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 العرب بني الوعي والتضليل

 رفيق الدكتور ضياء الصفارال 
 

وذلك  , لقد كرم هللا سبحانه أمة العرب حبمل الرساالت السماوية للبشرية مجعاء
متالكها , وأمهها حالة الغريهم فرصة  ملواصفات أمتلكها العرب آنذاك ومل تتهيأ

به  الوعي املتقدم اليت يتميز هبا األنسان العريب وقدرته على أدراك الواقع وما حييط
ليات اجلسام الكبرية واملهمة  و أضافة لقدرته الفائقة على حتمل املسؤ  من ظواهر ,

أو يف قدرته مل يرسلها لرسله بوقت واحد  ..كما أن هللا جلت كالرساالت السماوية
مناسبة  منا أخضعها اخلالق سبحانه ملراحل وفواصل زمنيةإو  فرتات زمنية متقاربة ,

راك الواقع واحلقائق لتعزيز حالة الرتاكم املعريف وحتقيق تراكم الوعي من خالل أد
نسانية ليتمكن األنسان العريب من احلاصل يف اجملتمعات اإل نسان والتطوراحمليطة باإل
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ومن  من حوله .. ستيعاب وأدراك احلقائقااجلديدة من خالل  التعامل مع األفكار
نتمائه ألمة العرب بكل ما متتلكه اائق هي حينما يدرك العريب حقيقة أبرز هذه احلق

نتماء الروحي والعقلي راث تأرخيي واليت بدورها عززت االوت من خزين حضاري
الدائم مع الذات  ديوالفكري لألمة العربية الذي تكون نتيجة حالة الصراع والتح

يف عملية الوعي  ا  جيابيإ ا  حلقيقة وأدراكها واليت حققت تطور من أجل الوصول اىل ا
على  ا  أيض ا  جيابيإرها ومساهتا وحقيقتها مما أنعكس بصو  من خالل معرفة األشياء

 .  طبيعة الشخصية العربية بصفاهتا وطباعها املعروفة
فرص تطوير الذات العربية بسبب ىل أن العرب قد هتيأت هلم إمما تقدم خنلص 

د يف تصعي ا  جيابيإنعكست اوخطرية  تصديهم ومواجهتهم لتحديات خارجية جسيمة
بداعية كبرية يف كافة جماالت إنطالق قدرات اىل إحالة التحدي مع الذات مما أدى 

طالق هذه القدرات العلمية إيف  ا  مهم حيث شكلت احلضارة العربية عامال   احلياة
حتقيق عملية وسامهت يف  وتطورها الفكرية اليت وصلت اىل أوج تقدمهاوالثقافية و 

يف  ا  مهم وكانت عامال   نساين مع حضارات العامل األخرى ,التواصل احلضاري واإل
  . نطالقها حنو األمم األخرىاحضارته و  للغرب وتطور عملية التشكل احلضاري
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دراك إاليت يتم من خالهلا  أذن فأن عملية الوعي ميكن أمجاهلا : بأهنا احلالة العقلية
حتكاك طريق التواصل مع احمليط واال الواقع واحلقائق اليت جتري من حولنا وذلك عن

 به مما سيسهم يف خلق حالة التفاعل مع ما حييط به من ظواهر وحقائق . 
أنفسهم وطاقاهتم من خالل كتشاف ا مطالبون اليوم ب ا  العربية حتديد أن شباب األمة

وما  ا  أدراك الذات والواقع مع ىل حالة الوعي املتقدم والرتاكم املعريف معإالوصول 
يدور حوهلم من أحداث وحقائق ألهنما العنصران املهمان يف عملية النهوض 

أجته الكثري  باب األمة قدلكننا اليوم ومع األسف جند أن ش .. والتطور والتقدم
جتاهاهتا او  مة وبالتايل فقدان البوصلةنعدام الرؤية السلياجتاه فقدان الوعي و امنهم ب

ما  ا  الة فقدان مؤقت للوعي والذي غالبوبات معظمهم يعانون من ح الصحيحة ,
: هو ذلك الوعي الذي مل يدرك األمور  فالوعي الزائف  ,مضلال   ا  زائف ا  يكون وعي

 ال يستطيع ا  خاطئ ا  تقييم القضايا واحلكم عليها حكم مما سيجعل على حقيقتها ,
قاربة الصواب بأي شكل من األشكال , وهذا ما يعاين منه الكثري من أي منا م

,  متر هبا األمة العربية وأقطارها شبابنا وأبناء شعبنا يف املرحلة الراهنة واخلطرية اليت
حتالل األمريكي الصهيوين حيث بات العراق ويف ظل ظروف اال بالعراق .. ا  بدء

