
البحث  منهج  علمية  اح��ك��ام  ط��ري��ق  ع��ن 
تطالب  اخ����رى  وح���رك���ات  ال��ت��اري��خ��ي، 
يف  ال�شك  خلف�ض  التاريخ  كتابة  باإعادة 
رواية احداثه ومنطقية ا�شباب احلوادث 
التاريخي  العلمي  التحقيق  �شعار  حتت 
التحقيقات  من  هائال  كما  ه��ذا  وت�شمن 
التاريخية  احل�������وادث  يف  اجل��ن��ائ��ي��ة 
االجتماع  وعلم  النف�ض  بعلم  باال�شتعانة 
وغ��ره��ا، وت���ارة اخ���رى ح��رك��ات تدعو 
وم�شتقبال،  ح��ا���ش��را  ال��ت��اري��خ  ل�شناعة 
امل�شبق ور�شم  التخطيط  وذلك من خالل 
وتوجيهها  امل�شتقبلية  االح��داث  خارطة 
�شلفا،  امل��و���ش��وع��ة  االه������داف  ب��ح�����ش��ب 
يف  التخطيط  انطلق  هذا  على  واعتمادا 
را�شما  ال��دول��ي��ة  وال�شيا�شة  االق��ت�����ش��اد 
خارطة لطريق التاريخ نحو الهدف العام 
قيد  �شيء  كل  ا�شبح  فقد  ل��ذا  امل�شتقبلي 
حكاية  تبداأ  هنا  ومن  امل�شبق،  التخطيط 

امل�شتقبل". "هند�شة 
املا�شي  ال��ق��رن  م��ن  االول  الن�شف  يف 
انطلق موؤمتر عاملي لعلوم امل�شتقبل يعقد 
من  نخبة  فيه  وي�شارك  �شنوات  ع�شر  كل 
وكتاب  االخت�شا�شات  ك��ل  م��ن  العلماء 
�شينمائيون  وخمرجون  مبدعون  ق�شة 
�شناعية  ام�����وال  روؤو�������ض  وا����ش���ح���اب 
عن  ف�شال  ك���رى  اح��ت��ك��اري��ة  وجت���اري���ة 
اخرى،  مبدعة  وفنية  علمية  �شخ�شيات 
وواح����دة م��ن حم���اور ه���ذا امل��وؤمت��ر هو 
جمال  )يف  والقا�ض  املبدع  فيه  يقدم  ان 
مبدعة  اف��ك��ارا  خا�شة(  العلمي   اخليال 
واآلياتها  ت�شورها  وكيفية  ما  تقنية  عن 
امكانية  ال��ع��ل��م��اء  ي��ق��دم  ث��م  وج���دواه���ا، 
الع�شر  ال�شنوات  خالل  واقعيا  تنفيذها 
املالية،  القادمة ف�شال عن كلفة ميزانيتها 
االم���وال  ا���ش��ح��اب روؤو������ض  ي��ق��دم  فيما 
لتحقيقها عمليا من خالل تقدمي  عرو�شا 
الدعم املايل لتحقيق هذه الفكرة اخليالية 
احتكارها،  م��ق��اب��ل  ال��واق��ع  ار����ض  ع��ل��ى 
املبدعة  ال��ف��ك��رة  ان���ت���اج  مي��ك��ن  وه���ك���ذا 
اذ  العلمي،  اخل��ي��ال  م��ن  فيلم  �شكل  على 
وفل�شفية  وفنية  علمية  جهود  تت�شافر 
ق�شة  الإنتاج  االخت�شا�شات  خمتلف  من 
هكذا  ال��ن��وع،  ه��ذا  م��ن  فيلم  و�شيناريو 
اهدافها  و���ش��ف  ميكن  جماميع  تكونت 
اذ  تكاملي،  بن�شق  االفكار  انتاج  باعادة 
الدقيق  التخ�ش�ض  نحو  التوجه  ب�شبب 
انتاج فكرة عامة ان  �شار لزاما من اجل 

خمتلفة  اخت�شا�شات  من  جهود  تت�شافر 
النتاج هذه الفكرة ب�شكلها العام والكبر 
امل�شتمر  ال�شعي  م��ع  ن�شبيا  وامل��ت��ك��ام��ل 
قولبتها  منع  اج��ل  م��ن  ال��ف��ك��رة  لتطوير 
املجاميع  ه���ذه  ال��ت��اري��خ��ي.  وج��م��وده��ا 
امل�شتقبل  هند�شة  ا�شتهدفت  ال��ت��ي  ه��ي 
والقت قبوال وا�شتح�شانا ودعما من قبل 
وراأ�شمالية،  فل�شفية  �شيا�شية  ت��ي��ارات 
امل�شتقبل  هند�شة  بتيار  ي�شمى  ما  فظهر 
والتلقائية  ال��ع��ف��وي��ة  ف��ك��رة  تلغي  ال��ت��ي 
�شت�شبح  ل��ك��ون��ه��ا  االح������داث  ���ش��ر  يف 
من  الق�شدية  ف��ك��رة  وادخ���ال  تاريخية، 
خالل التخطيط وال�شرتجة لر�شم خارطة 
االح���داث  ت�شنيع  ط��ري��ق  ع��ن  امل�شتقبل 
اجتماعية  تاريخية  حقبة  اىل  للو�شول 
جديدة تر�شم قوانينها التاريخية م�شبقا 
يف  جذريا  تغيرا  حتدث  ان  �شاأنها  ومن 
طرق ومبادئ تفكر و�شلوك الب�شر وتنتج 
اقت�شادا و�شيا�شة وتن�شئة وتعليمًا على 
نحو خمتلف كليا عما عرفه التاريخ حلد 
والدميوقراطية  الراأ�شمالية  وم��ا  االآن. 
هذه  اىل  ل��ل��و���ش��ول  م��رح��ل��ي  تكتيك  اال 
احلقبة من التاريخ امل�شتقبلي، وما فكرة 
ما  وه��ذا  لتح�شرها،  وع��اء  اال  العوملة 
اذ  فل�شفيا  النيتوقراطية  م�شطلح  يعنيه 
واعادة  للمعلومة  الرقمي  امل�شتقبل  هي: 
توزيع مراكز القوة يف الهرم االقت�شادي 
الهند�شة  ع��ل��وم  على  اع��ت��م��ادًا  ال��ع��امل��ي، 
املعلوماتية وبرامج �شناعة التاريخ )فقد 
هند�شة  ���ش��يء:  ك��ل  يف  الهند�شة  دخ��ل��ت 
الهند�شة  ال�����ش��ل��وك،  ه��ن��د���ش��ة  ال��ت��ف��ك��ر، 
والرتبية،  التعليم  هند�شة  ال��وراث��ي��ة، 
االدي���ان،  هند�شة  ال�شيا�شية،  الهند�شة 
هي  .فما  ال��خ(  االجتماعية....  الهند�شة 

