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الكتاب عىل ثناء

الكتاب هذا يف القومية. مجال يف الريادة صاحب الباحث سميث أنتوني يظل
الحديث؛ العرص قبل ما فرتة خالل األمة تقاليد عىل جديًدا ضوءًا يُلقي املهم،

القومية. لظهور جديًدا تأريًخا ويُقدِّم
لالقتصاد لندن كلية هتشينسون، جون

املكتوب — الكتاب هذا يف القومية. الدراسات عميد أنه سميث يُثِبت أخرى مرًة
— منه معتادان أمران وهما واضح، وبأسلوٍب الواسعة معرفته يعكس بنحٍو
العصور. عرب القومية تتخذها كانت التي املختلفة األشكال مجموعة عن يكشف
عرض لهو األمم تشكَّلت» و«كيف تكوَّنت» «متى يُحدِّد الذي االستقصاء هذا إن

صوره. أفضل يف التاريخي االجتماع لعلم قوي

بوسطن جامعة ستون، جون

تاريخية أنواًعا سميث يُحدِّد الحجة. ودقيق ومثري جريء رائع، فكري عمل
وحتى القديمة العصور منذ نشأت مميزة، عامة وثقافات األمم، من مختلفة
املعارصة، األمم عىل والجمهورية والعهد الهرمية ويستعرضتراث عرصالعوملة،



لألمم الثقافية األسس

رْت تطوَّ للناس العلماني الدين من كأنواٍع القوميات عن شائًقا تحليًال ويُقدِّم
لها. مناهٍض بنحٍو أو التقليدية األديان مع بالتوازي

جيبريناو، مونسريات
لندن جامعة كوليدج، ماري كوين كلية

عىل ق وعمَّ سميث دعم لقد يديك؛ بني الذي الكتاب هذا بنرش مهم ر تطوُّ حدث
من أنماٍط لثالثة تاريخي تحليٍل خالل من وللقومية لألمم فْهمنا كبرٍي نحٍو
االستقاللية ا حقٍّ يقر — والجمهورية والعهد، الهرمية، — االجتماعية العالقات
نحٍو عىل وتاريخيٍّ النطاق واسع باختالٍف التحليَل أجرى لقد للثقافة. النسبية
مناسب نحٍو عىل السماح عىل فحسب يقترص ال قوي تحليل إنه لإلعجاب. مثري
يكون أن يجب كما أيًضا بها يرحب بل دة، واملعقَّ الغامضة األمور من بالعديد
األمم مجال يف الباحثني كل أصبح الكتاب هذا بنرش األمم. عن جادٍّ استقصاءٍ أي
وقٍت أي من أكرب بقدٍر لكن أخرى، مرًة سميث ألنتوني بالشكر يدينون والقومية

مىض.
كليمسون، جامعة جروسبي، ستيفني
ا» جدٍّ قصرية مقدمة «القومية: كتاب مؤلف
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جدتي لذكرى تخليًدا





واألهمية الوضوح من نفسه القدر عىل يقبلونه ملن يصبح فإنه الرتاث قبول عند
من جزء لكنه حارضهم، املايضيف إنه ومعتقداتهم. أفعالهم من آخر جزءٍ كأي

الحداثة. من بلغ مهما آخر ابتكار أي يعدوه ال حارضهم
شيلز إدوارد

الدولة تلك فيمنح فقط؛ واحدة بدولٍة الدين) (من الثاني النوع يختص
وطقوسها، عقائدها، عىل القانون وينص بها. الخاصة الحارسة واآللهة الرعاة
كافًرا، تتبعه التي الواحدة األمة خارج يشء كلَّ ويَعترب الظاهرية، وعباداتها

معابدها. مذابَح وواجباتُه اإلنسان حقوُق تتجاوز وال وبربريٍّا، وغريبًا،
روسو جاك جان

وسيلًة تكون كي البرش، كما مستقلة، فردية كياناٍت األمم تكون أن الربُّ تمنَّى
العالم. يف الرضوري التناغم ولتحقيق كله، البرشي الجنس عىل للتأثري

برودجينيسكي كاجيمريش





الكتاب عن نبذة

والقومية األمم لتاريخ الزمني التحقيب مسألُة مؤخًرا الباحثني َشغَلت لقد األمة؟ تنشأ متى
التاريخ هذا تقسيم من املسألة هذه تعنيه بما وذلك ،١٩٩٠ عام كونور ووكر أثارها أن منذ
األمم تكون أن الوارد غري من أنه فكرة أن إىل خلُص وقد ومحددة. واضحة فرتاٍت إىل
الحداثية الرؤية تتجاوز عرش؛ التاسع القرن أواخر عىل سابق وقٍت يف نشأت قد الحديثة
األمريكية. والثورة الفرنسية الثورة مع ظهرت والقومية األمم أن ترى التي التقليدية
األمم أن يف الباحثني من عديٌد فيه يؤمن الذي االفرتاض، ذلك يأخذ االستنتاج هذا إن
ال ثَمَّ ومن القصوى؛ ذروته إىل دة، موحَّ جماهريية ثقافات ذات سياسية ظواهر والقوميات
وهذه تعريفها. كان أيٍّا — الحداثة ظهور من بدايًة إال والقومية األمم عن الحديث يمكننا
الحداثي الفكر منظومة معها وسيُفنِّد تفنيدها، الكتاب هذا يعزم ما هي فقط االفرتاضات

بأكملها.
تكوَّنت، الحديثة األمم أن اعتبار أسباب أوضحُت لألمم»، العرقية «األصول كتاب يف
وجهة أن من الرغم وعىل قبل. من موجودة هات وتوجُّ عرقية روابط أساس عىل الغالب، يف
فيها لعبت لحاالٍت كافية أمثلة َة ثَمَّ فإن الحاالت، من كبري عدٍد عىل تنطبق تلك النظر
أهمية ذاَت العرقية الروابُط كانت الحديثة. األمم نشأة يف الحًقا، أو ثانويٍّا، دوًرا العرقية
األشكال لكن الحديثة، أوروبا وفجر القديم األدنى الرشق مثل مختلفة، فرتات يف مؤكَّدة
الَقبَيل، واالتحاد املدن، الدول مثل الجمعية والُهوية الجمعي، للمجتمع األخرى السياسية

األمم. تكوين يف أسهمت اإلمرباطورية؛ وحتى
وهذا والقوميات، لألمم الالحقة السمات عىل أيًضا عالمة تركت أنها ذلك من األهم لعلَّ
واحد تاريخ تحديد من فبدًال للتاريخ؛ الزمني التحقيب يف املتمثلة األوىل للمشكلة حالٍّ يقدم
فرتاٍت يف لألمم التحلييل للتصنيف مختلفة تاريخية أشكاٌل تظهر للنشأة، واحدة فرتة أو



لألمم الثقافية األسس

بدورها الثقافات وتلك املميزة، العامة الثقافات من مختلفة أنواًعا منها كلٌّ تُبنيِّ متعاقبة،
يف املتمثلة القديمة العصور يف الثالثة األساسية الحضارية التقاليد بأحد بقوٍة متأثرٌة
والجمهوريات واإلمرباطوريات روما نموذج خالل من املدنية. والجمهورية والعهد الهرمية
تلك ظلت واملسيحية، اليهودية واملمارسات املعتقدات خالل من وكذلك خلفتها، التي املدنية
روسيا، إىل إنجلرتا من املتعلِّمة األوروبية الطبقات عىل قبضتَها ُمحِكمًة الثقافية التقاليد

إسبانيا. إىل السويد ومن
حقيقة يف أيًضا هي األمم لنشأة الزمني بالتسلسل املتعلقة املسائل فإن لذلك، نتيجًة
تكوُّنها». تاريخ و«تحديد األمة ن» «تكوُّ وب لألمم، الثقافية باألسس متعلقة موضوعات األمر
هذا يبدأ ثَمَّ، من النظري؛ ر التصوُّ وموضوع التعريف موضوع يثري أيًضا هذا أن إال
والرمزية االجتماعية والعمليات املفاهيم، وتعريفات النظرية، الخلفية عن بمناقشاٍت الكتاب
فتتوغل الكتاب، بقية يف أما واستمراريتها. األمم لتكوين الثقافية واملوارد األساسية،
الوسطى والعصور القديم، العالم يف والقومية لألمم التاريخي االجتماع علم يف املناقشات
البديلة املصائر عن بنقاش ويختتم الحديثة، والعصور الحديثة، العصور وأوائل أوروبا، يف

الغالب. يف الجوانب املتعددة لشخصياتها نتيجًة املعارصة األمم تواجه التي

الكتاب خطة (1)

كونور، ووكر مناقشات أعقاب يف األمة» «تأريخ يف املتمثلة األولية املشاكل توضح املقدمة:
التي — والبدائية الخالدة، الحكمة وفلسفة الحداثة، — األساسية النظرية والنماذج
التحقيب مسألة عىل الضوء تُسلِّط أن ويمكنها القومية دراسات مجال عىل سيطرت

األمم. لتاريخ الزمني

عىل مقترص أنه كيف ح وأُوضِّ لألمة، الحداثي ر التصوُّ مشاكل أُحلِّل هنا األول: الفصل
الحديثة». «األمة وهو أال املجال، من فقط واحد جزءٍ مع التعامل عىل مناسب نحٍو
تحليٍل فئَة باعتبارها األمة بني يُميِّز ر تصوُّ لألمة؛ أشمل ر تصوُّ وجود الرضوري ومن
بطريقٍة األمة تعريف خالل ومن لألمم. التاريخية لألنماط الوصفي اإلحصاء وبني عامًة
يف لألمم التاريخية األنماط من مجموعٍة بني الربط املمكن من يصبح نموذجية مثالية
لألمم فهمنا ونُعزِّز الحداثي للمنظور التعسفية القيود نتجنب ثَمَّ ومن مختلفة؛ فرتاٍت

محسوسة. ومجتمعاٍت ثقافية موارَد بوصفها
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الكتاب عن نبذة

إىل نحتاج لألمم، التاريخي االجتماع لعلم بحٍث يف االستطراد قبل الثاني: الفصل
األمم لرؤية طريقٍة أفضل واستمراريتها. األمم لتكوين األساسية العوامل استكشاف
مثل الجمعية والسياسية الثقافية للُهويات السالفة األنواع منظور من رؤيتها هي
العرقية الجماعات كله، ذلك وفوق الَقبَلية، واالتحادات واإلمرباطوريات، املدن، الدول
الذات، تعريف مثل أساسية ورمزية اجتماعية عمليات ر تطوُّ مع أنه إال الدينية. والعرقية
تتمكن بحيث واألعراف القوانني وتوحيد العامة، الثقافة ونرش واألقلمة، الرموز، وغرس
معينة ثقافية موارد خالل من وفقط لألمة، املثايل النموذج من االقرتاب من الجماعات
والتضحية؛ الواجب ومثل الذهبية، العصور وذكريات املختارة، الشعوب أساطري مثل

الزمان. مر عىل الجماعات تستمر أن يف قائًما االحتمال يصبح
القديم. األدنى بالرشق لألمم التاريخي االجتماع علم بحث يبدأ أن يجب الثالث: الفصل
الفئات بوجود يتميز كان القديم العالم فإن لألمم، أمثلٍة وجود عدم من الرغم عىل
أخرى أشكاٍل مع متداخلًة العرقية وكانت واسع. نطاٍق عىل العرقية والجماعات
املدن، والدول القديمة، اإلمرباطوريات مثل الجمعية، والثقافية السياسية الُهوية من
يهوذا، ومملكة القديمة، مرص — فقط قليلٍة حاالٍت ففي ذلك، ورغم الَقبَلية. واالتحادات
القديمة، اليونان يف حتى األمم. مقومات عىل ا حقٍّ نعثر أن يمكننا — الحًقا وأرمينيا
مستوى وعىل كافًة اليونانيني مستوى عىل القوية العرقية هات التوجُّ كل من الرغم عىل

منعدمة. املستقلة لألمة والقانونية اإلقليمية األبعاد كانت املدن»، «الدول
أال أهمية؛ أكثر أمًرا األوروبيني لخلفائه أيًضا ترك القديم العالم أن إال الرابع: الفصل
والجمهورية، والعهد الهرمية وهي: املهمة، الثقافية والتقاليد الرتاث من أنواع ثالثة وهو
واليونان القديمة، ويهوذا الفرعونية، ومرص الرافدين بالد إىل بالرتتيب تعود والتي
الجمهورية روما من كلٍّ عرب انتقلت التي — الثقافية التقاليد هذه كانت القديمة.
يف مستمرًة صحواٍت تشهد — واملسيحية املقدس الكتاب عرب وكذلك واإلمرباطورية،
ُدَولهم، وتقوية ُحكمهم عىل الرشعية إضفاء املسيحي العالم ممالك محاولة مع أوروبا
الوسطى، العصور أواخر ويف وإسبانيا. وإنجلرتا وفرنسا موسكو دوقية يف سيَّما ال
الغرب دول يف النخبة وطبقات الُحكام فيها أظهر تَراتُبية «هرمية» أمم ظهور شهدنا

قويَّني. وطنيَّني وُهويًة ًها توجُّ
مشاعر انتشار عىل كثرية أدلة َة ثَمَّ كانت عرش، السادس القرن بحلول الخامس: الفصل
وفرنسا إنجلرتا وحتى وبولندا روسيا من بدءًا أوروبية، دول عدة يف النَُّخب لدى القومية
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يف حدثت األوىل، والقوميات الشعبية األمم نشوء إىل أدت التي «الطفرة» أن إال والدنمارك.
املصلحون ع وسَّ إرسائيل، وعهد القديم العهد إىل وبالعودة الربوتستانتي. اإلصالح أعقاب
بأكملها وجماعاٍت كنائَس لتشمل اإللهي االختيار فكرة الكالفينيني، سيَّما ال املتطرفون،
األمريكية، واملستعمرات السويرسية املدن يف وأيًضا وهولندا، وإنجلرتا اسكتلندا يف وأمًما.
إىل البيوريتانيني بني املحتمل املختار الشعب بفكرة القومي املجتمع ارتباط تزايد أدَّى
الوحدة خالل من للخالصالجماعي فعالة رؤيًة األشخاصومنحهم من أكرب أعداٍد حشد
الناتجة «العهدية» واألمم القوميات وأصبحت املصري. وُهوية الذاتي، والحكم السياسية،

الالحقة. العلمانية لألشكال ونماذَج مهوًدا
«الجمهورية» األمة تكوَّنت قبل، من حدث ما بكل العالقة قطع من بدًال السادس: الفصل
من الرغم فعىل مشابه، نحٍو وعىل العهدية. األمم وإلهام تأثري عىل اعتماًدا العلمانية
لطقوس محاكاًة كانت ما غالبًا قوميتها فإن الجمهورية، لألمة الراديكالية العلمانية
علمانيٍّا «دينًا بوصفها القومية وتمكَّنت وممارساتها. وليتورجياتها التقليدية األديان
لألمة. الشعب عبادة وبني وأريضِرصف إنساني مواَطنة ميثاق بني تجمع أن للشعب»
العلمانية الروح بني الجمع هذا تمكَّن الفرنسية، بالثورة االحتفاء «مهرجانات» وأثناء
العقود ويف جديد، من املبعوثة القديمة املدن الدول وطنية يف ممثَّلتنَي الدينية، والروح
حماسية مشاعر وبث هائلة جيوٍش تعبئة من والعهد؛ اإللهي االختيار ألساطري املقدسة
الخارج ويف والغرب، أوروبا داخل الجمهورية القومية انتصار إن واسع. نطاٍق عىل

والشعبية. «املقدسة» أبعادها إىل كبري بقدٍر يعود أيًضا،
األمم، من السابقة النماذج من التخلص من بدًال ذلك، من الرغم عىل السابع: الفصل
سماٍت من تبقى ما مع تحدٍّ يف باستمراٍر نفسها تجد العلمانية الجمهورية القومية فإن
واجه حيث لليونان؛ الحديث التاريخ يف ذلك ويتمثل السابقة. النماذج لهذه ثقافية
اندمج ثم «البيزنطي»، القومي النموذج ِقبل من تحديًا الجمهوري اليوناني املرشوع
ومعتقداٍت (إمرباطورية) هرمية ذكرياٍت من يتكوَّن كان الذي النموذج ذلك الحًقا، معه
يف الهرمية، للسمات آثاًرا نجد أننا عىل فعالوًة نفسه. باملقدار يونانية أرثوذكسية عهدية
وفرنسا وإرسائيل املتحدة الواليات مثل جمهورياٍت فإن املثال، سبيل عىل بريطانيا ملكية
ثَمَّ ومن السابقة؛ العهدية والقوميات األمم من نابعة ومعتقداٍت بأساطريَ تعج زالت ما
من الرغم وعىل بديلة. قومية ومصائر عرقية تواريخ الجماعة أجيال من جيٍل لكل تُقدِّم
املجتمعات داخل أيديولوجي رصاٍع عن تسفر أن يمكن املختلفة الثقافية التقاليد هذه أن
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الكتاب عن نبذة

عىل ويحافظا القومي، الوعي يا يُقوِّ أن أيًضا يمكن وتضافرها تنافسها فإن القومية،
األمة. نسيج

ويوضح لألمم، التاريخي االجتماع علم عن رسدته ملا بملخٍص الكتاب يُختتم الخاتمة:
العالم يف والقومية األمم عىل تؤثر أن املحتمل من التي أمًدا األطول بعضاآلثار باختصاٍر

املعارص.
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الِعرقية دراسة لجمعية عرش الرابع السنوي للمؤتمر قدمتُه بحث عن الكتاب هذا انبثق
تنشأ «متى املؤتمر: موضوع وأصبح .٢٠٠٤ أبريل يف لالقتصاد لندن كلية يف والقومية
والدكتورة إيتشيجو أتسوكو الدكتور حرَّره نفسه، االسم حمل لكتاٍب موضوًعا األمة؟»
بوافر لهما َألَدين وإني النجاح. البالغ املؤتمر هذا أيًضا نظَّما اللذان أوزيلك، جوردانا
املستمر. والدعم املبدئي التحفيز عىل وأيًضا تقاعدي، عند يل الرائع تكريمهما عىل الشكر
تاريخ تحديد حول الدائر النقاش يف كإسهاٍم بدأ ما أن وجدت ما رسعان أنني إال
بطبيعة فريدة فاألمم لألمم؛ املختلفة «الشخصيات» عن أكرب استقصاءٍ إىل ل تحوَّ األمم نشوء
يمكننا أخرى ناحيٍة ومن كذلك، أنها اعتقاد إىل يميلون أفرادها أن ناحيٍة من — الحال
املصنفة والُهويات للمجتمعات التاريخية النماذج يف املتكررة السمات نفِصَل أن كذلك
ذلك، ورغم األخرى. والُهويات للمجتمعات مغايرًة بوصفها — قومية» و«ُهويات «أمم» ک
أنماٍط اكتشاف أيًضا املمكن من والعمومية، الخصوصية يف النقيضاملتمثَلني طرَيف بني فإن
تلك أن وجدت لقد لألمم. العامة الثقافات من معينة أنواٍع يف شديد بوضوٍح متمثلة متكررة
يف وأنها، القديم، العالم إىل تعود التي الراسخة الثقافية بالتقاليد قويٍّا تأثًرا متأثرة األنماط
قائم املدنية يف غاية عالٍم ظل يف حتى ملموًسا، تأثريها جْعل يف استمرت املتغرية، أشكالها

املتبادل. االعتماد عىل
إىل نطاقه تقييد الرضوري من أنه ووجدُت شاسع، املوضوع هذا أن الواضح من
عىل ركزُت ولذلك التاريخية؛ املجاالت من الكثري يف الكفاءة إىل الفتقاري وذلك بالغ؛ حدٍّ
ويف الحداثة بداية يف وأوروبا القديم العالم — بعيد حدٍّ إىل علًما بها أحيط التي املجاالت
التي والحضارات بالفرتات املتعلقة املوضوعات تناول لآلخرين تارًكا — الحداثة عرص
فإن الصدد، هذا ويف األقىص. بالرشق املتعلقة تلك مثل األهمية، من نفسه بالقدر تحظى
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وهانز تونِسني ستاين حرَّره الذي األمم»، من اآلسيوية «األنماط كتاب يف الواردة املقاالت
املقاالت مجموعة أن حني يف الكتاب، هذا موضوعات ببعض ا مهمٍّ ارتباًطا ترتبط أنتلوف،
األوروبي»؛ التاريخ يف واألمة «السلطة عنوان تحت تسيمر وأوليفر سكيلز لني حرَّرها التي

الوسطى. العصور بفرتة نفسه بالقدر ا مهمٍّ ارتباًطا ترتبط
موضوَعني يف أفكاري مراجعة الرضوري من أنه وجدت الكتاب، هذا إعداد أثناء
العرقية اعتبار يف االستمرار مع لألمم. العرقية» «األصول ب األول املوضوع يتعلق رئيسيَّني؛
أبرزت لألمم الحضارية لألسس أشمل رؤيًة فإن األمم، تكوين أساس العرقية والروابط
األهمية يف ذلك ينعكس والُهويات؛ املجتمعات من ودينية سياسية أخرى أنواٍع أهمية
يف أصولها لها حضارية تقاليد باعتبارها و«الجمهورية» «الهرمية» من لكلٍّ املمنوحة
بتحديد فيتعلق الثاني، املوضوع أما الكالسيكية. العصور وعالم القديم األدنى الرشق
القومية أن برؤية ك التمسُّ من الرغم عىل أخرى، مرًة «القومية». أيديولوجية ظهور تاريخ
يف نشأ سماتها من عديًدا أن وجدُت فقد عرش، الثامن القرن يف نشأت معتقًدا باعتبارها
برنامًجا كونُها حيث من القومية إىل بالنظر فإنه تحديًدا، أكثر وبوجٍه بكثري، أسبق وقٍت
دول بعض يف والعامية الشعبية القومية من معني نوٍع عىل العثور يمكن فإنه سياسيٍّا،
وهذا أيًضا. أخرى دوٍل يف وربما وهولندا، واسكتلندا إنجلرتا مثل عرش، السابع القرن
التسلسل إىل باإلضافة «القومية»، ل الحديث الزمني التسلسل مراجعة يعني كان بدوره

لألمم. الحديث الزمني
من نوع وهو الغليظ، العهد أو الغليظ امليثاق فكرة بمحورية الرؤية هذه تتأكد
العامة واملواثيق اليمني حلُف كان لطاملا املعتاد. العقد من استمراريًة وأكثر أقوى االلتزام
املتعلمة الطبقات من كثري يتحدث السبب ولهذا وتاريخها، الشعبية األمة بفكرة مرتبَطني
هنا ومن القديم. العهد ويف القديم الروماني اليوناني العالم يف وامليثاق العهد نماذج عن
الهولندية األصول ذات باتافيا أسطورة ملوضوع أمسرتدام أوصياء مجلس اختيار كان
٧٠ عام الرومان ضد سيفيليس» كالديوس «مؤامرة ولوحة أمسرتدام، يف امللكي للقرص
رامربانت لوحة أن من الرغم عىل االختيار؛ هذا عن الناتجة رامربانت ام للرسَّ امليالد قبل
يتبقَّ ولم وُمزَِّقت، أُنِزلت ما ورسعان استحسانًا، تنَِل لم هذه بالضوء وامُلشعة الواقعية
ومخطط القومي، استوكهولم متحف يف معروضة قطعة سوى الحارض وقتنا يف منها
من املتبقية القطعة تلك تَنقل كله، ذلك من الرغم عىل ميونخ. يف بالكامل اللوحة لتصميم
املشاركون أبرمه القديمة العصور من غليظ ميثاٍق عن خافتة ملحة الرائعة رامربانت لوحة
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عدة قبل املعارصون الهولنديون فعل مثلما بالدهم، وتحرير األجنبي الحكم ملقاومة فيه
سنوات.

هذا أن إال والقومية، لألمم التاريخي االجتماع علم عىل الكتاب بقية يف الحديث يتمحور
املستبعد من الواقع، يف النظري. والنموذج بالتعريف متعلقة معقدًة موضوعاٍت حتًما أثار
تناول حاولُت لذلك، بآخر؛ أو بشكٍل املوضوعات هذه يثري ال القومية عن كتابًا تؤلف أن
معروًفا أصبح ملا الخاص وصفي فوضحت فصلني، أول ويف املقدمة يف املوضوعات هذه
للمعتقد ومصحح مفيد مكمل املنظور هذا مثل أن أرى العرقية». «الرمزية منظور باسم
عىل مقتًرصا النقاش جعلت لذلك األحوال؛ من حاٍل بأي نظريًة ليس لكنه السائد، الحداثي
لنشأة تاريخي اجتماعي رسد تقديم هو الكتاب من الهدف ألن أيًضا ونظًرا الثاني. الفصل
املفهوم مع املبدئي االختالف باستثناء النقد، جعلت فقد األمم، من مختلفة أنواع ن وتكوُّ

املالحظات. يف سيَّما ال ممكن، مستًوى أدنى يف لألمة، الحداثي
لتحفيزه كونور ووكر منهم بالذكر وأخصُّ الباحثني، إىل الشكر ووافر بعميق ه أتوجَّ
لجون امتناني عن أُعربِّ أن وأودُّ الكبري. لطفه إىل باإلضافة السديدة، وحجته املستمر
لطالب أيًضا بالشكر وأدين املستمر. دعمه وعىل املثرية الكثرية نقاشاته عىل هتشينسون
أصدقائي إىل باإلضافة والقومية، العرقية دراسة جمعية وطالب السابقني العليا الدراسات
وأخصُّ االهتمام، عىل ناشوناليزم»، آند «نيشنز والقومية األمم دورية يف التحرير فريق يف
خاصة بصفٍة االمتنان بعظيم وأتقدم الدائمة. مساعدتها عىل بريصاد سيتا بالشكر
البهجة عىل جوشوا وإىل الكثرية، العصيبة األوقات يف املستمر لدعمها ديانا، لزوجتي،

بها. نا يمدُّ التي البالغة
والسهو. األخطاء وكذلك الكتاب، هذا يف عنها ُت عربَّ التي اآلراء مسئولية وحدي أتحمل

سميث دي أنتوني
لندن
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النظري اجلدل مقدمة:

مختلفٍة فرتاٍت يف لألمم الثقافية األسس تتبُّع إىل يرمي فهو مزدوج؛ الكتاب هذا من الهدف
باإلضافة الثقافية، ومصادرها والرمزية االجتماعية عملياتها تحليل طريق عن التاريخ من
تاريخ وتحديد «األمة» تعريف يف املتمثلة املعقدة املسائل بعض عىل الضوء تسليط إىل
أكثر بموضوٍع تتعلق كلتيهما ألن وثيًقا؛ ارتباًطا مرتبطتان املسألتان وهاتان ظهورها.
كذلك، األمر كان وإذا لألمة، واحد مفهوم وجود عن الحديث إمكانية يف يتمثل جوهريًة

التاريخ. من مختلفة فرتاٍت يف لألمة املتعددة باألشكال املفهوم ذلك يرتبط فكيف
العصور من نابعة معينة ثقافيٍة تقاليَد عىل تعتمد القومي املجتمع أنماط أن سأوضح
نتمكن أن قبل أننا بَيَْد أفرادها. لدى القومية الُهوية وِحس األخالقيات كوَّنت التي القديمة
الزمني والتحقيب األمة تعريف مسألتَي عىل الرتكيز إىل نحتاج التقاليد تلك استعراض من
لذلك، مختلفة؛ نظرية مناهج من يتجزأ ال جزءٌ بدوريهما، املسألتان، وهاتان لتاريخها.
وحلولها املجال هذا يف األساسية املناهَج اقتضاٍب يف أوًال أوضح سوف املقدمة، هذه يف
فئة تعريف هما: أساسيَّني، ملوضوَعني مدخًال هذا وسيمثل األمة». ظهور «تأريخ إلشكالية
بالبدء لنا يسمح سوف بدوره وهذا لألمم. التاريخية لألشكال االجتماعي والتكوين «األمة»،
فرتات يف واستمرارها، القومية املجتمعات تكوين عىل تاريخي اجتماع علم دراسة إجراء يف

التاريخ. من مختلفة
تنشأ «متى عنوان تحت ١٩٩٠ عام نُِرشت التي القصرية كونور ووكر مقالة تعد
«ما سؤال عىل ركزوا طاملا الباحثني إن املقالة هذه يف قال إذ جيدة؛ انطالٍق نقطة األمة؟»
األمة؟» تنشأ «متى وهو أال واإلثارة، األهمية من نفسه القدر عل سؤاًال أهملوا لكنهم األمة؟»
ملفهوم تعريًفا باعتباره ذاته، حد يف فإنه منطقيٍّا، األسبقية له األول السؤال كان لو حتى
ذلك، إىل باإلضافة بعينها. أمم فيه تكوَّنت الذي الوقت تحديد إشكالية حسم يمكنه ال األمة،
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كالٍّ كونور وقدَّم األمة. ن لتكوُّ نظريًة أو نموذًجا وأيًضا تاريخيًة بياناٍت األمر هذا تَطلَّب
الحديثة.1 األمم ن تكوُّ كيفية تقدير، أقل عىل يوضح، الذي والنموذج األمة تعريف من

األمة وتُشكل حقيقي. ذاتيٍّ بوعٍي تتمتع عرقية جماعاٌت األمم أن كونور ووكر يرى
إن مشرتك. سلف إىل تعود قرابة صالت بينهم أن أفرادها اعتقاد عىل سة مؤسَّ جماعة أكرب
نشوئهم احتمالية أو بينهم، فيما مشرتك سلف إىل تعود قرابة صلة وجود عدم احتمالية
غري االحتماليات من األحيان؛ أغلب يف الحال هي كما مختلفة، عرقية سالالت من أيًضا
تكوين عملية يشمل محسوس تاريخ بل وقائعيٍّا، تاريًخا ليس إنه األساس. من املطروحة
لهم توسُّ فإن السبب ولهذا كبرية، بأرسة األمَة املعارصون القوميون يُشبِّه السبب ولهذا األمم؛
يرى العرقي؟ أساسها من األمة تتكون كيف األمة. أعضاء تعاطف دائًما يثري الدم» «صلة ب
التحديث أن إال مراحل. عىل تنشأ األمم ألن للغاية؛ مطولًة تكون قد العملية هذه أن كونور
الكثري يجعل ألنه نظًرا العملية؛ هذه من ع يَُرسِّ قويٍّا محفًزا يعمل الحداثة) إىل ل (التحوُّ
حرَّضت الفرنسية الثورة منذ أنه إىل باإلضافة وبانتظام، كثب عن يتواصل الجماعات من
متعاقبة عرقيًة جماعاٍت رشعي غري حكًما األجنبي حكم واعتبار الشعبية السيادة أفكاُر
بعد إال أمٍم نشوء عن الحديث ا حقٍّ يمكننا ال ذلك، رغم مستقلة. أمم تكوين إىل التطلع عىل
يكون أن ذلك من واألهم يكونون، ال ومن يكونون بمن وعي أعضائها غالبية لدى يكون أن
يكون الديمقراطية، منظور ومن حياتها. يف يشرتكوا وأن األمة إىل باالنتماء شعور لديهم
التصويت حق أفرادها غالبية يُمنح أن قبل أمٍة عن الحديث يمكننا ال أننا سبق ما معنى
بداية أو عرش التاسع القرن نهاية مع إال حدوثه يرشع لم أمر وهذا املواطنة، حقوق كأحد
حقبة، كل يف وموجودة التاريخ»، ثوابت «من العرقية الجماعات تكون وقد العرشين. القرن

تماًما.2 العهد وقريبة حديثة، أمم القائمة األمم لكن

الحداثة (1)

الوقت يف الباحثني غالبية حدَّده الذي التاريخ مع األمم لظهور كونور تأريخ يتوافق
من السبب. لهذا «حداثيون» عليهم يُطَلق أن املمكن من الذين الباحثون هؤالء الحارض،
ثمرة وكلتاهما وحديثة، العهد قريبة والقوميات األمم من كالٍّ فإن الحداثيني، منظور
العهد قريبة األمم تجعل التي الدقيقة األسباب يف الحال بطبيعة ويختلفون «التحديث».
عن يبحث اآلخر والبعض الصناعية، الرأسمالية يف األسباب عن يبحث فالبعُض وحديثة؛
طبيعة يف ذلك رغم األسباب عن يبحث وغريهم امُلحنكة، املركزية الدولة نشأة يف األسباب
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بل أسبابهم، ليس الصدد هذا يف يهمني ما أن إال العلماني. والتعليم الحديثة اإلعالم وسائل
أساسها.3 عىل األمم ن تََكوُّ أرَّخوا التي التصنيفية واالفرتاضات للفرتات تقسيمهم طريقة
أيٍّا الحداثة، نشأة قبل توجد أن يمكن وال توجد ال األمم فإن الحداثيني، منظور من
أو األمم عن الحديث نستطيع ال أننا العملية الناحية من يعني وهذا الحداثة. تعريف كان
جيلنر، إرنست ذكره ما وحسب ذلك. قبل وليس عرش، الثامن القرن أواخر قبل القومية
يُطَلق التي املجتمعات يف الحداثة. فجر قبل ظهرت قد األمم تكون أن املمكن غري فمن
منتجي من هائلة قاعدة تحكم نخبوية قلة كانت الزراعة»، يف «املاهرة املجتمعات عليها
«املتدنية» الكثرية الثقافات عن تماًما مختلفة النَُّخب لهذه املكتوبة الثقافة وكانت الطعام،
اهتمام وال ثقافتهم، نرش يف رغبة النَُّخب لدى يكن ولم الفالحني. لعوام والعامية والشفهية
وسائل إىل يفتقرون كانوا الثقافة بنرش اهتمام لديهم كان الذين الدين رجال وحتى بذلك،
يجعلها التي املتخصصة املكتوبة الرفيعة» «الثقافات إىل الحاجَة يَخلق لم بذلك. القيام
الصناعية.4 املجتمعات تتطلبها التي والنقل الحركة سهولُة إال األمم لظهور مناظرة جيلنر
لدى كان فقد هوبزبوم، وإريك بروييه جون أمثال اآلخرين، الحداثيني إىل بالنسبة
أن املمكن من تقدير، أحسن وعىل ِرصف. وديني محيل والءٌ الحداثة قبل ما فرتة يف العوام
هوبزبوم يحاول كما — أنه إال بدائية». «قومية مجتمعات بأنها مجتمعاتهم بعض نصف
الدينية أو اللغوية أو املحلية املجتمعات تلك بني حتمي رابط يوجد يكن لم — يوضح أن
العصور يف صلة وجود احتمالية يف التفكري بإمكاننا ليس الحديثة. اإلقليمية األمم وبني
مستمرة عالقة بها كان التي القليلة الحاالت تلك باستثناء حديثة، قومية ُهوية بأي السابقة
انتقال املمكن من يكن لم العموم، يف لكن الوسطى. العصور يف كنيسة أو بدولة ما نحو عىل
الحديثة الدولة نشأة مع إال نطاًقا أوسع قومية ملجتمعات بالوالء وشعورهم السكان كتلة

االقتصادي.5 والنمو والتحرض
بحثنا فإن األمم، نشوء لتوقيت املبارشة األسباب عن البحث أردنا إذا األمر، حقيقة يف
العكس، وليس األمم، يخلقون من هم القوميني إن القومية. املثقفة النُّخبة يتجاوز أال يجب
الثقافة َشكََّل ما هو — كيدوري إييل ذكره ملا وفًقا — التنوير كان مثلما جيلنر، يقول كما
حول ثم أوًال أوروبا أنحاء يف واملتفاعلة املقلدة املثقفة النُّخبة عن وأسفر لألمم العلمانية
البالد خارج َخَلَق التنوير ألن ونظًرا القومية. تاريخ يف التحوُّل نقطة يمثل وهذا العالم.
بأن شعروا — مهمشني» «رجاًال — واملحبَط املنعزل الشباب من جيًال فيها نشأ التي
متوافقتنَي َقيِّمتنَي ومكانة وظيفة يف فرصهم حرمهم االستعماري أو األرستقراطي الرفض
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يف يبحثوا أن إىل ذلك عن الناجمة السخط حالة أدت ثَمَّ ومن العلماني؛ تعليمهم مع
متعاقبة موجاٍت من مناشداٍت النتيجة وكانت السنني. آلالف يمتد سيايس حل عن القومية
تكوين أجل من الثقافة نفس أفراُدها يشاركهم التي «جماعاتهم» ل القوميني املفكرين من
املناشدات تلك تتمكن لم مضمون. قيادي دوٌر ظلها يف للمفكرين يكون التي السياسية األمة
ما وهو أملانيا، يف بالرومانسيني بدايًة الفرنسية، الثورة بعد إال العوام إثارة يف البدء من

عرش.6 التاسع القرن إىل األمم ن تََكوُّ تاريخ مجدًدا سرُيِجع
والقومية األمم نشأة يف الطباعة» «رأسمالية لدور أندرسون بينيدكت تحليل ن يتضمَّ
االتحاد أن أندرسون يرى تََكوُّنها. وطريقة األمم ن تََكوُّ تاريخ عن مشابهة لرؤيٍة إشارًة
أن إال عرش. الخامس القرن أواخر يف بدأ ربما الكتب إنتاج يف والرأسمالية الطباعة بني
األمة «تخيُّل» يف البدء من وتََمكنهم السياسة، معرتك إىل الناس من كبرية أعداٍد دخول
الثامن القرن يف إال يكن لم مختلفة، طبقاٍت ويضم وسيادة حدود له تضامنًا باعتبارها
حدوث ذلك يف وساعدهم الواحد). اليوم (مطبوعات للصحف الشامل اإلنتاج مع عرش،
قبل للزمن كوني مسيحاني سابق إدراك من تحوَّل إذ الزمن؛ عن راتنا تصوُّ يف ثورة
فارغ «زمن خالل من خطية، حركًة يتحرك الزمن أن نرى اآلن فأصبحنا الحداثة، ظهور

والتقويم.7 بالساعة يُقاس متجانس»

الجديدة الخالدة الحكمة فلسفة (2)

عارَض فمثلما أجمع؛ العالم فيها يشرتك ال الواثقة الحداثة هذه فإن الحال، بطبيعة
القومية، تكن لم إن األمم، اعتبار إىل مالت التي السابقة الحرب قبل ما عقيدة الحداثيون
مؤرخي من صاعد تيار شنَّ فقد قارة، كل ويف تاريخية حقبة كل يف ومتكررًة خالدًة
افرتاضات عىل قويٍّا ا مضادٍّ هجوًما بريطانيا، يف سيَّما ال الجديدة، الخالدة الحكمة فلسفة

الحداثيني.
أننا أوضح فقد اإلقناع؛ بمنتهى العامة حجتهم هستنجز أدريان الراحل طرح وقد
بدورها نتجت متغرية، لكنها منترشة، موجودة شفهية عرقياٍت عن نابعًة األمم نجد أن يمكن
ويحدد العامية، اللهجة يُثَبِّت األدب أن ذلك العامية؛ باللغة مكتوبة أدبية أعمال تقديم عن
والقوميات األمم أن هستنجز يزعم الحقيقة، يف لها. القارئة األمة أو القارئ الجمهور
تمثلت املسيحية؛ سمات من لسمتني نتيجًة ذلك وكان املسيحي. العالم يف سائدًة كانت
اللغات باستخدام سمحت األخرى، األديان من النقيض عىل املسيحية، أن يف األوىل السمة
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برسده القديم العهد تبنَّت املسيحية أن يف الثانية السمة تمثلت بينما العامية. والرتجمات
بالدين.8 باللغة بالشعب األرض مزج نموذج القديمة؛ إرسائيل يف وحدوي أمة لنموذج

وحتى جيلينجهام، وجون ورمالد، باتريك إىل بالنسبة وكذلك هستنجز، إىل بالنسبة
بأن القائل الزعم لتقويض إنجلرتا، حالة يف سيَّما ال كافية، أدلة توجد رينولدز، سوزان
التاريخ يف يختلفون قد أنهم من الرغم وعىل «الحداثة». عن ناتجتان القومية وكذلك األمم
أواخر تحديد أن عىل يتفقون جميعهم فإنهم اإلنجليزية، األمة فيه نشأت الذي املحدد
ذلك ا؛ جدٍّ متأخًرا تاريًخا يَُعد األمة لظهور كتاريٍخ عرش التاسع أو عرش الثامن القرن
يف أيًضا وربما إنجلرتا، يف طويلة بفرتٍة ذلك قبل ُوجد القومية بالُهوية قويٍّا إحساًسا أن
واضح بالقومية اإلحساس ذلك كان اإلنجليزية، الحالة ويف ويلز، وربما وأيرلندا اسكتلندا
الثالث القرنني من بدايًة الوسطى والعصور النورماني العهد أواخر يف إنجلرتا يف املعالم
الفرتة أواخر مع املعالم واضح يكن لم إن بعدهما، وما تقدير أقل عىل عرش والرابع عرش
الوسطى، العصور يف األمة ظهور فكرة مؤيدي إىل بالنسبة بالفعل. األنجلوساكسونية
يف واسع نطاٍق عىل مستخَدًما كان «أمة» فمصطلح بعيد؛ حدٍّ إىل واضحة املصادر فإن
أيًضا بل الجامعات، يف الطالب ولفيف الكنسية املجالس يف فقط ليس الوسطى، العصور
املراسالت يف وأيًضا الرحالت، وقصص امللكية واملراسيم والكنسية، القانونية الوثائق يف
من األعظم السواد يرتك لم إذ نخبوية؛ قلة نتاج األعمال هذه كل كانت ا، وحقٍّ العامة.
السجالت عدد كم ذلك، ورغم مكتوبة. سجالٍت أيَّ واملعزولون، األميون الفالحون الناس،
الرسيع ن التكوُّ ذروة يمثل الذي القرن ذلك عرش، التاسع القرن يف الفالحون تركها التي

الحداثيني؟9 ملعظم وفًقا لألمم،
«ظواهر والقومية األمم إن يقول الذي كونور لووكر األسايس الزعم إىل يعيدنا هذا
و«صامتة»، أمية كانت الحداثة قبل ما الفالحنييفحقب جماعات ألن نظًرا وإنه جماهريية»،
السيايس املعرتك الفالحني دخول سبقت التي الفرتات يف أمم وجود عن للحديث مجال فال
كونور يقرُّ عرش؛ التاسع القرن نهاية مع إال الحالية األمم حالة يف يحدث لم وذلك لألمة،
َة ثَمَّ ذلك. عىل كافية أدلٍة لوجود نظًرا التاريخ من سابقة فرتاٍت يف أمم وجود باحتمالية
عدم وحجة الغياب، كدليل ليس الدليل غياب إن بدايًة، كونور. حجة عىل الردود من العديد
الخالدة الحكمة فلسفة أتباع إىل بالنسبة ين. حدَّ ذا سالًحا الغالب يف تكون الوثائق وجود
الفالحني جانب من تسليم، أو َقبول، أنه عىل إما يَُفرسَّ أن يمكن الصمت هذا فإن الجديدة،
عىل عالوًة الوطني. باالنتماء للشعور تام افتقار أنه عىل أو الوطنية، أو العرقية بروابطهم
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األحيان أغلب يف األمة عن النَُّخب رات «تصوُّ أن كونور، فعل مثلما زعمنا، إذا فإننا ذلك،
بمعتقدات معرفتنا بأن ويوحي أدلة، من لدينا ما يتجاوز الزعم هذا فإن العوام»، تبلغ ال
السحيق، الزمن هذا يف لها. املعارصة النَُّخب معرفة تفوق الحداثة قبل ما فرتة يف العوام
قبلها ما أو الوسطى العصور يف الفالحني عوامُّ كان إذا بما نجزم أن ببساطٍة يمكننا ال
السواد أن باستنتاج لنا تسمح ال العامة الحجج هذه ومثل تصوراتهم. يف النَُّخب يشاركون
العرقية املشاعر من النوع هذا يمتلكوا، لم أو امتالك، يستطيعوا لم الفالحني من األعظم

بعينها.10 أزمنة يف الوطنية حتى أو
نشأة بتأريخ الفالحني عوام شعور عالقة يف التشكيك املمكن من فإنه بديل، كخيار
والسياسة التاريخ من الفالحني لغياب نظًرا أنه نزعم أن نفسه النحو عىل يمكن إذ األمة؛
األمة، تجاه أفكاًرا أو مشاعر حملوا قد الفالحون كان إذا ما مسألة فإن الحقب، معظم يف
تُكونها والسياسات فالثقافات بعيد؛ حدٍّ إىل أهميٍة ذات غري األفكار، أو املشاعر تلك وماهية
يشعر أن رضورة هو يهم ما كل آخر. أو ما نوٍع من نُخبة العادة يف تكون التي األقليات
يُقال كي معينة، أمٍة إىل ينتمون بأنهم الحاكمة الطبقة نطاق خارج الناس من كبري عدد
بالفعل نعرف أننا حقيقة إىل اإلشارة أيًضا يمكننا أخرى، ناحيٍة من موجودة. األمة تلك إن
إىل ميلهم مثل متعددة، أوقات يف الفالحني «بعض» ل األعم املعتقدات عن األمور بعض
فيلهلم بذكريات إعجابهم أو ،١٧٩٣ عام فونديه يف حدث مثلما الدين، عن دفاًعا النهوض
«صامتني» الفالحون يكن لم إذا ثَمَّ، ومن ١٦٥٣؛ عام السويرسيني الفالحني حرب يف ِتل
احتمال مفرتض» استنتاج عىل «اعتماًدا مسبًقا نرفض أن من نحذر أن يجب فإنه دائًما،
كانت كما جامعة محلية أمة أو عرقية» «جماعة ب االرتباط من بنوٍع شعر ربما بعضهم أن
األعداد بني أو مختلفة، أزمان يف القديمة اإلرسائيلية القبائل يف واضح نحٍو عىل الحال

لكانتوناتهم.11 بالوالء احتفاظهم من الرغم عىل السويرسيني، الوادي لسكان املتزايدة
من جماهريية» «ظواهر والقومية األمم أن فكرة معارضة املمكن من أخرى، مرة
نحٍو عىل كانت دعواها، عن تعبريها طريقة كانت أيٍّا القوميات، معظم أن تذكُّر خالل
يمكن املثال، سبيل عىل العرشين. القرن من كبري وقٍت حتى بأقليات خاصة شئونًا واضح
باملئات ١٨٤٨ عام اندلعت التي األمم ربيع ثورات متاريس عند القوميني عدد نُحيص أن
سبيل عىل — البلقان جزر يف املرتَكبة السيايس العنف أعمال ُجل أن كما تقدير، أفضل عىل
املتحمسني. القوميني من مخلصة قليلة كوادر ارتكبتها العرشين القرن أوائل يف — املثال
أو مواطٌن عضٍو كلُّ األمم، لنظرية وفًقا أنه من الرغم فعىل نفسها، األمم يخص فيما أما
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بعض يف إال مستوًىف يكن لم الحاالت من كثرٍي يف الرشط هذا فإن مواطنًا، يكون أن ينبغي
للتحدث استعداٍد عىل نحن العملية، الناحية ومن األخرية. العقود ويف غريها، دون أماكن
دخول هو غالبًا إليه نشري وما طويل، بوقٍت الجماهريي دها تجسُّ قبل موجودة أمم عن
القرن إىل يعود أن يمكن أمر وهذا السيايس، املعرتك إىل ثراءً األكثر الوسطى» «الطبقات

إليه.12 سأعود للحجج آخر اتجاه وهذا الغربية. أوروبا من أجزاء يف عرش السابع
عن الحداثيني تفصل عديدة مسائل إحدى إال ليست الجماهريية» «املشاركة مسألة إنَّ
املؤسسية. االستمرارية مسألة األخرى املسائل ومن الجديدة. الخالدة الحكمة فلسفة أتباع
فرضية عىل قيمٍة إلضفاء استعداٍد عىل رأينا، كما هوبزبوم، إريك أمثال الحداثيون وحتى
— هوبزبوم يذكر حسبما وفرنسا وإنجلرتا ورصبيا روسيا يف تتمثل — قليلة حاالٍت يف أنه
احتضان استطاعت ألنها الحداثة؛ قبل ما فرتة يف الحديثة القومية للدولة أساٌس يوجد كان
أكثر نحٍو وعىل الوسطى، العصور منذ كلتيهما أو الكنيسة أو للدولة املؤسسية االستمرارية
بالوطنية شعور وجود إمكانية عن للتحدث لذلك، نتيجًة مستعد، هوبزبوم فإن تحديًدا
استمرارية فإن أيًضا، بروييه جون إىل بالنسبة إنجلرتا. يف املالكة تيودور أرسة تجاه
أمر هذا لكن الحداثية، لألمم حداثي قبل ما أساًسا تُمثِّل أن املمكن من تلك املؤسسات
يَزُعم (التي املؤسسية الوسائط خارج الُهوية أن بروييه، يؤكد العموم، ويف استثنائي.
الُهوية يخص وفيما الحال.» بمقتىض وُمراِوغة ومتقطِّعة «ُمرشذَمة حديث) معظمها أن
إذا املؤسيس بالتجسد يتعلق فيما ضئيل «دورها فإن الحداثة، قبل ما فرتة يف العرقية

املحيل.»13 املستوى تجاوزنا
كبري قدر يوجد كان اإلشارة، إىل الوسطى العصور مؤرخو يميل حسبما الحقيقة، يف
والدين. بالعرق مرتبًطا كان وبعضها الحداثة، قبل ما حقب يف املؤسسية االستمرارية من
خلفت التي الرببرية «املمالك» من العديد إىل االنتباه رينولدز سوزان لفتت املثال، سبيل عىل
القانون يجمعها مجتمعات بأنها ووصفتها الغربية، أوروبا يف الكارولينجية اإلمرباطورية
األنجلوساكسونيني، إىل مشريًة وساللته؛ الحاكم بالبيت ومرتبطة والنَّسب، والتقاليد
التي النَّسب، أساطري أصبحت والساكسونيني. والنورمانديني، الغربيني، والقوط والفرنجة،
ملزاعم الرشعية تُكِسب كمسوغات مهمة نوح، إىل أو الطروادي إينياس إىل عادًة تشري
بعد ما فرتة من النقيض عىل أنه إال وعائالتهم. الرببريني الزعماء ساللة إىل االنتساب
فإن تغريًا، أكثر وعرقية سياسية عمليات شهدت التي السابقة، الرومانية اإلمرباطورية
العرقية االنقسامات تلك وبدايات سيايسوعرقي، ل تأصُّ عملية شهد بعده العارشوما القرن
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وعىل الغربية. أوروبا يف العرق عىل القائمة القومية الدول عن الحًقا أسفرت التي السياسية
أن معتربًة «أمم» من بدًال «ممالك» مصطلح استخدام ل تُفضِّ رينولدز سوزان أن من الرغم
الوسطى العصور أفكار ودمج األخري للمصطلح الغائي التفسري إساءة ا جدٍّ املحتَمل من
مؤرخي من وغريها أنها واضح فإنه األمة، عن بعيد حدٍّ إىل املألوفة الحديثة رات بالتصوُّ
تمثل قد التي السياسية، العرقية االستمرارية من أشكال إىل يشريون الوسطى العصور
تحليل مع الحال — ما حدٍّ إىل — ذلك يشبه الالحقة. القومية للدول أساًسا تمثل ال أو
وإيطاليا، وجريمانيا، الغال، وبالد لربيطانيا، واإلدارية الجغرافية للنطاقات إيوبريا جوسيب
املؤقتة الطبيعة عىل إيوبريا تأكيد من الرغم عىل أنه ذلك الوسطى. العصور يف وهسبانيا
جهًدا يألو ال فإنه النطاقات، تلك يف قومية استمراريات أنه يبدو قد ملا — الوهمية بل —
حتى الوسطى، العصور مايض يف متأصلة «جذورها الحديثة القوميات أن ليوضح أيًضا

األغلب.»14 عىل وملتوية املايضمعقدة بذلك روابطها تكون أن احتمال ُوِجَد إذا
االقتصادية األشكال إىل فقط يشري ال قد «مؤسسة» مصطلح إن إضافية: نقطة توجد
حلَّلها التي الثقافية األشكال إىل أيًضا بل الحديث، العالم يف لنا املألوفة والقانونية والسياسية
الوسطى، العصور يف واملسيحية اإلسالم يف العرقية عن الرائد كتابه يف أرمسرتونج جون
و«األساطري «الوطن»، ب واالرتباط الحياة، أساليب يف األشكال تلك من جانب ويتمثل
الدينية واملؤسسة بالحرض، الخاصة والتعليم واللغة واألنماط اإلمرباطورية، املحركة»
أمثال الحداثيني لدى املؤسسات ر تَصوُّ أن يعني وهذا الفنية. والتقاليد الدينية، والطقوس
األدوار من مجموعٍة أي يشمل أن إىل ويحتاج ا، جدٍّ ُمقيَّد هوبزبوم وإريك بروييه جون

نمطية.15 وثقافية عرفية توقعات عىل القائمة املتبادلة
يتعلق الجديدة الخالدة الحكمة فلسفة أتباع عن الحداثيني يُفرِّق الذي الثالث األمر
الحديث، العالم يف متبقية فئة الدين فإن الحداثيني، من كثرٍي إىل بالنسبة الدين. بدور
بالتوضيح بدأ الذي أندرسون، بينيدكت حتى والقومية. باألمم عكسية بطريقة ومرتبطة
خالدة تظل أن عىل قادرًة كامنٍة فضيلٍة عىل تقوم طائفًة باعتبارها األمة املبارشألهمية غري
من يصبح حجته، تطوير ومع تفسريي. كمتغري للدين ظهره يدير النسيان، يطويها وال
ثقافيٍّا تفسريًا املطاف نهاية يف يمثل أمٍر يف دوًرا يلعب أن يمكن ال الدين أن الواضح

مادي.16 أساٍس عىل قائًما للقومية
تفسرٍي عن تكشف قد الدين لدور الضيقة الحداثية الرؤية أن من الرغم عىل اآلن،
ما عقود سادت التي العلمنة أطروحة تأثري وكذلك واألمريكية، الفرنسية للثورتني معني
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ذات الحداثة قبل ما حقب يف الدين مكان عىل دليًال يمثل أن يمكن ال فإنه الحرب، بعد
الغرب خارج الدينية» «القوميات ل الحديث اإلحياء عىل أو والقومي، العرقي التكوين
معاني فهم املستحيل ومن حيويٍّا، دوًرا و«املقدسات» الدين لعب الحالتني، كلتا يف وداخله.
وبني الدينية والطقوس املتكررة الدينية املوضوعات بني الروابط فهم دون والقومية األمم
نقول أن يكفي ال أنه الواضح ومن الالحقة. والقومية العرقية والرموز والذكريات األساطري
العصور عالم يف العظيمة الدينية الثقافية األنظمة رحم من نشأت والقوميات األمم إن
وأشكال األديان بني املستمرة العالقات تعقيد ندرك أن يجب لها. ومناهضًة الوسطى،
التي والطرق أخرى، ناحيٍة من القومية والتقاليد والذكريات والرموز ناحية، من املقدسات
سأعود آخر موضوٌع وهذا املقدسة. باملعاني ممزوجًة املعارصة األمم زالت ما خاللها من

القادمة. الفصول يف لتناوله

البدائية (3)

ُحججهم بناء إىل الجديدة الخالدة الحكمة فلسفة أتباع يسعى الحداثيني، غرار عىل
مستوياترشح تُقدِّم التي التفسريات ويَحذرون التاريخي، الدليل أساس عىل وأطروحاتهم
أنه هستنجز اعتقاد مثل رواياتهم، بني من تعميًما األكثر الروايات حتى كثريًا. أبسط أخرى
التاريخ منظوَري من التفسري مستويات عىل تظل والقومية، لألمم مسيحي أساس يوجد
مع يتوافق أن يمكن ال املنهجي التكتُّم هذا أن آخرون يرى ذلك، رغم االجتماع. وعلم
تلك سيَّما وال فة، الرصِّ وُقوَّتها والقومية العرقية تثريها التي للموضوعات الواسع االنتشار
كثريًا يجعل الذي السبب يف املتمثل الحداثيون، يتجنَّبه الذي السؤال يثريها التي املوضوعات
الحارض يومنا حتى بأنفسهم للتضحية استعداٍد عىل نسبي، نحٍو عىل ولو األشخاص، من

دينهم. أجل من بأنفسهم للتضحية استعداٍد عىل كانوا مثلما األمة، أجل من
هذا قدَّم من هو شيلز إدوارد كان «البدائية». مفهوم يف السؤال هذا عن الجواب يكمن
واملدنية واملقدسة الشخصية — الروابط من مختلفة أنواًعا د حدَّ وقد األساس، من املفهوم
املشاكل سبب لتفسري الذيسعى جريتس، كليفورد البدائية الروابط فكرة توىل ثم والبدائية،
ال فعَّ نظاٍم يف رغباتهم بني الرصاع ناحية من وآسيا أفريقيا يف الجديدة الدول تؤرِّق التي
«البدائية» وارتباطاتهم املستمرة انشقاقاتهم وبني املدنية» «الروابط عىل يقوم عقالني
واللغة والعادات والدين والِعرق بالقرابة متعلقة — معينة وثقافية اجتماعية «ُمسلَّمات» ب
جريتس كان ا. تامٍّ انقساًما الجديدة السياسية الكيانات انقسام عن أسفر مما واألرض؛
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صفاٍت البدائية الروابط هذه مثل إىل نََسبوا من هم األفراد أن عىل التأكيد عىل حريًصا نفسه
النُّقاد بعض يمنع لم هذا أن إال وصفها. يمكن أن من كثريًا وأجلَّ وأقوى ومسيطرة ملزمًة
غري تمويًها باعتبارها مطلًقا) جريتس يستخدمه لم مصطلح (وهو «البدائية» انتقاد من

البرش.17 بني للتفاعالت اجتماعيٍّ
يبنَي أن حاول جروسبي وكان وجريتس، شيلز عن مدافًعا جروسبي ستيفني ردَّ
املعزِّزة للخواص وإدراكهم البرش معتقدات أساس عىل يقوم البدائية» «الروابط ل منهًجا
من اثنتني أن جروسبي يرى حالتهم. تُميِّز معينة ثابتة سمات بها تختص التي للحياة
من أكثر رضوريًة األرض تكون وربما واألرض، القرابة وهما: رضوريتان، السمات تلك
وتحافظ الحياة تدعم التي األرضومنتجاتها بصفات املتعلق الشائع لالعتقاد نظًرا القرابة،
وجود «بسبب موجودة والقوميات العرقية املجموعات فإن جروسبي، إىل بالنسبة عليها.
اإلقليمي واملوقع البيولوجية السمات مثل البدائية باألشياء متعلقة وفعلية عقائدية تقاليد
منها كلٌّ يصنع وعشريته املرء و«قوم» واملوقع، «األرسة، فإن ثمَّ، ومن خاصة»؛ بصفٍة
البدائية، األشياء عىل القداسة صفة البرش يَْخَلع السبب، لهذا ويحفظها.» وينقلها الحياة
ويسعى واألمة. األرسة أجل من بحياتهم ون يُضحُّ زالوا املايضوما يف وا ضحَّ السبب ولهذا
ثمَّ ومن الحارض؛ وقتنا إىل جوهريًة تزال ال الخواص هذه مثل أن توضيح إىل جروسبي
وهذا دة، املعقَّ الحديثة املجتمعات يف حتى املستمر البدائية عنرص عن نتحدث أن يمكننا

تفكيكه.18 إىل السعي الضالل ومن عنه، نغفل أن الحماقة من العنرص
األمم أصول عن بالقليل إال تخربنا أن يمكن ال ذاتها» حد «يف «البدائية» أن حقيقيٌّ
العرقي). والتفكك العرقي ن التكوُّ عمليات ترشح أنها من الرغم (عىل الثقايف وشكلها
رشحوا َمن بني ِمن راديكاليًة األكثر بريج» دن فان «بيري عمل نتأمل عندما ذلك وندرك
فإنه «األمم»، أصل سؤال عن اإلجابة مؤخًرا حاول أنه من الرغم عىل تلك. النظر وجهة
وتضم البيولوجي، املستوى عىل الجينية التناسل بدوافع املتعلقة األساسية نظريته يَصوغ
متعلقة املقاربة هذه ألن نظًرا ذلك، عىل عالوًة املمتدة. القرابة مجموعات كل النظرية
األمم. تكوين حول األسمى التاريخية األسئلة عن االنتباه رصف إىل تؤدي فإنها باألفراد،
امللبس مثل عالمات صورة يف للثقافة، جزءًا كذلك بريج دن فان ص يُخصِّ ذلك، ومع
عىل أدلة وتُقدِّم العرقية، والجماعات األجناس بني تُميِّز العالمات وهذه والكالم، واللون
نََسب خطوط تعكس أنها يزعم التي الساللة سلف أساطري وتصاحبها الجينية، القرابة
بيولوجية سمات ناحية من األساسية نظريته عن يُعربِّ فإنه ذلك، من الرغم عىل فعلية.
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املتعلقة األسئلة عن واإلجاباُت الشاملة»، و«األهلية األقارب، ومحاباة األقارب، زواج مثل
مثل إضافية خارجية عوامل من ومأخوذٌة بالرضورة عامٌة هي وأنماطها «األمم» بأصول

الدولة.19 ظهور
عىل انتباهنا تركيز يف البدائية الفلسفة أتباع قدَّمه الذي الفريد اإلسهام يتمثل
اللذان األمران هذان والقومية؛ العرقيُة األحيان أغلب يف تثريه الذي والشغف الحماس
البدائية ترتك أخرى، ناحيٍة من لهما. إدانتهم عند حتى مواجهتهما يف الحداثيون يفشل
أن إىل باإلضافة جواب، دون وطابعها األمم نشوء بوقت املتعلقة تلك مثل أخرى أسئلًة
الطبيعة يف «ببساطة» توجد واألمة العرقية أن عىل العام وإرصارها األفق الضيق تركيزها
ن تكوُّ وتاريخ بأسباب أكرب نحٍو عىل يهتمُّ تاريخي تحليٍل إجراء دون يَُحوالن البرشية؛

وشكلها.20 األمم
األكاديمية أبحاثه إن التعميم. لهذا استثناءً جروسبي لستيفني التاريخي العمل يمثل
سوف التي القديمة، إرسائيل يف سيَّما ال القديم، العالم يف «الجنسية» بوجود املتعلقة
أن البدائية بالروابط لالهتمام يمكن كيف تكشف الحًقا، التفصيل من بمزيٍد أتناولها
الحالة هذه يف متعلقة واقعية، ألمثلة ل مفصَّ تاريٍخ لتحليل وتوضيًحا إلهام، مصدَر يكون
«الجنسية» فإن جروسبي، رأي يف القديم. األدنى الرشق يف والجنسيات العرقية بالجماعات
اإلمرباطورية، إىل باإلضافة عديدة، تحليلية فئاٍت من واحدة عليها) يُطِلق أن ل يُفضِّ (كما
األخرى، الفئات تلك وبني بينها جيًدا نُفرِّق أن وعلينا الَقبَيل. واالتحاد املدينة، والدولة
األدنى للرشق — الغالب يف — الغامض الواقعي السياق ناحية ومن العامة الناحية من
— وتحذيًرا دليًال تمثل أن يمكن جوهرية نقطة جروسبي يوضح الصدد، هذا يف القديم.
املتعلقة الكامنة بالصعوبات تُذكِّرنا ما بقدر — وناقديهم العقائدية الحداثيني تأكيدات من
سجالتنا يف الجمعية الثقافية الُهويات من املأخوذة باألدلة وتعريفاتنا تصنيفاتنا بربط
أبحاثه يف األساسية أهدافه بني من ألن وذلك ضئيلة؛ أدلًة تكون ما غالبًا والتي التاريخية،
تكون املعارص العالم يف حتى أنه يف املتمثلة الحقيقة توضيَح االجتماع وعلم التاريخ يف
املتنوعة التاريخية الجماعات عىل تُجرى التي الدراسات تصنيفات بني تفصل التي الحدوُد
معينة. تحليلية فئٍة مع بدقٍة الجماعة تتالءم ما «نادًرا قائًال: هذا عن ويُعربِّ لالخرتاق. قابلًة
الحديثة القومية الدولة عىل بل القديمة، العصور جماعات عىل فقط ينطبق ال األمر وهذا

أيًضا.»21
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خاتمة

محاولة عند أنه يبدو إذ منه؛ مفرَّ ال الذي التعريف موضوع إىل أخرى مرًة هذا يعيدنا
كونور ووكر فتَح بريئًا، يبدو الذي السؤال ذلك األمة؟» تنشأ «متى لسؤال: إجابٍة تقديم
بموارد متعلقة مسائل وهي املسائل، من هائل بعدٍد املتعلقة األبحاث من مزيٍد إلجراء الباَب
واألقاليم. والبدائية، واملقدسات، والدين، املؤسسية، واالستمرارية العوام، ومشاركة النَُّخب،
والتعريفات بالتصنيفات املتعلقة تلك هي املسائل هذه بني من األصعب املسألة لعل لكن
يعني وهذا دراستها. إىل نسعى التي بالجماعات املؤكَّدة غري وعالقتها نوظِّفها، التي نفسها
«متى سؤال إن األمة. مفهوم تحديد يف املتمثلة املألوفة املسألة من التهرُّب يمكننا ال أننا
بعلم الخاص واملألوف د املعقَّ السؤال لحل سابقة محاولة يتطلب ذاته حد يف األمة؟» تنشأ
املتعلق املحوري املوضوع إىل نلتفت أن يمكننا فقط عندها األمة؟» «ما يف املتمثل االجتماع

ظهورها. شكَّلت التي الثقافية التقاليد وندرس ظلها، يف األمم نشأت التي بالظروف
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املتنوعة وأشكاهلا األمة مفهوم

يكون أن يجب والقومية، لألمم التاريخي االجتماع لعلم موضوعية دراسٍة يف الرشوع قبل
العمليات دراسة علينا ينبغي ثانيًا: ندرسها. التي املوضوعات عن واضحة فكرة أوًال لدينا
قبل ما أمم مسألة تتطلب ثالثًا: واستمراريتها. األمم ن لتكوُّ الثقافية واملوارد االجتماعية
األدنى الرشق إىل تعود األمم أنساب علم يف ثقافية ودراسة عميقة تاريخية نظرة الحداثة
مختلفة أنواٌع خاللها من تكوَّنت التي التقاليد سنقيِّم كنا إذا الكالسيكي، والعالم القديم
الثالثة الفصول من فصٍل كل مهام إذْن تلك الحديث. العرص أوائل يف القومية الُهويات من

القادمة.
الحديث. البرشي للمجتمع األسايس السيايس الشكل أنها لألمة الحداثي ر التصوُّ يرى

ييل: بما تتصف األمة فإن الحداثيني، معظم إىل بالنسبة

وُمراَقبة. بوضوح مرسومة وحدوٍد ثابت مركٍز ذو املعالم، واضح إقليم (١)
مجتمًعا تخلق معني، إقليم داخل مشرتكة قانونية ومؤسسات د، موحَّ قانوني نظام (٢)

وسياسيٍّا. قانونيٍّا
األمة. وسياسات االجتماعية الحياة يف «املواطنني» أو األعضاء كل ِقبل من مشاركة (٣)

عام. د موحَّ جماعي تعليمي نظام خالل من تُنرش جماهريية عامة ثقافة (٤)
معينة. ألمة سيادة ذات إقليمية دولة يف راسخ جماعي ذاتي حكم (٥)

األمم. ملجتمع «دويل» نظام يف األمة عضوية (٦)
القومية. أيديولوجية خالل من خلقها، يكن لم إْن األمة، رشعية إقرار (٧)



لألمم الثقافية األسس

بعينها، أمثلة معه تتشابه الذي األمة ر لتصوُّ مثايل أو خالص نوٌع الحال، بطبيعة هذا،
به ُمسلَّم نحٍو وعىل تقريبًا أصبح النحو، هذا وعىل محددة. حاالٍت يف لألمة معياًرا ويمثل

عنه.1 انحراًفا غريه آخر تصوٍر أيُّ يمثل الذي الحاسم «املعيار»

الحداثي ر التصوُّ مشاكل (1)

خصوصية ذو لألمة الحداثي ر التصوُّ أن يكشف الكثب من بمزيٍد االستقصاء أنَّ إال
للمفهوم، التاريخية األشكال من واحد بشكٍل فقط يتعلق فإنه النحو، هذا وعىل تاريخية.
سماته له لألمة، العام املفهوم من معني مختلف شكل أنه يعني وهذا الحديثة». «األمة وهو
املفهوم من مختلفة أشكاٌل أو أخرى أنواٌع فقط بعضها يف يشرتك قد التي االستثنائية،

العام.
الحديثة»؟ «األمة ل املثايل النوع أصل يخص فيما تحديًدا أكثر نكون أن يمكن هل
والثقافة واملشاركة، القانونية، والوحدة اإلقليمية، — البارزة سماته عىل نظرٍة إلقاء إن
يطلق فيما مبارشًة التصور هذا يضع — وغريها والسيادة، الجماعي، والتعليم الجماهريية
عرش الثامن القرن يف الشمالية وأمريكا الغربية ألوروبا املدني» «اإلقليمي التقليد عليه
العقالنية املدنية بالثقافة تَميَّز الذي األمة ر تصوُّ يصبح لم عرش. التاسع القرن وأوائل
«األسربطي» األسلوب بني ما باالختيار املتعلقة منه األخرية املرحلة سيَّما —ال لعرصالتنوير
إال شائًعا — وديفيد وديدرو روسو بالفالسفة املرتبطة الحديثة» «الكالسيكية وأسلوب
هذا فإن عديدة، سنواٍت منذ كون هانز وثَّق وكما النابليونية. والحروب الثورات عرص يف
الربجوازية الطبقة فيها تولت التي العالم من األجزاء تلك يف أساًسا ازدهر لألمة ر التصوُّ
ليس «األمة». أجل من األرستقراطي واالمتياز املتواَرث امللكي بالُحكم اإلطاحة مهمة القوية
فيها كانت العالم، من كثرية أخرى أجزاءٍ يف املكوَّنة، حتى وال املتخيَّلة، األمة نوَع هو هذا

تماًما.2 غائبة أو اكتماًال أقل االجتماعية الظروف تلك
القرن ظروف من ا مستمدٍّ االستثنائية وسماته الحديثة» «األمة مفهوم كان إذا اآلن،
حتًما؛ متحيِّز الحداثي املثايل النموذج فإن الغرب، عرشيف التاسع القرن عرشوأوائل الثامن
وإىل الحديثة»، «األمة نوع وهو لألمة، العمومي املفهوم من محدد فرعيٍّ نوٍع إىل يشري ألنه
نسخًة أن يعني وهذا املدنية. اإلقليمية القومية نوع وهو القومية، من فقط واحٍد نوٍع
نسخة املفهوم؛ ذلك يشملها التي األفكار من الكامل النطاق تُمثِّل عام مفهوم من معينًة
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عىل التأكيد أن أيًضا يعني وهذا ُمَعيننَي. ومكاٍن بزماٍن الخاصة الثقافة سمات كل تحمل
إطار عن يخرج لألمة منافس تعريٍف أي يستبعد إطناٌب وهو إطنابًا، إال ليس األمة حداثة
األمة مفهوم إلدراكنا مقياًسا «الحديثة» لألمة الغربي ر التصوُّ أصبح لقد والغرب. الحداثة

مرشوعة. غري األخرى رات التصوُّ كل جْعل عن أسفر مما ذاتها»؛ حد «يف
هذا رفضمثل تستوجب التي األسباب من عدًدا َة ثَمَّ فإن املنهجية، األسباب عن بعيًدا
من األمر نهاية يف مشتقٌّ «ناشيو» بالالتينية أمة مصطلح األول، املقام يف في. التعسُّ الرشط
معقًدا، يكن لم إْن طويل، تاريٌخ املصطلح هذا وملعنى «يُوَلد»، يعني الذي «نايش» فعل
عىل مقتًرصا يكن لم الذي استخدامه له رأينا، وكما والرومان. اإلغريق قدماء إىل يعود
أساقفة عىل أو الجغرايف، موقعهم عىل ِبناءً يوصفون الوسطى العصور جامعات يف طالب
مستَمدٌّ إنه املسيحي. العالم من مختلفة أجزاءٍ يف ُولِدوا الكنسية املجالس يف مجتمعني
الكنيسة آباء كتابات ومن الجديد، والعهد القديم للعهد الالتينية الفولجاتا ترجمة من
مجملهم يف عليهم يُطَلق الذين األخرى األمم مع مواجهٍة يف واملسيحيني اليهود جعلوا الذين
أنواع لكل «إثنوس» مصطلح نفسها القديمة اإلغريقيُة استخدَمت األمميني. وتعني إثني» «تا
هريودوت أمثال املؤلفني لكن فقط)، البرش (وليس متشابهة صفات يف املشرتكة الجماعات
اليهود عن مختلفني نكن لم الصدد، هذا ويف «جينوس». الشبيه املصطلح أحيانًا استخدموا
— إرسائيل آم — أنفسهم إىل لإلشارة «آم» مصطلح العموم يف استخدموا الذين القدماء،
متسًقا يكن لم النمط هذا لكن األخرى، الشعوب إىل لإلشارة «جوي» مصطلح واستخدموا
رومانوس» «بوبيولوس بتسمية أنفسهم وا خصُّ إذ اتساًقا؛ أكثر الرومان كان بعيد. حدٍّ إىل
أمة ويعني — «ناشيو» أهميًة األقل املصطلح صوا وخصَّ — الروماني الشعب وتعني —
كلمة أصبحت الوقت مع أنه إال البعيدة. الرببرية القبائل سيَّما ال غريهم، إىل لإلشارة —
استخدامات اعتبار يمكننا ال وعشريته. املرء قوم فيهم بما الشعوب، كل إىل تشري «ناشيو»
نحٍو عىل البرشية األجناس بوصف خاصًة استخداماٍت «ناشيو»/أمة لكلمة الحداثة قبل ما
عىل يمثل ال هذا ألن الحديث؛ لالستخدام السيايس املفهوم من النقيض عىل فهي ِرصف؛
كال بني جمعت التي الوسطى العصور وعالم القديم العالم حاالت مجموعة كاٍف نحٍو
غالبًا تمر املصطلحات معانَي أن من الرغم عىل القديمة. إرسائيل من بدايًة االستخدامني،
التاريخ عن بسهولٍة النظر َرصف عن عاجزين زلنا ما فإننا األزمنة، تعاُقب مع كبري بتغيرٍي

الحداثة.3 ظهور قبل للمصطلح السابَقني لالستخداَمني الطويل
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فيما جزئيٍّا ذلك تناولنا لقد العوام». «أمة ل الحداثي ر بالتصوُّ أخرى مشكلة تتعلق
معيار هي األمة حياة يف العوام مشاركة إن تقول التي كونور ووكر بفرضية يتعلق
التصويت حق منْح إىل حاجة توجد فإنه الديمقراطي، الحكم ظل يف ثَمَّ، ومن وجودها؛
يَعترب بعينه. املوضوع هذا يتجاوز األمر أن إال باألمة. لوصفها كرشط السكان ألغلبية
األصيل الشكَل العوام» «أمة مان ومايكل جيلنر، وإرنست دويتش، كارل أمثال الحداثيون
الحال، وبطبيعة تماًما. حديثة ظاهرة أنها عىل األمة مع يتعاملون لذلك ونتيجًة لألمة؛ فقط
يف العوام» «أمة — معينة ظاهرة لوصف تام نحٍو عىل مؤهلون النظريات واضعي فإن
وغري ثانوية أخرى نسخة كل واعتبار الوحيدة، السياسية «الحقيقة» بأنها — الحالة هذه
األساس إظهار الوسطى العصور مؤرخو استطاع إذا أنه إال مضلة. تكن لم إن حقيقية،
ِقبل من بحث محل نقطة بالضبط وهذه األخرى، للنسخ التاريخية واألهمية التاريخي
متعسًفا أخرى مرة يصبح الحداثيني موقف فإن الجديدة، الخالدة الحكمة فلسفة أتباع
العوام أمة إن القائل األضعف الزعم عىل أيًضا ينطبق وهذا رضوري. غري نحٍو عىل ومقيًدا
هل ما، حدٍّ إىل ناقصة األخرى النسخ كل وأن لألمة، تطوًرا» «األكثر النسخة هي الحديثة
أي عىل العوام؟ منها استُبعد األمم من أخرى أنواٍع يف التفكري يمكننا ال أننا يعني هذا
«أمم بأنه وصفه يمكن املعروفة األمم من قليٌل املعارصة الحقبة يف طويل وقٍت حتى حال،
العرقية، واألقليات والنساء العاملة الطبقة سيَّما ال سكانها، من كثريين أعضاءً ألن عوام»؛
أن األقل عىل يجب لذلك، والسياسية؛ املدنية الحقوق ممارسة من مستبَعدين فعليٍّا ظلوا
العوام».4 «أمم عن بعيًدا «األمم» من أخرى أنواع وجود احتمالية لَقبول مستعدين نكون
القوميات عن ناتجة األمم إن القائل الشائع الحداثي التأكيد من تنبع أخرى مشكلة َة ثَمَّ
أيديولوجية، حركة باعتبارها «القومية»، ألن ونظًرا مساعدتها)، دون أو الدولة (بمساعدة
أن قبلنا لو حتى أننا إال أيًضا. حديثة تكون أن بد ال فاألمم عرش، الثامن القرن قبل تظهر لم
أن افرتاض فإن عرش، الثامن القرن قبل تظهر لم منهجية، أيديولوجية باعتبارها القومية،
عرفنا لو حتى صحيح وهذا فيه، افرتاضمشكوك هو األمم يُكوِّنون من هم فقط القوميني
«حداثية» بمصطلحات األخرى األيديولوجيات إىل باإلضافة «األيديولوجية»، القومية حركة
أكثر مفاهيم وبني بينها الخلط تجنُّب أجل من فقط ذلك نفعل أن يجب أننا وأعتقد نسبيٍّا،

الوطني». «الوعي مفهوم أو الوطني» «الحس مفهوم مثل عموميًة
االستقالل عىل للحصول أيديولوجية «حركة أقصد فإنني «القومية» قول عند اآلن،
أنهم منهم أفراد بعض يعتقد سكان عن نيابًة عليها والحفاظ والُهوية والوحدة الذاتي
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أساسية» «عقيدة تحديد نستطيع أننا أعتقد وباملثل، محتملة.» أو فعلية أمة يُكوِّنون
اآلتي: النحو عىل القوميون، بها يتمسك عامة مبادئ مجموعة أي للقومية؛

وشخصيتها. ومصريها، تاريخها، منها لكلٍّ أمم، إىل م مقسَّ العالم (١)
السياسية. للسلطة الوحيد املصدر هي األمة (٢)

أساسيٍّا. والءً ويمنحها األمة إىل فرد كل ينتمَي أن بد ال الحرية أجل من (٣)
الذات. عن والتعبري الذاتي االستقالل من قدٍر أقىص األمم تمتلك أن يجب (٤)
الحرة. األمم من تعدديٍة عىل قائًما يكون أن يجب والسلمي العادل العالم (٥)

روسو من الوسطى وأوروبا الغربية أوروبا يف واملفكرون الُكتَّاب يتبنَّ لم النحو، هذا عىل
عرش الثامن القرن أواخر يف إال «القومية» أيديولوجياِت وماتسيني فيشته إىل وهريدر
األيديولوجية والعالمة حديث، مذهب القومية فإن ثَمَّ، ومن عرش؛ التاسع القرن وأوائل
السيايس باالستقالل املتعلقة نسبيٍّا الحديثة االفرتاضات يف تكمن الحداثة لتلك املميزة
السياسية.5 األنثروبولوجيا مع تضافرها وطريقة املذهب، هذا عليها يقوم التي واألصالة
عىل بكثري. ذلك من أبعد إىل تعود املذهب ذلك عنارص بعض أن ننكر يجعلنا ال هذا أن إال
كونستانس مجمع يف بوضوٍح حارضًة الدولية واملجامالت األمة أفكار كانت املثال، سبيل
سابقة، قروٍن يف وعالقاتها األمم إىل اإلشارات من الكثري عىل العثور ويمكننا ،١٤١٥ عام
بعض أن يعني هذا خطرية. مشاكل يُمثل تفسريها كان لو حتى القديم، العرص إىل تعود
ونتيجًة لألمة؛ الخاصة وتفسرياتها القومية ظهوَر قرون بعدة تسبق األمة عن رات التصوُّ
إن «القومية». أيديولوجية من ببساطٍة ا مشتقٍّ يكون أن يمكن ال األمة مفهوم فإن لذلك
األيديولوجية هذه نتائج من واعتبارهما القومية، عرص عىل وممارسته األمة مفهوم قرص
املثايل النوع عيوب أخطر أن إال الحد.6 عن زائد وتقييد ف تعسُّ أخرى مرًة هو الحديثة،
أصحاب من كثري أدرك وقد املتأصل. العرقي التعصب يكون قد الحديثة» «األمة ل الحداثي
اإلقليمي النوع مع التعامل يف استمروا فقد ذلك، ورغم الحال. بطبيعة األمر هذا النظرية
انحرافات. األخرى األنواع واعتربوا املعيار، أنها عىل وقوميتها الحديثة األمة من املدني
الذي سابًقا املذكور غربية» و«غري «غربية» إىل القوميات تقسيم أساس هو هذا وكان
العقالنية، نظائرها النقيضمن عىل الغربية، غري القوميات احتفاءً. والقى كون هانز قدَّمه
وتلك غالبًا، وصوفية وسلطوية، وصاخبة، عضوية، تكون أن إىل تميل الليربالية، املستنرية،
تقسيَم اتبعوا الذين امُلنظِّرين بني من وكان ومعزولة. ضعيفة مثقفة لنُخبة تقليدية مظاهر
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غريهم وكثريٌ إيجناتياف، ومايكل واتسون، سيتون وهيو بالميناتس، من كلٌّ جون كوهن
هذا يتضمن «العرقية» والقوميات «املدنية» القوميات بني الشائع الفرق أن يَرْون ممن

املعياري.7 التقليد
تتشارك «العرقية» القوميات بأن يعرتفون قد امُلنظِّرين هؤالء أن من الرغم عىل اآلن،
إىل باإلضافة «الوطن»، ب الجماعية االرتباطات مثل بعضسمات يف «املدنية» القوميات مع
عىل أيًضا الضوءَ يُسلِّطون فإنهم «الشعب»، إىل بالنسبة واملواطنة الذاتي االستقالل ُمثُل

ييل: ملا ممتلكة األمة تُعترب القومية، من «العرقية» النسخة يف ا. جدٍّ كبرية اختالفاٍت

عرب تعود عرقية بساللة مفرتضة روابط هي تحديًدا، أكثر نحٍو عىل النسب: روابط (١)
األصل ناحية من األمة يف عضوية وجود ثَمَّ ومن أكثر؛ أو واحد مشرتك سلف إىل األجيال

املفرتض.
األرضوالشعب يف أصيلة أيًضا بل فحسب، ومميزة عامة ليست ثقافة محلية: ثقافة (٢)

والفنون. والدين والتقاليد اللغة ناحية من
لتاريخ الخاص وتفسريه األصيل التاريخ بفضائل إيمان األصليني: للسكان تاريخ (٣)

العالم. يف ومكانتها األمة
الشعب إثارة إىل والحاجة وقيمه، وطاقته «الشعب» بأصالة إيمان الشعبي: الحشد (٤)

ا. حقٍّ وطني سيايس وكيان وطنية ثقافة لخلق وتحفيزه

كلٍّ ظهور عند بالفعل موجودة العرقيني، القوميني منظور من األمة، أن عىل يدل هذا
إىل لدفعها وجاهزة متاحة قبُل من قائمة عرقية جماعاٍت شكل يف والقومية الحداثة من
الخالدة الحكمة فلسفة أتباع نظرة ظل يف لذلك، التعبري؛ جاز إن السياسية، األمم عالم
شبه يف العربية تتحدث قبائل من املنحدرة العربية، األمة فإن املثال، سبيل عىل الحديثة
التقليدية السمات وتظهر النبي، وقت منذ األقل عىل التاريخ، عرب استمرت العربية، الجزيرة
تقليدية أصلية محلية وثقافة املفرتض، النسبي األصل روابط يف املتمثلة «العرقية» لألمة
املسلمني «العرب» ومثال أصيل، عربي عرقي وتاريخ القرآنية)، العربية الثقافة (أبرزها
من فحسب تعبئتهم يجب والذين والفضيلة الحكمة مصدر بوصفهم بهم يُحتذى الذين
الحداثة فشل نشهد املشابهة، والحاالت الحالة هذه يف السيايس. االستقالل تحقيق أجل
رفضها من نابع بدوره الفشل وهذا كثريًا، املختلف لألمة العرقي ر التصوُّ هذا تضمني يف

واألمة.8 العرقية بني رضوري ربط ألي النظري
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والوصف الفئة (2)

يُستخدم «األمة» مصطلح أن إدراك يف فشلُه الحداثي ر للتصوُّ الرئيسية املشاكل من
وغريها األمة بني تُميِّز تحليلية فئة عىل يدل ناحية، من فهو، تماًما؛ مختلفتني بطريقتني
باعتباره يُستخدم أخرى، ناحيٍة ومن املشابهة، األخرى الجمعية الثقافية الُهوية فئات من
هذه صعوبة من ويزيد البرشي. املجتمع من تاريخي نوع سمات يُعدِّد وصفيٍّا مصطلًحا
«األمة» مصطلح عليه يدل الذي البرشي املجتمع من التاريخي النوع أن حقيقة املشكلة
يُعتقد البرشية املجتمعات من نوًعا يصف أنه يعني وهذا كالهما، أو سيايس أو ثقايف إما

كلتيهما.9 أو جمعية، سياسية ُهوية أو جمعية ثقافية ُهوية يملك أنه
سمات لوصف «األمة» مثل مصطلحات استخدام يف صحيح غري يشء يوجد ال بالطبع
تعسفي نحٍو عىل الوصف يُقيِّد عندما املشكلة تنشأ بل التاريخي. املجتمع من معينة أنواع
وبطبيعة تحليلية. فئًة يُعترب الذي لألمة املثايل النوع تحت إدراجها يمكن التي األمثلة نطاق
للتقدير خاضعة مسألة هو العيب هذا خطورة تبلغ مًدى أي إىل تحديد فإن الحال،
يف بالغوا قد النظري، موقفهم منطلق من الحداثيني، معظم أن أعتقد أنني إال الشخيص.
مجموعٍة بوصف اكتَفْوا أنهم فلو للمصطلح. الرضوري وغري التعسفي التقييد نحو ه التوجُّ
يواصلون أنهم إال مشكلة. ُوجدت ملا الحديثة»، «األمة أي لألمة، العامة الفئة من فرعية
الوصفي التاريخي املصطلح يصبح وهنا الكل، تُمثِّل الفرعية املجموعة هذه أن عىل التأكيد
الجديدة الخالدة الحكمة فلسفة منهج تبنِّي يعني ال وهذا عامة. تحليلية فئٍة مع متداخًال
أو الثقافية الُهوية أنواع من وغريه القومي النوع بني التمييز علينا ب يُصعِّ قد الذي
وصف تحت تندرج التي والُهويات املجتمعات أمثلة تحديد أو األخرى، الجمعية السياسية
محاولة خالل من تمييزها يمكننا قد التي الفروق نوعيات بالضبط هي وهذه «قومي».

