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الحركة العربية ودول االستعمار ومصير المشرق العربي خالل الحرب العالمية األولى:
شكيب أرسالن نموذجا ً
عبد الرؤوف سنو
برزت في الواليات العربية التابعة للدولة العثمانية منذ الربع األخير من القرن التاس ع عش ر
تيارات فكرية عديدة اندرجت في طروحاتھا ما بين الجامعة اإلس المية والرابط ة العثماني ة والوطني ة
اإلقليمي ة والعلماني ة والقومي ة العربي ة .و ُبعي د ان دالع الح رب العالمي ة األول ى ،وج د اإلس الميون
وأنص ار الجامع ة اإلس المية وع دد م ن ال وطنيين أنفس ھم ف ي معس كر ألماني ا حليف ة الدول ة العثماني ة.
وھذا يعود في األساس إلى سياسة ألمانيا اإلسالمية وتوددھا إلى الدولة العثمانية وع دم توس ل سياس ة
استعمارية مباشرة تجاه ممتلكات الدولة العثمانية ،وف وق ك ل ذل ك االعتق اد أن ألماني ا يمكنھ ا أن تنق ذ
الدولة العثمانية من مخططات دول "الوفاق الودي" ،بريطاني ا وفرنس ا وروس يا .وق د أمل ت "الحرك ة
العربي ة" ف ي أن تلع ب ھ ذه الدول ة دوراً بع د الح رب م ن أج ل إب راز الشخص ية العربي ة الوطني ة أو
القومية ،مع الحفاظ في الوقت نفسه على ال روابط بالدول ة العثماني ة كمظل ة اس تراتيجية تحم ي ال بالد
العربية .وقد جمع كل ھذه القوى عداؤھا لبريطانيا وفرنسا وروس يا وسياس اتھا ض د المس لمين .وف ي
المقابل ،انحاز قوميون عرب وقوميون لبنانيون إلى الشريف حسين وحليفت ه بريطاني ا ،عل ى أم ل أن
تحقق ھذه الدولة للعرب أمانيھم في قيام دولة عربية مستقلة.
ومن أبرز الشخصيات العربية التي تعاونت مع ألمانيا خالل الح رب ،ش كيب أرس الن وعب د
العزيز جاويش ومحمد فريد ومحمد فھمي وعبد الملك حمزة وعبد ال رحمن ع زام ومنص ور رفع ت.
كما سعى الخ ديوي عب اس الث اني ب دوره إل ى الحص ول عل ى دع م ألماني ا والدول ة العثماني ة الس تعادة
منصبة في مصر ،بعدما كانت بريطانيا قد عزلته عام  ،1914ونص بت مكان ه حس ين كام ل س لطانا ً
على مصر .وفي العراق ،برز عزيز علي المصري ،مؤسّس "جمعية العھد" .فمال إلى ألمانيا بسبب
كراھيته للبريطانيين .وقد أثبتنا في دراسة سابقة لنا ع ن "اإلس الم ف ي الداعي ة األلماني ة ف ي المش رق
العرب ي أثن اء الح رب العالمي ة األول ى" أن تعام ل ھ ذه الزعام ات م ع ألماني ا ،وإن اختلف ت أس اليبه
وطرقه ،كان بدافع االستفادة من الصراع الك وني م ن أج ل القض ية العربي ة ،وعم ال ُ بالش عار القائ ل:
"ع دو ع دوي ص ديقي" .ف أين وق ف ش كيب أرس الن م ن ھ ذه الطروح ات؟ وم ا ھ و موقف ه الدول ة
العثمانية ومن دول "الوفاق الودي" ،ولماذا مقت دول االستعمار مفضالً عليھا ألمانيا؟
لق د تنوع ت نش اطات أرس الن خ الل الح رب الكوني ة ،م ن الجھ اد العس كري خ الل الحمل ة
العثماني ة عل ى الس ويس ع ام  ،1915إل ى توجي ه النص ح إل ى القي ادتين األلماني ة والعثماني ة ،وح ث
المسلمين والعرب على دعم التح الف األلم اني – العثم اني ،وكتاب ة التق ارير ع ن األوض اع ف ي ب الد
الشام ،وفوق كل شيء شن حمالت اإلعالمية ضد دول "الوفاق الودي".
