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س ّيار الجميل *

تقرير عن مؤتمر باريس 2013
مئوية المؤتمر العربي األول في باريس 1913
انعقدت يومي  4و 5يونيو /حزيران
 ،2013يف الصالة العليا بمعهد العامل
العريب يف باريس ،ندوة علمية وفكرية احتفاء بذكرى
مرور مئة سنة عىل انعقاد املؤمتر العريب األول يف قاعة
اجلمعية اجلغرافية الفرنسية يف سانت جرمان بتاريخ
 24 -18حزيران /يونيو  1913يف باريس .وكان
وراء عقد هذه «الندوة» بعض املؤسسات العلمية
املهمة ،منها نخبة من العلامء واملؤرخني العرب،
ومعهد العامل العريب يف باريس ،واملركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة ،وغريها.

انعقدت الندوة حتت شعار« :بعد مئة سنة من القومية
العربية :تقييم نقدي واآلفاق املستقبلية» .ويعود
الفضل كله إىل السيدة هنى خلف ملا بذلته من جهد
كبري يف االتصال بعدد من املؤسسات ،وإىل اآلنسة
ماري قرطام التي شاركتها ذلك اجلهد من أجل
هذا املؤمتر الذي ساهم يف عقده بنجاح ٌّ
كل من
معهد العامل العريب بباريس واملركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات بالدوحة.
شارك يف املؤمتر وأعامله عدد من املؤرخني واملفكرين
العرب والفرنسيني ،أمثال :آالن غريش وفتحي
الرتيكي وسيار اجلميل وآالن جوكس وحممد طربوش
ونادر رساج وسابني صليبا وجولييت هونفو وفادية

قاسم وصالح عبد اجلواد وجوين منصور وراندي
ديغليم وجان بول شانيولو وخالد احلروب وبسمة
الدجاين ،وغريهم .وحرضه كثري من املفكرين
والفالسفة واألساتذة واملثقفني العرب والفرنسيني.

ختللت املؤمتر ندوة ُعقدت عىل مدى يومني كاملني،
و ُقدمت فيها أوراق علمية باللغات الثالث العربية
والفرنسية واإلنكليزية ،فأثارت نقاشات مهمة جدً ا
وقدمت اجللس َة
يف املوضوعات الفكرية والسياسيةّ .
ُ
(منسقة الندوة)
االفتتاحية الدكتورة هنى خلف
بكلمة قالت فيها« :وعىل أساس مفاهيمنا اجلديدة،
رأينا من الرضوري عقد هذه ‘الندوة’ والبدء بطرح
تساؤالت حول طبيعة األحداث التي تسلسلت عرب
قرن من الزمن يف العامل العريب ،يف حماولة لتحديد ما
هي األحداث العادية ،وما هي األحداث املحورية
واالستثنائية التي قد ّ
رمزا وعالمة يف مسار
تشكل ً
التاريخ العريب وتساهم يف إعادة تشكيل اهلوية».

ً
أوال  :وقفة عند المؤتمر العربي
األول 1913

كانت نخبة عربية مؤ َّلفة من أبرز املثقفني والساسة
العرب قد التقت يف قاعة اجلمعية اجلغرافية الفرنسية
يف سانت جرمان بباريس يف حزيران /يونيو ،1913

* أستاذ باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات /الدوحة.
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من أجل املطالبة أول مرة بحقوق عربية عادلة ،ويف
زمن من عدم اليقني والتغيرّ يف السنوات األخرية
من حياة اإلمرباطورية العثامنية ،ويف السنة التي
سبقت احلرب العاملية األوىل ،عندما كانت الدولة قد
خضعت لسياسة االحتاديني (حزب االحتاد والرتقي)
من رجال اجلمعية التي وصلت إىل السلطة سنة 1908
باسم املرشوطية الثانية ،وبدأت بمامرسة سياسة غاية
يف التفرقة بني السكان عىل أساس عرقي .وقد ُدعيت
تلك السياسة بـ «الترتيك» ،فكان ذلك كله مدعاة
للعرب الذين رحبوا يف البداية بالتغيري واملرشوطية،
ولكنهم انقلبوا عىل االحتاديني كي يطالبوا باحلقوق
القومية يف إطار العثمنة ،أي إهنم طالبوا بالالمركزية
العثامنية ،وعاشوا حلظة تارخيية مليئة بالتناقضات
معا.
واإلرهاصات واملعاناة واآلالم ً
كان املؤمتر العريب األول سنة ّ 1913
بصيصا
يشكل
ً
مبكرا لوالدة القومية العربية ،وهي ظاهرة تارخيية
ً
كان ال بد أن تظهر يف ظل نمو حركات قومية أخرى
يف ٍّ
كل من تركيا العثامنية وإيران القاجارية .وقد ولدت
احلركة القومية العربية عىل أيدي نخبة عربية متميزة من
املثقفني العرب يف اجلمعيات واملنتديات التي تأسست
يف مدن عربية معروفة يف ٍّ
كل من بالد الشام والعراق،
أو يف العاصمة العثامنية اسطنبول بفعل وجود الطلبة
العرب الذين كانوا يدرسون فيها العلوم املدنية أو
مكونة من عدد من
العسكرية .وكانت اجلمعيات تلك َّ
توجهات األعضاء
اجلامعات الثورية الشابة التي كانت ّ
فيها إصالحية ،أكانت علنية أم رسية .وتألف أولئك
األعضاء من سوريني وعراقيني ولبنانيني وفلسطينيني
(مع عزيز عيل املرصي) .ودفعتهم ضامئرهم للعمل
عندما وجدوا أوطاهنم العربية تتعرض للتهديد
جراء السياسات االحتادية العثامنية أولاً ،
الداخيل ّ
والتهديدات اخلارجية التي مثّلها التوسع االستعامري
ثانيا ،يف حني بدا هلم يف املقابل أن االحتاديني الذين
ً
اعتمدوا مبادئ تركيا الفتاة ليسوا عىل استعداد لتربير
محاية العرب من هتديدات ش ّتى أولاً  ،وأن فرص
العرب يف احلكم الذايت ضعيفة جدً ا بسبب املركزية
ثانيا.
العثامنية الشديدة ً
كان هذا كله وراء دعوة نخبة من املثقفني والطلبة

