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اإليــرانــي  األملــانــي،  الباحث  يجري 
ــل، ديفيد مــعــتــدل، فــي كتابه  األصـ
ــرر:  ــ ــوهــ ــ ــفــ ــ ــ ــيــــل الـــــلـــــه وال ــبــ »فــــــــي ســ
الــــنــــازيــــون واإلســـــــــام فــــي الــــحــــرب الــعــاملــيــة 
ترجمة  والنشر،  لألبحاث  )مـــدارات  الثانية« 
الــقــاهــرة، 2021(، مسحًا  محمد صــاح عــلــي، 
ــا الــــنــــازيــــة بـــالـــعـــالـــم  ــيــ ــانــ ــًا لـــعـــاقـــة أملــ ــ ــامـ ــ شـ
اإلســــامــــي واملـــســـلـــمـــن فــــي بـــحـــٍث اســتــغــرق 
ــنــــاول فــيــه تــفــاعــل أملــانــيــا  ــنــــوات، وتــ عــشــر ســ
النازية مع اإلســام في أثناء الحرب العاملية 
الــتــي حــاولــت فيها  الكيفية  مــبــّيــنــًا  الــثــانــيــة، 
فــي سياق جهودها  اإلســـام  توظيف  أملانيا 
الــحــربــيــة، واســتــخــدامــه فــي الــدعــايــة الدينية 
والــتــي شملت  السياسية،  خــدمــة ألغــراضــهــا 
وليتوانيا  التفيا  من  امتدت  واسعة،  مناطق 
وأوكرانيا، مرورًا بدول البلقان ومناطق القرم 
والـــقـــوقـــاز، ووصـــــواًل إلـــى أذربــيــجــان وإيــــران 
وشــمــال أفريقيا والــشــرق األوســـط، وطــاولــت 
كــذلــك الــهــنــد وأفــغــانــســتــان وتـــخـــوم االتــحــاد 
السوفييتي السابق، حيث حاول املسؤولون 
ــــال تـــوظـــيـــفـــهـــم اإلســــــــام فــي  األملـــــــــان، مــــن خــ
ســيــاســاتــهــم، إســـبـــاغ الــشــرعــيــة واملــرجــعــيــة 
في  للقتال  املسلمن  وتعبئة  حــروبــهــم،  على 
اإلسامي  العصيان  وإثــارة  قواتهم،  صفوف 

والتحريض على أعدائهم في دول الحلفاء.
ــــى مـــصـــادر  ــه إلــ ــابـ ــتـ ويـــســـتـــنـــد املــــؤلــــف فــــي كـ
ومــــــذّكــــــرات  أوراق  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن  أرشــــيــــفــــيــــة، 
سياسية، وتقارير عسكرية وكتيبات دعائية، 
إذاعية، وخطب ورسائل  مراقبة  وتسجيات 
بريد ميدانية، ومحاضر محاكمات نورمبرغ، 
ــثــــر الـــوثـــائـــق  وأوامــــــــر عــســكــريــة عــــديــــدة. وأكــ
مــحــفــوظ فــي دور املــحــفــوظــات األملــانــيــة، إلــى 
جانب مصادر محفوظة في دور محفوظات 
غــيــر أملــانــيــة، كــمــا اســتــنــد إلـــى مــقــاالت وكتب 

وسير ذاتية كثيرة وغيرها.
ــام، عـــن ســيــاق  ــ وال يـــخـــرج الـــكـــتـــاب، بــشــكــل عـ
الدين والسلطة، من جهة  العاقة بن  تناول 
تــوظــف في  أداة  الـــديـــن بــوصــفــه  تــبــيــان دور 
الــدولــيــة والــنــزاعــات والــصــراعــات  السياسات 
ــه  ــذلــــك تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــتـــه فــــي أنـ ــة. لــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
يساهم في تعميق إدراكنا الطرق والكيفيات 
الــتــي ســعــت مــن خــالــهــا الــقــوى الــدولــيــة إلــى 
توظيف الدين في خدمة مصالحها وتمّددها 
تعبئة  أن  والعسكري، وخصوصا  السياسي 
الجماعات الدينية وحشدها كانت في صلب 
سياسات الدول العظمى على امتداد القرنن 
الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن املــنــصــرمــن. كما 
السلطات  التي فهمت بها  السبل  أنه يكشف 
األملانية الدين اإلسامي، ووظفته في تحقيق 
إلــى جانب  غــايــات سياسية واســتــراتــيــجــيــة، 
فحص عمل السياسات الدينية، واستعراض 
التفاعل مع املؤسسات والسلطات والتقاليد 
الــديــنــيــة، مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى توظيف 
وعلى  الدينية،  والــرمــوز  والــخــطــاب  العقيدة 

