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 تمييد وشكر
 

 ُكمِّفػتٌ  مف سمسمة دراسات تاريخيػة ومقارنػة اً الكتاب جزء يعتبر ىذا
الحداثة الغربية تتعمؽ بنشوء و  عمى مدى السنوات العشريف الماضية، بيا

مػذىب مػف مثػؿ األفكػار الجوىريػة  تتنػاوؿوتطورىا. وتشتمؿ عمػى بحػوث 
ـ الػػػذرائعي والعقةنيػػػة والحريػػػة والمسػػػاواة والديمقراطيػػػة وتنظػػػي عاليػػػةالف

الدراسػػػػػات المتعمقػػػػػة بػػػػػالتحوؿ واالنػػػػػدماج إف  المجازفػػػػػات التكنولوجيػػػػػة.
البحػث. ودػد تػـ تكػريس الكتػاب  منيجتعتبر جزءًا مف  األوروبي والعولمي

لمسألة النشػوء التػاريخي لممواطنػة والسػيادة القوميػة وتحوليمػا المعاصػر 
ئمػػة كمػػا أنػػو يعػػايف تصػػحيم نمػػط المواطنػػة القا إلػػى اتحػػاد دابػػؿ لمتغييػػر.

تاريخيػة أصػيمة عمى القومية وتحويميا إلى روابط مدنيػة انتقاليػة بطريقػة 
 ونسبية.

أدصر وأددـ  ةألمانيمف نسخ  وحاةإف الفصوؿ الثةثة األولى مست
(، ولكنيا b3991 )مينش  ‘مشروع أوروبا’ كانت دد ُنشرت في كتابي

ا الفصؿ خضعت لمتحديث والتنقيم والتوسع في طبعتيا االنكميزية ىذه. أم
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أوروبا في ’نشر في ألمانيا بعنواف  الرابع فيستند إلى نص أدصر بكثير
والفصؿ المتضمَّف في ىذا  (.3991) ، تحرير بيرتؿ ىورليف‘القرف العشريف

فكنت  األلمانية توطبعالفصؿ الخامس بالكتاب أطوؿ إلى حد كبير. أما 
(؛ 3991)مينش  ‘يةدينامية العولمة وعوالـ الحياة المحم’ ضمنُتو في كتابي

 لكنني حدَّثتو ونقحتو في ىذه الطبعة االنكميزية.

أعبر عف شكري لسوزاف سػي. ماديػدو عمػى ترجمػة النسػخة األدػدـ 
لى بريجيت مينزؿ واألدصر  مف الفصؿ األوؿ والثاني والثالث والخامس، وا 

 عمى المساعدة في التحرير.

شات مثيرة في إف النسخ األولى لفصوؿ ىذا الكتاب دد خضعت لنقا 
طالب بتعديؿ حجج تلمضي في بعض الحجج و اعمى شجع تمؤتمرات عديدة 

ني آلمؿ أف تكوف ىذه النقاشات دد ساعدت أخيرًا في تحسيف ىذا  أخرى. وا 
عبر النقاش أتوجو بالشكر إلى جميع الزمةء الذيف ساىموا كما  الكتاب.

 .ىذا العمني أـ بصورة شخصية في عممي المعرفي

زميمي فريدريؾ  عمى يددعـ مميز ما تمقيتو مف مفيدًا كـ كاف و 
 -في المنتدى األوروبي لدراسات اليجرة، جامعة أوتو ىيكماف وفريقو 

 فريدريؾ، في بامبرؾ.
 

 ريتشارد مينش  
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 المقدمة
 

تشكؿ األمـ واليويات الجمعية والمواطنة 
 وتحوليا

 

لمة تغييرات ىائمة في عصر العو إلى الروابط المدنية  تخضع
بوصفيا  األمةالمستجد عمى الساحة الدولية. فقد جاءت الحداثة بالدولة 

بواسطة روابط مدنية قائمة أساسًا التي توحد الناس  االجتماعيةالوحدة 
أوجدت  اىذدورىا ممواطنة. وبل االجتماعيةو  ةوالسياسي ةالمدني وؽعمى الحق

عمى أساس طبقي  تجانسًا مف نوع ما بيف االختالفات القائمةاألمة دولة 
عممية  خمقتفي أفضؿ الحاالت فإقميمي.  وديني أ وثقافي أ وأ عرقي وأ
ىذه  صتىا قم  وفي أسوأ ،ىذه مساواة في تشاطر حقوؽ المواطنة تجانسال

بارسونز  ،4691االختالفات مف خالؿ االستعمار الداخمي )مارشاؿ 
 ىيثر ،4661شنابر  ،4661 وكوىيف وأرات ،4661تورنر  ،4694
4666.) 
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عمى الدمج  دولة األمةفي بداية القرف الواحد والعشريف بدأت قدرة 
قومية "  فوؽعضوية ما الفنحف ننتقؿ إلى " االجتماعي تفقد مرتكزاتيا. 

 االقتصادو  ،(4666في  ىو ،4666وود و إسيف  ،4661سويساؿ )
العولمي آخذ في تحطيـ روابط التضامف وتوسيع الفجوة بيف الرابحيف 

. وسيفتح التكامؿ دولة األمةسريف مف الحداثة ضمف إطار والخا
األوروبي ثغرة جديدة بيف النخبة المتحركة التي تنتقؿ باتجاه ىوية 

دولة الذيف يتمسكوف بالتضامف القومي. ف ،أوروبية وأولئؾ األقؿ حراكاً 
التكامؿ االجتماعي بأسباب الحياة.  بمفردىا عمى مد  قادرة لـ تعد  األمة

عقدىا آخذ في االنفراط والتحوؿ إلى النزعة الخصوصية  كما أف
والدينية واإلقميمية  ةالعرقيلمجماعات عمى امتداد خطوط التماس الطبقية و 

. وتحاوؿ الحركات ذروة عطائياإلى حد لـ يكف باإلمكاف تخيمو أياـ 
إلى حالة الحقوؽ  إال أنيا ال ترجع ؛ة إحياء التماسؾ القوميالقومية إعاد

 ةعرقيإلى روابط  ائدةع بؿ تتقيقر ،دولة األمةحدود اوية ضمف المتس
بدائية أصمية عمى حساب إقصاء الناس مف المجتمع المدني الذيف ال 

 اقبؿ أف يتخمى عني ،تنطبؽ عمييـ معايير االنتماء المحددة تحديدًا ضيقاً 
نتيجة ىذه تكمف بزمف طويؿ. و  الفيـ التعددي الحديث لممواطنة

زيادة سخونة الصراعات  فيذات التوجو التراجعي  ةاإلستراتيجي
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 زيرف ،4669ماركس وآخروف )ليس التكامؿ االجتماعي و  االجتماعية
 (.4666براتوف و  وغولد بالت وماؾ كر و  ىمد ،4661

ُيفترض أف يتـ البحث عف مسار الدمج االجتماعي في ما وراء 
والعوائؽ  رجاتبالمنعمميء و مسار صعب الإال أف ىذا  ،دولة األمةتخوـ 

التي ينبغي التغمب عمييا. وتبدأ المصاعب بنفور الناس مف التحرؾ إلى 
فساح المجاؿ لمزيد مف  ،ما وراء روابط المواطنة القومية القائمة تاريخياً  وا 

ر الفجوات بيف حاالت يجستضمف حدودىـ و  ةالعرقيتغاير الخواص 
وروبي عمى قدرة االتحاد األضعؼ تستمر مع كما التماسؾ القومي. 

مستوى الدمج الذي  مقارنة معجتماعي بأسباب الحياة إمداد الدمج اال
في روابط  استكمااًل لياجد ه المصاعب توىذ أنجزتو دولة الرفاه.

 المتجاوزأضعؼ عمى المستوى العولمي. فالنظاـ التي ما تزاؿ التضامف 
امالت محدود القومية لف يكوف قادرًا إال عمى ضماف اإلنصاؼ في التعل

وليس الرفاه  ،ية والحد األدنى مف معايير البقاء االجتماعياالقتصاد
لمجميع بالمستوى الذي حققتو معظـ الدوؿ القومية المتقدمة. وعمى ىذا 
األساس سيبتعد الدمج االجتماعي عف المساواة في النتائج والثمار 

الفرص  ؤتكافوينزاح باتجاه  ،في دولة الرفاه األوروبية المطروحبالمعنى 
القاعدة  و. وسيكوف اإلنصاؼ ىالواليات المتحدة األمريكيةالقائـ في 

الضمنية التي تفسح مجااًل أوسع بكثير لعدـ المساواة في جني الثمار. 
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عاـ معتاديف عمى مستوى أناس  يصعب تعمميا مف قبؿسه العممية وىذ
يعيشوف العيش في دوؿ الرفاه األوروبية. أما بالنسبة ألولئؾ الذيف مف 

في مناطؽ العالـ األقؿ ثراًء حتى اآلف فإف تحوؿ المواطنة ىذا سيتيح 
ليـ فرصًا لـ يتمتعوا بيا مف قبؿ. إال أف الفرص الجديدة ينبغي أف تُفيـ 
بوضوح في إطار عالـ المنافسة الضارية التي تؤدي دائمًا إلى إيجاد 

 رابحيف وخاسريف. 
تحوؿ في عممية ات تر لتو او صعوبات الىذه الدراسة أف تبيف تحاوؿ 

لمسارات االمواطنة بالنسبة لمدوؿ القومية األوروبية. وسأبدأ بوصؼ 
إلى اليوية القومية لدى انتقاليا ىذه الدوؿ القومية اتخذتيا المختمفة التي 

ديمومة عمى ظيور الثقافة  والمواطنة القومية التي كاف ليا التأثير األكثر
الواليات المتحدة لعظمى وفرنسا وألمانيا و الغربية الحديثة: بريطانيا ا

 . وسينتقؿ تفسير الحالة في كؿ بمد إلى(1114 مينشانظر ) األمريكية
ؿ المواطنة إلى مزيد مف التغاير بحث المصاعب التي واجييا في تحو 

كيؼ تتغمب  و. وسؤالنا ىالعولمةالذي سببتو اليجرة في ظؿ  العرقي
ية الداخمية والدمج الذي يتخطى الدوؿ القومية عمى تحديات التعدد

كحالتي اختبار: دمج  يمكف طرحيماالحدود القومية. وىناؾ تحدياف 
متخطية  (أوروبية :في أوروبا)تعاونية صيغة في  واالندماجالمياجريف 

 ،4661نياردت يتر و  مايمز ،4661دوؼ وآخروف )لمحدود القومية 
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يدًا خاصًا عمى (. ولسوؼ نرى أف كؿ بمد قد أكد تأك4669راسموسيف 
 ،والدولة في فرنسا ،طريقة دمج معينة: المجتمع المدني في بريطانيا

والقانوف في ألمانيا. وغايتنا ىي  الواليات المتحدة األمريكيةوالسوؽ في 
في و . ويكوف ليا جدواىاأف نبيف كيؼ تعمؿ أساليب الدمج المختمفة 

 ،لدمج األساسيةسنشير إلى فكرة ا ،نياية استعراض الحالة في كؿ بمد
القواعد الدستورية و  ،ميزة شبكة الفاعميف الذيف ينظموف عممية الدمجو 

 ،تيااقتضاآلراء المعمنة التي و  األساسية التي تسير العممية عمى ىدييا
أفكار الشرعية و المبادئ العقالنية الخاصة بيا و معيا الرؤى العالمية و 

  .(1114آخريف و  مينشالمؤسسة ليا )انظر 
أف المفاىيـ المحددة لمقوميات  عمىفرضيتي المحورية  تستند

مرتبطة باألساليب المحددة  ،التي برزت في كؿ بمد ،اليويات الجمعيةو 
أف و  ،باإلضافة إلى دمج البمد في أوروبادمج أوروبا و لدمج المياجريف 

ليا كما  ،أخرى تفكيكيةو  توحيديةأساليب الدمج تمؾ ليا في كؿ بمد نتائج 
أف أنماطًا  وى ما أعنيو بكممة مرتبطةو ة. ع صدى عمى األمبدورىا رج

اليويات الجمعية تتالءـ مع أساليب دمٍج و معينة مف المفاىيـ القومية 
شرعيتيا عف طريؽ نمط مف  ،بدورىا ،تستمد أساليب الدمج ىذهو معينة. 

 ،متبادؿ: الفكرة األساسية والمكونات المتوافقة بعضيا مع بعض عمى نح
أفكار و  واالعتراؼ المتبادؿ، ،القواعد الدستوريةو  ،اعميفشبكة الفو 
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أساليب الدمج إلى و الجمعية اليويات و تؤدي مفاىيـ القومية و الشرعية. 
العطالة و يتطور في ظؿ التوتر القائـ بيف قوتي التجديد و برز ينمٍط  إيجاد

يكوف  ،فيما بيف ىاتيف القّوتيف المتعارضتيفو  الدستورية المتعارضتيف.
ميمة كبرى  ،تقميص انعداـ األمف اليادفة إلى ،اء المحمة المتماسكةبن

بناء التماسؾ ىذا في مسار التغيير إف مف ميمات تعزيز الدستور. 
العممية المحورية التي تمضي بالمجتمعات ذات النمط  والدستوري ى

 ،أسموب الدمجو اليوية الجمعية و  ،الذي برز بروزًا تاريخيًا محدداً  ،القومي
التكيؼ مع و  ،ى طريؽ محدد في وجو تحديات دمج المياجريف نفسياإل

الحدود الدمج الذي يتخطى و  ،مختمفة المنشأ ةالعرقيو التعددية الثقافية 
تنتج بذلؾ و القومية. فيي تتغمب عمى ىذه التحديات بطرؽ مختمفة 

المتكيؼ مع ىذه  لمقوميات،العابر و  ،أنماطًا مختمفة مف الدمج القومي
الواليات و فرنسا و في حيف توصؼ مسارات بريطانيا العظمى و ت. التحديا

فإف المسار األلماني  ،مف جوانبيا األساسية المميزة المتحدة األمريكية
سبب تركيزي الخاص عمى ألمانيا يعود إلى و يدرس بمزيد مف التفصيؿ. 

فشميا و مسار عممية التحوؿ ىذه  ضمف المميزةوتعرجاتيا مصاعبيا 
 بكر في بناء قومية تعددية حديثة.التاريخي الم
أربع دوؿ قومية مف الذي اتخذتو مسار العف  بعد الحديث    

سننظر إلى ىذه العممية نفسيا  ،التشكؿ القومي إلى الدمج العابر لمقومية
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مف وجية نظر تشكؿ جماعة مواطنيف أوروبييف ذوي ىوية أوروبية 
سنركز و ا دوف القومية. التمايزات مو ة في السياؽ األوسع لمعولمة مجتمع

الدمج ما فوؽ  سياؽتفكيؾ ىذا البناء في و عمى البناء التاريخي لألمة 
تحوليا في الطريؽ إلى تشكيؿ روابط و تشكيؿ الروابط المدنية و  ،القومي

 مدنية متخطية لمقومية.
كمما  ،أكثر مف ذلؾو  ،فكمما ازداد االتحاد األوروبي انفتاحًا بؿ

أكبر في سياؽ االعتراؼ المتنامي بحقوؽ الموحدة  أوروباأصبحت 
 أوروباداخؿ  ،حقوؽ اإلنساف لكافة أىؿ ىذه األرضو المواطنيف 

كمما ُفرض عمى الناس أف يعتادوا أكثر عمى تشاطر حقوؽ  ،خارجياو 
المواطنيف فعميًا مع أناس مف أصوؿ شديدة التبايف في الحياة اليومية. إال 

 تقؼ حائاًل في طريؽ ىذا التطور.اآلراء المسبقة و أف ُبنى التضامف 
امًا عف مالمواطنة المستقمة تو إف فيـ الجماعات المجتمعية     
يرتقي حتى اآلف في معظـ الدوؿ القومية و فصمو لـ يتطور و أصؿ المرء 
فرنسا تشيراف إلى و حتى بالرغـ مف أف بريطانيا العظمى و  األوروبية.

 ،ألمانيا ا ىو الحاؿ فيممأفضؿ  في ىذا الميدافوجود شروط تاريخية 
فإف لكؿ مف ىذه الدوؿ األوروبية الثالث مشاكؿ جمة في التعامؿ مع 

في المضي قدمًا بالدمج و المياجريف الجدد و ة العرقيالخواص  بايفت
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السيادة و فيميا المحدد لممواطنة  في تجسدالم ،وروبي العابر لمقوميةاأل
روط التاريخية التي يجدر بنا أف نمقي نظرة عمى ىذه الشو القومية. 

طورت في ظميا كؿ دولة مف ىذه الدوؿ القومية الثالث فيميا الخاص 
يمكف أف نعرؼ المزيد عف أسباب مشاكميا  ئذاليوية القومية. حينو لألمة 

دمجيا العابر لمقومية في سياؽ و  ةالعرقيفي تعامميا مع تعددية تركيبتيا 
. المشترؾش المجتمعي الواسع عمى العيو االنفتاح األوروبي العولمي 

عمى دراية أكبر بأسباب مشاكميا مف خالؿ  أيضاً لسوؼ نصبح و 
 الواليات المتحدة األمريكيةمالحظة التطور المختمؼ اختالفًا تامًا في 

ىكماف  ،4661بروبيكر  ،4661تورنر  ،4661ىمر  ،4661بربيكر )
سويساؿ  ،4661بوبوؾ  ،4661بوس  ،4661ىيمبرونر  ،4661
جوبكي  ،4666بومس  ،4661بيير  ،4669بوس  ،4661د تو  ،4661
4666). 

 شيدتياالتي  ة،كثير الشكوؾ الو بالنظر إلى المزاعـ المتكررة، بؿ 
سوؼ نرى أف  ،" )الطريؽ الخاص(sonderwegبالػ "  عرؼمناقشة ما 

الطريؽ األلماني إلى القومية مختمؼ فعاًل عف المسارات التي اتخذتيا 
لسوؼ ندرؾ و  ،الواليات المتحدة األمريكيةو رنسا فو بريطانيا العظمى 

األربع مجتمعة قد  األمـأف فكرة األمة ُفيمت فيمًا مختمفًا. لكف  أيضاً 
بيف ألمانيا ليس فقط بالتالي ال بد مف التمييز و تشكمت بطريقة خاصة. 
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عمينا أف و نفسيا. األخيرة  األمـبيف ىذه  أيضاً بؿ  ،الغربية األخرى واألمـ
 عمى أنومعممًا و  ،القوميةتشكؿ عف ى مفيومًا غربيًا واحدًا ال نتبن

أنموذج معياري ينحرؼ عنو النموذج األلماني بوصفو نمطًا خاصًا. 
التي  نمقي نظرة عمى الكيفيةو ُيفترض بنا فقط أف نتعرؼ عمى الفروقات 

مكانية و شكؿ أف تصوغ ألفكار المختمفة عف األمة يمكف لبواسطتيا  ا 
، إلى المواطنة الشاممةنشئ تأف و  ،الخارجيو عي الداخمي الدمج االجتما

 .وخارجيا ضمف إطار الحدود القوميةوتحوليا  حد ما،
ىما و  ،أف ندرؾ أف ىناؾ مستوييف لمتحميؿ أيضاً عمينا ينبغي 

المثالي لما يميز فكرة مشّكمة تاريخيًا  –تحديدًا مستوى البناء النموذجي 
مستوى الممارسة المجتمعية الممموسة و  ،عف األفكار األخرىاألمة  حوؿ

تستعير عناصر مف األنماط و التي تنحرؼ دائمًا عف النموذج المثالي 
ال تكوف العناصر الثقافية  ،في ىذا الخصوصو النماذج األخرى. و 

في  أيضاً بؿ  ،إلدراؾ الذات القومية موجودة فقط في ألمانيا ةالعرقي
في الوقت نفسو و  ،دة األمريكيةالواليات المتحو فرنسا و بريطانيا العظمى 

توحيدية في الممارسة و سياسية و مدنية  -ىناؾ عناصر تعددية مجتمعية 
السبب  وىذا ىو ـ التاريخي. المعاصرة لممواطنة قائمة عمى التعم   األلمانية
 وتفرزًا مف مشاكؿ متماثمة ياألربع مجتمعة تعاني واقع األمـفي أف 

تعدد و  ،يطرة عمى اليجرة المتزايدةصراعات متماثمة فيما يتعمؽ بالس
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 أرجحالدمج المتخطي لمقومية. فكؿ واحدة منيا تعاني مف التو  ،األصوؿ
ميؿ و لممواطنة منفتح و مفيوـ تعددي عف  اليدؼ المتصو ربيف 

 النظر إلى ىويتياو إغالؽ األبواب إلى  ،مف ناحية ،المجتمعات القائمة
، أكثر تنوعاً  ،في الواقع ،الجمعية بوصفيا ىوية األمة التي أصبحت

الجمعية  إلى الحفاظ عمى ىوياتيا ،حية أخرىمف نا ،ميؿ األقميات وبيف
صراعات  ذلؾ عفنتائج تتكشؼ و الكفاح مف أجؿ االعتراؼ بيا. و 

مواطنيف  مة مفجتمعات ُيفترض أنيا مشك  الجماعة في مأفراد  يخوضيا
ات التي انحدروا لمجموعمع ا ىـ كؿ روابطيـ األصميةءأفراد خمفوا ورا

ميمة المستقبؿ  ويفالواقع و  المتصو رردـ ىذه الفجوة بيف أما منيا. 
فإف  ،المحورية لكؿ مجتمع مف المجتمعات قيد الدراسة. مع ذلؾ

لدى ىذه فكار المتشكمة تاريخيًا عف القومية األو  االختالؼ في التاريخ
 ،ؿ محددة لممشكمةإيجاد حمو بغية إطارًا معينًا لكؿ منيا المجتمعات يحدد 

المفردات  تغير ربماو  ،أف تتخذ موقفًا مف ،عمى األقؿ ،التي يفترض
 .(1 – 1: 4661انظر بروبيكر )المواطنة و القومية  ،القائمة حوؿ

الطريؽ الجدؿ الدائر حوؿ "  مفعمى ىذا األساس يكوف موقفنا 
" الطريؽ الخاص فرضية "قائـ عمى موقؼ  وى" األلماني  الخاص
. فالػ " المميز ليا"  الطريؽ الخاص" اختطت كؿ قومية أي أف  ،يزالمتما

فكرة و الطريؽ إلى القومية يصبح  كيؼح  و وضبيف ب" ي الطريؽ الخاص
أف نقر  ،متكامؿ عمى نحو ،لكف عميناو بشكؿ مبالغ فيو.  يفالقومية مميز 



 - 15 - 

" المثالي  الطريؽ الخاصنزياحات الحقيقية لمممارسة المجتمعية عف " البا
النماذج و بحيث تشتمؿ كؿ ممارسة واقعية عمى عناصر مف األنماط 

عمينا أف نأخذ في الحسباف أف عمى كؿ أمة كما ينبغي المثالية األخرى. 
بيف  ،األقميةو ( النزاع بيف األكثرية 4: )نفسيا أف تعالج المشاكؿ المحورية

ؿ كؿ ( مي1) ،المياجريفو بيف السكاف األصمييف  ،منتميف الالو المنتميف 
األقميات إلى التمسؾ بجماعاتيا بداًل مف بناء جماعة و مف األكثرية 

مرة أخرى يحدد و مجتمعية لمواطنيف مستقميف متخطيف لروابط المجموعة. 
يتـ كؿ أمة اإلطار الثقافي الذي يفترض أف ل المميز"  الطريؽ الخاص" 

ا ال ىكذو . ومناقشتيا كؿالحموؿ المطروحة ليذه المشاتسويغ في إطاره 
ال أف نرفضيا و  بشكؿ محض، " الطريؽ الخاصفرضية "  يمكننا أف نتتبع

وؿ المقاالت حو  ؛(4661 ،4619 ،61/  4691انظر فييمر ) رفضًا تاماً 
ليي و  رفانظر بالكبو )النقدية   ؛4661/  4661 ،4619نيبردي  ؛4611ا 
 411: 1114 مينش أيضاً انظر  ؛4669 بالكبورف ؛4669 ،4661إليي 

– 111). 
توضيح تشكؿ و المقاربة التي تـ تبنييا في ىذه الدراسة لفيـ 

المواطنة في الطريؽ إلى الدمج المتخطي لمقومية ىي و تحوؿ القومية و 
  مينش)التاريخية في جوىرىا  –التطويرية  ،التأويمية –المقاربة المنيجية 

b4661) . ىوياتيـ و التركيز الرئيسي في تحميمنا عمى بناة األمـ يجري و
 الفكريوفمواقفيـ في المجتمع: الممثموف و تحديداتيـ لمحالة و  ،لجمعيةا
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السيما  ،لممجتمع المدني المنخرطوف في الممارسة السياسية في بريطانيا
 ،المثقفوف الراديكاليوف في فرنساو  ،المجيدة 4911خالؿ ثورة عاـ 

المثقفوف في والمقاولوف  ،4916خالؿ الثورة الكبرى عاـ  خصوصاً 
مف  ،السيما خالؿ سني تأسيس الجميورية ،األمريكيةيات المتحدة الوال

الفالسفة و الكتاب  –األدب فكروف ورواد المو  ،4916إلى  4999
إلى  4991السيما في العيد التأسيسي مف و  ،المؤرخوف في ألمانياو 

تطورات تمخضت عنو فيـ القومية ل اً . فيؤالء المثقفوف حددوا إطار 4191
في سياؽ تشكؿ  عف األمةقد حدث تأطير األفكار و تغييرات الحقة. و 

 يستدعي عمميات أساسية لػ: لألمةحقيقي 
 تعييف الحدود الخارجية لمواجية الدوؿ القومية المنافسة.* 
عف و  ،تحقيؽ التجانس الداخمي عف طريؽ احتكار الدولة لمقوة* 

ميـ التعو  ،تقسيـ العمؿو  ،البقرطةو  ،التوحيد القانونيو  ،طريؽ المركزة
 العامة. وسائؿ االتصاؿو  ،الجماىيري

الربط بينيما مع إعطاء األولوية و األطراؼ و التمييز بيف المركز * 
تابعة لممركز مف  ،وضع األطراؼ في أوضاع دنياو لممركز 
 متعارضة معو مف جية أخرى.و جية 

 الرفاه. ةعف طريؽ سياس والتفاوتاتتخفيض التوترات * 
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فرنسا و القومي في بريطانيا لسوؼ نحمؿ مسارات التشكؿ و 
المنيجي  –ألمانيا مف ىذا المنظور التأويمي و  الواليات المتحدة األمريكيةو 
دوتش  ،4691بنديكس  ،99/  4611انظر دوتش )التطوري التاريخي و 

 ،4611أندرسوف  ،4691تيممي  ،4691كاف و ر و  تادتشيزنآ ،4696
 ،4661مومسف  ،4616بروبيكر  ،4619سميث  ،4611 نرغم

شيدر  ،4664آيزنشتادت  ،b4664، 4661ف سغي ،4661ىوبسباـو 
شولتز  ،4661س غياسن ،4661بروبيكر  ،4664سميث  ،4664
 ،4666بوميس  ،4661بير  ،4669بروبيكر  ،4661سويساؿ  ،4661
مف أداة التحميؿ  أيضاً لسوؼ نستفيد و . (4666يوبكي  ،4666غيسف 

تشكؿ المجتمع المتعمؽ ببحثنا  التي أوجزنا خطوطيا العريضة الحقًا في
ىاس )تشكؿ اليوية الجمعية في االتحاد األوروبي و المتخطي لمقومية 

 ،4661ريختر و ىالر  ،91 – 911: 4661ىابرماس  ،4691 ،4691
 ،4669ىابرماس  ،4669بريستوف  ،4661ديالنتي  ،4661ىولـ ر زيت

جوت  ،11 – 441: 4666ىيثر  ،4669سوبيستش و دافيس  ،4661
 (.4661مورافسيؾ  ،4669
داخؿ  معاينة ما ىوإف التحميؿ الكامؿ لما يجري يحتاج إلى  

أي أوروبا كحالة  ،فوؽ الدوؿ القومية عمى حد سواءما و الدوؿ القومية 
التحوؿ و عمينا أف ننظر إلى التشكؿ التاريخي و جمعية في مسار التشكؿ. 
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ومية لكي نصؿ تشكؿ الروابط األوروبية المتخطية لمقو  لألمـالمعاصر 
إلى تحوليا  األمـليذا السبب ننتقؿ مف تشكؿ و إلى فيـ كامؿ لمعممية. 

لى تشكؿ أوروبا في نياية المطاؼ. و   التالية:قيد الدراسة ىي المواضيع و ا 
القوية األكثر الجماعات  ،حتى ىذه النقطة ،قوميات بوصفياال* 

 تتحرؾ باتجاه مستقبؿو  تاريخي وعيًا التي تشترؾ في ماضٍ 
 .مشترؾ

 أساسية: عناصر ةتتشكؿ القوميات مف خالؿ أربع  
التخـو الخارجية  دتحد فكريةاألفكار القومية بوصفيا بنيات   -

 ;الجماعاتالعناصر المكونة لتمؾ و 
بوجو  المشتركةاليويات الجمعية بوصفيا المدركات الذاتية   -

 قواميا الداخمي;و عاـ لمقوميات في حدود تخوميا الخارجية 

 يوزع حقوؽ المواطنيفمجتمع المواطنة باعتبارىا عضوية في   -
 ;وينسقيا

القومي  المجتمعبوصفيا صمة وصؿ بيف  القوميةدولة ال  -
 احتكار الدولة لمقوة عمى رقعة محددة مف األرض.و 

 وفىػػػـ فػػػي المقػػاـ األوؿ مػػػف يحػػػدد المفكػػريفنحػػف نفتػػػرض أف     
الجانػب الرمػزي فػي بنػاء القوميػة.  وىذا ىو اليوية الجمعية. و  القوميةفكرة 
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المواطنة فتنتجو عمميات تحديد التخـو و أما الجانب المادي لمدولة القومية 
األطػػػػراؼ و التمييػػػػز بػػػػيف المركػػػػز و  ،الداخميػػػػة تجػػػػانسعمميػػػػة الو  ،الخارجيػػػػة

اليويػة الجمعيػػة مػػف و . إف فكػرة القوميػػة التفاوتػػاتتقمػيص و  ،الػربط بينيمػػاو 
تػػؤدي إلػػى نشػػوء  ،المواطنػػة مػػف الناحيػػة األخػػرىو والدولػػة القوميػػة  ،ناحيػػة

مركب قومي يرتبط بأسػموب محػدد مػف أسػاليب  ،نموذج مف أجزاء مستقمة
تنػتج تػأثيرات دمجيػة  ،مػف أسػموب الػدمج ىػذاو الخػارجي. و الدمج الػداخمي 

ىػالر قػارف )عمػى المركػب القػومي  انعكاسػياخارجيػًا ليػا و تفكيكية داخميػًا و 
4661). 

 عمى دراسة المصادر التالية: يقوـ تحميمناو 
 الذيف أطروا فكرة القومية; لممفكريف* النصوص األولية 

الفاعميف في مجاالت دمج و الوثائؽ المتوفرة لدى الوكاالت * 
 مجاالت دمج أوروبا;و المياجريف 
حصائيات و * معطيات   ;الرأي استطالعاتا 

 البحث الثانوي. نشرات* 

ؿ تحو  و ؿ التأويمي لعممية تشك   –إف مقاربتنا ىي التوضيح المنيجي 
التعميـ باتجاه القوانيف  ف:ذلؾ نعمؿ في ما بيف قطبيمف خالؿ و تاريخية. 

تمييز الخصائص الفردية لمظواىر التاريخية المحسوسة و  ،المجردة مف جية
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ال إلى جانب التاريخ. و مف جية ثانية. فنحف لسنا إلى جانب العمـ الطبيعي 
تفسيرية لمحقيقة  –ماع بوصفو مقاربة منيجية بؿ نفكر في عمـ االجت

داللتيا الثقافية كما شرح العممية التاريخية في و تيدؼ إلى فيـ  ،التاريخية
المشكمة المحورية التي و . (11 – 491: 4691)ماكس فيبر  يعبر عنيا

بأي و  ،سؤاؿ كيؼ في ،بإيجاز ،ينكب عمييا ىذا الكتاب يمكف تكثيفيا
يكوف الدمج االجتماعي ممكنًا في عالـ  ،فقةنتائج مرا ةأيبو  ،شكؿ

تجانس و  ،الفضاءات المفتوحةو  ،المسافات اآلخذة في االنكماش
دولة في الطريؽ مف  ،تكاثرىاو تغير اليويات و  ،الثقافاتو  الجماعات

لكي نجد جوابًا و فوؽ قومي.  الماو إلى التشكؿ المجتمعي العولمي  األمة
 ،في دولة األمةدمج الف في تشكؿ سنبدأ ببحث مقار  ،عمى ىذا السؤاؿ

مكانياتيا  كؿ عمى حدة األمةنتساءؿ عف أشكاؿ دوؿ و  لدمج الناس وا 
 عابر )أوروبي( مجتمعفي  االندماجو المنحدريف مف أصؿ متغاير 

أية نتائج تبرز ىوية و بأي شكؿ و  ،. ثـ نعود إلى سؤاؿ كيؼاتقوميلم
نصرًا مف عناصر جمعية أوروبية متخطية اليويات القومية بوصفيا ع

 ستوجز الخاتمة نتائج دراستنا.و بر لمقوميات. االدمج االجتماعي الع
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 الفصؿ األوؿ
 

 مف المجتمع المدني ةنبثقمأمة  :نيابريطا
 

 مدنيًا في بريطانيا مجتمعاً حيف نتحدث عف تطور القومية بوصفيا 
 ،رالتطو و فإننا نقصد بذلؾ في المقاـ األوؿ التطور في إنكمترا  ،العظمى
 (4119)بعد االتحاد مع ويمز  ،في المممكة المتحدة برمتيا ،بعدئذٍ 

خضاع و  (4919)سكوتمندا و  ليذا السبب أشير و . (4914) أيضاً  أيرلنداا 
لى بريطانيا و إلى اسـ إنكمترا في البداية  العظمى الحقًا. ففي إنكمترا ا 

ذلؾ بو  ،الطبقة الوسطى ضد االستبدادية الممكيةو اتحدت األرستقراطية 
المواطنيف.  مجتمع اتحادىما عف وانبثؽا معًا رافعة القومية. تأصبح

لكف بشكؿ و  ،المواطنيف ىذا مجتمعترعرعت الطبقة العاممة ضمف و 
أسرع و فعمت ذلؾ بصورة أكبر  إال أنيا ،مف المواجية وتدريجي ال يخم

بذلؾ أصبحت ىي األخرى رافعة و  ،أكثر عمقًا مما جرى في فرنساو 
حصر البرلماف دور التاج بالتمثيؿ الرمزي  4916العاـ  فيو قومية. 
القائمة بأف جذور السمطة السياسية  التشريعيةقدـ الفالسفة الفكرة و لألمة. 

تقميف المواطنيف الذي انبثؽ مف أفراد مس مجتمعأسسيا قائمة في و 
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/  4914)بالنسبة ليوبز المحافظ  ،ف ذلؾكاو يدخموف طواعية في عقد. 
 ،لسمطة الذي ال مناص منو إلى مرجعية سياسية مسؤولةنقؿ ا ،(4699

لوؾ  الميبرالي جوفطالما كانت الحكومة قادرة عمى ضماف النظاـ. أما 
مع توزيع السمطات  ،فمـ يكف ذلؾ سوى نقؿ محدود ،(4699/  4961)

 ،مف وجية نظر ثقافية نقديةو المييمنة عمى الحكومة في وقت واحد. 
إدراج المزيد مف المجموعات المجتمعية  ُطرحت في وقت الحؽ مسألة

بخصوص التطور العاـ في )تجديد العقد االجتماعي عمى التوالي و 
 ،4694ستشوليف  ،4691كموكسيف  ،4691انظر: مارشاؿ  ،إنكمترا

أوىميغ  ،4664ىيؿ  ،4664غرابس  ،4619نيوماف  ،4611سميث 
4664). 

 الجذور التاريخية

لى حد ما في بر و  ،في إنكمترا تطػورت القوميػة فػي  ،يطانيا العظمػىا 
السياسػي مػع  مجتمػعسياؽ إدراج قطاعات أوسع فأوسع مف السكاف فػي ال

عػاـ  الفػتح النورمانػدي . ففي أعقاباالجتماعيةالحياة  حقوٍؽ متساوية في
قسػػػػػمت الػػػػػبالد إلػػػػػى طبقػػػػػة حاكمػػػػػة نورمانديػػػػػة ناطقػػػػػة بالفرنسػػػػػية  ،4199

ال أف االعتػػراؼ باإلنكميزيػػة إ ساكسػػونية.-األنغموجميػػور شػػعبي نػػاطؽ بػػو 
كػػاف بدايػػة تطػػور انبثقػػت  4191كمغػػة رسػػمية فػػي المعػػامالت العامػػة عػػاـ 

الحقػػًا عمػػى و  عمػػى أسػػاس الممتمكػػات،فػػي البدايػػة  ةتمػػايز كانػػت ممنػػو أمػػة 
تحولػت شػيئًا فشػيئًا إلػى قوميػة موحػدة ذات ثػـ  ،االجتماعيػةأساس الطبقة 
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شػػػممت حػػػرب  ،القروسػػػطي ىويػػػة موحػػػدة. فبالمقارنػػػة مػػػع جػػػيش الفرسػػػاف
أصػػػبح رمػػػاة السػػػياـ و  المائػػػة عػػػاـ مػػػع فرنسػػػا قطاعػػػًا أوسػػػع مػػػف السػػػكاف.

ود الفقػػػػػػري لمجػػػػػػيش. لقػػػػػػد أطمقػػػػػػت ترجمػػػػػػة اإلنجيػػػػػػؿ إلػػػػػػى البسػػػػػػطاء العمػػػػػػ
عمميػػة اإلدراج الثقػػافي لقطاعػػات أوسػػع  ،4191المنشػػورة عػػاـ  ،اإلنكميزيػػة

ييػػػػا التػػػػي اتحػػػػدت ف ،شػػػػكمت ثػػػػورات القػػػػرف السػػػػابع عشػػػػرو مػػػػف الشػػػػعب. 
 ، ذروة ىػػػػػػذاضػػػػػػد االسػػػػػػتبدادية الممكيػػػػػػة والطبقػػػػػػة الوسػػػػػػطىاألرسػػػػػػتقراطية 

بػػػرز البرلمػػػاف  ،المجيػػػدة 4911عقػػػب ثػػػورة و مػػػف ىػػػذه الثػػػورات و التطػػػور. 
أحػػرار بوصػػفو القػػوة الحاكمػػة المحوريػػة. و ف و ف مسػػتقمو مواطنػػ ونتخبػػذي االػػ
 الػذي يخضػع ،أدى فرض القانوف العادي باعتباره قػانوف اإلنكميػز جميعػاً و 

قػومي  مجتمػعنشػوء و إلى إيجاد األسػاس القػانوني لتطػور  ،أيضاً لو الممؾ 
تشػػػػػكمت فكػػػػػرة القوميػػػػػة و . االجتماعيػػػػػةالطبقػػػػػات و  التممػػػػػؾيتخطػػػػػى حػػػػػدود 

الػػذيف كػػانوا منخػػرطيف  المشػػتغميف فػػي حقػػؿ الفكػػرالبريطانيػػة عمػػى أيػػدي 
فيػػـ لػػـ يشػػيدوا أي شػػيء جديػػد كػػؿ انخراطػػًا مباشػػرًا بالسياسػػات العمميػػة. 

 مثممػا فعػؿ ،قراطيةاألرسػت واالمتيػازاتدة يتعارض مع السمطة المطمقػة الج
لػـ يكػف مػا جػاؤوا بػو سػوى وصػؼ يعكػس و الثػورة. و عصر التنوير  مفكرو

تقديـ النصيحة العممية لتشكيؿ و  ،ما كاف يجري بصورة فعمية في بريطانيا
 قد تـ تكييؼ تعييف التخػـو الخارجيػة بحيػث يػتالءـو ذلؾ المسار العممي. 

فػػي و فػػي وجػػو البابويػػة فػػي رومػػا و  ،مػػع الوقػػوؼ فػػي وجػػو القػػارة األوروبيػػة
فػػػي  (4111 – 4116)فػػػي حػػػرب المائػػػة عػػػاـ  ،وجػػػو فرنسػػػا الكاثوليكيػػػة

داخمي فقػػػػد تحقػػػػؽ عػػػػف طريػػػػؽ المؤسسػػػػة الػػػػ المقػػػػاـ األوؿ. أمػػػػا التجػػػػانس
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عػػػف طريػػػؽ مركػػػزة السػػػمطة فػػػي البرلمػػػاف و  (4664شػػػيمينغ )البروتسػػػتانتية 
بحت إنكمتػرا ىػػي مركػػز األمػة البريطانيػػة التػي اتصػػمت بيػػا أصػػو المسػتقؿ. 
كاف فرض المغة و الشمالية بوصفيا أقاليـ أطراؼ.  أيرلنداو ويمز و سكوتمندا 

زاحػػػػة المغتػػػػيف الطػػػػرفيتيفو اإلنكميزيػػػػة المركزيػػػػة  الغاليػػػػة جػػػػزءًا و الويمزيػػػػة  ،ا 
تػػـ و . (4661كػػاتر و إيتشيسػػوف  ،4611شػػولتز )رئيسػػيًا مػػف ىػػذه العمميػػة 

موضوع تقميص التبايف الطبقي بوصفو عمميػة إدراج لمطبقػة العاممػة  طرح
كانػػت المشػػكمة الكبػػرى ىػػي و السػػمطة. و فػػي المحاصصػػة المنصػػفة لمثػػورة 

التوسػػع فػػي إدراج الجمػػاىير الشػػعبية فػػي مجػػاؿ ممارسػػة الحقػػوؽ المدنيػػة 
. فعمميػػػػة 4691مارشػػػػاؿ  .حسػػػػب تعبيػػػػر ت.ىػػػػػ االجتماعيػػػػةو السياسػػػػية و 

أف تػػػػتمخض عػػػػف وجػػػػود جماعػػػػة مػػػػف المػػػػواطنيف المثقفػػػػيف اإلدراج ال بػػػػد 
الذيف يزدادوف ثقافػة و  ،ثقافة جيدة تمكنيـ مف االنخراط في الشؤوف العامة

 – 196: 4699)كمػػػا يعبػػػر جػػػوف سػػػتيوارت ميػػػؿ  ،مػػػف خػػػالؿ المشػػػاركة
عف ذلػؾ بطريقػة تمثيميػة نموذجيػة. إف مركػز األمػة ينبغػي أف يكػوف  (91

سػػميث ) ةالعامػػ مصػػمحةأنػػاس لػػدييـ إحسػػاس بالف مػػدنيًا مؤلفػػًا مػػ اً مجتمعػػ
بوتومػػػػػػػػػػور و مارشػػػػػػػػػػاؿ  ،Colley 4661كػػػػػػػػػػولي  ،4619تػػػػػػػػػػورنر  ،4611
 .(4661فولكس  ،4669ريس و بممر  ،4661
أضػحى تحديػد  ،الثورة الفرنسػيةو التنوير الفرنسي  حموؿ عصرمع و 

تخوـ اليوية اإلنكميزية فػي مقابػؿ اليويػة الفرنسػية ذا داللػة مػرة أخػرى فػي 
تػػـ تػػأطير " الصػػدؽ " بمكوناتػػو مػػف و . 4111و 4911 لفتػػرة الواقعػػة بػػيفا
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االستقالؿ األخالقي بوصػفو العالمػة و الصراحة و األصالة و النزاىة و البراءة 
عػػف " الواضػػحة، حػػدودىا ، بالبػػارزة التػػي تميػػز اليويػػة القوميػػة اإلنكميزيػػة

النغفػػػػػػػورد  ؛11 – 416: 4619نيومػػػػػػػاف )سػػػػػػػطحية " اليويػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػية 
عػػػػالوًة عمػػػػى اسػػػػتعمار  ،سػػػػكوتمنداو قػػػػد أدى التوحػػػػد مػػػػع ويمػػػػز و  .(1111
األرجػػاء ذات ىويػػة قوميػػة ظمػػت فػػي  فسػػيحة أمػػةإلػػى خمػػؽ دولػػة  ،أيرلنػػدا

كػػػاف و مػػػألى بػػػالتوتر حتػػى يومنػػػا ىػػػذا.  مػػا تػػػزاؿو  ،تػػػأرجحو حالػػة تنػػػاقض 
فػػي مواجيػػة فرنسػػا.  قواىػػاتعزيػػز  فػػي أىميػػة خاصػػة ةبريطانيػػ امػػةبػػروز ل

ذات داللػػػة بػػػالنظر إلػػػى تحديػػػد التخػػػـو  ،بالتػػػالي ،يطانيػػػة ىػػػيفاليويػػػة البر 
فػػي حػػيف أنيػػا داخميػػًا ليسػػت سػػوى عمميػػة ربػػط فضفاضػػة بػػيف  ،الخارجيػػة
أمػا مػف ناحيػة المغػة اإلنكميزيػة. و  يرلنديةاألو  االسكتمنديةو ويمزية اليويات ال

لػـ  ،طرة وحػدىافيناؾ سيطرة إنكميزية. لكػف بسػبب ىػذه السػي ،المؤسساتو 
بػػؿ ظمػػت قائمػػة كػػردة  االسػػكتمنديةو  يرلنديػػةاألالمشػػاعر و ش اليويػػات تػػتال

لػػػػػـ يػػػػػتمكف و . (4661سػػػػػب ؾ  ،4661روبرتس وو برادشػػػػػ)فعػػػػػؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ 
 أيرلنػداالجزئػي فػي جميوريػة  وف مف الفوز بشيء سوى االستقالؿاأليرلندي

وف الكاثوليػػؾ األيرلنػػدييعػػيش  ،الشػػمالية أيرلنػػدافػػي و . (4619ىتشنسػػوف )
ف مػػػف أصػػػوؿ بروتسػػػتانتية ويػػػؿ األجػػػؿ مػػػع أولئػػػؾ المتحػػػدريراع طفػػػي صػػػ
التعبيػػر  الجميػػوري األيرلنػػديإرىػػاب الجػػيش يعتبػػر و  .اسػػكتمنديةو إنكميزيػػة 

 .(4611مولثاوبت  ،4619مممي و بيشوب )المتطرؼ عف ىذه الحالة 
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قػد حمػت و اسػتيعابيا. و لقد طرح التصػنيع مشػكمة الطبقػة العاممػة 
المػػػػنح التػػػػدريجي لحقػػػػوؽ و الخػػػػارجي المشػػػػكمة عػػػػف طريػػػػؽ االسػػػػتعمار 

بيػػذه و فػػي السػػمطة السياسػػية. و  قوةالمشػػاركة فػػي الرفاىيػػة المكتسػػبة بػػال
واضحًا و طورت الطبقة العاممة البريطانية إيمانًا قوميًا راسخًا  ،الطريقة
اعتػػزازًا قوميػػًا خاصػػًا قائمػػًا عمػػى مكانػػة بريطانيػػا العظمػػى فػػي و  ،نسػػبياً 

عاممػػػة الخػػػاص فػػػي العمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ ىػػػذه عمػػػى دور الطبقػػػة الو العػػػالـ 
بصػػػورة مطمقػػػة  والمكانػػػة. إف االعتػػػزاز القػػػومي البريطػػػاني المميػػػز ىػػػ

مػػػف  %9128إلػػػى  8222. فمػػػا بػػػيف كميػػػا االجتماعيػػػةقضػػػية الطبقػػػات 
 اسػػتطالعات لمػػػرأيالبريطػػانييف عبػػروا عػػف أنيػػـ فخػػػوروف ببمػػدىـ فػػي 

بيػػػر ىنػػػاؾ جػػػزء مػػػف السػػػكاف كو . 1988عػػػاـ و  1982جػػػرت بػػػيف عػػػاـ 
نسبيًا يصنؼ نفسو باعتباره ينتمي إلى الوسط السياسي. أما في العػاـ 

فػػػي و  ،فقػػػط قػػػدموا أنفسػػػيـ ضػػػمف ىػػػذا التصػػػنيؼ %4329فػػػإف  1973
 %6624و 5528تفػػػػػػاوت ذلػػػػػػؾ بػػػػػػيف  1991إلػػػػػػى  1976الفتػػػػػػرة مػػػػػػف 

 ،1986كػػػػولي  ،1979ىػػػوبكنز  ،1964مارشػػػػاؿ  ،1963تومبسػػػوف )
 ،551: 1992آخػػػروف و ر برتشػػػنايد ،1991جػػػويس  ،1988دينويػػػدي 

 .(1994جويس  ،564
االنحػػػػػػػػػػػدار و نيايػػػػػػػػػػة اإلمبراطوريػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتعمارية البريطانيػػػػػػػػػػػة  إف
كػاىمر )ي لبريطانيػا العظمػى فػي أعقػاب الحػرب العالميػة الثانيػة االقتصاد

حػس وما رافقو مػف أضعؼ ىذا االعتزاز القومي  (1985غامبؿ  ،1984
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في عاـ االعتزاز القومي  وصؿ ،آنفة الذكر االستطالعات. ففي يتضامن
ازداد مقػػػدار اإلجابػػػات السػػػمبية و  .%8222ىػػػي و إلػػػى قيمتػػػو الػػػدنيا 1988

إلػػػى  11مػػػف  1988و 1982عمػػػى سػػػؤاؿ االعتػػػزاز القػػػومي بػػػيف عػػػامي 
مػػػا تػػػزاؿ قيمػػػة االعتػػػزاز  ،. لكػػػف بالمقارنػػػة مػػػع المسػػػتوى العػػػالمي1527%

نػػػامج االجتمػػػاعي بر التقريػػػر  ،مػػػثالً  ،ىػػػذا مػػػا يوثقػػػوو القػػػومي مرتفعػػػة جػػػدًا. 
جويػػػػؿ ) 1995الػػػػذي ُأجػػػػري عػػػػاـ  (ISSP) السػػػػتطالعات الػػػػرأيالػػػػدولي 

. فبػػػداًل مػػػف العمػػػؿ معػػػًا مػػػف أجػػػؿ االزدىػػػار (17 – 1: 1998آخػػػروف و 
 ،سػػحقت اإلضػػرابات طويمػػة األجػػؿ ،توزيعػػو إلػػى حصػػص عادلػػةو الرفػػاه و 
كػػؿ مػػا كػػاف  ،ياالقتصػػادلرخػػاء النزاعػػات فػػي السػػبعينيات حػػوؿ توزيػػع او 

اإلغػػػالؽ حػػػاالت و مػػػف االزدىػػػار السػػػابؽ. فقػػػد وصػػػمت اإلضػػػرابات  اً باقيػػػ
 138حالة مع ضياع  2849 مجموعوإلى ما  1961التعجيزية في العاـ 

ليصؿ إلػى  1971ىذا ما ازداد حتى العاـ و  ،عامؿ 1111يوـ عمؿ لكؿ 
ليصػػؿ و  ،مػػف العمػػاؿ 1111يػػـو عمػػؿ لكػػؿ  489بخسػػارة  ،حالػػة 3943

 1111يػػػـو عمػػػؿ لكػػػؿ  261مػػػع خسػػػارة   ،2282إلػػػى  1975ذلػػؾ عػػػاـ 
حالػػػة مػػػع خسػػػارة  1331كػػػاف مػػػا يػػػزاؿ ىنػػػاؾ  1981فػػػي العػػػاـ و  ،مػػػؿاع

. (519: 1992آخػػروف و برتشػػنايدر )عامػػؿ  1111يػػـو عمػػؿ لكػػؿ  513
حػػػيف بػػػدأت مارغريػػػت تاتشػػػر بتحطػػػيـ سػػػمطة نقابػػػات  ،1979فػػػي العػػػاـ و 

اتيا فسياسػػػػكػػػػاف اإلجمػػػػاع القػػػػومي قػػػػد ضػػػػاع منػػػػذ زمػػػػف طويػػػػؿ.  ،العمػػػاؿ
فػػرص التطػػور مػػف تفكيػػؾ ضػػوابطيا حسػػنت و الصػػناعة  رلػػةب  ل   اليادفػػة إلػػى
 ،تصػػػميـو عػػػف سػػػابؽ قصػػػد و  ،بالمقابػػػؿوألغػػػت رسػػػميًا، ي لمبمػػػد االقتصػػػاد
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. عنػوإجمػاع جديػد بػديؿ  إحػالؿاإلجماع القديـ دوف أف تكوف قػادرة عمػى 
اإلغػػالؽ التعجيزيػػة حػػاالت و انخفػػض عػػدد اإلضػػرابات  1987ففػػي العػػاـ 

 مسػػػوحفػػػي و . عامػػػؿ 1111يػػػـو عمػػػؿ لكػػػؿ  322مػػػع فقػػػداف  1116إلػػػى 
بأف المرء يمكف أف يثؽ بمعظـ النػاس أجابوا  %3821 فقط ،1985العاـ 

كانػت و . 1959العػاـ  النحو فػيقد أجابوا عمى ىذا  %4222بعد أف كاف 
مػػػػػا تػػػػػزاؿ أعمػػػػػى مػػػػػف  ،44و 43 :1991و 1981النسػػػػػب فػػػػػي العػػػػػاميف 
لكنيػػػا كانػػػت أخفػػػض مػػػف المعػػػدالت فػػػي  ،فرنسػػػاو المعػػػدالت فػػػي ألمانيػػػا 

التػػػػػػي كانػػػػػػت قائمػػػػػػة فػػػػػػي الخمسػػػػػػينيات  ،االسػػػػػػكندينافيةالبمػػػػػػداف و ىولنػػػػػػدا 
 %31تقمػص عػدد النػاس الػواثقيف إلػى  1997بحمػوؿ العػاـ و السػتينيات. و 

كاف أدنى مف المستوى الموجود في ألمانيا الغربية الذي وصؿ و  ،ليس إالّ 
الػذي وصػؿ إلػى  مستوى الفرنسيمف ال كاف أعمى لكنو ،%41حينئٍذ إلى 

 ،517 ،511 ،511 ،519 ،515: 1992آخػػػػػػػروف و برتشػػػػػػنايدر ) 24%
فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػوء و . (112: 1999إنغميػػػػػػػػارت  ،48: 1997إيمرفػػػػػػػػوؿ  ،551

كفناغ )بقيت سياسات مارغريت تاتشر مثيرة لمجدؿ  ،عو التطور ثنائي الفر 
 عاً صػػػراأثػػػارت  أيضػػػاً لكنيػػػا  ،. لقػػػد أدخمػػػت الحػػػراؾ إلػػػى المجتمػػػع(1987

بػػؿ  ،العمػػؿو طبقيػػًا جديػػدًا. فخطػػوط النػػزاع لػػـ تعػػد قائمػػة بػػيف رأس المػػاؿ 
الخاسػريف مػف الحداثػة عمػى جػانبي جبيتػي النػزاع و باألحرى بيف الرابحيف 
اع ىػػػذه فػػػي معطيػػػات اسػػػتطالع تػػػنعكس حالػػػة الصػػػر و القػػػديمتيف كمتييمػػػا. 

ػػت  تباينػػاً و رغبػػات أقػػوى فػػي تقمػػيص فروقػػات الػػدخؿ مػػف قبػػؿ الحكومػػة  رظي 
الػػػػػػدخؿ المػػػػػػنخفض بيػػػػػػذا و أكثػػػػػػر حػػػػػػّدة بػػػػػػيف مجموعػػػػػػات الػػػػػػدخؿ العػػػػػػالي 
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 1996العػاـ بريطانيػا الخصوص في بريطانيا أكثر ممػا فػي ألمانيػا: ففػي 
مػف ذوي الػدخؿ  %14مف ذوي الدخؿ المػنخفض مقابػؿ  %55بذلؾ  أقر  

تػػـ التوصػػؿ و عمػػى التػػوالي فػػي ألمانيػػا.  %15و 45بالمقارنػػة مػػع  ،العػػالي
اثمػػة بخصػػوص أسػػئمة حػػوؿ مسػػؤولية الحكومػػة عػػف مسػػتوى إلػػى نتػػائج مم

تػـ اإلفصػاح عػف حاجػة  ،العيش الالئؽ لمعاطميف عػف العمػؿ: بشػكؿ عػاـ
التبػػػايف بػػػيف مجمػػػوعتي الػػػدخؿ العػػػالي  فػػػي حػػػيف أف ،أكبػػػر فػػػي بريطانيػػػا

بقػػدر مػػا يتعمػػؽ األمػػر و الػػدخؿ المػػنخفض كانػػت نفسػػيا تقريبػػًا ىػػذه المػػرة. و 
اإلفصاح عف حاجة لموازنة حاالت عػدـ المسػاواة  أيضاً تـ  ،بأسئمة أخرى

مسػتوى الحيػاة الالئػؽ  مػف قبيػؿ في بريطانيا أكثر ممػا تػـ ذلػؾ فػي ألمانيػا
 ،اإلنفػػػاؽ االجتمػػػاعي المرتفػػػعو  ،العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿو لمرضػػػى والمشػػػيوخ 

مسػػػؤولية حكوميػػػة أكبػػػر فػػػي و  ،حمايتيػػػاو مزيػػػد مػػػف فػػػرص العمػػػؿ الخمػػػؽ و 
 ،49 – 44: 1998آخػػػروف و جويػػػؿ )ية تصػػػاداالقو  االجتماعيػػػةالطػػػوارئ 

فػػػػػػي المجتمػػػػػػع  االجتماعيػػػػػػةالمعطيػػػػػػات تعكػػػػػػس التػػػػػػوترات و . (68 – 63
بػذلؾ يكػػوف المجتمػػع البريطػػاني و التسػػعينيات. و البريطػاني فػػي الثمانينيػػات 

الثمانينيػػات لدرجػػة أنيػػا حػػّدت مػػف و قػػد مػػر  بأزمػػة إدمػػاج فػػي السػػبعينيات 
كمػػا سػػنرى فػػي  ،فػػي المجتمػػع يفميػػاجر قابميػػات الػػدمج المتعمقػػة بػػإدراج ال

 الجزء التالي.
 دمج المياجريف
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إف المدى الػذي يسػود فيػو الفيػـ التعػددي لألمػة فػي بريطانيػا ىػذه 
مػف المػواطنيف األفػراد األحػرار بغػض النظػر عػف  مجتمػعاألياـ بوصفيا 
يتضػػح مػػف خػػالؿ القيمػػة العاليػػة نسػػبيًا المرتبطػػة  العرقػػيأصػػميـ الثقػػافي 

فػػي و . الوافػدةبالحػد الػذي يػتـ فيػػو التسػامح مػع األقميػات و راد بحقػوؽ األفػ
مػػف  %91أعطػػى  ،4614تسػػع بمػػداف أوروبيػػة فػػي العػػاـ شػػممت مقارنػػة 

احتػػراميـ. فػػي حػػيف و البريطػانييف األىميػػة األعمػػى لمتسػػامح مػع اآلخػػريف 
مػػف األلمػػاف فقػػط فعمػػوا ذلػػؾ. لكػػف فػػي  %11ومػػف الفرنسػػييف  %16أف 

المسػألة األخػرى و بػوأ البريطػانيوف مركػز الصػدارة. بالكػاد ت ،4661العاـ 
االسػتطالعية لعػاـ  اتلمؤشر ألحد ا. فوفقًا االعتراؼ بالحقوؽىي مسألة 

جػػػػػػػاء  ،مؤلفػػػػػػػة مػػػػػػػف مجموعػػػػػػػة مػػػػػػػف األسػػػػػػػئمةالصػػػػػػػدد، وال بيػػػػػػػذا 4614
 أي دوف ،فػػي نفػػس مرتبػػة األلمػػاف تقريبػػاً  ،191بنقػػاطيـ الػػػ ف البريطػػانيو 

نسػػييف الػػذيف جػػاؤوا فػػي المقدمػػة بنقػػاطيـ الفر  بعػػدو  ،المتوسػػط األوروبػػي
انيوف فػوؽ المتوسػط كػاف البريطػ ،4661فػي العػاـ و نقطة.  149البالغة 
فػػي و الػػذيف أصػػبحوا أكثػػر ليبراليػػة.  ،األلمػػاف بعػػد بشػػكؿ واضػػحو تمامػػًا 
االتحػػػاد األوروبػػػي فػػػي  كػػػاف البريطػػػانيوف تحػػػت متوسػػػط ،4669خريػػػؼ 

ا عمػى اسػتعداد لقبػوليـ دوف فقػط كػانو  %41قبوؿ طالبي المجوء: إذ أف 
بمػونيـ عمػى ال يق %11و ،يفعموف ذلؾ بوجود قيود معينة %11و ،قيود

أف ال مشػاكؿ لػدييـ  %19اّدعػى  ،نفسػو اإلطالؽ. لكف فػي االسػتطالع
ىػذا مػا كػاف فػوؽ متوسػط االتحػاد و  ،عػرؽ آخػر ومع الناس مف قوميػة أ
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ح حقػػػػوؽ فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بمػػػػنو . %14و 11األوروبػػػػي الػػػػذي يتػػػػراوح بػػػػيف 
التصػػويت فػػي االنتخابػػات المحميػػة لممقيمػػيف مػػف دوؿ االتحػػاد األوروبػػي 

نالحػػػظ تحفظػػػًا فػػػي بريطانيػػػا أكبػػػر مػػػف المتوسػػػط فػػػي االتحػػػاد  ،األخػػػرى
مػػػػػػع حقػػػػػػوؽ  %11و ،كػػػػػػانوا مػػػػػػع حقػػػػػػوؽ التصػػػػػػويت %11األوروبػػػػػػي: 

المفوضػػػػػػػية )فػػػػػػػي المتوسػػػػػػػط األوروبػػػػػػػي  %11و 11مقابػػػػػػػؿ  ،الترشػػػػػػػيح
 .(a4669: 49 – 49B، b4669: 99، 91، 94Bاألوروبية 

الجنسػػػية البريطػػػاني عػػػف فيػػػـ لمجماعػػػة المدنيػػػة  مػػػنحيعبػػػر قػػػانوف 
 ius soli قػػانوف الػػوالدة . إنػػوالعرقػػي –مسػػتقؿ نسػػبيًا عػػف األصػػؿ الثقػػافي 

فطبقًا لمقانوف البريطاني يمكف التقدـ بطمب الجنسية بعػد إقامػة مشروط. ال
طانييف القياـ بذلؾ بعد ثػالث المواطنيف البرييمكف ألزواج و خمس سنوات. 

غيػػػػر مقيػػػػد  اً إذنػػػػ يحمػػػػالفسػػػػنوات فقػػػػط. أمػػػػا األطفػػػػاؿ مػػػػف أبػػػػويف أجنبيػػػػيف 
إذا مػػػا ولػػػدوا  تمقائيػػػةباإلقامػػػة فػػػي الػػػبالد فػػػإنيـ يصػػػبحوف مػػػواطنيف بصػػػورة 

في حاؿ لـ تكف ىذه الشروط قائمػة لػدى والدة طفػؿ و  .عمى أرض بريطانية
فػػي المطالبػػة بالمواطنػػة البريطانيػػة فػػإف لمطفػػؿ الحػػؽ  ،فػي بريطانيػػا العظمػػى

ذا مػػػا قضػػػى و . األبػػػويف بػػػإذف اإلقامػػػة غيػػػر المقيػػػدبمجػػػرد أف يحظػػػى أحػػػد  ا 
ليػا  وفػإف لػو أ ،سنواتيا العشر األولى في المممكة المتحدة والطفؿ سنواتو أ

شػميد و بنػديت  –كػوىف  ،691: 4611ماالنجوؾ )بذلؾ الحؽ في الجنسية 
رد فعػػػػػػؿ الحكومػػػػػػة البريطانيػػػػػػة عمػػػػػػى  تمث ػػػػػػؿقػػػػػػد و . (16 – 114: 4661

عػػػدة خطػػػوات تشػػػريعية تضػػػع قيػػػودًا عمػػػى الجنسػػػية  فػػػيموجػػػات اليجػػػرة 
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 بصػػورة خاصػػة 4611فقػػد ىػػدؼ مرسػػـو الغربػػاء لمعػػاـ تضػػيؽ تعريفيػػا. و 
منػػذ ثمانينيػػات القػػرف  بشػػكؿ ىائػػؿ تالتػػي تزايػػد ،إلػػى ضػػبط ىجػػرة الييػػود

بعػػػد و . 4641أسػػػس الضػػػوابط األخػػػرى فػػػي العػػػاـ  أرسػػػىو لتاسػػػع عشػػػر. ا
العمػػاؿ اليجػػرة مػػف أوروبػػا حػػزب حكومػػة  شػػجعتالحػػرب العالميػػة الثانيػػة 

لكف رفض اليجػرة بػدأ مػع و  ،الشرقية لتتغمب عمى النقص في سوؽ العمؿ
قد م نح قانوف و الغربية. جزر اليند القدوـ المتزايد لممياجريف الممونيف مف 

آلفمػػة البػػالغ عػػددىـ رعايػػا اإلمبراطوريػػة ا 4611الجنسػػية البريطانيػػة لمعػػاـ 
كممػػػػػػا ازداد عػػػػػػػدد و مميػػػػػػوف الحػػػػػػؽ فػػػػػػػي االسػػػػػػتقرار فػػػػػػي بريطانيػػػػػػػا.  111

ازداد تطمػع السياسػات البريطانيػة إلػى تخفػيض  ،المستفيديف مف ىذا الحؽ
ميػػػاجريف إلػػػى الصػػػفر. فقػػػد كػػػاف ىػػػدؼ الفيػػػـ السػػػخي مػػػف ال كيػػػذاعػػػدد 

ئػػة تسػػييؿ حركػػة النػػاس جي وىػػ 4611لممواطنػػة فػػي قػػانوف الجنسػػية لعػػاـ 
لػػيس فػػتح األبػػواب لجمػػاىير و  ،مسػػتعمراتيا السػػابقةو ذىابػػًا بػػيف بريطانيػػا و 

ىػػػذا  فقػػػد   ،مػػػع تصػػػاعد اليجػػػرةو ال سػػػيما الميػػػاجريف السػػػود. و  ،الميػػػاجريف
الشػػػػاممة  درجػػػػة أف الصػػػػراع بػػػػيف جماعػػػػة الكومنولػػػػثإلػػػػى الفيػػػػـ واقعيتػػػػو 

عمػػػى اإلقصػػػائية القائمػػػة  يةر الحصػػػالجماعػػػة القوميػػػة البريطانيػػػة و لمجميػػػع 
تطمبػت تسػوية مػػف و قػد أصػبحت جميػػة  المشػػتركةالعرقيػة و الجػذور الثقافيػة 

الكومنولػث الجديػد و اليجػرة مػف المسػتعمرات السػابقة  كما أف قيػودنوع ما. 
اسػػتكممت شػػيئًا فشػػيئًا حتػػى شػػارفت و عمػػى األجنػػدة السياسػػية قػػد وضػػعت 

ـ   اً ابأبو  4611عمى اإلقصاء في عدة قوانيف لميجرة. فقد فتح قانوف عاـ   ت
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 ،4614 ،4694 ،4691تػػػػػػدريج فػػػػػػي مراسػػػػػػيـ عػػػػػػاـ الحقػػػػػػًا وبال إغالقيػػػػػػا
يخصػػص المواطنػػة الموروثػػة مػػف العػػاـ  4614. إف مرسػػـو العػػاـ 4611
فصػػػاعدًا فقػػػط لألطفػػػاؿ البريطػػػانييف بػػػالوالدة مػػػف أبػػػويف بريطػػػانيي  4619

 ،4661نيكػػػػػوؿ و دونيػػػػػت )أبػػػػػويف اكتسػػػػبا الجنسػػػػػية البريطانيػػػػة  والمولػػػػد أ
 :4669سػػػػزاراني  ،4661فمػػػػدماف  ،4661كػػػوىف  ،4661ىنػػػػري -ليتػػػوف
 .(19 – 411 :4666جوبكي  ،14 – 416 :4669سبنسر  ،99

إف الضبط الصاـر لميجػرة فػي بوابػات الػدخوؿ القميمػة إلػى بريطانيػا 
باإلضػػػافة إلػػػى  ،تقييػػػد األسػػػباب المعتػػػرؼ بيػػػا لمحصػػػوؿ عمػػػى الجنسػػػيةو 

سػاىـ  ،العائمة التحاقًا بأحد أفرادىػا ىجرةو المعالجة المقيدة لطمبات المجوء 
ذلػػػؾ كمػػػو فػػػي إبقػػػاء اليجػػػرة غيػػػر المرغػػػوب فييػػػا منخفضػػػة. فقػػػد انخفػػػض 

 91111قبوؿ االستقرار في بريطانيا لمقادميف مػف الكومنولػث الجديػد مػف 
. أمػػا (419 :4669سبنسػػر ) 4661سػنة  11111إلػػى  4699فػي العػػاـ 

فإف سياسة الدولة لـ  ،ا في البالدبالنسبة لممياجريف الذيف كانوا قد استقرو 
بػػػػػؿ ىػػػػػدفت إلػػػػػى التسػػػػػامح معيػػػػػـ باعتبػػػػػارىـ  ،تعتػػػػػـز اسػػػػػتيعابيـ صػػػػػراحة
عمػى  ـقػد تػـ تشػجيعيو قػومي مختمػؼ. و ثقػافي و مواطنيف مف أصػؿ دينػي 

لػػـ يكػػف ُيتوقػػع مػػنيـ أف يتبنػػوا الثقافػػة و  ،المحافظػػة عمػػى ثقػػافتيـ األصػػمية
إف ىػذه  امتثاليـ لمقػانوف مضػمونًا. طالما بقي الناجزة تاريخيًا لبمد سنكاىـ

السياسػػة الميبراليػػػة تجػػػاه الميػػػاجريف تعكػػس سياسػػػة اإلمبراطوريػػػة التقميديػػػة 
عمػػػى بػػػؿ  ،إنكميػػػزمػػػواطنيف كػػػي يصػػػبحوا  رعاياىػػػاالقاضػػػية بعػػػدـ تثقيػػػؼ 
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ىذا ما يتبػايف تباينػًا و كي يصبحوا ممثميف لثقافتيـ بصورة أفضؿ.  األرجح
نظػػػػػاـ اليجػػػػػرة و الفرنسػػػػػي االسػػػػػتيعابي  االسػػػػػتعماريصػػػػػارخًا مػػػػػع الحكػػػػػـ 

الفرنسي. فبناء اإلمبراطورية االستعمارية كاف ينطوي عمى نطاؽ عػريض 
الناس في المستعمرات كانوا جميعًا رعايا و مف االنتماء بالمعنى السياسي. 

