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  قسطنطين زريق:
  الوقوف أمام التاريخ

  خالد زيادة
)، يف املقــدمــة التي كتبهــا بنفســـــــــــــه ٢٠٠٠ - ١٩٠٩يســـــــــــتعيــد قســـــــــــطنطين زريق (
نشـــــأته األُســـــرية والتعليمية ليخلص إىل العناصـــــر    بمناســـــبة صـــــدور أعماله الفكرية،

التي أثرت يف تبلور شـــــخصـــــيته الفكرية؛ فباإلضـــــافة إىل نشـــــأته يف بيئة أورثوذكســـــية 
دمشـــــــــــقية، متســــــــــــاحمة وقريبة من مواطنيه املســـــــــــلمين، فإن ما أثر يف تكوينه العقلي 

الب يف ظله على مصــــــــــــدره اجلامعة األميركية، إنْ جلهة جوّها الليبرايل الذي تدرب الط
املناقشـــــــــــة احلرة املنتظمة واألســـــــــــاليب الديمقراطية والتفاعل الفكري، أو جلهة تعايش 
  الطالب العرب من بالد متعددة وتفاعلهم، وأخيراً تأثره بأساتذته من أميركيين وعرب.

وإذا كان زريق قد تابع دراســـــــــــته يف الواليات املتحدة األميركية خالل الســـــــــــنوات 
فإن خبرته يف اجلامعات األميركية رسخت شعوره باالنتماء الوطني ، ١٩٣٠ -  ١٩٢٨

العربي: "كرد فعل ملا شــــاهدته وملســــته يف اجملتمع األميركي عامة من جهل بأوضــــاع 
  ).١٨ العرب وبالدهم" (اجمللد األول، املقدمة، ص

ويمضــــــــــي قســــــــــطنطين زريق على امتداد أربعين صــــــــــفحة يف رســــــــــم معامل ســــــــــيرته 
آثار نشـــأته إىل نهاية حتصـــيله اجلامعي وبداية ممارســـته املهنية يف الفكرية، فيلخص 

توجهـــات أربعـــة: االختيـــار العلمي والتعليمي؛ االنتهـــاج الليبرايل الـــديمقراطي؛ االنتمـــاء 
القومي العربي؛ اإلحســــــــــــاس بــاملســـــــــــؤوليــة يف التفكير والعمــل. وبحســــــــــــب ترتيــب زريق 

 املقــام الثــالــث بعــد االلتزام العلمي لتوجهــاتــه، فــإنــه يضـــــــــــع االنتمــاء القومي العربي يف
واالنتهاج الليبرايل. ولعل هذا الترتيب الذي يقرره بنفسه أقرب إىل حقيقته من تصنيف 
قراء وأتباع زريق لفكره وشـــــــــــخصـــــــــــه ضـــــــــــمن االنتماء العقائدي القومي العربي. ونظرة 

انت زريق إىل نفســـــــه ال تخلو من الصـــــــدق والتواضـــــــع، فهو يرى أن مهمته األســـــــاســـــــية ك

                                                            
   االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية.أستاذ يف معهد العلوم  
   ،"جملدات (بيروت: مركز دراسات الوحدة  ٤"األعمال الفكرية العامة للدكتور قسطنطين زريق

   ).١٩٩٤العربية، 
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  املهمة اجلامعية التي أمضى فيها معظم أعوام حياته العملية.
وال شــــك يف أن هذه املقدمة التي كتبها يف ســــن اخلامســــة والثمانين تعكس ما آلت 
إليه أفكاره بعد اكتمالها، فال تشـــــــكّل عرضـــــــاً لتطور هذه األفكار عبر الزمن، وإنما تأتي 

ب ستة عقود من النظر. فينظر إىل املؤلفات يف فترة النضج بعد أن قلّب أفكاره مدة تقار
التي كتبهـــا أنهـــا ترتبط فيمـــا بينهـــا بـــدوافع عميقـــة تتلخص على النحو التـــايل: أزمـــة 
اجملتمع اإلنســـــــــــــاين بمــا يف ذلــك مــا آلــت إليــه األمور العــامليــة وإعالن النظــام العــاملي 

