
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١٨١، ص )١٩٩٥خريف ( ٢٤، العدد ٦المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  األعمال الفكرية العامة
  للدكتور قسطنطين زريق

  )أربعة جملدات(
 قسطنطين زريق

 .١٩٩٤مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت

  
هــذا الكتــاب، يف أجزائــه األربعــة، لــيس تكريمــاً للــدكتور قســطنطين زريــق وحــده، بــل 

وحسْـــب القـــارئ العربـــي اليـــوم أنْ صـــارت بـــين يديـــه . تكـــريم للثقافـــة والفكـــر والعلـــم معـــاً
. األعمــــال الفكريــــة الكاملــــة للــــدكتور زريــــق بعــــدما نفــــد معظــــم أجزائهــــا منــــذ زمــــن بعيــــد

وتتضــــمن األعمــــال الكاملــــة الكتــــبَ التســــعة، فضــــالً عــــن مقاالتــــه بالعربيــــة واإلنكليزيــــة 
الــوعي : "أمــا الكتــب فهــي التاليــة. هملهــا املؤلــف بتقصــدباســتثناء بعــض املقــاالت التــي أ

" نحــــــــن والتــــــــاريخ"؛ )١٩٥٧" (أي غــــــــد؟"؛ )١٩٤٨" (معنــــــــى النكبــــــــة"؛ )١٩٣٩" (القــــــــومي
معنـى النكبـة "؛ )١٩٦٤" (يف معركة احلضـارة"؛ )١٩٦٣" (هذا العصر املتفجر"؛ )١٩٥٩(

مــن "؛ )١٩٨٣" (بــيمطالــب املســتقبل العر"؛ )١٩٧٧" (نحــن واملســتقبل"؛ )١٩٦٧" (جمــدداً
  ).١٩٩٤ - مقاالت وخطب" (بعيد ومن قريب

مل يكــــن الــــدكتور زريــــق قائــــداً شــــعبياً، أو زعيمــــاً يتوســــل اجلمــــوع لبقــــاء زعامتــــه، أو 
سياســـياً يحتـــرف هـــذا الضـــرب مـــن النشـــاط العـــام، وإنمـــا كـــان مفكـــراً ومؤرخـــاً وأســـتاذاً 

ويف هــــذا امليــــدان، بالــــذات، . جامعيــــاً وموجهــــاً ومربيــــاً وبانيــــاً للمؤسســــات يف آن واحــــد
وكان له التـأثير . جتلى عطاؤه املرموق ونقده الثاقب ومنهجه العلمي وفكره املستقبلي

. الكبيـــر يف حركـــات سياســـية شـــتى، ويف هيئـــات ثقافيـــة وعلميـــة وأكاديميـــة ذات شـــأن
على أن السياسة شغلت فكر الدكتور زريق وعقله ووجدانه، ال بمعناها االحترايف طبعاً، 

إنمـــــا بمعناهـــــا االجتمـــــاعي والتـــــاريخي، وبقيـــــت تؤرقـــــه حتـــــى يومنـــــا هـــــذا؛ فاملقدمـــــة و
ــــ جـــديرة بـــأن تُطبـــع وتـــوزع يف كتيـــب " األعمـــال الفكريـــة العامـــة" الطويلـــة التـــي كتبهـــا لِ

إنهــــا أشــــبه ببيــــان شــــامل إىل األمــــة العربيــــة يف خمتلــــف أقطارهــــا، ينقــــد حــــال . مســــتقل
 -  مكـــامن األخطـــاء ومظـــاهر األخطـــار، ويشـــيراجملتمعـــات العربيـــة الراهنـــة، وينبـــه إىل

إىل الطريقـــة التـــي يعتقـــد صـــحتها لتخطـــي هـــذه األحـــوال وللخـــروج مـــن  - برؤيـــة خالقـــة
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  .وهن احلال
. يف حــــي القيمريــــة يف دمشــــق العتيقــــة ١٩٠٩ولــــد الــــدكتور قســــطنطين زريــــق ســــنة 

هـا وخصـبها ودمشق العتيقة هذه، ذات األبواب العشرة، مدينة فريدة يف تكوينهـا وتنوع
وتقاليدها االجتماعية، كأنها متحف طبيعـي يضـم يف أرجائـه نمـاذج لكـل مـا هـو قـديم 

  .ووسيط ومعاصر
عــاش الــدكتور زريــق، املســيحي األرثوذكســي، يف هــذا احلــي اخملــتلط الــذي يتــداخل 
باألحيـــــاء التقليديـــــة األُخـــــرى للمســـــلمين ويجـــــاور، يف الوقـــــت نفســـــه، الســـــوق التجاريـــــة 

