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الدولة القومية من األسطورة النازية
�أم كلثوم الفار�سية

يناق�ش الباحث ال�سوري حممد جمال باروت على �صفحات الت�سامح مقاله املعنون بـ «الدولة القومية ،الأمة والهويات يف حتوالت النظام الدويل»
مفهو َم الدولة القومية وتاريخها حيث يرى �أن املفاهيم املرتبطة بالدولة القومية قد تبدلت ،و�أخذت تتطور يف ف�ضاء جديد �ضعفت فيه قدراتها
على التحكم با�سم حقوق ال�سيادة الداخلية �أو حقوق ال�سيادة اخلارجية ،وهي لن تزول يف �أي �شكل من �أ�شكال االندماج؛ لكن �ستتوىل االتفاقيات
وعمل وكاالت التنمية ور�أ�س املال وزخم عوملة القوانني العاملية وتكييفها مع عوملة جمالها «الوطني» .
ولكي تكون �صورة هذا املفهوم املهم واخلطري وا�ضحة
�سنتطرق �إىل ما يحمله من معنى ولو �أنه من ال�صعوبة
مبكان وجود تعريف للقومية جممع عليه ب�سبب اختالف
نظرة دعاتها �إىل ركائز القومية ،وميكن �أنْ نقول يف تعريف
القومية�« :إنها حركة �سيا�سية فكرية متع�صبة ،تدعو �إىل
متجيد فريق من النا�س ،و�إقامة دولة موحدة لهم ،على
أ�سا�س من رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ ،و�إحاللها
� ٍ
حمل رابطة الدين .ولقد ظهر هذا امل�صطلح يف �أوربا يف
القرن التا�سع ع�شر امليالدي  .فالقومية هي �إيديولوجية
وحركة اجتماعية �سيا�سية ن�ش�أت مع مفهوم الأمة يف ع�صر
الثورات (الثورة ال�صناعية ،الثورة الربجوازية ،والثورة
الليربالية) .فالعنا�صر الأ�سا�سية يف تكوين القومية هي
وحدة اللغة ووحدة التاريخ ،وما ينتج عن ذلك من م�شاركة
يف امل�شاعر واملنازع ،ويف الآالم والآمال»...
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن ن�شوء منط الدولة-القومية-
يف التاريخ الأوروبي عملية تاريخية طويلة ومعقدة ،و ّلدتها
�سل�سلة احلروب الدينية ال�ضارية ،وكان من �أهمها حرب
املائة عام وحروب ال�سنوات الع�شر ما قبل �إبرام معاهدات
ال�سيادة واال�ستقالل عن الإمرباطورية ،ف�أوروبا الع�صور
الو�سطى كانت خالية من مذاهب القومية احلديثة؛ فدول
�أوروبا -الع�صور الو�سطى « التي يرتبط بع�ضها ببع�ض
من خالل مفهوم العامل امل�سيحي املتحد واللغة امل�شرتكة
للكني�سة الكاثوليكية » �شكلت �أجزا ًء من مرياث الأ�سر
ريا ما افتقرت حدود تلك الإمرباطوريات
احلاكمة .وكث ً
واملمالك والإمارات �إىل التجان�س العرقي �أو اللغوي �أو
الديني؛ فقد كانت اململكة هي نتاج ما �أمكن للملك �إحكام
قب�ضته عليه يف مواجهة خ�صومة مناف�سيه الع�سكرية
والدبلوما�سية؛ ولذا احتفظ رعايا امللك بهيكل ثالثي
من الوالءات يتمثل �ضلعه الأول يف والئهم وخدمتهم
ريا ما ا�ضطر امللك
ل�سيد املنطقة التي يعي�شون فيها .وكث ً
�أو ال�سيد للجوء �إىل القمع متى حجب الوالء �أو اخلدمة؛