العرب الذين كانوا يعيشون يف باريس ،من أجل
عقد املؤمتر العريب األول من أجل التعبري عن رغبتهم
يف املطالبة بحقوق العرب ال يف االستقالل ،بل يف
عروبيا ،ومناقشة
املشاركة يف اإلدارة ،وإبقاء التعليم
ً
اإلصالحات يف العهد العثامين ...إذ إهنم وجدوا أن
جملس املبعوثان العثامين غري قادر عىل اإليفاء بالوعود
التي كان يطالب هبا العرب الشباب ،الذين وجدوا يف
حركتهم ما يعكس الديناميات السياسية واالجتامعية
يف بلداهنم العربية يف بداية القرن العرشين ،وهي
الديناميات نفسها التي حتلىّ هبا اجليل الذي اسميته
جيل االستنارة ،والتي استمرت يف تأدية دور حاسم
يف مستقبل خمتلف البلدان إزاء اجليل القديم ،فكان أن
ترسخت أصول القومية العربية أول مرة خالل تلك
السنوات احلاسمة التي شهدت زوال اإلمرباطوريات
املتعددة اجلنسيات ،ومنها اإلمرباطورية العثامنية،
وتراكم التوتر السيايس وضعف العرب كأسباب
أوجدت األوضاع التي أحاطت باهلجرة الصهيونية
إىل فلسطني ور ّدات الفعل العربية عىل ذلك.

ثان ًيا :من أجل مؤتمر المئوية 2013

كان ذلك كله أسبا ًبا حقيقية الختاذ مبادرة يف الدعوة
إىل عقد مؤمتر علمي وفكري طالب به بعض املؤرخني
واملفكرين العرب منذ أكثر من أربع سنوات(((.
وكانت الدكتورة هنى خلف قد أتت بتلك املبادرة
لعقد املؤمتر يف باريس يف حزيران /يونيو ،2013
احتفاء بمرور مئة سنة عىل املؤمتر العريب ،1913
سيعد معلماً رمز ًيا لدراسة ظاهرة القومية
وهو ما ُ
العربية يف نجاحها أو إخفاقها .كام أن مدى أمهية
املؤمتر يتجاوز مسألة جعل املؤمتر جمرد حفل تذكاري
خطابيا بتاريخ احلادث ،إىل تغطية املسح العلمي
حيتفي
ً
املتعدد التخصصات والعابر هلا ،واالستفادة من

 1كنت طالبت بعقد مثل هذه « الندوة» منذ سنتني حني قلت:
داعيا للرشوع بالتحضري لندوة
«وهبذه املناسبة ،فأنني ّ
أعد اليوم ً
خاصة ملناسبة مرور  100سنة عىل املؤمتر العريب االول بباريس
عام  ،1913تعقد يف أي مكان يف العامل عام  2013القادم”.
سياسية يف
راجع دراستي املوسومة“ :عىل املرشحة ..ال مواربة
ّ
احلوار العلمي”( ،احللقتان الثالثة والرابعة) ،الزمان اللندنية:
احللقة الثالثة يف  23آب /أغسطس  ،2 011واحللقة الرابعة يف
 25آب /أغسطس ُ ،2 011
وأعيد نرشمها عىل موقع الدكتور
سيار اجلميل . ww.sayyaraljamil.com.
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تارخييا بمناهج معمقة ،والكشف عن
جتربة الظاهرة
ً
تداعيات الظاهرة عىل مدى مئة سنة يف وطننا العريب
بأرسه ،أكان من وجهة نظر العالقات الدولية أم من
حيث التحالفات اجليو اسرتاتيجية ،وكذلك يف عملية
بناء الرشعية للسلطات الوطنية التي عاشت يف القرن
العرشين ،مع فهم املتغريات والوسائط واآلليات وما
أنتجته من إحباطات خمتلفة عىل مستوى احلكومات أو
حتوالت سياسية أسفرت
املجتمعات ،وما جرى من ّ
عن ثقافات غريبة يف املجتمعات العربية ،فضلاً عماّ
يمكن كشفه من املامرسات واألفكار والتعريفات
اجلديدة للظاهرة القومية العربية ،وظاهرة األوطان
التي تقولبت بأردية الدول اجلديدة التي ولدت يف
َ
املواطنة والعالقات
القرن العرشين ،ومراقبة حاالت
بني األفراد ،ويف الوقت نفسه تشجيع مفاهيم متفاوتة
من التنوع أو تثبيطها ،والرشوع يف أنامط اجتامعية
جديدة من التضمني واالستبعاد.