ختالل الوعي وفقدان ال ا  صارخ ثاال  يراين الصفوي محتالل اإلاال الغاشم ومن مث
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داخل  ا يدور سواء  مل نعدام الرؤية الصحيحة وغياب حالة األدراك املعريفالبوصلة ال
  . العراق أو على مستوى األمة وأقطارها كسورية واليمن وليبيا وقبلها فلسطني

عالمي وجتهيل وتعطيل إشعبنا ومل يزل من عمليات تضليل  حنن ندرك ما تعرض له
وبشكل منظم وممنهج لتعطيل  سرتاتيجيات أعدت هلذا الغرضاقل العريب وفق للع

ىل حرب إالفاعلة واحلية , فاألمة تتعرض  قدرات األمة األساسية وقواها
األمة العربية من عوامل قوهتا وتعطيل قدراهتا وقواها  ىل جتريدإجيوبولوتيكية هتدف 

 : احلية , وذلك من خالل
ىل إصادي والثقايف والرتبوي واملوجه قتالسياسي واالعالمي و التضليل اإل  .1

اسات ممنهجة أعدهتا سيوفق خطط و   ,شعبنا العريب على مستوى األمة
املطلقة  عالمية العمالقة للصهيونية العاملية اليت تفرض سيطرهتااملاكنة اإل

 . تصاالت يف العامللى كافة وسائل األعالم ووسائل االع
رخييني يف األمة اه ورموزه من القادة القوميني التروادشيطنة الفكر القومي و  .2

مجال عبد الناصر رمحه هللا والرئيس القائد  العربية كالقائد العريب الشجاع
 . الشهيد اخلالد صدام حسني رمحة هللا عليه
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ع العريب وحتويل منط العالقات ضرب املنظومة القيمية واألخالقية للمجتم .3
العربية األصيلة بكل مساهتا  ئالقيم واملباد جتماعية القائمة علىاال
ىل عالقات مادية صرفة قائمة على حب الذات واملصلحة إنسانية اإل

 . الذات على اجملموع الشخصية وتغليب
وما حصل  قتصادي وبناه التحتية لألقطار العربية ,تدمري ممنهج للنظام اال .4

د والسرقة مما أدى الفسا قتصاده وشاعاحيث دمر  يف العراق خري دليل ,
 . فقار العراق وشعبه وجتويعه وأذالله بالرغم من غناه املعروف للجميعااىل 

 ا  قل العريب وفق صيغ وخطط أعدت سلفالعمل على جتهيل وتعطيل الع .5
وكما ورد يف  ا  ووثائق أحيان سرتاتيجيات ودراسات وكتيباتاوعلى شكل 

ة الصامتة خلوض حرب ( واملوسومة : األسلح السرية للغاية الوثيقة )
للتحكم  دليال   , وتعترب 1979/ تأرخيها اىل مايس  هادئة .. واليت يعود

 حيث عثر عليها املفكر بالشعوب من خالل السيطرة على اجملتمعات ,
 عن طريق الصدفة , 1986اليساري األمريكي نعوم تشومسكي عام 

تحكم سرتاتيجيات الا)  صدار مداخلته الشهريةإواليت أستند أليها يف 
( اليت تعتمدها دوائر النفوذ يف العامل للتالعب باجملتمعات  والتوجيه العشر
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ومن مث  سلوكهم والسيطرة على أفعاهلم وتفكريهم , نسانية وتوجيهاإل
 تدجني اجملتمعات والسيطرة على مقدراهتا . 

جيات أن مل يكن مجيعها , تياسرت تطبيق الكثري من هذه اال ويف العراق مت
  : ىل أمههاإسنتطرق 

لغاء نظمه وتقاليده إظام الرتبوي والعلمي والتعليمي و تدمري الن - أ
بالطالب واملدرس واملنهج  هتماموعدم اال وحتطيم بناه التحتية ,

  . وهم عماد العملية الرتبوية
يانات واملذاهب والطوائف تدمري اجلانب الروحي املرتبط بالد -ب - ب

جتماعية داخل اال والذي على أساسه تشكلت دائرة العالقات
( احلقيقية املرتبطة بكل ما ميت  املواطنة العراق القائمة على مبدأ )

نسان تتولد عنه حزمة من نتماء الروحي لإلفاال  ,للعراق من صلة
نية عقيدة دي املشاعر واألحاسيس الوجدانية ترتبط مبا يؤمن به من

فتدمري املساجد والكنائس والرموز الدينية  أو مذهبية أو عرقية ,
ف السنني ما هو أال تطبيق حريف ملئات وآال واألثار الكبرية الشاخمة

