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 رعيةية الوطنية مقابل الهوية الفالهو 
 أ.م.د. حازم مجيد أحمد الدوري
 كمية التربية / جامعة سامراء

 المقدمة
باتجاه إيجاد كيان سياسي عمى ، اتجيت التطورات السياسية في أوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

سس القومية فكانت ايطاليا فكان إيذانا بقيام دولتين كبيرتين أقيم تكوينيا البنيوي عمى تمك األ، دولة قومية –أساس قومي 
فكان أن تحررت  –الدين والمذىب –وبذلك الفعل أزيح وابعد عماد البناء السياسي لمدولة ومقوميا األول آنذاك ، وألمانيا

وال سيما أنيا  .انعكست تدريجيًا عمى الدول األوربية األخرى، المؤسسات اإلدارية والدستورية من قيود الكنيسة والرىبان
بة زمنية مميئة بالمتغيرات السياسية واإلبتكارات العممية التي بدورىا أثرت بشكل أو بآخر عمى مجريات الحياة تعيش حق

 .العممية والعممية وما صاحبيا من تطور حضاري ومدني
 إن ما تقدم إنما يوضح كيفية انحسار اليوية الفرعية المتمثمة بالدين والمذىب والطائفة وبروز اتساع وشمول ىوية

 .اليوية الوطنية، األفراد وتخطييا حواجز الطائفة أو المذىب لتستقر في ىوية العموم التي تستوعب وتذيب معظم اليويات
فبنت الدولة قوائميا وركائزىا عمى األساس الوطني الذي ضم ، فكانت اليوية الجامعة لجميع اليويات الفرعية

فازدىرت الدول ، الشتات المتفرق جمعًا متماسكًا بفعل اليوية الوطنية فأصبح، جميع األديان والمذاىب والطوائف والقبائل
 .وتقدمت الشعوب في جميع المجاالت فكان ليا السبف الحضاري الحديث

تحاكي تطور المدنية  -دولة –والذي لم يكن فيو في القرن التاسع عشر أي كيان سياسي ، أما في الوطن العربي
واألخيرة ليا سطوة عمى أي تحرك أو ، شتت ومقتصر عمى أساس الطائفة والمذىب والقبيمةبل كان الجمع م .وتقدميا آنذاك

المسيحية ، ىذا فضاًل عن وجود العديد من األديان في الوطن العربي اإلسالم، وال يسمح بتخطي مفاىيميا وقوانينيا، فعل
ى جانب العربية مثل الكردية والبربرية والتركية كما وجدت العديد من القوميات ال .والييودية والصابئة واليزيدية وغيرىا

والكمدانية واآلشورية وغيرىا وان ىذه األديان مقسمة إلى العديد من المذاىب والطوائف. كما ان ىذه القوميات أيضًا مكونة 
وتمك ، والقبيمة وعميو فإن الفرد في الوطن العربي مشتت الوالئات بين الدين والقومية والمذىب والطائفة، ، قبائل وبطون

 .جميعيا ىويات فرعية أسيمت ومن حيث ال نريد بتأخر الشعب العربي في جميع المجاالت
ىذا فضاًل عن أطباق االستعمار الغربي ، ومع بدايات القرن العشرين وبدأ وصول شضايا التحضر والمدنية إليو 

ممية تغيير فكري بسيط بإتجاه التفريط باليويات الفرعية ع، بعد ثالثة عقود أو يزيد، عمى العديد من المناطق العربية وبدأت
  .والتحرر من قيودىا واإلنضواء تحت خيمة اليوية األعم اليوية الوطنية

إن التأصيل التاريخي أعاله إنما يعبر عن ذوبان اليويات الفرعية باليوية الوطنية وذلك بفعل التقدم الحضاري  
يرة عمى الوعي والنضج السياسي الذي يؤىميا لمتحرر من الطائفة والمذىب والقبيمة وحصول األخ، والتطور المدني لمشعوب

 –ويصبح األفراد مواطنون صالحون ضمن الكيان السياسي ، لتنخرط باليوية الوطنية التي تطغى عمى جميع اليويات
 .يتمتعون بما لدييم من حقوق كما أنيم ممتزمون بما عمييم من واجبات .الدولة

اذ كانت األمة كيانًا اجتماعيًا ، ىنالك تمايز بين الدولة والمجتمع في صدر الرسالة وعيد الخمفاء الراشدين لم يكن 
إنما استخدم في ، لمتعبير عن الكيان السياسي –الدولة –ولم يستعمل المسممون في البداية مصطمح ، وسياسيًا في آن واحد

الدولة  –وعند حكم العباسيين  –الدولة األموية  –ة عند حكم األمويين يقال العصر العباسي واقترن استعمالو باألسرة الحاكم
 .(1)وىكذا استمر الحال إلى الدولة الصفوية والدولة العثمانية  –العباسية 

                                                           

الدراسات ، مجمة اشكالية اإلنتماء والمواطنة بين الفكر الحديث والفكر اإلسالمي المعاصر، ( ىاشم يحيى المالح1) 
  .211ص ، 2009كانون الثاني ، 13العدد ، جامعة الموصل، اإلقميمية
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نما كان لألمة  وكان ال ، في الحقب الزمنية التي ظيرت بيا تمك الدول لم يكن انتماء األفراد وىوياتيم لمدولة وا 
نما كانوا يعرفون أنفسيم  -أفراد األمة اإلسالمية –ألفراد ُيعرَّف ا أنفسيم آنذاك بصفتيم أمويين أو عباسيين أو غير ذلك وا 

 .بصفتيم مسممين ينتمون إلى األمة اإلسالمية
استمر ، وحتى في عصر الدولة العثمانية التي استخدمت مفيوم المواطنة بمفيومو الحديث في وقت اإلصالحات 

والتي تشمل جميع المسممين في دول العالم المختمفة إال ، ي تأكيدىم عمى اإلنتماء الديني إلى األمة اإلسالميةالمسممون ف
استنادًا إلى مبدأ المواطنة والحقوق  –الدولة التي تحكم  –انو بمرور الزمن اخذ ارتباطيم السياسي يتعمق بكيانيم السياسي 

 .(1)المشتقة منيا الواجبات المترتبة عمييا
ن لم يسمم فعميو اإلع، ومن الضروري اإلشارة إلى أن الغير مسمم في دولة اإلسالم  تراف بشرعية الدولة أواًل فيو وا 

وقد الحظ الكثير من المستشرقين ، وذلك من أجل اكتساب حقوق المواطنة، ال يعمل بأي شكل ضدىا وال يوالي أعدائيا وأن
وىي اشغال المناصب في الجياز الحكومي ، عدمت في الحضارات األخرىالذين درسوا الحضارة اإلسالمية ظاىرة ان

اإلسالمي من قبل غير المسممين وذلك دليل بأن الشعوب واألفراد أمنت واستقرت في ظل اإلسالم عمى مختمف الممل 
 .(2)والطوائف

أعداد كثيرة من غير  وفي الوقت ذاتو تبقى الدولة اإلسالمية محتفظة بيويتيا اإلسالمية عمى الرغم من وجود 
  .المسممين يعممون فييا

ذا كان اإلسالم قد أكد عمى الرابطة الدينية وأىميتيا وقوتيا  فان بعض الفقياء والمفكرين ، المسمم أخو المسمم، وا 
وىذا يعني  ،اإلسالميين يرون أن ىنالك إخوة غير األخوة الدينية أال وىي األخوة الوطنية واألخوة القومية واألخوة اإلنسانية

إشراك غير المسمم بمؤسسات الدولة الدستورية والسيما من الموالين المخمصين لممسممين والمشاركين ليم في الوطن 
 .(3)والمنتظمين في صفوفيم ضد أعداء الوطن والدين

