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  *الشريف ماهر
  يف ومعناها النكبة

  **النقدي العقل مرآة
  

 اخلامس وهزيمة ،1948 سنة يف فلسطين نكبة تناولت التي النقدية املقاربات بعض املقالة هذه يف الكاتب يرصد
 وياسين العظم جالل وصادق زريق قسطنطين كتابات على أساسية، بصورة ويركز، ،1967 يونيو/حزيران من

 العربي، احلضاري للتأخر تفسيراً  يجد أن التايل ويحاول. فلسطين من قمحاوي ووليد سورية، من احلافظ
  ".لالستعمار القابلية" عن نبي بن مالك مقولة ويستكشف

 هذا ويف النكبة؟ آثار نتجاوز كيف: التايل احملوري السؤال عن اإلجابة غايتهما االستكشاف وذلك الرصد وهذا
  .تقدمي قومي كيان وقيام احلضاري التجدد ضرورة على يشدد الذي زريق قسطنطين لرأي يعرض امليدان

   
 عربياً، سياسياً أدباً ،1967 يونيو/حزيران يف النكسة باسم جتددت والتي ،1948 مايو/أيار يف النكبة ولّدت
  .بتجاوزها الكفيلة السبل وتلمس أسبابها ومعرفة معناها وعي متنوعة، فكرية منطلقات من منتجوه، حاول

 يف ورأت حداثية، أو حضارية منطلقات من انطلقت قليلة، نقدية مقاربات برزت السياسي، األدب هذا إطار ويف
 أو تقليدية، عربية جمتمعات بين طويلة ملواجهة عقالنية وحصيلة العربي، للتأخر ومتوقعة منطقية نتيجة النكبة

  .األوروبي االستعمار بدعم حظي حديث يهودي جمتمع وبين مفوّتة،
 سنة منذ فيها، شرع والتي النقدية، املقاربات هذه ميزت التي الرئيسية املالمح عند أتوقف أن يلي فيما وسأحاول
  .احلافظ وياسين العظم جالل صادق بعدهما ومن قمحاوي ووليد زريق قسطنطين مثل مفكرون ،1948

  
  أهمية تأكيد

  الشامل الذاتي النقد ممارسة
 يف يقتصر، ال الذي الشامل، الذاتي النقد ممارسة أهمية تأكيد هو النقدية املقاربات هذه ميّز الذي األول امللمح
  .وقيمه وبناه اجملتمع نقد كذلك يطاول بل والسلطة، السياسة نقد على النكبة، تفسير

 النقد منهج إىل جلأ من أول ،1948 أغسطس/آب يف أصدره الذي ،"النكبة معنى: "كتابه يف زريق، قسطنطين كان
: كتابه يف قمحاوي، وليد املنهج هذا تبنّى كما. كافة الالحقة كتبه يف الزمه منهج وهو النكبة، مقاربة يف الذاتي

 ،1967 يونيو/حزيران هزيمة بعد ذلك، يف وتبعه ،1956 سنة يف الصادر ،"العربي الوطن يف والبناء النكبة"
 أهمية على شدد من أكثر أن غير. 1969 سنة يف الصادر ،"الهزيمة بعد الذاتي النقد: "كتابه يف العظم جالل صادق
 يف الصادر ،"املهزومة واإليديولوجية الهزيمة: "كتابه يف احلافظ، ياسين ريب، بال هو، الذاتي النقد بمنهج التقيّد

 أن معتبراً  ،"النقدي الوعي" إىل واالنتقال" االمتثايل الوعي" بهجر العربي املثقف فيه طالب والذي ،1979 سنة
 ترش أن ترفض. ومستوياته حيزاته جميع يف العربي، الواقع عورات تغطية ترفض" التي تلك هي احلقة الثورية

 باليانا حجم من التهوين ترفض بأسمائها، األشياء تسمي. سكّراً العربي املوت وعلى عطراً، العربي العفن على
 التي كلها واإلخفاقات الهزائم بعد مطلوباً، بات أنه يضيف كما)  1."(مشكالتنا وتسطيح تبسيط ترفض العربية،

 ال( العربي اجملتمع تخترق صارمة ذاتي نقد عملية تطلق وأن الذاتي، التبخير عمليات تنتهي أن" بالعرب، حلقت
  )2."(تشفٍّ بال وبالطبع مراعاة، بال خوف، بال وعمقاً، وعرضاً طوالً ) فقط السياسي السطح

  
  الزمان وحدة إدراك

  التاريخ عقالنية واستيعاب
 حلظاته، أو وحداته ترابط أي الزمان، وحدة إدراك يف فتمثّل النقدية املقاربات هذه ميز الذي الثاين امللمح أمّا

  .تاريخنا يف تتكرر النكبات جعلت التي التاريخ، عقالنية واستيعاب وتراكمياً، سببياً ترابطاً
 مفتاح خير" – قمحاوي وليد نظر يف – هي العربي، الوطن من جزءاً 1948 سنة يف أصابت التي فلسطين، فنكبة

 فلسطين معركة أن رأى ملن وخالفاً)  3."(السنين مئات امتداد على أجزائه جميع يف أصابته التي النكبة لدراسة
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 شهور، يف تسقط مل كما أيام، يف تسقط مل" فلسطين أن احلافظ ياسين أكد ،1948 سنة ربيع يف أيام خالل حسمت
 ،"إسرائيل دولة إعالن وحتى بلفور وعد صدور منذ حجر، بعد وحجراً كسرة بعد كسرة يوم كل تسقط كانت إنها بل

 بعد أي ،"1939 العام يف الييشوف جانب إىل احمللي القوى ميزان مال عندما مؤكداً أصبح" الدولة هذه قيام وأن
 تبدو، فلسطين كارثة جعل الذي هو الزمان وحدة إدراك عدم أن إىل مشيراً الفلسطينية، 1939 – 1936 ثورة هزيمة

