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بيروت

االسـقـاطـات األيديـولـوجيـة عـلـيه تلك
الـــتـي حتـــول دون إكـــســـابه الـــطـــابع

طلوبة. وضوعية ا العلمي وا
ـواطـنـة الـتي تـقـوم عـلـى مـرتـكزات وا
ـساواة أسـاسـيـة قـوامـهـا: احلـريـة وا
والــعــدالـــة والســيّــمــا االجــتــمــاعــيــة
ــشـاركــة في الـوطن  ال والــشـراكــة وا
ـكن أن تـعـتمـد عـلى الـتـلقـ أو تـمرّ
من قــنـوات أيــديـولــوجـيـة أو تــخـضع
لــتـقــسـيــمــات ديـنــيـة أو طــائـفــيـة بل
ـارسـة حقـوقـيـة وحوار حتـتـاج إلى 
مـسـتـمـر قـطـاعي ومـجـتـمـعـي وقـواعد
ـواطن الـفـرد مثـلـما قـانـونـية حتـمي ا
حتــمي حـقـوق اجملـمـوعــات الـثـقـافـيـة
وهـوّياتـها الـفرعـية ذات اخلـصوصـية
الــتي يــنــبـغـي احـتــرامــهــا.وإذا كـانت
الـهويّة الوطـنية قد لـعبت دوراً جامعاً
في فـتـرة ما بـعد االسـتـعمـار فقـد كان
هـذا الـدور عفـوياً لـلشـعور بـاالستالب
مـن جــــهـــــة والـــــرغــــبـــــة واإلرادة في
االنعتاق من جهة أخرى ولذلك أدارت
اجملـاميع الـثقـافيـة حواراً فـيمـا بيـنها
عــلى نـحـو تــلـقـائي صـمــيـمي أسـاسه
ــا فــيه إذكــاء الـــدفــاع عن الــوجـــود 
وتـعـزيـز االنـتـمـاء الـوطـني والـشـراكـة
بــ أبـنـاء الـوطـن الـواحـد فـضالً عن
ـشترك الـشعـور باالنـدماج والتـفكـير ا
ــــوحّـــد دون نــــســــيـــان بــــاجلــــامع وا
الـتمـايزات واخلـصوصيـات وحسـبنا
ـتّـسـمـة ـواجـهـة ا هـنــا أن نـسـتـذكـر ا
بــالـــوحــدة الــوطــنـــيــة ضــد االحــتالل
الـبريطاني في العراق  وضد االحتالل

الفرنسي في سوريا ولبنان. 
ولــعل أكــبـر الــتــحـديــات الــتي تـواجه
الـهـوّيـة اليـوم هـو حتويـلـها إلى واقع
حــال الســيّــمــا في ظـل االنــقــســامـات
الـــطــائــفـــيــة واإلثـــنــيــة الـــتي دفــعت
بـالـهويّـات الفـرعيـة ديـنيـة أم إثنـية أم
لـغويـة أم سالليـة إلى محـاولة الـتفلّت
بـسبب مـا حلقـها من تـسلط وتـهميش
فـي فــتـــرة مـــا بــعـــد االســـتــقالل دون
الـتـغافل عن الـعـوامل اخلارجـيـة التي
حـاولت العزف عـلى هذا الـوتر بهدف
إضـعـاف الـهـّوية الـوطـنـيـة في كل بـلد

ستوى القومي. عربي وعلى ا
ــمــارســة اخلــاطــئــة وبــالــطــبع فــإن ا
والــضــارة والــنــظـرة األيــديــولــوجــيـة
واطنة هي سبـقة لفكرة ا ـتعالية وا ا
ـــشـــهـــد الـــســـيـــاسي الـــتي عـــقّـــدت ا
ووضــعت عــقــبــات أمـام بــنــاء ثــقــافـة
وطـــنـــيــة جـــامـــعـــة وهــويّـــة صـــلـــبــة
ومـتماسكـة وشاملة تـقوم على احترام
اخلـصــوصـيـات والـهـويّـات الـفـرعـيـة
واألمـر ال يــتـعـلق بـبـلـدانـنـا وهـوّيـتـنـا
وثـقافتنا ذات الـبعد العربي اإلسالمي
ـا يتصل بالعالم أجمع خصوصاً وإ
في أوروبـــا الــشــرقــيــة بــعــد انــهــيــار
األنـظمة الـشموليـة لدرجة إن بـعضها
خـاض حروباً دموية وتشظى إلى عدد
مـن الــكــيـــانــات والـــدول أو الــدويالت
حتت عـنوان " انبعاث الهويّات" الذي
امـتد إلى بلدان آسيا وأفريقيا وبعض
دول أمــريــكـــا الالتــيــنــيــة لــيس هــذا
فـحـسب بل إنه شـمل أوروبـا الـغـربـية
أيـضـاً . األمـر الذي يـحـتـاج إلى إعادة
الـنظر ببعض التـقديرات التي اقتربت
من األوهـام الـتي رافقـتـنا طـيـلة عـقود
من الـزمان بشـأن إمكانـية حلّ جدل أو
صـراع الـهـوّيـات بـطـرق آيـديـولـوجـية
اعـتـقـدنـا أنـهـا الـطـرق الـنـاجـعـة وإذا
بـالـتـجـربـة الـتاريـخـيـة تـظـهـر الـعكس
بـارتفـاع حدّة الـصراع واجلـدل لدرجة
أنـه أصـبح دمــويـاً فـي بـعض بــلـدان "
أوروبــا الـشــرقـيـة" وإن ظـلّ في بـلـدان
"أوروبـا الــغـربـيـة" سـلـمــيـاً وقـانـونـيـاً
ودسـتـوريـاً لـكـنه قـد  يـذهب أبـعد من
ذلك  وهـــنــاك أمـــثــلــة كـــثــيــرة مـــنــهــا
اســكــتــلــنــدا وكــاتــالــونــيــا والــبــاسك
والــكـيـبك وبــلـجـيــكـا وغـيــرهـا.وحـتى
ـفاهـيم احلديـثة الـتي جرى االعـتقاد ا
ـسـألـة انـبـعاث أنـهـا الـعالج الـشـافي 
هــوّيـــة عــصــريــة جـــديــدة أســاســهــا
قـراطيـة فإن هذه الـقيم لـوحدها الـد
ا غـير جديرة ببناء هويّة موحّدة وإ
حتــــتـــاج إلـى اســـتــــنـــهــــاض الــــقـــيم
ــشــتــركـة الــتــاريــخـيــة والــثــقــافـيــة ا
والــــذاكــــرة اجلـــمــــاعــــيـــة الــــعــــابـــرة
لــــآليــــديــــولـــــوجــــيــــات والــــطــــوائف
والـقوميات واإلثنـيات واللغات سواء
ـــســـتـــوى اجلـــمــــعي أو عـــلى عـــلـى ا

