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 حول شكيب أرسالن كتاباتنماذج من  

ً(لتسلسلًالزمنًيلًاوفقً )
 

ًاجلهادً ًاستطاعًأنًيعمل،ًموزَّعًالقلبًبينهما،ًمها ًكما ًلغرضنيًإثنني،ًعملًهلماًخاللًأربعنيًسنة ًكليها عاشًشكيبًحياته
ًيفًسبيلًاألميةًالعربييةًاإلسالميية.ً ًكلًٌّمنهماًمنًوقتهًماًأخذًاآلخر،ًاألديبيًيفًسبيلًالرتاثًالعريبي،ًواجلهادًالسياسيي وقدًأخذ

ًكماًجيبًأنًينت ًمنهما لقاًلرجلًواحدً،ًوملًيخكتباًلقلبًصواستنفذًطاقتهًيفًسبيلهماًمجيع اً،ًفلمًينتصرًيفًأيي ر،ًألهنيماًملًُيخ
ًاألمريًشكيبًأرادًأنًميلكًالبيانًوأنًميلكًالسياسةًمع ا،ً ًشيءًآخر.ًولكني واحدًيفًاحلياة.ًفاألدبًشيء،ًواجلهادًالسياسيي

ًشكيبًنفسهًبالبيا ًكماًأراد.ًولوًخصي ًكليهماًُيفقًوالًيتأخير،ًفلمًيخكتْبًلهًأنًيكون نًوحده،ًوانصرفًإىلًوأنًيكونًيف
ًلكانًزعيمً ًوحدها ًبالسياسة ًنفسه ًولوًخصي ًالعصر، ًالزمانًوواحد ًلكانًنادرة ًوالتأليفًيفًالتاريخًاإلسالميي، ًوالنثر الشعر

حًوانصرفًإليهماًمجيع ا،ًفأصبالبالدًالعربييةًواإلسالمييةًوحده،ًالًينازعهًيفًاملنصبًواملقامًمنازع.ًولكنيهًسارًيفًالسبيلنيًمع ا،ً

ًكثري اًيفًالسياسة،ًولكنيهًسجيلًيفًكليهماًهناتًتؤخذًعليه،ًوتقصري اًيخشارًإليه.ًشيئً  ًا

ًقلمهًيفًالكتابنيًً"شوقى"أليفًيفً فلمًيكنًزعيمًالنقدًوإمامًاألدب،ًوأليفًيفً"رشيدًرضا"ًفلمًيكنًزعيمًالسياسةًالفرد،ًألني
ًوهذ ًكانتًموزيعةًبنيًهذا ًكانًصورةًحلياته،ًوحياته ًالذينًعرفهم،ًمع ا ًفيؤلفًيفًاألعالم ًوقتهًإىلًاألدب، ًكلي ا.ًملًينصرف

ًذوًأسلوبً ًقويي ًوشاعر ًالرفيع، ًأديبًناثرًمرتسِّلًمنًالطراز ًوهو ًاللذينًعاصرمها، ًوالنثر ًويفًالشعر ًهلم، ًالذينًقرأ والشعراء
ًكليهاًللسياسةًالعربيية،ًوملًيَِعْشًيفًمعمعانًهذهًالسياس ةًويفًقلبًهذهًاملعركة،ًفلمًيقمًيفًالبالدًالعربييةًمتني.ًوملًجيعلًأوقاته

اًيرتصًي ًكانًبعيد  فةًواألنباءًاملذاعة،ًاءهاًعنًالصحفًوالرسائلًوالكتبًاملؤلَّنبىًأدًأخبارها،ًويتلقًيخاللًجهادهًيفًسبيلها،ًوإمنيا
ًامل ًقلب ًيف ًاملتصارعة ًاملوجات ًتتضارب ًكما ًمسعه ًيف ًالساتتضارب ًيتبيينها ًيكاد ًال ًالفكرًذياع، ًوإعمال ًالنفس ًبشقي ًإال مع

والقياس.ًومعًذلكًكانًشكيبًيبديًفيهاًرأيه،ًويرسلًفيهاًمقاله،ًويكتبًيفًأمرهاًرسائله،ًفإذاًهوًُيطئًكثري اًويصيبًكثري ا،ً

ًكانًيستمدًي ته.ًوذلكًألنيه آراءهًيفًًيفًفهمًهذهًالسياسة،ًفالًهوًيستطيعًتوجيهها،ًوالًهوًيستطيعًأنًيتقبيلًالتوجيهًعلىًعالي
ًعادًإىلًالتاريخًالقدميًيستوحيًصدقًالنباءًوصحيةً ًوالتجريح،ًفإذاًشكي حاضرًالعربًواإلسالمًمنًمصادرًقدًيعلقًهباًالظني
الرأي،ًفيقعًفريسةًالتفسريًالقدميًلألحداثًاجلديدة،ًوليسًهذاًالتفسريًدائم اًصحيح اًوقويًّاًصادق ا،ًينطبقًأمتيًاالنطباقًمنًغريً

 ارقًالزمنًوالظروف.نظرًإىلًف
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ً

ً،ًيفًالربعًاألخريًمنًالقرنًالتاسعًعشرًوالنصفً ًواإلسالميي أحدًأعالمًاليقظةًالعربييةًوالسياسييةًوالثقافييةًيفًالعاَلمنيًالعريبي
ًيفًالشرق.ًعامِلًاألويلًمنًالقرنً ًكبارًالدعاةًلإلصالحًاإلسالميي ًيأيتًيفًعداد ًكبري،ًومصلحًإجتماعيي العشرين.ًجماهدًعريبي

