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القومية الأوروبية :حتول املفهوم وت�أثريات الأحداث
التاريخية

�أ�سماء ال�شام�س َّية

يف مقاله «التكوين املتعدِّد امل�سارات للقوميات يف �أوروبا :انعكا�س حتوالت اجتماعية وثقافية و�سيا�سية» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ي�سرد الكاتب والباحث
مو�ضحا املغالطة ال�شائعة التي زامنت ظهور القوميات
حممود حداد �سردًا تاريخ ًّيا ،الفرتات الزمنية التي انطل َق منها مفهوم التبلور القومي يف �أوروبا،
ً
تف�صل مظاهر القومية وتطورها يف �أوروبا الغربية ..كالآتي:
�شارحا ثالثة مناذج ِّ
ببزوغ التقدُّ م التكنولوجي الذي �أ�سفرتْ عنه الثورة ال�صناعيةً ،
�إجنلرتا والقومية:
َ
�إذ ويف �أث �ن��اء امل��رح�ل��ة الإق�ط��اع�ي��ة يف �إجن �ل�ترا حَ � �دث حت �وُّل ك��ام��ل يف
ت��رك�ي�ب��ة امل�ج�ت�م��ع الإجن �ل �ي��زي ب���س�ق��وط الأر��س�ت�ق��راط�ي��ة الإق�ط��اع�ي��ة
التقليدية ،وظهور الأر�ستقراطية التيودورية اجلديدة ،مع ما �صاحب
هذه املرحلة من �إزاحة رجال الدين من مراكز �إداري��ة ح�سا�سة ،وحل
ذوي امل�ستويات العلمية اجليدة حملهم .و� ْ
أنتجت ه��ذه املرحلة وعيًا
اج�ت�م��اع� ًّي��ا ج��دي �دًا م��ن خ�لال تغيري امل �ف ��ردات؛ �إذ ت�غ َّ�ير معنى كلمة
«ال��و��ض�ع�ي��ة» ،و�أ��ص�ب�ح��ت ُم �رَا ِدف ��ة ملفهوم «الأم ��ة» ،بعدما ك��ان��ت تعني
«امل �ك��ان��ة» ،وك��ذل��ك م��ن خ�لال حت��ول م�ف�ه��وم «ال�ق��وم�ي��ة» ع�بر توحيد
م�ف�ه��وم� ْ�ي «ال���ش�ع��ب» و»الأم � ��ة» ،وجعلهما م�ف�ه��وم ْ�ين م�ت�رادف�ي ْ�ن؛ ما
يعني �أ َّن ك َّل فرد من ال�شعب الإجنليزي ارتفع �إىل مرتبة «النخبة»،
و أ�ن��ه يتم َّتع باحلكم الذاتي �أو ال�سيادة �إذ مل يعد ال��دم الأزرق ً
�شرطا
لالنتماء �إىل الطبقات العليا م��ن املجتمع .و�أدَّى ه��ذا التحول �إىل
�إك�ساب قطاع عري�ض من ال�سكان القوة ال�شرعية والفكرية؛ من خالل
زيادة �أع��داد الطبقة العليا ،وظهور طبقة و�سطى حتمل نزعة للعمل
والإجن ��از ،دفعتها حما�ستها القومية للح�صول على نفوذ �أك�بر من
خالل امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية (الربملانية)؛ �إذ �أ�صْ بَح الربملان
خالل هذه املرحلة ج��زءًا ال يتجز�أ من �أ�سباب االنف�صال الديني عن
رومَا ودعم زيادة الوعي القومي.
ً
الربوت�ستانتي �أي�ضا يف تطور القومية الإجنليزية؛
كما �أ�سهم الإ�صال ُح
ُّ
�إذ كان الإجنيل الإجنليزي والدعوة القوية غريامل�سبوقة �إىل التعليم
ذات ت��أث�ير كبري يف االرت �ق��اء االج�ت�م��اع��ي للأر�ستقراطية اجل��دي��دة،
ف�ضال عن ظهور التعبري عن ال�شعور القومي يف الآداب كما يف كتاب
رجل الدين الربوت�ستانتي جون فوك�س «كتاب ال�شهداء» .والأم ُر نف�سه
حدث مع تفوُّق العلوم الإجنليزية يف القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع
ع�شر؛ �إذ �أعطيت العلوم الدع َم االجتماع َّي القوي من خالل ربطها
بالتعاطف القومي ،وكانت تلك احلالة من اال�ستح�سان االجتماعي
ال�شرط الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة العلوم.
ك �م��ا ط ��رق ��ت ال �ق��وم �ي��ة امل �ج ��ال االق �ت �� �ص ��ادي ،و�أ� �ص �ب �ح��ت الأن �� �ش �ط��ة
االق�ت���ص��ادي��ة ال �ت��ي ت �ه��دف لتحقيق ال��رب��ح حم � َّ�ط اح �ت�رام وم��راع��اة
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ�لاق �ي��ة ،ووج �ه��ت م��ن �أج ��ل زي ��ادة ال� ث��روات �أو حتقيق
ْ
أ�صبحت اهتمامات الك�سب االقت�صادي �أك�ثر
النمو االقت�صادي؛ �إذ �
ُنب ًال و ِرفعة يف �سبيل حتقيق ال�ثراء للأمة بالقيا�س �إىل ث��راء الأمم
الأخرى؛ مما �أدى لتعزيز �سمة املناف�سة االقت�صادية.