كتيم وتأسيسًا عمى ما تقدم فإن من حق المواطن غير المسمم المساىمة في تشريعات األمة وذلك من خالل مشار  
وان تمك المشاركة والمساىمة تأتي من باب البّر والعدل ليعبروا عن ، عمى أن تكون األكثرية مسممة، في المجالس النيابية

وتستغل من قبل األعداء في إثارة العداوة والبغضاء ، مطالب جماعتيم وان ال يشعروا بالغبن والعزلة عن إخوانيم في الوطن
 .(4)ويمحق الضرر بالجميع من مسممين وغير مسممين وبالتالي تكون النتيجة سمبية

فإنيا وجدت ، وأضفت الطابع الديني عمى حكميا، ويذكر ان الدولة العثمانية التي اتسمت بالحكم الثيوقراطي 
لذا استحدث الكثير من المفاىيم والمصطمحات منيا ، نفسيا في بدايات القرن التاسع عشر  متأثرة بحركة اإلصالح األوربي

ولكن ذلك خضع لشرط عمى أن ال ، إلدخاليا عمى النظام اإلداري أماًل في مواكبة التطورات الحضارية األوربية الجديدة
فكانت الجنسية والمواطنة العثمانية التي تقوم عمى فكرة المساواة بين الجميع في ، تتقاطع مع أحكام الشرعية اإلسالمية

 .(5)ءات الدينية والمذىبية والقومية الحقوق والواجبات بغض النظر عن اإلنتما
التي تعني ان جميع الشعوب الخاضعة لمدولة  (العثمنة)أخمف البعض من المؤرخين عمى تمك السياسة بـ  

وكانت تمك سياسة الدولة العثمانية لغاية ، انما يعامل افرادىا عمى انيم رعايا عثممنيين، العثمانية والواقعة تحت سيطرتيا
إذ استبدلت تمك السياسة بسياسة ، سيطرة وكانت جمعية اإلتحاد والترقي عمى مقاليد األمور في الدولة أي قبل، 1909

                                                           

  .212ص، ( المصدر نفسو1)
 .292-290ص ، 1993، بيروت، الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، ( الشيخ راشد الغنوشي2)
 .197-194ص ، 1996، القاىرة، من فقو الدولة في اإلسالم، ( القرضاوي3)
 .195، ( المصدر نفسو4)
  .204ص، السابق المصدر، ( ىاشم المالح5)
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، فسعت الدولة العثمانية آنذاك إلى تتريك سورية والعراق وغيرىما، إذابة القوميات األخرى في بوتقة القومية التركية، التتريك
ليس ىذا فحسب بل عمدوا الى نفي العديد من البيوتات والعوائل العربية ، وفرض المغة التركية وجعميا المغة الرسمية فييا

 .(1)المعروفة بنفوذىا ووجياتيا بيدف اقتالع الفكرة العربية منيا 
ذابتيا بالقومية التركية  مما أدى إلى نشوء األحزاب والجمعيات ، وذلك يعني طمس اليويات الوطنية والقومية وا 

لتعمل عمى تحقيق ذاتيا والحصول عمى استقالليا لتثبت وتؤكد ، وغير العربية المناىضة لمدولة السرية والعمنية العربية
  .فكانت نتائجيا سمبية عمى الدولة العثمانية، ىويتيا

  .اثبت بما ال يقبل الشك قوة وصالبة اليوية الوطنية في تصدييا لميويات الفرعية واليوية الفوق وطنية 
ي فإنو في منتصف القرن الثالث عشر استعممت كممة "جسم"  لمتدليل عمى مجموعة أما في الجانب األورب 

  .ظير مصطمح الجسم الروحاني لمدولة  Corpusmasteiumالمواطنين والى جانب الجسم الروحاني في الكنيسة 
وطن معنى والذي دلت عميو لفظة جسم روحاني ارتدى ال، وبفضل إعتبار الجسم األخالقي والسياسي لممواطنين 

وعززت بشكل كبير الحروب الصميبية تطوير الشعور ، دينيًا وأصبح الموت من أجمو يعني الموت من أجل قضية مقدسة
 .(2)باإلنتماء الوطني لدى أولئك المشاركين فييا وال سيما الفرنسيين الذين اعتبروىا ميمة أوكميا اهلل الييم

اذ الممالك المنظمة بصورة مختمفة ، ًا سياسية متناحرة ومبعثرةوأوربا في القرن التاسع عشر كانت تضم أجسام 
فترسخت الصفة ، وتياوت المطامع البابوية في اإلدارة الزمنية لممسيحية، ولكنيا ثابتة ومتينة الرسوخ في استقالليا القومي

  .(3)القومية في الممكيات الخاصة والعامة تجمى ذلك بوضوح في فرنسا وانكمترا
وذلك بمبادلة الممك صاحب السمطة ، م االجتماعي في انكمترا يعتمد عمى تمميك األراضي واستغاللياوان النظا 

وان ذلك  .العميا مع األفراد الذين يختارىم وىم بدورىم ليم الحق بمنح بعض من ىذا العطاء إلى الرجال األحرار اآلخرين
 .(4)إال أن لألفراد فيو حقوق وعمييم واجبات، التممك الطبقي يعتمد عمى، النظام االجتماعي فضاًل عن كونو نظامًا ممكياً 

ىو الثورة ، ذلك يخص الجانب اإلجتماعي أما الحدث األكبر الذي أربك خيارات المفكرين األوربيين فيما بعد 
يش ببساطة أو الع، فقد وضعتيم أمام عدة خيارات أوليما ىل يجب القيام بثورة مماثمة أم الوقوف ضدىا، م1789الفرنسية 

إن المصطمحات والمفاىيم الجديدة مثل العيد الوطني والنشيد الوطني واليمين واليسار والوطن واألمة كميا  .كما ىو سائد
  .وىي مرحمة اإلنفالت الثوري لمثورة الفرنسية (5)م1815-1789المدة المحصورة بين  تعود إلى

شر بصورة عامة أدت بشكل أو بآخر إلى ترسيخ إن حروب نابميون بصورة خاصة وحروب القرن التاسع ع  
ت نتيجة الحرب بمعركة سيدان وبالتالي أد 1870توج ذلك بإنتصار ألمانيا عمى فرنسا في سنة ، العامل الوطني والقومي

 .(6)الى توحيد ألمانيا
، لوطنية بشكل واضحإذ سادت فييا الروح الوطنية القومية وبرزت اليوية ا، ذلك يعطي اإلنطباع السياسي أللمانيا 

ودفع السياسيين المسؤولين األلمان بيذا اإلتجاه وعمموا عمى تثقيف الشعب بمفيوم الشعب األلماني الواحد وبيذا الخصوص 
" إن الشعب األلماني توحده روح الوئام  1907/ مايس /31في   Premeفقد صرح العاىل األلماني غميوم الثاني في بريم 

                                                           

 .450 – 449ص، 2001، دمشق، تاريخ الدولة العثمانية، ( شكيب ارسالن1)
 .189-188ص ، 1963، بيروت، ترجمة عمي مقمد، تاريخ الفكر السياسي، ( جان توشار وآخرون2)
 .196ص ، ( المصدر نفسو3)
 .20ص، 1993، لندن، نظام الحكم في بريطانيا، ( فيمي محمود شكري4)
 .354ص، المصدر السابق، ن توشار( جا5)
 .293ص، 2009، الدار البيضاء، ترجمة فاضل جتكر، م1918 -1848صراع عمى سيادة اوربا ال، ( أ.ج.ب. تايمور6)
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رب العالمية األولى لم تكن وحدة الجيش النمساوي والمجري ذا قوة ورصانة بل تخممت ذلك الجيش . وفي الح(1)القومي "
ذلك إذ يعني رسوخ وبروز اليوية الوطنية والبحث عنيا  .(2)المنافسات الداخمية والعصبيات القومية بين األقميات الوطنية