املعلومة الرقمية؟
للمعلومة  ال���درام���ي  ال��ت��ط��ور  ح���دث  ل��ق��د 
وحتويل  الريا�شيات  على  االعتماد  عر 
كان  �شواء  رقمية  معادلة  اىل  �شيء  كل 
معادلة علمية او كيميائية او حتى ن�شيد 
اطفال، وبذلك �شار م�شطلح" املعلومة" 
يعر عن منتج ما  قابل للت�شويق ملختلف 
يعتمد  االقت�شاد  و�شار  احلياة،  مناحي 
تكنلوجيا  اهتمت  لذا  املعلومة  بيع  على 
وال�شلعة  واالع��الم  بالت�شلية  املعلومات 
موؤ�ش�شات  دور  �شعف  وهكذا  اجلديدة، 
املجتمع الراأ�شمايل ال�شيا�شية واالعالمية 
التجارة  ح��ري��ة  و���ش��ارت  والتعليمية، 
وانتقال روؤو�ض االموال ال معنى لها مع 
تزايد التجارة االلكرتونية الواقعة حتت 
�شيطرة النخب املتحكمة ب�شبكات االت�شال 
يعد  ومل  )النيتوقراطيون(.  واملعلومات 
ملورد  حتويلها  حتى  او  املعلومة  بيع 
فالنيتوقراطية  جمديا،  ام��را  م��ايل  دخ��ل 
حتقق نوعا من اال�شتثمار او اال�شتهالك 
ملبداأ  جت��اوز  هذا  ويف  اال�شتغاليل،  غر 
االقت�شاد الراأ�شمايل ودخول اىل مرحلة 
قد  النيتوقراط  وه��وؤالء  امليتاراأ�شمالية، 
خا�شة  معلومة  من  اال�شتفادة  ي��ق��ررون 
حتى  او  �شبكتهم  وم�شلحة  مل�شلحتهم 
متعتهم وفائدتهم اخلا�شة ح�شريًا، على 
ان يتم تبادل هذه املعلومة يف اطار نخبة 
�شبكتهم  و�شمن  النيتوقراط  من  �شيقة 

اخل��ا���ش��ة، وه����ذا م���ا ���ش��ي��دف��ع ب���االف���راد 
بدخول  �شتى  حم����اوالت  اىل  االذك���ي���اء 

نطاق �شبكات هذه النخبة. 
)يف �شوء نظرية �شراع الطبقات( ولكن 
يحددون  النيتوقراط  ف��ه��وؤالء  هيهات، 
�شيدخل  ال���ذي  ال��ف��رد  م�����ش��ارك��ة  م�شبقًا 
ن��ط��اق ���ش��ب��ك��ات��ه��م م���ن خ���الل اال����ش���رتاك 
ي��وج��د معلومة  ب��ه��ا ح�����ش��ري��ا ع��ل��ى م��ن 
الكرى  لقيمتها  معينًا  انتباها  ت�شتحق 
هذا  يف  بقائه  ومدى  ال�شبكات،  بناء  يف 
انتباهية  معلومات  باإيجاده  رهنًا  املوقع 
اجلديد  ي��ق��دم  ان  ب��اح��ت��م��ال  او  ج��دي��دة 
ا�شم  االف���راد  ه���وؤالء  على  ويطلق  منها، 
 Attentionnalism( االنتباهيون 
الذكاء  �شناعة  ثورة  قامت  هذا  والجل   )
ل�شناعة  ال��ت��ف��ك��ر  ب���رام���ج  و���ش��م��م��ت 
العباقرة ورفعت �شعارات �شباق الت�شلح 
كان  واذا  التفكر،  وهند�شة  املعلوماتي 
املعلوماتية  ع�شر  ه��و  احل���ايل  ع�شرنا 
االنتباهية،  ع�شر  ه��و  ال��ق��ادم  فالع�شر 
ع�شر  ه���و  احل����ايل  ع�����ش��رن��ا  ك���ان  واذا 
الدميوقراطية، فالع�شر القادم هو ع�شر 

امليتادميوقراطية.
اما الدخول اىل مرحلة امليتادميوقراطية 
فهو لي�ض كما يعتقد البع�ض ب�شذاجة انه 
بالرجوع اىل اال�شرتاكية او الدكتاتورية 
ال�شيا�شية املت�شلطة، فالنيتوقراطية تقدم 
للجميع دون  الفل�شفية  التطبيقات  ا�شهى 
والطلب،  احل��اج��ة  وبح�شب  ا���ش��ت��ث��ن��اء 
كم�شاركة  ع��ر���ش��ه��ا  مت  ف��اال���ش��رتاك��ي��ة 
ج��م��اع��ي��ة وت��ط��وع��ي��ة، وال��دك��ت��ات��وري��ة 
الفردية  اح�شان  يف  اند�شت  املت�شلطة 
ل��ل��ج��م��ي��ع، وحتى  امل��ت��اح��ة  االح��ت��ك��اري��ة 
كونية  ق���ري���ة  يف  مت��ث��ل��ت  ال�����ش��ي��وع��ي��ة 
���ش��غ��رة ول��ك��ن ك���ل ه����ذا )وه����و املهم(  
�شيكون يف اطار امليتامعلوماتية و�شمن 
حقل  يلغي  ال��ذي  النيتوقراطي  التوجه 
احلاكمة  والفئة  ال�شعب  ب��ن  ال�شيا�شة 
الدميوقراطية  ن��ق��ل  اي  وج��وه��ه��ا  ب��ك��ل 
حكم  يعني  وه��ذا  ميتادميوقراطية  اىل 
ال�شعب لنف�شه مبا�شرة دون احلاجة اىل 
 – ال�شعب  ينتخبهم  و�شطاء  او  ممثلن 
هذه الفكرة التي كانت م�شتحيلة وال تزال 
– وبهذا ميكن  �شت�شبح ممكنة م�شتقباًل 
الغاء �شلطة احلكومة )فال�شعب هنا يحكم 
نف�شه بنف�شه مبا�شرة(  و�شيكون التمثيل 
النيابي بال معنى )فكل فرد �شيمثل نف�شه 
الدولة  فكرة  اإلغاء  �شيتم  كما  احتكاريًا( 
�شت�شر  �شغرة  ق��ري��ة  ال��ع��امل  بو�شف 
التعددية  م��ن  ال��ن��ي��ت��وق��راط��ي��ة  مب��وج��ب 
الدميوقراطي  فالنظام  الوحدوية،  اىل 
ال��ت��ع��ددي��ة وم��رت��ب��ط بتطور  ق��ائ��م ع��ل��ى 
ال��دول��ة �شتاأخذ  امل��واط��ن��ة، وه���ذه  دول���ة 
احلدود  ان  منها  ع��دة  لعوامل  بالتحلل 
تتهاوى  الع�شكرية  للحماية  الطبيعية 
الع�شكري،  ال��دف��اع  معطيات  تغر  ام��ام 
واالعالم الذي كانت تقوده الدول لتعبئة 
�شعوبها �شد �شعوب اخرى، �شقط بفعل 
العاملية،  االت�شال  وو�شائل  الف�شائيات 
والقومية  االثنية  اجل��م��اع��ات  و���ش��ارت 
االهتمامات  ذات  واجلماعات  املتنوعة 
عر  عاملها  تقيم  �شتى  دول  يف  امل�شرتكة 