فرن�سا والقومية:

م �رَّت فرن�سا مب��راح��ل ُم�ت�ع� ِّددة م��ن ت�غ ُّ�ير مفهوم ال� ُه��وي��ة الفرن�سي،
وارتباط مفهوم الدولة بامل َ ِلك ،وتب ُّدل ال��والءات وا�ستحقاقات امللوك
لها من عدمه ،ومُواجهة اال�ستبداية امللكية؛ �إذ �إ َّن فرن�سا على خالف
�إجن �ل�ترا ر���سَّ �خ��ت ِح����سًّ ��ا ق��و ًّي��ا ب��االن�ت�م��اء؛ م��ن خ�ل�ال اخ�ت�لاط ال��دي��ن
بال�سيا�سة .ويف �أواخ ��ر ال�ق��رون الو�سطى� ،ساد اعتقاد ب ��أ َّن امل��رء لكي
ي�صبح م�سيحيا �صا ً
حلا ي�شرتط وال�ؤ ُه الكامل للملك ،وعندما َّمت
ا�سترياد مفهوم الأم��ة من �إجنلرتا �ساد االعتقاد ب��أ َّن «الأم��ة» ولي�س
«امل َ ِلك» هي ما يجب تقدمي الوالء لها .مع ذلك ،ظ َّلت القومية حبي�سة
دوائ ��ر ال�ن�ب�لاء ال��ذي��ن ك��ان��وا يف خ�لاف م��ع امل�ل��ك حتى ان ��دالع ال�ث��ورة
الفرن�سية ،ول�ك��ن لأ َّن �إجن�ل�ترا ك��ان��ت ق��د �أخ ��ذت م�ك��ان فرن�سا ك�أكرب
قوة يف �أوروبا ،فقد بد� ْأت تنمو م�شاعر الكراهية �ضد الأمة امل�سيطرة،
وو�ضعوها كنموذج نقي�ض لفرن�سا؛ باعتبارها تهديدًا لكرامة فرن�سا،
وه��ذا ب��دوره �شجَّ ع على �إي�ق��اظ �أح�ل�ام «امل�ج��د» التي ْ
جعلت القومية
النا�شئة الفرن�سية قومية �شر�سةَّ ،
لكن الت�أكيد الأب ��رز على قومية
فرن�سا كفعل ت�أكيد وطني للذات َّمت عرب ال�ث��ورة الفرن�سية يف العام
1789م ،و�أع� ْ
�ادت الأم��ة الفرن�سية ُهويتها ك�أمة جماعية �أي جمموعة
�أف ��راد لها نف�س الإرادة وامل���ص��ال��ح ،لكنها قومية �سلطوية انق�سمت
�إىل ق�سمني ،الفريق الأول :ق��ادة معربون عن �إرادة الأم��ة .والفريق
الثاين :عامة ال�شعب .ومع ذلك� ،أ�صاب القومية الفرن�سية كمفهوم
وممار�سة بع�ض الغمو�ض والتناق�ضات الداخلية؛ �إذ �إ َّن املعايري املدنية
لالنتماء القومي تعرتف بحرية الأف ��راد ،بينما التعريف اجلماعي
للقومية الفرن�سية مل يعرتف بها.
�أملانيا والقومية:
وع �ل ��ى خ �ل�اف ال �ق��وم �ي �ت ْ�ين الإجن �ل �ي ��زي ��ة وال �ف��رن �� �س �ي��ة ،ف � ��إ َّن ف���ض� َل
ن�شوء القومية الأمل��ان�ي��ة ي�ع��ود ملُثقفي الطبقة الو�سطى �أك�ث�ر منها
الأر�ستقراطية؛ ب�سبب اختبارهم لغياب الهُوية والعزلة االجتماعية
من خالل تهمي�ش «الربجوازية املتعلمة»؛ مما �أدَّى ملطالبتهم بتعريف
وحتديد و�ضعهم االجتماعي ومنحهم ُهوية جديدة ،وكانت ثورتهم
�ضد النظام القدمي مل تكن مُقت�صر ًة �ضد النظام االجتماعي وح�سب،
بل �ضد حركة التنوير � ً
أي�ضا ،والتي ع � َّززت �آم��ا َل املثقفني بالو�صول
ل�ل�م��رات��ب االج�ت�م��اع�ي��ة ال��رف�ي�ع��ة وث�ق�ت�ه��م ب��أن�ف���س�ه��م .ون�ت�ي�ج��ة ل�ه��ذا
اال�ستقطاب ،وج ��دوا ف��ر�� َ�ص التحاقهم بالعمل �أق ��ل؛ ب�سبب ال��زي��ادة
الكبرية يف �أعدادهم؛ مما �أوقعهم يف البطالة والتذمر واالكتئاب الذي
نتج عنه ن�شوء «الرومان�سية».
