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 شكر وتقدير
ال بدَّ ٕب من التقدـ خبالِص الشكِر إٔب العزيز عبد الرحيم الشيخ، الذي كاف ُب مشوار إصلاز ىذا العمل صديقًا أكثر منو 

 .اخليط الناظم الذي ربط فصوؿ الدراسة إثراءُب  اشتباكاتو الفكرية، لتساىم أستاذاً 

 . خاص إٔب العزيزتُت إؽلاف الشرباٌب وسبارا الصوص، اللتُت كانتا ينبوعاً من احلبِّ ُب مرحلِة اذلذياف ادلعرُب كما أتوجوُ بتقديرٍ 
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 ملخص الدراسة

القومي العريب، عرب مناقشة أربعة ظلاذج من دعاتو ُب القرف العشرين،  رباوؿ ىذه الدراسة تقدًن مساعلة ُب نقد اخلطاب
فتتناوؿ من اجليل األوؿ زلمد عزة دروزة، ومن اجليل الثاين ندًن البيطار وقسطنطُت زريق، ومن اجليل الثالث عزمي بشارة، 

 .تطّور اخلطاب القومي العريب، لفهم "الصَتورة الثقافية للفكر"لتحاوؿ بعد ذلك التشبيك بينهم منطلقة من مقولة 

وٓب تعبأ فصوؿ ىذا ادلبحث باستخراج اآلثار الغربية ُب تشكيل النموذج القومي لكل داٍع من دعاِة القومية األربعة، أي أهنا 
بل اعتربت النتاج القومي ىو األصل الذي يعبػُِّر عن جدٍؿ مع . ٓب تتعامل مع اخلطاب القومي العريب على أنو فرٌع من أصل

وما كاف استبداؿ ىذا اخلطاب لنظريات وطرائق إال ُب سياؽ صَتورة ثقافية تسعى جاىدة إٔب . مشكبلت الواقع العريب
 .مواكبة تعقدات الواقع

صدؽ، حُت استخدـ القوميوف -مرحلة ادلا: أوالىا. وزبلص الدراسة إٔب ربقيِب اخلطاب القومي العريب إٔب ثبلث مراحل
تكشف من خبلؿ ربليل كتابات زلمد عزة دروزة، أف داعي القومية العربية الذي ضبل شذراٍت العرب خطاب ادلقّومات، ل

عنصرية ُب تصوره للقومية العربية، اشتغل من باب التحصيل احلاصل ُب الًتاث، وانتبو منذ وقٍت مبكٍر إٔب ضرورة أف يعيد 
 . مفهمة اإلسبلـ وتارؼلو قومياً 

وؿ من القوميُت العرب، ٓب يغفل عن ضرورة توظيف الًتاث ُب ادلشروع النهضوي العريب، ىذا يعٍت أف قطاعًا من اجليل األ
وردبا كاف أحد أسباب ذلك الصورة اليت . االستعمار أدى فيما أدى إٔب إعاقة الفهم ادلوضوعي دلعناه/إال أفَّ ضغط اآلخر

 .لى مثاذلا صورتوقّدمها ادلستعمر عن نفسو، وتناوذلا ادلثقف القومي بغَت تأٍف، لينسج ع

ولو أفَّ اجليل الثاين من القوميُت العرب تابعوا اجلهد التأصيلي ذلذا االذباه، دلا صلم عن ذلك فراٌغ قاـ بسّده اإلسبلـ 
ُ من خبلؿ ربليل كٍل من إنتاجات ندًن البيطار وقسطنطُت زريق، وعلا داعياف للقومية . السياسي ولكنَّ البلحقُت كما يتبُتَّ
 .ن اجليل الثاين، انزلقوا إٔب خطاب العلمويةالعربية م

ُب ىذه ادلرحلة، انتبو رواد القومية إٔب ضرورة إعادة ترتيب طروحات الفكر القومي العريب، والتخلص من اجلوانب الرومانسية 
عطاءىا صفة اليت تتخللو، وباختصار أدرؾ أولئك الطبيعة األيديولوجية للفكرة القومية، فذىبوا إٔب صبغها وتعديلها وإ

 . العلمية، لينظّروا إٔب ضرورة االستفادة من ادلنجزات ادلعرفية احلديثة اليت حققتها الدراسات التارؼلية والسوسيولوجية

وقد رصدت الدراسة األزمة اليت وقع هبا اجليل الثاين حينما تبنوا اخلطاب العلموي، فقد اضلبس اذباٌه منهم ؽلثلو ندًن البيطار 
سايكروين، أو جدلية اجلوىر بالتعبَت اذليغلي، فشّيد تصوره لؤليديولوجية القومية بناًء على ضرورة ربليل ُب ادلنهج ال
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أي فحص القوانُت واآلليات االجتماعية اليت ربقق حالة الوحدة، . االنتقاالت التارؼلية من رلتمع رلزأ إٔب آخٍر موَّحد
 .ومعاينتها وإدراكها كبنيٍة ربمل مقوماهتا داخلها

وإذا كاف البيطار قد ذىب إٔب احلّد األيديولوجي األقصى من العلموية القومية، إذا صحَّ التعبَت، فإف قسطنطُت زريق شلثبًل 
لَتدَّ القومية العربية إٔب دائرة األخبلؽ ال دائرة السياسة، وليحصرىا ُب لبلذباه الثاين، ذىب إٔب نقيضو، باسم التارؼلانية، 

 .وىو أمٌر مرده شلاثلتو ذلا  بالتدين دبفهومو الذي ينتمي إٔب عصر التنوير. ها عن احليز العاـاحليز اخلاص، ويقصي

اقتباس األساليب احلديثة ُب وٓب تكن ىذه النقلة لتجري لوال أف زريق استبدؿ الدعوة القومية، بدعوة أخرى للتحديث، و 
، فاآللة برأيو ىي رّب "كب الشعوب ادلتقدمة تقنيًا وعلمياً تطويع واستغبلؿ ادلوارد واإلنتاج والتنظيم، وعلى اللحاؽ بر "

 .لقد كاف زريق منظراً لؤلداتية بامتياز. اجملتمع، ىي اليت ربركو وتضمن لو احلرية واالستقبلؿ

عربية، فإف وإذا كاف ندًن البيطار قد غادر هنائيًا اجملاؿ السياسي ووسم الواقع العريب بسمة ادلناُب، انتصارًا لفكرة القومية ال
زريق غادر فكرة القومية العربية انتصاراً للتحديث، دوف أف يدرؾ بأنو أحد ذبليات التشيؤ ُب اجملتمعات الغربية احلديثة كما 

وألنو صاؿ وجاؿ ُب الغرب، وأظهر انبهارًا واضحًا بالقدرة التقنية للغرب . وضح ذلك فبلسفة مدرسة فرانكفورت النقدية
أي أنو وقع ُب  .لع خطاب األيديولوجية احلداثوية األوروبية، دوف أف يدرؾ متبلزمة االستعمار ُب تركيبهاالرأمسإب، فإنو ابت

 .فخِّ ادلنهج الدايكروين، أو جدلية الوجود بالتعبَت اذليغلي

ل الثالث من دعاة وُب ادلرحلة ادلعاصرة؛ مرحلة التجديد، من الصَتورة الثقافية للقومية العربية، يتجاوز عزمي بشارة من اجلي
القومية العربية، ليجرب بشارة اخللل الذي وقع بو سابقوه، فيعيد االعتبار لرومانسية ادلعرفة؛ الرومانسية الواقعية ليتغلب على 

التخيل . حيث الرومانسية ضرورية لعملية التخيل. دعوات الواقعية التجزئية اليت سبارس سياسات ىوية طائفية وعشائرية
بوصفو ملجًأ حيويًا وردة فعل دلقاومة ادلركز اإلمرباطوري فحسب، بَػَلُو هنٌج بديٌل ضد ادلركزة ًا سياسياً، و بوصفو مشروع

 .الغربية

وعندما يصبح  . ينتقل مفهـو القومية من كونو غاية أو أداة عند ادلفكرين السابقُت، ليصبح عند عزمي بشارة كصَتورة
بوصفو مركبًا من مركبات احلداثة ال غلوز فصلو عن مركبات أخرى حسمت كذلك، ال يصبح باإلمكاف النظر إليو إال 

إذًا فالقومية العربية صَتورة، والدؽلقراطية صَتورة أخرى، واحلداثة ىي الصَتورة الكربى اليت . جدلية جوىرىا كالدؽلقراطية
واحلاؿ أف ىذا التجاوز ٓب يكن ليتحقق، ". رلتمع مدين ضلو الداخل وأمة ضلو اخلارج"تتفاعل فيها مركباهتا تفاعبلً يفضي إٔب 

لوال رلادلة بشارة بُت جدلية اجلوىر وجدلية الوجود لتتحصل جدلية اجلدليتُت، اليت تفسح اجملاؿ الستعادة الرومانسية اليت ًبَّ 
 .تطليقها ُب ادلرحلة العلموية، وتستوعبها بل وذبدىا ضرورية ضمن عملية التخيل
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، كمقولتُت علميتُت، إٔب انفصاؿ األيديولوجية عن "اخلياؿ"و" الشعور"موية، وذبنب قراءة ويؤدي التشديد على العل
لذا كاف على داعي القومية ُب مرحلة . ادلمارسة، وانسبلخ ادلثقف عن الطبقات االجتماعية، وبالتإب االنزالؽ إٔب النخبوية

 .م كجماعة سياسية تعرّب عن نفسها كأمةالتجديد القومي أف يبلحق وسائل التخيل، حيث يتخيل الناس أنفسه
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Abstract 

 

This study tries to contribute in the critique of Pan-Arabic discourse by 
examining four of its theorists. This study takes Mouhammad Darouaza as a 
sample of the first generation, Nadim Bitar and Qustantin Zuraiq of the 
second, and Azmi Bishara of the third. It then tries to interlace their 
thoughts starting from the argument “cultural becoming of thought” in 
order to understand the Pan- Arabic discourse.    

Chapters of this study have not concerned in finding out the western 
influence on the formation of each of the four theorists. Nor has the study 
treated Pan-Arabic discourse as a branch out of original Pan-nationalism. It 
rather considered it as the original which expresses the dialectics with the 
problems of the Arab world.    

The study comes to classify the Arabic Pan-nationalism into three periods. 
First: the period of Extentsion where the Arab Pan-nationalists used a 
discourse of correctness. So it reveals, by analyzing Darouaza’s writings that 
the theorist of Pan-Arabism who has viewed it with a sense of racism, has 
definitely studied the Arabic tradition, and early recognized that he should 
work on redefining Islam and its national history.  

This means that many pan-Arab theorists of the first generation have not 
neglected the necessity of engaging the tradition in the Arabic renaissance 
project. But because of the pressure of the other\ colonialism they couldn’t 
reach a subjective understanding of its core.    

Had the second generation continued the founding effort of this trend, 
there would not be a gab that has been bridged by political Islam. But the 
followers, as it will be clearly viewed through analyzing the works of Bitar 
and Zoraiq, who are theorists of the second generation, have slipped into a 
discourse of scientism.    

In this period, pan-national theorists paid attention to the necessity of 
reordering the thesis of Arabic pan-nationalism and getting rid of its 
romantic sides. Shortly, they recognized the ideological nature of the pan-
national idea. Thus, they modified and gave it a scientific tincture. So they 
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theorized that it is necessary to make use of the results of modern 
knowledge that have been achieved by sociological and historical studies.  

The study also examines the second generation crisis when they took up 
the discourse of scientism. Some were confined to the synchronic 
methodology, or the dialectic of substance in terms of Hegel, that Bitar 
represents. He imagined the ideological pan-nationalism according to the 
necessity of analyzing the historical shifts from a divided society to a united 
one. In other words, it is necessary to examine the social strategies and 
rules that make such unity. Not only that, but also to recognize it as a 
structure bearing in itself its own constituents.    

If Bitar has gone to the ideological extreme of the scientific pan-
nationalism, Zouraiq has, in the name historianism, gone to its opposite. By 
that, he attributes pan-Arabism to ethics rather than to politics. He also 
includes it in a private space, and excludes it from a public one. This is due 
to the resemblance he sees between pan-Arabism and religion according to 
enlightenment.    

This shift has not had the chance to take place unless Zouraiq has replaced 
the call for pan-Arabism with a call for modernization, getting the modern 
ways in utilization and production, and joining the scientifically and 
technically developed people. The machine, in his view, is the lord of 
society. The machine moves the society and guarantees freedom and 
independence. Zouraiq was a par excellent theorist for Instrumentalism.     

If Bitar has left the political field to negatively mark the Arab world in 
assistance with pan-Arabism, then Zouraiq has left pan- Arabism in 
assistance with modernization. Zouraiq has been overwhelmed by the 
capitalist mechanic west, so he absorbed the modernist ideology of the 
west without realizing the colonial syndrome that is in its structure. 
Therefore, he has been trapped by the diachronic methodology, the 
dialectic of being in terms of Hegel.  

    

In the contemporary period, the period of renewal, from the cultural 
process to pan-Arabism, Bishara bridges the gap that his previous made. He 
pays attention to the real romance of knowledge, so he can avoid the calls 
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of diving realism which results in sectarian and tribal identity politics. 
Romanticism is necessary for imagination, not only as a political legal 
project and as a vital refuge and reaction to resist the imperial center, but 
also as an alternative for the Eurocentrism.        

The concept of pan-nationalism shifts from being a goal or a tool according 
to the previous theorists, to become continuity according to Bishara. When 
it becomes like that, we can then see it as part of modernity which can’t be 
set aside from other parts as democracy. So, pan-Arabism is a process of 
continuation. Democracy is another one. Modernity is the biggest 
continuation in which all constituents interplay to make “a civil society 
directed towards inside and a nation towards outside”. This couldn’t be 
achieved unless Bishara has argued the dialectics of substance along side 
with that of being. The argument then has opened the door for the 
recovery of Romancism which has been divorced by the scientific discourse. 
Imagination has contained it. 

Avoiding reading the “feeling” and “imagination” as scientific arguments, 
and asserting the scientific discourse leads to separate ideology from 
practice, and the intellectual from the social classes. Thus it leads to elitism. 
So theorists of pan-nationalism, in the period of renewal, had to follow up 
the ways of imagination in order to be able to imagine people themselves 
as a political group expressing itself as a nation. 
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 الفكر القومي العربي كصيرورة ثقافية: مقاربة أولى 1.0
سياسية إال ُب  االعتقاُد بأف الناطقُت يشكلوف أمة، وإف ىذه األمة غلب أف تكوف مستقلة ومتحدة، ٓب يتضح ويكتسب قوةً 

، ولكن طريقة التعبَت عنو من 2أمراً مسلماً بو ُب عهد اإلمرباطورية العثمانية األخَت" الكياف العريب"، فقد كاف 1القرف العشرين
حسب ظروؼ النشأة، واالنتماء الديٍت، وطبيعة اجملتمع الذي ينتمي إليو ادلثقف القوميُت العرب األوائل اختلفت  قبل

 .يعة العبلقة مع اسطنبوؿالقومي، ٍب طب

فقد بدا . إشكالية ، أصبحت القومية العربية مسألةً "الوطن العريب"ومنذ جبلء االستعمار الكبلسيكي عن معظم بقاع 
وٓب تنل  ،لدعاهتا أف الكيانات السياسية اليت خطَّت حدودىا اتفاقيات بُت الدوؿ ادلنتصرة ُب احلرب العادلية األؤب، غَت كافية

ة أف يمتحؼ بمأسا ى المثقؼ التنويريكاف عم"
مزدوجة، مأساة أولى آتية مف منظور المثقؼ الذي 
ينقض البنية االجتماعية مقترحًا مجتمعًا جديدًا، ال 
يوافؽ السمطة وال ُيرِحب بو الخاضعوف كثيرًا، عمى 

، الذي يطالب بإصالح "الشيخ المصمح"خالؼ 
. األفراد واألرواح وال يمس البنية االجتماعية أبداً 

عف مكر التاريخ، الذي استولد، وتأتي المأساة الثانية 
وألسباب متعددة، مثقفًا عربيًا، ولـ يستولد معو، أو 

ولذا . لو، طبقات اجتماعية تحتاج الثورة أو تحمـ بيا
بدا المثقؼ عاريًا أو شبو عاٍر، معمقًا في الفراغ، 
ينوس بيف جمالية المتمرد ويوتوبيا النقد االجتماعي 

 ."الشامؿ

ادلتقهقرةاحلداثة  فيصل درّاج،  
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لقد بدت تلك ادلخلفات عائقًا . حتقار، فتم ذباوزىا فكرياً، والتعامل معها على أهنا لْوثٌة ال بد من التخلص منهاسوى اال
 .أماـ مسَتة بناء األمة

منذ اإلرىاصات األؤب للفكر القومي العريب، بل إنو جاء ضمن  ىذا ادلوقف األخَت ٓب يكن جاىزاً سباـ اجلهوزيةولكن حىت 
سوؼ تتبناىا ىذه الدراسة، من أجل فهم تطور القومية العربية منذ اهنيار السلطنة العثمانية وحىت ىذه  صَتورة ثقافية،

وادلقصود بصَتورة الفكر القومي العريب، ىي تلك األيديولوجيا القومية اليت اعتنقت وطرحت وبّدلت نظريات . اللحظة
 .ة بناء أمة عربية ذات حدود وإرادة سياسيةالواقع، لغاي" مشكبلت"على تشخيصها لػ وخطط وبرامج، بناءً 

أظلاط  ."تستولد احلياة أظلاطاً ذلا على الدواـ"ىذه الصَتورة الثقافية؛ ونستعُت ىنا بإدوارد سعيد، ىي بنت عصرىا وبواسطتها 
ادلستمر مع  ويكفل جدذلا ".تطالب بشرعية تسمو على اللحظة، وشرعية عتيقة من نبض احلياة"ما أف تربز إٔب الوجود حىت 

تعارض كامن "على  هاىو ما غلعلمشكبلت واقعها، يكفل ذلا أف تزيح عن كاىلها هتمة التبعية وادلركزة،  فطبيعتها كصَتورة 
 .3"مع النمط

الفكر القومي العريب إذاً، شأنو شأف أّي فكر، ىو حصيلة صَتورة األفكار ادلرتكزة على ادلبادئ األولية للقومية العربية، ُب 
، "ادلشكبلت"ولكّنو ُب الوقت الذي يسعى إٔب توصيف ىذه . الواقع العريب، ال الواقع العريب نفسو" مشكبلت"ا مع جدذل

إفَّ هتمة األدجلة اليت توّجو دائمًا إٔب الفكر . ولوجيايوىذا ما يلقيو إٔب مصاُب األيد. فإنو يسعى ُب اآلف نفسو إٔب حّلها
لذلك فهو ذو طبيعة جوانية، ألنو يطّور نفسو بناء على الواقع، وإف  و  .أثناء الوصف القومي تعود إٔب سعيو تقدًن احللوؿ

كانت عينو األخرى تتجو إٔب الظاىرة القومية األـ، باعتبارىا ظاىرة نشأت وصلحت خارج الفضاء العريب، لذا فإنو، ُب 
 إعادة ترتيب أصوؿ الفكر احلديث وادلعاصر الغالب األعم، يقرُّ بالدور اذلادئ والتارؼلي الذي لعبو الغرب األورويب ُب

أيضاً بدوره ُب إعادة تركيب نظاـ العآب ُب سياؽ التطور الذي حققو ظلط اإلنتاج الرأمسإب، ُب القرف التاسع عشر "ويعًتؼ 
 .4"وما تبله من القرف العشرين

يتعلق حبدث استثنائي خارؽ بل إنو ػلدد "ال وىذا اإلقرار ال يقلل من ثقتو بنفسو، ألف التقدـ األورويب، احلاصل فعبًل، 
مبلمح فعل يتسم بالصفات العامة للفعل التارؼلي كما ينشأ ويتطور ُب التاريخ ومن ادلعلـو ُب ىذا السياؽ أف أفعاؿ التاريخ 

هبا وأخرى  تستوعب لروحها ادلركبة كثَتا من عبلمات السلب واإلغلاب وىي تعد زلصلة لديناميات تارؼلية واجتماعية متصلة
 .5"تتجاوزىا

، وىذا ما رباوؿ ىذه الدراسة ادلركبة 6وكما ىو حاؿ الصَتورة ُب التاريخ، فإهنا ال تعٍت التقدـ، بل يتخللها التقدـ والتأخر
 .فحصو من خبلؿ متابعة أربعة ظلاذج دلفكرين قوميُت سابقُت ومعاصرين
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 اإلشكالية 1.1
 فكرة القومية العربية ضمن صَتورة ثقافية، خاصة مع تصاعد دعوات كثَتة ُب رباوؿ ىذه الدراسة البحث عن نقد داخلي ُب

وألف ىذه الفكرة امتصت طاقة فكرية وشعبية كبَتة على مدار القرف . العقدين اآلخرين تطالب دعاهتا بادلراجعة الذاتية
 .الفائت، حبيث أصبح من غَت ادلمكن ذباوزىا وكأهنا ٓب تكن

األؤب تتساءؿ فيما إذا كاف الفكر القومي العريب قد أجرى، ضمن  :حوؿ إشكاليتُت رئيسيتُت ذا البحثوتنفتح فصوؿ ى
والثانية تفحص . صَتورتو الثقافية، نقدًا داخليًا استطاع من خبللو مواكبة مشكبلت الواقع العريب على مدار القرف الفائت

 .يعيد التفكَت بقضيتو ادلتمثلة ببناء أمة حديثةإمكانياتو؛ عرب إنتاجو ادلعاصر، بتشييد مشروع سياسي اجتماعي 

كيف تعامل داعي القومية العربية مع : ولكي يتاح للنص مناقشة ىواجسو، ترصبت اإلشكالية األؤب نفسها إٔب ثبلثة أسئلة
ُب قوميتو، ادلستعمر ادلختلف عنو دينيًا وقوميًا؟ وكيف رتب، /فكرتو، ُب بداياتو ادلبكرة، عندما أحس بثقل وجود اآلخر

العبلقة مع اللغة والدين؟ وىل راجع ادلثقف القومي العريب العناصر الكبلسيكية لفكرة القومية العربية األؤب، وما ادلسوغات 
اليت دعتو دلراجعة ىذا التصور؟ كيف رتب القومي العريب عبلقة القومية العربية مع العقبلنية، حُت أبصر اضلطاطها، ٍب حُت 

 إٔب مشاريع كونية عابرة للحدود؟ فشيئاً  دلستعمر قد ذباوز دعوتو القومية واذبو شيئاً ا/رأى أف اآلخر

ة ادلعرفية ُب طروحاهتا ىل استطاعت الفكرة القومية العربية ادلعاصرة ذباوز الفجو : وتفصح اإلشكالية الثانية عن سؤالُت
معو؟ وإذا ما ًب ردـ تلك الفجوة، كيف جددت  اليت عرّب عنها فشلها ُب تفجَت قلقها إٔب وجود خاص تتجادؿالسابقة 

 عبلقتها مع واقع سلتلف عن واقعها األوؿ حيث أصبحت الدولة القطرية حاصبل ال مناص من التعامل معو؟

حوؿ ىذه األسئلة اليت سوؼ تولد أسئلة أخرى، تدور إشكالية ىذه الدراسة، ليسعى النص إٔب تقصيها عرب مناقشتو 
من ادلثقفُت القوميُت، تتوزع على فًتات زمنية سلتلفة، وىم زلمد عزة دروزة من اجليل األوؿ، وندًن  لنتاجات أربعة ظلاذج

 .من اجليل الثاين، وعزمي بشارة من الثالث واألخَت ،وقسطنطُت زريق ،البيطار

 الفرضية 1.2
إٔب فصوؿ تبدو سلتلفة ُب نظرياهتا  نظرًا لطبيعة اإلشكالية ادلركبة ُب ىذا البحث، وطبيعة الدراسة اليت تنقسم موضوعها

واذباىاهتا التحليلية، لكنها تندرج ضمن خط واحد ينظمها، فإف كل فصل من الفصوؿ التالية ػلمل فرضيتو اخلاصة بو، 
 .واليت تندرج ُب هناية الدراسة إٔب فرضية عامة حوؿ اخلطاب القومي العريب



- 8 - 

 

عمر، ُب سليلة زلمد عزة دروزة، قد فرضت عليو تصورًا زلددًا لنموذجو ادلست/ يفًتض الفصل الثاين، أف ثِقَل حضور اآلخر
نزرع تصوره لصورة اآلخر ُب رلمل العبلقات اليت زاً، وىو األمر الذي أدى إٔب أف يقّدمو لو اآلخر الصهيوين جاى ،القومي

 .نسجها لنموذجو اخلاص

فإف االفًتاض الرئيسي، يقوؿ بأف الفشل ُب ربويل الفكرة  وُب الفصل الثالث، الذي يناقش احلالة الفكرية لندًن البيطار،
القومية العربية إٔب وجود، قد دفعت البيطار إٔب أف يلجأ إٔب العلمية الصارمة، وأف ينزاح معرفيًا إٔب صفِّ السلطة، وىو أمٌر 

 .فر من العلمويةأدى إٔب ذباوز الفكرة القومية القائمة على الشعور ادلشًتؾ الذي ال ؼللو من رومانسية تن

التخلي  إٔب والفشل الذي دفع البيطار إٔب ىذا ادلنحى، دفع ىو اآلخر قسطنطُت زريق، ُب سبيل اللحاؽ باحلداثة الغربية،
 قومي على أنو مربٍ ليفهم دور ادلثقف ال. عن موضوعة اذلوية، وتقزًن الفكرة القومية ليحصرىا ُب احليز اخلاص متمثبلً بالبيت

 .وليس سياسياً 

ويفًتض الفصل اخلامس أف عزمي بشارة، قد ذباوز اخللل الذي وقع بو سابقوه، واستطاع أف ؼللص فكرة القومية العربية من 
صنميتها، عرب االنتقاؿ من القوؿ بادلقّومات، إٔب إعادة االعتبار إٔب الشعور، وفعل التخيل بوصفو مشروعًا سياسياً، وقد 

فيو دعاة القومية العرب السابقُت، الذين إما داروا ُب جدلية اجلوىر، وإما استسلموا إٔب  تطّلب ذلك منو االنفبلت شلا اضلبس
ليحقق ىو جدلية اجلدليتُت اليت خلصت إٔب أف يُنظر إٔب القومية العربية كصَتورة ال غاية أو وسيلة، وىو . جدلية الوجود

 . عهااألمر الذي أتاح ذلا أف تنسجم مع الدؽلقراطية، ال أف تتنافر م

 منهجية الدراسة 1.3
ىذه الدراسة مركبة؛ دبعٌت أهنا تتناوؿ عددًا من الفرضيات اليت سبوضع أربعة ظلاذج دلفكرين قوميُت ينتموف إٔب ُأطٍر مكانية 
وزمانية سلتلفة، وىو أمٌر يستوجب استدعاء منهجية مبلئمة، ذات طبيعٍة طيعة، تستطيع أف تعاِب النصوص متعددة 

 .تلتقط اخلط الواصل بينها ادلشارب، وأف

ـ منهجية ربليل استخدوألف فصوؿ ىذا البحث تعاِب خطابات مثقفُت قومُت على امتداد القرف العشرين، كاف ال بد من ا
مناىج سلتلفة؛ مطاطة حبيث ؽلكن أف تستوعب  يهف ، ُب آخر تطويراهتا،(Critical Discourse Analysis)النقدي  طاباخل

 .لتشابك ادلعرُب والنظري بُت ىذه احلقوؿ رلتمعةلوأدبية وبنيوية، مع إدراكها  عيةتارؼلية واجتما

وتعترب ىذه ادلنهجية تطويرًا دلنهجية ربليل ادلضموف النقدية، واليت سعت منذ رواج استخدامها إٔب فحص مكونات 
ادلنهجية ُب موضوعاهتا حقبًل  اعترب اشتغاؿ ىذه اخلطابات، وفهم مكنوناهتا، وما ربملو من رسائل وإشارات، والحقاً 
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إال أف النقاشات اليت حدثت بعد ترسخ ىذه األخَتة، أسفرت عن ضرورة أف تستفيد ادلنهجية من  .مستقبًل حبد ذاتو
منجزات العلـو االجتماعية واإلنسانية، وأف ترتقي لتصبح قادرة على معاجلة موضوعات متعددة التخصصات 

(Interdisciplinarity)7.قتصار على اذباه معرُب واحد، وعدـ اال  

االعتماد على حقل معرُب واحد ُب ربليل النصوص كظواىر اجتماعية، يوقع الباحث ُب فخ التحيز األيديولوجي دوف أف ف
يدري، ألنو من ادلعروؼ أف أية منهجية ىي وليدة بيئتها التارؼلية، وىي بالتإب مستخلصة من الظواىر االجتماعية التارؼلية 

وذلذا فإف اعتماد منهجية مركبة وجامعة لعدة منهجيات بعد أف يتم تبيئتها، يساعد ُب استخبلص عدة . حللتها اليت
 8.منهجية أجدى من حيث التعامل مع الظواىر االجتماعية اليت ىي باألصل مركبة

فصيل كيف تشكلت الظواىر ُب بادئ األمر، أف يفهم بالت وف التقليديةاعتاد الباحث ادلستعمل لتقنية ربليل ادلضم وقد
على أف يفهم سبب منشأىا، ومن ىنا صارت احلاجة ُب منهجية  قادراً وٓب يكن  ،توقف عند ىذا احلدي كاف   اللغوية، لكنو

، وىو ما دعى إليو 9واإلثنوغراُب ربليل اخلطاب النقدية احلديثة االستفادة من عمل ادلؤرخ واالقتصادي وعآب االجتماع
 . أحباثهمباحثوف وطبقوه ُب

، إٔب ما حصل من تطور معرُب خبصوص دراسة اللغة ُب منتصف القرف الفائت، حيث استفاد CDAوتعود جذور  الػ 
مشيدوىا مثل فاف دجك، ووداؾ، فَتخلو، وميثن، شلا أصلزه الفيلسوؼ الفرنسي ميشيل فوكو ُب دراسة أنظمة اخلطاب، وىو 

 10.ربليل سلرجات وسائل اإلعبلـ وأحاديث الناس اليومية وكتابات ادلؤلفُتاألمر الذي دعاىم إٔب مّد طروحاتو لتشمل 

ُب العقل ( modules)وقد وّلدت البحوث اليت قاـ هبا عآب اللغويات نعـو تشومسكي، حوؿ وجود صور لغوية ظلطية 
لفحص العبلقة بُت  اجلمعي تؤسس لتصورات إدراكية تؤثر على شكل اخلطابات وترتيبها، ضرورة نقل نتائج ىذا البحوث

 11.بنية اخلطاب واخللفية السوسيوثقافية واإلثنوغرافية اليت تّدعمو

مدرسة فرانكفورت ُب  النظرية النقدية لدى ُب طياهتا، كما يقوؿ فاف دجك، جذور من ىذا ادلنطلق ضبلت ىذه ادلنهجية
إٔب ربط  نزعت، ف12ت االجتماعية والسياسيةجيلها األوؿ، ُب قراءة عبلقة ادلفاىيم بعبلقات القوة والسلطة ُب السياقا

 (الذاتية)األفكار وادلقوالت بالسياقات العامة ُب البيئة االجتماعية والسياسية، وجسر اذلوة ما بُت مكونات النص الصغرى 
(micro-contextuelin struction) وتعليمات السياؽ الكربى ،(macro-contextual instruct) 13وىو أمر يساعد إٔب ، 

 .عبورىا أكثر من زبصص، ووقوفها على احلد الفاصل بُت مشكبلت الواقع من جهة، والنص وادلؤلف من جهة أخرى
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لقد راجع أحد الباحثُت كيفية استفادة قطاع جديد من دمج عدة منهجيات، واستخداـ نظريات تنتمي إٔب حقوؿ معرفية 
ة حقل معرُب معُت، ٍب االستفادة من حقوؿ معرفية أخرى وإدماج اذباٌه ؽليل إٔب مركز : متعددة، وصنفها ُب ثبلثة اذباىات

 14(.The centralist model)=نظرياهتا ُب رلالو، حبيث يبقى ادلنظور الرئيسي لتحليلو ىو حقل زبصصو العلمي 

ٍل إٔب مفصل واذباه آخر يضع كل احلقوؿ ادلعرفية والنظريات ادلستخدمة ُب رلاؿ حبثو، على قدـ ادلساواة، فينتقل من مفص
يستخدـ نفس ادلقاربة اليت ، أما االذباه الثالث ف15(The pluralist model)=حبسب السياقات اليت تنتمي إليها النصوص 

النظريات ادلستدعاة، ليتم تبيئتها وتقوؽلها دبا ؼلدـ ادلوضوع  الثاين، ولكن مع إجراء تعديبلت علىيذىب إليها االذباه 
  . 16(The integrationlist model)=ادلدروس 

وإذا كاف ال بّد من االصلراؼ ذلذا التصنيف األخَت، فإف استخداـ ادلنهجية ادلتبعة ُب ىذه الدراسة يأخذ باالعتبار إعادة ربط 
بُت النظريات ادلستخدمة من حقوؿ سلتلفة دبا يتناسب مع السياؽ الثقاُب وادلعرُب اليت تنتمي إليها نصوص ادلثقفُت القوميُت 

 .ارةادلخت

رصد  CDAاؿ احلراؾ االجتماعي، رباوؿ/ العبلقات االجتماعية/ ادلمارسات/ األفعاؿ/ ُب إطار ربليلها دلضامُت النصوصو 
وذلك من خبلؿ الًتكيز على اخللفية االثنوغرافية والثقافية اليت  ،ألفراد بالضرورة واعُت ذلاالدوافع غَت ادلباشرة اليت ال يكوف ا

يستطيع الباحث من خبلذلا بناء عبلقات ينشئها ىو، من خبلؿ و  .ماعية إٔب تشكيل خطاباهتاقد تدفع الذوات االجت
 .ادلوضوعات احملللة

فَتكز احمللل أثناء تشكيل مقاربتو على  .، أو متحدة فيما بينها أو متعارضةاً بعضكوف ىذه العبلقات مكملة لبعضها قد ت
ا ىو ُب اخلطاب أو النص، ويستقدـ ما يرى أنو مناسب من منهجيات أىم التوترات وادلفاصل واإلشكاليات اليت ؼلتارى

 17 .لتقدًن ربليل عابر للحقوؿ العلمية ادلختلفة

تأويلو  ة، والثانيىي وصف النص ادلكتوب األؤب :حباجة إٔب ثبلث خطوات ،حسب فَتكلووىذه اإلسًتاتيجية التحليلية،  
إعادة إنتاج النص للكشف عما ىو مسكوت عنو، وإدراجو ضمن صَتورة  ىي ةوالثالث .وإعادة ترتيبو وفق أجندة الباحث

تعرب برأيو  استشهادات معينة عربىا ينتقيعملية مسح واسعة،  غلري الباحثوىذا يعٍت أف  .18ثقافية واجتماعية غائصة بو
 .عن اخلط الناظم، ٍب بعد ذلك كلو يعرض تفسَته للموضوع

من خبلؿ إعادة قراءة نصوص كبلسيكية ومعاصرة، تنتمي  وذلك ُب فصوؿ الدراسة،جليًا  CDAوستتبُت االستفادة من الػ
الباحث نفسو، حبسب موضوع حبثو،  اػلددى أجندةٍ مسبقة، بل ب قاربةٍ إٔب حقب زمانية ومكانية سلتلفة، دوف االلتزاـ دب

 .وليس حبسب ترتيب النصوص



- 11 - 

 

النصوص تعرّب عن شلارسات فت ادلفكرين القوميُت، تكثيف االستشهادات من كتابا كيف ًبَّ  وسوؼ يبلحظ القارئ
، والوظيفة االجتماعية واأليديولوجية اهئسلتلفة، لتعمد إٔب الكشف عن منش والنصوص ادلختلفة تستدعي مناىج. اجتماعية

 .ُب الربزخ الذي يفصل بُت النص واجملتمع لتسكن الكتابة النقدية .ذلا بوصفها خطابات

نالك عجب من أف الدراسة استخدمت، على سبيل ادلثاؿ، مصطلح الًتسيمة الذىنية لدى وفق ىذا ادلنهج، ليس ى
عمانويل كانط وتطويراهتا عند جيليرب دوراف، وىي اليت تنتمي إٔب احلقل اإلنثروبولوجي، وذلك لتحليل تلقف دروزة صورة 

نيو جَتار، واليت تنتمي إٔب علم اجتماع األدب، لدى ري" الرغبة احملاكية"النموذج األوؿ للصهيونية، واستخدمت أيضاً نظرية 
 .لفهم كيفية اشتغاؿ ىذه الصورة ُب كتابة التاريخ العريب والدعوة احملمدية

من ة، دراسالرلتمع حدود  وُب الفصل الثالث، الذي يناقش الفكرة القومية ُب أعماؿ ندًن البيطار، لن يتم التورع من ربديد
صارت تشبو وثائق تعرّب  تارؼليةٌ  مادةٌ  أهنا، معترباً (1987)ادلثقفوف  والثورة  ؛، وحىت كتابو(1964)األيدولوجية االنقبلبية 

إجرائي دلقولة موت ادلؤلف  وىو تطبيقٌ  عن مرحلة ما؛ دبعٌت أهّنا مؤلفات مرحلية أكثر من كوهنا مؤلفات زبص مفكرًا ما،
 .لدى روالف بارت

ات مدرسة فرانكفورت النقدية، للوقوؼ على مسافة من دعوات قسطنطُت زريق، وُب الفصل الرابع، تستعمل الدراسة طروح
عن استخداـ ادلنهج التأويلي التفسَتي ُب الفصوؿ رلتمعة  فضبلً ىذا . حوؿ اقتباس اآللة، وتفسَت التطور والتقدـ بالتاريخ

كل ما . ُب أفكار كل مفكٍر على حدةلربط األفكار بسياقاهتا االجتماعية، وشذرات من البنيوية لضبط التسلسل ادلنطقي 
 .دلستخدمها (CDA)الػسبق من مناىج وأدوات ربليلية، وغَتىا، ٓب يكن باإلمكاف االستفادة منها لوال احلصانة اليت تعطيها 

 أىمية الدراسة 1.4
من  ، وىذه إشكالية كثَتٌ ىي ما ؽليز الغالب األعم من األطروحات اليت تناقش ادلسَتة الفكرية للقومية العربية لغة التعميم،

تقطع ىذه الدراسة مع التحليبلت اليت تتناوؿ الفكر القومي بوصفو . األدبيات اليت تندرج ربت ربليل اخلطاب القومي
فصولة وادلطائرة الال نصيب لو من التطور الداخلي من جانب، واليت تتناولو كمجموعة من الربامج واألفكار   جامداً شكبلً 

بداًل من ذلك، أف تتقصى بعض االنتقاالت، صعوداً وىبوطاً، من خبلؿ ربليلها  ،ورباوؿ ىي. ع العريبعن مشكبلت الواق
 .إلنتاجات أربعة من أبرز دعاة القومية العربية ُب القرف العشرين

العربية ُب  تقّدـ ىذه الدراسة مساعلة جديدة ُب نقد اخلطاب الثقاُب القومي من خبلؿ تناوذلا أربعة من أبرز دعاة القومية
 قبوؿ بتلك األطروحات اليت اعتربتالقرف العشرين، مفًتضة أف صَتورًة حكمت الفكر القومي العريب، حبيث ٓب يعد شلكناً ال
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جامداً، فقد طّور ىذا الفكر اسًتاتيجياتو بناء على تشخيصو دلشكبلت الواقع، واستفاد من،  ،شكٍل ضمٍتىذا الفكر، ب
 .د تشخيصووبّدؿ نظريات متعددة، ليجد

وتكمن أعلية الدراسة ُب أهنا ربدد رلموعة من احملددات اليت اعتربهتا انتقاالت ُب الفكر القومي العريب، ضمن صَتورتو 
الدؽلقراطية : الثقافية، اليت حاور عربىا ىذا الفكر نفسو، واكتمل نضوجو أخَتاً عرب ادلزاوجة بُت مركبُت من مركبات احلداثة

 .يراىا من قبل متناقضة، وسبثل الدراسة على ذلك النضوج باإلنتاج الفكري للدكتور عزمي بشارة والقومية، اليت كاف

آخر، أعماؿ بشارة، ضمن ما اقًتحت تسميتو بصَتورة الفكر القومي العريب، وىذا ما بفَّ الدراسة موضعت، بشكل أو أي إ
وؿ عدد من النماذج القومية السابقة ادلرتبطة بسياقها تكوف، لوال تناوٓب تكن ىذه ادلوضعة أف . من قبلٓب تفعلو دراسة 

 . بياف احملددات واألسس اليت حركتهاالثقاُب واالجتماعي، وت

وتقدـ الدراسة أيضًا مقًتحًا لفهم مسار الفكرة القومية العربية، لتقدـ مساعلات جديدة ُب تناوؿ عددًا من أىم ادلثقفُت 
ل األوؿ، وندًن البيطار وقسطنطُت زريق من اجليل الثاين، لتدرجهم ضمن صَتورة زلمد عزة دروزة من اجلي: القوميُت ىم

 .للفكر القومي العريب بدأت بادلقومات وانتهت بالتخيل

ويعيد القسم األخَت من الدراسة، الذي يتناوؿ إسهامات عزمي بشارة، شلكنات الفكر القومي العريب ُب استيعاب ادلستجد 
 .، لتساىم ُب احلد من ادلقوالت اليت تعترب فكرة القومية العربية قد صودرت من قبل التاريخمن مشكبلت الواقع العريب

 موقع الباحث 1.5
ذاتية الباحث ىي إحدى الصعوبات اليت زبللت الدراسة، فهو ال يتورع عن القوؿ أنو منحاٌز إٔب الفكرة القومية اليت يرى أفَّ 

ٍب ىو كذلك ال زاؿ يفّكر دبفاىيم أدرجتها بعض . األمة العربية: د بناؤهذلا من ادلمكنات ما سبكنها استكماؿ ما صُبِّ 
 ".الكبلسيكيات"األدبيات اجلديدة ُب 

، وىو ابن لعائلة سليلة من "اجملتمع ادلدين"مؤسسات  ىحدالبحوث اليت تتعلق بالشباب، ُب إ يعمل الباحث ُب رلاؿ
ردين، وقد ساعده اطلراطو ُب احلركة الطبلبية ُب جامعة بَتزيت، الطبقة الوسطى، ساعلت بتأسيس احلزب الشيوعي األ

 .اإلدلاـ ببعض تنوعات االذباىات الفكرية والسياسية، وباألخص اإلسبلمية علىوانتخابو عضواً ُب رللس الطلبة، 

اّب عبد اجلواد، وقد سبق وعمل الباحث دلدة سنة واحدة ُب رلاؿ التاريخ والتاريخ الشفوي، كمساعد للمؤرخ الفلسطيٍت ص
من اجلو اجلامعي، وأف  ٍب فاز دبنحة كمساعد أكادؽلي ُب وحدة ادلساندة األكادؽلية جبامعة بَتزيت، خولتو أف يكوف قريباً 

 .ينخرط بنشاطات ودورات ثقافية منهجية وغَت منهجية
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دينة اخلليل وأثره على نزعة صمود الطبقة الوسطى القدؽلة ُب م:"األؤب ربت عنواف :، وشارؾ ُب دراستُتصدر للباحث
، "دراسة ُب تفاعل الشباب الفلسطيٍت مع احليز العاـ االفًتاضي: السياحة العشوائية عرب اإلنًتنت:"، والثانية بعنواف"احملافظة

؛ وىذه "دراسة ُب إنتاج التكنوقراط: التمويل ادلشروط والشباب الفلسطيٍت:"وسوؼ تصدر لو دراسة قريبة ربت عنواف
ذباه الشباب ( USAID)ة تفحص، على ادلستوى اجملهري، السياسات االجتماعية لوكالة التنمية األمريكية الدولية األخَت 

 . الفلسطيٍت

 حّد المصطلحات 1.6
تورد ىذه الدراسة رلموعة من ادلصطلحات وادلفاىيم، منها من قامت ىي بنحتها، ومنها ما مفهمتها أدبيات ودراسات 

ن الضروري أف يوضع ما يشبو التعريف لبعضها الذي قد يكوف إشكالياً، ومن دوف فهمو ووضعو ذات صلة، ولذلك كاف م
 .ُب سياقو ادلعرُب

ؿ أثناء جدالو ادلستمر مع مشكبلت الواقع، طروحات ىي القوؿ بديالكتيك الفكر وعضويتو، الذي يبدّ : الصيرورة الثقافية
بتعبَت إدوارد  والصَتورة الثقافية،. تجاوزهاجلة الواقع الذي يسعى لعلى معومعارؼ ونظريات ومناىج، ليبقى على قادرًا 

تطالب بشرعية "أظلاط ما أف تربز إٔب الوجود حىت  ."تستولد احلياة أظلاطًا ذلا على الدواـ"بنت عصرىا وبواسطتها  سعيد،
عها، يكفل ذلا أف تزيح عن  ويكفل جدذلا ادلستمر مع مشكبلت واق ".تسمو على اللحظة، وشرعية عتيقة من نبض احلياة

 (1.0انظر . )"تعارض كامن مع النمط"على  هاىو ما غلعلكاىلها هتمة التبعية وادلركزة الغربية،  فطبيعتها كصَتورة 

ىو ظلوذج مقًتح لقراءة معٌت جوانية احلداثة عند عزمي بشارة، يعرّب عن حالة حوار  :الحداثة الجّوانية وسياسات اإلجماع
إلحداث " معمعاف احلياة السياسية واحليز العاـ النشط والتجربة واخلطأ ُب ادلواقف"والبٌت احلديثة والقدؽلة، ُب  بُت اجلماعات

ومن شليزات ىذا النموذج قدرتو على استيعاب الدؽلقراطية  . تغَتات بنيوية على الفاعلُت فيها، هبدؼ ذباوزىا ضلو بناء األمة
 .ة اليت أفرزهتا الرأمسالية ادلتأخرة منذ منتصف القرف العشرينكصَتورة تساعد ذباوز احلداثة ادلشوى

ُب ربديد نشوء اإلصباع، فعند ىابرماس لكنو يفًتؽ عنو، ، لفكرة احليز العاـالطرح اذلابرماسي  يقًتب ىذا النموذج منو 
ؿ ادلناقشة اليت يفرضها خبل"يتحصل من فمن داخل احملادثات اليت تتم بُت األشخاص ادلتحاورين أنفسهم، ينبعث اإلصباع 

، أما عند بشارة، فإف سقفًا لئلصباع ال بد من "التبادؿ الرمزي والسياسي داخل رلتمع تتنازعو قوى الصراع وقوى اإلصباع
وىو ؽلثل مرجعية أخبلقية من أجل حّل أزمة ادلرجعيات اذلدامة، اليت ىي  .انتو احلركة القومية الدؽلقراطيةتقـو بصي ،وجوده

 )5.5.2انظر ". )سياسات اإلصباع"سية من صفات احلداثة ادلشوىة، وىو ما اصطلحت الدراسة على تسميتو بػصفة أسا
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إعادة "، أي التمييز بُت عملية "جدلية الوجود"ُب مقابل " جدلية اجلوىر"ؽليز ىيغل بُت : جدلية الجوىر وجدلية الوجود
ات حدود، أي كظاىرة تعرؼ ذاهتا عرب إعادة إنتاج ذاهتا، وبُت إنتاج الظاىرة االجتماعية كظاىرة نشأت وباتت مستقلة ذ

عملية إنتاجها التارؼلية كتوليد لظاىرة اجتماعية ما زالت معتمدة ُب وجودىا على عوامل نشوئها التارؼلية السابقة ذلا 
 والسايكروين، فاألوؿ يفحص وقد يقابل ذلك ُب األدبيات ادلعاصرة التمييز بُت ادلنهج الدايكروين". وعوامل أخرى زليطة هبا

ادلفاىيم والظواىر ُب ضوء تشكلها التارؼلي وفق خط التاريخ، والثاين يفحص إعادة إنتاج ادلفهـو وفق الظروؼ االجتماعية 
 (5.4.1انظر . )والقوى السلطوية ُب البنية الواحدة

ينفي أف  ،حسبو حات لوي ألثوسَت، فادلفهـوػلضر مفهـو األيديولوجية ُب ىذه الدراسة مستفيدًا من أطرو : األيديولوجية
العبلقة الوعلية ذلؤالء األفراد بالعبلقات "نظومة العبلقات الواقعية اليت تتحكم ُب وجود األفراد، بل دل شلثلةً  تكوف األيديولوجية

 (2.2.2ر انظ) ".صورة عن الصورة"ىي دبثابة  فااليدولوجيا عندهوباختصار ". الواقعية اليت يعيشوف ُب ظبلذلا
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 الفصل الثاني

 الصورة صورةُ 

 تمثالت القومية العربية لدى محمد عزة دروزة: الصهيونية المعكوسة

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد 2.0
صهيونية، من تاريخ نضاؿ الفلسطينيُت ضد ال فهم تشكل األيدولوجيا القومية ُب فلسطُت ُب فًتة مبكرة نسبياً  فصلال اىذ ػلاوؿ

 ، كاف فيها سياسياً أخذ ُب ىذا اإلطار ظلوذج زلمد عزة دروزة، الذي كاف ُب حياتو احملسوبة دبقياس السنوات بستة وتسعُت عاماً يو 
 .التاريخ لَتفض احلاضر مسًتجعاً  ينظم الصفوؼ ويرتب اخلبليا، ومفكراً  عسكرياً  ، ومقاتبلً سلضرماً 

 من ناحيٍة أؤب، توءُب بداياتو األؤب، وقرا عريبك كما نعتقد، ضرورة فهم صَتورة الفكر القومي الوهنتم ىنا باجلانب الثالث، وأعلية ذل
غابت عنها ُب عصر القوميات سلطة مركزية تكتب احلكاية العربية الفلسطينية، وتؤسس لنسق تربوي  ،ضمن خصوصية فلسطينية

  .العريب من ناحيٍة أخرى ، وضمن الصَتورة الثقافية للفكر القوميدولة: تكوف دعامتو

: أسماء أوالده في مناسبة نعيو  منيا يوقد لفت نظر "
مع ( إيكور، ونقوال، وجورج)و( وزورؾ)و( فالديمير)

أف عروبة األرثوذكسي أشد مف غيرىـ، ومنيـ مف 
والظاىر أف روح الغرب غمبت . ىو صافي العروبة
 "حتى عمى ىذا البيت

 بية العمياتعميؽ عمى وفاة يعقوب فّراج؛ عضو المجنة العر 
5مذكرات دروزة، مج  
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 -يندرج ىذا اجلهد ُب مسألة التسجيل التارؼلي لكيفية تعامل ادلثقف القومي العريب، ُب فًتٍة مبكرٍة نسبيًا، من االصطداـ العريب
ومية حاولت االستعماري، وال ػلاوؿ أف ػلّملو أكثر شلا ػلتمل بأف يتعامل معو على أنو شخصية خارج التاريخ، بل يراه ُب صَتورٍة ق