 لقعودنا متوقعة نتيجة ال القدر، فرضه أو الغيب به جاء ما شيئاً  صدفة، العقالنياً، حدثاً" العربية، التاريخ كتب يف
 جماعة بين أي وجمتمع، جماعة بين تقريباً قرن نصف استمرت ملواجهة عقالنية وحصيلة الطويل التاريخي

  )4."(بورجوازي وجمتمع بورجوازية قبل ما جماعة بين: أكثر حمددة وبعبارة حديث، وجمتمع مفوّتة
 مسار عارضًا ،1991و 1967و 1948 السنوات يف حدثت التي النكبات سلسلة بين ربط فقد زريق، قسطنطين أمّا

 اخلليج حرب على تعليقاً ،1991 يناير/الثاين كانون يف نشره مقال، يف فكتب النكبة، بموضوع اهتمامه تطور
 وتهجير إسرائيل وقيام 1948 حرب بعد األوىل األيام يف: "يلي ما الكويت، بغزو اقيالعر النظام قيام أعقبت التي

 مقلقة خواطر من نفسي يف يجول كان عما نفثتُ وجيوشها، العربية الدول من بدا الذي والعجز الفلسطينيين العرب
 أن فيه وحاولت. حينذاك الهزيمة لتلك التسمية هذه طرح ما أول كان الكتيب هذا ولعل .النكبة معنى دَعَوته بكتيب

 من اخلالص سبل أتلمس وأن الذاتي، والنقد الداخلي االمتحان ضوء يف الواقعة لتلك والقريبة البعيدة األسباب أحلل
 العرب حكام بعض تصويرها أراد كما) النكسة( ال – التالية 1967 نكبة وقعت ثم... نعانيه كنا الذي الضعف

 الكتيب مثال على فيه جريت جمدداً، النكبة معنى دَعَوته آخر كتيب إعداد إىل مدفوعاً نفسي فوجدت – ومفكريهم
 يف لتثير املشتعلة احلرب هذه اآلن جاءت وقد. العبر واستخالص النتائج وتقويم األسباب حتليل حماولة يف األول
  ."مثلثاً النكبة معنى يدعى لهما مشابه بتحليل السابقين اجلهدين متابعة يجب كان إذا عما التساؤل نفسي
 أُخرى نكبات لتسجيل عدة مناسبات وجد األخيرة العقود يف مسيرتنا رصد إذا املرء أن والواقع: "قائالً زريق وتابع

 نواحي من غيرها إىل تمتد بل وخسائرها وهزائمها احلروب يف حمصورة ليست النوائب هذه إن إذ. وحتليلها
 السادات مصر خروج األخيرة السنوات يف وأبرزها( اخلارجية العالقات ويف احلكم، شؤون يف نكبات فثمة. احلياة

 االقتصادية السياسات ويف ،)الفلسطينيين حقوق ضمان دون من إلسرائيل ومصاحلتها العربي اإلجماع عن
 أن من بدالً أعباءنا تثقل التي والتعليمية االجتماعية) اخلطط( ويف للنهضة واملعيقة للموارد املهدرة اخلاطئة
  )5."(والعامة اخلاصة حياتنا وجوه من كثير يف الفساد استشراء ويف تخففها،

 أن النقدية املقاربات هذه أصحاب أكد العرب، تاريخ يف كلها النكبات هذه حدوث يستغرب قد من على ورداً
)  6."(معينة زمنية فترة يف وطبيعياً معقوالً لإلنسان يبدو قد بما دوماً تتقيد ال" التاريخ تسيّر التي العقالنية

 كما فيه، تتجلى القوى، نسبة هو حاسم عامل – احلافظ الحظ كما – يحكمها العامل يف واملنافسات فالصراعات
 والتوغل اإلسالمي، الغزو أمام السهل والبيزنطي الفارسي السقوط منذ" واحلديثة القديمة التاريخ أمثلة تبيّن

 أمام السهل العربي السقوط بعده ومن أوروبا، قلب إىل العثماين التوغل ثم بواتييه، إىل وصوالً  الغرب يف اإلسالمي
 الغزو وأمام احلديث األوروبي االستعماري التوسع أمام احلديث، العصر يف وأخيراً، الصليبي، املغويل، الغزو

 يفرضه الذي واجلزاء التاريخ عقالنية" ساطع، نحو على تتجلى، ،"األخير سياق يف تم الذي الصهيوين االستيطاين
 الهيمنة أو اخلارجي الغزو يستقدم الذي هو ما ألمة الداخلي البنيان تفسخ أم ضعف: يعطيه الذي واالستحقاق

 نتيجة بل الداخلي، البنيان يصيب الذي التأخر أو الضعف أو للتفسخ سبباً ليس اخلارج أمام والسقوط. اخلارجية
  )7."(نتائجه من

  
  الذي هو الداخل تأخر

  اخلارج غزو يستقدم
 فخالفاً. النقدية املقاربات لهذه الثالث امللمح هو اخلارج غزو يستقدم الذي هو الداخل تأخر أن االعتقاد إن

 عليه يعلقون مشجباً اخلارج من وجعلوا اخلارجية، العوامل دور تقدير يف بالغوا الذين العرب املفكرين من لكثيرين
 العرب عن الهزيمة يف املسؤولية إزاحة املقاربات هذه أصحاب رفض كلها، ضعفهم ونقاط العرب نواقص

 له متوقعاً كان كما تماماً تصرف هو إن" يالم ال االستعمار أن معتبرين االستعمار، على وتفصيالً  جملة وإسقاطها
  )8."(يتصرف أن
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 وقت منذ الفكري، جهده ركز نواجهه، الذي العدو وقوة اخلارجية العوامل دور يتجاهل مل الذي زريق، فقسطنطين
  .أصاباهم اللذين والتعثر التخبط يف الذاتية العرب مسؤولية استكشاف على مبكر،
 عن املاضي العربية أمتنا تاريخ أدرس وأنا تساءلت ما كثيراً: "كتب ،1957 سنة يف الصادر" غد؟ أي: "كتابه ففي