على  العنكبوتية  االت�����ش��االت  �شبكات 
املحلية  جمتمعاتها  مع  التفاعل  ح�شاب 
موؤ�ش�شات  اىل  ل��ل��ع��ودة  احل��اج��ة  دون 

الدولة او عرها.
ول���ع���ل اق�����ش��ى جت�����اوز ت��ط��ب��ي��ق��ي على 
والفل�شفي  االجتماعي  ال�شعيد  م�شتوى 
ل���ل���دمي���وق���راط���ي���ة ���ش��ي��ك��ون م����ن خ���الل 

حمورين: 
املجتمع  موؤ�ش�شات  ه��و  االول  امل��ح��ور 
املدين اذ ان هذه املوؤ�ش�شات �شتتحول اىل 
ما ي�شمى "جماعات امل�شالح اخلا�شة" و 
يف  مهمًا  دورًا  تلعب  املوؤ�ش�شات  هذه  ان 
النظام الدميوقراطي فهي تدفع مب�شالح 
املجتمع اىل االمام وجتر ال�شيا�شين على 
جماميع  بو�شفهم  نظرهم  وجهات  تبني 
ان  اال  والتنظيم،  ال��ق��وة  متتلك  �شعبية 
هذه املوؤ�ش�شات يف النظام النيتوقراطي 
اعتمادها  خالل  من  ذاتها  على  �شتتمركز 
املعلومات  وتكنلوجيا  االت�شال  و�شائل 
اخلا�شة  مب�شاحلها  و�شتدفع  احلديثة 
اىل االمام وجتر ال�شيا�شين على تبني 
الرملان  على  وت�شغط  نظرهم  وجهات 
مواقف  ع��ن  النظر  بغ�ض  ذل��ك  اج��ل  م��ن 
�شيتيح  وهذا  اخرى،  اجتماعية  قطاعات 
اقليات وجماعات م�شالح  الفر�شة حلكم 
انتعا�ض  اىل  ي��وؤدي  وما  اغلبية،  حكم  ال 
على  التاأثر  يف  املنظمة  اجلماعات  هذه 
العملية ال�شيا�شية فيما يقابله تناق�ض يف 
االنتخابات  بامل�شاركة يف  النا�ض  اهتمام 
تدريجيًا،  التناق�ض  يبداأ  وهكذا  العامة، 
وهذا عالمة على فقدان االهتمام بالنظام 
الثاين  املحور  اأما  برمته.  الدميوقراطي 
االعالم  موؤ�ش�شات  خ��الل  م��ن  ف�شيكون 
ف��ه��ذه تعتمد  ال��راأ���ش��م��ايل،  اجل��م��اه��ري 
املتعة والت�شويق والت�شلية �شمن خارطة 
النتوقراط  لع�شر  امل��ر���ش��وم��ة  ال��ط��ري��ق 
بفائدتها  لي�ض  املعلومة  فقيمة  ال��ق��ادم، 
وتاريخيتها  وخم��رج��ات��ه��ا  وع��ائ��دي��ت��ه��ا 
ولكي  وال���ف���وري،  االآين  ���ش��داه��ا  ب��ق��در 
حت��ق��ق ال�����ش��ب��ق يف ذل���ك ف��ه��ي ت��ق��دم ما 
ت��ن�����ش��ده اه������واء ورغ����ب����ات امل��ت��ل��ق��ن ال 
بال  االع���الم  �شيدة  ف��االع��الن��ات  عقولهم، 
منازع، والغرائز وطرق ك�شب املال اكرث 
ال�شخ�شية  واجل��وان��ب  رواج����ًا،  ال�شلع 
�شيا�شين  م���ن  ال��ع��ام��ة  ل��ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
وريا�شين  وم��ب��دع��ن  وادب����اء  وف��ن��ان��ن 
نهم  ت�شبع  لالعالم  مثرة  م��ادة  وعلماء 
والت�شريعات  القوانن  من  اكرث  املتلقي 
بل واكرث من نتاجات كل ه��وؤالء، وبذلك 
لنتاجهم  ال�شرائح  هذه  تخطيط  يتحول 
و�شلوكهم نحو ت�شويقه كمعلومة جتارية 
فهم  ل��ه،  املتوقع  االع��الم��ي  ال�شدى  ع��ر 
واالحتماالت  التوقع  بنظرية  حمكومون 
لذا تاأتي ال�شلوكات مفتعلة وغر ا�شيلة 
م��ت��ن��اف��رة فيما  م��ن االح��ي��ان  ك��ث��ر  ويف 
بينها او فيما بن �شلوك حا�شر و�شلوك 
�شابق، وهذا لي�ض خا�شعًا ملنطق التطور 
بل ملنطق االقناع ونظرياته يف ال�شلوك، 
ات�شاقها  العامة  ال�شخ�شية  �شتفقد  وبهذا 
النتاج  و�شيكون  ال��ظ��اه��رات��ي  املنطقي 
فاقد  الن����ه  م��ع��ن��ى  ذا  ل��ي�����ض  وال�����ش��ل��وك 

ل�شروطه املو�شوعية.

�شيوؤثران  اال�شا�شن  املحورين  ان هذين 
وحمدداتها،  املواطنة  مفهوم  ماهية  يف 
الكونية  باملواطنة  توؤمن  فالنيتوقراطية 
املواطنة بجانبها  ا�شطورة دولة  وتك�شر 
ال���ع���ق���الين )اح�������رتام ���ش��رع��ي��ة ال���دول���ة 
)الدفاع  العاطفي  وبجانبها  وال��ق��ي��ادة( 
�شيادته(  امل��وت الج��ل  ال��وط��ن حتى  ع��ن 
فالهوية العاملية �شتكون اقوى من الهوية 
للمواطن،  النف�شي  لالنتماء  تبعًا  املحلية 
اآلية روابط االت�شال املعلوماتية  ذلك ان 
الن�شب  القائمة على  الروابط  حلت حمل 

