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 وحماوالت التنغيل الفكر القومي
مركز اليت يقيمها  (  فاق املستقبل آت والفكر القومي العريب حتديا يف ندوة ) ةمن حماضر ول اجلزء األ

 2017/  متوز/  3 – 2 حباث يف باريسذر للدراسات واأل

 صالح املختار
 

ن من أمنذ وصول مخيين للحكم يالحظ  حداث الوطن العريب خصوصا  أمن حتليل 
سلوب أمة العربية كلها هو ساليب شن احلروب اخلفية على األأخطر أهم و أبني 
هناء مرحلة نقاء وصفاء الفكر القومي نتيجة إل الفكر القومي وتعهريه وحماولة تنغي

ى القوميني العرب بل كل القو  استقراره على قواعد بداهة متفق عليها بني كل
لكنه خيفي حتته  فعى ناعما  سلوب يبدو كجلد األأالسياسية ، لكننا نشهد ممارسة 

ذا إ، وهو هدف  وتنغيال   سم قاتل هو سم اغتيال هويتنا القومية بتشويهها تعهريا  
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مريكية والكيان الصهيوين عظم ) الصهيونية األحتقق يضمن ثالثي الشر األ
ىل إ قطار العربية وتقسيمها وصوال  ارسية ( مواصلة عملية تفكيك األوالشوفينية الف

مة والوطنية . ية وقزمية هوياهتا سابقة لعصر األنشاء كيانات جمهر إحمو اهلوية العربية و 
مل تكن هناك حىت هناية الثمانينيات ،  ومن يقوم هبا ؟، فكيف جتري هذه العملية ؟ 
ساسية فالقومية العربية اشرتاطاته األسس املوقف القومي و أخالفات حول معايري و 

سس جتعل أر حمدود بل هي هوية هلا مقومات و ال نفإال يفهمه  مغلقا   ليست سرا  
وبال تعقيد ،  وسهال   هي واجباته والتزاماته ممكنا   حتديد من هو القومي العريب وما

وز يلفت االنتباه هو ما حصل يف الثمانينيات بعد وصول مخيين للحكم وبر  ولكن ما
هنا قومية االنتماء واهلوية ومع ذلك اصطفت مع أتيارات ومنظمات عربية تقول 

 وعمليا   سد وقتها ميثل هذا التوجه رمسيا  أمخيين ضد العراق وكان موقف حافظ نظام 
ها للطائفة ؤ العرب مثل حزب هللا يف لبنان والسرائيل الشرقية إنصار أليه إ مضافا  
خرين حركتهم دوافع خمتلفة لكنها يف جمملها ال آفراد أضافة لكتل و إلعروبة وليس ل
نه ال اجتهاد يف القضايا اجلوهرية مثل ا بنقاوة املوقف وال هي اجتهاد ألصلة هل

  . اهلوية القومية
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هنا حتارب أسرائيل الشرقية ، رغم إن من جياهر بدعم وكنتيجة هلذا االحنراف نرى اآل
كثر من أري سكانية وصلت حد هتجري قطار عربية وتقوم بعمليات تغيأربعة أوحتتل 
ىل إربعة ماليني غري عريب أكثر من أيون عريب من العراق وسوريا وجلب مل 16

رب وتشوه صورهتم وتعلن ، وهتاجم الع غلبهم اجلنسية العراقيةأالعراق فقط ومنح 
خر ن البعض اآلأو أ ، هنا سوف تغزو مكة واملدينة وتقضي على العروبة !أليل هنار 
هنا مازالت حتتل فلسطني وتتوسع يف أسرائيل الغربية رغم إصلح مع يدعم ال

نه أك يقول املوايل للصهاينة والفرس مستعمراهتا وعدواهنا على العرب ، ومع ذل
سس اليت قامت ن هذين املوقفني ينقضان بشدة األأنه قومي عريب رغم أو أوطين 

