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ملخص
الهدف الرئي�س لهذه الدرا�سة هوال�سعي لتطوير الفكر القومي العربي من خالل تلم�س
�إخفاقات التيارات الرئي�سة للقوميني العرب منذ بداية الن�صف الثاين للقرن الع�رشين يف
ثالثة جماالت �أ�سا�سية هي :دور اال�سالم ،وال�سلطة ال�سيا�سية والوحدة العربية ،ولهذا جند
البحث �شديد الرتكيز على �رضورة حتديث الفكر القومي التقليدي ،ومتطلبات هذا التحديث
وماهيته ،وذلك النتاج فكر قومي جديد يزاوج بني متطلبات التجديد والعودة �إىل املنابع
الأ�صيلة .فقد تعاملت التيارات القومية مع الدين الإ�سالمي باعتباره تراثا ثقافيا فح�سب،
يف حني يع ّد اال�سالم املكون الأ�سا�سي لل�شخ�صية العربية والثقافة العربية ،بل �إن الإ�سالم
هو �صانع الأمة العربية ولأول مرة يف التاريخ يقوم دين ب�صناعة �أمة.
و�سعى القوميون العرب ال�ستالم ال�سلطة يف الأقطار العربية دون �أن يكون لهم فكرة
عن ماهية ال�سلطة التي يريدون �إن�شاءها ،وال عن بنيتها �أو الفل�سفة �أو العقيدة التي تقوم
عليها ،ف�أقاموا �أنظمة ا�ستبدادية ا�ضطهدت مواطنيها العرب �إىل جانب الأقليات العرقية
التي يتمتع �أفرادها باملواطنة ،كما نادت التيارات القومية بتحقيق الوحدة العربية دون �أن
تكون لديهم �أي�ضا ر�ؤية وا�ضحة عن كيفية حتقيقها وبنيتها وم�ضمونها.
ويعر�ض الباحث يف �سياق بحثه العنا�رص اجلديدة التحديثية التي يجب �أن ينطوي
عليها الفكر القومي اجلديد.
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Abstract
The main goal of this research is to seek modernization of Arab national
thought through the discusion of the positions of main national Arab trends
towards three highly important topics:Role of Islam, Political Authority
and Arab unity since the beginning of the second half of twentieth century
and the collapse thereof. The research concentrates on the necessity for
modernization of tradition Arabic thought and the prerequisite thereof, so
as to produce a new Arabic thought that bridging the necessity of returning
back to the genuine sources and modernization.
Main Arab trends consider Islam as a cultural heritage, while it was
the creator of the Arab Nation and the main formulator of Arabic identity
and Arabic culture.
Arab nationalists also sought for acquisition of the political authority
in Arab countries and to achieve the Arab unity with no vision regarding
the ways of construction nor to the essence and theoretical framework
thereof. Subsequently, they established dictatorship regimes that persecute
their Arab nationals and other ethnical and cultural minorities as well.
The author displays in the context of the research, the new main
conceptions that should be introduced into the traditional Arabic thought
so as to produce new Arabic thought.
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مقدمة

خا�ض القوميون العرب على اختالف تياراتهم ،يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين،
غمار جتربة امتدت ما يزيد على ن�صف قرن ،و�أف�ضت �إىل نتائج كارثية .وبالرغم من مرارة
التجارب التي خا�ضها البعثيون والقوميون العرب والزعيم الراحل جمال عبد النا�رص ،ف�إن
هذا اليعني ب�أي حال �أن ن�ستدير �إىل الوراء كي ن�صب اللعنات على �صانعي هذه التجارب
الفا�شلة ،فال ميكن لأحد �أن ينكر �أن هذه القوى متكنت على الأقل من ا�ستثارة حمية ال�شعوب
العربية للدفاع عن كرامتها وجمع �أ�شالئها ،وعززت الوعي بطبيعة املخططات اال�ستعمارية
وال�صهيونية يف املنطقة العربية ،و�أهمية حتقيق الوحدة العربية ملواجهتها ،بل حيويتها
لوجود العرب وم�ستقبلهم ،و�أنع�شت كفاح حركات التحرير الوطنية العربية املنا�ضلة �ضد
الوجود اال�ستعماري الربيطاين والفرن�سي يف الوطن العربي ،كما نقل عبد النا�رص م�رص من
الوطنية امل�رصية ال�ضيقة �إىل القومية العربية الرحبة ،واكت�سبت احلركة الوطنية امل�رصية،
يف عهده وبت�أثريه ،م�ضمونا قوميا ف�أ�صبحت حركة وطنية دينية ذات بعد قومي بعد �أن كانت
حركة وطنية دينية �رصفة .ومع ذلك ،طغت الأخطاء على الإجنازات ،بل بهتت هذه الأخرية �إىل
حد التال�شي مع تقادم الزمن ،وفقدت الثقة يف التيارات القومية والفكر القومي ،ويف الأقطار
التي حكمتها غابت الثقة بني احلاكم واملحكوم ب�سبب فقدان التعاطي الدميقراطي والإخفاق
يف حتقيق الأهداف القومية الكربى ،وبالنتيجة انك�شفت �سوءات الفكر والعمل القوميني.
وحني متكنت تيارات قومية و�إ�سالمية من انتزاع ال�سلطة يف عدد حمدود من الدول
العربية� ،شهدنا يف كلتا احلالتني� ،سيادة �أنظمة م�ستبدة مع غياب تام لدولة القانون
وحقوق الإن�سان .ولهذا مل يكن الإنف�صال بني العروبة والإ�سالم �سمة خا�صة بالفكر ال�سيا�سي
القومي ح�رصا« ،بل �إن الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�رص �شاطره �أطروحة االنف�صال ،و�أعاد
�إنتاجها يف ن�صو�صه و�أدبياته� ،إذ مل يكن القوميون وحدهم من عرب عن ذلك االنف�صال
من خالل �إ�سقاط عامل الدين(الإ�سالم) يف تكوين الأمة و�شخ�صيتها القومية(العروبة) ،بل
فعل الإ�سالميون ال�شيء نف�سه حني وعوا الإ�سالم مبعزل عن العروبة ،وا�ست�صغروا �ش�أنها،
بل هاجموها وعدوها يف جملة(الع�صبية اجلاهلية) التي حاربها الإ�سالم يف ما زعموا،
وبذلك يكون الفريقان ،معا« ،قد خا�ضا م�ضاربة �أيديولوجية يف الهوية غري ذات عالقة
باملو�ضوعية العلمية� ،أو بالواقع التاريخي ،الأمر الذي يو�سع دائرة النقد بحيث ت�شمل جممل
()1
الفكر ال�سيا�سي العربي املعا�رصال تيارا بعينه».
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ومل يكن للتجربة القومية فكرا وممار�سة ،يف نهاية املطاف� ،إال �أن تتمخ�ض عن درو�س
خ�صبة ا�ستحوذت على الإجماع ،ومتثلت يف �إخفاق الفكر القومي التقليدي ،وفقا لت�صوره
التقليدي ،يف ا�ستيعاب دور الإ�سالم يف حتقيق الوحدة العربية .و�رسعان ما بد�أت تلوح
يف الأفق مالمح فكر متجدد عربي �إ�سالمي ،و�إن كان قد ولد من رحم الفكر القدمي ،و�رشع
يف �أخذ موقعه على �أنقا�ض الفكر التقليدي املت�آكل .وما لبث �أن ارتفع من�سوب خ�صوبة
هذا الفكر اجلديد بعد ان تغذى بالدرو�س التي متخ�ضت عنها التجربة العاملية بعد ال�سقوط
()2
املذهل للمارك�سية اللينينية على النطاق العاملي.
والعروبة التي نن�شد اليوم هي العروبة احلديثة املتجددة التي ت�رشع وحتمي حق
االجتهاد واالختالف �سيا�سيا وفكريا ودينيا ،وتقوم على �أ�سا�س التنوع يف �إطار الوحدة
حيث يحظر نفي كل من تختلف معهم يف الر�أي ،فمثلما ننتمي �إىل موروثنا العقدي والثقايف
والفكري وال�سيا�سي واالجتماعي ،ف�إننا ننتمي �أي�ضا �إىل الع�رص احلديث والعامل الذي نعي�ش
فيه ،الذي �أ�صبح اليوم �أ�شبه ما يكون بقرية �إلكرتونية يت�سامع فيها النا�س ويرتا�ؤون.
ويف �سعينا للبحث يف تطوير الفكر القومي �سنتلم�س �إخفاقاته يف ثالثة جماالت
�أ�سا�سية هي:
• الإ�سالم
•ال�سلطة ال�سيا�سية
•الوحدة العربية.

