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 نصوص مختارة لألمير شكيب أرسالن

ً(لتسلسلًالّزمنًّلًاوفقً )
 

 القديم والجديد

مباركة!ًًلًالفوضىًفيهاًونقول:ًهذهًثورةًخً دً نً فتطّورًاللغةًليسًيفًأنًنعدلًهباًمنًاألعلىًإىلًاألدىن،ًوالًيفًأنًنفسدًملكتهاًًو
يز زةةكّلً  ِ نّهًعصءّءًالبشءّثةًليقالًإ1ً،ًالًثوورًارمء ًعلىًالذو ًالسلي،،ًوالًثزز ًعنًايجّيدًإىلًالءدء ،ًوالًاحاولًاخالفةًمقتىىًالزح

ليسًمزه،ًرجلًعاشًيفًعصءًاإل خرتاعاتًً،وغريه،ً،ولتريًوشكسبريًوغوتهًوشيلءڤجدثدًالززعة...ًإّنًراسنيًوبوالوًوبوسوثهًًو
ًكّله،ً دًدرجواًمزذً ءنًو ءننيًك اًالً واإلً  معدودونًيفًالقدميًالبايل،ًومعً،ًفه،ًبالزسبةًإىلًهذاًالعصءًفىكتشافاتًهذا،ًبل 

ًًو ًمزه،. ا ًأنًثتِّدىًواحد  ًالذءًثقدر ًهو ًالعصء ًهذا ًالسعيدًيفًفصِا  ًفالّسيد ًأنًثطاولًىنًّأهذا ًمعارء ّّ ًلكات ًفءنس
ًالزمنًأولتري،ًأوًلشاعءًإجنليزّءًيفًهڤ ًاليومًثت ّّنًلوًثقدرًأنًثأيتًبلغةًغوتهًولوًماتًمنًذا نًثساوءًشكسبري.ًوك،ًأرمايّن

ًبعدها.

ماًيفًسائءًاللغاتًمنًالفزونًاألدبّيةًوالعل ّيةًإليها،ًعلىًشءطًأنًًإّنًتطّورًاللغةًإّّناًثكونًبإدخالًارمعاينًايجدثدةًفيها،ًونقلً 
منًًثز ْب  زًتلكًارمعاينًيفًحللًاللغةًاألرلّية،ًوالًختءجًهباًإىلًالءكاكةًوالس اجة،ًفتتِّولًإىلًلغةًثانيةًمتزّكءةًعنًأهلها،ًليسًهلا

ًالً ًوهذا ًالوورة، ًيفًبابًالتجّددًسوىًجمّءد ًالتغيريًوألمزثّة ًمنًأراد ًإاّل ًعا ل، ءةف،ًجلًالتغيريًوألجلًأنً ال ًفيز عً ثقولًبه
ًلًإنّهًعصءّءًرا ًّالفكء...ولي قا

ًالذثنًثءثدونًأنًاحً  ًهؤال  ًمزه،ًجتده،ًه،ًأنفسه،ًثدً ومنًالغءث ًأّن ًالذءًالًبّد ًالعصءّء ًالتطّور ًعءبّيةًجدثدةًحبّجة ًلغة وا
ً ًالسةلة ، ًوكانًعليه،ثقتدونًبلغة ًكلمه،ًمنًارمرتادفًالذءًثعيبونه، ًوالً لو ًيفًحماكاهتا، ًكلًايجّد رتًو دًراً-وجيّدون

ًاللغةً دميةًباليةًيفًنظءه، ًاليتًثءثدونًأنًً-مزشآتًهذه ًالعصءثّة، ًمبوالًمنًلغته،ًهذه ًالقدمية،ًثأنًثأتوا ًاللغة ًهبا لغةًبّدلوا
ًالقءآنًواحلدثثًوهنجًالبلغة،ًولغةًايجاحظًواهل ذاينًواخلوارزمّ،ًولغةًأيبًنواسًوبّشارًوأيبًمتّام،ًوهلّ،ًجءًّا،ًفكّزاًنعءفًماًهو

كانًمءاده،ًبالتطّورًهوًتّلونًاللغةًبعضًالشّ ًبلونًالعصءًالذءًجيّدًعليها،ًفقدًمىىًعلىًالعءبّيةًًًرًالذءًثزةع زز و نةه.ًإنً التطوًّ
ًكّلهًمعلومًعزدًعل ا ًاللغة،ًوأمتألًالعصءًًوازدادتًفيهاًمعاينًةأدوارًعدثدةً بازدثادًارمعارفًواحلوادثًواالحتكاكًبالغءث ،ًوهذا

ص ًبتعءث ًفلسفاتًالعج،ًوثونانًواهلزد،ًوازدادتًارطلحاتًيفًالتعبريًالعءيّبًالًُت  ّّ ًكّلًهذاًالتعءث ًوهذهًالعباس ى.ًولكّن
ًشعءةًعنًأسلوهباً ء جًاللغةً يدة زةة،ًوبقيتًفيهاًاالرطلحاتًملًخت   ِ ًاألريل،ًوالًاختّلتًهباً اعدة،ًوالًُتّولتًمزهاًس  ّّ األرل
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ًحمّءًرأ والًالسل ًارم ًوهًّاليزبو ًالذءًثستقًّمزه ًوموالًالبلغة، ًالفصاحة ًإليه،ًهًّمعيار ًأنًًّوشار ًك ا ًالعل ّية، ًالرتاج،
ًكّتابًأوربّاًهلذاًا ا،ًوماًمثّةً دميًوجدثد،ًفصاحةًثونانًوالءومانًهًّاليزبو ًالذءًميتحًمزه لعهد.ًثءثدونًأنًجيعلواً دمي اًوجدثد 

