
املاركسية والقومية

24 أيار/ مايو 2018

ترجمة: أحمد عيشة

وحدة الرتجمة والتعريب





ّ
ً ُ

ً

ّ

ٍ

ّ
ِ



 
 1 

 Marxism and Nationalism :اإلنكليزيةعنوان املادة األصلي باللغة 

 Achin Vanaikأشين فانايك،  اسم الكاتب

فيرسو  مصدر املادة األصلي VERSO 

 رابط املادة
https://www.versobooks.com/blogs/3578-marxism-and-

nationalism 

 2018كانون الثاني/ يناير  21 تاريخ النشر

 أحمد عيشة املترجم

 

  



 
 2 

 

 

 املحتويات

 4 ........................................................................................................................ األمة والقومية

 5 ............................................................................................... واإلثنية الرمزية البدائية واألزلية

 8 .............................................................................................................. نقاط القوة والضعف

 11 ........................................................................................................................ ظاهرة حديثة

 16 ....................................................................................................................األربعةاملفكرون 

 22 ...................................................................................................................... تراث املاركسية

 23 ............................................................................... ماركس وإنجلز، واملاركسيون النمساويون 

 25 ................................................................................................................ لوكسمبورغ ولينين

 28 ...................................................................................... ستالين والتجربة السوفياتية الالحقة

 32 ................................................... األمة( -عالم اليوم: الرأسمالية ونظام الدولة القومية )الدولة

 36 ........................................................................................... النزعة اإلمبريالية لحقوق اإلنسان

 40 .................................................................................................. القوميات املتنافسة في الهند

 

 

  



 
 3 

وعة كبيرة من نظريات األمة والقومية، وقّومهم في سياق تجربة الهند أجرى أشين فانيك مسًحا ملجم

 .املعاصرة

 

تفاصيل من "ستالين": "منحت الثورة الروسية الحياة القومية والتنمية لكثير من املجموعات في 

غير املؤرخة. // ديفيد م. روبنشتاين  1989-1919. عبر مجموعة امللصقات الروسية، 1930روسيا"، 

 الكتب واملخطوطات النادرة، جامعة ديوك. مكتبة

 .الشكر لجمعية الدراسات املاركسية، نيودلهي للحصول على إذن بإعادة نشر هذا املقال

  



 
 4 

 األمة والقومية

 إلى الخطاب حول السياسة، ال يوجد توافٌق في اآلراء 
ً
في العلوم االجتماعية والسياسية الواسعة، إضافة

ا أصولها؟ وما معناها، وما قيمها. بينما على النقيض من ذلك، هناك اتفاٌق حول كيفية فهمنا لألمة، وم

سواء كانت مفهومة بوصفها عقيدة، أم أيديولوجية، أم مشاعر، أم هوية، أم -واسع النطاق بأن القومية 

 حديثة. ولكن بعد ذلك، ينتهي هذا االتفاق إلى حد ٍّ كبير.  -حركة
ٌ
 هي ظاهرة

ما يتعلق برسم خريطة األمة ومن ثم عالقتها بالقومية. هل األمة قديمة أم هناك فارقين أساسين في 

 جديدة؟ هل هي في األغلب ثقافية أم سياسية؟ 

لنقل، بينما تقر األغلبية أن األمة )والقومية( ثقافية وسياسية على حد  سواء، أيُّ ُبعد  سيكون له 

 األهمية األكثر للقبض على طبيعتها أو طبيعتهما؟ من هذ
ٌ
ين الفارقين األساسين، في املنظور تنبع مجموعة

كاملة من االلتباسات في الفهم والتقويم بحيث تخلق حالة تصبح فيها النظريات كلها عن األمة والقومية 

 ومتحيزة.
ً
 جزئية

 على ذلك، وبالنظر إلى الطابع متعدد املستويات لهاتين الظاهرتين، هناك تداخالت بين هذه 
ً
وعالوة

ت املختلفة. وهكذا، فإن الحال أيًضا هو أنه على املرء أن يحكم أو ينحاز للقيمة النسبية بين تلك التنظيرا

املقاربات، ويحدد ويشرح بوضوح خياراته التفضيلية، كما هو الحال أيًضا، ألن بين املقاربات األخرى 

ض املقاربات التي توفر نظرة بع -وهي مرفوضة ألنها أكثر محدودية أو غير كافية في فهمها العام-املرفوضة 

أعمق في هذا الجانب من األمة و/ أو القومية. وإلدراك مدى تعقيد هاتين الظاهرتين، والعالقة بينهما، دعونا 

رحت بخصوص األمة والقومية.
ُ
 نسجل بعًضا من املسائل املختلفة واملتعددة التي ط

لعرق أو اإلقليم أو التاريخ، وما إلى ذلك، أم هل تعرَّف األمة بميزات معطاة  موضوعًيا، مثل اللغة أو ا

د القومية األمة أم هل تسبق األمة ظهور القومية؟ هل القومية شاملة بمعنى عامة 
ٍّ
ول

ُ
بالذاتية وحدها؟ هل ت

ة أم عرقية؟ هل القومية خاصة أم كونية؟ هل القومية تقدمية أم  أم حصرية خاصة؟ هل القومية مدنيٍّ

ما سبق في اختالطات متغيرة؟ نظًرا إلى تلك االلتباسات، ليس من املستغرب أن  رجعية؟ أو هل القومية كل

كثيًرا من املفكرين الحديثين املهمين من ماركس إلى فرويد إلى فيبر إلى دوركهايم إلى كينز إلى غرامش ي إلى 

 تروتسكي إلى فوكو لم يكن لديهم سوى قليل ليقولوه عنها.

ا؛ من أين نبدأ استكشافنا و 
ً
 حديثة. ولكن إذ

ً
تفحصنا؟ يعدٍّ التيار السائد في الخطاب العام األمة ظاهرة

ما مدى حداثتها؟ اعتماًدا على كيفية نظر املرء إلى األوضاع املرجعية، والعوامل السببية التي سببت نشوء 

بيعة األمة، وتأريخ أصول األمم األولى، التي تمتد من القرن السادس عشر إلى بداية عصر التصنيع. وبط

الحال، فإن مجموعة كاملة من الدول والقوميات ظهرت في القرن العشرين مع ظهور الصراعات املعادية 

وتحديًدا هؤالء -، فإن ما يتميز به الحداثيون وسياسيةلالستعمار. بالقدر الذي تكون فيه األمة حضارية 

عد السياس ي. وهذا يعني أنه ال يمكن هو أنهم يعطون أهمية أكبر للب -الذين يرون أن األمة ككل بناٌء حديث
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فهم ظهور األمة بمعزل  عن ارتباطها مع املسعى لتأسيس بعض السيطرة السياسية على مساحة  مكانية، أي 

األمة أو الدولة متعددة القوميات، أو لالندماج مع دولة   -مستقلة ضمن شكل  حديث من الدولة، الدولة 

 جديدة.أمة  -قومية قائمة، أو إقامة دولة 

 صغيرة وعلى الرغم من اعترافها بحداثة لألمة، ترى أن أهم 
ٌ
ومع ذلك، حتى بين الحداثيين، هناك أقلية

األشياء التي يجب أن تقال عن األمة هي في الحقيقة تأتي من معرفة بعدها الثقافي الذي يضرب جذوره 

كدون مركزية التراث الثقافي إلى حد ما عميًقا في املاض ي. وفي هذا الصدد، يتماش ى هؤالء مع أولئك الذين يؤ 

بالنسبة إلى مفهوم األمة، ألنهم يصرون على تعقب أساساتها إلى ماض  بعيد جًدا، إلى ما قبل الحداثة. مع 

 هذه الفئة الواسعة من الفكر سوف نبدأ قبل الوصول إلى املدرسة الحداثية.

 

 ,Perennialism, Primordialism البدائية واألزلية واإلثنية الرمزية

Symbolism-Ethno  

إن وجهات النظر ألهم املفكرين املهمين املمثلين الذين أبدوا اهتماًما؛ خصوًصا ستيفن غروسبي، 

وأنتوني د. سميث، وبرنارد ياك، تتداخل وجهات نظرهم ببعضها، وتشترك مع وجهات نظر أخرى جزئًيا أو 

نه ليس من الضروري أن تصنف املساهمين أو املشاركين كلًيا في هذا املجال الواسع من التفكير، درجة أ

هم ينتمون إلى أي واحدة  من هذه الفئات الثالث. هذا هو السبب في أن العنوان الفرعي يشير إلى  بعدٍّ

(. ومع ذلك، فبالنسبة إلى كل ما تتشارك به هذه ists( وليس إلى معتنقيه )ISMاملذهب/ العقيدة )

 .(1) هم أنفسهم بأنهم من البدائيين، بكونه بدائًيا وأزلًيا وإثنًيا رمزًياالتصنيفات الثالث، يصف بعض

البدائية هي منظور كان قد تقدم به مجموعة من قادة األمم املعاصرة، وتحديًدا من تكون أمتهم الخاصة 

بمعنى وجودي ما موجودة من زمن  ممعن في القدم، أو على األقل بدأت في زمن ماض سحيق، وما زالت 

ستمرة عبر املصاعب واملحاسن بحيث يمكن أن تشمل مدًدا من االنغمار بسبب "الغزاة" أو "الحكم م

األجنبي"، أو كان لها عصًرا ذهبًيا لكنها انحدرت بعده، ولكنها دائًما قادرة في األوضاع املالئمة، على التمرد، 

 واالنبعاث، وإعادة الحياة من جديد. 

سة" لها أصوٌل مشتركة، ومن ثم لها وبالنسبة إلى األبديين، فاألم ة اليوم هي "جماعة ثقافية عرقية مسيٍّ

صفاٌت تميزها من األمم األخرى كلها عن طريق "أصالتها" الفريدة و"إرادتها الجماعية". في عالم اليوم إن 

                                                           
ستيفن غروسبي،  -. األزلية 1972البدائية، جوشوا فيشمان، اللغة والقومية: مقاالن متكامالن، رولي، ماجستير،  (1)

؛ والقومية 2001. اإلثنية الرمزية، أنثوني سميث، القومية، أوكسفورد، 2005د، القومية: مقدمة قصيرة جدا، أوكسفور 

 .1998والحداثة مسح نقدي لنظريات حديثة عن األمم والقوميات، لندن، 
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. (2) سيكونون من أتباع القومية العضوية ومروجيها -معظمهم وليس كلهم–الذين يتبنون مثل هذا املنظور 

على الرغم من أن بعضهم قد ينظر ببساطة إلى األمم بوصفها أزلية؛ باملعنى البسيط هي كياناٌت ثابتة 

طبيعية" أو مميزة عضوًيا عن بعضها. وقد تقبل هذه األقلية بوصفها "ومتكررة، ولكن ال ينبغي النظر إليها 

ت أفضل الوارثين لتجمعات ثقافية أو عرقي ة خالدة كانت موجودة دائًما في تاريخ جيًدا أن أمم اليوم ُعدٍّ

مسجل، وبفضل هذا اإلرث صارت أمم اليوم خالدة.  ولكن األزليين كلهم )وليسوا هم فقط( يولون األهمية 

 الكبرى للمنشأ العرقي أكثر ما يستحوذ الحداثي في شرح ظهور األمة اليوم، وطابعها.

 ، فإن جاذبية األمة تأتي من ارتغروسبيبالنسبة إلى 
ٌ
باطها بمعضالت الشرط اإلنساني. هناك حاجة

عابرة إلى التاريخ ليموضع املرء نفسه في املكان والزمان؛ وهي اإلجابة عن السؤال "من أكون". إن الحاجة إلى 

هوية  قومية متعلقة بإنسان معين/ حقيقي، وهي القلق الناش ئ عن حماية الحياة والتناسل وتوريث األجيال. 

ثل بنية قربى واسعة فقط، أنشأتها "مشتركات ثقافية" عبر فضاء  إقليمي الذي هو بأحد األمة عندئذ هي م

 معانيه "الوطن" و"األبوين"، "ومن هنا مصطلحات "الوطن األم/ مسقط الرأس" و"الوطن/ أرض األجداد".

 مع ما يصطلحه غروسبي ك
ً
إنها  .(3) "نسب  مدافع عن األرض" ـلذا فإن "األمة هي مجتمع قربى" مشتركة

"عالقة اجتماعية لوعي ذاتي جماعي" إذ يأتي هذا الوعي من تقاليد  ثقافية موروثة حتى لو كانت هذه التقاليد 

 ومن ثم تتغير مع تغير السياقات في مدى الزمان واملكان
ً
 .(4) منتقاة

هذا الوعي املشترك متجسد في أساطير/ معتقدات ورموز بعض منها سيكون متجذًرا في موضوعات 

ادية مثل األعالم أو األبنية الخاصة ذات املعنى التاريخي املعبر عن تاريخ وثقافة فريدة لتلك الجماعة. لذلك م

تأتي األمة قبل القومية، التي يفهمها غروسبي قبل كل ش يء كآخر أيدلوجية تعزز "هوية قومية" دعائمها 

ها: بنية أسرية/ حميمية" كائنة تبع د مخاوف السلوك من خالل عادات  متوارثة األساسية قائمة بالفعل بعدٍّ

عبر األجيال، ومعايير وقيم ومعتقدات، وهي عاداٌت تجعل السلوك روتينًيا وتعني أنه املرء ليس بحاجة  إلى 

                                                           
وترى القومية العضوية أن األمة بوصفها كائًنا حًيا/ كبنية مطبوعة بطابع ثابت ال يمحى بسبب بعض السمات الثقافية  (2)

)فولك( األملانية الفريدة، أو  التي تميز أعضاءها دائًما بالوالدة في تلك األمة، على سبيل املثال، روح الشعبالحاسمة 

الهندوسية األساسية للهند. فلسفًيا، ظهر هذا الفهم حقا من التقاليد الرومانسية األملانية. ووفقا لهذا النهج، فإن الدول 

ر ثقافي مميز، ج( من أصل قديم، د( أعضاء األمة وألسباب مختلفة قد يفقدون هي: أ( كيانات طبيعية، ب( لكل منها جوه

ة طويلة جًدا ويحتاجون إلى "إعادة إيقاظ". ه( إن الروابط امللزمة لألعضاء أساسية/  الوعي بهذا التفرد أو قد "يغفون" ملدٍّ

املتكونة من الدين واللغة -الروابط ذاتها  فطرية ومتوفرة للجميع حتى لو كان ذلك بدرجات متفاوتة من الوعي والقوة وهذه

ما يجعل تلك األمة ما هي  -والعرف واالتفاقات والدم والقربى الواسعة واملعتقدات والقيم املشتركة وما إلى ذلك. كل ش يء

 عليه.
 .14غروسبي، القومية، ص  (3)
 .10غروسبي، القومية، ص  (4)
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 وتوازًنا نفسيين ضروريين ألنهما 
ً
أن يختار أفضل السبل ليتكيف عند كل لحظة  زمنية. وهذه تؤمن صحة

 مع آخرين.يكسبان استقراًرا لشعور امل
ً

 رء بالذات الذي بدوره غير قابل  للفصل عن كون الفرد متماثال

أيًضا، فإن الهوية اإلثنية واملجتمع هما النقطة املرجعية/ املفتاحية لإلحالة. نعم،  سميثبالنسبة إلى 

سبب كما يقول، هناك أمتان تشكلتا من األعلى قبل حقبة ظهور القوميات، إضافة إلى أمم  نشأت مؤخًرا ب

القومية كأيديولوجية وحركة، أي مثل كثير من بلدان العالم الثالث. ولكن ما يزال يتعين علينا أن نعترف بـ 

إن  .(5) "الطبيعة الثقافية واإلثنية الرمزية للعرقية والقومية" و"الطبيعة املتكررة للعالقات اإلثنية الرمزية"

 من أزمان  قديمة أو من العصور األمم األقدم )الدول األوروبية معظمها( تمتلك "نو 
ً
يات عرقية" مترسبة

الوسطى، لكن هذه أيًضا هي الحالة ضمن الدول القومية مثل إسرائيل ومصر وبالد فارس، وآشور، 

ا داخلًيا" 
ً
، واستمرت بشعورها الخاص بالتميز من خالل رموز  عرقية تنتج "عامل

ً
واليونان إذ بقيت حية

 للشعور القومي وتحافظ عليه.

، يذهب أبعد من ذلك، ويقول: إن مقومات األمم جميعها اليوم تنحصر في أربعة عناصر؛ سميث

الجماعة، واإلقليم، والتاريخ، والشعور باملصير، بمعنى، إمكاًنا مستقبلًيا باستيفاء  أكبر كأمة  يتطلب 

فهناك: أ( "اختيار  تحقيقها التفاني من أعضائها. ولكن القوة الفردية لهذه املكونات/ العناصر تختلف.

إثني"؛ وهو فكرة أن تكون استثنائًيا/ متميًزا، ب( إقليم مقدس، كانت تعني حمايته عبر العصور أن هناك 

بانثيون )هيكل( ألبطال قوميين وقديسين/ شهداء ال بد من تذكرهم وتكريمهم، )ج( كان لألمة "عصًرا 

 حقيق مستقبلها/ مصيرها.ذهبًيا" للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل األمة وت

ويرى برنارد ياك أن األمة/ السيادة القومية قديمة ولكنه يضيف شيًئا جديًدا مفاجًئا وخاًصا إلى املنطق 

ه )إضافة إلى كثيرين، بما فيهم عدد من الحداثيين( يريدون 
ٍّ
الكامن وراء هذا االدعاء. ما ذكره الثالثة أعاله كل

قومي كثيًرا من العاطفة. لَم تضفي األمة بوصفها جماعة متخيلة افتتاًنا عاطفًيا أن يفهموا لَم أثار االنتماء ال

 على الرغم من أنها 
ً
قوًيا بحيث يصبح أعضاؤها مستعدين للموت في سبيلها؟ في هذا أال تشبه األمة عائلة

الستيعاب بالتأكيد فاملفتاح -أمٌر أوسع؟ وبقدر ما كانت بنى القرابة موجودة منذ زمن طويل وشائعة، 

طبيعتها يكمن في تشابهها مع املجموعات الثقافية لأليام الخالية بعكس الحداثيين الذين يصرون على أن 

الذين يقبلون -، واألزليون واإلثنيون الرمزيون البدائيون سيصرٍّ  -األمة هي بناٌء اجتماعي وسياس ي حديث

أن هناك  -الحديثة، على الرغم من ذلكأن العمليات الحديثة قد كان لها بعض الدور في تشكيل األمم 

 من "بناء" األمم.
ً

 "تطوًرا" بدال

 من أشكال "التضامن الجماعي" أو "الهوية  ياكيستبدل  لفهم األمة،
ً

فكرة املجتمع بوصفه شكال

الجماعية" بالرأي املستند إلى رابطة  أقوى من "الصداقة االجتماعية" أي إنه هو شكل من أشكال الوالء 

 أخالقية الجماعي 
ً
القائم على أساس "االهتمام املتبادل". وهكذا فإن األمة هي مجتمٌع أخالقي يمتلك نفسية

                                                           
 .6سميث، القومية والحداثة، ص  (5)



 
 8 

متميزة. وهي مجتمع ألفراد  من أجيال مختلفة مع والءات موروثة، وألن املجتمعات املختلفة تمتلك أشياء 

 على ذلك فاملفهومات األخال
ً
قية الحديثة مثل السيادة مختلفة لتتقاسمها، فهم أمٌم مختلفة.. وعالوة

الشعبية/ العامة يمكن أن تثار مع ظهور القومية لكنها تتبع جوهر األمة/ السيادة القومية بوصفها صيغة 

ا حول مضمون ثقافي، وهذا ياكقديمة من املجتمع. بالنسبة إلى 
ً
، إنها الحقيقة بكونها موروثة، وليست اتفاق

 .(6) قافي" و"األمم تتموضع في الذاكرة"أمرٌّ مهم. األمة هي "مجتمع التراث الث

 

 نقاط القوة والضعف

إن نقاط الضعف في الحجج التي يطرحها أولئك الذين يصرون على أن األمة هي كياٌن ما قبل حديث 

أكثر من نقاط القوة. ولكن التركيز على الثقافة وعلى نوع  من االستمرار الثقافي املشترك من املاض ي، أي 

بين األجيال له نقطتا قوة رئيستان. إن حقيقة املوت هي مصدٌر مهم للثقافة "التي هي  انتقال "الشعور"

وألن الثقافة هي القدرة على تجاوز تعالي الذات الرمزي، . (7) مصنٌع ضخم ال يتوقف عن االستمرار والبقاء"

واألمة هي -االنتماء  ومن ثم يمكنها أن تزيد من إحساس املرء باملرور عبر الزمان واملكان. لذلك فمجتمعات

 عاطفية قوية للغاية. فهي )املجتمعات( تساعد في وضع حياة املرء،  -واحدة منها
ً
يمكن أن تمارس جاذبية

 من دون انقطاع من 
ٌ
واألهم من ذلك، موته كجزء  من تدفق  أوسع من االستمرار واالنتماء، وهي سلسلة

ا أن حتى أكثر األمم حداثة التي
ً
ال يمكن أن تختلق ماضًيا قديًما أو قروسطًيا )مثل  الوجود، ال عجب إذ

الواليات املتحدة( سوف تسعى على الرغم من ذلك بطرائق رمزية لـ "نسيان" وجودها، وتقديم ذاتها بوصفها 

مجتمعات بمصير  وقدر  جديرين باملوت من أجلهما. ال يمكن للمرء أن يفهم تماًما "العاطفة" التي تكمن 

د  ضمن ثنايا الهوية يٍّ
ُ
القومية )والهوية/ التماثل القومي( من دون فهم أهمية "املاض ي الثقافي" حتى عندما ش

 بصورة وهمية. هذه هي نقطة القوة األولى.

