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  كلّنا أبناء قسطنطين زريق

  هشام نشابة    
وتقـديراً، وتنكس رايـات العلم، ويبكي الفكر العربي،  اليوم تنحني الهـامـات عرفـانـاً

وتُمنى العروبة بخســـــــارة فادحة... لقد تويف قســـــــطنطين زريق عن واحد وتســـــــعين عامًا 
كـــان خاللهـــا علمـــاً يخفق عـــاليـــاً يف ســـــــــــمـــاء الفكر والتربيـــة والتـــاريخ واإلدارة والعمـــل 

  ون.األكاديمي والدبلوماسي... وأمثاله يتقدمون بالسن وال يشيخ
تتلمذ على يديه عشــــــــــرات األلوف، بل أجيال متوالية من شــــــــــباب العرب... احملظوظ 
منهم جلس بين يديه يأخذ عنه مباشـــرة العلم واألدب واخللق الســـامي، واألقل حظاً أخذ 
عنه من خالل كتبه ومقاالته ومقابالته... فالكل يف جماالت الفكر العربي احلديث من 

اقشــه، يحاوره، يختلف معه، يرد على مقوالته، أو يتوســع يف تالمذة زريق، متأثر به، ين
شـــرح رأيه... ويبقى هو القدوة يف إيمانه بعروبته، يتلقى مع هذه األمة العربية املآســـي 

يعي هذه املآســـــــــــي والصـــــــــــدمات واحملن  -		النكبة تلو النكبة -	والصـــــــــــدمات والنكبات
دعو حملــــاســـــــــــبــــة الــــذات، والنكبــــات، فيكتــــب عن "معنى النكبــــة" ليســـــــــــتخلص العبر، ويــــ

والتخطيط للمســـتقبل. ذلك أنه مؤمن بأن العرب أمة قادرة، وأنها ســـتنهض "بعد النكبة" 
وأن ما أصــــــــــــابها من حمن هو نتيجة أخطاء يمكن اســـــــــــتدراكها إن هي توســـــــــــلت العلم 

  الصحيح يف الفكر والتخطيط والعمل وتميزت باألخالق والفضيلة.
تياره حتقيق "كتاب تهذيب األخالق" البن األخالق والفضــــــــــيلة، إذ ليس صــــــــــدفة اخ

) ليكون من أول ما اســـــــــــتأثر بجهده العلمي، فكتاب "تهذيب األخالق" 1966مســـــــــــكويه (
" وكتاب "ما العمل" وكتاب "نحن 1948وكتاب "معنى النكبة" ( ) و"معنى النكبة جمدداً

اً... ) كلهــا يف املنظور األعمق لنتــاجــه الفكري تتمم بعضـــــــــــهــا بعضـــــــــــــ1967والتــاريخ" (
  أحجار كريمة يف عقد واحد وثيق احللقات.

ه، مل يتوقف قســـــــــــطنطين زريق عن اإلنتــاج الفكري حتى أواخر أيــامــه: يكتــب،  يوجــّ
ها، يحلليســــتقبل الناس، يزورهم، يتابع شــــؤون العامل، وشــــؤون العامل العربي بخاصــــة، 

ولكن يحـــدد املشـــــــــــكلـــة، يعـــاجلهـــا وينشـــــــــــر أفكـــاره بين النـــاس كـــافـــة بـــالعربيـــة غـــالبـــاً 
. وكأنما كان يقول لنا دائماً اصبروا وصابروا، ال تفقدوا األمل. ففي  باإلنكليزية أحياناً
آخر املطاف ما ضــــــــــــاع حق وراءه مطالب يســـــــــــعى إليه بعلم وإيمان. ونحن العرب أمة 
قادرة، واعية، حمبة للخير لنفسها وللناس كافة. وهي صاحبة حق بل حقوق وال بد أن 

                                                            
   ،(بيروت) "14/8/2000"النهار.  
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  طل.ينتصر احلق على البا
حتت وطأة على هذا النهج يف الفكر والعمل واألمل حتى ناء جســــمه وبقي أســــتاذنا 

فكره وباتت صــــــــحته تخذله... فال يقوى جســــــــمه على تنفيذ ما يتطلبه منه عقله املتوقد 
وعياً وإيماناً... ولطاملا قال "إن جســـــمي مل يعد يلبي ما يجول يف فكري..." إىل أن انهار 

يشـــــــــــع من كتبـه ومقـاالتـه... وبقيـت الـذكريـات يف أذهـان زمالئه اجلســـــــــــم... وبقي الفكر 
  وأصدقائه، وعند طالبه الكثر يف مشارق األرض ومغاربها.