بوصفيـ جزءًا  ،بالتاليو  ،لمتاج. إال أنو لـ ينظر إلييـ بوصفيـ بريطانييف
القوميػػة  عمػػى ىػػذا األسػػاس حػػافظ تحديػػدو . أيضػػاً ة مػػف القوميػػة البريطانيػػ

نيػػة  ؾقبػػؿ كػػؿ شػػيء لػػـ تكػػف ىنػػاو . ةعرقيػػ –البريطانيػػة عمػػى نػػواة ثقافيػػة 
بوجوب استيعاب رعايا التاج في المستعمرات مف غير البيض فػي الثقافػة 

 .(4669بوؿ )البريطانية 
البريطانيػػة بالصػػػورة  األمػػػةإذف يمكػػف بأيػػة حػػػاؿ أف تحػػدد خاصػػية 

الفرنسية. فيي إلى حٍد مػا  األمةقعية الممموسة التي تحدد بيا خاصية الوا
بعناصػػػر حيويػػػة  مصػػػحوبة ،اإلنكميزيػػػةالقوميػػػة  ود فييػػػاسػػػت ،أمػػػة قوميػػػات

غيػر محسػومة  يرلنديػةاألالمسػاىمة ما تزاؿ  – أيرلنديةو ويمزية و  اسكتمندية
لى حد أبعد بكثير مف الفكرة او بسبب الصراع بيف البمداف الست.  لفرنسية ا 

 ،العرقية –عف األمة الثقافية  األلمانيةالفكرة و عف األمة الجميورية القوية 
في تفسح  ،المعترؼ بيا لألمة البريطانية ،فإف خاصية التعدد القومي ىذه

العرقية المختمفػة بأسػاليب عيشػيا و المجاؿ لمتسامح مع الجماعات القومية 
أنيػػػا مندمجػػػة  ولػػػو  ،المختمفػػػة ضػػػمف إطػػػار أمػػػة واحػػػدة تحتضػػػف الجميػػػع

د رسػػػالة كتمػػػؾ انػػػدماجًا فضفاضػػػًا. إف القوميػػػة البريطانيػػػة ال تسػػػتمـز وجػػػو 
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ييػػػػػػا فػػػػػػي فكػػػػػػرة الجميوريػػػػػػة الفرنسػػػػػػية بمتطمػػػػػػب التػػػػػػي يمكػػػػػػف التعػػػػػػرؼ عم
الفكرة األمريكية عف أمة جديدة مف المياجريف  وأ ،االستيعاب القوي لدييا

أقػػؿ صػػرامة عػػف  لمعػػالـ برمتػػو. إنيػػا فكػػرةتضػػرب مػػثاًل فػػي خصوصػػيتيا 
ىػي الثقافػة الػروح االنكميزيػة  تعمػيـكػوف فييػا يإطار لمعيش معًا فػي حالػة 

اآلخػريف  لجعػؿواعيػة لػذاتيا بالقػدر الكػافي  ،مػع ذلػؾ ،التي ىيو  ،السائدة
لمحفػػػػاظ عمػػػػى تػػػػركيـ يتػػػػدبروف مػػػػا يشػػػػاؤوف تػػػػدبره و يشػػػػاطرونيا إنجازاتيػػػػا 

نيػا عػف فرنسػا بيػذا يمكف مالحظة مدى اختالؼ بريطاو . يةاألصم ثقافتيـ
بػاولتر )الخصوص في المعالجات المختمفة لمممارسػات الدينيػة اإلسػالمية 

. ففػػي حػػيف تػػـ فػػي فرنسػػا حظػػر ارتػػداء الفتيػػات لمحجػػاب (4661 ،4619
عجػؿ فػي ممػا  ،اإلسالمي فػي المػدارس عػف طريػؽ طػردىف مػف المػدارس

ة فػػػإف المسػػػألة فػػػي بريطانيػػػا ظمػػػت مسػػػألة معالجػػػة محميػػػ ،جػػػدؿالنشػػػوب 
مسػموح بػو طالمػا أنػو يتوافػؽ مػع األلػواف  ،مػثالً  ،براغماتية. فغطػاء الػرأس

كمػػػا فػػػي قضػػػية  ،حيػػػث حصػػػمت نزاعػػػاتو . (4661جػػػولي )فػػػي المدرسػػػة 
الذي لـ ُيقبؿ فػي المدرسػة ألف عمامتػو تخػرؽ  (السيخ مفالفتى السيخي )
فإنيػػا كانػػت ُتحػػؿ لصػػالح التقميػػؿ مػػف التمييػػز المسػػتند إلػػى  ،قواعػػد المبػػاس
فػػي ىػػذه الحالػػة عػػف طريػػؽ قػػرار و  ،لمعالقػػات العرقيػػة 4699مرسػػوـ عػػاـ 

. 4611حكػػػػـ لمجمػػػػس المػػػػوردات فػػػػي قضػػػػية منػػػػدال ؼ. دويػػػػؿ لػػػػي عػػػػاـ 
األساس المنطقي لمقانوف العادي أف يكػوف مالئمػًا لموضػع القػائـ. ترض في
ذلػؾ  بما فػي ،ىذا يعني أف ىناؾ مجااًل أوسع لممارسة األقميات لعاداتياو 
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فػي حالػة عمػاؿ البنػاء  ،عمػى سػبيؿ المثػاؿ ،كما ،اءات مف القانوفاالستثن
المة في الس ةىـ مف وضع خوذؤ العمائـ الذيف تـ استثنا مرتدي مفالسيخ 
. فالغايػػة ليسػػت اسػػتيعاب الميػػاجريف (9 – 411: 4661بػػاولتر )العمػػؿ 

فػػػػػي الثقافػػػػػة البريطانيػػػػػة بػػػػػؿ النيػػػػػوض بأعبػػػػػاء تقػػػػػديـ الفػػػػػرص المتسػػػػػاوية 
صيانة  اليادفة تحديدًا إلى المتناغمة لألعراؽ، يةالعالقات البينو التسامح و 

باالسػػتناد  ،9 – 111 :4666جػوبكي  ،491 :4669بػوؿ )العػاـ  النظػاـ
أجريػػت تغييػػرات جذريػػة فػػي  ،فػػي الثمانينيػػاتو . (94: 4611إلػػى بػػانتوف 

بقيػػػػادة  ،ال سػػػػيما عمػػػػى المسػػػتوى المحمػػػػي ،السياسػػػات المناىضػػػػة لمتمييػػػز
ذلػػػػؾ إليجػػػػاد قواعػػػػد و  ،نشػػػػطاء فػػػػي مجموعػػػػات األقميػػػػاتو  حػػػػزب العمػػػػاؿ

عطػػػائيـ و  ،المشػػػاريع الخاصػػػةو السػػػكف و الحتػػػراـ األقميػػػات فػػػي المػػػدارس  ا 
التي شػارفت عمػى  ،اإلدارةو حصة مف الفضاء العاـ بما في ذلؾ الحكومة 

 (.11 – 119: 4666جوبكي )لمجموعات األقميات  إعطاء الحقوؽ
توحػػد  ،حمػػؿ طػػابع قوميػػة إمبراطوريػػةمػػا تػػزاؿ القوميػػة البريطانيػػة ت

اإلنكميزيػػة القوميػة تامػػًا مػف األمػػـ تحػت سػػقؼ واحػد. إال أف سػػيادة  تجمعػاً 
محتممػة نظػرًا لمعػيش سػويًة مػع أنػاس يسػتمروف فػي ثقػافتيـ األصػمية. أمػػا 

فػإف كػؿ شػيء متػاح لمميػاجريف: النجػاح فػي العمػؿ  ،ياالقتصػادبالمعنى 
النظػػػػاـ  كػػػػذلؾو  ،ياالقتصػػػػادو الجتمػػػػاعي فوائػػػػد دولػػػػة الرفػػػػاه. فالنظػػػػاـ او 

الرأسػمالي  االقتصػادأف ذلػؾ وفقػًا لقواعػد  ولػو  ،يشمالف الجميػع ،السياسي
نظػػاـ سياسػػي قػػائـ عمػػى المنافسػػة بػػيف الحػػزبيف مػػف و نظػػاـ رفػػاه عػػالمي و 
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البرنػػػامج االجتمػػػاعي الػػػدولي معطيػػػات مػػػف ثمػػػة أجػػػؿ أغمبيػػػة األصػػػوات. 
إيمػاف عػف انطباعػًا تقػدـ  4661 أجريت عاـ (ISSP) الستطالعات الرأي

ثقافػػات األقميػػات العرقيػػة باإلضػػافة إلػػى ل ياسػػتيعاب بوجػػود سػػموؾمحػػدود 
أف الثقافػػػػات  %11قػػػػاؿ  ،عػػػػدـ الرغبػػػػة فػػػػي دعميػػػػا: ففػػػػي بريطانيػػػػا آنئػػػػذ
فػػػي ألمانيػػػا  %11مقابػػػؿ  ،المختمفػػػة ال يمكػػػف أف تصػػػبح " قوميػػػة " تمامػػػاً 

لػػػػدعـ الحكػػػػومي دوف ايؤيػػػػ – %14مقابػػػػؿ  –فقػػػػط  %49كػػػػاف و  ،الغربيػػػػة
يعتقػدوف أف  – %96مقابػؿ  – %11و ،لمحفاظ عمى ثقافات األقمية العرقيػة

ر عب ػػػ ،فػػػي تبػػػايف صػػػارخو  ،بالمقابػػػؿالميػػػاجريف جعمػػػوا الثقافػػػة أكثػػػر انفتاحػػػًا. 
 في رفػعف و المياجر  يسيـ مف أفعف خشيتيـ  – %11مقارنًة مع  – 16%

دوف لكػف و  ،لثقافػات الميػاجرةاصحيح أنو يتـ التسامح مػع معدالت الجريمة. 
تُػػدعـ صػػراحًة. فالتسػػامح معيػػا ممكػػف ألنيػػا ال تشػػكؿ خطػػرًا  أوُتسػػتوعب  أف

 .(41: 4661آخروف و جويؿ )النظاـ االجتماعي و عمى الثقافة القومية 
أقػػّرت  ،4611العمػػـو عػػاـ و متربيػػة لفػػي تقريػػر زواف لػػوزير الدولػػة و 

متعػػدد األعػػراؽ. فػػالتقرير  الحكومػػة بحقيقػػة أف بريطانيػػا أصػػبحت مجتمعػػاً 
يتخػذ اإلجػراءات و يغطي اإلنجاز التربوي المحدود جػدًا لألقميػات الميػاجرة 

 – 111 :4669مينتػػػػزؿ  ،4611زواف )المناسػػػػبة لتحسػػػػيف ىػػػػذا الوضػػػػع 
ُطرحػت حجػج لرقػرار لػيس فقػط بخاصػية  ،في المنػاظرات الفكريػةو . (44

ينػاقش ىػذا الموقػؼ و . أيضػاً التعددية العرقية لممجتمع بؿ تعدديتو الثقافيػة 
مػػػع االلتػػػزاـ بػػػالحقوؽ المتسػػػاوية  االجتماعيػػػةلصػػػالح الوحػػػدة فػػػي الشػػػؤوف 
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. لكػػػػف السياسػػػػات (4661ريكػػػػس )التنػػػػوع فػػػػي الحيػػػػاة الخاصػػػػة و لمجميػػػػع 
سياسػػات تػػؤدي عمنػػًا إلػػى إرسػػاء أسػػس  الرسػػمية لػػـ تصػػؿ إلػػى حػػد إتبػػاع

عرقيػة مشػفوعة بنزعػة نزعة التعددية الثقافية. فقد أضحت نزعػة التعدديػة ال
لكنيػػا نزعػػة تسػػامح  ،التعدديػػة الثقافيػػة حقيقػػة واقعػػة فػػي المراكػػز الصػػناعية

قائمػػػػة عمػػػػى فرضػػػػية أف  ،بصػػػػورة فعالػػػػة متبعػػػػةأكثػػػػر ممػػػػا ىػػػػي سياسػػػػات 
لػػػػيس عرضػػػػة  تعمػػػػيـ الػػػػروح االنكميزيػػػػة أو البريطانيػػػػةالوضػػػػع السػػػػيادي ل

أكػانوا  –اجريف فإف المي ،الحاؿ في كؿ مجتمع أوروبيىو كما و لمتيديد. 
ىػػػػو ىػػػػذا و مػػػػف السػػػػكاف.  %41ال يشػػػػكموف أكثػػػػر مػػػػف  –مجّنسػػػػيف أـ ال 

 –في كؿ مكاف في أوروبا  القائمة –السبب في أف نزعة التعددية الثقافية 
الواليػات المتحػدة الحػاؿ فػي ىػو أبعد مػا تكػوف عػف أف تصػبح حقيقػة كمػا 

لنزعػػػػة  ليػػػػذا لػػػػيس ثمػػػػة أرضػػػػية داعمػػػػة لمسياسػػػػات الرسػػػػميةو . األمريكيػػػػة
الػػذي أصػػبح برنامجػػًا و  ،فػػي ىػػذا الصػػدد رثػػأكييػػـ مػػا و التعدديػػة الثقافيػػة. 

ال سيما في مراسيـ  ،سياسات مناىضة التمييزىو  ،لمحكومة في بريطانيا
 بارنغيورسػػػػػػػت) 4699عػػػػػػػاـ و  4691 ،4691العالقػػػػػػػات العرقيػػػػػػػة لمعػػػػػػػاـ 

4661). 
دراج الميػاو  ،إف الربط الفريد بيف التحكـ الصاـر باليجرة جريف فػي ا 

مػػػػع إبػػػػداء التسػػػػامح حيػػػػاؿ  ،االجتمػػػػاعيو السياسػػػػي و ي االقتصػػػػادالسػػػػياؽ 
لكػػف دوف اإلقػػرار بوضػػع ثقػػافتيـ و  ،اسػػتمرارىـ فػػي حمػػؿ ثقػػافتيـ األصػػمية

 وعوامػػؿ داعمػػة عمػػى نحػػعػػدة  لتػػأثير كػػاف نتيجػػةقػػد  ،عمػػى قػػدـ المسػػاواة
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لثقافػات التػي ربطػت ا إضػفاء الػروح البريطانيػةتقميػد  ،أوالً  ،فينػاؾمتبادؿ. 
ىنػػاؾ بعدئػػٍذ و  ،بالثقافػػة اإلنكميزيػػة السػػائدة يرلنديػػةاألو الويمزيػػة و االسػكتمندية 

ج الثقافػػات " األجنبيػػة " تحػػت سػػقؼ الثقافػػة تقاليػػد اإلمبراطوريػػة التػػي تُػػدر  
الػػػذي اسػػػتمر مػػػع  ،تقاليػػػد الكومنولػػػث الجديػػػد ،أيضػػػاً  ،ىنػػػاؾو  ،البريطانيػػػة

نمػط اإلدراج  تعتبػريذه التقاليد ف .التحدار اإلمبراطوري بدوف حكـ سياسي
راسػػخة الجػػذور. إف فكػػرة الرفػػاه مػػا عمػػى أسػػاس تفػػوؽ ثقافػػة قائمػػًا تسػػامحًا 

التػػي ليػػا صػػمة بػػالحكـ اإلقميمػػي لدولػػة الرفػػاه و المتعمقػػة بالممكيػػة الخاصػػة 
قػد و . االجتماعيػةىي المسؤولة عػف تضػميف الميػاجريف فػي مػنح الحقػوؽ 

دراج الميػػػػاجريف اقتصػػػػاديًا فػػػػي األعمػػػػاؿ براليػػػػة السػػػػوؽ إدعػػػػـ االلتػػػػزاـ بم
أتاحػػػػػت المنافسػػػػػة الواضػػػػػحة بػػػػػيف الحػػػػػزبيف عمػػػػػى و الصػػػػػناعة. و التجػػػػػارة و 

األغمبية البرلمانية اإلدراج السياسي في حقػوؽ التصػويت دوف االضػطرار 
إلػى تغيػر فػي المعبػة السياسػية.  يالتغير السػكانإلى الخشية مف أف يؤدي 

طاني عقب الحرب العالمية الثانية لـ يؤد البري االقتصادأفوؿ نجـ كما أف 
إلػػػػى أي ضػػػػغوط لفػػػػتح األبػػػػواب لمعمػػػػاؿ الميػػػػاجريف لمواجيػػػػة المتطمبػػػػات 

الغربيػػة.  ألمانيػػاالحػػاؿ بشػػكؿ خػػاص فػػي عميػػو المتزايػػدة لمعمػػؿ كمػػا كانػػت 
الثانيػػة العالميػػة الشػػرقية بعػػد الحػػرب  أوروبػػاظػػؿ البحػػث عػػف العمػػاؿ مػػف و 

السياسػػػات المتطمعػػػة إلػػػى أغمبيػػػة األصػػػوات ليػػػذا ُأطػػػرت و حػػػدثًا منفػػػردًا. 
الخػػوؼ مػػف المنافسػػة األجنبيػػة عمػػى قػػوة العمػػؿ فػػي سػػياؽ بشػػكؿ واضػػح 

االفتقػػػار إلػػػى ضػػػمانات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف مػػػف خػػػالؿ فػػػإف أخيػػػرًا و المحميػػػة. 
النظػػػػاـ القػػػػانوني عمػػػػى تفعيػػػػؿ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف لػػػػـ ُيػػػػرغـ دسػػػػتور مكتػػػػوب 
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بشرية ليا الحؽ في لـ شمؿ  كائناتبوصفيـ  ولممياجريف كطالبي لجوء أ
لػػػـ تشػػػكؿ المحػػػاكـ تحػػػديًا لسػػػمطة وزارة  ،لػػػذلؾو أسػػػرىا فػػػي بمػػػد سػػػكناىا. 

كانػػت الحػػاؿ مختمفػػة و الداخميػػة فػػي تقييػػد اليجػػرة وفقػػًا لممخػػاوؼ الشػػعبية. 
ية ىجػرة العمػاؿ االقتصػادحيػث سػيمت األسػباب  ،تمامًا في ألمانيا الغربية

انات حقػػػوؽ اإلنسػػػاف الدسػػػتورية بيػػػد أف ضػػػم ،الضػػػيوؼ لرقامػػػة المؤقتػػػة
الميػاجريف فػي سػعييـ و اقتضت مف المحاكـ أف تدافع عػف طػالبي المجػوء 

بأسػرىـ إلػى بمػد سػكناىـ )انظػر جػوبكي  أيضاً أف يأتوا و لرقامة في البالد 
4666: 414 – 19، 111 – 16). 

 –يػػػػنعكس الموقػػػػؼ الحمػػػػائي فػػػػي مواجيػػػػة المنافسػػػػة مػػػػف الخػػػػارج 
البرنامج االجتماعي مف خالؿ معطيات  –الثقافي و  ياالقتصادبالمعنييف 

ففػػػػػي  :4661الػػػػػذي أجػػػػػري عػػػػػاـ  (ISSP) الػػػػػدولي السػػػػػتطالعات الػػػػػرأي
فػي  %14مقابػؿ  ،يةاالقتصػادالنزعة الحمائيػة  %99ساند آنئٍذ  ،بريطانيا

يتمنػػوف السػػعي وراء المصػػالح  %14مقابػػؿ  %11كػػاف و  ،ألمانيػػا الغربيػػة
يػدعموف فػرض  %19مقابػؿ  %91و ،وليالقومية في قضايا الصػراع الػد

يريػػػػدوف حظػػػػر بيػػػػع  %41مقابػػػػؿ  %11و ،وتنفيػػػػذىا السياسػػػػات الدوليػػػػة
التمفػػػزة و يفضػػػموف األفػػػالـ  %11مقارنػػػة مػػػع  %19و ،األراضػػػي لألجانػػػب

يعتقدوف بأف المياجريف نػافعيف اقتصػاديًا.  %11مقابؿ  %41و ،الوطنية
بذؿ جيػد أكبػر ىو ريبًا البند الوحيد الذي حصؿ عمى معدالت متماثمة تقو 



 - 41 - 

مػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو و . %11مقابػػؿ  %14بالتحديػػد  ،فػػي تعمػػيـ المغػػات
فقط مف البريطانييف كانوا مسػتعديف لمسػماح لالجئػيف  %11أف ىو  أيضاً 

 %99و ،مػػف األلمػػاف %11ذلػػؾ مقابػػؿ و  ،السياسػػييف باإلقامػػة فػػي بمػػدىـ
 .(41 – 44: 4661آخروف و مف األسباف )جويؿ  %91ومف السويدييف 

ر تعب ػػػ ،ياالقتصػػػادحيػػػث تػػػؤدي اليجػػػرة إلػػػى زيػػػادة حػػػدة الضػػػغط و 
كمػػا فػػي  –حػػدود االسػػتيعاب القصػػوى عػػف نفسػػيا فػػي بريطانيػػا العظمػػى 

رغـ عمػػى الػػ ،عمػػى شػػكؿ انفجػػارات لمصػػراعات العرقيػػة –البمػػداف األخػػرى 
عمػػػى توسػػػيع  ،مػػػف حيػػػث المبػػػدأ ،أف الفيػػػـ البريطػػػاني لألمػػػة منفػػػتحمػػػف 

فػػإف ىػػذه الضػػروب مػػف توسػػيع االسػػتيعاب لػػـ تكػػف  مػػع ذلػػؾب. االسػػتيعا
عمػػػػػى أسػػػػػاس االعتػػػػػراؼ بمسػػػػػاىمة المجموعػػػػػة و تاريخيػػػػًا تتقػػػػػدـ إال بػػػػػبطء 

أعطػػػت اليجػػػرة مػػػف  ،بنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾو االزدىػػػار القػػػومي. فػػػي المجتمعيػػػة 
سػويًا المستعمرات السابقة لمعيش سوية مػع أنػاس مػف أصػؿ أجنبػي شػكاًل 

يد ىذه اليجرة عف الحد اتز  معلكف و  ،طور األياـبت ةتطور مطبيعية  بصورة
 اتضػػػحت ،يةاالقتصػػػادالمنافسػػػة عمػػػى السػػػوؽ فػػػي أوقػػػات األزمػػػة ب البػػػدءو 

عمػػى االسػػتيعاب.  القػػائـ، مػف حيػػث المبػػدأ، ،حػدود الفيػػـ البريطػػاني لألمػػة
برمنغيػػػػاـ و فػػػػي لنػػػػدف فقػػػػد تركػػػػزت المنػػػػاطؽ الصػػػػناعية  إلػػػػىاليجػػػػرة أمػػػػا 

الخوؼ السكاف المحمييف  عندىذا ما ولد و  ،وغالسكو مانشستر و ليفربوؿ و 
سػػػػميث  ،4611وارد  ،4691ريتشػػػػموند )مػػػػف أف يحػػػػؿ اآلخػػػػروف محّميػػػػـ 
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لػػػػػػػذلؾ و . (4664سػػػػػػػاغر  ،4664ىػػػػػػػولمز  ،4616سػػػػػػػولوموس  ،4616
مػػػرارًا فػػػي منػػػاطؽ السػػػكف التػػػي يشػػػكؿ فييػػػا انفجػػػرت الصػػػراعات العرقيػػػة 

طؽ معػػارؾ شػػوارع لتشػػيد ىػػذه المنػػا ،الميػػاجروف نسػػبة كبيػػرة مػػف السػػكاف
أعمػاؿ الشػغب فػي نوتنغيػاـ ىػو خػاص  وما كاف عنيفػًا عمػى نحػو . دامية
برمنغيػػػػػػاـ و  ،4614لنػػػػػػدف عػػػػػػاـ و نيوكاسػػػػػػؿ و سػػػػػػاوثمبتوف و  ،4699عػػػػػاـ 

أحصت الفايننشػاؿ تػايمز المندنيػة  4664في عاـ و . 4611توتنياـ عاـ و 
 :4661ديرشػػػػػبيغؿ )ويمػػػػػز وحػػػػػدىما و ىجومػػػػػًا عرقيػػػػػًا فػػػػػي إنكمتػػػػػرا  9911
ـّ التنبيػػػو يزيػػة ضػػػد اآلخػػريف فقػػػد يالممارسػػػات التمو . أمػػا المواقػػؼ (491 تػػ

التػػي أظيػػرت معػػدؿ  ،إلحصػػاءات الجريمػػة ةالرسػػمي إلييػػا فػػي المنشػػورات
 ،Dürr 4611: 41 – 41دور )إجػػػػراـ يزيػػػػد عػػػػف المتوسػػػػط بػػػػيف السػػػػود 

 .(4669كوشنر  ،4619غيمروي 

ح إال مقابػػػػؿ ال ُيمػػػػنو يتقػػػػدـ االسػػػػتيعاب أساسػػػػًا بصػػػػورة بطيئػػػػة جػػػػدًا 
وفي الحقيقة، إف مػا  .عمى إحداث الرفاه المجتمعيخدمات متميزة تساعد 

التخمػػي التػػدريجي عػػف فكػػرة األمػػة  ويقػدـ أساسػػًا لشػػرعنة األمػػة التعدديػػة ىػػ
بوصفيا كينونة تتألؼ فقط مف مجموعات معينة تتمتع بامتيػازات يحػددىا 

الواسػػػع ليػػػا  لصػػػالح الفيػػػـ ،يعبػػػر مسػػػار تػػػاريخ ،التحػػػدر مػػػف سػػػاللة مػػػا
إال أف  أبعػػد مػػف المجموعػػات التقميديػػة.ىػػو باعتبارىػػا تشػػمؿ بػػالتعريؼ مػػا 

مع و . كيذه طوؿ فترة عممية االستيعاب تضع حدودًا واضحة لبناء تعددية
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 ،تنشػػأ عقبػػات إضػػافية ،فيػػـ االسػػتيعاب بوصػػفو دمجػػًا تامػػًا فػػي المجتمػػع
 فإ –مى الميػاجريف ال تنفتح ع االجتماعيةألف الروابط التي تحدد الحياة 

ليويػػػػػة تتمتػػػػػع ا ،إال بػػػػػبطٍء شػػػػػديد. عػػػػػالوًة عمػػػػػى ذلػػػػػؾ – أصػػػػػالً  انفتحػػػػػت
مسػػموؾ المميػػز ج صػػالح تقميػػديًا لنمػػوذب الرجػػؿ النبيػػؿالبريطانيػػة فػػي مثػػاؿ 

فػػػي  الغربػػػاءبػػػالنفس الػػػذي ال يمكػػػف أف يحققػػػو  الػػػداؿ عمػػػى الثقػػػة والػػػتحفظ
بعػدىا و كامػؿ.  نحػو غيػرعمػى و أسموب سػموكيـ إال بشػؽ الػنفس و كالميـ 

الػػتخمص مػػف  قػادريف أبػػدًا عمػػى طفمػػوف اجتماعيػػاً المتو جروف ال يعػود الميػػا
تسع بمداف أوروبية عاـ ارنة لفي مقو وصمة الدونية إال ببذؿ غاية الجيد. 

عمػػػػى قػػػػدـ و  ،أعطػػػػى البريطػػػػانيوف القيمػػػػة األعمػػػػى عمػػػػى اإلطػػػػالؽ 4614
ألنمػػػاط السػػػموؾ  القيمػػػة األعمػػػى إلػػػى حػػػد بعيػػػد ،يفاأليرلنػػػديمػػػع  المسػػػاواة

فضػػػيمة ينبغػػػي أف ة عشػػػر  مػػػف سػػػبع عشػػػرة الحميػػػدة فػػػي اختيػػػارىـ لخمػػػس
ف ىػػػذا يينمػػػف البريطػػػا %سػػػتوفو اعتبػػػر ثمانيػػػة و يجػػػري تعميميػػػا لألطفػػػاؿ. 
يف مقابػػػؿ األيرلنػػػديمػػػف  %99ىػػػذا مػػػا فعمػػػو و  ،الضػػػرب مػػػف التعمػػػيـ ميمػػػاً 

فػػػي  4661فػػػي عػػػاـ و مػػػف الفرنسػػػييف.  %14وفقػػػط مػػػف األلمػػػاف  11%
د اختػػار تػػـ الحصػػوؿ عمػػى نتػػائج مماثمػػة: فقػػ ،فضػػيمة 44مػػف  1 اختيػػار

مػػػف  %91فعػػػؿ ذلػػػؾ و  ،ف أنمػػػاط السػػػموؾ الحميػػػدةمػػػف البريطػػػانيي 16%
: 4611ؿ سػتوتز )مف الفرنسييف  %11ومف األلماف  %99و ،يفاأليرلندي

البريطػػاني مػػف  النبيػػؿ. لقػػد انتُػػزع مثػاؿ (91: 4661تػػيمس و أشػفورد  ،11
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ت المحافظػة عميػو بيػذه الطريقػة بوصػفو أنموذجػًا تمػو أصمو األرسػتقراطي 
لى ذلؾو لميوية البريطانية.   ،تعمؿ ىذه اليوية كعقبة أماـ الدمج الكامػؿ ،ا 

السػموؾ و فػي الكػالـ النمػوذجي مف ال يستطيع العيش وفقًا لممثػاؿ مجاعمة 
 أدنى مرتبة. ويبد االجتماعيةالعالقات و 

 في أوروبا االندماج

ييػػػػا البريطػػػػانيوف لممحافظػػػػة عمػػػػى مقومػػػػاتيـ يعط يإف األىميػػػػة التػػػػ
التكّيػػؼ و القوميػػة المميػػزة يجػػري التعبيػػر عنيػػا فػػي تػػرددىـ حيػػاؿ االنسػػجاـ 

ببػػػػػداكيس  ،4661راديػػػػػس )بصػػػػػورة تامػػػػػة ضػػػػػمف المجموعػػػػػة األوروبيػػػػػة 
بالمقارنػػة مػػع البمػػداف األوروبيػػة األخػػرى األعضػػاء فػػي االتحػػاد و (. 4666

قائمػػػة فػػػي آخػػػر  واتسػػػنعمػػػى مػػػدى  البريطػػػانييف تػػػـ تصػػػنيؼ ،روبػػػياألو 
 %14بنسػبة  ،ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿو  ،اعميف لمتوحيد األوروبيأولئؾ الد

لػدوؿ االتحػاد األخػرى.  %16بالمقارنػة مػع متوسػط  4666في ربيع عػاـ 
ضػد إدخالػو إلػى الػبالد  %11البريطانيوف ىـ أقػوى المعارضػيف لميػورو: و 

لدى سؤاليـ و . %11البالغ  بالمقارنة مع متوسط دوؿ االتحاد 4666عاـ 
أسػػباب مػػػف قائمػػة ضػػػمت أحػػد عشػػػر سػػببًا حػػػوؿ نزعػػة الشػػػؾ  ةعػػف ثالثػػػ

فػػػػي تبػػػػايف و  –أوردوا فػػػػي المقػػػػاـ األوؿ  ،لػػػػدييـ حيػػػػاؿ التكامػػػػؿ األوروبػػػػي
بالدىػػـ أنػػو الخػػوؼ مػػف فقػػداف ىويػػة  –صػػارخ مػػع البمػػداف األخػػرى كميػػا 

يػر مػف متوسػط ىػي نسػبة أعمػى بكثو  ،%91ذلؾ بنسبة و القومية  تيـثقافو 
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كانػػػػت ثقػػػػتيـ بمؤسسػػػػات االتحػػػػاد فػػػػي ذلػػػػؾ و . %19دوؿ االتحػػػػاد البػػػػالغ 
مقابػػؿ  %11حيػػث لػػـ يكػػف بيػػنيـ مػػف يثػػؽ بيػػا سػػوى  ،الحػػيف ىػػي األدنػػى

كانػػػػػت ىنػػػػػاؾ فجػػػػػوة كبيػػػػػرة بػػػػػيف الرضػػػػػا و لمتوسػػػػػط دوؿ االتحػػػػػاد.  16%
 ،لػدوؿ االتحػاد %11مقابػؿ  %91الػذي بمػغ و  الديمقراطيػةالبريطاني عف 

فػػػي و . والػػػدانمركييفالفجػػػوة أكبػػػر مػػػف ذلػػػؾ إال لػػػدى السػػػويدييف  لػػػـ تكػػػفو 
دوؿ بػيف يأتي البريطانيوف في المرتبػة األدنػى  ،ىوية أوروبيةالتعبير عف 

 ،فقػػط يػػدركوف ذواتيػػـ بوصػػفيـ أوروبيػػيف %1ذلػػؾ بنسػػبة و كميػػا االتحػػاد 
بوصػػػػػػفيـ بريطػػػػػػانييف  %19و ،بريطػػػػػػانييفو بوصػػػػػػفيـ أوروبيػػػػػػيف  %16و
المفوضػػػػية األوروبيػػػػة )بوصػػػػفيـ بريطػػػػانييف لػػػػيس إاّل  %91وأوروبيػػػػيف و 
b4661 :16، 4666 :9 – 9، 11 – 11، 11، 94.) 

الحػػاؿ فػػي ألمانيػػا ىػػو فػػي المممكػػة المتحػػدة نػػرى انسػػالخًا أقػػؿ ممػػا 
توافػؽ أكبػر  ،بػداًل مػف ذلػؾ ،ىنػاؾو  ،الحػاؿ فػي فرنسػاىػو تنافرًا أقؿ مما و 

صػػػػوص دمػػػػج الػػػػبالد فػػػػي مشػػػػايعتيا الجماىيريػػػػة بخو بػػػػيف توحيػػػػد النخبػػػػة 
الجمػػػاىير فػػػي مقاومػػػة عمميػػػة الػػػدمج التػػػي و أوروبػػػا. فينػػػا تشػػػترؾ النخبػػػة 

السػػػمطة العميػػػا لمبرلمػػػاف و يمكػػػف أف تػػػؤدي إلػػػى التخمػػػي عػػػف ىويػػػة الػػػبالد 
 ،4691فػي إقػرار قػانوف الجماعػات األوروبيػة عػاـ و استقاللية الحكومة. و 

بيػػػػد أف قػػػػانوف  ،بػػػػيأعطػػػػى البرلمػػػػاف البريطػػػػاني األولويػػػػة لمقػػػػانوف األورو 
يؤكػػػػد عمػػػػى أف أي توسػػػػيع  4691االنتخابػػػات البرلمانيػػػػة األوروبيػػػػة لعػػػػاـ 

ىذا و  ،الختصاصات البرلماف األوروبي يقتضي موافقة البرلماف البريطاني
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مػػػػػػا تحقػػػػػػؽ فعػػػػػػاًل بخصػػػػػػوص معاىػػػػػػدة ماسػػػػػػتريخت عػػػػػػف طريػػػػػػؽ قػػػػػػانوف 
لمػػػاف ىكػػػذا يحػػػتفظ البر و . 4661لمعػػػاـ   (ؿالمعػػػد  ) المجتمعػػػات األوروبيػػػة

 نقؿ الصالحيات إلى مسػتوى يئة تمثيمية لألمة بتحكـ صاـر فيبوصفو ى
. (41 – 141 :4661رايتشػػػػػؿ و غػػػػػراؼ  –مػػػػػولر )السياسػػػػػات األوروبيػػػػػة 

ال ينبغػػي أف تكػػوف  ،فػػي المنظػػور البريطػػاني المنتشػػر عمػػى نطػػاؽ واسػػعو 
درلػػػػة تعنػػػػي تيديػػػػدًا يأوروبػػػػا أكثػػػػر مػػػػف كومنولػػػػث أمػػػػـ فػػػػي المسػػػػتقبؿ. فالف

كمػا ظيػر ذلػؾ جميػًا مػف خػالؿ  ،التمثيميػة ديمقراطيتيػاو ة البريطانية لمقومي
( 1111ردود الفعػؿ عمػى وزيػر الشػػؤوف الخارجيػة األلمػاني يوشػكا فيشػػر )

بميػػر ) 1111حػػوؿ بمػػورة االتحػػاد األوروبػػي بصػػورة نيائيػػة فػػي أيػػار عػػاـ 
دايػػػز  ،1111التػػػايمز  ،1111الغارديػػػاف  ،1111اإليكونومسػػػت  ،1111
1111). 
 األوروبيػة ضػمف مجموعػة معقػدة مػف نظـ مسار عمميات السياسةيُ 
المتداخمة الممتدة مف دوائر المجاف الحكومية الداخمية عبر دوائػر  الييئات

المجػػاف االستشػػارية الوسػػيطة إلػػى دوائػػر مجموعػػات االستشػػارة الخارجيػػة. 
متدرجػػػة بشػػػكؿ بػػػارع لالستشػػػارات الرسػػػمية و فينػػػاؾ مسػػػار عمميػػػة شػػػاممة 

 وعمػػػى نحػػػ ،التػػػي تصػػػبح فييػػػا الخبػػػرةو  ،بػػػارز ورسػػػمية عمػػػى نحػػػغيػػػر الو 
ىػػػذا التكييػػػؼ و المصػػػالح. و الحقػػػوؽ و متمازجػػػة مػػػع تػػػأثير القػػػيـ  ،تػػػدريجي

 يمزميػاو  ،مجػااًل أقػؿ لممضػي قػدماً النخبػة  ـالتدريجي لمسياسػات يفسػح أمػا
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 إال ،المصالح المتعددةو الحقوؽ و بصورة أكبر عمى إيجاد تسوية بيف القيـ 
انػدماج النخبػة األوروبيػة بػيف  حػدوث قطيعػةالوقت نفسو يقي مػف أنو في 

ربط الػػ مػػف النػػوعيمكننػػا أف نسػػمي ىػػذا و مقاومتيػػا.  وانسػػالخ الجمػػاىير أو 
الجمػػػػػاىير باسػػػػػـ التوفيػػػػػؽ بػػػػػيف النخػػػػػب  اسػػػػػتيعابو النخبػػػػػة  انػػػػػدماجبػػػػػيف 

 أوروبي توافقي. اندماجنو أي أ ؛الجماىيرو 

 أنموذج دمج الجماعة المدنية

فكػرة القوميػة البريطانيػة ممثمػيف ثقػافييف لمجتمػع مػدني  ومبػدعكاف 
عمػػى إرسػػاء أسػػس  ،ألوؿ مػػرة فػػي التػػاريخ ،قػػادرةو ذي حيػػاة اتحاديػػة قويػػة 

مبػػػػدأ الحكومػػػػة التمثيميػػػػة فػػػػي مواجيػػػػة ادعػػػػاءات التػػػػاج بحقػػػػوؽ السػػػػمطة 
المجيػدة. فالحكومػة التمثيميػة مسػؤولة  4911ذلؾ في ثورة عػاـ و  ،المطمقة

قػػػد ركػػػزت حركػػػة نشػػػوء و مييػػػا أف ترقػػػى بالصػػػالح العػػػاـ. عو عػػػف المجتمػػػع 
ال  ،فػػػي عمميػػػة التمثيػػػؿ تمػػػؾحقػػػوؽ االنتخػػػاب  إدراجالقوميػػػة عمػػػى مسػػػألة 

كانػت و . (4661مارشػاؿ )الطبقة العاممػة فػي ىػذه العمميػة  استيعابسيما 
تشير دائمًا إلى التربية بوصفيا جزءًا ال يتجزأ  االستيعابالمناظرات حوؿ 

ية. فالمرء ينبغي أف يكوف متعممًا بصػورة كافيػة ليشػارؾ فػي مف ىذه العمم
فػي الحكومػة.  مػا يزداد تعممػًا مػف خػالؿ المشػاركة بػدورو  ،حكومة تمثيمية

 –المجتمػػػػع و أمػػػػا المؤسسػػػػات التػػػػي تشػػػػكؿ صػػػػمة الوصػػػػؿ بػػػػيف الحكومػػػػة 
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فيػي بغايػة األىميػة لمجتمػع  -والمنتػدياتالتنظيمػات و  والجمعياتالنوادي 
 لحكومة أف تستجيب لو.مدني يفترض با

حيػػػػاة المػػػػدنييف التػػػػي تنظميػػػػا الػػػػروابط المدنيػػػػة ىػػػػي السػػػػمة إف     
ألف ىذه اليوية شكمية أكثر و البارزة التي تميز اليوية الجمعية البريطانية. 

عرقيػػة مختمفػػة و فيػػي مفتوحػػة لمنػػاس مػػف أصػػوؿ ثقافيػػة  ،ممػػا ىػػي جوىريػػة
مسػػػػألة اسػػػػتيعابيـ فػػػػي باألمػػػػر متعمقػػػػًا مػػػػيس وبالتػػػػالي فكػػػػي يعيشػػػػوا معػػػػًا. 
تنظػػػيـ حيػػػاة ببػػػؿ  ،بػػػأي معنػػػى مػػػف المعػػػاني الواقعيػػػة الروحيػػػة البريطانيػػػة

بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ المحافظػػػة عمػػػى  ،األجانػػػبو مدنيػػػة بػػػيف السػػػكاف األصػػػمييف 
تشػػدد المقاربػػة البريطانيػػة  ،فيمػػا يتعمػػؽ بالتكامػػؿ األوروبػػيو النظػػاـ العػػاـ. 

 اً ألف مجتمعػػو ي قػػومي. عػػف مجتمػػع مػػدنعمػػى مسػػؤولية الحكومػػة التمثيميػػة 
فػإف أوروبػا ال يمكػف ليػا أف  ،ال وجود لػو عمػى المسػتوى األوروبػيكيذا 
شيء سػوى شػراكة جيػدة بػيف األمػـ. إف فكػرة األمػة البريطانيػة  أيتكوف 

 ،بأحد أشكاؿ دمج المجتمع المدنيالمنبثقة مف المجتمع المدني مرتبطة 
بريطانيػا لمجتمع أـ بدمج سواء أكاف األمر متعمقًا بدمج المياجريف في ا

فػػي أوروبػػا. فػػالفكرة البريطانيػػة عػػف األمػػة انبثقػػت مػػف المجتمػػع المػػدني 
تسػػييد الػػروح الحكومػػة. إنيػػا قائمػػة عمػػى وضػػعية و تمثيمػػو فػػي البرلمػػاف و 

قػد تشػكمت عبػر و . لتعمػيـ الػروح االنكميزيػةالتي ىي امتداد و  ،البريطانية
الحقػوؽ منح واطنة عف طريؽ الطبقات الدنيا في الماستيعاب تاريخ مف 
 . االجتماعيةو السياسية و المدنية 
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 دمج المياجريف

كانػػػت األبػػػواب توصػػػد بصػػػورة مطػػػردة فػػػي وجػػػو الميػػػاجريف الػػػذيف 
فػػي حػػيف تػػـ  ،جػػاؤوا مػػف المسػػتعمرات السػػابقة بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة

 كمػػػا جػػػرىلئػػػؾ الػػػذيف تمكنػػػوا مػػػف االسػػػتقرار إلػػػى دائػػػرة المواطنػػػة. و ضػػػـ أ
سياسػػػات  ةمػػػع ذلػػػؾ لػػػـ تُتبػػػع أيػػػو  ،قػػػرار بخاصػػػية التعػػػدد العرقػػػي لألمػػػةاإل

رسػػمية داعمػػة لمتعدديػػة الثقافيػػة. فقػػد تمحػػورت النشػػاطات الحكوميػػة حػػوؿ 
لكنيػا ال  ،تـ التسامح مع الثقافة األصمية لمميػاجريفو التقميؿ مف التمييز. 

فرنسػػػا العالمػػػة الفارقػػػة عػػػف و . تعمػػػيـ الػػػروح البريطانيػػػة ُتعتبػػػر جػػػزءًا مػػػف
الرئيسػػػػػية لػػػػػدمج  الوسػػػػػيمةىػػػػػي أف  الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػةو ألمانيػػػػػا و 

الميػػػاجريف فػػػي المجتمػػػع تكمػػػف فػػػي تزويػػػدىـ بمػػػوطئ قػػػدـ وسػػػط جماعػػػة 
مػػنحيـ حصػػة عادلػػة فػػي المجتمػػع. إال أف حػػدود الجماعػػات و المػػواطنيف 
 الجػػػػػػذورذات رسػػػػػػميا عطالػػػػػػة الػػػػػػروابط والممارسػػػػػػات الثقافيػػػػػػة تالبشػػػػػػرية 
مػػػف جانػػػب  نزعػػػة شػػػكيةأف ىنػػػاؾ  ،الحػػػاؿ ىكػػػذاو  ،فػػػال عجػػػب .الراسػػػخة

السػػػػكاف األصػػػػمييف بخصػػػػوص فػػػػرص اسػػػػتيعاب الميػػػػاجريف فػػػػي الثقافػػػػة 
. لكف ال أيضاً ألمانيا الغربية و بؿ  ،ال سيما بالمقارنة مع فرنسا ،البريطانية

ألف ذلػؾ سػيجعميا  ،ةالعرقيػأي رغبػة فػي دعػـ ثقافػات األقميػة  أيضاً توجد 
وبالتػػالي فػػإف األمػػر الصػػائب تمامػػًا فػػي وجيػػة النظػػر ة. جماعػػات منفصػػم

التػػي ال  ،ىػػذه ىػػو عالقػػة التكييػػؼ والتسػػامح بػػيف ثقافػػات األغمبيػػة واألقميػػة
ػػػػػػع تقاليػػػػػػد الثقافػػػػػػة البريطانيػػػػػػة / اإلنكميزيػػػػػػة لممسػػػػػػاءلة بػػػػػػؿ تعطػػػػػػي  ،ُتخض 
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تحمييػا مػف و في المجتمػع األوسػع جماعات األقمية مكانًا وحصة عادلتيف 
عػػػػزؿ الجماعػػػػات يػػػػو فالوجػػػػو اآلخػػػػر السػػػػمبي ليػػػػذه العممػػػػة مػػػػا أالتمييػػػػز. 

جمود التقاليد الثقافية البريطانية و البريطانية المتجّذرة عف جماعات األقمية 
وبالتالي فػإف دمػج الدونية.  حالة مفالتي تضع أفراد جماعات األقمية في 

 :4661سويسػػاؿ  ،4661لػػويس )العػػزؿ و ينػػوس بػػيف التكييػػؼ الميػػاجريف 
 .(11 – 111 :4666جوبكي  ،1 – 411 ،1 – 91 ،1 – 19

تميػػػد و التػػػي تػػػدمج الميػػػاجريف فػػػي المجتمػػػع  ،أمػػػا شػػػبكة الفػػػاعميف
راسػػخة ذات األسػػس الفيػػي محكومػػة بالػػدوائر  ،سػػبيؿ الوصػػوؿ إلػػى الحكػػـ

 ،" التػػي ال تتػػيح لمغربػػاء سػػوى مػػدخؿ محػػدود الشػػيوخشػػبكات " و  ،تقميػػدياً 
 ،مقتضػػػػػػيات السػػػػػػموؾ الالئػػػػػػؽو ة بقػػػػػػدر مػػػػػػا يتكيفػػػػػػوف مػػػػػػع قواعػػػػػػد المعبػػػػػػو 
االدعػػاءات " المناسػػبة " التػػي تػػتالءـ مػػع سػػياؽ عػػرؼ الحصػػافة النػػاجز و 

 يتأتي مف العالقات طويمة األجؿ لكػتاريخيًا. فالمرء يحتاج إلى النفوذ الم
مػػػػف السػػػػيؿ تخيػػػػؿ حػػػػدود دمػػػػج ممثمػػػػي و . البيئػػػػةيكػػػػوف ناجحػػػػًا فػػػػي ىػػػػذا 

ولكػػػف مػػػف خػػػالؿ عمميػػػة الميػػػاجريف التػػػي تضػػػعيا شػػػبكة مػػػف ىػػػذا النػػػوع. 
كمػػا يؤكػػد أعضػػاء مجمػػس  ،يمكػػف لمشػػبكة أف تفػػتح األبػػواب قمػػيالً بطيئػػة، 

عمػػػػى المسػػػػتوى و . 4669العمػػػػـو السػػػػتة مػػػػف السػػػػود الػػػػذيف انتخبػػػػوا عػػػػاـ 
 ،4691التػػي ُأسسػػت عػػاـ  (CRE)ىنػػاؾ لجنػػة المسػػاواة العرقيػػة  ،الػػوطني

المسػػاواة فػػي و  المكمفػػة بتعزيػػز العالقػػات الحسػػنة بػػيف المجموعػػات العرقيػػةو 
فػػي المجنػػة اثنػػا عشػػر عضػػوًا مػػف يوجػػد و الفػػرص ألفػػراد األقميػػات العرقيػػة. 

 وزارة الداخميػة عمػى يػد يجػري تعييػنيـممػف ، المختمفػة ةالعرقيالمجموعات 
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بوصػفيـ  ال ،خبػرة أكثػر اتسػاعاً و بمنظػور  ف يتمتعػوفدًا مسػتقميبوصفيـ أفرا
ي النمطػي فػي إيجػاد لجنػة يساىـ ىػذا اإلجػراء البريطػانو ممثمي مجموعات. 

ىػي بالتػالي محترمػة و  ،مسؤولة عف الصالح العاـ لمجماعات المدنية برمتيػا
 ،ترفػػػػع المجنػػػػة تقػػػػارير إلػػػػى الحكومػػػػةو . وتتمتػػػػع بػػػػالنفوذ عمػػػػى نطػػػػاؽ واسػػػػع

تقػػػػػدـ و تشػػػػػجع البحػػػػػث و  ،تسػػػػػدي النصػػػػػح فػػػػػي مجػػػػػاؿ السياسػػػػػات العرقيػػػػػةو 
فػإف  ،يد المحمػي. أما عمى الصػع(CRE 4611 ،4661)المساعدة لألفراد 

 4661التػػي ُأعيػدت تسػميتيا عػػاـ  ،(CRCs)مجػالس العالقػات الجماعيػة 
تقػوـ بالجانػب العممػي لممسػاعدة  ،(RECs)باسـ مجػالس المسػاواة العرقيػة 

التػي  ،المنظمػات ىػذهو . (4666غرينػوتش )القضايا الفردية و في الحاالت 
ألعػػراؽ متعػػددة ا أيضػػاً أصػػبحت  ،لبػػيضمقتصػػرة عػػؿ افػػي األصػػؿ كانػػت 

اإلدارات المحميػػػة و تشػػػكؿ حمقػػػة وصػػػؿ ىامػػػة بػػػيف النػػػاس و فػػػي عضػػػويتيا 
الموقػع القػوي لمجػاف ىػو ما يميػز الشػبكة البريطانيػة و الييئات الحكومية. و 

ذات األعضاء المتحدريف مف مجموعات عرقية مختمفػة  ،القوميةو المحمية 
ولى في وسيمتيـ األو . الناسو الذيف يعمموف بوصفيـ وكالء بيف الحكومة و 

القػػػائـ عمػػػى عمميػػػـ مػػػف أجػػػؿ  ،نفػػػوذىـ لػػػدى كافػػػة األطػػػراؼ التػػػأثير ىػػػي
القضػايا ب وليسػت سياسػية، وىػي تعيػدعممية ىذه ميمتيـ و الصالح العاـ. 

ىػذا و . فػي المقػاـ األوؿ عمى الصعيد المحمػيوتنجزىا  ،تمو األخرىواحدة 
ت فػػػي المحافظػػػة عمػػػى العالقػػػات الطيبػػػة بػػػيف الجماعػػػا عػػػادةً  مػػػا يسػػػاعد

غػاي )النزاعػات و فػي أوقػات الشػدة كيػذه االعتماد عمى عالقات و  ،العرقية
منظمػة  1111تتوافؽ منظمات المياجريف التػي تقػدر بػػ  و . (4611يونغ و 
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عمػى المسػتوى  أساسػاً بصورة جيدة تمامًا مع ىذا النمط: فنشاطاتيا تتركز 
برلمػاف  ،ثالً مػ ،انظػر)البرامج الثقافية و التربية و الدعـ االجتماعي و المحمي 

يػػو ف 4699. أمػػا قػػانوف العالقػػات العرقيػػة لمعػػاـ (4669المسػػمميف لمعػػاـ 
 ،ىذا مػا أدىو ؿ الحكومات المحمية مسؤولية تعميؽ المساواة العرقية. يحم  

عمػى المسػتوى المحمػي  ،إلػى تحريػؾ المجموعػات العرقيػة ،فػي الثمانينيػات
ة لحػػػزب مدعومػػػة بشػػػكؿ خػػػاص مػػػف السياسػػػات المحميػػػ ،قبػػػؿ كػػػؿ شػػػيء

موظػػػؼ عالقػػػات عرقيػػػة فػػػي الحكومػػػات  4191العمػػػاؿ. فقػػػد كػػػاف ىنػػػاؾ 
فػػي  أيضػػاً موظػػؼ  4111مػػا يقػػرب مػػف و  ،المحميػػة فػػي أوائػػؿ التسػػعينيات

ثالثمائػػػػة مستشػػػػار محمػػػػي منتخػػػػب يمثمػػػػوف األقميػػػػات و الحكومػػػة المركزيػػػػة 
لممجموعػات العرقيػة فػي الحكومػة ثمػة تمثيػؿ جيػد نوعػًا مػا اآلف و . ةالعرقي
بػػؿ منقسػػمة  ،ىػػي ليسػػت منتظمػػة فػػي مجموعػػات عرقيػػة أكبػػرو يػػة. المحم

عمػػػى ىػػػذا األسػػػاس يعػػػزز و داخميػػػًا إلػػػى عػػػدد وافػػػر مػػػف الفئػػػات الفرعيػػػة. 
لكنػػػو  ،العرقيػػػة أسػػػموب الػػػدمج البريطػػػاني المحاصصػػػة العادلػػػة لمجماعػػػات

بحيث يجعؿ مف المستحيؿ تجاوز االنشقاقات  ،يقوي اليوية العرقية أيضاً 
 ،4661بػاؾ و سػولوموس )تمػع مػواطنيف مختمطػي األلػواف العرقية إلػى مج

 .(1 – 111 :4666جوبكي  ،4669برثود و مدود 
إف القاعػػػػدة العرفيػػػػة األساسػػػػية لمػػػػدمج ىػػػػي الػػػػتالؤـ. فاسػػػػتراتيجيات 

جراءاتػو ينبغػي أف تكػوف مالئمػة لكػي تكػوف ناجحػةو الدمج  أنيػا ال  ،أي ،ا 
 أيضػػػػػاً معيػػػػػا و مػػػػػة األعػػػػػراؼ الثقافيػػػػػة القائو ينبغػػػػػي أف تمػػػػػس الجماعػػػػػات 



 - 53 - 

الميػػػف األساسػػػية فػػػي و أعػػػرافيـ الثقافيػػػة بػػػأي أذى. و جماعػػػات الميػػػاجريف 
مسػػػػػػار ىػػػػػػذه العمميػػػػػػة ىػػػػػػي ميػػػػػػف المشػػػػػػتغميف فػػػػػػي المجػػػػػػاؿ االجتمػػػػػػاعي 

الذيف يتمتعوف بوجية نظر عممية ُتعنػى باإلشػكاالت  ،المنظمات الخيريةو 
األسػاس  عمػى ىػذاو العمؿ ضد التمييػز. و اليومية المتعمقة بمساعدة الناس 

 ،يتقػػدـ دمػػج الميػػاجريف مػػف خػػالؿ الكثيػػر مػػف أعمػػاؿ المسػػاعدة الصػػغيرة
المقتصػػػرة عمػػػى و  ،ألمانيػػػاو المنظمػػػة بصػػػورة أفضػػػؿ ممػػػا ىػػػي فػػػي فرنسػػػا 

. الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةالحػػػاؿ فػػػي ىػػػو المسػػػائؿ اليوميػػػة أكثػػػر ممػػػا 
دنيػة فالفكرة األساسية القابعػة خمػؼ عمميػة الشػرعنة ىػي فكػرة الجماعػة الم

بػيف  المشػترؾالحكومة التمثيمية المسؤولة تجاه تمػؾ الجماعػة. إف العػيش و 
قائمػًا عمػى  ،األقميات ينبغي أف يكػوف مػدنيًا فػي جػوىرهو ألغمبية األصمية ا

عمػػػى الحكومػػػة أف ينبغػػػي و منصػػػفة.  محاصػػػةعمػػػى و قواعػػػد غيػػػر رسػػػمية 
يػػؽ ال سػػيما عػػف طر  ،تعػػزز نظاميػػا المػػدنيو تمثػػؿ ىػػذه الجماعػػة المدنيػػة 

 العمؿ ضد التمييز.

 في أوروبا االندماج

ىػػػـ األكثػػػر ممانعػػػة لتعزيػػػز  ،بالنسػػػبة إلػػػى أوروبػػػا ،فييالبريطػػػانيإف 
المحافظػػػػة عمػػػػى اسػػػػتقالؿ  تيـ فػػػػيفكػػػػر  وتتمثػػػػؿ ،انػػػػدماجيـ فػػػػي االتحػػػػاد

بريطانيػػا داخػػؿ إطػػار أوروبػػي منػػدمج انػػدماجًا فضفاضػػًا. فتخطػػي الحػػدود 
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مسػػػألة تبػػػادؿ متحضػػػر بػػػيف أفػػػراد  ،فػػػي المنظػػػور البريطػػػاني ،القوميػػػة ىػػػو
دولػة ليس مسألة بنػاء ىيئػة سياسػية تتخطػى حػدود و  ،عمى أسس متساوية

إلقامػػة اتحػػاد  ،مػػف وجيػػة النظػػر البريطانيػػة ،ليػػذا لػػيس ثمػػة داعٍ و . األمػػة
الموقػؼ و . الموحػدةسياسي يشكؿ فػي حػاؿ حدوثػو تتمػة لمسػوؽ األوروبيػة 

 يكػػوف أكثػػر مػػف " شػػراكة جيػػدة القائػػؿ بػػأف االتحػػاد األوروبػػي ينبغػػي أف ال
حػػزب العمػػاؿ و  ،بػػيف األمػػـ " يشػػارؾ فيػػو إلػػى حػػد كبيػػر حػػزب المحػػافظيف

تكػرارًا و عميػو مػرارًا وىػذا مػا أكػدت  ،الميبراليوف الػديمقراطيوف أيضاً معيما و 
الحكومات البريطانية المتعاقبة مف تاتشر إلى ميجػور إلػى بميػر. فاالتحػاد 

ينبغي أف ال يكػوف أكثػر مػف ذلػؾ و قتصادية جماعة اىو في المقاـ األوؿ 
حزب العماؿ  ،4661الديمقراطيوف الميبراليوف  ،4661حزب المحافظيف )

سػػػػػميث  ،4666 زفوتشػػػػػنتكانظػػػػػر يا ،4666بريطانيػػػػػا العظمػػػػػى  ،4661
 .(4666واالس  ،4666
ينبغػػػػي أف ُيعتبػػػػر كػػػػؿ مػػػػف التكامػػػػؿ  ،حسػػػػب النمػػػػوذج البريطػػػػانيو 

عربػة و ي فػي أوروبػا بوصػفيما عمميػة تكيػؼ. االندماج البريطانو األوروبي 
التكامؿ ىي اتحاد فػي المسػائؿ المتعمقػة بالمصػمحة المتبادلػة عمػى أسػاس 
احتػػراـ التقاليػػد الثقافيػػة الخاصػػة لكػػؿ شػػريؾ فػػي االتحػػاد بصػػورة متبادلػػة. 

تكييفيػػػا فػػػي سمسػػػمة مػػػف المفاوضػػػات و فالمصػػػالح ينبغػػػي أف تػػػتـ تسػػػويتيا 
إلػػى التطفػػؿ زيػػادًة عػػف المػػزوـ عمػػى العػػوالـ  األضػػيؽ نطاقػػًا دوف أف تػػؤدي

عػػزؿ ىػػو الوجػػو اآلخػػر ليػػذه العمميػػة و األعػػراؼ القوميػػة. و المقدسػػة لمتقاليػػد 
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 ،التقاليػػد الناضػػجة تاريخيػػاً و الراسػػخة ذات الجػػذور  ،الجماعػػات المجتمعيػػة
عػف طريػؽ  وذلؾ إما عف طريؽ عدـ التعػاوف أو  ،عف التطفؿ مف الخارج
تجسػػػػيده فػػػي القػػػػانوف البريطػػػػاني الػػػػذي ُيخضػػػػع و ي دمػػػج القػػػػانوف األوروبػػػػ

ُيسػتفاد مػف وصػوؿ بريطانيػا إلػى صػناعة و األوروبييف لمقانوف البريطػاني. 
 ألجػػػؿ ،مػػػف خػػػالؿ أعضػػػائيا فػػػي المفوضػػػية األوروبيػػػة ،القػػػرار األوروبػػػي

 ،كمػػػا فعػػػؿ ،حراسػػػة األعػػػراؼ البريطانيػػػة فػػػي مواجيػػػة األحكػػػاـ األوروبيػػػة
ني الػػػذي تػػػرأس جمسػػػة لجنػػػة بروكسػػػؿ لمطػػػب البريطػػػا ،عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ

ة المتعمقػػة وروبيػػالبيطػػري لحمايػػة المػػزارعيف البريطػػانييف مػػف الضػػوابط األ
ىكػػػػذا تنػػػػوس الطريقػػػػة البريطانيػػػػة لمتكامػػػػؿ و . BSE مػػػػرض جنػػػػوف البقػػػػرب

إف شػػػبكة الفػػػاعميف الػػػذيف يصػػػػوغوف االنعػػػزاؿ. و األوروبػػػي بػػػيف التكييػػػؼ 
ييػا مجموعػات مينيػة راسػخة الجػذور عالقة بريطانيا مع أوروبا تيػيمف عم

ذات صػػػػالت طويمػػػػة األجػػػػؿ تسػػػػاعد عمػػػػى التكيػػػػؼ المتبػػػػادؿ. فالعالقػػػػات 
ال يمكػػف االسػػتغناء عنيػػا لممارسػػة النفػػوذ فػػي ىػػذه الشػػبكة.  مػػدطويمػػة األ

ويجػػػب عمػػػى الوافػػػديف الجػػػدد أف ينصػػػاعوا لقواعػػػد المعبػػػة، وينبغػػػي عمػػػييـ 
. فوفقػػػػػًا لقاعػػػػدة الػػػػػتالؤـ يػػػػاأيضػػػػًا أف يحترمػػػػوا تقاليػػػػػد العػػػػرؼ المعتػػػػػرؼ ب

جػػػػػراءات حػػػػػؿ و ينبغػػػػػي أف تنسػػػػػجـ اسػػػػػتراتيجيات  ،المؤسسػػػػػاتي الرئيسػػػػػية ا 
أف تأخػذ بعػيف  ،عمػى األقػؿ ،يفترض بيا والمشاكؿ مع األعراؼ القائمة أ
ىػػػػػذه القاعػػػػػدة ال تتػػػػػيح لألحكػػػػػاـ و . كيػػػػػذه االعتبػػػػػار التكيػػػػػؼ مػػػػػع أعػػػػػراؼ
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الممارسػات و األعراؼ متحكـ بو لمنفاذ إلى و األوروبية سوى مدخؿ محدود 
المينػػػة التػػػي تعطػػػي ىػػػذه العمميػػػة شػػػكميا ىػػػي مينػػػة خبػػػراء و البريطانيػػػة. 