والعائلة وااللقاب. 
ع�شر  يف  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  ق��درات  ام��ا 
�شبكات  ام��ام  ف�شترتاجع  النيتوقراطية 
عليها،  امل�شيطرين  وم�شالح  االت�����ش��ال 
ت�شظي  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ال�����ش��ب��ك��ات  ف���ه���ذه 
االعالم اجلماهري املحلي، اذ هي تبيع 
تريده  ما  كل  وتقدم  بال�شراكة  براجمها 
كل  اهتمام  بح�شب  االعالمية  املوؤ�ش�شات 
ودون  )املتلقن(  امل�شتهلكن  من  �شريحة 
املعلومة  ان  ذل��ك  ال��دول،  االل��زام بحدود 
الذي  والبحر  ال��ر  طريق  ع��ن  تنتقل  ال 
تنتقل عن  ال��دول ح���دوده، وامن��ا  متتلك 
االقوى  اال  الذي ال ميلكه  الف�شاء  طريق 
انتجت  ال��ت��ي  ف���احل���روب  م��ع��ل��وم��ات��ي��ًا! 
املتعددة  واحتكارال�شركات  اال�شتعمار 
اأعالم  ع��ادًة  ً ترفع  كانت  التي  اجلن�شية 
دولها وحتتاج لرعايتها والتحالف معها، 
ا�شبح كل هذا لي�ض ذا �شرورة م�شتقباًل، 
ف���رام���ج ���ش��ب��اق ال��ت�����ش��ل��ح واحل�����روب 
كلها  النيتوقراطية  ع�شر  يف  واالحتكار 
�شتدخل �شمن اطار املعلوماتية و�شبكات 
النيتوقراط، فاملعلومة هي عن�شر القوة 
القوة  ه��رم  داخ��ل  االجتماعي  واحل���راك 
ما�شلو  ه��رم  مع  كثرًا  يت�شق  ال��ذي   –
قاعدته  ت�شكل  – اذ  االن�شانية  للحاجات 
ع�شر  يف  �شيت�شمون  الذين  النا�ض  عامة 
الطفويل"  اجلهل  ب�"  الرقمي  امل�شتقبل 
فهم متلقون عميان ال يعرفون ملاذا وكيف 
ومتى واىل اين، النهم ال يتمتعون بعقل 
هرم  يف  التغير  ل�شناعة  ذك��اء  وال  ناقد 
عمالق له ا�ش�ض بنيوية تاريخية وثقافية 
امليتاحداثة  اىل  احل����داث����ة  جت������اوزت 
وجت��������اوزت ال���ع���امل���ي���ة وال���ع���ومل���ة اىل 
ارداة  يتطلب  هذا  فالتغير  امليتاعوملة، 
تعتمد  ال  طويلة  الج��ي��ال  م�شتمرة  ذكية 
والعلمي  الفعلي  التطبيق  بل  ال�شعارات 
م�شبقًا،  االه������داف  م��و���ش��وع��ة  خل��ط��ط 
وهذه ال�شرتجة ال ميتلكها االطفال النهم 
بنيويًا اطفال، وهم ي�شكلون او�شع قاعدة 
امل�شتهلكون  فهم  نوعيًا  وا�شعفها  عدديًا 
جمرد  �شيكونون  ه��ذا  وبجهلهم  اجلهال 
لهم  ولي�ض  للنيتوقراطية  عميان  وك��الء 
اال�شا�شية  احلاجات  �شوى  حاجات  من 
ما�شلو(  بح�شب  والنماء  البقاء  )حاجات 

.
فمادته   ال��ه��رم  م��ن  ال��ث��اين  امل�شتوى  اأم��ا 
ال��ن��ا���ض االق���ل ع��ددًا  �شريحة اخ���رى م��ن 
واالف�شل نوعًا وهم "االنتباهيون" الذين 
ذكائهم  نتيجة  النخبة  �شبكة  �شيدخلون 
معلومة  تقدمي  يف  وتفردهم  وا�شتباقهم 
اال�شتثمارية  لقيمتها  االنتباه  ت�شتحق 

ال�شبكات  ودمي��وم��ة  ب��ن��اء  يف  االخ����رى 
واخالقيتها  مثاليتها  ع��ن  النظر  بغ�ض 
جمود  ترف�ض  فالنيتوقراطية  وقيمتها، 
بذلك  وه��ي  واالخ����الق  القيم  مثالية  او 
ال��ق��وان��ن واالن��ظ��م��ة واالخ���الق  تتحدى 
�شماويًا،  ام  ار�شيًا  م�شدرها  كان  �شواء 
الراغماتية  الفل�شفة  اإىل  ت�شتند  هي  اذ 
حتى  منفعيًا،  اال���ش��ي��اء  ن�شبية  وحت���دد 
�شلطة  هي  النيتوقراطية  العقاب  �شلطة 
لقوانن  ف��امل��خ��ال��ف  م��ي��ت��ادمي��وق��راط��ي��ة 

وانظمة واخالقيات النيتوقراطية 
)غ������ر م���ك���ت���وب���ة وامن�������ا ه����ي مب��ث��اب��ة 
م���ن ع�شوية  ���ش��ُي��ح��رم   ع���ومل���ي(  ع���رف 
دائ���م���ًا هناك  ���ش��ي��ك��ون  ال�����ش��ب��ك��ة،ول��ك��ن 
جديدة  �شبكات  يف  ب��ال��دخ��ول  ل��ه  فر�ض 
انتباهية  معلومة  يقدم  ان  ا�شتطاع  كلما 
منها،  اجلديد  تقدمي  باحتمال  او  جديدة 
لي�ض  الفرد  الن  �شاحبه  يالزم  ال  فاخلطاأ 
حلظة  كل  ابن  انه  باآنيته،  ثابتًا   ل�شيقًا 
واملتوقع  اللحظوي  ال��وج��ود  اب��ن  وه��و 
دخل  وال  تقييمه  يتم  وبهذا  امل�شتقبلي، 
االحكام  ا���ش��دار  يف  �شابقة  حلظة  الي 
احلا�شرة، فهو لي�ض اكرث من رمز رقمي 

يف نظام �شبكي عوملي.
ام���ا امل�����ش��ت��وى ال��ث��ال��ث م��ن ال��ه��رم وهو 
ق��م��ت��ه ف��ي��ت��م��ث��ل ب���ال���ن���ي���ت���وق���راط وه���م 
امل�شيطرون  الرئي�شة  ال�شبكات  روؤ���ش��اء 
على  ي��ع��م��ل��ون  ال��ذي��ن   )Curators(
االنتباهين،  م��ن  اك��رث  اع�شاء  اج��ت��ذاب 
وانتاج  مفيدة،  حتالفات  يف  وال��دخ��ول 
مبكانة  ترتفع  مهمة  ملعلومات  منهم  كل 
�شبكتهم، و�شيحل هوؤالء حمل الدولة يف 
احلار�شة  "العن  فهم  الوظائف  من  كثر 
على  واملحافظة  النيتوقراطي  للنظام   "