ozUŁË V²5

www.azzaman.com

ــمــارســة ? وأخـيــراً كــيف الــســبـيل وا
لـلتواؤم مع قـيم احلداثة دون القـطيعة
مـع الـــتــــراث?وإذا كــــان ذلك يــــتـــعــــلق
بـالهويّة فما هي األولويات التي تطرح
ــواطـنــة  الـتي نــفـســهــا بـخــصـوص ا
تــتــمــايــز وتــخــتــلف عن الــوطــنــيـة أو
واطـنة مـسـألة سـلوكـية اجلـنـسيـة? وا
تـعـني كل فـرد مـن أفراد اجملـتـمع وهي
تــــتـــألـف من احتــــاد مـــواطــــنـــ وكل
مواطن له حقوق وعليه واجبات وهذا
الــــفـــهم يــــخـــتــــلف عن "الــــرعـــايـــا" أو
"  أي أن األخيـرين مـلـحـق "الـتـابـعـ
فـي حـــ أن األول يـــعــــتـــبــــر مـــصـــدر
ـواطـن إلى الـسـلطـة إذا مـا جمـعـنا ا
بــعـضــهم وهـو مــا يـتم الــتـعــبـيــر عـنه
بــالــصـيــاغـات الــدســتـوريــة " الــشـعب
واطن أي مواطن مـصدر الـسلطـات".وا
مـعـني بـثالث قـضـايـا: عالقـته بـالـدولة
كــيف تــؤطـر ثم مــشـاركــته في اتــخـاذ
الـقـرار أي وفق أي صـيـغـة دسـتـورية
وأخـيـراً مـسـؤولـيـته كـعـضـو فـاعل في
شـاركة احلـيوية اجملـتمع ودوره فـي ا
بــاعــتــبــار أن كل مــا يــدور فـي الــدولـة
واجملـتـمع أمور تـعنـيه. وتتـكوّن هـويّة
ـــشــتــركــة ـــواطــنــ من الـــســمــات ا ا
واجلـامعة خارج دائرة األيـديولوجيات
واألديـان والـطـوائف وهـي هـويّـة غـير
إســتــنـــتــاجــيــة وغــيــر دوغــمــاتــيــة أو
أيــديــولــوجـيــة بل عــفــويــة تـلــقــائــيـة
ـشتركات والقيم صـميمية  من خالل ا
ــواطــنــون عـــلــيــهــا الــتـي يــجــتــمـع ا
وبـــالـــطـــبع فـــالـــلــغـــة ركن أســـاس من
ـشـتـركـة والـتاريخ أركـانـهـا والـذاكرة ا
ـشـتـرك والـدين والـعـادات والـتـقـالـيد ا

واآلداب والفنون التي نشأوا عليها.
واطـنة وهو ـدنيـة با وتـلتـصق صفة ا
مـا جـاء في لـسـان الـعـرب فـالـوطـن هو
ـشترك ومكان اإلقامة  سواء ولد فيه ا
ــــواطــــنـــة اإلنــــســــان أم لم يــــولـــد وا
شـاركـة في هذا عـايـشـة وا أسـاسـهـا ا
ـشـاركـة فـي العـيـش مـعاً الـوطن أي ا
والــتي يــتــرتـب عــلــيــهــا مــســؤولــيـات
اجـتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة تـتـجـاوز مـسـألـة
ط األرض ألنــهـا تــشـمل الــعالقـات و
الـعيش والتفكـير واحلقوق ناهيك عن
شـــكل مـن أشــكـــال االرتـــبــاط في إدارة
الــشــؤون الـعــامـة  وحتــتــاج هـذه إلى
بـرامج عمل ثقـافية وتربـوية وتعلـيمية
لــتـحــديـد مــكـوّنــاتـهـا وأســسـهــا مـثل:
ـكـان الـعالقـة بـاألشـخاص الـعالقـة بـا
ـكـان  الـعالقـة الــذين يـسـكـنـون هــذا ا
ـكان ويـديـر الـشؤون ن يـحـكم هـذا ا
ـواصـفات الـعـامـة فـيه.وتـختـلف تـلك ا
ــتـعـددّة من بــلـد آلخــر فـفي الــبـلـدان ا
الــثـقــافـات تـتــداخل الـهــويّـات الــعـامـة
ــشـتــركــة  مع الـهــويّـات اجلــامــعـة وا
اخلــاصــة والـفــرعــيــة وحتـتــاج بــقـدر
اإلقـرار بالـهويّة اجلـامعـة إلى اعتراف
بـاسـتـقالليـة الـهويّـات الـفـرعيـة  وفـقاً
لـقاعدة حقوقيـة تربط ب ثقافة اجملال
ـتـكـوّن من مـجـمـوع ـشـتـرك وا الـعـام ا
ـعـنى حـاصل جـمع الـثــقـافـات لـيس 
ـشــتــركـاتــهـا ــا  هــذه الـثــقــافـات وإ
اإلنـسـانيـة وب ثـقـافة اجملـال اخلاص
مع األخـــذ بـــعــ االعـــتــبـــار الــتـــطــوّر
ـتـبـادلـة بـ الـتــاريـخي والـتـأثـيـرات ا
الـثـقـافات دون نـسـيـان بـعض جوانب
الـــتـــأثــــيـــر في الـــثــــقـــافـــة الـــســـائـــدة
وانـعكـاساتهـا العتبـارات أخرى فضالً
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ولــــكي يــــكــــون األمــــر في إطــــار جـــدل
الـهـويّات ولـيس صراعـهـا أي تقـليص
الـفـوارق وتعـظـيم اجلـوامع فال بدّ من
إيــجـاد نـوع من الــتـطـامن الــقـائم عـلى
شروعـة في بوتقة شتـركة ا ـصالح ا ا
جـامـعة وهي مـا يطـلق عـليه الـصديق
ـــواطــنــة ـــفــكـــر انــطــوان مـــســرّة " ا ا
الــبــراغـمــاتـيــة" وذلك جتــنــبـاً لــصـراع
األيــديـولـوجـيــات في كـتـابه " الــثـقـافـة
ـــواطــنـــيــة في اجملـــتــمع الـــتــعــددي" ا
ـصــالح ونــزاع الــهــويّــات وتــنــاحــر ا
ويـضـرب مـثالً لـلبـنـان الـذي يـقول إن "
احلــــاجـــة تــــنـــقـل صالبــــة الـــنــــســـيج

