
 مقاالت األب حّبي في مجلة بين النهرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثقافي للنشر والتوزيع  نجم المشرق دار

1 

 (1979/  27العدد افتتاحية ) خصوصية مشتركة وخصائص متميزة
 األب د. يوسف حبي

 

تحدثنا في افتتاحية العدد االخير عن مفهوم القومية العربية الحضاري، واستبان لنا بأن الوطن العربي الكبير وطن 
مجال البحث عن أصل الشعوب واحد لجميع سكانه، سواء كانوا ذا أصل عراقي عربي أم لم يكونوا. ولسنا هنا في 

واالقوام التي سكنت بالدنا منذ أقدم العصور وحتى اليوم، ألن القضية في غاية التعقيد، وتحتاج إلى بحوث تفصيلية 
موسعة، وما زالت الدراسات التي ظهرت حتى اليوم قليلة وعامة وفيها العديد من االفتراضات. إنما نود التأكيد هنا على 

 فيما يلي:أمر واحد يتلخص 

ال ريب ان في الوطن العربي أقليات قومية، كاألكراد وغيرهم. غير انه ال يحق لنا اعتبار "الناطق بالسريانية" من 
من سكان البالد االصليين، أقله منذ عهود االمبراطوريات  -األقليات القومية المتآخية، ألنهم من آثوريين وكلدان وسريان

والكلدانية والدويالت اآلرامية. وسواء تحدثوا سابًقا أو حالًيا، باللغات العراقية القديمة، أم باللغة االكدية والبابلية واآلشورية 
السريانية، أم العربية )الحالية(، فهم جزء من الوطن العربي، بأرضه وحضاراته وتاريخه، يفرقهم عن أخوانهم  -اآلرامية

قيقة" يتكلمونها، وال دين، هو أيًضا "دين شقيق" يدينون به. اآلخرين )العرب(: ال لغة، هي في آخر المطاف "لغة ش
يوحدهم تاريخ مشترك، وتراث متبادل، ومصير واحد، هو مصير األمة العربية، حتى وإن اختلفت تطلعات االجزاء 

ضر أحياًنا، سواء عبر التاريخ أو، بسبب ظروف االقطار المختلفة، أو وفًقا لمصالح الحاكمين، إلى الماضي والحا
 والمستقبل.

وهل يعني ذلك ان "الناطقين بالسريانية" و"الناطقين بالعربية" سواء بسواء؟ كال. فثمة خصائص لغوية وتراثية تميز 
 الناطقين بالسريانية عن اخوانهم المواطنين اآلخرين. 

ترسي القواعد  ولكن لنقلها منذ اآلن: إنها خصائص متميزة مميزة، ال خصوصية. والفرق شائع وجلي. فالخصوصية
االساسية للقومية، بينما الخصائص تعددية مقبولة على الصعيد الفردي والجماعي، وفي مجال الفكر والممارسة. لذا، 
لما كانت الخصوصية واحدة، كان الناطقون بالسريانية غير متميزين قومًيا عن اخوانهم الناطقين بالعربية، مع ما لهم 

ا التاريخ والواقع، وهو غنى تراثي له جذور عميقة وأسباب بعيدة في الزمن، وانفتاح من خصائص لغوية تراثية يسلم به
حضاري ذو عمق وأبعاد إنسانية، وطاقة إنسانية ذات مضامين وأبعاد فكرية وحياتية ال ينبغي الحّد منها. إنما يجب 

 الفئات المتميزة في الوطن الواحد.الحد باستمرار، من نزعة االستقالل واالنكماش ومحاوالت التنافز والتفريق بين 

ولعل عملية التحرر، الحضاري خاصة، هي في عدم السماح ألية نزعة فينا ان تفرقنا فتبعدنا عن اآلخرين، السيما 
في الوطن الواحد، رغم تميز كل منا عن أخيه. وأن نضالنا هو ضد ميول الذات التي تحاول جّرنا إلى االنقسام 

دل االنسجام واالتحاد والتضامن. وسيكتب لنضالنا النصر متى كان عن وعي علمي وبحرية واالختالف والتطاحن، ب
 25/5/197مسؤولة. وما ذلك سوى نتيجة طبيعية لنضوج ثقافي واجتماعي نحن جادون في اكتسابه، بأذن هللا. الموصل، 