وصفي.10 كمصطلح استخدامها عن منفصلة تحليلية فئة باعتبارها «األمة» إبقاء
التاريخي الوصف عن التحليلية الفئة فصل فإن األمة، ملفهوم املعقدة للتبعات نظًرا
نُعدِّد كي رضوريٍّا سيكون للمصطلح الوصفي فاالستخدام السهلة؛ باملهمة ليس لألمة
هذا يف الرشوع قبل أننا إال عامة. فئة باعتبارها لألمة املختلفة الفرعية األنواع سمات
عن مختلفة عامة تحليلية فئة باعتبارها لألمة واضح فهٍم إىل نحتاج التاريخي الوصف

الصلة. ذات األخرى الفئات
ثَمَّ ومن مثايل؛ نموذجي إطار يف األمة مفهوم تحديد هي األوىل فالخطوة ثَمَّ، ومن
التاريخية. الحدود يتجاوز مثاليٍّا نموذًجا بصفتها التحليلية للفئة الثابتة الطبيعة إدراك
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«يمكن» عامة اجتماعية عملياٍت عىل تقوم تحليلية فئًة «أمة» مصطلح يمثل الصدد، هذا يف
األمة بني التمييز خالل من التاريخ. فرتات من فرتة أي يف تتمثل أن النظرية الناحية من
أنواع كل وصف نتجنب أن يمكن األخرى، الجمعية الُهوية وفئات تحليلية فئة باعتبارها
فئة لتخليص فرصة اإلجراء هذا يتيح نفسه، الوقت ويف «أمم». بأنها والُهويات املجتمعات
العرص قبل لألمة أمثلة عىل العثور إمكانية وتتيح الرضورية، غري القيود من هذه األمة
مثل األمة، مفهوم فإن ثَمَّ، ومن ذلك؛ إىل األدلة أشارت إذا الغرب، نطاق وخارج الحديث
تحليلية كفئة األول املقام يف يُعاَمل أن يجب العرقي، واالنتماء الدينية الجماعة مفهوم
التاريخية. الفرتات وكل القارات كل عىل النظرية الناحية من تطبيقها املمكن من عامة،
يف ُممثَّل البرشية، املجتمعات من تاريخي كنوع «األمة»، مضمون فإن أخرى، ناحيٍة من
حقبة كل فمع التاريخي. السياق باختالف يختلف سوف الفرعية، ألنواعها محدَّدة سماٍت
النوع مع ذلك رغم تتفق سوف لكنها األمم، سمات يف مهمة اختالفات نتوقع أن يمكننا
قائمة تحليلية فئًة نفسه الوقت يف يُمثِّل لألمة املثايل النموذج ألن ونظًرا للفئة. األسايس
بُهوية إما يتميز البرشية املجتمعات من تاريخيٍّا نوًعا وأيًضا عامة، اجتماعية عمليات عىل
النموذج هذا يكون أن امُلحتَّم فمن مًعا، كلتيهما أو جمعية سياسية ُهوية أو جمعية ثقافية
بالشكوك، محاطة صعبة مهمة بناؤه يكون السبب ولهذا وإشكاليٍّا؛ معقًدا األمة من املثايل

اشرتاطيٍّا.11 عنًرصا بالرضورة ن ويتضمَّ
«مجتمع إنها «األمة»؛ ل التايل املثايل النموذجي التعريف أقدم املنطلق، هذا من
وتقاليَد وِقيًما ورموًزا وذكرياٍت أساطريَ أفراُده يبني ذاتي، وتعريف تسمية له برشي
وينرشونها، مميزة عامة ثقافًة ويخلقون معه، يتماَهون تاريخيٍّا موطنًا ويقطنون مشرتكة،
«الُهوية نُعرِّف أن املمكن من مشابه، نحٍو وعىل مشرتكة.» عامة وقوانني بأعراف ويلتزمون
والذكريات، والرموز، القيم، لنمط مستمرتان تفسري وإعادة إنتاج «إعادة بأنها القومية»
وذلك النمط ذلك مع األفراد وتماهي لألمم، امُلميِّز الرتاث ن تُكوِّ التي والتقاليد واألساطري،

الرتاث.»12
االفرتاض املثايل؛ النموذج سمات اختيار إىل أدَّت التي هي افرتاضات ثالثة َة ثَمَّ
واستمراريتها، األمم تكوين يف الرمزية واملصادر االجتماعية العمليات محورية هو: األول
النموذج سمات من كثريًا أن هو: الثاني االفرتاض واملرنة. املميزة شخصيتها ومنْحها
الذكريات وأن سابقة، دينية وعرقية عرقية، وأساطري وتقاليد، رموز، من مشتقٌّ املثايل
عن يُجيبان مًعا االفرتاضني وكال مرتابطة. أو متشابهًة تكون أن بد ال السكان بني املشرتكة
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أن فهو الثالث، االفرتاض أما التاريخية؟ لألمة الفريدة الشخصية ما أي األمة؟» «ما سؤال:
صداها فإن الدوري، للتغيري خضوعها رغم الرمزية، واملصادر االجتماعية العمليات تلك
أن يعني وهذا الزمن. من طويلة فرتاٍت مدار عىل السكانية الجماعة بني يرتدَّد أن يمكن
تدقيقية دراسًة جيًدا، أرمسرتونج جون بنيَّ كما يتطلب، واستمرارها األمم ن لتَكوُّ تحليلنا

الطويل».13 «املدى عىل املتعاقبة التاريخية الحقب عرب والرمزية االجتماعية للعمليات
يف يعني، الطويل املدى عىل والثقافية االجتماعية العنارص تحليل عىل اإلرصار إن
أن ينبغي األمم تكوين وأن «القومية»، عن منفصل نحٍو عىل األمم معاملة األول، املقام
الجمع خالل من ثانيًا: القومية. يف املتمثلة األيديولوجية الحركة نشأة عن بمعزٍل يُدَرس
تحليٍل أمام مفتوًحا الطريق يصبح (املصري)، واملستقبل والحارض، (التاريخ)، املايض بني
طرٍق إىل يشري قد بدوره وهذا مختلفة. حقٍب عرب والقومية العرقية لظاهرتَي املدى طويل
(الجماعات «العرقيات» ل والثقافية االجتماعية السمات ربط خاللها من يمكن مختلفة

واألمم. العرقية)
الطرق، هذه أوضح الروابط. هذه تحقيق خاللها من يمكن أساسية طرق ثالث توجد
«استمرارية» خالل من هي والدول، األمم مؤرخي معظم ينتهجها التي الطريقة وهي
مجتمعات بني الروابط عن عادًة نتحدث الصدد، هذا يف املضمون. يكن لم إن الشكل،
الحديثة». «األمم وبني القديمة) العصور مجتمعات تكون ما (نادًرا الوسطى العصور
قياسمستوى إىل يميلون والقديمة الوسطى العصور مجتمعات مؤرخو حتى سنرى، وكما
فرتة يف األمم وجود إنكار أجل من فقط وذلك الحديثة»؛ «الدولة بمقياسخصائص «األمة»
املايض يُعترب وفيها االسرتجاعية»، «القومية من آخر نوًعا هذا ن يتضمَّ املجتمعات. تلك
أمٍم استمرارية لزعم العادية فالطريقة ثَمَّ، ومن روتليدج؛ بروس يقول كما للحارض مرآًة
بالطريقة الوسطى، العصور حتى وجذوره لألمة الحديث الشكل أنساب تتبُّع هو معينة
الغربية. ألوروبا الجديدة الخالدة الحكمة فلسفة وأتباع هستنجز أدريان بها نصح التي
السمات عىل اعتمدت الحديثة األمم هذه بعض أن يزعم أن للمرء يمكن آخر، وكبديل
بها، تربطهم قرابة صلة أن يزعمون سابقة «عرقيات» ل والرمزية االجتماعية واملصادر
عهد أواخر يف وغريهم السالفية أنصار زعمه الذي الزعم ذلك أسالفهم؛ أنهم ويشعرون
القديمة موسكو بدوقية تجمعهم قوية قرابة صلة وجود عن أعربوا عندما القيرصية روسيا
األيرلندية األمة مصادر عىل عثروا الذين الغال إحيائيي وجماعة األكرب)، عرصبطرس (قبل
مثل يف املبكرة. الوسطى العصور يف أيرلندا يف املسيحية الرهبنة ثقافة يف ممثلًة الحديثة
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الحارض يختار ما بقدر الحارضالالحقة رات تصوُّ املايضالعرقي فهُم يُشكِّل الحاالت، هذه
التاريخية للروابط التقييم من نوع إجراء محاولة هي امُلحلِّل ومهمة املايض، ذلك سمات من

االنقطاعات.14 وكذلك املوثقة،
العرقية األشكال «تكرُّر» لفكرة الطويل» «املدى عىل االرتباط من الثاني النوع يتطرق
الخاص املستوى من كلٍّ عىل األساسية، االجتماعية الثقافية عنارصها إىل باإلضافة والقومية،
األنواع إىل باإلضافة «العرقيات»، وكذلك األمم كل فإن املنظور، هذا ومن العام. واملستوى
بمعنى الحدوث؛ متكررة ظواهر هي السياسية، أو الثقافية الجمعية الُهويات من األخرى
كل ويف فرتة كل يف يوجد أن يمكن الذي السيايس والتنظيم الثقايف املجتمع من نماذج أنها
أخرى، مرًة وتختفي تتدهور ثم وتزدهر، فتظهر يتوقفان، ال وجزر ملد واملعرضة قارة،
أخرى، مرًة مساعدتهم). دون أو القوميني (بمساعدة الحاالت بعض يف أخرى مرًة لتظهر
للُهويات الشامل وعرضه الهائل مجلده من أرمسرتونج جون صفحات إىل نلتفت أن يجب
الوسطى؛ العصور يف اإلسالمي والعالم املسيحي العالم يف لها املكوِّنة والعنارص العرقية

الطويل».15 «املدى عىل والقومية العرقية الُهويات وتكرُّر استمرارية من كالٍّ نفهم لكي
التاريخ «اكتشاف» خالل من والحارض املايض بني الروابط تحقيق يمكن أخريًا،
يوجد القومية، تناولت التي األدبيات يف مألوف موضوٌع وهذا عليه. و«االستحواذ» العرقي
بصفتهم املفكرين، إن «اإلحياء». أو القومية» «الصحوة عن تتحدث التي الفصول يف عادًة
السمات يختارون السبب ولهذا القومي؛ املجتمع فئة يوضحون وَكتَبَتَها، الُجدد األمة كهنة
«مرتبطة» أنها املفرتض من التي السابقة العرقية الثقافات من واالجتماعية الرمزية
تقاليد أو لهجات اختيار خالل من غالبًا هذا ويحدث املحددين. وسكانهم بمجتمعاتهم
األمة لتمثل الخاصة البارزة املحلية العنارص من شعر أو موسيقى أو شعبي تراث أو
أجل فمن «األصالة»، مذهب هو هنا املعيار الرشقية. أوروبا من أجزاء يف حدث كما كلها،
السمات واستخدام اكتشاف الرضوري من يصبح ِرصف، أصيلة كأمة املجتمع بناء إعادة
التأثري أو األجنبية بالرتاكمات متأثرة وغري تماًما، وأصلية أصيلة أنها يبدو التي الثقافية
لها املذاهب هذه مثل أن هو املثري األمر صوره». أفضل «يف املجتمع تمثل والتي األجنبي،
مجتمعاٍت خلق إىل الحداثة قبل ما حركات معظم سعت الحداثة. قبل ما فرتة يف مثيالتها
إعادة يف الشديدة بانيبال آشور رغبة مثل: سابقة، دينية عرقية ثقافاٍت من ُرًؤى تُحاكي
ِكرسى استحضار أو اآلشورية، اإلمرباطورية عهد أواخر يف عظمى بابلية حضارة خلق
الساسانية الدولة عهد أواخر يف األصلية اإليرانية والتقاليد والطقوس لألسطورة الثاني
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مجرد من أكثر الرومانية الجمهورية عهد أواخر يف أيًضا وجدنا أننا إال فارس. بالد يف
الخاصة البسيطة والعقيدة األصلية الطرق السرتجاع املايض إىل الحنني من نابعة رغبة
من األفريقي، وسكيبيو األصغر كاتو أمثال من أشخاص إىل السابقة، واألجيال باألسالف

عليه.16 واالستحواذ وفضيل مبجل عرقي ماٍض اكتشاف أجل

ثقافيٍّا مورًدا باعتبارها األمة (3)

أشكال من لشكل وصفي كمصطلح «األمة»، ملفهوم الثاني الرئييس لالستخدام اآلن سألتفت
املجتمعات من شكًال بوصفها لألمة البارزة السمة تتمثل التاريخية. البرشية املجتمعات
اجتماعي لتنظيم كنموذج دورها يف مًعا كلتيهما أو السياسية أو الثقافية بالُهوية يتسم
املمكن فمن املفاهيمي، املستوى عىل تحليلية فئًة األمة اعتبار يَتعنيَّ كان إذا ثقايف.
األفضل من أو وثقافيٍّا، اجتماعيٍّا مورًدا املجرد التاريخي املستوى عىل أيًضا اعتبارها
متنوعة؛ ظروٍف ويف مختلفة بطرٍق استخدامهما يمكن ونموذًجا مصادر مجموعة اعتبارها
نموذَجني الرافدين بالد يف األكدية واإلمرباطورية الصني يف هان إمرباطورية كانت فكما
مملكتَي فإن وغريها، املناطق تلك يف إمرباطوريات لبناء الحقة ملحاوالٍت ثقافيَّني ومصدَرين
مثلت الرومانية والجمهورية وأسربطة القديمة أثينا يف املدن والدول ويهوذا، إرسائيل
عىل مسبًقا الحكم أجل من ليس وهذا الحقة. ملجتمعاٍت بها يُهتدى وأدلة نماذج جميًعا
أو «قومية»، مجتمعات بأنها وصفها املمكن من نفسها املجتمعات تلك كانت إذا ما سؤال
إىل نظر الالحقة األمم من كثريًا بأن القول أجل من فقط بذلك، وصفها يمكن مًدى أي إىل
واعتربها وانتماءات، ومعتقداٍت ُمثًُال معينة: مصادر منها وأخذ لألمة كنماذج األمثلة تلك

والثقايف. االجتماعي للتنظيم نماذج أيًضا
الكتاب لروايات األوروبي الَقبول هو خاطري يف يجول ما عىل مثال أفضل لعل
عىل فيها يستفض لم لكنه هستنجز أَوَضَحها نقطة وهذه القديمة، إرسائيل عن املقدس
— القديم العهد يف السيايس الكيان نموذج فحسب تأخذ لم املسيحية إن كاٍف. نحٍو
اإلمرباطوريات، ونَُخب الوسطى العصور ُحكام إن بل — زعم كما القديمة إرسائيل مملكة
وأيًضا موسكو، ودوقية بوهيميا إىل وفرنسا إنجلرتا من أوروبا يف واإلمارات واملمالك،
بمجتمع الخاصة واالرتباطات واملعتقدات األفكار واستخدموا أخذوا والجامعات؛ الكنائس
اإلصالح وقبل «قومي». مجتمع أنه يدركون «أصبحوا» الذي القديم إرسائيل بني
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خلق نحو والدليل النموذج تمثل القديمة إرسائيل أصبحت طويل، بوقٍت الربوتستانتي
املميزة.17 ثقافاتهم ونرش التاريخية، وأقاليمهم املختارة جماعاتهم

مصادر تمثل السابقة املجتمعات أن إثبات — العملية الناحية من — يمكن كيف
املقدسة، النصوص أهمية القديمة إرسائيل حالة توضح الالحقة؟ للمجتمعات ونماذج
من النصوص. تلك يف املوصوفة والصلوات والطقوسواملراسم القوانني أهمية أيًضا وتوضح
واللغات واأللقاب، الكلمات مثل والرموز واألعراف، التقاليد األخرى الثقافية املصادر أنواع
واأليقونات والشارات، والرايات واملعابد، املسالت مثل الفنية واألعمال الكتابة، وأنظمة
الحضارتني تخص التي تلك مثل عمومية، األكثر الفنية واألساليب واملوضوعات والتماثيل،
هذه أن من الرغم عىل الحقة. حقب يف وتجديًدا إحياءً شهدتا اللتني والرومانية، اإلغريقية
فإن األمم، وليس املجتمعات من متنوعة مجموعٍة يف تُستخدم أن يمكن العامة املصادر
بدت، بمجتمعاٍت مرتبًطا كان وبعضها بالفعل، موجودًة كانت أنها هي األساسية الفكرة
بها يُقتدى نماذج تكون أن واستطاعت الطَّموحة الالحقة أوروبا ألمم مشابهًة بُعد، من
واألعمال والرموز والطقوس النصوص بتلك املرتبطة الرسائل تكن لم ربما األمم. لهذه
هذه تذكر كان وربما األصليني، ملستخدميها أو ابتدعوها ملن األصلية الرسائل هي الفنية
املتعاقبة األجيال نَُخب بني يرتدد ظل صداها فإن ذلك، ورغم بعيد. حدٍّ إىل انتقائيٍّا املوارد
الجمعية للُهوية مقدسة مصادر تمثل أن عىل قادرة اجتماعية وعنارص ثقافية كموروثات

لألمم.18

ماديٍّا» «مجتمًعا باعتبارها األمة (4)

املظاهر وبني عامًة فئًة باعتبارها «األمة» بني التمييز رضورة هو اآلن حتى قلته ما
متعددة سماٍت ويكشفعن مختلفة، أشكاًال يتخذ برشيٍّا مجتمًعا باعتبارها لألمة التاريخية
الثاني االستخدام هذا يف املثايل. للنموذج األساسية السمات إىل باإلضافة مختلفة حقٍب يف
سياسية أو ثقافية بُهويٍة يتميز البرشية املجتمعات أنواع من نوًعا باعتبارها األمة، ملصطلح
أن يمكن التي والثقافية االجتماعية املصادر من مجموعًة نعتربها أن يمكن كلتيهما، أو
واحتياجاتهم اهتماماتهم عن التعبري من — متفاوتة بدرجات — فتُمكِّنهم أفرادها، يوظفها
أفراده يتخيَّله «مجتمع» بأنها األمة نَِصف أن أيًضا يمكننا أننا يعني وهذا وأهدافهم؛

ونه. ويُحسُّ ويريدونه
أنها ندرك عندما حتى والتََّشيُّؤ، الجوهرية يف حتًما الشكوك تثري اللغة هذه مثل
تمثل ال األمم إن يُقال املعيارية. وسياقاتهم ألفراد كبرية أعداٍد عن لُجَمل اختصاًرا تمثل
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فئاٍت مجرد بل أساسية، واحتياجات ثابتة سماٍت ذات مستمرة متجانسة كبريًة مجتمعاٍت
بطرق لهم واإلشارة سكانها من كبرية أعداٍد تصنيف عىل حريصة دول تفرضها عملية
ما. حدٍّ إىل وحققته فعله السابقة السوفييتية الجنسيات سياسات حاولت ما مثل مناسبة،
عىل األمم نحلل أال يجب فإننا بروبيكر، روجرز قدَّمها التي النظر لوجهة وفًقا الحقيقة، يف
مؤسسية، ممارسات أنها عىل «األمم» ونعامل القوميات، نحلل بل األمر، حقيقة يف اإلطالق

الوقوع.19 محتملة وأحداث وفئات،
محاباة عن فبعيًدا مهم؛ غري أمٍر عن تغاضينا أثناء مهم أمٍر عن نغفل يجعلنا هذا أن إال
رات تصوُّ عن تام إغفال هذا فإن شعبها)، وجدان يف فكرًة ذاتها حد يف (بوصفها الدولة
السبب رشح مثًال ب يَُصعِّ مما «أممهم»؛ تجاه الناس من كبرية أعداٍد والتزامات ومشاعر
بحياتهم التضحية فيها (بما كبرية تضحياٍت لتقديم األشخاص من كثرٍي استعداد وراء
استبيان نحاول لكي الجماعي. اإلكراه بسبب ذلك كان لو إال أممهم، أجل من نفسها)
كثرٍي وعقول قلوب يف وراسخة وملزمة مميزة تبدو القومية والُهويات األمم أن يف السبب
فضًال لتحليلنا، كفئاٍت األمم أعضاء ومشاعر رات تصوُّ لتبني مضطرين لسنا أفرادها، من
وبالتأكيد متجانسة، األمم أن الفرتاض مضطرين ولسنا الحال، بطبيعة استخدامها عن
أننا بَيَْد ثابتة». «طبيعة أو أساسية» «مقومات أو «جوهًرا» لها الفرتاضأن مضطرين لسنا
عىل باملجتمع، ويشعرون ويريدون، يتخيلون، َمْن املتماثلنيهم األمم أفراد أن ندرك أن يجب
ما وبحسب معينة. وثقافية اجتماعية حدوٍد داخل الغالب يف ذلك يفعلون أنهم من الرغم
عرب تستمر القومية والخطابات والطقوس والتقاليد املؤسسات ألن نظًرا بيليج، مايكل وثَّق
ملجتمعاتهم األساسية رات والتصوُّ الضوابط َقبول إىل يميلون الناس من كثريًا فإن األجيال،

أسالفهم.20 عن املأخوذة
والتغيريات، الرصاعات من بكثرٍي تمرَّ لم التاريخية األمم بأن اإليحاء املقصود ليس
املجتمعات كل فمثل العامة؛ وتسابُق النَُّخب تناُفس مركز تكن لم «مصائرها» أن أو
وإىل ملعانيها تفسري إعادة إىل دورية بصورٍة القومية والُهويات األمم تخضع والُهويات،
أال ويجب ثقافاتها. محتويات يُغريِّ بدوره وهذا االجتماعية، والحدود الهياكل يف تغيريات
الجمعية؛ الُهويات من أخرى أنواٍع مع مستمر تحدٍّ يف تقف ال القومية الُهويات أن نتخيَّل
القومية فوق االنتماءات إىل باإلضافة والنوع، والطبقة، والدين، واملنطقة، األرسة، كُهوية
باعتبارها لألمم التاريخي التأثري عن يُلهيان ال التحذيرين هذين أن بَيَْد الدينية. والحضارات
إال ليست «الفردي» املستوى عىل القومية أن فيه شك ال مما ونُحسها». «نعيشها مجتمعاٍت
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والحاسمة الفاصلة تكون أن يمكن التي الُهوية لكنها الُهويات، من عدٍد من واحدٍة مجرد
ألخرى، ُهوية ومن آلخر دور من وينتقلون متعددة» «ُهويات األفراد يمتلك قد الغالب. يف
فتتضمن، «متغلغلة» تكون أن أيًضا يمكن «القومية» الُهويات أن إال املوقف، يتطلب حسبما
ذلك، عىل عالوًة األزمات. أوقات يف سيَّما وال األخرى، والُهويات األدوار كلَّ وتصبغ وتشمل،
أكرب قدًرا يثري املجتمعات أو — الدين باستثناء — الُهويات من آخر نوٍع أي أن يبدو ال

األمة.21 مجتمع من أكثر باألرواح، الجماعية التضحية ذلك يف بما وااللتزام، الشغف من
الصدد، هذا يف للدهشة. إثارًة َألكثر وتأثريها األمة دور فإن «الجمعي»، املستوى عىل
«العرقيات» من كلٍّ يف التغريات وجه يف الطويل املدى عىل الصمود عن نتحدث أن يمكن
والعرقيات األمم هذه أفراد اختيارات من ببساطٍة ينبع أن يمكن ال أمر وهذا واألمم،
السياسية، ثقافتها من األمة أفراد شخصية قراءة نستطيع ال مثلما أننا وذلك وميولهم؛
الختيارات اإلجمايل الناتج من لألمة السياسية الثقافة استنتاج نستطيع ال كذلك فإننا
وتقاليدها، أعرافها لها واألمم «العرقيات» ل السياسية الثقافات ألن طباعهم؛ أو أفرادها
املجتمعات أن حقيقة تفسري يف يساعد وهذا بها. الخاصة التواصل وقوانني ورموزها
من كبرية أعداٍد هجرة من الرغم عىل طويلة، فرتاٍت عرب تصمد أن يمكن واألمم العرقية
الثقافات تستمر أن يمكن وملاذا الجماعية، اإلبادة أو الثقافية، لإلبادة تعرُّضهم أو أفرادها،
األمر نهاية يف قرطاجة تدمري من طويل وقٍت فبعد ممارسيها. معظم غياب يف حتى
شمال يف البونيقية الثقافة استمرَّت العبيد، سوق يف سكانها وبيع امليالد قبل ١٤٦ عام

امليالدي.22 الخامس القرن حتى أفريقيا،

سيايس؟ مجتمٌع (5)

كثريٌ طرحه الذي لألمة السيايس ر التصوُّ يف املتمثلة البداية نقطة إىل العودة اآلن يمكننا
أشكال وأهم أول تُعترب لكونها فقط مهمة األمم اعتبار يمكن هل ونسأل: الحداثيني، من
املجتمعات من أساسية أنواًعا نعتربها أن يجب هل أم السياسية، والُهوية السيايس املجتمع

الثقافية؟ والُهويات
الرفيع، الطراز من سياسية فئة األمة فإن رأينا، كما الحداثيني، معظم إىل بالنسبة
املتمثلة تحديًدا األكثر الناحية من بل السلطة، ملجتمع العام املعنى ناحية من فقط ليس
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فإنهم الصدد، هذا ويف سيادة. ذات إقليمية دولٍة يف س املؤسَّ الحكم الذاتيِّ املجتمع يف
السياسية واملؤسسات السيايس اإلجراء أولوية يف فيرب ماكس اعتقاد من اإللهام يستمدون

فيرب: إىل بالنسبة واألمة. العرقية تشكيل يف

دولٍة صورة يف مالئم نحٍو عىل نفسه يُظِهر أن يمكن وجداني مجتمع األمة
به.23 خاصة دولٍة إنتاج إىل عادًة يميل مجتمع األمة فإن ثَمَّ، ومن به؛ خاصة

حركة «القومية» أن مان ومايكل بروييه جون أمثال الحداثيون يرى نفسه، النحو عىل
ذلك يف والسبب ثانويَّني. أمَرين والثقايف االجتماعي بُعَديها ويَعتربون األساس يف سياسية
ظواهر فإنها ثَمَّ ومن والقوميات؛ الدول ثمار هي الحداثيني إىل بالنسبة األمم أن إىل يرجع
يخص وفيما الدول. لصالح استغاللها درجة بحسب أهميتها وتكتسب بطبيعتها، سياسية
وصف يف خاصة أهميٍة وذات السياسة، وجود تسبق جوهرها يف فإنها الثقافية، صفاتها

البرشية.24 األعراق
الجمعية، الثقافية الُهويات من األخرى األنواع شأن شأنها األمم، أن َلحقيقيٌّ فإنه إذًا،
أعداٍد طاقات واستقطاب والء جذب ويمكنها والطاقة، القوة من مجتمعات عن عبارة
دتْها وحَّ رصاع، مجموعات باعتبارها األمم رؤية أيًضا ويمكن والنساء. الرجال من كبرية
أن يعني ال هذا أن إال األخرى. القومية والدول األمم سيَّما ال األخرى، الجموع ضد الحرُب
تركيز محل هي السيادة ذات الدولة أن أو بها، خاصة دوٍل تكوين إىل تسعى األمم كل
الفلمنكي الشعب عىل املثال، سبيل عىل الحالة، هذه تنطبق ال األمة. َمساعي كل وهدف
الرغم عىل والباسكيني، والويلزيني الكتالوني، والشعب واالسكتلنديني الربيتوني، والشعب
لهذه مستقلة دولة إقامة إىل تسعى بينهم فيما وحركات ألحزاب (املتفاوت) الظهور من
أو الداخيل االستقالل عىل للحصول املحموم التطلع يكون الحاالت، هذه من كلٍّ ففي األمم؛
نطاًقا أوسع القوميات متعددة دولٍة من جزءًا بالبقاء بالتزاٍم مصحوبًا الداخيل» «الحكم
أو اقتصادية ألسباٍب إما وذلك التاريخ؛ مدار عىل كنفها يف مستقرًة الشعوب تلك دامت ما
إىل ذرائعي أمٌر الداخيل االستقالل إىل الشعوب تلك تطلُّع إن الواقع، يف سياسية. ألسباٍب
وثقافية وأخالقية واقتصادية اجتماعية أخرى أهداٍف لتحقيق وسيلة يمثل فهو ما؛ حدٍّ
جون حرَّره ملا ووفًقا السياسية. السيادة قيمة قيمتها تفوق بل ذاتها، حد يف قيمة محل
إحياء عىل ين امُلرصِّ الثقافيني القوميني عىل خاصة بصفٍة ينطبق هذا فإن هتشينسون،

والتدهور.25 الخمول من قروٍن بعد القومية مجتمعاتهم
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تكوُّنها. مع بالتوازي أو الدولة، بوتقة يف نشأت األمم بعض أن صحيٌح أخرى، مرًة
كلٍّ يف حيث الحديث؛ العرص أوائل يف الغربية أوروبا يف خاصة بصفٍة الحال هي وهذه
جنبًا قومية مجتمعات ظهور نتتبع أن يمكن إسبانيا، أقل حدِّ وإىل وفرنسا، إنجلرتا من
ساعد كيف نرى أن يمكننا مجدًدا، للدولة. والبريوقراطية املركزية قوى نشأة مع جنب إىل
السياقات مستبعًدا لألمة، الحداثي ر التصوُّ وتشكيل تحديد يف بعينه تاريخي جغرايف سياق

األخرى.26 التاريخية رات والتصوُّ
ر وتصوُّ السياق هذا إىل استناًدا التعميم يف نبالغ أال ينبغي نفسه، القدر عىل أننا إال
السياقات أو الحداثة قبل ما سياقات — األخرى التاريخية السياقات ففي به؛ املرتبط األمة
مختلفًة عنها، راتنا تصوُّ ثَمَّ ومن لألمة، التاريخي املجتمع محتويات تكون — الغربية غري
وأهميٍة تأثرٍي ذات والدينية والثقافية االجتماعية العنارص كانت السياقات، هذه يف تماًما.
عىل معها تعاملنا وإذا الغرب. يف لة املفضَّ السياسية رات والتصوُّ األبعاد من الغالب يف أكرب
سمًة كان الذي العرقي التعصب عن أخرى مرًة يكشف هذا فإن ما، نوًعا أهميًة أقل أنها
لألمم نطاًقا أوسع فهٍم تكوين دون يَُحول أنه ثبت والذي لألمة، الحداثي ر للتصوُّ مميزًة

القومية. والُهويات
العامة الفئة من مختلفة أنواٍع إىل املنتمية التاريخية األمم اعتبار يجب األسباب لهذه
أو سياسية أو ثقافية جمعية بُهوية تتصف التي البرشية املجتمعات من أنماًطا لألمة
من أشكاًال األساس يف األمم بعض اعتبار املمكن من كان إذا أخرى، بصياغٍة كلتيهما.
بالفعل، الدول تلك إىل منضمة أو سيادٍة ذات ُدَوًال تصبح أن إىل تتطلع السيايس، املجتمع
التي واإلقليمية الثقافية املجتمعات من أشكال أنها هو األخرى لألمم توصيٍف أفضل فإن
التحديد وجه عىل املتعلَقني السيايس، الطموح أو السياسية الرشاكة هذه بمثل تتمتع ال
عىل يُركِّز الذاتي الُحكم عىل الحصول إىل دافعها إنَّ سيادة. ذات دولة إقامة بمطالب
اللجوء دون معني، إقليم عىل السيطرة إىل ويتطلع وثقافية واقتصادية اجتماعية أهداف
دول» لها ليس التي «األمم تلك اعتبار من نحذر أن يجب املطلَقني. والسيادة االستقالل إىل
األوىل تلك إن حيث ذلك؛ إىل تتطلع أو الخاصة دولها لها التي تلك من شأنًا أقل وقومياتها

املستقبل.27 يف العرقية تسييس بوتقة الغالب يف تكون
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املبحث يتعلق مختلَفني. نوعنَي من مبحثنَي عىل وأنواعها األمم أصول يف البحث ينطوي
نشأت التي الظروف نعرف أن األمر منَّا يتطلب الصدد، هذا ويف االجتماع. بعلم األول
االجتماعية العمليات حول تحقيق إجراء يتطلب وهذا األمم. ن تتكوَّ وكيف ظلها، يف األمم
بالتاريخ، الثاني املبحث ويتعلق األمم. لنشأة املطلوبة األساسية والسياسية والثقافية
خالل من وذلك لألمم، املختلفة لألنواع والثقايف االجتماعي «األصل» تتبُّع يف ويتمثل
نطلق التي البرشية املجتمعات من التاريخية األنواع نشأة وكيفية وقت عن االستفسار

املميَّز. طابعها شكَّلت التي العوامل وماهية املحددة، أنواعها وماهية أمًما، عليها
والرمزية االجتماعية العمليات حيث من األمة فئة أستعرض سوف الفصل، هذا يف
ويف الثقافية. ومصادرها والسياسية العرقية جذورها سيَّما وال األمم، بتكوين املتعلقة
األسس اكتشاف محاولة أثناء تنشأ التي املوضوعات بعض سأتناول القادمة، الفصول
يف النعكاسها وفًقا األمة، من املختلفة باألنواع الخاصة و«األصول» والتقاليد الثقافية

التاريخي. السجل

األمة ن لتكوُّ االجتماعية العمليات (1)

يف أمرين بأْخذ األمم وأشكال ألصول االجتماع علم منظور من بحٍث أيُّ يبدأ أن يجب
الجمعية السياسية أو الثقافية والُهوية البرشي، املجتمع من املختلفة األنواع وهما: االعتبار،
التي األساسية والرمزية االجتماعية والعمليات واحدة، فئًة كلتيهما من األمة تُشكِّل التي

األمم. من مختلفة أنواٍع تكوين عليها يقوم
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العرقية والجماعات الدينية، والجماعات الَقبَلية، االتحادات ذكرُت السابق، الفصل يف
واإلمرباطوريات واملمالك، املدن، الدول وذكرُت الجمعية، «الثقافية» للُهويات كأشكال
واملمالك املدن الدول لعبت حني يف واآلن، الجمعية. «السياسية» للُهويات أشكاًال باعتبارها
الحًقا، وطابعها القومية أيديولوجيات ظهور يف سيَّما ال األمم، تكوين يف مهمة أدواًرا
ُهويتها استمرارية وأسباب األمم من كثرٍي أصول عن نبحث أن يجب األول، املقام يف فإننا
يف القائمة األمم تلك حتى الدينية. العرقية والجماعات العرقية الجماعات يف القومية
يتمثل الثقايف األساس من نوٍع إىل احتاجت الجمعية السياسية الُهويات أساس عىل األصل
غالبًا التي شعوبها بني أعمق وحدٍة خلق أجل من وتراث ورمز، وذكرى، أسطورة، يف
أو «العرقيات» ل الثقافية املصادر يف الغالب يف األمور هذه وتُكتشف متنوعة، تكون ما
وبعدها واألمم، العرقية الجماعات بني بالعالقة أبدأ سوف ولذلك، العرقية؛ الجماعات
للُهوية الثقافية واملصادر األساسية والرمزية االجتماعية العمليات بعض دور سأفحص

القومية.
ضئيًال، دوًرا إال العرقية والُهويات الروابط تؤدي ال الحداثيني، معظم إىل بالنسبة
حدٍّ إىل يعكس وهذا والقومية. األمم بنظرية يتعلق فيما اإلطالق، عىل دوًرا تؤدي ال أو
لدرجة يقينية، غري أخرى وأمور بالفعل معقد موضوع بني الخلط عدم يف رغبتهم ما
اعتبار يمكن فال للغاية. مختلفة بطرق و«عرقية» «عرقي» مثل مصطلحاٍت استخدام
«ثوابت من أو والثقافية االجتماعية امُلسلَّمات من األمة، مع الحال هي كما العرقية،
مثل العرقي، ن التكوُّ عمليات عرب تتكوَّن يشء، كل رغم العرقية، فالجماعات التاريخ».
الثقافية الفئات عىل واالستعمار الغزو وتأثريات أصغر، عرقية وشبكاٍت فئاٍت توحيد
إمداد يف واملثقفني، اإلرساليات سيَّما ال املتعلمة، الطبقات وأنشطة قبل، من املوجودة
خارجية عوامل لعبت ذلك، إىل باإلضافة املشرتكة. ورموزها» «قوانينها ب العرقية الفئات
هذه أبرز كان وربما ذلك. تلت التي العرقية والشبكات املجتمعات بلورة يف كبريًا دوًرا
الدول بني الحدود تزيد ال التي الحروب تلك الدول، بني امُلطوَّلة الحروب تأثري العوامل
وتجمعهم مختلفة عرقية طبقاٍت من أعضاءً تنقل أيًضا بل فحسب، وضوًحا ومجتمعاتها
التي األخرى العوامل ومن القوية. والذكريات البطولية باألساطري األفراد وتمدُّ مًعا،
الدين رجال أنشطة خاصة وبصفٍة املنظَّم، الدين أثُر العرقية الجماعات تشكيل يف تساعد
املقدسة النصوص من مجموعة ووضع الطقوس، وممارسة السجالت، حفظ يف املتمثلة
واالقتصادية والدينية السياسية — النَُّخب أنواع مختِلف بني املنافسة إىل باإلضافة ونرشها،
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عىل وأيًضا وامتالكها، الثقافية واملوارد الرمزية التقاليد أهمية عىل — وغريها والتعليمية،
الحال.1 بطبيعة واملادية التنظيمية املوارد

يُلغي ال منها أيٍّا فإن ذاتها، حد يف االعتبارات هذه أهمية من الرغم عىل أنه إال
دون من ألنه واألمم؛ العرقية الجماعات بني املحورية العالقة لدراسة امُللحة الرضورة
سيظل والقومية لألمم فهمنا فإن باألمم، وعالقتها العرقية الروابط طبيعة فهم محاولة
في التعسُّ التقييد وأبرزها السابق، الفصل يف َعَدْدتُها التي الحداثة إشكاليات يف محصوًرا

األساس. من الحسبان يف املأخوذ غري العرقي ب والتعصُّ
خالل من العرقية مفهوم يكتنف الذي االلتباس بعض تقليل باستطاعتنا أن أعتقد
يُركِّز النطاق. واسع واآلخر النطاق، ضيق أحدهما حاليَّني؛ استخداَمني بني التمييز
«عرقي» مصطلح ويُرتِجم املفرتض، أو الفعيل األصل، عىل النطاق الضيق االستخدام
عىل ينطوي النطاق الواسع االستخدام أن من الرغم وعىل األصل». عىل «قائم بمعنى
الروابط الفعيل، األصل مقابل يف املفرتض (األصل املشرتك بالسلف تتعلق «أسطورة»
مشرتكة: أخرى ثقافية عنارص عىل يُركِّز فإنه البيولوجية)، الروابط من بدًال املحسوسة
استخداًما النطاق، واسع استخداًما هنا وسأتبنَّى ذلك. شابه وما والتقاليد والدين اللغة

الثقافية».2 «العرقية ب اتصاًال أكثر بمعنًى «عرقي» كلمة فيه تُْفَهم
أو العرقية بالجماعة املتعلق املفهوم ذلك هو األمة أصول لفهم األسايس املفهوم
النقيض عىل النوع. هذا إىل العرقية الُهويات كل تنتمي ال بالتأكيد «العرقية». بمصطلح
«الفئات مصطلح األرجح عىل عليه نطلق أن يمكن تعدًدا األكثر النوع فإن ذلك، من
يصنِّفون حيث الجماعة؛ خارج من أفراد يُشكِّلها ما غالبًا رات، تصوُّ وهي العرقية».
أو اللغة يف عادًة تتمثل التي املشرتكة، الثقافية السمات حيث من معينة سكانية جماعة
ومتغرية متقلبة سكانيًة مجموعاٍت هؤالء يكون ما وعادًة الدينية. املمارسات أو العادات
وربما مشرتكة، ثقافة من معينة عنارص الفئات هذه أفراد ويتشارك شفهية. ثقافة لها
أسطورة تجمعهم أو جمعيٍّا، اسًما يتشاركوا أال املمكن من لكن معينة، أرًضا يتشاركون
قليٍل سوى لبعٍض بعضهم يحمل ال وقد مشرتكة، ذكريات تجمعهم أو مشرتك، أصٍل
اإلطالق. عىل اإلحساس هذا مثل لبعض بعضهم يحمل ال وقد بالتضامن، اإلحساس من
عرقية» «انتماءات يَها نسمِّ أن يمكن التي وضوًحا األكثر فالتصنيفات أخرى، ناحيٍة من
الناحية من تقسيمها كان أيٍّا — وإريكسون هاندملان لعمل تبنيًا — عرقية» «شبكات أو
أيًضا لها يكون ما وعادًة املشرتكة، والعالقات األنشطة من أنماًطا تُظِهر االجتماعية،
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أخريًا، النُّخب. بني األقل عىل التضامن، من وقْدر مشرتك، سلف وأسطورة جمعي، اسم
عىل عالوًة فأفرادها، العرقيات، خصائص كل تمتلك «عرقيات» أو عرقية جماعات توجد
مكتوبة، تكون ما غالبًا التي املشرتكة، والتقاليد الذكريات دهم توحِّ الخصائص، هذه كل
«العرقيات» هذه مثل النُّخب. بني األقل عىل التضامن، من كبريًا قدًرا يُظِهرون وقد
إدراًكا وتملك اة ُمسمَّ برشية سكانية «جماعات بأنها املثايل، للنموذج وفًقا وصفها، يمكن
مشرتكة، تاريخية وذكريات املشرتكة، األصول عن أساطري وتتشارك نفسها، عن محدًدا
تصبح فإنها تكوُّنها، وبمجرد العرقي.» التضامن من وقدًرا مشرتكة، ثقافة وعنارص
ألن تصويرها؛ إىل قادتها يميل كما ومتجانسة مستقرة تكن لم إْن حتى ومستمرة، مرنة
املادية النادرة املوارد عىل االطالع يف األفراد ويتفاوت تراتبية أيًضا املجتمع هذا عضوية

الرمزية.3 وكذلك
املثايل للنموذج الرئيسية السمات مقارنة إن واألمة؟ «العرقية» فئات ترتبط كيف
ا؛ جدٍّ كبرية اختالفاٍت أيًضا تكشف لكنها بينهما، التداخل من قدًرا تكشف منهما لكلٍّ
من هائًال قدًرا نجد واألمم «العرقيات» من كلٍّ ففي املشرتكة، السمات يخص فيما أوًال:
مشرتك رصيد وجود ذلك من واألهم جمعي، اسم وجود يشمل وهذا الذات، تعريف
األصل أساطري تشمل التي والتقاليد والرموز واألساطري املشرتكة الذكريات من إرث أو
والتضحية. املصري وتقاليد وُمثًُال البطولية، والعصور الهجرة وذكريات العرقي، واالنتخاب
صلة، العادة يف لديهم يكون «العرقيات» أفراد إن وضوًحا. أكثر فهي االختالفات أما
يعتقدون و/أو بها متعلقني يكونون ربما معينة بأرٍض تربطهم األحيان، بعض يف رمزية
الخارج. يف ُمشتَّتني أفرادها من كثريون يكون ربما أخرى حاالٍت يف لكن منها، نََشئُوا أنهم
تاريخية «أوطان» يف ويقيمون يحتلون األمم أفراد معظم فإن ذلك، من النقيض وعىل
بحق لهم «ِملٌك» أنها يزعمون أراَيض بوضوح: مة ُمَرسَّ وحدوًدا بها معرتًفا مراكَز تضم
عميق بارتباٍط يشعرون ثَمَّ ومن كليهما؛ أو التاريخ بموجب أو األصيل َمنشأهم كونها
من أكثر أو عنًرصا «العرقيات» أفراد يتشارك حني يف ثانيًا: الشاعرية». «مناظرها ب
عامة طقوس يف تتمثل مميزة، عامة ثقافة دهم توحِّ األمة أفراد فإن الثقافية، العنارص
وهذه املجتمع، أفراد إىل أكثر أو واحد مركز من اإلقليم أرجاء عرب تنترش رمزية وشفرات
ويمكن متخصصة، تعليمية أو عسكرية أو قضائية أو دينية نَُخٌب ترعاها ما عادًة عملية
الخاصة. دولها لها التي األمم يف نجدها ما بقدر لها دول ال التي األمم يف نجدها أن
فإن «العرقيات»، أفراد بني املشرتكة العادات بعض الغالب يف نجد أن يمكن بينما ثالثًا:
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الوطن أبناء عرب املنترشة العامة، والقوانني املشرتكة العادات من كلٌّ دهم يوحِّ األمم أفراد
نَُخٌب تَُسنُّها، بل تدعمها، ما عادًة عملية وهذه لها، املجتمع أفراد احرتام درجات وتتزايد

والقانون.4 للُعرف وحيد مؤسيس عمل إطار خالل من وسياسية دينية
ًرا تطوُّ األمة اعتبار يمكننا ناحيٍة من أننا عىل واالختالفات التشابهات تلك تدل
لألقلمة خضعت «عرقيات» ل تطورات معينة أمم اعتبار ويمكننا عرقي، انتماء من محدًدا
أو عرقية إىل معينة تاريخية أمًما ننسب أن دائًما نستطيع أننا إىل يشري ال وهذا والتسييس.
إىل سيدفعوننا القوميون كان كما السابقة، «عرقياتها» إىل حتى وال «العرقيات»، من أكثر
مثل «العرقيات» ل الرئيسية السمات ر تطوُّ فإن سنرى، وكما ذلك، من الرغم عىل االعتقاد.
املشرتك، السلف وأسطورة الجمعية، التسمية ذلك يف بما — للذات محدد ر تصوُّ امتالك
(اللغة، املشرتكة الثقافة عنارص إدراك جانب إىل — ونرشها التاريخية الذكريات وبناء
من جزء مجرد هذا أن إال األمم. لتكوين رضوريٌّ كالهما ذلك)، إىل وما والدين، واألعراف،
العرقي الثقايف الذات تعريف اتجاه اتجاهني: يف القول، جاز إْن ه، ُموجَّ األمة فمفهوم األمر؛
تكشف هنا أخرى. ناحيٍة من والسيايس والقانوني اإلقليمي التضامن واتجاه ناحية، من
سيَّما ال التاريخ)، عرب التأثري ذلك مارست (ولطاملا تأثريها عن الجمعية السياسية الُهويات
والعالقات القوية الروابط تمثل (العرقية). اململكة ومثال املدن الدول مثال خالل من
السيايس والتضامن للوالء مصغرًة نماذَج املدن الدول يف تقوم ما غالبًا التي املبارشة
تُعترب حيث الحديث؛ عرصنا يف القوميني سيَّما ال األمم، قادة ينشدهما اللذَين الشديَدين
عرص منذ الوطنيني املفكرين من طويلة سلسلة تُلهم أمثلة وروما وأسربطة أثينا مدن
األحيان بعض يف يبدو كان األمر، واقع يف ذلك. بعد وما الفرنسية الثورة وحتى النهضة
القدر وعىل أوَّلية. أمًما كوَّنت قد والبندقية أثينا مثل الكربى املدن الدول بعض أن لو كما
كما مهيمنة، «عرقية» عىل القائمة العقد ململكة التاريخي النموذج كان األهمية من نفسه
ونتيجًة الحديث. العرص وأوائل الوسطى العصور أواخر يف وإنجلرتا فرنسا يف الحال هي
عىل التفوق من تتمكن قد فإنها األمم، لبعض السيايس العمل وإطار اإلقليمية للنزعة
من مجموعٍة عىل يعتمد فسوف عمليٍّا، ذلك حدوث مدى أما العرقي. الثقايف أساسها
القانوني للمجتمع نموذًجا األمة تصبح أن املحتمل فمن ه، التوجُّ هذا اتباع عند العوامل.
اإلقليمية، املدنية لألمة املثايل نموذجهم يف الحداثيون عنه كتب الذي النوع من السيايس،
عىل بعيدًة لألمة العامة الثقافة تصبح قد العرقية، الجماعات من عدًدا تضم دولٍة ويف
ضغط أو شقاق دون يكون ما نادًرا هذا أن رغم املسيطرة، «العرقية» عن متزايد نحٍو

شديدين.5
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األمة ن لتكوُّ املؤدية العمليات (2)

للتغيري وخاضعة متقلبة تاريخيًة مجتمعاٍت باعتبارها األمم أن إىل االعتبارات هذه تشري
فئًة باعتبارها األمة عن اليشء بعض ثابتة صورة قدمُت السابق، الفصل يف املستمر.
عىل التأكيد خالل من ذلك ح أُصحِّ أن فأودُّ هنا، أما مثاليٍّا. نموذًجا وباعتبارها تحليلية
البرشي للمجتمع تاريخية أشكاًال باعتبارها األمم أن يعني وهذا لألمم. «العملياتي» الطابع
نتاج أنها ذلك والحدود؛ والرموز األسماء تستمر عندما حتى ، تغريُّ حالة يف غالبًا تكون

معينة. ورمزية اجتماعية عملياٍت
أن رغم األمم؟ ن تكوُّ عنها ينتج التي األساسية العمليات عن نقول أن يسعنا ماذا
بشأنها. محدَّد أمر يوجد ال فإنه التاريخ، من فرتٍة أي يف تظهر أن يمكن العمليات هذه
أن ويمكن متقطعة، فرتاٍت عىل الغالب يف يكون عملها فإنَّ «اجتماعية»، عمليات وبوصفها
والتفسري البرشي الفعل عىل — كعادتها — العمليات هذه وتعتمد األصلية، الحالة إىل يَُردَّ
عدم رغم األمم، ن تَكوُّ ثَمَّ ومن واندماجها، العمليات هذه حدوث فإن ذلك، رغم الشخيص.
ظروٍف ظل يف إال يحدثان ال األرجح عىل فإنهما محددة، تاريخية حقب عىل اقتصارهما
العنارص وتنمية الذات، تعريف ييل: ما لألمم املكوِّنة العمليات تلك تشمل معينة. تاريخية

واألعراف. القوانني وتوحيد مميزة، عامة ثقافة ونشأة واألقلمة، الرمزية،

الذات تعريف (1-2)

واألمم العرقية الجماعات فإن العرقية، فئتها يُميِّز قد للجماعة آخرين تعريف أن حني يف
بعينها سكانية جماعة اتخاذ ن يتضمَّ وهذا «ذواتها». ل واضح ذاتيٍّ تعريٍف إىل تحتاج
املجتمع هذا مع األفراد وتماهَي اآلخرون، به ويعرفه نفسه املجتمع به يُعرِّف جمعيٍّا اسًما
بحيث كونر؛ ووكر يزعم كما عكسية، بطريقة ذلك يبدأ أن املمكن ومن ورموزه. ى امُلسمَّ
هنا من باآلخرين مقارنًة يمثلونه، ال وما بمن املجتمع أفراد معرفة يف العملية تتمثل
عملية عن التحدُّث للمرء يمكن ال ذلك، رغم عنهم. نفسه املجتمع يُميِّز الذين وهناك،
معرفة يف األفراد يبدأ عندما إال الجمعية الخاصة لُهويته وتحديده للمجتمع ذاتي تعريف
وسيؤدي محدد، اسم له مميًزا مجتمًعا يُكوِّنون أنهم ويشعرون إجماًال، «يكونون» من

لألمة. املثايل للنموذج األساسية السمات من واحدة تقديم إىل ذلك
املثال، سبيل عىل واملعارصة. السابقة الفرتات من كلٍّ يف العملية هذه نُميِّز أن يمكننا
معهم، تاجروا الذين اإلغريق مثل آخرين ِقبل من االسم هذا الفينيقيني عىل أُطِلق حني يف
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أطلقوا بأن معها تعاملوا التي الشعوب من وغريهم الفرس عن أنفسهم اإلغريق ميَّز
الوسطى العصور يف اإلنجليز َميََّز مشابه، نحٍو وعىل «الهيلينيني». اسم أنفسهم عىل
وأطلقوا واأليرلنديني، والويلزيني، االسكتلنديني، جريانهم عن مبكر وقٍت منذ أنفسهم
الحديث عرصنا يف أنه حني يف اسمهم)؛ اإلنجليز عىل أطلقوا أيًضا (وهؤالء أسماءهم عليهم
يجب بل بالفعل، اسٌم لها يكن لم إن فحسب، مميًزا اسًما لنفسها أمة كل تتخذ أال يجب
ذاتيٍّا تعريًفا تملك التي املهاجرين جماعات عن أنفسهم يُميِّزوا أن األمم تلك أفراد عىل
كل يف األتراك. املهاجرين مع األملان فعل وكما األلبان، مع اإليطاليون فعل كما لذواتها،
رضوريٍّا عنًرصا نفسه املجتمع به يُعرِّف الذي الجمعي االسم يعد الحاالت، هذه من حالٍة

العملية.6 هذه يف
لذواتها، واألمم العرقية الجماعات تعريف لعملية رضوريًة الجمعية األسماء كانت إذا
عن فضًال املشرتكة، العرقية روح غياب إىل يشري قد ل مسجَّ َعلم اسم وجود عدم فإن
الثاني القرنني حتى واألملان الفرنسيني بني الوضع كان ذلك أن يبدو األمة. حس غياب
و«األملان» و«الفرنسيني» «فرنسا» مثل تعريفية أسماءٌ أصبحت عندما عرش والثالث عرش

الراين.7 نهر ورشق غرب السكان بني انتشاًرا أكثر
واألباطرة الجنراالت شعر ولذلك، السلطة؛ ملمارسة أيًضا رضورية األسماء إنَّ
التي وأتباعهم الرؤساء تجمعات تمييز الرضوري من أنه وتراجان، قيرص أمثال الرومان،
والسيطرة واألعداء، الحلفاء تحديد يف ساعدتهم عرقية بأسماءٍ متغريًة تكون ما غالبًا
تلك تقبلت مًدى أي إىل يعلم أحٍد من وما أخضعوها. التي الرببرية» «القبائل عىل الحًقا
الحكم ظل يف مشابهة عملية حدثت تلك. الخارجية التسمية عملية املذكورة املجموعات
عىل استولت الذين السكان تحديد إىل األوروبية القوى سعت عندما الحديث، االستعماري
التقوها التي املختلفة السكانية الجماعات واملبرشون واملسئولون التجاُر ووَصف أراضيهم،
التصنيفات تقبل السكانية الجماعات تلك كانت ما وأحيانًا أوروبية، عرقية بتصنيفاٍت
املجموعة مع حدث كما املستعمرة، يف الحاكم العرقي املجتمع عليها خلعها التي واألسماء

لها.8 الربيطانيني حكم خالل أوغندا يف باجاندا العرقية

العنارصالرمزية تنمية (2-2)

املميِّز الثقايف الرتاث د يحدِّ وتنميتها والتقاليد والقيم واألساطري والرموز الذكريات خلق إن
رضورة، النسب «أسطورة» تُمثِّل «العرقيات»، ب يتعلق فيما أمة. وكل عرقية جماعٍة لكل
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الزمن عرب ترتاكم أن املمكن من األخرى والتقاليد والرموز والذكريات األساطري أن إال
مقدسة نصوص وجود عند سيَّما ال جريانها، تراث عن للعرقيات الثقايف الرتاث وتميِّز
الزم» «رشط وتنميته الثقايف الرتاث هذا امتالك أن ورغم األجيال. عرب متوارثة ُمَميزة
العرقية الجماعات لدى باملثل موجوٌد الثقايف الرتاث هذا فمثل القوميني، نظر يف أمة ألي
أوائل يف روسيا وحتى القديمة مرص من بدايًة املختلفة، السياسية العرقية والجماعات
الرغم فعىل ذلك. عىل جيًدا مثاًال الالتيني وحلفها القديمة روما تقدم الوسطى. العصور
االنتماء من نوٌع نَشأ امللوك، حكم تحت القديمة روما يف املختلطة العرقية األصول من
واإلتروسكان. واإلغريق السامنيت مع الحروب عرب املشرتك الالتيني الروماني العرقي
قبل الثالث القرن يف جراسيا ماجنا منطقة تجربة هي الفاصلة اللحظة كانت وربما
بقيادة القرطاجيون سحق عندما الثانية، البونية الحرب يف املتمثلة الكبرية واألزمة امليالد،
ظهور شهدت التي هي الفرتة تلك كانت إيطاليا. يف متالحقة رومانية جيوًشا حنبعل
باإلضافة وإنيوس، نافيوس ونثر وترنتيوس، بالوتوس مرسحيات يف أصيل التيني أدب
لكاتو العابسة الصورة يف دة املجسَّ املتشددة الرومانية الفضيلة ميَّزت التي األسطورة إىل
وريموس رومولوس من — مزدوجة نسب أسطورة للرومان كان لذلك، ونتيجًة الرقيب.
والذكريات والتقاليد الرموز من وعدد — والتيوم الطروادي إنياس ومن الذئب، وأنثى
األسالف بني عالقة بوجود اإليمان إن تقول التي كونر ووكر َجَدليِة صحِة عىل تدل التي
الحال هي كما خيالية، النسب سالسل كانت لو حتى العرقي، لالنتماء املميز العنرص هي

الغالب.9 يف
حيث األسالف، بني االرتباط أوارص إحساس يستمر قد الحارض، يومنا يف حتى
يف السائدة العرقية الجماعة «تهدِّد» ثقافيٍّا املغرتبني املهاجرين موجات أن مثًال يظهر
النسب أسطورة تكون ال فلربما كذلك، األمر كان إذا التقليدية. حياتها وطريقة األمة
واحًدا عنًرصا وتمثل املجتمع، تعريف يف أهميًة أقل كانت لو حتى مندثرة، أسطورًة

األمة.10 تميز التي والذكريات واألساطري التقاليد من عديدة مجموعات ضمن فحسب

األقلمة (3-2)

«العرقيات» عىل العملية تقترصهذه وال التاريخ، عرب املجتمعات أقلمة عملية مالحظة يمكن
«الوطن» لتمييز مكانية حدود ورسم محددة بأماكن االرتباط أصبح ذلك، ومع األمم. أو
هاتني أن ثبت لقد خاصة. بصفٍة ولألمة العرقي، لالنتماء مميزة عملياٍت «خارجه» عن
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صورة يف حدوثهما عند األمم وظهور العرقي» «املنظور لتكوين رضوريتان العمليتني
أن للمرء ويمكن بعينه. وبمجتمع معينة بمناطق الذكريات ربط أي للذكريات؛ «أقلمة»
بأماكَن وتاريخه بعينه مجتمع ذكريات عربها ترتبط التي العمليات يف جليٍّا ذلك يرى

الطبيعة».11 و«تأريخ املجتمع» «تطبيع هي العمليات وهذه معينة،
التاريخية، بيئاتها من تتجزأ ال أجزاءً «العرقيات» تصبح العمليتني، هاتني أوىل يف
«ثوابت» آثارها وتصبح تقطنها، التي األرايض من طبيعية» «امتدادات أنها تعترب حيث
مع الحال هي كما للمجتمع، البدائية شبه القديمة بالعصور لتُذكِّر العام، مشهدها يف
مؤرَّخة؛ نفسها الطبيعة تصبح الثانية، العملية يف املكسيك. أو القدماء املرصيني أهرامات
الذي املكان وتصبح وثقافته، تاريخه من يتجزأ ال جزءًا وموطنه املجتمع أرض فتصبح
التاريخية، ل التحوُّ ونقاط األزمات وحلبة والحكماء، واألبطال القديسون فيه ومات عاش
مالحظتها يمكن التي العمليات هي هذه لألجداد. البطولية لألعمال التذكاري والنُّصب
جمال عن تحدثت التي السجالت يف ذلك أمثلة نجد طويل. بوقٍت الحداثة ظهور قبل
التي فرنسا حديقة تصوُّر ويف وفريجيل، هوراس شعر يف مدوَّنة بروما املحيط الريف
هولندا وجه تشكيل ويف الوسطى، العصور أواخر يف الفرنسيني الكتَّاب بني انتشارها تزايد
العرص أوائل يف السويرسية املدح قصائد ويف الشمال، بحر مع سكانها رصاعات خالل من

سويرسا.12 يف األلب جبال ملناظر الحديث
الجمعية االنتماءات وتنمية الذكريات أقلمة أصبحت عرش، الثامن القرن من ابتداءً
ذلك وكان انتشاًرا. أوسع نطاق وعىل ًدا تعمُّ أكثر بنحٍو تجري القومية الطبيعية للمشاهد
التعبري ومن الرومانسية، النزعة عن املنبثقة الطبيعة تبجيل طائفة إىل كبرية بدرجة يعزو
لقد األلب. بجمال املتزايد االنبهار مع الحال هي كما وجودها، يف العواطف عن الالئق
ر لتصوُّ أساسيٍّا مكوِّنًا وجعلوها شاعرية، طبيعية مناظر إىل األرَض الرومانسيون ل حوَّ
تمثل حيث أرض؛ لها جماعًة تكن لم إن لألمة وجود ال القوميني، اعتقاد يف نفسه. األمة
— األساس — «الذاتية» والقاعدة «املوضوعية» القاعدة من كالٍّ الطبيعية واملناظر األرض
داخل ومجتِمعة دًة موحَّ تكون أن بد ال األمة أن يعني ذلك وكان حقيقي. قومي ملجتمع
العملية؛ الناحية من مستوية» «غري الحدود تلك ظلت لو حتى معروفة، «طبيعية» حدود
من دويل» «مجتمع يف رشعيٍّا عضوٍّا باعتبارها مكانها األمة تأخذ أن عندها املمكن فمن
معظم كان لو حتى — ترابها» من «نََشئُوا أنهم أفرادها يشعر أن أيًضا املمكن ومن األمم.
أن حقيقة إنَّ بعيد. مكان من الرتاب هذا إىل هاجروا قد أسالفهم) (أو فعليٍّا أفرادها
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البناءَ فيها، ريب ال التي «ابتكاراتهم» من الرغم عىل استطاعوا، القوميني من ا جدٍّ كثريين
البعيد.13 الحد هذا إىل مهمتهم َلت سهَّ قد سابقة؛ وذكرياٍت انتماءاٍت عىل

مميزة عامة ثقافة نشأة (4-2)

من عامة ومراسم ورموز طقوس نظام خلق هو عامة» «ثقافة بمصطلح أقصده ما
أخرى. ناحيٍة من مختلفة عامة وأدبيات قواعد ن وتكوُّ ناحية،

األغيار عن متمايزين أفرادها يكون أن يكفي «العرقيات» يخص فيما أنه حني يف
فإن بهم، خاصة آلهة وعبادة مختلفة، بتقاليد وااللتزام مشرتكة لغة تحدُّث خالل من
عامة ملكية تكون أن يجب — األمم يخص فيما — املشرتكة الثقافية السمات هذه مثل
قومية عامة ثقافة من جزءًا تصبح أن بد وال الثقايف. للتميُّز محدًدا معياًرا وتمثل مشرتكة،
تابعة تكون أن بد ال العبادة يف أو اللهجة يف اختالفات أي فإن ذلك، عىل عالوًة مميزة.

استئصالها. من بد فال وإال املؤدلجة، العامة الثقافة لتلك
عن األمم أو «العرقيات» ذاتها حد يف العامة القواعد أو الشعائر تميِّز ال بالطبع،
املجتمعات من لكثرٍي سمًة العامة الشعائر أداء كان فقد األخرى؛ الجمعية الثقافية الُهويات
العصور يف موسكو ودوقية والبندقية فرنسا وحتى القديمة ومرص القديمة بابل بالد منذ
كثرية أنواٍع يف مميزة عامة وأدبيات لهجاٍت تكوين عىل العثور يمكن وباملثل، الوسطى.
إىل وصوًال القديمة أثينا من الوسطى، العصور وحقب القديمة الحقب يف املجتمعات من
األمم، تكوين يخص فيما ذلك يعنيه ما أما الوسطى. العصور يف وفلورنسا بروفنس
يف لكنها مختلفة، مجتمعاٍت يف كثرية لقروٍن حارضة كانت الثقافية «املواد» تلك أن فهو
هذا لخلق أخرى عمليات مع وتضافرت َعت» «ُجمِّ فقط معينة وحاالت معينة ظروف ظل

البرشية. املجتمعات من تماًما «القومي» النوع
األمم لظهور كربى أهمية والرموز واملراسم، العامة، الشعائر تمثل الصدد، هذا يف
عام بوجٍه ظهرت بالعامية، املكتوبة فاألدبيات العامية؛ واألدبيات اللهجات بأهمية مقارنًة
اللهجات من كلٍّ بظهور هستنجز أدريان مزاعم من الرغم عىل الحديث، العرص أوائل يف
األدب ظل العموم، يف وجريانها. إنجلرتا يف الوسطى العصور أوائل يف العامية واألدبيات
العرص أوائل يف الدولة خت» «رسَّ حتى األقل عىل الكهنوت، من أو الحاشية من نُخبة مأثرة
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وعىل نطاًقا. أوسع لدوائر منتجاتها الطباعة رأسمالية ونرشت وقراءتها، اللغة الحديث
أسبق وقٍت منذ واسع نطاٍق عىل والرموز واملراسم، العامة، الشعائر انترشت النقيض،
نطاًقا أوسع وثقايف سيايس مجتمع إىل االنتماء حس لغرس جوهرية تُرى إنها بل كثريًا،
أو مدينة دولة أو كنيسة أو عرقية جماعًة أكان سواء السكان، من كبرية قطاعات لدى
بها تحظى كانت التي األهمية انبثقت هنا ومن ورشعيته. املجتمع نشاط ولتأكيد مملكة،
الرافدين، بالد يف الجديد العام مهرجانات مثل املعابد يف تقام كانت التي الدينية املراسم
املختلفة واملراسم روما، يف فيستال عذارى اختيار وشعائر أثينا، يف أثينا عموم وموكب
وطقوس التتويج، مراسم مثل الوسطى، العصور أوروبا يف بالكنيسة امَلَلكيَّة ربطت التي
الحقة، «قومية» لطقوس نماذج املظاهر هذه كانت أخرى، مرًة والجنازات. املدن، دخول

القومية.14 بالعطالت واالحتفال األناشيد، وغناء العلم، رفع مثل:
تاريخية أنواٍع نشأة يف محوريٍّا دوًرا تلعب املميزة العامة الثقافات فإن سنرى، كما
متعاقبة. فرتاٍت عىل تشكيلها يف أساسية عنارص تكوين عىل تساعد إذ األمم؛ من مختلفة
ومراسم طقوس خالل من القديمة، العصور خالل األساسية الثقافية الرتاثات تمكَّنت لقد
القومي للمجتمع املميزة التقاليد تكوين من بعيد، حدٍّ إىل العامة الثقافات وقواعد ورموز

الرابع. الفصل يف لهما سأفرد اللذين القومية والُهوية

واألعراف القوانني توحيد (5-2)

عن واألمم «العرقيات» تُميِّز ال ذاتها حد يف املشرتكة واألعراف العامة القانونية األنظمة إنَّ
بوقٍت الحديث التاريخ قبل السياسية. أو الثقافية الجمعية الُهويات من األخرى األنواع
واإلمرباطوريات، املدن الدول إىل عامة بصفٍة تنتمي القانونية الترشيعات كانت طويل،
وبابل، سومر يف وحمورابي أوروكاجينا من بكلٍّ الخاصة القانونية الترشيعات من بدايًة
تلك كانت األخرى، الناحية عىل العظيمة. والبيزنطية الرومانية القانونية الترشيعات حتى
املقدسة والنصوص كربى دينية مجتمعاٍت وليدَة املشرتكة والعادات القانونية األنظمة

الكنيس. والقانون اإلسالمية كالرشيعة املجتمعات لتلك
يف محورية عنارص والترشيع القوانني وتوحيد األعراف نرش عمليات كانت ذلك، رغم
اكتساب بمجرد فإنه «العرقيات»، بمعظم يتعلق فيما واألمم. «العرقيات» من كلٍّ تكوين
والتقاليد والطقوس األعراف من عديدة مجموعاٍت وامتالك مكتوبة، عاميًة لغًة أفرادها
يف متزايدة بدرجاٍت تتحكم والقوانني والتقاليد والطقوس األعراف تلك راحت والقوانني،
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د املوحَّ القانوني الترشيع بني الروابط وأصبحت باألغيار. وعالقاتهم بينهم فيما عالقاتهم
عىل قائمة مجتمعات أنها عىل جزئيٍّا، األمم، تمييز املمكن من بل ُقربًا. أكثر األمة وبني
الحقوق من مجموعة ويؤدون العام، الصالح بحسِّ أفرادها يتمتع والُعرف، القانون
إذ محدودة؛ القومي املجتمع عضوية كانت لو حتى أنه يعني وهذا املتبادلة. والواجبات
سبقت التي الحقب يف العائالت رؤساء أو البالغني الذكور عىل تقترص كانت ما عادًة
نحٍو عىل محكومة كانت وباألغيار ببعٍض بعضهم هؤالء عالقات فإن الحديث، العرص
املشرتكة، واألعراف العامة، للقوانني العمومية والقواعد املشرتكة القانونية باألسس متزايد
والعرف القانون يحدد قد الحقيقة، يف غريهم. عن تُميِّزهم التي الرمزية والوصفات
حدٍّ إىل املرسلة والتقاليد بالعادات مقارنًة أكرب بوضوٍح لألمم الرمزية الحدوَد والطقس
موضح وهذا بينهما. صارم فاصل خط وضع يمكن ال لكن «العرقيات». تُميِّز التي بعيد
فرتة يف اليهودية تعريف يف املوسوي للقانون اليهود منحها التي املحورية خالل من جليٍّا

الثاني.15 الهيكل
العرقية الجماعات باتت بموجبها التي العملية إن القول يمكن عمومية، أكثر برؤية
تَُعد دة موحَّ قانونية ومؤسسات دة موحَّ قانونية بترشيعاٍت متزايدة بدرجاٍت محكومًة
االجتماعي بالتضامن إحساًسا وتخلق للوحدة «سقًفا» ر توفِّ ألنها األمم؛ لتكوين محورية
حقيقيٌّ املجتمع. ألفراد املشرتكة والواجبات الحقوق وإدراك املشرتكة األعراف خالل من
بساطتها، عن النظر برصف الدولة، رعاية تحت تحدث كانت األغلب، يف العملية، هذه أن
ترشيعات أيًضا نجد فإننا ذلك، رغم عرقية. إمارٍة أو مملكٍة يف تتمثل كانت ما عادًة التي
سبيل عىل الدولة، غياب يف مسنونة، تكن لم إن ُمطبقة، معقدة قانونية ومؤسسات قانونية
كلٍّ بني شائًعا كان كما مشتت، مجتمع يف نشأت عامة دينية مؤسسات خالل من املثال،
الفصل إىل الحاجة الحاالت هذه توضح الوسطى. العصور حقبة طوال واليهود األرمن من
الدولة وبخاصٍة البحت، السيايس البُعد وبني املشرتكة واألعراف القوانني سن عملية بني

به.16 ربطها غالبًا الحداثيون اعتاد التي الحديثة،

القومية للُهوية الثقافية املوارد (3)

«تكوين» عليها ينطوي التي والرمزية االجتماعية العمليات من بعًضا تناولت اآلن حتى
الغالب؟ يف رة ُمعمِّ تكون وملاذا نفسها، عىل القومية املجتمعات تحافظ كيف لكن األمم.

62



والدينية العرقية الجذور

سكانية جماعة لدى القومية بالُهوية اإلحساس وقوة طبيعة يف التفكر األمر هذا ن يتضمَّ
لألمة. األساسية الثقافية املوارد بعض فحص خالل من األمم «استمرار» ومصادر معينة
حدٍّ إىل ومتاحة ملموسًة الثقافية املوارد هذه تكون مجتمع، أي أعضاء إىل بالنسبة
فهذه أوضحتها؛ التي األمم تكوين عليها ينطوي التي العامة العمليات من كثريًا أبعد
خاصة، بصفٍة وتُستخَدم، لالستخدام، قابليًة أكثر ثَمَّ ومن تحديًدا، أكثر تكون املوارد
والجماعات األفراد يختارها أن أيًضا املمكن من املصادر وهذه سياسية. غاياٍت لبلوغ
يسَعون الذين القادة يستغلها املثال، سبيل عىل األمة، حياة يف ال الفعَّ ل التدخُّ عىل امُلرصون
قصصيٍّا وتراثًا جديدة رموًزا يصنعون الذين واملفكرون الكهنة أو األمة، ثروات إحياء إىل

لألمة.17 جديًدا
القومية للُهوية الثقافية املوارد هذه من بعًضا أن هو األرجح عىل األهم االعتبار لكن،
ويُعامل ل، ويُبجَّ مميزة، مكانة فيتخذ لألمة؛ مقدسة» «أُُسًسا يصبح أن يمكن األقل عىل
االجتماعية العنارص عىل القداسة إضفاء عملية خالل من مقدًسا، قانونًا كان لو كما
ميَّزت التي القداسة منح عمليات من بدورها تُشتَق ما كثريًا عملية األساسية؛ والرمزية
قبل ما حقب يف إنه إذ عمًدا؛ غرارها عىل مة مصمَّ تكن لم إن القديمة، الدينية التقاليد
نتيجًة الدين. عن ينفصل العرقي االنتماء كان ما نادًرا القومية، قبل وما الحديث، العرص
القومية أو العرقية والجماعات القادة يكون أن املمكن من التي الثقافية املوارد فإن لذلك،
وقدَّسوها بحماس، وراءها وسَعوا استخدموها، قد الحديث العرص قبل ما حقب خالل
بصفٍة لألمة األخرى العلمانية رات التصوُّ تُشبع واضحة دينية بهالٍة مصحوبًة تأتي
املقدسة، الصفة تلك تغيب ما نادًرا الحديث، «القومية» عرص يف حتى واضحة. «مقدسة»
الجديد األساس األصالة عقيدة وتمثل الدينية، العقيدة محل األصالة تحل فقط وهنا
كان كما ومراسمه، وأعياده وأناشيده، بشعاراته الشعب»، به يدين سيايس «دين ل

الفرنسية.18 الثورة إبان مشهوًدا
القومية بالُهوية اإلحساس عىل تحافظ التي الثقافية املوارد تُعترب قد السبب، لهذا
األربعة األبعاد «تدعم» أنها بمعنى لألمة، مقدسة» «أُسًسا أيًضا سكانية جماعٍة أي لدى
األمور هذه أتناول دعوني واملصري. والتاريخ، واألرض، الجماعة، وهي: لألمة، األساسية

بإيجاز. تباًعا
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للشعوب اإللهي االختيار وأسطورة األصول أساطري (1-3)

األساسية الثقافية املوارد من مورَدين العرقي االختيار وأساطري األصول أساطري تُمثل
الجماعة لدى القومية الُهوية حس يف املجتمعي البُعد يدعمان بأنهما وصفهما يمكن

املجتمعي. البُعد هذا أهمية يُربز وكالهما السكانية،

نفسه املصطلح يغطي األساطري. هذه أهمية بالفعل تَناولُت األصول»: «أساطري (١)
أساطري إىل وصوًال الخلق وأساطري للكونيات التفصييل الوصف بني يرتاوح عريًضا، نطاًقا
قديًما اليابان ويف القديمة مرص يف املثال، سبيل عىل املشرتك. السلف وأساطري التأسيس
ومملكة معينة، وأَُرس معني، شعب أصول عن بحكاياٍت مرتبطة اآللهة خلق أساطري كانت
دوري لرشح خاضعة غالبًا وتكون الكون، مركز يف وُحكامه الشعب تضع حكايات معينة؛
من منفصلة الخلق أسطورة تكون أن يمكن أخرى، ناحيٍة من واملفكرين. الكهنة ِقبل من
للشاعر اآللهة» «أصول قصيدة يف الحال هي كما الشعب، أصل عن الزمني التأريخ حيث

التكوين.19 ِسفر من إصحاًحا عرش أحد أول يشهد وكما هسيود،
سبيل فعىل املدن؛ والدول باملدن عادًة التأسيس أساطري ترتبط اآلخر، الجانب عىل
ملؤسسها أثينا مدينة رعاية عىل وبوسيدون أثينا بني التنافس أسطورة نذكر املثال،
األكثر األسطورة أما البارثينون. قورصات إحدى عىل املنحوتات وموضوع إيريخثيوس،
أو روما؛ مؤسَيس وريموس رومولوس أرضعت التي الذئب أنثى أسطورة فتمثلها شيوًعا،
القديس «أسد عليه يُطَلق بأسٍد له يُرَمز الذي — مرقس القديس جثمان نقل أسطورة
املمالك يف أيًضا توجد أن يمكن التأسيس أساطري أن إال البندقية. مدينة إىل — مرقس»
امللك عهد يف حدث كما عاملي، دين إىل اململكة ل تَحوُّ شيوًعا األكثر أشكالها ومن العرقية،
روس يف األول وفالديمري الفرنكية، الغال بالد يف وكلوفيس األرمن، ملك الثالث تريداته
ثقافة وأصحاب مجاورين سكان ممثيل مع معاهدة إبرام األخرى األشكال ومن الكييفية.
،١٢٩١ عام القديم» السويرسي «االتحاد أنشأ الذي الوحدة َقَسم أو املعاهدة مثل مشرتكة،
التنس ملعب َقَسم وبالطبع ،١٣٢٠ عام أربروث إعالن يف االسكتلندي املجتمع وإحياء

20.١٧٨٩ عام
من نه تتضمَّ بما املشرتك، السلف أسطورة هو أقىصدرجة إىل املألوف النوع لعل لكن،
النوَع املشرتك السلف أساطري كانت لطاملا املشرتكة. العرقية وحس زاخرة نسٍب سالسل
واستجداؤها الحديث، العرص قبل ما حقب يف الشعوب أصول أساطري بني شيوًعا األكثر
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ووكر أوضح كما أنه إال «العرقيات». من كثرٍي استمرارية تفسري يف يساعد القرابة بصالت
الجمعية؛ بالُهوية للشعور الرضوري هو الفعيل التاريخ ال «املحسوس» التاريخ كونر،
للحقيقة. مناقًضا اإليمان هذا كان مهما املشرتك باألصل اإليمان هو يهم فما ثَمَّ ومن
ما بقدر الالحقني، القوميني إىل بالنسبة إثماًرا األكثر النموذج أيًضا قدَّمت األساطري تلك
مكوَّنة كبرية «عائلة كثريًا، ممتدة أرسة بأنها لألمة الشائع القوميني لتصوير أساًسا تمثل
وتحريكها املقصودة الشعوب توحيد يف شكٍّ بال يساعد ذاتي وصٌف وهو عائالت»؛ من
وارتباط لألمة، العرقي ر بالتصوُّ اإلعجاب جاء هنا ومن جماعية. أهداف تحقيق أجل من

و«األصالة».21 «النقاء» ب الحًقا العرقي االنتماء
تُشكِّل التي الرمزية العنارص من كثرٍي بني من للشعوب»: اإللهي االختيار «أساطري (٢)
العرقي؛ االختيار أسطورة من ومرونة قوًة أكثر أسطورة توجد ال املجتمع، تراث من جزءًا
تاريٌخ له محدد هدف أو معينة ملهمة بعينها جماعًة أو شعبًا اإلله «اختيار» يف فاالعتقاد
إال الفرعونية، ومرص القديمة الرافدين بالد إىل التاريخ هذا يعود أن يمكن إذ طويل؛
بني إىل سيناء جبل من موىس بها جاء التي التوراة، هو لذلك التقليدي» «املثال أن
بنو أطاع إذا أنه مفاده مرشوًطا عهًدا نقرأ التوراة يف مرص. من خروجهم بعد إرسائيل
كنعان أرض وسيمتلكون الرب، يباركهم فسوف رشيعته، وطبقوا الرب وصايا إرسائيل
أن هو هدفهم إن ويُنَفون. يُعاَقبون فسوف يفعلوا، لم وإذا وذريتهم. هم املوعودة،
هنا القداسة األمم. لكل بَركًة يصبحون ثَمَّ ومن الكهنة؛ من ومملكة مقدسة، أمة يصبحوا
قواعد تطبيق إرسائيل بنو يستطيع كي املدنَّس، (الوثنية) األمم عالم عن االنفصال تعني

وإغراءاتها.22 األنانية الرغبة تشتيت دون وشعائرية أخالقية
متعددة، مجتمعاٍت يف بالتحديد العهود عىل القائم اإللهي االنتخاب أساطري ظهرت
«السليمانيني» واإلثيوبيني والخامس، الرابع القرنني يف الجريجوريني األرمن من بدايًة
والهولنديني االسكتلنديني إىل وصوًال عرش، الخامس القرن وحتى عرش الثالث القرن يف
يف البيوريتانيني واملستوطنني األولسرت واالسكتلنديني عرش، السادس القرن يف الكالفينيني
الكربى، الرحلة بعد الربوتستانت األفريكان وحتى عرش، السابع القرن يف إنجالند نيو
العرشين. القرن أوائل خالل فلسطني يف الصهاينة لدى علمانيًة أكثر مظهًرا اتخذت بينما
غالبًا والروحانية، القداسة وترسيخ األخالقية الفضيلة وراء السعُي كان الحاالت، هذه يف
وبالعناية الجمعي بالعهد قوي بإيماٍن مدعوًما مجتمعاتهم، وتطهري االنفصال خالل من

اإللهية.23

65



لألمم الثقافية األسس

املجتمع يرى تطلبًا، وأقل شيوًعا أكثر اإللهي، االختيار أساطري من آخر نوع يوجد
استمرار سوى به مرتبط التزام وجود دون لكن مقدس، واجب أو مقدسة بمهمة مكلًفا
األرض عن الدفاع مثل: املهام من مختلفة أنواع توجد املحدد. التقليد أو بالدين ك التمسُّ
ونرش العقيدة، أي الحقيقي، الدين وحماية الدين، حظرية إىل الكفار وَردِّ املقدسة،
التبشريية االختيار أساطري من النوع هذا لألمم». «نوًرا يكونوا وأن واألخالق، «الحقيقة»
سبيل عىل العرقية»، و«الجماعات املسيحية» «حصن ممالك يف خاصة بصفٍة بارًزا كان
الكاثوليكي. املسيحي العالم حدود عىل وكتالونيا، وبولندا املجر ونبالء ملوك بني املثال،
فرنسا، ويف إنجلرتا، يف — للمخاطر عرضًة أقل كانت عرقية ممالك يف أيًضا نجده أننا إال
أكثر شكٍل يف ونجده — التتار سيطرة من تحرُّرها بعد الروسية موسكو دوقية ويف
النجاح إدراك إىل سعيها جانب إىل الدول، تلك نظرية الحديثة القومية الدول يف علمانيًة
من التبشريي النوع يقترص وال نسبيٍّا. الثقافية والشهرة العسكرية، والقوة االقتصادي،
عنارصحسِّ عىل العثور فيمكن واملسيحي، اليهودي الرتاثني عىل العرقي االنتخاب أسطورة
السادس القرن يف الصفوية الدولة يف جماعية بمهمة بالتكليف واإليمان اإللهي االختيار
يف «كوكوجاكو» حركة من اليابان ويف الفرعونية، حركتها مع الحديثة مرص ويف عرش،

العرشين.24 القرن يف الرومانسية الحركة وحتى عرش الثامن القرن

الشاعرية الطبيعية واملناظر األوطان (2-3)

«األقلمة»، عملية يف األمم ن تكوُّ عليها يقوم التي األساسية العمليات إحدى تتمثل رأينا كما
االنتماء ومشاعر جمعية ذكريات وتكوين الوطن، يف الجماعة غالبية إقامة بها ويُقصد
العرقي» ع «التوزُّ ينبثق العملية، هذه يف بها. معرتف حدوٍد داخل تقع تاريخية ألراٍض
يتحقق هذا فإن رشحت، وكما الطبيعي. ومحيطها العرقية» «الجماعة تضامن خالل من
خالل ومن الطبيعة، من كجزءٍ التاريخ يَُرى وفيه العرقي، التاريخ تطبيع خالل من
نتيجًة رها. وتطوُّ العرقية الجماعة تاريخ يف متأصلة تبدو بجْعلها الطبيعية، البيئة تأريخ
«أوطانها» يف «مغروسة» كانت لو كما العرقية، الجماعات تبدو التبادلية، العملية لهذه

شعبها.»25 لها وأرض أرضه له «شعب جروسبي: ستيفني وصف وبحسب التاريخية،
العملية تلك األمد، الطويلة الذكريات» «أقلمة لعملية بدايًة إال ليس هذا أن إال
أو املقدسة» «األرض بفكرة ترتبط بدورها وهي واستمراريتها، األمم لتكوين الرضورية
مشاهدها أن الغالب يف الشعب يشعر وملاذا األرض، تقديس يأتي أين من الوطن. تقديس
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هو شيوًعا األكثر األمر ربما كذلك؟ «مقدسة» بل فحسب، «لهم» ملًكا ليست الطبيعية
تصبح خطبهم، و«سمعت» والقديس، والحكيم النبي خطوات «رأت» التي األرض أن
التقديس عملية اليومية. الحياة وعن املحيطة األرايض عن مميَّزة تصبح ثَمَّ ومن مقدسة؛
نسلهم لدى فتثري عرقيني؛ وعباقرة وبطالت أبطال وأفعال نماذج إىل تمتد أن يمكن هذه
أن املمكن من بل فحسب، األبطال وليس َحذَْوهم. يَْحذوا أن يف والرغبة التبجيل مشاعر
لم فاألرض القديمة؛ إرسائيل يف الحال كانت كما مميًزا، ثَمَّ ومن مقدًسا، كله الشعب يعترب
شعبها. لقدسية نظًرا وتبجيل تعبُّد محل نفسها أصبحت بل امليعاد، أرض فقط تصبح
الحال هي كما القداسة، من معينًا قدًرا معينة مواقع تحمل أن يمكن أيًضا الوطن وداخل
املقدسة املواقع هذه مأثورة. معجزات أرض أو مقدسة» «أرض عىل الوقوف فكرة يف
ومتاحف، وحفرياٍت معارك، وساحاِت ومعابَد ومدنًا وجباًال، أنهاًرا تكون أن املمكن من
ألن قتىل؛ سقطوا الذين الوطنيني األبطال ومقابر «أسالفنا»، مقابر هي حاالتها أبرز لكن
بهذه الوطن تقديس بمجرد و«وطننا». «ماضينا» قداسة يف التفكر عىل تحثنا قبورهم
القومية، بالُهوية اإلحساس لدعم قويٍّا ثقافيٍّا مورًدا ذاته حد يف يصبح فإنه الطريقة،
بالحاجة الغالب يف معزَّزًة القومية الُهوية حس يُولِّدها التي املشرتكة الوالء مشاعر وتصبح
صالح سبيل يف املقدَّمة الكثرية التضحيات خالل من املقدسة، املساحة عن الدفاع إىل

والوطن.26 الجماعة

والعرصالذهبي العرقي التاريخ (3-3)

تروي الصدد، هذا يف للمجتمع. العرقي» «التاريخ يف الثقافية املوارد من الثالث النوع يوجد
يرويها حكاياٌت إنه وتَُورِّثها. ألمتها املايضالعرقي من املشرتكة الذكريات املتعاقبة األجيال
إذ والثبات؛ االتساق عن يكون ما أبعد العرقي فالتاريخ ولذلك، لبعض؛ بعضهم األفراد
وكلٌّ الواحدة، والجماعة الواحد الجيل يف العرقي للتاريخ رواية من أكثر يوجد ما عادًة
التي املهنية الدراسات من النقيض عىل أنه إال للتنقيح. عرضٌة الرسدية الروايات هذه من
«األحداث الحفظ سهلِة بلغٍة تربز رية تطوُّ قصة العرقي التاريخ يقدم املؤرخون، يُجريها

للمجتمع. العرقي املايض يف التحوُّل» و«نقاط الرئيسية»
للتاريخ رة املصوَّ الروايات بني من الذاكرة يف حضوًرا األكثر الذهبية» «العصور تَُعد
الناحية من ومجيدة عظيمة خاللها الجماعة كانت عصوٍر عن تتحدث إذ العرقي؛
الفكري اإلبداع أَْوج يف كانت عندما أو ومزدهرة، ثرية كانت أو والعسكرية، السياسية
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العصور من الخالص واألسطوري األدبي النوع عن بعيًدا والروحاني. الديني أو والفني،
التاريخي النوع نموذج نرى هسيود، شعر يف أو التكوين ِسفر يف نجده الذي ذلك الذهبية،
عًرصا بالفعل يُعترب كان الذي الكالسيكية، أثينا عرص يف متجسًدا الذهبية العصور من
أواخر ففي نوعه؛ من ذهبي عٍرص أول يكن لم أنه إال القديمة. العصور خالل ذهبيٍّا
ثقافة محاكاة إىل بانيبال آشور امللك بالط سعى بالفعل، اآلشورية اإلمرباطورية عهد
القديمة العصور خالل اإلجراء هذا ملثل شهرًة األكثر الحالة وقعت ربما القديمة. بابل
والعقائد الفضائل إىل الدولة ورجال الُكتَّاب نظر حيث أغسطس، اإلمرباطور عرص يف
األفريقي وسكيبيو كاتو عرص يف القديمة الرومانية الجمهورية يف املزعومة بها امُلسلَّم
حالة َة ثَمَّ الوسطى، العصور عالم ويف وفسادها. الرومانية اإلمرباطورية برتف وقارنوها
و«السامية» الدينية الثقافة استعادة إىل سعت التي اإلثيوبية «السليمانية» امللكية الساللة
جذريٍّا إصالًحا يُحِدثون ثَمَّ ومن عام؛ بألف قبلها قائمًة كانت التي أكسوم ململكة القديمة

اإلثيوبية.27 والثقافة اإلثيوبي املجتمع يف
اإلحياء لحركات الرئيسية األهداف أحد جماعي ذهبي عرص إىل العودة كانت
العرص وروح ضوء يف املجتمع تجديد العملية الناحية من يعني ذلك وكان القومية.
منه رأى الذي املنظور هو هذا كان مقدًسا. يكن لم إن ًال، ُمبجَّ يُعترب كان الذي الذهبي
يرمز الذي القيمة، البالغ الكالسيكي برتاثها الحديثة اليونان عالقة اليونانيون القوميون
الذين العرشين القرن أوائل يف املرصية الفرعونية تيار أتباع فهم كان كما البارثينون، له
أسالفهم مجد يحاكوا وأن السنني، آلالف دام خموٍل من يتخلصوا أن عىل املرصيني َحثُّوا
الهائلة. الكرنك معابد مجمع يف واضح نحٍو عىل املمثلة البطولية، وإنجازاتهم العظماء
أمثلٍة ويف املثال هذا يف بوضوٍح ووظائفها الذهبي العرص لذكريات املقدَّس الطابع يتجىل
املشرتكة االحتياجات الذكريات تلك َلبَّْت السيايسواالجتماعي بالتغري اتسم عٍرص يف أخرى.

