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وتقدير شكر

أكرب لهم وكان والقومية، األُمم حول أعماٌل لهم كانت الذين الباحثني من الكثري بني ِمن
بالشكر أذكرهم أن ون يستحقُّ ثالثٌة هناك املفهومني، هذين يف تفكريي طريقة عىل األثر
من اكتسبُت لقد شيلز. وإدوارد سميث، وأنتوني هاتشينسون، جون وهم: هنا؛ والتقدير
أن وينبغي األمة. تشكيل يف الثقافية الرمزية لعنرص أعظم تقديًرا هاتشينسون جون
مفهوَمي فهم يف يرغب َمن لكلِّ البداية نقطة هي سميث ألنتوني الهامة األعمال تكون
مراًرا ُعْدُت ولقد بالكامل. البحثي املجال هذا مشكالت سميث أوضح حيث والقومية؛ ة األُمَّ
لرؤيته أفضل فهًما مرٍة كلِّ يف ًقا محقِّ شيلز، إدوارد كتابات إىل السنني مرِّ عىل وتكراًرا
والقبول، والنظام، اإلبداع، بني مستمرٍّ تفاعٍل من تتكوَّن املجتمعات كلَّ بأن تقيض التي
باالمتنان وأشعر لإلنسانية. املختلفة املساعي من ٍ متغريِّ مشهٍد خلفية عىل والرفض،
أتاحت التي فاونديشن إيرهارت مؤسسة من عليها حصلُت التي البحثية للمنحة الشديد

الكتاب. هذا إلكمال الالزم الوقت يل





األول الفصل

املشكلة

عىل قامت مختلفة أنواع من جماعاٍت التاريخ مرِّ البرشعىل شكَّل األمم؟ وجود رضورة ما
ة». «األُمَّ ى تسمَّ الجماعات هذه وإحدى «هم»، عن «نحن» تمييز يف تُستخدم كانت معايري
عن دفاًعا اندلعت حروٍب يف حتفهم — األمر واقع يف ماليني بل — البرش آالُف لقي وقد
ربما الذي العرشين، القرن خالل والثانية األوىل العامليَّتني الحربني يف حدث كما أُممهم،
من تجعل التي األسباب أحد هو وهذا العالم. تاريخ يف ووحشيًَّة قسوًة القرون أكثَر كان
متمايزة، جماعات إىل أنفسهم تقسيم نحو البرش لدى النزعة تلك األمة؛ طبيعة فهم املهم

األحيان. أغلب يف ومتصارعة
أوائل يف ومتمايزٍة كبريٍة إقليميٍَّة ملجتمعاٍت البرش تشكيل عىل األدلَّة مالحظُة يمكننا
منطقة يف السومريَّة الحضارة إىل تعود كتاباٌت ُل فتَُسجِّ املكتوبة؛ التاريخية السجالت
أبناء «إخوة تميِّز كانت معتقداٍت امليالد، قبل عام ٢٥٠٠ نحو منذ والفرات، دجلة نهَرْي
السادسعرش القرن وخالل األجانب. عن — السومرية األصول أصحاب أولئك — سومر»
«اآلسيويني» من كلٍّ عن مختلفني أنفسهم يعتربون القدماء املرصيون كان امليالد، قبل

الجنوب. يف يعيشون كانوا الذين و«النوبيني» بالدهم، رشق يعيشون كانوا الذين

يَقتِطع بينما طيبة يف هنا أجلس فأنا … قوتي من الغرض ما أعرف أن كاموس الفرعون أنا أريد
نحو عىل أرضه يف يستقرَّ أن للمرء يمكن ال … مرص أرض من جزءًا لنفسه نوبيٌّ وآخُر آسيويٌّ
وأبقر اآلسيوي هذا أصارع سوف الهمج. يفرضها رضائب بواسطة ممتلكاته تُسَلب حني يف مالئم

اآلسيويني. وأسحق مرص أنقذ أن وأتمنى بطنه،

كاموس للفرعون خطاب من



القومية

امليالد) قبل ٤٨١–٢٢١) املتحاربة الدول فرتة يف املبكرة الصينية الكتابات ويف
كانت ميالديٍّا)، ٢٢٠ إىل امليالد قبل ٢٢١) وهان تشني أرستَي حكم فرتة إىل وصوًال
كانوا الذين أولئك وبني أنفسهم، يصفون كما املتفوقني الصينيني بني تُحدِّد الفوارق
اإلصحاح ويف «رون». وال «داي» ال ون ويُسمَّ البرش؛ من مرتبٍة أدنى ويف أجانَب يعتربونهم
يسميه ما إىل للبرشية واللغوية اإلقليمية باالنقسامات اعرتاٌف هناك التكوين، ِسْفر من ١٠

األغيار. أو «الغوييم» القدماء إرسائيل بنو

نوح بني قبائل هؤالء (الغوييم). أممهم حسب بأراضيهم كألسنتهم قبائلهم حسب سام بنو هؤالء
(الغوييم). بأممهم مواليدهم حسب

٣١-٣٢ :١٠ التكوين، سفر

بني مشرتٍك إغريقيٍّ ِعْرٍق عىل هريودوت املؤرخ أكَّد امليالد، قبل الخامس القرن يف
اليونانيني. جميع

األرضحة وتلك اللغة؛ يف ومشرتكون الدم يف مشرتكون نحن املشرتك؛ اإلغريقي ِعْرقنا هناك ثم
وتنشئتنا وعاداتنا، املشرتكة، تضحياتنا أيًضا وهناك واألثينيني، اإلسربطيني جميًعا؛ لنا ِمْلٌك لآللهة

املشرتكة.

«التاريخ» هريودوت،

الرببرية الشعوب هم والرببر وبربر؛ يونانيني إىل البَرش وأرسطو أفالطون م وقسَّ
نوٍع إىل «بربر» تعني التي اليونانية الكلمة أصل يعود وربما الصغرى. آسيا من املنحدرة
كانت والتي الصغرى، آسيا من املنحدرة للشعوب األجنبية ِللُّغة الصوتية املحاكاة من
فارس، بالد مع اليونانية الحروب أعقاب يف أنه غري لليونانيني. اإلطالق عىل مفهومة غري
ملصطلح استخدامنا يف هذا يومنا حتى بها لصيقًة تزال ال احتقاٍر نربَة الكلمُة اكتسبِت
تربط معيَّنًة ألفًة املثالية للجمهورية وصفه يف أفالطون وصف ذلك، عىل وعالوة «بربري».
ونتيجة العائلة. نفس من ينحدرون جميًعا كانوا لو كما يونانيني، ُولِدوا َمن جميع بني
هم وإنما اليونانيني، إىل بالنسبة أجانب مجرد فقط ليسوا الرببر أن يعتقد كان لذلك،

«الفطرة». ب أعداؤهم أيًضا
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املشكلة

لنفس ينتمون الجميع كان لو (كما ذاته هو — بذاته يتعلَّق فيما — اإلغريقي الجنس أن أؤكد
الرببر اإلغريق يقاتل عندما لذا وغريب؛ أجنبي هو بالرببر، يتعلَّق وفيما ومتماثل، متجانس العائلة)

بالفطرة. أعداء وأنهم حرٍب، حالة يف أنهم نؤكد اإلغريق، الرببر ويقاتل

«الجمهورية» أفالطون،

التي األُلفة هذه إىل لإلشارة الجنس، يعني الذي ،génos مصطلح أفالطون استخدم
بمصطلحات املوصوفة املجتمعات تلك سمة فما يونانيني. ُولدوا من جميَع مًعا تربط
هذه génos؟ اإلغريقي واملصطلح «أمة»] [ويعني gôy التوراتي العربي املصطلح مثل
شكل بأي أفرادها، بني ما بطريقة ارتباط وهناك ما، إقليٍم يف بامليالد عالقة لها املجتمعات

«أمًما»؟ القديمة املجتمعات تلك كانت فهل القرابة. أشكال من
أخرى جماعة عن نفسها ما جماعٌة تُميِّز حيث — االنقسامات هذه تزال ال
الشيشانيني ِمن فكلٌّ والعرشين؛ الحادي القرن بداية حتى مستمرًَّة — وتُعارضها
من كلٍّ عن أنفسهم يُميِّزون واألكراد الروس؛ عن مختلفني أنفسهم يعتربون واألوكرانيني
السلوفاكيون وانفصل الصني؛ عن منفصًال كيانًا التايوانيون ويلتمس واألتراك؛ العراقيني
أن البعض ويعترب منفِصَلتنَْي؛ قوميَّتنَْي دولتنَْي مكوِّنني بعٍض، عن بعضهم والتشيكيون
هذه البرش نزعة دراسة إىل الكتاب هذا ويهدف ذلك. وغري الهند؛ من جزءًا ليست كشمري

أمًما. يها نُسمِّ متمايزة مجتمعات وتكوين بعٍض عن بعضهم أنفسهم فصل إىل
عندما أخرى نزعًة يُظِهرون البرش بأن أيًضا نُِقرَّ أن بد ال هذا، أدركنا أن وبعد
يتحدثونها. التي اللغة ما أو ُولدوا، أين أو آباؤهم، كان من فيها يهمُّ ال أنشطة يف ينخرطون
الناس بني تجمع البرش، بني واالنقسامات االختالفات عىل تؤكِّد أن من بدًال األنشطة، هذه
الفيزيائية الحقائق بفهم العلماء ينشغل املثال، سبيل فعىل بعض. من بعضهم وتقرِّبهم
هناك وليس أملانيٍّا؛ أو فرنسيٍّا أو إنجليزيٍّا ليس نفسه فالضوء الضوء. طبيعة مثل للكون؛
علمي منهج عن والحديث فحسب. علم هناك أملاني؛ أو فرنيس أو إنجليزي علميٌّ منهٌج
هو — آري» «علم وجود عىل النازيون أرصَّ عندما حدث كما مفرتض— قومي أو ِعْرقي
الفيزيائية الجوانب فهم يف لها مكان ال اعتبارات إدخال طريق عن العلم لطبيعة خيانة
مًعا البرش تجمع التي املتماثلة واملفاهيم األنشطة عىل األخرى البارزة األمثلة ومن للكون.
الكربى، اإلمرباطوريات سعت التاريخ، مرِّ فعىل هذا، وفوق والتجارة. التوحيدية الدياناُت
تحكمها التي الشعوب توحيد إىل العثمانية، واإلمرباطورية الرومانية اإلمرباطورية مثل
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ينتمي فرًدا األحيان أغلب يف نفسه اإلنسان يعترب حني يف وهكذا، لألمم. سيايس كبديل
عموًما. اإلنسانية من جزءًا أيًضا نفسه يعترب أن يمكن فإنه معينة، ة ألمَّ

عىل التأكيد البرشإىل نزوِع دراسَة يتطلَّب األمة؟» «ما لسؤال الفحصالواجب كان إذا
البرشية. د تَُوحِّ التي لألنشطة االعتبار بعني يَنظر أن بد ال الفحص هذا فإن االختالفات،
هذه ودراسة اإلنسانية. الشئون يف األمم أهمية فهم إساءة إىل إال يؤدي لن هذا يف واإلخفاق
«ما بالسؤال يشء كل قبل هنا َمْعِنيُّون إننا الكتاب. هذا محور بالضبط هي لألمم األهمية
القومية؟ وما األمة؟ ما ولكن آخر. يشء أي قبل البرش؟» عن األمم وجود به يخربنا الذي
ة»؛ «أُمَّ ملصطلح كمرادٍف خاطٍئ نحو عىل «قومية» مصطلَح كثريون يستخدم
بشأن مختلفة آراءً تضم ٍة أُمَّ وأيُّ األمة، بشأن املعتقدات من مجموعة إىل تشري فالقومية
بشأنها، ومتنافسٌة مختلفٌة معتقداٌت أمة ألي دائًما هناك تكون ثم، ومن شخصيتها؛
قد فالبعض سياسية. اختالفات صورة يف نفسها عن املعتقدات تلك تعربِّ ما وغالبًا
للتضحية مستعدين آخرون يكون قد حني يف الفردية، الحرية عن تدافع تهم أُمَّ أن يرون
عليهم ل تسهِّ سياسات ويؤيد باملهاجرين ب يرحِّ قد البعض األمن. مقابل يف الحرية بتلك
آخر: مثاًال ولنأخذْ الهجرة. لسياسة معادين آخرون يكون قد حني يف مواطنني، إىل تحوُّلهم
بة متعصِّ ضيقة رؤية لديهم األمة تلك أفراد فبعض الهند؛ يف اآلن الدائرة النزاعات ل تأمَّ
يف الهندوسية؛ هي فقط واحدة ديانة بها يكون أن ينبغي أنه عىل بإرصارهم لبالدهم
والسيخ للمسلمني تكون بحيث اعتقاد حرية هناك تكون أن يجب أنه آخرون يظن حني

لألمة. ينتمون أفراًدا باعتبارهم كاملٌة حقوٌق واملسيحيني
وراء السعي يستحق الذي األوحد الهدف هي األمة بأن االعتقاد هو القومية يُميِّز ما
نقاش ال مطلق والءٍ إىل تحتاج ة األُمَّ بأن االعتقاِد إىل يؤدِّي ما غالبًا تأكيٌد وهو تحقيقه؛
الشخصية. الحريات د يهدِّ أن يمكن األمة، بشأن االعتقاد هذا مثل يَُسود وعندما فيه.
التي لألمة اءُ أِلدَّ أعداءٌ األخرى األمم أن عىل تؤكِّد ما غالبًا القومية فإن هذا، عىل وعالوة
أو أخرى، أمة أكان سواء أجنبيٍّا؛ يُعتَرب ما كلِّ تجاه الكراهية تزرع فهي املرء؛ إليها ينتمي
بالرضورة ليس وبالطبع مختلفة. لغًة يتحدث أو أخرى بديانة يدين شخًصا أو مهاجًرا،

الطريقة. بهذه األخرى باألمم وعالقتها أمته إىل املرء ينظر أن
من نوع أيُّ ولكن املجتمعات. من معني نوع هي األمة فإن القومية، نقيض عىل

التايل. الفصل يف السؤال هذا عن اإلجابة سنحاول املجتمعات؟
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وتناُول أوسع، نحو عىل و«القومية» «األمة» بمصطلَحي نعنيه ما توضيح أن غري
ذات أخرى مشكالت عىل ينطوي أمٌر األول، الفصل يف بإيجاز أثرناها التي األخرى املسائل
املتعلِّقة املسائل أيًضا هناك القرابة؟ ما اإلقليم؟ ما االجتماعية؟ الَعالقة ما مثل: صلة؛
أمم إىل أنفسهم تقسيم إىل البرش ونزعة بالدين، األمة وعالقة التاريخ، يف األمم بظهور

التالية. الفصول يف املسائل تلك من مسألة كل نتناول وسوف مختلفة.
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الثاني الفصل

ة؟ اُألمَّ ما

تُعَزى التي واألهمية ة. أُمَّ من جزءًا يُولد فاملرءُ امليالد»؛ بمحل يرتبط إقليميٌّ مجتمٌع هي ة «األُمَّ
األمة ملجتمع تاريخيٍّا ر املتطوِّ اإلقليمي البناء هذا يف بامليالد املتعلِّقة البيولوجية الحقيقة تلك إىل
أشكال عن تختلف وهي القرابة. أشكال من املتعدِّدة األشكال أحد األمة تجعل التي هي الثقايف،
األخرى، اإلقليمية املجتمعات عن وتختلف اإلقليمية. املركزية بسبب األرسة، مثل األخرى، القرابة
ألراضيها، األكرب االتساع يف فقط ليس املختلفة، العرقية الجماعات أو املدن الدول أو القبائل مثل
العصور مرِّ عىل االستمرار يعني مما االستقرار؛ لها توفر التي نسبيٍّا دة املوحَّ ثقافتها يف أيًضا ولكن

الطويلة.

متأنِّيًة. دراسًة يتطلَّب لألمة التعريف هذا يف التعقيدات من عدٌد هناك

واإلقليم والذكريات الزمن

غري من سيكون لذا التاريخية؛ العمليات من للعديد نتيجًة الزمن بمرور األمم تظهر
سلعة كانت لو كما الوجود إىل ة أُمَّ أيِّ لظهور محدَّدٍة لحظٍة تعيني نحاول أن امُلْجدي
أسالٌف لها كافًة األمم هذا. أسباب نبحث دعونا املهندسني. أحد تصميم من مصنَّعة
هي تاريخيٍّا األسبق املجتمعات وتلك ممالَك. أو مدٍن دوَل أو قبائَل أكانت سواء تاريخية؛
مجتمعات من اإلنجليزية األمة نشأت املثال، سبيل عىل األمم. تشكيل يف مهمة عنارص
التاريخية األسالف هذه أن غري تاريخيٍّا، لها السابقة والنورمان واألنجل الساكسون
جميع يتشاركها التي الذكريات هو األمة وجود أساس ألن مجردة؛ حقائق قطُّ ليست

السابقة. املجتمعات تلك وعن أمتهم، مايض عن األمة أفراد
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هناك تكن لم ما ِلتُوَجد القدامى إرسائيل بني أمة كانت ما املثال، سبيل عىل
الربونزي وثعبانه موىس والنبي مرص، من الخروج ذكريات مثل املايض؛ عن ذكريات
وذكريات امليالد))، قبل ٧١٤–٦٨٦) حزقيا امللك عهد حتى القدس معبد يف ُحِفظ (الذي
هناك تكن لم لو لتُوَجد اإلنجليزية األمة كانت وما سليمان. والنبي داود النبي ُحكم
الصالح». القديم و«القانون ميالديٍّا) ٨٤٩–٨٩٩) الساكسوني ألفريد امللك عن ذكريات
القرن حتى العارش القرن (من ومملكتهم البياست أرسة عن الذكريات كانت وباملثل،
كانت وكذلك البولندية، األمة ظهور وراء األساسية املكوِّنات من امليالدي) عرش الثاني
إللهة وعبادتهم امليالدي) السابع حتى الرابع القرن (من ياماتو مملكة عن الذكريات

اليابانية. األمة مكوِّنات من إيسه، مدينة يف «أماترياسو» الشمس
ذلك عىل ومثال الواقع؛ يف دقيقًة الذكريات هذه تصفها التي األحداُث تكون ال قد
اإلمرباطور أن أو مرص، من خروجهم عن إرسائيل بني رواية يف الواردة الَعْرش اللعناُت
من يُنقل َفْهٌم وهو املميز، الخاصملاضيها َفْهُمها أمة ولكلِّ أماترياسو. سليل هو الياباني
الناحية من صحيحًة الذكريات تلك أكانت وسواء والتاريخ. والخرافات الحكايات خالل
هذا أخرى. عن أمة يميز الذي الحارض فهم يف تُسهم فإنها كذلك، تكن لم أم التاريخية
األمم يميِّز طابع هو — الحارض من جزءًا املايض فهم يشكِّل عندما — الزمني العنرص

الزمني». «العمق ى ويسمَّ
الفرد عقل ر تطوُّ فمع نفسه. عن املرء مفهوم من جزءًا أيًضا تشكِّل الذكريات هذه
عن يبحث فإنه املختلفة، التعليمية املؤسسات أو األرسة مثل عديدة، سياقات إطار يف
لغَة يتكلَّم أن الطفل يتعلَّم فمثًال، أمامه. «املتاحة» املتقلِّبة العديدة والتقاليد العادات تلك
هذه تندمج وقوانينها. عاداتها تمليه ملا وفًقا األمة لهذه انتماؤه يعنيه ما ويتعلَّم ِتِه أُمَّ
مفهوم من جزءًا تشكِّل التي العادات تلك تصبح وعندما لذاته، الفرد فهم يف العادات
يصبح ذاتهم، عن مفهومهم من جزءًا باعتبارها آخرين أفراد بني مشرتكًة ذاته عن املرء
مثل — نفسها العالقة وتصبح االرتباط، لذلك ومدِرًكا اآلخرين، بهؤالء مرتِبًطا الفرد
بمصطلح املقصودة هي — اللغة بنفس التحدُّث أو الجغرافية املنطقة نفس يف العيش
من مزيٍج أو جماعي عقٍل وجوَد حاٍل بأي يعني ال املصطلح وهذا الجمعي». «الوعي
عالقٍة إىل يشري هو وإنما النمل، من مستعمرٍة عن عبارٌة البرش وكأن البيولوجية، الغرائز
نفس يف األفراد هؤالء اشرتاك عن نتجْت األفراد من مجموعٍة من فرٍد لكلِّ اجتماعيٍَّة

التقاليد.
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ة؟ األُمَّ ما

إيسه. مدينة يف أماترياسو اليابانية الشمس إللهة الرئييس الرضيح :1-2 شكل

ن عمَّ مختلفني أيًضا أنفسهم ويعتربون التقاليد، نفس يف األفراد هؤالء يشرتك عندما
«وعيًا ى يُسمَّ ما وهو ذاتيٍّا، محدد مشرتك معتَقٌد هناك يصبح فيها، معهم يشرتكون ال
منظومة تُميِّز التي الصفات أو الخصائص تحديد يتم مميزة. ثقافة أي جمعيٍّا»؛ ذاتيٍّا
التي االجتماعية العالقة حدود هي الخصائص وتلك أخرى؛ منظومة أي عن التقاليد
يقبلون الذين أولئك فإن أمثلتنا، إىل وبالعودة «هم». عن «نحن» نُميِّز بأن لنا تسمح
أنفسهم يميزون — فيه يشرتكون هذا وبقبولهم — مرص من إرسائيل بني خروج تقليد
أماترياسو اليابانية الشمس إلهة يعبدون الذين وأولئك هذا. يفعلون ال ممن غريهم عن
أنفسهم يعتربون معيَّنة لغًة يتكلَّمون الذين وأولئك ذلك. يفعلون ال ن عمَّ أنفسهم يميزون
ذاتيٌّ وعٌي لها اجتماعية عالقة هي إذن «األمة مختلفًة. لغًة يتكلَّمون عمن مختلفني

«. جمعيٌّ
لألفراد اليومية السلوكيات بواسطة عنه التعبري يتم املميز املشرتك الذاتي الوعي هذا
أمثلة ومن السلوكيات؛ بهذه يتأثر أنه كما لألمة، االجتماعية العالقات يشكِّلون الذين
أو بها، يتحدَّث التي اللغة أو يُغنِّيها، التي األغاني أو املرء، يرتديها التي املالبُس هذا
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إىل بالنسبة القدس معبد مثل عديدة؛ مؤسساٌت الوعَي هذا وتدعم به. يدين الذي الدِّين
إنجلرتا. إىل بالنسبة الربملان أو اليابان، إىل بالنسبة الشمس إلهة رضيح أو إرسائيل،
ر وتوفِّ لألمة، االجتماعية العالقة حولها تتشكَّل التي التقاليد تلك تحمل املؤسسات وهذه
محدَّدة مشرتكة معتقدات عىل بناءً األمة تتشكَّل وهكذا، لألمة. هيكًال املؤسسات تلك

كهذا. هيكٌل لها ذاتيٍّا،
بمايض بل مميز، بماٍض فقط تتعلَّق ال مشرتكة تقاليد عىل تقوم األمة أن غري
املكاُن يصبح األفراد، بني العالقة يف مكاني تركيٌز هناك كان فحيثما املكاني. املوقع
باألفراد مرتبطني أنفسهم يعتربون ما مكاٍن فقاطنو وآخر. شخص بني التمييز أساَس
مساحة مجرد املكان يصبح ال هكذا املكان. لذلك مرجعيًة لذاتهم فهمهم يف يَرْون الذين
حول للذات الفهم هذا يدور ما عادة إقليًما. يصبح معنًى؛ ذا يصبح بل الفضاء، يف
نفس عىل أيًضا ُولِدوا الذين بأولئك مرتبًطا نفَسُه املرءُ يعترب وبهذا ما، إقليٍم يف امليالد
بواسطة تشكَّلت شعوب توجد كهذه، حالة ويف زمنه. قبل ُولدوا كانوا ولو حتى األرض،
بمصطلح املقصود هو وهذا الزمن؛ بمرور ُوِجدْت أنها ويُعتقد فيها تعيش التي األقاليم
اإلقليم من كلٍّ إىل يشري ملصطلٍح التغيري من نوٍع بواسطة العالقة هذه نقل يتم ة». «األُمَّ
كندا: أملاني، أملانيا: فرنيس، فرنسا: إنجليزي، إنجلرتا: مثل نفسه؛ الوقت يف وسكانه
يشري التغيري وهذا وهكذا. كردي، األكراد»): «أرض حرفيٍّا تعني (التي كردستان كندي،
لها اجتماعية عالقة هي ة واألُمَّ شعبَُها. لها وأرٌض أرُضُه، له شعٌب التايل: املفهوم إىل

حدود. ذات وأرٌض زمني، عمٌق
لالستمرارية س يؤسِّ ما هو ومكانه، هو ملكيته حق املايضوادِّعاء عن البحث وفعل
االستمرارية وهذه آخر. جانب من وموقعه والحارض جانب، من وموقعه املايض بني
املايض. ذلك عىل بالرضورة تحتوي باعتبارها تُرى ألنها الحايل؛ للنظام تربيًرا تُعترب
دولة أن يعتقدون اليهود من الكثري كان العرشين، القرن بواكري خالل املثال، سبيل فعىل
تلك ألن املتوسط؛ البحر رشق منطقة يف إال وجوٌد لها يكون أن يمكن ال الحديثة إرسائيل
مثل بوجود واالعتقاد القديمة. إرسائيل دولة أي ماضيهم؛ فيها ُوِجد التي هي املنطقة
إنجليزي»، «أنا املرء: يقول فعندما العالم. يف وموقعها للذات فهًما يقدِّم االستمرارية هذه
املرء تجعل التي السمات من العديد بامتالك األحوال، أغلب يف ضمنيٍّا ربما ، يُِقرُّ فإنه

إنجلرتا. إقليم يف ُولِد أنه مثل إنجليزيٍّا؛
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ة؟ األُمَّ ما

عن الفرد صورة خلق يف تُسِهم التي — تحملها التي والتقاليد — السمات أن غري
االجتماعية العالقات من والعديد الذات، جوانب كل ليست فبالطبع ومتنوعة. كثريٌة ذاته
عىل نفسه يرى فإنه عاِلًما، املرءُ كان فإذا أمة؛ يف فرًدا بكونه تتعلَّق املرء، يشكِّلها التي
البيولوجية أو الفيزيائية الحقائق فهم وراء يسعى للعلماء عاملي مجتمع يف يشارك أنه
قد فإنه اإلسالم، أو املسيحية مثل عاملية توحيدية بديانة يؤمن كان وإذا الرياضية، أو
البِرش نزعُة األمة، لوجود الجوهرية األشياء من أنه غري عاملية. أخوة يف فرًدا نفسه يرى
أساس عىل يقوم املجتمعات هذه من واحٍد وكل إقليميٍّا، متمايزة مجتمعات تشكيل إىل
لوعٍي إقليمية عالقة هي ة «فاألُمَّ والحارض؛ املايض بني للصلة الخاصة الثقافية تقاليده

وتخيُّلية.» فعلية زمنية لفرتة جمعيٍّ ذاتيٍّ

واملجتمع والقرابة األمة

استمراريتها؛ يف االعتقاَد تدعم ة األُمَّ مصطلٍح لفهِم أُخرى أشكاٌل هناك تكون ما عادًة
باعتبار بالتايل، واملستمر األبدي، الكون بنظام تتعلَّق أنها عىل األمة فهُم املمكن فمن
مقدَّسة أرٌض هي رسيالنكا بأن السنهايل االعتقاد مثل اآللهة؛ فعل من عادًة ذلك
أن أو الجزيرة، عىل بوذا أفعال بسبب وذلك بوذية؛ أرًضا باعتبارها متفرٍِّد نحٍو عىل
االستقالل إعالن يف معَلٌن هو كما اإللهية الطبيعة نظام د تجسِّ األمريكية املتحدة الواليات
َسَلٍف من مفرتٍَض النحداٍر نتيجة هي األمة استمرارية أن يُعتقد ما كثريًا األمريكي.
إبراهيم، النبي نسل من ينحدرون أنهم إرسائيل بني اعتقاد ذلك أمثلة ومن مشرتك؛
نسل من أنهم الرومانيني واعتقاد األول، اإلمرباطور نسل من اليابانيني بأن واالعتقاد
هذه مثل هان. جنَس هناك بأن االعتقاد الصني، إىل وبالنسبة القدماء، داقيَة شعِب
واقعي، أساس ألي األحيان من كثري يف تفتقر مفرتض مشرتك أصل بوجود املعتقدات
مثل تساعدنا وكيف بقاءها؟ يفرسِّ الذي فما التاريخ. مرِّ عىل ا جدٍّ كثريًا تتكرَّر أنها غري

األمة؟ ُكنِْه فهم عىل املعتقدات هذه
الحياة وحماية واإلعاشة واالنتقال بالتوالد ون مهتمُّ أي بالحيوية؛ ون مهتمُّ البُرش
ى يُسمَّ ما هي االهتمام هذا عىل بناءً تتشكَّل التي الواضحة االجتماعية والعالقة ذاتها.
مجرد أنها عىل لنفسها تنظر األمة تَُشكِّل التي العديدة املنفردة األُرس أن غري ة. األُْرسَ
املستقبل. يف األَُرس استمرار يستلزم املستقبل يف األمة استمرار فإن ثم ومن منفردة؛ أرس
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دائًما فإنهم البرش، عن واألنثروبولوجية التاريخية الناحية من نعرفه ما كلِّ واقع ومن
األرس؛ تشكيل عىل فقط يقترصوا ولم منها، جزءًا األَُرس كانت كبريًة جماعاٍت يشكِّلون ما
إليهم ينقلون وإنما فحسب، والجينية» الجسدية «الصفات ذُرِّيتهم إىل ينقلون ال فاآلباء
أي األكرب؛ الجماعة عن ورثوه مما ذلك إىل وما وعاداتهم لغتهم الثقايف؛ مرياثهم أيًضا
لوجودهم. األهمية يف غاية مرياٌث أنه عىل اآلباءُ إليه يَنظر ما عادًة الثقايف اإلرث وهذا األمة.
العتبار امليل وراء األسباب من واحًدا يكون قد األجيال عرب الفرد لثقافة االنتقال وهذا
الفرد. هذا ذات من جزءًا يشكِّل لنسله الفرد ينقله ما ألن القرابة؛ أشكال من شكًال ة األُمَّ

النزعة. لتلك آخر سببًا هناك أن غري
االنتماء معايري من معياًرا يُعترب أيًضا اإلقليم داخَل امليالد فإن قبل، من ذكرنا كما
األمة، إلقليم االنتساب النسب؛ خطوط من بخطَّنْي مختِلط إقراٌر هناك يكون وهكذا لألمة،
ب تعقُّ يمكن التي والعالقات هذا، امليالد معيار األمة. لتلك ينتميان ألبوين واالنتساب
القرابة. أشكال من شكًال األمة اعتبار وراء السبب هما لذلك، نتيجًة واملتشكِّلة أصلها

سبيل فعىل بيولوجي؛ انتساب عالقات أو بها، تعقُّ يمكن معروفة انتساب خطوط إىل القرابة تشري
انتساب عالقات رؤية أيًضا ويمكن بامليالد. إليهما ينتسب ألنه بوالَديْه؛ الطفل يرتبط املثال،

العمومة. وأبناء واألعمام ات بالعمَّ االعرتاف إىل املثال، سبيل عىل يؤدي، مما أوسع؛

ينحدرون األملان أن مثل معتقداٍت عىل بالرضورة املصداقية تُضفي ال الحقيقة هذه
جنس أن أو األول، اإلمرباطور من ينحدرون اليابانيني أن أو القديمة، الجرمان قبائل من
مختلفني، سكان من مزيج من الزمن مرِّ عىل تتشكَّل األمم فجميع بالفعل. موجود الهان
أفراًدا املهاجرون هؤالء يصبح لكي أنه من الرغم عىل مهاجرون؛ لديها األمم وجميع
تحويلهم يجب أي قانونية؛ تجنيس لعملية الخضوع عادًة عليهم يجب لألمة، ينتمون

لألمة. القومي اإلقليم يف ُولدوا قد أنهم لو كما ليصبحوا
جماعاٍت من سلسلٍة إطار يف األمة يضع ما هو اإلقليم داخل امليالد عىل الرتكيز هذا
الغزير سميث، أنتوني الباحث سعى الذي هو هذا القرابة وعنرص القرابة. صلُة تربطها
حول ادعائه يف عنه للتعبري ا، محقٍّ والقومية، باألمم الخاصة األبحاث مجال يف اإلنتاج

األمة. يف «الِعرقي» بالعنرص وصفه ما وجود
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يُنَظر ما كثريًا هذه، امليالد سمة وبسبب عرقية، جماعة ضمن املرءُ يُولد لألمة، مشابٍه نحٍو عىل
املنظور، هذا من وبالرغم «طبيعية». عالقات يمثِّالن أنهما عىل واألمة العرقية الجماعة من لكلٍّ
والدين اللغة مثل — أخرى ثقافية تقاليد عىل يشتمالن القرابة أشكال من الشكلني هذين فإن
بني بوضوٍح التمييز أحيانًا يصعب أنه من الرغم وعىل االجتماعية. للعالقة حدوًدا باعتبارها —
من باالنحدار خاصة معتقدات عىل التأكيد إىل تميل الِعرقية فإن األمة، وبني الِعرقية الجماعة
حني يف ممتدة، كبرية أرسة العرقية الجماعة كانت لو كما مفرتَضني، مشرتكني أسالف أو َسَلٍف
هي القرابة أن ندرك أن املهم ومن األرض. أي اإلقليمي؛ األصل عىل منصبٍّا األمة تركيز يكون
أيُّ تحتوي ما وعادًة آخرين. مع بصلٍة يرتبط بأنه املرء إلدراك نتيجًة تأتي ألنها غامضة؛ عالقة

العرقية. الجماعات من العديد عىل داخلها يف أمة

يف مولودون أفراُدُه مجتمٌع هي وتحديًدا قرابٍة، صلُة تربطه مجتمع هي «األمة
إىل «مجتمع» مصطلُح ويشري عميٌق.» زمنيٌّ عمٌق وله جغرافيٍّا، ممتدٍّ حدوٌد، له ما إقليٍم
وباستمرار بالرضورة مرتبًطا نفسه املرء يَعترب بحيث للفرد، الذاتي الوعي من مستًوى
حيث األُْرسة؛ هو املجتمع عىل الواضح واملثال مثًال. امليالد خالل من يحدث كما باآلخرين،
ومن األفراد. هؤالء بني الخالفات عن النظر ِبَغضِّ األرسة، أفراد بباقي دائًما املرء يرتبط
بعضهم األفراد تربط أنها عىل إليها يُنظر التي العالقات أن ندرك أن األمة لفهم املهم
إطار يف أيًضا ولكن الواحدة، األرسة إطار يف فقط ليس ممكنٌة دائم؛ نحو عىل ببعض

واسع. إقليمي نطاق عىل املمتدة الحديثة األمة
األمة أن — تلك الدائمة القوية االرتباط عالقات بسبب — ظنُّوا أناٌس هناك كان
الرومانسية النظرة هذه مثل الرصاعات. من الخالية الوحدة من مثالية حالة إىل تشري
عرش، الثامن القرن يف هريدر فون جوتفريد يوهان أعمال يف عليها العثور يمكن لألمة
من يخلو مجتمٍع من ما أنه غري عرش. التاسع القرن يف فيشته جوتليب ويوهان
ففي خط. والسُّ الَغرْية مشاعر توجد الواحدة، األرسة داخل أيًضا إنه بل الرصاعات،
من عديدٌة أنواٌع ثمة — للمجتمع رومانيس كمثال إليها يشار ما كثريًا التي — القرية
تتميَّز عات وتجمُّ وعداوات، صداقات توجد الرصاعات. تُسبِّب التي املختلفة االرتباطات
املتنافسة واألرس والتجار، املزارعني مثل لها؛ املصاِحبة واملصالح االقتصادية باألنشطة

األحيان. أغلب يف
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املساعي من العديَد األمة أفراِد أفعاُل ن تتضمَّ لألمة، الرومانسية النظرة نقيض عىل
سميث آدم عربَّ ،(١٧٥٩) األخالقية» املشاعر «نظرية كتابه يف واملتضاربة. بل املختلفة،

قائًال: علَّق عندما املتضاربة املساعي تلك عن جيًدا

— بشدة ينزعجوا أن يمكن الذين املخلصني اإلنجليز الرجال من العديُد هناك
مستعدون ذلك مع ولكنهم واحًدا، جنيًها شخصيٍّا خرسوا ما إذا — عزلتهم يف
مينوركا؛ حصن عن الدفاع بمقدورهم كان لو مرة، ألف بأرواحهم للتضحية

أخطائهم. بعض بسبب األعداء أيدي يف يقع ال لكي

والتضحية الذاتية املصلحة بني املتضاربة املشاعر مزيج تفسري كيفية هي واملشكلة
بالنفس.

