
 التاريخي مأزقه و القومي الفكر

 العيسمي بسام المحامي بقلم

 دفعة الفكر هذا يتبلور لم و,  معها التعامل يحسن لم كثيرة إشكاليات و متعددة تحديات الفكر هذا واجه لقد

 أشكال من شكل إلى الدعوة في تمثل بواكيره أول و جّمة إرهاصات و كبوات تخللها مراحل على بل واحدة

 وحدة و المشترك التاريخ و العربية الجامعة على التركيز خالل من العثمانية الدولة إطار في العربي االتحاد

 العثمانية طنةالسل امتداد على القسري التتريك سياسة بإتباعها التركية القومية النزعة على فعل كردّ  المصير

 ىإل التتريك سياسة إزاء فعل كرد العرب المفكرين من عدد لدى القومي الشعور بتعزيز ذلك ساهم مما

 لتشكيل مرأيه بحسب الكفيلة الثقافة و التاريخ و اللغة ركائز على العربية الهوية ترسيخ و تأكيد محاولة

 . األمة

 هي العربية األمة وجود لتأكيد سعيهم سياق في القومي الفكر دعاة واجهت التي التحديات أبرز من و

 ثالثينياتال في جلّيا برز الذي السياسي اإلسالم و الغربي االستعمار مزقها التي المتعددة القطرية الكيانات

 . القومية الوحدة عن بديال اإلسالمية الوحدة طرح و الديني اإلصالح تيار انحسار بعد الماضي القرن من

 لسوفيتيا االتحاد انتصار و الثانية العالمية الحرب بعد بخاصة و الشيوعية فرضته الذي التحدي إلى إضافة

 مسار يحدد الذي الطبقي الصراع أن يرى القومية فوق كمفهوم األممية و شتراكيةاال شعار رفع حيث

 . دعاته يرى كما القومي الفكر ركائز ليس و التطوير

 و ويالنهض لمشروعه تاريخية مشروعية يحدد أو يبني أن يستطع لم التحديات هذه إزاء القومي الفكر أن إال

 أنها على إليها نظر أي,  القدم منذ تشكلت ملموسة و قائمة حقيقة العربية القومية أن اعتبار من انطلق إنما

 . مستقبلي كمشروع إليها ينظر لم بالتالي و الماضي من إنجاز

 ظاهرةك القومية أن العلم مع القدم منذ قائمة إنها و لنقاش يحتاج ال بديهي واقع عفلق ميشيل نظر في هي و

 . الحديث العصر في إال تظهر لم مجتمعية

 ةالقومي الدولة بناء محاولة و الشعب صفوف بين القومي الوعي لتحذير التيار هذا دعاة انبرى حينما و

 و فناتخل لسبب رؤيته و توصيفه في أخطأ حيث القومي الوعي ميدان في العربي التخلف واقع لتجاوز

 و ماريةاالستع المطامع سببتها التي المزرية األوضاع و لالستقالل افتقادنا عن ناجم تخلفنا أن استخلص

 ينظروا لم الفكر هذا دعاة أن على على يدل مما تخلف و تجزئة من كرها فرضه ما و المتعاقب االحتالل

 جيةخار عوامل و ألسباب أحالوها بل داخلية موضوعية ألسباب لدينا القومي الوعي انخفاض و تخلفنا الى

 أن يدرك أن دون األمة على التآمر عقدة و االستعمار و الخارجي السبب وراء منساقا الفكر هذا بقي حيث

 جتمعنام تعتري التي الوهن عوامل على المبني التاريخي تأخرنا و ضعفنا بقدر أال فعله يفعل ال الخارج

,  لناداخ في قائم هو لما نتيجة إنما و سببا ليس الخارج و لصالحه ضعفنا استغالل على يعمل فالخارج,

 لم و أخرنات أسباب و نواقصنا و عيوبنا كل التجزئة و االستعمار تحميل في الفهم لهذا سندا الفكر هذا فأسهب

 . الوحدة إقامة و االستعمار من التحرير إال للنهضة طريقا ير

 تعماراالس براثن تحت المنطقة لوقوع تاريخيا سابقا العربية الكيانات تعدد دعاته و الفكر هذا تناسى و

 . أساسا موجودة تكن لم كيانات أضاف و ذلك من عزز قد األخير كان إن و الغربي



 هذه كون االستقالل نيل بعد القطرية الدولة بشرعية االعتراف رفض التيار فإن الفهم هذا مع انسياقا و

 قعيالوا سياقها عن خارجة نظرة تحقيقها سبل و العربية الوحدة إلى نظر و.  االستعمار نتاج من الدويالت

 سبقهي الذي اإليمان على يرتكز أنه الحصري ساطع و عفلق ميشيل لسان على ورد كما تحقيقها اعتبر و