والكرامة.28 األصالة إىل باإلضافة واالستمرارية، والعراقة، الرسوخ، إىل

واملصري التضحية (4-3)

وثيًقا ارتباًطا مرتبًطا كان ولطاملا «املصري»، هو األمة أبعاد من واألخري الرابع البُعد
والتضحية الكفاح ُمثُل نجد أن يمكن القومية. عرص قبل حتى والتضحية، الكفاح بُمثُل
روما ويف القديمة اليونان يف واضحًة نجدها بل املكابيني، أسفار ويف املقدس الكتاب يف
األسربطيني ومجد شهرة مثل والجمعيان، الشخصيان واملجد الشهرة كانت حيث القديمة،
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القوي الرتاث أيًضا يوجد شعرية. صورة يف القادمة لألجيال مدونة وبالتيا، ترموبيل يف
القرنني يف أرمينيا يف ظهر الذي والجماعة، الدين أجل من الجماعي االستشهاد يف املتمثل
التي الزرادشتية ودياناتها عية التوسُّ إيران ضد الكثرية رصاعاتها أثناء والخامس الرابع
بمزيٍد املجتمع أجل من االستشهاد مثال يتجىل الوسطى، العصور يف لإلصالح. خضعت
الصليبية، الحروب يف الصحيح الدين أجل من البطويل املحاربني موت فنجد الوضوح، من
كتب يف االختالف شديد بشكٍل ًرا ُمصوَّ ونجده العثمانيني، «الغزاة» بني نجده وبالعكس
الفرتة. هذه يف أخرى أماكن ويف راينالند يف ملذابح تعرضت التي اليهودية الجماعات رثاء
إسبانيا، مع الهولندية املقاطعات رصاع إبان الحديث، العرص إىل ل نتحوَّ أن يجب ثم
ويليام وفاة ذكرى إحياء يف وخصوًصا االستشهاد، مثال عىل األدلة من مزيًدا نجد حيث
يرتسخ لم الجماعية أو الفردية بالتضحية القومي املصري تحقيق مثال أن إال الصامت.
القومية.29 للُهوية رضوريٍّا ثقافيٍّا مورًدا فأصبح القومية، عرص مع إال انتشاره ويتسع
املميزة العامة الثقافة انتشار يف محوريٍّا دوًرا هذه التضحية عقيدة تلعب اليوم
التضحية عقيدة أصبحت وعبادتها، باألمة ا جدٍّ العمومي لالحتفاء وكمثاٍل املجتمع. ألفراد
لم عرش، التاسع القرن منتصف بحلول القومي. واإلحياء التجديد بمثال كثب عن مرتبطًة
تشمل االحتفاالت هذه مثل صارت بل ذكراهم، تُحيَى من هم وحدهم القتىل األبطال يكن
أصبح الفرتة، تلك من مبكر وقٍت يف «الوطن». أجل من سقطوا الذين وكلَّ كاملة جيوًشا
مه صمَّ الذي النرص قوس أن حني يف العظماء، فرنسا رجال كل رفات مستودع البانثيون
الكبري، وجيشه لنابليون البداية يف إهداءً وكان ،١٨٠٦ عام بناؤه وبدأ شالجرين، املهندس
أجل من ماتوا الذين كل رفات عرش التاسع القرن ثالثينيات من بدايًة يضم بدأ فإنه
املجهول. الجندي مقربة ١٩١٩ عام يضم أن واملالئم املنطقي من أصبح بحيث الوطن،
ووصلت االنتشار، يف القتىل للجنود التذكارية األنصاب بدأت العرشين، القرن أوائل ويف
العاملية الحرب إبَّان بُنيت التي الجوفاء والقبور واألرضحة، الهائلة، املقابر مع ذروتها
القومي والتجديد الديني البعث هما: متالزمتان، فكرتان اندمجت الصدد، هذا يف األوىل.
تتجدَّد والذي األمة، أجل من الكربى التضحية هذه قدَّم الذي املجيد» «امليت عقيدة يف
فيها تُقام مواقَع التذكارية األنصاب هذه بعض وأصبحت نفسها. األمة مثل لألبد، ذكراه
الذين وكل الوطنيني الجنود أجل من منظمة طقوس فيها وتَُؤدَّى مة مصمَّ احتفاالت
القومية التضحية مثال خالل من الجماعية املذابح َهْول وجه بذلك ُمبدلني قتىل، سقطوا
وأناشيدها، وأعالمها واملراسم، الطقوس هذه مثل خالل ومن للمعنويات. الرافعة بالذات
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موىس جورج عليه أطلق فيما الحديثة الجماهريية لألمم املميزة العامة الثقافات ظهرت
من سابقة أشكال غرار عىل مة مصمَّ وطقوسه عباداته ديٌن وهو للعوام، املدني» «الدين

املسيحية.30 العبادة
يصبح واستخدامها، اختيارها طريقة عن النظر برصف الثقافية، املوارد هذه من كلٌّ
اإلحساس تدعم التي األمة، دعائم مجاًزا، إنها، استبداله. يمكن وال مقدًسا الوقت مع
عها، وتوسُّ رها تطوُّ وازداد املوارد هذه زادت كلما الحرجة. الفرتات أثناء القومية بالُهوية
عىل التغلب احتمال وزاد استمرارية، وأكثر قوًة أكثر القومية بالُهوية اإلحساس أصبح
الشامل التأثري ويتمثل املعوملة. والكوزموبوليتانية املحيل التَّشظِّي عن الناتجة التفكك آثار
للقومية، السيايس» «الدين عن والدفاع للناس، مقدٍس كاجتماٍع األمة تدعيم يف املوارد لهذه
األساطري يف املتمثلة املقدسة والعنارص الثقافية باملوارد إمداده خالل من صحته وإثبات
واملنشورة الشعبية، واملراسم الطقوس يف تَُؤدَّى التي العرقية، والرموز والتقاليد والذكريات
للدين سياسيٍّا شكًال بوصفها القومية فإن الطريقة، بهذه اإلعالم. ووسائل املدارس يف
الصورة هذه يف أن ذلك املواطنني؛ من مقدسة جماعة تُعترب التي لألمة نموذًجا تمثل املدني
نموذج ويعكس الكامنة، الكثرية ورصاعاتهم خالفاتهم رغم «فعًال» متوافقني الناس يكون

الشعبي.31 االجتماع يف املتمثلة املقدسة اللحظة يف الداخلية الوحدة تلك األمة

خاتمة

تعريف وهي: األمة، لتكوين األساسية العمليات بعض بإيجاٍز عَددُت الفصل، هذا يف
العامة القوانني وتوحيد متميزة، عامة ثقافة ونرش واألقلمة، الرمزية، املوارد وتنمية الذات،
الرضورية الظروف توفري هو العمليات هذه تفعله ما ُجلَّ أن إال بها. وااللتزام واألعراف
خاللها من التي الطرق وال األمم، بقاء طول تفرس ال ذاتها حد يف فهي األمم؛ «ظهور» ل
األمم صمود ضمان إن االجتماعي. الوجود مخاطر من النجاة األمم تلك ألفراد يمكن
للُهوية معينة ثقافية موارد إنماء العمليات، تلك إىل باإلضافة يتطلب، و«استمراريتها»
مقدسة، أوطان إىل واالنتماء العرقي، واالنتخاب األصل أساطري هي: املوارد وهذه القومية،
سنرى، كما الثقافية، املوارد هذه واملصري. التضحية وُمثُل الذهبية، العصور وذكريات
ثَمَّ، ومن قديمة؛ دينية وتقاليد سالفة عرقية لجماعات ثقافية موارد من األساس يف مشتقة
الطويلة الثقافية التقاليد حيث من وشكلها األمم استمرارية تفسري الرضوري من يصبح

القديم. العالم تراث من معينة أنواع من األساس يف النابعة األمد
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القومية والُهويات األمم أنواع مختِلف خاللها من تكوَّنت التي التقاليد لفهم محاولة أي إنَّ
تاريخية نظر وجهة تتجنَّب أن يمكن ال العرصالحديث؛ وأوائل الوسطى العصور أواخر يف
لوجهة ويمكن القديم، الروماني اليوناني والعالم القديم األدنى الرشق إىل تعود عميقة
لألمم. الثقايف الساليل» «التاريخ لدراسة مقارن تاريخي بإطار نا تُمدَّ أن وحدها تلك النظر

القديمة» و«األمم الغائية (1)

فائقة عناية تتطلب الحديث العرص قبل فيما أمم وجود احتمالية مناقشة فإن ذلك، رغم
التاريخي. للسجل الغائية للقراءة عواقب أيَّ اإلمكان، قدر نتجنب، حتى

ال آدم مثل األمم إن مازًحا جيلنر إرنست قال ووريك، مدينة يف جديل نقاش آخر يف
أمم بوجود القائل القوميني اعتقاد لتفنيد يلزم كان ما كل منه. للخروج رحٍم إىل تحتاج
ولو تشكُّل إثبات هو عرقية، أصوًال لألمم أن زعم دحض بل الحديث، العرص قبل فيما
اخرتاًعا بوصفها األمة عىل كمثال إستونيا، حالة وقدم الحديث. العرص يف فقط واحدًة أمًة
من شعبًا األصل يف كانوا اإلستونيني ألن أفضل؛ خيارات توجد كانت ربما ِرصًفا. حداثيٍّا
الذي الربوتستانتي، اإلصالح وبعد الوسطى، العصور يف محلية لغة يتكلمون املزارعني
السيف أََخويَّة لغزو تعرضوا الربوتستانتية، التعاليم عىل القائَمني والتعليم األدب يف تََمثَّل
األملان اللوردات كبار ذلك بعد وَحكمهم عرش، الثالث القرن يف ألربت األسقف قيادة تحت
تحجيم إىل تسعى إذ جادة؛ فكرة املقصودة فالفكرة ذلك، رغم العرشين. القرن أوائل حتى
إىل الباحثني من كثرٍي ميل من ذلك يُالِزم وما القوميني لدى الشائعة لألمم الغائية القراءة

بقوة. بروييه وجون رينولدز سوزان أيًضا انتقدته أمٌر وهذا الرجعية»، «القومية
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للحجة رضوريَّني ليسا الرجعية القومية إىل وامليل لألمم القومية القراءة من كالٍّ أن إال
روابط عىل التاريخي أساسه ينطوي كلها»، «ليس لكن الحديثة، األمم من كثريًا بأن القائلة
وليسا واستمراريتها، األمة لتكوين قوية كمصادر استخدامها يمكن آخر أو نوٍع من عرقية
قبل فيما األمم «بعض» وجود عن الحديث يمكننا إننا يقول الذي للزعم أيًضا رضوريَّني
أكثر نحٍو عىل الحديثة الفرتة أوائل يف أو القديمة العصور يف سواء الحديث، العرص
بعيد حدٍّ إىل الزعمني كال يتفق صدفة. بمحض يحدث لم هذا وإنَّ أبعد، حدٍّ وإىل تأكيًدا
الثورة بعد ظهرت التاريخي، الواقع يف األمم، معظم أن يرى معتدل حداثيٍّ موقٍف مع
قليلة حاالت يف لكن سابًقا، موجودة ثقافية بروابط كثرية حاالٍت يف مستعينًة الفرنسية،
األقل عىل القومية، بالُهوية اإلحساس كان وغريها) واسكتلندا، وفرنسا، (إنجلرتا، مشهورة
يف أرغب الذي الزعم هو بعيد حدٍّ إىل وهذا بكثري. التاريخ ذلك قبل واضًحا النَُّخب، بني

الصدد. هذا يف طرحه
االجتماعية العلوم ويف املقارن التاريخ يف أننا اعتبارنا يف نضع أن إىل أيًضا نحتاج
املواقف نبذ يجب لذلك، ثابتة؛ شبه فرضيات مع وليس واحتماالت، ممكنات مع نتعامل
والحداثيون باملناسبة)، كلهم (ليس البدائيون القوميون يتبناها التي التعصب البالغة
عىل موقفي سيُفَهم بعيد. حدٍّ إىل باليقني تعرتف ال التي مجاالتنا مثل يف الراديكاليون
مجاالت يف به نطالب أن يمكننا ما وهذا الغائية، الرضورة وليس باالحتمالية، القول أنه
العرقية العوامل أهمية استقصاء عند الرجعية بالقومية اتهام يوجد ال لذلك، تلك؛ البحث

واستمراريتهما. والقومية األمم ن تكوُّ يف
الناحية من يمكن، تحليلية فئة باعتبارها األمة مفهوم إن قلُت األول الفصل يف
نكتشف أن املمكن من بأننا يوحي هذا هل القارات. وكل الفرتات كل يشمل أن النظرية،
ويف القديم األدنى الرشق يف أي ِسِجالتنا، أقدم يف القومية املجتمعات من تاريخية أشكاًال

القديم؟ الروماني اليوناني العالم
عن واآلخر الفرتة، تحديد يف أحدهما للبحث: اتجاهني إىل السؤال يشري األمر، واقع يف
األمم». «أُوىل تاريخ لتحديد وأدلة بمعايري األول االتجاه يتعلق الثقافية. األصول دراسة
— القومية للُهوية تاريخية سجالت توجد ال أنه فإما نسبيٍّا؛ مبارشة الصدد هذا يف املسألة
القديمة، العصور يف معروًفا يكن لم األمة مفهوم وأن — الفرتة هذه يف القومي املجتمع أو
والُهوية، الجماعة من قومي شكل وجود عىل األدلة بعض األقل عىل نجد أن يمكننا أننا أو
السماح عدم إىل االنتباه إىل نحتاج الحالتني كلتا يف األمة. تكوين عمليات بعض جانب إىل

رجعي. بأثر الدليل لذلك تقييمنا بتوجيه الحديثة األمة ملفهوم الحايل لفهمنا
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إذ تعقيًدا؛ أكثر فهو الثقافية، واألصول الرتاثات يف البحث من اآلخر االتجاه أما
إىل ملعرفة القديم العالم يف السائدة الجمعية الُهويات من املختلفة األنواع دراسة يتطلب
األمم لتكوين جوهريٍّا دوًرا لعَب ثقافيٍّا تراثًا الُهويات تلك قدمت طريقة وبأي مًدى أي
سوف الذي االتجاه وهو فائدًة، أكثر سيكون أنه أعتقد الذي البحث هو هذا بعد. فيما
يتعلق فيما يُقال وأن بد ال يشء َة ثَمَّ ذلك، رغم التالية. الفصول ويف الفصل هذا يف أتبعه

األمر.1 هذا يُثريها التي املسائل أيًضا وسأتناول األمم، نشوء فرتة بتحديد
فنظًرا املصطلحات؛ يف تضاربًا القديمة» «األمة مصطلح يمثل الحداثيني، إىل بالنسبة
قبل ُوجدت أمم عىل مثال أي فإن عمومية، األكثر التحديث بعمليات والقومية األمم الرتباط
الحداثيني بني رصاحًة األكثر — جيلنر إرنست يتسم صدفة. محض هو الحداثة ظهور
الثقافية الُهويات أنواع كل وجود يُحتمل إنه يقول إذ القاطع؛ بالوضوح — الصدد هذا يف
وصحيٌح لألمم. مجال أو حاجة َة ثَمَّ تكن لم لكن الحداثة، نشأة قبل الجمعية والسياسية
الجمعية الُهويات أنواع كل عن الغالب، يف تتحدث، القديمة العصور عن سجالتنا أن
من األخرى األنواع تلك وصمود قوة تكون أن املحتمل من الواقع، يف األمة. باستثناء
حالت قد — واإلمرباطورية والدين املدينة، والدولة والقرية، العشرية — الجمعية الُهويات
األنواع إنتاج يف تساعد التي بعينها الثقافية واملوارد االجتماعية العمليات تلك تطور دون
األدلة من كاٍف قدٌر يوجد ال إنه القول يعني ال وهذا عليها. وتحافظ الجماعة من القومية
يف السكانية الجماعات بني املشرتك العرقي االنتماء من ونوع مشرتكة ثقافات وجود عىل
تسييس حاالت بعض يف حتى القديم، الروماني اليوناني والعالم القديم األدنى الرشق

والجماعة.2 للُهوية القومي بالنوع الشبه القريبة العرقي واالنتماء الثقافة
الجمعي واملجتمع الجمعية الُهوية من أنواع ثالثة سأستعرضبإيجاٍز الفصل، هذا يف
كل يف وسأوضح، الَقبَيل، واالتحاد املدينة، والدولة اإلمرباطورية، وهي: أال القديم، العالم يف
املميز. العرقي االنتماء حس وتنمية العرقية باالختالفات متشابكة أصبحت كيف حالة،
والجماعة الُهوية من الثالثة األنواع هذه قدمت كيف أوضح أن أتمنى التالية، الفصول يف
األمم من املختلفة التاريخية األنواع تكوين يف ساعدت التي والدينية الثقافية التقاليد

أسايس. نحٍو عىل والغرب أوروبا يف وتشكيلها،

والعرقية اإلمرباطورية (2)

كان القديمة، مرص يف امللكية الدعاية يف القديمة. اإلمرباطوريات بأيديولوجيات هنا أبدأ
وكل املرصية النُّخبة بني واضحة وفروق املحدودة العرقية الجماعة عىل قوي تركيز يوجد
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تايسون ستيوارت اآلثار عاِلم رؤية يف الحقيقة من كبري قدر شك بال يوجد األجانب.
من رضوريٍّا جزءًا وبالغية، أدبيًة موضوعاٍت بعيد حدٍّ إىل كان هذا إن تقول التي سميث
ذلك، رغم املرصي. الشعب وإىل املرصية النُّخبة إىل الداخل، إىل ًها موجَّ الفرعونية الدعاية
مثل شعوب وبني بينهم العرقي الحد ميَّزوا املرصيني فإن عرضها، التي األدلة عىل اعتماًدا
الدفن، وطقوس واملأكل، وامللبس، واألدب، واللغة والعمارة، الفنون يف النوبيني جريانهم
تايسون دراسة يف الشعوب. وتلك املرصيني من بكلٍّ الخاصة اآللهة مجموعة إىل باإلضافة
مًدى أي إىل سميث تايسون أظهر الجنوبية، جارتها بالنوبة، املرصية للعالقات سميث
الحدودي، أسكوت حصن يف النوبي والخزف املرصي الخزف بني الفروق وضوح بلغ
قبل عرش الرابع القرن إىل تعود التي املزخرفة الكبرية املقربة أهمية بلغت مًدى أي وإىل
فروًقا أن إىل يشري هذا العليا. النوبة يف تومبوس يف أمون يس املراقب فيها املدفون امليالد
بالنوبيني املرصيني زواج تكرُّر رغم عديدة، قروٍن مدار عىل ثابتة ظلت أساسية عرقية
التحف وأيًضا اإلناث، وتماثيل التجميل، وأدوات النوبية، املجوهرات من الهائلة والكميات
الثقافية جونز شون مقاربة أوضحت كما أي أسكوت. يف ُوجدت التي املرصية واملباني
ال العرقي الفاصل تقوية يف أسهم الحدود عرب املستمر التبادل فإن العرقي، اآلثار لعلم
… البائسني (النوبة) كوش «رؤساء عىل املرصيني ق تفوُّ عن الفرعونية والدعاية إضعافه،
الثالث أمنحتب الفرعون نقوش أحد يقول كما — ظهورهم» عىل جزيتهم يحملون الذين

باستمرار.3 العرقي الفاصل ذلك تَُعزِّز كانت —
بدأت. قد النوبة تمصري عملية كانت الوسطى، الدولة حكم مع األمر، حقيقة يف
الجديدة اململكة يف كوش عن مسئول ُمراقب بتعيني شدًة أكثر العملية هذه وأصبحت
إىل منه جزءٍ يف يعود الغزو إعادة يف السبُب كان امليالد. قبل الثانية األلفية منتصف يف
فلسطني عىل حملتهم أثناء ثانية جبهٍة عىل مشاكسة مملكة وجود عدم يف الفراعنة رغبة
من الثمينة النوبة موارد عىل االستيالء يف الرغبة إىل آخر جزءٍ يف يعود بينما وسوريا،

األرسى.4 العبيد وكذلك واألبنوس والعاج الذهب
حيث السياسية؛ األيديولوجية عن العرقية املمارسة بني التناقض بذلك مرص تتفرد ال
الثامن القرنني يف الحديثة اآلشورية اإلمرباطورية يف االزدواجية هذه نفس إيجاد يمكن
الحياة يف األعراق بني والتبادل التواصل من كبري قدر يوجد كان فقد امليالد؛ قبل والسابع

والتزاوج. التجارة ويف اليومية
اآلشورية اململكة عهد أواخر يف الوسيطة» التواصل «لغة كانت جيًدا، معروٌف هو كما
البابلية الدينية والنصوص للعبادات قوي تأثري َة ثَمَّ وكان اآلشورية، وليست اآلرامية، هي
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(املتحف امليالد قبل تقريبًا ١٣٥٠ عام إىل يعود آمون، عنخ لتوت الذهبي القناع :1-3 شكل
بالقاهرة). املرصي

باإلضافة وأثاثها. العاجية فينيقيا بمشغوالت تعج اآلشورية القصور وكانت نينوى، يف
آخر يف اآلشورية اإلمرباطورية يف وتوطينها املدحورة الشعوب تهجري فإن ذلك، إىل
يف األمر هذا وينعكس متزايدة. بدرجٍة تركيبتها يف كوزموبوليتانية مدينة جعلها عهدها
الشعوب مظهر اختالف ريد، جوليان لقول وفًقا النحت، أظهر حيث اآلشوري؛ النحت
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الرابع، تحتمس للفرعون لتقديمها السوداء أفريقيا من الجزية يجلبون رجال :2-3 شكل
الربيطاني). (املتحف امليالد قبل ١٤١٧ إىل ١٤٢٥ بني ما إىل تقريبًا تعود

والخصائص امللبس تسجيل يف فائقة عناية هناك كانت و«قد وثقافاتها، أخضعوها التي
األجنبية.»5 للشعوب املميِّزة األخرى

آشور ملوك فإن الدولة مستوى عىل واالقرتاض الدمج كل من الرغم عىل ذلك، مع
عنه يقول الذي الهدف ذلك لإلمرباطورية، األسمى الهدف عن مطلًقا يغفلوا لم ونُخبتها
(أي بالكامل األيديولوجية أساُس «يكون املقدس الشكل غطاء تحت إنه ليفرياني ماريو

واالستغالل.»6 االتزان لعدم كمربِّر ع التنوُّ نظريَة هو اآلشورية) اإلمربيالية أساُس
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السوداء، الثالث شلمنرص مسلَّة آشور، مللك الجزية يقدم إرسائيل ملك جيحو :3-3 شكل
الربيطاني). (املتحف امليالد قبل تقريبًا ٨٢٥ عام إىل تعود

والبضائع والزمان املكان يف التنوع — التنوع من مختلفة أنواًعا ليفرياني يرسد
— املحيطة األرايض وقاطني الداخلية األرايض قاطني بني التناقض سيَّما ال والرجال،
يَرْون اآلشوريون كان حني يف املتحرضين. غري الرببريني وبني املتحرضين اآلشوريني بني
لغاٍت ويتحدثون غرباء األجانب بدا لغتهم، فهم يمكن وعاديني كاملني بًرشا أنفسهم
بني املألوف العالقات نسق ويف الحيوانات. َكَمثل َمثَلهم فإن ثَمَّ ومن مفهومة؛ غري
النماذج من كلٍّ مع اآلشوري النموذج يتشابه الخاضعة، والشعوب املهيمنة الشعوب
بناه الذي واملجتمع السيايس الحكم كان ثَمَّ ومن السابقة؛ واألكدية والسومرية البابلية
مهيمنة، «عرقية» ونظَّمتها كوَّنتها دولة جوهرها، يف هرمية عرقية دولة اآلشوريون امللوك

واستغلتها.7 أخضعتها التي الشعوب حكمت
العرقية الهرمية يف التوازن عدم كان وطأة، األقل الفاريس الحكم ظل يف حتى
أشكال من شكٍل أي من يخلو األخمينية لإلمرباطورية الدعائي الفن إن ا حقٍّ واضًحا.
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اآلشورية النقوش أو متذللني، األجانب يُظِهر الذي املرصي الفن يف املعهودة األجانب إهانة
البارزة النقوش نرى ذلك، خالف فعىل امللك. قدم ُمقبِّلني أو راكعني رهم تصوِّ التي البارزة
مختلفة عرقية مجموعاٍت ممثيل ر تُصوِّ بريسبوليس يف أبادانا سلم عىل املنحوتة الشهرية
كارل رأي يف محرتم. هادئ موكٍب يف الجزية، وليس العظيم، الفرس مللك الهدايا يجلبون
يحفظها التي والكونية العاملية الرتاتبية يف تتمثل خالدة «فكرة عن هذا يُعربِّ نيالندر،
دراسة ما حدٍّ إىل تدعمها نقطة وهذه والرعية.» امللك بني املتبادل والوالء اإللهي الدعم

فيزاهوفر: لجوزيف حديثة

الفاخرة، ُمنتجاته أو بها، يتميز التي املنتجات من بعًضا للملك شعب كل يُقدِّم
إحساٍس من نابًعا هذا كان سواءٌ والرعايا، امللك بني التضامن إىل ذلك ويرمز

امللك.8 من أمٍر بموجب كان أو صادق،

عام إىل تاريخه يعود الذي الشهري األول دارا نقش يشهد كما األخرى، الناحية عىل
اإلمرباطورية كانت فقد بيستون، لجبل الصخرية الواجهة عىل املوجود امليالد قبل ٥١٩
الفارسية، أصوله عىل نفسه األول دارا ويؤكِّد واضحة. عرقية هرمية عىل قائمًة األخمينية
أرستقراطية من ينحدر ُمستِبد ملٌك يحكمها كان اإلمرباطورية أن هريودوت ويخربنا
التي األخمينيني، (أخوية) و«عشرية باسارجاد، وقبيلتها برسيس مقاطعة من تراتبية
الرتاتبية الفارسية اإلمرباطورية لهرمية العرقية الطبيعة تُربز فارس.» ملوك منها ينحدر
الجزية من ُمعَفنْي كانوا أساسية، بصفٍة املزارعني صغار الفرس، عوام أن حقيقة
باستثناء بدفعها، ُمطاَلبني للفرس الخاضعة الشعوب معظم كانت التي «فوروس»)، (أو

املحيطة.9 الشعوب من قليٍل
والبنية التسامح بني نفسه املزج أن فسنجد امللكية، واملنحوتات النقوش تأملنا إذا
ملكي تعاطٍف عىل انطوت مختلفة بفرماناٍت نعلم إننا إذ واضًحا؛ الرتاتبية الهرمية
بعل بيد الكبري قورش فأَْخذُ للفرس؛ الخاضعة للشعوب والثقايف الديني االستقالل مع
إال هي ما أورشليم، إىل املنفيني اليهود بإعادة األول ودارا الكبري قورش وفرمانات بابل،
شوشان يف األول دارا نقش نُفرس أن يمكننا أخرى، ناحيٍة من شهرة. األكثر الفرمانات
بالتناغم تفاُخر أنه فإما بتفسريَين؛ أجنبية بعمالة شوشان قلعة بناء عن يتحدث الذي
الذي التفسري تبعنا ما إذا حتى أننا إال العرقي. لالستغالل استباحة وإما العرقي،
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امليالد. قبل تقريبًا ٥٠٠ عام إىل يعود برسبوليس، أبادانا، قرص الرشقي، السلم :4-3 شكل

واالستقاللية العرقي ع التنوُّ بشأن ملكي اهتمام أي أن فسنجد أكرب، بتفضيٍل يحظى
وطبقته العظيم الفرس ملك كان التي واالجتماعية السياسية املسافة توازنه كانت الثقافية
املغلقة الطبيعة عزَّزت وقد لُحكمهم، الخاضعة الشعوب وبني بينهم يُبقونها األرستقراطية
هذه «األفستية» باللغة ن املدوَّ القديم الفاريس وللدين وكتابتها القديمة الفارسية للغة
من اإلمرباطورية حماية يف الهرمي العرقي للتناغم الرسمية الصورة تسهم ولم املسافة.

وإيونية.10 مرص يف أبرزها كان العرقية، الثورات من كثرٍي
املتكررة والتعامالت العرقي التدفق من كبري قدر يوجد كان اليومية، املمارسات يف
والعمل األيديولوجي الثقُل ناهضه هذا أن إال بارت. فريدريك أوضح كما الحدود، عرب
الهرمية األنظمة نسيج يف متغلغلة العرقية الفروق أن نجد الصدد، هذا ويف السيايس.
شأنًا وأقل مفهومني، وغري مختلفون، أنهم عىل عادًة يُعاَملون واألجانب لإلمرباطوريات،
ويف مختلفة، وقاراٍت مختلفة فرتاٍت يف نفسه ينسخ النموذج هذا كان ما وعادًة الغالب. يف

القومية. املمالك لتكوين خصب مصدٌر أنه أثبت الحق وقٍت
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العرقية والُهوية املدينة الدولة (3)

الدولة كانت القديمة، لسومر الرسوبية السهول يف امليالد، قبل الثالثة األلفية يف بالفعل
عىل تنافس السالالت، فجر عرص ويف الحرصي. للوالء كبؤرة تماًما تطوَّرت قد املدينة
كلٌّ كانت التي ونيبور، والجاش، وأوروك، وأور، إريدو، مثل املدن الدول من عدٌد السيادة
املحيل سيدها ِقبل من ومحكومة السومريني، آلهة من أكثر أو واحد حماية تحت منها
يف لتقع املعبد، وكهنة القوم كبار يضم الذي املجلس ذلك «إنيس»، مجلس ِقبل من أو
الرافدين بالد يف إمرباطورية أول أسس الذي األكدي رسجون لطموحات فريسة النهاية
األجل قصري ازدهار حدث األكدية، اإلمرباطورية سقوط بعد امليالد. قبل ٢٣٥٠ عام حوايل
محاولة شهدت التي الثالثة األلفية نهاية يف الثالثة أور ساللة عهد يف السومرية للثقافة
من الَقبَيل الغزو من جديدة فرتة قبل السالالت، فجر عرص يف الذهبي» «العرص إلحياء
املدن الدول بني جديد تنافٌس وتبعه والعيالميني، والتدنوميني، واللولوبيني، الجوتيني، ِقبل
للطائفة مركز وجود من الرغم عىل الفرتة، تلك مدار عىل املطاف. نهاية يف بابل وظهور
النشاط من شبكة كوَّنت السومرية املدن الدول أن من الرغم وعىل نيبور، يف السومرية
من واضح نوع عن التحدث إمكانية مدى تحديد من ريب يف فإننا واالقتصادي، الثقايف
الوحيد املشرتك األمر هي الثقافة كانت ربما العرقية. الوحدة عن فضًال السومرية، العرقية
الثرية، وآدابها السومرية اللغة يف متمثلًة وكانت السومرية، املدن الدول تلك سكان بني
عبدتها التي السومرية اآللهة ومجموعة املشرتكة، األصول أساطري من عليه تنطوي وما

إليها.11 أضافت بل بابل، إىل أكاد من الرافدين بالد يف الالحقة املدن الدول
ولبنان سوريا يف املمثَّلة «الكنعانية» املدن الدول بني مشابهة تنافساٌت وقعت
لغوية املشرتكة السمات كانت أخرى، مرًة والحديدي. الربونزي العَرصين يف وفلسطني
املرتفعة»، «األماكن يف التعبُّد وطقوس املشرتكة، اآللهة مجموعة أبرزها وكانت وثقافية،
الكنعانية. األبجدية والكتابة الكنعانية اللهجة ر تطوُّ إىل باإلضافة الهائلة، نة امُلحصَّ واملدن
حكم يف املرصيني عند مألوًفا كان الذي االسم ذلك كنعان»، «أرض عن نسمع أننا ورغم
يمكننا ال فإننا املقدس، الكتاب يف وكذلك إدريمي، امللك مثل والسوريني الحديثة، الدولة
األول.»12 املقام يف شعب إىل يشري اسًما أم إقليٍم اسَم «كنعان» كان إذا «ما اآلن نحدد أن
السيايسوالتجاري، النشاط وحلبة الوالء مركز كانت املدينة الدولة أن هو املؤكَّد األمر
ومجدو، وحاصور، وصيدا، وصور، وبيبلوس، أوغاريت، التالية: املدن الدول سيَّما ال
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املدن الدول عىل للسيطرة كنعاني، سيايس أو طائفي مركز أي ينشأ ولم الِجِزر. وتل
لقد الفينيقية، املدن عىل ينطبق نفسه واألمر لتوحيدها، أو الوقت أغلب يف املتحاربة
الصبغة إىل نسبًة الساحليني الكنعانيني عىل «فينيكس» اسم أطلقوا َمن هم اإلغريق كان
بمصطلح القديم العهد أو أنفسهم «الفينيقيون» يعرتف ولم هناك. املستخَدمة األرجوانية

ذلك.13 إىل وما صور»، «ملك وعن «الصيدونيني» عن تحدَّث القديم فالعهد «فينيقيا»؛
بني حتى تطوًرا. أشكالها أكثر اإلغريقية اإلمرباطورية يف بلغت املدن الدول أن إال
وموكناي، وآرجوس ترينز مثل — املدن الدول من بعًضا َة ثَمَّ أن نجد املسينيني، األسالف
هو كما الحال، وبطبيعة السيايس. املعيار وضعت — املحيط الريف تحكم كانت التي
والحكم اليومية الحياة من كلٍّ يف رضورية القرابة صالت كانت آخر، مكان كل يف الوضع
الحال كانت وكذلك امللكي. العرش عىل النظامية الخالفة أجل من سيَّما وال السيايس،
والدوريني األيونيني ضمت التي املختلفة اإلغريقية الفرعية املجموعات أنساب تتبُّع يف
العرص يف والساللية الثقافية االنقسامات هذه صدى واستمر والبيوتيني. واأليوليني
«األيونيني» األثينيني لسياسات كذرائع الخامس القرن حتى استُِغلت بل الكالسيكي،

البيلوبونيسية.14 الحرب يف «الدوريني» واألسربطيني
بعد امليالد) قبل السادس القرن حتى امليالد قبل الثامن القرن (من القديم العرص يف
ومؤسساتها أخالقياتها اإلغريقية املستقلة» «املدينة كوَّنت األرستقراطي، بالحكم اإلطاحة
محاربي «طبقة» بنهوض الغالب يف يُقَرنون الذين الطغاة حكم تحت سيَّما ال املميزة،
ناتًجا املشرتكة «اإلغريقية» بالُهوية حس أي كان الفرتة، هذه يف األمالك. أصحاب الهوبليت
من انحدرت أنها تزعم مجموعاٍت عن الصادرة والطقوس واألنساب، األصل، أساطري عن
األوائل اإلغريق إن ثوسيديديس املؤرخ قال الذي املكان ذلك ثيساليا، ملك «هيلني» نسل
مع الناشئة املدن الدول يف املحصورة الجديدة املواطنة حقوق لت عجَّ لربما منه. جاءوا
العملية هذه وعزَّز املواطنة. تحديد يف األصل، وكذلك األرضواإلقامة، عىل املتزايد تشديدها
النمطي التناقض شائًعا أصبح عندما الخامس القرن أوائل يف الفارسية الحروب بالتأكيد
ذلك «الحرة»؛ اإلغريقية املدن الدول وبني األذالء «الرببريني» العظيم الفرس ملك رعايا بني
قبل ٤٧٢) إسخيلوس املرسحي للروائي «الفرس» مرسحية يف بالفعل الظاهر التناقض

15 امليالد).
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عىل املشرتكة، اإلغريقية الُهوية وصاغ حدد َمن كان أخرى، مرًة هريودوت، أن إال
عىل: القائمة الُهوية تلك امليالد، قبل ٤٧٩ عام أسربطة إىل األثينيني املبعوثني ألسنة

نحن بيننا املشرتَكني واللسان والدم … وُدمرت ُحرقت التي واملعابد اآللهة تماثيل
16… املتشابهة والعادات والقرابني املشرتكة، التعبد أماكن إىل باإلضافة اإلغريق،

إىل تقريبًا يعود أثينا، للبارثينون، الشمايل اإلفريز الشباب، الفرسان من مجموعة :5-3 شكل
الربيطاني). (املتحف امليالد قبل ٤٣٨ إىل ٤٤٢ عاَمي بني ما الفرتة

كل تضم (التي الهيلينية بالُهوية املتعلقة التقليدية األفكار كل من الرغم وعىل ذلك، مع
منهم كلٌّ ينتمي التي املدينة للدولة األول اإلغريقيني والء كان مظلتها)، تحت اإلغريقيني
وقد قليًال، امليالد قبل ٤٨٠ عام الفرس إىل آلت التي املدن عدد يكن لم حال، أي وعىل إليها.
أثينا بني التنافس سيَّما ال املدن، الدول تلك بني الشديد والسيايس التجاري التنافس كان
٤٣١–٤٠٤) البيلوبونيسية الحرب إىل اإلغريقي بالعالم زجَّ ما هو وأسربطة، وكورنثوس
الجمعية الهيلينية فكرة تتمكن لم التايل، القرن ويف التقسيمية. املريرة الطويلة امليالد) قبل
من الفرس، عىل أسربطة ملك أجيسيلوس امللك حملة وال إيُسقراط، الفيلسوف لصاحبها
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خريونيا معركة يف املقدوني فيليب انتصار األمر واستلزم اإلغريقية، املدن الدول توحيد
الثقافية وممارساتهم معتقداتهم من الرغم وعىل األقل. عىل مؤقتًا ولو الوحدة، لفرض
إىل باإلضافة واأللعاب، واملهرجانات والعمارة، والفن واألدب، اللغة يف — الكثرية والدينية
صخرة عىل تحطمت سياسيٍّا الهيلينيني توحيد محاوالت فإن — األوملبية اآللهة مجموعة

الفرد.17 إليها ينتمي التي املدينة للدولة الحرصيَّني والوطنية الوالء
أثينا، حالة ويف منفصًال، عامًلا تمثل املدينة الدولة كانت اإلغريق، من كثرٍي إىل بالنسبة
املساحة، حيث من املدينة». «الدولة صفة مجرد من أكرب صفة األمر واقع يف مثَّلت ربما
اجتماعية بحقوق يتمتعون الذين املقيمني — «املتوطنني» ل الكبري والعدد السكان، وحجم
عرقية». «جماعة أرسطو عليه أطلق ما أثينا شكَّلت — سياسية حقوًقا ليست لكنها مهمة،
إنهم تقول أسطورة أيًضا اكتسبوا الخامس القرن يف األثينيني فإن كوهني، إلدوين ووفًقا
نشري بأن هذا لنا يسمح هل إيريخثيوس. امللك من املتحدرين األصليني السكان ساللة من
حجم حجمها يعادل قديمة «أمة» بوصف أتيكا باسم املعروف بها املحيط وريفها أثينا إىل
مواجهة» «يف الجمعية بالذاتية واضح إحساٌس أعضائها لدى كان حال، أي فعىل أيسلندا؟
باإلضافة الحًقا)، (تكوَّنت مشرتكة أصول أسطورة لديهم وكانت األخرى، املدن الدول
أي إىل ذلك، ورغم دة. موحَّ وأعراٍف وقواننَي عامة، وثقافٍة األرض، إىل قويٍّ انتماءٍ إىل
وذكرياتها أساطريها مجموعة كانت مًدى أي وإىل مميَّزة العامة الثقافة تلك كانت مًدى
سيَّما ال اإلغريق، بقية مع مشرتًكا كان األمور هذه من كثريٌ النهاية، ففي فريدة؟ ورموزها
حاول بالتأكيد، األيونية. الفرعية العرقية مجموعتهم نفس إىل املنتمية املدن الدول مع
نفوس يف يغرس أن ثوسيديديس، نقله كما ألقاه، الذي الشهري التأبني خطاب يف بريكليس
مثال إىل باإلضافة لليونان، السياسية وبقيادتها ألثينا الثقايف بالتفوق اإلحساَس مواطنيه
التي الحرب أن إال البيلوبونيسية، الحرب يف ملدينتهم فداءً نفسها بالحياة النبيلة التضحية
الفرس، فيها يقاتلون حربًا تكن ولم الهيلينيني، بني حربًا كانت األثينيون هؤالء فيها ُقتل
يف حلفائهم حساب عىل كانت بريكليس خاطبهم الذين األثينيون إليها طمح التي والقيادة
«يحبوا» أن مواطنيه عىل إنَّ بريكليس يقل لم ذلك، عىل عالوًة بعيد. حدٍّ إىل الدييل الحلف

وحدها.18 أثينا دولة يحبوا أن عليهم قال بل الهيلينيني، أو اليونان
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تُعترب أن يمكن أثينا بأن روشولد وأفييل كوهني إدوين اعتقاد مع اتفقنا سواء أنه إال
والدول للعصور ا مهمٍّ ثقافيٍّا تراثًا تركت اإلغريقية املدينة» «الدولة فإن قومية، ودولة أمة
املقدوني اإلسكندر استخدام طريقة إىل ناحيٍة من ذلك وراء السبب ويرجع الالحقة.
ناحيٍة من ويرجع األدنى، الرشق يف الهيلينية الثقافة لنرش كنموذج املدينة للدولة وخلفائه
ودينية ثقافية هيلينية شبكاٍت من تَشكَّل قد املدينة» «الدولة ل الشديد الوالء أن إىل أخرى
يف السياسية والحرية السيايس التضامن مثال أصبح لذلك، ونتيجًة نطاًقا؛ أوسع مشرتكة
الرتاث ذلك القديمة؛ لليونان نطاًقا األوسع والفني األدبي الرتاث من جزءًا املدينة» «الدولة
أوائل ويف الوسطى العصور يف الغربية أوروبا إىل والبيزنطيون العرب الباحثون نقله الذي
الوطنية من صارم شكٍل عىل القائم الجمهوري للمجتمع نموذًجا قدَّم مما الحديث؛ العرص
اإلغريقي، واإلحياء القديمة الكالسيكية العصور إىل العودة ومع املواطنني. بني واملساواة
القوميون سيجعلهما اللذين والوحدة الذاتي الُحكم مُلثُل إلهام مصدر النموذج هذا أصبح
املدينة، الدولة فإن ثَمَّ، ومن للشعب؛ الجديد العلماني للدين أساسيني مبدأين الحداثيون
يف أصبحت لها، معيقة أو والعرقية القومية للجماعات التام النقيض كونها عن بعيًدا
سماتها ببعض تمدها حيث انتشاًرا؛ األوسع وقوالبها األمة دعائم إحدى تمثل األمر واقع

األهم. التاريخية وأشكالها الخالدة

الَقبَيل واالتحاد العرقية الُهوية (4)

يف ممثًال والسياسية، الثقافية الجمعية الُهويات من الثالث النوع يبدو قد األوىل، للوهلة
األمر، واقع يف املدني. املجتمع من والقومية العرقية باألشكال ارتباًطا أكثر الَقبَيل، االتحاد
بل وثيًقا، ارتباًطا مرتبطان مصطلحان العرقية» و«الجماعة «القبيلة» أن البعض يرى
القبيلة أن يرى الذي باملعنى اْلتزمنا إذا أننا إال اآلخر. محل أحدهما استعمال املمكن من
نستطيع فإننا األنساب، تقسيم عن السيايس التعبري إنها بل ثقافية جماعة مجرد ليست
عرقية بُهوية حس أي ف تَُضعِّ أن أيًضا تستطيع الَقبَلية واالتحادات القبائل أن نرى أن
املتكررة. الَقبَلية العداوات تشري كما األمم، نشأة إعاقة عن فضًال وتُقوِّضه، نطاًقا أكرب

الذين «العموريون» أو «العمورو» الَقبَلية االتحادات هذه مثل عىل القديمة األمثلة من
الثالثة األلفية أواخر يف والسومرية األكدية الوثائق يف سوريا شمال يف مرة ألول ظهروا
باسم معروفني وكانوا أكاد، ومدينة سومر مدينة يف مهاجرين عماًال كانوا امليالد. قبل
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ُوِصَف وقد الحرضية. للحياة تهديًدا يُشكِّل ترحالهم أن وبدا السومرية، اللغة يف املارتو
اآلتي: النحو عىل ل الرُّحَّ شبه القوم هؤالء

الذي الهمجي الرجل ذلك املدن، يعرف ال الذي املنازل، يعرف ال الذي املارتو
كَمثَل َمثَلهم حيوانية، غرائز ذوو الُغزاة، من شعب املارتو، … الجبال يف يعيش

الذئاب.19

عن لصدهم بابل من بالقرب بُنَِي الذي الدفاعي الجدار العمورو اخرتق الحق، وقٍت ويف
بابل ملك حمورابي وأخذ السومرية، املدن يف السلطة العموريني من أفراد وتوىل املدينة،
«األمورية» القبائل كانت الفرتة هذه يف أنه إال عمورو. ملك أي عمورو» «لوجال لقب
وقبيلة أمنانو، وقبيلة والسوتيون، الهانيون، اآلتي: النحو عىل الفردية بصفتها كالٍّ ُمثبتة
شبه وكرعاٍة كفالحني، وعملهم القرى، يف لتفرُّقهم نظًرا أنه الواضح ومن وهكذا. رابُّو،
أمورو مملكة عن وبعيًدا العمورية، القبائل كل يضم اتحاد يف ع التجمُّ يف فشلوا فقد ل، ُرحَّ
أو ذكرى مجرد اسمهم أصبح فقد امليالد، قبل عرش الرابع القرن يف سوريا وسط يف

اآلشوري. التاريخ سجالت يف جغرافيٍّا مصطلًحا
أكثر أرٍض عىل نقف فإنا الحًقا، تشكَّل الذي اآلرامي االتحاد بمثال يتعلق فيما
أبرزها كان اآلرامية، املمالك من عديٌد ُسجل امليالد، قبل األوىل األلفية بداية يف صالبة.
يف زماني وبيت عديني، وبيت النهرين، وآرام سوريا، يف وأرفاد دمشق، وآرام صوبا، آرام
الخليج من بالقرب بابل جنوب يف أموكاني وبيت داكوري، وبيت الرافدين، بالد شمال
عرش الحادي القرن يف اآلشورية للمملكة تهديًدا شكَّلت قد املمالك تلك كانت ولو الفاريس.
أن املحتمل فمن امليالد، قبل التاسع القرن يف إرسائيل وململكة امليالد، قبل العارش والقرن
وحدة تحقيق دون حال قد املتجانس غري وتنظيمها املمالك لتلك الواسع الجغرايف االنتشار
املتعاقبة اآلشورية الهجمات حتى سياسية. وحدة تحقيق عن فضًال مستقرة، ثقافية
استنفار يف فشلت السابع القرن وحتى التاسع القرن من سوريا يف اآلرامية املمالك عىل
قيادة تحت اآلراميني من قطاعات دت وحَّ أنها من الرغم عىل الجمعية، اآلرامية مشاعر
التاسع القرن يف وأرفاد التاسع القرن يف دمشق الفرتة؛ تلك يف املسيطرة املدينة الدولة

امليالد.20 قبل
ذلك فمع مشرتكة؛ ثقافيًة ممارساٍت يتشاركوا لم اآلراميني إن القول يعني ال هذا
إله لعبادة املتزايدة األهمية أيًضا هناك وكانت آرامية. وكتابة آرامية لغة توجد كانت كله،
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املتكررة التحالفات توجد كانت ذلك، وبعد األقل. عىل سوريا يف َهَدد، اآلرامي، العواصف
كان جروسبي، ستيفني قال كما األسباب، ولهذه اآلشورية. اململكة ضد اآلرامية للممالك
نقوش من معقول استنتاٌج وهذا ناشئة؛ جنسية سوريا يف اآلراميون يكون أن املمكن من
ل تَُسجِّ والتي امليالد، قبل ٧٥٠ عام حوايل إىل يعود الذي البازلتي ِسِفرية قرية لوح
(مملكة كتك ملك — وبرجاية أرفاد) (ملك أيل متع اآلراميني، امللوك من اثنني بني معاهدة
و«آرام العليا» «آرام يشمل قد ما وهو آرام»، «كل عن تتحدث والتي — معروفة) غري

السفىل».21
منترشة أصبحت كتابتها، ونظام املشرتكة، اآلرامية اللغة إن قيل أخرى، ناحيٍة من
يف األدنى الرشق يف الوسيطة» التواصل «لغة تمثل كانت إنها حتى واسٍع نطاٍق عىل
يد عىل النطاق الواسعة اآلراميني تهجري عمليات إىل جزئيٍّا يعود ذلك وسبب األوىل، األلفية
من بدًال لذلك، رعاياهم؛ مخاطبة يف يستخدمونها اآلشوريون الُحكام وكان آشور، ملوك
عىل واعتيادهم قرسيٍّا الشعوب اختالط إن البعض قال آرامية، «عرقية» تمييز يف املساعدة
كانت وكيفما «اآلشورية». القومية الدولة لظهور الرئيسية العوامل من كانا املشرتكة اللغة
وحدٍة تكوين من َهَدد اإلله عبادة صدارة وال املشرتكة اآلرامية اللغة تتمكن لم الحال،
املتكررة النزاعات منع أو عرشها، عن املحلية اآلرامية املدن آلهة إزاحة وال نطاًقا أوسع

املختلفة.22 اآلرامية املمالك بني الحدود عىل
لم إن ثقافية، وحدًة ل الرُّحَّ شبه األدوميني قبائل اعتبار عىل أقوى أدلة توجد ربما
كمملكة األدوميون يظهر املقدس، الكتاب رواية يف أنه جروسبي يوضح سياسية. تكن
العدد ِسفر ويشري مرص. من خروجهم بعد املرشدين إرسائيل بني مرور تعيق دة موحَّ
سعري جبل تَُسيِّج حدود لها أدوم»، «كل أرض وإىل (األدوميني) «أدوم» ى يُسمَّ َشعٍب إىل
يف انخرطوا امليالد قبل التاسع القرن يف أنهم أيًضا ونعلم .(٢٣ ،١٦ :٢٠ العدد (ِسفر
ومملكة إرسائيل مملكة مع وكذلك وصيدا، وصور، حماة، مع ورصاعات سياسية تحالفات
اآللهة من مجموعة ربما أو قوش، هو أعىل رب يوجد كان أنه يبدو أخرى، مرًة يهوذا.
لُهوية مهمة قوش عبادة كانت مًدى أي إىل املعلوم غري من لكنه أدوم، اسمها إلهًة ت ضمَّ
قريبني كانوا واألدوميني أدوم فإن املقدس، الكتاب مؤلفي إىل بالنسبة األدومي. الشخص
يهوه عبادة أن عىل تلميحاٌت وتوجد الَقبَلية، واألنساب األرض ناحية من يهوذا، مملكة من
اليهودية إىل بكثري ذلك بعد قرسيٍّا تحوَّلوا أنهم من الرغم عىل األدوميني، أرايض يف نشأت
مجتمًعا َكوَّنوا مًدى أي إىل الواضح غري من أنه إال امللكية. الحشمونية الساللة يد عىل

مشرتكتني.23 وثقافة وذكريات مشرتك أصل أسطورة يمتلك (عرقية) منفصًال عرقيٍّا
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القديمة» «إرسائيل حالة (5)

عن مرشوع نحو عىل التحدُّث يمكننا مًدى أي إىل نُقدِّر تجعلنا كافية أدلة لدينا تتوافر ال
تكون ربما اإلرسائييل. الَقبَيل االتحاد نتناول عندما إال وعرقيتني قوميتني وُهويٍة جماعٍة
تتناول التي الكثرية املتصارعة اآلراء كل تشهد كما قاطعة، ليست لكنها كافية، األدلة هذه
مملكة لتجارب األمد الطويلة األهمية فإن أخرى، ناحيٍة من القديمة». «إرسائيل جوانب كل
مكانًا تَدَُع ال بأهميٍة تتمتع الحًقا األمم تكوين يف القديمة يهوذا ومملكة القديمة إرسائيل

للمغاالة.
عام (حوايل مرنبتاح للفرعون التذكارية اللوحة عىل مرٍة ألول «إرسائيل» اسم ُوجد
أو غزاها أنه يَزعم التي العرقية واملجموعات األماكن ل تُسجِّ التي امليالد) قبل ١٢١٠
وصًفا الصدد هذا يف املذكورة إرسائيل كانت إذا ما واضًحا ليس أنه إال كنعان. يف رها دمَّ
للملك التذكارية اللوحة عىل ذلك بعد إرسائيل تظهر كليهما. أم عرقيٍّا وصًفا أم إقليميٍّا
أنها عىل اآلشورية التاريخ سجالت ويف امليالد) قبل ٨٣٠ عام (حوايل مؤاب ملك ميشع
ِسفر يف الجنوبية. يهوذا مملكة إىل باإلضافة املقدس، الكتاب يف املذكورة الشمال مملكة
من والعديد اإلرسائيلية األسباط بني الرصاعات من سلسلًة نقرأ القضاة، وِسفر يشوع
قد واملؤابيني. والعمونيني، واألدوميني، والفلسطينيني، الكنعانية، املدن والدول «القبائل»
طرحه الذي الحلف ذلك يشبه حلٍف إىل ربما بل السياسية، الوحدة من قدٍر إىل ذلك يشري
اإلرسائيلية األسباط بني االنشقاقات أيًضا يُربز القضاة ِسفر أن إال مرة. ذات نوث مارتن
املنطقة يف األردن، قبالة الرشق يف املوجودين وأولئك الجنوب، يف املوجودين أولئك املختلفة،
لإلله الرئيسية العبادة أن يَبُْد ولم املنفصلة، الشمالية األسباط وبقية الوسطى، الجبلية

كبريًا.24 سياسيٍّا تأثريًا حققت قد يهوه
الباحثون يزال ال مسألة وهذه — بيهوه الفريد وإيمانها إرسائيل أصول مسألة
عن إرسائيل بني أسباط يُميِّز الذي العهد وطبيعة بأصول مرتبطة — حولها ينقسمون
«إرسائيل» كانت إذا حتى الحًقا. األمم تكوين عىل األثر عميق له كان الذي العهد غريهم،
والفالحني الرشق من اآلراميني البدو تضم األعراق مختلطة جماعة إىل األصل يف تشري
عام بعد املرصي الُحكم سقوط أعقاب يف الجبلية املنطقة إىل هربوا الذين الكنعانيني
التي القبيلة تلك الجبل، منطقة يف الواقعة أفرايم قبيلة محورية فإن امليالد، قبل ١٣٠٠
عند األعىل اإلله «إيل» بعبادة يهوه عبادة واندماج موىس، خادم يشوع إليها ينتمي
وحدة تكن لم إن أيديولوجية، وحدة لبناء طويلة عملية بداية َمثََّلت تدريجيٍّا؛ الكنعانيني
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آلسرتوم يوستا أمثال الباحثني بعض يتعامل حني يف ذلك، إىل باإلضافة دائمة. سياسية
إيرفينج مثل غريهم يجد ثانوية، أنها عىل موىس أسفار وروايات الخروج ِسفر رواية مع
واألعراف والعادات الخمسة موىس أسفار يف املقدس الكتاب رسد بني كبريًا توافًقا زايتلني
أنه يف متمثلًة الحقيقة تظل االختالفات، هذه من الرغم وعىل الفرتة. تلك يف األدنى الرشق يف
التي إرسائيل بني أسباط حققت امليالد)، قبل ١٠٠٠ عام (حوايل امللك عرصشاول بحلول
السياسية، الوحدة من كبريًا قدًرا يهوذا، وسبط بنيامني سبط مع الجبلية، املنطقة تقطن
بعالقتهم فعليٍّا أقروا إرسائيل بني أسباط من عدًدا أن يزعم األقل عىل الباحثني أحد جعلت
مصطلح معنى تعريف دون لكن الدين»، عىل قائم متالحم قومي «اتحاد ب بل الوثيقة،

غريها.25 يف أو الفرتة، تلك يف واضًحا تعريًفا «قومي»
إذ الشقاق؛ من نفسه القدر يثري املوحدة إرسائيل مملكة حول الباحثني جدل إن
بعٌض بينما البابيل، النفي بعد حدثت دعايًة باعتبارها الفكرة هذه الباحثني بعض يرفض
امللوك ِسفر يف الواردة الرواية من مخترصة نسخة لَقبول استعداٍد عىل الباحثني من آخر
الشجاع داود مملكة التالية، املجيدة اململكة أسطورة هو املهم فاألمر أخرى، مرًة األول.
مملكة أصبحت والِحَكم. املزامري من لكثرٍي املفرتضان املؤلفان وهما الحكيم، وسليمان
حدث الذي دة املوحَّ للمملكة املرير االنقسام أن إال ذهبيٍّا»، «عًرصا تمثل دة املوحَّ إرسائيل
فمنذ ذلك، ورغم للحرسة. مدعاًة ذكراها جعل يهوذا ومملكة إرسائيل مملكة إىل الحًقا
أنها عىل تُرى كانت فقد — متناقضة نظرًة إرسائيل يف امللكية إىل النظرة كانت البداية
يف ضاربان والفساد الشبهات أن يُرى كان ذاته، الوقت يف لكن مسيحانية، بل مقدسة،
الحضارة يف سيتكرر التناقض هذا مثُل — ذلك توضيح يف األنبياء أجزل كما جذورها،

ويُالِزمها.26 الغربية
هناك، الهيكل وبناء عاصمًة أورشليم فباختيار الالحقة، االنقسامات من الرغم عىل
مميزة عامة وثقافة اإلقليمية االنتماءات لنشأة أساًسا دة املوحَّ إرسائيل ومملكة داود ر وفَّ
عبادة بني مستمرٍّا رصاًعا الشمالية إرسائيل مملكة شهدت وفيما يهوه. عبادة عىل ترتكز
إلياس، قصص مجموعة يف ُمدوَّن هو كما يهوه، عبادة وبني السائدة الفينيقية بعل اإلله
مع متاعب من أيًضا هي واجهته ما رغم مساحة، األصغر الجنوبية يهوذا مملكة فإن
تقديس عىل تقوم اتساًقا أكثر دينية وحدة سياسة اتباع من تمكَّنت الدخيلة، العبادات
الكاملة الدينية اإلصالحات عملية تتمكن لم اململكة، هذه يف وحتى العهد. ومثال الهيكل
امليالد قبل ٧٢٢ عام اآلشورية اإلمرباطورية يد عىل الشمالية اململكة دمار بعد إال البدء من
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عهد ومنذ يهوذا. مملكة إىل الدينية معتقداتهم حاملني الشمال الجئي من الكثري وهروب
أن بدا السابع، القرن أواخر يف يوشيا امللك عهد وحتى الثامن القرن أواخر يف حزقيا
دون واحًدا إلًها يعبد عرقي كمجتمع بأنفسهم وعيًا أكثر أصبحوا قد وشعبها يهوذا مملكة
والذكريات باألصول وضوًحا أكثر إحساس وجود مع أخرى، آلهة وجود إمكانية إنكار
َسْهيل َليِّنني ملوك تأثري هي: عوامل، أربعة ر التطوُّ هذا عىل ساعد املشرتكة. التاريخية
وحزقيال، إرميا إىل وصوًال وميخا إلشعياء التنبُّئي النشاط وتأثري حزقيا، مثل االنقياد
التثنية لِسفر املحتمل والتحرير امليالد، قبل ٦٢١ عام الهيكل يف الرشيعة ِسفر واكتشاف
انترشت التي النصية الثقافة لظهور نتيجًة ذلك كان األول، املقام ويف التاريخية. واألسفار
تدمري أعقاب يف ألورشليم الرسيع التوسيع بعد العاصمة، يف والهيكل امللكي البالط من
عام يهوذا ململكة سنحاريب وغزو امليالد قبل ٧٢٢ عام السامرة ملدينة اآلشورية اململكة
خالل من والرشعية القوة استعراض يف امللكي البالط رغبة وساعدت امليالد. قبل ٧٠١
معرفة يف زيادة من بذلك ارتبط وما — آشور ويف مرص يف املوجودة كتلك مكتبة، تأسيس
الجئي من لكلٍّ والتقاليد واألساطري الذكريات وتشكيل تدوين يف — والكتابة القراءة
الذهبي العرص حول يتمحور متماسك عرقي تاريخ صورة يف الجنوب وقبائل الشمال

لداود.27
كانت امليالد) قبل ٦٣٩–٦٠٥) يوشيا امللك إصالحات أن الباحثني من كثريٌ يَعترب
انقسام من الرغم عىل العرقي. اليهودي الوعي ونشأة املقدس الكتاب لتكوين رضورية
موىس أسفار يف والعرقية الجغرافية املالحظات من كثرٍي بني «التوافق» حول األثريني
امليالد، قبل ٦٢٨ عام بعد اآلشوري االنسحاب أعقاب يف يوشيا مملكة ع وتوسُّ الخمسة
املرتفعة واألماكن األجنبية العبادات ضد الدينية يوشيا حملة أهمية حول ضئيٌل فالخالف
الرشيعة لتلك العامة والقراءة الهيكل، يف التثنية رشيعة واكتشاف و«باموت»)، («أشرية»

النحو: هذا عىل امللك نظَّمها التي

َمَعُه، أُوُرَشِليَم ُسكَّاِن َوُكلُّ يَُهوذَا ِرَجاِل َوَجِميُع الرَّبِّ بَيِْت إَِىل اْلَمِلُك َوَصِعَد
َكَالِم ُكلَّ آذَاِنِهْم ِيف َ َوَقَرأ اْلَكِبرِي، إَِىل ِغرِي الصَّ ِمَن ْعِب الشَّ َوُكلُّ َواْألَنِْبيَاءُ َواْلَكَهنَُة

(٢ :٢٣ الثاني امللوك (ِسفر . الرَّبِّ بَيِْت ِيف ُوِجَد الَِّذي يَعِة ِ الرشَّ ِسْفِر

والُهوية القومي باملجتمع إحساس نمو عىل تشهد األحداث هذه أن جروسبي ستيفني يرى
العامة بالقوانني والتزام العامة، للثقافة ونرش الناس، عوام من مشاركة يوجد القومية:
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سعى التي سبع»، برئ إىل دان «من مشرتكة بأرض متزايد وارتباط املشرتكة، والعادات
اسرتدادها.28 إىل يوشيا

الفرتة، هذه يف إدراكها يمكن القومية فكرة بأن القائل جروسبي زعم قبلنا إذا وحتى
وكان بالنُّخبة، متعلًقا األرجح عىل األمر هذا كان فأوًال: الحذر؛ ي توخِّ إىل نحتاج فإننا
الريف يف األوثان عبادة استمرار ويكشف املتاخمة. وضواحيها أورشليم عىل مقتًرصا
ظهور كان ثانيًا: مشرتكة. دينية تعاليم عىل القائم القومي باملجتمع إحساس أي حدود
قبل ٦٠٩ عام املعارك إحدى يف يوشيا موت فبعد للغاية؛ قصرية لفرتة القومية فكرة
امليالد، قبل ٥٩٧ عام نرص نبوخذ يد عىل بابل إىل يهوذا مملكة نَُخب وتهجري امليالد،
ني املتبقِّ الريف سكان أن املؤكَّد من يكون يكاد امليالد، قبل ٥٨٦ عام القدس سقوط وأخريًا
العرقية بالُهوية اإلحساس إحياء كان أخرى، مرًة السابقة. الوثنية عباداتهم يف استمروا
البابيل النفي قبل ما كتابات جمعوا الذين النَُّخب، عىل مقتًرصا الديني والتوحيد اليهودية
من سنوات عدة بعد أورشليم يف الهيكل بناء وأعادوا بعضهم وعاد بابل، يف لوها وعدَّ
مقاطعة فإن ذلك، ومع امليالد. قبل ٥٣٨ عام قورش أصدره الذي الديني التسامح قرار
كمبعوث نحميا ل تدخُّ خالل من إال مجدًدا تزدهر لم واملهجورة الصغرية الفارسية يهوذا
املجاورين. السكان من للزواج حظره سيَّما ال الكاِتب، عزرا إصالحات خالل ومن للملك
وتبجيله عزرا يد عىل للتوراة العامة القراءة إال املجتمع يف العضوية تحديد يف يساعد ولم

أكرويد: بيرت يقول كما موىس، رشيعة

املجتمع تحديد وعىل النقاء، عىل تأكيد ويوجد الزواج، عىل مفروضة قيود توجد
تهديًدا يمثالن األجنبي، الدين ثَمَّ ومن األجنبية، فالزيجات لإلله؛ قبوله حيث من

املجتمع.29 لحياة

عىل باملخاطر، ومحفوف صغري لكنه «متجدد»، قومي مجتمع عن الحديث يمكننا هل
الدينية الناحية من محدد مزدهر عرقي مجتمع إىل يشري الذي الدليل هذا من الرغم
ويسنُّ املقدس العرقي والتاريخ األصل أساطري وينظِّم يجمع استمر مجتمع والشعائرية،
الفارسية الفرتة إىل تشري كثرية أدلة توجد ال لألسف، املقدسة؟ العربية باللغة الشعائر
عهد أوائل إىل الفريسيني عهد أواخر من استنباطات باستثناء الهلينستية، الفرتة وبداية
كونه رغم — القومي املجتمع سمات إدراك يف البدء يمكننا وال العظيم. الَكِنيس رجال
الهلينستيني اليهود بني االنقسام مع إال — متصارعة لضغوط وخاضًعا مقسًما مجتمًعا
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وثورة امليالد، قبل الثاني القرن أوائل يف السلوقيني عهد يف أورشليم يف والحسيديني
محاوالته إثر الرابع أنطيوخوس الظاهر عىل امليالد قبل ١٦٧ عام الالحقة املكابيني
الهيكل. يف زيوس عبادة ترسيخ خالل من والثقايف الديني االتساق من للنيل الضالة
معنى يعرفون وبدءوا والهيكل، والتوراة، التوحيد، فلك يف يدورون كانوا اليهود ألن ونظًرا
يُعتربون اليهود أصبح فقد الطقيس، والجانب الديني الجانب ضوء يف اليهودية إىل االنتماء
عىل وأرض، ولغٍة وقانوٍن عامة ثقافٍة من يُميزها ما لها منفصلة أمًة متزايد نحٍو عىل
من الهلينستي العالم مع املادية ثقافتهم من كثريٍة جوانَب يف تشاركوا أنهم من الرغم

حولهم.30

القديمة؟ العصور يف أمٍم من هل (6)

الثقافية الجمعية الُهويات من مختارة لحاالٍت اإليجاز البالغة الدراسة تلك واقع من
كان مًدى أي إىل نتساءل أن اآلن يمكننا القديم، العالم يف واملجتمعات والسياسية
يف «األمم» عن الحديث املنطقي من كان وهل سائًدا، املشرتك العرقي باالنتماء اإلحساس

املؤقتة: االستنتاجات بعض طرح سوى يسعني ال الصدد، هذا يف القديمة. العصور
وانتشاًرا شيوًعا الجمعية والسياسية الثقافية الُهويات أشكال أكثر أن يبدو أوًال:
الُهويات حتى الَقبَيل. واالتحاد املدينة الدولة كانت — والقرية العشرية مستوى فوق —
الرافدين بالد يف املدن (الدول املجتمعات من النوعني هذين أحد يف نشأت اإلمرباطورية
وتمثل األساسني. هذين عىل تعتمد وظلت والفرس) امليديني حالة يف الَقبَلية والتجمعات
كانت الحًقا وطيبة منف مثل مدنًا أن من الرغم عىل التعميم، هذا من جزئيٍّا استثناءً مرص

متعاقبة. أَُرس لقيام أساًسا
املجتمع ملفهوم مساوية يجعلها «القبيلة» ملفهوم تعريًفا املرء يتبنَّ لم ما ثانيًا:
ملجتمٍع أساًسا كانت ما نادًرا العرقية الروابط أن فسنجد العرقية»، «الجماعة أو العرقي
الُهويات أنواع كل مع عادًة تتضافر أنها نجد بل القديم. العالم يف وحرصي كامل
هم اآلخرين أن يبدو األحيان، أغلب يف ذلك، إىل باإلضافة والسياسية. الثقافية واملجتمعات
لنفسها تنسبها الشعوب تلك تكن ولم الشعوب، من لغريهم العرقية ينسبون كانوا من

سابًقا. لها تعرَّضنا التي «الفينيقية» املدن الدول حالة يف كما بالرضورة،
للمجتمع؛ مستوياٍت ثالثة نُميِّز أن يمكننا واضحة، العرقية الروابط تكون عندما ثالثًا:
غري تجمعاٍت نجد الثاني: الفصل يف العرقية» «الفئة عليه أطلقُت الذي األول، املستوى يف
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وثقافية إقليمية فئة معينة، منطقة من متشابهة ثقافية ممارسات بعض لديها مرتابطة
أور بساللة اإلطاحة يف ساعدوا الذين واللولوبيني الجوتيني مثل الغرباء، له سجَّ اسم لها
«الشبكة ب وصفتُه الذي الثاني، املستوى ويف امليالد. قبل ٢٠٠٠ عام نحو السومرية
من مجاًال تكون مدن، دول أو قبائل يف عادًة تتمثل التي املجموعات تلك فإن العرقية»:
سياسية، وحدة أي يُظِهر ما نادًرا لكنه الثقايف، التشارك من قدًرا يُْظِهر الثقايف النشاط
من وليس السومرية. املدن والدول اآلرامية الَقبَلية االتحادات إىل أرشُت الصدد هذا ويف
الفئات من النقيض عىل لكن العرقية، والفئات العرقية الشبكات بني التمييز دائًما السهل
املشرتك األصل أساطري امتالك إىل يميلون العرقية الشبكات يف النُّخبة أفراد فإن العرقية،

التضامن. من قليل وربما املشرتكة، والذكريات
صورة لتأخذ مشرتكة ذكريات تطوير هو العرقية» «الجماعة يُميِّز ما أن أعتقُد
هريودوت كتابات يف القديمة، اليونان يف نجده الذي النوع من ُمركب عرقي» «تاريخ
من الرغم عىل القديمة، اليونان حالة يف القديمة. إرسائيل يف وكذلك وثوسيديديس،
والعابدة باإلغريقية الناطقة املجتمعات كانت املدن، للدول للوالء املناهضة القوى تأثريات
الرغم (عىل بها الخاصة املشرتك السلف وأساطري قرابتها صلة تُدِرك األوليمب آللهة
من «الرببريني» عن باختالفها تفتخر وكانت األساطري)، تلك بني الكثرية االختالفات من
جريانها عن مستعمراتها واضح نحٍو عىل ميَّز أمٌر وهذا عليهم، وتفوُّقها اإلغريق، غري
عىل وأطلق ماينيكه حذو فينيل موزيس حذا السبب، لهذا املتوسط. البحر شعوب من
تجمع عرقية» «مجموعة يعني مصطلحاتي وفق وهو — ثقافية» «أمة مصطلح اإلغريق
وقدٌر مشرتكة، وثقافة املشرتكة، التاريخية والذكريات املشرتك، السلف أساطري بينها
مماثلة اعتبارات وتنطبق وإقليمية. سياسية وحدة وجود عدم بسبب — التضامن من
القبائل انشقاق عىل الفلسطينية الهجمات مواجهة قضت مرة، ذات إرسائيل. بني عىل
بني الظهور الخالفات عاودت التهديد، هذا من داود امللك تخلص أن بعد لكن اإلرسائيلية،
إىل هذا يؤدِّ لم ذلك، ومع إرسائيل. مملكة وانقسمت الجنوبية والقبائل الشمالية القبائل
جنب إىل جنبًا إرسائيل مملكة تاريخ ن وُدوِّ القبائل، بني الوثيقة الثقافية الروابط تدمري

والثاني.31 األول امللوك ِسفَري يف كالهما َن وُضمِّ يهوذا، مملكة تاريخ مع
أن يمكن هل القديم؟ العالم يف «أمم» وجود عن الحديث يمكننا هل أخريًا، لكن
املثايل بالنوع شبيهة مجتمعات لتكوين زة املحفِّ العمليات من بعًضا األقل عىل نالحظ
مجتمٌع بأنها األمة َعرََّف الذي األول الفصل يف طرحتُه الذي التعريف قبلنا إذا لألمة؟
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وتقاليَد وقيًما، ورموًزا، وذكرياٍت أساطري، أفراُده ن يُكوِّ ذاتي ووصف اسم له برشي
مشرتكة؛ وعاداٍت قواننَي ويراعي عامة، ثقافة وينرش تاريخي، موطن يف يقيم مشرتكة،
وأنه فاعلة، كانت األساسية العمليات هذه بعض أن نُبنيِّ أن يمكن أننا أعتقد فإنني
من فرتاٍت بعض يف األقل عىل األمم، ن تَكوُّ العمليات تلك عت شجَّ للغاية قليلة حاالٍت يف
إمرباطوريات ثالث القديم؛ العالم من حاالت أربع تناول يمكن هذا، أجل ومن وجودها.
املرصية واإلمرباطورية الفارسية، واإلمرباطورية الجديدة، اآلشورية اإلمرباطورية ومملكة:

الرومانية. يهودية مملكة الحًقا أصبحت التي يهوذا، ومملكة القديمة،
أيًضا يمكن اإلمرباطورية أن افرتاض غريبًا يبدو قد املنطقي، التعارض ضوء يف
األمة بأن االعرتاف تماًما يسعدنا أنه إال العكس. أو لها، امتداًدا تكون أو أمة ن تُكوِّ أن
نحٍو عىل أو «إمرباطوريتها»، لها كانت املثال، سبيل عىل عرش، التاسع القرن يف الفرنسية
مجتمًعا أصبحت قد إمرباطورية حازت التي الفرنسية الدولة إن القول تحديًدا، أكثر
العالم عىل نفسه األمر ينطبق أن إذًا يمكن أال كذلك. تصبح ألن طريقها يف كانت أو قوميٍّا،

القديم؟32

الجديدة اآلشورية اإلمرباطورية (1-6)

اآلشوريني أن يعنَي أن يمكن األمة بوصف الجديدة اآلشورية لإلمرباطورية وْصفنا إنَّ
اإلمرباطورية أن أو األخرى، املجتمعات من لعدٍد ُحكمهم أثناء بأنفسهم، أمة َكوَّنوا
ألن طريقها يف كانت أو واحدة أمًة أصبحت قد الالحقة، مراحلها يف بأكملها، اآلشورية

كذلك. تصبح
عن ماذا لكن اآلشوري، للحكم واالستغاللية الهرمية الطبيعَة قبُل من أوضحُت
أصل أسطورة وله ذاتي، وتعريٌف اسٌم له مجتمًعا كانوا لقد أنفسهم؟ اآلشوريني
ذكريات يف وتشاركوا اسمه، تحمل الذي وإلهها آشور مدينة من نابعة أرستقراطية
النبالء وسط يف وساد اللغة، يف وتشاركوا امللكية، السجالت يف املدوَّنة ملوكهم إنجازات
الشعوب وعىل طبقاتهم يف العوام عىل ق بالتفوُّ واإلحساس باملكانة بالفخر الشعور
عن مرشوع نحٍو عىل التحدُّث يمكننا النُّخبوي، التضامن لهذا نظًرا لهم. الخاضعة

آشوري. عرقي مجتمع
الوطن تجاه خاصة مشاعر وجود عىل أدلة وجود النادر من أخرى، ناحيٍة من
عاصمة توجد تكن ولم نفسها، آشور» «أرض خارج األرض بقدسية شعور أو اآلشوري
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اآلشوري القرص فنون وبعض اآلشورية، اآللهة عبادات بعض عدا فيما منفردة. واحدة
أرجاء يف العامة اآلشورية الثقافة نرش يف كبري جهٌد يُبذَل لم أنه يبدو امللكية، والدعاية
يشعرون كانوا نينوى مدينة أو النمرود مدينة زوار أو األرسى أن املحتَمل من اإلمرباطورية.
اآلشوريني، عوام إىل العامة اآلشورية الثقافة نرش عن القليل إال نسمع ال لكننا بالرهبة،
قبل، من ذكرت فكما ذلك، عىل عالوًة لإلمرباطورية. الخاضعة األجنبية الشعوب عن فضًال
باملسمارية املكتوبة الدينية للنصوص بعيد حدٍّ إىل َمِدينًة الجديدة اآلشورية الثقافة كانت
الثقافة وتلك املرجعية تُمثل كانت التي النصوص تلك بابل؛ لبالد األكدية األدبية وللثقافة
فبعيًدا العامة، والعادات القوانني توحيد عن أما إحياؤه. الالزم الذهبي العرص مثلت التي
ضمني نحٍو عىل ُسمح امللكية، املراسيم وبعض العسكري، والتجنيد املعتادة، الجزية عن

املحلية.33 وقوانينهم بعاداتهم باالحتفاظ أراضيهم يف ظلوا الذين الرعايا لغالبية
اآلشورية اإلمرباطورية ضمتها التي األرايض وصف يمكننا هل آخر، صعيد عىل
هذه األخرية؟ مراحلها يف األقل عىل القومية، بالدولة أنشأته الذي واملجتمع الجديدة
باربوال زعم االعتبار، يف األمريكي النموذج وضع مع باربوال. سيمو مؤخًرا قدَّمها فرضية
أكثر جديد مجتمٍع تكوين يف ساعدتا الثقايف واالستيعاب املنتظم التهجري عمليتَي أن
مع االختالط عىل القديم األدنى الرشق شعوب إجبار طريق فعن وتجانًسا؛ تماُسًكا
تمثلت مشرتكة لغٍة طريق عن واستيعابهم املواطنة، حقوق من الكثري ومنْحهم غريهم،
ألول اآلشوريون كان اآلرامية، األبجدية يف تمثلت مشرتكة كتابٍة طريق وعن اآلرامية، يف
تلك أن شك ال جذابة. فرضية إنها واٍع. نحٍو عىل قومية أمة يُكوِّنون التاريخ يف مرة
تحطيم خالل من وتنوًعا عامليًة أكثر جديد مجتمٍع تعزيز يف بالفعل ساعدت هات التوجُّ
لقد مضلل. األمريكي النظري فإن أخرى، ناحيٍة ومن القديم. األدنى الرشق شعوب عزلة
العرقية مجموعاته أعضاءُ يختار مهاجرين مجتمَع زالت، وما املتحدة، الواليات كانت
من بكثرٍي احتفاظهم مع األمريكي الحياة أسلوب طواعيًة ويتبنَّون فيه الدخوَل املختلفة
البداية منذ املتحدة الواليات كانت ذلك، إىل باإلضافة وعاداتهم. ومعتقداتهم تقاليدهم
هذه ومثل املؤسسني. آلبائها املدنية القومية األيديولوجية عىل قائمة شعبية جمهورية
كانت فالهجرة اآلشورية؛ اإلمرباطورية يف عليها العثور يمكن ال القومية األيديولوجية
استغاللية كانت لهم الخاضعة بالشعوب اآلشوريني الحكام وعالقة بعيد، حدٍّ إىل قرسية
عرقية هرمية حالًة اآلشورية اإلمرباطورية ظلت األمر، جوهر يف رأينا. كما العموم، يف
الذي العاملي شبه العام االبتهاج إن االقتصادية. والهيمنة العسكرية القوة عىل قائمة

94



القديمة العصور يف املجتمع

مع اآلشورية «العرقية» ل الكامل شبه واالختفاء اآلشورية، اإلمرباطورية انهيار صاحب
املرشوع.34 هذا مثل َة ثَمَّ كان إن اآلشوري، «القومي» املرشوع فشل يؤكِّدان الدولة، انهيار

األخمينية فارس (2-6)

وصف عند نتفق أن يمكننا األخمينية. فارس عىل ينطبق نفسها االعتبارات من كثريٌ
مشرتك أصل وأسطورة ذاتي، وتعريف اسٌم له برشي مجتمع فهي الفارسية؛ «العرقية»
األخمينيني الزعماء ساللة (بتتبُّع النبالء فيه يتشارك الذي الحاكم البيت إىل منسوبة
التي واملعارك امللك بإنجازات متعلقة مشرتكة وذكرياٌت باسارجاد)، قبيلة إىل املنتمية
فارسية ولغٌة برسبوليس)، يف رضيحه نقش عىل األول دارا يفتخر (مثلما فيها انترصوا
نظام يف الفرس، ونبالء ملوك عىل «أهورامزدا» نعمة يف مشرتك واعتقاٌد مشرتكة، قديمة

ومتجانس. أبدي كوني
القومي؛ املجتمع فكرة مع متعارضة عرقية هرمية يصف هذا فإن أخرى، مرًة لكن،
اإلمرباطورية حكم مقر إيران، غرب جنوب يف بارس أرض أن من الرغم فعىل لذا،
مكانٍة بأي تتمتع لم فإنها الزراعي، إنتاجها وفرة بسبب الثناء تتلقى كانت األخمينية،
اللذين القرنني مدار عىل لإلمرباطورية واحدة عاصمة توجد لم كما مقدسة، أو خاصة
الفارسيني النبالء عىل بعيد حدٍّ إىل محصورة أيًضا العامة ثقافتها وكانت فيهما. استمرت
«لغة هي اآلرامية كانت حيث لغوي؛ انقساٌم يوجد كان وأيًضا املهمني، األجانب واملبعوثني
لإلمرباطورية. الخاضعة الشعوب مع العامة املحادثات يف املستخدمة الوسيطة» التواصل
الخاضعة الشعوب دور فإن وحشية، أقل بالتأكيد كان الفاريس الُحكم أن من الرغم وعىل
امللك إىل الهدايا تحمل التي العرقية املجموعات مواكب يف رأينا، كما جيًدا، ًحا موضَّ كان له
عمالة مدح الذي شوشان يف امللكي النقش عىل أو برسبوليس، يف أبادانا سلم عىل العظيم
بالعظمة إحساًسا يعطي الفنيني العملني وكال لإلمرباطورية. الخاضعة الشعوب وموارد
الذي الوحيد االختالف األطراف. مرتامية إمرباطورية يف واملحكومني الُحكام بني والتباعد
مع وضوًحا األكثر تسامحها هو السابقة اإلمرباطوريات عن األخمينية اإلمرباطورية يُفرِّق
كانت ثَمَّ ومن قورش؛ سياسة من نابًعا كان التسامح وهذا املحلية، والعادات القوانني
وضوًحا. أقل العرقيات متعدد واحد مجتمع يف لهم الخاضعة الشعوب دمج يف الرغبة
إىل للعودة الساسانية والساللة البارثية الساللة بها قامت التي الالحقة املحاوالت ومثلت

اآلشورية.35 اإلمرباطورية مصري مع لالهتمام مثريًا تناقًضا األخمينية فارس نموذج
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مرصالقديمة (3-6)

النيل بسبب ووحدتها جغرافيتها بسبب مرص ُعزلة إنَّ تعقيًدا. أكثر القديمة مرص حالة
ظل يف تقريبًا سنٍة ألف مدار عىل يتطوران املرصية والُهوية املرصي املجتمع جعلت قد
الخلق بأساطري األصل، أساطري تكوين يف هذا وساعد املوحدة. القديمة املرصية اململكة
الوسطى اململكة قبل اآلخرين مع النسبي التواصل انعدام لكن بها، املتعلقة املتعددة
مع العالقات حالة يف نرى كما لكن الذات. بتعريف الشعور ظهور ر تأخُّ يف تسبَّب ربما
عىل املرصي ق بالتفوُّ واضًحا معتقًدا األرستقراطية كوَّنت الثانية األلفية بداية ففي النوبة،
الذهبي للعرص والحنني والرموز والذكريات األساطري من الكثري إىل باإلضافة األجانب،
املعروف الدعائي املنشور إطالق األول أمنمحات فيها اختار التي املجيدة الرابعة لألرسة
املرصيني تعلُّق ولعل امليالد. قبل ١٩٩١ عام للعرش اغتصابه لتربير نفرتي» «نبوءة باسم
املرصية. الشخصية عن املزيَد يخربنا خصوبتها النيل أكسبها التي السوداء» «األرض ب
مسئول يروي نفسها، الفرتة يف تدور التي سنوحي» «قصة الشهرية الخيالية الحكاية يف
قتل مؤامرة يف بالتورط ظلًما التهامه تجنبًا سوريا إىل هرب الحاشية، من املستوى رفيع
أرض مرص يف يُدَفن أن يف ورغبته املنفى، يف الطويلة وإقامته رحلته، قصَة أمنمحات،
يُعرب ما، مرحلٍة يف الحًقا. الرغبة تلك تحققت وقد املرصية، الدفن طقوس عىل آبائه

قائًال: حزنه عن سنوحي

الدلتا يف أحٍد بحب بدويٌّ يحظى ال كما تماًما أحد، يحبه ال غريٌب ذلك رغم أنا
فيها؟ ُولِدت التي األرض يف جثتي تُدَفن أن من أهم أمر من وهل …

مرص «يُنقذ أن يف طيبة يف كامس الفرعون رغبة أيًضا نقتبس أن يمكن الحقة، مرحلٍة من
التاريخية بالحدود املرصيني الُحكام لدى الواضح واإلحساس اآلسيويون»، دنَّسها التي
مًدى أي إىل الواضح غري فمن ذلك ورغم الجنوب، يف إلفنتني جزيرة إىل الدلتا من ملرص

مباركة.36 فقط وليست مقدسة األرض تُعترب كانت
ودائمة مميزة عامة ثقافة خلقت القديمة املرصية النَُّخب أن تُنَكر ال َلحقيقة إنها
ونظام هريوغليفية، وكتابة بلغة ومدعومة والرموز، واملراسم، الطقوس، من تكوَّنت
الثقافة تلك كانت وشموًال. إبهاًرا العامة الثقافات أكثر األرجح عىل كانت لقد تعليمي.
حورس لإلله تجسيًدا كان الفرعون أن زعمت التي اإللهية امللكية أيديولوجية عىل ترتكز
العامة الطقوس أداء خالل من واجبه، من وأن الشمس، إله لرع وابنًا الصقر يشبه الذي
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يقوله ملا ووفًقا البرش. عالم يف والعدل) (الحق «ماعت» انتصار ضمان الرشيد، والُحكم
كانت: األيديولوجية هذه فإن كيمب، باري

الطقوس، وتصوير الطقوس خالل من اإلقليمية التجمعات يف باستمراٍر تَُعزَّز
اإلقليمية. املعابد مراسم عن مسئوًال امللك يجعل الذي الطقس ذلك مثل

الطبقات إىل املنتمني فإن منفصل، تعليٌم لهم كان والَكتَبة النبالء أبناء أن من الرغم عىل
أننا من الرغم وعىل األيديولوجية. هذه دعمت التي بالثقافة االلتحاق بإمكانهم كان الدنيا
من فإنه النَُّخب، نطاق خارج منترشة الثقافة تلك كانت مًدى أي إىل تحديد نستطيع ال
عىل املرصيون له تعرَّض الذي العامة الثقافة من الوحيد النوع كان ذلك أن تَذكُّر املفيد

اإلخناتونية).37 «الهرطقة» من القصري الفاصل (باستثناء عام وخمسمائة ألفني مدار
نتيجًة هذا كان ربما التنظيم. بالغ مجتمٌع بأنها القديمة مرص تُوَصف الغالب يف
بعيدًة مرص كانت عندما مبكرة، فرتٍة منذ تكوَّنت التي املركزية السلطة من طويل لرتاٍث
تكامًال أكثر مجتمٍع تكوين من تمكنت ثَمَّ ومن الخارجية؛ التهديدات عن كبري حدٍّ إىل
االستفادة إىل الحاجة بسبب كبريًا، دوًرا البريوقراطي والترشيع د املوحَّ القانون فيه لعب
وسوريا، فلسطني إىل النموذج هذا انتقل ما، حدٍّ وإىل للنيل. السنوي الفيضان تأثريات من
الشعوب أن يبدو نفسه الوقت ويف الحديثة، اململكة عهد يف إمرباطورية مرص أقامت عندما
وربما املحلية. وقوانينها عاداتها ببعض االحتفاظ من تمكَّنت هناك ملرص خضعت التي
أصبحت فقد إمرباطورية، دون بذاته، مستقالٍّ مجتمًعا ا جدٍّ طويلة لفرتٍة ظلت مرص ألن
كانت لو حتى الجمعي، واملجتمع الجمعية الُهوية من القومي النوع كبرية لدرجٍة تُشبه
العمليات كانت الصدد، هذا يف النَُّخب. لدى الوضوح بالغ نحٍو عىل د تتجسَّ الُهوية تلك
والقيم، والرموز والذكريات األساطري وتأسيس الذاتي، التعريف يف املتمثلة األساسية
واضحة دة، موحَّ وعادات قوانني وتكوين مميزة، عامة ثقافة ونرش االرتباطات، وأقلمة
األساسية الثقافية املصادر لبعض غياب هناك كان أخرى، ناحيٍة ومن صورة. أبلغ يف
مقارنًة — للشعب اإللهي لالختيار أسطورة تكوين يف املرصيون فشل فقد األخرى؛
التالية الفرتات يف النَُّخب أن من الرغم وعىل — وساللته الفرعون عىل اإللهي بالفضل
أو هادف، عرقي تاريخ تكوين يف فشلوا فإنهم السابقة، الذهبية» «العصور استحرضوا

أفراده. جانب من وتضحية كفاًحا يتطلب الذي املرصي الجمعي باملصري إحساس
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يهودية ومملكة يهوذا مملكة (4-6)

القديم التاريخ من معينة فرتاٍت يف ببطء تطور ما هي فحسب الثقافية املوارد هذه
ولكومنولث يهوذا ململكة القديم التاريخ من معينة فرتاٍت يف للدقة، تحريًا أو إلرسائيل،

الحًقا. يهودية
الثامن القرن أواخر يف يهوذا مملكة يف العرقي املجتمع نمو أوضح أن سابًقا حاولُت
ذاتي وتعريف اسم له برشيٍّا مجتمًعا املجتمع كان حينئٍذ، امليالد. قبل السابع القرن أو
قائمة عربية أدبية وثقافة مشرتكة، تفصيلية تاريخية وذكريات األسالف، عن وأساطري
أمثال األقوياء اإلصالح ملوك عهد ويف والهيكل. موىس، وتوراة يهوه، عبادة محورية عىل
النَُّخب بني الرتاث هذا ز حفَّ بالتطهري، املنادية القوية التنبُّئية واملطالبات ويوشيا، حزقيا
وقٍت يف اإللهي، العهد بمعتقد وثيًقا ارتباًطا مرتبًطا قويٍّا عرقيٍّا وعيًا والدينية السياسية

يهوذا. مملكة استقالل اآلشورية اإلمرباطورية فيه تهدد كانت
من لنوٍع أوليٍّا مثاًال القديمة يهوذا مملكة يف ونرى نبالغ أن يمكننا هل لكن
من هستنجز؟ أدريان يزعم كما لألمة أوليٍّا نموذًجا بالفعل يكون قد القومية، املجتمعات
وأوضح امليعاد، أرض بالتأكيد ظلت لقد يهوذا. بأرضمملكة االرتباط قدر تحديد الصعب
ِقبل من احتاللها خالل من الفرتة تلك يف إال مقدسة تصبح لم األرض أن الباحثني بعض
«عىل املنفى يف الحًقا تَكوَّن الذي املحموم التعلق بهذا حافل ِسِجل لدينا مختار. شعب
والحب الفرح من شيئًا نرى أن يمكننا األنبياء أقوال ويف داود مزامري ويف بابل». أنهار
سيَّما وال يهوذا، وتالل شارون، وادي وجمال الكرمل، جبال — وتضاريسها لألرض
الحدود؛ ذات ولألرض — يهوذا ململكة الوحيدة العاصمة نفسها، املقدسة أورشليم مدينة

التوراة.38 يف املذكورة الحدود تلك
العامة للثقافة متزايد نحٍو عىل املميزة الطبيعة عىل أيًضا سيتفق الباحثني من كثريٌ
أيام يف حتى يهوذا، ريف يف األصنام عبادة الستمرار فنظًرا ذلك، ورغم يهوذا. ململكة
عىل مقتًرصا كان — موجوًدا كان لو — القوي القومي الوعي أن املحتمل فمن يوشيا،
عهد تجديد يف املجتمعون الناُس اشرتك رأينا، كما هناك، منها. القريبة والبلدات أورشليم
إصالحات يف واشرتكوا امليالد، قبل ٦٢١ عام الهيكل يف عليه ُعثر الذي الرشيعة ِسفر
خالل من إصالحاته نطاق توسيع امللك حاول بالتأكيد لذلك. املصاحبة الدينية يوشيا

98



القديمة العصور يف املجتمع

املميزة العامة الثقافة كانت الحالة، هذه يف الريف. يف واألصنام املرتفعة األماكن تحطيم
ك التمسُّ ضمان يف املشكلة كانت الجميع. عىل املنطبقة والرشيعة، الرب» «كلمة من كالٍّ هي
برنامجه أوقف ما هو املعارك إحدى يف ليوشيا املبكر املوت كان وهنا واسع، نطاق عىل بها
التعديل من مزيٍد خالل من البابيل، املنفى يف إال جزئيٍّا الربنامج يُستأنف ولم اإلصالحي.
ونحميا عزرا يتمكَّن ولم التثنية، ِسفر ويف الخمسة موىس أسفار يف والتواريخ للقوانني
بعد وهيكله أورشليم مجتمع يف إال ر وُمطهَّ ُمجدَّد قومي مجتمع أساس وضع يف البدء من