يجادىا وتوكيدىا بشتى األساليب وفق معطيات الظروف اآلنية   .التي تحكم الحدثوا 
، أما أمريكا فان اغمب أسباب تأسيسيا كانت دينية لذا فان ىذا العامل يعد عنصرًا أساسيًا في اليوية األمريكية 

يدينون ، وشكمت الحركات الدينية تطورىا ألربعة قرون تقريبًا وأغمبية األمريكيون عمى مختمف أصوليم وأناسيم وألوانيم
 .(3)بالديانة المسيحية

م وعمى الرغم من ان العبيد 1790لألشخاص البيض األحرار سنة  –باب المواطنة  –تح باب التجنيس األول ف 
% من المجتمع األمريكي آنذاك إال أنيم ال يعدون جزء من ذلك المجتمع " ليسو أعضاء مؤسسين 20السود يشكمون نسبة 

طبقة ثانوية وطبقة من الكائنات غير مؤىمة لممارسة ليس ذلك فحسب بل ان الدستور عد السود جميعًا ، في مجتمعنا "
 .(4)وبالتالي ال يعدون جزءًا من شعب الواليات المتحدة، حقوق وحريات المواطنين

أمريكيًا فقط وذلك إلنضمام  –لم تعد أمريكا في النصف األول من القرن التاسع عشر أثنيًا مجتمعًا أنكمو  
وىي ثقافة ، بروتستانية –ومع ذلك فقد استمرت الثقافة اإلنكمو ، لى المجتمع األمريكياإليرلنديون والييود وآخرون غيرىم ا

  . (5)األجداد والمستوطنين بالبقاء والتواصل لمدة ثالثمائة سنة " كعنصر أسمى في تعريف اليوية األمريكية" 
رين بأعداد كبيرة جدًا وأغمبيم وشيدت أمريكا في نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تدفقًا لممياج 

وىذا يعني أن ثمثي القادمين من مجموعات أثنية وعرقية ييودية روسية وبولندية ومن ، قادمون من جنوب وشرق أوربا
إال أنيم من غير البروتستانت ومن غير األوربيين ، وكانت ديانة معظميم مسيحية، شعوب إسالمية ويونانية وجنوب ايطالية

ذلك حصل توافق بين األمريكيين الذين يرغبون بإبعاد أولئك المياجرين من أمريكا ومن األمريكيين الذين يودون ل، الشماليين
 .(6)اتفق الفريقان بأن أولئك المياجرين إنما يشكمون خطرًا عمى اليوية األمريكية، بقائيم

قيم أو ىويتيم األثنية وبالعكس فان ان التصدع األثني والعرقي التاريخي ينتعش في حالة اختيار األمريكيون عر  
" أن أسالفيم ، اذا حاول األمريكيون أن يصموا الى نتيجة في تفكيرىم وطبيعة حياتيم، اليوية الوطنية األمريكية تتعزز

ومن الجدير بالذكر ان أمريكا كانت ، وعمييم الحفاظ عمى الوحدة الوطنية . (7)المختمطين صنعوا منيم امريكيين بالكامل "
دائمًا بمد اليجرة فقد نجحت في احتواء المياجرين الجدد عمى الرغم من تنوع مصادر اليجرة األمريكية واختالف ثقافة 

 .(8)المياجرين

                                                           

 .293ص، المصدر السابق، ( جان توشار1)
، 7المجمد  ،فريد م. داغرو  ترجمة يوسف أسعد داغر، العيد المعاصر –تاريخ الحضارات العام ، موريس كروزيو (2)

    .34ص، 2006باريس –بيروت 
، دمشق، ترجمة حسام الدين خضور، التحديات التي تواجو اليوية األمريكية ؟من نحن، ىنتنفتون .صموئيل ب (3)

 .35ص، 2005
 .67ص، المصدر نفسو (4)
 .70ص، المصدر نفسو (5)
 .208ص، 2006، .مد، موجز التاريخ األمريكي (أمريكي)مكتب برامج اإلعالم الخارجي  (6)
   .207-206ص  ؟من نحن، ىنتفتون .صموئيل ب (7)
، ترجمة مالك عبيد ابو شييوة ومحمود محمد خمف، صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي، صموئيل ىنتفتون (8)

  .359ص، 1999، بنغازي
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ان سيل الثقافات المتدفق مع المياجرين الى الواليات المتحدة األمريكية ولمئات السنين ينظم ويبوب وفق قنوات  
أي بمعني آخر ان اليويات الفرعية بكل تعدداتيا تنحسر أمام اليوية الوطنية ، ة الوطنيةمحددة تصب جميعًا في إطار اليوي

 .كما ىو مرسوم ومخطط لو من قبل السمطات األمريكية، األمريكية
أما في الخميج العربي والذي استوطنو العرب منذ حقب سحيقة في التاريخ " ان الوجود العربي في منطقة الخميج  

وقد ، وعاش اإلنسان العربي عمى سواحل الخميج منذ العصور الحجرية القديمة، دم اإلنسانية في ىذا الكونالعربي قديم ق  
ام عربية كما ورد ذكر أقو ، دلت المكتشفات األثرية عمى تواجد اإلنسان العربي في ىذه المنطقة في عصور أزلية سحيقة

 .(1)مدونًا في ألواح سومرية
القبائل العربية في جميع مناطق الخميج العربي ممبية نداء الدعوة االسالمية واعتنقوا وفي العصر اإلسالمي أقبمت 

اإلسالم وعمموا في السنين الالحقة عمى نشر مبادئ الدين اإلسالمي فكانوا جزءًا من تطور الحضارة العربية اإلسالمية وفي 
ومن تمك ، ر القبائل العربية في مقاومة اإلستعمارالتاريخ الحديث السيما بعد القرن الثامن عشر الميالدي فقد برز دو 

رجاليا في مقاومة القبائل قبيمة كعب والقواسم وبنو ياس وبنو عمي وبنو طرف وغيرىم من القبائل العربية التي استبسل 
 .(2)الغزاة األجانب

واألخيرة ، زة العربيةآل سعود وآل صباح وآل خميفة وىم من قبيمة عن، ومن القبائل العربية في الخميج العربي 
، تضم آل صباح وآل خميفة والجالىمة –العتوب  –واألسرة العتبية ، (3)ن وائل اخو بكر وتغمب أبناء وائلتنسب الى عنز ب

ضمن ىجرة عنزة الكبرى في النصف األول من القرن السابع عشر ، وقد نزحت من موطنيا في الجزيرة العربية، والجالىمة
مطمع القرن الثامن عشر وألسباب عدة منيا ، واستقرت تمك القبائل في الكويت، لعربيبإتجاه ساحل الخميج ا، الميالدي
 .(4)آل خميفة( الى الزيارة)ارتحل ، اقتصادية

آل خميفة والجالىمة والعتوب وقبائل من قطر واألحساء وغيرىا لقوات حاكم بوشير في ، تصدت القبائل العربية 
 .(5)لتي انتصرت فييا القبائل العربيةلمساعدة آل خميفة لممشاركة في المعركة اكما أرسل آل صباح سفنيم ، 1782حزيران 
 .(5)العربية

وكان اإلقتصاد ، ومما يذكر فان النظام السياسي في الكويت كان بدائيًا فقد كانت القبيمة محور النظام اإلجتماعي 
  .(6)النشاطات اإلقتصادية مركزاً لبعضبسيطًا يعتمد عمى صيد األسماك والمؤلؤ وكانت بمدة الكويت عمى صغرىا 