االجتماعي احلي إلى اجملال العام".
ـشتركة وإذا كـانت الذاكرة اجلـماعية ا
خــزين لــتــفــاعل الــهــوّيــة فــهي حــكــمـاً
حتـتاج إلى  مـناهج تربـوية وتـعليـمية
مـــشــتـــركـــة تــأخـــذ بــنـــظـــر االعــتـــبــار
ـــشـــتــركـــات مـــجــنّـــبـــة الــتـــاريخ من ا
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حــتى الــســاعــة لم يــظــهــر عـــــــالج مــؤكــــــــد يــقــضي عــلى فــايــروس
(كوفيد) 19  غيـر اننـا نستـطيع ان نـستـشف العالج بـعد ظهـور الكـثير
ية الرصينة والتي جميعها تناولت عامال وقائيا محددا من التقارير العا
اء والصابـون  وكذلك االهتمام دة 30 -20 ثانية بـا وهو غسل اليدين 

ناعة اجلسم .
الــرئــيس االمــريـكي وفـي احـدى خــطــبه حث عــلى غــسل الـيــدين مع ان
كالمه جاء حينها بسخرية غير انه سرعان ما انتابه الهلع بعد حضوره
مــؤتـمـرا كــان احـد مـشـاركــيه مـصـابــا بـالـفــايـــــروس لـيــذهب مـبـاشـرة
اء ـياه ويبـقى الكثر من 8 دقائق وهـو بقــــوم بـغسل يـديه با لسنـبورة ا
والـصـابـون مـرة تـلـو االخـرى وقـبل ان يـجـري الطـاقم الـطـبي فـي البـيت
االبـيض سـلـسلـة من الـفـحـوصـات علـيه وعـلى الـسـيـدة االولى وجـميـــع

. وظف ا
تـحـدة االمـريـكـية وفي ضـوء ظـهـور (كورونـا األمـريـكي) فـان الـواليـات ا
ـسـتجـد بـينـها 19 أحصت  أكـثر من 340 إصـابة بـفيـروس "كـورونا" ا
حـالة وفـاة  االمـر الذي تـطـلب اعالن حـالة من االسـتـنفـار في الـواليات
االمريكيـة وتوجيه االنتـقادات الكبـيرة الدارة ترمب بتـعاملهـا مع انتشار

الفايروس . 
وهنا على سبيل االحاطـة اود تذكرة البعض من الذين تـستهويهم نظرية
ـؤامـرة لـيـعـتــقـد ان امـريـكـا اسـتـخـدمت سالحـهـا الـبـايـلـوجي وضـمن ا
حـربـهـا االقـتــصـاديـة  ضـد " الـصـ - ايـران "  لالطـاحـة بـهـمـا وهـذا
ثقفـــــــ خصوصا بعد االعتقاد مع االسف آمن به حتى الـبعض من ا
الـتــــــــقاريـر الـتي بـثـتـهـا قنـاة روسـيـا الـيوم RT.. طـيب من حـقــــــــنا
اذا ايطاليا مثال ? .. حتى الســـــاعة وصلت اعداد الوفيات السؤال :  
بـايـطـالــيـا الى اكـثـر من 103 حـالـة وفــاة فـهل هـنــاك من حـرب جتـاريـا
بيــــــنها وب امريكـا ثم بعد هـــــذا ما شأن كوريا اجلـنوببة  بريطانيا

 فرنسا ..  الخ ??.
ستخدم ضد هـذا الوحش القاتل .نشر وضوعة الـسالح ا وفي العودة 
مـوقع " بـيزنس إنـسـايـدر " مقـاطـعـا صورت بـاالشـعـة الفـوق بـنـفسـجـية
ـغسولة من عدمها وبعـدها جاء التاكيد مرة اظهرت الفارق ب االيدي ا

دة 30 ثانية اخرى على اهمية غسل اليدين 
ايـضـا الـسـلـطـات الصـحـيـة الـبـريـطـانيـة شـجـعت مـواطـنـيـهـا علـى غسل
دة 20 ثـانيـة علـى األقل كونـهـا واحدة من أكـثـر الطـرق فـاعلـية أيديـهم 

لوقف انتشار الفيروس القاتل.
ـؤكّـدة حـول الـعـالم من جـرّاء يـذكـر ان حـصـيـلـة الـوفـيـات واإلصـابـات ا
ـقال  إلى 3648 وبلغ ـستـجـدّ ارتفـعت حتى كـتـابة ا فيـروس كـورونا ا
صاب بالوباء أكثر من 105 آالف و810 حالة بينما تعافى 58 عدد ا

ألفا و568 شخصا.
واذن فااللـتفـات حلجم مـا يسبـبه الفـايروس من خـطر  عـلى حيـاة الفرد
مع الـثـقـافـة الـصـحـية وااللـتـزام بـالـنـصـائح واالرشـادات الـتي نـشـرتـها
ية لهي الكفيل في احلد من انتشار وزارة الصحة ومنظمة الصحة الـعا
ؤسسـات الصحية من الوباء  على اننـا يجب عدم اغفال مـا يقع على ا

مــســؤولـيــات وكــذلك نــوعــيـة االجــراءات والــقـرارات
تخذة من قبل احلكومـة العراقية والتي تأتي في ا
مـقـدمــتـهـا غـلق احلـدود نــهـائـيـا مع دول اجلـوار
الــعـراقي وعــلى وجه اخلــصـوص ايــران كـونــهـا
باتت بـؤرة مقلـقة وبـيئـة مصدرة لـلفـايروس لدول
الـشـرق االوسط وحــسب مـا اعـلـنت عــنه مـنـظـمـة

ية في احدى تقاريها. الصحة العا

ــا يــتـنــاسب مع لـإلضـافــة واحلــذف 
درجـــة الــتــطــور في كـل مــجــتــمع وكل
مــجـمــوعــة بـشــريـة وكل فــرد بـلــحـاظ
الـقـواعد الـقـانـونيـة الـعامـة في الـدولة
الـعـصـريـة تلـك التي تـتـيح اإلمـكـانات