 1 .1اإلسالم

وجد العرب �أمة بف�ضل الإ�سالم ،فقبله كان العرب قبائل متفرقة ،متحاربة ومتناحرة،
ولأول مرة يقوم دين �سماوي ب�صناعة �أمة ،ويوحد قبائلها املتناحرة ،ويوفر لها مقومات
البقاء كافة .فقد �أحل الوحدة حمل التحالفات القبلية� ،إذ جاء الإ�سالم بتحول نوعي ،فجذر
عروبة القبائل من خالل رف�ض الإ�سالم للقبلية والبداوة وجهها الآخر ،وحث قبائل العرب
على التمدن والتح�رض وهجر اخليام والتحول نحو البناء احل�رضي ،كما دعم مقومات الوجود
القومي ،فبالإ�ضافة �إىل التاريخ والثقافة امل�شرتكة عزز الإ�سالم مكانة اللغة العربية ،ثم
جاءت ال�رشيعة الإ�سالمية لكي ت�صبح من �أهم عوامل توحيد القبائل العربية التي تعززت
ب�إن�شاء ال�سلطة الإ�سالمية املركزية التي �شدت بدورها من حلمة اجلماعة العربية امل�سلمة.
�إن ف�ضل الإ�سالم على العرب ال حدود له ،ومل ي�سبق لدين �سماوي �أن كان له مثل هذا الت�أثري
على �أمة ما ،كما كان للدين الإ�سالمي.
لقد ف�شلت التجارب ال�سابقة على الإ�سالم يف �إعادة �إنتاج القبائل العربية يف �أمة
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واحدة ،لأن العرب قبل الإ�سالم افتقروا للبعد العقائدي الذي يحثهم على الوحدة والتحول
�إىل كيان �سيا�سي م�ستقل عن الآخرين ،فالعرب الأنباط الذين �أقاموا دولتهم املمتدة من
غزة �إىل دم�شق ،واتخذوا من البرتاء عا�صمة لها يف القرن الأخري قبل ظهور امل�سيحية،
مل يتمكنوا من �إقامة دولة عربية حتت�ضن جميع العرب بقبائلهم املختلفة رغم املكانة
ال�سيا�سية والإقت�صادية التي �أحرزتها دولتهم يف التاريخ ال�سيا�سي للمنطقة بتجربتها يف
جمال حفظ �أموال التجار والدول وا�ستثمارها ،فكانت بحق �سوي�رسا ال�رشق القدمي التي
�ألهمت �سوي�رسا الغرب احلديثة ف�أ�صبحت رائدة يف جمال اخلدمات البنكية� ,أي حفظ الأموال
والودائع وا�ستثمارها ،حيث ي�شكل النظام البنكي ال�سوي�رسي اليوم العامل الأهم يف ثروة
بلد الميتلك نفطا وال ثروات معدنية ذات مغزى.
�أما عرب ال�شام والعراق الذين �أتوا من جزيرة العرب ،فقد �أقاموا دولتني خ�ضعتا
ل�سيطرة الروم والفر�س ،فدولتا الغ�سا�سنة واملناذرة العربيتان امل�سيحيتان كانتا جمرد
�أداتني يف ال�رصاع على مناطق النفوذ ،ومن �أجل التو�سع الإمرباطوري بني الفر�س والروم،
فقد كانت �إحداهما تتبع الروم بينما كانت الأخرى تتبع الدولة الفار�سية ،وكان ملوك
الغ�سا�سنة واملناذرة يقدمون الوالء واجلزية لقي�رص بيزنطة وك�رسى فار�س كل عام.
لقد كانت عملية توحيد القبائل العربية يف �أمة واحدة �إحدى جتليات عظمة الإ�سالم
كدين �سماوي وكر�سالة �رشف اهلل العرب بن�رشها بني الأمم ،وجاءت الفتوحات الإ�سالمية
لكي ت�شكل �أداة التوحيد الفعالة للعرب ،فحققت هدفني يف وقت واحد هما :تعريب بالد
ال�شام والعراقو�شمال �إفريقيا ،وحتقق الت�آخي بني اجلماعات العربية ب�شكل عام وطبقاتها
الدنيا ب�شكل خا�ص ،وبني جيو�ش الفتح الإ�سالمي ،ولعل تعاونهم هذا ،قبل �أي �شيء �آخر ،هو
ما ي�رس الفتوحات الإ�سالمية ،وتقول م�صادر�أخرى�« :أنهم حثوا قادة امل�سلمني على التحرك؛
لأن الإ�سالم غدا �رضبا من التنظيم الذي يدفع القومية العربية قدما ،وملحمة الفتح مل
تقت�رص على �إرواء عط�ش العرب �إىل الغنائم وال�صعود ،بل �أزالت عنهم �أي�ضا و�صمة التابعني
()3
للأجانب واخلا�ضعني لهم».
مل يكن العرب قبل الإ�سالم بال تاريخ �أو ثقافة ،فهم �إ�ضافة �إىل حماوالتهم لإن�شاء
الكيانات ال�سيا�سية غريالقومية �أي القبلية(القطرية اليوم) ودورهم يف تن�شيط التجارة،
واالت�صال مع ال�شعوب الأخرى ،وتن�شيط التبادل الثقايف من خالل التجارة ،فقد كانت لهم
ثقافة خا�صة بهم ،ويظل ال�شعر اجلاهلي �أبرز م�آثر العرب الأدبية التي ال ت�ضاهى ،ولكنهم
بالإ�سالم حتولوا �إىل �أمة عظمى ذات ر�سالة �إن�سانية كربى �صنعت �إمرباطورية ذات �شوكة
ال تغيب عنها ال�شم�س ،وانتجوا ثقافة �صهرت �سابقتها ،ومنظومة معرفية ،و�صارت لهم
هوية �أخرى اندجمت فيها �شخ�صيتهم القومية مع �شخ�صيتهم الروحية ،وباتت عروبتهم
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مالزمة لإ�سالمهم ،وتعززت عالقة العروبة بالإ�سالم بلغة الوحي العربية�( ،إنا �أنزلناه
قر�آنا عربيا)(.)4
ومل يكن الوحي فقط بل�سان العرب ،بل �إن كل تراث الإ�سالم الديني كان عربيا ،وكل
�أ�صول الت�رشيع الإ�سالمي باللغة العربية ،ويالحظ �أن العلوم الدينية ال�رشعية كانت من
ن�صيب العرب ،فعالوة على كون الر�سول نف�سه عربيا ،كان اخللفاء الرا�شدون عربا ،والفقهاء
الكبار عربا ،وكذلك �إمام املذهب اجلعفري.
واليوم ،وبعد مرور �أكرث من �ألف و�أربعمائة عام على الدعوة الإ�سالمية ،ما زال الإ�سالم
يعي�ش يف �رشايني الوعي والالوعي ال�شعبي ،فالإ�سالم هو العروبة ،والعروبة هي الإ�سالم،
ولوال الإ�سالم ما �سمع العامل عن العرب ،ومل تدرك التيارات القومية بدرجة كافية الدور
الذي لعبه الإ�سالم يف حياة العرب ،كما مل تدرك ،حني ا�ستهوتها فكرة القومية امل�صنعة يف
�أوروبا ،والطبعة الأوروبية اخلا�صة بف�صل الدين عن الدولة� ،أن الإ�سالم ال يعرف تلك ال�سلطة
الدينية التي كانت للبابا عند الأمم امل�سيحية ،عندما كان يعزل امللوك ،ويحرم الأمراء
ويفر�ض ال�رضائب على املمالك ،وي�ضع لها القوانني الإلهية ،ومل تدرك �أن الإ�سالم مل يعرف
الكهنوت وال الو�ساطة بني الإن�سان واهلل ،فاجتهت للبحث عن حلول مل�شكالتنا والتحديات
التي تواجهنا يف احلقول اجلدباء املنبتة البعيدة عن واقعنا وتراثنا وعقيدتنا ،و�إن جرى
ذلك بدرجات متفاوتة .فاملت�أثرون بالفكر القومي الغربي مل يلحظوا مثال �أن �إعالن حقوق
الإن�سان واملواطن الذي �أ�صدرته اجلمعية الوطنية الفرن�سية قد ا�ستدعى يف ديباجته مفاهيم
دينية ب�إ�شارته �إىل(رعاية الكائن الأ�سمى) ،وكذلك فعل ن�ص �إعالن الإ�ستقالل الأمريكي
يف تقريره ل(حقوق الإن�سان) با�ستخدامه مفاهيم دينية �رصيحة مثل(اخلالق) و(احلاكم
الأعلى للكون) و(العناية الإلهية) .لقد عمل الإ�سالم على ت�أ�سي�س دعوته على �أ�س�س نظرية
تتطابق مع الأ�س�س نف�سها التي نه�ض عليها مفهوم حقوق الإن�سان اليوم .فالإ�سالم دين
الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها ،والتي تتطابق مع مفهوم احلقوق الطبيعية للإن�سان.
ويالحظ ال�صادق املهدي ا�ستمراراحل�ضور الفعال للكني�سة يف الدول الأوروبية ،وهي
يف غالبيتها دول علمانية(،ففي بريطانيا امللكة ر�أ�س الدولة والكني�سة وجمل�س اللوردات
وهو جمل�س ذو دور ت�رشيعي وق�ضائي ثلث �أع�ضائه من رجاالت الكني�سة بحكم منا�صبهم،
ومعظم دول �أوروبا تر�سم ال�صليب يف �أعالمها الوطنية ،وعدد كبري من �أحزابها ال�سيا�سية
ت�سمي نف�سها دميقراطية م�سيحية ،ويف �أمريكا العملة الوطنية-الدوالر-مكتوب عليها على
اهلل توكلنا ،والق�سم يف املحاكم على الكتاب املقد�س ،ويف كل بالد الغرب تقوم الكنائ�س
()5
بدور �سيا�سي عن طريق لوبي ديني وا�ضح وهلم جرا).
ولكن ما عالقة العرب غري امل�سلمني بغالبية عربية تدين بالإ�سالم� .إن الت�شديد على
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التالزم بني العروبة والإ�سالم ال يعني �إقامة مطابقة بني الأمة العربية و الأمة الإ�سالمية،
لأن هذا غري ممكن وغري مربر� ،إمنا �أردنا دح�ض تلك النظرة التي ت�سقط الدور املركزي
للإ�سالم يف تكوين الأمة العربية� ،إال �أن هذا ال يعني �إق�صاء غري امل�سلمني(امل�سيحيني) من
الإنتماء للأمة العربية ،فامل�سيحية العربية مبقدار انتمائها لدينها ،فهي �شديدة االرتباط
بعروبتها ،وال نن�سى �أن العروبة اتهمت دوما ب�أنها بدعة امل�سيحيني العرب نظرا لدور
املفكرين والقادة العرب امل�سيحيني البارزيف بعث حركة النهو�ض القومي .فامل�سيحيون
العرب ي�شكلون جزءا من الن�سيج االجتماعي للأمة العربية التي حتتل فيها رابطة الإ�سالم
موقعا مركزيا ،وهم يعرتفون ب�أنهم ينتمون �إىل جمتمع ي�شكل الإ�سالم هويته الثقافية
واحل�ضارية� ،إنهم ينتمون �إىل احل�ضارة العربية الإ�سالمية الذين هم �رشكاء يف �صنعها .وال
يجوز التعامل مع امل�سيحيني العرب باعتبارهم خارج الن�سيج الإجتماعي واحل�ضاري للأمة
العربية ،فهم عرب �أ�صالء لهم معتقداتهم الدينية التي ال مت�س هويتهم الثقافية والقومية،
وكان للمثقفني العرب امل�سيحيني دورهم يف االرتقاء بالثقافة واللغة العربية ،وعلينا
�أن نعي دوما �أن الأ�سالم دينا قد امتازتاريخيا يف �إقرار التنوع وحماية املعتقد الديني،
وتعامل مع امل�سيحيني على �أ�سا�س املواطنة الكاملة مع �ضمان حريتهم يف الإعتقاد كافراد
وطوائف ،يقول جورج حب�ش يف هذا ال�سياق�« :إن على الأقليات الطائفية �أن تدرك �أنها
جزء �أ�صيل من �أمتها العربية ،وان تعمل على هذا الأ�سا�س ،وواجبها احلفاظ على هويتها
القومية» .ويرى يف الإ�سالم ،مثله مثل مي�شيل عفلق ،دين تخطى حدود ال�شعائر والطقو�س
الإميانية �إىل م�ستوى اعمق و�أ�شمل� ،إنه مكون ثقايف ح�ضاري ونف�سي وتراثي لهذه الأمة،
وبهذا املعنى فهو �أحد امل�ضامني الأ�سا�سية� ،إن مل يكن الأهم للقومية العربية ،وبهذا املعنى،
�أي�ضا ميكن القول �إن ثقافة امل�سيحي العربي هي �إ�سالمية ،فنحن مثالًن�ستطيع احلديث عن
الإ�سالم يف باك�ستان مبعزل عن العروبة ،لكننا ال ن�ستطيع احلديث عن الإ�سالم يف الوطن
العربي مبعزل عن العروبة ،كما ال ميكن احلديث عن العروبة مبعزل عن عمقها الإ�سالمي
الروحي والثقايف واحل�ضاري ،ويعلن حب�ش بو�ضوح �أن الرتاث الإ�سالمي جزء �أ�صيل من
()6
بنيتي الفكرية والنف�سية ،و�أنا معني بالإ�سالم بقدر �أي حركة �سيا�سية �إ�سالمية».
ويذكر لنا التاريخ كيف �أن امل�سيحيني من العرب الغ�سا�سنة كانوا ظهريا للعرب
امل�سلمني �ضد الروم امل�سيحيني يف فتح دم�شق .وا�ستمر التاريخ الواحد للم�سيحيني
وامل�سلمني العرب ،ومل يكن ما بعد الفتح لفئة دون �أخرى ،و�إمنا كان تاريخا واحدا ،عا�ش
()7
امل�سلمون وامل�سيحيون العرب خريه ،وكامل �أحداثه وكانت لغة اجلميع هي العربية.
ومل يعامل امل�سيحيون العرب ،يف �أي وقت من التاريخ الإ�سالمي ،ك�أقلية .وهم الذين
�شاركوا يف مقاومة غزوات الفرجنة(احلروب ال�صليبية) ،فكان عي�سى ابن العوام(من قرية
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الزبابدة) م�ساعدا ل�صالح الدين الأيوبي .وينقل غايل �شكري عن خالد حممد خالد قوله يف
هذا ال�سياق� ،إن ح�ضارتنا وهويتنا القومية حتتوي على امل�سيحية والإ�سالم ولها معان
لي�س على �صعيد الينبوع والن�ص الإلهي فح�سب ،بل على �صعيد احلياة الواقعية التي عا�شها
امل�سيحيون وامل�سلمون جنبا �إىل جنب ،وعا�ش امل�سلمون وامل�سيحيون يف �إطار ح�ضارة
واحدة م�شرتكة و�شعب واحد و�أمة واحدة� .إننا مل نعرف حكاية الأقلية والأغلبية هذه �إال
من الإجنليز ،بينما احلقيقة �أن امل�سيحيني حاربوا يف �صفوف ال�شعب الواحد �ضد احلمالت
ال�صليبية ،و�ضد اال�ستعمار الغربي احلديث و�ضد �إ�رسائيل وا�ست�شهد منهم كثريون .كان
كرومر هو الذي قال� :إن بريطانيا حتمي الأقباط ،فكان الأقباط هم الذين لعنوا الإجنليز
وخطب �رسجيو�س يف الأزهر يقول « لو �أن م�رص احتاجت ملليون قبطي لتحريرها ملا تردد
املليون عن اال�ست�شهاد .وكان الأقباط هم الذين طلبوا من �سعد زغلول �أال ين�ص الد�ستور على
ن�سبة متثيلية لهم يف الربملان ،وهم الذين هددوا يو�سف وهبه با�شا رئي�س الوزراء القبطي
()8
وطلبوا منه �أن ي�ستقيل لأنه مرفو�ض من ال�شعب».
و يف الع�رص احلديث برزت من بينهم قيادات قومية فكرية و�سيا�سية(ق�سطنطني زريق،
مي�شبل عفلق ،جورج حب�ش ،وديع حداد ،نايف حوامتة ،منري�شفيق ،ناجي علو�ش وغريهم كرث).
كان ق�سطنطني زريق يف �أواخر الثالثينات يرى �أن واجب كل عربي �أن يحيي وميجد
ذكرى حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�أن ي�ؤمن ب�أن م�صلحته هي بالدفاع عن الإ�سالم .وكان
موقف ق�سطنطني زريق ينبع من مت�سك امل�سيحيني ال�شوام بالقومية العربية ،التي وجدوا
()9
فيها منطلقا �سيا�سيا يحمي جممل م�صاحلهم الفكرية وال�سيا�سية.
�أما مي�شيل عفلق فقد حتدث مو�ضح ًا ال�صلة بني الدين والقومية العربية ،فالإ�سالم
عنده خري مف�صح عن نزوع الأمة العربية �إىل اخللود وال�شمول ،فهو �إذن يف واقعه عربي ويف
مراميه املثالية �إن�ساين ،فر�سالة الإ�سالم �إمنا هي خلق �إن�سانية عربية...والفكرة القومية يف
الغرب منطقية �إذ تقرر انف�صال القومية عن الدين ،لأن الدين دخل �أوروبا من اخلارج ،فهو
�أجنبي عن طبيعتها وتاريخها ...يف حني �أن الإ�سالم بالن�سبة �إىل العرب ،لي�س عقيدة �أخروية
فح�سب ،بل هو(املعرب عن �شعورهم الكوين ونظرتهم �إىل احلياة ،ويف اعتقاده �أن الإ�سالم
بالن�سبة للم�سيحيني هو مبثابة الثقافة القومية التي يجب �أن يت�شبعوا بها حتى يفهموها
ويحبوها ويحر�صوا على الإ�سالم حر�صهم على �أثمن �شيء يف عروبتهم)( .)10وقد قيل �أن
مي�شيل عفلق قاده موقفه الفكري �إىل �إ�شهار �إ�سالمه وطلب دفنه باعتباره م�سلما.
لقد انغم�ست التيارات القومية يف املجادالت الفل�سفية والكالمية متجاهلة الإ�سالم،
متاما مثل علماء امل�سلمني ومفكريهم يف الع�رص الو�سيط الذين انغم�سوا يف البحث عن
احلقيقة املجردة يف جمال الفل�سفة وعلم الكالم والتفكري يف �صفات اهلل وجوهره ،فرتكوا
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البحث يف العلوم الطبيعية والقوانني الكونية التي تفيدهم يف دنياهم ومعا�شهم فت�أخرت
جمتمعاتهم ،و�صار �سهال على الآخرين غزوهم ،و�أغلقوا باب الإجتهاد الفقهي القادر على
الإجابة عن �أ�سئلة التطور والتنمية.
مل يرف�ض القوميون الدين رف�ض ًا �رصيحاً ،بل اعتربوه ،على الطريقة الغربية ،جمرد عالقة
تربط بني العبد وربه ،وبينما اعتربوا الرتاث مقوما مهما من مقومات الوحدة العربية ،ف�إنهم
حاولوا التنكر لدور الدين الإ�سالمي يف تكوين العرب ك�أمة� ،أو باعتباره مكونا من مكونات
الوحدة العربية .وقد الحظ جمدد عربي �إ�سالمي �أن الف�صل الذي �أحدثه القوميون بني الدين
()11
والرتاث قد «دفع بالبناء الذي حاولت القومية ت�شييده �إىل ال�سقوط عند �أول هبة ريح».
ومل يف�صح معظم القوميني عن موقفهم جتاه الدين ب�صورة وا�ضحة كما الفكر التغريبي،
و�إمنا تعاملوا معه ح�سب م�ستلزمات اخلطاب ال�سيا�سي لتعبئة اجلماهري يف �أي اجتاه ثوري
()12
تقدمي �أو رجعي مييني كما درجت التو�صيفات العربية يف ال�ستينيات وال�سبعينيات.
كانت ق�ضية الدين من �أوىل الق�ضايا التي ت�صدى لها مي�شيل عفلق يف حما�رضاته
على مدرجات جامعة دم�شق� ،إذ �ألقى حما�رضة بعنوان(ذكرى الر�سول العربي) يف اخلام�س
من ني�سان /ابريل  ،1943عك�ست فكرته اجلامعة ما بني العروبة والإ�سالم ،وما بني
الثورة واجلهاد ورف�ض الإحلاد .وتناول عفلق عالقة العروبة بالإ�سالم ،واعتربها كعالقة
اجل�سد بالروح ،ونظر للإ�سالم مبنظور ح�ضاري ،ولي�س جمرد ممار�سة �شعائر ،وربط بني
الدين والرتاث احل�ضاري للعرب ،فهو ميثل �أروع �صورة للغتهم و�آدابهم ،و�أ�ضخم قطعة من
تاريخهم .والإ�سالم ،من وجهة نظره ،ميثل جتدد العروبة وتكاملها ،وكانت ر�سالة الإ�سالم
مف�صحة عن يقظة القومية العربية ،ولذا مل يتو�سع العرب يف فتوحاتهم لغر�ض اقت�صادي،
بل لت�أدية واجب ديني �أ�سا�سه الرحمة والعدل وبذل النف�س ،وقد ح�شدت الأمة قواها ،ف�أجنبت
حممدا الذي ميكن للمرء ان يعي�ش حياته ما دام ينتمي للأمة التي �أجنبته ،ولوب�صورة جزئية
()13
كن�سبة احل�صاة �إىل اجلبل ،والقطرة �إىل البحر.
ويذكر بعثي من الرعيل الأول يف العراق �أنه كان حني يقر�أ حما�رضة عفلق ،وي�صل
جملته امل�شهورة(�إذا كان حممد كل العرب فليكن العرب حممدا) تنتابه ق�شعريرة ،وت�رسي
()14
يف عروقه برودة ،وك�أنه ي�سمع الوحي من جديد ،وك�أن غار حراء �أ�صبح الوطن العربي).
ونظر القوميون النا�رصيون �إىل الإ�سالم باعتباره عن�رصا فح�سب من عنا�رص تراث
الأمة ،فهو بر�أيهم ال ي�شكل هوية لأية قومية� ،إذ لو �صح ذلك لأ�صبح العامل مق�سما �إىل عدد
حمدود من الهويات القومية...ثالث هويات للديانات ال�سماوية املعروفة ،وعدد من العقائد
()15
غري ال�سماوية.
ويرى جمال عبد النا�رص �أن الأمة العربية تعتز برتاثها الإ�سالمي ،وتعتربه من
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�أعظم م�صادر طاقتها الن�ضالية ،وهي يف تطلعها �إىل التقدم ترف�ض منطق الذين يريدون
ت�صوير روح الإ�سالم على �أنها قيد ي�شد �إىل املا�ضي ،وهي ترى �أن روح الإ�سالم حافز يدفع
�إىل اقتحام امل�ستقبل على توافق وان�سجام كاملني مع مطالب احلرية ال�سيا�سية واحلرية
االجتماعية واحلرية الثقافية ،ويرى �أن الأمة العربية ال ترى �أي تعار�ض بني قوميتها
()16
العربية املحددة وبني ت�ضامنها القلبي والأخوي مع الأمم الإ�سالمية.
ومن املفارقات العجيبة �أن فرتة �صعود النا�رصية حاملة لواء القومية العربية ،ترافقت
مع �رصاع غري مربر بني التيار القومي النا�رصي ،وبني حركة الإخوان امل�سلمني يتحمل
م�س�ؤوليته الطرفان ،ولكن ال�س�ؤال الذي يتبادر �إىل الذهن دائما هو :هل كان هذا ال�رصاع
�رصاعا �سيا�سيا �أو تعبريا عن موقف من الإ�سالم؟ و�سنجد جزءا من الإجابة يف حقيقة �أن
عبد النا�رص مل يدخل يف �أي وقت معركة حول �أي عن�رص من عنا�رص العقيدة الإ�سالمية
ذاتها ،وهو يف هذا يختلف عن قيادات ثورات كثرية قامت بتحجيم �شديد للم�ؤ�س�سات الدينية
مثل م�صطفى كمال �أتاتورك يف تركيا �أو الثورات الدميقراطية والإ�شرتاكية يف �أوروبا،
كذلك �صدور العديد من الكتب واملجالت الإ�سالمية ون�شاطه الوا�سع يف املناطق كافة التي
احتاجت فيها الدعوة الإ�سالمية �إىل رعاية خا�صة يف �إفريقيا وال�رشق الأق�صى ،كما امتد
االهتمام بالدعوة الإ�سالمية �إىل تطوير الأزهر من معهد ديني فح�سب يقوم على تدري�س
()17
الدين واللغة العربية �إىل جامعة تدر�س علوم الع�رص.
ويف ظل ال�شكوك املت�صاعدة بني التيارين النا�رصي والإ�سالمي ،انتهى الأمر �إىل
ال�صدام وا�ستخدام العنف بني الطرفني .فالتناق�ض الذي حدث يف مفاهيم النظام القومي
النا�رصي ومواقفه يف م�رص يتمثل يف اقرتاب نظام عبد النا�رص من فكر املجددين
الإ�سالميني الذي �أ�صبح يحتل موقعا مركزيا يف الفكر ال�سيا�سي القومي الإ�شرتاكي لعبد
النا�رص ،ويف الوقت نف�سه كانت عالقته بجماعة الإخوان امل�سلمني املنتمية �إىل ذلك التيار
عالقات احرتاب و�رصاع على متثيل هذا التيار ،فزج عبد النا�رص بقيادة الإخوان يف ال�سجن
و�أعدم �سيد قطب.
ويرى بع�ضهم �أن الفكر القومي مل يت�أزم بفعل مبادئه امل�ؤ�س�سة ،بقدر ما ت�أزم بفعل
متازجه بالتيارات الآيديولوجية ال�صاعدة �آنذاك �إىل جانبه ،وبفعل حريته وعجزه �أمام ظاهرة
تعاظم جربوت الدولة القطرية ،ووقوعه �أ�سريا للتناق�ضات االجتماعية التي �أراد االنقالب
عليها� ،إنها نقمة التاريخ-الذي هو تاريخ انحطاطنا -على الإرادة وعلى املنهج الإرادي
يف التغيري .فبا�سمه قمعت احلرية وبا�سمه �أجل التحرر االجتماعي ،وقد حاول املفكرون
القوميون البحث عن الأدوات التي متكنهم من معرفة التناق�ضات االجتماعية واالقت�صادية
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اخلا�صة باملجتمع العربي والتي وقفوا حائرين �أمامها ،وكان حزب البعث هو الأ�سبق يف
�إدخال البعد االجتماعي يف عملية التحرر القومي ،وهذا ما نلم�سه يف الن�صو�ص الالحقة
ملي�شيل عفلق ،ثم ن�صو�ص جمال الأتا�سي يف اال�شرتاكية وال�رصاع الطبقي ،ثم ن�صو�ص
التقارير املقدمة �إىل امل�ؤمترات القومية للحزب يف ال�ستينيات وال�سبعينيات .وبدال من
االجتاه نحو الذات اجتهت التيارات القومية نحو اخلارج بحثا عن �أ�سباب الف�شل وعن حلول
للأزمات الكربى .وبعد �أن ات�صل الفكر القومي بالأيديولوجيات الأخرى بد�أت ال�رصاعات
الأيديولوجية داخل التيارات القومية ،فتوزع القوميون على املواقع الأيديولوجية املختلفة،
لكن غالبيتهم ت�أثرت باملارك�سية ،وحاولت حت�ضري خلطة فكرية متزج ما بني املارك�سية
والفكر القومي ،وا�ستهوتهم فكرة الدميقراطية ال�شعبية التي ت�أ�س�ست على التماثل ما بني
ال�شعب وال�سلطة ،والتي انتهت بطبيعة احلال �إىل �إقامة �أنظمة ع�سكرية ا�ستبدادية ،و�أطيح
بفكرة املجتمع املدين وا�ستقالليته عن الدولة.
وبعد �أن ت�أكد خط�أ اقتبا�س النظرية القومية الأوروبية دون مراجعة �أو متحي�ص ،وهو
�أمر مل يقل به على كل حال حتى املفكرون القوميون العرب الأوائل .كان الالفت لالنتباه
يف �أواخر ال�ستينيات هو توجه تيارات قومية رئي�سية نحو تبني النظرية املارك�سية اللينينية
بالكامل دون �إدراك حقيقة را�سخة ،وهي �أننا نعي�ش على �أر�ض عربية �إ�سالمية ال مكان
فيها لهذه الأيديولوجيا ،ودون وعي �أن هذه الأيديولوجيا كانت مكر�سة للتعامل ح�رصا مع
املجتمعات الأوروبية الأكرث رقيا وت�صنيعا ،ودون �إدراك �أن الزمن الذي كان ب�إمكان هذه
الأيديولوجيا �أن تقدم فيه بع�ض احللول �أو الو�صفات اجلاهزة لق�ضايا التطور االجتماعي
وال�سيا�سي يف هذه الدول قد انق�ضى بحكم التغيريات النوعية ال�شاملة واملتالحقة التي
�أ�صابت مناحي احلياة كافة يف عاملنا املعا�رص.
ومن املعروف �أن مارك�س كان يتوقع قيام الثورة ال�شيوعية يف �أكرث البلدان الأوروبية
ت�صنيعا ،حيث تكون عالقات االنتاج الر�أ�سمايل قد ن�ضجت متاما ،وو�صل التناق�ض
ذروته بني قوى الإنتاج وعالقات االنتاج الر�أ�سمالية� ،أي بني الطبقة العاملة الأكرث وعيا
مب�صاحلها ،وعالقات االنتاج الر�أ�سمالية التي �أن�ش�أتها ومتثلها الطبقة الر�أ�سمالية .ولكن
وقائع احلياة كانت عنيدة فدح�ضت توقعات مارك�س يف �أول اختبار لها ،ف�إذا بالثورة حتدث
يف احللقة الأ�ضعف بني الدول الر�أ�سمالية ويف �أكرثها تخلفا وهي رو�سيا ،وحاول لينني
جاهدا تربير هذا الق�صور الع�ضوي يف نظرية مارك�س و�صديقه �إجنلز وتف�سريه .وتعزيزا
ملوقف لينني النظري يف الظروف اجلديدة ومن �أجل توفري املربرات الفكرية لقيام الثورة
ال�شيوعية يف رو�سيا ،فقد قرر احلزب ال�شيوعي ال�سوفياتي مع الأممية ال�شيوعية(الكمنرتن)
�إطالق ا�سم تطويري جديد على النظرية املارك�سية وهو(املارك�سية اللينينية) .وجاء انهيار
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االحتاد ال�سوفياتي والنظرية املارك�سية اللينينية مع بداية عقد الت�سعينيات دون حرب،
ودون �أن يخد�ش لوح زجاج ،ودون �أن تك�رس نافذة ،لي�ؤكد بدوره على ا�ستحالة بناء نظام
�شيوعي حتى يف �أ�ضعف احللقات الر�أ�سمالية و�أكرثها تخلفا من حيث ال�صناعة ،وليعلن
�أي�ضا انهيار النظرية املارك�سية اللينينية برمتها .ويبدو �أن القوميني املارك�سيني و�شبه
املارك�سيني كانوا بحاجة �إىل ثالثة عقود ليكت�شفوا خط�أ اختياراتهم الأيديولوجية،
و�رضورة التفريق بني ا�ستخدام املارك�سية منهجا للتفكري والتحليل ،وبني اعتمادها عقيدة
لتوفري احللول والو�صفات اجلاهزة مل�شكالتنا والتحديات التي تواجهنا يف الوطن العربي.
بيد �أن املالحظة الأهم تتمثل يف �أن املارك�سيني العرب رمبا مل ي�ستوعبوا مالحظات لينيني
وقيم
النظرية ،واملوجهة ملندوبي العامل الثالث يف الكمنرتن ،وذلك حني نظر بو�ضوح �أكرب َّ
مبكرا واقع البلدان املت�أخرة ،جازما القول «ب�أن ال جمال فيها حلركة عمالية �رصفة لأن
()18
ال�سمة املميزة املهمة لهذه البلدان هي كون ال�سيطرة فيها لعالقات ما قبل الر�أ�سمالية».
�إن تطورا ملمو�سا وجاريا يف فكر جمتهدي التيار الإ�سالمي الرئي�س ،ي�شكل عامال
قويا وحافزا على تطوير الفكر القومي يف هذا املجال .يقول جمدد �إ�سالمي هو ال�شيخ را�شد
الغنو�شي�« :إنه ال منا�ص من الت�سليم مبرجعية �أخالقية عليا بعيدا عن عبث ن�سبية الأخالق،
�سواء �أكان ذلك الإميان بالدين عقيدة الكرثة الكاثرة من جماهري �أمتنا� ،أم كان بكانطية
فل�سفية تفرت�ض الإميان �أ�سا�سا �رضوريا للأخالق� ،أم كان بدافع اال�شرتاك يف مكون �أ�سا�سي
من مكونات ثقافة �أمتنا� ،أال وهو علو قيم الدين باعتبارها مرجعية عليا للأخالق والت�رشيع
والثقافة و�سائر جماالت احل�ضارة ،وهو ما كان قد �صاغه �أكرث من رمز من رموز النه�ضة
العربية من ذوي العقيدة الن�رصانية� ،إذ �أكدوا انتماءهم للإ�سالم احل�ضاري واعتزازهم بهذا
الإنتماء .وذاك ما يخرج الإ�سالم من جمال املزايدة واالحتكار لفريق واحد من فرق النخب
املمثلة يف هذا احلقل ،ويف�سح جمال التفكر واالجتهاد فيه يف وجه اجلميع ما دام ال يعرتف
بوجود كني�سة حتتكر النطق با�سمه ،تاركا الأمر �شورى بني النا�س ،ي�شارك فيها كل ح�سب
مبلغه من العلم والعقل مبا يف�سح التفكري يف الإ�سالم وجمال الإ�صابة واخلط�أ �أمام اجلميع
دون حظر على �أحد ،والت�سليم بعلوية مرجعية قيم ال�رشيعة وقد�سيتها ،ف�ضال عن �أنه يوفر
لأمتنا و�شبابنا �أر�ضية متا�سك وتوحد ،وعن�رص �ضبط لالندفاعات ،وطاقات �رضورية للبناء
و الت�ضحية ،تن�أى بنا عن اال�ستفزازات العقدية التي مت�س معتقدات الآخرين م�سلمني �أو
ن�صارى ،والتي من �ش�أنها ان تزج بنا يف معارك ال طائل من ورائها تذكر بفجاجة اخلو�ض
()19
يف م�س�ألة خلق القر�آن».
ويف تلك املرحلة من التطور ال�سيا�سي والإقت�صادي واالجتماعي والفكري والثقايف التي
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كانت �سائدة يف القرن ال�سابع امليالدي يف اجلزيرة العربية ،مثلت ال�شورى ،كركيزة �أ�سا�سية
لنظام احلكم يف الإ�سالم ،مرحلة و�سيطة بني دميقراطيتني تاريخيتني :الأوىل هي الدميقراطية
الأثينية التي �سادت قبل امليالد يف ظل الوثنية ،وعرفت يف بدايتها كديقراطية مبا�رشة ي�شارك
يف ممار�ستها ال�شعب الذي ح�رصته �أثينا يف النبالء والأ�رشاف فقط ،وحرمت غالبية ال�شعب من
ممار�ستها ،وانتهت بظهور العنا�رص الأوىل للدميقراطية النيابية فيها و�سيادتها .والثانية هي
الدميقراطية الغربية التقليدية .وميكن القول �إن ال�شورى يف ذلك الوقت كانت دميقراطية العرب
وامل�سلمني التي مهدت لظهور الدميقراطية النيابية التقليدية ب�أ�شكالها وعنا�رصها الأوىل،
والتي ما انفكت تتطور �إىل �أن �أخذت �أ�شكاال متباينة من حيث التطبيق مع احتفاظها بجوهر
واحد يقوم على مبادىء العدل وامل�ساواة وامل�شاركة التي ال تتعار�ض مع املباديء ال�سامية
وال�سمحة التي �أتى بها الإ�سالم.
و�إذا كان الفكر القومي العربي قد عجزعن تقدمي منوذج للدولة الدميقراطية ،دولة القانون،
ف�إن الإ�سالم و�ضع الأ�س�س واملبادىء التي ينه�ض عليها املجتمع الإ�سالمي ،وعالقات امل�سلمني
بغريامل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي ،وجعل من ال�شورى �صورة لنظام احلكم (و�أمرهم �شورى
()21
بينهم) ،)20(.بل �أمر اهلل بها ر�سوله حني خاطبه قائال(و�شاورهم يف الأمر).
وقد جاءت هذه الآية ب�صيغة الأمر فجعلت ال�شورى حقا من حقوق املحكومني ،يجب
�أن تنظم ممار�ستها بال�صورة التي جتعل منها (�شورى دائمة) يف خدمة (العدل)؛ �أي و�سيلة
ملراقبة �سلوك احلكام مراقبة م�ستمرة� ،سلوكهم ال�سيا�سي ،و�سلوكهم الق�ضائي ،و�سلوكهم
االقت�صادي والإجتماعي .وهذا ما ي�سمى اليوم بالدميقراطية ،فالعدل وهو قرين امل�ساواة
ومالزم لها ،وحق من حقوق الدميقراطية الأ�سا�سية التي ي�أمر اهلل باحرتامه والعمل على
توفري�رشوط ممار�سته )22(،وهو ما �سارت عليه اخلالفة الرا�شدة� .صحيح �أن الإ�سالم مل
ي�أت بنظام مف�صل الآليات لل�شورى ،والنبي –�صلى اهلل عليه و�سلم -مل يعني خليفة بعد
وفاته ،ومل يحدد نظاما لل�شورى �أو البيعة ،ولكنه جعلها منهاجا للحكم ،بل حتى يف �ش�ؤونه
اخلا�صة مثلما حدث �أثناء (حديث الإفك) عن ال�سيدة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،فقد راح ي�ست�شري
بع�ض �أ�صحابه يف �أخ�ص �ش�ؤونه ،ويف احلرب ر�ضخ لقرار الأغلبية يف غزوة �أحد بالرغم من
تعار�ضها مع ر�ؤيته .وكان �أبو بكر اخلليفة الأول واعتربت طريقة تن�صيبه وقتها منوذجا
لتن�صيب احلكام .وحتى عندما كان �أحد اخللفاء الرا�شدين يو�صي للآخر كما �أو�صى �أبو بكر
لعمر باخلالفة ،مل يكونوا يبتعدون عن النا�س ،بل كانت اخلالفة تتم باملبايعة وهي عملية
�رشعية تتم عرب النا�س ،وهذا در�س يف الدميقراطية� ،صحيح �أنه ال يرقى �إىل م�ستوى ماتفعله
امل�ؤ�س�سات يف البلدان الدميقراطية اليوم ،وذلك لأننا نتحدث عن جتربة �سيا�سية مل يكن
عندها ما تقتدي به قبل �أكرث من �أربعة ع�رش قرنا�,.أقر �أبو بكر �أن ال�رشعية التي يكت�سبها
ÐÑÑ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