 .النبش ُب الثقافة من أجل كتابة سردية، وىذا اجلهد ىو مساعلٌة ُب ربديد معآب ىذه السردية

الًتسيمة /أف ادلثقف القومي الفلسطيٍت، وظلوذجنا دروزة، أثناء تشكل ادلنظومة الصهيونية قد تلقف التمثل إٔب تتوصل ىذه القراءةو 
عن مقولة فيصل دراج  وؼلتلف ىذا الطرح .عليهاية عن نفسها، وشّكل أيدولوجيتو القومية بناء الصهيون ا لوقدمته يتال األؤب الذىنية

وقف أيدولوجيا على األرضية األيدولوجية اليت ينقضها، فرّد على احملاكمة الدينية دبنظور ديٍت "دروزة قد  إف" ذاكرة ادلغلوبُت"ُب 
 ليشّيديونية، بل سبثل صورهتا اليت قّدمتها لو عن نفسها وٓب تقدمها لغَت العريب، ولوجيا الصهي، فلم يتمثل دروزة حقيقة األيد1"أيضا

 . ضح ُب القسم األوؿاجلوىرانية العربية وىو ما سيت/ على اجلنس العريب ظلوذجا للقومية قائماً 

مي عرب مرآة الصهيونية سوؼ يعكسو هي أف سبثل عزة دروزة للنموذج القو ف، واليت سيتؤب القسم الثاين توضيحها، النتيجة األخرىأما 
بادلعكوس، وتظهر زعامات قريش بوجوه القيادات  تو للتاريخ، وحىت ُب السَتة النبوية؛ فيغدو رسوؿ اإلسبلـ، نبيًا صهيونياً ءُب قرا

ضمن " دلعاصرةاألصالة وا"قد حاوؿ ُب فًتة مبكرة إدراج إشكالية " ادلؤرخ احلصيف"ونستنتج من ذلك أف  .الفلسطينية التقليدية
 .مشروع يبدو أوسع شلا قرئ سابقاً من مؤرخي الفكر السياسي

 مدخالن لمعالجة الفكر السياسي العربي 2.1
أوذلما يتعلق بطبيعة ادلعرفة اإلدراكية،  :لتها ادلبكرة االنطبلؽ من مدخلُتيبدو من الضروري قبل معاجلة موضوع القومية العربية ُب مرح

 .النظر ُب ربقيب الفكر السياسي العريب وثانيهما يتعلق بإعادة

كبل، ليس الوعي "؟ فيجيب بػ"للفكر الوعي ضرورياً "الذي يتساءؿ إذا ما كاف  ،يسجلو الباحث الفرنسي جاف فاروادلدخل األوؿ 
ات، أو ُب هنايتها ليجمع سَتورة آلية، ال يتدخل فيو الوعي إال ُب بداية السَتورة، ليعطينا التعليمات وادلعطي"فالفكر ". للفكر ضرورياً 
 .2"النتيجة

وال على  فتمثبلتنا عن ادلكاف والزماف ال يطابقها بالضرورة شيء ُب العآب الواقعي، وال تدؿ على عبلقات واقعية موجودة موضوعياً 
النظارات اليت نتطلع من سبثبلتنا دبثابة / على عبلقات مثالية موجودة ُب العقل فقط، وهبذا تصبح تصوراتنا خصائص األشياء، بل تدؿُّ 

 .3خبلذلا إٔب األشياء
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ملكة تنسيق وسائل غَت مباشرة، غاياهتا ىي غايات الطبيعة، كونو ليس رلرد قدرة على تشريع قوانينو، "وُب ىذه احلالة يصبح العقل 
اىتمامات  غاية، ألف ىناؾ دوماً  يتخذ العقل من نفسو"، فػ"بل ىو نفسو ىيئة تشريع للطبيعة دبعٌت انو ال وجود للطبيعة من دوف العقل

 .4"للعقل ال يكوف فيها سوى العقل حكماً، وغايات العقل ومصاحلو ال زبضع للتجريبية وال للعقبلنية البلىوتية

ضرورة التمييز بُت الفكر السياسي العريب ُب القرف التاسع وىو  ؛السعيد بنسعيد يوردهوادلدخل الثاين ؼلص الفكر السياسي العريب،  
األمر الذي يعٍت طرح مضامُت جديدة وسلتلفة بشكل . االستعمار: شر، عنو ُب القرف العشرين، وذلك لدخوؿ حدث بالغ األعليةع

 .5الغريب كما سبثلو العرب" اآلخر"شامل، تتعلق بالنظرة إٔب أوروبا، وإٔب 

كر السياسي حىت هناية احلكم العثماين العجوز، سلتلفة إٔب ولعلو من ادلهم اإلشارة إٔب أف طبيعة ادلضامُت اليت تناولتها كتابات رواد الف
حٍد كبَت عن كتابات نظرائهم ُب مرحلة االستعمار، وال يقتصر األمر على شكل اللغة كما أشار عدد من ادلؤرخُت، بل يصل أيضا إٔب 

ورج أنطونيوس، ، ولعل ادلقارنة بُت كل من جوزوىاٍب ذبا أّف سياسيُت ومفكرين ُب ادلرحلة التالية، التفتوا إٔب إنتاجات سابقيهم ونقدوىا
 .تفي بتوضيح الفارؽ وشكيب أرسبلف

عداوة صرػلة ذباه العثمانيُت، أصبحوا فيها اآلخر الوحيد ذباه العرب، فقد  6"يقظة العرب"ففي حُت طبع كتاب أنطونيوس بعنواف 
وبثَّ الدعاية  ،ق على الناس ُب فًتة احلرب الكونية األؤبالعرب لدى شكيب أرسبلف، باالستعمار األورويب الذي ضيّ " آخر"توضح 

باالختصار إف ادلسؤولية احلقيقية تقع ُب رلاعة سورية على أؤلئك الذين أبوا إدخاؿ اإلعانات إٔب سورية :"ضد األتراؾ، يقوؿ أرسبلف
علوىم منتظرين زواذلا ورليئهم ىم، وأف يقتلوا وكاف جل مقصدىم بذلك أف يبغضوا الدولة العثمانية إٔب األىإب وغل... وىم معروفوف

وأغرب من عملهم ىذا أف أناسًا يعتذروف عنهم بأعذار واىية، ويزعموف أهنم ٓب . الناس جوعًا ليقولوا إف األتراؾ ىم الذين قتلوىم
 .7"يكونوا يقدروف على إغاثة جياع سورية

فكرين القوميُت األوائل ُب فلسطُت، وىو زلمد عزة دروزة، ووضعو ُب قومية أحد ادلناضلُت وادل ُب قراءة فادلدخبل وسيساعد ىذاف
 .فكري معلـو -سياؽ تارؼلي

 تمثل دروزة أليدولوجيا القومية العربية: صورة صورة اآلخر 2.2
الذىنية األؤب لبناء ادلستعِمر، والطريقة اليت ابتزتو هبا ترسيمتو / ػلاوؿ ىذا القسم استنتاج سبّثل زلمد عزة دروزة لقومية صورة اآلخر

 .  أيديولوجيتو القومية العربية

أثقل بكثَت من أف يُتاَح للمثقف القومي، أف  "اآلخر"لعربية، كاف ضغط الواقع وُب ىذه ادلرحلة ادلبكرة، من الصَتورة الثقافية للقومية ا
يس ضروريًا للفكر، ألف األخَت ىو سَتورة ال يتدخل فالوعي ىهنا ل. يتيح لوعيو زبّيل مشروع أمة مكتفيًا بذاتو ولو ُب احلدود الدنيا
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وإذا كانت البداية ُب حّد ذاهتا ىي ترسيمٌة أؤب مشوىة عن اآلخر؛ فإف الفكر . فيها الوعي إال لَتسي البداية كما ًب اإلشارة سابقاً 
 .8ها اخلاص هباوتقيم ظلوذج ، على حّد تعبَت دولوز،األصللتنفي ىذه األخَتة دبجملو سيكوف مطبوعاً هبا، 

 الصهيونية عند محمد عزة دروزة في ترسيمتها الذىنية األولى 2.2.1
إٔب نادي صبعية االرباد والًتقي، وكاف  1908سب ما ىو مسجل، فقد بدأ النشاط السياسي حملمد عزة دروزة عندما انضم عاـ ح

 اً واختَت أمين ،واالئتبلؼ ادلعارض حلزب االرباد والًتقي بتأسيس فرع حلزب احلرية 1909حينها ُب العشرين من العمر، وقد أسهم سنة 
من بينها اجلمعية العلمية العربية اليت كاف ىدفها إنشاء  ،وأنشأ ُب السنوات التالية عدة أحزاب وصبعيات إٔب، وانضم. سر ىذا الفرعل

ُب عاوف مع صبعية بَتوت اإلصبلحية، وأسهم كما ت. مدارس تعلم باللغة العربية، ألف مدارس السلطنة كانت تعلم باحلروؼ الًتكية
 .9إٔب حزب العربية الفتاة 1914عاـ  لينضمَّ إنشاء فرع حلزب البلمركزية، 

شَت إٔب أف النزعة القومية كانت واضحة عنده ُب ريعاف شبابو، سواء كاف ذلك باطلراطو ُب يحلياة دروزة، بل  فصلال اؤرخ ىذيال و 
من االشتغاؿ ُب منها، بالوظائف اليت اختارىا ليكسب رزقو  ـاذلادفة إٔب إصبلح القوانُت العثمانية، أاألحزاب والتشكيبلت السياسية 

 .والًتكيز على اللغة العربية ،، إٔب التدريس واإلدارة ُب مدارس فلسطينية ُب نابلس(الكتابة)الربيد والربؽ 

 السياؽ العادلي، وأعلية قراءة العوامل الدولية بالتأثَت على الصراعات وتسجل مذكراتو أنو كاف مدركاً ألعلية وضع القضية الفلسطينية ُب
احملافل الدولية، ورصده  وقد كانت كتاباتو كمراقب سياسي دلا ػلدث ُب. ُب األطراؼ، اليت كانت ادلنطقة العربية وفلسطُت جزءا منها

 .( )كلذل ألخبار احلروب العادلية معياراً 

لديو، التقط دروزة الًتسيمة الذىنية األؤب للصهيونية كما سبثلها، واستبطنها لتشييد فكرة القومية العربية ُب ومنذ أف بدأ الوعي القومي 
 .اجملاؿ الفلسطيٍت

دوف و ، "رتصوُّ لللمخيلة إلسناد صورة ل إجراء عاماً "ُب سياؽ نظريتو حوؿ ادلعرفة، ويعتربه " الًتسيمة الذىنية"يستعمل كانط مصطلح 
إف دورىا، إذف، أساسي بُت الصورة والتصور، بُت ادلقوالت الذىنية . ات تظل ادلقوالت عاجزة عن ذباوز دورىا ادلنطقيىذه الًتسيم

ففي نقد العقل اخلالص . 10ف دورىا ىو الربط والوصلإأي . واألشياء اليت تعطيها احلواس، لكن استعماؿ دوراف ذلذا ادلصطلح ؼلتلف
 .11الفهم واإلدراؾ: ، فادلخيلة عنده إطاٌر موحٌد دلصدري ادلعرفة"وقع وسط بُت اإلدراؾ والفهمُب م"حدد عمانويل كانط ادلخيلة 

                                                             
هحوذ ػضج دسّصج، : ، ػلى سجل ماهل ألّضاع الحشب الؼالوٍح الثاًٍح هي ّجِح ًظش فلسطٌٍٍح، اًظشتحتْي الوجلذاخ الستح هي هزمشاخ دسّصج ( )

 .هجلذاخ 6. 3991هزمشاخ هحوذ ػضج دسّصج، داس الغشب اإلسالهً، تٍشّخ، 
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تغدو تعبَتًا عن عبلقة الوعي "، فالصورة "التنظيم الًتكييب الكلي للوعي"عند سارتر، كما يورد زلمد نور الدين أفاية، ىي ًتسيمة وال
فكل وضعية عينية وواقعية . أو مضافة إٔب الوعي، بل إهنا الوعي بأكملو حُت يتحقق ليست سلطة ذبريبية"،  وادلخيلة لديو "بادلوضوع

إف الًتسيم الذىٍت األوٕب ىو، حسب تعبَت  12"باعتبارىا ذباوزًا للواقع للوعي ُب العآب تكوف مشحونة بادلتخيل حُت تتقدـ دائماً 
 13."للحركات والدوافع البلشعورية مستحضر"سارتر، 

ومن ٍب فإف إنتاجات العقل ىي . ادلعٌت ادلباشر لديو ليس إال رمزًا زلدوداً فيعترب ببلشار، و راف على أطروحات سارتر و دويبٍت جيليرب 
ؼللص إٔب أنو ليست ىناؾ قطيعة بُت ما ىو عقبلين وما ىو متخيل، ألف "صياغات سلتلفة تتحرؾ داخل اجملاؿ التخيلي العاـ، و

 .14"خاصة حبقل الصور العقبلنية ما ىي إال بنية مستقطبة

فعندما ظلارس التفكَت ]...[ لكنها القدرة على تشكيل الصور وبناء النماذج "الصورة، و الًتسيمة  ليست ىي سباما وحسب دوراف فإف
ُب شيء معُت بصورة رلردة، فنحن إظلا ننتهج ىذا الضرب من التفكَت لتمثيل صورة ما طبقا دلفهـو معُت، وتسمى تلك الصورة 

لتشكيل  من أف تكوف ملكةً  ادلخيلة؛ حسب باشبلر، بدالً ، و 16، ومن ادلعلـو أنو ال فكر ببل صورة15"ة خاصة هبذا ادلفهـوترسيم
، بالتإب، بتحريرنا من الصور األؤب بوصفها نسخا ذريعية "الصور،  تغدو ملكة لتعوغلها، أي تعويج الصور الصادرة عن اإلدراؾ، وتقـو

إنتاج موضوع يتميز عن ادلعطى ادلباشر، ؼلاصم الواقع الطبيعي، لينشئ "عرفة لدى باشبلر تتم عن طريق فادل. 17"قادمة من اإلدراؾ
 .18، أي أنو يقاطع الطبيعة لكي يشيد التقنية[علمويا؟]واقعا علميا 

نسخة األصل تسمى  الًتاتبية من الرباديغم دبا ىو ادلثاؿ أو األصل، إٔب صورة وفية ىي"ويشرح جيل دولوز منهجية شبح أفبلطوف 
األيقونة، وإٔب صورة غَت وفية تسمى الفنتاـز أو الشبح؛ إذ ىو نسخة النسخة، فحادت عن األصل بعد أف حالت دونو النسخة 

بل قوة تنفي . حق األشباح، بُت األيقونات والنسخ، إذ ىي ليست رلرد نسخ باىتة"ويدافع دولوز عن . 19"وتباعدت عبلقتو بو
 .20"نفي النموذج وإعادة اإلنتاجاألصل والنسخة، وت

، وعكس بناًء على مرآهتا فكرة القومية لها الشعورياً أف دروزة قد ابتزتو الًتسيمة الذىنية األؤب للصهيونية، اليت شكَّ  فصلال اىذ يعتقد
ية ءؿ عن حقيقة ندِّ ولكن على ادلستوى العريب، فتسا ،ولقد سبق للعروي أف لفت إٔب ىذه ادلبلحظة للمرة األؤب. العربية لديو

دلاذا يصّر الغرب نفسو على أف يظهر للعرب، وذلك ُب كل مرة، وجهًا ٓب يعد يطابق منذ زمن طويل واقع " :ادلستشرؽ للشيخ
 .21"حالو؟

فيظن الشيخ أف  ]...[ ال يدرؾ إال ذلك الوعي اذلامشي اخلافت "وحُت يفتح شيخنا عينو على ذلك الغرب، واحلديث للعروي، فإنو 
، عن زلرؾ اجملتمع الغريب، أي [أو زلددة ُب حالة الصهيونية]ـ ادلستشرؽ ىو كبلـ الغرب كلو، ُب حُت أنو كبلـ صباعة مبعدة كبل

ادعاء الغرب بشنيع أعمالو، فما ذلك إال ألنو يناظر  وإذا صّح أف الشيخ غلادؿ بقوة ويقدـ احلجج الدامغة، معارضاً . الصناعة العصرية
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أما ادلسَت احلقيقي، صاحب الرأمساؿ، فإنو منشغل عن مثل ىذه ادلناظرات، ال يرى فائدة . بل ُب شؤوف رلتمعوشخصا ال يتحكم فع
 .22"فيها، وال أدىن فرصة للتفاىم بينو والشيخ

مهم قدو  ، فدافعُ "القضية اليهودية"من خبلؿ رلموعة التعريفات اليت انساؽ إليها دروزة لوصف  ، ُب خطاب دروزة،ويظهر ذلك جليا
اضطهاد اليهود ادلديد الذي اشًتؾ فيو صبيع أمم األرض اليت حّل بينها "سببها  ،"مدفوعوف خبياالت وأوىاـ"أهنم  ، برأيو،إٔب فلسطُت

والذي كاف الباعث احلقيقي لو جبلة اليهود وعزلتهم، وعدـ اندماجهم ُب أشلهم اليت نشأوا فيها، وعدـ إخبلصهم ذلا، . اليهود
 .23"بلذلا دوف أي مقابل تأثراً بوحي أسفارىم وضللتهم الدينيةوزلاولتهم استغ

والوصف الصحيح لليهودية، واحلديث لدروزة، ىي أهنا ضللة دينية، غلتمع فيها سلتلف األجناس وليست صفة شعبية أو قومية 
ما  "هادىم الذي كاف مرده ويأخذ على عاتقو إضافة درجة أخرى من التعقيد ُب جوىرنة الصهيونية عندما يشّخص اضط. 24"مطلقاً 

ة اليهود اخلاصة ادلتمثلة ُب الشره الشديد بلّ والسبب جِ . كاف من مواقف اليهود من ادلسيح وأمو عليهما السبلـ ومن خلفائو وأتباعو
. ًا ذلمالمتصاص دـ غَتىم والكيد ذلم، واعتبار أنفسهم شعب اهلل ادلختار الذي أباح ذلم كل ما كاف ُب أيدي الغَت وجعلهم عبيد

 .25"ندماج مع غَتىم، وعدـ الوفاء واإلخبلص والوفاء لغَتىموحرصهم الشديد على عدـ اال

، وكوف فلسطُت ىي اإلرث األبدي الذي (السامي)زعم أصلهم "ومع أف دروزة يسجل أف ما يسوقو اليهود ىو رلرد دعايات ُب 
وأهنم قد حلوا فيها قبل أكثر من ثبلثة آالؼ سنة، . وإسحق ويعقوبوعدىم اهلل بو على لساف أجدادىم القدماء أنبياء اهلل إبراىيم 

ومع أنو وّصف تلك ادلقوالت بأهنا دعايات ليس إال، وىو وصف صحيح، إال أنو ، 26..."وأقاموا فيها أكثر من ثبلثة آالؼ سنة
لك فقد رد عليها خبطاب معكوس لبناء صّدؽ بأهنا ىي احملرؾ األساسي للصهيونية، وىي ادلرتكز األساس لقوميتهم اليت أنكرىا، لذ

على أنو ال "حينما نّبو  صورتو للقومية العربية، فاحتضن يهود فلسطُت التارؼليُت ضمن ما مساه اجلنس العريب، ووجد نفسو أقل تطرفاً 
، وفيو ادلستقيم وادلنحرؼ، ففيو الصاّب والطاّب، وفيو العادؿ والظآب. عن البشر ليكوف كلو صاحلاً  يعقل أف يكوف اجلنس العريب شاذاً 

مع القوؿ إف القبيل اإلسرائيلي قد جاء شاذًا حيث كاف ُب سلتلف . ومنو العريقوف ُب الكفر واإلجراـ شلا ىو بديهي ال ػلتمل مراء
ويرد عليو  ، إف دروزة هبذا الشكل يرافق خطاب الصهيونية ادلوجو إليو كعريب،27"سَتتو ادلعروفة منذ القرف الثاين عشر قبل ادليبلد

 .معكوس خبطابٍ 

، ُب أف الوحدة العرقية ىي األصل ُب قياـ األمم، وُب (1940-1880)فأطروحة دروزة ال زبتلف عما طرحو فبلدؽلَت جابوتنسكي 
األمة  فكل أمة سبتلك مكونًا عرقيًا زلدداً، يتجسد ُب كل فرد من األفراد الذين يشكلوف ىذه األمة، وهبذا ادلعٌت فإف. العزة القومية

فاجلماعة العرقية سبتلك سيكولوجيتها احملددة اليت تظهر بشكل أو بآخر ُب كافة أعضاء ىذه اجلماعة، بالرغم شلا . والعرؽ يتكامبلف
 .28بينهم من الفروؽ الفردية
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 أيديولوجيا القومية العربية عند محمد عزة دروزة: في مرآة اآلخر" أنا"الـ 2.2.2
لعربية بناء على سبثلو لصورة الصهيونية، وىو سباـ التعريف الذي يعطيو لوي ألثوسَت لؤليدولوجيا، وذلك ُب شّيد دروزة تصوره للقومية ا

وعيا خاطئا ولثاماً يكفي "صبيع النظريات اليت تعترب األيدولوجيا فيها يعارض ، اليت 29"اظلط اإلنتاج النظري لؤليدولوجي"معرض شرحو لػ
. 30"ففي رأي ىذه النظريات ليست األيدولوجيا إال سبثبل وعليا وانعكاسا منفعبًل ال فعاالً . قعيةإماطتو للكشف عن ظروؼ العيش الوا

ال سبثل منظومة العبلقات الواقعية اليت تتحكم ُب وجود األفراد، بل العبلقة الوعلية ذلؤالء األفراد بالعبلقات الواقعية اليت " ااأليدولوجي
 .32"صورة عن الصورة"دولوجيا ىي دبثابة وباختصار فاألي. 31"يعيشوف ُب ظبلذلا

 إف، وؽلكن القوؿ 33"الشعورية ُب جوىرىا، حىت ولو قدمت لنا نفسها ُب شكل واعٍ "بل ىي . دلنطقة الوعي األيدولوجياوال تنتمي 
األخَت يشَت إٔب  العملية، حسب التعبَت األلثوسَتي، وادلفهـو األيدولوجياالذي شيده دروزة ينتمي إٔب رلاؿ  األيدولوجياإلنتاج 

تشكيبلت معقدة مركبة تنتج عن تركيب مفاىيم وسبثبلت وتصورات ُب سلوؾ وأعماؿ وحركات حبيث يقـو اجملموع بوظيفة معايَت "
 .34"أي اليت يطرحها تارؼلهم ،عملية توجو مواقف الناس وأعماذلم إزاء ادلشاكل الواقعية اليت يطرحها وجودىم االجتماعي والفردي

عرب تعبَتىا عن "د اجملتمع، حالسائدة، واليت تو  األيدولوجياالنظرية، اليت زبص بالعادة  األيدولوجيالطبع ىذا النموذج عن وؼلتلف با
ىا ىنا  فاأليدولوجيا، 35"وتتحكم ُب عبلقات اإلنتاج النظرية وادلادية ،سبتلك وسائل اإلنتاج ادلادي والنظري[ أو طلب؟]= طبقة 

فهو سبثل فعاؿ وليس ضربا  ،لو قيمتو الفعلية األيدولوجيوالتمثل . واقع، بل إهنا من شروط العيش الضروريةليست شيئاً يضاؼ إٔب ال"
شذوذاً، أو شيئًا زائدًا عرضيًا ُب التاريخ، إهنا بنية جوىرية أساسية  األيدولوجياليست " :يقوؿ ألثوسَت. 36"من اخلياؿ ؽلكن إعلالو

وجعلها  األيدولوجيات، وإف وجودىا واالعًتاؼ بضرورهتا علا وحدعلا اللذاف يسمحاف بالتأثَت على بالنسبة للحياة التارؼلية للمجتمعا
أو ( إرادة)تلك العبلقة اليت تعرب عن : توضع العبلقة احلقيقية داخل العبلقة الوعلية األيدولوجياففي ]...[ وسيلة واعية فعالة ُب التاريخ 

 .37"أمل وحنُت أكثر شلا تصف واقعاً معيناً 

، وىي كما أسلفنا نفس "اجلنس العريب"يبدو دروزة ُب إسهاماتو القومية زلموما لتأصيل الرابطة القومية على أرضية عضوية تقـو على و 
الصورة اليت عكستها الصهيونية ُب خطاهبا، ويبدو ذلك مفهوما ُب ظّل انفتاح اجملاؿ الفلسطيٍت على رياح احلداثة منذ هنايات القرف 

 .عشر وبدايات القرف العشرينالتاسع 

ٓب تكن ذبربة دروزة الكتابية غَت مسبوقة، بل إف مدينة القدس ُب أواخر العهد العثماين احتضنت طلبا، وبرزت شخصيات فلسطينية و 
ثل حيزا متعلمة، ليس أوذلا وآخرىا خليل السكاكيٍت، أخذت على عاتقها تطوير النسق الًتبوي، وكانت ُب حينها ادلقاىي وادلدارس سب
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، وانتشر بشكل الفت سلتلف ( )عاما حقيقيا، ومن ادللفت للنظر أف مدينة يافا ُب ذلك الوقت كانت ربتضن أربعة من دور السينما

 .38على النخبة، بل انسحب على عامة الناس اأنواع الكتابة، حىت كتابة السَتة الذاتية منها، وٓب يكن ذلك مقتصر 

كاؾ بالثقافة الغربية من ِقَبِل ادلتعلمُت من أبناء الطبقة الوسطى العليا خاصة، إٔب االنزواء خارج أسوار وأدى التعليم األورويب واالحت
 البلدات القدؽلة، اليت مساىا سليم سباري االنزواء االجتماعي، حيث غلد ىؤالء خارج األسوار احلرية واذلروب من التقاليد واالنتقاؿ إٔب

، ولكن غياب دولة 39"إٔب مكاف ؽلكن أف تعرب فيو الطبقتاف العليا والوسطى عن قيمهما]...[ دينة اجلديدة ربولت ادل"فػاحلياة احلديثة، 
مدنية، وحضور سلطة انتداب كولونيالية بداًل منها، أدى إٔب بعثرة نضوج أي نسق تربوي، قد يؤسس ذلوية ثقافية جامعة، أو جلماعة 

 .ندرسوفأمتخيلة بتعبَت بندكت 

االستعمار ُب سياؽ تنظَتاهتا، كما ىو احلاؿ مع صليب  رجج قومية فلسطينية عدة برزت قبل دروزة، إال أهنا إما ٓب تدومع أف ظلاذ 
هنا ٓب تأخذ على عاتقها كتابة حكاية تأصيلية لفكرة القومية العربية كما فعل دروزة، واحلاؿ أف اتصاؿ دروزة بالنموذج إنصار، أو 

أف يكوف إال عرب اطلراطو الوجداين الشامل ُب النضاؿ ضد الصهيونية، مع األخذ باالعتبار اتصالو القومي كما أّصل لو ال ؽلكن 
 .بتيارات وشخصيات قومية ُب الوطن العريب أعلها ساطع احلصري

ف البناء يثكت سرعةمضاداً، وعلى أي حاؿ فإف  عربياً  مراقبة دروزة للنموذج الصهيوين وىو يتشكل جعلو زلمومًا بأف يشكل ظلوذجاً و 
يبدو أف فكرة اإلنساف دوف :"رنست غلنرإمن أمة، يقوؿ  لئلنساف فيو أف يكوف جزءاً  ىي مسة من مسات العصر احلديث، حيث ال بدَّ 

يبدو  . كما ينبغي عليو أف يكوف لديو أنٌف وأذناف  ينبغي على اإلنساف أف ؽلتلك قوميةً . على اخلياؿ احلديث أمة تفرض ضغطًا كبَتاً 
أما وقد كاف يتوجب على ذلك أف يبدو صحيحًا ُب غاية الوضوح، فإف ذلك ىو . واضحًا، لكنو لؤلسف غَت صحيحكل ذلك 

للبشرية، لكنو قد أصبح اآلف كما لو أنو   اصفة أساس تأف ظلتلك أمة ليس. بالفعل جانب من، وردبا اللب الفعلي للمشكلة القومية
 .40"كذلك

كبل ُب كتاباتو السياسية   ورغم أف القارئ غلد. ة، وٓب ؽلوضعها ضمن ادلنظومة االستعمارية الكولونياليةقرأ دروزة الصهيونية قراءة التارؼلي
 .الفريقُت، بريطانيا والصهيونية، ُب سلة واحدة، إال أف كتاباتو ادلعرفية تفصل بينهما فصبلً واضحاً 

الفكر السياسي لديو، وىي على أي حاؿ استمرار لتقليد تلك االزدواجية، وتكريس الفصل بُت السياسي وادلعرُب مسٌة واضحة ُب 
الفصل بينهما منذ بدايات االنتداب الربيطاين بعد هناية احلرب العادلية األؤب، ولعل ىذه ادلبلحظة ربتاج إٔب دراسة مفصلة خبصوصها، 

جدوى عدـ مفصلية إلدراؾ الفلسطيٍت ب نقطةً  ة الرباؽ، ُب بداية العشرينيات كانتخاصة أف معظم األدبيات التارؼلية تشَت إٔب أف ىبّ 

                                                             
 .ال ٌْجذ فً هذٌٌح سام هللا حتى ُزٍ اللحظح أستؼا هي دّس السٌٍوا ( )
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أف  ،للشك ثبت دبا ال يدع رلاالً ي دروزة، خطابالتعويل على حكومة االنتداب لتحقيق احلقوؽ العربية اليت كانت قيد السلب، ولكن 
مل بُت ادلنظومة االستعمارية بالتفريق الشا ادلفصلية كانت من نصيب الفكر السياسي، وأهنا ٓب تطل اجلانب ادلعرُب، الذي بقي زلتفظاً 

 .الصهيونية واإلصلليزية

باعتبارىا الوعاء  ،اليت سبتعت بنظرة رومانسية إٔب اللغة ،من أشكاؿ القومية العلمانية ادلتأخرة شكلٍ كٓب يقرأ دروزة احلالة الصهيونية  
ىذا  تنظَتواألصالة التارؼلية لو مكانة خاصة ُب ف تراث التفرد أاحلافظ لروح الشعوب وأصالتها وتفردىا ورسالتها التارؼلية، خاصة و 

 .41النوع من القوميات

، 42"كربطها بصعود القوميات احلديثة، وبأىداؼ استعمارية وبغايات سياسية حبتة"ورغم أنو أتى دببلحظات سريعة عن الصهيويية، 
 آخرقومي  ظلوذجورة لديو، وردبا كاف مردُّ ذلك وجود إال أف تلك اإلشارات ٓب زبًتؽ ظلوذجو الذىٍت ادلتخيل، وٓب تغَّت من اعوجاج الص

 .األوؿ لنموذجمطابق ل وصؼل

شّيد دروزة قوميتو اليت سبثلها من خبلؿ الصهيونية عرب ظلوذج ذىٍت قائم على اجلنس العريب، أو على جوىرانية عربية مضادة وقد 
دروس التاريخ العريب من أقدـ األزمنة حىت اآلف، : ىي طرحمباشرة ال للجوىرانية اليهودية، وقد أخذت منو ىذه الفكرة ستة كتب

الوحدة و نشأة احلركة العربية احلديثة، و العرب والعروبة ُب حقبة التغلب الًتكي، و عصر النيب وبيئتو قبل البعثة، و تاريخ اجلنس العريب، و 
 .43العربية

جوىري  م واالنفراد ُب احلكم واالبتبلء باالستعمار سببٌ وىذا االختبلؼ ُب النظ" :1957الصادر عاـ " الوحدة العربية"يكتب ُب 
وال باخلصائص اليت ؽلتاز هبا جنسهم، ]...[ من أسباب عدـ انتفاع أىل ىذا الوطن العريب الكبَت بادلركز ادلمتاز الذي يتمتع بو وطنهم 

فإذا ما سبت ىذه الوحدة  ."بالوحدة ولن يتيسر ذلم ذلك االنتفاع على أحسن وأقـو سبيل يزوؿ بو فقرىم وجهلهم وضعفهم إال
هتيأت ذلم أسباب القوة والتقدـ والتكامل ُب ميادين احلضارة، وتبوأوا ادلكانة ادلمتازة اليت تليق هبم، ودبا كاف ألسبلفهم من أرلاد "

، ففي ىذا "وحضارة ورفاىة عليهم من اخلَت ما غلعلهم ُب مقدمة أمم األرض قوة رَّ عظمى سياسيًا وعسكريًا وأدبيًا واجتماعيًا، ودُ 
جلنسية والوحدة اللغوية والوحدة آب تتوفر ُب وطٍن آخر صغَت أو كبَت مثل توافرىا فيو حيث تتوافر الوحدة "الوطن الكبَت مقومات 
 .44"التارؼلية والوحدة الروحية

نسية العنصرية من ادلقومات الرئيسة للوحدة البحث العلمي احلديث، ال غلعل الوحدة اجل" أفَّ  ومع أف دروزة يشَت ُب ذات الكتاب إٔب
أف مثل ىذا الركن، إذا ما توفر ُب ببلد ما، كانت الوحدة اليت تقـو فيو أقوى وأشد سباسكا من "إال أنو ال ينكر  ،"الوطنية السياسية

 .45"أقدـ األزمنة إٔب اآلفلوطن العريب منذ اُب  ةمتوفر "واحلديث دائما لدروزة،  اصية،، فهذه اخل"الوحدة اليت ال تتوفر فيو
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يقرروف أف "وكرديف للخطاب الصهيوين، يرد دروزة اجلنس العريب إٔب اجلنس السامي، بل يطابق بينهما، فكثٌَت من ادلؤرخُت برأيو 
، قد ىاجر من مهده األصلي إٔب جزيرة العرب والجنس العربي، وىو االصطالح األصحاجلنس السامي، حسب االصطبلح الدارج، 

صباعة بشرية واحدة كونت جنسًا بشريًا واحداً، "أف ( األساس ُب  األمم السامية ولغاهتا)، ويستعَت من كتاب األبراشي "طرافهاأو أ
وىذا اجلنس ىو ]...[ وقد اتصلت شعوبو اتصااًل وثيقاً، وارتبطت بكل الروابط الطبيعية اليت ذبعلها حقيقة جنسًا بشريًا واحدًا 

وفة باسم اجلنس السامي، واليت تعرؼ شعوبو أيضا بالشعوب السامية، ولغاتو باللغات السامية، واليت ربّضرت ُب اجلماعة الكربى ادلعر 
إن األمة العربية قديما وحديثًا ىي ]...[ أطراؼ اجلزيرة العربية، وفيما وراء ىذه األطراؼ، مع بقاء نوع التفكَت واخلياؿ واحدًا 

 .46"الجنس السامي بأكملو

أف توحيد دروزة بُت ما مساه اجلنس العريب، وبُت اجلنس السامي، وادلطابقة بينهما، ومن ٍب إصراره أف تلك ُب ك ريب وليس ىنال
اليهودي، وقد " اآلخر"اجلماعة البشرية تنتمي إٔب أقاليم زلددة بعينها، غلمعها نوع واحد من التفكَت واخلياؿ، إظلا كاف ىدفو إقصاء 

مقارنات لغوية "مستعينا بػ ،إطار اجلنس السامي والعريب، وال فرؽ لديو بينهما، الفراعنة ادلصريُت أف غلمع ُبإٔب وصل األمر 
 .47"وفيزيولوجية وتارؼلية

على أف يتبعو دببلحظة تؤكد أنو ىو ذاتو اجلنس العريب،  ادلؤرخوال تكاد ذبد بعد ذلك نصا يتحدث عن اجلنس السامي إال وقد حرص 
خصائصو، يرى أف الوحدة اللغوية، والوحدة الروحية والدينية والثقافية االجتماعية، ووحدة التاريخ السياسي، تبياف ُب وعندما يسهب 

ها، ويسهل التفريق بينها وبُت الدخبلء عليها من الطلياف ئللزمن، حافظت على نقا عابرةً  تارؼليةً  بنيةً  ئوىي مقومات أساس لبقا
 .48األرمن واليهودواليوناف واألكراد والشراكسة والًتؾ و 

 ويعيد دروزة تاريخ اجلنس العريب إٔب ما قبل اإلسبلـ، وال يعود إٔب اإلسبلـ وتبياف دوره ُب بقاء اجلنس العريب إال من باب التطرؽ إٔب
ُب " احلصيف ادلؤرخ"ُب كتابات " اندماج العروبة واإلسبلـ والتنوير"، وتكوف بذلك مقولة فيصل دراج حوؿ "الوحدة التارؼلية السياسية"
 .، تكوف بذلك غَت دقيقة49"النهضة العربية: إشكالية أيدولوجية عامة عنواهنا"

الدين اجلديد، ٓب تكن عند دروزة سوى من قبيل ُب " اجلنس العريب"العودة إٔب تاريخ اإلسبلـ، وبعثة النيب زلمد، ودخوؿ شعوب بف
 وُب ىذا اإلطار يصبُّ . لدى ىذا اجلنس" التفكَت واخلياؿ"حد من توحيد التاريخ السياسي، الذي يهدؼ إٔب إثبات رسوخ نوع وا

 .وغَتىا" عصر النيب وبيئتو قبل البعثة"و" سلتصر تاريخ العرب واإلسبلـ"نتاج صاحبنا ُب 

حدود ذاهتا، بادلسؤوؿ وحده عن قولبة الشرقي ُب قالب آخرية ال معٌت ذلا إال ُب "يؤكد أفَّ األورويب ليس  همساعلة دروزة باخًتاع آخر 
 .50"أف يتواطأ معو الشرقي حىت ينشئ ىذا الضرب من اغًتاب اذلويةمن بل كاف ال بد لؤلورويب 
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 عند محمد عزة دروزة" األصالة والمعاصرة"إشكالية   2.3
، اليت قدمتها األؤب رةصو ال/ أف الًتسيمة الذىنية األؤب حالقسم األوؿ بتحليل النموذج الذي سبثلو عزة دروزة للقومية العربية، وأوض اـق

الصهيونية للعريب عموما، وللفلسطيٍت على وجو اخلصوص، كانت ىي ادلرآة اليت عكس عليو دروزة ظلوذجو للقومية العربية، والعمود 
 .األساس الذي بٌت عليو مباحثو الفكرية والتنظَتية خبصوص فكرة القومية العربية

على ادلثقف القومي العريب، ُب السياؽ الفلسطيٍت على وجو اخلصوص، أف يكوف ُب  أملى ومن ادلهم إعادة التأكيد، أف َىْوؿ الظروؼ
ىذا ادلوقع، وأف يشّيد سرديتو القومية ُب مرآة ضّده،  وىو أمٌر ال ؽلكن فهمو إال من خبلؿ الضغط األيديولوجي والثقاُب الذي شكلو 

 .ىارة، كاف من غَت ادلمكن إال ارتداؤ ادلستعمر وجعَل العريب الفلسطيٍت مرغماً على ارتداء نظّا

، كانت دبثابة النظارة اليت قرأ وكتب من الصهيونية من خبلذلا أف الفكرة القومية كما سبثلها دروزة يتبُتالقسم زلاولة  يقّدـ ىذا وسوؼ
دمو وانتسابو احلصري إٔب  ءنقا على إثباتيحرص حىت طالت نيب اإلسبلـ، لمن خبلذلا تاريخ الدعوة اإلسبلمية ُب مرحلتها األؤب، 

 .جمة مع رؤيتو القوميةسنا ػلاوؿ أف يقرأ الًتاث قراءة مإظل ،وكاف دروزة من خبلؿ إعادة التأريخ األيدولوجي ىذه. اجلنس العريب

 المجتمع النبوي في مرآة الصهيونية 2.3.1
، عن "ادلستشرقُت"يب زلمد، فيدفع ما يسميو هتمة الن ة، بإقصاء أي شك عن أصالة عروب"سَتة الرسوؿ" :يبدأ دروزة مؤلفو بعنواف

ومع . 51احتمالية أف يكوف ىناؾ اتصاؿ دـ وصهر واستعداد جنسي بُت جّد النيب صلى اهلل عليو وسلم أو أبيو وبُت إسرائيليي يثرب
أنو يوحي للقارئ أف الدماء  عن نسب الرسوؿ، إال" الروايات العربية اإلسبلمية"أنو يعلل ذىاب ادلستشرقُت إٔب ىذا الرأي، بتعدد 

 .العربية، أو العرؽ، ىو ثابت من ثوابت السَتة النبوية التارؼلية

وذج الشخصية القومية اليت سبثلها ُب مرآة ظلدـ الرسوؿ إال برد كتابو كلو، إٔب  ءوال ؽلكن فهم اجملهود الذي ؼلصصو دروزة دبا ؼلصُّ نقا
فطبيعة التشديد على صورة بعينها . مبلزلو ُب الصفحات السابقة ًب إيرادربكمو الوراثة، و  بلً أصي عربياً  الصهيونية، واليت تتطلب جنساً 

 .للنيب زلمد، ىو أمر ٓب ربفل بو النصوص القرآنية اليت اقتصرت على ذكر اللساف العريب، وىو كناية عن اللغة العربية ال الدـ العريب

دروزة أثناء نبشو ُب التاريخ، شخصية النيب زلمد، حسب الصورة القومية اليت سبثلها الفقرات التالية، كيف شّكل زلمد عزة ُب  ُيبلحظ
 .فعمد إٔب إلصاؽ صفة اجلوىرانية برسوؿ اإلسبلـة، من الصهيوني

 ػلرص دروزة على استدعاء كل اآليات القرآنية اليت قد تدعم وثوقو بانتماء النيب إٔب اجلنس العريب، فَتد على ادلستشرقُت بكثرةو 
، 52"التقريرات القرآنية بعروبة القرآف، وبأف اهلل قد يّسره بلساف النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ ليفهمو الذين خوطبوا ألوؿ مرة وىم العرب"
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التحاـ الصلة بُت عروبة النيب صلى اهلل عليو "ومع أف األدلة اليت يسوقها ال ربتمل ما ػلّملها إياىا، إال أنو يصل إٔب نتيجة مفادىا 
 .53"من عرب مكة وقريشها بوجو خاص اسلم وكونو جزءاً من العرب، ٍب جزءو 

ىكذا تبدو بنص القرآف صلة القرىب بالعمومة واخلؤولة غَت ادلباشرتُت، "التعقيد خبصوص ىذا ادلوضوع فػُب ويذىب درجة أخرى 
كاف لو ُب "، فالنيب 54"قريش قائمة ال ربتمل شلاراةوبالتإب صلة القرىب القدؽلة اليت قد تعود إٔب عدة أجياؿ بُت النيب وسلتلف بطوف 

مكة عشَتة، أو بطن خاص يلتحم بو التحاـ القرابة العصبية ادلباشرة، فوؽ ما يلتحم ىذا البطن اخلاص بوشائج القرىب مع سائر بطوف 
 .55"قريش

على األغيار من غَت العرب تشويههم  اللغة العربية سابقة على الوجود، وموحدة ادلنبع، وػلمل "التفسَت احلديث"غلعل صاحب و 
مفردات غريبة على األمساع وادلألوؼ فإف ىذا كلو إظلا صلم عن بعد الناس عن جّو "فإذا كاف يبدو فيها اليـو وقبل اليـو كذلك  ،لؤلصل

من جهة، وعما كاف من  البيئة اليت نزؿ فيها من جهة، وعما طرأ على اللساف العريب من الفساد لغتو وجوّ  نزوؿ القرآف وزمنو وجوّ 
 .56"ال ؽلكن أف يقـو مقاـ السليقة األصلية ُب بنيها األصليُت من جهة اندماج كثَت من غَت العرب ُب العروبة ولغتها وتعّلمها تعّلماً 

صدؽ، لتصبح -ادلا وال تبدو زلاولتو ُب ىذا السياؽ مفهومًة إال عند إدراؾ التشديد الصهيوين على اللغة العربانية، ورفعهم ذلا إٔب درجة
 .لديهم عموداً من أعمدة نقاء اجلنس، ومعياراً للقوؿ بنقائها على مرِّ القروف، إلثبات أصالة الِعرؽ، وثبات الثقافة

 تغليب الجماعة على الطريقة: من القومية إلى اإلسالم 2.3.2
دية ىي رسالة قومية، أي أهنا استهدفت النهوض يردده بعض القوميُت من العرب من أف الرسالة احملم"رغم أف دروزة يعيب على ما 

إف الرسالة احملمدية قد استهدفت كخطوة أؤب إهناض "، إال أنو يعود مستدركًا ويقوؿ 57"باألمة العربية وإصبلحها وتقويتها وتوحيدىا
 .58"داية للعآباألمة العربية وزبليصها من جاىليتها وتوحيدىا وطبعها بالطابع اإلسبلمي الذي أىلها حلمل مشعل اذل

وال يُقصد ىنا التلميح إٔب أف دروزة حصر اإلسبلـ بالعرب، وجعل الدعوة اإلسبلمية سلتصة جبنسهم، غَت موجهة للناس كافة، بل إننا 
، ويرّد عليو بأف 59، يهاجم اخلوري حداد، وىو مبشر مسيحي أّلف كتابا ُب نقد الدعوة اإلسبلمية(القرآف وادلبشروف)صلده ُب كتاب 

 .60"الرسالة احملمدية رسالة عامة جلميع الناس على اختبلؼ أجناسهم ومللهم وضللهم وألواهنم وأقطارىم برغم أنف ادلكابرين"

حفظ بربكتو اللغة " فاألخَت ولكّن ادلقصود بذلك ىو أفَّ سَت االذباه لدى دروزة ينطلق من القومية إٔب اإلسبلـ، وليس العكس، 
هبا قوية مشرقة بكل ما وصلت إليو من سعة وببلغة ودقة وقوة ونفوذ وعمق لتظل لغة األمة العربية الفصحى  العربية القرشية اليت نزؿ

ولتكوف إٔب ذلك لغة عبادة الّلو جلميع ادللل اإلسبلمية  .وىو ما ٓب يتيسر ألمة من أمم األرض ،ُب كل صقع وواد، وُب كل دور وزماف
كما " بل ولتًتشح لتكوف لغة العآب اإلسبلمي .ٍب خبلؿ القروف اآلتية إٔب آخر الدىر ،شر قرناادلنتشرة ُب أضلاء األرض خبلؿ ثبلثة ع

اليت أباد أخف منها من ىو أقوى  ،احليوية دوف أف يبيدىا ما نزؿ هبا من صروؼ الدىر اجلساـ األمة العربية قويةَ "حفظ بربكتو إنو 
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اليت جعلتها خَت أمة أخرجت للناس إف ىي قامت دبا ضبلها إياه القرآف من  ،ةتكمن فيها مواىبها العظيمة وخصائصها القومي ،منها
 .61"عبء الدعوة إٔب اخلَت واألمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر

 ]...[َوِمْن أَْىِل اْلِكتاِب : )، الواردة ُب اآلية القرآنية"األمي"إفَّ معٌت كلمة : اإلسبلمي" األمة"ومن ىذا ادلدخل ندرؾ موضعتو دلفهـو 
، قد أتى من نسبتو إٔب األمة، (75:آؿ عمراف)"ذِلَك ِبأَنػَُّهْم قالُوا لَْيَس َعَلْينا ُب اأْلُمِّيَُِّت َسِبيٌل َويَػُقولُوَف َعَلى اللَِّو اْلَكِذَب َوُىْم يَػْعَلُموفَ 

األمة "، وبذلك يكوف ادلقصود بػالطريقة ربتضن ، ومعٌت األمة لديو يشَت إٔب اجلماعة اليت62ال ادلعٌت الشائع بعدـ معرفة الكتابة والقراءة
، يكوف معناىا اجلماعة اليت تسَت وفق (92:األنبياء) (ِإفَّ ىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة واِحَدًة َوأَنَا رَبُُّكْم َفاْعُبُدوفِ : )، الواردة ُب اآلية"الواحدة

وٓب تقتض حكمتو أف غلعل الناس أمة واحدة  شرعة و منهاجاً  [صباعة]= أمة  لكل اهلل جعل"، فقد 6364"طريقة واحدة ال تعدد ذلا"
، وُيستنتج من ذلك أف معٌت اجلماعة يتقدـ على معٌت الطريقة، وذلك بالعكس من تأويل 65"التوضيحو على سبيل التعليل و الرّد 

 .كما أشار إٔب ذلك ناصيف نصار 66"تصبح زلددًة ومعروفًة بالطريقة اليت تتبعها"ادلفسرين التقليديُت، حيث إف اجلماعة لديهم 

 -ألنو ليس ىناك عرب غير مسلمين غيرىم -ونعٍت ادلسيحيُت ،العرب غَت ادلسلمُت"ودفع ىذا األمر بدروزة إٔب االعتقاد بواجب 
 .بالرسالة اإلسبلمية أيضاً  االعتزاز" وواجبهم إذا كانوا صادقُت وسللصُت حقا ُب شعورىم القومي

ف الرسالة اإلسبلمية شقيقة أو ال سيما  ]...[اليت انتقلت إليهم من أسبلفهم آليا " مسيحية القـومع  برأيوال يتناقض ىذا الشأف، و 
وكل ما في األمر أن األول يمّت . يمتان إلى الجنس العربيف ادلسيح وزلمد صلى الّلو عليهما وسلم أو  ،متممة للرسالة ادلسيحية

 .67"إلى جيل سابق لدور العروبة الصريح

 إشكالية األصالة والمعاصرة عند دروزة: في مسألة التاريخ المرغوب 2.3.3
شخصية "الصور اليت ذبعلو  تلك صبيع فيفّنديندرج ظلوذج زلمد الذي رمسو دروزة، كما يظن ىو، ُب إطار التفسَتات العقبلنية للقرآف، 

 .68ل لوقوعهم ُب مثل ىذه اخلياالت، وينتقد غَت واحد من كتاب السَتة والشمائ"الىوتية أو ُب نطاؽ البلىوتية

صورة مطابقة ومعكوسة عن سبثلو  أف الصورة اليت قدمها دروزة لنيب اإلسبلـ، ليست غَت تارؼلية فحسب، بل سبثل أيضاً لكن سيتبُت و 
ن اجملتمع الفلسطيٍت ع  ذلك  أف سَتتو اليت خطها ادلؤرخ العريب الفلسطيٍت، ربمل بعدا رمزياً إٔب ُيضاؼللشخصية القومية الصهيونية، و 

 .احلراؾ السياسي الذي عاصره، وكاف فيها من أبرز ادلناضلُت ضد الصهيونيةو ُب فًتة الثورة 

