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ملخص

الهدف الرئي�س لهذه الدرا�سة هوال�سعي لتطوير الفكر القومي العربي من خالل تلم�س 
الع�رصين يف  للقرن  الثاين  الن�سف  بداية  منذ  العرب  للقوميني  الرئي�سة  التيارات  اإخفاقات 
العربية، ولهذا جند  ال�سيا�سية والوحدة  اأ�سا�سية هي: دور ال�سالم، وال�سلطة  ثالثة جمالت 
البحث �سديد الرتكيز على �رصورة حتديث الفكر القومي التقليدي، ومتطلبات هذا التحديث 
وماهيته، وذلك لنتاج فكر قومي جديد يزاوج بني متطلبات التجديد والعودة اإىل املنابع 
الأ�سيلة. فقد تعاملت التيارات القومية مع الدين الإ�سالمي باعتباره تراثا ثقافيا فح�سب، 
يف حني يعّد ال�سالم املكون الأ�سا�سي لل�سخ�سية العربية والثقافة العربية، بل اإن الإ�سالم 

هو �سانع الأمة العربية ولأول مرة يف التاريخ يقوم دين ب�سناعة اأمة.
و�سعى القوميون العرب ل�ستالم ال�سلطة يف الأقطار العربية دون اأن يكون لهم فكرة 
اأو العقيدة التي تقوم  اأو الفل�سفة  اإن�ساءها، ول عن بنيتها  عن ماهية ال�سلطة التي يريدون 
العرقية  الأقليات  جانب  اإىل  العرب  مواطنيها  ا�سطهدت  ا�ستبدادية  اأنظمة  فاأقاموا  عليها، 
التي يتمتع اأفرادها باملواطنة، كما نادت التيارات القومية بتحقيق الوحدة العربية دون اأن 

تكون لديهم اأي�سا روؤية وا�سحة عن كيفية حتقيقها وبنيتها وم�سمونها.
اأن ينطوي  التي يجب  التحديثية  العنا�رص اجلديدة  الباحث يف �سياق بحثه  ويعر�س 

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. 

      



والعودة  التجديد  متطلبات  بني  القومي  الفكر 
الى املنابع االصلية

احلسن     د.نافع 

ĎĎď

مقدمة
خا�س القوميون العرب على اختالف تياراتهم، يف الن�سف الثاين من القرن الع�رصين، 
غمار جتربة امتدت ما يزيد على ن�سف قرن، واأف�ست اإىل نتائج كارثية. وبالرغم من مرارة 
التجارب التي خا�سها البعثيون والقوميون العرب والزعيم الراحل جمال عبد النا�رص،  فاإن 
التجارب  اللعنات على �سانعي هذه  الوراء كي ن�سب  اإىل  ن�ستدير  اأن  باأي حال  هذا ليعني 
الفا�سلة، فال ميكن لأحد اأن ينكر اأن هذه القوى متكنت على الأقل من ا�ستثارة حمية ال�سعوب 
العربية للدفاع عن كرامتها وجمع اأ�سالئها، وعززت الوعي بطبيعة املخططات ال�ستعمارية 
حيويتها  بل  ملواجهتها،  العربية  الوحدة  حتقيق  واأهمية  العربية،  املنطقة  يف  وال�سهيونية 
�سد  املنا�سلة  العربية  الوطنية  التحرير  حركات  كفاح  واأنع�ست  وم�ستقبلهم،  العرب  لوجود 
الوجود ال�ستعماري الربيطاين والفرن�سي يف الوطن العربي، كما نقل عبد النا�رص م�رص من 
اإىل القومية العربية الرحبة، واكت�سبت احلركة الوطنية امل�رصية،  الوطنية امل�رصية ال�سيقة 
يف عهده وبتاأثريه، م�سمونا قوميا فاأ�سبحت حركة وطنية دينية ذات بعد قومي بعد اأن كانت 
حركة وطنية دينية �رصفة. ومع ذلك، طغت الأخطاء على الإجنازات، بل بهتت هذه الأخرية اإىل 
حد التال�سي 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�سفت �سوءات الفكر والعمل القوميني.
الدول  ال�سلطة يف عدد حمدود من  انتزاع  وحني متكنت تيارات قومية واإ�سالمية من 
القانون  لدولة  تام  غياب  مع  م�ستبدة  اأنظمة  �سيادة  احلالتني،  كلتا  يف  �سهدنا  العربية، 
وحقوق الإن�سان. ولهذا مل يكن الإنف�سال بني العروبة والإ�سالم �سمة خا�سة بالفكر ال�سيا�سي 
القومي ح�رصا، »بل اإن الفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي املعا�رص �ساطره اأطروحة النف�سال، واأعاد 
النف�سال  ذلك  عن  عرب  من  وحدهم  القوميون  يكن  مل  اإذ  واأدبياته،  ن�سو�سه  يف  اإنتاجها 
من خالل اإ�سقاط عامل الدين)الإ�سالم( يف تكوين الأمة و�سخ�سيتها القومية)العروبة(، بل 
فعل الإ�سالميون ال�سيء نف�سه حني وعوا الإ�سالم مبعزل عن العروبة، وا�ست�سغروا �ساأنها، 
زعموا،  ما  الإ�سالم يف  التي حاربها  اجلاهلية(  بل هاجموها وعدوها يف جملة)الع�سبية 
ذات عالقة  الهوية غري  اأيديولوجية يف  »قد خا�سا م�ساربة  معا،  الفريقان،  يكون  وبذلك 
باملو�سوعية العلمية، اأو بالواقع التاريخي، الأمر الذي يو�سع دائرة النقد بحيث ت�سمل جممل 

الفكر ال�سيا�سي العربي املعا�رصل تيارا بعينه«.)1(
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ومل يكن للتجربة القومية فكرا وممار�سة، يف نهاية املطاف، اإل اأن تتمخ�س عن درو�س 
خ�سبة ا�ستحوذت على الإجماع، ومتثلت يف اإخفاق الفكر القومي التقليدي، وفقا لت�سوره 
تلوح  بداأت  ما  و�رصعان  العربية.  الوحدة  حتقيق  يف  الإ�سالم  دور  ا�ستيعاب  يف  التقليدي، 
يف الأفق مالمح فكر متجدد عربي اإ�سالمي، واإن كان قد ولد من رحم الفكر القدمي، و�رصع 
من�سوب خ�سوبة  ارتفع  اأن  لبث  وما  املتاآكل.  التقليدي  الفكر  اأنقا�س  اأخذ موقعه على  يف 
هذا الفكر اجلديد بعد ان تغذى بالدرو�س التي متخ�ست عنها التجربة العاملية بعد ال�سقوط 

املذهل للمارك�سية اللينينية على النطاق العاملي.)2(
حق  وحتمي  ت�رصع  التي  املتجددة  احلديثة  العروبة  هي  اليوم  نن�سد  التي  والعروبة 
الوحدة  اإطار  التنوع يف  اأ�سا�س  �سيا�سيا وفكريا ودينيا، وتقوم على  الجتهاد والختالف 
حيث يحظر نفي كل من تختلف معهم يف الراأي، فمثلما ننتمي اإىل موروثنا العقدي والثقايف 
والفكري وال�سيا�سي والجتماعي، فاإننا ننتمي اأي�سا اإىل الع�رص احلديث والعامل الذي نعي�س 

فيه، الذي اأ�سبح اليوم اأ�سبه ما يكون بقرية اإلكرتونية يت�سامع فيها النا�س ويرتاوؤون.
جمالت  ثالثة  يف  اإخفاقاته  �سنتلم�س  القومي  الفكر  تطوير  يف  للبحث  �سعينا  ويف 

اأ�سا�سية هي:
• الإ�سالم  	

•ال�سلطة ال�سيا�سية  	
•الوحدة العربية. 	

 اإلسالم. 1
وجد العرب اأمة بف�سل الإ�سالم، فقبله كان العرب قبائل متفرقة، متحاربة ومتناحرة، 
ولأول مرة يقوم دين �سماوي ب�سناعة اأمة، ويوحد قبائلها املتناحرة، ويوفر لها مقومات 
البقاء كافة. فقد اأحل الوحدة حمل التحالفات القبلية، اإذ جاء الإ�سالم بتحول نوعي، فجذر 
عروبة القبائل من خالل رف�س الإ�سالم للقبلية والبداوة وجهها الآخر، وحث قبائل العرب 
على التمدن والتح�رص وهجر اخليام والتحول نحو البناء احل�رصي، كما دعم مقومات الوجود 
العربية، ثم  اللغة  الإ�سالم مكانة  التاريخ والثقافة امل�سرتكة عزز  اإىل  القومي، فبالإ�سافة 
جاءت ال�رصيعة الإ�سالمية لكي ت�سبح من اأهم عوامل توحيد القبائل العربية التي تعززت 
باإن�ساء ال�سلطة الإ�سالمية املركزية التي �سدت بدورها من حلمة اجلماعة العربية امل�سلمة. 
اإن ف�سل الإ�سالم على العرب ل حدود له، ومل ي�سبق لدين �سماوي اأن كان له مثل هذا التاأثري 

على اأمة ما، كما كان للدين الإ�سالمي.
اأمة  يف  العربية  القبائل  اإنتاج  اإعادة  يف  الإ�سالم  على  ال�سابقة  التجارب  ف�سلت  لقد 
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واحدة، لأن العرب قبل الإ�سالم افتقروا للبعد العقائدي الذي يحثهم على الوحدة والتحول 
اأقاموا دولتهم املمتدة من  الذين  الأنباط  الآخرين، فالعرب  �سيا�سي م�ستقل عن  اإىل كيان 
امل�سيحية،  ظهور  قبل  الأخري  القرن  يف  لها  عا�سمة  البرتاء  من  واتخذوا  دم�سق،  اإىل  غزة 
املكانة  رغم  املختلفة  بقبائلهم  العرب  جميع  حتت�سن  عربية  دولة  اإقامة  من  يتمكنوا  مل 
ال�سيا�سية والإقت�سادية التي اأحرزتها دولتهم يف التاريخ ال�سيا�سي للمنطقة بتجربتها يف 
التي  القدمي  ال�رصق  �سوي�رصا  بحق  فكانت  وا�ستثمارها،  والدول  التجار  اأموال  حفظ  جمال 
األهمت �سوي�رصا الغرب احلديثة فاأ�سبحت رائدة يف جمال اخلدمات البنكية، اأي حفظ الأموال 
والودائع وا�ستثمارها، حيث ي�سكل النظام البنكي ال�سوي�رصي اليوم العامل الأهم يف ثروة 

بلد لميتلك نفطا ول ثروات معدنية ذات مغزى.
خ�سعتا  دولتني  اأقاموا  فقد  العرب،  جزيرة  من  اأتوا  الذين  والعراق  ال�سام  عرب  اأما   
جمرد  كانتا  امل�سيحيتان  العربيتان  واملناذرة  الغ�سا�سنة  فدولتا  والفر�س،  الروم  ل�سيطرة 
اأداتني يف ال�رصاع على مناطق النفوذ، ومن اأجل التو�سع الإمرباطوري بني الفر�س والروم، 
ملوك  وكان  الفار�سية،  الدولة  تتبع  الأخرى  كانت  بينما  الروم  تتبع  اإحداهما  كانت  فقد 

الغ�سا�سنة واملناذرة يقدمون الولء واجلزية لقي�رص بيزنطة وك�رصى فار�س كل عام.
لقد كانت عملية توحيد القبائل العربية يف اأمة واحدة اإحدى جتليات عظمة الإ�سالم 
كدين �سماوي وكر�سالة �رصف اهلل العرب بن�رصها بني الأمم، وجاءت الفتوحات الإ�سالمية 
لكي ت�سكل اأداة التوحيد الفعالة للعرب،  فحققت هدفني يف وقت واحد هما: تعريب بالد 
ال�سام والعراقو�سمال اإفريقيا، وحتقق التاآخي بني اجلماعات العربية ب�سكل عام وطبقاتها 
الدنيا ب�سكل خا�س، وبني جيو�س الفتح الإ�سالمي، ولعل تعاونهم هذا، قبل اأي �سيء اآخر، هو 
ما ي�رص الفتوحات الإ�سالمية، وتقول م�سادراأخرى: »اأنهم حثوا قادة امل�سلمني على التحرك؛ 
مل  الفتح  وملحمة  قدما،  العربية  القومية  يدفع  الذي  التنظيم  من  �رصبا  غدا  الإ�سالم  لأن 
تقت�رص على اإرواء عط�س العرب اإىل الغنائم وال�سعود، بل اأزالت عنهم اأي�سا و�سمة التابعني 

لالأجانب واخلا�سعني لهم«.)3(
لإن�ساء  اإىل حماولتهم  اإ�سافة  فهم  ثقافة،  اأو  تاريخ  الإ�سالم بال  قبل  العرب  يكن  مل 
التجارة،  تن�سيط  يف  ودورهم  اليوم(  القبلية)القطرية  اأي  غريالقومية  ال�سيا�سية  الكيانات 
والت�سال مع ال�سعوب الأخرى، وتن�سيط التبادل الثقايف من خالل التجارة، فقد كانت لهم 
ثقافة خا�سة بهم، ويظل ال�سعر اجلاهلي اأبرز ماآثر العرب الأدبية التي ل ت�ساهى، ولكنهم 
بالإ�سالم حتولوا اإىل اأمة عظمى ذات ر�سالة اإن�سانية كربى �سنعت اإمرباطورية ذات �سوكة 
لهم  و�سارت  معرفية،  ومنظومة  �سابقتها،  �سهرت  ثقافة  وانتجوا  ال�سم�س،  عنها  تغيب  ل 
هوية اأخرى اندجمت فيها �سخ�سيتهم القومية مع �سخ�سيتهم الروحية، وباتت عروبتهم 
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اأنزلناه  )اإنا  العربية،  الوحي  بلغة  بالإ�سالم  العروبة  عالقة  وتعززت  لإ�سالمهم،  مالزمة 
قراآنا عربيا()4(.

ومل يكن الوحي فقط بل�سان العرب، بل اإن كل تراث الإ�سالم الديني كان عربيا، وكل 
من  كانت  ال�رصعية  الدينية  العلوم  اأن  ويالحظ  العربية،  باللغة  الإ�سالمي  الت�رصيع  اأ�سول 
ن�سيب العرب، فعالوة على كون الر�سول نف�سه عربيا، كان اخللفاء الرا�سدون عربا، والفقهاء 

الكبار عربا، وكذلك اإمام املذهب اجلعفري.
واليوم، وبعد مرور اأكرث من األف واأربعمائة عام على الدعوة الإ�سالمية، ما زال الإ�سالم 
يعي�س يف �رصايني الوعي والالوعي ال�سعبي، فالإ�سالم هو العروبة، والعروبة هي الإ�سالم، 
ولول 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�سنعة يف 
اأوروبا، والطبعة الأوروبية اخلا�سة بف�سل الدين عن الدولة، اأن الإ�سالم ل يعرف تلك ال�سلطة 
الأمراء  ويحرم  امللوك،  يعزل  كان  عندما  امل�سيحية،  الأمم  عند  للبابا  كانت  التي  الدينية 
ويفر�س ال�رصائب على املمالك، وي�سع لها القوانني الإلهية، ومل تدرك اأن الإ�سالم مل يعرف 
الكهنوت ول الو�ساطة بني الإن�سان واهلل،  فاجتهت للبحث عن حلول مل�سكالتنا والتحديات 
التي تواجهنا يف احلقول اجلدباء املنبتة البعيدة عن واقعنا وتراثنا وعقيدتنا، واإن جرى 
ذلك بدرجات متفاوتة. فاملتاأثرون بالفكر القومي الغربي مل يلحظوا مثال اأن اإعالن حقوق 
الإن�سان واملواطن الذي اأ�سدرته اجلمعية الوطنية الفرن�سية قد ا�ستدعى يف ديباجته مفاهيم 
الأمريكي  الإ�ستقالل  اإعالن  ن�س  فعل  وكذلك  الأ�سمى(،  الكائن  اإىل)رعاية  باإ�سارته  دينية 
الإن�سان( با�ستخدامه مفاهيم دينية �رصيحة مثل)اخلالق( و)احلاكم  يف تقريره ل)حقوق 
الأعلى للكون( و)العناية الإلهية(. لقد عمل الإ�سالم على تاأ�سي�س دعوته على اأ�س�س نظرية 
اليوم. فالإ�سالم دين  الإن�سان  التي نه�س عليها مفهوم حقوق  الأ�س�س نف�سها  تتطابق مع 

الفطرة التي فطر اهلل النا�س عليها، والتي تتطابق مع مفهوم احلقوق الطبيعية لالإن�سان.
ويالحظ ال�سادق املهدي ا�ستمراراحل�سور الفعال للكني�سة يف الدول الأوروبية، وهي 
يف غالبيتها دول علمانية،)ففي بريطانيا امللكة راأ�س الدولة والكني�سة وجمل�س اللوردات 
وهو جمل�س ذو دور ت�رصيعي وق�سائي ثلث اأع�سائه من رجالت الكني�سة بحكم منا�سبهم، 
ومعظم دول اأوروبا تر�سم ال�سليب يف اأعالمها الوطنية، وعدد كبري من اأحزابها ال�سيا�سية 
ت�سمي نف�سها دميقراطية م�سيحية، ويف اأمريكا العملة الوطنية-الدولر-مكتوب عليها على 
اهلل توكلنا، والق�سم يف املحاكم على الكتاب املقد�س، ويف كل بالد الغرب تقوم الكنائ�س 