ًلغ ًمثّة ًثسّ ونهًبايجدثد،ًإاّلًًوةًعءبّيةًوإّّنا ًنءاه،،ًه،ًيفًأثزا ًدعوهت،ًإىلًما ًحمافظنيًعلىًالقدمي،ًألنّنًماًلغةًغريًعءبّية.ًوما
ًرت ًنسقًكلمه،ًعنًنسقًاآلخءثن؟فرأثتًبأّءًشّ ًث

رولًاجت اعه،ًعلىًالقواعدًالعل ّيةًاحلدثوةًبدونًاعتبارًلسواهاًمولًاألرمان.ًومه اًط عزاًأنًنء ىًأواًزًةمًبزًةالًثوجدًيفًالعاملً ًو
لغةًاليتًل،ًهباًغوتهًمزذًأكوءًمنً ءن،ًالًبلًايفًاحلياةًالعل ّيةًأنًنفوهت،،ًومعًهذاًفلغته،ًهًّاللغةًاليتًتكلًّاآلن،ًفلًنط عً

ًمزذً ًلوثريًالتوراة ًفإنًّتءج،ًهبا ً ءون.ًوبايج لة، ًالعءيبًّزأربعة ًاإل نشا  ًوفوضوثّة ًهؤال ، ًثائءءًلغتزا ًنءجو ًالفزونًا ،ًأنًالً لطوا
ًثّوارًالً ًالوورةًعلىًاخلءافاتًوالسخافاتًحيثًمجيعزا ًإىلًداللته،.ًفلًوالصزاعاتًباآلدابًواألذوا ،ًوأنًجيعلوا حنتاجًفيها

ًبسي ًارمزطق.ميّدواًثورهت،ًإىلًالذو ًالسلي،،ًوالءأءً  القومي،ًفتخ دًحاال 

1925ًًمارسًسزة25ًًمءسني،ًً      

 شكيب أرسالنًًًًًًًً

 ألمير شكيب أرسالنا
ًعن:ًارموىل،ًسعودً)مجعًوتقدمي(،ً،ًماًمنًمرتاد فًبدونًوجه،ًوإّّناًهوًتأكيدًيفًارمعّنًوتأثريًعلىًالسامع ،يفًاللغةًواألدب:ًالقدميًوايجدثد نقل 

ًللزشء،ًمختارات نقديّة في اللغة واألدب والتاريخشكيب أرسالن،  ًالكل ة ًدار ًلبزان، ًبريوت، ًالوانية، ًالطبعة ًارموىل، ًسعود ًهلا ًو ّدم ًمجعها ،
ً.165-161ً،164،ًص1982ً

 

### 

 ]زيادة[ "مي" ]تأليف[ بقلم كتاب المساواة
ً

ًبكتابًامسهً"ارمساواة"ًبقل،ً"مّ"،ًوتقّدمً ّّ  رتاحًعلىًًرأثًّفيهًحبس ًعادتهًيفًاالبأنًأنتقدهًوأبنّيًيلًإأرسلًإيّلًاجمل عًالعل 
 ع.ًفلبّيتًطلبهًوأرسلتًباألسطءًالتاليةًإىلًجمّلةًاجملًبعضًأعىائهًنقدًالكت ًارمعءوضةًعلىًاألنظارًارمستهدةفةًلسهامًاألفكار.

ًالً فى ًك ا ًً،والزقدًاليومًجاٍر،
 
ًوارم ًالعءبّية. ًالًعلىًالطءثقة ًاألوروبّية ًاألوروبيًّعلىًالطءثقة ًالطءثقة ةًيفًالزقدًالًءادًبذلكًأّن

ًكانًاألةوىلًزستِسانًوالتزبيهًواإلشارةًإىلًاحملاسنًو يدًاألوابد،ًدونًالتتزِصءًيفًاال وثهًعلىًمواطنًالىع ،ًوالتساؤلًعّ اًإذا

ًكانًمنًايجزسًالفاضح،ًخبلفًالزقدًالعءيّبًالذءًالًجييزًاإلشارةًإىلًمكانًًإتصِيحًاخلطًوقالًهذاًبدلًذاك،ًًأأنًثً  إذا
ًكّلهًعبارةًعنًتقءث الغءرًوالدررًوالبدائعًوالفءائدًًومتجيدًوأسجا ،ًثكوءًفيهاًذكءًظمؤاخذةًأوًحمّلًركاكةًإالًيفًالزةدرةى،ًفرتاه