ف دروزة غلري تعديبًل على طبيعة اآلخر الذي يواجو اجلماعة ادلسلمة، إوتأٌب ُب ىذه احلالة رمزية اجملتمع الفلسطيٍت ُب رلتمع النبوة، إذ 
ف وكفار قريش، ويعزو إنكار كفار قريش إٔب سبب جوىري ُب و ، ال ادلشرك"اليهود"ى صباعة ادلسلمُت ىم فاآلخر لدى الرسوؿ ولد

 .ىو اخلطر احملدؽ بقدـو الدين اجلديد على زعامة بعض رؤوس ادلشركُت ،رأيو
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نبهنا عليو ُب كتابنا عصر النيب ولعل من أىم األسباب األصلية ما كاف للزعامة من دور خطَت ُب اجملتمع العريب على ما " :يقوؿ دروزة
يتمتعوف بنفوذ  -وكثَتًا ما كاف التبلـز بُت الغٌت والزعامة ُب ىذا اجملتمع –صلى اهلل عليو وسلم وبيئتو؛ حيث كاف الزعماء األغنياء 

يكونوا ربت لواء "لزعماء أف ، ودلا أريد ل"قد ذباوز سن الشباب كثَتاً، كما ٓب يكن بارزًا ُب رلاؿ الزعامة"، وٓب يكن النيب "السيادة
 .69"ادلدعوين ادلستجيبُت ادلنضوين أسوة بسائر الناس، فاستنكروا األمر واستكربوه

يظهر مشركو قريش ُب السَتة النبوية اليت يكتبها دروزة أقرب إٔب التارؼلية من نظرائهم اليهود، ويكتب الباحث ُب أعماؽ التاريخ و 
 مباشراً  من ادلعتقدات والتقاليد الوثنية اليت ترتبط ارتباطاً  فالدعوة اإلسبلمية سوؼ هتدـ كثَتاً . زلركهم األساسي؛ ادلصلحة والزعامة

 .بسيطرة حفنة من أسياد القبائل على مقاليد احلكم والثروة

عهم اجلوىري، تارؼلية، فاحلسد من طب غَتمن اجلزء الثاين من نفس الكتاب، تظهر  كامبلً   ولكن صورة اليهودي اليت يفرد ذلا فصبلً 
وإذا كاف من ادلمكن إجراء حوار عقبلين ىادئ بُت اجلماعة ادلؤمنة . ترتبط بتارؼلهم وتاريخ آبائهمو وادلؤامرات ديدهنم األصلي 

 .70وادلشركُت، فإف احلوار مع اليهود غَت شلكن

ف الصراع الوجودي الذي خاضو الرسوؿ مع النبوية لدروزة، أف الصراع احلقيقي ىو مع بٍت إسرائيل، وأ السَتة تشعر وأنت تقرأ سطور
 .وىو طرد اليهود من اجلزيرة العربية ،مشركي قريش ىامشي، بل ىو مرحلة تصل إٔب ما بعدىا

من ادلفيد عند تناوؿ ىذه ادلسألة بالتحديد االستعانة بإحدى نظريات التحليل االجتماعي لؤلدب؛ فالصورة اليت تناوذلا دروزة 
يب، ال تتعدى كوهنا صورة روائية، تعرب عن رغبتو، اليت ىي ُب نفس الوقت صورتو عن رغبٍة متحققة لآلخر العر  -للمجتمع النبوي

، أي الرغبة بوصفها "الرغبة احملاكية"نظريتو ادلسماة ( الكذبة الرومنسية واحلقيقة الروائية)ويعرض رينيو جَتار ُب كتابو . الصهيوين
ىو النموذج أو الوسيط ُب  -قلة وال تنبع من ذواتنا، بل تثَتىا ُب أنفسنا رغبة شخص آخرأف رغبتنا ليست مست"زلاكاة، فهو يرى 

ويعٍت ذلك أف العبلقة بُت الشخص الراغب، والغرض ادلرغوب بو، ليست عبلقًة مباشرة، بل ىي سبر عرب الوسيط، ". الغرض نفسو
 .71والغرض ادلرغوب بو وبالتإب تأخذ شكل مثلث الرغبة الذي يضم الشخص الراغب، والوسيط،

وسيط الرغبة بعيدًا اجتماعيًا عن متناوؿ الشخص "وساطة خارجية يكوف فيها : ويفّرؽ جَتار بُت شكلُت من أشكاؿ وساطة الرغبة
الوسيط حقيقياً وموجوداً عند مستوى الشخص الراغب "، ووساطة داخلية؛ حيث يكوف "الراغب، ال بل حىت بعيدا عن العآب الواقعي

. 72"تقف حائبًل دوف امتبلؾ الغرض ادلرغوب، فتزداد قيمة ىذا األخَت مع احتداـ ادلنافسة"، فيتحوؿ إٔب منافٍس، وإٔب عقبٍة "نفسو
إنساف يتنافس مع شخص أمسى منو، "أي إف الوساطة اخلارجية ترتبط بادلاورائيات، فهي إذف وساطة بغَت منافسة، فليس ىنالك 

 .73"واجلميع يقّروف ويعًتفوف بذلك
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 أما بالنسبة إٔب الوساطة الداخلية، فيصيغ جَتار قانوناً أساسا ذلا بوصفها عبلقة مهمة من عبلقات تركيب اجملتمع، فالرغبة تصبح دائماً 
ؽلتلكو أحد نظرائنا، يظهر لنا وكأف من حقنا امتبلكو، "، ويظهر الشيء الذي "أكثر عمقاً  كلما كاف الوسيط أقرب إٔب الذات الراغبة"
آخره إٔب وسيط، ينقلو إٔب مستوى البلشعور، وغلهد / ، واإلنساف يتطلع أساسًا إٔب نظرائو، ويتحوؿ نظَته"لرغبة تصبح أكثر عمقاً فا

 .74ُب إخفائو

أنو قصة اجملتمع الفلسطيٍت ُب الفًتة التارؼلية اليت ُب  (رغبي)العريب، إظلا يكتب ما  -كاف دروزة وىو يكتب قصة اجملتمع النبوي
-وقد ارتبط نفوذ زعاماهتا بالوضع االقتصادي ،قريشوىو يكتب عن  لومن العبيها، وؽلكن للقارئ أف يتخي ىا وكاف العباً عاصر 

سببًا ُب "أف يبصر فيها القيادات الفلسطينية التقليدية، وما أشبو اخلبلؼ احلسيٍت النشاشييب الذي كاف  الديٍت القائم، -االجتماعي
 .شيةر ، وما بُت اخلبلفات الق75"إلصلليز واليهودإخفاؽ الكفاح الوطٍت ضد ا

وبػذلك ربطػت نفسػها "ُب وسط اجملتمػع الفلسػطيٍت الػذي عاصػره دروزة، بػرزت طبقػة وسػطى عربيػة لتنخػرط ُب النشػاطات االسػتثمارية، 
كػل التيػارات السياسػية   وقػد جػاءت قيػادة. أي بسياسػة الػوطن القػومي اليهػودي –بدؽلومة نظاـ االنتداب، وبصػورة غػَت مباشػرة، برديفػو 

حػىت تلػك اخلاصػة  ،من طبقة التجار وادلبلكُت ىذه، اليت كانت ادلصاّب الفردية والعائلية ُب أوساطها تأخذ األولوية على اذلمـو اجملتمعيػة
ي، الػػذين وكانػػت مبلمػػح خاصػػة هبػػذه ادلصػػاّب تتطػػور، وؽلكػػن رؤيتهػػا ُب رفػػض الكثػػَتين مػػن أعضػػاء اجمللػػس البلػػد. جبماعتهػػا السػػكانية

عربيػة ذباريػة،  شػرػلةً "أنتج اجملتمػع  فػ، 76"أصبحوا فجأة رجاؿ أعماؿ أثرياء، االطلراط ُب السياسة، كمػا ُب زلػاوالهتم تربيػر تػراكم ثػرواهتم
ُب وضػع راديكػإب كانػت  1936براغماتية وغَت مسّيسة، غلبت على مصاحلها الشؤوف ادلالية أكثر من األيدولوجية، وُزجػت قسػراً سػنة 

 .77"تعارضو

، أف يفاضل بُت ادلناىج التفسَتية للقرآف الكرًن، وينتقد ادلشاىد األسطورية اليت "القرآف اجمليد"على عاتقو ُب كتابو  أيضاً، يأخذ دروزة
ه ومنطوياتو، قدمها ادلفسروف، وتركيزىم على التفريع واالستطراد، ومشاىد ادلبلئكة واجلن، والتشاّد ادلذىيب، والولع بأسرار القرآف ورموز 

من القوؿ بعدـ حقيقة  ،"الفن القصصي ُب القرآف"صاحب كتاب  ؛أنو تأثر بأضبد خلف اهللىب إٔب حىت إف باحثًا إسبلميًا ذ
 .ملحا على ربط أي منهٍج تفسَتي ببيئة الرسوؿ والعرب. 78القصص القرآين

هم ادلتصوفة، يأٌب ُب سياؽ سبثلو لنموذٍج قومي، تسّرب إٔب ، ومن"باألسرار والرموز"وال ريب ُب أف ىجومو على ادلفسرين ادلأخوذين 
كما يسميها دروزة، أيدولوجيا صوفية، تفرؽ بُت " األسرار"فقد ضبل ادلفّسروف أصحاب رؤية . منهجو التفسَتي للنصوص القرآنية

تذكر تنزيل "آليات اليت رح مؤكدًا أف االلفظ وادلعٌت، وترى أف القرآف نزؿ إٔب قلب زلمد ٍب نطقو بلسانو، لكن دروزة يرفض ىذا الط
توي على قرائن بل دالئل قوية على قصد تقرير كوف األلفاظ العربية اليت بلغها النيب ىي ما نزؿ الوحي هبا ، ربوجعلو عربياً  القرآف عربياً 

 .79، وكذا كاف موقفو من قضية خلق القرآف"على قلبو
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، ليقرر وجود األمة العربية جنساً واحداً قبل بعثة رسوؿ اإلسبلـ، فاجلنسية العربية ٓب تكن "عصر النيب وبيئتو قبل البعثة"ويعود ُب كتابو 
شيئًا قاصرًا على أىل احلجاز، بل كانوا ضمن كياٍف عاـ، عريب اجلنس، مستقر ومفهـو ادلدى ُب عصر النيب صلى اهلل عليو وسلم، "

، وُب الببلد "اجملاورة جلزيرة العرب ويعرفونو، ويشتمل على أىل اجلزيرة العربية، ويشعر بو غَت العرب من األمم يشعر بو العرب أنفسهم
 .80الشامية والعراقية

َا يُػَعلُِّمُو َبَشٌر ِلَساُف الَِّذي يُػْلِحُدوَف إِلَْيوِ  َوَلَقْد نَػْعَلُم أَنػَُّهْم يَػُقولُوفَ : "ُب اآلية القرآنية" أعجمي"ويعلق ُب نفس الكتاب على كلمة   ِإظلَّ
األمة )استقرار معٌت اسم "؛ فيؤكد أف استعماذلا يؤكد على ادلعٌت ادلضاد، أي على (103النحل " )أَْعَجِميٌّ َوَىَذا ِلَساٌف َعَريبٌّ ُمِبُتٌ 

اب واألرحاـ ومشولو، دلن كاف يتكلم باللغة العربية ُب اجلزيرة، ودلن ينتسب إليها ويتصل هبا ُب ادلنشأ واألنس( اجلنس العريب)، أو (العربية
اللساف الذي كاف يتكلم بو العرب ىو واحد غَت متعدد إصباالً "لغَت اللغة العربية، غلـز أف " أعجمي"؛ فورود تعبَت 81"من العرب

من الواضح أف ىذا . 82"ولو كاف للعرب ُب عصر النيب صلى اهلل عليو وسلم لغات عديدة فيها تغاير جوىري دلا كاف ىذا اجلـز]...[ 
 .ػلمل طابع التكلف، ويوحي بلي عنق النصوص ادلقدسة الستخراج معاف ال ربتملهاالتفسَت 

ٓب يكن دروزة ُب إطار إعادة كتابتو للتاريخ العريب اإلسبلمي يقـو بعمل ادلؤرخ كما : وؽلكن ُب ىذا اإلطار أف طلرج باالستنتاج التإب
على عاتقو إعادة نفض الًتاث، ُب خطوٍة غَت مسبوقة، لتأصيل تراٍث  يشَت إٔب ذلك معظم ادلؤرخُت الباحثُت ُب سَتة الرجل، بل أخذ

 .جديٍد ينسجم مع رؤيتو القومية

، فصياغة اذلوية الثقافية، حسب كلود ليفي "األصالة وادلعاصرة"عقود إشكالية ببعد ذلك  تلك احملاولة اليت نفذىا تصب فيما مسي عربياً 
حد عرب اذلوية توحد وتفرؽ، ترّص وسبيز، بل كثَتاً ما ترّص عرب التمييز وتوَّ "االستيعاب، فػالدمج و  سًتاوس، تستوجب بالضرورة عملييت

 .83"أنا ىو أنا ألين لست اآلخر: العزؿ والفرز

ادلستقبل، وقرأ بو ادلاضي العريب، مغّلبًا التقنية على  -ٓب يسحب دروزة صورة ادلاضي إٔب احلاضر، بل استبطن النموذج من احلاضر
الشعورية ترغب دبا حققو اآلخر، وىو أمٌر مشابو دلا سيفعلو عدٌد من " ادلؤرخ احلصيف"ع ادلدروس، وسلتبئًا خلف ستار ادلوضو 

 .احلداثيُت العرب، الذين سيقرأوف الًتاث بعد عدة عقود قراءة نقدية، زبدـ ظلوذجها االجتماعي السياسي الذي تبتغيو

الًتسيمة الذىنية األؤب للصهيونية، لوجدنا بالفعل أوؿ ادلشاريع الفكرية اجلّوانية األؤب ُب  ولوال أفَّ دروزة وقع بالفعل ضحية ابتزاز
 .الفلسطيٍت، تتغيا إسناد رؤيتها احلداثية ُب بناء األمة، بنموذج متخّيل يضرب جذوره ُب ادلاضي السحيق -اجملاؿ العريب
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 الفصل الثاني خاتمة 2.4
وؿ ادلثقف العريب الفلسطيٍت دلسألة القومية العربية ُب اجملاؿ الفلسطيٍت من ناحية، وُب الصَتورة حاوؿ ىذا الفصل إعادة أشكلة تنا

فمعظم . الثقافية للفكر القومي العريب من ناحية أخرى، وذلك عرب تركيزه على مساحات ٓب يسبق أف رّكز عليها أحٌد من الباحثُت
يتطرقوا إٔب اجلوانب اليت تبدو للوىلة األؤب وعظية أكثر منها معرفية، وخبصوص عزة  الذين تناولوا تاريخ الفكر السياسي ُب فلسطُت ٓب

على حدِّ " رلتمعو العريب"دروزة، غّيب النقاد كتبو اليت تتحدث عن التاريخ العريب اإلسبلمي، وتلك اليت تتناوؿ صورة الرسوؿ، وبيئتو، و
 .تعبَت صاحبنا

ىل وّحد الفلسطيٍت بالفعل بُت بنية ادلنظومة الصهيونية من جهة، وبنية نظاـ : من قبل ويعيد ىذا الفصل طرح سؤاؿ بدى بديهياً 
 ؟ أـ أف التوحيد كاف على ادلستوى السياسي وٓب يطل ادلعرُب؟1929االنتداب الربيطاين من جهة أخرى بعد ىبة الرباؽ عاـ 

، مع أف زلاوالت ، وتاريخ النبوة احملمدية خصوصاً لعريب عموماً وكيف ؽلكن أف نفهم نزوع زلمد عزة دروزة إٔب إعادة كتابة التاريخ ا
أكثر جدية كانت قد سبقتو بعدة عقود، قادىا اإلصبلحيوف اإلسبلميوف األوائل أمثاؿ زلمد عبده وشيوخو وتبلميذه؟ ال صلُد دلثل ىذا 

العريب ضمن إشكالية األصالة وادلعاصرة، دبا  -ريخ النبويالسؤاؿ تفسَتاً، سوى أف زلمد عزة دروزة ُب فًتة مبكرة، قّدـ زلاولة لقراءة التا
 .، وىذا ما حاوؿ ىذا الفصل ادلساعلة بو"اآلخر الصهيوين"ؼلدـ النموذج القومي الذي سبثلو عرب 

ضغط وىذا يعٍت أف قطاعًا من اجليل األوؿ من القوميُت العرب، ٓب يغفل عن ضرورة توظيف الًتاث ُب ادلشروع النهضوي، إال أفَّ 
وردبا كاف أحد أسباب ذلك الصورة اليت قّدمها ادلستعمر عن . االستعمار أدى فيما أدى إٔب إعاقة الفهم ادلوضوعي دلعناه/ اآلخر

 .نفسو، وتناوذلا ادلثقف القومي بغَت تأٍف، لينسج على مثاذلا صورتو

ل شذراٍت عنصرية ُب تصوره للقومية العربية، اشتغل من باب ومن ادلمكن قْلُب ادلقولة األخَتة والقوؿ إف داعي القومية العربية الذي ضب
ولو أف اجليل الثاين من القوميُت . التحصيل احلاصل ُب الًتاث، وانتبو منذ وقٍت مبكٍر إٔب ضرورة أف يعيد مفهمة اإلسبلـ وتارؼلو قومياً 

ولكن البلحقُت كما سيتبُت ُب القسم . اإلسبلـ السياسي العرب تابعوا اجلهد التأصيلي ذلذا االذباه، دلا صلم عن ذلك فراٌغ قاـ بسّده
 .التإب ذىبوا إٔب منحًى آخر، كما سيتبُت ُب الفصلُت القادمُت
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 الفصل الثالث

السلطة... من األمة إلى  

 الخطاب القومي العربي عند نديم البيطار

 

 
 

 

 

 تمهيد 3.0

أ من ادلشكبلت اليت تتمخض عن الواقع، وال تبتدئ ادلعرفة بإدراكات أو مبلحظات، أو جبمع حسب كارؿ بوبر؛ فإفَّ الفكر ينش
وىذا يعٍت أف ادلعرفة تبتدئ . لكنها تبدأ دبشاكل، فبل معرفة دوف مشكبلت، لكن أيضا ال مشكلة دوف معرفة"معطيات أو أحداث، 

رّب عن تناقٍض داخلٍي بُت معرفتنا ادلفًتضة والوقائع، أو باكتشاؼ تناقض ، فالفكر ُب صَتورة تشكلو يع"بالتوتر بُت ادلعرفة والبلمعرفة
 .1ظاىر بُت معرفتنا واألحداث ادلفًتضة

 فالوقائع كما يقوؿ، الكما عرّب بوبر، " ادلشكبلت"، كما عرّبت عن ذلك مدرسة الوضعية ادلنطقية، وبُت "الوقائع"يز بُت ؽل إنوأي 
ف عن ادلعرفة اخلاطئة ال عن صحة ادلعرفة الصحيحة، والنظرية الصحيحة ليست تلك اليت ًب تفرز نظريات بل ربد منها، فتكش

، واقًتحو بداًل من "التكذيبمعيار "وٓب ُتكذب بعد، وقد أطلق بوبر على ىذا اإلجراء اسم   كذيباختبارىا، بل تلك القابلة للت
 .2إٔب مقوالت تعميمية التوّصلن أجل ، مدلنطقيُتالوضعيُت ا نهجية االستقراء لدىختبار ُب نقده دلالتحقق واال

ومن ادلمكن من مقوالت بوبر ُب الفقرتُت السابقتُت، مبلمسَة مفهوـٍ مركزٍي سُيعتمد بشكٍل أساسيٍّ ُب فصوؿ الدراسة، أال وىو 
ات كلما تطّور ونضج تشخيصها الواقع، تستبدؿ نظريات بنظري" مشاكل"فاأليدولوجيا ُب سعيها دلعاجلة ". الصَتورة الثقافية للفكر"

 .لتلك ادلشاكل

 ""ضرورة"الحرية ىي الوعي بالػ"

 ، من التجزئة إٔب الوحدةندًن البيطار
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والفكر القومي العريب، شأنو شأف أّي فكر، ىو حصيلة صَتورة األفكار ادلرتكزة على ادلبادئ األولية للقومية العربية، ُب جدذلا مع 
، فإنو يسعى ُب اآلف "بلتادلشك"ولكّنو ُب الوقت الذي يسعى إٔب توصيف ىذه . الواقع العريب، ال الواقع العريب نفسو" مشكبلت"

إفَّ هتمة األدجلة اليت توّجو دائماً إٔب الفكر القومي تعود إٔب سعيو تقدًن . وىذا ما يلقيو بالفعل إٔب مصاُب األيدولوجيا. نفسو إٔب حّلها
 .احللوؿ أثناء الوصف

الثاين، أف الفكر القومي العريب، ُب صَتورتو وجدلو يبُتُّ ىذا الفصل، وىو يتناوؿ كتابات ندًن البيطار؛ وىو القومّي العريّب من اجليل 
مع مشكبلت واقعو، قد وصل إٔب حدِّ ذباوز نفسو، وذلك بتهميش رلموعة من العناصر والثوابت األولية لدى مفكري اجليل األوؿ 

لتمثبلت، واالنتقاؿ من الفكرة الدولة والصور وا: لصاّب عناصَر جديدة مثل. اللغة والتاريخ والدين والدـ: من القومييُت العرب مثل
والسؤاؿ األخبلقي إٔب السلطة وربليل آليات السيطرة خاصتها، وىو ما ؽلثل ذباوزًا لفكرة القومية العربية والتقاطع مع لفيٍف من 

 ".ما بعديات"ادلنهجيات اليت تنتمي إٔب طائفة الػ

حق، عرب تبنيو مفهـو األيدولوجيا االنقبلبية، اليت ربمل ضمنًا ومع خطورة ىذا االنتقاؿ، أبقى البيطار صلة وصل بُت السابق والبل
سقفًا ومرجعيًة أخبلقية، مع أهنا بدت غَت منسجمة مع التصور السحري للسلطة، فظلَّ مشغواًل هبمومو األيدولوجية اليت تتلخص 

". بناء األمة"ُب خضم تأصيلو الفكري لعملية ، وأصرَّ على أف استحضاره لؤلدوات اجلديدة جاء "الوحدة العربية مقابل االستعمار"بػ
: وطلتم بعد ذلك بأف ندًن البيطار، ُب وقٍت مبكٍر، كاف قد وقف على احلدِّ الفاصل، وأراد أف غلمع بُت حقبتُت معرفيتُت سلتلفتُت

السؤاؿ التنويري األخبلقي، واحلقبة  احلقبة الكبلسيكية اليت نظّرت دلقّومات القومية ُب العآب العريب من لغة وتاريٍخ ودين، مركزة على
 .اجلديدة اليت رّكزت على تقنيات السلطة وغاصت ُب ميداف سوسيولوجيا اجملتمعات العربية ادلتعددة

لقومية العربية، واليت با ادلتعلقةػلدد رلتمع دراستو أعماؿ ندًن البيطار  ، العتباراٍت منهجية،إٔب أف ىذا الفصل اإلشارة من ادلهم ويبقى
، معترباً إياىا مادًة تارؼلية صارت تشبو وثائق تعرّب (1987)، وحىت كتابو ادلثقفوف والثورة (1964)االنقبلبية  ابدأت من األيدولوجي

وما يربر قيامنا هبذا اإلجراء، اعتقادنا أف النص وليد  عن مرحلة ما؛ دبعٌت أهّنا مؤلفات مرحلية أكثر من كوهنا مؤلفات زبص مفكراً ما،
و ُب ظل مقوالت روالف بارت ادلتعلقة دبوت ادلؤلف، ومبلحظتنا بأف البيطار منذ ظهور بوادر اهنيار ادلعكسر االشًتاكي ُب هناية بيئت

 .الثمانينيات قلل انشغالو دبسألة القومية العربية واذلمـو الوحدوية اليت سيطرت على رلمل كتاباتو قبل ذلك

 من المقّومات إلى القوانين 3.1
اد بأف الناطقُت يشكلوف أمة، وأف ىذه األمة غلب أف تكوف مستقلة ومتحدة، ٓب يتضح ويكتسب قوًة سياسية إال ُب القرف االعتق

، ولكن طريقة التعبَت عنو من لدى القوميُت 4، فقد كاف الكياف العريب أمرًا مسلمًا بو ُب عهد اإلمرباطورية العثمانية األخَت3العشرين
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حسب ظروؼ النشأة، واالنتماء الديٍت، وطبيعة اجملتمع الذي ينتمي إليو ادلثقف القومي، ٍب طبيعة العبلقة مع العرب األوائل اختلفت 
 .إسطنبوؿ

ويصعب على أي باحث تصنيف دعاة القومية العربية، منذ بداية القرف إٔب منتصفو، وفق اذباىات زلددة، ولكْن يسهل عليو أف ػلدد 
لعربية ُب رلملها تصرُّ على عدـ االعًتاؼ بشرعية الواقع العريب، ألنو ال يبدو مرضيًا مقارنًة دبا سبتاز بو فاألفكار القومية ا. ما غلمعهم

 ".طليعة األمم"من مقّومات ذبعلها ُب " األمة العربية"

علية الدـ والِعرؽ، وزبتلف أدبيات أولئك ادلفكرين بتحديد اجلامع ادلانع لتلك ادلقومات، فأنطوف سعادة وصليب العازوري يربزاف أ
وساطع احلصري يهّمش التاريخ لصاّب اللغة، وكل من قسطنطُت زريق وميشيل عفلق، يتفقاف على أعلية التاريخ والدين إٔب جانب 

ميُت ف القو إأف الدين لديهما يُقرأ بواسطة مفاىيم قومية حديثة، ىذا األمر دفع عبد اإللو بلقزيز إٔب القوؿ  االعتباربخذ األاللغة، مع 
انشغلوا طويبل بالتفكَت ُب أسس قياـ األمة ومصادرىا، دوف أف : ، لكنهم ٓب ينتجوا نظرية ُب الدولة القوميةأنتجوا نظرية األمة"العرب 

 .5"عن الدولة القومية متكامبلً  يقدموا تصوراً 

وؿ القوؿ إف ادلشًتؾ بُت ىذه التيارات، ىو وال يهدؼ ىذا الفصل إٔب استقصاء آراء االذباىات القومية العربية األؤب، بقدر ما ػلا
، "األمم األوروبية"قوذلا بوجود مقّومات ُب الشعوب القاطنة ُب العآب العريب تدفع بارباه وحدة األمة العربية اليت تضاىي، بل وتسبق 

 .وتًتاوح ىذه ادلقومات بُت اللغة والتاريخ والدين، وبدرجٍة أقل الدـ

وطنية، بُت من يغّلب جامعا على جامٍع آخر، ومن ػلدد -ّومات جداالت واسعة بُت مفكرين وحركات قوميةوقد أثار ربديد ىذه ادلق
عبلقة عامٍل بعامٍل آخر، وخَت مثاٍؿ على ذلك ما اكتنف ربديد العبلقة بُت العروبة واإلسبلـ، من طروحاٍت تراوحت بُت نفي الثاين 

 .خر، أو إقامة عبلقة جدلية بينهمالصاّب األوؿ، وبُت تعريف أحدعلا دبفاىيم اآل

وحسب ألربت حوراين، فإف منبع ىذه االذباىات ادلتعددة ُب ربديد معٌت القومية العربية ىي ذاهتا األفكار اليت صّعدىا الليرباليوف، 
بلسيكي قد بدأت فعلياً وىذا يعٍت أف إرىاصات الفكر القومي الك. 6أصحاب فكرة البلمركزية العثمانية ُب أياـ اإلمرباطورية األخَتة

على يد الليرباليُت، وىو األمر الذي يبُت أف التحديدات اليت يقيمها بعض األدبيات التأرؼلية ادلعاصرة بُت قومي وليربإب، تصبح ببل 
 .7معٌت عند موضعتها ُب السياؽ التارؼلي للفكر السياسي

واسط اخلميسنيات من القرف ادلاضي إٔب القوؿ بكموف ماىية عربية، تشبو إف االعتقاد بوجود ادلقّومات دفع الفكر القومي العريب حىت أ
ساعدت على . تصّور تعسفي يعثر للتصور األورويب على نظٍَت عريب"إٔب حٍد كبَت ماىيات األمم األوروبية كما تصورىا انطبلقًا من 
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األنوية "وىذا ما أنتج بتعبَت وجيو كوثراين " واذلوية الثقافية ذلك التحوالت التارؼلية الكربى ُب ادلنطقة العربية، اليت طرحت قضايا األمة
 .8"القومية اليت ذبوىر ما ىو عريب وتنبذ ما خارجو

شيل وقد ماؿ ادلفكر القومي ُب تلك احلقبة إٔب مقارنة التجارب التارؼلية غَت العربية، بتجربة عربية متخيلة، يعتقد أهنا قيد التحقق، فمي
اؿ، يسأؿ فيما إذا كاف من ادلصيب استحضار التجربة االشًتاكية إٔب واقعنا العريب، وينفي ذلك عرب إبراز عفلق على سبيل ادلث

هنت دور تشكيلها أ اليتمم الغربية ُب مطلع القرف التاسع عشر تشبو ُب شيء حالة األ ال"العربية  مةاألفخصوصية للمجتمع العريب؛ 
وىي  ،حلريتها وسيادهتا ةٔب حد كبَت فاقدإألمة العربية ال تزاؿ التوسع، ُب حُت واستكملت شروطها ودخلت ُب دور جديد ىو ا

 .9"قطارىاأعبلوة على ذلك فاقدة لوحدهتا القومية، تشكو من ذبزئة 

مربر " وإذا كاف ال بّد من وجود اشًتاكية عربية أيضاً، فبل بد أف يكوف ذلا ىي األخرى خصوصية تناسب رلتمعات العرب، إذ ال
هنا وقفت أب جانب االستغبلؿ والظلم والرجعية وأب طباغ اشًتاكيتنا بالصبغة ادلادية، فالروح ُب الغرب قد وصمت وصمة كبَتة ألالص

ف ترفع لواء ادلادة ُب وجو تلك الروح احملافظة أمن  ،وىي احلركة التحررية ،بد لبلشًتاكية جانب شهوة التوسع واالستعمار، فكاف ال
ما ضلن فليس ىناؾ ما يوجب أ. ونظرة للحياة ،للكوف مةعا فلسفة ، فجعلت من ادلادةالدين الجديدف تظهر دبظهر أو ]...[  الرجعية
 االشًتاكيةو ". لينا ىي األمل الكبَت واحملرؾ العميق لنهضتناإف الروح بالنسبة أل ؛ف نتبٌت الفلسفة ادلادية حىت نكوف اشًتاكيُتأعلينا 

هنا فرع إؤب والنظرة ادلوجهة لكل احلياة، ف تكوف الفلسفة األأتنا القومية ولضرورات قوميتنا، فبل ؽلكن فرع ونتيجة حلال" حبسب عفلق
 .10"خاضع لؤلصل الذي ىو الفكرة القومية

ىل : يظهر من النص السابق أف عفلق تصّور االشًتاكية على أهنا دين احملرومُت، وؽلكن استخراج ما كاف يضمره ونسألو من جديد
للعرب أف يعتنقوا دين االشًتاكية؟ غليب أيضًا بالنفي، فبل ضرورة ألي حركة ذبعل الدين خصمًا ذلا ُب الببلد العربية، ألفَّ  يصحُّ 

ف أف ػلقق الوحدة والتضامن و أواستطاع  ،ستثارة كوامن القوى ُب النفس العربيةال" ساساحملرؾ األ كاف العريب ُب ادلاضياإلسبلـ 
ٔب ربقيق إواحد، فقادىم  لوٍ بإ ٔب االؽلافإالعرب  عيَ في ذلك الوقت، دُ ف. ف ػلقق بالتإب تلك النهضةأو  ،لقرائحيلهب النفوس ويفتح ا

 فَّ إما اليـو فأ .ونتيجة لبلؽلاف العميق بالدين صبلح االجتماعي كاف فرعاً فاإل. االنقبلب االجتماعي االقتصادي الذي كانوا حباجة اليو
ٔب إوتار قلوهبم وتنفذ أف ربرؾ أحياهتم ىو القومية، اليت ىي كلمة السر اليت تستطيع وحدىا  من ذه ادلرحلةساس للعرب ُب ىاحملرؾ األ

ف يفهموا أفهم مكلوموف ُب حريتهم وسيادهتم ووحدهتم لذلك ال ؽلكنهم  .صيلةعماؽ نفوسهم وتتجاوب مع حاجاهتم احلقيقية األأ
 .11"لغة غَت لغة القومية

ُب رأي عفلق ىي الدين اجلديد للعرب، وىي وارثة الدين دبفهومو الثوري الذي حّرؾ ادلسلمُت ُب فًتة اإلسبلـ  القومية العربية إذف
ولكي ال نتسرع ونقوؿ إف عفلق الواعي إٔب حٍد كبَت بالفروؽ . ادلبكر، وعندما نقارهنا باالشًتاكية فإننا عمليًا نقارف بُت ديٍن ودين
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، فإننا نقتبس منو نصًا آخر 12اجتماعية، وبُت الدين، ونقوؿ أيضًا إنو قد قرأ القومية العربية قراءًة دينية البنيوية بُت االشًتاكية كحركة
لفاظ والصفات اجملموع لو قانوف، وكل صبع مدفوع بطبيعتو، بغريزتو، إٔب سبجيد الظواىر والشكليات والعناوين واأل: "حيث يقوؿ

ذا أردنا أف تتابع حركتنا مراحلها بكل صدؽ وأمانة دوف أف إف. حساسيتو وقدرتو على التعمقرىاؼ الفرد و إالعامة، ألف اجلمع ليس لو 
اجلماعي، ىم الذين ػلتفظوف حبريتهم، باستقبلؿ تفكَتىم،  فاألفراد الذين ال يستعبدىم اجلوُّ . علينا اف نقدر دور األفراد ]...[ تبتسر

ىم الذين ينشدوف ادلعٌت وراء اللفظ يبحثوف عن الشيء احلي وراء التعبَت . جملموعبصفاء نفوسهم حىت ولو كانوا مشاركُت ُب اندفاع ا
 .13"العاـ

ُيستنتُج من النص السابق أف عفلق تقمص ُب كتاباتو حوؿ القومية العربية دور اجملموع، فهو ال يفهم االشًتاكية على أهنا دين وال 
إف ادلفكر القومي ُب تلك ادلرحلة طرح نفسو وإنتاجاتو كمثقف . أهنما كذلكيتصورىا على " اجملموع"القومية العربية كذلك، لكنَّ 

فالتعويل على اجلماىَت، أو الشعوب العربية، ودور . ىي ادلضخة ادلركزية لنجاح أي ذبربة وحدوية" اجلماىَت"عضوي، على أساس أف 
القوميُت آنذاؾ، وما يربر ذلك ىو إمكانية قلب األنظمة احلزب ُب تلبية تطلعاهتا، كاف أحد الثوابت األساسية اليت تدور ُب تفكَت 

احلاكمة آنذاؾ، أي ُب الفًتة التارؼلية اليت امتدت حىت السبعينيات من القرف ادلاضي، وٓب تأخذ األنظمة السلطوية العربية آنذاؾ بعد 
خاطب عند ادلفكرين القوميُت ُب ادلرحلة كا: االستنتاج الذي ؽلكن طلرج بو. شكلها البوليسي كما ىو احلاؿ ُب ادلرحلة التالية

ُ
ف ادل

 .وسيتغَت ىذا ادلخاطب ُب ادلرحلة التالية كما سيتضح معنا تالياً عند ربليل كتابات ندًن البيطار. األؤب ىو اجملموع

لوصف ؽلتلئ باجلدية ، واحلاؿ أف ىذا ا14"أحد أنضج ادلفكرين القوميُت العرب من اجليل الثاين"يصف عزمي بشارة ندًن البيطار بأنو 
إذا الحظنا أف البيطار بدأ مشروعو الفكري من بداية الستينيات، ُب مرحلٍة ٓب ؼلفت فيها بعد تأثَت األدبيات القومية الكبلسيكية، 

ذلا ، وأتبعها بعشرات الكتب والدراسات اليت أجرى من خبل"األيدولوجيا االنقبلبية"وقد أصدر ادلفكر أؤب أىم دراساتو ربت عنواف 
وأىم ىذه التعديبلت كاف هتميش ما كاف يدعى ُب احلقبة . تعديبلٍت جوىرية على األطروحات التقليدية ُب الفكر القومي العريب

 -وجود إقليم: أوالً : ، وتًتكز ىذه القوانُت برأي البيطار ُب ثبلثة"القوانُت األساسية"الفكرية السابقة بادلقّومات، لصاّب ما مساىا ىو بالػ
السلطة ادلشخصنة : وثانياً . دة يًتكز عليها العمل الوحدوي، ويرتبط بو عرب اجملتمع اجملزأ أو الكيانات السياسية ادلدعوة إٔب الوحدةقاع

وجود خطٍر خارجي يّولد ضغوطًا قوية على األقاليم ادلختلفة وهتددىا ُب : وثالثاً . اليت تستقطب والء الشعب عرب احلدود اإلقليمية
 .15امتها وبقائها نفسوحريتها وكر 

ويقطع ىذا الطرح مع الطروحات القومية السابقة اليت ترى أف ىناؾ خصائص ماىية لؤلمة العربية، من لغة وتاريخ ودين، لو ُفسَح ذلا 
عربية قد قامت اجملاؿ ألقامت دولًة عربيًة قوميًة تعرب عن األمة العربية، ووجو القطع أف ىذا الطرح اجلديد ال يعترب عن أف ىنالك أمًة 

أصبًل، بينما تفًتض الكتابات السابقة، وبشكٍل بدىي، أهنا موجودة؛ فاألمة لديهم ىي مقّومات األمة، والباقي ىو ترصبة وجودىا إٔب  
 .كياٍف سياسي يعرّب عنها
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. سبب الدولة بل نتيجتها ذبارب التاريخ الوحدوية تدّؿ بوضوح أف األمة ليست"وينطلق البيطار من مقولٍة تعاكس السابقة؛ فمراجعة 
دراسة نشوء الدولة غلب علينا االعًتاؼ بأعلية العناصر "، وعند "فالدولة ىي اليت خلقت األمة، وليست األمة ىي اليت خلقت الدولة
يكفي أف ال يكفي أف هتـز صباعة ما صباعة أخرى، كما إنو ال . األيدولوجية وتقدمها على العناصر العقبلنية أو االقتصادية احملضة

بل ما غلب توفره ىو قياـ سلطة مركزية قوية إٔب درجة تستطيع هبا أف تبطل مفعوؿ االنفصالية ]...[ تتشارؾ صباعتاف ُب لغة واحدة 
 .16"البدائية

ف ادلركز ويعود من أجل إثبات أطروحتو إٔب التجارب التارؼلية اليت انتقلت فيها أقاليم رلزأة إٔب دولٍة قومية حديثة، فيذكر دور العن
الذي فرضتو العائبلت ادلالكة ُب فرنسا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وىولندا والربتغاؿ وانكلًتا والصُت وغَت ذلك من دوؿ تنتمي إٔب 

 .17قارات العآب أصبع

لقومية كاف عملية ظلو ا"وعندما بدأت األنظمة ادللكية ُب بناء دوذلا، ٓب تكن الشعوب اليت امتدت إليها تشكل أي قومية خاصة هبا، و
سلطٍة حكومية مركزة سبتد إٔب أرض واسعة متميزة، "فالقومية تفًتض وجود " دمج جلماىَت كبَتٍة من الناس ُب شكٍل سياسٍي موحد

 .18"وادللكية ادلطلقة ىي اليت خلقت أوالً ىذا الشكل السياسي وبذلك حددت طريق القومية احلديثة

يشكل عنصراً أساسيًا ُب حياة كل قومية، فاخلضوع إٔب دولٍة واحدة يضع الشعب مباشرة، "يطار، واالنتماء إٔب دولة واحدة، برأي الب
إقامتها ُب ذاهتا ربوذلا . وجهًا لوجو، أماـ وحدٍة ربيط بو، وحدة تتحوؿ إٔب ذبربٍة يومية ال ؽلكن لو أف يتجاىلها أو يقف بعيدًا عنها

الفكرة القدؽلة اليت "، فػ19"ثر تدرغليًا ُب نفسيتو، وربددىا بشكٍل يتبلءـ مع مقاصدىاإٔب ىذه التجربة اليومية ُب حياة الشعب، فتؤ 
ترجع نشوء الدولة القومية إٔب يقظة الشعور القومي أو إٔب ىويٍة قوميٍة سابقة ىي فكرة خاطئة، فهي نتيجة تفكَت ميتافيزيقي يعطي 

 .20"وجود األمة ماىية سابقة

العائلة ادلالكة ُب القرف الثاين "دعوى، بعشرات األمثلة من أوروبا ربديداً، ومن بقية أضلاء العآب،  فالػويستنجد؛ من أجل إثبات ىذه ال
ٓب تكن ىناؾ أي حتمية ُب خلقها، أو أي قدر قومي ذلا قبل ظهور ادللكية . عشر والقرف الثالث عشر ىي اليت خلقت فرنسا

خر الغريب ليثبت حجتو؟ يعود السبب األوؿ إٔب أف القومية كظاىرة اجتماعية بدأت ، ولكن دلاذا يصرُّ على االستنجاد باآل21"الفرنسية
ُب أوروبا، وىذا بديهي، أما السبب الثاين فهو أف الفكر القومي العريب الؾ ومضغ منذ إرىاصاتو األؤب التجربة األوروبية، ونظر إٔب 

ا رآه مشروعاً، فصبَّ جهده ُب سبيل تغيَت ادلنطلقات من أجل االستمرار، الببلد العربية بنظارهتا، أي إف البيطار َموضَع نقده ضمن م
 .ال التجاوز والقطيعة

، يتجاوز البيطار اإلنتاج الفكري القومي الذي يرى أف وحدة 22"الوحدة نتيجٌة حتمية لوجودنا كأمة"ومن انتقاد الرؤية اليت تقوؿ إف 
تصنع التاريخ القومي بل التاريخ القومي ىو الذي صنع ىذه اللغات، "غات ٓب اللغة ىو األساس للوحدة العربية ادلنشودة، فالل
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فاجملتمعات اليت كانت تشعر هبوية واحدة كانت ُب الواقع زبلق لغة خاصة هبا إف ٓب ذبد لغة متوفرة ذلا، وذلك كي تفصل بشكل 
اليت كانت زبلق ىذه  -ا تكشف التجربة التارؼليةكم  –إف اإلرادة السياسية ىي ]...[ حاسم بينها وبُت الغَت وتعرب عن ىويتها 

اللغة تتغَت مع التاريخ، من مرحلٍة إٔب أخرى مع تغَت جوانب الواقع ادلوضوعي ادلختلفة اليت تعرّب عنها، ومعٌت الكلمات "، فػ23"اللغة
 .24"نفسها يتغَت من دوٍر إٔب آخر

اعية، وأنظمة وعادات وقيما، تستقر فيها، وؽلكن الرجوع إليها ُب صحيٌح أنو يقّر بأف اللغة ربمل ُب باطنها تصورات ومشاعر صب
ثابتة أو ىي "، وال يعٍت أهنا "األسباب اإلعدادية"ربديد ىوية الشعوب واألمم، إال أهنا تنتقل إٔب مرتبة العوامل الثانوية، أو كما مّساىا 

تصورات متماثلة تتمثل عادة ُب أيدولوجية ومصاّب "سبب بل ب" نفسٍي متأصل ُب طبيعة الشعب أو األمة -ترجع إٔب تركيب عقليٍ 
 .25"واحدة

وسبب . وؼلتلف ىذا الطرح عن الطروحات القومية السابقة؛ ألنو يسَت بطريقة مقلوبة، من الدولة إٔب اللغة، ٍب من الدولة إٔب األمة
. ربويل أوضاع من خلقنا إٔب أوضاع طبيعية"مالوا إٔب وقوع دعاة القومية السابقُت ُب ىذه الصيغة ادلعكوسة كما يرى البيطار، ىو أهنم 

إننا طللق أواًل وضعاً معيناً بسبب أوضاع وربديات معينة، ٍب نصفو بأنو وضٌع طبيعي؛ فننظر إليو وكأنو جزء . إهنا عادة عريقة ُب التاريخ
 .26"من النظاـ الطبيعي ذاتو

يعيد فيو صياغة اذلوية، وينزذلا من مساء ادليتافيزيقيا كما كانت ُب إنتاجات دعاة  دفع ىذا القلب الذي قاـ بو البيطار إٔب أف يضع كتاباً 
، مهيمنة نسبياً أحسن احلاالت فقط طرؽ تفكٍَت وشعور وسلوٍؾ متماثلة و"القومية السابقُت، إٔب أرض السوسيولوجيا، فاذلوية لديو ُب 

 .27"وتتغَت مع حركة التاريخ وربوالهتا اجلذرية

كاف سابقًا ىو تفسَت اذلوية القومية من منطٍق إستاٌب، واألصح التطلع إٔب اجلانب الديناميكي، أي إٔب درجة التحوؿ عرب   واخللل فيما
، 28"بداًل من ادلستوى الذي يكوف قد حققو ُب طوٍر معُت، إٔب ديالكتيك ىذا التحوؿ بداًل من طبيعة الًتكيب االجتماعي"الزماف 

ف البيطار يقوؿ بتاريٍخ خطٍي واحد، ػلكم تطور اجملتمعات، بل بتعددية التواريخ، األمر الذي دفعو إٔب ولكن ال يعٍت ذلك بأي حاؿ أ
 .انتقاد رلمل الفلسفات الذي اعترب تناوذلا دلسألة وحدة التاريخ يؤكد على سيطرة اجلانب ادليتافيزيقي عليها

ع، مثل آدـ فرغسوف الذي كتب ُب القرف الثامن عشر أنو دبقدور فجميع أولئك الذين أعطوا التاريخ مقاصد مستقبلية من ىذا النو 
قبيلة معزولة عن التاريخ تعيش ُب جزيرة معزولة ُب الباسيفيك بأف سبر، إف ىي أعطيت الوقت الكاُب، ُب صبيع األطوار االجتماعية "

ورأى " بعض التطورات اليت حدثت ُب بريطانيا" ، وماركس الذي عمم ُب القرف التاسع عشر"التارؼلية اليت قادت إٔب التطور التارؼلي
، 29"رأى أيضا حركة التاريخ ُب إطار صورة أو غاية شلاثلة"، وىيغل الذي "للشعوب األخرى أف تكشف عن مستقبلها فيها"أنو ؽلكن 

 .30بأشكاٍؿ سلتلفةإهنا ادليتافيزيقيا . ىؤالء وغَتىم عربوا بطريقة أو بأخرى عن وجود أسطورة، أو ظلوذج أصلي ػلكم التطور
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ولكن أليس استيحاء البيطار قوانينو الثبلث األساس من ذبارب اآلخرين، ىو من قبيل القوؿ بوجود ظلوذٍج ػلكم التطور التارؼلي، وىي 
اسي ُب ذاهتا ادلسألة اليت ينتقدىا؟ ليس األمر كذلك، ألف ادلقصود بقوانُت البيطار كما نفهم، ىو ربليل دلمارسات السلطة بشقها السي

 -وجود إقليم: السيطرة على الذوات االجتماعية، وتشكيل صباعة متخيلة ترتفع على التشكيبلت العضوية؛ األمر يتطلب كما يرى
كل العوامل . تشكل صورتو خطراً وجودياً على اجلماعة ادلتخيلة" آخر"قاعدة يؤطر عمل ىذه السلطة، وقيادٍة مركزية ربّل زلل اإللو، و

 .ديو ُب سياؽ الثانوياتاألخرى تعّد ل

وفقداف . القاعدة يستقطب ادلشاعر ويضفي عليها مضمونًا وحدوياً  -الدولة؛ فاإلقليم/ القوانُت الثبلثة ىي مقّومات لنجاح السلطة
لة تسودىا أف التنسيق ادلنظم الذي ػلتاجو ىذا العمل يًتؾ إٔب التفاعل العفوي بُت أقاليم أو كيانات سياسية مستق"ىذه القاعدة يعٍت 

 .31، والسلطة ىي اليت ربمل مهمة التنسيق العاـ"مصاّب وميوؿ واذباىات سلتلفة

وتلعب شخصنة السلطة ورمزنتها إٔب خلق ظلوذج للسلوؾ السياسي واأليدولوجي اجلديد الذي يكشف عن ظلط حياة جديد، وىذه 
تبدأ الروابط ما قبل احلداثية بالتفكك، ويسود فيها ميوعة عامة العملية ضرورية خاصة ُب ادلراحل اليت يتفكك فيها النظاـ التقليدي، و 

اجملتمع ادلمزؽ عن ربقيق وحدتو بطريقة دؽلقراطية سبثيلية، حىت وإف كانت األجزاء "، فيعجز 32بسبب غياب ادلفاىيم واألنظمة اجلديدة
 .33"اليت يتبعثر فيها سبارس دؽلقراطية زللية فعالة

، "الرمز ىو أىم الرموز اليت ينجذب إليها الناس ُب شخصنة ادلطامح وادلقاصد والتطلعات اليت ينشدوهنا -القائد"ُب ىذه ادلرحلة فإف 
قيم واذباىات التجربة االنتقالية وذبعلها واضحة بشكل يستحيل على صعيد "وتلخص السلطة ادلشخصنة، واحلديث دائمًا للبيطار، 

 .34"عاـ عن طريق العرض العقبلين أو النظري

، فإنو عامٌل أساس ُب تركيز السلطة، وإزالة القيود والضوابط التقليدية ُب النظاـ "ضلن"مقابل الػ" ىم"اخلطر اخلارجي، وبروز الػأما 
. 36، ويساىم ُب ربويل مشاغل الناس السياسية من اجلزء إٔب الكل، ٍب يوفر ذلم نقطة لقاء يتجاوزوف فيها احلدود احمللية35القائم

تصبح ىذه الروابط ]...[ حديثو عن روابط احلب اليت توحد األتباع مع القائد "ن أجل إثبات حجتو بفرويد، ففي ويستعُت البيطار م
وألف حجم اجملتمعات الكبَتة ػلوؿ دوف قدرهتا على . 37"أقوى عن طريق احلقد على الغَت، أو على الذين يقفوف خارج ىذه العبلقة

العدو اخلارجي يوفر لو ذلك "، و"يستطيع هبا أف يعانيها"و ػلتاج إٔب رموز حسية فرض صورهتا بشكل حّي على خياؿ الفرد، ألن
 .38"وغلعلو جزءاً من ادلناخ النفسي والفكري الذي ػلياه