هي من ال�شعب ،و�إال ملا ر�أى نف�سه �أنه ال يعلوهم ولي�س �أف�ضلهم «�أما بعد ف�إنني وليت عليكم
ول�ست بخريكم» ،وطالب يف خطبته ذاتها النا�س �أن يكونوا معه ما كان على حق ،ف�إن
ر�أوه انحرف فليحا�سبوه «�إذا �أح�سنت ف�أعينوين ،و�إذا زغت فقوموين» ،وبهذا قدم لنا �أبو بكر
�صورة تن�صيب احلاكم كما قدم لنا فكرة مراقبته وحما�سبته ،ويف هذا الدليل على �أن �رشعية
()23
احلاكم م�ستمدة من ال�شعب؛ لأن م�صدرال�سلطة هو م�صدر املحا�سبة.
و�سار عمر بن اخلطاب على النهج ذاته ،وهكذا تعلم اخللفاء من النبي ،فلم تكن
ال�شوري
الن�صو�ص وال ال�سيف طريقهم �إىل احلكم �إىل �أن اغت�صبه معاوية ،فانتهى الإ�سالم
ِ
عندما �ألغى اخلالفة بال�شورى و�أحل حملها اخلالفة بالوراثة ،فقد كان حكم معاوية بداية
القطيعة مع ع�رص النبوة واخلالفة الرا�شدة ،بداية املرحلة ال�سوداء يف تاريخ الإ�سالم فكرا
وممار�سة رغم ما �شهدته من فتوحات و�إجنازات ح�ضارية وعلمية م�شهودة .لقد عمد معاوية
�إىل �إقامة �إمرباطورية عربية م�ستخدما الإ�سالم ،ف�أن�شا دولة بعيدة كل البعد عن مبادىء
الإ�سالم ،وكلما ابتعد اخللفاء بعد ذلك عن جوهر الإ�سالم ،كلما وجد امل�سلمون �أنف�سهم يبنون
�سلطة م�ستبدة ال تعرف الرحمة� ،إىل �أن �شاهدنا ف�شل الدولة العثمانية يف �إقامة نظام يرتكز
على مبادىء العدل وامل�ساواة بني ال�شعوب املكونة لهذه الدولة.
واال�ستبداد الذي �ساد بالد امل�سلمني منذ �ساد نظام الوراثة يف اخلالفة� ،إمنا هو جناية
الذين حكموا با�سم الدين ،وبا�سم الدين ا�ستبدوا بالرعية و�أذلوها ،ولهذا يجب �أن تفهم ال�شورى
مبعناها الدميقراطي احلديث ،ولكنه ترك الأمر للمجتهدين ،مثلها يف ذلك مثل الدميقراطية
وهي الوجه الآخر لل�شورى ،التي مل تعد اليوم متاثل م�صدرها الأ�سا�سي وهي الدميقراطية
الأثينية .و�إذا كان اهلل حرم �سيطرة نبيه على خلقه ،فمن باب �أوىل �أال يجعلها لأحد من
بعده )24(،عمال بقوله تعاىل( :لي�س لك من الأمر�شيء) )25(،وقوله (ل�ست عليهم مب�سيطر).)26(،
فالنظام الدميقراطي املعا�رص مل يكن على نحو ما هو عليه اليوم ،نظاما �سيا�سيا تعدديا
مفتوحا ينطوي على �أنظمة للتكافل وال�ضمانات االجتماعية ،فقد �أ�صبحت الدميقراطية يف
زمننا احلا�رض نظاما �سيا�سيا واجتماعيا واقت�صاديا ولي�س نظاما �سيا�سيا وح�سب .وقد
تطورت الدميقراطية لتت�شكل على النحو الذي ن�شاهده اليوم بفعل حتوالت مو�ضوعية
تاريخية اجتماعية و�سيا�سية جرى خاللها �إر�ساء دعائم فكرة احلق املدين يف مواجهة احلق
الإلهي الذي كانت تدعيه الكني�سة والأباطرة ،ومقابل ا�ستبداد امللوك والأباطرة واحتكارهم
لل�سلطة واحلكم ،جرى �إر�ساء دعائم نظام �سيا�سي قائم على التعاقد ،وعلى حق املواطنني يف
�إدارة ال�ش�ؤون العامة ،وهكذا نه�ضت فكرة املواطنة �ضد �أيديولوجيا الرعية ،وفكرة التعاقد
�ضد التفوي�ض املطلق للحكم ،وفكرة التمثيل �ضد وراثة احلكم ،ونظام امل�ؤ�س�سات �ضد �سلطة
الفرد ،وتقييد احلاكم �ضد حقه املطلق يف احتكار �إدارة �ش�ؤون الدولة ،وبدال من �أن تبقى
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ال�سيا�سة وال�سلطة �ش�أنا خا�صا بامللوك والأمراء وبطانة احلاكمني� ،صارت ملكية �أعم يحق
()27
لغري ه�ؤالء ال�سابق ذكرهم �أن يدخلوا يف عداد املعنيني ب�أمرها.
وقد خل�ص الدكتور حممد عمارة املخت�ص بالدرا�سات الإ�سالمية �إىل القول�“ :إن الإ�سالم
ينكر �أن تكون طبيعة ال�سلطة احلاكمة دينية� ،أي ينكر وحدة ال�سلطتني الدينية والزمنية ،ولكنه
()28
ال يف�صل بينهما ،فالتمييز ،الالف�صل ،بني الدين والدولة هو موقف الإ�سالم”.
ولعل ماذهب �إليه عمارة م�ستخل�ص من مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية يف هذا املجال،
كما عرب عنها الفقيه ال�سلفي ابن القيم اجلوزيه بقوله�“ :إن اهلل �أر�سل ر�سله و�أنزل كتبه
ليقوم النا�س بالق�سط ،وهو العدل الذي قامت به ال�سماوات والأر�ض ،ف�إذا ظهرت �إمارات
احلق ،وقامت �أدلة العقل و�أ�سفر �صبحه ب�أي طريق ،فثم �رشع اهلل ودينه ور�ضاه و�أمره...
واهلل تعاىل مل يح�رص طرق العدل و�أدلته و�إماراته يف نوع واحد ،و�أبطل غريه من الطرق
التي هي �أقوى منه و�أدل و�أظهر ،بل بني مبا �رشعه من الطرق �أن مق�صده� ،إقامة العدل
()29
واحلق وقيام النا�س بالق�سط.
�أما عبد الرحمن الكواكبي فقد ذهب �إىل �أبعد مدى حني قال« :ان العروبة �إمنا هي
ال�سبيل لتجديد الإ�سالم كدين ،و�إىل توحيد امل�سلمني ،بل �شعوب ال�رشق ،لأن العرب هم
الو�سيلة الوحيدة جلمع الكلمة الدينية ،بل الكلمة ال�رشقية� ،إنهم �أن�سب الأقوام لأن يكونوا
()30
مرجعا يف الدين وقدوة للم�سلمني».
وعلى الرغم من التطور االيجابي امللمو�س لدى عدد من املفكرين الإ�سالميني املت�أثرين
بفكر جمال الدين الأفغاين وحممد عبده ور�شيد ر�ضا وعبد الرحمن الكواكبي والذي �أدى،
�إىل جانب عوامل �أخرى� ،إىل ج�رس الهوة بني التيارين القومي والإ�سالمي ،بل عبد الطريق
لن�شوء فكر قومي عربي �إ�سالمي موحد ،ف�إن احلاجة ما زالت ما�سة �إىل اجتهادات يف الدين
تتجاوب مع تطور الع�رص ومتطلباته ،ناهيك عن �أن احلفاظ على الدين الإ�سالمي ال ميكن
�أن يتم �إال با�ستخدام العقل والعقل وحده .واخلالف يف فروع الدين �أمر ال مفر منه ،كما �أ�شار
ال�شيخ ح�سن البنا ،فهو يعتقد �أن الإجماع على �أمر واحد يف فروع الدين مطلب م�ستحيل،
بل هو يتنافى مع طبيعة الدين ،و�إمنا يريد اهلل لهذا الدين �أن يبقى ويخلد وي�ساير الع�صور
()31
وميا�شي الأزمان ،وهو لهذا �سهل مرن هني ال جمود فيه وال ت�شديد.
و�إذا كان الإ�سالميون قد �أحدثوا نقلة نوعية يف تفاعل الدين مع حقائق احلياة
وا�ستخدام العقل ،فقد �أخذت التيارات القومية بدورها تراجع موقفها اخلاطىء يف التعامل
مع الدين الإ�سالمي ،ويف �إطار هذا التطور املهم يف املوقف من الدين جرى نفي �أي تناق�ض
بني القومية العربية والإ�سالم ،بل اعترب الأخري الوعاء الذي عربت فيه الأمة العربية عن
ذاتها ،و�أما التناق�ض املفتعل بينهما فهو من �صنع �أعداء الأمة العربية .والفهم الواعي
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للتعاليم الإ�سالمية القائم على التحليل العلمي ي�ؤدي �إىل التكامل فيما بينهما.
ودعا جورج حب�ش بدوره باعتباره زعيم ًا لأحد التيارات القومية الرئي�سية �إىل فتح
حوار مع قوى الإ�سالم ال�سيا�سي من �أجل الو�صول �إىل قوا�سم م�شرتكة للعمل يف الأو�ضاع
الراهنة واملنظورة ،وهذا العمل م�رشوط ب�أن يقوم على �أ�سا�س دميقراطي� ،أي الإقرار بحرية
العمل الفكري وال�سيا�سي واالجتماعي والإعالمي والتنظيمي ،وترك احلرية كاملة للجماهري
من �أجل االنتظام �أو ت�أييد �أي حزب �أو فكر تريد� ،إ�ضافة �إىل الإقرار بحرية االجتهاد
()33
واالختالف ،ونبذ حل التعار�ضات الداخلية بالعنف.
وحيث جنح الإ�سالم يف توحيد العرب ،فقد �أخفقت التيارات القومية املختلفة يف
حتقيق هذا الهدف العظيم ،ومن املفارقات العجيبة �أن جند اليوم جميع القوميات قد
توحدت با�ستثناء الأمة العربية التي ازدادت ت�رشذما وانق�ساما .فالتيارات القومية التي
ت�أثرت بالروح القومية املت�أججة يف �أوروبا وجتربتي توحيد �أملانيا و�إيطاليا ،وا�ستخدمت
القومية العربية للتخل�ص من احلكم العثماين ،والحقا يف الكفاح �ضد الإ�ستعمار ،افتتنت
�أي�ضا بفكرة ف�صل الدين عن الدولة وفقا للقاعدة التي ار�ساها ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم
حني قال(:ما لقي�رص لقي�رص وما هلل هلل) ،ف�سارعت �إىل تبنيها يف املمار�سة �أكرث مما تبنتها
يف الفكر متجاهلة الفروقات بني امل�سيحية كدين وافد �إىل �أوروبا ،وبني الإ�سالم الذي �أنزل
على العرب ،وحملوا راية ن�رشه يف �أرجاء املعمورة.
�إن العروبة هي امل�ستفيدة من ارتباطها بالإ�سالم ،فهو يزودها بطاقة حيوية ال ميكن
لأي �أيديولوجيا توفريها ،و�إ�سقاط الإ�سالم من احل�ساب ما هو �إال �سذاجة وحمكوم عليه
بالف�شل .وبعد اليوم ،الميكن احلديث عن فكر قومي م�ستقل عن تعاليم الإ�سالم ال�صحيحة،
فالإ�سالم هو القادر على ا�ستنها�ض ال�شعوب العربية وتوفريالعدل وامل�ساواة للجميع ،والفكر
اجلديد هو فكر قومي �إ�سالمي.
()32