 من هاب انتقلوا أي,  رسالة نظرهم وجهة من القومي العمل يصبح بحيث بتفاصيلها الواضحة الجلية المعرفة

 ال اناإليم هذا إن و,  جديد من بعثها و العربية األمة بوحدة المسبق اإليمان فيصلها و المثالية إلى الواقعية

 ال عاتقها على المناطة المسؤولية موقع من و حقها من القلة فهذه,  األمة أبناء من قلة إال إليه يصل أن يمكن

 الرؤيا عززت التي النظرة هذه أو القلة هذه و,  النهضة مدارج إلى األمة مجموع قيادة على تعمل أن و بد

 السلطة و القرار مقاليد تستلم و تتحرك أن عليها يجب األقلية إن و,  الثورية المشروعية مبدأ و االنقالبية

 . الشعب من مفوضة تكون ألن الحاجة دون رؤيتها لتفرض

 و تمعالمج فوق نفسها تضع التي األحزاب أي االنقالبية التنظيمات تأسست الرؤية هذه ضمن و اإلطار بهذا

 السيطرة و المجتمع عسكرة خالل من األمر اقتضى إذا العنف و بالقوة صوابا يرونه بما الناس تقسر

 انطالقا قناعاتهم و رؤاهم يخدم بما إيقاعها ضبط و وجوهها بكل المجتمعية الحركة أو الحالة على المحكمة

 على حملوا محاربين جنود و رسل هم و,  شائبة ال و شكل يعتريها ال التي المطلقة الحقيقة يمثلون أنهم من

 . األمة تاريخ صنع مسؤولية عاتقهم

 هذه فضاءات في القومية األحزاب عليها قامت التي المشروعية الركائز و المنطلقات و المبادئ فجاءت

 مبدأ اداعتم و الحقيقة كامل بامتالك التوهم و اآلخر قبول عدم و اإلقصائية و االنقالبية و التفردية الرؤية

 هذا تالقى مام الدستورية المشروعية عن االبتعاد و المجتمع لواقع القسري و العنفي التغيير و الدائمة الثورة

 عن هيالن و بالمعروف األمر عاتقها على تأخذ التي المؤمنة الفئة أو السياسي اإلسالم فهم مع المثالي الفهم

 متت ال فكرية صنميات و طاباويا فكرا المشروع هذا دعاة رسخ مما السيف بقوة المر اقتضى لو و المنكر

 معتنقيه رنظ وجهة من النتائج تعطي التي المسبقة األفكار و التخيل و الرغبة مساحة على تأتي إنما و للواقع

 : يقول البعث مؤسس عفلق ميشيل هذا و المكان و الزمان سياق خارج في إليها يطمحون الذين

 فئة إال يملكه ال التفكير من جديد مستوى إلى ارتفاع و انقطاع إنما و قبله لما استمرارا يكن لم البعث إن )

 (. األمة جموع من قليلة

 عن إال ليهإ تصبو ما إلى تصل لم و الشعب مستوى فوق بالضرورة تكون أن يجب التي و القليلة الفئة هي و

 مجموع ألن االقتراع صناديق و الدستورية المشروعية طريق عن ال العنف و االنقالب و الثورة طريق

 الثورية المشروعية و الثورة مبدأ اعتماد من مناص فال لذلك القناعة هذه و الفهم هذا إلى يصل لم الشعب

 . إليها يصبون التي الهداف إلى للوصول االنقالبية

 هتماما أي حرياته و اإلنسان حقوق و الديمقراطية العربي القومي الفكر يول لم التصور و الرؤية لهذه سندا

 ررتح إذا إال السياسية حريته يملك ال المواطن أن و الوطن حرية أنها على الحرية إلى نظر أو اعتبر حيث

 إبعاد و المجتمع عزل و الواحد اللون فرض و الواحد الحزب سلطة لتكريس أدى مما االستغالل من

 . السياسي و العام بالشأن االهتمام دائرة عن الجماهير

 خلف الجماهيرية اإلنزياحات خالل من الشرعية المؤسسات عبر المتدرج اإلصالح التيار هذا رفض و

 الواقع يف السياسية الممارسة و االنتخابي الصوت و الدستورية الشرعية بإطار المصالح و الميول و العقائد

 من سةالممار و للوعي الحضاري التطور بإطار المطلوب التغيير آللية المستوعب و القادر الوعي لتشكيل



 واقعال من لالنتقال أساسي كشرط العلمنة و العقالنية ترسيخ على تعمل مجتمعية زمنية صيرورة خالل

 . الحديث المجتمع إلى الراهن

 و العقل لغة تحكم من خروجا الثورة أو االنقالب إليها سبيال رأى سريعة نهضة تحقيق إلى سعى إنما و