بدور �سيا�سي عن طريق لوبي ديني وا�سح وهلم جرا(.)5(
ولكن ما عالقة العرب غري امل�سلمني بغالبية عربية تدين بالإ�سالم. اإن الت�سديد على 
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التالزم بني العروبة والإ�سالم ل يعني اإقامة مطابقة بني الأمة العربية و الأمة الإ�سالمية، 
املركزي  الدور  ت�سقط  التي  النظرة  تلك  دح�س  اأردنا  اإمنا  مربر،  وغري  ممكن  غري  هذا  لأن 
لالإ�سالم يف تكوين الأمة العربية، اإل اأن هذا ل يعني اإق�ساء غري امل�سلمني)امل�سيحيني( من 
الإنتماء لالأمة العربية، فامل�سيحية العربية مبقدار انتمائها لدينها، فهي �سديدة الرتباط 
لدور  نظرا  العرب  امل�سيحيني  بدعة  باأنها  دوما  اتهمت  العروبة  اأن  نن�سى  ول  بعروبتها، 
القومي. فامل�سيحيون  النهو�س  البارزيف بعث حركة  امل�سيحيني  العرب  والقادة  املفكرين 
العرب ي�سكلون جزءا من الن�سيج الجتماعي لالأمة العربية التي حتتل فيها رابطة الإ�سالم 
الثقافية  هويته  الإ�سالم  ي�سكل  جمتمع  اإىل  ينتمون  باأنهم  يعرتفون  وهم  مركزيا،  موقعا 
واحل�سارية، اإنهم ينتمون اإىل احل�سارة العربية الإ�سالمية الذين هم �رصكاء يف �سنعها. ول 
يجوز التعامل مع امل�سيحيني العرب باعتبارهم خارج الن�سيج الإجتماعي واحل�ساري لالأمة 
العربية، فهم عرب اأ�سالء لهم معتقداتهم الدينية التي ل مت�س هويتهم الثقافية والقومية، 
وعلينا  العربية،  واللغة  بالثقافة  الرتقاء  يف  دورهم  امل�سيحيني  العرب  للمثقفني  وكان 
الديني،  التنوع وحماية املعتقد  اإقرار  اأن الأ�سالم دينا قد امتازتاريخيا يف  اأن نعي دوما 
وتعامل مع امل�سيحيني على اأ�سا�س املواطنة الكاملة مع �سمان حريتهم يف الإعتقاد كافراد 
اأنها  تدرك  اأن  الطائفية  الأقليات  على  »اإن  ال�سياق:   هذا  يقول جورج حب�س يف  وطوائف، 
جزء اأ�سيل من اأمتها العربية، وان تعمل على هذا الأ�سا�س، وواجبها احلفاظ على هويتها 
القومية«. ويرى يف الإ�سالم، مثله مثل مي�سيل عفلق، دين تخطى حدود ال�سعائر والطقو�س 
الإميانية اإىل م�ستوى اعمق واأ�سمل، اإنه مكون ثقايف ح�ساري ونف�سي وتراثي لهذه الأمة، 
وبهذا املعنى فهو اأحد امل�سامني الأ�سا�سية، اإن مل يكن الأهم للقومية العربية، وبهذا املعنى، 
اأي�سا ميكن القول اإن ثقافة امل�سيحي العربي هي اإ�سالمية، فنحن مثاًلن�ستطيع احلديث عن 
الإ�سالم يف باك�ستان مبعزل عن العروبة، لكننا ل ن�ستطيع احلديث عن الإ�سالم يف الوطن 
العربي مبعزل عن العروبة، كما ل ميكن احلديث عن العروبة مبعزل عن عمقها الإ�سالمي 
اأ�سيل من  الإ�سالمي جزء  الرتاث  اأن  والثقايف واحل�ساري، ويعلن حب�س بو�سوح  الروحي 

بنيتي الفكرية والنف�سية، واأنا معني بالإ�سالم بقدر اأي حركة �سيا�سية اإ�سالمية«.)6(
للعرب  ظهريا  كانوا  الغ�سا�سنة  العرب  من  امل�سيحيني  اأن  كيف  التاريخ  لنا  ويذكر 
للم�سيحيني  الواحد  التاريخ  وا�ستمر  دم�سق.  فتح  يف  امل�سيحيني  الروم  �سد  امل�سلمني 
وامل�سلمني العرب، ومل يكن ما بعد الفتح لفئة دون اأخرى، واإمنا كان تاريخا واحدا، عا�س 

امل�سلمون وامل�سيحيون العرب خريه، وكامل اأحداثه وكانت لغة اجلميع هي العربية.)7(
ومل يعامل امل�سيحيون العرب، يف اأي وقت من التاريخ الإ�سالمي، كاأقلية. وهم الذين 
�ساركوا يف مقاومة غزوات الفرجنة)احلروب ال�سليبية(، فكان عي�سى ابن العوام)من قرية 
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الزبابدة( م�ساعدا ل�سالح الدين الأيوبي. وينقل غايل �سكري عن خالد حممد خالد قوله يف 
معان  ولها  والإ�سالم  امل�سيحية  على  حتتوي  القومية  وهويتنا  ح�سارتنا  اإن  ال�سياق،  هذا 
لي�س على �سعيد الينبوع والن�س الإلهي فح�سب، بل على �سعيد احلياة الواقعية التي عا�سها 
ح�سارة  اإطار  يف  وامل�سيحيون  امل�سلمون  وعا�س  جنب،  اإىل  جنبا  وامل�سلمون  امل�سيحيون 
اإل  والأغلبية هذه  الأقلية  نعرف حكاية  اإننا مل  واحدة.  واأمة  واحد  و�سعب  واحدة م�سرتكة 
من الإجنليز، بينما احلقيقة اأن امل�سيحيني حاربوا يف �سفوف ال�سعب الواحد �سد احلمالت 
كان  كثريون.  منهم  وا�ست�سهد  اإ�رصائيل  و�سد  احلديث  الغربي  ال�ستعمار  و�سد  ال�سليبية، 
الذين لعنوا الإجنليز  اإن بريطانيا حتمي الأقباط، فكان الأقباط هم  الذي قال:  كرومر هو 
وخطب �رصجيو�س يف الأزهر يقول » لو اأن م�رص احتاجت ملليون قبطي لتحريرها ملا تردد 
املليون عن ال�ست�سهاد. وكان الأقباط هم الذين طلبوا من �سعد زغلول األ ين�س الد�ستور على 
ن�سبة متثيلية لهم يف الربملان، وهم الذين هددوا يو�سف وهبه با�سا رئي�س الوزراء القبطي 

وطلبوا منه اأن ي�ستقيل لأنه مرفو�س من ال�سعب«.)8(
و يف الع�رص احلديث برزت من بينهم قيادات قومية فكرية و�سيا�سية)ق�سطنطني زريق، 
مي�سبل عفلق، جورج حب�س، وديع حداد، نايف حوامتة، منري�سفيق، ناجي علو�س وغريهم كرث(.                      
كان ق�سطنطني زريق يف اأواخر الثالثينات يرى اأن واجب كل عربي اأن يحيي وميجد 
ذكرى حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، واأن يوؤمن باأن م�سلحته هي بالدفاع عن الإ�سالم. وكان 
التي وجدوا  العربية،  ال�سوام بالقومية  موقف ق�سطنطني زريق ينبع من مت�سك امل�سيحيني 

فيها منطلقا �سيا�سيا يحمي جممل م�ساحلهم الفكرية وال�سيا�سية.)9(
فالإ�سالم  العربية،  والقومية  الدين  بني  ال�سلة  فقد حتدث مو�سحًا  عفلق  مي�سيل  اأما 
عنده خري مف�سح عن نزوع الأمة العربية اإىل اخللود وال�سمول، فهو اإذن يف واقعه عربي ويف 
مراميه املثالية اإن�ساين، فر�سالة الإ�سالم اإمنا هي خلق اإن�سانية عربية...والفكرة القومية يف 
الغرب منطقية اإذ تقرر انف�سال القومية عن الدين، لأن الدين دخل اأوروبا من اخلارج، فهو 
اأجنبي عن طبيعتها وتاريخها... يف حني اأن الإ�سالم بالن�سبة اإىل العرب، لي�س عقيدة اأخروية 
الإ�سالم  اأن  اعتقاده  اإىل احلياة، ويف  الكوين ونظرتهم  فح�سب، بل هو)املعرب عن �سعورهم 
بالن�سبة للم�سيحيني هو مبثابة الثقافة القومية التي يجب اأن يت�سبعوا بها حتى يفهموها 
ويحبوها ويحر�سوا على الإ�سالم حر�سهم على اأثمن �سيء يف عروبتهم()10(. وقد قيل اأن 

مي�سيل عفلق قاده موقفه الفكري اإىل اإ�سهار اإ�سالمه وطلب دفنه باعتباره م�سلما.
الإ�سالم،  الفل�سفية والكالمية متجاهلة  القومية يف املجادلت  التيارات  انغم�ست  لقد 
عن  البحث  يف  انغم�سوا  الذين  الو�سيط  الع�رص  يف  ومفكريهم  امل�سلمني  علماء  مثل  متاما 
احلقيقة املجردة يف جمال الفل�سفة وعلم الكالم والتفكري يف �سفات اهلل وجوهره، فرتكوا 
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البحث يف العلوم الطبيعية والقوانني الكونية التي تفيدهم يف دنياهم ومعا�سهم فتاأخرت 
جمتمعاتهم، و�سار �سهال على الآخرين غزوهم، واأغلقوا باب الإجتهاد الفقهي القادر على 

الإجابة عن اأ�سئلة التطور والتنمية.
مل يرف�س القوميون الدين رف�سًا �رصيحًا، بل اعتربوه، على الطريقة الغربية، جمرد عالقة 
تربط بني العبد وربه، وبينما اعتربوا الرتاث مقوما مهما من مقومات الوحدة العربية، فاإنهم 
اأو باعتباره مكونا من مكونات  حاولوا التنكر لدور الدين الإ�سالمي يف تكوين العرب كاأمة، 
الدين  القوميون بني  اأحدثه  الذي  الف�سل  اأن  اإ�سالمي  العربية. وقد لحظ جمدد عربي  الوحدة 

والرتاث قد »دفع بالبناء الذي حاولت القومية ت�سييده اإىل ال�سقوط عند اأول هبة ريح«.)11( 
ومل يف�سح معظم القوميني عن موقفهم جتاه الدين ب�سورة وا�سحة كما الفكر التغريبي، 
واإمنا تعاملوا معه ح�سب م�ستلزمات اخلطاب ال�سيا�سي لتعبئة اجلماهري يف اأي اجتاه ثوري 

تقدمي اأو رجعي مييني كما درجت التو�سيفات العربية يف ال�ستينيات وال�سبعينيات.)12(
مي�سيل عفلق يف حما�رصاته  لها  ت�سدى  التي  الق�سايا  اأوىل  من  الدين  ق�سية  كانت 
على مدرجات جامعة دم�سق، اإذ األقى حما�رصة بعنوان)ذكرى الر�سول العربي( يف اخلام�س 
بني  وما  والإ�سالم،  العروبة  بني  ما  اجلامعة  فكرته  عك�ست   ،1943 ابريل  ني�سان/  من 
الثورة واجلهاد ورف�س الإحلاد. وتناول عفلق عالقة العروبة بالإ�سالم، واعتربها كعالقة 
اجل�سد بالروح،  ونظر لالإ�سالم مبنظور ح�ساري، ولي�س جمرد ممار�سة �سعائر، وربط بني 
الدين والرتاث احل�ساري للعرب، فهو ميثل اأروع �سورة للغتهم واآدابهم، واأ�سخم قطعة من 
تاريخهم. والإ�سالم، من وجهة نظره، ميثل جتدد العروبة وتكاملها، وكانت ر�سالة الإ�سالم 
مف�سحة عن يقظة القومية العربية، ولذا مل يتو�سع العرب يف فتوحاتهم لغر�س اقت�سادي، 
بل لتاأدية واجب ديني اأ�سا�سه الرحمة والعدل وبذل النف�س، وقد ح�سدت الأمة قواها، فاأجنبت 
حممدا الذي ميكن للمرء ان يعي�س حياته ما دام ينتمي لالأمة التي اأجنبته، ولوب�سورة جزئية 

كن�سبة احل�ساة اإىل اجلبل، والقطرة اإىل البحر.)13(
اأنه كان حني يقراأ حما�رصة عفلق، وي�سل  ويذكر بعثي من الرعيل الأول يف العراق 
جملته امل�سهورة)اإذا كان حممد كل العرب فليكن العرب حممدا( تنتابه ق�سعريرة، وت�رصي 
يف عروقه برودة، وكاأنه ي�سمع الوحي من جديد، وكاأن غار حراء اأ�سبح الوطن العربي(.)14(

الإ�سالم باعتباره عن�رصا فح�سب من عنا�رص تراث  اإىل  النا�رصيون  القوميون  ونظر 
الأمة، فهو براأيهم ل ي�سكل هوية لأية قومية، اإذ لو �سح ذلك لأ�سبح العامل مق�سما اإىل عدد 
حمدود من الهويات القومية...ثالث هويات للديانات ال�سماوية املعروفة، وعدد من العقائد 

غري ال�سماوية.)15(
من  وتعتربه  الإ�سالمي،  برتاثها  تعتز  العربية  الأمة  اأن  النا�رص  عبد  جمال  ويرى 



ĎďČ

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

اإىل التقدم ترف�س منطق الذين يريدون  اأعظم م�سادر طاقتها الن�سالية، وهي يف تطلعها 
ت�سوير روح الإ�سالم على اأنها قيد ي�سد اإىل املا�سي، وهي ترى اأن روح الإ�سالم حافز يدفع 
واحلرية  ال�سيا�سية  احلرية  وان�سجام كاملني مع مطالب  توافق  على  امل�ستقبل  اقتحام  اإىل 
قوميتها  بني  تعار�س  اأي  ترى  ل  العربية  الأمة  اأن  ويرى  الثقافية،  واحلرية  الجتماعية 

العربية املحددة وبني ت�سامنها القلبي والأخوي مع الأمم الإ�سالمية.)16(
ومن املفارقات العجيبة اأن فرتة �سعود النا�رصية حاملة لواء القومية العربية، ترافقت 
النا�رصي، وبني حركة الإخوان امل�سلمني يتحمل  القومي  التيار  مع �رصاع غري مربر بني 
ال�رصاع  هذا  كان  هل  الذهن دائما هو:  اإىل  الذي يتبادر  ال�سوؤال  الطرفان، ولكن  م�سوؤوليته 
�رصاعا �صيا�صيا اأو تعبريا عن موقف من الإ�صالم؟ و�سنجد جزءا من الإجابة يف حقيقة اأن 
الإ�سالمية  العقيدة  اأي عن�رص من عنا�رص  اأي وقت معركة حول  النا�رص مل يدخل يف  عبد 
ذاتها، وهو يف هذا يختلف عن قيادات ثورات كثرية قامت بتحجيم �سديد للموؤ�س�سات الدينية 
اأوروبا،  يف  والإ�سرتاكية  الدميقراطية  الثورات  اأو  تركيا  يف  اأتاتورك  كمال  م�سطفى  مثل 
كذلك �سدور العديد من الكتب واملجالت الإ�سالمية ون�ساطه الوا�سع يف املناطق كافة التي 
احتاجت فيها الدعوة الإ�سالمية اإىل رعاية خا�سة يف اإفريقيا وال�رصق الأق�سى، كما امتد 
تدري�س  الأزهر من معهد ديني فح�سب يقوم على  اإىل تطوير  الإ�سالمية  بالدعوة  الهتمام 

الدين واللغة العربية اإىل جامعة تدر�س علوم الع�رص.)17(
اإىل  الأمر  انتهى  والإ�سالمي،  النا�رصي  التيارين  بني  املت�ساعدة  ال�سكوك  ظل  ويف 
ال�سدام وا�ستخدام العنف بني الطرفني. فالتناق�س الذي حدث يف مفاهيم النظام القومي 
املجددين  فكر  من  النا�رص  عبد  نظام  اقرتاب  يف  يتمثل  م�رص  يف  ومواقفه  النا�رصي 
لعبد  الإ�سرتاكي  القومي  ال�سيا�سي  الفكر  مركزيا يف  موقعا  يحتل  اأ�سبح  الذي  الإ�سالميني 
النا�رص، ويف الوقت نف�سه كانت عالقته بجماعة الإخوان امل�سلمني املنتمية اإىل ذلك التيار 
عالقات احرتاب و�رصاع على متثيل هذا التيار، فزج عبد النا�رص بقيادة الإخوان يف ال�سجن 

