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15Arabe

MP, PC, PSI, TSI
4 heures Calculatrices interdites

L’usage de tout système électronique ou informatique est interdit dans cette épreuve.

Rédiger en arabe et en 500 mots une synthèse des documents proposés, qui devra obligatoirement comporter un
titre. Indiquer avec précision, à la fin du travail, le nombre de mots utilisés (titre inclus), un écart de 10% en
plus ou en moins sera accepté.
Ce sujet propose les 4 documents suivants :
− un article de Fakhri Sâlih publié dans al-Hayât du 25 avril 2013 ;
− un article de Oussama Saïd al-Qahtânî paru dans Al-watan on line le 17/07/2013 ;
− un article de Chawkat Achtî publié dans al-Safîr du 23/08/2014 ;
− une caricature extraite du site http://www.startimes.com.
L’ordre dans lequel se présentent les documents est aléatoire.
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Sujet	  d’arabe	  2015	  (proposition)	  

4	  documents	  :	  	  

Doc.	  1	  :	  «	  Al-‐Hawiyya	  al-‐arabiyya	  fî	  mahabb	  al-‐as’ila	  »	  («	  L’identité	  arabe	  en	  proie	  aux	  
questions	  »),	  in	  al-‐Hayât,	  25	  avril	  2013,	  par	  Fakhri	  Sâlih.	  

Doc.	  2	  :	  «	  Al-‐âlam	  al-‐arabî	  fî	  masîyrat	  al-‐bahth	  ‘an	  hawiyya	  »	  («	  le	  monde	  arabe	  à	  la	  
recherche	  d’une	  identité	  »),	  in	  Al-‐watan	  Onlien	  du	  27/07/2013,	  par	  Oussama	  Saïd	  al-‐
Qahtânî.	  

Doc.	  3	  :	  «	  Al-‐‘urûba	  fî	  ‘ayn	  al-‐‘âsifa	  »	  («	  L’arabité	  dans	  l’œil	  du	  cyclone	  »),	  in	  al-‐Safîr	  du	  
23/08/2014,	  par	  Chawkat	  Achtî.	  	  

Doc.	  4	  :	  Caricature,	  du	  site	  http://www.startimes.com/	  

	  
	  

ااألسئلة  	مهھببّ   	في  	االعرربيیة  	االهھوويّیة 	  
	االحيیاةة  ،٬		االخميیسس    ٢۲٥		أأبرريیلل    ٢۲٠۰١۱٣۳	   	  
	صالح  	فخرريي  	بقلمم   	  

	إإليیهھ  	سيیؤؤوولل  	االذذيي  	االحالل  	االررأأيي  	ووأأصحابب  	االمثقفوونن  	يیعررفف  	فال.  	االهھووجاء  	االرريیاحح  	بسفيینتهھ  	ووتعصفف  	مأززوومم  	االيیوومم  	االعرربي  	االووضع  
	هھھھذذاا  	عرربب  	يیططررحهھا  	االتي  	وواالخيیاررااتت  	االـعالـمم  	ووررؤؤيیـة  	االتـفكيیـرر  	منن  	مـتعاكـسـة  	تيیاررااتت  	بـيینن  	االصررااعع  	ااشتدداادد  	منن  	عقوودد  	بعدد  	االعرربب  
	تووتـررااتت  	منن  	االهھوويّیة  	هھھھذذهه  	تكتنززهه  	ما  	بكللّ   	االهھوويّیة  	هھھھـوو  	االررااهھھھـنن  	االووقـتت  	في  	ااألززمـة  	جووهھھھـرر  	يیشـكلل  	ووما.  	أأنفسهھمم  	على  	االززمانن  

.االحاضرر  	مع  	أأوو  	االماضي  	مع  	قططيیعة  	أأوو  	ااشتررااكك  	ووووجووهه  	وواانقـسـامـاتت 	  

	ووااالحتجاجاتت  	ووااالنتفاضاتت  	االثووررااتت  	منن  	عاميینن  	منن  	أأكثرر  	بعدد  	وواالثقافة٬،  	ووااالجتماعع  	االسيیاسة  	في  	صررااعاتت  	منن  	ااآلنن  	يیحددثث  	ووما  
	عبرر  	االمكتسبة  	أأوو  	االمتخيّیلة  	أأوو  	االمصنووعة  	أأوو  	االمووررووثة  	االهھوويّیة٬،  	صررااعاتت  	منن  	يینططلقق  	االعرربيیة٬،  	االمنططقة  	بلدداانن  	معظظمم  	في  

.وواالتارريیخ  	وواالماضي  	االعيیشش  	مفهھوومم  	حوولل  	ااالشتباكك  	ووضغطط  	االيیووميیة  	االحاجاتت  	ثقلل  	تحتت  	أأوو  	باآلخرر  	ااالحتكاكك 	  

	ووتتحوولل  	تتشّكلل  	االهھوويّیة  	إإنن   ً 	معططى  	ووليیستت  	ووااآلخرريینن٬،  	االذذااتت  	مع  	ووتفاعلهھمم  	االناسس  	لحاجاتت  	ووفقا   ً 	نهھائيیا   ً 	للتحوّولل  	قابلل  	غيیرر  	خالصا  
	االعرربب  	لمووقع  	ررااهھھھنن  	عصررييّ   	تصوورر  	بلووررةة  	على  	االقددررةة  	عددمم  	عنن  	ناشئ  	االهھوويّیة  	أأززمة  	مصددرر  	لكننّ .  	االمتباددلل  	وواالتهھجيینن  	وواالتبدّدلل  
	يیعوودد  	االذذيي  	بالماضي  	عالقتهھمم  	حسمم  	في  	ررغبتهھمم  	ووعددمم  	االعالمم٬،  	في   ً 	للعرربب  	وواالحضارريیة  	االثقافيیة  	االهھوويّیة  	تصبح  	عنددما  	ووبقووةة  	دداائما  

	االقووىى  	هھھھذذهه  	تحملهھا  	االتي  	االحضارريیة  	وواالمفاهھھھيیمم  	االقيیمم  	عنن  	االنظظرر  	بغضض  	ططامعة٬،  	إإمبرريیاليیة  	قووىى  	مع  	مووااجهھة  	حالة  	في  	أأوو  	مأززوومة  
.االعرربيیة  	ااستررااتيیجيیة  	ـ  	االجيیوو  	على  	االتأثيیرر  	في  	االررااغبة  	ااإلمبرريیاليیة 	  

	االدداامي  	ااالصططدداامم  	ززمانن  	منن  	وونصفف  	قررنن  	على  	يیززيیدد  	ما  	بعدد  	عاددوواا٬،  	االذذيینن  	االعرربب  	خيیاررااتت  	على  	باألززمة  	االشعوورر  	هھھھذذاا  	يیشوّوشش  
	ما:  	 ذذلكك  	منن  	ووااألهھھھمم  	ووااآلخرريینن؟  	وواالحاضرر  	بالماضي  	عالقتنا  	ووما  	نحنن؟  	منن:  	 نووعع  	منن  	أأووليیة  	أأسئلة  	أأنفسهھمم  	ليیسألوواا  	بالغرربب٬،  
	االددوولة  	في  	ووعائالتت  	ووقبائلل  	جهھاتت  	ووحتى  	ووثقافاتت٬،  	وومذذااهھھھبب٬،  	ووأأدديیانا٬ً،  	ووأأعررااقا٬ً،  	ووشعووبا٬ً،  	ددووال٬ً،  	بعضا٬ً،  	ببعضنا  	عالقتنا  
.سكانهھا  	عدددد  	ووقللّ   	االددوولة  	هھھھذذهه  	صغررتت  	مهھما  	االووااحددةة٬، 	  

	هھھھوو  	بلل  	االسلططة٬،  	على  	ووااقتتالل  	مصالح  	صررااعع  	مجرردد  	بأنظظمة  	االثووررااتت  	فيیهھا  	أأططاحتت  	االتي  	االعرربيیة  	االددوولل  	في  	يیحددثث  	ما  	ليیسس  
	تيیاررااتت.  	حوولنا  	منن  	بالعالمم  	ووصلتنا  	ااآلخرريینن٬،  	ووإإلى  	أأنفسنا  	إإلى  	نظظررنا  	ططرريیقة  	على  	وواالمستقبلل٬،  	االحاضرر  	هھھھوويّیة  	على  	صررااعع  
	االماضي  	هھھھذذاا  	صووررةة  	على  	بيینهھا  	ما  	في  	متفقة  	غيیرر  	ووهھھھي  	صووررهه  	منن  	صووررةة  	في  	االماضي  	ااستعاددةة  	في  	تررغبب  	االسيیاسي  	ااإلسالمم  
	يیرريیدد  	ااآلخرر  	وواالبعضض  	٬،)؟(االتارريیخيیة  	ووشررووططهھ  	وومضموونهھ  	بشكلهھ  	ااستقدداامهھ  	يیرريیدد  	بعضهھا.  	االمعاصررةة  	االحيیاةة  	إإلى  	ااستددعائهھ  	ووكيیفيیة  
	هھھھؤؤالء  	لددىى  	جاهھھھززةة  	ووصفة  	منن  	ليیسس  	أأنهھ  	يیعني  	ما.  	االمعاصرر  	ااالستهھالكك  	ووأأسمالل  	االحاضرر  	هھھھيیاكلل  	ببعضض  	مشوّوهھھھة  	بصووررةة  	تططعيیمهھ  

	ال  	ووهھھھي  	ووبالعالمم٬،  	بنفسهھا  	االعرربيیة  	االذذااتت  	لعالقة  	مقبوولل  	تصوورر  	بلووررةة  	تستططيیع  	ال  	حائررةة  	فهھي  	االمددنيیة  	االتيیاررااتت  	أأّما.  	أأوولئكك  	لددىى  	أأوو  
	يیعوودد  	ماضض  	بيینن  	تووّفقق  	كيیفف  	كذذلكك  	تعررفف   ً .يُیقبلل  	ال  	ووحاضرر  	دداائما 	  
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‐-ااالصططفافيینن  	هھھھذذيینن  	عنن  	بعيیددااً  	‐-وواالمددني  	االدديیني   		وواالررااهھھھنن  	االعيیشش  	أأسئلة  	تحرركهھمم  	االذذيینن  	االشبابب  	منن  	االماليیيینن  	عشررااتت  	يیقفف    
	ال  	هھھھذذاا.  	أأقصاهه  	إإلى  	أأقصاهه  	منن  	ووتتحوولل٬،  	تتططوورر  	تفتأ  	ما  	االتي  	االمتقددمة٬،  	االتكنوولووجيیا  	تختررقهھ  	االذذيي  	االمعوولمم  	االعالمم  	هھھھذذاا  	مع  	وواالعالقة  
	االتي  	االمعقددةة  	لألسئلة  	ووأأجووبة  	حلووالً   	لدديیهھمم  	أأننّ   	أأوو  	وواالمددنيیة٬،  	االدديینيیة  	االتيیاررااتت  	بيینن  	منقسميینن  	ليیسوواا  	أأنفسهھمم  	االشبابب  	إإننّ   	االقوولل  	يیعني  

	تعقيیددااتهھ  	بكلل  	االحاضرر  	هھھھوو  	يیحرركهھمم  	ما.  	مختلفة  	بصووررةة  	االهھوويّیة  	بسؤؤاالل  	يیفكرروونن  	أأنهھمم  	يیعني  	بلل  	أأنفسهھمم٬،  	على  	االعرربب  	يیططررحهھا  
.يیجيء  	ال  	قدد  	غامضض  	مستقبلل  	منن  	ووتووتررهھھھمم  	ووخووفهھمم  	عيیشهھمم  	ووأأساليیبب  	حاجاتهھمم  	على  	االيیووميیة  	ووضغووططهھ  	وواانتكاساتهھ  	ووتصددعاتهھ 	  

	االفئة  	هھھھذذهه  	يیهھمم  	فما.  	االشبابب  	قططاعع  	إإلى  	بالنسبة  	أأهھھھميیة  	أأقلل  	وواالمفكرريینن  	االمثقفيینن  	يیووااجهھ  	االذذيي  	االهھوويّیة٬،  	سؤؤاالل  	يیبددوو  	االسيیاقق  	هھھھذذاا  	في  
	حلوولل  	عنن  	يیبحثوونن  	إإنهھمم.  	ووثقافتهھمم  	بتكوويینهھمم  	علمانيیيینن  	أأوو  	متدديینيینن  	كانوواا  	وولوو  	حتى  	االماضي٬،  	ال  	وواالمستقبلل  	االحاضرر  	هھھھوو  	االعمرريّیة  
	أأكثرر  	ألسئلة   ً 	االفررصص  	ووعنن  	االززمنن٬،  	منن  	عقوودد  	ططوواالل  	هھھھّمشتهھمم  	مجتمعاتت  	في  	مووضعهھمم  	عنن  	االحّي٬،  	االووااقع  	بلحمم  	االتصاقا  

