
 
                www.palestine‐studies.org 

 
 
 

  ٣)، ص ١٩٩٨صيف ( ٣٥، العدد ٩المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  دراسات
  

  التأريخ والقومية العربية والعلمانية:
  قسطنطين زريق عَكْس التيار

  عزيز العظمة
  

يصعب احلديث عن القومية العربية عند قسطنطين زريق اعتماداً على مفهوم   
املتداولة، على ما يعتور هذه االستخدامات من غموض. "الهوية"، يف استخداماتها 

فمنع أن "الهوية" مصطلح أضحى عميم احلضور يف اخلطابات املتداولة يف العامل 
  العربي، إال إنه ال يظهر عملياً يف كتابات قسطنطين زريق.

يحفّ باستخدام الهوية كمقولة حتليلية عدد من املشكالت، ليس أقلها شأناً   
مييز بين التعريف الذاتي للفاعلين االجتماعيين والسياسيين إمّحاء الت

واأليديولوجيين، الذين تنسب إليهم الهويات، أو ينسبونها إىل أنفسهم، وبين الواقع 
التاريخي واالجتماعي. وتزداد أهمية هذا التمييز ألن الهوية هي، قبل أي شيء آخر، 

وهذا ما يجعلها شديدة الطواعية  مقولة تنفيذية وعملية أكثر منها مقولة حتليلية،
للتحليل األيديولوجي. ثم أن الهوية مقولة تفترض جموداً تاريخياً وجموداً اجتماعياً 

ال ينسجمان مع ما يسميه ابن خلدون "سنن االجتماع العربي وخارجه، فأمر ليس 
ربي، الع مردّه يقظة للوعي فجائية، بل نهائية، تبدّد أوهام احلداثة والتنوير يف العامل

بقدر ما هو أمر يشير إىل انبعاث األفكار السياسية واالجتماعية الالعقالنية من 
كما حدث يف العشرينات  –على الصعيد العاملي  (nativist)رومنطيقية تأصيلية 

  والثالثينات من هذا القرن يف أوروبا والعامل العربي والهند وبالد البلقان وسواها.
يء يف فكرة الهوية، إنها تشكّل حلقة من سلسلة من من هنا ال يوجد وصف بر  

االصطالحات أوسع، تضم أفكاراً شقيقة لها عن القومية والسياسية مثل األصالة 
االجتماعية، وكلها ارتبط عاملياً بحركات شعبوية يمينية  –والعضوانية والداروينية 

رن التاسع عشر، . نشأت تلك االصطالحات وترسخت خالل الق(primivist)و"بدوانية" 
وحققت مذ ذاك اختراقات فعلية يف الفكر السياسي العربي من السيد جمال الدين 

                                                            

  .مفكر عربي  
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األفغاين إىل احلركات اإلسالمية وبعض تيارات الفكر القومي العربي والقوميات 
احمللية خالل فترة ما بين احلربين، وصوالً إىل انبعاثها وانتشارها خالل العقدين 

اخلطاب اإلسالموي وتقعُّر قسم كبيرة من اخلطاب القومي العربي األخيرين مع انتشار 
حتت وطأة تلك األيديولوجيا كما حتت وطأة األزمات احلادة التي عصفت بالسياسات 

  ١القومية يف العامل العربي بعد وفاة جمال عبد الناصر.
وكل هذا يزيد يف احلاجة إىل تسليط األضواء من جديد على فكر قسطنطين   

يف القومية والعالقة بين االنتماء القومي والدين. وكتاباته يف هذه اجملاالت زريق 
تشكل رافداً من تيار عريض يف القومية العربية الكالسيكية يضم ساطع احلصري 
وعبد الرحمن البزّاز وجمال عبد الناصر وآخرين. وقد طرح هؤالء جميعهم أفكاراً 

ر السياسي القومي والعالقة بين الدين متشابهة، إىل حد كبير، عن األمة والتدبي
  واالنتماء القومي.

أن يكون زريق دمشقياً مسيحياً أمر ال يبدو لنا أن له صلة بمواقفه. وبودي أن   
أبدّد بإيجاز القراءة التوّهمية للتاريخ التي ال يوال سوقها رائجاً عندنا، على الرغم من 

يل مؤخراً إنه يجب تصنيف زريق مكتشفات البحوث التاريخية التي تثبت العكس. ق
على أنه مفكر مسيحي، وأنه يشاطر القوميين العرب املسيحيين الهمّ األقلوي منبعاً 

 –للدعوة إىل االندماج القومي يف نظام علماين. واالدعاء هنا أن هؤالء املسيحيين 
عادة تعاطوا مع اإلسالم بطريقة تنم عن إ –بمنهم فيهم، لغرابة األمر، أنطون سعاده 

االنخراط يف استعداد بدواين، منتشر بين العرب الواقعيين حتت تأثير اإلسالم، نحو 
وهذا منوّع ألطروحة قديمة  ٢التسووية التاريخية، يف صيغة مبتذلة للجدلية الهيغلية.

ال تزال سارية املفعول بفضل افرث الذي خلّفه جورج أنطونيوس. وهي األطروحة التي 
ة يف الواليات العربية من السلطنة العثمانية يف ضوء هموم احلرب تقرأ الفترة احلميدي

العاملية األوىل، وخصوصاً املصالح البريطانية لدى العرب، أو يف ضوء األساطير 
  ٣القومية العربية الالحقة عن أصل العرب أنفسهم.

                                                            

 ١ . ed. (London, 1996), chap. 1, 2 and 4;nd, 2Islams and ModernitiesAzmeh, -Aziz Al  
  ).١٩٩٢وانظر أيضاً: عزيز العظمة، "األصالة أو سياسة الهروب من الواقع" (بيروت، 

  .٣٢٣ -٣٢٢، ٨٣)، ص ١٩٩٦ضداد" (بيروت، األنصاري، "الفكر العربي وصراع األحممد جابر  ٢ 
  أنظر: ٣ 

Albert Hourani, “The Arab Awakening: Forty Years After,” in Studies in Arab             
 History: The Antonius Lectures, 1978-87 (London, 1990), p. 21ff.   

  ريخ التقليدي للظواهر شبه القومية يف املشرق يف كتابهوكان حوراين التزم التأ
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 -وفيما أنا ال أجادل األطروحة القائلة إن املواقف االجتماعية واالجتماعية  
قافية يمكن أن تولّد حساسيات معينة وتسهّل والدة أو استقبال أفكار معينة، إال إين الث

  أرغب يف التشديد على نقطتين تتعلقان بهذه احملاججة اآلنفة الذكر.
النقطة األوىل هي أن الفكر والنشاط القوميين العربيين، مع أنهما شمال   

وسياسة مستقلة عن االنتماء الديني. مسيحيين، إال إنهما كانا يشكالن حركة وفكر 
فالتحديثيون من املشرقيين املسيحيين الذين نافحوا عن الالمركزية يف القسم 

األخيرة من القرن التاسع عشر مل يكونوا قوميين عرباً وال هم كانوا دعاة انفصال عن 
يف  ةالسلطنة العثمانية. وإنما كانوا فاعلين ضمن شروط املواطنة العثمانية الناشئ

أوساط اإلنتلجنسيا اجلديدة التي كانت تضم، يف أساس من تضم، بيروقراطية الدولة 
العثمانية. ومل يكن هؤالء، يجدون أي تعارض بين العروبة والعثمانية، مثلهم مثل 

القوميين السُنّة يف دمشق وبيروت حتى اندالع احلرب العاملية األوىل، ومثل 
ن جميعاً، الذين انتقلوا كأنما على غفلة إىل القومية االحتاديين التقدميين والعروبيي

العربية حتت تأثير احلرب العاملية األوىل. أمّا االنفصاليون فكنت جتدهم يف 
املؤسسات اإلكليركية، وخصوصاً الكاثوليكية منها، وبين اإلرساليين وبعض 

و ال نح القناصل األوروبيين الذين فكروا وتصرفوا على أسس إكليركية واضحة على
  يكاد يختلف كثيراً عن العناصر اليونانية واألرمنية من رعايا السلطنة.