واأعدم �سيد قطب.
ويرى بع�سهم اأن الفكر القومي مل يتاأزم بفعل مبادئه املوؤ�س�سة، بقدر ما تاأزم بفعل 
متازجه بالتيارات الآيديولوجية ال�ساعدة اآنذاك اإىل جانبه، وبفعل حريته وعجزه اأمام ظاهرة 
اأراد النقالب  اأ�سريا للتناق�سات الجتماعية التي  تعاظم جربوت الدولة القطرية، ووقوعه 
عليها، اإنها نقمة التاريخ-الذي هو تاريخ انحطاطنا- على الإرادة وعلى املنهج الإرادي 
التحرر الجتماعي، وقد حاول املفكرون  اأجل  التغيري. فبا�سمه قمعت احلرية وبا�سمه  يف 
القوميون البحث عن الأدوات التي متكنهم من معرفة التناق�سات الجتماعية والقت�سادية 
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اخلا�سة باملجتمع العربي والتي وقفوا حائرين اأمامها، وكان حزب البعث هو الأ�سبق يف 
اإدخال البعد الجتماعي يف عملية التحرر القومي، وهذا ما نلم�سه يف الن�سو�س الالحقة 
ن�سو�س  ثم  الطبقي،  وال�رصاع  ال�سرتاكية  الأتا�سي يف  ن�سو�س جمال  ثم  عفلق،  ملي�سيل 
من  وبدل  وال�سبعينيات.  ال�ستينيات  يف  للحزب  القومية  املوؤمترات  اإىل  املقدمة  التقارير 
الجتاه نحو الذات اجتهت التيارات القومية نحو اخلارج بحثا عن اأ�سباب الف�سل وعن حلول 
ال�رصاعات  بداأت  الأخرى  القومي بالأيديولوجيات  الفكر  ات�سل  اأن  الكربى. وبعد  لالأزمات 
الأيديولوجية داخل التيارات القومية، فتوزع القوميون على املواقع الأيديولوجية املختلفة، 
لكن غالبيتهم تاأثرت باملارك�سية، وحاولت حت�سري خلطة فكرية متزج ما بني املارك�سية 
ما بني  التماثل  تاأ�س�ست على  التي  ال�سعبية  الدميقراطية  فكرة  وا�ستهوتهم  القومي،  والفكر 
واأطيح  ا�ستبدادية،  اأنظمة ع�سكرية  اإقامة  اإىل  انتهت بطبيعة احلال  وال�سلطة، والتي  ال�سعب 

بفكرة املجتمع املدين وا�ستقالليته عن الدولة.
وبعد اأن تاأكد خطاأ اقتبا�س النظرية القومية الأوروبية دون مراجعة اأو متحي�س، وهو 
اأمر مل يقل به على كل حال حتى املفكرون القوميون العرب الأوائل. كان الالفت لالنتباه 
يف اأواخر ال�ستينيات هو توجه تيارات قومية رئي�سية نحو تبني النظرية املارك�سية اللينينية 
اإ�سالمية ل مكان  اأر�س عربية  نعي�س على  اأننا  را�سخة، وهي  اإدراك حقيقة  بالكامل دون 
فيها لهذه الأيديولوجيا، ودون وعي اأن هذه الأيديولوجيا كانت مكر�سة للتعامل ح�رصا مع 
املجتمعات الأوروبية الأكرث رقيا وت�سنيعا، ودون اإدراك اأن الزمن الذي كان باإمكان هذه 
الأيديولوجيا اأن تقدم فيه بع�س احللول اأو الو�سفات اجلاهزة لق�سايا التطور الجتماعي 
التي  واملتالحقة  ال�ساملة  النوعية  التغيريات  بحكم  انق�سى  قد  الدول  هذه  يف  وال�سيا�سي 

اأ�سابت مناحي احلياة كافة يف عاملنا املعا�رص.
ومن املعروف اأن مارك�س كان يتوقع قيام الثورة ال�سيوعية يف اأكرث البلدان الأوروبية 
التناق�س  وو�سل  متاما،  ن�سجت  قد  الراأ�سمايل  النتاج  عالقات  تكون  حيث  ت�سنيعا، 
ذروته بني قوى الإنتاج وعالقات النتاج الراأ�سمالية، اأي بني الطبقة العاملة الأكرث وعيا 
ولكن  الراأ�سمالية.  الطبقة  ومتثلها  اأن�ساأتها  التي  الراأ�سمالية  النتاج  وعالقات  مب�ساحلها، 
وقائع احلياة كانت عنيدة فدح�ست توقعات مارك�س يف اأول اختبار لها، فاإذا بالثورة حتدث 
اأكرثها تخلفا وهي رو�سيا، وحاول لينني  الراأ�سمالية ويف  الدول  الأ�سعف بني  يف احللقة 
وتعزيزا  وتف�سريه.  اإجنلز  و�سديقه  مارك�س  نظرية  يف  الع�سوي  الق�سور  هذا  تربير  جاهدا 
ملوقف لينني النظري يف الظروف اجلديدة ومن اأجل توفري املربرات الفكرية لقيام الثورة 
ال�سيوعية يف رو�سيا، فقد قرر احلزب ال�سيوعي ال�سوفياتي مع الأممية ال�سيوعية)الكمنرتن( 
اإطالق ا�سم تطويري جديد على النظرية املارك�سية وهو)املارك�سية اللينينية(. وجاء انهيار 
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حرب،  دون  الت�سعينيات  عقد  بداية  مع  اللينينية  املارك�سية  والنظرية  ال�سوفياتي  الحتاد 
ودون اأن يخد�س لوح زجاج، ودون اأن تك�رص نافذة، ليوؤكد بدوره على ا�ستحالة بناء نظام 
الراأ�سمالية واأكرثها تخلفا من حيث ال�سناعة،  وليعلن  اأ�سعف احللقات  �سيوعي حتى يف 
و�سبه  املارك�سيني  القوميني  اأن  ويبدو  برمتها.  اللينينية  املارك�سية  النظرية  انهيار  اأي�سا 
الأيديولوجية،  اختياراتهم  خطاأ  ليكت�سفوا  عقود  ثالثة  اإىل  بحاجة  كانوا  املارك�سيني 
و�رصورة التفريق بني ا�ستخدام املارك�سية منهجا للتفكري والتحليل، وبني اعتمادها عقيدة 
لتوفري احللول والو�سفات اجلاهزة مل�سكالتنا والتحديات التي تواجهنا يف الوطن العربي. 
بيد اأن املالحظة الأهم تتمثل يف اأن املارك�سيني العرب رمبا مل ي�ستوعبوا مالحظات لينيني 
النظرية، واملوجهة ملندوبي العامل الثالث يف الكمنرتن، وذلك حني نظر بو�سوح اأكرب وقيَّم 
مبكرا واقع البلدان املتاأخرة، جازما القول »باأن ل جمال فيها حلركة عمالية �رصفة لأن 
ال�سمة املميزة املهمة لهذه البلدان هي كون ال�سيطرة فيها لعالقات ما قبل الراأ�سمالية«.)18(

عامال  ي�سكل  الرئي�س،  الإ�سالمي  التيار  جمتهدي  فكر  يف  وجاريا  ملمو�سا  تطورا  اإن 
قويا وحافزا على تطوير الفكر القومي يف هذا املجال. يقول جمدد اإ�سالمي هو ال�سيخ را�سد 
الغنو�سي: »اإنه ل منا�س من الت�سليم مبرجعية اأخالقية عليا بعيدا عن عبث ن�سبية الأخالق، 
اأم كان بكانطية  اأمتنا،  اأكان ذلك الإميان بالدين عقيدة الكرثة الكاثرة من جماهري  �سواء 
فل�سفية تفرت�س الإميان اأ�سا�سا �رصوريا لالأخالق، اأم كان بدافع ال�سرتاك يف مكون اأ�سا�سي 
من مكونات ثقافة اأمتنا، األ وهو علو قيم الدين باعتبارها مرجعية عليا لالأخالق والت�رصيع 
والثقافة و�سائر جمالت احل�سارة، وهو ما كان قد �ساغه اأكرث من رمز من رموز النه�سة 
العربية من ذوي العقيدة الن�رصانية، اإذ اأكدوا انتماءهم لالإ�سالم احل�ساري واعتزازهم بهذا 
الإنتماء. وذاك ما يخرج الإ�سالم من جمال املزايدة والحتكار لفريق واحد من فرق النخب 
املمثلة يف هذا احلقل، ويف�سح جمال التفكر والجتهاد فيه يف وجه اجلميع ما دام ل يعرتف 
بوجود كني�سة حتتكر النطق با�سمه، تاركا الأمر �سورى بني النا�س، ي�سارك فيها كل ح�سب 
مبلغه من العلم والعقل مبا يف�سح التفكري يف الإ�سالم وجمال الإ�سابة واخلطاأ اأمام اجلميع 
دون حظر على اأحد، والت�سليم بعلوية مرجعية قيم ال�رصيعة وقد�سيتها، ف�سال عن اأنه يوفر 
لأمتنا و�سبابنا اأر�سية متا�سك وتوحد، وعن�رص �سبط لالندفاعات، وطاقات �رصورية للبناء 
اأو  م�سلمني  الآخرين  معتقدات  مت�س  التي  العقدية  ال�ستفزازات  عن  بنا  تناأى  الت�سحية،  و 
ن�سارى، والتي من �ساأنها ان تزج بنا يف معارك ل طائل من ورائها تذكر بفجاجة اخلو�س 

يف م�ساألة خلق القراآن«.)19(
ويف تلك املرحلة من التطور ال�سيا�سي والإقت�سادي والجتماعي والفكري والثقايف التي 
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كانت �سائدة يف القرن ال�سابع امليالدي يف اجلزيرة العربية،  مثلت ال�سورى، كركيزة اأ�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�رصة ي�سارك 
يف ممار�ستها ال�سعب الذي ح�رصته اأثينا يف النبالء والأ�رصاف فقط، وحرمت غالبية ال�سعب من 
ممار�ستها، وانتهت بظهور العنا�رص الأوىل للدميقراطية النيابية فيها و�سيادتها. والثانية هي 
الدميقراطية الغربية التقليدية. وميكن القول اإن ال�سورى يف ذلك الوقت كانت دميقراطية العرب 
الأوىل،  وعنا�رصها  باأ�سكالها  التقليدية  النيابية  الدميقراطية  لظهور  مهدت  التي  وامل�سلمني 
والتي ما انفكت تتطور اإىل اأن اأخذت اأ�سكال متباينة من حيث التطبيق مع احتفاظها بجوهر 
واحد يقوم على مبادىء العدل وامل�ساواة وامل�ساركة التي ل تتعار�س مع املباديء ال�سامية 

وال�سمحة التي اأتى بها الإ�سالم.
واإذا كان الفكر القومي العربي قد عجزعن تقدمي منوذج للدولة الدميقراطية، دولة القانون، 
فاإن الإ�سالم و�سع الأ�س�س واملبادىء التي ينه�س عليها املجتمع الإ�سالمي، وعالقات امل�سلمني 
بغريامل�سلمني يف املجتمع الإ�سالمي، وجعل من ال�سورى �سورة لنظام احلكم )واأمرهم �سورى 

بينهم(.)20(، بل اأمر اهلل بها ر�سوله حني خاطبه قائال)و�ساورهم يف الأمر(.)21(
وقد جاءت هذه الآية ب�سيغة الأمر فجعلت ال�سورى حقا من حقوق املحكومني، يجب 
اأن تنظم ممار�ستها بال�سورة التي جتعل منها )�سورى دائمة( يف خدمة )العدل(؛ اأي و�سيلة 
و�سلوكهم  الق�سائي،  و�سلوكهم  ال�سيا�سي،  �سلوكهم  م�ستمرة،  مراقبة  احلكام  �سلوك  ملراقبة 
القت�سادي والإجتماعي. وهذا ما ي�سمى اليوم بالدميقراطية، فالعدل وهو قرين امل�ساواة 
التي ياأمر اهلل باحرتامه والعمل على  ومالزم لها، وحق من حقوق الدميقراطية الأ�سا�سية 
مل  الإ�سالم  اأن  �سحيح  الرا�سدة.  اخلالفة  عليه  �سارت  ما  وهو  ممار�سته،)22(  توفري�رصوط 
–�سلى اهلل عليه و�سلم- مل يعني خليفة بعد  لل�سورى، والنبي  الآليات  ياأت بنظام مف�سل 
وفاته، ومل يحدد نظاما لل�سورى اأو البيعة، ولكنه جعلها منهاجا للحكم، بل حتى يف �سوؤونه 
اخلا�سة مثلما حدث اأثناء )حديث الإفك( عن ال�سيدة عائ�سة ر�سي اهلل عنها، فقد راح ي�ست�سري 
بع�س اأ�سحابه يف اأخ�س �سوؤونه، ويف احلرب ر�سخ لقرار الأغلبية يف غزوة اأحد بالرغم من 
تعار�سها مع روؤيته. وكان اأبو بكر اخلليفة الأول واعتربت طريقة تن�سيبه وقتها منوذجا 
لتن�سيب احلكام. وحتى عندما كان اأحد اخللفاء الرا�سدين يو�سي لالآخر كما اأو�سى اأبو بكر 
لعمر باخلالفة، مل يكونوا يبتعدون عن النا�س، بل كانت اخلالفة تتم باملبايعة وهي عملية 
�رصعية تتم عرب النا�س، وهذا در�س يف الدميقراطية، �سحيح اأنه ل يرقى اإىل م�ستوى ماتفعله 
يكن  �سيا�سية مل  نتحدث عن جتربة  لأننا  وذلك  اليوم،  الدميقراطية  البلدان  املوؤ�س�سات يف 
اأبو بكر اأن ال�رصعية التي يكت�سبها  عندها ما تقتدي به قبل اأكرث من اأربعة ع�رص قرنا.،اأقر 
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هي من ال�سعب، واإل ملا راأى نف�سه اأنه ل يعلوهم ولي�س اأف�سلهم »اأما بعد فاإنني وليت عليكم 
فاإن  حق،  على  كان  ما  معه  يكونوا  اأن  النا�س  ذاتها  خطبته  يف  وطالب  بخريكم«،  ول�ست 
راأوه انحرف فليحا�سبوه »اإذا اأح�سنت فاأعينوين، واإذا زغت فقوموين«، وبهذا قدم لنا اأبو بكر 
�سورة تن�سيب احلاكم كما قدم لنا فكرة مراقبته وحما�سبته، ويف هذا الدليل على اأن �رصعية 

احلاكم م�ستمدة من ال�سعب؛ لأن م�سدرال�سلطة هو م�سدر املحا�سبة.)23( 
تكن  فلم  النبي،  من  اخللفاء  تعلم  وهكذا  ذاته،  النهج  على  اخلطاب  بن  عمر  و�سار 
الن�سو�س ول ال�سيف طريقهم اإىل احلكم اإىل اأن اغت�سبه معاوية، فانتهى الإ�سالم ال�سورِيِِ 
عندما األغى اخلالفة بال�سورى واأحل حملها اخلالفة بالوراثة، فقد كان حكم معاوية بداية 
القطيعة مع ع�رص النبوة واخلالفة الرا�سدة، بداية املرحلة ال�سوداء يف تاريخ الإ�سالم فكرا 
وممار�سة رغم ما �سهدته من فتوحات واإجنازات ح�سارية وعلمية م�سهودة. لقد عمد معاوية 
اإمرباطورية عربية م�ستخدما الإ�سالم، فاأن�سا دولة بعيدة كل البعد عن مبادىء  اإقامة  اإىل 
الإ�سالم، وكلما ابتعد اخللفاء بعد ذلك عن جوهر الإ�سالم، كلما وجد امل�سلمون اأنف�سهم يبنون 
�سلطة م�ستبدة ل تعرف الرحمة، اإىل اأن �ساهدنا ف�سل الدولة العثمانية يف اإقامة نظام يرتكز 

على مبادىء العدل وامل�ساواة بني ال�سعوب املكونة لهذه الدولة.    
وال�ستبداد الذي �ساد بالد امل�سلمني منذ �ساد نظام الوراثة يف اخلالفة، اإمنا هو جناية 
الذين حكموا با�سم الدين، وبا�سم الدين ا�ستبدوا بالرعية واأذلوها، ولهذا يجب اأن تفهم ال�سورى 
مبعناها الدميقراطي احلديث، ولكنه ترك الأمر للمجتهدين، مثلها يف ذلك مثل الدميقراطية 
وهي الوجه الآخر لل�سورى، التي مل تعد اليوم متاثل م�سدرها الأ�سا�سي وهي الدميقراطية 
لأحد من  يجعلها  األ  اأوىل  باب  فمن  على خلقه،  نبيه  �سيطرة  اهلل حرم  كان  واإذا  الأثينية. 
بعده،)24( عمال بقوله تعاىل: )لي�س لك من الأمر�سيء(،)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 اأنظمة للتكافل وال�سمانات الجتماعية، فقد اأ�سبحت الدميقراطية يف 
وقد  �سيا�سيا وح�سب.  نظاما  ولي�س  واقت�ساديا  واجتماعيا  �سيا�سيا  نظاما  احلا�رص  زمننا 
مو�سوعية  حتولت  بفعل  اليوم  ن�ساهده  الذي  النحو  على  لتت�سكل  الدميقراطية  تطورت 
تاريخية اجتماعية و�سيا�سية جرى خاللها اإر�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 اإر�ساء دعائم نظام �سيا�سي قائم على التعاقد، وعلى حق املواطنني يف 
اإدارة ال�سوؤون العامة، وهكذا نه�ست فكرة املواطنة �سد اأيديولوجيا الرعية، وفكرة التعاقد 
�سد التفوي�س املطلق للحكم، وفكرة التمثيل �سد وراثة احلكم، ونظام املوؤ�س�سات �سد �سلطة 
اأن تبقى  اإدارة �سوؤون الدولة، وبدل من  الفرد، وتقييد احلاكم �سد حقه املطلق يف احتكار 
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ال�سيا�سة وال�سلطة �ساأنا خا�سا بامللوك والأمراء وبطانة احلاكمني، �سارت ملكية اأعم يحق 
لغري هوؤلء ال�سابق ذكرهم اأن يدخلوا يف عداد املعنيني باأمرها.)27(

وقد خل�س الدكتور حممد عمارة املخت�س بالدرا�سات الإ�سالمية اإىل القول: “اإن الإ�سالم 
ينكر اأن تكون طبيعة ال�سلطة احلاكمة دينية، اأي ينكر وحدة ال�سلطتني الدينية والزمنية، ولكنه 