يتشػاطروف لغػػة و  ،متمرسػيف تمرسػًا عمميػًا جػاؤوا مػف فػروع معرفيػة متعػددة
 فػيالمكتسبة عبر سنيف مف العمؿ االنضػباطي و  الحس السميـ المشتركة،

مبػػدأ كمػػا أف ة فييػػا. المجػػاف المتداخمػػة مػػف حيػػث الفػػروع المعرفيػػة المشػػارك
بؿ مبدأ  ،العقالنية لدييـ ليس مبدأ فرع مف فروع المعرفة العممية الخاصة

التحسػػيف الكمػػي لمممارسػػة اليوميػػة القائمػػة عمػػى أسػػاس القاعػػدة العممانيػػة. 
فكرة الشرعنة التي تنطوي عمييا ممارسة التكامؿ األوروبي ىذه ىي فكرة و 

لتقاليػػػد المتبػػػادؿ عمػػػى االحتػػػراـ  مرتكػػػزة ،أوروبػػػا بوصػػػفيا جماعػػػة مدنيػػػة
عمػػػى مػػػنح كػػػؿ أمػػػة حصػػػة عادلػػػة فػػػي ىػػػذه الجماعػػػة. و الثقافػػػة القوميػػػة 

بعض عف مع  بعضيا مترابطةينظر إلى أوروبا بوصفيا مجموعة أمـ و 
مبادالت السوؽ و مف فصوؿ المفاوضات الصغيرة  والمزيدطريؽ التكيؼ 

أف تظؿ بيد الحكومات  الفردية. أما نواظـ الحياة األكثر تفصياًل فينبغي
مسػػػػؤوليتيا و الوطنيػػػػة بسػػػػبب صػػػػمتيا المعرفيػػػػة مػػػػع مجتمعاتيػػػػا الوطنيػػػػة 

مؤلفػة مػف أمػـ  ،مف وجية النظر البريطانية ،ليذا ستظؿ أوروباو عنيـ. 
 .(4666ميمفوؿ  ،4661دايز )ثابتة إلى أجؿ غير مسمى 
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 الفصؿ الثاني
 

 مف رحـ الدولة ةنبثقمفرنسا: أمة 
 

دمغػػػة الشػػػرؼ و األمػػػة.  يميندسػػػوا فػػػي فرنسػػػا كػػػانولػػػة إف رجػػػاؿ الد
التػػػي وسػػػموا بيػػػا تمتػػػد مػػػف لػػػويس الرابػػػع عشػػػر إلػػػى نػػػابميوف إلػػػى شػػػارؿ 

 4916كانػػت الطبقػػة الوسػػطى ىػػي حامػػؿ األمػػة فػػي ثػػورة عػػاـ و ديغػػوؿ. 
الحكػػـ الممكػػي المطمػػؽ. فالطبقػػة العاممػػة لػػـ و العظمػػى ضػػد األرسػػتقراطية 

كػاف و ىذه إال بعد مضػي فتػرة طويمػة.  تصبح جزءًا مف جماعة المواطنيف
قػػػد أدى نقػػػؿ ثػػػوار العػػػاـ و فالسػػػفة التنػػػوير ىػػػـ مػػػف مػػػنح األمػػػة شػػػرعيتيا. 

تطبيقيػػا و  السياسػػية دولػػة المدينػػة (4691/  4991)وسػػو لنظريػػة ر  4916
عمػػػػى الدولػػػػة اإلقميميػػػػة الكبػػػػرى إلػػػػى تحويػػػػؿ األمػػػػة الواحػػػػدة غيػػػػر القابمػػػػة 
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در اإلرادة العامػة لمشػعب مقارنػة مصػو لالنقساـ إلى مصدر لسمطة الدولػة 
الجماعػػات ذات االمتيػػازات. أمػػا و بتمػػؾ المتعمقػػة بالمصػػالح المميػػزة لألفػػراد 

فقػد أصػبحت األمػة المنقسػمة آنئػٍذ إلػى طبقػات  ،بالنسبة لممثقفػيف النقػدييف
 :حػوؿ تطػور فرنسػا انظػر)اجتماعية رمزًا لمسمطة السياسية غير الشػرعية 

بروبيكػر  ؛4616ىػوليير  ؛4611 تييوغو  ؛4611إمسمي  ؛4619برودؿ 
 11 ،16 – 11 :4661بروبيكػػر  ؛4664ثػػادف  ؛4664شػػنابر  ؛4661

 .(4661ر يب ؛91 – 411 ،441 –

 الجذور التاريخية

بػػػػي ف فوسػػػػػتؿ دي كػػػػوالنج بكػػػػػؿ وضػػػػوح الفػػػػػرؽ بػػػػيف مفيػػػػػوـ األمػػػػػة 
فػػػي نزاعػػو مػػػع ثيػػػودور مومسػػػيف حػػػوؿ  ،مفيػػػـو األمػػػة األلمػػػانيو الفرنسػػي 
كمػا  ،األلزاس القػومي. فيػذا االنتمػاء لػـ يكػف يعتمػد لػدى الفرنسػييفانتماء 
بػػػؿ بػػػاألحرى  ،يفمجتمعػػالمغػػػة الو عمػػػى األصػػؿ  ،الحػػػاؿ لػػدى األلمػػػافىػػو 

اآلمػػاؿ التػػػي و الػػذكريات و الميػػػوؿ و المصػػالح و عمػػى المشػػاركة فػػػي األفكػػار 
فوستؿ )رغبة في االنطالؽ معًا عمى طريؽ المستقبؿ و تؤدي إلى تضامف 

 :4664فػػػوف ثػػػادف  ؛4619فنكمكػػػراوت  أيضػػػاً انظػػػر  ؛4191نج دي كػػػوال
في و  .(4661يفي غليو لشور اك ؛16 – 11 :4661بروبيكر  ؛6 – 161

 :4619)ر إرنسػػت رينػػاف عب ػػ ،4111محاضػػرة ألقيػػت فػػي السػػوربوف عػػاـ 
اسػتفتاء ىػو عف فكرة األمة ىذه في العبارة القائمة بأف وجود األمػة  (611
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كمة مػػػػػف الفرنسػػػػػيوف يفيمػػػػػوف األمػػػػػة بوصػػػػػفيا مّشػػػػػفعػػػػػاـ بصػػػػػورة يوميػػػػػة. 
يتمتعػػػػوف بحقػػػػوؽ المػػػػواطنيف و  مشػػػػتركةمػػػػواطنيف لمػػػػوا شػػػػمميـ فػػػػي دولػػػػة 

ىػػذا الفيػػـ لألمػػة و ديػػنيـ. و لغػػتيـ أو بغػػض النظػػر عػػف أصػػميـ أ ،المشػػتركة
وثيػػػػؽ الصػػػػمة بتشػػػػكيؿ الدولػػػػة. ففػػػػي فرنسػػػػا بػػػػرزت سػػػػمطة اسػػػػتبدادية مػػػػف 

 ؛4611بػاركر  ؛99/  4616 إليػاس)التنافس بيف سمطات محمية أصغر 
قػػد تعػػزز ىػػذا الحكػػـ اإلقميمػػي السػػيادي لمدولػػة المؤيػػدة و . (4661كػػولينز 

 – 4116لالسػػػتبداد خارجيػػػًا مػػػف خػػػالؿ حػػػرب المائػػػة عػػػاـ مػػػع بريطانيػػػا )
تػػػـ تثبيتػػػو داخميػػػًا مػػػف خػػػالؿ الفػػػرض الصػػػاـر لمكاثوليكيػػػة الػػػذي و  (4111

جنػػػوب فػػػي القػػػرف الثالػػػث فػػػي ال)المػػػانوييف( ترافػػػؽ مػػػع قمػػػع األلبيجينيػػػيف 
مػػع إلغػػاء مرسػػـو )البروتسػػتانت الفرنسػػييف( ترحيػػؿ اليوغونػػوتييف و عشػػر 

 ؛4611بػاير ) 4161تـ التسامح معيـ في ظمو منذ العاـ  فالنانتييف الذي
قد قدـ جاف بوديف النظرية السياسية المطابقة و . (4611ماجداليف و  ثادف

. فالدولػة القديمػة (4691كميف فػران ؛4699بػوديف )لسيادة الدولة المسػتبدة 
عػػززت بػػذلؾ تطػػور األمػػة و  والممتمكػػاتانتزعػػت حقػػوؽ اسػػتقالؿ المنػػاطؽ 

مػػا فعمتػػو الثػػورة الفرنسػػية لػػـ يكػػف و الموحػػدة تحػػت الحكػػـ المركػػزي لمممػػؾ. 
حققػػػت فيػػػو فكػػػرة جماعػػػة المػػػواطنيف تيػػػذا التطػػػور الػػػذي لسػػػوى اسػػػتكماؿ 

سػتوف  ؛4691فورييػو  ؛4699توكفيؿ )المستقميف ذوي الحقوؽ المتساوية 
مػػػػػف األمػػػػػة آنئػػػػػٍذ جماعػػػػػة  أصػػػػػبحتو . (4661جينينػػػػػي و اب فشػػػػػ ؛4661

المػػػواطنيف األحػػػرار ىػػػذه مػػػف ذوي الحقػػػوؽ المتسػػػاوية. أمػػػا نظريػػػة العقػػػد 
فقػػػػػد وفػػػػػرت الشػػػػػرعنة لكػػػػػؿ ذلػػػػػؾ.  (4691/  4991)واالجتمػػػػػاعي لروسػػػػػ
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كانػػػت فكػػػرة دمػػػج مػػػواطنيف أحػػػرار مسػػػتقميف ذوي حقػػػوؽ متسػػػاوية فكػػػػرة و 
بنتيجػػة  ،تغمبػػواو  أمػػة واحػػدة موحػػدةقػػد شػػكؿ ىػػؤالء المواطنػػوف و مة. حاسػػ
ذلػؾ  ،عمػى كػؿ نػوع مػف أنػواع التشػكؿ الخػاص المفػرد لمجموعػة مػا ،ذلؾ

لػيس بوصػفو عضػوًا و ألف المواطف ينضػـ إلػى المجتمػع بوصػفو فػردًا حػرًا 
مػػف أعطػػى ىػػو  (4691)يس اسػػ إيمانويػػؿكػػاف و فػػي مجموعػػة عرقيػػة مػػا. 

لمسػػػيادة المطمقػػػة لمممػػػؾ  اً نقيضػػػبوصػػػفيا  ،لسػػػيادة األمػػػة التعبيػػػر المثػػػالي
لألمػػة األولويػػة عمػػى " :فػػي نصػػو الثػػوريوذلػػؾ  ،األرسػػتقراطية واالمتيػػازات

رادتيػا شػرعية عمػى الػدواـ؛ إنيػاو كؿ شيء. فيي مصػدر األشػياء كميػا.   ،ا 
 :4691مترجمػػة عػػف سػػايس  ؛411 :4691سػػايس )" القػػانوف نفسػػو ،حقػػاً 
آب  19المادة الثالثة مف إعالف كما أف . (4611ف انظر غرانستو  ؛411

 ،تضػػع السػػيادة فػػي يػػدي األمػػة ،حقػػوؽ اإلنسػػافو لمحقػػوؽ المدنيػػة  4916
 ،الموحػدةعف السػيادة  4964أيموؿ  1يتحدث الفصؿ الثالث مف دستور و 

التي تكمف في األمة. أما في و االنتزاع  والتحويؿ أ وأ ئةغير القابمة لمتجز 
فػػإف التػػزاـ الشػػعب الفرنسػػي بحقػػوؽ  ،مجميوريػػة الخامسػػةالدسػػتور الجديػػد ل

 ،طبيعػة الجميوريػة غيػر القابمػة لمتجػزيءو مبدأ السيادة القومية و  ،اإلنساف
 . (4661بوروماند د أعمف بوصفو حقًا منذ البداية )ق

إف التغمػػػػب عمػػػػى النزعػػػػة اإلقميميػػػػة لمجماعػػػػة شػػػػرط جػػػػوىري أولػػػػي 
وحػػدة األمػػة تعبػػر عػػف نفسػػيا و نيف. لتشػػكيؿ اإلرادة العامػػة لمجتمػػع المػػواط

تأسػػػػيس جػػػػيش مركػػػػزي لمدولػػػػة الجديػػػػدة بػػػػداًل مػػػػف و سياسػػػػيًا بالجميوريػػػػة. 
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ـ األسػاس المػادي الجػوىري التوفيقية بيف جيوش مناطقيػة لشػف الحػرب قػد  
العضػػػوية فػػػي و . (4696برتػػػود )لتشػػػكيؿ أمػػػة متكاممػػػة ذات ىويػػػة موحػػػدة 

الكفػاح و  ،نظر عف األصػؿبصرؼ ال ،مستقؿو مجتمع الدولة كمواطف فرد 
ىمػػػا المكونػػػاف الحاسػػػماف ليػػػذا الفيػػػـ السياسػػػي  مجتمػػػعمػػػف أجػػػؿ ىػػػدؼ 

لػررادة ينبغػي  ،مف الثورييف تباعوأو  وفوفقًا لروس لميوية القومية الفرنسية.
ال ينبغػػػي حتػػػى أف و أف تجػػػد تعبيرىػػػا مباشػػػرًة فػػػي جمػػػاع الشػػػعب. العامػػػة 

ذلػػؾ قػػد يحػػرؼ اإلرادة  ألف ،منػػاس عػػف طريػػؽ النػػوابليكػػوف ىنػػاؾ تمثيػػؿ 
رفاقػو مػف و  ولػـ ينضػـ سػايس إلػى روسػ ،بيذا الخصػوصو العامة لمناس. 

ألنػػو حػػاجج قػػائاًل بػػأف دولػػة ذات عػػدد كبيػػر مػػف السػػكاف مثػػؿ  ،الثػػورييف
 ؛64 – 496 :4691سػػػايس )فرنسػػػا كانػػػت بحاجػػػة إلػػػى حكومػػػة تمثيميػػػة 

ػػويؿ  مػػًا بشػػبية . لكػػف التمثيػػؿ البرلمػػاني ال يػػزاؿ متي(14 – 16 :4661س 
األمػر الػذي يفسػر كػوف الػرئيس  ،اإلقميمية في الجميورية الخامسة الحالية

يسػػػػتطيعاف الييمنػػػػة عمػػػػى و حكومتػػػػو فػػػػي موقػػػػؼ قػػػػوي بصػػػػورة اسػػػػتثنائية و 
 مقاومة البرلماف عف طريؽ سمسمة كاممة مف اإلجراءات.

الثػػورة الفرنسػػية فكػػرة راديكاليػػة عػػف و لقػػد أطػػر مثقفػػو عصػػر التنػػوير 
قػػػػد ارتكػػػػز ىػػػػذا و وريػػػػة مػػػػواطنيف موحػػػػدة تتجػػػاوز أي انقسػػػػاـ. األمػػػة: جمي

الجانب الرمزي في بناء األمة عمى أساس مادي عزز التوحيد عف طريػؽ 
 تجػػػانسعمميػػة الو  ،ال سػػيما فػػػي مواجيػػة إنكمتػػػرا ،تحديػػد التخػػـو الخارجيػػػة
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 ،سػػػػيادة الدولػػػػةو  ،الداخميػػػة عػػػػف طريػػػػؽ تأسػػػيس الحكػػػػـ اإلقميمػػػػي المطمػػػؽ
فرض الكاثوليكية. لقد تحكمػت السػمطة المركزيػة و  ،راطيةالمركزية البيروقو 

األطػراؼ و بحيث بقػي ىنػاؾ نػزاع مسػتتر بػيف المركػز  ،بالسمطات الطرفية
فػي فػرض  ،مػثالً  ،ة. فسيطرة المركز عمػى األطػراؼ واضػح(4699يبر ف)

المغػػػػػات  –الفرنسػػػػػية فػػػػػي مواجيػػػػػة تشػػػػػكيمة مػػػػػف المغػػػػػات الطرفيػػػػػة المغػػػػػة 
 األلمانيػػػػػػػػػةاأللزاسػػػػػػػػية و الفممنكيػػػػػػػػة و البريتانيػػػػػػػػة و  ،األوكسػػػػػػػػيتانية المتعػػػػػػػػددة

عػػدد النػػػاس الػػػذيف مػػا يزالػػػوف يجيػػػدوف لغػػػاتيـ  مػػػع تقمػػػص –الكورسػػيكية و 
عف طريؽ تقميػؿ حػاالت  االستيعابقد كاف و (. 4611غرديس اإلقميمية )
مػػػا و عمميػػػة خالفيػػػة جػػػدًا عمػػػى الػػػدواـ طػػػواؿ التػػػاريخ الفرنسػػػي.  الالمسػػػاواة

لنقابػػػػات الراديكاليػػػػة او ظفيف األبويػػػػة فػػػػي اإلدارة التنػػػػافر بػػػػيف طريقػػػػة المػػػػو 
مسار ىػذه العمميػة  ف( سوى سمة نموذجية ع4619؛ تيمي 4611)غالي 

 الخالفية.
يمكػػػف أف ُيمحػػػظ  ،فػػػي ضػػػوء الفيػػػـ الجميػػػوري لمجتمػػػع المػػػواطنيفو 

لمػاذا كػػاف اكتسػػاب الميػػاجريف حػػؽ المواطنػة فػػي فرنسػػا أسػػيؿ بكثيػػر ممػػا 
يػػا حتػػى إعػػادة صػػياغة القػػوانيف فػػي فرنسػػا عػػاـ كػػاف عميػػو الحػػاؿ فػػي ألمان

كانػػػت النػػػواظـ التػػػي  ،البمػػػديفكػػػال . ففػػػي 4666فػػػي ألمانيػػػا عػػػاـ و  4661
األلمػػاني صػػالحة بصػػورة  4641قػػانوف و الفرنسػػي  4116صػػاغيا قػػانوف 

حتػى و عمػى التػوالي.  4666و 4661جوىرية حتى جرى إصالحيما عػاـ 
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عمػػػى حقػػػوؽ  اً قيػػػودتضػػػمف إذا كػػػاف مشػػػروع قػػػانوف الحكومػػػة المحافظػػػة ي
فػإف فرقػػًا جوىريػًا ظػػؿ قائمػًا بػػيف قػػانوني  ،4661التجنػيس بػػدءًا مػف العػػاـ 

حػػػػػيف تغيػػػػػر القػػػػػانوف  ،4666األلمػػػػػاني حتػػػػػى عػػػػػاـ و التجنػػػػػيس الفرنسػػػػػي 
كػػاف و  ،المشػػروط ius soli قػػانوف الػػوالدة ىػػواأللمػػاني. فالقػػانوف الفرنسػػي 

ال يمنح الجنسية و أصاًل  ius sanguinis قانوف رابطة الدـ القانوف األلماني
تػـ فػي فرنسػا  ،حتػى ىػذا التػاريخو إلى حػد بعيػد.  مقيدةإال في ظؿ شروط 

تجنػػيس مػػف أربعػػة إلػػى خمسػػة أضػػعاؼ مػػا تػػـ تجنيسػػيـ فػػي ألمانيػػا. أمػػا 
أدنػى بشػكؿ واضػح ممػا  ،مف ناحية أخرى ،معدؿ التجنيس في فرنسا فيو

التػػي تزيػػد عػػف و كنػػدا و ويد السػػو  الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةالحػػاؿ فػػي ىػػو 
يبقػى أف نػرى مػا و ضػعفًا عمػى التػوالي.  11 ،41 ،41المعدؿ األلماني بػ 

التػي اتخػذت فػي ألمانيػا  ،ius soli قػانوف الػوالدة إذا كانػت الخطػوة باتجػاه
: 4616كوستا السكوكس )ي المستقبؿ ستغير تمؾ الصورة ف ،4666عاـ 
كوالسػػػػكي و ؛ نايػػػػت 1: 4664نػػػػر ير و ؛ ىيمبرونػػػػر 4661؛ بروبيكػػػػر 411

 (.4661بروبيكر  ؛6 – 19: 4664

عبػػػػر الحػػػػروب و الثػػػػورة خضػػػػـ التمػػػػاىي الفرنسػػػػي باألمػػػػة فػػػػي  نشػػػػأ
ظؿ حيػًا مػف خػالؿ عبػادة " و  ،الثورية التي استمرت حتى حمالت نابميوف

 ؛4611إيمسمي  ؛4611غودتشوت )األمة العظيمة " التي نظمتيا الدولة 
. وقػػػػد فيػػػػـ شػػػػارؿ (4661ز يمػػػػونس فيتػػػػ ؛4664 ىينػػػػو؛ 4664سػػػػبرنغ يل
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محتفيػػًا بيػػا  ،ديغػػوؿ ىػػذه العبػػادة جيػػدًا بوصػػفو رئيسػػًا لمجميوريػػة الخامسػػة
خػػالؿ ظيػػوره فػػي المحافػػؿ العامػػة. ففػػي خطاباتػػو التمفزيونيػػة لألمػػة كػػاف 

ف يتوحػػػػدوا فػػػػي أالفرنسػػػػيات طالبػػػػا مػػػػنيـ و يتوجػػػػو مباشػػػػرًة إلػػػػى الفرنسػػػػييف 
تحيػػػػا فرنسػػػػا "  كػػػػاف  –الجميوريػػػػة  تحيػػػػامػػػػع شػػػػعار " و المسػػػائؿ اليامػػػػة. 

قػػد تػػابع مػػف خمفػػوه فػػي و . يتعػػزز حػػب األمػػةو إعػػالف اإليمػػاف بالجميوريػػة 
مػف خػالؿ االسػتقاللية المتأنيػة و منصب الرئاسة ىذه العػادة دوف انقطػاع. 

مػػثاًل فػػي تحديػد الػػدور القيػادي لمواليػػات المتحػػدة  –فػي السياسػػة الخارجيػة 
خػػػػالؿ أسػػػػمحتيـ الذريػػػػة الخاصػػػػة تعزيزىػػػػا مػػػػف و  –فػػػػي حمػػػػؼ األطمسػػػػي 

السػيادة الوطنيػة أكثػر ممػا إضػافة إلػى السياسػة الصػناعية التػي اسػتيدفت 
خمفاؤه عزة فرنسا الوطنية مع و عزز ديغوؿ  ،يةاالقتصاداستيدفت الكفاءة 

عػامي اسػتطالعات فػي و . (4611آخروف و دانيبـو )عبادة األمة العظيمة 
ىذا ما كاف و  روف ببالدىـأنيـ فخو  %9929و 9121أكد  4611و 4611

أدنػػػى بكثيػػػر مػػػػف و  ،أدنػػػى مػػػف متوسػػػط االتحػػػػاد األوروبػػػي بشػػػكؿ طفيػػػػؼ
لكنػػػػو كػػػػاف أعمػػػػى بكثيػػػػر مػػػػف ألمانيػػػػا الغربيػػػػة  ،مسػػػػتوى المممكػػػػة المتحػػػػدة

بالنسػػػبة لمفرنسػػػييف ال  دولػػػة األمػػػةو (. 114: 4661آخػػػروف و برتشػػػنايدر )
سػػػياؽ التعػػػاوف  ينبغػػػي ليػػػا أف تكػػػوف حاممػػػة لمنزعػػػة القوميػػػة العدائيػػػة فػػػي

بػػؿ ينبغػػي أف تكػػوف داخميػػًا الوصػػية عمػػى نزعػػة عالميػػة تضػػمف  ،الػػدولي
الخاصة بالمنزلػة  االمتيازاتالحقوؽ المتساوية في الحرية ضد تخصصية 
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فينبغػي أف تكػوف  ،. أمػا خارجيػاً االجتماعيػةالطبقػة  والرفيعة أ االجتماعية
اليادفػػػة إلػػػى فعػػػؿ المػػػدافع عػػػف التعػػػاوف الػػػدولي بػػػيف الػػػدوؿ ذات السػػػيادة 

ضػػماف و الزيػادة المتبادلػة فػي االزدىػار و  ،ضػماف حقػوؽ اإلنسػافو  ،الخيػر
بطمػػػػة حقػػػػوؽ  ،داخميػػػػاً  ،تػػػػرى ىػػػػذه الفكػػػػرة دور الدولػػػػة بوصػػػػفياو السػػػػالـ. 

بطمػػػػة حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف. أمػػػػا التربيػػػػة العممانيػػػػة فػػػػي  ،المػػػػواطنيف وخارجيػػػػاً 
يف لمجميوريػة. تنشػئة مػواطنيف خّيػر المدارس فمف المفترض أف تؤدي إلى 

( ىػػػػذه a4691، b4691 ،4696/  4611قػػػػد صػػػػاغ إميػػػػؿ دوركيػػػػايـ )و 
قػد جػدد و الفكػرة فػي عممػو سوسػيولوجيا الدولػة فػي أيػاـ الجميوريػة الثالثػة. 
دافع عنػو و االنتصار النيائي لمجميورييف في قضية دريفوس ىذا الموقؼ 

بروبيكػػػر  ؛4691تاليػػػايمر )فػػي وجػػػو النزعػػة القوميػػػة المناىضػػػة لميبراليػػة 
تعطػػػػي ىػػػػػذه الفكػػػػرة الشػػػػػكؿ  الوقػػػػت الػػػػػراىففػػػػي و . (411 – 61: 4661

مػػع  ،التعػػاوف الػػدولي فػػي فرنسػػاو الدولػػة و الحاسػػـ لمشػػبكة المحكمػػة لألمػػة 
 ،األىميػػػة الكبػػػرىوفػػػي ىػػػذا السػػياؽ تكمػػػف إعطػػاء الػػػدور القيػػػادي لمدولػػة. 

 المعطاة لحؽ المجوء السياسي. ،نظريًا عمى األقؿ

التػػي تضػػمف مػػف  ،بػػاريس. فينػػا مركػػز الدولػػة ىػػذا كمػػو يتركػػز فػػي
ؽ يػػتناضػػؿ مػػف الناحيػػة الثانيػػة لتحقو الناحيػػة األولػػى وحػػدة األمػػة داخميػػًا 

محكومػة ًا لليسػت مقػر  ،األقػاليـ لسكافبالنسبة  ،باريسو االنفتاح خارجيًا. 
ممثمػػة لمعػػالـ أجمػػع. فاالفتتػػاف الػػدولي بالمدينػػة  أيضػػاً ىػػي بػػؿ  –فحسػػب 



 - 66 - 

يعمػؿ و  يجري العػالـ كمػو فييػا معػاً  )عالمية(وبوليتانيةيجعميا مدينة كوزم
ىكذا تتعػايش و يعطي لممدينة حيويتيا الثقافية الرائعة. و يعيش معًا و معًا 

 ةالعرقيػػاليويػػات و الزمػػاف نفسػػو اليويػػة القوميػػة و فػػي بػػاريس فػػي المكػػاف 
الفرنسيوف ليسوا بحاجة و  معيا االنفتاح عمى التعددية الثقافية.و المتعددة 

بػؿ يحتػاجوف فقػط  ،ـلى إلى مغادرة بالدىـ لمعايشة التعقد الكمي لمعاحت
إلػػػػى أف يختطػػػػوا طػػػػريقيـ إلػػػػى عاصػػػػمتيـ. إف الػػػػدور المػػػػزدوج لبػػػػاريس 

يعبػػػر عػػػف السػػػيولة  ،مدينػػػة كوزموبوليتانيػػػة فػػػي الوقػػت نفسػػػوو كعاصػػمة 
 :4664فػػػوف ثػػػادف )االنفتػػػاح معػػػًا و التػػػي يػػػأتمؼ فييػػػا االعتػػػزاز الػػػوطني 

األمػػػػػة و تصػػػػػار األحػػػػػدث عيػػػػػدًا ليػػػػػذا التوافػػػػػؽ بػػػػػيف الدولػػػػػة االنو . (119
فػػي أكاديميػػة الثقافػػات العالميػػة  احافتتػػىػػو االنفتػػاح الثقػػافي فػػي بػػاريس و 

جاؾ النغ في و كؿ مف فرانسوا ميتراف عمى يد  4661كانوف الثاني عاـ 
 (.411: 4661لبنيس )متحؼ الموفر  في وجناح الريتشمي

 ،الشػػعبو مة وصػػؿ بػػيف العػػرؽ صػػ ،لػػؾمػػع ذ ،ىنػػاؾ ،فػػي الحقيقػػةو 
 يػػامنعمػػى صػػعيد الواقػػع السياسػػية أكبػػر الجماعػػة و بػػيف الجماعػػة العرقيػػة 

نجػػػد محاولػػػة  ،مػػػثالً  ،النظريػػػة. ففػػػي تػػػاريخ فرنسػػػا لػػػػ ميشػػػميوعمػػػى صػػػعيد 
تمجيػػدًا لألمػػة و  ،السػػمتييفو لمرجػػوع بالفرنسػػييف إلػػى أجػػدادىـ مػػف الغػػالييف 

التػػػي و  ،تاريخيػػػة لرنسػػػانية رسػػػالةحمػػػؿ الفرنسػػػية بوصػػػفيا الوصػػػية عمػػػى 
كانػػت بالغػػة التػػأثير فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر. فالعامػػة ينػػدمجوف فػػي األمػػة 
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التػػػي عمييػػػا تنفيػػػذ رسػػػالة تاريخيػػػة )كػػػوىف و ًا عرقيػػػالراسػػػخة الجػػػذور ذات 
سػػػػيكوف و (. 1 – 114: 4661ر يػػػػب ؛4691 ميشػػػػميو ؛1 – 11: 4611

 ،دور الدولػػػػةو مػػػة ىػػػذه الرابطػػػػة القويػػػة بػػػػيف األ أف تيػػػورًا أف نخمػػػص إلػػػػى
حقػػػوؽ المػػػواطنيف باإلضػػػافة إلػػػى كونيػػػا و بوصػػػفيا بطػػػؿ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف 
تػػأثير مباشػػر عمػػى  اسػػيكوف ليػػ ،االنفتػػاحو الرابطػػة بػػيف االعتػػزاز الػػوطني 

عمػػػى سػػػموؾ النػػػاس فػػػي تعػػػامميـ بعضػػػيـ مػػػع و السياسػػػات الفعميػػػة لمدولػػػة 
ميػز السياسػة كانػت فكػرة السػيادة ت ،بعض. فحتى نياية الفترة االسػتعمارية

المحافظػػة عميػػو أكثػػر ممػػا كانػػت و الفرنسػػية الخارجيػػة بمعنػػى زيػػادة النفػػوذ 
حقاؽ حقوؽ اإلنساف. و بمعنى التعاوف الدولي لضماف السمـ  كاف صراع و ا 

عمػى الييمنػة فػي القػارات و الدوؿ القومية األوروبية عمى النفوذ فػي أوروبػا 
النزعػػػة القوميػػػة  –ية بقيػػػادة فرنسػػػا بغطرسػػػتيا الشػػػوفين أيضػػػاً ىػػػو األخػػػرى 

غيراديػت الكولونياليػة االسػتغاللية خػارج أوروبػا )و العدائية تجػاه المنافسػيف 
؛ بروبيكػػػػػػػر 4664؛ لوسػػػػػػػبرنؾ 4614؛ روتكػػػػػػػوؼ 4691؛ ويبػػػػػػػر 4699
(. لكػػػػػف القوميػػػػػة العدوانيػػػػػة أفسػػػػػحت المجػػػػػاؿ تػػػػػدريجيًا 1 – 411: 4661

فػي حػيف ُوضػع  ،لتوسع التعاوف الدولي في نيايػة الحػرب العالميػة األولػى
عممػػًا أف ذلػػؾ أدى فػػي  ،المسػػتعمرات تحريػػرحػػد لمكولونياليػػة عػػف طريػػؽ 

 الحالة الجزائرية إلى صراعات داخمية ثقيمة الوطأة.
ربػػػػػط األمػػػػػة بحقػػػػػوؽ  إفأف يقػػػػػوؿ  أيضػػػػػاً اليػػػػػوـ ال يمكػػػػػف لممػػػػػرء و 

حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف التػػػػي تضػػػػمنيا الدولػػػػة سػػػػيحوؿ دوف أزمػػػػات و المواطنػػػػة 
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فػي  ،نجػد ،بريطانيا العظمػىو المقارنة مع ألمانيا فباإلقصاءات. و اليوية 
أف دمج الطبقة العاممة في الجماعة المجتمعية أقؿ نجاحًا  ،المقاـ األوؿ

النقابػات و ىذا ما ُيعبػر عنػو فػي الػدعـ الواسػع لمحػزب الشػيوعي و بكثير. 
التػػي وضػػعت مشػػروعية الدولػػة فػػي صػػيغتيا القائمػػة موضػػع  ،الشػػيوعية

ألمانيػػػػا  ثيػػػػر ممػػػػا فعمػػػػت األحػػػػزاب العماليػػػػة فػػػػيتسػػػػاؤؿ لفتػػػػرة أطػػػػوؿ بك
فرنسػػػا أمػػػة انشػػػطرت إلػػػى طبقػػػات اجتماعيػػػة لفتػػػرة بريطانيػػػا العظمػػػى. فو 

العػػدد السػػنوي لرضػػرابات و  ،ألمانيػػاو أطػػوؿ بكثيػػر مػػف بريطانيػػا العظمػػى 
مػػف المجموعػػة األولػػى عمػػى المسػػتوى الػػدولي. ففيمػػا يعتبػػر اإلغالقػػات و 

 11مػػع  ،1111و 4161لعػدد بػيف تػراوح ا ،4611و 4691بػيف عػامي 
آخػروف و برتشػنايدر )مػف العمػاؿ  4111خسارة يوـ عمؿ لكؿ  146إلى 

ىـ ؤ ىناؾ نسبة مئوية عالية مف أولئؾ الذيف تـ اسػتفتاو . (116 :4661
القيػػػػاـ  %4121أراد  ،4699كػػػانوا يريػػػػدوف تغييػػػر المجتمػػػػع؛ فػػػي العػػػػاـ 

اإلصػػػالح؛  أرادوا ذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ %9129و ،بػػػذلؾ عػػػف طريػػػؽ الثػػػورة
 ،مػػػػػا يزالػػػػػوف يختػػػػػاروف الثػػػػػورة %921كػػػػػاف ىنػػػػػاؾ  ،4614فػػػػػي العػػػػػاـ و 
الجػػػػػػػزء الصػػػػػػػغير جػػػػػػػدًا مػػػػػػػف ىػػػػػػػؤالء و يختػػػػػػػاروف اإلصػػػػػػػالح.  %9129و

لػػػـ يكونػػػوا  ،4691مقتنعػػػيف بالديمقراطيػػػة؛ ففػػػي عػػػاـ  ة آراؤىػػػـالمسػػػتطمع
فقػػػط. أمػػػا فػػػي العػػػاـ  %1121كػػػانوا  ،4611فػػػي عػػػاـ و  ،%1129سػػػوى 
وافقػػوا  ،النسػػبة األقػػؿ فػػي االتحػػاد األوروبػػي ،فقػػط %1121فػػإف  4611

بالمقارنػػػة مػػػع ألمانيػػػا و عمػػػى مقولػػػة " الجميػػػع متسػػػاووف أمػػػاـ القػػػانوف ". 
فػػػػػإف عػػػػػددًا أقػػػػػؿ مػػػػػف النػػػػػاخبيف يصػػػػػنفوف أنفسػػػػػيـ  ،بريطانيػػػػػا العظمػػػػػىو 
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لػػـ يفعػػؿ ذلػػؾ  4611و 4691باعتبػػارىـ فػػي خػػط الوسػػط: ففػػي العػػاميف 
األرقػاـ بالنسػبة أللمانيػا ىػي بينمػا كانػت  %1124و 11في فرنسػا سػوى 

. أمػػػػػػا %9129و 1126بالنسػػػػػػبة لبريطانيػػػػػػا العظمػػػػػػى و  %9129و 1921
مػػنخفض  ومجمػػوع المػػواطنيف الػػذيف عبػػروا عػػف رضػػاىـ عػػف حيػػاتيـ فيػػ

إلػػػػػى  9121كانػػػػػت النسػػػػػبة  4611و 4691نسػػػػػبيًا. ففيمػػػػػا بػػػػػيف عػػػػػامي 
يمكػػنيـ الوثػػوؽ بمعظػػـ النػػاس  %1124لػػـ يكػػف ىنػػاؾ سػػوى و . 9921%

يعتقػػدوف  %كػاف سػبعوف ،4611و 4614اسػتطالع بػيف عػامي حسػب و 
فػػػي العػػػاـ و أف المػػػرء ال يمكنػػػو أبػػػدًا أف يكػػػوف يقظػػػًا أكثػػػر ممػػػا ينبغػػػي. 

ىذا أدنى بكثير مف و  ،فقط %11كانت الثقة ما تزاؿ عند نسبة  ،4661
آخػػروف و برتشػػنايدر ) %11الػػذي يبمػػغ و المتوسػػط فػػي االتحػػاد األوروبػػي 

4661: 116، 114، 111، 111، 119، 111، 191). 
منػذ ميتراف غيرت ىػذا الوضػع االشتراكية لكية " م  م  الرئاسة "  إف
انخفػػػض عػػػدد اإلضػػػرابات و . (4664أوترويػػػد ) عمػػػى أيػػػة حػػػاؿ 4614

مػع خسػارة  4164إلػى  1441مف  4619إلى  4611اإلغالقات مف و 
فيمػا بػيف عػامي و مػف العمػاؿ.  4111يػوـ عمػؿ لكػؿ  11إلى  61مف 

 1129انخفضػػت دقػػائؽ اإلضػػرابات لكػػؿ موظػػؼ مػػف  4661و 4611
تزايد مجموع الناخبيف الذيف صنفوا أنفسيـ في خط و . دقيقة 1621إلى 

تراوحػت النسػبة فػي  4661إلػى  4614الوسط. ففي الفترة الزمنية مػف 
 ،فػي ألمانيػا %9429إلػى  11فيمػا بػيف و  ،%1921و 1124فرنسا بيف 
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مػػا عػػدد المػػواطنيف القػػانعيف فػػي بريطانيػػا. أ %9921و 1121مػػا بػػيف و 
 %16إلى  1121ارتفع مف  إذ ،بالديمقراطية فقد أظير تحسنًا ممحوظاً 

 ،مػػػػػا يزالػػػػػوف يرغبػػػػػوف بػػػػػالثورة %929كػػػػػاف و ؛ 4666فػػػػػي ربيػػػػػع عػػػػػاـ 
 ،مف الفرنسييف %14كاف و ؛ 4661مع اإلصالح في العاـ  %9121و
ييف البريطػانو  %16ىذا أعمى بشكؿ واضح مف نسػبة األلمػاف البالغػة و 

يعتقدوف أف الناس في بمدىـ يعيشوف حياة الفقر بسبب  ،%11البالغة 
 ،141 :4661آخروف و برتشنايدر  ؛19 :4661تيمز و أشفورد )الظمـ 
ىػػػػػالر  ؛a4661: 1المفوضػػػػػية األوروبيػػػػػة  ؛191 ،119 ،111 ،114

المفوضية  ؛411 :4669إيمرفوؿ  ؛116 :4669نوؿ  ؛161 :4669
منػػػػػػذ ذلػػػػػػؾ و . (441 ،411 :4666ارت إنغميػػػػػػ ؛9 :4666األوروبيػػػػػػة 

منػػػدراس )الحػػػيف يجػػػري الحػػػديث عػػػف إجمػػػاع قػػػومي يتخطػػػى الطبقػػػات 
النقسػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػيف الطبقػػػػػػػػات . إف تفكيػػػػػػػػؾ ا(14 – 419 :4664كػػػػػػػػوؿ و 

أحػػد إنجػػازات ميتػػراف مػػع  وىػػ االجتماعيػػةتعزيػػز المحمػػة و  االجتماعيػػة
د إنجاز ظؿ حتى بع وىو  ،بدوف األنشطة الحكومية لحزبو االشتراكيو 

اسػػتمر و  ،4661اليزيمػػة االنتخابيػػة النكػػراء لالشػػتراكييف فػػي آذار عػػاـ 
قد تـ تأكيػد ىػذا التقيػيـ فػي و إلى ما بعد نياية الفترة الرئاسية لميتراف. 

تقرير إخباري تمفزيوني عشية االقتراع الثاني لالنتخابات البرلمانية في 
رنسييف مف الف %11كاف ىناؾ أكثر مف  ،فيما بعدو . 4661آذار  11

 ،يريػػدوف بشػػػكؿ واضػػػح أف يػػػروا اسػػػتمرار ميتػػػراف فػػػي منصػػػب الرئاسػػػة
قػػد أدى انييػػار و الحكومػػة. و حتػػى بػػدوف أغمبيػػة اشػػتراكية فػػي البرلمػػاف 
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اإلمبراطورية السوفييتية إلى توجيو نقد راديكالي لنظاـ الحزب الشيوعي 
أدى االزدىػػػػار المتزايػػػػد إلػػػػى دمػػػػج الطبقػػػػة  كمػػػػاالنقابػػػػات الشػػػػيوعية. و 
ىكػػػذا تقػػػدـ الػػػدمج فػػػي و عاممػػػة فػػػي نسػػػيج الوحػػػدة الوطنيػػػة الفرنسػػػية. ال

مػػع ذلػػؾ أصػػبح دمػػج الميػػاجريف و فرنسػػا منػػذ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة. 
كما سنرى فػي القسػـ  ،المسمميف مف المغرب معضمة ما تزاؿ دوف حؿ

 التالي.

 دمج المياجريف

ا إف المػػػدى الػػػذي تُفيػػػـ فيػػػو األمػػػة فػػػي فرنسػػػا ىػػػذه األيػػػاـ بوصػػػفي
بصػػرؼ النظػػر عػػف  ،جماعػػة مجتمعيػػة تعدديػػة مؤلفػػة مػػف مػػواطنيف أحػػرار

يمكػف أف ُيقػرأ قػراءة أوليػة مػف خػالؿ معطيػات  ،العرقػي –األصؿ الثقػافي 
 ،4614االسػػتطالع التػػالي. فبالمقارنػػة مػػع تسػػع بمػػداف أوروبيػػة فػػي العػػاـ 

نسػػػبة أحػػػرز الفرنسػػػيوف  ،احتػػػراـ اآلخػػػريفو فػػػي موضػػػوع أىميػػػة التسػػػامح و 
ذكػػروا ىػػذه الفضػػيمة فػػي اختيػػارىـ لخمسػػة فضػػائؿ مػػف أصػػؿ ممػػف  16%
 الػػػػػدانمركييفقبيػػػػػؿ و  ،جػػػػػاؤوا فػػػػػي المرتبػػػػػة الثانيػػػػػة بعػػػػػد البريطػػػػػانييفف ،49
األسػػػباف و لكػػػنيـ تقػػػدموا كثيػػػرًا عمػػػى البمجيكيػػػيف  ،يفاأليرلنػػػديو لنػػػدييف يو الو 
كػاف الفرنسػيوف  4661في تكرار لالسػتطالع عػاـ و األلماف. و اإليطالييف و 

البريطػانييف. و لنػدييف يو جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد الو يزالوف متقدميف ما 
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كاف الفرنسيوف قريبيف مف المتوسط األوروبي في  4669في خريؼ عاـ و 
البريطػػانييف: كػػاف و متقػػدميف عمػػى األلمػػاف و قبػػوؿ طػػالبي المجػػوء السياسػػي 

يػػدات يقبمػػونيـ مػػع تقي %11و ،مسػػتعديف لقبػػوليـ قبػػواًل غيػػر مقيػػداً  14%
 %41 ،11 ،11ذلػؾ بالمقارنػػة مػػع و  ،ال يقبمػػونيـ إطالقػػاً  %14و ،معينػة

قوميػة لنسبة قبوؿ النػاس  وكانتعمى التوالي بالنسبة لممتوسط األوروبي. 
مػػف عػػرؽ و  ،%11 مػػا يعكػػر صػػفو العالقػػات معيػػا،دوف وجػػود  ،مختمفػػة
 ،لممتوسط في دوؿ االتحاد األوروبي %14و 11مقارنة مع  ،%91آخر 
 ولكنػو أقػؿ بقميػؿ ممػا ىػ ،ر الذي كاف مماثاًل تقريبػًا لمحػاؿ فػي ألمانيػااألم

مسػتعدوف لمػنح حػؽ االقتػراع فػي  %11كػاف ىنػاؾ و الحاؿ في بريطانيػا؛ 
 ،االنتخابات المحميػة لممقيمػيف مػف الػدوؿ األعضػاء فػي االتحػاد األوروبػي

فػي  واألمر الػذي كػاف أكثػر ممػا ىػ ،مع منح حؽ الترشيح ليؤالء %11و
 %11و 11مماثػػؿ تقريبػػًا لمتوسػػط دوؿ االتحػػاد البػػالغ و بريطانيػػا و لمانيػػا أ
 ،4669b :B 71؛ 4669a :B16- 17 المفوضية األوروبية)مى التوالي ع

75، 77.) 

كػاف قػػانوف التجنػػيس الفرنسػػي الػػذي ظػؿ سػػاري المفعػػوؿ حتػػى عػػاـ 
عبػػر عػػف فيػػـ لألمػػة بوصػػفيا و مشػػروط ال ius soliقػػانوف الػػوالدة   4661
 والعرقػػػي. فيػػػ –عػػػة المػػػواطنيف المسػػػتقمة نسػػػبيًا عػػػف األصػػػؿ الثقػػػافي جما

يصػبح و قانوف يجعؿ التجنيس ممكنًا بعد إقامة خمػس سػنوات فػي الػبالد. 
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حػيف يبمغػوف  تمقائيػةاألطفاؿ مف أبويف أجنبييف مواطنيف فرنسييف بصػورة 
عاشوا في فرنسا خالؿ السنوات الخمس و  ،سف النضج إذا ولدوا في فرنسا

األطفاؿ الػذيف يولػدوف و مية معينة. اجر إ عماؿلـ يكونوا مدانيف بأو ابقة الس
إذا كاف أحد الوالديف عمى األقػؿ مولػودًا  ،في فرنسا ىـ مواطنوف فرنسيوف

األطفػػاؿ المولػػودوف فػػي فرنسػػا يصػػبحوف مػػواطنيف فرنسػػييف و فػػي فرنسػػا. 
يف . إال أف أحػػػػػد قػػػػػوانعنػػػػػد الػػػػػوالدة بنػػػػػاًء عمػػػػػى طمػػػػػب أبوييمػػػػػا األجنبيػػػػػيف

 ،عمى ىػذا األسػاسو الحكومة المحافظة أدخؿ قيودًا عمى القانوف السابؽ. 
لػـ يعػد األطفػاؿ المولػودوف ألبػويف أجنبيػيف عمػى  ،4661العاـ مف بدءًا و 

حػػيف يبمغػػوف  تمقائيػػةالتػػراب الفرنسػػي يصػػبحوف مػػواطنيف فرنسػػييف بصػػورة 
ة عشػرة ادسػالثامنة عشرة؛ بؿ كاف عمييـ أف يقػرروا بأنفسػيـ بػيف سػف الس

لئػػؾ الػػذيف ارتكبػػوا إسػػاءة جرميػػة ُيعاقػػب عمييػػا و أ العشػػريف. أمػػاو الواحػػدة و 
ال يمكػػػنيـ أف يصػػػبحوا مػػػواطنيف فػػػبالسػػػجف لمػػػدة سػػػتة أشػػػير كحػػػد أدنػػػى 

 ؛4661ىوليفيمػػػد  ؛4661بػػػوس  ؛4661برنػػػارد  ،أيضػػػاً انظػػػر )فرنسػػػييف 
 :4661 ،4661بروبيكػػر  ؛94 – 11 :4611فػػولكر  ؛4661ريدماتشػػر 

 .(6 – 114 :4661شميد و بنديت  –كوىف  ؛91 – 411 ،441 – 11

معيػا الجػذب الثقػافي و  ،إف اليجرة مف منػاطؽ المسػتعمرات السػابقة
ال سػػػػيما فػػػػي بػػػػاريس  ،قػػػػد أدت بصػػػػورة ممحوظػػػػة ،فيي الػػػػدولياالقتصػػػػادو 
إلػى زيػادة تغػاير عناصػر السػكاف حسػب األصػؿ  ،المناطؽ المحيطة بيػاو 
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 ؛4611نويرييػػػؿ ) ولتغػػػاير فػػػي حالػػػة نمػػػمػػػا يػػػزاؿ ىػػػذا او  ،الػػػديفو المغػػػة و 
ف معتادوف عمى يسكاف باريس األصميإف . (4661كبؿ  ؛4661مستيري 

 ال يتغػػاير السػػكانالكمػػا أف  ،العػػيش سػػويًة مػػع أنػػاس مػػف أصػػوؿ مختمفػػة
 يحػذوحيث  ،مشكمة في المدينة. إال أف األمور مختمفة في الضواحي يعد

اف األصػػػػػمييف المعرضػػػػػيف لمسػػػػػك االجتماعيػػػػةالطبقػػػػػات  حػػػػػذوالميػػػػاجروف 
ىػػذا مػػا ينطبػػؽ عمػػى المػػدف األخػػرى و ي. االقتصػػادلمخطػػر عمػػى الصػػعيد 

أمثػػاؿ مرسػػيميا ذات العػػدد الكبيػػر مػػف  ،ذات العػػدد المتزايػػد مػػف الميػػاجريف
. إف (4616وايػػػػػػػػت  ؛4616أوغػػػػػػػدف ) الميػػػػػػػاجريف مػػػػػػػػف شػػػػػػػماؿ إفريقيػػػػػػػػا

مصػممة  ،اتال سيما النقابػ ،المؤسسات القائمة التي تنيض بأعباء الدمج
 ضػػػواحيدمػػػج الميػػػاجريف فػػػي العمػػػى لػػػيس و  ،دمػػػج الطبقػػػات الػػػدنياعمػػػى 

حػيف يصػؿ و (. 4666لػوتش  ؛4661جػازولي  ؛4661البيرونػي و دوبت )
 االجتماعيػػػةاألسػػػواؽ بػػػيف الطبقػػػات و األمػػػر إلػػػى التنػػػافس عمػػػى األعمػػػاؿ 

فػػػػػػإف  ،كمػػػػػػا بػػػػػػيف الميػػػػػاجريف أنفسػػػػػػيـ ،الميػػػػػاجريفو الضػػػػػعيفة اقتصػػػػػػاديًا 
رىػاب األجانػب تتزايػد إلػى درجػة تثيػر و أعماؿ العنؼ العرقػي و الصراعات 

 ؛4669وكاسػتوريان ؛4661تود  ؛4616فريماف  ؛4611تاغوييؼ )القمؽ 
النظػػػاـ مػػػع الػػػدعوة إليقػػػاؼ و حينئػػػٍذ تترافػػػؽ الػػػدعوة لمسػػػالـ و . (4669راي 

مػاري لوبػاف الوطنيػة فػي  –عمى ىذا األسػاس فػازت جبيػة جػاف و اليجرة. 
تسعينيات بعدد بارز مف األصػوات فػي االنتخابػات المحميػة الو الثمانينيات 
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كومار ميترا و برتشوف  ؛4661ىوىني )عمى المستوى األوروبي و الوطنية و 
 تكانػػػو . (1111 شػػػايف ،4669وبيرينيػػػو مػػػاير  ؛4661فيفيوركػػػا  ؛4661
العمػػػاؿ و  ،األكبػػػر لكسػػػب األصػػػوات بػػػيف العػػػاطميف عػػػف العمػػػؿ اتيػػػاإمكاني

قػػد أعطػػى و ذيف يخػػافوف عمػػى وضػػعيـ االجتمػػاعي. التجػػار الػػو الحػػرفييف و 
كػاف فػي  ولػو  ،لموبػاف أيضاً اآلمنوف اقتصاديًا صوتيـ و الناخبوف المثقفوف 

 ذلؾ معارضة لميسار.

أف االسػػتعداد فػي فرنسػػا لتقاسػػـ القوميػة مػػع أنػػاس مػػف  أيضػػاً  ويبػدو 
ُأجريػػت  مسػػوحبالمقارنػػة مػػع و فػػي حالػػة انحػػدار. و أصػػوؿ مختمفػػة محػػدود 

قفػػز الفرنسػػيوف مػػف مػػا دوف المتوسػػط بكثيػػر  ،4661و 4614ي بػػيف عػػام
تيمػز و أشػفورد )إلى أعمى مف المتوسػط فيمػا يتعمػؽ بعػدـ التسػامح العرقػي 

. ففػػػػػػي العػػػػػػاـ (11: 4611فمويػػػػػػت و ىممػػػػػػاف  ،بػػػػػػاركر ؛41 ،41: 4661
عمػػى مقولػػة أف ىنػػاؾ أجانػػب أكثػػر ممػػا ينبغػػي مػػف  %14وافػػؽ  ،4691

ازداد ىػػػذا الػػػرقـ ليبمػػػغ قػػػد و ف فػػػي فرنسػػػا. خػػػارج االتحػػػاد األوروبػػػي يعيشػػػو 
أعمػى  ،4669عاـ  %19و 4661عاـ  %19كاف و  ،4611عاـ  94%

لكنػػو أدنػػػى مػػػف المتوسػػػط األلمػػػاني  ،قمػػياًل مػػػف متوسػػػط االتحػػػاد األوروبػػػي
فػػي و . 4669و 4661عمػػى التػػوالي فػػي عػػامي  %11و %91الػػذي بمػػغ 

لألفارقػة السػود مػف  ازدادت النسػبة المئويػة ألولئػؾ الرافضػيف 4611العاـ 
ألبنػػاء شػػماؿ أولئػػؾ الرافضػػوف أمػػا  ،4691مقارنػػة بالعػػاـ  %14إلػػى  41
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انخفضت نسبة الرافضيف لمييود مػف و  ،%99إلى  91ازدادوا مف فإفريقيا 
. أمػػا اآلسػػيوييف %46إلػػى  19الرافضػػيف لألسػػباف مػػف و  ،%41إلػػى  41

الرفض ووجيػػػػوا بػػػػ 4611فػػػػي العػػػػاـ و  ،4691فمػػػػـ ُيػػػػدرجوا فػػػػي اسػػػػتطالع 
المفوضػػػػية األوروبيػػػػة  ؛111 :4619 شػػػػايف)مػػػػف السػػػػكاف  %14بنسػػػػبة 

a4661: 14A، 11A؛ a4661: 14A، 11A؛ b4699: 94B، 91؛ 
 .(111 :4661ريفولت  ؛111 :4661آخروف و برتشنايدر  أيضاً انظر 

الجماعػػػة المجتمعيػػػة لممػػػواطنيف إف الفيػػػـ الفرنسػػػي لألمػػػة بوصػػػفيا 
كانػػػت و اجروف نمػػػط الحيػػػاة الفرنسػػػية. توقػػػع أف يتمثػػػؿ الميػػػ يشػػػتمؿ عمػػػى

ىػي  ،السػخي فػي مػنح حػؽ المواطنػة ،4116الغاية مف إقرار قػانوف عػاـ 
تمػػػػػثميـ لمثقافػػػػػة و التوصػػػػػؿ إلػػػػػى التػػػػػزاـ الميػػػػػاجريف المقيمػػػػػيف بالجميوريػػػػػة 

العرقية  –. فالتسامح مع التعددية الثقافية (4669 ،4661فايؿ )الفرنسية 
حيػػث  ،الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةال يصػػؿ إلػػى المػػدى الػػذي وصػػمو فػػي 

مػػػف زاويػػػة  ،عمػػػى أيػػػة حػػػاؿ ،االسػػػتيعاب أكبػػػرو الضػػػغط مػػػف أجػػػؿ التمثػػػؿ 
 وؿ قضػػػػية الفتيػػػػات المسػػػػممات الػػػػثالثالجػػػػدؿ حػػػػو ية. االقتصػػػػادالمنافسػػػػة 

 4616الالئي حػرميف مػدير المدرسػة مػف التعمػيـ فػي مدرسػتو فػي خريػؼ 
ينظر إليػو بوصػفو  لذياألمر ا ،بسبب ارتدائيف غطاء الرأس في المدرسة

يؤكػد بدقػة كيػؼ يػتـ تحػدي مبػدأ االسػتيعاب  ،لعممانيػة التعمػيـ العػاـ تحػدياً 
بالرغـ مف أف المجمس االستشػاري و في وضع تعددية ثقافية قائمة واقعيًا. 
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حكػػـ بوجػػوب السػػماح لمفتيػػات بارتػػداء غطػػاء الػػرأس طالمػػا أنيػػف لػػـ يقمػػف 
امؿ ليػػػػذا التصػػػػرؼ فػػػػي فػػػػإف الحظػػػػر الشػػػػ ،بالػػػػدعوة لكسػػػػب أنصػػػػار جػػػػدد

خاصػػة  ،التػػي اعتبرتػػو انتياكػػًا اللتػػزاـ الدولػػة بالعممانيػػة ،المنػػاظرة الثقافيػػة
الحضػػارة و يعكػػس توقػػع تمثػػؿ المبػػادئ األساسػػية لمجميوريػػة  ،فػػي المػػدارس

يتوجػػػػب عمػػػػى  ،جػػػػزءًا معترفػػػػًا بػػػػو فػػػػي المجتمػػػػع االفرنسػػػػية. فمكػػػػي ُيعتبػػػػرو 
بحػد ذاتػو غطػاء الػرأس كػاف و . بػاً قالو المياجريف أف يصبحوا فرنسييف قمبًا 

لدرجػة أنػو كػاف مػا  ،بالنسبة لمكثيػريف رمػزًا سياسػيًا متعارضػًا مػع العممانيػة
 وقػػػػػد أخفػػػػػؽحرمػػػػػاف المسػػػػػممات المحجبػػػػػات مػػػػػف المدرسػػػػػة. ليػػػػػزاؿ مبػػػػػررًا 

 فػػػػػي إيضػػػػػاح ،4661عػػػػػاـ و  4661، فػػػػػي عػػػػػاـ مرسػػػػػوماف لػػػػػوزارة التربيػػػػػة
 مقمقػػاً غطػػاء الػػرأس بوصػػفو ألنيمػػا تركػػا األمػػر لممػػدارس لتفسػػير  ،الموقػػؼ

 لمتعميـ النظامي بصورة مثيرة لمسخط. 
القوميػػة بمػػرارة فػػي موضػػوع فيػػـ و يجػػادؿ أنصػػار التعدديػػة الثقافيػػة و 

أنقػػػػذونا( ) SOS ،حػػػػؽ االخػػػػتالؼ ثقافيػػػػًا بمسػػػػاعدة " منظمتػػػػي الطػػػػوارئ "
يريد أنصار التعددية الثقافيػة أف يػتـ التسػميـ بحػؽ و فرنسا.  SOSوالعرقية 
الؼ ىػػػػػذا بالنسػػػػػبة لكػػػػػؿ فػػػػػرد ضػػػػػمف حػػػػػدود الجميوريػػػػػة الفرنسػػػػػية االخػػػػػت

يريػػد أنصػػار القوميػػة أف يػػتـ االعتػػراؼ بكػػؿ مجموعػػة عرقيػػة و المفتوحػػة. 
ُيفتػػرض بالفرنسػػييف  ،حسػػب رغبػػات القػػومييف الجػػددو ضػػمف حػػدود بمػػدىـ. 

مثممػا كػاف القوميػوف نػاجحيف و أف يحافظوا عمى الحؽ فػي البقػاء وحػدىـ. 
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 ،اسػػتعادت النزعػػة الجميوريػػة ،خطػػاب التعدديػػة الثقافيػػةفػػي االسػػتفادة مػػف 
المسػػاندة مػػف جانػػػب و الػػػدعـ  ،التػػي تضػػع حػػدودًا ضػػػيقة لمتعدديػػة الثقافيػػة

 ؛4616دوبيػػػػػت  ؛4619فينكيمكػػػػػراوات )اليسػػػػػارييف و المثقفػػػػػيف الميبػػػػػرالييف 
 ؛4664شػػػػػػنابر  ؛411 – 16 :4664كوالسػػػػػػكي و نايػػػػػػت  ؛4661لػػػػػػوش 

؛ 4669؛ سػػيمفرماف 4669؛ كاسػػتوريانو 4661زيبػػورا  ؛4669سػػيمفرماف 
 .(4669فايفيوركا 

الخصػػومة و  القوميػػة العدائيػػة ال يمكػػف كػػبح النزعػػة ،بصػػورة جميػػةو 
حقػوؽ و حقػوؽ اإلنسػاف  وموجػو نحػ –مف خالؿ فيـ لألمػة  تجاه األجانب
بوصػػػفيا مجموعػػػة مجتمعيػػػة سياسػػػية مػػػف المػػػواطنيف الػػػذيف  –المػػػواطنيف 

رؼ النظر عف أصػؿ المػواطنيف األفػراد. إف يريدوف المضي قدمًا معًا بص
التي بالنتيجة تحرر النػاس مػف و  ،تحقيؽ ىذه الفكرة يقع عمى عاتؽ الدولة

 ؛؛ وزيػر العػدؿ4661وزيػر العمػؿ والتضػامف )عبء القياـ بػذلؾ بأنفسػيـ 
الفكػػػػػػػػرة إلػػػػػػػى البنيػػػػػػػػة التحتيػػػػػػػة المجتمعيػػػػػػػػة لمجمعيػػػػػػػػات تفتقػػػػػػػر و  .(1111

لحيػػواتيـ  مشػػتركةف خالليػػا إلػػى صػػياغة االتحػػادات التػػي ُيقػػاد النػػاس مػػو 
التي ينتموف إلييا. فبالمقارنة مع ألمانيا  يةمجموعة األصمالتتخطى حدود 

فإف التنظيـ  ،الواليات المتحدة األمريكيةمع حتى و بؿ  ،بريطانيا العظمىو 
المجموعػػػات و الكنػػػائس و الػػػروابط و فػػػي النػػػوادي  المشػػػترؾالمسػػػتقؿ لمعػػػيش 

كيػذه  جمعيػاتعدد األعضاء في في فرنسا. إف أقؿ وضوحًا ىو األخرى 
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بالنسػػػػػبة إلػػػػػى عػػػػػدد السػػػػػكاف اإلجمػػػػػالي أخفػػػػػض بصػػػػػورة واضػػػػػحة. ففػػػػػي 
مػػػػػف الفرنسػػػػػييف  %19لػػػػػـ يػػػػػذكر سػػػػػوى  ،4614اسػػػػػتطالع ُأجػػػػػري عػػػػػاـ 

مػػػػػػػف  %11ومػػػػػػػف األلمػػػػػػاف  %11مػػػػػػػا مقابػػػػػػؿ  جمعيػػػػػػةفػػػػػػػي  عضػػػػػػويتيـ
فػي أي  الذيف لـ يذكر منيـ العضوية ،سوية مع اإليطالييفو البريطانييف. 

وقؼ الفرنسيوف في المؤخرة بالقياس إلى تسػع بمػداف  ،%19سوى  جمعية
 والمؤسساتُتظير مقاربة أخرى لقياس العضوية في الجمعيات و أوروبية. 

ىػػذا أعمػػى بكثيػػر و  ،4661ممػػف لػػـ ينضػػموا إلػػى أي رابطػػة عػػاـ  1929%
فػػػػي و  ،%1121التػػػػي بمغػػػػت و مػػػػف النقػػػػاط المسػػػػجمة فػػػػي ألمانيػػػػا الغربيػػػػة 

روبيػػيف لػػـ يكػػف ىنػػاؾ مػػف ىػػـ أقػػؿ تنظيمػػًا سػػوى األو و . %1121نيػػا بريطا
سػػػػػػفراف  ؛111: 4611سػػػػػػتوتزؿ  ؛4691 ،4661غروزايػػػػػػر )الجنػػػػػػوبييف 

بسػػبب الحػػد األدنػػى مػػف و . (411 :4669إيمرفػوؿ  ؛11 – 419 :4664
فػػإف التحقيػػؽ المتبػػادؿ لحقػػوؽ  ،منظمػػات طوعيػػةو  جمعيػػاتاالنخػػراط فػػي 

الػذي يتخطػى تػدخؿ  المشػترؾخالؿ الفعؿ  حقوؽ اإلنساف مفو المواطنيف 
حيث تطبػؽ  ،عمى العكس مف ذلؾو الدولة ال يكاد يتطور عمى اإلطالؽ. 

حقػػػػػوؽ اإلنسػػػػاف عمػػػػػى مجموعػػػػة جديػػػػػدة مػػػػػف و الدولػػػػة حقػػػػػوؽ المػػػػواطنيف 
مػػػػف المحتمػػػػؿ أف يػػػػرفض  ،الميػػػػاجريف مػػػػف خػػػػالؿ سياسػػػػة ىجػػػػرة ليبراليػػػػة

بالمعارضػػػة. إف فكػػػرة  يقػػػابموهو كيػػػذا جػػػراء إلالسػػػكاف الفزعػػػوف االنصػػػياع 
تشػػػكمت بػػػإرادة مػػػواطنيف أفػػػراد يريػػػدوف  ، بوصػػػفيا جماعػػػة مجتمعيػػػةاألمػػػة
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تقػػدـ فعػػاًل أساسػػًا لمشػػرعنة  ،المضػػي قػػدمًا معػػًا بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف أصػػميـ
بالنسػػبة ألمػػة ذات تركيػػب تعػػددي أفضػػؿ ممػػا تفعمػػو فكػػرة األمػػة بوصػػفيا 

بيد أف الفكرة ال  .مشترؾالجماعة المجتمعية ألولئؾ المتحدريف مف أصؿ 
 وعمػى نحػ ،ىػااعتبار ب ولـ تمػارس بوصػفيا قضػية ثقافيػة أ ماتكوف فاعمة 

ضػمف فػي حيػاة النػاس  ازييػاو دوف مػا ي ،تشػريعاتياو قضػية الدولػة  ،صاـر
ففػػػػي عيػػػػد الثػػػػورة الفرنسػػػػية كػػػػاف ىنػػػػاؾ تعػػػػارض كبيػػػػر بػػػػيف  .جمعيػػػػاتيـ

كػػرة األمػػة ُبعػػد المػػزارعيف فػػي الريػؼ عػػف فو الخطػاب السياسػػي فػػي بػاريس 
 .(4611إمسمي )ىذه 

األمػػػػػة القائمػػػػػة عمػػػػػى اإلرادة و إف الفكػػػػػرة الفرنسػػػػػية عػػػػػف الجميوريػػػػػة 
 اسػػتيعابكػاف و ؿ الثقافػػة الفرنسػية. قويػة لتمث ػ تطمبػػاتالسياسػية مرتبطػة بم

يـ فػي اسػتيعابذريتيـ في المواطنة الفرنسػية أسػيؿ بكثيػر مػف و المياجريف 
واطنيف الميػػاجريف أصػػبحوا فػػي الواقػػع ألمانيػػا. إال أف ىػػذا ال يعنػػي أف المػػ

المسمموف واضح لـ يحظ   وجزءًا ال يتجزأ مف المجتمع الفرنسي. فعمى نح
بالتوافػػد فػػي منتصػػؼ الخمسػػينيات  شػػرعواالػػذيف  ،الميػػاجروف مػػف المغػػرب

بوسػيمة لمػدخوؿ إلػى  ،مرسػيمياو ليػوف و الذيف تمركزوا في ضواحي بػاريس و 
 عمػػػى أنيػػػـمقبػػػوليف  فميسػػػوا ،مػػػواطنيفبػػػالرغـ مػػػف كػػػونيـ  ،المجتمػػػع. فيػػػـ
أحػػد فػػي رأي و ألنيػػـ ال يمبػػوف متطمبػػاف االسػػتيعاب القػػوي.  ،فرنسػػييف حقػػاً 
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عػدـ القبػوؿ و مػف الػرفض  يصػطدـ الغريػب بجػدار ،مػف بمغاريػا يفمياجر ال
 .(111 :4661ي فليغ ؛1 – 19: 4616كريستيفا )

 في أوروبا االندماج

التشػػابؾ المتزايػػد بػػيف  فػػي فرنسػػا يصػػعب القبػػوؿ بوجػػود نطػػاؽ مػػف
األمر الذي أصبح  ،مواطنيف الالو بيف المواطنيف  ،وطنييف الالو الوطنييف 

ىػذا مػا سػتكوف عميػو  ،مع ذلؾكما سنرى الحقًا.  ،حقيقة واقعة في ألمانيا
عمػػػى األقػػػؿ فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمقيميف مػػػف الػػػدوؿ  ،أيضػػػاً الحػػػاؿ فػػػي فرنسػػػا 

مػف مف المؤكد أف قبوؿ النػاس و األخرى األعضاء في االتحاد األوروبي. 
الػػدوؿ األعضػػاء فػػي االتحػػاد األوروبػػي أعمػػى بكثيػػر مػػف قبػػوؿ النػػاس مػػف 

تبقػػػػى مشػػػػػاطرة الحقػػػػوؽ مػػػػػع  ولكػػػػػف، ؛ال سػػػػػيما المغػػػػرب ،خػػػػارج االتحػػػػاد
القيػػػاـ إف الرغبػػػة فػػػي القوميػػػات األخػػػرى داخػػػؿ االتحػػػاد األوروبػػػي تحػػػديًا. 