 -2السلطة السياسية
قامت جميع الأنظمة ال�سيا�سية التي �أنتجتها التيارات القومية على �أ�سا�س نظام
حكم احلزب الواحد الذي حتول �إىل حكم العائلة الواحدة ،ومن ثم �إىل نظام حكم الفرد
الواحد(الرئي�س القائد) الذي ال ي�سمح لأحد مبناف�سته .لقد متكن اجلي�ش من �إخ�ضاع احلزب
املدين �أو �إهدار دمه ،وبدا �أن اخللفية الفكرية البدوية وال�ساذجة قد حتكمت يف قطاع وا�سع
من القيادات القومية .وكان من الطبيعي �أن تغيب الدميقراطية عن جدول �أولوياتها،
ففاقد ال�شىء ال يعطيه ،فقد افتقرت هي ذاتها �إىل احلياة الدميقراطية ،و�أ�صبحت �أكربمولد
للدكتاتورية والبريوقراطية والفئات الطفيلية� ،إ�ضافة �إىل �أن املفهوم الذي تبنته هذه
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التيارات للدميقراطية قد جعل من الأنظمة ال�سيا�سية التي �أقامتها دكتاتوريات حقيقية؛
لأنها قامت على رف�ض التعددية ال�سيا�سية ،ومبد�أ التداول على ال�سلطة بحجة �أن اجلهود
يجب �أن تن�صب على التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ومواجهة التخلف وحتقيق الوحدة
العربية وحترير فل�سطني ومواجهة �إ�رسائيل وال�صهيونية .ومل يقت�رص الأمر على رف�ض
التعددية احلزبية ،بل غالبا ما جرت ال�سيطرة على احلزب من طرف حفنة من الع�سكريني
يتبعها نخبة من املوظفني البريوقراطيني و�أ�صحاب امل�صالح من املدنيني ،ومن ثم جرى
تكميم الأفواه داخل احلزب ذاته قبل �أن تكمم خارجه ،وحتول �إىل حزب للزعامات من ذوي
الر�ؤو�س احلامية املت�صارعة التي عملت على التنكيل ببع�ضها بع�ضا دون رحمة �أو�شفقة،
وهذا ما جرى يف عهود البعث املختلفة ،يف عهد �صدام ح�سني ويف عهد حافظ �أ�سد ،الذي
ترك رفاقه يهلكون يف ال�سجن ،ومن غادره بعد ثالثني عاما ق�ضى من املر�ض بعد �أ�شهر
قليلة .لقد �أدت ال�رصاعات الداخلية وا�ستيالء الع�سكر على ال�سلطتني احلزبية واحلكومية �إىل
�إنهاك قوى الأحزاب القومية ،و�إهدار املوارد الوطنية للأقطار التي حكمتها ،وحتول احلزب
يف نهاية املطاف �إىل حزب خادم للرئي�س القائد ومل يعد حزبا منا�ضال حاكما� .أما �أع�ضا�ؤه
فقد حتولوا من منا�ضلني وطنيني �إىل موظفني بريوقراطيني.
وهكذا قام حكم البعث يف كل من �سوريا والعراق على �أ�سا�س نظرية احلزب الواحد والزعيم
القائد� ،إال �أنه �سمح لبع�ض الأحزاب بالظهور �إىل العلن لكي ت�شكل ديكورا للنظام ال�سيا�سي
()34
القائم من خالل حتالف ي�ضمه مع احلزب احلاكم ي�سمى باجلبهة الوطنية التقدمية.
لقد عمل حزب البعث على �إحداث تغيري جذري فوري يف الأنظمة ال�سيا�سية احلاكمة
يف الأقطار العربية ،دون �أن يكون للحزب ر�ؤيته اخلا�صة حول طبيعة النظام ال�سيا�سي
املن�شود ،ولذلك كان ال بد من �إيجاد الو�سيلة الفعالة القادرة على قلب �أنظمة احلكم برم�شة
عني� ،أي بو�ساطة االنقالب الع�سكري ،فوجد احلزب �ضالته يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية باعتبارها
امل�ؤ�س�سة الأكرث تنظيما وثقافة من بني م�ؤ�س�سات الدولة القطرية العربية ،على الرغم من
توجه احلزب يف الوقت ذاته الوقت نحو الن�ضال الربملاين حيث متكن �أع�ضا�ؤه من الفوز يف
االنتخابات التي جرت يف �سوريا والأردن ولبنان� ،إال �أن تعويله على دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
مل يرتاجع ،بل ظل م�س�ألة مركزية يف تفكري احلزب يف جميع املراحل ،الأمر الذي متخ�ض يف
نهاية املطاف عن ا�ستيالء الع�سكريني على ال�سلطتني احلزبية واحلكومية يف البلدان التي
جنحت فيها انقالبات البعث الع�سكرية ،فتحول حكم البعث �إىل دكتاتورية ع�سكرية حكمت
با�سم احلزب .وهذه النتائج جند جذورها يف د�ستور حزب البعث الذي �أخذ بنهج التغيري
الثوري اجلذري الذي ي�صيب مناحي احلياة كافة ،وعرب عنه عفلق باالنقالبية ،وا�شرتط
()35
لتحقيقه وجود احلركة االنقالبية التي ت�سلك �سبيل االنقالب ال الإ�صالح التدريجي
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وان�سجاما مع هذا التفكري ،فقد �سعى البعث �إىل االمتداد والتغلغل يف قطاع اجلي�ش
باعتباره قطاعا مهما وجزءا من القطاعات ال�شعبية ،وكانت االنقالبات الع�سكرية التي
بد�أت منذ عام  1949يف �سوريا بقيادة ح�سني الزعيم قد ك�شفت �أهمية اجلي�ش لدى احلركات
ال�سيا�سية يف الوطن العربي ،وزاد على ذلك ظهور دور حركة ال�ضباط الأحرار يف م�رص بعد
()36
انقالب  23متوز/يوليو .1952
وبعد �أن متكن الع�سكريون من ال�سيطرة على احلزب والدولة يف �سوريا ،حتدث عفلق
�أمام م�ؤمتر �أطراف حزب البعث املنعقد بدم�شق بتاريخ  18كانون الأول/دي�سمرب 1965
وتناولت ال�صحف حديثه الذي كر�سه للهجوم على الع�سكريني والقطريني ودعا فيه �إىل
الف�صل ما بني اجلي�ش وال�سيا�سة ،وعدم جمع احلزبيني بني وظيفتني و�أن ال يقود الع�سكريون
العاملون يف قطاعاتهم الع�سكرية حزب البعث ،م�ضيفا �أن هناك �أياد م�شبوهة قد د�ست يف
()37
�صفوف احلزب لتخريبه ،وال ي�ستبعد �أن يكون لأعداء الأمة العربية دور فيها.
�أما النظام الذي �أن�ش�أه عبد النا�رص فقد قام منذ البداية على حترمي الأحزاب،
فالدميقراطية عند عبد النا�رص تعني االنتقال التدريجي لل�سلطة من م�ستوى التمركز �إىل
امل�ستويات الأدنى �إىل امل�ستويات املحلية ،وا�ستحالة وجود دميقراطية �سيا�سية بدون
دميقراطية اجتماعية فهما جناحان متكامالن للحرية.
لقد ذهب الفكر القومي النا�رصي �إىل حد الطعن يف جدوى الدميقراطية ال�سيا�سية
قبل حتقيق الدميقراطية االجتماعية معتربا �إياها واجهة للدميقراطية املزيفة...فال معنى
للدميقراطية ال�سيا�سية �أو احلرية يف �صورتها ال�سيا�سية من غري الدميقراطية االقت�صادية �أو
احلرية يف �صورتها االجتماعية ،كما جاء يف م�رشوع امليثاق الذي قدمه جمال عبد النا�رص
()38
�إىل امل�ؤمتر الوطني للقوى ال�شعبية يف .1962 /5/21
لقد ت�ضمن ميثاق العمل الوطني �صياغات عامة �شعارية لاللتفاف على املرتكزات
املعروفة للدولة الدميقراطية مثل حتالف قوى ال�شعب العامل ،واحلديث الإن�شائي غري
التطبيقي عن الدميقراطية االجتماعية والدميقراطية ال�سيا�سية ،واالنتقال التدريجي لل�سلطة
من م�ستوى املركز �إىل امل�ستويات الأدنى ،م�شاركة العمال يف جمال�س �إدارة امل�صانع
وامل�ؤ�س�سات والهيئات ،متثيل العمال والفالحني بن�سبة  %50يف كل املجال�س ال�سيا�سية
املنتخبة ،وكل هذا كان مطلوبا تطبيقه يف ظل حكم احلزب الواحد والزعيم القائد ،ولذا خال
امليثاق من املعايري واملبادىء الأ�سا�سية للدولة الديقراطية مثل �سيادة القانون ،التعددية
احلزبية ،ممار�سة احلق يف االنتخاب احلر واملبا�رش وال�رسي ،بل �سارع جمل�س قيادة الثورة
وبتوجيه من عبد النا�رص �إىل �إ�صدار قرار يوم  16كانون الثاين/يناير بحل الأحزاب
ال�سيا�سية ،ولكن عبد النا�رص اكت�شف بعد هزمية حزيران � 1967أن املجتمع امل�رصي
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ي�سري نحو املجهول يف ظل حكم احلزب الواحد ،حيث �أخذ يطرح بنف�سه فكرة تكوين (حزب
معار�ض) .)39(.وترتيبا على ذلك كان عبد النا�رص يعترب �أي احتجاج �أو اعرتا�ض �أو نقد �أو
حتى حماولة لتق�صي احلقائق ومناق�شتها �أو جمرد التنفي�س عما بال�صدر ثورة م�ضادة وال
()40
بد من �إجراءات ملواجهتها.
لقد كان عبد النا�رص زعيما جماهرييا بال منازع و�سيا�سيا جتريبيا ،ولكنه مل يكن
مفكرا ،فقد اعتمد عبد النا�رص على �شخ�صيته الكارزمية القوية وقوة ت�أثريه ونفوذه يف
�أو�ساط اجلماهري العربية ،فلم يكن لديه تنظيم �شعبي منظم وموحد مب�ستوى هذا الهدف
الكبري� ،أي افتقر �إىل الو�سائل الفعالة التي تتكاف�أ مع الأهداف العظيمة .ولعل جناح االنقالب
الذي قاده ال�سادات عام  1971على الأهداف العظيمة لعبد النا�رص بهذه ال�رسعة وال�سهولة
يف م�رص خري دليل على ذلك.
ويعرتف كاتب نا�رصي ب�أن نقطة ال�ضعف الأ�سا�سية للتجربة النا�رصية العمالقة،
متثلت يف العجز عن حل م�شكلة الدميقراطية ،وامل�شاركة ال�شعبية احلقيقية يف القرارات
امل�صريية والرقابة على تنفيذها ،وعجزه عن تنظيم اجلماهري واعتماده على جاذبيته يف
خلق عالقة مبا�رشة بينه وبني اجلماهري� ،إىل جانب اعتماده على جهاز الدولة يف و�ضع
ال�سيا�سات� ،أما التنظيمات التي ظهرت ،ابتداء من هيئة التحرير حتى الإحتاد الإ�شرتاكي
فكانت �صورة ه�شة ،عاجزة عن القيام ب�أية مبادرة ،وكانت عالقة عبد النا�رص بها ذات
اجتاه واحد من القمة �إىل القاعدة ،مما �أدى �إىل ت�صفية هذه التنظيمات ب�سهولة غريبة يف
بداية االنق�ضا�ض على الثورة ،بل اندفع العديد من قياداته يف املرحلة اجلديدة نحو تويل
()41
منا�صب قيادية يف النظام النقي�ض لنظام جمال عبد النا�رص.
ولعل �رس اعتماد عبد النا�رص على �أجهزة الدولة رغم �شعبيته املنقطعة النظري ،هي �أن
�أجهزة �أمن الثورة ب�إ�رشاف تنظيم ال�ضباط الأحرار ،هي التي �أعادت ال�سلطة �إليه وملجل�س
قيادة الثورة التي كان جنيب قد ا�ستحوذ عليها يف بداية عهد الثورة.
وهكذا تركزت �أهداف الأحزاب القومية على اال�ستيالء على ال�سطة ال�سيا�سية وعدم
مغادرتها ،دون �أن تكون لديها �أية خطة للبناء الدميقراطي وتوفري �رشوط احرتام التعددية
الفكرية وال�سيا�سية وحماية احلقوق واحلريات .لقد كانت الأحزاب القومية �أكرب مولد للدكتاتورية
و�أنظمة القهرو�سفك الدماء ،و�أكرب مولد للبريوقراطية والفئات الطفيلية ،وظل زعماء االنقالبات
الع�سكرية هم املر�شحون الوحيدون النتخابات الرئا�سة ،ويف حاالت معينة جرى انتخابهم
مدى احلياة� ،أو تكري�س �سلطتهم املادية والروحية دون انتخاب باعتبارهم �صانعي اال�ستقالل
الوطني ،وباعتبار كل منهم (�أبا الأمة) ،فهم �أ�سمى من �أن يتم االقرتاع على انتخابهم.
ومبقدار ما كان م�صطلح الثورة يتواتر يف بالغات االنقالبات الع�سكرية القومية مبقدار
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ما كان قادتها يبتعدون عن الدميقراطية ،بل �أ�صبحت الدميقراطية يف حيز التطبيق العملي
مناق�ضة للثورة مبفهوم غالبية التيارات القومية ،يف حني �أن« ،الدميقراطية هي ثورة يف
عالقة ال�شعب والفرد بال�سلطة ت�ستهدف نقله من حالة اخل�ضوع الكامل �إىل امل�شاركة الكاملة
يف ال�سلطة ب�أجهزتها الت�رشيعية والتنفيذية والق�ضائية ،وهي بهذا املعني متثل ال�ضمان
احلقيقي حلقوق الإن�سان وحرياته ال�سيا�سية يف مواجهة احتماالت انتهاكها يف مرحلة ما
بعد الإ�ستقالل الوطني .ويرقى �إىل مرتبة القانون ا�ستحالة انت�صار الأهداف النهائية للثورة
()42
وحتقيق العدالة الإجتماعية �إذا مل تتحقق الدميقراطية الكاملة».
و�رسعان ما تكر�ست لدى التيارات القومية فكرة احلزب الواحد ،وحكم الفرد الواحد
الذي اقتب�سته من الأنظمة ال�شمولية ،واخذت تبحث عن تربيرات للأنظمة القومية اجلديدة
يف الأنظمة ال�شيوعية (دكتاتورية الربوليتاريا) ( ،دكتاتورية العمال والفالحني واجلنود)،
ولكن �رسعان ما حتولت هذه النظم اجلديدة من حكم احلزب الواحد �إىل حكم العائلة الواحدة
�إىل حكم الفرد الواحد امل�ستبد فبدت امللكيات �إىل جانبها فردو�سا مفقودا.
و�إذا كانت الربجوازية الر�أ�سمالية ال�صناعية قد �أن�ش�أت نظامها الدميقراطي بهدف
ت�أمني حكم الطبقة الر�أ�سمالية ،وم�صاحلها الواحدة وم�صاحلها امل�سيطرة على و�سائل الإنتاج
االجتماعي ،وامل�ست�أثرة بالرثوة القومية حمليا بو�ساطة امل�ؤ�س�سة الت�رشيعية املنتخبة
و�أجهزة ال�سلطة التنفيذية ،ول�ضمان هيمنة الر�أ�سمال على النطاق العاملي بو�ساطة الغزو
امل�سلح وال�سلعي للعامل اخلارجي ،فلم يكن هناك �أي مربر تاريخي ومو�ضوعي �أو �أ�سا�س علمي
للمناداة ب�إقامة دكتاتورية الربوليتاريا �أو على الأ�صح ان يطلق على الدميقراطية اجلديدة
باعتبارها نظام حكم الغالبية (العمال والفالحني واجلنود) دكتاتورية الربوليتاريا )43(،ما
()44
دامت متثل ح�سب قول لينني “احلد الأق�صى من الدميقراطية للعمال والفالحني”.
�إن �سلطة الغالبية مل ولن تكون دكتاتورية يف يوم من الأيام .فال توجد دكتاتورية
�شعبية يف التاريخ ،وال يوجد مربر لأن تقيم الطبقات ال�شعبية املنت�رصة ،دكتاتورية �ضد
برجوازية مهزومة �أو حتالف طبقي مهزوم (برجوازية� ،إقطاع) انهارت �سلطته ال�سيا�سية،
وهي بالت�أكيد لن تقيم دكتاتورية �ضد ذاتها �إال �إذا ا�ستولت نخبة حمدودة على ال�سلطة
ال�سيا�سية ،وحكمت با�سم الغالبية ،با�سم الطبقة العاملة وحلفائها من الطبقات ال�شعبية
العري�ضة ،وهنا ت�صبح الدميقراطية مهددة بالتحول �إىل دكتاتورية النخبة ،دكتاتورية
الزعماء� ،إن دكتاتورية الربوليتاريا كم�ضمون لل�سلطة ال�شعبية هي �صيغة قد عفا عليها
الزمن ،ويف ظل التغريات العاملية النوعية واملت�سارعة� ،أ�صبحت �أكرث �صيغ الفكر املارك�سي
()45
تخلفا وافتقارا لالن�سجام �أو التجاوب مع حقائق احلياة احلديثة.
�إن تكري�س هذه الأفكار يف الأدب الثوري قد ا�ستخدم مادة دعائية م�ضادة من
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�أجهزة الدعاية الر�أ�سمالية ال�ضخمة ،وامل�سيطرة على العامل ،لإعاقة التحوالت االجتماعية
والدميقراطية يف مناطق التحررالوطني ،وقطفت الأحزاب الإ�صالحية اال�شرتاكية
الدميقراطية نتائج هذا ال�رصاع الأيديولوجي على النطاق العاملي وتقا�سمتها مع �أحزاب
الدميقراطية امل�سيحية ،ولكنها ،من جهة �أخرى� ،أف�ضت �إىل قيام بع�ض �أحزاب ال�شيوعية
الأوروبية الرئي�سة مبراجعة نقدية جريئة لأفكار رئي�سة يف �أيديولوجيتها ،ويف مقدمتها
دكتاتورية الربوليتاريا وذلك قبل ظهور برنامج الربي�سرتويكا بزمن طويل ،و�أبرز مثال
على ذلك اال�ستخدام اجلريء ل�سالح النقد من احلزب ال�شيوعي الإيطايل وزعيمه ال�سابق
برلينغوير يف املراجعة الفكرية ال�شاملة ،و�إعادة النظر يف برناجمه ال�سيا�سي ابتداء من
منت�صف ال�سبعينيات ،وتوا�صلت على امتداد الثمانينيات ،ومن ثم جلوء عدد من الي�ساريني
الحقا �إىل ت�أ�سي�س حزب الدميقراطية الربوليتارية يف �إيطاليا مبا يت�ضمنه من دعوة للتنديد
بفكرة دكتاتورية الربوليتاريا ،وعدم مال ءمتها للواقع اجلديد واملتغري يف البلدان الر�أ�سمالية
املتطورة ،ومن ثم توالت هذه املراجعات حتت ت�أثري الفكر اجلديد لغوربات�شوف وانهيار
االحتاد ال�سوفياتي لت�شمل الأحزاب ال�شيوعية يف �أوروبا ال�رشقية والأحزاب املارك�سية
اللينينية يف الكونغو وموزامبيق وجنوب �إفريقيا ودول �إفريقية �أخرى.
لقد افرغت الأحزاب والتيارات القومية ال�سلطة ال�سيا�سية من جوهرها الدميقراطي يف
الأقطار التي حكمتها ،وتبعا لذلك غاب الد�ستور الدميقراطي� ،أو غاب التطبيق الدميقراطي
للد�ساتري التي و�ضعت يف �أقطار الأنظمة القومية ،والذي ي�صون احلقوق واحلريات ويوزع
الإخت�صا�صات بني ال�سلطات ،ومينع احتكار ال�سلطة ويحمي ا�ستقالل الق�ضاء و�سيادة
القانون ،باخت�صار غابت الدولة الدميقراطية ،دولة القانون ،كما غابت حرية الر�أي والتعبري
وحرية ال�صحافة والبحث العلمي والتعددية الفكرية وال�سيا�سية ،وغاب النظام التمثيلي الذي
يتحقق به قيام ال�سلطة الد�ستورية والت�رشيعية ،كما غابت املمار�سة الدميقراطية للحق يف
الرت�شيح واالنتخاب واملحوط ب�ضمانات د�ستورية وقانونية ت�ضمن �شفافية االنتخابات
ونزاهتها ،وب�شكل عام غاب مبد�أ التداول على ال�سلطة.
ومل تف�شل النظم القومية يف حتقيق �شعاراتها يف الوحدة واحلرية واال�شرتاكية وحترير
فل�سطني فقط ،بل ف�شلت حتى يف التحالف فيما بينها رغم �أنها حتمل الأهداف ذاتها ،وتقف
على �أر�ضية فكرية واحدة� ،أما العالقة مع القوى غري القومية التي مل تكن معادية من حيث
�أهدافها على املدى املتو�سط على الأقل ،فقد �أعملت فيها قتال وت�رشيدا ،فجرى قمع احلركات
الإ�سالمية حتى ظهرت نتيجة هذه املمار�سات التع�سفية واحلمقاء يف نك�سة حزيران/يونيو
 1967حيث منيت الأنظمة والأحزاب القومية بهزمية منكرة.
وي�سجل للتيار الإ�سالمي ال�سائد مبادرته �إىل تفعيل اجتهاده الفكري فيما يتعلق
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بالدميقراطية وال�سلطة ال�سيا�سية ،فقد ذهب الغنو�شي �إىل القول ب�رضورة« :الت�سليم
باملرجعية الدميقراطية �أ�سا�سا لإدارة �سلطة الدولة بكل ما تت�ضمنه من مبادىء و�آليات
مثل :امل�ساواة بني املواطنني وتقدي�س حريات الإن�سان وحقوقه الأ�سا�سية اخلا�صة والعامة،
وتقدي�س الإرادة ال�شعبية املعرب عنها �شوريا من خالل انتخابات دورية تعددية ت�شارك فيها
كل التيارات غري العنيفة دومنا �أي �إق�صاء� ،إىل �سائر �آليات النظام الدميقراطي التي تي�رس
جتدد النخب وتداول ال�سلطة بينها ،وهو تداول يف ظل وحدة املرجعية الثقافية وامل�رشوع
احل�ضاري امل�شرتك الذي مييز العدو من ال�صديق ،وي�ضبط الأهداف امل�شرتكة ،والو�سائل
املو�صلة �إليها ،وال يتحول �إىل عملية �رصاع بني الأ�ضداد ،وانتقال من النقي�ض �إىل النقي�ض،
بقدر ما هو تناف�س على حت�صيل �أهداف مت�شابهة جتول داخل نف�س العائلة من ال�شبيه �إىل
()46
ال�شبيه ،وتلك هي حال الدميقراطيات النا�ضجة امل�ستقرة».
وذهب الغنو�شي �أبعد من ذلك حني جعل من الت�ضامن بني املظلومني يف العامل بغ�ض
النظر عن انتماءاتهم ،ودعم كل حتول دميقراطي �أمرا م�رشوعا ،وذلك حني دعا �إىل «التنا�رص
اجلاد على دفع الظامل ومنا�رصة املظلوم بقطع النظر عن انتمائهما ،ودعم م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وا�ستقاللها عن ال�سلطة �أيا كانت .ودعم كل حتول دميقراطي والوقوف يف
وجه اي نكو�ص �إىل العنف و�إدانة كل �سبيل ال�ستخدام القوة �سبيال للو�صول �إىل ال�سلطة �أو
()47
للخلود فيها� ،أو حل�سم ما ينجم من اختالفات فكرية �أو �سيا�سية».
وقد خل�ص �أحد املفكرين العرب �إىل القول ب�أن اخليار يف م�صدر امل�رشوعية لي�س بني
اهلل اخلالق ،وبني الأمة (وهي �إحدى خملوقات اهلل) ،و�إمنا بني �إرادة الطغاة واحلاكمني
بالقوة واجلربوت ،وبني �إرادة الأمة احلرة الواعية القادرة على حتديد م�ستقبلها وما ينفعها،
()48
و�أي حتديد غري هذا هو ت�سرت خلف وهم يراد منه تثبيت �إرادة الطغاة واجلبابرة.
ولقد بد�أت التيارات القومية تتلم�س طريقها نحو �إحداث التغيري املطلوب لي�س يف
الأهداف ،و�إمنا يف طريقة و�آلية حتقيقها ومرحلتها ،و�أخذت تطور مواقفها من الوحدة
العربية والدولة القطرية والدميقراطية ،فهناك اعرتاف بخ�صو�صيات الدولة القطرية ،و�إن
كانت ناجتة عن التجزئة ،التي ال بد من التعامل معها كوجود قائم وتفهمه وو�ضعه يف
�سياقه التاريخي واالجتماعي ،و�أخذنا نقر�أ يف �أدبيات هذه التيارات دعوة للقاء التيارات
الفكرية الأ�سا�سية الثالثة(القومي والإ�سالمي والإ�شرتاكي) على �أر�ضية قبول الآخر �رشيكا
يف بناء م�ستقبل الوطن ل�صالح الأكرثية ال�شعبية ،والأخذ بتعدد الأفكار والآراء والتعددية
احلزبية باعتباره مظهرا ح�ضاريا �إن�سانيا ،فحرية الر�أي والتعبري والنهج الدميقراطي �أ�سلوب
حياة للتقدم احل�ضاري� ،أما �سيا�سة �إلغاء الآخر التي انتهجها النظام العربي ،ومار�ستها بع�ض
()49
القوى القومية التي �سيطرت على احلكم يف �أقطارها ،فقد �أ�رضت و�أ�ساءت للوحدة العربية.
ÐÒÐ

