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قســـــــــــطنطين زريق، املفكر القومي العربي الوحدوي والباحث واملؤرخ واملربي، هو 
أحد أبرز عمالقة الفكر القومي أواخر القرن املاضي يف الوطن العربي. وهو يعني الكثير 
جليل كامل من القوميين يحملون له ديناً كبيراً لريادته مســــــيرة الفكرة العربية القومية 

قليمية والتجزئة والطائفية والعشــــــــــــائرية. وقد اتســـــــــــع فكره الوحدوية التي تعارض اإل
وعطاؤه ليغطي مســـاحة واســـعة صـــرفها وهو يزرع بذور املعرفة والنهضـــة والوحدة يف 
أرجاء الوطن العربي كله. عاش مفكرنا العظيم التاريخ املعاصـــــر وشـــــهد أحداثه املؤملة 

وهو يعايش أشـــــــــــد النكبات التي فلم يلقِ راية الوعي القومي، ومل يتنكر ملا آمن به حتى 
حلّت باألمة العربية. ووقف قلمه وعلمه على خدمة قضايا العصر واندمج يف تطوراتها 
من أجل خدمة أمته. وكانت القضـــية الفلســـطينية أبرز وأهم القضـــايا التي كرس لها كل 
مــا يملــك من موهبــة وانــدفــاع، ذلــك بــأن القضـــــــــــيــة الفلســـــــــــطينيــة قضـــــــــــيــة قوميــة ترتبط 

اجملتمع الكبير الذي تتحرك فيه، ولذا يصــــبح إصــــالح اجملتمع العربي شــــرطاً بأوضــــاع 
أســــاســــياً النتصــــار القضــــية. ومن هنا فإن يف مقدم الهموم التي شــــغلت مفكرنا العربي 
زريق همّ إعــادة الثقــة إىل النفوس، وحتويــل العجز إىل قــدرة ذاتيــة تعتمــد على املعرفــة، 

الســبيل إىل هذا التحول الســريع فهو يف أمور خمســة:  معرفة الغير ومعرفة الذات. أمّا عن
أن يأتي التبدل املنشود جذرياً ونوعياً، وأن يهتدي بالعقل ويخضع ألحكامه، وأن يقيم 
وزنـاً للعمـل، وأن يجري يف جو مشـــــــــــبع بـاحلريـة، وأن يهـدف إىل إنشــــــــــــاء جمتمع يتميز 

. لقد كان زريق موســوعة قومية نهضــ وية تختزن أكبر مصــدر بالعقالنية والفضــيلة معاً
نعرفه يف عصــرنا من تاريخنا الثقايف والتربوي والســياســي املعاصــر. ويف كل إنتاجه 
الفكري كان يحاول قراءة التاريخ، ورصــــــد األحداث، واســــــتشــــــراف املســــــتقبل، واالطالع 
على جتارب الغير، واســـتخالص العبر والدروس. أحب زريق أمته، وأدرك واقعها، وتطلع 
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إىل نهوضــها. ولقد حفزت التجربة العربية زريق على إنشــاء العديد من  بصــدق وحماســة
املؤســــســــات الوحدوية. وحفزت نكبة فلســــطين األوىل، وما تالها، الرجل على املشــــاركة 
يف إنشــاء مؤســســة الدراســات الفلســطينية لتصــبح نموذجاً يحتذى يف البحث العلمي يف 

  .القضية الفلسطينية
ة أكثر تالمـــذة زريق قـــدرة على أن يويف املفكر الكبير ويمكن أن نعـــدّ عزيز العظمـــ

حقه ويضـــــــــــعه يف املكانة التي تليق به يف عامل الفكر والثقافة، وأن يحلّق يف الكتاب 
الذي بين أيدينا، كي يطال قامة الرجل الذي أقر اجلميع بعظمته، نظراً إىل متانة صــــــــــلة 

حر وموضـــــــــوعي ممتزج بإعجاب  عزيز بأســـــــــتاذه الكبير، وملا اتســـــــــم به التلميذ من فكر
قســــــــطنطين زريق: عربي للقرن "وتقدير كبيرين من دون مبالغة وإطناب. وحتت عنوان، 