، "نظاـٍ اجتماعي متصلب، وإٔب تركيز القوى ُب يد قائٍد قوي ينظر إليو أفراد اجلماعة كمخلص"إف وجود اآلخر ػلّوؿ اجملتمع إٔب 
وىو دافع أساسي للوحدة " ضيقة على احلرية السياسية، وخصوصاً ُب التعبَت عن ادلعارضة"لطة يؤدي بدوره إٔب وضع حدوٍد وتركيز الس
 .39"فالرّد األوؿ على ادلخاطر اخلارجية واحلروب كاف باستمرار تركيز السلطة]...[ السياسية 
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،  1965اليت صدرت طبعتو األؤب عاـ " الفعالية الثورية ُب النكبة"وُب ىذا اإلطار يلفت البيطار إٔب أعلية قضية فلسطُت، ُب كتابو 
، يؤسس عليو مشروعًا وحدوياً، خاصة أف النكبة قد أدت إٔب اضلبلؿ النظاـ "آخر"كوهنا األساس الذي ؽلكن أف يعتمد عليو لتوفَت 

 .40التقليدي العريب بالفعل

هتدؼ إٔب عملية بناء األمة، أهنا تدور حوؿ موضوعة واحدة ىي السلطة  يتضح من ىذا العرض السريع لقوانُت ندًن البيطار، اليت
بشقها السياسي، وىو ربليل أقرب إٔب تبياف اآلليات اليت تتحكم عن طريقها السلطة باجملموع، على أساس أف اجملموع سليب ال يبادر 

ية فلسطُت مركزية، فهي ثابت أساس ُب تاريخ الفكرة وتبقى قض. تغيب ىنا الدؽلقراطية إسًتاتيجية وتكتيكاً . إٔب أي مقاومة شلكنة
ولكن ادلتأمل يتساءؿ أيضًا حوؿ إمكانية االستفادة من ذات القوانُت اليت يفًتض أف تكوف وحدوية، . القومية منذ بدء النكبة

د تستخدـ ُب نفس السياؽ أو ُب أي إف اآلليات اليت يستنبطها البيطار لدراسة نشوء الدولة القومية، ق. لتستحيل إٔب قوانُت ذبزيئية
ال غليب على ىذا التساؤؿ سوى بضرورة أف ربمل السلطة، وال شيء غَت السلطة، أيدولوجيا . سياٍؽ سلتلٍف لتدعيم الدولة القطرية

تارؼلية اليت سلسلة من ادلبادئ والنظريات والعقائد يصور فيها أتباعها ادلرحلة ال"توحيدية زبدـ ىدؼ بناء األمة، تتضمن نظامًا أو 
 ".االنقبلبية"، وأطلق على ىذه األيدولوجيا اسم 41"ؽلروف هبا، والعبلقات اليت تربط بينهم وبينها

، وىي غَت متوفرة، ُب الواقع العريب ادلعاصر؟ ال إجابة حامسة على ىذا (األيدولوجيا االنقبلبية -السلطة)ماذا لو ٓب تتوفر تركيبة 
النقبلبية باألصل، بوصفو يعرب ضمنًا عن مرجعية أخبلقية، قد ال ينسجم بالضرورة مع آليات اشتغاؿ فمفهـو األيدولوجيا ا. التساؤؿ

السلطة، اليت ال تكًتث دبفهومها اجملرد بشكل األيدولوجيا، سواء أكانت جامعة أـ مفّرقة، لذا فإف إقحاـ البيطار ىذا ادلفهـو ُب 
لذا ال بد من أيدولوجيا انقبلبية، ذات صبغة توحيدية . قد تنتج عن تقديس السلطةمشروعو، ما ىو إال نزعة تعويضية للمضاّر اليت 

 .تشكل ادلرجع األساس، وىذا شكٌل من أشكاؿ العودة إٔب القومية العربية دبفهومها التقليدي، الذي يّدعي صاحبنا ذباوزه

-دولة: "زمي بشارة عن ىذا األمر ذات مرة دبعادلة بسيطةوالختصار ادلقاؿ، ؽلكن القوؿ إف السلطة ال تنتج بالضرورة أمة، وقد عرّب ع
 .42"سلطة= أمة

 من الجماىير إلى اإلنتلجنسيا 3.2
لقد سبقت اإلشارة ُب الصفحات السابقة إٔب أف ادلثقف القومي ُب احلقبة األؤب من الفكر القومي قد طرح نفسو كمثقف عضوي 

ولكن تركيز ادلفكرين القوميُت ُب اجليل التإب على . األساسية اليت سبسك بزماـ الثورةيرتبط باجلماىَت، ويتحدث بامسها، ويراه ادلاكنة 
ُب ىذه . سلطة الدولة، دفعهم إٔب أف ينظروا بعُت االستخفاؼ إٔب اجلماىَت، وإٔب الدؽلقراطية كآليٍة صاحلٍة لتحقيق عملية بناء األمة

 .ع إٔب صفِّ السلطة، على أساس أف األخَتة ىي اليت تصنع اجملموعاحلقبة اجلديدة انتقل ادلثقف القومي من صفِّ اجملمو 
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، مع أف األحزاب اجلماىَتية برأيو ال تشكل 43ويوجو البيطار نقدًا أساسيًا إٔب الفكر الوحدوي السابق، فهو يركز على دور اجملاميع
؛ ألف التقدـ 45" ادللوثة بعد باحلضارة الغربيةغَت"، واجلماىَت اليت ؽلكن أف يعوؿ عليها ىي تلك 44موصبًل جيدًا للفكرة الثورية
 .46، فالوعي السياسي يفًتض زبّلف األوضاع االقتصادية السياسية"صباىَت متخلفة سياسياً "االقتصادي والصناعي يفرز 

تصورات بعيدة تقتل قدرتو على ذباوز ذاتو وحاضره وربطهما ب"ويعود ذلك إٔب انشغاؿ وعي اجلماىَت حباجات ومقاصد مباشرة ويومية 
ال "، ويسوؽ البيطار أمثلة شىت ليربز نظرة ادلنظرين األيدولوجيُت للجمهور، فماركس يصف الربوليتاريا باحلمق والببلىة، و47"ادلدى

إنو ينتج الذكاء ولكنو بالنسبة للعامل ينتج احلماقة .. شك أف العمل ينتج األعاجيب لذوي الثروة، ولكنو ينتج احلرماف للعماؿ
فالفرد الذي يقضي حياتو . إف إدراؾ القسم األعظم من الناس يتشكل بالضرورة بأعماذلم العادية: "، وآدـ مسيث كتب48"ىةوالببل

إنو يصبح بشكل عاـ أضبق وجاىبًل إٔب أبعد مدى شلكن .. بإصلاز بعض العمليات البسيطة ال تتوفر لو الفرصة أف غلهد إدراكو
 .49"لئلنساف

القوى ادلوضوعية العامة اليت تؤثر ُب سلوكهم الفردي وربدد إرادهتم، فإهنم ؽليلوف ُب أكثريتهم الساحقة "عادة  وغلهل الّناس، ُب رأيو،
فبداًل من الرجوع إٔب اذباىات وقوانُت موضوعية عامة يعجز الوعي ]...[ إٔب االعتقاد بأننا نتميز بإرادٍة حرٍة وطليقة ُب تقرير أعمالنا 

، يذىب إٔب ذبسيم وذبسيد صبيع االذباىات الفكرية واجملردات والتصورات السياسية واأليدولوجية "ا واستيعاهبااحملدود عن التوصل إليه
 .50"العامة ُب أشكاؿ مادية حسية

وعندما يراقب اإلنساف احلضاري سلوكو يرى بوضوح أف ادليل إٔب ذبسيد اجملردات ُب قوالب حسية يسود ليس فقط ُب ادلستويات 
، ال (Fetichism)األمر الذي يكشف أف الفتشية . والسياسية واأليدولوجية العليا، بل ُب اجلوانب اليومية من حياتواألخبلقية، 

 .51تزاؿ جزءاً من العقل اإلنساين

لغربية من بُت أىم التحوالت اليت أحدثتها السوسيولوجيا السياسية ُب ادلفاىيم الدؽلقراطية ا"ىذا االعتقاد دفع البيطار إٔب القوؿ إف 
، إف أكثرية الناس ذبد أف ضرورة ازباذ القرارات تشكل 52"تربز مسألة إعادة النظر ُب الصورة التقليدية حوؿ الناخب ككائن عقبلين

 .، لذلك فإهنم يعهدوهنا دلن يعتقدوف أنو ؽلكن أف ؼللصهم منها53"ضغطاً، وتفضل التخلص منها

هنا سبثل أشكاؿ الوعي اليت ؽلكن هبا التعبَت عن ربوالت التاريخ وتناقضاتو، ومن ٍب واإلنتلجنسيا ىي من تأخذ ىذا الدور التارؼلي، إ
إنساف "اإلنتلجنسيا تعطي والءىا لؤلفكار والتصورات اليت تتجاوز الواقع اليومي أو التجرييب على عكس . 54ضبطها وتوجيهها

ٍب إهنا تعّرؼ النقد بأنو توفيٌق ". ىي القيمة األساسية لكل فكر رلاهبة الواقع بالعقل"إهنا تنطلق واعية أو غَت واعية من أف ". الشعب
قدرة على اكتشاؼ واقع أعمق وراء الظواىر، أو القدرة على اخًتاؽ ىذه "بُت ادلعرفة والتحوؿ االجتماعي، وتضفي على العقل 
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اإلعبلف عن مثل عليا أو "إلنتلجنسيا ىي إفَّ مهمة ا. 55"الظواىر والذىاب إٔب ما وراءىا، حيث يكشف عن واقٍع أكثر عمقًا وأعلية
 .56"تصورات أيدولوجية مستقبلية كاف القصد منها ذبديد اجملتمع واإلنساف نفسو

، يتوسط بُت اجلمهور واإلرادة السياسية ضلو "حزب ثوري"واإلنتلجنسيا، كما ػلددىا البيطار، عندما تعي نفسها، تتهيأ على شكل 
ل حبركة اجلماىَت اليت تنتشر ُب أرضيٍة سلتلفٍة عن أرضية ىذه األخَتة، وال يربط بُت األرضيتُت أي احلزب ال يتذي. الوحدة/ الثورة

 .احلزب الثوري ىي اليت تقـو دبهمة تطوير اجملموع، بل خلقو/ اإلنتلجنسيا. 57انسجاـٍ مسبق

ادلثقف الذي يهتم باألفكار "يب إف ، الذي يزدريو البيطار، أف يصبح من اإلنتلجنسيا؟ غل"إنساف الشعب"ولكن كيف ؽلكن لػ
والتحليل الفكري والوقائع يكوف منظراً، والذي ينشغل فقط باألفكار ادلعيارية والتقييمية يكوف أخبلقياً، وىو يصبح جزءًا من 

جنسيا إذف تتميز اإلنتل. اإلنتلجنسيا عندما يهتم بالنوعُت ويوحدعلا ُب نقد يرفض األوضاع القائمة عن طريق الفكر ادلنضبط وادلنظم
مهمة ادلفكر الذي ينتمي إٔب اإلنتلجنسيا . 58"ذلذه األوضاع، وللنظاـ القائم" كبلب حراسة"عن ادلثقفُت اآلخرين ُب كوهنا ال تشكل 

، من أجل اإلمساؾ بو والعمل على التماىي معو، وتوجيهو دبا ؼلدـ األيدولوجيا "اخلاص"الذي يقبع وراء " العاـ"ىي الكشف عن 
 .حيديةالتو 

من الواضح أف البيطار يعدد مهمات الباحثُت االجتماعيُت، ال مهمة اإلنتلجنسيا ذاهتا؛ فتعريفو ال يشمل على سبيل ادلثاؿ 
االقتصاديُت أو رجاؿ الدين أو غَتىم، بل يشمل فئة من السوسيولوجيُت ادلؤدجلُت بأيدولوجة قومية، وإف توخينا الدقة أكثر، وجدنا 

إف ادلهمات اليت خصصها لفئة اإلنتلجنسيا مطابقٌة سبامًا للمهمة اليت عهدىا لنفسو ُب . ذاتو" ندًن البيطار" عن أنو ال يتحدث إال
 .مؤلفاتو اليت تتوخى الكشف عن العاـ وإعلاؿ اخلاص ُب ذبارب التاريخ الثورية

ر ىو ما يقرأ ويطالع، إف عآب كتبو ؽلثل عادة، عآب ادلفك"ومن ادلثَت أف صلد لو نصًا يتحدث فيو عن التجربة النفسية للمثقف؛ فػ
الكلمات واألفكار اليت تكوِّف ىذا العآب ىي . دبفاىيمو وأفكاره والتزاماتو األخبلقية، عادلًا أكثر واقعية، بالنسبة لو، من عآب الناس

ىذا يعٍت أف ادلثقف يعمل ُب دنيا .[ ]..أدوات ادلثقفُت، واذلدؼ من استخدامها ىو تنظيمها ُب تصورات معينة حوؿ قضايا معينة 
ىذا العمل، وخصوصًا إف كاف مركزًا ُب عزلٍة عن اخلارج ومشاغلو وصراعاتو . مطواعة لو، تنقاد إلرادتو وتأخذ أشكاذلا وفق رغباتو

ي نفسو ؼلضع أو غلب اليومية وشلارساتو العملية، يولد فيو نفسية خاصة ترى على األرجح، وإف كاف بشكل الواٍع، أف الواقع ادلوضوع
الذين يعانوف ىذه التجربة يتحولوف إٔب . ]...[ أف ؼلضع لرغباتو وإرادتو فيكوف مطواعًا وصاغرًا ذلا مثل األدوات اليت يستخدمها

تب العآب الفكري الذي تعيشو ىذه اإلنتلجنسيا يدفعها إٔب عملها الثوري دوف اىتماـٍ كبَت بالنتائج الشخصية اليت تًت . إنتلجنسيا
 .59"عليو، فتتخذ مواقف حامسة ُب مقاومتها للنظاـ القائم
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على األرجح أف النص السابق ؽلثل بامتياز تلخيصاً مهمًا لسَتة ذاتية تعرّب عن الكاتب نفسو، أكثر من كونو ؽلثل بالفعل حالة نفسية 
عرب بالفعل عن االغًتاب الذي عاشو ادلثقف القومي وتكمن أعلية النص كما نرى ُب أنو ي. ؽلكن تعميمها على ادلنتمُت إٔب اإلنتلجنسيا

العريب ُب مرحلة دخلت فيها اجملتمعات العربية ُب أزمة انسداد اآلفاؽ، وقبع فيها متمًتسًا خلف أوراقو وكتبو، ومزدريًا الشعوب اليت 
ٓب يكن ادلثقف القومي ليتوصل إليها وشلا ال ريب فيو فإف ىذه النتيجة النفسية . انشغلت، كما أبصرىا، ُب البحث عن لقمة عيشها

 .لوال جهده اجلهيد لتطليق الرومانسية، وتقديس العلموية، وىو األمر الذي سيعٍت االنفصاؿ عن مشاعر الناس والطبقات االجتماعية

 األصل النيتشوي لمفهوم التاريخ عند نديم البيطار 3.3
ًن البيطار، خاصًة أف مفهـو التاريخ ُب فكره يأخذ موقعًا مركزياً، فهو يسعى ىذا القسم إٔب تقصي األصل الفلسفي للتاريخ عند ند

ادليداف األساس الذي يلجأ إليو من أجل اإلقناع وإثبات قوانينو الوحدوية، وأطروحاتو حوؿ القومية العربية، والطريق إٔب تأسيسها 
 .ؼللقها االستعمار عرب سياسات اذلوية لتصبح جامعاً موحداً بدالً من التجزئة العضوية واألقلمة ادلصطنعة اليت

كما يقرأه " األدلوجة"، يراجع عبد اهلل العروي مضموف األيدولوجيا االنقبلبية لدى البيطار، فمفهـو "مفهـو األيدولوجيا"ُب كتابو 
وز احلاضر إلحياء ادلاضي ُب األوؿ من األخَت، يتغيا نسف الفلسفة التقليدية وإبداذلا بنظرية ثابتة ومطلقة عن طبيعة اإلنساف، ويتجا

، ويشكل البداية احلق للحرية ُب اجملتمع اإلنساين، ٍب إنو "تصوراً دلسار التاريخ يقضي على التصور الديٍت التقليدي"ادلستقبل، وػلمل 
ي اللجوء إٔب اجلربية ، وادلنهجية ادلتبعة ى"ما ؼلالفها ُب صبيع ادليادين ويقدـ أخبلقية جديدة ليعوض األخبلقية ادلنهارة"ينفي كل 

 .60"ىذا ال يتأتى إال بالسرد وجلب األمثلة تلو األمثلة"التارؼلية، والكشف عن وجود سنة متواترة ُب التاريخ، و

ىي اليت " الذرائعية والتلفيقية"يأخذ العروي على عاتقو تقصي ادلنهجية ادلتبعة ُب ربديد مفهـو األيدولوجيا عند البيطار، فيكشف أف 
، ولكن اجلامع بينها ىو ارتباطها الوثيق بالتاريخ؛ 62، فادلعاين مستقاة من ديلثاي وماهناًن وجورج سوريل ونيتشة61وره ذلاربكم تص

 .63"يرجى منو إقناع القارئ بوجود قانوف تارؼلي زبضع لو كل الثورات الناجحة"فالسرد الذي يقـو بو 

نشَت إٔب أف رؤى اجليل األوؿ من القوميُت العرب ارتبطت دبفاىيم غربية وقبل أف ننتقل إٔب توضيح فلسفة التاريخ لدى البيطار، 
ادلنشأ، وسلتلفة ادلصادر، بُت اللجوء إٔب ادلذىب األدلاين الذي غلوىر اللغة كما ىو احلاؿ عند احلصري واألرسوزي، وبُت من يلجأ إٔب 

 .64الليربالية السياسية، ويتبٌت مفاىيم التنوير كما ىو احلاؿ عند زريق

وما  ٓب يتغَت احلاؿ عند دعاة القومية التالُت، فاستيعاب احلداثة الغربية يكاد يكوف ثابتاً ُب صَتورة الفكر القومي العريب، والتحوؿ كاف
زاؿ زلصورًا ُب االنتقاء من مدارس فلسفية أخرى، أو إعادة فهم نفس ادلدارس القدؽلة، وٓب ؼلل األمر من تلفيقية بُت عدة مدارس 

 .باراٍت أيدولوجية زبدـ الطرح األساسي لدى كل مفكرالعت
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ويتبُت من خبلؿ ربليل خطابو، أف ندًن البيطار استلهم الروح النيتشوية ُب جلوئو إٔب ادلنهج التارؼلي ادلقارف، مع أنو ٓب يكشف عنها 
ُب البداية يسلب التاريخ أي غائية  ويظهر ذلك واضحًا من خبلؿ ادلنهجية ادلتبعة اليت ؼلطها، فهو. صراحة ُب نصوصو ادلتعددة

مفًتضة سلفاً، ويفقده جوىره، ٍب يبنيو رلددًا دبا ؼلدـ أيدولوجيتو التوحيدية، وىي ذات ادلنهجية اليت يطبقها فيلسوؼ إرادة القوة 
 :، وُب السطور التالية تبياف ذلك(1900-1844)فريدريك نيتشة 

ظواىر االجتماعية زبضع دلوضوعية مستقلة خاصة هبا، إف ىذه ادلوضوعية تكشف عن يفًتض البيطار أف ادلنهج العلمي يقّر بأف ال
ػلاوؿ أف ينتزع "إف العلم . ذاهتا ُب قوانُت أو عبلقات انتظامية تسودىا، وأف حرية اإلنساف ترتبط إٔب حٍد كبٍَت بإدراؾ ىذه ادلوضوعية

فمن يطابق بُت ذبميع الوقائع واألحداث وبُت العلم ؼلطئ كثَتاً، ألنو يرى  من العآب ادلوضوعي االنتظامية ادلتكررة اليت ينطوي عليها،
 .65"ُب جزء، وإف كاف مهمًا، العملية العلمية كلها

األوؿ ىو سلُب ما يسمى التاريخ : ، على زلورين أساسُت"إٔب الوحدة... من التجزئة"تنطوي الفقرة السابقة من تقدًن البيطار لكتابو 
والدعوة إٔب تاريٍخ ربكمو ادلنهجية أو القوانُت األساسية، فادلعرفة التارؼلية تستوجب . الوقائع، ووصمو بادليتافيزيقيا احلدثي، أو تاريخ

معرفة تغفل فرادة األحداث والظواىر االجتماعية، ورباوؿ بداًل من ذلك ترتيبها ُب نظاـٍ عاـ، أو باألحرى، أف تكشف عن ىذا "
 .66"النظاـ الذي ينظمها

فالنظر ىو (.  )اوجة بُت ادلنهج والوقائع ىو دأب ادلدرسة النيتشوية اليت تقسم التاريخ ُب قراءهتا لو بُت تاريخ بالنظر وتاريخ بالتطبيقادلز 

استنباط قوانُت عامة رلردة من التطبيق، تفهم من ىذه القوانُت طبيعة الصَتورة ُب التاريخ ادلتعدد، ال التاريخ الواحد األوحد الذي 
ولو ًبَّ إمعاف النظر ُب معظم مؤلفات البيطار لوجدنا بالفعل أف قراءتو . قده البيطار كما ًب توضيح ذلك ُب الصفحات السابقةانت

والرفض احلاسم لتاريخ الوقائع؛ . لتاريخ التجارب الوحدوية ُب التاريخ، الناجحة منها والفاشلة، كاف بناء على ثنائية النظر والتطبيق
 .67"ىناؾ من األوثاف ُب العآب أكثر شلا ىناؾ من وقائع: "مقدمة أفوؿ األوثافيقوؿ نيتشة ُب 

غل أما احملور الثاين الذي يوضحو لنا النص ىو نفي التاريخ الكلي لصاّب التاريخ ادلتعدد، لذا يقطع البيطار ُب منهجيتو التارؼلية مع ىي
، ويصف فرويد الذي قاؿ دببدأ 68أف ىنالك ظلوذجا أو عقبل ػلرؾ التاريخوتبلمذتو، ومع التطوريُت االجتماعيُت، الذين رأوا صبيعًا 

. ، يصفو بادليتافيزيقيا"الذي كاف ؽلثل ُب الواقع األرضية النهائية لكل شيء تقريبًا فيضبط كل ما ػلدث ُب وحدة عامة"الليبدو، و
 .69" عنو عقل مانويوالعقل األيدولوجي الذي يعرب. العصر احلديث عصر متزمت كغَته ُب التاريخ"فػ

ليس "يتطابق النقد السابق سباـ ادلطابقة مع النقد النيتشوي للتاريخ الكلي، أو الكونية والعقل ُب التاريخ كما قاؿ بو ىيغل، فعند نيتشة 
ذ ما من تقوًن إ. إٔب الوجود( نظر كلي)أو ( كلية)للكوف متصوراً دبا ىو نسق أو نظاـ، وليس ىنالك ( ادلسار الكلي)ىنالك أمر امسو 

                                                             
 .، لني القطغ الزي أًجضٍ الثٍطاس هغ ٍُغل سٍتْضح فً الفقشاخ التالٍحُّْ دأب الوذسسح الٍِغلٍح أٌضا   ( )
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ؼلتبئ خلفها فرض " سَتورة العآب"، إف مقولة 70شامبلً ( كبلً )ادلفتت أف يصَت ( اجلزء)يريد فيو ( تقوًن إنسي جزئي)للوجود إال وىو 
سبب شعبذة اإلؽلاف بعاقلية التاريخ إظلا معاده إٔب ىوس اإلقداـ على "، و71عند األفراد" فرض وجود اإلرادة وادلسؤولية"واىم، ىو 

دبا ىي العبارة عن غاية " الضرورة ادلطلقة"وىي شعبذة تسلم إٔب القوؿ دببدأ . تعقل كل أمر مهما شذ وندر، ومهما عدـ ادلعٌت والغاية
 .73"الصَتورة ليس من شأهنا أف زبدـ أي فكرة"إفَّ . 72"عقبلنية

التاريخ  "االنقبلبية وما تبعو من أجزاء ربت سلسلة األيدولوجية : لدى نيتشة، ُب مؤلفات البيطار" العود األبدي"وتظهر بوضوح فكرة 
فبل مكاف للوجود، والتغَت والصَتورة، ىو كل ما يستطيع اإلنساف اإلمساؾ بو، لكنو ليس صَتورة مستمرة ، "كدورات أيدولوجية

: وال اختبلؼ بُت دورة وأخرى .، تنتهي عندىا دورة لتبدأ دورة جديدة"السنة الكربى للصَتورة"الهنائية؛ بل ىو على حد تعبَت نيتشة 
 .74فإف الوجود كلَّو صورة واحدة تتكرر ببل انقطاع ُب الزماف البلهنائي

احلرية، بل ىي زبلِّصها من احلاجز الذي كاف ػلدُّ منها حىت اآلف، حاجز  ال تقضي على"إف فكرة العود األبدي، حسب البدوي، 
وَمن يعرؼ العود . فإف النفس حرة فيما ُخِلَق وفيما ٓب ؼُلَلق –العود األبدي  حسب –فلما كاف ادلاضي ىو ادلستقبل . ثبات ادلاضي

وُب ىذا . ليس ىو اللحظة اذلاربة، بل ىو التصادـ بُت ادلستقبل وادلاضي" اآلف"إف . األبدي يشعر بأنو فوؽ كلِّ استعباد للزماف
 .75"على نفسو ويعي ذاتو اآلف التصادـ يستيقظ

أبدا من قانوف احلركة ولذا يتم إعادة  يءاحلركة الدائمة والثبات والصَتورة حىت ال يهرب ش" ُبوعب االستمرار يست إٔب أفنيتشو  سعى
نو سيبدأ دورة أخرى ال زبتلف عن إولكن لن يتوقف الزماف إذ  ستنتهي، إف الدورة احلالية للزماف األبديتعريف الزماف ويظهر العود 

 ىو بديل فكرة اخللود ويـو القيامة ُب األبديولعل العود  . ]...[من جديد وبنفس الطريقة ستبدأ تنتهيوحينما  ]...[ سابقتها
والعود  ."دلشكلة ادلوت، وىو حل يزيل ظبلؿ اإللو سباما ويزيل األصوؿ الربانية لئلنساف يالديانات السماوية، وىى احلل النيتشو 

ليس تقببل دلضموف اللحظة الثابتة، وإظلا ىو تأكيد لصَتورهتا، ولذا فأنا  يعٌت تكرار اللحظة بكل ثباهتا وصَتورهتا، ولكنو" األبدي
 األمر الذي يعٍت األساس؛ ىيتعترب فيو الصَتورة  يأقبل شكل الوجود الذ نٍتإ يذات الوقت، أ ُبأرغب أف تتكرر اللحظة وأف تزوؿ 
.76ورة دائماالصَت / سيتكرر نفس الوجودف ادلأساوياإلذعاف الكامل للصَتورة واإلدراؾ 

، "العود األبدي"ال يكشف البيطار ُب إطار تعقيبو على مَتتشيا إلياده عن احتجاجو على التعديل الذي أجراه األخَت على نظرية 
مع ىذا الفارؽ بالطبع، وىو أف غياب اإللو األكرب  -إفَّ إعبلف نيتشو موت اإللو ظاىرة قدؽلة جدًا ُب تاريخ األدياف: "يقوؿ إلياده

ادلسيحي يؤدي  -إٔب والدة رلمع لآلذلة أكثر حيوية ودراماتيكية، على الرغم من مرتبتو األدىن؛ ُب حُت أف موت اإللو اليهودي يؤدي
لكن ىذا العآب القائم بذاتو . ُب تصور نيتشة، إٔب أف يعتاد اإلنساف احلياة على مسؤوليتو، وحيدًا ُب عآب نزعت عنو القداسة سباماً 
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فاإلنساف بوصفو كائناً تارؼلياً، كاف قد قتل اإللو، وصار بعد ىذا القتل مضطراً . ادلقّدس نزعاً جذرياً إظلا ىو عآب التاريخوالذي نزع منو 
 .77"إٔب العيش ُب التاريخ ليس إال

ضية ظلاذج أصلية ظاىرة تناق"، اليت تعود إٔب "الرجوع اخلالد"يكتب؛ متحفظًا على أسطورة " حدود اذلوية القومية"ففي 
(paradoxical ]...[ ) فعندما تتحوؿ ىذه األسطورة إٔب تفسَت حديث للتحوؿ االجتماعي كما يصنع كثَت من ادلفكرين، فإف

وعندما يستخدمها ادلؤرخ ُب . أسطورة الرجوع اخلالد سبثل نقيضًا للزماف، للتحوؿ التارؼلي نفسو. ىذه الظاىرة تصبح تناقضًا قاتبلً 
 .78"صبح مغالطة، ألف ىذه األسطورة تعٍت أف احلقيقي ال يتغَتإدراؾ موضوعو، فإهنا ت

الرجوع إٔب جادة النيتشوية اليت ترفض ذبميد " الرجوع اخلالد"إف ىذا التعقيب األخَت ال يعٍت إال أف البيطار يريد من صاحب نظرية 
،  أف ينجز دراسة جامعة منظمة للتاريخ تعمل "قبلبيةاأليدولوجيا االن"وىو الذي حاوؿ ُب كتابو . األسطورة وربويلها إٔب ظلوذٍج ربليلي

حيث يرى أف لؤليدولوجيا دور ثوري، ويرصد ادلرحلة االنتقالية اليت يتم فيها االنتقاؿ من . 79على تفسَت حركتو عرب دورات أيدولوجية
 .80تارؼليٍة جديدة أيدولوجيا تكوف قد استنزفت إمكاناهتا وانتهت دورهتا، إٔب أيدولوجيا أخرى سبثل بداية دورةٍ 

مستوى الفلسفة االجتماعية، ومستوى األيدولوجيا االنقبلبية ومستوى البلىوت، : وتنقسم الدورة األيدولوجية إٔب عدة مستويات
 خلخلة هدؼ إٔبالذي ي نقديؿ الؤ سبثل الفلسفة االجتماعية حلظة التساوتنتقل األيدولوجيا ُب دورهتا عرب ىذه ادلستويات، حيث 

فتدخل ُب  بعد استقرارىا تفقد انقبلبيتها األيدولوجيالكن ىذه . تتحوؿ ىذه الفلسفة إٔب أيدولوجيا انقبلبية عندىا ،التقليدي ـظاالن
تعود بعدىا بل ف ىو رلتمع استنفدت األيدولوجيا االنقبلبية ُب كل إمكانياهتا وربولت إٔب سائدة، جملتمع البلىوٌب فا .البلىوت مستوى

 .81بديلة يدةوعق اجديد نادي بوصفها نفسها تقدـ األيدولوجيات ذلك أف األسس، نقد قادرًة على

ىكذا يأٌب دور الفلسفة االجتماعية عند البيطار ُب ادلرحلة األخَتة، ومربرىا ىو رفض الواقع القائم دوما، وتقدـ نفسها كمطلٍق 
ونقد الفلسفات اليت تنقضو باسم العقبلنية والعقل،  ىنا موقف يطلب من الفكر القومي إعادة تغيَت العبلقة مع الدين،. جديد

ثة، رغم إحلادىا، ُب طبيعتها، وُب يالعلمانية االنقبلبية احلد األيدولوجياتاألدياف التقليدية، أو ما مسيناه األدياف الغيبية، تلتقي مع "فػ
ىا، فالطبيعة واحدة، وادلقاصد متماثلة من حيث الشكل ادلقاصد واألىداؼ اليت تبغيها، و ُب التجربة السيكولوجية األخبلقية اليت تولد

 .82"و إف اختلفت ُب ادلصدر

 إف ادلفكرين االنقبلبيُت ُب العصر احلديث، حسب البيطار، أحّلوا اإلنسانية والتاريخ زلل اهلل، فأرادوا أف يكشفوا ُب تاريخ فكرة اهلل
، ىذا ىو بالضبط 83"إٔب تأليو اإلنساف والتاريخ ُب أشكاؿ دينية جديدة أدى رفض الدين واهلل"ذلذا . ادلنهارة تاريخ ربرر اإلنساف

إف القانوف الذي ػلكم التاريخ بعد أف قتل البشر اإللو، ُب رأي نيتشة، ىو التاريخ متمثبًل بالعود التصور النيتشوي لعملية قتل اإللو، 
 .84األبدي
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للتاريخ، جعلتو غلري عملية انتقائية واسعة على التجارب التارؼلية العادلية ادلختلفة  النظارة النيتشوية اليت ارتداىا ندًن البيطار ُب معاجلتو
وليس ىنالك رلاؿ . ، أي دبا يساعد على ذباوز الواقع القائم، ضلو واقع شلكٍن أفضل"الثورية التوحيدية"من أجل خدمة أيدولوجيتو 

 .خ لرغبات احلاضرللشك بأنو كاف وفياً لدعوة فريدريك نيتشة ُب إخضاع التاري

وليست ىي باحلاجة إٔب صرؼ نظرنا " نفعل"و" ضليا"فاحلاجة إٔب التاريخ، عند نيتشو، إذا كاف شبة حاجة بو حقا، إظلا ىي حاجة ألف 
 .85لوونسيانو وذباى" دفن ادلاضي"ومن ٍب صرنا ُب حاجة إٔب " ال نريد خدمة التاريخ إال قدر ما ؼلدـ احلياة"وضلن . عن احلياة والفعل

، فقد كانت األقواـ ادلنتصرة برأيو 86"التوحد بالشيء التارؼلي وذلك عرب إخضاعو حلاجتنا ال حلاجتو وإمبلءاتو ىو"يدعو نيتشة إٔب 
إنو "، فالتاريخ ىو تأويل، بل 87هتمل التفاصيل الشخصية حلياة الشعراء وحيثياهتم وظروفهم ويستبدلوهنا بأوضاعهم ىم وأحواذلم

 .88"قل ٕب كيف تكتب تارؼلك أنبئك بطبيعة إرادة قوتك: ةتأويبلت متبلحق

التاريخ ال تصنعو اجلموع أو اجلماىَت، وإظلا "، ىي اإلنتلجنسيا؛ فػ"إغلابية"واجلهة الوحيدة القادرة على إعادة قراءة التاريخ بطريقة 
من ىذه األطروحة النيتشوية . 89"اجلميل اجلليلوعمل ادلؤرخ ىو التوسط بُت ىذه النخبة خللق شروط ظهور األمر . األبطاؿ أو النخبة

الطفولة "وبالػ" عقلية تبشَتيٍة وعظية"، اليت تتسم بػ"الساقطة"انبثق رأي البيطار بضرورة خلق إنتلجنسيا عربية جديدة، بداًل من احلالية 
 .90، والضرورة ربتم إعادة ذبديدىا"خارج وعيها"، إهنا إنتلجنسيا أضحت "عقلية التآمر"، وبػ"الذبذبة"، وبػ"والبدائية الفكرية

. فالدولة ال تبدو عند البيطار، كما أسلفنا سابقا، مطلقة. والًتكيز على الدولة عنده ال غلد تأصيلو عند ىيغل كما يبدو للوىلة األؤب
األخبلؽ ال تأٌب إال "إظلا ىي عنف مركز بقصد توحيدي، وىو سباـ الطرح النيتشوي، فػ. 91األيدولوجيا ىي اليت غلب أف تكوف مطلقة

حىت " قلب القيم"تقـو بعملية  93، وحّد الدولِة وحقيتها أهنا عنٌف منظم92الذي يقـو بو األقوياء" بعد عملية القسر واإلكراه واإلجبار
إفَّ . 94قواءىذه عملية إرادية، وال ؽلكن أف ػلدث ذلك دوف قوة، فالوجود برمتو ىو است" القلب"واحلاؿ أف عملية . تسود قيم األقوياء

أطروحة التوسط بُت اجلربية واإلرادية ىو طرح نيتشوٌي بامتياز ينعكس على نصوص البيطار؛ فاإلنتلجنسيا عن طريق األيدولوجيا 
ماديٍة تارؼلية "، فاأليدولوجيات اإلنقبلبية كلها تتأرجح بُت 95االنقبلبية ؽلكنها أف سبسك بالقوانُت التارؼلية، وأف ذبري عملية التحوؿ

 .96"تطورية قالت هبا، وإرادية ثورية كانت تقًتف هبا

. يتضح لنا من الفقرات السابقة أف جديد ندًن البيطار ُب قراءتو للتاريخ، ىو ارتكازه على ادلوقف النيتشوي، وتبيئة ىذا ادلوقف عربياً 
القومي العريب، حُت ىجر ادلنهج  ، حُت جلأ إٔب ادلتحدث باسم زرادشت، أنو أجرى نقلة ُب الفكر"ادلفكر االنقبليب"ويبدو 

الدايكروين، الذي يقـو على تتبع نشوء الظاىرة تارؼليًا، إٔب ادلنهج السايكروين الذي يرى أف ربليل الظاىرة الثورية ال بّد أف يكوف 
جلينالوجيا النيتشوية، إٔب وىذه بالطبع إحدى نتائج جينالوجيا األخبلؽ، حيث هتدؼ ا. وإدراكها كبنيٍة ربمل مقوماهتا داخلهاجّوانياً، 
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، أي قراءة حالة الوحدة بوصفها ظاىرة اجتماعية،  97"شروط نشأهتا والظروؼ اليت ساعدت على ذلك"الكشف عن منشأ األخبلؽ و
 .، ينبغي الكشف عن شبكة العبلقات الناظمة ذلا98حسب تعبَت نيتشة" نٍص ىَتوغليفي"كػ

أصل تصوره دلفهـو التاريخ، بل بالعكس تسعى مؤلفاتو بشكل " قوانُت األساسيةال"ولكن من غَت ادلفهـو دلاذا ٓب يكشف صاحب 
ىل وقع . عاـ إٔب األخذ واالقتباس من عشرات ادلفكرين والفبلسفة وادلؤرخُت، األمر الذي دفع عدداً من الناقدين إٔب اهتامو بالتلفيقية

 و إٔب أف يتبلَب سهاـ النقد ضبايًة دلشروعو األيدولوجي؟البيطار بشكٍل غَت واٍع ُب السجن النيتشوي؟ أـ إنو سعى بإرادت

مع أف ىذا التساؤؿ يبقى عالقاً، إال أف ىذا اإلجراء الذي قاـ بو أحد أىم ادلفكرين القوميُت العرب من اجليل الثاين، ٓب يكن ليكوف، 
مفكراً من اجليل الثاين يواجو رومانسية القومية  الواقع العريب، أبرزت فشل الفكر القومي العريب التقليدي، وجعلت" مشكبلت"لوال أف 

 .ادلتفائلة، بأخرى علمويٍة مأساوية

 خاتمة الفصل الثالث 3.4
تناوؿ ىذا الفصل طبيعة اإلضافة اليت قّدمها واحد من أىم ادلفكرين القوميُت ُب القرف العشرين، وسعى إٔب تقصي التحوؿ الذي 

ورغم أف ىذا الفكر استمر دبواصلة احلفاظ . الواقع العريب" مشكبلت"ربية أثناء معاجلتها لػحدث على الصَتورة الفكرية للقومية الع
إال . ضرورة قياـ كياٍف سياسي شامل ال يعًتؼ حبدود الدولة القطرية، ومركزية القضية الفلسطينية: على ثوابت أساسية من اجليل األوؿ

اللغة والدولة واجلمهور والدين، وليعمل على إضافة الصبغة العلموية إٔب  أنو أجرى بالفعل تعديبلت جوىرية تتعلق بالعبلقة مع
 .مشروعو، مطلقاً بذلك كل آثار الرومانسية ُب الًتاث القومي العريب

تعلق ومن خبلؿ ربليل اخلطاب القومي لندًن البيطار، تبُت أف الفكر القومي العريب ذباوز نظرياً ذاتو، فاألدوات اجلديدة اليت اقًتحها وت
، ؽلكن أف تستعمل أيضًا بطريقة معاكسة دلا ىو مرغوب بو من قبل احلركة الفكرية القومية، أي (الدولة)معظمها بالسلطة السياسية 

 ".ادلقّومات"إهنا ؽلكن أف تكوف أداة فعالة ُب ترسيخ الدولة القطرية، والطائفية السياسية، ما دامت هتّمش ما كاف سابقاً يُدعى بػ

األؤب ضبلت رؤية رومانسية : وقف على احلدِّ الفاصل بُت حقبتُت فكريتُت سلتلفتُت" القوانُت األساسية"أف صاحب  وىذا يعٍت
أما الثانية فاعتنقت األدوات العلمية احلديثة ادلنتمية إٔب حقل . تبشَتية، نظرت إٔب اللغة والدين والتاريخ، بوصفها معطياٍت أولية

ردبا كاف ذلك سبباً . الواقع العريب، ورّدىا إٔب رلتمعات عربية متعددة، ال إٔب كل واحد" مشكبلت"ئة السوسيولوجيا، ودعت إٔب ذبز 
مهمًا جعل البيطار يصّر على تشديد الطابع اإلطبلقي لؤليدولوجيا القومية، الذي حاوؿ التعويض عربه عن غياب السؤاؿ األخبلقي 

 .ُب ربديده آلليات اشتغاؿ السلطة
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االنتقاالت اليت حققها البيطار ىجره سباما للمنهج الدايكروين ُب ربليل الظاىرة القومية، إٔب ادلنهج السايكروين، ولكنو  وكاف من أبرز
ويرصد الفصل القادـ ظلوذج قسطنطُت زريق، وىو . 99اضلبس فيو، وانزلق إٔب خطاب احلتمية التارؼلية كما الحظ ذلك عبد اإللو بلقزيز

يل الثاين، عمد بالعكس من ذلك إٔب التجّمد ُب ادلنهج الدايكروين، لتتقـز عنده فكرة القومية العربية أماـ داٍع قومٍي آخر من اجل
 .الصعود الغريب ادلتسارع اخلطى على السلم التارؼلي كما أبصره
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 الفصل الرابع

إلى األداتية... من القومية  

ية عند قسطنطين زريقطروحات النهضة العرب  

 

 

 

 

 

 

 تمهيد 4.0
الصَتورة الثقافية للفكر القومي "سعى الفصبلف ادلاضياف إٔب إعادة أشكلة اثنُت من منظري القومية العربية، ضمن ما سبق تسميتو 

دـ خطوات إٔب األماـ زللبًل ففي حُت بٌت دروزة تصوره للقومية العربية على أساس وجود أمٍة عربية ناجزة، فإف ندًن البيطار تق". العريب
 .عوامل أخرى صبت ُب رؤيتو إلمكاف وحدة العرب؛ لقد صّبت صبيعها ُب ربليل آليات سيطرة السلطة على الذوات االجتماعية

خطابو، وكاف أحد االستنتاجات اليت ًبَّ التوصل إليها، ىي انتقاؿ داعي القومية العربية من اجليل الثاين إلضفاء الصبغة العلموية على 
بعدما وعى أف خطاب من سبقو قد زبللو جانٌب رومانسي، فسعى إٔب تغيَت إسًتاتيجيتو دبا ؼلدـ دراسة اجملتمعات العربية بوساطة 

 .منجزات ادلعرفة االجتماعية احلديثة، لكي ينزع ذلك اجلانب هنائياً 

خلٍل ُب الفكر القومي العريب ُب مرحلتو ادلبكرة، عرب تبنيو وقد ظهر من مناقشة إسهامات ندًن البيطار، أنّو قد حاوؿ عبلج ما رآه من 
ولكنو عندما مارس . ادلنهج السايكروين؛ أي دراسة الظواىر الوحدوية من الداخل هبدؼ الكشف عن عوامل ربققها ونقلها إٔب الوجود

فمرّب ابتسامة ناعمة أحيت نفسًا تعسة "
ورفعتيا مف وىدتيا، ولرب نظرة محيية نشرت 

]...[ األمؿ بعد اليأس واليناء بعد البؤس 
ولعمري إف في ىذا لخدمة قومية جزيمة ال 

 "نييا العمؿ السياسي أو السعي المادييدا

 1قسطنطُت زريق، األعماؿ الكاملة، مج
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 صكِّ طروحات جديدة، وجدناىا قد عملية التفكيك على اخلطاب السابق، اكتشف أفَّ معظمو يدور حوؿ الرومانسيات، وانتهى إٔب
 .غادرت ميداف الفكرة القومية، وانتقل دبوجبها إٔب صفِّ السلطة باسم العلم، ٍبَّ باسم ذبديد الفكر القومي

يتناوؿ ىذا الفصل ظلوذجًا آخر من القوميُت العرب، قسطنطُت زريق، الذي أخذ الطريق اآلخر، وتبٌت ادلنهج الدايكروين ُب معاجلة 
وؼللص الفصل إٔب أف زريق شهَد ربوالً فكرياً تدرغلياً، وليس حامسًا، ازداد وضوحاً عقب عودتو إٔب . ع القومية وعبلقتها باحلداثةموضو 

مسألة اذلوية العربية، "، حيث ذباوز ُب ىذه ادلرحلة (1959)عاـ " ضلن والتاريخ"العمل األكادؽلي والبحثي، وبالتحديد ُب كتابو 
وكاف يدعو حبرارة ادلبشر إٔب األخذ . أخرى اعتربىا أجدى وأىم، أال وىي قضية التقدـ احلضاري واللحاؽ بالغرب وانكب على مسألة

 .1"بقيم الغرب مادياً وفكرياً 

ا عن وقد أدى بو ىذا التحوؿ إٔب أف يردَّ القومية العربية إٔب دائرة األخبلؽ ال إٔب دائرة السياسة، وأف ػلصرىا ُب احليز اخلاص، ويقصيه
ٍب إنو أمٌر سّهل عليو أف تكوف دعوتو . وىو أمٌر مرده رؤيتو ذلا كعقيدة صوفية تشبو األدياف التقليدية بتعبَتاهتا الروحية. احليز العاـ

 .القومية ذات ىوًى ليربإب، تنسج عبلقات ديناميكية مع الدين والًتاث

ث، والدعوة إٔب العقبلنية األداتية، وتنظيم اجملتمع وترتيبيو، وىو أمر ال بد أنو أما أطروحتو ُب النهضة العربية، فلم تراوح التبشَت بالتحدي
ما أهبره ُب بعض اجملتمعات الغربية ادلتقدمة، غافبًل عن األشكاؿ اجلديدة من اذليمنة اليت تؤدي إليها العقلنة الشاملة ُب اجملتمع، أو 

ثناء تشييده لرؤيتو القومية أيدولوجيا احلداثة الغربية اليت أفرزت فيما أفرزت، تصوراً ليبتلع زريق أ". معرفة ادلصلحة"مساه يورغُت ىابرماس 
 ".هناية التاريخ"خطياً تقدمياً للتاريخ، وأشكاالً سلتلفة تصب بعضها فيما عاصره زريق نفسو بػ

 مفهومان للقومية العربية عند قسطنطين زريق 4.1
وتلقى تعليمو ُب اجلامعة األمريكية ُب بَتوت ٍب ُب جامعة برنسنت، حيث ناؿ ُب دمشق، ( 2000-1909)ولد قسطنيطُت زريق 

. 1977ٍب عاد إٔب لبناف حيث دّرس التاريخ ُب جامعتو األؤب حىت تقاعد سنة . شهادة الدكتوراة قبل أف يتجاوز احلادية والعشرين
سي أـ األكادؽلي، فكاف وزير سورية ادلفوض ُب واشنطن وباإلضافة إٔب التدريس؛ شغل زريق مهمات رفيعة سواء ُب احلقل الدبلوما

، كما شغل إدارة ورئاسة عدد من اجلامعات (1947-1946)، ورئيس وفدىا إٔب اذليئة العامة لؤلمم ادلتحدة (1946-1946)
الدراسات مؤسسة : اللبنانية والعربية، وأسس وساىم ُب تأسيس عدد من ادلؤسسات، نذكر منها على سبيل ادلثاؿ ال احلصر

 .2الفلسطينية
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، الذي فرّخ ُب العقود التالية أكثر من منظمة "صباعة القوميُت العرب"وكاف وقد أسهم ُب أواخر العشرينيات من القرف ادلاضي، بتنظيم 
العروة "، اليت كانت امتدادا جلمعية "حركة القوميُت العرب"، وأخَتًا "عصبة العمل القومي"، و"حزب فلسطُت العريب"قومية مثل 

 .3اليت كاف ادلرشد الروحي ذلا، وصاحب السلطة ادلعنوية" الوثقى

الثقاُب الذي نشأ فيو زريق، وىو سليل طبقة وسطى  -بدوره أشار عزيز العظمة، ُب فقرٍة واحدٍة ال غَت، إٔب احمليط االجتماعي
بادليل "لق، حيث كاف األولوف ينعتوف اآلخرين أرثوذكسية دمشقية، تفاخرت اجتماعيًا على أورثوذكس حي ادليداف، ومنو ميشيل عف

إٔب البلطجة واستعراض العضبلت الذي كثر ما ُعلَِّل استناداً إٔب عبلقتهم بالبادية وحوراف واختبلطهم بأىليهما، وبقيامهم على ذبارة 
 .4"األغناـ واجللود وما شابو

وفكرية لقسطنطُت زريق، ربمل مبلحظة نقدية مضمرة، وىي  ال ريب ُب أف مبلحظة العظمة، ُب كتابو الذي يتناوؿ سَتة حياتية
عبلقة التنشئة االجتماعية باإلنتاج النظري دلفكرين من أشهر مفكري القومية العربية ُب القرف العشرين؛ ففي حُت أخرجت البيئة 

وردبا منعت العبلقة . ظراً ومفكراً راديكالياً مثل عفلقاالقتصادية األؤب مفكراً قومياً ذا ميوٍؿ ليربالية، أصلبت البيئة الثانية من -االجتماعية
 .احلميمة اليت ربطت العظمة بزريق وعائلتو، من التوسع ُب ىذه ادلبلحظة

كاف دبقدور ]...[ جامعة الصفوة ادلختارة للشرؽ األوسط بأسره "والتحاؽ زريق باجلامعة األمريكية ببَتوت، وقد كانت حينها 
، ىي إشارة مهمة قد توضح أحد أسباب نزوعو إٔب الليربالية الغربية، وذلك على 5"ساؿ أبنائها للدراسة ىناؾالعائبلت الغنية فقط إر 

 .عكس جّو التقشف الذي حاوؿ العظمة أف يسبغو على مرحلة الشباب

، أي 1939، فهو منذ عاـ ال بد من اإلقرار بأف قسطنطُت زريق ضبل تصوراً مبكراً أكثر نضوجاً من معاصريو ُب قضية القومية العربية
منذ صدور الوعي القومي، وىو ينبو إٔب أف ظاىرة القومية، ولدت من رحم أوروبا الغربية، بفعل ظروؼ اجتماعية واقتصادية معينة، 

هوض قدرات وقد أتاح ذلا ىذا الن. شعوب ادلنطقة ادلذكورة لتحصيل مطالبها ادلادية وادلعنوية إلحياء تراثاهتا احلضارية"حيث هنضت فيو 
واحلصوؿ على ادلزيد من منافعو وغنائمو، ( التحديث)، الذي غللبو (التقدـ)توجهت إٔب سبيلُت عريضُت مًتابطُت، علا متابعة 