	منن  	كلل  	لددىى  	ااألسئلة  	لهھذذهه  	أأجووبة  	يیجددوونن  	ال  	ووهھھھمم.  	بالمستقبلل  	وواالثقة  	االكرريیمم  	وواالعيیشش  	وواالتعليیمم  	االعملل  	لهھمم  	تتيیح  	االتي  	ااالقتصادديیة  
	نعلمم  	ال  	متتاليیة  	أأخررىى  	اانفجاررااتت  	حافة  	على  	االعالمم  	منن  	االمنططقة  	هھھھذذهه  	يیضع  	أأمرر  	ووهھھھوو.  	االعرربي  	االعالمم  	في  	االسلططة  	على  	يیتصاررعوونن  
.ووووجهھاتهھا  	نتائجهھا 	  

	  

هھھھوويیة  	عنن  	االبحثث  	مسيیررةة  	في  	االعرربي  	االعالمم 	  

	أأووناليینن  	االووططنن  ،٬	  27/07/2013 	  

	االقحططاني  	سعيیدد  	أأسامة  	بقلمم   	  

	االهھوويیة  	هھھھي  	أأنهھا  	فرريیقق  	كلل  	يیررىى  	االتي  	االهھوويیة  	حوولل  	ااالختالفف  	هھھھوو  	تحدديیدداا  	االعرربيیة  	االمنططقة  	في  	ااالضططررااباتت  	عووااملل  	أأكثرر  	منن  	إإنن  
	االماضي٬،  	االقررنن  	في  	االغرربيیة  	وواالهھيیمنة  	ااالستعمارر  	آآثارر  	بقايیا  	منن  	شكك  	بال  	ووهھھھذذاا!  	وواالمجتمع  	االددوولة  	عليیهھا  	تكوونن  	أأنن  	يیجبب  	االتي  

	كلل  	لفشلل  	ططبيیعيیة  	نتيیجة  	هھھھي  	االهھوويیة  	عنن  	االبحثث  	مسيیررةة  	في  	ااألززمة  	هھھھذذهه  	!االمنططقة  	في  	االمستمرر  	االحضارريي  	االتخلفف  	إإلى  	باإلضافة  
	إإليیهھ  	باالططمئنانن  	االشعووبب  	يیشعرر  	آآخرر  	عالجج  	عنن  	االناسس  	يیبحثث  	االفشلل  	عندد  	حيیثث  	االتططبيیقي٬،  	االمستووىى  	على  	وولوو  	االسائددةة٬،  	ااألفكارر  

  االشعووبب؟  	عنهھا  	تبحثث  	االتي  	االهھوويیة  	هھھھي  	ما  	تفسيیرر  	نحاوولل  	أأنن  	يیجبب  	٬،ووااضحا  	االططررحح  	يیكوونن  	وولكي  	.سقفهھ  	تحتت  	ووااالجتماعع

	أأهھھھمم  	فإنن  	٬،عامم  	بشكلل  	وولكنن  	االمصططلح٬،  	هھھھذذاا  	يیعررفف  	أأنن  	يیرريیدد  	لمنن  	االخلفيیة  	ااآلررااء  	هھھھنا  	ووتؤؤثرر  	للهھوويیة٬،  	االتعرريیفاتت  	منن  	االكثيیرر  	هھھھناكك  
	وواالدديینن  	االلغة  	تحتهھا  	يیددخلل  	غالبا٬،  	االمنططقة  	تارريیخ  	خاللل  	منن  	تتكوونن  	عووااملل  	عددةة  	منن  	مززيیج  	أأنهھا  	٬،االهھوويیة  	عليیهھا  	تقوومم  	االتي  	االرركائزز  
	مظظلة  	ليیكوّونوواا  	االووااحدد  	االووططنن  	ددااخلل  	االفررقاء  	تحتهھ  	يیستظظلل  	االذذيي  	االسقفف  	أأنهھا  	االهھوويیة  	يیجمع  	وولكنن  	وواالعررقق٬،  	االلوونن  	وورربما  	وواالثقافة  
  االهھوويیة؟  	إإلى  	نحتاجج  	لماذذاا  	إإذذاا  	.كلهھمم  	تجمعهھمم  	كبيیررةة

	وويیتحدد  	يیجتمع  	خاللهھا  	وومنن  	االددوولة٬،  	في  	ااالستقرراارر  	عووااملل  	أأهھھھمم  	هھھھي  	االشعووبب  	تحتهھا  	تجتمع  	االتي  	االهھوويیة  	ووجوودد  	أأنن  	االحقيیقة  
	منن  	يیمكنن  	االتي  	ااألررضيیة  	تلكك  	وُوجددتت  	لما  	االهھوويیة  	هھھھذذهه  	ووجوودد  	وولووال  	ووااألعررااقق٬،  	ااألدديیانن  	وورربما  	ووااألفكارر  	االررؤؤىى  	في  	االمختلفوونن  
	فإنن  	أأووررووبا؛  	في  	فمثال  	ااالعتباررااتت٬،  	بتعدددد  	تتعدددد  	قدد  	االهھوويیة  	فإنن  	٬،أأكثرر  	ااألمرر  	إإيیضاحح  	ووألجلل.  	االفررقاء  	أأوولئكك  	ااجتماعع  	خاللهھا  

	ااألووررووبي  	ااالتحادد  	عليیهھا  	يیجتمع  	االتي  	ااألووررووبيیة  	االغرربيیة  	االهھوويیة  	لدديیهھمم  	أأنن  	كما  	بهھمم٬،  	االخاصة  	االووططنيیة  	هھھھوويیتهھمم  	لدديیهھمم  	االفررنسيیيینن  
.االعكسس  	ووكذذلكك  	ااإلقليیميیة  	االهھوويیة  	قووةة  	في  	تساهھھھمم  	االووططنيیة  	فالهھوويیة  	ووهھھھكذذاا٬،  	مثال 	  
	فإنهھا  	للهھوويیة٬،  	ااألشملل  	االمعنى  	أأخذذنا  	ووإإذذاا  	ووتووّحددهه٬،  	االبلدد  	تماسكك  	في  	االددااخليیة  	االقووةة  	مصاددرر  	أأهھھھمم  	منن  	االهھوويیة  	أأنن  	إإلى  	ااإلشاررةة  	تجددرر  
	للمنططقة  	تعططي  	أأيیضا  -‐ ‐-االهھوويیة  	تلكك  	تحتوويیهھا  	االتي 	ددةة  	هھھھوويیتهھمم  	خلفف  	االشعووبب  	تلكك  	ووحددةة  	خاللل  	منن  	إإضافيیة  	قووةة   .االمووحَّ 	  
	تعدددد  	ااستغاللل  	خاللل  	منن  	االخاررجيیة  	للتددخالتت  	ووااستجابتهھ  	االبلدد  	ذذلكك  	تفككك  	ااحتمالل  	عووااملل  	ززااددتت  	االبلدد؛  	لددىى  	االهھوويیة  	ضعفتت  	ووكلما  

	صررااعاتت  	منن  	منططقتنا  	في  	منهھ  	وونعاني  	يیحصلل  	فيیما  	االتفكيیرر  	نحاوولل  	عنددما  	.تووااززناتهھا  	على  	ووااللعبب  	حوولهھا  	وواالصررااعاتت  	االهھوويیاتت  
	.أأذذهھھھاننا  	عنن  	يیغيیبب  	أأال  	يیجبب  	االمووضووعع  	هھھھذذاا  	فإنن  	٬،ااستقرراارر  	ووعددمم   	  

	االفررقاء  	حوولهھا  	يیتصاررعع  	االتي  	االهھوويیاتت  	هھھھي  	ما  	.أأددقق  	بشكلل  	االصووررةة  	إليیضاحح  	االتفصيیالتت٬،  	في  	االددخوولل  	ددوونن  	أأكثرر  	االتعّمقق  	سأحاوولل  
	في  	طُطررحتت  	االتي  	االهھوويیاتت  	تلكك  	أأقددمم  	منن  	أأنن  	رربما االمنططقة؟  	عليیهھ  	تسيیرر  	أأنن  	يیجبب  	االذذيي  	ووأأيّیهھا  	االحدديیثث؟  	االعصرر  	في  	منططقتنا  	في  

	ألجلهھا  	ُتصاررعع  	االتي  	ااإلسالميیة  	االهھوويیة  	ثمم  	االقووميیة٬،  	االعرربيیة  	االثووررااتت  	خاللل  	منن  	االعرربيیة  	االهھوويیة  	هھھھي  	االماضي٬،  	االقررنن  	بدداايیاتت  
	ما  	ووكثيیرراا  	ووااضحة٬،  	هھھھوويیة  	فيیهھ  	تظظهھرر  	ال  	ليیبرراالي  	ططررحح  	خاللل  	منن  	تتمثلل  	ثالثة  	ووفكررةة  	ررؤؤااهھھھا٬،  	باختالفف  	ااإلسالميیة  	االحرركاتت  
.ووااإلسالميیة  	االعرربيیة  	للهھوويیتيینن  	تتنكرر  	بأنهھا  	االتيیاررااتت  	هھھھذذهه  	تووصفف 	  

2	  

	  

‐-ااالصططفافيینن  	هھھھذذيینن  	عنن  	بعيیددااً  	‐-وواالمددني  	االدديیني   		وواالررااهھھھنن  	االعيیشش  	أأسئلة  	تحرركهھمم  	االذذيینن  	االشبابب  	منن  	االماليیيینن  	عشررااتت  	يیقفف    
	ال  	هھھھذذاا.  	أأقصاهه  	إإلى  	أأقصاهه  	منن  	ووتتحوولل٬،  	تتططوورر  	تفتأ  	ما  	االتي  	االمتقددمة٬،  	االتكنوولووجيیا  	تختررقهھ  	االذذيي  	االمعوولمم  	االعالمم  	هھھھذذاا  	مع  	وواالعالقة  
	االتي  	االمعقددةة  	لألسئلة  	ووأأجووبة  	حلووالً   	لدديیهھمم  	أأننّ   	أأوو  	وواالمددنيیة٬،  	االدديینيیة  	االتيیاررااتت  	بيینن  	منقسميینن  	ليیسوواا  	أأنفسهھمم  	االشبابب  	إإننّ   	االقوولل  	يیعني  

	تعقيیددااتهھ  	بكلل  	االحاضرر  	هھھھوو  	يیحرركهھمم  	ما.  	مختلفة  	بصووررةة  	االهھوويّیة  	بسؤؤاالل  	يیفكرروونن  	أأنهھمم  	يیعني  	بلل  	أأنفسهھمم٬،  	على  	االعرربب  	يیططررحهھا  
.يیجيء  	ال  	قدد  	غامضض  	مستقبلل  	منن  	ووتووتررهھھھمم  	ووخووفهھمم  	عيیشهھمم  	ووأأساليیبب  	حاجاتهھمم  	على  	االيیووميیة  	ووضغووططهھ  	وواانتكاساتهھ  	ووتصددعاتهھ 	  

	االفئة  	هھھھذذهه  	يیهھمم  	فما.  	االشبابب  	قططاعع  	إإلى  	بالنسبة  	أأهھھھميیة  	أأقلل  	وواالمفكرريینن  	االمثقفيینن  	يیووااجهھ  	االذذيي  	االهھوويّیة٬،  	سؤؤاالل  	يیبددوو  	االسيیاقق  	هھھھذذاا  	في  
	حلوولل  	عنن  	يیبحثوونن  	إإنهھمم.  	ووثقافتهھمم  	بتكوويینهھمم  	علمانيیيینن  	أأوو  	متدديینيینن  	كانوواا  	وولوو  	حتى  	االماضي٬،  	ال  	وواالمستقبلل  	االحاضرر  	هھھھوو  	االعمرريّیة  
	أأكثرر  	ألسئلة   ً 	االفررصص  	ووعنن  	االززمنن٬،  	منن  	عقوودد  	ططوواالل  	هھھھّمشتهھمم  	مجتمعاتت  	في  	مووضعهھمم  	عنن  	االحّي٬،  	االووااقع  	بلحمم  	االتصاقا  

	منن  	كلل  	لددىى  	ااألسئلة  	لهھذذهه  	أأجووبة  	يیجددوونن  	ال  	ووهھھھمم.  	بالمستقبلل  	وواالثقة  	االكرريیمم  	وواالعيیشش  	وواالتعليیمم  	االعملل  	لهھمم  	تتيیح  	االتي  	ااالقتصادديیة  
	نعلمم  	ال  	متتاليیة  	أأخررىى  	اانفجاررااتت  	حافة  	على  	االعالمم  	منن  	االمنططقة  	هھھھذذهه  	يیضع  	أأمرر  	ووهھھھوو.  	االعرربي  	االعالمم  	في  	االسلططة  	على  	يیتصاررعوونن  
.ووووجهھاتهھا  	نتائجهھا 	  