ا�شتدامته عرالزمن.
قد يت�شاءل البع�ض من هوؤالء ال�شخو�ض؟ 
لل�شركات   واداري����ًا  ماليًا  امل��ال��ك��ون  اه��م 
املعلوماتية؟  ال�����ش��ب��ك��ات  ت���دي���ر  ال���ت���ي 
ه���وؤالء  ط��ب��اع��ًا ال، الن  ه���و:  واجل�����واب 
ب�����ش��ر ف����ان����ون، ام����ا ال��ن��ي��ت��وق��راط فهم 
�شيرناطيقيون،  متحولون،  ازل��ي��ون، 
انهم   )Mobilism( وح���رك���ي���ون 
الديالكتيكي  التاريخي  امل��ادي  التج�شيد 
)املقطع  امل��ا���ش��ن��ي��ت��وق��راط��ي��ة  للفل�شفة 
ا�شتاذ(  اي   Master خمت�شر  االول 
وهو  النيتوقراطية  ا���ش��ت��اذ  واملق�شود 
بذلك مهند�ض امل�شتقبل،او مبعنى او�شح 
النظام املهند�ض للم�شتقبل. كل هذا لي�ض 
انه  م��زع��ج��ًا،  كابو�شًا  وال  وردي����ًا  حلمًا 
"النيتوقراطية،  لكتاب  ميتانقدية  قراءة 
ن��خ��ب��ة ال��ق��وة اجل���دي���دة وح��ي��اة م��ا بعد 
و�شودير  ب���رد  " مل��وؤل��ف��ي��ه  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة 
اللذين اثارا نقاطًا مهمة يف نقد وتف�شر 
العامل وم�شتقبله يف �شوء ثورة  حا�شر 
الكفء  التعامل  ومتطلبات  االت�����ش��االت 
عن  عجزا  انهما  اال  القادم،  امل�شتقبل  مع 
تقدمي ترير يف �شوء الفل�شفات والروؤى 
امل��ي��ت��اح��داث��وي��ة م���ن ت��و���ش��ي��ح االآث�����ار 
نتيجًة  املتوقعة  وال�شيا�شية  االجتماعية 
هنا  واملقال  املعلومات،  تكنلوجيا  لثورة 
باآلية  القادم  الع�شر  نقد  ملراقبة  حماولة 

ميتانقدية.

قيل  ال��ذي  ال��ك��الم  ه��ذا  ينطبق  فهل 
قبل اأكرث من ن�شف قرن على واقعنا 
القرن  عتبات  على  ونحن  احل��ايل، 
�شيء  ال  وكاأن  والع�شرين،  احلادي 
ازددنا  بل  االآن،  حتى  فينا  تغر  قد 
يف  عليه  كنا  عما  وتع�شبًا  اإقليمية 
الن�شف الثاين من القرن الع�شرين؟

اأن  ي������درك  ال����ذك����ي  ال�����ق�����ارئ  اإن 
كان  ولكنه  �شادقًا،  ك�ان  احل�شري 
متفائاًل كثرًا، حن  اأكد اأن احلركة 
القومية لن ت�شت�شلم، ولن تكفَّ عن 
معركتها  يف  واملكافحة  امل�شارعة 
ما  ولكن  االإقليمية.  الن�زعات  م��ع 
قد  القرن،  هذا  نهايات  يف  �شهدناه 
خ��ّي��ب اآم����ال احل�����ش��ري ف��ي��ن��ا ويف 
ودعاتها  العربية  القومية  ح��رك��ة 
يف  املنت�شرة  وع�شائرها  وطوائفها 
اأنحاء الوطن العربي، والتي يداف�ع 
كل منها عن ماء القبيلة وحدودها، 
العراقي  ال�شاعر  عنه  ع��رَّ  وال���ذي 
البياتي  ال���وه���اب  ع��ب��د  امل��ع��ا���ش��ر 
ديوانه  بقوله  يف   )1999-1926(

)عيون الكالب امليتة، �ض 23(: 
حرب  ال�شرق  مقاهي  يف  طحنتنا 

الكلمات
وال�شيوف اخل�شبية

واالأكاذيب وفر�شان الهواء
�شغلتنا الرُتهات

فقتلنا بع�شنا بع�شًا وها نحن فتات
جيييييدل الييعيياقيييييييية بيين 

القومية والإ�سام
ظ��ل��ت ال��ع��الق��ة ب��ن االإ����ش���الم وبن 

معظم  ل����دى  ال��ع��رب��ي�����ة  ال��ق��وم��ي��ة 
وغام�شة  ملتب�شة  العرب  املفكرين 
نهايات  منذ  امل��الم��ح  وغ��ر حم��ددة 
ظهرت  عندما  ع�شر  التا�شع  القرن 
اأوىل بواكر الدعوة القومية واإىل 

االآن.
عن  االإ�شالم  نعزل  اأن  ال�شعب  فمن 
احل��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة. وم���ن ه��ن��ا ك�ان 
القومين  بع�ض  فكر  يف  االإ���ش��الم 
عنا�شر  من  الرابعة  املرتبة  يحتل 
اجلغرافيا  بعد  ال��ق��وم��ي  التكوين 
اعتر  حن  يف  والتاريخ.  واللغ�ة 
مفكر و�شطي توفيقي كحازم ن�شيبه 
اأركان  اأ�شا�شي من  االإ�شالم ركن  اأن 
القومي  وال��ت��اري��خ  ال���دول���ة  ب��ن��اء 
املفكر  وق����ال  ك���ذل���ك.  واحل�������ش���ارة 
�شايغ  فايز  الفل�شطيني/ال�شوري 
)1922-1980( مرددًا �شدى اأقوال 
املوؤرخ وامل�شت�شرق االإجنليزي جب 
اأن امل�شلم وغر امل�شلم  Gibb من 
ومعرفة  اإدراك  يخطئ  اأن  ميكنه  ال 
ظهور  م��ع  ك��ان  القومي  البعث  اأن 
تلك  خ  ر�شَّ االإ�ش�الم  واأن  االإ���ش��الم. 
ال��ع��رب يف  ال��ت��ي بناها  احل�����ش��ارة 
االإ�شالم  اأن  كما  ال��ذه��ب��ي.  الع�شر 
العربية  احل��ي��اة  ��ل  ���ش��كَّ ال����ذي  ه��و 
اأق��ر  وق���د  اأب���ع���اده���ا.  بجميع  االآن 
االإ�شالم يف احلياة  باأن دور  �شايغ 
القومية  واأ�شل  جذر  ميثل  العربية 
كما  العربية.  واحل�شارة  العربية 
اإىل  العرب  روؤي��ة  ميثل  االإ�شالم  اأن 
�شايغ  ولكن  احل��ي��اة.  واإىل  العامل 

اأدرك اأن الدعوة القومية يف الع�شر 
االإ�شالم  بف�شل  تن�شاأ  مل  احل��دي��ث 
ولكنها ن�شاأت بف�شل القيم واالأفكار 