ألوروبي باعتباره وسيمة فيـ المشروع ا التصميـ عمىسندىا في تجد بذلؾ 
ال  ،معيػا الػدوؿ المشػاركةو مف وسائؿ ضماف موقع فرنسا ضػمف االتحػاد 

عمػػػػى ىػػػػذا و ضػػػػد السػػػػيطرة األمريكيػػػػة لمواليػػػػات المتحػػػػدة. و  ،سػػػػيما ألمانيػػػػا
األسػػاس يكػػوف دعػػـ التكامػػؿ األوروبػػي جميػػًا مػػف وجيػػة النظػػر الفرنسػػية. 

بذلؾ و يادة الفرنسية. لكنو ينبغي أف يبقى ضمف حدود عدـ المخاطرة بالس
يكوف الموقؼ مػف التكامػؿ األكثػر إحكامػًا متناقضػًا )المفوضػية األوروبيػة 



 - 82 - 

b4661: 19، 14، 11، 19، 11، 14، 11، 16، 91، 91) . حسػػػػػب و
فػػإف القػػانوف  ،المجمػػس الدسػػتوريو ممجمػػس االستشػػاري المتعػػددة لحكػػاـ األ

ؽ مػػف موافقػػة ألنػػو ينبثػػ ،األوروبػػي يفػػرض سػػمطانو عمػػى القػػانوف الفرنسػػي
الدولػػػة الفرنسػػػية ذات السػػػيادة باالتفػػػاؽ مػػػع الػػػدوؿ األخػػػرى األعضػػػاء فػػػي 

بقػػدر مػػا ال يقتضػػي التشػػريع األوروبػػي ىػػذه الموافقػػة مػػف الػػدوؿ و االتحػػاد. 
ينبغػػػي أف يخضػػػع لممسػػػاءلة طالمػػػا ال يوجػػػد ىنػػػاؾ شػػػعب  ،ذات السػػػيادة

 .(61 – 191 :4661رايشؿ و غراؼ  –مولر )أوروبي موحد 
ر الفرنسػػػػيوف أبػػػػدًا إلػػػػى العضػػػػوية فػػػػي الجماعػػػػة األوروبيػػػػة لػػػػـ ينظػػػػ

بػؿ وسػيمة لمعمػؿ  ،االتحاد األوروبػي بوصػفيا تخميػًا عػف السػيادة الوطنيػةو 
ضػػماف السػػمـ مػػف و ي االقتصػػادمػػع بمػػداف مجػػاورة بغايػػة التطػػور  المشػػترؾ

فػي سػياؽ فيػػدرالي حسػب فكػرة ديغػوؿ عػػف  ،أوروبػػا معػاً و أجػؿ خيػر فرنسػا 
مػػػع  تػػػواءـيكػػػوف األمػػػر قػػػد  ،عمػػػى ىػػػذا األسػػػاسو جػػػداد. أوروبػػػا أرض األ

عػػػػػزتيـ الوطنيػػػػػة دوف أي مشػػػػػكمة فػػػػػي تعػػػػػاونيـ ضػػػػػمف سػػػػػياؽ المجتمػػػػػع 
ضػػمف االتحػاد األوروبػػي  المشػترؾاالتحػاد األوروبيػػيف. إف فيميػـ لمعمػػؿ و 

بارسػػونز  ؛4666شػػميدت  ؛4666يونػػغ )السػػيادة الوطنيػػة  وال يعكػػر صػػف
فػػػػػي  ،سػػػػػينظر ،4661ريػػػػػؼ حسػػػػػب اسػػػػػتطالع ُأجػػػػػري فػػػػػي خو . (1111

 %16و ،إلػػػى أنفسػػػيـ باعتبػػػارىـ فرنسػػػييف فقػػػط %11 ،المسػػػتقبؿ القريػػػب
الحػػػالتيف يػػػأتي الفرنسػػػيوف فػػػػي كمتػػػػا فػػػي و أوروبيػػػيف. و بوصػػػفيـ فرنسػػػييف 

المجموعػػػة األولػػػى لممػػػواطنيف المتمحػػػوريف حػػػوؿ أوروبػػػا. ففػػػي ربيػػػع عػػػاـ 
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تحػػػاد ممػػػف يثقػػػوف باال %16وصػػػؿ الفرنسػػػيوف بدقػػػة إلػػػى معػػػدؿ  ،4666
البريطػػانيوف أدنػػى مػػف المعػػدؿ تمامػػػًا و فػػي حػػيف كػػاف األلمػػػاف  ،األوروبػػي

المفوضػػػػػػية )عمػػػػػػى التػػػػػػوالي  %11و %14حيػػػػػػث بمغػػػػػػت النسػػػػػػبة لػػػػػػدييـ 
كػانوا متحفظػيف نوعػًا وبالمقارنة، . (11 :4666 ؛b4661: 16األوروبية 

فػػي اسػػتطالع ُأجػػري فػػي و بعػػض األسػػئمة المحػػددة.  عػػفمػػا فػػي اإلجابػػة 
مخػػػاوؼ  %11لػػػدى و مخػػػاوؼ قويػػػة  %49كانػػػت لػػػدى  ،4661خريػػػؼ 

فػػي حػػيف  ،معتبػػرة فيمػػا يتعمػػؽ بتػػأثيرات السػػوؽ الموحػػدة لالتحػػاد األوروبػػي
عف  %9امتنع و أمؿ ال بأس بو؛  %11لدى و أمؿ كبير  %41كاف لدى 
كػاف الفرنسػيوف أعمػى مػف المتوسػط  ،في التعبير عػف المخػاوؼو اإلجابة. 

شػػػػػكوؾ  %19لػػػػدى و قويػػػػػة  شػػػػكوؾ %41األوروبػػػػي حيػػػػػث كانػػػػت لػػػػػدى 
 متفائموف معتػدلوف فػي تفػاؤليـ %11و ،متفائموف قانعوف %44و ،معتدلة

عشػػػر سػػػببًا  اثنػػػيحػػػيف اختػػػاروا واحػػػدًا مػػػف و لػػػـ يحسػػػموا أمػػػرىـ.  %41و
فقػػػداف  %11ومػػػف المتشػػػائميف البطالػػػة المتزايػػػدة؛  %19ذكػػػر  ،لمػػػوقفيـ

لمػػرء بوصػػفيا اليجػػرة الزائػػدة عػػف الحػػد فػػي بمػػد ا %11واليويػػة الوطنيػػة؛ 
كػػاف متوسػػط االتحػػاد األوروبػػي لمسػػبب و األسػػباب الثالثػػة األكثػػر أىميػػة. 

 – 16المفوضػػػية األوروبيػػػة ) %11لمثالػػػث و  %16لمثػػػاني و  %11األوؿ 
19A: b4661) . كػػػػاف الفرنسػػػػيوف بػػػػيف األمػػػػـ  ،4666فػػػػي ربيػػػػع عػػػػاـ و

ال سػػػيما فيمػػػا يتعمػػػؽ بنقػػػؿ األعمػػػاؿ إلػػػى  ،المعبػػػرة عػػػف أقصػػػى المخػػػاوؼ
فقػػػػػػداف الفوائػػػػػػد و المصػػػػػػاعب التػػػػػػي يواجييػػػػػػا المزارعػػػػػػوف و  ،ف أخػػػػػػرىبمػػػػػػدا

 :4666المفوضػية األوروبيػػة ) %99و 91 ،99ذلػؾ بنسػػبة و  االجتماعيػة
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 ،فػػي الرغبػػة فػػي عػػدـ االنصػػياع لقػػرارات محكمػػة العػػدؿ األوروبيػػةو . (11
 ىولندا أعمى النسب.و أسبانيا و الموكسمبورغ و البرتغاؿ  امعيو  فرنسا تسجم

نيػػػػػػـ إ %44قػػػػػػاؿ  ،4661ع ُأجػػػػػػري فػػػػػػي خريػػػػػػؼ عػػػػػػاـ فحسػػػػػػب اسػػػػػػتطال
أراد و نيػػـ سيعارضػػونيا إلػػى حػػد مػػا؛ إ %46قػػاؿ و  ،سيعارضػػوف القػػرارات

 أففػػػي حػػػيف  ،التزامػػػًا مشػػػروطاً  %11و ،االلتػػػزاـ بيػػػا التزامػػػًا تامػػػاً  41%
فػػي متوسػػػط االتحػػػاد و لػػـ يعطػػػوا جوابػػػًا.  %1و ،لػػـ يحسػػػموا األمػػػر 49%

 ،معارضػػة معتدلػػة %41و ،%1سػػبة نجػػد معارضػػة حاسػػمة بن ،األوروبػػي
رغبػػة غيػػر محػػدودة فػػي االلتػػزاـ بػػالقرارات  %49ورغبػػة محػػدودة  %11و

عف إعطاء أي جواب  %41امتناع و لـ يحسموا أمرىـ  %41عالوة عمى 
 .(b4661: 16Aالمفوضية األوروبية )

 ،كما بالنسبة لمدوؿ األخرى األعضاء ،بالنسبة لفرنسا ف القوؿيمك
وروبية مماثمة في جوىرىػا لممجػاالت السياسػية األخػرى السياسات األ إف

اج لنا أف نتوقع وجود تنافر حاد بيف انػدم ،عمى ىذا األساسو في البمد. 
ىذا ما نالحظو و  ،لسياسات األوروبيةمعارضة الجماىير لػ او النخبة مع 

فعػػاًل فػػي فرنسػػا. فالسياسػػات األوروبيػػة ىػػي مسػػألة مػػف مسػػائؿ التركيػػز 
 ،وةحظػػالمنظمػػات ذات الو  الجمعيػػاتقيػػادات و بػػة اإلداريػػة لمنخ االنتقػػائي

المنيجػػػي  اإلقصػػػاءكثػػػر انفتاحػػػًا. إف األ التشػػػاوريمسػػػار العمػػػى حسػػػاب 
ينػدلع بصػورة قد إمكانية لالحتجاج الذي  يخمؽلممجموعات األقؿ حظوة 

مػػػا و . فمعارضػػة اتفاقيػػة ماسػػترخت منتظمػػة ويتخػػذ أشػػكااًل مسػػتعرة جػػػداً 
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إضافة إلػى المعارضػة الشػديدة  ،ومة في االستفتاءتالىا مف ىزيمة لمحك
كانػػػػت السػػػػمة  ،لمسياسػػػػات األوروبيػػػػة سػػػػواء مػػػػف اليمػػػػيف أـ مػػػػف اليسػػػػار

المميػػػػزة لمسياسػػػػة الفرنسػػػػية حػػػػوؿ التكامػػػػؿ األوروبػػػػي سػػػػيما بعػػػػد اتفاقيػػػػة 
 .إنو تكامؿ أوروبي تنافريماسترخت. 

 الدوالني  الدمجنموذج 

يويػػػػة الجمعيػػػػة الفرنسػػػػية ىػػػػـ الو فكػػػػرة األمػػػػة الفرنسػػػػية  يميندسػػػػ إف
. ففي ىذا الوضع (4661الثورة العظمى )غودماف و عصر األنوار  مفكرو
شػػػػػيدوا فكػػػػػرة األمػػػػػة التػػػػػي أصػػػػػبحت تجسػػػػػيدًا لعقيػػػػػدتيـ الكونيػػػػػة  ،الثػػػػػوري
ء لمجميػػع بػػداًل مػػف انعػػداـ اإلخػػاو المسػػاواة و ية التبشػػيرية: الحريػػة الخالصػػ
 ميػزوىي السػمات التػي ت ،سيةالتمزؽ إلى طبقات سياو  الالمساواةو  الحرية

 ،الجميػػوري الميػػتـ بػػاإلرادة العامػػة مػػواطفالنظػػاـ السػػابؽ. إف حيػػاة ال بيػػا
ينبغػػػي أف  ،مقارنػػػة بػػػاإلرادة االصػػػطفائية لمجماعػػػات المجتمعيػػػة المتعػػػددة

 مػػواطفعػػف اليويػػة الجمعيػػة لمفرنسػػييف. ففضػػائؿ ال يتكػػوف التعبيػػر الحقيقػػ
عمػػى ُتمثػػؿ اليويػػة الجمعيػػة لمفرنسػػييف  األمثػػؿ لمجميوريػػة المقترنػػة بػػالخير

يفتقػػر لمػػد الجػػذور ثقػػافي يكػػف سػػوى تأسػػيس  لػػـ. بيػػد أف ىػػذا وجػػو أحسػػف
 ،الدولػػةقامػػت  ،بسػػبب فقػػداف ىػػذه الجػػذور فػػي المجتمػػعو المجتمػػع. داخػػؿ 

 بصػػػوغ ،تحػػػت قيػػػادة النخبػػػة التكنوقراطيػػػةو  ،إدارتيػػػا المركزيػػػةمػػػف خػػػالؿ 
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األقػػػػػاليـ  اضػػػػطمعتفػػػػي حػػػػػيف  ،وضػػػػػعيا موضػػػػع التنفيػػػػػذو إلرادة العامػػػػة ا
بوصػػػفيا البنيػػػة الحياتيػػػة التحتيػػػػة  بخالفاتيػػػا وخصوصػػػياتيا الجماعػػػات و 

بسػػػبب وجػػػود نقػػػص فػػػي و جميوريػػػة المركزيػػػة الرسػػػمية. نزعػػػة الالحيويػػػة لم
ىنػػػاؾ فجػػػوة  ،األقػػػاليـ المسػػػتقمةو الجماعػػػات و الحيػػػاة الترابطيػػػة بػػػيف الدولػػػة 

المسػػػتقمة  ةلخصوصػػػية الفرديػػػواالعامػػػة  النزعػػػة الجميوريػػػةقائمػػػة مػػػا بػػػيف 
ازدواجية التنػافر فف ذ. إ(4616وبوردي ؛4691سميماف  ؛4661كروزيير )

اليويػػة الجميوريػػة  ،ففػػي المقػػاـ األوؿ .ىػػي ميػػزة اليويػػة الجمعيػػة الفرنسػػية
 ،مػف ناحيػة ،شػامؿ ىػي مسػألة راديكاليػة ثقافيػة والتي يتـ قبوليا عمػى نحػ

فػػػي حػػيف ُتمثػػػؿ و مػػف ناحيػػػة أخػػرى.  مركزيػػػةو عقالنيػػة إداريػػػة تكنوقراطيػػة و 
يػػدخؿ المثقفػػوف إلػػى  ،فػػي تعبيرىػػا العػػادي النزعػػة الجميوريػػةالنخبػة اإلداريػػة 

النزعػػػػػػة الحمبػػػػػػة فػػػػػػي أوقػػػػػػات الشػػػػػػدة بنقػػػػػػد الذع لالسػػػػػػتغالؿ اإلداري لفكػػػػػػرة 
ثانيػػػة فػػػي العالقػػػة بػػػيف مركزيػػػة  تنػػػافرييمكػػػف أف ُتكتشػػػؼ كمػػػا . الجميوريػػػة

 ليػا خصوصػيتياأقػاليـ و تمع إلى جماعػات تشظي المجو  ،مف ناحية ،الدولة
التي تستفيد مف أي فرصػة إمػا لممحافظػة عمػى امتيػازات و  ،مف ناحية أخرى

مػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ إمكانيػػػػة الوصػػػػوؿ الحصػػػػرية إلػػػػى إدارة الدولػػػػة ،خاصػػػػة ، وا 
مػػا  ،التػػوز عيػػذا يمكػػف لو . معارضػػة نشػػاط تنظيمػػي إداري مركػػزي وأ لتمريػػر
كمػػػا  ،ميويػػػة الجمعيػػػة الفرنسػػػيةآخػػػر لو لألمػػػة جميػػػوري وعػػػالمي  ىػػػدؼبػػػيف 
أف  ،المجتمػػػعو مػػػا بػػػيف الدولػػػة و الدولػػػة و حقيقػػػي مػػػا بػػػيف المثقفػػػيف التنػػػافر وال
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فػػػي المشػػػاكؿ الخاصػػػة التػػػي يتوجػػػب عمػػػى فرنسػػػا أف تحميػػػا أيضػػػًا ُيالحػػػظ 
 تكامؿ أوروبا.و المتعمقة بدمج المياجريف و 

ذج دوالنػي إف فكرة األمة الفرنسػية المنبثقػة مػف الدولػة مرتبطػة بنمػو 
ج ادمانػو دمػج الميػاجريف فػي المجتمػع  وعمى مسػتوييف معػًا؛ لعممية الدمج

دمػج فرنسػا فػي أوروبػا. إف فكػرة األمػة الفرنسػية ىػي ذلػؾ بمػا فػي  ،أوروبا
ة البيروقراطية عف طريؽ حكػـ االسػتبداد. يعمى المركز  قائمةال ،ابنة الثورة

التػػػي  ،ة الجميوريػػػةوحػػػدو . فييػػػا سػػػدتتجو بواسػػػطة الدولػػػة فاألمػػػة ًأنشػػػئت 
ىػػي التعبيػػر السياسػػي عػػف األمػػة.  ،تتخطػػى أي نػػوع مػػف أنػػواع اإلقميميػػة

دارتيػا و الدولػة المنػوط بالتمثيػؿ تحػت ىػذا لكف و  تنظػيـ ذاتػي ضػئيؿ يقبػع ا 
الجماعػات اإلقميميػة.  تتجػاوز حػدودفػي حيػاة ترابطيػة حيويػة يتمثؿ لألمة 

بيػػد أف الجػػزء المجتمعيػػة. االسػػتقاللية و ىنػػاؾ تجػػاور حػػاد لعالميػػة الدولػػة و 
الخاصػػػػة تنظيمػػػات الو الحيػػػاة الترابطيػػػة الحيويػػػة بػػػيف الدولػػػة ىػػػو المفقػػػود 

الدولػة.  الييئػات التمثيميػةفميس ىناؾ تعبير عف األمة خػارج  .بالجماعات
المجتمع ىي المسؤولة عف القػدرة المحػدودة نوعػًا و ىذه الفجوة بيف الدولة و 

 دمج األمة في أوروبا.و ما عمى دمج المياجريف في األمة 

 دمج المياجريف
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 اسػػتيعابمػػف السػػيؿ نسػػبيًا ف ،طالمػػا أف األمػػة مسػػألة بنػػاء سياسػػي
ىػو الناس في المواطنة بشكؿ مستقؿ عف أصميـ. إال أف المطمػوب بشػدة 

الثقافػػة و اسػػتيعاب المغػػة و  ،اسػػتيعاب الطبيعػػة العممانيػػة لمجميوريػػة الفرنسػػية
غياب المؤسسات التي تتوسط ىو  لقضيةاالوجو اآلخر ليذه و  الفرنسيتيف.

الفجػػوة  عػػفببسػػاطة نػػاجـ ذلػػؾ و  ،الثقافػػة الفرنسػػيةو بػػيف أعػػراؼ الميػػاجر 
 ليسػػوا سػػوى عنصػػر مضػػاؼفالميػػاجروف المجتمػػع. و الواسػػعة بػػيف الدولػػة 

التػي مػف الجماعػات المسػتقمة عػدد كبيػر إلػى  المجتمع المنقسـ أصػالً  إلى
 العريقػػػةلتنظيميػػة اذات التقاليػػػد  تعػػيش حياتيػػا الخاصػػػة. أمػػا المجموعػػات
األمػػػػر الػػػػذي يسػػػػاىـ فػػػػي  ،اإلدارةو فتتمتػػػػع بميػػػػزة الوصػػػػوؿ إلػػػػى الحكومػػػػة 

مػػف الصػػعوبة بمكػػاف عمػػى الوافػػديف الجػػدد أف و حفاظيػػا عمػػى امتيازاتيػػا. 
جميػػًا بشػػكؿ  وىػػذا مػػا يبػػدو . كيػػذه مواقػػع مميػػزةيتمكنػػوا مػػف الوصػػوؿ إلػػى 

المختمػػؼ جػػدًا  ،لػػذاتي الضػػعيؼخػػاص بالنسػػبة لمميػػاجريف ذوي التنظػػيـ ا
فإننػا أمػاـ  ،ىكػذاو . الواليػات المتحػدة األمريكيػةعف تنظيمات األقميات في 

 جػػوىريالػػدمج الرسػػمي لمميػػاجريف فػػي المواطنػػة دوف أي دمػػج  حالػػة مػػف
ىػذا الػنمط مػف غيػاب فف ذالمشاركة. إو التمثيؿ و عف طريؽ التنظيـ الذاتي 

بػالنفس ذات الخمفيػػة بػػيف الثقػة  ؤوؿ عػف الصػراعسػػالمىػو الػدمج الحقيقػي 
لنزعػػػػػػة الفرنسػػػػػػي با فػػػػػػااللتزاـالعممانيػػػػػػة.  النزعػػػػػػة الجميوريػػػػػػةو  ،اإلسػػػػػػالمية

الحيػاة مسػتوى لكنو ال ينزؿ إلى  ،سياسيبقى في إطار العرؼ اللعالمية يا
بحكػـ و  ،عند ىػذا المسػتوى يؤوؿالذي  ،ة لمتنظيـ المجتمعي الذاتييالحقيق

 عبارة خالية مف المعنى.إلى  ،المجتمعو الفجوة بيف الدولة 
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 العربػػةفػػإف  ،ىػػذا بالمقارنػػة مػػع البمػػداف األخػػرى المدرجػػة فػػي بحثنػػا
التأىيػػػػػؿ  ،أي –األساسػػػػػية لػػػػػدمج الميػػػػػاجريف فػػػػػي المجتمػػػػػع ىػػػػػي الدولػػػػػة 

 ،حوؿ ىذا التأىيؿ الرسمي إلى حقيقةلكي يتو لممواطنة عف طريؽ الدولة. 
بمعنػػػػى  ،لسػػػػمطةإلػػػػى اة حاجػػػػأواًل ىنػػػػاؾ  ،الحقيقػػػػي لالسػػػػتيعابمعنى البػػػػ

دارتيػػػاو إمكانيػػػة الوصػػػوؿ إلػػػى الدولػػػة  الػػػدور وىػػػو  يط،بسػػػلسػػػبب ذلػػػؾ و  ،ا 
 المركزي لمدولة في ىذه العممية. 

 بالييئات المعنيةتسترشد النشاطات اليادفة إلى تعزيز االندماج  إف
مديريػػة السػػكاف تعتبػػر  ،اإلدارات المركزيػػة لمدولػػة. فعمػػى صػػعيد الحكومػػةو 

الػػدمج المسػػؤولة عػػف سياسػػات و  االجتماعيػػةوزارة الشػػؤوف الميػػاجريف فػػي 
 ،4611قػػد ُوجػػد المجمػػس الػػوطني لمسػػكاف الميػػاجريف منػػذ عػػاـ و الػػدمج. 

 ومػػػػف خػػػػالؿ. 4616إلػػػػى عػػػػاـ  4619باسػػػػتثناء فتػػػػرة انقطػػػػاع مػػػػف عػػػػاـ 
قػاـ بمحاولػة مػد جسػر بػيف  ،أقميػات ميػاجرة مختػارة عػفممثميف استيعابو ل

 ،النفػوذو . لكف المجمس يعػاني مػف نقػص الػدعـ السكاف المياجريفو الدولة 
المجتمػػػع فػػػي و تػػػربط بػػػيف الدولػػػة كيػػػذه ييئػػػة مكػػػرس لإذ لػػػيس ىنػػػاؾ تقميػػػد 

تنفيذ سياسات الدمج قضية مف قضايا الوكاالت المركزية: مكتب و فرنسا. 
 االجتماعيػةالمسػاعدة  جمعيػة ،الجمعيػة الوطنيػة لرسػكاف ،اليجػرة الدوليػة

. صػناديؽ العمػؿ االجتمػاعيو ر العالقػات الدوليػة وكالة تطػوي ،لممياجريف
األخيػػر الميزانيػػة المقدمػػة مػػف أجػػؿ بػػرامج الػػدمج الخاصػػة حيػػث يػػدير ىػػذا 
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لػو فػي  إفيمكننػا القػوؿ و يعطي الماؿ لممنظمات عمػى الصػعيد المحمػي. و 
مماثمػػػػة ألىميػػػػة المفوضػػػػية لممسػػػػاواة العرقيػػػػة فػػػػي فرنسػػػػا أىميػػػػة محوريػػػػة 

ما ف أساس منطقي مختمؼ كميًا.و عضوية و  ظيفةو أنيا ذات  ولو  ،بريطانيا
بػػػيف  عرقيػػًا تتوسػػطفػػي بريطانيػػا عػػف طريػػؽ ىيئػػة تمثيميػػة متعػػددة  يجػػري

 والتكيػػػؼ بػػػيف األعػػػراؽ، التنػػػاغـ وتيػػػدؼ إلػػػى تػػػوفيرالمجتمػػػع و الحكومػػػة 
وُيعنػى  ،مػف مػوظفيف حكػومييفمؤلؼ قسـ إداري محض يقابمو في فرنسا 

عف مطمقة  باستقاللية يتمتعالفرنسية، كما  بتعزيز تمثؿ المياجريف لمثقافة
 مميػزةمكانػة وتحظػى بيتعاوف موظفو الدولة مع منظمػات منتقػاة و لدولة. ا

لػػيس مسػػتغربًا فػػي سػػياؽ و عػػف طريػػؽ تخصػػيص األمػػواؿ الحكوميػػة ليػػا. 
أقػػؿ مػػف المنظمػػات  وأ %9أف ال تشػػكؿ منظمػػات الميػػاجريف سػػوى كيػذا 

 وىػو ،قى جزءًا أصغر مف الميزانيػةتتمو بؿ  ،التي تحظى بالدعـ الحكومي
 ،4614تحديػػػػدًا. فمنظمػػػػات الميػػػػاجريف كانػػػػت محظػػػػورة حتػػػػى عػػػػاـ  1%

حػػػيف تبنػػػت الحكومػػػة االشػػػتراكية الجديػػػدة سياسػػػات أكثػػػر راديكاليػػػة تجػػػاه 
 1111كانػت ىنػاؾ أكثػر مػف  ،المياجريف. فبداًل مف منظمات الميػاجريف

فػػي الوقػػت و الميػػاجريف. تضػػامنية مػػع الػػوطنييف الفرنسػػييف ُتعنػػى ب جمعيػػة
حسػػػػب  ،ىػػػػيو يجرة. معنيػػػػة بػػػػالمنظمػػػػة  1111رب اىنػػػػاؾ مػػػػا يقػػػػ ،نفسػػػػو

صػغيرة جػدًا مػف و  ،عمػى نطػاؽ واسػع منتشػرة ،ةأسػموب السياسػات الفرنسػي
ليسػػػت فاعمػػػة سياسػػػيًا إاّل فػػػي و منظمػػػة تنظيمػػػًا ضػػػعيفًا و  ،حيػػػث العضػػػوية
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تنػػادي  ال سػػيما فػػي حػػاالت الصػػراع التػػي ،ذات أولويػػةو حػػاالت متباعػػدة 
سويسػاؿ )بالحقوؽ المتساوية لممياجريف بوصفيـ مػف مػواطني الجميوريػة 

 (.4661وزارة العمؿ والتضامف   ؛9 – 411 ،6 – 99 :4661

مػػػف  كونػػػةـ دمػػػج الميػػػاجريف ميتنظػػػتقػػػـو بإف شػػػبكة الفػػػاعميف التػػػي 
 فػػػيبعػػػد انصػػػيارىا الراسػػػخة تقميػػػديًا الجػػػذور و  االمتيػػػازاتالمجموعػػػات ذات 

 بطريقػػة – ليفمنظمػػات المقػػاو و المنظمػػات المينيػػة و النقابػػات  –ة إدارة الدولػػ
ىػػػذه فػػػي  مػػػف المشػػػاركةبصػػػورة يائسػػػة  يفمحػػػرومالميػػػاجروف فييػػػا  يصػػػبح
الرابطػػة التشػػاركية  ومػػف خػػالؿ إنجػػازات السػػوؽ أالقػػائـ ألف الػػدمج و المعبػػة. 

 الػػػذي تقػػػودهالػػػدمج مػػػع مقارنػػػة بال اً ثانويػػػ يحتػػػؿ موقعػػػاً  ،النقػػػاش القػػػانوني وأ
عمميػة الػدمج. إخفػاؽ  فػي اً حاسػم يشػكؿ عنصػراً فإف غيػاب السػمطة  ،الدولة
مكفاح مف لالذي يؤطر  الرئيسيالقانوف المؤسساتي ىي فسيادة الدولة إذف، 

ىػػذا القػػانوف يعطػػي الدولػػة كػػؿ السػػمطة التػػي تحتاجيػػا لتنظػػيـ و أجػػؿ الػػدمج. 
تحكمػػة ة المالمينػػو دمػػج الميػػاجريف وفقػػًا لممصػػمحة العامػػة لمدولػػة. و اليجػػرة 

ىو ىـ العقالني ؤ مبدو الدولة. دفة مسار ىذه العممية ىي مينة مف يديروف ب
دارتػػػو التػػػي تيتػػػدي بيػػػدي القػػػانوف جنبػػػًا إلػػػى جنػػػب مػػػع و القػػػانوف المحمػػػي  ا 

الفكػػرة و ال سػػيما عػػف طريػػؽ سػػيطرة الشػػرطة.  ،المحافظػػة عمػػى النظػػاـ العػػاـ
بػػػػة بػػػػالحقوؽ ىػػػػي المطالو األساسػػػػية لمشػػػػرعنة المطبقػػػػة لتسػػػػويغ السياسػػػػات 

في إطػار ىػذا النمػوذج ينػوس دمػج الميػاجريف بػيف و الخالصية الجميورية. 
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تقتضػػػػي الخالصػػػػية  ،الصػػػػراع المتنػػػػافريف. ففػػػػي الواقػػػػعو قطبػػػي االسػػػػتيعاب 
تمػػػنح المجموعػػات راسػػػخة الجػػػذور ذات و الجميوريػػة تمثػػػؿ الثقافػػة الفرنسػػػية 

ى الػػػواقعي لمحيػػػاة سػػػمطة تحديػػػد المعنػػػ ،المنصػػػيرة بػػػإدارة الدولػػػةو  ،االمتيػػػاز
ؿ يثيػػػػػر النػػػػػزاع: رفػػػػػض الميػػػػػاجريف بسػػػػػبب الفشػػػػػؿ فػػػػػي التمث ػػػػػو الجميوريػػػػػة. 

تمرد المياجريف بسبب فرض مطمب التمثؿ و  ،انزياحيـ عف الثقافة الفرنسية
شػػدد. أمػػا حقيقػػة أف التمثػػؿ الثقػػافي ال يعتػػرؼ بجػػذورىـ الثقافيػػة تالثقػػافي الم
والت فإنػػػػو يمضػػػػي بمحػػػػا ،السػػػػمطة دائػػػػرةأنيػػػػـ مسػػػػتبعدوف مػػػػف و  ،الخاصػػػػة

بيػػػػر )النػػػػزوؿ إلػػػػى الشػػػػارع الميػػػػاجريف إلػػػػى تحسػػػػيف وضػػػػعيـ مػػػػف خػػػػالؿ 
4661: 411 – 61). 

 في أوروبا االندماج

فػي افتقار مماثؿ يمكف الكشػؼ عنػو  إف مسألة االندماج تعاني مف
حكومػػة تتعمػؽ بال ىنػاالقضػية لكػف االتحػاد األوروبػي. و العالقػة بػيف فرنسػا 

الػػذي يقػػـو  محػػدود القوميػػةالػػذاتي العػػابر لتنظيـ لبػػاليسػػت و  ،بشػػكؿ خػػاص
ض األجػػػػداد تشػػػػكؿ الوحػػػػػدات ائمػػػػة بػػػػػأف أر . ففكػػػػػرة ديغػػػػوؿ القبيػػػػا النػػػػاس

ىي تنطوي عمى أنو ليس ىناؾ سوى و  األساسية ألوروبا ما تزاؿ صالحة.
القػػػائـ و  ،حيػػػاة تحتّيػػػة ضػػػعيفة جػػػدًا لمتنظػػػيـ الػػػذاتي العػػػابر لمحػػػدود القوميػػػة

فأوروبا منبر لضماف  .ار األوروبي بيف الحكوماتتحت مستوى صنع القر 
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لػػيس ثمػػة مػػف  ،فػػي ىػػذا المنظػػورو سػػيادة الدولػػة عمػػى الصػػعيد العػػالمي. 
مجاؿ لتطوير مجتمع أوروبي يتخطػى تقسػيـ أوروبػا إلػى دوؿ قوميػة ذات 

 لالنػػػدماج. فحسػػػب النمػػػوذج الفرنسػػػي بعضػػػاً  سػػػيادة تتعػػػاوف مػػػع بعضػػػيا
كػوف الوصػػوؿ يلػيس مفاجئػػًا أف  ،المجتمػػعو العالقػة بػػيف الدولػة و األوروبػي 

دارتيػػاو إلػػى المفوضػػية األوروبيػػة  مرتبطػػًا أساسػػًا بالتشػػاور المميػػز، الػػذي  ا 
كمػا ظيػػر  ،ينطػوي أحيانػًا عمػػى توزيػع الفوائػػد الخاصػة مػػف قبػؿ المنػػدوبيف

 ،عنػػدما اضػػطرت المفوضػػية برمتيػػا إلػػى االسػػتقالة ،4666فػػي ربيػػع عػػاـ 
  .اركةمشو تمثيؿ مفتوح  أكثر مما ىو

فػػػػإف الدولػػػػة ىػػػػي  ،الػػػػدوالني الفرنسػػػػياالنػػػػدماج حسػػػػب أنمػػػػوذج و 
 ،عمػػػى ىػػػذاو األوروبػػػي. االنػػػدماج العامػػػؿ الرئيسػػػي فػػػي معالجػػػة عمميػػػة 

 ،أف تحػػتفظ بسػػمطتيا لكػػي تشػػكؿ ىػػذه العمميػػة دولػػة األمػػةيتوجػػب عمػػى 
عمى المستوى األوروبي. فوجود اتحػاد كيذه طالما ال توجد ىناؾ سمطة 

مػع تخمػي الػدوؿ بػالترافؽ  ،قػدرة محػدودة عمػى حػؿ المشػاكؿأوروبي ذي 
 ،السمطة تحجيـ صالحياتسيفضي إلى  ،الفردية األعضاء عف السمطة

مػا فػرض بالتالي المزيد مف تقمػيص قػدرتيا بحيػث لػف تعػود قػادرة عمػى و 
كمػػا  ،مجماعػػاتلقميميػػة الػػروح اإلالمصػػمحة العامػػة فػػي مواجيػػة تقتضػػيو 

مػػػف وجيػػػة النظػػػر  ،بميػػػغ و( عمػػػى نحػػػ4661) وف جػػػاف مػػػاري غويينػػػبػػػي  
ينبغػي أف تػتـ و مقدسػة  دولة األمةإف سيادة  الفرنسية. النزعة الجميورية



 - 94 - 

عمػػػػى ىػػػػذا و ذاتيػػػػا.  النزعػػػػة الجميوريػػػػةالمحافظػػػػة عمييػػػػا فػػػػي مصػػػػمحة 
اوف األوروبػػي قػػدمًا فػػي تقويػػة التعػػاالنػػدماج األسػػاس ينبغػػي أف يمضػػي 

الفيػػدرالي الػػذي سيضػػع قيػػودًا أشػػد التحػػاد بػػيف الػػدوؿ ذات السػػيادة. أمػػا ا
غيػػر قابػػؿ لمتصػػور مػػف وجيػػة النظػػر يػػو عمػػى سػػمطات الػػدوؿ القوميػػة ف

ألنػػػػو لػػػػف يكػػػػوف قػػػػادرًا عمػػػػى نقػػػػؿ النمػػػػوذج الجميػػػػوري إلػػػػى  ،الجميوريػػػػة
 المستوى األوروبي.

بػػيف  تأرجحػػو فػػيىػػذا االنػػدماج المعضػػمة الكبػػرى ألنمػػوذج  تكمػػف
الفعؿ الوطني. فكمما زادت النخب  ردو التعاوف المتخطي لمحدود القومية 

اضػطرت إلػى التخمػي عػف بعػض سػيادتيا و التعاوف العابر لمقوميات مف 
 ،لخطػرإلػى اداخػؿ الػبالد مػف ه اتمقػتالدعـ الذي  عر ضتكمما  ،الوطنية

بشػػػكؿ خػػػاص تمػػػرد الجماعػػػات التػػػي تشػػػعر بأنيػػػا متضػػػررة مػػػػف  ةمثيػػػر 
فػػػإف  ،عضػػػاء كميػػػامػػػف بػػػيف الػػػدوؿ األو القػػػرارات المتخػػػذة فػػػي بروكسػػػؿ. 

األوروبػػي لمحفػػاظ عمػػى االنػدماج فرنسػا بشػػكؿ خػػاص ممزقػة بػػيف تعزيػػز 
بػيف رد و  ،قدرة الدولة عمى حؿ المشاكؿ فػي المنافسػة العالميػة مػف جيػة

ألف ذلػؾ يتضػمف خسػارة لمسػيادة  ،الفعؿ الوطني المضاد مف جية ثانية
 وليمػػاأ ، يتجمػػىال يمكػػف تفادييػػا. فينػػاؾ موقفػػاف متناقضػػاف متصػػارعاف

عمػػى حسػػاب تقميػػؿ القػػدرة عمػػػى  دولػػة األمػػػةالمحافظػػة عمػػى سػػيادة  فػػي
بحيػػث أف ىػػذا التمسػػؾ  ،ية العولميػػةاالقتصػػادبتػػأثيرات المنافسػػة الػػتحكـ 
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 أمػػػػػا األطػػػػػراؼبالسػػػػػيادة يقمػػػػػص فػػػػػي الواقػػػػػع مػػػػػف إمكانيػػػػػة أداء الدولػػػػػة. 
الحػػػزب الشػػػيوعي و الػػػديغوليوف فيػػػي تبنػػػى ىػػػذا الموقػػػؼ ت ة التػػػيالسياسػػػي

تقمػػيص  التوصػػؿ إلػػىالموقػػؼ اآلخػػر فػػي بينمػػا يكمػػف جبيػػة الوطنيػػة. الو 
استعادة تمػؾ السػمطة فػي اتحػاد أوروبػي يحمػؿ رسػالة و  دولة األمةسمطة 

خالصػػًا لفكػػرة الجميوريػػةو الفرنسػػية.  دولػػة األمػػة يضػػطر ىػػذا الموقػػؼ  ،ا 
أنمػػػػوذج  ،المشػػػػتركةإلػػػػى التأكيػػػػد عمػػػػى الجماعػػػػة األوروبيػػػػة ذات القػػػػيـ 

وروبػػػػػي المتميػػػػػز بوصػػػػػفو متمػػػػػايزًا خارجيػػػػػًا عػػػػػف النمػػػػػوذج المجتمػػػػػع األ
يفترض بأوروبا أف تكوف اتحػادًا  ،مف ىذا المنظورو األمريكي الميبرالي. 

جميوريػػًا. فاالتحػػاد الفيػػدرالي التعػػددي المقسػػـ إلػػى جنسػػيات و اجتماعيػػًا 
 جميوريػػػػػػة أوروبيػػػػػة قويػػػػػػة.نزعػػػػػة ىويػػػػػات إقميميػػػػػػة ال يمبػػػػػي متطمبػػػػػػات و 
الخضػػػر ىػػػي أحػػػزاب الطيػػػؼ و االشػػػتراكيوف و سػػػيحيوف الػػػديمقراطيوف المو 

السياسي التػي اختطػت طريقيػا إلػى ىػذا الموقػؼ عبػر صػراعات داخميػة 
التػػي  النزعػػة الجميوريػػةطويمػػة. إنيػػا تعكػػس معضػػمة أمػػة سػػممت بفكػػرة 

عمػػى ىػػذا و التعدديػػة األوروبيػػة. و تواجػػو حقػػائؽ انكمػػاش السػػمطة الوطنيػػة 
 ،يػػر الشػػؤوف الخارجيػػة األلمػػانيكػػاف رد الفعػػؿ عمػػى خطػػاب وز األسػػاس 

حػػػوؿ الفيدراليػػػة األوروبيػػػة المسػػػتقبمية فػػػي أيػػػار  ،(1111)يوشػػػكا فيشػػػر 
االتحاد مف أجؿ الديمقراطية  ؛4661الجبية الوطنية )متضاربًا  ،1111

الحػػػزب ؛ RPR 4661 التجمػػػع مػػػف أجػػػؿ الجميوريػػػة/ UDF  الفرنسػػػية
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 ؛PS 4661الحػػػػػػػػػػزب االشػػػػػػػػػػتراكي ؛ PCF 4661الشػػػػػػػػػػيوعي الفرنسػػػػػػػػػػي 
 ؛4666فرنسا  ؛4661الخضر  ؛CDS 4664الديمقراطيوف المسيحيوف 

 ؛1111تشػفنمنت و فيشر  ؛4666يونغ  ؛4666 زفوشختنيا أيضاً انظر 
 .(1111فدريف  ؛1111لوموند 

وروبػي بانػدماج تتسـ الشبكة الفرنسية التي تػربط الػبالد باالتحػاد األ
 اتالدولػة. فينػاؾ مشػاور إدارة بػراسخة الجذور تقميديًا مجموعات المصالح 

مػػػػع جماعػػػػات مختػػػػارة عمػػػػى حسػػػػاب إلحػػػػاؽ الضػػػػرر بالجماعػػػػات  متميػػػػزة
المسػػتبعدة. إف امتيػػاز إمكانيػػة الوصػػوؿ إلػػى سػػمطة الدولػػة أمػػر حاسػػـ فػػي 

مػف  ،لقوميػةلمحػدود االمتخطػي االنػدماج فػي حػيف أف  ،مسار ىذه العمميػة
التعػاوف و البشػر الرابطػة بػيف و  ياالقتصػادالتعػاوف و خالؿ إنجازات السػوؽ 

الحػػاؿ ىػػو أكثػػر محدوديػػة بكثيػػر ممػػا يعتبػػر  ،العمػػوـو اآلداب و فػػي الفنػػوف 
في االتحاد. إف االنشػغاؿ بالسػمطة يضػع قيػودًا  وفي أي دولة أخرى عض

شػػديدة عمػػى التعػػاوف فػػي األوضػػاع غيػػر المسػػتقرة خػػارج مراتبيػػة السػػمطة 
القاعػػػدة و العمػػػـ. و األدب و بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ مراتبيػػػة السػػػمطة فػػػي الفػػػف  ،القائمػػة

حسػب النمػوذج الػدوالني االنػدماج المؤسساتية األساسية التػي تقػود عمميػة 
كؿ و  االندماج،ينبغي أف تكوف عامؿ  ،بالتالي ،الدولةو ىي سيادة الدولة. 

المحافظػة عمػى سػيادة الدولػة.  عػيف االعتبػارما يجري يجب أف يأخذ في 
الدولػػػة.  يقػػػودوف دفػػػةالمينػػػة المييمنػػػة فػػػي ىػػػذه العمميػػػة ىػػػي مينػػػة مػػػف و 
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 دولػػػة األمػػػةإقمػػػيـ ينبغػػػي فيػػػو التأكيػػػد عمػػػى سػػػيادة  ،فػػػي نظػػػرىـ ،فأوروبػػػا
دارتو اليومية و الحكـ اإلقميمي و المتساوية بغاية تعزيز مكانتيا في العالـ.  ا 

مبػػػػادئ الوفػػػػؽ مبػػػػادئ العقالنيػػػػة االسػػػػتنتاجية فػػػػي المصػػػػمحة العامػػػػة ىػػػػي 
 النزعػةأسػاس ىػذه المقولػة ىػي  . إف فكػرة الشػرعنة القائمػة فػيليػـ اليادية

ىػػػػذا مػػػػا يطبقػػػػو كػػػػؿ مػػػػدراء إدارة الدولػػػػة لتبريػػػػر دور الدولػػػػة و الجميوريػػػػة. 
الجماعػػات المعارضػػة التػػي أمػػا  ،األوروبػػياالنػػدماج الميػػيمف فػػي تنظػػيـ 

تحابي حكػـ اسػتقاللية فإنيا  ،مبادئيا مف قبؿ أوروبافي ذلؾ انتياكًا لترى 
شػػػػة عمػػػػى حسػػػػاب المصػػػػمحة العامػػػػة. مثػػػػؿ الرأسػػػػمالية المتوح ،المصػػػػالح

النزعػػػة اليسػػارية عمػػػى حػػػد سػػواء إلػػػى مبػػػادئ و تشػػير المعارضػػػة اليمينيػػػة و 
إعػػػػػادة تفعيػػػػػؿ األمػػػػػة بوصػػػػػفيا ممثمػػػػػة مػػػػػف زاويػػػػػة ىما احػػػػػدإ ،الجميوريػػػػػة

جسػػػدة فػػػي تالمثػػػؿ اإلنسػػػانية الملجيػػػة األخػػػرى و  ،جميوريػػػة " الحقيقيػػػة "مل
 .النزعة الجميورية محراب
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 الفصؿ الثالث
 

 :واليات المتحدة األمريكيةال
 الطوعي االتحادمف  ةنبثقمأمة 

 
الشػػػوط األبعػػد فػػي تطػػػوير  الواليػػػات المتحػػدة األمريكيػػةلقػػد قطعػػت 

النػاس فيػو تطورت كبمد لممياجريف يمتقي  كمامجتمع المواطنيف التعددي. 
ديػػػف مػػػف طػػػوؿ العػػػالـ  وأ ،لغػػػة وأ ،ةعرقيػػػمجموعػػػة  وأ ،مػػػف كػػػؿ عػػػرؽ

لمػػػػواطنيف تشػػػػمؿ احقػػػػوؽ متسػػػػاوية ذات عيػػػػة عرضػػػػو فػػػػي جماعػػػػة مجتمو 
؛ ليبسػػػػػػػػػػػػت 4611توكفيػػػػػػػػػػػػؿ )جميعػػػػػػػػػػػػًا بػػػػػػػػػػػػالمعنى الحقيقػػػػػػػػػػػػي لممواطنػػػػػػػػػػػػة 

قػػػػػػػػػػػػانوف التجنػػػػػػػػػػػػيس و . (11 – 441: 4694؛ بارسػػػػػػػػػػػػونز 4691/4696
 ius soli قػػػانوف الػػػوالدة بصػػػورة مماثمػػػة منفػػػتح جػػػدًا. إنػػػوىػػػو األمريكػػػي 

مػواطف ىػو  يػةالواليػات المتحػدة األمريكمطمؽ. فكؿ مف يولد عمى تػراب ال
بغػػض النظػػر و األبػػواف فيػػو  ولػػدبغػػض النظػػر عػػف المكػػاف الػػذي  ،أمريكػػي

بشػكؿ و غيػر شػرعية.  وفػي الػبالد بصػورة شػرعية أموجوديف عما إذا كانا 
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فإف شروط تجنيس الميػاجريف ىػي اإلقامػة الشػرعية فػي الػبالد لمػدة  ،عاـ
 معرفػػػػة التػػػػاريخو  ،‘األخػػػػالؽ الحميػػػػدةالشخصػػػػية ذات ’و ،خمػػػػس سػػػػنوات

الفكػرة و . (1 – 191: 4611وولػؼ )االستعداد لتأييػد الدسػتور و األمريكي 
مكتػػوب عمػػى شػػعار ىػػو كمػػا  ،" Epluribus unumاألساسػػية ىػػي فكػػرة " 

قػػػػػػد ُأطػػػػػػرت ىػػػػػػذه الفكػػػػػػرة أصػػػػػػاًل لتوحيػػػػػػد و عمػػػػػػى ورقػػػػػػة الػػػػػػدوالر. و الدولػػػػػػة 
المسػػػتعمرات الػػػثالث عشػػػرة فػػػي اتحػػػاد واحػػػد. ثػػػـ أصػػػبحت المرشػػػد لػػػدمج 

؛ 4664ىورف و انظر ألتماف )أصقاع العالـ في أمة جديدة الناس مف كؿ 
؛ 11 – 419 ،94 – 11: 4666؛ جػػػػػػػػػػػػوبكي 4669ف ففيرىػػػػػػػػػػػػويو لػػػػػػػػػػػػي 

 .(1111ب ار و شمي ينبغىا

 الجذور التاريخية

رؤيػػػػة  يحممػػػػوفكػػػػاف مؤسسػػػػو األمػػػػة األمريكيػػػػة مقػػػػاوليف أخالقيػػػػيف 
فػي  ،بادئ ذي بدء ،قد تبمور التحديد الخارجيو مستقبؿ موعود. لعقالنية 

تعيد اآلباء مف المياجريف األوائؿ أماـ اهلل بإنشاء مجتمع جديد يكوف في 
مػػػع النظػػػاـ غػػػاير متال هتمػػػايز  مػػػف حيػػػثلمعػػػالـ بأسػػػره   أعمػػػىجػػػوىره مػػػثالً 

: 4691؛ وينثػػػػػروب 4619؛ ميممػػػػػر 4619نيبػػػػػور )التقميػػػػدي فػػػػػي أوروبػػػػػا 
ىذا  عمىإنغالند البيوريتانية  و. وقد أنشئت ني(4691؛ بماله 61 – 111

عممية تحديد الحدود في و عف أولد إنغالند األنغميكانية.  النحو مف التغاير
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إطػػػػػػػارًا لمصػػػػػػػراعات الداخميػػػػػػػة  أيضػػػػػػػاً مػػػػػػػا وراء األطمسػػػػػػػي ىػػػػػػػذه وضػػػػػػػعت 
. أمػػا التبمػػور (1111ىيبػػؿ )بخصػػوص البنػػاء الصػػحيح لممجتمػػع الجديػػد 

إلػى  4999الثاني لرسـ الحدود الخارجية فكػاف حػرب االسػتقالؿ مػف عػاـ 
ركوف فػػػػي حػػػػيف تصػػػػور الثوريػػػػوف جميوريػػػػة مػػػػواطنيف يشػػػػت ،4911ـ عػػػػا

 ترسيـمف خالؿ السعي وراء السعادة و المتساوية  الفرصو اإليماف بالحرية 
كػػػاف اآلبػػػاء المؤسسػػػوف و . (4691ويممػػػس )البمػػػد األـ  مػػػعواضػػػحة حػػػدود 

 ،تػػػػوـ بػػػػيف وأ ،جػػػػورج واشػػػػنطف وأ ،أمثػػػػاؿ بنيػػػػاميف فػػػػرانكميف ،لمجميوريػػػػة
رجػػػاؿ  ،ألكسػػػاندر ىػػػاميمتوف وجػػػيمس ماديسػػػوف أو أ ،وفتومػػػاس جيفرسػػػو أ

مسػػتقبؿ عظػػيـ  وخبػػرة سياسػػية ذوي رؤيػػة عقالنيػػة ألمػػة مثاليػػة تسػػير نحػػ
؛ 4669؛ مولفػػػػػورد 4611؛ دانجػػػػػؿ 4611؛ جيفرسػػػػػوف 4611فػػػػػرانكميف )

 المشػػػترؾكػػػاف عمػػػى رؤيػػػة المسػػػتقبؿ و . (1111؛ ىيػػػدكنغ 4669رومػػػبس 
لتصػػػبح  4191و 4194امي ىػػػذه أف تتعػػػزز فػػػي الحػػػرب األىميػػػة بػػػيف عػػػ

 تجػػػانس الػػػداخميقػػػد نػػػتج الو . (4691بػػػاريش )أساسػػػًا صػػػمبًا لبنػػػاء األمػػػة 
بشػػػػكؿ خػػػػاص مػػػػف مشػػػػاركة الجمػػػػاىير فػػػػي الثػػػػروة المتناميػػػػة لممجتمػػػػػع. 

الػػرد كانػػت  ،االسػػتيالؾ بالجممػػةو بربطيػػا بػػيف اإلنتػػاج بالجممػػة  ،ةفالفورديػػ
معػػات المسػػتوطنيف قػػد شػػكمت مجتو األمريكػػي عمػػى االشػػتراكية األوروبيػػة. 

البروتسػػػتانت محػػػور المجتمػػػع و ساكسػػػوف  -مػػػوغاألن ،مػػػف البػػػيض األوائػػػؿ
 ،األصػػػػؿ المختمػػػػؼ ويالميػػػػاجريف ذاألخػػػػرى مػػػػف جماعػػػػات ال الػػػػذي دفػػػػع
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بالتػػالي كػػاف و طرفػػي. و العبيػػد السػػود إلػػى وضػػع دونػػي و الينػػود األصػػمييف 
يعنػػػػي تحقيػػػػؽ الفػػػػرص المتسػػػػاوية  مسػػػػاواةالالالػػػػدمج عػػػػف طريػػػػؽ تقمػػػػيص 

األخالقػي ألمػة  الجػوىرالمدنية ىػي  النزعة الجميوريةماعات األقمية. فلج
تػػػأثيرات غالبػػػًا مػػػا استحضػػػرتيا حركػػػات التجديػػػد األخالقػػػي فػػػي مواجيػػػة ال

تسػػػتيدؼ  يػػػةجماعصػػػراعات و  اإلنجػػػاز الفػػػرديو النابػػػذة لتنافسػػػية السػػػوؽ 
؛ سػػػػميث 4661؛ إلػػػػيس 4611؛ ىػػػػارتز 4611ميػػػػرداؿ ) يػػػػاً جماع اً إنجػػػػاز 
جػػػرت إعػػػادة إحيػػػاء ىػػػذا العػػػرؼ عمػػػى يػػػد  ،ي اآلونػػػة األخيػػػرةفػػػو . (4669

فػي مواجيتيػا لممبالغػة فػي  التعاونية المشػتركةالثقافية ذات النزعة حركة ال
؛ إتزيػػوني 4611آخػػروف و بمػػاله ) ،االنقسػػاـ إلػػى جماعػػاتو ليبراليػػة السػػوؽ 

4661). 

مػػػع اسػػػتمرار اليجػػػرة مػػػف البمػػػداف المختمفػػػة أصػػػبحت فكػػػرة وعػػػاء و 
 السػػائد لألمػة. فحسػب فكػػرة وعػاء الصػػير الػذاتي –الوصػػؼ  الصػير ىػي

عمػػػػى التػػػػراب المقيمػػػػة يتوجػػػػب عمػػػػى الجماعػػػػات العرقيػػػػة المتعػػػػددة  ،ىػػػػذه
فػي و األمريكي أف تندمج معًا منتجًة بذلؾ ىويتيا األمريكية الخاصة بيػا. 

ساكسػػػػػػوف -األنغمػػػػػػو ،الوقػػػػػػت نفسػػػػػػو اسػػػػػػتخدمت اليويػػػػػػة السػػػػػػائدة لمبػػػػػػيض
كنقطػػة انطػػالؽ  ،اليويػػة األمريكيػػة عمػػى أنيػػاإلييػػا  منظػػوراً  ،البروتسػػتانتو 

بحيػػػث  ،ُيفتػػػرض باليويػػػات العرقيػػػة الميػػػاجرة حػػػديثًا أف تػػػربط نفسػػػيا بيػػػا
تكبيػػػر و يمكػػػف لػػػدمج اليويػػػات مػػػف أصػػػوؿ مختمفػػػة أف يػػػؤدي إلػػػى تجديػػػد 
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توسػػػػيع دائػػػػـ لميويػػػػة األمريكيػػػػة دوف أف يػػػػؤدي ذلػػػػؾ إلػػػػى تغييػػػػر نواتيػػػػا. و 
 ،يػػػػػأتوف ومعيػػػػػـ الميػػػػػاجروف مػػػػػاداـسػػػػػيئة  المتطمبػػػػػات األساسػػػػػية ليسػػػػػتو 

الواليػػػػات المتحػػػػدة " صػػػػنعو " فػػػػي وفكػػػػرة تػػػػرؾ ماضػػػػييـ خمفيػػػػـ  ،كقاعػػػػدة
يعػيش الميػاجروف فػي البمػد الػذي اشػتاقوا  ،. ففػي الحالػة المثاليػةاألمريكية

ذوي ىويػػػػػة جديػػػػػدة  اً لمعػػػػػيش فيػػػػػو والدة جديػػػػػدة بوصػػػػػفيـ أشخاصػػػػػًا جػػػػػدد
فػػي أي مكػػاف آخػػر عمػػى األرض بالتأكيػػد ال يوجػػد و . (4619سػػولمورس )

ال مػف مما ىو قائـ ىنػا لتحقيػؽ ىػدؼ التجديػد االجتمػاعي،  استعداد أكبر
ال مػػف جانػػب السػػكاف و  ،جانػػب الميػػاجر الكتسػػاب ىويػػة البمػػد المسػػتيدؼ

ميويػػػات مػػػف أصػػػوؿ مختمفػػػة حػػػوؿ ل اليائػػػؿتػػػدفؽ ال سػػػتيعاباألصػػػمييف ال
طريػػػؽ المنافسػػػة  يسػػػود التوقػػػع بػػػأف االنتخػػػاب عػػػف ،بشػػػكؿ عػػػاـو  .العػػػالـ

ؿ كػػؿ مػػػف يػػدخؿ الػػػبالد إلػػػى جاذبيػػة " طريقػػػة العػػيش األمريكيػػػة " سػػػيحو  و 
يشػػغمو ىػػاجس اإلنجػػاز. إال أف األصػػوات المتشػػائمة كانػػت عمػػى أمريكػػي 

الدواـ تحذر مف أف موجات اليجرة المتعاظمة بال نياية مف بمػداف أجنبيػة 
وية األمريكيػة بيويػات متزايدة بال نياية ستؤدي في الواقع إلى استبداؿ الي

 وبشػػػكؿ جيػػػد أ ،قمػػػيالً  ومنتجػػػًة ىويػػػات متعايشػػػة كثيػػػرًا أ النسػػػب األصػػػمي
لمجميوريػػػػة  كػػػاف اآلبػػػػاء المؤسسػػػػوفو . (4691ونػػػػدلر )بػػػػائس  وعمػػػى نحػػػػ

 ،4 – 411: 4694)فبنياميف فرانكميف  :األمريكية متأثريف بيذه المخاوؼ
مػػػػػػف  تينيػػػػػػيفالبالكػػػػػػاف قمقػػػػػػًا مػػػػػػف تسػػػػػػمؿ المػػػػػػزارعيف  (11 – 199 ،111
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اليجػػػرة مػػػف أجػػػؿ زيػػػادة  (4691)بينمػػػا أراد تومػػػاس جيفرسػػػوف  ،بنسػػػمفانيا
لكنػػػو كػػػاف يخشػػػى زواؿ المناقػػػب الجميوريػػػة الديمقراطيػػػة عمػػػى  ،االزدىػػػار

 األوروبية المستبدة.  ةكيم  الم  الدوؿ أيدي المياجريف اآلتيف مف 
تكػرارًا حتػى و المخاوؼ بعضيا مع بعض مرارًا و تتعارض اآلماؿ و 

ال سػػيما حينمػػا تطغػػى موجػػات اليجػػرة الكبيػػرة عمػػى الجػػداؿ  ،يومنػػا ىػػذا
عػادة الػوالدة المتفائمػة فػي و نجد مثاًل عمى نظريػة وعػاء الصػير و العاـ.  ا 

كتبيػػػا المسػػػتوطف الفرنسػػػي  (4911/4611)رسػػػائؿ مػػػف مػػػزارع أمريكػػػي 
فييػػػا األمريكػػػي باعتبػػػاره شخصػػػًا  و ريصػػػ (4141 – 4911)فكيػػػور يكر 

يعمؿ وفؽ مبادئ جديدة: اإلرادة الحرة و  ،النظر عف المنشأجديدًا بغض 
عمػػى و يعػػود بالفائػػدة عميػػو مػػا  ،نجػػازيكػػافح مػػف أجػػؿ إ وأ ،فػػي أف ينجػػز

أمػػا المثػػاؿ عمػػى فكػػرة ىيمنػػة التػػأثيرات األجنبيػػة فنجػػده جميعػػًا.  اآلخػػريف
فػػػي قصػػػيدة " البوابػػػات السػػػائبة " لتومػػػاس بيمػػػي ألػػػدريتش المنشػػػورة فػػػي 

الشػػػػػيرية األطمسػػػػػية. فػػػػػالخوؼ مػػػػػف ىيمنػػػػػة المجمػػػػػة ي فػػػػػ 4611تمػػػػػوز 
في صورة فتح لمبالد عمى  ،بالنسبة لػ ألدريتش ،التأثيرات األجنبية يتراكـ

الغانداليوف عمى روما و تمامًا كما استولى القوطيوف  ،أيدي حشود أجنبية
  .(4664سولمورز  أيضاً ؛ انظر 11 – 149: 4664مانيا و بيشوؼ )
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موجػػػة اليجػػػرة التػػػي  4611لقوميػػػة لمعػػػاـ أوقػػػؼ مرسػػػـو األصػػػوؿ ا
بعػد و أوائؿ القرف العشػريف. و اجتاحت البالد في أواخر القرف التاسع عشر 

ال سػػيما بعػػد مرسػػـو و  ،تزايػػدت اليجػػرة مػػرة أخػػرى ،الحػػرب العالميػػة الثانيػػة
وضػع حػد لتفضػيؿ اليجػرة إلػى الػذي ىػدؼ  ،4691إصالح اليجرة لمعػاـ 

األصػػمي بمػد الليجرة يجػػب أف ال تنظػر إلػػى مػف بمػػداف أوروبػا الشػػمالية. فػا
ينبغي و لكؿ مياجر بمفرده. نفسيا بؿ ينبغي أف تعطي الفرصة  ،ممياجرل

مانحػػة تأشػػيرات اليجػػرة لػػػ  ،أف تُقسػػـ اليجػػرة بصػػورة متعادلػػة بػػيف البمػػداف
مػف نصػؼ الكػرة  411111لػ و إنساف مف نصؼ الكرة الشرقي  491111

مػػف البمػػد الواحػػد.  11111أكثػػر مػػف الغربػػي كػػؿ عػػاـ؛ عمػػى أف ال يػػأتي 
يعني وضػع قيػود عمػى اليجػرة مػف أمريكػا الالتينيػة  ،في الواقع ،كاف ىذاو 
في حيف تـ التخمي عػف تجميػد  ،ف لـ تكف عمييما قيود مف قبؿيكندا المتو 

تزايػػد و كانػػت النتيجػػة تزايػػد اليجػػرة الشػػرعية مػػف آسػػيا و اليجػػرة مػػف آسػػيا. 
مػف بمػداف و  ،ال سػيما المكسػيؾ ،ا الالتينيػةاليجرة غير الشرعية مػف أمريكػ
المتعمػػػػؽ  4619كػػػػاف اليػػػػدؼ مػػػػف مرسػػػػـو و العػػػػالـ الثالػػػػث بشػػػػكؿ عػػػػاـ. 

لكف بعد و  ،الحد مف اليجرة غير الشرعيةىو التحكـ بيا و إصالح اليجرة ب
التػػػػأثير مػػػػػف قبػػػػػؿ و محػػػػػاوالت كسػػػػب التأييػػػػػد و صػػػػراع داـ خمػػػػػس سػػػػنوات 

أصػػػػػحاب و مريكيػػػػػة الالتينيػػػػػة األال سػػػػػيما التنظيمػػػػػات  ،األحػػػػػزاب الميتمػػػػػة
حػػػػػػػو ؿ مرسػػػػػػػوـ  ،األعمػػػػػػػاؿ الميتمػػػػػػػيف باسػػػػػػػتئجار األمػػػػػػػريكييف الالتينيػػػػػػػيف
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الػػذيف دخمػػوا الػػبالد قبػػؿ األوؿ مػػف  ،اإلصػػالح الميػػاجريف غيػػر الشػػرعييف
لـ يرس خ سػوى عقوبػات ثانويػة و  ،إلى مواطنيف ،4611كانوف الثاني عاـ 

فمػػح لػػـ و يػػر شػػرعييف. عمػػى رجػػاؿ األعمػػاؿ الػػذيف يسػػتأجروف ميػػاجريف غ
حاوؿ مرسـو اليجرة موجة اليجرة غير الشرعية. وقد في تقميص مرسوـ ال

أف يبتعػػػػد بػػػػاليجرة الشػػػػرعية خطػػػػوة عػػػػف لػػػػـ شػػػػمؿ  4661الشػػػػرعية لمعػػػػاـ 
كانػت نتيجػػة تػأثير جماعػػات و العػائالت باتجػاه ىجػػرة قائمػة عمػػى الميػارة. 

