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 وحماوالت التنغيل الفكر القومي
 الثاناجلزء 

  صالح املختار   
 

معىن نغل يف خمتار الصحاح ن غ ل : نَِغَل  ىل قواميس اللغة لنرى اجلواب : )إلنعد 
األدمي فسد وبابه طرب فهو نَِغٌل ومنه قوهلم فالن نَِغٌل إذا كان فاسد النسب 

فلكي ، صول الشيء أفساد إهو  ن التنغيل لغويا  إامة تقول نَ ْغٌل ( هبذا املعىن فوالع
ليه يف إنه نغل عندها ينظر أثبت أحد أو حتقري أو عزل أتضمن جناحك يف تدمري 

 صل .نه خملوق فاسد األأجمتمعاتنا على 
الثقة بفكرة شكك  كثر خطورة فحينما تريد هز  أعلى الفكر ولو بدرجة  وهذا ينطبق

و أليها مواقف إضف أو أمادامت مصدر قوة املؤمنني هبا ، صوهلا التكوينية أب
و أداة تضليل أىل إصل للفكرة وتتحول األ مفاهيم تناقض جوهرها فتشوه الصورة
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ا هنلفي العمر للعرب ألية هي الرابط التوحيدي الرئيس األرباك ، والقومية العربإ
ساسية أسد هويتهم ال ي تنت  عنها فكرة مة واحدة جتأومنذ كانوا قبائل وحىت صاروا 

هويتهم متفق عليها مثل باقي القوميات يف العامل وهي حتمية توحد الناس خلف 
  . جنيبأو هتديد أي عدو خارجي أومصاحلهم القومية ضد 

ن إحمة ال ي تشد العرب بعضهم لبعض فذا غابت هذه الفكرة اجلوهرية وهي اللإو 
مة لها روابط تعود ملراحل ما قبل األن مل تزول وحتل حمإالرابطة القومية تضعف 

 اخل .  .. يةوالوطنية كالطائفية والعرقية والدينية واملناطقية والقبل
ىل جزء منها فتسمح بظهور إمة وتنخفض قوهتا ق ذلك حىت تتشرذم األن يتحقأوما 

كرب  هزتمتها وهمهد لزوال كياهنا األىلإ كة ال حدود لكوارثها جتر جرا  فوضى هال  
مة العربية وتظهر صلحة اجلوهرية للقوى املعادية لألاحلامي هلا ، وهنا تكمن امل

  . لقوى ال ي تقوم بالتشرذمسرتاتيجية لدعم االقيمة اال
ساسية لشرذمة الشعب وهو يقوم على ، هو الرافعة األ ذا  إفتنغيل الفكر القومي 

 : ويفضي اىل
 قدم تارخييا  سالم : العروبة هي الصلة األاصطناع تناقض بني العروبة واإل .1

سالم ، حينما كانوا لعرب فهي جتمع العرب كلهم قبل اإلل كثر توحيدا  واأل
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غض النظر عن دياناهتم اخل ، وبعده ب سيحيون ويهود وصابئة ...وثنيون وم
سالم همثلت يف بلورت صلة عضوية بني العروبة واإلصوهلم ، وتأوطوائفهم و 

سالم يشيل عفلق ) العروبة جسد روحه اإلمقولة عبقرية للمفكر العبقري م
لعرب مسلمني وغري مسلمني ، ومبا وبناء عليه فهي ثقافة توحد كافة ا، ( 
تدمري الرابطة التوحيدية ن اهلدف الوسيط للغرب والصهيونية والفرس هو أ

سالم هدف مركزي ثابت يف ن اصطناع تناقض بني العروبة واإلإللعرب ف
هناء إقطار العربية و ية للعرب هدفها النهائي تقسيم األسرتاتيجية معادا

مة ألقامة كيانات قزمية متناحرة وفقا لصالت ما قبل اإهويتها العربية و 
  . والوطنية

سالموي يف هناية السبعينيات وبداية الثمانينيات وكان ظهور التطرف اإل
ن تيارات أسالم حيث ات اصطناع تناقض بني العروبة واإلقمة عملي

سالموية سنية وشيعية تولت عملية معاداة القومية العربية بتكفريها إ
عو للوحدة العربية وتكفري وحماربة القوى ال ي تد جاهليا   واعتبارها تراثا  