البروباغندا الدينية أيضًا.
ــيـــا مــع  ــدأ املــــؤلــــف بــتــتــبــع ســـيـــاســـات أملـــانـ ــبـ يـ
ــام فـــي فــتــرة مـــا قــبــل عـــام 1914، حيث  ــ اإلسـ
سعى األملــان إلى توظيف الدين بوصفه أداة 
حكم في مستعمراتهم في أفريقيا، من خال 
تـــرك الــبــنــى اإلســامــيــة املــحــلــيــة عــلــى حالها، 
طاملا قبل الزعماء املسلمون الوجود األملاني 
االستعماري، وزاول املسؤولون األملان الحكم 
من خال وسطاء ووجهاء مسلمن، أسبغوا 

الشرعية على الدولة االستعمارية.   
ــتــــمــــّرت أملـــانـــيـــا فــــي تـــعـــزيـــز ســيــطــرتــهــا  واســ
اإلســام،  استخدام  طريق  عــن  االستعمارية 
لكن مع تزايد انــخــراط األملــان وتدخلهم في 
الــعــالــم اإلســـامـــي، تــصــاعــدت وتــيــرة نقاش 
ــة عن  ــيـ ــانـ ــة األملـ ــدولــ ــراء ومـــســـؤولـــي الــ ــبـ الـــخـ
ــــام بــوصــفــه مــقــولــة ســيــاســيــة، وكــانــت  اإلسـ
أشكال السياسات املوجهة نحو اإلســام أو 
سياسة اإلسام مثار جدل كبير في الدوائر 
أنه  املؤلف  ويرى  والحكومية.  االستعمارية 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن نــظــرائــهــم الــبــريــطــانــيــن 
املسؤولون  ينظر  لم  والـــروس،  والفرنسين 
االســــتــــعــــمــــاريــــون األملــــــــــان إلـــــــى املـــنـــاهـــضـــة 
اإلســـامـــيـــة لــإمــبــريــالــيــة، وفـــكـــرة الــجــامــعــة 
ونظروا  لهم،  تهديدًا  بوصفهما  اإلسامية، 
إلــى اإلســـام بوصفه فــرصــة، ليس فقط في 
املستعمرات، بل في سياق السياسة العاملية 
الثاني،  فيلهلم  أملانيا  قيصر  تبناها  الــتــي 
وتجلت أطرها ومامحها في جولته الشرق 
أوسطية التي قام بها في خريف عام 1898، 
وفـــي خــطــابــه الــــذي ألـــقـــاه، بــعــد زيـــارتـــه قبر 
صاح الدين األيوبي في دمشق، واعتبر فيه 
نفسه »صديقًا لثاثمئة مليون محمدي« في 

العالم.
ووصل التوّدد األملاني لإسام إلى ذروته في 
الجهود التي بذلت من أجل تعبئة املسلمن 
إّبــــان الــحــرب الــعــاملــيــة األولـــــى، وأثـــمـــرت عن 
إصــــدار شــيــخ اإلســــام الــعــثــمــانــي مصطفى 
خيري األوركــوبــي خمس فــتــاوى تدعو إلى 

جـــهـــاد قـــــوى الـــــوفـــــاق، الـــتـــي تــمــخــضــت عــن 
حلف عسكري بن إنكلترا وفرنسا وروسيا 
العاملية األولى  القيصرية، وخاضت الحرب 
ضـــد قــــوى املـــركـــز الـــتـــي كـــانـــت تــضــم أملــانــيــا 
ــة الــنــمــســاويــة  ــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الـــقـــيـــصـــريـــة واإلمـ
ومملكة  العثمانية  واإلمــبــراطــوريــة  املجرية 
العثمانية،  والدولة  أملانيا  وكثفت  بلغاريا. 
ــا بــغــيــة  ــمــ ــهــــودهــ ــرة الــــــحــــــرب، جــ ــ ــتـ ــ طـــــــــوال فـ
تـــحـــريـــض »الـــعـــالـــم املـــحـــمـــدي أجــــمــــع« عــلــى 
الثاني،  فليلهم  تعبير  حسب  عــارمــة،  ثـــورة 
والروسية  البريطانية  اإلمبراطوريات  ضد 
األملانية  السلطات  وظفت  وقــد  والفرنسية، 
والعثمانية شعارات وشبكات إسامية في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا والهند، ورّد 
والــروس  والفرنسيون  البريطانيون  عليهم 