البابيل.39 النفي
أنها عىل السابع القرن أواخر يف يهوذا ململكة جروسبي ستيفني تصنيف يؤيد هذا كلُّ
نموذج أصبح فقد ذلك، ورغم انمحت. ما رسعان أمة لكنها — «أمة» وأقول — «جنسية»
أورشليم يهود تَمكَّن األجنبي الحكم تحت وحتى امللوك وجود دون فحتى رائًجا. األمة تلك
املرتكزة الدينية مرجعياته قيادة تحت مستقل ديني عرقي مجتمٍع بناء يف البدء من
اللحظة ويف املوسوي. للعهد الذهبي العرص ومستحًرضا العامة، وثقافته الهيكل عىل
ملحة أُِضيَفت املستقل، السيايس النشاط من قدٍر أمام الطريَق الظروُف فيها فتحت التي
التي الناجحة املكابية الثورة إىل واملجتمع التوراة أجل من والتضحية النضال من جديدة
مناصبهم تعضيد إىل املكابي سمعان أمثال قادٌة وسعى امليالد، قبل ١٦٧ عام قامت
يف املجتمعني. تصديق عىل الحصول خالل من الدينية األكرب الكاهن بمكانة العسكرية
مصحوبًا الهيكل، ثقافة ذروة إرسائيل، أرض نطاق عىل مجدًدا تأكيًدا نرى التايل، القرن
بني والرصاع األسينيني انفصال من الرغم وعىل بالتوراة. أكرب والتزام الُكنُس، بزيادة
عززت التي العمليات تقوية عن إال الروماني االحتالل يُسفر فلم والفريسيني، الصدوقيني
الحس عن زيلوت وحزب الفريسيون وعربَّ الفرتة، هذه يف اليهود بني قومي مجتمع تكوين

الرومانية.40 فلسطني يف اليهود السكان من غفرية أعداد بني املنترش املتزايد الوطني

خاتمة

غري استنتاج هو القديم األدنى الرشق يف األمم وجود بشأن استنتاٍج أي أن من الرغم عىل
— العرقية والشبكات الروابط انتشار من الرغم عىل — أنه فيبدو للغاية، وضعيف مؤكَّد
إال القديمة العصور يف أمم وجود عن بالحديث لنا تسمح كافيٍة أدلٍة عىل العثور يمكن ال
االجتماعية العمليات أصبحت فقط الحالتني هاتني يف يهوذا. مملكة ويف القديمة مرص يف
شأنها من التي املناسبة الظروف لتكوين الكايف بالقدر متطورة الرضورية والرمزية

99



لألمم الثقافية األسس

فقط معينة فرتاٍت ويف لألمة، املثايل بالنموذج الشبه قريبة املجتمعات تلك تجعل أن
واإلمرباطورية الجديدة اآلشورية اإلمرباطورية حالة يف أخرى، ناحيٍة من تاريخها. من
ظهور لتحفيز كافية وكانت الصلة، ذات العمليات بعض سوى يوجد يكن لم الفارسية،
املصادر تكن لم ذلك، عىل عالوًة األمم. نشأة ظروف لتكوين ال التعريف، ذاتية «عرقيات»
خالل من واملصري الذهبية، والعصور للشعوب، اإللهي االختيار بأساطري املتعلقة الثقافية
جيًدا متطورًة القومية؛ بالُهوية اإلحساس عىل الحفاظ يف تساعد التي واملصادر التضحية،
صلة ذات كونها استمرار سبب تفسري يف يساعدنا قد وهذا يهوذا، مملكة حالة يف إال

الطويل». املدى «عىل وتأثري
للسياسة الحيوية األهمية هو: األول االستنتاج إضافيَّني؛ أمرين استنتاج املمكن من
األنظمة أحد رحم من نشأت تناولناها التي الحاالت من حالة فكل السياسية؛ والكيانات
وكانت — األسالف عن متوارثة ملكية وإما بريوقراطية إمرباطورية إما — السياسية
بصفٍة واألمم «العرقيات»، لتكوين رضوريَّني السيايس والعمل السياسية األيديولوجية
ضعُف إغريقية أمة تكوين دون حاَل القديمة اليونان ففي آخر، جانٍب ومن أخص.
الوطنية مواجهة يف واحد سيايس إطار وجود وعدم الجامعة الهيلينية األيديولوجية
حاَل ما ذلك يكون أن أدعى باب ومن املدن»، «الدول ل الحرصي والتضامن الحرصية
األيديولوجية أهمية إبراز من بد ال لذلك، سومرية؛ أمة أو فينيقية أمة تكوين دون أيًضا

األمم. تكوين يف واملؤسسات السياسية
فعىل الدينية. والعبادات املعتقدات عىل باملثل ينطبق أنه بد ال نفسه األمر لكن
خاصة وُمثُل عباداٌت الحال، بطبيعة لديهم، كانت واآلشوريني الفرس أن من الرغم
والعبادات، املعتقدات تلك حول لهم الخاضعة الشعوب توحيد يف إما فشلوا فإنهم بهم،
أن يمكن ال حال، أي وعىل املحلية. والعبادات اآللهة وجود مع العلني التسامح يف وإما
يهودية ومملكة مرص يف أخرى، ناحيٍة من االجتماعي. التضامن لُحمَة هو الدين يكون
القومي الوعي بني ربطت التي العناَرص الدينية والطقوس واألخالقيات التصورات كانت
الُحكم من األخرية الفرتات مرصيف يف الشعب عامة أن َلصحيٌح وإنه االجتماعي. والتماسك
الفرتة يف أنه النتيجة وكانت والنبالء، الكهنة ولغة املعبد دين عن بعيدين كانوا األجنبي
املرصي الدين حساب عىل هائًال ًما تقدُّ املسيحية مثل منافسة ديانات أحرزت الرومانية
يهودية، مملكة ففي أخرى، ناحيٍة ومن اإلله. الفرعون قوة عىل يعتمد كان الذي التقليدي
وما العهد معتقد إليه مضاًفا — والهيكل والتوراة الرب يف املتمثل األصيل الدين كان
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باستمرار تجديده املمكن من — امليعاد وأرض اإللهي االختيار أساطري من به يرتبط
املكابيني ثورة بعد سيَّما ال الشعب، احتواء وتزايد املتنوعة الجديدة التفسريات خالل من
التوحيدية الديانات يف — ذاتيٍّا املتجدد الدين من الشكل هذا كان وقد الفريسيني. وظهور

الحًقا. األمم تكوين عىل قويٍّا تأثريًا أثر ما هو — الثالث
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الرابع الفصل

اهلرمية األمم

الرتاث أنواع يف ثريٍّا كان فإنه القليل، إال لألمم يُقدِّم لم القديم األدنى الرشق كان إذا
إىل امُلفضية واملصادر العمليات وانعدام التالية. والحقب للمجتمعات خلَّفها التي الثقايف
والعالم األدنى للرشق والثقافية االجتماعية التجربة برفض لنا يسمح ال األمم تكوين
ذلك، عن وبعيًدا مهمة. وغري لالهتمام مثرية غري أنها باعتبار القديم الروماني اليوناني
تلك يف تكوَّن الذي العرقي للمجتمع ونموذًجا مثاًال قدمت ألنها مهمة؛ التجربة كانت فقد
العرقية كانت رأينا، كما األمم. ن تكوُّ إىل أدى الثقايف الرتاث من أنواًعا تركت وألنها الحقبة،
الُهويات من أخرى أنواٍع مع متداخلة كانت ناحية، من مزدوًجا. دورها وكان منترشة
أساسيٍّا، بل ا، مهمٍّ نوًعا ذاتها حد يف أصبحت أخرى، ناحيٍة ومن واملجتمعات، الجمعية
األسس ناقشُت لقد «الَقبَلية». االتحادات األحيان أغلب يف تتكون واملجتمعات، الُهويات من
العصور لتجربة الثاني الجانب عىل هنا أركز أن أريد لذلك الكتاب؛ يف سابًقا لألمم العرقية
يف للغاية كبري أثٌر لها كان التي الجمعية الثقافة يف الرتاث» «أشكال يف واملتمثل القديمة،

وتشكيلها. التالية الحقب يف األمم تكوين

العامة للثقافة الثالثة األنواع (1)

التايل: النحو عىل الجمعية العامة للثقافة الرئيسية الثالثة األنواع بني بالتمييز البدء يمكننا
املدني. الجمهوري والنوع العهدي، والنوع الهرمي، النوع

يمكن املقدس، التسلسل من نوًعا باعتبارها — العام معناها يف — «الهرمية» إنَّ
إىل تشري فإنها تحديًدا األكثر بمعناها لكن والدول، املجتمعات أنواع معظم إىل تشري أن
عىل السماوي التسلسل د وتَُجسِّ تعكس أنها يف االعتقاد إىل يصل حدٍّ إىل مقدس تسلسل
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الحاكم يكون األول النوع يف املقدس؛ التسلسل من النوع لهذا فرعيان نوعان يوجد األرض.
تمثل قداسته. من بعًضا يشاركونه الذين والنبالء الكهنة من مجموعة ويعاونه إلًها، نفسه
لإللهة وتجسيًدا إلًها يُعترب الفرعون كان إذ الصدد؛ هذا يف األوَّيل النموذج القديمة مرص
كهنة سيَّما ال الكهنة، أثَّر طويلة فرتاٍت مدار وعىل والصدق، الحق تمثل التي «ماعت»
كان شيوًعا، واألكثر الثاني الفرعي النوع يف املرصي. املجتمع يف هائًال تأثريًا رع، آمون
ومع باسمه، األوامر ويُصِدر اإلله، من ُحكمه سلطة يتلقى األرض، عىل اإلله مندوَب امللُك
الهرمية الرتاتبية من النوع هذا وكان إلًها. نفَسه امللِك ذلك ترسيم إمكانية َة ثَمَّ كانت ذلك
الفرس وحتى األكدي رسجون من الرافدين بالد مجتمع يف املتعاقبة اإلمرباطوريات يُميِّز
من رشيعته يتلقى بابل ملك تُظِهر التي الشهرية حمورابي مسلَّة له وترمز األخمينيني،

الشمس.1 إله شماش:
حتى ثابتًا. مجتمًعا كان الهرمية بمبدأ املحكوم املجتمع أن تخيُّل الخطأ من سيكون
وفرتاٍت املركزية، اإلدارة َعُضد فيها يشتد حقٍب بني ما يتأرجح الوضع كان مرص، حالة يف
والسلطة املتنافسة األَُرس يف األغلب عىل متمثًال الضعيف، املركزي الحكم من «وسطى»
األَُرس حكم فرتات استطاعت ذلك، عىل عالوًة األقاليم. ُحكام يد يف املوضوعة املمزقة
املرصية، بالعرقية قوي شعوٌر الهرمية مفهوَم خالط فقد جديًدا؛ توسًعا تخلق أن القوي
يف الغزوات، وحتى االقتصادي ع التوسُّ شكل الشعور ذلك واتخذ النُّخبة، بني سيَّما وال
بصفٍة فاآلشوريون الرافدين، بالد عىل ينطبق نفسه فاألمر نرى، وكما وفلسطني. النوبة
— املشرتكة العرقية بالُهوية القوي واإلحساس الهرمية بني الجمع خالل من — خاصة
وتقدُّمها االقتصادية مواردها اآلشورية النُّخبة زوَّدت حني يف أراضيهم، توسيع من تمكنوا
يمكننا الحالتني، كلتا يف الثقافيَّني. والتطويع االقرتاض خالل من أساسية بصورة الثقايف
األجانب لغزو كُمربِّر األقل عىل والسيايس، العرقي بالتفوق النُّخبة اعتقاد تزايد استنتاج
من النوع هذا بقاء لتأمني الطويل املدى عىل كافيًا يكن لم أنه من الرغم عىل واستغاللهم،
ا مهمٍّ نوًعا سيمثل الهرمية مبدأ أن ثبت ذلك، ورغم العرقية. والحضارة العرقية الدولة
األمم.2 تشكيل يف الحيوي تأثريه وأثبت الحقة، حقٍب يف العرقية العامة الثقافة أنواع من
للنظام مساواًة أكثر تصوًرا «العهد» فكرة عىل القائمة العامة الثقافات م تُقدِّ
هذا يف املجتمع. أعضاء بني املقدسة للرشاكة حميميًة أكثر شكًال وتُقدِّم االجتماعي،
من مشيئته لتنفيذ جماعًة الرب يختار التوحيدية، بالتقاليد األساس يف املرتبط ر التصوُّ
فضله مقابل يف معينة وواجباٍت طقوٍس بأداء أعضائها ومطالبة اآلخرين عن فصلها خالل
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إطار يف األفراد حياة تنظيم عموًما ن تتضمَّ فإنها املهام، اختالف من الرغم وعىل ونعمته.
للثقافة شكل من أكثر أيًضا هنا ويوجد والعالم. املجتمع يُقدِّس وروحاني أخالقي قانون
متلقي يكون هرميٍّا، هيكًال ن تتضمَّ التي الحاالت ففي «العهد». فكرة عىل القائمة العامة
أرمينيا يف الوضَع هو هذا كان . ككلٍّ املجتمع عن نيابًة تترصف جماعة أو كنيسة العهد
بني «العهَد» األرمينية الرسولية الكنيسة ذت نفَّ حيث الخامس، والقرن الرابع القرن يف
القديس التبشريي س املؤسِّ بني الوثيقة القرابُة بقوٍة متْها دعَّ عالقٌة وهي وشعبه، املسيح
إىل الساعية جريجوري خلفاء ومحاوالت الحاكمة، أرساسيد وساللة األول، جريجوري
املؤرخون دوَّنه ملا ووفًقا األرايض. أصحاب العظماء أرمينيا أثرياء بني الوحدة عىل الحفاظ
«العهد» من األرمينية النسخة كانت فقد بوزاند، وبوستوس إيلييش أمثال األوائل األرمن
واستشهاد العرقي االختيار يف املكابيني ونموذج القديم العهد بنموذج شديًدا التزاًما ملتزمًة

والوطن.3 اإليمان أجل من الشعب
مع الحال هي هذا وكانت بأكملها. عشريٍة مع مبارشًة يُوثَّق أن يمكن العهد أن إال
بدور موىس قام ربما سيناء. جبل عند إرسائيل بني و«شعب» الرب بني ُعقد الذي العهد
التوراة: وعىل مشيئته عىل ووافق الرب وجود شهَد كله الشعب إن يُقال لكن الوسيط،

ِبِه تََكلََّم َما «ُكلُّ َفَقالُوا: ْعِب، الشَّ َمَساِمِع ِيف َ َوَقَرأ اْلَعْهِد ِكتَاَب (موىس) َوأََخذَ
(٧ :٢٤ الخروج (ِسفر َلُه». َونَْسَمُع نَْفَعُل الرَّبُّ

(ِسفر َسًة» ُمَقدَّ ًة َوأُمَّ َكَهنٍَة «َمْمَلَكَة إرسائيل بنو يصري أْن العهد هذا من الهدف كان
رشيعته وشملت بأكمله، إرسائيل بني شعب مع العهد أُبرَم السبب ولهذا ،(٦ :١٩ الخروج
شعُب خان أن فبعد مبكًرا؛ ظهوًرا الهرمية عنرص يظهر العهد هذا يف حتى فرد. كلَّ
وكلَّف للكهنة، كباًرا وذريته هارون موىس عنيَّ الذهبي، الِعجل بعبادة الربَّ إرسائيل بني
الشعائر؛ ممارسة بطريقة الخاصة القواعد ومجموعة االجتماع خيمة بحراسة الالويني

الهيكل.4 لكهنة الطريق د مهَّ وبذلك
خاللها من التي الطرق عن الوضوح بالغ مثاًال الوسطى العصور إثيوبيا م تُقدِّ
اإلثيوبية والسالالت املمالك كانت فقد الهرمية؛ العامة الثقافة مع العهد مبدأ مزج يمكن
الطبيعة عقيدة تعتنق مسيحية ململكة الهرمية العامة الثقافة تُمثِّل املتعاقبة الحاكمة
حاكمة «سليمانية» ساللة قدوم أن إال العرقية. التجرية ثقافة عليها وتغلب الواحدة
التقليد. هذا عن االنفصال من نوًعا مثَّل ١٢٧٠ عام يف السامية بالُهوية تصطبغ جديدة
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الكتساب سعيها إطار يف حاكت له، وتقويتها الهرمية بمبدأ احتفاظها من الرغم فعىل
عن بحثها إطار يف وتبنَّت بكثري، عنها السابقة املسيحية أكسوم مملكة نموذج الرشعية
ألول ُدوِّنت التي الساللة، ألسطورة وفًقا السليمانية. الخالفة أسطورة ُملِهمة» «أسطورة
فإن عرش، الرابع القرن يف امللوك) جالل (كتاب «كربانجشت» القومية امللحمة يف مرة
الكتاب يذكر بينما سليمان. وامللك سبأ ملكة ابن كان إثيوبيا، ملوك أول األول، منليك
أن وبعد لتسأله، سليمان زارت سبأ ملكة أن (١–١٤ :١٠ األول امللوك (ِسفر املقدس
أنها يذكر «كربانجشت» كتاب فإن بلدها، إىل وعادت بت تعجَّ وثرائه، بِحكمته اقتنعت
راشًدا، رجًال أورشليم إىل كثرية سنواٍت بعد يعود الذي منليك وهو ولًدا، منه، تنجب،
إرسائيل عىل الرب نعمة أيًضا تنتقل إثيوبيا إىل وبمغادرته األصيل، العهد تابوت ويأخذ
يف األقوياء امللوك استخدم الجديدة. املختارة إثيوبيا وأرض الجديد املختار الشعب إىل
أجل من وأيًضا إثيوبيا حدود توسيع أجل من األسطورة هذه الجديدة الحاكمة الساللة
ا تامٍّ تطهريًا يُحِدثون وبذلك الكربى؛ واالجتماعية الثقافية اإلصالحات من مجموعة دعم
الواحدة الطبيعة عقيدة يف العهدية اليهودية العنارص مع يتوافق اإلثيوبي للمجتمع

املسيحية.5
املدني»، «الجمهوري الشكل وهو العامة، الثقافة من الرئيسية األشكال ثالُث يرتبط
للوهلة َخَلفتها. التي الرومانية املدن والدول اإلغريقية املدن» «الدول ب وثيًقا ارتباًطا
ألن العهدي؛ والنوع الهرمي النوع من كلٍّ مع صارًخا تناقًضا النوع هذا يُظِهر األوىل،
املستقل النظام وفكرة حرصيٍّا، فيه التصويت حق كان مهما الحكم، الذاتي املجتمع فكرة
املجتمع ر تطوُّ مراحل من جديدة مرحلة مثَّلتا خارجية، قوة أي ملساءلة يخضع ال الذي
كان ناحية، فمن كثرية؛ نواٍح من متناقًضا كان النوع هذا أن إال الجمعي. السيايس
الحرية هي عقيدتهم وكانت الرب، مع بعهد وليس مدني، بعقد مرتبطني املجتمع مواطنو
عن فضًال القداسة، إىل السعي من النابعة النفس بتزكية وليس مدني، قانون ظل يف
عامة ومسئوليات مدنية واجباٌت العقد هذا من وانبثقت مقدس. ساليل لنظام اإلذعان
ليكرجوس، أمثال القدماء عني واملرشِّ سني املؤسِّ عن متواَرثة أنها مزعوم قوانني عىل قائمة
مبادئ حلَّت خاصة، بصفٍة الكالسيكية الديمقراطيات يف بومبيليوس. ونوما وصولون،
اإلقامة وحلَّت األرستقراطية، الهرمية الرتاتبيات محل القانونية واملساواة املدنية الحرية
أخرى، ناحيٍة من املناصب. واعتالء للمواطنة كمعايري النبيل املولد محل العرقي والسلف
فقد املدني؛ الدين عىل قائًما املقدسة املجتمعات من شكًال الجمهوري الشكل أيًضا كان
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املقدس، الكتاب من تورز نسخة إرسائيل، لبني ويُعلِّمها األلواح يتلقى موىس :1-4 شكل
الربيطانية). (املكتبة امليالد بعد ٨٣٤ عام إىل تعود

وكانت بها، خاصة مقدس أصل وأساطري حامية آلهة املدن الدول من دولٍة لكل كان
القديمة أثينا يف أثينا عموم مهرجان مثل الخاصة، ومراسمها بطقوسها تفتخر منها كلٌّ
املدن، آلهة وعبادة والتماثيل، املعابد، كانت رأينا، وكما كورينث. يف الربزخية األلعاب أو
الروماني اليوناني العالم لحضارة وكذلك والرومان، لإلغريق الذاتي التعريف يف محورية
املدينة.6 آلهة عليها وتشهد دينية، صياغة تتخذ العمومية أقسامهم وكانت اكتنفهما، الذي
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ويهوذا روما (2)

الهرمي النوع عن جذريٍّا انفصاًال مثَّل املدني الجمهوري النموذج أن من الرغم عىل
تاريخ ويؤكِّد الهرمية. عنارص من يخلو كان ما نادًرا فإنه العامة، الثقافة من السائد
الحلف يف صغرية كمدينة روما بدأت الدهشة. وبالغ مثري نحٍو عىل األمر هذا روما
وتبنَّت اإلتروسكاني الفلك يف تدور بدأت ما ورسعان متعاقبون، ملوٌك يحكمها الالتيني
آِخر ُطرد امليالد، قبل ٥١٠ عام يف أنه إال اإلتروسكانية. الثقافة سمات من الكثري
منافسة ظل يف الباتريكيان، طبقة من وقناصل شيوٌخ املدينة حكم ثَمَّ ومن ملوكها؛
إىل بالنسبة «بليبس». اة امُلسمَّ العوام طبقة عن املدافعني األطربونات جانب من مضطربة
تقريبًا كانت الفرتة تلك فإن وتاكيتوس، وليفيوس سالوست أمثال املتأخرين املؤرخني
وسنسيناتوس، القنصل، بروتس أمثال الجمهوريني» «األبطال ت َضمَّ أسطورية فرتة
وأمانتهم وشجاعتهم تتناقضفضائلهم الذين وكيوريوسدنتاتوس، وموسيوسإسكافوال،
وأوائل الجمهورية عهد أواخر وفساد بزخ مع صارًخا تناقًضا وبساطتهم واقتصادهم
وسط يف عسكريٍّا تفوًُّقا روما حققت التالينَي، القرننَي مدار وعىل اإلمرباطورية. عهد
لغزو الثالث القرن أوائل يف الناجحة مقاومتها املوقف هذا أكَّد وقد إيطاليا، وجنوب
قبل ٢٦٥–٢٤١) األوىل البونية الحرب يف للقرطاجيني التالية وهزيمتها اإلبريي بريوس
وقد الجنوب، يف تعقيًدا األكثر جراسيا ماجنا ثقافة واجهت نفسه الوقت ويف امليالد).
الطروادي السلف وأسطورة الجمعية بالُهوية اإلحساس تكوين يف املواجهة تلك ساعدت
٢٠٢ عام قرطاجة عىل روما وانتصار حنبعل، ضد امللحمية الحروُب ذلك وتبَع لروما.
املتوسط، البحر يف بارزة قوة لتصبح التايل القرن يف الرشق باتجاه عها وتوسُّ امليالد، قبل

وجيوشهم.7 املتنافسني الجنراالت لطموحات فريسة تسقط أن قبل
بني رصاعاٌت — منتظمة فرتاٍت عىل — املدينَة مزَّقت القرنني، هذين مدار عىل
املبدأين بني وتوترات العامة، تُمثِّل التي البليبس وطبقة الحاكمة الباتريكيان طبقة
ومبدأ األرايض، من املكوَّنة والثروة املولد عىل القائمة الهرمية مبدأ يف املتمثلني املتنافسني
إىل التوترات تلك أدَّت وقد العامة، القوانني ظل يف املدنية والحرية الشعبية املشاركة
جراكوس. األخوان هما األطربونات، من اثنني عهد يف خطرية شعبية انتفاضات ظهور
املدنية املبادئ إىل تحنُّ بعنٍي تنظر الالحقة العصور يف األجيال كانت فقد ذلك، ورغم
عزَّزه الذي الشعور ذلك والطبقية، الفئوية الرصاعات أهمية من وقلَّلت والجمهورية،
عىل حريًصا أغسطس كان ما، حدٍّ إىل ذلك عىل ا وردٍّ اإلمارة. بداية نحو املضطرب ل التحوُّ
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شعراؤه استأثر حني يف الجمهورية، العامة الثقافة والطقوسورموز باملؤسسات االحتفاظ
و«العبودية» «الرتف» من النقيض عىل واإليطالية، الرومانية والوطنية «الحرية» بشعار
فريجيل أعمال يف بالفعل ظهرت ذلك، رغم وكليوباترا. أنطونيو حكم يف ممثََّلني الرشق يف
أَبيٍّ بكل اإلطاحة هو روما مصري أن يف تمثلت التي اإلمرباطورية روما «مهمة» فكرة
املبادئَ اإلمرباطورية الهرمية من جديد نوٌع التفَّ نفسه، الوقت ويف ُمذِعن. كل عىل واإلبقاء
بقاياها. من بأشكاٍل نفسه الوقت يف واحتفظ محاها، ما ورسعان للمدينة، الجمهورية
أرسته وسيطرة سيطرته فإن النظراء»، «أول ببساطٍة كان اإلمرباطور أن من الرغم عىل
فرتات يف أنه من الرغم عىل إمرباطوريتها. شعوب عىل روما سيادة عكست الدولة داخل
والجيوش اإلمرباطوري الربيتوري الحرس كان الحاكمة، السالالت واجهت التي األزمات
عامة بثقافة طويلة لفرتاٍت موحدة اإلمرباطورية ظلت فقد السلطة، يوزعون املتنافسة

وتأليهه.8 اإلمرباطور عبادة وطقوس رموز عىل ترتكز هرمية
واإلمرباطوري، الجمهوري الرومانيَّني، النموذَجني كال مختلفة جمعية كياناٌت اتبعت
للنموذَجني كان فقد الراسخة، روما ملكانة ونظًرا األوروبي، التاريخ من مختلفة فرتاٍت يف
العصور خالل اإلمرباطوري النموذج ساد عام، بوجٍه األمم. تشكيل يف مهمة نتائج
الثقافة من املدني الجمهوري للشكل مميًزا إحياءً النهضة عرص شهد بينما الوسطى،
املجتمعات يف وكذلك الوسطى، العصور إيطاليا يف مقاربة. مجرد هذه أن إال العامة.
الجمهورية للمبادئ واٍع استحضاٌر يوجد كان عرش، الثاني القرن منذ الشمالية األوروبية
وداخل ِرصف هرمي إقطاعي نظام إطار يف القنصل، منصب فيها بما املدنية، واملؤسسات
الحداثة فرتة بداية خالل أخرى، ناحيٍة من حاكمة. سالالٌت ه تُسريِّ مسيحي عالم حدود
املطلق الحكم مبدأ أن ظهر والقوة الثروة يف هائلة زيادة وسكانها املدن شهدت عندما
للملوك. اإللهي الحق فكرة متْه دعَّ بعيد، حدٍّ إىل حماسًة أكثر الهرمية من نوًعا د يجسِّ
يف القومي املجتمع من املختلفة األشكال تشكيل يف العامة الثقافة من النوعني كال وأسهم

مختلفة.9 فرتاٍت
املجتمعات تشكيل يف ساعد الذي العامة للثقافات الوحيد املصدر روما تكن لم
تراث من ُمثُل بضعة نشأت فقد مزدوًجا؛ تراثًا خلَّف الذي الوحيد املصدر وال القومية،
قام التي البابيل النفي بعد ما إصالحات أعادت يهوذا، مملكة سقوط بعد املقدس. الكتاب
عىل القائم القديمة إلرسائيل العامة الثقافة من السائد النوع ترسيخ ونحميا عزرا بها
رجال خالل من امليالد قبل والثالث الرابع القرنني مدار عىل قائًما وظلَّ املوسوي، العهد
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الثقافة متبعو اليهود وضع عندما امليالد قبل ١٦٧ عام والفريسيني. العظيم الكنيس
حزُب يَستعْد لم داهم، خطٍر يف والهيكَل العهَد أبيفانيوس أنطيوخس ومراسيم الهلينستية
االستقالل من قدًرا نوا وضمَّ العهد قوانني عىل حافظوا بل فحسب، الهيكل عبادة املكابيني
يف متحدين اليهود كان الفرتة، هذه يف الحشمونيني. امللوك حكم تحت اليهودية لدولتهم
أنهم إال وهيكله. وتوراته، الحق، الواحد الرب عىل يرتكز عقائدي نظام حول العموم
ممسوحني كمخلصني داود ساللة ملوك يف املتمثل املسيحاني بالتقليد أيًضا احتفظوا
سمعان جهود كانت هنا ومن جزئيٍّا؛ قبوًال إال الحشمونيني بامللوك يقبلوا ولم للشعب،
١٤٠ عام الشعبي الثناء خالل من الكهنة كبري منصِب عىل الحصول إىل الساعية املكابي

امليالد.10 قبل
هريودس يد عىل البداية يف األول، القرن أواخر يف اليهودي االستقالل َم ُحجِّ عندما
أورشليم سقوط بعد أخريًا لينتهَي املتعاقبني، الرومان الوكالء يد عىل ثم وأرسته، األول
يف والتوراة العهدي املثال الفريسيني خلفوا الذين الحاخامات حفظ امليالد، بعد ٧٠ عام
لها ج روَّ التي داود، ساللة وملوك املسيحانية تقاليد أن إال والجليل. يبنا يف أكاديمياتهم
بعد سيَّما ال ورمزية، خفيًة أكثر الرضورة بحكم أصبحت اآلخرين، بني زيلوت حزب
نفسه، الوقت يف امليالد. بعد ١٣٢–١٣٥ بني ما الفرتة يف يهودا يف كاخبا بار ثورة فشل
شائعًة داود ساللة ملوك يف املتمثل املسيحاني والتقليد العهد مثال من عنارص أصبحت
الكنيسة اعتربته الذي العربي املقدس الكتاب مع جنب إىل جنبًا القديمة املسيحية يف
أخذت خاصة، وبصفٍة الدينية. ملعتقداتها وفًقا تفسريه وأعادت القديم» «العهد القديمة
سحب اآلن الرب ألن الحقيقية»؛ «إرسائيل نفسها ورأت املختار الشعب دور الكنيسة
أنه إال املسيح. به جاء الذي املسيحاني الزعم رفضوا ألنهم اليهودي؛ الشعب من نعمته
فضًال الكنيسة، عادت الجديد العهد يف للمجتمع واضح سيايس نموذج وجود عدم بسبب
بعدما سيَّما ال املمسوحني، املقدسني امللوك معتقد إىل بعد، فيما املسيحيني األمراء عن
اإلمرباطورية يف السائد الدين لتكون فيها، لوا وعدَّ املسيحيَة، وخلفاؤه قسطنطني اعتنق
يف املقدس الكتاب تقاليد استخدام األساس يف املسيحية خالل من أمكن لذلك، الرومانية؛

الوسطى.11 العصور يف واملجتمعات العامة الثقافات تكوين
الهرمية التقاليد مع دمجه فإمكانية منفرًدا؛ العهدي النموذج يظل لم رأينا، كما
العامة؟ الثقافة من الجمهوري بالشكل مزجه أيًضا املمكن من هل لكن تماًما، واضحة
يف ُوجد الذي اإللهي العهد بني رأبها يمكن ال هوة َة ثَمَّ أن بدا النظرية، الناحية من
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فسيفساء، زوي، لوحة زوي، واإلمرباطورة التاسع، قسطنطني واإلمرباطور املسيح :2-4 شكل
صوفيا، آيا الجنوبي، املعرض الرشقي، (الجدار امليالد بعد (١٠٤٢–١٠٥٥) ،(١٠٢٨–١٠٣٤)

القسطنطينية).

الناحية من أما الجمهوري. النموذج يُميِّز الذي املدني املواطنة عقد وبني القديمة يهوذا
من أكثر عىل قائمة عامة ثقافات تكوين من مختلفة مجتمعاٌت تمكَّنت فقد العملية،
الرب بني املزدوج، العهد فكرة ظهرت القديمة ويهوذا القديمة إرسائيل يف وبالفعل مبدأ.
يف أوروبا يف سنة ألَفي حوايل بعد أخرى مرًة واستُخدمت والشعب، امللك وبني وشعبه،
سبيل عىل والُحكام املواطنني بني العقود الفكرة هذه تشمل أن يمكن الحداثة. بداية
ألداء كان باملثل، املقدسة. الرومانية اإلمرباطورية يف املستقلة املجتمعات من كثرٍي يف املثال
حتى سنرى، وكما مقدس، بُعد القديم» السويرسي «االتحاد داخل الكانتونات بني الَقَسم

املقدسة.12 العهد عنارص عن بالكامل تتخلَّ لم الحديثة الجمهوريات
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معظم فإن متعارضة، العامة للثقافة الرئيسية الثالثة األشكال تكن لم لو حتى أنه إال
مفيًدا يظل التحلييل والتمييز «مختلًطا»، نوًعا كانت صادفناها التي التاريخية الحاالت
السائدة الخصائص عىل يطلعنا أنه ذلك لألمم؛ الثقافية لألشكال املبدئي التصنيف يف
الحديث املفيد ومن املمكن من فإنه املحاذير، هذه من الرغم وعىل لذلك، حالة. كل يف
يف انتشارها وتحديد املدنية»، الجمهورية و«األمم العهدية» و«األمم الهرمية»، «األمم عن
لو وحتى قليلة، لألمة الخالص النوع توضح التي األمثلة كانت لو حتى معينة، فرتاٍت
الفصل، هذا يف معينة. تاريخية فرتٍة يف حرصه يمكن ال املذكور العامة الثقافة نوع كان
يف البدء يمكننا مًدى أي إىل أتساءل وسوف العامة، الثقافة من الهرمي الشكل عىل سأركز
الفصول ويف الحديثة. بالحقبة مقارنًة الوسطى، العصور يف الهرمية» «األمم عن الحديث
الالحقة، الفرتات يف وشخصيتها الجمهورية واألمم الهرمية األمم نشأة سأتناول الالحقة،

منهما. كلٍّ تطوير يف القومية ودور

وروسيا األدنى الرشق يف واألمة الهرمية (3)

القوى بني السلطة عىل مطوًال رصاًعا القديمة العصور أواخر شهدت األدنى، الرشق يف
فيما الساسانية وإيران الرومانية اإلمرباطورية وبني البارثية، واإلمرباطورية الهلينستية
واضحة، هرمية مبادئ عىل قائمة كالسيكية أرستقراطية إمرباطوريات وجميعها بعد.
أو ثقافيٍّا عرقيٍّا مفهوًما كان سواءٌ لألمة، مفهوٍم أي عن بعيدًة تبدو النحو هذا وعىل
املؤدية العمليات بعض ر تطوُّ مالحظة يمكننا الصدد هذا يف حتى أننا إال سياسيٍّا. عرقيٍّا

فحسب. معينة فرتاٍت ويف للغاية، محدود نطاٍق يف لكن األمة، ن تكوُّ إىل
الصخري البارز النحت عىل املوجود النقش ذلك يف كما آباد، حاجي يف نقٍش يف
الثالث، القرن يف عاش الذي العظيم، الساساني امللك األول سابور يُبني رجب، نقش يف

فيقول: إمرباطوريته، أوج يف واضح نحٍو عىل الهرميَة

ملوك ملك مازدا، عابد سابور اإلله نحن أطلقناه، الذي السهم مدى هو هذا
إيران، ملوك ملك مازدا، عابد أردشري اإلله ابن اآللهة، سليل إيران، وغري إيران
نرمي كنا السهم، هذا أطلقنا وعندما امللك. بابك اإلله وحفيد اآللهة، سليل
النبالء وكبار (فاسبوران)، واألمراء «رسداران»)، األرايض؛ (أصحاب امللوك أمام

(آزادان). والنبالء (فوزوران)،
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واملحاربني الكهنة يف املتمثلة األربع الطبقات يف املتمثل الواضح الهرمية مبدأ عن بعيًدا
امتداد ناحية من أردشري وسلفه والده حكم عن حكمه سابور ميَّز والعوام، والكتبة
سابور إمرباطورية شملت إيران، عىل مقصوًرا أردشري حكم كان فبينما إمرباطوريته؛
يرتبط التي األوىل املرة هي هذه أن فيزهوفر ويوضح أخرى. أقاليم أي إيرانية، غري بلدانًا

بإيران: امللوك» «ملك اإليراني للحاكم املعتاد اللقب فيها

سيايس كمفهوم اآلريني) (إمرباطورية إيرانشهر فكرة الساسانيون اخرتع
كَوَرثة رشعيتهم ترسيخ إىل — األخرى األهداف من مجموعٍة ضمن — يرمي
(األخمينيني)، «أسالفهم» ل كانت التي القديمة الكبرية اإليرانية لإلمرباطورية
كان التي الزرادشتية للعقيدة وكأتباع القدماء، األسطوريني للملوك وكخلفاء
ألنفسهم جديدة «ُهوية» تكوين فكان اآلخر، الهدف أما إيران. يف جذورها لها
وثقايف سيايس كموطن إيرانشهر مفهوم باستخدام لهم الخاضعة وللشعوب
للغاية.13 سحيق بماٍض املفهوم ذلك ربط خالل ومن هناك، يعيشون الذين لكل

هذه يف حتى لكن وسياسية، إقليمية أبعاٍد ذو اسٌم بل عرقيٍّا، مفهوًما ليست إيران
والروابط الذكريات انتساب من قدًرا ذلك َعَكس مًدى أي إىل واضًحا ليس فإنه الحالة
بامللوك ُحكمهم ربط يف الساسانيني رغبة ح تُرجِّ نفسه، الوقت يف محدد. إقليٍم إىل العاطفية
مجموعة ضمن موجودة تاريخية أرٍض عن لديهم ر تصوُّ وجوَد وباألخمينيني األسطوريني
كان وإن الجمعي، الذات تعريف من نوًعا أيًضا هذا ويَُعد غَزوها. التي والشعوب األقاليم
والذكريات والرموز األساطري لرتسيخ محاولة أيًضا ويُعترب فحسب، النُّخبة جانب من
خاصة بصفٍة سائًدا والذكريات والرموز األساطري بناء كان البطويل. باملايض املتعلقة
املأثورات، إحياء (٥٣١–٥٧٩) األول كرسى دعم لذلك الساسانيني؛ امللوك عهد أواخر يف
البريوقراطية توطيد إىل باإلضافة وقواعده، األرستقراطي السلوك بروتوكول ُكتُب وكذلك
تكون أن بعيد حدٍّ إىل املحتمل من أنه فراي ريتشارد يعتقد العظام. النبالء حساب عىل
القومية امللحمة وأن األول كرسى أيام يف مًعا» ُجِمَعت قد القديمة إيران وأساطري «قصائد
رغم الحالية.» لهيئتها بعيد حدٍّ إىل مشابهًة آنذاك هيئتها «كانت الفردويس كتبها التي
لعائالٍت بطوليٍّا ماضيًا كان … والعادات والتقاليد، امللحمة، أحيته الذي «املايض ف ذلك،
كالتي مركزية بريوقراطية دولة يعكس ماضيًا يكن ولم إقطاعية، وملمارسات ونبيلة كبرية
األساطري مجموعات عىل تعديالت أُجريت الوقت، ذلك يف ثَمَّ، ومن تأسيسها.» كرسى أراد
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امُلثُل مع لتتوافق — إيران رشق إىل أصله يعود منها كثريٌ وكان — اختالفها عىل القديمة
الحًقا.14 الفردويس ألَّفه الذي امللوك) (كتاب «شاهنامه» ل أساًسا تصبح كي املعارصة

مركزية إقرار مع بالتوافق القوانني توحيد تزايد الالحقني امللوك عهد يف وكذلك
أقاليم كلَّ ليشمل نفسه بالقدر امتدَّ نرى، أن يمكننا ما حسب عىل األمر، هذا أن إال الدولة.
النار معابد يف املتمثلة العامة الدينية الثقافة مع الحال هي كما وشعوبها، اإلمرباطورية
القرن أواخر يف «املوابذة» رئيس «كرتري» إصالحات بعد األرثوذكسية بالزرادشتية الخاصة
والزرادشتية النار معابد تأسيس حاول أنه لدرجة تبشرييٍّا، كان كرتري أن يبدو الثالث.
إيران. خارج الوثنيني وبني الهلينستية بالحضارة املتأثرين املجوس بني األرثوذكسية

كرتري: عهد يف إنه فيزرهوفر جوزيف يقول ذلك، ورغم

وقٍت أي من أكرب درجٍة إىل الزرادشتية بالديانة متأثرة الساسانية إيران كانت
الثقافة عىل الديني التأثريُ الحقيقة هذه عىل ويشهد الدولة. تاريخ يف مىض
الفرتة هذه يف الدفن تقاليد وكذلك الصورية، والرمزية واألدب، القانونية،
يف موجودة الدينية السلطات كانت العظام). ودفن للهواء الجسم (تعريض
ملراقبة امللكي، البالط وحتى املحيل العبادة ومركز القرية من كثرية، أماكن

الدينية. التقاليد عىل والحفاظ الطقوس وتنفيذ اإللهية»، «الخدمة

الدينية العامة الثقافة ويف الدولة دين يف مميزة مكانة احتلت إيران أن هذا يوضح
بقدٍر ولو بالتميُّز، الغربية الجنوبية فارس منطقة حظيْت إيران داخل وأنه لإلمرباطورية،
عليها حافظ التي والذكريات الساسانيني، و«أسالف» املقدسة مواقعها بفضل محدود،
أو أمة وجود عن التحدُّث يمكننا ال تماًما، واضح نحٍو وعىل الزرادشتية. الديانة رجال
وترسيخ العامة الثقافة ناحية فمن ذلك، ورغم الساسانيني. حكم ظل يف قومية ُهوية
عرقي أساس الفرتة هذه خالل َن تَكوَّ اإليرانية والتقاليد والذكريات والرموز األساطري
القيادة ظل يف الجمعية اإليرانية الُهوية يف بعيد حدٍّ إىل الحقة قومية رات لتطوُّ سيايس

الفارسية.15 الثقافية
اإلمرباطورية عن تعديالت»، من يلزم ما إجراء «مع نفسه، األمر قول يمكن هل
يمكن مما أبعَد كان الهرمية مبدأ عىل مثاٍل أوضح فإن الظاهرية، الناحية من البيزنطية؟
توجد تكن «لم مانجو: سرييل يقول وكما وممارسته، القومي املجتمع مفهوم عن تخيُّله
ينتمون أنهم وشعروا «الرومان»، باسم بيزنطة سكان يُعَرف كان بيزنطية.» «أمة» مطلًقا
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اإلقليمية الناحية من األساس يف أنفسهم عرَّفوا لكنهم الرشقية، الرومانية اإلمرباطورية إىل
جزءًا مثَّلوا التي اإلمرباطورية كانت لقد كمسيحيني. أكثر أنفسهم عرَّفوا بل العرقية، أو
تحت مثايل تناغٍم يف األخرى منهما كلٌّ والكنيسة الدولة فيه تُكمل أرثوذكسيٍّا كيانًا منها
إلهيٍّا. ًرا ُمقدَّ عامليٍّا نظاًما يعكس مما األرض؛ عىل الرب خليفة املقدس»، «اإلمرباطور قيادة
مرتامية أراٍض يف والدينية العرقية املجتمعات من هائًال قدًرا تضم اإلمرباطورية كانت وملا
الدين خالل ومن لإلمرباطور الوالء خالل من موحدة كانت فقد ثقافيٍّا، ومتنوعة األطراف
رجال كان الساسانية، إيران غرار عىل ذلك، إىل باإلضافة الدولة. تدعمه الذي الرسمي
داخل املوجودة املتنوعة الدينية األقليات مع التساُمح يف راغبني غري للدولة الرسمي الدين

لهم.16 اضطهادهم عدم حالة يف هذا اإلمرباطورية، حدود
بيزنطة هزيمة أعقاب يف الالحقة، القرون يف حدثت التي التطورات فإن ذلك، رغم
القسطنطينية الصليبيني ونْهب ،١٠٧١ عام مالذكرد معركة يف السالجقة األتراك ِقبل من
— ١٢٦١ عام استعادتها بعد كثريًا تقلصت كانت التي — لبيزنطة جلبت ١٢٠٤؛ عام
يونانيٍّا. سياسيٍّا مجتمًعا وبكونها اليونانية العرقية السياسية بالُهوية متزايًدا شعوًرا
بني الوطنية مشاعر «ظهور إىل أدَّى لبيزنطة األخري االزدهار أن فاسيلييف ألكسندر يرى
أرمسرتونج جون يتحدث القديمة.» اليونان أمجاد إىل العودة تصاحبها اليوناني، الشعب
اإللهية والحماية اإللهي باالختيار اإلحساس عىل قائمة الفرتة، هذه يف مبكرة» «قومية عن
الحقيقية»، «إرسائيل أصبحا والشعب الكنيسة ألن ونظًرا واملحن. الصعوبات وقت يف
الدين رجال جانب من الشديَد العداءَ الشعوُر هذا وعزَّز الخاصة، الرب بنعمة تمتعا فقد
الواقع، يف الكفار. واألتراك املهرطقني الالتينيني من كلٍّ تجاه باليونانية املتحدثني والعوام
ويف امللكي البالط يف بالفعل جديد من انتعشتا قد اليونانية واللغة اليونانية الثقافة كانت
السالف من نفُسها اليونان فيه استُعيدت وقٍت يف التاسع، القرن يف البريوقراطية إطار
األرثوذكيس وللمجتمع البيزنطية األرثوذكسية للُهوية أكرب أهميٍة ذات وأصبحت واأللبان،
الغربية. واملقاطعات األدنى الرشق لبالد واألتراك والسالف البلغار غزو بسبب البيزنطي
نظًرا أنه إال ومهمتها. نطاقها يف شاملًة ذاتها حد يف األرثوذكسية كانت الحال، بطبيعة
السابق، يف اإلمرباطورية إىل منتمية كانت التي البلقان أرايض يف العرقية الكنائس الزدهار
اللغة أصبحت األرثوذكسية، اليونانية الليتورجية عزَّزتْه اليوناني الجديد العهد ألن ونظًرا
يوًما أهميًة تزداد راحت ُهوية وقدمتا الرضوريتنَي، الوسيلتنَي اليونانية والثقافة اليونانية
تقلًصا تقلصت التي البيزنطية اإلمرباطورية يف األرثوذكس املسيحيني لبقية اآلخر بعد

115



لألمم الثقافية األسس

عامة ثقافة وكانت تاريخية، أرًضا منها أكثر مدينًة بيزنطة كانت نفسه، الوقت يف شديًدا.
أساس كوَّنت عرقية سياسية وذكريات وأساطري رموز مجموعة كونها من أكثر عاملية
يف باليونانية الناطقني للسكان والدينية الثقافية الُهوية تتخذ ولم الثقايف. املجتمع هذا
نحٍو عىل جديًدا شكًال الشتات) (ويف البلقان يف السابقة الرشقية الرومانية اإلمرباطورية
وقضاء القسطنطينية سقوط بعد إال عرقي سيايس يوناني ملجتمٍع أساًسا لتمثل تدريجي

لها.17 العثمانية اإلمرباطورية يف امِللل نظام وتقوية الرتكي الحكم تحت قرون

الرويس االستثناء (4)

إىل الروحية، وخليفتها بيزنطة من فرًعا تُعترب التي املوسكوفية، روسيا ساللة تعود
من خليٍط يد عىل التاسع القرن يف تأسست التي اإلقطاعية الدولة تلك الكييفية؛ روس
بيزنطة من استلهمت والتي السالف، والفالحني اإلسكندنافيني ريوريكيد لوردات كبار
الرويس التاريخي للسجل وفًقا لذاتها. األيديولوجي وتعريفها املسيطر الهرمية مبدأ
األول فالديمري اعتناق فإن تقريبًا)، ١١١٥ عام امُلؤلَّف الغابرة»، السنني («قصة األسايس
والطقوس الليتورجية بجمال الرويس اإلعجاب سببه كان ٩٨٨ عام األرثوذكسية املسيحية
األرجح عىل كانت والتجارة السياسية الجغرافية األمور أن من الرغم عىل األرثوذكسية،
الطقس وساعد كييف، دوقة كبار قوة األرثوذكسية الرمزية دعمت ذلك، ورغم حسًما. أكثر
املسيحية والفداء املعاناة عقيدة أن حني يف الرويس، املجتمع توحيد يف تدريجيٍّا األرثوذكيس
التاريخي السجل مؤلف يرى العرقي. باالختيار القوي االعتقاد مع اندمجت ما رسيًعا
الرويس، الشعب اختار الرب أن ١٠٩٣ عام يف معاناتهم عن يكتب وهو األسايس الرويس

واألرس: الهزيمة خالل من للتطهري خضع ولذلك أخطأ؛ الرويس الشعب لكن

من به نحظى ما عىل ألننا مىض؛ وقٍت أي من أكثر غضبه علينا أطلق لقد
الرغم عىل وألننا غرينا، ارتكبه ما تفوق خطيئاٍت ارتكبنا فقد غرينا، عن تفضيل
ازدريناها فقد الرب، بإرادة ملعرفتنا نظًرا البقية، من استنارًة أكثر كوننا من

باآلخرين. ينزل لم عقاٌب علينا فحقَّ جميل؛ هو ما كلَّ وازدرينا

إىل امتدت وَخالصها العرقية الجماعة معاناة يف املتمثلة األرثوذكسية العقيدة هذه
والقديس رسجيوس القديس مثل تبشرييون قادها التي الرهبنة حركة يد عىل الريف
إليهما بالنسبة القديسني حياة مسعى مثَّل اللذين عرش، الرابع القرن يف إسطفانوس
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الساللة وسلطة األرثوذكسية الكنيسة بني الناشئ لالتحاد وغطاءً خالًصا، روسيٍّا مثاًال
يف القسطنطينية سقوط ألن ذلك الكربى؛ موسكو دوقية يف حاليٍّا املتمركزة الحاكمة
تعزيز إىل باإلضافة والكنيسة، الدولة بني وثاقًة أكثر اتحاٍد تكوين عىل ع شجَّ التايل القرن
اكتسبت التي اللحظة يف لذلك، الحقيقي؛ لإليمان األخري املعقل هي روسيا أن فكرة
مطابًقا الديني املجتمع أصبح املستقلة، القومية الكنيسة مكانة الروسية الكنيسة فيها
وهرمية، أوتوقراطية دولة إىل ُمطَّرد بمعدٍل ل تتحوَّ الدولة وراحت السيايس، للمجتمع
تبَنِّي إىل باإلضافة و«قيرص»، «أوتوقراط» مثل بيزنطية ألقابًا واٍع نحٍو عىل حكامها وتبَنَّى

الرأس.18 املزدوج البيزنطي النرس مثل البيزنطي، البالط ورموز مراسم
معتقٍد عن الديني املعتقد يُسِفر أن رضورة إال متوقًعا يكن لم الظروف، هذه ظل يف
رهبان أحد جوزيف األباتي أكَّد — ١٥٠٤ عام ُعقد الذي — الكنيس املجلس ويف سيايس.
إال الرب. من صولجانه يتسلم الذي القيرص وسيادة أوتوقراطية مبدأ فولوكوالمسك دير
خطاٍب يف كالسيكي تعبرٍي يف ِصيَغ الثالثة» «روما بصفتها األرثوذكسية روسيا مفهوم أن
فاسييل الحاكم إىل بسكوف دير رهبان أحد فيلوثياس األباتي بعثه ١٥٠٦ لعام يعود
الثانية روما وأن هرطقتها، بسبب سقطت األوىل روما أن أعلن الذي الخطاب ذلك الثالث؛

التايل: إىل وخَلص الكفار، الرتك بسبب سقطت

لن رابعة. روما توجد ولن املكانة؛ ثابتة زالت ما الثالثة لكن روماتان، سقطت
املسيحية. مملكتك عىل آخر أحد يحصل

القيرص تتويج يف املتمثل د املعقَّ البيزنطي الطقس يف صوره أبلغ الهرمية مبدأ واتخذ
الحرب يف واضًحا املبدأ لهذا الخالص األرثوذكيس األساس وكان ،١٥٤٧ عام الرابع إيفان
الكنسية باملجالس ذلك َج وتُوِّ .١٥٥٢ عام الترتية قازان عىل أُعِلنَت التي التالية الصليبية
وبتأليف الكنيسة، يف االنضباط من مزيًدا فرض الذي ،١٥٥١ عام ستوجالف مجلس مثل
القيرصكحاكم وموضوع الثالثة روما موضوع عىل ركَّزت مكاريوس املطران يد عىل كتب
الطقوس خالل من الناس من كبرية قطاعاٍت بني انترشت التي املفاهيم تلك لألرثوذكس؛

امللكية.19 واملراسم اليومية الدينية
كرمز منتًرشا والناس، األرض عىل ينطبق الذي املقدسة»، «روسيا تعبري يصبح ولم
،(١٥٩٨–١٦١٣) األزمات وقت أثناء القرن أواخر يف إال يعاني شعب وورع لتقوى
العرقية األسطورة هذه أن إال للغزو. والبولنديني السويديني تعرُّض أثناء سيَّما ال
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القيرص مفهوم وهو أال قوة، أكثر مفهوًما أبًدا نفسها عن تنفض لم الرويس» «الشعب ل
ويف الحاكمة. الساللة اختيار أسطورة من تتخلص لم ثَمَّ ومن الشعب؛ أبو املعصوم،
األسطورة أن بدا عرش، السابع القرن ستينيات يف الحًقا حدث الذي العظيم االنشقاق
راحت حني يف القدامى، املؤمنني مستوطنات أفضل نحٍو عىل تصف الروسية العرقية
الروسية باإلمرباطورية وارتباًطا عنها، انفصاًال تزداد الحاكمة الساللة اختيار أسطورة

وخلفائه.20 األكرب بطرس بعد سيَّما ال الناشئة،
إمرباطوريات أن يف يتمثل واضح انطباٌع لدينا ن يتكوَّ املخترصة، املناقشة هذه من
وأن وممارساتها، األمة فكرة عن بعيدًة كانت الوسطى والعصور القديم العرص أواخر
الطويل؛ تاريخها خالل موجوًدا كان األمم ن لتكوُّ الرضورية العمليات من قليًال عدًدا
تلك سكان بني القومية بالُهوية إحساس أي وجود ع توقُّ يمكننا ال أيًضا السبب ولهذا
بالتأكيد، خاصة. بصفٍة الساسانية وإيران بيزنطة عىل ينطبق ذلك وكان اإلمرباطوريات.
الجمعية بالُهوية إحساٌس اإلمرباطوريات تلك من إمرباطورية كل يف النَُّخب لدى كان
دينية إما كانت الُهوية تلك لكن املشرتك، األصل أساطري إىل باإلضافة اآلخر، مقابل يف
بدًال تكتُّلية دولة يف متمثلة سياسية وإما — زرادشتية أو أرثوذكسية سواء — خالصة
والذكريات، األساطري، من معقدة مجموعة كذلك بَنَت اإلمرباطوريتني كلتا موحدة. أمٍة من
باالختيار قويٍّا إحساًسا البيزنطية اإلمرباطورية ت نَمَّ بيزنطة حالة ويف والرموز، والتقاليد،
أو بشعب مرتبًطا وليس مقدس، وحاكم ديني، بإيماٍن مرتبط إلهي اختياٌر لكنه اإللهي،
والروابط الذكريات انتماء عىل قليلة أدلة إال يوجد ال أنه أهميًة أكثر هو ما ولعل أرض.
ذلك وُوجد إيران، ق بتفوُّ غامض إحساٌس الساسانية النُّخبة بني ُوجد محددة. أقاليم إىل
مكونًا تحالًفا األمر واقع يف كانت اإلمرباطورية لكن الفارسية، إيران داخل أيًضا اإلحساس
ذاَت تلك املشهودة اإلقليمية الوالء حاالت وكانت النبالء، وطبقات املقاطعات أمراء من
من البيزنطية. اإلمرباطورية عىل ينطبق نفسه األمر كان فقد رأينا، وكما محيل. طابٍع

اإلقليمي. باالنتماء إحساًسا َولََّد ما هي القسطنطينية مدينة كانت فقد أخرى، ناحيٍة
عامة ثقافٍة لنرش محاوالٌت توجد كانت رأينا، فكما كاملًة؛ القصة ليست هذه أن إال
يف نشِطني الحالتنَي كلتا يف الدين رجال وكان وبيزنطة، إيرانشهر من كلٍّ يف دينية
األحيان، أغلب يف بالعرقية الدين الرتباط ونظًرا الهرطقات. وقمع األخرى األديان معارضة
الثقافية. العرقية األقليات حساب عىل السائد العرقي» «االنتماء تمييز إىل هذا أدَّى فقد
بالدين مرتبطة فيها العبادة وطقوس لإلمرباطورية العامة املراسم كانت ذلك، عىل عالوًة
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البيزنطية اإلمرباطورية حالة يف أننا مجدًدا نجد ذلك، ورغم الدين، رجاُل ويحددها السائد،
تقاليَد والعادات القوانني نُرش اتبَع اإلمرباطوريتني، هاتني يف كافة. للناس ديٍن مع نتعامل
سيَّما ال روما، تراث عىل أيًضا اعتمدت البيزنطية اإلمرباطورية لكن القديم، األدنى الرشق

جستنيان. حكم تحت
تعريٍف وجود عىل األمر يقترص فلم اليشء؛ بعض مختلفة الروسية الحالة لكن
والقصص األساطري من الكثري تنمية إىل باإلضافة مبكر، وقٍت منذ للمجتمع واضح ذاتيٍّ
الرويس. بالوطن قوي ارتباط أيًضا ُوجد بل الروسية، والذكريات والتقاليد املتوارثة
إىل يمتد كبري نطاٍق عىل موزَّعة بالروسية الناطقة املستوطنات كانت الحال، بطبيعة
وتفري، وسوزدال، فالديمري، نحو الرشقي الشمال وإىل نوفجورود، نحو الغربي الشمال
العهد» «أمة ل الواضحة الحدود إىل املتعادلة غري البطيئة األقلمة عملية افتقرت وموسكو.
وافًرا أساًسا قدَّمت الشعوري الصعيد عىل أنها إال الغربي. القومي النموذج ستصبح التي
ُهوية تقديم الحديث، العرص يف سيَّما وال املطاف، نهاية ويف العرقية، النطاقات لرتسيخ

خاصة.21 بصفٍة ومناظرها الروسية «الطبيعة» ب مرتبطة قومية
عامة ثقافة ن تَكوُّ املوسكوفية روسيا فرتة شهدت رأينا، فكما ذلك، عىل عالوًة
حرصية روسية دينية ثقافة البيزنطية اإلمرباطورية سقوط بعد أصبحت أرثوذكسية
حدث إْن املؤكَّد من ليس أخرى، ناحيٍة من املتبقية. الوحيدة «الحقيقي» اإليمان ململكة
المتداد نظًرا التوحيد، ذلك ومدى عرش، والسابع عرش السادس القرنني يف للقوانني توحيد
األرستقراطية. للطبقة الكبرية واألمالك املختلفة، العرقية مجتمعاتها وعادات اإلمرباطورية،
هذه عرب دة موحَّ قوانني لنرش الكافية بالقوى متمتعة مركزية بريوقراطية س تؤسَّ ولم
باملجتمع اإلحساس أن من الرغم عىل األكرب، بطرس إصالحات بعد إال الشاسعة املساحة
إمرباطورية يف املجاورة الشعوب دمُج ما نوًعا أضعفه قد الوقت ذلك يف كان الرويس
السابع القرن وحتى عرش الخامس القرن من بدايًة فإنه ذلك، ورغم اتساًعا. أكثر روسية
واملجتمع والكنيسة، القيرص، عىل ترتكز هرمية أمٍة معالم نتبنيَّ أن املمكن من عرش،
فجر أعتاب مع أرثوذكسية عامة وثقافٍة باألرض واضح ارتباٍط بني وتجمع األرثوذكيس،

الحديث.22 العرص

الوسطى؟ العصور خالل الحداثة قبل ما أمم الغرب شهد هل (5)

جدوى وال هباءً يَُعد الغربية الرومانية اململكة انقسام أعقاب يف األمة مقومات عن بحثَنا إنَّ
التي عرش التاسع القرن لقوميي التاريخية السجالت يف الواردة االفرتاضات بحسب منه،

119



لألمم الثقافية األسس

تسجل بالفعل، هينجيست. أو أرمنيوس أو األول كلوفيس إىل األوروبية األمم أصول تنسب
مفهوم يبدو قليلة، أمثلٍة باستثناء أنه، إال نشطة، عرقية لفئاٍت رسيًعا تالحًقا مصادرنا
لتلك األصل أساطري أن عن فضًال ، ُمحريِّ نحٍو عىل متغريًا الذاتي للتعريف الفئات تلك
والرموز األساطري هذه إن جريي باتريك يقول الزوال. رسيعة تكون ما غالبًا املجموعات
الرشعية إضفاء إىل الساعني القبائل ورؤساء الحروب أمراء اختالق من الغالب يف هي
يتزعمونها التي الهشة التحالفات تلك أن حني يف النبيل، النَّسب خالل من مناصبهم عىل
إال الرومان من كان فما َقبَلية، أسماءٍ تحت مخربيهم طريق عن الرومان علم تبلغ كانت
قدًرا — الغالب يف — مة املقسَّ املتغرية اإلقليمية والجماعات العرقية الفئات تلك منحوا أن
والتوقعات النماذج مع يتوافق بما وذلك تستحقه، ما يفوق والرسوخ املوضوعية من أكرب
كبريًا قدًرا نجد ال الشهرية، األمثلة بعض باستثناء أخرى، ومرًة بهم. الخاصة العرقية
تنمية أو بعينه، إقليٍم أو بمنطقٍة الجمعية االنتماء ومشاعر الذكريات ارتباط مظاهر من
تتمثل التي األمة، لتكوين األساسية األخرى العمليات إىل بالنسبة أما بالوطن. اإلحساس
من بعيد حدٍّ إىل كانت أنها فيبدو القانونية، املمارسات وتوحيد عامة ثقافٍة نرش يف
الرومانية واإلمرباطورية الكارولنجية اإلمرباطورية يف األباطرة من روما خلفاء اختصاص

الصاعدة.23 البابوية القوة اختصاص من وكذلك املقدسة،
أوروبا يف األوىل األلفية من الثاني النصف يف العامة الصورة هذه من االستثناءاُت كانت
الوسطى العصور ممالك بعض أن رينولدز سوزان أوضحت فقد محتدم؛ جداٍل موضوَع
األنجلوسكسونيني، مملكة أبرزها والعارش، التاسع القرنني يف ظهرت التي استقراًرا األكثر
ومفرتٌض شعب)، أمة، (عشرية، بجماعة» «مرتبطٌة النورمان، ومملكة الفرنجة، ومملكة
ومن مشرتك. وأصل وقانون وعادات تقاليد له قديم طبيعي مجتمٌع الجماعة تلك أن
بالوالء شعورهم وصف خالل ومن (الحديثة)، باألمم مقارنًة «املمالك» ب وصفها خالل
هيو تبناها التي القديمة النظر وجهة رينولدز انتقدت قومي، من بدًال «ملكي» بأنه
الرؤية هذه وترى السيايس، ر للتطوُّ غائية رؤية وضعت أنها بسبب واتسون سيتون
الحالة نحو القومي» «الوعي اكتساب خالل من حتًما تتحرك الوجود السابقة األمة أن
ومشاعر ُمثُل فهم من يمنعنا النظر وجهات من النوع هذا القومية. الدولة وحدود النهائية
الحداثية االفرتاضات من خاليًا واضًحا فهًما حقيقتها عىل الوسطى العصور مجتمعات

قومية.24 تكون ما غالبًا التي املسبقة
أشكال كل أساس يمثل الذي األمة «مفهوم أن مؤخًرا رينولدز زعمت ذلك، ورغم
بديهيٍّا يبدو كان ذلك أن رغم كبرية.» بفرتة عرش الثامن القرن قبل منتًرشا كان القومية
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هذا وجَمع الحديث. العرص يف رأيناها التي كتلك حركة أو أيديولوجية يتطلب يكن ولم
فكرة وبني وثقافة، وُعرًفا، مشرتًكا، نَسبًا يملك الذي الطبيعي املجتمع فكرة بني املفهوم
. مستقالٍّ املجتمع ذلك يكن لم إن حتى سياسية، بحقوٍق يتمتع الذي السيايس املجتمع
وفرنسا، الفرنجة بني يربط الذي ذلك مثل الجمعي، االسم يستمر عندما ذلك، إىل باإلضافة
األصل أسطورة تتمثل املذكورة، الحالة هذه ويف األصل، أساطري أيًضا تستمر ما فعادًة
طرأ الذي الكبري التغريُّ رغم الطرواديني نسل من ينحدرون الفرنسيني أو الفرنجة أن يف
إىل ينتميان مفهومان والقومية األمم أن رينولدز سوزان ترى الحدود. وعىل السكان عىل
املشرتكون يرى التي الشائعة األفكار إىل ينتميان األحرى عىل أو السياسية، النظرية عاَلم
أن إال التاريخي. السجل يف بوضوٍح تظهر ما نادًرا فإنها ولذلك بديهية؛ أنها تبنِّيها يف
ما خالل أمم وجود ُحجة لدعم كافيًا ليس هذا أن يَرْون بروييه جون أمثال الحداثيني
أوروبا يف رائجًة األفكار هذه مثل كانت ربما قومية. وجود عن فضًال الحديث، العرص قبل
أخرى مبارشة أدلٍة إىل نحتاج لكننا وإثنوغرافية، سياسيًة كانت وربما الوسطى، العصور
وكلمة أمة، إىل بانتمائها شعرت الوسطى العصور يف الشعوب أن من التأكد يمكننا أن قبل

بعينه.25 سيايس كيان سكان أفراد معظم بها يُقَصد هنا «شعب»

أمة؟ أول إنجلرتا هل (6)

قد هستنجز أدريان كان للحداثة. السابقة لألمم نموذًجا إنجلرتا تُمثل عديدة نواٍح من
(سبقتها الحديث العرص قبل ما أمم قائمة تتصدَّر كانت إنجلرتا أن بالفعل أوضح
الرابع القرن نصوص أن إىل مشريًا منفردتان)، حالتان لكنهما القديمة وإرسائيل أرمينيا
الزدهار نظًرا وأنه املعارصة، واملفاهيَم كثريًا يتشابه لألمة مفهوٍم عن تكشف عرش
تزامنا اللذين اإلدارة ويف امللكي البالط يف اإلنجليزية اللغة واستخدام اإلنجليزي األدب
يف أمًة اإلنجليز العتبار مربر لدينا يكون عام، املائة حرب يف «القومية» روح ارتفاع مع
منذ األنجلوسكسونيني عهد أواخر يف إنجلرتا أيًضا اعترب هستنجز أن إال الوسطى. العصور
املتطرفة النظر وجهة اتبع الصدد، هذا ويف التكوين. كاملة قومية» «دولة العارش القرن
أن من الرغم عىل أنه زعموا الذين وورمالد، وباتريك كامبل جيمس أمثال للمؤرخني،
ململكة الشديد والئه من الرغم (عىل املسيحية اإلنجليزية األمة رؤية سوى يطرح لم بيدا
والتعليمية األدبية وإنجازاته وقوانينه حكومته خالل من — ألفريد امللك فإن نورثمربيا)،
يف عديدة وشعوب ممالك دمج عملية وبدأ نظاميٍّا، معنًى بيدا أفكار عىل أسبغ َمن هو —
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فكرة ترسيخ من وإدجار، أثيلستان سيَّما ال خلفاؤه، يتمكن لم ذلك، ورغم واحدة. أمٍة
إال واحدة مملكٍة يف املختلفة السياسية وكياناتها جماعاتها وتوحيد اإلنجليزية األمة وواقع

عرش.26 الحادي والقرن العارش القرن يف
حقيقي نوٍع أي غياب عن كومار كريشان تحدَّث تلك، النظر وجهة من النقيض عىل
األنجلوسكسونية: إنجلرتا أصبحت لو حتى الفرتة، هذه يف اإلنجليز لدى القومية املشاعر من

تكامًال أكثرها تكن لم إْن أوروبا، يف ومركزيًة تكامًال الدول أكثر من واحدًة
ألفريد امللك إىل األساس يف يُعزى ما عادًة إنجاٌز وهذا اإلطالق، عىل ومركزيًة
د، موحَّ إدارة بنظام تُدار التنظيم، جيدة دولًة الفاتح ويليام َوَوِرث العظيم.

ال. فعَّ رضائب ونظام مركزية، وُعملة التطور، بالغ َمَلكية قوانني وهيكل

املتطوِّر النوع أو املتكاملة، «األمة» عن كثريًا مختلًفا يُعد كومار، يقول كما هذا، أن إال
الكنيسة وعاملية العارش، القرن يف مرسيا مملكة إحياء محاولة إن القومية». «الُهوية من
حقيقي نوٍع أي يعارض اإلنجليز؛ نبالء وتحزُّب إسكندنافيا، مع والعالقات الرومانية،
إذا األمور هذه من أمٍر كل إن الفرتة. هذه يف العليا الطبقات بني القومية الُهوية من
توجد املعارص وقتنا يف حال، أي فعىل للغاية؛ خطريًا يبدو ال فقد حدٍة عىل معه تعاملنا
بعالقات أفرادها ويرتبط حدودها، تتجاوز عالقاٌت كنيستها لدى مقبولة، أمة من أكثر
فإن ذلك، ورغم وغريها. الحزبية، من وتعاني أخرى، دول أو «عرقيات» أو مناطق مع
حتى الفرتة، هذه يف إنجليزية أمة وجود ُحجة من يُضعف أنه يبدو املعوقات هذه تضافر
أن يف املتمثل (والعبثي) األسايس الحداثي كومار اعرتاض يف التشكيك إىل حاجٍة يف كنا إذا
والعوام، النَُّخب بني لعالقة شكل «أي إظهار يف فشلت األنجلوسكسونيني عهد يف إنجلرتا
وعي عن فقط وتُعربِّ النَُّخب من ن تتكوَّ التي فاألمة املجتمع؛ يف العاديني األشخاص أي

الحارض.»27 الوقت يف للكلمة املقبول باملعنى أمًة ليست النُّخبة
«دولة» بوجود القائلة املتطرفة النظر وجهة أََقِبلنا سواءٌ أخرى، ناحيٍة من
املمكن فمن نقبلها، لم أم ١٠٦٦ عام قبل اإلنجليز» «ملك حكم تحت أنجلوسكسونية
املشرتكة؛ األنجلوسكسونية العرقية من نوع ن تكوُّ عن تتحدث منفصلة أخرى ُحجة تقديم
و«وقائع مالدون»، و«معركة «الخروج»، مالحم أمثال النصوص كانت العارش القرن ففي
تشري ذلك؛ قبل بيدا كتبه الذي اإلنجليزي» للشعب الكنيس و«التاريخ األنجلوسكسونيني»،
له إنجليزي مجتمٍع عىل سيطرتها إىل باإلضافة األنجلوسكسونية النَُّخب أن إىل بقوٍة
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من الخاصة مجموعتها أيًضا لها كانت فقد مشرتك، أصل وأسطورة ذاتي وتعريٌف اسٌم
العرقي لالختيار قدرية أسطورة أبرزها املشرتكة، والتقاليد والرموز والذكريات األساطري
العهد يف أفراده بني العهُد يجمع الذي الشعب نموذج غرار عىل مصوغة الرب، ِقبل من
الطبقات مع للتواصل فعالة وسيلة األنجلوسكسونية اللغة رت وفَّ ذلك، عىل عالوًة القديم.
املشرتكة اللغة ساعدت كذلك ومتنوع. ثَريٍّ أدٍب ظهور إىل أدَّت أنها إىل باإلضافة األخرى،
«دليل لدينا يكن لم إذا حتى اململكة، أنحاء معظم يف امللكية واملؤسسات القوانني نرش يف
محاكم يستخدمون كانوا الذين األشخاص أن عىل بروييه، قول حسب مبارش، مستقل»
مرتبطني وأصبحوا «إنجليزية» مؤسسات أنها يَرْون كانوا املثال، سبيل عىل املقاطعات،
الرتابط من كبري بقدٍر فالتمتع ذلك، ورغم «اإلنجليزية». باألمة املؤسسات هذه خالل من
فرتاٍت بعض استثنينا إذا هذا إليه، يُفتقر كان ما هو اإلقليمي الصعيد عىل والوحدة
بأرض الربيطانية الجزر ارتباطات عن املصادر بعض تحدُّث من الرغم وعىل قصرية.
أو إنجلرتا عىل ذلك ينطبق مًدى أي إىل الواضح من ليس فإنه لوند»، «إنجال اإلنجليز
يومنا حتى التحليل يُعرِقل زال ما أمر وهذا تقريبًا)، الراهن الوقت (يف ككلٍّ بريطانيا
انتشارها بمدى الجزم يمكننا فال واملميزة، املشرتكة العامة بالثقافة يتعلق وفيما الحارض.
امللك بني املتبادلة «التبعية تحقق من الرغم عىل الكنيسة، طريق عن حتى الفرتة، هذه يف
املقاطعات) ومجالس (املقاطعات املحيل الحكم يف بالتأكيد» النطاق واسعة سياسية وأمة

وورمالد.28 أوضَح حسبما خالله، ومن
يف األخرى املمالك بقية مثل األنجلوسكسونية، اململكة أن إىل وورمالد ُحجة تشري
املحلية التجمعات عىل األساس يف واعتمدت جوهرها، يف هرميٍة غري كانت الشمالية، أوروبا
طابًعا لحكمهم اقتبسوا قد النورمان أن بدا ذلك، من النقيض عىل ترابطها. لتحقيق
وكذلك الزراعية، باألرايض الخاصة اإلقطاعية الروابط من كلٍّ ناحية من مميًزا، هرميٍّا
السابق. اإلنجليزي االجتماعي النظام عىل بالفرنسية املتحدثني الفرسان من طبقة إضافة
امللوك معظم قىض فقد قاطع؛ نحٍو عىل أوروبية اهتماماتهم كانت فقد ذلك، عىل عالوٍة
ممتلكاتهم عن يدافعون البالد خارج الوقت من كبريًا قدًرا إنجلرتا حكموا الذين النورمان
كان حني يف املمتلكات، تلك عون يوسِّ أو حاليٍّا بفرنسا يُعَرف فيما األخرى األنحاء يف
الفرتة تلك يف النُّخبة ثقافة وكانت األحيان. أغلب يف القارية أوروبا من األساقفة رؤساء
الثقافة من مشتقة وإما فرنسية إما وكانت وأدبها، ولغتها، عمارتها، يف أيًضا؛ قارية ثقافة
النورمان الُحكام وصف عرش، الثاني القرن أواخر بحلول األخرى، الناحية من الفرنسية.
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ذلك يف كبرية. لدرجٍة معهم واندمجوا اإلنجليز من فرسانهم ج وتزوَّ إنجلرتا، بملوك أنفَسهم
واأليرلنديني؛ الويلزيني من كلٍّ عن بوضوٍح أنفَسهم يُميِّزون النورمان كان أيًضا، الوقت
القرن مؤرخو ساعد ذلك، إىل باإلضافة «ُمنحطة». وعاداتهم ثقافاتهم يعتربون كانوا إذ
وهنري فيتاليس، وأورديريك ورشسرت، وجون املاملسبوري، ويليام أمثال عرش الثاني
إلضفاء فقط اإلنجليزي، املايض وروح األنجلوسكسوني التاريخ إحياء يف الهنتينجتوني،
اإلنجليز بني تصالح تحقيق إىل سَعْوا أنهم أيًضا وبدا النورمان، ُحكم عىل الرشعية
يف طرحها التي املونموثي جيفري نظر وجهة تبَنِّي خالل من ذلك، عىل عالوًة والنورمان.
اإلنجليز بحق األول، إدوارد سيَّما ال اإلنجليز، امللوُك طالب بريطانيا»، ملوك «تاريخ كتاب
األسطوري الربيطاني «اإلمرباطور» ذلك آرثر؛ ُحكم غرار عىل بأكملها بريطانيا ُحكم يف

السكسونيني.29 عهد حكمه سبق الذي
«عرقية» لُهوية وساٍق قدٍم عىل تجري كانت إحياءٍ عملية َة ثَمَّ أن إىل يشري وهذا
وتاريخ جديدة، أصل وأساطري جديد، ذاتي تعريٍف ذات (أنجلونورمانية) إنجليزية
من واأليرلنديني. الويلزيني عن واضح نحٍو عىل ومختلفة معينة، بأرض مرتبط مشرتك
يوجد ولم الفرتة. هذه يف ِلتوِّها الظهور يف بدأت كانت «القومية» الُهوية فإن آخر، جانٍب
الرسمية، اللغَة الالتينيُة ظلت (إذ املميزة واللغة املميزة العامة الثقافة من قليل قدر إال
من قدٌر فقط يوجد وكان امللكي)، البالط يف بها املتحدَّث اللغَة الفرنسيُة كانت بينما
الذي التطور أما عام). بوجٍه منفصًال خاصة، بصفٍة الشمال، (َظل اإلقليمي الرتابط
مركزية، مالية موارد ذات نسبيٍّا، قوية إنجليزية دولة وجود فكان الفرتة، هذه يف حدث
فيها تُقام التي الدورية املحاكم من ونظام املحكمة تُنظِّمه مكتوب واحد إنجليزي وقانون
فإنه: دافيس ريس يُعلِّق وكما محرتفون. قضاة بها ويعمل املحلفني، أمام محاكمات
للُهوية املميزة العالمات إحدى يُعترب اإلنجليزي القانون كان عرش، الثالث القرن «بحلول

اإلنجليزية.»30 السياسية الثقافة من يتجزأ ال وجزءًا اإلنجليزية
عامة ثقافة عنارص شهدنا حني عرش، الرابع القرن أواخر يف التغريُّ يف األمور بدأت
الثاني ريتشارد امللك عهد يف السياسية ورمزيتها املقدسة، امللكية ظهور مثل مميزة،
بني اإلنجليزية اللغة استخدام وتزايُد الربملان، مجلَيس وتأسيس الخامس، هنري وامللك
جاور، شعر يف الوسطى) اإلنجليزية (باللغة اإلنجليزي األدب وبدايات السجالت، موظفي
أدَّى شكٍّ بال ويكليف. عهد يف املقدس للكتاب العامية والرتجمات وتشورس، والنجالند،
أيًضا لكنه األوروبيني، الُقراء عن عزله إىل األساس يف باإلنجليزية بالكتابة تشورس قرار
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اإلنجليز، «هم» ُقراءه أن «رأى أنه إىل يشري مما الخالص؛ اإلنجليزي الوعي من أكثر قرَّبه
نواٍح.»31 عدة من مهمة الرؤية هذه وكانت

ويندوفر املؤرخ رواها التي األخبار يف السابق، القرن يف جذورها رات التطوُّ لهذه كان
األولوية بمنح فيه ومناديًا البواتفيني، فيه مناهًضا ١٢٣٣ عام رواه الذي الخرب ذلك مثل
التي لويس» «أغنية قصيدة مثل قصائد يف أو لألجانب، وليس األصيل اإلنجليزي للشعب
عام الثانية البارونات حرب يف البارونات بانتصار احتفالها أثناء اإلنجليز بحرية تحتفي
ذروتها بلغت التي وفرنسا واسكتلندا ويلز ضد الحروب سلسلة أن من الرغم وعىل .١٢٦٤
يثري كان ما هي فإنها الحاكمة، األَُرس مصالح األسايس دافعها كان عام املائة حرب يف
للملك الوالء وبخاصٍة متزايدة، بدرجٍة لألمة كرمز امللك لشخص القومي الوالء مشاعر
واملستوحى املثايل الوصف عن النظر رصفنا إذا حتى أننا ذلك يف والسبب الخامس. هنري
ملٌك لدينا يظل فسوف الخامس، هنري للملك شكسبري قدَّمه الذي املقدس الكتاب من
األرستقراطية بني الكبرية االنقسامات عىل والتغلب اإلنجليزية، اللغة ترويج إىل يسعى
العرقية املجموعات دمج إىل باإلضافة للعرش، والده اغتصاُب فيها تسبَّب التي اإلنجليزية
مجرد أفعاله يف نرى أن املمكن من الحال، بطبيعة لوائه. تحت لتُحارب املختلفة والطبقات
اإلمرباطورية، وتكوين الحاكمة األرسة تخدم أهداف أجل من القومي للشعور استخداٍم
يف القومي» «الشعور من قدٍر وجود يفرتض هذا لكن كومار، كريشان ح يُرجِّ حسبما
يمكن ال أنه الوسطى العصور مؤرخي من العديد يزعم ذلك، عىل عالوًة األول. املقام
ُوِجَد ربما لكن النَُّخب، بني األقل عىل القرنني، هذين يف إال القومية الُهوية حس عىل العثور

املزارعني.32 العوام بني الحس ذلك أيًضا
العصور إنجلرتا عهد أواخر يف القومية بالُهوية اإلحساس أن إىل األمور هذه كلُّ تشري
املتوسطة. الطبقة بعضأفراد ولدى العليا الطبقة أفراد من كثرٍي لدى يتنامى كان الوسطى
األخرى، الوالء وصور األخرى الجمعية الُهويات بقوة يشعرون ظلوا أنهم من الرغم وعىل
ومصريها السياسية العرقية اإلنجليزية األمة نموذج كان فقد مًعا، والكاثوليكية املحلية
امللكية املمتلكات ألن نظًرا كبرية؛ سيطرًة عليهم السيطرة يف بدأ قد تقريبًا حدودها داخل
وجوُد ه التوجُّ هذا ظهور يف وساعد وضائعة. عليها متناَزًعا كانت الوقت ذلك يف فرنسا يف
آخر، جانٍب من مركزية. أكثر قانوني نظام ووجوُد امللك، عىل ترتكز مميزة عامة ثقافٍة
كانت ذلك، شابه وما التضحية مثل املقدسة، الذهبية العصور مصادر بعض باستثناء
التي بذاتها، والقائمة امللزمة الصفة ثَمَّ ومن «الدينية»؛ الصفة ُمفتِقدة اإلنجليزية الُهوية
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كي الوقت بعَض استغرقت املسيحي العالم عن نيابًة الصليبيني فتضحية باألمة؛ نربطها
اإلنجليزي؛ للشعب العرقي باالختيار االعتقاد هو الظهور عاود وما «الوطن». إىل تنتقل
فيه أثنى الربملان افتتاح يف خطابًا هوفتون، آدم املستشار ألقى ،١٣٧٧ عام يف لذلك،
تتمتع إنجلرتا أن «أظهرت التي اململكة، ازدهار وعىل الثالث، إدوارد امللك انتصارات عىل
الرب».» «مرياث هي مملكتهم وأن الجديد، إرسائيل شعب هم اإلنجليز وأن الرب، بتفضيل
آماَل صاَحب فقد تبشريية؛ ملهمٍة الشعب اختيار فكرة عن فرديٍّا تعبريًا ذلك يكن ولم
خصوًصا اإلنجليزية، اإلقليمية» «الوطنية من كبري قدٌر فرنسية األنجلو الصليبية الحرب

أجينكورت.33 معركة أعقبت التي االنتصار احتفاالت خالل

مسيحيًة األكثر اململكة فرنسا: (7)

من طويًال تراثًا دارك جان أطلقته الذي املقدسة» فرنسا «مملكة الشهري الوصُف ص لخَّ
السيايس. العرقي الفرنيس باملجتمع واضح إحساٍس عىل قائًما فرنسا يف الهرمية امللكية
لويس، القديس طائفة ومن مللوكها األتقياء األسالف من الفرنسية اململكة قداسة نبعت
دينيس، القديس سيَّما ال الرفيع، ومقامهم قديسيها وعدد شعبها، وورع تقوى ومن
وكنائسها بها، املوجودة املقدسة والجثامني والشهداء األثرية، البقايا كمية إىل باإلضافة
هرطقتهم وعدم شعبها، إيمان نقاء كله ذلك وفوق والجامعات، والكهنة وكاتدرائياتها،
حوايل الرابع، فيليب عهد منذ الفرنسيني امللوك أن عجَب وال للكنيسة. املستمر ودعمهم
الجزء هو شعبهم أن ورأَْوا مسيحيًة»، األكثر «امللوك بلقب أنفسهم وصفوا ،١٣٠٠ عام
الشعب محل حلَّت التي الكاثوليكية، الكنيسة أي الحقيقية»، «إرسائيل من حظوًة األكثر
الوقت، ذلك يف الكاثوليكية الكنيسة لبابا الرابع فيليب امللك ملعارضة ونظًرا األصيل. املختار

الكنيسة».34 وحامي اإليمان «درع نفسه فيليب اعترب فقد الثامن، بونيفاس
ويساويه اإلنجليز امللوك نََسب يكافئ نََسب أساس عىل الفرنسيني امللوك مزاعم قامت
وتحوُّله الرومانية الغال ملقاطعة األول كلوفيس توحيد من انطالًقا والنُّبل. الِقدم يف
تتحدَّث األريوسيني، الغربيني القوطيني معارضة يف ،٤٩٦ عام الكاثوليكية املسيحية إىل

: ُسموِّ عن مزاعمهم

يف الوفية الحروب، يف الباسلة الرب، ِقبل من املختارة املجيدة، الفرنجة أمة
بال العظيمة النقاء، يف الطاهرة الجسم، يف الكبرية الحكمة، يف العميقة السلم،
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الكاثوليكي، اإليمان إىل حديثًا املتحوِّلة والرشسة، والرسيعة الجسورة نظري،
الهرطقة. من والخالية

ليست فرتٍة وبعد القديم. السايل القانون لنصوص الثامن القرن تمهيد يف ورد ما هذا
وأعلن البابا، بمباركة املقدس، بالزيت مارتيل، تشارل ابن بيبان، األساقفة مسح بطويلة،
يف القديم إرسائيل شعب يشابه شعبها وأن الجديدة داود مملكة هي الفرنجة مملكة أن
35.٨٠٠ عام كإمرباطور شارملان تتويج حفل يف املكانة هذه البابا أكد وقد اإللهي، الرتتيب
عهد يف عرش الثاني القرن أوائل يف بالقداسة الفرنسية اململكة بأولوية االعتقاُد تَجدَّد
للمملكة. الحامي القديس دينيس، القديس تبجيل جماعة تأسست عندما السادس، لويس
الربتقالية» «رايته وكانت البطولة»، «أغاني امللحمية القصيدة يف يمدح القديس وكان
مسيحيًة» «األكثر مصطلح استخدمت املبكرة الفرتة هذه نصوص أن إال املعركة. يف تُرفع
بقدٍر وأُطلَقت الفرنسية، األرض أو الفرنسية اململكة من بدًال الفرنيس الشعب إىل لإلشارة
الحروب إىل فرنيس ملك أيُّ يذهب لم السادس لويس قبل ألنه نظًرا امللوك عىل أقل
أغسطس فيليب استعاد عندما عرش الثالث القرن أوائل يف يتغريَّ األمر هذا وبدأ الصليبية.
كابيه عائلة مملكة وأصبحت الصليبية، الحمالت يقودون «الفرنجة» وأصبح نورماندي،
االستخدام شائعة اململكة» عن «الدفاع جملة وأصبحت الفرنسية»، «اململكة باسم معروفة
لتربير الرابع فيليب وامللك أغسطس فيليب امللك استحرضها حيث متزايد، نحٍو عىل

حروبهما.36
املقدس التاسع لويس جماعة َعزََّزت عرش، الثالث القرن منتصف منذ ذلك، رغم
للمملكة اإللهية بالحماية االعتقاَد فلوري وكنيسة دينيس القديس كنيسة يف الدين ورجال
البابوي املقر كان ،١٢٤٥ عام ويف ١٢٣٩ عام يف وشعبها. مللكها الرفيعة واملكانة الفرنسية
حني يف تقوى»، األكثر الشعب حاكم مسيحيًة، األكثر «األمري باسم التاسع لويس يخاطب
والبابوية. للكنيسة مخلصني مباركة»، «أمة أنفسهم يَرْون املتعلمون الفرنسيون بدأ
نقًال الفرنسية إىل الكبري» الفرنيس «التاريخ فيها تُرجم التي الحقبة أيًضا تلك وكانت
وتقوى الفرنسية الكاثوليكية ونقاء حماس مدحت التي القديمة الالتينية النصوص عن
اخرتاع إىل «اضُطروا الكابيتيني إن فقال الفرتة، هذه عن سرتاير جوزيف وكتب ملوكها.
وموالني بالبلد فخورين الرجال يجعلوا أن عليهم كان يحكمونها. أنهم زعموا التي فرنسا
نفوذهم.» نطاق توسيع مع لتتوافق فرنسا فكرة توسيع عليهم وكان للملك، كذلك
امللك فكرة وهما: أال فكرتان، اندمجت الغاية هذه أجل من إنه قائًال سرتاير ويستطرد
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نحو مركزية فرنسية دولة بظهور التعجيل يف اندماجهما وساعد املقدس، والبلد املقدس
37.١٣٠٠ عام

من نفسه القدر عىل يُعتربون كانوا وامللك األرضوالشعب أن أيًضا بُون كوليت وترى
الراهُب وَصف ،١٣٠٢ عام الوسيم. بفيليب ب امُللقَّ الرابع فيليب عهد من بدايًة القداسة
إرسائيل، اختار كما الرب اختاره الذي الرب شعب بأنهم الفرنسيني ساكفيل دو جيوم
كل عىل فرنسا مملكة الرب «اختار املقدسة: األرض امليعاد، أرض الجديد، العهد أرض
خاصة مملكة فرنسا اختار الرب أن عىل نوجاغيه دعاية أيًضا وأكدت األخرى.» الشعوب
هذه عن وعربَّ العالم.» يف األخرى املمالك كل عىل وباركها فرنسا مملكة الرب «اختار به:
عىل نَصَّ الذي املجد»، «ملك باسم املعروف الوقت، ذلك يف البابوي املرسوُم أيًضا الفكرة

يأتي: ما

للشعوب حكوماٍت وكوَّن العالم هذا نطاق داخل مختلفة ممالك املجد ملُك ن كوَّ
شعب غرار وعىل املمالك، تلك وبني والعرق. اللغة الختالفات وفًقا املتنوعة
أوامر لتنفيذ الرب اختاره خاص كشعب فرنسا، مملكة (فإن) … إرسائيل