ا أقدم للمشتركات 
ً
ونقطة القوة الثانية هي أنه على األقل بالنسبة إلى بعض أمم اليوم، فإن تاريخ

ما، قد أثرا في بناء الهوية القومية الحديثة. أو، كما سيعترف الثقافية، و"جوهًرا إثنًيا" أسبق" من نوع  

ا ضرورًيا لكنه غير كاف  
ً
كثيرون من الحداثيين على األقل بهذه التركيبة الصغيرة، بأن املاض ي قد كان شرط

لظهورهم بوصفهم أمًما نشأت "من األعلى" على سبيل املثال، إنكلترا. وبالنسبة إلى هذه البلدان، قد تكون 

 كثير من املوضوعات في الخطاب القومي قديمة، ولكن النسيج العام الذي ِحيك جديد. 

ولكن اآلن بالنسبة إلى املشكالت التي تدعيٍّ أن األمة هي ش يء مما قبل الحداثة. إن البعد السياس ي لألمة 

فحسب، حيث تظهر هو، كما يجب أن يكون، إما جرى تجاهله أو التقليل منه إلى حد ٍّ كبير. إنه في الحداثة 

السياسة الجماهيرية فقط بوصفها مسألة روتينية، وإنه فقط في الحقبة الحديثة حيث يظهر مبدأ جديد 

                                                           
 .91-69(، ص. ص. 2012د ياك، القومية وعلم النفس األخالقي للجماعة، )شيكاغو، برنار   (6)
 4(، ص.1992زيغمونت باومان، املوت والخلود وإستراتيجيات الحياة األخرى، )أوكسفورد،   (7)
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صاحبة السيادة الشعبية. إذا حكم  -محوري بالنسبة إلى األمم كلها في زواجها مع الدولة، أي الدولة القومية

ه أمًما منفصلة( هم مشرعو السلطة العامة حتى امللوك ذات يوم، فاآلن تحكم دولة األمة. "الشعب" )بع دٍّ

 .(8) لو لم يمارسوا سلطة الدولة

ها ما قبل حديثة هي األقوى افتراضًيا  الحججولكن حيث تكون  في مجاالت -التي تنظر إلى األمة بعدٍّ

ي الحقبة فاملشكالت الناتجة كبيرة. ما يميز ما قبل الحداثة عن ظهور الحداثة هو أنه ف -الثقافة والهوية

ا 
ً
األخيرة )الحداثة(، فإن معدل التغيير وعمقه ونطاقه واستمراره يختلف كثيًرا إلى حد ٍّ كبير بحيث يخلق عامل

ر العالم كثيًرا في مدى الـ  ر أكثر في الخمسين عاًما األخيرة أكثر من  250آخر تماًما. لقد تغيٍّ سنة املاضية، وتغيٍّ

ا وثباًتا من الناحية املئتي عاًما األخيرة. وبنقيض ذلك، ف
ً
إن املجتمعات ما قبل الحديثة كلها هي أكثر رسوخ

 
ٌ
االجتماعية. هناك فصٌل أساس ي بين الثقافة "العالية" واملنخفضة"، وهذه األخيرة )املنخفضة( ذاتها محلية

عات جًدا بحيث على املرء أن يتكلم عن الثقافات املنخفضة بصورة جماعية مدركة لتشتتها الجغرافي وتنو 

 مفهوم الوحدة الثقافية في املاض ي التي من املفترض أنها تكمن وراء نشأة 
ُ
ا ما مدى صحة مسلمة

ً
السياق. إذ

 األمة؟

أما بالنسبة إلى االدعاء بأن األمة مجتمٌع أوسع من "القربى"، هل يمكننا أن نتجاهل حقيقة أنه ما دامت 

رقية والدينية هي جماعاٌت متخيلة أكثر؟ وفًقا األسرة والعشيرة هي مجموعات متواجهة، فالجماعات الع

 
ٌ
ألحد املعلقين، فقد جرى تعريف اإلثنية بثالث طرائق: أ( قربى مشتركة وأصل مشترك، ب( شغٌل/ نشاط

 فضفاض مفتوح على اختيار  ذاتي ويعني ج( إن 
ٌ
مشترك. وهذان تعريفان دقيقان موضوعًيا. والثالث تعريف

إن املجموعات اإلثنية في  .(9) بسبب ميزة ثقافية مشتركة واحدة أو أكثرأي جماعة تملك هوية مشتركة 

همت على أنها قليلة العدد، ومتموضعة على نحو مبالغ  فيه أم بصورة أكبر حجًما ومنتشرة 
ُ
املاض ي، سواء ف

 انتشاًرا أوسع، بأي طريقة فالجماعة اإلثنية غير سياسية بالتعريف.

لى سكان  ومكان  بدرجة أكبر وأوسع من املجموعات الثقافية القديمة تنطبق الهوية القومية والوالء ع

قل الشعور من مجموعة  عرقية إلى أمة؟ ما التقاليد 
ُ
التي من املفترض أن تكمن في قلب األمة. فكيف ن

الخاصة والتفسيرات الخاصة للماض ي املختارة لعملية النقل عبر األجيال؟ من األوصياء الثقافيون 

                                                           
يء كيان ثقافي ياك )القومية وعلم النفس األخالقي( يحاول الدفاع عن االدعاء بأن األمة، مثل اإلثنية، هي قبل كل ش   (8)

قديم، من خالل فصل مفهوم "الشعب" عن األمة. ويقال إن األول )الشعب( مرتبط بالدولة بوصفها كياًنا سياسًيا، في حين 

ه السيد" هي تطور حديث بالتأكيد، ولكنها سمة  إن األمة ال تحتاج إلى أن تكون مرتبطة. فالسيادة الشعبية أو "الشعب بعدٍّ

ير مقنع في حد ذاته فحسب، لكنه ال يمكن أن يساعد أيًضا أن يفسر ملاذا حتى ككيان ثقافي، للدولة فقط. ليس هذا غ

فالقومية والوالء القومي هو أقوى من ذلك كثيًرا )بسبب هذا البعد السياس ي( من والءات الجماعات الثقافية األخرى. 

اق أو متعدًدا عرقًيا مثل الواليات املتحدة وعالوة على ذلك، فإن التحيز الثقافي ذاك سيجعل كل مجتمع متعدد األعر 

ا من خالل الهجرة، ومجتمع متعدد القوميات.  وأستراليا وكندا وعدًدا من البلدان األوروبية التي يعاد تكوينها عرقيًّ
 .4(، ص2016. انظر: نيل ديفيدسون، الدول القومية، والوعي واملنافسة، )شيكاغو،  (9)



 
 10 

ين النخب؟ ما مؤسسات االنتقال وآلياته؟ هناك سمتان ثقافيتان انتشرتا في نطاق  واسع من واملفسرون ب

حيث السكان واملكان، وهما تحديًدا الدين واللغة. ولكن هنا "التقليل" من نفوذهما مطلوب إن كان يجب 

 .أن ُينظر إليهما بوصفهما مكونات  مفتاحية في تشكيل األمة

فية مثل االستمرار السياس ي لحكم الدولة كما في الصين أو بالد فارس التي أليست العوامل غير الثقا

الهوني الصيني  االستمرار الثقافيتفسر بصورة أفضل االستمرار الثقافي أو الحضاري؟ ولكن على الرغم من 

خالل العصور، لم يتمكن وحده خلق قومية صينية. كانت  (في املئة من سكان البالد 90حوالى  )الهون 

النخبة الصينية تعي ذاتًيا بأن الصين واحدة من بين عدد من الحضارات، ولذلك فإن مؤسس الهوية 

القومية املتميزة ليس سوى الحضارة نفسها، و"اململكة الوسطى" بين السماوات واألعماق. إنها مواجهة 

الصيني ليوَجه ضد  القرن التاسع عشر مع األجانب التي أدت إلى ظهور الشعور املنتشر بالتميز القومي

 اإلمالءات األجنبية.

أما بالنسبة إلى دور الثقافة في الهوية: فقد كانت صدمة الحداثة على بنية الهويات هائلة ومدمرة للغاية. 

ة 
َ
ل في الحداثة يجري إنشاء عدد من الهويات، ليس فقط الهويات املباشرة وإنما عدد من الهويات املتخيٍّ

شحذ الهويات وتص
ُ
 ودينامية. ويمكن أن يكون الشعور بها بصورة أيًضا. ت

ً
بح أكثر تقييًدا. فهي أكثر سيولة

مكثفة لكن أيًضا بقابلية للتعديل واملراجعة أكثر. تمتزج الهويات وتتنافر بطرائق جديدة. هناك تماثٌل 

و التحول للهوية مع كيانات  غير شخصية أكثر، مع األمة، والدولة، والجنس، والعرق، واإلنسانية. هذا ه

 
ً
، وفئوية

ً
، بخالف الهويات الجمعية للماض ي التي من هويات عالئقية نحو هويات  أكثر تجرًدا، وتخيال

 أفقية فردية وغير 
ٌ
توسطت من خالل جماعات  خاصة وطبقات  اجتماعية، فالهوية القومية هي عالقة

كجماعة باملعنى الفضفاض  محددة. إنها متخيٌل اجتماعي جديد. مثلما أن مجموعة عرقية )تفهم هنا

اللغوي أو الديني، واإلقليمي وغيرها( تتضمن وتتجرد من القرابة، واألمة، حتى عندما تكون املجموعة 

ألم تكن الشخصية  .( 10) العرقية هي عنصٌر في تشكيلها؛ فهي تجريدات أو خالصاٌت عن األخيرة )األمة(

 من أن تقبلها بوصفها أمًرا الحديثة تجريًدا أكثر انعكاًسا للذات بحيث تقبل بم
ً

حض إرادتها الهويات بدال

 مفروًضا؟

وبقدر ما تخلق العمليات الحديثة اضطرابات  اجتماعية هائلة وغير مسبوقة، تبرز عمليات تضامن  

عن األمة بوصفها  ياكاجتماعية جديدة وتماثالت  جديدة كآليات  للتكيف النفس ي واالجتماعي. إن فكرة 

 كبير  جًدا. إن مجتمًعا متمًيا 
ٍّ
بـ "الصداقة االجتماعية"، أي إنها شعور مشترك غير كاف ومتفائل إلى حد 

ا ومرونة. ال يوجد شعوٌر مشترك فحسب؛ لكن بسبب وجود قوميات  
ً
محتوى القومية هو أكثر اختالط

نة. السبب متنافسة، هناك أنواٌع من الصراع وحتى األعمال العدائية في إطار خطابات  ومشاعر قومية معي

 ثقافية أو شيًئا ما يتشاركونه مع  -عالوة على كل ش يء-في أن هذا ليس مفهوًما ممن َيعدُّ األمة 
ً
أداة/ تحفة

                                                           
 (.1999لقومية والحداثة" طبعة رونالد بينر، التنظير للقومية، )نيويورك، انظر تشارلز تايلور، "ا (10)
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 غير متوازنة ومفرطة للثقافة، ويرون النظام االجتماعي بوصفه قائًما 
ً
كل هؤالء الذين يعطون أهمية

 باألساس على توافق  ثقافي بطريقة أو بأخرى.

 

 ةظاهرة حديث

 عن القومية( يجب 
ً

إنه بالضبط بسبب بعدها السياس ي، أي عالقتها بالدولة التي مفادها أن األمة )فضال

فهم بوصفها ظاهرة حديثة. يجب أن يبدأ التنظير من هذا االعتراف. ولكن اعتماًدا على كيفية نظر 
ُ
أن ت

سيكون هناك مقارباٌت  -املختلفة األعباء التي سيجري تعيينها للعوامل السببية-املرء إلى ظهور الحداثة 

مختلفة في املقابل. هنا سيكون االنقسام الرئيس بين املاركسيين من جهة، ومن جهة أخرى الفيبريين/ )أتباع 

أو الفيبريين الجدد/ الليبيراليين وبعضهم قد يكون غير مدرك  ملديونيته للتراث الفيبري. هذه  /فيبر( ماكس 

 أكثر ليونة كونها تمتلك وجهات نظر  مختلفة داخلها. في تفسير املجموعة الواسعة من املفكر 
ٌ
ين هي مجموعة

نشوء ظاهرة الفيبريين/ الفيبريين الجدد بصورة مفاجئة، إذ ال تركز في املقام األول على عالقات اإلنتاج/ 

ن هذا ينشأ عن فائض القيمة/ التسويق. بالنسبة إليهم فالتغييرات في الذهنيات هي اآللية املحورية. وبما أ

، فإن بعضهم سيركز على هذا بوصفه نقطة انطالق  لفهم القومية، وعمليات التفككتغيرات  مادية سابقة 

 ذاتًيا تفسيرًيا أكبر لألفكار أو لتحول الهوية لفهم األمة أو القومية. يمكن 
ً

بينما سيعطي بعض آخر استقالال

ورثت منه املاركسية والليبرالية ومن اإلصالح  للماركسيين بالتأكيد أن يقوموا صعود التنوير )إذ

 في أوروبا ثم انتشارها في األمكنة كلها، لكن 
ً

 مسهًما في ظهور الحداثة، أوال
ً

البروتستانتي( بوصفه عامال

العنصر األكثر أهمية سُيعزى على الرغم من ذلك إلى صعود الرأسمالية وقوانينها املتميزة في الحركة. أينما 

ون الكالم عن حداثة رأسمالية حيث تكون الصفة ذات أهمية  أكبر من االسم، بينما الفيبريون/ يود املاركسي

 الفيبريون الجدد وآخرون سيتكلمون عن حداثة  هي أيًضا رأسمالية.

لكن ليس هناك خط مستقيم من املاركسية إلى األمة والقومية؛ وليس هناك أي نظرية ماركسية محددة 

مة، نظرية وسياسية، لألمة والقومية، بعدٍّ   عن املاركسيين املتأخرين الذين يقدمون رؤى قيٍّ
ً
ها منفصلة

للتصدي لهذه التطورات الحديثة. ما هو وثيق الصلة باألمر هو أنه نظًرا إلى عمليات الفهم املتنوعة لظهور 

في البنية  الحداثة هناك نقاط انطالق  مختلفة قد انطلقت منها محاوالت  مختلفة في التنظير، تغييرات

. (11) االجتماعية، وتغييرات في البنية السياسية، وتغيرات في الوعي السياس ي، وتغيرات في الوعي االجتماعي

مرة أخرى، ال بد من اشتقاق رؤى جزئية من نظريات  جزئية ألفضل املفكرين بغض النظر عن نقاط 

 انطالقهم األولية من االستكشاف.

ألمة هي كياٌن سياس ي تنحصر مهمته في تحقيق صعود مجتمع صناعي بالنسبة إلى إرنست جيلنر، فإن ا

حيث الحراك االجتماعي أكبر كثيًرا مما كان عليه في املاض ي، وحيث العمل هو تنظيم األشخاص والرسائل 
                                                           

 .75و74، ص. ص. 1985، 15جون بريويلي، "تأمالت حول القومية" في فلسفة العلوم االجتماعية، املجلد  (11)
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)عمل داللي/ محدد املعنى( أكثر من األشياء لذا يجب أن يعتمد على صيغة  عامة لتواصل شعبي، الذي 

 معيارية مهيمنة لـ "ثقافة خصبة" مخلوقة "ثقافة قومية عالية" حتى يمكن لبيروقراطية  بدوره يعني لغ
ً
ة

مركزية أن تعمل بصورة صحيحة. إن اإلملام بالقراءة والكتابة الجماهيرية وتطوير نظام  تعليمي حيث يكون 

جيلنر املادي. إريك  ذلك ممكًنا يصبح أمًرا ال بد منه. هناك كثير مما يوص ى به أو يمكن ذكره في تفسير

هوبسباوم على سبيل املثال، يقبل تعريف جيلنر للقومية بوصفها العملية التي تصبح فيها الوحدة 

ها إلى أمم، 
ٍّ
السياسية والقومية متطابقتان. لذلك يمكن للقومية أن تأخذ الثقافات املوجودة مسبًقا وتحول

ها إلى أمم، أو
ٍّ
أنها يمكن أن تدمر ثقافات موجودة مسبًقا وتشكل  وفي بعض األحيان تخترع ثقافات  وتحول

بعد ذلك األمم. تصبح اللغة معيارية عندما توجد هناك الطباعة، والتعلم الجماعي الشامل ملحو األمية. 

القومية واألمة حديثتان. تبدأ القومية بكونها نخبوية، ولكنها بعد ذلك تأخذ طابًعا جماعًيا لخلق والءات 

ُد األمةسياسية لدولة قائ
ٍّ
َوِل

ُ
 .(12) مة أو طموحة. إنها القومية التي ت

ولكن بطبيعة الحال، في بعض الحاالت مثل صربيا وإيرلندا واليابان وفنلندا واملكسيك، ظهرت القومية 

قبل التصنيع، بينما في عصر النضاالت املناهضة لالستعمار ظهرت القومية في املجتمعات الزراعية وحتى 

إلى هذا التنوع واالختالف بين األمم والقوميات، ونظًرا إلى توجه توم نيرن املاركس ي، الذي القبلية. وبالنظر 

 سببًيا رئيًسا وراء صعود 
ً

هما عامال رأى أن عدم التكافؤ في التنمية الرأسمالية وعملياتها في التصنيع بعدٍّ

 مت
ً
 على التحديث، ولذلك من القوميات. ولكن "القدرات البشرية" لهذا التنوع واالختالف كانت عرقية

ً
قدمة

شأن نظريات  مختلفة جًدا أن توفر تأكيدات  مختلفة على القديم والجديد. وهذا يعني أن الحداثة وكل ما 

 .(13) يأتي معها هي الشرط الالزم ولكن ليس الكافي لتطوير نظرية  شاملة للقومية

يمض ي في أي من االتجاهات الثالثة، وفي  في تأكيد الطبيعة السياسية للقومية )واألمة(، يمكن للمرء أن

الوقت نفسه سيكون هناك مخاوف متداخلة وبعض الحجج املشتركة. ويمكن النظر إلى القومية بوصفها: 

 ( حركة ذات 2( أيديولوجية/ عقيدة بصورة رئيسة، وبالتحديد مجموعة من املبادئ السياسية، 1

                                                           
ون، لم يرغب في . هوبسباوم، بعكس بن أندرس1990، كامبريدج، 1780إريك ج. هوبسباوم، األمم والقومية منذ عام   (12)

جعل البعد الشخص ي نقطة انطالقه بسبب عدم ارتياحه لتأييد نزعة طوعية حيث يوجد ما يكفي من الناس، لنقل، 

إلى  يجزيرة، تريد أن تشكل أمة فيمكنهم. فالقومية التي تسبق األمة يجب أن توضع تحت املجهر، وفي أي حال فهي تنتم

تفكك  -القومية التي ظهرت في الربع األخير من القرن العشرين ردات رجعية عصر البرجوازية الصاعدة. كانت النزعات

لم تكن موضع ترحيب منه بوصفها تمثل تقدما تدريجًيا. لم يتخل  -االتحاد السوفياتي السابق ويوغسالفيا السابقة

أبًدا مصطلحات مالئمة مع  هوبسباوم أبًدا عن والئه النقدي ولكن لم يقدم والء مع ذلك لالتحاد السوفياتي، ولم يتقبل

الستالينية وكان ينتقد بما فيه الكفاية التجربة السوفياتية حتى في ما يتعلق بقضية القوميات. بعد انهيار اتحاد 

ا من أن 
ً
الجمهوريات االشتراكية السوفياتية تخلى عن إمكان تجاوز االشتراكية للرأسمالية، أو في كلماته "أنا لست مدهوش

ا بين جيل ال يثق بالرأسمالية، على الرغم من أنه لم يعد ثمة بديل لدينا". هوبسباوم، أوقات مثيرة أجد نفس ي مجددً 

 .414، ص. 2002لالهتمام: حياة في القرن العشرين، لندن، 
 .1997توم نايرن، أوجه القومية، لندن،   (13)
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( قضية مشاعر/ هوية/ 3ية الرئيسة هي الدولة، توجه مؤسس ي، إذ تكون البنية أو املؤسسة السياس

 وجدان عندما تصبح من الصعب عليها أال تعطي أهمية مالئمة للدور الذي تؤديه العمليات الثقافية.