�أما الثاين فيتمثل يف والئهم وواجبهم نحو الكني�سة (التي
نظر �إليها على �أنها منف�صلة عن احلكام الدنيويني و�سامية
عليهم) وكان الثالث موجها نحو الوالء للملك ،لذا مل
يحمل م�صطلح «القومية» �أهمية �سيا�سية حتى �أواخر
القرن الثامن ع�شر ،وكان معناه بب�ساطة ،ح�سب تعبري �إيلي
قدوري« :جماعات مُنتمية ومرتبطة بع�ضها ببع�ض ب�سبب
ت�شابه حمل امليالد ،وتكون �أكرب من العائلة ،لكنها �أ�صغر
من الع�شرية �أو ال�شعب �أو م�سقط الر�أ�س».
وما ُييز الت�شكيل القومي يف �أوروبا الغربية ،والواليات
املتحدة� ،أ َّنه ظهر يف مرحلة مل يكن هناك ت�شكيالت قومية
(باملعنى احلديث) يف �آ�سيا و�إفريقيا ،تتحداه ح�ضار ًّيا �أو
ع�سكر ًّيا .وانطال ًقا من مناذج �إدراكية اختزالية تت�سم
بدرجة عالية من التجان�س والتح ُدّد تكاد تقرتب من
االنغالق على الذات .ويالحظ �أن �صياغة ر�ؤية اجلماعات
القومية يف غرب �أوروبا لنف�سها قد ا�ستغرق وق ًتا طويال
ج ًدّا مت �أثناءه �صهر (�أو �إبادة) �أع�ضاء الأقليات الإثنية التي
ال تنتمي للأ�سطورة القومية ،وحينما بد�أت الت�شكيالت
القومية يف �شرق �أوروبا وو�سطها �أخذت طاب ًعا �أكرث تطر ًفا
يف �صيغتها ال�سالفية واجلرمانية ،حيث طرحت الفكرة
القومية كانتماء ع�ضوي يكاد يكون بيولوج ًّيا .وقد متت
الثورة القومية يف الغرب حتت راية الطبقة املتو�سطة
وقيمها ،وبخا�صة امللكية الفردية والعقد االجتماعي،
وهي قيم انطلقت من مفهوم �أن الفرد (ولي�س املجتمع �أو
اجلماعة) هي نقطة االنطالق ووحدة التحليل ،وقد مت
تخ ُّيل املجتمع على منط ال�سوق ،وقد ترجم ذلك نف�سه
�إىل ر�ؤية للتاريخ تت�سم بالتجان�س ،حيث تركز على �أهمية
ومركزية الغرب يف العامل ،و�أهمية ومركزية كل ذات قومية ـ
فمجد الربيطانيون الذات الربيطانية وجمد الأملان الذات
َّ
الأملانية .ويف هذا الإطار ظهرت �أ�سطورة الإن�سان البدائي
والإن�سان غري املنطقي وال عقالنية ال�شعوب املتخلفة.
وعُزلت احل�ضارات بع�ضها عن البع�ض ،و ُع ِّرف التاريخ ب�أنه

ما هو مكتوب وح�سب ،ثم مت تق�سيمه �إىل فرتات حم َدّدة
تتحرك نحو هدف ُح ِدّد م�سب ًقا يكون عادة هو حتقق الذات
القومية ال�ضيقة املتجان�سة املحددة .وي�صل هذا االجتاه
�إىل ذروته (�أو هوته) يف الأ�سطورة النازية التي قامت على
�إعالء النزعة القومية وجموحها نحو التمجيد القومي،
و�إحياء العرقية ك�أ�سا�س للقومية؛ مما عزز دعوتها
العن�صرية ،وقد �أ�ضفى عليها هتلر ب�شخ�صيته �أفكاراً تنزع
�إىل متجيد الدولة وتر�سيخ فكرة الزعيم وال�شخ�صانية
ولكن يف نهاية املطاف دفع الأملان الثمن غالياً نتيجة
احتقارهم الآخر ،كما �أن الدعوة �إىل ال�شعارات العن�صرية
القدمية بقيت دون �أي جناح .ثم بعد ذلك جند القومية
متج�سدة يف الأ�سطورة ال�صهيونية التي دعت اليهود
للعودة �إىل �أر�ض الآباء والأجداد ورف�ض اندماج اليهود يف
املجتمعات الأخرى للتحرر من معاداة ال�سامية واال�ضطهاد
الذي وقع عليهم يف ال�شتات ،من هنا جند �أن كال من الأملان
واليهود اتخذوا القومية ج�سرا للعبور فوق الدول �إذ �إن
جمد الذات القومية وا�ستبعد الآخر متا ًما.
كليهما َّ
فزادت من حتدد الأ�سطورة ومن عدوانيتها وجتان�سها
وانغالقها ،و�أ�ضافت لها مقوالت التفوق والنقاء العن�صري
ٍّ
متدن ،حتى ميكن
التي تختزل الآخر يف عن�صر واحد
حتويله �إىل مادة ا�ستعماليه .وك�أننا فع ً
ال �أمام فل�سفة
«كانت» حني ر�سم هذه ال�صورة املتجزئة للعامل ورغبة
البع�ض يف التهمي�ش وا�ستق�صاء الآخر بفكرة ع�صفوره الذي
كان يتمنى �أن يكون الف�ضاء خالياً من الهواء كي ي�ستطيع
�أن يحلق بي�سر �أكرب ومل�سافات �أطول و�أعلى بجناحيه
ال�صغريتني؛ فهو مل يدرك �أ َّن الهواء ذاته هو الذي مينحه
القدرة على التحليق و�أن انتفاءه يعني فقدانه هذه القدرة.
ولعل �ش�أن هذا الع�صفور ك�ش�أن بع�ض الذين يريدون �أن
يكون الف�ضاء حماطاً ب�أ�سوار لهم فلم ي�ستطيعوا تعريف
هذا الهواء �إال مبنطق النفي واال�ستبعاد للآخر.
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