معا
هكذا ،نصل إىل مراقبة
التطورات واإلخفاقات ً
ّ
مع اضمحالل «العرص الذهبي للقومية العربية»،
وصولاً إىل آثار «الربيع العريب» يف بدايات القرن
الواحد والعرشين .مرة أخرى ،ال بد من مراقبة مسألة
متاسك «الفضاء العريب» ،وما إذا كان هناك من أسانيد
تشد أجزاءه بروابط ،فضلاً عن التعبري
جيو تارخيية ّ
السيايس هلذه الروابط .وبالتايل ،فإنه ليس من املنطقي
– حتى وإن كان البعض ّ
يكذب هذه األسانيد  -أن
تعود وتستعيد نشاطها وحيويتها التارخيية يف ضوء
مرت عىل االستنارة
التطورات األخرية .إن مئة سنة ّ
والوطنيات العربية والقومية العربية التي أفرزت
جتسيدً ا لتبلور األنظمة امللكية واجلمهورية ،وانتقالاً
إىل االنقالبات العسكرية والتجارب االشرتاكية
والسلطويات االستبدادية والدكتاتورية ،وصولاً
إىل ما جيري اليوم استبداله بعموميات األشكال
اإلسالموية .وهذا ما يدعو إىل تأسيس أي حوار
ويتضمن
يناقش مسائل تعبرّ عن عوامل مهمة جدً ا،
ّ
جداول أعامل لدرس االنعكاسات التارخيية والنظرية
يف إطار شامل لتقويم مسار تارخيي عريب متعرج
وحافل باإلشكاالت والتناقضات عىل مدى مئة
سنة ،وأثر ما جرى يف املجتمعات العربية ،من أجل

صوغ تساؤالت اسرتاتيجية عن مستقبلنا العريب يف
ضوء استمرار أمهيتها اليوم.

ً
ثالثا :األهداف والمحاور

تلخصت أهداف مؤمتر باريس  ،2013بالتايل :احتفال
هبذا احلادث وتأكيد أمهيته؛ إجراء تقويم نقدي لتاريخ
القومية العربية؛ حتليل أثر القومية العربية يف الثقافة
السياسية للمجتمعات العربية؛ التفكري يف آفاق جديدة
تقدم وسيلة للخروج من املأزق يف املجتمعات العربية؛
استعراض املسائل املتصلة بالتأريخ العريب املعارص
واستنباط مسائل جديدة.

ّأما حماور املؤمتر ،فدارت حول ثالثة موضوعات
رئيسة تتعلق بظاهرة القومية العربية ،ويمكن اختزاهلا
باألبعاد التالية:
 أبعاد حملية ْ(قطرية) سياسية ختللت القومية العربية
طوال مراحلها املتوالية ،بام يف ذلك أشكال خمتلفة
من السلطة السياسية التي كانت قد تولدت ،فضلاً
عن اخلصائص املتعلقة واملتمثّلة يف أنواع خمتلفة من
التحول من الثقافة السياسية.
األنظمة ،ودورها يف
ّ

 األبعاد االجتامعية للحركة ،بام يف ذلك إعادةاألمة ،وعمليات اإلدماج واإلقصاء
تعريف هوية ّ
تطورت طوال مراحل القومية العربية.
التي ّ
 األبعاد اجليوسياسية ،وتتضمن املجاالتاالسرتاتيجية والدولية للحركة الوطنية العربية يف
مراحلها املختلفة.