، يحمل كل املعاين ويســـــــــــتوعب العروبة كاملة، قدّم عزيز العظمة، يف خمطط "العشـــــــــــرين
متناسق، نمطاً جديداً يف الكتابة عن الشخصيات. ففي فصل له بريق خاص أطلق عليه 

، عرض حياة الرجل يف حمطاتها احلافلة واملتنقلة، "حياة يف نســـــــــــيج العصـــــــــــر"عنوان 
موثقة بالتواريخ، ورصـــــــــــد بدايات تكوينه الفكري وشـــــــــــواغله املتعددة األدبية والعلمية 
والســـــياســـــية يف تلك احملاضـــــرات والكلمات واخلطب منذ الثالثينات إلظهار ثبات فكره 

أجواء الســـــــمو األخالقي، املكون األســـــــاســـــــي  الذي توســـــــع فيما بعد، وحملقاً بالقارئ يف
 خلصــــاله الفاضــــلة. إالّ إن الدكتور عزيز يف تقديمه معامل هذه الشــــخصــــية الفذة مل يركز

) كي 96 -	9اخلاصــــة (ص  فقد قلّص مســــاحة الســــيرة على أحداث وجتارب شــــخصــــية،
 تتوســـــــــع لتكون ســـــــــيرة جيل كامل أو مرحلة شـــــــــغلت معظم القرن العشـــــــــرين. إالّ إنه كان
يصـــــــــعب على الدكتور العظمة، يف كثير من األحيان، أن يفصـــــــــل ما بين اخلاص والعام 

  .يف سيرة زريق، أو أن يقتصر على املعلومات التي لها صلة وثيقة بحياته
) قدم العظمة توصـــــــــــيفاً ومعاجلة إبداعيين 163 -	97ويف فصـــــــــــلين تاليين (ص 

ل للفكر الزريقي القومي، وجلوانــب هــذا الفكر األدبيــة و العلميــة والثوابــت األخالقيــة، دلــّ
فيهمـــا املؤلف على فهم عميق لهـــذا الفكر والغوص يف ثنـــايـــاه ومعـــاجلـــة أبعـــاده بروح 
التقصــي العلمي والدقة املنهجية وأمانة النقل. وأحســن اختيار االقتباســات من كتابات 

) أن 181 -		165زريق وإنزالها يف سياقها املناسب. وقد حاول يف الفصل الرابع (ص 
يطرح رؤية زريق فيما يتعلق بالصناعة التاريخية ومنهج البحث التاريخي. كما حاول 

الراهن من قسطنطين زريق، "): 204 -		183العظمة، يف الفصل األخير من الكتاب (ص 
لفكر زريق، كما ســــــــمّاه، وذلك  "اســــــــتصــــــــالحاً"، أن يجري "خالصــــــــات حتليلية وتركيبية

صـــــــــــرة، وإن كــان يف هــذه احملــاولــة بعض التجــاوز ملــا رآه لتقريــب هــذا الفكر من املعــا
  .زريق يف عصره

) جمعهــا 297 -		205اعتمــد املؤلف يف كتــابــه على كمّ هــائــل من املصــــــــــــادر (ص 
وبوّبها بجهد بالغ وبدقة علمية؛ ومن هذه املصــــــــــــادر كتابات زريق: كتب ودراســــــــــــات 
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اجعات وتعقيبات ومقاالت ومقابالت ومؤتمرات  وحماضـــــــــــرات وتقارير وأحاديث ومر
باللغة العربية وبلغات أجنبية، وهي تشكل فهرساً شامالً ألعمال زريق مصنفة ومبوّبة 
ينــدر أن تتوفر فيمــا كتــب ســـــــــــــابقــاً عن زريق. هــذا إضـــــــــــــافــة إىل أوراق زريق ومــذكراتــه 
الشــخصــية غير املنشــورة. وقد رجع العظمة إىل مراجع أُخرى متخصــصــة بشــواغل زريق 

وصـــــــــــحف ودوريـــات عربيـــة وأجنبيـــة، إىل جـــانـــب كلمـــات التقريظ  الفكريـــة، منهـــا كتـــب
والكتب التكريمية. واســـتفاد املؤلف كذلك من كثير من املصـــادر العامة إلضـــفاء الشـــرح 
على مـــا أورده يف ثنـــايـــا الكتـــاب، أو من أجـــل املقـــارنـــة مع أفكـــار زريق. واملالحظ أن 