 . التاريخي للتطور بترا و قطعا الواقع

 القيادات و المتميزين األفراد صنع من هي المجتمع حياة في حياة في الكبرى اإلنجازات أن برأيهم و

 تصلح ال و الحرية استعمال تحسن ال ناقص عيها و العريضة الجماهير فإن الشعب صنع من ال االستثنائية

 مما , المصارحة تستحق ال جاهلة فهي المصيرية القرارات اتخاذ و المستقبل صنع في شريكة تكون أن

 للحزب نظرال و السياسية و الحزبية التعددية إلغاء و السلبي التنافس و االنغالق و االستئثار سياسات عزز

 . الصفوف رص و الحديثة الدولة بناء و الشعب أماني لتجسيد مثلى كصيغة الواحد

 التي التنظيمات و األحزاب خالل من القرار سدة في عملية ممارسة من جسده ما و القومي الفكر بقي

 أمنيا المجتمع حركة يضبط و الواقع عن استعالئيا انقالبيا خطا   ينتهج بلد من أكثر في السلطة مقاليد استلمت

 رةعسك حاول و التعبير و الرأي حرية على التضييق و الطوارئ حالة و االستثنائية القوانين خالل من

 أجل من الهمم لشحذ تحريضيا خطابا قدم و صوابا أنه يعتقد بما قسرا   نشاطه و عمله توجيه و المجتمع

 و عمارباالست المتمثل الخارج وجه في الوقوف هو لهذا الوحيد المدخل و األمة حياة في النوعية النقلة تحقيق

 األخرى الحاجات يجبّ  أن يجب الذي األهم الشرط هو الوطني التحرر مهام إنجاز إن و,  االمبريالية

 جرى بذلك و المعركة صوت على يعلو صوت ال شعار رفع خالل من واضحا ذلك تجلى و,  للمجتمع

 و دياالقتصا و السياسي اإلصالح و الديمقراطية و التنمية مثل للمجتمع األخرى االستحقاقات كل تأجيل

 امع حزيران نكسة حدثت أن إلى التحرير إنجاز بعد لها التفرغ يمكن و الحقا تأتي بنظرهم ألنها اإلداري

 في المغلقة هأساليب و أنتجتها التي سياسته و التيار لهذا األزمة عمق كشفت التي الصدمة بمثابة فكانت 1967

 . العامة الحالة مع التعاطي

 مسرح إلى عودته و السياسي اإلسالم تيار صعود هي حزيران هزيمة بعد األزمة هذه تجليات أول فكانت

 فقد هنفس التيار داخل أيضا الهزيمة عكسته ما و القومي المدّ  فترة خالل له حصل الذي االنكفاء بعد الحداث

 حركة من ركبي لقسم حدث كما أخر أيدولوجي خط إلى مؤيديه من قسم بانتقال التفسخ و التفكك بعض أصابه

 . القومية مواقعهم غادروا و الماركسية على أجهزوا الذين العرب القوميين

 هذا اداتقي من كببيرا قسما دفعت حزيران نكسة كشفتها التي تجلياتها و األزمة أن فيه شكّ  ال الذي و لكن

 البحث و بقةالسا السياسات و االنحرافات بعض توصيف و سياساته لبعض النقدية المراجعة قبول إلى التيار

 قبول و الشعب على االنفتاح و اآلخر قبول درجة إلى تصل لم المراجعة قبول أن إال الهزيمة أسباب عن

 و تحكمي بإطار المجتمع و الدولة في القائد و الواحد الحزب صيغة بقيت حيث الحزبية و السياسية التعددية

 . نهجه في السائد هو وصائي شمولي

 مع لالتعام في التيار هذا ممارسة أشكار تحكم التي األيدولوجية الركائز تطال ألن المراجعة تتطورهذه لم و

 ميةالقو الى ينظر بقي بل محايدة سيادية كمؤسسة الدولة الى النظرة و المجتمع مع العالقة و العامة الحالة

 و اللغة ركائز على مبنية هي بل,  التاريخ حركة و المكان و الزمان شروط عن بعيدا ناجزا و واقعا أمرا

 مقراطيةالدي مثل القومي البناء عملية في األخرى العناصر أغفلوا و المشترك المصير و التاريخ و الثقافة

 و كيرالتف و التعبير حركة فيها بما الفردية و العامة الحريات احترام ضمان و اإلنسان حقوق على المؤسسة



 و عامال بالشأن إدماجه و للمجتمع االعتبار إعادة و الحزبية التعددية قبول و الصحف إصدار و االعالم حرية

 . السياسية الحالة مع اإليجابي التعاطي ميدان في زّجه

 لمواطنةا تعزيز و المدنية الدولة و القانون و الحق دولة بناء و المؤسسات ترسيخ و العلمنة و فالديمقراطية

