االفتتاحية

يف املشهد القومي
يحيى يخلف
اللوحة السرييالية التي نشاهدها كل يوم عىل شاشات التلفزة تنبىء عن فوىض ،ودم ،ومنايف ،وجزر
معزولة ،ولحى ،وتكفرييني ،وفضائيات لها أنياب ،وبرامج حوار يتقدم فيها املحللون املتقاعدون،
ويغيب عنها املفكرون واملثقفون..أحاديث يف الهواء عن دميوقراطيات بال ضفاف ،ال تعبأ مبواطن
عريب مقهور ،والعنزة املذبوحة تسخر من العنزة املسلوخة،ووزراء من دول كربى يتدخلون لصنع
أقدارنا ،وتقاسم النفوذ عىل منطقتنا ،وحديث عن جنيف  ،1وجنيف 2يتامهى مع ذاكرة سايكس
بيكو ،وال حديث عريب عن الجرح العريب ،وكل مبنفاه وجزيرته املعزولة ،وتيارات اسالموية جاهزة
ومعلّبة وتيارات اسالموية مستوردة تقفزعىل أكتاف الشعب العريب البسيط من جامهري املثقفني
واملتعلمني والطلبة ،وصغار الكسبة ،وعرب الفضائيات يتحدث ليرباليون وعلامنيون ،وال حديث
لقوميني ،وال حديث عن وحدةاملصري القومي ،أو التضامن العريب..ويف امليادين والساحات التي
تشهد حراكا شعبيا مل يرفع أحد شعارا واحدا ذا بعد قومي ،ومل يتحدث أحد عن وحدة املصري
القومي ،واختفت شعارات املايض عن الوحدة العربية كهدف من أهداف حركة التحرر العريب،
وتراجع دور الجامعة العربية ،واصبح صوت البعض داخلها صدى للتدخالت واملصالح اإلقليمية
والدولية.
مل يعد هناك حديث عن تطوير العمل العريب املشرتك ،أو التجمع يف كتلة تاريخية تنتزع لألمة
دورا يف املشهد الدويل تكون فيها الالعب األساس يف تقرير مصريها،وحامية سياساتها واقتصادها
وثرواتها ،ومستقبل أجيالها.
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مل يعد هناك حديث عن وحدة اللغة والتاريخ والجغرافيا واملصالح العربية ،مل يعد هناك حديث
عن الوحدة يف مواجهة التجزئة ،بل كربت املخاوف من القادم الذي يهدد مبزيد من التقسيم
والرشذمة واإلنفصال ،ذهبت جهود قسطنطني زريق ،ساطع الحرصي ،زيك األرسوزي ،محمد عزة
دروزة ،بطرس البستاين ،جورجي زيدان ،ومئات غريهم ،وحركات سياسية وفكرية من نارصيني
وقوميني عرب ،ذهبت واختفت من املشهد ،ومل نعد نقرأ دراسات حول نقد وتجديد الفكر
القومي ،بل ان أحد املفكرين وهو فهمي الجدعان وصل اىل استخالص يف كتابه (يف الخالص النهايئ)
أن التيار القومي مل يعد له وجود حقيقي ،وان الجدل والرصاع سيكون بني التيارات اإلسالمية
والليربالية والعلامنية.
ال شك ان التيار القومي قد أصيب بنكسة بسبب ربط الفكر القومي عند املامرسة بالقمع
والديكتاتورية من قبل أحزاب رفعت الشعار القومي ،وعندما وصلت اىل السلطة أقامت نظام
بوليسية قمعية لسيطرة الحاكم الفرد مثلام حدث يف حزب البعث ،ومثلام حدث يف نظام ليبيا
القذايف،فضال عن ان بعض القوى األخرى كحركة القوميني العرب تحولت اىل املاركسية ،ثم اىل
قطرية.
إن األنظمة االستبدادية التي حكمت باسم القومية العربية الحقت أرضارا فادحة بالتيار القومي،
وحان الوقت لتقييم هذه الخسائر ،وتجديد فكر هذا التيار ،واعادة اإلعتبار له ،واعادة النضارة
ملحتواه ،بحيث يربط بينه وبني الدميوقراطية والتعدديةوالدولة املدنية وسائر املطالب التي نادت
بها الجامهري يف ما أسميناه الربيع العريب.
لن يكون للدولة القطرية العربية قيمة ومكانة اذا استمر هذا الترشذم،ولذلك فإن الوحدة عىل
أساس املبادىء واملصالح ،وعىل اسس تحتوى عىل يشء من الليربالية وفصل الدين عن السياسة،
وتوسيع الحريات العامة والعدالة والكرامة اإلنسانية،ستكون ان عاجال أم آجال مطلبا ورضورة اذا
استكمل الربيع العريب غاياته وأهدافه ،واذا استهدفت هذه الصحوة التحرر السيايس واإلقتصادي
واإلجتامعي وحامية هوية األمة ،والتخلص من التبعية خاصة انها تواجه يف اإلقليم قوى تحاول
النيل منها ويف مقدمة هذه القوى ارسائيل واطامعها الصهيونية.
ملاذا ال نفكر يف ظل هذه الفوىض مبا هو أساس ومبا هو جوهري ،وملاذا ال يساهم املفكرون يف
الحوار حول وحدة املصري القومي ،وملاذا ال تكون للوحدة بني اقطار العرب اشكال جديدة كوحدة
أوروبا التي اليربط دولها لغة وال تاريخ مشرتك ،ملاذا ال يكون اتحاد عريب عىل غرار اإلتحاد
األورويب ،له سياسة خارجية واحدة وله عملة موحدة ،وله نظام اقتصادي موحد ،وبهذه الصيغة
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يحظى مبكانة دولية،ويعترب احد أبرز صناع القرار يف العامل.
تحدث كثري من املفكرين ورجال السياسة عن أن الدول الصغرى ستدفع مثنا باهظا يف زمن العوملة،
وأن الكتل السياسية الكربى هي التي ستنتعش يف ظل العوملة وثورة التكنولوجيا ،وغني عن
القول ان الوطن العريب سيدفع الثمن الباهظ اذا بقيت مكوناته دوال قطرية منعزلة ،لذا فت َو ُّح ُدها
مصلحة عليا ،واإلتحاد العريب القائم عىل مبادىء الحرية والدميوقراطية والعدالة هو البديل عن
صيغة الجامعة العربية .ويف املشهد الوحدوي فإن الشعب الفلسطيني سيتمكن من التخلص من
اإلحتالل ،إلن العامل العريب أحد ابرز العنارص املؤثرة يف مسار القضية الفلسطينية ،وغني عن القول
أيضا ان الشعب الفلسطيني يقف يف الخندق األمامي للدفاع عن الهوية العربية بأبعادها القومية
واإلنسانية.
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