فضاًل عن اإلمكانات ، حمقة وصل بين القارات الثالث آسيا واوربا وافريقيا، ويشكل الموقع الجغرافي لمخميج العربي 
وكان محور اىتمام السياسة البريطانية والغربية وال سيما خالل الحقبة الممتدة ، في مدار القرن التاسع عشر، النفطية اليائمة

 .(7)حربين العالميتينبين ال

                                                           

 .9ص، 1981، 19دد الع، مجمة المؤرخ العربي، الوجود العربي في الخميج العربي، حسين أمين (1)
ولمعرفة عشائر عمان ينظر حداد بن مداد بن سعيد بن أحمد الينائي التاريخ والبيان في ، 14-11ص، المصدر نفسو (2)

 .2009، لندن، في انساب قبائل عمان
   .131ص، د.ت، بيروت، 1ج، عشائر العراق، نقاًل عن عباس العزاوي، 401-1أنساب العماني ص (3)
والزبارة تقع شمال غرب  .123-121ص، 2007، لندن، أضواء عمى تاريخ البحرين الحديث، مديصبري فالح الح (4)

 .شبو جزيرة قطر ومواجية البحرين
  .111ص، 1978الكويت ، 1965 -1750تاريخ الكويت الحديث ، أبو حاكمو (5)
 .26ص، 1973، بيروت، الكويت، دراسة سياسية، الكويت، حسين عمي ابراىيم (6)
 .22ص، 1981، بغداد، 2ط، دراسة الجغرافية السياسية –الخميج العربي ، ي فارس الييتيصبر  (7)
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أخذت تعقد معاىدات منفردة مع شيوخ المنطقة لفرض وجودىا عمى الحياة ، وإلحكام بريطانيا سياستيا في الخميج
ليس ذلك فحسب بل تدخمت في تنصيب أو اعفاء اي من المشايخ في المنطقة من خالل السمطات ، السياسية واإلقتصادية

من أجل الحفاظ عمى نفوذىا ومصالحيا دون السماح لقوة اخرى ان تطأ اقداميا أرض تمك البريطانية والقيادات في المشيخة 
 .(1)عربية وبقائيا مييمنة عمى شيوخيااإلمارات ال

وكتب نائب الممك في ، حتى كان المسؤولون البريطانيين يفاخرون بأن الخميج العربي غدا بحيرة ىندية أو بريطانية 
 .(2)ربي"البريطاني في الخميج يؤكد لو " انو غدا ممكًا غير متوج عمى الخميج الع اليند الى برسي كوكس المقيم

وعمى سبيل المثال ال الحصر فان فرنسا عقدت اتفاقية سرية مع مسقط في عيد الشيخ فيصل بن تركي في سنة  
البريطانية وأجبرت فتدخمت حكومة اليند ، م منح فييا الشيخ لفرنسا امتيازات إلستخدام موانئ مسقط وصحار1891

 .(3)سمطات عمى نقض تمك العالقة فرنساال
مما تقدم يتضح جميًا بأن المجتمع في الخميج العربي قائم عمى أسس قبمية السيما وان مفاىيم او مصطمحات  

ج بتربة موطنو وذلك ال يعني التقميل من ارتباط العربي في الخمي، لم تكن شائعة سياسياً ، الوطن الوطنية والدستور والمواطنة
نديين اذ دافعت القبائل العربية ببسالة عن مواطنيا في الخميج العربي وحاربوا البرتغاليين والفرنسيين اليول، ووطنو

، . وربما النجافي الحقيقة بالقول ان فكرة األوطان ظيرت كرد فعل مناىض لقوى اإلستعمار(4)والبريطانيين الفرس وغيرىم
. ومن الصعب ان (5)فكريًا وعاطفيًا من مناىضة اإلستعمار فظيرت خصوصية الشعب واألمةوان الحس الوطني يتبمور 

وان الجماعات المتعددة ، تتكمم عن مجتمع المواطنة بمعزل عن الفضاءات الثقافية والسياسية واإلجتماعية المعاصرة لمواقع
مك " األجزاء األساسية " إنما تحتمي او يمجأ كل وأن ت، ما ىي اال أجزاء أساسية في تكوين النسيج اإلجتماعي ألي مجتمع

وذلك بسبب غمط حقوق الجماعات او في التوزيع الالمتكافئ ، فتصبح الجماعة ذا مكانة ال يعمى عمييا، الى جماعتو
لى مما يؤدي الى انحسار عنصر اإلنتماء وتقوقعو في القبيمة او المذىب او العرق بداًل من اإلنتماء ا، لمفرص والمنافع

وبيذا الفيم فإننا نجد الوطن في تمك ، (6)أال وىي اليوية الوطنية ، اليوية األوسع التي تستوعب جميع تمك اليويات الفرعية
بمعنى ان الفرد في تمك الجماعات او األجزاء يجد نفسو بشكل أو بآخر ، الجماعات أكثر مما تشكل تمك الجماعات الوطن

 .ية أو دينية أو طائفية أو مناطقية أكثر مما يجد نفسو منتميًا الى وطنومنتميًا الى جماعة عائمية أو قبم
وان الحكومة فحسب دولة ماليا تأثير عمى  .(7)السيادة تمارسو عمى الشعب بإسمو وكما ىو معموم فإن لمدولة حق 

وفي الدول التي تكون ، القائمين عمييا ًا ليا أو ما يخدم تطمعات ومصالحعمى مقدراتيا تسوس شعبيا وفق ما تراه مناسب
 .مجتمعاتيا ذا صفة قبمية يكون لألخير ارتباطات سياسية

                                                           

مجمة ، 1939-1914السياسة البريطانية تجاه دولة اإلمارات العربية بين الحربين ، خيريو عبد الصاحب العنزي (1)
 .128ص، 2005، 62العدد ، اتحاد المؤرخين العرب –المؤرخ العربي 

، 2ط، تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة، عوامل الوحدة والتجزئة في الجزيرة العربية، الداود وآخرونمحمود عمي  (2)
 .28ص، 1985، بيروت

 .131ص، المصدر السابق، خيرية عبد الصاحب العنزي (3)
، المجمد السابق ،داغر .ترجمة يوسف اسعد داغر وفريدم، العيد المعاصر –تاريخ الحضارات العام ، موريس كروزيو (4)

 .671ص، 2006، بيروت
 .125ص، 1973، دمشق، الشعر القومي في الميجر الجنوبي، عزيزة مريدن (5)
العدد ، مجمة المستقبل العربي، صراع اليوية والمواجية في الخميج العربي –باقر سممان النجار الفئات والجماعات  (6)

 .35 – 34ص ، 2008في حزيران  352
 .99ص، 1999، لندن، مشكمة اليوية في السودان –حوار الثقافات وثقافة الحوار ، محمد آدم عبد الرؤوف (7)
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فان قسم من القبائل البدوية ، أو بين مراكز القوة المتعددة في الحكم، ونتيجة لمصراعات الداخمية بين أجنحة الحكم
وبذلك فان تمك ، ثرًا بتمك الصراعاتفي أغمب األحيان تكون حركاتيا أو تنقميا من منطقة الى أخرى متأ –الغير مستقرة  –

مرتبط بـ"  وان ذلك الوالء المتذبذب غير مرتبط باألرض بل، القبائل تتيم بان والئيا لمسمطة او الحكومة اكثر مما ىو لموطن
رض ان ىذا التحميل ال ينطبق عمى القبائل البدوية المستقرة التي اصبح ليا ارتباط وثيق باأل، (1)العطايا "المقدمة ليم

 .والمجتمع واكتسبت او تطبعت بطابع النظام واثرت وتأثرت بحركة تطور ونمو المجتمع في الجانب الحضاري والمدني
كما ىو الحال بالنسبة لمقبائل ، ومع ذلك فان النزوع السياسي لممثمي تمك القبائل يصب في خندق اليوية القبمية