	  

هھھھوويیة  	عنن  	االبحثث  	مسيیررةة  	في  	االعرربي  	االعالمم 	  

	أأووناليینن  	االووططنن  ،٬	  27/07/2013 	  

	االقحططاني  	سعيیدد  	أأسامة  	بقلمم   	  

	االهھوويیة  	هھھھي  	أأنهھا  	فرريیقق  	كلل  	يیررىى  	االتي  	االهھوويیة  	حوولل  	ااالختالفف  	هھھھوو  	تحدديیدداا  	االعرربيیة  	االمنططقة  	في  	ااالضططررااباتت  	عووااملل  	أأكثرر  	منن  	إإنن  
	االماضي٬،  	االقررنن  	في  	االغرربيیة  	وواالهھيیمنة  	ااالستعمارر  	آآثارر  	بقايیا  	منن  	شكك  	بال  	ووهھھھذذاا!  	وواالمجتمع  	االددوولة  	عليیهھا  	تكوونن  	أأنن  	يیجبب  	االتي  

	كلل  	لفشلل  	ططبيیعيیة  	نتيیجة  	هھھھي  	االهھوويیة  	عنن  	االبحثث  	مسيیررةة  	في  	ااألززمة  	هھھھذذهه  	!االمنططقة  	في  	االمستمرر  	االحضارريي  	االتخلفف  	إإلى  	باإلضافة  
	إإليیهھ  	باالططمئنانن  	االشعووبب  	يیشعرر  	آآخرر  	عالجج  	عنن  	االناسس  	يیبحثث  	االفشلل  	عندد  	حيیثث  	االتططبيیقي٬،  	االمستووىى  	على  	وولوو  	االسائددةة٬،  	ااألفكارر  

  االشعووبب؟  	عنهھا  	تبحثث  	االتي  	االهھوويیة  	هھھھي  	ما  	تفسيیرر  	نحاوولل  	أأنن  	يیجبب  	٬،ووااضحا  	االططررحح  	يیكوونن  	وولكي  	.سقفهھ  	تحتت  	ووااالجتماعع

	أأهھھھمم  	فإنن  	٬،عامم  	بشكلل  	وولكنن  	االمصططلح٬،  	هھھھذذاا  	يیعررفف  	أأنن  	يیرريیدد  	لمنن  	االخلفيیة  	ااآلررااء  	هھھھنا  	ووتؤؤثرر  	للهھوويیة٬،  	االتعرريیفاتت  	منن  	االكثيیرر  	هھھھناكك  
	وواالدديینن  	االلغة  	تحتهھا  	يیددخلل  	غالبا٬،  	االمنططقة  	تارريیخ  	خاللل  	منن  	تتكوونن  	عووااملل  	عددةة  	منن  	مززيیج  	أأنهھا  	٬،االهھوويیة  	عليیهھا  	تقوومم  	االتي  	االرركائزز  
	مظظلة  	ليیكوّونوواا  	االووااحدد  	االووططنن  	ددااخلل  	االفررقاء  	تحتهھ  	يیستظظلل  	االذذيي  	االسقفف  	أأنهھا  	االهھوويیة  	يیجمع  	وولكنن  	وواالعررقق٬،  	االلوونن  	وورربما  	وواالثقافة  
  االهھوويیة؟  	إإلى  	نحتاجج  	لماذذاا  	إإذذاا  	.كلهھمم  	تجمعهھمم  	كبيیررةة

	وويیتحدد  	يیجتمع  	خاللهھا  	وومنن  	االددوولة٬،  	في  	ااالستقرراارر  	عووااملل  	أأهھھھمم  	هھھھي  	االشعووبب  	تحتهھا  	تجتمع  	االتي  	االهھوويیة  	ووجوودد  	أأنن  	االحقيیقة  
	منن  	يیمكنن  	االتي  	ااألررضيیة  	تلكك  	وُوجددتت  	لما  	االهھوويیة  	هھھھذذهه  	ووجوودد  	وولووال  	ووااألعررااقق٬،  	ااألدديیانن  	وورربما  	ووااألفكارر  	االررؤؤىى  	في  	االمختلفوونن  
	فإنن  	أأووررووبا؛  	في  	فمثال  	ااالعتباررااتت٬،  	بتعدددد  	تتعدددد  	قدد  	االهھوويیة  	فإنن  	٬،أأكثرر  	ااألمرر  	إإيیضاحح  	ووألجلل.  	االفررقاء  	أأوولئكك  	ااجتماعع  	خاللهھا  

	ااألووررووبي  	ااالتحادد  	عليیهھا  	يیجتمع  	االتي  	ااألووررووبيیة  	االغرربيیة  	االهھوويیة  	لدديیهھمم  	أأنن  	كما  	بهھمم٬،  	االخاصة  	االووططنيیة  	هھھھوويیتهھمم  	لدديیهھمم  	االفررنسيیيینن  
.االعكسس  	ووكذذلكك  	ااإلقليیميیة  	االهھوويیة  	قووةة  	في  	تساهھھھمم  	االووططنيیة  	فالهھوويیة  	ووهھھھكذذاا٬،  	مثال 	  
	فإنهھا  	للهھوويیة٬،  	ااألشملل  	االمعنى  	أأخذذنا  	ووإإذذاا  	ووتووّحددهه٬،  	االبلدد  	تماسكك  	في  	االددااخليیة  	االقووةة  	مصاددرر  	أأهھھھمم  	منن  	االهھوويیة  	أأنن  	إإلى  	ااإلشاررةة  	تجددرر  
	للمنططقة  	تعططي  	أأيیضا  -‐ ‐-االهھوويیة  	تلكك  	تحتوويیهھا  	االتي 	ددةة  	هھھھوويیتهھمم  	خلفف  	االشعووبب  	تلكك  	ووحددةة  	خاللل  	منن  	إإضافيیة  	قووةة   .االمووحَّ 	  
	تعدددد  	ااستغاللل  	خاللل  	منن  	االخاررجيیة  	للتددخالتت  	ووااستجابتهھ  	االبلدد  	ذذلكك  	تفككك  	ااحتمالل  	عووااملل  	ززااددتت  	االبلدد؛  	لددىى  	االهھوويیة  	ضعفتت  	ووكلما  

	صررااعاتت  	منن  	منططقتنا  	في  	منهھ  	وونعاني  	يیحصلل  	فيیما  	االتفكيیرر  	نحاوولل  	عنددما  	.تووااززناتهھا  	على  	ووااللعبب  	حوولهھا  	وواالصررااعاتت  	االهھوويیاتت  
	.أأذذهھھھاننا  	عنن  	يیغيیبب  	أأال  	يیجبب  	االمووضووعع  	هھھھذذاا  	فإنن  	٬،ااستقرراارر  	ووعددمم   	  

	االفررقاء  	حوولهھا  	يیتصاررعع  	االتي  	االهھوويیاتت  	هھھھي  	ما  	.أأددقق  	بشكلل  	االصووررةة  	إليیضاحح  	االتفصيیالتت٬،  	في  	االددخوولل  	ددوونن  	أأكثرر  	االتعّمقق  	سأحاوولل  
	في  	طُطررحتت  	االتي  	االهھوويیاتت  	تلكك  	أأقددمم  	منن  	أأنن  	رربما االمنططقة؟  	عليیهھ  	تسيیرر  	أأنن  	يیجبب  	االذذيي  	ووأأيّیهھا  	االحدديیثث؟  	االعصرر  	في  	منططقتنا  	في  

	ألجلهھا  	ُتصاررعع  	االتي  	ااإلسالميیة  	االهھوويیة  	ثمم  	االقووميیة٬،  	االعرربيیة  	االثووررااتت  	خاللل  	منن  	االعرربيیة  	االهھوويیة  	هھھھي  	االماضي٬،  	االقررنن  	بدداايیاتت  
	ما  	ووكثيیرراا  	ووااضحة٬،  	هھھھوويیة  	فيیهھ  	تظظهھرر  	ال  	ليیبرراالي  	ططررحح  	خاللل  	منن  	تتمثلل  	ثالثة  	ووفكررةة  	ررؤؤااهھھھا٬،  	باختالفف  	ااإلسالميیة  	االحرركاتت  
.ووااإلسالميیة  	االعرربيیة  	للهھوويیتيینن  	تتنكرر  	بأنهھا  	االتيیاررااتت  	هھھھذذهه  	تووصفف 	  
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‐-ااالصططفافيینن  	هھھھذذيینن  	عنن  	بعيیددااً  	‐-وواالمددني  	االدديیني   		وواالررااهھھھنن  	االعيیشش  	أأسئلة  	تحرركهھمم  	االذذيینن  	االشبابب  	منن  	االماليیيینن  	عشررااتت  	يیقفف    
	ال  	هھھھذذاا.  	أأقصاهه  	إإلى  	أأقصاهه  	منن  	ووتتحوولل٬،  	تتططوورر  	تفتأ  	ما  	االتي  	االمتقددمة٬،  	االتكنوولووجيیا  	تختررقهھ  	االذذيي  	االمعوولمم  	االعالمم  	هھھھذذاا  	مع  	وواالعالقة  
	االتي  	االمعقددةة  	لألسئلة  	ووأأجووبة  	حلووالً   	لدديیهھمم  	أأننّ   	أأوو  	وواالمددنيیة٬،  	االدديینيیة  	االتيیاررااتت  	بيینن  	منقسميینن  	ليیسوواا  	أأنفسهھمم  	االشبابب  	إإننّ   	االقوولل  	يیعني  

	تعقيیددااتهھ  	بكلل  	االحاضرر  	هھھھوو  	يیحرركهھمم  	ما.  	مختلفة  	بصووررةة  	االهھوويّیة  	بسؤؤاالل  	يیفكرروونن  	أأنهھمم  	يیعني  	بلل  	أأنفسهھمم٬،  	على  	االعرربب  	يیططررحهھا  
.يیجيء  	ال  	قدد  	غامضض  	مستقبلل  	منن  	ووتووتررهھھھمم  	ووخووفهھمم  	عيیشهھمم  	ووأأساليیبب  	حاجاتهھمم  	على  	االيیووميیة  	ووضغووططهھ  	وواانتكاساتهھ  	ووتصددعاتهھ 	  

	االفئة  	هھھھذذهه  	يیهھمم  	فما.  	االشبابب  	قططاعع  	إإلى  	بالنسبة  	أأهھھھميیة  	أأقلل  	وواالمفكرريینن  	االمثقفيینن  	يیووااجهھ  	االذذيي  	االهھوويّیة٬،  	سؤؤاالل  	يیبددوو  	االسيیاقق  	هھھھذذاا  	في  
	حلوولل  	عنن  	يیبحثوونن  	إإنهھمم.  	ووثقافتهھمم  	بتكوويینهھمم  	علمانيیيینن  	أأوو  	متدديینيینن  	كانوواا  	وولوو  	حتى  	االماضي٬،  	ال  	وواالمستقبلل  	االحاضرر  	هھھھوو  	االعمرريّیة  
	أأكثرر  	ألسئلة   ً 	االفررصص  	ووعنن  	االززمنن٬،  	منن  	عقوودد  	ططوواالل  	هھھھّمشتهھمم  	مجتمعاتت  	في  	مووضعهھمم  	عنن  	االحّي٬،  	االووااقع  	بلحمم  	االتصاقا  

	منن  	كلل  	لددىى  	ااألسئلة  	لهھذذهه  	أأجووبة  	يیجددوونن  	ال  	ووهھھھمم.  	بالمستقبلل  	وواالثقة  	االكرريیمم  	وواالعيیشش  	وواالتعليیمم  	االعملل  	لهھمم  	تتيیح  	االتي  	ااالقتصادديیة  
	نعلمم  	ال  	متتاليیة  	أأخررىى  	اانفجاررااتت  	حافة  	على  	االعالمم  	منن  	االمنططقة  	هھھھذذهه  	يیضع  	أأمرر  	ووهھھھوو.  	االعرربي  	االعالمم  	في  	االسلططة  	على  	يیتصاررعوونن  
.ووووجهھاتهھا  	نتائجهھا 	  

	  

هھھھوويیة  	عنن  	االبحثث  	مسيیررةة  	في  	االعرربي  	االعالمم 	  

	أأووناليینن  	االووططنن  ،٬	  27/07/2013 	  

	االقحططاني  	سعيیدد  	أأسامة  	بقلمم   	  

	االهھوويیة  	هھھھي  	أأنهھا  	فرريیقق  	كلل  	يیررىى  	االتي  	االهھوويیة  	حوولل  	ااالختالفف  	هھھھوو  	تحدديیدداا  	االعرربيیة  	االمنططقة  	في  	ااالضططررااباتت  	عووااملل  	أأكثرر  	منن  	إإنن  
	االماضي٬،  	االقررنن  	في  	االغرربيیة  	وواالهھيیمنة  	ااالستعمارر  	آآثارر  	بقايیا  	منن  	شكك  	بال  	ووهھھھذذاا!  	وواالمجتمع  	االددوولة  	عليیهھا  	تكوونن  	أأنن  	يیجبب  	االتي  