 .6"والتكوف القومي ادلرافق لو( التحديثي)واالندفاع منو إٔب استعمار مناطق العآب األخرى اليت ظلت واقفة دوف التطور 

ىذه القومية ليست "رة زريق إٔب القومية العربية، وبُت نظرة بعض معاصريو من دعاهتا والناطقُت هبا، ىو اعتباره أف والفرؽ البارز بُت نظ
وإف أردنا استخداـ ادلصطلح ]...[ ُب الواقع موجودة اآلف فعبًل، وٓب تكن موجودة دبفهومها احلديث ُب أي عصر من عصور تارؼلنا 

 .7"، أي وجوداً وربققاً (بالفعل)أي إمكاناً وقابلية، ال ( وةالق)الفلسفي، فهي قائمة فينا بػ
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يقظة "، بل ىي ُب أحسن األحواؿ "تدـو على ما ىي عليو اليـو حىت هنايتو"وكما إف القومية ٓب توجد منذ بدء التاريخ، فإهنا أيضا لن 
 ربل فيها اجملتمعات اإلنسانية ُب مساراهتا التارؼلية من اليقظات اليت خربىا اجملتمع اإلنساين، واليت تشكل زلطة ىامة من احملطات اليت

ال ىذا وال ذاؾ أو ذلك أو   -ادلوقع اجلغراُب، وال التكوين البشري، وال التاريخ ادلاضي، وال االزدىار االقتصادي"، فليس 8"احلضارية
 .9"يؤلف وطناً أو يكفل بقاءه -كلها معاً 

ة آنية، غلب تأصيلها ُب نفوس الشعوب العربية، وأهنا وسيلة وليست غاية حبد ذاهتا، فهي ذلذا فقد اعترب زريق القومية العربية عقيد
؛ أي اجملتمع ادلتحضر، الذي ؽللك من اإلمكانات ادلادية والعلمية ما ػلقق إنعاشًا "القدرة"الوسيلة األىم اليت ؽلكن الوصوؿ هبا إٔب 

 .الشرؽ أو الغرب اجتماعياً ألبنائو، ويتخلص من التبعية ألي كياٍف ُب

لب اقتصادي اجتماعي ثقاُب، ألف القومية احلقة "ومن أجل ىذه الغاية، فإف أي دعوة أو تنظيم قومي ال بد ذلا من أف ربتوي على 
ليست دعوة سياسية فحسب، وإظلا ىي حركة شاملة حلياة الشعب كلها تعمل على ربريرىا من األسواء الداخلية واخلارجية معًا وإٔب 

 .10"وضاعها من مواقع التخلف واالنفعاؿ والتبعية إٔب مرامي التقدـ والفعل والسيادةنقل أ

ولكن ىذا ادلوقف الفكري ٓب يكن واضحاً سباـ الوضوح منذ بداية كتابتو حوؿ موضوع القومية العربية، كما إنو ٓب يصبح األصل ادلركزي 
مية العربية ُب كتاب الوعي القومي، وقد خالطو الشيء اليسَت من ألطروحاتو ُب الكتابات ادلتأخرة، فقد خّط زريق تصوره للقو 

وبعد ما يقارب العشرين عامًا عّلش . اجلوىرانية العربية اليت تقر بعوامل مثل اجلنس العريب، وتعترب أف األمة العربية كياف متحقق بالفعل
 .من ىذا الفصل، وىو أمر سنّفصلو ُب القسم التإب "التحديث"فكرة القومية لصاّب فكرة 

من الراجح أف التحوؿ الفكري الذي أصاب زريق، بالًتكيز على جوانب وهتميش جوانب أخرى، كاف أحد أسبابو العمل ُب سلك 
الدبلوماسية، الذي خاض غماره منذ منتصف األربعينيات وحىت منتصف اخلمسينيات؛ ألف العمل الدبلوماسي، كما يقوؿ، ىو الذي 

التقٍت، جعل زريق ُب فًتتو التالية يفكر بطريقة / ، فالعمل ادلهٍت11"العمل ادلنتج ادلنطوي على تَِبعة"ألعلية  غلعل اإلنساف مقدِّراً 
 .12تقنية

وألنو من باكورة أعمالو، ٓب يتحجر ُب موضوع القومية العربية، وأقر بديناميكيتها، فكاف من الطبيعي أف يكوف موقفو من الًتاث، ومن 
ما " لن صلدىا عند مفكرين قوميُت معاصرين، فاجملتمع التقدمي ُب رأيو ال ػلتاج إٔب أف يقطع صلتو بًتاثو ادلاضي الدين، بادلرونة اليت

، واخلبلؼ ػلدث فقط ُب حاؿ ٓب يكن جوىر الًتاث ادلتمسك بو "داـ ىذا الًتاث ىو نفسو نتيجة لنظرة تقدمية وجهد تقدمي
 .13تقدميا
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لدين والًتاث، تربره الصيغة الليربالية للقومية العربية، اليت ذبنح دومًا إٔب احللوؿ الوسط، وتصب جل وال ريب أف النظرة الديناميكية ل
. ، أي منظومة أفكار تشبو إٔب حٍد كبَت الدين"عقيدة"لكن ىذا مرده أيضًا إٔب نظرتو للقومية بوصفها . اىتمامها ضلو مسائل عملية

 .احملفزة، أكثر من كونو دينا لو مشروع سياسي يريد أف يطبقو على أرض الواقعالدين بوصفو رلموعة من األخبلؽ الًتبوية 

فأف تنتمي القومية العربية إٔب دائرة . ىذا جانب مهم، من الضروري أف نفهم بوساطتو مرونة زريق ذباه مسائل تشدد فيها آخروف
 .ها ضمن احليز اخلاص وإقصاءىا عن احليز العاـاألخبلؽ ال دائرة السياسة، ىو نفٌي ذلا، وىو أمٌر يقتضي بالضرورة موضعت

بالقومية، وتظهر روح ادلقارنة بُت بنيتُت يراعلا متشاهبتُت؛ فليس ىنالك [ اإلسبلمي]تتضح الفكرة األخَتة عند معاجلتو لعبلقة الدين 
بقدر ما ىو ُب  ين للفكر والعملىذين المنظومين الشاملإف التناقض ليس، ُب نظري، بُت "تناقض بُت اإلسبلـ والقومية العربية، 
االغًتاؼ من الًتاث الروحي ُب حضارتنا، وُب احلضارة الغربية، وُب كل حضارة زىت "، و14"أساليب فهمنا ذلما وتصرفنا حبسبهما

 .15"فلباب القومية قيم روحية. وأشبرت ُب التاريخ

للروح، ٍب قارف بُت " مطهراً "واألنبياء، ورأى ُب القومية عامبًل ، بالرسل "رجاؿ العقيدة"من ىنا شّبو رجاؿ القومية، الذي أطلق عليهم 
الفراغ )إنشاء  النفوس الفاعلة، إذ ليست أزمة العرب ناشئة عن االقتصاد، وإظلا عن "العمل القومي العقائدي وبُت النبوة، فادلطلوب 

 .16الذي غلب أف يعاِب باإلخبلص وبإنكار الذات وباحملبة( الروحي

تراخي اذلمم وغلبة اليأس وطغياف التشاـؤ واستشراء احلقد "؛ اليت تتمثل بػ"أزمة النفس"ائديوف، حسب زريق، على ويتغلب العق
واحلسد وإيثار ادلصلحة اخلاصة وزواؿ معٌت اإلخبلص والتضحية وإنكار الذات، يصبح العقائدي كادلتصوؼ العابد الذي يفٍت 

النيب الذي ترتفع معو العقيدة إٔب خَت اإلنسانية، ويصبح العقائدي ُب وضع يتبح ، على مثاؿ "شخصية الكوف الكربى"شخصيتو ُب 
 .17"ال شيء غَت شلكن لديو"لو نقل اجلباؿ من مكاف إٔب مكاف و

رحبة ال ضيقة، مسحاء ال "القومية العربية، ودوامها بعد أف تتحقق، يستلـز منها أف تتطور لتصبح "وعرب ىذا الطرح يستخلص أف صلاح 
ددة منكمشة، تقدمية ال رجعية، أو بكبلـٍ آخر، إذا أسفرت ىذه القوميات عن كوهنا مظهرًا من مظاىر روح احلضارة، أو إهنا متش

 .18"تنكمش على ذاهتا، فتختنق لعدـ وجود اذلواء والنور

ُب أخبلقياهتا وروحها الصافية، وعندما يتم ربويل القومية إٔب رلموعة من األخبلقيات الروحية، تصبح األمم األوروبية أىدى سبيبًل 
لتلتحم ىذا االلتحاـ لوال أهنا تدربت طواؿ أجياؿ متتابعة، على التعاوف واالنتظاـ، فاختلطا بدمها وروحها، "فهي اليت ما كانت 

. وف ُب سلكهاوجاىد أفرادىا جهادا عنيفاً حىت استطاعوا أف ؼلضعوا أىواءىم اخلاصة، ومنازعهم الشخصية لرغبة اجلماعة اليت ينتظم
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صة، ما ولو أننا انتزعنا ألنفسنا من ىذه األمم الغربية أعظم قادهتا اقتدارا وأكثرىم معرفة ونفاذاً، دلا استطاعوا أف ؼللقوا منا كتلة مًتا
 .19"دمنا ٓب نظفر، كل منا ُب داخلو، بتلك الثمرة ادلباركة للجهاد النفسي ادلتواصل

اً ماركسيًا مثل رئيف خوري، ليشبو ما كتبو زريق حوؿ موضوع القوميات، دبا يسمعو ُب مواعظ وقد دفع ىذا الشكل من التنظَت ناقد
مقرونة "ومشاعر ، "الشخصية الداخلية"خطاب  فهو، وليبلحظ تغلغل النزعة الروحانية فيو، 20يـو األحد ُب الكنائس ادلسيحية

 .21"بعموميات مرسلٍة إرسااًل ومبهمات صوفية

الدودة أخت اإلنساف عند ميخائيل نعيمة، والفقَت والغٍت " :الروحية عند زريق قائبلً  -على النزعة اإلنسانية خوري متهكماً ويزيد 
وأتصور أف سيدًا من أسياد الرقيق الروماف كاف ال غلد بأسًا إذا اضطره األمر أف ... سواء، وادلنصور وادلكسور ال ؼلتلفاف وىكذا

 22!"ب، كلنا إخوافاحرثوا يا شبا: ؼلاطب عبيده متأدباً 

لعلو من ادلهم بعد ذلك أف ُيشار إٔب أف أىم النتائج اليت ؽلكن أف تستخلص من طروحات زريق حوؿ القومية العربية ىي أف مفهومها 
األوؿ يفيد أف القومية العربية ىي نتيجة، تدفع باذباىها عجلة التحديث واقتباس اآللة وما يرافقها من : لديو ينشطر إٔب شطرين

القومية ظهرت ُب الببلد الغربية كأحد مظاىر "فػ". األمة"اليب عقلية تناسبها، ومن الواضح أف القومية العربية ىهنا رديٌف لػأس
 .23("تتحدَّث)التحديث اجملتمعي أو كإحدى نتائجو، وٓب تبد بالشكل الذي ازبذتو، ُب اجملتمعات اليت ٓب 

، الذين (العلماء الشيوعيُت السوفيات)عن غَت قصد طبعاً، من رأي "كاف قريبًا   وكاف زلمود حداد قد الحظ أف مضموف ىذا الطرح،
إف القومية العربية ٓب تتكوف ( العلماء السوفيات)مناقشات حوؿ ىذا ادلوضوع، حيث قاؿ ]...[ جرت بينهم وبُت الشيوعيُت السوريُت 

 .24"بعد، بل ىي ُب مرحلة التكوين

القوؿ إف زريق ابتلع خطاب احلتمية التارؼلية، ادلتولدة عن مقوالت التاريخ اخلطي األوحد، الذي وؽلكن البناء على مبلحظة حداد، و 
رتو ادلركزية األوروبية، وشّيد بذلك نظرية تشابو ُب بنيتها نظرية التطور التارؼلي للماركسية، ومن غَت ادلستبعد أف يكوف مصدر  صدَّ

 .د الشيوعيُت العرب ُب لبنافالتشابو ىذا، قد تولد من زلاججاتو الفكرية ض

، حيث "انتقاؿ النظريات:"قد تدفع ادلبلحظة األخَتة إٔب معاودة التفكَت بسؤاؿ إدوارد سعيد ُب دراستو اليت جاءت ربت عنواف
 .25"قف آخرعّما إذا كانت نظريةٌ ما، ُب حقبة تارؼلية وثقافة قومية، تصبح سلتلفة سباـ االختبلؼ بالنسبة حلقبة أخرى، أو مو "تساءؿ 

وقائع تارؼلية تأخذ بنيتها بالنسبة لتفكَت خاص وأحداث معينة ُب الزماف وادلكاف، وتندرج ُب  "إف ادلفاىيم حسب اخلطييب، ىي 
. كتابات ذلا منطقها اخلاص وتنمو باالستعارات اليت يأخذىا علم من آخر، وبوساطة رلموع ربّوٕب بُت التاريخ والعلم واأليدولوجيا

 .26"والكتابات تًتابط ولكن ُب كل مرة تأخذ صورة نظرية، وبطانة أيدولوجية هتيمن عليها وادلفهومات
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وردبا تضيء مقولة اخلطييب، وإجابة سعيد لنا، قراءًة النتقاؿ شذرات من حقوؿ نظرية سلتلفة إٔب تصور زريق للنهضة العربية؛ فاحلركة 
، "تمثل والتأسيس، زبتلف ىذه العمليات عن تلك القائمة عند نقطة ادلنشأتنطوي بالضرورة على عمليات من ال"االنتقالية للنظرية 

، من خبلؿ استعماالهتا اجلديدة، وعرب موقعها (أو جزئياً )ربويل الفكرة اليت جرى استيعاهبا، أو إدماجها كلياً "ويتم ُب ادلرحلة اجلديدة 
 .27"اجلديد ُب زماف ومكاف جديدين

، الذي يقوؿ إف التطور ُب وسائل اإلنتاج، والعبلقات "للمذىب ادلاركسي"نصوص اعًتؼ فيها أف وُب ىذا اإلطار ؽلكن تلمس عدة 
بل احلياة العلمية والفكرية  -ربتم بدورىا نوعا من األوضاع االجتماعية والعقائد الدينية وادلذاىب األخبلقية"االقتصادية الناصبة عنو، 

يتضمن ىذا التعليل سحره وفتنتو، خاصة جملتمٍع ُب مثل وضعنا السياسي واالجتماعي الذي "إفَّ ذلذا ادلذىب ". والروحية بكاملها
، ومن غَت ادلستبعد أف تكوف فكرة احلتمية التارؼلية، واخلطية التارؼلية قد عربت إٔب فكره من بوابة ادلاركسية اليت حارهبا 28"والعقلي

 .طواؿ حياتو األكادؽلية

ية العربية فيأٌب بوصفو عقيدة، سباثل إٔب حٍد بعيد، ظلط تدين مفكري عصر التنوير، والذي يرى أف أما الشطر الثاين من مفهـو القوم
وقد رأينا فيما سبق أف . 29ُب ازباذ اخليارات الدينية" عدـ قسر"أو " حرية"يلزمو وجود  Ethosالدين باألساس ىو وعي أخبلقي 

وعي أصحاهبا ذلا ومشاركتهم ُب غرسها "، اليت تعتمد على "فكريةروحية ال"الناقد ادلاركسي رئيف خوري سبق ووصفها بالػ
 .30"وتعهدىا

فما السياسة إال ناحيٌة ضيقٌة من نواحيها ولوف زلدود من ألواهنا، ألف . إنٍت أعٍت بالقومية شيئاً أعظم من السياسة وأوسع:"يقوؿ زريق
ا وترمي ال إٔب اكتساب حربة األمة وتوسيع نفوذىا السياسي القومية تشمل احلياة بأوسع معانيها وتستهدؼ األمة جبميع أحواذل

، 31"فحسب، بل إٔب إظلاء قواىا الروحية ورفع مستواىا االجتماعي والعقلي والسَت هبا إٔب أبعد ما يكوف من طريق احلياة ادلثلى
ف آخر األمر إٔب غايٍة واحدة، لذا الدين الصحيح، الذي يرمي إٔب تفتيح قوى الروح، فهو ينبع والقومية من معُت واحد ويتجها"و

ُب ما  –يًتتب على القوميُت العرب أف يعودوا إٔب مصادر دينهم، فيستمدوا منها السمو النفسي وادلتانة الروحية، وأف يستلهموا 
نت العقيدة القومية ومن ىنا اقًت . 32"سيَػَر أنبيائهم صبيعاً، ويغنوا نفوسهم دبا يفيض عنها من قوٍة وصفاء -يستلهموف من معآب الدين
نكراف أيضًا أنو كاف للًتبية البيتية أثٌر بُت ُب حفظ العنصر اليهودي وبعث القومية اليهودية بعد أف تفرؽ "عنده دائمًا بالًتبية، فبل 
قوميًا صحيحًا، وبعد  غَت أف ىذا النوع من الًتبية القومية ال يتأتى إال بعد أف يتهذب الوالداف هتذيباً ]...[. اليهود ُب أضلاء ادلعمورة 

 .33]!!["أف تتثقف األـ بصفٍة خاصة، دلا لؤلـ من التأثَت ُب تنشئة الولد وتكوين روحو 
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ما وقَر ُب "وليس ىنالك من أدىن شك بأف ادلفهـو الثاين ينزع أي مشروع سياسي اجتماعي لفكرة القومية العربية، ويقصيها إٔب 
ية مسألة فردية زبص الفرد ويتناقلها األفراد فيما بينهم، وىذا ىو سّر مطواعية دعوة زريق ، لتصبح مثلها مثل العقيدة الدين"القلب

 .القومية اليت استوعبت الدين والًتاث، وظهرت مقارنة بغَتىا من الدعوات القومية، ليربالية اذلوى

 من القومية إلى األداتية 4.2
حىت رحيلو  34"على ثباٍت فكرٍي مبكر، أمضى عمره ُب توسيعو وزبرغلوبقي "على عكس ما طرحو عزيز العظمة، بأف قسطنطُت زريق 

، فإف قراءًة معمقة ألعمالو تؤكد أف أفكاره قد انتاهبا ربويٌر أساسي، تدرغلي وليس انقبلبيا، سبحور حوؿ هتميشو دلسألة 2000عاـ 
وردبا أدت . لتقٍت الذي ترافقو أساليب تفكَت علمية حديثة، اليت عٌت هبا التطور التكنولوجي وا"القدرة"اذلوية العربية، ومركزتو لفكرة 

عبلقة الصداقة والتآلف بُت زريق والعظمة، إٔب أف يغفل األخَت أف مسألة ثبات األفكار، ىي إىانةٌ للمثقف أكثر من كوهنا إشادة بو؛ 
 .تارؼلية وابنة زماهنا ومكاهنافاألصل ُب ادلفكر أف يطّور ويعيد مراجعة إنتاجاتو، ألف األفكار مثلها مثل الواقع، 

ذلا "، أف األمة العربية موجودة،  1939، الذي صدرت طبعتو األؤب عاـ "الوعي القومي"ُب أفكاره ادلبكرة، رأى زريق ُب كتابو 
، قد ربدرت أعلها اللغة، والثقافة، والتاريخ ادلشًتؾ -شخصية مؤلفة من عناصر سلتلفة: شخصية خاصة تنفرد هبا عما سواىا من األمم

د الشعور القومي الصحيح الذي يوحّ "الفوضى الفكرية اليت يعيشها العرب ىو فقداهنم ، والسبب ُب 35"صبيعها من أصوؿ ادلاضي
 .36"جهودنا، وينظم قوانا الروحية، ويفيض نفوسنا صفاء وركونا

طبيعية والتارؼلية اليت كونتها حىت جعلتها ُب ماضي األمة معرفة صحيحة، وفهم العوامل المعرفة "إف أىم مقومات الوعي القومي ىو 
، ُب ىذا "اجلنس العريب"، ويلعب 37"حالتها احلاضرة، والكشف عن مصادر قواىا الروحية اخلاصة اليت سبتاز هبا عن غَتىا من األمم

 .38شرؽ والغرباإلطار، دوراً ىاماً ُب حفظو روح ىذه األمة، مع التحفظ على ادلشاكل اليت أثارىا موضوع اجلنس ُب ال

، قد أظهرت حيوية بالغة ُب دقة انتظامها، وُب سعة انتشارىا، وُب اللغة العربية، من بُت اللغات صبيعاً "؛ فػوينظر بعد اجلنس إٔب اللغة
ى أعليتها عل -الظروؼ واألحواؿ  اخلارجية"فػ ، وأخَتاً ينظر إٔب الًتاث، 39"اآلدابو مرونتها اليت جعلتها أداة صاحلة لنقل شىت العلـو 

 .40، ومصدرىا الًتاث الذي شيده السلف"زاء القوى الداخلية اليت ذبيش ُب صدور األمةإليست شيئا  -ُب تكييف التاريخ وتسيَته

. ولكن ىذه األمة، واحلديث لزريق، ال يكفي أف ترتكن إٔب مقوماهتا دوف أف تستفيد من روح الغرب الذي طادلا انبهرت بربيقو اخلبلب
د منو عليها أواًل أف تعي مصادر تقدمو، فهذا التقدـ إظلا يقبع وراءه ثورٌة علمية وصناعية وتكنولوجية، جعلت أمتو ُب ولكي تستفي
 .41مقدمة األمم
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ولست أعٍت بالعلم ىذه ادلعلومات ادلتفرقة اليت نستمدىا من الكتب ادلدرسية أو ادلؤلفات  .وراء اقتصاد الغرب، علم الغرب"فػ
وإظلا أعٍت تلك الطريقة ُب التفكَت، وذلك األسلوب ُب التحليل الذي يثبت ُب العقل ويشيع ُب النفس عندما يعاين  ،[...]السطحية 

أعٍت البحث الدائم عن احلقيقة، والشك اليقظ ُب ما ال يوافق العقل، واالستنتاج الصحيح وادلنطق : ادلرء التدريب العلمي الصحيح
 .42"السليم

وُب الفلسفة ذبتمع شىت التيارات الفكرية والعاطفية وتتجو  . وراء علم الغرب، فلسفة الغرب"و. علم الغرب إذف وراء اقتصاد الغرب،
وىذا ما غلعل عامة الغربيُت ينظروف إٔب العآب نظرات متشاهبة، ويقدروف قيم احلق دبقادير . كلها ضلو ىدؼ واحد ُب نسق واحد

 .43"ليت ال تعيش ُب جوىم وال تصدر عن فلسفتهممتقاربة، ؼلتلفوف هبا عما سواىم من الشعوب ا

األوؿ يتبٌت األقواؿ الكبلسيكية للقومية : مقسومة إٔب شقُت" النكبة"بعد أقل من عقد واحد من الزمن، تصبح رؤية صاحب مصطلح 
، ٍب 44"هها إٔب ميداف الصراعتوجي"، اليت ال بد من أف يتم ذبنيد قواىا بكاملها و"األمة"العربية دلواجهة الصهيونية، حيث ينتشر لفظ 

، فإشراؾ القوى الشعبية 45"احلرب، والسياسة، واالقتصاد، وسواىا: ربقيق أكرب قسط من التوحيد ادلمكن بُت الدوؿ العربية ُب ميادين"
 .46"حبيث يقـو كل فرد من أفراد األمة بقسطو منو"ُب النضاؿ، 

العرب الذي انتصر عليهم، " آخر"ل، غليب متمثبًل معٌت األمة من الصهيونية، وعندما يتساءؿ إذا ما كاف ىنالك شبة أمة عربية بالفع
بإقباذلم ادلطلق على احلضارة احلديثة، فكادوا ػلققوف هبذه "، ولكنهم رغم ذلك شكلوىا "ليس للصهيونيُت مزايا األمة ادلوحدة"فػ

 !47"وىذا الفارؽ الفاصل. ال يزاؿ غَت زلقق -أف يكونوا أمة –اإلرادة ما ليس طبيعياً، بينما أف الطبيعي عند العرب 

أما الشق الثاين من معٌت النكبة فينبٍت دبنتهى الوضوح على مقوالت التحديث واعتناؽ التقنية وما يصاحبها من حداثة تفكك 
تتوفر لو شروٌط  التكوف القومي لن يظهر ُب أي بقعة من بقاع األرض إذا ٓب"التشكيبلت العضوية والطائفية ما قبل احلداثية، فػ

 .48"والطائفية واجلربية والغيبية -بل القبلية –فهو ٓب ينشأ إال على أنقاض اإلقطاعية . اقتصاديةٌ واجتماعيٌة وفكريةٌ معينة

ر النظاـ البدائي الراكد ادلتفرؽ ُب االقتصاد والعيش، إٔب نظاـٍ متطو "وبالطبع فإف ىذا االنقبلب ٓب يتم لوال دخوؿ اآللة اليت حولت 
اختصاصي متشابك، وعندما خفضت احلواجز ادلنيعة القائمة بُت طبقات الشعب، وسرى العلم ادلنطقي ادلنظم فضبط نوازع اخلياؿ 

 .49"ورلاري الفكر وحّوؿ العقلية البسيطة الساذجة إٔب عقلية واعية متفتحة مًتكبة

فهي ُب . تخدامها ُب استثمار مواردنا على أوسع نطاؽ شلكناقتباس اآللة واس"وضلن العرب لن يكوف لنا سبيل إٔب تلك احلداثة دوف 
الدولة عن "، وىي اليت أدت إٔب فصل "مقدمة العوامل اليت أحدثت ُب الغرب ذلك االنقبلب الذي أدى إٔب نظاـ احلياة احلديثة

 .50"التنظيم الديٍت فصبلً مطلقاً 



- 67 - 

 

قباؿ على العلـو الوضعية والتجريبية، وتوجيو اجلهد الثقاُب ُب األمة إٔب تدريب العقل وتنظيمو باإل"واقتباس اآللة ال بد من أف يصاحبو 
فليس كالعقل . ربقيق أكرب قدر من ىذا االنتظاـ العلمي، واالبتعاد ما أمكن عن اخلياؿ ادلخدر والرومنطيقية ادلائعة، الضائعة ادلضيعة

 .51"ادلنتظم أداة السئصاؿ الباطل

ملة ُب النكبة قد جعلت زريق يهتم باجلانب اذلوياٌب، متمثبًل بالقومية العربية، فإف عشر سنواٍت أخرى إذا كانت اذلزؽلة العربية الشا
، عن معٌت 1957الصادر عاـ " أي غٍد؟"ستكوف كفيلة بتهميش موضوع اذلوية لصاّب التقنية والتحديث؛ يتساءؿ زريق ُب كتابو 

إنتاجو : إنتاجو ادلادي والعقلي"ناميكي ادلتحرؾ، الذي يتميز بالقوة، وتتمثل قوتو بػاجملتمع التقدمي؟ فيجيب بقولو إنو ىو اجملتمع الدي
ُب ما يستثمر من موارد الطبيعة، ويستغل من كنوزىا، وما يبٍت عليها من منشآت، وينظم من عبلقات، وما يصاحب ذلك كلو من 

 .52"نظٍر عقلي، وحبث علمي، وتركيز للمفاىيم، وذبميع للحقائق

فبها يتحرؾ . آلة، تكنيك، اقتصاد، إنشاء: عدة أركاف متسلسلة"ريق بُت النهضة القومية وما يسميو التقدمية، اليت تقـو على يساوي ز 
لكن ىذه الرؤية . 53"رلتمعنا، وتسري فيو الروح الديناميكية اليت تيسر لو الوسائل حلماية كيانو أواًل، ولتقدمو ُب النواحي األخرى ثانياً 

مقدرة اجملتمع عامة، ومقدرة األفراد الذين يؤلفونو، على التغلب على اذلوى "نية، تبقى مقيدة دبقياٍس خلقي أديب ملخصو ادلقدسة للتق
 .54"والطمع واالستئثار، ىو احًتامهم لكرامة الفرد وشخصية اإلنساف

قتصادية، وُب اجلهاز اإلداري واجلهاد السياسي، فنوف من التنظيم ُب احلياة اال"ومقدرة اجملتمع وحرية اإلنساف تصوهنا، واحلديث لزريق، 
تقوى كل يـو وتتعقد، وتوجو احلياة احلاضرة توجيهًا ال غٌت لنا عن التعرؼ إليو إذا أردنا أف نساىم ُب عآب اليـو والغد ويكوف لنا 

 .55يدة، وبرأيو ٓب تقًتب سوى بعض اجملتمعات الغربية احلديثة من ىذه الصيغة اجلد"مكاف مرموؽ فيهما

ما جلبتو من تنظيم للحياة االجتماعية يتسع نطاقو وتتوفر دقتو ويزداد تقدمو يومًا بعد "إف أىم مآثر الثقافة احلديثة، حسب زريق، 
فعبلقة اإلنساف باإلنساف، بعد أف كانت نتيجة الشعور وادلصلحة والتقليد فحسب، أخذت زبضع ألنظمة وقوانُت يستنبطها . يـو

ار وادلعرفة احملققة، فإذا األسرة وادلدرسة وادلعمل والدولة وسواىا من مؤسسات اجملتمع تنفتح للعلم ادلنظم، وإذا ادلساعلة اإلنساف باالختب
وال شك ُب أف ىذه الدقة وىذا التشابك . ُب أي منها تتطلب درجة متزايدة من الفهم واإلدراؾ والتملك من فنوف التنظيم االجتماعي

 .56"زايا اجملتمع احلاضر، وأهنما إٔب حٍد بعيد نتيجة الثقافة احلديثة وتطور العقل احلديثوالتعقد علا من أىم م

وىذا النفس الذي ينظر بعُت الرضى إٔب التقدـ التقٍت ُب الغرب، وما يصاحبو من بررلة عقلية إدارية تناسب التحديث، سوؼ يستمر 
وعندي أف الغرب ىو ذلك الفريق من الشعوب البشرية :"1963عاـ  الذي صدر" ىذا العصر ادلتفجر"ُب بقية مؤلفاتو؛ يقوؿ ُب 

والشرؽ ىو (. Technology)العلم والتقنية : الذي أنتج، أو سبثل إٔب حٍد بعيد، احلضارة احلديثة، أو بصورة أخص، أبرز عناصرىا
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 استخداـ ىذه األساليب وتكييف نفسو ذلك الفريق اآلخر الذي يتيقظ اآلف ألساليب احلياة العصرية وينشد بسرعة وقوة متزايدتُت
 .57"على مقتضاىا

، وثانيها "األدوات واآلالت اليت ؼلًتعها اإلنساف"يتمثل أوذلا بػ: ، يعدد ثبلثة أنواع من مظاىر التحضر(1964)وُب معركة احلضارة 
الناشئة عن "اليت تعٍت رلموعة ادلعارؼ " تكنيكيةالقدرة التقنية أو ادلهارة ال"، وثالثها بػ"ادلنتجات احلاصلة من استخداـ ىذه األدوات"بػ

 .58"التجربة واالختبار

، وأف "الكفاءات ادلهيئة، وأف هتيئ الكفاءات ادلمكنة"، يذكر أف واجب الدولة العربية ىو حشد (1967)وُب معٌت النكبة رلددًا 
، وتبدو التكنولوجيا ُب ضلن وادلستقبل 59"عقل ومهارةذبند ادلهارات والعقوؿ دلعارؾ ىذا العصر اليت ىي، ُب ادلقاـ األوؿ، معارؾ "
 .60"حسب اإلصلازات الصنعية التقنية البارزة"، فعصور التاريخ تتميز "زلور التطور البشري"، (1977)

ف ، يؤكد أ1994وؼلتم زريق مؤلفاتو بإعادة التأكيد على مركزية التقنية؛ ففي مقدمة األعماؿ الكاملة اليت كتبت ُب أواسط عاـ 
، وىذا "الوجو الغالب للقدرة ُب ىذا الزماف ىو التقدـ العلمي والتقٍت الذي بلغت منو الدوؿ واجملتمعات السائدة مبلغًا عجيبًا رىيباً "

 .61الشكل من أشكاؿ التقدـ ىو الذي حافظ وضبى ورعى الرسالة القيمية متمثلة حبرية الفرد وكرامة اإلنساف

السابقة أف قسطنطُت زريق، ُب نظريتو للقومية العربية، استند إٔب النموذج الغريب الذي ربقق برأيو يتضح من خبلؿ استعراضنا النصوص 
ُب بعض جغرافيات أوروبا الغربية، مصدقًا بذلك على مقولة التاريخ اخلطي األوحد، األمر الذي جعلو يبتلع أوصافا تدؿ على مركزية 

وقد أدى بو ىذا ادلوقف إٔب . 62وؿ يتزعمو الغرب، وعآب ثالث ترزح ربتو اجملتمعات العربيةعرقية أوروبية، تصنف عوآب البشر إٔب عآٍب أ
، يًتجم مصطلح احلداثة إٔب (1985النهج العصري، )عدـ سبييزه بُت احلداثة والتحديث، فهو ُب دراسة لو ربت عنواف 

(Modernity )و(Modernism)63دوف أي سبييز بينهما ،. 

بذلك، بل أبصر جانبًا واحدًا من احلداثة األوروبية متمثبًل بالتقدـ التقٍت والتكنولوجي، وادلعرفة " القدرة"ح وما اكتفى صاحب مصطل
العلمية ادلنبثقة عنها، ووجد أف ىذا ىذا اجلانب ىو األساس ُب أي مشروع هنضوي عريب قادـ، وما أدرؾ أنو كاف طواؿ حياتو ينّظر 

ألداتية، اليت سبق دلعاصريو من فبلسفة مدرسة فرانكفورت، أف انتقدوىا وبينوا وجهها ادلهيمن، وادلقيد للعقل التكنوقراطي أو العقبلنية ا
 .حلرية اإلنساف، وادلمتهن لكرامتو، وىو األمر الذي سيتفّصل ُب الصفحات التالية

 معنى التعليم عند قسطنطين زريق: العقل األداتي 4.3
ظاىرة وطدت "األداتية  افيعترب  من ماركوزة، إذ إف ادلفكرينوىوركهاؽلر  دورنوطروحات أ ب إٔبللوىلة األؤب يظهر قسطنطُت زريق أقر 

ىو يشًتؾ أيضًا و . العكس األخَتعقل األداٌب، بينما يرى لل، وأف الرأمسالية ىي نتاج "نفسها عرب تارؼلنا لنهيمن على رلاؿ تلو اآلخر
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لوب التفكَت ادلهيمن ُب العآب احلديث، وىو األسلوب الذي بات ػلكم العلوـ أس [ىو] العقل األداٌب"على اعتبار معهم صبيعًا 
ولكن زريق، وىو غَت ادلطلع على طروحات مدرسة فرانكفورت النقدية، لن يكوف زلل . 64"الطبيعية والعلـو االجتماعية سواء بسواء

ر ذلا بأهنا آخر أشكاؿ اذليمنة والتأديب الذي ؽلارسو رضى ىذه األخَتة دلوقفو التبسيطي من العقلنة الشاملة للمجتمع، الذي يُنظَ 
 .اجملتمع الرأمسإب ادلتقدـ ضد الذوات االجتماعية

ُب تارؼلانية زريق، إٔب أنَّو، رغم إتقانو ألكثر من لغٍة أجنبية، " األيدولوجي"و" ادلعرُب"وقد دلّح وجيو كوثراين، ُب معرض ربليلو ألوجو 
، وكأف تاريخ ادلعرفة 65"النظرة العلموية اليت سادت القرف التاسع عشر األورويب"رىم، وبقي مشدودًا إٔب ٓب يقرأ معاصريو السابق ذك

 .توّقف عند هناية ذلك القرف، ٍب أخذ يكرر نفسو ببل انتقاالٍت وال ذباوزاٍت أصلزىا أبناء القرف التإب

ُب حاجة دائمة إٔب نظاـ لضبط مفاصل اجملتمع "العقبلنية،  حسب ىوركهاؽلر وأدورنو فإف السلطة ُب العآب احلديث الذي ربكموو 
وذلذا السبب . دبا ػلتاجو النظاـ من عناصر للتحكم ُب األشياء واألجساد"وادلعرفة ىي اليت تزود السلطة ". وخلق التوازف الضروري فيو

ل فكر ال ؼلدـ األشكاؿ التقنية للنظاـ ، وك(instrumental reason)تقنيا / فإف العقل العلمي أو السياسي يصبح عقبل أداتيا
واخلروج عن ىذا اإلطار معناه . العقل األداٌب ال يقبل أف ؼلرج فكر ما عن النشاط العيٍت الذي ؽلكن أف يتكفل بو"و. يبدو ببل معٌت

ضع اآللة الثقافية دلا ىو زب. ويبدو وفق ىذا ادلنطق أف الواقع لو الكلمة األخَتة حيث تكتفي ادلعرفة بتكراره. 66"اخلروج عن الواقع
 .67هبذه الطريقة يصبح الواقع أشبو بالدين الذي يبلحقو العقل. موجود، وتعيد إنتاج ىذا ادلوجود بطريقة عمياء

الذي كاف ىدفو األصلي ىو ربرير العقل البشري من األسطورة، ربوؿ ىو ذاتو إٔب أسطورة زبفي "إف التنوير حسب ىذه األطروحة، 
طرة والتسلط، وسعى إٔب تأييد الواقع السائد، وٓب يعد ؼلدـ قضية احلرية، بل حرص على إخضاع كل شيء متفرد ربت اذليمنة والسي

أصبح اذلدؼ النهائي للعقل "، لقد "لوائو، وجعل حرية السيطرة الكامنة فيو تسود األشياء ٍب ترتد إٔب وجود اإلنساف نفسو ووعيو
فالعقل الذي حرر اإلنساف من سلطة الطبيعة يربر اآلف سيطرتو على . "ن طريق التكنولوجياىو السيطرة على الطبيعة ع( ادلستنَت)

اعتمدت على اجلانب " مع حضارة ال إنسانية" تكيف"بل ويقـو بعملية ... اإلنساف نفسو باعتباره جزءا من الطبيعة اليت يسيطر عليها
وٓب يتم ىذا بفعل ادلناوئُت للعقل بل . ود اليت يفرضها على األشياء واإلنسافلتحمل االستبداد وأنواع القي" العامة"التقٍت فقط، وىيأت 

 .68"بفعل التنوير نفسو

يتحالف العقل والسلطة والنظاـ والواقع بشكل عضوي حملاصرة الفرد واجلماعة، لذلك يترـب فبلسفة مدرسة فرانكفورت من صرامة 
ربرير الفرد "باألداة، حىت لو رفعت شعار العلم، فهي ال تساعد سباما على " لساذجادللتصق بسلطة الدولة احلديثة، واالرتباط ا"العقل 

 .69"وال على زبليصو من االستبلب الذي رمتو فيو الثقافة اجلماىَتية احلديثة
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ماعية ىي أشكاؿ ما مساه ىربرت ماركوزة بالطابع البلعقبلين للعقبلنية يصب أيضا ُب ىذا االذباه، فاألشكاؿ السائدة من الرقابة االجت
تكنولوجية دبعٌت جديد، وشلا ال ريب فيو أف البنية التقنية وفعالية جهاز اإلنتاج قد ساعلتا، ُب ادلرحلة احلديثة الراىنة، ُب إخضاع 

ىذا االندماج، وذلك من قبيل فقداف مورد  وبعض األشكاؿ الظاىرة من اإلكراه قد واكب دوماً  ."السكاف لتقسيم العمل احلإب
لكل اجلماعات ولكل ادلصاّب االجتماعية، وحبيث   الرقابات التقنية غدت اليـو تعبَتا عن الذات العقل الذي أصبح خادماً "زؽ، فػالر 

 .70"وكل معارضة مستحيلة كل تناقض يبدو العقبلنياً 

احلياة ُب الشيء فتؤب بنفسو وحىت لو دبت . أف يوجد اإلنساف كأداة، كشيء: "ويهاجم ماركوزة ما يسميو الشكل اجلديد من العبودية
وُب الوقت الذي . ف عبوديتو لن تزوؿإوتلبس مظهرا صبيبل نظيفا متحركا، ف ئاختيار قوتو ادلادي والفكري وما عاد يشعر بوجوده ادلتش

. ونو ويديرونوؽليل فيو التشيؤ إٔب أف يغدو كليا بسبب شكلو التكنولوجي، ؽلسي ادلنظموف واإلداريوف أشد تبعية للجهاز الذي ينظم
ا وىذه التبعية ادلتبادلة ٓب تعد اليـو تلك العبلقة اجلدلية بُت السيد والعبد اليت اختفت من خبلؿ النضاؿ ُب سبيل اعًتاؼ متبادؿ، وإظل

أداة هنم رلرد إ ؟ىل التقنيوف ىم السادة" :ٍب ؼلتم بالسؤاؿ". ىي باألحرى حلقة مفرغة، السيد والعبد زلبوساف فيها على حد سواء
 .71"منفذة ُب أيدي أولئك الذين يقيموف سؤددىم على ظهور التقنيُت باعتبارىم سلططُت

. موضوعُت قابلُت ألف ػلل أحدعلا زلل اآلخر"دلاركوزة، جعلت اإلنساف والطبيعة يصبحاف  إف العقلية األداتية، واحلديث أيضاً 
وبعبارة أخرى، صارت التقنية الناقل األكرب . إنتاجية وفعالية شاملتُت وأضحت ادلصاّب اخلاصة اليت تنظم اجلهاز وزبضع لو تتسًت وراء

فالوضع االجتماعي للفرد وعبلقاتو مع سائر األفراد تتحد على ما يبدو . للتشيؤ، ذلك التشيؤ الذي بلغ أكمل أشكالو وأصلعها
هنا ال تعدو أف إوباتت مراقبتها شلكنة، إذ ولكن ىذه القوانُت وىذه الصفات كفت عن أف تكوف غامضة، . بصفات وقوانُت موضوعية

ويتجو العآب إٔب أف يصَت مادة إلدارة كلية شاملة ؼلضع ذلا . تكوف أكثر من ظاىرات ؽلكن للعقبلنية العلمية أف تقيسها وربسبها
. قائم دوامة حتمية ال قرار ذلاالٔب اجملتمع إوقد أصبح سياؽ السيطرة سياؽ العقل بالذات، وىذا ما ؽلثل بالنسبة . ادلديروف أنفسهم

 .72"شكاؿ الفكرية ادلتعالية قد تعالت على العقل ذاتو وذباوزتواألبكلمة واحدة، إف 

نبٍت عليها مواضيع الدؽلقراطية تاألوؿ تلك اليت تقًتف دبجاؿ التواصل بُت الناس، و  :عارؼبالنسبة ذلابرماس فإنو ؽليز بُت نوعُت من ادل
هو الذي يصب ُب موضوعنا ىنا، ما يسميو فأما النوع الثاين  .73وتفهمو بُت الذوات االجتماعية ُب اجملاؿ العاـوالتحرر، ونقل ادلعٌت 

الرأمسالية "، ويرى ىابرماس أف 74التقنية ادلنبثقة عن العقبلنية األداتية، ويتسم ىذا النوع من ادلصاّب ُب قابليتو لبلستغبلؿ التقٍت عرفةادل
الدولة على االقتصاد وعلى اجملاالت األخرى للحياة االجتماعية، وأف شؤوف احلياة العامة ٓب يعد ينظر إليها احلديثة تتميز هبيمنة 

 .75"طة خرباء يستخدموف ُب عملهم عقبلنية أداتيةاباعتبارىا رلاال للنقاش واالختيار، بل باعتبارىا مشكبلت تقنية ربل بوس
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ىي ظاىرة وقوع رلاالت كاملة من العبلقات الشخصية، ربت حكم أال و  ،عمقا إف ىابرماس، برأي كريب، يقًتب من ظاىرة أكثر
ولعل بإمكاف ادلرء أف يصف ىذه . األمر الذي يقتضي ذبريد تلك العبلقات من سياقاهتا االجتماعية واإلنسانية. "القانوف ومتطلباتو

ثقافة أىل )ػلل زلل األيدولوجيات ادلختلفة وىي أخذ "وىي نوع جديد من الثقافة (". حلظة ىابرماس الفوكوية)النقطة بأهنا 
ىذه ُب ظل ما أ. مورألوجيات سبكننا على األقل من زلاولة اإلحاطة إحاطة عامة دبا ػلدث من حولنا من و ، وكانت األيد(االختصاص

 .76"شلا ؼللق وعينا متجزئا. طر معرفية جزئية يتحكم فيها أناس آخروف غَتناأالثقافة اجلديدة، فقد أمسينا خاضعُت شيئا فشيئا إٔب 

من الواضح أف ثقافة أىل االختصاص، أو ما يسميو ىابرماس معرفة ادلصلحة، ىي اليت ينظّر ذلا زريق ُب كتبو صبيعها، بصفتها ادلغذية 
على رفع مستوى عيش  ادلعرفة التقنية والقابلية لئلنتاج والتنظيم أصبحتا اليـو ادلصدر األوؿ الذي تستمد منو قدرهتا"لفكرة التقدـ، فػ

اختصاصيوف ُب سلتلف ادلهن، ؽلتلكوف "، وأىم ما ربتاج لو احلياة الوطنية اليـو ىو 77"أبنائها، وعلى البقاء ُب خضم التنافس العادلي
إٔب مدرسُت  ، وربتاج إٔب قانونييُت وإداريُت،]...[ادلعرفة التقنية الضرورية لئلنشاء والتنظيم اليت يتطلبها استثمار موارد الطبيعة 

 .78"ومرشدين اجتماعيُت، إٔب فنيُت ُب كل وجو من وجوه العمل اخلاص والعاـ

زبدـ احلياة الوطنية بالقياـ بنصيبها الوافر قي إعداد ىؤالء "ومهمة إنتاج ىؤالء غلب أف تتكفل هبا اجلامعة، اليت ال بد ذلا من أف 
امة، بل أىم أداة، ذلذه التهيئة، فتتسع ىذه اجلامعات ُب عدد طبلهبا وأساتذهتا جامعاهتا أداة ى"، فالبلداف ادلتقدمة تعترب 79"الفنيُت

 .80"وتفرع اختصاصاهتا، وتغلب عليها صفة التعليم ادلهٍت العإب

داد الربط بُت اإلع"، ومعناىا "توجيو الًتبية خلدمة مقاصد التنمية"وأىم أولويات ادلؤسسات التعليمية، كما جاء ُب ضلن وادلستقبل، ىو 
الًتبوي ومطالب التنمية الصناعية واالقتصادية، وذلك عن طريق توليد ادلهارات ادلتعددة، ادلتخصصة وادلتطورة، اليت تقتضيها ىذه 

 .81"إعداد نشء قادر على ربسُت ىذه النوعية وترقية ىذه القيمة، وذلك دبا ذبهزه بو من فضائل عقلية وخلقية"، ٍب "التنمية

اضع عديدة إٔب أف مهمة السلك الًتبوي تتعدى مسألة تطوير التقنية، إال أنو يقع ُب فخ ادلثالية، فادلعرفة اليت ومع أنو ينتبو ُب مو 
التشوؽ إٔب اكتساهبا والدأب على إظلائها ىي أغراض خليقة بأف يقصدىا "، وإٔب "معرفة من أجل ادلعرفة ذاهتا"يؤسس ذلا التعليم ىي 

، وتصبح خصائص الروح اجلامعية ىي "البحث واالستكشاؼ لتوسيع نطاؽ ادلعرفة اإلنسانية"قيم  ويرسخ التعليم. 82"اإلنساف بنفسو
، ٍب تصَت نسبة ادلبالغ اليت 83"واإلؽلاف بالعقل سبيبًل إٔب استكشاؼ احلقيقة]...[ اإلؽلاف باحلقيقة، وبأهنا أنفس قيمة بالوجود، "

 . 84من ادلؤسسات الدولية" ير جيدتقد"تعطيها الدولة للتعليم، ىي الغاية للحصوؿ على 

تغيب سبامًا مسألة توحيد اخلياؿ العريب، وبناء صباعة متخيلة تعرّب عنها قومية عربية، كوظيفة أساسية من وظائف التعليم والًتبية ُب 
خربة "ضر بداًل عنها ادلراحل اليت تتم فيها عملية بناء األمة، واليت من ادلفًتض أف ينظر ذلا قومي عريب مثل قسطنطُت زريق، ورب

 .، الذي ػلرص على إثارة صبيع مشكبلت التعليم، مناىج ومؤسسات وذبهيزات ومعلمُت وطلبة وإداريُت"ادلريب
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ذوات وال يتنبو صاحبنا ضمن مؤلفاتو إٔب أف العقلنة الشاملة للحياة، اليت تنزع ذلا العقبلنية األداتية تؤدي إٔب ال عقبلنية تتعامل مع ال
أجهزة الدولة بطبيعتها تقيد ادلواطنُت دبعاملتهم دبثابة أشياء لئلدارة، وزبضعهم لتصنيفها ولقوانينها "ة كمسامَت ُب آلة، فػاالجتماعي

فقداف العاملُت إدراؾ احلياة وحرية اجملموع، فتصبح حينها " يعٍت، كما يقوؿ ىابرماس، أمر ، وىو"الفاقدة لئلحساس من جراء برودىا
قلب رجل أعماؿ، فهو زلتجز ُب دائرة موحدة الشكل لعملو، ال ؽلكن خليالو أف "، ألف ىذا القلب يتحوؿ إٔب الذات باردة القلب

 .85"ؽلتد وال أف يعتاد دربا آخر لتصور األشياء

ها زريق، تؤسس يغيب اإلدراؾ الذي ردبا سقط مستسلما أماـ اإلهبار التنظيمي للدوؿ الغربية ادلتقدمة، بأف العقبلنية األداتية اليت يطلبو 
ادلهمات التقنية ال تطرح ضمن نقاش بُت الناس، وتطرح ُب إطار زلايد " لتغييب قطاعات شعبية واسعة وإبعادىا عن السياسة، ألف

، وبقدر تنامي "نزع للتسييس"اجلماىَت شيئا فشيئا إٔب عملية  إخضاع وىذا يؤدي إٔبػلتاج خرباء وتكنوقراطيُت يوفرىم النظاـ، 
ىابرماس  ىذا األمر ىو الذي جعل، 86"يصبح الرأي العاـ السياسي معطل الوظيفة"ها عن احليز العاـ ئلعملية والتقنية وإقصاادلسائل ا

 .87"صراعا بُت عمومية نقدية وعمومية موظفة خلدمة إسًتاتيجية االستخداـ"ك لأف ىنايرى 

ػلقق تعاونا و  "تقسيم العمل وجهاز سيطرة يرسخ بَتوقراطياً "على  ةقائمتولد معرفة  ادلنشودة حلالة التعليم عند زريق، وُب ىذه احلالة
، وال تقاد أي عملية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إال بوساطة أناس عاملُت "حالة إقصاء الرأي العاـ السياسي"فعاال فقط ُب 

