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بناء األمة وسياسة بناء الدولة -املثال الفرنسي وحمدداته

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم 

احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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»ال ميكن للدولة السياسية أن تكون راسخة ما مل يكن لديها هيئة تدريس تعتنق مبادئ 
معرتفاً هبا، فإذا يُعلَّم الطفُل منذ البدء أن عليه أن يكون مجهورايً أو ملكياً أو كاثوليكياً أو مفّكراً 
حراً، فإن الدولة لن تشكِّل أُمة، وستكون مستندة إىل أسس غري اثبتة، وضعيفة أمام رايح الفوضى 

والتغيري«. انبليون األول، 11805.
وبينما يعين مصطلح بناء األمة -كمفهوم معياري- معايَن خمتلفًة ألشخاص خمتلفي على 
أساس املوضوعية وامليل السياسي، فإن املفهوم األساس يتمحور حول مفهوم التجانس االجتماعي 
ضمن حدود إقليمية حمددة، مع الشرط املسبق املؤجل ملسألة السيادة، ويف حال مل يكن بناء الدولة 

مرتبطاً بنظام حكم معي، فإنه يستدعي استقالاًل سيادايً، إذا ما أريد له النجاح.
وعلى الرغم من إمكانية ختيُّل أن عملية التجانس االجتماعي هذه ميكن أن تتم حتت الضغط 
القواسم  الدولة يسري بنحو أفضل من خالل  بناء  النظرية، إال أن  الناحية  وفرض واقع معي من 

املشرتكة، وحاجة اجملتمعات إىل التوحد من أجل الوصول إىل تصور مستقبل مجاعي.
 Alberto Alesina & ريتش  وبريوين  أليسينا  ألربت  من  حبث كتبه كل  يف  جاء  وقد 
Bryony Reich، لصاحل جامعة هارفارد، ما أييت: “تبقى األمم موحدة حينما يقدم املواطنون 
قيماً وتفضيالٍت كافية وتواصاًل فاعاًل، وميكن بناء التجانس بي الناس من خالل التعليم، وتدريس 
لغة مشرتكة، وبناء بنية حتتية لتسهيل أعباء السفر، ولكنه ميكن أن يتحقق أيضاً عن طريق القوة 

الغامشة مثل حظر الثقافات احمللية، أو حىت اإلابدة اجلماعية«.
العنف واإلابدة اجلماعية،  على  لتنظيم داعش مثااًل ممتازاً  اهلندسة االجتماعية  وتعد جتربة 

1- Ramirez and Boli (1987).
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إذ إنه من أجل حتقيق رؤيته لدولة إسالمية متطرفة جهادية، عمد على فرض واقعه الديين ابلقوة؛ 
وابلتايل تربية اجملتمع حبسب ما يراه من تصور، ومبوِجب أمر أقرَّه التنظيم، واستبعاد كل احلقائق 
االجتماعية والسياسية والدينية األخرى لتحقيق هدف مطلق يف السيطرة على اجملتمعات داخل 
(التكفري)، وهو مفهوم خاص  يعين  أنه  اجلهادية على  فهم مصطلح  هنا  أراضيها؛ وجيب  حدود 

ابلسلفية والوهابية.
تقوم  أيديولوجية  أّي  إىل  إشارة  وهي  ابلعربية،  من كلمة »كفر«  »التكفري«  ُتشتق كلمة 
على إعالن املعارضة الرافضة؛ وابلتايل فإهنا تستحق القتل. وقد أثبتت التكفريية أبهنا سالح مدمر 
للتجانس االجتماعي القسري، حيث استهدفت اجملتمعات على أساس انتمائها العرقي ومعتقداهتا 
الدينية وقتلهم. وتعد حمنة األيزيديي يف عام 2014 -حينما ُأجرب عشرات اآلالف من الرجال 
والنساء واألطفال على اللجوء إىل اجلبل هرابً من بطش تنظيم داعش- مثااًل بّيناً ملا ميكن أن تفعله 

التكفريية حينما متتلك أسباب التمكي2. 
وحي النظر إىل بناء األمة -من اجلانب السياسي أو املؤسسي البحت- يتبي لنا أنه كان 
مرتبطاً -إىل حد كبري- بعملية حتديث الدول اهلشة (اليت تسّمى سابقاً ابلدول الفاشلة)، كجزء 
من تصور عملية التأكيد الوطين؛ والفكرة هنا هي مساعدة »الدول اهلشة« يف جماالت تطوير البىن 
االقتصاد  النزاعات، والتنمية االسرتاتيجية، وبناء  املدين، وآليات حّل  التحتية احلكومية، واجملتمع 

الكلي.
غري أن هذا النهج »احلداثي« ينفي األسس اليت أعلن عنها أرسطو يف أطروحته: »السياسة«، 
إذ يؤكد أن السياسة -كما هو احلال يف إدارة شؤون الدولة القومية- ليست صراَع جتانس الفرد يف 
مقابل اجملموعة، أو جمموعة يف مقابل أخرى سعياً إىل السلطة، وإمنا هي وسيلة إلجناز هذه املهمات 
أرسطو-  -حبسب  األفراد. فالدولة  حرية  على  التعدي  دون  واألمن  النظام،  األساسية كحفظ 

هي »جمتمع رفاه عائلي، وجتمع عائالت من أجل الوصول إىل حياة مثالية ذات اكتفاء ذايت«3.
سرعتها  تعريف  يف  فسنجدها  األمة،  بناء  بطبيعة  مرتبطة  مشرتكة  قواسم  عن  حبثنا  وإذا 
االجتماعية-السياسية. وإذا كان تغيري النظام تعريفاً ثورايً، فإن بناء األمة يعدُّ تطورايً، وهذا ما يتفق 

2- أقدم تنظيم داعش على قتل واختطاف ما يقرب من 10 آالف أيزيدي، وال يعرف حجم الرعب الذي سببه ذلك التنظيم. 
صحيفة اإلندبندنت، أاير 2017.