 كثر حقدا  وكانت اخلمينية القوة الرئيسة األوتتمسك بالقومية العربية ، 
 . حملاربة قوميتهم ولكن حتت غطاء ديين وطائفي على العرب واستعدادا  
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تيار القومي العريب كان البد من سالمويون املعركة مع الوكي يكسب اإل
و همسكه حبقوق العرب برز مظاهر صواب هنجه وعظمة عقيدته وهأزالة إ

حترير ومطاحمهم يف الوحدة والتحرر ، فظهرت اخلمينية وهي تتسرت بغطاء 
هم مهام ومسات احلركات أمريكا وهي أالقدس ومناهضة الصهيونية و 

ات كان هدفه ليس فقط شيطنتها بل القومية العربية ، تبين هذه الشعار 
لى لعربية له بالسطو عجتريد التيار القومي من مصدر دعم اجلماهري ا يضا  أ
 هدافه القومية واستخدامها يف تدمريه . أهم شعاراته و أ

القوميني العرب وبني السطو  هنا دجمت بني تكفريأوهكذا هميزت اخلمينية ب
ما أ، راهتم القومية وهي حترير فلسطني هدافهم وشعاأهم أعلى 
ساس أقفهم العدائي للتيار القومي على سالمويون السنة فقد قام مو اإل
سرتاتيجي مع التشيع انفسهم يف حالة حتالف أووجدوا  يضا  أكفريه ت

 . الصفوي بصورة تلقائية رغم عمق وحدة التناقضات الطائفية بينهما
هنما سالموية وتوسعها ألكانا وراء تعزز قوة التيارات اإل  ونيةيالغرب والصه

وجدا فيها ما يبحثون عنه فهي تستمد قوهتا من التخفي خلف الذات 
ي أكثر من أ عدائها للتيار القومي العريب و هلية واندفاعاهتا متطرفة يفإلا
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املنتمي هلا لكنها بنفس لعمليات غسيل الدماغ ال ي يتعرض  خر نظرا  آتيار 
من  سالموية ، سهلة التشرذم فال حاجة للكثريي التيارات اإلأالوقت ، 

كثر من أسريها بفكار تمكن تفأهنا تقوم على ارات ألاجلهد لتقسيم هذه التي
غراق التيارات إساس للبحر الذي تمكنه اجتاه وطريقة ، وهذا هو النبع األ

ي طبيعتها االنقسامية املتتابعة  أغراض منها ، سالموية فيه بعد حتقيق األاإل
  . كاملتواليات اهلندسية

ن على ما نقوله فهي اآل سالموية سنرى دليال  ىل التيارات اإلإولو نظرنا 
ىل داعية إحتصى وكل رجل دين تمكنه التحول  ارات ال تعد والعبارة عن تي

يها الناس ، وكل هذه نصار مما يزيد يف تعدد املراكز ال ي يتجمع فأله 
ن بينها تناقضات عدائية موية تعجز عن التوحد والتوفيق ألسالالتعددية اإل

عل مما جي النزوع اجلامح للتزعم حيانا  أاجتهاد رجل الدين و  مصدرها غالبا  
وهذا هو املطلوب من قبل الغرب والصهيونية  توحيدها مستحيال  

ن بقاء االنقسامات هذه يسند من قبلها أو  والشوفينية الفارسية خصوصا  
ة هنا تستمر يف شرذمإبسبب البنية التكوينية هلا ف، و  بفتاوى وحج  دينية

ىل مرحلة االحتضار واملوت التنظيمي إالناس وعندما تقوم بذلك تنتقل 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 6 

و تزول لتمهد أت الذاتية حىت تصل قلبها فتنحسر مارذقيامها بالتشب
  . لظهور غريها

سالموية رئيسة فقط : إت ربعة تنظيماأقبل حوايل نصف قرن كان لدينا 
ما يف اجلانب أ ، ن وحزب التحرير يف اجلانب السينخوان املسلمو اإل

ات ن فلدينا عشر ما اآلأ، كان لدينا حزب الدعوة واملرجعية الشيعي ف
حزاب والتنظيمات الشيعية وهي يف حزاب والكتل السنية وعشرات األاأل