يستند ھذا البحث في األساس إلى  33مقاالً مترجما ً إلى األلمانية نشرھا ش كيب أرس الن ف ي
الص حف وال دوريات األلماني ة ب ين ع امي  1917و .1918وق د اس تطعنا العث ور عل ى  25منھ ا.
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وبمقارنتھا بالسيرة الذاتية له ،تبين أنھا تضمنت معلومات جديدة لم يأت أرس الن عل ى ذكرھ ا .وھ ذا
ما يحمل على االعتقاد بأن المق االت ھ ذه م ن ص نع أجھ زة المخ ابرات األلماني ة .فق د نش رت جري دة
” “The Near Eastالت ي كان ت توزعھ ا أجھ زة الدعاي ة البريطاني ة ف ي المش رق ،أن ك ل مق االت
أرس الن ف ي ص حيفة  Rheinisch- Westfälische Zeitungم زورة ول م يكتبھ ا ھ و ،ب ل أجھ زة
الدعاية األلمانية .والواقع ،أنه خالل عملنا في أرشيف وزارة الخارجية األلمانية في بون/ب رلين ،كن ا
نعثر من وقت آلخ ر عل ى وث ائق تتعل ق ب الحرب العالمي ة األول ى تظھ ر أن أجھ زة الدعاي ة األلماني ة
كان ت ت دقق وتت دخل ف ي المق االت الت ي يكتبھ ا بع ض الع رب الع املين م ع "وكال ة أخب ار الش رق"
) (Nachrichtenstelle für den Orientبرئاس ة المستش رق م اكس ف ون أوبنھ ايم .وھن اك وثيق ة
أخرى ،في حوزتنا ،بعث بھا المستشرق أويغن متفوخ ) (Eugen Mittwochإلى أوت و غ ونتر ف ون
فيس ندونك ) ،(Otto Günther von Wesendonkأح د مس ؤولي دائ رة الش رق ف ي الخارجي ة
األلماني ة ،يق ول ل ه فيھ ا :إن ه أرس ل إل ى ص حيفة "االتح اد اإلس المي" الدمش قية مق االً م ن ت أليف
البروفسور فيتزنر ) ،(Fitznerومقاالً آخر إلى صحيفة "الشرق" من تأليف الدكتور ھ اس )،(Haas
وطلب ميتفوخ أن يُترجم المقاالن إلى العربية ويصدران بأسماء مغربية وھمي ة ،وينش ران أيض ا ً ف ي
أآلستانة .وأضاف ميتف وخ ،أن ك ورت ف ون بروف ر ) ،(Curt Max Prüferأح د الع املين م ع "وكال ة
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أخبار الشرق" ،سوف يجد في اآلستانة من يوقع المقالين ياسمه.
أرسالن والدولة العثمانية
يعتبر شكيب أرس الن م ن أب رز الشخص يات العربي ة الت ي لعب ت دوراً ممي زاً خ الل الح رب
العالمي ة األول ى ،س واء عب ر تأيي ده بق اء ال بالد العربي ة تح ت الحك م العثم اني أو العم ل مج اھرة م ع
ألمانيا كداعمة لإلسالم .تأثر بالشيخ محمد عبده والداعية اإلس المي جم ال ال دين باألفغ اني ،وانص ب
اھتمامه على رؤية اإلسالم قادراً على التصدي ألوروبا 2.فش ارك ف ي الفرق ة العثماني ة الت ي حارب ت
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اإليط اليين ف ي ط رابلس الغ رب ع ام  ،1912ورف ض المش اركة ف ي م ؤتمر ب اريس ع ام .1913
وعل ى ال رغم م ن دفاع ه ع ن العروب ة ،إال أن ه اعتب ر وج ود العثم انيين ف ي المش رق العرب ي ،رغ م
ض عفھم ،يش كل حماي ة اس تراتيجية لألم اكن المقدس ة لإلس الم ،م ّك ة والمدين ة ،والس تقالل ب الد الش ام
5
وس يادتھا الت ي تت ربص بھ ا ق وى االس تعمار 4 .فطال ب ب أن يلت ف الع رب ح ول الدول ة العثماني ة،
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مشترطا ً في المقابل على العثمانيين إحياء اللغة العربية والعروبة.
