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 أوهام الدولة القومية تفتح الطريق إلى جهنم
د. بشير موسى نافعبقلم   

 

،ييفيأحففايواوو ففكيوي  ارففميويعوى ففمينتففبيوا ا ففز،ي رئففريوا صفف يويفف ف  ييل ياففرايكوييعريفففميكوي  ر ففميوي  ارففمييفيتوصففديارففر    
ت ص ففرويكرعففاويواو فففكي ففري،يوورا  ففم،ياكيو فففاعيوي  ر ففةيكوييات خففة،ي ةفففستينففايتففر رييواارافففم،ير ففيا ايو  ففريوية    فففةيويعففا ،ي ىفففا،ي

عففف ينفايتفرصف مي رىفمييفيتففر رييواارافميوا فلىةيكتعتةريفريوي فف ر  ميويايخر  فم،يويفصيأكصفتي ري  يتاففة ي رنيةفر  يو فركيص ارفرك،ي  اخفرير
ىاراففميأبتة فففميص ارففمويرع فففايارففر    يوي فففووية ففرحيوات فففو ي  فففخم،يريقففاميالافففميأ  ففرن  ،يصخفففريتعففو يىافففرا يص ارففم،يويت فففميوي  ارفففم،ي

وي  ا فففيرجتيكات رتفففظيويياا خ فففميو مففف ر،يت ىفففوىايوك صفففميويعوى فففميوي  ارفففمييفيت ص فففرويكرايرب فففريويعوى فففو يو صففف وا،ي ففف خريحففف  يوياخفففر ي
ك فري ب يىففايأ يحسفف ي فف رئريىففايو صفف واي يرافميحففأليراياتففسينففاايو صفف وايىففاي ف ر ير فف اةو ،ي يففميارففر    يىو اففركي ففر ةوكييفي

ي–و ج ففمي يوايخ تففميىففايبفف  يررفف و يرايوايو ففو،يكىففايوكففاكايوووو  ويف ففريواعا ففميي ففلتيويعففوى ،يو صفف وا،يويففصيسيففاييف  ففريص ا ففير
يوياص ميرايحريفمي  اواو

صر زي ىاييفيوكع عميىارامي      ميكى ص وكيأشو رركيى  ق ركي ةميأ يتات ريج وشيويفي يوا فلىةييفيناف يويت ففميوييفرجتينخف ي
تففبيصيففدي ويفففاي ف  ففةيياجتففم،يكوحففاتيىففايا ففو يوا ففلوييفير تفف  ي ففايوي ففر ويك ففايأصففةقزيوااراففم،يويففصيوحيتففزيىو اففركيح ورففركين

ىفايوو ر تيمل يويا وعيوااراي ،يوا تخ،يك     مويك سويىريايفكيو ىور،يرايتشس كيويعةرففميويا   فمييل فيع و ينفربير تف  يوو رف ت،ي
يفففصيو فففيوقاي ري ةرففففمي  ففف ي فففايكوففففم،يكىفففاي افففريأنفففرجياجتفففمييفيويشففف  يرايأنفففرجيويفففف و ييفيوي ففف  ويك افففزي ىفففاييفي تففف يواا عفففميو

وصي ففةزيوااراففميو  ففريووارففا،يارففر    ،ي  اخففريو ففيوقازي ةرفففميأمفف ريىففاي   اففميئفف ويواوصففم،يكو ففيع  ي ةرفففميى فف رميرايوي فف  ي
وحي فاففميت وجففكياك يويافف  ي تفف لكويكي ففايويوجففوايويافف دييفياففووياو يوا ففلويواشفف   ميأمففسييفيو ر ففر ي تفف لكييفيويعفف ك يوييري ففم،ي ففوي

 فف ر،يوا ففلى ميويا فف   ،يواوجففر يواييري ففميىففاي سفف و يويعةرفففميوياصخر  ففم،يأكيو   ررحففر يوي فف ر  ميوا ففيخ تييشففاو يواشفف  ي ف
ييكبرييوا لى مو

ص ارففمويكيفييييفيويعفف  يوي ففرارينشفف يوافف لا ،يصففافزي ففةامييفعففويىففاي ففارجتيررريففميارففر    يويي ففامينشفف يويايخر  ففمي رنيةر  ففر
يفيو  ىفف ييفي ئررفر يويعف  يويير فكينشفف ،يصر فزيأبتة فمي فف ر يارفر    يىفايو  ىففايكو شفو ر،ايكيف  يحففأليو فسفر يوياف وعيوي فف ا 
وياا يوكخ ا ،يكح صميويي سرييو  ىا ميأاارحيوك  يويارا ميو كا،يأ يوصفة يو صف وايأبتة فمي ف ر يواارافمويكي فايارفر ي  ف ي تفزي

