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 (1979/  26العدد افتتاحية ) العربية ومفهومها الحضاري ة القومي
 األب د. يوسف حبي

 

في ضوء دراسة األقليات القومية في الوطن العربي التي أقرها المؤتمر القومي الحادي عشر لحزب البعث العربي 
ليس ثمة في العالم وطن يتحدر شعبه برمته من أصل واحد من حيث العنصر، أو يتسم كلًيا بميزات تراثية  االشتراكي

الفارق في كثرة األصول أو قلتها، وفي زيادة المالمح المشتركة أو الفوارق المميزة. وقد كانت رقعة  واحدة، مع قيام
حوض البحر األبيض المتوسط، وبالد ما بين النهرين، ووادي الرافدين بصورة أخص، من المواقع التي تعددت أصول 

ر التي قيض لمواقع وشعوب أخرى ان تحظى بها، سكانها، وتشعبت فيها المميزات التراثية، بمقدار يفوق كل المقادي
على الرغم من امكانية إرجاع معظم هذه األصول والمميزات إلى أرومة واحدة وجذور حضارية مشتركة. وإنها لنعمة 

 قابليات وابداًعا.ه عمًقا وغنى، وترسخ فيه أصالة و عظمى تكسب البلد وأهالي

من قيمة األمة، عدم ثبوت األصل العراقي لجميع االفراد والفئات الذين وال ضير على الوطن، كما إنه ليس انتقاًصا 
تجمعهم األرض الواحدة ويوحدهم التاريخ المشترك بشتى مضامينه وأبعاده. لذا كان تشويًها وتزمًتا طرح القومية طرًحا 

فهوم القومية هو الطرح عنصرًيا، أشد خطورة من تفشي وباء بال دواء له أو شن حرب شعواء، كان الطرح الحضاري لم
 اإلنساني التقدمي الصحيح.

فحين يقال "نحن عرب" يعني ذلك ان كاًل مّنا قطعة من هذا الوطن العربي الكبير، الذي تخللته فترات حاول فيها 
إلى عدة اوطان، وتسميته بمختلف التسميات القومية أو المذهبية الطائفية. إن مواطني  وتجزئتهمن حاول تمزيق صفه 

لوطن العربي هم مواطنون عرب، سواء رجعوا باألصل إلى العنصر العربي أو لم يرجعوا، كما ان المواطنين الفرنسيين ا
أو االمريكيين أو االيرانيين ال يتحدرون من أصل غولي أو هندي أحمر أو فارسي، بل يختلفون في األصل أكثر بكثير 

ات العلمية، وتؤكد اإلثبات يوًما بعد يوم، بأن الجزيرة العربية هي من اختالف سكان الوطن العربي. ولقد اثبتت الدراس
موطن الغالبية الساحقة من قاطني الوطن العربي. ألن موطن من سماهم المستشرقون بساميين هو على االرجح الجزيرة 

و بشكل حتمي إلى العربية. وهنا أيًضا ال يجب المغاالة في االدعاء بأن جميع سكان الوطن العربي يعودون أصاًل، 
 الجزيرة العربية. 

وليس من اعتراض على عدم شيوع التسمية "العرب" منذ العصور القديمة جًدا، وبعكسه شيوع تسميات أخرى 
كالسومرية والفينيقية والقبطية والبابلية والكلدانية واآلشورية واآلرامية وغيره، ألننا نؤمن بانبعاث األمة العربية ال مرة 

كثر من مرة عبر التاريخ، بينما لم يقيض إلحدى التسميات األخرى ان تفرض ذاتها ردًحا طوياًل من الزمن، واحدة، بل أ
وعلى فترات حضارية وتاريخية متعاقبة ومختلفة، كما تم للعروبة، وبمدلول قومي وحضاري واضح، ال بمدلول سياسي 

 بعض التسميات األخرى.  مؤقت، بنسبة إلى الطبقات الحاكمة، كما هي الحال بالنسبة إلى
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وقد أفاض أكثر من باحث في معنى القومية العربية، كما وفي ما لها من أبعاد وآفاق، لذا لن نتوقف هنا عندها. 
نا نالحظ في الوطن العربي، فئات لها خصائص ومميزات تبدو مختلفة عما لغالبية المواطنين العرب، فما موقعها إال ان

 من المواطنة العربية؟ جوابنا على ذلك في افتتاحية اخرى، بأذن هللا.