 .88تقنيا، وؽلتلكوف لغة تقنية خاصة هبم ال يستطيع أحد غَتىم التواصل هبا

ىذا اجلداؿ إٔب ميشيل فوكو، الذي ينفي أف تكوف السلطة منحصرة جبهاز الدولة، بل إف السلطة تنتشر ُب كل رلاالت احلياة،  يقودنا
وليست القوة ىي وحدىا ادلظهر التأدييب،  بل إف وظائف من نوع الًتتيب والتوزيع والتصنيف ُب سبلسل التنظيم والتقنُت، ىي 

 .89ها السلطاتادلظاىر األىم اليت تتموضع في

، لكن االنضباط ال يفهم ىنا كمرادؼ دلؤسسة وال حىت (انضباطية)ؽلكن أف ينظر إليها على أهنا رلتمعات "اجملتمعات احلديثة و 
أساليب وفنوف تتخلل سائر أنواع األجهزة وادلؤسسات لربطها من جديد وتصل بينها . جلهاز، بل ىو على األصح لوف من السلطة

بإشاعة النظاـ واالنضباط داخل أدؽ مستويات احلقل "ويضطلع ىذا اللوف  ."ارسة نفسها بطريقة جديدةوذبعلها تتضافر شل
 .91"أسلوب ُب عبلقات السلطة ُب وظيفة، وتشغيل وظيفة ُب عبلقات السلطة"، إنو 90"االجتماعي

ذلا ُب فًتة شبابو، حىت حصل الطبلؽ النهائي ردبا ذلذا السبب تصادـ مع صبعية العروة الوثقى اليت كاف ىو أحد مؤسسيها، وادلنظرين 
عندىا كاف على رأس إدارة اجلامعة العربية األمريكية ببَتوت، حينما ترأس اجتماع رللس اجلامعة الذي ازبذ . 1954ُب أواسط عاـ 
 .قرار حل اجلمعية
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، "اطها اليت كثَتا ما شدد على أعليتها وضرورهتاأخذاً دبوضوعية العبلقات واإلجراءات اإلدارية وانضب"وقد برر العظمة موقف زريق ىذا 
، مع اإلشارة إٔب أف رئيس اجلمهورية آنذاؾ  92"االصطداـ بالدولة"وٓب يكن ليسمح للطلبة بالتعبَت عن آرائهم مع خرقهم للقوانُت أو 

 .كاف كميل مشعوف، رجل الواليات ادلتحدة األمريكية ُب لبناف

ثورة على زبلفها التقٍت، وعلى العلل "ريق سبب قياـ الشعوب العربية على أنظمتها، ىو من الغريب بعد ذلك كلو أف يعترب ز 
رىيناً آخر األمر باحلرية اخلارجية فحسب، "، فهي ربس أف ربقيق الكرامة ادلرجوة ليس "االقتصادية واالجتماعية والًتبوية اليت تعبث هبا

تباس األساليب احلديثة ُب تطويع واستغبلؿ ادلوارد واإلنتاج والتنظيم، وعلى اللحاؽ القدرة على اق: بل ىو مرتبط أواًل بالقدرة الداخلية
دولة اإلبداع، واإلنتاج، والقدرة احلقيقية القائمة "، فدولة العقل كانت على مدى التاريخ ىي 93"بركب الشعوب ادلتقدمة تقنيًا وعلمياً 

 .94"آخر األمر على اإلنتاج واإلبداع

ريق، أنو بدعوتو إٔب اعتناؽ التقنية واقتباس اآللة، إظلا ىو يعوض على مسألة سياسات اذلوية، اليت بقيت لديو، لقد ظنَّ قسطنطُت ز 
يت جانباً من جوانب احليز اخلاص، فالقومية مكاهنا البيت تربية وأخبلقًا شأهنا شأف الدين، وُب اخلارج فإف اآللة ىي رّب اجملتمع؛ ىي ال

 .الستقبلؿربركو وتضمن لو احلرية وا

 خاتمة الفصل الرابع 4.4
سعى ىذا النص إٔب إضافة مساعلة جديدة، فيما ؼلص أحد أىم الشخصيات اليت ذاع صيتها القومي ُب القرف العشرين، وأحد اآلباء 

 .الروحيُت الذباىات متعددة، وحركاٍت سياسية وقومية انتشرت ُب سلتلف بقاع العرب

ُت زريق مربياً أكثر منو مفكراً قومياً، وأنو استفاد من ذبربتو احلياتية أكثر من استفادتو من كراريس وؽليل ىذا الفصل إٔب اعتبار قسطنط
الفلسفة والفكر النقدي؛ فمؤلفاتو ربمل خليطاً من منظومات فكرية متعددة، ليس أوذلا وآخرىا ادلاركسية اليت عاداىا طواؿ حياتو، ًب 

 .دبركزية أوروبية ربكم تطور اجملتمعاتتبيئتها لصاّب تاريخ خطٍي واحد، يقّر 

وىو، من غَت شك، منتوج من . ادلؤلف شخص حديث"وذلذا اقًتب زريق ادلؤلف، من ربديد روالف بارت دلعٌت الكاتب، حيث 
وىو نتيجة لثقافات متعددة، تدخل كلها بعضها . مصنوعات من كتابات مضاعفة"ٍب ظهر بوضوح أف نصوصو . 95"منتوجات رلتمعنا

 .96"بعض ُب حوار، وزلاكاة ساخرة، وتعارضمع 

الكاتب ىو الفضاء نفسو، وفيو تكتب كل "فػ. وادلكاف الذي ذبتمع فيو ىذه التعددية، حسب بارت، ليس الكاتب، بل القارئ
ي فالكتابة مصنوعة منها، وإف وحدة النص ليست ُب أصلو، ولكنها ُب القصد الذ. االستشهادات نفسها دوف أف يضيع منها شيء
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أي إف التحليل ُب ىذا تناوؿ قسطنطُت زريق بوصفو قارئاً وليس كاتباً؛ فهو اليد الثانية اليت تقـو بإعادة كتابة ادلكتوب . 97"يتجو إليو
 .وتبيئتو دبا ظنَّ أنو ؼلدـ ادلستقبل العريب

، ودعى القتباسها بوصفها سبيبًل للحرية ، ٍب بّشر هبا"بعض اجملتمعات الغربية ادلتقدمة"وىو الذي انبهر من العقبلنية الشاملة ُب 
مباشرة ُب ميداف السياسة، "والكرامة اإلنسانية، وقد غفل أف ىذه العقبلنية األداتية، على حد تعبَت فوكو، جعلت اإلنساف غارقًا 

منو  وتطلبُ  لزمو باستعراضاتٍ ، تبو، تفرض عليو أعماالً ضو، وتعذّ فعبلقات السلطة سبارس تأثَتا مباشرا عليو؛ إهنا تستثمره، تسمو، تروّ 
الة ال يصبح باإلمكاف تشغيل الناس بصورة فعّ "حيث  احلداثية إف صحَّ التعبَت،" الديكتاتورية"فهي شكل آخر من أشكاؿ ". إشارات

سدا اجلسد قوة مفيدة إال إذا كاف بآف معا جسدا منتجا وج"وال يصَت  ،"سروا ُب نظاـ إخضاعيومرحبة إال عندما يكونوف قد أُ 
 .98"خاضعا

ولعل أكثر الصعوبات اليت واجهتنا، ىو أف كثَتاً من الذين تناولوا كتابات زريق، ربطتهم بو عبلقة روحية أو عاطفية، أضعفت بدورىا 
ا، وألهنا أغفلت إعماؿ قلم النقد فيها، فإهن. من النزعة النقدية اليت ال بد أف تعاِب هبا نصوٌص أصبحت اآلف، ُب عداِد الكبلسيكيات

 .من حيث ال تدري، قللت من قيمتها ادلعرفية، وانتشلتها من الصَتورة الثقافية للفكر القومي العريب

 ولعلَّ من أبرز النتائج العمومية حوؿ اذباه زريق، اضلباسو بعكس ندًن البيطار، ُب ادلنهج الدايكروين عندما حاوؿ إعماؿ العقل العلمي
وىذا وجٌو آخر دلا . أدى إٔب تقصي الرومانسية القومية، بطريقة ألطف من سابقو، إٔب احليز اخلاصُب ربليلو للظاىرة القومية، وىو ما 

 .فعلو البيطار كما تبُت ُب الفصل ادلاضي

لقد سبيزت، إذف، اذباىاٌت من اجليل الثاين للقومية العربية بإضافة الصبغة العلموية إٔب موضوعة القومية العربية، وحُت فعلت ذلك، 
وعندما ىاصبت ذاؾ ادلركب وأقصتو، وجدت نفسها، ويا للمفارقة، . ت ادلرّكب الرومانسي كإشكالية حقيقية أماـ صرامة ادلنهجيةواجه

 .قد غادرت فكرة القومية العربية بوصفها مزغلاً جدلياً من العلم واأليدولوجيا

ه اجليل الثاين، وأف يعيد االعتبار إٔب علمية الرومانسية، عرب لذا كاف على اخلطاب القومي العريب ُب مرحلة التجديد، أف يستعيد ما فقد
كمقوالت علمية ال ؽلكن لصرامة العلم احلديث أف تتجاوزىا، وىذا ما سيتبُت ُب الفصل " الشعور"و" اخلياؿ"التشديد على فهم 

 .القادـ
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، مراجعة جابر عصفور، سلسلة عآب ادلعرفة، عدد : إياف كريب، النظرية االجتماعية 64 ، اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، 244من بارسونزإٔب ىابرماس، ترصبة زلمد غلـو
 .283-282، ص1999ابريل 

 .88، ص2010، تشرين الثاين 381رللة ادلستقبل العريب، العدد ، (103-79ص" )لوجي وادلعرُب ُب اخلطاب التارؼلي العريبأليديو ا"وجيو كوثراين،   65
 .32، ص1998، 2ادلغرب، ط -ادلعاصرة، ظلوذج ىابرماس، أفريقيا الشرؽ زلمد نور الدين إفاية، احلداثة والتواصل ُب الفلسفة النقدية 66

67 Theodor W. Adorno  & Max Horkheimer , Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments (Cultural Memory 
in the Present), Verso, London, 1997, P.27. 

أعماؿ الندوة الفلسفية اخلامسة عشرة اليت نظمتها اجلمعية الفلسفية ادلصرية جبامعة القاىرة، مركز دراسات : لسفة ُب الفكر العريب والغريبحسن حنفي وآخروف، فلسفة النقد ونقد الف 68
 .50، ص2005، 1الوحدة العربية، بَتوت، ط

 .زلمد نور الدين أفاية، مصدر سبق ذكره 69
 .45، ص1988، 3ورج طرابيشي، دار اآلداب، بَتوت، طىربارت ماركوز، اإلنساف ذو البعد الواحد، ترصبة ج 70
 .68ادلصدر السابق، ص 71
 .193ادلصدر السابق، ص 72
 .228، ص2001أدلانيا، –، كولونيا 1يورغُت ىابرماس، ادلعرفة وادلصلحة، ترصبة حسن صقر، مراجعة إبراىيم احليدري، منشورات اجلمل، ط 73
 .229ادلصدر السابق، ص 74
 .314سبق ذكره، ص إياف كريب، مصدر 75
 .، والتشديد من عندنا318ادلصدر السابق، ص 76
 .637، ص2قسطنطُت زريق، ىذا العصر ادلتفجر، مصدر سبق ذكره، مج 77
 .640ادلصدر السابق، ص 78
 .ادلصدر السابق 79
 .641ادلصدر السابق، ص 80
 .1369قسطنطُت زريق، ضلن وادلستقبل، مصدر سبق ذكره، ص 81
 .644، ص2العصر ادلتفجر، مصدر سبق ذكره، مجقسطنطُت زريق، ىذا  82
 .646-645ادلصدر السابق، ص 83
 .41قسطنطُت زريق، مقدمة، مصدر سبق ذكره، ص 84
 .76-75، ص1995وزارة الثقافة، : ، دمشق(17دراسات فلسفية؛)يورغُت ىابرماس، القوؿ الفلسفي للحداثة، ترصبة فاطمة اجليوشي،  85
 .71، ص2003، 1حسن صقر، منشورات دار اجلمل، كولونيا، ط، ترصبة وربقيق "أيديولوجيا"قنية كػيورغُت ىابرماس، العلم والت 86
 .100زلمد نور الدين أفاية، مصدر سبق ذكره، ص 87
 .134، مصدر سبق ذكره، ص"أيديولوجيا"يورغُت ىابرماس، العلم والتقنية كػ 88
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 الفصل الخامس

 التخيُّل بوصفو مشروعاً سياسياً 

ة الجوانية وسياسات اإلجماع عند عزمي بشارةالحداث  

 

 

 

 

 

 تمهيد 5.1
تبُت ُب الفصلُت ادلاضيُت من خبلؿ ربليل خطابات كٍل من ندًن البيطار وزلمد عزة دروزة، أف اجليل الثاين من دعاة القومية العرب، 

الرومانسي من الفكرة، إما دبحاولِة ىجرىا هنائياً كما أثناء سعيهم إٔب إضافة الصبغة العلمية على الفكر القومي العريب، قاطعوا اجلانب 
فعل البيطار، وإما بإرجائها إٔب احليز اخلاص وقصرىا على الًتبية كما عمد إٔب ذلك زريق، وكاف من أىم نتائج ىذا الوضع، اضلصارىم 

 .بيةإما بادلنهج السايكروين، وإما بادلنهج الدايكروين، وذلك ُب سبيل اللحاؽ باحلداثة الغر 

ػلاوؿ ىذا الفصل رصد التجديد الذي أضافو عزمي بشارة للفكر القومي العريب، ُب مرحلة يبدو ىذا األخَت أنو اختبأ خلف 
يأخذ احملور األوؿ على عاتقو فهم تأصيل بشارة لفكرة القومية . الشعارات واألحزاب األيدولوجية، وينقسم التحليل إٔب ثبلثة زلاور

ة متخيلة يؤسس ذلا اخلياؿ، الذي تشيده أدوات زبيٍل حديثة مادتو اللغة، ليصبح فعل التخيل اجلمعي مشروعًا العربية، بوصفها صباع
 .أمة عربية حديثة ىي الوجو اجلميل من احلداثةسياسياً لبناء 

 صاحبنا نسبيٌة عمى رجمْيف"
 ..."لكنيا تحمُؿ مطمقاٍت حيثما حّمت

 ، فصوؿعزمي بشارة
 

 "سمطة= أمة –دولة "
 مساعلة ُب نقد اجملتمع ادلدين عزمي بشارة،
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رّكب القومية ومرّكب الدؽلقراطية أما احملور الثاين فيحقق ُب طبيعة االنتقاؿ الفكري الذي حققو بشارة عرب تأصيلو جلدلية بُت كٍل من م
ُب الفضاء العريب، لتخرج القومية العربية معو من أداة أو غاية كما كانت عند سالفيو، إٔب صَتورة حداثية ال ؽلكن فصلها عن مركبات 

جلوىر والوجود اذليغلية، بعد ويتجاوز بشارة الفصل ادلعرُب بُت ادلركبُت عرب إقامة جدلية بُت جدلييت ا. احلداثة األخرى مثل الدؽلقراطية
 .أف اضلبس من كانوا من قبلو ُب إحداعلا

ويقرأ احملور الثالث خطوطًا عريضة دلعآب مشروٍع عملي لفكرة القومية العربية، يلتقي بو عزمي بشارة مع ىابرماس بضرورة احلفاظ على 
، ويفًتؽ عنو "احلداثة اجلوانية"شويو، وىو ما سنطلق عليو اسم حيز عاـ ذبري فيو التفاعبلت بُت بٌت احلداثة ادلشوىة لتجاوز حالة الت

 ".سياسات اإلصباع"بضرورة وجود سقف لئلصباع، ال يًتؾ نفسو ربت رضبة ادلتحاورين الذي سنقًتح تسميتو 

 في الحاجة إلى تجديد الفكر القومي العربي  5.2
الواقع العريب " مشكبلت"لعربية، شكلت انتقاالت مهمة ُب تصورىا لػقامت الفصوؿ السابقة بتحليل ثبلثة ظلاذج من مفكري القومية ا

ومن نافل القوؿ إف تلك االنتقاالت عكست تعقد اآلفاؽ دلشاريع أرادت بصورة أو بأخرى . أواًل، وبالتإب ربديدىا دلفهـو القومية ثانياً 
 .بناء أمٍة سبلك فضاءىا وتظفر بإرادهتا السياسية

فقد . يب تعقدت ُب العقود الثبلث ادلاضية حبيث أصبح ما تنكرت لو ادلشاريع آنفة الذكر واقعًا يصعب ذباوزهولكن أزمة الواقع العر 
احلدود القطرية، وارتبطت هبا، وظلت على ضفافها برجوازيات زللية، نقلت حلم الوحدة العربية " سايكس بيكو"رّسخت منتجات 

 .االندماجية إٔب خانة ادلستحيبلت

مور ىنا ذلانت، بل تعدى ذلك ظهور حدود سياسية وثقافية جديدة، داخل احلدود القطرية، كاف سببها ضعف الدولة ولو توقفت األ
العربية ورخوهتا، وإزالة مهمة بناء األمة ولو كانت داخل احلدود القطرية، عن أكتافها، لتتغلغل بعد ذلك طلب مستعَمرة تنطق باسم 

تركيب اذلوية عرب مؤسسات اجتماعية مسنودة دبشاريع ىيمنة استعمارية، وباتت تلك النخب من  ىويات جزئية؛ طائفية ودينية، لتعيد
 .القوة حبيث أهنا ٓب تنجح ُب شلارسة سياسات ىوية جديدة فحسب، بل نظّرت ذلا ربت أقنعة العلمية ونقد الرومانسية

ومية والوحدة العربية االندماجية، وعدـ التفكَت دبمكنات أخرى إٔب وقد أدت ادلساواة اليت أنشأىا دعاة القومية العربية، بُت الفكرة الق
أف ينحو ىؤالء ادلثقفوف إما الحتقار الدولة القطرية، وتشييدىم دلشاريع فكرية وسياسية منبنية على ذباىلها وكأهنا غَت موجودة، وىو 

اؽ والكتب حيناً، واالنزواء خلف أحزاب وتشكيبلت أمٌر أدى إٔب مغادرة القومي العريب للميداف السياسي، والتقوقع خلف األور 
وإما النزوع إٔب تقزًن القومية العربية نفسها، باعتبارىا مسألة أخبلقية كما تبُت عند ربليل . شعاراتية، وكل ىذا وذاؾ باسم اجلذرية
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ؿ إٔب صفِّ السلطة كما توضح ُب طروحات قسطنطُت زريق ُب الفصل الرابع، أو بتهميش ركنها األساسي؛ اللغة العربية، واالنتقا
 .الفصل الثالث عند ندًن البيطار

 "النيولبرالية العربية"مأزق الفكر القومي العربي ووالدة   5.2.1
ٓب يعرؼ كيفية التعامل معها فكريًا إال  "لقد احتقر الفكر القومي العريب سابقًا الدولة القطرية الناشئة حّد أنو ٓب يبد اىتماما هبا، و

يطّور نظرية ُب احلكم وال مطالب دستورية، وال توقعات من "، وبالتإب ٓب "ة انتقالية ضلو الوحدة أو كإرث ذبزئٍة استعماريةكمرحل
استثنائية عربية معاصرة تكمن ُب أف "، فأنتج ذلك 1"الدولة القائمة، وىذا بالطبع ٓب يؤد إٔب زواؿ الدولة بل إٔب منحها حرية فائقة

حاالت عديدة بقي ؽللك حىت "، وُب "من يد أي نظاـ وبقي النظاـ ؽلسك بزماـ عملية اإلصبلح تقدمًا وتراجعاً ادلبادرة ٓب تفلت 
 .3"شكل ىروب الفكر القومي العريب من نظرية الدولة"، ىذا أدى إٔب كارثٍة ازبذت 2"ادلبادرة للًتاجع عن إصبلحات قاـ هبا

ة بعض دعاة القومية بُت شرعية الدولة العربية القطرية وبُت وجودىا، فقد أدى عدـ ويعود رفض التعامل مع نظرية الدولة، إٔب مساوا
االعًتاؼ بشرعية احلدود القطرية إٔب تعاملو معها على أهنا غَت موجودة، فأنتج بالتإب مقاطعة للميداف السياسي اجلديد الذي نشأ 

 .عليها

 ازديادٍ  ليقود إٔب، "ضمور ُب السياسة وتضخم ُب فكرة القومية كهوية وكثقافة"اىن من وادلطّب األخَت ىو الذي جعل الفكرة القومية تع
وزف ادلركب األيدولوجي ُب القومية وذلك ُب تعويض وظيفي عن االطلفاض ُب مركب ادلمارسة العملي، وكأف الفائض األيدولوجي "ُب 

بة النظرية التقريعية الغاضبة واليت تشكل الوجو اآلخر للغة طوباوية األجو " وعّمق انعداـ ادلمارسة من .4"ن النقص ُب الواقععبديل 
 .5"فكلتاعلا لغة ىامش بعيدة عن حياة الناس وحيوية العمل السياسي واالجتماعي. ادلتحجرة واخلشبية

بية ثابتة غَت عقيدة غيبية تستند أساسًا إٔب وجود ىوية عر وأدى ذلك باحلركات القومية إٔب ربويل االنتماء الثقاُب والسياسي إٔب 
بناء ادلؤسسات احلديثة، بوصفها جزءاً  بداًل من متغَتة، تستند بدورىا إٔب خصائص موضوعية مشًتكة بُت العرب وثابتة ُب التاريخ

 أعاد ىذا ادلأزؽ إنتاج ما كانت صَتورة الفكر القومي العريب قد ذباوزتو، ويتجلى ذلك علىوباختصار،  6.مهمًا من بناء األمة احلديثة
وىو . يةسبيل ادلثاؿ، من خبلؿ إعلاؿ اإلنتاج الفكري لندًن البيطار، الذي ُتشّكل إسهاماتو ُب القومية العربية، ذباوزاً حقيقياً دلاىية اذلو 

ما "فعآب ادلفكر، عنده، ىو . الذي دفع، كما سبق والحظنا، إٔب اصلرافو أيضًا ُب ىذه الدوامة، ُب عزلة نظرية مزدريًا الناس والسياسة
 ".يقرأ ويطالع، إف عآب كتبو ؽلثل عادة، دبفاىيمو وأفكاره والتزاماتو األخبلقية، عادلاً أكثر واقعية، بالنسبة لو، من عآب الناس

ىكذا عاش داعي القومية ُب عآٍب ذىٍت تعدى حدود التجربة، ووقع ُب خطاب نقائض أيدولوجية، على حّد تعبَت اجلابري، ادعى فيها 
يرجع إٔب كوف العقل الذي ينتجها يتعامل مع ادلمكنات الذىنية ال مع "ما وراء الواقع، ٍب أفرز نقائض من النوع الذي  وعيو معرفة

 .7"ادلعطيات الواقعية
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زبلي القوميُت العرب عن عملية استكماؿ بناء ادلؤسسات ُب ظل الدولة العربية القطرية خّلف فجوة ُب الفضاء السياسي واالجتماعي، 
اإلسبلـ السياسي الذي شغل جانبًا واسعًا من االجتماعي مؤجبًل ُب معظم األحياف اإلجابة على : ٔب أف ؽلؤلىا تياراف رئيسافأدى إ

ارتبطت مصاحلها باحلدود القطرية، وبكسر حدود االنفتاح " نيولربالية"سؤاؿ احلكم ألسباب ال يتسع ذلا اجملاؿ ىنا، وفئات اجتماعية 
 .صاّب قوى ادلركز االقتصادياالقتصادي ادلعوٓب ل

ومن ادلهم التمييز بُت اعتكاؼ القوميُت العرب خلف الشعارات ومقاطعتهم للدولة القطرية ادلستجدة، وبُت غّض النيولرباليُت العرب 
األخَت ؽلكن أف نظرىم عنها، فأولئك عزلوا أنفسهم بالرفض، وىؤالء فصلوا نظريًا بُت اجملتمع السياسي واجملتمع ادلدين، معتربين أف 

 .يسَّت نفسو بنفسو دوف دولة، مضمرين خلف ذلك تشريعاً وقبوالً ألنظمة احلكم االستبدادية اليت بدورىا ربفظ ذلم مصاحلهم

 من بناء األمة إلى بناء الدولة  5.2.2
ائجة حالياً ُب الوطن العريب، ليس يبُت عزمي بشارة أف الدافع األساسي من وراء تنصيب اجملتمع ضد السياسة أو اجملتمع ضد الدولة الر 

تفعيل اجملتمع ُب السياسة وليس العزوؼ عن السياسة، فمن دوهنا يكوف اجملتمع إضافة "فلو كاف األمر كذلك، للـز . موازنة االستبداد
 .8"لتخلفو عن الدولة، دبا ُب ذلك اجتماعياً، غابة من الرأمسالية التابعة

، ظلو اجملتمع ادلدين، فالقراءة التارؼلية تثبت أنو ٓب يتطور ُب الغرب تعويضًا عن ضعفها، بل وال يعٍت تقلص الدولة، حسب بشارة
وال مواطنة وال  دؽلقراطيةاجملتمع اجملّرد أو ادلتجّرد من الدولة ال ينتج "أف  وتثبت التجربة العراقية. 9حصيلة التطور ادلتوازي للدولة القوية

وال تثبت ىذه التجربة عدـ إمكاف . ، وصباعات مباشرة أولّية عضوية ػلتمي هبا األفراد(كل ضد الكلحرب ال)رلتمعاً مدنياً، بل ينتج 
وىي ٓب تنجح ُب بناء أمة ال على . ثبت أف الدولة العربية ٓب تنجز مهمة بناء األمة الوطنيةتعلى أساس ادلواطنة، بل  الدؽلقراطيةبناء 

 .10"عربيةأساس قومية زللية إثنية بديلة للقومية ال

ولكن أليس وجود عدد ىائل من التشكيبلت ادلؤسساتية ُب العآب العريب، تعبَتا عن وجود رلتمع مدين، خاصة أف عدداً ال بأس بو 
قد تكوف بٌت زلافظة "من ىذه ادلؤسسات يعرب عن بٌت مدنية واربادات طوعية؟ غليب بشارة بأف بٌت ادلدينة ليست بالضرورة حداثية، و

تذرير العبلقة مع األمة إٔب عبلقة مباشرة دوف وساطة البٌت االجتماعية "بل قد تقود فردية ادلدينة إٔب ". قرية ادلفقودةتعوض عن ال
 .11"احملطمة، كما ػلوؿ األمة إٔب نوع من البٌت اجلمعية العامة اليت ال تقل قمعية عن البٌت التقليدية، ولكن تقل عنها ضبيمية

ه التشكيبلت يتلقى أموالو من رلتمع مدين آخر، أي إف أدوات إنتاجها خارجية، خاصة أف جلَّ سبويلها كما إف جزءًا كبَتًا من ىذ
غَت قادرة على تقدًن ضباية لؤلفراد أماـ تعسف الدولة، وال ىي قادرة على إعادة إنتاج ذاهتا  "قائم على ادلساعدات اخلارجية، فهي 

 .12"كأحد مظاىر السوؽ احمللية
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ٓب غلزئ أمة عربية قائمة بقدر "، فاالستعمار 13"نتاج اجلهد ادلدين اجلماعي ادلستثمر ُب بناء األمة"ن ادلؤسسات ىو والبعض اآلخر م
، وقد أدى التحوؿ عن مهمة البناء السالفة، وتوكيل مهمة 14"ما أعاؽ نشوءىا، ُب مرحلة كاف بناء اجملتمع ادلدين يعٍت فيها بناء األمة

طية، إٔب ازدىار مفهـو اجملتمع ادلدين ُب الثقافة السياسية العربية الستيعاب ادلؤسسات اليت فشلت ُب إصلاز التحديث إٔب الدولة التسل
الفصل بُت األمة واجملتمع ادلدين، الذي اعتمدتو النخب اجلديدة، كاف أحد األسباب األخرى النزواء القومية العربية كأيدولوجيا . ادلهمة

 15.ضمن عدة أيدولوجيات

بناء "، وػلوذلا بداًل من ذلك إٔب عملية "بناء األمة"ألثر االستعماري إذف ُب الفكر القومي العريب بوصفو معيقًا رئيسًا لعملية يربز ا
مستفيدة من عبلقات اقتصادية تابعة وناذبة " نيولربالية"وترسيخ احلدود القطرية بداًل من الوطنية، عرب التحالف مع برجوازيات " الدولة

وشلا ال شك فيو أف بناء الدولة، حسب مشاريع اذليمنة االستعمارية، يأٌب عرب إضعافها وتشديد بنياهنا دلواجهة . لتجزئةمن حالة ا
 .الشعوب، وخلق حدود ثقافية وىويات جزئية، تستطيع من خبلذلا شرعنة ذاهتا

خلي عنو، عرب تشديد اجلهد ادلدين لبناء ادلؤسسات لذا فإف أبلغ رٍد على األثر االستعماري ُب احلالة العربية، ىو مواصلة ما ًب الت
الوطنية، وانتزاع التوكيل الضمٍت إٔب الدولة، مع مواصلة طرح سؤاؿ السلطة وشرعية احلكم، وىذا ال يتأتى إال بالتعامل مع احلدود 

العريب الواحد رلتمعًا " الكياف"القطرية والنضاؿ لتحويلها إٔب وطنية، عرب توليفة من العمل السياسي واالجتماعي تؤسس ُب نطاؽ 
 .مدنياً ضلو الداخل وأمة ضلو اخلارج

يتطلب ىذا األمر أف يقـو دعاة القومية العربية بتجديد الفكر القومي، ليتضمن فيما يتضمن، نظرة فحصية ناقدة دلاضيو، الذي سقط 
ه دبا يكفي للرد على النزعات التجزيئية ادلستجدة، ودبا وإٔب تطوير . ُب ربويلو إٔب عقيدة غيبية، أدت إٔب تغييب الدؽلقراطية من جهة

وىذا ما ػلاوؿ القسم التإب توضيحو من خبلؿ تناوؿ يستفيد أيضًا من الًتاكم ادلعرُب حوؿ موضوع اللغة والقومية، من جهة أخرى، 
 .ادلساعلة التجديدية الذي أضافها عزمي بشارة ُب التأصيل الفكري للقومية العربية

 خيُّل بوصفو مشروعاً سياسياً الت 5.3
ف أدى اضلطاط الفكرة القومية العربية الكبلسيكية إٔب ذبمد فلسفتها، وإعادة اجًتارىا من قبل دعاة القومية ادلعاصرين، وقد سبق ادلثقفو 

انسية الفكرة القومية، العرب ذوو النزعة النيولربالية إٔب استلهاـ طروحات ما بعد حداثية، لتشريع إنتاج ىويات جزئية باسم نقد روم
 .وباسم االختبلؼ الثقاُب

وقد أصبح من الضروري أف يتم ذبديد فلسفة الفكر القومي، بعد أف أصبحت اذلويات الطائفية والعشائرية مستجداً ٓب يكن هبذا الربوز 
جلدية، ألف اذلوية العربية اجلامعة كانت ُب ادلرحلة الكبلسيكية، وىو أمر جعل القوميُت العرب ال يبادروف إٔب طرح سؤاؿ اذلوية دبنتهى ا
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أما اآلف، وبعد أف أعاد االستعمار أشكلة اذلوية، وباتت سياسات . أمرًا زلسومًا بالنسبة إليهم، وال تشكل ذلم مصدرًا حقيقيًا للقلق
 .اإلشكاؿ اذلوية سبلحاً تستخدمو طلب كمربادورية، فقد لـز على الفكر القومي العريب أف يًتاجع خطوة، ٍب ػلسم

لقد صاحب تعّقد بنية اجملتمعات واألنظمة العربية ُب العقود األخَتة، تطوٌر معرُب خبصوص موضوع القوميات واللغة، فرض نفسو 
وأصبح غَت قابل للتجاىل، حىت وصل األمر إٔب اعتبار أحدىم أف ىنالك تشاهبا بُت كل من اللغة والسوؽ بوصفهما عاملُت من 

الجتماعية، فادلقايضة اللغوية قد تقابل ُب كثَت من األحياف ادلقايضة النقدية، وىو الذي مّهد لتأسيس مباحث عوامل تطور النظم ا
، فتداوؿ األلفاظ وادلعاين ؽلاثل تداوؿ السلع ُب "يسكن ُب الذاكرة كما تسكن األمواؿ ُب اخلزنة"حوؿ رأس ادلاؿ اللغوي الذي 

 .16السوؽ

من ىنا تربز أعلية أطروحة بندكت أندرسوف حوؿ وسائل الطباعة ودورىا ُب تشكيل . ت مقايضةوادلقايضة ال تتم إال عرب أدوا
القوميات احلديثة، فظهور الرأمسالية الطباعية، وانتشار الكتاب والصحيفة اليت تطورت بدورىا إٔب وسائل إعبلـ صباىَتية أخذت تتطور 

إٔب رأمساؿ مثلها مثل النقود، ٍب ىي اليت أدت إٔب تشكيل سوؽ لغوية تساعد ُب تدرغلياً مع الزمن، ىي اليت أدت إٔب أف تتحوؿ اللغة 
 .17بناء األمم احلديثة، كما فعلت السوؽ االقتصادية حسب النظريات االقتصادية الكبلسيكية

تعمارية، استلهمت سوؼ يأخذ بشارة على عاتقو صدَّ ما ؽلكن أف يتقنع بالعلمية، سلفيًا أسفل منو نزعًة تشطَتية، ربت معاطف اس
 .فيما استلهمت طروحات نيولربالية، مقنعة حينا باقتصاد العودلة، وحينا آخر بثقافة تنادي باالختبلؼ مقابل اذلوية العربية اجلامعة

 الهوية" سياسات"ما بين الهوية و 5.3.1
عسكر االشًتاكي ُب بداية تسعينيات القرف تعج األدبيات السياسية بتأريخ واٍؼ حوؿ النزوع اإلمرباطوري األمريكي بعد اهنيار ادل

، اليت تسعى إٔب تقسيم ادلقسم، "الشرؽ األوسط اجلديد"و" الشرؽ األوسط الكبَت"ادلاضي، وتشرح خططًا ذاع صيتها ُب حينها مثل 
 .عرب إحضار اذلوية إٔب الدين، والعرؽ، وادلذىب، وإعادة صناعتها دبا ؼلدـ أقلمة ادلنطقة العربية

، كانت واردة حسب األنظمة السياسية اليت تعاقبت على الببلد العربية "ما قبل حداثية"فكرة رّد الشعوب العربية إٔب ىويات ومع أف 
ُب القرف ادلاضي، إال أف اجلديد ُب اذلجمة اإلمربيالية ُب عصر العودلة، ىو إمكانية إنتاج ىويات جزئية، بعد أف تكثفت وسائل 

 .قهىاإلعبلـ ودخلت كل بيٍت وم

، مع سياسة احملافظُت اجلدد، وأخذت على عاتقها التنظَت للهويات الطائفية والعشائرية كضد "نيولربالية"وقد تساوقت طلب عربية 
للهوية العربية اجلامعة، وما زاد من قوة ىذه النخب والدهتا على ضفاؼ أنظمة احلكم العربية، وألف ىذه األخَتة غَت دؽلقراطية، فقد  

 .ديهي حصوؿ تزاوج بُت الثروة والسلطة، وتوالد الفساد وإنتاجو دبا ؼلدـ احلدود اذلوياتية السياسيةكاف من الب
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وقد زاد من قوة الشرػلة األخَتة انتشار التعليم اجلامعي بشكٍل واسع النطاؽ ضمن احلدود القطرية، واعتباره من فئات اجتماعية واسعة 
تشغيل ُب قطاع اخلدمات واحلكومة وما يسمى مؤسسات اجملتمع ادلدين، األمر الذي سوؼ ُب اجملتمعات العربية مصدرًا للرزؽ، وال

يؤدي إٔب ظهور قطاع من ادلتعلمُت ترتبط مصاحلهم باألنظمة السائدة ُب القطريات، لتتصيد االنتكاسة الفكرية القومية وتروج حلالة 
 .التفسخ إٔب اجلماعة العضوية باسم حلظاِت ما بعد احلداثة

نضم إٔب ىؤالء طائفة أخرى من ادلثقفُت الذين استسلموا لتسلطية األنظمة العربية، لتدعو جهارًا إٔب تقليعة اجملتمع ادلدين الذي ال وت
عبلقة لو بالدولة، أي إنو منفصل عن اجملتمع السياسي، مستشهدة على ذلك دبا حصل ُب ببلد شرؽ أوروبا إباف تفتت ادلعسكر 

 .اربادات طوعية وأحزاب وصباىَت احلراؾ االجتماعي ىناؾاالشًتاكي، حيث قادت 

تتخذ شكل صراع على فاعلية أو عدالة ىذه "لقد قاـ ىؤالء بتحويل طابع الصراعات الناصبة عن االختبلؼ، واليت كانت من قبل 
مهما مشلت ليست ( ىم)ا، وأيًا كانت حدودى( ضلن)و(. ىم)و( ضلن)صراعات بُت "، إٔب "ادلنظومة االجتماعية االقتصادية أو تلك
 .18"برامج سياسية أو فكرية، وال حىت عقائد

، 19"بشكل واٍع، كهوية قومية وكأداة لبناء الدولة احلديثة ذات السيادة"وكانت احلركات الوطنية والقومية ُب السابق، تتعامل مع اذلوية 
سياسات "طية، مارست تلك النخب اجلديدة ما يسميو بشارة ولكن مع تعثر عملية التحديث والفشل ُب إسباـ ادلهاـ الوطنية الدؽلقرا

، عرب تعيُت ذاهتا ناطقة باسم اذلوية وباسم الدين كهوية وليس كعقيدة، وذلك كوسيلة جلمع الناس من حوذلا من أجل االنتصار "اذلوية
ادت قوى النخب اجلديدة اليت راىنت على ، ازد"اذلوية"وكلما ازداد التعصب ذلذه . ُب صراع القوى والسيطرة على اجملتمع ومقدراتو

وبالطبع ينتج عن ذلك أدجلة .20"من أجل الوصوؿ إٔب السلطة وادلشاركة ُب تقسيم الكعكة القومية"اذلوية، تستثمرىا كرأمساؿ رمزي 
احلريات باعتبارىا مدعاة تعصبًا وفكرًا وحدويًا ضلو الداخل ومعاديًا للحزبية و "للهوية واالنتماء الذي ال بّد لو أف ػلمل ُب طياتو 

 .21"لتشتت األمة واستمراراً حملاوالت شقها من اخلارج

، على الرغم من العبلقة اجلدلية (سياسات اذلوية)و( اذلوية)معاجلة موضوع اذلوية دوف االستدراؾ والتمييز بُت "وال ؽلكن عند بشارة، 
ومع أف الذات ". ا وتعيد تركيبها، كما زبلق ىويات جديدة باستمراربينهما، فرغم استناد الثانية على األؤب، فإهنا ال تنفك تعدذل

االجتماعية منذ أقدـ األزماف ما كاف باإلمكاف ذلا أف تعيش ببل ىوية، أي دوف صباعة تنتمي إليها، إال أف اذلوية  كموضوع للبحث 
اإلنساف الديكارٌب، الذي ػلضر وجوده أمامو "فيكتشف  22.والتفكَت ىو موضوع حديث، يقـو الفرد احلديث بالتفكَت انعكاسيا هبا

عندما يفكر هبا، أف عدداً كبَتاً من اذلويات اليت أخذىا كمسّلمات ىي ىويات حديثة العهد، أكثر شلا كاف يتصور ُب السابق، وأف 
تها، وأف االستعمار قد عّدذلا أدوات إنتاٍج واتصاٍؿ صّماء مثل اذلاتف والصحيفة والسيارة والشارع ادلعبد والضريبة وادلقهى قد أنتج

 .23"تعديبلً أكيداً، وأف الدولة عادت وحولتها إٔب نسق ُب كتب التدريس
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أهنم ال يشتقوف اشتقاقا من ىوياهتم، وكذلك ال "، ويدرؾ "يعتنقوف ىويات مصطنعة ومركبة أخرى"ٍب يكتشف أف البشر اآلخرين 
ػلذو خطوة أخرى خارج الكهف عندما يعلم أف اذلويات ليست ُب "، ٍب "توتشتق مصاحلهم من ىذه اذلويات وال من الصراع مع ىوي

أداة ُب ادلواجهة، ُب تأكيد الذات ونفي اآلخر، ومع "، والبشر ىم الذين حولوىا إٔب "حالة صراع، وإظلا البشر ىم ُب حالة صراع
 .24"ربويل اذلوية إٔب أداة ُب الصراع، تتغَت أيضا وظيفتها وبالتإب طبيعتها

سقف وبيت "رلرد بنية فوقية ربملها البنية االقتصادية واالجتماعية كما تزعم ادلاركسية ادلبتذلة، بل ىي  تاذلوية ُب ىذا اإلطار ليسو 
وظلط البناء وتصميمو ذو عبلقة  .واخلارج والداخل مهماف لفهم ادلبٌت كلو -لو داخل ولو خارج"ىي مبٌت متُت ". وملجأ وحيز للعيش

الطبيعة اجلديدة لقوى اإلنتاج تربط بطبيعة نشاطها بُت ما كاف يسمى البٌت "ػ، ف25"اواجتماعي ايعيش فيو اقتصادي بدرجة تطور من
وبشكل غلعل النماذج النظرية اليت وضعت خصيصًا لتفسَت العبلقة بينهما  ،التحتية والبٌت الفوقية مباشرة ودوف وساطة الوعي الطبقي

 .26"تبدو فائضة وفاقدة لدورىا

تربز أمامنا معآب سياسات القوة والسيطرة بكل عظمتها الرباغماتية، ىنا يتضح العقبلين وراء "ندما يتم اخًتاؽ ىذا ادلبٌت ونقده وع
الغييب، وحسابات ادلصاّب خلف العصبيات والتشنج، والوظيفة من وراء األسطورة واخلرافة، والقوة االقتصادية والسياسية الكامنة خلف 

 . اختصار؛ تنكشف سياسات اذلوية، ب27"االنتماء

اذلوية اليت ؽلارسها النيولرباليوف " سياسات"لكنَّ فرقاً عظيمًا بُت . ال يعٍت ىذا أف أيدولوجية القومية العربية ال سبارس سياسة ىوية أيضاً 
سبق وًب اإلشارة إٔب أفَّ عزمي وقد . العرب ووكبلء مشروع احملافظُت اجلدد، وبُت تلك اليت يفًتض أف تنفذىا حركة قومية دؽلقراطية

ضمن اقتصاد داخلي قوي، ذبد القوى الوطنية والقومية ذاهتا، "بشارة قد وّضح أنو ُب ظل غياب طبقة وسطى واسعة وعبلقات تبادؿ 
 مضطرة على التشديد على اذلوية والًتاث وغَتىا كمركبات لبلنتماء الوطٍت، وكتعويض عن غياب االقتصاد الوطٍت وادلؤسسات

 .28، وىذا ىو ديدف تلك احلركات ُب ادلوجات ادلتأخرة من القومية"السياسية والنقابية وادلدنية والسياسية الوطنية اجلامعة

فسياسات اذلوية ادلتساوقة مع مشروع اذليمنة األمريكية، ذات نزعة تشطَتية، ليس على مستوى زيادة شرعية الدويبلت القطرية، بل 
، ويتخيلوف أنفسهم طوائف 29"يتوقف العرب أف يكونوا عرباً "اجملتمع الواحد داخل الدولة الوطنية، لػعلى مستوى ذبزئة وتشطَت 

 .وعشائر، ذلا كياهنا االقتصادي والثقاُب، وسيادة على حدودىا التافهة

يشمل زبيلها "تخيلة، ويستند بشارة للتمييز بُت السياستُت، على أطروحة بندكت أندرسوف ُب نشوء القوميات؛ فالقومية ىي صباعة م
ولد اإلنساف يُ  ،أوالنية وشائجية"والطائفة والعشَتة ىي أيضًا صباعات متخيلة، لكنها . 30"أف ذلا حدودا وأهنا سيدة وذات سيادة

 .31"ةتعريفها التارؼلي يتمثل ُب أف اإلنساف عضو فيها وليس فردا مستقبل بقراراتو الذاتيو ويعرؼ بصفتو عضوا فيها، 
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إذا عربت حدود القرية أو البلدة، وإذا كاف شلكناً تصّور االنتماء " أيضاً  وجو لوجو، ىي صباعات متخيلة ةصباع الوشائجية؛اجلماعة  إف
ال يكفي للتعبَت عن  -وؼلتلف بشارة ىنا مع أندرسوف-، لذلك فاعتبار القومية صباعة متخيلة "ذلا كما لو كاف انتماء جلماعة

إدارية، ولغوية، و  ،زبّيل حدود سياسية واآلخر .األوؿ أدوات التخيل: عيُت أمراف أساساف آخرافخصوصيتها، ويلـز للتخصيص والت
لها سيدة أي ذات سيادة، وذات إرادة سياسية، وىو البعد الكفيل بتعريف أكثر التعريفات خصوصية للقومية ىو زبيّ "لكن و وجغرافية، 

 .32"لقاء بُت فكرة األمة وفكرة القومية أمراً طبيعياً القومية وإعادة تعريف األمة وىو البعد الذي غلعل ال

 إشكالية اللغة العربية كمادة للتخيل 5.3.2
القومية الواعية لذاهتا، بوصفها حركة توحيدية لبناء أمة تتوافر فيها أدوات زبيل  اال يفرؽ أندرسوف، حسب بشارة، بُت األيدولوجي

قامت بفعل الدولة الرأمسالية ادلبكرة، القائمة على دولة ادللكية "القومية، وبُت قومية مبكرة حديثة وظلوذجها ادلوجات الثانية والثالثة من 
، قامت ("من ادلتخيل)ظاىرة أيدولوجية ثقافية فكرية  "، واألخَتة ىي رأمسالية الطباعة، ذات احلدود السياسية الواضحة وعلى "ادلطلقة

 .33ىي تدرغليا ببناء أدوات زبيلها

طائفة الدينية كجماعة عابرة للقارات واحلدود ىي أيضًا صباعة متخيلة عند أندرسوف، ولكنها ُب حالة أوروبا اهنارت لقد كانت ال
من اضلسار البلتينية كأداة تواصل لئلنتلجنسيا وحىت تراجع سلطة اإلكلَتوس على خياؿ العامة وزمنهم : باهنيار أدوات زبيلها

 34.وأجندهتم

بقيت اللغة العربية  لغة قومية ٓب تستحدث كما الفرنسية من البلتينية كما ٓب تتحوؿ اللهجات احمللية العربية "قد أما ُب احلالة العربية ف
، وىذه اخلصوصية التارؼلية ىي اليت أدت ُب العصر احلديث 35"إٔب لغات ففي حالة العرب والعربية أصبحت اللغة ادلقدسة لغة قومية

مّوحدًة بُت األمة والدين لتفكر وتتصرؼ دبفاىيم أمة دينية واحدة، فمادة التخيل ىنا تصلح لذلك  إٔب بروز تيارات اإلسبلـ السياسي
 36.اللتحامها العضوي بالقرآف العريب

 ،"انفصاـ العادلُت الذي جاءت بو احلداثة"قد أدى ف وّلدىا ادلخياؿ احلديث، ،ىذا يعٍت أفَّ اإلسبلـ السياسي، ىو أيضاً ظاىرة حديثة
وع أو رد فعل ُب احليز الديٍت من أجل إعادة الوحدة بُت الدين والسياسة، أي إٔب توجو ىجومي نابع عن وعي االنفصاـ نز "إٔب 

لنابعة من ىذا الوعي من ناحية، ومن الناحية األخرى أدت عملية االنفصاـ إٔب نزوع ُب احليز السياسي ضلو القداسة، ذبلى اوادلعاناة 
ورغم توفر الشكلُت ُب الشرؽ والغرب فإف . أْب، بعد أف سبت علمنتها...احلزب، والقومية، والدـ، واألرض: ُب تقديس قيم دنيوية مثل

ىو الشكل  الرئيسي لرد الفعل على احلداثة ُب شرقنا العريب اإلسبلمي، والشكل الثاين ىو [ أي اإلسبلـ السياسي]الشكل األوؿ 
 .37"الشكل الرئيسي لرد الفعل على احلداثة ُب الغرب
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، الذي يرى أف "اجلهاد ضد عآب ماؾ" أطروحة الكاتب األمريكي بنجامُت باربر ُب كتابو يتعارض اقًتاح بشارة مع، بل ويتجاوزو 
اليت و ، "اجلهاد"العودلة بصبغتها األمريكية، أفرزت ىوية سبيل إٔب الوحدة العقيدية والتضامن ُب دوؿ العآب الثالث، أو ما يسميو ىو 

ومكمن التعارض ىو اعتبار ، 38ضد الدولة القومية وضد الدؽلقراطية، عرب البحث عن ىوية ما قبل حداثية بديلة حرباً  بدورىا شّنت
، اإلسبلـ السياسي ظاىرة ما قبل حداثية، ومعاملتها وكأهنا رابطة 39األطروحة األخَتة اليت تناقلها بعض ادلثقفُت العرب هبوس مبالغ بو

 .عضوية أو إثنية
اإلسبلمي انفجر ُب العآب العريب واإلسبلمي قبل أف تنفجر  السياسي ف ادلدّ إ، إذ بارز ىذه األطروحة أف البعد الثقاُب ُب وال شكَّ 

زبلف  /سلتلفة بسبب تقدـ وإف ازبذ أشكاالً  ،، واألثر الذي خلفتو احلداثة عم وجو الكرة األرضية الشمإب واجلنويب"ادلاكدونالدية"
 .عبلقات اإلنتاج

ليس ىنالك من داٍع للقلق إذف، من ناحية إسًتاتيجية، من ظاىرة ادلد السياسي لئلسبلـ ُب الفضاء العريب، فمعمعاف السياسة 
ُب رلتمعاهتا إال حُت تتحوؿ  اً سرئي عدـ سبكنها من أف تصبح تياراً "والنقاشات اليت تدور ُب احليز العاـ، بينت للحركات اإلسبلمية 

كأف األمة ذات العبلقة تقع ،طنية تضع أىدافها داخل حدود الدولة وتتصرؼ ُب سلوكها السياسي الرباغماٌببالتدرج إٔب حركات و 
، ويؤدي ذلك الحقًا وتدرغلياً، عندما 40"أو تشًتؾ مع القومية العربية ُب التعامل مع واقع ومفهـو األمة العربية ،ضمن حدود الدولة