بهــدوء العــامل وإيمــان ال تزعزعــه النوائــب بقي يحمــل لواء القوميــة العربيــة ويــدعو 
ستأثر ذي الوحدة أبنائها. مل يترك جماالً للعمل يف هذا السبيل إالّ سلكه، ولكن السبيل ال

باهتمامه األوفر كان التربية والتعليم والبحث العلمي. ذلك أن زريق قد آمن باملســتقبل 
فرأى يف اجلامعات يف بيروت ودمشـــــــــــق، وكل جامعة عربية، مســـــــــــتودع الطاقات التي 

  ستبني املستقبل العربي.
ثم اتســـــــــــع نطــاق اهتمــامــه إىل العمــل اجلــامعي يف العــامل فرأس احتــاد اجلــامعــات 

  ).1954 -	1950املي وعمل يف اجمللس التنفيذي لألونيسكو ممثالً لسورية (الع
رت اجلــامعــات عن حتقيق أهــدافــه العلميــة والقوميــة ومعــاجلــة كبرى  وعنــدمــا قصـــــــــــّ

مع نخبة من زمالئه مؤســـــســـــة  1963أســـــس ســـــنة  -		قضـــــايا العرب يف العصـــــر احلديث
املؤســـــــــســـــــــات البحثية يف العامل الدراســـــــــات الفلســـــــــطينية يف بيروت التي ال تزال كبرى 

  املعنية حصراً بالقضية الفلسطينية.
رت مؤســـــســـــات البحث واجلامعات عن معاجلة قضـــــية الوحدة العربية  وعندما قصـــــّ

معاجلة رصـــــــينة هادئة واعية عمل مع "مركز دراســـــــات الوحدة العربية" يف بيروت منذ 
  تأسيسه يف بداية السبعينات، مرشداً، وموجهاً، ومستشاراً حتى آخر أيام حياته.

عمله اإلداري يف ميدان إن قســطنطين زريق رجل مؤســســات من الطراز األول وكان 
التربية كرئيس جلامعة دمشـــــــــق ورئيس للجامعة األميركية يف بيروت ورئيس وعضـــــــــو 

الدراســــــات الفلســــــطينية" يف جمالس إدارية عديدة منها رئاســــــة جملس أمناء "مؤســــــســــــة 
).. دليل إيمانه بأن عمل األفراد مهما كان جليالً، ال يثمر على املدى 1984 -		1963(

  ذا تبلور يف مؤسسات جتسده وتتابعه وتطوره.البعيد إالّ إ
آمن زريق أن الشـــــــرطين األســـــــاســـــــيين لنجاح العرب يف صـــــــراعهم مع الصـــــــهيونية 

  وإسرائيل هما:
أوالً: املعرفــة: معرفــة الــذات ومعرفــة العــدو، وثــانيــاً العمــل بحكمــة وحســـــــــــن تخطيط 

العدو، أي وبمقتضـــــــــى هذه املعرفة. وظل حتى آخر أيامه يطالب ويلح بضـــــــــرورة معرفة 
بدراســة إســرائيل بعمق وروية، ألن مكامن الضــعف يف اجملتمع اإلســرائيلي كثيرة ولكن 
العرب ال يعرفونها معرفة جيدة وال يحســــــــنون االســــــــتفادة من الفرص واإلمكانات التي 
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تتاح لهم. وهم ال يزالون يحجمون عن التضـــحية بمصـــاحلهم اآلنية يف ســـبيل املصـــالح 
  العليا.

ثوري الفكر ولكنــه ال يؤمن بــالعنف لتحقيق أهــداف الثورة يف  وقســـــــــــطنطين زريق
الفكر والعمـــل العربيين. ويف تقـــديري أنـــه لوال مـــا قـــامـــت بـــه إســـــــــــرائيـــل من جمـــازر يف 
فلسطين وما مارسته وال تزال من عنف وظلم واستباحة سافرة حلقوق العرب، وغطرسة 

دي وحركة الالعنف يف يف التعامل معهم، لكان قســـــــطنطين زريق من كبار أنصـــــــار غان
  العامل.