 رةالحضا ناحية امتالك من الغرب مكنت التي األسس و الركائز هذه,  الواجبات و الحقوق في تساوي التي

 . شاملة نهضة تحقيق من مكنته و

 إلى النظرب ال و,  الواقع فوق بالقفز ال و,  الماضي الى بالحنين يكون لن عجزنا و ضعفنا أسباب تجاوز إن

 إشراكهم يجب عاقلة و سيدة كيانات و أصالء و كرماء كمواطنين اليهم بالنظر بل,  دهماء كقطيع األفراد

 تحديات ألن ميولهم و مصالحهم و أفكارهم و رأيهم احترام و الحاضر أزمات و مشكالت مواجهة في

 كلمات اعابتد و بالعنتريات تتم ال و الواقع عن المعزولة الصفراء الشعارات برفع تقم ال مواجهته و الخارج

 . باألمجاد التغني و المواجهة و التحدي

 لتيا الخارجية القوى كل أمام الوقوف من تمكننا التي الداخلية القوة أسباب امتالك على قدرتنا خالل من بل

 . قهرية بنمطيات تعليبه و تهميشه و عزلة من تأت ال و المجتمع فوق تتشكل ال فقوتنا,  ببلدنا شرا تريد

 إلنسانا تحرير و المؤسسات دولة بناء و المجتمعية البنى تصحيح خالل من المجتمع عبر القوة تأتي إنما و

 . الرأي مصادرة و اإلذالل و القهر و القمع و العبوديات كافة من

 كل من اإلنسان تحرير و التنمية تحقيق و العامة الحريات حماية و المجتمع و الفرد دور تعزيز خالل من و

 و نهع الدفاع يستطيع سيدا و حرا وطنا ليبني قويا حرا مواطنا يكون كي االستغالل و االستالب أشكال

 . المتقدمة األمم مدارج إلى للوصول تطوره تامين و حمايته

 هطرحت ما إنجاز في المعاصرة العربية الدولة عجز على برهن المعاش و الملموس العربي الواقع أن شكّ  ال

 الخطاب اتساع بعد خاصة و شرعيتها تآكل على تعمل و عملت كبيرة تحديات تواجه هي و شعارات من

 غمر صغيرة كونية قرية إلى األرضية الكرة حولت التي و الكاسحة العولمة ظاهرة و العالم في الديمقراطي

 و لنخبةا دولة الزالت فهي حركته تشل و المجتمع فوق تقوم متكلسة تسلطية دولة العربية الدولة مازالت هذا

 تحللت و خلتت و,  السياسة و االقتصاد في للخارج التبعية تتجاوز أن ال و حقيقية تنمية تحقق أن تستطع لم

 مبهما خطابا البراقة الشعارات و الطنان الكالم من يكثر فصاميا خطابها بقاء رغم للجماهير وعودها من

 ءشي الخطاب و فالكالم الفعلية بالممارسة عالقة له ليس الواقع إمكانات و شروط عن معزوال واضح غير

 . تماما آخر شيء الممارسة و

 فرادلأل الدستورية الضمانات غياب ظل في المطلقة السلطة و الشديدة المركزية تجسد الدولة هذه الزالت و

 ىحت المجتمع في اإلعالم و الثروة و السلطة و القوة مصادر الحتكار سعيها و الشعبية الرقابة غياب و

 مما ذيةالتنفي السلطة جسد في توضعات الدولة في السيادية و التمثيلية و المدنية المؤسسات كل أضحت

 . المؤسسات دولة و المدني المجتمع لمؤسسات الفكرية و المادية األسس و الركائز ضرب

 تستخدمه ذيال لالستعمار المناهض التقليدي بخطابها إال لشرعيتها مصدرا تبني أن السلطات هذه تستطع فلم

 . منطقها إلى ينحاز أن في المجتمع إلجبار و عليها الشرعية إلضفاء



 حدةالو و الوطني التحرر مهام إنجاز من قدرتها عدم و العربية الدولة بها منيت التي المتوالية الهزائم لكن

 في قرالف مساحات بتوسيع انعكس االجتماعية العدالة إقامة و االشتراكية وعد أما المنال بعيد حلما أصبحت

 السرقة انتشرت و طولها و البالد عرض في تفشى كسرطان الفساد تغلغل و البطالة أزمة تفاقمت و المجتمع

 لكت واجهت حقيقية أزمة إلى ذلك أدى مما المحاسبة و الشفافية غياب ظل في المحسوبيات و اللصوصية و

 أزمة ددامج السطح على أبرز مما الفكرية و االجتماعية و السياسية و االقتصادية المستويات على السلطات

 اتالسلط لهذه االستئثاري و التحكمي و االحتكاري النمط على االحتجاج تصاعد هذا رافق شرعنتها تآكل

 المجتمع في اإلجتماعي و السياسي للحّيز