 من أصابها وما حروب من انتابها ما إىل ذلك أعزو مضى فيما وكنت. حضارتها وتدهور سلطتها انحالل أسباب
 عن الناجت الداخلي الضعف كان إنما كله ذلك يف واألهم األول السبب أن أعتقد اآلن غدوت أشك، ال أين، غير. غزوات
 نفسه على العربي العقل أقفل فلقد: "وأضاف." العربية الشخصية أي واإلبداع، التنظيم علل من الرئيسية العلة ضعف

 العربية الروح والتهت يتأخر، يتقدم ال ما كل أن كما ينحل، ينمو ال ما وكل النمو، عن فانقطع والنوافذ، األبواب
 عاتقها، على امللقاة للمسؤولية تقديرها وانحط جهدها، وقل خلقها، فضعف املادية، واللذائذ الشخصية باألهداف

  )9."(فاعلة كانت أن بعد منفعلة وأصبحت هي، ما تعد ومل كيانها، فقدت أن بدع فال
 مهيِّئة وعوامل لتقبلها استعداد هناك يكن مل لو لتستمر أو لتقع كانت ما" النكبة أن أكد فقد قمحاوي، وليد أمّا

 يف النكبة علة نشخّص أن" واألفضل األنسب من أنه معتبراً  ،"أهله يف باألحرى أو الوطن، هذا يف وبقائها لوجودها
  )10."(والتمنيات بالتوسالت فنقنع غيرنا قوة يف نراها أن من قوة، تبديله على فنعمل ضعفنا،

 القابلية" مفهوم نبي بن مالك اجلزائري اإلصالحي املفكر من استعار عندما نفسه املنحى احلافظ ياسين ونحا
 دول مارستها لهيمنة خضعت] و[ واحتالالً، اضطهاداً شك، وال عانت،" العربية األمة بأن أقر أن فبعد". لالستعمار

 ذلك يف بما األمم، بين العالقات يوماً، كانت، هل: "تساءل ،"زاحف استيطاين باستعمار ابتليت كما استعمارية،
 جتربتها يف احلديث العصر يف العربية األمة عرفته الذي النحو هذا غير على بينها، فيما األوروبية األمم عالقات

 ومفوّتة، متآكلة العربي اجملتمع بنى تكن مل لو االستعمار، أمام السهل التساقط هذا ملاذا ثم االستعمار؟ مع
 بذلك له يسمح ما بقدر إالّ العرب شيطان ليس" اخلارجي أن إىل يخلص أن قبل وذلك" لالستعمار؟ قابلة وبالتايل،

 بقدر يفعل اخلارجي أن" بحقيقة العرب يقر عندما أنه مقدراً ،"الشيطان ذلك هو العربي الفوات: الداخلي وفوات تآكل
 وحتديث تثوير سيكون بل. اخلارجي على والنازل الطالع على للصراخ بحاجة نعود ال الداخلي، وتآكل فوات

  )11."(باخلارجي الفعل وسيلة القوى، نسب تعديل وبالنتيجة جديدة، بنى وإقامة الداخلي
  

  النكبة جذور عن البحث
  العربي احلضاري التأخر يف
 أشار إذ النقدية، املقاربات لهذه الرابع امللمح هو العربي احلضاري التأخر يف النكبة جذور عن البحث كان إذاً،

 على قوم تفوق مرده ليس" نصر من الصهيونيون أحرزه ما أن إىل ،"النكبة معنى: "كتابه يف 1948 سنة منذ زريق،
 يف نزال ال نحن بينما احلديثة، الغربية احلياة يف متأصلة الصهيونية جذور أن سببه. نظام على نظام تميّز بل قوم،

 نحلم نزال ال أننا حين يف وللمستقبل، احلاضر يف يعيشون أنهم سببه. لها متنكرين احلياة هذه عن بعيدين األغلب
  )12."(الغابر بمجده أنفسنا ونخدّر املاضي أحالم

 تيقنه عن حميد ال الذي الفارق أن قدّر إذ هذه، فكرته أوضح ،"جمدداً  النكبة معنى: "كتابه يف ،1967 سنة ويف
 إىل ينتميان جنابهه الذي اإلسرائيلي واجملتمع العربي جمتمعنا" بأن ذلك حضاري، فارق هو به واإلقرار

 السبب" – استخلص كما – هو وهذا." احلضارة مراحل من متفاوتتين مرحلتين إىل أو خمتلفتين، حضارتين
 – يتجسد اجملتمعين بين احلضاري الفارق وهذا." عددهم قلة على ولقوّتهم أعدادنا، كثرة على لضعفنا األساسي

  )13."(احلضارة هذه به تتميّز الذي والعقالنية العلم جمال يف أي احلديثة، باحلضارة األخذ يف" – تابع كما
 ومع. جمتمعاً كان بل طبقة، يكن مل ،1967 يونيو/حزيران يف املهزوم، أن احلافظ ياسين أكد نفسه، االجتاه ويف
 أن قدّر إنه إالّ ،"بعامة العربية واإلنتلجنسيا العربية السياسية الطبقة" إىل الهزيمة عن املباشرة املسؤولية حمّل أنه

 واحد وكل مهزوم، منا واحد كل" بل ،"ومهزوم مسؤول أيضاً  هو اجملتمع، هذا عمارة وبالتحديد العربي، اجملتمع"
  )14."(مسؤول منا
 ما بقدر واألساطيل، اجليوش بها قامت عسكرية، غزوة تكن مل" الصهيونية الغزوة أن اعتبر فقد قمحاوي، وليد أمّا