و َر َغ��م �أ َّن الرومان�سيني الأمل��ان مل يكونوا قوميني يف البداية ،وكانت

مو�ضوعاتهم بعيدة ع��ن التداعيات ال�سيا�سية -لأ َّن القومية كانت
بعيدة عن م��زاج النخبة احلاكمة� -إال �أ َّن تغيريا حَ � َدث بعد االجتياح
الفرن�سي ل�ل��والي��ات الأمل��ان�ي��ة يف ب��داي��ة ال�ق��رن التا�سع ع�شر؛ �إذ ق�دَّم
الفرن�سيون وعودًا للرومان�سيني الأملان ،وفر�صة نادرة للمثقفني لأن
يتماثلوا مع النخبة احلاكمة؛ مما ُيكنهم من رفع م�ستواهم ب�صورة
رمزية ،و�إنهاء احلواجز الطبقية بينهم وبني النخبة احلاكمةَّ ،
لكن
الرومان�سيني الأمل ��ان ت���ص� ُّدوا للفكرة ،واخ �ت��اروا �أ ْن ت�ك��ون ق�ضيتهم
الأمل��ان�ي��ة هي«النخبة احل��اك�م��ة» ،وال��دف��اع عنها ،على �أ ْن يت�سجيبوا
لإغراءات املحتل.
ومن ناحية ت�أثري القوى الدينية ،قامت الرومان�سية الأملانية بعلمنة
تعاليم التقوى ،وجعلتها يف مناخ �أقل تناغمًا مع الدين؛ �إذ �إ َّنها رف�ضت
يف فل�سفة التنوير الت�شديد على العقالنية واال�ستقاللية الفردية؛
ك��ون ذل��ك يف�صل الأ��ش�خ��ا���ص ع��ن طبيعتهم االجتماعية احلقيقية،
وي�ساعد على تهمي�شهم وجعلهم يعانون من الوجوم والك�آبة ،ورف�ضهم
ل �ـ«ل �ف��ردي��ة» ي�ع�ن��ي ت��أ��ص�ي�ل�ه��م مل�ف�ه��وم «اجل �م��اع��ة» ال ��ذي ع�ب�ره ميكن
للأفراد ا�ستعادة ذواتهم ال�ضائعة كي ي�صلوا �إىل الكمال ،وكانت اللغة
بالن�سبة لهم �أ�سا�ساً ماديًّا ،تتحدَّد برابطة الدم ،وتلك الرابطة �سميت
فيما بعد بـ»ال ِع ْرق» ،وعندما َّمت �إ�ضفاء �صفة القومية على الفل�سفة
الرومان�سية �أُ ِعيد تعريف مفهوم الأم��ة باعتبارها جمموعة طبيعية
القومي
يجمعها العرق واللغة �أي جماعة �إثنية؛ لذلك تر َّكز العدا ُء
ُّ
الأملاين على �أوروبا من هذا املنطلق ،خ�صو�صاً يهود �أوروبا؛ باعتبارهم
ِع ْرقا ذا طبيعة رديئة «بيولوجيا» ولي�س «دينيا» وبنا ًء عليه فهم لي�سوا
ج��زءًا من الأم��ة الأمل��ان�ي��ة ،وم��ن �أج��ل الت�أكيد على الطبيعة العرقية
لليهود مت ابتكار كلمة �أملانية جديدة وهي «معاداة ال�سامية».
وهكذا ..ميهد لنا ك�شف وتتبع تطور «القومية» يف �أوروبا فه َم وحتليل
ال��واق��ع ال�سيا�سي واالج�ت�م��اع��ي ال��راه��ن ،ال��ذي انطلقت منه ال � ُّر�ؤى
ال�سلطوية والتوجهُّات ال�سيا�سة للدول والنخب احلاكمة .وبالطبع،
ا�ستفادت ُ
ْ
بع�ض ال��دول الأوروب �ي��ة م��ن جتاربها التاريخية القا�سية،
كما يف حالة �أملانيا النازية ،فيما ال تزال دولة مثل فرن�سا َت� ْر َزح حتت
تعقيدات وتناق�ضات تعريفها ومنحها للحريات الفردية يف الق�ضايا
املتعلقة ب�ح��ري��ات امل�ه��اج��ري��ن امل�سلمني (احل �ج��اب م �ث��ا ًال) ،و ُي َ�لاح��ظ
ت�ف��اوت ن�ضوج جت ��ارب احل��ري��ات ال�ف��ردي��ة وال�سيا�سية ل��دى ك � ٍّل من:
�إجن�ل�ترا ،و�أمل��ان�ي��ا ،وفرن�سا ،رغ��م ت�ق��ارب ال�ت��أث�ير احل���ض��اري للثورات
الداخلية والفل�سفات وليدة حركة التنوير.
asmaashamsi@hotmail.com

