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 حممد عابد اجلابري، أنا، اآلخر، اهلوية، العرب، اإلسالم، الفرس، اهلوية الثقافية.الكلمات المفتاحية: 
ما من شك يف أن شعوب العامل العريب جتتاز اليوم ظروفا صعبة: تواجه حتديات تتهددها ليس فقط يف 
هويتها كشعوب تتطلع إىل حتقيق هنضتها وتقدمها واستقرارها، بل تواجه حتديات وأخطارا هتدد كثريا 

، سؤال: من منها يف كياهنا كوجود. ومن هنا هذا السؤال الذي يفرض نفسه على كل شعب أو طائفة
 أنا؟ من حنن؟ وهذا السؤال املقض للمضاجع ال يتعلق باحلاضر، بل يتعلق أكثر باملاضي واملستقبل! 

ذلك أن مسألة اهلوية عندما تطرح نفسها على شعوب عريقة، كالشعوب العربية والفارسية 
ينظر إليها على أهنا  واهلندية والصينية اخل، واليت اجتازت خالل تارخيها املديد جتارب قاسية، جيب أن

تعبري عن احلاجة، ال إىل حتديد اهلوية، بل إىل إعادة ترتيب عناصرها وإعادة إرساء عالقتها باحمليط. إن 
التجارب اليت يعاين منها األفراد والتحديات اليت تواجهها الشعوب واألمم جتعل من الضروري بني حني 

اعي، بالشكل الذي ميكن من اجتياز األزمة اليت وآخر إعادة ترتيب عناصر "األنا"، الشخصي واجلم
يطرحها سؤال اهلوية يف مثل هذه الظروف. إهنا يف الغالب "حالة نفسية" أشبه بأزمة على صعيد الوعي، 
قد تشتد لدى أشخاص أو شرائح اجتماعية، إىل الدرجة اليت تؤدي إىل طرح سليب ملسألة اهلوية، إىل 

! هذا يف حني أن املسألة كلها تؤول يف هناية األمر، ويف الغالب، إىل تضخيم شأهنا أو إنكارها باملرة
 إعادة التوازن داخل الوعي، الفردي واجلماعي. 

ومن هنا يبدو واضحا أن معاجلة مسألة اهلوية، ككثري غريها من املسائل، تتوقف على الطريقة 
هو، )وهذا هو معىن -، من حيث اهلواليت نتعامل هبا معها. فإذا حنن نظرنا إىل اهلوية من حيث الثبات

اهلوية يف اصطالح املنطق الصوري: أ=أ( فإننا سنجد أنفسنا "نتحرك" على نقطة ميتة، ولذلك كان من 
الضروري التعامل مع مسألة اهلوية من زاوية تسمح مبمارسة الفعالية العقلية فيها وذلك بالنظر إليها أوال 

تفرض النظر إىل األشياء، ال من خالل الثبات واجلمود، بل من خالل  من الزاوية التارخيية، الزاوية اليت
التطور، من خالل متوجات التاريخ ... يف هذه احلالة تصبح مسألة اهلوية موضوعا للفكر، ميارس العقل 

يهتز على نقطة ميتة، ال  -وجسمه كذلك–فعاليته عليها، وليس حالة وجدانية جتعل عقل صاحبها 
 يرتاجع أخرى! يتقدم خطوة حىت 

علينا إذن أن ننظر إىل مسألة اهلوية املطروحة علينا حاليا من منظور تارخيي، منظور موضوعه ال 
اهلوية يف صفتها الثابتة، بل اهلوية من حيث إهنا وعي بالذات متطور متجدد. والسؤال الذي يفرض 

يخ، لدينا حنن سكان هذه الرقعة نفسه يف هذا اإلطار هو التايل: كيف تطور "الوعي بالذات"، عرب التار 
من األرض اليت متتد من احمليط إىل اخلليج؟ كيف متَّْت لدينا، إقامة عالقات جدلية تارخيية بني ذواتنا 



وبني املعطيات اخلارجية؟ سؤاالن ميكن صياغتهما يف سؤال واحد كما يلي: كيف جيب أن ننظر إىل 
ف، منذ حنو قرن، بـ"العامل العريب"، ويطلق سكاهنا على مسألة اهلوية يف هذه املنطقة اليت باتت تُعر 

 أنفسهم، ومن خالل مرآة سياق جتربتهم التارخيية، اسم "األمة العربية"؟ 
األمة العربية، مثلها مثل كثري من األمم، هي جمموعة قبائل وشعوب، هلا تاريخ مديد ميتد إىل 