والنعمة.38 الرشف من معينة بأماراٍت تتميز السماء،

الرب «يرشق فقال: موسويٍّا، تعبريًا الشعور هذا عن شاستيالن جورج عربَّ بعد، فيما
بعالمات مشهوًدا هذا كان اختاره.» الذي الشعب عىل الرب يَُد وتستقر عليكم، بوجهه
بُون تعليق ذكر ويلزم و«الراية». والزنبق، امللوك، ملسح املقدسة القارورة خاصة: نعمٍة

الشعب: بعامة النَُّخب يربط ال الهرمية األمة مفهوم أن بفكرة املتعلق

استُلِهمت ثَمَّ ومن تاريخها؛ يف مبكرة فرتة منذ اململكة يف األمة فكرة تكوَّنت
اإللهية. باإلرادة والتزامها إيمانها من قيمتها لتستمد األخرى األمم من أكثر
الفرنيس امللك إىل لإلشارة تمييز دون مسيحيًة» «األكثر مصطلح واستُخدم

واألرض.39 الشعب إىل ولإلشارة

سياسيٍّا، املفهوم كان البداية، يف نواٍح؛ بعدة فرنسا مفهوم ع توسَّ التاليني القرنني يف
الثالث القرن منتصف ويف أغسطس، فيليب امللك يحكمها التي فرنسا» «مملكة يف يتمثل
منذ الفرنجة عرق فيها أرضعاش «أرضمحددة، اململكة، كل ليشمل املفهوم ع توسَّ عرش،
الجميلة، اللطيفة، الفرنسية» «املرأة فهي: مشخصة، أصبحت ذلك، وبعد سحيق.» زمن
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آالن ويرى مسيحية. األكثر املتعلمة، املخلصة، املوالية، الباسلة، الرضائب)، (من الحرة
الصفات من مجموعة مثَّل فرنسا شخص أن ،١٤٢٠ عام حوايل كتب عندما كارتييه،
وبحلول أمه. تجاه الطفل واجب يماثل تجاهها واجب شخٍص لكل كان والثقافية الطبيعية
أن عىل وأكد كحديقة، فرنسا موضوع استخدام فرنسا مستشار استطاع ،١٤٨٤ عام
العالم.» حول األخرى البلدان كل عىل تتفوق هوائه وسالمة تربته، وخصوبة البلد، «جمال
يف نقرأ عرش، الخامس القرن تسعينيات ويف عنها. للدفاع حماسية مطالبات ذلك وصاَحب
واملجد فالرشف أرضه؛ عن للدفاع نفسه شخٍص كل يَُكرِّس أن «يجب أنه: النبالء» «عقيدة
الصعوبة بالغ يشءٌ يوجد ال بلدانهم. أجل من يموتون الذين أولئك يُتوِّجان الحقيقيان
دعوة هذه أن ويظن املرء يُخطئ ولكيال املرء.» ميالد مكان إنقاذ دون تَُحول لدرجة
بويي دو جون اللورد قالها صالة بُون تقتبس فقط، للشخص األهلية املنطقة عن للدفاع

كالتايل: نصها العرص، ذلك يف

الحرب يف ُقتل الذي بويي اللورد ألجل صلوا الطيب، الشعب أيها أجيل من صلوا
«الذي بُون: كوليت (وتضيف أجلكم. ومن فرنسا أجل من مقاتًال العظيمة،

فرنسا.»)40 أجل من مات

فحسب، املتعلمة الطبقات بني واسع نطاٍق عىل ومنتًرشا شائًعا فرنسا مفهوم يكن لم
نظام يف املتمثل الهرمي املبدأ َد َجسَّ ثَمَّ ومن والشعب؛ واألرض، باململكة، ارتبط بل
النَُّخب عزل ن) تتضمَّ (وال ن تتضمَّ لم الهرمية أن إال معينة. أرض يف د موحَّ اجتماعي
والثقافة الفرنسية، اململكة يف اإلقليمية االختالفات من الرغم فعىل السكان؛ غالبية عن
بهذا التعلق وانترش لفرنسا أوسع بمفهوٍم املعرفة انترشت فقد الجنوب، يف ا جدٍّ املختلفة
فرانس دو وإيل باريس من متساٍو، وغري متقطع نحٍو عىل كان وإْن تدريجيٍّا، املفهوم
الُهوية تعريف يف املتمثلة األمة ن لتكوُّ املختلفة العمليات خالل من األخرى املناطق إىل
وتداول اإلنجليزية، الدولة سيَّما ال الخارجية، القوى معارضة خالل من املختلفة الفرنسية
الذكريات أقلمة وتزايد الفرنسية، اململكة ورموز والذكريات، (الطروادية)، األصول أساطري
وخلق األخرى، املناطق إىل املركز من والعادات القوانني ونرش «فرنسا»، ب واالرتباطات
امللوك ودخول امللوك، تتويج مراسم ذلك يف بما ونرشها، ومسيحية َمَلكية عامة ثقافة

القضائية.41 املجالس ودور للملك، الشفائية والقوى للمدن،
عرش السادس القرن أوائل بحلول الفرنسية القومية الُهوية تقوية يف ساعد ما وكان
قوية أسطورة شكٍّ بال املصادر تلك أهم وكان املقدسة. الثقافية املصادر بعض تكوين هو
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اململكة. وشعب األرض لتشمل أيًضا امتدت لكنها امللك، عىل ركَّزت العرقي، لالنتخاب
بني االعتقاد ذلك انترش مًدى أي إىل مؤكَّد نحٍو عىل نعرف أن أبًدا يمكننا ال األرجح وعىل
عرش، الخامس القرن يف أنه إال الريف. يف املقيمني أولئك سيَّما ال العاديني، األشخاص
وربما البلدات، أهل من كثريًا والربجنديني اإلنجليز األعداء ضد امُلطوَّل القتاُل ع شجَّ ربما
املقدسة. فرنسا مملكة عن للدفاع دارك جان دعوة مع التعاطف عىل الفالحني، بعض

اسكتلندا (8)

مكاٍن يف نطاًقا األوسع واملشاركة اإلقليمي، واالرتباط الهرمية، من مشابهًة تركيباٍت نجد
والدليل لذلك. توضيحيٍّا مثاًال وبعدها االستقالل حروب أثناء اسكتلندا مملكة تُمثل آخر.
وثيقة سوى ليست الوثيقة هذه أن إال .(١٣٢٠) أربروث إعالن هو الصدد ذلك يف األهم
اإلنجليزي امللك سيادة مزاعم مجابهة إىل الهادفة الدبلوماسية الحركات من سلسلة ضمن
التي التعليماُت املفرتضة حقوقه عىل األول إدوارد تأكيَد وجابه اسكتلندا. عىل األول إدوارد
أناني مدينة يف الثامن بونيفاس للبابا البابوي البالط يف االسكتلنديني املندوبني إىل أُرسلت
األيرلندي واالعرتاُض ،١٣٠٩ عام الدين رجال إعالن مثل الحقة وثائُق وكذلك ،١٣٠١ عام
يعجز أن املمكن من يكن لم إنه كوين إدوارد يقول أربروث. بإعالن وانتهت ،١٣١٧ عام
اإلنجليز الرعايا أفواه من أكرب يشءٍ عن «صادرة أنها فهم عن التوسالت هذه مستقبلو
هو عنه يُعرب ما كان لقد الجبَّار. حاكمهم من املحبطني اإلقطاعيني املتمردين أو املنشقني

أمة.»42 صوت
األحيان بعض ويف اململكة»، «مجتمع إىل إشارة الوثائق هذه من وثيقٍة كل يف يوجد
الشعب كل عن يتحدَّث ١٣٠٩ عام الدين رجال إعالن فإن لذلك، الشعب»؛ كل «موافقة إىل
١٣١٧ عام األيرلندي االعرتاض مثل تماًما والذبح، والعذاب العبودية من يعاني الذي
أكثر هو ما هذا يُمثِّل هل أربروث. إعالن وكذلك تطرًفا) أكثر بمصطلحاٍت يتحدث (الذي
امللك ضد امُلطوَّلة الحروب أن يبدو الفرتة؟ هذه يف معتادة تقليدية مصطلحات مجرد من
إيرل والثالثني التسعة من املكوَّنة الطبقة تحت األحرار املالك من طبقة أبرزت قد إدوارد
االسكتلندي، الربملاُن الفرتة هذه يف أيًضا وظهر اإلعالن. عىل بأختامهم عوا َوقَّ الذين وبارون
ويف اإلنجليزي. نظريه عليهما حصل اللتني واألهمية املحورية عىل مطلًقا يحصل لم لكنه
االسكتلندية» و«األمة االسكتلندي «العرق» إىل هة امُلوجَّ املتكررة التوسالت فإن الحالة، هذه

التقليدي.43 األرستقراطي االجتماعي النظام داخل السياسية لألمة ًعا توسُّ تُمثِّل
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القومية الُهوية من نوع وجود استنتاج يمكننا هل السؤال: يبقى ذلك ورغم
مقنع، نحٍو عىل املطروحة الثقافية الوثائق تلك عىل اعتماًدا الفرتة هذه يف االسكتلندية
شعور عن القليل سوى نعرف ال األمر، حقيقة يف الصغرية؟ البارونات نُخبة حدود يتجاوز
يف املتمثلة ويبسرت بروس بها يُذكِّرنا التي الحقيقة إال لدينا يتوافر وال العاديني، الجنود

فيها.»44 يقاتلوا أال أمنًا واألكثر األسهل من كان ظروٍف يف قادتهم، مثل «قاتلوا، أنهم:
بالطغيان، املتعلقة املصطلحاِت الذكر السالفة الوثائق كلُّ تَستخدم ذلك، عىل عالوًة
الطغيان من للتخلص للرب أداًة يُعترب املكابي، يهوذا مثل أمريًا، انتخب الشعب أن وتزعم
بتشبيه الفكرَة هذه ١٣٠١ عام تعليمات وثيقة توضح العبودية. من الشعب وتحرير
من كثريٌ للهيكل. بتدنيسه املكابية الثورة أشعل الذي الرابع بأنطيوخوس إدوارد امللك
أوروبا، يف غريهم لدى منتًرشا الحال بطبيعة كان والطغيان بالحرية املتعلق الكالم هذا
الذي سولزبري جون لصاحبه «بوليكراتيكوس» كتاب تشابه كتابات من ما حدٍّ إىل ونابًعا
أبوكريفا. وكتاب القديم العهد من األساس يف جاءت لكنها عرش، الثاني القرن يف كتبه
حيث بالكالسيكية؛ تأثُّر أيًضا يوجد كان أربروث، إعالن يف سيَّما وال اسكتلندا، حالة يف
تقريبًا حريف نحٍو عىل تستحرض الحرية سبيل يف املوت عن تتحدث معروفة فقرات نجد

امليالد).45 قبل ٦٣) سالوست للمؤرخ الكاتلينية» «املؤامرة
الحرب طابع «تحمل الفرتة تلك ووثائق أحداث أن كومار مع االدعاء فإن ثَمَّ، من
باليول جون امللك مؤيدي بني الحدودية» املنطقة يف القومية الحرب طابع من أكثر األهلية
عىل منطبًقا كان الحدودية املنطقة عىل ينطبق «ما وأن بروس، روبرت امللك ومؤيدي
األول إدوارد اإلنجليز، امللوك ضد الحروب أن فكرة عن نغفل يجعلنا املجمل»؛ يف الدولتني
يف االسكتلندية. السياسية الُهوية تكوين يف أيًضا ساعدت الثالث، وإدوارد الثاني وإدوارد
املفكرين أو األملان الرومانسيني لدى املفهوم باملعنى قومية ُهوية ليست هذه األمر، حقيقة
تلك تكن ولم الوقت. ذلك يف السلتي الرتاث إثراء من الرغم عىل السالفية، النزعة منارصي
الطبقة إىل باإلضافة أخرى فئاٍت اشرتاك من الرغم عىل كله، الشعب شاملًة القومية الُهوية
تأثرت اسكتلندا يف املنخفضة األرايض معظم ولغة ثقافة أن أيًضا وصحيٌح األرستقراطية.
متغلغلة؛ كانت الحدود عرب الثقافية التأثريات وأن اإلنجليزي، بالطابع هائل نحٍو عىل
نحٍو عىل حاربوا (بعضهم اإلنجليز ضد االسكتلنديني النبالء معظم حارب النهاية، ففي
عن وذكريات أساطري وتكوَّنت الجيوش، ونُرشت املقاومة، وتصاعدت نسبيٍّا) متقطع
ما يكون األحيان، أغلب ففي األمر؛ جوهر هو وهذا األجيال. وتوارثتْها والحرية املعارك

املهم.46 هو بكثري) ذلك بعد االستقالل (وإعالن الحروب من الالحقة األجيال حققتْه
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تَكوُّن شهدت التي الفرتة هو تقريبًا عرش الخامس القرن كان لقد الحقيقة، يف
كانت عرش، الرابع القرن سبعينيات يف وبالفعل االسكتلندية. القومية الُهوية من نوع
لإلنجليز مناهًضا تاريًخا أْرست قد بروس»، «امللك اسم حملت التي باربر، جون ملحمة
وأَكمَل االسكتلندية. للُهوية ومعنًى كهدٍف بالحرية واحتفت االستقالل، حروب يتناول
هذا صاَغ وقد قصرية، بفرتٍة ذلك بعد فوردن جون قدَّمه الذي النثري التاريُخ ذلك
ومن إسبانيا إىل الفرعونية مرص من الهجرة قصة تتناول التي سكوتا، أسطورة العمل
كتاُب ذلك وتبع املنقطعة. غري االسكتلنديني امللوك سلسلة تاريخ وكذلك اسكتلندا، إىل ثَمَّ
الخامس القرن عرشينيات يف وينتون أندرو للكاتب السكتلندا» األصلية التاريخية «الوقائع
وأعقبه اسكتلندا، وتاريخ العالم تاريخ يتناول طويل شعري تاريخي رسٌد وهو عرش،
التي القديمة الرسدية األعمال بني رواًجا األكثر الرسُد عرش الخامس القرن أربعينيات يف
وعمد باور، والرت للكاتب االسكتلنديني» «وقائع كتاب وهو االسكتلندي، التاريخ تناولت
لدعم قوي ملك وجود وأهمية االسكتلندية للُهوية التاريخ أهمية إبراز إىل العمل هذا
ملظاهر أساًسا والنثرية الشعرية التاريخية الرسدية األعمال ازدهار وأصبح الُهوية. تلك
عداوة َغذَّْت األعمال تلك أن عن فضًال الحًقا، حدثت التي االسكتلندية الُهوية عىل التأكيد
١٥١٣ عام فلودن معركة كارثة يف ذروتها العداوة تلك وبلغت اإلنجليز، تجاه الشعب
ُهوية ن تكوُّ عرش الخامس القرن شهد ذلك، ورغم الرابع. جيمس موت عن أسفرت التي

االسكتلندي.47 والتاريخ األصل أسطورة عىل قائمة مميزة اسكتلندية

هرمية؟ أمم هي هل (9)

يف الحداثة قبل ما فرتة يف أمم ظهور عىل كافية داعمة أدلًة الثالث الحاالت تلك تقدم هل
«هرمية»؟ أمم عن بالحديث لنا تسمح هل عرش؟ والخامس عرش الرابع القرنني دول

يكاد ال الحاالت هذه فإن الحداثيون، وضعها التي للمعايري وفًقا الحال، بطبيعة
يشاركون ال ومعظمهم مواطنني، ليسوا فأعضاؤها «الحديثة»؛ األمم معيار عليها ينطبق
ذلك ورغم معينة، أمة إىل باالنتماء يشعرون أنهم واضًحا ليس بل السياسية. الحياة يف
نعلم ال أيًضا (ولكننا نعلم. ال ببساطٍة نحن باالنتماء. يشعرون ال أنهم أيًضا واضًحا فليس
إىل باإلضافة الحديثة). األمم من كثرٍي يف «أممهم» إىل باالنتماء يشعرون الذين األفراد عدد
إنجلرتا، ممالك فإن آخر، صعيٍد عىل األيديولوجي. باملعنى «قومية» أمًما ليست فهي ذلك،
فقد األخرى؛ الحداثة بعضمعايري مع جيًدا تتفق الوسطى العصور يف واسكتلندا وفرنسا،
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مجتمعاٍت وكانت سياسية، قانونية مجتمعاٍت وكانت إقليمي، طابع ذات مجتمعاٍت كانت
«دويل»؛ نظام يف مشاركة أيًضا املجتمعات تلك وكانت ا. حقٍّ كاملة سيادة وذات مستقلة
الوسطى. العصور أواخر يف محدًدا شكًال اتخذ والعداوات التحالفات من حقيقي نظام

والرمزية االجتماعية العمليات ناحية من ا جدٍّ متقدمة كانت أنها ذلك من واألهم
والتعريف الجمعية، بالُهوية واضح إحساٌس نَُخبها لدى كان فقد األمم؛ ن بتكوُّ املتعلقة
للغاية شائعة مألوفة أساطري أيًضا وامتلكوا اآلخرين. مقابل يف املحدد الجمعي الذاتي
والتقاليد والذكريات والرموز األساطري من مجموعة إىل باإلضافة والسلف، األصل عن
فصاعًدا عرش الثالث القرن من وبدايًة جريانهم. عن ميَّزتهم والتي عزَّزوها التي األخرى
ذات امللكية املجتمعات هذه أصبحت اإلنجليزية)، اململكة حالة يف الوقت ذلك من (وأبكر
ظلت واملناطقية املحلية االرتباطات أن من الرغم وعىل متزايد. نحٍو عىل إقليمي طابٍع
كان وإْن ومحدًدا كبريًا سياسيٍّا وفضاءً سياسيٍّا، مركًزا تمتلك املمالك تلك كانت فقد قوية،
وارتباطات ذكريات إىل باإلضافة اإلقليمية، بامللكية وإحساًسا األوقات، بعض يف متغريًا
تزايًدا أيًضا الفرتة تلك وشهدت تقدير. أقل عىل النُّخبة جانب من اململكة، بأرض متزايدة
محاوالت إىل باإلضافة القانونية، واملؤسسات القانونية القواعد وتوحيد املركزية يف رسيًعا
مقاطعات أنحاء كل يف والتقاليد القانون ملراعاة واحدة قوانني مجموعة لتطبيق متكررة
كان الثالث املمالك كل يف وأخريًا، ذلك. تحقيق يف النجاح تفاوت وقد اململكة، ومناطق
املقدسة، للملكية السياسية الرمزية ذلك وشمل مميزة. عامة لثقافة واضح تَكوُّن يوجد
اللغوية القواعد وظهور والجمعيات، االجتماعية، والطبقات الربملانية، املجالس وطقوس
بني الوثيق واالرتباط العامي، األدب وظهور والسياسية، القانونية الشئون يف العامية

املسيحية. والطقوس املسيحي املعتقد وبني والرمزية العامة الطقوس
قبل ما فرتة يف هرمية أمم وجود عىل حجتنا بناء الترسع باب من أنه يبدو قد
كما أوروبا، يف توجد كانت أنه من الرغم عىل — فحسب أمثلة ثالثة عىل اعتماًدا الحداثة
يف أوضحتها التي األمم تكوين معايري ناحية من لكن — تقدًما أقل أخرى حاالٌت سنرى،
ما فرتة يف أمًما العتبارها كافية أسًسا تمثل الثالثة امللكية املجتمعات هذه فإن البداية،
التاريخية األمثلة وبني بينها بوضوٍح ميَّزنا دمنا ما عرش، الخامس القرن يف الحداثة قبل
نواٍح من يختلف األمم من نوًعا الصدد هذا يف نواجه إننا األمة. فئة تمثل التي الالحقة
من بدًال الهرمية بالرتاتبية يتسم األمم من نوًعا الغربية، الديمقراطية األمم عن عديدة
ديمقراطي غري الحديثة األمم من الكثري ولكن التحديث. من بدًال بالتقليد يتسم املساواة،

سحيقة. ألزمان تعود بتقاليد األمم تلك من بالقليل ليس عدد ويتمسك أيًضا،
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نستطيع فسوف مرشوطة، عالقة إال تربطهما ال و«الحداثة» «األمة» أن نقبل إْن ما
التقليدي، الغربي املفهوم عن جذريٍّا مختلفة أمم توجد أن املمكن من أنه نرى أن عندها
هذا ارتبط هائلة. ملراجعة حاجٍة يف لألمة الحديث الغربي املفهوم أن أيًضا وسندرك
الفكرة هذه وتقول كلهم)، ليس (لكن القوميني بعُض وتابَعها طَرحها بفكرٍة املفهوم
يجب التاريخية الداخلية الفروق وإن كذلك، تكون أن يجب أو ثقافيٍّا متجانسة األمة إن
تزال، وال كانت، والثقافية املناطقية الفرعية التقسيمات هذه مثل أن الواضح ومن مْحوها.
أغلب يف هذا يومنا إىل استمرت لقد الحقيقة، يف الهرمية. األمم سمات من طبيعية سمة
املناطق محو يف فشلت فإنها الفرنسية، للثورة الشديدة املركزية من الرغم وعىل األحيان.
واألرايض املنخفضة األرايض بني الفرق استمر فقد أخرى ناحيٍة ومن فرنسا، يف التاريخية
أملانيا يف والكانتونات الواليات إىل باإلضافة الحارض، يومنا حتى اسكتلندا يف املرتفعة
شامل مجتمع هي األمة أن اعتقاد عىل بكثرٍي تعوًدا أكثر أيًضا أصبحنا لقد وسويرسا.
املشرتكة الرمزية خالل من أيًضا بينها ويربط مختلفة، عرقيًة ومجتمعاٍت ثقافاٍت يُئوي
ما أول تقدير، أقل عىل الهرمية، األمم تكون ربما الصدد، هذا يف املؤسسات. من وشبكة
الحداثة». بعد «ما إىل وينتمي ترابًطا أقل القومية املجتمعات من نوٍع وجود إىل أشار
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قبل وليس عرش الثامن القرن أواخر يف ظهرتا والقومية األمم فإن الحداثيني، إىل بالنسبة
أيديولوجية إن يقول الذي كادوري إييل رأي يقبلوا لم إذا وحتى تقدير. أقىص عىل ذلك
األملانية» األمة إىل «خطابات كتابه يف فيشته سيَّما ال األملان، الرومانسيني مع بدأت القومية
وأعقاب الفرنسية، الثورة إىل القومية نشأة سرُيِجع منهم كثريًا فإن ،(١٨٠٧-١٨٠٨)
األمم بنشأة األمر يتعلق عندما ذلك، ورغم لبولندا. األخري والتقسيم األمريكية، الثورة
هما والدولة القومية كانت إذا الغموض. من أكرب قدًرا يُبْدون الحداثيني فإن وظهورها،
القرن إىل نشأتها تاريخ إرجاع من بد فال وهوبزبوم، جيلنر يقول كما األمم ن تكوُّ سبب
تتكوَّن األمم أن يُعتَقد كان إذا أما الحقة. لفرتٍة ربما بل قاطع، نحٍو عىل عرش التاسع
أوروبا لظروف نتاًجا باعتبارها إليها النظر األفضل فمن أطول، زمنية فرتٍة مدار عىل
والعسكرية التجارية املنافسة تشمل التي الظروف تلك عرش؛ الثامن القرن يف الغربية
للدولة متزايدة معارضة يف القراء وجماهري الربجوازية االتحادات ن وتَكوُّ أوروبا دول بني

البريوقراطية.1 االستبدادية
الحداثيون؛ ينقسم الصدد، هذا ويف جديدة. أسئلة القومية» «الُهوية موضوع يثري
عىل أدلة أي ذلك يف بما عرش، الثامن القرن سبق ما كل اعتبار إىل بعضهم فيميل
والسبب الحقة، فرتٍة يف واألمم القومية تكوين عىل عواقب ذي غري قومي، شعور وجود
بأوائل املرتبطتنَي التكنولوجية والثورة العلمية للثورة نتاٌج األساس يف األمم أنَّ ذلك يف
يُِقرُّون العام، املوقف هذا َقبول من الرغم عىل فإنهم اآلخر، البعض أما التصنيع. عرص
وصفية يعتربونها لكنهم للحداثة، السابقة الفرتات يف القومية واملشاعر األفكار بوجود
استعداًدا يُظهرون وال الالحقة. للقوميات املميِّز السيايس النشاط إىل كثريًا ومفتقرة
الحداثة قبل ما فرتة يف واملنترشة املستمرة القومية املشاعر من أكرب قدر وجود لَقبول
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حاشيٍة يف الحداثة. عرص بداية يف إنجلرتا هي أبرزهما حالتني، أو واحدة حالة يف إال
القومي للشعور املبكر «الظهور ب جيلنر إرنست يقرُّ والقومية»، «األمم لكتاب سفلية
لظهور نتيجًة يكون ربما هذا أن رأيه ويف التصنيع، ظهور من قرنني قبل إنجلرتا» يف
والقومية «األمم كتابه يف هوبزبوم إريك فإن وباملثل، االجتماعي. الحراك وروح الفردية
والدين واللغة األرض يف املتمثلة األوىل» «األمم روابط أن إخبارنا بعد «١٧٨٠ عام منذ
االنتساب بأن يقرُّ الحديثة، اإلقليمية القومية الدولة بظهور «بالرضورة» مرتبطًة ليست
الناس وعي «عىل مبارشًة يؤثر قد ورصبيا، روسيا يف الحال هي كما تاريخية، دولة إىل
يف كما الحديثة، الوطنية من قريب يشءٍ لتكوين ربما بل بدائية، قومية لتكوين العاديني

تيودور.»2 أرسة عهد يف إنجلرتا حالة
الحداثة عرص أوائل يف أوروبا من أجزاءٍ بعض يف أنه أوضح سوف الفصل، هذا يف
الهرمية)، الدول يف فقط (وليس النُّخبة لدى القومية بالُهوية اإلحساس ظهور نشهد
أود ثانيًا: قليلة. حاالٍت يف الوسطى» «الطبقة لدى نطاًقا أوسع قومي شعور ظهور وكذلك
القومية من شكٍل ظهور شهدت قد الفرتة هذه أن يف تتمثل تحديًدا أكثر فكرة أقدم أن

األمة. ومجتمع ُهوية من كلٍّ ترسيخ يف بدوره ساعَد األيديولوجية

عرصالحداثة أوائل يف القومية الُهويات (1)

قائم النُّخب بني القومية بالُهوية محدود إحساس وجود عىل األدلة بعض بالفعل رأينا
الغربية. أوروبا دول يف سيَّما ال والسياسية، الدينية العرقية األساسيات من كلٍّ عىل
بالُهوية إحساس أي وجود عدم عىل أوَّيل كمثاٍل األملاني بالنموذج يُستشَهد ما وعادًة
أن يبدو وال عرش. التاسع القرن حتى الُهوية تلك وجود استحالة عن بل القومية،
واملؤسسة اللهجات إىل باإلضافة املحلية، اللغات من هائل عدد لديهم الذين السكان
بالحس يتمتعون الثاني، فريدريك موت بعد رسيًعا قوتها اضمحلت التي اإلمرباطورية
غري األجواء هذه يف حتى ذلك، رغم أمة. أنه املجتمع يشعر كي املطلوب املجتمعي
الرابع القرنني يف املتعلمة الطبقات بني إحساٌس َة ثَمَّ كان أنه سكيلس لني أوضح ة، امُلبرشِّ
بإمرباطوريٍة مرتبٌط األملانية اللغة متحدثي بني األملانية بالُهوية عرش والخامس عرش
األباطرة أتباع إىل أشاروا اإليطاليني قدماء حتى الخصوص. وجه عىل أملانية جذوٍر ذات
قيادة نقل ومبدأ التنصيب نزاع ومع والتيوتونيني، بالتوتونيني والساليني السكسونيني
البابا صاغه الذي املبدأ وهو البابا، من بإذعاٍن األملان إىل املقدسة الرومانية اإلمرباطورية
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عىل مقبوًال أصبح ،(١٢٠٢) ل» امُلبجَّ أخي «إىل أي «فينرابيلم» مرسوم يف الثالث إينوسنت
وعزَّز املسيطرة األملانية باإلمرباطورية املرتبطة األملانية بالُهوية إحساس وجود كبري نحٍو
أسطورة االرتباط هذا م ودعَّ «مينيسانج». باسم املعروف األملاني الغنائي األدُب الُهويَة تلك
فإن لسكيلس، ووفًقا الحًقا. ككلٍّ األملاني والشعب الفرنجة من لكلٍّ الطروادي األصل
الوثائق خزانة من املأخوذة الوثائق يف عليه العثور يمكن لإلمرباطورية العرقي الطابع
األغاني ويف والالتينية، بالعامية املكتوبة والحوليات «الوقائع يف أيًضا بل اإلمرباطورية،
بهما.» يزخران عرش والرابع عرش الثالث القرنان كان اللذين السيايس والنثر السياسية
الفرتة تلك يف السياسية والكتيبات واملنشورات األطروحات يف نجد فإننا ذلك، ورغم
املركزية، األملانية السلطة تدهور مع حتى املشرتكة، األملانية العرقية عن كامًال تعبريًا
الثقافة هذه ظل ويف الوسطى. والطبقة األقاليم إىل عادًة ينتمون الوثائق تلك ُكتَّاب وكان
موحدة سلطٍة غياب يف حتى السياسية، والُهوية األملانية بالُهوية اإلحساس ظهر السياسية،
مخطوطة استعادة بعد سيَّما ال عرش، والسادس عرش الخامس القرنني وبحلول حقيقية.
سيلتس كونراد أمثال اإلنسانوية النزعة أتباُع استطاع تاكيتوس، لكاتبه «جرمانيا» كتاب
الثقافة ق وتفوُّ األملانية اللغة ونقاء أصالة يمدحوا أن فريس ولورنس هوتن فون وأولريش

املجيد.3 األملاني اإلمرباطوري باملايض األمرين كال وربطوا األملانية،
بني األقل عىل املتقدة، القومية املشاعر عىل أدلة توجد أيًضا الرشقية أوروبا يف
املشاعر إظهار إىل للهوسيني املناهضة الحرب أدَّت بوهيميا، يف املثقفة. الحرضية الطبقات
باألرض بوهيميا ربُط أصبح عرش، الخامس القرن أوائل ويف التشيك. لشعب القومية
تبنَّاه الذي اإلصالحي الحماس يف جوهريٍّا مكونًا املقدسة باألمة التشيكيني وربُط املقدسة
براغ جامعة يف أستاذًا يعمل الذي جريوم امُلعلم عنه عربَّ الذي االرتباط وهو الهوسيون،
املقدس». «املجتمع املقدسة»، «األمة املقدسة»، بوهيميا «أمة التالية: باأللفاظ ١٤٠٩ عام
عن الدفاع أجل من «لالحتشاد ١٤٢٠ عام التشيكيني دعوة يف ذروته األمر هذا وبلغ
فينسيسالوس.»4 القديس ظهريهم ِقبل من مدعومني مسيحيًة»، «األكثر بوهيميا مملكة
ليتوانيا، تاج مع الخامسعرشتاجها القرن يف بولندا دت وحَّ أن بعد مماثل، نحٍو وعىل
لفكرة متزايد تأييٌد واملثقفني امللكي البالط لدى أصبح التيوتونيني، الفرسان هزيمة وبعد
الرغم وعىل واليهود. األملان التجار من لكلٍّ املناهض الحرصي، البولندي القومي املجتمع
ضد إقصائية قوانني متزايد نحٍو عىل صدرت فقد امللوك، ِقبل من اليهود حماية من
أن يف تتمثل مهمة لديها الكاثوليكية بأن اإلحساس وكذلك الدين رجال سبَبُها اليهود،
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هجمات مع التالية، القرون يف لكن املوسكوفية. واألرثوذكسية التتار ضد حصنًا تكون
دوًرا تلعب ظلت البولندية الكاثوليكية الكنيسة أن من الرغم وعىل الربوتستانتية، الكنائس
يقل ما به يدين الذي يَن الدِّ األمر حقيقة يف أصبحت الكاثوليكية فإن اململكة، يف محوريٍّا

تقريبًا.5 وليتوانيا بولندا سكان نصف عن
إال املبكرتني. القومية والُهوية الدولة عىل كمثال إسبانيا تُذكر األحيان، بعض يف
إسبانية قومية مشاعر عىل العثور الصعب من املمتدة، االسرتداد حروب قرون خالل أنه
عىل األراجونية، أو النافارية أو الربتغالية أو القشتالية القومية باملشاعر مقارنًة ثابتة،
اتسمت التي القرون تلك عىل أسبغوا قد املتأخرين اإلسبانيني املؤرخني بعض أن من الرغم
الُهوية من إطاًرا املختلطة واإلسالمية) واليهودية (املسيحية والثقافات املشوَّش بالوالء
األوقات. بعض يف ليون مملكة ملوك أذاع كما اإليبريية، الجزيرة بشبه الخاصة الكاثوليكية
املفاجئ غري من فإنه األربع، املمالك لهذه التنظيمية الهياكل يف الشديد لالختالف ونظًرا
الس معركة يف االنتصار إىل أدَّت التي الحملة يف كما النادرة، د املوحَّ العمل لحظات أن
تعزيز يف فشلت قد املوحدين؛ دولة عىل ١٢١٢ عام العقاب) (معركة تولوسا دي نافاس

نطاًقا.6 أوسع هسبانية سياسية ُهوية
عرش السادس القرن وأوائل عرش الخامس القرن بحلول فإنه أخرى، ناحيٍة من
خطايا عن ارٍة كفَّ بمنزلة كان الذي لقشتالة املرشوط اإللهي باالختيار الشعور كان
«الجغرافيا بفكرة ارتباطه تزايد قد الغزاة املسلمني يد عىل وعقابهم الغربيني القوط
ركَّز أراجون، مملكة يف كذلك الرب». من خاصة هدية «أرضهم أن رأت التي املقدسة»
من سيخرج الذي الجديد» «داود بخصوص مسيحانية نبوءات عىل تراستامارا ملوك
النبوءات هذه انتهت وقد أورشليم، غزو ويعيد صهيون» جبل «قلعة بناء ويعيد إسبانيا
إىل تقييم الصعب ومن الثاني. فرناندو امللك بحكم املتعلقة الكثرية بالنبوءات املسيحانية
اإلسبانية بالُهوية وإقصائيٍّ ِعرقيٍّ إحساٍس توليد عن مسئوًال ه التوجُّ هذا كان مًدى أي
وأدَّى (الكونفرسوس) الكاثوليكية إىل حديثًا املتحولني اليهود استهدَف متزايد نحٍو عىل
يبدو ما أما دة. املوحَّ اإلسبانية امَلَلكية يد عىل واملوريني اليهود طرد إىل املطاف نهاية يف
منطويًة كانت التي اإلسبانية الُهوية فإن للغاية، الصغرية النُّخبة عن بعيًدا أنه فهو مؤكًدا،
املشاعر وتتحدى ن تتكوَّ أن عن عاجزة كانت اإلسبانية للملكية اإلمرباطوري الحكم يف

إسبانيا.7 يف التقليدية العرقية واملجتمعات باملمالك املتعلقة القائمة الوطنية
لدى القومية بالُهوية إحساس ظهور عىل خاصة بصفٍة مبهًرا مثاًال إيطاليا تُمثِّل
التقليدية املحلية الُهويات تحدي عن عاجًزا اإلحساس هذا كان أخرى ومرًة النَُّخب،
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احتوائها. عن فضًال إيطاليا، يف املدن والدول والدوقيات باملمالك املتعلقة بقوٍة الراسخة
املرتبطة الكثرية واملشاعر الجهات لهذه الوالء أن سرتجيوس جيمس أمثال البعض يرى
مصطلحاٌت كانت األمر واقع ويف اإليطالية، القومية بالُهوية للشعور مجاًال يرتكا لم بها
طاملا التي املحلية واملجتمعات املدن الدول إىل حرصيٍّا تشري تكاد و«الوطن» «األمة» مثل
فإن ميكيافييل، أمثال املفكرين إىل وبالنسبة إليها. منقسمًة اإليطالية الجزيرة شبه كانت
الرغم عىل جغرافية، منطقٍة أو امليالد محل إىل يشري خاصة، بصفٍة «األمة»، مصطلح
وخالل واإلسبانية. والفرنسية واإليطالية األملانية «األمم» أيًضا شمل الوصف هذا أن من
بطولية، األكثر املفهوم ذات «وطن» كلمة استخدام أيًضا تراجع عرش، السادس القرن
«املصلحة ومثال الدولة، لصالح وهذا «الفضيلة»، بمثال السابق يف مرتبطة كانت التي

األخالقية.8 باملعايري يهتم ال الذي الوطنية»
«اإليطالية»، موضوع مناقشة إىل التطرُّق فعند القصة؛ من فقط جزءٌ هذا أن إال
الثقافية بالوحدة متزايد وعي يوجد كان النهضة عرص إبان أنه لوبريا جوزيب يوضح
أخرى، ناحيٍة من الروماني. بالرتاث الوعي عىل قائم وعٌي وهو اإليطالية، والتاريخية
اإلنسانويني، املفكرين عىل بعيد حدٍّ إىل مقتًرصا «إيطاليا» إىل باالنتماء اإلحساس كان
أكانت سواءٌ إليها، ينتمي التي املدينة للدولة املرء بوالء باملقارنة وقوًة وضوًحا أقل وكان
توفتجارد أندرس يوافق بينما وباملثل، فينيسيا. أو نابويل أو روما أو فلورنسا أو ميالنو
«شعب» وكلمة «ناس» لكلمة كمرادفاٍت تُستخدم كانت «أمة» مثل مصطلحات أن عىل
اإليطاليني اإلنسانويني املفكرين أن يُذكِّرنا فإنه والجغرافية، الساللية باألصول وتتعلق
الرغم وعىل «إيطاليا». وعن «اإليطاليني» عن كثريًا تحدَّثوا بيمبو وبيرتو أريوستو أمثال
قائمة، إيطالية أمة عن التحدث — الحال بطبيعة — يمكننا ال أننا عىل يتفق أنه من
من ببساطٍة تكن لم واإليطاليني إيطاليا فكرة أن بوضوح يخربنا التعبريات هذه مثل فإن

الحديثة.9 االخرتاعات
األطروحة تلك إيلوكونشيا)، فولجاري (دي العامية» يف البالغة «عن أطروحة يف لذلك،
اللغة عن وتتحدَّث ١٣٠٤-١٣٠٥ عاَمي إىل تاريخها يعود والتي لفرتة، مفقودة ظلت التي

دانتي: يكشف اإليطالية،

الثقافة. من نوٍع يف سكانها يتشارك إيطاليا اسمها ألرٍض واضًحا مفهوًما
«إيطاليني»، أو «التينيني» دانتي عليهم يُطِلق الذين السكان، هؤالء يشرتك
عن مختلفون فهم ثَمَّ ومن مشرتكة؛ ولغٍة مشرتك، وتراٍث مشرتكة، ثقافٍة يف
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دة موحَّ إيطاليا أن دانتي يوضح والهسبانيني. الفرنسيني أمثال األخرى الشعوب
هذا فإن ذلك، ورغم سياسيٍّا. دة موحَّ تكون أن إىل تسعى أن ويجب ثقافيٍّا
دولة أحبَّ الذي دانتي تخيَّلها التي املجتمعات أحد فقط هو «اإليطايل» املجتمع
اإلمرباطورية تكوين بإعادة «مملكته» يف بشدٍة طاَلب لكنه فلورنسا مدينة

املقدسة.10 الرومانية

والوجود الوسطى العصور يف السياسية الُهويات ميوعة من كالٍّ نرى الصدد، هذا يف
يَُعد الذي القومية، اإليطالية الشخصية مفهوم كان الحقيقة، يف القومية. للُهوية امُلتخيَّل
املشرتكة، واألصول اللغة عىل قائًما الشاكلة، هذه عىل كثرية قومية شخصياٍت من واحًدا
من كثرٍي لدى رائًجا األجنبية، القوى ِقبل من إليطاليا الحايل واالحتالل القمع عىل وكذلك
وجاذبيتها، اإليطالية األدبية اللغة طبيعة حول مناقشاتهم يف اإليطاليني النهضة مفكري
حواٌر داَر الحداثة عرص بداية يف أنه يعني وهذا األجانب. معظم عند رائًجا كان مثلما
د موحَّ سيايس إطار إىل الفتقارها نظًرا التي اإليطالية القومية الُهوية حول طويًال استمر
إىل الساعية السياسية للحركة ثقافية مقوماٍت تقديم من طويل وقٍت بعد إال تتمكن لم

إيطاليا.11 توحيد فرتة يف إيطاليا توحيد
منذ بالفعل موجوًدا السيايس اإلطار ذلك كان عرش، السادس القرن خالل فرنسا يف
تحت تدريجيٍّا د تتوحَّ إماراٍت من املكوَّنة فرنسا كانت عرش، الثالث القرن فمنذ قرون؛ عدة
املناطق من العديد احتفاظ من الرغم عىل مسيحية»، «األكثر ملكها حكم وتحت التاج
بعض بدأ التايل، القرن يف الجنوب. ويف بريتاني يف سيَّما ال وثقافاتها، وقوانينها بعاداتها
القرن وبحلول امللك، شخصية وبني واألمة اململكة بني الفصل يف واملحامني املفكرين
آالن قدَّمه الذي األدبي العمل ففي كشخص؛ «فرنسا» يتصوَّرون بدءوا عرش الخامس
حزينة ا وأمٍّ املالكة، األرسة من سيدة فرنسا نرى املهني» الرباعي «الحوار بعنوان شارتيه
الفصل يف رأينا كما جريسون، إىل بالنسبة بينما املتنازعة)، (الواليات الثالثة أبناءها تُوبِّخ
عرش، الخامس القرن أواخر يف وجميلة. وخصبة منعزلة حديقة تشبه فرنسا فإن األخري،
الكالسيكي باملفهوم الفرنسية «األمة» فكرة امتزاج تزايد اإليطالية، اإلنسانونية تأثري تحت
وبالفعل أيًضا. وسياسيٍّا وأدبيٍّا ثقافيٍّا محتًوى الفكرتني كلتا وأُعطيَت «الوطن»، يف املتمثل
عودة عند إيدان، دو جون أمثال اإلنسانويون كان عرش، الرابع القرن سبعينيات يف
ليس إيطاليا خارَج أنه عىل برتارك تأكيد عارضوا قد روما، إىل أفينيون من البابوية
متأثًرا جوجيان، روبرت أنتج بقرن، ذلك وبعد والخطباء. الشعراء عن البحث رضوريٍّا
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والقديس الرومان الغاليني إىل تعود الفرنسية األدبية الشخصيات من مجموعة بلده، بحب
األعىل اللغة هي الُكتَّاب لهؤالء الالتينية ظلت فقد ذلك، ورغم التوري. جريجوريوس
لنظريتها مكافئة األدبية الفرنسية اللغة اعتبار يبدأ ولم الجادة. األعمال يف املستخَدمة
عمل ظهور مع إال (األدبية)، بالفرنسية الكتابة إىل الحاجة ظهور ثَمَّ ومن اإليطالية،
ر تُصوَّ النص، هذا ويف بيلجي. يف املولود لومري جون للكاتب ١٥١١ عام لغتني» «تناغم
وأممها إيطاليا كثريًا تشبه إلخ)، وبورجونيا، (بريتاني، فرعية أمًما تضم كأمة فرنسا
الفرنسية للغة املرغوب اإلحياء السياسية الوحدة دعمت الفرنسية الحالة يف لكن الفرعية،

وثقافتها.12
اللغوي» بيانها وإبراز الفرنسية اللغة عن «الدفاع مقال يف بيليه دو جواكيم يعكس
التعليم» «نقل فكرة كانت الوقت، ذلك يف مشابًها. سياسيٍّا موقًفا ١٥٤٩ عام كتبه الذي
وإىل روما، إىل أثينا من التعلم نقل بها واملقصود الوسطى، القرون يف سادت التي
بيليه دو مقال ويف املتنامية، والعسكرية السياسية بالقوة مرتبطًة بعد، فيما باريس
السياسية، قوتها مع متزامنًا الثقافية القوة يف ازدهاًرا تشهد أن بصدد فرنسا كانت
الالحقة، الدينية الحروب ويف الوطن». لغة «حب فكرة مع الوطن» «حب فكرة وتزامنت
أصبح الربوتستانتي، الجانب من سيَّما ال لإليطاليني، املعادية املشاعر اشتدت عندما
استُخدم أو «بلد»، القديم املصطلح من بدًال واستُخدم منتًرشا، «وطن» الفرنيس املصطلح
مقال أن رأى بيليه دو أن من الرغم وعىل فرنسا. مملكة سكان كلَّ ليشمل جانبه، إىل
أجل من م مصمَّ للنُّخبة ثقايف مرشوٌع اللغوي» بيانها وإبراز الفرنسية اللغة عن «الدفاع
إيطاليا مع الثقايف للتكافؤ حة املوضِّ حججه فإن الثاني، هنري الجديد للملك يروق أن
القومية للُهوية النُّخبة تأكيد م دعَّ العليا وعاداتهم وأخالقهم للفرنسيني س املتحمِّ ومدحه

الدولة.13 من املدعوم النُّخبوي التأكيد ذلك الفرنيس، «الوطن» ب واالرتباط
وخسارة عرش، الخامس القرن يف إنجلرتا يف الوردتني حروب تمثل أن يمكن ال
عىل التأكيد عن فضًال اإلنجليزية، القومية املشاعر إلظهار مواتية لحظًة فرنسا، يف األمالك
القومية، املشاعر دعم أيًضا يمكنهما واالنقسام الرصاع أن إال اإلنجليزية. القومية الُهوية
يورك عائلة فيها تسببت التي واملجازر التشوُّش عقود من الرغم عىل أنه حقيقة وتبقى
وقوة مركزية أكثر وخرجت اإلنجليزية اململكة تماسكت فقد املتحاربتان، النكسرت وعائلة
يف ساعد القارية أوروبا من الطويل االنسحاب فإن ذلك، رغم تيودور. أرسة حكم تحت
يف بالفعل واضحة أصبحت التي الرصفة اإلنجليزية بالُهوية اإلحساس تعزيز يف األمر واقع

141



لألمم الثقافية األسس

وبطبيعة اإلنجليزية. اململكة معها تصارعت التي األجنبية باألمم املتعلقة النمطية األفكار
من كبرية أجزاء يف الحال هي كما القومية، الُهوية من هرميٍّا شكًال نتناول فإننا الحال،
التي السياسية الطبقة يشمل فإنه ذلك، ورغم صغرية. نُخبة عىل مقتًرصا وشكًال أوروبا،
سيطرة عن مستقلة «إمرباطورية» الثالث: هنري امللك يقول كما إنجلرتا، نطاق لها يمثل
لوبريا يوضح وكما املقدسة». «الرومانية اإلمرباطورية سيطرة أو البابوية اإلمرباطورية
هذه من املتوقع هو هذا لكن واألمة، امللك بني القوي التماهي عىل دليل «يوجد فإنه:
للعرش تيودور أرسة اعتالء إن يقول الذي كون هانز رأي مستحِسنًا ويقتبس الفرتة.»
القرن يف الحًقا» القومية ن لتكوُّ رضوريٍّا رشًطا كان الذي القومي التجانس أسس «وضع

عرش.14 السابع
مثل يف مناسبة تبدو ال «وحدة» كلمة وحتى بعيد، حدٍّ إىل قوي مصطلح «التجانس»
عرش التاسع القرن يف فرتٍة أي يف التفكري الصعب فمن ذلك، ورغم العاصفة. الفرتة هذه
عن فضًال الوحدة، إن يُقال أن يمكن — الحديثة القومية عرص — العرشين القرن أو
عرص أوائل يف إنجلرتا يف نجده وما خاللها. األمم ملعظم املميزة السمة كانت التجانس،
لكنها السكان، من صغرية أقلية بني القومية بالُهوية متزايد شعور عىل دليل هو الحداثة
بالُهوية الشعور هذا وارتكز البلدات. إىل لتصل الحاكمة النُّخبة خارج تدريجيٍّا انترشت
الثامن هنري امللك انشقاق بعد سيَّما ال القوية، امللكية عىل قبل، ذي من أكثر القومية،
كريشان يوضح السبب، لهذا إنجلرتا. لكنيسة األعىل الحاكم بمنصب واضطالعه روما عن
تيودور أرسة عهد يف إنجلرتا إن تقول التي جرينفيلد ليا أطروحة نقد يف — كومار
مكاٍن كل ويف إنجلرتا ويف فرنسا يف الفرتة هذه يف نجده ما أنَّ — «القومية» «اخرتعت»
وجهة وجيه لسبٍب كومار ويُعاِرض «قومية». وليس التاج» عىل ترتكز «وطنية هو آخر
قومية ظهور شهدت قد عرش السادس القرن إبان إنجلرتا إن تقول التي جرينفيلد نظر
إال الجديد. االجتماعي للحراك االجتماعية الثورة عىل قائمة ديمقراطية حتى بل شعبية،
وجود باحتمالية االعرتاف أيًضا يرفض املبكرة اإلنجليزية القومية لفكرة برفضه كومار أن
جزئيٍّا به اعرتَف أمٌر وهذا الفرتة، هذه يف اإلنجليزية القومية» «الُهوية ب متزايد شعور
بني ما كومار يتأرجح الوقت، وطوال الوسطى. العصور أواخر يف إلنجلرتا تحليله يف
رسميٍّا. تعريًفا املصطلحني من أيٍّا يُعرِّف وال و«القومية»، القومية» «الُهوية ب اإلحساس
القرن خالل إنجلرتا يف للقومية أيديولوجية حركة وجود عىل دليل أيُّ بالتأكيد يوجد وال
«الُهوية ب اإلحساس غياب ن يتضمَّ ال هذا أن إال عرش. السابع القرن وأوائل عرش السادس
أقلية. عىل مقتًرصا شعوًرا كان وإْن اإلنجليزي، القومي» «الشعور أو اإلنجليزية القومية»
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القومية، بالُهوية بإحساٍس مشبَّعة تكون أن يمكن الهرمي املجتمع نَُخب فإن رأينا، وكما
والقوية الكثرية، اإلنجليزية مظاهر إليه تشري ما هذا أن وأعتقد القومي، بالشعور حتى بل
فإنها التاج، عىل تركيزها من الرغم عىل أنها ذلك يف والسبب الفرتة. هذه إبان غالبًا،

األخرى.15 األمم مقابل يف واألمة، الوطن» «حب عن ا عامٍّ تعبريًا غالبًا تضمنت

املسيحي العالم تفكك (2)

«الُهويات غياب أو لوجود املخترص االستعراض هذا من نستخلصه أن يمكن الذي ما
ماركو أطروحة صحة دعم يمكن هل الوسطى؟ العصور أواخر يف أوروبا يف القومية»
ال عرش؟ السادس القرن يف األوروبية القوميات من موجة بوجود تقول التي السابقة
للحكم داعمة أيديولوجية حركة لوجود املؤيدة األدلة من القليل عىل إال العثور يمكننا
نُخبوية مظاهر هو لدينا ما بل أمة. يُكوِّنوا أن لهم ٍر ُمقدَّ لسكاٍن والُهوية والوحدة الذاتي
واملحامني، اإلنسانويني، املفكرين بعض بني القومية بالُهوية وإحساس القومية، للمشاعر
الحكَّام ِقبل من أحيانًا استغاللها أو إثراؤها يمكن وتوجهات ومشاعر والبريوقراطيني،

مصلحتهم.16 يف ذلك يكون عندما
رأينا كما املظاهر، تلك أن إال القومية. للُهوية األولية املظاهر تلك رفض السهل من
القوميون تَمكَّن األمة عن ونقاًشا لألمة مفاهيم قدَّمت فرنسا، وحالة إيطاليا حالة يف
لكنها مواطنيهم؛ ولتحريك فيها يطمحون التي األمور لتوثيق استخدامها من املتأخرون
عديدة أجزاءٍ عرب القومي، املجتمع ومشاعر أفكار تشهد ذاتها. حد يف أيًضا مهمة كانت
الوقت يف الحدود وامُلبيَّنة املحيل النفوذ من املحرَّرة لألرض املتزايدة األهمية عىل أوروبا، يف
كانت البابوية. أو اإلمرباطورية املزاعم مواجهة يف داخلها، السيادي النفوذ وبسط نفسه،
بها لت وعجَّ فرنسا، يف سيَّما ال تقدير، أقل عىل عرش الثالث القرن منذ جارية العملية تلك
واألرس ١٢٥٠ عام الثاني فريدريك وفاة بعد املقدس الروماني اإلمرباطور سلطة خسارة
كونستانس مجمع انعقاد وقت عرش. الرابع القرن يف الغربي البابوي واالنقسام البابوي
منتصف ومنذ الكنيسة. مداوالت يف املتنافسة واألقاليم املمالك تدخلت ،(١٤١٤–١٤١٨)
إيطاليا هي: جغرافية، مناطق أربع إىل إدارية ألغراض الكنيسة مت ُقسِّ عرش، الرابع القرن
كونستانس، مجمع عن مؤقتًا اإلسباني الوفد تَغيَّب وعندما وفرنسا. وهسبانيا وجرمانيا
عندما أنه إال بيزا. مجمع يف السابق يف كانوا كما «أمة»، بتكوين لإلنجليز مسموًحا أصبح
مصطلح معنى حول حادة جداالٍت عن ذلك أسفر األمة بمكانة وطاَلب أراجون وفد وصل
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جزءًا ليصبحوا يعودوا أن أخرى، مرًة يجب، اإلنجليز أن الفرنيس الوفُد وأوضَح «أمة».
الفرعية، املمالك أو واألمم الرئيسية األمم فكرة أيًضا قدَّموا أنهم إال الجرمانية. األمة من
متوقع، هو وكما ذروتها. يف عام املائة حرب فيه كانت وقٍت يف إنجلرتا، لحجم املماثلة
أمة تمتلك ما قدر والسلطة القوة من تمتلك اإلنجليزية األمة إن قائًال اإلنجليزي الوفد َردَّ

املشهورة: الغال

أو الوحدة، وعادة الدم رابطة اآلخرين عن تُميِّزه كشعٍب األمة أفهمتم سواء
وفًقا األمة صفة عىل وإيجابيًة تأكيًدا األكثر العالمة تَُعد التي اللغة خصائص

… جوهرها كونها عن فضًال والبرشي، اإللهي للقانون

ظهور ليس الكنسية املجالس يف املتعددة الجداالت من وغريه الجدال هذا يكشفه ما إنَّ
املسيحي العالم وحدة أن بل هريدر، قبل الوسطى العصور يف الرومانسية اللغوية القومية
برشعيتها املعرتَف اإلقليمية، املمالك يف املتمثل الجديد املبدأ وأن ضعيفة، أصبحت القديمة
يزال ال األمة تعريف كان الحال، وبطبيعة بالَقبول. يحظى بدأ «األمم»، أنواع من كنوٍع
مجموعاٍت ذات مملكًة أو (فرنسا)، واحدة لغٍة ذات مملكًة يتضمن أن املمكن فمن مائًعا؛
ويف جاسكونيا). أو (فلورنسا مقاطعة مجرد أو بريطانيا)، أو (إنجلرتا متعددة لغوية
عىل انطباقه من أكثر األمة وصف عليها ينطبق أمتهم أن اإلنجليزي الوفد أوضح الواقع،

أن: حني يف فقط، واحدة لغًة األساس يف تتحدث فرنسا ألن الفرنسية؛ األمة

لوائها وتحت داخلها ن تتضمَّ املشهورة الربيطانية األمة أو اإلنجليزية األمة
ِقبل من مفهومة غري اللغات تلك من لغة وكل أمم، خمس أو لغاٍت خمس

17… البقية

املناورة أوضحت فكما بسيط؛ جغرايف عرقي خالف مجرد من أكثر كان األمر هذا أن إال
تكن ولم املمالك. عن نيابًة النفوذ لكسب ووسيلة سياسيٍّا ً مبدأ أيًضا كان املجالس، يف
سلطته، وازدواجية املسيحي، العالم تفتت هو الجديد كان بل الجديدة، هي نفسها املمالك
القوة تزايد عن أسفَر مما واإلمرباطورية؛ الكنيسة بنطاق املتعلقة والدنيوية، الروحانية

املسيحي.18 للعالم املكوِّنة املدن والدول واملمالك واإلمارات األجزاء إىل آلت التي
شدًة أكثر األوروبية الدول بني التنافس أصبح املقيِّد، الكنيس النفوذ خسارة ومع
شاسعة جديدة آفاًقا االستكشافية البحرية الرحالت فتحت عندما سيَّما ال واتساًعا،
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وفرنسا إنجلرتا بني الرصاع يتزايد لم أوروبا، وداخل األوروبي. والغزو لالستغالل
وكانت وروسيا، بولندا والحًقا وهولندا، وإسبانيا والسويد الدنمارك بني بل فحسب،
املمتدة الحرب هذه وتطلبت الكربى. القوى ل لتدخُّ قتاٍل ساحتَي وأملانيا مة املقسَّ إيطاليا
من املزيد إىل باإلضافة األمراء، يحكمها التي الدول ِقبل من املوارد تركيز من أكرب قدًرا
الطويل التمويل من مزيًدا بدوره تَطلب وهذا الحديثة، والتكنولوجيا املحرتفة الجيوش
فوجر. وعائلة ميديتيش عائلة أمثال باألساس، الُجدد املرصفيني التجار ِقبل من األَجل،
عىل السيطرة من أكرب قدًرا امللوك يمارس أن أيًضا ذلك تَطلب السيايس، الصعيد وعىل
إنجلرتا يف حدث ما هو وهذا األول، املقام يف املتوارثة الدولة تقوية ثَمَّ ومن أراضيهم،
ماكس أنتوني يستطرد بل الرابع. إيفان عهد يف روسيا ويف الثامن هنري امللك عهد يف
امللكية أفكار خالل من فقط ليس حكمهم دعم إىل اضُطروا امللوك أن فيوضح أكثر
وذلك الدولة، عن نيابًة الرعايا حشد خالل من أيًضا بل للملوك، اإللهي والحق املقدسة
الدين ورجال النبالء ِقبل من غالبًا العنيدة املعارضة مواجهة يف بالسلطة يحتفظوا لكي
ونظًرا اململكة، سكان بني التجانس ق تَُحقِّ سياسات اتباع يعني كان بدوره وهذا األقوياء.
سعى فقد الحداثة، عرص أوائل مجتمع يف والشقاق للوحدة األسايس املحور كان الدِّين ألن
عىل الدولة، يف األغلبية ودين السائد بالدين يدينون ال الذين أولئك كل استبعاد إىل امللوك
ثَمَّ، ومن االستبعادية؛ «القومية» مبدأ خالل من تماسًكا أكثر مجتمعاتهم يجعلوا أن أمل
والحروب عرش، السادس القرن بداية يف والربتغال إسبانيا من واملسلمني اليهود طرد كان
عام نانت مرسوم إبطال بعد املطاف نهاية يف الربوتستانت وطرد فرنسا، يف الدينية
يف إنجلرتا يف متقطعة فرتاٍت عىل واضطهادهم الكاثوليك تجاه املستمرة والعداوة ،١٦٨٥

عرش.19 الثامن القرن وحتى عرش السادس القرن أواخر من الفرتة
املتعددة باملظاهر مرتبطة أنها يبدو إذ األوىل؛ الوهلة من جذابًة األطروحة هذه تبدو
أوروبا من مختلفة أجزاءٍ يف ظهورها رأينا التي القومية بالُهوية النُّخبة إحساس تُبنيِّ التي
النَُّخب واسرتاتيجيات احتياجات وتُبنيِّ الحداثة، عرص وأوائل الوسطى العصور أواخر يف
إىل باإلضافة السيايس. واالنقسام الديني باالضطراب تَميزت التي الفرتة هذه يف الحاكمة
ومجتمع معينة بمناطق ربطها خالل من والقوة االرتباطات أقلمة تزايد تربز فإنها ذلك،
التي — وإنجلرتا وفرنسا، إسبانيا، — الثالث الدول يف املختلفة النتائج وكذلك بعينه،
األمم، ن تَكوُّ عن املسئولة األقل عىل العمليات بعض فإن بالتأكيد، ماركس. أنتوني يُحلِّلها
ولالختيار املشرتك لألصل مختلفة أساطري وبناء مميزة، عامة ثقافاٍت تكوين ن تتضمَّ التي
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القائل ماركس زعم فإن ذلك، ورغم العرص. هذا يف كثريًا متقدمة كانت للشعوب، اإللهي
بقرنني، الفرنسية الثورة قبل مرة، ألول استبعادية» «قومية عن أسفرت األمور هذه كل إن
املسيحيون املنشقون سواء األقليات، استبعاد يكن لم ناحيٍة فمن مصداقية؛ أقل يبدو
الوسطى العصور يف أوروبا يف شائَعني والطرد االضطهاد كان فقد بجديد؛ اليهود، أو
وكانت طويل، تاريٌخ لها الدينية األغلبية حماس إثارة فإن كذلك الصليبية. الحروب منذ
الحرضيني والتجار والنبالء والكنيسة امللك لدى السياسية، االحتياجات من مجموعًة تُلبِّي
سياقاتها يف كثريًا مختلفة ماركس يقارنها التي الحاالت فإن أخرى، ناحيٍة ومن والفالحني.
وال القومي، «التجانس» حققت قد الخصوص، وجه عىل إسبانيا، أن يبدو ال ونتائجها.
نفسها الطرد عمليات أن يبدو وال واملسلمني، اليهود طرد بعد الوحدة من كبريًا قدًرا
مة مقسَّ كانت لطاملا جزيرٍة شبه يف القومي والرتابط القومية الُهوية من أكرب قدًرا أثارت
الحاكم البيت بنجاح أيًضا ذلك يرتبط وربما العرقية. واملجتمعات التاريخية املمالك بني
بالُهوية االنتشار الواسع اإلحساس يتمكَّن أن «قبل» رسيع نحٍو عىل إمرباطورية تكوين يف

النَُّخب.20 بني راسًخا يصبح أن من القومية
بأنها: القومية ماركس يُعرِّف ماركس. أطروحة عىل جديًة أكثر اعرتاٌض َة ثَمَّ أنه إال
بتضامن إحساٍس يف يتشاركون الذين األفراد وتربط تجمع جمعية ُهوية أو جمعي «شعوٌر
أن مضيًفا يها»، تحدِّ أو الرشعية إكسابها أو دول خلق إىل يهدف النطاق واسع سيايس
التماسك تحقق التي التاريخية بالرشاكة بإحساٍس ُمربًَّرا أو «ُمدَرًكا يكون الغالب يف هذا
املدني التعريف وهذا املنتمني.» غري عن إليها املنتمني وتُميِّز األرض داخل السكان بني
القومية ألن األمة؛ وليس بالدولة، الشعبية واملشاعر الُهويات يربط جوهره يف والسيايس
إال مهمة تكون ال — الحداثيني من كثرٍي إىل وبالنسبة — ماركس أنتوني إىل بالنسبة
أخرى، ناحيٍة ومن تعارضها. أم الدولة تلك تدعم أكانت سواءٌ ما، بدولٍة ارتباطها بقدر
لسلطة احتكاًرا تمارس مستقلة «مؤسسات» مجموعة إىل الدولة مفهوم يشري فبينما
من فئٍة إىل يشري األمة مفهوم فإن معينة، أرٍض يف رشعي نحٍو عىل املوارد وانتزاع القهر
أفراده به يشعر لكن (ُمتخيَّل، «مجتمع» ل تاريخي نموذج وعىل الجمعية الثقافية الُهوية
ومتنوع وهادف وشمويل ال فعَّ بأمٍر تتعلق القومية فإن لذلك، ونتيجًة فيه). ويرغبون
عوامل عن البحث إىل نحتاج أننا إىل يشري وهذا ماركس. يصفه بما مقارنًة كبري بثراءٍ
الدول تناُفس أو النَُّخب اسرتاتيجيات أو الدول منافسة عىل عالوًة إضافية، أيديولوجية

للقومية.21 املحرِّكة والقوة الة الفعَّ الرؤية لتفسري الخارجية، األسواق عىل
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والعهد اإلصالح (3)

فإن امُلنظِّرين، بعض إىل بالنسبة األيديولوجية؟ العوامل هذه عن نبحث أن يمكننا أين
امة الهدَّ القوة أن كادوري إييل أوضح املسيحي. اإليمان تقاليد ضمن توجد العوامل تلك
حركات إىل الوسطى، العصور يف األلفي تراثها إىل ترجع أن يمكن للقومية الثورية
حركة وحتى الفيوري يواكيم من بدايًة املسيحية، الرؤيوية بالنبوءة املتعلقة الالناموسية
االختفاء إىل تميل األلفية الحركات أن يف املشكلة تتمثل الصدد، هذا ويف العماد. تجديد
وثقافة أيديولوجية تكوين دون يَُحول نحٍو عىل األجل قصرية وتكون العالم، هذا من
َقبول يف القومية أصول عن هستنجز أدريان يبحث آخر، صعيٍد وعىل الدنيوية. للقومية
إىل املسيحية ميل إىل باإلضافة املقدس، الكتاب ترجمات يف سيَّما ال للعامية، املسيحية
لته وعدَّ يشء، كل رغم قبلته، الذي القديم، العهد من األحادية لألمة السيايس النموذج تبنِّي
الطقوس كانت بعدها، وما الوسطى القرون معظم مدار فعىل ذلك، رغم ألغراضها. وفًقا
كما استثناءاٍت وجود مع واليونانية، الالتينية العاملية، اللغات باستخدام تُقام املسيحية
يف إال الغرب يف الظهور يف املقدس الكتاب ترجمات تبدأ ولم والجورجيني، األرمن حالة يف

الوسطى.22 العصور أواخر
عدم رغم القديم، العهد يف املذكور السيايس بالنموذج هستنجز استشهاد أن إال
حال، أي عىل عاملية، األناجيل روح إن بعيد. حدٍّ إىل املوضوع صميم يف يَصبُّ له، تطويره
استفادت تاريخها من كبري جزءٍ مدار فعىل اإلقليمية؛ الحدود تتجاوز املسيحية والكنيسة
األمم تقوم ذلك، من النقيض وعىل مختلفة. جنسياٍت من ولغات وليتورجيات مفكرين من
ونماذج مصادر وتتطلبان املقدسة، واألرض والفردية الثقايف ع التنوُّ مبادئ عىل والقومية
ننرصف أن إىل نحتاج أننا يعني وهذا القومية. من املبكرة املراحل يف سيَّما ال مختلفة
الكتاب يف التحديد وجه عىل اليهودي أصلها إىل ونعود العاملي ه التوجُّ ذات املسيحية عن

العربي. املقدس
القومية حركة ظهور ويف األمم، تكوين عمليات يف جديدة مرحلًة اإلصالح بدأ هنا
أوروبية رؤيوية كحركٍة بدأ اإلصالح أن من الرغم وعىل املطاف. نهاية يف األيديولوجية
ال النعمة خالل من باإليمان بالتربير متعلقة األساسية رسالتها وكانت للبابوية، مناِهضة
َوزفينجيل كالفني تأثري تحت سيَّما ال لإلصالح، الالحق ر التطوُّ فإن الفرد، أعمال خالل من
عالمات خالل من اإللهي لالختيار وسعيًا بالعالم أكرب انشغاًال شهَد امُلصِلحة، وكنائسهما

العامة.23 واألعمال الجمعي، األخالقي واالنضباط الجماعة، إىل االنتماء
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وقوانني روايات إىل وتحديًدا القديم، العهد إىل للعودة سياًقا الالحق اإلصالح قدَّم
أبرزهم اللوثرية، غري امُلصِلحة الكنائس يف كثريين أعضاء جانب من الخمسة، موىس أسفار
املسيحية. الرشيعة يف مكانتها تقييم إلعادة سياًقا كذلك وقدَّم وكالفني، زفينجيل أتباع
للعهد «الدنيوية» الطبيعة مع الجديد للعهد الكلية» «القداسة طابع شاما سيمون ويقارن

التايل: ويوضح امُلصِلحة، الكنائس نظر يف القديم،

الكاثوليكية الثيولوجيا يف مكانته من القديم العهد إنقاذ كله ذلك نتيجة كانت
النهائي، والفداء األصلية الخطيئة غائية يف ثانية» و«مرحلة رضورية، كمقدمة
الكاثوليكية النظرة يف الكتابني. بني العالقة إىل ل امُلكمِّ التماثل من نوع واستعادة
بني بالتفرقة اإلسقاطية الرمزية القديم العهد طبيعة ُطمسْت العالم، إىل
العقلية ويف التعبري. جاز إْن البداية، يف الرب قتلوا الذين واليهود املسيحيني
خالل من إال فهمها يمكن» «ال النهائية املسيحانية الوقائع فإن الكالفينية،

مشيئته.24 الرب ذ نفَّ خاللهم من الذين اليهود تاريخ

لم امُلصِلحة؟ الكنائس ألعضاء ا جدٍّ راقت التي اإلسقاطية الرمزية الطبيعة هذه كانت ماذا
إىل كثرية إشاراٌت توجد كانت فقد يبدو؛ كان كما تجاهل محل القديم العهد أبطال يكن
السياسية، النصوص أو األدب يف سواء واألنبياء، وسليمان وداود ويشوع وموىس إبراهيم
امللون الزجاج ذات النوافذ من الكثري يف تجدها إشاراٌت وهي الوسطى، العصور فن أو
واألبرشيات. والكاتدرائيات الكنائس يف املقدس الكتاب أبطال ر تُصوِّ التي واملنحوتات
وعندما الهرمي، التقليد من جزءًا عديدة نواٍح من كانت اإلسقاطية الطبيعة هذه أن إال
امللكية األمم رمزية يف أساسيٍّا عنًرصا متزايد نحٍو عىل أصبحت امللكية تقديس إىل سعت
ألفريد من بدءًا اإلنجليز امللوك من كبري عدد سعى وقد التاج». مركزها التي و«الوطنية
ربما لهم؛ نموذًجا القديمة يهوذا ملوك من يتخذوا أن إىل وإليزابيث الثامن هنري وحتى

هوشع: النبي عنه يُعربِّ كما الرب، سخط عىل العتمادهم أيًضا مدركني كانوا

(١١ :١٣ (هوشع ِبَسَخِطي. َوأََخذْتُُه ِبَغَضِبي َمِلًكا أَْعَطيْتَُك أَنَا

الرغم عىل امُلصِلحة، الكنائس يف القديم العهد تراث يف ا مهمٍّ مكونًا املقدسة امَلَلكية تكن لم
أمري ويليام أمثال الربوتستانت األمراء وقيادة حماية يطلبون كانوا آلخر وقٍت من أنهم من
جبل عند والوحي الخروج رسد كان العربي املقدس الكتاب إىل ا حقٍّ جذبهم وما أورانج.
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يعني وهذا حققها. التي الخالص ونبوءات امليعاد أرض إىل الرحلة إىل باإلضافة سيناء،
أموٌر وكلُّها املزامري، ِسفر وإىل اليهود، واألنبياء اليهودية للتوراة منجذبني كانوا أنهم
يف الخالص ووعد التيه، يف ومعاناتهم القديم، إرسائيل لشعب اإللهي االختيار عىل تشهد

أرضهم.25
االعتقاد — الخمسة موىس أسفار يف ح موضَّ هو كما — التوراة يف اآلن الرضوري من
وذلك لليهود، اإللهي االختيار من ذلك يتضمنه بما وشعبه، الرب بني خاص عهد بوجود
معجزاته خالل من مرص يف العبودية من وتخليصهم لليهود الرب اختيار يف يتمثل العهد
فكان الربوتستانتيني املصلحني من خاص اهتمام محل كان ما أما املمدودة. وذراعه
يف بأنه سيناء جبل عىل موىس الربُّ فيه يَِعُد الذي العهد ذلك للعهد، الرشطي النوع
أما إرسائيل، أرض يف يزدهرون سوف فإنهم وفرائضه برشائعه إرسائيل بني التزام حالة
امليعاد. أرض من ويُطردون يعاَقبون فسوف جريانهم، أصنام واتبعوا رشيعته نبذوا إذا
«مْمَلَكَة تكوين هو السابقة، الفصول يف رأينا كما الرب، غرض كان الصدد، هذا ويف
بني بني الفصَل كانت ذلك تحقيق ووسيلة ،(٦ :١٩ الخروج (ِسفر َسًة» ُمَقدَّ ًة َوأُمَّ َكَهنٍَة
لالشرتاك يغووهم ال كي معهم تواصل أي من ومنعهم األوثان، عبدة وجريانهم إرسائيل

والرحمة.26 الرب طريق يف يسريون يجعلهم أن أجل من «الشنيعة»، ممارساتهم يف
امُلصِلحة؛ الكنائس لدى ا خاصٍّ استحسانًا يلقى املرشوط العهد من النوع هذا أصبح
وحظر إلدانة واإلمرباطور البابا من لكلٍّ الرسيع التحرك فمع لنصيبهم. محاكيًا بدا ألنه
املصلحون اضُطر النهاية، يف الربوتستانت «املهرطقني» وحرق الربوتستانتية الهرطقات
وإمدن وزيورخ جنيف أمثال املستقلة املدن يف مالٍذ عىل والعثور الهروب إىل وتكراًرا مراًرا
األصيل. املختار الشعب ومحن رحالت واضح نحٍو عىل تحاكي محنتهم كانت وأمسرتدام.
يف بارز نحٍو عىل العهد فكرة ظهرت فقد مطمنئ؛ أو مجازي تشبيه مجرد ذلك يكن ولم
كل رغم اإللهي»، «االختيار أمل ظلَّ حني يف بولينر، هاينريش وخليفته زفينجيل تفكري
للطبيعة نظًرا أنه اعتقادهم من الفكرة هذه ونشأت امُلصِلحني. لكل محورية مسألًة يشء،
بولس القديس لرسالة وقراءته أوغسطينوس القديس فكر تراث وهذا — لإلنسان الفاسدة
اإلنسان أعمال وليس فقط باملسيح اإليمان خالل من فإنه — رومية أهل إىل الرسول
األبدي. الهالك يف املتمثل الفظيع القرار منع يف — الرب نعمة خالل من — األمل يمكن
أنه إىل يرجع ذلك يف والسبب أهمية. أكثر ا حقٍّ أصبحت اإللهية العناية أن كالفني يرى
منذ مسبًقا البرش مصري يُحدَّد بموجبه الذي املزدوج السابق التعيني قرار من الرغم عىل
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طريق عن الخالص عىل ليحصل املرء اختيار يف دائًما قائم فاالحتمال ذلك، قبل أو امليالد
امُلختارين.27 من واحًدا ويصبح الرب، نعمة

املوجود نفسه املعنى يحمل ال الكالفينية العقيدة يف «االختيار» فإن الحال، بطبيعة
الضغوط ساهمت الوقت، مرور مع أنه إال املقدس. الكتاب يف املذكور «االختيار» مفهوم يف
الكتاب يف املذكور املثال من قربًا أكثر جْعله يف الداخلية، املخاوف إىل باإلضافة الخارجية،
— املقدسة الكتب يف كالفني، سيَّما ال الربوتستانت، املصلحون رأى ناحية، فمن املقدس؛
القراءة خالل من فقط أنه يعني وهذا الكاملة. هللا كلمة — الجديد والعهد القديم العهد
العالم فهم الحقيقي للمسيحي يمكن املقدس، الكتاب يف أوحاها كما هللا، لكلمة الدقيقة
مع الرب ملعامالت املقدس التاريخ واضح نحٍو عىل هذا ن وتضمَّ إيمانه، عىل والحفاظ
صاحبة مختلطة أمة بأنها القديمة إرسائيل تشبيه إىل نفسه كالفني انجذب املختار. شعبه
ومن رفضوها. الذين وأولئك الرب لكلمة استمعوا الذين أولئك تضم أمة أنها أي عهد،
الرب رشيعة يطيع مجتمٍع يف والتقوى اإليمان حياة وعيش خطاياهم عن التوبة خالل
يجدوا أن يف يأملوا أن امُلصِلحة الكنائس ألعضاء يمكن الخمسة، موىس أسفار يف حة املوضَّ
أنفسهم ظنوا الذين فأولئك ذلك، إىل باإلضافة اإللهي. االختيار وحتى الرب نعمة عالمات
لذلك، فاضلة؛ أفعال أداء يف للرب، والحب االمتنان من كنوٍع يرغبون، سوف املختارين من
السابق، التعيني بقرار أحاطت التي الالناموسية من الناس تمنع أن يمكن العهد حياة فإن
من األساس. من أتقياء نكون أن رضورة يف السبب يف يتمثل ُمحريِّ سؤاٍل عن وتجيب
نحٍو عىل أيًضا أصبح األفراد إليمان موجًها إصالًحا األصل يف كان ما فإنَّ أخرى، ناحيٍة
حتى بل ومدن، رسية، واجتماعات كنائس، — ُمصِلحة مجتمعاٍت لتكوين مهمة متزايد
املصلحون واجهها طاملا التي واملحاكمات االضطهاد لحمالت نتيجة قلت كما وهذا — أمم
موىس أسفار يف امُلدوَّنة القدماء اليهود ومحن ملعاناة كثريًا مشابهة بدت والتي وكنائسهم،
لو حتى املختارة، األمة وبمكانة الجمعي باالختيار املتزايد االهتمام كان هنا ومن الخمسة.
واألتقياء األمة، تلك داخل وحتى كالفني، اه سمَّ كما عام» «اختيار مجرد االختيار ذلك كان
الصدد هذا يف ذلك، ورغم محدودية». أكثر االختيار من ثانيًا «قدًرا يحققون قد وحدهم
القديمة إرسائيل أنبياءُ يندد ألم املقدس. الكتاب يف واضحة سابقة توجد كانت أيًضا،
الذين فقط هم الشعب من بقية وإعادة فداء عن وتحدَّثوا الشعب بخطايا القديمة ويهوذا
أنه هذا من املصلحون استخلص األبرار؟ من أنهم يُعتقد إذ الرب غضب من سينجون
التزموا الذين فقط أولئك فإن امليعاد، أرض يدخلون قد الشعب كل أن من الرغم عىل
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يأملوا أن يمكنهم األخالقي لالنضباط عام لقانوٍن وخضعوا صارم نحٍو عىل الرب برشيعة
«محدودية».28 األكثر االختيار عالمات يف

وإنجلرتا اسكتلندا يف واإلصالح العهد (4)

ويف عرش السادس القرن أواخر يف الكالفينيني املصلحني من الكثري حال هي هذه أصبحت
،١٥٥٧ عام أواخر يف اسكتلندا يف عهد أول س تأسَّ املثال، سبيل عىل عرش. السابع القرن
ماري الغائبة الكاثوليكية امللكة حكومة ضد بثورٍة القيام من يتمكن لم اإلصالح أن إال
عاَمي حتى الكنيس اإلصالح مبادئ وكتاب الكالفيني اإليمان اعرتاف وتبنِّي ستيوارت،
ستينيات يف كتبه الذي اسكتلندا» يف اإلصالح «تاريخ كتابه نوكسيف يقول و١٥٦٠. ١٥٥٩
بروتستانتية كنيسة وأفضل «أنقى كانت االسكتلندية الكنيسة إن عرش السادس القرن
د التوحُّ يف واسكتلندا إنجلرتا يف الربوتستانت فشل عىل تحرسَّ أخرى، ناحيٍة ومن ُمصِلحة.»
القديمة إرسائيل مملكة انحدار تشبيه مستخدًما داود، امللك مثل تقي أمري قيادة تحت

ويهوذا.29 إرسائيل مملكتَي إىل وانقسامها
ثمانينيات بحلول إال تستحق ما عىل تحصل لم العهد عقيدة فإن ذلك، رغم
وجون بروس لروبرت السياسية الكتابات خالل من عرش السادس القرن وتسعينيات
عقائديًة أكثر العهد من نسخًة إدنربة جامعة عميد رولوك روبرت قدَّم وقد ديفيدسون.
القومي العهد د تجدَّ أيًضا العقدين هذين ويف األعمال». «عهد كتابه خالل من وكالفينيًة
لذلك، االسكتلندية؛ السياسية الحياة يف أساسيًة سمًة أصبح التايل القرن ويف مرات، عدة
إلحداث األول تشارلز امللك محاوالت عىل ا ردٍّ ،١٦٣٨ عام القومي العهد تجديد جرى
امللك دفاع ملواجهة للغاية عام بَقَسٍم وإنجلرتا، اسكتلندا يف الدينية املمارسة يف توافٍق
ويف الحقيقي.» ودينها وحرياتها اململكة قوانني عن آنًفا ذكره جاء ما عىل وحفاًظا «دفاًعا
الذين باملسيحيني يليق «بما ف يترصَّ أن اليمني أقسم َمن كل عىل لزاًما كان نفسه، الوقت

الرب.»30 مع عهدهم جدَّدوا
والعهد التحالف اتفاقية كانت للعهد أُجريَت التي الكثرية التجديدات أشهر لعلَّ
أثناء ١٦٤٣ عام اإلنجليزي الربملان مع ُعقدت معاهدة من جزءًا كانت التي الوثيَقني
بأفضل الخاصة واألمثلة الرب لكلمة «وفًقا امُلصِلح الدِّين عىل للحفاظ األهلية، الحرب
البابوية ممارسات عىل القضاء خالل من ذلك لتحقيق السبيل وكان امُلصِلحة.» الكنائس
واإلعراب بعيوبهما الطرفني وإقرار وإنجلرتا، اسكتلندا بني السالم عىل والحفاظ واألسقفية،
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بعهد ملتزًما امللك أصبح عرش، السابع القرن أواخر يف حياتهما. إصالح يف رغبتهما عن
القديم.31 العهد يف مبنيَّ هو كما والشعب، امللك وبني والشعب الرب بني مزدوج قومي

بزواج متعلق بخالٍف بدأ الذي فاألمر الجنوب؛ يف تعقيًدا أكثر اإلصالح عملية كانت
ثالثينيات منتصف يف تفاَقم إنجلرتا، يف الحاكمة تيودور أرسة سليل الثامن، هنري امللك
وتنصيب روما، عن ا تامٍّ انفصاًال اإلنجليزية اململكة انفصال إىل ليصل السادسعرش القرن
هنري امللك يكن لم ذلك، ورغم إنجلرتا. لكنيسة أعىل حاكًما لنفسه الثامن هنري امللك
(الكاثوليكي). اإليمان عن فيه يدافع كتابًا كتب قد حال أي عىل فهو بيوريتانيٍّا؛ الثامن
عن التاج إثراء خالل من واالقتصادية، السياسية امللكية، للسيادة تأكيًدا هنري دين كان
الختيار جانبه من محاولًة األخرية هنري سنوات شهدت الواقع، ويف األديرة. حل طريق
يف خفيٍّا كان وإْن املتزايد، الربوتستانتي الشعور مواجهة يف بعيد حدٍّ إىل محافظ طريٍق

األحيان. أغلب
وشبَّهه بروتستانتيٍّا تعليًما ى تلقَّ الذي الصبي امللك ذلك السادس، إدوارد ابنه عهد يف
الكثري عىل القضاء من كرانمر أمثال املصلحون تمكَّن يهوذا، ملك يوشيا بامللك الكثريون
املشرتكة الصالة كتاب باسم املعروف كتابهم محلها وأحلوا الكاثوليكية الطقوس من
شعبية معارضٍة من يخُل لم ذلك أن من الرغم عىل ،١٥٥٢ عام بالعامية املكتوب امُلصِلح
الحركة من جزءًا الوقت لبعض إنجلرتا أصبحت الطريقة، وبهذه إنجلرتا. من أجزاءٍ يف
عهد يف الكاثوليكية إىل والعودة الربوتستانت. لالجئني ومالذًا األوروبية، الربوتستانتية
بأن الشعور أساس كانت الوقت ذلك يف الربوتستانتية األقلية اضطهاد وحمالت ماري
منشوٍر يف مكتوبة صالة يف األمر ذلك وتلخص محارصة، بروتستانتية مملكة إنجلرتا

:١٥٥٤ لعام يعود امُلؤلِّف مجهول

الكاثوليك أعدائك أيدي من — إنجلرتا شعب — املختار شعبك عن داِفْع إلهي، يا
وقوتهم.

لها إنجلرتا بأن يقيض راسخ ديني اعتقاٌد واَزنَه ماري امللكة نفتْهم الذين يأس أن إال
من تمكَّن بعد، فيما لندن أسقف أصبح الذي إملر، جون إن حتى فريدة ورسالة ُهوية

إنجليزي.»32 «الرب : إنَّ يقول ١٥٥٩ عام هاميش تعبري إدخال
شهدت التي الدينية إليزابيث تسوية فيها ُعقدت التي السنة هي تلك كانت بالطبع،
الطبعة ١٥٦٣ عام نرش الذي فوكس جون املنفيني هؤالء بني من وكان املنفيني. عودة
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ذلك الشهداء»، «كتاب ب عموًما املعروف واآلثار»، «األعمال التأثري البالغ كتابه من األوىل
وعىل املقدس. الكتاب بعد الثانية املرتبة تحتل إنجلرتا يف شعبيته كانت التي الكتاب
اإلنجليزية الدينية للقومية تقليدي عمٌل الكتاب هذا أن رأى قديم تفسرٍي من النقيض
إىل أشاروا املحدثني املؤرخني فإن املختارة»، «األمة أنها عىل إنجلرتا فيه فوكس ر تصوَّ
حركة أعمال من بعمٍل يليق وهذا الربوتستانت، للشهداء الرؤيوي لسجله العاملية الطبيعة
عن للحديث كبرية مساحة فوكس أفرد نفسه، الوقت ويف األوروبية. الربوتستانتي اإلصالح
التي البابوية ضد الربوتستانتي الرصاع خلفية عىل اإلنجليز الربوتستانت الشهداء معاناة
يقول وكما عمله، سمات أبرز هي هذه أن إنجلرتا يف الكثريون ويرى املسيح». «ضد تُمثِّل
وتكراًرا مراًرا عه ووسَّ فوكس ألَّفه الذي الهائل الكتاب «أصبح فقد: ماكولوك ديرميد
لإلصالح النضايل بالطابع قوية تَذِكرة فهو اإلنجليزية؛ الربوتستانتية الُهوية ركائز إحدى

اإلنجليزي.»33
الكاثوليكية املؤامرات من سلسلٌة خلقْت إليزابيث، امللكة عهد من األخرية الحقبة يف
املعروف اإلسباني األسطول ِقبل من الغزو محاولة آخرها وكان امللكة، استهدفت التي
أصبحت التي البيوريتانية لألقلية بعيد حدٍّ إىل مواتيًة بيئًة ١٥٨٨؛ عام أرمادا باسم
أن اعتقاد تعزيز يف األقلية تلك قادة واستمر وتنظيمها. هها توجُّ يف كالفينية أكثر بدورها
عام فيلد لجون اإللهي» «الوعظ أطروحة تخربنا ولذلك «مختارة»؛ أمة أصبحت إنجلرتا
هاريسونز» السيد خطاب عىل «َردٌّ أطروحة تعلن حني يف نفسه»، منحنا «الرب أن ١٥٨٣
أرسار (أي عهده ختوم يعطيه الذي الشعب مع عهد عىل «الرب أن كارترايت لتوماس

إنجلرتا.»34 يف جماعاتنا مع «فعل مثلما املقدسة)» عهده
فقد عرش، السادس القرن تسعينيات يف البيوريتانية القيادة قمع من الرغم عىل
املناِهضة املشاعُر ذلك عىل عت وشجَّ األول، جيمس عهد طوال النمو البيوريتانية واصلت
القرن ثالثينيات وبحلول البارود. مؤامرة اكتشاف بعد سيَّما ال والكاثوليكية، لإلسبان
واالعتقاد اإلنجليزي القومي الشعور بني يربطون املثقفني من متزايد عدٌد بدأ عرش السابع
األول تشارلز حكومة محاوالت إىل جزئيٍّا يعود ذلك يف والسبب القوي، الربوتستانتي
رأَْوا التي أرمينيوس، جاكوب الالهوت عاِلم لصاحبها «األرمنيوسية» السياسات لفرض
الرومانية الكاثوليكية طغيان أمام البوابات لفتح «مستعد طروادة حصان بمنزلة أنها
شائًعا اإلنجليزي القومي بالشعور الدين مزج يف االتجاه هذا وأصبح اإلسبانية.» وامللكية
قال كما القومية» للُهوية مهًدا األهلية «الحرب أصبحت ثَمَّ ومن ١٦٤٢؛ عام برملان يف

فليترش.35 أنتوني
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كومنولث؛ أمة أمتهم كانت األتقياء؟ البيوريتانيون إليها سعى التي األمة نوع ما
العهد إىل أشبه جمهوريًة كانت أنها إال للهرمية. مفهوم أيَّ رفضوا ١٦٤٩ عام فبعد
ومنترص، مناضل تقيٍّ جيٍش قوة عىل قائمًة وكانت الكالسيكية، النماذج إىل منها القديم
ن يتكوَّ كرومويل جيوش حملته الذي املقدس الكتاب كان املزامري. مردًدا املعركة إىل يسري
الجندية، وروح الحرب معظمها يف تتناول التي املقتبسة املزامري تلك من مجموعٍة من
سيَّما ال القديم، العهد من مأخوذة املقتطفات من العظمى الغالبية فإن ع متوقَّ هو وكما
خاَض الثاني. األيام أخبار وِسفر األول األيام أخبار وِسفر املزامري وِسفر التثنية ِسفر من
تتمثل مزدوجة قضية سبيل يف الرب معارك كرومويل بقيادة الجديد النموذج جيش
اإلنجليزي الكومنولث وسيطرة سيادة تحقيق أجل من إنجلرتا، ورب الرب إنجلرتا يف
مثلما يطالبكم الرب ا، «حقٍّ قائًال: ١٦٥٣ عام الربملان كرومويل حثَّ وقد البيوريتاني.
املسيحيني مصالح بني كرومويل يفرق لم أجله.» ومن معه، تحكموا أن يهوذا طاَلب

العالم.»36 هذا يف للرب اهتمامني «أكرب يمثالن فهما األمة؛ ومصالح
بالشعور تماًما مشبعة عامليتها، من الرغم عىل ميلتون، جون نظر وجهة كانت كذلك
بالشعب املتعلقة تلك سيَّما ال القديم، العهد يف الواردة وامُلثُل املجازية والصور القومي

فيقول: الرب من إنجلرتا قرب يتناول املشهورة، الفقرات إحدى يف املختار.