أمّا النقطة الثانية فهي تتعلق باملساق التاريخي. من اخلطأ االعتقاد أن ما   
يسمى "الثورة العربية" كانت ثورة قومية، مع أنها كانت حتوي ألواناً قومية ظاغية، 

وجي والسياسي الذي اعتمدت عليه يف فتراتها بصرف النظر عن التحالف األيديول
الالحقة. كانت الثورة العربية حركة خالفة إسالمية تميّز العرب، وتميّز فيما بينهم 
وفقاً للمطامع الضيقة ألشراف مكة الذين يدّعون أنهم أصحاب احلق الشرعيون يف 

رة احلجاز سنة اخلالفة. وإذا وضعنا التأريخ الالحق جانباً، فإن النسب الفعلي لثو
يجب البحث عنه، ال يف سجالت القومية العربية، وإنما يف حماوالت إنشاء  ١٩١٦

دولة تخلف السلطنة العثمانية. واألكثر إثارة بين تلك احملاوالت فكرة نابليون الثالث 
عن ضرورة بناء دولة عربية بقيادة األمير عبد القادر اجلزائري؛ وهي فكرة كان جنيب 

                                                            

Arabic Thought in The Liberal Age (London, 1962), p. 263 ff; 
  وانظر أيضاً:

Aziz Al-Azmeh “Nationalism and the Arabs,” in Arab Studies Quarterly, 17 (1995), 
p. 5ff; 

  وما يليها. ١٢٨)، ص ١٩٩٢(بيروت، عزيز العظمة، العلمانية من منظور خمتلف" 
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، أي بعد مضي عقود من الزمن على ١٩٠٥زال يقول بها حتى سنة عازوري ال ي
إطالقها. وبالتايل، فإن تاريخ نشوء القومية العربية يجب تعيينه يف العشرينات 

والثالثينات من هذا القرن، أي بعد أعوام كثيرة من الفترة التي يصطلح، عادة، على 
 (anachronism)ة الفوات تعيينها تاريخاً لنشوء القومية العربية. على أن نزع

املسيطرة على املؤرخين القوميين العرب الالحقين جعلتهم يحاولون التغطية على 
فعلة أولئك الذين ساهموا يف استعجال العواقب الكارثية لثورة احلجاز. ومل ينقص 
هؤالء املؤرخين التعبير عن شيء من التفرُّض جتاه االستقالل الذي انتزعه األتراك 

  ن يف مواجهة عقبات عظيمة.الكماليو
إن القوميين العرب يف العشرينات والثالثينات من هذا القرن، الذين يتحدر   

منهم زريق مثله مثل سوريّين آخرين هما إدمون رباط وبعد الرحمن شهبندر، كانوا 
الورثة الشرعيين للنزعة القومية املدنية التي حملتها اإلصالحية العثمانية والتي 

إىل هذا التيار التاريخي العريض كان ينتمي أيضاً  ٤ة أتاتورك.تتوجب بحرك
الوحدويون التقدميون العرب الذين انتقلوا انتقاالً ميسّراً إىل القومية العربية يف إبان 

احلرب العاملية األوىل. واآلصرة األيديولوجية األكثر مباشرة يف هذا االنتقال هي 
مع ضياء غوكألب يف سالونيكا، مروراً عبر سيرة ساطع احلصري، الذي بدأ التعاون 

دمشق الفيصلية وبغداد، وصوالً إىل األيام األخيرة من التأمل يف القاهرة وبيروت. 
وهي سيرة تبيّن ذلك االنتقال امليسّر بين العثمانية والعروبة، من خالل النظر إليهما 

. ويف هذا اإلطار،  بما هما مشروع قومي يفترض بناء نظام سياسي مدين معرّف قومياً
. وكان  يجري النظر إىل القومية بما هي شكل التنظيم السياسي احلضاري األكثر تقدماً

هذا املفهوم للقومية يتعارض كلياً مع صلتي القربى والدين أو سواهما من الصالت 
وقبل القومية التي درجت تسميتها اآلن  (Infrahistorical)مادون التاريخية 

  ٥.(primordial)لية" التكوينات الـ"أو
                                                            

 ٤ Edmond Rabbath, Unité syrienne et devenir arabe (Paris, 1937);  
عبد الرحمن شهبندر، "نصوص يف الدولة واخلالفة يف اخلطاب العربي"، حترير وجيه كوثراين 

  وما يليها. ١٨٨)، ص ١٩٩٦(بيروت، 
)، ١٩٨٥جملدات (بيروت،  ٣"األعمال القومية"، يف أنظر على سيبيل املثال: ساطع احلصري،  ٥ 

؛ عبد الرحمن شهبندر، "القضايا االجتماعية الكبرى يف اإلعالم العربي" (القاهرة، ٢٩٠٢ص 
؛ تاتيانا تيخونوفا، "ساطع احلصري، رائد املنحى العلماين يف الفكر القومي ١٠٨)، ص ١٩٣٦

  ؛٥٦-٥١)، ص ١٩٨٧العربي" (موسكو، 
Hourani, Arabic Thought…, op.cit., p. 309 ff.      
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وهكذا كان زريق يرى، ومعه زمالؤه يف التيار، أن أية حماولة لبناء كيان   
سياسي قومي، وإلعادة بناء اجملتمع العربي على أساس قومي، ال يجوز أن تكتفي 

بحسب التعبيرين اللذين يستخدمهما يف دحضه  – ٦بنبذ "حِجاب اجلنس" و"شَبَح الدم"
.  –النزعة الفينيقية  وإنما يتوجب عليها أن تمارس السياسات العلمانية على نحو واعٍ

يف تعبيره الزاخم عن املمارسات القانونية  والسياسية للقومية العربية حتى اآلونة 
األخيرة، كما يف تعبيره احليوي عن الطابع املضمر للسياسات القومية العربية 

 –اإلصالحات العثمانية، رأى زريق  والتيارات الغالبة يف احلياة العربية العامة منذ
أن املواطنة  –عاماً  ٦٠بثبات مدهش وبصيرة ووضوح هدف ال تشوبها شائبة طوال 

املشتركة التي يعبّر عنها االنتماء القومي تتطلب انتقاالً من عمومية أشكال االجتماع 
ة أن املشتركة ومفاهيمها إىل أشكال ومفاهيم مدنية خمصوصة. إالّ إن القول بضرور

يتم هذا االنتقال يف العامل العربي مما يسميه زريق "املفهوم الثيوقراطي" إىل املفهوم 
، ويف صفحات متفرقة)، أمر ال ينفرد به التكوري ٣٩٩ – ٣٩٨، ٢٣١العلماين (زريق، 

الكونتي (نسبة إىل أوغست كونت)، ظاهرة قبل علمية وقبل حداثية من ظاهر التاريخ 
هي أننا نرى التاريخ البشري هنا من منظار الغلبة الشاملة البشري بمجمله. وبدي

ألشكال التنظيم االجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية احلداثية ابتداء من القرن 
  ٧التاسع عشر.