	كلل  	لفشلل  	ططبيیعيیة  	نتيیجة  	هھھھي  	االهھوويیة  	عنن  	االبحثث  	مسيیررةة  	في  	ااألززمة  	هھھھذذهه  	!االمنططقة  	في  	االمستمرر  	االحضارريي  	االتخلفف  	إإلى  	باإلضافة  
	إإليیهھ  	باالططمئنانن  	االشعووبب  	يیشعرر  	آآخرر  	عالجج  	عنن  	االناسس  	يیبحثث  	االفشلل  	عندد  	حيیثث  	االتططبيیقي٬،  	االمستووىى  	على  	وولوو  	االسائددةة٬،  	ااألفكارر  

  االشعووبب؟  	عنهھا  	تبحثث  	االتي  	االهھوويیة  	هھھھي  	ما  	تفسيیرر  	نحاوولل  	أأنن  	يیجبب  	٬،ووااضحا  	االططررحح  	يیكوونن  	وولكي  	.سقفهھ  	تحتت  	ووااالجتماعع

	أأهھھھمم  	فإنن  	٬،عامم  	بشكلل  	وولكنن  	االمصططلح٬،  	هھھھذذاا  	يیعررفف  	أأنن  	يیرريیدد  	لمنن  	االخلفيیة  	ااآلررااء  	هھھھنا  	ووتؤؤثرر  	للهھوويیة٬،  	االتعرريیفاتت  	منن  	االكثيیرر  	هھھھناكك  
	وواالدديینن  	االلغة  	تحتهھا  	يیددخلل  	غالبا٬،  	االمنططقة  	تارريیخ  	خاللل  	منن  	تتكوونن  	عووااملل  	عددةة  	منن  	مززيیج  	أأنهھا  	٬،االهھوويیة  	عليیهھا  	تقوومم  	االتي  	االرركائزز  
	مظظلة  	ليیكوّونوواا  	االووااحدد  	االووططنن  	ددااخلل  	االفررقاء  	تحتهھ  	يیستظظلل  	االذذيي  	االسقفف  	أأنهھا  	االهھوويیة  	يیجمع  	وولكنن  	وواالعررقق٬،  	االلوونن  	وورربما  	وواالثقافة  
  االهھوويیة؟  	إإلى  	نحتاجج  	لماذذاا  	إإذذاا  	.كلهھمم  	تجمعهھمم  	كبيیررةة

	وويیتحدد  	يیجتمع  	خاللهھا  	وومنن  	االددوولة٬،  	في  	ااالستقرراارر  	عووااملل  	أأهھھھمم  	هھھھي  	االشعووبب  	تحتهھا  	تجتمع  	االتي  	االهھوويیة  	ووجوودد  	أأنن  	االحقيیقة  
	منن  	يیمكنن  	االتي  	ااألررضيیة  	تلكك  	وُوجددتت  	لما  	االهھوويیة  	هھھھذذهه  	ووجوودد  	وولووال  	ووااألعررااقق٬،  	ااألدديیانن  	وورربما  	ووااألفكارر  	االررؤؤىى  	في  	االمختلفوونن  
	فإنن  	أأووررووبا؛  	في  	فمثال  	ااالعتباررااتت٬،  	بتعدددد  	تتعدددد  	قدد  	االهھوويیة  	فإنن  	٬،أأكثرر  	ااألمرر  	إإيیضاحح  	ووألجلل.  	االفررقاء  	أأوولئكك  	ااجتماعع  	خاللهھا  

	ااألووررووبي  	ااالتحادد  	عليیهھا  	يیجتمع  	االتي  	ااألووررووبيیة  	االغرربيیة  	االهھوويیة  	لدديیهھمم  	أأنن  	كما  	بهھمم٬،  	االخاصة  	االووططنيیة  	هھھھوويیتهھمم  	لدديیهھمم  	االفررنسيیيینن  
.االعكسس  	ووكذذلكك  	ااإلقليیميیة  	االهھوويیة  	قووةة  	في  	تساهھھھمم  	االووططنيیة  	فالهھوويیة  	ووهھھھكذذاا٬،  	مثال 	  
	فإنهھا  	للهھوويیة٬،  	ااألشملل  	االمعنى  	أأخذذنا  	ووإإذذاا  	ووتووّحددهه٬،  	االبلدد  	تماسكك  	في  	االددااخليیة  	االقووةة  	مصاددرر  	أأهھھھمم  	منن  	االهھوويیة  	أأنن  	إإلى  	ااإلشاررةة  	تجددرر  
	للمنططقة  	تعططي  	أأيیضا  -‐ ‐-االهھوويیة  	تلكك  	تحتوويیهھا  	االتي 	ددةة  	هھھھوويیتهھمم  	خلفف  	االشعووبب  	تلكك  	ووحددةة  	خاللل  	منن  	إإضافيیة  	قووةة   .االمووحَّ 	  
	تعدددد  	ااستغاللل  	خاللل  	منن  	االخاررجيیة  	للتددخالتت  	ووااستجابتهھ  	االبلدد  	ذذلكك  	تفككك  	ااحتمالل  	عووااملل  	ززااددتت  	االبلدد؛  	لددىى  	االهھوويیة  	ضعفتت  	ووكلما  

	صررااعاتت  	منن  	منططقتنا  	في  	منهھ  	وونعاني  	يیحصلل  	فيیما  	االتفكيیرر  	نحاوولل  	عنددما  	.تووااززناتهھا  	على  	ووااللعبب  	حوولهھا  	وواالصررااعاتت  	االهھوويیاتت  
	.أأذذهھھھاننا  	عنن  	يیغيیبب  	أأال  	يیجبب  	االمووضووعع  	هھھھذذاا  	فإنن  	٬،ااستقرراارر  	ووعددمم   	  

	االفررقاء  	حوولهھا  	يیتصاررعع  	االتي  	االهھوويیاتت  	هھھھي  	ما  	.أأددقق  	بشكلل  	االصووررةة  	إليیضاحح  	االتفصيیالتت٬،  	في  	االددخوولل  	ددوونن  	أأكثرر  	االتعّمقق  	سأحاوولل  
	في  	طُطررحتت  	االتي  	االهھوويیاتت  	تلكك  	أأقددمم  	منن  	أأنن  	رربما االمنططقة؟  	عليیهھ  	تسيیرر  	أأنن  	يیجبب  	االذذيي  	ووأأيّیهھا  	االحدديیثث؟  	االعصرر  	في  	منططقتنا  	في  

	ألجلهھا  	ُتصاررعع  	االتي  	ااإلسالميیة  	االهھوويیة  	ثمم  	االقووميیة٬،  	االعرربيیة  	االثووررااتت  	خاللل  	منن  	االعرربيیة  	االهھوويیة  	هھھھي  	االماضي٬،  	االقررنن  	بدداايیاتت  
	ما  	ووكثيیرراا  	ووااضحة٬،  	هھھھوويیة  	فيیهھ  	تظظهھرر  	ال  	ليیبرراالي  	ططررحح  	خاللل  	منن  	تتمثلل  	ثالثة  	ووفكررةة  	ررؤؤااهھھھا٬،  	باختالفف  	ااإلسالميیة  	االحرركاتت  
.ووااإلسالميیة  	االعرربيیة  	للهھوويیتيینن  	تتنكرر  	بأنهھا  	االتيیاررااتت  	هھھھذذهه  	تووصفف 	  
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	ااإلسالميیوونن  	يیططررحهھا  	االتي  	االهھوويیة  	تقيیيیمم  	عندد  -‐ 	‐-عامم  	بشكلل   		لإلسالمم  	كانتمائهھا  	ووااألصيیلة٬،  	االجميیلة  	بالقيیمم  	مليیئة  	أأنهھا  	منن  	فبالررغمم    
	االفكررةة  	هھھھذذهه  	يیخالطط  	ما  	منهھا  	االمووجوودد٬،  	االططررحح  	على  	ااإلشكاليیاتت  	منن  	االعدديیدد  	نالحظظ  	شكك  	بال  	أأننا  	إإال  	االمنططقة٬،  	تارريیخ  	في  	ووتجذذررهھھھا  

	إإلى  	تفضي  	االفكررةة  	هھھھذذهه  	بأنن  	ااآلخرروونن  	عليیهھمم  	يیالحظظهھ  	مما  	ووهھھھذذاا  	للبلدد٬،  	االجغرراافيیة  	االحددوودد  	تذذوويیبب  	وومحاوولة  	ااألمميیة  	نحوو  	نززعة  	منن  
	وومباددئئ  	االسيیاسيیة  	االتووااززناتت  	ززعززعة  	منن  	إإليیهھ  	تؤؤدديي  	لما  	كبيیررةة٬،  	سيیاسيیة  	لمشاكلل  	إإثاررتهھا  	عنن  	فضال  	مثال٬،  	كبيیررةة  	ااقتصادديیة  	مشكلة  
	االمسلمة٬،  	غيیرر  	ااألقليیاتت  	منن  	لعدددد  	االتارريیخي  	االووجوودد  	إإلى  	باإلضافة  	ووهھھھكذذاا٬،  	ااألخررىى  	للددوولل  	االددااخليیة  	االشؤؤوونن  	في  	االتددخلل  	عددمم  
	يیستووعبهھا  	لمم  	االحقيیقة  	في  	ووغيیررهھھھا  	ااإلشكاليیاتت  	هھھھذذهه.  	وواالحددااثة  	االدديینن  	بيینن  	بنجاحح  	يُیوواائمم  	ناضج  	سيیاسي  	فكرر  	ووجوودد  	عددمم  	عنن  	فضال  
	االفئة  	لددىى  	مقبوولة  	لفكررةة  	ووتططوويیررهھھھمم  	االسيیاسيیة  	لمشارركتهھمم  	االمساعي  	منن  	االكثيیرر  	عررقلة  	في  	ووساهھھھمتت  	ااآلنن٬،  	حتى  	ااإلسالميیيینن  	بعضض  
.ااآلنن  	حتى  	ااألكثرر 	  

	نشووء  	في  	ساهھھھمتت  	أأخررىى  	إإشكاالتت  	أأيیضا  	نجدد  	٬،أأوو ما يیسمى بالعررووبة االعرربيیة  	االهھوويیة  	أأصحابب  	يیططررحهھ  	ما  	إإلى  	باالنتقالل  	وولكنن  
	ما  	ووكثيیرراا  	االبحتت٬،  	االقوومي  	االفكرر  	على  	تنبني  	كانتت  	االسابقة  	االقووميیة  	االتجارربب  	أأنن  	وومنهھا  	االمنططقة٬،  	في  	ااالضططررااباتت  	منن  	االعدديیدد  
	ال  	غالبا  	كانتت  	أأنهھا  	إإلى  	باإلضافة  	لألمة٬،  	وواالثقافيیة  	االدديینيیة  	االمووررووثاتت  	منن  	االكثيیرر  	مع  	متصالحة  	تكنن  	لمم  	بأنهھا  	خصوومهھا  	يیتهھمهھا  
	أأغلبب  	اامتدداادد  	على  	االمناهھھھضة  	االعررقيیة  	االحرركاتت  	منن  	االعدديیدد  	إإلى  	أأددىى  	مما  	االددوولة٬،  	في  	االعرربيیة  	غيیرر  	ااألخررىى  	االعررقيیاتت  	تررااعي  
.االعرربي  	االعالمم  	في  	االقووميیة  	االددوولل 	  

	ووططنيیة  	هھھھوويیة  	بناء  	خاللهھا  	منن  	يیمكنن  	االتي  	االهھوويیة  	بأنن  	يیتهھموونهھ  	خصوومهھ  	إإنن  	حيیثث  	االليیبرراالي٬،  	االططررحح  	ووهھھھوو  	االثالثث  	االططررحح  	إإلى  	نأتي  
	االبنيیة  	إإضعافف  	إإلى  	حتما  	يیؤؤدديي  	ووهھھھذذاا  	٬،)وواالعرربيیة  	ااإلسالميیة(  	ااإلقليیميیة  	للهھوويیة  	إإلغائهھ  	عنن  	فضال  	فيیهھ٬،  	مووجووددةة  	غيیرر  	متماسكة  
	ااإلرراادديي  	وورربما  	االالإإرراادديي  	االبحثث  	هھھھوو  	االنقصص  	لهھذذاا  	االحتميیة  	االنتيیجة  	أأنن  	إإلى  	باإلضافة  	للمنططقة٬،  	ووااإلقليیميیة  	االووططنيیة  	االددااخليیة  

! للمنططقة  	االحقيیقيیة  	االهھوويیة  	مع  	تتوواافقق  	ال  	رربما  	االحددوودد  	خاررجج  	منن  	هھھھوويیة  	الستجالبب 	  