 911111إلػػى الضػػغط المصػػاحبة ىػػي زيػػادة العػػدد اإلجمػػالي لمميػػاجريف 
لى و  ،خالؿ السنوات الثالث األولى بحيػث لػـ تعػاف  ،بعػد ذلػؾ 991111ا 

 في نصيبيا مف اليجرة.  ممموسمجموعة ميتمة مف نقص  ةأي

فػػي حػػيف كانػػت سياسػػات اليجػػرة تُػػدفع باتجػػاه زيػػادة الحصػػص و 
الفمسػػفة و عػف طريػػؽ تضػافر النشػػاطات المػػؤثرة لمجموعػات الميػػاجريف 

مضػػت المحػػاكـ  ،المثقفػػيفو يبراليػػة لألكاديميػػات الم الشػػاممةالخالصػػية 
فػػػػي حقيػػػػا فػػػػي النظػػػػر فػػػػي قػػػػانوف اليجػػػػرة عمػػػػى خػػػػط ضػػػػماف حقػػػػوؽ 
الميػػػػػاجريف بوصػػػػػفيـ أشخاصػػػػػًا فػػػػػردييف ال يجػػػػػوز أف يجػػػػػري التمييػػػػػز 

 ،فػػي عػػدد مػػف قراراتيػػا ،عمػػى ىػػذا األسػػاس حكمػػت المحػػاكـو ضػػدىـ. 
الحػؽ و فػي المقاضػاة المتسػاوي عمػى الحػؽ لصالح حصوؿ الميػاجريف 

المػواطنيف األمػريكييف.  شػأنيـ شػأفمنافع الرفاه و في التعميـ المتساوي 
الميػػاجريف و كانػػت تمػػؾ األحكػػاـ لصػػالح المقيمػػيف الشػػرعييف الػػدائميف و 
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مػف األحكػاـ و طالبي المجوء السياسي عمى حػد سػواء. و غير الشرعييف 
بصػػػورة اسػػػتثنائية الحكػػػـ الػػػذي أصػػػدرتو المحكمػػػة العميػػػا فػػػي  ةالشػػػيير 
التػػػػػػػي قضػػػػػػػت بعػػػػػػػدـ صػػػػػػػالحية أحػػػػػػػد  (4611)وية باليمػػػػػػػر ؼ.دقضػػػػػػػ

الػػػذي يحػػػوؿ بػػػيف الميػػػاجريف غيػػػر الشػػػرعييف ، التشػػػريعات التكساسػػػية
. (19: 4666؛ جػػػػوبكي 11: 4611شػػػػوؾ )التعمػػػػيـ العػػػػاـ المجػػػػاني و 
مػا يجارييػا مػف و  ،عمى أساس سياسة األبواب المفتوحة الميبراليػة ىػذهو 

األشػخاص األفػراد بشػكؿ مسػتقؿ استنباط أحكاـ قانونية لصػالح حقػوؽ 
مميوف مياجر شرعي في  4121استقر حوالي  ،عف مكانتيـ كمواطنيف
كػػػػػاف عػػػػػدد  ،حسػػػػػب التقػػػػػديراتو . 4661و 4694الػػػػػبالد بػػػػػيف عػػػػػامي 

 أي مسػاوياً  ،4661ماليػيف عػاـ  1و 1المياجريف غير الشرعييف بيف 
: أورده 111: 4661وبابػػػػػادمتري)قبػػػػػؿ عشػػػػػر سػػػػػنوات عميػػػػػو مػػػػػا كػػػػػاف ل

الفمسفة الميبرالية القائمة بالفرص المتساوية لكؿ و . (11: 4666ي جوبك
معػػػززة بأنشػػػطة و  ،شػػػخص فػػػي الػػػبالد مشػػػفوعة برسػػػالة المػػػأثرة الفرديػػػة

بنظػاـ قػانوني قػوي و بعضػًا منظمات المياجريف المتضافرة مع بعضػيا 
السػػػػعي إلػػػػى مػػػػنح حقػػػػوؽ و درجػػػػت عمػػػػى محاربػػػػة التمييػػػػز ذي محػػػػاكـ 

مكانتيػػا فػػي  وبغػػض النظػػر عػػف مكانتػػو أ بعينػػومتسػػاوية لكػػؿ شػػخص 
تمكػػػػـ ىػػػػي القػػػػوى  –سػػػمـ المواطنػػػػة اسػػػػتنادًا إلػػػى دسػػػػتور ليبرالػػػػي قػػػوي 

تػاج أمريكػا بوصػفيا " أمػة الكبرى التي أسيمت فػي اسػتمرارية إعػادة إن
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فػي كتػاب نشػر عػاـ  (4611)كمػا وصػفيا جػوف ؼ.كنػدي  ،"مياجريف
روبػػػػػا غيػػػػػر مػػػػف أجػػػػػؿ فػػػػتح األبػػػػػواب لمميػػػػاجريف مػػػػػف بمػػػػداف أو  4611

 . (94 – 11: 4666جوبكي )البروتستانتية 

األبػػػواب المفتوحػػػة ىػػػذه بمخػػػاوؼ  ةسياسػػػترافقػػػت  عمػػػى أيػػػة حػػػاؿ،
متناميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي اإلطػػػػػػػػار العػػػػػػػػاـ األوسػػػػػػػػع. فحسػػػػػػػػب اسػػػػػػػػتفتاءات غػػػػػػػػالوب 

عػػاـ  11اليجػػرة مػػف  الحػػد مػػفلػػراغبيف فػػي اسػػبة ارتفعػػت ن ،االسػػتطالعية
 4661عػاـ  91لػى ا  و  4619عػاـ  16إلػى  ،4699عػاـ  11إلػى  4691

قػػػػػد أدت و (. 11: 4666أورده جػػػػػوبكي  ،4661تمػػػػػوز  41 ،روؿ كػػػػػوؿ)
أصػبح المقتػرح و مخػاوؼ إلػى مبػادرات تيػدؼ إلػى تخفػيض اليجػرة. ال هىذ

الذي أقره المقترعوف الكاليفورنيوف لمنػع الميػاجريف غيػر الشػرعييف  ،419
اسػػتجابًة و األكثػػر بػػروزًا. ىػػو المرافػػؽ العامػػة و مػػف االسػػتفادة مػػف الخػػدمات 

لمػػتحكـ بػػاليجرة  4669أقػػر الكػػونغرس مرسػػـو  ،مػػف ىػػذا القبيػػؿ توجيػػاتل
 االجتماعيػػةمرسػػـو إصػػالح الخػػدمات مػػع و المسػػؤولية التمويميػػة. تحديػػد و 

يحصػػػػر قػػػػانوف اليجػػػػرة الجيػػػػد إمكانيػػػػة وصػػػػوؿ الميػػػػاجريف  ،لمعػػػػاـ نفسػػػػو
ؽ فػػو  %411يتطمػػب دخػػاًل قػػدره و غيػػر الشػػرعييف بفوائػػد الرفػػاه و الشػػرعييف 

خػػػط الفقػػػر مػػػف كفػػػالء األسػػػر الميػػػاجرة. مػػػع ذلػػػؾ مػػػا تػػػزاؿ قػػػوة الفمسػػػفة 
سياسات منظمػات الميػاجريف و الحماية الشرعية لمشخص الفرد و  ،الميبرالية
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؛ 4619ليفونسكي )الموكمة بيذه األمور تعمؿ مف أجؿ األبواب المفتوحة 
 .(91 – 11: 4666؛ جوبكي 4669؛ نيومف 4616كارست 
أمريكػػي مقابػػؿ  -قػػاش حػػوؿ مسػػألة التعمػػيـ األنغمػػواليػػـو يتركػػز النو 

الجامعػػػات. فيػػػؿ ينبغػػػي أف تعطػػػػى و ع عرقيػػػًا فػػػي المػػػدارس التعمػػػيـ المنػػػو  
 ىػؿ تعبػرو  ،مكانػة مسػاوية –سػبانية بصػورة رئيسػية اإل -المغات األخػرى 

لممجتمػػع أـ ينبغػػي أف تبقػػى تحػػت السػػيطرة  ةالعرقيػػالتعدديػػة  عػػف المنػػاىج
مػف  ثمػة خشػية ،فمػف ناحيػة أولػى أمريكيػة  -فة األنغموالثقاو السابقة لمغة 
مػػف و ًا. عرقيػػو المنيػػاج ثقافيػػًا  جػػرى تنويػػعإذا مػػا واالنػػدماج فقػػداف اليويػػة 

ػػػو انتقػػػادات ،الناحيػػػة األخػػػرى فػػػي الفػػػرص  تكػػػافؤحالػػػة الالإلػػػى  أيضػػػاً  توج 
 -فرضػػػيا عمػػػى غيػػػر األنغمػػػوو المتأتيػػػة مػػػف االحتفػػػاظ بالمنػػػاىج السػػػابقة 

كمػػا أفصػػح  ،فينػػا معركػػة تػػدور رحاىػػا بػػيف المواقػػؼ المحافظػػةأمػػريكييف. 
العرقيػػػة " سػػػيمزؽ ب االفتتػػػافالػػػذي يحػػػاجج بػػػأف "  ،سػػػينجريعنيػػػا آرثػػػر شم

المواقػػؼ الراديكاليػػة لنزعػػة التعدديػػة بػػيف و  ،(4661شمسػػينجر )الجميوريػػة 
الػذي يريػد مػف الجماعػات المختمفػة أف  ، مثػؿ موقػؼ مػاريوف يونػغالثقافيػة

يونػػػغ ) عضػػػًا مجػػػااًل لممضػػػي فػػػي أسػػػموب حياتيػػػا الخػػػاصا بتمػػػنح بعضػػػي
4661). 

فيمػػا  حػػادةالمجتمعيػػة األمريكيػػة وجييػػا بصػػورة  الوحػػدةلقػػد غيػػرت 
حتى اليوـ. فمف بيف و يتعمؽ بالجماعات المتعددة التي شكمتيا منذ بدايتيا 
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 %4124و ،مف البػيض 4661عاـ  %1121كاف  1112941المالييف الػ 
 %126و ،وتيػػػػاألل واإلنويػػػػت أجػػػػزر مػػػػف  ،ىنػػػػوداً  %121و ،مػػػػف السػػػػود
مػػػف بػػػيف و فيػػػات عرقيػػػة أخػػػرى. مػػػف خم %126وباسػػػيفيكييف  وآسػػػيوييف أ

ـ  إحصػػاء ،األعػػراؽ المعػػدودة غػػة الم)سػػبانيًا إبوصػػفيـ يحممػػوف إرثػػًا  %6 تػػ
فػػي حشػػد مػػف  أيضػػاً كػػؿ المجموعػػات تميػػز نفسػػيا و . (آلخػػر أجػػدادىـ األـ

. (a4661 :49مريكػػػػػػػػي لرحصػػػػػػػػاء المكتػػػػػػػػب األ)المجموعػػػػػػػات الفرعيػػػػػػػػة 
ىي اليوـ أكثر بمداف الدنيا تنوعػًا مػف الناحيػة  الواليات المتحدة األمريكيةف

فػػػي  المشػػػترؾقػػػد خاضػػػت أكبػػػر تجربػػػة اجتماعيػػػة فػػػي العػػػيش و العرقيػػػة. 
انظػػر بشػػكؿ )مجموعػػة اجتماعيػػة عرفيػػا البشػػر عمػػى سػػطح ىػػذا الكوكػػب 

. (4666لينػػوف و ؛ جيبسػوف 4669التجنػػيس األمريكيػة و عػاـ دائػرة اليجػرة 
قطبػػيف متباعػػديف. ففػػي الحقيقػػة و غالبػػًا مػػا تكػػوف المػػزاعـ  أيضػػاً لكػػف ىنػػا و 

 ،بصورة فعميةكميا، و حيف استغرؽ إعطاء السكاف السود الحقوؽ الرسمية 
مختمفػػة تمامػػًا  وفػإف األمػػور تبػد ،4916قرابػة قػػرنيف مػف الزمػػاف بعػد عػػاـ 

ليػذه الحقػوؽ فػي التعػايش الحيػاتي  الممموسػةالمػادي  رجمةفيما يتعمؽ بالت
بالونػػػر )حيػػػث الواقػػػع يتػػػرنح زاحفػػػًا خمػػػؼ القػػػانوف بمسػػػافة بعيػػػدة  ،اليػػػومي
أشػػػػػػبو بمجموعػػػػػػة مػػػػػػف جػػػػػػزر  ويبػػػػػػد ،فػػػػػػي الحقيقػػػػػػة ،. فػػػػػػالمجتمع(4616

وفػؽ مسػتوى دخميػا.  أيضػاً المرتبػة  ،المتجانسة ةالعرقيو  اإلثنيةالجماعات 
حيػػػث  نفسػػػو؛ عمػػػى النحػػػومػػػة المنػػػاطؽ المجػػػاورة قائعمػػػى أيػػػة حػػػاؿ، فػػػإف 

 – اً تضػػطر الجماعػػات المختمفػػة ألف تتواجػػد قريبػػة جػػدًا مػػف بعضػػيا بعضػػ
 وتػأتي موجػػات اليجػػرة بسػرعة الواحػػدة تمػػو  –كمػا فػػي حالػة المػػدف الكبػػرى 
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تضاؼ مجموعات بأكمميػا إلػى و تتزايد الصراعات تزايدًا ىائاًل. و  ،األخرى
أخفػض و ة كػاف الفػرؽ بػيف أعمػى عالـ الفقر. ففي المقارنات الدولية األخيػر 

التػي  %41حيث الػ  ،الواليات المتحدة األمريكيةاألكبر في ىو األوضاع 
 ،القابعػة فػي القػاع %41مرات أكثر مف الػػ  126تتربع عمى الذروة تمتمؾ 

فػػػي  121و ،فػػػي فرنسػػػا 1211و ،فػػػي بريطانيػػػا العظمػػػى 1296مقارنػػػة مػػػع 
 ياالقتصػػػػػاديػػػػػة والتعػػػػاوف منظمػػػػة التنم ألمانيػػػػا الغربيػػػػػة حسػػػػب معطيػػػػػات

OECD  فقد كاف متوسط دخػؿ (161: 4669)ىراديؿ  4661مف العاـ .
مف متوسط دخؿ البيض مف غير األمػريكييف الالتينيػيف فػي  %91السود 
. أما دخؿ %91حتى إلى  4661وؿ عاـ مقد انخفض بحو  ،4611العاـ 

ي فػػػي حػػػيف ارتفػػػع دخػػػؿ اآلسػػػيوييف المولػػػوديف فػػػ ،%91يػػػو الالتينيػػػيف ف
اآلسػػيوييف دخػػؿ و  4661و 4611بػػيف عػػامي  414إلػػى  441الػػبالد مػػف 

. كػػػاف متوسػػػط دخػػػؿ البػػػيض 444إلػػػى  419المولػػػوديف فػػػي الخػػػارج مػػػف 
: 4669فػػارلي ) 4661دوالرًا عػػاـ  16111و 4611دوالرًا عػػاـ  11446

عػاـ  %11إف نسبة مف يعيشػوف تحػت خػط الفقػر انخفضػت مػف . (111
ثػػـ  4611عػػاـ  %41تفػػع ثانيػػة إلػػى لتر  ،4691عػػاـ  %44إلػػى  4691

لسػود ا بخصػوص. أمػا %41و 41لتتأرجح بعد منتصؼ الثمانينيات بيف 
فػي  %11و 14في األربعينيات إلػى  %61فقد انخفضت نسبة الفقر مف 

 %11التسػػػػػعينيات إلػػػػػى و لتعػػػػػاود االرتفػػػػػاع فػػػػػي الثمانينػػػػػات  ،السػػػػػبعينيات
الطػالب عػف  مػف %4124انقطػع  ،في المتوسطو . (111: 4669فارلي )

-كانػػػت ىػػػذه النسػػػبة بػػػيف األفػػػروو ؛ 4661متابعػػػة الدراسػػػة الثانويػػػة عػػػاـ 
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فػػػي و . %1121بػػػيف الالتينيػػيف و  ،%4121أمػػريكييف مػػف غيػػػر الالتينيػػيف 
. %91نسػػػبة االنقطػػػاع  تداخػػػؿ المػػػدف وصػػػم )أحيػػػاء األقميػػػات( غيتػػػوات

الواليػات خط الفقػر فػي  مف األطفاؿ تحت %14عاش  ،4661في عاـ و 
مػػػػف الالتينيػػػػيف  %1926و ،مػػػػنيـ مػػػػف السػػػػود %11 ،دة األمريكيػػػػةالمتحػػػػ

ىػذا أعمػى بكثيػر مػف النقػاط المسػجمة فػي أوروبػا و  ،مف البػيض %4921و
السػبب رقػـ واحػد فػي مػوت السػود و . %41و 1التػي تتػراوح بػيف و  ،الغربية

كػاف  ،4664القتؿ. ففي أي يػـو مػف أيػاـ العػاـ ىو  11و 41بيف سف الػ 
 11و 41الػذيف تتػراوح أعمػارىـ بػيف الػػ  ،نطف السودمف سكاف واش 11%
 وفي انتظػار المحاكمػة أ وفي حاؿ تعميؽ العقوبة أ وأ ،في السجف ،عاماً 

قد أصبحت ثقافة العنؼ موضػوع بحػث و . جمب ضدىـىاربيف مف مذكرة 
؛ مسػػنر 4699فراكػػوتي و وولفغػػانغ )معيػػاري فػػي عمػػـ االجتمػػاع األمريكػػي 

؛ المكتػػػػػػب األمريكػػػػػػي 4664آخػػػػػػروف و  و؛ كػػػػػػبال4661؛ ويمسػػػػػػوف 4611
؛ 4661؛ غػػػػػػػػػػػػػػػػػانس b4661 :11، 11، 61، 491، 119لرحصػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

النزعػػػػػػػػة و تتسػػػػػػػػع تجػػػػػػػػارة وتعػػػػػػػػاطي المخػػػػػػػػدرات و . (16: 4669دونزيغػػػػػػػػر 
ىػي تحتػؿ أجػزاء كاممػة مػف المدينػة. و معصابات بصورة سريعة لجرامية اإل
ح أصػػبكممػػا  ،مػػع بعػػض بعضػػيا ةالعرقيػػكممػػا ازداد احتكػػاؾ الجماعػػات و 

 مػػع تمػػاسو . أيضػػاً  الصػػراعات حػػدةازدادت و حػػدة أكثػػر تمييػػزىـ ألنفسػػيـ 
 منفصػػميف أنػػاسر صػػعوبة مػػف تعػػايش يكػػوف التعػػايش السػػممي أكثػػ ،كيػػذا

 يستطيع كؿ منيـ تجنب اآلخر إذا أراد ذلؾ.
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 دمج األقميات

عمػػى وضػػعيا االجتمػػاعي  يػػةالعرقو  اإلثنيػػةصػػراع المجموعػػات إف 
ف النجػػػاح فػػػي المنافسػػػة مػػػع اآلخػػػريف؛ لكنيػػػا بػػػالفكرة األمريكيػػػة عػػػيػػػرتبط 

تقػػوض الفكػػرة القائمػػة بػػأف الحقػػوؽ المتسػػاوية لممػػواطنيف ينبغػػي أف تكػػوف 
متيسرة لكافة األفراد بغض النظر عػف عضػويتيـ السػابقة فػي جماعػة مػا. 

تطرفػػػػػت مؤديػػػػػة إلػػػػػى المطالبػػػػػة و ففػػػػػي التسػػػػػعينيات تجػػػػػّذرت الصػػػػػراعات 
تعيينيػػا عمػػى أسػػاس العضػػوية و الحقػػوؽ بمعنػػى تحديػػد  ،بالتعدديػػة الثقافيػػة

خضػػوع الفػػرد و ة يػػناالفرد األمػػر الػػذي ينطػػوي عمػػى تفكيػػؾ ،اعػػة مػػافػػي جم
مػا يػزاؿ و اإلنساني ليوية الجماعة التي كانت قائمة فػي وقػت سػابؽ. ىػذا 

نزعػػػػة و الصػػػػراع المتنػػػػاظر قائمػػػػًا حتػػػػى اآلف بػػػػيف نزعػػػػة التعدديػػػػة الفرديػػػػة 
ىػػػو ى فػػػي مجتمػػػع حتػػػ ،نػػػا أف نػػػرى ىنػػػايمكنو التعدديػػػة الثقافيػػػة الجمعيػػػة. 

صػػػؿ األعػػػف  منفصػػػمةالمواطنػػػة بصػػػورة  األكثػػػر تقػػػدمًا فيمػػػا يتعمػػػؽ ببنػػػاء
أف العضػػوية ليسػػت خاليػػة مػػف محػػاوالت الرجػػوع إلػػى  ،مجماعػػةالمسػػتقؿ ل

آخػروف و ؛ فيشػر 4661؛ والػزر 4619غميزر )أشكاؿ انتماء أكثر أصالة 
مػػػػػػاريف -روبيػػػػػػو؛ 4666أليكسػػػػػػاندر و ؛ سممسػػػػػػر 4669؛ شػػػػػػميدت 4669
1111). 
واجيػػت فكػػرة وعػػاء الصػػير  ،فػػي مسػػار عمميػػة التنػػوع فػػي األصػػؿو 
؛ 4691؛ غػوردوف 4619األوؿ مف فكرة التعدديػة الثقافيػة )كػالف  التحدي
لػػػـ تعػػػد وعػػػاء  ،حسػػػب ىػػػذه الفكػػػرة ،. فأمريكػػػا(4691موينييػػػاف و غميػػػزر 
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ت بػؿ أمػة أضػح ،صير ينتج األمريكييف مف تشكيمة مف األصوؿ القومية
الديني. و القومي و  العرقيو  اإلثنيبالمعنى  وتستمر عمى ىذا النحو تعددية 

فالنػػػاس مػػػف ذوي األصػػػوؿ المختمفػػػة ال ينػػػدمجوف فػػػي جماعػػػة مجتمعيػػػة 
التػػػػراب األمريكػػػػي بػػػػؿ يحػػػػافظوف عمػػػػى جمػػػػاعتيـ األصػػػػمية عمػػػػى  ،واحػػػػدة

يحػاجج و . االجتماعيػةا عنقػودًا كػاماًل مػف المجموعػات بحيث تكػوف أمريكػ
عتراؼ بو يجب االو قوة ىو ر اإليجابي ليذا التطور بأف تنوع األمة التفسي

دديػة الثقافيػة عمػى فكػرة الداعمػة لمتع المحاجػة حافظت ،مع ذلؾو دعمو. و 
بمعنػػػى دمػػػج تعدديػػػة الجماعػػػات المجتمعيػػػة بواسػػػطة  الخالصػػػية الشػػػاممة

ىػػػذا فػػػي أسػػػاس و إجمػػػاع أساسػػػي مجسػػػد فػػػي الدسػػػتور بميثاقػػػو الحقػػػوقي. 
لػيس الجماعػات ىػـ حممػة و  األفرادف اإليماف بأف األشخاص اإلجماع يكم

 ،تواجػو ىػذا اإليمػاف نزعػة تعدديػة ثقافيػة جذريػةثمػة و أصػحابيا. و الحقوؽ 
 الحقوؽ عمى أساس العضوية في جماعة ما. تحديدتيدؼ إلى و 

لقػػػد تػػػأتى ىػػػذا التحػػػوؿ باتجػػػاه حقػػػوؽ الجماعػػػة مػػػف حركػػػة الحقػػػوؽ 
أمػػػاـ المحكمػػػة العميػػػا  األقميػػػاتو نسػػػاء ال تمكػػػيفبرنػػػامج  سسػػػةمأو المدنيػػػة 

 طُػرححيف و ييدؼ إلى عالج التمييز السابؽ ضد السود.  بوصفو برنامجاً 
كاف اليدؼ منو دعػـ اإلنجػاز الفػردي  ،4691ىذا البرنامج الفيدرالي عاـ 

مجموعػػػة أي  فػػػي يػػػدلمسػػػود. لكػػػف البرنػػػامج أصػػػبح فػػػي وقػػػت الحػػػؽ أداة 
ي تحصؿ عمػى حصػص خاصػة تدعي التعرض لمتميز في وقت سابؽ لك
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لتتمكف مف الوصوؿ إلى  وأ ،الجامعاتو الكميات و في القبوؿ في المدارس 
ىػذا التوجػو و التعاقدات الحكومية مػع المؤسسػات الخاصػة. و اإلدارة العامة 

مػػػف جيػػػة عػػػف طريػػػؽ النظػػػاـ السياسػػػي الػػػذي أبقػػػى  ،ًا مزدوجػػػاً لقػػػي دعمػػػ
سياسػػػات  – اغطالمنظمػػػات ذات النفػػػوذ الضػػػ اتاألبػػػواب مشػػػرعة لنشػػػاط

عػػػف طريػػػؽ المحػػػاكـ ذات النظػػػاـ القػػػانوني  ،مػػػف جيػػػة أخػػػرىو  –الزبػػػائف
فػػي و ف إللغػاء التمييػػز. يالمخصصػػ ،المعػػزز بدسػتور ليبرالػػي قػويو  ،القػوي

" إلى درجة لـ ُتعػرؼ  ذا طابع عرقيمسار ىذه العممية أصبح المجتمع " 
عممػت قػد ف ،ًا ُيحتػذى بػونموذجػالسػوداء أصػبحت ألف الجماعة و مف قبؿ. 

مجموعات الضغط عمى إدراج الجماعات العرقية في قوائـ اإلحصاء لكي 
 ،ىذا السػياؽفي و ز. تقدـ ادعاءات عمى أساس العرؽ الذي تعرض لمتميي

تػػذمروا  يسػػبؽ ليػػـ أفلػػـ  التػػيإلػػى مكػػانتيـ العرقيػػة ينتبيػػوف النػػاس  بػػات
ف ألصػػميو األمريكيػػوف او اآلسػػيويوف و التينيػػوف الو البػػيض و . فالسػػود بشػػأنيا

داللػػػػػة و األليوتيػػػػػوف يشػػػػػكموف جماعػػػػػات عرقيػػػػػة ذات أىميػػػػػة و اإلنويتيػػػػػوف و 
أف ىػذه الفئػات ال تعبػر  ولو  ،أساسية لألفراد الذيف يؤلفوف ىذه الجماعات

األمػر نفسػو ينطبػؽ عمػى بػاب الجنوسػة و عف جماعػات مجتمعيػة حقيقيػة. 
ال اجتماعيًا  بالرغـ مف أف ىناؾ دائمًا بناءً و النساء. و بيف الرجاؿ  مييزالتو 

عرقػػػي يعطػػػي األفضػػػمية نمػػػوذج  وفػػػإف االنعطػػػاؼ نحػػػ ،عمػػػؿال يكػػػؼ عػػػف
 صػػػبغةب يتسػػػـأكثػػػر ممػػػا  ،عػػػدـ القابميػػػة لمتغييػػػرو يتسػػػـ بػػػالنفور  صػػػنيؼلت
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 الطبقػػػػػي والػػػػػديني أ والمنشػػػػػأ القػػػػػومي أ أو العػػػػػرؽ عمػػػػػى أسػػػػػاس مػػػػػايزالت
تعػػذر فصػػؿ ت كمػػا لػػو أنػػو و. فػػالنموذج العرقػػي يقػػـو بإنتػػاج مػػا يبػػدبالتأكيػػد
الحيػػػػاة  ثنايػػػػايتغمغػػػػؿ فػػػػي و ييػػػػيمف عمػػػػى أي تمييػػػػز آخػػػػر ممكػػػػف و  ،إزالتػػػػو

  .(1 – 411: 4666جوبكي ) بكؿ جوانبيا االجتماعية

التػػػػػػي  ،أصػػػػػػبحت فكػػػػػرة التعدديػػػػػة الثقافيػػػػػة ،فػػػػػي الوقػػػػػت نفسػػػػػوو 
عقيػػػػػػدة الميبػػػػػػرالييف  ،تعارضػػػػػػت ذات يػػػػػػوـ مػػػػػػع مثػػػػػػاؿ وعػػػػػػاء الصػػػػػػير

لصػػالح إعػػادة إحيػػاء ، و يكاليػػةالمعارضػػيف لنزعػػة التعدديػػة الثقافيػػة الراد
. ففػي (4669غميػزر )المػثثر الفرديػة و الحقػوؽ الفرديػة و النزعة الفرديػة 

 تمكػػيفبرنػػامج  عت المحكمػػة العميػػا قيػػودًا عمػػىوضػػ ،عػػدد مػػف األحكػػاـ
ينتيػػػؾ و  ،بقػػػدر مػػػا ينطػػػوي عمػػػى تمييػػػز " معػػػاكس "األقميػػػات و النسػػػاء 

كانػػػػت القضػػػػية و يعرقػػػػؿ إنجػػػػازىـ الفػػػردي. و حقػػػوؽ األشػػػػخاص األفػػػراد 
ّكػػي يبالمرشػػح  ضػػدجامعػػة كاليفورنيػػا إدارة مجمػػس  موقػػؼاألولػػى ىػػي 

برنػامج قبػوؿ  اسػتمرار حيف حكمت المحكمػة بعػدـ صػحة ،4619 عاـ
اآلخػػريف نقػػاط يػػؤدي إلػػى اسػػتبعاد مرشػػح حصػػؿ عمػػى نقػػاط أعمػػى مػػف 

في مدينة ريتشػموند عمػى شػركة حدث المثاؿ اآلخر و الذيف تـ قبوليـ. 
اتخػػػذت المحكمػػػة قػػػرارًا ضػػػد برنػػػامج حيػػػث  ،(4616) ر كروسػػػوف ج.

تعاقد حكومي محمي أعطى شركات األقميات األقؿ قدرة عمى المنافسة 
النتيجػة نفسػيا و األفضمية عمى شػركات البػيض األقػدر عمػى المنافسػة. 
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 Pena (4661)بنػػػا  ضػػػدتػػػـ التوصػػػؿ إلييػػػا فػػػي قضػػػية أدارنػػػد لمتشػػػييد 
طمػػػػب المحكمػػػػة مراقبػػػػة دقيقػػػػة عمػػػػى تو المتعمقػػػػة بالحكومػػػػة الفيدراليػػػػة. 

األقميػػػات بحيػػػث ال يتحػػػوؿ إلػػػى تمييػػػز و النسػػػاء  تمكػػػيفتطبيػػػؽ برنػػػامج 
؛ جػػػػػوبكي 141: 4669؛ إيسػػػػػتالند 419: 4661ىػػػػػورويتز )معػػػػػاكس 
لنػػا أف نتوقػػع أف التػػوتر بػػيف النزعػػة الفرديػػة و . (411 – 419: 4666

اس ادعػػػػػاءات القيػػػػػاـ بعػػػػػالج التمييػػػػػز عمػػػػػى أسػػػػػو المضػػػػػمونة دسػػػػػتوريًا 
الػػػبالد.  بوصػػػفو قضػػػية تشػػػغؿسيسػػػتمر فػػػي مػػػا العضػػػوية فػػػي جماعػػػة 

 الرابطػة مقولةأساس أصاًل عمى التي قامت  ،األمةشيدت  فقد ،ىكذاو 
تطالػػػب  ،باتجػػػاه أمػػػة جماعػػػات عرقيػػػة اً بػػػارز  تحػػػوالً  ،محضػػػةالفرديػػػة ال

ىػػذه بشػػكؿ و المػػأثرة الفرديػػة. و الحريػػة  عمػػى حسػػاببحقػػوؽ الجماعػػات 
قػػػادة ثقػػػافيوف لتعيػػػيف حقػػػوؽ  أنشػػػأىاة التػػػي صػػػور األمػػػ إحػػػدىخػػػاص 

في تعتبر، ما تزاؿ جماعات المياجريف  ،في الحياة اليوميةو الجماعة. 
دمػػػج الوافػػػديف الجػػػدد فػػػي  عمػػػىشػػػبكات تسػػػاعد  ، بمثابػػػةالمقػػػاـ األوؿ

ـ ينظػػت تيػا الفعميػػة إلػىفػي حياتخضػػع جماعػات ىػػذه الو مجتمػع أوسػع. 
عمػى نحػو العرقػي المبنػي  ؼال التصػنياألصؿ القومي  مجتمعي يعتمد

 .(1 – 411: 4666جوبكي ) اصطناعي

 ،خارجيػة مجتمػع ىجػرةبوصػفيا  ،الواليات المتحػدة األمريكيػةكانت 
الخػػػارجي  باالسػػػتيعاىػػػذا و مػػػف أي بمػػػد آخػػػر فػػػي العػػػالـ.  اسػػػتيعاباً أكثػػػر 
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 االحتػػػػػواء تقمػػػػيصفػػػػي  ،متضػػػػافرًا مػػػػػع الفمسػػػػفة الميبراليػػػػة السػػػػػائدة ،أسػػػػيـ
مػف أجػؿ المسػاواة فػي النتػائج. فينػاؾ  المتخذة ابير الرفاهلجية تدالداخمي 

معػايير العػيش لأكبػر  حديػدتو عدـ مساواة فػي الػدخؿ الواليات المتحدة في 
فػػػي دوؿ الرفػػػاه ىػػػو الحػػػاؿ رنجػػػاز الفػػػردي فػػػي السػػػوؽ أكثػػػر ممػػػا ل اً وفقػػػ

المياجروف القػادموف دائمػًا  شك ؿ. لقد (4661أندرسوف -إسبنغ)األوروبية 
أصػحاب صػغار عمػى و الػدخؿ األدنػى ذات جماعات الىائاًل عمى ضغطًا 

عمػػػى  ،فػػػي لػػػوس أنجمػػػوس الفيتنػػػاميوفو األعمػػػاؿ. فالميػػػاجروف الكوريػػػوف 
 وضػػعتعزيػػز كمػػا أف قػػد حطمػػوا األعمػػاؿ الصػػغيرة لمسػػود.  ،سػػبيؿ المثػػاؿ
ميف  ينبغػي  ،مػع انعػداـ األمػؿ بػأي إنجػاز ،السود في المدف الداخميةالُمعد 
ية الناتجػػػة عػػػف االقتصػػػادبحػػػدة المنافسػػػة  ،زئيػػػًا عمػػػى األقػػػؿج ،أف ُيفسػػػر

ية االقتصػادأف تكػوف المنافسػة  ،بالتػالي ،ليس مسػتغرباً و اليجرة المستمرة. 
حػدة الصػراع السياسػي عمػى  تفاقـإلى  أيضاً التي تعززت باليجرة قد أدت 

برنػػػػامج  ،المنظمػػػػة االجتماعيػػػػةالخدمػػػػة  إجػػػػراءاتمػػػػف  االسػػػػتفادةإمكانيػػػػة 
بػػػػيف األقميػػػػات و كمػػػػا  مػػػػف جيػػػػة بػػػػيف األقميػػػػاتالنسػػػػاء واألقميػػػػات،  تمكػػػػيف

 . مف جية أخرى الغالبية البيضاءو 

بناء عمى رسالتيا في تقديـ  ،النتيجة المفارقة لفتح أبواب البالدو 
تمحػػػور و  ،فػػػرص إنجػػػاز متسػػػاوية لكػػػؿ فػػػرد مػػػف أي مكػػػاف فػػػي العػػػالـ

ألفػػراد لفػػرص  وفيرلتػػ األقميػػاتو النسػػاء  تمكػػيفبرنػػامج السياسػػات حػػوؿ 
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عرقيػة و  إثنيػةتشظييا إلى جماعػات  تجمت في ،يف حتى حينومو حر الم
الػذيف  ،. فأمػة المػواطنيف األفػرادحساب األفػرادعمى باألفضمية حظيت 

فػػي قػػد أفسػػحت  ،يبنػػوف جماعػػة مجتمعيػػة جديػػدة مسػػتقمة عػػف أصػػوليـ
المجػػاؿ إلػػى حػػد كبيػػر ألمػػة مقسػػمة إلػػى فئػػات مسػػتقمة مػػف الجماعػػات 

العرقية التي تقاتؿ مف أجؿ تحديد تخوـ حقػوؽ الجماعػة عمػى و اإلثنية 
الكفػػاح الحػػاد مػػف أجػػؿ و االسػػتقاللية الفرديػػة. و حسػػاب الوحػػدة الوطنيػػة 

اإلنجػػػاز يجعػػػؿ مػػػف الجماعػػػة خيػػػارًا آمنػػػًا لتحسػػػيف وضػػػع المػػػرء تحػػػت 
مػػػػػا تتأسػػػػػس منظمػػػػػات حالو . األقميػػػػػاتو النسػػػػػاء  تمكػػػػػيفبرنػػػػػامج مظمػػػػػة 
المنافع التي تقدميا لمقادة  مف جراءى نفسيا تحافظ عمفإنيا  ،األقميات

العضػوية  حسػب مصػنفاً العػالـ  تعتبػرألنيػا و ألعضائيا العػادييف. و كما 
تعمػػػػؿ ضػػػػد و فػػػػإف سياسػػػػتيا تعمػػػػؽ حقػػػػوؽ الجماعػػػػة  ،فػػػػي جماعػػػػة مػػػػا

يتكئ المياجروف القادموف عمى روابط مع أنػاس و االستقاللية الفردية. 
يػػػاىـ جػػػذور النسػػػبو يتشػػػاطروف  كػػػوف ىنػػػاؾ باسػػػتمرار قػػػوة حيػػػث يب ،ا 

 تشػػػكؿ خػػػزاف المؤونػػػةىػػػذه الشػػػبكات و  ،تعػػػزز شػػػبكات األقميػػػات فاعمػػػة
قػد أسػيمت بنيػة الجماعػة الفريػدة ىػذه فػي حقيقػة و منظمات األقميات. ل

الجنوسة أكثر مما ىي و  ةالعرقيو الساللة  مف زاويةأف الالمساواة بارزة 
حركػة عمػؿ ناجحػة أنو لـ تكػف ىنػاؾ أبػدًا و  ،الطبقية كذلؾ مف الوجية

 . الواليات المتحدة األمريكيةتعمؽ النزعة االشتراكية في 
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 االندماج في العالـ: األمة األولى في تخطي الحدود القومية

إنغالنػػػد عمػػػى مػػػتف  وحػػػيف أبحػػػر جػػػوف وينثػػػروب إلػػػى شػػػواطئ نيػػػ
ليؤسػػػػػػػػس مسػػػػػػػػتعمرة خمػػػػػػػػيج  4911أربػػػػػػػػيال مػػػػػػػػف أولػػػػػػػػد إنغالنػػػػػػػػد عػػػػػػػػاـ 

اجريف األوائػػػػؿ بػػػػأف مشػػػػروعيـ بشػػػػر صػػػػحبو مػػػػف الميػػػػ ،ماساتشوسػػػػتس
أمػػػاـ عينػػػي اهلل تمثػػػؿ نموذجػػػًا فريػػػدًا  ،سػػػيكوف أشػػػبو بمدينػػػة عمػػػى رابيػػػة

قػػػػػد بقيػػػػػت ىػػػػػذه الخاصػػػػػية و . (161: 4691وينثػػػػػروب )العػػػػػالـ أجمػػػػػع و 
مػػػف ناحيػػػة  ،التبشػػػيرية حاسػػػمة لعالقػػػات األمػػػة األمريكيػػػة بالعػػػالـ. فيػػػي

ـ لريػادة الجػنس مفتوحة لكؿ راغب في المشػاركة بالمشػروع العظػي ،أولى
ميمػػا كانػػت ىنػػاؾ مقاومػػة ضػػد الميػػاجريف مػػف أولئػػؾ الػػذيف و البشػػري. 

أسػػػػاطير الريػػػػادة و فػػػػإف األسػػػػاس الػػػػذي أرسػػػػتو اليجػػػػرة  ،اسػػػػتوطنوا قػػػػبميـ
قد عممػت دائمػًا  ،بناء الجميورية كميا في إضافة إلى ترجمتيا ،الرسالةو 

ينطبؽ عمى نفسو  يءالشو كقوى فاعمة لصالح األبواب المفتوحة لميجرة. 
فػػي تعميػػؽ مبػػادئ الحريػػة المتمثػػؿ الػػدور األمريكػػي التبشػػيري فػػي العػػالـ 

 – 111: 1114 يػػػػنشم) االنعزاليػػػػةالديمقراطيػػػػة فػػػػي مواجيػػػػة الميػػػػوؿ و 
16). 

ـ  فػػي حػػد ذاتيػػا ألمريكيػػة ؿ األمػػة اتمث ػػ ،مػػع اسػػتمرارية اليجػػرةو   العػػال
دود تحػت سػقؼ محػل القوميػة العػابرةو القوميػة  بػيفمف خالؿ ربطيػا  ،بأسره

العػػػػابر لمقوميػػػػات بكثيػػػػر مػػػػف الػػػػروابط  المجتمعػػػػييتعػػػػزز الػػػػدمج و واحػػػػد. 
يػتـ دفعػو مػف خػالؿ التعزيػز األمريكػي  ،في النيايػةو الفردية عبر الحدود. 
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ية االقتصػػػادالزيػػػادة الموازيػػػة لمتعػػػامالت و الخػػػاص لمتجػػػارة العالميػػػة الحػػػرة 
يف المنخػػرطيف فػػي باإلضػػافة إلػػى الكػػـ الغفيػػر مػػف الفػػاعم ،تقسػػيـ العمػػؿو 

الكثيػػػػػر مػػػػػف المنظمػػػػػات غيػػػػػر و الكػػػػػونغرس و األحػػػػػداث الدوليػػػػػة: الػػػػػرئيس 
المتخطػػػي لمحػػػدود  االنػػػدماجشػػػكؿ تفػػػي مسػػػار ىػػػذه العمميػػػة يو الحكوميػػػة. 

لػػيس بوصػػفو عمميػػة و القوميػػة بوصػػفو عمميػػة عالقػػات فرديػػة فػػي شػػبكات 
 دولة ما فوؽ قومية. –بناء 

الوقػػت الحػػالي البطػػؿ األوؿ فػػي  الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةتعتبػػر 
في تحرير التجارة عبر الحدود. فمع عمميات تصدير تصؿ إلى ما يقارب 

عمميػػات اسػػتيراد تبمػػغ حػػوالي و  (GDP)مػػف إجمػػالي النػػاتج المحمػػي  44%
 ،عجػػػز فػػػي ميػػػزاف التجػػػارة الخارجيػػػةوبالتػػػالي  ،مػػػف ىػػػذا النػػػاتج 4121%

بػواٍب لمنتجاتيػا لػيس مصػمحة فػي فػتح أاألمريكيػة كوف لمواليػات المتحػدة ي
قػد تكثفػت و فػي أوروبػا.  أيضاً بؿ  ،الصيفو ال سيما الياباف  ،فقط في آسيا

ُعقػػػدت اتفاقيػػػة التجػػػارة الحػػػرة ألمريكػػػا و  ،الصػػػيفو المفاوضػػػات مػػػع اليابػػػاف 
 ألوروغػػػػوايصػػػػيغت فػػػػي شػػػػكميا النيػػػػائي جولػػػػة و  ،(NAFTA)الشػػػػمالية 

أسسػة منظمػػة التجػػارة تمػػت مو  (GATT)التجػػارة و لالتفاقيػة العامػػة لمتعرفػة 
 ،في النيايػةو . الواليات المتحدة األمريكيةكميا بدفع خاص مف و  ،العالمية

فػػػي البمػػػداف الناميػػػة بتطبيػػػؽ المشػػػاريع التػػػي تسػػػتثمر إلػػػى  قُػػػدمت نصػػػائح
مجموعػػػة مبػػػادئ إدارة أخالقيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بكػػػؿ مػػػف حقػػػوؽ مسػػػتخدمييـ 
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القػوة  ،عػالوًة عمػى ذلػؾ ،الكونيػو العواقب البيئية المتأتيػة مػف نشػاطاتيـ. و 
الواليػػات نفػػذت فقػد  ،العظمػى الوحيػػدة فػي العػػالـ بعػد نيايػػة الحػرب البػػاردة

لكػف و فػي كوسػوفو. و دورىا التبشػيري فػي حػرب الخمػيج  المتحدة األمريكية
ألف  ،إقامػة مؤسسػة مػا فػوؽ قوميػةىػو  منػدرجًا فػي جػدوؿ عمميػاما ليس 

برالػػػي دافعػػػػو المنافسػػػػة فػػػػي ذلػػػؾ ال يػػػػتالءـ مػػػػع فمسػػػفة مجتمػػػػع عػػػػولمي لي
 ،مػف وجيػة النظػر ىػذهو  التقسػيـ الػدولي لمعمػؿ.و التجػاري التبادؿ و السوؽ 

يؤدي اإلفراط في بنػاء المؤسسػات العولميػة إلػى تقييػد قػوى تحريػر التجػارة 
د المجتمػػع العػػولمي الجديػػد مػػف سػػيول   ،صػػنع السػػالـ. باختصػػارو العالميػػة 

 عمومات.التداوؿ الحر لممو رحـ التجارة الحرة 

ابتكػره اآلبػاء المؤسسػوف قػد بما أف شػكؿ النظػاـ األمريكػي نفسػو و 
فػإف المجتمػع  ،تفادي أي مركػزة لمسػمطة فػي زوج واحػد مػف األيػديبغية 

الواليػػػػات المتحػػػػدة ينبغػػػػي أف يتوافػػػؽ مػػػػع ىػػػػذا المثػػػاؿ. ف أيضػػػػاً العػػػولمي 
ترى نفسيا في مواجية تػأثيرات العولمػة فػي وضػع أفضػؿ مػف  األمريكية

ػػ الػػد ع نظػػـ الرفػػاه وؿ القوميػػة األوروبيػػة. فقػػد كػػاف عمػػى األخيػػرة أف تخض 
عادة التنظيـو لدييا لممساءلة  التي كانت قائمة عمى مبػادئ ىذه النظـ  ،ا 
. أمػػػػا عمػػػػى السػػػػواء الخػػػػارجي اإلقصػػػػاءو الػػػػداخمي  االحتػػػػواءالتشػػػػدد فػػػػي 

فيمكنيػػػػػػا ببسػػػػػػاطة أف تمضػػػػػػي بفمسػػػػػػفتيا  الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة
تقػػػػدـ ىػػػػذه و  ،الخارجيػػػػة المترافقػػػػة مػػػػع دمػػػػج داخمػػػػي ضػػػػعيؼ يػػػػةاالحتوائ
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عػػادة تركيػػب و بػػؿ  ،لتنظػػيـ المجتمػػع العػػولمي اً نموذجػػبوصػػفيا الفمسػػفة  ا 
التعريػؼ السػائد لمحالػة ىػو  ،بالفعػؿ ،ىذاو بنية الدوؿ القومية األوروبية. 

المقوالت المتعارضة لصالح نقػؿ ترتيبػات اإلنعػاش  الوراءإلى التي تدفع 
األمة رقـ واحد في أمريكا بما أف و ية عبر األطمسي إلى أمريكا. األوروب

لمجتمػػػع  األمثػػػؿأنيػػػا النمػػػوذج بزعـ الػػػ يمكنيػػػا ،تخطػػػي الحػػػدود القوميػػػة
 -؛ مػػػػػػديؾ4661عػػػػػػابر لمقوميػػػػػػات عمػػػػػػى المسػػػػػػتوى العػػػػػػالمي )بػػػػػػروؼ 

 .(4661ايغمر ف؛ ش4661وكراكا

 نموذج الدمج بواسطة السوؽ

اليوية الجمعية األمريكيػة مقػاوليف و كاف بناة فكرة األمة األمريكية 
لبدايػػة  ،فػػي وضػػع اسػػتثنائيو  ،رسػػالة أخالقيػػةو وفقػػًا لرؤيػػة عقميػػة  اعممػػو 

العػالـ القػديـ  بما فيػو ،جديدة ينبغي أف تكوف مضرب المثؿ لمعالـ أجمع
ىكػػػذا تصػػػرؼ الميػػػاجروف البيوريتػػػانيوف األوائػػػؿ عنػػػدما أقػػػاموا و . أيضػػػاً 

فعػػؿ اآلبػػاء األوائػػؿ لمجميوريػػة فػػي حػػرب مثممػػا  ،إنغالنػػد ومسػػتعمرات نيػػ
الواليػػػػات لػػػػدى تأسػػػػيس و  ،االسػػػػتقالؿ األمريكيػػػػة ضػػػػد التػػػػاج البريطػػػػاني

تدشيف الدستور. فقد كانػت الحيػاة األمريكيػة بالنسػبة و  المتحدة األمريكية
تحمػػؿ الرسػػالة األخالقيػػة لمجتمػػع خي ػػر مكػػرس  ،ليػػـ عمػػى الػػدواـ رياديػػة

عمى ىذا األساس تكوف و لفرص لكؿ إنساف. المساواة في او ؿ الحرية ثُ لمُ 
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ىػػػـ ءفػػػوا ورااألفػػػراد الػػػذيف خم  مػػػف رابطػػػة عمػػػى يػػػد  إبػػػداعًا مبتكػػػراً األمػػػة 
أوطػػػانيـ األصػػػمية لكػػػي يقومػػػوا ببنػػػاء " أوؿ أمػػػة جديػػػدة ". أمػػػا ىويتيػػػا 

يتجػػػػذر تعزيػػػػػز و العػػػػاـ برسػػػػالتيا األخالقيػػػػة.  ـالجمعيػػػػة فتتمثػػػػؿ بػػػػااللتزا
يحتػػاج بنػػاء المجتمػػع الخي ػػر كمػػا أف  ،الجمعػػي السػػعادة الفرديػػة بػػااللتزاـ
بيػػػذه الطريقػػػة ال تتعػػػارض النزعػػػة و . مػػػف أفػػػرادهإلػػػى مسػػػاىمة كػػػؿ فػػػرد 

ىويتيػا و بػؿ تسػاند كػؿ منيمػا األخػرى. فاألمػة  ،النزعػة الجمعيػةو الفردية 
بؿ شيئًا قيد البناء بصورة  ،الجمعية ليست معطى تاريخيًا عمى اإلطالؽ

أمػػػر يػػػو مػػػرء لمػػػا ترمػػػز إليػػػو األمػػػة فػػػي داخمػػػو فدائمػػػة. أمػػػا اسػػػتبطاف ال
الحػاؿ بشػكؿ ىػو ىذا و مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمسار عممية البناء الدائمة. 

المتخطػػي  ،الواليػػات المتحػػدةج ادمنػػالو  ،خػػاص بالنسػػبة لػػدمج الميػػاجريف
 في المجتمع العالمي. ،لمحدود القومية

الطوعي بنموذج ترتبط فكرة األمة األمريكية المنبثقة مف الترابط 
الواليػػػػػات المتحػػػػػدة ج ادمنػػػػػالو السػػػػػوؽ لػػػػػدمج الميػػػػػاجريف فػػػػػي المجتمػػػػػع 

 ،الواليات المتحدةفي  ،في مؤسسات التعاوف الدولي. فاألمة األمريكية
الطػػػوعي لمنػػػاس الػػػذيف غػػػادروا أوطػػػانيـ األصػػػمية  تحػػػادانبثقػػػت مػػػف اال

حػػرب المسػػتعمرات الػػثالث عشػػرة ضػػد  وقػػد شػػيدتليبنػػوا أمػػة جديػػدة. 
بالدسػػػتور  الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةتأسػػػيس و والدة األمػػػة بمػػػد األـ ال

الفػػرص و بػػالحقوؽ الفرديػػة  لريمػػاف المشػػترؾبوصػػفو التجسػػيد المقػػدس 
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ة البروتسػػتانتية كانػػت نػػواة األمػػة ىػػي الجماعػػة المجتمعيػػو المتسػػاوية. 
قػد واجػو فيػـ األمػة ىػذا تحػدي اليجػرة و البيضػاء.  يةساكسػون -األنغمو
 ،ال مف البروتستانتو ساكسونية  -دة ألناس لـ يكونوا مف األنغموالمتزاي
الخطػوة األولػى باتجػاه تػأطير أمػا ال مف البيض في فترة الحقة. و حتى 

الخطػوة الثانيػة فكػرة التعدديػة و  ،لصػيرافكػرة وعػاء كانػت فجديػد لألمػة 
 تعددة.مال اتالثقافتعايش الخطوة الثالثة فكرة و  ،الثقافية

 دمج المياجريف

 ،يسير دمػج الميػاجريف فػي األمػة قػدمًا عمػى عػدة أصػعدة. فينػاؾو 
 ،ثانيػػاً  ،ىنػػاؾو مسػػتوى مػػنح حقػػوؽ المواطنػػة الرسػػمية؛  ،فػػي المقػػاـ األوؿ

مسػػػػػتوى النظػػػػػاـ القػػػػػانوني القػػػػػوي المكػػػػػرس لحمايػػػػػة الحقػػػػػوؽ المضػػػػػمونة 
لممقيمػػػػيف اآلخػػػػريف المػػػػؤقتيف  أيضػػػػاً لػػػػيس فقػػػػط لممػػػػواطنيف بػػػػؿ  ،دسػػػػتورياً 

النشػػػػوء، مسػػػػتوى المنظمػػػػات المجتمعيػػػػة ذاتيػػػػة  ،ثالثػػػػاً  ،ىنػػػػاؾو الػػػػدائميف؛ و 
جماعػػات الضػػغط فػػػي المشػػاركة فػػي صػػنع القػػرار السياسػػػي عػػف طريػػؽ و 

الوافػػديف الجػػدد فػػي  اسػػتيعابيػػأتي فػػي المقػػاـ الرابػػع و منظمػػات األقميػػات؛ 
 االسػػػػػػػتخداـ ،خامسػػػػػػاً  ،ىنػػػػػػاؾو شػػػػػػبكات األقميػػػػػػات التػػػػػػي ينتمػػػػػػوف إلييػػػػػػا؛ 

 القػػوى المحركػػة ،سادسػػاً و ؛ األقميػػاتو النسػػاء  كػػيفتماالسػػتراتيجي لبرنػػامج 
التي تمضي بالميػاجر إلػى مػا وراء جماعػة األقميػة التػي ينتمػي  ،المنافسة

التعػػػايش تنتمػػػي إلييػػػا مػػػع زيػػػادة العالقػػػات عبػػػر حػػػدود األقميػػػات. أمػػػا  وأ
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قتضػيو مػف حقػوؽ لمجماعػات يبمػا وبصورة جذريػة بػيف الثقافػات المتعػددة 
الػذي مػا زاؿ يعمػؿ بصػورة مجديػة  ،مػف الػدمجنموذج الليذا شكؿ تحديًا يف

كوف يسػ ،لكف طالما بقيت ىناؾ فػرص متاحػة لممػأثرة الفرديػةو  ،حتى اآلف
أكثػػر  ثقػػافيخطػػاب  مجػػردىػػذا النػػوع مػػف التعػػايش بػػيف الثقافػػات المتعػػددة 

 . ممموسةة تيحيامادة  منو
 األولػػى لػػدمج العربػػةيفيػػد السػػوؽ بوصػػفو  ،مػػف وجيػػة نظػػر مقارنػػةو 

. فإمكانية الوصوؿ الواليات المتحدة األمريكيةالمياجريف في المجتمع في 
 موضػوعاً ىػذا التركيػز عمػى السػوؽ يجعػؿ الػدمج و إلى السوؽ ىػي األىػـ. 

 ،األكثرية البيضاءمف أعضاء  لدىمنافسة  ومحط ،غتناـ فرص النجاحال
 ،في أحسف األحواؿ ،إضافة إلى أعضاء مف األقميات األخرى. فاالندماج

الػػذي يفػػػتح األبػػواب لكافػػػة المسػػػاحات  ،يتحقػػؽ عػػػف طريػػؽ إنجػػػاز السػػػوؽ
اإلدارات و الجامعػػات و الكميػػات و : المػػدارس االجتماعيػػةاألخػػرى مػػف الحيػػاة 

بما أف التحكـ البيروقراطػي و ىكذا دواليؾ. و العائالت و الروابط و الوكاالت و 
واسػػعة فػػإف سػػوؽ العمػػؿ مػػرف بمػػا يكفػػي لتقػػديـ تشػػكيمة  ،طفيفػػاً  بػػالتوظيؼ

أعمػاؿ ذات تتراوح بيف  ،غير الشرعييفو مف الفرص لممياجريف الشرعييف 
 إفممتػاز.  ذات أجػر تخصصػية أخرىإلى وصواًل مردود دوف خط الفقر 
الػػػتحكـ البيروقراطػػػي الضػػػئيؿ بسػػػوؽ العمػػػؿ قػػػد و دة و شػػػروط الرفػػػاه المحػػػد

اليجػػػرة المتتاليػػػة لمميػػػاجريف مػػػف سػػػاعدت عمػػػى فػػػتح الػػػبالد أمػػػاـ موجػػػات 
 الػنمطىػذا و الذيف تُػرؾ أمػر انػدماجيـ لمسػوؽ.  ،غير الشرعييفو شرعييف ال
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لميػػاجريف ا رفػػض  المقيمػػيف فػػي الػػبالد منػػذ أجيػػاؿ لػػدى مػف الػػدمج ال يثيػػر 
حتػاج يال  ،في الواقػع ،وىو في دوؿ الرفاه األوروبية.  دثحبالدرجة التي ت

 عتمػػػد عمػػػػىيبػػػؿ  ،إلػػػى توسػػػيع التضػػػامف القػػػومي ليشػػػمؿ الوافػػػديف الجػػػدد
ضػػػػمف شػػػبكة مػػػف األفػػػراد تقػػػػـو فيمػػػا بيػػػنيـ روابػػػػط  ،المػػػأثرة الفرديػػػة فقػػػط

 ؛فردانػػياآلخػػر ىػػو الفشػػؿ فػػي االنػػدماج و تضػػامف قػػومي ضػػعيفة نسػػبيًا. 
أحػد فػي  فشػالً  باعتبػارهبػؿ  ،ال ُيرى بوصػفو فشػاًل لمسػكاف المسػتقبميفيو ف

 الشػػػديد فػػػي سػػػعي الفػػػرد التمكػػػؤ وأ ؽالمفػػػرط لألسػػػوا أمػػػريف: إمػػػا اإلغػػػالؽ
الجانػػب السػػمبي  فػػإفعمػػى ىػػذا األسػػاس و الميػػاجر إلػػى تحقيػػؽ إنجػػاز مػػا. 

جمعيػػػة  شػػػكؿ ردود فعػػػؿيتخػػػذ  الجػػػاز فػػػي السػػػوؽ لمػػػدمج عػػػف طريػػػؽ اإلن
األقػؿ قػدرة عمػى المنافسػة. و تيمػيش الفقػراء ينعكس فػي بؿ  ،بمعنى التمرد

بحيث ال يمكف تفسػير  ،التيميش ال يحصؿ عمى امتداد خطوط األقمياتو 
األقميات باعتبارىا ردة فعؿ جمعية عمى تيميش جمعي. فالحالػة سياسات 

يحصػػػؿ عبػػػر حػػػدود جماعػػػات و  ،األخيػػػرة قػػػدر فػػػردي بدرجػػػة أكبػػػر بكثيػػػر
سػػػاحة  ،فػػػي المقػػػاـ األوؿ ،دمػػػج الميػػػاجريف معػػػًا ىمػػػاو اليجػػػرة و األقميػػػات. 

منظمػػات األقميػػات  –معركػػة لتشػػكيمة مػػف جماعػػات المصػػالح الضػػاغطة 
منظمػػػات المسػػػتخدميف؛ و النقابػػػات  ،حقػػػوؽ المدنيػػػةمنظمػػػات ال ،المتعػػػددة

األمثمػػػػة القميمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ ىػػػػي رابطػػػػة السػػػػود القوميػػػػة لتحسػػػػيف أحػػػػواؿ و 
األمريكػػػػي  -صػػػػندوؽ الػػػػدفاع القػػػػانوني المكسػػػػيكي ،(NAACP)الممػػػػونيف 

(MALDEF)،  مجمػػػػػػػػػػػس الرازا القػػػػػػػػػػػومي الالتينػػػػػػػػػػػي(NCLR)،  جامعػػػػػػػػػػػة
التحػػػالؼ القػػػومي  ،(LULAC)المػػػواطنيف األمػػػريكييف الالتينيػػػيف المتحػػػدة 
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المػػؤتمر الييػػودي  ،اآلسػػيوييفلرحصػػاء الػػدقيؽ لألمػػريكييف الباسػػيفيكييف 
اتحػػاد  ،المنتػػدى القػػومي لمميػػاجريف ،الحركػػة الينديػػة األمريكيػػة ،األمريكػػي

االتحاد األمريكي لمحقػوؽ  ،(FAIR)منظمات األمريكييف إلصالح اليجرة 
االتحاد القومي لألعماؿ  ،ريكييفرابطة المصنعيف األم ،(ACLU)المدنية 
 ،اتحػػاد مكاتػػب الزراعػػة األمريكيػػةو  (AFLCIO)المركػػز النقػػابي  ،المسػػتقمة

منتػدى اليجػرة و ؛ NCLR 4661 ،4666 ،مػثالً  ،انظر)كميا جد ناشطة و 
التوضيح الجيد لما يجري في أرض تمؾ المعركة يقدمو و . (1111القومي 

؛ فقػػد ُنوقشػػت 4619 (ICRA) الػػتحكـ بيػػاو تػػاريخ مرسػػـو إصػػالح اليجػػرة 
لكػػػف إقػػراره فػػػي نيايػػة المطػػػاؼ فػػي تشػػػريف  ،4611مسػػودتو األولػػػى عػػاـ 

 والتوقػؼالػرد و لػـ يػتـ إال بعػد عمميػة طويمػة مػف األخػذ  4611الثاني عاـ 
عػػػػادة التفعيػػػػؿ حسػػػػب نشػػػػاطات و التغييػػػػر و   عػػػػات المصػػػػالحاجممختمػػػػؼ ا 

 .الضاغطة
إلػػى ، دمجيػػـو ميػػاجريف لم ، بحػػدييا المؤيػػد والمنػػاوئتمتػػد السياسػػات
تعػد  لػـ وعمى المستوى االتحادي،تقريبًا.  االجتماعيةكافة مجاالت الحياة 

 ،انظػر)المجنة األمريكية إلصػالح اليجػرة سػاحة معركػة لسياسػات اليجػرة 
. لكػػف عػػددًا مػػف المجػػاف (4661المجنػػة األمريكيػػة إلصػػالح اليجػػرة  ،مػػثالً 

واب التػػػي تمسػػػيا سياسػػػات مجمػػػس النػػػو المجػػػاف الفرعيػػػة لمجمػػػس الشػػػيوخ و 
ىنػاؾ المكاتػب المختمفػة المكمفػة و جزء مف ىذا الصراع.  أيضاً اليجرة ىي 
 عمػػػى مسػػػتوىو األقميػػػات عمػػػى مسػػػتوى الفيدراليػػػة و النسػػػاء  تمكػػػيفببرنػػػامج 
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البرنػامج التمثيمػي فػي اإلدارات الحكوميػة و  ،عمى المستوى المحمػيو الوالية 
 وأ توظيػػػؼ والمعنػػي بقبػػوؿ أ ،المشػػاريع الخاصػػةو الجامعػػات و س المػػدار و 

 41 ة رقػػػػـاإلحصػػػػائي التعميمػػػػاتىنػػػػاؾ و التعاقػػػػد مػػػػع جماعػػػػات األقميػػػػات. 
 اإلثنيػػةؼ الفئػػات عػػر  التػػي ت ،(OMB)الميزانيػػة األمريكػػي و لمكتػػب اإلدارة 

حصائيات فيدراليةو بصيغ  ةالعرقيو  الػذي  ،المكتب األمريكػي لرحصػاءو  ،ا 
ىػػذاف كالىمػػا أصػػبحا ىػػدفًا و  عرقيػػة.و  إثنيػػةيجمػػع المعمومػػات عمػػى أسػػس 

العرقيػة لصػالح و  اإلثنيػةبغاية تعزيز المنظمػة  جماعات الضغطلنشاطات 
األقميػات. النساء و  تمكيفمنح إمكانية الوصوؿ إلى المطالبة بدعـ برنامج 

تنفػػذ منػػاىج فػػي تػػوازف و أف تسػػتخدـ كتبػػًا مدرسػػية بػػ ممزمػػةىنػػاؾ مػػدارس و 
 إثنيػػػاً ؽ بػػػرامج قبػػػوؿ متوازنػػػة يػػػتطبب ممزمػػػةجامعػػػات و دقيػػػؽ؛  عرقػػػيو  إثنػػي

كمػػػا أنيػػػػا  لييئاتيػػػا التدريسػػػية،بػػػرامج تعيػػػيف الطػػػالب و ًا مػػػف أجػػػؿ عرقيػػػو 
مػا و بػرامج بحػث تتنػاوؿ موضػوع األقميػات. و ـ دراسػة خاصػة يتقدمطالبة ب

التػػي و  ،المحػػاكـ المكمفػػة بصػػيانة الحقػػوؽ الدسػػتوريةىػػو لػػو أىميػػة حاسػػمة 
تنفيػذىا. أمػا و ة بحقػوؽ األقميػات تشكؿ بالتالي ساحة صراع ىامة لممطالبػ

المجػػػاف التػػػي ُأسسػػػت إليجػػػاد حمػػػوؿ لمصػػػراعات فيػػػي ال تقػػػـو فقػػػط بجمػػػع 
لػػػى حػػػد بػػػارزو  ،أيضػػػاً بػػػؿ تقػػػدـ  ،قضػػػية معينػػػة حػػػوؿالخبػػػراء  مسػػػاحة  ،ا 

 اً أىػػػػػػداف بػػػػػدورىامنػػػػػاطؽ االقتػػػػػراع تعتبػػػػػػر و . ةالعرقيػػػػػاإلثنيػػػػػة و  تطاالمنشػػػػػ
النتيجػة و يػات أكثريػات؛ لمصراعات عمى إعػادة التنظػيـ بحيػث تصػبح األقم
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ىػػي عػػدد متزايػػد مػػف المقاطعػػات الصػػغيرة ذات الوضػػع الواحػػد التػػي تقػػدـ 
 – 11: 4666جػػػوبكي ) واإلثنيػػػةنوابػػػًا مسػػػؤوليف عػػػف المكونػػػات العرقيػػػة 

94، 419 – 11). 