ًحيًّاًللنهضةًالعربييةًالقومييةًاليتًاشرتكًيفًوضِعًأسسهاً ًكانًسجالًّ ًمناضلً،ًومؤريخًطخلعة، أديب،ًوصحايفيًناهض،ًوسياسيي
ًكانًعضو اًيفً ًرئاستهًردح اًمنًالدهر.ورفِعًعمادهاًمنذًنشأهتا. ًالعريبيًبدمشق،ًتوىلي تقنًاللغاتًالرتكييةًوالفرنسييةًأاجملمعًالعلميي

ً.نيية،ًوكانًإمام اًبالعربييةاألملوا

ًكماًعملًعلىًإيقاظًالشعوبً وقدًساهمًاألمريًشكيبًأرسالنًيفًفضلًإبرازًعبقرييةًاألميةًالعربييةًيفًالعلومًواآلدابًوالفنون،
ًالعريبي،ًومحلًهذهًالرسالةًنصقًقرنًوني يف ا.ًحتريرهاًالسياسيًيًوالشرقييةً ً،ًفهييأًمبساعيهًاملتيصلةًفجرًاالنبعاثًالسياسيي

فجمعًاإلستبحارًيفًاللغةً،ًوالتمكينًمنًأسرارًالبيانً،ًإىلًفحولةًً،فهوًمنًرجالًالعلمًوالعملًيفًتاريخًالعاملًالعريبيًاحلديث
عةًمباًيتيصلًبالتاريخًالعريبيًواإلسالمي،ًقدمي اًوحديث ا،ًوخربةًبشؤونهًالعاميةًيفًالسياسةًواإلجتماعًيفًالنظمًوالنثر،ًومعرفةًواس

ًوالت ًوالشعر، ًواللغة ًواألدب، ًالسياسة ًيف ًصادقة: ًجوالت ًله ًفكانت ًالعلميي،ًاواإلقتصاد. ًوالتتبيع ًالشرقيية، ًواجلغرافية ريخ
ًبنيًنوابغًالعرب،ًفقدًلخقيبًحبيق:ًواإلجتماعًواإلقتصاد،ًوالتصنيفًوالتأليف،ًوا لفقهًوالرتمجة،ًوالشرحًوالتفسري،ًقيلماًجندًلهًمثيال 

ً"ًأمريًالبيانًوحاملًلواءًالصناعتني".

ًمنًأكربًً ًيفًالصحفًواجملاليتًمئاتًمنًالبحوثًواملقاالتًجعلته ًونشر ًمنًاملؤليفات، ًكبرية ًمبجموعة ًالعربيية ًاملكتبة َأحْتََف
حفييةًيفًاألدبًالعريبيًاحلديث.ًوقدًترك،ًاىلًجانبًمطبوعاتهًهذه،ًمدويناتهًالسياسييةًومذكيراتهًلعصبةًاالمم،ًكتيابًاملقالةًالص

ًيفًتقديرًبعضهم،ً ألفًصفحةًأهدىًجمموعاهتا،ًعلىًماًاتيصلًبنا،ًلوزارةًاخلارجييةًالسوريية.20ًًًوهيًمذكيراتًبالفرنسية،ًت خَعدي
ًكانًيكتبًيفًالسنةًماًالًيقيليًعنًألف30ًًكذالكًتركًماًالًيقيليًعنً رسالة،ًاقتضتهاًصالتهًالوثيقةًبكثري٧00ًًرسالة،ًإذ

ًشطآنً ًمن ًاإلسالميي، ًالعامل ًحواضر ًكلي ًيف ًوالدين، ًواإلدارة ًوالسياسة ًاألدب ًورجال ًوالعلماء، ًوالوزراء ًواألمراء، ًامللوك من
ًنرج ًبثمن ًت خَقدَّر ًال ًحصيلة ًوهي ًهندونيسيا، ًسواحل ًإىل ًاألمريًاملغرب ًتَرَِكة ًإليهم ًآلت ًمن ًعند ًحمفوظة ًمصونة ًتكون ًأن و

 األرساليني.

ًوشروحهً ًيشهدًعلىًذلكًتعليقاتة ًبأحوالًالعربًوشؤونًاملسلمني، ًاملدهشة ًاإلحاطة ًالسييدًاألرساليني ًهبا ًاليتًاشتخهر وامليزة
 بنقلهًإىلًالعربييةًالبحياثةًعجاجًنويهض.الوافرةًعلىًكتابً"حاضرًالعاملًاإلسالميي"ًلستودارد،ًوهوًالكتابًالذيًعخَنً

 داغر،يوسف أسعد 
-١٨٠٠الفكر العربَي الحديث قي ِسَير أعالمه، الراحلون ) -مصادر الدراسة األدبي ة "،ًًيف9/12/19٤6ً-1٨٧0"شكيبًأرسالنً)األمري(،

 .102-101،ًص19٨3ًً،٧ًالعدد،ًقسمًالدرساتًاألدبييةً-بريوت،ًمنشوراتًاجلامعةًاللبنانييةًاجلزءًالثاين،ً (،١٩٥٥

### 



   
 

 