الَعْلمانية الغربية.
هذا  يف  امل��ف��ك��ري��ن  ب��ع�����ض  اأن  اإال   
الفكرة  ورب���ط���وا  ع�����ادوا  ال��ع�����ش��ر 
كما  ج��دي��د  م��ن  ب��االإ���ش��الم  القومي�ة 
كان ال�شاأن يف املا�شي. وقال بع�ض 
املفكرين يف هذا الع�شر اأن القومية 
فجر  ب��زوغ  م��ع  ن�شاأت  ق��د  العربية 
عن  االإ���ش��الم  ظه�ر  حيث  االإ���ش��الم، 
عربي،  بل�شان  ع��رب��ي،  نبي  طريق 

وعلى اأر�ض عربية.
بن  والربط  التوفيق  ملاذا 

الإ�سام والقومية؟
املفكرين  م��ن  ع���دد  مل��ح��اول��ة  ك��ان��ت 
ال���ع���رب ال��ت��وف��ي��ق وال����رب����ط بن 
الع�شر  هذا  يف  والقومية  االإ�شالم 

اأ�شباب عدة منها:
1. االرتباط التاريخي بن  االإ�شالم 
الذي كّر�ض �شيادة قري�ض كق�وم دون 
غرهم، وح�شر الزعامة ال�شيا�شية 
ذلك،  لقري�ض  متَّ  وق��د  اأبنائها.  يف 
الدولة  خ���الل  م��ن  اأب��ن��اوؤه��ا  فحكم 
الرا�شدية والدولة االأموية والدولة 
ما  الفاطمية  وال���دول���ة  العبا�شية 
يقارب األف عام. وكان بن االإ�شالم 
وتكافل  وتقاطع  متاثل  والقومية 
خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة. وظ��ل��ت زعامة 
قري�ض بعد ذلك -كرمز للقومية - يف 
الوعي القومي العربي �شائدة على 
الع�شر  وحتى  العربي  التاريخ  مر 

احل�ديث، حيث كان يناجيها مفكرو 
ع�شر النه�شة من حن الآخر، ومنهم 
كان  ال��ذي  الكواكبي  الرحمن  عبد 
القرن بحما�شة  يردد يف مطلع هذا 

�شديدة:
للطف  ال��ع��ث��م��ان��ي��ن  اأح����ب  "اإين 
الدينية.  ال�شعائر  ويقظة  �شمائلهم، 
ت�شتلزم  ل��ل��دي��ن  الن�شيحة  ول��ك��ن 
عثمان  اآل  اأن  وعندي  احل��ق،  ق��ول 
ت���دب���روا، ال  اإذا  اأن��ف�����ش��ه��م  ال��ع��ظ��ام 
حياتهم  لتجديد  و�شيلة  ي��ج��دون 
اجتماعهم  م��ن  اأف�����ش��ل  ال�شيا�شية 
 ( قر�شي."  خليفة  على  غرهم  مع 

االأعمال الكاملة، 315(.
وك���ان ال��ك��واك��ب��ي ق��د ق��ال م��ن قبل، 

ومن بعد:
اأن  تذكر  االأ�شا�شية  الفقه  "اأن كتب   
الن�شب  ���ش��روط اخل��الف��ة  ب��ن  م��ن 

القر�شي" )اأم القرى، �ض 206(.
بالد  يف  الها�شميون  التقط  وق�����د 
ال�����ش��ام وال���ع���راق وال��ع��ل��وي��ون يف 
اأنف�شهم  ي��ع��ت��رون  ال��ذي��ن  امل��غ��رب 
مقولة  البيت،  اآل  وم��ن  قري�ض  من 
ال��ك��واك��ب��ي ه����ذه، ومت�����ش��ك��وا بها، 
ون�����ادوا ب��ه��ا، وك��ت��ب��وا ع��ن��ه��ا، ب��اأن 
العروبة  بن  حمكمًا  ربطًا  ربطوا 
ولتحقيق  الغر�ض،  لهذا  واالإ�شالم 
املُلك الع�شو�ض الذي قال به معاوية 
بن اأبي �شفيان )603-680( . فامللك 
عبد الله بن احل�شن االأول )1882-

1951( ملك االأردن يكتب قائاًل:
اإن اأول مبداأ حلياة العرب ال�شيا�شية 

الر�شوخ للقراآن وال�شنَّة.
-1888( ال�شعيد  نوري  ربط  كذلك 
ال���ع���راق  وزراء  رئ��ي�����ض   )1958
االأزرق"  "الكتاب  يف  ال��ه��ا���ش��م��ي 
االأخوة  ب�شعور  العربية  القومية 
االإ����ش���الم���ي���ة، ك��م��ا ي���ق���ول امل�����وؤرخ 
"الفكر   ( ال��رت ح��وراين  املعروف 
�ض  النه�شة"،  ع�شر  يف  ال��ع��رب��ي 

.)355
والتي  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ�����ة  زادت   .2
تعتر لغة االإ�شالم وعباداته وكتابه 
من خ�شو�شية العالقة بن االإ�شالم 
العربية  واللغة  العربية.  والقومية 
للقومية  املكونة  العنا�شر  اأول  هي 
املفكرون  بذلك  اأجمع  كما  العربية 
القوميون من جمال الدين االأفغاين 
ا�شتنادًا  احل�����ش��ري،  ���ش��اط��ع  اإىل 
اأحب  "من  ال��ن��ب��وي:  احل��دي��ث  اإىل 
ال��ل��ه ور���ش��ول��ه، ف��ق��د اأح���ب العرب 
ولغتهم العربية.) عبد القادر زبادية 
العربية  القومية  ن��دوة  واآخ���رون، 

واالإ�شالم، �ض114 (.
العالقة  متانة  م��ن  ي��زي��د  ومم��ا   .3
ب��ن االإ����ش���الم وال��ق��وم��ي��ة ع��ل��ى مرِّ 
االإ�شالمين  خم���اوف  اأن  ال��ت��اري��خ 
اإال  حقيقة  تظهر  مل  القومين  م��ن 
يف ب��داي��ة ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن القرن 
ال��ع�����ش��ري��ن، وب���ع���د ق���ي���ام ال���ث���ورة 
الرتكية يف ع�ام 1923 بقيادة كمال 
واإلغاء   )1938-1881( اأت��ات��ورك 
اخلالفة العثمانية يف 1924، وبناء 
الدولة الَعْلمانية، واملغاالة ال�شديدة 
وكبت  الدولة،  عن  الدين  ف�شل  يف 
ال��دي��ن وم��ع��ادات��ه، واإي��ق��اف احلج، 
متاح�ف  اإىل  امل�����ش��اج��د  وحت��وي��ل 
وثكنات ع�شكرية، ومنع ن�شر الكتب 
النوع  وهذا  االإ�شالمية.  واملجالت 
اخلا�شة  الرتكية"  "الَعْلمانية  من 
حت�دث  مل  وال��ت��ي  وح��ده��ا،  برتكيا 
باقي  اأفزعت  اأوروب���ي،  بلد  اأي  يف 
امل�����ش��ل��م��ن يف ال���ع���امل االإ���ش��الم��ي 
والعامل العربي من الدعوة القومية 
تلتحف  التي  الَعْلمانية،  وال��دع��وة 
التي  الَعْلماني�ة  واأ���ش��ب��ح��ت  ب��ه��ا. 
يدعو لها املف�كرون القوميون العرب 
من  االإ�شالمين  املفكرين  خي�ال  يف 
الَعْلمانية،  هي  و�شلفين  ليرالين 
اأت���ى بها اأت��ات��ورك م��ن خالل  ال��ت��ي 