رابعا :مضامين المؤتمر
ً
 -1المقدمات
ُطرح يف الندوة هبذه املناسبة السؤال التايل :ماذا يمكننا
أن نحيي أو ننقد بعد مرور مئة سنة عىل القومية
العربية؟ وقد افتتح الندوة ٌّ
كل من جاك النغ ،رئيس
معهد العامل العريب يف باريس ووزير الثقافة الفرنيس
شدد عىل أمهية اللغة العربية ومجالياهتا
السابق الذي ّ
الرائعة ،ورشيد اخلالدي ،أستاذ كريس إدوارد سعيد يف
قدم ورقة بعنوان «مائة سنة من
جامعة كولومبيا الذي ّ
القومية العربية :آمال حمبطة» ،مقد ًما هلا مفاهيم غاية يف
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األمهية عن ظاهرة القومية العربية واملراحل التارخيية
الرتدي التي
التي عاشتها ،ثم درس يف ورقته حاالت
ّ
أصابت مؤسسات الرتبية والتعليم العربية ،وهدر
وتضمنت
األموال العربية ،وأوضاع املرأة واملجتمع.
ّ
الورقة أرقا ًما خميفة عن حاالت الرتدي العربية التي
أحبطت مجيع آمال اآلباء واألجداد .ثم ُأذيعت كلمة
مصورة ومؤثرة عىل الفيديو للمفكر العريب كلوفيس
َّ
مقصود ،الذي اعترب الندوة عودة الروح إليه يف ظل
حالة اإلحباط التي يعيشها خالل هذه األيام الصعبة
األمة يف بدايات القرن الواحد والعرشين.
من حياة ّ
 -2تاريخية المؤتمر العربي
في باريس 1913

عوجلت يف جلسات الندوة قضايا عدة ،منها ما خيص
تاريخ املؤمتر العريب األول ( )1913ومالبساته
واجتاهات أعضائه من جيل االستنارة العربية .يف هذا
الصدد ،طرح سيار اجلميل (من املركز العريب لألبحاث
أفكارا تارخيية عدة مع تساؤالت
ودراسة السياسات)
ً
متنوعة ،وعالج عىل نحو خاص مواقف املؤمترين يف
باريس وما أحدثوه من تعاطف عريب معهم ،أكان
يف الرسائل التي وصلت إىل املؤمتر أم يف أخباره التي
نُرشت يف الصحف واملجالت العربية .وقال إن أهم
صحايف تناول أعامل املؤمتر هو عبد املسيح األنطاكي،
صاحب جملة العمران ،ذلك احللبي األصل الذي
خصيصا لتغطية
عاش يف القاهرة ثم انتقل إىل باريس
ً
أعامل املؤمتر ونرش تقاريره املهمة عنه.

وقد كشف اجلميل عن أرسار تارخيية تتعلق
بمرصع الصدر األعظم للدولة العثامنية الفريق
أركان حرب حممود شوكت باشا قبل انعقاد املؤمتر
بأسبوعني فقط .كام كشف من خالل الوثائق عن
عالقة االحتاديني بتصفية الصدر األعظم الذي
كان متعاط ًفا مع الالمركزيني العرب ،وذا عالقة
بعبد احلميد الزهراوي ،وعماّ قاله شوكت باشا،
وهو القائد البغدادي ،بصدد العرب وحقوقهم!
وقال اجلميل إن جيل االستنارة العربية الذي
عاش خمرض ًما بني القرنني التاسع عرش والعرشين
كان جيلاً مهماًّ جدً ا ،مثّله املناضلون العرب الذين

كانوا من املثقفني األقوياء الذين مجعهم مؤمتر
باريس باجتاهاهتم السياسية املتنوعة التي حرصها يف
أربعة :االجتاه العرويب الذي مثّله عبد الكريم اخلليل
ومجاعته يف املنتدى األديب ،واالجتاه الالمركزي
الذي مثّله عبد احلميد الزهراوي عن الالمركزية
العربية ،واالجتاه الليربايل الذي مثّله عبد الغني
العرييس صاحب املفيد ،واالجتاه االصالحي
الذي مثّله أمحد طبارة ومجاعته .وقد راح أصحاب
االجتاهات األربعة شهداء مع غريهم من املناضلني
عندما أعدم مجال باشا (السفاح) بعضهم يف دمشق
وبعضهم اآلخر يف بريوت!
 -3اإلخفاقات التاريخية

عالج فتحي الرتيكي (من اليونيسكو) يف ورقته تلك
اإلخفاقات التي الزمت سريورة ظاهرة القومية
العربية ،فضلاً عن موضوع التنوع والتوحيد وفلسفة
معا ،واإلخفاقات التي الزمت القومية
العيش ً
العربية عىل أيدي القوميني البعثيني يف النصف الثاين
وقدم الرتكي ورقته حتت عنوان
من القرن العرشينّ .
معا» ،معيدً ا التذكري
«التنوع والتوحيد :فلسفة العيش ً
بعدد من املواقف واحلوادث املهمة ،يف موضوع
يتسع جلملة واسعة من النقاشات ال يستطيع بحث
واحد أن يشملها ،خاصة تلك املتعلقة بالرصاعات
بني األحزاب القومية العربية واألنظمة السياسية
القديمة ،والتصادم بني األحزاب القومية واألحزاب
اليسارية ،واخلالفات بني األحزاب والقوى القومية
العربية نفسها ،كام مواقف احلركة القومية جتاه
التوفيق بني الدِّ ين والسياسة.
 -4القومية العربية بعد مئة سنة