اليهــــود، وحــــي األمــــين الــــذي يقطنــــه الشــــيعة الســــوريون ذوو األصـــــول  الكبيــــرة، وحــــارة
" الشـارع املسـتقيم" اللبنانية، وحي بـاب تومـا، وهـو احلـي املسـيحي بامتيـاز، ويتصـل بِــ

  ".العهد اجلديد"اللذين وردا باالسم يف " شارع حنانيا"و
العلـم كان حي القيمرية يجاور أهم ثالثة رموز ممـن ارتبطـت أسـماؤها بالتحـديث و

فمـدحت باشـا يعتبـر أبـا . شـارع مـدحت باشـا ومكتـب عنبـر وقصـر العظـم: والنهوض هي
التحديث يف بالد الشام يف القرن املاضي؛ وأسـعد باشـا العظـم، حـاكم دمشـق، كـان أحـد 
رجال العمران والعلم البارزين، وما زالت شواهده ومآثره مقيمة يف قصر العظم وخـان 

هــــو املدرســــة املشــــهورة التــــي انطلقــــت منهــــا التظــــاهرات أســــعد باشــــا؛ أمــــا مكتــــب عنبــــر ف
ومل ينــافس مكتــب عنبــر . الوطنيــة الصــاخبة ضــد العثمــانيين ثــم ضــد االنتــداب الفرنســي

  .يف هذه املكارم الوطنية إال مدرسة التجهيز وأحياء امليدان والعمارة وباب اجلابية
 - ١٩٠٩(عــــاش الــــدكتور قســــطنطين زريــــق نشــــأته األوىل يف مدينــــة دمشــــق هــــذه 

وشــــهدت هــــذه الفتــــرة خــــروج العثمــــانيين مــــن ســــورية ودخــــول اجلــــيش العربــــي ). ١٩٢٣
دمشــــق وتأســــيس اململكــــة الســــورية بقيــــادة فيصــــل األول، ثــــم معركــــة ميســــلون وســــقوط 

وتركـت هـذه الفتـرة يف شخصـية الـدكتور . حكومة امللك فيصل وبداية االنتداب الفرنسي
والـــذي تمثـــل يف جتـــرده مـــن العصـــبيات الدينيـــة زريـــق أعمـــق األثـــر الـــذي ســـيظهر الحقـــاً، 

والطائفيـــة، ويف انغـــراس الشـــعور القـــومي يف وجدانـــه، وتطلعـــه إىل احلريـــة يف معناهـــا 
األرحــب وإىل حريــة العــرب واســتقاللهم يف معناهــا اخملصــوص، وإىل افتخــاره بأجمــاد 

  .أجداده
اجلامعـــــــة (أنضـــــــجت مرحلـــــــة الدراســـــــة يف الكليـــــــة اإلجنيليـــــــة الســـــــورية يف بيـــــــروت 

املـــؤثرات األوىل وأطلقتهـــا يف فضـــاء جديـــد؛ فـــاجلو الليبـــرايل، حيـــث ) األميركيـــة الحقـــاً
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يتآلف التفكير احلر وحرية النقد واجلدل، عمَّق نظـرة هـذا الفتـى الوافـد مـن دمشـق، وقـوّم 
اختالطـه بـالطالب العــرب القـادمين مـن الـدول الواقعــة  واسـتفاد بـدوره كثيــراً مـن. رؤيتـه

حتت االنتـداب البريطـاين، مثـل فلسـطين والعـراق والسـودان، والـذين كـانوا ينشـدون تعلـم 
والالفــــت، يف هــــذا . اإلنكليزيــــة ألنهــــا اللغــــة املرغــــوب فيهــــا يف دوائــــر االنتــــداب وإداراتــــه

ففــي . طين زريــق بــه منــذ يفاعتــهاجملــال، ذلــك التفــوق الالمــع الــذي امتــاز الــدكتور قســطن
ويف . اخلامســــة عشــــرة كــــان يــــدرس يف الصــــف اجلــــامعي األول يف اجلامعــــة األميركيــــة

احلاديـة والعشـرين كـان يحمــل الـدكتوراه مـن جامعـة برنســتون ليعـود إىل بـالده واضــعاً 
علمــــه وثقافتــــه وخبرتــــه وإبداعــــه يف خدمــــة أمتــــه وجمتمعــــه؛ فبــــدأ أســــتاذاً مســــاعداً يف 