يتضح انتمائو القبمي مقابل التكتالت األخرى  –التكتل الشعبي  – كونت تكتل نيابي أطمق عميو، في البرلمان الكويتي
وفي السياق ذاتو فإن الكتل البرلمانية البحرينية التي جائت معبرة عن اليويات المذىبية تخندقت ىويتيا ، المدنية والحضرية

 .(2)المذىبية وعممت وتعمل عمى الحفاظ عمى مكتسبات الطائفة او الجماعة
مجمس النواب )وينتخب باإلنتخاب ، المجمس التشريعي )البرلمان( في البحرين يتألف من مجمسينومما يذكر ان 

 .(3)دورة أعضاء البرلمان أربعة سنين، عضواً  40الذي يعين من قبل الممك ويتكون كل مجمس من ، العام ومجمس الشورى
بدأ بضخ العنصرية والعرقية ، الخارجيال سيما وان الخطاب ، م 2003وفي العراق طغت اليوية الفرعية بعد عام 

فأصبح الخطاب  (فّرق تُسد)وتحت شعار ، والطائفية في ىيكل الدولة العراقية بيدف تفكيك البنية اإلجتماعية العراقية
، ىذا فضاًل عن خمط الجانب الديني والقبمي والسياسي، الطائفي فيما بعد الركيزة األساس في سياق التنافس اإلنتخابي

 .(4)انتيج معظم السياسيين سياسة اإلستقطاب الطائفي  وبذلك
وتؤسس كيانيا فيو وتعمل ، والطائفية حينما تحل محل الوطن وتحتويو فانيا تفرض خصائصيا ووالئاتيا عميو

ان استنياض الصراعات التاريخية  .عمى استحواذه والييمنة عميو بشتى الوسائل ومنيا الحروب التدميرية في المجتمع
  .(5)ذىبية من العوائل التي تعمل عمى تفكيك التيارات الوطنية وبالتالي إضعاف اليوية الوطنيةوالم

في مذكراتو نقاط الضعف عند  (مستر ىمفر)وبيذا الصدد يروي الجاسوس البريطاني في البالد اإلسالمية 
واإلختالف بين حكومتي ، لحكام والشعوبواإلختالف بين ا، المسممين حسب الرأي البريطاني " اإلختالف بين السنة والشيعة

 .(6)األتراك والفرس واإلختالف بين العشائر واإلختالف بين العمماء والحكومة "
لم يكتف بتوضيح نقاط الخالف بين المسممين بل يفشي سر األوامر السرية الصادرة من الحكومة البريطانية 

خص نطاق البحث "اثارة النزاعات والخالفات الشديدة بين لتحطيم اإلسالم ويضعيا في أربعة عشر نقطة أىميا ما ي
الدولتين التركية والفارسية واذكاء نار الطائفية والعرقية بين الجانبين واشعال النزاعات بين كل المتجاورين من القبائل 

 .(7)رة النزاعات بينيا"وكذلك بين البالد اإلسالمية واحياء المذاىب الدينية حتى البائدة منيا واثا، والشعوب اإلسالمية

                                                           

 .42ص، المصدر نفسو (1)
 .39ص، المصدر السابق، باقر سممان النجار (2)
  .52ص، 2009، بيروت، الدولة العربية –المجمد األول ، موسوعة دول وأقاليم العالم، محمد سعيد المحام (3)
 نقاًل عن شبكة المعمومات العالمية )األنترنت( ، الظاىرة الطائفية الدينية في العراق، العموي وعالء الالميىادي  (4)

WWW.alhewar@alhewar.com 
، 13العدد (، جامعة الموصل)مجمة دراسات اقميمية ، اإلحتالل األمريكي وأزمة العراق الوطنية، سالم مطر عبد اهلل (5)

 .450 – 449ص، 2009كانون الثاني 
 .61ص، 1973، ترجمة الدكتور ج.ج. د.م، مذكرات مستر ىمفر (6)
  .78ص، المصدر نفسو (7)

http://WWW.alhewar@alhewar.com/
http://WWW.alhewar@alhewar.com/
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دراسة نقاط الخالف ومن ثم ، عمى اساس فّرق تُسد –القديمة والحديثة  –انيا السياسة البريطانية واإلستعمارية 
ألجل تراجع اليوية ، وتغذيتيا ودعميا ماديًا ومعنوياً ، العمل عمى تعميقيا وتطويرىا بما يعزز بروز وسيادة اليويات الفرعية

 .العقيدة الدينية وتمزيقيا ليسيل عمييم استعمار البالد الوطنية واضعاف
سواءًا ، ىو جمعو موقفين متناقضين فيو شديد اإلعتزاز بيويتو، ومن المفارقات عند الدول اإلستعمارية او الغرب

ويعمل  وفي الوقت ذاتو ىو ينكر ويرفض اإلعتراف باليويات الوطنية لشعوب العالم، حريص عمييا، الوطنية او الدينية
 .(1)عمى تفتيتيا بل وحتى طمسيا

ان السياسة اإلستعمارية والنيج الغربي باتجاه اليوية الوطنية يدفع بالفكر العربي الى استحضار قضايا التراث 
 .(2)" فكمما واجيت الذات المتصدعة تحديًا من اآلخر يوقضيا ويدفعيا الى الفعل ورد الفعل " .واليوية والتجذر التاريخي

سواء كانت قبمية او اثنية او مذىبية في مجتمعات ، التقدم يمثل تجذر تاريخي وعرض لميويات الفرعية إنما
مختمفة منيا غربية وأمريكية وعربية دلت بوضوح عمى سياقات اإلنجرار الى اليويات الفرعية وأثرىا السمبي عمى وحدة وتقدم 

يويتو الفرعية واإلصرار عمى إزاحة اآلخر وعدم اإلعتراف او ورقي المجتمع فالصراعات المحمية نتيجة التمسك كلٌّ ب
انما يؤدي الى تمزيق وحدة المجتمع وتشظيتو وتشرذمو وبالتالي ضياعو بين أتون القبيمة والمذىب والطائفة ، التعايش معو

 .والعرق
ء الدستوري والسياسي ان ضعف اليوية الوطنية امام اليويات الفرعية واإلنتماءات الضيقة يعني ضعفًا في البنا

وذلك يدفع بشكل أو بآخر " المواطن " باإلقتناع بأن وطنو ليس لكل المواطنين بل ىو ساحة صراع لتمك ، لمدولة
وعميو فان المواطن يتجو باتجاه اإلنتماء المذىبي او القبمي ألن ذلك ، اإلنتماءات الضيقة لمحصول عمى مكاسب ومغانم فيو

 .(3)صانة من اإلنتماء الوطنياكثر قوة وح –في رأيو  –
قوق والمؤىالت األصمية ومصطمح المواطن يعني " الفرد كامل العضوية في الدولة والذي يتمتع بكل الح

 .(4)"والمكتسبة
او ىو تعبير قانوني يشير الى سكان دولة ما ومنظوين تحت لوائيا مؤمنين بالعيش والمشاركة في الوطن وتقرير 

 .(5)مصيره
، بسط معانيو كيانًا مشتركًا بين الناس لو خصوصيتو وىويتو التي تميزه عن بقية األوطان األخرىوالوطن في ا

والرابطة تكون فكريًا ومعنويًا مثل اإلعتقاد بوحدة األصل ، وما يربط المواطن بالوطن ىو ذلك الشعور باإلنتماء الى الوطن
 .(6)والمعتقد والمغة والتاريخ 