إذا فهمت بوصفها عقيدة، عندئذ فإن تتبع أصول القومية يصبح مسألة تاريخ األفكار وتأثيرها. يبدو 

 ألنواع  مختلفة من القومية مثل  أن املثقفين )اإلنتلجنسيا( يمثلون 
ٌ
 متقدمة، وسيكون هناك اكتشاف

ً
مرحلة

القومية الليبرالية، والقومية التكاملية/ االندماجية، والقومية العضوية، وما إلى ذلك. وسيخضع التباين 

ها نظاًما معتقدًيا لق وة تشكيل  بين القومية العرقية واملدنية للتدقيق والنقد. وهنا ينظر إلى القومية بعدٍّ

إيلي خدوري رأى هذا املذهب ناشًئا عن التقليد  .( 14) كبرى في حياة الشعوب. إنها ش يٌء مثل دين  بديل

خترع في أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر. خلخلت النزعة االستعمارية 
ُ
الفلسفي للتنوير، الذي ا

 من بين أمور  أخ
ً
من خالل "رجال  رى صراع الثقافات)الكولونيالية( املستعمرات بطرائق مختلفة خالقة

هامشيين"، انجذبوا إلى األفكار الغربية باالستقالل واالعتماد على الذات ومن ثم تبني عقيدة القومية 

إن تجاهلت مقاربة خدوري التشكيل املبكر لألمم كما في إنكلترا وفرنسا . (15) والتكيف معها ملتابعة أهدافهم

األكثر مثالية عموًما بالنسبة إلى التغيرات التاريخية املهمة نوًعا ما التي أدت والواليات املتحدة، فإن مقاربته 

 بين األربعة. 
ً
 إلى صعود القومية جعلت نقطة انطالق هذه الدعوة األقل أهمية

ومن األمثلة على املقاربة الثانية من املقاربات الثالث التي ذكرت أعاله مقاربة جون برويللي. مثل 

ويللي أهمية األفكار ليس بحد ذاتها، وإنما بعالقتها وتحفيزها للعمل السياس ي. وهذا يعني خدوري، يؤكد بر 

أن برويللي يسلط الضوء على الحركات الساعية إلى سلطة الدولة التي تعقلن بحثها بمزاعم تميز  ثقافي 

ينبغي أن تنتمي  مطلوب عند تشكيل دولة، أو أن ُيدمج املشترك موضوع الحديث أو السؤال مع دولة  أخرى 

 بسبب الرغبة في الحكم الذاتي، والتقدم 
ٌ
إليها. تنتشر األفكار القومية والسياسة بالتقليد، وهي جذابة

املادي من مختلف "الشعوب". ما هو أكثر من ذلك، بالنسبة إلى برويللي أن القومية تتطلب أن تكون الدولة 

 ُيخلط بين األمة وبين مجموعة  إثنية ألنها إضافة إلى القومية موقع الوالء األساس. ألسباب  عدة، يجب أال

امتالكها أساطير ثقافية حولتها بذاتها إلى أهداف  معاصرة، كذلك تتمتع بطبيعة قانونية وسياسية 

 -اللغة -واقتصادية حديثة جًدا. هذه الطبيعة هي على نحو مرجح ثقافية أكثر من ميزات الجماعة األخرى 

 التي لم تعد محض مس
ً
تودع من األساطير والذكريات وغيرها، ولكنها اآلن تخدم األمة ألنها صارت مهمة

مؤسساتًيا بالنسبة إلى القانون، ونظام الحكم واالقتصاد. وبنقيض ذلك، فإن "الهوية اإلثنية ما قبل 

 باملناسبة من التجسيد املؤسس ي في املستوى املحلي"
ً

 .(16) الحديثة ال تملك إال قليال

                                                           
 .5سميث، القومية والحداثة، ص.   (14)
 .1971، وكتابه: القومية في آسيا وأفريقيا، لندن، 1960إيلي خدوري، القومية، لندن،   (15)
.  في كتاب أحدث 154، ص. 1996برويللي، "مقاربات للقومية" في طبعة باالكريشنان، رسم خريطة األمة، لندن،   (16)

 ( يقول إن الع2011)بريويلي، "القومية بوصفها تاريخا عامليا"، والقومية والعوملة: تنافر أم تكامل؟ لندن، 
ً

وملة جاءت أوال

ثم القومية التي ظهرت من خالل ما قبل العوملة. وبالنظر إلى وجهة نظره بأن القومية هي قبل كل ش يء سياسية، فإنه يرى 
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ا لنوع  ما من االغتراب الذي  برويللي الرغم من أنلكن على 
ً
يقول إن الدعوة القومية تأتي من كونها مهدئ

ينشأ من حالة االنقسام بين الدولة واملجتمع نفسه املنبعث من متطلبات  حديثة لسيادة الدولة، واملركزية 

ا من أبعاد القومية الثقافية. البيرقراطية، والرأسمالية، وقال إنه ال يستخدم هذا الدعوى بوصفها مصدرً 

نعم، يجب أن ُينظر إلى القومية على أنها ذات توجه  سياس ي بينما ال تمتلك مجموعة عرقية موحدة من 

خالل بعض التواطؤ الثقافي بذاتها هذا التوجه. ولكن هذا ليس سبًبا لتجاهل أهمية هذا البعد الثقافي، أو 

ليست سياسية بحتة ألنها ال تتطلب االلتزام أو اإلخالص ملجموعة  حتى التقليل منه. حتى القومية املدنية 

معينة من املعتقدات السياسية. وهكذا في دول مثل الواليات املتحدة وفرنسا وكندا، التي في ما يبدو أنها 

ا ذات النموذج املدني السياس ي القوي من القومية، يمكن للمرء أن يكون قومًيا وفاشًيا وعنصرًيا أو متعصبً 

دينًيا. وكما قال أحد املعلقين وربما كان محًقا: "إن القوميات كلها هي قوميات ثقافية من نوع  أو آخر، ال 

 سياسية صافية لألمة والليبرالية وما شابه
ٌ
 أو والدة

ٌ
 .(17) يوجد بداية

ن نقطة الشروع النظري، هو بسيط بما  فيه السبب في أن التغييرات في الوعي االجتماعي يجب أن تكوٍّ

الكفاية. وبالنظر إلى املحتويات املتنوعة واملختلفة للقومية، هناك ش يء واحد مشترك بين األمم جميعها/ 

القوميات. إنه ليس الدين أو اللغة أو أي نسب  ثقافي آخر. ثم إنه ليس بالضرورة أن تقوم كل أمة على تاريخ  

بة في تشكيل دول قومية جديدة تظهر فجأة، مشترك أو إقليم عام  غير مقسم. فالقومية الجديدة أو الرغ

وإذا كان بعضها أكثر قابلية للتنبؤ بالنظر إلى التوترات طويلة األمد، لكن هناك بلداٌن أخرى كان واقعها 

السابق من التعايش الرصين داخلًيا يحول دون مثل هذا التنبؤ. وحقيقة أن الدول الجديدة بعدئذ "تتطلع 

، هي بحد إلى التاريخ" لعرض بعض ا
ً

ِف نفسها "شعًبا" متميًزا ومنفصال
لخصائص مثل التفرد، ومن ثم تعرٍّ

ذاتها انعكاٌس لنظرة  وحساسية حداثوية. وهذا االفتراض لوحدة  ثقافية كثيًرا ما ينطوي على خطأ ما في 

 تناول التاريخ. النقطة األولى ملدخل تحليلي هي عندئذ الهوية والوعي القوميين. 

                                                           

-بطبيعة الحال انتشار القومية كما حدثت في خمس مراحل لكل منها طابع سياس ي متميز، وهي مرحلة الصراع األنغلو

، والحرب الباردة، وما 1914-1880، والصراع اإلمبراطوري العاملي 1889-1815بريطانية ، والهيمنة ال1815-1750فرنس ي 

. وملعرفة الخصائص املختلفة جًدا واألكثر إقناًعا من املوجات املختلفة لتكوين الدولة القومية، انظر بنديكت 1990بعد 

حيث توجد أوال الكريولية أو مؤسس  1991 أندرسون، الجماعات املتخيلة: تأمالت في أصل القومية وانتشارها، لندن،

القومية من األميركان، والقوميات اللغوية في أوروبا، ثم تلك التي تتبع تفكك إمبراطورية هابسبورغ النمساوية، 

 واإلمبراطوريتان العثمانية والروسية القيصرية، ثم القومية املناهضة لالستعمار في "العالم الثالث". وعالوة على ذلك، كان

أندرسون صريًحا في اقتراح أن التنافسات القومية بين "األنظمة االشتراكية" يمكن أن تحطم الكتلة االشتراكية مقابل 

 الصدوع القومية.
 .127، ص.1999كاي نيلسن، "القومية الثقافية، ال إثنية وال مدنية" تحرير رونالد بينر، التنظير للقومية، نيو يورك،   (17)
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ا يستبدل "املواطن" بـ "الذات". ما يشكل األمة قبل كل ش يء هو أن "الناس" القومية بعدٍّ 
ً
ها بناء حديث

يتوصلون إلى االعتقاد أنهم شعٌب متميز، والعوامل التي تؤدي إلى صعود هذا االعتقاد الذاتي الجماعي هي 

 متنوعة للغاية.

 الختبار الصفات أو أي نسبة ثابتة ال يمكن االستغ
ٌ
ناء عنها تحظر العقيدة نفسها. تظهر ال توجد قائمة

 أو كياًنا، ويسعون للسيطرة السياسية على 
ً
األمة عندما يرى عدٌد كبير من الناس أنفسهم يشكلون وحدة

مساحة  إقليمية. وألن املرء يستخدم كلمة "ذي مغزى/ مهم"، هناك باملناسبة غموض ال مفرَّ منه في التعرف 

ال يكون، من الناحية الكمية أغلبية. وقد ال يكون تطلعه إلى األمة ناجًحا إلى ظهور األمة. هذا الناتج قد 

أمة أخرى )شرق أملانيا مع  -أمة سابقة )تشيكسلوفاكيا( أو تدمج نفسها في دولة  -سياسًيا. قد تتفكك دولة 

 غربها لتشكيل جمهورية أملانيا الديمقراطية(. 

 ذات تو 
ٌ
 ذهنية ولكنها حالة

ٌ
 ذهنية، فإن األمة يمكن أن تموت إن األمة هي حالة

ٌ
جه  سياس ي. وألنها حالة

ولد من جديد، فهي ممكٌن/ طارٌئ تاريخي. ولكن كم من الوقت سوف 
ُ
تدريجًيا أو أن تنقرض، ويمكن أن ت

تصمد أو تستمر، ال يمكن للمرء أن يعرفه. إن النقد املناهض للحداثيين هو أن الحداثيين يفترضون أن 

 بجدية. ولكن ليس األمة قد تالشت بس
ٌ
رعة، ولكون هذا لم يحدث، فدعوى الحداثي عن األمة منقوصة

ا تاريخًيا ال يعني بالضرورة أنه يجب أن يوضع جدول زمني 
ً
صرَّ على كون األمة ممكًنا/ طارئ

ُ
األمر كذلك. أن ن

تيح املجال أو مبكر لحياتها، على الرغم من أنه من الصحيح أن كثير من الليبراليين رأوا أن القومية ست

تستسلم للكونية، بينما رأى أوائل املاركسيين في القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين، 

الذين كانوا متفائلين للغاية بشأن قرب انتصار االشتراكية في أنحاء العالم كله، أن القومية ستنجح من 

 خالل توسع األممية.

األمة،  أندرسون إلى القول إن بنديكتالقومية هو السبب الذي دعا هذا اإلدراك للطابع الذاتي لألمة و 

ليست محض إدراك جماعة متخيلة من بين عدد من الجماعات، وكل منها متميز بـ "نمط خاص يتخيلون 

ومع ذلك، فإن تعريف السطر الواحد األكثر  .(18) أنفسهم فيه"، ولكن األمة هي "جماعة سياسية متخيلة"

ها:  دقة لألمة، سيكون  ا ثقافًيا يمكث أو يسكن قبل كل ش يٍء في الوعي الذي يسعى ألن تصبح أن نعدٍّ
ً
كيان

 سياسية
ً
وكما ذكر سابًقا، يمكن أن يكون هذا سعيٌّ لالستقالل السياس ي أو من أجل أمة   .(19) حقيقة

 منفصلة، وعادة ما يكون هذا األخير )األمة املنفصلة(.

                                                           
، 1999ن، "الجماعات املتخيلة، ال مدنية وال عرقية"، طبعة رونالد بينار، التنظير للقومية، نيو يورك، بندكت أندرسو   (18)

 .127ص. 
إن لم يكن في هذه الكلمات، هذا كان مع ذلك مضمون الشكوى من الحجة التي قدمها هانز كوهن في كتابه "فكرة  (19)

 .19-15، ص. 1944القومية"، نيويورك، 
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 املفكرون األربعة 

ن الذين جعلوا الهوية والوعي نقطة االنطالق لنظرياتهم عن األمة والقومية، بقي حتى بين الحداثيي

االنقسام بين فيبر وماركس قائًما، ما أدى إلى فهم  مختلف لكيفية ظهور الشعور والعواطف القومية 

فكران وانتشارهما، ولعالقتها بالرأسمالية والحداثة، في تحديد الفضائل والرذائل القومية وتقويمها. امل

واالثنان اآلخران املتأثران أكثر  .(20) األكثر تأثًرا بـ فيبر أكثر من ماركس هما تشارلز تايلور ولياه غرينفيلد

 .(21) بماركس هما بنديكت أندرسون، ونيل ديفيدسون 

من األهمية بمكان لكل من غرينفيلد وتايلور تغيرات الحالة التي تمهد الطريق لصعود حداثة تشوش 

شرية، وإحساس املرء املسبق بالهوية. إن الهوية القومية هي نوع من الخالص أو التهدئة توفر النفس الب

ى نفسًيا وفهًما جديدين لقيمة الذات لألفراد العاديين بسبب وجود إدراك  عام متعاظم لهذه الهوية التي  رض ً

ت تراتبية ملجموعة متكا ملة من األنظمة إذ يصلي تستبدُل بشكل متزايد التسلسل الطبقي القديم، وتثبٍّ

الكهنة من أجل الرب، ويحارب النبالء من أجل الرب، ويعمل الفالحون من أجل الرب. هناك مقابٌل للفكرة 

القديمة عن "الشرف" و"التصرف بشرف" في مرحلة  معينة من حياتك، والقبول املتزايد بمبدأ املساواة في 

هر فكرة القومية هو مبدأي املساواة األساسية لألعضاء، الكرامة للجميع. وكما تصرُّ غرينفيلد، فإن جو 

والسيادة الشعبية. وتصبح هذه األخيرة )السيادة الشعبية( مبدأ إضفاء الشرعية أساًسا على السلطة 

ا بصعود التنوير وأثره 
ً
املستحَوذ عليها ممن يحكم اآلن. ويجب أن يكون مصدر هذا التفكير الجديد مرتبط

 هذا الشعور الجديد بالكرامة؟التوسعي. كيف نشأ 

 وقبل كل ش يء ظهر خصوًصا مع مجيء 
ً

بالنسبة إلى تايلور فإن شعوًرا أقوى بالنزعة الفردية الدينية أوال

بع هذا في ما بعد بنزعة  فردية علمانية 
ُ
اإلصالح البروتستانتي الذي كان عليه، وفعل، أن يؤثر في الكاثوليكية. ت

 كبرى للسعي لتحقيق ازدهار اإلنسان في هذه الحياة. يظهر معنى )نزع املقدس( من شأنها أن ت
ً
عطي أولوية

 علمانية ألن 
ٌ
جديد بالزمن. الزمن خطي بسبب ظهور فكرة  جديدة عن التغيير التدريجي/ التقدمي. إنه فكرة

لتي ستحدث زمن هللا "األعلى" لم يعد هو من يحدد األولويات. وهو زمن متجانس ألنه صار ينظر إلى الوقائع ا

 .(22) بشكل متزامن من خالل جماعة متخيلة من "أناس يشبهوننا" أكثر اآلن

 بين نخب  تحديثية نتيجة لرغبتها في الكرامة في هوية  أوسع 
ً

لذلك يرى تايلور صعود القومية الثقافية أوال

ل الفئات االجتماعية األضيق من النسب والعشيرة التي تو 
ٍّ
اصلت معها النخب ومن خاللها ألن التحديث يعط

في وقت  سابق إلحساسهم بقيمة الذات. هذا التعميم من النخب ملشاعر القومية الجديدة لخلق ما يدعوه 

                                                           
، وكتابها: القومية والعقل، أوكسفورد، 2003فيلد، روح الرأسمالية: القومية والنمو االقتصادي، كامبريدج لياه غرين  (20)

2006. 
 .2016نيل ديفيدسون، الدولة القومية: الوعي واملنافسة، شيكاغو،   (21)
 .1999يورك،  انظر تشارلز تايلور، "القومية والحداثة" في طبعة رونالد بينار، التنظير للقومية، نيو  (22)
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تايلور "املخيال االجتماعي" )مستعاًرا من أندرسون( الذي يظهر في سياقات  مختلفة. يمكن أن يتولد من أ( 

لحركة القومية الهندية(. ب( العمليات الحديثة للتواصل القيادة الكاريزمية )مثال تايلور هنا هو غاندي في ا

لتعميم النخبة، واملخاوف، واألمل، واملعتقدات، وما إلى ذلك، ج( العمل املسبب لالنقسام والخالف الذي 

لم يعد املخيال االجتماعي  .(23) تقوم به جماعات األقليات بدافع الخوف املادي ضد جماعة  أخرى معادية

هرمًيا إذ "تتوسط" عالقات املرء مع ذلك النظام االجتماعي من خالل شبكة  من العالقات  الجديد مجتمًعا

الشخصية بين األفراد، أي الجماعة أو الطبقة التي ينتمي إليها املرء. فقد أصبح أفقًيا بعالقة  مباشرة مع 

االرتباط/ العالقة الفردية تعني  "األمة" فرًدا ومواطًنا متساوًيا جنًبا إلى جنب مع بقية األفراد األعضاء. هذا

بعدئذ، يؤرخ لظهور  تايلور أيًضا استثماًرا للمرء في الهوية القومية معطًيا إياها فهًما أقوى في نفسية املرء. 

األمة والقومية إلى حد ٍّ ما في وقت  متأخر عن غرينفيلد وبسببها كان ظهور الهوية القومية التي تؤدي إلى 

 الحداثة.

 أن يكشف تاريخًيا كيفية توصل النخبة إلى امتالك تقول غرينفي
ً

لد، مثل تايلور، إنه يجب على املرء أوال

شعور  بالكرامة، وكيفية رؤية نفسها "أمة"، ومن ثم كيف يمتد هذا الشعور ليشمل "شعبا". إال أنها مميزة 

رون للقومية في االدعاء بأن القومية هي الرو 
ٍّ
ح الحقيقية للرأسمالية، بين الحداثيين جميعهم الذين ينظ

 
ً
وهي العامل املفتاحي في إعادة توجيه االقتصاد نحو السعي لتحقيق النمو. القومية "قدمت مجموعة

  (24)جديدة من املعايير األخالقية والشواغل االجتماعية التي تستثمر النمو االقتصادي بقيمة إيجابية ...."

الحقيقي املهم للفلسفة الحديثة ال بد أنه كان "محرك  وعالوة على ذلك، بالنسبة إلى جيلنر، فاملوضوع

البخار" )أي التصنيع(، وبالنسبة إلى غرينفيلد، فاملوضوع الحقيقي املهم للحداثة يجب أن يكون القومية. 

ل التوقعات 
ٍّ
موضع الحامل وتعطي االتجاه للعمل. إنها تشك

ُ
توفر الهوية "خريطة اجتماعية للواقع". فهي ت

ين تجاهه أو تجاهها ولذلك توفر النظام في عالم  بشري فوضوي. "القومية والدين كالهما للفرد ولآلخر 

ومن بين الهويات املتعددة للذات، فالهوية األوسع في املشهد  .(25) نظامان ثقافيان يخلقان أنظمة ثقافية"

 وا
ً
ستقراًرا للذات من يمكن أن تشمل اآلخرين وتنظمهم ضمن إطار  شامل وواسع. إنها لذلك األكثر جوهرية

الهويات جميعها. وهذه الهوية األكثر أهمية اعتادت أن تكون ديًنا لكن هي اآلن الهوية القومية التي تمنح 

 الكرامة لكل فرد  من األمة.

رت بصورة أكمل فهمها للثقافة والهوية والعملية التي من  ومع ذلك، فإنه في دراستها في وقت  الحق طوٍّ

ة على السطح. وهنا، تجادل بأن ما يميز البشر عن الحيوانات هو الثقافة التي تكمن خاللها تظهر القومي

ز املحفزات الخارجية في الدماغ لخلق  رمَّ
ُ
بين البيئة والفيزيولوجيا العصبية. إنها العملية التي من خاللها ت

لية للدماغ" هي حًقا القدرة الثق افية على الترميز وهذا هو إرادة  وهوية. ما يمكن أن نسميه "القدرة التخيٍّ

                                                           
 .237-236تايلور، القومية والحداثة"، ص. ص.   (23)
 .24غرينفيلد، روح الرأسمالية، ص.  (24)
 .94القوموية والعقل، ص.   (25)
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 بيولوجًيا ألن تسلك ضمن  .(26) الذي يخلق العقل. "الثقافة تخلق العقل"
ً
بعكس الحيوانات التي هي مبرمجة

مجموعة طرق في أنواعها الجماعية، يجب على البشر البحث عن نماذج تعاونية لسلوك املجموعة. إن 

للطبيعة البشرية، والهوية الثقافية هي أحد عوامل  النظام واملنزلة االجتماعية كما تقول هما أساسيان

االستقرار الرئيسة، واملبادئ الناظمة ملجتمع يتمثل دورها األساس في درء الشذوذ الذي ينجم عن عدم 

االتساق في مجموعة  بشرية بين القيم واألعراف واملفهومات املختلفة للواقع. إن مجتمًعا منظًما هو الذي 

 ثقافي، وهو هوية املرء األساس التي توفر "الخريطة االجتماعية" الحيوية.يعتمد على إجماع  

يحدث التغيير الثقافي عندما تظهر مصادر جديدة من الضياع في سياقات  وأوقات  مختلفة. ينشأ 

شرِعن 
ُ
الضياع بسبب اضطراب املنزلة االجتماعية بين النخب عندما تتحطم االتفاقات االجتماعية التي ت

القائم وتحول دون تحديه. عكست الثورات اإلنكليزية والفرنسية هذا االنهيار الحاد الذي أدى إلى النظام 

خبأ على نطاق  واسع، وأخذت ثالثة صور. فهناك القومية 
ُ
ظهور القومية، وفي مسار  واجب ألنها كشفت امل

 جماعية تعبر عن إرادة  ذات النزعة الفردانية، وهي جمعية من األعضاء األحرار واملتساوين، وهناك قو 
ٌ
مية

 مدنًيا أو عرقًيا. وما يميز كل نوع  من اآلخر هي التفسيرات األخرى 
ً

موحدة من نوع ما يمكن أن تتخذ شكال

للمبدأين السياسيين األساسين، وهما السيادة الشعبية واملساواة في العضوية. يمكن للحكم االستبدادي 

لكن املساواة بين حقوق األعضاء ال تعني بالضرورة الحكم  أن يزعم بالتعبير عن اإلرادة الشعبية،

 الديمقراطي.