تتميػػػػػػز شػػػػػػبكة الفػػػػػػاعميف  ،بالمقارنػػػػػػة مػػػػػػع دوؿ الرفػػػػػػاه األوروبيػػػػػػةو 
الميػاديف و  ر في المسػتوياتبتعدد كبي العامميف في مجاؿ سياسات الدمج

الػػػػػدمج سػػػػػاحة معركػػػػػة متعػػػػػددة المسػػػػػتويات  بحيػػػػػث يصػػػػػبحالمشػػػػػاركيف و 
التػػػي تستحضػػػر دائمػػػًا سياسػػػات و  ،المصػػػالحو لتحسػػػيف الحقػػػوؽ  والحقػػوؿ

 أيضػػاً سياسػػات المقػػاوالت و  ،الزبػػائف لمضػػغط مػػف أجػػؿ مصػػالح خاصػػة
ى إضافة إلى االحتكاـ إل ،األصواتو لجمع الماؿ  األشخاصالتي تحشد 
الفػػػرص المتسػػػاوية  مػػػف زاويػػػةككػػػؿ لػػػدى تعزيػػػز قضػػػية المػػػرء  الجميػػػور
طُػػػػرح فػػػػي  4691عػػػػاـ لاألقميػػػػات النسػػػػاء و  تمكػػػػيفبرنػػػػامج إف لمجميػػػػع. 
لكػي يضػع حػػدًا لعػدـ المسػاواة المتوارثػػة تاريخيػًا بالنسػبة لمسػػود. األصػؿ 

أساسية لكؿ أقمية تطمػح إلػى أداة  ،العممية ؽايفي سالحقًا، لكنو أصبح 
يػػػا اتضػػػح أنػػػو أصػػػبح بفػػػي صػػػيغتو المبػػػالغ و ف فػػػرص إنجازاتيػػػا. تحسػػػي

وسػػيمة لتخصػػيص حقػػوؽ لمجماعػػات عمػػى حسػػاب المسػػاواة فػػي الفػػرص 
عػػػزز بصػػػورة فعميػػػة فػػػرص األعضػػػػاء  ،فػػػي الواقػػػع ،الفرديػػػة. فالبرنػػػامج

الذيف أصبحوا  ،األقؿ نشاطاً و القادريف عمى حساب األقؿ قوة و الناشطيف 
ليشكموا فئة مف الناس غائبة عف قائمػة  ،ميمشيف عمى تخوـ الجماعات
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بالتػػػالي يفتقػػػروف إلػػػى أي أصػػػبحوا و  ،الكفػػػاح مػػػف أجػػػؿ المسػػػاواة العرقيػػػة
في سػاحة المعركػة السياسػية. لقػد أسػيـ التػأطير  فعاؿحضور  وتنظيـ أ
ألف االىتمػػاـ  ،الفقػػراءو فػػي تيمػػيش الضػػعفاء  الالمسػػاواةلخطػػاب  اإلثنػػي

الطبقػػػػػي  التصػػػػػنيؼ مػػػػػف زاويػػػػػةواة الالمسػػػػػاالعػػػػػاـ انصػػػػػرؼ بعيػػػػػدًا عػػػػػف 
منػذ و  ،عمػى ىػذا األسػاسو . بالمعنى اإلثنػي الالمساواةاالجتماعي لصالح 
عػدد النػاس الػذيف وازداد الطبقية  تفاقمت التفاوتات ،منتصؼ السبعينيات

 التفػاوتقد كاف و . (11 – 499: 4661بير )يعيشوف تحت خط الفقر 
عميو في دوؿ الرفػاه  وى مما ىدائمًا أعمالواليات المتحدة في الدخؿ في 

فػػي الػػدوؿ ذات  أيضػػاً  التفػػاوت ازداد ،فػػي السػػنوات األخيػػرةو األوروبيػػة. 
 لكنو ،ال سيما في بريطانيا ،العالقات الصناعية غير المنظمةو األسواؽ 

. الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػةفػػػػي  الػػػػذي بمغػػػػومسػػػػتوى الصػػػػؿ إلػػػػى لػػػػـ ي
وى قوة إضػافية تنضػـ إلػى قػوى ليس س ةالعرقي الالمساواةفالتركيز عمى 

 مقارنًة بدوؿ الرفاه األوروبية. الواليات المتحدة السوؽ األقؿ تقييدًا في 

فػػي  إف القواعػد المؤسسػاتية األساسػػية الموجيػة لمػدمج ىػػي المسػاواة
يتطمػػب و اإلنصػػاؼ فػػي المنافسػػة عمػى فػػرص تحقيػػؽ اإلنجػػازات. و الفػرص 

مػػع  ،مػػًا قويػػًا لجماعػػة المصػػالحتنظي وتػػأطير الوضػػع ىػػذا تفويضػػًا فرديػػًا أ
الضػػػػػاغطة إضػػػػػافة إلػػػػػى  الجماعػػػػػاتنشػػػػػاطات و سياسػػػػػات زبػػػػػائف فعالػػػػػة 

معركػة ىػذه الالميػف األىػـ فػي أصػحاب و لحشد الدعـ.  يفسياسات المقاول
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الضػػػغط أنصػػار جماعػػات و المحػػػاموف  ـالمنافسػػة عمػػػى اإلنجػػازات ىػػمػػف 
ف أي وسػػػيمة وظيفػػػة المحػػاميف ىػػي االسػػػتفادة مػػو السياسػػيوف.  والمقػػاولوف

ىػي فػتح كػؿ بػاب جماعات الضغط وظيفة و  ،بغية تعميؽ الحقوؽ الفردية
 ،سياسي ميـ مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى مػدخؿ إلػى صػناعة القػرار السياسػي

وظيفػػة المقػػاوليف السياسػػييف ىػػي النظػػر إلػػى الػػدمج بوصػػفو ميػػدانًا لحشػػد و 
ى الخػاص مػف أجػؿ تعزيػز إمكانيػة وصػوؿ جماعػة بعينيػا إلػو الدعـ العاـ 

فكرة الشرعنة القائمة خمؼ نمػوذج الػدمج ىػذا ىػي فكػرة و منجزات السوؽ. 
الػػػذي ينبغػػػي أف و  ،لكػػػؿ شػػػخص ةمشػػػرعذي األبػػػواب الالمجتمػػػع الميبرالػػػي 

 فرصًا متساوية لتحقيؽ اإلنجازات الفردية. فرديضمف لكؿ 

 الواليػات المتحػدة األمريكيػةحقيقػة أف ىو خاص  والبارز عمى نحو 
داخمػي  الخارجي بػاحتواء االستيعابماعي يقرف مج االجتتقدـ أنموذجًا لمد

مساواة داخمية أكبر في تحقيػؽ اإلنجػازات بشػكؿ متميػز  ال ،أي –محدود 
التػػػػي قرنػػػػت الػػػػدمج الػػػػداخمي القػػػػوي  ،بالمقارنػػػػة مػػػػع دوؿ الرفػػػػاه األوروبيػػػػة
. لقػػػػد (4669فيسػػػػت )خػػػػارجي إقصػػػػاء بمسػػػػاواة أكثػػػػر واقعيػػػػة بكثيػػػػر مػػػػع 

عػػف طريػػؽ اليجػػرة أسػػس روابػػط متخطيػػة لمحػػدود دة الواليػػات المتحػػأرسػػت 
باختصػار القومية أكثر بشكؿ ممحوظ مف أي بمد آخػر فػي العػالـ. فاألمػة 

التي تقرف الوحػدة و  ،ىي بالتالي األمة الجديدة بامتيازو  ،تمثؿ العالـ بأسره
لكف بالنسبة و الوطنية بالروابط المتخطية لحدود القومية بطريقة نموذجية. 
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تخطػػػي و سػػػيبقى ىػػػذا النػػػوع مػػػف الػػػربط بػػػيف القوميػػػة  ،المنظػػػورلممسػػػتقبؿ 
لػػػف يتكػػػرر فػػػي نسػػػخة طبػػػؽ األصػػػؿ فػػػي البمػػػداف و الحػػػدود القوميػػػة فريػػػدًا 

األخػػرى. فػػدوؿ الرفػػاه األوروبيػػة سػػتظؿ تتشػػكؿ عمػػى أيػػدي أغمبيػػة سػػكانيا 
ىذا ما يتػيح و أكثر قمياًل.  وأ %41بوجود أقميات مياجرة تبمغ  ،األصمييف

مػػػع و الػػػدمج الػػػداخمي القػػػوي. و الخػػػارجي  اإلقصػػػاءا لبرنػػػامج اسػػػتمرارية مػػػ
اليجػػػػرة ضػػػػغوطًا مػػػػف أجػػػػؿ و العولمػػػػة و األوروبػػػػي  االنػػػػدماجيفػػػػرض  ،ذلػػػػؾ

 وتفػاوتنطوي عمى تمػايز داخمػي ي ،خارجي أكبراستيعاب التغيير باتجاه 
 أي دمج داخمي أضعؼ قمياًل.  ،أكبر

 االندماج في العالـ

مػع األمريكػي العػابر لمحػدود القوميػة المجت انػدماجإذا ما نظرنا إلى 
. تقػدـنرى أنمػوذج دمػج مماثػؿ فػي حالػة  ،في شبكات مف التعاوف الدولي

لحػرة ستحسػف فػرص كػؿ شػخص اإليماف القوي بػأف التجػارة ا ،أوالً  ،فيناؾ
ية سػػػتكوف المركبػػػة األساسػػػية االقتصػػػادبحيػػػث أف التعػػػامالت  ،فػػػي العػػػالـ
لػػػيس ثمػػػة أي  ،مػػػف ىػػػذا المنظػػػورو المتخطػػػي لمحػػػدود القوميػػػة.  لالنػػػدماج

سػواء لرابطػة التجػارة  ،حاجة ألي شيء مف قبيؿ الحكومة ما فوؽ القومية
مػػف وجيػػة نظػػر و لمعػػالـ بأسػػره.  وأ (NAFTA)الحػػرة األمريكيػػة الشػػمالية 

ىنػػاؾ ببسػػاطة حاجػػة إلػػى األداء  ،ية المحافظػػة الجديػػدةاالقتصػػادالفمسػػفة 
صػػندوؽ النقػػد و  (WTO)الميػػة السػػمس لمؤسسػػات مثػػؿ منظمػػة التجػػارة الع
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شػػبكة  وأ OECDالػػػو مجمػػس األمػػف الػػدولي و  وحمػػؼ النػػاتو  (IMFالػػدولي )
ىػػػذه تكفػػػي لتنظػػػيـ التكامػػػؿ عمػػػى امتػػػداد و  ،(G7)تنسػػػيؽ السػػػبعة الكبػػػار 

 نموذج إنجازات السوؽ.  أيضاً يتبع اندماج ىو و  ،العالـ
ىػػػػذه فيػػػػي  االنػػػػدماجأمػػػػا شػػػػبكة الفػػػػاعميف المنخػػػػرطيف فػػػػي عمميػػػػة 

تشػػػػمؿ لػػػػيس الػػػػرئيس فحسػػػػب بػػػػؿ المجمسػػػػيف و  ،دديػػػػة بصػػػػورة نموذجيػػػػةتع
إضػػافة إلػػى المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة السػػاعية إلػػى  ،التشػػريعييف كمييمػػا

مرسػـو حريػة  وبفضػؿ ،ربػأكأىميػة بالجميػور ويتمتػع التأثير في العممية؛ 
لوصػوؿ إلػى صػنع القػرار فػي الشػؤوف اإمكانية بأيضًا يحظى  ،المعمومات
األمػػػر الػػػذي  ،الحػػػاؿ فػػػي أي بمػػػد آخػػػرىػػػو أفضػػػؿ ممػػػا ورة بصػػػالخارجيػػػة 

غالبػػًا مػػا يجعػػؿ مػػف السياسػػة الخارجيػػة األمريكيػػة أمػػرًا يصػػعب التنبػػؤ بػػو. 
الخارجيػػػػة فػػػػػي و فالقاعػػػػدة المؤسسػػػػاتية األساسػػػػية ىػػػػػي المسػػػػاواة الداخميػػػػة 

ىذا ما يمكػف أف يكػوف و  اإلنصاؼ في المنافسة عمى اإلنجازات.و الفرص 
قػػػد يعػػػزز مصػػػالح  أيضػػػاً لكنػػػو  ،لمحرومػػػة حتػػػى اآلففرصػػػة لمجماعػػػات ا

ممحقػػًا األذى بأنػػاس ميمشػػيف  ،الجماعػػات المسػػتقمة المنظمػػة تنظيمػػًا تامػػاً 
الميػػف األكثػػر فاعميػػة فػػي ىػػذا المجػػاؿ مػػف أصػػحاب و بػػأخرى.  وبطريقػػة أ

وجماعػػػات المحػػػاموف  ،مػػػرة أخػػػرى ،ىػػػـالمنافسػػػة عمػػػى الشػػػؤوف الخارجيػػػة 
مػف وراء و ف الذيف يػدعموف مصػالح زبػائنيـ. المقاولوف السياسيو و  الضغط
يمكننػػا مػػرة أخػػرى أف نميػػز صػػورة  ،العػػابر لمقوميػػات ىػػذا االنػػدماجنمػػوذج 
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لكؿ شػخص فرصػتو  توفرالتي  ،مجتمع عالمي ليبرالي يقدـ فكرة الشرعنة
 فرصتيا في تحقيؽ إنجاز ما. وأ
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 الفصؿ الرابع
 

مف الموروث الثقافي  ةنبثقمألمانيا: أمة 
 يوالعرد
 

كيػؼ و  ،المواطنػةو فيميـػ لألمػة ىػو مػا و  ،كيػؼ يتصػور األلمػاف أنفسػيـ
كيػػؼ ينظػػروف إلػػى دورىػـػ فػػي االتحػػاد و  ،يقيمػػوف العالقػػات مػػع النػػاس اآلخػػريف

كيػػػؼ يفيميػػـػ اآلخػػروف  ىػػػذه ىػػػي األسػػػئمة التػػي تخطػػػر فػػػي البػػػاؿ و األوروبػػي 
سػػوؼ و ؛ ىويتيػػا المحػػددةو  ةلمانيػػحػػيف نريػػد أف نعػػرؼ مػػا الػػذي يشػػكؿ األمػػة األ

 األلمانيػػةسػػأنظر فػػي تشػػكيؿ فكػػرة األمػػة  ،أتعامػػؿ معيػػا فػػي سػػت خطػػوات. أوالً 
التػي  ،لمػانيفي مسار العمميػة التاريخيػة منػذ مرحمػة التنػوير األ األلمانيةاليوية و 

 4194عػػاـ  دولػػة األمػػةإلػػى تأسػػيس  ،بػػدأت فػػي سػػبعينيات القػػرف الثػػامف عشػػر
جميوريػػػة و  ،حكومػػػة القيصػػػرحتػػػى التشػػػكيؿ الالحػػػؽ ليػػػذه الفكػػػرة عػػػف طريػػػؽ 

الكيفيػػة التػػػي المتعمػػؽ برح السػػؤاؿ نتقؿ إلػػى طػػسػػأبعدئػػذ نظػػاـ النازيػػة. و ايمػػار ف
ىويتيـ بعد اندحار النظاـ النػازي وبعػد انقسػاميـ إلػى و ط بيا األلماف بأمتيـ ارتب

 األلمانيػةالنازيػة مسألة الكيفية التي تطورت بيػا وجيػة النظػر  جسأعالو  .دولتيف
سػػنمقي  ،بعػد ذلػؾو بعػد الحػرب مػف الخمسػينيات إلػى التسػعينيات. فػي عقػود مػا 
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التػزاميـ بالديمقراطيػة فػي عقػود و نظرة عمى الكيفية التي تغيرت بيػا قػيـ األلمػاف 
عالقػة األلمػاف بالميػاجريف ىػو سيكوف موضوع الخطة التاليػة و ما بعد الحرب. 
 . ألوروبػػػػي. إلػػػػى موقػػػػؼ األلمػػػػاف مػػػػف االتحػػػػاد ا ،بعدئػػػػذ ،سػػػػنعودو إلػػػػى بالدىػػػـػ

بمسػػػنر )القػػػانوني و سػػػأبيف كيػػػؼ يعمػػػؿ نمػػػوذج الػػػدمج األلمػػػاني الثقػػػافي  ،أخيػػػراً و 
منتيوفيػػػػػػؿ  -؛ دويرنػػػػػػغb، a4619؛ فيمػػػػػػر 4691/94؛ دىرنػػػػػػدورؼ 4616
 11: 4661؛ داف 4661؛ بروبيكػػر 4664؛ دومونػػت 4616جػػيمس ؛ 4661

؛ بيػػػػػػػػر 4661يمػػػػػػػر في؛ 4661اي فػػػػػػػػليجو لشػػػػػػػوير ا؛ ك4661 غيسػػػػػػػف ؛11 –
 .(1111ماريف  -؛ روبيو4666؛ جوبكي 4661جر ؛ راي4661

 

 الجذور التاريخية
 الوطنية

سػػبانيا إ :األوروبيػػة الغربيػػة القوميػػةدوؿ الػػت فيػػو ز ر فػػي الوقػػت الػػذي بػػ
الثػػػامف عشػػػر كانػػػت و فػػػي القػػػرنيف السػػػابع عشػػػر  ،ىولنػػػداو فرنسػػػا و بريطانيػػػا و 

ف ىنػػاؾ لػـػ تكػػو ألمانيػػا مػػا تػػزاؿ مقسػػمة إلػػى عػػدد كبيػػر مػػف الػػدوؿ المسػػتقمة. 
ال مجموعػػة قػػوانيف متماثمػػة لوحػػدة سياسػػية مقبولػػة عمػػى إقمػػيـ و مركػػزة لمسػػمطة 

كاف الناس رعايػا لعاىػؿ يمػارس سػمطة مطمقػة عمػى و واسع تابع لدولة واحدة. 
يتصػػػػوروف أنفسػػػػيـ أعضػػػػاء فػػػػي وحػػػػدات محميػػػػة و المنطقػػػػة التابعػػػػة لحكمػػػػو 

ًا مػػف " أعضػػاء فػػي وحػػدات أوسػػع نطاقػػبوصػػفيـ لػػيس و  ،واليػػاتو مناطقيػػة و 
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التػػي  األلمانيػػةمػػف " األلمػػاف ". أمػػا اإلمبراطوريػػة المقدسػػة لألمػػة  وألمانيػػا " أ
بعػػد تثبيػػت  ،4119اسػػتمرت رسػػميًا حتػػى عػػاـ و قامػت فػػي العصػػور الوسػػطى 

قػد كانػت أمػة ل. المسػتقمةفإنيا لـ تنفذ إلى سكاف الػدوؿ  ،4911دعائميا عاـ 
عبػر حػدود الػدوؿ المسػتقمة عمػى التواصػؿ  ةقادر  تكان تيلنخب المحصورة با

 .(19 – 49: 4691كونزي )
 األلمانيػػةقػػد كػػاف مػػارتف لػػوثر بترجمتػػو لمكتػػاب المقػػدس إلػػى المغػػة و 

لمشػػػػعب األلمػػػػاني تتخطػػػػى حػػػػدود ليجػػػػاتيـ  مشػػػػتركةمػػػػف أوجػػػػد لغػػػػة ىػػػػو 
فػي مواجيػة المغػة الالتينيػة السػائدة كوسػيمة لتواصػؿ و  ،المناطقيةو المحمية 

بقػػػي التمػػػزؽ و  ؛قسػػػـ األلمػػػاف بػػػالمعنى الػػػديني رجػػػاؿ الػػػديف. إال أف لػػػوثر
 ألمانيػػاحتػػى إقامػػة أوؿ دولػػة أمػػة  األلمانيػػةالػػديني عقبػػة فػػي وجػػو الوحػػدة 

 .(11 – 119: 4611روفاف ) 4194عاـ 
الثػامف عشػر أرسػت فرنسػا أسػس سػيطرة و في القػرنيف السػابع عشػر 

ؼ تغيػػػر ىػػػذا الوضػػػع فػػػي النصػػػو سياسػػػية عمػػػى القػػػارة األوروبيػػػة. و ثقافيػػػة 
الثػػاني مػػف القػػرف الثػػامف عشػػر. فقػػد بػػرزت نخبػػة مػػف الكتػػاب ممػػف بػػدؤوا 

فػػػػي مواجيػػػػة المغػػػػة  األلمانيػػػػةالثقافػػػػة و  األلمانيػػػػةبػػػػالكالـ عػػػػف قيمػػػػة المغػػػػة 
األمػراء و الثقافة الفرنسيتيف المتيف كانتا آنئٍذ سائدتيف فػي بالطػات الممػوؾ و 

حسػػػب أفكػػػار و . تيػػػاثقافو األرسػػػتقراطية الفرنسػػػية ىػػػي لغػػػة ، حيػػػث األلمػػػاف
ثقػػافتيـ و التنػػوير الفرنسػػية كػػاف الكتّػػاب األلمػػاف يتوقػػوف إلػػى تحريػػر لغػػتيـ 

كػؿ ثقافػػة و يطػالبوف بحقػػوؽ متسػاوية ألي ثقافػػة مػف الثقافػػات. فمكػؿ لغػػة و 
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التػي تسػتحؽ العنايػة  ،جمالياتيػا الخاصػةو حسب زعميػـ سػماتيا الخاصػة 
أوؿ مػف جػادؿ عمػى  ىيردر وىاف غوتفرايدكاف يو الحفظ لذاتيا. و الرعاية و 

فػي و  ىذه في مجموعتو أغػاني فولكموريػة،مبجاًل وجية النظر  ،ىذا النحو
 (.b4164ىيردر ) ‘الفف األلمانييفو الشخصية ’مقاالتو عف 

الوطنيػػػة فضػػػيمة محوريػػػة. يجعػػػؿ  األلمانيػػػةلمغػػػة إف السػػعي مػػػف أجػػػؿ ا
مػؽ شػعورًا فالوطنية تقيـ رابطة بيف الناس عبر حدود الػدوؿ المسػتقمة. إنيػا تخ

توجػػد و  ،عيػػة بػػيف الشػػعب الػػذي مػػا يػػزاؿ ينتمػػي إلػػى دوؿ مختمفػػةاجمال وحر بػػال
أولئػػؾ الػذيف توحػػدىـ لغػػات و  مشػتركةثقافػػة و يـ لغػػة ديفرقػًا بػػيف النػاس الػػذيف لػ

المعنى الخػاص بػ درؾتػلـػ وطنية الكتّاب األلمػاف ىػذه لكف  و ثقافات أخرى. و 
كمػػا رفضػػت  النتمػػاء أللمانيػػا،ارفضػػت االحتفػػاء البميػػد ب قػػدف الضػػيؽ لمكممػػة،

. فالكتػاب فارغػة عالمية )كوزموبوليتانية(في نزعة  مشتركةغياب روابط ثقافة 
 االنتمػػػاءتنويريػػػة بػػػيف و أرادوا أف تكػػػوف نػػػزعتيـ الوطنيػػػة صػػػمة وصػػػؿ ثقافيػػػة 

ليػذه شاممة. فيي لـ تكف تُفيـ بوصفيا رفضػًا  نزعة عالميةو أللمانيا ؿ ياألص
كػؿ ثقافػة بالنسػبة و كجػزء جػوىري مػف مكوناتيػا. فكػؿ لغػة بػؿ النزعة العالمية 

ثقافتػو ينبغػي أف تتنػاغـ مػع و عناية المرء بمغتو الخاصة و لييردر قيمة بذاتيا. 
الحقيقيػػة ال ُتخضػػع العػػالـ فالنزعػػة العالميػػة الثقافػػات. و عػػدد كبيػػر مػػف المغػػات 
 .خػػرىثقافػػة أ وبػػؿ تعتػػرؼ بحػػؽ أي لغػػة أ ،لغػػة واحػػدةو لييمنػػة ثقافػػة واحػػدة 

ثقافاتػػػػو و عمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس يحػػػػاجج مػػػػدافعًا عػػػػف عػػػػالـ تعػػػػددي فػػػػي لغاتػػػػو و 
 .(c، a4164 ،4161ىيردر )
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خػط  لػـ يكػف رسػـُ  ،والنزعػة العالميػةالوطنية بيف ربط ىذا البسبب و 
المغػػػة الفرنسػػػية السػػػائدة آنئػػػذ ينطػػػوي عمػػػى و الثقافػػػة و فاصػػػؿ بػػػيف األلمػػػاف 

خػػػط دفػػػاع  ،رحمػػػة األولػػػىفػػػي الم ،معنػػػى التعػػػالي عمػػػى اآلخػػػر. فقػػػد كػػػاف
فػػػي المرحمػػػة  ،كػػػافو حقيػػػا فػػػي التطػػػور.  األلمانيػػػةالثقافػػػة و إلعطػػػاء المغػػػة 

 األلمانيػػةالمغػػة و اآلداب و خػػط مقارنػػة. فعػػف طريػػؽ مقارنػػة الفنػػوف  ،الثانيػػة
الفرادة الشخصية لكؿ منيما و كاف بوسع المرء أف يفيـ الجماؿ  ،الفرنسيةو 

غوتػػو المقارنػػة بػػػيف و مبولػػدت قػػد فسػػر فػػػيميمـ فػػوف ىو أفضػػؿ.  وعمػػى نحػػ
الفرنسػػي عمػػى ىػػذا النحػػو. فمػػف وجيػػة نظرىمػػا سيسػػاىـ و األدب األلمػػاني 

اإلطػػالع و اب المغػػات المختمفػػة فػػي زيػػادة المعرفػػة الحػوار المتنػػامي بػػيف كت ػػ
مػػف  ،األمػػـسػػتتمكف و عمػػى الخصػػائص الفريػػدة لػػوداب القوميػػة المختمفػػة. 

 ،سػػيؤدي بيػػا األمػػركمػػا  ،ددةمػػف كشػػؼ ماىيػػة ىويتيػػا المحػػ ،ناحيػػة أولػػى
تبرز مػػػف المقارنػػػة سػػػو إلػػػى الػػػتعمـ مػػػف بعضػػػيا بعضػػػًا.  ،مػػػف ناحيػػػة ثانيػػػة

 ،الػػػتعمـ المتبػػػادليف حضػػػارة أوروبيػػػة شػػػاممة. إال أف ىػػػذه العمميػػػة سػػػتؤديو 
تمػػايز متبػػادؿ و ة مكتسػػبة يػػناإلػػى المسػػاىمة فػػي فرد ،كمػػا أدرؾ ىمبولػػدت

وروبيػػػة الناشػػػئة سػػػػتحاوؿ بػػػيف األمػػػـ المختمفػػػػة. ففػػػي خضػػػـ الحضػػػػارة األ
الثقافػػػات القوميػػػة المختمفػػػة أف تسػػػتمر عمػػػى قيػػػد الحيػػػاة بوصػػػفيا ثقافػػػات 

قػػد طػػور و متميػػزة. و سػػتعكس تمػػؾ الخصػػائص التػػي جعمتيػػا فريػػدة و متميػػزة 
فػػػي مسػػػار عمميػػػػة و غوتػػػو فكرتػػػو عػػػف األدب العػػػػالمي فػػػي ىػػػذا السػػػػياؽ. 

قػػػػومي مختمػػػػؼ سيكتشػػػػؼ كػػػػؿ أدب  ،التعمػػػػيـ المتبػػػػادؿو التقػػػػويـ و المقارنػػػػة 
يػػػػتعمـ االعتػػػػراؼ بقيمػػػػػة اآلداب و قوتػػػػو الفريػػػػدة و إلػػػػى شخصػػػػيتو  الطريػػػػؽ  
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عمػػى ىػػذا األسػػاس و  التقػػويـ.و القوميػػة األخػػرى بوصػػفيا مقػػاييس لممقارنػػة 
مقترنػػًا باإلحسػػاس بحضػػارة  ،سػػيكوف ىنػػاؾ إحسػػاس بيويػػة المػػرء القوميػػة

بػؿ  ،لػذاتياو  أوسع نطاقػًا لػألدب العػالمي. فاليويػة القوميػة لػـ توجػد بػذاتيا
مػع إحسػاس بالمواطنػة العالميػة  ،بػالروح العالميػةارتباطيػا  مف خػالؿفقط 

 ،a4691 :119 – 66/4611؛ ىمبولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت 4199براترانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ )
4611/b4691، 4611/c4691، 4619/d4691،  4611غوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو :
. (4664؛ أويسػػػترلي 4691؛ شػػػريمبؼ 111: 4611 ،1 – 194 ،196

 ،بالنزعػة العالميػة األلمانيػةكػرة األمػة مسػتقؿ عػف ىػذا الػربط لف وعمى نحو 
عمينػػػا أف نميػػػز ىنػػػا األفكػػػار األوروبيػػػة الغربيػػػة عػػػف األمػػػة كمػػػا  يتوجػػػب

فرنسػػػا. فينػػػا كػػػاف الخػػػط الفاصػػػؿ خطػػػًا و بريطانيػػػا و سػػػبانيا إتطػػػورت فػػػي 
الفرنسية في مسػار عمميػة و البريطانية و سبانية قد برزت األمـ اإلو سياسيًا. 

لمنػػاس الػػذيف شػػكموا سػػكاف الػػدوؿ األكبػػر التػػي بنػػاء الدولػػة بوصػػفيا فكػػرة 
كانػػػت فيمػػػا سػػػػبؽ  متعػػػددة،ثقافػػػات و ذوي لغػػػات  ،ضػػػمت شػػػعوبًا مختمفػػػة

كانػت تمػؾ األمػـ مػف و تنتمي إلػى وحػدات سياسػية مختمفػة أصػغر حجمػًا. 
جمعيػػػة متناميػػػة بػػػيف أنػػػاس روح إبػػػداعات بنػػػاة الدولػػػة الػػػذيف أرسػػػوا أسػػػس 
داري و لػػى حكػػـ سياسػػي مختمفػػيف ثقافيػػًا عػػف طريػػؽ إخضػػاعيـ إ قػػانوني و ا 

لى نظاـ تربوي واحد. و واحد  مركػزة الثقافي فػي أعقػاب  تجانسقد جاء الو ا 
سياسػػية عػػف طريػػؽ االسػػتعمار الػػداخمي فػػي سػػياؽ جعػػؿ لغػػة واحػػدة ىػػي 

أسػػيـ انخػػراط و فػػي إدارة الػػبالد. و المسػػتخدمة فػػي المػػدارس  ،المغػػة السػػائدة
تمػػػاىي و الػػروابط الداخميػػة  النػػاس فػػي شػػؤوف الحػػرب الخارجيػػة فػػي تقويػػة
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الشػيء نفسػو ينطبػؽ عمػى دقرطػة الحكػـ و الشعب في وحدة سياسية أكبر. 
السياسػي الػذي كػاف فػي بدايتػو مرتبطػًا بػانخراط النػاس المتزايػد فػي شػؤوف 

كممػػا كػػاف التمػػاىي قائمػػًا بصػػورة أكبػػر عمػػى الحكػػـ الػػديمقراطي و الحػػرب. 
 -لصالح ألػزاستزداد  (4191)كانت صحة محاججة فوستيؿ دي كوالنج 

مومسيف لصالح الجانب األلمػاني تيودور لوريف فرنسية في مواجية تبرير 
يمكننػػػا أف و . (14 – 19: 4699ألػػػؼ ) المشػػػتركةالثقافػػػة و بمعنػػػى المغػػػة 

فػي ىػو وجػود أمػة مػا  أف (611: 4611/4619)رنست ريناف نردد مع إي
  استفتاء يومًا إثر يوـ. الحقيقة
شػػػكؿ مفكػػػػرو  ،كػػػرة األمػػػة السياسػػػية ىػػػذهفػػػي تمػػػايز صػػػارخ عػػػف فو 

عػػف  األلمانيػػةالتنػػوير األلمػػاف فكػػرة ثقافيػػة عػػف األمػػة مختمفػػة تمامػػًا. فػػالفكرة 
كانػػػػت "  ،(41: 4619/4691)كمػػػػا عبػػػػر عنيػػػػا فريػػػػدريؾ ماينكػػػػو  ،األمػػػػة

: 4691كػػػوىف )تمييػػػزًا ليػػػا عػػػف " فكػػػرة الدولػػػة " الغربيػػػة  ،الفكػػػرة الثقافيػػػة "
المغػػػة ىػػػو معيػػار االنتمػػػاء إلػػى أمػػػة الثقافػػة و . (1 – 111 ،1441 – 116

الخضػػوع لحكػػـ يػػو . أمػػا معيػػار االنتمػػاء إلػػى أمػػة الدولػػة فالمشػػتركةالثقافػػة و 
لػػررادة السياسػػية لمحفػػاظ عمػػى  وأ –بػػالمعنى االسػػتبدادي  –سياسػػي واحػػد 
 – 11: 4661بروبيكػػػػػر )بػػػػػالمعنى الػػػػػديمقراطي  – شػػػػػترؾمحكػػػػػـ سياسػػػػػي 

91). 
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تمامػػًا قبػػؿ  ةألمانيػػوف األلمػػاف قػػد اخترعػػوا أمػػة بػػذلؾ يكػػوف المفكػػر و 
قػػػدموا معيػػػارًا لماىيػػػة أمػػػة امتػػػدت عبػػػر الحػػػدود و . ألمانيػػػاأف ُتوجػػػد دولػػػة 

عمػى األقػؿ  وأ ،في التنافس بيف الدوؿ األوروبية عمى السيادةو السياسية. 
خدمت سػػتُ ا ،ي احتػػدمت فػػي القػػرف التاسػػع عشػػرالتػػ ،لمحفػػاظ عمػػى مواقعيػػا

موحدة وفؽ حدود  ةألمانيلألمة كأداة لشرعنة بناء دولة أمة  الفكرة الثقافية
قانونيػػػة أضػػػحت أداة  األلمانيػػػةبعػػػد تأسػػػيس دولػػػة األمػػػة و الثقافػػػة. و المغػػػة 
ىػذا مػا كػاف بدايػة و الثقافػة. و النػاس الػذيف ال يمبػوف معيػار المغػة  نبذ تجيز
؛ براشػػػر 4616األلمػػاني إلػػى الحداثػػة )بميسػػنر  (الطريػػؽ الخػػاص) يػػدعى
 – a4661 :911/4619 مينش؛ 4619؛ غريبنغ 4611؛ شولتز 4611
والنزعػة الربط بيف الوطنية  إف ،إف شئنا ،يمكننا بالتالي أف نقوؿو . (119

 ،يمكننػا أف نقػرأو حتػى  ،كاف ربطًا متقمقاًل في القػرف الثػامف عشػرالعالمية 
 ،4916النزعػػة القوميػػة العدوانيػػة الناشػػئة عػػاـ مػػف  شػػيئاً  ،إذا جػاز التعبيػػر

 ،وبصورة خاصة في أجزاء مػف األدب الػذي يمجػد المغػة والثقافػة األلمانيػة
. (1111بميتػز ) ،األلمانيػةنػابميوف لألراضػي  والحشود ضد غػز  تعبئةمع 

ازداد تغاضػينا عػف الفػرؽ الرئيسػي بػيف وطنيػة  ،لكننا كمما أوغمنا في ذلػؾ
 قوموية القرف التاسع عشر.و القرف الثامف عشر 

شػكميا فييػا  األلمانيػةتاريخية التي أخذت فكػرة األمػة إف الظروؼ ال
سػػبانية إلنػػاة أفكػػار األمػػة ايمكػػف التعػػرؼ عمييػػا ببسػػاطة. ففػػي حػػيف كػػاف بُ 
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أدبػػػاء  األلمانيػػػةكػػػاف بنػػػاة فكػػػرة األمػػػة  ،الفرنسػػػية رجػػػاؿ دولػػػةو البريطانيػػػة و 
كتػػاب أرادوا المطالبػػة بحقػػوؽ متسػػاوية لمغػػتيـ الخاصػػة فػػي المنافسػػة مػػع و 

 ورأس حربػػة برجوازيػػة مثقفػػة تنمػػكػػانوا و ية التػػي كانػػت سػػائدة آنئػػذ. الفرنسػػ
حيف كانت كؿ إمارة مستبدة  ،يًا بشكؿ ممحوظ في القرف التاسع عشرعدد

فػػػي الػػػدوؿ المسػػػتقمة تمػػػد إداراتيػػػا لتضػػػمف حكميػػػا عػػػف طريػػػؽ النفػػػاذ إلػػػى 
كػاف مػف المفتػرض أف و كامؿ الدولة ذات الموظفيف المدنيف المواليف ليػا. 

ال  ،قػػؼ ىػػؤالء الموظفػػوف المػػدنيوف فػػي معاىػػد تربويػػة تػػتحكـ بيػػا الدولػػةُيث
 وألفالبريطانيػػة عػػددًا. و التػػي فاقػػت الجامعػػات الفرنسػػية  ،سػػيما الجامعػػات

 فمػـ تحػظ إال ،جغرافيػاً  لمتنقؿ كانت مضطرة الناميةىذه البرجوازية المثقفة 
الحػػػػرفييف مػػػػع البرجوازيػػػػة المحميػػػػة الصػػػػغيرة المؤلفػػػػة مػػػػف  واىيػػػػةروابط بػػػػ
 صغار التجار.و 

ت شػكمتطبقة برجوازية أقؿ تجّذرًا عمى الصعيد المحمػي  أيضاً ثمة و 
أزاحػػػت التػػػي ف الػػػذيف تػػػـ قبػػػوليـ بعػػػد حػػػرب الثالثػػػيف عامػػػًا يالميػػػاجر  مػػػف

 ،بشػػػكؿ خػػػاص ،نػػػذكر مػػػنيـو . األلمانيػػػةسػػػكاف أجػػػزاء واسػػػعة مػػػف الػػػدوؿ 
جػػدوا مكانػػًا جديػػدًا لي ،الػػذيف فػػروا مػػف االضػػطياد ،فيف الفرنسػػيياليوغونػوتي
بػػارز فػػي  وقػػد أسػػيـ الميػػاجروف عمػػى نحػػو . األلمانيػػةفػػي المػػدف لمعػػيش 

غالبػًا و المصػنعيف. و الصيارفة و التأسيس لبرجوازية جديدة مف كبار التجار 
كػػػانوا و  ،التػػػي تمػػػنحيـ إياىػػػا اإلمػػػارة االمتيػػػازاتمػػػا كػػػانوا يعيشػػػوف عمػػػى 
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الخدمػة العسػكرية. و  ُيعفػوف مػف الضػرائبو يخضعوف لنظـ قانونية خاصة 
بػذلؾ كانػت البرجوازيػة و قد اقترف ىذا الفصؿ القانوني بفصؿ اجتمػاعي. و 

برجوازيػػػة و  ،صػػػغار التجػػػارو مقسػػػمة إلػػػى برجوازيػػػة صػػػغيرة مػػػف الحػػػرفييف 
برجوازيػػػػة المػػػػوظفيف و  ،المصػػػػنعيف الموسػػػػرةو الصػػػػيارفة و رجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ 

األطبػػػاء. و محػػػاميف الو الكينػػػة و األسػػػاتذة و المػػػدنييف المثقفػػػة مػػػف المعممػػػيف 
مػػػوظفيف كػػػانوا ف بعضػػػيـ ، ولػػػو أكػػاف األدبػػػاء جػػػزءًا مػػػف النخبػػػة المثقفػػػةو 

 ،فػػي حػػيف عػػاش الػػبعض اآلخػػر مػػف كتابػػاتيـ ،أسػػاتذةو معممػػيف و  ،مػػدنييف
 مف عرابيفكانوا يتمقوف مساعدات  وأ ،البيوت الخاصةمف التعميـ في  وأ

 .شخصييف

يػػي بخػػالؼ مجمػػوعتي بػػدأت البرجوازيػػة المثقفػػة بمعػػب دور رائػػد. ف
 ،كانػػتو كانػػت أقػػرب إلػػى سػػمطة األمػػراء الحػػاكميف.  ،البرجوازيػػة األخػػرييف

أكثػػػػر انفتاحػػػػًا عمػػػػى التغيػػػػرات المتأتيػػػػة مػػػػف  ،بالمقارنػػػػة مػػػػع األرسػػػػتقراطية
عمػػػػػى ىػػػػػذا األسػػػػػاس و الديمقراطيػػػػػة. و مػػػػػف الثػػػػػورتيف الصػػػػػناعية و التنػػػػػوير 

ما أصبح ُيعرؼ بػ و . األلمانيةأصبحت النخبة التحديثية األولى في الدوؿ 
كاف مف صنيع  ،القانونيةو مع إصالحاتيا التربوية  ،‘االستبدادية المتنورة’

رجػاؿ و ألنيا لػـ تكػف مرتبطػة ببرجوازيػة الحػرفييف و تمؾ البرجوازية المثقفة. 
فرنسا و كما كانت الحاؿ بصورة أكبر في بريطانيا  –المصنعيف و األعماؿ 

فػإف النخبػة  ،لألمػراء الحػاكميف والئػوبمخمػص الألنيا كانت فػي السػمؾ و  –
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في النصػؼ الثػاني مػف القػرف الثػامف عشػر لػـ تقػـ بقيػادة  األلمانيةالمثقفة 
بخالؼ  ،كانتو الثورة الديمقراطية. و حركة واسعة باتجاه التوحيد السياسي 

منشػػػػغمة بإصػػػػالح الػػػػدوؿ االسػػػػتبدادية عػػػػف طريػػػػؽ إنشػػػػاء مػػػػدونات  ،ذلػػػػؾ
 – 4961عػػػػاـ لمػػػػبالد البروسػػػػية العائػػػػد لعػػػػاـ أبرزىػػػػا القػػػػانوف ال –قانونيػػػػة 

كانػت منخرطػة فػي الحركػة التػي  ،فيما وراء ذلؾو تأسيس معاىد تربوية. و 
بقيػػادة الكتػػاب الػػػذيف كػػافحوا مػػف أجػػػؿ  األلمانيػػةأنشػػأت فكػػرة أمػػة الثقافػػػة 
لروح بػػػا لالىتمػػػاـبػػػرزت روابػػػط جديػػػدة: نػػػواد وقػػػد  احتػػػراـ لغػػػتيـ الخاصػػػة.

تػػـ إيجػػاد  4111و 4911بػػيف عػػامي و األدب. و افػػة عمػػيـ والثقالتو لوطنيػػة ا
قد أرست ىػذه الػروابط أسػس صػالت بػيف المثقفػيف و مقراءة. ل ةجمعي 191

ال سػػػيما رسػػالتو الوطنيػػػة  ،سػػمحت بانتشػػػار األدب مػػع رسػػالتوو المتنقمػػيف 
؛ b4699؛ نيبػػػػػردي 4691؛ ىفركػػػػػورف 4691؛ إنغمسػػػػػنغ 4694قيصػػػػػر )

؛ 4619؛ فػػػػػػػػػاف دولمػػػػػػػػػيف 4614؛ فيمكػػػػػػػػػو 4614؛ بريفنيتػػػػػػػػػز 4614داف 
؛ فرىػػػػاوس 4619ساسػػػػو  - ؛ شػػػػميت4619؛ روشػػػػميير 4619لبسػػػػيوس 
؛ 4616؛ فييمػػػػػػػػر 4616؛ تنبػػػػػػػػروؾ 11 – 11: 4611؛ ىػػػػػػػػوفس 4619
 .(16 – 411: 4661 ف؛ غيس4664جونكو و ؛ غيسف 4616فويسمر 

 الرومانسية
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بواسػػػطة حركػػػة كتػػػاب  األلمانيػػػةبعػػػد التشػػػكيؿ األولػػػي لفكػػػرة األمػػػة 
 ،غوتػػػوو كالسػػػيكية الجديػػػدة األلمػػػاف مػػػف ىيػػػردر إلػػػى ىمبولػػػدت الو التنػػػوير 

تشكمت تمؾ الفكرة تشكاًل إضافيًا عػف طريػؽ الحركػات التػي جػاءت الحقػًا 
فػػي ظػػؿ ظػػروؼ تاريخيػػة مختمفػػة. تمتيػػا الحركػػة الرومانسػػية حػػوالي نيايػػة 

كموكيػػػوىف )القػػػرف الثػػػامف عشػػػر وصػػػواًل إلػػػى بدايػػػة القػػػرف التاسػػػع عشػػػر 
 (911 – 144؛ 4611؛ 4691) شػػػػػػميجؿدريؾ فػػػػػػوف . أمػػػػػػا فريػػػػػػ(4611

وأضػفيا عمػى فكانا النػاطقيف باسػـ الحركػة الرومانسػية  (4611)نوفاليس و 
الثقافػة بػيف مقارنػة إجراء بكتفيا فيما لـ ي ،جمالياً  بعداً  األلمانيةفكرة األمة 
بوصػفيا  األلمانيػةالثقافػة ينظػراف إلػى  شػرعاأيضًا بؿ  ،األلمانيةو الفرنسية 
 اً الثقافػػػػة الفرنسػػػػية رمػػػػز  باتػػػػتبينمػػػػا  ،الجمػػػػاؿو األخػػػػالؽ و  لمحقيقػػػػة حػػػػامالً 

 ة.يالنرجسو  التجارية األعماؿو لرياء وا والفسؽؼ يز الو  ةسطحيلم
 حػيف إال فيمػويمكػف ال سػامي الػذي تلما سػمي ال مدخالً األلماف  غدا

إنػػو . ويتمتػػع بسػػوية أعمػػى مػػف اإلدراؾ والفيػػـ والشػػعوركػػوف المػػرء متنػػورًا ي
فػػي و بػػو. واتحػػد الػػذي التفػػت إلػػى دخيمتػػو فػػأدرؾ فػػي ذاتػػو العػػالـ كمػػو  المػػرء

الطريػػػؽ إلػػػى ثقافػػػة أوروبيػػػة بػػػؿ  األلمانيػػػةمسػػػار ىػػػذه العمميػػػة بينػػػت الثقافػػػة 
حمػػػـ نوفػػػاليس بعػػػودة العقيػػػدة الخالصػػػية المسػػػيحية التػػػي و عالميػػػة شػػػاممة. و 

لػػى فتمنػػى فػػي وجيػػة نظػػر أو  شػػميجؿسػػتتكامؿ فييػػا الثقافػػات القوميػػة. أمػػا 
فػي وجيػة نظػر ثانيػة تطمػع إلػى و دمج الدوؿ القومية في جميوريػة عالميػة؛ 
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األسػػس  األلمانيػػةسػػتقدـ ليػػا الثقافػػة  إلمبراطوريػػةخضػػوعيا لمحكػػـ العػػالمي 
سػػتكوف مسػػتعدة لػػذلؾ الػػدور أكثػػر مػػف التوسػػع  األلمانيػػةالروحيػػة. فالثقافػػة 

كػػاف حػػافزه و  ،وفنػػابميلمبراطػػوري سػػي الػػذي سػػاد إبػػاف الحكػػـ اإلالثقػػافي الفرن
سياسػػة  بواسػػطةتأسػػيس السػػيطرة الفرنسػػية  المتأتيػػة عػػفاألساسػػي المصػػمحة 

ُيفتػرض  ،متمػايز عػف تمػؾ السػيطرة القائمػة عمػى السياسػة وعمػى نحػو القوة. 
عقيػػػدة السػػػتكوف و أف تقػػػدـ األسػػػس لحكػػػـ روحػػػي عػػػالمي.  األلمانيػػػةبالثقافػػػة 

براطوريػػة تتخطػػى حػػدود تأسػػيس إمل بمثابػػة عربػػة األلمانيػػةالخالصػػية لمػػروح 
النظػػػػػاـ  شػػػػػكؿ ،كنمػػػػػوذج عمػػػػػى ذلػػػػػؾو االسػػػػػتقاللية الضػػػػػيقة لػػػػػدوؿ األمػػػػػـ. 

مثقافػػػػػة اليمنسػػػػػتية فػػػػػي تمايزىػػػػػا عػػػػػف الروحػػػػػاني، ولػػػػػيس السياسػػػػػي، خدمػػػػػة ل
   .اإلمبراطورية الرومانية القائمة عمى األساس السياسي

ىنػػا يمكننػػا أف نػػرى كيػػؼ مضػػى التخنػػدؽ السياسػػي بالرومانسػػييف 
ىمبولػػدت حػػوؿ إيجػػاد حضػػارة أوروبيػػة و عيػػدًا عػػف برنػػامج غوتػػو األلمػػاف ب

مػػػف خػػػالؿ التواصػػػؿ عبػػػر الثقافػػػات مػػػرورًا  عالميػػػةحتػػػى حالػػػة مواطنػػػة و 
. فالمتحمسػػػػػوف األلمانيػػػػػةبالنضػػػػػاؿ ضػػػػػد الحكػػػػػـ الفرنسػػػػػي عمػػػػػى البمػػػػػداف 

الػػذيف توقعػػوا مجػػااًل أوسػػع لموطنيػػة فػػي كػػؿ  ،4916الوطنيػػوف لثػػورة عػػاـ 
تحولػوا إلػى الكفػاح ضػد الخضػوع لمحكػـ و  ،النيايػةخاب أمميػـ فػي  ،مكاف

أصػػػبحت  األلمانيػػػةبعػػػد تأسػػػيس الحكػػػـ النػػػابميوني فػػػي البمػػػداف و األجنبػػػي. 
فػػي شػػتاء و الحركػػة الرومانسػػية منخرطػػة فػػي الحػػرب لتحريػػر تمػػؾ البمػػداف. 
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ألقػػػػػػػػػػػػػى الفيمسػػػػػػػػػػػػػوؼ يوىػػػػػػػػػػػػػاف غوتميػػػػػػػػػػػػػب فيختػػػػػػػػػػػػػو  4119/4111عػػػػػػػػػػػػػاـ 
التػػػي مّجػػػػد فييػػػا األمػػػػة  يػػػػةاأللمانلألمػػػة الشػػػػييرة خطبػػػو  (4119/4611)

المقدس في العالـ تمييزًا ليا عف الوجود المحدود و بوصفيا تجسيدًا لألزلي 
 (4111/4611). أما إرنست مورتيس أرندت عمى حدةدولة تاريخيا ألي 

نيػػػض أرنػػػدت و . يػػػةدينعقيػػػدة  كمػػػا لػػػو أنيػػػافقػػػد وعػػػظ بكراىيػػػة الفرنسػػػييف 
الفكػرة الرومانسػية عػف األمػة  إقحاـبأعباء  (4141)فريدريؾ لودفيغ ياف و 

 ،لجمعيػات الكػوراؿفقػد أدى أرنػدت دور القائػد الروحػي  النػاس. في أذىػاف
فصػاعدًا  4111منذ عػاـ و لجديدة. امنوادي الرياضية لياف دور المؤسس و 

جنػػػود فػػػي سػػػمؾ مػػػا لػػػو أنيػػػـ انشػػػغموا ك وأ ،انشػػػغؿ الرومانسػػػيوف بكتػػػابتيـ
أيشػػػندورؼ و  شػػػميجؿو وكػػػرت فػػػي الحػػػرب ضػػػد نػػػابميوف. أمػػػا ر  المتطػػػوعيف

مات تيػودور و المقاالت. و أرنيـ فقد أسيموا في األغاني و غوريس و أرندت و 
: 4611/4696سػػػنايدر )المتطػػػوعيف  فيػػػالؽفػػػي أحػػػد  وعضػػػوىػػػو كػػػورنر 

؛ 4691أكسػػػػػتييمـ -؛ ىوفمػػػػػاف4694يميػػػػػر ز ؛ 4619يتػػػػػز ا؛ بر 91 – 14
؛ 4611؛ دودينػػػػػغ 91 – 419: 4691/4664؛ موسػػػػػي 4691برنشػػػػفيغ 

 .(96 – 196: 4661؛ بير 91 – 411: 4661 فغيس

 ليبرالية ما دبؿ آذار 



 - 149 - 

اليائػػػػؿ  وتميػػػػزت الفتػػػػرة التػػػػي أعقبػػػػت الحػػػػرب ضػػػػد نػػػػابميوف بػػػػالنم
التػػػػػي مضػػػػػت تمامػػػػػًا إلػػػػػى مػػػػػا وراء جمعيػػػػػات القػػػػػراءة  ،لمػػػػػروابط الطوعيػػػػػة

أشػركت طيفػًا أوسػع و لمبرجوازية المثقفة العائدة ألواخر القرف الثامف عشػر 
وابػػط ر ة يالنػػوادي الرياضػػو  جمعيػػات الكػػوراؿيػػة. فقػػد أصػػبحت مػػف البرجواز 

فقػػد لعػػب سػػمؾ الطمبػػة دورًا  ،بالنسػػبة لمطػػالبأساسػػية لمحيػػاة المدنيػػة. أمػػا 
التعمػػػيـ خػػػارج إطػػػار المنػػػاىج األكاديميػػػة و ىامػػػًا فػػػي تنظػػػيـ الحيػػػاة اليوميػػػة 

 توحيػػػدأساسػػػية ل وسػػػيمةالميرجانػػػات و أصػػػبح االحتفػػػاؿ باألعيػػػاد و الرسػػػمية. 
يقػػػاظ و  ،الجماعػػػات المحميػػػة بشػػػكؿ يتجػػػاوز نطػػػاؽنػػػاس ال شػػػعورىـ وتعزيػػػز ا 
كيػػذه ميرجانػػات شػػعبية بكػػاف االحتفػػاؿ و . األلمانيػػةاألمػػة و لجمعيػػة لروح ابػػا

قػػػػد بقػػػػي اثنػػػػاف منيػػػػا أكثػػػػر رسػػػػوخًا فػػػػي الػػػػذاكرة: و يجػػػػري بأعػػػػداد متزايػػػػدة. 
اليامبتشػػػر وميرجػػػاف  4149عػػػاـ  الطالبيػػػة اتمنظمػػػلم القويػػػة الميرجانػػػات

يػػػدؼ إلػػػى تجديػػػد الوحػػػدة القوميػػػة التػػػي ت الميرجانػػػات تكانػػػو . 4111اـ عػػػ
عند التغمب عمى انقسػاـ ألمانيػا و الحرب ضد نابميوف  خالؿشعر بيا الناس 

ارتباطػًا فضفاضػًا  اً واليػة مرتبطػة معػ 11 –إلى عدد مف اإلمارات المستقمة 
متػػرنيخ، ف بتوجيػػو مػػ 4141وفقػػًا لقػػرارات عػػاـ  – األلمانيػػةفػػي الكونفدراليػػة 

 لعػػػاـالفرنسػػػية تمػػػوز كػػػاف اليامبتشػػػر متػػػأثرًا بثػػػورة و رجػػػؿ الدولػػػة النمسػػػاوي. 
موسػػػػػػي )باتجػػػػػػاه التوحيػػػػػػد القػػػػػػومي فػػػػػػي دولػػػػػػة ديمقراطيػػػػػػة  وميػػػػػػاالً  4111
 .(4611آخروف و ؛ دودينغ 66 – 94: 4691/4664



 - 151 - 

عنصر اقتصادي في حركػة الوحػدة القوميػة.  أيضاً كاف ىناؾ و     
 دوف تطػػػػور تحػػػػوؿالجمركيػػػػة بػػػػيف الػػػػدوؿ التػػػػي  فبوجػػػػود حػػػػواجز التعرفػػػػة

كػػػاف فريػػػدريؾ  ،امػػػتالء الػػػبالد بالمنتجػػػات البريطانيػػػةو  ،التجػػػارةو الصػػػناعة 
مػػػف أوجػػد مؤسسػػة السػػػوؽ القوميػػة الموحػػدة عػػػف طريػػؽ توحيػػػد ىػػو سػػت ل  

الجمركيػة فػي مواجيػة  ةالتعرفة التػي كانػت بحػد ذاتيػا تحػت حمايػة التعرفػ
سػػػػت فػػػػي نيايػػػػة المطػػػػاؼ إلػػػػى مسػػػػاعي ل  قػػػػد أدت و المنافسػػػػيف األجانػػػػب. 

كػػاف عممػػو النظػػري و . 4111فػػي العػػاـ  األلمانيػػةتأسػػيس جمعيػػة التعرفػػة 
 ،(4114/4611المنظومػػػػػة القوميػػػػػة لالقتصػػػػػاد السياسػػػػػي )ىػػػػػو الرئيسػػػػػي 

حيػث يػػدافع عػػف تشػػكيؿ اقتصػػاد موحػػد قوميػػًا ينبغػػي أف يكػػوف محميػػًا مػػف 
يػو قويػًا بمػا فيػو الكفايػة إلػى مسػتوى يكػوف ف والمنافسيف األجانب لكي ينم

البريطػػػاني  االقتصػػػادال سػػػيما  ،األكثػػػر تقػػػدماً  تاالقتصػػػاديالمتنػػػافس مػػػع 
 االقتصػاديكػوف  ،ذلؾ المستوى فقط وعندالذي كاف سائدًا في تمؾ األياـ. 

كيػذا، لكي يصػؿ إلػى مسػتوى و األلماني جاىزًا لمتجارة الحرة عبر حدوده. 
دمًا مػػػف خػػػالؿ التوحيػػػد )سػػػنايدر القػػػومي متقػػػ االقتصػػػادينبغػػػي أف يكػػػوف 

4611/4696 :91 – 411). 
فػػي  4111آذار و  4111مػػا بػػيف ثػػورتي تمػػوز الفاصػػمة الفتػػرة إف 

كانت مرتبطة بتنامي الحركة باتجاه و  ،فرنسا تسمى فترة " ما قبؿ آذار "
 ،ة "اكاف ىناؾ ُكّتاب " ألمانيا الفتػو  ديمقراطية. ةألمانيتأسيس دولة أمة 

الػػذيف اتخػػذوا مػػف ىنػػريش  ،فاينبػػارغو منػػدت  ،الوبيػػو ،ؼو مػػنيـ كوتسػػكو 
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المثػػػػػػػؿ  (4119 – 4919)رنػػػػػػػو يلودفيػػػػػػػغ بو  (4119 – 4969)ىاينػػػػػػػو 
ناقػػػدًا رائػػػدًا لمحالػػػة  بيرنػػػوو  ىاينػػػوكػػػاف كػػػؿ مػػػف و فػػػي أعمػػػاليـ.  األعمػػػى
 ىاينػػػػوقػػػػدـ و  .تحػػػػت الحكػػػػـ االسػػػػتبدادي األلمانيػػػػةفػػػػي الواليػػػػات القائمػػػػة 

 بيرنػػػػوأسػػػػيمت فطنػػػػة كمػػػػا  ،األلمػػػػاني مسػػػػاىمة دائمػػػػة لػػػػألدب الغنػػػػائي
كالىمػػا و حيويتػػو فػػي صػػياغة أسػػموب المقالػػة الخاصػػة بصػػورة دائمػػة. و 

وقد . 4114في العاـ  ىاينوو  ،4111في العاـ  بيرنو ،ىاجر إلى باريس
عمػػال كمراسػػميف لمصػػحؼ و ذىبػػا إلػػى ىنػػاؾ فػػرارًا مػػف الرقابػػة فػػي الػػوطف 

فػػي  ىاينػػوؿ أفضػػؿ مػػف معػػروؼ بشػػك بيرنػػوكػػاف و . األلمانيػػةالمجػػالت و 
لػـ و  أكثر ديمومػة عمػى األدب األلمػاني. تأثير ياينوبينما كاف ل ،زمنيما
كاف مناظرًا عدوانيًا إلى حد ما تجاه  بيرنويحب اآلخر. ف أي منيمايكف 
لقػد انشػغؿ أدبػاء و بعد وفاتػو.  بيرنوفقد نشر كتيبًا عف  ىاينوأما  ،ىاينو

 ،اح ضػػد إحيػػاء الحكػػـ االسػػتبداديمػا قبػػؿ آذار األلمػػاف الشػػباف فػػي الكفػ
يابػػػًا بسػػػبب رقابػػػة الدولػػػة التػػػي ىاجموىػػػاو فاضػػػطروا إلػػػى اليجػػػرة ذىابػػػًا   ا 

ا إيقاظ ألمانيا " حقيقية " حاولو و  ،عاشوا حياة بوىيميةو  ،واضطيادىا ليـ
ديمقراطيػػػػػة قابعػػػػػة تحػػػػػت سػػػػػطح الحكػػػػػـ الفاشسػػػػػتي و دولػػػػػة ليبراليػػػػػة ذات 

؛ كوبمػػاف 4699ىرمانػػد )الحكػػـ. خضػػوعيا لػػذلؾ و امتثاليػػة البرجوازيػػة و 
؛ 4696دوسػػيو -؛ بوركػػاردت4691؛ ىوىنػػداؿ 4691؛ إسػػترماف 4691
نػػػػػػدر يكورتمو ؛ كروسػػػػػػو 4611؛ بمػػػػػػومبي 4611سػػػػػػتر ي؛ ك4614 بيرنػػػػػػو
جايشػػػػػػػػػػػكي ؛ 99 – 491: 4661 غيسػػػػػػػػػػػف؛ 4664 برانػػػػػػػػػػػديس؛ 4619
المػػػدعووف  ىيغػػػؿتالميػػػذ  أيضػػػاً كػػػاف ىنػػػاؾ و . (4661؛ ىيرمانػػػد 4661
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 ،روجيػػػػػػو ،الفالسػػػػػػفة أمثػػػػػػاؿ شػػػػػػتراوس –"  يػػػػػػوف الشػػػػػػبابييغمباسػػػػػػـ " ال
دغػار بػاورو  وبرونػو  ،فاتكػو ،فيشر ،إخترميير ى ػس و سػتيرنر  ،فيوربػاخ ،ا 

الذيف حاولوا أف يسحبوا نتائج المنظومػة الفمسػفية عمػى الفعػؿ السياسػي. 
لقػػػد أرادوا تحويػػػؿ مػػػذىبيـ الفمسػػػفي إلػػػى حػػػزب سياسػػػي يتبنػػػى الموقػػػؼ 

كاف و نقسامات المجتمع في وحدة جديدة شاممة. االستبدادي بغاية دمج ا
ييف الشػباف إال أنػو ابتعػد عػنيـ حػيف انتقػػؿ ييغمكػارؿ مػاركس مرتبطػًا بػال

 – 491: 4661 غيسػػػف)إلػػػى الشػػػيوعية متػػػأثرًا باالشػػػتراكييف الفرنسػػػييف 
 .(4611باخ س؛ إ4691 كيستر؛ 11

أف جمػػػػاىير  يػػػػدؿ عمػػػىتحػػػوؿ مػػػاركس إلػػػػى الحركػػػة الشػػػيوعية إف 
كانػػػت و المػػػدف قػػػد دخمػػػوا فػػػي المشػػػيد السياسػػػي. و ريف فػػػي األريػػػاؼ المفقػػػ

الحػػػدث األكثػػػر دراميػػػة فػػػي  4111انتفاضػػػة النسػػػاجيف فػػػي سيمسػػػيا عػػػاـ 
ػػس  دافػػع ،إنجمػػزصػػديقو و باإلضػػافة إلػػى مػػاركس و سػػياؽ ىػػذا التطػػور.  ى 

نجمػػزو مػػاركس )شػػنر عػػف الجمػػاىير المفقػػرة يبو ف يغػػر و   ،(4111/4616 ا 
البروليتاريػػا قبػػؿ حػػدوث أي ثػػورة برجوازيػػة ييػػا إلشػػكموا فكػػرة أمػػة ضػػمت و 

أسػػيـ  ،وقػػد4111. فيػػذه الثػػورة حصػػمت فػػي آذار بػػزمف طويػػؿ فػػي ألمانيػػا
فتػرة قصػيرة شػكمت جمػاىير فػي غضػوف و  ،موقؼ الجماىير فػي انػدالعيا

الطبقػػػات المختمفػػػة لمبرجوازيػػػة حركػػػة ديمقراطيػػػة وطنيػػػة و البسػػػطاء النػػػاس 
ديمقراطيػػػة فػػػي مواجيػػػة دوؿ األمػػػراء  ةألمانيػػػأمػػػة شػػػاممة مػػػف أجػػػؿ دولػػػة 
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القمعيػػػة. لكػػػف ىػػػذه الوحػػػدة لػػػـ تػػػدـ طػػػوياًل ألف الػػػديمقراطييف االشػػػتراكييف 
. ففػػػي برلمػػػاف اً سياسػػي ةعمػػػاالف البنيػػةالراديكػػالييف ظمػػػوا أقميػػة صػػػغيرة فػػػي و 

 مػػف المنػػدوبيف فرانكفػػورت الػػوطني لػػـ يكػػف ينتمػػي إلػػى اليسػػار الراديكػػالي
 وكانت األغمبية الساحقة لميبرالييف أو  عتدؿ.لميسار الم %41و %9سوى 

كانػػػػػت السػػػػػيطرة فػػػػػي البرلمػػػػػاف و الميبػػػػػرالييف المحػػػػػافظيف فػػػػػي برنػػػػػامجيـ. 
وجو عاـ لصالح ب يحاجوفالمحاميف الذيف و األساتذة و  ،لمموظفيف المدنييف
 كانػت األغمبيػة الميبراليػة بقيػادة ىاينريػؾ فػوف غػاغرفو الممكية الدسػتورية. 
فكانػػت األقميػػة الديمقراطيػػة الراديكاليػػة أمػػا  ،ف فرانكفػػورتالػػذي تػػرأس برلمػػا

لػـ و فمكػر. و ىرفيؾ و يدعمو رفاقو شتروؼ بقيادة فريدريؾ ىيكر مف بادف، 
بينمػػا كػػاف الراديكػػػاليوف  ،األمػػراء بإحػػداث قطيعػػةيكػػف الميبراليػػوف راغبػػيف 

عادة تنظيـ المجتمػع بشػكؿ كامػؿ. و يتطمعوف لرطاحة بالممكيات القديمة  ا 
 ،ليػػػػػا يالكػػػػػاريزمغيػػػػػاب القائػػػػػد و  ،تفكيػػػػػؾ القػػػػػوى األساسػػػػػية لمثػػػػػورة  أفإال
عرضيا دوف تمحػور حػوؿ مركػز واحػد و المبعثرة في طوؿ البالد  وقائعياو 

أدى كػػؿ ذلػػؾ  ،فصػػؿ برلمػػاف فرانكفػػورت عػػف الفعػػؿ فػػي الشػػوارعو  ،لمثػػورة
بحيػػث كػػاف األمػػراء قػػادريف عمػػى اسػػتعادة حكميػػـ  ،فػػي النيايػػة إلػػى فشػػميا

بدادي. بيػػػد أف الثػػػورة لػػػـ تفشػػػؿ بسػػػبب غيػػػاب وحػػػدة القػػػوى الثوريػػػة االسػػػت
ألف تػػوازف نظػػاـ الػػدوؿ األوروبيػػة الػػذي أوجػػده متػػرنيخ  أيضػػاً بػػؿ  ،فحسػػب
قػد كػاف موحػدة. ف ةألمانيػكاف سينيار في حاؿ قياـ دولػة أمػة  4141عاـ 



 - 154 - 

 ،ال سيما روسيا ،بروسيا أف تثير صراعًا مع القوى األوروبيةمف الممكف ل
سػػػػنايدر ) ةألمانيػػػػأنيػػػػا أمسػػػكت بزمػػػػاـ القيػػػػادة فػػػي تأسػػػػيس دولػػػػة أمػػػة  ولػػػ

 – 161؛ 111 – 199: 4611؛ نيبػػػػػردي 411 – 414: 4611/4696
؛ 4669؛ ىاشػػػتماف 911 – 991: 4619؛ فيمػػػر 4611رمر ي؛ شػػػت991

  .(4661؛ ىيرشياوزف 4661فريتاغ 

 دولة األمةو المدرسة التاريخية البروسية 

انقسػػاـ بػػيف مؤيػػدي مػػا كػػاف  أيضػػاً كػػاف ىنػػاؾ فػػي برلمػػاف فرانكفػػورت 
 األمػػػػةدولػػػػة و  ،العظمػػػػى التػػػػي تشػػػػمؿ النمسػػػػا األلمانيػػػػةُيسػػػػمى دولػػػػة األمػػػػة 

انتشػرت فكػرة األمػة  ،بعػد أف فشػمت الثػورةو األصغر بدوف النمسػا.  األلمانية
المػػػػؤرخيف  ،جديػػػػدة مػػػػف المثقفػػػػيفاألصػػػػغر عمػػػػى أيػػػػدي مجموعػػػػة  األلمانيػػػة

كسػػػيميمياف مو  ،(4191 – 4911)ؼ داىممػػػاف مػػػنيـ كريسػػػتو و  ،روسػػػييفالب
 ،(11 – 4111) فيوىاف كوستاؼ درويسو  (99 – 4144)فولفغانغ دنكر 

ىينريػػؾ فػػوف سػػيبؿ  أيضػػاً و  ،فػػي البرلمػػاف الفرانكفػػورتيالػػذيف كػػانوا أعضػػاء 
كي شػتيىنريؾ فػوف تراو  ،(99 – 4141)سر يىو  جلودفيو  ،(61 – 4149)
فػػػي كتابػػػة التػػػاريخ فػػػي ذلػػػؾ الوقػػػت  كػػاف األسػػػتاذ الكبيػػػرو  ،(69 – 4111)

الذي كاف ُيػدرس فػي جامعػة بػرليف.  ،(4119 – 4961)ليوبولد فوف رانكو 
مف أرسى أسس العمؿ في األرشػيفات بوصػفو الشػرط المسػبؽ الػذي ال  وفي

 ،شػػييرةحسػػب عبارتػػو ال ،شػػؼتكيلكػػي  ،غنػػى عنػػو لمعمػػؿ فػػي كتابػػة التػػاريخ
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عمػػؿ الكتابػػة التاريخيػػة بشػػكؿ قػػد فصػػؿ رانكػػو و . (كيػػؼ حػػدث األمػػر حقػػاً )
ىػذه كانػت بالضػبط نقطػة افتراقػو عػف أولئػؾ و  ،واضح عف الحدث السياسي

 ،أحسػػف تقػػدير رانكػػووقػػد قػػدروا المػػؤرخيف الػػذيف شػػكموا المدرسػػة البروسػػية؛ 
أف يصػػػنعوا التػػػاريخ عػػػف طريػػػؽ تقػػػديـ و لكػػػنيـ أرادوا أف يكتبػػػوا عػػػف التػػػاريخ 

ـ قػػػػد عم ػػػػو طريػػػػؽ تثقيػػػػؼ النػػػػاس.  عػػػػفو  ،رجػػػػاالت الدولػػػػةو النصػػػػح لألمػػػػراء 
إال أنيػـ  ،بعضيـ عمى األقؿ لفتػرة مػف الزمػاف فػي الجامعػات خػارج بروسػيا

لؾ مدفوعيف في المقاـ األوؿ بفكػرة أف بروسػيا ىػي التػي يتوجػب ذكانوا مع 
 – 4111درويػس  ،مػثالً  ،انظػر)الموحػدة  األلمانيػة دولػة األمػةعمييا إقامػة 

 – 4116؛ سػػيبؿ 19 – 11 مجمػػد األوؿ:ال ،61 – 4196كي شػػ؛ ترايت19
النمسػػا بارتباطيػػا  احتػػواءكػػاف  ،. فمػػف وجيػػة نظػػرىـ(4699 ف؛ درويسػػ61

 تيفالثقافػػػػػة األلمػػػػػانيو المغػػػػػة لحػػػػػدود  المتجػػػػػاوزبحكميػػػػػا اإلقميمػػػػػي و بينغاريػػػػػا 
مػػػا يكفػػػي مػػػف  أيضػػػاً قػػػد توقعػػػوا و سيشػػػكؿ مصػػػدرًا دائمػػػًا لعمميػػػات التفكيػػػؾ. 