ن المواطنة تشكل أساس اإلنتماء ومنبع الوطنية أو ىي انتماء الى تراب تحده حدود وتأسيسًا عمى ما تقدم فإ
وىذا يتطمب انصيار المواطنين جميعًا ، مثمما عمييم واجبات ليم حقوق، وكل من يعيش عمى ذلك التراب مواطنين، جغرافية

ومن ثم تنازليم عن أي ، عمومة والمشتركة ليمبكل أديانيم ومذاىبيم وممميم وجذورىم العرقية في تمك الحدود الجغرافية الم

                                                           

بغداد ، من صراعات الحضارات الى تعارفيا قراءة في إشكالية العالقة –اإلسالم والغرب ، عمي عبود المحمداوي (1)
 .74ص، 2010

 .87ص، 2004، بغداد، ثقافة اإلرىاب والعولمة، حسب اهلل يحيى (2)
 .468ص ، العدد السابق، سالم مطر (3)
(4)George B.Dehyszar , Thomas.H.Stevenson , Political Science, vakils Feffer Bombay, 

1970,p.51. 
 .14ص، 1994، مانع، ترجمة سمير عزت نصار، المواطنة والسموك الحضاري، ادوارد باتفيمد (5)
 .239ص، 1986، بيروت، شعر الوطنية في لبنان والبالد العربية، وليم الخازن (6)



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

033 

والتي تكون وضيفتيا ، وان حقوق المواطنون تصبح من مسؤولية الدولة والحكومة، خصوصية ليم تتعارض مع ىذا المفيوم
 .(1)الرئيسة تأمين تمك الحقوق

يرة تكفل لممواطن األمن واألخ، ويرى ىيغل بأن الفرد يصبح حرًا ولو جميع حقوقو عندما يكون مواطنًا في الدولة
واإلقتصاد وتنظيم وتنمية النواحي اإلجتماعية والثقافية واقامة الفرص لمجميع في المشاركة بشكل واسع في الحياة 

 .(2)السياسية
، بين الفرد والدولة تتمخض عنيا حقوق وواجبات (وعميو فان ما تقدم يعني ىنالك رابطة قانونية وسياسية )الجنسية

فالمواطنة تمثل الحق القانوني ، عالقة المواطنة والشعور باإلنتماء واإللتزام بو، قة الجدلية بين المواطن والوطنأفرزت العال
بما  –الدولة  –وىي عالقة تبدأ بين فرد ودولة تحددىا قوانين األخيرة ، لمفرد الذي ينتمي الى الوطن ويكون مواطنًا فيو
يا الحرية وما ليا من مميزات اذ تعطي المواطنة لممواطن حقوق سياسية تضمنو تمك العالقة من حقوق وواجبات وفي

وبذلك ال يمكن ان نتصور دولة بدون مواطنين او مواطنون بدون وطن والتي ، (3)وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية 
  .واجباتتربطيا روابط اإلنتماء والوالء والتعيدات القانونية والسياسية وفييا الحقوق كما ىي ال

تبمور مفيوم المواطنة وأعطى مفيومًا جديدًا فأصبحت حقًا لكل فرد وذلك في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
فقد دعى الى الغاء التميز بسبب العنصر والجنس والمون أوالمغة أو الدين أو ، عن طريق الحريات السياسية 1948سنة 

واإلعتراف بأن ، ي أو الثروة أو البالد ودون التفريق بين النساء والرجالالمعتقد السياسي أو األصل الوطني واإلجتماع
وفيو أيضًا ان جميع الحقوق والحريات الواردة في اإلعالن  .(4)حريات األفراد ىي حقوق ليم في مواجية الدولة والمجتمع

أي تفرقة عمى أساس الوضع ىذا فضاًل عمى ان ال تكون ىنالك ، العالمي تنطبق عمى الجميع بدون تميز من أي نوع
سواء كانت مستقمة أو تحت ، السياسي والوالية القضائية والوضع الدولي لمدولة أو األقاليم التي ينتمي الييا الفرد

 .(5)الوصاية
ويمكن إجمال تمك الحقوق بحق العيش بمستوى كافي والضمان اإلجتماعي وفي العمل والحماية من البطالة وفي 

في األجور وفي الصحة والرفاىية وفي الخدمات اإلجتماعية الضرورية وحق التعميم والمشاركة الحرة في  العدالة واإلنصاف
 . (6)النشاطات النقابية وفي الحياة الثقافية لممجتمع 

يتساوى جميع المواطنين في الحقوق ، من ىنا نستنتج بأن المواطنة تزدىر وتتحقق عندما تتوفر العدالة والمساواة
سواءًا كان في تحريره أو في تطبيقو وبالمقابل يكون القانون ، ويكون ذلك التساوي محسوسًا وممموسًا أمام القانون، اتوالواجب

وىذا ، فوق كل اإلعتبارات الدينية والقبمية والعرقية واآليديولوجية وان التزام المواطنين بتطبيق القانون احد الضمانات لمنظام
والعكس ىو ، ة الوطن العميا دون مصمحة األفراد وانتماءاتيم العرقية أو الحزبية أو الدينيةما يؤدي الى اإلىتمام بمصمح

تيتز وتضعف وتتراجع في حالة عدم احترام مبدأ المساواة واإلخالل بالعدالة مما يشجع عمى  –المواطنة  –الصحيح فانيا 
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دالة والمساواة يمجأ أو يصبح متمردًا عمى قيم ومفاىيم ألن المتضرر من فقدان الع، ايجاد حالة عدم اإلستقرار في المجتمع
 .والذي يعد بمثابة اإلطار والروح الحقيقة لميوية الوطنية، وبالتالي يضعف الشعور باإلنتماء الى الوطن، المواطنة

دي يؤ ، وتأسيسًا عمى ما تقدم فإن ضعف اليوية الوطنية التي ىي الوعاء الذي تذوب فيو جميع اليويات الفرعية
إذ يمجأ األفراد الى انتماءاتيم الفرعية لتقويتيا في المنافسة أو الصراع مع ، -اليويات الفرعية  –الى تنامي وقوة األخيرة 
اذ يتضح جميًا في دولة يوغسالفيا ، وفي التاريخ الحديث والمعاصر لمدول أمثمة فيو عمى ذلك، اليويات الفرعية األخرى

والتي تغير اسميا  1918-1914الصرب والكراوتين والسموفين بعد الحرب العالمية األولى اإلتحادية التي أنشأت مممكة 
م أصبحت جيورية يوغسالفية اإلتحادية 1945-1939وبعد الحرب العالمية الثانية ، م1929الى المممكة اليوغسالفية سنة 

وأصبح ليوغسالفيا مكانة ، والبوسنة واليرسكوتضم ستة جميوريات ىي كرواتيا وصربيا والجبل األسود وسموفينيا ومقدونيا 
، إذ تقسمت الى اربع جميوريات ىي كرواتيا، 1990دولية مرموقة نتيجة لتطورىا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا لغاية عام 

 .(1)واقتصر اإلتحاد اليوغسالفي عمى جميوريات صربيا والجبل األسود، والبوسنة واليرسك، مقدونيا، سموفينيا
، اتحاد الجميوريات الست أعاله انما يمثل سيادة وىيمنة وطغيان اليوية الوطنية عمى جميع اليويات األخرىان 

سنتناوليا  –ولعوامل عديدة ، وتنازل الجميع عن بعض من خصوصيات ىوياتيم لينصيروا في ىوية اإلتحاد اليوغسالفي
فأصاب اإلتحاد التشرذم والتمزق بل والصراع ، اليوية الوطنية تفكك عرى اإلتحاد وغمبت اليويات الفرعية وتراجعت –الحقًا 