ل يف�سل بينهما، فالتمييز، لالف�سل، بني الدين والدولة هو موقف الإ�سالم”.)28(
ولعل ماذهب اإليه عمارة م�ستخل�س من مقا�سد ال�رصيعة الإ�سالمية يف هذا املجال، 
كتبه  واأنزل  ر�سله  اأر�سل  اهلل  “اإن  بقوله:  اجلوزيه  القيم  ابن  ال�سلفي  الفقيه  عنها  عرب  كما 
اإمارات  ليقوم النا�س بالق�سط، وهو العدل الذي قامت به ال�سماوات والأر�س، فاإذا ظهرت 
اأدلة العقل واأ�سفر �سبحه باأي طريق، فثم �رصع اهلل ودينه ور�ساه واأمره... احلق، وقامت 
واهلل تعاىل مل يح�رص طرق العدل واأدلته واإماراته يف نوع واحد، واأبطل غريه من الطرق 
العدل  اإقامة  اأن مق�سده،  الطرق  بل بني مبا �رصعه من  واأظهر،  واأدل  اأقوى منه  التي هي 

واحلق وقيام النا�س بالق�سط.)29(
اإمنا هي  العروبة  »ان  قال:  اأبعد مدى حني  اإىل  فقد ذهب  الكواكبي  الرحمن  عبد  اأما 
هم  العرب  لأن  ال�رصق،  �سعوب  بل  امل�سلمني،  توحيد  واإىل  كدين،  الإ�سالم  لتجديد  ال�سبيل 
الأقوام لأن يكونوا  اأن�سب  اإنهم  ال�رصقية،  الكلمة  الدينية، بل  الكلمة  الوحيدة جلمع  الو�سيلة 

مرجعا يف الدين وقدوة للم�سلمني«.)30(
وعلى الرغم من التطور اليجابي امللمو�س لدى عدد من املفكرين الإ�سالميني املتاأثرين 
اأدى،  الدين الأفغاين وحممد عبده ور�سيد ر�سا وعبد الرحمن الكواكبي والذي  بفكر جمال 
اإىل جانب عوامل اأخرى، اإىل ج�رص الهوة بني التيارين القومي والإ�سالمي، بل عبد الطريق 
لن�سوء فكر قومي عربي اإ�سالمي موحد،  فاإن احلاجة ما زالت ما�سة اإىل اجتهادات يف الدين 
تتجاوب مع تطور الع�رص ومتطلباته، ناهيك عن اأن احلفاظ على الدين الإ�سالمي ل ميكن 
اأن يتم اإل با�ستخدام العقل والعقل وحده. واخلالف يف فروع الدين اأمر ل مفر منه، كما اأ�سار 
اأمر واحد يف فروع الدين مطلب م�ستحيل،  اأن الإجماع على  ال�سيخ ح�سن البنا، فهو يعتقد 
بل هو يتنافى مع طبيعة الدين، واإمنا يريد اهلل لهذا الدين اأن يبقى ويخلد وي�ساير الع�سور 

وميا�سي الأزمان، وهو لهذا �سهل مرن هني ل جمود فيه ول ت�سديد.)31(
احلياة  حقائق  مع  الدين  تفاعل  يف  نوعية  نقلة  اأحدثوا  قد  الإ�سالميون  كان  واإذا 
وا�ستخدام العقل، فقد اأخذت التيارات القومية بدورها تراجع موقفها اخلاطىء يف التعامل 
مع الدين الإ�سالمي، ويف اإطار هذا التطور املهم يف املوقف من الدين جرى نفي اأي تناق�س 
العربية عن  الذي عربت فيه الأمة  الوعاء  العربية والإ�سالم، بل اعترب الأخري  القومية  بني 
الواعي  والفهم  العربية.  الأمة  اأعداء  �سنع  من  فهو  بينهما  املفتعل  التناق�س  واأما  ذاتها، 
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للتعاليم الإ�سالمية القائم على التحليل العلمي يوؤدي اإىل التكامل فيما بينهما.)32(
اإىل فتح  الرئي�سية  القومية  التيارات  ودعا جورج حب�س بدوره باعتباره زعيمًا لأحد 
حوار مع قوى الإ�سالم ال�سيا�سي من اأجل الو�سول اإىل قوا�سم م�سرتكة للعمل يف الأو�ساع 
الراهنة واملنظورة، وهذا العمل م�رصوط باأن يقوم على اأ�سا�س دميقراطي، اأي الإقرار بحرية 
العمل الفكري وال�سيا�سي والجتماعي والإعالمي والتنظيمي، وترك احلرية كاملة للجماهري 
الجتهاد  بحرية  الإقرار  اإىل  اإ�سافة  تريد،  فكر  اأو  حزب  اأي  تاأييد  اأو  النتظام  اأجل  من 

والختالف، ونبذ حل التعار�سات الداخلية بالعنف.)33(
يف  املختلفة  القومية  التيارات  اأخفقت  فقد  العرب،  توحيد  يف  الإ�سالم  جنح  وحيث 
قد  القوميات  جميع  اليوم  جند  اأن  العجيبة  املفارقات  ومن  العظيم،  الهدف  هذا  حتقيق 
التي  القومية  فالتيارات  وانق�ساما.  ت�رصذما  ازدادت  التي  العربية  الأمة  با�ستثناء  توحدت 
تاأثرت بالروح القومية املتاأججة يف اأوروبا وجتربتي توحيد اأملانيا واإيطاليا، وا�ستخدمت 
افتتنت  الإ�ستعمار،  الكفاح �سد  العثماين، ولحقا يف  للتخل�س من احلكم  العربية  القومية 
اأي�سا بفكرة ف�سل 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 اإىل تبنيها يف املمار�سة اأكرث مما تبنتها 
يف الفكر متجاهلة الفروقات بني امل�سيحية كدين وافد اإىل اأوروبا، وبني الإ�سالم الذي اأنزل 

على العرب، وحملوا راية ن�رصه يف اأرجاء املعمورة.
اإن العروبة هي امل�ستفيدة من ارتباطها بالإ�سالم، فهو يزودها بطاقة حيوية ل ميكن 
عليه  وحمكوم  �سذاجة  اإل  هو  ما  احل�ساب  من  الإ�سالم  واإ�سقاط  توفريها،  اأيديولوجيا  لأي 
بالف�سل. وبعد اليوم، لميكن احلديث عن فكر قومي م�ستقل عن تعاليم الإ�سالم ال�سحيحة، 
فالإ�سالم هو القادر على ا�ستنها�س ال�سعوب العربية وتوفريالعدل وامل�ساواة للجميع، والفكر 

اجلديد هو فكر قومي اإ�سالمي.

 2- السلطة السياسية
نظام  اأ�سا�س  على  القومية  التيارات  اأنتجتها  التي  ال�سيا�سية  الأنظمة  جميع  قامت 
الفرد  حكم  نظام  اإىل  ثم  ومن  الواحدة،  العائلة  حكم  اإىل  حتول  الذي  الواحد  احلزب  حكم 
الواحد)الرئي�س القائد( الذي ل ي�سمح لأحد مبناف�سته. لقد متكن اجلي�س من اإخ�ساع احلزب 
املدين اأو اإهدار دمه، وبدا اأن اخللفية الفكرية البدوية وال�ساذجة قد حتكمت يف قطاع وا�سع 
اأولوياتها،  جدول  عن  الدميقراطية  تغيب  اأن  الطبيعي  من  وكان  القومية.  القيادات  من 
ففاقد ال�سىء ل يعطيه، فقد افتقرت هي ذاتها اإىل احلياة الدميقراطية، واأ�سبحت اأكربمولد 
هذه  تبنته  الذي  املفهوم  اأن  اإىل  اإ�سافة  الطفيلية،  والفئات  والبريوقراطية  للدكتاتورية 
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دكتاتوريات حقيقية؛  اأقامتها  التي  ال�سيا�سية  الأنظمة  من  قد جعل  للدميقراطية  التيارات 
اأن اجلهود  ال�سلطة بحجة  التداول على  ال�سيا�سية، ومبداأ  التعددية  لأنها قامت على رف�س 
يجب اأن تن�سب على التنمية القت�سادية والجتماعية، ومواجهة التخلف وحتقيق الوحدة 
رف�س  على  الأمر  يقت�رص  ومل  وال�سهيونية.  اإ�رصائيل  ومواجهة  فل�سطني  وحترير  العربية 
التعددية احلزبية، بل غالبا ما جرت ال�سيطرة على احلزب من طرف حفنة من الع�سكريني 
يتبعها نخبة من املوظفني البريوقراطيني واأ�سحاب امل�سالح من املدنيني، ومن ثم جرى 
تكميم الأفواه داخل احلزب ذاته قبل اأن تكمم خارجه، وحتول اإىل حزب للزعامات من ذوي 
الروؤو�س احلامية املت�سارعة التي عملت على التنكيل ببع�سها بع�سا دون رحمة اأو�سفقة، 
وهذا ما جرى يف عهود البعث املختلفة، يف عهد �سدام ح�سني ويف عهد حافظ اأ�سد، الذي 
اأ�سهر  ترك رفاقه يهلكون يف ال�سجن، ومن غادره بعد ثالثني عاما ق�سى من املر�س بعد 
قليلة. لقد اأدت ال�رصاعات الداخلية وا�ستيالء الع�سكر على ال�سلطتني احلزبية واحلكومية اإىل 
اإنهاك قوى الأحزاب القومية، واإهدار املوارد الوطنية لالأقطار التي حكمتها،  وحتول احلزب 
يف نهاية املطاف اإىل حزب خادم للرئي�س القائد ومل يعد حزبا منا�سال حاكما. اأما اأع�ساوؤه 

فقد حتولوا من منا�سلني وطنيني اإىل موظفني بريوقراطيني. 
وهكذا قام حكم البعث يف كل من �سوريا والعراق على اأ�سا�س نظرية احلزب الواحد والزعيم 
ال�سيا�سي  للنظام  ديكورا  ت�سكل  لكي  العلن  اإىل  بالظهور  الأحزاب  لبع�س  �سمح  اأنه  اإل  القائد، 

القائم من خالل حتالف ي�سمه مع احلزب احلاكم ي�سمى باجلبهة الوطنية التقدمية.)34(
لقد عمل حزب البعث على اإحداث تغيري جذري فوري يف الأنظمة ال�سيا�سية احلاكمة 
ال�سيا�سي  النظام  طبيعة  حول  اخلا�سة  روؤيته  للحزب  يكون  اأن  دون  العربية،  الأقطار  يف 
املن�سود، ولذلك كان ل بد من اإيجاد الو�سيلة الفعالة القادرة على قلب اأنظمة احلكم برم�سة 
عني، اأي بو�ساطة النقالب الع�سكري، فوجد احلزب �سالته يف املوؤ�س�سة الع�سكرية باعتبارها 
املوؤ�س�سة الأكرث تنظيما وثقافة من بني موؤ�س�سات الدولة القطرية العربية، على الرغم من 
توجه احلزب يف الوقت ذاته الوقت نحو الن�سال الربملاين حيث متكن اأع�ساوؤه من الفوز يف 
النتخابات التي جرت يف �سوريا والأردن ولبنان، اإل اأن تعويله على دور املوؤ�س�سة الع�سكرية، 
مل يرتاجع، بل ظل م�ساألة مركزية يف تفكري احلزب يف جميع املراحل، الأمر الذي متخ�س 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 اإىل دكتاتورية ع�سكرية حكمت 
التغيري  بنهج  اأخذ  الذي  البعث  د�ستور حزب  النتائج جند جذورها يف  با�سم احلزب. وهذه 
وا�سرتط  بالنقالبية،  عفلق  عنه  وعرب  كافة،  احلياة  مناحي  ي�سيب  الذي  اجلذري  الثوري 

لتحقيقه وجود احلركة النقالبية التي ت�سلك �سبيل النقالب ل الإ�سالح التدريجي)35(
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والتغلغل يف قطاع اجلي�س  المتداد  اإىل  البعث  �سعى  التفكري، فقد  وان�سجاما مع هذا 
التي  الع�سكرية  النقالبات  وكانت  ال�سعبية،  القطاعات  من  وجزءا  مهما  قطاعا  باعتباره 
بداأت منذ عام 1949 يف �سوريا بقيادة ح�سني الزعيم قد ك�سفت اأهمية اجلي�س لدى احلركات 
ال�سيا�سية يف الوطن العربي، وزاد على ذلك ظهور دور حركة ال�سباط الأحرار يف م�رص بعد 

انقالب 23 متوز/يوليو 1952.)36(
ال�سيطرة على احلزب والدولة يف �سوريا، حتدث عفلق  الع�سكريون من  اأن متكن  وبعد 
اأطراف حزب البعث املنعقد بدم�سق بتاريخ 18 كانون الأول/دي�سمرب 1965  اأمام موؤمتر 
اإىل  فيه  ودعا  والقطريني  الع�سكريني  على  للهجوم  كر�سه  الذي  حديثه  ال�سحف  وتناولت 
الف�سل ما بني اجلي�س وال�سيا�سة، وعدم جمع احلزبيني بني وظيفتني واأن ل يقود الع�سكريون 
العاملون يف قطاعاتهم الع�سكرية حزب البعث، م�سيفا اأن هناك اأياد م�سبوهة قد د�ست يف 

�سفوف احلزب لتخريبه، ول ي�ستبعد اأن يكون لأعداء الأمة العربية دور فيها.)37(
الأحزاب،  حترمي  على  البداية  منذ  قام  فقد  النا�رص  عبد  اأن�ساأه  الذي  النظام  اأما 
اإىل  التمركز  م�ستوى  لل�سلطة من  التدريجي  النتقال  تعني  النا�رص  فالدميقراطية عند عبد 
بدون  �سيا�سية  دميقراطية  وجود  وا�ستحالة  املحلية،  امل�ستويات  اإىل  الأدنى  امل�ستويات 

دميقراطية اجتماعية فهما جناحان متكامالن للحرية.
ال�سيا�سية  الدميقراطية  جدوى  يف  الطعن  حد  اإىل  النا�رصي  القومي  الفكر  ذهب  لقد 
اإياها واجهة للدميقراطية املزيفة...فال معنى  الدميقراطية الجتماعية معتربا  قبل حتقيق 
للدميقراطية ال�سيا�سية اأو احلرية يف �سورتها ال�سيا�سية من غري الدميقراطية القت�سادية اأو 
احلرية يف �سورتها الجتماعية، كما جاء يف م�رصوع امليثاق الذي قدمه جمال عبد النا�رص 

اإىل املوؤمتر الوطني للقوى ال�سعبية يف 5/21/ 1962.)38(
املرتكزات  لاللتفاف على  �سعارية  الوطني �سياغات عامة  العمل  ميثاق  ت�سمن  لقد 
غري  الإن�سائي  واحلديث  العامل،  ال�سعب  قوى  حتالف  مثل  الدميقراطية  للدولة  املعروفة 
التطبيقي عن الدميقراطية الجتماعية والدميقراطية ال�سيا�سية، والنتقال التدريجي لل�سلطة 
امل�سانع  اإدارة  جمال�س  يف  العمال  م�ساركة  الأدنى،  امل�ستويات  اإىل  املركز  م�ستوى  من 
ال�سيا�سية  املجال�س  كل  يف   %50 بن�سبة  والفالحني  العمال  متثيل  والهيئات،  واملوؤ�س�سات 
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 النتخاب احلر واملبا�رص وال�رصي، بل �سارع جمل�س قيادة الثورة 
الأحزاب  بحل  الثاين/يناير  كانون   16 يوم  قرار  اإ�سدار  اإىل  النا�رص  عبد  من  وبتوجيه 
امل�رصي  املجتمع  اأن   1967 حزيران  هزمية  بعد  اكت�سف  النا�رص  عبد  ولكن  ال�سيا�سية، 
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ي�سري نحو املجهول يف ظل حكم احلزب الواحد، حيث اأخذ يطرح بنف�سه فكرة تكوين )حزب 
معار�س(.)39(. وترتيبا على ذلك كان عبد النا�رص يعترب اأي احتجاج اأو اعرتا�س اأو نقد اأو 
حتى حماولة لتق�سي احلقائق ومناق�ستها اأو جمرد التنفي�س عما بال�سدر ثورة م�سادة ول 

بد من اإجراءات ملواجهتها.)40(
النا�رص زعيما جماهرييا بال منازع و�سيا�سيا جتريبيا، ولكنه مل يكن  لقد كان عبد 
يف  ونفوذه  تاأثريه  وقوة  القوية  الكارزمية  �سخ�سيته  على  النا�رص  عبد  اعتمد  فقد  مفكرا، 
الهدف  هذا  �سعبي منظم وموحد مب�ستوى  تنظيم  لديه  يكن  فلم  العربية،  اجلماهري  اأو�ساط 
الكبري، اأي افتقر اإىل الو�سائل الفعالة التي تتكافاأ مع الأهداف العظيمة. ولعل جناح النقالب 
الذي قاده ال�سادات عام 1971 على الأهداف العظيمة لعبد النا�رص بهذه ال�رصعة وال�سهولة 

يف م�رص خري دليل على ذلك.
العمالقة،  النا�رصية  للتجربة  الأ�سا�سية  ال�سعف  نقطة  باأن  نا�رصي  كاتب  ويعرتف 
القرارات  يف  احلقيقية  ال�سعبية  وامل�ساركة  الدميقراطية،  م�سكلة  حل  عن  العجز  يف  متثلت 
امل�سريية والرقابة على تنفيذها، وعجزه عن تنظيم اجلماهري واعتماده على جاذبيته يف 
خلق عالقة مبا�رصة بينه وبني اجلماهري، اإىل جانب اعتماده على جهاز الدولة يف و�سع 
الإ�سرتاكي  الإحتاد  التحرير حتى  ابتداء من هيئة  التي ظهرت،  التنظيمات  اأما  ال�سيا�سات، 
النا�رص بها ذات  باأية مبادرة، وكانت عالقة عبد  القيام  فكانت �سورة ه�سة، عاجزة عن 
اجتاه واحد من القمة اإىل القاعدة، مما اأدى اإىل ت�سفية هذه التنظيمات ب�سهولة غريبة يف 
بداية النق�سا�س على الثورة، بل اندفع العديد من قياداته يف املرحلة اجلديدة نحو تويل 