بشعاراتهم ودعايتهم الخاصة. 
وقـــّدم املــســؤولــون األملـــان خططًا وتــصــورات 
ــر املـــــنـــــاطـــــق اإلســــــامــــــيــــــة فـــي  ــ ــــويـ ــثـ ــ ــة تـ ــيــ ــغــ بــ
»مـــــســـــتـــــعـــــمـــــرات األعــــــــــــــــــداء وعـــــــلـــــــى تــــخــــوم 
ــتـــهـــم«، وأن »تــــثــــار الـــقـــاقـــل فــي  ــبـــراطـــوريـ إمـ
ــراطــــوريــــات  ــبــ ــيــــة فــــي اإلمــ ــاق اإلســــامــ ــ ــمـ ــ األعـ
املــنــاوئــة، بغية إشــغــال قــواتــهــم عــن جبهات 
ــا«، ومــن بــن »االقــتــراحــات املتماسكة:  أوروبــ
بأسلحة  الهند  فــي  دينية  ثـــورة  على  العمل 
أملــانــيــة مــهــّربــة، وتــحــويــل الــقــوقــاز إلـــى مهد 
النتفاضة إسامية، وغزو مصر، والتوّدد إلى 
األسرى املسلمن من الجيوش االستعمارية 
لــــــلــــــوفــــــاق ثـــــــم حـــــشـــــدهـــــم ضـــــــد أســـــيـــــادهـــــم 
والــخــبــراء  العلماء  لعب  كما  اإلمــبــريــالــيــن«. 
األملـــان دورًا مهمًا فــي الــدعــوة إلــى استخدام 
الــديــن اإلســامــي، وأّســســوا مــراكــز لــدراســات 
الــشــرق، ونــشــروا كتبًا وأبحاثًا عــن اإلســام. 
»وفـــي ســنــوات الــحــرب الــعــاملــيــة األولــــى، راج 
الهوس باإلسام في جميع أنحاء الرايخ، إذ 
األملانية تطفح بمقاالت عن  كانت الصحافة 

أملانيا اإلسامية مكتب استخبارات الشرق، 
األملانية  والــقــيــادة  الخارجية  لـــوزارة  التابع 
العليا، حيث »وظف املكتب عددًا من الخبراء 
واملسؤولن  والدبلوماسين  واألكــاديــمــيــن 
كالفقيه  املسلمن  واملــتــعــاونــن  العسكرين، 
التونسي الشهير صالح الشريف التونسي، 
والـــداعـــيـــة املـــصـــري عــبــد الـــعـــزيـــز جـــاويـــش، 
والــداعــيــة التتري الــبــارز إلــى فــكــرة الجامعة 

اإلسامية عبد الرشيد إبراهيم«.
اعتقد  األولـــى،  العاملية  الــحــرب  انتهاء  وبــعــد 
أهمية  عــلــى  يــنــطــوي  ال  اإلســــام  أن  بعضهم 
ــاق الــتــعــبــئــة  ــ ــفـ ــ ســـيـــاســـيـــة، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى إخـ
املستندة إلى فكرة الجامعة اإلسامية، وإلغاء 
الخافة العثمانية في 1924، ومحاولة نخب 
سياسية فرض رؤى علمانية وحداثية في كل 
من تركيا الكمالية وإيران البهلوية وألبانيا 
الزوغوية )نسبة إلى أحمد زوغو ملك ألبانيا 
أن  يعتبر  املــؤلــف  لكن   .)1939 إلــى   1928 مــن 
الـــفـــتـــرة مـــا بـــن الـــحـــربـــن هـــي حــقــبــة إحــيــاء 
إســامــي عــاملــي إلــى حــّد كبير، وظــل اإلســام 
عــلــى جــــدول أعــمــال املــســؤولــن األملــــان طــوال 
تلك الفترة، ثم ســادت نقاشات في برلن عن 
أهمية اإلســـام وتوظيفه مــع وصــول الحرب 
إلى األراضــي اإلسامية في عام 1941، حيث 
 األملـــان جميع أراضـــي أوروبـــا الشرقية 