حد أال بزوال إتنتهي  حاالت صراع بيين وبعضها صراعات دموية ال
هنا تأخذ من اجلماهري البسيطة أا يف هذه التشرذمات خطر مأالطرفني و 

سالموية قبل نصف قرن تصبح إربعة مجاعات أفما الذي جعل ، هلا  وقودا  
ن املفسر للدين هو أل، حزاب املتناحرة حىت املوت ؟ عشرات األ ناآل

وجد املذاهب وحج  أطبعه والناقص يف جوهره ، وهو ما البشر اخلطاء ب
منا إهلية و إذاهب وبعكس ما تروجه ليست حقائق الصراعات فيها بينها فامل

ساسية للغرب وهنا تكمن املصلحة األ ، هي تصور رجل الدين للدين
قدرة على  كثرسالموية فهي من جهة األيف دعم التيارات اإلوالصهيونية 

ىل تيارات وكتل إىل طوائف وتقسيم الطوائف إتقسيم الناس العاديني 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 7 

ن تربز وتنتشر هذه التيارات وتتربقع بالسياسة حىت يلحقها أمتناحرة فما 
سس طائفية وفئوية ، أالناس العاديني على  التشرذم بنيمفر منها  حبتمية ال

حلاق إللقومية العربية والقادرة على  شد تطرفا  من جهة ثانية العدو األ وهي
ة العربية هي القوة التوحيدية ن القوميأشديد بقواها التحررية مع  ى  ذأ
من جهة ثالثة قوى  –سالموية إي تيارات أ –ساسية للعرب ، وهي األ

ن إفمعادية لالشرتاكية والتحرر االجتماعي وحتت غطاء ديين زائف وهلذا 
فضل منها حملاربة االشرتاكية وقوى أ الغرب والصهيونية ال جيدون بديال  

تعمارية املصاحل االسالتحرر ومها من يشكل اخلطر الرئيس على 
وهي من جهة رابعة تنظيمات تمكن شرذمتها بسهولة تامة ، والصهيونية 

ن عن داعش وغريها يف سوريا والعراق عندما ينتهي دورها ، وما نراه اآل
مكانية التخلص من هذه التيارات إعلى  وواضحا   قاطعا   يقدم لنا دليال   ثال  م

 . حاملا تنهي دورها يف تدمري وحدة الشعب بفنت طائفية
زل ضعاف الفكرة القومية وعإجتارب التيار القومي : كي تمكن  فشالإ .2

ما بتلفيق نظام أي جتربة يف احلكم هلا ، أدعاهتا جيب عدم السماح بنجاح 
سد فتعزل ألتعهريها وشيطنتها كما فعل حافظ الشعارات القومية  يستخدم
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زمات خارجية أب وأغراقها مبشاكل داخلية إو بأاحلركة القومية عن الناس ، 
جباره على سلوك مل إجل استنزاف احلكم القومي و أتصل حد احلروب من 

مام حتديات مصريية يضطر الختاذ أيقبله لكنه حينما يوضع  صال  أيكن 
عنه تسمح بتخطئته ودفعه الرتكاب خطايا وهنا تبدأ عملية  ت رغما  خطوا

و أمنه ووضعه حتت غطاء حمكم للفشل  شيطنته ونزع صفة النجاح
ه وجترب الناس على االجنازات املقرونة بأخطاء وخطايا جترده من حسنات

  . و الوقوف ضدهأاالبتعاد عنه 
ن مل يكن إضعافه إو أدف هو هز قاعدة االنتماء القومي ن اهلأوواضح 

ن الصراعات مع أيف مصر ناصر حيث  ممكنا اجتثاثه وهذا ما لوحظ مثال  
جل أطغت على صراع الداخل من  -عليها وال ي فرضت  –اخلارج 

مر األ اط التقدم والنهوض ، وكذلك نرى هذالتغيري االجتماعي وتنفيذ خط
م الوطين ثناء حكم البعث حيث زادت الدول املعادية للنظاأيف العراق 
عمالقة ال ي وضعت بعد تأميم النفط وانطالق عمليات التنمية ال خصوصا  