منا�سب قيادية يف النظام النقي�س لنظام جمال عبد النا�رص.)41(
ولعل �رص اعتماد عبد النا�رص على اأجهزة الدولة رغم �سعبيته املنقطعة النظري، هي اأن 
اأجهزة اأمن الثورة باإ�رصاف تنظيم ال�سباط الأحرار، هي التي اأعادت ال�سلطة اإليه وملجل�س 

قيادة الثورة التي كان جنيب قد ا�ستحوذ عليها يف بداية عهد الثورة.
وعدم  ال�سيا�سية  ال�سطة  على  ال�ستيالء  على  القومية  الأحزاب  اأهداف  تركزت  وهكذا 
التعددية  احرتام  �رصوط  وتوفري  الدميقراطي  للبناء  خطة  اأية  لديها  تكون  اأن  دون  مغادرتها، 
الفكرية وال�سيا�سية وحماية احلقوق واحلريات. لقد كانت الأحزاب القومية اأكرب مولد للدكتاتورية 
واأنظمة القهرو�سفك الدماء، واأكرب مولد للبريوقراطية والفئات الطفيلية، وظل زعماء النقالبات 
انتخابهم  جرى  معينة  حالت  ويف  الرئا�سة،  لنتخابات  الوحيدون  املر�سحون  هم  الع�سكرية 
مدى احلياة، اأو تكري�س �سلطتهم املادية والروحية دون انتخاب باعتبارهم �سانعي ال�ستقالل 

الوطني، وباعتبار كل منهم )اأبا الأمة(، فهم اأ�سمى من اأن يتم القرتاع على انتخابهم.
ومبقدار ما كان م�سطلح الثورة يتواتر يف بالغات النقالبات الع�سكرية القومية مبقدار 
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ما كان قادتها يبتعدون عن الدميقراطية،  بل اأ�سبحت الدميقراطية يف حيز التطبيق العملي 
مناق�سة للثورة مبفهوم غالبية التيارات القومية، يف حني اأن، »الدميقراطية هي ثورة يف 
عالقة ال�سعب والفرد بال�سلطة ت�ستهدف نقله من حالة اخل�سوع الكامل اإىل امل�ساركة الكاملة 
ال�سمان  املعني متثل  بهذا  والق�سائية، وهي  والتنفيذية  الت�رصيعية  باأجهزتها  ال�سلطة  يف 
احلقيقي حلقوق الإن�سان وحرياته ال�سيا�سية يف مواجهة احتمالت انتهاكها يف مرحلة ما 
بعد الإ�ستقالل الوطني. ويرقى اإىل مرتبة القانون ا�ستحالة انت�سار الأهداف النهائية للثورة 

وحتقيق العدالة الإجتماعية اإذا مل تتحقق الدميقراطية الكاملة«.)42(
الواحد  الفرد  الواحد، وحكم  القومية فكرة احلزب  التيارات  و�رصعان ما تكر�ست لدى 
الذي اقتب�سته من الأنظمة ال�سمولية، واخذت تبحث عن تربيرات لالأنظمة القومية اجلديدة 
يف الأنظمة ال�سيوعية )دكتاتورية الربوليتاريا( ، )دكتاتورية العمال والفالحني واجلنود(، 
ولكن �رصعان ما حتولت هذه النظم اجلديدة من حكم احلزب الواحد اإىل حكم العائلة الواحدة 

اإىل حكم الفرد الواحد امل�ستبد فبدت امللكيات اإىل جانبها فردو�سا مفقودا.
بهدف  الدميقراطي  نظامها  اأن�ساأت  قد  ال�سناعية  الراأ�سمالية  الربجوازية  كانت  واإذا 
تاأمني حكم الطبقة الراأ�سمالية، وم�ساحلها الواحدة وم�ساحلها امل�سيطرة على و�سائل الإنتاج 
املنتخبة  الت�رصيعية  املوؤ�س�سة  بو�ساطة  حمليا  القومية  بالرثوة  وامل�ستاأثرة  الجتماعي، 
الغزو  العاملي بو�ساطة  النطاق  الراأ�سمال على  التنفيذية، ول�سمان هيمنة  ال�سلطة  واأجهزة 
امل�سلح وال�سلعي للعامل اخلارجي، فلم يكن هناك اأي مربر تاريخي ومو�سوعي اأو اأ�سا�س علمي 
للمناداة باإقامة دكتاتورية الربوليتاريا اأو على الأ�سح ان يطلق على الدميقراطية اجلديدة 
باعتبارها نظام حكم الغالبية )العمال والفالحني واجلنود( دكتاتورية الربوليتاريا،)43( ما 

دامت متثل ح�سب قول لينني “احلد الأق�سى من الدميقراطية للعمال والفالحني”.)44(
اإن �سلطة الغالبية مل ولن تكون دكتاتورية يف يوم من الأيام. فال توجد دكتاتورية 
�سعبية يف التاريخ، ول يوجد مربر لأن تقيم الطبقات ال�سعبية املنت�رصة، دكتاتورية �سد 
برجوازية مهزومة اأو حتالف طبقي مهزوم )برجوازية، اإقطاع( انهارت �سلطته ال�سيا�سية، 
ال�سلطة  على  حمدودة  نخبة  ا�ستولت  اإذا  اإل  ذاتها  �سد  دكتاتورية  تقيم  لن  بالتاأكيد  وهي 
ال�سعبية  الطبقات  من  وحلفائها  العاملة  الطبقة  با�سم  الغالبية،  با�سم  وحكمت  ال�سيا�سية، 
دكتاتورية  النخبة،  دكتاتورية  اإىل  بالتحول  مهددة  الدميقراطية  ت�سبح  وهنا  العري�سة، 
عليها  قد عفا  ال�سعبية هي �سيغة  لل�سلطة  الربوليتاريا كم�سمون  دكتاتورية  اإن  الزعماء، 
الزمن، ويف ظل التغريات العاملية النوعية واملت�سارعة،  اأ�سبحت اأكرث �سيغ الفكر املارك�سي 

تخلفا وافتقارا لالن�سجام اأو التجاوب مع حقائق احلياة احلديثة.)45(
من  م�سادة  دعائية  مادة  ا�ستخدم  قد  الثوري  الأدب  يف  الأفكار  هذه  تكري�س  اإن 
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اأجهزة الدعاية الراأ�سمالية ال�سخمة، وامل�سيطرة على العامل، لإعاقة التحولت الجتماعية 
ال�سرتاكية  الإ�سالحية  الأحزاب  وقطفت  التحررالوطني،  مناطق  يف  والدميقراطية 
اأحزاب  العاملي وتقا�سمتها مع  النطاق  الأيديولوجي على  ال�رصاع  الدميقراطية نتائج هذا 
ال�سيوعية  اأحزاب  بع�س  قيام  اإىل  اأف�ست  اأخرى،  ولكنها، من جهة  امل�سيحية،  الدميقراطية 
اأيديولوجيتها، ويف مقدمتها  رئي�سة يف  لأفكار  نقدية جريئة  الرئي�سة مبراجعة  الأوروبية 
مثال  واأبرز  طويل،  بزمن  الربي�سرتويكا  برنامج  ظهور  قبل  وذلك  الربوليتاريا  دكتاتورية 
ال�سابق  وزعيمه  الإيطايل  ال�سيوعي  احلزب  من  النقد  ل�سالح  اجلريء  ال�ستخدام  ذلك  على 
من  ابتداء  ال�سيا�سي  برناجمه  يف  النظر  واإعادة  ال�ساملة،  الفكرية  املراجعة  يف  برلينغوير 
منت�سف ال�سبعينيات، وتوا�سلت على امتداد الثمانينيات، ومن ثم جلوء عدد من الي�ساريني 
لحقا اإىل تاأ�سي�س حزب الدميقراطية الربوليتارية يف اإيطاليا مبا يت�سمنه من دعوة للتنديد 
بفكرة دكتاتورية الربوليتاريا، وعدم مال ءمتها للواقع اجلديد واملتغري يف البلدان الراأ�سمالية 
وانهيار  لغوربات�سوف  اجلديد  الفكر  تاأثري  املراجعات حتت  هذه  توالت  ثم  ومن  املتطورة، 
املارك�سية  والأحزاب  ال�رصقية  اأوروبا  يف  ال�سيوعية  الأحزاب  لت�سمل  ال�سوفياتي  الحتاد 

اللينينية يف الكونغو وموزامبيق وجنوب اإفريقيا ودول اإفريقية اأخرى. 
لقد افرغت الأحزاب والتيارات القومية ال�سلطة ال�سيا�سية من جوهرها الدميقراطي يف 
الأقطار التي حكمتها، وتبعا لذلك غاب الد�ستور الدميقراطي، اأو غاب التطبيق الدميقراطي 
للد�ساتري التي و�سعت يف اأقطار الأنظمة القومية، والذي ي�سون احلقوق واحلريات ويوزع 
و�سيادة  الق�ساء  ا�ستقالل  ويحمي  ال�سلطة  احتكار  ومينع  ال�سلطات،  بني  الإخت�سا�سات 
القانون، باخت�سار غابت الدولة الدميقراطية، دولة القانون، كما غابت حرية الراأي والتعبري 
وحرية ال�سحافة والبحث العلمي والتعددية الفكرية وال�سيا�سية، وغاب النظام التمثيلي الذي 
يتحقق به قيام ال�سلطة الد�ستورية والت�رصيعية، كما غابت املمار�سة الدميقراطية للحق يف 
النتخابات  �سفافية  ت�سمن  وقانونية  د�ستورية  ب�سمانات  واملحوط  والنتخاب  الرت�سيح 

ونزاهتها، وب�سكل عام غاب مبداأ التداول على ال�سلطة.  
ومل تف�سل النظم القومية يف حتقيق �سعاراتها يف الوحدة واحلرية وال�سرتاكية وحترير 
فل�سطني فقط، بل ف�سلت حتى يف التحالف فيما بينها رغم اأنها حتمل الأهداف ذاتها، وتقف 
على اأر�سية فكرية واحدة، اأما العالقة مع القوى غري القومية التي مل تكن معادية من حيث 
اأهدافها على املدى املتو�سط على الأقل، فقد اأعملت فيها قتال وت�رصيدا، فجرى قمع احلركات 
الإ�سالمية حتى ظهرت نتيجة هذه املمار�سات التع�سفية واحلمقاء يف نك�سة حزيران/يونيو 

1967 حيث منيت الأنظمة والأحزاب القومية بهزمية منكرة.
يتعلق  فيما  الفكري  اجتهاده  تفعيل  اإىل  مبادرته  ال�سائد  الإ�سالمي  للتيار  وي�سجل 
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»الت�سليم  ب�رصورة:  القول  اإىل  الغنو�سي  ذهب  فقد  ال�سيا�سية،  وال�سلطة  بالدميقراطية 
واآليات  مبادىء  من  تت�سمنه  ما  بكل  الدولة  �سلطة  لإدارة  اأ�سا�سا  الدميقراطية  باملرجعية 
مثل: امل�ساواة بني املواطنني وتقدي�س حريات الإن�سان وحقوقه الأ�سا�سية اخلا�سة والعامة، 
وتقدي�س الإرادة ال�سعبية املعرب عنها �سوريا من خالل انتخابات دورية تعددية ت�سارك فيها 
كل التيارات غري العنيفة دومنا اأي اإق�ساء، اإىل �سائر اآليات النظام الدميقراطي التي تي�رص 
جتدد النخب وتداول ال�سلطة بينها، وهو تداول يف ظل وحدة املرجعية الثقافية وامل�رصوع 
والو�سائل  امل�سرتكة،  الأهداف  وي�سبط  ال�سديق،  من  العدو  مييز  الذي  امل�سرتك  احل�ساري 
املو�سلة اإليها، ول يتحول اإىل عملية �رصاع بني الأ�سداد، وانتقال من النقي�س اإىل النقي�س، 
بقدر ما هو تناف�س على حت�سيل اأهداف مت�سابهة جتول داخل نف�س العائلة من ال�سبيه اإىل 

ال�سبيه، وتلك هي حال الدميقراطيات النا�سجة امل�ستقرة«.)46(
وذهب الغنو�سي اأبعد من ذلك حني جعل من الت�سامن بني املظلومني يف العامل بغ�س 
النظر عن انتماءاتهم، ودعم كل حتول دميقراطي اأمرا م�رصوعا، وذلك حني دعا اإىل »التنا�رص 
موؤ�س�سات  ودعم  انتمائهما،  عن  النظر  بقطع  املظلوم  ومنا�رصة  الظامل  دفع  على  اجلاد 
املجتمع املدين وا�ستقاللها عن ال�سلطة اأيا كانت. ودعم كل حتول دميقراطي والوقوف يف 
وجه اي نكو�س اإىل العنف واإدانة كل �سبيل ل�ستخدام القوة �سبيال للو�سول اإىل ال�سلطة اأو 

للخلود فيها، اأو حل�سم ما ينجم من اختالفات فكرية اأو �سيا�سية«.)47(
وقد خل�س اأحد املفكرين العرب اإىل القول باأن اخليار يف م�سدر امل�رصوعية لي�س بني 
واحلاكمني  الطغاة  اإرادة  بني  واإمنا  اهلل(،  خملوقات  اإحدى  )وهي  الأمة  وبني  اخلالق،  اهلل 
بالقوة واجلربوت، وبني اإرادة الأمة احلرة الواعية القادرة على حتديد م�ستقبلها وما ينفعها، 

واأي حتديد غري هذا هو ت�سرت خلف وهم يراد منه تثبيت اإرادة الطغاة واجلبابرة.)48(
يف  لي�س  املطلوب  التغيري  اإحداث  نحو  طريقها  تتلم�س  القومية  التيارات  بداأت  ولقد 
الوحدة  من  مواقفها  تطور  واأخذت  ومرحلتها،  حتقيقها  واآلية  طريقة  يف  واإمنا  الأهداف، 
القطرية، واإن  الدولة  القطرية والدميقراطية، فهناك اعرتاف بخ�سو�سيات  العربية والدولة 
التعامل معها كوجود قائم وتفهمه وو�سعه يف  التي ل بد من  التجزئة،  كانت ناجتة عن 
�سياقه التاريخي والجتماعي،  واأخذنا نقراأ يف اأدبيات هذه التيارات دعوة للقاء التيارات 
الفكرية الأ�سا�سية الثالثة)القومي والإ�سالمي والإ�سرتاكي( على اأر�سية قبول الآخر �رصيكا 
يف بناء م�ستقبل الوطن ل�سالح الأكرثية ال�سعبية، والأخذ بتعدد الأفكار والآراء والتعددية 
احلزبية باعتباره مظهرا ح�ساريا اإن�سانيا، فحرية الراأي والتعبري والنهج الدميقراطي اأ�سلوب 
حياة للتقدم احل�ساري، اأما �سيا�سة اإلغاء الآخر التي انتهجها النظام العربي، ومار�ستها بع�س 
القوى القومية التي �سيطرت على احلكم يف اأقطارها، فقد اأ�رصت واأ�ساءت للوحدة العربية.)49(
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لقد اعرتف قادة التيار القومي باأن الدميقراطية واحلاجة امللحة اإليها من اأهم الدرو�س 
امل�ستفادة من جتارب القوميني وجتربة النف�سال على وجه التحديد، فال يجوز اأن يكون 
هناك اأي �سيء على ح�ساب الدميقراطية، وفقا ملراجعة جورج حب�س، ول ميكن لل�سعب اأن 
اإل من  تعبئة اجلماهري  الدميقراطية، ول ميكن  احلياة  اإل من خالل  الكربى  اأهدافه  يحقق 
خالل الدميقراطية والهتمام بق�ساياها احلياتية، بل اإن قدرة اجلماهري على القيام بدورها 
يف التقدم والدفاع عن اأهدافها وم�ساحلها، مرتبطة بحريتها وتفجري طاقاتها واإبداعاتها، 
وهذا غري ممكن من دون حياة دميقراطية.)50( بل اأرجع اأ�سباب هزائم عبد النا�رص اإىل غياب 
الدميقراطية حني قال بو�سوح »لوقام نظام عبد النا�رص على الدميقراطية لتغري الو�سع، 

ولو كانت الدميقراطية هي التي حتكم العالقات يف الثورة الفل�سطينية لتغري الو�سع«.)51(
اأ�س�س  على  ذاتها  بناء  فتعيد  بنف�سها،  القومية  الأحزاب  تبداأ  اأن  اليوم  املطلوب  اإن 
دميقراطية، اأو لنقل يجب اإن�ساء اأحزاب قومية ال�سكل اإ�سالمية امل�سمون وعلى اأ�س�س دميقراطية 
لأن فاقد ال�سيء ل يعطيه، فهناك اأ�س�س فكرية، بل منظومة فكرية كاملة حتفز اإىل مثل هذا 
التحول املطلوب يف الفكر القومي. فالأحزاب الدميقراطية هي التي ت�ستطيع بناء الأنظمة 
ال�سيا�سية الدميقراطية التي تقوم على مبداأ �سيادة القانون والف�سل بني ال�سلطات وا�ستقالل 
ال�سلطة الق�سائية، واعتماد مبداأ التداول على ال�سلطة ومبداأ الإنتخاب العام لعنا�رص ال�سلطة 
اأن يكون �سندوق الإقرتاع هو احلكم بني اجلميع، والأخذ مببداأ  اأي  الت�رصيعية والتنفيذية، 
التعددية الفكرية وال�سيا�سية، وتكافوؤ الفر�س، وتوفري احلدود الدنيا من احلقوق القت�سادية 
والجتماعية والثقافية. ولو اعتمدنا الدميقراطية �سيغًة لإدارة ال�رصاع يف املجتمع بو�سائل 
�سلمية من خالل التداول على ال�سلطة عرب �سندوق الإقرتاع لوفرنا على اأنف�سنا وقتا وجهدا 