ولكن غرينفيلد أصبحت أيضا أكثر انتقاًدا للميزات العالجية املفترضة للهوية القومية، وأصيبت بخيبة 

يل  أمل  منها. إن قلقها املتزايد من الحداثة اآلن يقودها إلى وجهة نظر مفادها أن "القومية تحول دون تشك

لم يعد بإمكان الحداثة تقديم "خريطة اجتماعية واضحة". فهي ليست  .(27) طبيعي للعقل البشري وإعماله"

مصدًرا الستقرار الهوية ألنها ال تنمو "طبيعيا" من بيئة اإلنسان مثل تلك الهويات التي يمكن ربطها بـ 

ا إلى ذلك. "هناك عدد كبير من الناس "معطيات" ثقافية مثل والدة الطفل، أو منزله، أو لغته، أو دينه وم

الذين يشعرون بعدم االرتياح العميق من انفتاح الحداثة وتعدديتها أكثر من أولئك الذين يشعرون بسعادة 

 .(28) تجاهها"

ما الذي علينا أن نفعله مع هذا كله؟ ألن غرينفيلد تعكس العالقة الصحيحة بين الحداثة والقومية 

عليها أن تحدد املسؤولية املبدئية عن اإلخفاقات السابقة لبدايات هذه األخيرة )والهوية القومية( يجب 

)القومية(. لكن الخالفات الناجمة عن التدفق الهائل للحداثة، مقارنة بالطابع األكثر استقراًرا للمجتمع، 

تطلق العنان لدينامية وتحديًدا في ما قبل الحداثة، تعود كلها إلى طابعها الرأسمالي، ألن الرأسمالية هي التي 

التغيير التي هي دائمة وسريعة واستثنائية في قوتها، ما نجده آنذاك هو شكٌل جديد وأعمق من االرتباك، 

                                                           
 .214املصدر السابق، ص.   (26)
 .213املصدر السابق، ص.   (27)
 .222املصدر السابق، ص.   (28)
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وهو اغتراٌب رأسمالي. ونظًرا إلى أطر تفكيرهم، فإن غرينفيلد وتايلور على التوالي، سيضعان اللوم في املقام 

على الحداثة في الثانية. والنتيجة هي نوٌع من نموذج حنين  مشترك، األول على القومية في الحالة األولى، و 

وتوٌق ليقينيات املاض ي التي يفترض أن تكون أفضل ضماًنا للصحة النفسية والعقلية للبشر. بالنسبة إلى 

 تايلور، فإن املعتقد الديني هو املهدئ الضروري اليوم حتى لو كانت الطبيعة متعددة الثقافات للعالم التي

 حساسة إنسانًيا 
ٌ
من املرجح أن تعني أن نظاًما للدول القومية سيبقى وأفضل ما يمكن أن نأمله هو حداثة

وبيئًيا. أما بالنسبة إلى غرينفيلد، فإن املعضلة أعمق ألنه من غير الواضح ما هي الهوية األخرى التي يمكن 

وال  .(29) رار أو "عضًوا مركزًيا للعقل"أن تحل محل القومية بوصفها "عملية ذهنية مركزية" تؤمن االستق

 ترى أن الرأسمالية تتجاوز الطريق إلى األمام.

يدمج املفكران كالهما الثقافة مع املجتمع ويعدُّ األول )الثقافة( املصطلح األكثر أهمية. ال ُينظر إلى 

يولوجية، بكونه قبل األيد -املجتمع بوصفه عنصر ربط  وثيق بالعالقات االقتصادية والسياسية والثقافية 

كلٍّ ش يء "نظام معنى" يمكن فكُّ رموزه من خالل القبض على شيفرته الثقافية الرئيسة. هذا النوع من 

املقاربة لفهم مصادر النظام االجتماعي يجعل من التوافق الثقافي املسبب الرئيس لالستقرار. هذا، في رأيي، 

ادر النظام أو االستقرار في املجتمع في املستوى ثقافوية غير متوازنة. ويجب أن يجري البحث عن مص

االجتماعي ذاته، أو في النظام الثقافي االجتماعي كله، وليس في املستوى الثقافي الصرف. إن النظام االجتماعي 

ليس وظيفة بسيطة أو مباشرة للمعنى. فلديه كثير، إن لم نقل أكثر، في ما يتعلق بقضايا السلطة، ومن ثم 

تر االجتماعي، والهيمنة والصراع، ألنه متصٌل بقضايا املعايير األخالقية والثقافية، والقيم بقضايا التو 

 واملعتقدات.

هناك أربعة مصادر تجمع بين طرائق مختلفة للمحافظة على النظام االجتماعي: الثقافة/ العرف، 

كون قضية رؤية إجماع واسع والتبادل أو االختيار العقالني، واإلكراه، وأخيًرا، غياب إجماع  موحد إذ ت

مة إلدراك إجماع  ثقافي. يمكن القول في املجتمعات  قدٍّ
ُ
النطاق ومتفش  بصورة كبيرة مثل املطالبات امل

الحديثة هناك خياراٌت كثيرة لألنواع كلها التي يمكن أن تحافظ على مجتمع  بمعنى ما موحًدا أو منسجًما، 

غياب التوافق املضاد الذي يتحدى النظام االجتماعي. من أجل ليس اإلجماع ولكن غياب توافق  موحد، أي 

القيام باملهمة العادية، ليس من الضروري التوصل إلى اتفاق  فاعل. إن القبول السلبي لنظام األعمال 

 بتفسير الحالة الطبيعية االجتماعية، والنظام 
ً
. وضعف العوامل السلبية هو أكثر صلة القائمة كاف 

 .(30) ة العوامل اإليجابيةاالجتماعي من قو 

                                                           
 .2007تايلور، املقطع: "أمراض الحداثة" في عصر علماني، . وأيضا أنظر 216و 215املصدر السابق، ص.ص.   (29)
من أجل معالجة أكثر تفصيال لقضية النظام االجتماعي ومصادره املحتملة األساسية أيضا ملا يمكن أن يسمى "البرمجة   (30)

وبخاصة  1997، الثقافية للمجتمع" انظر أشين فانيك، ضراوة الطائفية الهندية: الدين، والحداثة، والعلمانية، لندن

 .94-82املقطع الفرعي عن "الثقافة واملجتمع: مشكلة النظام"، ص. ص. 
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، "الجماعات املتخيلة" )التي توسعت الحقا في 1983كان الدافع األصلي لدراسة بندكت أندرسون عام 

( هو اندالع حروب األخوة العدائية بين "الدول االشتراكية"، وقبل كل ش يء في الهند 1991طبعة عام 

 بما فيه الكفاية ولخدمة مصالحها  الصينية. إن ممارسة هذه الدول لـ "االشتراكية في بلد
ً
واحد" كانت سيئة

الدبلوماس ي للجغرافيا السياسية، أما نشوب حروب  فعلية ضد بعضها فكان  -الذاتية في املجال السياس ي

شيًئا أخر، وهذا قاد أندرسون إلى رؤية القومية بوصفها مشاعر وشعوًرا بالوالء يشبه إلى حد ٍّ ما قربى 

اركسيين لم يستوعبوا أو يقبضوا على أهمية "املقدس" وعالقته بمشكلة املحدودية موسعة. وشعر أن امل

 من الوالءات الدينية. كان هناك انحسار في نظم 
ً

واملوت. لقد أصبحت القومية في بعض املعاني بديال

لوسطى" املعتقدات التوحيدية العظيمة للمسيحية واإلسالم في حين كان استيعاب النخب ذاتها لـ "اململكة ا

ْت 
َّ
مهزوًزا بسبب اآلفاق اآلخذة في االتساع الناجمة عن استكشافات العوالم غير األوروبية والعربية. وقد قل

أهمية اللغات الالتينية ولغة القرآن العربية "املقدسة" التي كان من املفترض فيها أن تسمح بالوصول إلى 

اء كانوا يحطمون الثقة الذاتية لبيرقراطية اإلمبريالية "الحقيقة الدينية"، بينما الصينية تواجه أجانب أقوي

" )طبقة التكنوقراط الصينين القوية(. ملاندريناتالصينية التي كان تماسكها الداخلي قائًما على "نظام ا

ب عمليات زعزعة  ثقافية أخرى تمثلت بظهور: أ( مفهوٌم جديد للمساواة  إضافة إلى ذلك، هناك من سبٍّ

يد التشكيك في الطبيعة االجتماعية والهرمية وأعطيات هللا، ب( فصل الزمن التاريخي االجتماعية وتزا

الكوني والبشري بهدف أن يصبح األخير مهًما على نحو  متزايد بسبب وجود وعيٍّ جديد بتقدم  تراكمي ممكن 

ة والزمن. في هذه الحياة. وهذا يعني أن هناك طرائق جديدة يمكن من خاللها ربط قتال األخوة والسلط

 وبالنسبة إلى أندرسون، فإن األمة هي النسخة العلمانية الحديثة للجماعة "املقدسة".

وبوصفه أحد الحداثيين واملاركسيين، سعى أندرسون لربط صعود القومية بالرأسمالية. وهنا، سلط 

عامية غير أندرسون الضوء على أهمية رأسمالية الطباعة ولغات الطباعة موحدة املعايير باللغات ال

املقدسة في شرح انتشار فكرة القومية من النخب إلى الجماهير. يجري إنشاء "الرفاقية األفقية" لألمة من 

أنواع األدوات كلها في صورة رموز، وقصائد، ومسرحيات، وقصص، وصور، ومبان لنشاط دولة "جماعية" 

السكاني والخرائط واملتاحف ومن جديدة، تسهم أيًضا في تشكيل هذا الوعي القومي من خالل اإلحصاء 

 خالل إجراءاتها اإلدارية.

 سياسية كبيرة جًدا، إال أنها في املقام األول 
ٌ
على الرغم من أن أندرسون متأكٌد من أن األمة هي جماعة

ا في الطابع املتخيل الثقافي لألمة. وقيمة مثل هذا، أنه يترك كثيًرا من األحكام. إن "التوحيد 
ً
استكشاف

ي" لألمة املتخيلة ليس محض نتاج  لنشاط ثقافي، بل ال بد أن يكون هناك انفصاٌل قائم عن أمم العاطف

أخرى حيث يجب على نشاط سياس ي وغير قومي أن يشغله.. إن الوحدة الثقافية العاطفية لوحدها ال 

  لتحقيق نهاية  سياسية م
حددة، وهو تصنع أمة. وال بد من تسييس تلك الجماعة، وهناك ال بد من سعيٍّ

 قومية حديثة"
ً

وأحد   .(31) عمٌل جماعيٍّ في "ميادين سياسية" معنية "بالشروط والتحوالت التي خلقت دوال

                                                           
 .46، ص. 2015حزيران/ يونيو -، أيار/ مايو II/ 93مايك ديفيس، "نظرية ماركس املفقودة" في مجلة اليسار الجديد   (31)
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هذه امليادين هو املتعلق بالصراع الدولي والحرب، ولذلك فالقومية مرتبطة بدراسة التاريخ االقتصادي 

 .(32) للقومية أو ضمن القوميةواالجتماعي للدولة القومية في سياق  أوسع من عمليات  عابرة 

 أكثر 
ٌ
مثَل أندرسون، يرى نيل ديفيدسون أيًضا األمة معرفة ذاتًيا، لكن القوميات بالنسبة إليه متباينة

من خالل عالقاتها املختلفة مع "واقع  اجتماعي خارجي" أكثر مما هي مع "نماذج مختلفة من التخيل". هناك 

ن املاركسيين. يصرٍّ ديفيدسون على أن التشارك بسمة  ثقافية من نوع  اختالف في التأكيد بين هذين املفكري

ما ال ينتج وحده إحساًسا مميًزا بالذات الجمعية. لذلك ال بد أن يكون هناك تبايًنا مع مجموعة  أو مجتمع 

وعًيا أو أمة أخرى. هذا تحذير واع  بما فيه الكفاية، ولكن األكثر تنازًعا أو موضع خالف  هو إلحاحه بأن 

قومًيا يجب أن ُيفَصل عن امتالك هوية  قومية. السابق )الوعي القومي( هو "حالة نفسية داخلية" في حين 

 تباينية إذ يجب عليها أن تمتلك بعض 
ٌ
 خارجية أو حالة

ٌ
إن األخيرة )الهوية القومية( هي بالضرورة عالقة

. يمكن العالمات أو اإلشارات التي تبين للمرء ذاته ولآلخرين أن اإل  معينة. هذا غيُر مقنع 
ً
نسان يحمل هوية

 تباينية. ولكن من خالل إقامة مثل هذا 
ٌ
للمرء أن يدعي بكثير  من الصدقية بأن وعًيا "قوميا" هو أيًضا حالة

الفصل يريد ديفيدسون أن يدعي أنه في حين قد يكون الوعي القومي ظهر في وقت  سابق، فإن الرأسمالية 

ا قومًيا من عناصر متباينة  سابقة. وهذا يسمح له عندئذ بالقول إن الهوية القومية، هي من "تبلور" وعيً 

ا مهيمًنا. وبذلك 
ً
ومن ثم األمم والقومية ظهرت عندما أصبح نمط اإلنتاج الرأسمالي أقوى، ومن ثم صار نمط

وينتشر إلى ( بين بعض مجموعات النخبة، 1688-1450يظهر وعيٌّ قومي بشكل  غير متساو عبر أوروبا )

(. 1848-1789(، ومن ثم هناك انتشر بين الجماهير )1789-1688أجزاء  أخرى من أوروبا وأميركا الشمالية )

من ناحية  أولى، يريد ديفيدسون ربط صعود األمم املبكر في أوروبا )إنكلترا وفرنسا( بقوة  بقدر ما يمكن مع 

ناحية  أخرى، ُيصرُّ على أن ظهور الرأسمالية ال بد  ظهور الرأسمالية بوصفها النمط الرئيس لإلنتاج. ومن

 بالثورات البرجوازية في إنكلترا وفرنسا.
ٌ
 أنه مرتبط

يصبح تاريخ أصول الرأسمالية مهًما للماركسيين ألنهم يسعون لربط القومية األولى في إنكلترا بهذا 

ول إن الهوية القومية/ القومية نشأت األصل/ الرأسمالية. غرينفيلد، وعلى الرغم من أنها حداثية، لكنها تق

أول مرة في املرحلة ذاتها من القرن الخامس عشر والسادس عشر التي يحددها ديفيدسون كمرحلة لظهور 

م طريًقا للتوفيق بين  قدٍّ
ُ
الوعي القومي. روبرت برينر، ومدرسة "املاركسيين السياسيين" التي يستلهم منها، ت

                                                           
قول إن أندرسون يقلل من أهمية حقيقة ، إذ ي176 -170، ص. 2009انظر غوبال باالكريشنان، العدوانيون، لندن،  (32)

أن الحماية القومية تتطلب الجاهزية واالستعدادات إلمكان الحرب، وجعل األمة مجتمع مصير أو قدر ألعضائها الذين 

سيجري استدعاؤهم عند الضرورة للتضحية بالنفس في نهاية املطاف. ويقترح برويللي أن نظريات القومية معظمها 

(، والواقع إن الرأسمالية التي تروج للعوملة 16جاهلة أن العوملة تأتي أوال، ثم القومية؛ )انظر الهامش "عاطفية" جدا، مت

والقومية على حد سواء، ولكن تربط القومية بالنظام العابر للحدود أمر ضروري. ويقدم بيري اندرسون، الشقيق األصغر 

األممية على مدى سبع مراحل من التاريخ  -ة لثنائية القوميةلـ بنديكت، دراسة استقصائية دقيقة عن األشكال املتغير 

نيسان/  -، آذار/ مارس14 /2عام. انظر: أندرسن، "األممية: كتاب أدعية" في مجلة اليسار الجديد  275الحديث، أي آخر 

 .2002أبريل 
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ٍّ من دي فيدسون وغرينفيلد. يمكن للماركسيين السياسيين أن يتفقوا مع أولئك االدعاءات الجزئية لكل 

الذين يتعقبون صعود معنى األمة في إنكلترا بأوائل القرن السادس عشر، وما زالوا يصرون على أن ذلك 

 في النصف األول من 
ً

 بصعود الرأسمالية تحديًدا ألن العالقات االجتماعية الرأسمالية نشأت أوال
ٌ
مرتبط

ن السادس عشر. رفض املاركسيون السياسيون الحجة التي مفادها أن الثورة البرجوازية في القرن القر 

السابع عشر في إنكلترا كانت الشرط املسبق الالزم ألن يقوم نمط اإلنتاج الرأسمالي بانطالقة  حاسمة 

رون هي في مجادلتهم األرضية الصلبة التي يقف عليها ديفيدسون وماركسيون آخ .(33) ليصبح النمط املهيمن

بأن صعود الرأسمالية خلق مجتمًعا أكثر تعقيًدا إذ تحتاج فيه الطبقة الصاعدة، البرجوازية إلى إغراء  

اجتماعي جديد، وهذا اإلغراء تحديًدا هو القومية، للمحافظة على سيطرتها على طبقات املجتمع الدنيا. 

ر تجارب حياة جديدة ومضطربة ل ب حاجات  نفسية جديدة إذ توفر خلق التصنيع والتحضٍّ لغاية تسبٍّ

 من أشكال التعويض النفس ي في مواجهة الشكوك املتزايدة، واألشكال الجديدة األكثر 
ً

القومية شكال

عمومية من االغتراب. امليزة الخاصة لتدخل ديفيدسون في املناقشة هي أنه يسلط الضوء على األهمية 

قية! توفر القومية تعويًضا نفسًيا لالغتراب الذي ال يهدئه الوظيفية للقومية من أجل الهيمنة الطب

"نا" الحاكمة ضد الطبقات الحاكمة "األخرى".  االستهالك. فهي تحشد الطبقات العاملة من أجل طبقات

يقوم ديفيدسون ما بوسعه ليذكرنا بأنه طاملا هناك حدوٌد ملا ستكون عليه القومية التقدمية الراديكالية، 

 .(34) ٌد ملا يمكن أن تكون عليه الرجعيةفال توجد حدو 

 

 تراث املاركسية

فقط في الربع األخير من القرن العشرين، بدأ املثقفون املاركسيون معالجة مسألة القومية بالجدية 

التي تستحق. قبل ذلك، كان اإلرث املاركس ي للفكر حول هذه القضية الذي يبدأ مع أعمال ماركس وإنجلز 

أن -متناقًضا، وغامًضا. كان املشترك بين التيارات املختلفة كلها ضمن هذا التقليد نفسيهما غير كامل، و 

 -ماركس وإنجلز، واملاركسيين النمساويين مثل أوتو باور وكارل رينر، ثم روزا لوكسمبورغ، ولينين، وستالين

إلى الرأسمالية  أنه سيجري تجاوز "املسألة القومية" )كما كانت تسمى( التي تنتمي إلى مرحلة االنتقال

ولتطورها املستمر حتى تلك املرحلة مع مجيء الثورة االشتراكية وانتشارها الحًقا في مستوى عاملي. من ناحية  

أولى، اعتقدت املاركسية الكالسيكية أن الرأسمالية بحاجة، وستحقق في حاالت  كثيرة، إلى األراض ي القومية 

كة البضائع ورأس املال والعمال من أجل إنتاج  واسع النطاق، املوحدة، والصلبة سياسًيا من أجل حرية حر 

" بمعنى أن كل ما هو يابس ستذروه الريحوتوزيع  شعبي لبضائعها. ومن ناحية  أخرى، في رأسمالية "

                                                           
تنمية االقتصادية في أوروبا ما قبل انظر تي. إتش. أستون وس ي. إتش.بي. فيلبين، حجة برينر: بنية الطبقة الزراعية وال (33)

 .2002وإلين ميكسنيس وود، أصول الرأسمالية: وجهة نظر مطولة، لندن،  2005الصناعية، دلهي، 
 .6ديفيدسون، الدول القومية، مقدمة، ص. (34)
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العمليات القوية التي يمكن أن يطلق العنان لها ومن شأنها أن تحطم الحدود والثقافات القومية. وكان من 

ه األخيرة )الثقافات القومية( ليست فقط ألنها محض دينامية داخلية للرأسمالية، ولكن ألن املرجح أن هذ

القوة املتزايدة للطبقة العاملة في الدول البرجوازية تعني أن هناك احتمال قوي )على الرغم من عدم اليقين( 

انية( جغرافية وثقافية لثورات البروليتارية الناجحة التي من شأنها أن تؤدي إلى كونية )كوسموبوليت

ا واسًعا وفي . (35) وسياسية واقتصادية
ً
هذه الثقة بما يخص الوصول إلى الهدف املرغوب يشترك فيها اشتراك

الوقت نفسه تياراٌت مختلفة ضمن املاركسية الكالسيكية املشتركة ساهمت في مراحل زمنية مختلفة من 

ان حل املسألة القومية، في ما إن كان بقيادة البرجوازية أجل وصول  نهائي لهذه الغاية، وحتى حول كيفية إمك

 أو الطبقة العاملة.

 

 ماركس وإنجلز، واملاركسيون النمساويون 

اعتقد ماركس وإنجلز في الثنائيات الحادة. أن في القوميات سواء كانت جيدة أم سيئة، هناك شعوًبا 

متطورة" وقوميات "حية" وقوميات "ميتة" وشعوًبا  "تاريخية" و "غير تاريخية" و "أمًما متطورة" و "أمًما غير

ال بد من محاكمة كلٍّ ش يء  وفًقا ملعيار  .(36) "ثورية" وشعوًبا "غير ثورية" وأمًما "ناقصة" وأمًما "غير ناقصة"

إن كانت هذه الشعوب ونضاالتها تقدمية أم ال، والنضاالت التقدمية تعني تلك التي إما أن تكون ضد 

اعي )بناء على ذلك، أيد ماركس وإنجلز البولنديين( أو ضد الرأسمالية التي رسخت نفسها االستبداد االقط

وهذا يعني أن هناك حاجة إلى دعم نضاالت  .( 37) األيرلنديين( ماركس وإنجلز )هنا دعم في بريطانيا

                                                           
ة البروليتاريا إلى "الخالفات القومية والعداء بين الشعوب تتالش ى أكثر فأكثر يوميا ...... وستؤدي بهم سياد -ماركس   (35)

"إن الكتلة  -.  إنجلز 503، ص.1976، لندن، 6، مجلد 48-1845أن يتالشوا أكثر من ذلك". ماركس وإنجلز، أعمال مختارة: 

 .6الكبيرة من البروليتاريين، بحكم طبيعتها، خالية من التحيزات القومية ...". املرجع نفسه. ص.
رؤية والرصد والتقويم للشعوب التي ال يمكن تخطيها تاريخيا هي انعكاس للتأثير وفقا لرومان روسدولسكي، فإن هذه ال  (36)

املتواصل للتفكير الهيغلي إذ يرى هذا الفيلسوف األملاني أن تاريخ العالم قد تقدم من خالل "جدل لعقول قومية عدة" إذ 

ة والروحية الالزمة للتقدم على نحو كانت بعض الدول / فإن الدول القوية القائمة بالفعل قد طورت القدرات الفكري

يتناقض مع األمم/ القوميات األخرى التي أسست بالفعل دوال قوية كانت قد طورت من القدرات الروحية والذهنية 

الضرورية لتتقدم بالتناقض مع أمم/ قوميات أخرى محكوم عليها باالنقراض. ر. روسدولسكي، "إنجلز والشعوب غير 

 .130، ص. 1986، 19-18" في نقد 1848لقومية في ثورة التاريخية: املسألة ا
املاركسيون معظمهم في املاض ي والحاضر يتعاملون مع األمة والقومية بوصفها عبارات مترادفة. لقد تعامل املاركسيون   (37)

بالطبع في اآلونة الكالسيكيون في املاض ي مع األمة أو القومية بوصفها كياًنا؛ معطى ثقافيا مجرًدا من طابعه السياس ي. و 

األخيرة وبخاصة من منتصف القرن العشرين فصاعدا، طورت القومية أيضا وضعا قانونيا بمعنى أن أحد املواطنين ينتمي 

إلى دولة معينة، ومن ثم لديه الحقوق التي تمنحها تلك الدولة ملواطنيها. ولكن األمة والقومية ما زالتا تعامالن على أنهما 

 ن عندما يتعلق األمر بتحديد كيان ثقافي وسياس ي متميز.مترادفان/ متعادال 
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اف الهيمنة البرجوازية التقدمية لخلق األوضاع من أجل التنمية الرأسمالية حيثما كان ذلك مطلوًبا، وإضع

 الرأسمالية حيثما كان ذلك ممكًنا. 

