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 ملخص الدراسة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .فخِّ ادلنهج الدايكروين، أو جدلية الوجود بالتعبَت اذليغلي

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

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

 .الغربية

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