ن القومي يرى أنها اجلديد، وأزمة اجملتمع العربي. وإذ يعود إىل حتديد متطلبات التكوّ
إنســــانية واكتســــابية وقابلة لالنتشــــار يف اجملتمع الواحد. والقومية بحســــب ما يحددها 

  يف رسالته األخيرة تلك مل تنشأ منذ األزمل، وقد ال تستمر بشكلها احلاضر.
إن قراءة قســــــــطنطين زريق لتجربته أقرب إىل أن تكون اســــــــتمراراً ملؤلفاته ودعوته 

ياته. وإذ يقرأ نفســــــــــه يف ضــــــــــوء الزمن الذي كتب فيه املقدمة. فإن التي تبناها طوال ح
قراءته لنفســــــــــــه تعيننا ربما من دون أن تغنينا عن قراءته من جديد يف ضـــــــــــوء التطور 

  الزمني واحلقب التي صدرت خاللها أعماله.
قســـــــــــطنطين زريق واحد بين عدد قليل من األســـــــــــماء التي نحت أصـــــــــــحابها مفهوم 

ريتها، وبذلك فإنه يحتل موقعه بجدارة إىل جانب ساطع احلصري القومية العربية ونظ
وزكي األرســــــوزي وميشــــــيل عفلق. وجميعهم ســــــوريون على الرغم من النشــــــأة العثمانية 
لســــاطع احلصــــري، وهو أورثوذكســــي دمشــــقي مثل ميشــــيل عفلق. واحلق أن ثمة عناصــــر 

وائل. فقد كان لساطع اختالف واتفاق يف نشأة كل واحد من منظري القومية العربية األ
تركية قبل أن يختار االلتحاق بالدولة العربية األوىل يف  -  احلصـــــــــــري جتربة عثمانية

. أمّا األرســــــــوزي املولود يف اإلســــــــكندرون فكان أســــــــتاذاً جليل من ١٩٢١دمشــــــــق ســــــــنة 
القوميين. وقد تأثر بالفيلســوف الفرنســي برغســون وســعى إلنشــاء فلســفة رحمانية (من 

فــاهيمــه للنوع العربي واجلنس العربي، على عكس احلصـــــــــــري املتــأثر الرحم) تفســـــــــــر م
بالفلســـــــــــفة األملانية وقارئ الفيلســـــــــــوف األملاين فيخته صــــــــــــاحب "رســــــــــــالة إىل األمة 
ا عفلق فهو أقرب إىل األرســـــــــــوزي جلهــــة تــــأثره بــــالفكر  األملــــانيــــة" ومقــــدّس لغتهــــا. أمــــّ

تلف يف تقديره لدور اإلســـــالم الفرنســـــي، وجلهة تأثيره يف نشـــــأة حزب البعث، إالّ إنه يخ
وعفلق أدوار يف احلياة  يف بعث األمة العربية. وإذا كان لكل من احلصــــــري واألرســــــوزي

الســــــياســــــية واحلزبية، فإن قســــــطنطين زريق اجلامعي كان أبعد عن أن يكون ســــــياســــــياً 
طالباً لدور يف احلياة احلزبية أو الســــياســــية (على الرغم مما أذيع عن دوره يف تأســــيس 
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). إضـــافة إىل ٢/١٠/٢٠٠٠ركة حزبية ثورية يف الثالثينات (أنظر: جريدة "الســـفير"، ح
ذلــك، فــإن زريق يختلف عن ســـــــــــــائر املفكرين القوميين العرب وغيرهم لكونــه مل يتــأثر 
مباشــــــرة بالفكر الفلســــــفي األوروبي األملاين أو الفرنســــــي، بل يعلن بصــــــراحة أن جتربته 

  لوسكسوين، واألميركي خاصة.الفكرية مستقاة من املعين األنك
إن شـــــــــــهرة قســـــــــــطنطين زريق وأهميته تعودان إىل أعماله الفكرية. وأولها بطبيعة 

، وكان آنذاك يف الثالثين من عمره. ١٩٣٩احلال كتاب "الوعي القومي" املنشـــــــور ســـــــنة 
إن عمله هذا ســـــــــــابق لألعمال املركزية لكل القوميين العرب، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً احلصـــــــــــري 