في الحالة األولى، حيث كانت وقتها الحقول والشعوب التي لديها القدرة على تطويرها؟ هنا ميز ماركس 

وإنجلز بين أمم  كبيرة وصغيرة، وبين هؤالء الشعوب التي لها تاريخ مستمر أكبر أو أكثر قرًبا في بناء الدولة 

ن أكبر لتطوير خطوط إنتاج رأسمالية بصورة مالئمة أكثر من أمم  "رجعية" ال بد من ولذلك هناك إمكا

 تاريخية. أما 
ً

استيعابها من "مواطني" جيرانهم املتحضرين.  أملانيا، وبولندا، وهنغاريا، وإيطاليا كانت دوال

 الصرب، والكروات، والباسك، والتشيك، والسلوفاك فهي شعوٌب غير تاريخية.

لى محاباتهم في فهمهم للقومية فمن املستغرب بالكاد أن البيان الشيوعي ملاركس سيعلن أن ونظًرا إ

البلدان الرأسمالية املتقدمة كانت "مرآة املستقبل" بالنسبة إلى البلدان املستعَمرة، أو أن ماركس وإنجلز 

غير أن  .( 38) (1847-1845( والغزو األميركي للمكسيك )1847-1830سيرحبان بالغزو الفرنس ي للجزائر )

ونوا أمة لذاتهم" لتحقيق "السيادة 
ٍّ
بيان ماركس أعلن أيًضا أن "ليس للعمال وطن" بل "يجب أن يك

 السياسية". 

ِ حرب  
 لشنٍّ

ً
بينت الكتابة التالية بوضوح أن هذا يعني أن البروليتاريا في فرنسا يجب أن تكون مستعدة

براطورية النمساوية املجرية، وروسيا، انضمت إليهم قومية دفاعية ضد الحلف املقدس )بروسيا، واإلم

وا دفاًعا مشابًها" قوميا ثوريا" ضد  فرنسا الحًقا( في حين إن الديمقراطيين الثوريين في أملانيا يجب أن يشنٍّ

التدخل األجنبي.  في الحالتين كلتيهما الشرط املسبق للنجاح هو التحالف مع الفالحين والطبقات الوسطى. 

غة ملاركس وإنجلز حول القومية ونبذهم للفالحين بوصفهم طبقة محكوم عليها بالفشل في االنت قادات املسوٍّ

 .(39) بطبيعة الحال، غالًبا ما يجري نسيان هذه الرؤية

املاركسيون النمساويون، مثل أوتو باور وكارل رينر، في فهمهم لكيفية تشكل األمم والقوميات أعطوا 

اآلخرين في زمنهم )وماركس وإنجلز( لقضايا الثقافة واستمرار املجتمع أكثر من أهمية أكثر من املاركسيين 

 
ً

التقدير املشترك ألهمية اللغة أو ملستوى التطور االقتصادي. باور، هو الشخصية األكثر تمثيال

للماركسيين النمساويين، تبنى وجهة النظر بأنه وفًقا لنمط اإلنتاج املعطى سيكون هناك ثقافة ذهنية 

عينة مرافقة من شأنها أن تخلق بالتوافق مع املوروث مالمح مشتركة تكتسب مشروعيتها بالقانون م

والعرف. ومن األفضل مقاومة هذا االتجاه لربط القومية بالسمة الشخصية ببساطة بوصفها مسألة 

 حقيقية في االعتراف، أكثر من معاصر 
ً
يه، بالقوة الكبيرة ثقافة. ولكن تركيزه على البعد الثقافي كان له ميزة

 عاملة واعية قومًيا وليس فقط لدعوى القومي )املؤمن بالقومية(. 
ً
نتج طبقة

ُ
رأى باور أن الرأسمالية ت

                                                           
 يعود الفضل إلى لينين بالوقوف الحازم من قضية االشتراكية مع قضية مكافحة االستعمار. (38)
. هذه الفكرة املتعلقة بتحالف العمال والفالحين بوصفهم قوة 2015انظر مايك ديفيس، "نظرية ماركس املفقودة"،  (39)

لتنفيذ املرحلة البرجوازية  1917تكون بقيادة الطبقة العاملة سيناقشها في ما بعد لينين في حججه قبل عام ثورية شرط أن 

 من الثورة في روسيا؛ ومن قبل تروتسكي للقيام بالثورة الدائمة، أي تحقيق الثورة االشتراكية في روسيا.
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. والواقع أن التاريخ والثقافة املشتركة لألمة يمكن أن يكونا أقوى من الروابط طبقة عاملة واعية طبقًيا

أن يتعامل مع حقيقة وجود "شخصية قومية" ال محض الطبقية. ويترتب على ذلك أنه سيكون على املرء 

كما لم يَر املاركسيون النمساويون أن إطاحة الرأسمالية ستؤدي إلى  .( 40) طابع  طبقي للقومية

دْت الرأسمالية التطور الثقافي وازدهار الطبقة العاملة والناس جميعهم.  كوسموبوليتانية سهلة. نعم، قيٍّ

أخذ زمام املبادرة في إطاحة الرأسمالية كون التغيرات في نمط اإلنتاج ستكون وكان على الطبقة العاملة أن ت

 حاسًما نحو التحول إلى ثقافة  مشتركة قائمة، ولهذا رأى باور أن "فدرالية اشتراكية للقوميات" 
ً

مدخال

.
ً
 ستكون مطلوبة

بإعادة يقظتهم من خالل ولو وافق باور أيًضا على أن هناك شعوًبا "غير تاريخية"، لسمح لهم على األقل 

الرأسمالية. كان تأكيده "االستقالل القومي الثقافي" مع اعترافه ضمًنا باملساواة بين الثقافات جميعها 

، لكن املشكلة الرئيسة بالنسبة إلى املاركسيين النمساويين أن املنظور السياس ي  بالتأكيد موضع ترحيب 

ي سياق اإلمبراطورية القيصرية القائمة، دعا باور إلى املساواة الذي قدموه كان غير مالئم  تماًما لعصرهم. ف

 من الدعوة إلى إطاحة الحكم القيصري. وكان لهذا آثاٌر تنظيمية. 
ً

املدنية واالتحاد داخل اإلمبراطورية بدال

ا وعلى النقيض من املساعي التي يبذلها لينين لبناء حزب  أكثر مركزية بوصفه أداة مقاتلة )سواء عمل سريً 

، إذ إن إطاحة الدولة القيصرية أمٌر ليس من 
ً
ة  فدرالية أكثر مرونة أم علنًيا(، فإن، منظور باور دعا لبنيٍّ

 عن الدعوة األكثر  -املفترض أن يكون على األجندة الحالية. واالستقالل الذاتي الثقافي
ً

القومي ليس بديال

 .لينين ديمقراطية الحترام "الحق في تقرير املصير" الذي سيقترحه

 

 لوكسمبورغ ولينين

على الرغم من أن روزا لوكسمبورغ عارضت االضطهاد القومي، إال أنها رفضت فكرة أنه يمكن أن يكون 

قالت إنها تفضل تأييد الحكم الذاتي، والفدرالية. ونفت أن يكون للدول  باور هناك "حق تقرير املصير". مثل 

ة أن هذ
ٍّ
 على أو الشعوب الحق في تقرير املصير ظان

ً
ا من شأنه أن يدعم هيمنة الطبقة الحاكمة. وعالوة

ذلك، مثل املاركسيين الكالسيكيين معظمهم، رأت لوكسمبورغ أن الدول الصغيرة ستكون غير قابلة  

للحياة، وأن إنجاز الوحدة القومية بأي صورة وصيغة من صيغ بناء الدولة القومية تنتمي إلى حقبة صعود 

اآلن. بالنسبة إلى لينين، كانت الدولة القومية هي األساس الطبيعي في ظل الرأسمالية، البرجوازية، وليس إلى 

ا أنه ينبغي على ذلك 
ً
ل اتحادات  كبرى لكنه كان معترف  أو صغيرة. كما فضَّ

ً
ويمكن أن تكون هذه الدول كبيرة

لإلكراه الرأسمالي أو من  أن يكون طوًعا، ورأى لينين أن األمم األصغر ستندمج في نهاية املطاف إما نتيجة  

خالل االشتراكية العاملية. إن الدولة متعددة القوميات في ظل الرأسمالية )مثل روسيا القيصرية( ستكون 

                                                           
م مصير مشترك نحو مجتمع مشخصن". انظر رونالدو "األمة هي مجموع الرجال/ البشر املتحدين معا يجمعه -باور   (40)

 .39، ص.1986مونك، الحوار الصعب: املاركسية والقومية، دلهي، 
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 على 
ً
 ورأسمالية

ً
 لكنه حتى في هذه الحالة أقرَّ باستثناء النمسا الكبرى التي كانت مستقرة

ً
 أو رجعية

ً
متخلفة

من أجل  الكفاحريين والسالف. ترى لوكسمبورغ في حاالت  كثيرة أن الرغم من أنها تشمل األملان واملج

ا عن النضال الطبقي الذي من شأنه أن يخصص "الحق 
ً
االستقالل القومي کان في کثير  من الحاالت انحراف

في تقریر املصير" فقط للطبقة العاملة وليس لـ "الشعب" ککل. وعالوة على ذلك، قالت إنها ترى أنه ال يوجد 

 على السياق، داعمة على الخصوص التحرر من مث
ً
ل هذا الحق املطلق إذ إن الحقوق كانت دائما متوقفة

 .(41) لكن ما معنى أن يكون هناك "حق" للتحرر من الظلم -القومي وغيره-االضطهاد 

ة، وكان على املاركسيين الالحقين، بما فيهم لينين، التعامل مع االضطرابات القومية في أوروبا الشرقي

وروسيا القيصرية والنضاالت املناهضة لالستعمار. لم يكن لينين يسعى لتطوير أي نظرية  للقومية بل 

يسعى ملنظور  سياس ي عملي ومبادئ توجيهية للنهوض بالقضية االشتراكية التي يرى أيًضا أنها تدفع 

أى أن تسوية "املسألة القومية" في حين ر  .(42) بالديمقراطية إلى األمام ألنه ال تناقَض بينهما من وجهة نظره

في أوروبا الغربية قد حصلت، لم يكن األمر كذلك في بالد فارس وتركيا وروسيا والصين والبلقان إذ ظهرت 

حركاٌت قومية ديمقراطية برجوازية. وتناول لينين للمرة األولى املسألة الكولونيالية )االستعمارية( وتحالف 

واندالع الحروب بين الدول  1914تتطور، نحو قضية االشتراكية. بعد عام  حركات التحرير القومي، إذ كانت

اإلمبريالية رأى في هذه النضاالت املعادية لإلمبريالية أنها تسير جنًبا إلى جنب مع الصراعات الطبقية بوصفها 

 عنصًرا أساسًيا بالنسبة إلى األممية االشتراكية.

تطور تفكيره ولهذا اليوم )على الرغم من أن تفكيره ليس بأي يمكننا أن نرى  1914من كتاباته بعد عام 

حال من األحوال عصا سحرية يلوح بها في الحاالت جميعها( ورأيه باحترام "حق تقرير املصير" ألمة  أو قومية  

هدة واملضِطهدة، إلعطاء األولوية 
َ
هدة، واملواقف التي ال بد أن يأخذها الثوريون في األمم املضط

َ
مضط

لح البروليتارية العاملية، إذ بقيت من بين أهم املوروثات والتقاليد الثمينة للتقاليد االشتراكية للتعامل ملصا

كانت النقاط الرئيسة  .(43) مع "املسألة القومية" نفسها التي توسعت إلى ما يعرف باإلشارة إليها وتغطيها

هدة ومفهوم "املصالح القومية". ( التمييز بين مصالح ا1بالنسبة إلى لينين على الشكل اآلتي: )
َ
لطبقات املضط

                                                           
سواء في ما يتعلق بالقضايا القومية واملعيارية، فإن املاركسيين في وقت الحق سيتعلمون من التقليد الليبرالي. ومن  (41)

ن هناك أخالقيا عاملية وهناك تعلم أخالقي من خالل الثقافات الواضح أن هناك حقوقا مطلقة أو شبه مطلقة أل 

 واملجتمعات، على سبيل املثال، ال يجوز تعذيب األطفال.
بعد الثورة الروسية عندما تقدمت مطالب بعض القوميات لتقرير املصير تصرف لينين بصورة متناقضة، وأعطى  (42)

 الديمقراطية. األولوية لـ "الوحدة االشتراكية" على حساب الحقوق 
 1975، موسكو، 1في لينين: أعمال مختارة، املجلد 1914انظر كتاباته: )أ( حق األمم في تقرير املصير، حزيران/ يونيو  (43)

 14. )ب( "مسودة أطروحة أولية بشأن املسألة القومية للمؤتمر الثاني ألممية الشيوعية، 618-576)منقحة(، ص. 

. )ج( "تقرير املفوضية 378-372)منقحة(، ص.  1975، موسكو، 3أعمال مختارة، املجلد في لينين:  1920حزيران/ يونيو 

. د( "مسألة القوميات 409-40، املرجع نفسه، الصفحات 1920آب/ أغسطس  7حول باملسائل القومية واالستعمارية"، 

 .692 -687في املرجع السابق، ص.  1922كانون األول/ ديسمبر  31،" ’الحكم الذاتي’ أو 
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هدة واملستقلة واألمم الخاضعة واملضِطهدة، واألمم املستِغلة وذات السيادة"2)
َ
 ( التمييز بين "األمم املضط

( يجب على األحزاب الشيوعية أن تساعد الحركات الثورية بين "األمم املحرومة" واملستقلة )كان 3)  .(44)

 محرومة(، وفي املستعمرات. )ُينظر إلى الزنوج 
ٌ
( ينبغي أن يكون النضال البروليتاري 4األميركيين على أنهم أمة

رت آراء لينين حول املسألة االستعمارية 5) .(45) داخل البلد خاضًعا ملصالح النضال البروليتاري العاملي
ٍّ
ط
ُ
( أ

البرجوازية الوطنية التي يمكنها )الكولونيالية( من خالل تأثير تحذيرات م. روي بخصوص ازدواجية أو نفاق 

 جيًدا أن تتعاون مع البرجوازية اإلمبريالية ضد الطبقات الثورية.

لذلك، في حين كان لينين يجادل بأن األحزاب الشيوعية يجب أن تقيم تحالًفا موقًتا مع حركة التحرير  

ا بالقدرة على االحتفاظ ب
ً
استقالل األحزاب الشيوعية القومي التي تقودها البرجوازية، جعل ذلك مشروط

(  أكد لينين خطر شوفينية األمة الكبيرة، ومن ثم معارضتها، في 6التنظيمية، وحرية نشر أيديولوجيتها. )

مواجهة القوميات األصغر واألضعف. والواقع، وحتى تكون املساواة الحقيقية بين القوميات أكثر من 

 وأن "تمد يد العون" بشكل  غير متكافئ محض صيغة، هذا يتطلب أن تكون األمة األكبر حجًم 
ً
ا أكثر رأفة

ٍّ من األمم/ القوميات األصغر.  لتقديم العطاءات من دون رد 

لذلك ظهرت ثالثة مبادئ توجيهية. ال بد من إقامة وحدة الطبقة العاملة في األمم جميعها. ومن 

ي درجة  مهمة من االستقالل الذاتي الضروري واملطلوب االعتراف باملساواة بين األمم والثقافات جميعها ف

ومن املهم أيًضا أن نرفع شعار احترام "الحق في تقرير املصير" شرط أن تكون الحركة  .(46) ضمن الدولة

هدة. بعد لينين، ما كان املاركسيون 
َ
قد دعوه  القومية القائمة بين تلك األمة/ القومية هي أيًضا حركة مضط

باملسألة القومية، التي تحتاج اآلن إلى حل  بطريقة عادلة من شأنه أن يدفع بالقضية الديمقراطية 

واالشتراكية، تجاوز قضية الوحدة القومية والتضامن من أجل الفاعلية الرأسمالية نحو أ( الشرعية وإال 

صالية. )ج( املسائل املتعلقة الضم من دولة  قومية أو أخرى، ب( التعامل مع مسألة الضغوط االنف

 باألقليات القومية داخل الدولة، د( املسائل املتعلقة بدعم النضاالت املناهضة لالستعمار.

وفي ما يتعلق بمسألة دعم الحق في تقرير املصير، بما في ذلك حتى االنفصال، يبرز سؤالين معيارين. هل 

يكون متميًزا سياسًيا عن مجتمع األكثرية؟ هل صيغ  ينبغي أن يكون ملجتمع األقلية الحق الديمقراطي بأن

القوميين بالحكم الذاتي أو االنفصال مرغوب فيها سياسًيا؟ سيستخدم الليبراليون مبدأهم التوجيهي 

 على الخير".
ٌ
( الليبراليون الذين يعطون األولوية للمصالح الجماعيةاملجالسيون ) القائل إن "للحق أولوية

ركسيون والفوضويون الذين يؤمنون بضرورة إنشاء "املصلحة العامة والجماعية" والجمهوريين، واملا

، تبقى صيغة لينين 
ً
سيؤكدون بقوة  أكثر أهمية األخير )الخير(. من دون معالجة القضايا املعيارية مباشرة

                                                           
 .373، ص.3لينين، أعمال مختارة، املجلد   (44)
كان لينين ضد اإلسالموية العابرة للحدود/ الوحدة اإلسالمية الذي قال إنها تجمع بين التحرير القومي والترويج للماللي   (45)

 ومالك األراض ي وشرائح أخرى من الطبقات القمعية.
 ها مدارس ومحاكم محلية.باملمارسة، هذا يعني عدم التمييز وأن يكون ل  (46)
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ٌي نحو الصيغة األفضل القائمة سياسًيا، والساعية الحترامها وتوحيد السعي لتحقيقها. أن يسعى اشتراك

َهدة واملضطِهدة مًعا 
َ
وحدة محلية حيث تتوحد فيها الطبقة العاملة والثوريون من األمتين كلتيهما املضط

إلسقاط حكم الدولة ملضطهديهم املشتركين سيكون أمًرا مثالًيا، لكن أيٍّ وحدة إقليمية يجب أن تكون 

. الثوار في بلد القومية املضطِهدة/ الظاملة يجب أن ينتق
ً
دوا االضطهاد القومي ويرفعوا راية احترام طوعية

القومية املضطَهدة يجب أن يلتزموا تأكيد قيمة  الحق في تقرير املصير للقومية املضطَهدة، بينما الثوار في

النضال االشتراكي الجماعي واملوحد إلطاحة املضطِهدين الطبقيين املشتركين. أحد الجانبين يؤكد "الحق في 

اآلخر "الحق في التوحيد". ويبقى هذا الطريق السياس ي األفضل للتعامل مع التوتر  االنفصال"، والجانب

 بين الحق الديمقراطي واملصلحة العام.

 

  (47) ستالين والتجربة السوفياتية الالحقة

حول "الحق في تقرير املصير"، كان قد كتب ستالين كتابه  1914قبل سنة  واحدة من مقالة لينين عام 

سألة القومية" الذي امتدحه كثيرون بما فيهم لينين مدًحا غير مسوغ، ما أعطاه منزلة ال "املاركسية وامل

م ستالين تعريًفا موضوعًيا صارًما لألمة أو للقومية من شأنه أن يخلق مشكالت  يستحقها. في هذا الكتاب قدٍّ

ل على  أكثر من الحلول. بالنسبة إلى ستالين "األمة هي تشكٌل تاريخي، هي مجتمٌع مستقر
ٍّ
من الناس تشك

 .(48) أساس لغة  مشتركة وإقليم وحياة اقتصادية وبنية نفسية تتجلى في ثقافة مشتركة"

 وليست أمة. أن 
ٌ
لذلك، ال يجب أن ُينظر إلى الكيانات متعددة اللغات بوصفها أمًما. إن سويسرا دولة

 قومية ليست أمة حيث ال يمكن أ
ً
ن تنمو لتصبح أمة، ويمكن تسير وفًقا لتعريف ستالين فإن أقلية

ستوعب في 
ُ
استيعابها من خالل عملية التدويل الرأسمالية. وتحدث عن األقليات القومية أو الالأمم التي ت

"بوتقة االنصهار" للقومية املضيفة. إن االستقالل الثقافي القومي ليس شيًئا يستحق اإلعجاب أو التأييد. 