كمــا عُــين . يف اجلامعــة األميركيــة وتــدرج حتــى تــوىل رئاســة اجلامعــة بالوكالــةالتــاريخ 
 وزيراً مفوضاً لسورية يف واشنطن ثم عضواً يف الوفد السوري إىل األمم املتحدة قبل أن

وعنــــدما عصــــفت . ١٩٥٢حتــــى ســــنة  ١٩٤٩يتــــوىل رئاســــة اجلامعــــة الســــورية مــــن ســــنة 
يـــر إىل الديمقراطيـــة والعلمانيـــة، يمـــم شـــطر بـــبالده ريـــاح االنقالبـــات، وهـــو الداعيـــة الكب

وطـوال خمســة وسـتين عامــاً . بيـروت ثانيــة، حيـث عُــيّن نائبـاً لــرئيس اجلامعـة األميركيــة
. من العطاء، بقي الدكتور قسـطنطين زريـق فارسـاً يف معمعـان الفكـر والتـاريخ واملوقـف

 ١٩٨٢ســـنة ومـــن شـــواهد فروســـيته صـــموده يف بيـــروت يف أثنـــاء االجتيـــاح اإلســـرائيلي 
  .ورفضه املغادرة مع مَن استعجل طلب السالمة

ربمــا كــان مـــن اجلــائز أن نـــدّعي أن مــنهج الـــدكتور قســطنطين زريـــق يف البحــث هـــو 
فالـــدكتور زريـــق ينطلـــق يف حتليلـــه أيـــة مســـألة موضـــع البحـــث مـــن . املـــنهج االســـتداليل

واعــــد وهــــو يســــتخرج مــــن هــــذه املبــــادئ عناصــــر املوضــــوع والق. مبــــادئ عامــــة شــــمولية
والنتـــــائج، ثـــــم يحـــــاول أن يـــــرى ذلـــــك يف صـــــورة الواقـــــع العربـــــي، مستشـــــهداً بـــــاحلوادث 
والوقــائع املباشــرة، فتــأتي معاجلتــه علــى قــدر رفيــع مــن التجريــد ومــن العيانيــة يف آن 

وبهــذا املــنهج يســتنبط أحكامــه مــن املبــادئ واألصــول بحيــث تســهل عليــه معاجلــة . واحــد
إىل اســــــتخراج األحكــــــام مــــــن الوقــــــائع املباشــــــرة  وهــــــو ال يعمــــــد. التفصــــــيالت والفــــــروع

واحلــــوادث الواقعيــــة، وإنمــــا مــــن اخلطــــوط العامــــة واالجتاهــــات الرئيســــية واملنعطفــــات 
ولهـــذا املـــنهج خلفيـــة فلســـفية ديكارتيـــة تنظـــر إىل الغايـــات أكثـــر ممـــا تنظـــر إىل . الكبـــرى

  .الطرائق والوسائل والتفصيالت
ناقداً للتـاريخ وملناهجـه القديمـة التـي تعتمـد كان الدكتور زريق مؤرخاً جمدداً، بل 

الرواية والسـرد واالسترسـال؛ فـاملؤرخ التقليـدي ينظـر إىل الفكـرة التاريخيـة يف نشـوئها 
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أمّا الدكتور زريـق فينظـر إىل هـذه الفكـرة . األول، أي إىل املاضي الذي ولدت فيه ونشأت
سـيرورة التاريخيـة لظـواهر كيف صارت وإالمَ ستؤول؟ أي أنه يشـدد علـى ال: يف تطورها

فهــو يف منهجــه هــذا ورؤيتــه تلــك . التــاريخ وإىل الصــيرورة االجتماعيــة ملظــاهر العمــران
لـــيس مؤرخـــاً فحســـب، بـــل مفكـــر أيضـــاً، حيـــث احلقيقـــة عنـــده ليســـت مســـألة تتكشـــف مـــرة 

  .واحدة وإىل األبد، بل هي سعي ال نهاية له، وحمصلة اجلهد متراكم عبر الزمن
ســــطنطين زريــــق، علــــى امتــــداد أكثــــر مــــن خمســــة وســــتين عامــــاً، يف جــــال الــــدكتور ق

قضـــــــايا اجملتمـــــــع والفكـــــــر والسياســـــــة والتـــــــاريخ والثقافـــــــة والتعلـــــــيم والتربيـــــــة وبنـــــــاء 
غيــــر أن أبــــرز مســــاهمة لــــه كانــــت فكــــره القــــومي وتطــــويره مفهــــوم القوميــــة . املؤسســــات

اقعيـــة احلديثـــة، العربيـــة التـــي أخرجهـــا مـــن الســـياق الرومانســـي املـــألوف إىل رحـــاب الو
عــن نــاووس القوميــة العربيــة القــديم، وأعــاد إحياءهــا ثــم " القداســة احلجريــة"فــأزاح تلــك 