ّ
احــتــل

مسلمة،  أقــلــيــات  أو  أغــلــبــيــات  تقطنها  الــتــي 
ووصلوا إلى جزيرة القرم في البحر األسود، 
السابق. وهناك،  السوفييتي  االتحاد  جنوب 
ودعمًا لحلفائهم اإليطالين، احتل النازيون 
تونس مدة وجيزة، ثم وصلوا إلى مصر عبر 
معركة  فــي  الــشــهــيــرة  هزيمتهم  حــتــى  ليبيا، 

الَعَلمن على مشارف مدينة اإلسكندرية. 
ولم تكن أملانيا القوة الوحيدة التي حاولت 
تــوظــيــف اإلســـــام لــحــشــد الـــدعـــم فـــي الــعــالــم 
اإلسامي خال الحرب العاملية الثانية، ففي 
اليابان  املحور،  في  شريكتاها  بذلت  الواقع 
ــــط  ــي أواسـ ــ ــا، جــــهــــودًا مـــمـــاثـــلـــة، وفـ ــيـ ــالـ ــطـ وإيـ
واألميركيون  البريطانيون  نافسهم  الحرب 
والــســوفــيــيــت، إذ تــعــهــدوا جــمــيــعــًا بــالــدفــاع 
عن اإلســام ونصرة املسلمن، وهــي ظاهرٌة 
يــمــكــن تــســمــيــتــهــا بــالــلــحــظــة اإلســـامـــيـــة في 
م الدوتشي  الحرب. وفي أوائل عام 1937، نظَّ
ا في طرابلس  بنيتو موسوليني احتفااًل عاّمً
)الـــغـــرب(، حــصــل فــيــه عــلــى »ســيــف اإلســـام« 
ـــا،  ـــع بــالــجــواهــر، لــيــعــلــن نــفــســه، رمـــزّيً املـــرصَّ
ــن أن  ــلـ ــي، وأعـ ــامــ حـــامـــي حــمــى الـــعـــالـــم اإلســ
ــبــــي«، وقـــد  ــنــ  »شـــريـــعـــة الــ

ُّ
ــل ــِجــ ــ ــُت إيـــطـــالـــيـــا ســ

ــًا: »يــجــوب  ــائــ ـــق غــوبــلــز فـــي يــومــيــاتــه قــ عـــلَّ
وهو  بــاإلســام،  مشيًدا  أفريقيا  موسوليني 
ف ماكر شديد املكر، أثار، من فوره، قلق  تصرُّ

باريس ولندن«.
وقد حــاول األملــان استمالة السكان املسلمن 
إليهم وتجنيدهم في فرق عسكرية  والتوّدد 
ــان أكـــثـــر املــجــنــديــن  ــ مــســلــمــة مــوالــيــة لـــهـــم. وكـ

مــــن االتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، وكــــــان بــعــضــهــم 
مــن البلقان، إضــافــة إلــى عــدد أقــل مــن الشرق 
األوسط، وخصوصا الدول العربية. وأنشأت 
ــة عـــــــددًا مــــن املـــؤســـســـات  ــيــ ــانــ ــلـــطـــات األملــ الـــسـ
ــثـــل مـــعـــهـــد بــــرلــــن اإلســــامــــي  اإلســــامــــيــــة، مـ
املركزي في عام 1942، ووظفت زعامات دينية 
عـــديـــدة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم اإلســامــي 
هــؤالء  أبــرز  وكــان  لدعم جهودها وخططها، 
الذي  شينكييتش،  يعقوب  الليتواني  املفتي 
لــنــظــام هــتــلــر، بــوصــفــه أســاســًا للوحدة  رّوج 
واإلحــيــاء اإلســامــي فــي األراضـــي اإلسامية 
في أوروبا الشرقية وأسيا الوسطى، ومحمد 
ــنـــة املــســلــمــن  ــبـــوسـ ــد وجــــهــــاء الـ ــ بـــانـــجـــا، أحــ
ــان حليف  ــ وعــلــمــاء ســرايــيــفــو الـــبـــارزيـــن، وكـ
ــان فــي الــبــلــقــان، ومــفــتــي الــقــدس الشهير  األملــ
أمن الحسيني، الذي دعا املسلمن من املغرب 