ًك،ًوواخلءائدًوالكواك ًوالكواع ً إىلًغريًذلكًممّاًليسًيفًاحلقيقةًبزقدًبلًهوًحمضًًتءكًاألّولًلآلخءًارمآثءًوارمفاخء،ًمعًمجلة
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،ًبلًه،ًأمهءًفيهًمنًغريه،،ًكّلً هذهًالصزاعةًمكءوهةًعزده،.ًوأنًًّ،العءبًالًثعءفونًالزقدًذًمنًذلكًأنًّخًةًؤ .ًوالًثا ًوإطًءاثز
ًمزه،،ا.ًولكزًّا،ًوأره ًلسانً  لبً ًظوأغل يزًإىلًًثزقل ًإىلًالذّمًو تل ًبالقدحًوجيحّتًًهًالًثكادًالزقدًجيءءًعلىًلسانًأحٍد
ًكأنّهًالًجيوزدالع ًنزقدًبدونًبغض،ًوالًأنًنؤاخذًبلًُتامل،ًوالًأنًنغ زًمنًغريًطعن،ًفلًًوةًاألخءىًمنًالعداوة، عزدناًأن 

وإّماًأسود1ًًّماًأبيضًثققتوّس ًعزدناًيفًاألمء،ًوليسًأمامًارمزتق دًإالًالصدرًأوًالقْب:ًفإماًحّ ًومدح،ًوإماًبغضًوهجو،ًوإ
ًعزدناًحملًّ ّّ ً.فاح،،ًوليسًللبزفسج

ًاليتً ًوهّ ً ليل، ًشّ  ًأسلوهبا ًعلى ًللعءب ًسبق ًاليت ًاحلدثوة ًالزقد ًطءثقة ًفهّ ًاليوم ًعليها ًسائءون ًحنن ًاليت ًالطءثقة أّما
ولكنًبغريًًواإلستقءا ًبغريًضع والًتغفلًعنًاهلزات،ًوهًّطءثقةًالتصّفحًبدونًرفح،ًولكنًبدونًتعّزت،ًًباحلسزات،ًتزّوه

 تشّدد.

نًرموضوعه،ًمستلط ًإدخالًًمستعذٍبًلزكاته،ًفكتابًارمساواةًالذءًنسجتًبز ء دةتةهً"مّ"ً ءأناهً ءا ةًمعج ًحبسزاته، مستِس 
ًلزقدًاحلدثوةًألنشدنا:عبارته،ًولوالًأنّاًمنًمءثدءًطءثقةًاًيفًالعءبّية،ًمبتهجًبزسقًإنشا ًهذاًارمصزح ًوعلوًًّهذهًارمباحثًالغءبّيةً

ًمنًبعدًمًّمستِسةنًةً،الًوال

بنيًًًوالًوطئتً دمهاًسّيارتزاًهذهًيفًشّ ًمنًاألشيا ًإاّلًيفًارموت،ًوكأّنًاهللًمسحًًملًت وجةدًيفًاحلقيقةًيفًالدنيا،ًواةاارمسًإنًّ
اواةًبيزه،ًيفًارموتًلريفعًبهًماًهزالكًمنًالزاسًبكوريًمنًالتفاوت،ًفأرادًأنًثظهءًآثةًعدلهًالتاّمًالذءًالًرث ًفيه،ًفجعلًارمس

ًوثلِقًثقل ًالفء ، ًو سوة ًبالسابق،ًًالتفاضل ًًارمقصِّء
 
ًبارم ًوارموءء ًبالسقي،، ًوالصِيح ًبالظامل، ًوارمظلوم ًبارمءز ، عدةم،ًوارموفور

ًارملكًوارم لوك ًأّن ًبأعيزه، ًثءوا ًبأن ًاحملءومنيًعلىًحءماهن،، ًوثسّلّ ًغبزه،، ًوالءفيعًفيعّزءًارمغبوننيًعلى ًوالصعلوك، ًوالغّن ،
ً يلًوأّءًتعزثةًإلنسانًلزمتهًمصائ ًطولًحياته،ًوغريهً ًواحدة.ًورمّبا ًيفًاآلخءًإىلًجورٍة والوضيع،ًوالس نيًوارمهزول،ًراروا

ًكّلًماًو عًبيزه اًمنًاثتزّع،ًأمامهًإذاً الفء ًمّدةًستوىًهوًوذلكًارمتزّع،ًيفًارموت،ًوهلًهذهًارمساواةًيفًالساعةًاألخريةًجتْب
ِّة،ًفايجوابًأّنًالسعيدًيفًحياتهًثشّقًعليهًفءا ًالدنيا،ًماًالًثشّقًعلىًالبائسًارمسكنيً سزنيًطوالًيفًمالًأوًجاهًأوًر

اًارمّدةًاليتًاًلهًمنًآالمه.ًفارموتًهوًاحلّقًاألحّقًالذءًتتجّلىًفيهًارمساواة،ًوتءتفعًالفءو ًبنيًالبشء.ًأمًّالذءًثكونًفءا هاًمءاحً 
 يفًمقام.ًًفيهاًملًت وجةدًوالًةارموت،ًمنًارمهدًإىلًاللِد،ًفارمساواً بل

ًكوريًمنًالكّتابًعنًحماكاتهًيفًمعّنًأو ًكتابًككتابًارمساواةًهبذاًالقل،ًالبليغ،ًمعًعجز ًكافًًًٍوإّنًُتءثء علىًمبّن،ًهوًبءهان
 ارميادثنًالتًتتفاوتًفيهاًاآلمادًأكوءًمنًغريها.ًاًهوًمنًالز عة،ًاليتًتتفاضلًفيهاًاحلصص،ًومنعدمًارمساوةًألّنًاألدبًأثىً 