خالل الحرب العالمية ،حافظ أرسالن على مواقفه تج اه الدول ة العثماني ة وتع اون معھ ا وم ع
ألمانيا ،معتبراً نفسه ليس زعيما ً درزياً ،وإنما ممثالً لمشاعر معظم العرب في سورية ،وكل القيادات
العربية الموجودة في أوروبا تقريبا ً 7.وما لبث أن وقف ض د التح الف ال ذي ق ام ب ين الش ريف حس ين
وبريطانيا ،معتب راً إي اه موجھ ا ً ض د الدول ة العثماني ة واإلس الم ،وض د مص لحة الع رب .لكن ه رف ض
اتھامات العثمانيين للعرب بالخيانة بعد اندالع الثورة العربية ،معتبراً أن الشريف حسين ال يمث ل ك ل
العرب ،وأن ھؤالء قاتلوا إلى جانب العثمانيين .وعزا سبب التباعد ب ين الع رب والعثم انيين وظھ ور
ما يسمى بـ "المسألة العربي ة" وانقس ام الس وريين ب ين مس تعين بفرنس ا وآخ ر ببريطاني ا ،إل ى سياس ة
التتريك ونظرة بعض دوائر االتحاديين إلى العرب على أنھم ليسوا أكثر من سكان مس تعمرة تركي ة.
وتوقع أن يكون أكبر تھديد للعثمانيين في إنشاء العرب دولة مستقلة لھ م 8 .فط البھم بإعط اء الع رب
الحرية لتط وير أنفس ھم اقتص اديا ً وثقافي اً ،لك ي تبق ى الس لطنة ق وة عالمي ة تحتض نھم م ع غي رھم م ن
10
الشعوب اإلسالمية 9،وأن يعوا أن أھم عوامل قوتھم ھي في معاملتھم الجيدة والصالحة للعرب.
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وخالل زيارته األولى إلى ألمانيا عام  ،1917تحدث أرسالن مع المسؤولين ھناك حول
ضرورة تغيير نظام السلطنة بعد الحرب بحيث تتحول الدولة العثمانية إلى فيدراليات تضم إمارات
عربية مستقلة مرتبطة بالدولة العثمانية 11.لكن خروج الدولة العثمانية مھزومة من الحرب ،جعل
أرسالن يضيف خيارين آخرين أمام العرب ،إما البقاء تحت السيادة العثمانية ،أو تطبيق مبادئ
ويلسون عليھم في تقرير مصيرھم .وبرر ذلك ،بأن العرب يرفضون الشريف حسين زعيما ً أو
خليفة عليھم ،أو غيره من الزعامات العربية .ورأى أن العرب ال خيار لھم سوى في االستفتاء حول
مصيرھم ،وأن بريطانيا ال تريد ذلك لھدف خبيث وھو تنفيذ اتفاق سايكس – بيكو لعام 1916
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على المنطقة.
موقف أرسالن من دول الوفاق الودي
كشف أرسالن في أكثر من مناسبة بأن ميله إلى العثمانيين وتمسكه بھم ال يعود إلى الرابطة
العثمانية بقدر كراھيته لدول "الوفاق الودي" ،بريطانيا وفرنسا وروسيا ،التي تعمل على تقسيم البالد
اإلسالمية والعربية .وقال ،إن ما فعلته دول االستعمار بالعالم اإلسالمي ،يجعل اإلسالم يخشى من
مخططاتھا وإمكانية سقوطه مع الدولة العثمانية .ورأى أن ھناك حالة عداء تاريخية مزمنة من
جانب دول االستعمار تجاه الدولة العثمانية كممثلة لإلسالم ،منذ أن وطأت أقدام المسلمين أراضي
أوروبا" .فكما أن روسيا ھي عدو لإلسالم كله ،وبشكل خاص عدو لألتراك ،كذلك ھي انكلترا عدو
لإلسالم وبخاصة العرب من خالل مركزھا في الشرق" 13.فروسيا تعمل منذ قرون عديدة ضد
الدولة العثمانية بھدف السيطرة على الممرات العثمانية للوصول إلى المياه الدافئة 14،في حين تحكم
فرنسا عشرات الماليين من المسلمين العرب في شمال إفريقيا ،وتعمل على فرنستھم 15،مما ينفي
عن بريطانيا إدعاءاتھا بأنھا صديقة لإلسالم والدولة العثمانية .وفي إشارة إلى استغالل دول "الوفاق
الودي" المسلمين في جيوشھا لمحاربة "دول المحور ،قال أرسالن" :يموت المغربي حتى تنتصر
فرنسا على ألمانيا ،ويموت الھندي حتى تتغلب انجلترا على عدو لھا ،ويموت التتري في سبيل
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ظفر الروسيا".