ّأما املفكر الفرنيس آالن غريش (حمرر جريدة لوموند
فقدم يف ورقته «القومية العربية يف
ديبلوماتيك)ّ ،
زمن الثورات» حتليالت تربط بني األوضاع السابقة
يف الرشق االوسط وحادث الثورات العربية اليوم،
وقال يف ورقته التي اعتنى فيها بموضوع تلك
«الثورات» التي تأيت بعد قرابة مئة سنة من أول
مؤمتر عريب يف باريس « :1913فهل احلرب آتية
إذ ًا؟ من الصعب التنبؤ بذلك ،إذ إن تداعيات
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ّ
ستشكل ،بحسب كافة
هجوم حمتمل عىل هذا البلد
املح ّللني ،كارثة للمنطقة .لكن واشنطن ،عىل غرار
حيول
تل أبيب ،قد ربحت جولة :إهنا صنعت عدو ًّا ّ
االهتامم عن املسألة الفلسطينية ،ويسمح إضافة
إىل ذلك صقل حتالف أمر واقع بني الدول العربية
‹املعتدلة› وإرسائيل .منذ الثامنينات كان هذا حل ًام
قدي ًام للرئيس األمريكي رونالد ريغان :توحيد
ضد ‹التهديد السوفيايت› .لقد
العرب واإلرسائيليني ّ
ّ
متكنت الثورات العربية من حجب أبعاد اجلغرافيا
السياسية يف املنطقة .وح ّتى قبل العام  ،2011كان
تلمس بوادر آلية االنفجار يف الرشق األوسط،
يتم ّ
ّ
وح ّتى يف املغرب العريب :احلرب األهلية يف العراق،
وانعدام االستقرار يف كردستان ،واحلرب األهلية
الصامتة يف لبنان ،ورشذمة األرايض الفلسطينية،
واستقالل جنوب السودان ،واحلركات االنشقاقية
يف السودان ،وانعدام االستقرار يف الصحراء،
والرصاع عىل الصحراء الغربية ...ليس هناك
ّ
حد ًا حلركات
شك أن حرب ًا إقليمية جديدة ستضع ّ
التحول نحو الديموقراطية؛ إلاّ أهنا ستدفع نحو
ّ
قعر الفوىض منطقة جارة ألوروبا».
 -5نماذج تاريخية من المحليات العربية

يف اجللسة الثانية« ،القومية العربية -البدايات»،
قدم صالح عبد اجلواد (من جامعة بريزيت) ورقته
ّ
«اجلامهري والفكرة القومية العربية خالل احلرب
مشريا إىل أمهية
العاملية االوىل :حالة فلسطني»،
ً
التاريخ الشفوي وأوراق العائالت اخلاصة وأحاديث
الفالحني ،مؤكدً ا أن الناس كانوا وقتذاك متعاطفني
وقدم
مع العثامنيني ودورهم ضد الربيطانيني.
ّ
نادر رساج (من اجلامعة اللبنانية) ورقته «مسامهة
بريوت يف بناء الوعي اهلويايت» ،معتمدً ا ً
أيضا عىل
األوراق اخلاصة يف دراسته فضاء بريوت القديمة
مؤخرا ،وحتدث فيه عن
من خالل كتاب حميل نرشه
ً
حقبة قرن من تاريخ بريوت من خالل شخصية
بريوتية بارزة ،وساللة تلك الشخصية وملحقاهتا،
وذلك كله للحديث عن حي بريوت وما تعاقب
عليه من حوادث .وقد محلت الشخصية اسماً مركّ ًبا

هو «أفندي الغلغول  :1940 - 1854شاهد عىل
قدم حممود حداد
حتوالت بريوت خالل قرن» .كام ّ
ّ
(من جامعة البلمند) ورقته «تياران يف املؤمتر العريب
األول» ،اقترصت عىل القومي العرويب واإلصالحي
قدم قيس الزريل (من املدرسة العليا
الليربايل ، ...ثم ّ
للعلوم االجتامعية) ورقته «الدبلوماسية الفرنسية جتاه
املؤمتر العريب لعام  :1913دعم حذر للحركة العربية
الوليدة» ،حمللاً الدور الدبلومايس الفرنيس ومعتمدً ا
يف ذلك عىل وثائق اخلارجية الفرنسية وحتليل
مضامينها ،وكشف مواقف فرنسا من طريف العالقة
العرب والعثامنيني ،والدور الفرنيس.
 -6بعض رموز القومية العربية

ُعقدت اجللسة الثالثة حتت عنوان «من رموز القومية
العربية يف القرن العرشين» ،حيث ُطرح السؤال عن
رجاالت مؤمتر 1913؛ هل هم قوميون عرب؟
ثم ُطرح موضوع اجلامهري والفكرة القومية العربية
خالل احلرب العاملية األوىل ،وكيفية ُّ
تشكل الوعي
اهلويايت يف بريوت؟ كام ُحلل موضوع الدبلوماسية
الفرنسية جتاه املؤمتر العريب األول سنة  ،1913حيث
كان احلذر سمة الدعم للحركة العربية الوليدة.