وعند النظر الى حال الجميوريات الممزقة وحال اإلتحاد ، واإلقتتال واستقمت كل جميورية متقوقعة داخل ىويتيا الفرعية
ي جميع النواحي تعد بمصاف الدول المتقدمة ف، اليوغسالفي السابق ال تكاد ان تجد وجو لممقارنة بين دولة متقدمة

اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية وليا ثقميا في المجتمع الدولي وبين جميوريات ممزقة تتناحرىا الحروب ذات اقتصاد 
 .ضعيف ونظام سياسي تتجاذبو التيارات الدولية واإلقميمية

فعمى الرغم من التقدم ، ديانوالتي تمتاز بتركيبة اجتماعية متعددة الطوائف واأل، وفي محيطنا العربي دولة لبنان 
انكفئت ، وبفعل عوامل عديدة منيا داخمية ومنيا خارجية، الثقافي النسبي فيو وتطور الوعي السياسي لمفرد المبناني اال انو

فتوزعت الوالءات بينيما ، فالذ كل بفئتو ودينو أو مذىبو أو ممتو أو حتى حزبو، اليوية الوطنية وكادت ان ترحل عنو
-1975ليوية الفرعية وازدادت قوة بصراعيا وحروبيا مع اليويات الفرعية األخرى في الحرب األىمية المبنانية فعظمت ا
وبعد نياية الحرب األىمية بدأت المناداة والعمل عمى تقوية اليوية الوطنية ، فتمزق لبنان وتأثر سياسيًا واقتصادياً  1990

  .(2)فيوية لبنان الوطنية تستوعب جميع اليويات الفرعية ، مذىب فحسبالمبنانية من أجل لبنان ال من أجل الدين وال
م واحتالل األمريكان 2003وال سيما بعد عام ، وفي العراق ىناك تعددية باألثنيات واألعراق واألديان والمذاىب

ذروا النعرات القومية فب –فّرق تُسد  –ولتسييل عممية السيطرة عميو استخدموا األسموب اإلستعماري القديم الجديد ، لو
فظعفت اليوية الوطنية وطفت اليوية المذىبية واستعمت اليويات ، والدينية والمذىبية ونجحوا في اضرام الحرب األىمية فيو

 .(3)فال تكاد ترى من العراق الى طوائف متناحرة ومذاىب متحاربة، الفرعية
سيل ويسر عممية اعادة المحمة الوطنية فعادت  اال ان وجود المشتركات بين طوائف ومذاىب المجتمع العراقي

اليوية الوطنية الى الصدارة لتستوعب اليويات الفرعية بعد أن رأت األخيرة ان الكل خاسر ال يوجد رابح ألنيم أبناء وطن 
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وليم ، احدةواحد تعايشوا فيو منذ اآلف السنين تجمعيم ضرورات تاريخية واحدة ويعتنق أغمبيم عقيدة واحدة ويتكممون لغة و 
 .(1)عادات وتقاليد مشتركة

وعمى ضوء ما تقدم فإن لضعف اليوية الوطنية وبروز وقوة اليويات الفرعية أسباب منيا داخمية وأخرى خارجية 
وان األخيرة التي تتمثل بالعامل الخارجي ىو وجود دولة أجنبية تسعى الى مد نفوذىا من اجل الييمنة او تسعى عن طريق 

ية استعمار ذلك البمد فتسعى الى تغذية اليويات الفرعية وتنميتيا وتقويتيا والتي بالنتيجة تؤدي الى اضعاف القوة العسكر 
اليوية الوطنية والسبب ىنا معموم ىو تسييل عممية السيطرة واختصار الجيد والمال والوقت فضاًل عن تقميل الخسائر 

إلضعافو وزيادة الفرقة بين ، اي في البمد المحتل والمييمن عميو، خرالبشرية لدييم بينما تسعى الى زيادتيا في الجانب اآل
 . (2)أي اشعال فتيل الحرب األىمية ، أبنائو ودفعو الى اإلقتتال فيما بينيم

 :اما في األسباب الداخمية لضعف او اضعاف اليوية الوطنية
 .حالة عدم اإلستقرار السياسي في البمد وضعف األداء السياسي فيو -1
 .ر الحالة اإلقتصادية لمبمدتدىو  -2
   .عدم المساواة بين ابناء المجتمع -3
 .عدم تحقيق العدالة بين ابناء المجتمع -4
 .التمييز بين طائفة او مذىب او حزب دون اآلخر -5
 .ضعف في الجانب الديمقراطي والتضييق عمى الحريات -6
ي األقطار الداخمية ضعف الجانب األمني وعدم وجود حكومة قوية تستطيع حماية ابناء المجتمع ف -7

 .والخارجية
 .عدم وجود دستور أو اإلىمال واإلخالل في تطبيق مواده -8
وعدم تمتعو بحصانة فكرية او ثقافية تمنعو من اإلنزالق في اتون الفتن او ، ضعف الوعي الثقافي لممجتمع -9

 .اإلستجابة لدفع القوى الخارجية باتجاه تيديد السمم األىمي
و األسباب يؤدي أو يدفع بالفرد إلى التطرف والمجوء الى فئتو او طائفتو أو مذىبو إن وجود تمكم العوامل أ

بالنسبة اليو وحسب  –لإلطمئنان عمى حياتو ومستقبمو وشعوره باألمان ومن خالليا يسعى الى تحقيق العدالة المفقودة 
وذلك من خالل تراجع روح اإلنتماء  وبالتالي يؤدي الى قوة اليوية الفرعية مقابل ضعف في اليوية الوطنية –تصوره 

  .واإلنتساب
أي انو في حال تحقيق العدالة واستقرار الحالة السياسية واإلقتصادية في البمد وانتياج ، والعكس ىو الصحيح

األسموب الديمقراطي في الحكم وسعة في مساحة الحريات وفرض األمن وتحقيق المساواة بين الجميع والشعور بالمصير 
وبالمقابل قوة ، فان اليويات الفرعية تتضائل وتنكمش وربما تختفي السيما اذا توفر الوعي الثقافي لممجتمع. (3) المشترك

أكثر من عشرة  –النمسا  –وخير مثال لذلك في بمد أوربي ىو ، وسيادة اليوية الوطنية التي احتوت جميع اليويات الفرعية
أدى الى ، خاصة الوعي الثقافي لمشعب النمساوي، مل التي ذكرناىا أعالهإال انو لتوفر العوا، قوميات واديان مختمفة

 .(4)انصيار تمك القوميات والشعوب المختمفة في بوتقة الوحدة الوطنية النمساوية 

                                                           

 .465ص، المصدر نفسو (1)
 .118ص؟، من نحن، صموئيل ب. ىنتنفتون (2)
 .64ص، المصدر السابق، ارد بانفيمزادو  (3)
 .416-413ص ، 3ج، المجمد العاشر، قارة اوربا –دول وأقاليم العالم ، محمد سعيد المخام (4)
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وفي رأيي اذا ما توفرت اإلرادة لدى أي حكومة لتقوية اليوية الوطنية يجب عمييا ان تبحث عن المشتركات 
وفي ، المجتمع لتغذيتيا ثقافيًا وماديًا والعمل عمى تطويرىا وجعميا عماًل محسوسًا وممموسًا بين الجميع الموجودة بين أبناء

وبذلك تصبح عممية الجمع ، الوقت ذاتو العمل عمى تقميل من حدة المفرقات وتخفيفيا لتصبح مقبولة من الطرف اآلخر
جتماعية والمساواة بين ابناء المجتمع واإلعتماد عمى مبدأ تكافؤ ىذا فضاًل عن تحقيق العدالة اإل، والدمج اإلجتماعي أيسر

 .كل ذلك انما يعزز انتماء الفرد الى وطنو وارتباطو القوي بو، الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب
ين ابناء وأخيرًا إذا كنا نحن في أوطاننا نسعى الى تقوية اليوية الوطنية وتجميميا وزخرفتيا لتصبح مقبولة ب