بقدراهتا التكنولوجية  ومؤثرة دوليا   قليميا  إىل قوة عظمى إلتحويل العراق 
ي أن إالعراق القومي التقدمي ، وهلذا فوالعلمية والبشرية وبتوجه قيادة 



 بسم هللا الرمحن الرحيم

www.fursanalbaath.com 9 

ن السبب الرئيس أمهال إ ا  بدألتجرب ي ناصر والبعث ال تمكنها  نظرة تقوتمية
و عداء اخلارج ملا حصل من اخفاقات يف تنفيذ بعض براجمهما النهضوية ه

 عداء الداخل . أوالذي زاد من قوة 
وهو جوهر العمل  –ن التجارب القومية قد فشلت أواذا روجت فكرة 

نزوعه التشرذمي يف حالة ما تدمرييا بأن البديل يكون إف -االستعماري 
يف حالة تسلم احلكم من قبل قوى تابعة  و ختريبيا  أمويني سالهيمنة اإل

الشرقية ، ويف كل  سرائيلإو مع أرب ومتواطئة مع الكيان الصهيوين للغ
مة ال تنهض بل تدخل نفق التخبط والتشرذم ن األإهذه احلاالت ف

  . ورينيالدَ 
ضعاف التيار القومي يدخل الناس العاديني إن إدوامة البحث عن هوية :  .3

اء دوامة البحث عن اهلوية ففي مرحلة هيمنة الفكر القومي كان االنتم يف
مشكلة اهلوية  قطار العربية لذلك مل تكنالقومي هو اهلوية احلضارية لأل

ية ، ولكن ماذا هنم عرب اهلو أن اجلميع كانوا يعرفون بارزة وال مؤثرة أل
قعة هي النتيجة املتو ، و تكسر ؟ أسس اهلوية وهتدم أحيدث حينما تضرب 

ال هبوية وهنا نرى الشياطني إنسان ال يعيش ن اإلالبحث عن هوية بديلة أل
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مهها شياطني القطرية والقبلية والطائفية أخر : و بعد اآل تظهر واحدا  
اخل ، فتصبح  فساد ...والعنصرية واجلهوية والفساد واإل والتطرف الديين

و موت فيما ألدينا هويات متخلفة وبسبب ختلفها تنخرط يف صراع حياة 
 بينها ، اهلويات الفرعية اجلديدة تصبح مصدر صراعات بني من كانوا شعبا  

  . صل وهي املسند اهلويايتكانت رابطة العروبة هي األ حينما واحدا  
كثر أشغاله بإن أنسان ثبتت الدراسات العلمية لإلأنساين : رباك الوعي اإلإ .4

رباك واالرتباك ومن مث ة تصنع اإلن واحد يضعه وسط بيئآمن مشكلة يف 
وهذه الثغرة يف القناعة  عن حتقيق اختيار موقف مقنع له هماما   العجز عموما  
زمات خمتلفة أدد مصادر الضغط عليه وهي مشاكل و الناجتة عن تع
و تنمي يف داخله ظاهرة التذبذب وعدم االستقرار على أومتناقضة تزرع 

ت تعبث نعة كاالنرتنموقف ، مما يسهل تعرضه لتأثري موجات قوية مصط
ادر واملتباينة اخل ، وهلذا فظهور التحديات املتعددة املص برتبيته وقيمه ...
يف ظل خماطر تكرب يشكل  وضاع معاشية تزداد تدهورا  أالقوة املقرونة ب

ي قضية أعلى احلسم واستقرار املوقف جتاه البيئة الطبيعية لفقدان القدرة 
. 
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لتأثريات  خاضعا   نه يصبح عمليا  إرحلة فىل هذه املإنسان يصل اإل وعندما
فكار املنحرفة وال ي تثري االختالف واجلدل و يروج األأمن يصدر املشاكل 
  . وتصعب االختيار

مة ىل هويات فرعية سابقة لألإفخلخلة االنتماء القومي واللجوء وبناء عليه 
نسان ويعرضه لتسلل بتحطيم جدران احلصانة الذاتية لإلوالوطنية يبدأ 

هنا مناقضة لفكره أطيع اكتشاف طارئة وغريبة ال يست فاهيم وممارساتم
 القومي . يتبع

Almukhtar44@gmail.com.   
 4-7-2017 
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