ال فهٍم مجاالت حتى أو اإلنساني، للسلوك الفريدة األهداف من عدًدا هناك أن يبدو
أرسطو مع االتفاق بوسعنا زال ما أنه غري «الجمال». مثل املنفعة؛ مفهوم عليها ينطبق
لألمة. املميِّز الهدف د نحدِّ ثم ومن ما»؛ مصلحة تحقيق أجل من تقوم رشاكٍة «كلَّ أن يف
العوامل من للعديد الحتمي الوجود يُخفي تجريٌد هو املميز الهدف هذا تحديد أن غري
مثل وجودها؛ استمرار عىل واملساعدة اجتماعية، عالقة أي تكوين يف الداخلة املختلفة
تتمحور األمة شخصية فإن الصفة، هذه إىل أرشنا وقد أَما اآلخرين. عىل للتسلُّط السعي
إىل تُعَزى التي األهمية من والنابع «هم»، مقابل يف «نحن» ل التصنيفي التمييز حول
كلمة فإن وهكذا األمة. أرايض يف للميالد كنتيجة تكوَّنت التي العالقات امليالد؛ ظروف
والحفاظ بالتوالد مشرتك مكانيٍّ اهتماٍم إىل تشري قرابٍة عالقَة ذلك عىل أضفت قد «نحن»

الزمن. عرب االهتمام هذا وانتقال الحياة، عىل

الوطنية

ألنواع الحدود أو القيود من مختلفٍة أنواٍع إقامة عىل بالحيوية البرش اهتماُم يشتمل
أبناء عن أبناءهم تميِّز حدوًدا يضعون فالبرش التوايل. عىل الحيوية عالقات من مختلفة
يحب ال فإنه وكذلك أبناءه؛ يحب كما آخر شخص أبناء يُحب ال عادًة فاملرء اآلخرين؛
يعتربه ملا والحب بالتقدير الشعور عىل القيد هذا ومثل أمته. كانت لو كما أخرى ًة أمَّ عادًة
والثقافية. البيولوجية بمكوِّناتها الذات؛ باستمرارية لالهتمام نتيجة هو له ِملًكا املرء

«الوطنية». بمصطلح عنه يُعربَّ ألمته املرءُ يُِكنُّه الذي والحب
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ليس بأمته الفرد ارتباط عن تعبريًا واسع نطاق عىل املستخَدم «الحب» مصطلح
بمحبوبه، املرء ارتباط وصف يف أيًضا املصطلح نفس نستخدم ألننا تماًما؛ كافيًا
بصدٍق أحبوا األفراد بعض فإن الواقع ويف يعبده. الذي وبإلهه وأصدقائه، وأطفاله،
يف — الفرد أن هو للمصطلح الواسع االستخدام هذا إليه يشري وما جمعاء. البرشيَة
أجل من الشخصية مصلحته فوق» «يسمو أو جانبًا، ي يُنَحِّ — الحاالت هذه من كلٍّ
فقط االعتبار يف يأخذ أالَّ ينبغي االرتباطات هذه لسمة الصحيح الفهم أن غري اآلخرين.
تلك من املختلفة الغاياِت أيًضا بل االرتباطات، هذه جميع يف املشرتك الذاتي السمو فعَل
وحبِّه ألبنائه أو ملعشوقه املرء حب بني نميِّز أن أكثر مفيًدا يكون قد وهكذا، االرتباطات.
ما وكثريًا إقليمي. ملجتمع الوالء ارتباطات إىل تشري أنها باعتبار الوطنية نفهم بأن ألمته
للعوامل كنتيجة ألمته، املرء يشكِّلها التي الوطنية الرتباطات مختلفٌة جوانُب هناك تكون
بسبب ألمته مخلًصا املرء يكون قد معينة. ألمة التاريخي التشكيل يف املشاِركة املختلفة
العديد هناك يكون ما وعادة دينها. بسبب أو وأعرافها، تقاليدها بسبب أو مثًال، قوانينها
املختلفة. العوامل تلك مع تتوافق رًؤى وهي لألمة، واملتضاربة، بل املختلفة، الرؤى من

وطنه. أبناء من إلخوانه تفضيًال يُظهر ما غالبًا الفرد أن حقيقِة من مفرَّ ال أنه غري
ينتمون ال الذين أولئك ضد تحيٍُّز شكَل يأخذ أن بالرضورة ليس التفضيل هذا
األمة أفراد عىل الوطنيُة تُنِكر أن بالرضورة وليس لهم، كراهيٍة شكَل أو املرء، ألمة
لألمة املختلفَة املفاهيَم ترفض أن بالرضورة وال وأهدافهم، مساعيهم َع وتنوُّ اختالَف
ويف األحيان. معظم يف القومية مع الحال هو كما اآلخرون، األمة أفراُد يعتنقها التي
الالزم األساس ر توفِّ فإنها البالد، بصالح التزام من الوطنية نه تتضمَّ ما بقدر الواقع،
املختلفة ومفاهيمهم األمة أفراد بني معقولة وسط حلول ذلك يف بما الخالفات، لتسوية
التي والعملية البالد. صالح بتعزيز االهتمام بدافع األمة عليه تكون أن ينبغي ما حول
صالح عىل والحرص السياسة. هي الوسط الحلول خالل من الخالفات تسوية بها تتم
غنَى وال رضوريٌّ أمٌر وسط، لحل والتوصل للتنازل االستعداد عىل يشتمل الذي األمة
ممكنًا. أمًرا السياسة ممارسة يجعل مما األمة؛ أفراد بني الطيبة العالقات أجل من عنه؛

مواجهة يف ته أُمَّ بينهما؛ التوفيق إىل سبيل ال متحاِربنَْي معسكَريْن إىل العالَم املرءُ م يقسِّ عندما
الوطنية، نقيض عىل هنا، تظهر له، اء األلدَّ األعداء هي األمم تلك تكون حيث األخرى؛ األمم كل
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محاولة خالل من االختالف واحتمال الودية العالقات تنكر والقومية «القومية». أيديولوجية
ينبغي وما األمة عليه ملا واحدة رؤية لحساب املختلفة واملصالح النظر وجهات جميع عىل القضاء
صالًحا فرًدا املرء يكون لكي بأنه اعتقاد عىل الفرنسية القومية تشتمل قد فمثًال، عليه. تكون أن
يكون ال هذا يفعل ال شخص وأي وأملاني، إنجليزي هو ما كل يكره أن عليه الفرنسية، األمة يف

«بحق». مخلًصا فرنسيٍّا

العديدة التعقيدات اكتساح إىل تسعى فهي وسًطا؛ حلوًال أو تنازًال تعرف ال القومية
وجهَة باعتبارها — القومية أيديولوجية ظهرت الواقعية. الحياة من جزءٌ هي التي
عمل يف مثًال ظهرت حيث نسبيٍّا؛ حديثًا — للعالم واقعية وغريَ متعنِّتًة منهجيًَّة نظٍر
وظهرت ،(١٨٠٨) األملانية» األمة إىل «خطابات فيشته جوتليب يوهان األملاني الفيلسوف
(١٨٣٤–١٨٩٦) ترايتشكه فون هاينريش األملاني املؤرخ مثل مؤلِّفني كتابات يف الحًقا
لها إرهاصات يرى أن للمرء ويمكن .(١٨٦٨–١٩٥٢) مورس شارل الفرنيس والصحفي
٢٣٤–١٤٩) الكبري كيتو الروماني كراهية يف كما طويل، بوقت هذا عىل سابقة فرتات يف

يوناني. هو ما لكلِّ امليالد) قبل

األمة تشكيل

العزلة بني وتأسيسها وَسٍط حالٍة عن البحث إىل لألمة نسبيٍّا األكرب اإلقليمي االمتداد يشري
عليها يهيمن أن يمكن التي ناحية، من املدينة الدولة أو للقبيلة املستقرة غري املتقلقلة
طغيان عىل يبدو فيما حتًما ينطوي الذي لإلمرباطوريات، اإلمربيايل والحكم أكرب، مجتمٌع
أُلفٍة مساحِة إىل يشري لألمة اإلقليمي فاملجتمع أخرى. ناحية من بريوقراطي استبدادي
ذكر كما — األمة وجود ويشري البديلني. هذين بني الذاتي بالحكم يسمح ووالء ثقافية
لسكاٍن الزمن مرِّ عىل يحدث ٍع تجمُّ إىل — األمة؟» «ما بعنوان له مقال يف رينان إرنست
يشري إنه املشرتكة؛ األمور من الكثري ولديهم قبل، من بعٍض عن بعضهم منفصلني كانوا

وقوانني. وعادات جغرافية حدوٌد له إقليميٍّ مجتمٍع إىل
االجتماع عاِلمُة ذكرْت كما االزدواجية، أشكال من بشكل تتسم األمة فإن وهكذا،
لإلقليم الزمنية االستمرارية إىل التجاءٌ هناك ناحية، فمن شنابر. دومينيك الفرنسية
باعتبارها األمة شخصيَة يفرسِّ وكالهما امليالد، نتيجة اإلقليمية العالقات إىل تُعَزى وأهميٌة
بتقليٍد الَقبول أنه عىل االزدواجية من الجزء هذا نصيغ أن ويمكننا إقليميٍّا. قرابٍة مجتمَع
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كانت محلية ملناطق املتفاوت ع التجمُّ هناك أخرى، ناحية ومن أخرى. عن ًة أمَّ يُميِّز ُمقيٍَّد
سكان تكوين من ذلك عىل يرتتب وما قوميٍّا، إقليًما لتشكِّل سابًقا ومتمايزة منفصلة
عرب منقول ر متطوِّ ذاتي َفْهم مثل: عديدة؛ عوامُل عها وتشجِّ تدعمها ٍة ألُمَّ املناطق تلك
يشتمل مسيطر ُسلطوي ومركز عادة، مشرتكة ولغة مشرتك، دين للبالد، قانون التاريخ،
مركًزا باعتبارها لندن، (مثل الزمن مرِّ عىل األمة عىل الحفاظ عىل قادرة مؤسسات عىل
عية وتوسُّ مبتكرة نزعات يمثِّل االزدواجية من الجزء هذا الربملان). عىل باحتوائها إلنجلرتا
نادًرا نحٍو عىل — السابقة املحلية واألعراف للعادات نسٌخ يحدث حيث اإلنساني؛ للسلوك
— الوطنية — بالوالء وشعوٍر مشرتكة، وثقافٍة للبالد، قانوٍن بواسطة — كامًال يكون ما

واالبتكار. التقاليد بني مستقرٍّ غري توازنًا األمة تمثِّل القومي. بإقليمها لألمة
استمرار من الرغم فعىل املختلفة؛ املحلية املناطق من عدٍد عىل إقليميٍّا ُة األُمَّ تشتمل
تشكِّل أنها يُدِركون سكانها فإن املساحة، حيث من واملناطق واملدن القرى أصغر وجود
ما نادًرا فهي فحسب؛ «نسبيًَّة» لألمة املشرتكة الثقافة تكون وهكذا األمة. من أجزاءً
أنفسهم اعتبار عن األمة داخل واملنطقة واملدينة القرية سكان يتوقف بحيث كاملًة؛ تكون
كما — الشديدة الوطنية الحماسة فرتات خالل أنه غري املحلية. املناطق لهذه سكانًا
مهيمنًا باألمة واملنطقة واملدينة القرية سكاِن ارتباُط يصبح — الحروب أثناء الحال هو

فحسب. عارضًة تكون الحاالت هذه لكن تماًما،
من يكون ما فكثريًا فحسب، النسبية الثقافية الوحدة من َقْدًرا تُبدي األمة وألن
بصياغة الصعوبة هذه تجنُّب املغري ومن أخرى. إقليمية مجتمعات عن تمييزها الصعب
التمييز يمكن وبذلك الثقافية، الوحدة من درجات بواسطة بينها التفريق يمكن فئاٍت
التي الِعْرقية» «الجماعات املثال، سبيل فعىل املختلفة؛ اإلقليمية العالقات أشكال بني
ثقافية؛ توحيٍد مؤسساِت أو سلطوي مركز إىل وتفتقر ما، حدٍّ إىل منتظمٍة غري تبدو
العصور أوائل يف والبيكتس واآلفار، الوندال، أو القديم، األدنى الرشق يف اآلراميني مثل
السومريني؛ أو القدماء اليونانيني مثل ثقافيٍّا؛ تماسًكا األكثر املجتمعات وحتى الوسطى،
لهذه ميزًة هناك أن من الرغم وعىل نسبيٍّا. ثقافيٍّا دة املوحَّ األمة عن تمييزها ينبغي
التي العمليات ألن ينبغي؛ مما أكثر وراءها السعي مقاومَة يحاول أن املرء فعىل الفوارق،
الفوارق هذه مثل تمييز يجعل مما تاريخيٍّا؛ دًة معقَّ تكون ما دائًما األمم تشكيل يف تدخل
التي العظمى، بريطانيا من املرءُ يفهمه الذي ما فمثًال، صعبًا. أمًرا دٍة محدَّ حالة أي يف
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كردستان اعتبار ينبغي وهل الشمالية؟ وأيرلندا وويلز واسكتلندا إنجلرتا من كالٍّ تضم
ة؟ أمَّ أو أوَّلية ة أُمَّ أو ِعْرقية، جماعة أو منطقة كيبيك أو كشمري أو

متفاوتة عمليات مع نتعامل أننا إىل تشري األسئلة هذه مثُل تطرحها التي التعقيدات
ذاتي فهم لتشكيل تاريخيٍّا التعقيد دائمِة عمليٍة يف تدخل التي الذات لفهم منتظمة غري

جمعي. ذاتي وعي أي مشرتك؛
لثقافة الزمني االستمرار ضمنيٍّا يعني األمة ملصطلح استخدامنا فإن ذلك ومع
بوجود تسمح التي التطورات من عدٍد عىل التأكيد يمكن وهكذا نسبيٍّا. دة موحَّ إقليمية
وله نسبيٍّا ا ممتدٍّ إقليًما يتطلَّب األمة وجود إن الثقافة. هذه ومثل االستمرار هذا مثل
مركًزا قوميٍّا، اسًما ييل: ما يتطلَّب ما عادًة الذي األمر اإلقليم، هذا ملثل صورًة أو حدود،
دة موحَّ وثقافة الزمنية، االستمرارية عن ويعربِّ يؤكِّد تاريًخا مؤسسات)، (له سلطويٍّا
اإلنصاف من أنه غري وقانوٍن. مشرتك وديٍن مشرتكة لغٍة عىل األحيان أغلب يف تقوم نسبيٍّا
كاملًة؛ أو مطلقًة تكون ما نادًرا السمات هذه من كالٍّ أن ندرك أن التاريخية لألدلة
يكتنفه وجميعها واملؤسسات، واملمارسات املصالح ر تطوُّ يف عملياٌت باألحرى هي وإنما

والتوترات. الغموض

واإلمرباطورية والدولة األمة

عن املرء صورِة أجزاء من عدٍد بني من جزءٍ مجرد هو ألمٍة ينتمي بأنه الفرد إقرار إن
ذاتي وعي من واحدة طبقة مجرد إنه القول فيمكننا بيانيٍّا، هذا عن نا عربَّ وإذا ذاته.
أو تتوافق قد إقليمية قرابة لعالقة باالنتماء إقراًرا تمثِّل التي والطبقة الطبقات. متعدد
للدولة. والقانونية السياسية العالقة مواطني من مواطٌن بأنه املرء إقرار مع تتوافق ال

إقليم عىل سلطته — املؤسسات خالل من — يمارس كيان بأنها عام بشكل الدولة تعريف يمكن
للدولة. ينتمون أفراًدا باعتبارهم اإلقليم ذلك داخل األفراد بني تربط قوانني بواسطة ما

لعالقة الثقايف املجتمع عن تحليليٍّا للدولة والسياسية القانونية العالقة تختلف
لإلمرباطورية اإلمربيالية الدول ت ضمَّ املثال، سبيل عىل ة. األُمَّ أي اإلقليمية؛ القرابة
ُوِجدت ذلك، عىل وعالوة املختلفة. األمم من العديَد السوفييتي واالتحاد املجرية النمساوية
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البحر األسود
جورجيا
تبلييس

بحر قزوين

تركيا

أنقرة أرمينيا
يريفان

أذربيجان
باكو

كردستان فان

إيران

طهران

لبنان
ب3وت

حيفا
إرسائيل

القدس الضفة الغربية

سوريا

حلب
الالذقية

دمشق
مرتفعات الجوالن

األردن

ان عمَّ

نهر الفرات نهر دجلة

بغداد

العراق

البحر اFيت

من أجزاء عرب تمتد لكنها كردية، أغلبية تضم التي باملناطق محدَّدة كردستان، :2-2 شكل
وتركيا. والعراق إيران

كردستان حال هو وكما عرش، التاسع القرن يف بولندا حال هو كما الدولة، غياب يف األمم
اليوم.

هذين بني ٌد معقَّ رابٌط يوجد ال أنه تعني ال والدولة األمة بني التمييز رضورة إن
ممارسة خالل من تَْقَوى األمم كانت ناحيٍة، فمن االجتماعية؛ العالقة أشكال من الشكلني
كان فيما حدث الذي التوسع فمثًال، الزمن؛ مرِّ عىل السيادة تلك وبسط سيادتها الدولة
السادس القرن وحتى عرش الثاني القرن من املمتدة الفرتة خالل الفرنسية باألمة يُعرف
أرايض اليوم لتشمل الكابتية فرانس دي إيل منطقة يف فقط تتمثَّل كانت والتي عرش،
الحدود عىل الربانس جبال إىل الغربية، الحدود عند األطليس املحيط من املمتدة فرنسا
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الحروب، نتائج حسب السنني مرِّ عىل والرشقية الشمالية الحدود تذبذب مع الجنوبية،
والدولة. األمة من كلٍّ تشكيل يف األحيان من كثري يف ا مهمٍّ عامًال الحروب هذه كون مع
عىل — الفرنسية األمة الحالة هذه يف وهي — األمة قواعد ترسيُخ يطغى وال
النادر من فإنه الواقع، ويف األحيان. بعض يف والواضحة املتنوعة، اإلقليمية االرتباطات
بشدة منقسمة العالم دول من فالعديد ٌة؛ أمَّ للدولة وتكون دولٌة ة لألمَّ تكون أن تاريخيٍّا
الباسك إقليم منطقة أو كندا، يف كيبيك مقاطعة مثل أولية؛ كأمم أحيانًا تبدو مناطق إىل

إسبانيا. يف

شمال
بيكاردي

نورماندي
شمال رشق شامبان

إيل دو فرانس
ألزاس-لورين

وسط وادي اللوار بورجوني
فرانش-كومتيه

آكيت9

ميدي-بارتين:
ميدي-ب:ينيه

النجدوك-روسيون

بروفنس-ألب-كوت
دازور

فرنسا. مناطق :3-2 شكل

املنطقة أنحاء جميع يف القوانني إعالن تتطلَّب السيادة الدولة ممارسة فإن ذلك ومع
عىل عالوة للدولة. القانوني التنظيم داخل مختلفة مناطق ضم ثم ومن تحكمها؛ التي
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املنطقة أنحاء جميع يف والكتابة، واللغة التواصل، توحيد عىل الحكم فاعلية تعتمد ذلك،
العوامل أحد أن املؤكد من يكون املثال، سبيل عىل وهكذا، الدولة. هيمنة تحت الواقعة
املختلفة بمناطقها — إقليميٍّا املمتدة الصني دولة عىل الصينية الهيمنة بسط يف املهمة
مبكر وقت يف الصينية املناطق أنحاء جميع يف املكتوبة الصينية اللغة توحيد هو كان —
اللغة ابتُكرت وباملثل، يس. يل املستشار إرشاف تحت امليالد، قبل ٢٢١ عام نحو ا، جدٍّ

ميالديٍّا. ٤٠٥ عام نحو املكتوبة األرمينية

عام نحو ماشتوتس ميرسوب ابتكرها التي األرمينية، لألبجدية ٣٦ ال الحروف :4-2 شكل
ميالديٍّا. ٤٠٥

اعتناق مثل الحاكم؛ الدولة ملركز أخرى ثقافيٌَّة سياساٌت أيًضا بقوة أسهمت وقد
النسبية الثقافية الوحدة يف للحكم، الخاضعة املنطقة أنحاء جميع يف ونرشه معني دين
لكلِّ يكون أن تقليَد نجد حيث الرشقية؛ األرثوذكسية الكنائس يف هذا ويتضح ما. إلقليم

الرصبية. األرثوذكسية للكنيسة سافا القديس مثل وكنيسٌة؛ قديٌس أمٍة
يكون ما نادًرا نسبيًا َديْن موحَّ قومي مجتمع وثقافة إقليم قواعد ترسيخ أن غري
املركز ويروِّجها يتبناها السياسات من مجموعة أو معينة لسياسة الوحيدة النتيجة هو
قبول فإن العكس، عىل بل محدًدا، شكًال تتخذ لم السكان من مجموعة بني للدولة الحاكم
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موجودة وأعراف تقاليد إىل الحاكم املركز لجوءَ يتطلَّب ما غالبًا السياسات هذه مثل
فإن وهكذا واألعراف. القوانني أو الدين أو اللغة يف التقاليد هذه تمثلت سواء قبل، من
نحو عىل مختارة تكون ما نادًرا ترويجها الحاكم املركز يختار التي املحددة السياسة
عن جريئًا تحوًُّال تمثِّل السياسة تلك كانت ولو حتى العدم، من ابتُكرت وكأنما أهوج
الصفوي إسماعيل لجأ ميالديٍّا ١٥٠١ عام يف املثال، سبيل عىل قبل. من موجوٍد تقليٍد
عن فارس بالد لتمييز ذلك؛ قبل من بالفعل موجوًدا كان الذي الشيعي املذهب إىل
من دولة كلِّ تاريُخ ويكشف . نِّيَّ السُّ املذهَب تعتنق كانت التي العثمانية اإلمرباطورية
وتحويلها السابقة التقاليد إىل االلتجاء هذا عن الزمن عرب املستقر والوجود التوطيد
من الرغم عىل الدولة، فإن أخرى: وبعبارة ما. إقليم عىل للسيادة الفعالة املمارسة يف
الزمن مرِّ عىل عنه ينبثق ما يكون بحيث إقليميٍّا قرابٍة مجتمَع تخلق األمة، عن اختالفها

القومية. الدولة هو
— اإلنسانية العالقات أشكال من شكَلنْي بني هذه التقارب لظاهرة واالستثناء
نشهد وربما األمم. من العديد تضم التي اإلمرباطورية، هو — واألمة الدولة بهما وأقصد

األوروبي. االتحاد إمرباطورية بزوغ اليوم
فحدود ما؛ إمرباطورية ع توسُّ عىل الثقافية الناحية من واضحٌة قيوٌد توجد ال
العظيم الصني سور بناء حالة يف كما عسكرية، مخاوف عن غالبًا تنشأ اإلمرباطورية
هادريان وجدار امليالد؛ قبل ٢٢١ عام تيان مينج الجنرال توجيه تحت بدأ الذي مثًال،
هزيمة أو بريطانيا، يف الرومانية لإلمرباطورية الغربية الشمالية للحدود ترسيًما باعتباره
بالقرب ميالديٍّا ٧٣٢ عام مارتل شارل يد عىل الرحمن عبد األمري بقيادة املسلمة القوات
الذي املد هذا عىل واالعرتاض اإلسالمي. التوسع أوقفت التي الهزيمة وهي تور، من
واالستقالل الثقايف التمايز عىل التأكيد هو ما إمرباطورية لهيمنة تقريبًا له حدود ال
تهددها، أو تضمها، إقليمية قرابات ذات عديدة قومية مجتمعاٍت ِقبَل من السيايس
ميالديٍّا، ٧٢ عام إىل ٦٦ عام من يهودا، مقاطعة سكان تمرد مثل اإلمرباطورية؛ تلك
ويف الرومانية، اإلمرباطورية حكم ضد ميالديٍّا ١٣٥ عام إىل ١٣٢ عام من أخرى ومرة
السيايس االعرتاض كان وقد العظمى. بريطانيا حكم عىل الهند اعرتاض العرشين، القرن
شئونها، يف الترصف حرية األمم تَْحِرم أنها يف يتمثَّل اإلمرباطوريات حكم عىل الرصيح
لالستقالل تسعى التي «الذات» طبيعة أن غري الذاتي. املصري تقرير حق عنها يعربِّ كما
كما التشكيل، طور يف تكون الذات هذه ألن دائم؛ نحو عىل بالضبط واضحًة تكون ال قد

الرشقية. وتركستان ومقدونيا، وكشمري، الشمالية، أيرلندا يف اليوم يحدث
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يف تاريخيٍّا النظر إىل يقودنا السياسية السيادة خالل من الثقايف التمايز ر تطوُّ إن
دولة. تكون ألن األمة تسعى عندما أي املعاكس؛ االتجاه من واألمة الدولة بني العالقة

عادًة؟ هذا يحدث ملاذا واألهم، قومية؟ دولة إىل أمة من التحول هذا فهم يمكن كيف
حتى أي عليهم؛ والحفاظ أفرادها أرواح حماية بدافع دولًة تكون ألن األمة تسعى
نفسها حماية ضمان عىل العمل — ومؤسساتها ممثليها خالل من — لألمة يتسنَّى
الغرض هذا تحقيق يف القومية الدولة فشلت وإذا العالم. يف وجودها عىل والحفاظ
ارتباطات ألن التفكك؛ باحتمال تخاطر فإنها أخرى)، وسيلة أو عسكرية هزيمة (بسبب
األمة. يقوِّضوجود مما جديدة؛ والءات تظهر قد ثم ومن تنهار؛ قد األمة بتلك األمة أفراد
فتلك األمة، تشكِّل التي هي الدولة كانت أو الدولة تشكِّل التي هي األمة أكانت وسواء
متفاوتة، بدرجات تَحدثان، دتنَْي املعقَّ العمليتنَْي كلتا ألن بالقضية؛ لها عالقة ال مسألة

امَلْعِنية. األمة طبيعة حسب
الدولة تطور عن عبارة تاريخيٍّا التشكُّل هذا أكان سواء قومية، دولٍة تشكُّل إن
وعمليات ارتباطات تعقيدات طياته يف يحمل أمٌر َلُهو دولة، إىل األمة تطور أو أمة إىل
أن هي التعقيدات تلك نتائج إحدى فإن قبل، من ذكرنا وكما لها. حرص ال مختلفة
ومرة أخرى. أمًما حتى أو واضحة، إقليمية ارتباطات ن يتضمَّ القومية الدول من العديد
فحسب. نسبي نحو عىل ثقافيٍّا دة موحَّ عالقة هي لألمة اإلقليمية العالقة إن نقول أخرى

االجتماعية. العالقة لطبيعة مناقشًة يتطلَّب هذا أسباب وتوضيح
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الثالث الفصل

اجتامعية كعالقة األمة

من غريها عن تمييزها يتطلَّب ة لألُمَّ الصحيح الفهم أن غري إنسانية، ابتكارات األمم
توضيح يتسنَّى وحتى اجتماعية». «عالقة شكَل األمة تتخذ اإلنسانية. االبتكارات أشكال
نقارن أن املفيد من سيكون لألمة، أفضل فهًما نحقق ثَم ومن االجتماعية، العالقة طبيعة

األداة. وهو أال اإلنساني: االبتكار أشكال من آخر بشكل االجتماعية العالقة
هو لليد، امتداًدا باعتباره منه، الغرض ماديٌّ يشءٌ هي — مثًال املطرقة — األداة
األمة فهُم للمرء يمكن الخارجي. العالم تشكيل يف كفاءًة أكثر البرشي العمل جعل
أن التطورية األحياء علماء بعض يزعم املثال، سبيل فعىل الحياة؛ لتنظيم أداٌة أنها عىل
يثق أفراٍد بني يحدث التبادل هذا ألن املنافع؛ لتبادل فعالة وسيلة إليجاد آلية هي القرابة
مميزاته كانت أيٍّا — باألداة األمة وصف أن غري أقرباء. بوصفهم وذلك ببعض؛ بعضهم
عادُة وهي أخرى، اجتماعيًة عالقًة لنأخذ الشكلني. هذين بني مهمة اختالفاٍت يحجب —
والعالقة األداة الشكلني: هذين بني التمييز من مزيد بغرض فردين، بني التحيَّة تباُدِل

االجتماعية. العالقة عىل كمثال األمة طابع توضيح ثم ومن االجتماعية؛

االجتماعية العالقة

ما مصادفًة. يلتقيان الشخصية، مصالحه وراء منهما كلٌّ يسعى الناس، من اثنان
عالقة من فما مصادفًة؛ تقابال ألنهما «تفاعل»؛ مجرد هو الشخصني هذين بني يحدث
تفاعل مجرد بينهما ما يعود ال اآلخر، إىل يده أحدهما يمد عندما ولكن بينهما. اجتماعية
عالقٌة ثمة املصافحة. باسم املعروفة التحية عادة يف «يتشاركان» اآلن فهما فحسب؛
هذه مكونات ما لها. وأدائهما التحية عادُة وهي الشخصني؛ هذين بني اآلن اجتماعيٌة
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ما بطريقٍة الشخصان وهذان تلك. التحية لعادة معنًى هناك أوًال: االجتماعية؟ العالقة
كلِّ وعي داخل موجوٌد إنه املعنى؟ هذا إيجاد يمكن فأين العادة. تلك معنى يجدان
يعني تقليًدا بوصفه املصافحة معنى ويقبلون يدركون الذين األفراد من العديد من فرٍد
لعادة االجتماعية العالقة منها ن تتكوَّ التي املادة ما ثانيًا: شخصني. بني املتباَدل التقدير

لها. أدائهم طريق عن واقًعا العادة يجعلون أحياء برش من تتكوَّن إنها املصافحة؟
األداة. بمادة األحياء، البرش وهي تلك، االجتماعية العالقة شكل مادة مقارنة يجب
تستخدمها، ال مطرقة لديك كانت فإذا حية. غري مادٌة هي األداة منها تتكون التي واملادة
كعنرص هي كما تظل فاألداة والخشب. الحديد من ماديٍّا ُصنعت ألنها أداة؛ تظل فهي
االجتماعية العالقة وجود فإن األداة، عكس وعىل يستخدمونها. الذين البرش عن منفصل
بمعنى اإلقرار بدوره يقتيض ما وهو لها، البرش أداء عىل يتوقف املصافحة لعادة
األفراد عن منفصٌل ماديٌّ وجوٌد لها ليس العادة هذه أن كما به. والقبول املصافحة
االجتماعية للعالقة فإن وهكذا يشكِّلونها. ثم ومن االجتماعية؛ العالقة يمارسون الذين
املصافحة يؤديان اللذان الشخصان وهما — األفراد بني تُماَرس فهي مزدوجًة؛ سمًة
املصافحة عادة معنى أي األفراد؛ تتخطى عادٌة هي الوقت نفس ويف — واقًعا ويجعالنها

املعنى. بهذا يُقران شخصان يؤديها التي
األمة منها ن تتكوَّ التي املادة فإن االجتماعية، العالقات جميع مع الحال هو وكما
الذين البرش عن منفصًال شيئًا ليست األمة فإن األداة، عكس فعىل األحياء. البرش هي
من حيٍّا ويُبقونه العادة تلك معنى األفراد يجد حيث املصافحة؛ عادة ومثل يُشكِّلونها.
ويتشاركون عليها، ويحافظون يُبقونها أفراد من تتكوَّن األمة فإن العادة، تلك أداء خالل
تلك وتوجد التقاليد. تلك يؤكِّدون هذا بفعلهم وهم جغرافية، حدود ذات تقاليد يف
لذاته؛ األمة، يشكِّلون الذين العديدين األفراد من فرٍد كل إدراك داخل األساس يف التقاليد
الوعي أشكال من شكًال األمة تُعترب السبب ولهذا معني. إقليم يف ُولِدوا أنهم إدراكهم مثل
توجد بالطبع السابق. الفصل يف أوضحنا كما الجمعي، الذاتي الوعي أو املشرتك؛ الذاتي
التقاليد تلك د تُجسِّ التي واملحاكم، الكنائس مثل عديدة؛ أنواع من قومية مؤسسات أيًضا
واملمارسة املستمر القبول عىل أيًضا تقوم املؤسسات تلك أن غري وتنرشها. عليها وتحافظ
الوقت يف األفراد يتخطى وهيكٌل األفراد بني هيكٌل لها فاألمة التقاليد. لهذه املستمرة

نفسه.
التي بالفعل، املوجودة األمة داخل نفسه يكيِّف أن عليه يجب الفرد، يُولد عندما
بالفعل» «املوجودة لألمة الزمني الطابع هذا الفرد. ذلك موت بعد وجودها يستمر
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لألمة؛ االجتماعية العالقة عليها تقوم التي التقاليد أن إىل يشري الوجود» يف و«املستمرة
املعنى، وبهذا فرد؛ أي عىل يعتمد ال وجودها إن أي األفراد؛ تتخطَّى القومية، اللغة مثل
بالرضورة يعني ال الحقيقي» «الوجود مصطلح واستخدام حقيقي». وجود «ذات فهي
دًة متجسِّ تكون قد لألمة االجتماعية للعالقة لألفراد املتخطية التقاليد أن مع مادية، أشياءَ

واألعالم. واآلثار، التاريخية، والرموز الكتب، مثل مادية؛ عنارص يف
التأكيَد املتعاقبة األجيال تعيد ال ثَم ومن مقبولًة، التقاليد هذه تَُعد لم إذا أنه غري
وجودها مجرد عىل تقترصقيمتها الشعارات أو اآلثار أو القومي التاريخ كتب فإن عليها،
٧٤٤–٧٢٧) آشور ملك الثالث، بالرس تجالت امللك حوليات املثال، سبيل عىل أكثر. ال
ليست امليالد)، قبل ١٦٥٠–١٦٢٠) األول هاتوشييل الحيثي امللك حوليات أو امليالد)، قبل
أمة اليوم توجد ال ألنه القديم؛ األدنى الرشق مؤرخي اهتمام تثري بقايا مجرد سوى
مجلس إىل يشري اختصار وهو — SPQR القديم الروماني والشعار حيثية. أو آشورية
بتاريخ املهتمني املؤرخني سوى أحٍد اهتمام يثري ال — والجمهورية والشعب الشيوخ
له يَُعْد لم مجتمٍع ُصنع من شيئًا الشعاَر يَُعدُّون الذين املتحف زوَّار أو القديمة، روما
يَُعد لم ألنه حيَّة؛ غري لغات هي والالتينية والحيثية اآلشورية اللغات فإن وباملثل، وجود.

بها. يتحدث من هناك
مثل آثاًرا أو األمريكي، االستقالل إعالن مثل وثائق فإن األمثلة، هذه نقيض وعىل
قرص أو باريس، يف النرص قوس أو العاصمة، واشنطن يف التذكاري لينكولن نُصب

املايض. من مجتمعات ِقبَل من ُصنعت أشياء مجرد ليست لندن، يف باكينجهام
استمرار طريق عن محفوظٌة تمثِّلها التي التقاليد ألن ما؛ نحٍو عىل «حيَّة» آثاٌر إنها
التأكيد إعادة من بد فال الذاتي، الوعي من حالٌة تنقلها التقاليد هذه وألن بها. االعرتاف
املتجدد التأكيد عىل االعتماد هذا األمة. وجود يستمر لكي املتعاقبة األجيال بواسطة عليها
التقاليد شكل أن إىل يشري بعضهم أو األمة أفراد من — وجزئيٍّا عابًرا كونه برغم —
التقاليد تلك شكل فإن املطرقة، نقيض فعىل للتغيري. معرَّضان ومضمونها القومية
فحسب. نسبيٍّا الوجود حقيقية فإنها لذا تماًما؛ ثابتنَْي أو مستقرَّيِْن ليسا ومضمونها

التقاليد وابتكار تعديل

مراعاتها يف الناس يستمر لم إذا النسيان ويطويها تتالىش فقد بالتأكيد؛ تتغريَّ العادات
واملؤسسات األفراد تتخطَّى التي األمة تقاليد فإن وباملثل عمًدا. ينبذونها قد أو وأدائها،
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من بها السيايس التمثيل تقاليَد األمُة تُغريِّ فقد للتغيري. تتعرض التقاليد، تلك د تجسِّ التي
هذه مثل تماًما ترفض قد إنها بل اإلنجليز. فعل كما الدستورية، امللكية إىل امللكية نظام
ملَّا األخرية، الحالة هذه ويف عرش. الثامن القرن نهاية يف الفرنسيون فعل كما التقاليد،
يف رشعيتها. فقدت فقد بها، معرتًفا عليها تحافظ التي واملؤسسات امللكية تقاليد تعد لم
فإن هذا، حدث وإذا الثقة». «سحب باسم هذا الرشعية فقدان يُعرف السياسية، النظرية
ونقصد — لألمة االجتماعية العالقة مادة ألن ليس االنقسام، لخطر ُعرضًة تصبح األمة
يف االستمرار يف األمة أفراد من فرد كل إرادة ألن بل موجودة، تَُعد لم — األشخاص بها

موجودة. تَُعد لم األمة يف فرًدا نفسه اعتبار

باريس. يف النرص قوس :1-3 شكل

التفكري من يخلو ثابٍت تَكراٍر مسألَة أبًدا ليست التقليد عىل التأكيد إعادة إن
املالبس نوعية مثل وطنية، تقاليد تحمل التي العادات تلك أن من الرغم عىل والتغيري،
يحدث وكأنه يبدو نحٍو عىل أحيانًا تؤدَّى قد يغنيها، التي األغاني أو املرء يرتديها التي
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بالرضورة ن تتضمَّ جيل إىل جيل من وانتقاِلها التقاليِد عىل التأكيِد إعادَة إن تفكري. بال
نفسه الحايلُّ الجيُل يجد الذي الوضع ألن للتعديل؛ التقاليد وتخضع التقاليد. تلك تعديَل
مشكالت تظهر إذ السابق؛ الجيل فيه كان الذي الوضع عن مختلًفا يكون ما دائًما فيه
ال الذي التعديل هذا يكون ما وكثريًا لها. مصاِحبة جديدة اهتمامات تستدعي جديدة
التحول يكون وأحيانًا للُّغة؛ التدريجي التطور مع الحال هو كما محسوس، غري منه مفرَّ
ٍة أُمَّ من ما أنه إىل يشري فإنه الحالتني، كلتا ويف الثورات. تندلع عندما يحدث كما جذريٍّا،
حياة ال هامدة مادة من تتشكَّل األداة، مثل كانت، لو كما تماًما مستقرة تكون أن يمكن

فيها.
للتعديل، تخضع التقاليد أن حقيقَة كثريًا يُقدِّرون وللقومية لألمم بعضالدارسني إن
حدث ما بكيفية تتعلَّق جذرية تكون ما كثريًا مختلفة، تحوالت من أمثلٍة إىل األنظار الفتني
البتكاٍر وكمثال التقليد. «ابتكار» عن يتحدثون أنهم حدِّ إىل اختياريٍّا، للمايض تعديٍل من
(املربعات الرتتان بنقشة قماٍش من املصنوعة القصرية االسكتلندية التنُّورة نجد كهذا
الذي الطويل، املربعات قماش باستخدام مسبوقًة كانت أنها من فبالرغم االسكتلندية)؛
الثامن القرن يف التنورة تلك ابتُكرت فقد الساَقنْي، عن يكشف الحزام عليه يَُشدُّ حني
القديمة الثقافة الستمرار كرمز ُصوِّرت فإنها نسبيٍّا، الحديث مظهرها من وبالرغم عرش.
كلَّ يميِّز الذي الرتتان نقشة قماش فإن وباملثل، الحارض. الوقت إىل اسكتلندا لهضاب
قد — الِقَدم شديد أنه يُفرتض ما كثريًا أنه رغم — اسكتلندا هضاب قبائل من قبيلة
أن توضح إنها حيث من تفيدنا الحقائق وهذه عرش. التاسع القرن بدايات خالل ظهر
محاوالت فإن ثم ومن دائًما؛ موجودة كانت َوْحَدوية كيانات ليست (وتقاليدها) األمم
تعود قديمة أزمنة يف العظمى بريطانيا ى يُسمَّ ما أو متحدة، إنجليزية أمة وجود ادعاء
غري أنها الواضح من امليالدي)، السادس القرن بدايات (يف الكيلتي آرثر امللك عرص إىل

مقبولة.
تجاهل معناه التقليد «ابتكار» ى يُسمَّ فيما اهتماَمه املرء تركيز فإن ذلك، ومع
أفضل. نحو عىل اإلنساني السلوك فهم محاولة أثناء األمم وجود فرضها التي املشكالت
االنتقائي التخصيص وبالطبع آلخر، وقت من يحدث الذي االبتكار من كلٍّ وجود ورغم
السابع القرن يف هولنديني استغالل املثال: سبيل الحارض(عىل اهتمامات ليخدم للمايض
اآلن يُعرف (فيما الباتافية القبائل تمرد من تاسيتوس الروماني املؤرخ رواه ملا عرش
الذاتي الوعي واستمرارية القديم الرتاث أسس لرتسيخ محاولة يف روما ضد بهولندا)