الفكر القومي بني متطلبات التجديد والعودة
الى املنابع االصلية

د.نافع احلسن

لقد اعرتف قادة التيار القومي ب�أن الدميقراطية واحلاجة امللحة �إليها من �أهم الدرو�س
امل�ستفادة من جتارب القوميني وجتربة االنف�صال على وجه التحديد ،فال يجوز �أن يكون
هناك �أي �شيء على ح�ساب الدميقراطية ،وفقا ملراجعة جورج حب�ش ،وال ميكن لل�شعب �أن
يحقق �أهدافه الكربى �إال من خالل احلياة الدميقراطية ،وال ميكن تعبئة اجلماهري �إال من
خالل الدميقراطية واالهتمام بق�ضاياها احلياتية ،بل �إن قدرة اجلماهري على القيام بدورها
يف التقدم والدفاع عن �أهدافها وم�صاحلها ،مرتبطة بحريتها وتفجري طاقاتها و�إبداعاتها،
وهذا غري ممكن من دون حياة دميقراطية )50(.بل �أرجع �أ�سباب هزائم عبد النا�رص �إىل غياب
الدميقراطية حني قال بو�ضوح «لوقام نظام عبد النا�رص على الدميقراطية لتغري الو�ضع،
()51
ولو كانت الدميقراطية هي التي حتكم العالقات يف الثورة الفل�سطينية لتغري الو�ضع».
�إن املطلوب اليوم �أن تبد�أ الأحزاب القومية بنف�سها ،فتعيد بناء ذاتها على �أ�س�س
دميقراطية� ،أو لنقل يجب �إن�شاء �أحزاب قومية ال�شكل �إ�سالمية امل�ضمون وعلى �أ�س�س دميقراطية
لأن فاقد ال�شيء ال يعطيه ،فهناك �أ�س�س فكرية ،بل منظومة فكرية كاملة حتفز �إىل مثل هذا
التحول املطلوب يف الفكر القومي .فالأحزاب الدميقراطية هي التي ت�ستطيع بناء الأنظمة
ال�سيا�سية الدميقراطية التي تقوم على مبد�أ �سيادة القانون والف�صل بني ال�سلطات وا�ستقالل
ال�سلطة الق�ضائية ،واعتماد مبد�أ التداول على ال�سلطة ومبد�أ الإنتخاب العام لعنا�رص ال�سلطة
الت�رشيعية والتنفيذية� ،أي �أن يكون �صندوق الإقرتاع هو احلكم بني اجلميع ،والأخذ مببد�أ
التعددية الفكرية وال�سيا�سية ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،وتوفري احلدود الدنيا من احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية .ولو اعتمدنا الدميقراطية �صيغ ًة لإدارة ال�رصاع يف املجتمع بو�سائل
�سلمية من خالل التداول على ال�سلطة عرب �صندوق الإقرتاع لوفرنا على �أنف�سنا وقتا وجهدا
ودماء وموارد هائلة �أهدرناها طوال عقود بال طائل.
�إن بناء ال�سلطة ال�سيا�سية الدميقراطية ،القائمة على الف�صل بني ال�سلطات املحتكمة �إىل
�صندوق الإقرتاع و�سيادة القانون ،واحرتام �سلطة الق�ضاء وتعزيز ا�ستقالليته هي العنا�رص
الأهم يف الفكر القومي املجدد ،ويرتتب على التيارات القومية تبعا لذلك مغادرة كثري من
املفاهيم واملواقف اخلاطئة �سواء تلك التي فر�ضت عليها ،او تلك التي اختارتها بنف�سها،
فنظام احلزب الواحد يقود �إىل املجهول ،ويكبت الطاقات ،ويف عامل اليوم حيث تهب رياح
التغيري والدميقراطية بقوة على كافة �أرجاء املعمورة ،ف�إن التعددية ال�سيا�سية �أ�صبحت �أمرا
واقعا ال منا�ص منه ،فتنافر الأ�صوات وتعدد الأطياف ال�سيا�سية والفكرية والإثنية �أمرحمتم
يف الدميقراطية .واال�ستبداد مل ولن يكون يوم ًا مرادف ًا للقوة والفعالية ،والنظم التي �أنِ�ش�أها
()52
وقادها امل�ستبدون انهارت وانتهت نهاية م�أ�ساوية.
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لقد عفا الزمن على نظام احلزب الواحد �سواء املح�صن بو�سائل القمع والإكراه� ،أم ذلك
املزين بديكورات الدميقراطية املقنعة ،و�أ�صبحت التعددية ال�سيا�سية واحدة من �أهم عوامل
تطوير املجتمع وحتديثه .فالتناوب على ال�سلطة وفقا الختيارات اجلماهري يوفر �أهم �ضمانات
اال�ستقرار ال�سيا�سي ال�رضوري للتنمية الإقت�صادية ،وح�شد املوارد املادية والب�رشية لرفع
()53
م�ستوى حياة ال�شعب ،ورفع درجة الوعي ب�أهمية الدميقراطية وحماية وجودها بحد ذاته.
�إننا بحاجة �إىل قدر كبري من ال�شجاعة لالعرتاف ب�أن اجلاذبية التي تتمتع بها
الدميقراطية الغربية يف نظر الغالبية ،ال تعود – فح�سب� -إىل قوة �أجهزة الدعاية الغربية
و�سطوتها وجناحها يف عر�ضها لدى الكثريين باعتبارها اجلنة املوعودة ،بل لأنها احلقيقة
الرا�سخة يف عامل اليوم ،ولأنها متثل �رس قوة الدول التي �أخذت بها ومنعتها ،وعلينا االعرتاف
�أي�ضا ب�أنه(ما يزال هناك �أ�سا�س قوي لالعتقاد ب�أن الدميقراطية الربجوازية مل ت�ستنفذ بعد
�أغرا�ضها وال طاقاتها الإبداعية ،ومل يول عهدها �سيا�سيا ،و�إن عهد الربملانية الربجوازية مل
ينطو بعد من وجهة نظر التاريخ العاملي ،وتت�أكد هذه احلقيقة من خالل هذا امل�شهد العاملي
()54
الذي نلحظ فيه عودة مت�سارعة �إىل الدميقراطية الربملانية يف بلدان �أوروبا ال�رشقية).
ومهما يكن ،فقد �أثبتت التجربة اليوم ان الدميقراطية قد باتت �رضورة قومية بقدر ما هي
�رضورة وطنية قطرية)55(.؛ �إذ ال مربر لتاجيلها بدعوى �أولوية الوحدة العربية� ،أو املعركة القومية
�أو الدميقراطية االجتماعية ،التي ال ميكن حتقيقها قبل حتقيق الدميقراطية ،فهي وحدها الكفيلة
بتمكني ال�شعب من حتقيق هذه الأهداف .وقد ا�ستخدمت ال�رشعية الثورية و�سيلة ،للحيلولة دون
حتقيق الدميقراطية ال�سيا�سية وتكميم الأفواه ،ولكنها مل تعد قادرة على تربير ذاتها.
غري �أن من ال�سذاجة االعتقاد �أن الدميقراطية ال�سيا�سية ميكن لوحدها �أن توفر احلل يف
جمتمعات فقرية وتقليدية ،هذه الدميقراطية و�إن كان مو�ضوعها �سيا�سيا ف�إنها هي ق�ضية
اقت�صادية ،فهناك عالقة ع�ضوية بني اال�ستبداد ال�سيا�سي والتخلف الإقت�صادي واحل�ضاري
والتكنولوجي ،فكل منهما ي�ساعد على والدة الآخر ،فاال�ستبداد ال�سيا�سي يولد بال�رضورة
التخلف االقت�صادي واحل�ضاري والتكنولوجي ،وهذا بدوره يوفر ال�رشوط املثلى لإطالة عمر
()56
اال�ستبداد ال�سيا�سي.