ال ميتد بالضرورة عرب هذه اآلالف من السنني  آالف السنني. لكن الوعي باهلوية يف وقت من األوقات،
مجيعها، ال على املستوى الفردي وال على املستوى اجلماعي، بل هو وعي يتحرك داخل التاريخ الذي ما 
زال حيا يف النفوس أو صار كذلك بعد طول غياب: يفعل فيها فعله، تستنجد به وتستلهمه كلما كان 

 هناك شعور باحلاجة إىل ذلك.
بة للعامل العريب، الذي ال يشكل فيه "العرق العريب األصيل" )إذا جاز التعبري( األغلبية وبالنس

العددية، فإن التاريخ احلي يف وعي األغلبية الغالبة من أبنائه يبتدئ مع بداية اإلسالم، مع امتداد باهت 
ك، إمنا يكتسب معناه يف إىل ما قبل اإلسالم مشرقا ومغربا. ولكن مبا أن "ما قبل اإلسالم"، هنا أو هنا

الوعي اجلماعي من خالل صلته باإلسالم، فإنه من املمكن أن نعترب أن "متكن اإلسالم"، كدين 
وحضارة يف كل قطر، كان يشكل بدايًة جديدة لوعي أهله بانتمائهم لـ"العامل العريب"، هذا "العامل" الذي 

كهوية منفصلة إن مل    "األنا"–لذي به تتحَددَّ يشكل اجملال اجلغرايف التارخيي للوعي بوجود "اآلخر" ا
تكن مغايرة تغاير تضاد مع ذلك "اآلخر". ذلك هو مضمون اصطالح "العجم" يف مقابل "العرب" أو 

    "املسلم" يف مقابل "الكافر" )أو "النصراين" مبعىن "الرومي، األورويب يف اصطالح أبناء املغرب العريب(.
 هذا جانب. 

ملسألة اهلوية اليت طرحت وتطرح منذ اليقظة العربية اليت عرفها العامل العريب  هناك جانب آخر
منذ أواخر القرن التاسع عشر. إنه مسألة العالقة بني "العروبة واإلسالم"، وبعبارة أمشل بني "الناطقني 

تمي يف بلغة الضاد" وغريهم من الشعوب اليت جيمعها معهم اإلسالم. إهنا ظاهرة من الظواهر اليت تن
 بعض جوانبها إىل إشكالية "األنا واآلخر".

ذلك أن الوعي باهلوية إمنا يتحقق من خالل الوعي باآلخر. واإلسالم، حني البعثة احملمدية، بدأ 
يف بيئة عربية حمض وكان الوعي باألنا لدى صحابة الرسول يتشكل عرب اآلخر، الذي كان يف بداية 

ومع اتساع رقعة اإلسالم، داخل اجلزيرة العربية نفسها، أخذ الوعي   األمر هم مشركو مكة "ومن حوهلا".
بـ"األنا/اإلسالم" كدين يقرتب من التطابق مع "األنا/العرب" كقوم. وقد برز هذا واضحا يف عهد عمر 
بن اخلطاب الذي حتققت فيه انتصارات عديدة على إمرباطورييت الروم والفرس، ومت فيه إسالم كثري من 

يت كانت حتت حكمهما. ففي هذا العهد، والذي يليه، أصبح "األنا" والـ "حنن" يتحددان الشعوب ال
 داخل الدولة العربية الوليدة كما يلي:



ـ العرب يف مقابل الفرس والروم. ففي هذه املرحلة، مرحلة اخللفاء الراشدين بكيفية عامة، كان 
عام ليشكال هوية واحدة. كان اإلسالم من مفهوما "العرب" و"اإلسالم" يتداخالن بسرعة يف الوعي ال

هذه الزاوية يبدو، من الظاهر على األقل، دينا قوميا يف بداية األمر؛ ومع اتساع الفتوحات اإلسالمية 
وبروز احلضارة العربية اإلسالمية على مسرح التاريخ كحضارة "عاملية" وتراجع "املد العريب" من اجلزيرة 

ية إىل هوية ثقافية، يتحدد فيها الدين بلغة القرآن )العربية( بينما تتحدد فيها والشام، حتولت اهلوية العرب
"القومية" بالبعد الديين : اإلسالم. وقد بقي هذا النوع من التحديد املزدوج للهوية إىل العصر احلاضر، 

من أنت"؟ ذلك أنه إىل عهد قريب كان املهاجر األمازيغي من مشال إفريقيا إىل أوربا جييب عن سؤال "
 نه "غري نصراين")= ليس أوروبيا(.قائال : "أنا َعريب"، مبعىن أ

 