3 
 

ً ًهو19٤5ًأرسلًاألمريًشكيبًأرسالن،ًيفًعام ًفإذا ًالعام ًكتبهًيفًهذا ًعميا ًفيها ًهاشمًاألتاسيًحديثة ًرسالةًإىلًصديقه ،
ًاألمرًأيةيًمبالغة.ًفقد1100ًًمقالةًيفًالصحف،ًو1٧6ًًرسالةًخاصية،ًو1٧٨1ً ًكتبًطخبعت...ًوليسًيفًهذا صفحةًيف

ًكليًيومًثالثًعشرةًساعةًجَبَلدًالًمللًمعه،ًوصربًالًنفادًله.ًوقدًاشتخهرًبقويةًالذاكرة،ًعخرفًعنًاألمريً ًكانًيكتبًوًيطالع أنيه
ًكانتًقراءةًوكتابة،ًوملًيكنًعندهًوقتًللجلوسًمعًأبنائهً ًكليها ًيكادًيبعدًعنًالتصديق...ًوقالتًزوجتهًعنهً"إنيًحياته إىلًحدٍّ

ًأوًللمشاركةًيفًتعليمهم".

ًذكرىًاألمريًولفرًتً ًكتابً" ًقرأنا ًولو ًوشاغلها... ًكانًاألمريًشغلًالدينا ًمنتصفه( ًالقرنًوحّي ًمنًالزمنً)منًمطلع ًطويلة ة
وقدًمجعهًصديقهًاجملاهدًالفلسطينيًالكبريًحمميدًً–٤٧ًشكيبًأرسالن"ً)ًوهوًحيتويًعلىًمعظمًماًقيلًيفًتأبنيًاألمريًعامً

ًإنسًيعل ًأمام ًأنفسنا ًلوجدنا ًالشخصييةًالطاهر( ًمعينيًمنًناحية ًنطاق ًيف ًحصره ًأو ًعليه، ًحمديدة ًصفات انًيصعبًإسباغ
بًاملفكيرًواملؤلِّفًاتوالتأثريًوالنتاجًالثقايفيًواملمارسةًالسياسيية...ًفهوًحقًّاًأمريًالبيان،ًوشيخًاجملاهدين،ًوالعامِلًوالفيلسوفًوالك

ًأبطالًاألمةًالعربيية،ًوهوًأمية يفًاجلهادًوالعلمًواألدب،ًوهوًأويلًمنًنادىًعنًعقيدةًوإميانًبتكوينًًالعظيم،ًوبطلًمنًأعزي
جامعةًعربيية،ًوهوًأعلمًالناسًبأحوالًالعربًواملسلمني،ًوأوثقهمًبالتاريخًاإلسالميي،ًوهوًأميةًيفًرجل،ًوجمموعةًيفًفرد،ًومنارةً

ًاألكربًالصادقًالفراسة،ًالصحيحًالرأي،ًيخهتدىًهبديهاًويخستنارًبنورها...ًهوًإمامًاألحرارًوعميدًاجملاهدين...ًًو هوًالسياسيي
ًكواهلًالرجالً،ًفخليفًبوفاتهًفراغ اً ًتنوءًحبملها البعيدًالنظر.ًوهوًأعظمًحماٍمًعنًقضاياًالعربًواملسلمنيً،ًوقدًمحلًأعباءًثِقاال 

ًشعرًبهًاملسلمونًمنًأقصىًحدودًالصنيًإىلًأقصىًسواحلًاألطلنطيي،ًومنًضفافًالدان ً...ًوإنيًهائال  وبًإىلًاحمليطًاهلنديي
ًكليًقرن...ًوهوًهالةًمنًالنبوغًوالعبقريية،ًوعظيمًعظماءًالشرق،ًوثروةًأدبييةً الدهرًمبثلهًلشحيح،ًفالًجيودًبهًأكثرًمنًمريةًيف

ربييةًبالدرر،ًتعجزًعنًمجعهاًدولة،ًومشسًاإِلسالم،ًوباعثًالوحدةًالعربيية.ًعامِلًيفًشخص،ًوموسوعةًمتحيركةً،ًقليدًاللغةًالع
ً وبوفاتهًانقضىًعهدًوطوىًالنيسانًصورةًذلكًاجليلًمنًاملفاخر...ًوحننًملًننقلًهذهًالعناوينًالعاميةًيفًالكالمًعنًاألمريًإالي

ًكانًذلكًأيض اًغريًأكيد(... ا ًلإلشارةًإىلًأنيناًننتميًإىلًجيلًملًيسمعًباألمريًشكيبًأرسالن،ًوملًيعرفًعنهًسوىًامسهً)ورمبي

ًكالمييةًأوًإنيًا ًالتقليدًالببغاويي،ًليستًمعركة ً"اإلستشراقًالغريبي"ًالعنصريي،ًوضدي ملعركةًاليتًخاضهاًاألمريًشكيبًأرسالنًضدي
ًوعنً ًاحلضاريي، ًوالتاريخ ًالرتاث ًعن ًدفاع ا ًاألمري ًوجهاد ً ًاملعارك. ًكلي ًجذر ًهي ا ًوإمني ًوصياغات، ًوعبارات ًألفاظ معركة

األمية،ًودفاع اًعنًالشخصييةًاملستقليةًاملتطويرةًاملعطاءة،ًملًينفصلًإطالق اًعنًجهادهًاملسليحًالصفحاتًاملشرتكةًيفًماضيًهذهً
ًلليبياً ًالغزوًاالٍيطايلي ًلبالده...ًويكفيًأنًنذكرًمشاركتهًيفًاحلربًمعًاجملاهدينًالعربًواملسلمنيًضدي ضدًالغزوًاإلستعماريي