                                                            

  أمّا بالنسبة إىل بلورة دقيقة لهذا املوقف من القومية املدنية، فراجع:
Marcel Mauss, “The Problem of Nationality,” in Aristotelian Society Proceedings,     

N.S.  (1919-1920), pp. 242-252.                                                                  

  .١٠٩)، ص ١٩٩٤جملدات (بيروت،  ٤قسطنطين زريق، "األعمال الفكرية العامة"،  ٦ 
وما يليها. إين مدرك تماماً أن  ١٩١العظمة، "العلمانية..."، مصدر سبق ذكره، الفصل الثاين وص  ٧ 

خيرة. إال إن أعمال النقد اجلادة هذا التفسير احلداثي للحداثة قد تعرّض للهجوم يف األعوام األ
 جتادل مل –تمييزاً لها من بهلوانيات "ما بعد احلداثة"   -من منظار السوسيولوجيا التاريخية 

 هاملنوعات فقط بالهجوم تعرضت وإنما العلمنة، ألطروحة والتفسيرية الوصفية القيمة يف
 العلمنة أطروحة وضع عن أحجمت النقدية األعمال تلك أن واحلال. والظفراوية الالتاريخية

 ميادينه يف كما العامة احلياة يف الدين استمرار بعناية تدرس أن وحاولت تساؤل موضع
  امشية، وخصوصاً يف املاضي القريب، أنظر:اله

José Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago and London,        
1994),                                                                               chap. 1 and 2;  

 ،)١٩٩٦وبالنسبة إىل العامل العربي، أنظر: عزيز العظمة، "دنيا الدين يف حاضر العرب" (بيروت، 
  .٦و ١الفصلين 
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وال يمكن تفسير موقف زريق هذا بالعودة إىل سيرة الرجل أو انطالقاً من   
سع هو سياق اجلماعة القومية التي يف صدفة والدته، وإنما يجب وضعه يف سياق أو

قيد التكوين. إن التفسير السيروي الضيق هو تفسير كثير االتكاء على نظرة جامدة يف 
التاريخ احلديث للعامل العربي مثلما هو شديد االعتماد على فهم غاية يف التبسيط 

ؤرخ إىل لسيوسيولوجيا العرب الثقافية. لنا عند زريق، بالدرجة األوىل، منظور امل
تطورات التاريخ احلديث للعرب، يستوعب أفكاراً متضمنة يف عملية حتديث قطاعات 
أساسية من املسارات القانونية واالجتماعية والتعليمية والسياسية والروابطية يف 
األقطار العربية املركزية، ويدفع إىل األمام مهمة تعميم املسارات وحتققها بما يف 

يف آن واحد، ذلك بأن فكر زريق يقيم دوماً صلة مباشرة  مهمات سياسية ومعرفية
، ويف صفحات متفرقة). ٥١٠و ٣٦بين املهمة السياسية واملهمة املعرفية (زريق، ص 

وهكذا يصير املشروع القومي، يف اتصاله بالتشكيالت الدولتية والتحوالت 
.  الثقافية، ال جمرد سجلّ لآلمال، وإنما وصفاً ملسارات –االجتماعية  موجودة فعالً

وتتحرر القومية ذاتها من كونها أيديولوجيا أو نظاماً متخيَّالً لتصير شكالً من أشكال 
النشاط السياسي والتنظيمي وثيق االرتباط بمفهوم حداثي للدولة املتواصلة مع 

عند األكاديميين  –مواطنيها. وعلى عكس الكثير من املفاهيم الرائجة يف أيامنا هذه 
رة فإن فك –ن الغربيين وعند املثقفين العرب احملبّطين على حد سواء والصحافيي

القومية العربية ليست حصيلة نقل أو استعارة ثقافيَّين، وإنما هي مولود حملّي مرتبط 
بالبنى الدولتية وباألنساق الثقافية اجلديدة بقدر ما هو متصل باألنتلجنسيا التي 

ترة "التنظيمات" وفترة ما بعد "التنظيمات" كانت أبرز نتاج السياسات الثقافية لف
  العثمانية، تلك السياسات التي تمفصل فيها احمللي والكوين يف آن واحد.

ومما ال شك فيه أن عينية الكتابات واملواقف عند زريق وأهميتها االجتماعية   
الثقافية، تنعكسان يف التأثير العظيم الذي مارسته هذه وتلك يف والدة أشكال من  –

القومية العربية حداثية جذرية، بل قلْ ثورية يف اخلمسينات. وال يقل تأثير زريق هذا 
أهمية عن نفوذه األقل بروزاً يف األوساط احلداثية الليبرالية. ثم أن أعماله، وخصوصاً 

كان لها أيضاً أصداء واسعة جداً، علماً بأن األوساط القومية  كتاباته عن فلسطين،
احملافظة كانت كثر إنصاتاً ملا فيها من عناصر حتريضية وبالغية أكثر منها 

للعناصر األُخرى التي تتضمنها. وال يمكن فهم كل هذه األمور إال إذا نظرنا إىل أعمال 
التحليل الدقيق للتمفصل بين زريق من منظور سوسيولوجيا املعرفة وأعملنا فيها 

أنساق األفكار التي دعا إليها. وستغيب عنا أمور أساسية إذا نحن مل نتفحّص ظروف 
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 الثقافيين يف الكيانات –السياسيين واالجتماعيين  –والدة الفاعلين االجتماعيين 
 السياسية العربية يف منتصف هذا القرن يف إطار الدولة احلديثة بما هي واقع عياينّ
ومشروع ثوري للبناء القومي يف آن واحد. واألدعى لالستغراب أن القارىء نادراً ما 

يقع على إشارات مباشرة إىل مؤلفين أو إىل نقاشات معاصرة أو إىل حتليالت تاريخية 
  للوقائع العربية احلديثة إال يف أشكالها األكثر عمومية.

يلية، يزداد بروزاً عند زريق إن احلس الواقعي، تمييزاً له من العيانيّة التفص  
املؤرخ، يف استباقه الدراسات العامة عن القومية التي ظهرت يف السبعينات 

والثمانينات. فهو يخوض، بروحية املفكّر القومي الواقعي، غمارَ مسار تاريخي ال 
إجناز حمدّدًا سلفاً له، وهو جازم يف اعتقاده أن األمم ليس سابقة على القومية وأن 

ن القومي مسار زمني، يف اإلطار التاريخي الشامل، يُنتج األمم بعامة، مثلما هو التكوّ
جازم يف اعتقاده أن مسار البناء القومي عند العرب ال يزال جنينياً، وأن هذا املسار 

مسار تطوري تراكمي، يف الواقع، يعتمد يف تقدمه على طبيعة السياسات القومية 
لتاريخية الرئيسية إنما هي مسارات تتم يف التاريخ، ال املعتمدة. ذلك بأن املسارات ا

خارجه، وتتكىء على النشاط البشري الفاعل يف شروط تاريخية حمددة. هنا تتضح 
عقالنية الواقع، وإن يكن يف شكل أقل تسامياً مما كان يرغب فيه مفكّر مثل هيغل 

  وأقل منه جدلية.
عن نظام طبيعي يحرّك هويات  وهكذا فإن التاريخ ليس مساراً حتمياً صادراً  

"أولية"، وإنما هو جزء من عملية تمدّن زمنية تراكمية تتخذ يف عصرنا احلاضر شكل 
وما يليها،  ٧٤٣وما يليها،  ٧٢١، ٥١٢، ٢٢٨، ٣٦التكوّن القومي املدين (زريق، ص 

، ٣١و ٢٦). هنا ينجدل التقدم والتحرر واحلضارة بعضها ببعض (زريق، ص ٨٤١
متفرقة). وليس لهذا الثالوث عند زريق من  ترجمة معيارية سياسية  ويف صفحات

فقط، بل له أيضاً ترجمة خلقية على شكل املفهوم الكوين للفضيلة، بوجهيها اخلاص 
، ٨٣٧بما هي ركيزة احلياة االجتماعية والسياسية والعقالنية (زريق، ص  –والعام 

اس املعياري لنظرة شاملة إىل الكون ويف صفحات متفرقة). وهذا الثالوث هو إذاً األس
واحلياة تعرّف النظام احلضاري. أمّا النظرة احلداثية فإن قوامها امليزة العملية 

وما يليها). ذلك  ٧٨٣للعقالنية، العلموية منها والتاريخية، بأوسع معانيها (زريق ص 
بدال بأن الفضائل هي، يف نهاية املطاف، طاقات على التجاوز الذاتي وعلى است

التحتيم الطبيعي بالتدبيير والتحوّل اإلنسانيين، وباختصار، بالتقدم التاريخي 
، ويف صفحات متفرقة). ومما ال شك فيه أن درجة التمدن التي يبلغها ٨٣٧(زريق، ص 
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على الطبيعة  –جمتمع معين تقاس بدرجة السيطرة التي يمارسها على الطبيعة 
العقالين، كما على الطبيعة النفسانية وقوامها  اجلسمانية، من خالل العلم والتنظيم
)، وهذه الثالث هي سوالف األفكار ٧٢٣ – ٧٢٢الغريزة والرغبة والعادة (زريق، ص 