ستالين قبول أن تحصل تلك األقليات على الحكم الذاتي. وفي وقت  الحق فقط أصبح من املمكن لدى 

وباملثل، على الرغم من أنه لم يميز في كتيبه بين القوميات املضطَهدة واملضطِهدة لكنه توصل في ما بعد إلى 

                                                           
في ما يتعلق  1917لالطالع على دراستين مفيدتين للخالفات بين لينين وستالين، والتجربة السوفياتية ملا بعد عام  ( 47)

، 4و 3، الفصول 1978بمسألة القوميات، انظر هوراس ب. ديفيس، نحو نظرية ماركسية للقومية، نيويورك/ لندن، 

 .7و 4عب، الفصالن وأيضا ر. مونك، الحوار الص
  أرشيف املاركسيين على اإلنترنت: -جوزيف ستالين، "املاركسية واملسألة القومية"   (48)

www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1913/03.htm 
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قبول  رسمي بتميز لينين، على الرغم مما يكشف سجله الالحق نًصا وروًحا، عن الخالف في األساس عن 

 .(49) تي يحملها لينينوجهة النظر ال

توصل إلى القبول  1918، جادل لينين من أجل نظام  مركزي اشتراكي، لكن بحلول عام 1913في عام 

بمبدأ الجمهوريات القومية. "جرى تأسيس جمهورية روسيا السوفياتية على أساس االتحاد الحر ألمم  حرة 

وفي الواقع، كانت الثورة الروسية عام  .( 50) بوصفها اتحاًدا/ فدرالية للجمهوريات القومية السوفياتية"

 ليس فقط لكونها أول "ثورة ضد الرأسمالية" لكن ألنها 1917
ً
كانت أيًضا "ثورة ضد نظام األمم". حتى  مهمة

يومنا هذا، فالبلد الوحيد الذي ال يحمل اسمه أي إشارة  إلى شعب  أو أرض  هو اتحاد الجمهوريات 

أن الدستور السوفياتي سيتحمل هذا االلتزام بمبدأ لينين بحق تقرير املصير،  االشتراكية السوفياتية، وبما

كان هذا قنبلة موقوتة وطريقة براغماتية للمحافظة على التماسك. كل ش يء سيعتمد بالطبع على املمارسة 

 التي بينت أن هذه التجربة مختلطة جًدا. .(51) السوفياتية الفعلية

في تفكك  كبير لإلمبراطورية وتصاعد الحركات  1917باط/ فبراير تسببت الثورة الديمقراطية في ش

القومية في املناطق الحدودية. بعد ثورة تشرين األول/ أكتوبر من العام نفسه وفي العام التالي، حصلت كل 

 .(52) من فنلندا وجمهوريات البلطيق: التفيا، وليتوانيا، وأستونيا على استقاللهما وجرى االعتراف به

الشعوب غير الروسية في املحيط القيصري متعاطفة عموًما مع الحكومة البلشفية عدا جورجيا كانت 

ب التعامل الحذر معها )كان النفوذ العام في أوكرانيا موزًعا 
ٍّ
وأرمينيا وأوكرانيا التي كان فيها حركة قومية تتطل

 في أماكن أخرى، حيث كان بين القوميين، والشيوعيين األوكرانيين( بينما كانت مثل هذه الحركات غ
ً
ائبة

 من االنفصال. كيف سيتعامل البالشفة مع املوقف الذي من شأنه 
ً

الحكم الذاتي على جدول أعمالها بدال

أن يقرر التوازن بين اإلقناع والقوة في تأسيس االتحاد السوفياتي. لذلك في جمهوريات آسيا الوسطى، وفي 

الذي أراد أن  غالييف، لشيوعيين املسلمين بقيادة سلطانوقت  مبكر تحطمت آفاق واعدة للعمل مع ا

يؤسس أكبر جمهورية  يهيمن عليها املسلمون ضمن االتحاد السوفياتي، الذي اندفع جزئًيا بوساطة مخاوفه 

من شوفينية  روسية كبرى، بسبب غياب الثقة املتبادلة بينه وبين ستالين وغيره من قادة البالشفة، في ما 

                                                           
واضحا في االشتباك بين االثنين بعد انتهاء الحرب األهلية حول الطريقة التي جرى فيها دمج أوكرانيا وقبل أصبح ذلك  (49)

أرشيف  –كل ش يء جورجيا في اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية. انظر "الوصية األخيرة" رسائل إلى املؤتمر 

 املاركسيين على اإلنترنت:

www.marxists.org/archive/lenin/works/1922/dec/testamnt/ 
 .81مونك، الحوار الصعب، ص. (50)
، 189رونالد سوني، "الثورة غير املكتملة: الحركات القومية وانهيار اإلمبراطورية السوفياتية" في مجلة اليسار الجديد  (51)

 .1991تشرين األول/ أكتوبر -لول/ سبتمبر أي
جبرت هذه الجمهوريات البلطيقية على الدخول قسرا إلى حظيرة االتحاد 1939ستالين لعام  -بعد اتفاق هتلر ( 52)

ُ
، أ

، عندما أصبحت مرة أخرى بلدانا 1991وظلت كذلك حتى تفكك االتحاد السوفياتي عام  1940السوفياتي في عام 

 مستقلة.
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 لحملة تطهيرات ستالين عام بعد سقط فريس
ً
، وُحكم عليه باإلعدام، ونفي ثم اعتقل مرة أخرى 1928ة

عدم بالرصاص أخيًرا عام  1937عام 
ُ
 .1940وأ

الحقيقة أن تأسيس اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية لم يكن قائًما على االتحاد الطوعي، بل 

 من العمل بصبر  إلقناع السكان املحليين استخدمت القوة أيًضا في كثير  من الحاالت كطري
ً

ق  مختصرة بدال

بمزايا وحدة  من شأنها أن تحترم أيًضا مبدأ املساواة الدولية بين القوميات جميعها التي تعني قبل كل ش يء 

ا ألي ظلم  من الشوفينية الروسية العظمى. كانت معارك لينين األخيرة ضد 
ً
غ التأكد من أنه لن يكون مسوٍّ

  ستالين
ً
وآخرين ممن دعموه داخل الحزب تحديًدا بسبب غضبه على مثل هذا السلوك الشوفيني، ومتركزة

ا نوعًيا بين لينين وستالين في فهمهما 
ً
على التجاوزات في حالتي أوكرانيا وجورجيا. ومن املؤكد أن هناك فرق

ي. ولكن حتى بالنسبة إلى للمسألة القومية وحساسياتها السياسية ومن ثم في منظورهما وسلوكهما السياس 

 أساسية لم يستطع التغلب عليها. كان يرى أنه لن يكون هناك توتٌر خطر أو 
ً
لينين كانت هناك معضلة

تناقٌض بين السعي لوحدة اشتراكية )كان ذلك ضرورًيا في سياق سعت فيه قوى داخلية وخارجية إلى سحق 

دئ الديمقراطية. ولكن كان هناك هذا التوتر، ودفع النظام السوفياتي الجديد( والدفاع عن الحقوق واملبا

هذا القيادة البلشفية كلها إلى إعطاء األولوية ملبدأ الوحدة. ومن شأن "الحق في الوحدة" أن يتغلب على 

 "الحق في االنفصال". بصورة متزايدة.

 جمهورية متساوية اسمًيا، لكن مع إعطاء س 15وفي عهد ستالين، جرى تأسيس اتحاد  من 
ً
لطة أكثر قوة

ة  مركزية للسلطة. وأنشئت  "مناطق ذاتية الحكم"  9"جمهورية مستقلة" و 16للحكومة املركزية لضمان بنيٍّ

في  4في املئة والبيالروس  18في املئة من السكان، واألوكرانيين  55"وحدات مستقلة". شكلَّ الروس  10و

وس في العدد الكلي للسكان فإنه ليس من املستغرب املئة، وكلهم من السالف الشرقيين. ونظًرا إلى ثقل الر 

أن يدفع ستالين بـ "الوطنية الروسية العظمى" لتكون بمنزلة نوع  من الغراء االجتماعي تمثل حتى في إعادة 

إحياء إيفان الرهيب، وتمجيد التاريخ القديم للنزعة التوسعية الروسية. في حملته للتطهيرات الكبرى عامي 

ى ستالين جزئًيا أو كلًيا حكومات الجمهوريات الثالثين بحجة "االنحراف القومي"، في ، صف1937-1938

والشيشان،  حين إنه في الحرب العاملية الثانية نفى شعوًبا بأكملها: تتار القرم، وأملان الفولغا، والكامليك

ا من عدم والئها املحتمل ملوسكو التي يهيمن عليها ال
ً
لكن تلك  .( 53) روسوشعوًبا قوقازية أخرى خوف

 اإلجراءات الطارئة كانت جزًءا من القصة الكبرى.

من الدستور السوفياتي الحق في االنفصال لجمهوريات االتحاد كلها، لكن ظلَّ القرار  17أعطت املادة 

ال في يد الحزب الشيوعي السوفياتي الذي هو
ً
نفسه كانت متجانًسا من دون كيانات  "موحدة  النهائي ماث

و"ذاتية الحكم". غير أن التوازن في ملء املناصب املحلية واإلدارية يجري متابعته بجدية. وهكذا فإن قوميا" 

ج(54)"نظاًما تراتبًيا للطبقات قام على بناء  من موظفين صغار قاصرين لهم مصلحة مع النظام..." حكم  . روٍّ

                                                           
 .127، الحوار الصعب، ص. مونك (53)
 .92-91أنظر ديفيس، نحو نظرية ماركسية للقومية، ص. ص.  (54)
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  إثنيٍّ وقوميٍّ في الجمهوريات غير الروسية من خالل اال 
عتراف بالثقافات واللغات. على الرغم ستالين لوعيٍّ

من وجود تأثير غير متناسب للروس في املركز الذي جرى تحسينه من خالل دعم النخب غير الروسية الذين 

ون ممثلين  يعتمد وصولهم إلى السلطة على انحيازهم ليس فقط إلى جانب هذا املركز، وإنما لكونهم يعدٍّ

ستالين، وفي عقود ما بعد الحرب، من املفارقات أن صار للهوية  أصليين إلثنيات  معينة. حتى خالل عهد

العرقية األهمية الكبرى أكثر من الهوية الطبقية بحيث أصبحت البيرقراطية الحاكمة والنخبة أو الطليعة 

ير )نومنكالتورا( أكثر استقراًرا، لكونها متنوعة عرقًيا. وإذا ساعد تدفق املوارد من املركز إلى الجمهوريات غ

الروسية على استقرار حكم الحزب الشيوعي في عموم االتحاد السوفياتي، فمن الصحيح أكثر أنه في 

 من االشتراكي
ً

 .(55) املجتمع املدني في مختلف الجمهوريات، حيث سيصبح املصطلح قومي مهيمًنا أكثر بدال

مية في بعض ومع مجيء غالسنوست غورباتشوف أو مساعي الدمقرطة، ستزداد االهتياجات القو 

الحاالت، على سبيل املثال في جمهوريات البلطيق، وبدرجة  أقل في جورجيا وأرمينيا. ولكن الجمهوريات 

األخرى معظمها كانت تفضل البقاء مًعا في اتحاد  أكثر تشذًبا ما لم يكن ممكًنا لفدرالية أصلية أن تظهر 

 واإلنغوش، والشيشان، والكامليك، الخ. بحقوق  مستعادة لألقليات املضطَهدة األصغر مثل التتار، 

ل البيريسترويكا إلى اقتصاد السوق زاد في سوء القضايا من الناحية االقتصادية بالنسبة إلى  إن تحوٍّ

ا نابذة )االبتعاد عن املركز( من أجل انفصال  أخطر ما يمكن أن يحدث 
ً
أغلب الناس، ما خلق ضغوط

ة القوميات قضية مركزية لتفسير تفكك االتحاد السوفياتي ومع ذلك، أن نجعل قضي .(56) بطرائق أخرى 

 للتفكك أكثر ما هي السبب. وعلى الرغم من خيبة األمل املتزايدة من 
ً
ا فادًحا. كانت هذه نتيجة

ً
سيكون خط

التجربة السوفياتية بسبب البؤس الديمقراطي من حكم الحزب الواحد، واالحساس العلني الواسع بالفشل 

رافق لنظام األوامر من األعلى في التنمية املنظمة، لم تتحطم أيٍّ إمبراطورية  سابقة بمثل االقتصادي امل

ِ سفك  للدماء، إذ مات فقط حوالى 
شخص. كان  3000هذه السرعة، وبصورة شاملة، والكالم يقال بأقلٍّ

خص، ويضم مليون ش 300اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية يغطي ثلث الكرة األرضية، ويسكنه 

حوالى أربعين جنسية/ قومية مهمة أو أقليات  قومية. لم يكن التمرد من األسفل، ولكن خيبة األمل في القمة 

ت الطريق إلى التفكك. أولئك الذين كانوا مستفيدين أكثر من النظام فقدوا األمل واإليمان في  هي من مهدٍّ

تفكيك النظام. إن طموحات بوريس يلتسين  النظام وفكروا أن تحسًنا أفضل ملصالحهم سيكون من خالل

 من االتحاد 
ً

الخاصة والدور الذي أداه في تجاهل أي جهد  لالحتفاظ باالتحاد السوفياتي املختصر بدال

الروس ي الذي سيكون أولَّ رئيس  له، كان أساًسا انعكاًسا للتفاعل األوسع واألعمق للسلطة بين القوميين 

كمهم على حساب الشيوعيين القدماء املحافظين من النخبة أو الطليعة الروس الذين خرجوا ليضمنوا ح

 )نومنكالتورا( السوفياتية السابقة.

                                                           
 سوني، "الثورة الناقصة/ غير املكتملة". (55)
 املصدر السابق (56)
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 األمة( -عالم اليوم: الرأسمالية ونظام الدولة القومية )الدولة

 
ً
تاريخًيا، كان املاركسيون من بين أولئك الذين يرون أن الدولة القومية سوف تصبح قريًبا مفارقة

 بسبب التوسع الرأسمالي، والثاني بسبب تقدم الثورة االشتراكية. لقد أجبرت تاريخية 
ً

 لسببين، أوال
ً
نتيجة

التطورات العاملية منذ أواخر السبعينيات إلى إعادة تقويم هذا التفاؤل املبكر في ما يتعلق بآفاق 

بلية لنظام الدولة القومية االشتراكية، وذلك جزئًيا في ما يتعلق بقضية القومية. وإن كانت اآلفاق املستق

تعدٍّ غير صحيحة، فاملسؤولية في ذلك ال بد من أن يفتش عنها على أبواب الرأسمالية في طورها األخير من 

"العوملة" ومع تزايد القوة املتنامية وأهمية الشركات العابرة للحدود بوصفها جهات  فاعلة اقتصادية. لدى 

لحديث عن تراجع الدولة القومية، وظهور "الطبقة الرأسمالية بعض قطاعات اليسار، أسهم هذا بصعود ا

ليس هذا االحتمال هو الذي جرى تأييده هنا. والواقع أنه في املدة نفسها التي زادت فيها  .(57) العابرة للحدود"

 الحركات العاملية لرأس املال واملال والسلع والخدمات أكثر من قبل ازدادت فيه حركة العمال عبر الحدود،

ا. ويمكن استبعاد هذا الواقع نتيجة محتملة لتفكك اتحاد الجمهوريات  وتزايد عدد الدول القومية فعليًّ

االشتراكية السوفياتية ويوغوسالفيا، ولكن في أماكن أخرى ما تزال أيًضا التوترات القومية تحمل تطلعات  

ك وكاتالونيا(، وكندا )كيبيك(، وجنوب شعبية نحو إقامة دولة  منفصلة ممكنة كما في إسبانيا )إقليم الباس

آسيا )كشمير(، والشرق األوسط )فلسطين وكردستان( والصين )تشينغ يانغ وتايوان( وروسيا )الشيشان( 

في حين إن جمهورية جنوب السودان، وكوسوفو هم الوافدون الجدد إلى جماعة األمم. وباختصار، ال توجد 

املطرد لنظام الدولة القومية على املدى املتوسط، عالوة على املدى دالئَل يمكن أن تبرر التكهن بالتراجع 

القصير. والسؤال املطروح على اليسار آنذاك، هو في ما إذا كنا نحتاج إلى تقويم  أكثر، لطبيعة العالقة بين 

 .(58) الرأسمالية في عصرنا ونظام الدولة القومية

الدولة عموًما( تدين بظهورها إلى صعود الحداثة  وبالنسبة إلى املاركسيين، فالدولة القومية )وليس

الرأسمالية ما يحث على الظن بأن الدولة القومية سوف تختفي مع اختفاء الرأسمالية؟ والواقع، إن 

في املستقبل املنظور  .( 59) العالقات االجتماعية العابرة للقومية وتوطيد السيادة اإلقليمية تسيران مًعا

 من املنطق امل
ً

ستمر للتراكم الرأسمالي على نطاق  واسع ونظام الدول القومية املتعددة. قد سنرى كال

                                                           
أحد أبرز مؤيدي ظهور "الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود" هو ويليام ج. روبنسون. انظر: نظرية الرأسمالية العاملية:  (57)

، "ما بعد نظرية اإلمبريالية: الرأسمالية العاملية والدولة 2004نتاج والطبقة والدولة في عالم عابر للحدود، بالتيمور، اإل 

العابرة للحدود" في طبعة ألكسندر أنيفاس. املاركسية والسياسة العاملية: تنافس الرأسمالية العاملية، لندن/ نيويورك، 

2010. 
ول النقاش بين املاركسيين حول هذا املوضوع هما: لـ أنيفاس، املاركسية والسياسة العاملية هناك دراستان قيمتان ح (58)

 .246 -187حول "ضرورة تعدد الدول القومية لرأس املال" في الدول القومية لـ ديفيدسون، ص. ص.  7والفصل 
جتمع املدني: نقد النظرية الواقعية في يظهر أوضح عرض لهذه "الثنائية املتصلة" في جوستين روزنبرغ، إمبراطورية امل (59)

 .1994العالقات الدولية، لندن، 
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 وظيفية قوية 
ً
يتعايش االثنان اآلن، ويرتبطان مدة طويلة من الزمن بحيث ما يجب أن نقبله أن هناك عالقة

دواجية في بين الرأسمالية ونظام الدول القومية. ولكن ما مدى قوة هذا العامل في املحافظة على هذه "االز 

مجملها"؟ وبما أن الرأسمالية ولدت في نظام دول  متعددة قائمة  بالفعل، فهل يمكن لهذا التعدد أن يفرض 

 رئيسا في ضمان النظام املعاصر؟
ً

 منطقه على الرأسمالية، ومن ثم يكون عامال

جد سبب للظن وهناك وجهة نظر مفادها أن الرأسمالية ولدت في سياق وجود إمبراطورية عاملية. ال يو 

ا إقليمًيا لهذا "امليراث". وهذا يعني أن املنافسة الرأسمالية 
ً
بأن منطق التراكم الرأسمالي كان سيتطلب تفكك

 عالئقية 
ٌ
أو حقيقة "الرأسمال املتعدد" ال يعزز بذاته وجود "دول كثيرة" وال يتطلب ذلك. ال توجد نزعة

 .(60) وظائفية قوية بين الواقعين املعاصرين

ثر إقناًعا هي وجهة النظر املتناقضة مع هؤالء الذين يصرون على نزعة  وظائفية مهمة، وأيًضا على األك

 عملية ملصلحة دول  كثيرة 
ً
حقيقة أن فصل االقتصادي والسياس ي في نمط اإلنتاج الرأسمالي يخلق دينامية

وهرية للرأسمالية تتطلب إن الطبيعة الج .(61) قائمة )ألسباب سبق ذكرها في الجزء األول من هذا النص(

فقط ترسيخ العالقات االقتصادية العابرة للقوميات، إضافة إلى آلية  لتحقيق االستقرار العاملي لتراكم 

 على ذلك، فإن الفصل 
ً
رأس املال التي يمكن توفيرها بطرائق مرنة في نظام  رأسمالي مشترك بين الدول. وعالوة

 آخر  بين املجالين االقتصادي والسياس ي يخلق
ً

 "مخصصا" لتراكم فضل القيمة واستخراجها، ومجاال
ً

مجاال

، لكِلٍّ منهم  ملمارسة السلطة السياسية من جانب سلطة  "عامة". وهناك اآلن رأسماليون ومديرو دول 

وظائف ومصالح ودوافع مختلفة. وبالنظر إلى هذا الفصل بين الوظائف، فإن الرأسماليين ليس لديهم 

و االهتمام بتنظيم املجال السياس ي في املستوى املحلي، عالوة على املستوى الدولي. إن الوقت أو اإلكراه أ

 حاكمة. في الواقع، الطبقة 
ً
التنافس بين الرأسماليين يعني أن الطبقة ككل ال يمكن أن تكون طبقة

 .(62) الرأسمالية الحاكمة هي الطبقة األولى التي ال تحكم بذاتها

يرو الدولة( بالطبع يجب أن تكون مرتبطة بالرأسماليين والرأسمالية، هذه املجموعة الحاكمة )مد

ن أيًضا آليات  للتعاون بين الرساميل، وتوفر القواعد واملعايير من  ومنحازة هيكلًيا إليهم، ولكن يجب أن تؤمٍّ

لدولة. أجل منافسة  مستقرة، والتحكيم في املنازعات بين الرأسماليين. هذه هي أولى الوظائف الداخلية ل

والثانية هي أنه يجب أن تسيطر الدولة على الصراع الطبقي ملصلحة الطبقة الرأسمالية عموما الذي يمكن 

                                                           
من أبرز الدعاة املاركسيين إلى هذا الرأي هما بينو تيشكه وهانس الشر. انظر عملهما: "املنطق املتغير" للمنافسة  ( 60)

 الرأسمالية "في أنيفاس، املاركسية والسياسة العاملية.
قسم األول املتعلق باألمم والقومية إلى كيفية القيام، في سياق تراجع تاريخي في أنواع أخرى من لقد سبقت اإلشارة في ال (61)

اللواصق االجتماعية، فقد خطت القومية في محاولة لتوفير التعويض النفس ي والتماسك االجتماعي، ولتعبئة الدعم 

 وهي مهدئ ثالثي كما كانت. -األرض ي ل "حكامنا" "ضدهم"
، "الطبقة الحاكمة ال تحكم: مالحظات على النظرية املاركسية للدولة" في مراجعته لنظرية الدولة: مقاالت فريد بلوك (62)