  . وواقعي هلذا املخطط الشرير اخلطري



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 7 

لتقسيمه  ا  متهيد ا  وعرقي ا  يف تقسيم اجملتمع العراقي طائفي معاناإل -ج
وضعيفة ال متتلك احلد األدىن  صغريةىل أقاليم أو كيانات هامشية إ

  . من مقومات الدولة
ترسيخ ممارسات التجهيل والتعطيل للعقل العراقي من خالل  -د

عن جمتمعاتنا وال تعرب عن  املبالغة والغلو يف ممارسات وطقوس غريبة
ىل إىل سيادة مفاهيم ومفردات تدعوا إميانية باحلدث , مما أدى إحالة 

  . معوتفتيت اجملت تقسيم
فني العراقيني والعرب أزمة وعي لقد أصيبت نسبة غري قليلة من املثق

 ىل الشطط والرؤىإل يف الرؤى والتصورات مما عرضهم ختالاو 
حتاللني ياسي ومفرداته يف ظل االلواقع الساملبهمة يف تشخيص ا

 يراين الصفوي نتيجة ملا يتعرض له العقلاألمريكي الصهيوين واإل
بشكل خاص اىل تعطيل وجتهيل وتغييب بفعل ما العريب والعراقي 

 ستهداف وضرب املنظومةاأشرنا أليه , والذي ترتب مبوجبه 
مساوية ئ العراقي اليت حتكمها قيم ومباد األخالقية للمجتمع

ىل جمموعة قيمية أساسها العادات والتقاليد إووضعية ترتكز 
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فاهيم حيث قلبت امل النابعة من روح األمة العربية , واألعراف
 , ا  ت حتكم حركة اجملتمع العريب عموموالقيم الفاضلة اليت كان

ة يف عملية ضألنه رأس الرمح ورأس النفي والعراقي بشكل خاص
التصدي للمشروع الكوين الذي أستهدف ومل يزل األمة العربية يف 

حتالل الغاشم البغيض عمد الغزو واال فمنذ . هويتها ووجودها
ىل فرض وسيادة إيراين الصفوي  واإلاحملتل األمريكي الصهيوين
سيما يف  نساين الألمة وسياقها اإلتأريخ ا مفاهيم مل تكن معتمدة يف

 , العراق الذي ميثل قلب األمة وجهاز مناعتها الروحي والفكري
 ئ الصميم وتناثرت القيم واملباديف حيث ضربت منظومته األخالقية

ات غريبة احلاكمة للمجتمع وجتسد ذلك يف سلوكيات وتصرف
نساين العراقية جوهرها اإل وهجينة مما أدى اىل فقدان الشخصية

 .  ا  التوازن يف اجملتمع العراقي عمومختالل ااحلقيقي وبالتايل اىل 
وبضوء ما تقدم جند أنفسنا أمام حتدي كبري ومهمة نضالية تتمثل يف 
 التفكري بالوسائل واألساليب الكفيلة بتحصني العقل والفكر العريب

ىل إومن األفكار املخربة اليت هتدف  نزالقايته من الشطط واالومح
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 تعطيل القوى الفاعلة يف األمة وذلك من خالل الوسائل املتاحة يف
كان على املستوى الداخلي املركزي أو على  الظروف الراهنة سواء  

 ىل حربإىل أننا نتعرض إاملستوى العام , كما سبق وأشرنا 
يد األمة من عوامل قوهتا املادية دون أن جيوبولوتيكية تستهدف جتر 

حياة  يف ا  مهم ا العمق الروحي والذي يشكل عامال  تضع يف حساباهت
اليت أرسلها هللا سبحانه العرب كونه يرتبط بالرساالت السماوية 

 عن الديانات فضال   ىل البشرية من خالل أرض العرب ,إوتعاىل 
يف بناء شخصية  والعقائد األخرى اليت سامهت هي األخرى جمتمعة

بفعل  األنسان العريب وحددت مالمح تفكريه األوىل اليت تطورت
 الرتكيز على هذا ا  من هنا مطلوب منا مجيع نساين ..التطور اإل

ع عنها والدفا  ا  نتماء شاخصة دائمالعنصر املهم الذي جيعل حالة اال
أضافة   , ىل عقيدته مهما كان نوعهاإيشكل حتمية لكل من ينتمي 

الرتكيز على اخلطاب القومي املوحد يف الرؤية والتشخيص ىل إ
ورواد  ستذكار رموزاوأحياء األدب السياسي القومي و  واملوقف ,
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الفكر القومي العريب الذين سامهوا بكتاباهتم وبقدر كبري يف تصعيد 
  . وتأجيج الشعور القومي على مستوى األمة العربية

 
 د. ضياء الصفار

  2017  أكتوبر  4 
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