ودماء وموارد هائلة اأهدرناها طوال عقود بال طائل.
اإن بناء ال�سلطة ال�سيا�سية الدميقراطية، القائمة على الف�سل بني ال�سلطات املحتكمة اإىل 
�سندوق الإقرتاع و�سيادة القانون، واحرتام �سلطة الق�ساء 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�ست عليها، او تلك التي اختارتها بنف�سها، 
فنظام احلزب الواحد يقود اإىل املجهول، ويكبت الطاقات، ويف عامل اليوم حيث تهب رياح 
التغيري والدميقراطية بقوة على كافة اأرجاء املعمورة، فاإن التعددية ال�سيا�سية اأ�سبحت اأمرا 
واقعا ل منا�س منه، فتنافر الأ�سوات وتعدد الأطياف ال�سيا�سية والفكرية والإثنية اأمرحمتم 
يف الدميقراطية. وال�ستبداد مل ولن يكون يومًا مرادفًا للقوة والفعالية، والنظم التي اأِن�ساأها 

وقادها امل�ستبدون انهارت وانتهت نهاية ماأ�ساوية.)52(
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لقد عفا الزمن على نظام احلزب الواحد �سواء املح�سن بو�سائل القمع والإكراه، اأم ذلك 
اأهم عوامل  ال�سيا�سية واحدة من  التعددية  الدميقراطية املقنعة، واأ�سبحت  املزين بديكورات 
تطوير املجتمع وحتديثه. فالتناوب على ال�سلطة وفقا لختيارات اجلماهري يوفر اأهم �سمانات 
لرفع  والب�رصية  املادية  املوارد  وح�سد  الإقت�سادية،  للتنمية  ال�رصوري  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
م�ستوى حياة ال�سعب، ورفع درجة الوعي باأهمية الدميقراطية وحماية وجودها بحد ذاته.)53(

بها  تتمتع  التي  اجلاذبية  باأن  لالعرتاف  ال�سجاعة  من  كبري  قدر  اإىل  بحاجة  اإننا 
الدميقراطية الغربية يف نظر الغالبية، ل تعود – فح�سب- اإىل قوة اأجهزة الدعاية الغربية 
و�سطوتها وجناحها يف عر�سها لدى الكثريين باعتبارها اجلنة املوعودة، بل لأنها احلقيقة 
الرا�سخة يف عامل اليوم، ولأنها متثل �رص قوة الدول التي اأخذت بها ومنعتها، وعلينا العرتاف 
اأي�سا باأنه)ما يزال هناك اأ�سا�س قوي لالعتقاد باأن الدميقراطية الربجوازية مل ت�ستنفذ بعد 
اأغرا�سها ول طاقاتها الإبداعية، ومل يول عهدها �سيا�سيا، واإن عهد الربملانية الربجوازية مل 
ينطو بعد من وجهة نظر التاريخ العاملي، وتتاأكد هذه احلقيقة من خالل هذا امل�سهد العاملي 

الذي نلحظ فيه عودة مت�سارعة اإىل الدميقراطية الربملانية يف بلدان اأوروبا ال�رصقية(.)54(
ومهما يكن، فقد اأثبتت التجربة اليوم ان الدميقراطية قد باتت �رصورة قومية بقدر ما هي 
�رصورة وطنية قطرية.)55(؛ اإذ ل مربر لتاجيلها بدعوى اأولوية الوحدة العربية، اأو املعركة القومية 
اأو الدميقراطية الجتماعية، التي ل ميكن حتقيقها قبل حتقيق الدميقراطية، فهي وحدها الكفيلة 
بتمكني ال�سعب من حتقيق هذه الأهداف. وقد ا�ستخدمت ال�رصعية الثورية و�سيلة،  للحيلولة دون 

حتقيق الدميقراطية ال�سيا�سية وتكميم الأفواه، ولكنها مل تعد قادرة على تربير ذاتها.
غري اأن من ال�سذاجة العتقاد اأن الدميقراطية ال�سيا�سية ميكن لوحدها اأن توفر احلل يف 
جمتمعات فقرية وتقليدية، هذه الدميقراطية واإن كان مو�سوعها �سيا�سيا فاإنها هي ق�سية 
اقت�سادية، فهناك عالقة ع�سوية بني ال�ستبداد ال�سيا�سي والتخلف الإقت�سادي واحل�ساري 
والتكنولوجي،  فكل منهما ي�ساعد على ولدة الآخر، فال�ستبداد ال�سيا�سي يولد بال�رصورة 
التخلف القت�سادي واحل�ساري والتكنولوجي، وهذا بدوره يوفر ال�رصوط املثلى لإطالة عمر 

ال�ستبداد ال�سيا�سي.)56(

 3- الوحدة العربية
 اإن واقع ا�ستمرارنا يف البحث يف هذا املو�سوع احليوي، وحماولة تاأ�سيل فكر عربي 
وحدوي جديد دليل على حيوية ق�سية الوحدة وحيوية الفكر العربي الوحدوي الذي ما زال 
يحتل موقعا مركزيا يف الفكرال�سيا�سي العربي املعا�رص رغم العوا�سف والنتكا�سات التي 
العربي اجلديد، وجهاده  التي جتتاح اجليل  الوقت ذاته املعاناة  هزته بعنف، ويعك�س يف 



والعودة  التجديد  متطلبات  بني  القومي  الفكر 
الى املنابع االصلية

احلسن     د.نافع 

ĎĐđ

بحثا عن احلقيقة املتمثلة يف الوحدة العربية، والو�سائل العملية لتج�سيدها.)57(
العربية  الوحدة  حتقيق  على  واحلا�رص،  املا�سي  يف  القومية،  التيارات  اأجمعت 
باعتبارها الهدف الأ�سمى لالأمة العربية، واختارت الوحدة الندماجية �سكال لهذه الوحدة، 
ومل يكن لديها اأدنى ا�ستعداد ملناق�سة اخل�سائ�س القطرية لأي بلد عربي اأو حتى العرتاف 
بوجودها، وترتب على ذلك غياب كامل ملفهوم الوحدة وكيفية اإجنازها واآليات حتقيقها 
وطبيعة نظامها و�سلطاتها. كان الندفاع عفويا لتحقيق وحدة م�رص و�سوريا بعد ان اأ�سبحت 
م�رص يف اخلم�سينات اأثر العدوان الثالثي عليها مثابة الن�سال القومي، وقد اأ�سهمت الهبات 
ال�سعبية العربية وتظاهرات اجلماهري املوؤيدة للثورة امل�رصية يف ت�سجيع عبد النا�رص على 
امل�سي قدما باجتاه حتقيق الوحدة العربية، وتاأثر حزب البعث بهذا التاأييد ال�سعبي العارم 
لعبد النا�رص، فزاد اإحلاحه على توحيد �سوريا مع م�رص، ون�رص عفلق يف تلك الفرتة 15 مقال 

تطالب م�رص بالوحدة مع �سوريا.)58(
كان اإميان التيارات القومية بالوحدة اإميانا مطلقا وهدفا ل يعلوه هدف اآخر، وخري 
دليل على ذلك موافقة حزب البعث على �رصوط عبد النا�رص لإقامة الوحدة مع م�رص، ويف 
اأقيم  الذي  النظام  يكن  مل  ولهذا  نف�سه  بحل  البعث  حزب  ومبادرة  الأحزاب،  حل  مقدمتها 
النف�سال  جرثومة  لأن  ذلك  انف�سالية(  وحدة  بل)نظام  وحدة  نظام  و�سوريا  م�رص  بني 
اجلرثومة هي  اجلديد، هذه  النظام  قيام  التوقيع على  القلب منذ حلظة  كانت حا�رصة يف 
الوحدة  ترف�س  تكن  مل  التي  الأحزاب  حظر  عدوى  �سوريا  اإىل  وانتقلت  الدكتاتورية.)59(، 

العربية، بل كانت ت�سرتط الدميقراطية.
الراحل  الرئي�س  اأكان ذلك بعلم  �سواء  اليد �سد احلريات خطرية،  اإطالق  لقد كانت ظاهرة 
الأ�سخا�س  وتعذيب  الفردي  النتقام  ظاهرة  و�سيوع  علمه،  بدون  كان  اأم  النا�رص،  عبد  جمال 

واإذابة النا�س بالأ�سيد لختالفهم مع النظام يف ظل نظام قومي يقوده زعيم قومي كبري.)60(
كان من الطبيعي، وفقا لفكر عبد النا�رص التجريبي الذي �سكلته الأحداث والأزمات، 
اأن يتزايد العتماد على القيادات الع�سكرية واأجهزة املخابرات باعتبارها القوة الأ�سا�سية 
التي يعتمد عليها عبد النا�رص يف معاركه املت�سلة �سد اأعداء الثورة يف الداخل واخلارج، 
الأوىل للوحدة بني م�رص و�سوريا يف ع�رصنا  التجربة  القوى ال�ستعمارية، ول ت�سذ  و�سد 
احلديث، واإقامة اجلمهورية العربية املتحدة عن هذا الإطار النظري لتجربة عبد النا�رص، اإذ 
بو�ساطته ميكن فهم وتف�سري الأ�سلوب الذي �سيطر على جتربة الوحدة، فقبل الوحدة كانت 
النقالبات  منطق  هزمية  يف  جت�سدت  مهمة  مواقع  اكت�سبت  قد  �سوريا  يف  ال�سعبية  القوى 
النهج  �سريا على  ولكن  امل�ستقلة.  اأحزابها  املختلفة  ال�سيا�سية  التيارات  واأقامت  الع�سكرية، 
الذي اتبعه عبد النا�رص يف م�رص، فقد ا�سرتط حل الأحزاب ال�سيا�سية يف �سوريا، وت�سكيل 
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التنظيم الواحد وهو الإحتاد القومي كامتداد لالحتاد القومي يف م�رص. وبقدر ما رف�ست 
بع�س  ومعها  للثورة،  امل�سادة  القوى  به  رحبت  فقد  بقوة،  املنهج  هذا  ال�سعبية  التيارات 
القوى  �سد  ال�رصاع  وتركيز  ال�سيا�سية،  الأحزاب  وبحل  النظر.  الق�سرية  الوطنية  القوى 
القومية والي�سارية، ظهر احلزب الواحد يف �سوريا، و�سيطرت العقلية الع�سكرية والبولي�سية 
الإ�سرتاكية يف  قراراته  النا�رص  عبد  اتخذ جمال  وعندما  �سوريا.  الأحداث يف  على جمرى 
يوليو 1961 حتركت القوى امل�سادة للثورة والوحدة، التي �رصبت هذه القرارات م�ساحلها، 
مع املوؤ�س�سة الع�سكرية التي اعتقد امل�سري عامر اأنها تخ�سع ل�سلطانه، مع الحتاد القومي 
يف �سوريا ب�رصعة ق�سوى �سد الوحدة لتنهار ب�رصعة ي�سعب ت�سديقها، ومل ت�ستطع القوى 
ال�سعبية الدفاع عنها نتيجة لت�سفية تنظيماتها، واعتقال زعمائها وهيمنة النظام الع�سكري 

البولي�سي على احلياة ال�سيا�سية زمن الوحدة.
وب�سبب قوة احلركة ال�سعبية يف العراق، بداأت التقارير الع�سكرية واملخابراتية تتدفق 
على عبد النا�رصمزورة للحقيقة، حماولة اإقناعه باأن احلركة اجلماهريية القوية يف العراق 
غمرة  ويف  بايديهم.  األعوبة  اأ�سبح  قد  قا�سم  الكرمي  عبد  واأن  ال�سيوعيني،  �سنع  من  هي 
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�رصعة لإحداث انقالب ع�سكري �سد ال�سلطة الوطنية يف العراق تزعمه عبد الوهاب ال�سواف 
بني  رهيبة  �رصاوة  واكت�سب  ال�رصاع  ا�ستد  وبعده  ف�سل،  النقالب  لكن  اجلي�س،  قادة  اأحد 
امل�رصية  الوحدة  اإىل  العراق  ان�سمام  حلم  حتول  وهكذا  وبغداد.  القاهرة  يف  القيادتني 
جاءت  الأثناء  هذه  ويف  العربي،  الوطن  انق�سام  عوامل  عمقت  خطرية  نك�سة  اإىل  ال�سورية 
نك�سة النف�سال لتفاقم عوامل التمزق والنق�سام يف ال�سف القومي العربي. وبطبيعة احلال 
الفجوة  النا�رص لكي تعمق  اأخطاء نظام حكم عبد  والي�سارية على  القومية  القوى  جاء رد 
بني التيارالنا�رصي والتيار القومي الثوري والدميقراطي يف �سوريا والعراق اإن موقف عبد 
النا�رص املعادي لالأحزاب والتعددية احلزبية قد كر�س �سيطرة مراكز القوى الع�سكرية اجلاهلة 
الأمر  ال�سيا�سية يف كل من م�رص و�سوريا،  التي تزعمها امل�سري عامر على احلياة  والغبية 
ثم هزمية حزيران/يونيو 1967  ومن  النف�سال،  نك�سة  اإىل حدوث  النهاية  قاد يف  الذي 
التي تعترباملح�سلة النهائية لنهج العداء للدميقراطية ولأزمة النظام ال�سيا�سي الهزيل يف 
م�رص الذي �سيطر عليه الع�سكريون الذين مل ياأبهوا حتى لإنذار عبد النا�رص لهم باأن الهجوم 

الإ�رصائيلي �سيحدث يف يوم اخلام�س من حزيران/يونيو 1967. 
هذه  على  احتجاجا  الوحدة  حكومة  من  وزراوؤه  ان�سحب  الذي  البعث  حزب  لكن 



والعودة  التجديد  متطلبات  بني  القومي  الفكر 
الى املنابع االصلية

احلسن     د.نافع 

ĎĐē

حني  الإن�سان  حقوق  وانتهاك  الدكتاتوري،  النهج  ذات  على  �سار  ما  �رصعان  املمار�سات، 
من  جمموعة  اإىل  كليهما  يف  احلزب  حتول  فقد  والعراق.  �سوريا  من  كل  يف  حاكما  اأ�سبح 
املوظفني البريوقراطيني الذين يخدمون ول يحكمون، ويخدمون لي�س احلزب، ولكن الزعيم 
القائد احلاكم. فاحلزب الذي بدا وكاأنه يحكم يف كل من  اأ�سبح بديال للحزب  القائد الذي 
�سوريا والعراق �رصعان ما تراجع لكي حتل مكانه الع�سرية ك�سلطة حاكمة و�سول اإىل حكم 
الزعيم القائد الذي حكم با�سم احلزب م�ستندا اإىل دعم الع�سرية. يقول بعثي خم�رصم “ل اأنكر 
اأن حلزبنا دورا يف حتمل الأخطاء عندما وافق على حل كوادره داخل اإطار دولة الوحدة غري 
املدرو�سة، والدخول فيها واخلروج منها دون ف�سح الأ�سباب على اجلماهري العربية، مما زاد 
من ال�رصخ وتعميق النق�سامات، واأدى اإىل بروز التناق�سات العلنية بني املثالية والواقعية 

واأثرها على القواعد عند اإعادة التنظيم وعودة كوادره اإليه”.)61(
النا�رص جتريبيا يف كل �سىء، فلم يكن لديه فل�سفة جاهزة ول نظرية  لقد كان عبد 
متكاملة ل يف الوحدة العربية، ول يف بناء ال�سلطة ال�سيا�سية الدميقراطية، وحاول تطوير 
اأفكاره التي �سمنها كتابه فل�سفة الثورة لعام 1953 يف امليثاق الوطني الوطني ال�سادر 
عام 1962، وبيان 30 مار�س/اآذار 1968، فقد 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 �سك اأن الدائرة العربية هي اأهم هذه الدوائرواأوثقها ارتباطا بنا. فلقد امتزجت معنا 
بالتاريخ وعانينا معها نف�س املحن، وع�سنا نف�س الأزمات، وحني وقعنا حتت �سنابك خيل 
الغزاة، كانوا معنا حتت نف�س ال�سنابك«، ثم جاء امليثاق الوطني عام 1962 ليقول فيه: »اإن 
الأمة العربية مل تعد يف حاجة اإىل اأن تثبت حقيقة الوحدة العربية بني �سعوبها.....اإن الوحدة 
العربية ل ميكن، ول ينبغي اأن تكون فر�سا، فاإن الأهداف العظيمة لالأمم يجب اأن تتكافاأ 

اأ�ساليبها �رصفا مع غاياتها«.)62(
�سحيح اأن امل�رصوع القومي الوحدوي واجه حروبا �رص�سة عدوانية يف اخلارج)العدوان 
الثالثي 1956، عدوان 1967(، وحربا فكرية ومعار�سة �سيا�سية يف الداخل، اإذ ل ميكن التقليل 
من خطورة التحدي الكبري الذي مثلته قوى ال�ستعمار والقوى املحلية لهدف الوحدة العربية، 
ولكن القوى القومية وخا�سة تلك التي جنحت يف ا�ستالم ال�سلطة مل تكن على م�ستوى هذا التحدي، 
وبقيت  اآلية حتقيقها،  دون حتديد  الوحدة  على هدف  الت�سديد  املبالغة يف  على  اقت�رصت  فقد 
مثلها مثل ق�سية ال�سلطة ال�سيا�سية �سعارا جمردا وجتريبيا افتقر اإىل امل�سمون الدميقراطي، بل 