 .1987في السياسة وما بعد التصنيع، فيالدلفيا، 
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أن تتطلبه من وقت  إلى آخر للعمل ضد هذا أو ذاك القسم من الرأسماليين اعتماًدا على قوة املقاومة من 

مل مع األزمات على الصعيد االقتصادي )من األسفل أو القاعدة. والوظيفة الثالثة هي دور الدولة في التعا

خالل تدابير  وفق النموذج الكينزي، وضمانات  لتلك الشركات التي هي "أكبر من أن تفشل" كما في مرحلة 

 (، والتدابير االجتماعية السياسية.2012 -8 /2007الكساد العظيم 

ساحة التي يمكن أن تعمل فيها ثم هناك وظيفة خارجية. تستفيد رؤوس األموال جميعها من توسيع امل

لتأمين مزيد من األرباح. ولكن العالم مكاٌن كبيٌر جًدا بحيث يتعذر ضمان االنتظام الواسع والقدرة على 

 على ذلك، فإن 
ً
التنبؤ التي يحتاج إليها رأس املال لسعيه الحيوي والثابت إلعادة اإلنتاج املوسع. وعالوة

ذا املجال املوسع تعني أنه سيكون هناك خاسرون إضافة إلى رابحين، املنافسة بين رؤوس األموال بشأن ه

)الخاسرون( وخصوًصا عندما يكونون شركات  كبريات عابرات للحدود، لن ُيذعنوا ببساطة  ويتقبلوا 

وغالًبا ما يبحثون عن "الحماية" ويحصلون عليها من دولهم، وليس من املفاجئ أن  .( 63) الخسارة بهدوء

 فسة املتغيرة على فائض القيمة غالًبا ما تؤدي إلى "تضارب املصالح" بين الدول نفسها.جغرافيا املنا

د السوق مبدأ التنسيق  مكنسة -ما هو جوهريٌّ لرأس املال هو مبدأ املنافسة. ومن املفترض أن يجسٍّ

ب ال -الكفاءة توترات الذي يحدد توزيع النجاح والفشل. ومع ذلك، فإن هذه األسواق نفسها أيًضا تسبٍّ

وعدم االستقرار بين رؤوس األموال التي إلى حد ٍّ ما ال تنفصل عنها وتتحول إلى توترات  بين الدول، وهي توتراٌت 

ة تاريخًيا التي يمكن أن توجد بين الدول. لكن املبدأ 
ٍّ
 تماًما عن املشكالت الجيوسياسية املشكل

ٌ
منفصلة

ٍّ من رأس املال والسوق، الذي ما يزال  مالئًما هو اآللية لتوفير  الخارجي لكل 
ً

ضرورًيا لرأس املال ليعمل عمال

االستقرار العاملي. إذا كانت الدولة القومية الفردية تسعى لتوفير هذا االستقرار في املستوى املحلي، ويحاول 

نظام الدول القومية أن يفعل األمر نفسه في املستوى العاملي، من أو ما الذي سوف يؤمن استقرار نظام 

 دول القومية؟ال

هذا هو املكان الذي تميل فيه األطر الفكرية ضمن املاركسية وضمن التقاليد الواقعية الليبرالية 

للعالقات الدولية إلى التقارب. إذا كانت األخيرة )الليبرالية( ستتحدث عن "املصلحة أو النفع العام الدولي" 

ستشير إلى مجموعة  فرعية من القوى اإلمبريالية األقوى التي يوفرها "استقرار الهيمنة"، فاألولى )املاركسية( 

التي يجب عليها استغالل هذا الدور املسبب لالستقرار لضمان استمرار االستغالل الرأسمالي والقمع في 

نطاق عاملي. وهل تحتاج هذه املجموعة الفرعية نفسها إلى منسق استقرار  رئيس للتعامل مع التوترات في 

جديد نجد شيًئا آخر من إعادة  ماركسية للقضية، إذا ما كان علينا أن نسلط الضوء  الداخل؟ وهنا من

على أهمية هيمنة  مفردة، أو هل يمكن لهذا االستقرار، في عصرنا الحالي ما بعد الشيوعية، أن يشارك 

ضايا املسؤولية ملجموعة صغيرة من القوى العظمى، رأس املال كله؟ هذا هو املكان حيث تأتي فيه الق

املتعلقة بوضع قوة الواليات املتحدة، النسبية واملطلقة، في مركز االهتمام. هل يمكن لتأسيس هذه املرحلة 

                                                           
األغلبية الساحقة من الشركات العابرة للحدود اليوم ليست متعددة الجنسيات في أنماط ملكيتها، ولديهم عموما  ( 63)

 الرئيسة في الرقابة املالية والسيطرة العامة والبحث والتطوير املوجودين في منازلهم بدال من البلدان املضيفة. إداراتهم
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فصاعًدا، أن تكون قد  الحالية من العوملة النيوليبرالية الرأسمالية التي انبثقت من أواخر السبعينيات

تويات؟ ماذا سيحدث مع صعود الصين حدثت حتى من دون دور  حاسم  للقوة األميركية في مختلف املس

وغيرها من القوى الرأسمالية الناشئة؟ هل يمكن أن يكون هناك بديٌل وحيد أو جماعي للدور العاملي الذي 

أدته الواليات املتحدة حتى اآلن؟ ما آثار الفشل في هذا الصدد؟ كيف سيتجلى جدل املستقبل بين القومي 

 .(64) والدولي؟

 عامة ال ي
ٌ
 إضافية تفسر لَم أن نظام دول  متعدد صمد هذه أسئلة

ٌ
مكن تناولها هنا. ولكن هناك حجة

حتى اآلن. هذا يتعلق بطابع الدولة وليس بالرأسمالية. يقول سيمون بروملي إنه في حين إن العالقات الدولية 

ز على عواقب نظام متعدد بين الدول، ويركز املاركسيون على العالقة بين أنظمة 
ٍّ
الدول السائدة ترك

واملجتمعات )الرأسمالية أو غيرها(. ولكن ال يقول بروملي، بأن نولي االهتمام الواجب لقضية السياسة 

ويمكن فهم السياسة بوصفها ُبعًدا للحياة  .(65) والنظام السياس ي حيث تحضر مسألة "استخدام القوة"

فالناس كائناٌت اجتماعية،  .تنفيذهااالجتماعية املعنية بالوصول إلى القرارات والقواعد امللزمة جماعًيا و 

يمكن محو إرادتها بالقوة، ومن ثم فالحاجة إلى أمن  فردي وجماعي ينبغي أن تكون مظهًرا مفتاحًيا للنظام 

العام املعين. ولكي يكون هناك مثل هذا األمر، يجب أن تكون هناك قواعد ومؤسسات، ولكن نظًرا إلى 

 عامة هو أمرٌّ ال مفر منه. تضارب املصالح بين األفراد والجماع
ٌ
ات، فإن إمكان اإلكراه الذي تمارسه سلطة

د أو تحدٍّ من املمارسة الحرة لإلرادة، تبقى   مختلفة من اإلكراه يمكن أن تقيٍّ
ً

ولكن في حين إن هناك أشكاال

 عن اإلكراه ألنها تهاجم اإلرادة نفسها
ً
جود ما يدعوه بالنسبة إلى ممارسة القوة ال بد من و  .(66) القوة مختلفة

بروملي "الوجود املشترك املادي" الذي يتطلب بدوره "التجاور اإلقليمي". عندئذ فالنظام السياس ي بالنسبة 

 إليه يمكن أن يكون فقط لجزء  من السكان وجزء  من الفضاء اإلقليمي للكوكب.

يقول بروملي: "نحن الحياة السياسية تعني أن هناك "من هم في الداخل" و "الغرباء/ أجانب". أو كما 

نعيش سياسًيا مًعا إذا كنا نعيش في ظِلٍّ نظام  سياس يٍّ بأيٍّ حال، بطريقة  مختلفة نوعًيا عن الطرائق التي 

يمكن أن نعيش فيها مًعا اقتصادًيا أو ثقافًيا، والنتيجة الطبيعية لذلك هي أننا نتباعد أيًضا سياسًيا بطرائق 

 .(67) ثقافية"تختلف عن اختالفاتنا االقتصادية وال

إن تجاوز الرأسمالية على نطاق  عاملي قد يقض ي أو ال يقض ي على نظام  مشترك بين الدول تماًما، إال أنه 

ال يمكن تصوره إال على أساس فهم  وقبول أكثر عمًقا واتساًعا ألممية  بطبيعتها الذاتية تحلُّ محلَّ جاذبية 

األممية التقدمية أن تمشيها بصورة متزايدة مع السعي نحو  القومية حتى لو لجزء  من املسيرة التي يجب على

                                                           
 .2002انظر ثانية، بيري أندرسون، "األممية: أدعية صلوات"،  (64)
 سيمون بروملي، "السياسة والدولي" في أنيفاس، املاركسية والسياسة العاملية. (65)
اع الفيلسوف الفرنس ي فوكو )الفوكويين( حقيقة أن القوة هي نوع خاص من السلطة، ومن ثم فإن الدولة يتجاهل أتب (66)

 هي مصدر خاص جًدا ومركز من السلطة ألنهم ال يميزون بما فيه الكفاية القوة من اإلكراه/ القسر.
  .234املصدر السابق، ص. (67)
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. ولكن بالنظر إلى أننا نواجه اآلن الزمن األول من التاريخ البشري بثالثة مظالم كونية 
ً
قوميات أكثر تقدمية

نواع كبرى مرتبطة بنهاية املطاف برأسمالية  معوملة، ينبغي عدٍّ الحاجة إلى تجاوزها أمًرا ال جدال فيه. إن األ 

 بدمار  شامل محتمل من خالل األخطار التي خلقها اإلنسان ذاته. اآلن أكثر من أي وقت 
ً
البشرية ذاتها مهددة

خضع خالفاتنا القومية ملا نتشاركه جماعًيا كمعضالت  عاملية. 
ُ
 إلى استجابة  ت

ٌ
( حتى في 1مض ى، هناك حاجة

ا وغير مسبوقة  تاريخًيا من
ً
ز الثروة وعدم املساواة، فإن "الحاجات  ظل وجود مستويات  أكثر فحش

ٍّ
ترك

األساسية" )التي تتجاوز اآلن القضاء على سوء التغذية لتشمل الصحة والتعليم والترفيه، واالحترام 

والكرامة الشخصية، والتحرر من الخوف( لكثير من شعوب العالم هي غير محققة، وستبقى كذلك. هذا 

( 2غم من حقيقته فإن عصر ندرة  عاملية كهذه انتهت بشكل نهائي. ليس بسبب ندرة املوارد ولكن على الر 

 بعواقب سلبية عميقة على عملية التمثيل الغذائي الدقيق الذي 
ٌ
القيود البيئية من أنواع  مختلفة مرتبطة

ل 3يربط البشر بالطبيعة.   عن أنها تحوٍّ
ً

 من الحرائق النووية والشتاء النووي، فضال
ٌ
 ( تلوح في األفق سحابة

 .تموضعها الجغرافي

 

 النزعة اإلمبريالية لحقوق اإلنسان

في حقبة ما بعد الحرب الباردة، التي تذكرنا بحقيقة أنه على النقيض من الدول املقدسة واملشخصنة 

في املاض ي ما قبل الحداثة، فإن ظهور القومية والدولة القومية كان تقدًما ديمقراطًيا مهًما بسبب مبدأ 

 على السيادة الشعبية 
ً
ن لألمة. وعالوة الكامن فيها، أي الحكم باسم املصلحة الجماعية "للشعب" املكوٍّ

ن على النطاق العاملي التقدم الديمقراطي األعظم الوحيد في النصف  ذلك، إذا طلب منا تحديد ما الذي كوَّ

الستعمار، حتى عندما الثاني من القرن العشرين، ينبغي أن تكون اإلجابة واضحة وال جدال فيها. إنها إنهاء ا

ت إلى 
ٍّ
ة محلَّ حكم  استعماري أجنبي. ومن بين األوضاع األساسية الحاسمة، التي سهل  محليٍّ

ً
ت دكتاتورية

ٍّ
حل

حد ٍّ كبير إنهاء االستعمار السريع، وجود كتلة  من البلدان االشتراكية التي دعمت إنهاء االستعمار ومعارضة 

انتقائية وفاترة في بعض األوقات( الدعم املادي والسياس ي القوى الغربية، التي قدمت )مهما كانت 

والدبلوماس ي إلى الحركات والنضاالت املناهضة لالستعمار، وتنافست مع الغرب من أجل النفوذ في هذه 

ا. إن االنعكاس القانوني 
ً
السياس ي لواقع إنهاء االستعمار على الصعيد الدولي هو  -البلدان املستقلة حديث

ع املؤسس ي على مبدأ املساواة الرسمية وتقرير املصير القومي للدول القومية جميعها. وهكذا إضفاء الطاب

عِلنت سيادة الدولة في املادة 
ُ
( من ميثاق األمم املتحدة، وعلى عدم التدخل ومنع استخدام القوة 1) 2أ

د في املادة  وحيد الذي يسمح بـ "الحق ( من امليثاق نفسه مع االستثناء ال7)2املسلحة من الخارج الذي تجسٍّ

( من امليثاق نفسه. وينص الفصل السابع من امليثاق على أنه إذا "انتهكت 4)2في الدفاع عن النفس" في املادة 
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 السلم العاملي" عندئذ وفي إجراء  أخير )بعد نفاد الوسائل األخرى كلها وفشلها( يمكن استخدام القوة 
ٌ
دولة

 .(68) دولةبعد موافقة مجلس األمن ضد هذه ال

ليس من قبيل املصادفة انهيار كتلة البلدان االشتراكية، فقد أصبحت األمم املتحدة من خالل رشاوى 

غ التدخل الخارجي العسكري باسم "التدخل اإلنساني" و"تغيير األنظمة باسم  الواليات املتحدة تسوٍّ

قوم الغرب بقيادة الواليات الديمقراطية: أصبحت الالفتات األيديولوجية الجديدة التي من خاللها ي

املتحدة بتصعيد التدخالت االنتقائية تصعيًدا كبيًرا في العالم النامي. االنتقائية في أن هذا ليس موجًها ضد 

الحلفاء مهما كانوا استبداديين أو عندما يقومون "بانتهاك السلم الدولي" عن طريق أعمالهم العسكرية غير 

ِ السنين داخل األراض ي املحتلة وخارجها، ومن اململكة العربية املشروعة مثل التي تقوم بها إس
رائيل على مرٍّ

 .(69) السعودية مؤخًرا في البحرين واليمن

غ دائًما باسم املصلحة )املصالح( القومية  وهذا ما يسمى بحق "إمبريالية حقوق اإلنسان" وهو مسوَّ

نها مطالباٌت بشأن الفضائل السياسية الدولية للقوى التدخلية الخارجية. وال تغيب أبًدا على الرغم من أ

أو الدولية املعيارية املتمثلة في أخذ مثل هذا املسار. هذا االدعاء السياس ي املعياري يحتاج إلى التحقيق أو 

 املساءلة.

ِ ذاته بل حول التدخل القسري، أي التدخل العسكري ألسباب  
إن املسألة ليست التدخل الخارجي بحدٍّ

 من اإلجراءات تختلف نوعًيا عن تطبيق العقوبات الدولية املفروضة على الحكومة إنسانية، و 
ٌ
هو مجموعة

 
ُ
املعنية، بل عن اإلمداد الخارجي باألسلحة إلى مقاتلين معينين في حالة حرب  أهلية داخلية. هناك ثالثة

ملوجودة بالفعل في مواقف أو محطات يمكن للمرء أن يذكرها. األول هو استبعاد االستثناءات جميعها ا

القانون الدولي وميثاق األمم املتحدة. الحجج الرئيسة الخمسة لرفض  غير مشروط ألي تدخل  عسكري هي 

                                                           
ا أخالقيا أو سياسيا. ويمكن إن تحقيق مثل هذه العقوبات من مجلس األمن ال  (68)

ً
يعني تلقائيا أن التدخل العسكري مسوغ

ألحد األعضاء الخمسة الدائمين )في أكثر األوقات، الواليات املتحدة( أن يسعوا لتحقيق مصلحتهم القومية بالحصول على 

 م العصا والجزرة.مثل هذه العقوبة من أجل التدخل من خالل التالعب بتصويت أعضاء مجلس األمن عن طريق استخدا
لالطالع على تقرير مفصل عن تأسيس الفتات أيديولوجية ملا بعد الحرب الباردة والغطاء الذي وفرته للتدخل الغربي  (69)

. إن الراية األيديولوجية الشاملة لحقبة الحرب الباردة 2007في الخارج، انظر أشين فانيك، أقنعة اإلمبراطورية، نيودلهي، 

غت وفقها القوى الغربية سلوكها اإلمبريالي، كانت "حماية العالم الحر من التهديد الشيوعي". وكان التوسع  التي سوٍّ

السوفياتي والصيني على النقيض أقل كثيًرا ولكن أيضا ال بد من إدانته. الالفتات الجديدة بعد انهيار الشيوعية هي: أ( 

الحرب العاملية على اإلرهاب، د( أسلحة الدمار الشامل في التدخل اإلنساني. ب( تغيير النظام باسم الديمقراطية، ج( 

"األيدي الخاطئة". هـ( الدول الفاشلة، و( الحرب على املخدرات. وقد عولجت كل من هذه املعضالت بفصول منفصلة. 

ماية"، وكيف أن األمم املتحدة نفسها قد تلقت رشاوى بطرائق مختلفة بما في ذلك إدخال املبدأ الجديد "مسؤولية الح

انظر الفصل الذي كتبه ماريانو أغويري، "التدخل اإلنساني والهيمنة األميركية: إعادة تصور". وانظر أيضا الئحة االتهام 

وسجل كوفي عنان على وجه الخصوص، من  -مجلس األمن والجمعية العامة-للتاريخ العام للنظام السياس ي لألمم املتحدة 

 .2007أيار/ مايو  10اجعة لندن للكتب، قبل بيري أندرسون، "رجلنا" في مر 
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( عدم تجاهل مسألة دوافع املتدخل )ين(. الدول ال تتدخل ألغراض  إنسانية ولكن ألغراض  1كاآلتي: 

ل. واملواطنون هم املسؤولون الحصريون ( سيادة الدولة هي القول الفص2ومقاصد ذات مصلحة سياسية. 

ج ملزيد  من االحتماالت وإمكان اإلساءة بإضافة "استثناء" 3عن دولتهم، ودولتهم أمرٌّ يعنيهم فقط. 
( ال تروٍّ

( سيكون هناك دائًما تطبيق انتقائي ملبدأ التدخل 4إلى ما هو موجوٌد بالفعل في ميثاق األمم املتحدة. 

( ال يوجد توافٌق في اآلراء بين دول 5، سيكون هناك دائًما تنافٌر في هذه السياسة. اإلنساني القسري. ولذلك

العالم حول ما ينبغي أن تكون عليه املبادئ التي يمكن وفقها تسويغ التدخل اإلنساني. فمن األفضل للعالم 

)وهو مقبول عاملًيا إلى  أن يجري تأكيد النظام، الذي يوفره حالًيا مبدأ عدم التدخل املوجود بالفعل قانونًيا

 من أن نسمح باالضطراب الداخلي الذي قد ينجم عن قبول انتهاكات  دورية لهذا املبدأ باسم 
ً

حد كبير(، بدال

 .حقوق اإلنسان

واملوقف الثاني هو اإلصرار على التدخل  اإلنساني القسري الذي ال مفرَّ منه، والحجج األساسية هي 

، إن لم يكن أكثر من ذلك، عن السلم واألمن الدوليين. ( إن تعزيز حقوق 1كما يأتي. 
ً
اإلنسان ال يقلٍّ أهمية

 من االستثناء املنصوص عليه  56و 55(، و3إن املواد )
ً
من األمم املتحدة هي، أو ينبغي أن تكون، أكثر أهمية

وامر االحترازية القائمة ( من الناحية القانونية ال يمكن القول إن هذه املواد تتجاوز األ 2  .(70) (4) 2في الفقرة 

واملتعلقة بالتدخل العسكري الخارجي. ولكن يقال إنه أًيا كان املوقف القانوني فهو ليس نفسه املوقف 

 إنسانًيا قسرًيا )باستخدام القوة( إلنهاء مجزرة. إن 
ً

األخالقي. قد تتطلب األخالق في حاالت  معينة تدخال

( إن النتائج ليست دوافَع ذات أهمية  قصوى، والنتائج 3يحدده.  وجود حق  قانوني يتيح التدخل، ولكنه ال

أيًضا قصيرة األجل وطويلة األجل. إن املعايير قصيرة األجل التي قوبلت بالتدخل لوقف املعاناة اإلنسانية. 

ن التدخل، وينبغي عليه في بعض الحاالت أن 
ٍّ
 ينبغي تلبيتها حتى تمك

ً
ولكن هناك أيًضا معايير أطول أجال

ة التدخل   ليضمن إعادة البناء االقتصادي واالجتماعي السليم. كم من الوقت ستكون مدٍّ
ً

يكون مطوال

ل"، بطبيعة الحال هذا يقرره املتدخل  .(71) "املطوٍّ

هناك موقف ثالث "التدخل املشروط" الذي أؤيده. وهذا أقرب إلى املوقف األول من املوقف الثاني. 

