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القوم ّية العربية عند �ساطع احل�صري
هند احل�ضرم ّية

لع ّل فكرة القوم ّية العربية من �أبرز الأفكار التي راودت فكر العربي الذي يرى �أ ّنها قد تكون اخلال�ص من املعاناة التي ترزح حتتها ال�شعوب العربية ،وك�أنها
املر�سى الذي �سيعيد االعتبار للأمة العربية املنهوكة ،وقد كان من بني �أبرز م�ؤ�س�سي الفكر القومي العربي «�ساطع احل�صري» الذي تبنى فكرة الدعوة
للقومية العربية ،وقد قدّم عبد الإله بلقزيز -باحث وكاتب من املغرب -نقدا لأطروحات احل�صري مبجلة الت�سامح يف مقاله املعنون بـ «الأمة يف اخلطاب
القومي :نقد �أطروحات احل�صري».
تطرق عبدالإله �إىل ذلك االنتقال الذي �شهدته فكرة القومية
من عاطفة �ضد �سيا�سة العثمانيني يف العقد الثاين والثالث من
القرن الع�شرين �إىل �سيا�سة تبنتها النخب يف الوطن العربي
وكفكرة ل�شحذ عواطف العامة �ضد �سيا�سات امل�ستعمر الأجنبي،
بعد تق�سيم الدول العربية ،وقد كان الهدف من هذا هو توحيد
ال ّأم��ة التي مزقها االحتالل .ت�صعدت �شرارة هذه الفكرة بعد
ف�شل ال��ث��ورة العربية يف بناء كيان عربي قومي �ضد ال�سلطة
العثمانية ،وتعززت �أكرث بعد �إعالن معاهدة �سايك�س بيكو التي
ق�سمت امل�شرق العربي بني �إيطاليا وفرن�سا بالإ�ضافة �إىل �إعالن
وعد بلفور الذي اقت�ضى مبنح وطن قومي لليهود.
ه��ذا االنتقال يف فكرة العروبة القومية (م��ن اال�شتباك مع
الأتراك ،ثم اال�شتباك مع اال�ستعمار) مل يكن جمرد انتقال من
فرتة زمنية لأخرى ،ولكنه وكما ذكر عبدالإله خل�ص العرب من
فكرة و�ضع العروبة على املحك �أو مقابل الإ�سالم الذي مثلته
ال��راب��ط��ة العثمانية ،وب��ال��ت��ايل ف���إن مطلبهم مل يعد يتمثل يف
(االنف�صال) و�إمنا (التوحيد) ،ف�إذا اعتربوا �سابقا كانف�صاليني
يف نظر العثمانيني فقد �أ�صبحوا بعد فكرة القومية العربية
�أمام امل�ستعمرين «وحدويني».
وبعد ذلك �أ�صبحت فكرة القومية العربية �أيدلوجيا �سيا�سية
نتيجة للحراك ال�سيا�سي ال��ذي ب��د�أ يظهر يف امل�شرق العربي،
وق��د تبلورت نتيجة ل��ذل��ك احل���راك يف ف�ترة الع�شرينيات من
ال��ق��رن الع�شرين �أرب���ع �أك�بر �أي��دي��ول��وج��ي��ات �سيا�سية يف الوعي
العربي وهي (الوطنية ،القومية ،املارك�سية ،الإ�سالمية) ،كما
بد�أت احلركات ال�سيا�سية واحلزبية بالت�شكل.
لكن فكرة القومية العربية مل ت��ر َق لت�صبح «ر�ؤي��ة نظرية»
لدى الأجيال الأوىل على الأقل من املن�شغلني بالكتابة حولها،
وق��د و���ض��ح ع��ب��داالل��ه ذل��ك ب�سبب ت���أث��ر �أول��ئ��ك ال��ك��ت��اب بالفكر
القومي الغربي وحمدودية اطالعهم على ذلك الفكر حيث كان
له �أثر على التما�سك النظري فيما كتبوه ،ورمبا لأنّ �شاغلهم
كان �سيا�سيا ولي�س نظريا .لكن افتقار الفكر القومي العربي
�إىل الر�ؤية النظرية مل ي�صب الفكر بالق�صور والنق�ص فقط
ولكنه �أثر �أي�ضا على اجلانب ال�سيا�سي �إذ �أ�صاب العمل ال�سيا�سي
بالعمى!