التػػػي  ،ضػػػع دولػػػة األمػػػة حديثػػػة التأسػػػيسالنمسػػػا لو و الصػػػراع بػػػيف بروسػػػيا 
 خطر االنفصاؿ ثانيًة. تحتدائمًا  ،شممت االثنتيف معاً 

 فػػي تركيػػزهممػػؤرخيف البروسػػييف داخميػػًا السياسػػي لمنظػػور اللػػـ يكػػف 
المنافسػػة ىػػو كػػاف السػػبب فػػي ذلػػؾ و بػػؿ خارجيػػًا.  ،عمػػى مسػػائؿ الدقرطػػة

فكرة و بريطانيا. و فرنسا عمى رأسيا و  ،المتزايدة بيف الدوؿ األوروبية الكبرى
لػػػػػػـ تكػػػػػػف فكػػػػػػرة حركػػػػػػات مثقفػػػػػػي عصػػػػػػر التنػػػػػػوير األوائػػػػػػؿ  ـاألمػػػػػػة لػػػػػػديي

 ،ديمقراطيػػة والبػػاحثيف عػػف وحػػدة ثقافيػػة و/أ ،الػػديمقراطييفو الرومانسػػييف و 
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بػػؿ فكػػػرة عززتيػػػا دولػػة قويػػػة كػػػي تجيزىػػا لتتنػػػافس بدرجػػػة مػػف الحػػػدة مػػػع 
تصػورىـ  ج نطػاؽخػار ىػذا مػا وضػعيا ببسػاطة و الدوؿ األوروبية األخرى. 

باسػـ وحػدة و معب دور الناطقيف الثقافييف باسـ التوحيػد الػداخمي لمطبقػات ل
 الراديكالية.و الحركة الميبرالية مع الحركات االشتراكية 

بسػػػػػبب حػػػػػدة المنافسػػػػػة الخارجيػػػػػة تحػػػػػوؿ الميبراليػػػػػوف إلػػػػػى النزعػػػػػة و 
القومية بمعنى تشكيؿ دولة أمة قوية ُيفترض بيا أف تحافظ عمػى مصػالح 

الػػػػػػديمقراطيوف و لػػػػػػـ يجػػػػػػد االشػػػػػػتراكيوف و األمػػػػػػة فػػػػػػي مواجيػػػػػػة منافسػػػػػػييا. 
بصػورة  لػذا بحثػوا عػف التعػاوف الػدولي ،الراديكاليوف منافسًا داخميًا نػدًا ليػـ

 ،بقيػػػاميـ بػػػذلؾ سػػػاىموا بزيػػػادة راديكاليػػػة النزعػػػة الميبراليػػػة القوميػػػةو . أكبػػػر
 عمى يداديكالييف الديمقراطييف الر و قمع حركة االشتراكييف تعارض التي لـ 

 الدولة الفاشية.
أمػػػػة دولػػػػة بػػػػالمعنى كػػػػاف مػػػا دافػػػػع عنػػػػو المؤرخػػػػوف البروسػػػيوف إف 
التػي يفتػػرض أف تكػوف قويػػة بمػا يكفػػي لمبقػاء فػػي و  ،السياسػػي –السػمطوي 

التػي ثقافػة الكػف أمػة تلػـ نيػا أيعنػي ىػذا و نظاـ الدوؿ األوروبية التنافسي. 
ال الجميوريػػػػة الديمقراطيػػػػة و  ،فو سػػػػيالرومانو ف و التنويريػػػػ أرادىػػػػا المفكػػػػروف

ال األمػة الديمقراطيػة بػالمعنى الػذي و  ،لديمقراطيي ما قبؿ آذار الراديكالييف
فػػػػي و قػػػػد شػػػػرعنوا فػػػػي أعمػػػػاليـ ل. 4916نػػػػادت بػػػػو الثػػػػورة الفرنسػػػػية عػػػػاـ 

 4194محاضػػػػػراتيـ مػػػػػا حققػػػػػو بسػػػػػمارؾ بعػػػػػد الحػػػػػرب عمػػػػػى فرنسػػػػػا عػػػػػاـ 
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: 4694؛ إيغػػػػػػػرز 4694 ريسػػػػػػػف؛ 11 – 411: 4611/4696سػػػػػػػنايدر )
غ ي؛ ىػػػػػػػػػاردتف11 – 111: 4616؛ شػػػػػػػػػيياف 4694؛ سػػػػػػػػػاير 91 – 411

بسػػػػػمارؾ وحػػػػػد إف . (16 – 114: 4661 غيسػػػػػف؛ 91 – 411: 4661
فػػػػي  4199الشػػػػمالية بعػػػػد الحػػػػرب عمػػػػى النمسػػػػا عػػػػاـ  األلمانيػػػػةاإلمػػػػارات 

 هبفالنػػز )تحػػت قيػػادة بروسػػيا  4199الشػػمالية لمعػػاـ  األلمانيػػةالكونفدراليػػة 
إلػػػػى تأسػػػػػيس  4194و 4191أدت الحػػػػرب عمػػػػى فرنسػػػػا عػػػػاـ و . (4661

الجنوبيػػة عػػاـ  األلمانيػػةالػػدوؿ  أيضػػاً التػػي ضػػمت  األلمانيػػةاإلمبراطوريػػة 
الحػػػرب الخارجيػػة إلػػػى عمميػػة توحيػػػد داخمػػي. فانػػػدحار  وتحويػػؿ ؛4194

 انشػػغاؿو عمػػى يػػد السػػمطات الغربيػػة  (19 – 4111)كريميػػا  روسػػيا فػػي
سػػػػػػػاعدا  (91 – 4194)األمريكيػػػػػػػة  تمػػػػػػػؾ السػػػػػػػمطات بػػػػػػػالحرب األىميػػػػػػػة

كػاف حميمػًا بمػا فيػو الكفايػة ألف و . يةتوحيدتحقيؽ سياستو البسمارؾ في 
الثقػػة  ينتػػزعأف و  ،الجديػػدة كاممػػة جغرافيػػاً  األلمانيػػة دولػػة األمػػةيعمػػف بػػأف 

مػػػػػػف خػػػػػػالؿ سياسػػػػػػتو الخارجيػػػػػػة التػػػػػػي أدت إلػػػػػػى اتفاقيػػػػػػات مػػػػػػع الػػػػػػدوؿ 
اىيري الػػداخمي تحػػت السػػيطرة حػػاوؿ أف ُيبقػػي الضػػغط الجمػػو نافسػػة. تالم

التػػي كانػػت مػػع ذلػػؾ مترافقػػة و  ،سياسػػات الرفػػاه التػػي انتيجيػػامػػف خػػالؿ 
أصػػبحت الدولػػة قػػوة رئيسػػية  ،بقمػػع الحركػػة العماليػػة. عمػػى ىػػذا األسػػاس

كما كانػت  ،أيضاً في تعريؼ األمة في ألمانيا أواخر القرف التاسع عشر 
 يكػػوف الفػػرؽ بػػيف أمػػة ال ،بيػػذا الخصػػوصو منػػذ بنػػاء الدولػػة فػػي فرنسػػا. 
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عرقي حاد بالقدر ذا طابع راسخة ال األلمانيةأمة الثقافة و الدولة الفرنسية 
؛ 111: 4661؛ بروبيكػػر 4694انظػػر شػػيدر )تناولػػو  يجػػري فيػػوالػػذي 

 .(4661تاكناكا 

لػػـ يتػػػابع خمفػػاء بسػػػمارؾ لسػػػوء الحػػظ سياسػػػاتو فػػي الحفػػػاظ عمػػػى 
 ياالسػػػػتعمار النػػػػزوع و تسػػػػمح التػػػػوازف الخػػػػارجي. فسياسػػػػاتيـ فػػػػي زيػػػػادة ال

الػذي أدى األمػر  ،ألمانيػاب محيطةفعؿ لبناء تحالفات  ةز ردحف   الالحؽ،
ىػذا مػا أنػتج بعػد فتػرة وجيػزة و بدوره إلػى الخػوؼ األلمػاني مػف التطويػؽ. 

لكنيا  ،حركة دفاعية " في أذىانيـ " ،األولى األلمانيةالضربة  إستراتيجية
الحػػػػػػػرب العالميػػػػػػػة األولػػػػػػػى.  مباشػػػػػػػرة إلػػػػػػػى نشػػػػػػػوب 4641أدت فػػػػػػػي آب 

بعػػد بسػػمارؾ كانػػت موجيػػة إلػػى التأسػػيس  األلمانيػػةفالسياسػػات الخارجيػػة 
لػػػـ تكػػػف ىػػػذه و العسػػػكرية. و ية االقتصػػػاد القػػػدرةقائمػػػة عمػػػى  ،لقػػػوة عالميػػػة

لكنيػػػا أخػػػذت الحػػػرب فػػػي  ،السياسػػػات موجيػػػة باتجػػػاه الحػػػرب كيػػػدؼ ليػػػا
الخارجيػػة سػػات بيػػذا الخصػػوص لػػـ تكػػف السياو الحسػػباف بوصػػفيا ممكنػػة. 

ىػػػػي المسػػػػؤوؿ الوحيػػػػد عػػػػف انػػػػدالع الحػػػػرب  4641قبػػػػؿ عػػػػاـ  األلمانيػػػػة
لمػػؤرخ األلمػػاني فريتػػز ثػػار اقػػد و  بػػؿ كانػػت جزئيػػًا كػػذلؾ. ،العالميػػة األولػػى

قبضػة قػػوة الدولػػة  فيشػر جػػداًل حاميػػًا حػوؿ ىػػذا الموضػػوع مػع نشػػره لكتابػػو
ؼ دخػػػػؿ النقػػػػاش الميػػػػداف العػػػػاـ مػػػػف خػػػػالؿ الصػػػػحو . (4694) العظمػػػػى
الػػذي كػػاف حتػػى ذلػػؾ  ،ر الػػوعي التػػاريخي السػػائد فػػي ألمانيػػاغي ػػو  ،الكبػػرى
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عمى نظرية التطويؽ التي تقمؿ إلػى حػد كبيػر مػف مسػؤولية  معتمداً الوقت 
أكبػر بػدور  مضػطرة لالعتػراؼاآلف  ولكنيػا ،األلمانيةالسياسات الخارجية 

يػة األولػى التسبب بػالحرب العالم عف تيا الرئيسيةمسؤوليو لتمؾ السياسات 
؛ سػػػػػػػيفوتؾ 4691غػػػػػػػايس ؛ 4694؛ ىيممغروبػػػػػػػر 4696، 4694فيشػػػػػػػر )

 .(4611غر يي؛ 4611برغياىف ؛ 4691موسيس ؛ 4691
العودة بدولػة األمػة  وكاف عمؿ األكاديمييف في المجاؿ التاريخي ى

 ،وفقػػًا لمػػا يعتقػػدوف ،الجديػػدة إلػػى جػػذورىا فػػي التػػاريخ. فالماضػػي األلمانيػة
مػف وجيػة ىػذا مػا كػاف يعنػي و يػة نظػر الحاضػر. ينبغي أف ُيفسر مف وج

فػػي نيايػػة  أنتجػػتعمميػػة بوصػػفو بنػػاء األمػػة أنػػو ينبغػػي فيػػـ التػػاريخ نظػػر 
التاريخيػػة لدولػػة  التػػاريخ الشػػرعية   وفػػرقػػد و . األلمانيػػةالمطػػاؼ دولػػة األمػػة 

دولػة األمػة في مسار عممية العػودة بتػاريخ و بيذه الطريقة.  األلمانيةاألمة 
 ،وجػػػد لنفسػػػياة يسػػػاعد المؤرخػػػوف األمػػػة عمػػػى أف تلتاريخيػػػإلػػػى جػػػذورىا ا

. (49 – 141: 4661 غيسػػػفتتعػػػرؼ عمػػػى ىويتيػػػا الناضػػػجة تاريخيػػػًا )و 
تـ تصويره بشكؿ رمزي عػف  األلمانيةىذا التأسيس التاريخي لدولة األمة و 

تاريخيػػػػة لكبػػػػار شخصػػػػيات التػػػػاريخ األلمػػػػاني مرفقػػػػًا  نصػػػػبطريػػػػؽ بنػػػػاء 
 وأكثػػػػر الصػػػػروح إثػػػػارًة لرعجػػػػاب ىػػػػو يحية. بخطابػػػػات المػػػػؤرخيف التوضػػػػ

الػػػذي يخمػػػد  ،(4191)ىيرمػػػاف التػػػذكاري قػػػرب دتمولػػػد و نصػػػب أرمينيػػػوس 
 ،ميالديػػػػة 6ذكػػػرى انػػػػدحار الفيػػػػالؽ الرومانيػػػػة عمػػػى يػػػػد التيوتػػػػونييف عػػػػاـ 
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وىػي عمى رأسػو جرمانيػا و المشرؼ عمى الرايف  (4111)نايدرفالد  ونصب
ي موقػػػع قمعػػػة برباروسػػػا فػػػي فػػػ (4169)وزر يػػػكيفي ونصػػػب ،تتػػػوج نفسػػػيا

؛ موسػػػػػػػيو a4699يبػػػػػػػردي ن)كميػػػػػػػا مكرسػػػػػػػة لموحػػػػػػػدة القوميػػػػػػػة و  ،تزر اليػػػػػػػا
 .(4699؛ ماي 91 – 19: 4691/4664
منذ ذلؾ الوقت فصاعدًا ثبػت المؤرخػوف األلمػاف أنفسػيـ بوصػفيـ و 

قد حافظوا عمى و . األلمانيةالمجموعة الثقافية الرئيسية في صياغة اليوية 
وقت الراىف. فيـ يروف واجػبيـ فػي لفػت األنظػار إلػى ىذا الموقؼ حتى ال

مػػا يتشػػاطرونو  وىػػذا ىػػو المشػػاكؿ الراىنػػة. و الجػػذور التاريخيػػة لألوضػػاع 
دوف أف يكونػػػوا مػػػرغميف  ،بطريقػػػة أكثػػػر تعميمػػػًا مػػػع أسػػػالفيـ البروسػػػييف

بالضػػػرورة عمػػػى شػػػرعنة أي فعػػػؿ مػػػف أفعػػػاؿ الدولػػػة عػػػف طريػػػؽ التحميػػػؿ 
بمعنػػػػى أنيػػػػـ  ،يسػػػػاىموف فػػػي تشػػػػكيؿ اليويػػػػة ،التػػػاريخي. فيمػػػػا عػػػػدا ذلػػػػؾ

يحممػػوف أوضػػاع الحاضػػر بمصػػطمحات تاريخيػػة بحيػػث تػػتمكف األمػػة مػػف 
تتصرؼ بما ينسجـ مع و  ،مة تاريخيًا ماثمة في األذىافإبقاء ىويتيا المشك  

 تغييػػػػرو قطػػػػع الصػػػػمة بيػػػػا بصػػػػورة واعيػػػػة  ،عمػػػػى األقػػػػؿ ،وىػػػػذه اليويػػػػة أ
 ىويتيا.

 وظفوف المدنيوفالمو مشكمو اليوية: األدباء 

 ف يالصناعيوكبار الضباط و مةؾ األراضي و 
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عػػف طريػػؽ الحػػرب فػػي منظومػػة  األلمانيػػةدولػػة األمػػة  مػػع إقامػػة
كػػػاف عمػػػى البرجوازيػػػة أف تتشػػػاطر دورىػػػا  ،الػػػدوؿ األوروبيػػػة المتنافسػػػة

القيادي مع تمؾ القوى التي كانت قادرة عمى ضماف وضع دولػة األمػة 
ضػػػػػػي األقػػػػػػاليـ الشػػػػػػرقية البروسػػػػػػييف فػػػػػػي تمػػػػػػؾ المنظومػػػػػػة: مػػػػػػالؾ أرا

ف الصػػػػناعييو  ،سػػػػمؾ الضػػػػباط البروسػػػػييفو  ،(البروسػػػػية األرسػػػػتقراطية)
ىكػػػذا تكػػػوف لػػػدينا أربػػػع مجموعػػػات كبػػػرى قامػػػت دولػػػة األمػػػة و الكبػػػار. 

شكمت ىويػة األمػة تمامػًا حتػى القػرف العشػريف. و الجديدة عمى أساسيا 
جوازيػػػة الصػػػغيرة البر  غمبتيػػػا لػػػـ تػػػنـُ و بسػػػبب ىيمنػػػة ىػػػذه المجموعػػػات و 

رجػػاؿ األعمػػاؿ الصػػغار بمػػا يكفػػي لمعػػب دور فػػي المجتمػػع و لمحػػرفييف 
 ،األمر نفسو يصح عمى الفالحيف الصغارو عمى أرضية الثقة بالنفس. 

بينما اضػُطر العمػاؿ لمكفػاح حتػى الحػرب العالميػة األولػى ليػتـ قبػوليـ 
في  شارؾ الديمقراطيوف االجتماعيوف)كمواطنيف ذوي حقوؽ متساوية. 

لكػػػػػي يحققػػػػػوا  4641ميزانيػػػػػة الحكومػػػػػة المخصصػػػػػة لمحػػػػػرب فػػػػػي آب 
اليويػة و  األلمانيػةفكػرة األمػة وىكػذا تػـ تشػكيؿ . (االعتراؼ الكامؿ بيػـ

فػػػػي اإلمبراطوريػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ المجموعػػػػات الكبػػػػرى األربػػػػع  األلمانيػػػػة
 المعترؼ بيا قانونيًا.

الثاني يرجع نفوذ البرجوازية المثقفة إلى عصر التنوير في النصؼ 
فيـ األمة بوصفيا ىو  األلمانيةما قدمتو لميوية و مف القرف الثامف عشر. 
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وسػػيمة إيجػػاد أمػػا . مشػػترؾمػػوروث ثقػػافي و  مشػػتركةوحػػدة ثقافيػػة ذات لغػػة 
يػػػي التربيػػػة بمغتيػػػا ف األلمانيػػػةلقوميػػػة لالنتمػػػاء إلػػػى امطػػػابؽ الحسػػػاس اإل
طيبيف" لتمؾ األمػة. لمػ "أعضاء ال األساسيةفالتربية ىي الفضيمة ثقافتيا. و 
ُحولػػت فكػػرة  ،البريطػػانييفو مػػف خػػالؿ الصػػراع مػػع المنافسػػيف الفرنسػػييف و 

حقيقػة أعمػؽ و إلػى االدعػاء بوجػود شػرعية أسػمى  األلمانيػةالتربية و الثقافة 
تػـ الحػط و البريطانيػة. و تميزىا عػف الحضػارة الفرنسػية  األلمانيةفي الثقافة 

داب التشػػريفات التػػي يمارسػػيا رجػػاؿ مػػف قػػدر الثقافػػة الفرنسػػية باعتبارىػػا آ
البريطانيػػػػة باعتبارىػػػػا الػػػػروح التجاريػػػػة و  ،الحاشػػػػية دوف مضػػػػموف جػػػػوىري

بيػػذه الطريقػػة اسػػتخدمت أمػػة الثقافػػػة و لتجػػار يسػػعوف إلػػى جنػػي المنػػافع. 
 األلمانيػةبوصفيا أداة لنبذ العناصر األجنبية باعتبارىا خطرًا عمى الثقافػة 

 ،أجنبية كيػذه عناصرذيف يمكف أف يقدموا بما في ذلؾ الناس ال ،األسمى
العنيفػػػة عمػػػى التفػػػوؽ الفرنسػػػي  األلمانيػػػةأصػػػبحت أدلػػػة لشػػػرعنة الحممػػػة و 
الحضػػارة الفرنسػػية و  األلمانيػػةأصػػبح التفريػػؽ بػػيف الثقافػػة كمػػا البريطػػاني. و 
. (4616/99إليػػاس )البريطانيػػة شػػائعًا جػػدًا حتػػى القػػرف العشػػريف تمامػػًا و 
صدفة أف يشجع كاتب شػيير مثػؿ تومػاس مػاف  عمى ىذا األساس ليسو )
 ". 4641/11التأمؿ في الشؤوف الالسياسية ا التفريؽ في كتابو " ذى

لمتجػذرة فػي البرجوازيػة ا األلمانيػةالسمات الثانوية لميويػة  إف إحدى
فػػػي سػػػياؽ عمميػػػة  ،كافػػػة الطبقػػػات البرجوازيػػػة بػػػيفمنتشػػػرة البػػػؿ  ،المثقفػػػة
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كمػػا تػػـ االحتفػػاؿ بيػػا ألوؿ  المؤانسػػةب ىػػي حػػ ،تسػػفيو اليويػػات المنافسػػة
امتػػد بعدئػػٍذ إلػػى البرجوازيػػة و  ،مػػرة فػػي جمعيػػات القػػراءة لمبرجوازيػػة المثقفػػة
مػػػػع حػػػػب و . النػػػػوادي الرياضػػػػيةو األوسػػػػع عػػػػف طريػػػػؽ جمعيػػػػات الكػػػػوراؿ  

سػػػتمتع بيػػػا النػػػاس كػػػاف يالتػػػي  الحميميػػػةفػػػي االتحػػػادات جػػػاءت  المؤانسػػػة
يغنػػوف أغػػانييـ الفمكموريػػة. و الخمػػر  وأالبيػػرة  الحتسػػاءحػػيف يجمسػػوف معػػًا 

 بػػدا تافيػػاً الػػذي األمػػر  ،أمػػا الحركػػة الرومانسػػية فقػػد احتفػػت بحػػب الطبيعػػة
 رعتيػػػػاالفضػػػػيمة األخػػػػرى التػػػػي و جماليتيػػػػا. و  األلمانيػػػػةحػػػػب األرض تجػػػػاه 

العميقػػيف صػػيميف و الصػػداقة األو الحركػػة الرومانسػػية ىػػي اإلخػػالص لمحػػب 
العواطػػػػؼ الفرنسػػػػية السػػػػطحية و لشػػػػرعي تمييػػػػزًا ليمػػػػا عػػػػف مجػػػػرد الػػػػزواج ا

 سػر؛ غال4616؛ كوكػا 4619؛ إنغميػاردت 4696رنغػر )قصيرة األجؿ و 
4661). 

فػػي لألمػػة فكػػاف إقميميػػًا  (األرسػػتقراطييف)أمػػا فيػػـ مػػالؾ األراضػػي 
بقطعػػػػة مػػػػف  حميمػػػػةجػػػػوىره. فاألمػػػػة مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػرىـ مرتبطػػػػة بصػػػػور 

نػػت المنافسػػة بػػيف كاو لتػػأميف عيشػػيا.  مسػػاحةىػػي بحاجػػة إلػػى و  ،األرض
كػػؿ أمػػة  اي تػػدعييتػػال المسػػاحةدوؿ األمػػة بالنسػػبة ليػػـ ىػػي منافسػػة عمػػى 
رأوا ىويػػة األمػػة متجػػّذرة فػػي و لمحفػػاظ عمػػى وضػػعيا فػػي منظومػػة الػػدوؿ. 

فضػػػائؿ األلمػػػػاف الطيبػػػػيف فػػػػي و  مسػػػػتخدمة بصػػػػورة مشػػػػتركة،رقعػػػة أرض 
حمايػة و ـ حراثة أرضػيو  ،التزاميـ بتقاليد الوطفو  ،تجذرىـ في تراب الوطف
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األمػػػة  عػػػف العالقػػػة بػػػيفكانػػػت وجيػػػة نظػػػرىـ و تمػػػؾ األرض مػػػف الغػػػزاة. 
موقػػػػػػؼ تحسػػػػػػيف البغيػػػػػػة األرض الحاجػػػػػػة إلػػػػػػى  لجيػػػػػػةاألرض توسػػػػػػعية و 

حمائيػػػػة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ برعايػػػػة و  ،ألمػػػػة فػػػػي الصػػػػراع بػػػػيف الػػػػدوؿالتنافسػػػػي ل
فػي توجييػا إلػى أرص الػوطف و  .الدفاع عنيا في وجو المنافسيفو األرض 

ة األمػػػة لػػػدى مػػػالؾ األرض مػػػع الييػػػاـ الرومانسػػػي المبكػػػر انػػػدمجت فكػػػر 
مف  ينغمس فيوعمى المرء أف ينبغي الذي  وبالطبيعة باعتبارىا ذروة السم

تحػػوؿ اإلعجػػاب الرومانسػػي بالطبيعػػة إلػػى حػػب و . أجػػؿ التشػػبع التػػاـ بػػو
حػػيف أصػػبح ىػػذا اإلعجػػاب مبتػػذاًل بصػػورة متزايػػدة فػػي  األلمانيػػةلألراضػػي 

بيػػذه الطريقػػة أصػػبح التػػزاـ المػػرء و نتشػػار عبػػر المجتمػػع. مسػػار عمميػػة اال
بما فػي ذلػؾ حمايػة جماليتيػا عنصػرًا دائمػًا  األلمانيةحب األرض و بوطنو 

صػػػػمتيا بػػػػالتزاـ مػػػػالؾ األراضػػػػي كمػػػػا أف . األلمانيػػػػةمػػػػف عناصػػػػر اليويػػػػة 
وسػػػييف بػػػاألرض كػػػاف يغػػػذي صػػػراع ألمانيػػػا مػػػع منافسػػػييا فػػػي أواخػػػر ر الب

؛ برداىػػػػػؿ 4699بػػػػػوىمي )أوائػػػػػؿ القػػػػػرف العشػػػػػريف و القػػػػػرف التاسػػػػػع عشػػػػػر 
                         . (4619؛ بوىمي 4691

فيػػػـ األمػػػة باعتبارىػػػا وحػػػدة  فػػػتكمف فػػػيأمػػػا مسػػػاىمة سػػػمؾ الضػػػباط 
دولػة األمػة  نظػاـمستعدة لمقتاؿ ضد المنافسيف الذيف ُيعرضوف موقعيػا فػي 

األمة مػف وجيػة نظػره و  ،. إنو السمؾ الحامؿ لمنزعة القومية المحاربةلمخطر
الفضػػائؿ التػػي ينبغػػي أف و تصػػبح ىػػي نفسػػيا فػػي حالػػة حػػرب. و تقػػؼ معػػًا 
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 ،الطيب في األمة ىي الفضائؿ التي يتحمى بيػا الجنػدي ويتحمى بيا العض
فػػػػي و وامػػػػر األعمػػػػى مرتبػػػػة. االنصػػػػياع ألو االنضػػػػباط و  واإلقػػػػداـكالشػػػػجاعة 

طاعة الموظؼ و فضيمة الضابط مع انضباط العنصريف األخيريف اندمجت 
؛ 11 – 119: 4611/4696سػػػػػنايدر )الحكػػػػػومي المػػػػػدرب تػػػػػدريبًا قانونيػػػػػًا 

؛ 411 – 94: 4616؛ إلياس 4691؛ كيتشف 4699يؿ ي؛ ر 4699ر غرين
194 – 1). 

قػػد شػػاركوا فػػي و  ،كػػاف لكبػػار الصػػناعييف مػػدخؿ إلػػى مركػػز السػػمطة
. فقػػد إعػػداد ألمانيػػا لصػػراعيا مػػع منافسػػييا فػػي منظومػػة الػػدوؿ األوروبيػػة

كانػػػت الفضػػػائؿ و قػػػادوا شػػػركاتيـ كمػػػا يقػػػود الضػػػباط فيػػػالقيـ فػػػي الحػػػرب. 
توجيو الناس لالىتماـ و  ،التي وىبوا حياتيـ ليا ىي التخطيط االستراتيجي

المثػػابرة عمػػػى تحقيقػػػو. و اإلخػػالص المطمػػػؽ لػػذلؾ اليػػػدؼ و  ،بيػػدؼ أسػػػمى
مػػيف كانػػت فكػػرتيـ عػػف األمػػة ىػػي فكػػرة العمػػاؿ المنيمكػػيف بعمميػػـ الممتثو 

الػػذيف يوجيػػوف سػػفينة األمػػة فػػي  ،الصػػناعييف الكبػػارو لقيػػادة رجػػاؿ الدولػػة 
خضـ عواصؼ المنافسة في اقتصػاد عػالمي متسػع كانػت فيػو الػدوؿ ىػي 

قػػد شػػممت قػػائمتيـ األخالقيػػة و ية الرئيسػػية. االقتصػػادو الوحػػدات السياسػػية 
تيجي التخطػيط االسػتراو  ًا،بعضػ البعضػي ةاالمتثػاؿ المتممػو فضائؿ القيادة 

قػوة لو  ،ثػراء الصػناعييف الكبػارل اً الحديد رمز و أصبح الفوالذ و العمؿ الجاد. و 
الجنػػػػػود العػػػػػادييف و فضػػػػػائؿ ضػػػػػباط الجػػػػػيش األلمػػػػػاني لو  ،أسػػػػػمحة الجػػػػػيش



 - 166 - 

 – 16: 4691/4694؛ دىرنػػػػػػػػػدورؼ 4699؛ كػػػػػػػػػايمبمي 4699يمػػػػػػػػػي يب)
11). 

أف الشػػعب األلمػػاني كػػاف بػػفتػػراض السػػيكوف مػػف الخطػػأ بالتأكيػػد او 
الصػػػداقة و الحػػػب و  ،ؿ وفػػػؽ سػػػمات اليويػػػة المتمثمػػػة فػػػي التعمػػػيـكمػػػو يعمػػػ
 ،واالنضػػػباط ،الشػػػجاعةو  ،العائميػػػة والحميمػػػة ،المؤانسػػػةحػػػب و  ،الحقيقيػػػيف

 ،جػػػػادالعمػػػػؿ الو  ،التخطػػػػيط االسػػػػتراتيجيتكػػػػاممتيف، و الطاعػػػػة المو القيػػػػادة و 
. لكػف ىػذه المناقػب أضػحت األلمانيةحب جماؿ البالد و االلتزاـ باألرض و 

تـ و  ،اعتبرتيا الجماعات القائدة مف المرتبة العمياألمانية كما وية سمات ى
في ردة فعؿ عمى منافسييا في منظومػة الػدوؿ  األلمانيةنسبيا إلى اليوية 

 واليولنػػػػػدييف أ والبريطػػػػػانييف أ ويعنػػػػػي ىػػػػػذا أف الفرنسػػػػػييف أو األوروبيػػػػػة. 
لميويػػػة  عناصػػػر المميػػػزةسػػػمات ىػػػذه الالبولنػػػدييف اعتبػػػروا  وأ الػػػدانمركييف

ىذه السمات. أمػا  معاأللماني الفرد  انسجاـعف  بصرؼ النظر ،األلمانية
المناقػػب المتجػػذرة فػػي المجموعػػات مػػف غيػػر الجماعػػات القياديػػة و السػػمات 

ال مػػػف و عاليػػة المراتػػب فمػػـ تحػػػظ بػػاالعتراؼ ال مػػف األخيػػػرة داخػػؿ الػػبالد 
عػػػض بىنػػػاؾ  فػػػإف ميمػػػا يكػػػف مػػػف أمػػػر،المراقػػػب األجنبػػػي فػػػي الخػػػارج. 

التػػي ليػػا و  ،نفػػوذاً دنػػى لطبقػػات األالخاصػػة باالثانويػػة عمػػى األقػػؿ سػػمات ال
 ،الكمػػػاؿ التقنػػػي فػػػي عمػػػؿ الحرفػػػيو الدقػػػة  مػػػف قبيػػػؿ بيػػػذا الجانػػػب،صػػػمة 

رجػاؿ األعمػاؿ  صػداقيةمو  ،تضػامف العمػاؿو  ،ثبات العمػاؿ عمػى عمميػـو 
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لػػػدى  سػػػعة االطػػػالعو  ،الفنػػػانيفو ممختػػػرعيف لبداعيػػػة الػػػروح اإلو  ،الصػػػغار
 اتمجموعىذه القد كانت فضائؿ و . التحسيف المتقف لدى الفنييفو لعمماء ا

إال أنيػػػا  ،ىػػػي نفسػػػيا مػػػف صػػػنع فضػػػائؿ المجموعػػػات القياديػػػة المصػػػنفة
فػي تشػكيؿ الفضػائؿ األوليػة لمجموعػات المرتبػة القياديػة. بػدورىا ساىمت 

 ،جيػػػؿإلػػػى تكييفيػػػا اجتماعيػػػًا مػػػف جيػػػؿ و بتخزينيػػػا فػػػي الػػػذاكرة الجمعيػػػة و 
 طويمة األجؿ. األلمانيةحت ىذه الفضائؿ جزءًا مف اليوية أصب

 القومية إلى االشتراكية القوميةالنزعة مف 

فػػػي التطػػػور الالحػػػؽ لفكػػػرة األمػػػة كػػػاف ليػػػا تػػػأثير ثػػػالث ثمػػػة قػػػوى 
: 4194عػػاـ  األلمانيػةبعػد تأسػػيس دولػة األمػة  األلمانيػةاليويػة و  األلمانيػة

إلػي )الثقافة الجماىيريػة و  ،االجتماعية الداروينيةو  ،المنافسة الدولية الحادة
4664). 
ية االقتصػػػػػػادحػػػػػدة فػػػػػػي المنافسػػػػػة كػػػػػاف ىنالػػػػػػؾ  ،فػػػػػي المقػػػػػػاـ األوؿف

 ،السياسػػية فػػي منظومػػة الػػدوؿ األوروبيػػة حػػوالي نيايػػة القػػرف التاسػػع عشػػرو 
سياسػػػػة التسػػػػمح و المتناميػػػة  األلمانيػػػػةالتػػػي أسػػػػيمت بػػػػدورىا فػػػي الصػػػػناعة و 

 حمة الحقة.االستعمار في مر و  األلمانية
تقػػاء الداروينيػػة. فمػػع ر االو نجػػاح نظريػػة النشػػوء  ،ثانيػػاً  ،كػػاف ىنػػاؾو 

أدى شػيوع نظريػة دارويػف بػيف  ،يةاالقتصػادو تزايد حدة المنافسة السياسػية 
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عامػػػة الشػػػعب إلػػػى نقميػػػا مػػػف نظريػػػة فػػػي البيولوجيػػػا إلػػػى نظريػػػة سياسػػػية 
ؿ القوميػة كانػت المنافسػة بػيف الػدو  ،حسب وجية النظر ىػذهو اجتماعية. و 

فػػػي و المػػوت لألضػػعؼ. و الحيػػاة فييػػا لألصػػػمح  ،طبيعػػػي اصػػطفاءعمميػػة 
 ،يقة األفػؽ لنظريػة النشػوء الداروينيػة إلػى داروينيػة اجتماعيػةضالتحوالت 

تـ النظر إلى قوة الدوؿ القومية في ذلؾ الصراع مف أجؿ البقاء باعتبارىا 
 في البنية البيولوجية لألمـ.متجذرة 
باعتبارىػػا ، و بيولوجيػػة مػػف وجيػػة نظػػراألمػػة  تعريػػؼ ىكػػذا أصػػبحو 

بط تتػػػػر  مشػػػػترؾأصػػػػؿ  بشػػػػرية ذاتجماعػػػػة عبػػػػارة عػػػػف  ،نوعػػػػًا بيولوجيػػػػاً 
تتصػػؿ فػػي وجودىػػا بػػاألرض التػػي أمػػدت و  ،رابطػػة الػػدـبعضػػًا بببعضػػيا 

أمة الدولة متجذرتيف أصاًل و فة اآلف كانت أمة الثقاو النوع بأسباب الحياة. 
مجموعػػة مػػف  عمػػى أنػػوُيفيػػـ ببسػػاطة . فالشػػعب لػػـ يكػػف فػػي أمػػة الشػػعب

تشػترؾ فػي رابطػػة الػدـ التػي ينبغػػي  بشػريةاألشػخاص بػؿ بوصػفو جماعػػة 
كػػاف البحػػث عػػف و رجوع إلػػى أسػػالفيا البيولػػوجييف. بػػالاقتفػػاء أثػػر جػػذورىا 

حظيػػت ممحمػػػة القػػػرف قػػػد و األلمػػاف األوائػػػؿ تعبيػػرًا عػػػف ىػػذا الفيػػػـ لألمػػة. 
بأىميػة قصػوى  المحػارب األلمػانيأغنية  األسطورية الشعريةالثالث عشر 

حمقػة أصػدقاء كانػت كمػا في تزويد األمة بأحد أساطير األصؿ األلمػاني. 
 ،اغنر عمػػػػاًل موسػػػػيقيًا عظيمػػػػاً فػػػػلريتشػػػػارد  Siegfriedاأللمػػػػاني المحػػػػارب 

اغنر فػػو . األلمانيػةتعبيػرًا عػف البحػث عػف جػذور األمػة  أيضػاً لكنيػا كانػت 
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قػػد أفصػػح عمنػػًا و  ،األبطػػاؿ األلمػػافنفسػػو كػػاف مفتونػػًا بأسػػطورة  (4641)
؛ 96 – 411: 4611/96سػػػنايدر )معاديػػػة لمسػػػامية و عػػػف أفكػػػار عرقيػػػة 

مػػػػػػف جيػػػػػػة . (1 – 11: 4661كػػػػػػر ي؛ ب19 – 411: 4691/64موسػػػػػػو 
جوزيػػؼ آرثػػر  كػػاف متػػأثرًا بفمسػػفة التػػاريخ العرقػػي لممؤلػػؼ الفرنسػػي أخػػرى

يمػػػػة أنتجيػػػػا التػػػػي زعمػػػػت أف األعمػػػػاؿ الثقافيػػػػة العظ ،وبينػػػػوغكونػػػػت دي 
الشػػػعب األلمػػػاني فػػػي  مك ػػػفالػػػذي  ،شػػػعب اسػػػتفاد مػػػف دـ العػػػرؽ األبػػػيض

أفػوؿ  ووبينػغقػد توقػع و بػأكثر األعمػاؿ سػموًا. مف اإلسياـ نياية المطاؼ 
طػًا تالخأكثػر األف العرؽ األبيض مف وجيػة نظػره أصػبح  ،الثقافة الغربية

 .(91 – 4: 4661كر ي؛ ب4111/11ووبينغ)مع األعراؽ األخرى 

مزيػػػػدًا مػػػػف االحتفػػػػاء مػػػػف قبػػػػؿ الكتػػػػاب  األلمانيػػػػةلقيػػػػت األسػػػػطورة 
ىاوسػػػػػػتوف و يوليػػػػػػوس النغبػػػػػػييف و  ،ردياالشػػػػػػعبييف أمثػػػػػػاؿ بػػػػػػوؿ دي الغػػػػػػ

 ،(4191/4611)ردي الػػػػػ  الغػػػػ دفاتر األلمانيػػػػةسػػػػتيوارت تشػػػػامبرليف. فالػػػػ
لمقػرف  لشروط األساسػيةاو  (4161/4619)لػ  النغبييف   ورامبراندت المعمـ

 مفادىػػا أف أمػػاـرسػػالة طرحػػت  (4166/4614)لتشػػامبرليف  التاسػػع عشػػر
ىي أف يخرجوا إلى العالـ بأسمى شػكؿ و األلماف ميمة خاصة في التاريخ 

الفضائؿ األمثؿ لمفرد اإلنسػاني. لقػد و الثقافة و مف أشكاؿ الديانة المسيحية 
معاديػػة و ولػػدوا أفكػػارًا عرقيػػة و  ،األلمانيػػةبجػػذوره و  ،آمنػػوا بالشػػعب األلمػػاني

تػزوج و نشػر لػو كتػابيف و  ،اغنرفكاف تشامبرليف أحد المعجبيف بو مسامية. ل
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بعػػد طالقػػو مػػف زوجتػػو األولػػى فػػي العػػاـ  4611أختػػو الصػػغرى إيفػػا عػػاـ 
كػػػػاف عمػػػػؿ ). (4614فيمػػػػد ) عنػػػػد فػػػػاغنرالػػػػذىاب الحقػػػػًا لمعػػػػيش و نفسػػػػو 

األيػػػديولوجي ر المنظ ػػػ ،أللفػػػرد روزنبػػػرغبالنسػػػبة تشػػػامبرليف بغايػػػة األىميػػػة 
روزنبػػرغ ) 4619الػػذي نشػػر كتابػػًا عػػف تشػػامبرليف عػػاـ و  ،ئيسػػي ليتمػػرالر 

إلى حد كاف متأثرًا  (4611/11) أساطير القرف العشريفكتابو و ؛ (4619
 كمػػػػا (.الشػػػػروط األساسػػػػية لمقػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػربكتػػػػاب تشػػػػامبرليف  كبيػػػػر

يمار عمى أيدي آرثر مويمر فاانتقمت أعماؿ الكتاب األلماف إلى جميورية 
عػػػاـ  ،(4611/14)الػػػرايخ الثالػػػث  ،ظيػػػر عممػػػو األىػػػـو ف بػػػروؾ. فػػػاف د
 ،نبػوءة عػف الػرايخ الثالػث ليتمػر ،بشػكؿ غيػر متعمػدو  ،كػافالذي  ،4611

. 4611ألنػػو انتحػػر عػػاـ  ،فػػو لػػـ يػػر  أبػػدًا مػػا آلػػت إليػػو فكرتػػوعممػػًا أف مؤل  
فػػػي مواجيػػػة  ،األلمانيػػػةتجديػػػد الفضػػػائؿ ىػػػو كػػػاف ىػػػدؼ فػػػاف دف بػػػروؾ 

 عبر القياـ بثورة محافظة. ،فايماريورية ليبرالية جم

ىػذا مػا كػاف يعنػي أف و . يػةثقافػة الجماىير ال بػروز ،ثالثػاً  ،كاف ىنػاؾو 
بػػؿ ألعػػداد  ،مػػف الكتابػػات لػػـ يعػػد موجيػػًا إلػػى النخبػػة المثقفػػةعػػددًا متزايػػدًا 

الكتػػاب و البػػاحثوف  –متزايػػدة مػػف النػػاس بوجػػو عػػاـ. إذف اُسػػتبدؿ المفكػػروف 
النغبػػػػػييف و حػػػػػد بػػػػػارز بكتػػػػػاب شػػػػػعبييف أمثػػػػػاؿ الغػػػػػردي  إلػػػػػى –الفنػػػػػانوف و 
انطػػوى ىػػذا التغييػػر فػػي تشػػكيؿ و تشػػامبرليف فػػي التػػأثير عمػػى الػػرأي العػػاـ. و 

أف و  ،الػػػػرأي العػػػػاـ عمػػػػى أف تفكيػػػػر النخػػػػب المثقفػػػػة لعػػػػب دورًا أقػػػػؿ أىميػػػػة
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لػػـ يكػػف و دورًا أكثػػر أىميػػة.  العبػػ ،فػػي الخطػػاب ةوكػػذلؾ المبالغػػ ،التبسػػيطية
المػػػواطنيف. مػػػف مػػػدني باألمػػػة بوصػػػفيا جماعػػػة و ميػػػوري ىنػػػاؾ إحسػػػاس ج

مرتبطة بأمة الشػعب بػالمعنى و  معممة في ألمانياأصبحت فكرة أمة الثقافة و 
أمػػػة الشػػػعب ىػػػذه بنيػػػة تحتيػػػة ألمػػػة الدولػػػة  شػػػكمتو  ،البػػػدائي لػػػروابط الػػػدـ

أمػػػػة الدولػػػػة و أمػػػػة الشػػػػعب و تمػػػػؾ كانػػػػت الرابطػػػػة بػػػػيف أمػػػػة الثقافػػػػة و القػػػػادرة. 
قبػػػؿ الحػػػرب العالميػػػة و القػػػرف التاسػػػع عشػػػر نيايػػػة  نحػػػو (4661لبسػػػيوس )

باعتبارىػػػا  األلمانيػػػةفيػػػـ لمفضػػػائؿ  إلػػػى األلمانيػػػةتحولػػػت اليويػػػة و األولػػػى. 
الممحمػػػػػة مثبتػػػػػة بطريقػػػػػة نموذجيػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ أبطػػػػػاؿ و موروثػػػػػة بيولوجيػػػػػًا 

تجسػػػػيدًا  اعتُبػػػػرالػػػػذي  ،Siegfriedالمحػػػػارب السػػػػيما  ،األلمػػػػاف األسػػػػطورية
يكػػرس نفسػػو لحمايػػة شػػعبو و  يعػػرؼ الخػػوؼ،المقػػداـ الػػذي ال لمرجػػؿ القػػادر 

الفضػػػػيمة لكػػػػف كانػػػػت ذكوريػػػػة. ىػػػػذه المناقػػػػب و فػػػػي الصػػػػراع ضػػػػد أعدائػػػػو. 
فػػي  أيضػػاً زوجيػػا. لكػػف ىنػػاؾ للقيػػاد االزوجػػة  ىػػي أف تسػػمـاألنثويػة المكممػػة 

بطػػػالت إنػػػاث فػػػاعالت مػػػف  ظػػػافرة،الو المحاربػػػة  ،الممحمتػػػيف األسػػػطوريتيف
؛ فيمػػػػػػػػػر 4691؛ موسػػػػػػػػػيو 4694سػػػػػػػػػترف )األلمػػػػػػػػػاني  المػػػػػػػػػوروث الثقػػػػػػػػػافي

 .(4661؛ مومسيف 4661؛ بيكر 4691/61
في كؿ مكاف في أوروبا في الفترة االنتقالية سائدة كانت القومية 

كػػػاف الػػػربط بػػػيف أمػػػة و مػػػف القػػػرف التاسػػػع عشػػػر إلػػػى القػػػرف العشػػػريف؛ 
أساسػػػػيا  وتحققيمػػػػا فػػػػي أمػػػػة الدولػػػػة القويػػػػة ىػػػػو أمػػػػة الشػػػػعب و الثقافػػػػة 
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أدت بصػورة  األلمانيػةفبالرغـ مػف أف القوميػة  .اني بصورة محددةاأللم
متكاتفة مع النزعات القوميػة لمػدوؿ القوميػة األوروبيػة األخػرى  ،مباشرة

فإنيػػا لػػـ تفقػػد جاذبيتيػػا تمامػػًا  ،إلػػى الحػػرب العالميػػة األولػػى ،المتنافسػػة
ىػػي المحاولػػة الثانيػػة فػػي  فايمػػاركانػػت جميوريػػة و بعػػد نيايػػة الحػػرب. 

بعػػػػد المحاولػػػػة األولػػػػى التػػػػي  ،تػػػػاريخ األلمػػػػاني لبنػػػػاء أمػػػػة المػػػػواطنيفال
ىي األخرى ىذه الثانية لـ تكف و  ،الفاشمة 4111/16حصمت في ثورة 

ذ سػػاءت سػػمعتيا مػػف و  .عامػػاً  41بعػػد  ،فػػي نتيجتيػػا النيائيػػةناجحػػة  ا 
بواسطة  -يقير عمى أيدي الديمقراطييف جيش ال ىزيمةخالؿ أسطورة 

الذيف واجيوا المػوـ عمػى قبػوليـ معاىػدة  –" يرالظ ما سمي "طعنة في
 ،اليسػارو ىاجميا المتطرفوف مف اليميف و  ،فرساي التي ُاعتبرت ظالمة

ذ كانػػػت تعػػػاني مػػػف أزمػػػات اقتصػػػادية عػػػدةو  ذ قػػػدمت ىػػػي نفسػػػيا و  ،ا  ا 
دولػػػة فػػػإف  ،المبػػػرر القػػػانوني لػػػدمارىا عمػػػى أيػػػدي أعػػػدائيا المتطػػػرفيف

ية التي أعقبت انييار سوؽ األوراؽ صاداالقتمف األزمة لـ تنج  فايمار
؛ 4691يمر ا؛ سػونث4699لبسػيوس ) 4616فػي نيويػورؾ عػاـ  المالية

وىكذا فإف فكرة أمة  .(4661؛ فينكمر 4696لز و ؛ نيك4691لبورف ىو 
وصمت إلى ذروة  ،بداًل مف أف تكوف المفيوـ الجميوري لألمةالشعب، 

لعرقي عيا التحميؿ اي شر  الت ،تطرفيا عف طريؽ اشتراكية ىتمر القومية
 يديولوجيااألحسب  ،الشعب األلماني ينبغي لو. فاالجتماعيةلمداروينية 

لمصػػمود فػػي المنافسػػة مػػع أف يثبػػت أنػػو قػػوي بمػػا فيػػو الكفايػػة  ،العرقيػػة
أي عنصػػر غريػػب كػػاف ينظػػر إليػػو بوصػػفو خطػػرًا و األخػػرى.  الشػػعوب
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رىا حسػمًا فػي التي صػيغت بػأجمى صػو  ،عمى بقاء قوة العرؽ األلماني
 يديولوجيااألقد قدمت ىذه و  (4619/11 ،4611)كفاحي  ،كتاب ىتمر

 ،لجريمػػة ذبػػح الييػػود المرعبػػة إلػػى حػػد يفػػوؽ التصػػور العرقيػػة الشػػرعية  
بػػػػػادة و   ؿاغتيػػػػػاو  ،تجػػػػػاوزات القتػػػػػؿ الػػػػػرحيـ المفرطػػػػػةو  ،رومػػػػػاو ي تسػػػػػينا 

؛ موسػػػػيو 119 – 466: 4611/96سػػػػنايدر )المعارضػػػػيف السياسػػػػييف 
b46914661آخروف و ؛ بنز 4669؛ فايس 4661لي ؛ أ). 

النقػػػاء و صػػنعت النازيػػػة مػػف األلمػػػاف أمػػػة شػػعب بػػػأكثر روابػػط الػػػدـ 
تمقػػت أمػػة الشػػعب ىػػذه بعػػض السػػند الشػػرعي كأمػػة ثقافػػة و العرقػػي تطرفػػًا. 

كػارؿ و  (4611)أمثػاؿ يوليػوس بينػدر يي الجنػاح اليمينػي ىيغمعف طريؽ 
فػي قالػب أمػة دولػة  أيضػاً غػت قد أفر و . (4699)توبيتش  (4611)الرينز 

العمػـ الحػديث و الصناعي الرأسمالي  ومف النم مستفيدةعسكرة شاممة  ذات
سػػيطرتيا )براشػػر و التكنولوجيػػا لتحقيػػؽ غايتيػػا المتمثمػػة فػػي سػػيادة ألمانيػػا و 

. أرادت النازيػة (11 – 4611نػاكيس و ؛ بريػدىاـ a4691؛ موسيو 4694
أف يكونػػػوا جػػػريئيف و  ،لشػػػعبيـو  ،لػػػبالدىـ يفوضػػػوا أمػػػرىـمػػػف األلمػػػاف أف 

مػػػػع اختػػػػراؽ التوليتاريػػػػة لممجتمػػػػع و مقػػػػداميف فػػػػي القتػػػػاؿ ضػػػػد أعػػػػدائيا. و 
أنتجت النازية أناسًا كاف ليـ دور فاعؿ في فػرض  ،برنامج اليولوكوستو 

ذلػػؾ ألنيػػـ آمنػػوا بإيػػػديولوجيتيا و  ،العػػػالـ بوصػػفيـ سػػادةاأللمػػاف ألنفسػػيـ 
عمػى تركػوا، ؼ الػرابح. فيػؤالء النػاس ألنيـ أرادوا أف يكونوا مع الطر  وو/أ
النازييف يفعمػوف مػا فعمػوا ألف ذلػؾ كػاف الطريقػة األكثػر راحػة  ،سمبي ونح
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 فقػد ،أنيـ ربما شعروا أف ما يجري لـ يكف عادالً  عمى الرغـ مفو  .لمعيش
ألنيػػػػـ أرادوا فقػػػػط أف يتفػػػػادوا  ،كػػػػانوا مػػػػع ذلػػػػؾ غيػػػػر راغبػػػػيف بالمعارضػػػػة

بأنيـ  ىـر و شع بسبب وأ ،السجفو خشوف العقاب ألنيـ كانوا ي وأ ،الخسارة
. (4669بنغيػػاوس  –يػػؿ يم)ليسػػوا أقويػػاء بمػػا يكفػػي إلحػػداث أي تغييػػر 

بسبب العدد الكبيػر جػدًا مػف النػاس الػذيف  أيضاً كاف اليولوكوست ممكنًا و 
أولئػؾ النػاس  أيضػاً خدموا النظاـ حتى نيايػة الحػرب. لكػف النازيػة أنتجػت 

أولئػػػػؾ الػػػػذيف شػػػػكموا و  ،د النظػػػػاـ مػػػػف الخػػػػارجعممػػػػوا ضػػػػو الػػػػذيف ىػػػػاجروا 
؛ ىوفمػػػػػاف 4694مػػػػػس فروث)المقاومػػػػػة التػػػػػي فشػػػػػمت فػػػػػي نيايػػػػػة المطػػػػػاؼ 

ىكػػػػػػػذا أسػػػػػػػيمت مجموعػػػػػػػة كاممػػػػػػػة مػػػػػػػف الػػػػػػػدوافع فػػػػػػػي تحقيػػػػػػػؽ و . (4699
 لػػـ تتفػػرد بيػػا، التػػي مسػػاميةل يػػةمعادالتصػػفوية الالنزعػػة  إفاليولوكوسػػت. 

ىػي التػي قػدمت دحضػيا،  وحدىا، عمى الرغـ مف عدـ القدرة عمىألمانيا 
بإيمػػػاف مصػػػحوبة الحػػػافز النيػػػائي لممشػػػاركة بطػػػرؽ مختمفػػػة فػػػي المحرقػػػة 

يونػػػاه دانيػػػؿ كمػػػا عبػػػر عػػػف ذلػػػؾ  ،راسػػػخ أف مػػػا كػػػاف يجػػػري كػػػاف عػػػادالً 
غولدىاغف في أطروحتو االستفزازية التي أصبحت حديث وسائؿ اإلعػالـ 

 إف . فحجػػة غولػػدىاغف األساسػػية تقػػوؿ(4669غولػػدىاغف ) 4669عػػاـ 
لكف معاداة  ،عرضياو معاداة السامية كاف ممكف إيجادىا في طوؿ أوروبا 

تيػػدؼ إلػػى و  ،كانػػت تصػػفوية منػػذ القػػرف التاسػػع عشػػر فػػي ألمانيػػاالسػػامية 
فػي المقػاـ  ،يحػاوؿ أف يثبػت فرضػيتوو الشعب الييودي محوًا كاماًل.  ومح

تػي تبػيف الوثػائؽ ال وعبػر إبػراز ،مف خالؿ مشاركة الناس العادييف ،األوؿ
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النزعػػػة أف أولئػػػؾ النػػػاس كػػػانوا مقتنعػػػيف بصػػػحة مػػػا يفعمػػػوف. لقػػػد قػػػدمت 
 لوجية نظرىـ. مسامية الشرعية  ية لمعادالتصفوية ال

 اليوية بعد االشتراكية القوميةو  األلمانيةاألمة 

" مػػػف ىػػػـ  ف:سػػػؤاليتػػػـ طػػػرح  4611بعػػػد نيايػػػة نظػػػاـ ىتمػػػر عػػػاـ 
ف خػالؿ حقيقتػيف مػف حقػائؽ   " مػاأللمانيػة" مػا ىػي األمػة واأللماف  " 

ىما جػػزء مػػف الغػػرب احػػدإ ،تقسػػيـ األمػػة إلػػى دولتػػيفو التػػاريخ: المحرقػػة 
دىرنػػػػػػػػػدورؼ )األخػػػػػػػػرى جػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػرؽ الشػػػػػػػػيوعي و  ،الػػػػػػػػديمقراطي

يدنفمػد ا؛ ف4611يممػز ف؛ 4611؛ شػولتز 4611؛ كالتنبرونر 4691/94
؛ 4616؛ فيدنفيمػد 4619شػر يكو نيومػاف -؛ نويمي4619ولفز ف؛ 4611

؛ 4664وكورتو  فيدنفمد؛ 4664شويش ؛ 4664جيمس  ،4661تيش يى
أساءت المحرقة إلػى الػرابط األلمػاني بػيف أمػة الشػعب و . (4661 فيدنفمد

لى و أمة الدولة و أمة الثقافة و  عمػى  األلمانيػةالمناقب التي شكمت اليويػة ا 
سياسػػة الييمنػػػة اليتمريػػػة عمػػػى العػػػالـ و العرقيػػػة  يػػػديولوجيااألحػػد سػػػواء. ف

اسػػػتفاد برنػػػامج المحرقػػػة مػػػف و  ،إلػػػى ذريعػػػة األلمانيػػػةفكػػػرة األمػػػة لتػػػا حو  
ذ برنػػامج اليولوكوسػػت يػػنفكمػػا شػػارؾ فػػي ت. األلمانيػػةالفضػػائؿ و المناقػػب 

 ،المجػػديف ،الكثيػػروف جػػدًا مػػف األلمػػاف المثقفػػيف المقػػداميف المنضػػبطيف
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الحػػػػػػػب و المكرسػػػػػػػيف أنفسػػػػػػػيـ لمصػػػػػػػداقة و المحبػػػػػػػيف لبمػػػػػػػدىـ  ،المطيعػػػػػػػيف
 .الحقيقييف

دوف أف يػػػتـ  األلمانيػػػةاليويػػػة و  األلمانيػػػةفمػػػا الػػػذي بقػػػي مػػػف األمػػػة 
منطمقػػػًا لبدايػػػة و الحػػػط مػػػف قػػػدره  إف مػػػا كػػػاف باإلمكػػػاف أف يكػػػوف أساسػػػًا 

بػػيف عػػامي و  4111/16جديػػدة قػػد فشػػؿ فػػي التػػاريخ األلمػػاني بػػيف عػػامي 
اآلف و المناقػػػػػب المدنيػػػػػة. و فكػػػػػرة األمػػػػػة الجميوريػػػػػة أي  ،4611 – 4646

المناقػػػػب إلػػػػى ألمانيػػػػا الغربيػػػػة عمػػػػى أيػػػػدي الحمفػػػػاء و ذه الفكػػػػرة ُأدخمػػػػت ىػػػػ
االشػػػتراكية فػػػي ألمانيػػػا  السػػػوفييتي الدولػػػة   بينمػػػا فػػػرض االتحػػػادُ  ،الغػػػربييف
فػي الغربيػة تػـ حػؿ أزمػػة اليويػة لػدى غالبيػة النػاس عػف طريػػؽ و الشػرقية. 

التركيػػػز عمػػػى إعػػػادة البنػػػاء و التراجػػػع إلػػػى الخػػػاص و  ،فػػػؾ االرتبػػػاط العػػػاـ
أصػػػػبحوا كأنػػػػاس و لمػػػػبالد برمتيػػػػا. و ي لحالػػػػة المػػػػرء الشخصػػػػية قتصػػػػاداال

سػػاءت سػػمعتيـ غيػػر أمنيػػيف فيمػػا يتعمػػؽ بإظيػػار التػػزاميـ العمنػػي بػػأمتيـ 
مػػػا تػػػزاؿ المعرفػػػة بػػػذلؾ قائمػػػة حتػػػى اآلف. فينػػػاؾ و . األلمانيػػػةبالمناقػػػب و 

ع مػػف أولئػػؾ الػػذيف ُأجريػػت معيػػـ مقػػابالت فػػي اسػػتطال %11أغمبيػػة مػػف 
في ألمانيا  4616/ كانوف الثاني عاـ 4611نوف األوؿ عاـ جريء في كا

فػي التػاريخ األلمػاني مقارنػًة  الغربية ترى في النظاـ النازي العالمة الفارقة
فقػػػػط مػػػػف  %1أف  ومػػػػع تػػػػاريخ األمػػػػـ األخػػػػرى. لكػػػػف األمػػػػر الصػػػػارخ ىػػػػ

األلماف الشرقييف يشػاركونيـ فػي وجيػة النظػر ىػذه حػوؿ التػاريخ األلمػاني 
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. فبالنسػػػػػػبة لأللمػػػػػػاف 4661الع ُأجػػػػػػري فػػػػػػي كػػػػػػانوف األوؿ حسػػػػػػب اسػػػػػػتط
قد أعطى و األىمية األكبر.  4611كاف لتقسيـ ألمانيا بعد عاـ  ،الشرقييف

ف األىميػػة األكبػػر فػػي تػػاريخيـ لتقسػػيـ و الغربيػػاأللمػػاف و ف و األلمػػاف الشػػرقي
ذلػؾ و حػدثًا  14مف قائمة أحػداث تاريخيػة بمغػت  – %96و 91 –ألمانيا 

عمػػػى التػػػوالي  4661كػػػانوف األوؿ عػػػاـ و  4616ثػػػاني عػػػاـ فػػػي كػػػانوف ال
 .(a4661 ،4611/16أرشيؼ ألنسباخ )

عػػػػػدد األلمػػػػػاف الشػػػػػرقييف األصػػػػػغر بكثيػػػػػر مػػػػػف عػػػػػدد األلمػػػػػاف إف 
الفريػد فػي  األبرزالذيف يذكروف النظاـ النازي باعتباره الحدث  ،الغربييف

ة أنيػػـ عػػانوا عمػػى حقيقػػ دلػػيالً بوصػػفو ر يمكػػف أف ُيفس ػػ  ،التػػاريخ األلمػػاني
 يعتبرونػػػو ـلدرجػػػة أنيػػػ ،مػػػف التقسػػػيـ أكثػػػر بكثيػػػر مػػػف األلمػػػاف الغػػػربييف

تعبيػرًا عػف  أيضػاً ربمػا كػاف و فػي تػاريخيـ.  اً ميز األكثر أىمية وتالعنصر 
الديمقراطية  األلمانيةالدور الخاص الذي اضطمعت بو السياسة الرسمية 
ر تجػاه ىػذا التحميػؿ تجاه االشتراكية القومية. لكف عمينا أف نتػوخى الحػذ

الػػذي قػػػد يمضػػػي بنػػا فػػػي االتجػػػاه الخػػػاطئ. فقػػد كػػػاف القػػػادة السياسػػػيوف 
 –لجميوريػػػة ألمانيػػػا الديمقراطيػػػة يعتبػػػروف أنفسػػػيـ ضػػػحايا ذلػػػؾ النظػػػاـ 

جعمػوا و  –األمر الػذي كػاف صػحيحًا فػي الكثيػر مػف الحػاالت الشخصػية 
حسػػػػب  ،ةفالفاشػػػػيالرسػػػػمية.  يػػػػديولوجيااألمناىضػػػػة الفاشػػػػية جػػػػزءًا مػػػػف 

ألف االشػػػتراكية ألغػػػت و  ،ىػػػي نتػػػاج الرأسػػػمالية ،يػػػديولوجيتيـ الماركسػػػيةأ
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الديمقراطيػػة كانػػت بػػالتعريؼ  ألمانيػػافػػإف سياسػػات جميوريػػة  ،الرأسػػمالية
ر مػػف السياسػػات كانػػت فػػي ذلػػؾ أكثػػر صػػرامة بكثيػػو  ،مناىضػػة لمفاشػػية

ف الناس ربما يكو  ،بسبب ىذه النظرة الرسمية لمفاشيةو الغربية.  األلمانية
في جميورية ألمانيا الديمقراطية قد نظروا إلى أنفسيـ باعتبارىـ ضػحايا 

بحكـ و  .الناس في ألمانيا الغربية أف يفعموهبمقدور أكثر بكثير مما كاف 
ف كف ملـ ي ،الديمقراطية األمانيفي مفاشية لمناىضة وضوح السياسات ال

عمى  ايعممو و نازية الناس أف يعتبروا أنفسيـ مسؤوليف عف جرائـ الواجب 
التعػػػويض عػػػف ذلػػػؾ. لقػػػد اسػػػتخدـ قػػػادة ألمانيػػػا الديمقراطيػػػة وجيػػػة نظػػػر 

الشػػرعية  كػػي يمنحػػوا ،المناىضػػة لمفاشػػيةوكػػذلؾ األيػػديولوجيا  ،الضػػحايا
آخػروف و لرفضيـ القياـ بأي شيء تعويضػًا عػف جػرائـ النازيػة )شػوبارت 

 .(4661يمرماف تس؛ 4661؛ فولنباخ 4664
كوف مف الخطأ تمامًا أف نخمص إلى أف األلمػاف سي ،عمى أية حاؿ

 وىػػػػ ،فػػػػي الواقػػػػع ،فػػػػالعكس ؛الشػػػػرقييف أقػػػػؿ مناعػػػػة تجػػػػاه الدعايػػػػة النازيػػػػة
كمػػػا سػػػنرى لػػػدى إلقػػػاء نظػػػرة عمػػػى المواقػػػؼ تجػػػاه االشػػػتراكية  ،الصػػػحيح
العدد الصغير الذي يشير إلػى النظػاـ النػازي بوصػفو الحقيقػة إف القومية. 

األلمػػػػاني قػػػػد يكػػػػوف نتاجػػػػًا مصػػػػطنعًا مػػػػف نتػػػػائج  المميػػػػزة الفريػػػػدة لمتػػػػاريخ
الواحػػد مػػف بػػيف قائمػػة و البحػػث. فالمعطيػػات األخػػرى تػػتكمـ لغػػة مختمفػػة. 