فهـــــو مل يـــــرَ يف القوميـــــة العربيـــــة، كمـــــا رأى كالســـــيكيو الفكـــــر . أكســـــبها نضـــــارة جديـــــدة
القومي، نهاية املطاف والتاريخ، وإنما جمرد سبيل إىل الترقي والتقدم احلضاري الذي 

والقوميـــة العربيـــة عنـــد الـــدكتور . نســـانية وغايـــة اإلنســـان العربـــي بالتحديـــدهـــو غايـــة اإل
زريق ليست سرمدية؛ أي أنها مل تكن موجودة يف التاريخ العربي، وهـي ليسـت موجـودة 

إنهــــا اليقظــــة نفســــها يف أدق تعبيــــر لهــــا عــــن حالــــة . اآلن أيضــــاً، وإنمــــا يجــــب إيجادهــــا
ويـتحفظ " الـوطن العربـي"ق استعمال تعبيـر لذلك يحاذر الدكتور زري. النهوض املنشودة

الـذي مل " اجملتمع العربي"، ويؤثر استخدام مفهوم "األمة العربية"من استعمال مصطلح 
والــدكتور زريــق، مــع تســليمه بــأن للعروبــة . يتطــور بعــد ليصــبح وطنــاً عربيــاً ألمــة عربيــة

ى أو إطــالق نعــوت حمتــوى اقتصــادياً واجتماعيــاً شــامالً، جتنــب التعبيــر عــن هــذا احملتــو
لكنه شدد على التفريق بين العروبة واإلسالم، جاعالً العلمانية . عليه كاالشتراكية مثالً

ويالحـــظ . إطـــاراً ال بـــد منـــه يف حماولـــة إلطـــالق النهضـــة العربيـــة وإعـــالء شـــأن القوميـــة
الـــــدكتور زريـــــق، يف معـــــرض نقـــــده حـــــال اجملتمـــــع العربـــــي، أن ثمـــــة غيابـــــاً شـــــبه شـــــامل 

ربيـــة عـــن املســـرح العربـــي، وأن ثمـــة حضـــوراً طاغيـــاً للحكـــام الـــذين حوّلـــوا للشـــعوب الع
وهـو يشـير إىل غيـاب القضـايا . الشعوب إىل جماهير منقادة، أو إىل رعية طيعة ومطيعـة

الكبيـــرة عـــن همـــوم النـــاس، كاالســـتقالل والوحـــدة وفلســـطين، التـــي كانـــت جتـــذب عقـــول 
ومـــن . هـــا بصـــبر وتضـــحية وإقـــدامالنخبـــة ووجـــدان الشـــعوب فتســـعى العتناقهـــا وحتقيق

مظاهر العياء يف الواقع الراهن، بحسـب الـدكتور زريـق، غيـاب العقالنيـة والقـيم والقـدرة 
  .على الفعل والتأثير
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أمّا القضية الفلسطينية، التي واكبها منذ البداية، فمألت كيانه وعقلـه ووجدانـه مـذ 
بذل يف األمم املتحـدة ملنـع  كان سفيراً لسورية يف واشنطن، حيث ساهم يف اجلهد الذي

وكقــومي عربــي، رأى يف قيــام الدولــة اليهوديــة خطــراً يهــدد . ١٩٤٨قيــام إســرائيل ســنة 
الوجود العربي برمته، وكمفكر رأى يف هذا احلدث الكبير حتدياً حضارياً يستوجب الـرد 

 .فلسـطيني وإسـرائيلي: لذلك رفض الدكتور زريق القول بوجود صراع بين حقين. الكبير
فالقضــية الفلســطينية هــي صــراع بــين حــق متلــبس بالضــعف والعجــز، وباطــل متســربل 

وهو يصـر علـى أنْ ال سـبيل ). ٢٧اجمللد األول، املقدمة، ص (بالقدرة الذاتية واخلارجية 
والتقـــــدم . للخـــــروج مـــــن هـــــذه احلـــــال إال بالتقـــــدم والتحـــــرر واألخـــــذ بأســـــباب احلضـــــارة

ـــا التحـــرر مـــن االســـتعمار . قـــاء اخلُلُقـــي واألدبـــيوالتحضـــر ال يكونـــان إال بـــالعلم واالرت أمّ
  .والسلطان فال يكون إالّ بالنضال الشعبي والسياسي وبالعلم أيضاً

 صقر أبو فخر

  كاتب عربي
 مقيم يف بيروت
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