لقد انصبت كراھية أرسالن لالستعمار في الدرجة األولى على بريطانيا ،التي اعتبر أنھا
أسوأ أنواع االستعمار ،في حين وصف االستعمار الفرنسي بأنه أشد بربرية ،وقد برھن عن ذلك في
مناطق استعماره في شمال إفريقيا ،ويأتي بعده االستعمار اإليطالي الذي عمل على االستحواذ على
"ليبيا" عام  .1912لطن أرسالن ،رأى أن ما يجمع ھذه الدول الثالث ھو رغبتھا في القضاء على
اإلسالم الممثل بالدولة العثمانية واستعباد العرب والتنكر لعھودھا ومواثيقھا معھم .فيتساءل" :اين
ھي المعاھدات التي لم تنتھك من قبل بريطانيا وفرنسا؟ وأين الوعود التي حافظت عليھا
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الدولتان؟"
رأى أرسالن أن بريطانيا تعمل منذ احتاللھا لمصر على تدمير الدولة العثمانية وضرب
قيادتھا للعالم اإلسالمي )الخالفة( ،وتحويل السلطان العثماني إلى ما يشبه خديوي مصر يحكم في
القسطنطينية فقط 18،فضالً عن أضعاف روابط السلطنة بالمسلمين عبر تحريض شعوبھا عليھا،
وفي مقدمھم العرب 19.وبسبب المخططات البريطانية ،لم تتمكن السلطنة ،في رأي أرسالن ،من
القيام بأي شيء من دون تدخل بريطانيا في شؤونھا والسيطرة على إرادتھا ،إضافة إلى عدم تنفيذ
بريطانيا تعھداتھاا بإخالء مصر .واتھم بريطانيا بأنھا احتلت بالداً عربية وإسالمية في آسيا
وإفريقيا ،فضالً عن الھند ،وتعمل على نھبھا تحت ستار صداقتھا للمسلمين وللعرب 20.وفي ھذا

3

المعنى ،قال :صحيح إن بريطانيا تتودد إلى العرب وتدعم الشريف حسين في ثورته ضد الدولة
العثمانية وتمده باألموال واألسلحة ،وإنما من أجل استخدامه ضدھا فقط طالما أن الحرب قائمة،
لكنھا في الواقع ضد مشروعه لضم سورية إلى الحجاز في مملكة موحدة تحت عرشه ،وھي ال
تخشى قيام دولة عربية موحدة فحسب ،وإنما دولة عربية مستقلة في الحجاز تشرف على البحر
األحمر ،أي طريق السويس – الھند ،مما يشكل تھديداً خطيراً لمصالحھا االستراتيجية ومركزھا في
21
الشرق األدنى.
ورداً على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني حول حق العرب في تقرير مصيرھم،
تساءل أرسالن عما إذا كانت بريطانيا تريد بالفعل أن يقرر العرب مصيرھم بأنفسھم أم فصلھم عن
الدولة العثمانية للسيطرة عليھم وعلى مواردھم 22.ورأى أن بريطانيا تعامل العرب كالزنوج
والرقيق ،وتتنكر لحقوقھم في تقرير مصيرھم ،من جھة كي ال تضطر إلى إخالء البالد العربية التي
تحتلھا 23 ،ومن جھة أخرى لمنع تحول العرب إلى قوة كبيرة تقف عائقا ً في وجه مخططاتھا
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االستعمارية ،وفي مقدمھا مشروع تھويد فلسطين.