قيقة ورؤية ما وراء ء احلجالأمن هنا من الضروري ،  ! عليها القومية والفكر القومي
سس وقواعد االنتماء القومي معايري حتديد االحنراف عنها ، ولكي ال أاالحنراف عن 

ر القومي راء مراجع معروفة يف جمال الفكآدخل يف جدل بيزنطي سوف نستشهد بن
سسه ويعرف القومية  أبرز رواد الفكر القومي وواضعي أ، وساطع احلصري يعد من 

،  اصر األساسية يف تكوين القومية هي وحدة اللغة ووحدة التاريخ) العن : كما يلي
، ...(  ، ويف اآلالم واآلمال وما ينتج عن ذلك من مشاركة يف املشاعر واملنازع
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ن روابط اللغة والتاريخ وما ينتج عنها تؤسس عناصر مشرتكة أفاحلصري يؤكد على 
 مال واالختيارات .الم واآليف اآل

ورسخ يف الواقع العريب أن اللغة العربية  ) : د عمارةويقول الباحث املصري حمم
ء املوحد ، والوال ، والعادات والشمائل والتقاليد املوحدة أو املتقاربة الواحدة

نساين الذي ، هي الوعاء اجلديد واإل واملستنرية واملزدهرة ةللحضارة العربية الشاب
احدة قومية ، كي تكون مجاعة و  تنصهر فيه اجلماعات املنحدرة من أصالب عدة

 ( . القومية العربيةمتحدة هي اجلماعة و 
إن القومية هي انتماء مجاعة  : ) يطايل ماتزيىنقال املفكر اإل وعلى مستوى عاملي 

بشرية واحدة لوطن واحد شريطة أن جيمعها تاريخ مشرتك ولغة واحدة يف أرض هذا 
 .  ( الوطن

التأثري  ة ووحدة مصادروأضاف األملاين هريدر وحدة الثقافة النابعة من وحدة اللغ
مث وضعت الواحد يف اللغة الواحدة ،  ابعة من الدين ومن الرتاث الثقايفالن يالروح

ووحدة  يلقومية أمهها وحدة التكوين النفسأخرى ل ا  التيارات االشرتاكية أسس
  . السوق االقتصادية
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ة تدعو واخر القرن التاسع عشر متيزت احلركات القومية بأهنا حتررية ووحدويأوىف 
وربية كانت خاضعة أو دول أا مثل إيطاليا وأملانيا وبولندا وربأة يف أمم اجملز لوحدة األ

النمساوية يف شرق مرباطورية العثمانية أو القيصرية الروسية أو االمرباطورية لإل
–اقرتنت عملية انبعاثها ن القومية العربية إما يف الوطن العريب فأووسط أوروبا ، 
ح فقد قامت حركة يف مطلع القرن العشرين بنزوع حترري واض -ها ئوليس نشو 

ن برزت أعن االمرباطورية العثمانية بعد  ساس االنفصالأعلى  وال  أالتحرر العربية 
عن  ظاهرة الترتيك فكان العريب حياول احملافظة على هويته القومية عرب االستقالل

وربا ، أتراك ، وكانت رب واألسالم يربط بني العن اإلأاالمرباطورية العثمانية رغم 
مرباطورية العثمانية ا ، تشجع هذه التوجهات نكاية باإلبريطانيا وفرنس خصوصا  

لوحدة العربية مقابل التعاون مع فقدمت الوعود للعرب بدعم استقالهلم وحتقيق ا
مرباطورية العثمانية حىت قسمت هنارت االان أوربا ما أوربا ضد العثمانيني ولكن أ
العربية واستعمرهتا وفرضت عليها حدود سايكس بيكو املعروفة بدل تنفيذ قطار األ

  . وعد دعم حتقيق الوحدة العربية
حركة  جل وحدة العرب بل صارتأد القومية العربية جمرد نضال من وبناء عليه مل تع