. ويف هذا الكتاب الذي هو أقرب إىل مقاالت تتناول واألرســـــــــــوزي اللذي ن يكبرانه ســـــــــــناً
موضـــــــــوعات: املرأة العربية يف احلياة القومية (وهو معاجلة مبكرة ملوضـــــــــوع املرأة ال 
تخلو من التبســـــــــــيط)؛ الدعوة الفينيقية يف لبنان؛ الدين والعروبة بمناســـــــــــبة مولد النبي 

ذاتهــا)؛ بــاإلضــــــــــــافــة إىل معــاجلــة موضـــــــــــوع العربي الكريم (كمــا فعــل عفلق يف الــذكرى 
التراث الثقايف العربي، فإن زريق يحدد أســـــــــــس الوعي القومي: معرفة ماضـــــــــــي األمة، 
"فــالعربي الواعي قوميــاً يعرف من أين أتى، وكيف حتــدرت أمتــه، ومن أي اجلــذور نبتـت 

). ١/٧٣حيــــاتــــه احلــــاضـــــــــــرة. يضـــــــــــع يــــده على أصــــــــــــــل اجلنس العربي" (اجمللــــد األول، 
افة إىل الوعي باجلنس، فإن هناك اللغة، وهي ليســــــت ســــــوى مظهر من مظاهر وباإلضــــــ

الثقـــافـــة. أخيراً، يتطلـــب الوعي القومي امللتفـــت إىل املـــاضـــــــــــي أن نلمس روح تـــاريخنـــا. 
  وصفوة القول إن األمة العربية لها شخصية خاصة تنفرد بها عمّا سواها من األمم.

من الواقعيــــة؛ فهو يــــدعو إىل إدراك  ويمتــــاز كتــــاب "الوعي القومي"، املبكر، بنوع
عوامل الضــعف يف الشــخصــية العربية احلاضــرة واملشــكالت الكثيرة املتشــابكة املتولدة 
منها، كما يدعو إىل فهم الغرب، بل أكثر من ذلك فهو يعتبر أن الغرب عامل من عوامل 

شـــــــخصـــــــيتنا الوعي القومي، وهاكم عبارته: "أمّا العامل الثاين الذي تنشـــــــأ عن تفاعله و
، بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من قوى )الغرب(الداخلية احلياة العربية احلديثة فهو: 

وعوامل غريزة متشـــــابكة. ولســـــت أعني بالغرب بالد أوروبا وأميركا وشـــــعوبها فحســـــب، 
بل كل بلد أو شــــــــعب قبل هذه احلضــــــــارة احلديثة التي نشــــــــأت يف الغرب وتأثر بها تأثراً 

) "   ).١/٧٦اجمللد األول، عميقاً واسعاً
يف كتــاب "الوعي القومي" املبكر، معــاجلــة لــدور مشـــــــــــروع إنعــاش القرى يف العمــل 
القومي. وهي معــاجلــة أبعــد مــا تكون عن اهتمــامــات ســـــــــــــائر املفكرين القوميين العرب 
الكبــــار. ولعــــل قســـــــــــطنطين زريق بتــــأثير من تربيتــــه التجريبيــــة األميركيــــة يــــدعو، بكــــل 
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يف املشـــاريع االجتماعية التي يقوم بها الشـــباب ويقصـــدون بها  تواضـــع، إىل املشـــاركة
إىل معاجلة هذه أو تلك من مشــــــكالت احلياة العامة: من اإلحســــــان إىل الفقير واحملتاج، 
إىل تخفيف أمل املريض، إىل إيواء اليتيم، إىل تعليم األمي، ويــــذكر: "وقــــد كــــان يل حظ 

ى إىل إصــالح احلياة الريفية يف البالد العمل حتت لواء مشــروع إنعاش القرى الذي يســع
العربية، فنظرت إىل هذا املشروع كمشروع قومي يف جوهره وروحه، وأوضحت لنفسي 

)، ١/١١٤العالقة التي يجب أن تربطه بالفكرة القومية وســــــــبل حتقيقها" (اجمللد األول، 
يها، حويســـتخلص إن غاية النهضـــة القومية هي رفع مســـتوى احلياة العربية بجميع نوا

فهي ال تقتصـــر على نيل احلرية اخلارجية واالســـتقالل الســـياســـي، بل ترمي إىل أبعد من 
هذا كثيراً: إىل حترير أفراد األمة من القيود الداخلية؛ إىل توفير أكبر قســـــــط من الســـــــعادة 