 ريتيقفففوو يويعففف  يوياشففف را،يكىليتيقفففو يرايى صففف يح ففف  يصةفففريير ي افففايأ يأاريو فسفففر يوياففف وعي ففف،يوياكيفففميوياص فففميكحففف  يىارافففميصففف
ي  ميرايواارامو ريوي  ارميوحملوياخر يوي  ا يرجتيراي س تينش و يوآل عيىايأ ةرحيويع

ت ي ففف يص اري فففرير يىفففؤم وك،يكىفففؤم وكيجفففاوكوي فففزيص صفففو يييكيففف  يارفففر    يواارافففميويوح فففاتييفيوو  ويف فففريوي  ارفففميواعا فففميويفففصيىل
صخاراففميت صخر  ففميحففو يوكاففايويففس يس صفف ييف ففظيوواففايو تفف و ييفيوياافف يوا ففلىةيويو فف وويكرايأ ي ففاأ يشفف صمي فففويويافف و يو يففر ي

قوةم ىففرتويرايص صففو ،يصر ففزييويةففاك يىففايوكعففو ييفيجففوو يوااراففمييفيوييلا ا ففر يىففايويعفف  يوياشفف را،يك عتففزيىع  ففريوي ف  ففةيىففا
وااراميىليت  ياو يأبتة ميت صخر  مي رقاموي  ةر يو يارارميحبيفم،يأصفةقزيص صفو يى صف يجفس ييتاخريفميويا   فميكوي  ارفمايكر شفدي

م وك،يىلينففاي و ففريرايىاراففميت صخر  ففم،يص ارففم،ين   ففمي يت ففم،يىليرفف  يوياصخففر يميتففو يوي يتففميو صففربيىففاي فف رئرويىففؤيي1957رحاففرحي
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،ييفيئركيفففميئفويففففمي ر  فففي ير يووفففرى ييل تففففرعي رياففف وعينتفففبيواارافففميراي« فففاريو صففف وا»رفففااايةنففف  يصففف ا ييفيكصفففديص صفففو ي ففففي
يى يوريويا وعينتبييفت  ،و

ةففريوكيىففايكصخففريص صففو ،يك ففري ب يىففايكجففوايو صفف واييفيوك فف ميكويعرىشففتةيوي ففو ري،يىاففسيوياافف يويايخففرجتيواة فف ،ير يأ يجفف حوكيص
أص وايمشر يش  ةي و رريراوايرايىوجصيو س تيوي  ارميىايوور  يوياصةييتقاكا،ي   ركيىاي خكيوياكيميوي خري مينعف يافو تيويشف يي
 ا اييفيىايافديوياشف رار يكأحفاوميا  ف  ييفيوييلا ا فر يىفايويعف  يوياشف راويكصفر ي فسويويشفرييفيأصفو يأصف وايوو رف تيىفريايففكي

أيديص ا ،يأ ية رحيمخ يتافاوايأصف واي فو رري  فسو ،يي120 و رميرايوارايواج وحيوييا فةي يس رايىريرعر  يويي1962ح وىمي
ىايجا  ي  ،يويصيسياوويهبريىاسيو  ياو يويف   ةوينرىواو،يويصيكجفا ريواف ف يوي ةفرييكىففصي  فاوا،يأ فويوييافرحيو يو فة،ييفيق رفتي

ىاياففديويعفف  يويير ففكينشفف ،ي تففاتين   ففميصفف ريت،يتايففربيوي ففوويىاراففميص ارففمويكي ففاينففرىواو،يينواتففظيىففاي حتففمير فف اةو يويشفف ريت،ييف
ويا   ميوا تخم،ي ويزي فاميو  ررحر يشاو يواش  يك س وي يراي تاتيأبتة ميأشو رميى  ق مييفيأكوفميويع  يوياشف راايكىليتافة ي

يو1937ىاراميأبتة ميص ارمير ي اايق ايو ص واييألشو ر،ييفي

ك اياصففف يوي ففف اييتخففف تيو كاييفيصير فففر يىفففؤ مةيوا فففلويو كوففففم،يىيفففميوي فففرب يكويفففةلا  يكوا فففاوا ،ييفيتعفففر ر يويفيوحفففر ي
،يوا لى ميواة  ت،ي رنيةر   ينشرف ي نورميىاي  ر يو  ر يووةت فميويفصيتيعر  فريوي فوويررف و يكوياف و يكت ص فرويمفل يويعف ك يوييري فم