3- Aristotle - Politics.
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عليه معظم اخلرباء. ويعد بناء األمة -أواًل وقبل كل شيء- عملية اجتماعية ال ميكن تشكيلها من 
اخلارج، وحتتاج -بداًل من ذلك- إىل الرتويج هلا من الداخل. أما اإلمالءات اخلارجية، فلن تؤدي 
إال إىل تعطيل تشكيل الوجود االجتماعي-السياسي، واالقتصادي. وجيب أن توجد الدولة قبل 
بناء األمة، وإن كان ذلك واحداً من أكثر املفارقات ذات الصلة، وعلى الرغم من أن االثني قد 

استخدما بنحٍو مشابه، إال أهنما متميزان جداً يف مفهوميهما، وإن كان الرابط بينهما وثيقاً.
لقد استغرق تطور دويالت املدينة اإليطالية إىل أمة، أو اللغات املتعددة واجملموعات الثقافية 
يف فرنسا إىل دولة فرنسية، عدة قرون، ومل حيدث بسبب نتائج القيادة السياسية فقط، أو صياغة 
االقتصادي. وقد  والتقدم  التقنية  التغيريات  من  مجلة  بفعل  ولكن  املشرتك،  املؤسسي  املستقبل 
ساعدت الثوراتن الزراعّية والصناعّية آنذاك بنحٍو كبري يف تشكيل األمة الفرنسية، بعد أن كانت 
دولة فقط. وحىت إذا ُعِثَر على اهلوايت الوطنية يف النضال، فإهنا جيري تعريفها يف تنمية اجملتمع، ومما 
ال شك فيه أن التمكي االقتصادي، والتواصل، والثقافة، والتعليم، وعوامل أخرى، هي األدوات 

املفتاحية لذلك.
للتنمية  هارفارد  مبشروع  األوىل-  لألمم  الوطنية  الرابطة  -رئيس  ماثيو كون  استشهد  وقد 
احلكومية يف  قبل كلية كينيدي  من  عام 2001  (الذي صدر يف  اهلندية-األمريكية  االقتصادية 
التنمية االقتصادية الذي حدد بناء األمة على النحو  جامعة هارفارد) مبقرتٍح ملشروع بناء أمنوذج 
اآليت: »تزويد األمم األوىل ابألساس املؤسسي الالزم لزايدة قدرهتا على فرض سلطات حكم نفسها 
أربعة  الدراسة  حددت  والثقافية«. وقد  واالجتماعية  االقتصادية  أهدافها  عن  نيابة  فاعل  بنحٍو 

عناصر أساسية ألمنوذج بناء األمة، هي:
املشاريع،  ومتويل  املوارد،  ختصيص  قرارات  األوىل  األمم  (تتخذ  حقيقي  ذايت  حكم  أواًل: 

واسرتاتيجية التنمية).
اثنياً: إقامة مؤسسات حكم فعالة (آليات غري مسيسة لتسوية املنازعات، وحماربة الفساد).

اثلثاً: املواءمة الثقافية (إضفاء الشرعية على مؤسسات األمم األوىل يف عيون مواطنيها).
رابعاً: احلاجة إىل التوجيه االسرتاتيجي (التخطيط على املدى البعيد).

أما الربتو أليسينا وبريوين رايش، فيفرتضان يف ورقتهما البحثية أن »أحد أسباب الصعوابت 
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يف ما يعده الكثريون دواًل فاشلة يكمن يف أن بعض الشعوب اليت مت دجمها -قد فكَّكها االستعمار 
األورويب- يف حي مت دمج شعوب أخرى كانت منفصلة يف السابق يف دول جديدة ال تستند إىل 
هوايت مشرتكة. ففي أفريقيا والشرق األوسط بنحٍو خاص، مل أتخذ احلدود السياسية اجلديدة يف 
احلسبان اهلوايت الوطنية يف أتسيس الدول اجلديدة؛ ولذلك فقد كان مفهوم أن الدولة القومية هي 
الدولة اليت طورت اجلهاز احلكومي للدولة -جمرد ذر الرماد يف العيون-، أما يف أورواب، فقد سبق 
بناء األمة أترخيياً بناء الدولة، يف حي حدث العكس يف دول ما بعد االستعمار، وتسببت تبعات 

االستعمار يف بروز احلاجة إىل بناء األمة«.
وتعطي دراسة جيمس دوبي4 يف العام 2003 لصاحل مؤسسة راند RAND تعريفاً لبناء 
األمة مفاده: »استخدام القوة املسلحة يف أعقاب صراع لدعم التحول الدائم إىل الدميقراطية«، ويعتمد 
ت عنه فرنسا حينما  هذا التعريف لعملية بناء األمة على فكرة استثنائية أمريكا، على غرار ما عربَّ
أعلنت يف القرن التاسع عشر أن انتداهبا هو من أجل متدين أولئك الذين كانت تتفوق عليهم، 

حبسب طبيعة املـثُـل اليت تدعمها.
فرنسا  موقف  عن  عام 1882،  الفرنسي  الربملان  أمام  فريي يف كلمته  وقد حتدث جولز 
وطموحها على النحو اآليت: »علينا أن نعتقد أنه إذا منحتنا العناية اإلهلية مهمة من خالل جعلنا 
سادة األرض، فإن هذه املهمة ال تتمثل يف حماولة الدمج املستحيل لألعراق، ولكن جملرد نشر أو 
تنبيه األعراق األخرى ابملفاهيم العليا اليت نعد حنن أوصياء عليها«.  وأضاف فريي يف عام 1884 

اآليت: “إن األعراق العليا هلا احلق يف السيطرة على األعراق الدنيا من أجل متدينها.«
وقد وردت اإلشارة اىل مفهوم االستثنائية كفكرة سياسية -ألول مرة- من الكاتب الفرنسي 
ألكسيس دي توكفيل يف عمله »الدميقراطية يف أمريكا« للمدة 1835-1840، بقوله: »لذلك 
فإن موقف األمريكيي استثنائي جداً، وميكن االعتقاد أبن أي شعب دميقراطي آخر لن يكون يف 
وضع مماثل، ألن أصلهم البيوريتاين، وعاداهتم التجارية املميزة واملنطقة اليت يسكنوهنا أمور يبدو أهنا 
تعيق عقوهلم من السعي وراء العلوم واألدب والفنون، والقرب من أورواب؛ مما يسمح هلم إبمهال هذه 
املالحقات دون االحندار إىل الرببرية، فضاًل عن كثري من األسباب اخلاصة اليت أشران إليها بنحٍو 

منفرد. 