 -3الوحدة العربية
�إن واقع ا�ستمرارنا يف البحث يف هذا املو�ضوع احليوي ،وحماولة ت�أ�صيل فكر عربي
وحدوي جديد دليل على حيوية ق�ضية الوحدة وحيوية الفكر العربي الوحدوي الذي ما زال
يحتل موقعا مركزيا يف الفكرال�سيا�سي العربي املعا�رص رغم العوا�صف واالنتكا�سات التي
هزته بعنف ،ويعك�س يف الوقت ذاته املعاناة التي جتتاح اجليل العربي اجلديد ،وجهاده
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بحثا عن احلقيقة املتمثلة يف الوحدة العربية ،والو�سائل العملية لتج�سيدها.
�أجمعت التيارات القومية ،يف املا�ضي واحلا�رض ،على حتقيق الوحدة العربية
باعتبارها الهدف الأ�سمى للأمة العربية ،واختارت الوحدة االندماجية �شكال لهذه الوحدة،
ومل يكن لديها �أدنى ا�ستعداد ملناق�شة اخل�صائ�ص القطرية لأي بلد عربي �أو حتى االعرتاف
بوجودها ،وترتب على ذلك غياب كامل ملفهوم الوحدة وكيفية �إجنازها و�آليات حتقيقها
وطبيعة نظامها و�سلطاتها .كان االندفاع عفويا لتحقيق وحدة م�رص و�سوريا بعد ان �أ�صبحت
م�رص يف اخلم�سينات �أثر العدوان الثالثي عليها مثابة الن�ضال القومي ،وقد �أ�سهمت الهبات
ال�شعبية العربية وتظاهرات اجلماهري امل�ؤيدة للثورة امل�رصية يف ت�شجيع عبد النا�رص على
امل�ضي قدما باجتاه حتقيق الوحدة العربية ،وت�أثر حزب البعث بهذا الت�أييد ال�شعبي العارم
لعبد النا�رص ،فزاد �إحلاحه على توحيد �سوريا مع م�رص ،ون�رش عفلق يف تلك الفرتة  15مقاال
()58
تطالب م�رص بالوحدة مع �سوريا.
كان �إميان التيارات القومية بالوحدة �إميانا مطلقا وهدفا ال يعلوه هدف �آخر ،وخري
دليل على ذلك موافقة حزب البعث على �رشوط عبد النا�رص لإقامة الوحدة مع م�رص ،ويف
مقدمتها حل الأحزاب ،ومبادرة حزب البعث بحل نف�سه ولهذا مل يكن النظام الذي �أقيم
بني م�رص و�سوريا نظام وحدة بل(نظام وحدة انف�صالية) ذلك لأن جرثومة االنف�صال
كانت حا�رضة يف القلب منذ حلظة التوقيع على قيام النظام اجلديد ،هذه اجلرثومة هي
الدكتاتورية ،)59(.وانتقلت �إىل �سوريا عدوى حظر الأحزاب التي مل تكن ترف�ض الوحدة
العربية ،بل كانت ت�شرتط الدميقراطية.
لقد كانت ظاهرة �إطالق اليد �ضد احلريات خطرية� ،سواء �أكان ذلك بعلم الرئي�س الراحل
جمال عبد النا�رص� ،أم كان بدون علمه ،و�شيوع ظاهرة االنتقام الفردي وتعذيب الأ�شخا�ص
()60
و�إذابة النا�س بالأ�سيد الختالفهم مع النظام يف ظل نظام قومي يقوده زعيم قومي كبري.
كان من الطبيعي ،وفقا لفكر عبد النا�رص التجريبي الذي �شكلته الأحداث والأزمات،
�أن يتزايد االعتماد على القيادات الع�سكرية و�أجهزة املخابرات باعتبارها القوة الأ�سا�سية
التي يعتمد عليها عبد النا�رص يف معاركه املت�صلة �ضد �أعداء الثورة يف الداخل واخلارج،
و�ضد القوى اال�ستعمارية ،وال ت�شذ التجربة الأوىل للوحدة بني م�رص و�سوريا يف ع�رصنا
احلديث ،و�إقامة اجلمهورية العربية املتحدة عن هذا الإطار النظري لتجربة عبد النا�رص� ،إذ
بو�ساطته ميكن فهم وتف�سري الأ�سلوب الذي �سيطر على جتربة الوحدة ،فقبل الوحدة كانت
القوى ال�شعبية يف �سوريا قد اكت�سبت مواقع مهمة جت�سدت يف هزمية منطق االنقالبات
الع�سكرية ،و�أقامت التيارات ال�سيا�سية املختلفة �أحزابها امل�ستقلة .ولكن �سريا على النهج
الذي اتبعه عبد النا�رص يف م�رص ،فقد ا�شرتط حل الأحزاب ال�سيا�سية يف �سوريا ،وت�شكيل
()57
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التنظيم الواحد وهو الإحتاد القومي كامتداد لالحتاد القومي يف م�رص .وبقدر ما رف�ضت
التيارات ال�شعبية هذا املنهج بقوة ،فقد رحبت به القوى امل�ضادة للثورة ،ومعها بع�ض
القوى الوطنية الق�صرية النظر .وبحل الأحزاب ال�سيا�سية ،وتركيز ال�رصاع �ضد القوى
القومية والي�سارية ،ظهر احلزب الواحد يف �سوريا ،و�سيطرت العقلية الع�سكرية والبولي�سية
على جمرى الأحداث يف �سوريا .وعندما اتخذ جمال عبد النا�رص قراراته الإ�شرتاكية يف
يوليو  1961حتركت القوى امل�ضادة للثورة والوحدة ،التي �رضبت هذه القرارات م�صاحلها،
مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي اعتقد امل�شري عامر �أنها تخ�ضع ل�سلطانه ،مع االحتاد القومي
يف �سوريا ب�رسعة ق�صوى �ضد الوحدة لتنهار ب�رسعة ي�صعب ت�صديقها ،ومل ت�ستطع القوى
ال�شعبية الدفاع عنها نتيجة لت�صفية تنظيماتها ،واعتقال زعمائها وهيمنة النظام الع�سكري
البولي�سي على احلياة ال�سيا�سية زمن الوحدة.
وب�سبب قوة احلركة ال�شعبية يف العراق ،بد�أت التقارير الع�سكرية واملخابراتية تتدفق
على عبد النا�رصمزورة للحقيقة ،حماولة �إقناعه ب�أن احلركة اجلماهريية القوية يف العراق
هي من �صنع ال�شيوعيني ،و�أن عبد الكرمي قا�سم قد �أ�صبح �ألعوبة بايديهم .ويف غمرة
ال�رصاع الذي اندلع بني القيادة ال�سيا�سية يف اجلمهورية العربية املتحدة وقتذاك بزعامة
جمال عبد النا�رص ،وبني عبد الكرمي قا�سم وحلفائه يف العراق ،حتركت العقلية الع�سكرية
ب�رسعة لإحداث انقالب ع�سكري �ضد ال�سلطة الوطنية يف العراق تزعمه عبد الوهاب ال�شواف
�أحد قادة اجلي�ش ،لكن االنقالب ف�شل ،وبعده ا�شتد ال�رصاع واكت�سب �رضاوة رهيبة بني
القيادتني يف القاهرة وبغداد .وهكذا حتول حلم ان�ضمام العراق �إىل الوحدة امل�رصية
ال�سورية �إىل نك�سة خطرية عمقت عوامل انق�سام الوطن العربي ،ويف هذه الأثناء جاءت
نك�سة االنف�صال لتفاقم عوامل التمزق واالنق�سام يف ال�صف القومي العربي .وبطبيعة احلال
جاء رد القوى القومية والي�سارية على �أخطاء نظام حكم عبد النا�رص لكي تعمق الفجوة
بني التيارالنا�رصي والتيار القومي الثوري والدميقراطي يف �سوريا والعراق �إن موقف عبد
النا�رص املعادي للأحزاب والتعددية احلزبية قد كر�س �سيطرة مراكز القوى الع�سكرية اجلاهلة
والغبية التي تزعمها امل�شري عامر على احلياة ال�سيا�سية يف كل من م�رص و�سوريا ،الأمر
الذي قاد يف النهاية �إىل حدوث نك�سة االنف�صال ،ومن ثم هزمية حزيران/يونيو 1967
التي تعترباملح�صلة النهائية لنهج العداء للدميقراطية ولأزمة النظام ال�سيا�سي الهزيل يف
م�رص الذي �سيطر عليه الع�سكريون الذين مل ي�أبهوا حتى لإنذار عبد النا�رص لهم ب�أن الهجوم
الإ�رسائيلي �سيحدث يف يوم اخلام�س من حزيران/يونيو .1967
لكن حزب البعث الذي ان�سحب وزرا�ؤه من حكومة الوحدة احتجاجا على هذه
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املمار�سات� ،رسعان ما �سار على ذات النهج الدكتاتوري ،وانتهاك حقوق الإن�سان حني
�أ�صبح حاكما يف كل من �سوريا والعراق .فقد حتول احلزب يف كليهما �إىل جمموعة من
املوظفني البريوقراطيني الذين يخدمون وال يحكمون ،ويخدمون لي�س احلزب ،ولكن الزعيم
القائد الذي �أ�صبح بديال للحزب القائد احلاكم .فاحلزب الذي بدا وك�أنه يحكم يف كل من
�سوريا والعراق �رسعان ما تراجع لكي حتل مكانه الع�شرية ك�سلطة حاكمة و�صوال �إىل حكم
الزعيم القائد الذي حكم با�سم احلزب م�ستندا �إىل دعم الع�شرية .يقول بعثي خم�رضم “ال �أنكر
�أن حلزبنا دورا يف حتمل الأخطاء عندما وافق على حل كوادره داخل �إطار دولة الوحدة غري
املدرو�سة ،والدخول فيها واخلروج منها دون ف�ضح الأ�سباب على اجلماهري العربية ،مما زاد
من ال�رشخ وتعميق االنق�سامات ،و�أدى �إىل بروز التناق�ضات العلنية بني املثالية والواقعية
()61
و�أثرها على القواعد عند �إعادة التنظيم وعودة كوادره �إليه”.
لقد كان عبد النا�رص جتريبيا يف كل �شىء ،فلم يكن لديه فل�سفة جاهزة وال نظرية
متكاملة ال يف الوحدة العربية ،وال يف بناء ال�سلطة ال�سيا�سية الدميقراطية ،وحاول تطوير
�أفكاره التي �ضمنها كتابه فل�سفة الثورة لعام  1953يف امليثاق الوطني الوطني ال�صادر
عام  ،1962وبيان  30مار�س�/آذار  ،1968فقد بدا مفهوم الوحدة العربية جنينيا قي فل�سفة
الثورة حيث حتدث جمال عبد النا�رص عن الدائرة العربية ،ولي�س الوحدة العربية قائال« :
وما من �شك �أن الدائرة العربية هي �أهم هذه الدوائرو�أوثقها ارتباطا بنا .فلقد امتزجت معنا
بالتاريخ وعانينا معها نف�س املحن ،وع�شنا نف�س الأزمات ،وحني وقعنا حتت �سنابك خيل
الغزاة ،كانوا معنا حتت نف�س ال�سنابك» ،ثم جاء امليثاق الوطني عام  1962ليقول فيه�« :إن
الأمة العربية مل تعد يف حاجة �إىل �أن تثبت حقيقة الوحدة العربية بني �شعوبها�.....إن الوحدة
العربية ال ميكن ،وال ينبغي �أن تكون فر�ضا ،ف�إن الأهداف العظيمة للأمم يجب �أن تتكاف�أ
()62
�أ�ساليبها �رشفا مع غاياتها».
�صحيح �أن امل�رشوع القومي الوحدوي واجه حروبا �رش�سة عدوانية يف اخلارج(العدوان
الثالثي  ،1956عدوان  ،)1967وحربا فكرية ومعار�ضة �سيا�سية يف الداخل� ،إذ ال ميكن التقليل
من خطورة التحدي الكبري الذي مثلته قوى اال�ستعمار والقوى املحلية لهدف الوحدة العربية،
ولكن القوى القومية وخا�صة تلك التي جنحت يف ا�ستالم ال�سلطة مل تكن على م�ستوى هذا التحدي،
فقد اقت�رصت على املبالغة يف الت�شديد على هدف الوحدة دون حتديد �آلية حتقيقها ،وبقيت
مثلها مثل ق�ضية ال�سلطة ال�سيا�سية �شعارا جمردا وجتريبيا افتقر �إىل امل�ضمون الدميقراطي ،بل
�إىل �أ�س�س النظام الدميقراطي ومبادئه ،كما افتقر �إىل �آلية و�أدوات التنفيذ الدميقراطية.
وحاول عبد النا�رص بعد نك�سة االنف�صال ا�ستخال�ص العرب ،ولكن هذه املحاولة بقيت
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قا�رصة ،فميثاق العمل الوطني الذي �صدر بعد عام االنف�صال� ،أي بعد عام  ،1961والذي
ت�ضمن �أول �صياغة للم�رشوع القومي النا�رصي ،جاء قا�رصا عن حتديد ر�ؤية متكاملة
وحقيقية للدميقراطية ولتحقيق الوحدة العربية.
وبلغ انق�سام التيارات القومية �أوجه يف حمادثات الوحدة ،الثالثية بني م�رص و�سوريا
والعراق التي بد�أت يف � 14آذار/مار�س عام  1963حيث تباينت الر�ؤى حول حتقيق الوحدة
وبلغت ال�شكوك املتبادلة بني الأطراف الثالثة ذروتها ،وانتهت املحادثات بالنتيجة �إىل
الإخفاق بعد املحاولة االنقالبية الفا�شلة التي قام بها ال�ضباط القوميون النا�رصيون
بقيادة جا�سم علوان يف  18متوز/يوليو  ،1963وتبني خالل هذه املحادثات طغيان
الزعامة الفردية وعدم القدرة على ا�ستخال�ص العرب من جتربة الوحدة واالنف�صال ،وكانت
تلك فرتة احتدمت فيها النزاعات بني �أطراف احلركة القومية وحرب االنقالبات الع�سكرية
والإنقالبات امل�ضادة ،ومل ي�ستطع عبد النا�رص توحيد التيارات القومية كما كان منتظرا
منه بحكم كونه الوحيد امل�ؤهل لتحقيق هذه الغاية ،فطغت ال�شخ�صانية والزعامة الفردية
على ر�ؤية الواقع املو�ضوعي والأخطار املحدقة باجلميع.
ومما زاد الو�ضع تفاقما �أن م�ؤ�س�سة عبد النا�رص الع�سكرية وال�سيا�سية واحلزبية
كانت كلها عاجزة وغارقة يف الف�ساد ،وغري م�ؤهلة لتحقيق الأهداف التي عب�أ عبد النا�رص
اجلماهري العربية حولها وهي الوحدة العربية واال�شرتاكية العربية وحترير فل�سطني ،وجاءت
حرب حزيران/يونيو الحقا لتمتحن الأنظمة والقوى ال�سيا�سية القومية ،ويف مقدمتها
النظام النا�رصي وو�سائله التي طاملا كرر عبد النا�رص القول ب�ش�أنها� :إن الو�سائل يجب �أن
تتكاف�أ �رشفا مع غاياتها ،معلنة ال�سقوط املدوي لهذه القوى والأنظمة معا كا�شفة عجزها
الفا�ضح عن جمابهة التحدي الإ�رسائيلي بعد �أن جنحت يف تدمري �آمال ال�شعوب العربية يف
الديقراطية والوحدة وحترير فل�سطني.
و�أثبتت التجربة املدعومة بحقائق الواقع املو�ضوعي �أن الوحدة العربية يف ظل
تكري�س الدولة القطرية ال ميكن �أن تفر�ض بالقوة والق�رس ،وا�ستخدام �أية و�سيلة من هذه
الو�سائل هو عمل م�ضاد للوحدة العربية ،وخطر على الوحدة الوطنية داخل كل �شعب من
ال�شعوب العربية.
�إن الذين دعوا �إىل الوحدة الفورية واالندماجية قد غاب عن تفكريهم �أولوية العمل من
�أجل تدعيم العوامل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية للوحدة ،وا�ستعا�ضوا عن
هذه الأولوية بو�ضع بند دعائي دائم يف جميع بياناتهم والتي غالبا ما حملت رقم( )1وهو
الدعوة للوحدة الفورية وحترير فل�سطني دون �أن يوفروا العوامل الالزمة للتحرير والوحدة،
ودون �أن يكونوا على وعي حقيقي مباهية العدو القومي ،ودون �أن تتكاف�أ الو�سائل املعتمدة
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مع الغايات والأهداف املتوخاة ،فكانت النتيجة �أن �أخفقت جميع م�شاريع وحماوالت
الوحدة واالحتاد ،وتراجعت �شعارات حترير فل�سطني ومواجهة العدو.
و�إذ �أخذ النموذج الب�سماركي ب�ألباب بع�ضهم ،ف�إن ه�ؤالء مل ي�ستوعبوا جوهره ومل
يفهموه حق الفهم ،فب�سمارك حقق فعال وحدة �أملانيا ،ولكن حني هزم فرن�سا و�أملى على
قادتها �رشوطه يف قاعة املرايا بق�رص فر�ساي بباري�س بعد حرب  .1871ومما زاد العرب
انق�ساما على انق�سام هو ا�ستخدام القوة �ضد ال�شقيق ولي�س �ضد العدو لتحقيق الوحدة العربية،
كما حدث يف غزو العراق للكويت ،وحرب العراق مع �إيران ملدة ثماين �سنوات ،فكانت النتيجة
�أن �أ�صبح هدف الوحدة العربية �أ�شالء متناثرة يف �ساحات ال�رصاع العربية – العربية.
بر�أينا �أن منوذج الوحدة العربية املطلوب يجب �أن ال ي�ستوحى من جتربة ب�سمارك
بطل الوحدة الأملانية� ،أو جتربة غاريبالدي بطل الوحدة الأيطالية ،وذلك ب�سبب عدم قابلية
هذين النموذجني للتطبيق يف ظل النظام العربي الر�سمي ال�سائد ،الذي يتمتع بحماية
النظام الدويل العاملي الذي تهيمن عليه الواليات املتحدة هيمنة مطلقة ،وهو ما ح�سمته
ب�شكل قاطع عملية الغزو العراقي للكويت التي و�ضعت حدا نها ئيا لإمكانية ا�ستخدام هذا
املنهج لتحقيق الوحدة العربية .ولعل الوحدة الأوروبية بو�سائلها و�أ�ساليبها ومرحليتها
و�أ�شكالها الد�ستورية تظل التجربة الأكرث �إلهاما لالحتاد العربي ،فالأوروبيون على اختالف
�أنظمتهم الد�ستورية وال�سيا�سية ،وتباين لغاتهم امل�ستخدمة بنوا وحدتهم لبنة لبنة ،بادئني
يف املجال الأهم الذي مي�س حياة ال�سكان وهو املجال الإقت�صادي ،حيث �رشعوا ب�إقامة
ال�سوق امل�شرتكة ،ومن ثم �إن�شاء برملان ا�ست�شاري ،وجمل�س �أوروبي وحمكمة �أوروبية،
وجواز �سفر �أوروبي موحد ،وعملة �أوروبية موحدة(اليورو) ،وحتقيق �أجنازات تكنولوجية
()63
م�شرتكة كاملفاعل النووي الأوروبي ،والطائرة الف�ضائية الأوروبية-هرم�س.
ويعترب جهاز الدولة القطرية اليوم العقبة الرئي�سية �أمام حتقيق الوحدة العربية ،فقد
ولت �صيغة الوحدة االندماجية؛ لأنها تتعار�ض مع م�صلحة جهاز الدولة القطرية ،ولذا وجب
البحث عن �أ�شكال و�آليات جديدة لتحقيق الوحدة تبد�أ ب�صيغ االحتاد اال�ستقاليل الكنفدرايل
الذي يقوم على احتفاظ كل دولة با�ستقاللها اخلارجي و�سيادتها الداخلية بكل ما تنطوي
عليه من تطبيق لد�ساتريها اخلا�صة وقوانينها و�أنظمتها الداخلية .ففي م�ؤلف جدير
بالتنويه يقول د .من�صف املرزوقي�« :إن الدولة مرحلة من مراحل تطور ال�شعور اجلماعي
متقدمة على املرحلة القبلية ،والطريق الإجباري �إىل مرحلة ال�شعور القومي ،ولها خا�صيتها
وزمنها املحدد الذي ال ميكن جتاوزه بالب�ساطة التي خلناها ،مثلما ال ميكن للطفل القفز من
مرحلة التوازن �إىل اجلري ال�رسيع بدون املرور مبرحلة امل�شي املرتنح»(.)64
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ويف هذا ال�سياق ،ف�إن منح املواطن العربي دورا يف الرت�شيح واالنتخاب ،ويف الإدارة
واملراقبة واملحا�سبة وامل�ساءلة يف �إطار نظام من الالمركزية ،وابتداء من البلدية وحتى
الربملان من �ش�أنه �أن يعو�ض تعط�شه ملمار�سة ال�سلطة القبلية من جهة ،ويعمل على ت�شذيبها
و�صوال �إىل حموها من جهة �أخرى .وبذا ميكن ،مب�ساعدة عوامل �أخرى و�أهمها تعامله مع
الآلة احلديثة ،جتاوز مرحلة الرعوية والقبلية �إىل مرحلة املواطنة وال�شعور باالنتماء للوطن
ومن خالله للوطن الأكرب ،فمعركة الوحدة العربية لي�ست معركة خارجية �ضد االمربيالية
والهيمنة الإ�ستعمارية التي ترعى التجزئة والتخلف يف الوطن العربي فح�سب ،بل هي
معركة داخلية �أي�ضا �ضد البنى املحلية التي ت�شكل �أر�ضية االخرتاق والنفاذ الإمربيايل،
وتوفر ال�رشوط املثلى لالنق�سام واحلروب الأهلية ب�سبب العقلية املتكل�سة ،و�سيطرة امل�صالح
الطائفية والع�شائرية واملذهبية ،وبهذه ال�صيغة ملفهوم الوحدة العربية ي�صبح الن�ضال
الوحدوي ن�ضاال دميقراطيا ،والدميقراطية بقدرما ت�شكل احلل ال�سيا�سي واالجتماعي
ملع�ضالت االنق�سام الطائفي واملذهبي والأمني� ،أي مل�شكالت الأقليات ،بقدرما ت�سهل
عملية االندماج الإجتماعي والقومي بني اجلماعات املختلفة واملكونة للمجتمع من خالل
�صهر متايزاتها الثقافية يف وحدة �سيا�سية عليا ،وتفتح الطريق لي�س �أمام الوحدة الوطنية
()65
فح�سب بل �أمام الوحدة القومية �أي�ضا.
ويذهب الطبيب واملفكر العربي من�صف املرزوقي �إىل �أن الوحدة العربية لن ترى النور �إال
بعد �إر�ساء النظام الدميقراطي يف خمتلف الأقطار العربية� ،سواء �أكان هذا النظام ملكيا د�ستوريا،
�أم برملانيا� ،أم رئا�سيا مبا�رشا ،فمن طبيعة الأنظمة الدميقراطية �أن تتفاعل مع حاجات وطلبات
()66
�شعوبها ،و�أن ال تبحث عن ال�سيطرة والهيمنة والت�سلط ،و�إمنا عن نقاط االلتقاء.
ومن جهة �أخرى� ،أحدث الإ�سالميون حتوال نوعيا يف تفكريهم ،وغدا الت�سا�ؤل حول
�أ�سباب بقاء جميع الأمم الإ�سالمية موحدة با�ستثناء الأمة العربية ت�سا�ؤال ثابتا يحتاج �إىل
�إجابة .ولهذا �أ�صبحت الوحدة العربية هدفا ا�سرتاتيجيا حيويا بالن�سبة �إىل العرب وامل�سلمني
()67
و�سائر ال�شعوب امل�ست�ضعفة �إىل جانب الت�سليم مببد�أ الت�ضامن الإ�سالمي.
وي�شري ال�صادق املهدي �إىل �أن الأمة الإ�سالمية ت�ضم قوميات عدة ،والإ�سالم مل ينف
االنتماء القومي ،بل ا�ست�صحبه ب�صورة جعلت العرب يحققون بالإ�سالم �أجمد �أيامهم ،وكذلك
حققت القوميات الأخرى الطورانية والفار�سية والهندية بالإ�سالم �أجمد �أيامها و�أف�ضل
عطائها ،و�شدد على �أن علينا �أن نعرتف باالنتماء القومي ال �سيما على �أ�سا�س ثقايف ولغوي
و�ساليل ال يتعار�ض مع االنتماء الأو�سع للأمة �إال �إذا كانت فيه ع�صبية ،الع�صبية هي
()68
ال�شعور الذي ميقته الإ�سالم ال القومية.
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ولكن هل راجع القوميون مطالبهم الوحدوية وجتاربهم الوحدوية الفا�شلة .نعم ،فهذا
جورج حب�ش يعرتف قائال �إننا مل ن�ستعمل عقلنا كما يجب ،كنا نقاتل ب�سواعدنا �أوال ،وبقلوبنا
ثانياً ،لأننا على حق� .أما العقل فلم ن�ستعمله مبا فيه الكفاية .نادينا بالوحدة العربية ،ولو
�أخذت ن�رشة (الر�أي) التي كانت ت�صدر يف دم�شق لر�أيت �أن حركة القوميني العرب نادت
بالوحدة ،لكنها مل تقل كيف؟ ماهي العوائق؟ والأمر نف�سه فيما يتعلق مبو�ضوع بفل�سطني،
()69
وبكل الق�ضايا الأخرى.
�أما الدميقراطية فهي �أحد �أهم الدرو�س التي متخ�ضت عنها جتربة الوحدة امل�رصية
ال�سورية الفا�شلة ،والذي انتهى �إىل اعتبار الدميقراطية واحلرية �رشطا لل�سري نحو الوحدة
والتطور والتنمية ،وا�ستثمار �إمكانات الأمة يف مواجهة �أعدائها القوميني ولي�س العك�س.
وي�ضيف �إنني �أفهم الوحدة الآن ب�صورة �أخرى.
ويف �إطار مراجعته لتجربة حركة القوميني العرب ا�ستخل�ص جورج حب�ش درو�سا
مهمة منها� ،رضورة اعتماد املراحل ومراكمة االجنازات ا�سرتاتيجياً ،و�رضورة الرتابط
بني القومي والقطري ،والت�شديد على امل�ضمون االجتماعي والدميقراطية ،ويقول« :علينا �أن
ن�أخذ مبو�ضوع تراكم العوامل واملراحل وتكاملها� ،أي تراكم الإجنازات يف االجتاه الوحدوي
خطوة خطوة ،ودعمها وتطويرها� ،سواء �أكانت اقت�صادية �أم اجتماعية �أم ثقافية .ثم �إنني
�أت�صور الوحدة الآن-على �سبيل املثال -على النحو الآتي :وحدة ال�سودان وم�رص ،وحدة
دول املغرب العربي ،وحدة بالد الهالل اخل�صيب ،وحدة اجلزيرة واخلليج .وبهذا يتم تقارب
وتوحيد كل منها ،من دون �أن يكون هذا مرهونا بخطوات مماثلة على م�ستوى غريها من
املواقع ،ومن دون �أن مينع االتفاق على بع�ض اخلطوات الوحدوية على امل�ستوى القومي،
كحرية التنقل للأفراد �أو حرية انتقال الكتاب ،وت�شجيع التبادل التجاري ،والتن�سيق بني
اجلامعات ،وبع�ض الإجراءات املدنية .ثم بعد ذلك ميكن التقدم خطوة �أخرى �إىل الأمام ،من
نوع قيام احتاد بني هذه الوحدات (منوذج الواليات املتحدة الأمريكية)� ،إننا يف الواقع،
()70
�سنكون �أمام عملية طويلة ومتداخلة �إىل حد بعيد».
ويف ت�شديده على املرحلية يف حتقيق الوحدة العربية ،ومبد�أ تراكم العوامل واملراحل
وتكاملها ،ف�إنه يرقى �إىل مرتبة القانون الذي يجب �أن يحكم عملنا ،يقول« :لي�س بال�رضورة
�أن ت�أتي الوحدة العربية كاملة دفعة واحدة ،ليتم مثال حل مو�ضوع جوازات ال�سفر� ،أو
مو�ضوع اقت�صادي معني وهكذا ،مبعنى الرتاكم والتكامل على خمتلف ال�صعد الثقافية
()71
وال�سيا�سية واالقت�صادية».
ويعلق جورج حب�ش على احتالل العراق للكويت بقوله� :إننا على قناعة را�سخة ب�أن
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طريق الوحدة ،كهدف نبيل ودائم ،هو الطريق الدميقراطي واالختيار احلر ،ولي�س العنف ،ذلك
ب�أن تخطي ما جنم عن القطرية من ثقافة ووعي وحقائق اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية
عرب م�سار تاريخي ،ال ميكن �أن يتم ب�صورة اعتباطية �أو ق�رسية ،و�إمنا يحتاج �إىل عمليات
تاريخية متدرجة ت�ؤ�س�س وتر�سي مقدمات الوحدة القومية ب�صورة ثابتة ورا�سخة ،ويرى
�أن مردود �أية مغامرة �أو ت�رسع �سيكون عك�سيا متاما ،ومي�س جوهر الوحدة يف العمق ،وهو
هنا ي�ستح�رض درو�س االنف�صال والأ�رضار التي حلقت بالق�ضية الفل�سطينية عندما كانت
تق َّدم م�سوغات لقمع احلركة ال�شعبية با�سم فل�سطني ،يف الوقت الذي ت�شرتط مواجهة العدو
()72
ال�صهيوين وحترير فل�سطني �أعلى درجة من الدميقراطية واحلرية.
ويرى جورج حب�ش يف نهاية املطاف� ،أن ال مفر من الإقرار بواقع التنوع واخل�صو�صية
القائم اليوم يف الوطن العربي ،فالوحدة ت�أخذ �أبعادها اخلالقة والإبداعية على قاعدة
الإقرار بالتنوع والفرادة واخل�صو�صية التي ال معنى جوهريا لها �إال يف الإطار العام املوحد
الذي ،بدوره ،ال يجد معنى يحفظ �رشعيته �إال من خالل اعتباره التنوع واخل�صو�صيات ،على
�أ�شكالها ،مكونا �أ�صيال من الذات العامة ،وبر�أيه �أن هذا الفهم ي�سحب نف�سه على فل�سطني
�أي�ضا باعتبارها ق�ضية العرب ،فاحلفاظ على خ�صو�صيتها ي�أتي يف �إطار مكانها الأ�صيل
كجزء من الأمة العربية ،وخ�صو�صية ال�شعب الفل�سطيني ال تعني ف�صله عن �صدر �أمه ،و�إمنا
()73
هي ت�أكيد لهويته العربية يف مواجهة نقي�ضه ال�صهيوين.
ولكن اخل�صو�صيات تتحول خارج هذا الناظم �إىل مولد دائم لل�رصاعات واال�ستنزاف
الداخلي املدمر ،كما يتحول العام �إىل قوة كبح تهدف �إىل فر�ض التجان�س املميت ،وهكذا
تت�أ�س�س ديناميات اغتيال احلرية والدميقراطية با�ستمرار .كما تدفع من جهة �أخرى باجتاه
و�ضع خ�صو�صية ال�شعب الفل�سطيني يف حالة ت�ضاد مع الأمة العربية ،الأمر الذي قاد يف
()74
النهاية �إىل حترير العرب من فل�سطني ،و�صوال �إىل كارثة �أو�سلو ،وهذه قمة امل�أ�ساة.