37



القومية

تدعو التي األسباب فهم ملحاولة مجهودات نواجه زلنا ما فإننا الهولندي)، الجمعي
وملاذا الحارض، أوضاع لتربير جذريٍّا تغيريها محاولة أو التقاليد، وراء السعي إىل البرش
أشكال من العديد تأسيس لخدمة استغاللها أو تأكيٍد، أداَة باعتبارها التقاليد تلك تُقدَّم

األخرى. عن برشيًَّة مجموعًة تميِّز التي القرابة

لألمة واملدني العرقي املفهومان

االجتماعية العالقات جميع تميِّز التي التقلُّب حالة فإن السابق، الفصل يف الحظنا كما
نقله أو ما ألمة االنتماء معايري وحتى األمة، لتعريف محدَّدة معايري تقديم صعوبَة تؤكِّد
الهجرة قوانني تغيري مثل التعديل؛ من لدرجات الزمن بمرور تخضع ألخرى، أمة من
من يُعتربان ألبوين للميالد نتيجًة القومية الدولة إىل االنتماء يكون ما وأحيانًا واملواطنة.
إليه يُنظر إقليم يف للميالد نتيجًة يكون العادة يف االنتماء هذا كان وإن األمة، تلك أبناء
بينما لألمة، «الِعرقي» املفهوم اسم األوىل الحالة عىل يُطَلق ما كثريًا األمة. أرَض باعتباره
سياسيَّة تبعاٌت التفرقة لهذه تكون وقد لألمة، «املدني» املفهوم الثانية الحالة عىل يطَلق

مهمة.
املساواة تحقيق تسهيل إىل اإلقليم يف للميالد «املدني» املعياُر يؤدِّي أن األرجح ومن
القومية الدولة إقليم يف يُولدون من جميع ألن الحرية؛ تسهيل ثم ومن القانون؛ أمام
أصولهم عن النظر بغضِّ املواطنة صفة ينالون املنطلق هذا ومن لألمة، منتمني يكونون
بني التباين هذا يف كثريًا نبالغ أال يجب أننا غري الدينية. آبائهم معتقدات أو لغاتهم أو
خليًطا ن يتضمَّ األمم لجميع التاريخي التطور ألن لألمة؛ و«املدني» «العرقي» املفهوَمنْي
تحوَّلت قد األمة إىل الشخص انتماء تحديد معايري إن الحقيقة ويف املعيارين. ِكال من
والنقطة معينة. زمنية مرحلة يف لهم مستقِبلًة أو للمهاجرين مصدِّرًة األمة لكوِن تبًعا

للتغيري. بأخرى، أو ما بدرجة تخضع، األمم جميع أن إدراك هي هنا املهمة
تميِّز التي — الزمان مرِّ عىل االستمرار أي — هذه النسبي الثبات خاصيَّة إن
تختلف ملهام الحايل الجيل مواجهِة نتيجَة كونها عىل تقترص ال لألمة االجتماعية العالقة
أي — املفهومي الجوهر تشكِّل التي التقاليد وتلك السابقة. األجيال تواجهه كانت عما
حوله تتشكَّل الذي — نسبيٍّا حقيقيٍّ وجوٍد ذا يكون والذي األفراد، يتخطَّى الذي املعنى
والقرابة بالحيوية االنشغال وجود عن ففضًال دًة؛ موحَّ ليست لألمة، االجتماعية العالقة
التناحر من إطاٍر يف يُوَجدان قد اللذان الدينية واملعتقدات االقتصادي التبادل أيًضا يوجد
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كان حني املايض، يف أوقاٌت مرَّت املثال، سبيل فعىل والتجارة. بالحيوية االنشغال ذلك مع
تعريفات خالل من الحرة التجارة عىل قيوٍد فرَض تتطلَّب األمة رفاهية أن املعتقد من
يف «املركنتلية» ب املسمى االقتصادي النظام يف حدث كما املستوردة، السلع عىل جمركية
فيما االقتصادية الحماية مذهب وتطبيق عرش، والثامن عرش السابع القرنني خالل أوروبا
إىل األوقات بعض يف الدينية املعتقداُت تحوَّلت وقد والثانية. األوىل العامليتني الحربني بني
ربوية فوائد تقايض املسيحيُة حرَّمِت حينما حدث كما االقتصادي، النشاط دون عوائَق
مًعا ع تتجمَّ املختلفة باهتماماتها املختلفة التقاليد هذه إن وأقول املقرتضة. األموال عن
نسبي. بشكل إال يستقر ال الذي بالتوتر، امليلءَ األمة جوهَر لتشكِّل منتظم غري بشكٍل
للتغيري؛ أيًضا تتعرَّض األمة مركز داخل املختلفة التقاليد هذه بني العالقة فإن كذلك
األخرى؛ التقاليد من أهميًة أكثَر بعينه وقٍت يف التقاليد تلك أحُد يصبح أن يحدث حيث
معتقدات تهديد يف الوطنية روح ر تفجُّ يتسبَّب قد ما، حرٍب أثناء املثال، سبيل فعىل

اإلنسانية. يف األخوة يف التوحيدية الديانات
تقاليد وجود بمعنى األمة؛ يف ازدواجية هناك أن السابق الفصل يف الحظَت ولعلك
ثقافٍة َخْلِق خدمِة يف مًة معمَّ تصبح بحيث التقاليد هذه وتَُحوَّل مقيِّد، أثٍر ذات للقرابة
يف االقتصادي، والتبادل والدين، الحرب، مثل متعددة؛ عوامل تسهم وقد اتساًعا. أكثر
الروابط لصالح املنطقة أو بالقرية — السابق يف محليًة كانت التي — الروابط تقويض
رسمي؛ سلطوي مركٌز ينرشه الذي القانون، هو آخر عامٌل وثمة إقليميٍّا. األكرب باألمة
يكون كيف نفحص أن هنا ومهمتنا األماكن، هذه يشمل للبالد» «قانوٌن ينبثق بحيث

إقليميٍّا. ممتدة ٍة أُمَّ تشكيل يف عامًال القانون

واألمة القانون

قوميٌّ قانوٌن األحوال جميع يف عنه ينتج لم املكتوبة القوانني ر تطوُّ بأن أوًَّال نقرَّ أن يجب
لفرتة كهذا قانونًا اإلسالمي األوسط الرشق منطقُة تَستحدث فلم إقليميٍّا. ممتدٌّ للبالد،
سياسيٍّا اإلمربيالية اإلسالمية ة» «األُمَّ حكم طوال توجد كانت ولكن تاريخها، من كبرية
وكلها — والحنبيل والشافعي واملالكي الحنفي — القانون من مذاهب أو نظٍم أربعُة
قد وبينما اإلسالمية. بالرشيعة ى يُسمَّ ما أو اإلسالمي، للقانون د محدَّ تأويٍل من مشتقٌة
املسلم فإن األخرى، الثالثة املذاهب من املناطق إحدى يف انتشاًرا أكثر املذاهب أحُد يكون
قد املختلفة القانونية النظم لهذه املتزامن الوجود وهذا بينها. االختيار بوسعه يزال ال
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للبالد ما بقانوٍن االلتزام دها يوحِّ التي األمة، يف د موحَّ إقليٍم تشكيل دون عائًقا يكون
حدث اإلسالمي األوسط الرشق تاريخ من كبري جزء يف ثم، ومن بالسيطرة. يتصف
بمختلف واألمة تارة، املرء فيها يُولد التي القرية بني ما عامة بصفة للوالءات اجتذاٌب
هذين بني وسط موقع يف الصوفية، مثل الدينية؛ الطرق وظهرت أخرى، تارًة مؤسساتها

الجاذبني. الكيانني
مع للتعامل اإلسالمي األوسط الرشق يف قانوني ابتكاٍر عمليُة حدثت أنه إال
حيٌل استُحِدثت املثال، سبيل فعىل اإلسالمية. واألمة القرية القطبني؛ هذين بني العالقات
األماكن بني التجارة مجال يف وللدخول لألعمال رشكات لتكوين قانونية) وسائل (أي
هذا، عىل وعالوة اإلسالمية. الرشيعة يف مبارشًة تَِرْد لم وسائل وهي املختلفة، واملناطق
تتسم إقليميٍّا ممتدة كياناٌت األحيان بعض يف اإلسالمي األوسط الرشق منطقة يف برزت
يسوده الذي العربي املغرب وكيان اإليراني الكيان أذكر لهما، وكمثالني بالتضامن،
العثمانيني األتراك بني نشبت التي العسكرية الرصاعات ولعل مراكش. سيما ال الرببر،
التنافس من درجٍة وجود إىل أيًضا تشري ميالديٍّا) ١٢٥٠–١٥١٧) املرصيني واملماليك
املختلفة القوانني فإن ذلك، ومع اإلسالمية. األمة داخل املتضامنة اإلقليمية الكيانات بني
االنصياع (أو التقليد عىل القائم ظ املتحفِّ القانوني واملبدأ اإلسالمية الحضارة تخلَّلت التي
«قانون لها ٍة أُمَّ فكلُّ واندماجها؛ األمم تضامن أمام عقبًة تمثِّل كانت اإلسالمية) للتقاليد

بها. الخاص البالد»
النقيض فعىل القانونية. للعالقة األخرى األنماط مالحظة تجب الحال، وبطبيعة
فاصل وجود عىل تُِرصُّ التي الكثرية التحليالت من املرء عليه يحصل الذي االنطباع من
عدة توجد كانت فقد الحديثة، واملجتمعات الحديثة قبل املجتمعات بني حادٍّ تاريخي
أشار كما وحقيقًة الوسطى. والعصور القديمة العصور مدى عىل مكتوبة قانونية قواعد
كان فلعله الوسطى، العصور عالم يف القانون عن كانيجم فان يس آر القانوني املؤرخ
الوسطى العصور يف أوروبا أنتجت كما واالهتمام. العناية تَلَقى وكانت منها، الكثري يوجد
وعاداتها» إنجلرتا قوانني عن «أطروحة بينها ومن املكتوبة، النصوصالقانونية من العديد
وتبدو (براكتون). براتون من لهنري (١٢٦٠) و«األطروحة» جالنفيل لرافولف (١١٨٧)
تدوين صورة يف التجسيد جاء هذه حالتنا ويف — ماديٍّا د تتجسَّ التي التقاليد أهمية
استمرارها ثم ومن التقاليد؛ تلك ترسيخ احتمال من تزيد أنها يف — الكتب يف القانون
تصبح فمثًال، مختلفة؛ صوًرا التقليد عن املادي التعبري يتخذ أن ويمكن الزمن. عرب
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ومن القديم، األدنى الرشق يف حدث كما مكتوبة، أبجديات خالل من مستقرة اللغات
امليالدي) الرابع القرن (يف القبطية مثل مختلفة؛ لغات إىل املقدس الكتاب ترجمة خالل
امليالدي)، التاسع القرن (يف القديمة والسالفية امليالدي)، الخامس القرن (يف واألرمينية
مادية صورًة التقاليُد تتخذ أن يمكن كذلك امليالدي). عرش الثاني القرن (يف والفرنسية
إنجلرتا يف كانرتبري وكاتدرائية القديمة، إرسائيل يف القدس معبد مثل األبنية؛ شكل يف
العالقُة ق تحقِّ أن أكرب احتمال هناك يكون هذا، يحدث وحينما الوسطى. القرون يف
لنشأة الالزم الرضوري الثباَت ماديٍّا د املتجسِّ التقليد ذلك حول تكوَّنت التي االجتماعية

قومية. ثقافة
التي القانونية العالقات من مقتضبًا، كان وإن ع، متنوِّ طيف وجود مالحظة ويمكن

الوسطى. العصور خالل أوروبا يف اإلقليمية البنى تشكيل يف أسهمت
اختصاصه إن إذ الطيف؛ هذا حدود يتجاوز الذي الَكنَيس القانون نجد وأولها،
وال اإلقليمية. االنقسامات يتجاوز واملخلص، الرب باعتباره بيسوع للمؤمنني كقانون
يف دينية مؤسسًة باعتبارها العصور تلك يف للكنيسة محتًَّما كان الذي االنخراط ننكر
الحادي القرن نهاية يف املناصب رصاع يف املثال سبيل عىل جليٍّا يتضح كما الدنيا، شئون
واملطارنة. األساقفة تعيني أحقيَّة يخص فيما وامللك البابا بني نشأ الذي امليالدي، عرش
بإسهامه اإلشادة عدا فيما الكنيس، القانون موضوع دراسة جانبًا ي أُنَحِّ فإنني ذلك، ومع

اإلمربيالية. أوروبا تقاليد يف
شمال يف إقليميٍّا مميزة مدنية إمارات املرء يجد الطيف ذلك نهايات إحدى وعند
كانت متطورة محلية قوانني ثمة أن حني ويف أملانيا. يف مستقلة إقليمية وواليات إيطاليا،
عليا محكمة (مثل الخاصة القانونية بمؤسساته د موحَّ مركٌز هناك يكن لم موجودة،
والواليات اإلمارات لهذه القانوني التوحيد تحقيق بإمكانه ترشيعية) هيئة أو رسمية
بعد — فرنسا يف هناك كان أنه نجد األخرى، الناحية من ولكن واحدة. أمة يف املتميزة
َمَلِكية محكمة عىل بالفعل يشتمل مركٌز عرش— الثالث القرن يف قوية َمَلِكية ظهور عودة
نشوء مثل األخرى؛ التطورات عن فضًال — التطورات لهذه وكان باريس. يف وبرملان
األمة تشكيل يف مهمة تأثريات — «الجاليكانية» باسم تُعرف فرنسية كاثوليكية كنيسة
القرن نهاية قرب فرنسا أمة نشوء عمليِة مالحظُة ويمكننا إقليميٍّا. املمتدة الفرنسية
املستقلة، األملانية وبالواليات إيطاليا شمال يف املدنية باإلمارات مقارنتها عند عرش الثالث
بدأ الذي اإلنعاش، عليها ساعد حالٌة وهي قانونيٍّا، متنوعًة بقيت الفرنسية اململكة أن إال
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يف حدث بما مقارنًة فرنسا جنوب يف اإلمربيايل الروماني للقانون عرش، الثاني القرن يف
نهاية مع إنجلرتا يف مبكًرا القانونية العالقة من مختلٌف نمٌط ظهر ذلك ومع الشمال.

فيها. للبالد قومي قانوٍن بزوَغ يالحظ املرء أن لدرجة عرش، الثاني القرن
العالقة أو حاشيته، أو وأقاربه امللك بني الشخصية العالقة من العكس وعىل
العالقات تلك فإن باإلقطاعية، تتسم التي وتابعه، املحيل اللورد بني والقانونية الشخصية
من ست تأسَّ اتساًعا أكثر إقليميٍَّة عالقٍة بفعل الوسطى؛ العصور يف إنجلرتا يف تقوَّضت
امللك عرص أثناء القانونية التطورات من بعٌض املالحظة هذه ويدعم للبالد. قانون خالل
دائمة محكمٌة نشأت حيث له؛ الالحقة الفرتة وخالل (١١٣٣–١١٨٩) الثاني هنري
املحلية املحاكم يف املحلية النزاعات يف وبُتَّ امللكية)، (املحكمة املركز يف الكبار للقضاة
وكذلك لني. املتنقِّ للقضاة املتكررة الزيارات طريق عن البالد لقانون وفًقا متزايد بشكل
امُلَحلِّفني، هيئة ظهرت الثاني، هنري عهد يف إنجلرتا، أنحاء جميع يف املحيل املستوى عىل
من دعوتهم يتم الجريان من عدٍد يف تتشكَّل البداية يف (وكانت طبيعيٍّا شيئًا وصارت
بعض عن بصدق اإلجابة ثم اليمني، لحلف العموميني الرسميني املوظفني بعض جانب
الوسيلة هي صارت عرش الثالث القرن بدايات يف ولكن القايض، هها يوجِّ التي األسئلة
الشعب عامة شملت ثم ومن أقرانه)؛ خالل الشخصمن عىل الحكم طريقها عن يتم التي
امللك كان األخرى، التطورات وبعض التطورات لهذه ونتيجة القضائية. اإلجراءات يف
للممتلكات ُحماًة يَُعدُّون لني) املتنقِّ القضاة (من ووكالؤه وقوانينها، لألمة ممثًِّال بوصفه
الدولة. أرايض أرجاء جميع يف امللك»، «حماية يسمى ما أو العام، وللنظام الفرد ولحقوق
تشكيَل لألمة إقليميٍَّة عالقٍة تأسيَس تدعم التي األخرى القانونية التطورات وتشمل
ي ُسمِّ مرسوم من ١١٨١ عام الثاني هنري امللك أصدره فيما ظهر كما قومي، جيٍش
يمتلكوا أن عليهم كان الذين األثرياء الرجال شمل الذي األسلحة»، امتالك فرض «قانون
األقواس تكفيهم كانت «الذين الفقراء وكذلك واألمة، امللك عن للدفاع والدروع الخيول
العالقة يف لألمة آخر قانونيٍّا إقحاًما الجيش إىل الفقراء استدعاء مثَّل وقد والسهام».
توسيع األخري والعسكري القانوني التطور هذا عن ونتج واملستأجر، املحيلِّ اللورد بني
بأن الوعُي الحرب يف العامة الخدمة عن ونتج البلد، عن الدفاع عن باملسئولية الشعور
أمتهم من بل فحسب، املحلية مجتمعاتهم من جزءًا ليسوا واألغنياء، الفقراء من الجميع،
باألمة. الفقراء املشاة جنود ارتباط زيادة يف دوًرا أيًضا التقنية التطورات ولعبت أيًضا،
التي للدروع، املخرتقة القوية الطويلة األقواس إدخال تم عرش الثالث القرن نهاية يف

الفارس. عىل عسكريٍّا يتفوَّق لكي الفقري املشاة لجندي الوسيلة رت وفَّ
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للدروع. املخرتق الطويل القوس :2-3 شكل

التي عرشة، الرابعة بمادته كارتا) (املاجنا األعظم امليثاق صدر ١٢١٥ عام ويف
املقاطعات عن ممثلني من يتكوَّن ، ترشيعيٍّ برملاٍن بتأسيس ١٢٩٥ عام ذروتها بلغت
كان الذي باريس يف الفرنيس الربملان من العكس (عىل إنجلرتا أنحاء جميع يف واملدن
بني فيما يجتمع لم الذي العام، األمة طبقات ومجلس القضائية، للرقابة مقرٍّا باألساس

و١٧٨٩). ١٦١٤ عاَمي
يف القومي للمجتمع إقليمية عالقة نشوء القانونية التطورات هذه نتيجة وكانت
مثل بحدوث إرهاصات ثمة أن املؤكد ومن بالقانون. ملتزًما امللك كان حيث إنجلرتا؛
فقد كرين، فريتز املؤرخ قال وكما أخرى. أوقات يف أخرى مجتمعات يف التطور هذا
كما امللك، معارضِة يف الحقَّ يُعطي ما الوسطى العصور يف األملاني القانون يف كان
بمقتىض للقانون القديم اإلرسائييل للملك خضوٌع كأنه يبدو ما القديم التاريخ يف كان
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يف إنجلرتا يف وضوًحا أكثر التطورات هذه كانت ذلك، ومع .١٧ اإلصحاح التثنية، ِسْفر
الوسطى. العصور

ويلز أقاليم يف إقليميٍّا غموًضا سبَّبت التي التعقيدات من عدٌد بالطبع هناك وكان
فرنسا. يف ونورماندي أنجو ضم يف بأحقيَّته الثاني هنري ومطالبَة وأيرلندا، واسكتلندا
عىل الخالفات املثال: سبيل عىل قومي؛ مجتمع خلق يف أخرى تعقيدات توجد كانت كما
بيكيت توماس من كلٍّ عىل امللك ألوامر طبًقا اإلعدام أحكام تنفيذ إىل أدَّت التي الدين
كانرتبري، ألساقفة رئيس منهما وكلٌّ ،(١٥٥٦ (عام كرانمر وتوماس (١١٧٠ (عام
السري إنجلرتا يف اللوردات مجلس رئيس إعدام إىل أدَّت التي السياسية والرصاعات
طبيعة أن نجد أخرى ومرة كرومويل. مها تزعَّ التي والثورة (١٥٣٥ (عام مور توماس
كان أنه هو هنا يهم وما نسبيٍّا، ثابتًة تكون التي وحدها هي لألمة االجتماعية العالقة
الجمعي الذاتي الوعي يف للبالد) (قانون إقليميٍّا د وموحَّ عام بقانون لتقليٍد ترسيخ هناك
تعرَّضت قد كانت وإن واستمراره، التقليد ذلك دعم عىل عملت ومؤسسات لإلنجليز،

األحيان. بعض يف للمضايقات
قانوٍن نشأَة الوسطى العصور يف إنجلرتا تاريخ يف القانونية التطورات هذه وتمثِّل
أن الواضح ومن لذلك. نتيجًة نشأت التي لألمة اإلقليمية العالقة مدار عىل بانتظام ُطبِّق
رغبوا الذين األقوياء، الطموحني امللوك (مثل بها التنبؤ يصعب التي السياسية العوامل
عىل وعالوة اإلقليمي. القانون يف املتمثِّل القومي الكيان تكوين يف أثَّرت سلطانهم) مدِّ يف
كانت ما كثريًا بها، خاصة مسارات تتبع كانت ما أحيانًا القانونية التطورات فإن هذا،
«القانون ب يسمى ما تقليد كان املثال سبيل فعىل بعض. مع بعضها متطابقًة تبدو
أنه بمعنى «عام» (وهو اإلنجليزي العام القانون نقله الذي إنجلرتا، يف الصالح» القديم
ن يتكهَّ أن للمرء ويمكن األعظم. امليثاق وأكَّده أقرَّه قد عامة) إنجلرتا أنحاء يف مطبًَّقا كان
سيصبح الوسطى العصور يف إنجلرتا يف والقومي القانوني التطور كان كيف فقط
قد األوروبية القارة يف اإلمربيايل الروماني القانون إحياء إعادة عملية كانت لو مختلًفا
ووضعه العام» «القانون ى املسمَّ التقليد ذلك عىل التأكيد قبل إنجلرتا يف سيطرتها أحكمت
من الكثري هناك أن إىل اإلشارة هو ن التكهُّ لهذا الِعنان إطالق يف واملهم قانوني. نسق يف
التأكيد ثم ومن التطور؛ هذا مثل يف تسهم قد ولكنها كمصادفة، تبدو قد التي العوامل

األمة. لتطور فقط واحد أسايس سبب وجود عىل املرء يرص أن الخطأ من أنه عىل
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اجتماعية كعالقة األمة

تطبيقه إن حيث من االجتماعية؛ العالقة مدِّ عىل للبالد القومي القانون ويعمل
كانت التي — السكانية املجتمعات التحاُم عنه ينتج البالد أنحاء جميع يف املنتظم
من اآلخر الجانب منه يَُحدُّ املد هذا أن إال واحدة. أمة ضمن — السابق يف ثقافيٍّا متباينة
ولكنها مكانيٍّا ٌة ممتدَّ عالقٌة أنها من الرغم عىل القرابة، وهي األمة؛ تميِّز التي االزدواجية
يعني وال الفرد؛ وضع هو للقانون املنتظم التطبيق إعاقة أسباب وأحد إقليميٍّا. دٌة محدَّ
إنجليزيٍّا املرء كان ما إذا بل إلقطاعي، تابًعا فالًحا أو النبالء من املرء كان ما إذا ذلك
امتالك أجنبي أي بوسع يكن لم ،١٨٧٠ عام وحتى عرش الثالث القرن من وبدايًة ال. أم
من كان إذ البالد؛ يف املحلية املحاكم إىل يلجأ أن ألجنبي يحق يكن ولم إنجلرتا، يف عقار

فقط. لإلنجليز هي إنجليزية، تُعترب التي األرض أن املعتَقد
ولقد بامليالد، االنتماء من نسبيٍّا ممتدة إقليمية، عالقة باعتبارها األمة تعريف تم لقد
ولكنها إقليميٍّا، ممتدة اجتماعية عالقة باعتبارها األمة، من للغرض صياغًة أيًضا قدَّمنا
قومية دولًة األمة تكون وحينما الحياة. عىل والحفاظ واالنتقال التوالد، أجل من محددة
العالقات من ا جدٍّ القليل فإن شك، وبال الحياة. عىل للحفاظ وهيكٌل بنيٌة أيًضا فهي
— ذاتها الحياة وجود هو منها األسايس الغرض يكون التي تلك حتى — االجتماعية
وينطبق األمة إىل بالنسبة صحيٌح األمر لكنَّ الغرض. هذا إطار يف أساًسا فهمه يمكن
وهي الحيوية؛ ذات الجوهرية العالقة تلك إىل بالنسبة أيًضا كذلك ينطبق بل عليها،
وأقول األجيال، بني والديانات الثروات النتقال الوسيلة هي تكون ما كثريًا التي األرسة،
التي املشكالت وتعترب الحياة، يف ع تتنوَّ البرش مساِعي أن عىل أخرى مرة للتأكيد هذا
التي للخالفات االستقرار تحقيق وكيفية املوت، مواجهة كيفية (مثل البرش حياة تواجه
وكيفية ومجتمعه، الفرد بني العالقة عليه تكون أن يجب وما والنساء، الرجال بني تنشب
وهذه كذلك. األوجه متعددَة فيه) يعيش الذي بالكون يتعلق فيما البرشي الوجود فهم
مًعا تتقارب للتقاليد؛ ٍب تشعُّ من يصاحبها ما مع الحياة، يف أخرى ومشكالت املشكالت،
بشكل مختلفة قومية مجتمعاٌت حوله تتشكَّل فكريٍّا، متنوع مركز يف مضطرب بشكل
املعقدة. املشكالت هذه حيال الخاص فعلها ردَّ حدٍة عىل أمة كلُّ تُظهر حيث خاص؛

ولقد األرسية، العالقات من مجموعٌة وكأنها مجازية بصيغة األمة توصف ما كثريًا
من كالٍّ ألن تفهمه؛ يمكن ما وهو املمتدة، العائلة من كنوع األحيان بعض يف ا حقٍّ اعتُربت
الفارق هذا ولفهم ا، مهمٍّ فارًقا هناك أن إال القرابة. من اجتماعية عالقات والعائلة األمة

والقرابة. اإلقليم بني للعالقة تفصيًال أكثر فحًصا األمر سيتطلَّب
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الرابع الفصل

وأرضالوطن اآلباء ووطن األم الوطن

بعض أهميَة أعينهم نُصب يضعوا أن يجب والقومية األمم بفهم يهتمون الذين إن
األم، الوطن وبالتحديد: اليومي، حديثنا يف واسع نطاق عىل املستخدمة املصطلحات
لفظني، من مزيج هو الثالثة املصطلحات هذه من وكلٌّ الوطن. وأرض اآلباء، ووطن
إىل يشري وكالهما و«اآلباء»، «األم» لفَظي التوايل، عىل والثاني، األول املصطلحان ويضم
وصًفا البيولوجي، تولُّده عن مبارشًة املسئوَلنْي الشخَصنْي من للطفل االرتباطي االنحدار
وأما املساحة، ممتد ولكنه محدَّد إقليم صورة ينقل الذي «وطن» لفظ إىل مضاًفا أو
ومنطقة العائيل السكن إىل اإلشارة بني فيجمع الوطن»، «أرض وهو الثالث: املصطلح
تلك مع النضج، مرحلة إىل ووصوله وتربيته الطفل استقبال فيها تم التي السكن هذا
وجود إىل تشري املصطلحات من املجموعة وهذه اتساًعا. أكثر إقليًما تُظِهر التي الصورة

حدود. ذي إقليم صورة حول يدور القرابة من شكٌل ولكنه القرابة، من محدَّدة فئٍة
«الوطن» مفهوم هي مًعا الثالثة املصطلحات هذه فيها تشرتك التي والفكرة
جميع مدار وعىل التاريخ فرتات جميع يف املفهوم هذا ويوجد املرء، إليه ينتمي الذي
وحتى املواطن)، (أي ezrach ha’arets التوراتي العربي اللفظ من بدءًا الحضارات؛
ظهور يدل وقد اآلباء). وطن (أي patria الالتيني واللفظ ،patrís القديم اإلغريقي اللفظ
ولكنها ما، أمٍة وجود عىل يدل، ال أو الزمن، من فرتة أي يف الثالثة املصطلحات هذه
وانتهاءً القبيل، اإلقليم ثم القرية من بدءًا املرء؛ فيها يُولد التي األرض إىل تشري جميًعا
محدَّدة منطقة صورة أن عىل الثالثة املصطلحات لهذه املستمر االستخدام ويدل باألمة.
مرتبط أنه بدوره يدرك الذي لذاته، الفرد فهم من جزءًا تكون أن يمكن األرض من ما
أن يجب القرابة نوع فإن وهكذا، أيًضا. لهم وطنًا اإلقليم ذلك يعتربون الذين باآلخرين



القومية

االنتساب وكذلك األُرسي، االنتساب إلدراك كنتيجة وتقييمها الذات تصنيف ليشمل يمتد
محدد. إقليم داخل

وكثريًا إقليمية، كانت ربما القديم األدنى الرشق يف املتنقلة البدوية القبائل وحتى
األخرى األمثلة بني ومن معينة. منطقة أو بلدة السم تبًعا قبائلهم الرعاة أولئك ي يُسمِّ ما
تُحدِّد كانت حيث األجداد»؛ «بيت ى تُسمَّ مجتمعاٌت الحضارات أقدم من اإلقليمية للقرابة
«جايوم» املسماة الجغرافية-الِعرقية والقبيلة أسسها؛ َمن «بيَت» باعتبارها مدينًة مملكٌة
من أمثلٌة وثمة امليالد). قبل عرش الثامن القرن (يف القديم املاري شعب إليها ينتسب التي
اإلنجليزية والبلدات القديمة، اإلغريقية املدن الدول منها أخرى تاريخية وفرتات حضارات

الحديثة. واألمة الوسطى العصور يف
،natio الالتيني االسم من مشتقٌّ — nation وهو — أمة لكلمة اإلنجليزي املقابل
االسم أيًضا منه (واملشتق يف» «يولد ومعناه ،nasci الالتيني الفعل من بدوره املشتق
الالتينيَّتنَْي، nativusو natio كلمتَي فإن وهكذا مواطن). بمعنى nativus الالتيني
ينتمي التي األصول إىل جميعها تشري مواطن)، (بمعنى العربية ezrach كلمة عن فضًال
وهذا األصول. هذه تعنيه ما يخص فيما الغموض من يشء هناك ولكْن املرء، إليها
أو األم من إما اقتفاؤه يتم الذي العائيل النََّسب أن رغم أنه حقيقِة عن ناجم الغموض
أحدهما ينفي ال القرابة من الشكلني هذين فإن اإلقليمي، النسب عن يختلف األب، من
مدار عىل متداخَلنْي النََّسب من خطَّني كانا بل يحددهما، تاريخي إطار لهما وليس اآلخر،

القرابة؟ تشكيل يف عامًال إذن اإلقليم يكون فكيف التاريخ.
يف اإلقليمي والنََّسب العائيل النََّسب بني االرتباط هذا إليه يشري مما الكثري يكمن
من الثقايف للرتاث انتقاٍل عملية يف الوطن، وأرض اآلباء، ووطن األم، الوطن مصطلحات
أن إال ما. إقليم إطار يف للنسب كنتيجة يحدث الذي يليه؛ الذي الجيل إىل األجيال أحد
وبني األبوة أو األمومة بني املجازي االرتباط لهذا وبيولوجيٍّا بل واقعيٍّا، آخر أساًسا هناك
وتوفري اإلعالة مقدار عىل تعتمد ونقلها الحياة توليد عىل األبوية القدرة إن إذ ما؛ إقليم
ضمن ويدخل ذلك. إىل وما زراعية ومنتجات ثمار شكل يف األرض تقدِّمه الذي القوت
كتابه يف أفالطون أشار كما الحياة، مصدر هي نفسها األرَض أن إدراُك االرتباط هذا
األم بمثابة فهي البلد»؛ «أمومة عن أسبازيا خطبة رسد عندما ِمِنْكسينوس» «محاورة

مادية. إعالة أبناءها تُعيل التي
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الوطن وأرض اآلباء ووطن األم الوطن

األرض بإطراء نبدأ أن يجب أننا الحق ومن … أرضهم يف ويعيشون يسكنون الرتاب، أبناء إنهم
أمَّ كانت أنها أرضنا أثبتت فكذلك صغارها، بإرضاع أمومتها املرأة تُثبت فكما … أمهم هي التي
البرش. لطعام والشعري القمح تنتج بدء، ذي بادئ وحدها، هي كانت األيام تلك يف ألنها الرجال؛

ِمِنْكسينوس» «محاورة أفالطون،

ومن اإلنتاجية، بقدرتها اعرتاٌف هو لألب، إضافتها أو أمٌّ، بأنها األرض وصف إن
القديم الزمن ففي وحضاريٍّا؛ تاريخيٍّا تفاوت قد االعرتاف هذا عن التعبري أن املؤكَّد
من — اإلسالمية الحضارة ولكن األرض. آلهة) (أو بإله أسموه ما توقري شكل اتخذ
أو األم للوطن صوٍر تطوير نسبيٍّا ترفض تزال، وال تاريخيٍّا، كانت — األخرى الناحية
هذا من يقوِّي حيث املسيحية؛ اليهودية الحضارة مع املقارنة عند وخاصة اآلباء؛ لوطن
يومنا يف وحتى والعسل. اللبن أرض باعتبارها القديمة إرسائيل أرض صورُة االعرتاف
ووطن األم الوطن كلمتَي استخدام يف عنه التعبري يتم القدرة لهذه ضمنيٍّا إدراًكا نجد هذا

واسع. نطاق عىل اآلباء

والوطن البيت

يف الوطن) (وهو فيه روح ال يشءٍ إىل األمومة أو األبوة صفاِت عزِو ظاهرَة نجد أن يمكننا
كلمتَي بني التمييز وهو لألمة؛ بفهمنا تتصل التي اليومية أحاديثنا من نستقيه آخر مثال
الذي املكاني املادي البناءَ ذلك عامة، بصفة بها، نعني «منزل» فكلمة و«بيت». «منزل»
عادًة به نعني فإننا «بيت» لفظ وأما واحًدا. يُصبح أن اإلمكان يف ولكن بيتًا، يُعترب ال
املعنوية حتى أو الروحية والقوى الخصائص فيه دبَّت قد للمنزل املادي البناء ذلك أن

العائلة. من جزءًا صار قد يكون بيتًا يصري حينما املنزل وكأن لساكنيه، األخالقية
منزل) (أي مكاني محيط مجرد من أكثر باعتبارها إليها الحديثة األمة أبناء وينظر
املاضية األجيال «روُح» أرجاءه مألت بيتًا يَُعدُّونها إذ األفراد؛ بني العشوائي للتفاعل
هي هذه والحالية املاضية األجيال روح وتُعترب إقليًما. أو وطنًا، يجعله مما والحالية؛
تقدِّم بهذا وهي إقليم، إىل ل لتتحوَّ ما مكانية منطقة تشكيل يف تسهم التي التقاليد تلك
عىل تعمل باألقاليم الخاصة التقاليد وهذه اإلقليمية. العالقة حوله تتشكَّل الذي املعنى
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القومية

عىل نظرنا ما إذا السلوك. ذلك عىل املعنى وإضفاء الثقافة تلك يف املشاركني سلوك تشكيل
يسمونها مقدسة كأرض إقليمهم إىل ينظرون أنهم فسنجد السنهاليني إىل املثال سبيل
السابق األمريكي الرئيس وصف كيف فسنالحظ آخر، مثاًال أخذنا ما وإذا رسيالنكا.
ميثاٍق، أو عهٍد يف رشيكًة باعتبارها األمريكية املتحدة الواليات أرض جونسون بي ليندن

معنوية. آمال له شخٌص وكأنها

كانوا مفزوعون، ولكنهم شجعانًا، وكانوا والغريب، منهم املنفيُّ هنا، إىل البيوريتانيون جاء لقد
قيم عىل مركًَّزا األرض؛ هذه مع ميثاًقا عقدوا ولقد إنسان. بأنه اإلنسان فيه يشعر مكانًا يلتمسون
إلهاٍم مصدَر ما يوم يف يكون أن منه املقصود وكان بالوحدة، وملتزًما بالحرية، ومكتوبًا العدالة،

الرخاء. نا يعمُّ فسوف بنوده، عىل حافظنا فإذا مًعا. يجمعنا يزال ال الذي وهو كافة. للبرشية

العمل» «وقت جونسون، بي ليندن

إىل تشري إنها بل جغرافية، حدوٍد مجرد تكون أن أبًدا يمكن ال إقليم أي حدود إن
الشائع من فكان جيل. إىل جيل من انتقلت التي التقاليد تلك من لكثري املكانية الحدود
أساس عىل القديمة اليونان يف املدن للدول اإلقليمية الحدود تحديُد املثال سبيل عىل
ال ما إقليٍم يف يسكنون الذين األفراد فإن وهكذا، يعبدونها. كانوا التي اآللهة معاقل
وهذه باألقاليم، مرتبطة تقاليد يف يتشاركون إنهم بل فحسب، بعٍض مع بعضهم يتفاعل
ما أو لغة، من يتحدثون ما أو آلهة، أو إله من يعبدون ما سلوكهم؛ يف تؤثِّر بدورها

قوانني. من يتَّبعون
خالل من مت تدعَّ قد تكون إذ الزمان؛ مرِّ عىل باألقاليم املرتبطة التقاليد هذه وتظهر
إىل الوطنية نوادي من تتفاوت التي واملمارسات االجتماعية املؤسسات من مختلفة أنواع
عالقة وجود عىل عالمٌة أنها منها يُفَهم ألحداٍث الذكرى إحياء أو لالحتفال أياٍم تحديد
يف الباستيل ويوم املتحدة، الواليات يف االستقالل يوم املثال، سبيل عىل باألمة؛ إقليمية
أال ويجب إرسائيل. يف الهولوكوست ذكرى ويوم إنجلرتا، يف التتويج واحتفال فرنسا،
يرتديه معطف مثل الفرد؛ إىل بالنسبة خارجيٌّ يشءٌ أنه عىل الثقايف الرتاث هذا إىل يُنَظر
أيًضا بل فحسب، لنفسه املرء يُكوِّنها ال التي الصورة من جزءًا يشكِّل إنه بل يخلعه، ثم
باألقاليم. املرتبطة التقاليد تلك بسبب بعالقة؛ بهم املرء يتصل الذين اآلخرين لألفراد
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مفاهيميًَّة مرجعيًَّة نقطًة ما إقليٍم صورُة تصبح السابق، بالفصل يختص وفيما
األفراد. بني األنشطة حوله تتشكَّل والذي األفراد، يتخطَّى الذي االجتماعية العالقة ملعنى
من عميقة أيًضا إنها بل فحسب، املكانية الناحية من امتدادية ليست الصورة وهذه
من مع ما عالقٌة ثمة أنه يدرك االجتماعية العالقة يف املشارك الفرد إن الزمنية. الناحية
ولكن الحارض، يف منهم يعيش من فقط ليس فيها، ويتشاركون التقاليد هذه يمارسون
مثاًال ولنرضب اإلقليم. ذلك يف أنشطًة ويمارسون املايض، يف يعيش منهم كان من أيًضا
سنة؛ ٤٠٠ منذ عاشت أنها رغم إنجليزيًَّة الجميع يَُعدُّها التي األوىل، إليزابيث بامللكة لهذا
كذلك وينتمي إليه، وينتمي الفرد يخص شيئًا باعتباره وماضيه اإلقليم إىل يُنظر ثم ومن