  الهمجية عن الهوية.
إن هذه التاريخانية البيكونية (نسبة إىل الفيلسوف البريطاين فرانسيس بيكون)   

ن مناهضة احلتمية ومناهضة هي أكثر الصيغ كالسيكية فيما يتعلق بتعبيرها ع
الغائيّة. وسنجد أن أوجه الشبه بينها وبين حداثية عبد الله العروي كثيرة، هذا إذا 
تغاضينا عن االختالفات يف املنظور والصيغة وعن قلة اكتراث العروي لقضايا 

أمة متحققة ذات  –العقيدة القومية. ذلك بأن أعماله تنطلق من فرضية وجود دولة 
ة سُاللية طويلة وراسخة. وال غرابة يف تكاثر أوجه الشبه بين املفكّرَين استمراري

[زريق والعروي]. فكالهما صادر عن احلداثية العربية التي سبق ذكرها. إىل هذا، يجدر 
التشديد على درجة نفور زريق من أية عقيدة تدعو إىل احلتمية التاريخية، سواء أكانت 

، أم النزعة التقليدية العاطفية، أم املذهبية، يف التيار املورفولوجيا الطبيعية لشبنغلر
العربي احملافظ. وال يوازي هذا النفور قوة غير نفوره من االستتباعات التأصلية 

وما يليها،  ٨٠٧والضد إنسانية لتلك العقائد الداعية إىل الهويات البدوانية (زريق، ص 
التشديد نظراً إىل املناخ السائد ويف صفحات متفرقة). وتزداد احلاجة إىل مثل هذا 

حالياً حيث املفاهيم الرومنطيقية احليوية للتاريخ تعود بقوة من خالل املذاهب 
اإلسالموية يف العامل العربي ونزعة احملافظة األبوية االجتماعية السائدة يف القسم 

ا أوروب األكبر من أدبيات العلوم االجتماعية املعاصرة املتعلقة بالعرب واإلسالم يف
والواليات املتحدة األميركية، مثلما هي سائدة بالتأكيد يف أوساط التشاؤميين يف 

العامل العربي، وكلها نزعات وتيارات تزداد ميالً إىل القبول بفكرة قَدَرية عن 
  .(indigenism)اخلصائص احمللية لسكان بلد ما 

توماً سلفاً أو ليس إذاً حم –وتاريخ سواهم من الشعوب  –إن تاريخ العرب   
حمدداً كلياً بواسطة ثقل املاضي. ذلك بأن املمارسة اإلنسانية يف التاريخ هي دوماً 

وتعريفاً حبلى باحلِدْثان. وإن تاريخانية أمة من األمم ال تتكون من جمرد الذاكرة ومن 
). لعل زريق يردّ هنا على نظرية عفلق األفالطونية ٣٨٥إحياء تلك الذاكرة (زريق، ص 

على أن املاضي يبقى يفعل فعله، وأن له  ٨القومية بما هي شكل من أشكال التذكّر. عن
                                                            

  .٤١)، ص ١٩٥٩سبيل البعث" (بيروت،  ميشيل عفلق، "يف ٨ 
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سياسية وثقافية حمددة. ومهمة اخلاضر أن يشحذ وعياً حاداً  –مضاعفات اجتماعية 
للحظة احلاضرة من أجل حتقيق التحويل التاريخي، أي من أجل االنتقال من "التاريخ 

وما  ٥٢٦هذا تمييز حاسم يف فكر زريق (زريق، ص العبء" إىل "التاريخ احلافز"، و
يليها). هي مهمة شبه إرادوية، على أن اإلرادوية هنا تبقى متصلة باملمارسة 

  اخملصوصة للتاريخ احلديث مع أن زريق ال يتناولها بالتفصيل الالزم.
إنما التاريخ العبء هو قوة سِحر وفوات تمتصّ القدرة على الفعل افيجابي   

نظار عن املهمات العملية الواجبة التنفيذ مثلما حترف األنظار عن املنظور وحترف األ
التاريخ املتطلع إىل أمام. واحلق يقال إنه يمكن ويجب أن يكون املاضي مصدر 

ليس فقط باملعنى البالغي الذي به يعبّر الفكر  السياسي واالجتماعي  –إستلهام 
بية من هذا املاضي التي يمكن االحتفاظ بأن يوفر العناصر اإليجا –العربي عن نفسه 

بها، على نحو إرادوي. واألهم أن املاضي يمكن ويجب أن يكون مصدر استلهام بما 
هو يوفّر املقارنة بين املاضي واحلاضر، فيوفّر بذلك مصدراً ملعرفة عناصر التأخر 

 –ذهبية كانتماءات امل –املوجودة يف احلاضر، بما فيها ما يسمى "الهويات األوليةط 
ليحرّض من ثمّ على ضرورة جتاوزها. تلك هي النتيجة العملية ملعرفتنا املاضي، 

  وما يليها). ٥١٠واألهم من ذلك حلكمنا عليه (زريق، ص 
املقترح هنا نظرية للتاريخ تتميز من الرومنطيقية التي خلبت لبّ ذلك املنوّع   

يجب أالّ يغيب عن البال أن من القومية العربية الذي اعتمد على مفهوم الهوية. و
اللحظة الرومنطيقية يف الفكر واحلساسية القوميين ظاهرة عميمة، وأن العناصر 

الوضعية والرومنطيقية يف األيديولوجيات القومية وكتابات التأريخ القومية عناصر 
مشتركة بين التعبيرات القومية أينما كانت. أمّا تنويعاتها فتعتمد على نمط العالقة 

ائمة بين احلركات القومية والدولة. ففي فرنسا، مثالً، يجري التمييز، يف الغالب، الق
بين قومية الدولة املدنية والعلمانية وبين الشوفينية الرومنطيقية الوثيقة االتصال 

علماً بأن هذا  ٩)،Le Pen، ولوبين/Maurrsaبالرمزية الكاثوليكية (كما عند مورّا/ 
اً أن يقوم حتالف بين التيارين. وعلى الغرار ذاته، فإن القومية التمييز ال يستثني أحيان

أكيداً، على أنه أكثر مركزية يف  (gallic)اإليرلندية حتوي عنصراً كاثوليكياً وغاليانياً 

                                                            

  بشأن هذا املوضوع األخير، أنظر: ٩ 
Pierre Birnbaum, “La France aux Français,” in Histoire des haines nationalists            

 (Paris, 1993).                                                                                                     
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ويتكىء التيار الرومنطيقي والعضواين  ١٠البنية القومية مما هو عليه يف فرنسا.
قارنات مع كيانات بيولوجية (تمييزاً لها من السالف الذكر على نزعة حيوية، وعلى امل

اجتماعي من  –الكيانات امليكانيكية)، فيرى التاريخ على أنه نسيج دارويني 
وهذه  ١١التماثالت والتضادات بين مصائر وحدات إفرادية سابقة الوجود هي األمم.

ويف الغالب،  ١٢نظرة تصل يف شكلها األصفى إىل الفاشية، كما الحظ حملِّل ملّاح.
يجري الربط بين هذا الشكل من األيديولوجيا القومية وبين النظرات الثقافوية للقومية 
والنزعات الغوغائية الشعبوية الناجمة عن تمفصل ضعيف بين الدولة والقومية. كان 

ذلك هو حال القومية األملانية، وقد استهلكتها احلقبة النازية الشديدة املفعول 
حققت، يف فترة زمنية قصيرة، أشكاالً من االندماج ومن املثاقفة  التجانسي بحيث

القومية اقتضى حتقيقها يف فرنسا وإنكلترا قروناً من الزمن. واألمر ذاته ينطبق على 
  بعض اللحظات التاريخية من تطوّر القومية العربية.