وريب الربيطاين والفرنسي واتسمت حركتها بنزعة نضال واسع ضد االستعمار األ
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دة العربية  صل يف انبعاثها احلديث وهو حتقيق الوحيان األون نسحتررية واضحة د
تنسجم مع  وهذه الطبيعة، ربية وحدهتا يف الفرتة املاضية و كما حققت القوميات األ
  . مم املستعمرةالتكوين البشري وحق األ

 القومية العربية يف ضوء ما تقدم هي هوية العرب احلضارية املميزة هلم حضاريا   ذا  إ
 وتقاليد مشرتكة الرتباطهم بوشائج نفسية مشرتكة ولغة مشرتكة مم نظرا  األ عن بقية
ومن مث  رضية متصلة واقتصاد تكاملي وتاريخ مشرتك ودين مشرتك ،أومساحة 
نفسهم كما ينظر الربيطاين لربيطانيا أىل إرب مبصاحل مشرتكة جتعلهم ينظرون يرتبط الع

العودة للوحدة والتكامل الشامل  والفرنسي لفرنسا كوطن واحد لكن ما ينقصه هو
 . 

 ن العروبة ليست مفهوما  نسانية الطبيعة ألإهبذا املعىن هي حركة حترر وطين  القومية
طار حضاري إلعنصرية خمتلفة لكنها اندجمت يف صوله اأوالعريب  بل حضاريا   عنصريا  

هدافها تبلورت يف التحرر من أو ،  بيةة عي  مشرتك طويل يف واحد يفولغوي وثقا
مية والتخلف نسان العريب من الفقر واألوحتقيق الوحدة العربية وحترير اإلاالستعمار 

سهام يف احلضارة واللحاق بالعامل املتقدم واإل وبناء كيان دميقراطي عصري تعددي ،
  . نسانيةاإل
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مة اعد التفكري القومي هي الوالء لألبرز بديهيات وقو أن إويف ضوء ما تقدم ف
و يف أخر آخر يف قطر مع العريب اآل ن يكون متضامنا  أيب جيب نه عر أفالعريب مبا 

يطاين عندما يتعرض بلده قطره كما يتضامن الفرنسي مع الفرنسي والربيطاين مع الرب 
ن واحد نزوع وطين يتمثل يف حب الوطن آو الغزو ، فالقومية هنا هي يف أللعدوان 

،  هدافهأو  هوسيكولوجيتثقافته وهوية مميزة تتمثل يف اختالف العريب عن غريه بلغته و 
مع الشعب العريب الفلسطيين ضد  كانت وراء وقوف العرب مجيعا   وهذه البديهيات

غزو فلسطني من قبل الصهيونية ومساندة العرب كلهم للثورة التحررية اجلزائرية 
قطار العربية احلروب غلب األأضافة خلوض إم الشامل للمقاومة الفلسطينية ، والدع
قطار العربية وللحق ردن دعما لألسرائيل الغربية ومصر وسوريا واألإعت بني اليت وق
  . العريب

يدعم الفلسطيين ضد العدوان  فما الذي جيعل العريب العادي يف مراك  مثال  
وما الذي جعل العراقي يتطوع يف صفوف ، الصهيوين غري االنتماء القومي الواحد ؟ 
الف العرب آوما الذي دفع ، ريب الواحد ؟ املقاومة الفلسطينية غري االنتماء الع

 ذا  إ،  لالخنراط يف صفوف املقاومة العراقية بعد غزو العراق غري الدفاع عن العراق ؟
هم قواعد التعامل يف أحدى إضافة لكوهنا إة ثابتة يف الوعي اجلمعي العريب مثة بديهي
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ممي أتعدد مم تتميز عن بعضها بسمات خاصة والعامل عبارة عن ن األأعاملنا وهي 
مة منتم أل طار تصور فردصاحل معينة ، فهل ميكن يف هذا اإلو تربطه مأتفصل بينه 