 .ياسية واجتماعية مع قوى أخرى داخل احلدود الوطنيةيتهّذب ادلخياؿ، إٔب أف تكّوف ربالفات س
على صناعة ىويات طائفية وقطرية وعشائرية " النيولربالية"النتيجة األخرى لصمود اللغة العربية كمادة للتخيل ىي عدـ قدرة النخب 

ذبد أمامها مادة زبيلية سوى العربية، لذا  متمايزة عن اذلوية العربية، ألفَّ أدوات التخيل ادلعاصرة من وسائل إعبلـ وتقنيات سلاطبة ال
تلجأ تلك النخب إٔب مصادرة احليز العاـ وتأجيل الدؽلقراطية، ٍب استحضار نزعات ما قبل حداثية، وألف تلك النزعات قد اهنارت 

سياف لبقاء ىذه اخلياالت اليت ذبد ُب أيضاً باهنيار أدوات زبيلها، وال ؽلكن زبيلها دبادة اللغة العربية، فإف العنصرية والعدوانية ركناف أسا
 .األنظمة الكمربادورية سنداً لتدعيمها

 من الواضح أف عزمي بشارة عندما يأخذ على عاتقو نزع الشرعية عن اذلويات اجلزيئية اجلديدة اليت يعاد إنتاجها ُب الفضاء العريب، إظلا
فهذه األدوات عابرة . ٍة للتواصل، ال تنسجم مع الطائفية والعشائريةيكشف الغطاء عن أدوات زبيل حديثة تستخدـ اللغة العربية كماد

أدوات التخيل، مثل اللغة والتاريخ واألدب "فػ. حلدودىا، وال ؽلكن للذات االجتماعية العربية عربىا أف تتخيل نفسها فرعونية أو بابلية
وطنية زللية معادية لبلستعمار ُب مرحلة عروبة احلركات وادلبلحم والبطوالت ووسائل االتصاؿ، ىي عربية إسبلمية، أو مستمدة من 

 .41"الوطنية حىت قبل أف تصوغها األيدولوجية

ال تكفي إذف ىذه األدوات للتمييز بُت اذلويات ادلسخ ادلستجدة، ومن الطبيعي بعد ذلك أف تعمد ىذه البٌت ادلشوىة إٔب صناعة 
قوؼ، تعمل على إضافة ربديدات أخرى مصطنعة ُب احليز العاـ، وبالتإب سبييزات أخرى، وتؤسس دلرجعيات أخبلقية متعددة الس
 .مصادرتو، وينتج عن ذلك استحالة أي ربوٍؿ دؽلقراطي
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وعندما ػلدث ذلك، أي عندما تنجح اجلماعة الوشائجية ُب فرض ذاهتا كياناً سياسياً، تصبح عضوية الفرد ُب اجلماعة تكسبو حقوقًا 
حيازة أسهم ُب اجلماعة تعٍت أف االنتماء ىو نوع من ادللكية والتملك، "سبلك الدولة أو جزءا منها، ٍب تصَت ُب الدولة؛ ألف اجلماعة 

تأكيد ىوية اجلماعات األخرى "، وعندما تدعي صباعة ما ملكية الدولة، فإف 42"وادلقصود ىو أف ادلواطن ؽللك اجلماعة وىي سبلكو
، ويصعب حىت على األعضاء ُب اجلماعة اليت سبلك الدولة ذباوز (ماعة اليت سبلك الدولةاجل)تصبح مسألة معارضة واعًتاض على ىوية 

 .، وىذا أبعد ما يكوف عن التصور الدؽلقراطي للدولة43"ىذه اذلوية والتحرر منها

، "نت سبثلها ثقافياً أو إثنياً عضوية ُب الدولة اليت ال تعكس حقوقياً بالضرورة صباعة، حىت لو كا"فادلواطنة احلديثة ُب الدولة احلديثة ىي 
 .44"حقوؽ وحريات ُب الدولة"ومن البديهي القوؿ إف مسألة احلقوؽ واحلريات فيها منفصلة عن اجلماعة العضوية، فهي 

العضوية ُب "ىذا يعٍت أف أفضل نضاؿ يقـو بو القوميوف الدؽلقراطيوف، للرد على سياسات اذلوية، ىو السعي ادلستمر إٔب فصل 
، لتطوير "عن مسألة احلقوؽ، ولكي تصَت الدولة جلميع ادلواطنُت، وليس جلماعة معينة تفرض عبلقة ملكية مع الدولة اجلماعة

 .45دؽلقراطية قادرة على إنتاج مواطنة تصلح أساسا مدنيا مشًتكاً بُت منتمُت إٔب صباعات ىوية سلتلفة

طية العربية، وىكذا نستطيع أف ندرؾ كيف تكوف العبلقة بينهما جدلية ىذا ىو بالضبط مكمن التبلقي بُت القومية العربية والدؽلقرا
الطابع، فاألؤب سبهد الطريق للثانية عرب نفي الشرعية السياسية للجماعة العضوية اليت تفًتض ضمنًا حقوقًا غَت متساوية حسب قوة 

ذبري عربه حوارات قاعدهتا ادلواطنة، فتعزز قيم التسامح  اجلماعة وحجمها ونفوذىا، والثانية؛ أي الدؽلقراطية، تصوف احليز العاـ الذي
 .وتوحد من مفهـو اخلَت العاـ

ضلن ىنا أماـ تصور مطّور لفكرة القومية العربية، يثبت أف الدؽلقراطية ىي زلور ىاـ من أجل تثبيت اذلوية القومية اجلامعة، ما دامت 
ىذا التصور احلديث للقومية ٓب يكن من ادلمكن أف يكوف لوال انتقاؿ الفكر واحلاؿ أف . مادة التخيل األساسية ال تفضي إال إليها
، التخيل بوصفو حالة وسطية بُت الرومانسية "التخيل"، إٔب إدراكها من منظور "ادلقّومات"القومي العريب من إدراؾ عروبتو من منظور 

 .العنصرية، وبُت ادلادية العلمية التذريرية

 عادًة للحداثة من المركزة الغربيةالتخيّل بوصفو است 5.3.3
ؤلقواؿ اليت تدعو إٔب التخلص من ادلهمات القومية، ألهنا ل ىاديتفن حوؿ نشوء القوميات ندرسوفأ بندكت أطروحةأحد أىم جوانب 

اـ دعاة القومية اهتإٔب ، ويا للمفارقة، "نيولرباليُتال"نظرين ادل كثَت من  حىت وصل األمر عند. صة بأوروبااعلى حّد الزعم، ظاىرة خ
فأندرسوف يركز ُب ربليلو لنشوء القوميات، باإلضافة إٔب قومية  ،(بريٌء من ادلركزةمشروع اذليمنة األمريكية  أفَّ وك) "مركزية غربية"بػ

 .46بقاع أخرى ُب شرؽ آسيا وأواسطهاعلى ادلستوطنُت ضد الدولة األـ ُب أمريكا الشمالية وُب أمريكا اجلنوبية، 



- 90 - 

 

ىذا . بادلركزية الغربية، كما يوحي ادلصطلح أحيانًا عن حق، إٔب ثقافة أوروبا اليت يستهُت أبناؤىا بقيم الثقافات األخرى وال يُقصد
، وقد شّكل بالفعل إرىاصاتو األؤب كما بُّت ذلك إدوارد سعيد ُب  ، ولكنو يعٍت "االستشراؽ"جانٌب واحٌد مفضوح ُب صَتورة ادلفهـو

 47.واليت تربر السيطرة باالستناد إٔب أسس معرفية للعلـو اإلنسانية الدرجة ادلتطورة منو،

وحسب عزمي بشارة، الذي يستفيد بدوره من أندرسوف، ال يتم التغلب على اذلوية السياسية اليت تفرزىا اجلماعة اليت يعايشها الفرد 
ادلتخيل ىنا حقيقي، بقدر ما "فػ. ربية متخيلة، ال خياليةوجهًا لوجو مثل القبيلة والعشَتة والطائفة، ال يتم ذلك إال ُب إطار صباعة ع

ها  لال تبٌت من ال شيء بل من عناصر قائمة موجودة، وبوسائل زبي"، واألمة، حسب بشارة، 48"سياسيةيعكس وجود بنية اجتماعية 
 .49"كأمة

، فمن 50"تستقر ُب صميم الوعي النقدي"اليت ، تلك اجلدلية "التبٍت"و" البنوة"يذكرنا ىذا باجلدلية اليت أقامها إدوارد سعيد بُت و 
 filiation51))أي تنسج عبلقة بنوة ومثقفيها اليت تنّفذ رغبة ادلركز وتطبق أجندتو التجزيئية،  الكومربادورية النخب بُت الضروري التمييز

ليس بوصفو ملجأً حيوياً وردة  ،"التخيل"ػبيقاوموف ادلركز  ، من بينهم عزمي بشارة،وبُت ما يفعلو مثقفوف آخروفبينها وبُت االستعمار، 
واستبداذلا  ]...[بية و لثقافات احلواضرية، وزبريب السرديات األور ا"ضد  فعل دلقاومة ادلركز اإلمرباطوري فحسب، َبَل ىو هنٌج بديلٌ 

 .52"وأشد قوة عباً بأسلوب سردي جديد أكثر لُ 

ية، وقامت األمم ادلستعَمرة دبحاكاهتا عرب جدليتها مع ادلستعِمر، إال أف صحيح أف زبيل اجلماعة مسألة ردبا سبقت إليها األمم الغرب
خطاب االستعمار "، الذي يستغل التناقض ُب "التمدف ادلاكر"احملاكاة ىهنا، تأٌب من قبل الُسكاف احملليُت وفق ما مساه ىومي بابا 

ستعَمرة، من تشكيل"القلق
ُ
فتفقد عملية زلاكاة . 53"ادلكرر ادلشاكس"خياذلا اخلاص  ، والذي ػلمل بدوره مساحًة ؽلكن الشعوب ادل

تصبح "التخيل، حسب بابا، السيطرة من يد ادلستعمر، وتنكسر اذليمنة دبحاكاة عملية اذليمنة ذاهتا، وىو األمر الذي يؤدي إٔب أف 
، يعمل على "خياالت هتديد"ياؿ إٔب ، ليتحوؿ ىذا الشكل من اخل"ىوية ادلستعِمر وادلستعَمر متجاىلًة بطريقة تدعو إٔب االستغراب

 54.سبكُت أشكاؿ نشطة من ادلقاومة

، 55"يتدخل تدخبًل قوياً ُب اخلياالت القومية"وعندما يواجو االستعمار ىذا الشكل من أشكاؿ ادلقاومة؛ مقاومة اخلياؿ، يعمد إٔب أف 
، وذلك كشكٍل "إنتاج التهجُت"ما يسميو ىومي بابا وذلك عرب تطوير شكل اخلطاب االستعماري دبا ؼلدـ إنتاج حداثة مشّوىة، أو 

 56.، وإبقاء البٌت ُب ادلستعمرات ربت اذليمنة"احملاكاة ادلاكرة"من أشكاؿ مقاومة 

وىو وال شك بأنو ُب احلالة العربية، يأخذ التدخل ُب اخلياالت القومية شكل إعادة إنتاج العشَتة والطائفة وادلذىبية دبعانيها السياسية، 
، الذي يعرّب من جانب عن نزعة مستمرة للهيمنة وتطوير للمركزية األوروبية، "الشرؽ األوسط اجلديد"حصل مكثفًا ُب سياسات ما 

 .ولكنو ػلمل ُب اجلانب اآلخر قلقاً من عملية احملاكاة، بوصفها استعادة أو خطفاً للحداثة من ادلركزية األوروبية
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اث؛ بوصفو عامبل مهما ُب صعود بعض القوميات ادلعادية للكولونيالية، وحسب تشاترجي، ويقرف البعض عملية التخيل البديل بالًت 
ضبل ادلوروث التارؼلي اذلندي طاقة لبناء القومية اذلندية ليصنع حداثة خاصة بو تقطع مع االستعمار، فؤلنو تراث خاص بالشعب 

حديثة ىي بالضرورة، وليست تابعًة إٔب األيديلوجيا احلداثية من الولوج إليو، وساىم بتأسيس ثقافة وطنية " اآلخر"األصلي منع 
 57.الغربية

الذي يهرب من احلكاية الكربى، وػلاوؿ االنفبلت " ما بعد احلداثة"وتتقاطع ىذه الدعوات بشكل مباشر أو غَت مباشر، مع تنظَت 
، وكأف الواحد أوحد ال متعدد، وكأف احلكاية 58"داحلنُت إٔب الكل وإٔب الواح"من الثمن الباىظ؛ الرعب الرىيب، الذي دفع مقابل 

، كاف 59"ما ؽلكن الشعور بو"و" نزوات اخلياؿ"الكربى ىي حكايٌة واحدٌة ال حكايات، وكأف الثمن الذي دفعو العرب للهروب من 
 .أقل ىوالً ورعباً 

دي اإلمربيالية، فإف ىذه ادلهمة، حسب ، أي ٓب تصلو بعد أيا60"غَت قابل لبلستعمار"ولئن كاف تشاترجي يعّوؿ على تراٍث ىندي 
بشارة، باتت مستحيلة ُب الفضاء العريب، ألف احلداثة األوروبية ادلفروضة من اخلارج، أصابت بلوثتها كل الًتاث، دبعانيو الضيقة، 

نية، الًتاث وذبلياتو من ، فاالستعمار األورويب منذ فًتة مبكرة اخًتؽ، واستعمل دبساعدة التنازالت العثما61فتغَّتت معانيو ووظائفو
 .طائفة وعشَتة ومذىب

تكوف مرتكزاً ألي حداثة بديلة، يفتح الباب أماـ طلب سياسات اذلوية ألف سبيز  62"إغلاد مرجعية تراثية استنسابية"والسعي الدائم إٔب 
 63.كلي لعناصر ىذا الًتاثتراثها اخلاص، وتضيف إليو وتقصي منو عناصر، مساعلًة بتجزئة إضافية، خاصة مع عدـ االنسجاـ ال

وعلى أي حاؿ فإنو من ادلمكن ربديد قاسم تراثي مشًتؾ بُت معظم أفراد اجلماعة العربية ادلتخيلة، وىي اللغة العربية وتارؼلها 
اث العريب من إفَّ اللغة العربية ىي مادة التخيل الوحيدة اليت تتشابك بالًت . الديناميكي الذي يتصل بعدة مركبات أعلها بالطبع اإلسبلـ

إفَّ خصوصيتها كلغة مقدسة قدؽلة ٍب حديثة أتاحت ذلا أف تكوف ذات طابع . ناحية، وؽلكن اعتبارىا من ناحية أخرى لغة قومية
 .تراثي وحداثي، وىو أمٌر ؽلكن أف ػلتوي دعوة إشكالية األصالة وادلعاصرة ببل مغاالة: مزدوج

 جدلية القومية والديمقراطية 5.4
السابق ُب جانب منو، سبب وجوب اذباه الفكر القومي إٔب ادلزاوجة بُت كٍل من القومية والدؽلقراطية، وػلاوؿ ىذا القسم ناقش القسم 

تقصى تأصيل عزمي بشارة الفلسفي لعدـ اذباه قطاع كبَت من ادلثقفُت، ومن بينهم دعاة القومية العربية أنفسهم إٔب ىذا االذباه، بل 
 .تناقضاً بينهما بالعكس من ذلك وجد أولئك
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لقد كاف عزمي بشارة السّباؽ، بُت القوميُت العرب، إٔب طرح ىذه القضية والتأصيل ذلا فلسفياً، بينما فصل سابقوه معرفيًا بُت 
الفكرتُت، فهم إما عّلشوا الدؽلقراطية لصاّب القومية، أو جعلوا واحدة سابقة على األخرى، أو أهنم لفقوا بينهما شكبًل وفصلوعلا 

وردبا كاف مرّد ىذا االنشطار اإلقرار بالتاريخ اخلطي األحادي، الذي يعرّب عن أيدولوجية حداثية متمركزة أوروبياً كما سيتضح . مضموناً 
 .تالياً 

فرصة أكرب قومية معاصرة ٓب ربظ حبق تقرير ادلصَت، بالتحوؿ إٔب أمة ذات سيادة، وٓب ربظ ب"إفَّ ادلسألة العربية، عند عزمي بشارة، ىي 
ؽلكن اعتبار العبارة األخَتة تركيزاً شديداً، تلخص اجلديد ُب صَتورة الفكر القومي . 64"الصراع بعد ذلك للتحوؿ إٔب أمة من ادلواطنُت

 .العريب، حيث انتقل داعي القومية من اعتبار القومية العربية حبد ذاهتا غاية أو وسيلة، إٔب اعتبارىا صَتورة

 وجدلية الوجودبين جدلية الجوىر  5.4.1
، ال بدَّ من اإلشارة إٔب أف تشابكًا يظهر ُب اإلنتاج "ادلسألة العربية"قبل الشروع ُب ربديد مفهـو القومية العربية لدى صاحب كتاب 

شارة، فحسب ب. ، بوصفها اإلصلاز األىم لصَتورة احلداثة"بناء األمة"ادلعرُب لديو، بُت القومية والدؽلقراطية للمضي قدما ُب مسَتة 
دراسة تاريخ انتقاالت سبت ُب ادلاضي وُب مراحل تارؼلية "ينبثق معظم نظريات احلداثة ادلعاصرة من استنتاج مساٍت عامة بناء على 

، ومع أف ىذه التفسَتات ؽلكن أف تكوف مفيدة لفهم ما جرى بأثر رجعي، وردبا االستفادة "سابقة وسلتلفة، وُب أقطار وأقاليم سلتلفة
بًل، إال أهنا تتحوؿ عندىم إٔب نظرية عامة شاملة، فالنظرية ىنا ىي ظلوذج تفسَتي دلا حصل، األمر الذي يعٍت سقوط الرائي منو مستقب

 .65ُب مركزية أوروبية

اه واحلاؿ أف معظم النظريات اليت رباوؿ تفسَت كيفية التحوؿ إٔب الدؽلقراطية، تعتمد على عوامل مثل النمو والطبقة الوسطى ودرجة الرف
أْب، وىي ذبريد قاس لوضع رلتمعات معينة، قرئت بشكل عكسي، ٍب طُلب من رلتمعات أخرى، من بينها اجملتمعات ...والتعليم

 .66العربية، التعلم واالسًتشاد بتلك التجارب بناء على اعًتاؼ بسيادة وقدسية أيدولوجيا احلداثة األوروبية

إعادة إنتاج "، أي التمييز بُت عملية "جدلية الوجود"ُب مقابل " جدلية اجلوىر" يستعُت بشارة ُب ىذا اإلطار، بتمييز ىيغل بُت
الظاىرة االجتماعية كظاىرة نشأت وباتت مستقلة ذات حدود، أي كظاىرة تعرؼ ذاهتا عرب إعادة إنتاج ذاهتا، وبُت عملية إنتاجها 

 .67"امل نشوئها التارؼلية السابقة ذلا وعوامل أخرى زليطة هباالتارؼلية كتوليد لظاىرة اجتماعية ما زالت معتمدة ُب وجودىا على عو 

وىذا يعٍت أف أحد أسباب ىذا الفهم ىو سبوضع ادلثقفُت ُب جدلية اجلوىر اليت تقود إٔب النقل ادلباشر لنماذج تارؼلية أخرى، وىذا 
طية عبلجًا سحريًا، دوف األخذ باحلسباف أف شبة يقود إٔب استَتاد أعمى ومباشر من أقاليم زلددة، معتربة قيم الليربالية والدؽلقرا

 .خصوصية ألحواؿ العرب حيث تنتاهبم حالة حداثة مشوىة؛ حالة بُْتَ بُْت 
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ويتموقع مثقفوف آخروف ُب جدلية الوجود، اليت تستسلم لتاريخ خطي، يتعامل مع مركبات تارؼلية كبَتة ال بد أف تنمو حسبو، وىو 
، وأدناىا القوؿ إف إقامة نظاـ دؽلقراطي يتطلب "هناية التاريخ"ارؼلية أوروبية شلركزة، أقصاىا مقوالت أمر يقود بالطبع إٔب حتمية ت

 .، بوصفها ظاىرة نتجت ُب أوروبا تارؼلياً بفعل قوى غَت دؽلقراطية(دؽلقراطية من غَت دؽلقراطيُت)أكتافاً غَت دؽلقراطية لرفعو 

النظر " فتشية"وتقود . ، وكأهنا ظاىرة ؽلكن الظفر هبا من خبلؿ اتباع شروط معينة"جائزة"ارىا مردُّ ىذا الفهم، ىو تصنيم احلداثة واعتب
أزمات اجتماعية : بنُت أزمات"ها على أهنا ال يكفي أف نفهم ،"حركة انفصاؿ المتناىية"ىذه إٔب عدـ إدراؾ احلداثة بوصفها 

انفصاؿ عن ذاهتا، وىو  ليست رلّرد انفصاؿ عن التقليد، إهّنا أساساً " ، حسب بنعبد العإب،فاحلداثة ".وسياسية واقتصادية ومعرفية
وبنية  داللة كربى، ما داـ التجاوز يشّكل بالنسبة للحداثة نسيجاً  (ذباوز احلداثة)هبذا ادلعٌت ردّبا لن يعود للعبارة  .انفصاؿ ال ينفّك يتمّ 

 68".حداثة احلداثة: وجود، وما دامت احلداثة دوما

اجلوىر والوجود، لتصبح القومية عند عزمي بشارة، ظاىرة حداثية تقود : الثنائية السابقة ىو البحث عن جدلية اجلدليتُت وادلخرج من
إٔب احلداثة وتقود إليها احلداثة، وىذا يفرض تشابكًا ال ربتملو البساطة النظرية ألصحاب االذباىُت أعبله، وىو مربر ألف تتبلقح 

 .فيصبح النقاش عن القومية دبعزٍؿ عن الدؽلقراطية انزالقا ذىنيا ال يقدـ وال يفّسر الكثَت مركبات احلداثة مع بعضها،

، فتمضي قدما ُب بناء أمتها، وبناء األسطورة "فكرة للتطبيق إٔب فكرة التطبيق"وجدلية اجلدلتُت، ىي اليت جعلت الصهيونية تنتقل من 
ارس من خبلؿ عبلقة جدلية بُت الفكرة وواقع تنفيذىا، ولكنو ؼلّلف وراءه لصهيونية ؽلُ الوجود ادلتعُّت ل"القومية والوجود القومي، فالػ

وعلى ادلستوى الداخلي تستوعب الصهيونية نقيضها ُب جدلية اجلوىر عرب جدلية الوجود، اليت ". جدلية الفكرة مع الواقع األورويب
ومع انتقاؿ الصهيونية من جدلية الوجود إٔب جدلية اجلوىر  طتو دور الضحية،اتفًتض حالة دائمة من احلرب ضد آخر ربتكر بوس

، بالطبع ىذه االنتقاالت ٓب تكن لتحدث لوال استيعاب "ليس لصاّب العرب وإظلا لصاّب جوىرىا اجلديد"فقدت الصهيونية وجودىا، 
 .69ادلنظومة ضمن مشروع كولونيإب أورويب

السياسي ادلعاصر أف يستدعي من جديد فكر بداية احلداثة من خبلؿ  العريب كرالف على أف لتجاوز قصور ىذه الثنائية، يرى بشارةو 
نقد االستشراؽ على "دبا فيو  "إال احلداثة ذاهتا، وما خطاب ما بعد احلداثة ، فليس ىنالك شيٌء صاّب لنقد احلداثةنفي جدٕب لو

 70". ال ينفصل فيها الفرد عن اجملتمعإعادة إنتاج قسرية للجماعة العضوية اليت"إال  ،ُب السياؽ العريب" وجاىتو

قلنا إف اضلباس قطاعات من ادلثقفُت العرب ُب إحدى اجلدليتُت، والفهم الفتشي للحداثة، أديا إٔب الوقوع ُب نزعة علموية وّلدت 
روبية، يوازيو ميٌل آخر إٔب وفاء أليدولوجيا احلداثة األو  احلاجة إٔب خوض ادلعركة التارؼلية بزمنيتهاميبل إٔب القوؿ بضرورة : مْيلُْت 

للحظات ما بعد احلداثة منزوعة من سياقها التارؼلي من أجل ضباية وتكريس انتزاع "االستسبلـ للواقع العريب القائم، أو التنظَت لو، عرب 
 .71"ما قبل احلداثة، أو ما تبقى منها ُب احلداثة ادلشوىة
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وال تعّوض عن . ثة، وال إٔب أمة، ومن السذاجة القوؿ إهنا تقود إٔب ما بعد حداثةال تقود النزعة العلموية ُب السياؽ العريب إٔب حدا
 "ادلابعديُت"ها طائفة من اليت توجه هتاماتويرد بشارة على االفاعلية بعض حلظات الرومانسية اليت تساىم ُب زبيل اجلماعة ادلتخيلة، 

اليت أسست مشاريع وحدوية وصلحت تارؼليا، ضبلت جوانب رومانسية ُب رومانسية، بأف كافة التيارات  ؛ بوصفهاإٔب القومية العربية
يدولوجية رئيسية، وكتيار مركزي أفالقومية كتجاوز االنتماء إٔب "أطروحاهتا، حىت تلك ادلشاريع اليت أسبغت على نفسها صفة الواقعية، 

حلت فيها القومية كرد "، و"ءىا كتحديث قسري من أعلىنشأت ُب الدوؿ اليت تأخرت ُب التطور الرأمسإب، وغالبا ما جا ،ُب اجملتمع
اليت ميزت اجملتمعات " االضلبلؿ"ضد الفردية و" صباعة متخيلة"فعل رومانسي على اضلبلؿ اجلماعة العضوية وزلاولة إعادة تأليفها كػ

 .72"الرأمسالية ادلتقدمة وذلك ُب القومية القائمة على الثقافة أو االنتماء اإلثٍت

. ٔب تصحيحإالقومية نظرية علمية ربتاج  امن افًتاض أف األيدولوجي" انطلق ُب نقدىتكاد ت وجو إٔب القوميةت يتالالهتامات ه اإف ىذ
. ولكن القومية ليست نظرية. الدين نظرية، تتميز بكوهنا نظرية خاطئة وىذا ىو نفس النهج الذي يتبعو نقاد الدين اإلحلاديوف، كأفَّ 

إال ( دبفهـو قومية الدولة أو حىت القومية ضد الدولة)وٓب توجد قومية ُب الشرؽ أو الغرب . ومية ونظرية القوميةوغلب التمييز بُت الق
بُت القومية وذبلياهتا كثقافة وسياسة  اوبالطبع فإف ىنالك فرق ،]...[وافًتضت وحدة من ىذا النوع وأسقطتها على ماض غابر 

 .73"اليت تبحث ُب ماىية القومية دبا ُب ذلك كشف األساطَت اليت تقـو عليهاوكظاىرة اجتماعية، وبُت نظرية القومية 

وبالطبع ىنالك فرؽ بُت من يعمل من الداخل عارفًا بأف حلظات الرومانسية ضرورية لتخيل اجلماعة لنفسها، وبُت من يعُّت نفسو 
يضحي ويناضل من أجل  من فليس ىنالك. راؽ علميةمقّيما خارجيًا ينظر بعُت النقد من اخلارج ليحّوؿ الناس واجلماعات إٔب أو 

وىذا اإلؽلاف " ،جماعةك ذلاىو اإلؽلاف هبا كقيم أو االنتماء  عوامل صلاح الليربالية وادلاركسية أىم من ادلعلـو تارؼليًا أفمنهج علمي، و 
حلقة نقاش أو للتحليل والتشخيص ُب  عندما يضيع اإلؽلاف هبا، فإف ادلنهج يصلح لتأسيس مراكز أحباث أو .ىو الذي يدفع للنضاؿ

خدمة اذلدؼ، ولكن ادلنهج من دوف قيم وصباعة، تؤمن هبذه القيم وينتمي إليها الناس، ال يصلح لتأسيس حركة تسعى لتحسُت 
 .74، فالتضحية والشهادة تنبعاف من احلب ال من القوة وادلصلحة والعلم"السعي لعآب أفضلعن اجملتمع ناىيك 

 ة العربية كصيرورةالقومي 5.4.2
تساوي تؤكد القراءة ادلقًتحة السابقة، ادلبنية على إقامة جدلية اجلدليتُت بُت مركب الدؽلقراطية ومركب القومية ُب الفضاء العريب، 

غَت متساو  نوعا من ادلساواة ادلفًتضة بُت البشر ُب إطار"القومية العربية لدى عزمي بشارة بالصَتورة، فاالنتماء إٔب القومية يتضمن 
، وكل زلاولة لعزؿ فكرة الدؽلقراطية عن سياقها الثقاُب والقومي يودي هبا 75"فتتحوؿ إٔب أداة دؽلقراطية تدفع ضلو الطموح للمساواة

فكرة حديثة وليدة احلداثة، ومساعلة، ُب الوقت ذاتو، ُب إعادة إنتاج "فالفكرة القومية . 76وػلرفها عن مسار تطورىا التارؼلي اخلاص
 .77"حلداثةا
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وعندما تصبح القومية العربية صَتورة، ال يصبح باإلمكاف النظر إليها إال بوصفها مركباً من مركبات احلداثة ال غلوز فصلها عن مركبات 
إذًا فالقومية العربية صَتورة، والدؽلقراطية صَتورة أخرى، واحلداثة ىي الصَتورة الكربى . أخرى حسمت جدلية جوىرىا كالدؽلقراطية
 ".رلتمع مدين ضلو الداخل وأمة ضلو اخلارج"اليت تتفاعل فيها مركباهتا تفاعبلً يفضي إٔب 

إفَّ اخللل الذي سقط بو كٌل من ادلسجونُت ُب إحدى اجلدليات اذليغلية، ودعاة القومية السابقوف أيضًا ىو استعراضهم للحدث 
، وىو 78"االنطبلؽ فالوصوؿ"، وىو منهٌج ميتافيزيقي يؤكد على "الوقوؼ على ربققو ُب التاريخ ومعاينة شروط حصولو وذوبانو"و

وىذا ادلنهج ىو الذي . الذي أدى إٔب أف يرى أولئك القومية أو الدؽلقراطية أداة أو غاية؛ إما لبلنطبلؽ من القومية أو الوصوؿ إليها
، وىذا األخَت يرـو "ما غلري"عن احلركة يشَت إٔب  لقد فعلوا ذلك بداًل من التعامل مع مفهـو مغاير. أدى إٔب الفصل بينهما معرفياً 

 .79"اإلقامة ُب احلدث كما لو كاف صَتورة، والوقوؼ على مركباتو وخصائصو ادلتفردة"

ال تتكئ على سند وال تعتمد "، "حكاية كربى"إف الصَتورة حسب بنعبد العإب، ليست ىي التاريخ، بل ىي حركة من غَت 
الصَتورة . تفي بأف يعُت رلموع الشرائط اليت ينبغي أف نوليها ظهرنا كي طللق شيئًا جديداً، أي كي نصَت، أما التاريخ فيك(مرجعية)

ال يكفي اجلـز بأف "عرب ىذا التمييز، ". ليست حركة تنطلق من لتتجو ضلو، بل حركة تتسلل بُت الفجوات كي تقـو ضد الراىن
 .80"على إحداث احلركةادلفاىيم تتحرؾ، وإظلا ينبغي إبداع مفاىيم قادرة 

زبضع منظومة ما "وباختصار، ما ينساه ىؤالء أف ادلنهج الدايكروين أو التعاقيب ال يتناَب وادلنهج السانكروين أو التزامٍت، فعندما 
ظ للصَتورة فإف بإمكاهنا أف تظل منظومة، وأف صَتورة منظومة تظل ىي كذلك صَتورة ألف الفكر قد أدخل الصَتورة ُب مفهـو ػلف

 .81"ادلنظومة قد وجدت كلها ُب كل حلظة من تطورىا"، فادلنظومة والصَتورة ليستا متنافرتُت، ألف "انسجاـ ادلنظومة وتناسقها

والقوؿ إف . ولن يكوف شلكناً عرب ىذا ادلنطق ذباىل أف ىنالك ظلاذج متطورة من الدؽلقراطية قد ترسخت ُب مواقع أخرى من ىذا العآب
زمنيا ال بد من أف سبّر بو حىت تًتسخ عندنا ال يفيد كثَتاً ألف مثل ىذه ادلقوالت تفًتض أهنا بضاعة، يتم استَتادىا  ذلذه النماذج عمرا
ا ىناؾ ظلاذج، إال . ، وتصل إٔب ىنا أيضًا ظلاذج تطبيقية82(modular)من ىناؾ كنماذج  وىذا قوؿ غلانب الصواب؛ فصحيٌح أهنَّ

 .ىنا يصبح صَتورةأف أي واحٍد منها حُت ينتقل إٔب 

  ، وليس من يقـو بذلك"منو طادلا ضلن غَت قادرين على تصديرىا ال بدَّ  أمرٌ "استَتاد األفكار عندما يقوؿ إف ىذا ما يعرب عنو بشارة 
م كيف ال غليء هبا جاىزة ليعيد تشكيل السوؽ احمللية حسبها، وإظلا ػلاوؿ خبلفا لزميلو االقتصادي أف يفه" ألنو ا؛مربادور ثقافيو ك

عملية مفيدة ُب البناء العلمي احمللي خبلفا لزميلتها  -ودلاذا؟ عندىا تصبح عملية استَتاد األفكار أنتجت وُب أي ظرؼٍ 
التحوؿ الدؽلقراطي ادلتأخر واحلإب ىو ربوؿ غَت تدرغلي ػلصل مرة واحدة بناء على ظلوذج أصبح ناجزًا ُب "، لذا فإف 83"االقتصادية

 .84"مات أقلدوؿ تتوفر فيها مقو 
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رلرد تعصب "، فقد تصبح الفكرة القومية "تقمصها وتلبسها صعباً "، وذبعل "قومية فعبًل ال قوالً "إف دمقرطة الفكرة القومية ذبعلها 
ىكذا تتلخص . 85"قومي خاٍؿ من أي مضموف، ورلرد حقد أجوؼ وتافو ضد اآلخر، وبالتإب أقصر الطرؽ لتلبيس إبليس لباساً قومياً 

 .86"إف الذي يعيق تشكل األمة العربية ىو نفسو ما يعيق ربوؿ األقطار العربية إٔب دوؿ دؽلقراطية: "لعربية عند بشارة دبا يليادلسألة ا

رابطة حداثية ذات سلزوف ثقاُب وتراثي تقف "بعد ذلك كلو ؽلكن لنا أف نقبل، بكل سرور، مقولتو الشعرية، حيث القومية الدؽلقراطية 
وفقط عندما تأىب ذلك يبقى رأسها حرًا طليقًا ُب فضاء . تغرؽ فيو عرب إسقاط ذاهتا عليو لتحولو إٔب أسطورة عليها بقدميها، وال

 .87"احلداثة وأرجلها مغروسة كذلك على أرضها الثقافية القومية

 داثة الجوانية وسياسات اإلجماعالح 5.5
لعربية، بل ؽلكن من خبلؿ مؤلفاتو استنتاج برنامج عملي أيضاً ال يكتفي عزمي بشارة بالتجديد الفكري والفلسفي لفكرة القومية ا

وػلاوؿ . لتجاوز حالة التشويو ُب الفضاء العريب، فالقومية العربية لديو برنامٌج عملي لتحقيق رلتمع مدين من الداخل يعيد إنتاج ذاتو
 لة احلداثة ادلشوىة اليت تسيطر على الفضاء العريب،القومي العملي لبشارة، ُب مواجهة حا-ىذا القسم أف يتقصى الربنامج الدؽلقراطي

 .ونقرأ ُب مشروعو أسسا لدعوة قومية سلتلفة، تبتغي حداثة جوانية لتجاوز حالة احلداثة ادلشوىة

، وىي "أخرةالرأمسالية ادلت"ؽلكن اعتبار حالة احلداثة ادلشوىة اليت ابتلعت الفضاء العريب، أحد إفرازات ما ُوصف ُب أواسط السبعينيات بػ
، "عادلية دائرة التبادؿ والتوزيع والسوؽ والتجارة والتداوؿ، إٔب عادلية دائرة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ذاهتا"انتقاؿ ظلط اإلنتاج الرأمسإب من 

ألصلي نشرىا ُب كل مكاف مناسب ومبلئم خارج رلتمعات ادلركز ا"وىو األمر الذي أدى إٔب عودلة عبلقات اإلنتاج الرأمسالية و
 .88"رمسلة العآب على مستوى العمق بعد أف كانت رمسلتو على مستوى سطح النمط ومظاىره"، وهبذا ادلعٌت تصبح العودلة ىي "ودولو

على " ربريفي"، اليت كاف ذلا وقٌع "ادلكاف -انضغاط الزماف"وحسب ديفيد ىارُب، فقد أدى ىذا التطور ُب ادلستوى الكوين، إٔب عملية 
ادلمارسات ادلكانية والزمانية اليت تضمنت فقدانًا للهوية مع ادلكاف وانقطاعًا جذرياً "، لتوّلد بدورىا تغيَتًا ُب 89جتماعيةالعبلقات اال

معاف جديدة لو على ضلو يؤكد اذلويات احمللية، " أنقاض اهنيار حواجز ادلكاف"، لتنكشف على "متكرراً عن أي معٌت للتواصل التارؼلي
 90.وضاً للسياسات احمللية وادلناطقية، والعضويةويبعث من جديد هن

نظاـ وتستطيع الدولة القومية اليت أصلزت عملية بناء األمة أف ربتوي انبعاث اذلويات احمللية عرب ربويلها إٔب أىواء ثقافية تتحاور ُب ظل 
فإف الدولة الفاقدة أصبًل لشرعيتها تعجز عن أف دؽلقراطي، أما الكيانات اليت ٓب تنجز بعد بناء أشلها، ومنها بالطبع احلالة العربية، 

تكوف وعاء حاويًا ذلذه التناقضات، بل تلجأ ُب غالب األحياف إٔب التصرؼ وكأهنا جسم ىوياٌب يتحالف مع صباعات ىوية دوف 
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ثة ُب الفضاء العريب أخرى لتدعيم شرعيتو، فتساىم ُب تعميق التشويو الستفادهتا من تناقضاتو، وىو أمٌر يؤدي إٔب أف تصبح احلدا
 .حالة مرضية ال بد من مواجهتها

 المشّوىة في الفضاء العربيالحداثة حالة  5.5.1
ينطلق ىذا القسم دبا يقطع مع مقوالت، يعجُّ هبا كثٌَت من األدبيات الفكرية العربية، تشَت إٔب أف اجملتمعات العربية، تعيش حالة من 

وارثة من ناحية، واإلقباؿ العشوائي على اقتباس كل ما يرد من اخلارج، فتجعل الفضاء العريب االزدواجية بُت التمسك بالتقاليد ادلت
 .متجمداً ُب نظاـ زمٍت ينتمي إٔب العصور الكبلسيكية، معتربة القبيلة والعشَتة والطائفة ظاىرة متجمدة وعابرة للزمن؛ ال تارؼلية

 .مشّوىة لكنها حديثة. تشوبو حداثة مشوىة ، حيث الفضاء العريب"كما كافشيء يعاد إنتاجو  "أال : وبالعكس من ذلك، يرى بشارة
ور أنتجها وأعاد إنتاجها اكتماؿ بناء السوؽ الرأمسالية العادلية، وانتصار رأس ادلاؿ، وصلاحو ُب توحيد السوؽ العادلية دبركز صناعي متط

دينية، وإٔب أنواع ( Authenticity)ت زللية متعصبة وحركات أصالة إٔب نشوء أيدولوجيا"وىوامش مرتبطة بو يشوهبا تشويٌو بنيوي، أدى 
 .91"سلتلفة من سياسات اذلوية

كما ىو احلاؿ ُب اجملتمعات الغربية اليت أنتجت فيها السوؽ دولة قومية،   منحاىا الطبيعي، فعبلقات اإلنتاج ُب اجملاؿ العريب، ٓب تأخذ
ستعمارية بعملية االسياسية الثقافية و القتصادية و اال علاعرب قيود اقام لذيناتورية، الألسباب متعددة تتعلق باالستعمار والدكت وذلك

تكمن ُب كوهنا حّطمت ما كاف "، حيث ظهرت حداثةاجملتمعات العربية ُب عصرنا،  ، الذي وّلد استثنائيًة زبص92"احتجاز التطور"
 .93"وية بُت أفراد، دوف استبدالو باجملتمع ادلدين القائم على وحدة غَت عضقائماً 

، ال بناء على جدوؿ (اآلخرين)غَت عضوية، تطورت بناء على جدوؿ أعماؿ "أهنا ب يعّرؼ عزمي بشارة احلداثة ادلشوىة، ويصفها
والشكل الذي ازبذتو ىذه احلداثة ىو الرمسلة ادلشوىة واذلجينة لعبلقات اإلنتاج، شلا أدى إٔب قياـ رأمسالية غَت . أعمالنا أو حاجاتنا

ما لبثت أف فشلت ُب ( قطاع عاـ)منتجة، كومربادورية تابعة بالتصدي دلهمات التحديث، جنبا إٔب جنب مع بَتوقراطية ورأمسالية دولة 
 .94"أداء مهماهتا بانتهاء مراحل الًتاكم األوٕب

ليستوعب اذلجرة إٔب  اً صناعي اً قتصادأو ا اً رأمسالي اً زللها نظام طم ىذا الشكل من أشكاؿ احلداثة العبلقات الريفية دوف أف ػللَّ ػلو 
 /ال يستطيع النظاـ االجتماعي"حاجات  -وعملية التثاقف مع الغرب والتحوؿ إٔب سوؽ لبضائعو - تجينوُب نفس الوقت . ادلدينة

 .95"اجات وتنتج عدـ القدرة على تلبيتها ُب الوقت ذاتوتنتج احل ،فاحلداثة ُب شرقنا ؛االقتصادي القائم تلبيتها

 يتم ازدياد تأثَت وسائل االتصاؿ ودخوذلا إٔب كل بيت، بشكل ٓب يعد باإلمكاف أفعظيمة األثر  من حدة ىذه الظاىرة زاد وقد
ٌت التحيت للمجتمع ويساىم ببل كعامل أساسي ينتمي اقتصاديا إٔب ادل. جزء من ادلبٌت الفوقي"أهنا موضوع ثانوي أو التعامل معها على 

 .96"صية اإلنساف ادلعاصربشكل مباشر ُب تشكيل شخ
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ف الشرائح االجتماعية ادلختلفة سبيل إٔب إنشاء ىوية داخل اذلوية، وُب إوحالة احلداثة ادلشوىة تفرض شكبل من فوضى اذلويات، أي 
وىو ما أغلب األحياف تصبح اذلوية اجلزئية طاغية على اذلوية اجلامعة، خاصة عندما تتدخل العوامل االقتصادية، وعبلقات ادلصاّب، 

 .، أي ادليل إٔب إحياء ىويات أخرى قد تعتمد على روابط عضوية أو ثقافية( )"سياسة اذلوية"يسميو بشارة 

الثقافة الشعبية، الريفية الطابع ُب اجملتمعات التقليدية، إٔب ثقافة صباىَتية من خبلؿ اذلجرة من "ومن أبرز عوامل ىذا التشويو، ربويل 
مكانة األسطورة مرة أخرى ُب ثقافة ادلثقفُت ذاهتا، عائدة إليها عرب قناة "طغياف الثقافة اجلماىَتية، تتعزز ، فمع "الريف إٔب ادلدينة

 .97"األيديولوجيا

رأس ادلاؿ، السوؽ، : عضويا من خبلؿ عبلقة القوى االجتماعية احمللية"ٍبَّ يعّمق ذلك أف الدولة العربية ٓب تتطور ُب السياؽ العريب 
إظلا ُجعلت وعاء خارجيا ػلتوي "و. ، كما ٓب تقم بتوحيد قومي لبلختبلفات وجلزئيات اجملتمع ادلدين ومصاحلو ادلتضاربة"اجملتمع ادلدين
 .98"ُب مثل ىذه احلاؿ تسجل القوى التقليدية نوعا من ادلقاومة ألهنا قوى طاردة عن ادلركز. ىذه التنوعات

ادلؤسسات اليت ربتاجها وبتأميم البقية كجزء من عملية االستقبلؿ، لتمارس بعد ، قامت بتشكيل "ادلظلة"وىذه الدولة اليت سقطت بػ
، فسعت "تعاين من أزمة شرعية وضعف بناء اجملتمع"وألهنا كانت نتاجاً لعملية ذبزئة استعمارية، ظلت . ذلك رقابة لصيقة على اجملتمع

 .99إٔب، وصلحت ُب تكوين قطاعات اجتماعية تربطها هبا عبلقات ادلصاّب
اإلرىاب والرباغماتية السياسية واخلطاب السياسي الذي يشمل دلاما من "وللتعويض عن نقص الشرعية، مارست بسياساهتا خليطاً من 

، وألهنا ذات طابع متذبذب بُت الدولة الشمولية، وىي أضعف من أف تكوف كذلك، وبُت اخًتاقها "احلداثوية واإلسبلموية والشعبوية
 .101"ىيمنة خطاب سياسي ىو خطاب اخلاسرين من احلداثة"، فإهنا تساىم ُب 100ديناجلزئي للمجتمع ادل

، بل ىي تشكيبلت حداثية مشوىة، قامت بإعادة فضاء العريبمن ىذا ادلنطلق أنو ال وجود لتشكيبلت ما قبل حداثية ُب النفهم 
ألشكاذلا التارؼلية  ةمشوى ةحديث اتتطوير  الطائفة ىيفالقبيلة و  إنتاج العبلقات العضوية ما قبل احلداثية ضباية دلصاّب طلب معينة،

، (بَػُْت بَػُْت )اجتماعية مصنوعة وال غلوز أف نصفها بأهنا تقليدية، وال أهنا حداثية، بل ىي كياف اجتماعي  بلتأي أهنا تشكي السابقة،
 . االجتماعية ا، ولوظيفتهاوعي ارتدادي ضلو ذاهت الديه

                                                             
ِْم هي الوِن اإلشاسج إلى أى ّجَ الحذاثح فً ُزٍ التشنٍالخ، ٌٌثغ هي ّػٍِا االستذادي لشخصٍتِا، ّهي الووني هالحظح رلل تشنل ّاضح فً هف  ( )

، ّتذسك أى الشّاتظ الؼضٌْح الُوؼاد إًتاجِا سجؼٍح، ّتنشط ٌُْح جضئٍح ػلى حساب ٌُْح الطائفح فً لثٌاى، فقٍادج الطائفح فً أغلة األحٍاى ػلواًٍح

، للحفاظ ػلى هصالحِا مشأط للطائفح، األهش مزلل فً فلسطٍي، ّلني تشنل أقل حذج، ٌّوني "سٍاساخ الٌِْح"جاهؼح، لنٌِا هغ رلل تستوش فً هواسسح 

شؼثً ّالتشاثً التً تجٍش لصالح شنل تقلٍذي هي القطشٌح، ّهشتثطح تالتسٌْح السلوٍح، ّتأجٌذج حل فً الوِشجاًاخ الشقض ال ح دػن الفلسطٌحهالحظ

 .الذّلتٍي

 .45،3991،مجلةالكرمل،العدد(43-54ص")فيالذاكرةوالتاريخ"عزميبشارة،:أنظربهذاالخصوصإلى
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، فإعادة إنتاج العائلة تأخذ وظيفة أيديولوجية لئلجابة عن "ال شيء يعاد إنتاجو كما كاف"نطق أنو ومن البديهي القوؿ وفق ىذا ادل
لقد تغَتت رؤيتهم للعآب . "، واحلداثة اليت ُفرضت من اخلارج ٓب وال تًتؾ الناس على تقليديتهم102أسئلة اذلوية عند اإلنساف احلديث

 .103"ظيفة التقليد تغَتتسباما، وٓب يبق شيء كما كاف عليو حىت معٌت و 
احتضاف اجملاؿ العريب جملموعة من األنساؽ ادلنتمية، وفق التاريخ اخلطي، إٔب عدة أزمنة سلتلفة،  وتقود عملية احتجاز التطور، إٔب

اذلجينة عند ، بينما قد تفرز ىذه البٌت 104فالقطاع احلكومي يتجاور مع البناء القبيلي والطائفي، والتحديث ربملو فئات تقليدية زلافظة
مزاج سياسي خالص؛ ألنو يصر على اخلبلص الشامل بناء على نفي "، يعرفو بشارة بأنو"مزاجًا ثوريا راديكالياً "بعض الفئات األخرى 

ضرورة احلفاظ على "، وتصحب ىذه ادلزاجية تكتيك زلافظ، تربره "وتدمَت األوضاع القائمة كلياً، وبشكل جذري، وبناء مرحلة جديدة
إفَّ وجود مؤسسات صبعية، خارج احلداثة ادلشوىة القائمة غَت ملوثة بلوثتها، ىو "وباختصار، . 105"من أجل ادلتابعة الثوريةالبقاء 

 .106"وىم، رلرد وىم

 الحداثة الجوانية في مواجهة الحداثة المشوىة 5.5.2
كتور، كما نقرأه، بدمقرطة الفكرة القومية، ألهنا ولكن كيف ؽلكن مواجهة احلداثة ادلشوىة اليت تكتنف الفضاء العريب؟ تأٌب إجابة الد 

ضماف ووقاية من التجاء كل عيوب اجملتمع العريب إليها لتزودىا حبجة اخلصوصية واالختبلؼ كمبلذ ذلا من حتميات التطور وضروراتو "
 .107"ىي ذاهتا متطلبات القومية كأمة حديثة[ واليت]ومتطلباتو، 

كآلية من آليات ربقيق القومية العربية عندما تأخذ حركة سياسية على عاتقها الدعوة إٔب واحلفاظ على   تأٌب الدؽلقراطية، ُب ىذا الطرح،
إف وجود ىذا احليز كفيل بأف يعّدؿ . ، ذبري عربه عملية جدٍؿ واسعة بُت القطاعات ادلختلفة اليت يتضمنها الفضاء العريب"حيز عاـ"

 .ءات العربية، ٍب تضخها ُب عملية بناء أمة حديثةمن حالة احلداثة ادلشوىة اليت زبًتؽ الفضا

وعرب ىذا الطرح تتجاوز الدؽلقراطية الشعار، لتصبح آلية من آليات بناء األمة، وذلك عندما غلهد القوميوف الدؽلقراطيوف أنفسهم ليس 
قومية جوىرية ذات أصل عنصري   ُب السيطرة على السلطة، كما كانت دعوة بعض القوميُت مثل ندًن البيطار، وليس ُب الدعوة إٔب

كما دعى إليها زكي األرسوزي وزلمد عزة دروزة، وال ُب صيغتها الزريقية اليت تقصيها إٔب احليز اخلاص شأهنا شأف الدين، بل ُب 
ريقة يتم مواجهة هبذه الط. احلفاظ على حيز عاـ يتجرد األفراد الباثُت وادلتلقُت للخطاب عربه نسبيًا من العبلقات االجتماعية األولية