واطنة سليمة ومتكافئة.
وفي إطـار الـهـويّـة وفي لـبّـهـا تـتـفاعل
عـوامل عـديدة قـومـية وديـنـية ولـغـوية
وساللـــيـــة واجــتـــمــاعـــيــة وثـــقــافـــيــة
ــعـنــاهـا وتــاريـخــيـة وغــيـرهــا مـرّة 
عناهـا التنازعي الـتشاركي وأخـرى 
ـــعــــنــــاهـــا الــــعــــام اجلـــامع وتــــارة 
ـعـنــاهـا الـفـرعي ــشـتـرك وثـانــيـة  وا
ـتمـيـز واألخيـرة غـالبـاً ما اخلـاص وا
تـكون دفاعـية ضد الـتسيّـد أو الهيـمنة
أو رفض االسـتتباع وقد تـندفع مرغمة
ــسـتـوى عــلى االنـعــزال سـواء عــلى ا
ـسـتــوى اجلـمـاعي الــفـردي أم عـلـى ا
مـثلما تأخذ تلك التجاذبات مكانها في
ـواطــنـة الــبـحـث عن تـكــافــؤ الـفــرص 

متساوية ومتكافئة .
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وهـناك تداخل وتـفاعل لـدرجة االندغام
أحـيــانـاً بـ هـويّـات مـتـعـدّدة لـدى كل
فـرد ولـدى كل مـجمـوعـة بشـريـة وتلك
ـيّــزهـا عـن غـيــرهـا الســيّـمـا هي مــا 
لـشعورها بـاالنتماء مـثلما تـميّز الفرد
عن غــيـره واألمـر يــعـود إلى الــقـنـاعـة
اخلـــاصــة من جــهـــة والــشــعــور الــذي
يـجمع من ينـتمون إلى هـذه اجملموعة
أو لـدى الـفرد الـواحـد من جهـة أخرى
بـحـيث يقـر أن هـذه السـمـات هي التي
تــعـبّـر عن هــويّـته الـغــالـبـة أو أن هـذه
ـواصـفات اجملـمـوعـة تـشـعـر أن هـذه ا
هـي الــتي تـــمــثـل شــعـــورهــا اخلــاص
بــالـتــمـيّـز أو الــتـمــايـز عن غــيـرهـا من
اجملــمـوعـات اإلنــسـانـيــة.وكـان صـدور
الــطــبـعــة األولى من كــتـابـي " الـهــويّـة
ـــلـــتـــبـــســة ـــواطـــنـــة - الــبـــدائل ا وا
ـتـعـثّـرة "  يـنـايـر /كـانـون واحلـداثــة ا
ـعنون الـثاني 2017 وقـبلـها  كـتابي ا
"جــدل الــهـويّــات في الــعـراق- الــدولـة
ـــواطــنــة" في الــعــام 2010 وقـــبــله وا
ـوســوم " من هـو الــعـراقي?- كــتـابـي ا
إشـكـالـية اجلـنـسـية والالّجـنـسـية
فـي القـانـونـ الـعـراقي والـدولي
فـي الــعـام 2002 فــرصــة جــديــدة
لــتـوسـيـع دوائـر احلـوار واجلـدل
والـــنـــقـــاش الـــذي احـــتــدم عـــلى
ي نــاهــيك عن ــســتــوى الــعــا ا
.ومــثل تـلك انــعــكـاســاته عــربـيــاً
الـفـرصـة كـانت مـنـاسـبـة إلجراء
مـقارنـات ومنـاظرات مع جتارب
شتى أوروبية وأمريكية التينية
وآســـــيـــــويـــــة وأفـــــريـــــقـــــيـــــة
ــشــتــركــات من الســتـــخالص ا
جـهـة ولـتـأشيـر اخملـتـلـفات من
جــهــة أخــرى الســيّــمــا فــيــمـا
يـتــعـلق بـهـويـتـنـا خـصـوصـاً
حـ يــنـصـرف الـتـفـكـيـر  إلى
ا ة - جديدة ور أسـئلة قد
راهـنة ومسـتقبلـية من قبيل :
ـــــكـن أن نـــــحـــــصّن كـــــيـف 
هـويتنا الوطنية ونوازن ب
مــا هــو فـردي وعــام وفـرعي
وشـامل بـحـيث نـبني ثـقـافة
وطــــنـــــيــــة قــــائـــــمــــة عــــلى
ـــشــتــركـــات اإلنــســـانــيــة ا
أســاسـهــا جـدلــيـة الــوحـدة
رتـكزة والـتـنوّع فـي آن وا
عـــــلـى كــــونـــــيـــــة الـــــقـــــيم
وخـــــــصــــــوصــــــيــــــة األداء

ـــســـتـــوى الـــفــردي ا
فــــلـــلـــفــــرد مـــثــــلـــمـــا
لـلـمـجمـوعـة أكـثر من
هـــوّيـــة كـــأن يـــكــون
عــــربـــيـــاً أم كـــرديـــاً
مـسلمـاً أم مسيـحياً
عــراقــيـاً أم ســوريـاً
لـكـنه جزء من هـوّية
أوسـع عـــربــــيـــة أو
حـــــتـى إسالمـــــيــــة

. مثالً
وهـــــكـــــذا تـــــكــــون
الـــهــويّـــة مــركّـــبــة
فـردية أم جـماعـية
وإن ارتــــــــبــــــــطت
بــــوطن فـألنـــهـــا
حتــمل جـنــسـيـته
كـــجـــزء مـن دولــة

ـواطـنـة كـعالقـة تــرتـبط بـا
مـزدوجة مع مـحيـطهـا دون استـصغار
أي من الـعـنـاصـر األخـرى لـكـنه لـبـناء
ــــشــــتــــركــــات حتـــتــــاج إلـى اإلقـــرار ا
بـوجودها ومراعاة تطورها التاريخي
وبــالـتــالي وضـعـهــا في سـيــاق يـخـدم
ــشـتـرك اإلنــسـاني أوالً ومـرة أخـرى ا
نــقـول إن الـهــويّـة جــمـاعـيــة أم فـرديـة
تــخــضع لــهــذه االعـتــبــارات أي أنــهـا
مـجـمعـنة أم مـفردنـة هي غيـر سرمـدية
أو نـهـائـية أو كـامـلة بـل هي مفـتـوحة
وتـتطور مع تطور الزمن وغير نهائية