	نحيّیدد  	أأنن  	عليینا  	يیجبب  	فإنهھ  	االتيیاررااتت٬،  	أأغلبب  	منن  	مقبوولة  	قوويیة  	هھھھوويیة  	تشكيیلل  	خاللهھا  	منن  	يیمكننا  	قوويیة  	فكررةة  	إإلى  	االووصوولل  	نحاوولل  	عنددما  
	منططقتنا٬،  	يیميیزز  	ما  	جميیع  	منن  	خليیطط  	هھھھي  	أأفكارر  	إإلى  	لنصلل  	االشعووبب  	ووبعقلل  	بحرريیة  	وونفكرر  	ووأأززماتهھمم٬،  	االمتصاررعيینن  	أأوولئكك  	جميیع  
.االمنططقة  	في  	االمووجووددةة  	ااألعررااقق  	ووجميیع  	وواالحددااثة  	االدديینن  	مع  	متصالحيینن  	ووااللغة٬،  	ااإلسالمم  	ررأأسهھا  	ووعلى 	  

	الستئصالل  	تسعى  	ددووال  	نجدد  	ال  	وولماذذاا  	االددوولة؟  	لهھوويیة  	مناقضض  	فكرر  	على  	مؤؤسسة  	االمتقددمم  	االعالمم  	في  	كبيیررةة  	تيیاررااتت  	نجدد  	ال  	لماذذاا  
	مهھما  	جميیعا  	تسعهھمم  	ووااضحة  	ووططنيیة  	هھھھوويیة  	يیمتلكوونن  	أأنهھمم  	٬،باختصارر  	االجوواابب االمقابلل؟  	في  	االشعبب  	أأبناء  	بيینن  	منتشررةة  	كبيیررةة  	تيیاررااتت  
	وواالماضي٬،  	االتيیاررااتت  	ااستقططاباتت  	منن  	يیتحرررروواا  	أأنن  	وواالمثقفيینن  	االنخبب  	على  	وواالووااجبب  	جدداا٬،  	ووووااسع  	كبيیرر  	االمووضووعع  	هھھھذذاا  	.ااختلفوواا  
.ووشعووبهھمم  	بالددهھھھمم  	ررفعة  	في  	تساهھھھمم  	بحلوولل  	يیخررجوواا  	كي 	  

	  
 
 
 

االعاصفة   	عيینن  	في  	االعررووبة 	  
	  

	االسفيیرر  	جرريیددةة  ،٬	  23	  	  /08	  	  /2014 	  
ااشتي  	شووكتت 	  

	االفكررةة  	ططالتت  	االتي  	االتحدديیاتت  	منن  	االعدديیدد  	ووووااجهھتت  	وواالتززيیيیفف٬،  	االتشوويیهھ  	منن  	للكثيیرر  	االعرربي  	االتارريیخ  	مدداارر  	على  	االعررووبة  	تعررضتت  
	االددوولة  	لمووااجهھة  	سيیاسيیة  	لحظظة  	في  	جاءتت  	برريیططاني  	ـ  	غرربي  	»منتووجج«  	االعررووبة  	اانن  	االبعضض  	ااعتبرر  	.بووجووددهھھھا  	االتشكيیكك  	ووحاوولتت  
.إإعتمددتهھا  	االتي  	االتترريیكك  	ووددعووااتت  	االعثمانيیة  	االددوولة  	سقووطط  	بعدد  	مبررررهھھھا  	إإنتفى  	ططاررئة  	ظظاهھھھررةة  	أأنهھا  	على  	االترروويیج  	ووتمم.  	االعثمانيیة 	  

	على  	وواالفيینيیقيیة  	االفررعوونيیة  	مثلل  	٬،»االتارريیخي  	االتططررفف«  	في  	مووغلة  	مقووالتت  	االى  	ااستنددتت  	ددعووااتت  	االعررووبة٬،  	بووجهھ  	ووتصاعددتت  
	بعضهھا  	بووجهھ  	االووططنن  	مكووناتت  	إلثاررةة....  	عررقيیا  	ااوو  	دديینيیا  	»جووهھھھرراا«  	إإعططائهھا  	خاللل  	منن  	محاصررتهھا  	آآخرروونن  	ووحاوولل.  	االمثالل  	سبيیلل  
.االبعضض 	  
	ااختالفف  	على  	االمناهھھھضة  	االددعووااتت  	تستططع  	وولمم  	ووعمقا٬،  	ررسووخا  	االعررووبة  	فكررةة  	ززااددتت  	ووغيیررهھھھا٬،  	االتحدديیاتت٬،  	هھھھذذهه  	مثلل  	أأنن  	غيیرر  

	في  	ووررسووخهھا  	تجذذررهھھھا  	قووةة  	منن  	تنالل  	ااوو  	االعرربي٬،  	ااالنتماء  	مشاعرر  	تفكيیكك  	في  	تنجح  	أأنن  	منن  	تحرريیكهھا٬،  	ووآآليیاتت  	ووخلفيیاتهھا  	مشارربهھا  
	االفكررةة  	على  	ااإلصرراارر  	منن  	للمززيیدد  	حافززاا  	بآخرر٬،  	ااوو  	بشكلل  	كانتت٬،  	االددعووااتت  	ووتلكك  	االتحدديیاتت  	هھھھذذهه  	لعلل  	بلل.  	االعرربي  	االشعبي  	االووجدداانن  
.وواالتساندد  	للتضامنن  	وويیووجهھهھا  	االعرربيیة  	االبلدداانن  	شعووبب  	يیجمع  	كإططارر 	  

	  
	ااالنفصالل  	حرركة  	نجاحح  	مع  	تتعاظظمم  	بددأأتت  	قدد  	االعررووبة  	معاددااةة  	اانن  	يیبددوو  )٬،)1962		االخامسس  	هھھھززيیمة  	مع  	للفكررةة  	االتنكرر  	مووجة  	لتززدداادد    
	حززيیرراانن  	منن  ٬،1967		على  	ووحقددهھھھا  	غضبهھا  	جامم  	ااالسالميیة  	االتنظظيیماتت  	بعضض  	ووّجهھتت  	فقدد.  	االسيیاسي  	ااالسالمم  	ظظاهھھھررةة  	ووتصاعدد    



2014-12-11 18:53:03 Page 3/4

3	  

	  

	ااإلسالميیوونن  	يیططررحهھا  	االتي  	االهھوويیة  	تقيیيیمم  	عندد  -‐ 	‐-عامم  	بشكلل   		لإلسالمم  	كانتمائهھا  	ووااألصيیلة٬،  	االجميیلة  	بالقيیمم  	مليیئة  	أأنهھا  	منن  	فبالررغمم    
	االفكررةة  	هھھھذذهه  	يیخالطط  	ما  	منهھا  	االمووجوودد٬،  	االططررحح  	على  	ااإلشكاليیاتت  	منن  	االعدديیدد  	نالحظظ  	شكك  	بال  	أأننا  	إإال  	االمنططقة٬،  	تارريیخ  	في  	ووتجذذررهھھھا  

	إإلى  	تفضي  	االفكررةة  	هھھھذذهه  	بأنن  	ااآلخرروونن  	عليیهھمم  	يیالحظظهھ  	مما  	ووهھھھذذاا  	للبلدد٬،  	االجغرراافيیة  	االحددوودد  	تذذوويیبب  	وومحاوولة  	ااألمميیة  	نحوو  	نززعة  	منن  
	وومباددئئ  	االسيیاسيیة  	االتووااززناتت  	ززعززعة  	منن  	إإليیهھ  	تؤؤدديي  	لما  	كبيیررةة٬،  	سيیاسيیة  	لمشاكلل  	إإثاررتهھا  	عنن  	فضال  	مثال٬،  	كبيیررةة  	ااقتصادديیة  	مشكلة  
	االمسلمة٬،  	غيیرر  	ااألقليیاتت  	منن  	لعدددد  	االتارريیخي  	االووجوودد  	إإلى  	باإلضافة  	ووهھھھكذذاا٬،  	ااألخررىى  	للددوولل  	االددااخليیة  	االشؤؤوونن  	في  	االتددخلل  	عددمم  
	يیستووعبهھا  	لمم  	االحقيیقة  	في  	ووغيیررهھھھا  	ااإلشكاليیاتت  	هھھھذذهه.  	وواالحددااثة  	االدديینن  	بيینن  	بنجاحح  	يُیوواائمم  	ناضج  	سيیاسي  	فكرر  	ووجوودد  	عددمم  	عنن  	فضال  
	االفئة  	لددىى  	مقبوولة  	لفكررةة  	ووتططوويیررهھھھمم  	االسيیاسيیة  	لمشارركتهھمم  	االمساعي  	منن  	االكثيیرر  	عررقلة  	في  	ووساهھھھمتت  	ااآلنن٬،  	حتى  	ااإلسالميیيینن  	بعضض  
.ااآلنن  	حتى  	ااألكثرر 	  

	نشووء  	في  	ساهھھھمتت  	أأخررىى  	إإشكاالتت  	أأيیضا  	نجدد  	٬،أأوو ما يیسمى بالعررووبة االعرربيیة  	االهھوويیة  	أأصحابب  	يیططررحهھ  	ما  	إإلى  	باالنتقالل  	وولكنن  
	ما  	ووكثيیرراا  	االبحتت٬،  	االقوومي  	االفكرر  	على  	تنبني  	كانتت  	االسابقة  	االقووميیة  	االتجارربب  	أأنن  	وومنهھا  	االمنططقة٬،  	في  	ااالضططررااباتت  	منن  	االعدديیدد  
	ال  	غالبا  	كانتت  	أأنهھا  	إإلى  	باإلضافة  	لألمة٬،  	وواالثقافيیة  	االدديینيیة  	االمووررووثاتت  	منن  	االكثيیرر  	مع  	متصالحة  	تكنن  	لمم  	بأنهھا  	خصوومهھا  	يیتهھمهھا  
	أأغلبب  	اامتدداادد  	على  	االمناهھھھضة  	االعررقيیة  	االحرركاتت  	منن  	االعدديیدد  	إإلى  	أأددىى  	مما  	االددوولة٬،  	في  	االعرربيیة  	غيیرر  	ااألخررىى  	االعررقيیاتت  	تررااعي  
.االعرربي  	االعالمم  	في  	االقووميیة  	االددوولل 	  

	ووططنيیة  	هھھھوويیة  	بناء  	خاللهھا  	منن  	يیمكنن  	االتي  	االهھوويیة  	بأنن  	يیتهھموونهھ  	خصوومهھ  	إإنن  	حيیثث  	االليیبرراالي٬،  	االططررحح  	ووهھھھوو  	االثالثث  	االططررحح  	إإلى  	نأتي  
	االبنيیة  	إإضعافف  	إإلى  	حتما  	يیؤؤدديي  	ووهھھھذذاا  	٬،)وواالعرربيیة  	ااإلسالميیة(  	ااإلقليیميیة  	للهھوويیة  	إإلغائهھ  	عنن  	فضال  	فيیهھ٬،  	مووجووددةة  	غيیرر  	متماسكة  
	ااإلرراادديي  	وورربما  	االالإإرراادديي  	االبحثث  	هھھھوو  	االنقصص  	لهھذذاا  	االحتميیة  	االنتيیجة  	أأنن  	إإلى  	باإلضافة  	للمنططقة٬،  	ووااإلقليیميیة  	االووططنيیة  	االددااخليیة  

! للمنططقة  	االحقيیقيیة  	االهھوويیة  	مع  	تتوواافقق  	ال  	رربما  	االحددوودد  	خاررجج  	منن  	هھھھوويیة  	الستجالبب 	  

	نحيّیدد  	أأنن  	عليینا  	يیجبب  	فإنهھ  	االتيیاررااتت٬،  	أأغلبب  	منن  	مقبوولة  	قوويیة  	هھھھوويیة  	تشكيیلل  	خاللهھا  	منن  	يیمكننا  	قوويیة  	فكررةة  	إإلى  	االووصوولل  	نحاوولل  	عنددما  
	منططقتنا٬،  	يیميیزز  	ما  	جميیع  	منن  	خليیطط  	هھھھي  	أأفكارر  	إإلى  	لنصلل  	االشعووبب  	ووبعقلل  	بحرريیة  	وونفكرر  	ووأأززماتهھمم٬،  	االمتصاررعيینن  	أأوولئكك  	جميیع  
.االمنططقة  	في  	االمووجووددةة  	ااألعررااقق  	ووجميیع  	وواالحددااثة  	االدديینن  	مع  	متصالحيینن  	ووااللغة٬،  	ااإلسالمم  	ررأأسهھا  	ووعلى 	  