 تأخر واستغلوا والتنظيم، والسياسة واالقتصاد العلم أسلحة اإلسرائيليون فيها استعمل حضارية، غزوة كانت
 البناء على فلسطين، غزوتهم خالل ركزوا، الصهيونيين أن وقدّر)  15."(وجتزُّؤَه جميعاً  فيها العربي الوطن

 بها، قاموا التي الواسعة البناء عمليات وبفضل. البناء هذا إالّ شيء كل تصوره، يف العرب، فعل بينما احلضاري
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 الوقت يف ،"قائمة دولة" اليهودي اجملتمع يجعلوا أن يف – يقول كما – 1948 مايو/أيار 14 يف الصهيونيون جنح
  )16."(طويلة سنين االنتحار طريق يف سار أن بعد األخيرة، أنفاسه لفظ قد" الفلسطيني اجملتمع كان الذي

  
  هذا يتجلى أين

  العربي؟ احلضاري التأخر
 التأخر أن واعتبار التاريخ، عقالنية واستيعاب الزمان وحدة وإدراك الشامل، الذاتي النقد منهج إىل اللجوء إن

 املالمح إذاً، هي، العربي، احلضاري التأخر يف النكبة جذور عن والبحث اخلارج، غزو يستقدم الذي هو العربي
  .عندها توقفتُ التي النقدية للمقاربات املشتركة، والقواسم الرئيسية، األربعة

  .آخر إىل مفكر من عنه اإلجابات فتباينت العربي؟ احلضاري التأخر هذا يتجلى أين: السؤال أمّا
 اخلطأ القيم يف جتلى العربي احلضاري التأخر أن ورأى القيم، نظام على األساس، يف ركّز، قمحاوي فوليد

 التمسك" يف متمثلة ،"التأخر قابلية" بينهم أشاعت والتي جيل، بعد جيالً  العرب ورثها التي فيها املغلوط واملفاهيم
 أقاليم إىل العربي الوطن انقسام يف تنحصر ال" التي" التجزئة قابلية"و ،"الرجعية بأذيال والتعلق بالتقاليد
 عن تعبّر التي ،"االستخذاء قابلية"و ،"وعشائر طوائف إىل الواحد البلد انقسام تشمل حتى تمتد هي] بل[ ودويالت

 نهضة من ما" أن يف تمظهرت التي ،"االستغفال قابلية"و ،"باالستغالل السماح] و[ لالستبداد الرضوخ" بـ نفسها
 بها فينحرفوا واإلخالص، الكفاءة تنقصهم أشخاص زمامها يتسلم أن مصيرها وكان إالّ حين بعد حيناً حاولناها

" بنفسه الثقة" صاحبها تُفقد" اجلبرية من ظلمات" ظل يف – أضاف كما – كله وهذا." نبغيه كنا الذي السبيل عن
 ،"احملفوظ اللوح يف مقررة حمددة أمور غيره ومستقبل مستقبله بأن معتقداً " وجتعله ،"باملسؤولية الشعور" وتسلبه
  )17."(غيره ويصيب يصيبه ما لكل يستسلم" بحيث

 الوجه وهذا. النضايل والضعف العلمي التخلف: هما العربي للضعف وجهين على تركيزه فكان زريق قسطنطين أمّا
 يف الواحدة العربية اإلرادة انعدام ويف النفس، يف وتغلغلها الغاية وضوح عدم يف – كتب كما – يتجسد الثاين

 حرية" الفكرية، احلرية غياب نتيجة الشعب، صفوف يف الواحدة اإلرادة هذه حتقق وعدم العليا، احلكم مستويات
 ،"وبالعمل باملسؤولية املشاركة حرية مناصبهم، وعلت سلطتهم عظمت مهما اآلخرين أحكام ومناقشة الرأي إبداء
  )18."(وإخالصهم ووطنيتهم بحكمتهم"و بقادتهم الشعوب ثقة يضعف غياب وهو

 الوعي" يف يتجلى احلضاري التأخر أن رأى إذ األيديولوجي، اجلانب على ركّز فقد احلافظ، ياسين إىل وبالنسبة
 أمام عاجزة وقفت التي" العربية التحررية للحركة التاريخية القيادات النكبة، قبل حملته، الذي ،"التقليدوي

 حملته الذي" اجلديد التقليدوي الوعي" يف يتجلى كما ،"اإلمبريايل للنفوذ جديدة أشكال تغلغل وأمام الصهيونية
 حتديث عن رأيه، يف عجزت، والتي العسكرية، املؤسسة داخل من النكبة، بعد انبثقت، التي اجلديدة القيادات

 السبب كان ،"اجلديد التقليدوي الوعي" هذا سيادة أن احلافظ واعتبر)  19.(وعقلنتها السائدة العربية األيديولوجيا
 يف بوضوح، تبيّن ما وهو احلديثة، الصناعية احلضارة ومقومات العربي اجملتمع بين حي تفاعل قيام غياب يف

 عن مقطوعة تكون أن يمكن ال" أنها – أكد كما – عنهم غاب إذ احلديثة، التكنولوجيا مع العرب تعامل يف ظنه،
 يف ترساً  الفرد من جنعل أن البتة نستطيع فلن" األرضية هذه نستوعب مل وإذا." واحلضارية الثقافية أرضيتها
  )20."(عاجزاً متفرداً فرداً سيبقى بل جماعة،

  
  النكبة؟ آثار نتجاوز كيف

 الكفيلة السبل لتحديد النقدية املقاربات هذه أصحاب سعى احلضاري، التأخر مظاهر تشخيصهم قاعدة على
 تصورات عند بالتوقف يلي فيما وسأكتفي. التقدم طريق على والسير النكبة آثار جتاوز يف العرب جناح بضمان