نعم ميكن ، مته او تغزوها بالفعل ؟ أعلى  خرى تشن حربا  أمة أن يقوم بدعم أما 
مم كلها حددت نوعية هذا ولكن األ ، وماضيا   حديثا   تصور ذلك وحصل مرارا  

و أمته انطبق عليه وصف اخلائن أد العمل وعقابه ، فكل من وقف مع العدو ض
اون مع احللفاء ضد املانيا ملاين الذي تععدام ، فاألهي اإل العميل وعقوبته غالبا  

عدم عند حترير فرنسا باجلملة أ  للنازية  نه خائن والفرنسي الذي قدم دعما  أوصف ب
 عدمته املقاومة الفرنسية قبل التحرير . أو أ

رى ضد الوطن تبقى خيانة عقوبتها قاسية وحيظى خأن دعم دولة إثناء السلم فأويف 
ت مثلما حن اخلائن باالحتقار الكامل ، وحنت يف قواميس اللغة وصف جاسوس

و حىت غري العدو وقدم له مساعدة على حساب أوصف خائن ملن تعاون مع العدو 
  . وطنه

تلفة مم خمأن تظهر لوال وجود أحكام والقوانني ما كان هلا وصاف واألوكل هذه األ
 ممهم .أبناءها دعم أبينها تناقضات وصراعات تفرض على 
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و أن تربير اخليانة الوطنية بالدين أوهي ،  ن نوضح مسألة مهمة جدا  أوهنا جيب 
يف بلده  نسان مواطنا  فما دام اإل مر شيةا  صل العرقي ال يغري من األو األأالطائفة 

وهذا مثبت يف  لتخفيف احلكم على اخلائن خرى ال تعد مربرا  أي صالت أن إف
 سرائيل الشرقية . إمريكا وكما يف روسيا والصني و أوربا كما يف أقوانني الدول يف 

خالقية عراف األة واهلوية القومية والقوانني واألحنن بأزاء قاعدة سلوك تدعمها الوطني
ملزم بالدفاع عن  و منتم هلوية قومية حمددةأنك بصفتك مواطن يف دولة ما أوهي 

 جنيب ، وهذه القاعدة وكما نعرف ليست منأي عدو أد متك ضأوطنك و 
ويف خمتلف مراحل التاريخ ، نسانية كلها ليها اإلإرب بل توصلت ابتكاراتنا حنن الع

  . مة ماهم مسات االنتماء ألأوهذه 
نه عملية إين يكمن االحنراف اجلوهري : أىل ما جيري ميدانيا لنرى إن لننظر اآل

جل حتطيم مداميكه ألتعهريه من  خمططة ومدروسة متهيدا   تنغيل الفكر القومي بصورة
 ساسية وتنفري الناس من هويتهم وانتماءهم الوطين ، فكيف مت ذلك ومن وراءه ؟األ
خطر اخلطط املعادية للعرب خطة تنغيل أهم و أن من بني أمل يعد هناك شك يف ، 

ن الضالل إة فنسانيا دام هذا الفكر بوصلة اهلوية اإلالفكر القومي العريب ، فم
و تغيري وظيفتها ، فالفكر القومي والرتبية أالبوصلة  والضياع يأيت من غياب هذه
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القومية املبنية عليه هو البيةة الطبيعية اليت تشد العرب بعضهم لبعض وتوفر قاعدة 
توحيد خلياراهتم كما هو حال كل  نفسية وفكرية ومصلحية لوحدة انتماءهم وعامل

ن خطوة البداية يف تفتيت العرب هي تنغيل فكرهم القومي إف خرى بناء عليهأمة أ
رسات شاذة تتناقض وبشكل صارخ مع وتغيري معايري واسس الرتبية القومية عرب مما

 جبديات اهلوية القومية وااللتزام القومي ، فكيف يتم ذلك وما معىن التنغيل هنا ؟أ
 يتبع. .....
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