ليست فاألمة الُحكام؛ إليها ينتمي والتي إليها، تنتمي التي األمة ماهية يف َفكِّر
مختارة األمة هذه وثاقبة، ومبتكرة رسيعة روٍح ذات هي بل وخاملة، بطيئًة
يفعله الذي فما … وعظيمة جديدة فرتة بدء الرب يقرر (عندما) … غريها عىل

أوًال؟37 اإلنجليزي لشعبه كطريقته، … نفسه عن يكشف أنه سوى إذًا

تقود إنجلرتا رأى فقد أيًضا؛ أوروبية الربوتستانتية ميلتون رؤية كانت الحال، بطبيعة
والحكماء األنبياء من «أمة «مختارة»، أمة بصفتها املدنية الحرية وحركة اإلصالح
منع يف َرِغَب حني يشوع موىس َوبََّخ عندما األعداد ِسفر يف واقعٍة إىل ويعود والفاضلني»،
فقال: تنبُّئية، شبه بلغٍة وصاح التيه، يف إرسائيل بني محلة يف التنبؤ من وميداد ألداد

الجنة يف موىس العظيم النبي ليجلس حان قد الوقت أن يبدو الحايل الوقت يف
السبعون يصبح لم حيث واملجيدة؛ بالذكر الجديرة أمنيته ق تحقُّ لرؤية مبتهًجا

أنبياء. الرب شعب كلُّ أصبح بل أنبياء، فقط شيًخا
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امُلصِلحة، اإلنجليزية الجمهورية يف املتمثلة الكربى التجربة عىل آماله تركَّزت ذلك، رغم
االسكتلنديني يشمل أحيانًا لكنه عادًة، إنجلرتا — الخاص شعبه الربُّ يدعم أن ع وتوقَّ
ويف عهد، ذات أمًة كانت القديمة، إرسائيل مثل إنجلرتا، أن يعني وهذا «بريطانيا». يف
من عقٍد مدار وعىل األتقياء. معسكر يف كثريين عن وكرومويل ميلتون يُعربِّ الصدد هذا
خلق وحاوال الشعب، عىل إلنجلرتا البيوريتانية القومية رؤيتهما فرض من تمكَّنا الزمان،
النُّخب، لدى طويل زمٍن منذ راسخة إنجليزية قومية ُهوية أساس عىل جديدة عهد» «أمة
قطاًعا كان وإن السكان، من أكرب لقطاٍع واملطبوعات املنابر خالل من نرشها وحاولوا

األساس.38 يف حرضيٍّا

هولندا يف جديدة إرسائيل (5)

بالتأكيد، األمثلة. تلك أنجَح تكن لم ولعلَّها ناشئة، عهدية أمٍة عىل مثاٍل أوَل إنجلرتا تكن لم
عرش. السابع القرن يف الهولندية املتحدة املقاطعاُت ذلك عن التعبري شدة يف نافستْها
بقيادة هابسبورج أرسة جيوش عىل الهولندية الثورة يف املبكرة البطولة فرتة يف وبالفعل
كان عرش، السادس القرن وسبعينيات عرش السادس القرن ستينيات أواخر يف ألبا دوق
يف ذلك رؤية ويمكن واضح. نحٍو عىل ًا معربِّ القديمة بإرسائيل أنفسهم املتمردين تشبيه
إسبانيا ملك وشبَّهت وداود، بموىس أورانج أمري ويليام شبَّهت التي املتسولني» «أغاني
حني يف الرب»، و«شعب الرب» ِقبل من «املختار بأنه الهولندي الشعب وُوصف بفرعون.
الصالة أليام الرسمية اإلعالنات ويف والقاسية. املتغطرسة األجنبية» «األمة ب اإلسبان ُوصف
القديم. العهد إله هو يدعونه الذي اإلله كان عرش، السادس القرن سبعينيات يف والصيام

:١٥٧٥ لعام أورانج أمري ويليام إعالن هو جورسكي فيليب اقتبسه الذي واملثال

اْلتَجئُوا والكرب الخطر أوقات يف الذين املسيحيني األمراء حذو جاللته يحذو
عن وأعرضوا وتابوا القهارة يده أمام تواضعوا شعبهم ومع القهار، الرب إىل
وقت يف شعبه مطلًقا يرتك لم الرب أن) (عاِلمني … واآلثمة السابقة حياتهم

وخلَّصهم.39 بجانبهم دائًما وقَف لكنه الحاجة،
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للصالة آَخر إعالٍن يف نرى كما الخروج ِسفر رسد إىل الهولنديون يعود محنتهم يف
أن: الرَّبَّ يرجو ١٥٨٠ لعام يعود والصيام

األرايض هذه عن األمد، الطويلة والحرب الكبري والدمار الرهيبة، األوبئة يُبعد
فيهم التحكم إىل يؤدي ما كل من الصالحني وسكانها األراَيض هذه ويحرِّر …

واألبدية.40 امللعونة عبوديتهم ومن

كثريًا موىس قصة يف الشائعة واملوضوعات مرص من اليهود خروج إىل االلتفاُت كان
الهولنديون والفنانون والُكتَّاب والخطباء اظ الوُعَّ واستحرض التايل، القرن يف يتكرَّر ما
اضطهاد من الهروب إىل الربوتستانت الهولنديني من كثريٌ اضُطر فقد كثريًا؛ املثال هذا
ليصلوا املائية الحواجز عابرين هولندا من الجنوبية األجزاء يف جيوشه وتقدُّم ألبا دوق
األحمر البحر عرب إرسائيل بني هروب كان ثَمَّ، ومن الشمال؛ يف الحرة الجمهوريات إىل
وخالل حالتهم. مع مدهًشا تشابًها يحمل فرعون جيوش من لهم الرب وتخليص
«عبور مرسحية الفرتة، هذه يف هولندي روائي أعظم فوندل، فون يوست نرش ،١٦١٢ عام
بموىس: أورانج أمري فيها شبَّه التي املرسحية تلك مرص»، من إرسائيل بني خالص أو

أورانج بأمري موىس يجمع الذي العجيب َللقدر يا
يروِّجها واآلخر الرشيعة، أجل من يحارب أحدهما

اإلنجيل يحرِّر وبذراعه
األحمر البحر فيضان عرب العربانيني يقود أحدهما
والدم.41 الدموع … بحر عرب شعبه يقود واآلخر

من الكثري إىل باإلضافة املوضوعات، هذه الهولنديني الفنانني من العديد تبنَّى كذلك
وداود، القديم، العهد بطاركة سيَّما ال القديم، العهد من املأخوذة األخرى املوضوعات
وكورنيليس بلومارت، وإبراهام خولتسيوس، هندريك أيًضا ر وصوَّ وُمْرَدخاي. وإستري
وكرس العهد ي تلقِّ ذلك يف بما موىس، حياة من درامية أحداثًا بول وفرديناند هارليم، فون
الخمسة موىس أسفار يف التيه ورسد الخروج رسد شعبية أن شاما سايمون يوضح األلواح.
اليهودي الشعب ن وتكوُّ محنة بني الهولنديون أدركه الذي للتشابه انعكاًسا شكٍّ بال كانت
والتعصب الوحشية بِفعل مميز كشعب ويتفرَّدون يتشكَّلون كانوا إذ حالهم؛ وبني القديم
الحرب سنوات إىل باإلضافة إسبانيا، ملك الثاني فيليب وسيده ألبا دوق أظهرهما اللذين

الطويلة.42 واملحنة
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واضح نحٍو عىل أيًضا حارضة والعهد بالخروج املتعلقة املقدس الكتاب موضوعات
ابن فالرييوس أدريان للشاعر الهولندي» التذكاري «النشيد قصيدة يف الختامية الصالة يف

يقول: ١٦٢٦ لعام تعود التي القصيدة تلك من وجزء زيالند، مقاطعة

وأصبحنا أرٍض إىل أحرضتَنا سيئة معاملًة يعاملوننا الجميع كان عندما إلهي، يا
أخرجَت نفسه الوقت ويف بعطٍف، معنا وتعاملَت التجارة، بِفعل أغنياء فيها
جافة، وأقدامنا وأخرجتَنا أمامنا األنهاُر وانحَرست بابل، سجن من إرسائيل بني
أرض إىل ويشوع، موىس مع الخوايل، األيام ناَس أحرضَت نفسه الوقت ويف
بقوة عاقبتنا نتبعك، لم وعندما رائعة. أموًرا لنا فعلت لقد إلهي، يا امليعاد.
عقاب مثل دائًما علينا أنزلتها التي ابتالءاتك كانت بحيث أبوية؛ لكنها شديدة
الوقت ويف املؤابيني، قيد من حرَّرتَنا بل بخطاياه، شعبك تؤاخذ لم األطفال.
الحقل، يف أمامنا قوتهما ظهرت اللذين وباراق َدبُوَرة خالل من حرَّرتَنا نفسه

املديانيني.43 عنف ضد قاتل الذي الجسور جدعون قوة خالل ومن

تبجيل يف راكعني أورانج ناساو وأمراء الشقيقة السبع للمقاطعات نقٌش النَّصَّ يصاحب
اسم عليها مكتوب راية أسفل سارية عىل املوضوعة الهولندية الحرية قبعة أمام وصالة
التناظر أصبح الوقت، ذلك يف املجد. من سحابة يف املقدس الكتاب يف املذكور املقدس الرب
إىل ونُرش هولندا، سياسة يف أساسية سمًة الوطني املستوى عىل وإرسائيل» «هولندا بني
القرن، منتصف ويف الرخيصة. واملنشورات املطبوعات خالل من ع موسَّ نحٍو عىل العامة
قومية عىل يقوم سياسيٍّا برنامًجا الحاكمة، أورانج أرسة من بدعٍم الكالفيني، الحزب ن كوَّ
املجتمع وحدة كذلك ن تضمَّ بل األجنبية، السيطرة من التحرُّر فقط ن يتضمَّ لم العهد
السبت حفظ وصية ذلك يف بما القوي، األخالقي واالنضباط الديني التوافق خالل من
عىل الحرب بإكمال امللتزم القوي والحكم الكنيسة، وحرية الرتف، وقوانني الصارمة،
أعدائها من الجمهورية وتطهري خارجها أو أوروبا يف اآلخرين الجمهورية وأعداء إسبانيا

الداخليني.44
الذي اإلصالح عىل الوحيدة األمثلَة حاٍل بأي وهولندا واسكتلندا، إنجلرتا، تكن لم
مستوطنات يف أخرى أمثلة عىل العثور يمكننا بل «العهد»، قومية من حيويٍّا نوًعا يُغذِّي
الشمالية، أمريكا مستعمرات ويف أيرلندا، شمال يف أولسرت يف املوجودين االسكتلنديني
الذي السويرسي االتحاد من الجزء ذلك كان الكربى. الرحلة بعد األفريكان بني والحًقا
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التقاليد مع العهد فكرة اتفقت إذ خاصة؛ بأهميٍة يحظى وبازل وبرين زيورخ يضم
القرن أواخر إىل تعود التي الكانتونات بني املشرتك الدفاع اتفاقيات يف املتمثلة السويرسية
من الجزء ذلك يف كبريًا احرتاًما تلقى موىس ورشيعة العرش الوصايا وكانت عرش، الثالث
أجزاءٍ عىل االستحواذ يف واملجر وبولندا أملانيا ويف هنا املصلحون نجح ذلك، ورغم االتحاد.
فحسب، مؤقتة لفرتٍة هذا نجاحهم كان األحيان بعض ويف والسيايس، اللغوي املجتمع من

وفرنسا.45 بوهيميا يف املطاف نهاية يف وُطردوا ُهزموا بينما
اللوثري الجناح يمثل الذي الُحكام» من املدعوم «اإلصالح ساد األخرى، األماكن يف
املبادرة، هذه عن مسئولني امللوك كان إسكندنافيا يف السياسية. الناحية من حدًة األقل
والنرويج، الدنمارك يف املسئوَلني هما الثالث كريستيان وامللك الثاني فريدريك امللك فكان
ذلك أسفر فقد ع، متوقَّ هو وكما السويد. يف املسئول هو فاسا جوستافوس امللك وكان
البالد؛ تلك يف مقابل له كان هذا أن إال املطلقة، وللدولة امللكية للسيادة أقوى تأكيٍد عن
إىل املقدس للكتاب برتجمة مدعوم اإلنجيلية للوثرية رسيع َقبول حدث الدنمارك ففي
حدٍّ إىل تدريجية اللوثري للتعليم حركة ظهرت السويد ويف ،١٥٥٠ عام الدنماركية اللغة
الدينية كتاباتهما دْت مهَّ اللذان بيرتي والورنسيوس بيرتي أولويس يرأسها كان بعيد،
اللوثرية عىل املوافقة أمام الطريَق ١٥٧١ وعام ١٥٦٢ عام الصادرة الكنسية وقوانينهما

46.١٥٩٣ عام العامة الكنسية املجالس أحد يف قوميٍّا دينًا باعتبارها

عهدية؟ قومية عهدية، أمم (6)

يف جيد بإعداٍد يسري األمم ن تكوُّ عمليات من العديد كان عرش السابع القرن أوائل بحلول
الرسمية باألسماء واالعرتاف الذاتية التعريفات ذلك ن وتضمَّ أوروبا. وغرب ووسط شمال
بدرجاٍت والتقاليد واألساطري والرموز الذكريات وترسيخ شعوبها، وسالالت للممالك
واملقاطعات باملمالك الشعبية واالرتباطات العرقية الذكريات أقلمة وتزايُد متفاوتة،
وتكوين األخرى، الطبقات بني مبدئيٍّا ونرشها عامة نُخبوية ثقافة وخلق اإلقليمية،
رأينا، وكما املستقلة. واملقاطعات املمالك عرب القانونية األنظمة وتوحيد مشرتكة عادات
بحيث القومية واملشاعر القومية الُهوية من معني قدٍر عن أسفرت العمليات هذه فإن
عىل مقترصة كانت واملشاعر الُهوية تلك لكن الهرمية، األمم عن التحدُّث املمكن من أصبح

واملثقفة. الحاكمة النَُّخب
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من النَُّخب من أكرب قطاع بني وانتشاًرا قوًة أكثر القومية بالُهوية الشعور اآلن أصبح
الكاثوليكي الديني والنظام البابا عن انشقت التي الدول يف امللكية السيادة تأكيد خالل
وليتورجية عقيدة تبنَّت التي البالد يف حتى للربوتستانتية. املختلفة األنواع أحد وتبنَّت
عن اإلحجام من مجملهم يف السكان يتمكن لم السياسية الناحية من حدًة أقل إنجيلية
ودعًما مناهضتها، أو والليتورجية العقائدية التغريات لدعم ما حدٍّ إىل التحرك أو التورُّط
االلتزام اجتاح مفهوم، هو كما لذلك، لهم؛ معارضًة أو معينني بروتستانتيني وأمراء مللوك
منذ املجاورة الشمالية األملانية املدن عن الصادرة اللوثرية واملمارسات باألفكار املحموم
الفالحني من كبرية أعداًدا عرش؛ السادس القرن عرشينيات أواخر إىل تعود مبكرة، فرتٍة
كريستيان وبعده الثاني فريدريك أوًال ساعدت ما هي الحركة تلك وكانت الحرض، وسكان
السيادة دعم يف أيًضا وساعدت الكاثوليك، الدين ورجال النبالء شوكة كرس يف الثالث

الحًقا.47 املطلقة الدولة أسس إرساء ثَمَّ ومن امللكية،
هي اإلصالح نتيجُة كانت أقل، لدرجٍة كانت وإن والسويد الدنمارك، مثل حاالٍت يف
إىل منتمية أو شعبية حركٍة أي عن ذلك يسفر أن دون نطاقها، وتوسيع الهرمية األمة تقويَة
الربوتستانتية. الدولة وُهوية ووحدة استقالل إىل ساعية النطاق الواسعة الوسطى الطبقة
ن تضمَّ وترانسلفانيا سويرسا وشمال وهولندا اسكتلندا مثل أخرى حاالت يف ذلك، ورغم
كالفني، أو زفينجيل إصالح سواء راديكالية، األكثر الربوتستانتي اإلصالح أنواع أحد تبنِّي
للقومية محددة حركٍة إىل الحاالت بعض يف وصل الذي الشعبي الحراك من أكرب قدًرا
القومي االستقالل مفهوم تكوُّن منها: عوامل، عدة إىل راجًعا هذا وكان الربوتستانتية.
النَُّخب وطبيعة واإلداري، الحاكم النظام وطابع سابقة، فرتٍة يف أجله من والنضال
السياسية الكيانات شبكة داخل املقاطعة أو املدينة الدولة أو اململكة ومكان املتنافسة،
تكوين يف الحاسم العامل لعل لكن الدول. تلك تضم التي املتنافسة االقتصادية والنظم
التي املصلحني لكنائس السيايس النشاط هو النطاق واسعة شعبية بروتستانتية قومية
الكاثوليكية، الرومانية والكنيسة امللوك يد عىل املصلحون القاه الذي القمع عن نشأت
الخروج لقصة ورسده القديم العهد إىل العودة من استوَحْوه الذي اإللهام عن وكذلك

القديمة. إلرسائيل والعهد
مع الرب معامالت املقدس الكتاب يف واليهود القدماء إرسائيل بني تاريخ يكشف
تقي ملك وجود حالة يف سواء السيايس، للمجتمع نماذج كذلك ويقدم املختار، شعبه
عرش، السابع القرن يف العهدية األمم من نموذجان ظهر لذلك، ونتيجًة وجوده. عدم أو
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األول الجزء يف وإنجلرتا اسكتلندا تُمثله األول النموذج جمهوري. واآلخر ملكي أحدهما
بعد الهولندية السبع املتحدة املقاطعات تُمثله الثاني والنموذج عرش، السابع القرن من
،١٦٠٩ عام منذ إسبانيا مع الهدنة بعد األحرى عىل بل ،(١٥٧٩) أوترخت اتحاد معاهدة
األمة كانت األول النوع يف عرش. السابع القرن خمسينيات يف اإلنجليزي والكومنولث
النوع يف والشعب، امللك وبني والشعب الرب بني املزدوج العهد مثال أساس عىل دة موحَّ
الحقيقة، ويف املجتمع. جماعات كل يف الرب مع املجتمع يربط واحد عهد يوجد كان الثاني
تعايش حال، أي عىل االسكتلنديني. مثال يوضح كما النوعني هذين بني تداخل يوجد كان
الرغم وعىل دعمها، إىل القومي العهد ذلك وسعى امللكية، العهدية األمة مع القومي العهد
يتعلق فيما هولندا يف القبيل هذا من يشءٍ عىل العثور املمكن فمن الكثرية، الرصاعات من
رائًجا عنًرصا متفاوتة، بدرجاٍت لكن العهدية، األمة من النوعني كال وقدَّم أورانج. بأمراء
الناحية من أنه املؤكَّد ومن األول. الهرمي النوع يف استُبعد أمٌر وهو السيايس، املجتمع يف
املدن سكان سوى السياسية األمة إىل الدخول ضمان أحٍد بإمكان عادًة يكن لم العملية
العملية الناحية من وكذلك واملثقفني، الدين ورجال النبالء جانب إىل ثراءً، األكثر والتجار
لبني يكن لم مثلما إليه، املعهود الشخص إىل بالنسبة االختيار من قليل قدر يوجد كان
العملية الناحية فمن ذلك، عىل عالوًة سيناء. يف املبدئي االتفاق بعد مطلًقا اختيار إرسائيل
مجتمع إىل ينتمون كانوا إليهم فاملعهود مؤثر؛ دوٌر املضمر العرقي للمعيار كان أيًضا
فنجد تقدير؛ أقل عىل النُّخبوية القومية بالُهوية إحساس ولديهم محدد، سيايس عرقي
الهولندية الجنوبية املقاطعات استعادة يف الهولندية السبع الشمالية املقاطعات رغبة أن
السيايس الرصاع إىل أو الدين إىل ترجع ما بقدر السيايس، العرقي التاريخ إىل ترجع

هابسبورج.48 أرسة ضد املبارش
املعتقدات دعمتها التي الروابط قوة هو العهد ألمة االجتماعي االمتداد من األهم لعلَّ
الحاالت، بعض يف القوة يف غايًة الروابط تلك كانت لقد األمة. لهذه الدينية واملمارسات
أشري ال أنا الفرتة. هذه يف العهد» «قومية تأثري عن ا حقٍّ التحدُّث يمكننا إننا حتى
من الرغم عىل والتعهدات، املعاهدات خالل من الكومنولث اتحادات تكوين إىل فحسب
والوحدة االستقالل إىل الداعية والشديدة املستمرة الحركات إىل ننظر أن يجب بل أهميتها،
هذه أهمية تتمثل «القومية». ل مبكرة أمثلٍة عن بحثًا الفرتة هذه يف ظهرت التي والُهوية
باألمثلة األول األمر يتعلق أمرين؛ يف األمم وسالالت الثقافية للتقاليد لفهمنا الحركات
تضامن انتقل خاللها من التي بالقنوات يتعلق الثاني واألمر القومية، للحركات املبكرة

د. وتجدَّ العهد دول
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نحتاج العهدية»؟ «القوميات أو العهد» «قوميات سمات عن قوله يمكننا الذي ما
األيديولوجيات ت عربَّ فقد األسايس»، «املعتقد يف اشرتاكها من الرغم عىل أنه نتذكر أن إىل
مختلفة. ثقافية ومناطق تاريخية فرتاٍت يف متنوعة بطرٍق نفسها عن القومية والحركات
العام املنظور من شكًال فقط ليس دينيًة العهد قوميات كانت إذا نندهش أال يجب إذًا
بل للشعب، دنيوي وكديٍن العلماني الدين من كنوٍع تأسست القوميات كل أن يف املتمثل
الخالص عىل قائم معني روحاني لدين نها تضمُّ يف املتمثلة الجوهرية الناحية من مضمونًا
الصدد، هذا يف الربوتستانتية. من كثرية أنواٍع مع شكٍّ بال الحال هي كما الخارج»، «من
نحٍو عىل ذلك كان لو حتى الكومنولث، يف السيادة صاحب هو األمة، وليس الرب، كان
لقد ذلك، عىل عالوًة املختارة. واألمم اإللهية الكنائس خالل من يعمل الرب كان متزايد.
فكما ذلك، رغم األهمية. بفائق يحظى ما هي املواطنني، وليس املؤمنني، بني املساواة كانت
إىل املؤمنني انتماء شكٍّ بال املفيد من كان فقد لكالفني، العام» «االختيار معتقد مع رأينا
— جمهورية أو مملكة، أو كانتون، أو مدينة، دولة — نطاًقا أوسع واحد تاريخي مجتمٍع
واحدة محلية بلغة نفسه الصالة وكتاب نفسه املقدس الكتاب قراءة عىل جميًعا وقدرتهم
مختلطة، لكنها عهد، ذات واحدة كنيسة تكوين ثَمَّ ومن واحدة، محلية ليتورجية واتباع
كانوا معني سيايس عرقي مجتمٍع إىل ينتمي َمن كل أن ذلك ومعنى إرسائيل. غرار عىل
امُلحتَمل من كانوا َمن هم فقط منهم األتقياء لكن املختارة، األمة من محتملني أعضاءً
إرسائيل من الصالحة» «البقية سيصبحون َمن فقط وهم النعمة. هبة خالل من خالصهم
أيًضا وهذا القدماء. لألنبياء وفًقا امليعاد، أرض إىل ويعيدهم الرب يخلِّصهم سوف الذين
يَرْون املعتاد يف القومية الحركات وأعضاء قادة كان حيث الالحقة، القوميات يف نظريه له
سكان بقية عن «مصداقية» وأكثر نقاءً أكثر مثاليني) يَرْونهم الذين الفالحني (أو أنفسهم

لهم. األسايس ن املكوِّ الغالب يف يمثلون والذين الِعرق، يف معهم املشرتكني املدينة
نظريتها عن تختلف ال العهد قوميات كانت فقد االجتماعية، الرتكيبة ناحية من
نحٍو عىل كانت عرش التاسع القرن قوميات أن نتذكر أن املهم من وهنا الالحقة. العلمانية
باسم املعروفة ١٨٤٨ ثورات متاريس كانت باريس فخارج األقلية؛ تقودها حركاٍت مميز
بجيوش ذلك وقارن القوميني. املتمردين من مئاٍت بعُض خلفها يقف الشعوب» «ربيع
تلك حاربت حيث عرش، السابع القرن يف وهولندا وإنجلرتا اسكتلندا يف واألتقياء املتحمسني
باإلضافة تقدير. أقل عىل األيديولوجي املعتقد من انطالًقا املختارة األمة أجل من الجيوش
الحداثة قبل ما فرتة يف النُّخبوية القومية والحركات املشاعر بني االختالف فوْجه ذلك، إىل
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قيادات أن من الرغم فعىل العهد؛ قوميات عىل ينطبق ال الحديثة الشعبية القوميات وبني
الحال هي كما طبيعتها، يف الوسطى الطبقة إىل تنتمي شكٍّ بال كانت العهد قوميات
الطبقات، كل من معتنقني العهد قوميات جذبت فقد الالحقة، العلمانية الحركات مع
الالحقة). القوميات عن أيًضا غائبني كانوا (الذين الفقر الشديدي الفقراء باستثناء ربما
الخلفية عن باركر جيفري تحقيق من املصلحني حركات تركيبة عن فكرًة نأخذ أن ويمكن
جنوب يف هابسبورج أرسة لحكم الخاضعة املقاطعات يف امُلدانني «املهرطقني» ل االجتماعية
يف خمسني حوايل أن اكتشف الذي التحقيق ذلك عرش؛ السادس القرن منتصف يف هولندا

الدنيا.49 الطبقة إىل تعود أصولهم كانت منهم املائة
عن ووضوًحا تحديًدا تقل ال العهد لقوميات السياسية واألهداف الربامج كانت باملثل،
واألهداف الربامج تلك أن ورأينا الحًقا. خَلفتْها التي علمانيًة األكثر القوميات يف مثيلتها
د موحَّ مجتمع وخلق الكومنولث، عن والدفاع الخارجي التدخل من التحرُّر أيًضا ن تتضمَّ
وقوانني السبت حفظ ذلك يف بما األخالقي لالنضباط واحد قانوٍن عىل ويقوم األتقياء يضم
الداخليني، أعدائه من الكومنولث وتطهري والحقيقية، الحرة الكنيسة واستعادة الرتف،
وكذلك ار الفجَّ ضد الحرب شن يف والرغبة القدرة لديه الذي القوي الحكم وتشجيع
األخرى. الربوتستانتية الدول فيهم بما وعسكريٍّا، اقتصاديٍّا الكومنولث، يهددون الذين
القومي باالستقالل الوعد خالل من الناس تحفيز من العهد قوميُّو تَمكَّن الطريقة، بهذه
العهد قوميات تركيز وكان الرب. مع عهد لديها مختارة كأمة القومية والُهوية والوحدة
موىس أسفار يف املذكور السيايس النموذج جعل ما بالضبط هو «السيايس» الجانب عىل
الجديدة، إرسائيل لشعبه، الرب من مقيَّد غري اختيار فهو للغاية؛ الصلة وثيق الخمسة
وااللتزام رشيعته طاعة عىل وموافقتهم كشعبه ألنفسهم وقبولهم لهم كَربٍّ له وقبولهم
الحال، بطبيعة ُفرادى. مؤمنني وبوصفهم للمؤمنني، سياسيٍّا مجتمًعا بوصفهم بوصاياه،
كانت بل حزبية، بياناٍت يف أو مطبوعة برامج يف حة موضَّ السياسية األهداف هذه تكن لم
تكن لم ذلك رغم لكنها املنابر، عرب بها ويُوَعظ واملنشورات، األطروحات عرب متداَولة
العهد قومية برامج مثلت النحو، هذا وعىل الواسع. االنتشار يف أو التأثري يف قوًة أقلَّ
تخضع الُحكام رشعية فيه كانت وقٍت يف أوروبا يف الشعبية السياسة من مبكًرا نوًعا
وبدأت واسع. نطاٍق عىل يُناَقش التمرُّد يف الحق وكان متزايد، نحٍو عىل والتدقيق للفحص
باستثناء األخرى االعتبارات كل عىل باألولوية تحظى كرومويل يقول كما األمة» «مصالح
أننا يعني وهذا بينها. متزايد تناغٍم وجود إدراُك وتزايَد اإللهية، بالعناية املتعلقة تلك
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العلمانية القوميات وباكورة طليعة فقط ليس القومية من النوع هذا يف نرى أن يمكن
استمر األسباب، ولهذه التالية. للحركات أوَّليٍّا ونموذًجا أوىل مرحلًة أيًضا نرى بل الالحقة،
بروتستانتية دوٍل يف عرش الثامن القرن إىل بالفعل امتد إذ طويلة؛ لفرتة بإرسائيل التشبيه
يف املتمثل العهد نموذج — سنرى كما — أيًضا وانتقل والسويد، وهولندا إنجلرتا مثل
القومية الحركات إىل املقدسة، واألرض ة وامَلَهمَّ بالوحدة املتعلقة بُمثُله القديمة، إرسائيل

الثقافية.50 التقاليد من غريه إىل باإلضافة أوروبا، أنحاء يف الالحقة
اإلحساَس الديني القومي للحماس األوَّلية االنطالقات هذه عزَّزت نفسه، الوقت يف
لديهم الذين السكان بني املوجودة القومية املشاعر نطاق كثريًا عت ووسَّ القومية بالُهوية
وحتى السياسية. واألفعال التصورات طليعة يف التقية األمة مثال ووضعت ذاتي، تعريف
ما فإن قصرية، فرتٍة بعد اختفت أو فشلت كوَّنتْها التي الكومنولث اتحادات كانت إذا
باألرض؛ واالرتباط الوحدة، ومثال القومي، باالختيار إحساٍس من االتحادات تلك دعمته
إمدادهم يف ساعد مما تعزيزها؛ له املقدور املختار الشعب عىل مستمرة آثار له كانت

واالبتكار. املبادرة وبروح كقومية النفس يف بالثقة
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حشد أمام باريس، يف مارس ساحة يف ،١٧٩٠ عام يوليو من عرش الرابع عرص يف
باريس، كوميونة وممثيل الوطني، الحرس من ألًفا وخمسني ألف، أربعمائة من ن مكوَّ
عىل واملباركة القداس مراسم تالريان بدأ الوطنية؛ الجمعية وأعضاء اإلدارات، ومندوبي
الفرح؛ دموع ولتدمعوا «غنوا الرايات: عىل ذراعيه رافًعا للحشد وقال الوطن»، «مذبح
وسار أبيض، جواًدا الفايت امتطى ذلك، بعد جديد.» من فرنسا ُصِنَعت اليوم هذا يف ألنه
الفيدراليني املمثلني مسامع عىل الَقَسم «إلقاء يف امللك إذْن وطلب الحرس صفوف بني
بصوٍت «أقسم» لقول املحتشدين «ترديد وقابله الساحة، عرب الَقَسم انتقل املجتمعني».
لقبه عرش السادس لويس استخدم ذلك، بعد املدفعية. القذائف من وابٌل وتبعه ،« مدوٍّ
الدستور بموجب إيلَّ امُلوكلة القوى كل أستخدم أن «أقسم وقال: الفرنسيني» «ملك الجديد

الوطنية.»1 الجمعية قرارات دعم يف

الغربية أوروبا يف اليمني حلف (1)

من فرباير ٤ ففي اليمني؛ هذا مثل فيها يَُؤدَّى التي األوىل املرة ليست هذه أن إىل شاما يشري
الحرية تلك عليها؛ ويحافظ الدستورية الحرية عن «يدافع أن عىل لويس أقسم العام، ذلك
السابق، الخريف يف ذلك، قبل وحتى إرادتي.» وافقت التي األمة إرادة عليها وافقت التي
اليمني. ألداء مشابهة مراسم ترأس قد الوطني الحرس تكوين يف ساعد الذي الفايت كان
،١٧٨٩ عام يونيو ٢١ يف للثورات. املبارش الحافز كانت األيمان تلك إن القول يمكن بل
العامة الطبقات ملجلس املعتاد االجتماع مكان دخول من الثالثة الطبقة نواب ُمنع عندما
اليمني وأدَّوا قريب تنس ملعب إىل النواب اْلتجأ البناء، إعادة ألعمال نظًرا فرساي قرص يف
وعادًال ُمحَكًما دستوًرا نصوغ حتى أبًدا نتفرق أال الوطن وأمام الرب «أمام متعهدين:
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أذرعهم ومدُّوا واحد، كجسٍد الستمائة النواب وقف األثناء، تلك يف الناخبون.» طالبنا كما
هوراتي اإلخوة بها أقسم التي الطريقة واٍع نحٍو عىل مقلدين مشدود، نحٍو عىل اليمنى
سبيل يف املوت أو بالغزو متعهدين الهواء يف علَّقه الذي والدهم سيف عىل الرومانيون
لكن ليفيوس، تيتوس املؤرخ ذكرها التي األصلية القصة يف يكن لم مشهٌد وهذا الوطن،
سنوات. خمس قبل هوراتي»، اإلخوة «َقَسم الشهرية، رسمته يف ديفيد لوي جاك اخرتعه
من إال يتمكَّن لم لكنه الحق، وقٍت يف املذكور التنس ملعب َقَسم رسم ديفيد من ُطلب وقد

قليلة.2 بسنواٍت ذلك بعد مكتِمل غري رائع مخطٍط يف الَقَسم لهذا تسجيٍل ترك
األيمان؛ هذه من سلسلٍة من واحٍد سوى ديفيد قدَّمه الذي الروماني النموذج يكن لم
مدينة ملجلس ١٧٧٩–١٧٨١ بني ما الفرتة يف ُرسم روتيل» «َقَسم ل قوي تصوير سبقه فلقد
السويرسي االتحاد لتحالف َقَسم أوَل فوسيل هاينريش َد َجسَّ الرسمة، هذه ويف زيورخ.
يجعل املدهشة، الصورة هذه يف البنية. ضخام رجال ثالثة صورة يف ١٢٩١ عام القديم
يؤدون وأونرتفاليدين، وشفيتس أوري األصلية الثالث الغابات كانتونات ممثيل فوسيل
جاءوا التي لوسرين بحرية بجوار روتيل مرج عىل الهواء يف مرفوع سيٍف عىل الحرية َقَسم
من نعلم وكما فوسيل. رسوم يف ح موضَّ هو كما بمجاديف، يحركونها قوارب يف عْربها
أرسة طغيان ملقاومة دائم اتحاٍد تكوين عىل أقسموا الكانتونات ممثيل فإن أخرى، مصادر
الظاملني القضاة من وديانهم تحرير خالل من السابقة حقوقهم واستعادة هابسبورج
ومفتويل حازمني رجال بثالثة التحدي َقَسم يَُؤدَّى الصورة، هذه يف الجائرة. والرضائب
كان الذي أنجلو مايكل ابتكره الذي التكلفية أسلوب غرار عىل أذرعهم، مادِّين العضالت

روما. يف الطويلة إقامته أثناء للغاية به معجبًا فوسيل
من فقط واحدة هذه فإن البداية، يف روسنبلوم روبرت أوضح وكما ذلك، رغم
تعود الَقَسم، وأداء اليمني حلف توضح التي الحديثة» «الكالسيكية رسومات من سلسلٍة
إذ ١٧٧١؛ عام رسمها التي بوفور ألنطوان بروتوس» «َقَسم لوحة من أسبق لفرتٍة
تَُعد والتي ،١٧٦٤ عام هاميلتون جافني رسمها التي بروتوس» «َقَسم لوحة إىل تعود
مرسحي قماش عىل املرسومة الثانية اللوحة يف السلسلة. هذه من األوىل األرجح عىل
يقسم وهو الرومانية، للجمهورية قنصل أول الحًقا سيصبح الذي بروتوس يظهر كبري،
الذي تاركوينيوس الطاغية طرد خالل من لوكريشا النتحار االنتقام عىل أصدقائه مع
من األيرس الجانب يف واضح نحٍو عىل نفسها لوكريشا وتظهر املدينة. خارج اغتصبها
الَقَسم الثالثة األصدقاء يؤدي األيمن الجانب ويف نفسها، طعنت أن بعد تموت وهي اللوحة
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الرغم وعىل النهضة؛ عرص منذ املوضوع هذا الفنانون تناول لقد بروتوس. سيف عىل
نُبل عىل املايض يف انصبَّ والفنية، األدبية الناحية من حينها، األسايس اهتمامهم أن من
املوضوع قدَّم وهذا فها. لترصُّ السياسية العواقب إىل اآلن ل تحوَّ فلقد لوكريشا، تضحية
اليمني، حلف ملراسم محوريٍّا دوًرا وَمنَح الطغيان من التحرُّر يف املتمثل نسبيٍّا الجديد
إىل باإلضافة هاميلتون، أبطال وضخامة القماشية اللوحة ضخامة أكدتها حقيقة وهذه

املشاهد.3 عني من قربهم
إنه القول يمكن أال اليمني؟ حلف ومراسم باأليمان الجديد الشغف هذا يدل عَالَم
كان مما علمانية نسخة إنه أي السابق؛ الفصل يف ناقشناها التي العهدية العالقة يمثل
العامة األعراف من حاٍل أي عىل كانا والعهود اليمني أداء إن دينية؟ ممارسة األصل يف
من األشخاص من كبري عدٍد بني االلتحام لتحقيق يُستخدمان وكانا قاطع، نحٍو عىل
ى تلقَّ عندما سيناء، يف األصيل العهد يف الجميع. يشهدها مهيبة تقديس طريقة خالل
ِبَها َكلََّم الَِّتي اْألَْقَواِل «ُكلُّ قالوا: موىس طريق عن الرب من العرش الوصايا إرسائيل شعب
الفرنسية الثورة أثناء والشعب امللك وافق باملثل، .(٣ :٢٤ الخروج (ِسفر نَْفَعُل» الرَّبُّ
الشخصية مصالحهم يُخِضعوا وأن والوطن، األمة حرية عن والدفاع القوانني طاعة عىل

العامة. لإلرادة
عىل اليمني، حلف مراسم شكل كان بالتأكيد، القصة. من جزءًا إال ليس هذا أن إال
الهيبة، يكن لم إْن التبجيل يثري وكان الطابع، دينيَّ الثورة، من األوىل السنوات يف األقل
باملسيحية تأثًُّرا أقل وأصبح األساس، يف دينيٍّا يَُعد لم ومضمونها املراسم محتوى أن بَيَْد
أخرى أجزاءٍ عىل تؤثر وبدأت الثورة تقدمت عندما هكذا يصبح وبدأ التحديد، وجه عىل
بل املنشودة، امُلثُل هي للقداسة؛ السعي أو العهد، أمة أو الرب، إرادة تَُعد لم أوروبا. من
مصادر هي واإلخاء الحرية وُمثُل واملتساوون املستقلون واملواطنون األمة قانون أصبح
ومن جديد. علماني عٍرص ونحو القومي د التجدُّ نحو األمة تقود التي الثورة أيمان إلهام
والعداءُ امللكيني، األشخاص وكل امللكية أشكال كل تدمريُ نبَع الجديدة والوقائع امُلثُل هذه
يف الواضحة الشعبية الوحدة ومظاهُر الحًقا، الثورة يف ظهر الذي الدين لرجال املرير
والحماُس فونديه، يف سيَّما ال املقاومني، كل ضد العنف يف واإلرساُف الكربى، املهرجانات

والثورة.4 الوطنية فوائد األخرى للشعوب يُقدِّم أن إىل سعى الذي التبشريي
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الوطنية ساللة (1-1)

املنطق بقوة يؤمن الذي التنويري االعتقاد يكمن الجديدة األيديولوجية هذه صميم يف
كادوري إييل يرى مبادئه. مع متوافق مجتمع تكوين عىل البرش وقدرة هة، املوجَّ البرشي
كانط إيمانويل كان الثورية العلمانية للقومية الفكري التطور يف األساسية الشخصية أن
للعمل املرشوع املصدر وحدها هي الرب، إرادة وليست اإلنسانية، األخالق إن قال الذي
الرب قوانني من املتحررة أي واملستقلة؛ الحرة اإلرادة هي الجيدة اإلرادة وإن السيايس،
فقد الفرنسية، الثورة مثَّلته الذي السيايس النشاط نموذج من الرغم وعىل والطبيعة.
وشاليرماخر، فيشته، الرومانسيون: وأتباُعهم وهريدر، كانط أمثال األملان املفكرون كان
السياسة لنظرية املنهجي األساس قدَّموا َمن هم ويان؛ ومولر، وشليجل، وآرنت، وشليجل،
الحرية الفرد يجد وال ُمرٍض كياٍن يف واألمة الدولة تندمج النظرية، هذه يف القومية.
إن ولغويٍّا. ثقافيٍّا ر ُمطهَّ شعب إرادة د تُجسِّ التي القومية الدولة يف الذوبان يف إال الحقيقية
املنهجي، املستنري التفكري نظام من املطاف نهاية يف تقلل التي هي الشخصية اإلرادة تلك

ومصريها.5 حياتها لنفسها وتحدد
الناطقة الدول يف القومية ميالد أن تُبنيِّ أن الفكرية الساللة هذه شأن من كان
القومية تلك وصول إىل أشارت .١٨٠٦ عام يينا معركة يف بروسيا هزيمة أعقَب باألملانية
يرى التي و١٨٠٨، ١٨٠٧ عاَمي يف كتبها التي لفيشته األملانية» األمة إىل «خطابات
ورغم وصاٍف. أصيل قومي ملعتقٍد كامل نحٍو عىل ل مفصَّ نصٍّ أول تمثل أنها كادوري
بالوطن شديًدا شغًفا جنيف سليل روسو جاك جون قدَّم عاًما، ثالثني حوايل فقبل ذلك،
عنوان وكان لبلدهم، تقسيم أول أعقاب يف للبولنديني نصيحته يف فيشته لخطابات مشابًها
يف فيشته روسو سبق العمل، هذا يف بولندا». بحكومة متعلقة «اعتباراٌت النصيحة تلك
العلماني القومي التعليم بقوة اإليمان يف املعتقد ذلك تَمثَّل للغاية، له س تحمَّ معتقٍد
األرواَح يمنح أن يجب ما هو التعليم «إن الشباب: شخصية لتشكيل القولبة عىل القادرة
ورضورًة.» وشغًفا ميًال وطنيني يكونون بحيث وأذواقهم آراءهم ه ويُوجِّ القومي، التكويَن
الكالسيكية للثورة املميزة واملشاعر السمات بني يجمع «الوطن» حب عن روسو حديث ويف

فيقول: الحديثة

وحده، له يعيش إنه الوطن، إال شيئًا يرى ال فهو كله؛ وجوده هو الحب هذا
موجود، غري يصبح وطن له يكون ال وعندما يشء، ال يكون وحيًدا يكون وعندما
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للرجال فقط مالئم القومي التعليم املوت. من أسوأ فحاله ميٍت غري كان وإن
للقانون.6 ا حقٍّ ويخضعون الجمعي بالوجود يستمتعون َمن فقط فهم األحرار؛

هي تلك «الوطن»؛ وحب واملواطنة القومي، والتعليم واملساواة، والقانون، الحرية،
الفرتة؛ تلك شهدتها التي الثورات كل أثناء الواقع ويف الثورة، أثناء املتكررة املوضوعات
الحب يحركهم الذين اإلخوة يف املتمثلة الذكورية والرابطة األخوة، رؤية إىل أدت وكلها
اإلخوة مثل نفسه، الوقت يف وأصدقاء أقارب فُهم نفُسها، امُلثُل بينهم وتربط نفُسه
سيَّما ال الروماني، اليوناني للعاَلم قراءٍة من مستوحاًة الرؤية تلك كانت لقد هوراتي.
أكثر وبليفيوس ثوسيديديس من أكثر ببلوتارخ تأثرت الرومانية، والجمهورية أسربطة
واألخالق البطولية األعمال قدََّمت القديم، للعالم املثالية الصورة هذه يف تاكيتوس. من
كانت ملجتمعاٍت الفضيلة» «أمثلة بالنفس والتضحية والعفة االقتصاد يف املتمثلة الصارمة
املكرَّس واملستبد الواهن القديم» «النظام تجاه متزايد ببُغٍض تشعر فيها الوسطى الطبقة
أكرب قدر يوجد وكان القصور. ويف امللكي البالط يف املنعزلة األقلية وتفاهات مللذات
سمحت التي الكنيسة جانب من وخرافة ب تعصُّ من به شعروا ما تجاه االشمئزاز من
الحروب أثناء األمر واقع يف ودمويًة وحشيًة املذابح بأكثر فحسب أجيال بضعة منذ
الهرمية، أشكال لكل ومناهضًة والكنيسة، امللكي للبالط مناهضًة أوروبا. يف الدينية
املدن الدول من وغريها وأثينا روما يف الكثرية التاريخية والرصاعات لالنشقاقات وتناسيًا
املدينة الدولة ُمثُل الوسطى للطبقات الجديدة» «الكالسيكية ثورة أعلنت األخرى، القديمة
الواضحة، اإلقليمية والحدود املواطنني، عدد قلة من نه يتضمَّ بما نموذجها وقلَّدت القديمة،
التضامن من نوٍع عىل ينطوي الصدد هذا وكان الشديدة. والوطنية بالقانون، والتمسك
عن بدوره التضامن وهذا األخالق، وتلهمه العقل به يسمح أن يمكن الذي السيايس
ومتساوين، أحراًرا رجاًال يخلق أن املمكن من الشعبية والثقافة املدني التعليم طريق
أجل من بتناغٍم ويترصفون الكومنولث يف ومشاركني وقوانينه، «الوطن» ل ومخلصني
مها صمَّ التي الوطنية واملراسم الطقوس كل هدف هو ذلك يكن ألْم الجميع. مصلحة
واملراسم الطقوس تلك شينيه، ولشعر جوسيك، وملوسيقى الثورة، ذروة يف لليعاقبة ديفيد
يف ذلك، كل وفوق «الوطن»، مذبح عىل به يُدَىل الذي املواطنة َقَسم يف ذروتها بلغت التي

١٧٩٤؟7 يونيو يف روبسبيري إليه دعا الذي األسمى الكائن مهرجان
العالم تراث اسرتجعوا عرش الثامن القرن يف األوروبيني املفكرين أن من الرغم عىل
غري يكن لم االسرتجاع هذا فإن واضح، نحٍو عىل أعلنوا حسبما القديم، والروماني اليوناني
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اإليطالية املدن الدول من كثريٌ كان ١١٠٠ عام بحلول رأينا، وكما حال، أي فعىل مسبوق؛
سة مؤسَّ نفسها الدول تلك وكانت وطبَّقها، الرومانية السياسية املؤسسات أشكال أحيا قد
كان عرش الخامس القرن أوائل ويف قديمة. رومانية مدن أو مستوطناٍت أساس عىل
الوطنية «فضيلة» استعادة إىل سَعْوا قد فلورنسا يف اإلنسانويون الدولة ورجال املفكرون
النموذج واستمر للتاريخ، والعميل العلماني ر التصوُّ إىل باإلضافة وتطبيقها الرومانية
لُحكم نفُسها الجمهورية رضخت بعدما حتى قويٍّا دعًما يجذبان وُمثُلها لروما الجمهوري
باستثناء اإليطالية املدن الدول معظم يف حدث مثلما «سنيورية»، ى امُلسمَّ ميديتيش أرسة

البندقية.8
أصداء سماع فيمكننا الجمهورية؛ األخالقيات إحياء يف الوحيدة إيطاليا تكن لم
األملانية، واملدن السويرسية، الكانتونات يف املثالية، صورتها أو الرومانية، الوطنية
«االتحاد تكوين من يتجزأ ال جزءًا الَقَسم أداء أصبح وبالتأكيد، الهولندية. واملقاطعات
عام زيمباخ يف هابسبورج جيوش عىل السويرسية االنتصارات بعد القديم». السويرسي
لوسرين مثل قوية مدنًا دوًال ُعصبته إىل االتحاد جذب ،١٣٨٨ عام نيفيلس ويف ١٣٨٦
جديدة أنواٌع توجد أصبحت االتحاد ع توسُّ ومع جنيف، بعدها ومن وزيورخ وبرين
،١٣٧٠ لعام يعود الذي الكهنة ميثاق َقَسم مثل سابقتها، من شموليًة أكثر الَقَسم من
من األنواع هذه أداء من الهدف وكان ،١٣٩٣ لعام يعود الذي زيمباخ ميثاق وَقَسم
عرش السادس القرن وبحلول هابسبورج، انتهاكات لصد املشرتك الدفاع هو الَقَسم
كلٍّ عىل تأثرياته الرتاث لهذا وكان هيلفيتيا. رفاهة هو الَقَسم أداء من الغرض كان
أن نجد إذ السويرسي؛ واإلصالح تشودي إيجيديوس أمثال السويرسيني املؤرخني من
«حاولوا بولينر وهاينريش شتومف يوهانيس أمثال اإلنسانويني والباحثني السياسيني
عالوًة «الرايخ».» داخل مستقل وثقايف سيايس كيان بأنه السويرسي االتحاد تعريف
املصلحون كان الذي العهد بُمثُل جيًدا ارتباًطا واملعاهدات األيمان ارتبطت ذلك، عىل
الهولندية املقاطعات وتَبنَّت العملية. الناحية من تجاهه محايدين رأينا، كما السويرسيون،
أسطورة فإن العهد، برتاث مقارنًة والقوة الفعالية قلة ورغم «الرومانية». التقاليد أيًضا
روما عىل سيفيليس كالوديوس ومؤامرة الشعبية واملقاومة القديمة الباتافية الجمهورية
مع جيًدا وتوافقت الهولنديني، والفنانني املفكرين بني الوقت لبعض تأثرٍي ذات كانت
إىل يرمز مما الهولندية؛ االستقالل حروب روح ومع للهولنديني «أمة» مصطلح استخدام

املنفصلة.9 القومية بالهوية واإلحساس الناشئ الوطني الوعي
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اسرتجاع أجل من الوراء إىل الفرنسيون واملحرتفون املفكرون نظر عندما ذلك، رغم
إىل العودة الرضوري من أنه وجدوا ألهدافهم، وفًقا وتعديله املدنية الجمهوريانية تراث
اكتشاف إعادة جديد. من املصادر تلك وتشكيل الروماني اليوناني العالم يف مصادره
السبب ولهذا قوًة؛ بالحارض املايض ارتباط طرق أقل األرجح عىل هما وتعديله الرتاث
باإلضافة وقوية. وواضحة، مرهقة، األحيان أغلب يف االسرتجاع عملية تكون بالتحديد
«ينتقل» لم والروماني اليوناني للعالم واملدني الجمهوري الرتاث ألن نظًرا ربما ذلك، إىل
متقطعة فرتاٍت عىل اسُرتجع بل الكنيسة، مثل ومستمرة قوية واحدة مؤسسة خالل من
معروًفا كان فيما واملعنى الرشعية إىل الساعية والكانتونات املدن والدول املدن يد عىل
لم املدنية الجمهوريانية تراث فإن الوقت، ذلك يف الروماني اليوناني العالم عن ومرويٍّا
األهم عرش. الثامن والقرن عرش السابع القرن أواخر يف إال كامل نحٍو عىل مجدًدا يظهر
الستبعاد الهرمي والُحكم الدينية العقيدة تضافر بسبب طويًال ر تأخَّ إحياءه أن ذلك من
يف املتمثل العلماني الرتاث يتمكن ولم علمانية. ومؤسساٍت علمانيٍّا تراثًا اعتُرب ما كل
والعلمية واملهنية الحديثة الدولة بدأت بعدما إال الظهور يف البدء من املدنية الجهورية
كانت ذلك، تحقيق عند وحتى الهرمي. التنظيم وأشكال الفردي الُحكم سيطرة من تتحرَّر
ذات وإنجلرتا هولندا يف املدن الدول خارج الجمهورية السياسية لألنماط األوَّلية األمثلة
يبدأ ولم العهد. أمم يف البيوريتاني والحماس الدينية املؤسسات عن ناشئة الكومنولث؛
جاذبية تَراُجع بدأ أن بعد إال االزدهار يف الجديدة القومية الجمهوريانية أشكال من أيٌّ
الدولَة عرش الثامن القرِن إنجلرتا تُمثِّل الصدد، هذا يف وسيطرتها. التقليدية الدينية األنواع
أفكار تراجع عىل تشهد الدين رجال لكبار العامة الخطب فحتى «تقدًما»؛ األكثر العلمانية
الثامن القرن منتصف بعد القديمة إرسائيل ونموذج باألممية املتعلقة املقدس الكتاب

والوطنية.10 والكالسيكية العلمانية التصورات ظهور عىل كذلك وتشهد عرش،
وامُلثُل املشاعر تراُجع بعد إال تظهر أن يمكن ال العلمانية الجمهورية القومية أن فكرة
األمة» «عبادة ل بيل ديفيد تحليل يف األساسية املوضوعات من واحدة هي «العامة»؛ الدينية
انترشت و«الوطن» «األمة» مثل مصطلحاٍت إن بيل يقول عرش. الثامن القرن فرنسا يف
الفرنسيون بدأ التي الطرق يف األساسية التحوُّالت بسبب عرش الثامن القرن فرنسا يف
أنهم يف األمر يتمثل لم املادي. والعالم الرب من بكلٍّ عالقاتهم يف خاللها من يفكرون
بل ما، حدٍّ إىل انخفض قد الكنيسة عىل تردُّدهم كان لو حتى بالرب، اإليمان عن وا َكفُّ
اآلن أصبحوا لبٍرش العالم تارًكا األحرى عىل أو وشأنه، العالم تارًكا الرب، ابتعاد تزايد
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لذلك، ونتيجًة اإلنسانية؛ واهتماماتهم الحتياجاتهم وفًقا تشكيله إلعادة وجاهزين قادرين
الشاغرَة املساحَة شغلت أخرى، وبعبارٍة التقليدي. الدين خصخصة إىل االتجاه ازداد
العالم يف للتفكري جديدة وطرٌق واألمة، والحضارة املجتمع يف تتمثل جديدة مفاهيُم
وكمثاٍل النَُّخب. بني األقل عىل الدينية القرارات من متحرِّرة وتنظيمه، والسيايس املادي
القدماء عني املرشِّ عمل عن روسو َرسد بيل لنا يقدم الجديدة، والطرق املفاهيم عىل مبكٍر
تدمري عىل روسو يقترص لم موىس، حالة ويف وموىس. بومبيليوس، ونوما ليكروجوس،
أمثلة أول أيًضا طرح بل محله، علماني سيايس تاريخ وإحالل لليهود املقدَّس التاريخ
ذَ ونَفَّ َن َكوَّ ألنه موىس ومدح الحالة، هذه يف األمة» «بناء أي االجتماعي، البناء فكرة عىل
لقد … التعساء الهاربني من مجموعٍة من قوميٍّ كياٍن تكوين يف املتمثلة املذهلة «املبادرة
إىل وامُلستعبَدة امُلتجولة الجماعة هذه تحويل من مكَّنتْه كافية لدرجٍة جريئًا موىس كان

أحرار.»11 وأشخاٍص سيايسٍّ كياٍن
بني الدين خصخصة لزيادة الفرنيس السياق يف تحديًدا أكثر آخر سبٌب يوجد كان
بني الدينية الحروب خلَّفتها التي املريعة للمذابح املؤملة الذكرى هو السبب وهذا النَُّخب،
كانت الذكريات تلك عرش. السادس القرن أواخر يف فرنسا يف والربوتستانت الكاثوليك
كراهيٍة يف وتسبَّبت واملفكرين، املهنيني بني سيَّما ال عرش، الثامن القرن يف حارضًة تزال ال
املشرتك «الوطن» ب التوسل كان السادسعرش القرن يف وبالفعل الديني. ب للتعصُّ متزايدة
من قليًال قدًرا إال ق يُحقِّ لم لكنه الغالب، يف مسموًعا الفرنسني لكل املشرتكة واملصالح
الحاكمة الساللة عىل جديد تركيٌز املناشدات هذه محل حلَّ ،١٦٠٠ عام وبحلول الجدوى.
وتراُجعها الدينية، الحروب يف الدولة لعبتْه الذي املشبوه للدور نظًرا أنه إال امللكية. والدولة
حياديٍة مفاهيَم إىل والنساء الرجال اتجاه تزايد فقد عرش، الثامن القرن أثناء الواضح
و«الوطن» والشعبية والحضارة واملجتمع األمة مفاهيم وهي بيل، يرى كما أمًال، وأكثر

فرنسا.12 بناء وأعادوا فهموا خاللها من التي
يحظى األمة مفهوم جعلت التي العوامل أحد التنوير علمانية كانت فقد كله، ذلك رغم
الدولة ومركزية قوة آثار فإن القديم»، «النظام ل املفكرين عداء من الرغم فعىل بالصدارة؛
عديدة مناطق احتفظت حني ويف إنكارها. يمكن ال القومي املجتمع فكرة عىل املتزايدة
أكثر يوميٍّا لباريس والسياسية الثقافية السيطرة كانت فقد املستقلة، الثقافية بهوياتها
يف ذلك رؤية ويمكن مستقل. إقليميٍّ كمجتمٍع بفرنسا اإلحساس كان وكذلك وضوًحا،
رسمها التي اللوحات سلسلة مثل فنية ولوحات عرش، الثامن القرن يف فرنسا خرائط
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مع املنافسة عزََّزت الرومانسية. الفرتة بداية يف املوانئ ملناظر فرينيه جوزيف كلود
وحروب السبع، السنوات حرب أثناء سيَّما ال الناشئة، بالهوية اإلحساس هذا بريطانيا
خاصٍة بصفٍة اإلحساَس هذا وعزَّز تمويلها. يف فرنسا ساعدت التي األمريكية االستقالل
الدولة تمتلكها كانت التي والثقافية السياسية القيادة اسرتجاع إىل القوية النَُّخب حاجُة
ترتاجع أنها شعروا التي القيادة تلك العظيم»؛ «القرن ب املعروف عرش السابع القرن يف

ومستبد. ضعيٍف نظاٍم ظل يف
الجمهورية قدَّمتْها التي والعهدية الجمهورية النماذج أهمية نغفل أال يجب أخريًا،
الحق؛ وقٍت يف املجيدة والثورة العهد، قصري كان وإْن اإلنجليزي والكومنولث الهولندية،
الفرنسيني املفكرين عىل وحرياتها إنجلرتا مارستْه تأثري مسألة مجرد ليست فهذه
أن فكرة العهد: قومية قدَّمتْه جديد سياسة أسلوب مسألة هي بل خاصة، بصفٍة املستقلني
عن ويتخلَّْون الحرة، بإرادتهم وامللك الرب مع عهٍد يف يدخلوا أن يمكن الرجال من مجموعة
قوانني َسنَّ الترشيعية جماعاتها خالل من تستطيع املجموعة هذه وأن الوسيطة، الهيئات
يكمن وهنا معني. إقليٍم داخل السيايس للمجتمع العامة اإلرادة عن والتعبري وإبطالها،
أفرادها. إال أحٍد مُلساءلة تخضع ال دة وموحَّ مستقلة فرنسية أمة لتكوين قوي جديد حافٌز
من فقط ينشأ لم املدنية الجمهورية األمة مفهوم أن نرى أن يمكننا املنطلق، هذا ومن
والكومونات الوسطى العصور وإيطاليا وروما اإلغريق بالد يف الكالسيكية الوطنية تقليد
بدرجٍة املقدس الكتاب وِسرَي معتقدات عىل أيًضا قام بل الحرة، الشمالية والكانتونات
املعتقدات تلك بأن العلم مع حتى الكالسيكية، رَي والسِّ املعتقدات عىل اعتماده من أكرب

الحاالت. بعض يف بها اإلطاحة مع الحقٍة مراحَل يف لإلنكار تعرَّضت قد نفسها

الجمهورية القومية (2)

وتأثري الدين، وخصخصة الدولة، مركزية يف املتمثلة التطورات، هذه فإن الحال، بطبيعة
يمكننا فال لذلك، ونتيجًة الفور؛ عىل مًعا تجتمع أو تزدهر لم األمم؛ من العهدي النموذج
الثامن القرن أواخر يف إال ذاتها» حد «يف املدنية الجمهورية األمة أيديولوجية بدايات إدراك
النوع هذا فإن الغرب، تاريخ يف األمريكية والثورة الفرنسية الثورة ملحورية ونظًرا عرش.
حتى الالحقة، القومية األيديولوجيات أشكال لكل املعيار بمنزلة القومية األيديولوجية من
قومياته. أنواع ومختِلف الغرب من لكلٍّ واٍع نحٍو عىل مناهضة نفسها تجعل التي تلك
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لقد موضوًعا. ومدنيٌة شكًال جمهوريٌة أيديولوجيٌة هي املعنية األيديولوجية هذه إنَّ
عرش الثامن القرن وفرنسا إنجلرتا يف املحددة والثقافية االجتماعية البيئة من نشأت
يف رأينا كما األمر، جوهر يف الفرتة. لتلك الثقافيني والنموذجني الرائدتني القوتني بصفتهما
متماسًكا مجتمًعا األمة فيه تعترب مدنيٍّا، إقليميٍّا نموذًجا األيديولوجية تطرح األول، الفصل
قانونية مؤسساٌت وله القوانني من واحدة مجموعًة يتبع اإلقليمية، الناحية من ومحدًدا
شعبية، عامة بثقافٍة ويتمتع السياسية، الحياة يف الجماعية باملشاركة ويتسم دة، موحَّ
أيديولوجية وتمثل األمم، بني الدولية املجامالت يف ويشارك ودولة، جمعي، ذاتي وُحكم
رؤية فقط يعكس ال ر تصوُّ إنه اإلبداعي. إلهامه مصدر تكن لم إْن رشعيته مصدَر القومية
مرضب والفضيلة الوطنية عن املثالية صورتها أيًضا يعكس بل العقالنية، للمثالية التنوير
والتضامن السيايس املجتمع لتكوين يسعى مثاٌل أيًضا إنه الكالسيكي. العرص يف املثل
وهذا املدنية، الفضيلة وترسيخ للقوانني، وامتثالهم للمواطنني، الفعالة املشاركة خالل من
د املوحَّ العام التعليم هو ذلك لتحقيق طريقة وأفضل مميزة، عامة ثقافة نرش يتطلب
املواطنة أصبحت وهكذا املايض. يف كانت التي البطولية «النماذج» ومحاكاة الجماهريي
من مكوَّنًا سياسيٍّا مجتمًعا تُعترب التي لألمة املميزة السمات العلماني والتعليم والقانون

وطنيني.13
ومن لها. مناقضة بل القومية، عن مختلفة املدنية الوطنية أن يُعتقد بعضاألحيان، يف
الوطنية مصطلح أن كونر ووكر فريويل ماوريتسيو يوضح ا، جدٍّ مختلفة ومنطلقات تقاليد
«الجمهورية» أو الدولة نحو َهنْي املوجَّ والوالء املشاعر لوصف فقط يُستخَدم أن يجب
وعىل عرقي. ثقايفٍّ كمجتمٍع األمة صوب مشاعرها ه تَُوجِّ القومية أن حني يف وإقليمها،
جنيف وحتى القديم العرص منذ املدن الدول تراث من جزءٌ الوطنية فإن ذلك، النقيضمن
الرومانسيون روَّجها التي العرقية القومية وبني بينها الخلط عدم ويجب روسو، عرص يف
الوطنية» «الجمعيات أنواع كل انتشار عرش الثامن القرن شهد املثال، سبيل عىل وأتباعهم.
يُقال كان األحيان، بعض ويف ذلك. شابه وما والزراعة والصحة األخالق تحسني أجل من
إنها جمعية، أهداف لها التي الوسطى، الطبقة إىل املنتمية األخوية الجمعيات هذه عن
أهدافها كانت التي الالحقة، القومية الجمعيات عن واملضمون الشكل يف كثريًا مختلفة
فإن لذلك، عديدة؛ حاالٍت يف التداخل بعض وجود رغم وفلكلورية، وتاريخية فيلولوجية
كانت عرش الثامن القرن أثناء الدنمارك يف ظهرت التي الوطنية الجمعيات من كثريًا
مقارنًة والتجارة، والصحة الزراعة مثل عملية مجاالٍت يف القومي «اإلصالح» ل ص ُمَخصَّ
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واالجتماعي الثقايف النسيج تجديد إىل هدفت التي عرش التاسع القرن يف القومية بالحركة
مراحل من أوىل مرحلًة إال يمثل لم هذا إن نقول أن نفسه بالقدر يمكننا ذلك ورغم لألمة،
متمثلة الحقة تاريخانية حركة األمر تطلب وإن حتى القومية، بالُهوية اإلحساس ر تطوُّ

بنجاح.14 العملية تلك تكتمل كي «القومية» يف
رأينا فكما األمة؛ ومفهوم الدولة مفهوم بني ومفيد مهم فرق توضيح شكٍّ بال ينبغي
يف معني، إقليٍم يف املستقلة املؤسسات من مجموعٍة إىل يشري الدولة مفهوم فإن البداية، يف
عىل أنه أيًضا وصحيٌح والتاريخية. الثقافية املجتمعات أنواع أحد إىل تشري األمة أن حني
أكان سواء — املرء ميالد بمكان إما التعلق إىل يشري «الوطنية» مصطلح كان قرون مدار
ومؤخًرا الوسطى، العصور إيطاليا يف كما املدينة، بالدولة أو — أرًضا أم منطقة أم حيٍّا
األخريني الحالتني يف أخرى، ناحيٍة من ذاتها. حد يف اإلقليمية للدولة الوالء إىل يشري أصبح
عمليٍّا الصعب ومن لألمة، الثقايف املجتمع مع السيايس ومجتمعها الدولة تتطابق قد
املسيطرة، «العرقية» سيَّما ال األعضاء، من فكثريٌ الوالء؛ من النوعني هذين بني التمييز
كمجتمع األمة وبني السيايس ومجتمعها الدولة بني التحلييل بالفرق قليًال إال يهتمون ال
اندمجت الوقت مرور فمع فرنسا، حالة يف بعيد حدٍّ إىل الوضع هو وهذا عرقي. ثقايف
وجهني كلها لتصبح العرقي، الثقايف واملجتمع السيايس املجتمع إىل باإلضافة واألمة، الدولة
العرقية املجتمعات حساب عىل متزايد نحٍو عىل كان هذا أن من الرغم عىل واحدة، لعملة
الكتاالنيني أو الكربى»، فرنسا «أمة يف واأللزاسيني الربيتانيني مثل حجًما األصغر واألمم

إسبانيا.15 يف (البشكنج) والباسكيني
وامليل لألمة «املدني» ر والتصوُّ «العرقي» ر التصوُّ بني بالتمييز االكتفاء عدم أن إال
األمة أن يرى العرقي ر فالتصوُّ مربًكا؛ الفرق هذا يجعل باآلخر أحدهما معارضة إىل
سلفية ثقافٍة يف ويشرتكون النسب، روابط تربطهم القرابة، ذوي من ممتدة مجموعة
يف يعيشون مواطنني يضم سيايس مجتمٌع األمة أن املدني ر التصوُّ يرى حني يف مشرتكة.
وهذا املشرتكة، وامُلثُل القيم يف ويشرتكون معني، إقليٍم يف نفسها والقوانني الحكومة ظل
أوليٍّا نموذًجا فرنسا تُعترب األحيان، أغلب يف «املوسوعة». يف املوجود التعريف نوع هو
من النوعني كال فرنسا يف امتزج األمر، حقيقة يف أنه إال سيايس. كمجتمع املدنية لألمة
استهدفت عرش الثامن القرن وبحلول التاريخية، والثقافية السياسية الجمعية، االرتباطات
يف الغال بالد يف املتمثل املشرتك السلف أساطريُ وساعدت وامللكية، األرستقراطية الدولة
إىل املتزايدة الحاجة فإن ذلك، إىل باإلضافة واحدة. عرقية أمة أساس عىل «الوطن» إرساء
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أثناء الباريسية الفرنسية أساس عىل اللغة توحيد عىل الجديد والرتكيز الثقايف التجانس
وكوَّنا املدني «الوطن» قواعد أرسيَا املحلية، والعادات اللهجات إلضعاف محاولٍة يف الثورة،
الهندسة من قدٍر وجود إن سياسيٍّا. دة املوحَّ الواحدة «العرقية» أساس عىل الفرنسية األمة
الجمهورية واملجتمعات الهويات بني الفريد االمتزاج من يقلل ال واالجتماعية الثقافية

القومية.16 والعرقية املدنية
فريويل حه وضَّ الذي الثقافية العرقية والقومية املدن الدول وطنية بني الفرق حتى
يف تُعتربان وفلورنسا البندقية كانت الرابع، الفصل يف رأينا فكما يقول؛ كما واضًحا ليس
كوهني إدوين أوضح كما — القديمة أثينا وحتى وخارجها، إيطاليا داخل أمتني، الغالب
أساطري إىل باإلضافة ومساحتها حجمها عىل ِبناءً أمًة تمثل أنها أرسطو يرى كان —
وهو أال فريويل، رسد يف يظهر عامٍل إىل جزئيٍّا يرجع ذلك يف والسبب ونشأتها. أصلها
الدول ملواطني الذاتية الصور يف وتضحيتهم األبطال واألسالف التاريخ عىل الشديد الرتكيز
رينو إرنست تعريف يف بارزة وصفة القوميات، معظم يف شائعة سمة أيًضا وهذا املدن.

لألمة.17 الكالسيكي
مجتمٍع لخدمة والثقافية السياسية األمة تندمج الجمهورية القومية ظل يف ثَمَّ، ومن
املتمثلة نفسها وامُلثُل القيم يف ويشرتكون نفسها للقوانني ينصاعون مواطنني يضم إقليمي
مة مقسَّ األرض فإن الجمهوريني، القوميني نظر وجهة من «الوطن». وحب الفضيلة يف
التاريخي وطنها يف منها كلٌّ وتسكن ومصريها، وتاريخها، شخصيتها، منها لكلٍّ أمم، إىل
ن تُكوِّ متساوين. مواطنني يضم سيايس كمجتمع الكامل واالستقالل الوحدة إىل وتسعى
يمكن وال األمة. خارج وجود يوجد وال السياسية، للسلطة الوحيد املصدر وقوانينها األمة
خالل ومن حياتها يف واملشاركة لألمة االنتماء خالل من إال الحقيقية الحرية تحقيق
ورموزه، وتاريخه، للوطن، الشديد الحب النفوس يف يغرس سوف الذي العلماني التعليم
يعني وهذا الخريات؛ كل مصدر وهي استئناٍف، محكمة أعىل هي األمة إرادة وُمثُله. وِقيَمه
ويُعربِّ د يُجسِّ كي املطاف نهاية يف وديمقراطيٍّا جمهوريٍّا يكون أن يجب الُحكم نوع أن

بأكمله. املواطنني ومجتمع الشعب سيادة عن

علماني؟ دين (3)

إن السيايس. والتضامن للمواطنة ِرصًفا علمانيٍّا رسًدا الجمهورية القومية قدَّمت لقد إذًا
عىل وحدها، البرشية واالحتياجات املصالح أساس عىل األمة مجتمع تأسيس عىل إرصارها
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األهم ولعل والجمهورية. املدنية ُمثُلها َم َدعَّ الطبيعة، قوانني أو اإللهي القانون النقيضمن
البرش وقدرة الجمعي الذاتي التحرُّر خالل من الثورة إىل الحاجة عىل أكَّدت أنها ذلك من
كل فإن املنطلق، هذا ومن مثالية. وأكثر عقالني املجتمع من نوٍع تنظيم عىل مكان كل يف
أساس عىل يُشكلوه أن وينبغي املجتمع، تشكيل إعادة يستطيعون مجتمع كل يف األفراد
الناحية ومن والوطنية. الشعبية والسيادة الحرية يف املتمثلة الجديدة العلمانية املبادئ
بالُحكام اإلطاحة — بها ومنوٌط — تستطيع الشعوب كل أن ذلك معنى كان العملية،
شبابها وتعليم الدين، رجال وخرافات الجهل عىل والقضاء القديمة»، و«األنظمة الطغاة
الرغبة وغرس الة، الفعَّ السياسية املشاركة عىل مواطنيها وتحفيز والوطنية، اإلخاء فضائل

الداخل. يف وأعدائه الخارجيني أعدائه ضد عنه والدفاع املجتمع تجديد يف
التي األمة تلك وهي — املقاتلة تكن لم إْن — الفاعلة األمة أيديولوجية ظهرت ثَمَّ، من
وتضامنهم. وإرادتهم البرش عقالنية يف تتمثل بحتة علمانية مبادئ عىل قلت كما َست تأَسَّ
األيديولوجية هذه تطبيق فإن علمانيٍّا، يكون قد املعتقد أن من الرغم فعىل ذلك، ومع
استحضار مجرد األمر يكن ولم محلها. تحل املفرتضأن من التي األديان مع للغاية يتشابه
العلمانية األيديولوجية أن أو «الدين»، ب املرتبَطني والخشية للورع العلمانية املبادئ هذه
ذلك من أعمق األمر كان لقد ُمقرتَضة. دينية عباءًة ترتدي كانت رأينا، كما عهدها، بداية يف
تمثل التي التقليدية املسيحية الستبدال سعيهم إطار يف الجمهوريون فالقوميون بكثري؛
وأثناء به. اإلطاحة إىل سَعْوا الذي الرب مثل ومتطلبًا إقصائيٍّا إلًها تبنَّْوا املجتمع، أساس
علمانيٍّا دينًا الجمهورية القومية خلقت الوحيد، واملبجل املعبود إىل نفسها األمة تحويل
والتعبُّد، بالرشف املتعلقة الخاصة برموزه ويعج للشعب املقدس التجمع عىل يقوم جديًدا
واألقسام، واملواكب، واألناشيد، والتقاويم، املعدنية، والعمالت واألعالم، الشعارات، مثل:
واملكتبات واملتاحف القومية، واألكاديميات واالحتفال، الذكرى إحياء ومراسم والقوانني،
الغرباء. عن وتميِّزهم املواطنني د توحِّ التي والتصنيفات املؤسسات لوازم وكل القومية،
الوحيد اإلله هي «األمة فإن: ١٧٩٢ عام الصادرة االضطرابات مثريي عريضة تقول وكما

بعبادته.»18 املسموح
معينة أساسية افرتاضاٌت تدعمه كانت العلماني الجمعي العمل عىل القائم الدين هذا
عىل بناءً البداية، يف العاملني. ألفراده َمقِصًدا يكون أن يمكن الذي املجتمع بنوع متعلقة
فقد املميزة، شخصيته له تكون أن بد ال شعب كل أن عىل ينص الذي املأثور روسو قول
بأنه يتسم شعٍب من إال بها ترقُّ يمكن ال الشعب سيادة أن بصحتها امُلسلَّم األمور من أصبح

177



لألمم الثقافية األسس

كل الحال، بطبيعة للبرش. األساسية التقسيمات أحد وهذا ومميز، خاص برشي مجتمع
الشعب لكن واملواطنة، للقانون الوحيد املصدر يصبح وأن سيادته يملك أن بد ال شعٍب
والعادات واألعراف التقاليد ترسيخ خالل من ومستقالٍّ تاريخيٍّا إنسانيٍّا فرًعا يصبح
وعربَّ بأنفسهم. وتضحيتهم أفراده من املتعاقبة األجيال بطولة خالل ومن به، الخاصة
شافتسبريي اللورد إىل األقل عىل تعود فكرة وهذه الشعب، «عبقرية» عن مًعا األمران هذان
التبشريية الروح أن حني ويف األمة. (روح) لتصبح مونتسكيو رها وطوَّ وبولينجربوك،
بمفاهيمها ثورتها نموذج استنساخ عىل ت أرصَّ ١٧٩٢ عام عقب الفرنسيني «الوطنيني» ل
الثورية، الجيوش احتلتها التي والشعوب األرايض يف واملواطنة الشعبية السيادة عن
وعاداتهم وأعرافهم وشخصياتهم واألمم، الشعوب بني االختالفات قبلت ذلك رغم فإنها
لهم» الخاضعة «الشعوب منح هو الوطنيون هؤالء فيه رغب ما وكل املميزة. وتواريخهم

والنبالء.19 والكهنة امللوك إياها حرمهم التي والسيادة الحرية
يكن ولم واألمم. للشعوب املميزة الشخصيَة والثقافة اللغة يف االختالفاُت عزََّزت
أوروبا يف هريدر تأثري من الرغم عىل فحسب األملانية الرومانسية عن ناتًجا باللغة االهتمام
السادس القرن يف زادت التي املقدس للكتاب األوىل الرتجمات فمنذ البلقان؛ وجزر الرشقية
ذلك كان وإن سياسيٍّا، شأنًا اللغة أصبحت العوام، بني الطباعة انتشار خالل من عرش
الكتاب نَُسخ أسهمت عرش، السابع القرن بحلول بالتأكيد، البداية. يف مباٍرش غري نحٍو عىل
الشخصيات وتحديد إبراز يف العامية باللغات املكتوبة الصالة وكتب املكتوبة املقدس
النصوص يف العامية إىل ُل التحوُّ أُكمَل الربوتستانتية. الدول يف سيَّما ال لألمم، املميزة
والفالسفة واملؤرخني واملرسحيني الشعراء يد عىل علمانيًة أكثر أدبي قانوٍن بنشأة الدينية
أوسع تقديٍر من جزءًا قراءته عىل القادر والجمهور املحيل األدب انتشار وكان املحليني.
باختصاٍر املميزة، القومية واملؤسسات والقيم والذكريات الفنية واألعمال للرتاث نطاًقا
املقاطعات يف كعامٍل بالفعل برزت قد اللغة وكانت أمة. بكل الخاصة للثقافة تقديًرا كان
َمثََّلت لكنها والغربيني، الرشقيني الهولنديني بني بتمييزها هولندا، يف مة املقسَّ الشمالية
من ُمكوَّنة دة ُموحَّ فرنسا تكوين إىل سَعْوا الذين اليعاقبة إىل بالنسبة خاصة مشكلًة
الطبيعية»؛ «حدودها داخل للتقسيم القابلة غري دة املوحَّ الجمهورية املختلطة؛ مقاطعاتها
التخلص برضورة قال حيث الفرنسية، اللهجات عن جريجوار أبي تقرير كان ثَمَّ، ومن
املختلفة؛ فرنسا ملقاطعات املحلية واملؤسسات واألعراف التقاليد تدعم ألنها اللهجات من
القائل لالفرتاض نظًرا أنه يعني وهذا للجمهورية. والثقافية اللغوية الوحدة تُِعيق ثَمَّ ومن
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الوحدة أن واضًحا أصبح ما فرسعان مستقلة، قومية ودول أمم من ُمكوَّن العالم إن
اللغوي.20 والتجانس الثقافية الوحدة عىل تعتمد الجمهورية يف القومية

كان األمم» داخل «األمم وجود من للتخلص الحثيث الجمهورية القومية سعي إنَّ
كانوا إذ فرنسا؛ يف لليهود ونابليون الفرنسية الثورة معاملة يف بنَيِّ نحٍو عىل موضًحا
ُمنحوا إذا أنهم واضًحا كان فقد ولذلك ومنحط؛ أجنبي عرقي مجتمع اليهود أن يَرْون
وكذلك التقليدية معوقاتهم من يُحرَّرون سوف فإنهم الفرنسية «الحضارة» وفوائد مزايا
كان الجمهورية يف مواطنني اليهود يصبح ولكي و«الضيقة». املقيِّدة العرقية ُهويَّتهم من
بصفته بها، مرتبًطا كان طاملا التي العرقية» «الُهوية من «دينهم» يَُخلِّصوا أن لزاًما
تلك منذ الخاصة حياتهم يف كأفراد فقط ويمارسوه يعقوب)، (أو إرسائيل بني ديَن
إن بعيد، حدٍّ إىل املستقل وجودهم عن يتخلَّوا أن أيًضا عليهم لزاًما وكان اللحظة،
العامة املساواة عىل ليحصلوا مستقل، يهودي كمجتمٍع والبائس، املتكافئ غري يكن لم
فرنسيني مواطنني يصبحوا ثمَّ ومن الفرنسية، القومية الدولة داخل ومواطنني «كأفراد»
ويعتنقونه، يتعلمونه سوف الذي التاريخ فإن ذلك، عىل عالوًة «اإلرسائييل». النوع من
املقدس التاريخ يكون لن الفرنيس، لالستعمار الخاضعة الشعوب من كثريٌ بعدهم ومن
من بدايًة الفرنيس التاريخ بل ميمون، بن وموىس رايش وحتى إبراهيم من بدايًة لشعبهم
يرى أن مأموًال كان الوقت، ومع نابليون. وحتى كلوفيس— ربما أو — فريسانجيتوريكس
ُهويٌة التقليدية العرقية ُهويَّتهم محل وتحل الغاليني، نسل من منحدرون أنهم أحفادهم
االلتزام تؤكِّد املسلمني باملهاجرين املتعلقة الحديثة والرصاعات جديدة. علمانية قومية
الجمهورية للقومية املضمر الثقايف العرقي األساَس وكذلك بالعلمانية، الواضح الفرنيس

املدنية.21
الوحدة عىل فقط تعتمد لم األقل، عىل بدايتها يف الجمهورية، القومية أن يوضح وهذا
عىل أيًضا اعتمدت بل والخرافة، الطغيان من تحريرها إىل تسعى التي لألمة الثقافية
ينطبق كان مثلما األمريكيني عىل ينطبق األمر هذا وكان األمة. لتلك العرقي األساس
عرقية فئة يُكوِّنون أنهم اعتربوا أحراًرا، أم عبيًدا أكانوا سواءٌ فالسود، الفرنسيني؛ عىل
والتظاهر الرصاع من قرونًا األمُر واستغرق منفصلة، — الحالة هذه يف عنرصية —
العرقي األساس كان البيض صفوف يف فحتى ذلك، عىل عالوًة كاملني. كأمريكيني لَقبولهم
حدٍّ إىل مقبوًال الناشئة األمريكية األمة عىل األنجلوسكسونية والسيطرة األنجلوسكسوني
من تقلل ثَمَّ ومن الجمهورية، القومية يف العرقي العنرص أهمية األمثلة هذه تعكس بعيد.
بينهما).22 الفرق ليس (لكن «العرقية» والقومية «املدنية» القومية بني الشائع التناقض
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بالعالم «يهتم كدين طابعها توضحان الجمهورية للقومية إضافيتان صفتان توجد
تاريخي، كإقليم لألرض أتباعها عبادة هي األوىل: الصفة علماني»؛ «دين ک أو املادي»
لها الوطن بأرض املرتبطة املشاعر فإن رأينا، كما امليالد. وأرض «األسالف» وكأرض
،١٣٧ املزمور سيَّما ال واملزامري، القديمة، مرص يف سنوحي» «قصة إىل يعود طويل تاريخ
يف «هيالس» باسم املعروفة القديمة اليونان جوقات جمال عن تتحدث التي األغاني ويف
الحرضية الطبيعية للمناظر املميزة بالسمات واالعرتاف ويوريبيديس. سوفوكليس مآيس
والهولندية؛ الفلمنكية الرسومات يف سيَّما ال اإليطالية، النهضة يف مجدًدا يظهر والريفية
يف والسويرسي والفرنيس الربيطاني والشعر الرسم ويف قوميٍّا. طابًعا تتخذ بدأت حيث
سبيل عىل يربز الدول لتلك الطبيعية للمناظر القومي الطابع بدأ عرش، الثامن القرن
جراي أمثال اإلنجليز الشعراء خالل ومن األلب، جبال عن هالر شعر خالل من املثال
وجريتن كوزنز املائية؛ األلوان استخدموا الذين الربيطانيني امني الرسَّ وأوائل وطومسون
يف ومنترشة رائجة واملشاعر التوجهات هذه جعلت الرومانسية أن شك وال وساندبي.