 ،"القومي الوعي: "األول كتابه منذ احلقل، هذا يف إنتاجاً األغزر كان أنه اعتبار على السبل، لهذه زريق قسطنطين
 سنة يف صدر الذي" الطالعة العربية األجيال إىل حديث العمل؟ ما: "األخير كتابه حتى ،1939 سنة يف أصدره الذي

  .رحيله من سنتين قبل أي ،1998
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  للنكبة علم إنشاء
 النقدية املقاربات أصحاب أن وهي مهمة، مسألة إىل اإلشارة أود زريق قسطنطين مواقف أعرض أن قبل لكنني

 تأخرهم العرب يتجاوز أن إىل الصهيونية ضد أو االحتالل ضد املباشر النضال تأجيل إىل يدعوا مل املذكورة
 التي االستعمارية والقوى الصهيونية ضد والنضال التأخر ضد النضال بين عضوياً ترابطاً رأوا بل احلضاري،

 وبطبيعة بها علمية معرفة تملك يتطلب الصهيونية ضد النضال أن على نفسه، الوقت يف أحلوا، أنهم بيد. تدعمها
  .للنكبة علم إنشاء إىل دعوتهم كانت هنا ومن مشاريعها،
 األعظم اخلطر باعتباره الصهيوين، باخلطر اإلحساس تقوية ضرورة ،1953 سنة منذ أكد، الذي زريق، فقسطنطين

 ومشاريعها بالصهيونية جهلنا أن الحظ به، العلم بقدر مرتبط اخلطر بهذا إحساسنا أن معتبراً العربي، الكيان على
 الضعف ووجوه القوة وجوه القدر حق ويقدّرون عنا، وكبيرة صغيرة كل" الصهيونيون يعرف فبينما". فاضح شائن"

  )21."(للمستقبل وأغراضهم احلاضر لواقعهم اجلهل كل جاهلين تروننا فينا،
 جملة يف نشره مقال يف فأشار، للنكبة، علم إنشاء إىل صراحة ودعا هذه أفكاره زريق طوّر ،1965 سنة ويف

 األدب هذا كان إذا عما ونتساءل ،)النكبة أدب( عن ونقرأ نسمع ما كثيراً " أنه إىل السنة، تلك يف الدمشقية" املعرفة"
 الفاجعة هذه آثار تمحو جديدة لقوى باعثاً يكون بأن وجديراً فلسطين، يف بالعرب حلت التي بالفاجعة خليقاً

 العصر هذا يف يفوقه بل وخطراً، ضرورة هذا عن يقل ال" تساؤالً ثمة أن اعتبر لكنه ،"والنصر الغلبة إىل منها وتنطلق
 وأطوارها، أصولها،: فلسطين لقضية والشاملة، منها الدقيقة الثاقبة الدراسات عن" التساؤل وهو ،"بخاصة

 الرغم فعلى." النكبة علم: ندعوه أن يجب ما بل ندعوه، أن يمكن ما إىل التطلع نعني. ومستقبلها احلاضرة، وأحوالها
 صوت" وهو أال نظره، يف بعد، يرتفع مل واحداً صوتاً إن إالّ فلسطين، قضية يف األصوات وارتفاع األقوال كثرة من

 والتتبع املنتظمة بالدراسة أُخرى، قضية أية يتناول كما القضية، هذه يتناول أن شأنه من الذي العلم العلم،
 لها إن. بسيطة سهلة قضية ليست" – يقول كما – فلسطين فقضية." الشاملة والنظرة الدقيق والبحث املستمر
 إىل حتتاج النواحي هذه من ناحية وكل. وسواها والعلمية واالقتصادية والسياسية والقانونية التاريخية نواحيها

  ."فيها اختصاصيين
 حق" حق، قضية هي بل علم، قضية ليست الفلسطينية القضية أن اعتبار على غريباً، القول هذا يجد قد من على ورداً

 أو قوة تدعمه مل إذا" يكفي، ال اليوم عامل يف احلق جمرد أن زريق أكد ،"ووطنهم أرضهم يف والشرعي الطبيعي العرب
 به ويحيط املستمر، واجلد الدائب بالنظر موضوعه على يسيطر الذي العقل قوة" القوة، أنواع ومن." سلطان يسنده

 أن سيما ال ،"النافذ الراشد للعمل قوياً سنداً تغدو وفكرية وفنية علمية ذخيرة وحوله فيه ويكوّن أطرافه، جميع من
  )22."(عمله دعائم أرسخ من دعامة نشأته منذ جعلها بل القوة، هذه يهمل مل" الصهيوين العدو

 دولة بأهمية حياته، مدى على تهتز مل التي الراسخة، قناعته من النكبة علم إنشاء إىل زريق دعوة انطلقت وقد
 القدرة، مصدر" عصرنا يف غدت الدولة هذه أن أكد جمتمعاتنا، يف العقل دولة غياب الحظ أن وبعد فهو،. العقل

 قيام إعاقة بالضبط هو" وراءها ومن الصهيونية عقول تخططه ما أخطر أن معتبراً ،"التقدم ومنطلق النفوذ، ومبعث
 واجلهل الوهم دياجير يف غارقين وإبقاؤنا الفعلية وقدراتنا اإلنتاجية قابليتنا وتعطيل عندنا العقل دولة

 إشاعة امللتزم العربي املفكر دور بأهمية اعتقاده من العلم هذا مثل إنشاء إىل دعوته انطلقت كما)  23."(والتخلف
 ويرسمون األهداف، ويعيّنون املشاكل، يتفهمون الذين هم" نظره، يف فاملفكرون،. النضال طريق وإنارة الوعي