ألنها قابلة لإلضافة واحلذف.
وتـلـعب التـربيـة دوراً مـهمـاً في تعـزيز
اجلــانب الــتـشــاركي أو الــتــنـازعي في
ـواطـنة الـهـويّـة والشـعـور بـاالنـتمـاء  
مـوحـدة  واألمـر يـشـمل حـتى الـبـلدان
ــتــقـدمــة فــمــثالً في  ســويـســرا تــقـرّ ا
انية الـدولة أربع لغات رسمية هي: األ
والـفرنسيـة واإليطالية والـرومانشية 
حـيـث تـعـتـرف بـ احلق في الـتـعـلّم في
ــدارس بـأي من هـذه الــلـغـات وبـهـذا ا
ـعـنى لم تعـد مـشكـلـة نزاعـيـة قانـوناً ا
وواقـعـاً. أمـا بـلـجـيـكـا وإن كـانت دولـة
ــقــراطـيــة وفــيــدرالـيــة أيــضــاً مـثل د
ســويـســرا لـكـن الـســلم اجملـتــمـعي لم
يـتحـقق إلّا فـي العام  1957بـعد إقرار
احلـق في تــــعــــلّـم أي من الــــلــــغــــتــــ
ــقــصـــود بــذلك لــغــة الــســـائــدتــ وا
الـوالــونـيـ والـفالمـنـيـ حـيث أقـرّت
الـدولـة ميـثـاقاً مـدرسـياً لـلتـربـية ومع
ذلك فــإن الــعـوامل الــنـزاعــيـة ثــقـافــيـا
ولغوياً ومصلحياً ما تزال تفعل فعلها
الـذي قد يصل إلى االنـفصال ولذلك ال
قراطية يـكفي القول بأن احلل في الد
شـترك والشعور وحـدها ألن العيش ا
شتركة هو األساس بـالسمات العامة ا
الـذي ال غـنى عـنه لتـشـكيل الـهـوّية من
جـهة ولـبنـاء مواطـنة متـكافـئة وقـائمة
عـلى أسس دستـورية وهـو ما يـحتاج
إلى إرادة سـيـاسـية تـوافـقـية وتـنـشـئة
ـتــســاويـة ــواطــنــة ا تــربــويـة عــلى ا
نـاهـيك عـن شـرعـية اإلجنـاز أيـضـاً من
خالل الـتنـميـة وحسن األداء والـتعامل
ـهم الـتـطـامن بـ الهـويّـات.ولـبـناء وا
مــواطــنـة حــيـويــة عــلى أسـاس هــويّـة
مــوحــدة فـاألمــر يــحــتـاج إلى مــنــاعـة
وطــنـيـة بـاســتـذكـار مـا هــو سـلـبي في
عالقـات اجملـمـوعـات الـثـقـافـيـة لـيـكون
عــبـرة والــبـنـاء عــلى مـا هــو إيـجـابي
لـيـكـون أفـقـاً لـكي ال يـنـدفع من يـشـعر
بــالــغــ والــتــهــمــيش واإلقــصــاء إلى
الـرفض والتمرد والرغبة في االنقسام
وهــذا األمـر يـتـطـلب مـنــجـزاً مـشـتـركـاً
ومــعـرفـة مـتـبـادلــة بـخـصـوصـيـات كل
ــــا فـــيـــهـــا من فـــريـق ومـــراعـــاتـــهـــا 
حـسـاسـيـات نـاهـيك عـن اجملـال الـعام
ــشـتـرك الـداعم لـلــوحـدة والـتـضـامن ا
ومـجـابـهة الـتـحـديـات اخلارجـيـة كـما
يـحـتـاج إلى شـجاعـة وتـصـميم وإرادة
ســيـاســيـة والــتـزام قــيـمي وحــضـاري
ــشــتــركــات اإلنــســانــيــة يــقــوم عــلى ا
ـسـؤولـة عـلى مـسـتوى والـتـشـاركـيـة ا
الــفـرد واجملـتـمع والـدولـة.وأسـاس كل
ـشـترك والـضمـانات ذلك هـو الـعيش ا
احلـقوقـية وااللـتزامـات القـانونـية أي
عـدم التمييـز ونبذ أي شكل لالستعالء
بـزعم "األكـثـريـة واألقـلـيـة"  أو " األكـبـر
واألصـغـر" أو "الـقوي والـضـعيف" أو "
األعــــلى واألدنى" وهـــو مــــا حـــاولـــنـــا
ـعـاجلـتـه وفـقاً تـسـلـيط الـضـوء عـلـيه 
لـقـواعـد دسـتـوريـة لـلـدولـة الـعـصـرية
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الــشـهــيـرة زهــور حـســ وحلـنــهـا عــبـاس
جميل ولعل أشهرها:

يا أم عيون حراگه فدوة إشوكت نتالگة
أي يـــا ام الـــتــيـــون احلـــارقـــة حــلـــفـــتك به
ســبــحــانه وجــعــلت فــداك إخــبـريــني مــتى
نـتالقى واألغنيه الـثانيـة التي غنـتها زهور

وحلنها عباس جميل هي:
جيت ألهل الهوى ألشتكي من الهوا

أي تـــوجــهت ألهـل الــهـــوى لــلــشـــكــوى من
الهوى.

 وبـــذلك يـــكــون عـــبــد الـــكــر الـــعالف في
الـصف االول من كـتـاب االغـنـيـة الـبـغـدادية
الــتــراثــيــة فــقــد كــان االســتـاذ فـي مــدرسـة
الــتـراث الـشـعـبي الــبـغـدادي األصـيل فـقـدم
ســـجالً خــالـــداً لــلـــفن والـــتــراث والـــغــنــاء
الــبــغــدادي إرثــاً خــالــداً من تــراث وتــاريخ
وأغــــان أســـــتــــمــــرت مع الـــــزمن يــــرددهــــا
الــبــغـداديــون حــتى بــعـد وفــاته بــعــشـرات
الــسـنـ وظـهـور أغــاني كـثـيـرة خالل هـذه

الفترة. 
وعـلى الـرغـم من ضـيق ذات الـيـد  وخـاصة
فـي االيـام االخـيـره من حـيـاته حـيث أدبـرت
الـدنـيا عـنه وأجتـمـعت علـيه االمراض  فـقد
كـان عالياً في تصرفه ونفـسه ملتزماً بكبره

ولود هـو عبد الكر بن مـصطفى العالف ا
فـي مـحــلــة الـفــضل في اجلــزء الــشـرقي من
بــغــداد ســنــة 1896 تــلــمــيــذ الــشــيخ عــبـد
الـــوهــاب الــنــائب مـــدرس وامــام وخــطــيب
جـامع الفـضل بعـد تعـلمـه القـراءة والكـتابة
ا ويـعـتـبر شـيخ الـتراثـيـ الـبغـداديـ و
ـيز كـتابـته التـراثيه عن بـغداد هـو عودته
لــلـعـهــد الـعـبـاسـي خالفـاً لـغــيـره من الـذين
كــتـبــوا في تــاريخ بـغــداد الــذين أقـتــصـرت
كـتـاباتـهم التـراثيـه عن بغـداد في السـنوات
االخـيره من العهد العثماني وبدايات العهد
ـا يـجـعل الـقـاريء عـلى بـينه ـلـكي فـقط  ا
ـا يوءرخه تـراثيـاً وتدلل عـلى سبـيله هذا
كـتبه الـتي جمـعت التـراث والتاريخ واالدب
والــفن واالغـاني والـقـيـان  حـيث صـدرت له
عـدة كـتب مـنـهـا : مـوجـز االغـاني الـعـراقـيه
ــغـــنــيــات ــة واالغـــاني وا وبـــغــداد الــقـــد
ــوال الــبــغـدادي والــطــرب عــنــد الـعــرب وا
وقـيان بـغـداد في العـصر الـعصـر العـباسي
قاالت والـعثماني األخير وكتب الكثير من ا
فـي الـصــحف واجملالت وتــرك  الـكــثــيـر من