الريفي.23 حياتهم وأسلوب الفالحني دت ومجَّ القومي االهتمام وعزََّزت القرن، مطلع
يف أيًضا أسهمت القومية الوحدة إىل املصاحبة الحاجة فإن ذلك، من الرغم عىل
مختلفة مناطَق الجمهورية نطاق داخل تجمع أْن إىل مالت فقد ناحية، من الوطن. عبادة
الجيش يف املقاطعات كل من األفراد ومشاركة املسئولني إدارة من كلٍّ خالل من غالبًا،
رمزية أسست فقد أخرى، ناحيٍة ومن املركز. وسياسة العامة واملهرجانات واملدارس
إدراك ثَمَّ ومن لألمة، الطبيعية» «الحدود ب املتعلقة ومفاهيمها املثال، سبيل عىل «فرنسا»
وطبيعة الحدود تحديد يف ذلك شابه وما والسواحل واألنهار للجبال السياسية األهمية
املتغرية السياسية الظروف إىل باإلضافة رات، التصوُّ هذه مثل مليوعة ونظًرا نفسها. األمة
ومحفزات ذرائع قدَّمت القومية الوحدة إىل الحاجة تلك أن املفاجئ غري فمن باستمرار،
مدينتَي حالة ويف واللورين األلزاس حالة يف كما الحدود، عىل والحروب للرصاعات أخرى
الناس من كثرٍي لدى الرصاعات تلك حازته الذي الرسيع الَقبول أن إال وفيومى. تريستى
قدَّمه موضوٌع وهذا وحدوده، للوطن القومي ر للتصوُّ املقدس شبه الطابع عىل يشهد
ومكانته القومي باملجتمع متعلقة وعقالنية حسية بأفكار مؤمنون جمهوريون قوميون

املتجانسة.24 األمم من عالم يف
الحرب: قتىل ببطولة ارتباطها يف خاصة بصفٍة واضحًة للوطن التقديس صفة كانت
باملرة، بجديدٍة ليست الجماعية التضحية موضوعات أن من الرغم وعىل واألموات. األرض
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والفرسان امللوك يف بعيد حدٍّ إىل تُرى البطولية التضحية كانت اإلصالح عرص فحتى
يف الجماعية التضحية حاالت باستثناء الشهداء، القديسني يف أو الفرادى املجاهدين
إىل تتسلل أجله من والتضحية «الوطن» حب أفكار وبدأت وإسبانيا. وسويرسا اسكتلندا
سيَّما ال األفكار، تلك وهولندا إنجلرتا وتَبَنَّت الخامسعرش، القرن يف الفرنيس والنثر الشعر
عرش، الثامن القرن وبحلول هولندا. يف عرش السابع القرن يف الصامت ويليام تبجيل يف
سيَّما ال العظماء، الرجال أسماء بقائمة القومي املجتمع تربط األبطال تقليد عبادة بدأت
وألفريد، وتيل، وبايارد، جيكالن، دو أمثال الوطنيني ورجالها الوسطى العصور محاربي
الجمهورية القومية أن إال وولف. الجنرال مثل املعارصين باألبطال القائمة تلك وأُكِمَلْت
القرن، منتصف ومنذ بعيد. حدٍّ إىل الشعبية أهميته عت ووسَّ التفسري هذا َرت َطوَّ من هي
أن سواء حدٍّ عىل والشعب القادة من كالٍّ الفرنسيون والنقاد واملروِّجون الفالسفة طالَب
وسكيبيو، وسكيفوال وسقراط ليونيداس أمثال القدماء األبطال ووطنية شجاعة يُحاكوا
هؤالء بها قام التي بالذات والتضحية املدنية الفضائل أعمال ذلك عىل عالوًة واقتبسوا
ومارا بيلتييه لو أمثال رجاًال — املعارصين شهدائها من أعداًدا الثورة وأضافت األبطال.
ليبثوا «الوطنيون» استخدمها دينية، شبه وعباداٍت ورموًزا مراسَم لهم تكريًما وابتكرت —
ُولد الذي القومي املجتمع يف املواطنني من املطلوبة الصارمة األخالق الشعب نفوس يف
والجماعات األفراد من لكلٍّ القومية والتضحية الحرب تجربة تبجيل وأصبح جديد. من
املدنية وألديانها معينة ملجتمعاٍت يمكن خالله من الذي الجمهورية لألمة الحياة رشيان

وانتصار.25 فوٍز إىل والنكسة الهزيمة ل يَُحوِّ مما باستمرار؛ تتجدد أن
أو الجمهوريات عىل مقتًرصا امَلِجيدين األموات تبجيل يكن لم الحال، بطبيعة
الشعب أبناء من كثريٌ شعر الكربى، الحرب مذبحة أعقاب ففي املدنية؛ القوميات
يظل أن عىل وَحَرصوا الحرب، لقتىل دائم تذكاري نُصب إىل حاجٍة يف أنهم الربيتوني
قتىل لذكرى دائًما تكريًما ١٩١٩ ملوكب وُشيد التيونز مه صمَّ الذي التذكاري النصب
بريطانيا ألمم الشعبية للشخصية الرمزية الداللة تتضح أن يمكن النحو، هذا عىل الحرب.
ذلك، ورغم الذكرى. إحياء ليوم السنوية املراسم خالل من مبجل نحٍو عىل عنها ويُعربَّ
راية حملت التي الدول من وغريها فرنسا ُخطى عىل الصدد هذا يف بريطانيا سارت فقد
السابق. يف وعهدية هرمية كانت التي أمتها يف الحًقا الديمقراطية أقرَّت أن بعد القيادة،
إلحياء ومراسم رموز خلق يف ساعد ما هو القومية من املدني الجمهوري النموذج إن
عن عربَّ من أول وكان الجمهورية، األمة أجل من الحروب يف ُقِتلوا الذين الوطنيني ذكرى
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املناسب «العلماني» الدين من جديًدا نوًعا خلَق ثَمَّ ومن والعلمانية، الشعبية شخصيتها
األخرى الجمهورية األمم إىل تصديره املمكن من كان نوًعا املقدس، املواطنني ملجتمع

امُلحتَملة.26

العلمانية املهمة الشعبي: االختيار (4)

عقيدتها محتوى أن نجد ناحية، فمن التناقض؛ من نوًعا الجمهورية القومية تُمثل
وترسيخ بالقانون، والتزامهم املواطنني، احتياجات عىل ويَُركِّز جذري، نحٍو عىل علماني
حمايس. نحٍو عىل دينية أيديولوجيتها ممارسة فإن أخرى، ناحيٍة ومن والوطنية. الفضيلة
صورة جميًعا تُقدِّم الحرب؛ لقتىل وتبجيلها للوطن، وتبجيلها العامة، ثقافتها نمط إن
قوانني خالل من وكذلك عامة، ومراسم طقوس يف املواطنون بها يقوم مقدسة رشكة
(مقارنًة «األمة» فإن الجمهورية، القومية يخص فيما وباملثل، ومؤسسات. ورموز وتقاليد
ووطن محليتني، وثقافة ولغة وتقاليد، أعراف ذات علمانية رشكة تعترب «دولتها») ب
هذه أن بَيَْد بالذات؛ التضحية بطولة يف يتمثل عام وطقس وتاريخ األسالف، عن متوارث
ثَمَّ ومن للشعب؛ مقدسة ورشكة دينية، فئة إىل تحويلها يف أيًضا تساعد نفسها الصفات

شعبية. وعبادة ديني تبجيل محل شيئًا تصبح
ذلك رأينا لقد واملؤثر. الطويل العرقي االختيار بتقليد بقوٍة متأثًرا ل التحوُّ هذا كان
من االختيار صفة الراديكالية الربوتستانتية نقلت حيث عرش، السابع القرن يف بالفعل
الشعبية السيادة مثاُل أصبح واآلن، واملختارة. املؤمنة األمة مجتمع إىل ومملكته امللك
عن النظر برصف أفرادها كل من املكوَّنة الجمهورية لألمة العرقي االختيار بمثال ممتزًجا
األشخاص من كلٍّ منزلة رفع إىل الجمهورية القومية سعت لذلك ونتيجًة الثروة؛ أو املكانة
شخصية وهذه محدد، مقدس مجتمع أي بعينه، وشعب الشعب» «عامة أو العاديني
يف الدنماركي للشعب الشعبية الشخصية عن جروندفيج تصوُّر جيًدا حها وضَّ مزدوجة
للشعب املقدسة الرشكة يف املتمثل السالفية أنصار مثال عن أو عرش، التاسع القرن
الجمهورية، للقومية الذات االنعكاسية الشخصية تفسري يف أيًضا يساعد وهذا الرويس.
واثق غريه، عىل غالبًا ومتفوق حرصي، كمجتمع لذاتها الجمعية العبادة عىل وإرصارها

الفريدة.27 وصفاته شخصيته من
ومهمتها الفريد دوُرها وعزََّزها الجمهورية لألمة املثالية الشخصيَة هذه كشَف
أن امُلحتَمل ومن الذهبية. العصور عن األسطورية ذكرياتها عادًة يُكِمالن اللذان الفريدة
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للتفوق مثاًال د تُجسِّ أن أو للثقافة، كَمجمٍع أو للحضارة كمنارٍة تسطع أن يف مهمتها تتمثل
تميُّز مجال كان وأيٍّا الصناعي. التقدُّم أو االجتماعي للتكامل مثاًال تُقدِّم أن أو العسكري،
يف الخاصة مكانتها — تقدير أقل عىل نظرها يف ولو — تربر أن يمكنها أمة كل فإن األمة،
الفريد ودورها الفريدة شخصيتها عن أسطورة خالل من بأرسه للعالم األخالقي اإلطار
أمة أنها عىل فرنسا تُقدِّم التي الفرنسية الثورة أسطورة مع الحال هي كما التاريخ، يف
األمة أفراد أن ذلك من واألهم الجديد. النظام بركات لغريها تجلب التي واإلخاء الحرية
واثقني يكونوا أن امُلحتَمل ومن الخاصة، مهمتها يف والفخر الراحة يجدوا أن املمكن من
القادمة األجيال أن معرفة خالل من الخلود من قدًرا يحقق مما الجمعي؛ مصريها من
ويف املعلوم. غري املستقبل إىل الزمن عرب «تقدمها» مع لألمة املميز الدور إكمال يف ستستمر
مهمتها خالل من لألمة األساسية القيمة ستنكشف السيئة، أو الجيدة سواء األوقات، كل

التاريخ.28 من امُلوَكلة أو الرب من املمنوحة
محل األمة تصبح أن رضورة يف السبب معرفة الصعب من ليس هذا، من انطالًقا
عبادة»، «أفعال بصفتها ومبجًال مقدًسا طابًعا العامة املراسم تتخذ أن يفرضورة أو عبادة،
القديمة االحتفاالت يف أو الكبرية الفرنسية الثورة مهرجانات يف للغاية الواضحة كتلك
شعر والعرشين، عرش التاسع القرنني يف جديدة أمم ن تكوُّ مع أنه إال األملاني. الطالب بيوم
مشابهة، عامة طقوس تكوين إىل يحتاجون بأنهم أيديولوجياتها ومنارصو األمم تلك قادة
األديان ملشاعر املشابهة الدينية والتبجيل العبادة مشاعر األمة أفراد نفوس يف يبثوا وأن
األبطال، وتماثيل مة، املصمَّ الجماعية واملراسم السياسية الرموز خالل ومن التقليدية.
واملصري الجمعي التاريخ من نوٍع خلق إىل سَعْوا الذكرى، وإحياء االحتفال ومواقع
مهمتها تحقيق أجل من الزمن عرب متطورة، نفسه الوقت ويف خالدة، ألمٍة الَجمعي
جورج وثََّق التي عرش التاسع القرن أملانيا يف بعيد حدٍّ إىل الحال هي وهذه التاريخية.
وإيطاليا فرنسا يف مشابهًة واحتفاالٍت طقوًسا نجد لكننا وآثارها، مهرجاناتها موسيه
الغاية، لتلك وتحقيًقا عرش. التاسع القرن أواخر يف وغريها املتحدة والواليات وبريطانيا
حيَّة وآثار صور خلق عىل تشجيًعا والشعراء واملوسيقيون والفنانون املعماريون َلِقَي
هو ما يجعلون بحيث مكان، كل يف واملوجودة ة الَخريِّ وحقيقتها جاللها تستحرض لألمة
األديان القومية قلَّدت أيًضا، الصدد هذا ويف وملموًسا. محدًدا بالرضورة ومجرد عام
كذلك واأليقونات، اإللهية القوانني خالل من الرب عن األديان كشفت فمثلما التقليدية؛
ومن السيادة، أصحاب األشخاص قوانني خالل من إدراكها يمكن األمة أن القوميون رأى
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التقليدية األديان دمجت ومثلما األمة. هذه يف والُكتَّاب الفنانون يقدمها التي الصور خالل
مجتمع يف الفرد استيعاب إىل العلماني القومية دين أيًضا سعى املؤمنني، مجتمع يف األفراد

املدنية.29 التاريخية وثقافته املقدس املواطنني

الجمهورية القومية سلف (5)

العلمانية واملهمة السيادة صاحب الشعب مكانة إعالء بني الوثيق االرتباط هذا يظهر ال
أن فكرة كانت الحال، بطبيعة الحديثة. فرنسا يف إال وضوًحا أكثر نحٍو عىل لألمة
فهو جديًدا كان ما أما بعدها. وما الوسطى العصور يف شائعًة مختار» «شعب الفرنسيني
الجمهورية مواطني يف املتمثل الفرنيس الشعب إىل فرنسا مملكة من املعتقد هذا انتقال
إنهم حيث من مختارة، أمًة السابقة العصور يف الفرنيس الشعُب مثَّل فبينما املتآخني؛
أكثر وليس مسيحيًة» األكثر «امللك ورعايا الفرنسية اململكة من الرئييس الجزء يشكِّلون
امللك عن منفصلني كفكرٍة واألمة الشعب يصبح لم الفرنسية الثورة فأثناء ذلك، من
يحملون َمن وحدهم أصبحوا ١٧٩٢ عام وبعد مكانًة، منهما أعىل بل فحسب، واململكة
ولم القومية. والفضيلة والحرية اإلرادة من الحديث العلماني النموذج يف «االختيار» صفة
كأمِة فرنسا فكرة كانت عرش، الرابع لويس عهد يف بالفعل مفاجئًا. التحوُّل هذا يكن
من لغريها والثقافة الذوق معايري وضع مما الشمس؛ ملك بعبادة مرتبطًة ومجٍد حضارٍة
«شعب» ک األمة فكرة كانت عرش، الثامن القرن وخالل أوروبا. يف املطلقة امللكية دول
إال سواء. حدٍّ عىل وامللك باإلله ارتباطاتها من وتحرَّرت شعبية، اكتسبت قد و«مجتمع»
املتعلقة الجمهورية القومية األيديولوجية فإن املفاهيمي، اإلعداد هذا من الرغم عىل أنه
أن رأت إنها إذ ونطاقها؛ محتواها يف جديدًة كانت الشعبية والحرية القومية باإلرادة
يف سييس القس قال كما أو والسيادة، القوانني لكل واألصيل الوحيد املصدر هي األمة

:١٧٨٩ أوائل

دائًما، قانونية إرادتها يشء. كل أصل وهي األشياء كل قبل األمة توجد
الرباط خارج أفراًدا تُعترب أن يجب األرض عىل األمم … نفسه القانون وهي
حرة إلرادتها ممارستها إن الطبيعة. وضع يف أفراًدا يُقال، كما أو االجتماعي،
فقط، الطبيعي النظام يف إرادتها لوجود ونظًرا املدنية. األنواع كل عن ومستقلة
تأثريها تؤثر كي لإلرادة «الطبيعية» الخصائص امتالك إىل فحسب تحتاج فإنها
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فكل تريد؛ أنها يكفي فإنه إرادتها، عن األمة تعبري طريقة كانت وأيٍّا الكامل.
األعىل.30 القانون دائًما هي وإرادتها مرشوعة األشكال

مقدسة. ُمثًُال و«الوطن» والفضيلة الحرية ُمثُل يَعتربون خاصة، بصفٍة اليعاقبة، كان
من جزءًا األمة كانت األشخاص، من كثرٍي نظر وجهة فمن الوحيدين؛ هم يكونوا لم لكنهم
وكانت لإلله، العلماني والنظري والسياسية، االجتماعية الحياة وأساس الطبيعي النظام
ماركيز الَحظ امُلقلَّد. اإلله ذلك مذبح عىل والعبادة التكريم من الرجال تُمكِّن الثورة

فقال: للثورة الدينية الصفة الوقت ذلك يف كوندورسيه دو

عن مسئول كاهن إنه الصدد. هذا يف دينية طائفة قائد وروبسبيري دين، ثورتنا
عباده.31

إلحياء عالمات أي وسحق املنافسة، األديان من التخلص إىل الحاجة كانت هنا ومن
كان ١٧٩٤ عام بداية يف روبسبيري أن إال املمتدة. فونديه ثورة يف سيَّما ال الكاثوليكية،
شنَّها التي املسيحية اجتثاث إىل الهادفة املسعورة حملته تحجيم يف نفسه، للسبب بدأ، قد
األسمى للكائن علماني دين تأسيس خالل من الثورة ترسيخ وحاول تطرًفا، األكثر أتباعه
32.١٧٩٤ يونيو يف بعناية م مصمَّ شعبي مهرجان يف به يحتفل أن عىل يشء، كلَّ يرى الذي
دعًما الفرنسية الجمهورية للقومية العلماني الديُن شهد التايل، القرن مدار عىل
األحيان، أغلب يف له الكاثوليكية املحافظة النزعة تحدِّي من الرغم عىل متكرر، نحٍو عىل
نابًعا كان والحًقا ومؤسساته، نابليون سياسات عن منبثًقا الدعم هذا كان البداية ويف
الجماعي التعليم مجال يف وتحديًدا الثالثة، للجمهورية الصارمة العلمانية الحملة من
هذه ففي واضح، نحٍو عىل هوبزبوم إريك َوثََّق وكما العامة. والطقوس األثرية والتماثيل
خالل من له ج يَُروَّ مواطنيها كل تضم التي العلمانية الفرنسية األمة مثال كان الفرتة
العظماء مقربة وتأسيس «المارسييز»، الفرنيس الوطني النشيد تبنِّي خالل ومن الَعَلم،
الشديدة الرصاعات من الرغم وعىل قومية. كإجازة الباستيل يوم واختيار «البانثيون»،
نموذج ظل فقد الراديكاليني، العلمانيني والجمهوريني والكاثوليك امللكيني املحافظني بني
أثناء سيَّما ال باألساس، وجمهوريٍّا علمانيٍّا الحديثة الفرتة أثناء فرنسا يف الغالب القومية
سعي رؤية يمكننا الحارض، وقتنا وحتى العرشين. القرن منتصف ويف دريفيوس قضية
للممارسات العام العرض تجاه العدائي ه التوجُّ خالل من امُلثُل هذه وراء السياسية النُّخبة
اليعاقبة ُمثُل زالت وما املدارس. يف سيَّما ال الدينية، املمارسات من وغريها اإلسالمية
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واالجتماعي السيايس الصعيد يف قوية أصداءً تجد و«الوطن» والحرية العلمانية يف املتمثلة
الباستيل.33 ليوم فة الرصِّ العلمانية املراسم تُذكرنا كما والرمزي،

العلماني ودينها أوروبا مثاُل ساعَد عرش، التاسع القرن خالل أوروبا أنحاء كل يف
صغرية وإمارات املطلقة امللكية دول من مزيٍج تحويل يف الجمهورية القومية يف املتمثل
واملواطنة القانون مبادئ عىل تقوم ظاهريٍّا متشابهة سيادية قومية جمهوريات إىل الشأن
الجمهورية املبادئ تلك جاذبية إىل جزئيٍّا يعود نابليون نجاح كان العلماني. والتعليم
وُحكم املدنية والحرية املواطنة عىل تقوم علمانية لدساتري إصدار من ذلك تبع وما الثورية،
تأسست سويرسا، ويف وسويرسا. املنخفضة والبلدان األملانية الواليات يف سيَّما ال القانون،
فون ألربشت وتلميذيه بودمر ياكوب يوهان من وبتأثري ،١٧٦٢ عام الهيلفيتية الجمعية
والتقدم التنوير ُمثَُل الجمعية هذه أعضاء ربُط ازداد برايتينجر، ياكوب ويوهان هالر

ومصريه. القديم» السويرسي «االتحاد بشخصية
من الرغم عىل — ١٧٩٨ عام الهيلفيتية للجمهورية الثورية فرنسا فرض فإن لذلك،
الوسطى للطبقة املنتمني الراديكاليني الوطنيني حلول عند بارًزا اجتماعيٍّا تحوًُّال مثَّل أنه
أنه عىل إليه النظر يمكن — املدن من وغريهما وزيورخ برين يف األقلية حكومات محل
وكنتيجٍة بالحرية. وإيمانها للطغيان سويرسا مقاومة من طويل لتاريٍخ املنطقية النهاية
الهيلفيتية الجمهورية افتقار بسبب وأيًضا نابليون، سقوط بعد الدويل للمناخ جزئية
الدستورية «امتزاج لكن محافظة، أنظمة محلها حلَّ ما فرسعان الكايف، الشعبي للدعم
املطاف، نهاية يف أدَّى عرش التاسع القرن ثالثينيات منذ الشعبية» والقومية الديمقراطية
عام الكاثوليكية والكانتونات الربوتستانتية الكانتونات بني القصرية األهلية الحرب بعد
لعام السويرسي الفيدرايل الدستور وتبنِّي الراديكاليني الجمهوريني انتصار إىل ،١٨٤٧

34.١٨٤٨
التجار من كثريٌ وكذلك اليونانية، املثقفة النُّخبة غالبية اتبعت نفسه النحو وعىل
جمهورية يف رغبًة كورائيس وأدامانتيوس مويسيوداكس إيوسيبوس اليونانيني، واملهنيني
بأثينا كثريًا ُشبِّهت والتي القدامى، أسالفها تستحق التي دة امُلجدَّ لليونان علمانية قومية
اإلضافات من مجردة نقية يونانية لغٍة يف الرغبة كانت ثَمَّ، ومن وديمقراطيتها؛ القديمة
تأهيل أجل من القديمة، الكالسيكيات عىل املعتِمد العلماني التعليم إىل والعودة األجنبية،
اليونان واستعادة ديمقراطية جمهوريٍة يف السياسية للمشاركة املعارصين اليونانيني
الدولة مواطنة خالل من تحقيقه املمكن من بدا أمًال كان لقد الريادي. الثقايف ملوقعها
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السابقة مكانتها من الرغم عىل ،١٨٣٢ عام العظمى القوى كوَّنتها التي الصغرية الهيلينية
وُحكم والحرية العقل يف املتمثلة التنوير بُمثُل ملتزمة كانت نُخبتها ألن دستورية؛ كمملكة

علماني.35 يوناني تعليم وبربنامج القانون،
ظهرت املجاورة تركيا يف قرٍن فبعد أوروبا؛ عىل مقتًرصا الجمهوري التأثري يكن لم
اللذين العلمانية والسياسات العلماني الدستور يف الجمهورية الروح وبشدٍة مجدًدا
إلغاء إىل وباإلضافة العرشين. القرن عرشينيات يف أتاتورك كمال مصطفى اقرتحهما
كثريًا متوافًقا للتحديث برنامًجا أتاتورك حكومة فرضت والخالفة، السلطنة من كلٍّ
وكان فيها. الريادي املثال تُعترب الجمهورية فرنسا كانت التي الغربية الحضارة مع
كونت ألوجست الوضعية بالفلسفة كثريًا متأثًرا للنظام الرئييس امُلنظِّر جوكالب ضياء
واملجتمع املواطنة من لكلٍّ مفتاًحا يُعترب التعليم وكان بها. املرتبطة الراديكالية والعلمانية
وكانت الرائدة. الغربية القوى املساواة قدم عىل ينافس أن عىل القادر املتماسك القومي
للقومية ُحراًسا ظلوا الذين املهنيني العسكريني بني خاصة بصفٍة قويًة الجمهورية املبادئ
إسالمية تعاليم أي يف يشتبهون وظلوا الحارض، اليوم حتى وللدولة الراديكالية العلمانية
االجتماعي الوضع من الرغم عىل الفرنيس، املثاَل بدقٍة واتبعوا السياسية. األحزاب بني
يف وأثبتوا والعرقية، الدينية واختالفاته املجتمع فوق الدولة واضعني املختلف، والثقايف
بسبب وأيًضا الثوري، التقليد غياب بسبب ربما الحارض، وقتنا حتى كبريًا نجاًحا ذلك

املساهمة.36 الدولية القيود
كثرٍي يف متغلغًال العلماني، الجمهوري نموذجه سيَّما ال الفرنيس، التأثري كان أخريًا،
أن شك وال الكربى. الصحراء جنوب أفريقيا يف املوجودة بالفرنسية الناطقة الدول من
عرص أثناء أنه إال لنُخبته. الثقافية والتقاليد الفرنيس االستعماُر بعيٍد حدٍّ إىل زه حفَّ هذا
سيكو أمثال الرجال خطابات كانت االستقالل، إىل الساعية النُّخبوية القومية الحركات
الفرنسية، املستعمرات يف السياسية الحركات وأهداف وشعارات سنجور، وليوبولد توري
واملساواة والديمقراطية والحرية االجتماعي العقد يف املتمثلة واليعاقبة روسو بُمثُل تَِعجُّ
فقط للنُّخبة كان أنه (رغم تعليمي بربنامٍج امُلثُل تلك ارتبطت أخرى، مرًة واملواطنة.
يف املسيحية للبعثات القوي التأثري من الرغم عىل وإنسانيٍّا علمانيٍّا تعليًما وكان عادًة)،
كانت التي األرض عىل املزمعة» «األمة تأسيس إىل الحاجة فإن ذلك، عىل عالوًة املجال. هذا
جعلت الجديدة؛ الدول يف العميقة العرقية االنقسامات عىل والتغلب السابق، يف مستعمرًة
األفريقية للدول والواقعي املمكن الوحيد األيديولوجي األساَس العلمانية الجمهورية القوميَة
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للمجتمع واملرشوع الشمويل الوحيد النموذَج املدنية الجمهورية األمَة وجعلت الجديدة،
(وأيديولوجية األفريقية والوحدة العرقي الوعي أن من الرغم وعىل الحديث. السيايس
القومي التضامن أشكال فإن جذب، عوامل َمثَّال الفرنسية) األرايض بعض يف الزنوجة
يف اقتُبست الجديدة الكربى الصحراء جنوب أفريقيا دول يف السائدة السياسية وامُلثُل
اقتُبست (أو الثالثة الجمهورية َروَّجتْها التي الفرنسية والثورة روسو تقاليد من األساس
من بتأثرٍي الوقت مرور مع للتعديل وخضعت الربيطانية)، املستعمرات يف وميل لوك من

األفريقية.37 واملعتقدات والطقوس الرموز

خاتمة

معظَم — الحديث السيايس للمجتمع نموذًجا بوصفها — املدنية الجمهوريُة األمُة اخرتقت
املجتمعات من لكلٍّ — تقريبًا مرجًعا العلمانية القومية نموذج وأصبح الكوكب، أنحاء
فإن املشاركني، نظر وجهة ومن والقومية. األمم ُمنظِّري من ولكثرٍي ودولها القومية
وارتباطها وممارساتها وأفكارها املدنية الجمهورية األمة قوة يقترصعىل ال ذلك يف السبب
وكما العاطفية. وجاذبيتها الدينية صفتها قوة إىل أيًضا يعود لكنه الحديثة، باملجتمعات
جمَع الروماني اليوناني للعالم املدني الجمهوري الرتاث فإن الرابع، الفصل يف أوضحُت
يف املتمثالن البُعدان وهما القديمة، املدينة» «الدولة يف الديني والبُعد العلماني البُعد بني
يف به وامُلحتفى اآللهة، ِقبل من واملقدس واملحروس وألجلهم، البرش ِقبل من امُلربَم العقد
اإليطالية نظائرها يف أيًضا الواضحة الثنائية تلك واملهرجانات؛ والطقوس املدنية األساطري
ما، حدٍّ إىل د متعمَّ نحٍو عىل القديم الرتاث إحياءُ حدث الوسطى. العصور يف والشمالية
وتبنَّْوا العلماني. وللتضامن َهرمي غري ملجتمٍع نماذج عن بحثهم أثناء «الفالسفة» يد عىل
والحرية البرشي التقدُّم عىل يقوم علمانيٍّا دينًا الدول من وغريها فرنسا يف وأتباُعهم هم
الجمهورية يف الطبيعي السيايس مظهره تمثَّل الذي الدين ذلك العقل، وإعمال والفضيلة
صاحبة باألمة الوالء وتقاليد املشرتكة امُلثُل تربطهم متساوين مواطنني تضم التي الحرة
وتأسيس ومميزة، مشرتكة قومية ثقافة خلق األمة أعضاء من تطلَّب بدوره وهذا السيادة؛
الرموز عن التعبري مع املشرتكة، واملمارسات املعتقدات من ن يتكوَّ للوطنية مدني» «دين
واملوسيقى واألدب، التذكارية، التماثيل خالل من والقيم واألساطري والذكريات السياسية
السياسية املظاهر هذه يف العامة. واملراسم املهرجانات خالل من كله ذلك وفوق الوطنية،
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واالستمرارية الجاذبية من الكبري القْدر وراء السبب يكمن القوية، واملؤسسية والثقافية
واإلقليمية.38 العلمانية وقوميتها الجمهورية األمة بهما تتمتع اللتني

خالل من املجتمعات أنواع لكل نرشها سهولة هو العاملي لنجاحها الثاني السبُب
يف واملهنيني للمفكرين الريادي الدور الحظوا امُلنظِّرين من كثريٌ العلمانية. املثقفة النُّخبة
يرجع ذلك يف السبب ولعلَّ بها، املرتبطة الجمهورية األمة وفكرة العلمانية القومية نرش
أيَّ التقليدية املجتمعاُت تُظِهر لم التي ومواهبهم لطموحاتهم مواتية بيئة تُقدِّم أنها إىل
لألمة األيديولوجية» «وضع يف املتمثلة الفعلية العملية أن إال لها. استخداٍم أو اهتماٍم
والوحدة االستقالل يف املتمثلة املميَّزة مُلثُلها املميِّز التحديد خالل من العلمانية الجمهورية
كلٌّ لعبه الذي التحوييل الدور أساَس هي كانت نقله؛ يمكن جاهز نموذج وتكوين والُهوية
املجتمعات. تحديث يف املثقفة النُّخبة يف املتمثلني الرئيسيني وناقليها العاملية القومية من
من معينة تاريخية أشكاٍل عن منفصلًة «القومية» أيديولوجية أصبحت األثناء، تلك ويف

املطاف.39 نهاية يف نفسها الجمهورية األمة ذلك يف بما القومي، املجتمع
من نوٍع مجرد كانت الجمهورية األيديولوجية هذه أن نتذكر أن يجب كله، ذلك رغم
الرغم وعىل القومية، النماذج من فحسب واحًدا نوًعا قدَّمت وأنها الحديثة، القوميات أنواع
املمكن من كان الصدد، هذا ويف والنواقص. املشاكل من خاليًة تكن لم فإنها نجاحها، من
يف املتمثلة لة امُلفصَّ غري األيديولوجية وحتى لها. بديًال القديمة العهد قوميات تقدم أن
تكمن وهنا الحديث. العالم يف سياسية مجتمعاٍت يف تبَنِّيها املمكن من كان الهرمية، األمة
من األخري الفصل يف إليه ألتفُت ما هي الحديثة البدائل وهذه والرصاع، االختالف أسباُب

الكتاب.
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بديلة مصائر

عىل صغريًة هيلينيًة مملكًة العثمانية اإلمرباطورية من العظمى القوى اقتطعت عندما
منها وتوقعت أملانيني، ومستشارين بافاري بملك عزَّزتْها ،١٨٣٢ عام اليونانية األرايض
أنه املفرتض واألمة الدولة بني الفريد االندماج يف املتمثل الغربي النموذج تتبع أن
الدولة ُمنَحت البداية. يف العظمى القوى تلك أمل يَِخْب ولم املتحرضة. املجتمعات يميز
األخرى األساسية املؤسسات إىل باإلضافة وبرملانًا، مدنية، وحريات دستوًرا، الجديدة
بطريركية عن منفصلًة أصبحت التي األرثوذكسية للكنيسة التبعية ذلك ومن للدول،
هي األقل، عىل نظريٍّا ولو القانون، وحكم العلماني والتعليم املواطنة كانت القسطنطينية.
الدولة أيديولوجية كانت ذلك، إىل باإلضافة جمهورية. أمًة فعليٍّا كان ملا األساسية السمات
تُرتِجم أن املفرتَض من كان التي الجمهورية القومية من نوًعا األساسيان وبرنامجها
ريجاس من اليونانية، املثقفة النُّخبة قادة تبنَّاها التي التنوير رؤيَة عمليٍة سياساٍت إىل
مأخوذة اليونانيون املثقفون اعتربها رؤية وهي كورائيس، أدامانتيوس إىل فالستنليس
كلٍّ يف بجالءٍ حة موضَّ الرؤية هذه ونرى القديمة. أثينا يف البطولية أسالفهم إنجازات من
لجمهورية وضعه الذي ١٧٩٧ عام دستور ويف ريجاس، رسمها التي اليونان خريطة من

قائًال: املواطنني كل مساواة فيه وأعلن اقرتحها، التي هيالس

أو الدين بسبب تمييٍز دون الدولة هذه أناس كلُّ هم بالسيادة املتمتعون الناُس
عرق وكل وأتراًكا، وأرمن، وفالخيني، وألبانيني، وبلغاريني، يونانيني، اللهجة،

آخر.1

اليونانية الدولة استطاعت وبينما الرؤية. هذه الجميع يتشارك لم البداية، منذ أنه، إال
املؤسسات من ومجموعة سيايس إطار تقديم العظمى، القوى من بدعٍم شك، وال الحديثة،
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والرؤية الهيلينية الروح بث عن عاجزًة نَُخبها كانت التكوين، الحديثة اليونانية لألمة
باليونانية الناطقون السكان يَتَبَنَّ لم باليونانية. الناطقني السكان غالبية بني التنويرية
علمانيتهم يَقبلوا ولم والتجار، املهنيني نَُخب تبنَّتْها التي الجمهورية القومية األيديولوجيَة
طبقة مسألة األمر هذا يكن لم الكالسيكي. بالتعليم شغفهم يقبلوا لم وبالتأكيد، املتزمتة،
الرغم عىل والتعليم والكتابة القراءة عىل القدرة إىل افتقار حتى أو اجتماعية، مصلحة أو
عْجٍز أو املجيد، الكالسيكي بالرتاث جهٍل مجرد األمر يكن ولم األمور، تلك أهمية من
موريا يف الطرق وُقطاع والرعاة الفالحني أن فالواقع الغربية؛ الحضارة فوائد تقدير عن
السواد ذلك بعد يَُمثِّلوا وأن العثمانيني، ملقاومة يَُعبَّئوا أن لزاًما كان الذين — وروميل
مصالحهم إن حتى بديلة، ورًؤى ُمثُل تلهمهم كانت — الجديدة الدولة مواطني من األعظم
أرثوذكسيني مسيحيني بوصفهم أنهم، حدث وما ِرصف. نحٍو عىل محليًة تكن لم وُهوياتهم
من باليونانية متحدثني بوصفهم وأنهم، املسلمني؛ العثمانيني الطغاة عىل ثاروا يونانيني،
ُمعبَّأة يونانية مملكة يف ودمجهم تعبئتهم الواجب من كان األرثوذكيس، املذهب أتباع بني
الرؤية واجهت البداية، فمنذ ثَمَّ، ومن ذلك؛ تحقيق أجل من ع للتوسُّ النحو هذا عىل
التي املناِفسة امُلثُل فرضتْه تحديًا التجار وطبقات املثقفة النُّخبة تبنَّتْها التي الهيلينية

باسمه.2 وأيديولوجيتها الجديدة القومية الدولة تأسست الذي نفسه األمة شعب تبنَّاها
اصطفاء خرافة عىل يقوم النَُّخب إىل املنتمني غري تبنَّاه الذي البديل املثال كان
كانت بالطبع، الشائعة. املختار الشعب فكرة من نسخة وهذه األرثوذكس، اليونانيني
إىل املطاف نهاية يف ينتميان ال ومملكتها ومجتمعها عامليٍّا، دينًا األرثوذكسية املسيحية
والدنيوي، البرشي شكلها يف األرثوذكسية، الكنيسة فإن رأينا، كما ذلك، رغم العالم. هذا
القديمة؛ إلرسائيل الحقيقي الخليفة ثَمَّ، ومن الوحيد، الحق املسيحي اإليمان نفسها رأت
العاملي الدين هذا أن إال املسيح. رفض عندما الرب نبذه الذي األصيل املختار الشعب ذلك
كانت الجديد العهد لغة أن حقيقة عتْها شجَّ يونانية، ثقافية بخصوصيٍة ارتباًطا ازداد
الكنيسة كهنة وأن يونانية، كانت األرثوذكسية والطقوس املناسك لغة وأن اليونانية،
من األخرية القرون خالل بالفعل موجودًة العملية هذه كانت باليونانية. يتحدثون كانوا
ممتزًجا — البيزنطية النَُّخب بني الهيليني اإلحياء أدَّى عندما البيزنطية، اإلمرباطورية
إىل — النائية اليونانية غري األرايض وخسارة الالتينية، للكنيسة الشديدة الرُّهبان بكراهية
أصبحت ،١٤٥٣ عام كارثة وبعد والكنيسة. اإلمرباطورية عن قوي يوناني ثقايف انشقاٍق
تحت ووضعوها العثمانيون الُحكام اها سمَّ التي اليونانية، األرثوذكسية الرومية» «امللة
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والُهوية باالختالف باإلحساس ُمشبَّعة القسطنطينية، لبطريرك واملدنية الكهنوتية اإلدارة
من كلٍّ مقابل يف رشقيني)، (رومانًا «روميني» باعتبارهم لكن األرثوذكسية، املسيحية
املتعلقة املشرتكة بالذكريات هويتهم وتعزَّزْت الالتينيني. والفرنجة القدماء الهيلينيني
نائبه ظل يف مملكته يف يعيشون املختار هللا شعب كان حينما املجيد، البيزنطي باملايض
قائم رؤيوي تقليد خالل من التجدُّد يف استمرت كما البيزنطي. اإلمرباطور األرض؛ عىل
واستعادة عرش، الحادي قسطنطني األخري، البيزنطي اإلمرباطور انبعاث ر تتصوَّ نبوءة عىل
املدينة من الكفار وطرد خطاياهم، عىل شعبَه الرب عقاب مدة اكتمال بعد إمرباطوريته

املقدسة.3
تقليٍد بني جمعت الهيليني، الجمهوري املثال من الصارخ النقيض عىل الرؤية، هذه
فإن الظاهرية، الناحية من اليوناني. األرثوذكيس للمجتمع قوي َهرمي ر وتصوُّ عهديٍّ
اإلطالق، عىل املتأثر غري أو قليًال، واملتأثر اليوناني، للمجتمع امُلَعد البديل املصري هذا
عىل يؤثر أن املحتمل من يكن لم باليونانية، املتحدثة النُّخبة تدعمها التي الغربية بالحداثة
األمر، نهاية ففي مصريها؛ تشكيل عن فضًال التكوين، الحديثة اليونانية اململكة مصري
الكنيسة فصَل متضمنًا الوصاية، يف متمثل قوي أوروبي تأثرٍي عىل الغربية القوى ت أرصَّ
القسطنطينية يف املوجودة البطريركية عن اليونانية األرايض يف اليونانية األرثوذكسية
للدولة الهرمية تراتبيتها وتبعيَة أديرتها، من كثرٍي وَحلَّ العثمانيني، لسيطرة الخاضعة
ممارسة عن الطريقة بهذه ت كفَّ الكنيسة بأن االعتقاد الخطأ من سيكون أنه إال اليونانية.
مؤسسًة الكنيسة أصبحت فرنسا، يف الجاليكانية الكنيسة غرار فعىل النفوذ؛ من نوٍع أي
أصبحت بطريركيٌة املطاف نهاية يف هكذا بها واعرتفت متزايد، نحٍو عىل قومية يونانية
كنائس إىل العاملية الكنيسة تقسيم أي عرقي»، أساس عىل الكنائس «تنظيم أخريًا تقبل
جزر يف الناشئة الدول بعض يف سة مؤسَّ ظلت) (أو كانت التي تلك مثل وقومية، عرقية

وبلغاريا.4 رصبيا مثل البلقان
يُعرتَف كان ما داخل الديني احتكارها عىل فقط الكنيسة تحافظ لم اليونان، يف
دعائمها تكن لم إن «البيزنطي»، نموذجها أصبح بل متجانس، شبه سكاني مجتمٌع بأنه
أكثَر الوطنية، الجمعية يف كوليتيس خطاب بعد ،١٨٤٤ عام من ابتداءً الهرمية، الرتاتبية
تلك ميغايل»؛ «فكرة يف املتمثلة اليونانية السياسة يف ننَْي املتضمَّ واألهداف اللغة مع توافًقا
ومجتمعاتها اليونانية األرثوذكسية أرايض اسرتداد إىل الهادفة االسرتجاعية األيديولوجية
هذه ويف تركيا. بغرب حاليٍّا يُعرف وما اليونان، وشمال إيجة، بحر عرب املتناثرة السكانية
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جزءٍ من العظمى القوى كوَّنتْها التي الصغرية اململكة ع تتوسَّ أن املفرتض من كان الحالة،
وتراقيا، وكريت، وإبريوس، وثيساليا، الدوديكانيز، جزر لتشمل اليونانية، األرض من
األرثوذكيس املذهب أتباع من سكانها غالبية كانت التي التاريخية املناطق من وغريها
ألمة الرصف العلمانية األيديولوجية من بدًال أنه، يعني وهذا باليونانية. الناطقني اليوناني
اليونانية األمة يحدد ما هي العرقية واللغوية الدينية املعايري أصبحت اإلقليمية، املواطنني
وإىل اليوناني، التاريخ تفسري إعادة إىل حتمي شبه نحٍو عىل أدَّت معايري وهي ومواطنيها،

راديكاليَّنْي. سياسيَّنْي وبرنامٍج حركٍة
الكارثية املحاولة عن ميغايل» «فكرة أسفرت جيًدا: معروف السيايس الربنامج
املجتمعاِت املنقرضة شبه العثمانية اإلمرباطورية من لتسرتجع ١٩٢٢ عام جرت التي
ورأى سكنوها، التي واألرايض األناضول، يف واألرثوذكسية باليونانية الناطقة السكانيَة
وأراضيها القديمة األيونية املستعمرات سالالت تضم أنها اليونانيون العرقيون القوميون
األهمية. من نفسه القدر عىل كانت التاريخية التفسري إعادة أن إال الصغرى. آسيا يف
الكالسيكي القديم العالم دمج حاولت ولكنها الهيلينية، للرؤية محًضا رفًضا تستتبع لم
املسينيني عرص منذ اليونانية» «األمة عن متماسك واحد رسٍد يف البيزنطية واإلمرباطورية
نَرش الذي زامبليوس، سربيديون الفلكلور، عاِلم من لكلٍّ وُقدِّر الحديثة. اليونان وحتى
املؤرخ، وكذلك مطوَّلة، بمقدمة مصحوبًة الفلكلورية األغاني من مجموعتَه ١٨٥٢ عام
ن املكوَّ (١٨٦٠–١٨٧٧) اليونانية» األمة «تاريخ كتابه يف باباريجوبولوس، كونستانتينوس
الجمعي الفاعل باعتبارها اليونانية األمة عىل ركَّز تفسريًا يُقدِّما أن مجلدات؛ خمسة من
القديمة، اليوناني: للتاريخ واحد لرسٍد املكوِّنة الثالث الرئيسية الحقب كل يف األسايس
العصور يف «إمرباطوريتنا مثل شخصية تعبرياٍت وباستخدام والحديثة. والقروسطية،
من خاصة، بصفٍة باباريجوبولوس، تمكَّن الوسطى»، العصور يف و«أسالفنا الوسطى»،
ومصريها اليونانية لألمة رؤيته يف امَلجيَديْن ووعده وتراثه البيزنطي اإلرث دمج إعادة
ذات األرثوذكسية والطقوس للمناسك جديدة سياسية معاٍن بإعطاء ذلك وفعل األلفي.
واملدينة املسيحيني األباطرة عن مشرتكة ذكرياٍت من بها يرتبط وما الراسخة، األسس
اإلمرباطورية إعادة عن يُسفر لم إْن اسرتجاعها أن الناس من كثريٌ شعر — املقدسة
الثقايف ُسموِّها إىل اليونان إرجاع عن األقل، عىل فسيسفر، األرثوذكسية، البيزنطية
تحقيق التفسريات إعادة من النوع هذا حاول العملية، الناحية من السابق. والسيايس
املجتمعات من مجرد لكنه أرثوذكيس، مسكون» «عالم بشأن القديم املسيحي املثال
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يونانية مملكة سياق داخل إلخ)، والبلغار، واأللبان، (الرصب، اليونانية غري واألرايض
باليونانية الناطقة األرثوذكسية السكانية املجتمعات كل جمع إىل سعت عة، موسَّ حديثة

إقامتهم.5 ومناطق املسرتَجعة» «غري

التفسري وإعادة االنشقاق (1)

األمم بتكوين املعنية العامة املوضوعات من لعدٍد مختًرصا مثاًال اليونانية الحالة لنا تُقدِّم
املعارصة.

بالطابع للتأثر قابليتهما من الرغم عىل وقوميتها، الجمهورية األمة تمُح لم أوًال:
ُووِجَهت ذلك، من النقيض عىل األخرى. التاريخية املجتمع أشكاَل والحداثة، الغربي
التصورات َقبول عىل وأُجربَت متكرر، نحٍو عىل بتحدياٍت املدنية الجمهورية القومية
اضُطرت والقومية، الجمهورية «موطن» يف وحتى األسبق. األخرى التاريخية والتقاليد
كلها، األمة عىل املميَّز شكلها وفرض سلطتها، عىل الحفاظ أجل من النضال إىل فرنسا
العرشين القرن أثناء ولكن درايفوس، قضية وأثناء ،١٨٧١ وعام ١٨٤٨ عام فقط ليس
األشكال عادت بينها، فيما وكذلك األمم، داخل لوبن. حركة فييشوحتى حكومة منذ كذلك،
تباديل صورة يف متكرر نحٍو عىل الظهور إىل القومية الُهويات من والهرمية العهدية

معها.6 متوافقة أو الجمهورية لألشكال مناِهضة دة معقَّ
بشأن — عامليٍّا كان وإْن — أسبق هرمي تصوٌر ُووِجَه اليونانية، الحالة يف
وحلَّ بتحدٍّ، الرسويل، للكريس التبعية عنرص منه القلب ويف واألرثوذكسية، اإلمرباطورية
رؤية مفاتن أن إال ِرصف. يونانية ألمة حرصي وجمهوري إقليمي تصوٌر مبدئيٍّا محله
ذائًعا بديًال مصريًا تمثل ظلت القسطنطينية عىل املتمركز األرثوذكيس املسكون» «العالم
الدينية البلقان، جزر فسيفساء عت شجَّ حتى طويل وقٌت يمر ولم متوسعة، يونانية ألمة
عامة. وسياسة سياسية حركة إىل البديلة الرؤية هذه ترجمة عىل دة املعقَّ العرقية واللغوية
اليونانية األمة عن شامل بتصوُّر ويُلَحق تفسريه يُعاد البيزنطي الرتاث كان األثناء، هذه يف
عىل األرثوذكسية، وعقيدتها البيزنطية لإلمرباطورية الذهبي العرص أصبح بحيث األلفية،
املايض من ُمستلَهم ر لتصوُّ املبِدعة العبقرية نتاج الكالسيكية، ألثينا الذهبي العرص غرار

اليونانية.7 األمة بشأن
األقل الطبقات يف متغلغلًة األحيان من كثرٍي يف األسبق التصورات تلك كانت ثانيًا:
األيديولوجي الرصاع كان ما غالبًا ولذلك، االجتماعي؛ والتغيري الغربية لألفكار تعرًضا
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بعض يف ومفتَّت الطابع محيل اجتماعي، بانشقاق مصحوبًا ما قومية دولة أو أمة داخل
هذا أن من الرغم عىل أنه إال أخرى. أحياٍن يف وانفجاري الطابع وسيايس األحيان،
له، معارضتهم أو الجمهوري املثال من العامة نفور صورة يف تجىل ما غالبًا االنقسام
إذ بالغرب؛ تأثًرا األكثر املثقفة النُّخبة أوساط داخل علنية برصاعاٍت مصحوبًا كان فإنه
املرتبطني اآلخرين املفكرين من لهجوم يتعرضون الجمهورية األمة قضية أنصار كان
اليونانية، املثقفة النُّخبة وبخالف العهد. أو الهرمية مبدأ عىل أكرب بقدر القائمة األمة بُمثُل
املحافظني بني األمد الطويلة الرصاعات هي العامة االنقسامات هذه أشهر تكون ربما
بني املحتدمة الكالمية واملعارك عرش، التاسع القرن فرنسا يف الراديكاليني والجمهوريني
الفرتة يف عرش التاسع القرن روسيا يف الغربية النزعة وأنصار السالفية النزعة أنصار
املثقفة النَُّخب بني الرصاعات هذه مثل نوضح أن يمكننا أيًضا، أوروبا وخارج نفسها.
العربية الُهوية ق تفوُّ الفرعونية الحركة تحدت حيث العرشين؛ القرن أوائل يف مرص يف
ساماج أريا حركة منذ الهندوس، اإلحيائيون أعلن حيث الهند يف ذلك ونجد اإلسالمية،
الطابع ذات القومية رسمتْه الذي ذلك من بديًال مصريًا للهند جاناتا، بهاراتيا حزب وحتى

الهندي.8 الوطني املؤتمر حزب تبنَّاها التي املسيِطرة واالجتماعي الجمهوري
يكون ما فغالبًا كاملة، ثورٍة عن األيديولوجية الرصاعات تلك تسفر ال عندما ثالثًا:
يف جيلية. تفسري وإعادة انتقاء عملية خالل من األقل عىل جزئيٍّا حلها املمكن من
متعاقب، نحٍو عىل للتعديل القومية الُهوية عن املتناقضة رات التصوُّ خضعت جيل، كل
إىل العام بالقبول تحظى التي القومية والقيم والذكريات واألساطري التقاليد وخضعت
هو منها الهدف كان آخر، أو بقدٍر راديكالية تفسري وإعادات واقتطاعات شديد تدقيق
وشهدت تماسًكا. وأكثر أكرب كيل كياٍن يف املختلفة رات التصوُّ من عنارص بني التأليف
النزعة إن حتى الرتكيبة، هذه قبيل من يشءٍ لتقديم محاولًة عرش التاسع القرن يف اليونان
أقرب هو لألمة مثاٍل من املأخوذة العرقية الدينية باملعايري امتزجت الهيلينية الجمهورية
كونستانتينوس املؤرخ قدَّمه الذي األيديولوجي النموذج يف سيَّما ال «البيزنطي»، املثال إىل
مرص، يف الفرعوني ر التصوُّ رفض من الرغم عىل أنه نزعم أن ويمكننا باباريجوبولوس.
وتمييز معينة، وبيئٍة معينة أرٍض عىل التأكيد مثل — األساسية افرتاضاته من بعًضا فإن
النَُّخب لدى السائدة القومية النظرة يف أُدمَج — العرب من غريها عن منفصلة قديمة أمٍة

الحاكمة.
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وإعادة واالنتقاء األيديولوجي، والرصاع االجتماعي، االنشقاق آليات تساعد رابًعا:
النسبي واحتوائه االجتماعي التغيري عىل الحافز من كلٍّ رشح يف هذه األجيال عرب التفسري
استحضار يكفي ال الصدد، هذا ويف القومية. للدولة والثقافية االجتماعية الضوابط ضمن
«بطبيعة تصبح فإنها الحديثة القومية الدولة وجود بمجرد أنه ذلك الخارجية؛ الضغوط
تحتفظ التي القومية الدول من ن يتكوَّ الذي «األممي» النظام من يتجزأ ال جزءًا الحال»
الحالة، هذه يف اليونانية. اململكة داخل شك، بال الحال، كانت كما بشكلها، بالرضورة
اليونانية املشرتكة الثقافية التقاليد من النابعة الداخلية الثقافة املقابلة، العوامل كانت
التغيري نطاق تحديد يف العوامل هذه وساهمت نفسه، بالقدر حاسمًة األرثوذكسية، ومن

درجته. وتقييد اليونانية باألمة املتعلقة والتصورات األشكال يف
بما متداخلة، العموم يف هي املشرتكة التقاليد هذه أن أوضح أن أودُّ فإنني أخريًا:
العصور إىل املطاف نهاية يف تعود األصل، مشرتكة ثقافية تقاليد من نابعة كلها أنها
اجتماعي نظام ونموذج مشرتكة عرقية بوجود األمد طويل اعتقاٌد ويدعمها القديمة،
يف الهرمي أو العهدي، أو الجمهوري، األمة: أشكال تداخل عىل األمر يقترص ال عرقي.
عندما ذلك حدوث ويكثر األشكال، هذه تتمازج ما فغالبًا معينة؛ تاريخية لحظٍة أي
شكٍل كل نسبة أن من الرغم وعىل بآخر، أو ما بقدٍر دة موحَّ عرقية مجتمعاٍت يف تنتظم
نادًرا معينة، فرتٍة وأثناء معينة حالٍة ففي ع، تُنوَّ وأن ع تَتنوَّ أن يمكن األشكال هذه من
اعتبار يمكن لذلك، السيايس؛ للخطاب الرسمي الغطاء تحت األشكال هذه تختفي ما
للتقاليد كثريًة تنويعاٍت األحيان، أغلب يف الحديثة، القومية للُهويات املتغرية التشكيالت

وتباديلها. الكربى الثالثة الثقافية
الجمهوري نموذجها يعقد أن لزاًما كان يُحتذى. مثاًال اليونان تُعترب الصدد، هذا يف
التقاليد عىل اعتمدوا الذين املفكرون خططه الذي البديل املصري مع تسويًة املسيطر
من نابعة لكنها مختلفة، تقاليد وهي البيزنطي، والرتاث األرثوذكسية للكنيسة الثقافية
بوجود الزعم األيام تلك يف الصعب من يكن لم أنه أسهل ذلك جعل ومما نفسه. األصل
عىل قائم األمر، واقع يف السنوات آالف عمره األمد، طويل عرقي ثقايف يوناني تراٍث
بانحدار املنترش اليوناني االعتقاد عىل خاصة، بصفٍة وقائم، اليونانية، اللغة أشكال صمود
املسيحية إىل ل التحوُّ سبََّب لقد القدماء. اليونانيني أسالفهم من املعارصين اليونانيني
كثرٍي لدى الكالسيكية القديمة العصور عن كبريًا وثقافيٍّا اجتماعيٍّا انفصاًال األرثوذكسية
يعتربوا لم عرش التاسع القرن يف والسياسيني املفكرين أن إال رين، املتأخِّ اليونانيني من
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القوميني اتباع عىل شجعت التي البيزنطية النزعة مع التسوية لتقويض كافيًا أساًسا ذلك
ميغايل».9 «فكرة الهيليني للمرشوع املؤيدين الجمهوريني

التاسع القرن سويرسا تتشابه التفسري، وإعادة األيديولوجي بالرصاع يتعلق وفيما
«االتحاد تأسيس عن تتحدث التي القديمة الوقائع سجالت يف مثريًا. تشابًها واليونان عرش
طغاة ضد ِتل فيلهلم بقيادة فالحني انتفاضة إىل االتحاد أصول ُعِزيَت القديم»، السويرسي
هي هذه والتحرُّر التمرُّد خرافة كانت .١٣٠٧ عام خريف يف وِقالعهم هابسبورج أرسة
كتاب ويف ،١٤٧١ عام إىل يعود الذي األبيض» سارنني «كتاب يف املوجود املقبول الرتاث
املقبولة الحكاية أيًضا هي وكانت الهيلفيتية»، «الوقائع األثر الذائع تشودي إيجيديوس
حكومات ضد الفالحني) (حرب ١٦٥٣ عام انتفاضتهم يف الفالحني ِقبل من واملستخدمة
الذي السويرسي» االتحاد «تاريخ كتابه يف مولر، فون يوهانس حتى الحرضية. األقلية
االتحاد» «ميثاق جليرس يوهان اكتشاف بعد مكتوٌب فهو ولذلك — ١٧٨٦ عام إىل يعود
األبيض». سارنني و«كتاب الرائج تشودي تقليد التزَم — ١٢٩١ عام إىل يعود الذي األصيل
ميثاق َوثََّق الذي شفيتس يف األصيل السويرسي» االتحاد «ميثاق اكتشاف فإن ذلك، ومع
عىل للتقاليد، وفًقا عليه، املتفق وأونرتفالدين، وأوري، شفيتس، الثالث: الغابات كانتونات
االجتماعية لألصول مختلف جد تفسرٍي إىل أشار لوسرين؛ بحرية ضفاف عىل روتيل مرج
أشار جماهريية، فالحني انتفاضة إىل اإلشارة من فبدًال السويرسي؛ لالتحاد والسياسية
حقوقهم عىل الحفاظ إىل الداخلية الغابات كانتونات يف البارزة العائالت حاجة إىل امليثاق
ُفتح وقٍت يف هابسبورج، أرسة من اإلقطاعيني اللوردات كبار ينتهكها كان التي القديمة
لم املربحة. التجارية الحركة أمام األلب جبال يقطع الذي جوتهارد سانت ممر فيه
والكانتونات الكانتونات هذه بني كثريٍة مواثيَق بني من األول يَُعد الذي امليثاق، ذلك يُوِرْد
لكنه اإلقطاعيني، لقالع وحرائق جماهريية النتفاضاٍت أو ِتل، لفيلهلم ِذكٍر أيَّ املجاورة،
األعضاء، زمالئهم عىل الحكم يف أرضها، عىل وللمولودين للكانتونات، الحرصي الحق أكد
عىل للحفاظ العسكري، الدفاع شامًال الكانتونات، بني التعاون إىل املطلقة الحاجة وأبرَز
عىل الوسطى، العصور مجتمعات من كثرٍي يف تكرر موضوًعا هذا كان القديمة. حرياتهم
10.١٣٢٠ عام أربروث» «إعالن يف مشابًها ميثاًقا االسكتلنديون البارونات أبرم املثال، سبيل
حيث من متباعدة، السويرسية» «األصول ل املختلفة املكوِّنات تكن لم الحال، بطبيعة
«شموًال». أكثر رسٍد يف جمعها إعادة دون تَُحول لدرجٍة العام، والدافع واملكان الزمان
قادًرا (١٨٠٥ (عام ِتل» «فيلهلم مرسحيته يف شيلر فريدريش كان املثال، سبيل عىل
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إىل الطريق وتوضيح كلتيهما، السويرسية األصول خرافتَي من عنارص بني الجمع عىل
روتيل» «َقَسم أن من الرغم وعىل الفالحني. وفضيلة الحرية عىل قائم سويرسي مصري
رفُض املرسحية يف صاحبه فقد هامشية، تأريخية أولويٍة عىل حاز ورفاقه شتاوفاخر بني
ذبُح رسيًعا وتبعه بالسهم، التفاحة ورمُي جيسلر، هابسبورج، بحاكم االعرتاف ِتل
واضح نحٍو عىل القراءة هذه تأكَّدت اإلقطاعيني؛ الطغاة ضد الفالحني وتحرُُّك جيسلر
وكذلك ،(١٣١٥) مورجارتن يف هابسبورج فرسان عىل الحاسم الكانتونات انتصار بُدنوِّ
الذكرى احتفاالت وبحلول .(١٣٨٨) ونيفيلس (١٣٨٦) زيمباخ يف الالحقة باالنتصارات
وأن الرسمية، النسخة يصبح أن التقاليد من الخليط هذا استطاع ،١٨٩١ عام الستمائة
كلٍّ يف أغسطس أوائل يف يومني مدار عىل الفيدرالية، الحكومة من بتوجيهاٍت به، يُحتَفى

لوسرين. بحرية ضفاف عىل روتيل مرج وعىل شفيتس من
«املايض بشأن املصادر املتعددة والذكريات التقاليد من كالٍّ املثال ح يوضِّ أخرى، مرًة
واالجتماعية. األيديولوجية الرصاعات تلك احتواءُ خاللها من يمكن التي والطرق القومي»،
القيمة رصاعات أن فالواقع سلسًة؛ تطوريٍّ تغيرٍي عمليَة هذه تكن لم الحال، بطبيعة
زالت ما العرشين القرن وأوائل عرش التاسع القرن يف شائعًة كانت التي القومية والنظرة
الريفية الداخلية الكانتونات زالت ما الحديثة، سويرسا يف الحارض. وقتنا يف حتى قائمًة
األكثر األخالقيات ذات أيًضا) كاثوليك سكانها (معظم الجبلية الوديان يف املوجودة
واملدن، البلدات تنتهجها التي التحديثية العلمانية الرأسمالية من قلًقا تتوجس محاَفظًة؛
عام الهيلفيتية الجمهورية زمن منذ سيطرتها تزايدت التي وبرين، زيورخ سيَّما وال
واملجتمع السياسة عىل ،١٨٤٨ عام الفيدرالية الجمهورية أثناء أخرى مرًة ثم ،١٧٩٨
الجمهورية القومية نمط عىل القائمة البديلة املصائر هذه وطفت السويرسيَّنْي. الحرضي
النقاشات أثناء السطح عىل األساس، كانتوني «عهديًة» أكثر قومية ونمط امُلعزَّزة، املدنية
استجابات يف ظهرت كما السويرسية، التأسيس لوثيقة السبعمائة الذكري أثارتها التي

والهجرة.11 العوملة لضغوط السويرسيني

الحديثة الهرمية األمم (2)

يف رغبة أيَّ خاصة بصفٍة تُظِهر لم الريفية السويرسية الكانتونات دامت ما أنه يُعتقد قد
القديم. الهرمية الرتاتبية لرتاث الحديث العالم يف متسع فال التقليدية، الهرمية اتبيات الرتَّ
أوروبا يف رأيناها التي كتلك الهرمية» «األمة مفهوم أن صحة من الرغم عىل أنه إال
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املحاِفظة، التقاليد فإن القليلة، االستثناءات بعض وجود مع زمانه، وىلَّ قد القروسطية
للقومية غالبًا مناهض نحٍو عىل موجودة زالت ما الهرمي، املجتمع من عنارص وحتى

الحديثة. القومية الدول يف السائدة الجمهورية
ذات جمهورياٍت هيئة يف القومية املجتمعات من عدد أُسس عرش، التاسع القرن يف
أو َهرمية قومية دول هيئة يف الكربى الدول من قليل عدٌد واستمر دستورية، َمَلكياٍت
ن تتضمَّ فهي معقدة؛ األملانية الحالة واليابان. أملانيا وأبرزها النحو، هذا عىل تشكيلها أُعيَد
هرميٍّا تقليًدا اليابان يف نجد لكننا قرنني. آخر يف الثالثة املجتمع تقاليد كل من تباديل
االستبعادية إجراءاتها بموجب منحت التي توكوجاوا شوجونية يف أوًال نراه مسيطًرا،
األمثلة من مستعار بعضه متزايد، نحٍو عىل قوميٍّا طابًعا الياباني اإلقطاعي املجتمَع
يف املوجودة تلك شابهت القوميَّنْي واالصطفاء األصل عن خرافاٍت إضافة مع الغربية،
العملية يف األمريكية. القوة تغلغل بعد ،١٨٦٨ عام ميجي إصالح يف ثانيًا ونراه أوروبا،
اإلمرباطور واستعادة الشوجون، حكم عىل الساموراي عشائر بعض ثورة كانت الالحقة،
العاصمة يف اإلمرباطوري بالطه ظلَّ أن بعد (طوكيو) إيدو إىل وانتقاله الحكم ميجي
أشكاًال استخدمت جوهرها، يف محاِفظة ثورًة املاضية؛ القرون تلك طوال كيوتو القديمة
بني التكافؤ تحقيق يف النَُّخب هؤالء رغبة عىل والقداسة الرشعية إلضفاء جديدة تقليدية
والتعليم الشعبي، الدين تضافر كان الرسيع. للتحديث برنامج خالل من والغرب اليابان
الياباني املجتمع عىل كان فلو الربنامج؛ هذا لنجاح رضوريٍّا اإلمرباطور وعبادة الجماهريي،
لكان املتدخل، الغرب ومنافسة البقاء من تُمكِّنه عميقة إصالحاٍت تطبيق يف يََرشع أن
تكن لم عائلية»، «أمة بصفته الحميم ومجتمعهم املشرتكة بقواسمهم أعضائه توعية لزاًما
كانوا الذين والساسة املفكرين بعض عقول يف أي نظريٍّا، إال اللحظة تلك حتى موجودة
طقوس تعزيز إىل ميجي نَُخُب هدفت ذلك، أجل من القديمة. النصوص من يستلهمون
ياسوكوني رضيح يف سيَّما ال الحرب، لقتىل الوطني الشنتوي والتقديس العائلية، الشينتو
الفالحني، لجموع الشعبي الدين من بكلٍّ الطقوس هذه ربط إىل أيًضا سعت كما املجدَّد،
تحديث أجل من لزاًما، وكان وحاميَها. العائلية» «األمة أبا بصفته اإلمرباطور وعبادة
يف ح املوضَّ الجماهريي، اإللزامي للتعليم الجديد النظام فرض «العائلية»، اإلمرباطور ة أمَّ
النظام ذلك يكون أن ع توقُّ مع به، املحتفى ١٨٩٠ عام التعليم بشأن اإلمرباطوري املرسوم

اليابانية.12 واالقتصادية االجتماعية التنمية محرِّك
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بأفكار الهرمية الرتاتبية من اليابانية األشكال أخرى مرًة أُْلِحَقت النحو، هذا عىل
تأثًرا أكثر بدا شكٍل يف الهرمية» «األمة ل متأخر تطوير تحقيق أجل من األمة، عن الغرب
التأثر من خاليًا يكن لم وإْن الغرب، من النابعة والنماذج بالتقاليد منه األصلية بالتقاليد
يف الرومانسية القومية كانت مًدى أي إىل واضًحا وليس الحديثة. الغربية املجتمع بأشكال
الرومانسية لألفكار َمدينة الفايش، النظام مبارشًة سبقت التي العرشين، القرن ثالثينيات
القوة عىل الرتكيز كان الالحق، النظام يف أنه إال الفاشيني. عىل أثَّرت مًدى أي وإىل األملانية،
والدفاع الغزو بحرب شكٍّ بال مدعوًما اإلمرباطور ظل يف الوطنية والقرابة اإلمرباطورية
اليابانية الهزيمة أن الوقت لبعض بدا صاحبتها. التي الرسمية والدعاية آسيا، يف الطويلة
املبدأ انتهاء تتضمنان الياباني الشعُب عاناها التي النظري املنقطعة واملعاناة الالحقة
باالحتفاظ األمريكي القرار لكن الياباني، القومي الرتابط معه وتُقوِّضان نفسه، الهرمي
القومية الروابط إحياء يف ساعد األجنبي لالحتالل اليابان وإخضاع وعائلته باإلمرباطور
استعادة وكشفت الهادئ». املحيط «حرب يف جمعية ضحية اليابانيني كون فكرة حول
املحاِفظة االجتماعية باألشكال االحتفاظ مدى املستقلتنَْي اليابانيتنَْي والسياسة املؤسسات
القومية ملفهوم اإلمرباطورية العائلة مركزية استمرارية عن كشفت كما السابقة، املتميزة

اليابانية.13
القومية املؤسسات تكوين يف املدَمجة الهرمية لألشكال اآلخر الرائع املثال د يُجسِّ
بقومية ممزوجًة الهرمية ظلت إنجلرتا، يف للغاية. مختلًفا الثقافية العالقات من نمًطا
الرغم وعىل ِقَرصها. عىل العنيفة البيوريتاني الكومنولث فرتة من نابعة قوية عهدية
اإلنجليزية، القومية الُهوية تطور عىل والثقايف الديني تأثريه فإن رسيًعا، إلغائه من
«العرقية» نوع فإن الخامس، الفصل يف رأينا كما هائًال. كان الحًقا، واألنجلو-بريطانية
أرسة ملوك خه رسَّ ثم النورمان، ره وطوَّ ُرواَده، األنجلوسكسونيون كان الذي الهرمية
القوانني جانب إىل اإلقليمية، القومية بالُهوية إحساٍس يف عديدة، تقلباٍت بعد الحًقا تيودر
أنواع ظهوُر مضطربٍة لكن قصرية لفرتة َقَطعه املميزة، العامة والثقافة املشرتكة والعادات
نظر وجهة من إنجلرتا، كانت البيوريتانيني. ظل يف القوميَّنْي واملجتمع الُهوية من عهدية
للرب، األول واملولود الرب، من مختارة أمًة ميلتون، نظر وجهة من وكذلك كرومويل،
الذي الجديد الكومنولث يف تتحقق وسوف القديمة، إلرسائيل خليفة تكون بأن وجديرة
العسكري، الحكم فشل وبعد األنجليكانية. والكنيسة اللوردات، ومجلس امَلَلكية، ألغى
يف ُوضعت لكنها ،١٦٦٠ عام بعد الشعبية الثقافة من الهرمية األنواع هذه استُعيدت

201



لألمم الثقافية األسس

االختيار يف يتمثل جديد ديني نسق ويف السياسية، الحرية يف يتمثل جديد أيديولوجي سياق
هذا وساعد — والتقدم املدنية بالحرية تتمتع مختارة أمًة بوصفهم لإلنجليز — القومي
عرش الثامن القرن اتحاد أمة وكذلك ،١٦٨٨ عام املجيدة» «الثورة ُمثُل دعم يف املفهوم
واملسيحية االجتماعية الحركات ما حدٍّ وإىل بعيد، حدٍّ إىل الربوتستانتية األنجلو-بريطانية

الفيكتوري.14 العرص يف
بعد ما التدهور مناخ يف حتى واملحاِفظة، الهرمية األنواع هذه تماًما تختِف لم
من العامة بغض نالت امَلَلكية أن من الرغم فعىل الوشيكة. والجمهورية اإلمرباطوري
أوقات يف ومثَّلت، أسلوبها، تجديد إعادة يف بعيد حدٍّ إىل نجحت فإنها آخر، إىل وقٍت
زالت وما املضطرب. القومي للمجتمع ثقل مركز الثانية، العاملية الحرب يف كما األزمات،
وتسليط املثرية، واحتفاالتها القومية، الشعبية للثقافة ومحوريتها الواضحة، عراقتُها
أي افتقار إىل إضافة البقاء، عىل قدرتها يف تسهم باستمرار، عليها اإلعالمية األضواء
عىل امَلَلكية، نجحت األنجليكانية، الكنيسة من النقيض عىل الجماهريي. للتأييد منها بديٍل
يف كبريًا نجاًحا الكاسحة، الربيطانيني غالبية عن وتقاليدها بثرائها انفصالها من الرغم
القارِّية؛ أوروبا جمهوريات من املدَرك النقيض عىل القومي، التفرُّد بإحساس االحتفاظ
وكذلك العريق، الربملاني والتقليد للربملان الشعب تبجيل عزَّزه ربما الذي التناقض ذلك
األمر، واقع يف بريطانيا اختالف من جزءًا كلها املؤسسات هذه تُعترب للُعرف. تبجيلهم
ذلك — عليه ودليًال تفرُّدها، بل األوروبي، املجتمع دول عن خاصة، بصفٍة وإنجلرتا
الثامن، هنري امللك عهد يف روما عن االنفصال إىل بدايته إرجاع يمكن الذي االختالف
وهو البيوريتانية، القومية العهدية النزعة بفعل سيما وال إليزابيث، امللكة عهد يف وتبلور
النطاق واسع أنجلو-بريطاني عهدي تقليد داخل الهرمية واألشكال املفاهيم يُثبِّت اختالٌف

الحارض.15 يومنا حتى

الحديثة العهدية األمم (3)

مع تختِف ألم الحارض؟ وقتنا يف العهدية األمم توجد أين املرء: يسأل قد السبب، هذا ملثل
أفريقيا؟ جنوب يف العنرصي الفصل ونظام أولسرت انهيار

شاع املبكَريْن، والتصنيع التحديث من مرحلًة يعكسان املجتمَعنْي كال أن بدا بالتأكيد،
املجتمعني، كال يف عرقي. ديني أو عنرصي أساٍس عىل العاملة القوى بني الفصُل فيها
هرمية كانت التي الخاصة دولته ليؤسس مسيطر أقليٍة مجتمُع األغلبية عن انفصل

202



بديلة مصائر

انفصال أدَّى أولسرت، حالة يف مجتمع. كل داخل وعهديًة نطاًقا، األوسع السياق يف سابًقا
حتى االتحادية، أولسرت داخل كاثوليكية أقلية وضع إىل ١٩٢١ عام الست املقاطعات
املؤسيس الطابع أُضفي ثم أيرلندا. جزيرة يف أقلية الربوتستانت» «االتحاديون مثَّل حينما
ويف الربتقايل، التنظيم يف األصليني الربوتستانت املستوطنني من نابع قوي عهديٍّ حافٍز عىل
ويف .١٦٩٠ عام بوين معركة يف الربوتستانت انتصار ذكرى تُحيي التي السنوية املسريات
كان التي الكيب» «مستعمرة من األفريكان من الكثري هروب اعتُرب أفريقيا، جنوب حالة
هربًا الزمان، آخر يف «خروًجا» عرش التاسع القرن ثالثينيات يف الربيطانيون عليها يسيطر
التاسع القرن أواخر بحلول الفلد. مرعى يف موعودة أراٍض عن بحثًا ظالم، «فرعون» من
التي ترانسفال جمهورية يف سيَّما وال متزايد، تقديٌس األفريكانية اللغة إحياءَ رافق عرش،
شعب عىل اإلعجازي البوير جيش وانتصار الكربى للرحلة كروجر، بول رئيسها كان
١٩٣٨ عام وبحلول .١٨٣٨ عام الدم) (نهر ريفر» «بَلْد معركة يف دينجان بقيادة الزولو
بيوم املئوية االحتفاالت يف التقديس ترسيَخ ماالن الدكتور برئاسة الوطني الحزُب أعاد
نُصب يف مناقبهم وكربى الرحلة أبطال ل يسجِّ الذي اإلفريز ويف (أوساواتريك)، العهد
أقامها التي التذكارية االحتفاالت يف وكذلك بريتوريا، خارج املوجود املهيب فورتراكر

الحًقا.16 القومي العنرصي الفصل نظام
رغبتها بني جمعت الزمان، آخر بروتستانتية تتبع عهدية ألمم أمثلة هذه كانت إذًا،
مختلفني أشخاص عىل السيطرة وبني املقدس، الكتاب من النابعة األصلية االنفصالية
هذه كانت املتحدة، الواليات حالة يف العرقية. األصول أو الدينية املعتقدات يف عنها
واضحة هرمية عنارص مع أيًضا األصل يف متمازجة املقدس الكتاب من املنبثقة الرغبة
ضد الرصاع أثناء أنه إال املستعمرات. يف سابًقا املوجودة القوية اإلقليمية الثقافات يف
يف أيًضا نجحت فإنها كدولة، بحقوقها املستعمرات تلك احتفظت حني ويف بريطانيا،
الدستور، ويف االستقالل إعالن يف حة موضَّ مشرتكة، تأسيٍس خرافِة أساس عىل د التوحُّ
ناحيٍة من الجمهورية-املدنية. وعنارص العهدية العنارص من كلٍّ بني يجمعان ان نَصَّ وهما
حيث األصلية، للشعوب املتنوعة األنجلوسكسونية الربوتستانتية الواليات تهميش تزايَد
الجنوبية املزارع يف سيَّما (ال واالستغالل السيطرة مارست نفسه الوقت ويف تُِبْدهم، لم
ومن َعنوًة الشمالية أمريكا إىل املجلوبة السوداء السكانية املجتمعات عىل العبيد) مالكة
الثورة َمت ُقدِّ األخرى، الناحية من ومواردهم. املسيطرين الِبيض مناطق عن عزلتهم ثَمَّ
الرجال من وجمهورية مدنية أمة بوصفها روماني ثوٍب يف األمريكيتان والجمهورية
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إلهامهم من كثريًا استمدوا املؤسسني» «آباءها أن شك وال واملتساوين، األحرار (البيض)
أيًضا.17 التنوير ُمثُل ومن الكالسيكيني، أسالفهم من

املقدس الكتاب من املقتبَسة األصلية الربوتستانتية الرؤية شهدت نفسه، الوقت يف
من كبريًا عدًدا تقود زالت وما دورية، إحياءاٍت بيوريتانيًة األكثر املستوطنون يتبعها التي
أجل من ضغوط إىل أحيانًا، هذا، وأدَّى املتحدة. الواليات من مختلفة أجزاءٍ يف التابعني
أو، الواسعة، ورحابها األمريكية، التجربة فرادة عىل وتركيز األوسع، العالم عن االنعزال
العالم زعيمة بوصفها الحرية، باسم إنجيلية» صليبية «حمالٍت شن إىل ذلك، من بدًال
بعد. فيما العنيف التطرف أشكال ضد ثم األمر، بداية يف السوفييتية الشيوعية ضد الحر،
أمام الباب وفتحت التقليدية الهرمية أشكال رفضت التي العهدية الروح فإن ذلك، رغم
وتعددية منفتحة أمة تشكيل يف ساعدت الجمهورية واملدنية السياسية الحريات تبنِّي
أكثر عرقي نقاءٍ موقف بني تتذبذب أمة والديمقراطية؛ القانون بحكم ملتزمة ومتحمسة
العالم لهذا وتبشرييًة عيًة توسُّ أكثر مواجهة وبني القديمة، إرسائيل بعهد يُذكرنا انفصاليًة

«الدنس».18
الرؤية بني يجمع ذلك، عن يختلف ال مزيًجا املعارصة إرسائيل يف نجد أن يمكننا
تُعترب إرسائيل أن من الرغم عىل العرقية. والهرمية الجمهورية، واألشكال العهدية،
األصلية الرغبة فإن استعماريٍّا، استيطانيٍّا مجتمًعا الغربيني املفكرين أوساط بعض يف
دين املرشَّ اليهود فصل وهي أيًضا؛ املقدس الكتاب من ونابعة عملية كانت هة املوجِّ والرؤية
النبوءة؛ لوعد وفًقا القديم، وطنهم إىل وإعادتهم امُلضيفة، مجتمعاتهم عن واملضطهدين
عىل الكيب، مستعمرة يف بعبيدهم احتفظوا الذين األفريكان من النقيض عىل ثَمَّ، ومن
مجتمع وتكوين املعادية أوروبا عن الجالء إىل األوائل الصهاينة الرواد سعى املثال، سبيل
االمتهان من ومحرَّر اليدوي، العمل وكرامة الذات، عىل االعتماد عىل يقوم منفصل جديد

وأسالفهم.19 هم له خضعوا الذي
العربية العمالة توظيف إىل امُلدَركة الحاجة تسبَّبت نسبيٍّا، مبكرة فرتٍة فمنذ ذلك، رغم
إرسائيل، داخل العربية األقلية من لكلٍّ املديدة الصعبة االجتماعية والظروف األرخص،
مرغوبة. غري عرقية تفاوتاٍت حدوث يف أيًضا؛ الرشقيني واليهود إرسائيل، دولة إنشاء بعد
املدنية، والحريات بالديمقراطية، والتزاٌم قوي، جمهوري-مدني إطاٌر عاَدَله ذلك أن إال
الرغم عىل لذلك، الربيطاني؛ االنتداب من املوروث القانون حكم وكذلك الحر، والخطاب
إىل تسعى عهدية أمة بأنها ُمستَحق نحٍو عىل وصفها يمكن بدايتها يف إرسائيل أن من
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قوميٍّا، ومجتمًعا دولًة بوصفها «تطبيعها»، عملية فإن فريد، متساٍو ريادي مجتمع خلق
الذي التقليد ذلك الجمهوري-املدني؛ تقليدها إىل متزايد نحٍو عىل األوىل عنايتها أولت
املعادية، الخارجية الضغوط من بعيد حدٍّ إىل الناتجة العرقية الهرمية الرتاتبيات أضعفته

دائم.20 عرقي ديني قومي اصطفاءٍ مثاُل أيًضا عها يشجِّ ولكن

الحديثة الجمهورية األمم (4)

الثقافية التقاليد مع العراقة يف املدني الجمهوري املجتمع مثال تساوي من الرغم عىل
اللحظة تلك وحتى والعلمانية. للحداثة الكامل القدوم بعد إال منتًرشا يصبح فلم األخرى،
النهاية يف منها وتحرَّروا الجمهورية امُلثُل أتباع كافحها التي املهيبة الهرمية الِبنَى كانت
بعيد حدٍّ إىل الجمهورية األمة حماس ويرجع وتكتنفها. الجمهورية امُلثُل عىل بظلها تُلقي
واالستعمارية. منها األصلية التقليدية، الهرمية الرتاتبيات عن املبدئي انفصالها قسوة إىل
فرنسا يف أولها، يكن لم وإْن تأثريًا، االضطرابات هذه أكثُر ظهَر األيام، تلك يف
يف ما حتى يفوق نحٍو عىل الجمهورية لألمة والعلمانية املدنية امُلثُل خ ورسَّ الثورة، أثناء
الهرمي للمجتمع النموذجي املثال فرنسا مملكة دت جسَّ الوسطى، العصور منذ أمريكا.
خالل من له نظري ال وضوًحا النموذج هذا ق حقَّ مسيحيًة». األكثر «ملكها ظل يف املقدس
بل الحديث، العرص بدايات يف — دايس السُّ عليه يطلق الذي — املتماسك اململكة إقليم
املركزية امَلَلكية اإلدارة تغلغل تزايد بسبب الحرض سكان بني التماثل من قدًرا حتى
املحلية واللهجات والثقافات املناطقية استمرار من الرغم عىل وثقافتها، باريس ولغة
ثورة يف الليربالية الوطنية من استلهاًما عرش، السابع القرن أواخر مع أنه إال الريفية.
من متعاقبة مجموعة بدأت القديمة، املدن الدول يف السياسية التضامن وأشكال إنجلرتا
الفرنسية. القومية بالُهوية جديًدا علمانيٍّا إحساًسا يُشكِّلون بالتحديث املؤمنني املفكرين
داعمًة الوسطى، الطبقة من مكوَّنة متنامية ثورية حركٌة الجمهورية األمة مفهوَم تبنَّت
«النظام هرمية عن الرشعية نزع أجل من األمة»، و«إرادة الشعبية» «السيادة ُمثُل
١٧٨٩ عاَمي بني ما الثورة، مجريات وأثناء بها. واإلطاحة الكاثوليكية، امَلَلكية القديم»
والطقوس، الجماعي، بالَقَسم يعج الشعبية العهدية من نوٌع وجيز لوقٍت ظهر و١٧٩٤،
رمزية الشعبيون املمثلون تبنَّى املراسم، هذه يف الجديد. والتقويم والشهداء، واملهرجانات،
الدينية العبادة عن تُعربِّ جماعية عروض يف االستعراضية وحركاتها األمة خالص دراما

205



لألمم الثقافية األسس

وجمهورية ورومانية علمانية املميزة وعالماته أشكاله أصبحت الذي «الوطن» ل العلمانية
متزايد.21 نحٍو عىل

جمهورية ُمثُل عىل قائم متَّسق جديد نظاٍم إىل سعى الالحق نابليون نظام كان إذا
تشكيل إلعادة وامَلَلكية الكاثوليكية الرجعية لقوى الفرصة أعطى انهياره فإن مدنية،
َج َروَّ الذي النحو وعىل الجديدة، املحاِفظة النزعة تتبع كاثوليكية مملكًة بوصفها فرنسا
تذبذبت فييش، نظام وحتى الحني ذلك ومنذ بالفشل، باءت املحاولة أن إال بونالد. له
متزايدة جمهورية نزعٍة بني ما األحيان، بعض يف عنيف نحٍو عىل الفرنسية، السياسة
هذه وأُقرت قوية. كاثوليكية َمَلكية عسكرية محاِفظة نزعٍة وبني والراديكالية، الَعْلَمنة
الشوارع ويف املحاكم، ويف الوطنية، الجمعية يف واضح نحٍو عىل «فرنسا» ل البديلة املصائر
.١٩٠٥ عام الكاثوليكية الكنيسة حل سبقت التي (١٨٩٤–١٨٩٩) درايفوس قضية أثناء
واالنشقاق االزدواجية نشهد أن ويمكن وحسب. مؤقتًا كان الجمهوري االنتصار أن إال
القرن وأوائل عرش التاسع القرن يف الفرنسية القومية الُهوية ر تطوُّ أثناء ظهرا اللذين
بدخول املتعلقة املناقشات يف وكذلك املميزة، وعمارتها وتماثيلها آثارها يف العرشين
القديسة تقديس تنامي مماثٍل نحٍو عىل االنشقاق هذا عىل ويدل واستخدامه. البانثيون
بينما املتأصلة، الكاثوليكية للقومية أيقونة وأصبحت ،١٩٢٠ عام ُطوِّبت التي دارك جان
تجلت كما الفرنسيتنَْي. واملقاَومة للحرية شعبية بطلة نفسه الوقت يف اليسار يعتربها
بالقوة يتسمون قادٍة بني الرصاع يف العرشين القرن يف أخرى مرًة البديلة فرنسا مصائر
بني الرابطة يجسدان أنهما بدا اللذَيْن وديجول بيتان أمثال والكاريزمية، والسلطوية
الشعبية والحركات األمة»، «آباء بمنزلة كانوا الذين األبطال األمة وموتى الفرنيس الرتاب
االحتالل طغيان واجهت التي املاكيز حركة أمثال والثورة، واملساواة، الحرية، إىل الساعية
للدولة البريوقراطي النظام ضد موجهًة كانت التي ١٩٦٨ عام الطلبة ثورة أو األملاني،
القوية األشكال ضمن احتُِويَت عنفها، من الرغم عىل الرصاعات، هذه أن إال الرأسمالية.
مهيمنة، علمانية فرنسية لقومية املدنية وامُلثُل بالقيم امللتزمة الفرنسية الجمهورية لألمة

مشرتكة.22 عرقية ثقافية بُهوية قوي إحساٍس عىل ذلك مع قائمة
نفسه القدر عىل الوجود إىل الحديثة أملانيا بجمهورية أتت التي االضطرابات كانت
بحلول بالفعل أنه الرابع الفصل يف رأينا عنًفا. أكثر حتى كانت وربما األمد، طول من
الرومانية اإلمرباطورية أن األملانية املتعلمة الطبقات اعتََربت الوسطى، العصور أواخر
القومية بالُهوية الناشئ اإلحساس وأن األول، املقام يف األملان من إمرباطورية هي املقدسة
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واألدب اللغة وبانتشار تاكيتوس، «جرمانيا» واستعادة الخارجية النمطية باألفكار املدعوم
ذلك، ورغم النهضة. عرص يف اإلنسانية النزعة ذات املثقفة النُّخبة وسط تجىل األملانيَّنْي؛
االستمرار عن عجز نطاًقا أوسع أملانية وثقافية سياسية بُهوية النُّخبوي اإلحساس هذا فإن
إىل النمسا خارج باألملانية الناطقة األرايض وانقسام الثالثني األعوام حرب مذبحة بعد
أن بدا عرش، الثامن القرن وبحلول صغري. منها وكثريٌ عظيم، منها قليٌل مطلقة، دول
أحالم ألي نهايًة مًعا يضعان املتغلغل، الفرنسية الثقافة نفوذ إىل باإلضافة الهرمية، تفتُّت
إال لها، املعارص الفرنيس أو اإلنجليزي النموذج غرار عىل باألملانية ناطقة أمة أو بدولة

الغائمة. املحلية األوساط من قليل يف ربما
إجراءَ يينا معركة يف الهزيمة وصدمة الفرنسية الثورة نموذُج ع شجَّ ذلك، رغم
والطلبة املفكرين جانب من أملانيا أجل من القومية واملقاومة بروسيا، يف مدنية إصالحاٍت
مناقب عن النهاية يف أسفر الذي األمر الرومانسية؛ البطولة بعقائد تأثًرا ازدادوا الذين
.١٨١٣ عام اليبتسيج يف نابليون عىل االنتصار يف الخرافية وذكرياتهم املتطوعني» «قوات
قلعة يف األملانية لألََخوية ما، نوًعا محدودة كانت وإْن مثرية، عهدية َمظاهر ذلك وتبع
الهرمية الرجعية من عامة فرتٍة أثناء ،١٨٣٢ عام هامباخ قلعة ويف ،١٨١٧ عام فارتبورج
العميقة االنقسامات عىل التغلب من تمكَّنت هذه العهدي اإلصالح حركة أن ولو أوروبا. يف
عام َلشهد األملانية، والُهوية األملانية األرايض تعريف حول فرانكفورت برملان ممثيل بني
الهرمية الدول هذه كانت حدث، وكما وليربالية. جمهورية أملانية أمة ميالَد الثوري ١٨٤٨
قبضتها بروسيا تقوية أمام مفتوًحا الطريق وكان مجدًدا، التجمع عىل قادرًة القديمة
عليها تسيطر أملانية «رايخ» إمرباطورية وأمام باألملانية، الناطقة الشمالية األرايض عىل

املطاف.23 نهاية يف بروسيا
الليربالية غري الصغرى» «أملانيا بقومية امَلَلكية الهرمية أن بدا الظاهرية، الناحية من
خيال أَْرس يف سيدان معركة يف االنتصار بيوم الرسمية احتفاالتها فشَل أن إال انترصت.
الدساتري تستحرض التي الشعبية الحركات يف املتمثلة الخفية التوجهات واستمراَر العامة،
كشف ذلك كل االشرتاكية؛ الحركة تنامي إىل باإلضافة الفرنسية، الثورة فرتة من الليربالية
نرى أن يمكن أخرى، مرًة األملانية. الجمهورية للقومية بديلة مصائر وجود استمرار عن
يف الشريوسكي هريمان تمثال وأشهرها العام، االكتتاب من تمويلها جاء التي اآلثار يف ذلك
األملانية، و«العبقرية» القوطية القروسطية مذاهب من العديد ظهور ويف تويتوبورج، غابة
الفرتة، هذه يف الشعبية «الفولكيش» روايات من كثرٍي ويف ودورر، لوثر عبقرية سيَّما ال
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الجرمانية امليثولوجيا يستحرض الذي بايروث يف للفنون املجتمعي فاجنر مهرجان ويف
«الفولكيش» أوساط لدى غالبًا الروحانية العنرصية يف والحًقا القديمة، واأليسلندية

الجرمانية».24 الشعوب «رابطة املقاتلة السياسية ونظريتها املتطرفة الشعبية
عىل جمهورية فرضتا فرساي معاهدة وتعويضات الكربى الحرب يف الهزيمة كانت إذا
عنارص ربطت حاسمة، حركٌة فايمار منطقَة اكتسحت ما فرسعان ومحرومة، منهكة أمة
«اتحاد كان وإذا . ُمَدوٍّ وعنف مسبوق غري بمستًوى وعسكرية عنرصية بهرمية العهد
فإن العنرصية، هتلر رؤية جوهر َص لخَّ هيملر اقرتحه الذي األملانية» الجرمانية القبائل
الرتاتبيات دمجت الفوهرر، برئاسة عسكرية قيادة بنية يف ذلك، مع نت، ُضمِّ الرؤية هذه
الوقائية. إس إس ووحدة والجيش والحزب الدولة من لكلٍّ املتنافسة العديدة الهرمية
وأعالم مسريات، وأغاني حاشدة، مواكُب ناحيٍة من فهي مزدوجة؛ صورة النازية وقدَّمت
جدَّد بدقة، مة مصمَّ جماعية ومراسم إضاءة، وتأثريات ورايات، املعقوف، فاستيكا صليب
أخوي تواُفٍق يف «الوطن»، سبيل يف واملوت للفوهرر، الطاعة عهد «العرقيون» األملان فيها
نزعٍة ذات إمربيالية دولٌة أخرى ناحيٍة من وهي الديني، للعهد علمانية بمحاكاٍة أشبه كان
الوقائية، إس إس وحدة من قوية ونُخبة متضخمة مركزية بريوقراطية تُديرها عنرصية

واملنطقة.25 والدين الطبقة بفعل العميقة االنقسامات مواجهة إىل سعت
الهرمية اندماج تفتت أن املمكن من كان الكاملة الهزيمة تلك أن املرءُ يعتقد قد
ذلك كان وإْن الرشقية، أملانيا يف تجدَّدتا كلتيهما لكنَّ األيديولوجية، العهد ونزعة السياسية
جمهورية يف الشيوعي النظام من األخرية املراحل يف هذا اتضح كليٍّا. متناقضة ألهداٍف
وأبطال وقائع باستخدام املاركسية أهدافها تحقيق حاولت حينما الديمقراطية، أملانيا
من للفضيلة»، «أمثلة ليكونوا األملاني، التاريخ من بعنايٍة مختارين بالشعبية، يحَظْون
يف لهما مكانًا يجدا لم والعهد الهرمية أن إال «الشعب». مع وارتباطها رشعيتها تعزيز أجل
والديمقراطية االقتصادي التجديد إىل السعي ن تضمَّ االتحادية. أملانيا جمهورية يف الغرب
الرشادة لصالح وروًحا، شكًال اإلمربيالية، والهرمية الكاريزمية الشعبية رفَض السياسية
التكامل مثال أن والواقع األوروبي. األمم اتحاد داخل مدنية جمهورية ة وأمَّ االقتصادية،
القريب املايض أعباء من التحرُّر احتمالية الغربية أملانيا نُخبة يمنح أنه بدا األوروبي
أنفسهم القادة هؤالء حماس فإن ذلك، رغم التنظيم. جيدة مدنية دولة ظل يف ومنغصاته
عام الشيوعية جمهوريتها انهيار بعد الرشقية أملانيا مع السيايس االتحاد إىل السعي يف
أن وأوضَح وقوتها، األمد الطويلة األملانية العرقية الروابط استمرار عن كشف ١٩٩٠؛
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بالقدر مضمونًا يكن لم ربما ِرصف دستورية دولٍة يف املاضية الخصوصيات إغراق مثال
الدستورية» «الوطنية فضيلة امتدح الذي هابرماس يورجن مثل أشخاٌص فيه أمَل الذي

ف.26 الرصِّ
نجد أيًضا هنا املعارصة. روسيا حالة يف الصلة وثيقَة شبيهة انعكاساٌت تكون قد
املؤكَّدة. غري واألمور املشاكل من املزيد وجود مع لكن التكوين، قيد مدنية جمهورية أمة
الجمهورية، القومية إىل اإلمرباطورية الهرمية من مشابًها مساًرا نشهد الروسية، الحالة يف
رأينا كما العرشين. القرن عرشينيات أوائل يف العهدية األََخوية من وجيزة فرتٍة وجود مع
متباَدل اعتماٍد مع أبوية، هرمية هيئة عىل املوسكوفية الدولة تطوَّرت الرابع، الفصل يف
أن إال لشعبه. وأبًا مقدًسا حاكًما بوصفه القيرص، قيادة ظل يف والكنيسة الدولة بني قوي
نيكون البطريرك أجراها التي التحديثية الكنسية اإلصالحات أعقب الذي الكبري االنقسام
الشهداء مجتمعات مختِلف يف شديدة مقاومٍة إىل أدَّى عرش؛ السابع القرن ستينيات يف
وأبرزت عرش، التاسع القرن يف بعضها استمر التي العهدية القدامى» «املؤمنني وطوائف
عرقي رويس ومجتمع التغريب، إىل هاِدَفنْي بريوقراطية ودولٍة بالٍط بني املتزايد االنقسام