اإىل اأ�س�س النظام الدميقراطي ومبادئه، كما افتقر اإىل اآلية واأدوات التنفيذ الدميقراطية.
وحاول عبد النا�رص بعد نك�سة النف�سال ا�ستخال�س العرب، ولكن هذه املحاولة بقيت 
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قا�رصة، فميثاق العمل الوطني الذي �سدر بعد عام النف�سال، اأي بعد عام 1961، والذي 
متكاملة  روؤية  حتديد  عن  قا�رصا  جاء  النا�رصي،  القومي  للم�رصوع  �سياغة  اأول  ت�سمن 

وحقيقية للدميقراطية ولتحقيق الوحدة العربية.
وبلغ انق�سام التيارات القومية اأوجه يف حمادثات الوحدة، الثالثية بني م�رص و�سوريا 
والعراق التي بداأت يف 14 اآذار/مار�س عام 1963 حيث تباينت الروؤى حول حتقيق الوحدة 
اإىل  بالنتيجة  املحادثات  وانتهت  ذروتها،  الثالثة  الأطراف  املتبادلة بني  ال�سكوك  وبلغت 
النا�رصيون  القوميون  ال�سباط  بها  قام  التي  الفا�سلة  النقالبية  املحاولة  بعد  الإخفاق 
طغيان  املحادثات  هذه  خالل  وتبني   ،1963 متوز/يوليو   18 يف  علوان  جا�سم  بقيادة 
الزعامة الفردية وعدم القدرة على ا�ستخال�س العرب من جتربة الوحدة والنف�سال، وكانت 
تلك فرتة احتدمت فيها النزاعات بني اأطراف احلركة القومية وحرب النقالبات الع�سكرية 
القومية كما كان منتظرا  التيارات  النا�رص توحيد  والإنقالبات امل�سادة، ومل ي�ستطع عبد 
منه بحكم كونه الوحيد املوؤهل لتحقيق هذه الغاية، فطغت ال�سخ�سانية والزعامة الفردية 

على روؤية الواقع املو�سوعي والأخطار املحدقة باجلميع.
واحلزبية  وال�سيا�سية  الع�سكرية  النا�رص  عبد  موؤ�س�سة  اأن  تفاقما  الو�سع  زاد  ومما   
كانت كلها عاجزة وغارقة يف الف�ساد، وغري موؤهلة لتحقيق الأهداف التي عباأ عبد النا�رص 
اجلماهري العربية حولها وهي الوحدة العربية وال�سرتاكية العربية وحترير فل�سطني، وجاءت 
مقدمتها  ويف  القومية،  ال�سيا�سية  والقوى  الأنظمة  لتمتحن  لحقا  حزيران/يونيو  حرب 
النظام النا�رصي وو�سائله التي طاملا كرر عبد النا�رص القول ب�ساأنها: اإن الو�سائل يجب اأن 
تتكافاأ �رصفا مع غاياتها، معلنة ال�سقوط املدوي لهذه القوى والأنظمة معا كا�سفة عجزها 
الفا�سح عن جمابهة التحدي الإ�رصائيلي بعد اأن جنحت يف تدمري اآمال ال�سعوب العربية يف 

الديقراطية والوحدة وحترير فل�سطني.
ظل  يف  العربية  الوحدة  اأن  املو�سوعي  الواقع  بحقائق  املدعومة  التجربة  واأثبتت 
و�سيلة من هذه  اأية  وا�ستخدام  والق�رص،  بالقوة  تفر�س  اأن  القطرية ل ميكن  الدولة  تكري�س 
الوطنية داخل كل �سعب من  الوحدة  العربية، وخطر على  الو�سائل هو عمل م�ساد للوحدة 

ال�سعوب العربية.
اإن الذين دعوا اإىل الوحدة الفورية والندماجية قد غاب عن تفكريهم اأولوية العمل من 
اأجل تدعيم العوامل القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية والثقافية للوحدة، وا�ستعا�سوا عن 
هذه الأولوية بو�سع بند دعائي دائم يف جميع بياناتهم والتي غالبا ما حملت رقم)1( وهو 
الدعوة للوحدة الفورية وحترير فل�سطني دون اأن يوفروا العوامل الالزمة للتحرير والوحدة، 
ودون اأن يكونوا على وعي حقيقي مباهية العدو القومي، ودون اأن تتكافاأ الو�سائل املعتمدة 
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وحماولت  م�ساريع  جميع  اأخفقت  اأن  النتيجة  فكانت  املتوخاة،  والأهداف  الغايات  مع 
الوحدة والحتاد، وتراجعت �سعارات حترير فل�سطني ومواجهة العدو.

ومل  جوهره  ي�ستوعبوا  مل  هوؤلء  فاإن  بع�سهم،  باألباب  الب�سماركي  النموذج  اأخذ  واإذ 
اأملانيا، ولكن حني هزم فرن�سا واأملى على  يفهموه حق الفهم، فب�سمارك حقق فعال وحدة 
قادتها �رصوطه يف قاعة املرايا بق�رص فر�ساي بباري�س بعد حرب 1871. ومما زاد العرب 
انق�ساما على انق�سام هو ا�ستخدام القوة �سد ال�سقيق ولي�س �سد العدو لتحقيق الوحدة العربية، 
كما حدث يف غزو العراق للكويت، وحرب العراق مع اإيران ملدة ثماين �سنوات، فكانت النتيجة 

اأن اأ�سبح هدف الوحدة العربية اأ�سالء متناثرة يف �ساحات ال�رصاع العربية – العربية.
ب�سمارك  ي�ستوحى من جتربة  ل  اأن  يجب  املطلوب  العربية  الوحدة  اأن منوذج  براأينا 
بطل الوحدة الأملانية، اأو جتربة غاريبالدي بطل الوحدة الأيطالية، وذلك ب�سبب عدم قابلية 
بحماية  يتمتع  الذي  ال�سائد،  الر�سمي  العربي  النظام  ظل  يف  للتطبيق  النموذجني  هذين 
النظام الدويل العاملي الذي تهيمن عليه الوليات املتحدة هيمنة مطلقة،  وهو ما ح�سمته 
ب�سكل قاطع عملية الغزو العراقي للكويت التي و�سعت حدا نها ئيا لإمكانية ا�ستخدام هذا 
ومرحليتها  واأ�ساليبها  بو�سائلها  الأوروبية  الوحدة  ولعل  العربية.  الوحدة  لتحقيق  املنهج 
واأ�سكالها الد�ستورية تظل التجربة الأكرث اإلهاما لالحتاد العربي، فالأوروبيون على اختالف 
اأنظمتهم الد�ستورية وال�سيا�سية، وتباين لغاتهم امل�ستخدمة بنوا وحدتهم لبنة لبنة، بادئني 
الإقت�سادي، حيث �رصعوا باإقامة  ال�سكان وهو املجال  الذي مي�س حياة  يف املجال الأهم 
اأوروبية،  وحمكمة  اأوروبي  وجمل�س  ا�ست�ساري،  برملان  اإن�ساء  ثم  ومن  امل�سرتكة،  ال�سوق 
اأجنازات تكنولوجية  اأوروبية موحدة)اليورو(، وحتقيق  اأوروبي موحد، وعملة  �سفر  وجواز 

م�سرتكة كاملفاعل النووي الأوروبي، والطائرة الف�سائية الأوروبية-هرم�س.)63(
ويعترب جهاز الدولة القطرية اليوم العقبة الرئي�سية اأمام حتقيق الوحدة العربية، فقد 
ولت �سيغة الوحدة الندماجية؛ لأنها تتعار�س مع م�سلحة جهاز الدولة القطرية، ولذا وجب 
البحث عن اأ�سكال واآليات جديدة لتحقيق الوحدة تبداأ ب�سيغ الحتاد ال�ستقاليل الكنفدرايل 
الذي يقوم على احتفاظ كل دولة با�ستقاللها اخلارجي و�سيادتها الداخلية بكل ما تنطوي 
جدير  موؤلف  ففي  الداخلية.  واأنظمتها  وقوانينها  اخلا�سة  لد�ساتريها  تطبيق  من  عليه 
بالتنويه يقول د. من�سف املرزوقي: »اإن الدولة مرحلة من مراحل تطور ال�سعور اجلماعي 
متقدمة على املرحلة القبلية، والطريق الإجباري اإىل مرحلة ال�سعور القومي، ولها خا�سيتها 
وزمنها املحدد الذي ل ميكن جتاوزه بالب�ساطة التي خلناها، مثلما ل ميكن للطفل القفز من 

مرحلة التوازن اإىل اجلري ال�رصيع بدون املرور مبرحلة امل�سي املرتنح«)64(.
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ويف هذا ال�سياق، فاإن منح املواطن العربي دورا يف الرت�سيح والنتخاب، ويف الإدارة 
واملراقبة واملحا�سبة وامل�ساءلة يف اإطار نظام من الالمركزية، وابتداء من البلدية وحتى 
الربملان من �ساأنه اأن يعو�س تعط�سه ملمار�سة ال�سلطة القبلية من جهة، ويعمل على ت�سذيبها 
و�سول اإىل حموها من جهة اأخرى. وبذا ميكن، مب�ساعدة عوامل اأخرى واأهمها تعامله مع 
الآلة احلديثة، جتاوز مرحلة الرعوية والقبلية اإىل مرحلة املواطنة وال�سعور بالنتماء للوطن 
ومن خالله للوطن الأكرب، فمعركة الوحدة العربية لي�ست معركة خارجية �سد المربيالية 
هي  بل  فح�سب،  العربي  الوطن  يف  والتخلف  التجزئة  ترعى  التي  الإ�ستعمارية  والهيمنة 
الإمربيايل،  والنفاذ  الخرتاق  اأر�سية  ت�سكل  التي  املحلية  البنى  اأي�سا �سد  داخلية  معركة 
وتوفر ال�رصوط املثلى لالنق�سام واحلروب الأهلية ب�سبب العقلية املتكل�سة، و�سيطرة امل�سالح 
الن�سال  ي�سبح  العربية  الوحدة  ملفهوم  ال�سيغة  وبهذه  واملذهبية،  والع�سائرية  الطائفية 
والجتماعي  ال�سيا�سي  احلل  ت�سكل  بقدرما  والدميقراطية  دميقراطيا،  ن�سال  الوحدوي 
ت�سهل  بقدرما  الأقليات،  مل�سكالت  اأي  والأمني،  واملذهبي  الطائفي  النق�سام  ملع�سالت 
عملية الندماج الإجتماعي والقومي بني اجلماعات املختلفة واملكونة للمجتمع من خالل 
�سهر متايزاتها الثقافية يف وحدة �سيا�سية عليا، وتفتح الطريق لي�س اأمام الوحدة الوطنية 

فح�سب بل اأمام الوحدة القومية اأي�سا.)65(
ويذهب الطبيب واملفكر العربي من�سف املرزوقي اإىل اأن الوحدة العربية لن ترى النور اإل 
بعد اإر�ساء النظام الدميقراطي يف خمتلف الأقطار العربية، �سواء اأكان هذا النظام ملكيا د�ستوريا، 
اأم برملانيا، اأم رئا�سيا مبا�رصا، فمن طبيعة الأنظمة الدميقراطية اأن تتفاعل مع حاجات وطلبات 

�سعوبها، واأن ل تبحث عن ال�سيطرة والهيمنة والت�سلط، واإمنا عن نقاط اللتقاء.)66(
الت�ساوؤل حول  الإ�سالميون حتول نوعيا يف تفكريهم، وغدا  اأحدث  اأخرى،  ومن جهة 
اأ�سباب بقاء جميع الأمم الإ�سالمية موحدة با�ستثناء الأمة العربية ت�ساوؤل ثابتا يحتاج اإىل 
اإجابة. ولهذا اأ�سبحت الوحدة العربية هدفا ا�سرتاتيجيا حيويا بالن�سبة اإىل العرب وامل�سلمني 

و�سائر ال�سعوب امل�ست�سعفة اإىل جانب الت�سليم مببداأ الت�سامن الإ�سالمي.)67(
وي�سري ال�سادق املهدي اإىل اأن الأمة الإ�سالمية ت�سم قوميات عدة، والإ�سالم مل ينف 
النتماء القومي، بل ا�ست�سحبه ب�سورة جعلت العرب يحققون بالإ�سالم اأجمد اأيامهم، وكذلك 
واأف�سل  اأيامها  اأجمد  بالإ�سالم  والهندية  والفار�سية  الطورانية  الأخرى  القوميات  حققت 
عطائها، و�سدد على اأن علينا اأن نعرتف بالنتماء القومي ل �سيما على اأ�سا�س ثقايف ولغوي 
و�ساليل ل يتعار�س مع  النتماء  الأو�سع  لالأمة  اإل  اإذا  كانت  فيه ع�سبية، الع�سبية هي 

ال�سعور الذي ميقته الإ�سالم ل القومية.)68(
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ولكن هل راجع القوميون مطالبهم الوحدوية وجتاربهم الوحدوية الفا�سلة. نعم، فهذا 
جورج حب�س يعرتف قائال اإننا مل ن�ستعمل عقلنا كما يجب، كنا نقاتل ب�سواعدنا اأول، وبقلوبنا 
ثانيًا، لأننا على حق. اأما العقل فلم ن�ستعمله مبا فيه الكفاية. نادينا بالوحدة العربية، ولو 
نادت  العرب  القوميني  اأن حركة  لراأيت  دم�سق  ت�سدر يف  كانت  التي  )الراأي(  ن�رصة  اأخذت 
بالوحدة، لكنها مل تقل كيف؟ ماهي العوائق؟ والأمر نف�سه فيما يتعلق مبو�سوع بفل�سطني، 

وبكل الق�سايا الأخرى.)69(
 اأما الدميقراطية فهي اأحد اأهم الدرو�س التي متخ�ست عنها جتربة الوحدة امل�رصية 
الوحدة  لل�سري نحو  الدميقراطية واحلرية �رصطا  اعتبار  اإىل  انتهى  الفا�سلة، والذي  ال�سورية 
العك�س.  ولي�س  القوميني  اأعدائها  مواجهة  الأمة يف  اإمكانات  وا�ستثمار  والتنمية،  والتطور 

وي�سيف اإنني اأفهم الوحدة الآن ب�سورة اأخرى.
درو�سا  حب�س  جورج  ا�ستخل�س  العرب  القوميني  حركة  لتجربة  مراجعته  اإطار  ويف 
الرتابط  و�رصورة  ا�سرتاتيجيًا،  الجنازات  ومراكمة  املراحل  اعتماد  �رصورة  منها،  مهمة 
بني القومي والقطري، والت�سديد على امل�سمون الجتماعي والدميقراطية، ويقول: »علينا اأن 
ناأخذ مبو�سوع تراكم العوامل واملراحل وتكاملها، اأي تراكم الإجنازات يف الجتاه الوحدوي 
خطوة خطوة، ودعمها وتطويرها، �سواء اأكانت اقت�سادية اأم اجتماعية اأم ثقافية. ثم اإنني 
ال�سودان وم�رص، وحدة  الآتي: وحدة  النحو  املثال- على  �سبيل  الآن-على  الوحدة  اأت�سور 
دول املغرب العربي، وحدة بالد الهالل اخل�سيب، وحدة اجلزيرة واخلليج. وبهذا يتم تقارب 
وتوحيد كل منها، من دون اأن يكون هذا مرهونا بخطوات مماثلة على م�ستوى غريها من 
املواقع، ومن دون اأن مينع التفاق على بع�س اخلطوات الوحدوية على امل�ستوى القومي، 
والتن�سيق بني  التجاري،  التبادل  الكتاب، وت�سجيع  انتقال  اأو حرية  لالأفراد  التنقل  كحرية 
اجلامعات، وبع�س الإجراءات املدنية. ثم بعد ذلك ميكن التقدم خطوة اأخرى اإىل الأمام، من 
الواقع،  اإننا يف  الوليات املتحدة الأمريكية(،  الوحدات )منوذج  نوع قيام احتاد بني هذه 

�سنكون اأمام عملية طويلة ومتداخلة اإىل حد بعيد«.)70(
ويف ت�سديده على املرحلية يف حتقيق الوحدة العربية، ومبداأ تراكم العوامل واملراحل 
وتكاملها، فاإنه يرقى اإىل مرتبة القانون الذي يجب اأن يحكم عملنا، يقول: »لي�س بال�رصورة 
اأو  ال�سفر،  جوازات  مو�سوع  حل  مثال  ليتم  واحدة،  دفعة  كاملة  العربية  الوحدة  تاأتي  اأن 
الثقافية  ال�سعد  خمتلف  على  والتكامل  الرتاكم  مبعنى  وهكذا،  معني  اقت�سادي  مو�سوع 

وال�سيا�سية والقت�سادية«.)71(
اإننا على قناعة را�سخة باأن  العراق للكويت بقوله:  ويعلق جورج حب�س على احتالل 
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طريق الوحدة، كهدف نبيل ودائم، هو الطريق الدميقراطي والختيار احلر، ولي�س العنف، ذلك 
باأن تخطي ما جنم عن القطرية من ثقافة ووعي وحقائق اقت�سادية و�سيا�سية واجتماعية 
عرب م�سار تاريخي، ل ميكن اأن يتم ب�سورة اعتباطية اأو ق�رصية، واإمنا يحتاج اإىل عمليات 
ورا�سخة، ويرى  ثابتة  القومية ب�سورة  الوحدة  توؤ�س�س وتر�سي مقدمات  تاريخية متدرجة 
اأن مردود اأية مغامرة اأو ت�رصع �سيكون عك�سيا متاما، ومي�س جوهر الوحدة يف العمق، وهو 
الفل�سطينية عندما كانت  بالق�سية  التي حلقت  والأ�رصار  النف�سال  ي�ستح�رص درو�س  هنا 
تقدَّم م�سوغات لقمع احلركة ال�سعبية با�سم فل�سطني، يف الوقت الذي ت�سرتط مواجهة العدو 