4- AMERICA’S ROLE IN NATION-BUILDING, FROM GERMANY TO 
IRAQ - 2003 Rand Corporation.
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الوالايت  مواطن  صورة  رسم  يف  يساعد  وتعليمه  ورغباته  األمريكي  شغف  أن  ويبدو 
املتحدة، فداينته وحدها تدفعه من وقت آلخر إىل حتويل نظرته العابرة واملبهمة إىل السماء، ولننظر 

اآلن إىل مجيع األمم الدميقراطية حبسب مثال الشعب األمريكي«.
وقد نوقش مفهوم االستثنائية يف القرن احلادي والعشرين يف كتاب شارك يف أتليفه انئب 

الرئيس األمريكي السابق ديك تشيين، بعنوان: »استثنائي: ملاذا حيتاج العامل إىل أمريكا قوية؟«.
األخرى،  الكالسيكية  النظر  معظم وجهات  عن  األمة جذرايً  لبناء  وخيتلف هذا التعريف 
من حيث إنه يضع العبء على عاتق اجليش لبدء عملية التحول الدميقراطي وتعزيزها وهندستها، 
وهو ما يتناقض وقيم الدميقراطية. ويف حال إمكانية فرض األمة بنحٍو مصطنع، أو أن حتدث هذه 
العملية بنحٍو عضوي من خالل تعزيز احملفزات االجتماعية، ويبقى ذلك يف مركز النقاش الساخن 

بي اخلرباء والسياسيي.
وسيالحظ القراء أن فهمنا احلديث لبناء األمة -خالفاً للنهج الكالسيكي- يتضمن نشر 

الدميقراطية وإبرازها. ولكن ملاذا الدميقراطية؟
أما شارلز هوس -األستاذ املساعد يف قسم الشؤون العامة والدولية يف جامعة جورج ماسون 
املصطلح، من  تعريف  احلال مع  النحو اآليت: »كما هو  إجابته على  فيقدم  يف والية فريجينيا- 
الدميقراطية للوهلة األوىل، ولكنها تكون أكثر تعقيداً يف املمارسة  التحول إىل  السهل رؤية أمهية 
العملية، وتكمن أمهية عملية التحول إىل الدميقراطية يف أهنا أكثر االجتاهات املقبولة على نطاق 
مع  حروابً  الدميقراطيات  ختوض  الدميقراطي. وال  ابلسالم  وتعرف  الدولية،  العالقات  يف  واسع 
دميقراطيات أخرى، ابستثناء عدد قليل من القضااي الغامضة يف القرن التاسع عشر، خاضت فيها 
الدول اليت تعتمد النظم الدميقراطية حروابً مع دميقراطيات انشئة أخرى، لكن احلروب مل تنشب 
ميكن  ال  أنه  يعين  ال  ذلك  أن  الواضح  ومن  العام 1900.  منذ  راسخة  دميقراطية  حاالت  بي 
للدميقراطيات أن ختوض حروابً مع بعضها بعضاً، ولكن هناك شيء ما خاّص ابلدميقراطية والعالقة 

بي الدميقراطيات، وهو ما يسمح هلا بتسوية نزاعاهتا سلميًا«5.
كان (إميانويل كانت) هو من صاغ فرضية السالم الدميقراطي ألول مرة يف القرن السابع 
عشر، حينما افرتض أن السالم الدائم ميكن حتقيقه من خالل تطوير احتاد أو عصبة من األمم 

5- Democratization - Charles Hauss, 2003.
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اجلمهورية احلرة. وقد ركز علماء السياسة الذين استكشفوا هذه الفرضية على االفرتاضي اآلتيي: 
أواًل: أن الدميقراطيات احلقيقية ال تشن حروابً ضد بعضها على أساس أن لديها أساليب 

متطورة حلل النزاعات.
اثنياً: أن الدميقراطيات احلقيقية ال تشن احلروب على اإلطالق.

غري أن هذه النظرايت قد تكون فاعلة على الورق فقط، واحلقيقة تدحضها، فقد كانت 
احلرب على الدوام أمراً تلجأ إليه الدميقراطيات مهما كان طموحها يف ترشيدها، حىت أن بناء األمة 

كان ُيستخدم يف كثري من األحيان كطريقة بديهية للتدخل اخلارجي وتوسع اإلمرباطورايت.
وإذا أمكننا القول إن الدول تفشل بسبب مشكالت أمنية ووطنية أو إقليمية أو عاملية، أو 
إن انتهاكات حقوق اإلنسان واسعة النطاق إىل حد أن احلاجة إىل التغلب عليها تتجاوز احلقوق 

السيادية التقليدية للدول مبوجب القانون الدويل، فإن التدخل ابسم بناء األمة ميكن تربيره.
يعد العراق دراسة حالة مثالية، فقد تسبب مقال نشرته صحيفة واشنطن اتميز بفتح انفذة 
مثرية لالهتمام حول مفهوم بناء األمة من خالل التدخل العسكري، وهو األسلوب الذي ميكن 

القول عنه إن الوالايت املتحدة، إن مل تكن تتقنه، فإهنا متارسه.
وقد جاء يف املقال ما أييت: »يف شهر تشرين األول من العام 2000 استخف املرشح الرائسي جورج بوش 
 مبفهوم بناء األمة، واالقرتاح القائل إن اجليش األمريكي جيب أن أيخذ زمام املبادرة يف بناء الدول الفاشلة. 

وقال بوش يف مناظرة مع املنافس الدميقراطي آل غور: »رمبا يغيب عين شيء، ولكن هل سيكون 
لدينا نوع من فيالق بناء األمة يف أمريكا؟ ابلطبع ال«. 

التابعة للوكاالت األمريكية -بعد مثاين سنوات تقريبًا-  البناء اإلقليمية  وحتاول فرق إعادة 
إعادة بناء االقتصاد واحلكومة يف أفغانستان والعراق. ويضع الدليل امليداين املنقح واملنشور من قبل 
اجليش األمريكي »العمليات العسكرية لتحقيق االستقرار بعد الصراع« يف مرتبة خوض احلروب 
نفسها. ويوظف مكتب إعادة اإلعمار واالستقرار التابع لوزارة اخلارجية األمريكية فريقاً من خنبة 
املدنيي االحتياطيي من مهندسي وقضاة وحراس سجون وخرباء يف جمال الصحة وخمططي املدن، 
ويهيئهم للتحرك يف الدول اهلشة اليت تعاين من أزمات يف غضون مدة ال تتجاوز 48 ساعة. ومن 

غري املرجح أن يتغري هذا املسار من قبل أي من املرشحي الرئيسيي خلالفة الرئيس بوش. 
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وقال جيمس دوبينز -أول مبعوث خاص للرئيس بوش إىل أفغانستان بعد احلملة العسكرية 
عام 2001-: إهنم »ال يستخدمون املصطلح كثرياً، ولكن إدارة بوش تبّنت بوضوح فكرة بناء األمة 
حبماس التغيري«. وأضاف دوبينز: »بعد احلرب يف العراق، مل يكن االنتقاد الدميقراطي الرئيس هو 

أننا ال ينبغي لنا بناء األمة، ولكن علينا أن نفعلها بنحٍو أفضل يف املرة املقبلة«.
أمهية بناء األمة

من أجل استيعاب مفهوم بناء األمة، حيتاج املرء إىل أن يستوعب بوضوح ما تتألف منه األمة. 
 (Qu’est-ce qu’une nation ما األمة؟) ويقدم لنا املؤرخ الفرنسي البارز إرنست رينان يف كتابه