فيه. يعيشون الذي اإلقليم يف لتشاُرِكهم بالفرد صلة لهم ملن

الذين اليهود من املاليني ذكرى لتخليد بالقدس فاشيم ياد يف التذكاري النصب :1-4 شكل
النازية. املوت معسكرات يف أُحرقوا

محدَّدة كانت وإن األرض، من ممتدة ملساحة وأيًضا ملاٍض، املرء امتالُك يُعترب
كل ليست أنه الواضح ومن ما. إلقليم ينتسب كمجتمع األمِة تشكيِل مفتاَح هو بحدود،
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ومن باستمرار؛ بها يُعمل تقاليد إىل ل تتحوَّ أن لدرجِة األهمية شديدَة تَُعدُّ املايض أنشطة
واملؤسسات التقاليد تلك أن إال الحارض، يف االجتماعية العالقة معنى تشكيل يف تسهم ثَم
يد عىل «حيًَّة» تبقى املرء؛ وجود تقرير يف أسهمت أنها عنها يُفهم والتي تدعمها، التي
أن نذكر لهذا، أمثلًة رضبنا وإذا أهمية. ذات باعتبارها بها االحتفاء يف يستمر جيٍل كلِّ
إدراِك بسبب ا مهمٍّ يبقى األوىل إليزابيث امللكة حكم أثناء إسبانيا عىل إنجلرتا انتصار
سنويٍّا الهولوكوست بذكرى يُحتفى كما النرص، لهذا كنتيجة اليوم تُوَجد إنجلرتا أن
اليوم موجودة إرسائيل أن يدركون ألنهم الذكرى؛ إلحياء يوٍم خالل من إرسائيل يف
املهمة املايض أحداث التذكارية النُُّصب أو األثرية األعمال د تُجسِّ ما وكثريًا لليهود. كوطن
ياد يف التذكاري النُُّصُب ذلك ومثال الحارض؛ يف مغًزى ذات مرجعية نقاًطا بوصفها

إرسائيل. يف القدس يف فاشيم
عىل تعتمد — األمة يف وعضًوا اإلقليم، ساكن بوصفه — حياته أن يدرك املرء وألن
قرابٌة تتشكَّل ُممكنًا، وطنه) هو (الذي اإلقليم ذلك من جعلت التي املاضية األنشطة تلك
يعيشون بمن يحيط الذي للمايض مرجعيات لها اإلقليم، ذلك وتخص األجيال تتخطى

الحارض. يف

اإلقليم إىل بالدم االنتماء

«اآلباء االصطالحية العبارة إىل اللجوء عند رؤيتها يمكن زمنيٍّا العميقة القرابة هذه
التي للقرابة إدراك بمعنى لإلقليم»؛ بالدم «ارتباط ينشأ ثم ومن لألمة»؛ املؤسسون
و«وطن األم» «الوطن ألفاظ تتضمنه ما هو بالدم االنتماء ذلك إقليمية، لعالقة ترجع
للنََّسب املجازي الغرس وهذا ذاتها. حد يف املوطن أرض وفكرة الوطن»، و«أرض اآلباء»
املرتبطة املتوارثة التقاليد تلك ألن مدعوًما؛ يكون املكاني املوقع قلب يف البيولوجي
باعتبارك وجودك يخص وفيما كيانك. من مميًزا جزءًا باعتبارها فهمها يتم باألقاليم
عىل األمر واقع يف يعتمد والذي لنفسك)، فهمك عنارص ثم (ومن ما ألمة ينتسب عضًوا
الرضورية األرض سالمة عىل حافظت والتي املاضية، األجيال مارَستْها التي األنشطة تلك

مجازي! أمر مجرد ليس املجاز هذا يف يدخل ما فإن للحياة،
إدراك عىل تحتوي التي املوطن، أرض بصورة ارتباطات تشكيل إىل البرش ميل إن
السلوك عن أسايس بيشء يوحي ضمنية)، بصفة كانت (وإن لألرض اإلنتاجية القدرة
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فهمها يمكن البرش سلوكيات جميع أن إىل أشري أن البرشي بالسلوك أعني وال البرشي.
هناك أن العاملية والديانات الدولية والتجارة العلوم تفيد إذ امليل؛ هذا عن كتعبري
العالقة أن أفرتض أن أيًضا أعني وال املوطن. بأرض باالرتباط نسبيٍّا مهتمة غري مساعَي
التطورات بفضل ممكنًا أصبح برشيٍّا ابتكاًرا ليست إقليميٍّا املمتدة لألمة االجتماعية
ولكني التايل. الفصل يف بعضها نوضح وسوف لها، حرص ال التي املعقدة التاريخية
البرشي، للعقل املختلفة االنشغاالت من عدٍد بني من واحٍد استمرار إىل أشري أن أعني

والحضارات. األزمنة عرب عنها التعبري يختلف الذي
تستلزم املوطن بأرض االنشغال هذا يف سلوكيًة مكوناٍت هناك أن ح املرجَّ ومن
املحدودة للموارد والتخصيصالفعاَلنْيِ االستخدام لتأمني التأقلم من مختلفة اسرتاتيجيات
مساحة عىل السيطرة عىل بدورها تعتمد أمور وهي وحمايتها، ونقلها الحياة نرش يف
باملوقع االرتباط إىل تُعَزى التي األهمية أن املحتمل ومن موارد. من فيها بما األرض من
التي املحددة البنية للبيت املكانية الحدود توفر إذ سلوكي؛ مكوٌن أيًضا لها للبيت املكاني

البيت. لهذا باأللفة الشعور لتكوين رضورية تبدو
فإن وهكذا كذلك، معتاًدا يكون مألوٌف هو ما ألن باأللفة؛ الشعور البرش يلتمس
للقلق مسبِّب كبري قدٍر ظهور من تَُحدُّ إذ باالرتياح؛ الشعور توفر للبيت البنيوية األلفة
يمكن الصدد، هذا ويف ليدرسوها. البرش إىل برءوسها تُِطل التي األفعال احتماالت من
األلفة وبني ما لحيوان املكانية البيئة تشكيل يف السلوكي ن املكوِّ بني متواٍز خطٍّ رسم
البرشي فالبيت الحيوانية؛ والبيئة البرشي البيت بني مهم فارق ثمة ولكْن للبيت، البنيوية
القطبية املناطق مثل معينة ببيئة محدوًدا يكون وال النحل، قفري مثل بالغريزة يتقرَّر ال
يُنشئون حيث مختلفة؛ كثرية بيئات يف البرش يعيش بل القطبية، الدببة إىل بالنسبة
بنيات تشكيل إىل البرش ميل يف سلوكية مكوِّنات هناك كانت إذا فحتى ثم، ومن بيوتهم.
ل تدخُّ إىل يشري ومواقعها البنيات تلك تفاوت مجرد فإن األلفة، من مكانيٍّا محدَّدة
يشكِّلها التي املكانية االرتباطات يف الخيال دور ويكون تشكيلها، يف البرشي الخيال
ماديٍّ نحٍو عىل الفرُد يعهدها لم مناطق إىل االرتباطات تلك تمتد حينما واضًحا البرش

وطنه. من جزءًا تُعترب ذلك مع ولكنها قبل، من
باألمة؛ والخاصة إقليميٍّا املمتدة الوطن أرض إىل بالنسبة الحال هو بالتأكيد وهذا
إىل تعود فحينما للقلق. فة املخفِّ األلفة من بنية أيًضا وهي كبيت، أيًضا إليها يُنظر إذ
أُلفتك يف مجدًدا نفسك وتغمس باالرتياح، تشعر فقد أجنبي، بلد من القومي أرضوطنك
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— النشاط من املألوفة األنماط تلك تجعل التي األسباب أحد هو وهذا وعاداتك، بلغتك
للفرد. األهمية بالغَة «الثقافة» نسميها والتي سلوكنا تبني التي — املوروثة التقاليد أي

االمتالك

ألنفسهم البرش تنظيم بسبب فقط تتعلق ال األمم وجود بفعل ظهرت التي املشكلة إن
املمتدة َة األمَّ يَعترب ما فرًدا تجعل التي بالكيفية تتعلَّق أيًضا ولكنها تقسيمية، بطرٍق
يَعترب الفرَد ويجعل االمتالك ظاهرة نطاق يف يدخل الذي اليشء هو فما له. ِملًكا إقليميٍّا
عامًال يُعد كذلك، بوصفه وهو به، ا خاصٍّ ِملًكا بعيًدا وماضيًا األرض من ممتدة منطقًة
ولكن السؤال، هذا عن اإلجابة من جزءًا إقليميٍّا محددة ثقافة وراثُة تُعترب القرابة؟ يف
الثانية «األطروحة كتابه يف لوك جون دفع كما األمر كان ربما الشأن. هذا يف املزيد هناك
اليشء ذلك فإن يقتنيه، أو ماديٍّا شيئًا املرء يستحدث حينما أنه (١٦٩٠) الحكومة» عن
اليشء. هذا يف ذاته من جزءًا املرء وضع األفعال هذه خالل من ألنه له؛ ملًكا يُعترب
ما؛ يشءٍ يف وعمله جهده من لجزءٍ املرء تخصيص من الفعل هذا فإن لوك إىل بالنسبة
اهتمامنا أن إال له. ملًكا يجعله أنه يعتقد لوك يجعل الذي وهو بالتبعية، فيه ا حقٍّ له يُربِّر
يستتبع ما وهو أال لوك؛ يتبعه لم اتجاٍه يف يكمن — االمتالك ظاهرة — الظاهرة بهذه
يف عامًال يَُعدُّ ثم ومن ذاته؛ من جزءًا يُعترب مادي يشء من املرء يستحدثه ما أن فكرة

القرابة. تشكيل
بل له، ملًكا اليشء ذلك يجعل بحيث مادي يشء يف ذاته من جزءًا املرء يضع حينما
اليشء ذلك نحو تمتد املرء خربات فإن ذاته، من جزءًا ما بطريقٍة يَُعدُّ ذلك من وأكثر
التشكيل هو أولهما: مستوينَْي؛ عىل يحدث مادي يشء إىل للذات االمتداد وهذا املادي،
للزراعة. واستصالحها أرض قطعة إعداد أو بيت بناء ذلك ومثال املادي؛ لليشء الواقعي
تحتوي بحيث إليه تُعَزى التي األهمية ذلك يف بما اليشء، هذا يف التفكري هو وثانيهما:
ذلك لتشمل ذاتك عن تراها التي الصورة تمتد أن درجة إىل عنه، مرجعيات عىل ذكرياتك

املادي. اليشء
شخص مجهودات خالل من تشكيلها يتم التي األشياء كل ليست أنه الواضح ومن
ولكن القرابة، تشكيل يف عوامَل تُصبح — ما أداة صنع املثال سبيل عىل ومنها — ما
العوامل. هذه من تصري قد كذلك، أنها عىل إليها ويُنَظر الحياة تكمل التي األشياء تلك
يحتوي إذ الطفل فهذا وطفلهما؛ األبوين بني العالقُة العملية هذه عىل مثال وأوضح

54



الوطن وأرض اآلباء ووطن األم الوطن

لهما. ملًكا يكون األساس هذا وعىل لذاتيهما، امتداًدا األبوان يعتربه أبويه من جزء عىل
نقل مع يتعامل ألنه نسبيٍّا؛ مباًرشا يُعترب العائلة، وهي القرابة، من لعالقة املثال وهذا
للذات البيولوجي االمتداد هذا من املختلفة األشكال وتلك أخرى. حياة لخلق ذاتها الحياة
تُفهم التي هي األبوي، النسب إىل األمومي النََّسب من املثال، سبيل عىل ترتاوح، التي
ألن االمتداد؛ هذا يف فوًرا تدخل التعقيدات بأن للقول حاجة وال القرابة. نوع من غالبًا
ونضج كرب كلما أيًضا الطفل إن بل فحسب، بيولوجيٍّا مرياثًا طفلهما يُكسبان ال األبوين
الصورة إىل التقاليد هذه إدخاُل ويتيح األبوين. تقاليد يف يتمثَّل ثقافيٍّا مرياثًا اكتسب
الذين اآلخرين البرش بأولئك له عالقًة املرءُ يدرك إذ للقرابة؛ امتداد حدوَث للطفل الذاتية
التقاليد تلك تشمل حينما الحال هو أساًسا وهذا التقاليد. تلك يف شاركوه أو يشاركونه
واإلرسائيلية اليابانية التقاليد يف الحال هو كما بيولوجي، نسب بوجود عاءً ادِّ الثقافية

واألرمينية.
فيه وضع الذي اليشء أن األمة تفرضها التي للقرابة فهمنا يف التعقيد وجُه ويُعترب
الحياة، قيد عىل آخر بًرشا ليس له، ملًكا بالتبعية يعتربه والذي ذاته، من جزءًا املرءُ
لحياة للحياة؛ لة ُمكمِّ باعتبارها إليها يُنَظر أيًضا هي األرض أن إال جمادية. أرٌض ولكنه
الفرد يُعترب الذي األكرب للمجتمع لة وُمكمِّ بيت، لهم يوجد حيث أرسته؛ ولحياة الفرد
يجعله مما مادي؛ يشء يف وعمله جهده يضع فإنه منزًال، املرء يبني حينما فيه. عضًوا
فإنه املحاصيل، إنتاج عىل قادرة تصبح بحيث للزراعة أرًضا املرءُ يُِعدُّ وحينما له، ملًكا
يحدث املرء أنشطة خالل ومن الحالتني، هاتني كلتا ويف له. ملًكا األرض تلك يجعل
تعتمد أشياء إنها مادية، أشياء كأي ليست ولكنها املادية، األشياء هذه إىل للذات امتداٌد
ونقل التوالد فيه يحدث الذي املكان هو البيت يَُعدُّ إذ أرسته؛ وحياة املرء حياة عليها
وهذا الحياة. تدعم املزروعة واألرض الحياة، تلك لحماية بنيًة يَُعدُّ كما األرسة، حياة
هي وتلك املبارشة، أرضهم وإىل بيوتهم إىل البرش يعزوها التي األهمية من جزءٌ بالتأكيد
من جوانب أضفيَت حيث إليك؛ بصلٍة يَُمتُّون َمن وحياة حياتك عليها تعتمد التي البنى
إدراُك ذلك عن ينتج حيث أخرى؛ ِبنًى عىل إضفاؤها يتمَّ لم بطرٍق البنى هذه عىل ذاتك

لألهمية». املكانية «الحدود ى يُسمَّ ما أو مكانية، مفاضلٍة وجوِد
النسب خطوط إدراك هو البرشي، النشاط يف لألهمية محدَّد واضح عامل هناك
أو وامتدادها الذات بحيوية االنشغال من ينشأ العامل وهذا طفلهما، إىل األب أو األم من
ولكن اآلخرين، نسل عىل شخصيٍّا هو نسَلُه ل يفضِّ املرءَ أن هي امُلرَّة والحقيقة نقلها.
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تشري وقد البرشي. النشاط يف لألهمية محدًدا عامًال أيًضا املكانية االرتباطات تكون قد
عن ما محددة منطقة خربة تُميز قد وبهذا األلفة، من مًدى إىل بالتأكيد االرتباطات تلك
ليست ذلك، ومع أهمية. من إليها نعزوه فيما مكانية اختالفات عن يكشف مما األخرى؛
ولكن القرابة، تشكيل يف عوامل تصبح بحيث له ملًكا املرء يَُعدُّها األلفة مناطق كل
وأنها إليه تنتمي أنها يفهم بحيث نفسه من جزءًا املرءُ عليها أضفى التي املناطق تلك
انشغاًال أيًضا تمثل — وطنه أو املرء بيت املثال، سبيل عىل — والمتدادها لحياته لة ُمكمِّ

مكاني. بشكل هنا جاء قد عنها التعبري كان وإن بالحيوية،
يف اإلسهام بها ُقِصد العائلة ببيت املكانية االرتباطات تخص التي االعتبارات هذه
أرَض أو وطنًا املمتد، إقليمها فيها بما األمة، تكون بمقتضاها التي للطرق أفضَل فهٍم
مبارشًة، حوله وما العائلة بيت مثل مثله القومي؛ اإلقليم أن تماًما الواضح ومن املولد.
يف كعضو — الفرد يف غرسه يتم اإلقليمية األُلفة هذه من كثريًا وأن األلفة، من بنيًة يَُعدُّ
وتشمل البلوغ. مرحلة إىل الطفولة مرحلة من تطوره أثناء — األمة يف وكعضو العائلة
نوع إىل املرءُ يأكله الذي الطعام نوع من ترتاوح مختلفًة، عاداٍت األلفة هذه عنارص
يحوِّل والذي يتبعه، الذي البالد وقانون بها، يتحدث التي واللغة يرتديها، التي املالبس
باألرض املرء ارتباط عىل القانون أثر توضيح ويمكن قانونًا. متجانس إقليم إىل األرض
أوروبا، يف الوسطى العصور بداية يف القانون يف تغيري من حدث بما أرضه باعتبارها
األرض قطعة (أي اإلقطاعة يرث أن املستأِجر أو لإلقطاعي التابع الفالح لعائلة أتاح الذي
االرتباط فإن هذا، من وأكثر لذرياته. أمانًا أكثر مستقبًال يوفر مما بها)؛ يعمل التي
باعتبارها القومي الوطن بأرض واالرتباط شخصيٍّا، ملًكا باعتبارها املوروثة باإلقطاعة
املركز يفرضه للبالد قانون هناك يكون حينما مًعا يختلطا أن يمكن شخصيٍّا ملًكا
— واالنتماء الوالء يشجع ثم ومن املرياث؛ يحمي الذي امللكية) (املحاكم القومي الحاكم

القومية. للدولة — الوطنية روح أي
العائيل ببيته املرء ارتباطات بني مالحظتها يجب واختالفات شبه أوجه هناك
قد املرء ذات من جزءٌ يكون الحالتني كلتا يف أنه حني ففي القومي؛ بوطنه وارتباطاته
للتوالد موضعيتنَْي بنيتنَْي تُعتربان اللتني الخاصتنَْي املكانيَّتنَْي الِبنيَتنَْي هاتني يف ُوضع
بالنسبة ولكن األسايس، املركز هما األبوان يكون العائلة إىل بالنسبة فإنه الحياة، ونقل
ارتباطات بالفعل فهناك العائلة؛ إىل وبالنسبة املركز. ذلك هو اإلقليم يكون ة األُمَّ إىل
أفراد تُؤِوي البيت جدران إن ا وحقٍّ للعائلة، البيت أهمية يف يُرى كما مهمة، مكانية
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رشائح وبني معينة تاريخية فرتات ويف الخارجية. األخطار من أرواحهم وتحمي العائلة
يحدث كما بوضوح، العائيل بالبيت املكانية االرتباطات نبنيِّ أن يمكن الناس، من معينة
مدى عىل البلدة أو املنزل نفس يف عاشت قد ما عائلٌة تكون حينما املثال سبيل عىل
األخرية، الحالة ويف البيت. أرض نفس يف وُدفنا ماتا قد املرء والدا يكون وحينما أجيال،
إىل انتقل قد — الحياة أكسباك قد اللذان الجانبان أي — املرء ذات من جزءٌ يكون
العائلة، إىل بالنسبة املكانية االرتباطات أهمية وصلت فمهما ذلك، ومع الجامدة؛ األرض
كشكل العائلة بنية يف للحياة كمصدر األبوين بتقدير ُقوِرنت ما إذا ثانوية أهمية فإنها

للقرابة.
ارتباطات فإنها باألسالف، ارتباطات أيًضا هناك أن حني ففي األمة، إىل وبالنسبة
َمن وهم األمة، إقليم يف وعاشوا الغالب، يف مضت ألجيال زمنيٍّا، لك سابقون هم بَمن
إنهم الحارض. الجيل حياة يدعم للوطن كأرض اإلقليم وجود يف سببًا نَُعدَّهم أن يمكن
تربط التي النقل وسائل وأدخلوا واملدن، البلدان شيَّدوا ومن األرضوزرعوها، روا طهَّ َمن
تشكيل عملية ويف املايض. يف األرض هذه عن دافعوا َمن وهم باألخرى، منها الواحدة
إقليًما؛ منها جاعلني األرض، يف ذواتهم من جزءًا وضعوا الذين فإن القومي، الوطن أرض
َر تطوَّ الذي اإلقليم يف َسَكنك بفضل منهم تنحدر تجعلك التي للدرجة بك مرتبطون
من الجزء ذلك فإن الحالة هذه ويف عنه. ودافعوا السلف أولئك أنشأه والذي تاريخيٍّا،
التي املوروثة التقاليد طريق عن ينتقل بعيد زمن منذ سبقوك َمن وضعه الذي الذات
إقليميٍّا واملحدَّدة املعتربة القرابة هذه بروُز األمة يميز ومما عنك. معربًة جزئيٍّا تَُعدُّها
اإلمرباطوريات، نشأة مع تنشأ متحرضة، لحياة إقليميٍّا ممتدة شاملة، نظرة حساب عىل
كاراكاال اإلمرباطور من مرسوم صدور بعد الرومانية اإلمرباطورية نشأة مع حدث كما

اإلمرباطورية. يف أقاموا ممن لكثريين املواطنة حق بمنح ميالديٍّا)، ٢١٣ (عام
خالله من الذي القومي، الوطن ألرض اإلقليمية العالقة يف الزمني العمق عنرص إن
األهمية عنه تعربِّ الوطن، أرض إىل ذاتك من جزءًا اإلقليميني أسالفك تَُعدُّهم َمن َوضع
الذي اإلقليم نشأة أثناء عنها مسئولني كانوا ومن السابقة األحداث تلك إىل تعزوها التي
استمراريٌة فهناك ثم، ومن وحياتك. حياتهم عىل أبقى والذي فيه، أنت وتعيش عاشوا
األعضاء بني معتربة وقرابٌة السابقة، املجتمعات وتلك مجتمعك بني مؤكَّدة وإقليمية زمنية
األسالف أولئك أن بالفعل حقيقيٍّا يكون وقد السابقة. املجتمعات وأعضاء لألمة الحاليني
الحايل الجيل عن املهمة النواحي من العديد يف مختلفني كانوا ومجتمعاتهم اإلقليميني
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اإلقليميون األسالف أولئك اتبعها التي والقوانني العادات من الكثري كان وربما ومجتمعه،
مختلًفا ملجتمعاتهم اإلقليمي النطاق كان وبالتأكيد، مختلفة، ديانتهم كانت وربما مختلًفا،
أنت تَعترب التي األمة يف أعضاءً أنفسهم يعتربون األسالف أولئك يكن لم ربما بل كذلك،
قال كما هو، اإلقليمي؛ السلف تشكيل يف رضوري عامٌل وهناك فيها. عضًوا نفسك
فماذا خاطئ.» نحٍو عىل تاريخه املرءُ يفهم «أن عام: مائة من أكثر منذ رينان إرنست
وما املواَطنة؟ فهم إىل بالنسبة خاطئ نحو عىل لتاريخه املرء فهم عن املقولة هذه تعني
هي تلك التاريخ؟ يف العالقة تلك شكل املرءُ يقيِّم وكيف والتاريخ؟ األمة بني العالقة

التايل. الفصل يف سنناقشها التي املواضيع
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الخامس الفصل

التاريخ يف األمة

والسابع عرش السادس القرنني يف بإنجلرتا التاريخ يف األمة عن الدراسات تبدأ ما كثريًا
نسبيٍّا، حديثًة األمة تَُعدُّ ثم ومن عرش؛ الثامن القرن يف وفرنسا املتحدة بالواليات أو عرش،
والِحراك السياسية، باملشاركة تتعلق ديمقراطية ملفاهيم كناتٍج شكًال اتخذت فإنها كذلك
واالتصال. النقل وسائل يف التقني التقدم ومظاهر الصناعية للرأسمالية االجتماعي

االستنتاج. هذا إىل نتوصل يجعلنا مما الكثري وهناك
املصنَّعة للسلع املمتدة والسوق للمواَطنة، الديمقراطي املفهوم إن بالتأكيد،
كانت التي األماكن تشكيل يف يسهم ذلك كل االتصال؛ وسائل يف التقدم وصور والخدمات،
الديمقراطية وتعزِّز واحد. قومي مجتمع ضمن سكان من فيها بمن السابق يف متباينًة
ككيان األمة إظهار يف بقوة تسهم ثم ومن األمة؛ أفراد بني املساواة بفكرة اإليمان من
يف التقدم ومظاهر والخدمات، املصنَّعة للسلع ممتدة سوق وجود أن كما مجتمعي.
االجتماعي الحراك تعزيز خالل من األثر نفس له ذلك كل تتطلبها، التي النقل وسائل
الريف الناس ويرتك الحديث. االقتصاد يف للعمل الحديث للتقسيم الرضوري للسكان،
فيها أُنِشئت التي األمة يف الكبرية املدن يف عون ويتجمَّ التعليم، وعن الوظائف عن باحثني
األمة. تاريخ يتضمن تعليًما األفراد؛ هؤالء وتدريب لتعليم املهنية واملدارس الجامعات
األخرية األربعة القرون مدى عىل االتصاالت أشكال يف تقدُّم من حدث ما أن الواضح ومن
تشكيل عنه نتج قد وأفالم) وهاتف وتليفزيون وإذاعة وصحف مطبوعة كتب (من
يف شفهية كانت التي الثقافة ترسيخ عىل التطورات تلك عملت فلقد فني. مثقَّ سكَّاٍن
ومن األمة؛ إقليم خالل اللغة تلك ذلك بعد نرشت كما الطباعة، خالل من ولغِتها السابق،
اللغة تصري حينما إقليميٍّا، د املحدَّ اللغوي املجتمع تقوية وتتم ثقافتها. من عزَّزت ثم



القومية

الوعي ضمن الذات تعريف يف تسهم العوامل هذه وجميع األمة، إىل االنتماء عىل «عالمة»
لألمة. الجمعي الذاتي

الرأي تؤكِّد أنها يبدو التي فقط، الدالئل تلك بانتقاء تتواصل التحليالت هذه ولكن
االستنتاج، هذا إىل للوصول االتجاه هذا يف تقدَّمنا فإذا تاريخيٍّا. حديثة األمم إن القائل
إنجلرتا يف للبالد قومي قانوٍن صدور مثل السابقة؛ التطورات نتجاهل أن يعني ذلك فإن
ُقُدًما للُميض مجال وال الثالث. الفصل يف باختصار ناقشنا كما الوسطى، العصور يف
التاريخ. عرب األمة فهم حيال تعقيدات يف تسبَّب الذي الدليل بذلك نُِقرَّ أن يجب إذ هنا؛
عادي؛ غري بشكل متفاوتًا يكون األمة عن التاريخي التعبري أن يُالَحظ ما كثريًا
املثال: سبيل عىل معينة؛ أمة أي إىل بالنسبة الزمن بمرور يختلف فهو كذلك؛ ا حقٍّ وهو
عليه) كانت ما ثم (ومن عليه تكون أن يجب وما األمة ماهية حول عليها املختَلف اآلراء
سويرسا مثل أخرى؛ إىل أمة من كثريًا تختلف فإنها كذلك األمريكية. األهلية الحرب يف
الزمن بمرور واستمرارها األمة ظهور يُعترب ال إنجلرتا. من العكس عىل لُغويٍّا، بة املتشعِّ
الرأسمالية متطلبات مثل واحد؛ سبب إىل نعزوها أن يمكن بحيث تاريخيٍّا دة موحَّ عمليًة
األخرية. القليلة القرون مثل الزمن؛ من واحدة فرتة عىل تقترص أن يمكن وال الصناعية،
ذكر مع التاريخ، يف األمة فهم د تعقِّ التي الدالئل من لبعٍض مخترصة بدراسة لنبدأ
رسيالنكا وهي: مختلفة؛ وحضارات مختلفة لفرتات تنتمي مجتمعات أربعة من أمثلٍة
إىل امليالد قبل ١٦١ عام (من أنورادابورا فرتة بداية إىل داثاجاماني، امللك عرص من
أواخر من واليابان امليالد؛ قبل ٥٨٦ عام قبل القديمة وإرسائيل ميالديٍّا)؛ ٧١٨ عام
كانت التي اليابانية (املدينة نارا فرتة يشمل بما امليالدي التاسع القرن إىل السابع القرن
عرش الرابع القرن يف سيما ال الوسطى، العصور يف وبولندا اليابانية)؛ الحضارة عاصمة

امليالدي.

الحديثة قبل األمم

يف ُوجد الذي االعتقاد وهو السنهالية؛ اإلقليمية العالقة تشكيل يف مهمٌّ ٌن مكوِّ هناك
سيما وال («ديبافامسا» امليالديَّنْي والخامس الرابع للقرنني السنهالية التاريخ كتب
وحرَّرها مرات ثالث رسيالنكا زار أنه من مفرتض هو ملا نتيجًة بوذا، بأن «ماهافامسا»)
كلها؛ الجزيرة ر طهَّ قد (الياكَّا)، الطبيعية غري القوى أصحاب من األرشار ساكنيها من
املرء كون بني إقليمية لعالقة تأكيٌد هناك كان وهكذا بوذي. إقليم إىل حوَّلها ثم ومن
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أفعال حسب أي الكوني؛ النظام عىل بُنيت بأنها يُعتقد التي البوذية وبني سنهاليٍّا
يف أو املايض يف سواء رسيالنكا؛ يف بوذا لتواجد كتأكيد واليوم، اعتقادهم. حدِّ عىل بوذا
حيث جانا؛ ماهيان يف الجزيرة؛ أنحاء يف املقدَّسة املزارات من العديد توجد الحارض،
بوذا قدم أثر مشاهدة يمكن حيث كوتا سمانتا جبل وعند بوذا، تُْرُقَوة عْظمة تُحفظ
أسنان إلحدى آثار عىل يحتوي الذي كاندي بمدينة املقدس املزار وأهمها قديمة، كحفرية

بوذا.
بأنهم االعتقاد القدماء، إرسائيل بني اعتقادات بني املرء يجد الثاني، املثال ويف
َمن كانوا أهلها ألن — والعسل اللبن أرض — كنعان أرض حيازة من يتمكنوا لم
:١٣ اإلصحاح العدد، (ِسْفر (النفليم) الطغاة من عمالقٌة قوٌم وهم بالعناقيني؛ ون يُسمَّ
األرض بأن إرسائيل بني َطْمأن موىس ولكن .(٤ :٦ اإلصحاح التكوين، ِسْفر ،٣٢-٣٣
(ِسْفر املعركة يف ويرشدهم جوارهم إىل سيكون اإلله يَْهوه ألن لهم؛ ملًكا ستكون كلها
بني جدِّ إىل إلههم بوعد يفي مما (٢-٣ :٩ واإلصحاح ،٢٨–٣٠ :١ اإلصحاح التثنية،

إبراهيم. النبي إرسائيل،
الثامن القرن بدايات يف ظهرا اللذان التاريخيان الكتابان يؤكد الثالث، املثال ويف
أسموها ما سليَل كان الياباني اإلمرباطور أن شوكي») و«نيهون («كوجيكي» امليالدي

الشمس. إلهة آباء صنيع من كانت هذا بعد اليابان وأن أماترياسو، الشمس إلهة
عرش الثالث القرن مستهلِّ يف ظهر الذي البولندي التاريخ كتاب يروي وأخريًا،
جثمان أوصال ُقطعت كيف تذُكر قصة فينسنتيه، البولندي املؤرخ ألَّفه والذي امليالدي
عت فتجمَّ بولندا، إقليم أنه عىل إليه يُنظر كان ما أنحاء يف وبُعثرت ستانيسواف، األسقف

جديد. من بعثُها سيتم إقليمها، توحيد عند األمة، وكذلك إعجازي؛ بشكل األجزاء
عالقة صورة تشكيل يف تسهم أساطري وجود املرء يالحظ األمثلة، هذه جميع ويف
أسس عىل تستند ال التي املعتقدات أي األساطري؛ وهذه زمنية. مدة لها محدَّدة إقليمية
تاريخيٍّا الواقعية املجتمعات بني رابطٍة بصياغِة مختلفة، بطرق هذا، ق تُحقِّ تجريبية،
الطابع تربير يتم هذا وبفعل اآللهة). فعل يسمونه ما (أو ر املتصوَّ الكون نظام وبني
املثال: سبيل عىل األخرى، اإلقليمية العالقات عن يميزه مما اإلقليمي؛ للمجتمع الفريد
األنواع هذه فإن بعد، فيما سنرى وكما أملانيا. عن بولندا أو مرص، عن القديمة إرسائيل
األمم ن تكوُّ يف توجد وإنما البعيد؛ املايض مجتمعات عىل مطلًقا تقترص ال املعتقدات من
دملر املؤرخ وصفه ما التاريخ عرب األمم ن تكوُّ يف املرء يالحظ ثم ومن أيًضا؛ الحديثة

أسطورية. أكثر الواقعية األحداث وَجْعل تاريخية، أكثَر األساطري َجْعُل بأنه براون
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األساطري يضم أنه أيًضا هنا واسع بشكل يُفهم الذي — التاريخ خالل من إن
تفهم — املعنى ذي والخيال الواقع بني للتفرقة ضبابية النحو هذا عىل تسبِّب التي
خاليًا مطلًقا يكون ال الذاتي الفهم هذا أن غري نفسها. ن تَُكوِّ ثم ومن نفسها؛ األمة
التاريخ كتب كتابة أثناء الحارض يف مشاكل هناك تكون ما دائًما ملاذا؟ الغموض، من
هدًفا الكتب تلك تنقل ما عادًة املشكالت لتلك فعل وَكَردِّ الذاتي، الفهم ذلك د تُعقِّ القومية
كتُب تنقل الهدف. لذلك دعًما للمايض الفهم بعض إىل االحتكام طريق عن للمستقبل
متفاوتة بطرق الوسطى العصور يف وبولندا واليابان القديمة وإرسائيل رسيالنكا تاريخ

الهدف. ذلك مثَل
(يف داثاجاماني املقاتل البوذي امللك قاد كيف املبكرة السنهايل التاريخ كتب تروي
الهندوس؛ التاميل هزيمة نحو البوذيني الرهباَن امليالد) قبل ١٦١–١٣٧ بني ما الفرتة
يتضح ثم ومن رسيالنكا. جزيرة أنحاء عىل البوذي اإلقليمي الحكم بسط إىل أدَّى مما
املقصود كان بوذا، من ذلك قبل انهزموا قد كانوا الذين للياكا، األسطوري د ْ الرسَّ أن
ومن للتاميل؛ تاريخيٍّ قهٍر من داثاجاماني بعدها فعله ما عىل الرشعية إضفاء به
التاريخية الكتب تلك تصفه كانت ما أنحاء عىل البوذي امللك سلطان بسط تربير ثم
كتابة بدأت حينما عام، ٥٠٠ بعد املوقف ولكن ودينيٍّا. إقليميٍّا دة املوحَّ بالجزيرة املبكرة
األسطورية التقارير من املجموعة هذه تفرتضه قد مما تعقيًدا أكثر كان الكتب تلك
فكرة شكَّلت لقد موحدة. قوة لتخدم بالعقيدة بت ترشَّ إقليميٍَّة قرابٍة عن والتاريخية
امللك قادها التي السابقة العسكرية االنتصارات رتها صوَّ التي املثالية املوحدة الجزيرة
االستقرار عدم من طويلة فرتات مقابل يف تحقيقه، إىل يُسعى هدًفا داثاجاماني البوذي
السنهايل التاريخ من املبكرة أنورادابورا فرتة من كبري جانب خالل اإلقليمية والرصاعات
املسمى الجزيرة من الجنوبي الجزء بني ميالديٍّا) ٧١٨ إىل امليالد قبل ١٣٧ سنة (من
من األجنبي الغزو تهديد بفعل االضطراب هذا تفاقم وقد أنورادابورا. ومملكة روهانا،

الهندوس. لنهوض كنتيجة الهند جنوب
املوحدة اإلقليمية العالقة صورة تربير تم فقد القديمة، إرسائيل بخصوص وأما
ماضية، وتاريخية أسطورية ألحداٍث التماٍس خالل من املوحدة إلرسائيل ودينيٍّا قانونيٍّا
الصورة هذه أن إال الفلسطينيني. مع والحرب مرص، من الخروج الرتتيب: عىل وهي
القديم، العهد من كبريٌ قدٌر أثناءها ُكِتب أحداٍث ظل يف إليه، يُسعى هدًفا أيًضا مثَّلت
وتدمري امليالد) قبل ٧٢٢ (عام الشمالية إرسائيل ململكة اآلشوريني إخضاع وتحديًدا
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جثمان بعث عن البولندية الرواية خدمت كما امليالد). قبل ٥٨٦ (عام للقدس البابليني
مملكة لتقسيم رمًزا يَُعد جثمانه أجزاء تشتيت كان إذ كهذا؛ هدًفا املمزق ستانيسواف
أجزاءٌ كانت حينما عرش، الثالث القرن وبدايات عرش الثاني القرن أواخر خالل بياست
إحياء إعادة عن الجثمان بعُث ويعربِّ والتشيك، التيوتونيني الفرسان حكم تحت البالد من

بولندية. كأمة بياست مملكة إقليم
املايض من جوانب إىل انتقائيٍّا التجاءً تُظِهر التاريخية الكتب هذه أن حني ويف
تحمل تزال ال فإنها للمستقبل، هدٍف ووضع للحارض ٍ معنيَّ فهٍم لتعزيز فحسب؛
متضمنًا — التاميل وإقليم التاميل شعب بقي املثال، سبيل فعىل الفهم. لهذا تعقيدات
رسيالنكا جزيرة تاريخ مدار عىل دائًما موجودين — التاميل مملكة عدة قرون مدى عىل
منهما. بكلٍّ الخاصة الدينية التقاليد وكذلك بالسنهاليني، التاميل اختالط إىل تشري بطرق
«أرض احتالل عن اثننَْي تقليَديْن وجود عن القديم للعهد املتأنية القراءة لنا وتكشف
مثايلٌّ تصويٌر ة ثمَّ كان لقد حدودها. لفهم مختلفة أشكاٍل وجود عن فضًال امليعاد»،
حدودها تمتد التي بكاملها، األرض يحتل كان الذي يوشع قيادة تحت إرسائيل لبني
،٢٤ :١١ اإلصحاح التثنية، (ِسْفر الفرات نهر إىل املتوسط البحر من إقليميٍّا الغامضة
(ِسفر وواقعية دقة أكثر أنها يُفرتض رواية وهناك .(٢–٤ :١ اإلصحاح يوشع، وِسْفر
من بأنه يتصف ربما شعب ِقبَل (من لألرض تدريجي احتالل إىل تشري (١ القضاة،
أصغر إقليًما الدقيقة حدوُدها تحدِّد التي املثال)، سبيل عىل كاِلب، بنو اإلرسائيليني: أوائل