وىنالك ، فإن مجتمعات أخرى تخطت تمك المرحمة وتسعى لتحقيق اليوية القومية التي ىي فوق اليوية الوطنية، المجتمع
ودول اخرى تسعى الى تحقيق  .(1)مجتمعات ودول تسعى الى اليوية الفوق اليوية القومية والوطنية مثل اليوية األوربية

وتحاول ، ل شركاتيا ومعموماتيا وطرق اتصاالتيا وتدفق المعمومات واألسواق الماليةمن خال –العولمة  –اليوية العالمية 
القومية لمشعوب األخرى بينما تعتز ىي بيويتيا الوطنية او القومية او الدينية وتدافع و  من خالل ذلك تدمير اليويات الوطنية

 .(2)طابعًا عالميًا واستيالكياً  وجعمت المنتج الثقافي والمعموماتي األخباري والترفييي تتخذ، عنيا
  .اين نحن من ذلك ان كنا في القعر فال ينجينا إال تمسكنا بيويتنا الوطنية التي ىي قارب النجاة والتقدم والسالم

يجب التأكيد ، وتأسيسًا عمى ما تقدم ففي أوطاننا التي تتعرض ليذا الكم من المؤثرات واألخطار المادية والثقافية
واألخير تذوب في بوتقة المجتمع الواحد ، الوطنية وجعميا اليوية التي تستوعب وتحوي جميع اليويات الفرعيةعمى اليوية 

ولتعزيز ، والوطن الواحد لتنصير اليويات األثنية والدينية والطائفية والمذىبية والحزبية والمناطقية كميا في اليوية الوطنية
س وحدة المجتمع واألرض وقوة بناء الييكل السياسي لمدولة كي يعمل عمى وتقوية األخيرة البد من مراعاة مبادئ وأس

 .الحفاظ عمى حقوق األفراد مثمما يتطمب منيم تأدية الواجبات
 الخاتمة

وتطور الحياة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية التي ، التأصيل التاريخي لممجتمعات المتعددة في مختمف الدول
فاىيم وقيم وعادات وتقاليد أدت الى تماسك فئات المجتمع ابتداءًا من األسرة والعشيرة والقبيمة مرت بيا الشعوب أفرزت م

فانزوى كل الى عنوان يجد فيو الطمأنينة والقوة واألمن والحفاظ عمى ، والوطن والقومية والدين والمذىب لجامٍع يجمع بينيما
سسة التي تذود عن الفرد وتحميو فاندمج األخير فييا فأصبحت فكانت القبيمة المؤ  .المصالح وتحقيق الرغبات واألىداف

وبعد ان اعتنق الدين ذابت تمك اليوية القبمية بيوية الدين األوسع فأصبح األخير ىو العنوان  –القبيمة  –عنوانو وىويتو 
، ح ىوية المذىب والطائفةوبعد تعدد المذاىب وألسباب داخمية وخارجية انشطرت ىوية الدين لتصب، واليوية والسيما لممسمم

والتي من أولوياتيا قبل النشوء وبعده وحدة المجتمع  –الدولة القومية  –وال سيما في اوربا وظيور الكيان السياسي الحديث 
، والتنازل عن بعض الخصوصيات، او تحت أي عنوان، دعت الى ترك اليويات الفرعية قبمية كانت او طائفية، أو الشعب

أو بمعنى آخر نبذ اليويات الفرعية والمجوء او التمسك واإلعتزاز باليوية الوطنية التي ، اية مؤسسة الدولةلإلنخراط تحت ر 
تجمع كل تمك اليويات الفرعية وتعمل عمى إذابتيا في تفاعالت اجتماعية وطنية تسعى لخير وحماية وأمن واستقرار 

 .الجميع
وىي تتمثل بمؤسسة الدولة التي تعتمد عمى  .يع اليوياتان اليوية الوطنية الوعاء الذي يحوي ويستوعب جم

دستور يحقق لمجميع غاياتيم وفيو اقرار بتمتع افراد المجتمع الواحد بجميع الحقوق مثمما عمييم اإللتزام بالواجبات الممقاة 

                                                           

-10ص، 2011، 32العدد ، المجمة العربية لمعموم السياسية، اليوية فوق الوطنية األوربية نموذجاً ، حسين طالل مقمد(1)
11. 

  .  37ص، 1988آيار ، 543العدد ، مجمة المستقبل العربي، والعولمة صادق رابح وسائل اإلعالم(2)
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والتي ، والمعرفة بإسم الوطنوالمعمومة لمجميع  .عمى عاتقيم أو المترتبة عمييم من جراء انتمائيم لمرقعة الجغرافية المحددة
 .ينتسب الفرد الييا وتكون عنوان ىويتو الوطنية

وبالعكس ، ان قوة اليوية الوطنية واتساعيا يؤدي الى ضعف وتفتت اليويات الفرعية وقمة فاعميتيا في المجتمع
وره الى التنافس والصراع يؤدي الى تنامي وقوة اليويات الفرعية الذي يؤدي بد، فإن ضعف اليوية الوطنية ألي سبب كان

سواء كان بييمنة النفوذ والسيطرة ، وكي تكون اليوية الوطنية قوية يجب أواًل انعدام التدخل الخارجي، ثم اإلقتتال فيما بينيا
  :أما من العوامل الداخمية التي تعزز اليوية الوطنية، واإلحتالل

 .فاعمية المؤسسة السياسية وقوتيا -
 .جتمع وعدم التمييز بين فئات الشعبتحقيق العدالة في الم -
 .ان تكون الدولة راعية وحافظة لحقوق األفراد وبصورة عامة -
 .العمل عمى تحقيق الرفاه اإلقتصادي -
 .ان تكون التزامات األفراد بالواجبات أمام الدولة تشمل الجميع وبدون استثناء او تمييز -
حصانة فكرية تؤىمو لمعيش بسالم مع الجميع بإدراك وفيم العمل عمى زيادة وعي المجتمع وتثقيفو لجعمو يتمتع ب  -

 .عاليين
تجرد الدولة أو الحكومة من اإلنحياز الى أي طائفة أو مذىب أو قومية والعمل بالتساوي أمام القانون بشكل ممموس  -

  .لدى الجميع
 .النيج الديمقراطي لمسمطة يعزز اليوية الوطنية -
 .اشراك الجميع بإدارة دفة الدولة -
 .لعمل عمى تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الخاصةا -
  .العمل عمى تنمية وتغذية المشتركات بين فئات المجتمع -
العمل عمى تحقيق المفرقات والمتضادات بين فئات المجتمع وجعميا مقبولة لدى الطرف اآلخر لتحقيق السمم  -

 .األىمي
وجعمو يتصف بصفة القدسية عند الجميع , وذلك يتطمب العمل عمى تعزيز وتقوية الشعور باإلنتماء الى الوطن  -

 .حشد التربية والتعميم والثقافة واإلعالم وكل الوسائل لتقوية شعور رابطة اإلنتماء
وجعميا اليوية األم لكل اليويات ، غير ما ذكر، ىناك الكثير من العوامل التي تساعد عمى تقوية اليوية الوطنية

الحفاظ عمى اليوية الوطنية ليس من قوة اليويات الفرعية فحسب بل من اليويات الفوق وطنية وأخيرًا ال بد من ، الفرعية
التي تسعى الى تفتيش اليويات الوطنية ودمجيا مع مشتركات عالمية من خالل تدفق سيول  –العولمة  –واليويات العالمية 

  .افيا وسيولة الييمنة والسيطرة عميياألجل إضع –الشركات العابرة لممحيطات األمور المالية والمعموماتية 
 