(ًلتشكيل1920ً-1919عثمانييةًعلىًترعةًالسويس،ًمثيًعملهًالدؤوبً)(،ًويفًاحلملةًال1912(،ًويفًحربًالبلقانً)1911)
ًالعراقً ًوثورة ًفلسطني، ًوثورة ، ًللفرنسينيي ًومقاومتها ًالوطنيية ًدمشق ًحكومة ًمن ًوتتشكيل ،ً ًشعبيية ًحرب ا ًختوض ًثوريية جبهة

رةًالبلشفييةًاملنتصرةًيفًروسيا،ًوأخري اًدورهًوالنجف،ًوثورةًمصر،ًواملقاومةًالوطنييةًالرتكييةًللقوىًاألوروبيية،ًوعلىًحتالفًمعًالثًو
ًالكربىً) ًالسوريية ًيفًاملغرب،ًوإهناض1925ًالبارزيفًالثورة (،ًويفًثوراتًفلسطنيًاملتكريرة،ًويفًإسقاطًمشروعًالظهريًالرببريي
ًاحلركةًالوطنييةًاملغربييةًاحلديثة...ً
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"ً ًمعارك ًعلى ًونتعريف ًاللغويية، ًمداخالته ًلألمري ًنقرأ ًوحمتوىًًوحني ًوأسلوب ،"ً ًوالعاميية ً"والفصحى ،"ً ًواجلديد القدمي
الشعراحلديث،ًونتعيرفًيفًاآلنًنفسهًعلىًمعاركناًالراهنة،ًوعلىًذلكًالصراعًاملشتعلًبنيًتييارًالتواصلًمعًالتاريخًوالتقديمًعلىً

ًوال ًالغرب ًأمام ًواالنبهار ًالتبعيية ًوتيياير ًالواعية، ًاملستقلية ًاملتحريرة ًالذات ًونظريياتهًًأرض "ً ًالعامية ًقوانينه "ً ًحبمد ًوالتسبيح ركوع
ً)املعتبَ َرةًدوم اًهيًاحلقيقةًوًهيًالكالمًالفصل(ًوآرائه،ًوكيلًشاردةًوواردةًمنًإفرازاتهًالثقافييهً...ًوحنيًنقرأًلألمريًرديهًعلى

ًكخِتبًمنذًأييام،ً ًوكأنيه وأمامًإسهامًيشكيلًعالمةًبارزةًيفًمسريةًالدكتورًطهًحسنيً)يفًاألدبًاجلاهليي(ًجندًأنفسناًأمامًنصي
ًخرافةً"العقالنييةًاألوروبيية"ًاليتًًتتكشيفًادعاءاتًباطلة،ًواستهتار اًبأبسطً ًاألورويبي،ًوضدي ًدعاةًالتغريبًالتحديثيي الصراعًضدي

ًالنقديي. ًقواعدًالتحقيقًوالعلمًالتارُييي

 )جمع وتقديم(، سعود المولى
ً.٧ً–5ً،ًص19٨3ً،ًالطبعةًالثانية،ًبريوت،ًدارًالكلمةًللنشر،ًة في اللغة واألدب والتاريخشكيب أرسالن، مختارات نقدي  

ً
### 

ً
ًاألمريًشكيبًأرسالنًهو،ًدومناًأدىنًشيك،ًظاهرةًمتمييزةًتلفتًالنظرًوجديرةًبالكثريًمنًالدرسًوالبحثًوالتحقيق.

واملدافعًعنًقضييةًتقديمهمًوحريييتهم.ًوملًيرتكًشكيب،ًيفًسبيلًهوًاجملاهدًيفًسبيلًإعالءًرايةًقومهًوأهلهًووطنه،ًاملنافحًعنهمً
ً)...(. وبرهان اًُي اًيبعثًفيهًشهادةًودليال ًذلك،ًميدان اًملًيضربًهلمًفيهًجذور ا،ًوالًأغفلًتاًر

ًفوهبًن ًونوازعًوميول، ًشواغل ًمجلة ًالبدء ًمنذ ًذاته ًوحسمًيف ًاالختيار، ًفأحسن ًاختار ًصباه، ًمنذ ًاملبادىء، ًرجل فسهًهو
ًمقالةًالكلمة،ً ًآخرًالعمر.ًهوًرجلًاملبادىءًيومًأيقَنًأني ًبلًغدتًحياتهًحّي ا بكليييتهاًإىلًقضاياًقومه،ًفغداًوالقضييةًواحد 
ًطرابلسًعربًبئرً ا ًمنًالرجالًقاصد  ًزمرة ًالسيف،ًوقاد ًفتنكيبًمقالة ًعندًطرابلسًالغرب؛ ًالًتكفيًلردعًإيطاليا علىًبياهنا،

ًإىلًالوحداتًاًحالًمًَّ السبع.ًول إالنكليزًدونًبلوغًالرجالًغايتهم،ًتوسيلًماًأمكنًلهًمنًوسيلةًإىلًأنًدخلًطرابلسًفانضمي
ًمجلةً ًيف ًجديدة، ًو"قفيازات" ًجديدة ً"قبيعة" ًيرتدي ًأن ًأىب ًساعة ًاملبادىء، ًرجل ًوهو ًاإليطاليية. ًالغزوة ًردي ًحتاول ًكانت اليت