.(١–١٠ :٣٤ اإلصحاح العدد، ِسفر يف املثال، سبيل (عىل تحديًدا أكثر أو مساحة
الذاتي الفهم تأويل إعادة إىل تدفع التي هي وحدها الحارض احتياجات وليست
املختلفة التقاليد أصحاب بني الناشبة التوترات أيًضا هذا تفعل بل اإلقليمية، للعالقة
التي الرواية فإن داثاجاماني املقاتل البوذي امللك مثال ففي أمة. أي داخل توجد التي
تقويض عىل يعمل مما العنف؛ اجتناب عن البوذية املبادئ تخالف للتاميل ذبحه تخصُّ
تُبذل ما وكثريًا والدين، السياسة بني التوتر يتضح فهنا الخالص. عن البوذي املفهوم
املثال سبيل عىل ومنها والسياسة؛ الديني املذهب بني التضاربات تلك لتقليل محاوالت
مستوى دون حيوانات بأنهم أخالقي غري نحو عىل للتاميل «ماهافامسا» كتاب وصف

البرش.
اختاره شعبًا كانت إرسائيل بأن اعتقاد هناك كان القديمة، إرسائيل تقاليد ويف
امليثاق، فكرة يف االختيار ذلك د تجسَّ وقد إياها. َوَعَده أرًضا ليسكن وميَّزه اإلله يهوه
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التقليد أن الواضح ومن الخروج. ِسفر رواية يف والتاريخ، األسطورة من خليٍط يف وظهر
سائر عن مميزة باعتبارها إرسائيل ألمة الذاتي الفهم دعم املختار» «الشعب ى املسمَّ
املختار» «الشعب هذا عانى حينما برزت الذاتي الفهم ذلك تعديل إىل الحاجة أن إال األمم.
ثم، ومن البابليني؛ ثم أوًال اآلشوريني يد عىل األجنبي واالحتالل العسكرية الهزيمة من
املعايري حسب للمحاسبة تخضع أن يجب إرسائيل بأن تأكيد هناك عاموس، ِسفر ففي
الفريدة التاريخية عالقتها أن أوضح ما وهذا ،(٢ :٣ اإلصحاح عاموس، (ِسفر الكونية
أُْصِعْد أََلْم الرب؟ يقول إرسائيل، بني يا الكوشيني َكبَنِي يل «ألستم مطلقة: غري بيهوه
عاموس، (ِسفر قري؟» من واآلراميني كفتور، من والفلسطينيني مرص، أرض من إرسائيَل

.(٧ :٩ اإلصحاح
ًة أُمَّ تشكِّل التي املختلفة التقاليد بني وفيما معني، تقليٍد داخل توتراٍت وجوَد إن
قبل فيما باألمم فقط متعلِّقة ليست الحارض، لفهم التقاليد تلك تُستغل وكيف ما،
برشية مساٍع من نابعة أنها أَوَّلهما: لسببنَْي؛ منها مفرَّ ال التوترات فهذه الحديث؛ التاريخ
القرابة. يف تظهر التي بالحيوية واالنشغال واالقتصاد، والسياسة الدين مثل مختلفة؛
األخرية سنة ٢٥ ال خالل املثال سبيل عىل جديدة. واحتياجات مشكالت ظهور وثانيهما:
وهم التقلب، من لحالٍة بالفرنسية املتحدث كيبيك مقاطعة لشعب الذاتي الفهم تعرَّض
من مجموعة عىل الرتكيز يجري الفرتة هذه وأثناء ال. أم كنديني كانوا ما إذا يتساءلون
مع االرتباطات عىل البعض ويركز مختلفة، تواريخ وتُكتب األخرى، حساب عىل التقاليد
األمم يف والسياسة الدين بني توتٌر يوجد بالتأكيد هذا. آخرون يفعل ال بينما فرنسا،
أو بالرضورة رومانيًَّة كاثوليكيًَّة البولندية األمة اعتبار درجة املثال، سبيل عىل الحديثة؛

بالرضورة. هندوسيًَّة الهند
القديمة، وإرسائيل املبكرة، رسيالنكا مجتمعات كانت إذا فيما املشكلة تكمن
الرابع القرنني خالل الوسطى العصور يف وبولندا امليالدي، الثامن القرن يف واليابان
القرن (من كوريو عرص من بدءًا كوريا مثل آخرين؛ عن فضًال عرش، والخامس عرش
عن اإلجابة تقرِّر وسوف أمًما. تُعترب أن يمكن امليالدي) عرش الرابع القرن إىل العارش
هذه من كلٍّ ففي التاريخ. يف األمة ظهور توقيت لقضية املرء فهم كيفية التساؤل هذا
فهٌم وهناك اإلقليمية، القرابة من ملجتمع مظاهَر املرءُ يالحظ الحديثة، قبل املجتمعات
نقله جرى كما زمنيٍّا، وعميٌق إقليميٍّا، ٌد ومحدَّ مكانيٍّا ٌه موجَّ جمعيٌّ ذاتيٌّ ووعٌي ، ذاتيٌّ

الحديثة. قبل املجتمعات تلك من واحدٍة لكل املكتوب التاريخ خالل من
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اعرتاضات

القرابة، من إقليميٍَّة عالقٍة عن التاريخية املظاهر بهذه الدارسني بعض يعرتف بينما
األسايس واالعرتاض أمًما. املجتمعات تلك اعتبار عن يمتنعون من عامة بصفة هناك كان
قبل املجتمعات هذه شعوب من العظمى الغالبية أن عىل اإلرصار هو املجال هذا يف
ثقافة بأن املعرتضون ويجادل مشرتكة، ثقافة يف تشاركت قد تكون أن يمكن ال الحديثة
التمييز بسبب رأسيٍّا السواء؛ عىل وأفقيٍّا رأسيٍّا مفتَّتًة كانت الحديثة قبل املجتمعات هذه
ملحوظ بشكل اختلفت األميني بني االرتباطات ألن وأفقيٍّا واألميني، املتعلمني بني الشاسع
تباينات أظهرت — الجدل لهذا امتداًدا — املجتمعات هذه فإن ثم ومن آلخر. مكان من
خالل من السياسية املشاركة عن الحديثة املفاهيم غياب (بسبب حادة وسياسية ثقافية
األطراف. عند ثقافيٍّا املنعزلة املواقع وهذه الحاكم املركز بني الديمقراطية) املواطنة
مجتمعاٍت تكن لم الحديثة قبل املجتمعات هذه أن يُستنتَج التباينات، هذه وبسبب
عىل مبنيٍّا يكون أن يجب لألمة اإلقليمي املجتمع أن عىل إرصار هناك ثم، ومن قوميًَّة؛
والقانون العام، والتعليم الحديثة، االتصال وسائل مثل ثقافيٍّا؛ دة موحِّ عوامل إنشاء

الديمقراطية. واملواطنة إقليميٍّا، واملنترش د املوحَّ
تُظهر أن ح املرجَّ فمن الجدل. هذا يف الفائدة من درجًة هناك فإن لوحظ، وكما
أن ويبدو الحديثة. التطورات هذه ظل يف واالستقرار الثقايف التماسك من أكرب قدًرا األمة
عن األمم يميزان اللذين واالستقرار التماسك هذا وجود يَفرتض ة» «أُمَّ للفظة استخدامنا
القديم األدنى الرشق يف اآلراميني مثل متبلورة غري تبدو التي الحديثة قبل املجتمعات
أنهم عىل يُصنَّفون قد الذين املبكرة، الوسطى العصور يف والباتافيني واآلفاريني والوندال

ِعرقية». «جماعات
حديثًا يبدو الذي األمة ظهور عن االستنتاج هذا دان تُعقِّ صعوبتنَْي هناك أن إال
تدعيم يف أيًضا تسهم الحديثة التطورات هذه أن هي وأوالهما التاريخية؛ الناحية من
الصعوبُة هذه وتحدث القومي. تُقوِّضاملجتمع التي العالقات من أخرى تقاليد واستمرار
الحديثة االتصال فوسائل األمة. «فوق» واآلخر األمة، «تحت» أحدهما مستوينَْي؛ عىل األوىل
متباين لشعب الثقافية التوحيد عوامل من وضوح بكل ان يَُعدَّ اللذان العام، والتعليم
التي سيما ال املحلية؛ الثقافات وتقوية تثبيت يف أيًضا أسهما قد حديثة، أمة بعدها ن ليَُكوِّ
هذا مالحظة ويمكن جديدٍة. أمٍم بروِز إىل تؤدِّي قد «املحلية» وهذه خاصة، لغات لها
من املثال، سبيل عىل أوروبا، يف والعرشين الحادي القرن مستهلِّ يف حدث فيما االحتمال

65



القومية

الذاتي بالحكم واملختلفة الكثرية املطالبات ويف التشيك، جمهورية عن سلوفاكيا استقالل
كاتالونيا ومنطقة الباسك إقليم ومنطقة لربيطانيا، اسكتلندا مطالبات مثل اإلقليمي؛
دة املوحِّ الحديثة العوامل هذه أدَّت ولقد بفرنسا. كورسيكا جزيرة وعالقة إسبانيا، يف
تقليد إنعاش أعادت ألنها وجودها؛ تقوِّض قد التي األمة، «فوق» تطورات إىل ثقافيٍّا
عابرة مؤسسات من فيه بما الناشئ األوروبي االتحاد املثال: سبيل عىل اإلمرباطورية؛

اإلنسان. لحقوق األوروبية املحكمة مثل للقومية
ثم ومن دقيق؛ فارق به الحديثة قبل للمجتمعات تقييًما الثانية الصعوبة ن تتضمَّ
واملسيحية، البوذية سيما ال القديمة؛ العاملية الديانات انتشار أن املؤكد من ًة. دقَّ أكثر فهو
أنهم يُفرتَض الذين للسكان امُلفرتَضة الثقافية العزلة مدى عن تساؤًال يثري اإلسالم، ثم
عىل القدرة من ملحوظة درجة هناك كانت ألنه «املفرتَضة»؛ وأقول بعيد. حدٍّ إىل يون أُمِّ
القرن منذ القديمة إرسائيل كانت إذ القديمة؛ املجتمعات من عدٍد يف والكتابة القراءة
من قطعًة اآلثار علماء اكتشف الواقع ويف بعيد. حدٍّ إىل متعلًِّما مجتمًعا امليالد قبل السابع
حروِف كتابِة عىل يتمرَّن كان ما شخًصا أن منها يظهر قديمٍة ريفيٍة قريٍة من الخزف
امليالد. قبل عرش الثاني القرن إىل ترجع مبكِّرة فرتٍة يف القديمة العربية اللغة أبجديَِّة

امليالد) قبل ١١٠٠ عام (حوايل القديمة العربية اللغة أبجدية من حرًفا ثمانون :1-5 شكل
رسطة. عزبة يف ١٩٧٦ عام يف اكتُشفت الخزف، من قطعة عىل
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مجموعة عرب املمتدة العالقات أن عىل الِقَدم يف العاملية الديانات انتشار ويدل
املنتَجة والصحف الكتب غياب يف تتشكَّل أن ا حقٍّ يمكن شاسعة ومساحات كبرية سكانية
عىل وعالوة املصنعة. السلع وأسواق الحديدية، السكك خطوط وكذلك واسع، نطاق عىل
مفاهيم عن فضًال الوسطى، العصور ويف العتيقة، األزمان عرب قانونية نصوص ثمة هذا،
القديمة العالقات بني الحاد التاريخي التباين من وبدًال الدقيقة. الحدود ذات األقاليم عن
ذلك ويتسبَّب تعقيًدا، أكثر االرتباطات من تشابٌك الفرتتني كلتا يف فهناك والحديثة،
غامًضا، كان وإن تطوًرا، نجد أن ويمكن لها. السليم التقدير التباس يف التاريخي التباين
ولندرس الحديثة، قبل املجتمعات من عدٍد يف القومي للمجتمع الجوهرية املظاهر يف

التطور. هذا إىل تشري األربعة أمثلتنا من إضافية تفاصيل

الحديثة قبل لألمم املشكِّلة العوامل

د وموحَّ ممتد إقليم تشكيل يف ا مهمٍّ عامًال القانون يَُعد الثالث، الفصل يف الحظنا كما
عىل يحتويان — محتمًال يبدو كما — والثاني األول األيام أخبار ِسفَرا كان وإذا نسبيٍّا،
الالويني) سبط (لدى القديمة إرسائيل يف كان فقد واقعيٍّا، املقبولة الدالئل من درجٍة
ولجباية والديني، املدني القانوننَْي: إلقامة البالد أنحاء يف ُمَعيَّنون حكوميون موظَّفون
،٢٤ ،٤–١١ :١٩ واإلصحاح ،٧–٩ :١٧ اإلصحاح الثاني، األيام أخبار (ِسفر الرضائب
نصوُص رسمْت فقد هذا، عىل وعالوة .(٩ :١٧ اإلصحاح التثنية، ِسفر أيًضا وانظر
األصيل املواطن بني مميًزا فاصًال الالويني ِسفر يف وجدناها، كما اإلرسائييل، القانون
مالحظة املهم ومن األجنبي. وبني القانون، عليه يُطبَّق الذي إرسائيل) بني (من لألرض
البالد قانون لتطبيق عرضة بأنه يوَصف دائمة بصفة األرض يف أقام الذي األجنبي أن
متدرِّجة قضائيَّة هيئة أنَشئُوا اإلرسائيليني أن يبدو النهاية، ويف هناك. ُولِد كأنه عليه،
إلصدار الحاكم املركز محكمة إىل فيها يُبَتَّ لم التي املحلية املنازعات توصيل يمكن حتى

.(٨ :١٧ اإلصحاح التثنية، (ِسفر نهائي قضائي حكم
بالتأكيد توجد كانت الثامن، القرن وحتى السابع القرن أواخر يف اليابان، ويف
عام أهلية حرب من حدث ما ذلك دالئل ومن اإلقليمية. العشائر بني معَلنَة محلية فوارق
وإذا النهاية. يف تقويضها تم أن إىل بعد فيما الفوارق تلك أهمية وازدادت ميالديٍّا. ٦٧٢
ميالديٍّا)، ١٦٠٣ (عام املركزي شوجونات توكوجاوا نظام يد عىل حدث قد هذا يكن لم
فقد املحلية، الفروق هذه ورغم ميالديٍّا). ١٨٦٨ (عام ميجي ثورة خالل من تم فقد
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رغم اإلقليمية، الوالءات تلك يتجاوز عليه، خالف ال للتبجيل مادي كرمز اإلمرباطور بقي
ولكنها اإلمرباطور، يد يف تكن لم عرش الثاني القرن من ابتداءً السياسية السلطة أن
وهو بالشوجن، يُعرف ما أو الهمجيني»، «ُمخِضع العسكري الحاكم يد يف استقرَّت
أنه قومي جمعي ذاتي وعي وجود عىل يدل ومما باكوفو. ى تُسمَّ التي الحكومة رئيس
و«اطُرِد اإلمرباطور»، ِر «َوقِّ الساموراي لشعاَري مزٌج هناك كان توكوجاوا عرص أثناء
حينما امليالديَّنْي والثامن السابع القرننَْي خالل املزج هذا أساُس ُوضع وقد الهمجي».
كبرية مجموعة جمع خالل من لإلمرباطور املركزية السلطة لصالح العشائر نفوذ ضعف
أسماه ما عنها ض وتمخَّ كافة، البالد أنحاء يف لتُطبَّق وكتابتها القوانني نصوص من
البلد القوانني هذه مت قسَّ وقد واإلداري. الجنائي يْه بشقَّ القانوني» «النظام املؤرخون
والرضائب، األُرس، تسجيل عن مسئوًال متخصًصا وزاريٍّا جهاًزا وأسست مقاطعات، إىل
اإللزامي العسكري والتجنيد النساء)، فيهم (بمن للمزارعني األرز حقول وتخصيص
وليس اإلنجاز أساس عىل االجتماعي للحراك قابلية هناك كانت هذا، عىل وعالوة والدين.
«القبعات نظام يسمى ما أو الصيني، النمط يتبع ذلك كان ما وكثريًا امليالد، أساس عىل
سبيل عىل للعشرية؛ وفًقا التمييز تُخالف وظيفيٌَّة مجموعاٌت هناك وكانت واملراتب».

الري. صو ومتخصِّ والَكتَبَة بالحدادة العاملون املثال:
قبل املجتمعات هذه من كلٍّ يف مميزة ثقافة نشوء يف ا مهمٍّ عامًال الدين وكان
تَُحد كانت التي البلدان تلك أما يهوه، هو الواحد، اإلله إرسائيل، رب كان الحديثة.
«حدد»، اإلله يعبدون كانوا الشمال يف آرام ففي مختلفة: آلهة تعبد فكانت إرسائيل
الرشق يف مؤاب ويف «مولوخ»، اإلله يعبدون الرشقي الشمال يف عمون مملكة ويف
(أو «حورس-ست» يعبدون كانوا الجنوب يف مرص ويف «كيموش»، اإلله يعبدون مبارشة
إىل ٦٤٠ (من يوشيا امللك حكم أثناء اإلرسائييل الحاكم املركز سياسات سعت آمون-رع).
باالحتفال السماح عدم مع كافًة إرسائيل أنحاء يف يهوه عبادة دعم إىل امليالد) قبل ٦٠٩
أواخر يف اليابان، ويف القدس. يف املعبد عند إال األضاحي وتقديم اليهودي الفصح بعيد
«أماترياسو»، أسموها للشمس إلهًة اإلمرباطورية األرسة اتخذت امليالدي السابع القرن
«كامي». تُدعى التي املحلية العشائرية اآللهة جميع وفوق لهم ًسا مقدَّ أصًال واعتربوها
آلهة شئون مجلس إدارة خالل من الياباني الحاكم املركز يحكم كان هذا، عىل وعالوة
اإلمرباطوري القرص يف سواء الشنتو، ديانة يف «كامي» اآللهة مجموعِة عبادَة الكامي
املحلية. املستويات عىل أو املقدس) أماترياسو مزار موقع إييش: بمنطقة الكائن فيه (بما
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البوذية كانت إذ بوذية؛ ومعابد الشنتو لديانة مقدَّسًة مزاراٍت اليابان أنحاء يف أنشأ كما
الفرتة. هذه أثناء اإلمرباطورية السيطرة تحت أيًضا

أنورادابورا، عرص بداية يف واستمراًرا داثاجاماني امللك من بدءًا رسيالنكا، ويف
أنحاء يف املؤثر، بشكلها «الستوبات» سيما ال مقدَّسة، بوذية مزارات الحاكم املركز بنى

الجزيرة.
أن بمجرد لبولندا، اإلقليمية العالقة دعم يف الرومانية الكاثوليكية أهمية وتتضح
منها الرشق إىل وروسيا (بروتستانتية) لوثرية كانت منها الغرب إىل أملانيا أن املرء يدرك
خالل ويهودية بروتستانتية مهمة، دينية أقليات هناك كانت وإن أرثوذكسية، كانت

الحديث. العرص وبداية الوسطى العصور يف بولندا تاريخ
الحرب كانت إقليميٍّا، دة واملوحَّ والدينية، القانونية التطورات هذه إىل باإلضافة
التاريخ ففي متميزة. ثقافة تشكيل يف آخر عامًال األربعة املجتمعات هذه من كلٍّ يف
الهندوسية القوات مع أيًضا بل فحسب، التاميل مع رصاع هناك يكن لم املبكر، السنهايل
الفلسطينيني مع الحرب هناك كانت فقد القديمة، إرسائيل عن وأما الهند. جنوبَي من
عائلة مع عسكري رصاع يف اليابان انخرطت ميالديٍّا ٦٦٣ عام ويف وآخرين. والعمونيني
الصينية السجالت حسب الكورية الجزيرة شبه يف وقع قد كان (وإن الصينية تانج
وخوًفا الصيني االنتصار حيال فعٍل وَكَردِّ اليابانيني. بهزيمة وانتهى واليابانية) والكورية
إلنشاء وشاملة محمومة خطًة اليابانيون اتخذ صينية، قوات من وشيٍك غزٍو حدوث من
اسرتداد تطلَّب فقد عرش، الرابع القرن خالل بولندا، إىل وبالنسبة عسكرية. دفاعات
وابنه األول فواديسواف امللك حكم تحت بولنديٍّا إقليًما باعتباره إليه يُنظر كان ما
وقد والتشيك. التيوتونيني الفرسان من كلٍّ ضد متعاقبة عسكرية حمالت شنَّ كازيمري
القانونية النصوص ألزمت ثم ومن للشعب؛ شاملًة تعبئًة كلها الحروب هذه تطلَّبت
كل من واحد رجل من املقاطعات نظمتها التي العسكرية الوحدات تتشكَّل بأن البولندية
إجبارية العسكرية الخدمة صارت حينما ذلك، وبعد كازيمري، حكم تحت . بولنديٍّ بيٍت
الفالحني، من جوهرية مشاركة هناك كانت األرايض، مالكي كل عىل القانون بمقتىض
التعبئة هذه وتُذكِّرنا .١٤٣١ عام يف التيوتونيني الفرسان مع األخرية املعركة يف حدث كما
يف ناقشناه الذي (١١٨١ (عام األسلحة امتالك بفرض الثاني هنري بقانون الشاملة
عند الذاتي الفهم عىل والحرب الدفاع يف التعبئات هذه تأثري كان فماذا الثالث، الفصل

الشعب؟ غالبية
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الحروب هذه مع الفالحني تعاُمل طريقة حول انعدامها أو الدالئل لقلة نظًرا
الرصاعات هذه إىل ينظروا لم الفالحني أن الدارسني بعُض يفرتض لها، فهمهم وكيفية
احتمال مدى فما توٍّا، ناقشناه ما اعتبارنا يف وضعنا وإذا األمم. بني حروبًا باعتبارها
د املوحَّ الدِّين مثل تطورات ظل يف — أنه يف االشتباه تجنُّب الصعب من االفرتاض؟ هذا
يف متفاوتة بدرجات واملوجود الحاكم، املركز نرشه عىل يعمل الذي والقانون إقليميٍّا
الفالحني جانب من اإلدراك من ما درجٌة َة ثمَّ كانت أْن بد ال — املجتمعات هذه جميع
هذا كان وإن حتى احرتامهم يستحق ثم ومن ملجتمعهم؛ محدًدا حاكًما مركًزا هناك بأن
املرهقة الرضائب (بفرض الحديثة األمم يف كثريًا يحدث كما لهم، معاناٍة مصدَر املركز
: رسميٌّ سلطويٌّ مركٌز هناك كان األربعة، األمثلة هذه من كلٍّ ويف املثال). سبيل عىل
وعىل بولندا. يف وكراكوف اليابان، يف ونارا إرسائيل، يف والقدس رسيالنكا، يف أنورادابورا
إىل مطلًقا ر تتطوَّ لم القديمة اليونان جعل سبٌب هناك كان فقد األمثلة، هذه من العكس
مع الحروب أثناء شامل يوناني ذاتي وعي وجود عىل املتعددة الدالئل رغم أنه هو ة؛ أُمَّ
من ودعمه الذاتي الوعي هذا نقل عىل قادر سلطوي مركٌز يتكوَّن لم فإنه فارس، بالد
ويبدو األساس. يف املدن للدول الوالء حساب عىل شاملة، يونانية مؤسسات وجود خالل
املجتمعات يف الشعوب من العظمى الغالبية كانت الحروب أوقات يف أنه األرجح عىل
و«أجنبي». «وطني» بني أنها عىل رصاعاتهم إىل تنظر األربعة أمثلتنا يف الحديثة قبل
روما ضد نشبت التي الحروب من القديم، إرسائيل تاريخ يف هذا تال ما أن وبالتأكيد
الشعب شملت والتي ميالديٍّا، ١٣٥ إىل ١٣٢ ومن ميالديٍّا، ٧٢ إىل ٦٦ عام من القديمة

االحتمال. هذا يربِّر كله؛
هذه تشكيل يف أسهم عامًال أيًضا اللغة كانت فقد والقانون، الدِّين عىل وعالوة
االختالفات بأن توحي أدلٌة ثمة اإلرسائييل الرتاث ففي الحديثة؛ قبل القومية املجتمعات
(ِسفر واألجانب األصليني اإلرسائيليني بني التمييز إىل إشارًة تَُعد كانت ربما اللغة يف
وسفر ،٦ :١٢ اإلصحاح القضاة، سفر أيًضا وانظر ،٢٦ :١٨ اإلصحاح الثاني، امللوك
يف باالختالفات يتعلق فيما ثقًة أكثر نكون أن ويمكننا .(٢٠ ،٤ :١٠ اإلصحاح التكوين،
حينما الوسطى، العصور يف بولندا تاريخ يف قومية فروًقا تمثِّل أنها عىل تُفَهم التي اللغة
أنها افرتض التي كراكوف انتفاضة إحباط فبعد األملان. تجاه قوية عداء مشاعر نشأت
حرَّضوا من عىل الحكم كان ،١٣١٢ عام يف األول فواديسواف امللك ضد أملانيا بقيادة
أم صحيًحا نطًقا بولندية كلمات نطق يستطيعون كانوا إذا ما أساس عىل باإلدانة عليها
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طاحونة). (بمعنى młynو عجلة) (بمعنى kołoو عدس) (بمعنى soczewica مثل: ال؛
ومن تشيكي؛ أو أملاني إما بأنه هذا فعل من يتمكن ال الذي الشخص عىل يُحَكم وكان

مذنبًا. يُعترب ثم

التعقيدات

ومشوَّشًة غامضًة واألجنبي الوطني بني العالقة كانت السابقة، أمثلتنا ففي ذلك، ومع
يف امليالدي السابع القرن خالل أنه املثال سبيل عىل نعرف فإننا األوقات. بعض يف
إىل الكوريني من كثريٌ هرب الكورية، املمالك ضد الصينية العسكرية االنتصارات أعقاب
كثريٌ كان الذين — املهاجرون أولئك اندمج التايل القرن يف أنه يبدو ذلك ورغم اليابان.
اإلمرباطوري السجل خالل من اليابانيني مع األسطورية القرابة إطار يف — بوذيني منهم
صورة فرغم القديمة. إرسائيل تقاليد يف مشابهة تعقيدات مالحظة ويمكن للعائالت.
حتى بعيًدا ذهبا اللذين ونحميا عزرا ِسفَري يف املوجودة املحدودة اإلرسائيلية القرابة
اليهودية األمة من جزءًا اإلدوميُّون صار وغريهم)، اإلرسائيليني (بني البيني الزواج تحريم

(إدوم). إدوميا امليالد) قبل ١٢٥) األول هريكانوس اليهودي الزعيم غزا أن بعد

اليهود، قوانني من واإلفادة البلد هذا يف بالبقاء لهم وسمح اإلدوميني، جميع هريكانوس قهر لقد
أجدادهم بلد يف الحياة يف بشدة راغبني كانوا لقد التناسلية. أعضائهم لختان استعداد عىل كانوا لو
هذا فيه حدث الذي الحني، ذلك ومنذ اليهودية. الحياة طرق ولبقية للختان، امتثلوا أنهم لدرجة

يهود. سوى يكونوا لم لهم،

اليهود» «تاريخ جوزيفوس،

تشكيل يف عامًال الحرب تكون أن يمكن كيف املرء يالحظ الحالتني، هاتني كلتا ويف
«األمم حالة يف كما جغرافيٍّا، معزولة األقاليم تكون ال حيث فإنه وبالتأكيد، إقليمية، قرابة
األمة، قرابة ثم ومن القومي، اإلقليم حالة تقرير يكون ورسيالنكا، اليابان مثل الُجُزر»
بولندا، يف الحال هو مثلما الحدود؛ مناطق عند سيما ال خاص، نحو عىل دة معقَّ مسألًة

األملانية. يتحدثون السكان حيث سيليسيا؛ منطقة يف
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التالية الخصائص الحديثة قبل املجتمعات هذه كلِّ فلدى التعقيدات، هذه ورغم
أمًما: اعتبارها تربر التي بأخرى، أو بدرجة

قومي. اسم (١)
مكتوب. تاريخ (٢)

منه. وبدعٍم للدِّين نتيجة هذا يكون ما وكثريًا الثقافية، الوحدة من درجة (٣)
قانونية. نصوص (٤)
سلطوي. مركز (٥)

حدود. له إلقليم واضح مفهوم (٦)

تطورات حدوث إىل املجتمعات هذه لكل أُجريت التي الدراسات تشري ذلك، ومع
أولية الخصائص أكثر فحتى األمة. تشكِّل التي الخصائص هذه من لكلٍّ متساوية غري
كان كما مبهمة، تكون أن يمكن القومي، اسمها وهو ما، ألمة جمعي ذاتي وعي لوجود
بعض ففي القديمة. إرسائيل وهي الحديثة، قبل األمم عىل وضوًحا األمثلة أكثر يف الحال
الشمالية اململكة وهي وسليمان؛ داود مملكة به: يُقصد املعنيَّ إرسائيل لفظ كان األوقات
يُعترب ما وكثريًا «يهودا». اسمها كان التي الجنوبية اململكة عن لتمييزها «إرسائيل»؛ من

إدراكه. يجب هدًفا االسم هذا
قبل ٥٣٨ سنة (من الثاني املعبد عرص من كبرية فرتة فخالل هذا، عىل وعالوة
غموض إن «يهودا». ى املسمَّ املجتمع ِقبَل من إرسائيل فكرة نشأت ميالديٍّا) ٧٠ إىل امليالد
األمة لُهوية بشدة متنافسٍة رًؤى وجود عىل األحيان من كثري يف يدل لألمة القومي االسم
قد والذي األم»، «الهند ى مسمَّ يف مثًال نجده أن يمكن ما وهو عليه، تكون أن يجب وما
يعني ال هذا فإن ذلك، ومع والسيخ. واملسلمني املسيحيني يشمل أنه عىل يُفهم ال أو يُفَهم
هذه وضعنا ما فإذا أمة. ليست — ولغويٍّا ودينيٍّا قانونيٍّا بة املتشعِّ — اليوم الهند أن
إقليمي مجتمع بوجود توحي التي الخصائص تلك فإن االعتبار، يف وغريها التعبريات

إنكارها. عدم يجب سابقة؛ عصور يف القرابة من محدَّد

املواطنة معيار

هذا يف ولنفكْر املواطنة. هو يكون أن يجب قومي مجتمع وجود معيار إن يقال ما أحيانًا
عىل املرء أرصَّ فإذا الوسطى. العصور يف بولندا تاريخ إىل بالذاكرة نعود بأن االحتمال
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املعيار هي تكون أن يجب السكان من العظمى الغالبية لتشمل تمتد التي املواطنة أن
عىل كانت بل ة، أُمَّ تكن لم تلك الوسطى العصور يف بولندا فإن ما، أمة لوجود الحاسم
لبولندا السياسية الشئون د تحدِّ التي هي النبالء طبقة كانت إذ النبالء»؛ من ة «أُمَّ األكثر
هذا املواطنة معيار أن إال الربملان. خالل الخامسعرشمن القرن من بدءًا العصور تلك يف
يف وفرنسا إنجلرتا مثل حديثة؛ أَُمٍم أوضاع يفهم لكي للمؤرخ التعقيدات من عدًدا يسبِّب

عرش. التاسع القرن
ألن أمة؛ باعتبارها الوسطى العصور خالل بولندا توصيف يف تردٌُّد ثمة كان فإذا
املنطقي من يكون أفال النبالء، عىل مقصورة كانت الكاملة والسياسية املدنية املشاركة
يحق من نسبة كانت ١٨٣٢ عام بحلول وفرنسا؟ إنجلرتا عىل ظات التحفُّ نفس تطبيق
لهم فرنسا يف ٪١٫٥ ونسبة إنجلرتا، يف السكان من فقط ٪٣٫٢ للربملان التصويت لهم
تكون حيث فقط توجد األمة أن عىل ما شخص أرصَّ إذا هذا، عن وفضًال االقرتاع. حق
يف يقع املرء فإن السكان، غالبية فيها يشارك بها معرتف قانونية وواجبات حقوق هناك
القرن أثناء الدولة صفة اتخذت قد تكن لم التي بولندا صفة بتحديد يتعلق فيما حرية
ذلك خالل ففي وروسيا. والنمسا بروسيا بني ًما مقسَّ إقليمها كان حينما عرش، التاسع

بولندا. يف جمعي ذاتي وعي وجود بالتأكيد استمر العرص
استقرار ل تسهِّ القرارات، وصناعة للحكم شكًال باعتبارها الديمقراطية، أن شك ال
السياسية وباملشاركة الرشعية بالحقوق تعرتف تحديًدا ألنها وهذا إقليمي؛ كمجتمع األمة
ما؛ أمة لوجود كمعيار للمواطنة الحديثة املفاهيم مستوى ترفع أن ولكن السكان. لغالبية
القرارات صناعة أشكال من شكًال لتصبح القرابة من إقليمية كعالقة األمة يختزل فهذا
ما، أمة لوجود املواطنة معيار رضورة عىل يرصُّ الذي املؤرخ فإن ثم ومن السياسية.
هكذا يكون الحديثة؛ واألمم الحديثة قبل املجتمعات بني التمييز عىل بالتايل يؤكد والذي

إىل: مضطرٍّا

للقرابة اإلقليمية العالقات عن واملستمرة الجوهرية املظاهر أهمية من يقلل أن (١)
الحديثة. قبل املجتمعات يف

الحديثة. لألمة الثقافية الوحدة تقدير من يزيد أن (٢)
وجود أو دولة، بال أمم وجود مثل تطورات؛ ضوء يف تحليلية حرية يف يقع أن (٣)

محلية. إقليمية نزعة
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املحلِّل يتقبَّل أن يتطلَّب حديثٍة قبُل أمٌم توجد كانت بأنه االستنتاج فإن وبالتأكيد،
كعالقة األمة إن الحقيقة، يف ولكن مختلفة. جزئية وتطورات الغموض، أوجه من العديد
هو وهذا واملتطورة. املتشابكة املتعددة العالقات من سلًسا مزيًجا دائًما تكون اجتماعية
للدولة االنتماء تقرير مجرد يكون حيث الحديثة؛ القومية الدولة إىل بالنسبة أيًضا الحال
للهجرة املتغرية القوانني يف نرى أن يمكن كما التفسري، إعادة من مستمرة لعملية ُعرضًة
،١٩٨١ ،١٩٧١ لعاَمي املتحدة اململكة يف الجنسية قوانني املثال: سبيل (عىل واملواطنة

.(١٩٩٠ لعام املتحدة للواليات الهجرة وقانون
قبل اإلقليمية القرابة عالقات تراكيب بني مالحظتها تجب فروق هناك ذلك، ومع
نحٍو عىل أيزنشتات إن وإس شيلز إدوارد االجتماع عاِلما أكَّد وقد والحديثة. الحديثة
من الطرفية القطاعات جانب من أكرب بمشاركة تتميَّز الحديثة املجتمعات أن سليم
أمثلة ومن اإلقليمية. للعالقة أكربَ ثقايفٍّ اْلِتحاٍم إىل يشري مما املركز؛ أنشطة يف املجتمع
السكان لغالبية األمر نهاية يف السيادة تكون حيث — الديمقراطية نجد املشاركة هذه
الطبقية ال الشخصية، لإلنجازات كنتيجة االجتماعي الحراك وزيادة العام، والتعليم —
الفروق أن إال امليالد. ظروف من النابعة املكانة أساس عىل املبنية املتصلِّبة االجتماعية
األربعة وأمثلتنا الحديثة األمم بني فيما ومركزه املجتمع أطراف بني العالقة يف التاريخية
يف القانون من مكتوبة نصوص وجود بسبب مكانٍة أو منزلٍة كمسألِة نفهمها أن ل يفضَّ
أنظمة عىل (بالحفاظ املجتمع عن مسئوًال كان امللك أن عىل تدل ومفاهيم األخرية، تلك
تجاه املركز جانب من كثرية والتزامات السالم) وحفظ القانون عىل والحفاظ الري

والكنائس. واملعابد املقدَّسة املزارات إنشاء مثل القومية؛ الديانة
الشعب من منتخب جمهورية رئيس أو وزراء رئيس بني الفرق أن الواضح ومن
كان ثم ومن احرتام؛ موضع أيًضا امللك كان فقد ذلك، ومع مهم. يشء امللك؛ وبني
ومثال اإلقليمية؛ القرابة لعالقة الجمعي، الذاتي بالوعي يختص فيما مرجعيًَّة نقطًة
صاحب بأنه بلوك مارك املؤرخ وصفه كما الفرنيس امللك أو الياباني اإلمرباطور ذلك:
اإلقليمية، العالقة وبروز صالبة أن األرجح من إن شك، وبال املرىض. شفاء يف املعجزات
املجتمع أطراف بني التمييز يكون ال حينما أكرب يكونان الوطنية، عاطفة عنها تعربِّ كما
ما إىل يمتدَّ لم الوطن عن بالدفاع املتعلِّق الوعي أن يعني ال هذا ولكن ا. حادٍّ ومركزه
واملجتمع االمتداد فهذا الحديث، قبل املجتمع يف الوطن أرض ليشمل العائلة بيت وراء
املثال) سبيل عىل (امللك الحاكم باملركز االعرتاف عرب ممكنًا أصبح يفرتضه الذي اإلقليمي
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التاريخية والكتب واللغة) الديانة فيها (بما املشرتكة والعادات البالد، سالم عن كمدافع
أسطورية. عنارص احتوت التي

تشكيل يف العنارصاألسطورية دور عىل الضوء لتسليط بالعودة الفصل هذا ونختتم
هذا ولكن محض، تعاقدي أساٍس عىل محدَّد مجتمع تشكيل املمكن من يكون فقد األمة.
بني لالتفاق األوروبي الدستوري التقليد ألهمية إنكاًرا هذا وليس اآلن. حتى يحدث لم
العالقات تشكيل ففي ذلك، ومع للقانون. يخضع كليهما أن وخاصة واملحكوم، الحاكم
يكون ما كثريًا بعيد، ماٍض إىل دائمة بصفة يتكرَّر لجوءًا نجد قد الحديثة، اإلقليمية
الفريدة الطبيعة لتربير تجريبيٍّا منها ق للتحقُّ قابلة وغري مؤكدة ما حالة أو أسطوريٍّا،