اًوذاكًهذاًفقريً ًعلىًأّنًفقدانًارمساواةًمنًالدنياًليسًبسب ًأنًثرتكًاإلنسانًحبلهاًعلىًغارهبا،ًوثقولًماًدامًاهللً دًأوجد
،ًنسّزةًاالًأنقطعًاألملًمنًتغيريًإ امةًاهللًأوًتبدثلًو،ًفقدًجّ ًالقل،ًاغزيًّ ّّ ًكّل اًاتسعتًه وىًالفءو تخابًالطبيع بنيًًًبل

ًأنًثكونواًسوا  ،االطبقات،ًوتز ّّ ابًالوجدانًالسلي،ًوالشعورًبُتّت،ًعلىًأًرًً تًارمسافاتًبنيًاألفءادًالذثنًثقىًّالعدلًاإلهل
،ًأنً ّففواًماًبنيًالبشءًمنًالفءو ًبقدرًاإلستطاعةًالبشءثّة. ّّ ً]...[.ًاحل
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ًبقل،ً"مّ"ً ًتألي ً ًًفكتابًارمساواة ًكتابًآخءًيفًًجامعً ًهو ًثوجد ًالًأظّزه ًإىلًآخءها. ًمنًأّوهلا ًاإلجت اعّية ًارمسألة أل طار
ًكّلًممّل،ًولع ءءًإنّهًواج ًعلىًناشئةًالعءبًأنًثقءأواًهّ،،ًمه ل ًمزهاًبكلًمً ًًامنًهذهًارمباحث،ًمل ًًًّالعءبّيةًوعىًماًوعاه

 رتا ًالتآلي ًالعدثدةًيفًعل،ًاإلجت ا ،ًونظءثّاتًاألرثستو ءاطّيةًوالدميقءاطّيةًوالءّ ًاارم تعًالذءًثغزيه،ًعنًًاًهذاًالتألي مجيعً 
 والعبودثّةًواإلشرتاكّيةًالسل ّيةًواإلشرتاكّيةًالوورانّيةًوالفوضوثّةًوالعدمّية،ًفهوًزبدةًممخوضةًيفًهذاًالباب.

،ًفالبِثًيفًتيسريًأسباهباًواج ،ًووضعًشبِهاًأمامًأعنيًارم تلكنيًوارمتّ ولنيًضءبةًدًعلىًوجهًاألرضملًتوجًةًوارمساواة،ًوإنً 
ًكلً اًمنًغءبًاأل وثا ،ًواجتهادً اًمنًغلوا ًاألغزيا ًوكفًًّالزب،ًختفيفً  ً]...[. سطهًمنًالسعادةًجهدًالطا ة.ًًاًيفًإثتا 

ًكبري،ًوالًًولقدًأحاطتًمًّبتارثخًاحلءكةًاإلجت اعّيةًيفًالعاملًببلغةًتكاد ًكل ةًإاّلًوهلاًمعّن تكونًمزقطعةًالزظري،ًفلًتقءأ
ًومنًأرلً ًللبشء، ًملزمة ًوأهّنا ًدائ ة، ًالبشءثّة ًاحلءكة ًأّن ًفيه ًجا  ًومنًألط ًما ًتارثخ. ًعزها ًيجا  ًكزانتها ًن و ءةت  ًلو ًإاّل مجلة

ب ّلته،ًولوًملًتكنًسائءةًيفًمجيعًاألحيانًإىلًاألمامً. ً]...[.ًج 

ًكانتًمّثًذكءتًف لسقةًأخءىًهًّغاثةًيفًع قًالغ ورًفقالت:ً"الًبّدًمنًتزوّ ًالصور،ًوتعّددًالطبقات،ًفلوالًالتعّددًوالتزوّ ًما
،ًولوًملًثكنًللفءو ًمنًفىلًسوىًشِذًالعزائ،ًوإرهافًالقوىًلكفىًلزقبلها". ّّ ًارمدنّيةًوالًكانًالوجودًاحلّس

ًالكتاب،ًوأنصعهًداللةً علىًسعةًفكءًالكاتبة،ًومسّوًدرجةًإدراكها،ًماًذكءتهًبشأنًالعبودثّةًُتتًًومنًأبد ًماًجا ًيفًهذا
عزدماًتظّنًنفسهاًحءّةًوذلكً"ًليسًبايجورًوالىغ ًوالتعذث ًولكنًًرورًاختلفة.ًفقدًأشارتًإىلًأّنًارمءأةًهًّيفًاحلقيقةًعبدً 

ًالشعءا ًمج الًالوجهًوملحةًالقوام.ًماذاًثعنًتغّنًًباللط ًوالتدليلًوالتِّب .ًوإاّلًف اذاًتعنًهذهًاحللًّوهذهًايجواهء؟ًبل
ًثكّنًحمبوباتًيج اهلّن.ًولوًتفّكءنً ليل ًًالزسا ًارمسكيزاتًثتهنًدالال ً ماًيفًذلكًمنًمعّنًالتِقريًيج يعً واهّنًًًألدركنًةإن 

ًباال ًمزادثات ًمطال باتًحبقو هّن، ًفجأة ًثزْبثن ًوالت ّلق، ًواحللّ ًبارمال ثن ًث شرتة ًأن ًبعد ًوهؤال ، ًنفسها. ًاألنوثّية ستقللًحّت
ً["....]والتِءثء