وانطالقا ً من مقولته بأن "بريطانيا تعيش في الشرق وتموت فيه" ،وإنه من دون الشرق
)الھند( ،لن تكون بريطانيا أقوى دولة في العالم ،قام أرسالن عام  1915بتشكيل وحدات من
الدروز قوامھا عشرة آالف شخص للمشاركة في الحملة العثمانية على مصر 25.فطالب "دول
المحور" بحسم المعركة ضد بريطانيا ليس في الغرب ،وإنما في الشرق حيث مواصالتھا
ومستعمراتھا ومصالحھا الحيوية .وقال" :يجب أن يكون ھدفنا ھو ضرب بريطانيا في الشرق من
دون انتظار حسم الحرب في الجبھة الغربية" 26.فال يمكن إلحاق الھزيمة ببريطانيا ،برأي
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أرسالن ،من دون القضاء على قوتھا البحرية ونزع الھند عنھا.
شكيب أرسالن وألمانيا
بسبب تنامي مصالحھا في الدولة العثمانية ،وضعت ألمانيا منذ التسعينيات م ن الق رن التاس ع
عشر سياسة تقوم على الحفاظ على السلطنة ف ي وج ه الق وى األوروبي ة األخ رى الس اعية إل ى تقس يم
ممتلكاتھا .وفي الوقت نفسه ،ابتعدت عن االستعمار المباشر تجاه ممتلكات السلطنة متوس لة ف ي ذل ك
التغلغ ل الس لمي ال ذي رأت أن ه يحق ق لھ ا مص الحھا وسياس اتھا ،م ا يجعلھ ا ق وة ص ديقة ف ي نظ ر
المسلمين.
بع د ان دالع الح رب العالمي ة األول ى ،عمل ت ألماني ا عل ى اس تخدام الجھ اد اإلس المي وص فة
الس لطان العثماني ة كخليف ة م ن أج ل اس تمالة الش عوب اإلس المية الخاض عة ل دول "الوف اق ال ودي"،
وحثھا على القيام بانتفاضات تنھك ھذه الدول وتشغل قواتھا بعيداً ع ن جبھ ات القت ال .ولھ ذا الس بب،
أقنعت ألمانيا القيادة العثمانية ب دخول الح رب إل ى جانبھ ا وإع الن الجھ اد المق دس ض د دول "الوف اق
ال ودي" .وكان ت مص ر إح دى األھ داف إلس تراتيجية الرئيس ية للح رب ف ي المش رق العرب ي ،بس بب
المركز الممتاز الذي كانت تتمتع به بريطاني ا وس يطرتھا عل ى قن اة الس ويس والمواص الت م ع الھن د
والشرق األقصى .لذا ،كثفت ألمانيا دعايتھا في تلك المناطق بأنھا حليفة المس لمين وس لطانھم الخليف ة
العثم اني ،وأ ّنھ ا تعم ل عل ى تغيي ر أوض اعھم بع د الح رب .فأنش أت المؤسس ات لالض طالع بھ ذه
المھمة ،كـ" :دائرة أخبار الشرق" التي رأسھا المستشرق األلم اني م اكس ف ون أوبنھ ايم (Max von

4

) .Oppenheimواس تخدمت ألماني ا ف ي الوق ت نفس ه مفك رين وسياس يين وص حافيين ع رب ،م ن
28
ضمنھم األمير شكيب أرسالن للترويج لصداقتھا لإلسالم.
وعلى الرغم من أن الحرب العالمية األولى ھي التي بلورت مواقف أرسالن م ن ألماني ا ،إال
أنه من الثابت أن أرسالن أقام عالقات مبكرة مع الدبلوماسيين األلمان سبقت اندالع الحرب بعش رين
عاما ً .وقد رافق أرسالن اإلمبراطور وليم الث اني ف ي زيارت ه إل ى ب الد الش ام ع ام  1898بن اء عل ى
أمر من السلطان عبد الحميد الثاني.