لقد أخذ قســــــطنطين زريق عن ســــــاطع احلصــــــري والرعيل األول من مفكري القومية 
العربية قضـــــية النهضـــــة العربية فأســـــهم يف خدمة هذه القضـــــية طوال حياته. ثم كانت 

ويف الوقت الذي عمَّ القنوط أو الهيجان الثوري، كان هو كارثة فلســـــــــــطين وتداعياتها. 
وتفكير يف األســــــباب التي أدت إىل هذه النكبة، رافضــــــاً أن يســــــميها هزيمة،  داعية تمعن

ا النكبـــة فقـــد تكون حـــافزاً  فـــالهزيمـــة تتضـــــــــــمن معنى القبول بهـــا أو االســـــــــــتســـــــــــالم، أمـــّ
  الستنهاض الهمم وشحذ الوعي. وزريق مؤمن برسالة أمته وقدرتها على النهوض.

ضة وكان رائدهم يف اإلعداد ولقد سلم قسطنطين زريق الشباب العربي قضية النه
لها بوســائل أفضــل من تلك التي اعتمدها جيله واجليل الذي ســبقه، مبيناً هذه الوســائل، 
حملالً لها، وداعياً لتضـــــــافر اجلهود للتأثير على أصـــــــحاب القرار يف البالد العربية ويف 
العامل لتفادي أخطار املاضـــــــــــي وحتديد مســــــــــــارات تصـــــــــــون حقوق هذه األمة العربية 

تســـــــــتفيد من إمكاناتها الهائلة لتحقيق اخلير لنفســـــــــها ولإلنســـــــــانية. ومن منطلق ثقته و
بالشـــباب ظل يســـهم حتى آخر ســـنة من حياته يف أعمال "مؤســـســـة عبد احلميد شـــومان" 

  لرعاية املؤلفين الشباب املبدعين.
ولعل أعظم خصــائص فكره شــأناً وأبعدها أثراً، هو اجلانب النقدي. فالدكتور زريق 

أحــد أبرز رواد التفكير النقــدي البنــاء بين الكتــّاب العرب. ونهجــه يف النقــد يتجــه أوالً هو 
  نحو نقد الذات.

األصــــــــــيلة ويف ولقد أحب زريق املاضــــــــــي العربي فعكف على دراســــــــــته يف مراجعه 
كتابات املســـتشـــرقين، وتغنى زريق بهذا املاضـــي اجمليد. غير أنه، خاصـــة يف الســـنوات 

) 1959ب عليه انشـــغاله باملســـتقبل. فبعد كتابه "نحن والتاريخ" (األخيرة من عمره، غل
) وكأنما كانت دعوته امللحة هي لتخطي املاضــــــــي من 1977كتب "نحن واملســــــــتقبل" (

دون أن يؤدي ذلك إىل نســــــــــيانه واالتعاظ به. ففي تخطي املاضــــــــــي تخط للذات العربية 
ســنًا مة العربية بل يتعداه حلولوج عامل املســتقبل لبناء مســتقبل عربي يليق بماضــي األ

.   وفضالً
كلّنا أبناء قســـــــــطنطين زريق يف بيروت ودمشـــــــــق ويف الوطن العربي وديار الغربة، 
تتلمــذنــا على يــديــه يف الفكر والعمــل القومي والتربوي واإلداري والــدبلومــاســـــــــــي، ويف 
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  التاريخ ويف فلسفته ويف دراسة املستقبل واإلعداد له.
نا يبكي اليوم أســـــــــــتاذاً وموجهاً وصــــــــــــديقاً، وقبل ذلك وبعده، إنســــــــــــاناً عاملًا  وكلّ

  وخلوقاً.
يبقى أن نكون أبناء جنباء لهذا العامل اجلليل فنتابع املســـــــــــيرة من بعده جمددين، 
مثابرين ناقدين نقداً بناء، يحدونا األمل ويوجهنا الفكر الهادئ الرصــين... إنْ عاهدناه 

 بنفس مطمئنة. على ذلك رحل عنا قرير العين وعاد إىل ربه



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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