ح صميويعةرفميويصي  افزيوو رف تيويا   فميكحفووح  ر،ي ف  يو صف وايرايوي ف و يوحمل  فمي فافمينووىفميو  يافرايكوكف  ييكصخريوت كيجمر 
كوييعريففففميوياتخرف فففميكو عل فففر يويفففاك ويىليرافففايووةفففميصريف فففركيانرشفففميأ ارففففظايك فففايكجفففايويعفففراتيوا فففتخو ،يىافففسيويففف    ،يكو رفففو  ،،ييفي

ةي صففايويففارا،يأكيحففر تيو صفف وا،ييفياىشففت،يصففر يو يففاوو ييفيوياافف يو رففوديواة فف ويكصخففريوواففايوآلمفف ك ،يو صفف وايجاففواوكيأصفففرحكويحفف
  نر يىرييا يو ص واياك وكي رىركييفي ارويوا  رعيويا    ويك اييا يك حيكس ايو بوو يو ص واياك وكي رىركييفيو  ررحفر يوياشفرف ي

اينففف را،ينتففبي ففة ميوايففر ،يو ففيع كوييفي ففس يويةعاففميىففايمشففر يبفف دي ففو رمييفيويعفف  يوي ففر كيوي  ارففميمففل يوكعةففميويايخر  ففمويأصفف و
نش ،ي اايرمفر يس اير  رنةيص ا ينتبي ت مير  اةو ،يسرىركيصخفريأشفعرو  يىفايأصف واين فر يويتةار  فموير يصر فزينشفرف يووةفم،ي

و ص تم،ييفخايويا ريي  ةميو ص وايواارص رايمج اركيرايتتريوي يتفمايسرىفركيييويصي ر ت ريويفر و يوا تخو يو كوفم،يسيميوي يتميوي  ارم
صخفففريأ يىفففايوي فففسوجميونيةفففر ينففف  يىاففف يكتفففو  يكيفت ففف ،يكوياففف و يأحففففراوكيمرياففف،يا ففف يك   افففميك فففاو يكو ةاوي ففف ك يويعففف ك ،ي

وريكوصيف ييفاري ففميكأتفف و يو  فوكوييفينافة ر يص ارففميأ فو  ررحفر يوي ف ر ،يكو فا عيوكفف ك ،يرفميأصف وايىليراففواكويصف اوك،يكنف  يكأ ىفاي
ييىايأجميويةعرحو

  ايأ يحاواميويوجفوايوي ف ا ييفي افمليوافا يكواافرقتي يألافميو صف وايأ فميجفاو تي فووقا ي  ي فر يحفر يىفايو حفوو ويأصفريمي
  فففاوا،ي يتعفففمينفففايأصفففريمين ك فففميكأحع فففميويوجفففوايوي ففف ا ييفيص صفففو يكنفففرىواويكويعرىشفففتةيكارفففر    ،يصخفففرييفياىشفففتيكر ففف اةو يكي

وي ففرفديكصففاارحيكقفف و ت يوي فف  يكتففو  يكك فف و وي ففسويويف ففرحيواي ففكيكواخيففا،يىففايك ففوي  فف ريراي ففرحميو قت ففة،ي ففويصففا امي
و  ررحففر يك سفف و ي فف ر  ميىليتاع ففكيىاففسي ففاورر يويفيوحففر يوا ففلى مويىففريت شففديناففظي ففس يو   ررحففر يوي فف ر  مي ففوي شرشففمي

رحيويا  ةيياريو صف وايوحملفاا،يمصخفرييفاريوياف  يكو تف و ا،يك شرشفميوو  ويف فريويعوى فميوي  ارفم،يويفصي يت فياايرايأايفميو  و تيوياع
ييتر خي فففميىايفففربتوييفي فففس يويةعافففميىفففايويافففرىل،يرافففا يو يا فففر يوياخفففوا يويعفففوىةيو ك كد،يكاكييفففظيويعوى فففم،ي فففاك يت فففري دي ر افففمو

و يواش  يرافركييفراحفركياشفر ركيو  يا فر يويعفوىة،يويفصيىليريةفزيىف ك يوي فاوو ير ييفشفت رويكنتفبيمل يويع  يوياش را،يايفازيشا
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ويشففاو يأ يتففيات يويففا رويئركيففمي ورففميوو  ويف ففريويعوى ففميوي  ارففميراياكيففمي وى ففمييففايت ففو يأ ففمييفشففلك،يك ففيفي يأ ففوو يج ففا ينتففبي
بتفففويوياكيففميويعوى فففم،يكجات فففريأ فففميس فف ركي  ففف رايريويو  فففم،يأصيففف يوحي فففر ركييواشفف  يكأ تفففظويويا فففر يوكع عفففةيوي ففووي فففويويا فففر يحفففا

يييااارميشاوهبر،يكأصا يوناويفركي ياوعي س يويشاو يوييعريفيكىوو ري رو

ي٭يصرت يك رحسين دييفيويير رييوكارس

 