العالقات. لهذه
سبيل عىل الهند، ففي مجتمعية؛ توترات الستغالل وسيلًة يكون قد اللجوء هذا مثل
سانج، سوايامسيفاك راشرتيا تُدعى القومية، الهندوسية املنظمات إحدى شنَّت املثال،
٤٧٥ عمره للمسلمني مسجد لهدم سنوات ثمانَي دامت حملًة جاناتا، بهاراتيا وحزب
مكاُن أنه َعوا ادَّ ألنهم ١٩٩٢؛ ديسمرب ٦ يف تدمريه إىل أدَّى مما أيوديا؛ بمدينة عاًما
التي «رامايانا»، ملحمة يف املذكور فيشنو، الهندوس إلله تجسيد هو الذي رام، ميالِد
املايضصورة إىل اللجوء يتخذ وقد عام. ٢٠٠٠ من أكثر منذ األرجح عىل منها كثري ُكِتب
الشنتو ديانة إحياء إعادة املثال: سبيل عىل للمايض؛ استعادًة تكون أن من أكثر اختالٍق
القومية الرسمية الديانة باعتبارها تُوِّجت والتي عرش، الثامن القرن من بدءًا اليابان يف
الخرافات استغالل تم الحالتني هاتني كلتا ويف .(١٨٦٨ (عام ميجي ثورة ظل يف لليابان
الهندوتفا فكرة يف تمثَّلت الهند ففي اإلقليمية؛ العالقة يف قومية رؤية بثِّ خدمة يف
القومية). الهوية (بمعنى الكوكوتاي فكرة يف تمثَّلت اليابان ويف الهندوسية)، (القومية
التي األمة، تشكيل عملية يف التاريخ يف الواقعية التعقيدات إنكار إىل كلتاهما َوَسَعت
السيخ طائفة هناك الهند إىل بالنسبة اإلقليمية: للعالقة مدنية فكرٌة لها تتحمَّ أن يمكن
بأنها الهند رؤية يعارضون وهم كشمري، يف واملسلمني كرياال، يف واملسيحيني البنجاب، يف
البوذية من عام ١٤٠٠ عىل يزيد تاريخ هناك اليابان: إىل وبالنسبة بالرضورة؛ هندوسية

األجنبي. التأثري من خالية اليابان رؤية تُعارض التي
هناك املثال، سبيل فعىل اليشء؛ بعض غامًضا أمًرا املايض إىل االحتكام يكون وقد
تويتوبرجر غابة يف ١٨٧٥ عام يف ُشيِّد «هريمانسدنكمال»، ى يسمَّ أثري تذكاري نُُصب
حدث انتصار لذكرى تخليًدا أملانيا؛ يف الراين-وستفاليا شمال مقاطعة يف دتمولد قرب
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الجيوش عىل للشريوسكيون الحربي القائد هريمان) (أو ألرمينيوس ميالديٍّا ٩ عام يف
يمثِّل أن التمثال بهذا وُقصد فاروس. كوينكتيليوس قيادة تحت كان الذي الرومانية،
الشريوسكي قبائل بني بعيد حدٍّ إىل فيها املشكوك للقرابة تأكيًدا األملانية؛ األمة استقالل

الحديث. العرص يف واألملان القدماء

هريمانسدنكمال. تمثال :2-5 شكل

عام ففي الحارضة؛ الظروف عىل اعتماًدا املايض نفس إىل االحتكام يختلف وقد
إبادة حرب إىل رسيًعا ستتحول التي والكروات، الرصب بني التوترات تزايد مع ،١٩٨٩
تحت ١٣٨٩ عام وقعت التي كوسوفو ملعركة ٦٠٠ ال بالذكرى الرصب احتفل ِعرقية،
مواجهة يف ،١٩٣٩ عام يف ولكن العثمانية، اإلمرباطورية هزمتهم إذ الزار؛ األمري قيادة
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الستقالل كرمز املعركة لتصوير محاوالت ثمة كانت النازي، األملاني الغزو احتمال
رصبيا. ال يوغوسالفيا

أالسكا
(روسيا)

معاهدة عام
١٨٢٥ 

صل القاري
الفا

أوريجون
معاهدة عام ١٨٤٦

شماًال دائرة عرض ٤٩  
جزيرة فانكوفر

خليج بيوجت
أراٍض متناَزٌع عليها بE الواليات اDتحدة

األمريكية وبريطانيا من عام
١٨١٨ إىل ١٨٤٦

الدولة

ا+حيط الهادئ

نهر كولومبيا

وادي ويلياميت
األرايض الرئيسية

دائرة عرض ٤٢  لالستيطان األمريكي
معاهدة آدمز-أونيس عام ١٨١٩

ا+كسيك

°

°

٤٠دائرة عرض ٥٤

°

الحدود من التأكد عدم إىل تشري ،١٨٤٦ عام قبل أوريجون إقليم أرايض :3-5 شكل
األمريكية. املتحدة للواليات الغربية الشمالية
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األمريكية، املتحدة الواليات تقاليد يف لألساطري عنارص وجود مالحظة يمكن كذلك
إىل تحتاج ال التي «الحقائق يخص فيما االستقالل إعالن افرتاضات ضمن فقط وليس
غري معينة بحقوق خالقهم من و«متمتعني متساوين» ُخلقوا البرش «كل بأن براهني»
التقاليد نشوء فمع اليهودي-املسيحي. الرتاث من مشتقة وهي فيها»، للترصف قابلة
اختالفات أي محو عىل تعمل لألمة، املؤسسني اآلباء عن أسطورة نشأت األمريكية،
عىل والحقوق؛ باملساواة تتعلَّق التي العبارات هذه مثل عن املرتتبة اآلثار بشأن بينهم
أوجه بعض تسوية ت تمَّ وقد قوميٍّا؟ أم فيدراليٍّا أيكون الذاتي الحكم شكل املثال، سبيل
الحرب نشوب بعد امللتبس الغموض هذا عن نشأت التي تلك مضطرب، نحو عىل الخالف
عىل يرتتب ما كثريًا الذي األمر وهو القومية، الوحدة من املزيد لصالح األمريكية األهلية
للشعب الجيلِّ» «املصري يف االعتقاد مثل جديدة؛ أساطري برزت أنه إال الحروب. نشوب
إن قيل ولقد الهادئ. املحيط إىل األطليس املحيط من األمة حدود يؤسسوا بأن األمريكي
كما األمر، هذا من لديهم التأكد عدم من حالة وجود رغم الرب، حدَّدها الحدود هذه
تكون أن يجب الغربية الشمالية الحدود كانت إذا ما وتحديًدا القديمة؛ إرسائيل يف حدث

.′٤٠ ،◦٥٤ عرض دائرة عند أكثر الشمال إىل أم ◦٤٩ عرض دائرة عند
املتحدة والواليات ورصبيا وأملانيا واليابان الهند عن األخرية الحاالت هذه وليست
واستمرار تشكيل عملية أن إىل تشري نطرحها، أن يمكن أمثلة عدة من قليلة أمثلة سوى
لألفكار؛ احتكاٍم حاالُت فيها تَحُدث الحديث، العالم يف املوجودة تلك فيها بما األمم، جميع
فيها». للترصف القابلة غري «الحقوق أو «الحقيقة»، أو األجيال عرب اإلقليمية القرابة مثل
فإنها تجريبي، نحٍو عىل منها ق للتحقُّ قابلة غري تكون قد األفكار هذه مثل أن ورغم
يمكن ال التي األفكار عىل األمثلة وأوضح الحدود. ذي االجتماعي للنظام تربيًرا تقدِّم
أو الحديثة قبل سواء اإلقليمية، القرابة عالقات جميع ويف الديانات. تها صحَّ من ق التحقُّ
ووجودها تشكيلها يف عامًال الديانة كانت الفصل، هذا يف مناقشتها سبق التي الحديثة،

والدين. األمة بني للعالقة بدراسٍة اآلن سنضطلع ثم ومن املستمر؛
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ين والدِّ األمة

دوًرا الدِّين أدَّى ولقد وفكريٍّا. تاريخيٍّا دة معقَّ عالقة والدِّين األمة بني العالقة تُعترب
ويتطلَّب العملية. هذه مع نزاٍع يف كان كما واستمرارها، األمم تشكيل عملية يف أساسيٍّا
تحليًال يستتبع مما آخر؛ إىل ديٍن من األمر هذا اختالف كيفية تقريَر العالقة هذه فهم
يف املذكورة األربع الحاالت إىل بالعودة دة املعقَّ العالقة هذه دراسة نبدأ ودعنا مقارنًا.

األمة. وجود يف أسايس بدوٍر منها كلٍّ يف الدين يقوم التي السابق، الفصل
فمن أخرى، أمٍم يف الحال هو كما غامًضا، كان القديمة إرسائيل أمة أصل أن رغم
عن لدينا قليلٌة أدلٌة وثمة الحربي. العامل هو تشكيلها يف املهمة العنارص أحد أن ح املرجَّ
قبل ١٢٠٧) مرنبتاح الفرعون آثار أحد أن نجد فمثًال نفسه؛ اليشء تفيد املبكِّر تاريخها
ِسفر يف ُوصف ما أو «إرسائيل»، اسم إليه نُسب شعٍب مرصعىل انتصاَر ل سجَّ قد امليالد)
إذا االحتمال هذا ويزداد األوائل. إرسائيل لبني عسكرية بتحالفات ،٥ اإلصحاح القضاة،
السامية باللغة «إيل» ولفظ إيل»، «غلب هو إرسائيل كلمة معنى أن من قيل ما صحَّ

الرب. أو اإلله معناه
سائدًة يهوه عبادة صارت متى التحديد وجه عىل يقول أن يمكنه ال املرء أن صحيح
من أنه إال إرسائيل، اسمه صار الذي الشعب ذلك عبدها التي األخرى املعبودات عىل
مرحلة يف أنه املؤكد ومن وسليمان. داود من كلٌّ عبده الذي الرب كان يهوه أنَّ ح املرجَّ
ال يهوديٍّا) (أو إرسائيليٍّا يكون لكي املرء أن يعتربون كانوا اإلرسائييل، التاريخ من ما
اإلله عبدوا الذين العمونيني عن إرسائيل بني يميِّزون فهم ثم ومن يهوه؛ يعبد أن بد
وفضًال حدد. اإلله عبدوا الذين واآلراميني كيموش، اإلله عبدوا الذين واملوآبيني مولوخ،
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هباءً صاروا قد إرسائيل «بني بأن مقولة يتضمن مرنبتاح، للفرعون أثر :1-6 شكل
امليالد. قبل ١٢٠٧ عام حوايل يف عليهم ملرص العسكري النرص بسبب بقيت» وحبوبهم

عصور خالل اليهودية األمة واستمرار وجود دعمت يهوه عبادة أن الواضح فمن هذا، عن
والروماني. والسلوقي والفاريس البابيل االحتالل

املثال سبيل عىل — واحد مجتمع ِقبَل من أسايس بشكل واحٍد إلٍه عبادُة وتَُمثِّل
عبادة استبعاد ثم ومن املوآبيني؛ من كيموش اإلله أو اإلرسائيليني ِقبَل من «يهوه» عبادة
األمم. من أمة وجود يف ا مهمٍّ تطوًرا — وجوده إنكار دون آخر مجتمع لدى آخر إلٍه
ذلك يسكن الذي وبالشعب ٍ معنيَّ بإقليٍم محدَّدة اإلله عبادة تكون حيث الحالة، هذه ويف
عبادة ألن ة؛ األُمَّ يُن الدِّ ذلك يدعم إذ واألمة؛ الدِّين بني اتِّحاٌد أو توافٌق ثمة يكون اإلقليم،
ثقافيٍّا ٍد موحَّ لألمة إقليمي مجتمع يف وسكانها البالد د توحِّ للبالد إلًها بوصفه حينئذ اإلله
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لوجود إنكار ثمة يكون واحد)، بإله اإليمان (أي فقط التوحيد حالة يف وإنه نسبيٍّا.
صار حينما فحتى ذلك، ومع أوثانًا. حينئذ تُعترب إذ األقل؛ عىل عقائديٍّا أخرى، آلهة
القدماء، اإلرسائيليني ِقبَل من «يهوه» عبادة استمرت لإلله، دين موحِّ القدماء اإلرسائيليون
من يفرتض وما امليعاد وأرض املختار الشعب أفكاَر تحوي بعدهم، اليهود ِقبَل من ثم
عن كأمة دين املوحِّ أولئك ميَّز الذي وهو ويعقوب، إسحاق بعده ومن إلبراهيم نََسِبهم

الواحد. للرب اآلخرين العباد
اإلقليمي التوحيد كان وأثنائه، السنهايل التاريخ بدايات ففي قبل، من الحظنا وكما
ويعتمد الجزيرة. أنحاء يف البوذية الديانة نرش عن منفصٍل غريَ لرسيالنكا الكامل غري
مجموعة عبادة عىل اإلمرباطورية، بناء سيما وال بقليل، ليس حدٍّ إىل املستمر اليابان تاريخ
تلك وتحويل اليابانية، للعشائر اإلقليمية اآللهة وهي «كامي»؛ املسماة اليابانية اآللهة
النهاية، ويف أماترياسو. الشمس إلهة أسموها ما عبادة خالل من قومية ديانة إىل العبادة
القرن يف كازيمري وابنه األول فواديسواف حكم تحت البولندية املمالك اتخذت بينما
الكاثوليكية العقيدة كانت لها، مرجًعا بياست مملكة استعادة من امليالدي عرش الرابع
محمية شكل يف األمر وبدأ تلك، االستعادة عملية يف للغاية ا مهمٍّ عامًال تشكِّل الرومانية
وروسيا الغربية، حدودها عند تقع التي اللوثرية أملانيا عن بولندا بتمييز ثم بابوية،

الرشقية. حدودها عند الرشقية األرثوذكسية
إىل القديمة أرمينيا ل تحوُّ مثل أخرى؛ حاالت إىل باإلضافة الحاالت، هذه جميع ويف
يف كعامٍل الدين دور أن نجد الرشقيني، األرثوذكس من مجتمعاٍت وتشكيل املسيحية
ثقافيٍّا مجزَّأًة السابق يف كانت التي — املجتمعات لهذه النسبي اإلقليمي االلتحام نشوء
السياسية االسرتاتيجيات ساعدته قد االلتحام، ذلك استمرار ويف — أمم إىل لتتحوَل
ذلك، ومع بعد. فيما ومهيمنة رسمية صارت التي الناشئة، الحاكمة املراكز اتبعتها التي
املثال، سبيل فعىل األمم؛ هذه التحام يف الدين إسهام بخصوص تعقيداٌت هناك كانت
املعبد عرص أثناء يهوه يعبدون ن ممَّ السامريون هنالك كان القديمة إرسائيل إىل بالنسبة
إىل وبالنسبة تاريخها، من كبرٍي جزءٍ خالل مهمًة البوذية اعتُربت اليابان، ويف الثاني.
الهندوسية، العبادة يمارسون الذين التاميل هناك كان بالبوذية، تدين التي رسيالنكا
عن وأما السنهالية. البوذية ضمن أُدِخلت الهندوسية الديانة من متعددة جوانب وهناك

ملحوظة. وبروتستانتية يهوديٌَّة أقلياٌت هناك كانت فقد الكاثوليكية، بولندا
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اإلله وتوحيد األمة

الحياة؛ هذه يف وجوده من الهدَف الدين خالل من يصوغ ألن اإلنسان من َميٌل هناك
ومجتمعه اإلنسان هذا موقع ثم ومن املجتمعات؛ بسائر مجتمعه عالقة عادًة يكون والذي
األمة بني العالقة د تتعقَّ الهدف، هذا صياغة فعند ذلك، ومع للكون. ر املتصوَّ النظام يف
اإليمان ألن وهذا واحد)؛ إله عبادة عىل قائًما (أي توحيديٍّا الدين ذلك يكون حينما والدين

مستقل. ككيان األمة تمايز ال اإلنسانية، وحدة يؤكِّد واحٍد بإلٍه
واضٍح بشكٍل واليهود القدماء لإلرسائيليني العاملية التوحيدية الديانة وتتصف
مًعا الفكرتان هاتان وتربط امليعاد». و«أرض املختار» «الشعب هما فكرتنَْي؛ بوجود

وهما: اإلنسان؛ بوجود يختصان هدفني

:٣٠ اإلصحاح التثنية، (سفر بالحيوية االنشغال أساس عىل األمة استمرار (١)
األرض»). عىل … ونسلك أنت تحيا لكي الحياة «فاخرت :١٩-٢٠

باإلله اإليمان طريق عن يتَّضح كما عامليٍّا، يكون للحياة سليٍم نظاٍم عىل التأكيد (٢)
الواحد.

املفاهيمية؛ الناحية من واضحًة تكون أن إىل تلك التوحيدية الديانة صفة تحتاج وال
منظور من للمعبود، َديْن املوحِّ والبوذية، الرومانية الكاثوليكية إىل يُنظر حينما فمثًال،
فيهما تكون حالتنَْي أيًضا ان تَُعدَّ فإنهما ورسيالنكا، بولندا من لكلٍّ املقابل التاريخ
اليوم السنهاليني البوذيني إن الواقع، ويف األمة. مفهوم مع متضافرًة التوحيدية املعتقدات

لألمة. حاميًة باعتبارها اإلقليمية الضامنة» األربعة «اآللهة يسمونها ما يعبدون
الديانة بني دة املعقَّ العالقَة هذا ح يوضِّ فسوف إضافيًَّة أدلًة اعتبارنا يف وضعنا وإذا
حصار أثناء يف العذراء مريم أن الرشقية األرثوذكسية التقاليد ن تتضمَّ واألمة. التوحيدية
السابع القرن وأوائل السادس القرن يف والفرس اآلفاريني ِقبَل من القسطنطينية مدينة
حيث بالشريني؛ كنيسة أسوار أمام املدينة عن املدافعني جانب إىل تقاتل كانت امليالدي،
مريم بأن الفكرُة نبعت لهذا وتبًعا سابق. وقت يف فيها ُوِضع قد كفنها أن يُفرتض
تجيلِّ البولندية التقاليد يف يوجد كذلك للقسطنطينية. الحامية هي كانت املسيح» «أم
من بولندا غزاة لتهزم تشيستوخوفا مدينة دير جدران عىل ١٦٥٥ عام العذراء مريم

اإلقليمية. بولندا لسالمة الحامية كانت مريم بأن االعتقاد نشأ ثم ومن السويديني؛
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إقليمي. ملجتمٍع حاميًا باعتباره إليه يُنظر معبودة أو ملعبود كثريٌة أمثلٌة وهناك
ألثينا وحاميًة ُمحِسنًة اليونانيني عند أثينا اإللهة اعتبار هو شهرًة أكثرها كان وربما
ذلك ومع اآللهة. تعدُّد عىل بالطبع قائمًة كانت القديمة اليونانية الديانة ولكن القديمة،
أو تشيستوخوفا، يف العذراء مريم السيدة جانب من املفرتَضة األفعال يف االعتقاداُت تَُعدُّ
تقوية يف توحيدية ديانات إلسهامات أمثلًة السنهالية، األساطري يف بوذا بها قام التي تلك
يمكن فهل الدنيوية. األمة لتلك د املحدَّ اإلقليم أي الجوهرية؛ املكانية الحدود واستمرار
فلماذا التوحيدية؟ للديانة كية ْ الرشِّ الديانات من تهديًدا باعتبارها اإلسهامات تلك فهم
مع أثينا اإللهة فعلت كما لبولندا تفضيل أي املسيح» «أم العذراء مريم السيدة تُبدي

اليونانية؟ أثينا مدينة

١٧١٧ عام ويف السوداء). (العذراء تشيستوخوفا دير يف العذراء ملريم لوحة :2-6 شكل
لبولندا. ملكة مريم اعتبار كازيمري البولندي امللك أعلن

زاوية من التوحيدية العبادة تجاه األمة تفرضها التي التعقيدات اآلن لنستعرض
بطوليٍة وتضحياٍت حرجٍة لحظاٍت من فيه بما باملايض تحتفي األمم فبعض أخرى.
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عند املثال سبيل عىل إنجلرتا فعلت كما املجهول»، للجندي «قٍرب بوضِع األمة عن دفاًعا
والواليات باريس، يف النرص قوس عند فرنسا فعلت وكما لندن، يف وستمنسرت كاتدرائية
يف ياسوكوني رضيح عند واليابان واشنطن، قرب القومية أرلنجتون مقربة عند املتحدة
أنهم يُعتقد الذين املجهولني، األمة وأبطاِل لألسالف معالَم املقابر هذه تَُعدُّ إذ طوكيو.

الحروب. يف لألمة حمايًة أرواحهم بذلهم بسبب التبجيل ون يستحقُّ

املقدسة لألرواح تحيًة ١٨٦٩ عام يف بني الذي طوكيو، يف ياسوكوني رضيح :3-6 شكل
الحرب. يف اليابان أجل من بحياتهم ضحوا ملن

وتُخلَّد القتال ميادين يف سقطوا الذين الجنود يَُعد ال التوحيدية، الحضارات وضمن
بينما العاديني، البرش من يَُعدون كانوا إذ اآللهة؛ من املجهول، الجندي بقبور ذكراهم
وثمة غيبية. قوة ذات بالصالة إليها املسيحيني من الكثريُ ه يتوجَّ التي العذراء مريم تُعترب
إال للدين، املفاهيمي العالم يف فنحن مريم السيدة حالة يف ألنه التمييز؛ هذا ملثل أهميٌة

التمييز. هذا يشوِّش مما املجهول؛ الجندي بقرب تحيط دينية هالة ثمة أنه
بوجوٍد يتعلَّق إما فهو الدنيا؛ هذه مستوى فوق يسمو التوحيدية الديانات جوهر إن
يتعلَّق أو الدنيا، غري الدنيا تصري حينما الزمن نهاية أو النريفانا، أو الجنة مثل غيبيٍّ
االستمرارية عنها تُعربِّ كما األمة، يف تخيُّلية عنارص أيًضا هناك وبالتأكيد غيبية. بقوة
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وكلتاهما إقليميٍّا، املمتدة القرابة أيًضا عنها وتعربِّ واملايض، الحارض بني املؤكدة الزمنية
أي السمو؛ هذا موضوع فإن ذلك، ومع إنسان. ألي العادية الجسدية الخربة تتجاوز
املجتمعات فيها قامت أمثلًة بالفعل الحظنا أننا إال دنيوي، أمٌر هو لألمة، اإلقليمي املجتمع
اآلخر العالم بني التمييز هذا يف الغموض ببثِّ توحيدية ديانات إىل املنتمية التاريخية
الدنيوية، اإلقليمية العالقات عىل أنفسها تكييف عىل متكرٍِّر بشكل عملوا إذ والدنيا؛

األبطال. قبوَر أيًضا يشمل الذي التكيُّف هذا ملثل باملناقشة ل نتحوَّ وسوف

القدِّيسني تقديس

قيارصة عبادة من بحقٍّ تسخر املبكِّرة املسيحيُة كانت التكيُّفات، تلك من النقيض عىل
الكائن مستوى رفع تحاول التي الوثنية هذه عىل اعرتضت إذ آلهًة؛ واعتبارهم الرومان
اليوناني البطل عبادة وهي الفعل، هذا من مسبقة نسخٌة هناك وكانت بتأليهه، البرشي
يمكن الوسطى العصور ويف القديم عرصها نهاية يف املسيحية تاريخ خالل أنه إال امليت.
ما وكثريًا القديسني». «تقديس شكل يف اإلعالء هذا من مختلفة صورة ظهور مالحظة
ذلك؟ فكيف األمة. مع التوحيدية الديانة جانب من تكيًُّفا يُمثِّل القديسني تقديس كان
هناك تكون حيث الرب؛ إىل سبيًال العابد عنده يَلتمس ا خاصٍّ مكانًا املذبح يُعترب
قربُ يتحول القديسني تقديس ظل يف أنه إال السماء، وُقدُّوس العابد بني رأسيٌَّة عالقٌة
عىل ارتباط يحدث ثم ومن اإلله؛ إىل وصوًال الُعبَّاد عنده يَلتمس آخر موقٍع إىل القديس
القدسية فإن لألمة، أيًضا بطوليٍّا ممثًال القديس كان إذا ولكن واملذبح. القرب بني ما نحٍو
هذا من القومي، والقديس العابد بني العالقة تظل وال السماء، إله عىل حينئذ تقترص ال
أنها يُعتقد بالسماء املتصل القديس قدسية ألن كذلك؛ أفقية هي بل رأسيًَّة، املنطلق،
األمة؛ إقليَم تتخلَّل أنها عىل القومي القديس قدسية إىل ويُنظر لألمة. مرجعيًَّة ن تتضمَّ

القديس. ذلك أفعال سبَّبتها التي القدسية وهي
تطويبه جرى الذي ميالديٍّا) ١٢٢٦–١٢٧٠) التاسع لويس فرنسا ملك مثًال لنأخذ
امللك ذلك بتطويب أنه الواضح فمن ميالديٍّا. ١٢٩٧ عام يف الِقدِّيسني) قائمة يف (إدراجه
أضفى مما بالسماء؛ مرتبطًة (الكابتيون) لفرنسا الحاكمة األرسة اعتُربت رحيله، بعد
أديرة يف امللك ذلك رفات من الكثري وُوضع الحاكمة. اللة السُّ تلك ُحكم عىل دينيًَّة رشعيًة
للمملكة. اإلقليمية للوحدة دينيٍّا دعًما أضفى مما الفرنيس؛ اإلقليم أنحاء شتى يف مختلفة

85



القومية

بولندا، إقليم أنحاء يف ستانيسواف القديس جثمان رفات نثر بموضوع يذكِّرنا وهذا
رسيالنكا. أنحاء شتى يف األرضحة مختلف عىل ُوزِّع الذي بوذا ورفات

األوليمب، جبل عىل صعد الذي امليت، اليوناني للبطل رة املتصوَّ القوة نطاق إن وأقول
قوٍة عىل اإلقليمية لصفة اإلضفاء وهذا عظامه. ُدفنت حيث املدينة؛ الدولة أرض يف كان
يف األرض أن عدا فيما املسيحي، القومي القديس إلقليمية مشابٌه طبيعية؛ فوق اعتُربت
بعد سيما ال بالسماء، عالقة اآلن بأكمله ملداها يكون التي األمة، أرض هي الحالة هذه
ملك يتحول فحينما دينيٍّا. رفاتًا واعتبارها األرض أنحاء يف امليت جثمان من أجزاء نثر
يُسهم مما الخالد؛ الكون بنظام حينها ارتبطت قد األمة فإن قديس، إىل بطلها أو األمة

إقليميٍّا. د املحدَّ الثقايف تميُّزها تربير يف

والوثنية األمة

مريم اعتبار عىل أمثلٍة خالل من هنا قدمناها كما األمة، مع التوحيدية الديانات تكيُّف إن
القديمة، أثينا بمدينة الوثنية أثينا إلهة لعالقة مضاهاٍة من ذلك يف وما لبولندا، حاميًة
يؤديان القديسني، بتقديس سماوية مرتبة إىل لإلنسان الوثني للرفع األخرى والصورة
الحايل؛ زمننا حضارات ضمن للوثنية استمراًرا اليوم األمة تمثِّل هل مستفز: سؤال إىل
فهم كيفية عىل السؤال هذا عن اإلجابة تعتمد نفسها؟! التوحيدية الديانة كيَّفت حيث
الالتيني اللفظ من الكلمة هذه تُشتق حيث pagan؛ وهو وثني، للفظ اإلنجليزي املقابل
يكون أن أي القرية؛ إىل أو الريف إىل االنتماء الرومان إىل بالنسبة يعني الذي paganus
لفظ فإن املدن، يف للعيش يميلون كانوا األوائل املسيحيني إن وحيث فالًحا. أو ريفيٍّا املرء
سكان أن ويُحتَمل الريف، يف معيشته بسبب مسيحيٍّا، ليس شخًصا يعني صار pagan
دًة متعدِّ آلهًة تتخذ التي دياناتهم يف الطبيعة آللهة وفاءً أكثَر ٍة عامَّ بصفٍة بَُقوا الريف
وخصوبة الطبيعة آلهة ى يُسمَّ وما الفالحني بني الربط تقليد املرء يالحظ ثم (ومن
يف الرومانسية املدرسة أصحاب لدى صوره أقوى يف ظهر الذي التقليد وهو األرض؛

الفالحني). لدى تكمن الحقيقية األمة أن اعتقدوا عندما عرش التاسع القرن
٣٨٤ (عام روما حاكم الوثني، سيماكوس كلمات يف ورد ما الوثنية يميز ا وممَّ
لتعتني به خاصة سماوية قوٍَّة أو إلٍه من يريد ما عىل شعٍب كلُّ «يحصل ميالديٍّا):
تلك صارت أغسطس، اإلمرباطور وبعد أثينا. ربَّتهم األثينيون اتخذ كما بمصريه»،
الشعب مصري عن املسئول باعتباره الروماني اإلمرباطور إىل تُعَزى الطبيعية فوق القوة
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مصافِّ إىل ورْفِعه اإلمرباطور إعالء يف عة املتوقَّ نتيجته إىل التطور هذا ووصل الروماني.
الدولة اعتربوا ًسا، مقدَّ للدولة، حاكًما بوصفه اإلمرباطور، اعتربوا فعندما ثم ومن اآللهة.
لوصف أحيانًا يُستعمل «وثنية» لفظ كان والشيوعية الفاشية أعقاب ويف مقدَّسة. أيًضا
استعمال وهو الدولة. أهميَة أهميته يف يشءٍ أيُّ يفوق ال حيث العبادة؛ حتى الدولة تعظيم
اإلنسانية الحقائق أُنِكرت عندما البرش وجه يف انطلقت التي املخاوف عىل يدل منطقي،
وقدراتهم األخالقية قيُمُهم وافقت وقد ُخِلقوا، قد البرش جميع أن سيما ال — للتوحيد
األخرى؛ االهتمامات كل فوق األمة شأن ُرفع أن بعد — اإلله لهم ارتضاه ما الذهنية

إله. وكأنها تُعبَد أصبحت ثم ومن
أيًضا األذهان إىل يتبادر ما عىل ألركِّز جانبًا هذا كل ي أُنحِّ أن يف أرغب ذلك، ومع
األسالف من لكلٍّ متعددة بآلهة االعرتاَف الوثنيُة وتعني غايتي. ق ألحقِّ «وثنية» لفظ من
للطبيعة آلهٌة إنهم اإلقليمية. امليالد عالقة عن رمزي تعبري هي الوثنية اآللهة فهذه وللبلد.
إقليميٍّا، محدَّدة — القومي القديس مثل — اختصاصاتها األجيال؛ عرب املنتقلة والحيوية
املؤكد ومن التوحيدية. الديانة يف اإلله سلطاِت كونيَِّة أو عامليَِّة من النقيض عىل وهذا
ولكْن التوحيدية، حضاراتنا ضمن رصاحًة اليوم بها معرتٍف غري املزعومة اآللهة تلك أن
الوطن عن اليوم مفاهيم يف ضمنيٍّا واألسالف البلد آلهة عن الوثنية األفكار تدخُل أَال
تحمل أال للميالد، محدًدا وطنيٍّا إقليميٍّا مجتمًعا األمة تكون ما وبقدر اآلباء؟ ووطن األم
كبريًا جانبًا فإن يشء، كل فرغم التوحيدية؟ الحضارة داخل الوثنية األفكار تلك األمة
يف وقعت مسيحية ألمة تاريًخا كان العرشون، القرن ذلك يف بما األوروبي التاريخ من
بالسماء الفريدة عالقتها أنها ترى عما تدافع منهما وكلٌّ أخرى، مسيحية أمة مع حرٍب
قدِّيِسنَي من ها يخصُّ ما لديها املسيحية البالد من كثريًا إن الواقع، ويف رها. تتصوَّ كما
الديانات من الوالء وإظهار املبايعة من نوًعا القوميني بالقدِّيسني االعرتاف ويمثِّل قوميِّنَي.

األمة. تخصُّ التي اإلقليمية القرابة لعالقة التوحيدية
تتضافر واستمرارها، اجتماعية عالقة أي تشكيل عملية خالل يف أنه، الحظُت ولقد
مع التوحيدية الديانات تكيُّف عوامل أحد فإن وبالتأكيد مًعا، مختلفٌة واهتماماٌت مساٍع
بمنح االهتمام كان الديني) للتصنيف وفًقا الوثنية من نوًعا يُعترب (مما اإلقليمية العالقة
يف بوضوٍح هذا حدث وقد الدين. خالل من السياسية للسلطة االستقرار ثم ومن الدعم؛
َحِظَي ما باستغالل قام الذي الوسيم) بفيليب ب (امللقَّ الرابع فيليب الفرنيس امللك عهد
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امللك َجْعِل يف كذلك وظهر ٍة. كأُمَّ فرنسا نشوءِ يف تقديٍس من التاسع لويس جدُّه به
املركَز القدس جعل عىل ساعد مما الحاكم؛ املركز يف يهوه عبادَة يوشيا القديم اإلرسائييل
حساب عىل للبوذية داثاجاماني امللك نرش يف أيًضا ظهر كما اإلرسائيلية. لألمة السيايسَّ
واحٍد مذهٍب «نرش مبدأ خالل من املسيحية عىل اإلقليمية إضفاء ويف الهندوس، التاميل
هذا ورد وقد اإلقليم»، ذلك حاكم يعتنقه الذي املذهب حسب اإلقليم يف للمسيحية فقط
املرينيني يف ممثَِّلني املغاربة توقري ويف ميالديٍّا، ١٥٥٥ عام أوجزبورج اتفاقية يف املبدأ
املغرب صورة لتقوية امليالديَّنْي عرش والخامس عرش الرابع القرنني يف األدارسة لألرشاف
التوحيدية للديانة أقلمٍة عمليُة جرت األمثلة هذه جميع ويف الَقبَلية. الوالءات حساب عىل

خها. وتُرسِّ األمم وحدة لتخدم
الوثنية الديانات بني الحاد التاريخي للتناقض صورٍة رسم عىل اإلرصار من وبدًال
مستمرَّيْن دينيَّنْي نمَطنْي بوجود نعرتف أن ًة دقَّ أكثَر يكون قد التوحيدية، والديانات
التوحيدية الديانة بني العالقة أن الواضح من مختلفة. بطرق مًعا يجتمعان ه للتوجُّ
الكنيسة بني االنفصال ق تحقَّ حني سيما وال بالتوتر، مشحونًة تكون أن يمكن واألمة
توضيح هي املشكلة تصري تاريخيٍّا، املعقدة الدالئل من هائل قدٍر مواجهة ويف والدولة.

ألخرى. حضارة من والدين األمة بني العالقة اختالف

الحضارات بني املقارنة

يكون حينما أي إقليميٍّا؛ محدوًدا الدين يكون حينما والدين األمة بني التوتر ُة حدَّ تخفُّ
وهناك اآللهة. املتعددة القديمة الديانات من كثري يف األمر كان كما للبالد»، «إلٌه هناك

نذكرها. أن نودُّ الِقَدم منذ العالقة هذه عن عدة مالحظات
اسرتضائها، بهدف لها القرابني بتقديم اآللهة تلك عابدو يقوم أن الشائع من كان
كانت املثال، سبيل فعىل املقابل. يف عليهم الخري بإنزال الصنيع هذا لهم تُردَّ أن آملني
وكذلك القديمة، أوجاريت مملكة لدى بعل املطر إله مثل الخصوبة؛ آللهة تقدَّم القرابني
ليحصلوا املطر لهم ستجلب أنها آملني الحيثيني، عند وتليبينو اآلراميني، عند حدد لإلله
تأييدها اآللهة لسحب نتيجة أنه اعتقدوا جفاف أو قحط أصابهم فإذا وفري. محصول عىل

أصًال. وجودها لعدم أو لهم،
بني الجمع يشري إذ ديني؛ ٌر تطوُّ حدث الحرب، إله هو املطر إله أصبح وحينما
الديني؛ الفهم يف أكرب التحام حدوث إىل والحرب) املطر الحالة هذه يف (وهي الوظائف
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يف وظائفه له منها وكلٌّ كثرية، آلهة وجود عن الناتجة الفكرية الفوىض ُة حدَّ قلَّْت إذ
التي إليش»، «إنوما البابلية الخلق قصة يف التطور هذا ع توقُّ املرء ويالحظ اعتقادهم.
واحٌد إلٌه جميًعا فإنها ووظيفة، اسم له منها وكلٌّ إلًها، خمسني وجود رغم أنه أكَّدت
اآللهة من ثابتة مجموعة بوجود مصحوبًا يكون حينما االلتحام، وهذا مردوك. ى يُسمَّ
األساطري يف يرتبط ما كثريًا ٌر تطوُّ وهو نسبي، ثقايف د توحُّ نحو تطوًرا يمثِّل مجتمعًة
اليونان معتقدات يف كما سنٍّا األكرب ضد سنٍّا األصغر اآللهة بني حرٍب بنشوب الدينية
عىل بالرضورة النسبي الثقايف د التوحُّ هذا يدل وال القديم. الزمن يف النهرين بني ما وبالد
قادر سلطوي مركز وجود افتقد القديمة واليونان القديمة سومر من فكلٌّ أمة؛ وجود
التوايل عىل واليونان سومر من لكلٍّ الوالء إىل املدن للدول الوالء من الوالءات تحويل عىل
تشكيل نحو تطوًرا اعتباره يستحق املحدود النسبي الثقايف د التوحُّ هذا أن إال تنَْي. كأمَّ

األمة.
البالد إله بسيادة مصحوبًا الديني الفهم يف نسبيٍّا األكرب التماسك هذا يكون عندما
املثال، سبيل عىل واضح. نحٍو عىل إقليميٍّا الثقايف د التوحُّ بذلك يكون اآللهة، مجموعة عىل
(املقدس ست واإلله البحري)، الوجه يف (املقدس حورس لإلله املرصيني عبادة تشري قد
وحينما ما. أمة وجود إىل طيبة)، يف (املقدس آمون-رع اإلله وبعده القبيل)، الوجه يف
العقيدة تلك تدل أن ح يرجَّ فحينئذ هناك، يُعبَد الذي األسايس اإلله هو البالد إلُه يكون
األرض تلك وأن أرض، لديه ما شعبًا بأن جمعيٌّ ذاتيٌّ وعٌي فهنالك ما. أمة وجود عىل
خالل من ما إقليم ويف أمة يف اتحدا األرض وتلك الشعب ذلك من كالٍّ وأن شعب، لديها

األرض. وتلك الشعب ذلك إله عبادة

أن وقرَّروا عليها، انقلبوا ولكنهم كونوس، مدينة أهل يمارسها أجنبية طقوس ثمة كانت لقد
الجندية)، سن يف هم من جميع (أي دروعهم السكان جميع فارتدى فحسب؛ هم آلهتهم يتَّبعوا
األجانب. آلهة طرد بصدد إنهم وقائلني برماحهم، الهواء ضاربني بلدهم، حدود َصْوب وتقدَّموا

«التاريخ» هريودوت،

اتبعت قد تكون أن ذلك مع يمكن القديمة، الديانات يف التطورات هذه أن إال
صورة اكتسبت وعندما والدين. األمة بني العالقة د يعقِّ أن يمكن مما مختلفة؛ مساراٍت
— إقليميٍّا د محدَّ ملجتمع الثقايف التميز توكيد يف عامًال اآلن حتى اعتُربت التي — اإلله
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بني بالتوفيق تُعَرف عملية (وهي أخرى مجتمعاٌت عبدتها أخرى بآلهة ارتبطت صفاٍت
عملية عىل وكمثال تقوَّض. قد التميز ذلك إن يقال فحينئذ املختلفة)، الدينية املعتقدات
املتوسط. البحر منطقة أنحاء يف انترشت التي املرصيني لدى إيزيس عبادُة هذه التوفيق
ربما عقائد نشأت املحدثة، واألفالطونية الرواقية فلسفات تأثري تحت هذا، عن وفضًال
اإلمرباطور عبادة هو ذلك عىل الكالسيكي واملثال الوثني». «التوحيد أسموه بما اتَّصفت
عىل الوثني والتوحيد العقائد بني التوفيق يساعد أن من وبدًال للشمس. جوليان الروماني

إمرباطورية. وجود يف أسهما فإنهما وجودها، واستمرار ما أمة دعم
أن سبق التي باألمة اليهودية عالقة مثل التوحيدية؛ بالديانات يختصُّ وفيما
واإلسالم. املسيحية عن للحديث ل أتحوَّ أن قبل أسوقها إضافية تعليقات هناك ناقشناها،
لالعتقاد، العاملي ه التوجُّ عن ناتجًة باألمة التوحيدية لليهودية الوثيقة العالقة تُعترب
الذي الواحد اإلله تجاه (٦ :٣٠ اإلصحاح التثنية، (ِسفر القلب» «ختان يتطلَّب الذي وهو
يرتبط الذي األمر وهو ،(٢٧ :١ اإلصحاح التكوين، (ِسفر صورته عىل اإلنساَن خلق
كان ولقد موعودة. وأرٍض مختاٍر شعٍب بشأن للمعتقدات الثقايف التميز بتوكيد بجالءٍ
اإلنسانية تاريخ يف ل تدخَّ الذي — الكون إله الواحد الرب عن اليهودي الفكري للتطور
التأثري هذا ويتكون الغربية، الحضارة عىل عميٌق تأثريٌ — معينة أمة مع عالقة بتشكيل

ييل: مما

أمة بأنها الوسطى، العصور خالل الفرنسية، األمة مثل أخرى؛ أمم يف معتقدات (١)
مختارة.