قدم جوين منصور يف ورقته «أصوات عربية من فلسطني
ّ
يف العقدين األولني من القرن العرشين :نجيب نصار
نموذجا» ّاطلعنا فيه عىل سرية رجل
وجملة الكرمل
ً
مثقف ذي مهنية عالية هو نجيب نصار (-1872
 .)1948وهو أديب وصحايف عريب لبناين األصل من
عني عنوب ،استقر يف فلسطني يف أواخر القرن التاسع
مقرا
عرش ،واختذ مدينة حيفا يف الساحل الفلسطيني ً
له وألعامله التي كان من أبرزها الصحافة حتى أطلق
عليه البعض لقب «شيخ الصحافة الفلسطينية» .كان
من رواد املناهضني للحركة الصهيونية ،فقام يف سنة
 1908بتأسيس صحيفة الكرمل التي كانت تنرش أنباء
ممارسات احلركة الصهيونية وصفقات بيع األرايض
لليهود .طاردته السلطات العثامنية إبان احلرب العاملية
األوىل سنة  ،1915إلاّ أنه استطاع الفرار إىل جهات
عديدة ،ومنها إىل مدينة النارصة ،حيث اختبأ عند بعض
أفراد عائلة الفاهوم .عاش نجيب نصار أواخر حياته بني
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ودفن
بيسان والنارصة ،وتويف يف األخرية سنة ُ 1948
يف مقربة الروم األرثوذكس .من آثاره :الصهيونية،
ملخص تارخيها ،غايتها وامتدادها حتى سنة .1905

ّأما راندي ديغليم (من املركز القومي للبحث العلمي
فقدمت ورقتها «الصحافة الفرنسية واملؤمتر
بباريس)ّ ،
العريب األول  ،»1913وعرضت فيها ما حتدثت به
الصحافة الفرنسية عن املؤمتر ،ولكنها وجدت أن كل
مقتضبا ،ومل تعتن الصحف واملجالت
ما نُرش كان
ً
الفرنسية باحلادث ،بل وجدت أن ثمة تغطيات من
جانب مراسلني صحافيني فرنسيني حرضوا أعامل
ودونوا معلومات عماّ وجدوه يف املؤمتر .ولكن يف
املؤمتر ّ
الصحافة الفرنسية معلومات ومقاالت ومتابعات بشأن
ما كانت عليه أحوال الدولة العثامنية يف معاناهتا السياسية
التي عاشتها قبل انفجار احلرب العاملية األوىل .لقد كانت
لورقة راندي أمهيتها البحثية ،كوهنا تعبرّ عن حفريات
تارخيية أجرهتا الباحثة للصحافة الفرنسية عهدذاك.

قدمت فادية قاسم عبد اهلادي (جامعة البرتاء/
ّ
األردن) (وهي ابنة أخي السيايس القومي عوين
عبد اهلادي ،أحد أعضاء املؤمتر العريب ،)1913
ورقتها بعنوان «القومية العربية لدى عوين عبد اهلادي،
املندوب الفلسطيني ملؤمتر  .»1913وعوين عبد اهلادي
( )1970 - 1889سيايس قومي عريب ،ولد يف نابلس
سنة  1889وتويف يف القاهرة .سافر إىل اسطنبول
للدراسة فيها ،ومن ثم انتقل إىل جامعة السوربون
عضوا يف مجعية العربية الفتاة ،وأحد
يف باريس .وكان
ً
أعضاء اللجنة التي دعت إىل عقد املؤمتر العريب األول
الذي عقد يف باريس برئاسة عبد احلميد الزهراوي،
بالتعاون مع حزب الالمركزية اإلدارية يف القاهرة
الذي كان يتزعمه رفيق العظم .وللرجل تاريخ
طويل يف القضية العربية ،وعالقاته الوثيقة باألمراء
اهلاشميني .وقد تقلد مناصب عدة سنة  .1939انتقل
إىل دمشق ثم إىل عماّ ن ،ويف سنة  1964غادر عماّ ن إىل
القاهرة حيث عمل رئيس ًا لإلدارة القانونية يف جامعة
الدول العربية لعدة سنوات .تويف يف القاهرة يف 15
ودفن فيها.
آذار /مارس ُ 1970
قدمت سابني صليبا (من املركز القومي للبحث العلمي
ّ
 /فرنسا) ورقتها «القومية العربية كام رأهتا ماري