اجلواب الشامل واألكثر وضوحاً حىت يومنا هذا، بقوله:
»األمة روح ومبدأ روحي. وعلى الرغم من أهنما شيئي خمتلفي، إال أهنما يف احلقيقة شيء 
واحد يشكل هذه الروح أو املبدأ الروحي؛ ألن أحدمها من املاضي، واآلخر من وقتنا احلاضر. ويعين 
األول احليازة املشرتكة لرتكة غنية من الذكرايت، فيما يعين الثاين التوافق مع األول حالياً، والرغبة 
تتوجياً  تعد  الفرد،  مثل  يرجتل، واألمة  ال  السادة-  -أيها  الرتاث. فالرجل  قيم  وإدامة  التعايش  يف 
ملاٍض عريق من املساعي والتضحيات واإلخالص. وقد ترك لنا أجدادان تركة تشّكل ما حنن عليه 
اآلن؛ فاملاضي البطويل، والرجال العظماء، واجملد احلقيقي، هو رأس املال االجتماعي الذي ترتكز 
إليه فكرة الوطنية. أي: أن تكون لديك أجماد مشرتكة يف املاضي، وأن تكون لديك إرادة مشرتكة 
يف احلاضر؛ من أجل أداء أعمال عظيمة، وأن تتمىن أن تقوم هبا بنحو أكرب؛ فهذه هي الشروط 
األساسية لتكوين الشعب، إذ جيب أن حيب املرء التضحية ويثمن من قام هبا. فاألغنية اإلسبارطّية 
»حنن ما كّنا عليه، وسنكون ما أنت عليه«، هي كلمات -علي سهولتها- تعد النشيد املختصر 

لكل وطين«.
 أما األكثر قيمة بكثري من احلدود والعادات املشرتكة املطابقة لألفكار االسرتاتيجية، فهي 
حقيقة املشاركة، يف املاضي، فاألمة هي تضامن واسع النطاق يتألف من الشعور ابلتضحيات اليت 
قدمها املرء يف املاضي، وتلك اليت يستعد الشخص لتقدميها يف املستقبل، وإهنا تفرتض املاضي. ومع 
ذلك، فقد مت تلخيصه يف الوقت احلاضر حبقيقة ملموسة هي: املوافقة، والرغبة الواضحة يف مواصلة 
دائم على  الفرد أتكيد  أن وجود  مثلما  يومي متاماً  استفتاء  األمة هو  املشرتكة. وإن وجود  احلياة 
احلق  اإلهلي، وأقل وحشية مما يسمى  ميتافيزيقية من احلق  أقل  أن هذا  أعرف جيداً  احلياة. وأان 

التأرخيي. 
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وابالستناد إىل األفكار اليت أرمسها لكم، فإن األمة ليس هلا حق أكثر من حق امللك يف 
يتم  أن  يف  احلق  أصحاب  وهم  السكان،  هم  أملكك«.  فهؤالء  وأان  إيل،  تنتمي  »أنت  إقليم: 
استشارهتم يف مثل هذه القضية، وليس لدى األمة أي مصلحة حقيقية يف ضم بلد أو اإلبقاء عليه 

ابلضد من إرادته، ورغبة األمم هي املعيار الشرعي الوحيد الذي جيب أن يعود إليه املرء دائماً. 
وإذا أزلنا التعابري امليتافيزيقية والالهوتية من السياسة، فما الذي سيبقى بعد ذلك؟ الرجل، 
برغباته واحتياجاته. ستقول يل إن االنفصال على املدى البعيد سيكون تفكيكاً لألمم نتيجة لنظام 
يضع هذه املكوانت القدمية حتت رمحة الوصااي اليت ال تكون مستنرية يف الغالب. ومن الواضح أنه 
يف مثل هذه األمور، ال جيب الدفع أبي مبدأ أكثر من الالزم. وال تسري حقائق هذا النظام إال 
بشكل عام جداً، فاإلرادة البشرية تتغري، وما موجود هنا ال يتغري، واألمم ليست شيئاً أبدايً، وإمنا 
أن حيل االحتاد الكونفدرايل األورويب حملها؛ بيد أن هذا  هلا بداايت وهناايت. ومن احملتمل جداً 
ليس قانون القرن الذي نعيش فيه؛ ألن وجود األمم، يف الوقت احلاضر، أمر جيد وضروري وضامن 

للحرية اليت ستضيع إذا أصبح للعامل قانون واحد وسيد واحد.
تشارك األمم يف العمل احلضاري من خالل القوى املختلفة واملتخاصمة، إذ تشارك كلتا 
القوتي يف احملفل البشري العظيم الذي يعرّب عن احلقيقة املثالية العليا اليت نستطيع متثيلها. أما إذا 
انفصلتا عن بعض، فستعانيان من نقطة ضعف. وغالباً ما أقول لنفسي إن الفرد الذي لديه تلك 
األخطاء اليت يتم اختاذها يف األمم من أجل خصال حسنة، واليت ينميها مبجد زائف، والذي يكون 
غيوراً وأاننياً ومشاكساً إىل حد كبري، والذي كان سيغضب ألتفه األسباب، سيكون غري حمتمل، 

إال أن كل هذه التفاصيل املتناقضة تتالشى يف السياق العام. 
لعرقه وال للغته وال لدينه  دعوين اختصر لكم األمر، أيها السادة: إن اإلنسان ليس عبداً 
وال جملرى األهنار وال الجتاه سالسل اجلبال؛ ألن عدداً كبرياً من الرجال أصحاء الذهن والبدن هم 
الذين خيلقون الضمري األخالقي الذي نسميه أمة. وطاملا أن هذا الوعي األخالقي يعطي دلياًل 
على قوته من خالل التضحيات اليت تتطلب تنازل الفرد لصاحل اجملتمع، فهو أمر شرعي وله احلق 
يف التشكل والوجود. وإذا برزت الشكوك بشأن حدودها، فاستشر السكان يف املناطق اخلاضعة 
للنزاع؛ ألن لديهم احلق يف البت هبذه املسألة. وستجلب هذه التوصية ابتسامة على شفاه أعوان 
اليت تنفق حياهتا يف خداع نفسها، واليت تشفق من علياء  الكائنات املعصومة  السياسيي، تلك 
املتعالي  حكم  دعوا  السادة،  أيها  الوقت،  لبعض  انتظروا  الدنيوية.  خماوفنا  على  العليا  مبادئها 
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التجريبية  يعودوا اىل حلولنا  للناس أن  مير، وحتملوا احتقار األقوايء ابلصرب والتجمل. كما ميكن 
األكثر تواضعاً بعد أن جربوا العديد من التفسريات العفوية. وإن أفضل طريقة ألن تسري على جادة 