 يسعى زريق لبناء شكل غير ثقافوي وغير رومنطيقي من القومية تأسيساً على  
مفهوم للتاريخ تطوري وتقدمي يف آن واحد، مفهوم عميق اجلذور يف قراءة راهنة 

للتاريخ بدالً من أن يكون بثاً ارتدادياً لغدٍ متمّنى على شاشات املاضي. واحلال إن 
فكرة املصير القومي تؤدي دوراً مهماً يف هذه احلالة الثانية، يف أملانيا القومية كما 

منوّعها العفلقي، إذ يعرّف عفلق خلود األمة العربية بأنه "ليس  يف القومية العربية يف
   ١٣سَير احلاضر إىل املستقبل، بل نقل املستقبل إىل احلاضر."

وبدالً من هذه الفرضية عن أمة خالدة تتعدى التاريخ، وعن قومية هي "وعي   
قيق وعي يسعى زريق لتح ١٤مباشر لذات أصلية الوجود منذ ما قبل املرحلة التفكّرية"،

تاريخي لوالدة القومية وتكوّنها، مستبدالً القومية الرومنطيقية لعفلق وأضرابه 

                                                            

  أنظر: ١٠ 
Richard Kearney, Transitions: Narratives in Modern Irish Culture (Dublin, 1988),      

 p. 242 ff.                                                                                                           
 ١١ (Paris, 1971), p. 152 ff. Les metaphors de l’organismeJudith Schlanger,  

 ١٢ (London, 1977), pp. 347, 399 ff. Up of Britain-The BreakTom Naim,  

  .٧٣عفلق، مصدر سبق ذكره، ص  ١٣ 
 ١٤       Sudipta Kaviraj, “The Reversal of orientalism: Bhudev Mukhophadhyay and     

the  Project of Indigenist Social Theory,” in Representing Hinduism, ed. S. Dalmia       
and H. von Stietenkron (New Delhi, 1995), p. 256.                                                    
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ويف جذر هذا كله يكمن فهم للتاريخ احلديث يتالءم مع  ١٥بالقومية التاريخانية.
بعض القراءات املعاصرة لتاريخ القومية؛ وهي قراءات قارنت بين وطنية الدولة 

ابذة الالدولتية الصادرة من حتت، مقارنة بالغة االستيعابية وبين القومية الن
التشخيص والتركيب. إنها قرءات أكدت تاريخانية الظاهرة القومية والدور احلاسم 

الذي يقوم به التعليم والتجنيد  اإلجباري واالتصاالت واخلدمة املدنية وأشكال 
ينطلق من مبدأ  وبالتأكيد، فإن زريق ١٦املشاركة السياسية يف تكوين الدولة القومية.

خلقية، ترتكز عقالنيتها على مبادىء اإلدارة  –أساسي هو وجود دولة عقالنية 
العلمية للمجتمع بما هو فكرة خلقية وكيان صادر عن تيارات مهيمنة يف التاريخ 

احلديث، وأن وجود تلك الدولة هو الشرط املسبق لبناء الكيان القومي غير املقيّد 
ا عقيدة قومية مبتذلة وارتدادية وعاطفية على نحو وحشي. بموانع ومبالغات تمليه

بعبارات تاريخية، فإن هذا يقابل تطورات عميقة ولكنها هشة عرفتها الكيانات 
العربية منذ حقبة اإلصالحات العثمانية، تطورات حدّ من فاعليتها تمفصل مل تستطع 

لباردة وللنزاع العربي منه فكاكاً بين اإلرهاقات الداخلية والضغوط اقاسية للحرب ا
اإلسرائيلي. تلك هي الكيانات السياسية التي أصلحت القانون والتعليم واضطلعت  –

بمشاريع الهندسة االجتماعية بنسب متفاوتة من النجاح، مدخلة أشكاالً سياسية 
وإدارية جديدة وحمققة أشكاالً أُخرى من التغيير التاريخي املستمر. وهذه كلها 

إنكارها اآلن باستخفاف شديد بناء على االفتراض العبثي أن التيارات إجنازات يجري 
املعاكسة يف بعض الدول العربية الكبرى اآلن إنما كانت مبرجمة برجمة جينية 

  مسبقة تتعدى فعل التاريخ.
                                                            

  بشأن هذا التمميز البالغ األهمية، يحال القارىء على  ١٥ 
Fredrich Meinecke, Historism (London);      

). على أن وقع الرومنطيقية ١٩٩٢عبد الله العروي، "مفهوم التاريخ" (بيروت والدار البيضاء، 
  التاريخانية على بعض تعبيرات القومية العربية مل يُولَ من دراسة. أنظر مثالً:

Al-Azmeh, “Nationalism…,” op.cit., p. 12 ff.        
  ها.وما يلي ٤١٤األنصاري، مصدر سبق ذكره، ص 

 ١٦ Ernest Gellner, Nationalism (London), 1983), pp. 32, 37, 48, 55; Eric Hobsbawm, 
Nations and Nationalism (London, 1990), pp. 9-11, 80 ff., 92-93, 120 ff.;  
Anthony Smith, “National Identity and the Idea of European Unity,”              

 in International Affairs, 68 (1992), pp. 61-62.                                                    
  لقراءة دراسة المعة عن التكوّن القومي، أنظر:

Eugen Weber, Peasants into Frenchmen, The Modernization of Rural France 
1870-       

1914 (Stanford, 1976).                                                                                         
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التاريخاين  –أمّا احلالة املأثورة للتعبير عن التفارق بين املنوَّع الوضعي   
التاريخاين للتعبي القومي العربي فهي العالقة املعقدة بين  –واملنوَّع الرومنطيقي 

ال شك يف أن  ١٧عرب اليوم وماضيهم، وبين القومية العربية واإلسالم بنوع خاص.
زريق يتحدث عن "شخصية" قومية عربية، إال إنه يعرّفها بطريقة غامضة، مع أنه 

، ويعنى عناية فائقة يرسي خصائصها املميّزة برسوخ داخل حدود التاريخ، ال خارجه
بأالّ يخلط تلك اخلصائص باخلصائص الالتاريخية التي يضفيها على تلك الشخصية 

مفكر مثل ميشيل عفلق. يؤكد زريق أن تراث املاضي إنما هو مكوّن شديد النقصان من 
وما يليها). واحلال أن النزعة  ٣٩٢وما يليها،  ٢٤مكوّنات احلاضر (زريقن ص 

وقد  ١٨والصوفية عند عفلق قد تعرضت لنقد ساطع احلصري الالذع.القومية العاطفية 
وُصفت تلك النزعة مؤخراً بأنها "قصيدة نثر" تقدّم إلينا خلطة غريبة من الفروض 

إنها نظرية قومية مبنية على فكرة "القَدَر"، بل هي لون  ١٩اخللقية والثورية الصبيانية.
السياسي بما هو فعل غريزة مبرجمة تتصوّر الفعل  ٢٠من ألوان "القومية السلبية"،

برجمة مسبقة. وبالتأكيد، فإن القومية عند احلصري حتوي مفاهيم عاطفية وشعورية 
على أن تلك العناصر تبقى مشدودة إىل مفهوم  ٢١تتعايش مع مفاهيمه الوضعية.

معيّن للغة بما هي نتاج تاريخي متحاشية التحليق يف فضاءات األثيرية والتجاوزية 
تعبّر عنها فكرتا "اخللود" و"القدر". ومع أن احلصري يؤكد أهمية اللغة يف تشكيل التي 

الثقافة القومية واإلرادة القومية املشتركة، إال إنه يفعل ذلك، واحلق يقال، من دون 
على أن احلصري ال يبدو أنه أدرك أن اللغة وإن تكن سابقة على  ٢٢مبالغة أو شطط.

