol Köroğlu) أفكاره يف  مقالة إيرول كوروگلو
القضايا  بكل  اإلملام  حماولة  عىل  اجلامعي  الكتاب  هذا  يف  احلرص  وقع  وقد 
أوس ڤيكن  نيكول  الباحثة  تناولت  حيث  املركزية،  بإشكاليته  املبارشة  الصلة  ذات 
 (Nicole Van Os) موضوع مشاركة املرأة يف احلرب عرب جماالت جغرافية متعددة وبناءا 

عىل وثائق وصور مهمة. 
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اعتمد  الذي  األملاين  املرشوع  فشل  مسألة  بمعاجلة  الكتاب  اهتم  األخري  ويف 
صفوف  يف  شاركوا  ممن  األهايل  وأن  خاصة  احللفاء،  ملواجهة  اجلهاد  بورقة  اللعب  عىل 
عن  الدفاع  يف  واستمروا  إليهم  املوجهة  النداءات  مع  إجيابا  يتفاعلوا  مل  األملانية  اجليوش 
تايتيلبوم وجوشوا  الراوي  أمحد  مقالتي  ركزت  وقد  أجلها.  من  حاربوا  التي  البلدان 
 (Joshua Teitelbaum) عىل التمحيص يف دراسة دور العرب يف إفشال املرشوع العثامين 
- األملاين والكشف عن مظاهر تعاوهنم مع املرشوع الربيطاين - الفرنيس وخاصة يف بالد 
الشام واحلجاز. كام ركزت مقالة عمر رضا عىل البحث يف موضوع دور العرب الشيعة 
أمحد  نموذج  دراسة  خالل  من  اجلهادي  املرشوع  مع  التفاعل  يف  لبنان  جنوب  بأرايض 
رضا الذي انتهى به املقام يف مرص إىل اعتبار احلرب العاملية األوىل مسألة حرب داخلية 
هتم أوربا وميزان القو بني أممها. كام أكد أمحد رضا بأن الدول األوروبية مل تعمل إال 

عىل  إنتاج أسباب احلرب املدمرة والتي ال تعني بتاتا اهتاممات املسلمني واإلسالم.
اجلهادي  املرشوع  أن  تثبت  الكتاب  مضامني  بأن  القول  إىل  اخللوص  يمكن  فهل 
الذي سعى إىل توحيد األمة اإلسالمية وتوجيهها نحو خدمة مرشوع سيايس عثامين - أملاين 
قد انتهى به األمر إىل إيقاظ مرشوع أمة عربية وجدت يف املساندة الفرنسية والربيطانية 
سبيال إىل التخلص واالنعتاق من اهليمنة العثامنية التي استمرت زمنا طويال؟ كام يمكن 
التساؤل حول مد نجاعة هذا املؤلف اجلامعي يف تسليط الضوء عىل مناطق الظل التي 
يمكن أن ختفي بداية التنافس السني-الشيعي يف توظيف سالح اجلهاد واستعامله، خاصة 

وأن الكتاب تناول حالة جنوب لبنان والعراق؟
اجلياليل العدناين

 جامعة حممد اخلامس بالرباط