إلى املايو إلى جهاد الحلفاء.
ويــــصــــف املـــــؤلـــــف املــــفــــتــــي أمـــــــن الــحــســيــنــي 
الرموز  أبــرز  »املزهو بنفسه«، ويعتبره من  بـ
الــخــارجــيــة  وزارة  وظــفــتــهــا  الـــتـــي  الـــديـــنـــيـــة 
األملانية في تغذية دعايتها الدينية املوجهة 
لــلــعــرب واملـــســـلـــمـــن، ويـــــرى أن الــســيــر الــتــي 
تقدير  فــي  بالغت  الحسيني  نــشــاط  تــنــاولــت 
كــان نفوذه  املحصلة  نفوذه في برلن، »ففي 
محدودًا للغاية، إذ فشلت خطته في تحقيق 
امــتــيــازات  على  بالحصول  الرئيسي  هدفها 
ــعــــرب  ــقــــال الــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــ ــحــ ــ وضـــــمـــــانـــــات واضــ
واملــســلــمــن، ولــــم تــفــّعــل مــقــتــرحــاتــه إال بــقــدر 

اتفاقها مع املصالح األملانية«.
وعــنــدمــا وصـــل الــحــســيــنــي فـــي الـــســـادس من 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1941 إلــــى بــرلــن 
أملــانــيــة، استقبله هتلر في  عــلــى مــن طــائــرة 
و»اقــتــصــر  الــجــديــدة،  الــرايــخ  دار مستشارية 
املجاملة  عبارات  تبادل  على  بينهما  الحوار 
الــشــكــلــيــة والــتــأكــيــد أنــهــمــا يـــحـــاربـــان الــعــدو 
نفسه، اإلنكليز واليهود والبلشفية. وعندما 
طــلــب الــحــســيــنــي مـــن هــتــلــر ضــمــانــة مكتوبة 
فلسطن،  استقال  خاصة  العرب،  باستقال 
ب هتلر من األمر، وعندما كّرر الحسيني  تهرَّ
طلبه، أخــبــره هتلر بــأن الــوقــت لــم َيــِحــن بعُد 
لهذا النوع من املطالب. لكن هتلر أكد كفاحه 
ضـــد الـــيـــهـــود بـــا هـــــــوادة، بــمــن فــيــهــم يــهــود 
الــبــاد الــعــربــيــة«. واســتــمــرَّ املفتي فــي برلن، 
وحــــــاول فـــي الـــســـنـــوات الــتــالــيــة الــتــأثــيــر في 
اإلســامــي،  العالم  تجاه  األملانية  السياسات 
ا ُعرف عنه  »لكن سرعان ما ساءت سمعته مِلَ
أبرزهم  كــان من  الذين  الكيد لخصومه«،  من 
عالي  رشيد  األسبق  العراقي  الـــوزراء  رئيس 
الكياني، الذي حضر إلى برلن بعد هزيمته 

في العراق. 
ويــــــورد املـــؤلـــف أســـمـــاء شــخــصــيــات ورمــــوز 
ــدة أقـــــل شـــهـــرة عــمــلــت تــحــت  ــديــ إســـامـــيـــة عــ
الــخــارجــيــة، مــثــل اإلمــــام عالم  إشــــراف وزارة 
جــــان إدريـــــــس، الـــــذي كــلــفــتــه بــتــرجــمــة كــتــاب 
هــتــلــر »كـــفـــاحـــي« إلــــى الــلــغــة الـــفـــارســـيـــة، إلــى 
جهودها  لــدعــم  مــتــعــاونــن  توظيفها  جــانــب 
الدعائية، وكان من بينهم عبد الحليم النجار 
ومحمد الصفتي، اللذان قاما على إدارة املهد 
لـــوزارة الخارجية،  اإلســامــي املــركــزي التابع 
والذي سيغدو مركزًا للبروباغندا اإلسامية 
األملانية. ومالت أملانيا تدريجيًا إلى األهداف 
للحرب،  العاجلة  والــضــرورات  املــدى  قصيرة 
ــي بـــرلـــن إلـــــى بــنــاء  ــز شـــتـــى فــ ــراكــ وســـعـــت مــ
أكبر، مبديًة درجــًة كبيرًة  تحالفات عسكرية 
مـــن الــبــراغــمــاتــيــة، حــيــث أصــبــحــت الــعــوائــق 
 تــأثــيــرًا، وغـــدت الحواجز 