واحل��دي��ث ه��ن��ا ح���ول « ت�شكيل ن��ظ��ري��ة ق��وم��ي��ة» ال يعني �أنّ
ال��ق��وم��ي��ة م�����س���أل��ة ع��ام��ة تنطبق ع��ل��ى ال��ظ��واه��ر ال��ق��وم��ي��ة ح��ول

ال���ع���امل .لأن ذل���ك غ�ي�ر مم��ك��ن ب�����س��ب��ب ت��ن��وع جت����ارب ال��ت��وح��ي��د
ال��ق��وم��ي� ،أي �أن ه��ن��اك نظريات قومية ولي�س نظرية واح��دة،
وب��ال��ت��ايل ن�ستطيع ال��ق��ول �إن ه��ن��اك ت��راك��م��ا ف��ك��ري��ا يف امل��ج��ال
ال�سيا�سي احلديث ،كان يتوقع من املن�شغلني بالكتابة حول هذا
الأمر �أن ي�ستفيدوا منه ومن وقائع التاريخ واحلا�ضر العربي.
وق���د ح���اول احل�����ص��ري ت��ك��وي��ن ن��ظ��ري��ة يف امل�����س���أل��ة ال��ق��وم��ي��ة،
م�ستفيدا من اطالعه على مدار�س الفكر ال�سيا�سي الأوروب��ي
(ال��ل��ي�برال��ي��ة ،اال���ش�تراك��ي��ة ،وال��ق��وم��ي��ة) وال���وق���وف ع��ل��ى �أه���م
العوامل التي لها يد يف تكوين الأمم.
ل��ذا ح��اول التعمق يف فكر املجتمعات ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن وط���أة
التجزئة «يف حا�ضرها وم�ستقبلها مثل املجتمع العربي» ومثل
�إيطاليا و�أملانيا .ورغم �سعيه نحو ت�شكيل بناء نظري متما�سك
�إال �أن��ه كما ي��رى عبدالإله وق��ع يف اخ��ت��زال القومية باعتبارها
جمرد نظرية يف تكوين الأمة ،لذا مل تكن هناك م�ساحة للدولة
القومية �أو ديناميات التوحيد القومي -فالعالقة بني الدولة
والأمة عند احل�صري مثل العالقة بني ال�شجرة والثمرة ،وك�أن
الدولة جمرد ثمرة من ثمرات الأمة ،وال يتوقف وجود ال�شجرة
�إذا وجدت تلك الثمرة �أو مل توجد.
وميكن �أن نفهم نظرية احل�صري يف تكوين الأمة من خالل
ط��رح ال�����س���ؤال ال��ت��ايل :ه��ل ل�ل�أم��ة ع�لاق��ة ب��ال��عِ��رق وال��ن�����س��ب �أم
الدين؟ رمبا يرتادف مفهوم الأمة لدى البع�ض مبفهوم العِرق
�أو الأ���ص��ل ال��دم��وي امل�شرتك  -مثلما ك��ان يف م��راح��ل تاريخية
ب���أروب��ا � -أو ق��د ي��ك��ون مرتبطا مبعنى اجل��م��اع��ة الدينية مثل
« الأم���ة الإ���س�لام��ي��ة» ،ل��ك��ن ه���ذا ال�����س���ؤال لي�س ل��ه معنى ل��دى
احل�صري ،لأن��ه ب��ر�أي��ه يتجاهل العوامل احلقيقية التي تك ّون
الأمم ،فهو ي��رى �أن الأم��ة لي�س لها �أ�صل واح��د فقط « العِرق
مثال» ولي�س لعامل واح��د ال��دور الأ�سا�سي يف التكوين « مثل
الدين» وما من �أمة انحدرت من �أ�صل واحد ،فجميع الأمم هي
مت��ازج بني خمتلف الأجنا�س والأع���راق ،ولهذا ال ميكن القول
ب���أن الأم���ة ت��ق��وم على فر�ضية ال��ع��رق وال���دم والأ���ص��ل ال��واح��د.
وي�ؤكد �أن الدين قد يلعب دورا يف «توليد» الوحدة و�إن مل يكن
دائما ،لكن الرابطة الدينية وحدها ال تكفي لتكوين القومية.