ن تضمُّ يف يستمر أنه إال لألمام، يتقدم توجيهي، بأنه الوقت مفهوم أو فكرة (٢)
الذي القومي، التميز من مختلفة صوًرا شكَّلت أنها اعتُربت املايض من للحظات عودٍة
هجرة إىل وصوًال سيناء، جبل عند إرسائيل وبني يهوه بني ُعِقد الذي امليثاق من يرتاوح
للمسيحية. قربانيٍّا مخلًِّصا باعتبارها وبولندا أمريكا، يف املوعودة األرض إىل البيوريتانيني
الدنيا عالم بني «االنفصال» عىل التغلب يتم حينما الزمان، نهاية عن مفهوم (٣)

جديد. من عدن جنة فتعود الغيب، وعالم

واألمة الكيل بمعناه التوحيد بني — بصعوبة كان وإن — الديني التطور هذا جمع
كان وجودها ألن تحديًدا؛ مختارة) (أو مختلفًة يُعدُّونها معينة أمة أبناء جعلت بطريقة
لهذا، ونتيجة البرش. جميع من الرب من العام بالغرض فريد بشكل متعلِّق أنه عىل يُفَهم
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القدس، يف مركزها من مدعومًة فقط ليست إرسائيل بأن اعتقاًدا اليهودية يف املرء يجد
سفر ،٥ :٥ اإلصحاح حزقيال، (سفر العالم مركز هي القدس أن هذا، من وأكثر بل
هذا مثل عىل العثور ويمكن بالرب. العالم يرتبط هناك ألن ١٩)؛ :٨ اإلصحاح اليوبيالت،
نشأ الرشقية األرثوذكسية يف فمثًال أخرى؛ حضارات يف االختالف، مع املفاهيم، من النوع
فقط، لروسيا مركًزا تكون أال يجب هذا وعىل الثالثة»، «روما هي موسكو بأن اعتقاد
تغيري يف تاريخية مهمة لها األمة بأن مفهوم نشأ ثم ومن أيًضا. العاملية للمسيحية بل

العالم.
— موسكو أو القدس مثل — الحاكم للمركز العاملية األهمية توكيد فإن ذلك، ومع
اإلمرباطورية. لصالح عائًقا بوصفه لألمة الثقايف التميز كرس احتماَل طياته يف يحمل
هان إمرباطورية لدى الكونفوشيوسية الصني يف االحتمال لهذا مثاٍل عىل العثور ويمكن
الحاكم الصني مركز إىل يُنظر كان فقد ميالديٍّا). ٢٢٠ إىل امليالد قبل ٢٠٢ عام (من
«يل»، ى ويسمَّ للحياة، السليم املتحرضِّ األسلوب نرش عن مسئوٌل أنه عىل «تشونجهوا»
يكون اإلمرباطور أن الحقيقة يف اعتقاٌد فثمة إنسان. أي يتقبَّله أن مبدئيٍّا يمكن الذي
خالل من ملتزم سليم بقلب «يل» األسلوب جمع أنه لو فقط السماء من بأمٍر حكمه
حساب عىل الكيل ه التوجُّ ذلك عن دينيٍّ تعبرٍي أوضح إن وأقول للطقوس. الصحيح األداء
يف مركزيهما وجود مع الرومانية الكاثوليكية ويف اإلسالم يف أجده القومية االرتباطات

الرتتيب. عىل وروما مكة
إلبراهيم انتسابهم عن القديمة واليهودية اإلرسائيلية املعتقدات من النقيض وعىل
هذه الرسول بولس رفض فقد امليعاد، أرض إقليم وعن يعقوب، ثم إسحاق بعده ومن

االرتباطات.

عبيًدا ال سكوثيون، وال برابرة، وال مختتنني، غري أو مختتنون يهود أو يونانيون هنا لدينا ليس
فحسب. املسيح لدينا ولكن أحراًرا، وال

١١ :٣ كولويس، أهل إىل الرسالة من

ومن العالم؛ هذا يف أرضه تقع ال عامليٍّا، دينًا العقائدية الناحية من املسيحية تُعترب
هذا بني فارٍق بوجود املسيحية تقرُّ ا، وحقٍّ األمة. مع خصام يف تكون أن املرء يتوقع ثم

91



القومية

يسوع تمييز جاء التأكيد وجه وعىل الرب. عالم اآلخر؛ العالم وبني قيرص، عالم العالم؛
تُرجم حينما غموضه وزاد غامًضا، (٢١ :٢٢ اإلصحاح متَّى، (إنجيل العاَلَمنْي هذين بني

مستقبلية. أحداث متطلبات من بداٍع وُفرسِّ
فقد الرب»، و«مدينة اإلنسان» «مدينة بني التمييز بهذا أقرَّت املسيحية ألن ولكن
الكلية النظرة تبقى ولكن لألمة، القرابة عالقات لنشوء اإلنسان، مدينة هي ساحة، ُوِجدت
العاملني. هذين بني العالقة مشكلَة يفرض مما الرسول؛ بولس تبنَّاها التي املعاِرضة
امليالدي الثاني القرن خالل العقائدي، النرص هذا فإن األمة، منظور من نظرنا ما وإذا
النصوص إضافة عىل اعرتض (الذي الغنويص مرقيون عىل عهدها أوائل يف للكنيسة
اإلنجيل من كجزء امليعاد، وأرض املختار الشعب عن أفكار من فيها بما العربية، الدينية
تنشأ حتى ظاهريٍّا؛ ومتناقضة صعبة بطريقة ولو الساحة، هذه سيبيح كان املسيحي)
الحضارة تاريخ يف واألمة املسيحية بني العالقة انسحبت ثم ومن قومية. ارتباطات

قطبنَْي: إىل املسيحية

القوميتان الكنيستان املثال: سبيل عىل مختلفة؛ بطرق األمة مع املسيحية تالقت (١)
واالعتقاد قوميِّني، يِسنَي قدِّ بوجود واإلقرار والربوتستانتية، الرشقية األرثوذكسية من لكلٍّ

«مختارة». تَُعد املختلفة املسيحية األمم بعض بأن
املسيحية، الرومانية اإلمرباطورية املثال، سبيل عىل إمرباطوري؛ تراث وجود (٢)
باعتبارها وموسكو واألوسط، املبكر عَرصيْها يف ألوروبا املقدسة الرومانية واإلمرباطورية

الثالثة». «روما

الدنيا عالم بني تمييز بوجود واملسيحية، اليهودية يف كما ، أقرَّ قد اإلسالم إن وأقول
ل يحوِّ بأن ملتزٌم أنه يف املسيحية عن يختلف اإلسالمي املجتمع أن إال اآلخر، والعالم
الصدد، هذا ويف اآلخر. للعالم والكيل الشامل ره تصوُّ مع يتفق بما الدنيا الحياة هذه
قد اإلسالمية، الرشيعة وهو املقدَّس؛ لقانونه طاعته خالل من اإلسالمي، املجتمع فإن
(سفر مقدسة» وأمة كهنة «مملكة اليهود يكون أن يجب حيث القديمة؛ اليهودية اتبع
باألمة، يختص فيما واإلسالم اليهودية بني املهم والفارق العالم. هذا يف (٦ :١٩ الخروج،
«األمة ى يُسمَّ الذي اإلسالمي املجتمع إىل يُنظر بينما مقدسة، أمة يشكِّلون اليهود أن هو
وباإلقليم بالقرابة االرتباطات تكون اليهودية إىل بالنسبة عامليٍّا. باعتباره اإلسالمية»
سلطانه يعم بربٍّ اليهود إيمان مع بصعوبة تتعايش االرتباطات هذه أن رغم واضحة،
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يقرُّ إذ االرتباطات؛ تلك لوجود مفاهيمية ساحٌة هناك املسيحية إىل وبالنسبة كله. العالم
ذلك، مع اإلسالم، يف وأما كذلك. بصعوبة ولكن اإلنسان»، «مدينة ى يُسمَّ بما املسيحيون

برشعيتها. واإلقرار االرتباطات بهذه لالعرتاف رصيحٌة معارضٌة فهناك
بالنسبة لالختالف ميًال هناك أن فقط نعرف أن هو املقارنة هذه من الغرض إن
الديانات حسب تصنيفها ويتم املختلفة، الحضارات يف وجودها واستمرار األمم نشوء إىل
عىل تأثري لها كان الديانات بخالف عدة عوامل ثمة أنه الواضح ومن منها. بكلٍّ الخاصة
ولكن ورسيالنكا. اليابان يف الحال هو كما الجغرافية، العزلة عامل ومنها األمم، وجود
ومن وجودها، واستمرار األمم نشوء يف كعامل الدين يُعزل أن هي الفصل هذا مهمة
— والعرشين عرش التاسع القرنني أواخر حتى اإلسالمية الحضارة تاريخ أن الواضح

القومية. املجتمعات من لعدٍد تاريًخا يَُعد ال — املسيحية بالحضارة مقارنته عند
إذ إمرباطوري. تراث لديها أيًضا املسيحية الحضارة ألن مطلًقا؛ التناقضليس أن إال
اإلسالمي األوسط الرشق لحضارة الشهري املؤرخ فعله بما املثال سبيل عىل املرء يصطدم
— «املقدمة» كتابه يف متكرِّر استخداٍم من خلدون» «ابن والوسطى املبكرة العصور يف
والتضامن» «التكافل أو الجماعي» «الشعور ملفهوم — ميالديٍّا ١٣٧٧ عام يف ألَّفه الذي
يتجاوز بما للقرابة الجمعي الذاتي الوعي عىل يدل الذي العصبية)، ى تُسمَّ ما (أو
وحلفائه وجريانه املرء بني توجد التي االرتباطات ليشمل للعائلة الحرفية مرجعيته
لإلشارة املفهوم لهذا خلدون ابن استخدام يربِّر ومما الحاكمة). األرسة (أو ذاتها والدولة
التاريخ نجد اإلسالمي األوسط الرشق ضمن إقليميٍّا ممتدة لقرابة االجتماعية العالقة إىل

ييل: ما املرء يُالحظ املثال سبيل فعىل إليران، الطويل

عربيٍّا. تكون أن مقابل يف فارسيٍّا)، تكون أن (أي «إيرانيات» لفظ مرونة (١)
العبايس، العربي للحكم ميالديٍّا) ٩٤٥–١٠٦٠) الفرس بَُويْه» «بني معارضة (٢)

القديم. اإليراني «الشاه» للقب الفرس أولئك بإعادة تأكَّد الذي
للمذهب الصفويني، حكم تحت عرش السادس القرن أوائل من بدءًا إيران، اتباع (٣)

نِّيَّة. السُّ للمعتقدات العثمانية اإلمرباطورية اتِّباع مقابل يف الشيعي

وثقافية سياسية رصاعاٌت اإلسالمي األوسط الرشق من الغربي الجزء يف نشبت وقد
عرش السابع القرن ويف (األندلس)، اإلسالمية إسبانيا وبني أفريقيا شمال يف املغرب بني

املسلمني. والعثمانيني اإلسالمي املغرب بني عسكرية صدامات وقعت امليالدي

93



القومية

املعرتَض األمور من أنه رغم لألولياء، توقريًا اإلسالم يف إن أقول النهاية، ويف
عليها ترتتب لم اإلسالمية العقيدة تنايف التي الوثنية» «السمة هذه أن املؤكد ومن عليها،
اتحاد حاالت وجود عىل الحاالت بعض يف عت شجَّ ولكنها األحوال، كل يف إقليمية آثاٌر
أرسة إىل ينتمون األولياء هؤالء كان حينما اإلسالمية الحضارة داخل إقليمي وتضامن
(واألرشاف املغاربة األرشاف عىل القدسية إضفاء يف الحال هو هذا كان وقد محلية. حاكمة
من كلٌّ طالب وقد امليالدي. الثامن القرن يف اإلدريسية العائلة من محمد) النبي ذرية هم
بالسلطة امليالديَّنْي)، عرش والثامن عرش السابع القرنني (يف العلويني سيما وال املرينيني،
الوالءات بعكس د، املوحَّ اإلسالمي املغرب تشكيل يف ساعد مما األرشاف؛ من باعتبارهم
دعم إزاء عقبًة كونها إىل تميل كانت لإلسالم الدنيوية العاملية هذه أن إال املحلية. القبلية
األوسط الرشق تاريخ من كبري جزء خالل أمًما لتصبح ومدِّها باألمم املحلية االرتباطات

اإلسالمي.
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أمم البرشإىل انقسام أسباب

هناك وكانت مختلفة. بطرق أنفسهم ونظَّموا أنفَسهم البرش َفِهم التاريخ، مدار عىل
هناك وكانت واحًدا. شيئًا خاللها من البرشية اعتُربت عاملية، توحيدية ديانات
للكثريين مشاًعا املواَطنة فيها كانت الرومانية اإلمرباطورية مثل عاملية إمرباطوريات
هو أخالقيٍّا املحريِّ واألنثروبولوجي الفلسفي اللغز إن أمم. هناك كانت كما سكانها، من
تكون القرابة، من مختلفة صور يف انقسامي بشكل أنفسهم ينظِّمون ما كثريًا البرش أن
من بدًال املحدودة العالقات من فئات يف أنفسهم البرش يصنِّف فلماذا أمثلتها. أحد األمة
هي ذاتها يف األمم وجود يطرحها التي البرشي االنقسام مشكلة إن العاملية؟ العالقات

الفصل. هذا موضوع
االنقسامات. هذه يف «طبيعيٍّا» أو «فطريٍّا» عامًال هناك أن املحللني بعض ظنَّ
أمتهم، وجود وراء فطريٍّا عامًال هناك أن األمم أبناء من كثريون يعتقد هذا، عىل وعالوة
األخري األمر هذا كان (وإن أبنائها من ليسوا أخرى أمم وجود عىل ينطبق األمر ونفس
بالغموض، تتسم الفطري» «العامل عبارة أن الواضح ومن إليهم). بالنسبة أهمية أقل
االعتقاد، هذا غموض حوا يوضِّ أن بالتأكيد عليهم البرش انقسام فهم يف يرغبون ومن
الدرجة هذه إىل أهمية ذا االعتقاد هذا كون يف السبب فهم يحاولوا أن أيًضا عليهم ولكن

ألصحابه.

الِعْرق؟ أهو

يعتقد َمن ثمة كان العرشين، القرن من األول والنصف عرش التاسع القرن خالل
العرقية. للفوارق منه مفرَّ ال تابٌع أنه بمعنى «فطري»؛ أمٌر هي البرش انقسامات بأن
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انقسمت البرشية أن (١٨١٦–١٨٨٢) جوبينو دو آرتور الفرنيس الدبلومايس زعم فمثًال
إحدى ثقافِة تميُّز حدَّدت األعراق هذه أن عن فضًال مختلفة، أجناس أو أعراق إىل
ماجنوس وأوالوس جوهانس األخوان املزاعم هذه سبق وقد األخرى. عن الحضارات
القوطيني، يخص فيما عرش) السادس القرن منتصف (يف الغامضة العنرصية بآرائهما
هو جوبينو كان ولكن ،(١٦٠٥ (عام اإلنجليز يخص فيما فريستيجان ريتشارد وآراء
مفرَّ ال نتيجًة يكون ما حضارٍة أُفوَل إن يقول الذي الرأي أوضح بشكل قدَّم الذي
امُلعادين الكتَّاب أحد يد عىل الفكرة هذه امتدت ثم بآخر. األجناس أحد الختالط منها
. نقيٍّ آريٍّ جنس بوجود يعتقد كان إذ تشامربلني؛ ستيوارت هيوستون ويُدعى للسامية،
الفاشية من ورد ما العنرصية األفكار تلك عن شناعًة التاريخية التعبريات أشد ولكن
النقي اآلري الجنس دماء دنَّست اليهود «دماء» أن أكَّدت التي للسامية، املعادية األملانية
للبرشية «الطبيعية» التقسيمات عن العنرصية واآلراء األفكار هذه أن تبنيَّ وقد واملتفوق.
الجينية الفروق تكون أن يمكن إذ اإلطالق؛ عىل علميٍّا لها أساس ال دائمة مادية أنواع إىل
هذه ُرفضت وقد املختلفة. األجناس بني عليه هي مما أكرب األجناس أحد نطاق داخل

الجادين. املحللني جميع ِقبَل من حقٍّ عن الشائنة األفكار

كتفسري الثقافة

انقسامات عن لالدعاءات نهايًة يضع لم العنرصية األفكار لهذه الدارسني رفض أن إال
نفكِّر أن الرضوري ومن موجودة، زالت ما االنقسامات هذه أن الواضح ومن البرش.
آراء ظهرت العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف األمر. هذا سبب يف
يضعوا لم ممن األملان القوميني أحد وهو ترايتشكه، فون هاينريش يُدعى أملاني خ مؤرِّ
القومية باالنقسامات ضعيفة عالقته األجناس بني التضاد أن يعتقد وكان كثرية، قيوًدا
الفيلسوف لرأي مشابًها الصدد هذا يف رأيه وجاء — ترايتشكه اعتقد إذ دول؛ إىل للبرشية
بل بيولوجية، أسباب إىل يرجع يكن لم منفصلٍة أمٍم وجود أن — رينان إرنست الفرنيس
البرش، اخرتاع من هي البرش انقسامات أن إىل الفكرة هذه وتشري تاريخية. أسباب إىل
وجهة هي أيًضا هذه وكانت «فطرية». ليست فهي ثم ومن املنشأ؛ ثقافية أنها بمعنى
الثامن القرن يف عاش الذي هريدر، جوتفريد يوهان املؤثرة اآلراء صاحب الكاتب نظر

البرش. انقسامات عن عرش،
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العوامل عىل ركَّزت التي البرشية، انقسام عن لالهتمام املثرية املناقشات إحدى
مجال يف املتخصصني أحد َطَرَحها وبعدها، الثانية العاملية الحرب نشوب قبل الثقافية،
ثقافة هناك كانت بأنه دوميزيل دفع دوميزيل. جورج وهو الهندو-أوروبية، الديانات
بنية أن دوميزيل ورأى مشرتكة، أنها يُفرتض الهندو-أوروبية الشخصية بها تتفرَّد
املستوى فوظيفة خاصة؛ وظيفة منها لكلٍّ مستويات، ثالثة لها الهندو-أوروبية الثقافة
الثاني املستوى ووظيفة والكاهن، امللك ويمثِّله املقدسة، الشئون وإدارة الحكم هي األول
كما والعمال. املزارعون ويمثِّله اإلنتاج مستوى هو والثالث املحارب، ويمثِّله القوة، هي
اللغاُت عنها وتعربِّ تجسدها بأنها تنفرد الهندو-أوروبية الثقافة هذه إن قائًال أضاف
عن بالرضورة مختلفًة كانت الثقافة تلك أن اعتقد فقد لهذا وتبًعا الهندو-أوروبية.

األخرى. اللغوية املجموعات ثقافات
ما كثريًا ما أمة أبناء ألن االستقصاء؛ بهذا مرتبطًة دوميزيل أطروحات وتَُعد
الرتاث عن املنظور وهذا األخرى. األمم عن أمتهم تمييز يف ا مهمٍّ عامًال اللغة يعتربون
االعرتاف يرفض وترايتشكه، ورينان هريدر االختالف، بعض مع أيًضا تبنَّاه الذي الثقايف،
االعرتاف لصالح البرشي) النوع يف عام أنه اآلن يُفرتض (الذي البيولوجي العامل بدور
طريق عن أو الحضارة طريق عن كانت سواء البرشية، االنقسامات يف الثقافة بدور
فما املشكالت. من عدًدا يطرح الثقافية االنقسامات تلك وجود فإن ذلك، ومع األمة.
إىل نفسها لتمييز البرشية ميل املرء يفهم كيف هذا، وفوق االنقسامات؟ تلك مرونة مدى

الرتاث؟ ذلك تحِمل ولغٌة الخاص الثقايف تراثه منها لكلٍّ مجتمعات،
«صدام ى يُسمَّ ملا الحايل للخالف األساس تشكِّل مشكالت إىل األسئلة هذه تشري
الحضارات بني املثال، سبيل عىل مميز؛ ثقايف تراث من لديها بما منها كلٌّ الحضارات»،
دوميزيل أطروحات تفرسِّ ربما حيث والكونفوشيوسية؛ واإلسالمية، اليهودية-املسيحية،
أكانت سواء للشعوب املختلفة اللغوية املجموعات بني تاريخيٍّا العميقة الفوارق البنيوية
اعتقد التي الظاهرة واملؤسسية اللغوية التشابه أوجه فإن ذلك، ومع أمًما. أو حضاراٍت
وأساطريها، املبكرة الهندو-أوروبية املجتمعات من عدد بني مشرتكًة كانت أنها دوميزيل
لغوية مجموعات إىل تنتمي التي املجتمعات عن املجتمعات تلك تميز أنها يبدو والتي
تلك تميُّز وإن متصلبة. وال مميزة تكون ال ربما أخرى، حضارات حتى أو أخرى،
عن ناتجًة تكون أن يمكن األوائل الهندو-أوروبيني إىل عزاها التي املؤسسية األشكال
هذا، عن وفضًال مشرتك. لغوي أصٍل عن ال االجتماعي، التطور من متشابهة مراحل
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الرضورية املتطلبات عن ناتجًة تكون قد مستويات ثالثة من املكوَّنة الثقافية البنية فإن
النظام) ذلك تربير ذلك يف (بما نظام لوجود الحاجة وتحديًدا، مجتمع؛ أي لوجود
الحياة. الستمرار املطلوبة السلع وتوفري الخارجية، التهديدات من الحماية إىل والحاجة
يكون أن إما وأخرى ثقافة بني يفصل الذي املفرتض التميُّز فإن كذلك، األمر كان وإذا
ولعل تعديل. بعملية يمرَّ أن — آخَر تاريخيٍّ ٍر تطوُّ حدوث حالة يف — وإما فيه، مباَلًغا
تقويض عىل يعمالن اإلنسان بحقوق تتعلَّق كالتي أفكاٍر وانتعاش الدولية التجارة زيادة

وأخرى. حضارة، أو أمة بني االنقسامات
يمكن الذي املدى يف يتشكَّكوا أن يجب لإلنسانية الخري يتمنَّون َمن فحتى ذلك، ومع
اآلن، حتى ألنه ذلك البرشية؛ االنقسامات تقويض سبيل يف التطورات تلك إليه تصل أن
ووسائل الدولية، والتجارة العاملية، التوحيدية الديانات مثل الثقافية؛ التطورات تؤدِّ لم
بأي البرش بني االنقسامات تقويض إىل األرض جوانب بني تمتد أصبحت التي االتصال
االنقسامات تقويض إىل حتى تؤدِّ لم الثقافية التطورات هذه إن بل كانت، صورة
الحضارات. من معينة حضارة داخل توجد التي غريها، أو القومية سواء العميقة،
إىل فبالنسبة العرشون. القرن شهدها التي العديدة األحداث تلك كل يف هذا ويتجىلَّ
حضارات إىل وبالنسبة والفاشية، العامليتان الحربان هناك اليهودية-املسيحية الحضارة
بني العسكرية النزعة وانتشار لليابانيني، عنرصية عسكرٍة من حدث ما األقىص الرشق
اإلسالمية الحضارة إىل وبالنسبة وفيتنام، الصني بني العسكرية والصدامات الهندوس،

وإيران. العراق بني حرٍب من حدث ما
تقويض إىل أدَّت قد املايض يف كانت العاملية التوحيدية الديانات إن وبالتأكيد؛
ولكنها واسعة، إيمانية مجتمعات خلق خالل من سابًقا موجودًة كانت محلية مجموعات
املجموعات هذه دمج يف ذلك بعد اإلسهام طريق عن هذا تفعل كانت كثرية حاالت يف
بدايات يف أوروبا يف الفرنكيني دمج يف السبب كان املثال سبيل عىل أمم. ضمن املحلية
املسيحية، عن ليدافعوا الرب اختاره شعٌب بأنهم اعتقادهم أمة، شكل يف الوسطى العصور
بني فيما األرمن انصهر فقد وباملثل املسيحيني. من إخوانهم ضد ولكن هذا، فعلوا وقد
ومن املسيحية. اعتناقهم طريق عن أرمينية أمة شكل يف امليالديَّنْي والثامن الرابع القرنني
السابق الفصل يف الحظناه ما تعزيزها أو األمم دمج يف تُسهم التي العاملية الديانات أمثلة
أنفسهم اعتربوا امليالدي الخامس القرن من بدايًة فالسنهاليون أخرى. حضاراٍت لدى
لدى االعتقاد عزَّز وقد (والتاميل). الهندوسية من النقيض عىل رسيالنكا يف بوذية أمًة

98



أمم إىل البرش انقسام أسباب

يف امليالدي عرش السادس القرن خالل إيران وحدة من شيعية أمة إيران بأن اإليرانيني
للعثمانيني. نية السُّ املعتقدات مقابل يف وذلك أمة، شكل

التوحيدية، الديانات مثل عاملية؛ تبدو التي التطورات بني العالقة أن يتبني وهكذا،
قد التقاليد هذه ألن دة؛ معقَّ عالقٌة املقيدة؛ اإلقليمية القرابة تقاليد وبني الدولية، والتجارة
من نوٍع يف املعتقدات تلك مرونَة املثال سبيل عىل خذ التطورات. هذه وجود رغم تستمر
الحركات وهذه اإلقليمية». «النزعة ى تُسمَّ حديثة حركاٍت يف عنها يعربَّ التي األمة، تفرُّد
يف التقنية الناحية من نسبيٍّا تقدًما األقل املناطق يف فحسب تظهر ال األولية القومية
قنواٍت وتمثِّل اقتصاديٍّا، تقدًما أكثر مناطق يف أيًضا تظهر ولكنها كشمري، مثل آسيا
مثل البرش؛ لجميع اإلنسان، بحقوق اإليمان عىل تركيزها مع الحديثة، للحياة رئيسية
ظواهر من فقط البرشية االنقسامات كانت ولو الباسك. إقليم ومنطقة واسكتلندا كيبيك
واقع يف ذلك عكس إىل تشري الحقائق ولكن ملحوها، تكفي الدولية التجارة لكانت املايض،

األمر.
عن أمة يميز أنه يُعتقد الذي األمة، ن لتكوُّ املفرتَض البيولوجي العامل أن إدراك إن
ويف أخرى، مشكالت يثري قد التاريخية؛ العوامل من عدٍد أيِّ عن ناتًجا يكون قد األخرى،
البرشي، الخيال إبداعية إىل إشارًة يكون قد االختالفات لهذه التاريخي األساس أن حني
بيولوجي عامل بسبب ليست األخرى اإلنسانية العالقات من عدٍد أيَّ أو األمم إن بحيث
تماًما)، األمر بهذا العالقات لهذه والغرض، املجال من كلٍّ يف الواسع التباين (ويوحي
تقاليد تُوَجد أن يجب ملاذا هذا، عن وفضًال اإلبداعية؟ القدرة هذه نفهم أن يمكننا فكيف
تكرَّر وملاذا التاريخ؟ مدى عىل ومستمرة منترشة تبدو ملاذا اإلطالق؟ عىل مختلفة ثقافية
إبداعيٌّ البرشي الجنس أن حني يف املحتمل، من هل القرابة؟ حيث من عنها التعبري
العالقات تلك تكون ال ذلك ومع «اصطناعية»، يشكِّلها التي العالقات تكون أن بطبيعته،
بسبب حتى أو الرضورة، بدافع أمًما البرش يشكِّل فهل اعتباطية، تكن لم فإذا اعتباطية؟

لالنقسام؟ بيولوجي ميل

«هم» ضد «نحن» لرؤية البيولوجي الجانب

مجموعات إىل للبرشية الثقافية االنقسامات لوجود مختلفة بيولوجية تفسريات عدة هناك
التفسريات هذه بني ومن إحداها. األمة تُعد التي االنقسامات، تلك واستمرار متمايزة
املمتدة البرشية الرغبات إلشباع الالزمة املوارد ندرة أن وتحديًدا االقتصادي، التنافس
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البدني باإلشباع فقط يتصل ما ذلك يتضمن (وال يبدو ما عىل كثريًا واملتصارعة دائًما
قد الشخصية) املكانة اعتبارات مثل تعقيًدا األكثر األهداف أيًضا بل الجوع، مثل املبارش؛
تلك عىل بعٍض مع بعُضها تتنافس بدورها وهي مجموعات، يف مًعا البرش حشد إىل أدَّت
للبيولوجيا ٍ معنيَّ فهٍم عىل — مبارش غري بشكل كان وإن — التفسري هذا وينبني املوارد.
ع لتجمُّ امليل أن وهو هوبز، توماس له ج روَّ الدولة، لوجود آخر تفسري يفعل كما البرشية،
محاوالٍت التفسريات هذه وتَُعدُّ أمانًا. أكثر الفرد حياُة تكون أن منه الهدُف مًعا البرش
التطورية. البيولوجيا ملصطلحات وفًقا الحياة، لحفظ التكيُّف اسرتاتيجيات لتوضيح

َن تكوُّ التطوريون النفس وعلماءُ الحديثة، الداروينية أتباع بعض فرسَّ وقد
جينات نقل عىل الحث أي الشاملة»؛ «للمالءمة تكيُّفية كاستجابة املتنافسة املجموعات
مفرتسات وجود (مثل التهديدات من عدٍد أي أو الندرة ملواجهة أقربائه وجينات املرء
الناحية من «مربَمجني الحقيقة يف البرش كان وإذا النقل. ذلك تهدِّد التي غرباء) أو
— الطرح هذا يقوله ملا وفًقا — فحينئذ جيناتهم، انتقال احتمالية لزيادة التطورية»
املرء لدعم مبدئيٍّا وللحماية، عليها املتناَفس املحدودة املوارد لتأمنِي التعاوُن سيتطلب
مجموعات من مختلفة صوٍر تشكيَل الجيني)، االنحياز من ُمستًقى تعبري (وهو لعائلته
سيعمل الفهم ذلك ألن القرابة؛ من باعتبارها أعضاؤها يفهمها املجموعات وهذه أكرب.
املرء؛ معهم يتعاون َمن إىل الجيني باالنتقال الخاصة الشاملة» «املالءمة مدِّ عىل حينئٍذ
تماًما راسخًة القرابة من املختلفة الصور حولها تتشكَّل التي املعتقدات تكون ثم ومن
عىل وتعمل البيولوجي، الجانب من ًة مشتقَّ ما بطريقة تكون ألنها التاريخية؛ الناحية من

تيسريه.
البرشية؛ السلوكيات لجميع بيولوجي تفسرٍي تقديِم إغراءَ الداروينية متبنُّو ويواجه
ال اإلنساني، للسلوك الطبيعية التفسريات جميع يف الحال هو كما األمر، نهاية يف ألنه
ثم، ومن األوىل. تخدم أن األخرية عىل يجب إذ والثقافة؛ الطبيعة بني تناقٌض يوجد
وجوُد يخدم أن يجب اإلنساني، للسلوك البيولوجية التفسريات تلك إىل بالنسبة فإنه
توجد لن ذلك بغري ألنه ما؛ تكيُّفيٍّا غرًضا مختلفة أنواع من ومتنافسة مميزة مجموعاٍت

املجموعات. تلك
العلوم يف البيولوجية الحقائق تضمني من الفوائد بعَض هناك أن املحتمل من
التباًسا هناك أن وأولها املشكالت؛ تنشأ أيًضا فهنا ذلك، ومع والتاريخية. االجتماعية
نتائج يف املرء ينظر فحينما التطورية». الناحية من «مربَمًجا املرء يكون أن معنى يف
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اإلنجاب عدم فرُص لديهن ترتفع جامعيًَّة درجًة يحملن الالتي النساء إن تقول دراساٍت
لديهم عاٍل معيشٍة بمستوى تتمتع التي األمم سكان إنَّ أو ،٪٥٠ بنسبة النساء سائر عن
عدد تناقص حتى أو السكاني النمو يف الصفر نقطة إىل الوصول لدرجة أقل، أطفال
التطورية» الناحية من «مربمًجا املرء يكون أن معنى عن يتساءل املرء فإن السكان،
عىل أو فردي مستًوى عىل سواء الناس، بعض يختار ملاذا الجينية. الشخص ملصلحة
من ذلك وغري الندرة مشكلة ترتاجع حينما األطفال إنجاب عدَم قومي، جماعي مستًوى
الشاملة»؟ «املالءمة يقوِّضون وكأنهم يبدون ثم ومن املرء؛ وجود تجابه التي التهديدات
مرتبًطا املرء يكون بأن االعتقاد تفسري يف البيولوجية، النواحي من صعوبة، هناك وثانيًا:
التشكيل أن صحيح هذا، إىل وباإلضافة واقعيٍّا. هذا يكون أن دون معينني بأناٍس جينيٍّا
قد العائلة؛ حجم من ملحوظة بدرجة أكرب وتكون القرابة صلة تربطها ملجموعة الثقايف
صياغة خالل من وتخصيصها املوارد إىل السعي سبيل يف ال الفعَّ للتعاون بنيًة يقدِّم
يمكن ال أو يمكن َمن إىل يشري مما — للحضارة مميزة كعالمة اللغة ومنها — املعايري
التكيُّف؟ سوء أم التكيُّف ُحسن باب من األمر نهاية يف التشكيل هذا فهل به. الوثوق
الظروف وبياَن تتعارض وكأنها تبدو السلوك من أنواًعا املرء يفرس أن يمكن كيف
أو القومية الهيبة أجل من االنتحاري الرصاع مثل الجيني؛ االنتقال لتعضيد املبدئية

األمم؟ بني الشامل الدمار حروب
تنشأ التكيُّف سوء عن تعبريات هي األمثلة هذه بأن الداروينيني بعض يجيب قد
إن أي حديثة؛ جماجم داخل الحجري العرص إىل ترجع عقوٌل لديهم البرش أن حقيقة عن
رسيعة الثقافية البيئة وراء بالرضورة تتخلَّف والجنيس الطبيعي لالنتقاء التكيُّف آليات
عالقة هناك تكون ال قد معينة نقطة أي عند بأنه اعرتاٌف هي اإلجابة هذه أن إال . التغريُّ
من بد ال كان إذا أو اإلنساني، للسلوك الثقافية التعبريات من وكثرٍي الطبيعة بني مبارشة
يعوزنا إذ ماهيَّتها؛ نحدِّد بأن لنا يسمح وضع يف لسنا اليوم فإننا العالقة، تلك وجود

التحديد. بهذا نقوم لكي السنني آالف منظور

اإلنساني السلوك تنوع

شيئًا ليست الثقافة أن هو اإلنساني للسلوك الطبيعية للتفسريات د املعقَّ العامل إن
وجه ال أهداف وراء سعيًا املتنوعة؛ األنشطة من كبرٍي عدٍد يف البرش ينخرط إذ ًدا؛ موحَّ
مجموعات لتشكيل امليل مثل متناقضة؛ األحيان بعض يف تكون بل بينها، للمقارنة
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الديانات يف كما اإلنسانية، وحدة تأكيد إىل امليل جانب إىل األمم) (مثل ومتنافسة مميزة
البرشية القدرَة املرءُ يفهم أن يمكن كيف اآلتي: هو هنا متناقٌض هو فما التوحيدية.
الذهاب مثل بينها؛ للمقارنة وجه بال وتبدو مختلفٍة بدائَل بني االختيار عىل الواضحة
إنسانًا يَقتل ألن اإلنسان رْفض أو املرء، إليها ينتمي التي الدولة عن دفاًعا الحرب إىل
العالم» عىل العقل «انفتاح عىل بينها االختيار عىل والقدرة البدائل هذه وجود أيدل آخر؟
البرشي السلوك أن يعتقدون ممن السلوكي، املذهب أصحاب يعرتض قد «الحرية»؟ أو
نتيجة مجرد هو «االختيار» أن عىل وا يُرصُّ بأن االحتمال هذا عىل بيولوجية، دوافع هه توجِّ
للوصول الالزمة للمعلومات العالية التكلفة أو التطوري التأقلم تخلُّف إما أمرين: ألحد
قد االعرتاضات هذه أن إال ال. فعَّ بشكل اختياره درجة أو املرء لسعادة مستًوى أعىل إىل
املؤكدة، األولية للحالة التفسريية اآللية حرصية عىل الحفاظ هدف تخدم افرتاضيًة تبدو