  والهناء لهم جميعاً؛ إىل كمال حياتهم اجلسدية والعقلية والروحية... إلخ.
ملعاين االجتماعية قد غابت يف مؤلفاته الالحقة، ولعل ذلك ومن املؤســف أن هذه ا

  يعود إىل عزلته اجلامعية التي طبعت حياته العملية.
لقد أصــــــــــدر قســــــــــطنطين زريق الكثير من املؤلفات البارزة بعد كتابه املبكر "الوعي 

" (١٩٤٨القومي"، وهي: "معنى النكبـــة" ( )؛ ١٩٥٩)؛ "نحن والتـــاريخ" (١٩٥٧)؛ "أي غـــدٍ
" ١٩٦٤)؛ "يف معركة احلضـــــــــارة" (١٩٦٣ا العصـــــــــر املتفجر" ("هذ )؛ "معنى النكبة جمدداً

)؛ وأخيراً "ما ١٩٨٣)؛ "مطالب املســــــــتقبل العربي" (١٩٧٧)؛ "نحن واملســــــــتقبل" (١٩٦٧(
  ).١٩٩٨العمل" (

وكان ألغلبية هذه املؤلفات وقع عند صــــدورها. وتشــــترك جميعها يف كون مؤلفها 
، بكّر مرة ١٩٤٨". وحين كتب زريق "معنى النكبة" ســـــــــــنة هو صــــــــــــاحب "الوعي القومي

أُخرى يف استخالص عبر نكبة فلسطين املدوية. وأعلن منذ السطر األول: "ليست هزيمة 
العرب يف فلسطين بالنكسة البسيطة، أو بالشر الهين العابر. وإنما هي نكبة بكل ما يف 

رب يف تاريخهم الطويل" (اجمللد هذه الكلمة من معنى، وحمنة من أشــــــــــد ما ابتلِي به الع
  ).٢/٢٠١األول، 

وهو يدعو إىل اإلقرار بقوة العدو، وطرد اليأس واإلعداد للغد عدته، وإىل التعلم من 
 -  أعدائنا النظر البعيد.. إلخ. لكن يف هذا الكتاب "معنى النكبة" تتضـــــــــــح نزعته الثقافية

الفكرية، فهو يسارع يف الفصل الثاين إىل حتديد واجبات املفكّر، أي التشديد على جانب 
                                                            

   باستثناء ١٩٩٤هذه الكتب ُنشرت جميعاً ضمن جمموعة "األعمال الفكرية..." التي صدرت سنة ،
  أيضاً عن مركز دراسات الوحدة العربية. ١٩٩٨كتاب "ما العمل" الذي صدر سنة 
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الوعي يف إدراك النكبــــة ودور الفكر يف معــــاجلتهــــا. وهــــذه املعــــاجلــــة تقوم على تقويــــة 
اإلحســــــــاس باخلطر وشــــــــحذ إرادة الكفاح، ثم التعبئة املادية وجتنيد قوى األمة احلربية 

قتصــــــــــــاديـة والتعبئـة الســـــــــــيـاســـــــــــيـة. ويـدعو إىل اجلهـاد (املقـاومـة) بكـاملهـا والتعبئـة اال
وحتقيق أكبر قســط من التوحيد بين الدول العربية. ويدعو إىل إشــراك القوى الشــعبية يف 
النضال، وأخيراً يدعو إىل "املساومة"، أي إىل نوع من الدبلوماسية السياسية، أي تبادل 

  مة بكاملها.املصالح مع الدول الكبرى من أجل مصلحة األ
ومن الالفت أن زريق مل يدعُ إىل قلب األنظمة القائمة، فحافظت دعوته على نوع 
من العقالنية من دون إســـــــــراف يف التمنيات، أو دعوة إىل قلب األوضـــــــــاع. لكنه يرى أن 
الســــبيل إىل الغلبة التامة على الشــــر هو "تبدل أســــاســــي يف الوضــــع العربي، وانقالب تام 

  ).٢/٢٢٧وعلمنا وحياتنا بكاملها" (اجمللد األول،  يف أساليب تفكيرنا
جاءت كتب زريق األُخرى على امتداد العقود التالية، وأبرزها "نحن والتاريخ" يف 