اخلامتة:
حني نتمعن يف جتربتنا الوحدوية املا�ضية ،ف�إننا جند �أنف�سنا �أمام جتربة فا�شلة على
جميع الأ�صعدة ،و�إذا كان علينا �أن نبحث عن حلول لأزمتنا احلا�رض وم�ستقبلنا يف هذه
التجربة ،ف�إننا لن نعرث �إال على ركام من الإخفاقات املتتالية التي علينا جتنب تكرارها.
�إن نقطة الإنطالق نحو ت�أ�صيل فكر عربي وحدوي جديد تتمثل يف االعرتاف بالواقع
القطري القائم ومعرفة كيفية التعامل معه من �أجل تغيريه مع ت�سليمنا ب�أنه من �صناعة
اال�ستعمار .ولقد ر�أينا كيف �أدت �سيا�سة حرق املراحل ،واال�ستهانة بالواقع العنيد الذي
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كر�سته الدولة القطرية �إىل �إخفاق الوحدة امل�رصية ال�سورية عام 1961م ،والذي �شكل بداية
�صعود النزعة القطرية يف العامل العربي ،وجتذر الدولة يف مواجهة فكر قومي وحدوي
عفوي �أطنب يف ترديد ال�شعارات والنداءات من �أجل الوحدة العربية ،دون �أن يقدم بيانا
بكيفية حتقيقها وو�سائل بناء م�ؤ�س�ساتها.
�إن الدولة القطرية لي�ست هي ال�ضالة املن�شودة للعربي ،فكلما تقدم بنا الزمن ،كلما
انك�شفت عيوبها �أكرث ف�أكرث ،بل �أ�صبحت قيداً على احلرية وتقرير امل�صري ،والتحول نحو
�أ�شكال االحتاد الأو�سع �إقليميا وقوميا ،والذي �أ�صبحت تتعلق به حياة ال�شعوب والأمم
والأفراد وم�ستقبلها .فقد حتالفت القبيلة مع النظام العربي القطري �ضد ن�شوء الدولة
املدنية للحفاظ على م�صاحلها ،و�شجع ال�سيد الأوروبي والأمريكي هذا التوجه؛ لأنه يكر�س
النفوذ الأجنبي على مقدرات الأمة ،وقد ورث عرب �سايك�س بيكو هذا الإرث اال�ستعماري
الثقيل للأجيال واحلكام ،فقام ه�ؤالء بالزيادة عليه وجعله �أكرث م�أ�ساوية .لقد �أم�سى النظام
العربي وجها �آخر للقبيلة ممثلة يف زعامة فرد يحكم با�سم الأجنبي رغم ادعائه ب�أنه يحكم
با�سم ال�شعب .ولكن تغيري هذا الكائن املخيف الذي �صنعه اال�ستعمار واملرغوب فيه يف
الوقت نف�سه م�س�ألة تتعلق بالزمن ون�ضوج احلركة امل�ضادة التي �سيولدها النظام ال�سيا�سي
القطري ذاته ،والتي �ستعمل من �أجل الالمركزية واالحتاد الإقليمي يف الوقت ذاته ،و�إر�ساء
نظام الت�شاور وامل�شاركة الوا�سعة والتجديد الدميقراطي الدائم للنظام ال�سيا�سي ذاته.
لقد ربطت التيارات القومية يف الغالب بني هديف الوحدة وحترير فل�سطني ،وكانت
الوحدة العربية مق�صودة لغر�ض واحد هو حترير فل�سطني فح�سب ،ولتوفريالعامل الأغلب
للتحرير وهو ال�سالح والرجال ،دون العمل من �أجلها باعتبارها حاجة مو�ضوعية للعرب
تتطلب عمال على م�شارف عديدة �سيا�سية واقت�صادية وثقافية واجتماعية جتعل من الوحدة
�أمراواقعا ،ووحدة كهذه هي الكفيلة بتوفري �رشوط حترير فل�سطني و�أدواته ،ولي�س الفهم
العددي امليكانيكي الذي عربت عنه على النحو الآنف الذكر غالبية التيارات القومية.
ولكن هذه النتائج ال�سلبية املدمرة لل�سيا�سات(الوحدوية) �أحدثت ،من جانب �آخر،
انعطافا جذريا يف تفكري املواطن العربي ،متثل يف �إدراك املواطن بعد هزمية حزيران/
يونيو  1967لعبثية انتظار حتقيق هدف الوحدة دون العمل على �إ�صالح الأنظمة ال�سيا�سية
التي حتكمه وتطويرها لكي تقرتب من الدميقراطية ،وت�صبح �أكرث قدرة على مواجهة حتديات
الع�رص ،فبد�أت مرحلة جديدة من املواجهة بعيدة املدى بني ال�سلطة ال�سيا�سية يف الدولة
القطرية التي �أ�صبحت بعبعا ا�ستبداديا ،وت�ضخمت با�سم القومية العربية والوحدة العربية
يف بع�ض الدول واحلفاظ على الأمن واال�ستقرار والوحدة الوطنية يف دول �أخرى ،وبني
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املجتمع املدين الذي تركزت مطالبه على �إقامة دولة القانون ،واحرتام حقوق الإن�سان،
والتعددية احلزبية ،والتداول على ال�سلطة ،وجعل �صندوق االقرتاع هو احلكم بني التيارات
واخليارات الفكرية وال�سيا�سية.
وقد �أ�سهمت ثورة العلوم والتكنلوجيا املنفلتة من عقالها والثورة يف جمال الإعالم
واالت�صال يف تكري�س هذا التغيري يف �أجندة اهتمامات املواطن العربي حيث تقف ق�ضايا
الدميقراطية وحقوق الإن�سان والتنمية يف مقدمة هذه االهتمامات ،تليها الوحدة العربية
التي لن تكون �إال وحدة دميقراطية ،متليها �إرادة ال�شعوب العربية املتحررة من الع�سف
واحليف ،ومتليها م�صاحلها املادية والروحية.
يجب �أن نكف عن احلديث عن عوامل الوحدة العربية ،فلو كان جمرد وجود هذه العوامل
كافيا لتحقيق الوحدة ملا كنا نبحث يف هذا املجال عن �أ�سباب �إخفاقها ،فالوحدة العربية
و�رضورتها مل تعد بحاجة �إىل �إثبات ،وهي ما زالت هدفا عزيزا و�أمال �ساكنا يف �أعماق
الوجدان العربي ،ولكن علينا �أن نتعلم �أكرث كيفية �إقامة هذه الوحدة بدال من اجرتار الأ�س�س
التي تقوم عليها� .إننا مطالبون بت�شخي�ص الواقع الذي جتاهلناه يف الفكر القومي القدمي،
ومعرفة كيفية تطويعه وا�ستخدامه لدفع م�سار الوحدة.
وترتيبا على ماتقدم ،يجب �أن ن�ضع �أمامنا ال�صورة الواقعية للوطن العربي ،هذه
ال�صورة تنم عن وجود م�ستويات عدة لالنتماء وال�شعور بالعروبة لدى العربي ،وهي االنتماء
للقبيلة واجلهة والوطن ال�صغري ،ومن ثم الوطن العربي الكبري ،وكذلك االنتماء الديني الذي
ما انفك يتعاظم يوما بعد يوم ،وكذلك ال�شعوراملتنامي باالنتماء االثني والطائفي لدى
الأقليات التي تعي�ش يف الوطن العربي ومطالبها امل�رشوعة من �أجل املواطنة املت�ساوية،
وهذا يقت�ضي تلبية احلاجات املرتتبة على هذه االنتماءات� ،أو انطالقا منها لتقوية �شبكة
العالقات املجتمعية ملختلف مكونات املجتمعات العربية وتقوية �شبكة االرتباط بني
�أفراد الأمة العربية وقبائلها و�شعوبها .كما يجب �أن ن�أخذ بعني االعتبار التنوع االقليمي
والتفاوت بني �أقطار الوطن العربي يف امل�ساحة وعدد ال�سكان ،يف الرثوة واملوارد الطبيعية
واملالية واالمكانات ال�صناعية والتكنولوجية ،ودرجة النمو والتطور واالكتفاء القطري،
منو عالقات االنتاج وتطور و�سائلها و�أدواتها ،وتق�سيم العمل واملوقع يف النظام
وم�ستوى ّ
االقت�صادي العاملي ،ويف طبيعة التكوين التاريخي ،واالختالف يف �شكل احلكم ،وتباين
ال�سيا�سات والعالقات اخلارجية .هذا التنوع والتباين يجب �أن يوظف كي ي�صبح م�صدر
حيوية و�إثراء و�إبداعاً ،الأمر الذي لن يت�أتى �إال �إذا ر�أينا الواقع العربي بجميع عنا�رصه
ومكوناته املتباينة وعالقاته وتناق�ضاته موظفة توظيفا جيدا وعقالنيا ،مدفوعني بالرغبة
يف التغيري نحو الأف�ضل والتقدم �إىل الأمام.
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لقد �أ�صبح وا�ضحا �أن التحديات الكربى ال ميكن مواجهتها �إال جماعياً ،ولعل ما يعزز
فر�ص العرب يف النجاح يف مواجهة هذه التحديات كونهم ينتمون �إىل جمموعة ح�ضارية
وثقافية واحدة ذات �شخ�صية تاريخية مميزة ،وذات عقيدة واحدة وم�صالح �سيا�سية
واقت�صادية واحدة .و�إذا كان �ضمان حقوق اجلماعات الوطنية اجلهوية والأقليات العرقية
والطائفية والثقافية هو من �رشوط جناح الوحدة العربية مبفهومها اجلديد ،ال �أن يتم التعامل
معها كما فعل القوميون �سابقا ك�شعوبيني �أو خارجني عن القانون ،ف�إن الإجماع الوطني
والوحدة الوطنية هي الأخرى �رشط ال بد من توافره لنجاح هذه الوحدة ،غري �أن الوحدة
الوطنية ال تكون بالإلغاء الكيفي للتعار�ضات داخل املجتمع� ،أو بفر�ض و�صاية ق�رسية
ل�رشيحة ما على غالبية املجتمع حتت �أي ا�سم �أو مفهوم �أو �أي مربر كان ،و�إمنا تت�أتى من
خالل االعرتاف بهذا التمايز بني خمتلف الفئات املجتمعية ،والعمل على تنظيمه ودعم
احلوار بني �أطرافه ،باعتبار التنوع والتمايز دليل غنى وقوة ولي�س دليل �ضعف ،والتعدد
دليل خ�صوبة وعامل �إثراء وتنوع يف �إطار الوحدة ،فالوحدة ال تنفي التعددية ،والتعددية
بدورها ال تنفي الوحدة.
علينا �إذا الإنطالق من واقعنا يف التخطيط للم�ستقبل ،و�إقامة احتاد عربي كنفدرايل،
ينه�ض يف الإطار القطري على �إر�ساء دعائم الدميقراطية والالمركزية وبناء امل�ؤ�س�سات،
و�صوال �إىل الكنفدرالية العربية ،بعدما ثبت ف�شل ال�شعارات القومية القدمية للبعثيني
والنا�رصيني(وحدة ،حرية ،ا�شرتاكية) ،وللقوميني العرب(وحدة ،حترر ،ث�أر) .ولكن الوحدة
لن تقوم �إال �إذا جنحت ال�شعوب العربية يف �إقامة �أنظمة �سيا�سية دميقراطية ،وحررت الإرادة
الوطنية من القيود الأجنبية ،فالوحدة العربية لن تكون �إال دميقراطية ،وبني ال�شعوب العربية
التي اثخنت بالهزائم مثلما ملت االنت�صارات الوهمية ،و�أ�صبحت تطالب بدور �أكرث فاعلية
و�سط عامل تع�صف به رياح التغيري والدميقراطية .والفعالية بحد ذاتها تقت�ضي �إ�رشاك �أكرب
عدد ممكن من النا�س والعقول يف التقرير والتنفيذ والتقييم واحرتام احلقوق واحلريات
الأ�سا�سية للإن�سان .وعلينا �أن ندرك �أن احرتام حقوق الإن�سان لي�س دليل �ضعف �أو �سذاجة،
و�إمنا على عك�س ذلك ،م�صدر قوة للم�ؤ�س�سات التي يجب ان يخ�ضع فيها الأفراد لقوانني
التداول على ال�سلطة والتقييم ،وجمتمع كهذا هو بال�رضورة �أقوى و�أكرث متا�سكا وتعا�ضدا،
والنظام ال�سيا�سي الذي يفرزه �أكرث متانة و�رشعية وقدرة على مواجهة خ�صومه يف الداخل
واخلارج من خالل �سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان.
غري �أن من ال�سذاجة االعتقاد �أن الدميقراطية ال�سيا�سية ميكن لوحدها �أن توفر احلل
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يف جمتمعات فقرية �أو تقليدية ،فبالإ�ضافة �إىل م�صادرة الإرادة الوطنية من قبل القوى
اال�ستعمارية الطاغية ،فهي �ستظل مهددة بفعل قوة العادات والتقاليد املتوارثة ،وقوة
الذهنية القبلية ،و�ضعف الوعي وال�شعور بامل�س�ؤولية الذي يكمن غالبا وراء االنق�سامات
الوطنية ،واالن�شطارات احلزبية ،وال�رصاع امل�ستدمي بني الأفراد الطاحمني داخل التنظيمات
ال�سيا�سية مبا يرتتب عليه من �شلل للطاقات وامل�ؤ�س�سات ،والتمهيد تلقائيا لعودة �أو تكري�س
نظام احلزب الواحد والرجل الواحد والأ�رسة الواحدة ،ولهذا ميكن القول ب�أن الدميقراطية لن
تعمر طويال بدون نظام ثقايف واقت�صادي يقوم على ا�ستخدام الآلة احلديثة ،و�إر�ساء مبادىء
العدالة الإجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص ،وعدالة التوزيع والكفاية يف الإنتاج كما ونوعا ،ومن
جهة �أخرى ف�إن �إحداث تنمية �إقت�صادية �إنتاجية لن ينجح �إال يف �إطار م�ؤ�س�سات دميقراطية،
هذه الدميقراطية التي خلناها مو�ضوعا �سيا�سيا ف�إذا هي ق�ضية اقت�صادية.
لقد وجدنا كيف وحدت الدميقراطية بني ال�شعوب الأوروبية املتباينة ،يف حني فرقت
الدكتاتورية بني الأمة العربية الواحدة ،ولي�س بني الدول القطرية فح�سب ،وزجت بها يف
�أتون الإحرتاب والتع�صب اجلاهلي وال�شعوبية.
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اهلوامش:
1 .1من ورقة بعنوان(العروبة والإ�سالم:و�صل تاريخي مل ينقطع �إال يف حت�صل �أيديولوجي)
مقدمة من عبد الإله بلقزيز�إىل امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي الثالث املنعقد يف بريوت
 23-21كانون الثاين -يناير � ،2000أنظر ،امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي الثالث ،وثائق
ومناق�شات وقرارات ،الطبعة الأوىل ،بريوت� ،آذار-مار�س �.2004ص.324-323.
2 .2نافع ح�سن ،يف الوحدة العربية والدولة القطرية وال�سلطة ال�سيا�سية ،احللقة الأوىل،
�صحيفة القد�س ،القد�س.2000-9-18 ،
3 .3علي الد�شتي 23 ،عاما ،درا�سة يف ال�سرية النبوية املحمدية ،ترجمة ثائر ذيب ،برتا
للن�رش والتوزيع ،دم�شق� ،2004 ،ص.226.
�4 .4سورة يو�سف ،الآية(.)2
5 .5من ورقة بعنوان(حقوق الإن�سان واحلريات العامة)قدمها ال�صادق املهدي زعيم
حزب الأمة ال�سوداين �إىل م�ؤمتر الفكر القومي الإ�سالمي الثالث� ،أنظر ،امل�ؤمتر القومي
اال�سالمي الثالث ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.625-624.
�6 .6أنظر ،حوار �شامل مع جورج حب�ش� ،أجراه حممود �سويد ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
بريوت � ،1998ص.104 ،103 ،101.
7 .7من ورقة لفائز �أ�سماعيل �أمني عام حزب الوحدويني الإ�شرتاكيني يف �سوريا
بعنوان(بني الإ�سالم وامل�سيحية وامل�سلمني وامل�سيحيني) قدمها �إىل امل�ؤمتر القومي
الإ�سالمي الثالث املنعقد يف بريوت 23-21 ،كانون الثاين-يناير� .2000أنظر
امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث ،امل�رص ال�سابق ذكره� ،ص.432 .
8 .8غايل �شكري ،الدين بني العدالة والليربالية ،جملة الفكر والفن املعا�رص� ،شهرية ت�صدرها
الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،العدد  ،160القاهرة ،مار�س � .1996ص.45 .
9 .9من ورقة بعنون(القوميون والإ�سالميون العرب�:إ�شكاليات احلا�رض وحتديات امل�ستقبل)
قدمها عوين فر�سخ �إىل امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث املنعقد يف بريوت23-21 ،
كانون الثاين-يناير � .2000أنظر امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث ،امل�صدر ال�سابق
ذكره� ،ص.544.
1010ال�سيد يا�سني ،حتليل م�ضمون الفكر القومي العربي ،امل�ستقبل العربي ،ال�سنة  ،3العدد
 ،16بريوت ،حزيران -يونيو � ،1980ص.130 ،
1111نبيل علقم ،الثقافة العربية والتجديد الإ�سالمي ،املركز الإ�سالمي امل�ستقل للدرا�سات
والن�رش �سان خو�سيه -كاليفورنيا ومركز فل�سطني للدرا�سات والن�رش ،رام اهلل/البرية،
الطبعة الثانية � ،2002ص.214.
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1212نبيل علقم ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.211 .
1313مي�شيل عفلق ،ذكرى الر�سول العربي ،يف �سبيل البعث ،،دار الطليعة للطباعة والن�رش،
ط ،17بريوت � ،1970ص.126-122 .
1414هاين الفكيكي� ،أوكار الهزمية ،جتربتي يف حزب البعث ،ط ،1ريا�ض الري�س للكتب
والن�رش ،لندن-قرب�ص� ،1993 ،ص.79.
1515م�صطفى طيبة ،هل انهار امل�رشوع القومي النا�رصي؟! ر�ؤية جديدة للنا�رصية ،املركز
امل�رصي العربي ،القاهرة ،دون ت�أريخ� ،ص.69.
1616جمال عبد النا�رص ،كلمة يف ا�ستقبال خمتار ولد دادة يف  :1967/3/27وثائق عبد
النا�رص 1967و ،1968القاهرة ،مركز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية-الأهرام،1973 ،
�ص.130 ،
1717م�صطفى طيبة ،هل انهار امل�رشوع القومي النا�رصي ،امل�صدر ال�سابق ذكره،
�ص.46-44.
1818لينني ،مو�ضوعات من �أجل امل�ؤمتر الثاين للأممية ال�شيوعية ،خمتارات  ،4دار التقدم،
مو�سكو� ،ص.156 .
1919من ر�سالة لرا�شد الغنو�شي زعيم حركة النه�ضة الإ�سالمية يف تون�س وجهها �إىل امل�ؤمتر
القومي الإ�سالمي الثالث الذي عقد يف بريوت  23 -21كانون الثاين-يناير ،2000
�أنظر ،امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.)590-589 .
�2020سورة ال�شورى ،الآية(.)38
�2121سورة �آل عمران ،الآية(.)159
2222حممد عابد اجلابري ،الدميقراطية وحقوق االن�سان ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
الطبعة االوىل ،بريوت� 1994 ،ص.242 .
2323ح�سن ابراهيم احمد ،الدميقراطية يف درو�س م�ضيعة من تراثنا ،الطريق ،فكرية �سيا�سية
�شهرية ،العدد الرابع ،متوز�-آب-يوليو�-أغ�سط�س  ،1998بريوت� ،ص.39 ،38.
2424من كلمة �آدمي احلبيب الأمني العام حلركة النه�ضة يف اجلزائر�أمام امل�ؤمتر القومي
الإ�سالمي الثالث املنعقد يف بريوت من  23-21كانون الثاين-يناير � ،2000أنظر،
امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث ،امل�صدر ال�سلبق ذكره� ،ص.204.
2525القر�آن الكرمي� ،سورة�آل عمران ،الآية .128
2626القر�آن الكرمي� ،سورة الغا�شية ،الآية .22
2727عبد الإله بلقزيز ،نحن والدميقراطية الغربية ،الطريق ،جملة فكرية �شهرية ،العدد الرابع،
ال�سنة ال�سابعة واخلم�سون ،بريوت ،متوز/يوليو�-آب�/أغ�سط�س � ،1998ص.6 .
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2828حممد عمارة ،الإ�سالم وال�سلطة الدينية ،دار الثقافة اجلديدة ،القاهرة� ،1977 ،ص.41 .
�2929أبو عبد اهلل حممد بن �أبي بكر ابن تيم اجلوزيه� ،أعالم املوقعني عن رب العاملني،
بريوت ،دار اجلليل� ،1973 ،ص.372.
3030عبد الرحمن الكواكبي ،الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي ،حتقيق حممد عمارة،
الهيئة امل�رصية العامة للت�أليف والن�رش ،القاهرة� ،1970 ،ص358 .
3131ح�سن البنا ،جمموعة ر�سائل الإمام ال�شهيد ح�سن البنا ،ط ،3بريوت ،امل�ؤ�س�سة
الإ�سالمية للطباعة وال�صحافة والن�رش� ،1984 ،ص.24-23.
�3232أنظ الكرا�س ال�صادر عن التيار القومي العربي يف فل�سطني ،دون ت�أريخ �أو ذكر ملكان
ال�صدور �أو دار الن�رش� ،ص.14 .
�3333أنظر حوار �شامل مع جورج حب�ش� ،أجراه حممود �سويد ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
بريوت � ،1998ص.88 ،87 .
3434عبد الغفار �شكر ،الدميقراطية يف الفكر ال�سيا�سي العربي ،الطريق ،جملة دورية فكرية
�سيا�سية �شهرية ،العدد الرابع ،متوز/يوليو�-آب�/أغ�سط�س � .1999ص.27 .
3535د�ستور حزب البعث العربي الإ�شرتاكي� ،ص.11-10 .
3636عبد العزيز �أمني مو�سى عرار ،حزب البعث العربي الإ�شرتاكي يف فل�سطني ودوره يف
احلركة الوطنية الفل�سطينية ،1982-1948 ،ر�سالة ماج�ستري(غري من�شورة) قدمت
يف جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س � ،2001ص.50.
3737مي�شيل عفلق ،نقطة البداية� ،أحاديث بعد اخلام�س من حزيران ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش ،بريوت� ،1971 ،ص .204-201 .كذلك �أنظر احلديث الذي فجر
�أزمة البعث يف �سوريا ،مي�شيل عفلق يروي كيف دي�ست �رشعية احلزب� ،صحيفة احلياة
اللبنانية ،العدد  ،7000بريوت ،اجلمعة � 25شباط � ,1966ص.8-7.
3838حممد عابد اجلابري ،الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،امل�صدر ال�سابق ذكره،1994 ،
�ص.99 .
3939م�صطفى طيبة ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.79.
4040غايل �شكري ،الدين بني العدالة والليربالية ،القاهرة ،جملة الفكر والفن املعا�رص،
�شهرية ت�صدرها الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،العدد  ،160القاهرة ،مار�س ،1996
�ص.35 .
4141م�صطفى طيبه ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.123.
4242نافع احل�سن ،الثورة والدميقراطية ،حما�رضة �ألقيت يف  18حزيران/يونيو يف املندى
العاملي الذي انعقد يف ماناغوا عا�صمة نيكاراغوا مبنا�سبة الذكرى العا�رشة النت�صار
ÐÔÍ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد السادس عشر  -حزيران 2009