ًنسيي،ًفَرضَيًبالنفيًمثن اًلذلك.املتحويلنيًواملتبديلنيًمعًبدايةًاإلنتدابًالفًر

ًصائب اًحمقيق ا،ًبكليًماًتستدعيهًالسياسةًمنًمواكبةً وهو،ًإىلًمبادئه،ًالسياسييًاحملرتف،ًيرصدًجماريًالريحًومآويها،ًفالًيرميًإالي

ًانتخخب،ًوهوًدونًالثالثني،ًعضوً  ًيوم ًمخسنيًسنة،ًمنذًشبابه، ًيفً"جملسًوتبصيرًورؤى.ًبنيًشكيبًوالسياسةًغرامًاستمري ا

،ًإىلًترؤيسهًلوفدًبالدهًإىلًجلنةًعصبة1925ًالفلسطينيًيفًجنيفًسنةًً-املبعوثان"ًيفًاآلستانة،ًإىلًعضوييتهًيفًالوفدًالسوريًي
ًيفًأورويباًلوطنهًوأميته،ًالًيهدأًلهًيراع،ًوالًتسكنًلهًمهية،ًوالًجتد1926األممًيفًروماًسنةً ً،ًإىلًحتويله،ًأخري ا،ًداعيةًوممثيال 

ًاخليبةًأوًالتعبًطريق اًاليه.
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ًكاتب،ًفكأنيهًيقفً وهوً"أمريًالبيان"،ًصاغًأبلغًالكالمًوأفصحًالقولًوأجزلًالسبك.ًفماًفاقًبيانه،ًيفًعصره،ًبيان،ًوالًبزيه
غلًسياسةًيومه،ًد اًيرتكًفيهًأثر اًالًيخنسى.ًوحنيًيغشىًعنًشوارًيتفبلًيبلغًمريدهًبليغ اًقويي اًمإىلًحبرًالًيخعِجزهًلفظًأوًمعىن،ً

ن.ًهوًيفًشعرهًونثرهًمعنيًالًينضب،ًيؤتىًمنًاللغةًأفخمهاًوأمجلهاًوصنعةًومتكً ًيأخذًالسحرًبناصيةًبيانه،ًفيحليقًيفًاقتدارًٍ
ًيلقيًقصيدةًعصماءًيفًحضرةً ًوليدًتقديرًلشكيِبًاليافع، ًعالقتهًباإلمامًحمميدًعبدهًملًتكن،ًيفًالبدء،ًإالي يفًآن،ًبلًإني

ًإىلًبريوت.الشيخًامل ًنفيي

ًاإلرهاق،ًولوًعرْفَتًمقدارًماًطالَعًشكيبًوكتبًلنالكًالعجبً)...(. ًوشكيبًيفًنتاجهًمعطاءًحّي

ًاليتً ًعنًالقضيية ًودعاوىًدفاع ا ًمقاالتًوأحباث ا ًفمألًمتونًصحفًعصره ًمعرفة، ًحقي ًالصحافة ًعرفًقدر وشكيبًصحايفي
ًعلىًنصرها.ًوملًيقفًبهًاألمرً ًحتريرًاملقاالت،ًبلًأدركًباكر اًضرورةًخماطبةًاألورويبيًبلغتهًفأسيس،ًانتمىًإليهاًوحضي عندًحدي

"األمةيًالعربيية"،ًحماوال ًاختصارًالطريقًإىلًالعقلًاألورويبيًطمع اًبتفهيمًأعظمًلقضييةLa Nation Arabeًًتهً،ًجملًي1930سنةً
ًطنهًوأهله.قومهًوابتغاءًاالشرتاكًاألمثلًيفًتوجيهًأمورًالسياسةًحنوًقضاياًًو

ًمعً ًترويًالسرية،ًصديقًصدوق،ًويفي،ًمتحفيظًحّي ًكما ًفهو، ًكليه،ًعلىًقدرًعظيمًمنًالفضيلة. وكانًشكيب،ًفوقًذلك
ًيرويًعارفوه،ًدمث،ًرحبًالصدرًالًيبخلً ًكما ًالشخصييةًواخلالفًالسياسيي.ًوهو، ًيفريقًبنيًالصداقة ًومنتقديه، أخصامه

ًكانتًأرضهًأوًرتبته.بتقديرًلصديقًاستحقيه،ًبلًالًيبخلًجب ًوابًلسائلًأيًّا

 محم د شفيق شي ا،
ً.9ً-٧،ًص19٨3ًالطبعةًاألوىل،ًبريوت،ًمعهدًاإلمناءًالعريبي،ً، شكيب أرسالن، مقد مات في الفكر السياسي  

 

### 

وائلًكانًاألمريًشكيبًأرسالنًَعَلم اًمنًأعالمًاليقظةًالثقافييةًوالسياسييةًيفًالعاَلَمنيًالعريبيًواالسالمييًيفًأواخرًالقرنًاملاضيًوأ
ا،ًومؤرِّخ اًطخَلَعة ًووطنيًّاًجماهد  ًالقرن،ًوكانًمصلح اًاجتماعيًّا،ًوعاملا ًحبَّاثة،ًوصحافيَّاًأملعيًّا،ًوسياسيًّاًمناضال  ًً،هذا فكانًسجالًّ