القومية الرتكية الطولونية، والتي 
وامل�شلمن  االإ���ش��الم  نحو  ت�شرفت 

ت�شرفًا متطرفًا، وقا�شيًا، و�شر�شًا. 
اأما خماوف القومين من االإ�شالمين 
معهم  االأيديولوجي  وا�شطدامهم 
الثاين  الن�شف  يف  اإال  يحدث  فلم 
ا�شتدت  عندما  الع�شرين  القرن  من 
���ش��ط��وة اجل���م���اع���ات االإ���ش��الم��ي��ة 
وال���ف���رق ال��دي��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ب���دءًا 
وانتهاًء  امل�شلمن  االإخ�����وان  م��ن 
وكان  وال��ه��ج��رة.  التكفر  بجماعة 
�شبب هذا اخلالف  اأن  الوا�شح  من 
واملت�اأ�شلمن  القومين  بن  احل��اد 
املطروحة  الفكر  ق�شايا  جميع  يف 
ال�شراع  هو  العربية  ال�شاحة  على 
بداأ  وقد  ال�شيا�شية..  ال�شيادة  على 
االإخوان  دخل  عندما  ال�شراع  هذا 
ال�شيا�شي  امل����ي����دان  امل�����ش��ل��م��ون 
���ش��راح��ة وحت��ول��وا م��ن ُدع���اة دين 
عام  م��ن  ب���دءًا  �شيا�شة،  ط��الب  اإىل 
البنا  ح�شن  اأ�ش�ض  عندما   ،  1938
"النذير"  جريدة   )1949-1906(
ال�شيا�شية، وتر�شح يف  االأ�شبوعية 
االنتخابات  خل��و���ض   1942 ع���ام 
ان�شحب  ث��م  امل�����ش��ري��ة،  ال��ن��ي��اب��ي��ة 
ال���وزراء  رئي�ض  رف�����ض  على  ب��ن��اء 
م�شطفى النحا�ض اآنذاك اأن يتحول 
"االإخوان امل�شلمون" اإىل ال�شيا�شة. 
حدود  يف  يبقوا  اأن  منهم  وط��ل��ب 
تكالب  وا�شتمر  الدينية.  ال��دع��وة 
ال�شيا�شية  الكرا�شي  على  االإخ��وان 
وم�شر،  وت��ون�����ض،  اجل���زائ���ر،  يف 
االأردن،  يف  واآخ���ره���ا  و���ش��وري��ا، 
ت�شلم  "االإخوان"  ا���ش��رتط  عندما 
كالرتبية  اأ�شا�شية  وزاري��ة  حقائب 
وال��ت��ع��ل��ي��م واخل��ارج��ي��ة واالإع����الم 
االأردنية  احلكومة  دعا  ما  واملالية، 
التفكر  اإىل   ، عام 1999  نهاية  يف 
االإخ���وان  "جماعة  بتحويل  ج��دي��ًا 
اجتماعية  جمعية  م��ن  امل�شلمن" 
ر�شمي  �شيا�شي  ح��زب  اإىل  دينية 
ُيحا�شب حما�شبة  به حتى  مرخ�ض 
القانون،  اأم��ام  املعار�شة  االأح��زاب 
وهو ما ترف�شه احلكومة امل�شرية، 
االإخوان" هناك  "جماعة  رغم طلب 

بالرتخي�ض لهم عدة مرات.
من  االأول  ال������رب������ع  ويف   -4
�شقوط  وب��ع��د  ال��ع�����ش��ري��ن  ال��ق�����رن 

 ،1923 العثمانية  االإم��راط��وري��ة 
العربي  ال���ع���امل  ك��ع��ك�����ة  وت��ق�����ش��ي��م 
واإيطاليا  وفرن�شا  بريطاني�ا  ب��ن 
قومية  قوة  جديد  من  الدين  اأ�شبح 
الغربي،  اال�شتعمار  م��واج��ه��ة  يف 
والدين  القومي�ة  مفاهيم  وتداخل�ت 
واح���دة،  حُل��م��ة  وك��ّون��ت  ببع�شها، 
بداية  حتى   التداخل  هذا  وا�شتمر 
الن�شف الثاين من القرن الع�شرين.
مرحلة  ويف  الع�شرين،  القرن  ويف 
بع�ض  ك�����ان   )1981-1971(
الليرالين  الَعلْمانين  املفكرين 
باأن  يقولون  يا�شن  ال�شّيد  ومنهم 
الرابطة القومية هي اأقوى الروابط 
كان  االأديان مهما  واأن  االجتماعية. 
تاأثرها - �شلبيًا اأو اإيجابيًا - فاإنها 
بن  ال��ف��وارق  تزيل  اأن  ت�شتطيع  ال 
ُت�شهم به من  ما  اإال مبقدار  االأق��وام 
وتاأكيد  ال��رواب��ط  ه��ذه  يف  تقوي�ة 
املبادئ.  من  غرها  على  اأولويتها 
�ش�ابق  العرب  تاري�خ  اأن  ويقولون 
على االإ���ش��الم، وم��ن ث��مَّ ف��اإن العرب 

متميزون عن امل�شلمن.
الليرالية  الَعْلمانية  النظرة  وهذه 
للقومية،  ال��ن��ظ��رة  مبقابلة  للدين 
ن���ظ���رة بع�ض  ن��ف�����ش��ه��ا  ك���ان���ت ه���ي 
ال�شيا�شين واملفكرين القومين من 
قبل اأي�شًا، ومل تكن جديدة على هذا 

الع�شر.
وقف  الع�شرين،  القرن  مطلع  ففي   
-1885( احل�شن  بن  في�شل  امللك 
1933( ملك �شوريا يف عام 1919 

يقول:
"نحن عرب قبل اأن نكون م�شلمن، 
يكون  اأن  ق���ب���ل  ع���رب���ي  وحم���م���د 

نبيًا."
 -1876( ال��ري��ح��اين  اأم����ن  وردد 
ع��ام 1938  م��ن ورائ���ه يف   )1940

املنطق نف�شه:
االإ�شالم  قبل  ت��واج��دوا  ال��ع��رب  اإن 
يعرف  اأن  وي��ج��ب  وامل�����ش��ي��ح��ي��ة.. 
امل�شيحيون وامل�شلمون ذلك جيدًا.. 