غه ألنه يجب على املرء أن يحترم حق وينص على أن التدخل اإلنساني ال قسري في معظمه ليس له ما يسوٍّ

                                                           
( في "تحقيق التعاون الدولي في حل املشكالت الدولية ذات 3تتمثل أغراض األمم املتحدة على النحو املحدد في املادة ) (70)

يعها تشجو الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو اإلنساني، وفي تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

ستعزز األمم املتحدة "االحترام العاملي لحقوق  - 55للجميع من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين". املادة 

هي  56اإلنسان والحريات األساسية للجميع واحترامها من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين". املادة 

 .55حدة بالتعاون في ضمان أهداف املادة ملحق يلزم أعضاء األمم املت
لقد دعا مايكل وولزر إلى ما يسميه "العدالة في النهايات/ األهداف"، أي إنه يمكن الطلب من املتدخل للبقاء بعد الحرب   (71)

صلي ضد لضمان العدالة، أي إنه يمكن بل ينبغي أن يكون هناك "تغيير للنظام باسم الديمقراطية" حتى لو كان التدخل األ 

غ. انظر، م. وولزر، "ما بعد الحرب" في طبعة 2003نظام استبدادي، كما هو الحال في العراق عام  ، الذي ربما يعدٍّ غير مسوٍّ

 .2002إريك باترسون، أخالق ما بعد نهاية الحرب، جورج تاون، 
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 أساسية ملستقبله. 
ً
الشعوب بإطاحة طغاتها. وهذا يعني أن معاناة الشعب يجب أن ُينظر إليها بوصفها قوة

ستبَدل بإرادة خارجية. 
ُ
 معياري يتمثل في "احترام حرية اإلرادة" الجماعية التي ال يمكن أن ت

ٌ
حتى وهذا موقف

الخالص من أي مستبد  كولونيالي )استعماري(، وإنهاء الحكم االستعماري يجب أن ينجزا من املستعَمرين 

أنفسهم مع أيٍّ مساعدة )بما فيها العسكرية( من الخارج، ولكن ال يمكن أن يجري ذلك من خالل تدخل  

في جنوب أفريقيا، ومثال عسكري خارجي. والش يء نفسه ينطبق على نظام الفصل العنصري )األبارتهيد( 

 
ً

 خارجًيا باستخدام القوة هي أوال
ً

آخر، إطاحة شاه إيران. الشروط الوحيدة لهذا املبدأ ليدعم املرء تدخال

 عسكرًيا خارجًيا وحصل عليه ملصلحته، 
ً

إن استدعى أحد األطراف في صراع  داخلي أو حرب  أهلية تدخال

غ الدعوة و  الحصول على الش يء نفسه. وهذا ما حدث في أفريقيا عندئذ يمكن للطرف اآلخر أن يسوٍّ

الجنوبية في حالتي أنغوال وناميبيا في السبعينيات والثمانينيات عندما تدخلت قوات جنوب أفريقيا في ظل 

حكومة التمييز العنصري )األبارتهيد(، حيث تدخلت كوبا بناء على دعوة حكومة أنغوال، وألحقت هزيمة 

ة. والحالة الثانية ستكون عندما يكون الوضع خطًرا لدرجة أن وجود "شعب" بحد بالقوات جنوب األفريقي

. وفي النهاية، فإن احترام حق 
ً
ذاته مهدٌد تهديًدا كبيًرا جزئًيا أو كلًيا. هنا النتائج ال الدوافع تصبح أكثر أهمية

طرد ذبح جزء  كبير  الشعب في إطاحة طاغيته يجب أن يعتمد على وجود الشعب. إن التطهير العرقي، أي 

غ التدخل القسري ألنهم ما زالوا موجودين، غير أن هناك غموًضا  جًدا من السكان وليس ذبحه لن يسوٍّ

 نهائية عن السؤال املتعلق بكيفية حدوث مذبحة على نطاق  
ٌ
مالزًما لهذا الطرح. قد ال تكون هناك إجابة

وجود الناس مهدد، ومن ثم ضرورة التدخل  واسع أو على وشك الحدوث، من أجل التوصل إلى حكم  بأن

الفوري ألن هذا الحكم أو القرار يرتبط أيًضا بالحجم املطلق للسكان عموًما. وهكذا، من ناحية  أولى، فإن 

نظًرا إلى حجم السكان  -ألف مدني خالل حرب تحرير بنغالديش 500إحدى املذابح التي راح ضحيتها حوالى 

الذي كان يخوض الكفاح املسلح فعلًيا داخل بنغالديش )مع تقديرهم  باهينيموكي اإلجمالي، وحقيقة أن 

غ التدخل  كله للدعم املادي الهندي( مؤكًدا أن التحرير يجب أن يكون مهمة البنغاليين أنفسهم، لن يسوٍّ

أو ثلث  300000ومن ناحية  أخرى، فإن مذبحة إندونيسيا التي راح ضحيتها حوالى  .(72) العسكري للهند

غ التدخل اإلنساني الخارجي لوقف هذه املذبحة لكنه لم يحصل. سك ان تيمور الشرقية سيكون لها ما يسوٍّ

 مماثلة هي قضية رواندا عام 
ٌ
بح ما يقرب من  1994وهناك قضية

ُ
في املئة من  70أو  800000عندما ذ

ة   للصدمة أن  100التوتسيين في البلد خالل مدٍّ
ً
، الذي كان في روميو داليريوم. وما جعل األمور أكثر إثارة

شرت بالفعل هناك، الذي كان يناشد مجلس األمن للحصول على مزيد  
ُ
وقتها قائد قوات حفظ السالم التي ن

 من الدعم العسكري، لكن الواليات املتحدة وقفت ضد دعم األمم املتحدة القوي حتى وقت  متأخر  جًدا.

له أيٍّ فائدة  ألنه ال يتحدث عن السكان كلهم املهدَدين إن تعريف األمم املتحدة لإلبادة الجماعية ليس 

بل فقط عن جزء  غير محدد  من السكان، ومن ثم يفسح املجال لوصف عمليات القتل الصغيرة على أنها 

                                                           
 1979الثورة غير املنتهية، لندن  في هذا الصدد، انظر الدراسة الكالسيكية التي أجراها لورنس ليفشولتز، بنغالديش: (72)

 التي تكشف عن قصص مخفية ليس فقط باكستانية ولكن أيضا من الواليات املتحدة والهند من وراء الكواليس.
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غ له لتأييد تدخل الناتو  ستخدم الزعم باإلبادة الجماعية بعد أن تقع على نحو  ال مسوٍّ
ُ
إبادة  جماعية. لقد ا

لبلقان بعد انهيار يوغوسالفيا. ومن خالل هذا املعيار الثالث من "التدخل املشروط" حيث في صراعات ا

التدخالت العسكرية الخارجية بأي قوة أو مجموعة من القوى سواء برعاية األمم املتحدة أم من دونها، كان 

. لقد 1994عام ورواندا  1975يجب أن يحدث، لكن ذلك لم يحدث. وهنا تظهر أمثلة تيمور الشرقية عام 

 ضرورًيا ما جرى القيام به، على الرغم من أن الدافع لم يكن إنسانًيا باألساس، ولكنه مع ذلك 
ً

كان تدخال

يستحق الدعم، وقد أدانته معظم الدول الديمقراطية الغربية، وتحديًدا التدخل من فيتنام في كمبوديا 

جازر املروعة التي قام بها هتلر بحق اليهود والغجر إلطاحة نظام بول بوت الذي يماثل بمصطلحات  مالئمة امل

 .(73) وغيرهم من "األعداء" الذين يحددهم الرايخ الثالث

في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، كانت املخاوف اإلنسانية واألخالقية ترتدي أقنعة أكثر تكراًرا بصورة 

والصين ومجموعة من "القوى الناشئة" رئيسة ولكن ليس فقط من الغرب )يجب على املرء أال ينس ى روسيا 

التي تشمل أمثال الهند وتركيا( لتغطية سلوك تلك الدول اإلمبريالي. هذا هو السبب كله، الذي يدعو عندئذ 

 إلى االعتراف ومعارضة "إمبريالية حقوق اإلنسان".

 

 القوميات املتنافسة في الهند

 مستمرة لكيفية فهم القومية الهن
ٌ
دية. وحقيقة أن لدينا حكومة حزب بهاراتيا جاناتا حالًيا هناك معركة

في السلطة برئاسة رجل ذي ذهنية  هندوسية متشددة، هي مؤشٌر واضح على الخطوات املهمة التي سبق أن 

أرساها سانغ باريفار لفرض رؤيتهم للهند وقوميتها. فهناك اليساريون الذين يؤمنون بأن حقبة الدولة 

تقترب من نهايتها أساًسا، ويجب أن تكون  -أي القومية-لوجية التي يرتبطون بها القومية، ومن ثم باأليديو 

األولوية للسعي نحو الحكم الديمقراطي العاملي. وهم يختلفون عن الكونيين )الكوسموبوليتانيين( 

ملشكالت الليبراليين في الرأسمالية بافتراض أن السعي لنظام  عاملي يجب أال يكون رأسمالًيا. وبالنظر إلى ا

عالج اآلن على الصعيد العاملي، ال بد من 
ُ
)التي جرى تسليط الضوء عليها في وقت  سابق( التي يجب أن ت

القول إن منطقة الصراعات املعادية للرأسمالية، يجب أن تنتقل اآلن إلى تضاريس عاملية متجاوزة القومية. 

ها   سلبية بشكل  أساس تستحوذ على قليل وهنا، ال بد من النظر إلى التوجه األساس ي للقومية بعدٍّ
ً
ظاهرة

من الفضيلة أو ال تستحوذ على ش يء  أبًدا.. ُينظر إلى العاملية والقومية على أنها مبادئ متضاربة للتنظيم. 

                                                           
لربما تشير التحفظات اإلضافية إلى الحاجة إلى إنشاء هيئة دولية محايدة حقا وال تخضع ألي بلد أو مجموعة من  (73)

نيابة عنها أو ملصلحتها، وال تحت سيطرتها ولكنها تتصرف ألسباب إنسانية حقيقية. إذا جرى إنشاء البلدان، وال تتصرف بال

مثل هذه الهيئة )األمم املتحدة نظًرا إلى هيكل صنع القرار حيث مجلس األمن هو أكثر أهمية من الجمعية العامة، بالتأكيد 

التدخل اإلنساني باستخدام القوة قبوال واسع النطاق بين  غير مؤهلة أبدا ألن تصبح مثل هذه الهيئة( عندها، سيكتسب

 الدول والشعوب. ولكن مبدأ احترام حرية شعب ما يزال حاسما.
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ولذلك، وبقدر ما يجب على املرء أن يقاتل ضد القوى الهندوسية في الهند يجب أن يجري هذا القتال باسم 

ج لها سانغ باريفار.الديمقراطية والعاملي  ة وليس باسم مفهوم  بديل للقومية مثل التي يروٍّ

ومع ذلك، وألسباب  تتعلق باألهمية املستمرة لنظام الدول القومية الرأسمالي، سواء أكانت تعمل داخل 

البلدان أو عبرها، وبسبب دعوى القومية القوية للوالءات الشعبية، ال يمكننا الهرب من املشاركة 

ة في املستوى القومي. ماركس الذي أظهر في بيانه )املانيفستو( أنه كان حًقا أول منظري العوملة السياسي

)وإن لم تكن اإلمبريالية( وعلى الرغم من أنه أدرك أيًضا بأن على الطبقة العاملة القضاء على الرأسمالية في 

يات  قومية متعددة. وسيتطلب الكفاح أنحاء العالم كله، ما يزال قادًرا على تسوية الحسابات معها في مستو 

من أجل توليد أممية تقدمية نضاالت  لتعزيز تغييرات  تقدمية على الصعيد القومي. في الهند، ونظًرا إلى عزم 

القوى الهندوسية، لتحديد معنى القومية بالطريقة التي يريدونها يعني أنهم سيتواجهون مع فهم  مختلف 

 ق
ً
 من خالل نضاالت  واسعة من أجل للقومية. وهذا يعني، رؤية

ً
دة ومية أكثر انفتاًحا وشمولية، ومن ثم مشيٍّ

الديمقراطية والتحول الجذري. ولكن هذا املشروع القومي يجب أن يعترف أيًضا بحدوده وخضوعه 

 للمشروع العام للتحول العاملي التقدمي.

يمكن النظر إلى القومية بطريقتين. في واحدة من كتاباته الكثيرة الحديثة اقترح بنديكت أندرسون أنه 

ا من نوع  ما. في هذه الحالة من املرجح أن يكون 
ً
يمكن أن ُينظر إليها بوصفها شيًئا ينتمي إلى املاض ي، موروث

هناك نزاعات  ال تنتهي حول ما هو املوروث الصحيح، ومن هم الورثة املالئمون؟ في الهند، هناك نسختان 

هما الجوهر املفترض للقومية السياسية الهندية( هما  متنافستان من هذه "القومية الثقافية" )بعدٍّ

املوروثان التاريخيان الخاصان بـ "الديانة والثقافة الهندوسيتان" )املوصوفتان بطرائق مختلفة( ومفهوم 

خيرة "الثقافة املركبة" التي يقال إن عدًدا من التيارات الثقافية والدينية قد أسهمت فيها. ولكن هذه األ 

)الثقافة املركبة( ليست على تعارض  جديٍّ مع األولى )القومية الثقافية(. بالنسبة إلى السؤال الذي يطرح 

نفسه عما هو العنصر أو املكون الخاص الذي يؤدي الدور األكبر في املساعدة على "تكوين" هذا االختالط 

ندية؟ وهنا املرشح للحصول على منزلة الثقافي الجمعي، الذي من املفترض أن يكمن في قلب القومية اله

املؤلف الرئيس الذي يحصل على اإلطراء معظمه من دوائر مختلفة بما فيها هؤالء الذي يقنعون أنفسهم 

 على ذلك، فإن املنظورين كليهما يشتركان في األسطورة القائلة 
ً
بأنهم علمانيين للغاية، هو الهندوسية. وعالوة

 فريدة من نوعها لل
ً
ل التسامح الثقافي االجتماعي قوميتها. ومع ذلك، فإن بأن سمة

ٍّ
هند عبر العصور، إذ شك

ه مميًزا عن أي مفهوم ما قبل حداثي للتسامح يرتبط سرًيا بثقافة  سياسية للحقوق  أي مفهوم  حديث، بعدٍّ

ٌر حديث ما بعد تنويري. ال توجد "ثقافة للحقوق" كما وجدت  الفردية والجماعية، التي هي في حد ذاتها تطوٍّ

 بأي شكل  وفي أي مكان  في املاض ي.

في هذه -إن مقاربة "املوروث" هذه تجاه القومية برعاية أتباع الهندوسية تصرُّ على وجود جوهر  ثقافي 

الذي يجب بعد ذلك االعتراف به، وتقديره وتعزيزه. ألنه على هذا األساس  -الحال "الهندوس ي" كما يفهم منهم

 على  من "القوة الثقافية"
ً
 قوية. ولهذا فإن وحدة الهندوس أمرٌّ بالغ األهمية. وعالوة

ً
يمكن أن يخلق أمة
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خالل الحرب العاملية الثانية الشعار، "أضفوا الهندوسية على السياسة كلها  سافاركارذلك، كما طرح 

طريقة ولكن يمكن للمرء أن يحاول الهندوس ويوحدهم بطريقتين فقط. ال .(74) وعسكروا مملكة الهندوس"

األولى هي محاولة العثور على مبدأ الوحدة األيديولوجية الداخلية للهندوسية والتنظيم حولها. واملؤهل 

الوحيد املمكن لهذا هو براهمانية فضفاضة واستيعابية. ولكن بالنظر إلى الكوابح الثقافية والعاطفية 

ء أن يذهب بعيًدا في عملية التوحيد املادية التي تشترطها البراهمانية على نظام الطبقات، يمكن للمر

 بنشوء 
ً
املطلوبة هذه. إن آفاق النجاح الكبيرة في هذا املشروع املتمثل في إنشاء وحدة هندوسية محكومة

مبدأ وإيجاده، ومن ثم التنظيم حوله: مبدأ توحيد خارجي بالنسبة إلى الهندوسية، أي افتراض "عدو مشترك 

األفضل" من حيث النذالة، نظًرا إلى بناء األيدلوجية الهندوسية للهندوس جميعهم". وهنا املؤهل "

 "الهندوتفا" للتاريخ الهندي، هو املسلمين واإلسالم.

ومن ثم فإن املشروع السياس ي لأليدولوجية الهندوسية هو بطبيعته معاد  للعلمانية، ومعاد  

من أجل إثارة الغضب الهندوس ي  للديمقراطية، وذو شراسة طائفية. إن زراعة املظالم التي شيدت عمدا

ا وعدوانًيا والتعبئة حول: أ( املظالم 
ً
الجماعي، والخوف، وحتى الكراهية، يتطلب بعد ذلك موقفا متطرف

املفترضة من املاض ي التاريخي الذي يتطلب تصحيًحا رمزًيا أو غير ذلك، على سبيل املثال، قضية مسجد 

صرة من "االنحياز/ التحيز/ املحاباة" املفترضة من الدولة على بابري رام جانامابهومي، ب( القضايا املعا

أو قانون األحوال الشخصية اإلسالمي، ج( التهديدات املفترضة لوجود األسرة  370سبيل املثال، املادة 

الهندوسية وطرائق الحياة، مثل "حب الجهاد" من الشباب الذكور املسلمين، د( األخطار املميتة التي يمثلها 

لمون الهنود املدانين بحكم الهوية الدينية البسيطة بالتعاطف أو التشارك مع اإلرهابيين الذين املس

 يتخذون من باكستان مقًرا لهم، ويشكلون الطابور  الخامس الفعلي أو املحتمل لهم، وللدولة الباكستانية.

لوم باملثل، ويجب أن إن السياسات واملشروعات الطائفية لألقليات هي كالٌم أخالقي، وهي تستحق ال

قاتل. ولكن يجب أن يكون املرء واضًحا أن طائفية األغلبية هي دائًما أكثر خطًرا.
ُ
عارض وت

ُ
 ت

وينبغي أال يغيب عن ذهن أي شخص  مسؤول عدم التناسب من حيث الوفيات واإلصابات الناجمة 

تاريخ الفاشيات الطائفية  عن أعمال الشغب الطائفي، فاألغلبية الساحقة من ضحايا أعمال الشغب طوال

 في الهند منذ االستقالل هم من املسلمين. 

ولكن يجب أن يكون مفهوًما أن املنطق السياس ي النهائي لألقليات الطائفية هو التحرك نحو دولة  

منفصلة، في حين إن األغلبية الطائفية فقط يمكن أن تأمل في تمويه نفسها بوصفها صورة من صور 

تساعد في تحويل املجتمع الهندي ككل نحو شكل  أكثر استبدادية. وبالنظر إلى العالقات القومية، وبهذا 

                                                           
انظر فازانت كايوار، "النموذج اآلري للتاريخ والنهضة الشرقية" في فازانت كايوار وسوتشيتا مازومدار )محرران(،  ( 74)

 .46، ص. 2003شرق واألمة، دورهام/ لندن، تناقضات التاريخ: مقاالت عن العرق، وال



 
 43 

االرتدادية بين الطوائف كلها، يجب عليهم جميًعا أن يقاتلوا في وقت  واحد وبأقص ى قدر من القوة. ولكن 

 قليل منه أبًدا. الخطر املميز واألكثر قوة الذي تمثله الطائفية الهندوسية في الهند يجب أال يجري الت

والطريقة الثانية لفهم القومية هي النظر إليها بوصفها مشروًعا سياسًيا مستقبلًيا ينتمي إلى الحاضر  

واملستقبل، بمعنى أن القومية هي ما سنستفيد منها، وفي مجتمع  متعدد اللغات واألديان واألعراق مثل 

 فحسب بل 
ً
ديمقراطية، حيث العلمانية هي الشرط الالزم الهند، يجب أن تكون القومية ليست علمانية

ن دولة  ديمقراطية. واألهم من أن تكون القومية الهندية علمانية، يجب أن تكون  وغير الكافي لتكوٍّ

ديمقراطية. وهذا يعني أن مواطني البلد جميعهم يجب أن يكونوا في وضع  ُيسمح لهم بالشعور بالوالء لهذا 

م بل تعطيهم بحرية. ال، كما أشير في وقت  سابق، القومية التي بنيت عبر نسب  البلد والدولة التي ال تقسره

مفترض ولكن بموافقة  عن طيب خاطر. وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك طرائق مختلفة )وليس طريقة 

موحدة أو موضوعة أو "أساسية"( ألن تكون هندًيا وتشعر بذلك. وهذا بدوره ال يمكن تحقيقه إال إذا 

ت املجتمعات املتنوعة التي تشكل الهند جميعها بأن ثقافاتها ولغاتها ودياناتها الخاصة وما إلى ذلك شعر 

حترم؛ وأن حاجاتهم ومصالحهم العلمانية )أفراًدا وجماعات( يجري التعامل معها بحياد  ونزاهة. وهذا هو 
ُ
ت

 األهمية.  السبب في أن بناء فهم  أكثر علمانية وديمقراطية لألمة هو أمٌر بالغ

ا في النظام 
ً
وال يمكن فصل هذه العملية عن القضية الكبرى املتمثلة في إجراء تحول  أوسع نطاق

 على ذلك، يجب على املاركسيين )وليس فقط هم( أن 
ً
السياس ي واالقتصادي واملجتمع الهندي. وعالوة

قبل كل ش يء  آخر. إن تهيئة األوضاع  يرفضوا هذا الفهم الواسع للقومية على أنها تعني الوالء لألمة أو تتطلبه

املزدهرة للبشر هي بطبيعتها كونية وعابرة للحدود اإلقليمية كلها. وقد كان هذا هو الدافع إلى الوالء 

للمشروع االشتراكي. في وقت  ما عندما، كما أشير في وقت  سابق، ما دامت رأسمالية العوملة تسبب خطًرا 

 بـ )الطبقة العاملة العاملية( للجنس البشري بحد ذاته، فإن األ 
ً
ممية االشتراكية الكالسيكية ممثلة

 وبأهدافها، تبقى في غاية األهمية.

في جوهر هذا النص، تكمن نصيحة بسيطة بما فيه الكفاية، ولكن من الصعب تحقيقها، إن سعي 

، وقد قالتها روزا االشتراكية لتجاوز الرأسمالية على نطاق  عاملي هو اآلن أكثر ضرورة من أي وقت مض ى

لوكسمبورغ وكانت على حق  تماًما عندما أعلنت أن الخيار أمامنا "االشتراكية أو البربرية". وبالبربرية كانت 

 تعني، ليس االنهيار، ولكن استمرار الرأسمالية نفسها.

كاتب وناشط اجتماعي، وأستاذ سابق في جامعة دلهي، وزميل في املعهد الوطني في  أشين فانيك:

أمستردام. ومؤلف عدد من الكتب، بما في ذلك االنتقال املؤلم: الديمقراطية البرجوازية في الهند وظهور 

 االستبداد الهندوس ي.
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