الصواب يف املستقبل، هي أن تتعلم كيفية التخلص من اجلري وراء التقاليد6. 
عرَّفت املفاهيم املبكرة األمة على أهنا جمموعة أو عرق من الناس الذين يشرتكون يف لغة أتريخ 
وتقاليد وثقافة، وأحياانً دين. ويتقاسم شعب األمة عادًة اهلوية الوطنية املشرتكة، وبناء تلك اهلوية 
املشرتكة هو جزء من بناء األمة. ومييز بعضهم بي أمة عرقية تستند إىل بناء اجتماعي أو عرق، 
واألمة املدنية اليت تستند إىل اهلوية املشرتكة والوالء جملموعة من األفكار واملؤسسات السياسية وربط 

املواطنة ابجلنسية.
ُتستخدم كلمة »أمة« يف يومنا هذا بنحو مرتادف مع الدولة، وإن كانت الدولة هي اجلهاز 
بقوله:  للدولة  التقليدي  التعريف  فيه األمة نفسها. وقد قدم ماكس ويرب7  الذي حتكم  احلكومي 
البدنية داخل إقليم  ينادي ابحتكار االستخدام املشروع للقوة  بشرايً انجحاً  »تعد الدولة جمتمعاً 
معي. فاإلقليم هو أحد خصائص الدولة، ويرجع حق استخدام القوة الفعلية -على وجه التحديد 

يف الوقت احلايل- إىل مؤسسات أخرى، أو لألفراد فقط ابحلد الذي تسمح به الدولة«. 
وحي املرور على مسألة بناء األمة -وعلى وجه اخلصوص عالقتها ببناء الدولة- من املهم 

أن نضع يف حسباننا أن هذا التعريف حيدد شرعية استخدام القوة.
الدولة، وإرساء  بناء  مع  ابلتزامن  األحيان  من  يف كثري  األمة«  »بناء  مصطلح  يستخدم 
لكن  السالم،  مرحلة صراع، وبناء  البناء بعد  السياسية، وإعادة  والتنمية  والتحديث،  الدميقراطية، 
كل مفهوم خمتلف -على الرغم من تطوره املتشابك-؛ فاستخدم مفهوم بناء األمة بنحو خاص يف 
أوساط علماء السياسة األمريكيي بعد عقد من هناية احلرب العاملية الثانية، لوصف التكامل األكرب 

بي الدولة واجملتمع، حيث جلبت املواطنة الوالء للدولة القومية احلديثة معها.
املثال الفرنسي وحتديداته

متناقضي: األوىل: حول  األمة بسبب وجود أسطورتي  الفرنسي حول  النقاش  تعّقد  لقد 
الطبيعة العضوية لألمة الفرنسية اليت تعود إىل بالد الغال. واألخرى: حول األصول العقدية لألمة 
6- Renan, Ernest. "What is a Nation?"
7- Max Weber - Politics as a Vocation, 1918.
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الفرنسية. وميكن للمرء أن يدرك أن كال األسطورتي، على الرغم من وجودمها جنباً إىل جنب، إال 
أهنما قد حددات ميول فرنسا السياسية يف صياغة اليمي واليسار.

وهناك فكرة تقول إن األمة الفرنسية قد حددت إرثها من أترخيها العرقي وهلذا فإهنا أرض 
اليمي- حبسب ما يعرب عنها يف أكثر احلاالت تطرفاً من قبل اجلبهة الوطنية اليت ترأسها ماري 
االجتماعية  التنمية  بسبب  الفرنسية  األمة  أصبحت  فرنسا  أن  على  اليسار  يصّر  بينما  لوابن-، 

واالقتصادية واملؤسسية.
اجتماعي  نسيج  وصياغة  الدولة  مبؤسسات  اهتمامه  من  أكثر  العرق،  بنقاء  اليمي  يهتم 
سياسي ميكن للمجتمعات أن جتد نفسها فيه، فيما يتمسك اليسار ابلنظرية القائلة إن الدميقراطية 

تضع حجر األساس لبناء األمة.
وقد كتب ويليام سافران، األستاذ الفخري يف العلوم السياسية جبامعة كولورادو بولدر يف 
كتابه (أتريخ األفكار األوروبية) ما أييت: »أكد معظم املؤرخي على حقيقة أن فرنسا كانت من بي 
أقدم األمم، وأن النظام السياسي احلايل كان انتقالياً؛ ألن إعادة اهليكلة ابستمرار كانت تصبُّ يف 
مصلحة األمة. وأصّر معظم علماء السياسة على أن الدولة تصوغ طبيعة األمة اليت يشرتك أعضاؤها 

يف القيم السياسية، ويؤكد اليمي على اجلنسية، فيما يؤكد اليسار على املواطنة«.
وقد حاول إرنست رينان التوفيق بي هذا التناقض من خالل القول إن »األمة هي مبدأ 
املشرتكة  احليازة  املاضي. فيعين األول  أمرين: األول: هو احلاضر، واآلخر من  يقوم على  روحاين 
لإلرث الغين للذكرايت، فيما يعين اآلخر التوافق املشرتك، والرغبة يف العيش معاً، والرغبة يف مساعدة 

الرتاث الذي انله كل فرد على أن يسود يف املستقبل.
وعلى وفق رؤية اليعاقبة الليرباليي8، كان االلتزام الطوعي بوجهات النظر واملبادئ اجلمهورية 

ضرورايً يف نظام احلكم؛ وابلتايل هو جزء من األمة.
أما الرأي احملافظ -الذي مييل أكثر حنو االستبداد- فإن اإلرادة املشرتكة ال تكفي ملنح اجلنسية 
للشخص، بل جيب أن يكون املرء عضواً »مناسبا« لألمة حىت حيق له احلصول على جنسيتها. 
وتبقى القواسم املشرتكة مثل اعتناق العقيدة الكاثوليكية، وإتقان اللغة الفرنسية هي نفسها لدى 
8- حركة سياسية ثورية كانت أشهر انٍد سياسي خالل الثورة الفرنسية (1789-1799)، وتؤيد هذه احلركة قيام دولة مجهورية 

مركزية وصالحيات قوية للحكومة املركزية ومؤيدون لتدخل حكومي واسع النطاق لتحويل اجملتمع.
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اليعاقبة واحملافظي، حيث ينظر إليها على أهنا األداة الرئيسة للثقافة الفرنسية واإليديولوجية الثورية 
الفرنسية. وسيالحظ القراء أن اجلدل الدائر يف فرنسا حول اهلجرة وموقف فرنسا من اإلسالم مرتبط 

ابلديناميكيات القدمية. 
وعلى الرغم من أن مثل هذا اإلعداد مل يعد ممكناً ابلكامل بسبب تطور األفكار واملفاهيم، 
إال أن املفهوم الفرنسي للدولة وبناء األمة واملواطنة بقي متجذراً بنحٍو كبري منذ ثورة 1789، وميكن 