هذاًارموضو ًيفًًتً ّ ًوحّءرواًالعبيد،ًفسكبًةمّثًاشارتًإىلًعبودثّةًأخءى،ًوهًّاليتًثقومًهباًمنًثزع ونًأهّن،ًه،ًالذثنًألغواًالًء
ً ل  ًكّل ًوثأخذًمبجامع ً ارى ، ًكّل ًعهد تً ً، ال ًثستو   ًتأثريً كلمً ًًوما ًأشّد ًيفًور ًذلكًالءثا ًكلمها ًمن ًالفظيعًاا  

[....]ًً

ًرئا ًأنًثّصور ًميكزه ًتصوثءه، ًوهبء ًونفذتًبصريته، ًكعبه، ًعل ًكات ًمه ا ًبأوىف1ً هلًمن ًالبشع ًالصورةًاإلنسانّية ًمنًهذه
أمدًاإلحسانًيفًإظهارًفظاعةًًالءائعة،ًوهلًثوجةدًهلذاًاهلولًأفصحًمنًهذاًالقول؟ً دًبلغتً"مّ"ًحّدًاإلجادة،ًواستولتًعلى

ًهذاًارمشهدًاهلائلًالذءًمعزاهًأّنًاألم،ًاليتًتّدعًّكوهناًرافعةًمزارًاحلءّثّةً دًألغتًرّ ًاألفءادًوسّزتًرّ ًاألم،.

ًوملًثد ًحادو دًسا تًسّيد ًالشء ًوالغءب، ًمبتزاولًأم، ًهذا ًإىلًثومزا ًمنًأّولًالدهء ًتارثخًالدميقءاطّية ًارمزشئاتً"مّ" ًث اة

ًكونًًتغفًةملًأهّناًّنّوًالفكءةًالدميقءاطّيةًيفًالشء ًمعًحداثةًعهدها،ًإاّلًًتً أحصاه،ًوذكءًةًاًبيزه اًإاّلًليً ااًعاًوالًفكءً عظي ً  لًعن
ً[....]ًيفًهذهًالبلد،ًفقالتًإّنًامسهاًعزدناًجدثد،ًولكنًمعزاهاًغريًجدثداًالدميقءاطّيةًليستًبدعً 

                                                           
ًاإلخلصًيفًالع لًمبلحظةًغريًاهللًفيه.ًوهوًفعلًاخلري1ًً] إلرا ةةًالغري.ًواألكوءًفيهًتسهيلًاهل زةًإىلًالء ئا ًفعل ًالًتدخلًفيهًالزّيةًالصاحلةًوالًاحي ًبهًاإلخلص،ًأوًهوًتءك 

 [..318-317،ًص1987ًبةًلبزان،ً،ًطبعةًجدثدة،ًبريوت،ًمكتمحيط المحيط:ًالبستاين،ًارمعّل،ًبطءس،ًاليا ًلسلسةًاللفظً)رثا (
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 ءاطّيةًأخءىًفيهاًًووألجلًأنًختّف ًمنًوطأةًالت ييز،ًوهتّونًعلىًالزاسًسيادةًالزبل ًواإلشءافًعلىًالعاّمة،ًأشارتًإىلًأرثست
ًالتًتءفعًأرِاهباًًواألرثستًوهّزًماًيفًالزس ًالشءث ًواجملدًالقدميًإنًملًثكنًأكوء،ًمنًالت يًّ  ءاطّيةًارمالّيةًوالعل ّيةًوالعبقءثّة
 [....]اًمنًسائءًاآلفا ًجدًًّأعلىًإىلًأفقً

ً،رسالنأشكيب األمير 
ً ًوتقدمي(، ًارموىلً)مجع ًعنًسعود ًللزشء،ًشكيب أرسالن، مختارات نقديّة في اللغة واألدب والتاريخنقل  ًالكل ة ًدار ًبريوت، ًالوانية، ًالطبعة ،

ً.220ً-214،ًص1983ً

 

ًًًًً### 

 العروبة جامعة كّلّية

ًكانواًمسل نيًأوًنصارىًه،ًعءب،ًالًثقدرونًأنًثتْبّأواًمنًأرله،،ًوالًثزسلخواًعنًأةرومةت ه، العءبّية.1ًً]...[ًإّنًالعءبًسوا 
ًكانتًوالًتزالًمنًأ وىًالءواب ًايجامعةًبنيًالشعوب.ًوالًنزا ًأثى اًيفًأّنًرابطةًالعقيدةًالدثزّيةًهًّذات ًوالًنزا ًأّنًرابطةًالدم
ًكانتًرابطةًالدمًمع زحزةًتأثريًع يقًيفًاجت ا ًالشعوبًوافرتا ها،ًولكّزهاًالًتزفًّرابطةًالدم،ًوالًمتِوهاًمنًالوجود،ًالسّي اًإذا

ًبءابطةًايجوارًومقتىياتًارمصلِةًارماّدثّةًارمشرتكة.