	الستئصالل  	تسعى  	ددووال  	نجدد  	ال  	وولماذذاا  	االددوولة؟  	لهھوويیة  	مناقضض  	فكرر  	على  	مؤؤسسة  	االمتقددمم  	االعالمم  	في  	كبيیررةة  	تيیاررااتت  	نجدد  	ال  	لماذذاا  
	مهھما  	جميیعا  	تسعهھمم  	ووااضحة  	ووططنيیة  	هھھھوويیة  	يیمتلكوونن  	أأنهھمم  	٬،باختصارر  	االجوواابب االمقابلل؟  	في  	االشعبب  	أأبناء  	بيینن  	منتشررةة  	كبيیررةة  	تيیاررااتت  
	وواالماضي٬،  	االتيیاررااتت  	ااستقططاباتت  	منن  	يیتحرررروواا  	أأنن  	وواالمثقفيینن  	االنخبب  	على  	وواالووااجبب  	جدداا٬،  	ووووااسع  	كبيیرر  	االمووضووعع  	هھھھذذاا  	.ااختلفوواا  
.ووشعووبهھمم  	بالددهھھھمم  	ررفعة  	في  	تساهھھھمم  	بحلوولل  	يیخررجوواا  	كي 	  

	  
 
 
 

االعاصفة   	عيینن  	في  	االعررووبة 	  
	  

	االسفيیرر  	جرريیددةة  ،٬	  23	  	  /08	  	  /2014 	  
ااشتي  	شووكتت 	  

	االفكررةة  	ططالتت  	االتي  	االتحدديیاتت  	منن  	االعدديیدد  	ووووااجهھتت  	وواالتززيیيیفف٬،  	االتشوويیهھ  	منن  	للكثيیرر  	االعرربي  	االتارريیخ  	مدداارر  	على  	االعررووبة  	تعررضتت  
	االددوولة  	لمووااجهھة  	سيیاسيیة  	لحظظة  	في  	جاءتت  	برريیططاني  	ـ  	غرربي  	»منتووجج«  	االعررووبة  	اانن  	االبعضض  	ااعتبرر  	.بووجووددهھھھا  	االتشكيیكك  	ووحاوولتت  
.إإعتمددتهھا  	االتي  	االتترريیكك  	ووددعووااتت  	االعثمانيیة  	االددوولة  	سقووطط  	بعدد  	مبررررهھھھا  	إإنتفى  	ططاررئة  	ظظاهھھھررةة  	أأنهھا  	على  	االترروويیج  	ووتمم.  	االعثمانيیة 	  

	على  	وواالفيینيیقيیة  	االفررعوونيیة  	مثلل  	٬،»االتارريیخي  	االتططررفف«  	في  	مووغلة  	مقووالتت  	االى  	ااستنددتت  	ددعووااتت  	االعررووبة٬،  	بووجهھ  	ووتصاعددتت  
	بعضهھا  	بووجهھ  	االووططنن  	مكووناتت  	إلثاررةة....  	عررقيیا  	ااوو  	دديینيیا  	»جووهھھھرراا«  	إإعططائهھا  	خاللل  	منن  	محاصررتهھا  	آآخرروونن  	ووحاوولل.  	االمثالل  	سبيیلل  
.االبعضض 	  
	ااختالفف  	على  	االمناهھھھضة  	االددعووااتت  	تستططع  	وولمم  	ووعمقا٬،  	ررسووخا  	االعررووبة  	فكررةة  	ززااددتت  	ووغيیررهھھھا٬،  	االتحدديیاتت٬،  	هھھھذذهه  	مثلل  	أأنن  	غيیرر  

	في  	ووررسووخهھا  	تجذذررهھھھا  	قووةة  	منن  	تنالل  	ااوو  	االعرربي٬،  	ااالنتماء  	مشاعرر  	تفكيیكك  	في  	تنجح  	أأنن  	منن  	تحرريیكهھا٬،  	ووآآليیاتت  	ووخلفيیاتهھا  	مشارربهھا  
	االفكررةة  	على  	ااإلصرراارر  	منن  	للمززيیدد  	حافززاا  	بآخرر٬،  	ااوو  	بشكلل  	كانتت٬،  	االددعووااتت  	ووتلكك  	االتحدديیاتت  	هھھھذذهه  	لعلل  	بلل.  	االعرربي  	االشعبي  	االووجدداانن  
.وواالتساندد  	للتضامنن  	وويیووجهھهھا  	االعرربيیة  	االبلدداانن  	شعووبب  	يیجمع  	كإططارر 	  

	  
	ااالنفصالل  	حرركة  	نجاحح  	مع  	تتعاظظمم  	بددأأتت  	قدد  	االعررووبة  	معاددااةة  	اانن  	يیبددوو  )٬،)1962		االخامسس  	هھھھززيیمة  	مع  	للفكررةة  	االتنكرر  	مووجة  	لتززدداادد    
	حززيیرراانن  	منن  ٬،1967		على  	ووحقددهھھھا  	غضبهھا  	جامم  	ااالسالميیة  	االتنظظيیماتت  	بعضض  	ووّجهھتت  	فقدد.  	االسيیاسي  	ااالسالمم  	ظظاهھھھررةة  	ووتصاعدد    
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	ااإلسالميیوونن  	يیططررحهھا  	االتي  	االهھوويیة  	تقيیيیمم  	عندد  -‐ 	‐-عامم  	بشكلل   		لإلسالمم  	كانتمائهھا  	ووااألصيیلة٬،  	االجميیلة  	بالقيیمم  	مليیئة  	أأنهھا  	منن  	فبالررغمم    
	االفكررةة  	هھھھذذهه  	يیخالطط  	ما  	منهھا  	االمووجوودد٬،  	االططررحح  	على  	ااإلشكاليیاتت  	منن  	االعدديیدد  	نالحظظ  	شكك  	بال  	أأننا  	إإال  	االمنططقة٬،  	تارريیخ  	في  	ووتجذذررهھھھا  

	إإلى  	تفضي  	االفكررةة  	هھھھذذهه  	بأنن  	ااآلخرروونن  	عليیهھمم  	يیالحظظهھ  	مما  	ووهھھھذذاا  	للبلدد٬،  	االجغرراافيیة  	االحددوودد  	تذذوويیبب  	وومحاوولة  	ااألمميیة  	نحوو  	نززعة  	منن  
	وومباددئئ  	االسيیاسيیة  	االتووااززناتت  	ززعززعة  	منن  	إإليیهھ  	تؤؤدديي  	لما  	كبيیررةة٬،  	سيیاسيیة  	لمشاكلل  	إإثاررتهھا  	عنن  	فضال  	مثال٬،  	كبيیررةة  	ااقتصادديیة  	مشكلة  
	االمسلمة٬،  	غيیرر  	ااألقليیاتت  	منن  	لعدددد  	االتارريیخي  	االووجوودد  	إإلى  	باإلضافة  	ووهھھھكذذاا٬،  	ااألخررىى  	للددوولل  	االددااخليیة  	االشؤؤوونن  	في  	االتددخلل  	عددمم  
	يیستووعبهھا  	لمم  	االحقيیقة  	في  	ووغيیررهھھھا  	ااإلشكاليیاتت  	هھھھذذهه.  	وواالحددااثة  	االدديینن  	بيینن  	بنجاحح  	يُیوواائمم  	ناضج  	سيیاسي  	فكرر  	ووجوودد  	عددمم  	عنن  	فضال  
	االفئة  	لددىى  	مقبوولة  	لفكررةة  	ووتططوويیررهھھھمم  	االسيیاسيیة  	لمشارركتهھمم  	االمساعي  	منن  	االكثيیرر  	عررقلة  	في  	ووساهھھھمتت  	ااآلنن٬،  	حتى  	ااإلسالميیيینن  	بعضض  
.ااآلنن  	حتى  	ااألكثرر 	  

	نشووء  	في  	ساهھھھمتت  	أأخررىى  	إإشكاالتت  	أأيیضا  	نجدد  	٬،أأوو ما يیسمى بالعررووبة االعرربيیة  	االهھوويیة  	أأصحابب  	يیططررحهھ  	ما  	إإلى  	باالنتقالل  	وولكنن  
	ما  	ووكثيیرراا  	االبحتت٬،  	االقوومي  	االفكرر  	على  	تنبني  	كانتت  	االسابقة  	االقووميیة  	االتجارربب  	أأنن  	وومنهھا  	االمنططقة٬،  	في  	ااالضططررااباتت  	منن  	االعدديیدد  
	ال  	غالبا  	كانتت  	أأنهھا  	إإلى  	باإلضافة  	لألمة٬،  	وواالثقافيیة  	االدديینيیة  	االمووررووثاتت  	منن  	االكثيیرر  	مع  	متصالحة  	تكنن  	لمم  	بأنهھا  	خصوومهھا  	يیتهھمهھا  
	أأغلبب  	اامتدداادد  	على  	االمناهھھھضة  	االعررقيیة  	االحرركاتت  	منن  	االعدديیدد  	إإلى  	أأددىى  	مما  	االددوولة٬،  	في  	االعرربيیة  	غيیرر  	ااألخررىى  	االعررقيیاتت  	تررااعي  
.االعرربي  	االعالمم  	في  	االقووميیة  	االددوولل 	  

	ووططنيیة  	هھھھوويیة  	بناء  	خاللهھا  	منن  	يیمكنن  	االتي  	االهھوويیة  	بأنن  	يیتهھموونهھ  	خصوومهھ  	إإنن  	حيیثث  	االليیبرراالي٬،  	االططررحح  	ووهھھھوو  	االثالثث  	االططررحح  	إإلى  	نأتي  
	االبنيیة  	إإضعافف  	إإلى  	حتما  	يیؤؤدديي  	ووهھھھذذاا  	٬،)وواالعرربيیة  	ااإلسالميیة(  	ااإلقليیميیة  	للهھوويیة  	إإلغائهھ  	عنن  	فضال  	فيیهھ٬،  	مووجووددةة  	غيیرر  	متماسكة  
	ااإلرراادديي  	وورربما  	االالإإرراادديي  	االبحثث  	هھھھوو  	االنقصص  	لهھذذاا  	االحتميیة  	االنتيیجة  	أأنن  	إإلى  	باإلضافة  	للمنططقة٬،  	ووااإلقليیميیة  	االووططنيیة  	االددااخليیة  

! للمنططقة  	االحقيیقيیة  	االهھوويیة  	مع  	تتوواافقق  	ال  	رربما  	االحددوودد  	خاررجج  	منن  	هھھھوويیة  	الستجالبب 	  

	نحيّیدد  	أأنن  	عليینا  	يیجبب  	فإنهھ  	االتيیاررااتت٬،  	أأغلبب  	منن  	مقبوولة  	قوويیة  	هھھھوويیة  	تشكيیلل  	خاللهھا  	منن  	يیمكننا  	قوويیة  	فكررةة  	إإلى  	االووصوولل  	نحاوولل  	عنددما  
	منططقتنا٬،  	يیميیزز  	ما  	جميیع  	منن  	خليیطط  	هھھھي  	أأفكارر  	إإلى  	لنصلل  	االشعووبب  	ووبعقلل  	بحرريیة  	وونفكرر  	ووأأززماتهھمم٬،  	االمتصاررعيینن  	أأوولئكك  	جميیع  
.االمنططقة  	في  	االمووجووددةة  	ااألعررااقق  	ووجميیع  	وواالحددااثة  	االدديینن  	مع  	متصالحيینن  	ووااللغة٬،  	ااإلسالمم  	ررأأسهھا  	ووعلى 	  

	الستئصالل  	تسعى  	ددووال  	نجدد  	ال  	وولماذذاا  	االددوولة؟  	لهھوويیة  	مناقضض  	فكرر  	على  	مؤؤسسة  	االمتقددمم  	االعالمم  	في  	كبيیررةة  	تيیاررااتت  	نجدد  	ال  	لماذذاا  
	مهھما  	جميیعا  	تسعهھمم  	ووااضحة  	ووططنيیة  	هھھھوويیة  	يیمتلكوونن  	أأنهھمم  	٬،باختصارر  	االجوواابب االمقابلل؟  	في  	االشعبب  	أأبناء  	بيینن  	منتشررةة  	كبيیررةة  	تيیاررااتت  
	وواالماضي٬،  	االتيیاررااتت  	ااستقططاباتت  	منن  	يیتحرررروواا  	أأنن  	وواالمثقفيینن  	االنخبب  	على  	وواالووااجبب  	جدداا٬،  	ووووااسع  	كبيیرر  	االمووضووعع  	هھھھذذاا  	.ااختلفوواا  
.ووشعووبهھمم  	بالددهھھھمم  	ررفعة  	في  	تساهھھھمم  	بحلوولل  	يیخررجوواا  	كي 	  

	  
 
 
 