عجمي» (إحدى الرائدات الدمشقيات) ،وكرستها
ألوراق عائلية خاصة بشخصية يستلزم التوسع
بشأهنا ،ذلك أن ماري بنت عبدو بن يوسف عجمي
 )1965 -1888ولدت يف دمشق ،وتوفيت فيها.
وعاشت يف سورية ولبنان والعراق وفلسطني ومرص.
التحقت باملدرسة اإليرلندية يف دمشق ،ثم باملدرسة
الروسية ،ثم درست التمريض يف اجلامعة األمريكية
يف بريوت ( ،)1906غري أهنا ألسباب صحية مل تكمل
دراستها فعادت إىل دمشق .عملت معلمة يف مدارس
عدة يف مدينة زحلة بلبنان ( ،)1904 -1903ومدينة
بورسعيد بمرص ( ،)1908ومدينة اإلسكندرية
( ،)1909واملدرسة الروسية ومعهد الفرنسيسكان
بدمشق ،كام عملت يف فلسطني والعراق .أنشأت أول
جملة نسائية باسم العروس يف اإلسكندرية (،)1910
ثم نقلت نشاطها إىل دمشق ،واستمرت املجلة يف
الصدور حتى سنة  1914ثم توقفت بسبب احلرب
العاملية األوىل ،وعاودت الصدور يف الفرتة 1918
  .1926وأسست ماري النادي األديب النسائي يفدمشق ،ومجعية نور الفيحاء ونادهيا ،ومدرسة لبنات
الشهداء ( ،)1920وكانت عضو الرابطة األدبية التي
تأسست يف دمشق أوائل العرشينيات.
مل يقترص املؤمتر عىل هذه الرموز ،بل جرى التطرق
إىل رموز أخرى يف القرن العرشين ،فتم االستعانة
كثريا ،وعبد احلميد الزهراوي
باسم ساطع احلرصي ً
وعبد الغني العرييس وأمحد طبارة وعبد الكريم
اخلليل وعيل اجلميل وزكي اخلطيب وأمحد عزت
األعظمي ورفيق العظم وشكري القوتيل وحممد عزة
دروزة ودرويش املقدادي وقسطنطني زريق وزكي
األرسوزي وميشيل عفلق ومجال عبد النارص ونديم
البيطار وجورج حبش وعزمي بشارة وغريهم ...
 -7متغيرات القومية العربية
في المشرق والمغرب العربيين

يف اليوم الثاينُ ،درست يف اجللسة الرابعة (التي
ُخصصت للباحثني الشباب) متغيرّ ات القومية
العربية يف املرشق واملغرب ،من خالل دراسة
حاالت اليمن والعراق وفلسطني ومرص واملغرب
العريب .و ُق ّدمت أوراق محلت العناوين التالية:
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«القومية العربية يف اليمن من مرحلة ما بني احلربني
إىل الستينيات :التدخل النارصي والتأسيس
للجمهورية» (جوليت هونفو) ،و«الوطنية العراقية
وتغيري مالحمها يف الفرتة املعارصة» (مريم بن رعد)،
و«الرتكيبات املتعددة للقومية يف مرص :حتليل مقارن
بني قومية القرنني الثامن عرش والتاسع عرش وما بعد
ثورة  25يناير» (سارة أمحد منري) ،و«املغرب يف جتديد
الفكر العريب :رؤى نقدية من مثقفي أفريقيا الشاملية
( »1988 -1967إدريس اجلباري).
وعوجلت يف اجللسة اخلامسة إجيابيات القومية العربية
وسلبياهتا ،من خالل توسيع الرؤية لكل من مسألة
اللغة واألقليات واملرأة ،ويف اجللسة السادسة:
أي مستقبل للقومية العربية؟ وتضمن اجللستان
أورا ًقا بحثت يف «دور اللغة العربية وسريورة الفكر
نموذجا»
القومي العريب :أمحد صدقي الدجاين
ً
(بسمة الدجاين) ،و«النساء والقومية العربية» (فيحاء
وقدم املفكر والفيلسوف الفرنيس أالن
عبداهلادي)ّ .
جوكس ورقته عن« :اسرتاتيجية التحرير وحروب
اهلوية العربية يف مرحلة ما بعد االستعامر انطال ًقا
من ثورات الربيع العريب» ،وقال إن العرب كانوا
منذ مئة سنة وما زالوا يبحثون عن هويتهم العربية
التي يدخلون من أجلها حرو ًبا ورصاعات ،بينام
ختم خالد احلروب ورقته «الرتدد يف الفكر القومي
العريب وعدم بروز قومية عربية جديدة» ،بمثل عىل
أن العرب مجعهم الفن والثقافة وفرقتهم السياسة
والسلطات ،وقد رصد عدد األصوات التي حصلها
بعض الفنانني الشباب املتسابقني يف برنامج «أراب
مؤخرا ،فوجد أن نسبة من ّصوت هلم أعىل
آيدول»
ً
كثريا من نسبة التصويت ألي رئيس عريب منتخب!!
ً

خامسا :أي مستقبل
ً
للقومية العربية؟
يف اجللسة اخلتامية ،وحتت عنوان «أي مستقبل
للقومية العربية؟» ،جرى احلديث عن اسرتاتيجية
التحرير وحروب اهلوية العربية يف مرحلة ما بعد
االستعامر ،انطال ًقا من ثورات الربيع العريب ،وأزمة
وداعا؟
القومية العربية وهل حان الوقت لنقول هلا
ً

وملاذا الرتدد يف الفكر القومي العريب وعدم بروز قومية
عربية جديدة؟ إضافة إىل صعود الطائفية وتفشيّ
أوبئتها يف مواجهة املرشوع الوطني ،واالنتفاضات
العربية والوعي القومي العريب احلديث.