ًكانًهل اًيفًجانبهاًمكانً ًكّلًشّ ،ًوأّنًرابطةًاللغةًورابطةًالدم ًالتجءبةًأّنًرابطةًالدثن،ًعلىًأمهيّتها،ًملًتكنًهّ ولقدًأثبتت 
ًكّلها،ًأوًتغلّبتاًيفًالبالًالًثقّلًعزها.ًويفًبعضًاألحيانًجا تًرابطةًايجوارًمعًرابطةًارمصاحلًارم ًالءواب ًاألوىل اّدثّة،ًفزسختا

. ًعليها،ًفبقًّأثءهاًيفًاجملت عًرورثًّاًأكوءًمزهًفعل 

ًثأوونًإىلًمملكةًواحدة،ًوه،ًمنًأجزاسًشّتًولغاتًمتفءّ ة،ًوذلكًبسب ًايجوارًوارمصاحلًارمشرتكة،ً ولذلكًوجدناًمنًاألم،ًمةن 
ً ّّ ذه ًإىلًأّنًأ وىًجامعةًبنيًالشعوبًهًّ"جامعةًاإلرادة"ًيفًاالجت ا ،ًو الًإّنًهذهًحّتًإّنًالفيلسوفً"رثزان"ًاإلفءنس

ًكّلهاًبأسبابًومقتىياتًماّدثّةًُت  لُّهاًاحملّلً ايجامعةً دًتكونًراجعةًإىلًغريًرواب ًالدثن،ًوإىلًغريًوةحدةًاألرل،ًوتعلوًعليها
ًاألّول.

ًكلّّية،ًمزهاًوةحدةًاألرل،ًوليسًذلكًوحننًأوال ًجندًبنيًارمسل نيًوارمسِّينيًيفًالش ًكورية ء ًالًجامعةًواحدةًبلًجامعات
ًك ًكي ًأّنًهتلءًزعي،ًأرمانيةًجعلًالءابطةًالدموثّةًواللِ ةًالزحسةبّيةًايجءمانّيةًفو  ّلًباألمءًالذءًالًتبايلًبهًالشعوب،ًو دًرأثزا

ًشّ .

                                                           
 .ًاألرومة:ًاألرل.1ً
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ًعلىًهذهًوًة ةًالدنيا،ًوهًّالًتقّلًشأن اًعنًالوةحدتنيًالسابقتني.ًفإّنًارمصلِةًارماّدثّةًالًحدةًارمصلِةًالءاهزةًارمشرتةكةًيفًاحلياوز د 
ًك اًأنًارمفسدةًأوًارمصيبةًالوا عةًعلىًذلكً ًحبالًمنًاألحوال، ّّ ميكنًأنًتش لًارمسل،ًيفًالوطنًالعءيّب،ًوأنًتعدوًارمسيِ

ًملًثكنًبيزه ا ً-تكافلًغريًهذاًلكفى.ًفكي ًثز ع قةل ًأّنًأحدًهذثنًالوطنًالًميكنًأنًتصي ًأحدمهاًوتعفوًعنًاآلخء.ًفإن 
ًثزفءدًعنًاآلخء،ًفريجِّحًعليهًاألجزيّبًبسب ًاشرتاكهًمعًهذاًاألجزيّبًيفًالعقيدةًالدثزّية؟ً-ومهاًشءثكانًيفًمقّوماتًكورية

ًك اًأنّزاًجندًوهاًحننًأوال ًجندًالكاثوليكًمنًاألرمانًأرمان اًمولًالْبوتستانت،ًوأضداد اًلكاثوليكًفءنسةًم ولًالْبوتستانتًمتام ا.
ًوايجءماينًّ ّّ ،ًبءوتستانتًفءنسةًأعدا ًلألرمانًنظريًكاثوليكًفءنسةًبلًفء .ًوهذاًشاهدًنوردهًخباّرةًنظء اًرماًبنيًالفءثقني،ًاإلفءنس

صى. ًمنًالعداوةًارمزمزة،ًوإاّلًفالشواهدًيفًهذاًالبابًالًتز عةدًُّوالًُت 

إالثءانّينيًه،ًمسل ونًعلىًمذه ًالشيعة،ًوأّنًالدولةًاإلثءانّية،ًإىلًثومزاًهذا،ًتعّدًنفسهاًدولةًشيعّية،ًًمنًارمعلومًأّنًإخوانزا
أثكونًهوىًشيعةًالعءا ًمعًاإلثءانينّيًضّدًً-أءًبنيًالعج،ًوالعءبً-و عتًعداوةًبنيًدوليتًإثءانًوالعءا ً-الًمسحًالّلهً-أفإذا

ًإخواهن،ًأهلًالس زحةًمنًالعءبًعلىًإخواهن،ًالشيعةًمنًالعج،؟ًإخواهن،ًأهلًالسّزةًمنًالعءب،ًأمًمع

ًكانتًهزاكًفئةًباغيةًوفئةًمبغىًعليها،ًفلًشّكً إذنًثبتًمنًهزاًأّنًرابطةًالزس ًوراب ًاللغةًالًتتغّل ًعليهاًرابطة،ًإاّلًإذا
ًكانًأرله،ًجت ًلهًالزصءة،ًألّنًاحلّقًالًثق ًيفًوجههًشّ ، ًوالءواب ًكّلهاًتتىا لًأمامه.ًأّنًراح ًاحلّق،ًمه ا