وأسوة بغيره من الوطنيين العرب ،مال أرسالن إلى ألمانيا بسبب كراھيته للبريطانيين
والفرنسيين .ورأى أنھا لم تمارس سياسة استعمارية تجاه البالد العربية ،وتتعاطى مع السلطنة
كحليف رفضت تقاسم ممتلكاتھا مع الدول الغربية ،وال تستغل مشاعر المسلمين والعرب في سبيل
االستقالل 29 .ويعترف أرسالن بعدم وجود صداقة بين شعبين من دون مصالح مشتركة ،وھو ما
ينطبق على العالقات المتينة بين ألمانيا واإلسالم ،حيث يتبادل الفريقان الدعم والمساندة بكل
إخالص 30.وتوقع أرسالن أن تصبح ألمانيا دولة استعمارية كبيرة ،بعدما تؤول إليھا مستعمرات
دول "الوفاق الودي" بعد انتھاء الحرب .لكنه ،سارع إلى االفتراض بأن ألمانيا ،كدولة تتوفر لھا كل
مقومات الدولة االستعمارية ،تختلف عن غيرھا من دول االستعمار التقليدية ،فھي ال تنتھك حرية
الشعوب وال تضطھدھم 31.من ھنا ،طالب ألمانيا بالعمل على تحديث سورية والدخول بقوة
للنھوض بھا اقتصاديا ً وترويج تجارتھا والحصول على االستثمارات وجني الكثير من جراء
صداقتھا للمسلمين كقوة دولية للمستقبل 32بعيداً عن أية مطامع استعمارية .عكس ذلك ،فإن
استعماراً ألمانيا ً مباشراً للمشرق العربي ،سيجعل السوريين كلھم ينھضون ضدھا كرجل واحد ،ذلك
ً 33
ألنھم يريدون أن يبقوا أحرارا.
وبدافع الخشية على اإلسالم من مخططات "دول الوفاق الودي" وإمكانية سقوطه مع الدولة
العثمانية ،دعا أرسالن اإلسالم ألن يكون صديقا ً أللمانيا التي تتصدى للساعين إلى اإلضرار به
وبدولة الخالفة .فقال" ":إنه من الواضح أن صديق اإلسالم ھو الذي يكون عدواً للذي يضمر شراً
باإلسالم .وأي عدو أقوى من بريطانيا وفرنسا في الوقت الراھن في البر والبحر غير الدولة
األلمانية" .فدعا المسلمين أن يبقوا على تحالفھم مع ألمانيا ،وأن يقدموا المساعدة لھا كما يحصلون
ھم بدورھم على دعمھا .وختم بالقول" :طالما أن البريطانيين والفرنسيين يمارسون سياسة
االضطھاد ضد البلدان اإلسالمية … طالما أن األتراك واأللمان كتفا ً على كتف ضد كل عدو يسعى
إلى محاربتھما … لن ينجح ھؤالء في إطفاء نار الحب المتوقدة في صدور المسلمين
34
واأللمان".
لقد اتخذ تعاون أرسالن مع ألمانيا أشكاالً مختلفة .فھو الذي ّ
حث القيادة العثمانية على دخ ول
الحرب إلى جانب ألمانيا .وھو الذي اقترح على ألمانيا تجميع األسرى المسلمين لديھا في معس كرات
وتأھيلھم وإع ادة إرس الھم إل ى الجبھ ات للمحارب ة ض د الحلف اء 35 .وطال ب ألماني ا ب أن تق وم بتس ليح
االنتفاضات اإلسالمية ضد دول االس تعمار 36.كم ا ت ولى أرس الن ،بن ا ًء عل ى رغب ة ألماني ة ،تحري ر
جريدة "الشرق" الدمش قية لش ھور ع دة ،وكت ب االفتتاحي ات فيھ ا ،قب ل أن يت ولى إدارتھ ا محم د ك رد
علي والش يخ عب د الق ادر المغرب ي 37.وعل ى عك س م ا ھ و مت داول ف ي أن أرس الن ك ان وراء حمل ة
اإلعدامات التي نفذھا جم ال باش ا ف ي ح ّق الق وميين الع رب ،تش ير مراس الت أرس الن م ع القنص لية
والسفارة األلم انيتين ف ي بي روت واآلس تانة إل ى محاوالت ه اليائس ة لوقفھ ا ،وأن ال دوائر السياس ية ف ي
5

برلين لم تعر ھذه المسألة أھمية قصوى ،خشية إغضاب حلفائھا العثمانيين .وعبر التقارير الت ي ك ان
يرفعھا إل ى األلم ان ،ك ان أرس الن يص ف األوض اع ف ي س ورية ،المواق ف الش عبية عل ى أنھ ا مؤي دة
لدول المحور ،وخصوصا ً تحول ال دروز ع ن تأيي د بريطاني ا إل ى جان ب ألماني ا ،وارتع اد المس يحيين
الس وريين م ن االنتص ارات الت ي حققتھ ا ألماني ا والدول ة العثماني ة عل ى أع دائھما .ورأى أرس الن أن
إلغاء الدولة العثمانية االمتيازات ) 8أيلول  ،(1914التي كانت وب االً عل ى الدول ة العثماني ة ،وإنھ اء
38
وضع جبل لبنان الخاص ف ي الس لطنة )المتص رفية( ،ك ان ض ربة موجھ ة لرج ال ال دين الكاثولي ك
ولدول "الوفاق الودي" .39لكن ،أرسالن طالب المسلمين في المقابل بمعاملة حسنة للمسيحيين.