لقد نجح املؤمتر يف تشخيص مجلة من اهلموم العربية
عىل امتداد  100سنة ،وما صادفه العرب من حتديات
كربى ،ويف مقدمتها تأسيس كيان إرسائيل ،وهول
معاناة العرب يف القرن العرشين ،والقلق الذي
يالزم بعض النخب من االنقسامات السياسية
والرتديات الثقافية ،وضعف الرتبية والتعليم،
وهزال االقتصادات والرصاعات االجتامعية ،مع
االخرتاقات اخلارجية التي أعادت زرع األمراض
سببا يف اخلالفات وإثارة األزمات.
التارخيية فكانت ً

إن ندوة إحياء ذكرى املؤمتر العريب األول  ،1913وبعد
مئة سنة من القومية العربية ،بحثت يف بعض ما أصاب
هذه «القومية» من جروح ،وأعادت التساؤل عن
أسباب فشلها ،رغم بقاء نبض العروبة الساري املفعول
يف احلياة العربية حتى اليوم ...وما األسباب التي كانت
وراء اإلخفاقات السياسية وفشل األيديولوجيات
يوحد العرب يف الفنون والثقافة
القومية ،مع بقاء ما ّ
وأساليب اإلبداع! وملاذا جيتمع العرب عىل ُمثُل وقيم
معينة ثم يفرتقون عىل أجندات سياسية وطائفية
نبيلة ّ
وجهوية وعشائرية؟! وأخريًا ،قدّم سيار اجلميل يف
الكلمة اخلتامية بعض التساؤالت :هل لنا أن نحدد
بعض املبادئ العربية اجلديدة هلذا اجليل اجلديد ،كام
رسم املستنريون العرب األوائل الطريق لنا يف القرن
العرشين؟ هل يف استطاعتنا تشكيل قطيعة تارخيية بيننا
وبني األجيال القديمة ،من أجل فهمها ومعرفة أين
أصابت وأين أخطأت ،كي نغّ ري من تفكرينا السائد
إىل تفكري عريب جديد يأخذنا إىل املستقبل ،بدل البقاء
يف معبد املايض واجرتار آالمه وإعادة إنتاج تناقضاته؟
نوضح للعامل اليوم أين موقعنا منه؟ ما هو
هل لنا أن ّ
العالج احلقيقي الذي تنتظره شعوبنا ملعاجلة الواقع
املزري الذي نعيشه اليوم؟ كيف نحمي جمتمعاتنا
من االنقسامات والتدمري املمنهج ونعيد االعتبار إىل
العروبة التارخيية بعيدً ا من املؤدجلات القومية ،من أجل
بناء مستقبل عريب جديد؟
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نظريات القومية
مقدمة نقدمية
ترجمة :معين اإلمام
بدءا بالحروب والتطهير العرقي في
من المؤكد أن التطورات البارزة التي اجتاحت العالم مؤخرًا ـ ً
البلقان والمذابح الجماعية في وسط أفريقيا ،مرورًا بالنزاعات األهلية في جنوب ووسط آسيا ،وبتعاظم
وانتهاء بالتطورات األخيرة في العالم العربي ـ أدت كلها إلى
الخوف الرهابي من األجانب في أوروبا،
ً
تحليل وإعادة تحليل النظرية القومية وتطبيقاتها في سبيل غايات جديدة.
يعرض هذا الكتاب دلي ً
األمة
ال مرشدً ا ومؤثرًا ومثيرًا ألهم المناقشات والمجادالت المعاصرة عن ّ
ُحدد الحركات واأليديولوجيات والسياسات المختلفة هو أنها تستخدم
والقومية .ويؤكد أن ما ي ّ
كلها اإلطار المرجعي نفسه .ويقترح الكتاب ً
أيضا أن أفضل طريقة لفهم القومية هي المقاربة
ً
ً
وثيقا بالحياة
ارتباطا
معا ،ظاهرة سياسية وثقافية ترتبط
«البنائية االجتماعية» ،بوصفها ،في آن ً
اليومية المعيشة ،وتتصل اتصا ً
ً
راسخا ومستمرًا ومباشرًا بواقع العالم المعاصر.
ال
بهذا المعنى ،يُحلل المؤلف المذاهب والمقاربات التي طرحها أبرز المنظرين القوميين منذ القرن
الثامن عشر حتى أوائل القرن الحادي والعشرين .ويخلص إلى أن السمة المشتركة للقومية تتمثل
في أسلوب خطابها ومحتواه اللذين يروجان فكرة األولوية المطلقة لمصالح األمة ،بوصفها المصدر
الوحيد للشرعية ،والمحدد األوحد للهوية والوالء والمسؤولية والمعايير؛ أما فاعلية الخطاب القومي
فتعتمد على استعماله االجتماعي اليومي.