 باألزمة يحس أن هو" األزمات أوقات يف املفكر واجبات أول ومن ،"والوظائف الواجبات ويحددون اخلطط،
 والتصدي وتبنّيه، احلق تبيّن" يف تتمثل التي لوظيفته، فهمه يحياها، التي األزمة وطأة حتت يحدد، وأن ،"ويحياها

 الربح عمله من وقصد التاجر، وظيفة مثالً  لنفسه املفكر اتخذ إذا أما." والفساد الظلم على والثورة ومكافحته، للجهل
  )24."(واجبه عن وانتكس غايته ضلّ" فقد املادي،

  
  التجدد: مترابطان سبيالن

  القومي واإلنشاء احلضاري
 هو والثاين احلضاري، التجدد هو األول: النكبة آثار لتجاوز مترابطين سبيلين هناك أن زريق قسطنطين واعتبر
  .القومي اإلنشاء
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 نعيش الذي العامل من قسماً فقط، واجلسم باالسم ال والروح، بالفعل نصبح أن" يعني بأنه احلضاري التجدد وعرّف
 لن غاية وهي." مقدراته إىل مقدراتنا ونضم بأصوله، ونتصل لغته، ونتكلم والفكر، العيش نظم يف جناريه فيه،

 وحياتنا وعملنا تفكيرنا أساليب يف تام وانقالب العربي، الوضع يف أساسي تبدّل يحدث مل ما" نظره، يف تتحقق،
  )25."(بكاملها

 النفس على أن زريق رأى اجملتمع، يف أثر له يكون حتى بالنفس يبدأ أن يجب االنقالب هذا بأن قناعته منطلق ومن
 ويف التفكير يف النظام أوالً،: يلي بما حددها الصفات من بجملة تتصف أن الواقع تغيير سبيل يف اجملاهدة العربية
 طريق عن والعمل الفكر جمال للمرء تفسح التي تلك ال احلرية، وثانياً، باملسؤولية، الشعور مع املترافق العمل،
 قيوده فتفكك وعمله، فكره بماهية أيضاً إليه توحي التي تلك بل فحسب، واالجتماعية السياسية أغالله حتطيم
 اخللقي اإلفالس عن املسؤول األكبر العامل إن إذ املادة، وقيد والتعصب، اجلهل، مقدمها ويف والروحية، العقلية

 بأي املال لكسب والسعي املادة، على التكالب – أكد كما – هو إليه، هوينا الذي األدبي واالنحطاط به، منينا الذي
  )26.(التسلط وحب التزعم وشهوة األنانية، هو يشبهه آخر قيد املادة بقيد ويتصل. كانت طريقة

  .وتقدمية علمية جمتمعات قيام زريق، رأى كما احلضاري، التجدد فيتطلب اجملتمع، صعيد على أمّا
 بالعقلية" أيضاً بل فحسب، البيّنة بنتائجه يقوم ال وهو أنواعها، بمختلف القوة، مصدر أكد، كما غدا، احلديث فالعلم

 يف" العلم أن وترى وباالختبار، بالواقع تؤمن والتي ،"عليه تثور بل بالوهم ترضى ال التي العقلية املنتظمة، املدربة
 اجملتمع أبناء بين يبثها أن يجب العلم جمتمع قيام إىل الدعوة أن واعتبر." حياة ونظام تفكير، أسلوب جوهره

 سياسة أساس الهدف هذا يصبح وأن احلكم، وقادة والعمل الفكر رجال ونفوسهم، عقولهم ثنايا ويف جميعهم،
 لن أمر وهو والعقول، املهارات وجتنيد الكفاءات، وحشد العلمي، والبحث التخطيط، على تقوم أن يجب التي الدولة

 هذه فبدون" والفكرية، السياسية احلرية له تتوفر مل وما ومشاركاً، مراقباً الشعب يكن مل ما أكد، كما يتحقق،
 وبين بينه الشقة وتتسع اجملتمع، بناء يف أو احلرب يف سواء الفعلية، املشاركة من الشعب يتمكن ال احلرية،

 شامالً – يكون أن يجب كما – يكون أن عن النضال ويقصر وتضحيته، بذله ويتضاءل فاعليته، وتبطل احلاكمين،
  )27."(والطاقات القوى خملتلف معبئاً للجميع،

 أعم آخر مقياساً هناك فإن التقدم، جملتمع األول املقياس هي العلمي األسلوب اجملتمع اكتساب درجة كانت وإذا
 السياسية احلرية توفر منها مظاهر، عدة يتخذ الذي األدبي، اخللقي املقياس هو نظره، يف خطورة، وأشد

 خالل من الدولة علمانية وحتقيق القومية، للرابطة املانعة االجتماعية الروابط وحماربة والفكرية، واالجتماعية
 واالجتماعي االقتصادي العدل وضمان القضاء، استقالل واحترام مطلقاً، فصالً  الديني التنظيم عن الدولة فصل

 الصدر وفتح وكرامتها، حرمتها لها شخصية إنسان وكل مواطن لكل بأن واإلقرار الفرص، يف الناس وتساوي
  )28."(صحتها اإلنساين االختبار أثبت وروحية عقلية قيم من اإلنسانية احلضارات حققته ما خير الكتساب

 من العارمة املوجة أن ورأى الديمقراطية، قضية باستفاضة زريق عالج حياته، من األخيرة األعوام ويف
: املعاصرة للحياة ظاهرتين على تدل العشرين، القرن ثمانينيات نهاية يف يشهدها العامل صار التي الديمقراطية،

 شعوب إىل منقسماً يعد مل العامل أن" فهي الثانية، أمّا ،"الشعوب عصر الواقع يف غدا قد العصر هذا أن" هي ىل،األو
 بالدنا، يف الديمقراطية تعثر الحظ أن وبعد." متفاعلة وشعوبه متواصلة أرجاؤه غدت بل منعزلة، ومناطق منفصلة