  ٢٣القومية ال تنشأ إال مع نشوء القومية.نشوء القومية إال إن اللغة 

                                                            

  وما يليها. ٣١١العظمة، "العلمانية..."، مصدر سبق ذكره، ص  ١٧ 
  وما يليها. ٢٤٠٣احلصري، "األعمال..."، مصدر سبق ذكره، ص  ١٨ 
، حزيران/ ١١٧بار للفكر القومي"، يف: "أفكار" (عمان)، العدد مؤنس الرزاز، "نحو إعادة االعت ١٩ 

  .يليها وما ١٢٩ ص ،١٩٩٤ يوليو/ تموز –يونيو 
  .٦٣ – ٦٢)، ص ١٩٨٢جورج طرابيشي، "الدولة القطرية والنظرية القومية" (بيروت،  ٢٠ 
  .١٣٢، ١٠٥، ٧٨املصدر نفسه، ص  ٢١ 
  وما يليها. ١٧٩٣وما يليها،  ٦٤٧احلصري، "األعمال..."، مصدر سبق ذكره، ص  ٢٢ 
  ؛ وانظر أيضاً:١١٩طرابيشي، مصدر سبق ذكره، ص  ٢٣ 

Hobsbawm, op.cit., pp. 38, 60.      
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يدرك زريق إدراكاً واضحاً أن النظرة الرومنطيقية والعاطفية إىل املاضي   
ترتبط على نحو حتمي تقريباً بالقومية، ويميّز التفسير الديني للماضي، السائد يف 

زمانه، فيورد أسماء عباس حممود العقاد، وطه حسين، وحممد حسين هيكل (زريق، 
وما يليها). وال عجب من أن يقتصر زريق على ذكر املفكرين املصريين  ٣٩٢ ص

بالذات يف هذا الصدد. ذلك بأن هذا اخللط العاجز الذي ينعدم معه أي تمييز على 
مستوى العاطفة بين العروبة أو القوميات احمللية، من جهة، وبين اإلسالموية، من 

عصر اجلوراسي. وهذا النقل، الالمسؤول جهة أُخرى، يوقعنا يف مستنقع عائد إىل ال
وعديم التوسطات، لتلك العاطفة إىل كتابة التاريخ واملفاهيم اجملتمعية، كان، إىل أمد 

غير بعيد، إجنازاً مصرياً بالدرجة األوىل (مع استثناءات مشرقية قليلة يف كتابات 
أفكار العروبة  حممد عزة دروزة مثالً). ومردّ ذلط الظروف اخملصوصة التي بها ظهرت

يف إطار النزعة القومية احملافظة املتعصبة واملتحالفة مع الغوغائية  ٢٤يف مصر
  ٢٥البرملانية ومع لون من احلداثية االعتذارية.

يف املقابل، كانت القومية العربية املشرقية يف فترة ما بين احلربين وفترة ما   
لقومية العربية واإلسالم. وكانت بعد احلرب العاملية الثانية حاسمة يف تمييزها بين ا

الفكرة القائلة إن الدين كان ركيزة عصر ما قبل احلداثة، وإن القومية هي عقيدة 
يستشهد احلصري بخطبة للملك  ٢٦العصر احلديث، فكرة كلية احلضور يف املشرق.

يعلن فيها أن العروبة سابقة على الرسول  ١٩١٩فيصل يف حلب يف حزيران/ يونيو 
وإذا ضربنا صفحاً  ٢٧ويسوع املسيح والنبي موسى وحتى النبي إبراهيم.حممد (ص) 

                                                            

وما  ٢٣٠، ٢١٠، ١١٨)، ص ١٩٥٩أنيس صايغ، "تطور الفكرة العربية يف مصر" (بيروت،  ٢٤ 
ليها؛ حممد حممد وما ي ٤٠٠)، ص ١٩٦٤زاز، "هذه قوميتنا" (القاهرة، بيليها؛ عبد الرحمن ال

  .١١٣)، اجلزء الثاين، ص ١٩٧٠حسين، "االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر" (بيروت، 
 ٢٢١وما يليها،  ١٦٠عن احلداثة االعتذارية، أنظر: العظمة، "العلمانية..."، مصدر سبق ذكره، ص  ٢٥ 

العروبة واإلسالم" وما يليها. عن املشج بين العروبة واإلسالم، أنظر: عصمت سيف الدولة، "عن 
:١٩٨٦(بيروت،    )، وانظر أيضاً

Alain Roussillon, Réforme sociale et identité: pensée, ideologies, société en Egypte         
،   

  .١٩٩٤أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة، جامعة السوربون اجلديدة، باريس الثالثة،      
وما  ١٧٦، يمكن مراجعة: البزاز، مصدر سبق ذكره، ص بين املراجع الكثيرة عن احلصري ٢٦ 

؛ زكي ٥٩)، ص ١٩٣٩وما يليها؛ سامي شوكت، "هذه هي أهدافنا" (بغداد،  ١٨٩يليها، 
  .١٧)، ص ١٩٥٩األرسوزي، "مشاكلنا القومية وموقف األحزاب منها" (دمشق، 

  .٢١٥)، ص ١٩٤٧يوم ميسلون" (بيروت، ساطع احلصري، " ٢٧ 
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عن الضرورات البالغية للحظة تلك، جند أن هذه الفكرة عميقة اجلذور يف أفكار التمييز 
على  ٢٨الصارم بين الدين والكيان السياسي والتمييز التاريخي بين العروبة واإلسالم.

قة التاريخية بين تكوّن العرب بما هو شعب يف أن هذا ال يعني، بأية حال، نفي العال
التاريخ العاملي وبين اإلسالم، وال هو يعني، طبعاً، التنكّر للدين. على أن العروبة قد 

وُصفت دوماً بأنها حركة قومية تتضمن اإلسالم بما هو روح جماعية غامضة كامنة 
يف نشر اللغة العربية فيها وبما هو حافز تاريخي لها، إضافة إىل كونه عامالً ساهم 

وعلى األقل، يوجد مفكر قومي واحد رأى أن املنوّع  ٢٩وحافظ على استمراريتها.
اجلاهلي للعروبة كان أكثر ذكورية من املنوّع اإلسالمي، ويملك غرائز دينية استبقت 
نشوء اإلسالم، مؤكداً أنه بمقدار ما يبتعد العرب عن عادات ما قبل افسالم، لذك القدر 

  ٣٠ون عن اإلسالم ذاته.يبتعد
وهناك أيضاً وجهة نظر تقول إن اإلسالم مل يكن قومية وال كان ثقافة، وإن   

ثقافة اإلسالم إنما كانت الثقافة العربية؛ وهي وجهة نظر مفهومة وغير مثيرة للجدال 
واملؤكد طوال تلك الفترة هو التجنب الدقيق إلغراء الدمج بين العروبة  ٣١يف هذا اإلطار.

سالم بما هما مَجازان ينوب واحدهما عن اآلخر. وجنم عن ذلك أن التحويل السهل واإل
ملفردة "األمة"، ببجِناسها املؤسف، من السجل القومي إىل السجل اإلسالمي كان ندارداً 
جداً، على عكس ما كان يجري يف مصر قبل الناصرية. واحلال أن الفكر الناصري، كما 

النصار، قد حافظ على التمييز الصارم بين داللتي عبّرت عنه خطابات جمال عبد 
مفردة "األمة" [داللة قومية وداللة إسالمية]. وباستثناء استخدام املفردة يف اجلال 

الدبلوماسي أو العالقات اخلارجية، لن نعثر يف الفكر الناصري على اثر الستخدام 
ياسي لإلخوان مفهوم األمة اإلسالمية يف داللتها املستخدمة يف اخلطاب الس

                                                            

 ٢٨  : وما يليها؛ العظمة،  ٢٩٠٢"األعمال..."، مصدر سبق ذكره، ص  احلصري،أنظر مثالً
  وما يليها. ٢٥٥"العلمانية..."، مصدر سبق ذكره، ص 

  
 ٢٩ Rabbath, op.cit., p. 46 ff;  

  وما يليها. ١٧٨البزاز، مصدر سبق ذكره، ص 
وما  ٤٤٥، ٧٣، ٥٦)، اجمللد اخلامس، ص ١٩٧٥زكي األرسوزي، "املؤلفات الكاملة"، (دمشق،  ٣٠ 

  يليها.
وما يليها.،  ٢٨)، ص ١٩٦١عبد اللطيف شرارة، "اجلانب الثقايف من القومية العربية" (بيروت،  ٣١ 

  وما يليها. ٧٧



٣)، ص ١٩٩٨صيف ( ٣٥، العدد ٩المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينيةدراسات  
 

15 
 

لعل الفكر الناصري  ٣٢املسلمين، أو يف امليل املستجدّ إىل عدم التمييز بين الداللتين.
خير بيان على هيمنة املفهوم العلماين للقومية يف الفترة ما قبل العقدين األخيرين. 