وف ي ع ام  ،1917زار أرس الن ب رلين موف داً م ن قب ل وزي ر الحربي ة أن ور باش ا .فأحاطت ه
حكومتھا برعاية خاصة كزعيم درزي رفيع ،واستغلت وجوده عندھا ،بعدما رأت فيه عنصراً عربيا ً
ھام ا ً لمس اندة السياس ة العثماني ة 40.ومن ذ تل ك الزي ارة ،أخ ذ أرس الن يعم ل عل ى نش ر المق االت ف ي
الص حف األلماني ة 41،وأص در كتيب ات مناھض ة لدول ة الوف اق والمؤي دة ل دول المح ور .كم ا ألق ى
الخط ب أم ام األلم ان ،وأم ام األس رى المس لمين ف ي المع تقالت األلماني ة دع ا فيھ ا إل ى تأيي د ألماني ا.
وأثناء إقامته في ألمانيا عام  ،1917ألقى محاض رة عل ى األلم ان ح ول المجاع ة ف ي س ورية .ف دافع
عن األلمان والعثمانيين كمس ببين لھ ا ،وعللھ ا بالحص ار البح ري ال ذي ض ربته أس اطيل دول الوف اق
ال ودي عل ى الس احل الس وري 42.وف ي ع ام  ،1918زار أرس الن ب رلين م رة أخ رى مبعوث ا ً ألن ور
باشا.
استنتاج
ك ان ش كيب أرس الن م ن القي ادات العربي ة الت ي أدرك ت أن تص دي ال بالد العربي ة لق وى
االس تعمار المتربص ة بھ ا تتطل ب مس ألتين :أوالً :اإلبق اء عل ى الرابط ة ب ين الع رب والعثم انيين
والتضامن اإلسالمي معھم ،وثانيا ً :ضرورة الحصول على دع م دول ة قوي ة للتص دي لم ا تحيك ه دول
"الوفاق الودي" من مخططات لتقاسم ممتلكات الدولة العثمانية وبالت الي من ع س قوط المنطق ة العربي ة
تحت حكمھا .وكانت ألمانيا ،في نظر بع ض المس لمين والع رب ،الدول ة المؤھل ة لل دفاع ع ن اإلس الم
نتيجة اعتمادھا سياسة دؤوبة للتقرب إليه انتھجھا عاھلھا وليم الثاني.
ومع كل جھود أرسالن لدعم ألمانيا خالل الحربين العالميتين األولى والثانية ،تعاملت ألماني ا
مع ه وم ع غي ره م ن رج االت الحرك ة العربي ة عل ى أن أنھ م مج رد مص ادر للمعلوم ات أو أدوات
للدعاية وليسوا حلفاء .ففي عام  ،1941كتب رئ يس ش رطة األم ن األلم اني إل ى الخارجي ة يق ول إن
أرسالن رجل غير موثوق فيه ،وأن العرب من مصر إلى شمال سورية يصفونه بالش رلطان .وس بق
ذل ك ف ي ع ام  1938أن رفض ت رئاس ة ال وزارة األلماني ة والش رطة الس رية زي ارة أرس الن إل ى
ألماني ا ،ف ي ح ين اعتبرت ه وزارة الخارجي ة رج الً طاعن ا ً ف ي الس ن يج ب أال ُيعط ى ق دراً أكث ر م ن
حجمه .ھكذا ،انتھى شكيب أرس الن ،ف ي نظ ر السياس ة األلماني ة ،رج الً طاعن ا ً ف ي الس نّ غي ر مفي د
لمصالحھا ،بعدما كان من أكثر المروجين للص داقة ب ين ألماني ا والش عوب اإلس المية ،وق ّدم م ن أج ل
ذلك خدمات جليلة لھا.
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