" ١٩٦٤نهاية اخلمســـينات، و"يف معركة احلضـــارة" ســـنة ، ثم كتابه "معنى النكبة جمدداً
  بعد النكسة. ١٩٦٧سنة 

اللــذين يحمالن العنوان نفســـــــــــــه تقريبــاً، من الواضـــــــــــح أن ثمــة ربطــاً بين الكتــابين 
ويفصل بينهما تسعة عشر عاماً هي عداد األعوام الفاصلة بين النكبة والنكسة. والشيء 
اجلديد الذي يضيفه زريق بعد نحو العقدين من الزمن هو اعتباره أن العلم مصدر القوة: 

مصــــــــــــــدر القوة  "العلم احلـــديـــث هو مصــــــــــــــدر القوة. إنـــه مصــــــــــــــدر القوة احلربيـــة... والعلم
). ويف هــذا الكتــاب يصـــــــــــرح بنزعتــه العقالنيــة، ٧/٩٩٨االقتصـــــــــــــاديــة" (اجمللــد الثــاين، 

فيقول: "فالســـــؤال األســـــاســـــي إذن هو: كيف يمكننا أن نقلب اجملتمع العربي قلباً جذرياً 
وسريعاً من جمتمع انفعايل توهمي ميثولوجي شعري إىل جمتمع فعلي حتقيقي عقالين 

أن نحدث فيه هذه الثورة التي تضــمن له الســالمة والقدرة والكرامة علمي؟ كيف يمكننا 
  ).٧/٩٩٩يف العامل احلديث" (اجمللد الثاين، 

يمكن النظر إىل مؤلفات زريق باعتبارها صـــــــــادرة عن املفكر القومي العربي ذاته، 
وهي كذلك إىل حدٍ بعيد، لكن النظر املدقق يدعو إىل التمييز بين خطين رئيســـيين ضـــمن 

لفاته، فهناك الكتب القومية املشـــــــــــغولة بحال األمة يف نكباتها ونكســــــــــــاتها، وهي مؤ
بصــــورة خاصــــة الكتب التي أشــــرنا إليها: "الوعي القومي"؛ "معنى النكبة"؛ "معنى النكبة 

"؛ يضاف إليها آخر مؤلفاته، "ما العمل" ( )، الذي يضمّنه نظرة متفائلة إىل ١٩٩٨جمدداً
  العادلة، ودعوة لألجيال املقبلة إىل تلبية نداء املستقبل.مستقبل األمة يف قضاياها 
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أمّا نظرة زريق إىل املســـــــــتقبل فتفســـــــــرها كتبه التي يمكن أن نصـــــــــنفها كتباً علمية 
أكــــاديميــــة. فليس صـــــــــــحيحــــاً أن زريق مل يهتم بــــالعمــــل األكــــاديمي، وبــــالنظر العلمي 

ة احلضــــــــــارة"، و"نحن املنهجي. ويمكننا أن نصــــــــــنف كتبه: "نحن والتاريخ"، و"يف معرك
واملســـــــــــتقبــل"، بــاعتبــارهــا كتبــاً منهجيــة تهــدف إىل إبراز فكره النظري واملنهجي على 

  السواء.
على غرار كتبه األُخرى، فإن كتاب "نحن والتاريخ" أحدث دوياً عند صـــــــــــدوره. وقد 
أهداه إىل مرشـــدَيه فيليب حتي وأســـد رســـتم، وهما أبعد من أن يشـــاطراه همومه القومية 

ية. فأســـــــــتاذا التاريخ البارزان يف اجلامعة األميركية كانا بين أبرز مَنْ دفعوه إىل العرب
تــأليف هــذا الكتــاب يف علم التــاريخ، أو صـــــــــــنــاعتــه. ويقول أنــه يتقــدم إىل القراء بعرض 
شامل لقواعد علم التاريخ أو فلسفة التاريخ. لكنه ال يغفل عن ذكر ما للتاريخ من أهمية 

ألمة العربية، فيقول: "ولنا نحن، أبناء البالد العربية، عالوة على هذا بالنسبة إىل أبناء ا
الواقع اإلنســـــاين الذي نشـــــارك فيه أو يجب أن نشـــــارك فيه، واقعنا العربي اخلاص. ويف 
هذا الواقع يطل علينا التاريخ من نوافذ متعددة، فنلقاه أينما التفتنا أو توجهنا. نلقاه 