ًحيًّاًللنهضةًالعربيَّةًاليتًوضعًأسسها،ًوأعلىًبناَءها،ًوكريسًهلاًحياته.ً

ًكاتب اًوشاعر اًوذاًمعرفةًواسعةًبكليًماًيتعلَّقًبالعربًوباملسلمني.ًوخبري اًيفًالسياسةًالعربيَّةًوالدوليَّة،ًولهًجوالتًموفَّ قةًيفًوكان
ًالسياسة،ًواألدب،ًواللغة،ًوالشعر،ً والتاريخ،ًواجلغرافياًالشرقيية،ًوعلمًاالجتماع،ًوعلمًاالقتصاد،ًوالرتمجة،ًوالشرحًوالتفسري،ًوعزَّ

ًأنًيوَجدًلهًمثيلًبنيًنوابغًالعرب،ًوقدًلخقِّبًحبقيًب"أمريًالبيان".
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ًكانًمعروفا ًحبسنًِصالت ًأنهي ًكما ًالصحفًوًاجملاليتًيصعبًاحصاؤها، هًمعًعارفيهًلألمريًشكيبًمقاالتًوًحبوثًيفًشّي
ًكانًيكتبًملًالًيقالًعنًسبعمائةًرسالةً منًثالثنيًألفًرسالة،ًوقيلًانهي برسائله،ًفرتكًوراَءهًحنواً  وحمبييهًفكانًيصلهمًدائماً 

ًيفًالسنة.

 البعيني،نجيب حسين ؛ محم د خليل الباشا
،ًص1999ً،ًبريوت،ًنوفل،ًمتنين وقضاء عاليهمعجم المؤل فين في الشوف وال("ًيف19٤6ً-1٨69"أرسالن،ًشكيبًبنًمحويدًحسنًيونسً)

٨3-ً٨٤. 

### 

ً
ًكانًيفًمبتدإًحياتهًشاعر اًوموظيق اًإداريًّاًونائب اًيفًجملسًالنويابًالرَتك يي،ًشكيبًأرسالنًالكاتبًاجملاهد،ًنخِعَتًب"أمريًالبيان"،

بلساهنمًيفًفرتةًماًبنيًاحلربني.ًوملًيبخلًعلىًمثيًأقامًيفًجنيفًحنو اًمنًربعًقرن،ًيدافعًعنًحقوقًالعربًوحرييياهتم،ًوينطقً
هًأميتهًبالنصحًواإلرشاد،ًوالدعوةًإىلًاألخذًمبحاسنًاحلضارة،ًمعًاحلفاظًعلىًاألخالقًالقومييةًوالتقاليدًالعربييةًواإلسالميية.ًوكتاب

ًاملطبوعًيفًالقاهرة،ًيشخيصًالداءًويصفًالدًو ًتقيدمًغريهم"، ًتأخيرًاملسلمونًوملاذا ًالناسًبنيًاملدنييةًًاءًيفًعهدًٍ"ملاذا ًفيه تاََه
ًاحلديثةًاليتًتبهرًالعيونًوجتتذبًالشبابً،ًوالتقاليدًالشرقييةًالقدميةًاليتًأصبحتًت خَعد ًعنوانًالتخليفًواالحنطاط.

يينيًألسرةًتنتسبًإىلًالتنوخ1٨69ًدمسرب25ًًَدًيفًالشويفاتًمنًأعمالًلبنانًيفًودًبنًحسنًبنًيونسًوخلًِوشكيبًبنًمَحًخ
ًاألمريًأرسالنً) ًاملنصور٧٨٧ً-٧2٧ًملوكًاحلرية.ًوكانًرأسًاألسرة ًاخلليفة ًالسماء،ًأقطعه ًامللكًاملنذرًبنًماء (ًمنًساللة

ًالعباسييًأراضيًيفًجبالًبريوتًفانتقلًإليهاًبأهلهًوعميرها.ً]...[.

سيلًفحبسًفيهًماًأخوتيهًمنًالعبقريية،ًفهوًاآلنًتركًاألمريًشكيبًالشعرًومالًإىلًالرتسيل،ًفقالًخليلًمطرانً:ً"وانصرفًإىلًالرًت
ًيفًمذهيبًإمامًاملرتسيلني".

ًكتيابًالعصر".ً]...[. ًوقالًمصطفىًصادقًالرافعيًفيه:ً"حجيةًاألدبًوسييد

ًكاتب اًوخطيب اًبالعربييةًوالفرنسيية،ًولهًصفحاتًمخرتمَجةًعنًاللغةًاألخرية،ًوعنًالرتكييةًواألملانيية.ًواختريًعضوً  اًباجملمعًالعلمييًكان
ً،ًلكنيهًملًميارسًالرئاسة.193٧ًالعريبيًيفًالشامًعندًتأليفه،ًواختارهًاجملمعًرئيس اًلهًسنةً

 بصري،مير 
 .21٧ً،221،ًص1999ًالطبعةًاألوىل،ًلندن،ًدارًاحلكمة،ًأعالم الوطني ة والقومي ة العربي ة، "دعاةًالقوميية،ًاألمريًشكيبًأرسالن"ًيفً

### 
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ًالطائرًالصيت،ًوهوًالكاتبً"شكيبً ًكلًَّمكان،ًواستْغىنًعنًالتعريفًبابنًفالن،ًفهوًالسياسيي أرسالن"ًًاسمًمألًيفًعصره
ًالكثريً ًللعدد ًاملؤليف ًوهو ًاإلسالم، ًوأخوية ًالعرب ًَوحدة ًسبيل ًيف ًاجملاِهد ًوهو ًالرحالت، ًالواسع ًالرحيالة ًوهو ًالشهرة، الذائع