للمرء أن يقول إن فرنسا قد عّدت نفسها دولة على خلفية ثورهتا.
لقد كانت الثورة الفرنسية يف عام 1789 هي احملفز الذي دفع القادة الالحقي إىل تعزيز 

احلاجة لصياغة املواطنة كشرط وأتكيد للسيادة الوطنية الفرنسية اجلديدة.
وسيفيد القراء أن يتذكروا أنه يف عام 1860 كانت اللغة الفرنسية ما تزال لغة أجنبية لدى 
نصف األطفال الفرنسيي9. وقد نّفذ مسؤولو الدولة -خالل القرني التاسع عشر والعشرين- جمموعة 
من السياسات اليت هتدف إىل بناء قواسم مشرتكة بي السكان كوهنم مواطني فرنسيي، وأسسوا 
نظام التعليم املسيطر عليه من قبل الدولة، مبا يف ذلك التعليم اإللزامي االبتدائي، وحظروا اللغات 
األخرى يف املدارس واخلدمات واإلدارة الدينية، وأسسوا قانون اخلدمة العسكرية اإللزامية، وكل ذلك 
كان من أجل اندماج األفراد واختالطهم من خمتلف أحناء البلد، وإقامة الطرق والسكك احلديدية 
لتعزيز التماسك اإلقليمي من خالل خطوط االتصاالت املنظمة. وإذا كان طموح فرنسا يف أن 
تصبح أمة قد ولدت يف أول أايم الثورة، فقد كان ذلك من خالل عملية تطورية طويلة ومضنية 

تكللت بتحقيق بناء األمة.
أييت: »ستستخدم  ما  عام 1990  إرنست هوبسباوم يف  الربيطاين جون  املؤرخ  ذكر  وقد 
للتواصل مع سكاهنا، والسيما من خالل املدارس االبتدائية، لنشر صورة األمة  آلية قوية  الدول 
اللغة  دائماً  تصبح  والنخب  للحكام  احلضارية  أو  الرمسية  هبا، وأن اللغة  االرتباط  وغرس  وتراثها، 

الفعلية للدول احلديثة من خالل التعليم العام وغريه من اآلليات اإلدارية«.
وشهد القرن العشرون بروز ظاهرة أشخاص ديكتاتوريي وخنب سياسية قامت ببناء التجانس 
من خالل حظر الثقافات احمللية وحماولة فرض أيديولوجياهتا من خالل وسائل بغيضة، مثلما فعلت 

أملانيا النازية، أو إسبانيا يف عهد فرانكو.           
9- Estimate Weber (1979) p67. Hobsbawm (1990) p60 gives a figure of 12 − 13% 
of the population who spoke French at the French Revolution.
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القدمية ما قبل  القومية ظهرت ألول مرة يف سياق احنالل اهلياكل األسرية  الدول  ولو أن 
ميكن  لكان  نطاقاً،  األوسع  »احلداثة«  بظاهرة  ذاهتا  حبد  مرتبطة  عملية  وهي  أورواب،  الوطنية يف 
القول اليوم إننا نشهد حقبة من التغيري االجتماعي والثقايف على القدر نفسه من األمهية. وسواء 
أكان املفهوم الشامل ملا بعد احلداثة مناسباً أم مفيداً يف هذا الصدد، فإن مصطلحات مثل ما بعد 
الصناعة أو ما بعد االستعمار، فضاًل عّما بعد املادية أو ما بعد االشرتاكية، ستوحي بعدد من 
الظواهر االنتقالية ذات العالقة. ويف مقابل هذه اخللفية األوسع نطاقاً، تعاين الدولة القومية من 
اآلاثر املرتتبة عن العوملة االقتصادية، واملشكالت املصاحبة حلكم ذايت أخف؛ مما ينذر أبزمة عامة 

للشرعية السياسية.
ومن املهم يف هذا السياق، طرح سؤال حيال إذا كانت هياكل الدولة قبل القومية قد اهنارت 

يف القرن املاضي أم ال، مثلما حدث يف القرن العشرين حينما مت استبدال أمنوذج الدولة القومية.
من السهل -يف السياق املعاصر للعوملة االقتصادية والثقافية- اعتبار كل األمم والقوميات 
ضيقة وحصريّة، إذ عزز ظهور النزعة القومية العرقية مؤخراً يف الدول اليت ظهرت بعد اهنيار الشيوعية 
هذه الصورة؛ لذلك فإن علينا أن نذّكر أنفسنا أنه يف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، 
كانت عملية بناء الدولة تشتمل يف كثري من األحيان على توسيع آفاق ثقافية وسياسية ومكانية 
للناس االعتياديي، وتوسيع الوعي االجتماعي إىل ما وراء روابط القرابة والتجارة واحملليات من أجل 
حتقيق جمتمع ُمتخيَّل. وميكن للمرء هنا أن يؤكد أنه إذا مت البناء من خالل عملية تطورية تتطلب 

فرض هوية مصطنعة شاملة، فإن بناء الدولة القومية يعتمد عل خنبها.
لقد افرتض جان جاك روسو أنه من غري الطبيعي أن حتكم األغلبية؛ ألن من النادر هلا أن 
القدرات  القيام بذلك. وإذا كانت غالبية  فيما تستطيع األقلية  للقيام بعمل موحد وحمدد،  تنظم 
موجودة يف أقلية من الرجال، فإن حكومة األقليات أمر ال مفر منه، وال ميكن لألغلبية القيام بشيء 
التأريخ  املفيد هنا مالحظة أن معظم احلكومات عرب  سوى اإلطاحة أبقلية ورفع أخرى10؛ ومن 