ة القوميــة ا لتي تــدفعنــا إىل إقــامــة حيــاة جــديــدة والتي تــدعونــا يف يف خضـــــــــــم هــذه الهبــّ
الوقت ذاته إىل أن نستلهم املاضي ونستمد منه عناصر القوة والفخر واالعتزاز" (اجمللد 

  ).٤/٣٨٢األول، 
يدمج زريق بين علم التاريخ ومطالب التاريخ العربي، لكنه يلتزم قواعد املعاجلة 

أُعد ضــــــمن منهاج األبحاث والدراســــــات التي  العلمية بالنســــــبة إىل أغراض الكتاب الذي
تتعهدها هيئة الدراسات العربية يف اجلامعة األميركية. لهذا فإنه يشرح ماهية التاريخ 

  وصناعته، وعلى الرغم من أنه يقتصد يف ذكر مراجعه، فإنه يذكر بعضها القليل.
يف  )، وهو دراســـــــــة١٩٦٤وكتاب زريق املنهجي اآلخر هو "يف معركة احلضـــــــــارة" (

ماهية احلضـــارة وأحوالها. وكان ســـبق قبل ســـنة واحدة أن نشـــر: "هذا العصـــر املتفجر"، 
وهو الكتاب الذي يتناول فيه موضــــوعات التبادل احلضــــاري بين الشــــرق والغرب ودور 

  اجلامعة، واإلنعاش االجتماعي (أيام الرئيس شهاب يف لبنان) وموضوعات أُخرى.
مكن أن يعنون "ماهية احلضــارة" ألنه دراســة وكتاب "يف معركة احلضــارة"، كان ي

أكاديمية تتناول مظاهر احلضــــــــــارة وقوامها (باملعنى األنثروبولوجي للكلمة)، كما أنه 
يتناول موضـــوعات التغيير احلضـــاري وتفاعل احلضـــارات، ومفاهيم التحضـــر والتقدم. 

ن خلدون؛ ويمكننا أن نســـــــــــتدل يف هذا الكتاب على مصــــــــــــادر إلهامه: أرنولد توينبي؛ اب
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إدوارد تــايلور؛ أوزوالــدشـــــــــــبنغلر؛ أوغســــــــــــت كونــت؛ ألبرت شـــــــــــويتزر؛ ف. نورثوب؛ وعــامل 
  سوروكين. االجتماع األميركي بتريم

وينــدرج كتــاب "نحن واملســـــــــــتقبــل" يف إطــار مؤلفــاتــه األكــاديميــة، ويعتبر فيــه أن 
لذي ي ااالهتمام باملســــــــتقبل طاملا شــــــــغل الفكر اإلنســــــــاين. وعلى الرغم من التقدم التقن

يدعو إىل التفكير يف املســـــــــــتقبل، فإن االهتمام باملســـــــــــتقبل هو موضـــــــــــوع علم يخوض 
غمــــاره زريق يف هــــذا الكتــــاب الــــذي يمكن أن نعتبره ممثالً جملمــــل تفكيره التــــاريخي 

  والقومي والثقايف على السواء.
وإذا كـــان زريق يف هـــذا الكتـــاب يلتزم مصــــــــــــــادر إلهـــامـــه النظري ذاتهـــا (توينبي؛ 

؛ ســوروكين؛ إلخ)، فإنه حاول هنا أن يدمج املشــروع العربي يف التقدم يف رؤية شــبنغلر
إجمالية للتقدم اإلنســـــــاين يتميز بوالدة اجملتمع العلمي الذي نصـــــــل إليه عبر اإلصـــــــالح 

  والتربية.
يمكننــا أن نعتبر قســـــــــــطنطين زريق مفكراً قوميــاً، مــا دام جعــل الشـــــــــــعوب العربيــة 

العربي هاجســــاً له. لكن زريق مل يســــتخدم مصــــطلح الوطن والتاريخ العربي واملســــتقبل 
العربي، وفضـــــل أن يســـــتخدم عبارة البالد العربية، ألن الوطن العربي مل يتحقق بعد. إن 
نظرتــه القوميــة أقــل ادعــاء من املفكرين القوميين البــارزين، وقــد ضـــــــــــمّنهــا بكــل تــأكيــد 