 الثاين، ؛"تراثنا يف فاعالً  حياً عنصراً تكوّن ال" الديمقراطية أن األول،: هي رئيسية عوامل ثالثة إىل التعثر هذا أرجع
 األوضاع على النقمة اجلماهير قلب يف تثير" واالقتصادية احلربية امليادين يف واالنهزام والتبعية التخلف أن

 التسريع بهذا تعدها سلطة ألية االستسالم إىل بالتايل بها وتدفع والتقدم، التحرر خطى تسريع إىل والنزوع القائمة
 احلقوق حتصيل يف أي" فقط، السياسي احلقل يف الديمقراطية حصر هو الثالث، ؛"حريتها أنقاض على جتئ وإن

 أن منها أُخرى بحجج العوامل هذه تأثير تعزز وقد." العامة الوطنية اإلرادة على احلكم بناء ويف الشعبية
 املستعمر هو والغرب الغرب، نتاج من هي" أنها ومنها ،"واللحاق السباق زمن يف تنفع ال بطيئة عملية" الديمقراطية

 جعلوا الذين العرب املفكرين من لغيره وخالفاً زريق، لكن." مرفوض بل متهم، طريقه عن يأتي أو يخصه ما وكل
 داء، لكل الوحيد الدواء ليست" أنها أكد العربية، األدواء لكل شافياً وبلسماً جديدة أيديولوجيا الديمقراطية من

 من أن معتبراً  ،"اليوم املتخلفة اجملتمعات منها تشكو التي االنتشار والواسعة اجلذور العميقة لألدواء وخصوصاً
 والقصور ورموزها بأشكالها االكتفاء أو فحسب، عليها اآلمال تعليق حكم، كأسلوب الديمقراطية على األخطار أشد"

 أيضاً إنها بل فحسب، السياسة وميادين احلكم دوائر يف نظره، يف تنحصر، ال فهي." لها الواقية الشروط توفير عن
 إن: "الصدد هذا يف كتب وقد ،"بكاملها اجملتمع حياة نسيج يتخلل أن لنجاحه يقتضي والسلوك التفكير من نوع"
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 واملديرين وللرؤساء املعابد، يف الدين ولرجال اجلامعة، يف ولألساتذة املدرسة، يف وللمعلمين البيت، يف لألهلين
 غرس يف دوراً  أخلص، إذا هؤالء، من لكل إن – الثقافية أو االجتماعية أو املهنية احلياة ميادين يف كانوا حيثما

 أجلها، من الثائرين جهاد وعن السياسة ورجال احلكام دور من أثراً يقل ال عليها واحلفاظ وتنميتها الديمقراطية
  )29."(سبيلها يف املضحين

 يف رأيه، يف فيتجسد، القومي، اإلنشاء وهو نكبات، من بنا حلّ ما نتجاوز كي زريق حدده الذي الثاين السبيل أمّا
 وقواهم واالقتصادية اخلارجية سياستهم يوحد احتاد يف العرب ينتظم بحيث تقدمي، متحد قومي كيان قيام

 واالجتماعي االقتصادي التطور هو" أساسي شرط للعرب يتحقق مل إذا قدّر، كما يتحقق، لن احتاد وهو الدفاعية،
 شروط له تتوفر مل إذا" األرض بقاع من بقعة أي يف يظهر ولن الغرب، يف يظهر مل القومي فالتكوّن." والفكري

 ريةواجلب والطائفية – القبلية بلهَ – اإلقطاعية أنقاض على إالّ ينشأ مل فهو. معينة وفكرية واجتماعية اقتصادية
 متطور نظام إىل والعيش االقتصاد يف املتفرق الراكد البدائي النظام فقلبت اآللة دخلت عندما إالّ يقم مل. والغيبية

 املنظم املنطقي العلم وسرى الشعب، طبقات بين القائمة املنيعة احلواجز خُفضت وعندما متشابك، اختصاصي
 الذين أمّا." مركبة متفتحة واعية عقلية إىل الساذجة البسيطة العقلية وحوّل الفكر وجماري اخليال نوازع فضبط

 يحاولون" يقول، كما فهم، احلاضر االجتماعي الوضع أساس على عربي واحتاد عربية قومية إلنشاء اليوم يعملون
 لالحتاد اجلهاد ارتبط إذا إالّ اجلهود هذه تثمر ولن. االجتماع وقوانين التاريخ جمرى تماشي ال جهودهم ألن عبثاً،

  )30."(أساسه على وبُني الداخلي لالنقالب بجهاد
 بيننا املعركة يف النهائي النصر بأن راسخة قناعة على بقي لكنه النضال، يف املرحلية زريق يستبعد مل طبعاً،
 له مقال ويف. العربية احلياة يف اجلذري االنقالب ذلك يحصل مل ما يتحقق لن لها الداعمة والقوى الصهيونية وبين

 أفكاره خلص ،1991 نوفمبر/الثاين تشرين من األول يف" احلياة" صحيفة نشرته ،"والطريق احملطة: "بعنوان
 قومي إنشاء من نحقق بما األمر آخر مرتبط مصيرنا إن: "فكتب القومي، واإلنشاء احلضاري التجدد بخصوص

 الصهيونية كانت وما. املزدوج امليدان هذا يف مكاسبنا ضآلة عن نتجت السابقة هزائمنا إن. حضاري وجتدد
 بيننا الصراع إن. ضدها لنضالنا املطلوبة القدرة ألنفسنا أعددنا كنا أننا لو اليوم تمثله الذي اجلسيم اخلطر لتمثل

 ناهضة حية وجبهة متفككة سادرة جبهة بين صراع هو وإنما عقائد، أو أجناس أو أديان بين صراعاً ليس وبينها
 وتابع." العامل أنحاء يف لها نفوذ مركز كل ألغراضها وسخّرت جمتمعها يف القوة مصادر من مصدر كل استجمعت