كانت حكومات أقلية أرستقراطية أو دينية أو مالية.
وعلى الرغم من أن االعتقاد العام أن الدميقراطية هي تعبري عن إرادة الشعب وليس إرادة 
النخبة األوتوقراطية ما يزال قائماً، بيد أن احلقيقة هي أن شؤون الدولة كانت دائماً تدار من قبل 
النخبة. ومع أن القول املأثور: (صوت الشعب هو صوت هللا)؛ يعىن أنه ال توجد قوة ميكن أن 
اخلالصة  للدميقراطية  اليوانين  األمنوذج  إن  القول  ميكن  أنه  إال  الشعب،  الشرعية ضد  تستخلص 
10- The Lessons of History - Will and Ariel Durant.
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واملباشرة، هو يف أحسن حاالته مثال للتوازن بي االستبداد والشعوبية.
ولنعد اآلن إىل بناء األمة واملثال الذي قدمته فرنسا، فقد كان دور الدولة يف عملية بناء 
األمة الفرنسية ابرزاً يف حال قورن ابلدول الغربيية املعاصرة. وقد يُنظر إىل امللكية املطلقة يف القرني 
السابع عشر والثامن عشر على أهنا تعويض ضروري للتنوع اللغوي والثقايف واجلغرايف للبالد، فضاًل 
عن هشاشة حدودها الربية. وقد وفر التقسيم السياسي املكثف الذي خلقته الثورة ذريعة أخرى 
للحفاظ على جهاز الدولة املركزي، إذ مل تكن األنظمة املتعاقبة تثق ابهلوايت اإلقليمية، ليس فقط 
ألهنا قد تتسبب يف التقسيم، ولكن أيضاً ألهنا قاعدة حمتملة للمعارضة السياسية للسلطة. وقد مت 
-يف إطار اجلمهورية الثالثة- تكثيف حماولة خلق ثقافة وطنية متجانسة من خالل مؤسسات التعليم 
اجلماعي والتجنيد اإللزامي اجلماعي، ونشر الرموز الوطنية، واخرتاع التقاليد الوطنية، واحلديث عن 

عدو خارجي بصيغة أملانيا املوحدة حديثاً.
لقد كان الوعي القومي يف ظل احلكم املطلق مقصوراً على النخب االجتماعية، ويف املناطق 
السياسية  والتعبئة  املواطنة،  مبفهوم  التمسك  من خالل  فكانت  الثورة  العاصمة. أما  عن  البعيدة 

ملاليي الفالحي وسكان املدن مبنزلة مرحلة حامسة يف بناء األمة11. 
وقد مت دمج التسوية االجتماعية للجمهورية الثالثة استناداً إىل الطبقة الوسطى والفالحي، 
إىل  الفالحي  وحتويل  الوطنية  القيم  وغرس  التمثيلية،  والدميقراطية  الريفي  التحديث  خالل  من 

فرنسيي حبسب يوجي ويرب.
إن ظهور هذا الوعي الوطين وتوسيعه، كجزء من عملية بناء األمة من خالل ظهور القواسم 
الوطنية املشرتكة، حيتاج اىل النظر إليه على أنه عملية تدرجيية للتكامل االجتماعي والسياسي. فعلى 
سبيل املثال: على الرغم من أن شعور العمال ابلعزل واملرارة يف ظل اجلمهورية الثالثة، وهي املدة 
اليت امنازت بظهور الربجوازية قبل احلرب العاملية األوىل، فإن الدولة القومية كحقيقة سياسية كانت 
نقطة مرجعية واضحة. ويبي لنا عمل إميل زوال اجملتمع يف سياق إعادة تشكيل اجتماعي اقتصادي 

عميق وإعادة تنظيم سياسي.
لقد توقفت فرنسا عن كوهنا دولة تولد من جديد كأمة غنية مبجتمعاهتا املتعددة من خالل 
اجلمهورية الثالثة، واحتلت كل واحدة من تلك اجملتمعات مساحة اجتماعية وسياسية واقتصادية 

مائزة، ولكنها يف الوقت نفسه حتمل القواسم املشرتكة عينها ودرجة معينة من االنسيابية.
11- Jenkins B - Nationalism in France: Class and Nations since 1789.
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وميكن القول إن العمال الفرنسيي قد اكتسبوا فهماً أعظم ملعىن أن يكون املواطن فرنسياً 
عقب اإلصالحات الليربالية يف عامي 1945 و1946. وارتفعت مكانة املرأة إىل مواطنة كاملة يف 
عام 1945 حينما حصلت على حق التصويت، ومع أن فرنسا تعد دميقراطية قدمية، إال أهنا أثبتت 

يف اآلونة األخرية أهنا دولة قومية انضجة.
ويرى العديد من املفكرين أن احلدود اجلديدة اليت سيتم غزوها بقدر تعلق األمر ببناء األمة 
التمييز الذي يواجههم يف اجملتمع املدين. إن الوصول إىل لقب  ستشمل دمج املهاجرين لتجاوز 
املواطنة يف فرنسا مل يرتجم بعد إىل سياق اجتماعي. وقد منع التحيز املعريف حىت اآلن التجانس 

االجتماعي، وخلق (جيتوهات) داخل الفضاء الوطين املوحد.
وميكن تعريف الوعي القومي على أنه شعور حماِيد سياسياً لعضوية اجملتمع الوطين، ويعتمد 
أساساً على االعرتاف أبن الدولة القومية هي اإلطار املؤسسي الرئيس إلرضاء الطموحات الفردية 
واجلماعية. وميكن اجلمع بي هذا الشعور واالنتماء، أو بي االرتباط ببيئة مكانية مألوفة أو »طريقة 

حياة«، وحينها تصبح مصطلحات مثل »الشعور القومي« أو »الوطنية« مصطلحات فاعلة.
ومن السمات املميزة للتجربة الفرنسية الدور املهم الذي تؤديه الدولة املركزية يف غرس هذا 
اإلحساس ابلقومية، واملنطق االندماجي الذي دعم هذا املشروع ابستمرار، بغض النظر عن اللون 
األيديولوجي لألنظمة املتعاقبة. لقد كانت املواطنة القومية احلديثة اليت جيب اإلشارة إليها هي من 

اخرتاع الثورة الفرنسية.
الرمسي  التحديد  أييت: »إن  ما  وأملانيا  فرنسا  يف  املواطنة  عن  بروبكر  روجرز  ولقد كتب 
للمواطني، وأتسيس املساواة املدنية اليت تنطوي على حقوق مشرتكة والتزامات مشرتكة، وإضفاء 
بي  للتمييز  األيديولوجي  واألساس  القانوين  السياسية، والرتشيد  احلقوق  على  املؤسسي  الطابع 
املواطني واألجانب، وصياغة عقيدة السيادة الوطنية والصلة بي املواطنة واألمة، واستبدال العالقات 
املباشرة بي املواطن والدولة ابلعالقة غري املباشرة اليت متيز النظام القدمي، هي كلها من خمرجات الثورة 

اليت جلبت كل هذه التطورات معاً على املستوى الوطين ألول مرة.
لقد ابتكرت الثورة ابختصار كاًل من الدولة القومية واملؤسسة احلديثة واأليديولوجية القومية. 
ومثلما أن الدولة القومية كانت قد افرتضت مسبقاً، قروانً من بناء الدولة والنمو البطيء للوعي 
القومي يف إطار الدولة اإلقليمية النامية، فقد كان اخرتاع املؤسسة احلديثة للمواطنة القومية مبنياً 
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على نظرية وممارسة الدولة عضوية يف النظام القدمي.
ويكمن السبب وراء ذلك يف أن نظام فرنسا القدمي قد مت حتديده من خالل عدم املساواة اليت 
كان الوعي الوطين الفرنسي يطمح إىل حتديدها. وأصبحت احلرية واملساواة واإلخاء حمفورة يف وعي 
كل رجل وامرأة فرنسيي. وعلى الرغم من ذلك، سيفرتض البعيدون عن اخلطاب الوطين الفرنسي 