 .احلداثة ادلشوىة حبداثة جوانية

إنو من ادلمكن؛ عند بشارة، زبيل رلتمع مدين يعيد إنتاج نفسو بنفسو، تتفاعل عربه قيم احلداثة والتقليد، بشرط أف ربًـت اذلياكل 
، والدؽلقراطية 108" اجلمعية والبٌت احلداثيةيتشكل اجملتمع ادلدين من خبلؿ حوار بُت اليٌت"وقد . الطوعية التعاقدية االربادية احليز العاـ
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تعترب الفصل بُت احليز العاـ واخلاص العنصر األكثر أعلية ُب استعداد "ىي اليت تعٌت بتنظيم العبلقات داخل احليز العاـ، ٍب ىي اليت 
 .109واجلماعة، وىذا الفصل ال يقل أعلية عن الفصل بُت الفرد "وجاىزية ثقافة اجملتمع وتشريعاتو للدؽلقراطية

ة وعلى احلركة القومية الدؽلقراطية حىت ربقق ىذه الغاية، النضاؿ لتغيَت قوانُت الدولة، حبيث تكوف الدؽلقراطية قادرة على إنتاج مواطن
ياة معمعاف احل"، فػ110تصلح أساساً مدنياً مشًتكاً بُت منتمُت إٔب صباعات ىوية سلتلفة، مواطنة ىي القاعدة حلالة حوار بُت اجلماعات

كل ىذه العوامل ال تعيد طرح البدائل فحسب، بل أيضا ربدث ]...[ السياسية واحليز العاـ النشط والتجربة واخلطأ ُب ادلواقف 
. نوعًا من ادلساواة ادلفًتضة بُت البشر ُب إطاٍر غَت متساو"، واالنتماء إٔب القومية يتضمن 111على الفاعلُت فيها" تغَتات بنيوية

ىذه جاذبية . دؽلقراطية تدفع ضلو الطموح للمساواة، كما قد تتحوؿ إٔب غطاء دؽلاغوغي شعبوي النعداـ ادلساواة فتتحوؿ إٔب أداة
 .112"قومية، ىذه فرصتها، وىذا خطرىا

 يز، بالنظرية التواصلية لدى يورغُت ىابرماس، حيث يعرؼ ىذا األخَت احل"دمقرطة القومية"ردبا تأثر عزمي بشارة، باستحداثة مفهـو 
ظاىرة تستعصي على ادلفاىيم التقليدية "، ولكنها  "ظاىرة اجتماعية أولية شأهنا شأف الفعل، والفاعل، واجلمعية واجلماعة"العاـ بأنو 

 113".للنظاـ االجتماعي التقليدي

يت تعرب عن مواقف شبكة تواصل وتبادؿ ادلعلومات ووجهات النظر واآلراء البل ىو العاـ كمؤسسة، وال كمنظمة،  يزوال ؽلكن فهم احل
يتمكنوا "جملموعة من الناس رلتمعُت ُب شكل صبهور يطالبوف  هبذا احليز ادلقنن وادلنظم من طرؼ السلطة، لكي  رباؿ سلبية أو إغلابية

عتباره اجلمهور با"، فموضوع احليز العاـ ىو "من مناقشتها حوؿ القواعد العامة للتبادؿ وحوؿ ميداف تبادؿ البضائع والعمل االجتماعي
 114.العاـ من خبلؿ فعل تواصلي يكفي للقياـ بو رلرد إتقاف لغة طبيعية يزوذبري إعادة إنتاج احل، "ركيزة لرأي عاـ ذي وظيفة نقدية

 ،، وبُت طرح عزمي بشارة(الغربية أوروبا)ولكن االختبلؼ بُت الطرح اذلابرماسي الذي ينتمي إٔب سياؽ اجتماعي واقتصادي سلتلف 
يتحصل فمن داخل احملادثات اليت تتم بُت األشخاص ادلتحاورين أنفسهم، نشوء اإلصباع، فعند ىابرماس ينبعث اإلصباع ُب ربديد ىو 
 ىو هالعاـ عند يزاحلف، "خبلؿ ادلناقشة اليت يفرضها التبادؿ الرمزي والسياسي داخل رلتمع تتنازعو قوى الصراع وقوى اإلصباع"من 

ُب  بعد ذلك سهملي. ، وُب الفعل السياسي ربديدا(Action)ُب الفعل  لوكد التأثَت ادلستقل ، تؤ (Motivating)فكرة ربريضية ربفيزية 
مسَتة االنتقاؿ إٔب الدؽلقراطية، سواء كاف ذلك ُب الدوؿ اليت ال توجد فيها أنظمة دؽلقراطية، أو بصورة وسيلة تصحيحية لبلضلرافات 

 .115ُب الدوؿ الغربية ادلتقدمة والفساد ُب ادلؤسسات وادلمارسات الدؽلقراطية

وال ؽلكن أف يًتؾ  116"صمغ قومي الصق، إٔب إطار قومي داخلي للتعددية"أما اإلصباع ُب السياؽ العريب عند بشارة، فهو حباجة إٔب 
رجعية الريفية العائلية ادل"ربت رضبة ادلتحاورين، فادلسألة العربية ناصبة ُب أحد جوانبها عن غياب ادلرجعيات األخبلقية واىتزازىا، وفقداف 

 .117"والعشائرية أو اجلماعة ادلباشرة من دوف نشوء صباعة متخيلة، قوميةػ، تشكل مرجعية فعلية بديلة



- 101 - 

 

شلارسة ادلؤسسات والتشكيبلت داخل ىذا احليز  أف فإحدى االسًتاتيجيات اليت تفًتضها فكرة احليز العاـ بصيغتها اذلابرماسية، ىي
إقامة ثقافة "ّف ، األمر الذي يثَت القلق؛ أل"ديل دلا ىو سائد على شكل ثقافة قائمة حبد ذاهتا داخل اجملتمعأسلوب حياة ب"ؤدي إٔب ت

بديلة ُب رلتمعات مغلقة؛ تواجو خطر االنتهاء إٔب ميوؿ إلحياء اجلماعة العضوية والتحوؿ إٔب ملجأ ومفر من غربة احلداثة، ملجأ 
، ىكذا ينقلب مشروع استكماؿ 118"قد خصاؿ اصلازات احلداثة، خاصة فيما يتعلق حبقوؽ الفرديعيد للفرد للعائلة ادلفقودة كما يفت

 .احلداثة اذلربماسي، ُب السياؽ العريب، إٔب مشروٍع ضد احلداثة العربية

نها اقًتحت لذا فإف بشارة يلفت النظر ُب موضع آخر، إٔب أف االخًتاقات الفكرية دفعت أيضا إٔب األماـ بفكرة احليز العاـ، ولك
، ُب صراع من أجل دؽلقراطية أكثر مباشرة، ومن أجل حوار حر ومنظمات غَت حكومية نشطة وأشكاؿ "ضلن"حدودا للمجموع، للػ

ال تتأثر باألكثرية "، وىذه احلدود تبقى دستورًا مكتوبًا أو غَت مكتوب 119أخرى من احليز العاـ اليت تعرؼ اليـو باسم اجملتمع ادلدين
 .120"تفرض على األكثرية أيضاً بفعل اعتبارىا قواعد لئلصباعادلفارقة، و 

، فمهمة القومي "سياسات اإلصباع"، بقدر ما يتحدث عن "اإلصباع"يتضح من خبلؿ الفقرات السابقة، أف بشارة ال يتحدث عن 
بل أيضا النضاؿ ُب سبيل تشييد  العريب، ليست ادلطالبة حبيٍز عاـ سبارس عربه العبلقات الدؽلقراطية مغلفة دبفهـو ادلواطنة فحسب،

سقٍف لئلصباع، ؽلثل مرجعية أخبلقية من أجل حّل أزمة ادلرجعيات اذلدامة، اليت ىي صفة أساسية من صفات احلداثة ادلشوىة، فأحد 
طر ادلرجعية سبدد وتقلص ادلرجعيات واأل"أىم العقبات اليت تعًتض شق الطريق أماـ التحوؿ الدؽلقراطي ُب سياؽ احلداثة ادلشوىة ىو 

، وإذا كاف عبد اهلل العروي قد أكد بأف الدولة العربية إف ٓب ذبسد األخبلؽ بقيت 121"اليت تتم العودة إليها حلسم اخلبلؼ أو التنافس
ع ، فإف بشارة يوكل ىذه ادلهمة إٔب احلركة الوطنية، بعد أف ربولت، الدولة فور نز 122ضعيفة، وأف ربريرىا منها ػلكم عليها باالنقراض

 .123السؤاؿ األخبلقي، إٔب سلطة

إذًا ال بد من حركة قومية دؽلقراطية تكوف مهمتها احلفاظ على حيز عاـ، سبارس عربه العبلقات الدؽلقراطية اليت تقود بدورىا إٔب 
ذبديد "ذلك بالنضاؿ من أجل وتقـو بالتوازي مع . التفاعل بُت بٌت احلداثة ادلشوىة، بٌت القرية وادلدينة، وىو ما أمسيناه باحلداثة اجلوانية

وكل ىذا يقود بدوره إٔب ". سياسات اإلصباع"، يعاود تثبيت السقف، وادلرجعية الضابطة للحيز العاـ، وىو ما أطلقنا عليو "أخبلقي
 .استكماؿ عملية بناء األمة

، ويصبح رلرد حلظة من حلظات يقذؼ بو داخل حركة اجلدؿ"يذكرنا ما سبق بروح االختبلؼ اذليغلي؛ فالشيء عندما ؼلتلف إظلا 
، واليت تتضمن ذباوزًا للتناقض شريطة أف يتم حبذافَته داخل اخلطاب، داخل 124"اذلوية احلقة اليت ىي تطابق اذلوية مع االختبلؼ

ي أف التناقض أ. ، ليصبح اختبلفًا ُب خدمة احلضور، وبناًء لتاريخ ادلعٌت"دائرة ادلعرفة ادلطلقة"النسق، فالتجاوز غلب أف يقحم داخل 
 . 125"أفق ىوية يسعى اجلدؿ إٔب صيانتها وحفظها ُب هناية األمر"يفهم ىنا ُب 
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ومن البديهي القوؿ بعد ذلك أف القوى االجتماعية ادلختلفة اليت ترفع شعارات مستمدة من ظلوذج إسبلمي متخيل ىي جزء مهم، إف 
ُب نقد "سي، رغم إشكاالتو اليت ال رلاؿ للتفصيل هبا ىنا، ساىم ٓب يكن األىم، من احلوار والتفاعل، فقد ساىم اإلسبلـ السيا
اإلؽلاف بالقوة "وال ريب أف أي مشروع ال بد من أف يستفيد من  ،"الثقافة الشعبية األسطورية وُب الرغبة بالعودة إٔب النص األصلي

، كما جّسدىا اإلسبلـ "واحلفاظ على ذاهتا ُب الوقت ذاتواذلائلة الكامنة ُب اذلوية اإلسبلمية الذاتية، وبقدرهتا على التنافس مع الغرب 
 .126"معتدؿ غَت عدائي من العروبة"وقف دب السياسي ُب كثَت من ادلراحل

 وما يسَّهل وظيفة القوى الدؽلقراطية القومية ُب ىذه ادلهمة، ىو وجود مقّومات فعلية لتحديد السقف اذلوياٌب وادلرجعية األخبلقية، ٓب
فًتة صعود اذلم القومي التوحيدي، ُب فًتة اخلمسينيات والستينيات وما قبلها، وأحد أىم ىذه العوامل احلديثة ىو تكن حاضرة ُب 

بإنتاج حالة متجانسة ثقافيا ُب الوطن العريب بأقل ضباسة خطابية، وأكثر صلاعة من حزب البعث "وجود سوؽ عربية إعبلمية تقـو 
، أو رافدا رئيسيًا من روافد "ىيمنة ثقافة األمة الواحدة"ىذا ادلستجد قيمتو احلقيقية، ألنو يولد ، وال بد من إعطاء "العريب االشًتاكي

االنقسامات اجلهوية واإلقليمية "، أقدر على مواجهة "نشكل أمة واحدة، كأقوى صباعة متخيلة"سياسة اإلصباع، فالشعور بأننا 
إف وسائل اإلعبلـ العربية ادلتلفزة، بوصفها أداة من أدوات التخيل، توحد . 127ةمن العيش ُب دولة واحد" والطائفية على ادلدى البعيد

 .128"توحد الزمن أو التزامن العريب بشكل غَت مسبوؽ ُب ادلاضي"اللهجات واألجندات احمللية، ودبعٌت ما 

جامٍع ثقاٍُب من الدرجة األؤب "فة ، تأخذ القومية فيو وظي"دمقرطة القومية"يتضح معآب مشروع قومي دؽلقراطي عريب ربت عنواف ىنا 
واحللقة الناقصة، ُب الفضاء العريب ىي ، 129"يقـو على اللغة ادلشًتكة، وجامع سياسي وتعبَت عن تطلعات سياسية ذلا تاريخ حديث وقدًن

بل تطالب تنظيم قوى دؽلقراطية وطنية مستقلة عن أي طرؼ دوٕب خارجي وذات قواعد اجتماعية ال تكتفي باإلصبلح كمطلب، "
 .130"ورباوؿ أف ذبمع بُت األجندة الوطنية والقومية وادلوقف ادلبدئي والعقبلنية. بأف تشارؾ فيو وبوسعها أيضا أف تفرض ذلك

 خاتمة الفصل الخامس 5.6
ة العربية، حاوؿ ىذا الفصل مراقبة آخر حلظات صَتورة الفكر القومي العريب، عرب مناقشة اإلنتاج الفكري ذا العبلقة دبوضوع القومي

 .عند أىم داٍع ذلا ُب الفضاء العريب ادلعاصر

ولعلو من ادلهم اإلشارة ُب خاسبة ىذا الفصل؛ أف قراءة واحدة لنصوص عزمي بشارة، بوصفو رجل فكٍر ورجل سياسة، ال تكفي 
ُت التأصيل الفكري والفلسفي لكشف إمكاناهتا، خاصة بأهنا تزدحم وتتشابك بُت الربنامج العملي للحركة القومية الدؽلقراطية، وب

 .لفكرة القومية العربية وعبلقتها اجلدلية بالدؽلقراطية
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 وقد توّصلت ىذه القراءة، إٔب أف فكرة القومية العربية انتقلت مع بشارة، من غاية أو وسيلة، إٔب كوهنا صَتورة حداثية، ال ؽلكن فصلها
 ذلك عند بشارة عرب ذباوز التحليل الدايكروين والسايكروين الذي اضلصر دعاة وقد ًبَّ . عن مركبات احلداثة األخرى وأعلها الدؽلقراطية

 . القومية السابقُت ُب أحدعلا، ونسج رؤية أكثر تركيباً تنسج جدلية بينهما

فرقًا عظيمًا بُت  ال ؽلنع وفاء بشارة إٔب الفكرة القومية من العودة وراء وانتقادىا، بل يدفعو إٔب ادلضي قدما ُب ربليل نشوئها، ولكنو 
 اليت ربّوؿ األرضوبُت من ينتقدىا لتجديدىا وإؽلانًا بأهنا ىي الوحيدة . من ينتقص من الفكرة، زلتميًا بالعلم، لشرعنة الواقع ادلسخ

(land) إٔب أرض سياسية (territory)131. 

رفة اليت تقيم مقابلة مثمرة بُت تعدد وجوه رومانسية ادلع"حرجًا من أف يستدعي من جديد " ادلسألة العربية"وال غلد صاحب كتاب 
، ُب مواجهة واقعية فظة تستلم للواقع العريب ادلشتت، ال بل تصاحلو وتستفيد منو، ُب زمٍن أصبح فيو 132"الواقع وتعدد ألواف ادلعرفة

 .133"بدنا نعيش:"معناه" الواقعي"لفظ 

نشط ُب النضاؿ السياسي، وٓب يًتفع عن احلزبية، بل كاف "الناس، فػفعل ما يفعلو ي أف، ىكذا تعمد ادلثقف القومي ُب مرحلة التجديد
إال العمل ُب جهاز الدولة، )صغار ادلًتفعُت عن احلزبية والسياسة من ادلثقفُت الذين يبتعدوف عن السياسة "، وٓب يكن مثل "قياديًا حزبًيا

وكتب ُب السياسة واىتم بقضايا  ]...[داـ الفرادة واألىلية كإثبات على الفكر والعلم، وللتغطية على انع( فهو ُب عرفهم ليس سياسة
 .134"العرب يومًيا، وتابع األخبار والتطّورات واألحداث، وكاف لو فيها رأي

وكاف من نتائج ىذا التجديد، أف يبصر القومي العريب ادلستجد أعلية الفضائيات وزلطات التلفزة، ليس لدواعي النجومية، بل إلؽلانو 
 .اإلعبلـ العربية، والسوؽ العربية اإلعبلمية ىي أىم وأفعل أدوات زبيل اجلماعة ادلتخيلةبأف وسائل 
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 الفصل السادس

من المقّومات إلى التخيُّل: مساىمة في نقد الخطاب القومي العربي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد 6.0
ال ؽلكن ألي باحث أف يأخذ على عاتقو نقد اخلطاب القومي العريب، كاف أحد اإلدعاءات ادلركزية منذ بداية الدراسة، إنو 

ففكرة القومية . دوف أف ؽلوضعو ضمن صَتورة ثقافية، ذبادؿ ما سبقها من أفكار، وذبادؿ أيضًا مشكبلت الواقع العريب
اً بسبب ذبديد تشخيصها العربية ىي جامع كبَت لتيارات سلتلفة، تطورت بتطور ظرؼ اجملتمع العريب، وربركت صعوداً وىبوط

 .وما الفصوؿ ادلاضية إال زلاولة ضمن ىذا السياؽ. لو

( الباحث أو المثقؼ)ي فكر المرء ، ىذا التجاذب ففإذ ،سيظؿُّ أمرًا إشكالياً "
بيف نشداف المعرفة  الموضوعية، وبيف التزاـ موقٍؼ أيديولوجي في مسألة 

والتجاذب ىذا ليس تناقضًا بيف خياريف أو طريقتيف . اجتماعية أو سياسية
نما ىو ظاىرةٌ  في التفكير، وليس دليَؿ نقٍص في حاسة المعرفة لديو، وا 

أوالىما ترتبط بمعضمِة موضوعية : تيف متداخمتيفبالنظر إلى حقيق "طبيعيةٌ "
بيف الذات والموضوع،  المعرفة في مجاؿ اإلنسانيات، حيث التداخؿ شديدٌ 

وحيث الموضوع فييا ىو عينو الذات، وىذه مشكمة مزمنة في العمـو 
عند الباحثيف أف الموضوعية  ر  ت منذ ما يزيد عمى قرف، وقَ يشاإلنسانية ع

وثانييما أف اإليديولوجي . ورصانة ميما بمغت مف سؤددٍ  في معارفيا نسبية
ُينظر إليو عادة بوصفو غير  -ليس قريف نمط مف المعرفة فحسب

لمبدأ ال  ولذلؾ فيو حامؿٌ  .بؿ ىو أيضا قريف ما ىو اجتماعي -موضوعي
 ."يقؿ مشروعية عف مبدأ الموضوعية ىو مبدأ المصمحة
نقد الخطاب القومي عبد اإللو بمقزيز،  
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يُذكر منها . وتقطع ىذه احملاولة مع مساعلات ربليلية نسَّبت الفكرة القومية العربية إٔب الفكرة القومية ُب مهدىا األورويب
فقد الحظ . ة، شلثبًل على ذلك دبيشيل عفلقعلى سبيل ادلثاؿ، وْسَم زلمد جابر األنصاري للمعرفة القومية بالتلفيقي

األنصاري استلهاـ األخَت ألفكار ىَتدر وىيغل ُب فهمو الرومانسي للعروبة، وليستنتج أف فلسفة القومية العربية تقـو ُب 
 .1"الفكرة ادلثالية زبلق الواقع احملسوس وتبدعو ال العكس"إحدى جدلياهتا على أف 

ت، ُب عدـ إبصارىا لقوة ادلرَّكب األيديولوجي ُب فكرة القومية العربية، الذي شّيد نسقًا تعليميًا وينبع اخللل ُب ىذه احملاوال
يعيد "ويستطيع ىذا النسق أف . قادرًا على تبيئة األفكار ادلستوردة دبا ؼلدـ النضاؿ ُب الصراع االجتماعي ُب الواقع العريب

ومن ىذا ادلنطلق ال . صة بو، ُب سبيل خدمة مشروعو األيديولوجيسلرجات الفلسفة الغربية إٔب مدخبلت خا (*")ترصبة

يصبح مفيدًا تتبع منشأ ادلفهـو ومطاردتو إٔب بيئتو األؤب اليت خرج منها، ألف األيديولوجيا تستورده رلّوفًا وربشوه دبا تظنُّو 
 .نافعاً لبناء تصورىا للمجتمع

غربية ُب تشكيل النموذج القومي لكل داٍع من دعاِة القومية األربعة، أي أهنا لذا، ٓب تعبأ الفصوؿ ادلاضية باستخراج اآلثار ال
بل اعتربت النتاج القومي ىو األصل الذي يعبػُِّر عن جدٍؿ مع . ٓب تتعامل مع اخلطاب القومي العريب على أنو فرٌع من أصل

سياؽ صَتورة ثقافية تسعى جاىدة إٔب وما كاف استبداؿ ىذا اخلطاب لنظريات وطرائق إال ُب . مشكبلت الواقع العريب
 .مواكبة تعقدات الواقع

 صدق-الخطاب القومي العربي في مرحلة الما 6.1
على اجلهة األخرى من ربليل األنصاري، يقدـ زلمد عابد اجلابري زلاولة جّوانية، ترَّكُز على استنتاج ادلقاربة القومية العربية 

رحو أف الصيغة ادلبكرة للقومية العربية ٓب رباوؿ أف تستفيد من الًتاث أو الثقافة وأىم ما ُب ط. ضمن علومها األيديولوجية
 2 .اللغة" وعاء"العربية اإلسبلمية، بوصفها ادلادة اليت سبؤل 

ىم، فقد هنضت فكرة القومية (أنا)، الذي شّكلوا مقابلو (اآلخر)وسبب توّقف القوميُت العرب قبل الًتاث، كاف طبيعة 
هنوض قومية أخرى ىي القومية الطورانية الًتكية بقيادة حزب االرباد والًتقي، وٓب يكن من ادلمكن اعتماد  العربية بسبب

                                                             
(

*
)
أفكارالخارجيبمايساهمفي"إعادةترجمة"ييستطيعمنخاللهابحسببييربورديو،فإننسقالتعليميفرضعالقتهبالمحيطالت

مثلهذااالشتغالذاتيالتنظيم،اليقدرالنسقعلى"ففي.،وتصيرعالقتهبالمحيطثانويةفيتحديدهويةالنسق"االشتغالذاتيالتنظيم"

ٍجلكاملعناصرهوبناءهوسيروراتهوحدودهووحدتهوإعادةضماناشتغالهوإعادةإنتاجهإالمنخاللعوددائمإلىالذاتلضمانإنتا

:انظربهذاالخصوصإلى".إنتاجهاوذلكعبرعملياتدائرية

، 7551، 3فً سثٍل ًظشٌح ػاهح لٌسق التؼلٍن، الوٌظوح الؼشتٍح للتشجوح، تٍشّخ، ط: تٍاس تْسدٌْ ّجاى ملْد تاسشّى، إػادج اإلًتاج

 .14ص
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لقد . 3"ألنو تراٌث مشًتؾ مع اخلبلفة العثمانية اليت كانت ربكم باسم اإلسبلـ"الًتاث اإلسبلمي مرجعيًة ُب ىذه ادلرحلة 
اعتمدت عندىم على عامل واحد ىو اللغة، واستبعاد الشعور العريب الذي أدى ىذا بدوره إٔب إفقار مفهـو القومية، اليت 

التعإب الرومانسي كاف وحده الرد الوحيد ادلمكن على اآلراء اليت "وىو األمر الذي عٌت بروز نوع من أنواع . يرتبط بالًتاث
ية ٓب تعتد الثقافة الشعبية على تقديسها، ، وازدياد ادلركب التقديسي لصيغ دنيو "تريد أف تربط القومية بادلعطيات ادلوضوعية

، 4"احلب أواًل والتعريف يأٌب بعده. ]...[ القومية اليت ننادي هبا ىي حب قبل كل شيء: "وىذا ما دعى عفلق إٔب أف يقوؿ
ضلن إذف أماـ مفهوـٍ للقومية ضيق، مفهـو يقـو على عنصٍر واحد ىو اللغة أو عنصرين على : "ليعلق اجلابري بالقوؿ
 .5"وكما يقوؿ ادلناطقة القدماء فإفَّ ضيَق ادلفهـو يلـز عنو اتساَع ادلاصدؽ. األكثر، بإضافة التاريخ

فمن ادلمكن . صدؽ-ومساعلة اجلابري شلتازة، لوال أهنا تعمم استناجاهتا على رلمل اخلطاب القومي العريب ُب مرحلة ادلا
وزلمد عزة  6ن ال ؽلكن سحبها على آخرين مثل زكي األرسوزيتعميم ىذه النتيجة على ساطع احلصري وميشيل عفلق، لك

دروزة، واحلاؿ أف ىذا األخَت ٓب يِع أعلية الًتاث وادلركب اإلسبلمي ُب القومية العربية فحسب، بل ذىب أبعد من ذلك إٔب 
صالة وادلعاصرة ُب تناولو أي مارس إشكالية األ. إعادة كتابة التاريخ اإلسبلمي وحياة نيب اإلسبلـ دبا ؼلدـ رؤيتو القومية

 7.للقرآف والسنة النبوية، قبل أف ؽلارسها اجلابري نفسو ُب تأويبلتو للقرآف بأكثر من ستة عقود

وىذا ما جعل الدراسة تبدأ مع زلمد عزة . يتبُت إذف، ضرورة نسج تعميمات أخرى موازية تتناوؿ االذباىات القومية األخرى
ين للقومية العربية، وصاحب خصوصية فلسطينية جعلتو ؽلارس السياسة مؤسسًا ذلا عرب دروزة، بوصفو من الدعاة ادلبكر 

ومع أف كتابات عديدة تناولت حياة ىذا الرجل وتصوره للقومية العربية وعبلقتها باإلسبلـ، إال أفَّ ىذه ادلساعلة . الفكر
معظم الذين تناولوا تاريخ الفكر السياسي، على ف. رباوؿ الًتكيز على مساحات ٓب يسبق أف رّكز عليها أحٌد من الباحثُت

األقل ُب فلسطُت، ٓب يتطرقوا إٔب اجلوانب اليت تبدو للوىلة األؤب وعظية أكثر منها معرفية، وخبصوص عزة دروزة، غّيب 
 ".ريبرلتمعو الع"النقاد كتبو اليت تتحدث عن التاريخ العريب اإلسبلمي، وتلك اليت تتناوؿ صورة الرسوؿ، وبيئتو، و

فحسب، بل كاف تصوره ذلا بناًء على سبثلو للصورة " اجلنس العريب"ٓب ػلمل دروزة تصوراً عنصرياً للقومية العربية يعتمد على 
الصهيونية األؤب اليت قدمتها ىي لو، بل وضبل تصوره للقومية العربية وأعاد نبش التاريخ العريب وتاريخ الدعوة احملمدية، دبا 

عاتقو إعادة نفض الًتاث، ُب  لقد أخذ على". اآلخر الصهيوين"قومي العريب خاصتو، والذي سبثلو عرب ؼلدـ النموذج ال
 ".إشكالية األصالة وادلعاصرة"، ضمن ما مسي الحقاً خطوٍة غَت مسبوقة، لتأصيل تراٍث جديٍد ينسجم مع رؤيتو القومية

، أثقل بكثَت من أف يُتاَح للمثقف "اآلخر"بية، كاف ضغط الواقع وُب ىذه ادلرحلة ادلبكرة من الصَتورة الثقافية القومية العر 
فالوعي ىهنا ليس ضروريًا للفكر، ألف األخَت . القومي، أف يتيح لوعيو زبّيل مشروع أمة مكتفيًا بذاتو ولو ُب احلدود الدنيا
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ا ىي ترسيمٌة أؤب مشوىة عن اآلخر؛ وإذا كانت البداية ُب حّد ذاهت. 8ىو سَتورة ال يتدخل فيها الوعي إال لَتسي البداية
 .9وتقيم ظلوذجها اخلاص هبا ، على حّد تعبَت دولوز،األصللتنفي فإف الفكر دبجملو سيكوف مطبوعاً هبا، 

ىذا يعٍت أف قطاعًا من اجليل األوؿ من القوميُت العرب، ٓب يغفل عن ضرورة توظيف الًتاث ُب ادلشروع النهضوي، إال أفَّ 
وردبا كاف أحد أسباب ذلك الصورة اليت قّدمها . ستعمار أدى فيما أدى إٔب إعاقة الفهم ادلوضوعي دلعناهاال/ ضغط اآلخر

 .ادلستعمر عن نفسو، وتناوذلا ادلثقف القومي بغَت تأٍف، لينسج على مثاذلا صورتو

ية ُب تصوره للقومية العربية، ومن ادلمكن قْلُب ادلقولة األخَتة والقوؿ إف داعي القومية العربية الذي ضبل شذراٍت عنصر 
ولو . اشتغل من باب التحصيل احلاصل ُب الًتاث، وانتبو منذ وقٍت مبكٍر إٔب ضرورة أف يعيد مفهمة اإلسبلـ وتارؼلو قومياً 
. سيأف اجليل الثاين من القوميُت العرب تابعوا اجلهد التأصيلي ذلذا االذباه، دلا صلم عن ذلك فراٌغ قاـ بسّده اإلسبلـ السيا

 .ولكن البلحقُت كما سيتبُت ُب القسم التإب قد ذىبوا إٔب منحًى آخر

 الخطاب القومي العربي في مرحلة العلموية 6.2
مع ظهور بوادر فشل حلم القومية العربية بتحقيق الوحدة العربية االندماجية الشاملة، ومع دخوؿ أيدولوجيات جديدة إٔب 

وقد انتبو رواد اجليل الثاين . فة العلمية إٔب فهمها للمجتمعات العربية وطرؽ التغيَتالفكر العريب مثل ادلاركسية، أضفت ص
من القوميُت العرب إٔب ضرورة االلتفات إٔب الفكر القومي العريب، والتخلص من اجلوانب الرومانسية اليت تتخللو، وباختصار 

 .ها وتعديلها وإعطائها صفة العلميةأدرؾ أولئك الطبيعة األيدولوجية للفكرة القومية، فذىبوا إٔب صبغ

ومن احملتمل أال يكوف ىذا النزوع قد حصل لوال بروز اإلسبلـ السياسي الذي استطاع أف يصادَر الثقافة الشعبية، ولوال 
رسوخ حدود الدولة القطرية اليت أثبتت قدرهتا على تشكيل برجوازيات زللية مستفيدة منها، فكاف على اخلطاب القومي 

 .أف يشكل رلالو اخلاص، وأف يتميز عرب التشديد أكثر فأكثر على علمية الطرح العريب

قد تناوؿ الفصل الثالث والرابع ظلوذجُت من دعاة القومية العربية، ضليا ىذا ادلنحى، لينَّظرا لضرورة االستفادة من ادلنجزات و 
ندًن البيطار، أف من قبلو من دعاة القومية  ذا يكتشفىك. ادلعرفية احلديثة اليت حققتها الدراسات التارؼلية والسوسيولوجية

، وغاصوا بفوضى رومانسية ترفضها ادلنهجية العلمية الصارمة، فأخذ على عاتقو أف يهّذب الفوضى "الوعي"العربية غّيبوا 
تحقق فقط من  لل"ال بالنظاـ، وفياً إلحدى دعوات ديكارت اليت توجب على ادلفكر أف يتخيل النظاـ ُب أي صيغٍة مكتوبة 

كل الفروض اليت ؽلكن أف نضعها بشأف كل رمز فيها، أو كل كلمة أو معٌت، بل أيضا من أجل ترتيب ىذه الرموز أو 
 .10"طة اإلحصاء، كل ما يلـز عنهااالكلمات أو ادلعاين، على ضلو يسمح لنا بأف نعرؼ، بوس
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وجيا االنقبلبية، استعاف بادلأساوية النيتشوية دلناىضة ولو توقف األمر عند الديكارتية ذلاف األمر، لكنَّ صاحب األيدول
الرومانسية، دوف أي سبييز بُت رومانسية تقدمية وأخرى رجعية، فذىب ُب تفكيك خطاب سابقيو، ليتجاوزه سبامًا، ويتجاوز 

 .كر القوميبالتإب فكرة القومية العربية، وينتقل إٔب السلطة ويتبٌت سياساهتا باسم الثورية، وباسم ذبديد الف

لكن من ناحيٍة أخرى، كاف استنجاد البيطار بأحد جوانب الفلسفة النيتشوية تعبَتاً عن تبنيو دلنهج سايكروين، وانسياقًا إٔب 
أي فحص . جدلية اجلوىر اذليغلية، فشّيد تصوره على ضرورة ربليل االنتقاالت التارؼلية من رلتمع رلزأ إٔب آخر موحد

 .وىذا بالطبع ىو األساس اجملرد للفكرة القومية. تماعية اليت ربقق حالة الوحدةالقوانُت واآلليات االج

من ادلهم بعد ذلك القوؿ إف جلوء البيطار إٔب نيتشة كاف ُب زللو، ومنسجماً مع منهجو السايكروين ُب معاينة نشوء الظاىرة 
بالطبع إحدى نتائج جينالوجيا األخبلؽ لدى  وىذه. الثورية كظاىرة اجتماعية، وإدراكها كبنيٍة ربمل مقوماهتا داخلها

شروط نشأهتا والظروؼ "ادلتحدث باسم زرادشت، حيث هتدؼ اجلينالوجيا النيتشوية، إٔب الكشف عن منشأ األخبلؽ و
، 12حسب تعبَت نيتشة" نٍص ىَتوغليفي"، أي قراءة حالة الوحدة بوصفها ظاىرة اجتماعية، كػ11"اليت ساعدت على ذلك

فاخللل ُب اخلطاب القومي العريب السابق، ىو تفسَته للهوية القومية من  .عن شبكة العبلقات الناظمة ذلاينبغي الكشف 
بداًل من ادلستوى "منطٍق إستاٌب، واألصح، برأي البيطار، التطلع إٔب اجلانب الديناميكي، أي إٔب درجة التحوؿ عرب الزماف 

 .13"ىذا التحوؿ بداًل من طبيعة الًتكيب االجتماعيالذي يكوف قد حققو ُب طوٍر معُت، إٔب ديالكتيك 

ولكن حالة الطبلؽ مع الرومانسية اليت أصلزىا البيطار جعلتو يتوصل إٔب أف كل القوانُت الوحدوية تدور حوؿ السلطة، 
من اجلماىَت،  ىكذا انتقل إٔب النقيض اآلخر، متوجساً . وبتعبَت آخر انتقل معرفياً إٔب صفِّ السلطة. بشقها ادلادي والرمزي

ومهّمشًا اللغة، ومربزًا دور الرموز واأليقونات وشخصنة السلطات ُب العمل التوحيدي، معربًا عن وضٍع تارؼلي عاش فيو 
اغًتاب، وقبع فيها متمًتساً خلف أوراقو وكتبو، ومزدرياً الشعوب اليت انشغلت، كما أبصرىا، ُب البحث ادلثقف العريب حالة 

 .ل ترسخ حدود الدولة القطرية اليت رفض التعامل معهاعن لقمة عيشها ُب ظ

وألنو عاش ُب عآٍب ذىٍت يتعدى حدود التجربة، فقد وقع ُب خطاب نقائض أيدولوجية، على حّد تعبَت اجلابري، ادعى فيها 
نتجها يتعامل مع النقائض اليت من ىذا النوع ترجع إٔب كوف العقل الذي ي"وبعبارة أخرى فإف . وعيو معرفة ما وراء الواقع

 .14"ادلمكنات الذىنية ال مع ادلعطيات الواقعية

ضمور ُب السياسة إٔب مقاطعة ادلثقف القومي للميداف السياسي اجلديد الذي نشأ من بُت ثنايا الدولة القطرية،  وقد أدت
القومية وذلك ُب تعويض  وزف ادلركب األيدولوجي ُب"، وأنتج ذلك ازديادًا ُب "تضخم ُب فكرة القومية كهوية وكثقافة"و

ادلمارسة انعداـ ف 15"ن النقص ُب الواقععوظيفي عن االطلفاض ُب مركب ادلمارسة العملي، وكأف الفائض األيدولوجي بديل 
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فكلتاعلا لغة ىامش . طوباوية األجوبة النظرية التقريعية الغاضبة اليت تشكل الوجو اآلخر للغة ادلتحجرة واخلشبية" زادت من
 .16"حياة الناس وحيوية العمل السياسي واالجتماعيبعيدة عن 

وإذا كاف البيطار قد ذىب إٔب احلّد األيدولوجي األقصى من العلموية القومية، إذا صحَّ التعبَت، فإف قسطنطُت زريق، ُب 
ال إٔب دائرة السياسة،  لَتدَّ القومية العربية إٔب دائرة األخبلؽالفصل الرابع من ىذه الرسالة، ذىب إٔب نقيضو، باسم التاريخ، 

وىو أمٌر مرده شلاثلتو ذلا بالتدين دبفهومو الذي ينتمي إٔب عصر . وليحصرىا ُب احليز اخلاص، ويقصيها عن احليز العاـ
 .التنوير

ُب ما وقَر "وتعٍت مشاهبة القومية العربية بالتدين، نزع أي مشروع سياسي اجتماعي لفكرة القومية العربية، ٍبَّ إقصاءىا إٔب 
ىذا ىو سّر مطواعية دعوة . ، لتصبح مثلها مثل العقيدة الدينية مسألة فردية زبص الفرد ويتناقلها األفراد فيما بينهم"القلب

 .زريق القومية، وىو أمٌر سّهل عليو أف تكوف دعوتو القومية ذات ىوًى ليربإب، تنسج عبلقات ديناميكية مع الدين والًتاث

اقتباس األساليب احلديثة ُب لوال أف زريق استبدؿ الدعوة القومية، بدعوة أخرى للتحديث، و  وٓب تكن ىذه النقلة لتجري
، فاآللة برأيو ىي رّب 17"تطويع واستغبلؿ ادلوارد واإلنتاج والتنظيم، وعلى اللحاؽ بركب الشعوب ادلتقدمة تقنيًا وعلمياً "

 .ف زريق منظراً لؤلداتية بامتيازلقد كا. اجملتمع، ىي اليت ربركو وتضمن لو احلرية واالستقبلؿ

وإذا كاف ندًن البيطار قد غادر هنائيًا اجملاؿ السياسي ووسم الواقع العريب بسمة ادلناُب، انتصارًا لفكرة القومية العربية، فإف 
ة احلديثة كما زريق غادر فكرة القومية العربية انتصارًا للتحديث، دوف أف يدرؾ أنو أحد ذبليات التشيؤ ُب اجملتمعات الغربي

 .وضح ذلك فبلسفة مدرسة فرانكفورت النقدية

وعلى األرجح ٓب يكن زريق ليتوصل إٔب ىذه النتيجة لوال تبنيو، على عكس البيطار، ادلنهج الدايكروين، واضلباسو ُب جدلية 
وألنو . لظواىر االجتماعية وتكربالوجود اذليغلية، اليت تلـز مبتلعها، حبدوٍد معينة، أف يضمر خطاً تارؼلياً، تنمو على أساسو ا

صاؿ وجاؿ ُب الغرب، وأظهر انبهارًا واضحًا بالقدرة التقنية للغرب الرأمسإب، فإنو ابتلع خطاب األيدولوجيا احلداثية 
 .األوروبية، دوف أف يدرؾ متبلزمة االستعمار ُب تركيبها

الثقافية للفكر القومي العريب، انزالقهما إٔب العلموية، اليت  لذا فإف االستنتاج األىم، من ظلوذجي البيطار وزريق، ُب الصَتورة
، فاألوؿ قرأ الوحدة العربية بعوامل تشكلها اجلّوانية وتوقف عند ىذا احلد، 18جرفتهما بدورىا إٔب مسألة احلتمية التارؼلية
جدلية : واحدة من جدلييت ىيغل لينحبس كل واحٍد منهما ُب جدلية". الكوين"والثاين قرأىا بتدرجها على السلم التارؼلي 

 .اجلوىر وجدلية الوجود، ُب سبيل مطاردة حلم احلداثة األورويب
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 الخطاب القومي العربي في مرحلة التجديد 6.3
كيف ؽلكن أف نفكر ُب الروحانيات دوف أف نقطع مع مشروع : "يعيد النقاش السابق طرح ما سألو كماؿ عبد اللطيف

، وُب الورطة اليت ركبها ُب حياتنا؟ وكيف ؽلكن أف نفكر ُب وصل احلداثة بالبعد الروحي دوف أف احلداثة ُب انفتاحو وثرائو
 19؟"يشَت الروحي إٔب معطيات ادلذاىب الدينية ومكاسب الفلسفات ادلثالية

وبعينو  تأٌب اإلجابة ُب الفصل اخلامس الذي ؽلوضع ويتناوؿ إسهامات عزمي بشارة، الذي يتأمُل بعينو الواقع العريب،
األخرى موضوعة القومية، وإنتاجات القوميُت العرب السابقُت، ليتخذ طريقًا وسطاً، وسطية ليست بابتذاؿ مفهومها 

 .الدارج، على غرار خَت األمور أوسطها، وإظلا ناذبةٌ عن نضاؿ وشلارسة سياسية، وتأصيل فكري وفلسفي

ثة مشوىة، ال بد للمثقف القومي من مقارعتها حبداثة جوانية مكوَّنة ينطلق بشارة من معاينة الفضاء العريب الذي تنتابو حدا
فيقّدـ خطوطاً عريضة عن مشروٍع قومي عملي يلتقي بو مع يورجُت . من كافة ادلركبات احلداثية، دبا فيها القومية والدؽلقراطية

ة لتجاوز حالة التشوه، ويفًتؽ عنو ىابرماس بضرورة احلفاظ على حيز عاـ ذبري فيو التفاعبلت بُت بٌت احلداثة ادلشوى
 ".سياسات اإلصباع"بضرورة وجود سقف لئلصباع، ال يًتؾ نفسو ربت رضبة ادلتحاورين وىو ما اقًتحنا تسميتو 

غلرب بشارة اخللل الذي انتاب بعض اذباىات القومية العربية اليت طّلقت الدؽلقراطية، ٍبَّ يعيد االعتبار لرومانسية ادلعرفة؛ 
وبرأيو ال يتم التغلب . سية الواقعية ليتغلب على دعوات الواقعية التجزيئية اليت سبارس سياسات ىوية طائفية وعشائريةالرومان

على اذلوية السياسية اليت تفرزىا اجلماعة اليت يعايشها الفرد وجهاً لوجو؛ اجلماعة الوشائجية، ال يتم ذلك إال ُب إطار صباعة 
وتكوف الرومانسية ىنا . 20"سياسيةادلتخيل ىنا حقيقي، بقدر ما يعكس وجود بنية اجتماعية "فػ. عربية متخيلة، ال خيالية
بوصفو ملجًأ حيويًا وردة فعل دلقاومة ادلركز اإلمرباطوري فحسب، التخيل بوصفو مشروعًا سياسياً، و . ضرورية لعملية التخيل

 عباً واستبداذلا بأسلوب سردي جديد أكثر لُ  ]...[بية و ألور لثقافات احلواضرية، وزبريب السرديات اا"ضد  َبل ىو هنٌج بديلٌ 
 .21"وأشد قوة

ىنا تربز القومية بوصفها سقفًا لعثرات الدؽلقراطية، وتعمل الدمقرطة على نزع الفهم األوحد دلعٌت التاريخ وغايتو، وزبّلص 
ذا فإف قراءتنا لقومية بشارة، تشَت إٔب أف القومية ، ل22بالتإب احلركة الفكرية القومية من مشوليتها ومن نزعتها اخلبلصية الغيبية

 .العربية لديو ىي ظاىرة حداثية تقود إٔب احلداثة وتقود إليها احلداثة

وعندما يصبح كذلك، . ينتقل مفهـو القومية من كونو غاية أو أداة عند ادلفكرين السابقُت، ليصبح عند عزمي بشارة صَتورة
مركبًا من مركبات احلداثة ال غلوز فصلو عن مركبات أخرى حسمت جدلية جوىرىا  ال ؽلكن النظر إليو إال بوصفو 
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إذف فالقومية العربية صَتورة، والدؽلقراطية صَتورة أخرى، واحلداثة ىي الصَتورة الكربى اليت تتفاعل فيها . كالدؽلقراطية
 ".رلتمع مدين ضلو الداخل وأمة ضلو اخلارج"مركباهتا تفاعبلً يفضي إٔب 

اؿ أف ىذا التجاوز ٓب يكن ليتحقق، لوال رلادلة عزمي بشارة بُت جدلية اجلوىر وجدلية الوجود، اليت سبقت اإلشارة واحل
إليهما، لتتحصل جدلية اجلدليتُت، اليت تفسح اجملاؿ الستعادة الرومانسية اليت ًبَّ تطليقها ُب ادلرحلة العلموية، وتستوعبها بل 

 .لوذبدىا ضرورية ضمن عملية التخي

زبيل صباعة عربية تسمو على اجلماعات . الرئيسية للتخيل ادلادةلذا ال يهمش بشارة اللغة، كما يفعل البيطار، بل يراىا ىي 
وحىت حسب أبرز رموز ما بعد احلداثة، جاؾ دريدا، منظر االختبلؼ، الذي . العضوية، وهتذب الدؽلقراطية أفق زبيلها

 .23يوجد هبا ومعهاو يستشعرىا، يتنّفس هبا وفيها ىي موطنو  لديولغة إفَّ ال؛ فعة الواقعبشا عربه النيولرباليُت العرب يشرعن

فليس ىنالك من سبيل . يطرح إسهاـ عزمي بشارة ُب الفكر القومي العريب، السؤاؿ رلددًا عن األيدولوجيا القومية العربية
فالفكرة القومية ال تكوف قومية إال إذا مارست األيدولوجيا،  .دلناقشة خطاب القومية العربية، إال باإلقرار بطبيعتو األيدولوجية

ادلفكروف على ضلو سلتلف دبا ىي فكرة قابلة للتأسيس النظري يعيشها ]...[ شديدُة االتصاؿ بادلصلحة "ألهنا ببساطة، 
 ؽلارسوف فعاليتو ُب بيئة لكنهم ال ،عن الفكر وقد ال يكوف ادلمارسوف بعيدين سباماً  ،ادلنظومي والنظرة العلمية والتارؼلية

لكنهم يقيموف الفارؽ الضروري وادلوضوعي بينهما حىت ال  ،عن ادلمارسة بعيدين سباماً  وقد ال يكوف ادلفكروف. ادلمارسة
 .24"زبتلط احلدود

ادلمارسة، ، كمقولتُت علميتُت، إٔب انفصاؿ األيدولوجيا عن "اخلياؿ"و" الشعور"ويؤدي التشديد على العلموية، وذبنب قراءة 
لذا كاف على داعي القومية ُب مرحلة التجديد . وانسبلخ ادلثقف عن الطبقات االجتماعية، وبالتإب االنزالؽ إٔب النخبوية

 .القومي أف يبلحق وسائل التخيل، حيث يتخيل الناس أنفسهم كجماعة سياسية تعرّب عن نفسها كأمة

سابقاً، زبلى عن فكرة احتواء الًتاث العريب اإلسبلمي، واذبو إٔب العلموية،  وألف اجليل الثاين من القوميُت العرب، كما رأينا
حبيث سّهل لئلسبلـ السياسي سدَّ الفجوة واالنتشار ُب الثقافة الشعبية، فقد صار من ادلهم ضمن ذبديد فكرة القومية 

السياسي، ٍب تعيد إنتاج خطاهبا دبا يساعد العربية أف تعود عن ىجرىا للثقافة، وأف تعيد ترتيب عبلقاهتا مع حركات اإلسبلـ 
على توفَت أرضية يقف عليها اجلميع، خاصة أف سقف اإلصباع بُت فكرة القومية العربية واإلسبلـ السياسي أصبح شلكنًا 

 .بفعل هتّذب سلياؿ األخَت وسعيو احلثيث للتموقع ضمن حدود الدولة الوطنية
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من مداخبلت عزمي بشارة، دبا ربتويو من جدٍؿ ربدده الدؽلقراطية، وتسقفو مرجعية  وال ريب أف فكرة احليز العاـ، كما تُقرأ
، وقادرة على أف ذبسر الفجوة اليت خّلفها التأـز التارؼلي بُت  أخبلقية باتت متوفرة بشكل أكرب شلا كانت عليو قبل اليـو

 .فكرة القومية العربية من جهة واحلركات اإلسبلمية من جهة ثانية

 تمة الفصل السادسخا 6.4
قامت الدراسة برصد ثبلث حلظات ضمن الصَتورة الثقافية للفكر القومي العريب، جرى تقسيمها ُب ىذا الفصل إٔب ثبلث،  

صدؽ، حُت تلبست الفكرة خطاب ادلقّومات، ألسباب متعددة كاف أعلها -كاف أوذلا اخلطاب القومي العريب ُب مرحلة ادلا
 .لقومية عن قومية اآلخر ومعٌت أمتوالصورة اليت سبثلها داعي ا

، "اآلخر"وقد بدا ُب اللحظة الثانية، ذات الصبغة العلموية، أفَّ اخلطاب القومي العريب ٓب يستطع التخلص من شبح ىذا 
فأخذ على عاتقو اللحاؽ بو، مستلهماً الطريق الذي خّطو لنفسو، وما وجد من طريقٍة لفعل ذلك سوى خلع صفة الرجعية 

. الو وشعوره اخلاص، متهمًا إياه بالرومانسية الرجعية تارًة، وواصفًا إياه باحلنُت الذي يقاطع السياسة ويستقر بالبيتعلى خي
، وال شيء غَت مربٍّ   .ُب احلالة الثانية ربوَّؿ ادلثقف القومي إٔب مربٍّ

د خسره ُب حقبتو الوسيطة، بعد أف دفع وُب حلظِة التجديد القومي العريب، عاد اخلطاب القومي العريب الستعادة ما كاف ق
شبن ما فقده سياسيًا واجتماعيًا دبا يُعترب، دوف مغاالة، بأنو خسارة باىظة، حُت اكتشف أنو انعزؿ عمَّْن يُفًتض بأنَّو حاملو 

 .االجتماعي، ٍبَّ حُت خذلتو الدولة القطرية بعد أف أظهرت أهنا، وإف كانت ببل شرعية، واقعيةٌ بقوة
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