وي��رى �أن اللغة والتاريخ هما �أه��م عاملني يف تكوين الأم��ة،
فاللغة هي روح الأمة وحياتها ،و�أن التمايز بني الأمم هو متايز
يف اللغات ،فاللغة مبثابة العمود الفقري للقومية وحمورها،

والتاريخ هو �شعور الأمة وذاكرتها .تفقد الأمة وجودها عندما
ت�ضيع لغتها وتندمج يف الأمة التي تفر�ض عليها ل�سانها ،كما
تفقد �شعورها �إذا فقدت تاريخها .ورغم �أهمية هذين العاملني
الب��د م��ن وج���ود ع��ام��ل االت�����ص��ال اجل��غ��رايف جنبا �إىل جنب مع
العاملني ال�سابقني.
ومثلما ا�ستبعد �أثر الأ�صل الواحد والدين يف تكوين الأمة
نظر ب�سلبية للعامل االقت�صادي وانتقد املارك�سيني الذين كانوا
ي���رون �أن القومية مرتبطة بال�سوق وال��ع��وام��ل االقت�صادية:
«�إن الأحا�سي�س الوطنية والقومية ال ترتبط باملنافع وامل�صالح
االق��ت�����ص��ادي��ة لأ ّن��ه��ا م��ن ال���ن���وازع وال��ع��واط��ف ال��ت��ي ت�سمو على
احل�سابات النفعية»؛ وذلك لأنّ امل�صالح متغرية وال ميكن �إقامة
قومية على املتغري و� ّإنا على الثابت .كما انتقد الفكر الفرن�سي
الذي يرى �أن القومية تتقرر بامل�شيئة والإرادة ،لأن كال منهما
يتغري والأخذ بهما ال يتوافق مع املنطق.
وق���د ت��ط��رق ع��ب��د الإل����ه ل��ب��ع�����ض امل�لاح��ظ��ات ال��ن��ق��دي��ة ح��ول
�أط��روح��ات احل�صري التي ي��رى �أن بها بع�ض التناق�ضات بني
املقدمات والنتائج �أحيانا ،ف�إذا كان اال�شرتاك يف اللغة من �أهم
عوامل تكوين الأمم ملاذا ال ميكن اعتبار الإجنليز والأمريكان
والأمم اال�سكندنافية �أم���ة واح���دة ،م���ادام امل�����ش�ترك بينهم هو
ال��ل��غ��ة؟ وك��ي��ف لأط��روح��ت��ه ال��ت��ي مت��اه��ي ب�ين الأم����ة وال��ل��غ��ة �أن
تف�سر ع��دم التنا�سب ب�ين خ��ري��ط��ة الأمم وخ��ري��ط��ة ال��ل��غ��ات يف
العامل�( ،أمم حت�سب بالع�شرات ،ولغات حت�سب ب��الآالف) .كما
�أن��ه ا�ستبعد دور الدين رغم �أن الدين الإ�سالمي مثال هو من
�ساهم يف حفظ اللغة العربية .كما �أن االت�صال اجلغرايف عند
احل�����ص��ري ق��د ي���رادف االت�����ص��ال ال�ب�ري ،رغ��م �أن ال��واق��ع يدلل
على قيام �أمم رغ��م وج��ود ح��وائ��ل مائية فيها ،كما ك��ان احل��ال
مع احل�ضارة اليونانية ومع ح�ضارة اليابان .وهو عندما دح�ض
ال��ع��ام��ل االق��ت�����ص��ادي يف ت��ك��وي��ن الأمم ب��اع��ت��ب��ار �أن الأحا�سي�س
الوطنية ال ترتبط باملنافع وامل�صالح املادية ،و�أن الأمة عاطفة
ت�سمو على احل�سابات النفعية ف���إن ت��ردي��د ه��ذا ال ي��ع��دو كونه
تفكري «غيبي ما ورائ��ي» �إذ كيف تختزل ظاهرة مثل القومية
�إىل جمرد �أحا�سي�س وعواطف!
و�أخريا � ّإن �أت�ساءل ما �إذا كنا بحاجة حقا �إىل قومية عربية
�أم ال ،ليرب�أ ج�سد الوطن العربي من الأمرا�ض التي حلت به،
وهل امل�ستقبل مرهون بتحققها؟
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