أن املساواة تفرتض املواطنة وال متتد ابلضرورة إىل الرعااي األجانب.
لقد كانت املواطنة أساساً لنظرية وممارسة الثورة الفرنسية، وميكن مالحظة ذلك من خالل 
النظر اىل الثورة على إهنا ثورة برجوازية، مث دميقراطية، مث قومية، مث بريوقراطية من أجل دعم بناء 
الدولة. ومع أن هذه التشكالت ليست شاملة وال حصرية، إال أهنا تتطلب الرتكيز على األمهية 

املتعددة للثورة الفرنسية من أجل تطوير املؤسسة احلديثة للمواطنة.
والتقاليد الفرنسية هنا هلا أتثريان سلبيان ملحوظان:

األول: تشكلت الوطنية الفرنسية من قبل الدولة أكثر من القوى العفوية للمجتمع املدين؛ 
ولذلك فإن الرتاجع احلايل يف قدرة الدولة على حتقيق طموحات التطلعات الوطنية قد تسبب يف 

أزمة هوية.
اآلخر: مل تعد حماولة االندماج خللق ثقافة وطنية متجانسة جمدية يف سياق جمتمع متعدد 

األعراق والثقافات.
وتثري هذه املالحظات السؤال اآليت الذي مفاده: (ما اهلوية الفرنسية؟ وما الثقافة الوطنية 
املتجانسة اليت يفرتض أن األنظمة املتعاقبة قد سعت إىل بنائها؟ وهل وصلت فرنسا إىل حدود 

جتربتها؟)
وحنن هنا يف جمال قوة الوطنية، كما يقول براين جنكنز يف حبثه »من بناء األمة إىل بناء 
أورواب«. واخلطوة اجلوهرية اليت جيب اختاذها هنا هي أن »اهلوية الوطنية« يف فرنسا مل ختضع أبداً 
ألي إمجاع مريح، بل كانت على العكس منطقة شديدة التنافس. وخالل 200 عام من احلروب 
تلوين  يف  لتساهم  وتكراراً  مراراً  الدولة  وشرعية  الوطنية  السيادة  قضااي  ظهرت  والثورات،  والغزو 

خطاب وتصور الصراع السياسي.
قدمت احلركات واأليديولوجيات املتنوعة نفسها على أهنا تعبري حقيقي عن القيم الوطنية، 
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وابعتبارها العناصر الوطنية احلقيقية واملدافع الشرعي عن »املصلحة الوطنية«. ولقد أضفى تقارب 
ثورة 1848 واجتماع  الوطين خالل  املصري  تقرير  التحرر االجتماعي والسياسي مع  موضوعات 
ابريس عام 1871، طابعاً يسارايً واضحاً على القومية. ومع حلول هناية القرن، خضعت القومية 
الليرباليي يف اجلمهورية  املناهضة للدولة لتحول أيديولوجي معقد يف سياق معارضة للبورجوازيي 
الثالثة، وانتهت ابلتحول إىل ميي متطرف عّده الكثريون فاشية حمضة. وكانت هذه القومية اجلديدة 
عدوانية وشوفينية خارجية يف دعوهتا إىل االنتقام من أملانيا، بينما سعت يف الداخل إىل إعادة تعريف 
الوطنية على أسس عرقية. وكانت العنصرية -والسيما يف شكل معاداة السامية- موضوعاً رئيساً، 
أما العرقية فكان يُنظر إليها على أهنا حضارية، مما مسح بتصنيف جمموعة كاملة من »الغرابء« على 
أهنم معادون للقيم القومية األساسية، وهي الربوتستانتية واملاسونية واملفكرون الليرباليون واالشرتاكيون 

الدوليون.
وغري  مهيمناً  والًء  ابعتبارها  »األمة«  املتكاملة  القومية  النزعة  هذه  عززت  فقد  مث،  ومن 
مشروط، كأداة للوحدة اجلماعية، وأدى ذلك إىل استحضار دولة استبدادية تتخطى انقسام كل 

من الدميقراطية التمثيلية والنضال الطبقي االجتماعي.
للمعارضة  التعبئة  من  واليمي كنوع  اليسار  حركات  قبل  من  »األمة«  مفهوم  انتشر  لقد 
مل  للدولة  املناهضة  القومية  النزعة  من  األشكال  هذه  إن  القول  السائد. وميكن  للنظام  الشعبية 
تستوعب الدولة أبداً، ومل ترتجم أنظمة قيمها ابلكامل إىل واقع عملي، وال حىت خالل مدة نظام 

فيشي، حينما مت منح اليمي املتطرف اجملال والتمكي من قبل أملانيا النازية. 
للهوية الوطنية  وجرى من خالل وكالة الدولة بذل جهود عظيمة لبناء شكل أكثر توافقاً 
اليت من شأهنا أن تتجاوز هذه القطبية. ويف هذا الصدد، من املهم أن ندرك أنه على الرغم من 
أن اجلمهورية الثالثة قد اعتمدت األيقونة الثورية مثل النشيد الوطين، والعلم ثالثي األلوان، ويوم 
الباستيل كرموز لألمة، إال أهنا فعلت ذلك على أنقاض كومونة ابريس، وبروح من املصاحلة تشري 

إىل أن الثورة قد اكتملت أركاهنا اآلن.
ويف سعيها لتأسيس إمجاع، فتحت اجلمهورية على نفسها أتثريات أخرى. ومسحت التوترات 
والتناقضات داخل الدولة اجلمهورية بتخفيف املفهوم اجلمهوري للدولة، وهو ما يعكس األخطار 

الكامنة يف املنطق االستيعايب للجمهورية (اجلمهورية واحدة وغري قابلة للتجزئة).
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وقد يكون املثل األعلى هو تعزيز املواطنة املتساوية يف نظام مدين مفتوح ومتسامح، ولكن 
اإلصرار على ثقافة وطنية متجانسة كأساس ضروري هلذا النظام، يثري احتمال أن بعض الفئات قد 
يكون من غري املمكن استيعاهبا، أو أهنا غري راغبة يف أن تستوعب؛ وابلتايل يتم تعيينهما كعناصر 

خارجية أو دخيلة، مما يشكل هتديداً للتماسك الوطين.
وقد عرَّضت مثل هذه القضااي فرنسا إىل فصام اجتماعي وأزمة هوية وطنية هتدد بتفكك 

الدولة اليت تصورها الثوريون قبل أن يتجّلى ذلك.