الريف.27 يف سيَّما ال أرثوذكيس،
والتحديث القيرصية االجتماعية اإلصالحاُت َقوََّضت عرش، التاسع القرن أواخر يف
واملاركسية الشعبية للمجموعات الظروَف وهيَّأَت الهرمي، الرتاتبي املثاَل أعىل» «من
أن إال القيرصي. الشعوب» «سجن يف الخاضعة األمم ومساواة الجماهري، ألخوية للرتويج
الهرمية الرتاتبيات الكربى الحرب كوارث رت َدمَّ أن بعد إال فعل إىل تُرتَجم لم رسالتها
السلطة، عىل تتنافس مناوئة راديكالية حركاٍت وجود مع القيرصية. إىل باإلضافة التقليدية
الحركة يقودوا أن األهلية الحرب من منترصين خرجوا الذين تنظيًما األفضل للبالشفة ُقدِّر
من أعلت السوفييت، العمال وحكم للفالحني األرض أن لينني ثورة أعلنت وإذ الثورية.
املتآخني، الجماهري من مكوَّنة جديدة عهدية أمة ميالد ظاهريٍّا وتصوَّرت «الشعب»، قيمة
يف واستبداًدا، رصامًة أكثر التاريخية العلمانية الهرمية من لنسخٍة أخضعتها أن تلبث لم
يف العام وسكرتريه البوليتبورو، السيايس، ومكتبه الشيوعي، للحزب املركزية اللجنة ظل
الجنسيات، املتعدد الربوليتاري للحكم جديد علماني مدني ِديٌن واصُطنع املطاف. نهاية
ذلك، رغم الجباَريْن. والدولة الحزب مصالح وتغطية الشعوب، طاقات شحذ أجل من
القومية بروح االستعانة الرضوري من أنه ستالني وجَد العظمى»، الوطنية «الحرب يف
،١٩٤١ عام ويف نيفسكي، ألكسندر أمثال القدماء الروسيني وأبطالها الروسية العرقية
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األرثوذكسية الكنيسة طقوس الستخدام العصيبة» الظروف «يف استعداًدا أكثر كان
الرغم وعىل النازي. الغزو ملواجهة وتعبئتهم الروس توحيد أجل من وأيقوناتها املنتَهكة
الدولة قومية أن تقريبًا شك فال العظمى، روسيا لشوفينية املستمر الرسمي االنتقاد من
السوفييتية القيادة أيديولوجيات يف رسمي، غري كان وإن متأصًال، مكوِّنًا كانت الروسية

الالحقة.28 وسياساتها
الهرمية الرتاتبيات من لكلٍّ ظهورهم القادُة أدار السوفييتية الشيوعية انهيار مع
وأمة مدنية، أكثر الجمهورية الدولة من نوٍع بناء أجل من األخوية وامُلثُل التقليدية
السابق، النظام بعلمانية االستعانة ذلك معنى وكان تحديًدا. أكثر وجٍه عىل روسية
رفض مع الدولة، عىل وسيطرته قيادته بنية وتجديد الكامنة، الوطنية سماته وتأكيد
هرمية تراتبية من انتقاله الرويس املجتمع أتم قليلة، عقوٍد وخالل االشرتاكية. أيديولوجيته
شكل إىل: الشعبي، العهدي للتضامن ثورية حركٍة خالل من تحديثية، كانت وإن تقليدية،
بريوقراطيان وحزب دولة هه تُوجِّ الذي واالقتصادي الجمهوري املجتمع من جديد شيوعي
عىل روسيًة وأكثر أيديولوجيًة وأقل مدنيًة أكثر جمهورية أمٍة إىل: وأخريًا قويان، مركزيان

الدوالنية. السيطرة من أكرب قدٍر وذات واضح، نحٍو

الجمهورية؟ األمة انتصار (5)

بقليٍل غالبًا، واإلمرباطورية الهرمية األمم فيه تحولت ملساٍر الوحيدة األمثلَة هي هذه ليست
أوروبا عىل األمثلة هذه تقترص وال جمهورية-مدنية. أمٍم إىل والعنف، الرسعة من كثرٍي أو
الطويل التدهور انتهى ل. التحوُّ لهذا خاصة بصفٍة مثريًا مثاًال الحديثة تركيا تُقدِّم والغرب.
َعنْي بتصدُّ أراضيها، خسارة من صاحبه وما العثمانية، اإلمرباطورية القوة عانته الذي
االتحاد «جمعية يف الضباط ثورة يف األول تمثل العثمانية؛ االستمرارية قطع يف تسبَّبا
الغزو هزيمة بعد راديكاليًة األكثر الثورة يَُعد الذي الثاني وكان ،١٩٠٨ عام والرتقي»
عام أتاتورك كمال مصطفى يد عىل الرتكية الجمهورية وتأسيس ١٩٢٢ عام اليوناني
الجديدة الرؤيُة التصدُّعني هذين ألهمت كلتاهما. والخالفة السلطنة أُلغيت حني ١٩٣٢؛
أن فرأَْوا والرتقي»، االتحاد «جمعية ضباط أما منفصلة. عرقية أمًة باعتبارهم لألتراك
إمرباطورية لكنها القوميات، متعددة عثمانية إمرباطوريٍة يف املسيطرة األمة هم األتراك
من األمر فكان وأتباعه، كمال مصطفى وأما متزايد. نحٍو عىل قومي إطاٍر يف ُمدَركة
رعاياها عن فقط ليس منفصلة تركية جمهورية أمٍة إىل ذلك يتخطى نظرهم وجهة
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السابقة. اإلمرباطورية خارج أيًضا بالرتكية الناطقة األخرى األمم عن ولكن السابقني،
جوك ضياء ُمنظِّرها أن وبما صارم. نحٍو عىل وتغريبية إقليميًة الكمالية األيديولوجية كانت
تصوًرا الكمالية األيديولوجية تبنَّت فقد نموذًجا، الجمهورية فرنسا إىل يتطلع كان ألب
تتمكن أن مأموًال كان والتقدم، النظام عىل قائًما مجتمًعا بوصفها لألمة تحديثيٍّا مدنيٍّا
«املتحرضة». األمم ُعصبة إىل االنضمام خالل من الغرب مضاهاة من خالله من تركيا
االتحاد إىل لالنضمام املعطَّل طلبها ويُقدِّم الحارض. وقتنا حتى األهم هدَفها هو هذا وظلَّ
القومية فيها تُعاِرض أيديولوجي، طابع ذات جمهورية نزعٍة عىل دليٍل أحدَث األوروبي
من كالٍّ والسياسية العسكرية النُّخبة معظم يتبناها التي واإلقليمية الدوالنية العلمانية
اإلسالمي واملعتَقد حاليٍّا، الحاكم الحزب يتبناها التي السياسية الحداثية اإلسالمية النزعة
القومي العرقي الرتكي املجتمع ُمَسلَّمة تظل الحالتني، كلتا يف أنه إال الريفية. األغلبية لدى

البديلة.29 املصائر لهذه واألساس املجال تَُقدِّم املميز
سبق فيما حكمتْها التي الدول من كثرٍي يف مشابهة وتحوالت اضطراباٌت حدثت
يف وإثيوبيا. مرص حتى والهند الصني من إقطاعيني، وكبار إمرباطورية بريوقراطياٌت
كاريزميني قادٍة عن والقومية االجتماعية الثورة أسفرت الحاالت، من العظمى الغالبية
ما رسعان اللحظة هذه أن إال العهدية. األخوية من فورة يف التابعني من كبرية وأعداٍد
القومية الدولة يف جديد مدني لنظاٍم آخر أو ما بقدٍر املؤلم الظهور وتبعها انحرست،
أفريقيا، يف سيَّما ال االستعماري، والحكم األجنبي الغزو قدَّم مختلف، نحٍو عىل الجمهورية.
«اآلباء له عدَّ الذي القومي النموذج إىل باإلضافة واإلقليمية، املدنية الجمهورية النزعة أنواع
بصفٍة واضًحا ذلك نرى وتقاليدها. األصلية الشعوب ألعراف وفًقا القوميون املؤسسون»
بالحدود االحتفاظ إىل سَعْوا الذين أفريقيا غرب يف القادة من األول الجيل يف خاصة
«عرقياٍت» الغالب يف مثَّلوا لكنهم العرقي، بالتفتُّت التهديد من بدًال لدولهم، االستعمارية
أيٍّ ويف موحدة. مدنية جمهورية أمٍة تكوين إىل تطلُّعهم أثناء حتى عادًة، مسيِطرة معينًة
واحدة.30 كانت النهاية نقطة أن يبدو الوصول، طريق عن النظر وبرصف الحالتني، من
إىل أرشُت املدنية. الجمهورية األمة إىل العلماني التقدُّم حتمية مسألَة ذلك يطرح
وإرسائيل، املتحدة الواليات أقلَّ وبدرجٍة وبريطانيا، اليابان النقيضة؛ الحاالت بعض
أم حقيقية؟ منها أكثر ظاهريًة «الشاذة» الحاالت هذه تكون أن املحتمل من هل لكن
أيرلندا يف والربوتستانت األفريكان سلكه الذي نفسه الطريق تسلك أن املحتمل غري من
املسيحانية أخالقياته عن بعيد حدٍّ إىل اإلرسائييل املجتمع تخىل حال، أي عىل الشمالية؟
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حركة وتشهد بقوة، آرائها عن تُعربِّ التي األرثوذكسية األقلية بني ما باستثناء الريادية،
الليربالية املثقفة النُّخبة من مستمرة مقاومة األمريكية املتحدة الواليات يف املسيحي اإلحياء
فالتحديث وبريطانيا، اليابان حال هي وكما الرشقي. الساحل السيايسيف النفوذ وأصحاب
الهرمية للرتاتبيات السيايس الدور من تدريجيٍّا يقلل واملؤسسات لألعراف املستمر السيايس

امَلَلكية. وحتى العائلة من التقليدية،
املصائر من كثرية أنواٍع من نوٍع مجرد املدنية الجمهورية النزعة تبقى ذلك، رغم
قومية ومصائر أشكال عن االضطرابات من املزيد يُسفر واآلخر، الحني وبني القومية.
يف القاجارية الساللة سقوط بعد هنا، الحاالت. هذه أوضح إال املعارصة إيران وما جديدة،
نفسه بهلوي رضا َب ونَصَّ بهلوي، ساللُة السلطَة انتزعت ،١٩٠٥ عام الدستورية الثورة
جمهورية تكوين محاولة الكربى القوى سحقت ،١٩٥٣ عام أخرى مرًة الشاه. منصب يف
تحديث برنامج وأطلق الشاه. ابن إىل السلطة وُسلِّمت مصدق، الدكتور بقيادة علمانية
مستخدًما لإلسالم، السابقة األخمينية الدولة ماَيض تستحرض «آرية» وقومية رسيع
تجار عزل يف إال ينجح لم هذا لكن أهدافه، لتحقيق والرشطة للدولة الصارمة السيطرة
مصدق، مسار إىل إيران تَُعد لم ١٩٧٩ عام الشاه سقوط وعند الدين. ورجال البازار
يف الدين رجال من وتابعيه الخميني هللا آية سيطرة تحت متزايد نحٍو عىل سقطت ولكنها
الجمهورية األمة إطار داخل شيعية هرمية وتراتبية مرِشدة إسالمية رشيعة أعادت ثورٍة

نسبيٍّا.31 الجديد وقوميتها
هرمية ألمة الوحيدة الحالة يكن لم لكنه األشهر، هو اإليراني املثاُل يكون ربما
بني الجمع بورما، وزراء رئيس نو، أو حاول العرشين، القرن خمسينيات يف حديثة.
ويف الشعب. ليمثل املخلِّصني للُحكام القديمة الهرمية امُلثُل مستخدًما واالشرتاكية، البوذية
البوذية. وامُلثُل العريقة الشخيص الحكم تقاليد بني الحايل السيايس الحكم يجمع تايالند،
السيايس وُحكمهم أنفسهم سعود آل جدَّد اإلسالم، قلب السعودية، العربية اململكة ويف
النبي لرسالة محاكاة يف املتشدد، الوهابي لإلسالم املتحمس الرتويج خالل من األبوي

األصلية.32 العهدية
يف متمازجة والعهدية الهرمية السمات الفردية، األمثلة هذه وراء فيما نجد، أننا إال
عىل ذلك صحة تقترص وال الحارض. يومنا حتى الجمهورية القومية مع األحيان أغلب
دول يف أيًضا هذا نشهد أن يمكن لكن املتحدة، والواليات وإرسائيل واليابان بريطانيا
بتبعية الكنيسة تحتفظ حيث واملكسيك، واليونان رصبيا إىل وبولندا أيرلندا من تمتد قومية
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تثري العرقيَّنْي والرسالة االصطفاء يف املتمثلة العهدية امُلثُل زالت ما البلدان، تلك يف قوية.
حددتها التي العلمانية القومية للمصائر بدائل تقدم ثمَّ ومن سكانها؛ من رشائح حماسة
العهدي. البديل من بقدٍر املصائر هذه مزج يف تستمر أو واالشرتاكية، الليربالية النَُّخب

خاتمة

ُمبتَرسة محاولًة الحديثة األمم بشكل للتنبؤ محاولٍة أيُّ ستكون االعتبارات، هذه ضوء يف
السيايس الحكم أشكال بني االلتباس لخطر تُعرِّضنا أن املمكن ومن الحكمة، إىل وُمفتِقرة
من بقدٍر قوله يمكن ما كلُّ ًا. تغريُّ األكثر والثقافية االجتماعية املحتويات وبني الظاهرة
أكثر يف حتى ومرنًا قويٍّا مكوِّنًا ظلَّ املشرتكة العرقية بالُهوية اإلحساس أن هو اليقني
الحارض، العرص وحتى القديمة العصور منذ وأنه وجمهورية، مدنيًة القومية املجتمعات
التي الفرتات يف حتى باستمرار، محسوًسا العرقية والنماذج واملشاعر الروابط تأثري ظلَّ

املدن.33 والدول واإلقطاع اإلمرباطورية إىل املنتمية واملجتمع السياسة أشكاُل سادتها
النموذج مقاربة أن توضيح إىل املوجزة، االستقصائية الدراسة هذه يف سعيُت،
فقط، العرقية والنماذج الُهويات استمرارية عن تكشف ال مختلفة مقاربًة السائد الحداثي
عىل ع تُشجِّ التي والرمزية االجتماعية العمليات تلك استمرارية عن كذلك تكشف ولكنها
يف إال تتضافر لم أنها رغم القديم، العالم يف حتى العوامل تلك تتبُّع ويمكن األمم. تكوين
النموذج من االقرتاب من البرشية املجتمعات تُمكِّن التي الظروف لتخلق ا جدٍّ قليلة حاالٍت
و/أو الثقافية الجمعية واملجتمعات الُهويات من األخرى األنواع من بدًال لألمة املثايل

السياسية.
العاَلم وحدة تفتُّت مع القروسطية، الحقبة أواخر يف إال يحدث لم أنه والواقع
الُهوية من قومي نوٌع بدأ وأْن أوروبا، يف جديد من الظروف تلك ُخِلقت أْن املسيحي،
أننا غري الهرمية». «األمم مصطلح عليه أطلقُت ما النَُّخب بني خالًقا املَلكية، بالدول يرتبط
استلزم الفرتة. هذه أثناء حركًة أو أيديولوجيًة بوصفها «القومية» عن الحديث نستطيع ال
اتجاًها الربوتستانتي اإلصالح اتخذ بعدما عرش، السابع القرن حتى االنتظار األمر هذا
تستمد «عهدية» قومية وهولندا، واسكتلندا إنجلرتا مثل قليلة، دوٍل يف فظهرت راديكاليٍّا،
عىل موىسالخمسة. أسفار يف سيَّما ال القديمة، إرسائيل املقدسعن الكتاب رسد من إلهامها
القومية من الراديكايل الربوتستانتي النوع هذا فإن واألوروبي، الرؤيوي املنظور من الرغم
االستنتاجات يستنتج وبدأ املختارة، األمم ويف الرب كنائس يف اإللهية العناية يرى بدأ
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األمم ن لتَكوُّ اجتماعي تاريٍخ مركز النوع هذا يمثل عدة، جوانب من املنطقية. السياسية
األمم إىل «االخرتاق» وسيلة شكَّلت الراديكالية العهدية الربوتستانتية أن بمعنى والقومية،
أصبحنا كما لألمم كان إذا فيما الشك النتابنا وإنجازاتها، إلهامها ولوال الحديثة، والقومية
من القدر بهذا أيديولوجية حركة تصبح أن للقومية كان إذا ما أو تُشكَّل، أن نعرفها

للقومية. الحداثيَّنْي والفهم التأريخ مراجعة من بد ال الحد، هذا وإىل والقوة. الفعالية
يف سيَّما ال الراديكالية، املدنية الجمهورية القومية ظهور فإن أخرى، ناحيٍة من
املتمثلة الحداثية الفرضية يؤكِّدان العلمانية، إىل متحوِّلتنَْي ودولة أمة أول وتأسيس فرنسا،
مختِلف من مؤثًرا، كان وإْن شكل، مجرد أنها عىل فهمها رشيطة الحديثة» «األمة يف
تنفصل ال لكنها بنفسها، مستقلًة القومية األيديولوجية تقف الصدد، هذا يف األمة. أشكال
األمة نوع واجه املقابل، يف واالشرتاكية. الليربالية مثل أخرى أيديولوجيات عن تماًما
الهرمية تقاليد عىل سة املؤسَّ األخرى الُهويات أنواع من متكررًة تحدياٍت املدني الجمهوري
يوضح وهذا التكيُّف؛ من يشءٍ إىل السعي من بد ال أنه رسيًعا معها أُدِرَك القديمة، والعهد
األوسع املسائل عن األمة ملفهوم والتأريخ الزمني التحقيب مسألة فصل يمكننا ال أننا
قامت التي األساسية الثقافية التقاليد عن وال الفردية، لألمم التاريخية باألشكال املتعلقة

بديلة. قومية مصائَر تطرح زالت وما األشكال، تلك أساسها عىل

214



اخلامتة

أو الحقبة أي لألمم: الزمني التحقيب مسألَة هي البحث هذا يف االنطالق نقطة كانت
ورسعان «أمًما». يها نُسمِّ التي التاريخية املجتمعات وازدهرت فيها ظهرت التي الحقب
مختلفة؛ فرتاٍت يف ظهرت القومية املجتمعات أو األمم من مختلفة أنواًعا أن اتضح ما
الثقافية وأشكالها ظهورها فرتات بني العالقة بتفسري تتعلق املشكلة أصبحت ثَمَّ، ومن

و«تشكيلها». لألمم «التأريخ» يَه نُسمِّ أن يمكن ما بني العالقة أي املتنوعة:
القومية» و«الُهوية «األمة» مثل مصطلحات استخدام استمرار الصياغة هذه افرتضت
أجل ومن األخرى. الجمعية الثقافية الُهوية فئات جانب إىل تحليليًة فئاٍت بوصفها
خطوًة مثالية نموذجية ملصطلحاٍت وفًقا األمة مفهوم تعريف أصبح والتحديد، الوضوح
مجتمًعا بوصفها األمة من مختلفة أنواٍع بتعريف بدوره، هذا، لنا وسمح رضورية؛ أوَّلية
األمة فئة عرَّفُت لذلك، ووفًقا سياسية. و/أو ثقافية ُهوية يمتلك أنه يُفرتض تاريخيٍّا
ورموًزا وذكرياٍت خرافاٍت أفراُده يبني ذاتي، وتعريٌف اسٌم له إنساني مجتمع بأنها
عامة ثقافًة ويخلقون معه، يتَّحدون تاريخي وطٍن يف ويُِقيمون مشرتكة، وتقاليَد وقيًما
املهم من كان السياق، هذا يف مشرتكة. عامًة وقواننَي تقاليَد ويراعون وينرشونها، مميَّزة
للحصول أيديولوجية حركة بأنها عرَّفناها التي «القومية» وفئة «األمة» فئة بني الفصل
يرى إنساني سكاني مجتمٍع ِقبل من عليها والحفاظ والُهوية والوحدة االستقاللية عىل
وأيديولوجيتها القومية نظرية أن ذلك يف والسبب محتَملة. أو فعلية أمة ن يُكوِّ أنه أفراُده
من طويل وقٍت قبل ظهرت القومية عنارص بعض أن من الرغم عىل نسبيٍّا حديثتان
أن من الرغم عىل أخرى، ناحيٍة من عرش. الثامن القرن بأواخر املحدَّد التقليدي تأريخها
األمثلة وبعض األمة مفهوم من كالٍّ فإن األخريين، القرنني يف ظهرت الحالية األمم غالبية
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من بكثرٍي أقدم وقٍت إىل تاريخه يعود القومية واملشاعر القومية املجتمعات من املعروفة
الحداثة. ظهور وقت

والذكريات والخرافات والرموز العرقية، الروابط أهمية تؤكِّد مقاربة تبنِّي خالل من
األمم تشكيل عت شجَّ التي الثقافية واملوارد العمليات تدوين يمكننا العرقية، والتقاليد
املمكن من أصبح لذلك، نتيجًة املختلفة؛ التاريخية أشكالها تتبُّع إىل باإلضافة واستمرارها،
ليس ومنترشة، واضحًة القومية والُهويات األمم فيها أصبحت التي واملواقع الفرتات إبراز
والثقافة واألَْقَلمة، الرموز، وبناء الذاتي، التعريف يف املتمثلة العمليات ضوء يف فقط
واستخدامها؛ املختلفة الثقافية املوارد وجود خالل من أيًضا لكن ذلك، شابه وما العامة،
األوطان. وتقديس التضحية، وُمثُل الذهبي، العرص وذكريات العرقي، االصطفاء خرافات
األدنى، الرشق ويف الكالسيكي والروماني اليوناني العالم يف القديم، العالم يف
وقبائل، مدٍن بدوٍل االرتباطات إىل باإلضافة سائدة، العرقية والُهويات الروابط كانت
كانت املقابل، ويف فارس. وبالد القديمة اليونان يف سيَّما ال أقل، بدرجٍة وبإمرباطورياٍت
ُوِجَدت ذلك، رغم العموم. يف غائبًة القومية) عن (فضًال األمم نشأة إىل امُلفضية العمليات
خاصة بصفٍة يهوذا ومملكة القديمة، املسيحية وأرمينيا القديمة، مرص قليلة: استثناءاٌت
والثقافية الرمزية املوارد خلُق ساعد األخريتني، الحالتني ويف وبعده. البابيل النفي ُقبيل
من كثرٍي نفي بعد بديلة، أشكاٍل يف كان وإْن املعياري، املجتمع بقاء ضمان يف املختلفة

أوطانهم. من أفراده
العالم تركها التي املوروثاِت تلك هو الحًقا األمم تكوين يف األهم العامل كان ربما
الثقافة من أساسية ثقافية تقاليد ثالثة اخرتُت الصدد، هذا ويف الالحقة. للفرتات القديم
كان املدنية. الجمهورية أو الكومنولث وتقليد العهد، وتقليد الهرمية، تقليد هي: العامة،
والبحر القديم األدنى الرشق أنحاء يف ومنتًرشا مسيطًرا الحال، بطبيعة األول، النوع
املمالك وحتى األكدي، رسجون وإمرباطورية القديمة املرصية اململكة من املتوسط،
والحكم املقدس للتفاوت مثاًال الهرمية تقليد َقدَّم الرومانية. واإلمرباطورية الهلينستية
من املنحدرين ويهوذا إرسائيل ملوك وذكرى مسيطرة، «عرقية» ب ارتباطه وعند املقدس،
الرتاث ذلك القروسطية؛ فرنسا يف كما املقدسة، للَمَلكية مثال استُخدم داود، امللك نسل
الوسطى العصور طوال وتكراًرا مراًرا واستُخدم الرومانية، اإلمرباطورية من انتقل الذي

الثامن. وهنري الخامس شارل عرص وحتى وشارملان بيبان عرص منذ
املدى عىل األهمية من نفسه القدر عىل الثقافية التقاليد من اآلخران النوعان كان
والرتجمة العربي املقدس الكتاب خالل من العهدي القديمة إرسائيل مثال نُِرشَ الطويل.
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الكاثوليكي والغرب اليوناني األرثوذكيس الرشق يف الكنيسة خالل من ثم أوًال، السبعينية
نحٍو عىل اإللهية. وبالرسالة والوحدة العرقي باالصطفاء اإليمان سيَّما وال الالتيني،
املدينة وطنية من إلهامه الكومنولث أو للجمهورية املدني النموذج استقى مشابه،
والتضحية البطولية البساطة ومن القديمة، أثينا سيَّما ال مواطنيها، وتضاُمن اإلغريقية
هذا إحياء ومع مثالية. بطريقة رة امُلصوَّ الرومانية الجمهورية يف املوجودتني بالذات
أملانيا يف كثرية حرة كوميوناٌت تبنَّته القروسطية، اإليطالية املدن جمهوريات يف النموذج

الوسطى. العصور يف والفالندرز وسويرسا
األدنى، الرشق وكذلك األوروبية، األرضية الكتلة من كبرية أجزاءً فإن ذلك، رغم
األساسية العمليات ر تَُطوَّ لم وهنا، املتعاقبة. لإلمرباطوريات ساحًة األحيان أغلب يف كانت
وحيث مسيطر. أو منعزل عرقي بمجتمٍع مرتبطًة الهرمية كانت ما ونادًرا األمم، لتشكيل
األوروبي املسيحي العالم تفتُّت بعد املسيطرة، «العرقية» ب مرتبطة الهرمية أصبحت
وإنجلرتا، وفرنسا، وإسبانيا، موسكويف، مثل دول يف حدث كما املركزية، الدول وظهور
عىل أنه فيه نجد األمم، من َهرمي لنوٍع األساس توفري يف ساعدت والسويد، والدنمارك،
قوي إحساٌس تجىل فقد بعيد، حدٍّ إىل ن تُدوَّ لم السكان جمهور مشاعر أن حقيقة من الرغم
عتها شجَّ بدورها، القومية، املشاعر هذه والنَُّخب. الُحكام بني القومية بالُهوية وحرصي
التي املتنافسة األوروبية الدول بني تأجيجهما، يف ساعدت كما والحرب، التجارية املناَفسة
«أراضيهم» عن الدفاع إىل والحاجة التضامن فضيلة فيهم وبثت بدورها، الجيوش عبَّأَت
عن الحديث يمكننا املعنى، وبهذا البطولية. واألعمال املعارك بخرافات وأمدَّتهم القومية،
التاج» عىل املرتكزة «الوطنية فيها بدأت الوسطى، العصور أواخر يف هرمية» «أمم وجود
داخل قوية قومية ملشاعر ارتكاز نقطة مقدِّمًة الحرضية، الوسطى الطبقات إىل تنتقل
شعبية وثقافة املعايري، د ُموحَّ قانوني ونظام ومركزيًة، تحديًدا يزداد قومي إقليم إطار

متميزة.
وأول الشعبية األمم من كلٍّ إىل «االخرتاق» َقدَّم ما هو الربوتستانتي اإلصالح كان
سيَّما ال الراديكالية، اإلصالحية النسخ يف القديم العهد إىل رجوُعه وأعاد «القومية». أنواع
السيايس االتجاه إىل العريق، الديني املفهوم ذلك العهدي، النموذج تقديَم الكالفينية،
واملدن األمريكية املستعمرات من كثرٍي ويف وهولندا، وإنجلرتا اسكتلندا يف السائد.
املثال أصبح عرش، السابع والقرن عرش السادس القرن أواخر يف أيًضا، السويرسية
املكتوب املقدس الكتاب يف الوضوح بالغ نحٍو عىل املذكور الخروج ورسد العهدي
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الجمعي، اإللهي واالصطفاء الفردي للخالص سعيًا الجذري للتغيري املحرَِّك هو بالعامية،
األمم من كلٍّ نشأة يف محورية الفرتة هذه عدة، جوانب من األمم. اصطفاء شامًال
«األمم تمكنت النَُّخب، بني سابًقا املوجودة القومية املشاعر عىل وبالبناء والقوميات.
بل — فعالية وأكثر نطاًقا أوسع وُمثُلها لألمة تصوراٍت تقديم من العهدية» والقوميات
من األشخاص من كبرية أعداٍد تعبئة من تمكنتا ثَمَّ ومن — جمهورية كومنولثاٍت كوَّنتا

عسكري. وعمل سياسيٍة برامَج أجل
انشقاًقا تُمثِّل الحديثة العلمانية املدنية» الجمهورية «األمة أن يبدو األوىل، للوهلة
الطابع يف تماًما، مختلفة قوميتها بدت مثلما لألمة، السابقة التاريخية األشكال كل عن
الوطنية بها قدَّمْت التي للطريقة مشابٌه وهذا السابقة. العهدية القومية عن واألسلوب،
ونموذًجا جمعية، ومشاعر ثقافيٍّا، تقليًدا القديم الروماني اليوناني العالم يف الجمهورية
الحديثة الجمهورية واأليديولوجيات األشكال أن إال حولها. عما كثريًا تختلف مجتمعيٍّا
العهدية والقوميات األمم رموز من الكثري وتستخدم األمثلة، عىل األمر واقع يف تعتمد
بالثورة بدايًة الحديثة، للقوميات ر تصوُّ أفضل املعنى، وبهذا وتقاليدها. وقيمها السابقة
أو الدينية التقاليد جانب إىل للشعب، العلماني ين الدِّ أنواع من نوٌع أنها هو الفرنسية،
من ذلك يصاحب وما الهرمية، من لها تَنَصُّ فهو الراديكايل طابعها يعطيها ما أما مقابلها.
كبريًا. إسهاًما املقدسة امَلَلكية فيه أسهمت الذي القديم» «النظام ل مناهض ثوري برنامج
مراسم صيحة أظهرته الذي النحو عىل العهدية والقوميات األمم تجاه عداءٌ يوجد لم أنه إال
زمن من النهاية يف املشتقة العنارص من كثريًا أن والواقع املقدسة. والعهود الَقَسم أداء
تقاليد بعض وحتى والغربية. األوروبية القوميات من كثرٍي يف متأصًال ظل القديم العهد
التقاليد جانب إىل تَْفِرض، وهي ُمضَعفة، صورة يف ولو أُبِقيَت، امَلَلكية مثل الهرمية األمم
الخرافات تُْلِهم قد مشابه، نحٍو عىل الجمهورية. لألمة العاملي للتقدم تحديًا العهدية،
عريضة قطاعاٍت بني بديلًة مصائَر عهدية أو هرمية ذهبية» «عصور ب املتعلقة والذكريات
يمكن التي األمم من كثرٍي يف غالبًا املصادر املتعدد الطابع ينبثق هنا ومن املجتمع؛ يف

مختلفة. جمعية ثقافية وتقاليد مواٍض عليها ُكِتبت كثرية ألواًحا اعتبارها
والقوميات؟ لألمم الرسد هذا من املعارص للعالم نستقيَها أن يمكن التي الدروس ما
أسس أحد يَُشكِّال أن عىل العرقيَّنْي والُهوية املجتمع قدرة استمرار هو: األول الدرُس
هذه يف وحتى هذا. يومنا وحتى التاريخ مدار عىل الراسخة والسيايس االجتماعي التضامن
املراقبني من كثري به تنبَّأ الذي العرقية الروابط انحسار عىل إشارٍة أي توجد ال اللحظة،
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االتصال ووسائل النطاق الواسعة الهجرة خالل من العوملة، ضغوط لعلَّ بل الليرباليني.
العالم. عرب العرقية واملشاعر الروابط أَحيَت الجماهريي،

املتعدد والطابع والقوميات، األمم ملعظم األوجه املتعددة الطبيعة هو: الثاني الدرُس
الجذري للتغيري أو التدريجي للتطور نتيجًة يَُعدُّ الذي الثقافية، لتقاليدها غالبًا الطبقات
تلك سيَّما ال املختلفة، الثقافية للتقاليد املستمرة األهمية بدوره، هذا، ويعكس والثورة.
يتعارضان وتنوًعا ثراءً القومية املجتمعات تمنح إنها إذ والجمهورية؛ بالعهد املتعلقة
ع التنوُّ هذا أن إال متماثلني. ومواطنني دة موحَّ ثقافاٍت خلَق القوميني محاوالت مع غالبًا
الخرايف مخزونها تفرُّد أو ما، ألمٍة األساسية الشعبية للثقافة املميَّزة الطبيعة من يُقلِّل ال
تباديل إىل العرقي السيايس أساسها ل تُحوِّ الرئيسية الثالثة الثقافية التقاليد ألن والرمزي؛

مختلفة. وتسلسالت
إال نتمكن لم إذا حتى القومية. رات التصوُّ وصمود األمم عمر طول هو: الثالث الدرُس
بالغ نحٍو عىل عنها امُلعربَّ األمة فكرة فإن القديم، العالم يف لألمم قليلة أمثلة عىل العثور من
األوروبية للنَُّخب السياسية املفردات من جزءًا ظلت العربي املقدس الكتاب يف الوضوح
ربما األدنى. الرشق يف بكثرٍي ذلك قبل موجودًة وكانت سنة، ألف عىل يزيد ما مدار عىل
الغالب. يف قوميٍّا كان الطموح لكن حرضيٍّا) أو إمرباطوريٍّا (أو عرقيٍّا ثقافيٍّا الواقع كان
واملوارد العمليات هذه بعض كان العرقية، املجتمعات بني حتى ناقًصا، كان ما أن ويبدو
وتكوين واالرتباطات، الذكريات أَْقَلمة وهي: — كلها أو — األمم تشكيل ع تُشجِّ التي
وكذلك مشرتكة، وتقاليد املعايري دة ُموحَّ قوانني ومراعاة ونرشها، مميَّزة شعبية ثقافة
األمة؛ نموذج جاذبية من يُقلل لم هذا أن إال والتضحية. الرسالة أو الذهبي العرص تقاليد
قروٍن عرب املسيحية، التقاليد خالل من العربي املقدس الكتاب يف ومنقوًال ُممثًَّال كان ألنه
الثورة يسبقان القوميَّنْي والنموذج الفكرة أن يعني وهذا . والتغريُّ االضطراب من كثرية
للغاية ُمبتَرس حكم من تُحذِّرنا أن بد ال استمراريًة ويمتلكان طويل، بزمٍن الفرنسية

املبكر. بزوالهما
أيديولوجية بصفتها القومية، أن حقيقة فإن األهمية، بالغ نحٍو عىل وربما أخريًا،
أكرب شعبية ثورٍة من جزءًا بوصفها الربوتستانتي، اإلصالح أعقاب يف نشأْت وحركة،
املحوري دورها إىل تنبهنا أن يجب املتأصلة؛ وامللك الكاهن سلطة ضد لها ومحفًزا
زادت القومية والُهوية القومية تعبريات أن من الرغم وعىل الحديث. العالم يف واملستمر
األيديولوجية جوهر فإن الكربى، األحداث من وغريهما العامليتني الحربني بِفعل ونقصت

219



لألمم الثقافية األسس

عرش. السابع القرن يف الغربية أوروبا سياسة يف مرٍة ألول دخولها منذ سليًما ظل القومية
للمجتمعات نموذًجا وقدَّمت قديمة، قومية ومشاعَر تصوراٍت عزَّزت الحني، ذلك ومنذ
املبكرة، التاريخية مواطنها عن القومية وبانفصال سياسية. أمٍم إىل ل تتحوَّ لكي العرقية
أن املحتمل ومن قارة، كل يف الرشعية وإضفاء الشعبي التحفيز ألغراض متاحة أصبحت
إىل بالسعي ممزوجًة الثقافية الُهوية إىل مستمرًة الحاجة دامت ما ذلك فعل يف تستمر

الشعبية. السيادة
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النظري الجدل مقدمة:

(1) See Connor (1990). For further discussion, and empirical examples,
see the essays in Geopolitics (2002); and A. D. Smith: “Dating the Nation,”
in Conversi (2002, 53–71).

(2) See Connor (1994, chs. 4, 8); and for a thorough analysis of this
issue through the main rival paradigms of nations and nationalism, see
Ichijo and Uzelac (2005).

(3) For an extended examination of the varieties of “modernism,” see
A. D. Smith (1998, Part I).

(4) See Gellner (1983, chs. 2-3).
(5) See Hobsbawm (1990, ch. 2); Breuilly (1993).
(6) See Kedourie (1960), and for nationalism’s diffusion outside Eu-

rope, Kedourie (1971, Introduction); cf. Gellner (1964, ch. 7).
(7) See B. Anderson (1991, chs. 1–3); and cf. A. D. Smith (1991b).
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and Nationalism (2003).
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(10) See W. Connor: “The Timelessness of Nations,” and A. D. Smith:
“History and National Destiny: Responses and Clarifications,” in Guibernau
and Hutchinson (2004, 35–47, 195–209).

(11) Hastings (1997, 26). For the ancient Israelites, see Grosby (2002);
for the medieval Swiss, see Im Hof (1991, ch. 1).

(12) On the small scale and size of nationalist movements in
nineteenth-century Europe, see Argyle (1976).

(13) Hobsbawm (1990, 75); Breuilly (1996, 151, 154).
(14) Llobera (1994, 87-8); see also Reynolds (1983) and (1984, ch. 8).
(15) See Armstrong (1982); also Armstrong (1995).
(16) See B. Anderson (1991, ch. 1).
(17) Shils (1957); Geertz (1973). See Eller and Coughlan (1993) for a cri-

tique of “primordialism.”
(18) For this defense, see Grosby (1994, 1995).
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(21) Grosby (2002, 120).

املتنوعة وأشكالها األمة مفهوم األول: الفصل

(1) No modernist spells out this conception in its “pure” form. I have
constructed the ideal type of the modern nation from the various concep-
tions proposed by Deutsch (1966), Nairn (1977), Gellner (1983), Giddens
(1984), Hobsbawm (1990), and Mann (1993).

(2) On the other hand, outside Europe, in Latin America, and large parts
of Africa, where a bourgeoisie was much less in evidence, civic-territorial
and republican conceptions of the nation prevailed, with Rousseau’s ideals
providing the chief inspiration in French West Africa and Mill’s writings for
British West Africa. On which, see Geiss (1974) and Hodgkin (1964). On the
“stoic” phase of the Enlightenment, see Leith (1965).
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(3) On the ancient Greek usages, see Geary (2001, ch. 2) and Tonkin
et al. (1989, Introduction). For the history of the term “natio,” see Green-
feld (1992, ch. 1) and Zernatto (1944). On the distinction between
“ethnographic” and “political” usages of nation, see the powerful ar-
gument in Breuilly (2005a)—though premodern usages often had political
dimensions.

(4) Themass character of themodern nation is emphasized by Deutsch
(1966), Gellner (1983), and Mann (1993), and may be compared with E. H.
Carr’s (1945) typology, and progression, from monarchical to democratic-
Jacobin to social mass nations and nationalism.

(5) For a highly critical analysis of the core doctrine of nationalism, see
Freeden (1998); cf. Miller (1993) and A. D. Smith (1983, ch. 7) for somewhat
more sympathetic accounts. More recently, see Hearn (2006, ch. 1).

(6) On the language of nations at the Council of Constance, see Loomis
(1939) and Toftgaard (2005), which appear to contest the view of John
Breuilly (2005b, 81) that at the Church Councils the term “nation” had no
ethnic or linguistic connotations. For references to earlier usages, see the
essays in Scales and Zimmer (2005), notably those by Reynolds and Scales;
also Scales (2000). Reynolds, indeed, argues for the common assumption
of “nations” in medieval Europe, albeit as a conception quite different from
that of the modern nation.

(7) See Plamenatz (1976), Seton-Watson (1977), and Ignatieff (1993).
For the uses of this distinction, see Breton (1988) and, on a more philo-
sophical level, Miller (1995). For a critique of “civic” nationalism, see Yack
(1999).

(8) For this analysis of the Arab national identities, see Suleiman
(2003). Other works which link a sense of common ethnicity to modern na-
tions include Hutchinson (1987) on Ireland (and more generally, Hutchin-
son 2000), Hosking (1993) on ethnic Russianness, and Panossian (2002) on
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Armenian nationalism. For the historiographical debates, see A. D. Smith
(2000a).

(9) Other terms like “social class” also possess different uses and
meanings; see Ossowski (1962). In fact, cultural and political identities are
usually combined in different ways and to varying degrees; and it is dif-
ficult, perhaps even futile, to seek to disentangle them and place them in
some kind of causal-historical sequence, as Weber (1968) attempted with
his suggestion that political action tends to forge ethnic community.

(10) On the other hand, perennialists who tended to see nations every-
where generally operate with an analytic category which was defined too
imprecisely to discriminate the national from other kinds of community
and identity. In this respect, the “neo-perennialist” historians are more
circumspect, usually confining themselves to making a case for a few well-
chosen examples like England.

(11) A purely inductive method of defining the concept of the nation
in terms of the ideas of self-styled nationalists—apart from posing the
problem of having to define the term “nationalism” in the same manner—
relies too much on the variability and self-categorization of its subjects.
Hence, in contrast to the method I adopted in A. D. Smith (1983, ch. 7),
a large element of stipulation is required for constructing the ideal type
and to provide a benchmark for subsequent analysis.

(12) For a discussion of competing definitions of the concept of the
nation, see Connor (1994, ch. 4) and Uzelac (2002). See also Dieckhoff and
Jaffrelot (2005, Introduction and section I) and A. D. Smith (2001, ch. 1).
For a critique of the latter, see Guibernau (2004).

(13) For Armstrong (1982), these social processes and symbolic re-
sources span much of the medieval epoch in both Christian Europe and
the Islamic Middle East. For the links between ethnicity and religion, see
Fishman (1980).
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(14) See Routledge (2003) for his critique of modernist uses of the pre-
modern past as a mirror of the present. The idea of continuity of nations
and national sentiment has been most clearly argued for England and its
neighbors by Hastings (1997); see also Gillingham (1992) and Lydon (1995).
On Slavophilism, see Thaden (1964); and for the Gaelic revival in Ireland,
see Lyons (1979) and Hutchinson (1987).

(15) For this approach, see Armstrong (1982) and Grosby (2006).
Though close at times, this view is to be distinguished from that of both the
cultural and the biological “primordialists,” on which see Horowitz (2002).

(16) For the rediscovery of the past in the “national awakening,” par-
ticularly in Eastern Europe, see Pearson (1993), Agnew (1993), and Hroch
(1985). For a vivid example in Hungary, see Hofer (1980); and for Greece,
Herzfeld (1982). On the role of the intellectuals, see, inter alia, Breuilly
(1993, 46–51), Pinard and Hamilton (1984), and Zubaida (1978). For pre-
modern revivals, see A. D. Smith (1986, chs. 3, 8).

(17) Hastings (1997, 186) on the Christian adoption of the polity of the
Old Testament. On the European uses of the idea of holy lands in states
like England, France, Spain, Bohemia, and Muscovy, see Housley (2000).

(18) On the reception of the classical tradition in Europe, see Bolgar
(1954); also for the rediscovery of Greek intellectual achievements, Camp-
bell and Sherrard (1968, ch. 1).

(19) See Brubaker (1996, ch. 1); cf. A. D. Smith (1998, 77-8).
(20) For this tendency to accept national assumptions as ingrained and

“enhabited,” see Billig (1995).
(21) On “situational ethnicity,” see especially Okamura (1981), and

Wilmsen and McAllister (1995), and for the pervasive quality of national
identity, see Connor (1994, esp. ch. 8).

(22) See Scheuch (1966) on the methodological problems of analyzing
political culture.
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(23) M. Weber (1948, 176). For an assessment of the political version
of modernism in the work of Giddens, Mann, and Breuilly, in particular,
see A. D. Smith (1998, ch. 4).

(24) See Breuilly (1993; 2005a); Mann (1993, ch. 7; 1995).
(25) See Hutchinson (2005, chs. 2-3); for the nations without states,

see Guibernau (1999).
(26) For general surveys of the growth of the “national state” in West-

ern Europe, see Tilly (1975), Ranum (1975), and A. Marx (2003).
(27) See Guibernau (1999); and for Scotland, Ichijo (2004).

والدينية العرقية الجذور الثاني: الفصل

(1) There is a vast literature on the concepts of ethnic identity and eth-
nicity. I have found particularly illuminating Sugar (1980), Horowitz (1985),
and Eriksen (1993), as well as Barth’s (1969) path-breaking analysis. See
also Wilmsen and McAllister (1995). For elite competition for cultural and
symbolic resources, see Brass (1985, 1991). On ethnicity and war, see A. D.
Smith (1981).

(2) On the conviction of ancestral ties, see Connor (1994, ch. 8). For
critiques of the concept of ethnicity, see Hobsbawm (1990, 63–7) and Poole
(1999).

(3) For these distinctions, see Handelman (1977) and Eriksen (1993).
On the concept of ethnie, see A. D. Smith (1986, chs. 2–5; 1991a, chs. 2-3).

(4) This paragraph is based on A. D. Smith (2001, ch. 1). See also
Hutchinson (2000).

(5) On the thesis of an ancient Athenian “nation” (as opposed to
polis), see E. Cohen (2000). For the ambiguous legacy of city-state patri-
otism for nationalism, see Minogue (1976) and Viroli (1995)—indeed, Vi-
roli sharply opposes such patriotism to an ethnocultural nationalism (on
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which, see chapter 6 below). For arguments about “civic” nationalism, see
Miller (1995).

(6) For the Phoenicians, see Moscati (1973); and on the collective des-
ignation of the ancient Hellenes, see E. Hall (1992). For medieval English
denigration of the Irish, see Lydon (1995). More generally on English atti-
tudes, see the interesting account in R. Davies (2000); and for modern im-
migrants and their reception in Southern Europe, see the perceptive anal-
ysis in Triandafyllidou (2001, chs. 3-4).

(7) For the designations of France and français, see Beaune (1991);
and on those of the Teutonici and deutsch, see Scales (2000), whose sur-
vey of medieval historians reveals wide differences in the dating of na-
tions both among themselves and even more between medieval and mod-
ern historians.

(8) For an often controversial “constructivist” argument about the Ro-
man ethnic designation of “barbarian” tribes, when in reality we are deal-
ing with fluid political alignments of leaders and their followers, see Geary
(2001, chs. 3-4). A not dissimilar example of ethnic classification by out-
siders in sub-Saharan Africa, in this case by British colonialists, is de-
scribed in Young (1985).

(9) On Latin literature in this early period, see Wilkinson (1976, ch. 2),
and for the elaboration of cultural identities and myths of descent in
early Republican Rome, see the fascinating accounts in Gruen (1994) and
Fraschetti (2005). Connor’s thesis about the centrality of myths of ancestry
is lucidly set out in Connor (1994, ch. 8).

(10) For a succinct survey and discussion of British reactions to black
and Muslim immigrants, see Kumar (2003, ch. 8).

(11) On the territorialization of attachments and memories, see A. D.
Smith (1999a, ch. 5). The discourse of “home” and “abroad” is analyzed by
Billig (1995).
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(12) For Horace’s eulogies of the Sabine hills, see Highet (1959). The
late medieval ideal of the Garden of France is described in Beaune (1991,
296), and the impact of the sea and plain on seventeenth-century Hol-
land is vividly evoked by Schama (1987, ch. 1). For the effect of the Alpine
landscape on Swiss identity, see Zimmer (1998).

(13) On the pre-Romantic cult of Nature, see Charlton (1984). Schama
(1995, 479–93) also describes the growing association of the pure Alpine
landscapes with virtue and liberty, both generally and for Swiss national
identity, especially in Albrecht von Haller’s eulogy, Die Alpen (1732). For
the transformation of Russian attitudes to their landscapes and the Ro-
mantic appreciation of vast spaces, see the suggestive account in Ely
(2002).

(14) For the New Year festivals in ancient Mesopotamia, see Frankfort
(1948); and for the Panathenaic festival in Athens, see Andrewes (1971,
246, 263). The rituals of kingship in France are discussed by Le Goff (1998)
and in sixteenth-century Russia by Crummey (1987, esp. 134–7). Hastings’
thesis about the early development of literary culture in medieval England
is critically assessed in Kumar (2003, ch. 3); see also the essays onmedieval
English literature and national identity, in Lavezzo (2004).

(15) For the ancient Persian laws, see Wiesehofer (2004, Part I); and
for the various definitions of Jewishness in the Second Temple period, see
S. Cohen (1998), Schwartz (2004), and chapter 3 below.

(16) Of the modernists, Giddens (1984) and Breuilly (1993) are the
strongest exponents of the association between legal standardization in
a community, citizenship, and the modern state. The role of lawmaking by
the religious institutions of diaspora Armenians and Jews is discussed by
Armstrong (1982, ch. 7).
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(17) For the use of cultural resources by intellectuals, see especially
Kedourie (1971, Introduction) and Hobsbawm and Ranger (1983, Introduc-
tion and ch. 7); and especially Brass (1991, ch. 2).

(18) On which, see O’Brien (1988a) and, for the French Revolution,
O’Brien (1988b). The “sacred” dimensions of nations and nationalism are
discussed in A. D. Smith (2000b).

(19) On Egyptian myths and religion generally, see David (1982), and
for their Creation myths, Oakes and Gahlin (2005, 300–7); for the Japanese
myths, see Blacker (1984).

(20) For political myth generally, see Tudor (1972) and Armstrong
(1982, chs. 4-5). The Romulus myth is analyzed by Fraschetti (2005); and
the myths of Athens’ origins in E. Cohen (2000, ch. 4) and, in Greek art,
Robertson (1987, 175-6). Tiridates’ conversion in Armenia is discussed in
Redgate (2000, ch. 6); for Clovis’ conversion, see E. James (1988, ch. 4); and
for the tales of Vladimir’s conversion, see Milner-Gulland (1999, 91–6).
The rediscovery of the Swiss foundation myth is analyzed by Kreis (1991)
in its nineteenth-century setting, and for the Scots Declaration of Arbroath
in 1320, see Duncan (1970) and Cowan (2003).

(21) See Connor (1994, ch. 8) and Horowitz (1985, chs. 1-2).
(22) See especially Novak (1995) and Nicholson (1988) for the biblical

Covenant with ancient Israel. Its implications for later Jews, as well as other
ethnies, are discussed in A. D. Smith (2003, chs. 3-4). See also the special
issue of Nations and Nationalism (1999).

(23) For discussion of covenantal myths of election, see O’Brien
(1988a); also the essays in Hutchinson and Lehmann (1994). For a rich and
incisive account of the workings and consequences of living according to
the biblical Covenant among Afrikaners, Ulster-Scots, and Zionist Jews in
Israel, see Akenson (1992).
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(24) Medieval Christian antemurale myths of missionary election, es-
pecially in the European shatter zones, are discussed in Armstrong (1982,
ch. 3). See also Housley (2000) and Nations and Nationalism (1999), espe-
cially the essays by Hastings and Templin; and A. D. Smith (1986, ch. 3;
2003, chs. 4, 6; 1999b) for this and the following paragraph.

(25) See Grosby (1991, 240; also in Grosby 2002, 36); also, more gen-
erally, Grosby (1995; 2006). On the connections between geography and
nations, see Hooson (1994).

(26) On sacred territories, generally, see Hastings (2003); on the vision
of Poland as a sacred territory, see Kristof (1994).

(27) For Ashur-bani-pal’s library of Babylonian texts, as well as his
nostalgia for earlier Mesopotamian culture, see Roux (1964, chs. 20-1);
also Oppenheim (1977). Early Roman literature and piety are discussed in
Wilkinson (1976, ch. 2). On Ethiopia, D. Levine (1974, ch. 7) describes the
medieval “Solomonic” dynasty’s attempt to revive the culture of the ancient
kingdom of Aksum. For an analysis of “golden ages” and their uses, see
A. D. Smith (1997).

(28) On the Greek nationalist Hellenic vision, see the perceptive anal-
ysis in Kitromilides (1979). The Egyptian Pharaonicist movement is dis-
cussed with rich detail by Gershoni and Jankowski (1987, chs. 7-8). For
other “golden age” myths, see the essays in Hosking and Schöpflin (1997),
especially by N. Davies and Wilson.

(29) The ideal of martyrdom in early Christian Armenia is discussed in
the introduction to Elishe’s History by Thomson (1982); see also the per-
ceptive account in Nersessian (2001, ch. 2). For the Dutch sense of national
suffering, see Schama (1987, chs. 1-2). Sacrifice for the glory of the ancient
polis is praised in Simonides’ epitaphs to the Spartans at Thermopylae and
at Plataea, and above all in Pericles’ Funeral Oration to the Athenian dead
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of the first year of the Peloponnesian War; on which see E. Cohen (2000,
ch. 4).

(30) On the Pantheon and its uses, see Ozouf (1998). The cult of the
war experience and the focus of the civic religion of nationalism on mass
sacrifice and the war dead are superbly analyzed by Mosse (1990), and for
Germany, Mosse (1975, esp. ch. 3); see also the moving account in J. Winter
(1995, ch. 4).

(31) On the essential “goodness” of nations, see Anderson (1999).

القديمة العصور يف املجتمع الثالث: الفصل

(1) For surveys of the ethnic communities of the ancient Near East,
see Wiseman (1973) and, for the Hellenistic period, Mendels (1992). I have
discussed some of the issues raised in this chapter in A. D. Smith (2004,
ch. 5).

(2) Gellner (1983); also Hobsbawm (1990, esp. ch. 2); and for a clear
rejection of any premodern nations or nationalism, see Breuilly (1993;
2005a).

(3) Cited in S. T. Smith (2003, 137, and see passim), a careful and
thought-provoking archaeological exploration of Egyptian relations with
Nubia. See S. Jones (1997) for her cultural approach to the archaeology of
ethnicity; also Welsby and Anderson (2004, ch. 5).

(4) The Pharaohs of the New Kingdom, of course, acquired an empire
in the mid-secondmillennium BC, but, as with other later empires, this did
not prevent them from categorizing as “foreign” and denigrating the pop-
ulations that they subjugated, while at the same time assimilating these
same individuals, including the Nubians, some of whom came to serve in
the Egyptian police force, and even as soldiers on becoming free citizens;
on which see S. T. Smith (2003) and Hayes (1973).
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(5) Reade (1984, 23); and for the propaganda of Assyrian art, Reade
(1979). On the Nimrud ivories, see Mallowan (1978).

(6) Liverani (1979, 305; italics in original).
(7) For the relations between Assyrians and other conquered peoples

in this period, see Tadmor (1997) and Liverani (1979); and more gener-
ally, Larsen (1979b) and the essays in Larsen (1979a, Part IV). The Assyrian
ideology of kingship and hierarchy can be clearly seen in their reliefs and
statuary, especially those of their kings; on which, see I. Winter (1997). For
this and several of the subsequent references on ancient Mesopotamia,
I am indebted to Professor Mark Geller.

(8) Nylander (1979, 374-5). See also Wiesehofer (2004, 26).
(9) Herodotus: Histories I, 125, cited in Wiesehofer (2004, 35).
(10) See Barth (1969, Introduction). On the relations between

Achaemenid Persians and their subject peoples, see Wiesehofer (2004,
chs. 2-3); Cook (1983, chs. 7-8); and with regard to Persian-Jewish
relations, Widengren (1973).

(11) For Sumerian responses to these incursions and a vivid lament for
the “land of Sumer,” see Pongratz-Leisten (1997). For Sumerian religion,
see Jacobsen (1976); and for the revival under the Third Dynasty of Ur, see
Roux (1964, ch. 10).

(12) Millard (1973, 38); and generally on the Phoenicians, Moscati
(1973).

(13) Ap-Thomas (1973, 262). One needs to recall that most Phoeni-
cian literature is not extant. On the lack of any political unity among the
Phoenicians to match their shared cultural practices, see Routledge (2003).

(14) On early Greek genealogies and the rules of royal succession, see
the detailed analysis of Finkelberg (2005, chs. 2-3). The uses of ethnic ori-
gins by “Ionian” Athens and “Dorian” Sparta in their arguments before and
during the Peloponnesian War are assessed by Alty (1982).
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(15) On the rise of pan-Hellenic sentiments and stereotypes of Greek
freedom and Persian servility, see E. Hall (1992); also Bacon (1961). For
a perceptive analysis of the internal “aggregative” manner of constructing
a Greek identity in the archaic age, see J. Hall (1997).

(16) Herodotus: Histories, VIII, 144.2, cited in J. Hall (1997, 44).
(17) On pan-Hellenism and its limits, see Finley (1986, ch. 7) and the

essays in Fondation Hardt (1962).
(18) For the thesis of an Athenian “nation,” see the stimulating anal-

ysis of E. Cohen (2000), though the extent to which its culture was really
distinctive in the wider Greek ethnocultural community can be questioned.
However, see the recent forceful argument in favor of an Athenian nation-
hood that contributed to, and drew strength from, a wider pan-Hellenic
sense of national identity, in Roshwald (2006, 22–30). For the Athenian
myth of “Ionian” descent, see J. Hall (1997, ch. 3).

(19) For these Sumerian complaints from the “Marriage of Martu,” see
Liverani (1973, 106). The most detailed cultural analysis of the construc-
tion of the “Amurru” and their god by the Sumerians is Beaulieu (2002).

(20) See Malamat (1973) for an overview of the various Aramean tribal
confederations.

(21) The Sefire stele with its references to “all-Aram” is well analyzed
by Grosby (2002, chs. 5-6); see also Zadok (1991).

(22) Tadmor (1991). For the thesis that “all-Aram” in Syria designated
an incipient nationality, see Grosby (2002, chs. 5-6). On the possibility of
an Assyrian “national state,” see below and n. 34.

(23) See Grosby (2002, 123–5) for this characterization of Edom and
its territory; also Bartlett (1973).

(24) See Noth (1960) for the idea of an Israelite amphictyony. Israelite
myths of descent are discussed in Cazelles (1979). For a recent balanced
assessment of the vexed problem of Israelite origins, see Frendo (2004).
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(25) For this assessment, see Eissfeldt (1975, 551-2). More recent re-
search focuses on the peasant or nomad origins of Israel, on which see
Ahlstrom (1986, chs. 2-3) and Dever (2003). On the centrality of Ephraim
and Joshua, see Cazelles (1979, 280–3), and for the ancient Near Eastern
social milieu, see Zeitlin (1984).

(26) Hosea (13: 10-11) for a prophetic rebuke; but cf. the strong coun-
terarguments in Talmon (1986, Part I). Skepticism towards the existence,
let alone significance, of the United Monarchy can be found in Ahlström
(1986, ch. 7) and, of course, in the writings of “revisionists” like P. Davies
(1992) and Finkelstein and Silberman (2001). But see the vigorous critique
in Dever (2004).

(27) For the shift from an oral to a textual culture among the
elites in eighthand seventh-century Judah, see the excellent analysis in
Schniedewind (2005, ch. 5). For the editing of the Pentateuch, see Fried-
man (1997); also Emerton (2004), and other essays in Day (2004). On the
Covenant ideal, see the detailed analysis in Nicholson (1988).

(28) See Grosby (2002, 94–7). For the view that most of the geographi-
cal locations in the Pentateuch are best placed in the period of king Josiah,
see Finkelstein and Silberman (2001, chs. 10-11), a view firmly rejected by
William Dever (2003).

(29) Ackroyd (1979, 339). See also Ahlström (1986, ch. 7).
(30) For the political symbols of Jewish “nationalism,” see Mendels

(1992) who distinguishes them frommodern national symbols. The extent,
manner, and scope of Jewish adoption of surrounding Hellenistic material
and literary culture are carefully assessed by L. Levine (1998). For the ide-
ological system of most Palestinian Jews in the late Second Temple period,
see the thought-provoking analysis in Schwartz (2004). See also Roshwald
(2006, ch. 1) and Goodblatt (2006).
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(31) On the Greeks, see J. Hall (1997) and, for the Mycenaean and
Homeric epochs, Finkelberg (2005); also Finley (1986, ch. 7). For the Is-
raelites, see especially the essays in Day (2004); also Schniedewind (2005).

(32) See Kumar (2006) for a comparison of the French and British im-
perial nations and their respective nationalisms.

(33) See Oppenheim (1977, III); also Brinkman (1979); and for themon-
umental art of Assyrian monarchy, see Reade (1979); and I. Winter (1997).

(34) For his thesis, see Parpola (2004); but cf. Machinist (1997) and
Liverani (1979).

(35) For this nostalgia of legitimation, see Wiesehofer (2004).
(36) The Tale of Sinuhe cited in Grosby (2002, 31-2) and Pritchard

(1975, 5–11); and Trigger et al. (1983, 316-17), where the mixture of Egyp-
tian cultural superiority and assimilation of foreigners is underlined for
the Late Period and under Persian rule, especially through the detailed tes-
timonies of Herodotus.

(37) Kemp (1983, 71–3). Routledge (2003) argues for the mobility of
individuals into the elites, whereas Beyer (1959) stresses the social and
educational divide between noble and priestly families and the rest of the
population in the ancient world.

(38) Book of Numbers (34). On the territorial dimension of Judaism,
see W. D. Davies (1982). On the sanctification of the Promised Land, see
Zeitlin (1984, 171).

(39) See Ackroyd (1979). For Josiah’s reforms, see Schniedewind (2005,
ch. 6); and Friedman (1997, ch. 5). More generally, see Roshwald (2006,
14–22).

(40) For the Zealots, see Brandon (1967, ch. 2); but cf. the critique
in Zeitlin (1988, chs. 2, 10). For the Roman-Jewish wars, see M. Aberbach
(1966) and Mendels (1992). For a profound exploration of the various ways
of defining Jewishness in this period, see S. Cohen (1998).
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الهرمية األمم الرابع: الفصل

(1) The ancient Near Eastern origin of medieval Islamic and Chris-
tian concepts of administration is signaled in Armstrong (1982, ch. 5). For
Egyptian concepts, see Trigger et al. (1983), and for Mesopotamian ideas,
see Frankfort (1948).

(2) For the Assyrian combination of hierarchy and ethnicity, see the
references to Liverani (1979) and Parpola (2004) in chapter 3 above. For
the question of the continuity between ancient and modern Assyrians, see
Odisho (2001).

(3) The Armenian version of covenantal public culture through its Holy
Apostolic Church is discussed by Garsoian (1999, ch. 12) and Nersessian
(2001). For early Armenia in general, see Redgate (2000) and for the early
Armenian Christian concept and history of martyrdom, in the wars against
Sasanian Iran, see Thomson (1982).

(4) The biblical Covenant is examined in Novak (1995) and A. D. Smith
(2003, ch. 3); and by Walzer (1984) for its inspiration for the English and
American Revolutions. See also Roshwald (2006, ch. 4).

(5) The Ethiopian “Solomonic” dynasty and the myth of the transfer
of the Ark of the Covenant from Jerusalem to Aksum in the Kebra-Negast
(Book of Kings) are described and analyzed in D. Levine (1974, ch. 7) and
Ullendorff (1988). See also Henze (2000, 56–72).

(6) On the Greek polis, see Andrewes (1971) and A. H. Jones (1978); on
Greek festivals and civic religion, see Cartledge (1987).

(7) See Ogilvie (1976) for the early history of Rome; also Fraschetti
(2005). For Rome’s expansion within Italy, see Grimal (1968, 84–123). Its
encounter with Magna Graecia and the impact of Greek culture on Roman
identity are analyzed by Gruen (1994).
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(8) For the Augustan poets, see Wilkinson (1976, ch. 5) and Highet
(1959). The same republican nostalgia can be found in the Histories, the
Annals, and the Germania of Tacitus, on which see Martin (1989).

(9) For the Italian communes and their revival of Roman political
forms, see Waley (1969) and Martines (2002).

(10) On the Men of the Great Synagogue and the Pharisees in the Per-
sian and then the Ptolemaic province of Yahud (Judea), see L. Finkelstein
(1989), and for the Hasmonean revolt and kingdom, see Goldstein (1989).
For a penetrating analysis of the belief system of the majority of Jews in
Palestine in the Second Temple period, see Schwartz (2004, 49–74).

(11) Hastings (1997, 186) also claimed that Christianity, in includ-
ing the Old Testament in its scriptures, took over the almost monolithic
image of the nation contained therein, especially as the New Testament
lacked a political model. One should add that in its early days, Christianity
appeared to appreciate the covenantal ideal of the nation, whereas later,
when it became the official religion of the Roman empire, it looked to the
more hierarchical model offered by the Old Testament’s ideal of sacred
kingship.

(12) On these early Swiss intercantonal oaths, see Im Hof (1991, ch. 1)
and Zimmer (2003, ch. 1).

(13) Wiesehofer (2004, 165); and ibid., 171, for Shapur’s inscription.
(14) On Chosroes’ reforms, see Frye (1966, 259, 261). For the cycles

of legends, see Cambridge History of Iran (1983, Vol. 3, Part 1, 359ff.) and
Wiesehofer (2004, 224-5).

(15) For Kartir’s reforms, see Wiesehofer (2004, 200); and for later
developments in medieval Iran, see Frye (1978).

(16) For the self-definition of the Byzantines, see Mango (1980, 6, 27–
31, 218–20); also Hupchik (2002, 26–8).
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(17) Vasiliev (1958, 562). For the possibility of a “precocious nation-
alism” in late Byzantium, after the restoration of the empire under the
Palaeologi in 1261, see Armstrong (1982, 178–81, 216-17). But this is
generally rejected by historians of Greece such as Kitromilides (1989) and
Roudometof (1998).

(18) For the quotation from the Russian Primary Chronicle, see Milner-
Gulland (1999, 149). The growing Byzantine tendencies of the Muscovite
autocracy, especially under Ivan III, are described in Crummey (1987, 132–
4); see also Franklin (2002). For Ivan IV’s autocracy, see Pavlov and Perrie
(2003).

(19) See Crummey (1987, 137–9). For Philotheus of Pskov’s letter, see
Zernov (1978, 49); but cf. the skeptical comments of Franklin (2002, esp.
at 191-2).

(20) For the two myths, tsarist and ethnic Russian, see Cherniavsky
(1975) and Hosking (1997, 47–56).

(21) On early Russian myths and legends, see Hubbs (1993); also
Franklin (2002). The later rise of Russian ethnoscapes and national identity
is discussed by Ely (2002).

(22) On the opposition between westernizing tsarist court culture and
popular ethnic Russian culture, see Hosking (1993).

(23) See Geary (2001). While Geary’s “constructivist” interpretation fits
well the fluid conditions of the late Roman empire and its aftermath, he
seems to take far too seriously the tendency of some nationalisms to seek
the origins of “their” nations in this period and the succeeding “Dark Ages,”
and thereby passes over later periods from the tenth century, in which it
is possible to begin to discern the outlines of national division, if not na-
tional identity, in medieval Western Europe—of knowing, in Walker Con-
nor’s words, not who we are, but who we are not. Geary also underplays the
persistence and near ubiquity of the “ethnic lens” in so many periods and
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areas, and of more specific ethnic models of social organization, from the
Old Testament and Herodotus to postcolonialism and postcommunism.

(24) See Reynolds (1984, 250-1; 1983); cf. the more traditional inter-
pretation of Seton-Watson (1977, 15).

(25) See Reynolds (2005); cf. the modernist stance of Breuilly (2005b).
(26) See Hastings (1997, ch. 2); also Wormald (2005).
(27) Kumar (2003, 42-3, 47-8); cf. the contributions by Susan

Reynolds, Robert Colls, and Anthony D. Smith in the debate with Kr-
ishan Kumar, published in Nations and Nationalism (2007).

(28) See Wormald (2005, esp. 117-18) and Foot (2005). For some ob-
jections, see Breuilly (2005b, esp. 73-4) and Kumar (2003, 41–8). See also
the essays in Smyth (2002a), especially Smyth (2002b) and Reuter (2002).
For the Anglo-Saxon migration, identity, and literature, see Howe (1989).

(29) See Kumar (2003, 49–53); Gillingham (1995); and for medieval
Anglo-Irish relations, see Lydon (1995). For Anglo-Saxon and Norman eth-
nic myths, see MacDougall (1982) and Mason (1983).

(30) R. Davies (2000, 106); see also Gillingham (1992) and Frame
(2005).

(31) See Knapp (2004, 144-5); see also Galloway (2004, 41–95).
(32) Kumar (2003, 58); and see Clanchy (1998, 173–5) and Keeney

(1972). For Shakespeare’s biblically inspired portrait of Henry V, see S. Marx
(2000, ch. 3).

(33) See Housley (2000, 237, 238-9).
(34) See Beaune (1985, 287) and Strayer (1971, chs. 17-18).
(35) For the text of the eighth-century prologue to the Salic Law, see

E. James (1988, 236). See also Citron (1989, 114–17).
(36) For this development, see Strayer (1971, chs. 17-18); also Beaune

(1991, 173).
(37) Strayer (1971, 302).
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(38) On de Sauqueville, see Beaune (1991, 176); on Nogaret, see Strayer
(1971, 309, 311). For the quotation from the papal bull, Rex Glorie, in
Registrum Clementis Papae V, Rome 1885–92, no. 7501, see Strayer (1971,
312-13).

(39) Beaune (1991, 192), to whose magisterial analysis this and the
following paragraphs are heavily indebted. For Chastellain, see also Beaune
(1991, 180).

(40) See Beaune (1991, 285) for this analysis and for the quotations
from the chancellor of France (ibid., 296), Doctrinal de Noblesse (ibid., 305),
and for the prayer for Jean de Bueil (ibid., 308). See also the brief comments
in Potter (2003, 3–5).

(41) On the royal public culture, see Le Goff (1998).
(42) Cowan (2003, 42). I am indebted to Dr. Atsuko Ichijo for this

reference.
(43) Webster (1997, 85–9). On the Declaration of Arbroath, see Duncan

(1970).
(44) Webster (1997, 89). See, on this, Ichijo (2002). This is especially

true of William Wallace’s uprising and campaign. For the rise of national
identity in medieval Wales, see Richter (2002).

(45) Cowan (2003, 57-8).
(46) Kumar (2003, 80-1). The fact that many Scots were Anglicized

hardly invalidates their national sentiment. So were the elites in Latin
America, America, much of Africa, and India. This does not deter us
from designating these secession or resistance movements as cases of
nationalism.

(47) Webster (1997, ch. 5; 1998). An interesting comparison can be
made with early Armenian historiography, which also delineated a sense
of Armenian national identity, albeit here tied to and interpreted through
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the lens of the Old Testament and Apostolic Christianity; on which see
Garsoian (1999, ch. 12) and Atiyah (1968).

العهدية األمم الخامس: الفصل

(1) See Kedourie (1960, chs. 2-3); Gellner (1964, ch. 7); Hobsbawm
(1990, 10).

(2) Gellner (1983, 91, n. 1); Hobsbawm (1990, 75).
(3) Scales (2005, 172); and idem (2000). For a slightly later period, see

Poliakov (1975, 77-8).
(4) Housley (2000, 240); see also Zacek (1969, 171–4). But while the

Czech language flourished, and anti-German sentiment was prevalent,
burgeoning national sentiment was insufficient to bind the nobles to the
artisans, or reconcile the Utraquist and Taborite wings of Hussitism in what
was basically a religious revolution.

(5) See N. Davies (1979, Vol. I. ch. 6); Petrovich (1980). Knoll (1993) ar-
gues for a widespread elite sense of Polish national identity in the fifteenth
century.

(6) See Llobera (1994, 79-80) and Linehan (1982).
(7) See Housley (2000) and Llobera (1994), to whose account I am

indebted. But cf. A. Marx (2003) for the view that Spain’s “exclusionary
nationalism” of the sixteenth century created a relatively homogeneous
nation.

(8) Stergios (2006) concentrates mainly on the fifteenth and sixteenth
centuries. For an earlier period, and an equally negative view of any Italian
national sentiment, see Hankey (2002).

(9) Llobera (1994, 68–70) and Toftgaard (2005, 62–5, 176).
(10) Toftgaard (2005, 96). I am grateful to Dr. Toftgaard for allowing

me to quote from his PhD thesis, which compares language and national
identity in medieval and Renaissance Italy and France.
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(11) Toftgaard (2005, 23, 140–3, 278–80); cf. Hankey (2002). For later
nationalist use of these “cultural materials,” see Doumanis (2001, ch. 1).

(12) See Beaune (1991, esp. 296) and Toftgaard (2005, 180–200). See
also Llobera (1994, 55-6).

(13) Toftgaard (2005, 65–72, 210–38); Rickard (1974, 87–94).
(14) Llobera (1994, 39), citing Kohn’s early article on seventeenth-

century English nationalism (Kohn 1940, 70).
(15) Greenfeld (1992, ch. 1); and for his critique of Greenfeld’s thesis of

an English sixteenth-century nationalism, see Kumar (2003, 90–103). In-
terestingly, Kumar is much more favorably disposed to Kohn’s arguments
of a seventeenth-century English nationalism.

(16) Marcu (1976); but cf. Breuilly (1993, Introduction).
(17) Both quotations in Mundy and Woody (1961, 344), cited in Toft-

gaard (2005, 60-1); see also Loomis (1939), who claims that the term
“natio” signified both a territorial and a linguistic and descent community,
and that churches were becoming increasingly “national” in this period.

(18) On this fragmentation, see Keen (1973, ch. 19) and Perkins (2005).
(19) See A. Marx (2003); also on war and national states in earlymodern

Europe, Howard (1976) and Tilly (1975, Introduction, and essay by Finer).
(20) See Llobera (1994, 78–80); also Linehan (1982). For medieval per-

secutions of heretics, lepers, and Jews, see Moore (1987).
(21) A. Marx (2003, 6); also Tilly (1975, Introduction). For an extended

critique of Marx’s account, see A. D. Smith (2005).
(22) Kedourie (1971, Introduction); cf. A. D. Smith (1979, ch. 2). For the

Christian “vernacular thesis,” see Hastings (1997).
(23) For the Reformation as a general European movement, see the

magisterial account of MacCulloch (2004). For Reformation culture, see
Rublack (2005); see also the older historical account of Green (1964). For
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the influence of the Hebrew Bible on English literature and the national
self-image of the English, see D. Aberbach (2005).

(24) Schama (1987, 94-5, italics in original), still the most vivid and
comprehensive account of Dutch seventeenth-century culture.

(25) Walzer (1984) reveals the dual promise of the Almighty, the un-
conditional liberation of the children of Israel from Egypt, and the con-
ditional attainment of the Promised Land only to those who receive and
practice God’s Torah—as well as its subsequent uses and inspiration in
the English and American Revolutions.

(26) Nicholson (1988) discusses the various Covenant texts in the Pen-
tateuch, while Novak (1995) and Sacks (2002) range more widely, to look
at the rabbinic and ethical aspects.

(27) MacCulloch (2004, 106–115; and on the Covenant, 178-9); Green
(1964, ch. 10).

(28) MacCulloch (2004, 178-9, 243-4).
(29) Williamson (1979, 4).
(30) Cited in Mackie (1976, 206); see also Williamson (1979, ch. 3).
(31) Cited in Mackie (1976, 212-13); see also Kidd (1993, 23-4).
(32) Cited in Williamson (1979, 5); for the quote from the anonymous

English pamphlet of 1554, see Loades (1982, 304).
(33) MacCulloch (2004, 285); and Haller (1963). Loades (1992, 313) also

stresses the English aspects of what became, with its successive expanded
editions, an apology for English martyrs, and claims the importance for
Foxe of England as an elect nation.

(34) For these and other quotes on English election, see Hill (1994,
267); see also D. Aberbach (2005).

(35) Fletcher (1982, 315-16).
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(36) Cited in Greenfeld (1992, 75). For the quote from Cromwell’s ad-
dress to Parliament, see Kohn (1944, 176); and for the Bible carried by
Cromwell’s soldiers into battle, see Calamy imprimatur [1643] (1997).

(37) John Milton: Areopagitica iv, 339-40, cited in Greenfeld (1992,
76).

(38) John Milton: Prose Works, London, Bell, 1884–9, iii, 315, cited
in Kohn (1944, 171). Kumar (2003, 103–15) disputes the degree of na-
tionalism (as opposed to national sentiment) in Puritans like Milton,
Cromwell, Baxter, and William Clarke; they were, primarily, ardent pan-
European Puritans, waging war against the anti-Christ. Yet, he also con-
cedes the national, if not nationalist, tenor of many of their speeches and
writings.

(39) For the biddagsbrieven, see Gorski (2000, 1441-2).
(40) See Gorski (2000, 1442). This is one piece of evidence in his case

for an “anti-modernist” redating of the onset of nationalism, well over
a century before the French Revolution. Yet, the theoretical part of his
article appears to advance a “post-modernist” approach, at odds with the
historical evidence he produces.

(41) Joost von Vondel: Passcha, 58, cited in Schama (1987, 113).
(42) Schama (1987, 106–17) gives a vivid account of the context of the

biblical art of the period. See also Westermann (2004, ch. 5) for the art of
Dutch political identity.

(43) The Gedenck-Clanck prayer is cited in Schama (1987, 98).
(44) For the Calvinist programme, see MacCulloch (2004, 367–78) and

Gorski (2000, 1446-7).
(45) On the Ulster-Scots, see Akenson (1992); for the Afrikaners, see

Cauthen (1997, 107–31); on Hungary, see Graeme Murdock: “Magyar Ju-
dah: Constructing a New Canaan in Eastern Europe,” in Swanson (2000,
263–74). For a brief overview of the first American Protestant colonies,
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see, inter alia,MacCulloch (2004, 533–45). On the French Wars of Religion,
see Briggs (1998, 10–32); also MacCulloch (2004, 306–9, 337–40, 471–5).

(46) For Denmark and the Reformation, see Jesperson (2004, ch. 5); on
Sweden in this period, see Scott (1977, 124–30, 153–6).

(47) Jesperson (2004, ch. 2); see also Ostergård (1996); Strath (1994).
(48) For a classic account of this struggle, see Parker (1985); also Mac-

Culloch (2004, 367–78).
(49) Parker (1985, 57–63).
(50) Ihalainen (2005).

الجمهورية األمم السادس: الفصل

(1) See Schama (1989, 507–11); also Cobban (1963, Vol. 1, Part 2).
(2) Schama (1989, 389). On the Horatii of David, see, inter alia,

Brookner (1980, ch. 5); also Rosenblum (1967, ch. 2).
(3) Rosenblum (1961); on Füssli, see Antal (1956, 71–4). For other de-

pictions of the Rütli Oath, see Jacob Kreis: “Schweiz: Nationalpedagogik in
Wort und Bild,” in Flacke (1998, 446–75, esp. 457–60). And for other oath-
swearings from classical antiquity, including those by Beaufort (1771) and
Caraffe (1794), see Detroit (1974).

(4) O’Brien (1988b); H. M. Jones (1974, chs. 10-11); Cobban (1963, Vol.
1, Part 2).

(5) See Kedourie (1960, chs. 2-3); and on Herder, Berlin (1976), and
more generally, on Romanticism, Berlin (1999).

(6) J.-J. Rousseau: Considérations sur le Gouvernement de Pologne,

1772, translated in Watkins (1953, 178); see also J.-J. Rousseau:Du Contrat

Social, IV, viii, also in Watkins (1953, 147-8).
(7) For the revolutionary fêtes, see Kennedy (1989, 300–8); and Her-

bert (1972). For the debt to city-state patriotism, see Minogue (1976); and
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for the many calls by cultural critics and writers on the arts to return to
a heroic antiquity, see Leith (1965) and Rosenblum (1967).

(8) See Martines (2002, ch. 11); and on Florence, see Brucker’s assess-
ment of Hans Baron’s thesis on the humanist turn in Florentine politics, in
Brucker (1969, 230–40).

(9) Zimmer (2003, 19, note 10). For the Swiss Reformers, see MacCul-
loch (2004, 174–9). On the uses of the Batavian myth of Dutch origins,
see Gorski (2000), and for its influence on Dutch artists, notably in Rem-
brandt’s painting of The Conspiracy of Claudius Civilis for the Amsterdam
TownHall, see Westermann (2004, 99–101) and Rosenberg (1968, 287–92).

(10) Ihalainen (2005, esp. ch. 2) exhaustively documents the impor-
tance of the analogy with ancient Israel in official sermons and rhetoric
in Sweden, Holland, and England in the late seventeenth and eighteenth
centuries, as well as its partial and uneven decline in the mid-eighteenth
century, in favor of models of classical patriotism, especially in England.
On the rise of the “scientific state,” see A. D. Smith (1983, ch. 10). On the
transmission of the classical heritage, see Bolgar (1954).

(11) See Bell (2001, 39), citing J.-J. Rousseau: Considérations sur le

Gouvernement de Pologne, 1772, and in Watkins (1953, 163).
(12) See Bell (2001, ch. 1), a thought-provoking analysis, though it was

only an elite that was able to give voice to these new ideas. On the Wars
of Religion, and the contemporary reactions, see MacCulloch (2004, 469–
74). For the place of the Catholic and other religions before and during the
Revolution, see Aston (2000).

(13) Mass education is emphasized by Gellner (1973; 1983) in his own
theory of nationalism. On the French republican case, see Prost (2002,
ch. 3).
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(14) See Viroli (1995); Connor (1994, esp. chs. 4, 8; 2004); and
Hroch (1985) on the three-stage transition to ethnic nationalism. On the
eighteenth-century Danish patriotic societies, see Engelhardt (2007).

(15) See the debate referred to in the Introduction between Walker
Connor and Anthony D. Smith, in Guibernau and Hutchinson (2004). For
nations without states, whose members may feel dual allegiances, see
Guibernau (1999); and for the Basques and Catalans, see Conversi (1997).

(16) On the debate between the “Franks” and the “Gauls,” see Pomian
(1997) and Poliakov (1975, ch. 1). On the language policies of the Jacobins,
see Lartichaux (1977).

(17) Renan (1882), translated in Bhabha (1990); on medieval Italian
city-states and identities, see Hankey (2002). On ancient Athens, see E. Co-
hen (2000).

(18) Cited in Bell (2001, 38). For the sacred symbolism of national-
ist movements, see Breuilly (1993, 64–8), Kedourie (1971, Introduction),
and A. D. Smith (2000b; 2003, ch. 2). Roshwald (2006, ch. 4) sees in the
revolutionary legacy a much contested covenantal tradition.

(19) See O’Brien (1988b) on the export of revolutionary French nation-
alism. On ideas of national “genius” and “character,” see Perkins (1999) and
Kemilainen (1964).

(20) On the canon of great men in France and the French language,
see Bell (2001, chs. 4, 6); and on the English eighteenth-century national
literary revival, see Newman (1987). The general trends in the growth of
a national reading public are illuminated by Anderson (1991, chs. 2-3, 5);
and for the role of language in national identity, see Edwards (1985, ch. 2),
and, in France, Lartichaux (1977).

(21) On French Jewry in the Revolution and under Napoleon, see Ben-
bassa (1999, chs. 6-7) and Vital (1990, ch. 1).
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(22) See, on the white Anglo-Saxon basis of the American nation, Kauf-
mann (2002) and Huntington (2004); and on WASP dominance and decline,
Kaufmann (2004b). For ethnic change in the United States, see Gans (1979).
For ethnic dimensions of “civic” nationalisms, see Yack (1999).

(23) The pre-Romantic idealization of Nature is well analyzed by
Charlton (1984). On landscape and memory, see the fascinating volume
by Schama (1995); and on landscape and national identity in Switzerland
and Canada, see the excellent analysis of Kaufmann and Zimmer (1998).

(24) On the sanctification of territory and the ensuing conflicts, see
A. D. Smith (1999b). For some case studies of the links between territory
and national identity, see Hooson (1994).

(25) For the commemoration of the dead in general, see the seminal
work of Mosse (1990; 1994) and the essays in Gillis (1994). For the canon of
fallen heroes, especially in France, see Bell (2001, ch. 4) and Detroit (1974).

(26) The cult of the Glorious Dead is discussed in J. Winter (1995,
ch. 4) and A. D. Smith (2003, ch. 9); and especially by Mosse (1990) and
Prost (1998; 2002, ch. 1).

(27) For the reflexive character of nationalism, see Breuilly (1993, 64–
8). By the time of Grundtvig’s educational movement, Denmark was ceasing
to be an absolutemonarchy and was assuming a civic character, though not
republican in form; on which, see Jesperson (2004, ch. 5). For the Slavophile
conception, see Hosking (1997, 271–5).

(28) On this conception of the nation and its character, see Anderson
(1991; 1999). For such golden ages and missions, see A. D. Smith (1997;
2003, chs. 5, 7).

(29) On German festivals and monuments, see Mosse (1975, ch. 3).
On statuary and celebrations in England, Germany, and the United States,
see Hobsbawm (1983, ch. 7). The cult of the fallen soldier and its role in
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American national identity is discussed by Grant (2005); and on national
monuments generally, see Michalski (1998).

(30) Cited in Cobban (1963, Vol. 1, 165, italics in original).
(31) Cited in Scurr (2006, 214).
(32) For a description of this festival, see Schama (1989, 831–6). On

the Revolution and religion, see Aston (2000, Part 3).
(33) Republicanism in France and its symbols are discussed in Prost

(2002), Pilbeam (1995, ch. 1), Gildea (1994), and compared with England
and Norway by Elgenius (2005).

(34) Cited in Roudometof (2001, 63).
(35) See Kitromilides (1989) for the novelty of the idea of a Greek

nation; for the Greek Orthodox Church, see Frazee (1969).
(36) On Atatürk’s programme, see Poulton (1997) and Lewis (1968,

ch. 10); see also the “ethnosymbolic” interpretation of Turkish nationalism
by Canefe (2005) and a more “post-modern” interpretation of the Turkish
republican view of history in Cinar (2005).

(37) See Hodgkin (1964) for Rousseau’s influence; also Geiss (1974).
(38) See Viroli (1995); Herbert (1972, 39).
(39) On this, see Chatterjee (1986).

بديلة مصائر السابع: الفصل

(1) Cited in Roudometof (2001, 63). For classic accounts of the Greek
War of Independence and modern Greece, see Dakin (1972) and Camp-
bell and Sherrard (1968). For ideological aspects of republicanism and
nationalism, see Kitromilides (1979; 2006), though whether a distinction
can be usefully drawn between republican patriotism and nationalism is
questionable.

(2) On this cleavage and trajectory, see Roudometof (1998) and Camp-
bell and Sherrard (1968, ch. 1).
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(3) For the apocalyptic tradition and its influence on Greek national-
ism, see Hatzopoulos (2005). For the role of Orthodoxy, see Roudometof
(2001, 52–6); and for the growth of a possible Hellenic consciousness
among the late Byzantine elites, see Armstrong (1982, 178–81).

(4) On Orthodoxy and “phyletism” in the context of a new Greek
national state, see Kitromilides (1989); on the position of the Orthodox
Church in Greece, see Frazee (1969).

(5) On Spiridon Zambelios and Konstantinos Paparrigopoulos, see
Roudometof (2001, 108–10), and for the links with Greek Orthodox tradi-
tions in the latter, despite the novelty of his conception, see Kitromilides
(1998). For the Megale Idea and its consequences, see Koliopoulos and
Veremis (2004, chs. 12, 14).

(6) See especially Pilbeam (1995); also Prost (2002).
(7) See Gallant (2001, ch. 4), and Koliopoulos and Veremis (2004, 228–

35).
(8) For the ideology of the Slavophiles, see Thaden (1964); for the

Pharaonic movement in early twentieth-century Egypt, see Gershoni and
Jankowski (1987, chs. 7-8); and for French nineteenth-century conflicts,
see Gildea (1994) and Pilbeam (1995, esp. chs. 5-6, 10). The rise, nature,
and ideals of Hindu nationalism in India are analyzed in Bhatt (2001) and
the major study of Jaffrelot (1996) of the politics of Hindu nationalism.

(9) For the modern “myth” of Greek descent from the ancient Greeks,
see Just (1989); and for the Greek need to articulate a national “mission,”
in the face of Jacob Fallmerayer’s “Slavic” interpretation of modern Greek
descent, published in 1830, see Roudometof (2001, 106-7).

(10) For a résumé of recent research on Swiss origins and historical
development, see Zimmer (2003, ch. 1); and for the early oaths, see Im Hof
(1991, ch. 1). The conflicting currents of Swiss historiography of the late
nineteenth century are discussed in Zimmer (2000).
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(11) For the 1891 celebrations, see Kreis (1991). On modern Switzer-
land and its overlapping identities, see Steinberg (1976).

(12) For the development of modern Japan from the Tokugawa pe-
riod, and its myths of origin, see Lehmann (1982, esp. 133–5), and Oguma
(2002); on the cult of the war dead at the Yasukuni shrine, see Harootunian
(1999).

(13) For the Romantic movement in Japan, see Doak (1997). Modern
theories of Japan’s origins and presumed homogeneity are critically ana-
lyzed by Oguma (2002). For a thoughtful study of postwar Japanese “vic-
timhood,” see Shiiyama (2005).

(14) On the Protestant culture and mission of eighteenth—and early
nineteenth-century England and Britain, see especially Clark (2000); and
Colley (1992, ch. 1).

(15) For the British Protestant tradition, see Clark (2000); for English
(rather than British) cultural and political exceptionalism, see A. D. Smith
(2006).

(16) For Ulster and South Africa, see Akenson (1992); and on Afrikaner
celebrations, see Templin (1999) and Thompson (1985).

(17) The processes involved in the growth of an American nation
are charted in Kaufmann (2002); for the American conviction of Protes-
tant destiny and national election, see Tuveson (1968), Huntington (2004,
chs. 3–5), and Roshwald (2006, ch. 4).

(18) On this missionary stance, see Cauthen (2004). The covenantal
spirit in American visions of its unique wilderness nature and in Amer-
ican landscape painting by artists like Cole, Church, and Bierstadt is de-
scribed and beautifully illustrated in the pioneering history and catalogue
by Wilton and Barringer (2002).
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(19) On early Zionist ideologies, see the excellent study of Shimoni
(1995); and for its religious dimensions, see Mendes-Flohr (1994), and es-
pecially Luz (1988).

(20) For the ethnonationalist underpinnings of Zionist socialism, see
Sternhell (1999). Shafir (1989) analyzes the vexed issue of the use by early
Zionists of Arab labor.

(21) On the “hexagon” of France, see E. Weber (1991, ch. 3). The new
concepts of nation, public, and society are discussed in Bell (2001, ch. 1).
For the oaths and ceremonies of the Revolution, see chapter 6 above, notes
l and 2.

(22) For the controversies about admission to the Pantheon, see Ozouf
(1998). The cult of St. Joan in late nineteenth-century France is discussed
in Gildea (1994, 154–65), and her images in Warner (1983). For a vivid
analysis of the unique festival of La Pucelle in Orléans, see Prost (2002,
ch. 7).

(23) On the rise of a German national identity in the late eighteenth
and nineteenth centuries, see H. James (2000) and Blackbourn (2003). See
also Kohn (1967, Part 2).

(24) The volkisch literary movement is discussed by Mosse (1964).
For German public monuments, see Mosse (1975); and for the nineteenth-
century cult of Dürer, see Kuhlemann (2002). Wagner’s theories are located
in their German Romantic philosophical setting in the controversial anal-
ysis of Rose (1996).

(25) See Bracher (1973); on the Hitler myth, see Kershaw (1989). For
Nazism as a secular religion, see Burleigh (2001). On the relationship of
Nazism to nationalism, see A. D. Smith (1979, ch. 3).

(26) On East Germany, see Staab (1998). For some problems of modern
German national identity, see Fulbrook (1997).
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(27) On the Great Schism and the Old Believers, see Hosking (1997,
64–74).

(28) For the history of the Soviet Union, see Hosking (1985). For mon-
uments and rituals of the Great Patriotic War, see Merridale (2001). The
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