االعاصفة   	عيینن  	في  	االعررووبة 	  
	  

	االسفيیرر  	جرريیددةة  ،٬	  23	  	  /08	  	  /2014 	  
ااشتي  	شووكتت 	  

	االفكررةة  	ططالتت  	االتي  	االتحدديیاتت  	منن  	االعدديیدد  	ووووااجهھتت  	وواالتززيیيیفف٬،  	االتشوويیهھ  	منن  	للكثيیرر  	االعرربي  	االتارريیخ  	مدداارر  	على  	االعررووبة  	تعررضتت  
	االددوولة  	لمووااجهھة  	سيیاسيیة  	لحظظة  	في  	جاءتت  	برريیططاني  	ـ  	غرربي  	»منتووجج«  	االعررووبة  	اانن  	االبعضض  	ااعتبرر  	.بووجووددهھھھا  	االتشكيیكك  	ووحاوولتت  
.إإعتمددتهھا  	االتي  	االتترريیكك  	ووددعووااتت  	االعثمانيیة  	االددوولة  	سقووطط  	بعدد  	مبررررهھھھا  	إإنتفى  	ططاررئة  	ظظاهھھھررةة  	أأنهھا  	على  	االترروويیج  	ووتمم.  	االعثمانيیة 	  

	على  	وواالفيینيیقيیة  	االفررعوونيیة  	مثلل  	٬،»االتارريیخي  	االتططررفف«  	في  	مووغلة  	مقووالتت  	االى  	ااستنددتت  	ددعووااتت  	االعررووبة٬،  	بووجهھ  	ووتصاعددتت  
	بعضهھا  	بووجهھ  	االووططنن  	مكووناتت  	إلثاررةة....  	عررقيیا  	ااوو  	دديینيیا  	»جووهھھھرراا«  	إإعططائهھا  	خاللل  	منن  	محاصررتهھا  	آآخرروونن  	ووحاوولل.  	االمثالل  	سبيیلل  
.االبعضض 	  
	ااختالفف  	على  	االمناهھھھضة  	االددعووااتت  	تستططع  	وولمم  	ووعمقا٬،  	ررسووخا  	االعررووبة  	فكررةة  	ززااددتت  	ووغيیررهھھھا٬،  	االتحدديیاتت٬،  	هھھھذذهه  	مثلل  	أأنن  	غيیرر  

	في  	ووررسووخهھا  	تجذذررهھھھا  	قووةة  	منن  	تنالل  	ااوو  	االعرربي٬،  	ااالنتماء  	مشاعرر  	تفكيیكك  	في  	تنجح  	أأنن  	منن  	تحرريیكهھا٬،  	ووآآليیاتت  	ووخلفيیاتهھا  	مشارربهھا  
	االفكررةة  	على  	ااإلصرراارر  	منن  	للمززيیدد  	حافززاا  	بآخرر٬،  	ااوو  	بشكلل  	كانتت٬،  	االددعووااتت  	ووتلكك  	االتحدديیاتت  	هھھھذذهه  	لعلل  	بلل.  	االعرربي  	االشعبي  	االووجدداانن  
.وواالتساندد  	للتضامنن  	وويیووجهھهھا  	االعرربيیة  	االبلدداانن  	شعووبب  	يیجمع  	كإططارر 	  

	  
	ااالنفصالل  	حرركة  	نجاحح  	مع  	تتعاظظمم  	بددأأتت  	قدد  	االعررووبة  	معاددااةة  	اانن  	يیبددوو  )٬،)1962		االخامسس  	هھھھززيیمة  	مع  	للفكررةة  	االتنكرر  	مووجة  	لتززدداادد    
	حززيیرراانن  	منن  ٬،1967		على  	ووحقددهھھھا  	غضبهھا  	جامم  	ااالسالميیة  	االتنظظيیماتت  	بعضض  	ووّجهھتت  	فقدد.  	االسيیاسي  	ااالسالمم  	ظظاهھھھررةة  	ووتصاعدد    
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	على  	هللا  	شاكرراا  	ووصلى  	٬،»هھھھززيیمتهھ«  	منن  	بعضهھمم  	شمتت  	لددررجة.  	خاصص  	بشكلل  	االناصرر  	عبدد  	جمالل  	ووررمززهھھھا  	االعرربيیة  	االقووميیة  	فكررةة  
	في  	ووجددتت  	االتي  	االعرربيیة٬،  	لالمة  	االمعادديیة  	االخاررجيیة االقووىى  	سيیاسة  	مع  	االحمالتت  	هھھھذذهه  	تقاططعتت.  	االعرربيیة  	ااألووضاعع  	االيیهھ  	آآلتت  	ما  

	ووططالما.  	االعرربيیة  	االمنططقة  	في  	ووجووددهھھھا  	يیهھدددد  	خططرراا  	االنهھضوويي  	وومشررووعهھا  	االمقاوومم٬،  	ـ  	االتحرررريي  	وومضموونهھا  	االعرربيیة  	االفكررةة  
.االعرربيیة  	ااألمة  	مكووناتت  	ووبيینن  	بيینهھمم  	كما  	اانفسهھمم٬،  	االعرربب  	بيینن  	وواالتفررقة  	االفتنة  	بذذوورر  	ززررعع  	االى  	االقووىى  	هھھھذذهه  	عمددتت 	  
	ااكثرر  	منن  	تكوونن  	قدد  	االررااهھھھنة  	االسيیاسيیة  	االلحظظة  	في  	االعرربي  	االووططنن  	أأقططارر  	منن  	االعدديیدد  	في  	تفتكك  	االتي  	ااألليیمة  	ااألحددااثث  	أأنن  	غيیرر  

	سابقة  	وومخاططرر  	تحدديیاتت  	منن  	االعررووبة  	ووااجهھتهھ  	بما  	مقاررنة  	لفكررتهھا٬،  	تهھدديیدداا  	ووأأشددهھھھا  	االجامعة  	االعرربيیة  	االهھوويیة  	تووااجهھ  	االتي  	االمخاططرر  .
	االهھاددفة  	وومشارريیعهھا  	كافة  	االماضيیة  	ااألحقادد  	االسيیاسيیة  	وومماررساتهھا  	االفكرريیة  	خلفيیتهھا  	في  	تحملل  	ااألحددااثث  	هھھھذذهه  	اانن  	االى  	يیعوودد  	وواالسببب  
.بررمتهھا  	االمنططقة  	ووتفتيیتت  	االعرربيیة  	االهھوويیة  	ططمسس  	االى 	  

	  
	االعامم  	باططاررهھھھا  	تررتكزز  	غايیاتهھا٬،  	في  	تحرررريیة  	بجووهھھھررهھھھا  	اانسانيیة  	هھھھوويیة  	كوونهھا  	منن  	اانططلقتت  	(االهھوويیة االعرربيیة) االعررووبة  	االى  	االنظظررةة  	اانن  
	ااألمرر...  	ووعررقيیا  	دديینيیا  	االفررعيیة  	االثقافاتت  	في  	تعدددد  	منن  	تتضمنهھ  	ما  	ووبكلل  	ووااختالفف٬،  	تنووعع  	منن  	تحملهھ  	ما  	بكلل  	وواالثقافة٬،  	االلغة  	على  
.جموودد  	ااوو  	تعصبب  	ددوونن  	معهھ  	وويیتكاملل  	ااآلخرر  	على  	يینفتح  	بهھ٬،  	وويیغتني  	االتنووعع  	يیقبلل  	يیفررقق٬،  	ووال  	يیجمع  	إإططارراا  	يیجعلهھا  	االذذيي 	  
	االمشترركة  	االثقافة  	عمووميیاتت  	إإططارر  	في  	»االجمعيیة  	االذذااتت«  	عنن  	للتعبيیرر  	مجاال  	جعلهھا  	مما  	٬،»ااجتماعي  	بناء«  	االعررووبة  	فانن  	هھھھنا  	منن  

	ووأأقططاررهھھھا  	ااألمة  	لمكووناتت  . 	  
	تررسمـهھا  	االتي  	االحددوودد  	فانن  	لذذلكك.  	جامددةة  	ااوو  	متعصبة  	ااوو  	منغلقة  	تكـنن  	لمم  	جامعة٬،  	كهھـوويیة  	االعررووبة  	فانن  	االتـصوورر  	هھھھذذاا  	مـنن  	اانططالقا  
	ااألمة  	أأخذذ  	االمرراادد  	ااألبعادد  	نستنتج  	اانن  	يیمكنن  	هھھھنا  	منن.  	إإقصائيیة  	ااوو  	عنفيیة  	ااوو  	عدداائيیة  	غيیرر  	االووااحدد  	االووططنن  	في  	ووااآلخرر  	االذذااتت  	بيینن  

	ااإلسالمم  	تشكيیالتت  	بعضض  	تططررحهھ  	ما  	اانن  	آآخرر٬،  	بمعنى.  	االعرربيیة  	االبلدداانن  	بعضض  	تختررقق  	االتي  	ااألحددااثث  	أأتوونن  	في  	االيیـهھ  	ووأأقططاررهھھھا  
	بررمتهھ٬،  	االعرربي  	االمستووىى  	على  	ااوو  	االووااحدد  	االووططنن  	في  	سووااء  	االمجتمعيیة  	نشررااخاتتااال  	تعميیقق  	االى  	فقطط  	يیهھددفف  	ال  	ووتماررسهھ  	االسيیاسي  

	تعيیدد  	االتي  	ااألووليیة  	ووااالنتماءااتت  	االبدداائيیة  	االعصبيیاتت  	ااستحضارر  	االى  	ووال  	االمجتمعيیة٬،  	وواالبنيیة  	ااالجتماعي  	االنسيیج  	تمززيیقق  	االى  	ااوو  
	ااضافة  	مباشررةة٬،  	تررمي  	اانهھـا  	بلل  	ووآآفـاقهھ٬،  	االعصرر  	وومنططقق  	االتارريیخ  	خاررجج  	بالددنا  	ووتجعلل  	االحدديیثة٬،  	االددوولة  	فكررةة  	قبلل  	ما  	االى  	االمجتمع  

	يیجعلل  	ما  	أأهھھھدداافف٬،  	منن  	االيیهھ  	ووتسعى  	قيیمم  	منن  	ووتتضمنهھ  	أأبعادد  	منن  	تحملهھ  	ما  	بكلل  	االجامعة  	االعرربيیة  	االهھوويیة  	ضرربب  	االى  	سبقق٬،  	لما  
	االمـادديي  	االووجوودد  	يیلغي  	االجامعة  	االهھوويیة  	فقدداانن  	فانن  	ووبالتالي.  	جامعة  	هھھھوويیة  	ددوونن  	االعرربي٬،  	االمجتمع  	كما  	االعرربيیة٬،  	ااالووططانن  
.سووااء  	حدد  	على  	ووااألمة  	للووططنن  	وواالمعـنوويي 	  

	»نجاحح«  	في  	تساهھھھمم  	ووبالتالي.  	االصميیمم  	في  	ووتضرربهھا  	االعررووبة  	تهھدددد  	االسابقة٬،  	ااألخططاء  	االى  	مستنددةة  	٬،»االططاررئة«  	االووضعيیة  	هھھھذذهه  
	االمددخلل  	نقلل  	لمم  	ااذذاا  	أأساسيیا٬،  	مددخال  	يیبددوو  	جامعة  	كهھوويیة  	االعررووبة  	على  	االترركيیزز  	إإعاددةة  	فانن  	هھھھنا  	منن.  	معهھا  	االمتناقضة  	االمشارريیع  
	اانقططع  	ما  	ووتووحيیدد  	تفررقق  	ما  	لملمة  	إلعاددةة  	ااألساسس٬،  . 	  

	االددوولة  	لبناء  	مشررووعع  	بووضع  	منططلقاتهھ  	تبددأأ  	قدد.  	»تارريیخيیا  	مشررووعا«  	يیبددوو  	ووللووجوودد  	للهھوويیة  	االمهھددددةة  	االووضعيیة  	هھھھذذهه  	تجاووزز  	اانن  
بشررطط أأنن يیتخلصص هھھھذذاا االمشررووعع .  	وواالمؤؤسساتت  	ااإلنسانن  	تططالل  	أأسسس  	منن  	االبناء  	عمليیة  	تتططلبهھ  	ما  	بكلل  	أأوولوويیاتهھ٬،  	ررأأسس  	في  	االحدديیثة
	منططقق  	وومنن  	للعررووبة  	»ااالدديیوولووجيیة«  	ظظررةةأأووالً ٬، االتحرررر منن االن  	:ااآلتيیة  	االثالثث  	االمسائلل  	أأهھھھمهھا  	منن  	لعلل  	ااالررتباكاتت٬،  	بعضض  	منن  

	بعضض  	في  	باسمهھا  	االحكمم  	ااستلمتت  	االتي  	ووااألحززاابب  	عامة  	االقووميیة  	ااألحززاابب  	بعضض  	تززلل٬،  	وولمم  	ماررستهھ٬،  	االذذيي  	ووااالحتكارر  	االمصاددررةة  
	جعلل  	منن  	االنظظررةة  	هھھھذذهه  	تتضمنهھ  	لما.  	االعررووبة  	تووضيیح  	في  	االجامددةة  	االتارريیخيیة  	االنظظررةة  	منن  	االتحررررثانيیاً ٬، .  	خاصة  	االعرربيیة  	ااألقططارر  
	باالسالمم  	االعررووبة  	عالقة  	تووضيیح  	إإعاددةة  	ووثالثاً ٬، .  	مفقوودد  	شبهھ  	االمستقبلل  	ووجعلل  	االحاضرر٬،  	منن  	حضوورراا  	ااكثرر  	االماضي  . 	  