ًالبيان"ًالذيًجيريًلقبهًمعًامسهًعلىًكليًلسانًيقرأًالعربيية،ًأوًيتابعًأحوالًالعرب!ًالضخمًمنًالكتبًواآلثار،ًوهوً"أمري

ًبعدًرحيله،ًفإذاًسريةًشكيبًتخطوى،ًوإذاًآثارًقلمهًختفى،ً ًسنواتًقالئلًمتري ًكانًشكيبًيفًحياتهًوعقبًوفاته.ًولكني هكذا
ًنادر ا،ً]...[.ًإنيًًوإذاًذكراهًتستبديًهباًيدًاإلمهالًأوًالنسيان،ًوإذاًاجليلًاجلديد الًتقعًعيونهًعلىًشيءًمنًآثارًهذاًالرجلًإالي

ًواجبًالوفاءًيقتضيًإزالةًهذاًاإلمهال.ً

ًعنًشكيبًالناثر،ًوالشاعر،ًواللغويي،ً ًفيهاًنواحيهًاألدبييةًواللغويية،ًفتحديْثتخ ًعنًشكيبًرسالةًللماجستري،ًدرْستخ ًكتْبتخ ولقد
ًالدراسةًخارجًنطاقًالرسالةًاملقصورةًعلىًالنواحيًاألدبييةًًًوالناقد،ًواملؤليف]...[ًهناكًنواحي كثريةًيفًشخصييةًشكيبًتستحقي

ًواإلسالم،ً ًوشكيب ًالعربيية، ًوالقوميية ًوشكيب ًوأخالقه، ًشكيب ًوصفات ًاحلافلة، ًالضخمة ًشكيب ًحياة ًفهناك واللغويية.

بأنًأجعلًهذهًالنواحيًموضوع اًلبحثًمستقليًآخرًًوشكيبًالبحياثةًالدؤوب،ًوشكيبًالصحايفي،ًواخلطيب،ًواملؤريخ؛ًوَوعْدتًخ
 عنًأمريًالبيان.ً]...[ًومثلًهذاًالرجلًجديرًبأنًيدورًعنهًأكثرًمنًحبث،ًوأكثرًمنًحديث.

 الشرباصي،أحمد 
 .٨ً-٧ً،ًص2001ً،ًالطبعةًالثالثة،ًبريوت،ًدارًاجليل،ًشكيب أرسالن داعية العروبة واإلسالم

### 

ً ًكوينتًهذه ًعوامل ًفكانًأمريًثالثة ًاألدب، ًالعربيية،ًويفًدولة ًويفًرحابًالعلوم ًالسياسيي، ًيفًميدانًاجلهاد ًالَفذية الشخصيية
البيان،ًوطليعةًاجملاهدينًيفًالعربًواملسلمنيً"ًشكيبًارسالنً"ً:ًأرومتهًالكرميةًًذاتًاحَلَسبًالباذحً،ًوالسجاياًالعربييةًالقوييةً

يفًالعشرية،ًوغنمتًمفاخرًبنًمعروفً،ًمنذًحليتًلبنانً،ًقبلًثالثةًعشرًقرن اً،ًفظيلًهذاًيفًتنوخييتهاًومنذرييتهاًحبيثًتفويقتً
ًسنةًمنًغريًأنًيصيبهًالكلل.ًومواهبهًالفيياضةًاليتًوخِلَدتًمعهًوتفجيرتً اللبناينيًالصلدًيناضلًيفًسبيلًالعروبةًواإلسالمًستنيي

ًالدماغًاجلبيارًمنًمعرفةًًومنًطفولتهًفبدتًعليهًخمائلًالنبوغًوهوًيافعً،ًوملًيق بيانًدونًفًاتيساعًالشمولًيفًماًتناولهًهذا
ًفتجنيدًًبًَالتفويقًوالربوز.ًوتوثَّ ًواحلميية ًإىلًالنجدة ًاملتدفيقةًدفعه ًاللبناينيًاألصيلًالنابضًباحليويية ًالعريبي ًفِعرقه قومهًوحتفيزًمليته،

لداعيًالوثَبة،ًوخاضًغمارًالنهضةً،ًوعملًهذهًاألعوامًالطويلةًيفًخدمةًالعربًواملسلمنيً:ًأديب اًحمبَّب اًبروائعهًإىلًالقلوبً،ً

ًحرًّ ًسياسيًّا ًواحلريييةومفَّكر ا ًالعزية ًينشد ًوعالًًِا ًألوطانه، ًواجملد ًكتٍبًمً إلخوانه ًيف ًفضله ًبنتاج ًجلدته ًبن ًيغذيي ًدارس ا ًوباحث ا ا
ًورسائَلًستبقىًآثار اًخالدةًعلىًوجهًالزمن.