الشعر واخملططات
وكــان عـــبــد الــكــر الــعـالف شــاعــراً كــتب
ـطـربـة األفــضل من االغـاني الــتي غـنـتـهــا ا
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الــعــلـمي اذ حــســبه فـضــيــلـة أنـه أثـبت من
الـــتـــاريـخ  الـــتـــراث واالدب والـــفـــنـــون من
مـوسـيقـى وغنـاء  ومـغنـون ومـغنـيـات لذلك
جنــده مــوسـوعــيـاً اذ ولج بــاب الــصـحــافـة
واالعالم فـأصـدر مجـلة ( فـنون) االسـبوعـية
حـيث صـدر عددهـا االول في الـشهـر الـثاني
ســنـة 1934 وهــذه اجملـلـة  عــنت بـالــفـنـون
والـثـقافه  وخـاصة مـا يـتعـلق بـالسـينـما اذ
أزدادت أعــداد الــسـيــنــمـا بــبــغـداد وكــثـرت
االفـالم الــتـي تـــعــرض يـــوم لـم يــكـن ســوى
الـسـيـنـما مـلـتـحداً لـرووءيـة االفالم لـذا فـقد
أقـبل البغداديـون وعوائلهم على الـسينمات
وتـولت هذه اجملله أخبـار الفنان واالفراح
ومــا تـــقــدمه جــهـــات تــســجـــيل االغــنــيــات
بــأعــتـــبــارهــا اجلــهــات الــوحــيــدة ألصــدار
االغـنـيـات وبيـعـها ألهل بـغـداد وعـلى الرغم
من انـفـاق الكـثـير من مـاله عـلى هذه اجملـلة
غـــيــر انه تـــولى غــلـــقــهــا وأصـــدر عــدد من
اجملــــمـــوعــــات وقـــد كــــانت لـه مـــنــــاظـــرات
ومــطـاردات مع بــعض شـعــراء تـلك الــفـتـرة
ال منفي بـبغداد منهم شاعـر شعبي اسمه ا
جـاء الى بـغـداد من مـديـنـة الـكفل وكـانت له
مــفــاكــهــات مع الــشــاعـر الــكــبــيــر مــعـروف
الـرصـافي ومـنهم صـاحب جـريدة حـبـز بوز
وكـــان من مــرتــادي مـــقــهى حــسـن عــجــمي
الــكـائــنـة فـي شـارع الــرشـيــد مـقــابل جـامع
احلــيــدرخــانه وقـد وصـف  الـشــيخ مــحــمـد
وسوم بغداد رضـا الشبيبي كتاب العالف ا
ه فـي تـصـديره لـهـذا الـكـتـاب قـائالً : الـقـد
تف السيد عبد الكر لـقد أحسن االديب ا
الـعالف صـنـعـاً فـي وضع هـذا الـسـفـر الذي
تـضمن نـبذة صـاحلة من أخـبار تـلك الـفترة
ـاضـيه ووصف أوضـاع بـغـداد وأحـوالـها ا
ـام ببعض خطـطها وهندسـتها على ما واال
كــــانت عــــلـــيــــهـــا فـي ذلك احلــــ هـــذا الى
الـتـعــريف بـطـبـقـة من رجـالـهـا من الـعـلـمـاء

والــشــعــراء  واحلـكــام والــوجــهـاء ولم
يـغفل التـعريف بقاطـعي الطرق وكتب

العالف في العهد االخير من حياته:
صور ح وافى أقول الى ا

ليأخذ في ضياء الشمس رسمي
ســأدفـن بــعـد
رســــــــــمك
لي بقبر
وال

يـــــبــــقى
ســـــــــــوى
رســـــــــــمـي
وإسمي

وتــــــــــــــــــولـى
الــــــــــــــــــــعـالف
الـتمهـيد لكـتابة
ـة بــغــداد الـقــد
لك (احلـمـد لـله ا
لــلـمـتـعـال الـدائم
بــــــــــــــــــــــــال زوال
والــــــــــــــــــــصــالة
والـــــسالم عــــلى
ســيـدنـا ومالذنـا
مـحمد وعلى آله
وصـــحـــبه أولي
الرفعة والكمال)
ومــن هــــــــــــــــــذه
نــالحـظ أثــــــــــــر
دراسـته الدينية
في جامع محلة
ـكنه الـفـضل وا
والـــقــدره الــتي
يـتمتع بها فلقد
كــــــان جنــــــمـــــاً
ادبـيـاً من جنوم