ّ
األيــديــولــوجــيــة أقـــل

 صـــرامـــة أيـــضـــًا. وكـــانـــت إحـــدى 
ّ

الــعــرقــيــة أقــــل
ميزات استغال اإلســام، بــداًل من الشعارات 
ــــي مـــنـــاطـــق الـــبـــلـــقـــان  الـــعـــرقـــيـــة والــــقــــومــــيــــة فـ
ب تشجيع  بــرلــن ستتجنَّ أن  هــي  والــقــوقــاز، 
إعانات االستقال القومي لألقليات القومية 

املسلمة في االتحاد السوفييتي.
ــازيـــون فـــي دعــايــتــهــم الــديــنــيــة في  ــنـ ــز الـ ــ ــ ورّك
املــنــاطــق اإلســـامـــيـــة بــالــقــوقــاز والـــقـــرم على 
منح الحريات الدينية لهؤالء السكان، كونهم 
ــاد الــســوفــيــيــتــي؛ حــيــث  ــهـ ــطـ عــــانــــوا مــــن االضـ
ُفـــــرض عــلــيــهــم مــنــع املـــظـــاهـــر الـــديـــنـــيـــة. ومــع 
ــــول الـــقـــوات الـــنـــازيـــة إلــــى هــــذه املــنــاطــق،  وصـ
ــيـــازات  ــتـ اتـــبـــعـــت ســـيـــاســـة مـــنـــح املــســلــمــن امـ
ديــنــيــة، بــهــدف الــحــصــول على والئــهــم وعلى 
مــتــعــاونــن مــحــلــيــن إلحــــال الــســلــم فـــي هــذه 
املـــنـــاطـــق، وتـــأمـــن ظــهــر الـــقـــوات الـــنـــازيـــة في 
حربها ضد الــروس؛ إذ أمــرت بفتح املساجد 
مـــرة أخــــرى، بــل ُبــِنــَيــت مـــآذن جــديــدة، ووافـــق 
الديني،  التعليم  إعــادة  األملاني على  الجيش 
وأمرت الفرقة النازية بأن يصبح يوم الجمعة 
في املناطق اإلسامية في القوقاز يوم عطلة، 
لنفسها  دعائية  كتيبات  في  أملانيا  جـــت  وروَّ

بوصفها صديقة لإسام. 
)كاتب سوري(

عن كتاب »في سبيل اهلل والفوهرر«

النازيون واإلسالم 
في الحرب العالمية الثانية

لم ينظر المسؤولون 
االستعماريون األلمان 

إلى المناهضة 
اإلسالمية لإلمبريالية، 

وفكرة الجامعة 
اإلسالمية، بوصفهما 

تهديدًا لهم

حاول األلمان استمالة 
السكان المسلمين 

والتوّدد إليهم 
وتجنيدهم في فرق 

عسكرية مسلمة 
موالية لهم

»في ســبيل اهلل والفوهرر: النازيون واإلسالم في الحرب العالمية الثانية«، كتاب للباحث اإليراني األلماني ديفيد معتدل، يغوص 
في إشــكالية عالقــة ألمانيا النازية مع العالم اإلســالمي خالل الحرب العالمية الثانية، موضحًا كيف ســعى النازيون الســتخدام 

اإلسالم في حروبهم وخدمة ألهدافهم السياسية. هنا قراءة في الكتاب

يصف المؤلّف، ديفيد معتدل، في كتابه المفتي الحاج أمين الحسيني 
وظفتها  التي  الدينية  الرموز  أبــرز  من  ويعتبره  بنفسه«،  »المزهو  بـ 
للعرب  الموجهة  الدينية  األلمانية في تغذية دعايتها  الخارجية  وزارة 
والمسلمين، ويرى أن السير التي تناولت نشاط الحسيني بالغت في تقدير 
إذ  للغاية،  محدودًا  نفوذه  كان  المحصلة  »ففي  برلين،  في  نفوذه 
امتيازات  على  بالحصول  الرئيسي  هدفها  تحقيق  في  خطته  فشلت 
وضمانات واضحة باستقالل العرب والمسلمين، ولم تفّعل مقترحاته 

إال بقدر اتفاقها مع المصالح األلمانية«.

أمين الحسيني
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الجهاد، وحاضر خبراء اإلســام محاضرات 
عـــامـــة عـــن الــتــحــالــف مـــع الـــعـــالـــم اإلســـامـــي، 
وصـــــدرت الــعــديــد مـــن الــكــتــيــبــات والــبــحــوث 
ــزة عـــن الـــجـــهـــاد«. وكـــــان مـــركـــز حملة  املــــوجــ
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