 َبط ي،رفائيل 
طبعةًاألوىل،ًبريوت،ًدارًاحلمراءً،ًمستليةًمنًجمليةًالِكتاب،ًالأعالم النهضة الحديثة، الحلقة األولى("ًيف19٤6ً-1٨69"شكيبًأرسالنً)

 .113ًًًًًًص1990ًًللطباعةًوالنشر،ً
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### 

]...[ًهذاًيفًحنيًيذهبًشكيبًأرسالنًمذهب اًآخرًيفًتقديرًاملوقفًخاللًاحلربًالعاملييةًاألوىل:ًيعارضًسياسةًمجالًباشاً
الرتكيةي،ًويستنجدًبصديقهًطلعتًباشاًلردعًً–العربييةًالدموييةًيفًسورية،ًوحيذيرهًمنًمغبيةًهذهًالسياسةًوخماطرهاًعلىًالعالقاتً

ًرأيهًيتلخيصًدائم اًيفًتفضيلًالدولةً زميلهًعنًهذهًاملمارسات.ًولكنَّهًميتنعًعنًالتصريحًأوًالعملًضيدًالدولةًالعثمانييةً،ًألنَّ
ًاجملاعةًيفًالعثمانييةًعلىًحكمًاألجانب،ًومهماًبلغتًأخطاءًاحلكيامًاألتراك.ًبلًوإنيًشكيبًأرسالنً يشريًيفًمذكيراتهًإىلًأني

لبنانًالًتعودًإىلًمسؤولييةًاألتراك،ًبلًإىلًاحلصارًالذيًضربهًاحللفاءًعلىًالسواحلًالسورييةًواللبنانييةً)ًأنظر:ًشكيبًأرسالن،ً
لتبادلًالسلعييً(.ًفأديىًذلكًإىلًإيقافًحركةًا236-22٧ًسريةًذاتيية،ًالسييماًفصلً"ًدورًاحللفاءًيفًجماعةًلبنان"ً،ًصًص.

ًواملايليًاليتًيقومًعليهاًاقتصادًالساحلًواجلبل.

ًبصيغًهذهًاملواقفًأثارتًلشكيبًأرسالنًخصوماتًحاديةًمنًِقَبل بًاإلستقاللًالعريبي ًكماًًَتيهطالي الالمركزييةًأوًاالنفصال،
ًأديتًإىلًشيوعًتأويالتً"ًوتقويالتً"ًملواقفهًوآرائه.ً

ًاملسألةًالدستوريية،ًوماًيرتبطًهباًمنًقضاياًاحلرييياتًاملدنييةًوالسياسييةًوحقوقًاملواطنهًيفًأمياًبالنسبةًلشكيبًأرسالنًف يبدوًأنَّ
ًاهتمامهًمنذًالبدء،ًعلىًالرغمًمنًانتسابهًإىلًاملرجعييةًاإلسالمييةًاإلصالحييةًاحلديثةًاملتمثيلةًجبم الًالداخل،ًملًتشغلهًوملًتخِثِر

.ًلقدًأخذًمنًهذهًاملرجعيية،ًعلىًماًيبدوًيل،ًفكرةًاجلامعةًوالَوحدةًوالتوحيد،ًواإلستقالل،ًوليسًالدينًاألفغاينًوحممَّدًعبده
ًيفًالعامل،ً طبيعةًهذهًالدولًوعالقتهاًباجملتمع.ًأمياًجمالًتطبيقً)فكرةًالَوحدة(،ًفيبدأًبالتناقصًوفق اًلتحويالتًالتاريخًالسياسيي

ء اًمنًجمالًالعاملًاإلسالميي،ًإىلًاجملالًالعثمايني،ًإىلًاجملالًالعريبي،ًإىلًاجملالًاإلقليمييًوتقاطعًاملشاريعًبنيًالداخلًواخلارج،ًبد
ًحتقيقًاوالقخطًْ ًمنذًالفرتةًاحلميدييةًوحّي ستقالالتًالعربييةًيفًمناهضةًإلريي.ًوأمياًشروطًتطبيقًالفكرةًفتتمثيلًيفًوعيهًالسياسيي

العريبيًواإلسالميي.ًويفًممارسةًأسلوبًًَمني،ًودعمًثوراتًالتحريرًيفًالعالًَضةًالِصهيَ ْونييةالسياساتًاألجنبييةًاإلستعماريية،ًومناه
َونَةالنشرًوالدعايةًلقضاياًالعربًباألجنبيية،ًولعليهًيفًهذاًالسياق،ًتأيتًنشرتهً ،La Nation Arabeًبالفرنسييةًيفًسويسراًًال م خَعن ْ

.ًهذا،ًوعندماًنتحديثًعنًحصريية1931ًفاعًعنًقضييةًاملغربًقيًاوربياًيفًالعاملًواقرتاحهًإنشاءًجمليةً"ًمغرب"ًيفًباريسًللد
اًاهلدفًهوًإبرازًامل ًكشكيبًأرسالن،ًأوًعنًغَلَبِتهاًعلىًأخرى،ًفإمنَّ سكوتًعنهًيفًاإلهتمامًمبنظوماتًمنًاألفكارًعندًرجل

تأخيرًاملسلمون؟ًحيصرًاإلجابةًبغيابً"روحًالتضحية"ًعندًاخلطابًأوًالالمفكَّرًبه.ًفهوًعندماًحياولًاإلجابةًعلىًسؤالً:ًملاذاً
الًيلبثًأنًحيصرًغيابًالتضحيةًيفًجمالًاإلعالمًوالنشر. ًاملسلمني.ًمثًَّ

 كوثراني،وجيه  
ً-األويل،ًاملختارةًالطبعةًاألوىل،ًاجلزءًالسي د رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، "التآخيًواإلجتهاداتًاملختلفةًبنيًشكيبًأرسالنًورشيدًرضا"ًيفً
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