بغداد.
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واطنة" وضوع "الـهويّة وا انـشغلت 
مـنـذ أكـثر من ثـالث عقـود من الـزمان 
ارتـبــاطـاً بـالـتـغـيـيــرات الـكـبـيـرة الـتي
شــهــدتـــهــا بــلــدان أوروبــا الــشــرقــيــة
بـانتهاء عهد " احلرب الـباردة" بشكلها
الــسـابق والـصـراع األيـديـولـوجي بـ
ـتــصـارعـ "الــرأسـمـالي الــنـظـامــ ا
واالشـــتـــراكي" الســـيّـــمــا بـــانـــفـــجــار
مـوضوع الهـويّات على نـحو لم يسبق
له مــثـيل األمـر الـذي غـيّـر الـكـثـيـر من
ــسـلّـمـات والـفـرضــيـات فـاسـتـوجب ا
إعــادة الـــنــظــر بــعــدد مـن الــقــنــاعــات
واالسـتـنـتـاجات سـواءً عـلى الـصـعـيد
الـفــردي أم عـلى الـصـعـيـد اجملـتـمـعي
لـلـصـلة الـوثـيـقة بـ الـعـام واخلاص
والوطني والفردي والشامل والفرعي.
ولم تــكن ظــاهـرة "انــبـعــاث" الـهــويّـات
لـدرجة التذرر أحياناً ناجمة عن إرادة
مـــســـبــقـــة أو رغـــبـــة في الـــتــفـــلت من
الـــكـــيــانـــات الـــســابـــقـــة فــحـــسب بل
انــعـكـاســاً لـواقع جــديـد وتـعــبـيـراً عن
تــمــظـهــرات مـســتــحـدثــة مــوضـوعــيـاً
وذاتـــــيـــــاً بـــــتـــــداخـالت خـــــارجـــــيــــة
واسـتقـطابـات داخلـية خـصوصـاً وقد
رافـقهـا أعمال عـنف ونزاع وحـرب بعد
جــدل وصـراع اســتـعــرت آواره بـفـعل
صـــعــود عـــوامل الـــتــعـــصّب وولـــيــده
التطرّف وهذا األخير إذا ما حتوّل إلى
ســلـوك سـيــقـود إلى الـعــنف والـعـنف
حـ يـضـرب عشـوائـيـاً يصـبح إرهـاباً
مـنفـلـتاً من عـقاله بـاستـهداف اجملـتمع
والــدولــة مــعــاً وهــدفه إضــعــاف ثــقـة
الـفرد بـالدولة وإحـداث نوع من الرعب
ـا فيه إضـعاف والـفـزع  في اجملتـمع 
ثـقــته بـالـدولـة نـاهـيك عن أنه يـصـبح
إرهـابـاً دوليـاً عابـراً لـلقـارات واحلدود

والبلدان.
وقـد حاولت مـعاجلة مـوضوع "الـهويّة
ـواطـنـة" من زوايـا مـخـتـلـفـة سواء وا
هـويّة اجلماعة الثقـافية أم هويّة الفرد
الثقافية آخذاً بنظر االعتبار التحوّالت
والــتــغـيــيــرات الـتي شــهــدتـهــا هــويّـة
اجلـمـاعة أو الـفـرد كجـزء من صـيرورة
تـاريـخـيـة دينـامـيـة مـتعـدّدة ومـتـنـوّعة

ومــفـتـوحـة وقـابـلـة

عبد الكر العالف
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بـتأكيد التـخلي عن أي شكل من أشكال
اإلرغــام واإلكــراه والــعــنف ضــد اآلخـر
واإلقـرار بالتـعددية واحلـوار والتوافق
ـشـكالت بـالـسـلم والـتـفـاهم عـلـى حل ا
وعـدم الـلـجـوء إلى الـسالح وذلك وفق
عــقـد اجـتــمـاعي جـديــد يـؤسس لـدولـة

واطنة واحلقوق . ا
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وقـد أكّـدت حـركـة االحـتـجـاج الـواسـعة
في الـعديد من البلدان العربية وآخرها
ـــواطــنــة ال فـي الــعــراق ولـــبــنــان أن ا
تــســتـوي مع احملــاصـصــة  مــثـلــمـا ال
تــســتـقــيم الــهــويّـة الــعــامـة اجلــامــعـة
واطنة والهويّة بـاحملاصصة أيضاً فـا
مــوجـودتــان أسـاســاً في اجملــال الـعـام
ـشـتـرك للـحـيـاة الـيومـيـة في األحـياء ا
والـشـوارع واجلـامعـات وأمـاكن الـعمل
ـرافق العامة واخلدمات في الصحة وا
والـتـعـلـيم واإلدارة والـبـيـئـة والـبـلـديـة
وكل مـا يـشـكّل مشـتـركـاً للـجـمـيع ففي
ـدخل احلــيـوي اجلـامع تــلك اجملالت ا
ؤتلفة لـلمواطن وللهوّيـات اخملتلفة ا
ـنـدرجة في إطـار مواطـنـة متـكافـئة وا
وهــو لــيس شــأن الــدولــة فــحــسب بل
شــأن اجملـتـمـع أيـضـاً وقــواه احملـرّكـة
ـدني ــكن أن يــسـهم بـه اجملـتــمع ا و
فـالشأن العام بحـاجة إلى تربية أيضاً
ـشاركة في ـسؤولـية وا أي الـشعـور با
كل مــا حــولــنــا من احــتــرام الــقــواعـد
الـــنــاظـــمـــة لــلـــعالقـــات إلى مــعـــاجلــة
ـــشـــكـالت بـــاحلـــوار والـــســــــلم إلى ا
وضـع  اخلطط والبـرامج حلياة نـوعية

أفضل.
ونـحتاج إلى اإلصغاء لبعضنا البعض
ـصـارحة وإدارة وإتـقـان فن احلـوار وا
الـــــتـــــنـــــوّع الـــــثــــقـــــافـي بـــــاحـــــتــــرام
ـسـؤولـية ـا يـعـزز ا اخلـصـوصـيـات 
اجلـمـاعيـة وينـمّي الفـردانـية والـتمـيّز
ــشـتــركـات اإلنــسـانــيـة دون نــسـيــان ا
ـسـؤوليـات الـتي تـترتّب عـلى الـفرد وا
وحــقـــوقه إزاء اجلــمــاعــة واجملــتــمع 
وتــلك حتـتــاج إلى بــنـاء من الــتـنــشـئـة
األولـى السيّـمـا إذا تـوفـرت مـؤسـسات
لــرعـايـة مـثـل هـذا احلـوار وهـو حـوار
بـ أتـبـاع الـثـقافـات اخملـتـلـفـة سواء:
قــومــيـات  أديــان  لــغــات وحـوار في
احلــيـاة الــعـامــة مـثــلـمــا يـحــتـاج إلى
ريـاضـة نـفـسـيـة لـتـقـبّل اآلخـر وأفـكاره
كن أن وحـقه في االختالف. واحلوار 
يــتـخــذ بـعــداً ثـقــافـيــاً وآخـر حــقـوقــيـاً
وقـانونـياً وثـالثـاً سياسـياً واجـتمـاعياً
ويــحــتــاج إلى إدارة فــاعـلــة ونــاجــحـة

إلدارته.
نــأمل أن تـكـون هـذه الـطـبــعـة الـثـانـيـة
مـنـاسـبـة جـديـدة أكـثـر اتـسـاعـاً حلوار
مـفتوح متـعدد اجلوانب فكريـاً وثقافياً
ـسؤولية وسـياسيـاً وبروح الشـعور با
ستوى الـفردي واجلماعي حول عـلى ا
ـواطـنة من أجل إشـكـالـيـات الهـوّيـة وا
فـهـم أكـثـر عـمـقـاً وشــمـوالً وصـمـيـمـيـة
عـقّدة بـالـرغم من أوضـاعنـا الـعربـيـة ا
ـتـشـابـكـة والـتـحـديـات الـتي تـواجه وا
مـجتمعاتنا خارجياً وداخلياً لالنطالق
نــحـو أفـق جـديــد في إطـار مــشـروعــنـا