ال�سهيوين وحترير فل�سطني اأعلى درجة من الدميقراطية واحلرية.)72(
ويرى جورج حب�س يف نهاية املطاف، اأن ل مفر من الإقرار بواقع التنوع واخل�سو�سية 
قاعدة  على  والإبداعية  اخلالقة  اأبعادها  تاأخذ  فالوحدة  العربي،  الوطن  يف  اليوم  القائم 
الإقرار بالتنوع والفرادة واخل�سو�سية التي ل معنى جوهريا لها اإل يف الإطار العام املوحد 
الذي، بدوره، ل يجد معنى يحفظ �رصعيته اإل من خالل اعتباره التنوع واخل�سو�سيات، على 
الفهم ي�سحب نف�سه على فل�سطني  اأن هذا  العامة، وبراأيه  الذات  اأ�سيال من  اأ�سكالها، مكونا 
اأي�سا باعتبارها ق�سية العرب، فاحلفاظ على خ�سو�سيتها ياأتي يف اإطار مكانها الأ�سيل 
كجزء من الأمة العربية، وخ�سو�سية ال�سعب الفل�سطيني ل تعني ف�سله عن �سدر اأمه، واإمنا 

هي تاأكيد لهويته العربية يف مواجهة نقي�سه ال�سهيوين.)73(
ولكن اخل�سو�سيات تتحول خارج هذا الناظم اإىل مولد دائم لل�رصاعات وال�ستنزاف 
الداخلي املدمر، كما يتحول العام اإىل قوة كبح تهدف اإىل فر�س التجان�س املميت، وهكذا 
تتاأ�س�س ديناميات اغتيال احلرية والدميقراطية با�ستمرار. كما تدفع من جهة اأخرى باجتاه 
و�سع خ�سو�سية ال�سعب الفل�سطيني يف حالة ت�ساد مع الأمة العربية، الأمر الذي قاد يف 

النهاية اإىل حترير العرب من فل�سطني، و�سول اإىل كارثة اأو�سلو، وهذه قمة املاأ�ساة.)74(

اخلامتة:
حني نتمعن يف جتربتنا الوحدوية املا�سية، فاإننا جند اأنف�سنا اأمام جتربة فا�سلة على 
اأن نبحث عن حلول لأزمتنا احلا�رص وم�ستقبلنا يف هذه  جميع الأ�سعدة، واإذا كان علينا 

التجربة، فاإننا لن نعرث اإل على ركام من الإخفاقات املتتالية التي علينا جتنب تكرارها. 
اإن نقطة الإنطالق نحو تاأ�سيل فكر عربي وحدوي جديد تتمثل يف العرتاف بالواقع 
اأجل تغيريه مع ت�سليمنا باأنه من �سناعة  القطري القائم ومعرفة كيفية التعامل معه من 
الذي  العنيد  بالواقع  وال�ستهانة  املراحل،  حرق  �سيا�سة  اأدت  كيف  راأينا  ولقد  ال�ستعمار. 
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كر�سته الدولة القطرية اإىل اإخفاق الوحدة امل�رصية ال�سورية عام 1961م، والذي �سكل بداية 
وحدوي  قومي  فكر  مواجهة  يف  الدولة  وجتذر  العربي،  العامل  يف  القطرية  النزعة  �سعود 
بيانا  يقدم  اأن  العربية، دون  الوحدة  اأجل  والنداءات من  ال�سعارات  ترديد  اأطنب يف  عفوي 

بكيفية حتقيقها وو�سائل بناء موؤ�س�ساتها.
الزمن، كلما  ال�سالة املن�سودة للعربي، فكلما تقدم بنا  القطرية لي�ست هي  الدولة  اإن 
نحو  والتحول  امل�سري،  وتقرير  احلرية  على  قيداً  اأ�سبحت  بل  فاأكرث،  اأكرث  انك�سفت عيوبها 
والأمم  ال�سعوب  حياة  به  تتعلق  اأ�سبحت  والذي  وقوميا،  اإقليميا  الأو�سع  الحتاد  اأ�سكال 
الدولة  ن�سوء  �سد  القطري  العربي  النظام  مع  القبيلة  حتالفت  فقد  وم�ستقبلها.  والأفراد 
املدنية للحفاظ على م�ساحلها، و�سجع ال�سيد الأوروبي والأمريكي هذا التوجه؛ لأنه يكر�س 
ال�ستعماري  الإرث  بيكو هذا  �سايك�س  الأمة، وقد ورث عرب  الأجنبي على مقدرات  النفوذ 
الثقيل لالأجيال واحلكام، فقام هوؤلء بالزيادة عليه وجعله اأكرث ماأ�ساوية. لقد اأم�سى النظام 
العربي وجها اآخر للقبيلة ممثلة يف زعامة فرد يحكم با�سم الأجنبي رغم ادعائه باأنه يحكم 
يف  فيه  واملرغوب  ال�ستعمار  �سنعه  الذي  املخيف  الكائن  هذا  تغيري  ولكن  ال�سعب.  با�سم 
الوقت نف�سه م�ساألة تتعلق بالزمن ون�سوج احلركة امل�سادة التي �سيولدها النظام ال�سيا�سي 
القطري ذاته، والتي �ستعمل من اأجل الالمركزية والحتاد الإقليمي يف الوقت ذاته، واإر�ساء 

نظام الت�ساور وامل�ساركة الوا�سعة والتجديد الدميقراطي الدائم للنظام ال�سيا�سي ذاته.
وكانت  فل�سطني،  الوحدة وحترير  الغالب بني هديف  القومية يف  التيارات  ربطت  لقد 
الأغلب  فل�سطني فح�سب، ولتوفريالعامل  لغر�س واحد هو حترير  العربية مق�سودة  الوحدة 
اأجلها باعتبارها حاجة مو�سوعية للعرب  للتحرير وهو ال�سالح والرجال، دون العمل من 
تتطلب عمال على م�سارف عديدة �سيا�سية واقت�سادية وثقافية واجتماعية جتعل من الوحدة 
الفهم  ولي�س  واأدواته،  فل�سطني  حترير  �رصوط  بتوفري  الكفيلة  هي  كهذه  ووحدة  اأمراواقعا، 

العددي امليكانيكي الذي عربت عنه على النحو الآنف الذكر غالبية التيارات القومية. 
اآخر،  جانب  من  اأحدثت،  لل�سيا�سات)الوحدوية(  املدمرة  ال�سلبية  النتائج  هذه  ولكن 
بعد هزمية حزيران/ املواطن  اإدراك  العربي، متثل يف  املواطن  تفكري  انعطافا جذريا يف 
يونيو 1967 لعبثية انتظار حتقيق هدف الوحدة دون العمل على اإ�سالح الأنظمة ال�سيا�سية 
التي حتكمه وتطويرها لكي تقرتب من الدميقراطية، وت�سبح اأكرث قدرة على مواجهة حتديات 
الدولة  ال�سيا�سية يف  ال�سلطة  الع�رص، فبداأت مرحلة جديدة من املواجهة بعيدة املدى بني 
القطرية التي اأ�سبحت بعبعا ا�ستبداديا، وت�سخمت با�سم القومية العربية والوحدة العربية 
وبني  اأخرى،  دول  يف  الوطنية  والوحدة  وال�ستقرار  الأمن  على  واحلفاظ  الدول  بع�س  يف 
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الإن�سان،  حقوق  واحرتام  القانون،  دولة  اإقامة  على  مطالبه  تركزت  الذي  املدين  املجتمع 
والتعددية احلزبية، والتداول على ال�سلطة، وجعل �سندوق القرتاع هو احلكم بني التيارات 

واخليارات الفكرية وال�سيا�سية.
اأ�سهمت ثورة العلوم والتكنلوجيا املنفلتة من عقالها والثورة يف جمال الإعالم  وقد 
والت�سال يف تكري�س هذا التغيري يف اأجندة اهتمامات املواطن العربي حيث تقف ق�سايا 
العربية  الوحدة  الإن�سان والتنمية يف مقدمة هذه الهتمامات، تليها  الدميقراطية وحقوق 
الع�سف  من  املتحررة  العربية  ال�سعوب  اإرادة  متليها  دميقراطية،  وحدة  اإل  تكون  لن  التي 

واحليف، ومتليها م�ساحلها املادية والروحية.
يجب اأن نكف عن احلديث عن عوامل الوحدة العربية، فلو كان جمرد وجود هذه العوامل 
كافيا لتحقيق الوحدة ملا كنا نبحث يف هذا املجال عن اأ�سباب اإخفاقها، فالوحدة العربية 
اأعماق  �ساكنا يف  واأمال  زالت هدفا عزيزا  ما  اإثبات، وهي  اإىل  تعد بحاجة  و�رصورتها مل 
الوجدان العربي، ولكن علينا اأن نتعلم اأكرث كيفية اإقامة هذه الوحدة بدل من اجرتار الأ�س�س 
التي تقوم عليها. اإننا مطالبون بت�سخي�س الواقع الذي جتاهلناه يف الفكر القومي القدمي، 

ومعرفة كيفية تطويعه وا�ستخدامه لدفع م�سار الوحدة.
هذه  العربي،  للوطن  الواقعية  ال�سورة  اأمامنا  ن�سع  اأن  يجب  ماتقدم،  على  وترتيبا 
ال�سورة تنم عن وجود م�ستويات عدة لالنتماء وال�سعور بالعروبة لدى العربي، وهي النتماء 
للقبيلة واجلهة والوطن ال�سغري، ومن ثم الوطن العربي الكبري، وكذلك النتماء الديني الذي 
لدى  والطائفي  الثني  بالنتماء  ال�سعوراملتنامي  وكذلك  يوم،  بعد  يوما  يتعاظم  انفك  ما 
الأقليات التي تعي�س يف الوطن العربي ومطالبها امل�رصوعة من اأجل املواطنة املت�ساوية، 
وهذا يقت�سي تلبية احلاجات املرتتبة على هذه النتماءات، اأو انطالقا منها لتقوية �سبكة 
بني  الرتباط  �سبكة  وتقوية  العربية  املجتمعات  مكونات  ملختلف  املجتمعية  العالقات 
اأفراد الأمة العربية وقبائلها و�سعوبها. كما يجب اأن ناأخذ بعني العتبار التنوع القليمي 
والتفاوت بني اأقطار الوطن العربي يف امل�ساحة وعدد ال�سكان، يف الرثوة واملوارد الطبيعية 
القطري،  والكتفاء  والتطور  النمو  ودرجة  والتكنولوجية،  ال�سناعية  والمكانات  واملالية 
وم�ستوى منّو عالقات النتاج وتطور و�سائلها واأدواتها، وتق�سيم العمل واملوقع يف النظام 
�سكل احلكم، وتباين  التاريخي، والختالف يف  التكوين  العاملي، ويف طبيعة  القت�سادي 
م�سدر  ي�سبح  كي  يوظف  اأن  يجب  والتباين  التنوع  هذا  اخلارجية.  والعالقات  ال�سيا�سات 
عنا�رصه  بجميع  العربي  الواقع  راأينا  اإذا  اإل  يتاأتى  لن  الذي  الأمر  واإبداعًا،  واإثراء  حيوية 
ومكوناته املتباينة وعالقاته وتناق�ساته موظفة توظيفا جيدا وعقالنيا، مدفوعني بالرغبة 

يف التغيري نحو الأف�سل والتقدم اإىل الأمام. 
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لقد اأ�سبح وا�سحا اأن التحديات الكربى ل ميكن مواجهتها اإل جماعيًا، ولعل ما يعزز 
فر�س العرب يف النجاح يف مواجهة هذه التحديات كونهم ينتمون اإىل جمموعة ح�سارية 
�سيا�سية  وم�سالح  واحدة  عقيدة  وذات  مميزة،  تاريخية  �سخ�سية  ذات  واحدة  وثقافية 
واقت�سادية واحدة. واإذا كان �سمان حقوق اجلماعات الوطنية اجلهوية والأقليات العرقية 
والطائفية والثقافية هو من �رصوط جناح الوحدة العربية مبفهومها اجلديد، ل اأن يتم التعامل 
معها كما فعل القوميون �سابقا ك�سعوبيني اأو خارجني عن القانون، فاإن الإجماع الوطني 
الوحدة  اأن  الوحدة، غري  الأخرى �رصط ل بد من توافره لنجاح هذه  الوطنية هي  والوحدة 
ق�رصية  و�ساية  بفر�س  اأو  املجتمع،  داخل  للتعار�سات  الكيفي  بالإلغاء  تكون  ل  الوطنية 
ل�رصيحة ما على غالبية املجتمع حتت اأي ا�سم اأو مفهوم اأو اأي مربر كان، واإمنا تتاأتى من 
ودعم  تنظيمه  على  والعمل  املجتمعية،  الفئات  خمتلف  بني  التمايز  بهذا  العرتاف  خالل 
التنوع والتمايز دليل غنى وقوة ولي�س دليل �سعف، والتعدد  اأطرافه، باعتبار  احلوار بني 
دليل خ�سوبة وعامل اإثراء وتنوع يف اإطار الوحدة، فالوحدة ل تنفي التعددية، والتعددية 

بدورها ل تنفي الوحدة. 
علينا اإذا الإنطالق من واقعنا يف التخطيط للم�ستقبل، واإقامة احتاد عربي كنفدرايل، 
املوؤ�س�سات،  والالمركزية وبناء  الدميقراطية  اإر�ساء دعائم  القطري على  الإطار  ينه�س يف 
للبعثيني  القدمية  القومية  ال�سعارات  ف�سل  ثبت  بعدما  العربية،  الكنفدرالية  اإىل  و�سول 
والنا�رصيني)وحدة، حرية، ا�سرتاكية(، وللقوميني العرب)وحدة، حترر، ثاأر(. ولكن الوحدة 
لن تقوم اإل اإذا جنحت ال�سعوب العربية يف اإقامة اأنظمة �سيا�سية دميقراطية، وحررت الإرادة 
الوطنية من القيود الأجنبية، فالوحدة العربية لن تكون اإل دميقراطية، وبني ال�سعوب العربية 
التي اثخنت بالهزائم مثلما ملت النت�سارات الوهمية، واأ�سبحت تطالب بدور اأكرث فاعلية 
و�سط عامل تع�سف به رياح التغيري والدميقراطية. والفعالية بحد ذاتها تقت�سي اإ�رصاك اأكرب 
واحلريات  احلقوق  واحرتام  والتقييم  والتنفيذ  التقرير  يف  والعقول  النا�س  من  ممكن  عدد 
الأ�سا�سية لالإن�سان. وعلينا اأن ندرك اأن احرتام حقوق الإن�سان لي�س دليل �سعف اأو �سذاجة، 
لقوانني  الأفراد  فيها  ان يخ�سع  التي يجب  للموؤ�س�سات  قوة  ذلك، م�سدر  واإمنا على عك�س 
التداول على ال�سلطة والتقييم، وجمتمع كهذا هو بال�رصورة اأقوى واأكرث متا�سكا وتعا�سدا، 
والنظام ال�سيا�سي الذي يفرزه اأكرث متانة و�رصعية وقدرة على مواجهة خ�سومه يف الداخل 

واخلارج من خالل �سيادة القانون واحرتام حقوق الإن�سان.
اأن توفر احلل  ال�سيا�سية ميكن لوحدها  اأن الدميقراطية  ال�سذاجة العتقاد  اأن من  غري 
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اإىل م�سادرة الإرادة الوطنية من قبل القوى  اأو تقليدية،  فبالإ�سافة  يف جمتمعات فقرية 
وقوة  املتوارثة،  والتقاليد  العادات  قوة  بفعل  مهددة  �ستظل  فهي  الطاغية،  ال�ستعمارية 
النق�سامات  وراء  غالبا  يكمن  الذي  بامل�سوؤولية  وال�سعور  الوعي  القبلية، و�سعف  الذهنية 
الوطنية، والن�سطارات احلزبية، وال�رصاع امل�ستدمي بني الأفراد الطاحمني داخل التنظيمات 
ال�سيا�سية مبا يرتتب عليه من �سلل للطاقات واملوؤ�س�سات، والتمهيد تلقائيا لعودة اأو تكري�س 
نظام احلزب الواحد والرجل الواحد والأ�رصة الواحدة، ولهذا ميكن القول باأن الدميقراطية لن 
تعمر طويال بدون نظام ثقايف واقت�سادي يقوم على ا�ستخدام الآلة احلديثة، واإر�ساء مبادىء 
العدالة الإجتماعية وتكافوؤ الفر�س، وعدالة التوزيع والكفاية يف الإنتاج كما ونوعا، ومن 
جهة اأخرى فاإن اإحداث تنمية اإقت�سادية اإنتاجية لن ينجح اإل يف اإطار موؤ�س�سات دميقراطية، 

هذه الدميقراطية التي خلناها مو�سوعا �سيا�سيا فاإذا هي ق�سية اقت�سادية.
لقد وجدنا كيف وحدت الدميقراطية بني ال�سعوب الأوروبية املتباينة، يف حني فرقت 
الدول القطرية فح�سب، وزجت بها يف  الواحدة، ولي�س بني  العربية  الدكتاتورية بني الأمة 

اأتون الإحرتاب والتع�سب اجلاهلي وال�سعوبية.
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