و يرى أن األمة العربية، أو أبعاداً اجتماعية وحضــــــــــــارية (باملعنى األنثروبولوجي). فه
اجملتمع العربي بمعنى أدق، يف طور التحقق مــا دام مل ينجز مهمــات التنميــة والتقــدم. 
لكنه مل يمعن يف دراسة هذا اجملتمع العربي الذي بقي بالنسبة إليه مفهوماً إجمالياً مل 

أو يخض يف دراســـــــــــته دراســـــــــــة تفضـــــــــــي إىل تفكيكه على غرار ما يفعل عالِم االجتماع 
األنثروبولوجي. لقد كان زريق مؤرخاً أكثر منه عالِم اجتماع، وإذ اســـــــــــتفاد من تايلور 
وســـــــــــوروكين، فقــد كــان أقرب إىل توينبي وشـــــــــــبنغلر، أي إىل نظرة هيغليــة إىل التــاريخ 

  باعتباره جدلية بين التأخر والتقدم.
 تمعلقد كتب زريق فصـــــــــــالً قصـــــــــــيراً يف كتاب "هذا العصـــــــــــر املتفجر" بعنوان: "اجمل

)، بعــد ســـــــــــنتين من كتــاب جلــاك بيرك يحمــل ١٩٦٣العربي بين األمس واليوم" (ســـــــــــنــة
 - ١٩٦٠العنوان نفســــــــــــه. وقد جال عالِم االجتماع واملفكر الفرنســـــــــــي الشـــــــــــهير خالل 

يف العامل العربي، من املغرب إىل العراق مروراً بمصــر ولبنان وســورية، من أجل  ١٩٦١
لوقــــت الــــذي كــــان يقوم بــــإجراء بحثــــه، وخرج اســـــــــــتجالء وضـــــــــــع اجملتمع العربي يف ا

بانطباعات ومالحظات عميقة. ومن املدهش أن قســـــطنطين زريق، مثل ســـــائر املفكرين 
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واملنظرين القوميين، كان قليل االهتمام بالعامل العربي الواقعي. ومل يتجشم األرسوزي 
 املعرفة بأحوالأو عفلق أو زريق عناء زيارة البالد العربية، وكانوا على قدر ضــئيل من 

األقطار العربية. ومع ذلك فقد كانت لهم اجلرأة على الكالم عن اجملتمع العربي واألمة 
  العربية والتحدث باسمها وتاريخها ومستقبلها.

وبهذا املعنى فإن قســــــطنطين زريق أمين لتقاليد املدرســــــة القومية املشــــــرقية التي 
 -  ١٩١٨دولــة العربيــة األوىل (ترعرعــت يف البيئــة الــدمشـــــــــــقيــة التي شـــــــــــهــدت والدة الــ

). وبغض النظر عن املصـــــــــــادر النظرية لهذه املدرســـــــــــة (هيغل؛ فيخته؛ شـــــــــــبنغلر؛ ١٩٢٠
برغســــون..)، وبغض النظر عن النماذج التي حاولت أن تقلدها وتســــتنســــخها، فقد كانت 

  مدرسة فاعلة ومؤثرة.
حظ ه مل يويحتفظ قســـطنطين زريق يف هذه املدرســـة بموقع مميز، على الرغم من أن

بالصـــــــــيت الذي ناله أقرانه. فقد اكتفى بمنصـــــــــبه اجلامعي وجهد يف أكثر من مناســـــــــبة 
وكتاب يف حتديد مهمات األستاذ اجلامعي ودور اجلامعة (ولعله كان يفكر يف اجلامعة 
). ويف أعماله الفكرية بدا مفكراً نهضــــــــــوياً يدعو إىل التربية واالقتداء  األميركية نموذجاً

يثة. أمّا تأثره بعلم االجتماع فبقي هامشــــــــــياً ملحقاً إياه بصــــــــــنعة املؤرخ. بالعلوم احلد
ولو اقتدى حقيقةً بعلماء االجتماع النقلبت رؤيته القومية إىل رؤية مفارقة تنطلق من 

 .الواقع التجريبي، وال تتمسك بالنظرة الهيغلية إىل التاريخ بنسختها التوينبية
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