على أن هذا ال ينفي أن عبد الناصر، ومعه سائر القوميين العرب، مل يحجموا عن 
خطب دينية، لكن هذه كان لها أطر مؤسسية وثقافية خمتلفة عن أطر  التعبير عن

البلورة القومية والبناء القومي. كان التشديد يف اخلطاب القومي على تمايز القومية، 
وما ارتبط به من مفهوم واضح ملوقف الدين يف التشكيالت السياسية، والبالغة 

يديولوجية من الواحد على اآلخر أو اإلشراكية التي حتيل املضاعفات املعيارية واأل
تدجمهما معاً يف حقل شهوري واحد، هذه كلها كانت تنتمي إىل ميدان خمتلف كلياً 

وال عجب من أن يتم ذلك يف دول علمانية أو يف  ٣٣عن ميادين البلورة األيديولوجية.
بما  ،دول تسعى ألن تكون علمانية يف رسالتها املعلنة. ذلك بأن اليعقوبية العلمانية

فيها سياسة رسمية للدولة، مل تكن هي القاعدة يف التاريخ الكوين األطول للعلمانية 
ويف حتوله إىل حتقيق الغلبة املؤسسية واملعرفية، بل اقتصر اعتمادها على عدد 

  حمدود من البالد هي فرنسا، واملكسيك، وتركيا، والدول الشيوعية.
ند زريق هو وليد دراسته للتاريخ سبق أن ذكرت اعتقادي أن الفكر القومي ع  

بعامة، من جهة، ودراسته للواقع السائر إىل التقدمية واحلداثية يف التاريخ املعاصر 
مترجماً يف إجنازات الدول العربية احلديثة، من جهة أُخرى. ويرى زريق، يف قراءته 

قراطي لدور الدين يف التاريخ والسياسة، أن حمورية دور الدين تنتمي إىل عهد ثيو
سابق، فتجده ال يويل الدين دوراً مؤسساتياً يف تكوين الكيانات السياسية احلديثة 

التي يرى أنها كانت ترتكز على أسس علمانية ويجب أن تبقى كذلك. ومواقفه يف هذا 
الصدد تأتي يف سياق اخلطابات القومية املهيمنة يف زمنه، وإن تكن تملك قاعدة 

مالته األكثر شموالً يف أنماط التطور التاريخي. من هنا مفهومية أرسخ جتذراً يف تأ
يمكن النظر إىل مواقف زريق على أنها مكملة، يف أوجه كثيرة منها، لدراسات ساطع 
احلصري عن القومية األقل تبلوراً منها، وإن تكن أكثر شموالً من الناحية التجريبية 

  إلحاطتها بالظاهرة القومية على النطاق العاملي.

                                                            

 علم يف دراسة ،١٩٧٠ – ١٩٥٢مادلين نصر، "التصوّر القومي يف فكر جمال عبد الناصر،  ٣٢ 
  وما يليها. ٣٦٠وما يليها،  ٣٤٤)، ص ١٩٨١بيروت، (" والداللة املفردات

 ٣٣ . ed. (London, 1993), p. 68 ff.st, 1Islams and ModernitiesAzmeh, -Aziz Al 
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واحلال أن زريق منسجم مع سائر املفكرين الوضعيين والتاريخانيين بين   
القوميين العرب يف تأكيده التمييز بين العروبة واإلسالم وتشديده، املفهوم جداً، عل 

أن التمايرز ال يؤدي، بالضرورة، إىل التنابذ شرط أن يتم االعتراف املتبادل بين الدين 
يف مناخ جتاوزي أو متعالٍ عن التاريخ، هو مناخ أجدر والقومية يف ميدان التاريخ ال 

بأن نعزوه إىل عامل التهويمات. ويف هذا اجملال، فإن الدين، كائناً ما كان، منظور إليه 
هنا على أنه قوة خلقية إيجابية، يتناقض مع الوضاعات األولية التي حترف الروح 

س الذي تمارسه املؤسسات العامة عن أهدافها. من هنا يجب احلد من الدين املسيّ
والقوى الدينية ألنه متعارض مع البناء واالندماج القوميين على أرض راسخة من 

  ، ويف صفحات متفرقة).٣٥السلم املدين واملواطنية (زريق، ص 
هذا التقويم اإليجابي للطاقات اخللقية الكامنة يف الشعور الديني، وما يرتبط   

ة واقتصاره على النطاق الفردي، أمران ال ينفرد بها من ضرورة إبعاده عن السياس
بهما زريق، لكن يشاركه فيهما معظم دعاة القومية العربية يف منوّعها الذي كان 
سائداً إىل أمد قصير. على أن من الضروري أن نلقي الضوء على تطور جديد يجري 

ك وزاييعكسه على اخللف واالفتراض أنه أصلي ومبتكر، وهو التطور الذي يفرض امل
الالتاريخي، واملنحاز سياسيًا، نموذجاً للمجتمعات العربية، معتبراً أن كل قطعة من 
ذلك املوزاييك إنما هي وحدة سياسية، بل وحدة شبه قومية، قائمة بذاتها ومتميزة 
من الوحدات االجتماعية والتاريخية. وجتنح هذه النمذجة إىل النظر إىل اإلسالموية 

القومية العربية. وهو موقف متحدر من أفكار كانت هامشية يف  على أنها مضمرة يف
السابق، اللهم إال يف مصر قبل الناصرية، يعود أصلها إىل حركة اإلصالح اإلسالمية 

يف نسختها النشاطية. يف إطار تلك العروبة املهيمنة، ذات املضمر العلماين، شكلت 
أكثر من جمرد "تلوين" من التالوين،  اخلصوصيات الدينية أو املذهبية، على أنواعها، ال

على أن تلك اخلصوصيات ما لبثت أن تسربت إىل  ٣٤بحسب تعبير مراقب ثاقب النظر.
أبرز طريقة  ٣٥األيديولوجيا القومية العربية من خالل نسختها الرومنطيقية اجلاحمة.

ص) (لقياس تلك املسألة هي يف أن أختم حديثي بمقارنة بين األفكار عن النبي حممد 

                                                            

 ٣٤ Hoare (London,  , trans. By QuitinArab Rebirth: Pain and EcstasyJacques Berque, 
1983), p. 47.                                                                                                     

وما  ٣١١لتحليل مفصّل عن هذه الظاهرة، أنظر: العظمة، "العلمانية..."، مصدر سبق ذكره، ص  ٣٥ 
  يليها.
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وما يليها)، وآخر  ١١٧(زريق، ص  ١٩٣٩كما وردت يف نصين، نص لزريق سنة 
  وكالهما حماضرة بمناسبة ذكرى املولد النبوي. ١٩٤٣،٣٦مليشيل عفلق سنة 

يف نص سابق عن الروائي الفرنسي مارسيل بروست، قابل ميشيل عفلق النبي   
ه باليباس وتالياً باملوت (ص) بالكاتب قائالً إن األول يجدّد لكنه يحكم على جتديد

إن هذا  ٣٧ألنه يقرر أن جديده لن يتغير، بينما الثاين ينافح عن احلرية بال حدود.
التقديس للكاتب بما هو "خالق"، يف ممارسته احلرية الالحمدودة، سيتحول، يف مديح 

عفلق لرسول اإلسالم، ليشمل األمة كلها، فيصير ما أسبغه على الكاتب صفة يتصف 
عربي يعيش عروبته كاملة. يف ذلك، جتد العربي، املتحرر من الزمان واملكان،  بها كل

يشارك يف حياة الرسول ويعيش سيرة الرسول مكررة، ذلك بأن الرسول هو نتاج حياة 
العرب املطلقة ومُنجب األمة يف آن واحد. كالهما يشارك يف "حياة العرب املطلقة". 