	االنهھضوويي  	وومشررووعهھا  	االجامع  	ووإإططاررهھھھا  	ااالنسانيیة  	بططبيیعتهھا  	االررااهھھھنة٬،  	االتارريیخيیة  	االلحظظة  	في  	االعررووبة٬،  	على  	االتأكيیدد  	فانن  	هھھھنا  	منن  
	هھھھوو  	االتووجهھ  	هھھھذذاا  	اانن.  	تشووهھھھتت  	ااوو  	مضتت  	الفكارر  	حنيینا  	ااوو  	فكرريیا  	تررفا  	ليیستت  	ووهھھھي.  	ووقووميیة  	ووووططنيیة  	مجتمعيیة  	ضررووررةة  	االتحرررريي٬،  

	ما  	على  	االووضع  	ااستمرراارر  	النن.  	وواالقاتلة  	االظظالميیة  	لمساررااتهھ  	جدديیة  	وومووااجهھة  	االسائدد  	ااألحددااثث  	»منططقق«  	منن  	للخررووجج  	»مددخلـنا«  
.االعاصفة  	عيینن  	في  	هھھھي  	جامعة  	كهھوويیة  	االعررووبة  	اانن  	على  	ووااضح  	مؤؤشرر  	هھھھوو  	عليیهھ  	هھھھوو 	  
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	على  	هللا  	شاكرراا  	ووصلى  	٬،»هھھھززيیمتهھ«  	منن  	بعضهھمم  	شمتت  	لددررجة.  	خاصص  	بشكلل  	االناصرر  	عبدد  	جمالل  	ووررمززهھھھا  	االعرربيیة  	االقووميیة  	فكررةة  
	في  	ووجددتت  	االتي  	االعرربيیة٬،  	لالمة  	االمعادديیة  	االخاررجيیة االقووىى  	سيیاسة  	مع  	االحمالتت  	هھھھذذهه  	تقاططعتت.  	االعرربيیة  	ااألووضاعع  	االيیهھ  	آآلتت  	ما  

	ووططالما.  	االعرربيیة  	االمنططقة  	في  	ووجووددهھھھا  	يیهھدددد  	خططرراا  	االنهھضوويي  	وومشررووعهھا  	االمقاوومم٬،  	ـ  	االتحرررريي  	وومضموونهھا  	االعرربيیة  	االفكررةة  
.االعرربيیة  	ااألمة  	مكووناتت  	ووبيینن  	بيینهھمم  	كما  	اانفسهھمم٬،  	االعرربب  	بيینن  	وواالتفررقة  	االفتنة  	بذذوورر  	ززررعع  	االى  	االقووىى  	هھھھذذهه  	عمددتت 	  
	ااكثرر  	منن  	تكوونن  	قدد  	االررااهھھھنة  	االسيیاسيیة  	االلحظظة  	في  	االعرربي  	االووططنن  	أأقططارر  	منن  	االعدديیدد  	في  	تفتكك  	االتي  	ااألليیمة  	ااألحددااثث  	أأنن  	غيیرر  

	سابقة  	وومخاططرر  	تحدديیاتت  	منن  	االعررووبة  	ووااجهھتهھ  	بما  	مقاررنة  	لفكررتهھا٬،  	تهھدديیدداا  	ووأأشددهھھھا  	االجامعة  	االعرربيیة  	االهھوويیة  	تووااجهھ  	االتي  	االمخاططرر  .
	االهھاددفة  	وومشارريیعهھا  	كافة  	االماضيیة  	ااألحقادد  	االسيیاسيیة  	وومماررساتهھا  	االفكرريیة  	خلفيیتهھا  	في  	تحملل  	ااألحددااثث  	هھھھذذهه  	اانن  	االى  	يیعوودد  	وواالسببب  
.بررمتهھا  	االمنططقة  	ووتفتيیتت  	االعرربيیة  	االهھوويیة  	ططمسس  	االى 	  

	  
	االعامم  	باططاررهھھھا  	تررتكزز  	غايیاتهھا٬،  	في  	تحرررريیة  	بجووهھھھررهھھھا  	اانسانيیة  	هھھھوويیة  	كوونهھا  	منن  	اانططلقتت  	(االهھوويیة االعرربيیة) االعررووبة  	االى  	االنظظررةة  	اانن  
	ااألمرر...  	ووعررقيیا  	دديینيیا  	االفررعيیة  	االثقافاتت  	في  	تعدددد  	منن  	تتضمنهھ  	ما  	ووبكلل  	ووااختالفف٬،  	تنووعع  	منن  	تحملهھ  	ما  	بكلل  	وواالثقافة٬،  	االلغة  	على  
.جموودد  	ااوو  	تعصبب  	ددوونن  	معهھ  	وويیتكاملل  	ااآلخرر  	على  	يینفتح  	بهھ٬،  	وويیغتني  	االتنووعع  	يیقبلل  	يیفررقق٬،  	ووال  	يیجمع  	إإططارراا  	يیجعلهھا  	االذذيي 	  
	االمشترركة  	االثقافة  	عمووميیاتت  	إإططارر  	في  	»االجمعيیة  	االذذااتت«  	عنن  	للتعبيیرر  	مجاال  	جعلهھا  	مما  	٬،»ااجتماعي  	بناء«  	االعررووبة  	فانن  	هھھھنا  	منن  

	ووأأقططاررهھھھا  	ااألمة  	لمكووناتت  . 	  
	تررسمـهھا  	االتي  	االحددوودد  	فانن  	لذذلكك.  	جامددةة  	ااوو  	متعصبة  	ااوو  	منغلقة  	تكـنن  	لمم  	جامعة٬،  	كهھـوويیة  	االعررووبة  	فانن  	االتـصوورر  	هھھھذذاا  	مـنن  	اانططالقا  
	ااألمة  	أأخذذ  	االمرراادد  	ااألبعادد  	نستنتج  	اانن  	يیمكنن  	هھھھنا  	منن.  	إإقصائيیة  	ااوو  	عنفيیة  	ااوو  	عدداائيیة  	غيیرر  	االووااحدد  	االووططنن  	في  	ووااآلخرر  	االذذااتت  	بيینن  

	ااإلسالمم  	تشكيیالتت  	بعضض  	تططررحهھ  	ما  	اانن  	آآخرر٬،  	بمعنى.  	االعرربيیة  	االبلدداانن  	بعضض  	تختررقق  	االتي  	ااألحددااثث  	أأتوونن  	في  	االيیـهھ  	ووأأقططاررهھھھا  
	بررمتهھ٬،  	االعرربي  	االمستووىى  	على  	ااوو  	االووااحدد  	االووططنن  	في  	سووااء  	االمجتمعيیة  	نشررااخاتتااال  	تعميیقق  	االى  	فقطط  	يیهھددفف  	ال  	ووتماررسهھ  	االسيیاسي  

	تعيیدد  	االتي  	ااألووليیة  	ووااالنتماءااتت  	االبدداائيیة  	االعصبيیاتت  	ااستحضارر  	االى  	ووال  	االمجتمعيیة٬،  	وواالبنيیة  	ااالجتماعي  	االنسيیج  	تمززيیقق  	االى  	ااوو  
	ااضافة  	مباشررةة٬،  	تررمي  	اانهھـا  	بلل  	ووآآفـاقهھ٬،  	االعصرر  	وومنططقق  	االتارريیخ  	خاررجج  	بالددنا  	ووتجعلل  	االحدديیثة٬،  	االددوولة  	فكررةة  	قبلل  	ما  	االى  	االمجتمع  

	يیجعلل  	ما  	أأهھھھدداافف٬،  	منن  	االيیهھ  	ووتسعى  	قيیمم  	منن  	ووتتضمنهھ  	أأبعادد  	منن  	تحملهھ  	ما  	بكلل  	االجامعة  	االعرربيیة  	االهھوويیة  	ضرربب  	االى  	سبقق٬،  	لما  
	االمـادديي  	االووجوودد  	يیلغي  	االجامعة  	االهھوويیة  	فقدداانن  	فانن  	ووبالتالي.  	جامعة  	هھھھوويیة  	ددوونن  	االعرربي٬،  	االمجتمع  	كما  	االعرربيیة٬،  	ااالووططانن  
.سووااء  	حدد  	على  	ووااألمة  	للووططنن  	وواالمعـنوويي 	  

	»نجاحح«  	في  	تساهھھھمم  	ووبالتالي.  	االصميیمم  	في  	ووتضرربهھا  	االعررووبة  	تهھدددد  	االسابقة٬،  	ااألخططاء  	االى  	مستنددةة  	٬،»االططاررئة«  	االووضعيیة  	هھھھذذهه  
	االمددخلل  	نقلل  	لمم  	ااذذاا  	أأساسيیا٬،  	مددخال  	يیبددوو  	جامعة  	كهھوويیة  	االعررووبة  	على  	االترركيیزز  	إإعاددةة  	فانن  	هھھھنا  	منن.  	معهھا  	االمتناقضة  	االمشارريیع  
	اانقططع  	ما  	ووتووحيیدد  	تفررقق  	ما  	لملمة  	إلعاددةة  	ااألساسس٬،  . 	  

	االددوولة  	لبناء  	مشررووعع  	بووضع  	منططلقاتهھ  	تبددأأ  	قدد.  	»تارريیخيیا  	مشررووعا«  	يیبددوو  	ووللووجوودد  	للهھوويیة  	االمهھددددةة  	االووضعيیة  	هھھھذذهه  	تجاووزز  	اانن  
بشررطط أأنن يیتخلصص هھھھذذاا االمشررووعع .  	وواالمؤؤسساتت  	ااإلنسانن  	تططالل  	أأسسس  	منن  	االبناء  	عمليیة  	تتططلبهھ  	ما  	بكلل  	أأوولوويیاتهھ٬،  	ررأأسس  	في  	االحدديیثة
	منططقق  	وومنن  	للعررووبة  	»ااالدديیوولووجيیة«  	ظظررةةأأووالً ٬، االتحرررر منن االن  	:ااآلتيیة  	االثالثث  	االمسائلل  	أأهھھھمهھا  	منن  	لعلل  	ااالررتباكاتت٬،  	بعضض  	منن  

	بعضض  	في  	باسمهھا  	االحكمم  	ااستلمتت  	االتي  	ووااألحززاابب  	عامة  	االقووميیة  	ااألحززاابب  	بعضض  	تززلل٬،  	وولمم  	ماررستهھ٬،  	االذذيي  	ووااالحتكارر  	االمصاددررةة  
	جعلل  	منن  	االنظظررةة  	هھھھذذهه  	تتضمنهھ  	لما.  	االعررووبة  	تووضيیح  	في  	االجامددةة  	االتارريیخيیة  	االنظظررةة  	منن  	االتحررررثانيیاً ٬، .  	خاصة  	االعرربيیة  	ااألقططارر  
	باالسالمم  	االعررووبة  	عالقة  	تووضيیح  	إإعاددةة  	ووثالثاً ٬، .  	مفقوودد  	شبهھ  	االمستقبلل  	ووجعلل  	االحاضرر٬،  	منن  	حضوورراا  	ااكثرر  	االماضي  . 	  

	االنهھضوويي  	وومشررووعهھا  	االجامع  	ووإإططاررهھھھا  	ااالنسانيیة  	بططبيیعتهھا  	االررااهھھھنة٬،  	االتارريیخيیة  	االلحظظة  	في  	االعررووبة٬،  	على  	االتأكيیدد  	فانن  	هھھھنا  	منن  
	هھھھوو  	االتووجهھ  	هھھھذذاا  	اانن.  	تشووهھھھتت  	ااوو  	مضتت  	الفكارر  	حنيینا  	ااوو  	فكرريیا  	تررفا  	ليیستت  	ووهھھھي.  	ووقووميیة  	ووووططنيیة  	مجتمعيیة  	ضررووررةة  	االتحرررريي٬،  

	ما  	على  	االووضع  	ااستمرراارر  	النن.  	وواالقاتلة  	االظظالميیة  	لمساررااتهھ  	جدديیة  	وومووااجهھة  	االسائدد  	ااألحددااثث  	»منططقق«  	منن  	للخررووجج  	»مددخلـنا«  
.االعاصفة  	عيینن  	في  	هھھھي  	جامعة  	كهھوويیة  	االعررووبة  	اانن  	على  	ووااضح  	مؤؤشرر  	هھھھوو  	عليیهھ  	هھھھوو 	  
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