
 كل العرب "عرب"

 الورا كورنا

 

أحد األخطاء األكثر شيوًعا التي يرتكبها األوروبيون، هو اإلعتقاد بأن كل سكان العالم العربي و الناطقين باللغة العربية هم عرب. 

عالوة على التعددية الدينية، يتميز العالم العربي بالتعددية العرقية. إن في كثير من الدول العربية نجد أقليات لها أصول عرقية غير 

ي بعض األحيان، تؤمن بدين غير اإلسالم. كما هي الحالة لإليزيديين في العراق وسوريا الذين هم أكراد أصاًل ويؤمنون  عربية وف

باإليزيدي. على الرغم من ذلك، ليست حالة اإليزيديين حالة وحيدة، وبشكل خاص ليس لكل األقليات دين معين مثلهم. إن في العالم 

ان والشركس واألكراد واألمازيغ والمسريان واألرمن وال تتميز بالضرورة من خالل الدين أو العرق العربي أقليات أخرى مثل التركم

 فقط، بل عبر الثقافة أيًضا. الخصوصية األولى التي تتميز بها المجموعات الثقافية العديدة في العالم العربي هي اللغة . 

الشعب العربي قديمة جدًا وكذلك كانت ظواهر التعريب. على وجه  من وجهة النظر اللغوي، من الممكن القول إن عمليات إنشاء

الخصوص، تم تعريب شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقية بأكملها بفضل فتوحات اإلسالم من أجل نشر رسالة اإلسالم السموية بعد 

تم التنظير بأن اللغة العربية الفصحى  م. اتضح أن اإلسالم غير أهمية اللغة العربية واعطى العربية قيمة جديدة، حتى  ٦٤٠عام 

مرتكزة على لغة القرآن. مع ذلك، النقطة المحورية في هذه الرحلة التاريخية هي أن الفتوحات اإلسالمية جعلت الشعوب العربية على 

تلفة. بعد ذلك،  اتصال مع السكان اآلخرين الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية مختلفة ويؤمنون بأديان مختلفة ويتحدثون لغات مخ

كانت الحضارات تسكن في األراضي الممتدة من الشرق األوسط إلى األندلس أوالً عاشت مرحلة تحوال دينيا ثانيًا مرحلة التعريب. 

يخية نتيجة لهذا، في أيامنا نعتبر كل دول هذه المنطقة كجزء من العالم العربي وكذلك تعتبر البلدان نفسها. بالفعل، مع هذه األحداث التار 

أصبحت هذه األقاليم عربية، على الرغم من ذلك، بقيت كثير من الشعوب الموجودة قبل التعريب في المنطقة وحافظت على هويتها  

ر الثقافية ولم تتنازل عن قيمها العتناق قيم اإلسالم واللغة العربية. هذا هو سبب التعايش الذي واجه ظروفًا صعبة في استمرار االستقرا

ل حالة الشعب األمازيغي في المغرب والجزائر حيث كان عليه أن يكافح بقوة من أجل الحصول على اعتراف بعرقه ولغته  والسالم مث

على المستوى الرسمي.من الممكن ذكر الشعب الكردي الذي يعيش في حالة متوترة في سوريا، بشكل محدد، حرم حزب البعث 

هم وقمع النشاط السياسي الكردي من قبل الدول العربية )سوريا و العراق بشكل اآلالف من األكراد من حقوق المواطنة وحظرت لغت

خاص( بسبب ايديولوجية القومية العربية و فكرة العروبة. وعلى سبيل المثال، في سوريا في شمال العاصمة دمشق قرية إسمها 

 آلرامية التي كان يتكلمها المسيح. معلوال وهي أقدم مدينة مسيحية في سوريا، تتميز بلغة السكان ألنهم يتحدثون ا

خالصة القول، ُروجت التعددية العرقية والثقافية في الدول العربية تاريخها واألحداث التي تنطوي عليها، وإضافة إلى ذلك، التعددية  

ي تعايشت في نفس المناطق العرقية ميزة طبيعية لهذه األماكن التي مازال يسكنها دائًما الكثير من المجموعات الثقافية المختلفة الت

 لعدة قرون. من الواضح أن اإلعتقاد بأن كل العرب عرب يقلل قيمة التعددية والتنوع الموجودة داخل العالم العربي.