ًبارمسل،ًيفًالبلدًالعءبيةًّ ّّ ًكانًاحلّقًهوًالذءًجي ًأنًثز تحخذًمعيار اًلل يلًوعّلة ًللىّ،،ًفأّءًحّقًأعظ،ًمنًارتباطًارمسيِ ًفإذا
ًملًتكنًفبالءابطةًالوطزّيةًوارمزافعً ًملًتكنًفبايجامعةًاللغوثّة،ًفإن  ارماّدثّةًارمشرتكة.ًأثغل ًعلىًهذهًبالعصوبةًالدموثّةًالدثزّية؟ًفإن 

ًأّنً ًيفًالشء ؟ًثزسىًأخوناًهذا ّّ ًارمسيِ ًكونًفءنسةًأوًدولةًأخءىًأوروبّيةًتدثنًبالدثنًالذءًثدثنًبهًأخونا ًكّلها األسباب
ًك اًثعّدًارمسل،ًغءثب اًعزهًيفًال ًك اًاحتقءًارمسل،،ًوثعّده ًولوًتظاهءًلهًبالقءىبًاحتقءهًيفًذاتًنفسه ّّ زس ًوالسكنًواللغةًاإلفءجن

شءب.
ة
ًوارم

نيً]...[ًوليزظءًإخوان زاًايجاليةةًالعءبّيةةًيفًارمهجء،ًفإّنًمزه،ًارمسيِّينيًوارمسل ني،ًو دًتقعًبيزه،ًالعداوةًوالبغىا ،ًو دًتقعًب
ًاعتدىًعلىًأحده،ًمنًليسًمنًايج اليةًارمسل نيًبعىه،ًمعًبعض،ًو دًتقعًبنيًارمسيِّينيًبعىه،ًمعًبعض،ًولكّزه،ًإذا

ا ًكله،ًعليهًل بةد  ًكانوا ًكانواًجمت عني،ًودخلًعليه،ًغءث ًعنًاللسان1ًالعءبّية ،ًوتءكواًماًبيزه،ًمنًالفءو ًارمذهبّية.ًًوكذلكًإذا
ًك اًهوًثأنسًإىلًارمسل،ًالعءيّب،ًولوًملًثكنًمشرت ك اًمعهًيفً ًكانًمسيِيًّا، ًمزه،ًإىلًذلكًالغءث ًولو ّّ العءيّبًملًثأنسًارمسيِ

ًيدةًالدثزّية.العق

ًإيّنًأوردًهذهًالشواهدًألجلًمتويلً ّوةًرابطةًالدم،ًوجامعةًاللغة،ًووةحدةًالوطن.

                                                           
 .ًمرتاك نيًيفًازدحامه،ًعليه.1ً
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ًملًثكنًأرله،ًمنًالعءبًالص ءةاح]...[ً ًيفًالشء ًمنًارمسيِّينيًالذثنًثتكّل ونًبالعءبّية،ًإن  ًإّنًسائءًمةن  مثًّ
ًمن1ًً ،ًفإهنّ،

ّلًعلىًوةحدةًأرله اًمنًتشابهًالسءثايّنًمعًالعءيّبًسلئلًاآلرامّيني،ًوهؤال ًه،ًأّمةًسامّيةًشق يقةًلألّمةًالعءبّيةًبلًجدال،ًث ستدة
ًوالطليايّن. ّّ ًتشاهب اًأشّدًممّاًبنيًاإلفءنس

ًسادةً ًمنًأعظ،ًأم،ًاألرض،ًوكانوا ًكانوا ًالفيزيقّيني ًفإّن ومنًنصارىًارمشء ًمنًثءجعًأرله،ًإىلًالفيزيقّيني،ًوهوًفخءًهل،،
وهًإىلًسواحلًاألطلزطيق،ًوكانتًدولةًالفيزيقّينيًصءه،،ًوكانتًهل،ًآثارًعلىًسواحلًالبِءًارمتوّس ،ًبلً دًتعدًّالبِارًيفًع

ًالفيزيقّيونًثاًتءى؟.. ًبأمهيّتهاًجتاذ بًالدولةًالءومانّيةًاحلبلًك اًالً فى.ًولكنًمةن 

ًًّّايجوابًمعلوم،ًوهوًأّنًالفيزيقّينيًه،ًمنًالكزعانّينيًالذثنًأرله،ًمن أء2ًًالسواحلًالعءبّيةًالوا عةًإىلًالغءبًمنًاخلليجًالفارس
ًكسائءًاللغاتًالسامّية. ًمنًالشجءةًالعءبّية،ًولغته،ًمشاهبةًللعءبّية

ًاليتً ًالسامّية ًفإهن،ًراجعونًإىلًاألرومة ًالفيزيقّيني، ًأو ًأوًمنًسلئلًاآلرامّيني، ًنصارىًارمشء ًمنًالعءب، ًكانًإخوانزا فسوا 
ًاألّمةًالعءبّية،ًوبالتايلًفه،ًوالعءبًارمسل ونًمنًعائلةًواحدة.ًأعظ،ًفءوعها

وإذاً يلًإنّهًالًبّدًأنًثكونًيفًسورثةًمنًبقاثاًالءومًواللتنيًوالصليبّينيًممّنًليسواًبعءب،ًفايجوابًأنّهً دًثكونًذلك،ًولكنً
ًمنًالعءبًالص ءةاح،ًومنًأبزا ًع ومته،ًالشعوبًالسامّية.ًهذهًالبقاثاًالًتز عةدًُّشيئ اًمذكور اًبالزسبةًإىلًالسوادًاألعظ،ًارمؤلح 