 ميادين يف مكاسب من نحقق ما بقدر إالّ العاملية املتسلطة والقوى الصهيونية أطماع على نفوز لن إننا: "قائالً
 أفكارنا من كل يف واالجتماعية االقتصادية والتنمية القانون سلطة وبسط احلكم إصالح يف: الداخلية كفاحنا
 سبيل يف ذاتياً ونضاالً مشتركاً، عربياً نضاالً نضالنا يكون ما بقدر أي عامة، القومي جمتمعنا ويف العربية
  )31."(احلضاري والتجدد القومي اإلنشاء
 عن كلها عجزت عديدة كفاحية طرقاً خاللها سلكنا النكبة، على عاماً ستين مرور وبعد اليوم، هذا يف: أقول وختاماً
 قسطنطين مالحمه رسم الذي الطريق جنرّب كي األوان آن ربما والوحدة، والتقدم التحرر يف مبتغانا إىل إيصالنا

   .فيه يكون خالصنا فلعل زريق،
   

  .بدمشق مقيم فلسطيني باحث  (*)
 املعهد نظمها التي ،"النكبة على عاماً ستون: يالفلسطين الوطني البناء: "ندوة يف املقالة هذه قُدمت  (**)

 واملعهد العربي، البيت مع بالتعاون ،2008 مايو/أيار 17و 16 يومي دمشق، يف األدنى للشرق الفرنسي
  .الشريف ماهر أعمالها ونسّق مدريد، يف اإلسالمي العامل ودراسات العربية، للدراسات الدويل

  املصادر
  .290 ص ،"املهزومة واأليديولوجية الهزيمة" احلافظ،  )1(
  .293 – 292 ص نفسه، املصدر  )2(
  .35 ص األول، اجلزء ،"العربي الوطن يف والبناء النكبة" قمحاوي،  )3(
  .76 – 75 ص ذكره، سبق مصدر احلافظ،  )4(
  .1992 – 1991 ص الرابع، اجمللد ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"ومراجعة تأمل وقفة" زريق،  )5(
  .42 ص ،"الهزيمة بعد الذاتي النقد" العظم،  )6(
  .279 – 278 ص ذكره، سبق مصدر احلافظ،  )7(
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  .39 ص ذكره، سبق مصدر العظم،  )8(
  .315 ص األول، اجمللد ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"غد أي" زريق،  )9(
  .467 – 466 ص الثاين، اجلزء ذكره، سبق مصدر قمحاوي،  )10(
  .285 ،277 ص ذكره، سبق مصدر احلافظ،  )11(
  .227 ص األول، اجمللد ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"النكبة معنى" زريق،  )12(
  .998 – 997 ص الثاين، اجمللد ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"جمدداً النكبة معنى" زريق،  )13(
  .311 ص ذكره، سبق مصدر احلافظ،  )14(
  .420 ص الثاين، اجلزء ذكره، سبق مصدر قمحاوي،  )15(
  .70 ص األول، اجلزء نفسه، املصدر  )16(
  .261 – 260 ،245 – 243 ص نفسه، املصدر  )17(
  .1025 ،1023 ص ذكره، سبق مصدر ،"جمدداً النكبة معنى" زريق،  )18(
  .177 ص ذكره، سبق مصدر احلافظ،  )19(
  .217 – 216 ،154 – 153 ص نفسه، املصدر  )20(
  .1655 ص الرابع، اجمللد ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"1953 العربية القضية" زريق،  )21(
  .1669 – 1667 ص الرابع، اجمللد ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"النكبة علم" زريق،  )22(
  .1691 – 1688 ص الرابع، اجمللد ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"العقل دولة غياب" زريق،  )23(
  .276 – 273 ص ذكره، سبق مصدر ،"غد أي" زريق،  )24(
  .230 ،227 ص ذكره، سبق مصدر ،"النكبة معنى" زريق،  )25(
  .190 – 179 ص األول، اجمللد ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"القومي الوعي" زريق،  )26(
  .1013 ،999 ص ذكره، سبق مصدر ،"جمدداً النكبة معنى" زريق،  )27(
  .297 – 296 ص ذكره، سبق مصدر ،"غد أي" زريق،  )28(
 ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"والديمقراطية العرب"و" طاقتها فوق حتمّلوها ال بالديمقراطية رفقاً" زريق،  )29(

  .2064 – 2060 ،1802 – 1799 ص الرابع، اجمللد
  .230 – 229 ص ذكره، سبق مصدر ،"النكبة معنى" زريق،  )30(
  .2176 – 2175 ص الرابع، اجمللد ،"العامة الفكرية األعمال: "يف ،"والطريق احملطة" زريق،  )31(
  

  ملراجعا
 جمعية: الكويت). 1974 نيسان 12 – 7 فكرية، ندوة" (العربي الوطن يف احلضاري التطور أزمة"  - 

  .1975 الكويت، جامعة – الكويتية اخلريجين
  .1979 الطليعة، دار: بيروت". املهزومة واأليديولوجية الهزيمة. "ياسين احلافظ،  - 
 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت). جملدات أربعة يف" (العامة الفكرية األعمال. "قسطنطين زريق،  - 

  ).1994 سنة يف األوىل الطبعة صدرت( 1996 الثانية، الطبعة
 صدرت( 1972 الرابعة الطبعة الطليعة، دار: بيروت". الهزيمة بعد الذاتي النقد. "جالل صادق العظم،  - 

  ).1969 سنة يف األوىل الطبعة
 األوىل الطبعة األول، اجلزء للماليين، العلم دار: بيروت". العربي الوطن يف والبناء النكبة. "وليد قمحاوي،  - 

  .1962 جزأين، يف الثانية الطبعة ،1959 األوىل الطبعة الثاين، اجلزء ؛1956



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