اإن العروبة قبل وفوق كل �شيء.
وقبل ذلك كان جمال الدين االأفغاين 

)1838-1997( قد قال:
كل  "عرب" قبل  هي  العربية  االأم��ة 
دين ومذهب. )االأعمال الكاملة، �ض 

 .)313

وزاد االأفغاين على ذلك بقوله كالمًا 
اأن  بحيث  �شبق،  مما  خطورة  اأكرث 
�شاطع احل�شري - ناقل هذا الكالم 
ومرتجمه عن الفار�شية – ق�ال باأن 
القراء �شوف ي�شدمون بهذا الكالم 
خا�شة، واأنهم يعلمون باأن قائله كان 
من كبار ُدعاة "الوحدة االإ�شالمية" 
واأن موقفه املعادي للرابطة القومية 
التي  م��ن احلجج وال��دع��ام��ات  ك��ان 
القومية  الفكرة  اأع��داء  اإليها  ي�شتند 
وُدع���اة ال��وح��دة االإ���ش��الم��ي��ة وعلى 
راأ�شهم "جماعة االإخوان امل�شلمن" 
املفكرين  من  وجمموعة  ومفكريهم 
وخالد  عمارة،  كمحمد  االإ�شالمين 

حممد خالد وغرهما.
 يقول االأفغاين:

جماعات  تربط  التي  الروابط  "اإن 
ك��ب��رة م��ن ال��ن��ا���ض اث��ن��ت��ان: وحدة 
اللغة  وح��دة  الدين.  ووح��دة  اللغة 
ال����ذي ت��ق��وم عليه  ه���ي االأ����ش���ا����ض 
واأكرث  ثباتًا  اأ�شد  اللغة  اجلن�شية. 
�شلطة  تاأثر  اإن  ال��دي��ن.  من  دوام���ًا 
ال��ل��غ��ة يف ه���ذه ال��دن��ي��ا اأق����وى من 
تاأثر رابطة الدين." ) جمال الدين 
بالفار�شية  ل��ه  م��ق��ال  يف  االأف��غ��اين 
اأبحاث  احل�شري،  �شاطع  عن  نقاًل 
دار  العربية،  القومية  يف  خمتارة 
�ض   ،1964 ال��ق��اه��رة،  امل���ع���ارف، 

.)363
اأمن  ال��ل��ب��ن��اين  امل����وؤرخ  ك���ان  واإذا 
ال��ري��ح��اين ق��د ان��ط��ل��ق ف��ي��م��ا �شبق 
مفهوم  بعلو  ليقول  م�شيحيته  من 
ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى االأدي�����ان، 
عبد  اللبناين  كال�شيخ   مفكرًا  ف��اإن 
نف�شه،  ال��ك��الم  ي��ردد  العاليلي  الله 
وبجراأة قد ال تتوفر يف االإ�شالمين 
فيقول  االأي�����ام،  ه���ذه  ال��ل��ي��رال��ي��ن 
باأن  بالقومية  االإ���ش��الم  عالقة  ع��ن 
اأن  وحيث  العرب"  "دين  القومية 
القومية  تيار  عك�شت  العرب  بيئة 
اأن  ُب��دَّ من  ال  االإ���ش��الم  ف��اإن  ُوعمقه، 

يتم�ّشى مع القومية العربية.
املفكرين  ب��اق��ي  ح��م��ا���ش��ة  ت���ُك  ومل 
اأمثال  ال�شوام امل�شيحين  القومين 
ا�شكندر،  وخليل  زري��ق  ق�شطنطن 
ومن بعدهم مي�شيل عفلق، يف رب�ط 
من  باأقل  القومية  باحلركة  االإ�شالم 

حما�شة الريحاين والعاليلي.
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ترحب اآراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�شوابط االآتية:
1 � يذكر ا�شم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .

2 � تر�شل املقاالت على الريد االلكرتوين اخلا�ض بال�شفحة:
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اجلييريييدة نييظيير  وجييهيية  ميييع  بيياليي�ييسييرورة  لتييتييفييق  وقيييد   ، كييتييابييهييا  نييظيير  وجيييهيييات  عييين  تييعيير  اليي�ييسييفييحيية  يف  الييييييواردة  الآراء 

ق��������ر�ءة م���ي���ت���ان���ق���دي���ة ل��ع�����ص��ر �ل��ن��ي��ت��وق��ر�ط��ي��ة

�ساكر النابل�سي

�ساطع  قاله  ما  ن�سرتجع،  دعونا  والقومية،  الإ�سام  بن  العاقة  جدل  يف  اخلو�ض  قبل 
احل�سري املفكر القومي اليمني/العراقي، و)فيل�سوف القومية العربية( يف حما�سرة األقاها 

يف عام 1948، حيث يقول:
التي مّرت بها بع�ض  الأطوار  الآن وبن  العربي  العامل  اأحوال  اأن كل من يقارن بن  "اأظن 
نيزاع  حالية  يف  تييزال  ل  العربية"  "القومية  فكرة  بيياأن  الت�سليم،  اإىل  ي�سطر  الأقطار، 
وكفاح مع النيزعات الإقليمية. اإنها مل تتغلب على تلك النيزعات، ولكنها مل ت�ست�سلم لها، 

ومل تكفَّ عن م�سارعتها ومكافحتها )"حما�سرات يف ن�سوء الفكرة القومية"، �ض 170(.

د. نهى الدروي�ض

هل �صبب تيهنا �لآن جدل �لعالقة بني �لقومية و�لإ�صالم؟

�سابقا  الييتييارخ  كييان  فيما 
تلقائي  بييياجتييياه  ييي�ييسيير 
ق�س�ض  ت�سكل  وعييفييوي، 
فيه  النيي�ييسييان  ميينييجييزات 
املادة ال�سا�سية، ويتدخل 
فيييييه الييعييقييل النيي�ييسيياين، 
فمرة ي�سرد ويروي، ومرة 
ويف  وينقد،  يحلل  اخرى 
العقل  كان  وذاك  هذا  كل 
او  راويا  كان  �سواء  املييوؤرخ 
على  ي�سقط  ناقدا  حملا 
او  فرديا  ادراكييا  التاريخ 
وتييارة  تيييارة   �سخ�سانيا 
واخييرى  زمكانيا  اخيييرى 
ايديولوجيا، ولجل ذلك 
علمية  حييركييات  قييامييت 
بانتهاج  بالت�سدد  تطالب 
كتابة  يف  املييو�ييسييوعييييية 

التاريخ او�سرده،