الثورة ال�ساندينية ،ون�رشت الحقا يف ال�صداقة ،جملة ف�صلية ي�صدرها احتاد جمعيات
ال�صداقة الفل�سطينية مع ال�شعوب  -منظمة التحرير الفل�سطينية ،ال�سنة الثالثة ،العدد
 ،9تون�س � .1989ص106.375 .
4343نافع احل�سن ،الثورة والدميقراطية ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.109 ،
4444لينني ،ملنا�سبة الذكرى الرابعة لثورة �أكتوبر ،خمتارات  ،4دار التقدم ،مو�سكو� ،ص .228
4545نافع احل�سن ،الثورة والدميقراطية ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.109 ،111 .
4646من ر�سالة لل�شيخ را�شد الغنو�شي �إىل امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي الثالث املنعقد ببريوت،
 23-21كانون الثاين /يناير ،2000امل�ؤمتر القومي-الإ�سالمي الثالث ،امل�صدر
ال�سابق ذكره� ،ص.590.
4747من ر�سالة لل�شيخ را�شد الغنو�شي ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.591 .
4848من ورقة قدمه املفكر العربي خمل�ص ال�صيادي �إىل امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي الثالث،
امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.702.
�4949أنظر الكرا�س ال�صادر عن التيار القومي العربي يف فل�سطني امل�صدر ال�سابق ذكره،
�ص.16 ،15 ،12 ،3.
5050حوار �شامل مع جورج حب�ش �أجراه حممود �سويد ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.20.
5151حوار �شامل مع جورج حب�ش ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.97 .
5252نافع ح�سن ،يف الوحدة العربية والدولة القطرية وال�سلطة ال�سيا�سية ،احللقة الثالثة،
�صحيفة القد�س.2000-10-9 ،
5353نافع احل�سن ،الدميقراطية ال�شعبية والتحديات اجلديدة ،ال�صداقة ،جملة ف�صلية
ي�صدرها احتاد جمعيات ال�صداقة مع ال�شعوب -منظمة التحرير الفل�سطينية ،ال�سنة
الثالثة ،العدد العا�رش ،تون�س� ،1990 ،ص.102.
5454نافع احل�سن ،الثورة والدميقراطية ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.108 .
5555امل�صدر ال�سابق ذاته� ،ص.107 .
5656نافع ح�سن ،يف الوحدة العربية والدولة القطرية وال�سلطة ال�سيا�سية ،احللقة الرابعة،
�صحيفة القد�س ،القد�س.2000-11-3 ،
5757نافع ح�سن ،يف الوحدة العربية والدولة القطرية وال�سلطة ال�سيا�سية ،احللقة الثالثة،
�صحيفة القد�س ،القد�س.2000-10-9 ،
5858مي�شيل عفلق ،امل�صدر ال�سبق ذكره� ،ص.26-25 .
5959غايل �شكري ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.35.
6060عياد املالكي ،الفراغ ال�سيا�سي و�آثره على الواقع العربي املعا�رص ،املركز القومي
للدرا�سات العربية ،الطبعة الأوىل ،دون ذكر املكان� ،1998 ،ص.35 .
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6161عياد املالكي ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.36.
6262م�صطفى طيبه ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.64.
6363نافع ح�سن ،يف الوحدة العربية والدولة القطرية وال�سلطة ال�سيا�سية ،احللقة الرابعة،
�صحيفة القد�س ،القد�س2000-11-3 ،
6464من�صف املرزوقي ،دع وطني ي�ستيقظ ،نحو احل�ضارة الرابعة ،الطبعة الثانية ،دار
الن�رش للمغرب العربي ،تون�س� ،1988 ،ص.181.
6565بد الإله بلقزيزنحو م�ضمون دميقراطي للوحدة العربية ،جملة الوحدة ،العدد ،53
فرباير�/شباط � ،1989ص.37 .
6666من�صف املرزوقي ،دع وطني ي�ستيقظ ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.197 .
6767من ر�سالة لل�شيخ را�شد الغنو�شي ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.590 .
6868من ورقة لل�صادق املهدي زعيم حزب الأمة ال�سوداين بعنوان(نداء املهتدين) قدمها
للم�ؤمتر القومي الإ�سالمي الثالث ،امل�صدر ال�سابق ذكرهن �ص.644 .
6969حوار �شامل مع جورج حب�ش ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.117.
 7070حوار مع جورج حب�ش ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.27 ،26 ،20 .
7171حوار �شامل مع جورج حب�ش ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.98 .
7272حوار �شامل مع جورج حب�ش ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.82.
7373حوار مع جورج حب�ش ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.80-79 .
7474حوار مع جورج حب�ش ،امل�صدر ال�سابق ذكره� ،ص.80 ،79 ،52 .
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املصادر واملراجع:

•القر�آن الكرمي
�أوالً :الكتب

1 .1امل�ؤمتر القومي الإ�سالمي الثالث ،وثائق ومناق�شات وقرارات ،الطبعة الأوىل ،بريوت،
�آذار/مار�س .2004
2 .2علي الد�شتي 23 ،عاما ،درا�سة يف ال�سرية النبوية املحمدية ،ترجمة ثائر ذيب ،برتا
للن�رش والتوزيع ،دم�شق.2004 ،
3 .3حوار �شامل مع جورج حب�ش� ،أجراه حممود �سويد ،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
بريوت.1998 ،
4 .4نبيل علقم ،الثقافة العربية والتجديد اال�سالمي ،املركز اال�سالمي امل�ستقل للدرا�سات
والن�رش� ،سان خو�سيه-كاليفورنيا ،ومركز فل�سطني للدرا�سات والن�رش ،رام اهلل/البرية،
الطبعة الثانية.2002 ،
5 .5مي�شيل عفلق ،يف �سبيل البعث ،دار الطليعة للطباعة والن�رش ،ط ،17بريوت.1970 ،
6 .6مي�شيل عفلق ،نقطة البداية ،احاديث بعد اخلام�س من حزيران ،امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والن�رش ،بريوت.1971 ،
7 .7هاين الفكيكي� ،أوكار الهزمية ،جتربتي يف حزب البعث ،ط ،1ريا�ض الري�س للكتب
والن�رش ،لندن-قرب�ص.1993 ،
8 .8م�صطفى طيبة ،هل انهار امل�رشوع القومي النا�رصي ،ر�ؤية جديدة للنا�رصية ،املركز
امل�رصي العربي ،القاهرة ،دون ت�أريخ.
9 .9وثائق عبد النا�رص 1967و ،1968مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية-الأهرام ،القاهرة،
.1973
1010لينني ،خمتارات ،دار التقدم ،مو�سكو ،دون ت�أريخ.
1111حممد عابد اجلابري ،الدميقراطية وحقوق االن�سان ،مركز درا�سات الوحدة العربية،
الطبعة الأوىل ،بريوت.1994 ،
1212حممد عمارة ،اال�سالم وال�سلطة الدينية ،دار الثقافة اجلديدة ،القاهرة.1977 ،
1313ابو عبد اهلل حممد بن �أبي بكر ابن تيم اجلوزيه ،اعالم املوقعني عن رب العاملني،
بريوت ،دار اجلليل.1973 ،
1414عبد الرحمن الكواكبي ،الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبي ،حتقيق حممد عمارة،
الهيئة امل�رصية العامة للت�أليف والن�رش ،القاهرة.1970 ،
1515ح�سن البنا ،جمموعة ر�سائل االمام ال�شهيد ح�سن البنا ،ط ،3امل�ؤ�س�سة اال�سالمية
للطباعة وال�صحافة والن�رش ،بريوت.1984 ،
ÐÔÐ

الفكر القومي بني متطلبات التجديد والعودة
الى املنابع االصلية

د.نافع احلسن

1616عياد املالكي ،الفراغ ال�سيا�سي و�أثره على الواقع العربي املعا�رص ،املركز القومي
للدرا�سات العربية ،الطبعة االوىل ،دون ذكر مكان الن�رش.1998 ،
1717من�صف املرزوقي ،دع وطني ي�ستيقظ ،نحو احل�ضارة الرابعة ،الطبعة الثانية ،دار
الن�رش للمغرب العربي ،تون�س.1988 ،
1818التيار القومي العربي يف فل�سطني� ،رضورة الوجود ،كرا�س �صادر عن التيار القومي
يف فل�سطني ،دون ذكر ملكان وتاريخ الن�رش.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة بعنوان ،حزب البعث العربي اال�شرتاكي يف فل�سطني ودوره
يف احلركة الوطنية الفل�سطينية  ،1982 -1948قدمها عبد العزيز امني مو�سى عرار
يف جامعة النجاح الوطنية ،نابل�س.2001 ،

ثانياً :الدوريات
.1
.2
.3
.4
.5

1جملة الفكر والفن املعا�رص� ،شهرية ،ت�صدرها الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،العدد
 ،160القاهرة ،مار�س .1996
2امل�ستقبل العربي ،دار امل�ستقبل العربي ،ال�سنة  ،3العدد  ،16بريوت ،حزيران/
يونيو .1980
3الطريق ،جملة فكرية �سيا�سية �شهرية ،العدد الرابع ،متوز/يوليو�-آب/اغ�سط�س
1998و .1999
4جملة الوحدة ،العدد  ،53فرباير�/شباط .1989
5ال�صداقة ،جملة ف�صلية ي�صدرها احتاد جمعيات ال�صداقة الفل�سطينية مع ال�شعوب-منظمة
التحرير الفل�سطينية ،تون�س ،الأعداد :التا�سع ،ال�سنة الثالثة 1989؛ العا�رش.1999 ،

ثالثاً :اليوميات

�6 .6صحيفة القد�س ،القد�س املحتلة ،الأعداد ال�صادرةيف2000/9/18 :؛ 2000/10/9؛
.2000/11/3
�7 .7صحيفة احلياة ،بريوت ،العدد ال�صادر يف � 25شباط/فرباير .1966
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