ذجي، وتصير القومية العربية هي التجلّي وهكذا يصير الرسول هو العربي النمو
لنبوءته. فال الرسول وال العروبة خاضعان لفعل الزمان أو املكان، وكالهما ال يمكن 

تصوّره حمدوداً بحدود، وكالهما ال يُعرف إال بالتجربة احليوية التي يجري تمثلها 
 ٣٨ي أو العقالين.فردياً بما هي قوة القدر العصية على اإلدراك بواسطة التدبير الفكر

وكالهما وجه لـ"احلياة" بما هي "إرادة"، أي بما هي الزمة بيولوجية من لوازم مدرسة 
احليوية الالعقالنية التي بلورها األملان يف القرنين التاسع عشر والعشرين حتت اسم 

Lebensphilosophie وكانت تلك النزعة ذات أهمية كبيرة لدى احلركات القومية .
 أوروبا وسواها. هنا يجري النظر إىل الوعي القومي بما هو شكل اليمينية يف

  خمصوص من أشكال الغريزة البيولوجية، مثلها مثل الوالء القَبَلي.
إن هذه النزعة النبوية اإلبداعية والعرفانية للعربي، العربي األصيل، هي،   

عرضة لآلثار  تعريفاً وحتت شعار األبدية، طاقة للتجدد والتكرار األبديين، وليست
املعوقة للدين التي سبق أن أشار عفلق إليها يف نصه عن بروست. ذلك بأن الرسول 
العربي ورسالته الدينية باتا يتشاركان جوهرياً مع العروبة بما هي طاقة حياتية. 

                                                            

وما يليها.  ١٢٢ذلك يف جمموعة "يف سبيل البعث"، ص نشر هذا النص غير مرة، بما يف  ٣٦ 
)، اجلزء ١٩٩٤أستشهد به من "قراءات يف الفكر القومي" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 

  وما يليها. ٦٣الثالث، ص 
  .٧٦)، ص ١٩٩٣ميشيل عفلق، "الكتابات األوىل"، حترير ذوقان قرقوط (بيروت،  ٣٧ 
؛ وانظر أيضاً: شبلي ٧٦، ٧٤مصدر سبق ذكره، اجلزء األول، ص  عفلق، "قراءات يف..."، ٣٨ 

  .٦٣٦العيسمي، يف: املصدر نفسه، ص 
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وهذه نظرة إىل اجلماعات القومية دارجة يف القومية الرومنطيقية التي تصف حياة 
، تشوبها أحياناً كبوات موقتة، وهي ليست غريبة عن منوعات األمم بما هي ديمومة

  ٣٩العروبة الرومنطيقية التي تظهر بشفافية يف كتابات جبران خليل جبران مثالً.
أمّا احلصيلة العملية لهذا الهذر البالغي فهي أنه يمكّن عفلق من أن يدّعي، يف   

ال إنه كيان يتطور يف آن اخلطاب اإلصالحي والتبريري العادي، أن اإلسالم خالد، إ
واحد، لكنه يتطور من دون تميّز تاريخي، وهو ما يجعل موقعه عرضة لكل التقلبات 

التي يراها ضرورية بحسب اللحظة السياسية أو املناسبة البالغية. وهكذا جتد عفلق، 
يف وصيته األخيرة، يشهر إسالمه، إسالماً تمليه الرسالة واجلهد. فينسف بذلك سائر 

له، يف الوصية ذاتها، من أنه فَقَدَ كل إيمان عقيدي وهو يف اخلامسة عشرة من أقوا
غير حمدد، وأن إسالمه إن هو إال اتصال صويف مع ثوري  (Deist)عمره، وأنه ربوبي 

  ٤٠كبير آخر.
أمّا زريق، فياملقابل، فهو شديد الوعي أن للكلمات لزمات عملية يفرضها   

ظة التفوّه بهاز فلن جتد يف كتاباته أية شبهة لعقيدة الظرف التاريخي الذي يتجاوز حل
متعالية عن التاريخ أو لعقيدة جوهرية أو لنظرية ترى القومية على أنها بمثابة 

الـ"حياة" جلسم عضوي بيولوجي هو األمة، حياة تفرض "قََدرَها" فرضاً. والرسول 
م، لكنه ليس حممد (ص) هو عند زريق أرقى شخصية بطولية عربية ومصدر استلها

" قومياً يتجلى يف التكرار. ال يقابل زريق الرسول حممد (ص) بغاريبالدي، إال  "جوهراً
إنه يعدد صفاته بما هو شخصية قومية ملهمة. فالرسول شخصية تاريخية تستوجب 

التبجيل بما هو موحّد للعرب يف مرحلة سابقة من تاريخهم، شخصية يجب التمثل بها 
  وهي صفة يشترك فيها مع سائر الرسل واألنبياء. –خلقي رفيع بما هو رجل ذو مبدأ 

   . هكذا، فإن الرسول عند زريق شخصية تاريخية ملهمة وليس حضوراً أبدياً
ورسالته موحية، رمزياً وتاريخياً يف آن واحد، بأنه ترك لنا ديناً ومارس نفوذاً 

 ل أية ديانة، فإن ديانةحاسماً على الثقافة العربية يف فترتها التكوينية. ومثلها مث
النبي حممد (ص) كان لها أثر بالغ يف عرب األمس، وال يجوز اخللط بينها وبين 
. ينتمي الدين يف العامل احلديث غلى النطاق  القومية بما هي ظاهرة حديثة كلياً

                                                            

جبران خليل جبران، "العواصف"، يف: "اجملموعة الكاملة ملؤلفات جبران خليل جبران" (بيروت،  ٣٩ 
  وما يليها. ٤٣١)، ص ١٩٦٤

  .٢٥١ – ٢٥٠، ص عفلق، "وصية عفلق"، يف: "الكتابات..."، مصدر سبق ذكره ٤٠ 
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الفردي اخلاص، وقد جعلت منه قوة التطورات التاريخية ذاتها مصدراً للطاقة 
اخللقي. خارج هذا النطاق الفردي اخلاص، فإن الديانة يف العامل املعنوية والسلوك 

العربي احلديث مهددة بأن تقع فريسة اخللط بين الروح الدينية اخللقية األساسية وبين 
العصبية اجلماعية. واحلال أن احلداثة وأفكار التنظيم الديني متنافية فيما يتعلق 

  ع والتداخل بينهما ال تعدّ وال حتصى.باملبدأ، وأن األدلة التاريخية على النزا
وهكذا، فإن القومية التاريخانية عند زريق، على عكس تاريخانية عفلقن تقاوم   

االستعارة العضوانية عن األمة، مثلما تقاوم إغراء أخذ هذه االستعارة على أنها 
 للماضيمتطابقة مع مدلولها، وهي تمتنع من اخللط بين القيمة الرمزية والشعورية 

وبين واقع احلاضر. ثم إن هذه القومية التاريخانية عنده، على عكس التاريخانية 
الرومنطيقية عند سواه، تتحاشى الوقوع يف فخ التوهمات الذي تنصبه التاريخانية 
بعامة. ذلك بأن هذه العقيدة األخيرة عقيدة كبوات واستمرارية. إنها عقيدة جوهرية 

ومية والدين، بال تمييز بينهما، طاردة هذا وتلك من حومة شرهة تستطيع أن تلتهم الق
التاريخ، كما أنها قابلة ألن تلتهم املشاعر والذاكرات الفعلية جميعها، غير معوقة 

بفعل الزمن. إنها، بعبارات أُخرى، عقيدة فراغ تمألها "أمّة، هنا و"أمة" هناك، بحيث 
اد يحلظ، مثله مثل االنتقال من يصير االنتقال من القومية إىل اإلسالمية ال يك

الوضعية العثمانية إىل الوضعية العروبية. إال إن انتقاالت أُخرى تفعل فعلها اآلن. ذلك 
بأن الرومنطيقية لن تلبث أن تتقيأ تلك "األمة" على شكل كيانات أصغر، كل واحدة 

: ؛ أقصدمنها حتمل الصفات العضوانية إياها، صفات الكبوة واالستمرارية واجلوهرية
  املذاهب والديانات واإلثنيات واجلماعات، تلك التي يسمّونها "هويات".
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