النهضوي العربي.
{ بيروت  26 كانون األول (يناير) 2019
مـقــدمــة الـطــبـعــة الــثــــانــيــة لـكــتــاب الـهــويـة
ــلــتــبــســة واحلــداثـة ـواطــنــة - الــبــدائل ا وا
ـتـعـثـرة مـركـز دراسـات الـوحـدة الـعـربـيـة ا
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في عام 1957 من القـرن العشـرين كان الكـيان االسـرائيلي  والـنظام
التـركي بقيـادة عدنـان مندريس  يـخطـطان لغـزو سوريـا أما عن طريق
احداث انقالبـا عسكريـا تدعمه الـقوات التركـية احملتـشدة على احلدود
على ان تدعـمها الـقوات اجلوية االسـرائيلـية وإذا اقتـضى األمر تتدخل
وفي 22  شـباط مـن عام 1958 اعلن عن قـيـام الوحـدة ب عسـكـرياً 
تحدة  وتراجعت مخططات مصر وسوريا  وقيام اجلمهورية العربية ا

العدوان التركي االسرائيلي على سوريا . 
نـتلمس  تشابك االحداث ولعلنا ونـحن نعيش القرن الـواحد والعشرين 
ويعيد التـاريخ نفسه  اسرائيل تهـجم وتقدم العون الـتسليحي واخلطط
ـتـعـددة تـارة اخـرى  لالرهـاب تـارة  وتــهـجم بـوسـائـلـهـا الـعـسـكـريـة ا
دن واالراضـي السـورية وتـركيـا بقـيـادة الرئـيس اردوغـان تهـجم عـلى ا
ـعونـة لالرهـاب  هذا االمـر يعـني بال شك وان اختـلفت وحتتل وتـقدم ا
الـسنـوات بزمـانهـا وتوقـيتـاتهـا  إال إنـها تـؤكد بـان مخـطط االستـهداف
لـلجـمهـورية الـعربـية الـسوريـة لم يتـغيـر  وطبـيعـة التـحالـفات في تـنفـيذ
علن الهجومات هي االخرى لم تـتغير ضد سوريا بـ طرفي التحالف ا

والسري االسرائيلي التركي . 
وقـف العربي  هذه الـوقائع اصـبحت واضـحة  ومـا يهـمنـا هنـا  هو ا
وقف الـعربي إذ كان ذلك عـلى صعيد فمجـمل االحداث تشـير الى إن ا
اجلامعة الـعربية  أو عن الـوضع العربي الرسـمي كمنظـومات حاكمة 
نـشـعـر إنهـا  تـبـتعـد عن قـضـاياهـا الـرئـيـسيـة  وكـأنـها تـركت الـسـاحة
العـربيـة للغـرباء  وانـشغلـت بهمـومهـا  وصراعاتـها الـداخليـة  وبيـنها
وبـ بـعـظـهـا الـبعـض  وهذا الـوضع يـعـطي مـؤشـرات خـطـيـرة لـلـحـالة
الـعـربـيـة الـراهـنــة الـتي لم تـشـهـد مــثـلـهـا حـتى في بـدايــات تـكـويـنـاتـهـا
االسـتقاللـيـة  فسـوريـا كدولـة عـربيـة تـاريخـيـة ومحـورية  كـان يـتوجب
على العرب أوالً التكـفير عن خطأ ابعـادها عن اجلامعة الـعربية  وثانيا
عـدم الـســمـاح بـالـتـدخل الـتـركي وادانــته ومـسـاعـدة سـوريـا الـدولـة في
مـواجـهـة االحـتالل الـتـركي لـبـعض مـنـاطـقـهـا  وثـالـثـا االقـدام علـى بدء
ـادي واالقتـصادي احلوار مع سـوريـا وفتح الـسفـارات وتـقد الـعون ا

لها . 
إن اجلميع يدرك بأن هناك ضـغوط دولية استعمـارية هائلة لالبتعاد عن
سوريا والتـقارب مع اسرائيل  لـكن هذا الوضع اليلـيق بالعـرب جميعا
 ومن ثم يـؤدي الى سـحـب الـبـسـاط عن الـدور الـعـربي في مـحـيـطـهم 
ـتـعـددة هـدفـا لـلـتـدخالت واالحـتالالت ــسـاحـاته ا وجـعل هـذا احملـيط 
االجـنـبــيـة. فــقـد اعــلن الـرئــيس الـتــركي الــسـيـد اردوغــان  بـأنـه مـلـزم
ـناطق العـربية الهداف بالتـدخل في سوريا وفي لـيبيا وفي الـعديد من ا

قومية واستراتيجية  ولم يرد أي مسئول عربي على ذلك . 
إن اخلـشيـة من قادم الـسـن الـقريـبـة وليـست البـعـيدة  بـان الأحد من
ـنـأى عـمـا يـحـدث لهـا مـثـلـمـا حـدث لـسـوريـا ولـيـبـيا  الـنـظم الـعـربـيـة 

شروع مستمر وعمليات التطبيق حللقاته تستمر خطوة خطوة .  فا
قـاوم وبدعم نحن مـؤمنون بـشكل حـتمي بـأن سوريا ومـن معهـا من ا
ـيز  قـد تخطـت االزمة ومابـقي إال الشيء ومسـاندة وحـضور روسي 
الـيــسـيــر وهـذا مــاثـار حــفـيــظـة تــركـيــا وامـريــكـا واســرائـيل وســتـعــيـد
ـيادين  ولكن اجلمـهوريـة العربـية الـسوريـة قوتهـا وحضـورها في كل ا
اخلوف على هؤالء العرب الذين يتصورون بأن دعم الغرباء لهم ينجيهم

راحل القادمة والذي سيأتي من مايقال عنها بالدول الداعمة .  من ا
لقـد حكـم الزمن عـلى تاريخ عـربي كـان من ابرز زعـماءه

جمال عبـد الناصـر الذي وقف مع سوريا واالردن
عــنـدمــا  تـهــديـدهــمـا وشــكـلت وحــدة الـبــلـدين
تـحدة  وبـ زمناً واعالن اجلمـهورية الـعربـية ا
عـربـيـاً افـتــقـد الى الـقـيـادة الـعـروبـيـة الـشـجـاعـة
واالنتمـاء الى حاضرتهـا والدفاع عن مـصاحلها

. وحقوقها وفي مقدمتها فلسط