البرشي. السلوك د تحدِّ التي البيولوجية الدوافع الحالة هذه يف وهي
الدارويني التفسريَيْن من أيٍّ ميزَة يدحض ال البرشية األهداف بتنوع االعرتاف إن
االجتماعية ومؤسساتها للبرشية، املختلفة املساعي إن إذ اإلنساني؛ للسلوك االقتصادي أو
بيولوجية، أسٌس بالتأكيد لها بينها؛ االختيار عىل والقدرة والكنيسة)، األمة (مثل املصاحبة
حقائق مع أكثر ينسجم الذي والسؤال التفسريية. ميزتها من تَُحدُّ ذلك، مع أنها إال
هذه تؤدِّي واملتعارضة؟ بل املتنوعة، البرشية األغراض تفهم كيف هو: اإلنساني السلوك
واألمور نفَسها، البرشيُة بها تنظِّم التي املتنوعة الطرق بني للعالقة إدراٍك إىل املالحظات
غموٍض توضيح مشكلُة إنها الحيوانية. للمملكة السلوكية الطبيعة أو الحتمية، البيولوجية
الهدف وسيكون لها، مثاًال األمة وجود يَُعد التي البرشي، االنقسام «فطرية» ى يُسمَّ ما
توضيح عملية ضمن الداخلة املختلفة الصعوبات تحديد وهو متواضًعا؛ الحالة هذه يف
من وسيكون حاسمة. إجابات تقديم من بدًال التعقيدات تحديد يتم وبهذا الغموض، هذا
الصعوبات. هذه عىل انتباهنا تركيز عند أرسطو أبداها التي املالحظات بعض ِذكُر املفيد
للتكاثر البيولوجي دافعهم بسبب الحقيقة؛ يف حيوانات البرش أن أرسطو الحظ فقد
سائر عن البرش تميز أخرى صفاٍت هناك أن أيًضا الحظ فقد ذلك، ومع الذات. وحفظ
غري الرئيسيات ى تُسمَّ ما أن وصحيٌح الكالم. عىل القدرة سيما وال الحيوانية؛ اململكة
الدرجة إىل هذا فعل عىل القدرة تُظهر ال بالقطع أنها إال بينها، فيما تتواصل البرشية
باقي عن البرش تُميز التي الصفات املرء د حدَّ إذا فحتى وبالطبع، البرش. إليها يصل التي
منظِّري إن وبالتأكيد؛ الحيوانية، اململكة يف أسالف له وجودها فإن الحيوانية، اململكة
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تكيُّفات وجود افرتاض طريق عن األسالف تلك تتبُّع يف حقٍّ عىل التطورية البيولوجيا
التي السنني ماليني بل اآلالف، مئات إىل تصل لبيئات املتطورة البرشية للصورة محتَملة
هذه وتشمل ممكنًة. الصفات تلك جعلت والتي الباليستوسيني، العرص خالل مضت
الذي السبابة إصبع مقابل يف اليد وإبهاَم الوقوف، عند الجسم استقامِة وضعيَة التكيُّفات
امليالد؛ بعد كبري بشكل ينمو بالتعقيد، يتسم الحجم كبري ا ومخٍّ األدوات؛ ابتكار ل يُسهِّ
يستتبع الذي وهو لآلخرين، ومشارًكا منعزًال، فرًدا املرء يجعل الذي املتناقض واملزيج
نفسه يكشف أن ويف الذات) خداع يشمل (والذي اآلخرين عن نفسه إخفاء يف املرء رغبة
السلوك د تحدِّ ال التي والغرائز واستحسانهم؛ تقديرهم نيل يف األمل خالل من لآلخرين
التي تلك فيها بما أخرى، بيئات عىل الذهن انفتاح من يصاحبها أن يحتمل وما بدقة،
تراكيب وهي — االهتمام من مختلفة بؤًرا تقدِّم فإنها تنشأ حاملا والتي البرش، يبتكرها
فإننا مشكلتنا، صياغة نعيد ولكي البرشي. السلوك نحوها ه يتوجَّ التي التقاليد، من
األمة تَُعد والتي — البرشي اإلبداع من املختلفة البيئاُت هذه تُعترب مًدى أي إىل نتساءل

فطريٍّا؟ شيئًا — منها واحدًة
وهذا العقل». باستخدام «التنبؤ عىل القدرة لديهم البرش أن أيًضا أرسطو الحظ كما
االجتماعية، العالقات من صوٍر يف ألنفسهم البرش تنظيم عنه ينتج املستقبل إىل ه التوجُّ
َطْور يف تكون التي تلك فيها بما مختلفة مشكالت ملواجهة محاولٍة يف نوعيٍّا مختلفًة تبدو
تبًعا األخرى عن منهما كلٌّ تتميز واملدينة األرسة بأن يعتقد أرسطو كان وهكذا النشأة.
البيولوجية املشكلة العائلة، إىل فبالنسبة املختلفة؛ للمشكالت فعل كردِّ املختلفة لألغراض
ليس املتعلِّقة الثقافية املشكلة املدينة، إىل وبالنسبة واستمرارها، الحياة بتولُّد الخاصة
الحياة. رخاء أو أفضل، حياة بها يحيون التي بالكيفية بل فحسب، الناس بقاء بمجرد
توجهات تستوجب بدورها والتي نوعيٍّا، مختلفًة تبدو التي للمشكالت اإلدراك وهذا
املشاعر «نظرية كتابه يف االنتباه جذب حينما سميث آدم أثارها السلوك من مختلفة

سليم. هو وما نافع هو ما بني البرشي التمييز إىل األخالقية»
تؤدِّي التي — الوجود معنى مشكلة أي — سليٌم هو ما ملشكلِة البرشية إدخال فهل
(مثل األوقات بعض يف متصارعًة تكون والتي متنوعة، اجتماعية مؤسسات تكوين إىل
فقط هناك أن عىل يدل وهكذا) العاملية، والكنيسة واإلمرباطورية واألمة واملدينة العائلة
مستوى عند وحتى للبرش؟ البيولوجية والرتكيبة املؤسسات تلك بني مبارشة غريَ عالقًة
واحٍد يشءٍ من أكثر إىل يشري املفهوم أن عىل يدلُّ الذي أشكالها، يف التفاوت فإن القرابة،
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اإلقليمي، التعايش من عالقٍة إىل والطفل األم بني البيولوجية الرابطة بني ما (يرتاوح
عالقة وجود عىل ون يُرصُّ املحللني من كثريًا جعل قد واحدة) بلغة التحدُّث إىل وحتى
بيولوجيٍّا. وتنشأ اإلنسان يكوِّنها التي االجتماعية العالقات مختلف بني فقط مبارشة غري
األمة مثل االجتماعية؛ العالقات بني للعالقة التفسريية امليزة فإن كذلك، األمر كان وإذا
أن هي املحلِّل تواجه التي املشكلة تكون هذا من وبدًال محدودًة. تكون والبيولوجيا
يخضع التي والتعديالت عنها، املؤسيس والتعبري السلوك، من املختلفة التقاليد يدرس
االعتقاد غموض يتضح ثم ومن وآخر. تقليد بني والعالقة الوقت، بمرور كالهما لها
البرشي، السلوك من املدى واسعة مرونة وجود إدراك خالل من األمة ن تكوُّ فطرية يف
بمرور تطوري بشكل برزت بيولوجية خصائص عن ناتجًة املرونة هذه كانت لو حتى
القرابة لعالقة التاريخي االستمرار فهم كيفية وهي موجودة، املشكلة تزال وال الزمن.

مختلفة. أشكاًال اتخذت اجتماعية عالقة أنها رغم االجتماعية،
يرغبون من يجابه الذي اللغز هو وهذا النقاش، هذا بعضخطوات تتبَُّع نُِعْد َوَدْعنا
أنواعها سائر عن تتميَّز أنها إال الحيوانية، اململكة من جزءٌ البرشية أن رغم األمة: فهم يف
فاعٍل إىل نفسها تقسيم عىل القدرُة البرشية يخص مما هذا؟ كيف النواحي، بعض يف
فقد ثم ومن الشخصية؛ حالته يف مليٍّا يفكر وأن نفسه، يف يفكر أن أي به؛ ومفعول
يثري قد بل فحسب، هذا وليس الوجود. أجل من رصاٍع يف املرء ينخرط أن إىل هذا يؤدِّي
ومع الذاتي. الوعي عىل القدرة هي وهذه للعيش، السليمة الطريقة ماهية حول مسألًة
ذلك يف بما العالم» عىل العقل «انفتاح (أي الذات يف التفكر عىل القدرة هذه فإن ذلك،
رأسها وعىل — البرشي النقص ألوجه إدراًكا معها تحمل اإلنسان) بداخل الذي العالم
تعترب الغربية الحضارة ويف واملستقبلية. الحالية بالبيئتني يتعلق فيما — واملوت املعاناة
من وحواء آلدم حدث ما هي النقص لهذا الذاتي اإلدراك ملحنة الكالسيكية الصياغة
بالعار، شعوٍر من ذلك عن نتج وما لُعْريهما اكتشافهما من تبعه وما أعينهما» «تفتُّح

.٣ اإلصحاح التكوين، ِسفر يف ورد كما
النظام من أنواًعا العقل يلتمس قلق، من يثريه وما االنفتاح لهذا فعٍل وكردِّ
يعربَّ — التقاليد أو — هذه النظام وأنواع الالزمة. الِبنْيَة التجربة تمنح التي ويؤسسها،
الحياة عن مختلفة معاٍن حول تتشكَّل بدورها وهذه العالقات، من مختلفة صوٍر يف عنها
التوالد عىل يركِّز الذي الحياة ملعنى فعٍل كردِّ ثم، ومن التجربة. يف التأمل عن تنشأ التي
عن التعبري ويجري واألمة، والعشرية العائلة مثل القرابة عالقات تتكوَّن وانتقالها، بها
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مثل الذاتي؛ للحكم متفاوتة سياسية عالقات يف يتمثَّل الحرية حول يدور للحياة معنًى
تقاليد صورة يف منها ف والتخفُّ الحياة بمعاناة االنشغال مظاهر وتتضح الديمقراطية.

الكنائس. خالل من وتنظيمها مختلفة عقائدية
تنشأ التي والتقاليد العالقات هذه بتكوين تتصل بيولوجية صفات هناك تكون وقد
يف صياغتها تجري كما التكيُّف اسرتاتيجيات (أو القلق تخفيف املثال سبيل عىل حولها؛
بوجودنا. املتعلقة اليقني عدم أو النقص أوجه إدراك عن ينشأ الذي التطورية) البيولوجيا
املكافئ هي الذاتي اإلدراك لهذا كاستجابة املتكوِّنة االجتماعية العالقات كانت وربما
الحيوانية. اململكة أنواع سائر سلوك تحكم التي بيولوجيٍّا، املمنوحة للغرائز البرشي
اململكة يف يوجد الذي املتطور الغرائزي الجهاز من النقيض عىل فإنه أخرى، بعبارة
آخر؛ حيوان مع يعيش أين ذلك يف (بما بدقة الحيوان نشاط يحدِّد والذي الحيوانية،
تشكِّل املدى، واسعة اجتماعية عالقات يكوِّنون البرش فإن النحل) خلية يف النحل مثل
الجهاز يف للنقص نتيجة الترصف بكيفية املتعلق الشك قلق من يقلل مما سلوكياتهم؛

للسلوك. املحدِّد الغرائزي
أيًضا وهي األلفة، من أنماًطا تقدِّم للسلوك املشكِّلة االجتماعية العالقات وهذه
امليالد بعد البرشي العقل ِر تطوُّ ونتيجُة ثقايف. تراث خالل من بل جينيٍّا، ليس متواَرثة،
النفس علم ملصطلحات وفًقا يصاغ كما (أو معني ثقايف تراث عىل منفتًحا يكون أن هي
معينة). غريزة عليها تسيطر ال الدماغ معالجة وحدة فإن اإلدراكية، والعلوم التطوري
املجتمع تقاليد من وغريها اللغَة ره تطوُّ مرحلِة يف الطفل عقُل يتعلَّم املثال، سبيل فعىل
املرء يكوِّنها التي الصورة من جزءًا الثقايف املرياث يصري وبهذا الطفل؛ فيه يرتبَّى الذي
قها تحقِّ أُلفة وهي وعاداته، املرء نفس يف بجذورها األُلفة ترضب ثم ومن نفسه؛ عن
الثقايف املرياث لهذا األوَّيل النقل وسيط ويكون ر. ويتطوَّ إطارها يف املرء يُوَلد التي الثقافة
دوميزيل. قول حد عىل محتواها تكتسب فإنك ما لغًة تكتسب حينما إنك أي اللغة؛ هو
أنهم أيًضا عنهم يعرف مشرتكة لغًة يتحدثون أنهم يعرف من فإن هذا، عن وفضًال
البيولوجية وأهميتها فرديٍّا املتواَرثة األُلفة هذه كانت وربما األُلفة، هذه يف يتشاركون
تميِّز التي االرتباطية يف االعتقاد استمرار تفسري يف ما بدور تقومان القلق من الحد يف
كان وإذا أهميتها. من جزءًا يشكِّل األلفة من ِبنْيًَة األمة كون أن ًحا مرجَّ ويبدو األمة.
العوامل أحُد أنها عىل تُفهم ما كثريًا مشرتكًة ما لغًة أن يف السبب يتضح فإنه كذلك، األمر
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يَُعدُّ — فريد ثقايف لرتاث الحاملة باعتبارها — اللغة تلك حفظ أن وسبُب لألمة، املميزة
األمة. أبناء إىل بالنسبة األهمية شديد أمًرا

البرش بإمكان فإن ما، ثقايف تراث يف السلوكي ن املكوِّ هذا وجود احتمال ورغم
فإذا للحياة. األمثل األسلوب مسألة إثارة عرب الرتاث هذا تجاه ناقًدا موقًفا يتخذوا أن
األمة فيها بما االجتماعية، العالقات تكوين عملية يف ما سلوكيٌّ عنٌرص ا حقٍّ هناك كان
الذاتي التفكُّر عىل اإلنسان قدرة فإن الحيوانية؟) اململكة من جزء والبرش ال (وكيف
البيئة فيها بما وبيئته، الشخص بني الحتمية بالعالقة أخرى أشياء جانب إىل تتعلَّق
مادًة وآخر شخص وبني والبيئة، الشخص بني العالقات تصري وهكذا املوروثة. الثقافية

التناسل. بغرض وامرأة رجل ارتباط لهذا، كمثال ندرس ودعنا والتقييم. للتأمل
ولتكوين للتناسل، البرش دفع عىل تعمل التي البيولوجية الغريزة درجُة كانت أيٍّا
الدافَع يُخِضعون البرش وألن للتفكُّر، مادة هي الغريزة هذه فإن التناسل، بغرض عالقات
املختلفة الصور عنه تعربِّ كما للتنوع، ُعرضًة يصري فإنه للتقييم، للتناسل البيولوجي
املتعدد، بالزواج أيًضا وإنما فحسب، األحادي بالزواج ليس البرشي، التزاوج من الكثرية
بعد األنثى عن الذكر وانفصال الزنا)، أو الدعارة (مثل الرشعية غري الجنسية والعالقات
جنسية عالقات عىل مقتًرصا كان وإن حتى — التنوع وهذا الطالق). يف (كما تزاوجهما
بالنوع ا خاصٍّ يَُعد الحيواني النوع نطاق يف فإنه — البيولوجية الناحية من جربية
أخرى نواٍح من يُفهم قد ما تماًما يرفضون قد البرش فإن الواقع ويف فقط. البرشي
العائلة. أي الدافع؛ هذا من املشتقة االجتماعية العالقات أو للتناسل، سلوكي كدافع إما
أن ملعنى مختلٍف لفهٍم اعتباره منطلق من ألفعاله املرء توجيه من ينبع القرار هذا ومثل
:١٢ :١٩ اإلصحاح متَّى، إنجيل يف له مثاًال نجد مثلما السليمة؛ بالطريقة املرءُ يعيش

السماوات.» ملكوت ألجل أنفسهم َخَصْوا ِخْصيَان «ويوجد

املختلفة االجتماعية العالقات

تبدو ال البرش معيشة فأماكن الرئيسيات؛ سائر عن البرش تميِّز أخرى قدرات هناك
متنوعة. بيئات مع التأقلم عىل القدرة البرش لدى أن بمعنى الطبيعة؛ ملنطق خاضعًة
التي املتنوعة البيئات هذه تتجاوز عالقات تكوين عىل القدرة لديهم فإن هذا، عن وفضًال
الشم لحواس السلوكية لآلليات املكانية املنطقة يتجاوز بما أي مبارش؛ بشكٍل لهم ُمنحت
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هذه وتتضح موجود. هو ملا الزمني األفق يتجاوز إدراٍك منطلق ومن والبرص، واللمس
كثرية؛ عقائد ويف طويلة، مسافات عرب السلع تجارة مثل اجتماعية عالقات يف القدرة
ذات تَُعد التي املسيح، صلب حادثة مثل البعيد؛ املايض يف جرى منها حدٌث يكون إذ
األمة، صناعة يف أيًضا القدرة هذه وتتضح الحارض. الوقت يف املرء سلوك عىل تأثري
والبرص واللمس الشم لحواس املكانية للمساحة متجاوًزا اإلقليمي امتدادها يكون التي
رؤية من ع توسِّ الخرائط، مثل لألمة؛ رة املصوَّ الوسائل كانت وإن إليها، ينتمي فرٍد ألي
قدرات له اإلنسان عقل أن عىل العالقات تلك تكوين عىل القدرة وتدل تخيُّليٍّا. اإلنسان
وأن له، ملًكا ما بطريقٍة ويعتربها مكانيٍّا، بعيدٍة مواقَع إىل يرنو أن من تمكِّنه تخيُّلية
للمستقبل رؤيٍة إىل يرنو وأن بحارضه، صلة ذات ويعتربها املايض من أحداٍث إىل يرنو
واملستقبل والحارض املايض من صوٍر إىل يرنو وأن الحارض، اهتمامات من إياها معتربًا
املختلفة العالقات تمييز يمكن وقد هو. تخصه كأنها إياها معتربًا آخر شخًصا تخص
تنوع طريق عن — األمة تخص التي الطُّرق عن نبحث ونحن — بعٍض عن بعضها
غرض وهو أال آخر؛ تمييزي معياٌر هناك ولكن والزمان، املكان عن أعاله املذكورة املعايري

العالقة.
يف أشياء عن ذهنه يف بها يحتفظ التي الصور يف آخر شخًصا املرء يشارك حينما
يقيِّم قد التي املعايري هي تصري فإنها املستقبل، يف حدوثها يتوقع أو الحارض أو املايض
شخص عن ذهنه يف املرء بها يحتفظ التي الصور وتلك بعًضا. بعضهم األشخاص بها
الشخص ذلك يف — ذلك غري أو ماديٍّا حقيقية تكون وقد — ما خصائص تفرتض آخر
ما؛ بطريقة آلخر مشابًها إما ما شخٌص يُعتَرب أن التقييمي التصنيف هذا ونتيجُة اآلخر.
تشكُّل أمثلة ومن «هم». كلمة تتأكَّد ثم ومن عنه؛ مختلًفا وإما «نحن»، كلمة تنشأ ثم ومن
حيث واملسيحيَُّة؛ امليالد، محل هي هنا املفهومة الخاصية تكون حيث ُة؛ األُمَّ «نحن» كلمة
وتتفاوت واملخلص. الرب باعتباره املسيح يسوع يف االعتقاد هو هنا املفهوم األمر يكون
وهي اآلخر، الشخص عن واملؤكَّدة املفهومة املعايري حسب االختالف أو التشابه درجة
املعايري تلك وأهمية اختيار عىل بدورها تؤثِّر التي العالقة، من للغرض تبًعا تتفاوت

نقصها. أو التقييمية
زمنيٍّا؛ متقطِّعًة نقصها، أو مشرتكة، سمة لوجود نتيجًة املتكوِّنة العالقة تكون قد
عنارص فهناك مشٍرت، مع عقٍد يف الحبوب منتجي أحُد يدخل حينما املثال، سبيل عىل
تعاقدية عالقة يف بالدخول الحبوب منِتج قرار يكون إذ العالقات؛ من النوع هذا يف زمنية
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أيًضا توجد كما للربح. املستقبيل ع والتوقُّ املاضية التجربة من كلٍّ عىل مبنيٍّا املشرتي مع
يحدث مثلما لوجه؛ وجًها املتعاقدة األطراف تقف فقد العالقة؛ هذه يف مكانية عنارص
يف يحدث مثلما أبًدا؛ تتقابل ال بحيث بعيدة مسافاٌت تفصلها قد أو القرية، سوق يف
تم التي التعاقدية العالقة بتلك الخاصة «نحن» كلمة ق تتحقَّ لم ولو الدولية. التجارة
بني «هم» حالُة توجد قد فحينئذ الطرفني، لكال الفائدة تحقيق منطلق من فيها الدخول
تستمر ألنها زمنيٍّا؛ متقطِّعًة تكون العالقة هذه ومثل متنافَسنْي. اآلن صارا شخصني

العقد. تخصيص استمرَّ ما فقط
السوق يف والخدمات السلع بتبادل الخاصة االقتصادية العالقة هذه يميِّز وما
هذا ويف املتعاقدين. األشخاص بني الشخصية تمييز عدم هو مكانيٍّا املمتدة الحديثة
الكثري تماًما يتجاهل أو يُعطِّل التعاقدية العالقة طرَيف أحد أن يحدث العقد من املثال
حيث تعاقدية؛ عالقة يف معه دخل الذي اآلخر الشخص يف يجدها التي الخصائص من
الطرفان يفي بأن الثقة تستتبع ٍع توقُّ حالة يف إال مصلحته، تحقيق إىل منهما كلٌّ يسعى
فعالة، اقتصادية عالقات ق تتحقَّ حتى وهكذا، العقد. بمقتىض ِفْعلُه عليهما بما بأمانٍة
يف االختالف أو التشابه تؤكِّد التي العقائدية أو القومية الخصائص تتدخل أال يجب
التعاقدي التبادل إتمام دون تَُحول كمعايري اآلخر الشخص نظر وجهة من ما شخص
املثالية االقتصادية العالقة يخص فيما هذا الشخصية تمييز فعدم والخدمات. للسلع
التقييمية للمعايري إقحام عدم أو إغفال يحدث ما بقدر التسامح من درجًة يفرتض
الخبري قول حد عىل — الحرة فالتجارة العالقة. من النوع هذا تحقيق بغرض األخرى

يَِعش.» غريك ودَْع «ِعْش مذهب تتبع — نايت فرانك والفيلسوف االقتصادي
أكثر الزمنية الناحية من تُعترب الدينية باملنظومة تختص التي العالقة خاصية إن
تدخل األخرية، بعكس ألنها السوقي؛ االقتصادي التبادل تخص التي تلك من استقراًرا
عالقة تتأكَّد الحالة هذه ويف الفرد. وجود يف أسايسٍّ يشء عىل تؤكد تقييمية معايري
ماٍض َحَدٍث ِمْن لكلٍّ إدراٍك من فيه يتشاركان ما عىل بناءً العابدين من اثنني بني التشابه
حالتهما وسيحدِّد حدوثه، يُتوقع وحدث اإلثم، يف الوقوع مثل الحارضة؛ حالتهما يحدِّد
الحالتنَْي من كلٍّ عن الصورة، تلك يف يتشاركون ال والذين الخالص. مثل املستقبلية
يُعتربون — لذلك تبًعا أفعالهم ينظِّمون ال ذلك عىل بناءً وهم — واملستقبلية املاضيِة
هذه أعضاءُ يَُعدُّهم قد املنظومة لتلك املنتمني غري وهؤالء الدينية. املنظومة هذه خارج
تجاهل يحدث ال الدينية املنظومة خاصية ويف األبدي. بالهالك عليهم محكوًما املنظومة

108



أمم إىل البرش انقسام أسباب

اعرتاٍف من املسيحية يف يكون مثلما االرتباط؛ الغرضمن عىل تدل معينة تقييمية ملعايري
النبيني، خاتَم باعتباره بمحمد اعرتاٍف من اإلسالم يف أو واملخلِّص، الرب بوصفه بيسوع
املعايري تلعب ال واإلسالم، املسيحية من املثالني هذين ويف للعالقة. تعينٌي يحدث بل

اآلخر. لدى ما شخص تقييم يف ا مهمٍّ دوًرا املكانية
يراها التي الخصائص أن وهو ا، مهمٍّ تقييميٍّا مكوِّنًا هناك فإن األمة، إىل تحوَّلنا وإذا
تعرِّف — القانونية التجنيس عملية عدا فيما — بالعكس والعكس اآلخر، يف ما شخص
توجد بحيث البرش يضعها التي التقييمية املعايري وأهمية كلها. لحياتهما الشخصني ِكَال
عما تختلف — اإلنسانية داخل االنقسامات عىل تؤكِّد معايري وهي — أساسها عىل األمم
يكون اقتصادية عالقات يف البرش يدخل حينما األهمية لهذه تعليٍق أو غياٍب من يحدث
أيًضا تمييزها يجب كذلك األفراد. بني تسامٌح — نموذجية بصورة األقل عىل — فيها
ترفض بمعايري إقراٌر — مبدئيٍّا األقل عىل — ففيها والبوذية؛ واإلسالم املسيحية عن

العاملية. األُخوة عىل تؤكِّد إنها إذ للبرشية؛ القومية االنقسامات
بقبوله بوذيٍّا أو مسلًما أو مسيحيٍّا املرءُ يكون إذ إيمانية؛ دياناٌت العالم ديانات إن
بها اإلقرار يتم التي الخاصية فإن هذا، من العكس وعىل منها. أيٍّا تخص التي املبادئ
وهذا غالبًا، إقليمه داخل ميالده أي ميالده؛ عىل تركِّز ما أمٍة أعضاء أحد يخص فيما
إمكانية يقيِّد ؛ ككلٍّ األمة إىل العائلة من ترتاوح قرابٍة عالقاُت عنه تنجم الذي الرتكيز
املثال سبيل عىل ومنها مختلفة، تاريخية عوامل هناك أن إال االجتماعية. العالقة اتساع
خالل من القرابة عالقة ع توسِّ أن يمكن والدين؛ االتصال ووسائل والسياسة القانون
اإلقليمي باملجتمع تتعلَّق التي «نحن» لفظة إن إقليميٍّا. ممتدة مشرتكة ثقافة تكوين
فإن وهكذا، املدينة. الدولة أو القبيلة أو للعشرية اإلقليمية املجتمعات من أكرب هي لألمة
تختفي أن ما يوًما يحدث وربما بوضوح، ممكنًا يكون اإلقليمية القرابة عالقات امتداد
ولكن املرء، ميالد محل إىل تُعَزى التي والتمييزية التقييمية األهميُة البرشي الوعي من
االمتداد؛ هذا مدى لتَُقيِّد أخرى اعتباراٌت تتدخل هذا، عن وفضًال اآلن. حتى يحدث لم هذا
أمم إىل البرش انقسام يستمر األسباب، كانت وأيٍّا الذاتي. الحكم حرية يف الرغبة مثل

مختلفة.

109





الثامن الفصل

اخلامتة

نفسها؛ البرشية بها نظَّمت التي الوسائل إحدى األمم بقيت األلفية، هذه مستهلِّ عند
— الفظَّة القومية أيديولوجية تستمر هذا، عن وفضًال وقيمتها. نفسها قسمت ثم ومن
البرشية. مخيلة عىل مختلفة بدرجات السيطرة يف — مأساوي بشكل تكون ما وكثريًا
املدنيني مقتل من حدث ما املثال سبيل عىل ومنه — القومي االفتتان هذا نتائج ومن
ال بأفكاٍر عقولهم مت تسمَّ الذين يد عىل كردستان، ويف كشمري، ويف البلقان، يف األبرياء
وصف مثلما تماًما اليومية، الحياة بمباهج الشعور تدمريُ — الُوسطى بالحلول تسمح
«األوديسة». ملحمة يف البحري وطاقمه أوديسيوس عىل البحر حوريات خطر هومريوس
لالفتتان التدمريية اإلمكانية لوصف هومريوس اليوناني الشاعر بوصف االستعانة إن
لم البرشية تواجه التي املشكالت أن إىل ما حدٍّ إىل تشري القومية مذهب بأفكار امُلْحدق
أن هو الكتاب هذا هدف إن ا وحقٍّ املرء. يتخيل مما بأقل إال األلفية مدار عىل تتغريَّ
إحدى عن مضت عام ٣٠٠٠ إىل تعود التي بابل برج قصُة ترشحه أن حاولْت ما ح يوضِّ
حول منها كلٌّ تتشكَّل مختلفة، أمم إىل وانقسامها البرشية انشقاق وهي املشكالت؛ هذه
السمات وهذه فريدة. بيولوجية قرابة أنها يفرتض وما ولغتها إقليمها داخل معتقدات
ِسفر من ١٠ اإلصحاح يف أيًضا توجد أخرى عن البرش من مجموعًة تميِّز أنها يُعتقد التي
من املرتجمة النسخ غالبية يف املقدس الكتاب يف gôy العربي اللفظ تُرجم حيث التكوين؛

«أمة». إىل اإلنجيل
األخري النصف يف أمٍم إىل البرشية انقسام عن املنتظمة الدراسات ظهور بداية كانت
ملحوظ. بشكل األعمال تلك عدد تنامى العرشين القرن وبحلول عرش، الثامن القرن من
وحشية مواجهِة محاولُة ومنها الزائد، البحثي االهتمام لهذا عدة أسباب هناك وكانت
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أمة من الشاملة التعبئة أثناء الناس من ماليني خاللها ُقتل التي األوىل، العاملية الحرب
ا حدٍّ سيضع أنه اآلونة تلك يف بسذاجة الكثريون اعتقد الذي األمر وهو أخرى، ضد
وودرو وضعه الذي املصري تقرير حق مبدأ ظهور األخرى األسباب ومن كافًة. للحروب
ٍق تمزُّ من حدث ملا فعٍل كردِّ ١٩١٨ عام يف األمريكية املتحدة الواليات رئيس ويلسون
أعقاب يف األمم ُعصبة وتأسيس والعثمانية، النمساوية-املجرية اإلمرباطوريتني ألوصال

الحرب. تلك
القومية؛ وأيديولوجية األمة عن أعماٍل لظهور أخرى أسباب برزت أن تلبث ولم
سياسية حركات وبروز الثانية، العاملية الحرب ونشوب واألملانية، اإليطالية الفاشية وهي:
تلك تخليص هو — املصري لتقرير القومي الحق باسم — هدفها كان وأفريقيا آسيا يف
بما التحليل، وسائل تنقيَة الفاشية ظهور تطلَّب وقد األوروبي. االستعمار من املناطق
لهذه رضًرا األشد واملظهر كأيديولوجية، الفظَّة القومية من كلٍّ تمييز رضورة عىل يدل
يف السياسية الحركات كشفت فقد النهاية، ويف األمة. عن الفاشية، وهي األيديولوجية
يف األمة رغبة عن بوضوح القومي املصري تقرير سبيل يف الثانية العاملية الحرب أعقاب

مستقلة. قومية دولة ضمن كيانها تنظيم خالل من شئونها تقرير حرية
هذه اختصار ويمكن األمة. مفهوم حول نظرية خالفات هناك كانت ما ودائًما
التي الدرجة حول مشكلة هناك أن أولهما: اثنني؛ إىل زائد، تبسيط دون الخالفات،
تشكيل يف عامًال للخالف) مادًة أيًضا طبيعتها كانت (والتي ما قومية ثقافة فيها تكون
كعضو املثال سبيل عىل مختلفة، بطرق نفسه الفرد يفهم أن يمكن إذ الفرد؛ شخصية
ما؟ أمة يف عضًوا باعتباره للفرد الذاتي الفهم أهمية فما عاملي؛ دين أو أمة أو عائلة يف

الذات؟ فهم صور سائر عىل الفهم هذا يطغى أن أحيانًا يحدث وملاذا
من حديثًا أمًرا األمم ظهور عنده يُعترب أن يجب الذي باملدى الثاني الخالف ويتعلَّق
أن واالجتماعيني السياسيني والعلماء االقتصاديني من الكثري يعتقد إذ التاريخية؛ الناحية
املواطنة وأشكال بالديمقراطية عنه يعرب (كما لألفراد السياسية باملساواة اإليمان عوامل
دين وموحَّ إقليميٍّا العدد كثريي سكانًا تتطلب (والتي الصناعية والرأسمالية الحديثة)
التطورات هذه يصفون وهم األمم. وجود إىل أدت قد الحديثة؛ االتصال ووسائل ثقافيٍّا)
يلقي الكتاب هذا يف دليًال قدمُت وقد «التحديث». صور من بأنها واالقتصادية السياسية
وفضًال تاريخيٍّا. حديثٌة األمم أن تزعم التي املقولة هذه جدارة حول الشك من ظالًال
من يحدث ما املثال سبيل عىل — للتحديث نتيجة بأنه تكهنات ظهرت فقد هذا عن
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ما رسعان — األوروبي االتحاد مثل كيانات وظهور للعمل الدويل للتقسيم مستمر تزايد
األمم. ستختفي

وتصنع الخالفات هذه من تزيد الحايل الوقت يف وقعت أحداث فثمة ذلك، ومع
االتحاد انهيار بعد وقع فما األمم، باختفاء التكهنات من النقيض فعىل أخرى. خالفات
االرتباطات استمرار تعميق سوى يفعل لم أملانيا، شطَري توحيد وإعادة السوفييتي
عاًما العرشين وخالل للعمل. الدويل التقسيم وزيادة التحديث، مواجهة يف القومية
حدث كما االستمرار، هذا عن األوقات بعض يف ومأساوي حمايس تعبريٌ ثمة كان األخرية،
بل غريهم، حرمان عىل العزم عقدوا الذين أولئك الفاتنة القومية سحرت حيث البلقان؛ يف
مناطق إطار يف فإنه هذا، عن وفضًال اليومية. الحياة مباهج من أيًضا، أنفسهم وحرمان
نشأت املتحدة؛ واململكة الشمالية أمريكا مثل الحديثة الحياة صور فيها ترتكَّز العالم من
التباٌس وحدث الرتتيب، عىل واسكتلندا كيبيك يف وقعت وإقليمية، قومية انفصالية حركاٌت
املستمر الرصاع مثل وغريها؛ األحداث وهذه التحديث. عن السابقة بالتحليالت يتعلَّق فيما
يف كعامل للدين املستمرة واألهمية أفريقيا، يف الِعرقية والحروب وباكستان، الهند بني
(بما املذاهب مواجهة يف القومية االرتباطات وثباِت استمراريِة إىل تشري الظروف؛ هذه
بعض اعرتف وقد واضح. بشكل للقومية مضادة كانت التي وغريها) االشرتاكية فيها
أهمية وتتطلَّب لذلك. تبًعا نظرهم وجهات من لوا فعدَّ االستمرارية، بهذه االشرتاكيني
السليم الدراسة منهاج تعقيد من تزيد أنها سيما ال التفسري، بعض االستمرارية هذه
لقد مفرط. نحو عىل ونفعيًَّة فرديًة تَُعد التي البرش أفعال فهم وتحديًدا هذا، يومنا يف

رشيد. رجل أي حلق يف شوكًة مىض، وقت أي من أكثر اآلن، األمة صارت
والقومية. األمم فهم يف يرغبون للذين ًة ُمِلحَّ أهميًة العرشين القرن ألحداث إن
أثارتها التي النظرية الخالفات عن جرت التي واملناقشات األحداث، هذه تأويالُت وتُعترب
التي االرتباطات وطبيعة ال، أم حديثة ظاهرة األمم كانت إذا ما مثل — األحداث تلك
حاليٍّا هي — الصورة هذه يشاركونه الذين األفراد من وبغريه األمة بصورة الفرد يكوِّنها
هذا تأليف سبب فإن ذلك ومع األكاديمية. الدوائر يف تناَقش التي األساسية القضايا
بدًال إنني إذ الخالفات؛ لهذه إضافيًة أخرى مناقشًة كونه يتجاوز القومية عن الكتاب
تركيز وكان مختلًفا، توجًها لها أن إال الخالفات، بهذه صلة ذات مسألًة اتبعت هذا من
تتبع يعني وال البرش؟ عن األمم وجود يقول ماذا السؤال: هذا تقيصِّ عىل الكتاب هذا
تجاهلها، تم قد فيها، املشاركني أحد كنُت التي البحثية، الخالفات تلك أن السؤال هذا

النقاش. مركز يف تكن لم ولكنها
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ا جدٍّ فكثريًا األمم. وجود سبب يف نتفكَّر أن أيًضا يجب املسألة، هذه لحل محاولة ويف
التفكر، من عنرص أي تجنُّب يف يرغبون ألنهم التوجه؛ هذا مثل الدارسون يتحاىش ما
فإن البرشية، طبيعة عن األمم به تخربنا أن يمكن عما مناقشة يف الدخول وبرفضهم
لالهتمام كبريًا مصدًرا األمة كون سبب حول إشكاليًة مخطئني يتجنبون الدارسني هؤالء

البرش. لدى ا ُمِلحٍّ ومطلبًا
السابقة الفصول يف ذكرناه وقد — وأهميتها األمم استمرارية أسباب بني ومن
االنشغال، لهذا ونتيجة بأصولها. ذلك، وفوق بالحيوية، مشغولون البرش أن هو —
األم حول وتتمركز لها، مثال أوضح العائلة تعد التي األصول، تلك حول عالقات يكوِّنون
تراكيب تكوين استمرارية يفرس االنشغال ذلك أن املحتمل ومن للحياة. كمصدرين واألب
التعقيد ويعترب التاريخية. الناحية من متنوًعا التكوين هذا كان وإن القرابة، من مختلفة
ا، ممتدٍّ إقليًما تُدِخل األمة أن هو القرابة، من تراكيب تكوين عىل األمة تفرضه الذي
امليالد أهمية ل تأمُّ ويجب بالحيوية. االنشغال هذا يف إضايف كعنرص محدوًدا، كان وإن
هم رفاهيتهم قبل أطفالهم رفاهية اآلباء يضع إذ واألمة؛ األرسة من كلٍّ تكوين إىل بالنسبة
التضحية هذه ومثل أمتهم، رفاهية أجل من بأرواحهم األمة أبناء ي يضحِّ وقد أنفِسهم،

واإلشادة. التقدير تتطلَّب العرشين، القرن خالل حدوثها كثر التي بالنفس،
بل حوله، أنفسهم البرش ينظِّم الذي الوحيد املعنى هو هذا فليس ذلك، ومع
ويف األمثل، الحياة بأسلوب تهتم إنها إذ بالحيوية؛ االنشغال عىل تسمو عالقات هناك
والتوحيد، الوثنية بني تباينًا هو العالقتني هاتني بني التبايُن يكون الدينية التصنيفات

البرش. شئون يف مستمرٌّ كليهما أن ويبدو
اإلنساني. السلوك من املختلفني هني التوجُّ هذين تنكر أن السياسة مهمة وليست
بإدخاِل إال تتسبَّب ال اآلخر حساب عىل متعنِّت نحو عىل التوجهني هذين أحد مؤازرة فإن
السياسة ومهمة األصولية. أو القومية سواء األيديولوجية؛ تعبرياتهما بأحد شمويل افتتاٍن
من البرشية، الحياة عىل التوجهات هذه تضعها التي االحتياجات بني برباعة الفصل هي
ملجتمع املشرتك بالصالح االهتمام عن تنشأ التي املدنية، لفضيلة لة املتعقِّ املمارسة خالل

محالة. ال غامًضا يكون قد الذي املرء
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