ًأثءًتقءبي اًيفًالشء ًاألدىنًلشّ ًثقالًلهًثونايّنًأوًالتيّن.ًمث ًإّنًالبقاثاًالىئيلةً دًاندجمتًيفًاألهايلًاألرلّيني،ًحبيثًملًثبقة

ًكّزاًنءثدًالبِثًوالتد يقًفأثّةًأمّةًيفًالعاملًتظهءًأهنّاًمنًأرلًواحدًاليومًملًتكنًمءّكبةًيفًاألرلًمنًعزارءًشّت؟ًأفيظّنً وإن 
ًولكّزه،ً ًوغريًذلك، ًالسلتّيني، ًومزه، ًالزورماندّثني، ًاإلنكليز ًمزه، ًفإّن ًالًلع ءء، ًمنًأرلًواحد؟ ًكّله، ًاإلنكليز الزاسًأّن

ًلزمنًأّمةًواحدة،ًثقالًهلاًاألّمةًاإلنكليزثّة،ًمعًعل ه،ًمباًبيزه،ًمنًتباثنًاألرول.ًأربِواًمبءورًا

ًالعءبًأنفسه،، ًإّن ًالًختلوًمزهًأّمة،ًحّت ًسامّينيً-]...[ًومولًهذا ًمجيع ا ًكانوا ًمنًأرلًواحد،ًف زه،ًالعءبًً-وإن  ليسوا
طان.ًومزه،ًالعءبًارمستعءبة،ًوه،ًسللةًإبءاهي،ًالبائدة،ًمولًعادًومثودًوطس،ًوجدثس.ًومزه،ًالعءبًالعاربة،ًوه ،ًسللةً ِة

ًأوًحاسدًأوًمشا ًمعان د.3ًاخلليلًعليهًالسلم.ًومعًذلكًفإّنًالعءبًأّمةًواحدة،ًالًثقدحًيفًوةحدةًأرلهاًإاّلًشاىن 

دخلًُتتً وهل،:ًأرمايّن،ًوثز عةّدًمنًايجزسًوكذلكًاألّمةًاألرمانّية،ًهًّاليومًأّمةًواحدة،ًوكّلًأرمايّنًجءمايّنًأوًسليّفًأوًبافارّءًث
ًاآلرّء...

                                                           
 [.ًالصُّءةاح:ًاخلالص.1ً]
 [.ًثقصدًاخلليجًالعءيّب.2ً]
 ب غ ض.3ً]

 [.ًالشانئ:ًارم
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ًكانًيفًاألّمةًالعءبّيةًاليومًأ وامًه،ًمنًأرلً والًحاجةًبزاًإىلًاالستقصا ًمنًاألموالًوالشواهدًاليتًالًثأخذهاًاإلحصا .ًفإن 
،ًأوًغريًذلك،ًفهذاًالًثقدحًيفًكوهن،ًمنًمجلةًاألّمةًالعءبيًّ ّّ ًكزعايّنًأوًنبط ًأو ّّ ةًالكبريةًالبالغةًسبعنيًمليونًنس ة،ًاُّتدواًآرام

ًيفًاللغةًالعءبّية،ًوحسبكًباللغةًالعءبّيةًعزوان اًعلىًالعءوبة.

ًكّلًلغةًمنًاللغات1ًًوليستًاللغةًالعءبّيةًوحدهاًهًّالبوتقة اًوروح اًواحدة،ًبل اليتًذابتًفيهاً بائلًشّتًفصرّيهتاًجس  اًواحد 
ًواألرمان ًكاإلنكليزثّة ًفصارتًعزصء اًالكْبى ًاألرل، ًاختلفة ًعزارء ًذابتًفيها ًكانتًبوتقة ً د ًوالءوّسية ًوالطليانّية ًواإلفءنّسية ّية

ا. ًواحد 

،ًغءبا ًعزها،ًولكزّه،ًبسب ًتىّلعه،ً هتة ًعنًأروهل،ًوجد  و دًث وجةدًيفًاألّمةًالواحدةًعل ا ًوأدبا ًيفًلغةًتلكًاألّمةًإذاًحبو تة
ًفيه ،ًرارواًمنًأعظ،ًدعاةًالقومّيةًيفًتلكًاألّمة.ًو ّل اًتىّلعًإنسانًيفًلغةً ومًإاّلًأحّ ًأولئكًيفًلغةًالقومًالذثنًاندجموا

ًكانتًأروهل،ًعءبّيةًحبتة،ًأمًملًتكنً-القوم.ًوهلذاًجندًأكوءًعل ا ًالعءبّيةًمنًالزصارى احّبونًالعءبًوثفتخءونًبالعءوبة،ًً-سوا 
ًكانًمنًالفءسًومنًالرتكًعل ا ًبالعءبّيةً ًً.]...[جعله،ًإتقاهن،ًللعءبّيةًمنًأنصارًالعءوبةو د

ًشكي ًأرسلنًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
1940ًجزي ًيفًأثلولًسزةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ءًفيهاًارمعدن.1ً  .ًالبوتقة:ًماًث ص هة