، كملحق للفصــــــــــل الثاين "حمرالكتاب األ"املؤلف وضــــــــــع أحد كتب زريق القومية األوىل، 
). وعلى الرغم من األهمية القصــــــــوى للكتاب، الذي وضــــــــعه زريق مع 137 -		120(ص 

القوميــــــة العربيــــــة: حقــــــائق "آخرين ربمــــــا يف أواخر الثالثينــــــات، وبعنوان جــــــانبي 
، فقد كان يفضـــل أن يرد الكتاب كملحق مصـــوَّر يف آخر الدراســـة. "وإيضـــاحات ومناهج
  .إىل املالحق 42 -	41اجلدولين يف الصفحتين كما كان يفضل نقل 

ولو ســـــــمح يل املؤلف بأن أتقدم ببعض املالحظات التي ال تمس جوهر الكتاب وال 
  تقلل أهميته، ألمكنني إيراد جمموعتين من هذه املالحظات:

إذ يتســــــــــم أســــــــــلوب د. عزيز بوقع متميز؛ فهو  اجملموعة األوىل وتتعلق باألســــــــــلوب،
الســــهل املمتنع الذي وضــــع للخاصــــة، ويجهد القارئ يف الوقوف ملياً عند مصــــطلحاته 

  وتراكيبه وعند الرؤية اخلاصة التي أسبغها املؤلف على فكر زريق.
لذا فإن بعض عباراته وشـــــــــــروحاته يلّفه نوع من الغموض والتعقيد، ويحتمل  (أ)

ترجمــة الــدين إىل طــاقــة تترجم بــالواجــب ": 35ســـــــــــيط. ومثــال ذلــك: ص شـــــــــــيئــاً من التب
  ."انتضت احلماسة ديدناً أعلت به نخبويتها": 44؛ ص "األخالقي
اســـــــــــتخدم املؤلف بعض مصـــــــــــطلحات تبدو غير مألوفة إىل حد ما، مثال ذلك:  (ب)

ماوراء ": 114؛ ص "ســياســي -		ميتا": 113؛ ص "إتيكيت وشــجون الشــيخوخة": 38ص 
االنشـــــــــــطــار ": 160؛ ص "تهتــك النصـــــــــــــاب احلضـــــــــــــاري": 158؛ ص "تــاريخيــة للتــاريخ

  ."االستعارة العضوانية": 203؛  ص "العصبوي
كما أنه يكثر من اجلمل االعتراضـــــية التي قد تقطع تســـــلســـــل األفكار، وكان يفضـــــل 

  وضعها يف الهامش.
ا  ر أن تنــال اجملموعــة الثــانيــة من املالحظــات، فتتعلق بــأفكــار ورؤى كــان يجــدأمــّ

: أورثوذكس ومســلمو حيّ امليدان ينعتون 14ص  نصــيباً أوفى من التفكير والنظر فيها:
بشــــــــــــأن حادثة جامعة  219: (كان يفضــــــــــــل حذف هامش 71بامليل إىل البلطجة؛ ص 

: اســـــتمرار االســـــتزالم الطائفي 83دمشـــــق ألن زريق كان ال يرغب يف ذكر احلادثة)؛ ص 
: 90 -		89ص : نقد موجه إىل اجلامعة األميركية؛ 86ص واإلقطاع اإلداري إىل اليوم؛ 

: التباهي بالتخلف ومظاهره وجعلها علماً على 109نقد موجه إىل جامعة الكويت؛ ص 
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: توجيه النقد 196، 195، 193: تخلف الفكرة العربية يف مصــر؛ ص 111األصــالة؛ ص 
 لفكر القومي؛ ص: نقد املفكرين املصــريين وضــحالة تفســيرهم ل197إىل فكر عفلق؛ ص 

: نظريات وأفكار فيما يتعلق بالعروبة واإلســـالم (وهي قضـــايا مل تشـــغل فكر 199، 198
  وغاريبالدي. "صلعم": املقابلة بين حممد 202زريق)؛ ص 

  خيرية قاسمية
 كاتبة فلسطينية مقيمة بدمشق



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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