مػػف  %11و ،مػػف األلمػػاف الشػػرقييف %11ذكػػر  ،اً تاريخيػػوالعشػػريف حػػدثًا 



 - 179 - 

بوصفو الحدث الحاسـ لمتاريخ األلمػاني.  ،النظاـ النازي ،األلماف الغربييف
فقػػػػػػط مػػػػػػف األلمػػػػػػاف  %9مقابػػػػػػؿ  ،ف الشػػػػػػرقييفمػػػػػػف األلمػػػػػػا %49أشػػػػػػار و 

تكػػػرارًا باعتبارىػػػا و إلػػػى حقيقػػػة أف ألمانيػػػا بػػػدأت الحػػػروب مػػػرارًا  ،الغػػػربييف
 ،4611/16أرشػػػػػيؼ ألينسػػػػػباخ )المميػػػػػزة فػػػػػي التػػػػػاريخ األلمػػػػػاني  الواقعػػػػػة

a4661)  سػػػػيكوف مػػػػف الخطػػػػأ الػػػػزعـ بػػػػأف األلمػػػػاف  ،عمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاسو
مػػا فعمػػو النظػػاـ النػػازي بدرجػػة أقػػؿ مػػف الشػػرقييف أقػػروا بمسػػؤولية ألمانيػػا ع

 األلماف الغربييف.
السػػبب الرئيسػػػي فػػي أننػػػا وجػػدنا فػػػي  وإف الػػوعي بجػػػرائـ النازيػػة ىػػػ

بأمتيـ  معتزوفألمانيا النسبة المئوية األدنى مف الناس الذيف يقولوف أنيـ 
في استفتاءات الرأي العاـ التي ُأجريت في أوقات مختمفة في فتػرة مػا بعػد 

العػػزة الُمعبػػر عنيػػا ىػػي األدنػػى بعػػد الحػػرب مباشػػرًة و حتػػى اآلف. و الحػػرب 
إال أنيا ما تػزاؿ أدنػى مػف معػدؿ أي بمػد آخػر فػي  ،قد تزايدت حتى اآلفو 

مػػػػػف  %1921كػػػػػاف  ،الػػػػػرأي اسػػػػػتطالعاتاالسػػػػػتفتاءات العامػػػػػة. فحسػػػػػب 
عػػػػاـ  %9126و ،4611األلمػػػػاف الغػػػػربييف فخػػػػوريف بكػػػػونيـ ألمانػػػػًا عػػػػاـ 

عػػػاـ  %91كػػػاف عػػػدد األلمػػػاف الشػػػرقييف و . 4661عػػػاـ  %99و ،4611
مع العمـ أف متوسط االعتزاز القػومي فػي االتحػاد األوروبػي كػاف  ،4661
فضػػت نسػػبة االعتػػزاز . أمػػا فػػي التسػػعينيات فقػػد انخ4611عػػاـ  1129%
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 آخػروف؛ نػويمي نيومػافو ؛ برتشػنايدر 41: 4661ديرشبيغؿ القومي أكثر )
 .(111: 4669 كيشرو 

ألمانيػػػًا فػػػي  وبكونػػػالمػػػرء  العتػػػزازأف يكػػػوف سػػػببًا يمكػػػف فمػػػا الػػػذي 
ألف الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى  ،عقػػػػػود مػػػػػا بعػػػػػد الحػػػػػرب  لػػػػػيس النظػػػػػاـ السياسػػػػػي

لمجميػػع لػػـ يكػػف إنجػػازًا ألمانيػػًا  الحقػػوؽ المتسػػاويةو الديمقراطيػػة مػػع الحريػػة 
إعادة البناء االستثنائية المتمثمة في عممية ال فيمثار الفخر  يكمفخاصًا. 
التي تألؽ بيا نجـ بالدىـ أكثر مف  ،ية "االقتصادلمعجزة " ا ،ياالقتصاد

مػف المنطقػػي تمامػًا بالتػػالي أف االسػػتفتاءات و نجػـو البمػػداف األخػرى كميػػا. 
العامػػػػة أظيػػػػرت أف لػػػػدى األلمػػػػاف اعتػػػػزاز باقتصػػػػادىـ أكثػػػػر بكثيػػػػر مػػػػف 

السػػتينيات. كػانوا فخػػوريف و اعتػزازىـ بإنجػازاتيـ السياسػػية فػي الخمسػينيات 
بنوعيػات النػاس الػذيف شػاركوا فػي عمميػات إعػادة البنػاء و نفسػو  اداالقتصب

ىنػػاؾ فػػي المقػػاـ الثالػػث الخصػػائص و ي لمػػبالد عمػػى حػػد سػػواء. االقتصػػاد
بعػػػد ذلػػػؾ تػػػأتي و التمجيػػػد الرومانسػػػي لمطبيعػػػة.  ذكريػػػات ،الطبيعيػػػة لمػػػبالد

وجود الجدوى اليائمة لمديمقراطيػة و مرور السنيف مع  ،الفنوف. لكفو العموـ 
ىائػػػؿ.  بشػػػكؿاالعتػػػزاز بالمؤسسػػػات السياسػػػية  تنػػػامى ،الغربيػػػة لمانيػػػةاأل
إلػػػػػػػى  %19و ،االقتصػػػػػػػادإلػػػػػػػى  %11أشػػػػػػػار  4616ىكػػػػػػػذا فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ و 

 ،إلػػػػػى خصػػػػػائص الػػػػػبالد الطبيعيػػػػػة %49و ،الخصػػػػػائص المميػػػػػزة لمنػػػػػاس
فقػػػػط إلػػػػى المؤسسػػػػات  %9و ،إلػػػػى الفنػػػػوف %44و ،إلػػػػى العمػػػػوـ %41و
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غيػػر  .(91: 4691فيربػػا و ألمونػػد ) السياسػػية كأسػػباب الفتخػػارىـ بألمانيػػا
الصػػػورة تغيػػػرت فػػػي نيايػػػة السػػػبعينيات لصػػػالح المؤسسػػػات السياسػػػية  أف
 ،أصػالً  أكبػر مػف ذي قبػؿ االقتصػادلكػف مػع اعتػزاز بو  ،مؤسسػات الرفػاهو 

ة المميػػػزة لمنػػػػاس مػػػػف المكػػػاف األوؿ إلػػػػى المكػػػػاف يبينمػػػا تراجعػػػػت الخاصػػػػ
 ،فخػوريف بالسياسػة %14و ،االقتصػادفخػوريف بمنيـ  %11الثالث: كاف 

 %41و ،بنظػػػػػػػػػاـ الرفػػػػػػػػػاه %41و ،بالخاصػػػػػػػػػية المميػػػػػػػػػزة لمنػػػػػػػػػاس %11و
ويدنفمػػػػد )بػػػػالفنوف  %41و ،بػػػػالعموـ %41و ،بالصػػػػفات الطبيعيػػػػة لمػػػػبالد

كػػػػاف األلمػػػػاف المسػػػػتجيبوف  ،4661فػػػػي العػػػػاـ و . (411: 4664كورتػػػػو و 
فة ما يزالوف يتخمفوف مسػا (ISSPلبرنامج االستطالع االجتماعي الدولي )

فػػػي المجمػػػوع العػػػاـ لمنقػػػاط التػػػي  ،السػػػيما بريطانيػػػا ،وراء البمػػػداف األخػػػرى
أقؿ ىو كاف تاريخيـ في المقاـ األوؿ و . العزة الوطنيةأحرزوىا في مجاؿ 
أمػػػػػػا اإلنجػػػػػػاز  فػػػػػػي بريطانيػػػػػػا. %16مقابػػػػػػؿ  %11 –مػػػػػػا يعتػػػػػػزوف بػػػػػػو 

فقػػط  %11مقابػػؿ  ،%11ىػػو و ي فمػػا يػػزاؿ فػػي المرتبػػة األعمػػى االقتصػػاد
الطريقػػػػػة التػػػػػي تعمػػػػػؿ بيػػػػػا الديمقراطيػػػػػة القػػػػػت فػػػػػي حػػػػػيف  ،يطانيػػػػػافػػػػػي بر 

آخػػػػػروف و جويػػػػػؿ )فػػػػػي بريطانيػػػػػا  %99و ،فػػػػػي ألمانيػػػػػا %91استحسػػػػػاف 
4661 :1 – 6). 
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فكػػرة األمػة لػػدييـ. و اسػتغرؽ األلمػاف زمنػػًا كػي يحمػػوا مشػكمة اليويػة 
فرضػتيا السػمطات  –فػاء عممية تفكيؾ النازيػة التػي نظميػا الحم حدثتفقد 

البحػػث العمػػؿ الفعػػاؿ عمػػى  وقػػد اتجػػو. المفعػػوؿبقيػػت سػػطحية و األجنبيػػة 
مقتصػرًا عمػى دوائػر ثقافيػة  ،السبب في إمكانية حدوث الجرائـ النازيػة عف

ركػزت الغالبيػة العظمػى عمػى  كمػالـ يتغمغؿ إلى المجتمػع ككػؿ. و صغيرة 
زت القيػػػػادة السياسػػػػية ركػػػو  ،ي لحيػػػػاتيـ الشخصػػػػيةاالقتصػػػادإعػػػادة البنػػػػاء 

حظػػػػي  وبػػػػذلؾ ،ككػػػػؿ ي لممجتمػػػػعاالقتصػػػػادعمػػػػى إعػػػػادة البنػػػػاء  األلمانيػػػػة
احتػػاج جػػزء ال بػػأس بػػو و السياسػػة. و بقصػػب السػػبؽ عمػػى الثقافػػة  االقتصػػاد

مػػف السػػكاف إلػػى زمػػف أطػػوؿ ليػػدركوا إدراكػػًا كػػاماًل الخمػػؿ الػػذي كػػاف قائمػػًا 
 (.4669في النظاـ النازي )ىيؿ 

لػػـ يقتصػػر لكػػف و  ،مػػاف تخجػػؿ مػػف الجػػرائـ النازيػػةكانػػت غالبيػػة األل
بطريقػػة  ترأت فػػي النازيػػة فكػػرة جيػػدة تحققػػاألمػػر فقػػط عمػػى أقميػػة صػػغيرة 

مػف  %11سيئة: فقد تبنى ىػذا الموقػؼ فػي بدايػة الخمسػينيات  وأ خاطئة
تيمػػة المسػػؤولية الجماعيػة عػػف الجػػرائـ  %91رفػض و ؛ المسػتطمعة آراؤىػػـ

مريت و مريت )ف يكونوا مسؤوليف عف التعويض رفضوا بالتالي أو  ،النازية
. فحتى الػرئيس األوؿ (419: 4611؛ أوردىا راوش 411 ،419: 4611

قػاؿ  ،الميبرالي دوف أدنى شؾ ،تيودور ىيوس ،لجميورية ألمانيا االتحادية
لكػػنيـ ليسػػوا مسػػؤوليف عنػػو  ،األلمػاف خجمػػوا بشػػكؿ جمػػاعي ممػػا حػػدث إف
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. لكػػف رفػػض (419: 4611 راوش ؛11: 4611بػػراوف )بصػػورة جماعيػػة 
ذلػػػؾ يعػػػود فػػػي و  ،النازيػػػة قػػػد تنػػػامى بصػػػورة مطػػػردة حتػػػى الوقػػػت الحػػػالي

التػػي ُأخضػػعت لقػػيـ االشػػتراكية  ،جانػػب منػػو إلػػى أف األجيػػاؿ األكبػػر سػػناً 
دخمػػت الحمبػػة أجيػػاؿ بينمػػا  ،آخػػذة فػػي الػػزواؿ ،القوميػػة بطريقػػة اسػػتبدادية
بيف فػػػػي أحػػػػد مػػػػف المسػػػػتجو   %11فػػػػإف ىكػػػػذا و جديػػػػدة ُمكيفػػػػة ديمقراطيػػػػًا. 

نظػػػػػػاـ  بأنيػػػػػػااالشػػػػػػتراكية القوميػػػػػػة يصػػػػػػفوف  4691عػػػػػػاـ  االسػػػػػػتطالعات
يعتقػػدوف  %91كػػاف  ،فػػي العػػاـ األخيػػرو . 4691عػػاـ  %94و ،إجرامػػي

ال يعتبرونيػػػا سػػػيئة  %19و ،سػػػيئةو أف االشػػػتراكية القوميػػػة فكػػػرة خاطئػػػة 
ضػػػػػػد نشػػػػػػوء حػػػػػػزب اشػػػػػػتراكي قػػػػػػومي جديػػػػػػد  %96ت صػػػػػػو  فيمػػػػػػا  ،جػػػػػػداً 

 غرايفنيػػاغفو يفنيػػاعف ا: مقتػػبس لػػدى غر 4699نغسػػغروبي فػػاىمف فورشو )
؛ ألينسػػػػػػػػػػػػباخ 19: 4611 راوش؛ 16: 4691؛ كػػػػػػػػػػػػونرادت 111: 4696
. أمػػا مقولػػة " لػػوال الحػػرب لكػػاف ىتمػػر رجػػؿ (419: 4611 راوش؛ 4661

فػي  تحػظلكنيػا لػـ  ،4611عػاـ  %11دولة عظيـ " فقد لقيػت الػدعـ مػف 
لقػػػي وصػػػؼ النظػػػاـ النػػػازي بػػػالمجـر قػػػد و . %11تأييػػػد ب إال 4669عػػػاـ 

لقػػي دعػػـ مػػا يقػػرب  4669عػػاـ  فػػي لكنػػو ،4691عػػاـ  %11التأييػػد مػػف 
 (.41 – 141: 4669 كيشرو نيوماف -نويمي) %11مف 

فقػػػػػط  %91أظيػػػػػر أف  4661لكػػػػػف اسػػػػػتطالعًا ُأجػػػػػري فػػػػػي أيػػػػػار 
مػػا يزالػػوف  %11كػػاف و  ،سػػيئةو اعتبػػروا أفكػػار االشػػتراكية القوميػػة خاطئػػة 
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قػػد أظيػػر االسػػتطالع نفسػػو المواقػػؼ و نيػػا ليسػػت سػػيئة جػػدًا. يصػػفونيا بأ
ال يريػػػدوف أف يكػػػوف لػػػدييـ رجػػػؿ قػػػوي كقائػػػد أللمانيػػػا مػػػرة  %99: ةالتاليػػػ
يعتبػروف  %19و ؛كيػذا يتمنػوف أف يكػوف لػدييـ قائػد %41مقابؿ  ،أخرى

ُيمقػػػػػوف  %11و ،ألمانيػػػػػا المسػػػػػؤوؿ الوحيػػػػػد عػػػػػف الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة
 عمػػػى كػػػؿ البمػػػداف بالدرجػػػة %9و ،ع الػػػدولي المعقػػػدبالالئمػػػة عمػػػى الوضػػػ

ىزيمػة ألمانيػػا  %91قػػد اعتبػر و عمػى بمػػداف أخػرى منفػردة؛  %1و ،نفسػيا
أمػػرًا جيػػدًا مػػف  %41و ،أمػػرًا سػػيئاً  %41 ااعتبرىػػو  ،فػػي الحػػرب أمػػرًا جيػػداً 

فػي ألمانيػا ال يتمنػوف العػيش  %99كػاف و سيئًا مػف ناحيػة أخػرى؛ و ناحية 
فسػر و ؛ ذلؾبػفقط عػف رغبػتيـ  %41 عبر بينما ،ربأف ىتمر ربح الح ول

 %41و ،باعتبارىػا ىزيمػة %41و ،نياية الحػرب باعتبارىػا تحريػراً  96%
 4611ممػف ُولػدوا بعػد عػاـ  %61قػد قػاؿ مػا ال يقػؿ عػف و األمريف معػًا. 

أجػػػدادىـ قػػػد أخبػػػروىـ عػػػف حقيقػػػة دورىػػػـ خػػػالؿ فتػػػرة الحكػػػـ و ىـ ءأف آبػػػا
أنيػػـ  %19و ،اف سػػاندوا النػػازييف طواعيػػةأف األلمػػ %11ارتػػأى و النػػازي؛ 

لػػـ تكػػف الجػػرائـ  ،مػػف النػػاس %99حسػػب بو كػػانوا مػػف ضػػحايا النػػازييف. 
 %41كانت بالنسػبة لػػ و  ،النازية ممكنة لوال تورط أطراؼ كثيرة في اإلدارة

مقولػػػة أف القتػػػؿ الجمػػػاعي  %64قػػػد رفػػػض و مػػػف عمػػػؿ عصػػػبة صػػػغيرة؛ 
. %1يػػدعـ ىػػذه المقولػػة سػػوى  لػػـو  ،أكذوبػػة مػػف أكاذيػػب القػػوى المنتصػػرة

كػػػاف  ،حتػػػى بػػػيف أنصػػػار الجنػػػاح اليمينػػػي لحػػػزب الجميػػػورييف المتطػػػرؼو 
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إلػػى  11ىػػو مػػف يصػػدقونيا و التناسػػب بػػيف مػػف ال يصػػدقوف ىػػذه المقولػػة 
أف لػػػػػدى الراديكػػػػػالييف اليمينيػػػػػيف ىػػػػػذه األيػػػػػاـ  %11زعػػػػػـ  ،أخيػػػػػراً و  .1%

لػػػدييـ ىػػػذه  فإ %14قػػػاؿ و  ،التػػػي كانػػػت لػػػدى النػػػازييفنفسػػػيا األىػػػداؼ 
 .(4661؛ دي فوشو 4661فورسا )" ال "  %49قاؿ و  ،النوايا " جزئيًا "

الثقافة عمػى و كاف ىناؾ تأثير واضح لمعمر  ،4661عاـ أيار في و 
فالمسػػػػتجوبوف المولػػػػودوف بعػػػػد عػػػػاـ المواقػػػػؼ حيػػػػاؿ االشػػػػتراكية القوميػػػػة. 

عمػى األمػر نفسػو ينطبػؽ و رفضوا االشتراكية القومية بنسبة أعمى.  4611
ازداد رفػػػػض  ،المثقفػػػيف ثقافػػػة جيػػػػدة: فكممػػػا كػػػاف المسػػػػتوى الثقػػػافي أعمػػػى

أسػػيـ  ،مسػػتوى التعمػػيـ ارتفػػاعو بسػػبب تغيػػر األجيػػاؿ و االشػػتراكية القوميػػة. 
بصػػورة أكثػػر  الشػػتراكية القوميػػةافػػي رفػػض  ،سيسػػيـ الحقػػاً و  ،ىػػذا التػػأثير

 .حدة
ة األلمػػػػػاف الشػػػػرقيوف مركػػػػػز الصػػػػدارة فػػػػػي المواقػػػػؼ الرافضػػػػػيحتػػػػؿ 

نيـ يعتبػروف أفكػار االشػتراكية إ ،مثالً  ،%91لالشتراكية القومية. فقد قاؿ 
عمػػػػى ىػػػػذا و أنيػػػػا ليسػػػػت رديئػػػػة تمامػػػػًا.  %46و ،رديئػػػػةو القوميػػػػة خاطئػػػػة 

بمناىضػػػػتو المعمنػػػػة  ،األسػػػػاس ال يمكػػػػف االدعػػػػاء بػػػػأف النظػػػػاـ االشػػػػتراكي
تفتاءات اسفقد جعميـ أكثر انفتاحًا عمى التطرؼ اليميني.  ،رسميًا لمفاشية

أنيـ ف ياأللماف الشرقيعف  حيث ُينقؿتقوؿ لنا العكس.  ،في الواقع ،الرأي
ممػػػا ىػػػو الشػػػتراكية القوميػػػة فػػػي المػػػدارس بصػػػورة أشػػػمؿ ل يولػػػوف اىتمامػػػاً 
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مػاف الشػرقييف مقابػؿ لمػف األ %91األلماف الغربييف؛ فقػد قػاؿ لدى  الحاؿ
ممة فػػي المػػدارس نيػػـ درسػػوا الفتػػرة النازيػػة بصػػورة شػػاإمػف الغػػربييف  11%
 .(4661؛ فورسا 4661 دي فوشو)

انقساـ الػبالد فيمػا يتعمػؽ بمسػألة ىو  الجدير بالمالحظةاألمر كاف 
 ،يصػػوتوف لوضػػع حػػد ليػػذا الماضػػي %11وضػػع حػػٍد لمماضػػي النػػازي: 

الغػػػرب. ففػػػي و ىنػػػا يكمػػػف الفػػػرؽ الكبيػػػر بػػػيف الشػػػرؽ و ضػػػد ذلػػػؾ.  %14و
أمػػا  ،%11عارضػػو و  ،%16الشػػرؽ لػػـ يسػػاند إنيػػاء ىػػذا الماضػػي سػػوى 

وفقػػًا لمصػػورة العامػػة و ضػػده.  %19ومػػع إنيائػػو  %19فػػي الغػػرب فكػػاف 
تصػػػػاعدت األصػػػػوات المعارضػػػػة إلنيائػػػػو مػػػػف  ،المتعمقػػػػة بالنظػػػػاـ النػػػػازي

 %94إلػػى  11إلػػى  11المسػػتوى الثقػػافي األدنػػى فاألوسػػط فػػاألعمى مػػف 
وضع حد تمؾ التي رغبت ب تفوؽ ،غالبية أكبر بكثيرىناؾ و . عمى التوالي

أولئػؾ الػذيف كػانوا أطفػااًل  أي ،تحرير الجيؿ األصغر سػناً  تأراد ،لممسألة
مػع  ،الجػرائـ النازيػةعف مسؤولية ال عبءمف  ،ُولدوا الحقاً  وأ 4611عاـ 

فػػارؽ ضػػئيؿ بػػيف المسػػتويات الثقافيػػة: و الغػػرب و فػػارؽ بسػػيط بػػيف الشػػرؽ 
ىػي فػي و  ،يجيبػوف بػػ " جزئيػًا " %41ويقولػوف بػذلؾ  %41مقابؿ  99%

مػػػع و . 44إلػػػى  41إلػػػى  91فػػػي الشػػػرؽ و  ،41إلػػػى  44إلػػػى  99الغػػػرب 
إلى  96ارتفاع المستوى الثقافي انخفض الدعـ لعدـ تحمؿ المسؤولية مف 

 .(4661؛ فورسا 4661 دي فوشو) 99%
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الجػػدؿ يعكػػس انقسػػاـ السػػكاف حػػوؿ وضػػع حػػد لمماضػػي النػػازي إف 
 ،ضوع في أواسط الثمانينياتحوؿ ذلؾ المو الثقافي بيف المؤرخيف األلماف 

مثقفػػػي اليسػػػار بعػػػػد و الصػػػراع المسػػػتمر بػػػػيف مثقفػػػي اليمػػػيف المحػػػػافظيف و 
لنظػاـ النػػازي ا يعتبػرالتوحيػد حػوؿ إعػادة اكتسػاب وعػػي تػاريخي قػومي ال 

أخػرى عبػر  عيػودفقػط إلػى جانػب  اً واحػد حػدثاً بػؿ  ،األوحد الوحيدالحدث 
؛ ىبرمػاس 4619برمػاس ؛ ى4619؛ دينػر 4619أوغستيف )تاريخ ألمانيا 

؛ 191 – 111: 4661آخػػروف و ؛ ليميػػغ 4661 ،4661؛ فولنبػػاخ 4661
أحػػػد جوانػػػب المنػػػاظرة يجػػػادؿ بػػػأف لألمػػػة الحػػػؽ فػػػي و . (4661 تسػػػيتمماف

 مػػػاإرسػػػاء أسػػػس تصػػػور إيجػػػابي عػػػف الػػػذات بعػػػد أف دفعػػػت ثمػػػف اإلثػػػـ 
أولئػػػػؾ الػػػػذيف يطػػػػالبوف بإنصػػػػاؼ ىػػػػذا الموقػػػػؼ يسػػػػتندوف فػػػػي و اقترفتػػػػو. 
الحكػػـ النسػػبي عمػػى تػػورط األلمػػاف فػػي الجػػرائـ النازيػػة. فيػػـ  إلػػىـ ادعػػائي

يطالبوف بإحقاؽ " العدؿ بالتساوي " عف طريؽ وضع الجرائـ النازية جنبًا 
إلػى جنػب مػع الجػرائـ الكبيػرة األخػػرى لمقػرف العشػريف مثػؿ مذبحػة األرمػػف 

الػذيف  النػاسكبير مػف  لعددالقتؿ الستاليني  وعمى يد األتراؾ العثمانييف أ
ىػػػـ يريػػػدوف القيػػػاـ بػػػذلؾ عػػػف طريػػػؽ إدراج و لنظػػػاـ. خطػػػرًا عمػػػى ااعتُبػػػروا 

مؤكػديف عمػى اإلسػيامات  ،النظاـ النازي في سياؽ التػاريخ األلمػاني ككػؿ
يػا عمػى فيالتي يؤكدوف نفسيا اإليجابية في تاريخ العالـ الطريقة  األلمانية

ة إيجابيػة لأللمػاف بيذه الطريقػة سػيعيدوف اكتسػاب ىويػو الجوانب السمبية. 
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مػف مزيػد أف يتجمى في الالمعاد تأسيسو الذاتي الفيـ  ليذاينبغي و أمتيـ. و 
السػػعي و ممثمػػييـ السياسػػييف فػػي لعػػب دورىػػـ و وعػػي الػػذات لػػدى األلمػػاف 

وفقػػًا لوجيػػة النظػػر و العولميػػة. و وراء مصػػالحيـ فػػي السياسػػات األوروبيػػة 
الػذاتي نفي المشػمولة بػ انيػةاأللمينبغي أف ال تظؿ السياسة الخارجية  ،ىذه
 يوية المحرقة.ل

بػػأف المطالبػػة بػػػ " إنصػػاؼ فيجػػادؿ لمنػػاظرة مػػف االجانػػب اآلخػػر أمػػا 
" النظػػاـ النػػازي ستتضػػمف عمميػػة إقامػػة صػػالت  تػػأريخمحاولػػة " و "  مماثػػؿ
ضػد الجوانػب و تحديدًا ضد الجػرائـ الجماعيػة  ،خارجية مع المحرقةو داخمية 

يسػاء  قػدعمميػة إقامػة الصػالت النسػبية ىػذه و ني. األخرى مف التاريخ األلما
بسػػيولة فػػي محػػاوالت التقميػػؿ مػػف مسػػؤولية ألمانيػػا عػػف الجػػرائـ اسػػتخداميا 

تفقػػد ألمانيػػا التزاميػػا األخالقػػي و سػػتفقد المحرقػػة خاصػػيتيا الفريػػدة و النازيػػة. 
تقيػػػػد بصػػػػورة اسػػػػتثنائية والالفريػػػػد فػػػػي فعػػػػؿ أي شػػػػيء لمتكفيػػػػر عػػػػف ذنبيػػػػا 

يتوجػػػب عمػػػى  ،مػػػف وجيػػػة النظػػػر ىػػػذهو خالقيػػػة فػػػي سياسػػػتيا. بالمعػػايير األ
لكػػػي  أذىػػػانيـاأللمػػػاف أف يبقػػػوا الخاصػػػية الفريػػػدة لجػػػرائـ النازيػػػة ماثمػػػة فػػػي 

مػػػف العمػػؿ عمػػػى بنػػػاء  اً جػػزء، بوصػػػفو يشػػعروا بػػػالتزاميـ األخالقػػي الخػػػاص
لكػف ىػذا ال ينبغػي أف يمنػع و ىوية قومية إيجابية مف أجؿ مسػتقبؿ أفضػؿ. 

والعمػؿ  مساىماتيـ اإليجابية فػي تػاريخ العػالـاالرتباط بف محاولة األلماف م
 . عمى تجديدىا
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إف االنقساـ الحاد لألمة ككؿ في مسألة وضع حٍد لمماضػي النػازي 
عػػادة بنػػاء و يشػػير إلػػى أف ىػػذا الجػػدؿ سػػيكوف بحػػد ذاتػػو جػػزءًا مػػف بنػػاء  ا 

أف تطور  لسوؼ يتوجب عمى ألمانياو األلماف ليويتيـ لفترة طويمة قادمة. 
دورىػػػا فػػػي السياسػػػات الدوليػػػة لػػػيس عػػػف طريػػػؽ إعطػػػاء الجػػػرائـ و ىويتيػػػا 
ال عػػػف طريػػػؽ قصػػػر ذاتيػػػا عمػػػى ىويػػػة المحرقػػػة إلػػػى و بعػػػدًا نسػػػبيًا النازيػػػة 
بػػػػؿ عػػػػف طريػػػػؽ بنػػػػاء تصػػػػور لمػػػػذات يتضػػػػمف الجوانػػػػب المظممػػػػة  ،األبػػػػد

تحمػػػؿ مػػػف دوف التيػػػرب  سػػػواء بسػػػواء، فػػػي تاريخيػػػاوالجوانػػػب المضػػػيئة 
االلتػػػػػزاـ األخالقػػػػػي النػػػػػابع مػػػػػف تمػػػػػؾ  وة عػػػػػف الجػػػػػرائـ النازيػػػػػة أالمسػػػػػؤولي

 المسؤولية في مسار عممية خمؽ ىوية إيجابية.
اليسػارييف يػزداد حػدة مػف و أف الصػراع بػيف المثقفػيف اليمينيػيف  ويبد

خػػػػالؿ ارتباطػػػػو بمصػػػػالحيـ الخاصػػػػة: فػػػػاألولوف سيتخمصػػػػوف مػػػػف ىويػػػػة 
تقييػػدًا لمصػػالح ألمانيػػا فػػي  أقػػؿذات بعػػد أخالقػػي  المحرقػػة لصػػالح متابعػػةٍ 
فػػػي حػػػيف سػػػيبقي األخيػػػروف عمػػػى ىويػػػة  ،العولميػػػةو السياسػػػات األوروبيػػػة 

بااللتزامػات األخالقيػة بالصػرامة  األلمانيػةالمحرقة لكػي يربطػوا السياسػات 
تشكيؿ اليوية سيتوجب عمى خيار عمى ىذا األساس و الشمولية الممكنة. و 

موقػػػؼ إعطػػػاء  ،مػػػوقفيف المتطػػرفيفبػػيف ىػػػذيف ال أف يجػػػد طريقػػػاً  األلمانيػػة
. فاألمػػػة عمػػػى قػػػدـ المسػػػاواة بعػػػدًا مطمقػػػًا تامػػػاً و المحرقػػػة بعػػػدًا نسػػػبيًا تامػػػًا 

لكػػف ليػػا الحػػؽ فػػي أف ُيحكػػـ عمييػػا اليػػوـ  ،ال تنسػػى الماضػػيف ممزمػػة بػػأ
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عػػػػادة التأىيػػػػؿ االجتمػػػػاعي التػػػػي حػػػػدثت خػػػػالؿ و حسػػػػب أدائيػػػػا الحػػػػالي.  ا 
مػا لمثقػة فػي قػدرة ألمانيػا عمػى العػيش نصؼ قرف تقدـ أسبابًا وجيية نوعًا 

 وفؽ معايير الفعؿ المسؤوؿ الموجو أخالقيًا في سياساتيا.
كممػػا بػػرزت نشػػاطات  ،خػػالؿ عقػػود مػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة

 ،مػػػف حيػػػث ال يحتسػػػب أحػػػد ،أحػػػزاب اليمػػػيف المتطػػػرؼو حركػػػات و جػػػرائـ و 
مػرة شػتراكية القوميػة تثار مسألة ما إذا كاف األلماف قد تخمػوا فعػاًل عػف اال

لػػػى األبػػػدو  أنيػػػـ سػػػيكونوف قػػػادريف عمػػػى إبقػػػاء التطػػػرؼ اليمينػػػي تحػػػت و  ،ا 
فقػػد كشػػفت دراسػػة حػػوؿ وجيػػات النظػػر المسػػتترة لميمػػيف ُنشػػرت السػػيطرة. 

مالييف ألماني  1ما يعني  – المستطمعة آراؤىـمف  %41أف  4614عاـ 
د سػػػػينوس معيػػػػ)لػػػػدييـ وجيػػػػة نظػػػػر يمينيػػػػة متطرفػػػػة جػػػػدًا عػػػػف العػػػػالـ  –

يرفضػػػوف الجماعػػػات و  ،النظػػػاـو ىػػػؤالء أنػػػاس يحبػػػذوف القػػػانوف و . (4614
التسػػوية العمنيػػة و ال يقػػدروف حقػػوؽ الحريػػة و لػػدييـ ذىنيػػة مغمقػػة و  ،الغريبػػة

الػػ مػف ىػذا أف سػتنتج أف ن ،كما أسػمفنا ،لمنزاعات. لكف ليس مف الصحيح
انوا متقيػػػػػػديف باالشػػػػػػتراكية القوميػػػػػػة كػػػػػػ الػػػػػػذيف ظمػػػػػػوامػػػػػػف األلمػػػػػػاف  41%

 ،الػرأي اسػتطالعاتاسػتطاعوا. فحسػب  ولػكيػذا نظػاـ لصالح سيصوتوف 
مرتبػػػة متوسػػػطة فػػػي النسػػػبة المئويػػػة  4616احتػػػؿ األلمػػػاف الغربيػػػوف عػػػاـ 

مػثميـ تمامػًا مثػؿ  ،%6مظيريف مواقؼ يمينيػة متطرفػة بمغػت  ،لممقترعيف
ة اليونػػاف حيػػث تراوحػػت النسػػبو  أيرلنػػداو الموكسػػمبورغ و  والػػدانمرؾالبرتغػػاؿ 
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يطاليػػػػا و ىولنػػػػدا و سػػػػبانيا ا  و بمجيكػػػػا و فرنسػػػػا و  ،%46و 41بػػػػيف  بريطانيػػػػا و ا 
حػػػوؿ و ؛ 941: 4661آخػػػروف و برتشػػػنايدر ) %1و 1حيػػػث تراوحػػػت بػػػيف 

 .(4616جيسي و انظر باكس  ،اليسارو نزعة التطرؼ السياسي لميميف 
لقػػػد حظيػػػت أحػػػزاب اليمػػػيف المتطرفػػػة بالػػػدعـ فػػػي كػػػؿ بمػػػد أوروبػػػي 

ألمانيػا الموحػدة ال تشػغالف أي دور بػارز فػي ىػذا و ربية ألمانيا الغو  ؛تقريباً 
الحقيقػػػة الوحيػػػدة المميػػػزة ىنػػػا ىػػػي أف حركػػػات اليمػػػيف فػػػي و الخصػػػوص. 

ائمػػػػًا فػػػػي ضػػػػوء يجػػػػري تفسػػػػيرىا دو  ،مراقبػػػػة أكثػػػػر تشػػػػدداً ل تخضػػػػعألمانيػػػػا 
داخميػا عمػى حػد سػواء. ففػي الػداخؿ أدى و خارج ألمانيػا  ،التاريخ األلماني
نزعػػة التطػػرؼ اليمينػػي إلػػى نتيجػػة مفادىػػا أف ذي تمقػػاه الػػاالنتبػػاه الخػػاص 

 غالبيػػة النػػاس يرفضػػوف أف يكػػوف لػػدييـ جيػػراف مػػف المتطػػرفيف اليمينيػػيف؛
مػػػف المسػػػتجوبيف فػػػي اسػػػتطالع ُأجػػػري فػػػي عشػػػر بمػػػداف  %91 حيػػػث أف

ىػػػو كػػاف المتوسػػط فػػػي البمػػداف العشػػر و  ،فعمػػوا ذلػػػؾ 4661أوروبيػػة عػػاـ 
لتطػػرؼ اليسػػاري فقػػد اسػػتقرت النسػػبة فػػي . أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بنزعػػة ا11%

تيمػز و فػي البمػداف العشػر )أشػفورد  %11مع متوسط  ،%14ألمانيا عمى 
 وجػودحقيقػة أما . (19 – 11: 4661آخروف و ؛ باركر 41 ،41: 4661

عدـ تسامح مرتفع نسبيًا تجاه نػوعي التطػرؼ السياسػي كمييمػا فػي ألمانيػا 
 وفاليمينيػػ فسػػتمد المتطرفػػو ، حيػػث اتشػػير إلػػى الوضػػع الخػػاص لأللمػػافف
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أنيػػـ حقيقػة مػف  وفاليسػاري وفتطرفػمالاسػػتمدىا  بينمػا ،العبػرة مػف تػاريخيـ
 كانوا الجبية الشرقية في الحرب الباردة. 

 تغير القيـ

سػػػػموكياتيـ و مػػػػواقفيـ و قػػػػيميـ و شخصػػػػية األلمػػػػاف  طػػػػرأ عمػػػػىىػػػػؿ 
أكثػػػػر حػػػػدة لالشػػػػتراكية القوميػػػػة رفػػػػٍض فػػػػي  ترجمتػػػػوتغيػػػػر وجػػػػد النمطيػػػػة 

  أكبر تجاه الغرباء تسامحٍ و 
سػواء  ،المسػتخدمة فػي توصػيؼ األلمػاف القوالػبألقينا نظػرة عمػى  ول

لبػػدا لنػػا أف القميػػؿ قػػد تغيػػر.  ،مػػف قبػػؿ األلمػػاف أنفسػػيـ ومػػف قبػػؿ اآلخػػريف أ
كػػاف  ،4691فوفقػػًا السػػتطالع ُأجػػري فػػي سػػبع بمػػداف أوروبيػػة غربيػػة عػػاـ 

 منيمكػػػيفتثنائي باعتبػػػارىـ اسػػػاأللمػػػاف حينيػػػا مػػػا يزالػػػوف يوصػػػفوف بشػػػكؿ 
أقوياء  ،دقيقيفو عممييف  ،متحكميف بذواتيـو منضبطيف  ،جاديف في عمميـو 
ليسػػوا و  ،ليسػوا محػؿ ثقػػة كبيػرة أيضػػاً لكػنيـ  ،دينػػاميكييفو فعػاليف  ،نشػيطيفو 

 وأليسػػوا رومانسػػييف  ،مػػرحيف وأليسػػوا ظػػريفيف  ،حسػػييف وأمحبػػيف لمحيػػاة 
ليسػػػوا  ،الفتيػػػات تعقبػػػوفال ي ،بسػػػيولة يتيػػػوروف وال يسػػػتثاروف أ ،عػػػاطفييف
 واكػػػانو متػػػراخيف.  وليسػػػوا كسػػػوليف أ ،ال يسػػػتجيبوف لممجػػػامالتو سػػػطحييف 

الفرنسػػػػيوف. أمػػػػا األلمػػػػاف و حسػػػػبما يػػػػرى اإليطػػػػاليوف  بػػػػارديف وقسػػػػاة، أيضػػػػاً 
أنفسػػيـ يعتبػػروف أنيػػـ ماعػػدا  ،نفسػػيا الطريقػػةبفيصػػفوف أنفسػػيـ بشػػكؿ عػػاـ 
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اإليطػػػػاليوف  يػػػػزعـقسػػػػاة كمػػػػا و ا بػػػػارديف ليسػػػػو ىػػػػـ و  ،تامػػػػةط ثقػػػػة محػػػػ أيضػػػػاً 
 .(411: 4611بيؿ )الفرنسيوف و 

كػػاف األلمػػاف مػػا يزالػػوف يصػػفوف أنفسػػػيـ  اً بعػػد حػػوالي ثالثػػيف عامػػ
أنيػػـ  %11قػػاؿ أكثػػر مػػف  4664بػػالميزات الشخصػػية نفسػػيا: ففػػي عػػاـ 

كػانوا  %91حسػب و أكفػاء؛ و نظيفػوف  ،محبػوف لمنظػاـ ،جديوف في عمميػـ
لحياة اوصفوا أنفسيـ بميزات مثؿ حب  %11قؿ مف أو منضبطيف.  أيضاً 

أنفسػػػػيـ مػػػػؤىميف  اعتبػػػػروا كمػػػػا. (4664أرشػػػػيؼ ألينسػػػػباخ )الرومانسػػػػية و 
 ،المنػازؿو المنشػثت الصػناعية تشػييد و السػيارات صػنيع بصػورة اسػتثنائية لت

 ،القيػػاـ باألبحػػاث العمميػػةو  ،مػػؤىميف بدرجػػة أقػػؿ بقميػػؿ لتػػأليؼ الموسػػيقىو 
لكػنيـ  ،القياـ باالبتكاراتو تأليؼ الكتب و  ،نووية اآلمنةبناء المفاعالت الو 

نتاج و الرسـ و  ،الطبخو  ،مؤىميف بدرجة أقؿ بكثير إلخراج القطع المسرحية ا 
 .(a4661؛ 4611/16أرشيؼ ألينسباخ )ابتكار الموضة و األفالـ 

حسػػػػب أحػػػػد وبلػػػػـ يكػػػػف توصػػػػيؼ اآلخػػػػريف لأللمػػػػاف مختمفػػػػًا كثيػػػػرًا. 
كػاف األلمػاف نػػاجحيف  ،بمػداً  ةفػي سػبع عشػر  4661 لعػاـ اسػتطالعات الػرأي

متفػوقيف و عصػرييف و مسػالميف و  ،%11أقوياء بالنسبة ألكثػر مػف و مجديف و 
 أيضػػػػػاً كػػػػانوا  لكػػػػنيـ ،%91محتػػػػرميف بالنسػػػػبة ألكثػػػػػر مػػػػف و ديمقػػػػراطييف و 

بػػدوف و  ،كتػػوميفو  ،غيػػر شػػفافيفو  ،يفتقػػروف إلػػى حػػس الدعابػػة، و متعجػػرفيف
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 ،تعػػػػاطفيفمغيػػػػر و غيػػػػر متسػػػػامحيف و  ،%91إلػػػػى  99مشػػػػاعر بالنسػػػػبة لػػػػػ 
 – 46: 4661فػوكس ) %11إلػى  11بالنسبة لػػ  حتذى بيايُ اذج نم وليسوا
النػػػػػػواة الصػػػػػػمبة لميػػػػػػزات الشخصػػػػػػية أمػػػػػػا . (1/4/4661مػػػػػػف  6رقػػػػػػـ  ،11

قػد تػـ المحافظػة عمييػا. ف –االنضػباط و القػوة و النجػاح و االجتياد  – األلمانية
دالت السػػػػممية مػػػػع األلمػػػػاف مػػػػف المبػػػػا %11بسػػػػبب مػػػػا يزيػػػػد عمػػػػى  ،لكػػػػفو 

ىػذه السػمات قيمػة إيجابيػة مقارنػة بػاألعواـ التػي أعقبػت تػػوظيفيـ  تاسػتعاد
عمػػػى ىػػػذا األسػػػاس كانػػػت معظػػػـ األمػػػـ و النظػػػاـ النػػػازي.  عمػػػى يػػػدًا يػػػذرائع

ى نقطػػػة تعػػػاطؼ تمق ػػػ 411متعاطفػػػة إلػػػى حػػػد مػػػا مػػػع األلمػػػاف. فمػػػف بػػػيف 
عػػػػػاـ  411و 411مػػػػا بػػػػػيف و  ،4619عػػػػػاـ  416و 449األلمػػػػاف مػػػػػا بػػػػيف 

روسػػػػػػػيا و كانػػػػػػػت اليابػػػػػػػاف و  ،4661عػػػػػػػاـ  419و 411مػػػػػػػا بػػػػػػػيف و  ،4616
 والػػػدانمرؾ ،ىػػػي األكثػػػر تعاطفػػػًا مػػػع األلمػػػاف الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةو 
سػػػػرائيؿ األقػػػػؿ تعاطفػػػػًا. و ىولنػػػػدا و  نعمػػػػـ أف التعػػػػاطؼ كػػػػاف األعمػػػػى عػػػػاـ و ا 

نيػة يفتػرض أف السػبب يعػود إلػى الاليقيو  ،4661انخفض في عػاـ و  4616
لػػػى أعمػػػاؿ و  ،موحػػػدةو الػػػذي سػػػتمعبو ألمانيػػػا قويػػػة حػػػوؿ الػػػدور المسػػػتقبمي  ا 

 .(4661فوكس )العنؼ ضد األجانب و لشغب ا

ىػؿ و اف  لدى األلم المسمكيةميوؿ الو المواقؼ و لكف ماذا عف الُمثؿ 
تشػػػػير إلػػػػى تغيػػػػر أكثػػػػر مػػػػف اسػػػػتعادة الداللػػػػة اإليجابيػػػػة لميػػػػزات األلمػػػػاف 

األفضػػػمية  أف 4661عػػاـ  العات الػػػرأياسػػتطالجوىريػػة  لقػػػد كشػػؼ أحػػػد 
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 ،النظػػاـو الحمايػػة لمقػػانوف و لألمػػف تعػػود  %91القصػػوى لػػدى مػػا يزيػػد عػػف 
 %11أشار أقؿ مف و النظافة. و االستقاللية و لحرية او  ،االجتماعيةلعدالة وا

الحيػاة و  ،الػدخؿ المرتفػعو  ،(اإلنجػازات) الصػاعدة االجتماعيػةإلى الحركية 
المشػػاركة الفعالػػة و  ،العممػػي –التقػػدـ التقنػػي و  ،افالمسػػيحية المفعمػػة باإليمػػ
الغػػرب إال قمػػياًل و لػػـ تختمػػؼ اإلجابػػات فػػي الشػػرؽ و فػػي الحيػػاة السياسػػية. 

لموىمػػػػػػػة األولػػػػػػػى أف نتػػػػػػػائج ىػػػػػػػذا ويبػػػػػػػدو . (b4661ألينسػػػػػػػباخ أرشػػػػػػػيؼ )
االسػػتطالع قػػد أظيػػرت فرقػػًا ضػػئياًل بسػػبب المرتبػػة العاليػػة التػػي مػػا تػػزاؿ 

المرتبػة  أيضػاً لكػف كانػت ىنػاؾ و النظافػة. و النظػاـ و القانوف و تعطى لألمف 
المرتبػػػػػػة العاشػػػػػػػرة و  ،االسػػػػػػػتقالليةو العاليػػػػػػة رقػػػػػػـ أربعػػػػػػػة المعطػػػػػػاة لمحريػػػػػػة 

المرتبػػة المنخفضػػة الثانيػػة و  ،المنخفضػػة قمػػياًل المعطػػاة لمرغبػػة فػػي الكفػػاءة
 49ذلػػػؾ مػػػف الئحػػػة مؤلفػػػة مػػػف و  ،االجتماعيػػػةعشػػػرة المعطػػػاة لممنجػػػزات 

ؾ نتائج غير متوقعة مف وجية نظر المقولة السائدة عػف كانت ىناو بندًا. 
 في وصفيـ لذاتيـ. واأللماف سواء في وصؼ اآلخريف ليـ أ

فعػاًل  حػدثأف تغيػرًا قػد  اسػتطالعات الػرأيلقد أكدت مجموعة مػف 
ىي و في عقود ما بعد الحرب.  المسمكيةميوؿ الو المواقؼ و في مجاؿ القيـ 

االمتثػػػاؿ إضػػػافة إلػػػى و االنضػػػباط و د تصػػػور لنػػػا ىبوطػػػًا فػػػي قػػػيـ االجتيػػػا
 نسػػبةلصػػالح ارتفػػاع النظػػاـ باعتبارىػػا التوجيػػات القيميػػة السػػائدة و القػػانوف 

المشػاركة فػي صػػنع و تحقيػؽ الػذات و االسػتقاللية و التأكيػد عمػى قػيـ الحريػة 
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تػػـ التعبيػػر عػػف  ،اسػػتطالعات الػػرأيبحسػػب و التسػػاىؿ. و التسػػامح و القػػرار 
 ،4616مػػف المسػػتجوبيف عػػاـ  %16ف قبػػؿ فيػػـ الحيػػاة بوصػػفيا واجبػػًا مػػ

 %11لتػػػنخفض النسػػػبة إلػػػى  ،4691عػػػاـ  %11و ،4691عػػػاـ  %91و
تستمر عند ىذا المستوى مع ارتفػاع طفيػؼ فقػط وصػؿ إلػى و  4611عاـ 
قػػػد بػػػدأ الشػػػرقيوف بالمسػػػتوى األعمػػػى و . 4669و 4661عػػػاـ  %11و 19

أمػا  .4669عػاـ  %11لييبطػوا إلػى  ،4661عاـ  %91بكثير الذي بمغ 
تعػػزز و  4691و 4691التغيػر الرئيسػػي فػػي الغػػرب فقػد حػػدث بػػيف عػػامي 

الذي ترعػرع فػي سػني االزدىػار و بقوة خاصة عمى يد الجيؿ األصغر سنًا 
ال ينبغػػػػي أف ُيفسػػػػر التغييػػػػر الػػػػذي تؤكػػػػده و السػػػػتينيات. و فػػػػي الخمسػػػػينيات 

بػػػؿ  ،المعطيػػػات بوصػػػفو انحػػػدارًا فػػػي دافػػػع تحقيػػػؽ اإلنجػػػازات بوجػػػو عػػػاـ
تغييػػػػرًا فػػػػي معناىػػػػا المبتعػػػػد عػػػػف تحقيػػػػؽ االلتزامػػػػات المفروضػػػػة  بوصػػػػفو

ميولمػػاف )الماضػػي باتجػػاه حيػػاة محػػددة ذاتيػػًا موجيػػة إلػػى تحقيػػؽ الػػذات و 
 .(ألينسباخاستطالعات اعتمادًا عمى أحد  ،6 – 411 ،441: 4616

منتصػػػػؼ و لقػػػػد حػػػػدث التغيػػػػر األساسػػػػي بػػػػيف منتصػػػػؼ السػػػػتينات 
تميزت التسعينيات باالسػتمرارية فػي و يات. تعزز في الثمانينو  ،السبعينيات

مػػع كػػوف الشػػرقية  ،الغربيػػةو التعارضػػات مػػا بػػيف الشػػرقية و الغربيػػة ألمانيػػا 
؛ 4661آخػػروف و  برييمػػر)المتػػأرجح نوعػػًا مػػا  التوجػػو الغربػػيعمػػى مسػػار 

. وقػػد (4666يسػػتؿ و ؛ 4661؛ شػػاوب 4661ميولمػػاف ؛ 4661ميولمػػاف 
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فرضػػػػػتو عمميػػػػػة إعػػػػػادة التوحيػػػػػد الػػػػػذي  ،أدى الضػػػػػغط عمػػػػػى نظػػػػػاـ الرفػػػػػاه
العولمػػػػػة و األوروبػػػػػي  االنػػػػػدماجالناتجػػػػػة عػػػػػف  ،األسػػػػػواؽ األكثػػػػػر انفتاحػػػػػاً و 

مصػػحوبًا بتراجػػع  االجتماعيػػةإلػػى تأكيػػد جديػػد عمػػى العدالػػة  ،يةاالقتصػػاد
الشػػػيء نفسػػػو يصػػػح و االسػػػتقاللية فػػػي التسػػػعينيات. و الحريػػػة  عمػػػى صػػػعيد

فكػػػػػػال ة إلػػػػػى العائمػػػػػة. النظػػػػػػاـ إضػػػػػافو جػػػػػددة لمقػػػػػانوف تعمػػػػػى األىميػػػػػة الم
ارتفػػاع و فقػػداف القػػيـ و  ،االجتماعيػػةف يعبػػراف عػػف تجػػذير العدالػػة ياالتجػػاى

قد تـ اإلفصاح عػف مخػاوؼ مػف ىػذا و إجراـ الشباب في وسائؿ اإلعالـ. 
لدرجػة أننػا نجػػد  ،أيضػاً فػي الغربيػة و بػؿ  ،القبيػؿ فػي الشػرقية بوجػو خػاص

موجػات ليسػت سػوى لكػف ىػذه و في الشرقية موقفًا رياديًا في ىػذا االتجػاه. 
ال و  ،وسػائؿ اإلعػالـ مػا تروجػوىبػوط تتوقػؼ إلػى حػد كبيػر عمػى و صعود 

قائمػػة عمػػى تحػػوالت ثابتػػة فػػي أو يمكػػف اعتبارىػػا اتجاىػػات طويمػػة األجػػؿ 
 وأكثػػػػر ديمومػػػػة ىػػػػ ،بالمقابػػػػؿ ،مػػػػا يمكػػػػف أف يعتبػػػػرو . االجتماعيػػػػةالبنيػػػػة 
باتجػػاه  ،التنػػاغـو خضػػوع الو اإلذعػػاف و الجمعيػػة النزعػػة بعيػػدًا عػػف  ،التغيػػر

ىػػػػذا التغيػػػػر تشػػػػير إليػػػػو األىػػػػداؼ و اإلرادة الحػػػػرة. و االسػػػػتقاللية و الفردانيػػػػة 
الخضوع ألبنائيـ و التربوية. فنسبة الناس الذيف يرغبوف في تعميـ االمتثاؿ 

مػع حػدوث التغيػر  ،4661عاـ  %6إلى  4614عاـ  %11انخفض مف 
ازداد تفضػػػػيؿ  ،ؾبشػػػػكؿ مػػػػتمـ لػػػػذلو . 4699و 4699األساسػػػػي مػػػػا بػػػػيف 

ىػػي و مسػػجاًل أعمػػى نقطػػة  ،%91إلػػى  14اإلرادة الحػػرة مػػف و االسػػتقاللية 
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قػػػد حػػػدث تغيػػػر أقػػػؿ دراماتيكيػػػة فػػػي أفضػػػمية حػػػب و . 4616عػػػاـ  99%
 %11ليصػػؿ إلػػى  ،4614عػػاـ  %14ىػػذا مػػا بػػدأ بػػػ و االجتيػػاد. و النظػػاـ 
ىبوطًا و مع عدة تقمبات صعودًا  –يستمر عند ىذا المستوى و  4696عاـ 

مػػػف و . 4661عػػػاـ  %11إلػػػى أف انخفػػػض فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ حتػػػى  –
الميػػـ اإلشػػارة إلػػى ىػػذه الفضػػيمة التػػي تغيػػرت بشػػكؿ طفيػػؼ عممػػًا أنيػػا مػػا 
تزاؿ قائمة كفضيمة " ثانوية " تفيد ىذه األيػاـ كأسػاس لمعمػؿ عمػى تحقيػؽ 

 – 4614 إحصػػاءات إمنيػػد)لػػـ تعػػد ترمػػز إلػػى االمتثػػاؿ األعمػػى و  ،الػػذات
: 4669؛ كالغػػيس 4669؛ غينسػػيؾ 4661ينسػػيؾ جو غػػيس ؛ كال4616

الػذيف  ،مف ُيسموف " ما بعػد المػادييف " حسػب مصػطمح إنغميػارتو . (99
حمايػة الخطػاب الحػر بػداًل مػف و صوتوا لصالح المشاركة في صنع القرار 

مػف  اثنػيفحيف ُطمب إلييـ أف يختػاروا  ،محاربة التضخـو النظاـ و القانوف 
 4691ما بيف  1121إلى  626تزايدت نسبتيـ مف  ،أربع توجيات سياسية

معػػػػػػدؿ ىولنػػػػػػدا  وىػػػػػػ ،الػػػػػػدانمرؾكػػػػػػاف المعػػػػػػدؿ األعمػػػػػػى بعػػػػػػد و  ،4661و
الموكسػػمبورغ فػػػي المجتمػػػع األوروبػػي. أمػػػا العػػػدد الػػذي يمثػػػؿ مزيجػػػًا مػػػف و 

 %1624إلػػػى  1121مػػػا بعػػػد المػػػادييف فقػػػد ارتفػػػع مػػػف و خيػػػارات المػػػادييف 
 خمػػػػػسلػػػػػدى طمػػػػػب انتقػػػػػاء و . (9 – 199: 4661آخػػػػػروف و برتشػػػػػنايدر )

حػدى عشػر و  4614فضيمة عػاـ  سبع عشرةفضائؿ مف قائمة مؤلفة مف  ا 
تتعمؽ بالصفات الذاتية التػي ينبغػي أف ُيربػى األطفػاؿ  4661فضيمة عاـ 
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عػػػاـ  %11احتػػػراـ اآلخػػػريف بنسػػػبة و ذكػػػر المسػػػتجوبوف التسػػػامح  ،عمييػػػا
 عػػػػاـ %91اإلحسػػػػاس بالمسػػػػؤولية بنسػػػػبة و ؛ 4661عػػػػاـ  %99و 4614
 4614عػػػػػػػاـ  %19االسػػػػػػػتقاللية بنسػػػػػػػبة و ؛ 4661عػػػػػػػاـ  %11و 4614

عػػػػػاـ  %11و 4614عػػػػػاـ  %41الخيػػػػػاؿ بنسػػػػػبة و ؛ 4661عػػػػػاـ  %91و
المسؤولية كاف األلماف ضمف المتوسط عاـ و في مجاؿ التسامح و . 4661
الػذي  ،لكف في مجاؿ االستقاللية كانوا أعمى مف المتوسط بكثيػر ،4661
آخػروف و ؛ ىػاردنغ 11: 4611تويتزؿ شػ) في تسع أمـ أوروبيػة %14بمغ 

آخػػػػروف و ؛ بػػػػاركر 91: 4661تيمػػػػز و ؛ أشػػػػفورد 14 ،11 ،6 ،1: 4619
4661 :11، 19). 

الػػذي اسػػتطالع مؤشػػر التغييػػرات فػػي الػػرأي العػػاـ األوروبػػي حسػػب و 
الػذي كػاف عمػى المسػتجوبيف فيػو أف يختػاروا و  ،4661أجري فػي ربيػع عػاـ 
كػػاف األلمػػاف فػػوؽ المتوسػػط  ،بالتربيػػةفضػػيمة تتعمػػؽ  ةثالثػػًا مػػف خمػػس عشػػر 

ليػػػػذه الفضػػػػيمة مقارنػػػػًة مػػػػع  %91باختيػػػػار  ،بكثيػػػػر فػػػػي مجػػػػاؿ االسػػػػتقاللية
كػاف حػس المسػؤولية أعمػى مػف و فقط لممعدؿ في االتحاد األوروبػي.  16%

كانػت و لممتوسػط.  %19مقابؿ  %16حيث اختاره  ،المتوسط بشكؿ طفيؼ
 ،لممتوسػػػػػػط 11مقابػػػػػػؿ  %11 ،السػػػػػػموكيات الجيػػػػػػدة أدنػػػػػػى مػػػػػػف المتوسػػػػػػط

مقارنػًة مػع معػدؿ االتحػاد  ،%1بمعدؿ مػنخفض جػدًا بمػغ  ،أيضاً االجتياد و 
كػػاف حػػب الحيػػاة أعمػػى قمػػياًل و  .%44البػػالغ و  ،أيضػػاً األوروبػػي المػػنخفض 
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أف  وىػػػلمنظػػػر الالفػػػت و . %11قياسػػػًا إلػػػى  %11قػػػد بمػػػغ و  ،مػػػف المتوسػػػط
 ،ف المتوسػػط تمامػػاً احتػػراميـ جػػاء فػػي مرتبػػة أدنػػى مػػو التسػػامح مػػع اآلخػػريف 

المفوضػػية )لمتوسػػط االتحػػاد األوروبػػي  %11مقارنػػًة مػػع  %16حيػػث بمػػغ 
 .(a4661 :16Aاألوروبية 

إعطػػػػاء المكانػػػػة  4669لقػػػػد وثػػػػؽ اسػػػػتطالع حػػػػوؿ القػػػػيـ ُأجػػػػري عػػػػاـ 
 ،النظػػػػػاـو القػػػػػانوف و  ،الصػػػػػداقةو  ،الحيػػػػػاة العائميػػػػػة الجيػػػػػدةو  ،األعمػػػػػى لمشػػػػػراكة

معػػايير العػػيش و  ،بينمػػا احتػػؿ اإليمػػاف بػػاهلل ،يػػةاإلبداعيػػة التخيمو االسػػتقاللية و 
االلتػزاـ و  ،النفػوذو السػمطة و  ،االعتػزاز بالتػاريخو  ،الحفاظ عمػى التقاليػدو  ،الرفيعة

الشػػػرقية عمػػػى حػػػد و المنزلػػة األدنػػػى فػػػي الغربيػػة  نسػػػجـالسػػػموؾ المو  ،السياسػػي
ى فػي باستثناء اإليماف باهلل الذي جاء في مرتبة أدنػ ،نفسو في الترتيبو سواء 

 .(11: 4661غينسيؾ )ألمانيا الشرقية 
حريػػة اإلرادة تؤكػػده مجموعػػة  إلػػىة يػػالجمعالػػروح ذا التحػػوؿ مػػف ىػػ
مػع و يمكف اعتبػاره متجػذرًا بعمػؽ فػي المجتمػع. و  ستطالعات الرأيمف اال
إضػػػػػػافة إلػػػػػػى العدالػػػػػػة  ،المػػػػػػؤازرةو األمػػػػػػف و النظػػػػػػاـ و كػػػػػػاف القػػػػػػانوف  ،ذلػػػػػػؾ

يػػت بالصػػمة الوثيقػػة بالموضػػوع فػػي مػػا تػػزاؿ قيمػػًا ىامػػة حظ ،االجتماعيػػة
المنافسػة األشػرس و مواجية التحوالت التي أدت إلييا عممية إعادة التوحيد 

عطػػاء وسػػائؿ اإلعػػالـ و  السػػوؽ األوروبيػػة الموحػػدةو فػػي السػػوؽ العالميػػة  ا 
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األعمػاؿ و الجريمػة المنظمػة و  ،فقداف القيـو  ،األفضمية لمقالقؿ مثؿ البطالة
مػػػػػف  9126ألينسػػػػػباخ أعطػػػػػى سػػػػػتطالعات احسػػػػػب و اإلجراميػػػػػة لمشػػػػػباب. 
ىػػػػذا أدنػػػػى بشػػػػكؿ و  ،النظػػػػاـو األولويػػػػة لمقػػػػانوف  4669المسػػػػتجوبيف عػػػػاـ 

. 4611الػػػػذيف فعمػػػػوا الشػػػػيء نفسػػػػو عػػػػاـ  %9124طفيػػػػؼ فقػػػػط مػػػػف الػػػػػ 
بػيف عػامي  %9124إلػى  %9129المسػاندة مػف و انخفض تفضيؿ األمف و 

ذا ىػػػػػفػػػػػي و . 4669عػػػػػاـ  %9124ثػػػػػـ ازداد ثانيػػػػػة إلػػػػػى  ،4619و 4611
أعطى مستجوبو ألينسباخ أولوية أدنى فػأدنى لمحريػة  ،األسئمةمف سياؽ ال
 %9421إلى  4611عاـ  %9424مف  حيث ىبطت نسبتيـ ،االستقالليةو 

غربيػة  ةألمانيػمعطيػات  الػذي جمعػت فيػوالعػاـ األخيػر ىو و  ،4661عاـ 
مػع أخػذ معطيػات مػف  4661عاـ  %1121مف ثـ إلى و  ،بصورة خالصة

 4611 اسػػتطالعات الػػرأي، معيػػد ألينسػػباخ)رقية فػػي االعتبػػار ألمانيػػا الشػػ
تػػػـ الحصػػػوؿ عمػػى نتػػػائج مماثمػػػة فػػػي و . (6 – 94: 4661؛ دنكػػر 69 –

كانػت و بواسػطة مؤسسػة فريػدريؾ إبػرت.  4669/69استطالع أجري عاـ 
 ،الػدعـو  ،تػأميف المسػتقبؿو  ،وعػي الواجػبو  ،حػس العدالػةو  ،الذروة لمعائمة

ممسػػػػرة فػػػػي لدنػػػػى كانػػػػت المراتػػػػب األبينمػػػػا  ،النظػػػػاـو القػػػػانوف و  ،االجتيػػػػادو 
اإليمػػػػػاف بػػػػػاهلل و الثػػػػػروة و  ،الممكيػػػػػةو  ،القوميػػػػػةو  ،اإلبػػػػػداعو الخيػػػػػاؿ و  ،الحيػػػػػاة

 .(44 – 441: 4661 شاوب)
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ت عمػى حركػة بعض المعطيات مف التسعينيات كمؤشرا لو استثنينا
مػا األلمػاف فػي تقييمي أف ىنػاؾ فضػيمتيف يختمػؼ جػدنالو   ،ارتجاعية ثابتػة

عف جيرانيـ بشػكؿ أكثػر وضػوحًا: االسػتقاللية التػي يقػدرونيا أكثػر بكثيػر 
التػػي تػػـ التأكيػػد  ،احتػػراميـو فضػػيمة التسػػامح مػػع اآلخػػريف و  ،مػػف الجيػػراف

مػػػػع النزعػػػػة  األلمانيػػػػةالشخصػػػػية  تكييػػػػؼأف  ويبػػػػدو عمييػػػػا بصػػػػورة أقػػػػؿ. 
مح مع األقؿ استعدادًا لمتسا ،الشخص الناجح لدىقد أحدث تحواًل الغربية 

األوروبيػػػػػيف الػػػػػذيف  جيرانػػػػػو ممػػػػػا ىػػػػػو الحػػػػػاؿ لػػػػػدىاحتػػػػػراميـ  وأاآلخػػػػػريف 
أقػػؿ قمػػياًل. فقػػد ال  وتحقيػػؽ الػػذات عمػػى نحػػو يكرسػػوف أنفسػػيـ لالسػػتقاللية 

جيػػػػة أف يحظيػػػػا تحقيػػػػؽ الػػػػذات مػػػػف و السػػػػتقاللية بالنسػػػػبة ل ممكنػػػػاً يكػػػػوف 
امح التسػػإزاء  ىػػو الحػػاؿ كمػػا ،بالدرجػػة نفسػػياو فػػي الوقػػت نفسػػو  ،بالتقػػدير

تحظػى لفضػيمة األولػى ا مػا دامػت ،ثانيػة جيػةاحتراميـ مػف و مع اآلخريف 
األمػػـ األوروبيػػة األخػػرى.  ىػػو الحػػاؿ عنػػدأولويػػة أكبػػر ممػػا لػػدى األلمػػاف ب

ذا كانت المعطيات تمثؿ فعاًل فروقػات فػي الشخصػيةو  فسػيكوف األلمػاف  ،ا 
كػنيـ ل ،قد غيروا شخصيتيـ في مسار عممية انػدماجيـ بالحضػارة الغربيػة

سػػيكونوف قػػد فعمػػوا ذلػػؾ مػػع المحافظػػة فػػي الوقػػت نفسػػو عمػػى عنصػػر مػػف 
مػػػف خػػػالؿ التقػػػدـ فػػػي مجػػػاؿ االسػػػتقاللية  ،عناصػػػر شخصػػػيتيـ التقميديػػػة

لكػف ال بػد و احتػراميـ. و تحقيؽ الذات عمى حساب التسػامح مػع اآلخػريف و 
لنػػا مػػف اإلقػػرار بػػأف تغيػػرًا مػػا باتجػػاه التسػػامح قػػد حصػػؿ عمػػى الػػرغـ مػػف 

التغييػرات فػي  مؤشػركما تشير دراسة القػيـ األوروبيػة. إف معطيػات  ،ذلؾ
الرأي العاـ األوروبي تبيف حدود ذلؾ التغير دوف أف تقوؿ بأف تغيرًا ما لـ 



 - 213 - 

مػػرة أخػػرى نظػػرة عمػػى نتػػائج دراسػػة القػػيـ األوروبيػػة: فوفقػػًا  يحصػػؿ. فمنمػػؽ  
 ،منيػػػػػػا التسػػػػػػامح مػػػػػػع الطػػػػػػالؽو  ،(التسػػػػػػاىؿألحػػػػػػد مؤشػػػػػػرات الجوازيػػػػػػة )

العالقػػات الجنسػػية خػػارج إطػػار و  ،العيػػرو  ،المثميػػة الجنسػػيةو  ،اإلجيػػاضو 
تطػػػابؽ األلمػػػاف تقريبػػػًا مػػػع  ،االتصػػػاالت الجنسػػػية لػػػدى الشػػػبابو  ،الػػػزواج

 ،4614مف بيف تسػع أمػـ أوروبيػة عػاـ  1214بقيمة  1211 المعدؿ صفر
كػانوا  – 4661عػاـ  1211كانوا أعمى مف المعدؿ إلػى حػد مػا مػع قيمػة و 

لكػنيـ  ،1211و 1211يؿ المثاؿ أدنى مف الفرنسييف الذيف سػجموا عمى سب
. أما في مجاؿ المبػادئ 1211و 1211أعمى مف البريطانييف الذيف سجموا 

 1214مسػػجميف  ،األخالقيػػة المدنيػػة فقػػد كػػاف األلمػػاف أدنػػى مػػف المتوسػػط
أكثػػػر أخالقيػػػة مػػػف الفرنسػػػييف الػػػذيف و  – 4661عػػػاـ  1241و 4614عػػػاـ 

مػف البريطػانييف الػذيف  4661أقػؿ أخالقيػة عػاـ و  1211و 1211 –سجموا 
رفػض ىػو كاف مؤشػر المبػادئ األخالقيػة المدنيػة و . 1211و 1214سجموا 

عػدـ اإلبػالغ و  ،التممص مػف دفػع أجػور النقػؿو  ،التيرب مف دفع الضرائب
التمػػػػػرد عمػػػػى رجػػػػػاؿ و  ،عػػػػف تصػػػػادـ غيػػػػػر خطيػػػػر فػػػػػي موقػػػػؼ السػػػػيارات

الوقوؼ فػي وجػو حريػة العمػؿ و  ،المسروقةشراء السمع و  ،الفسادو  ،الشرطة
عػػدـ إعػػادة و  ،الكػػذب فػػي موقػػؼ عصػػيب لصػػالح الكػػاذبو  ،اإلضػػراباتو 

التيػػػور فػػػي قيػػػادة السػػػيارات و  ،االغتيػػػاؿ السياسػػػيو  ،الممتمكػػػات المسػػػروقة
مػع انحػدار ذىنيػة االمتثػاؿ لمقػانوف و . (19 ،11: 4661آخروف و باركر )
ازدادت أىميػة المشػاركة  ،ؽ الػذاتتحقيػو صعود نجـ االستقاللية و النظاـ و 

قػػػػػد جػػػػػاءت إحػػػػػدى و تقػػػػػدير الحقػػػػػوؽ الديمقراطيػػػػػة. و فػػػػػي الشػػػػػؤوف العامػػػػػة 
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التغييػػػػرات الكبػػػػرى الجميػػػػة مػػػػع الحركػػػػة الطالبيػػػػة فػػػػي أواخػػػػر التسػػػػعينيات 
فػػي مبػػادرات و ازديػػاد المشػػاركة فػػي المجموعػػات السياسػػية غيػػر الرسػػمية و 

قػػػػػد مػػػػػر و السػػػػػبعينيات. الجديػػػػػدة فػػػػػي  االجتماعيػػػػػةالحركػػػػػات و  المػػػػػواطنيف
بػالثورة " التشػاركية " فػي  ،مثميـ مثؿ المجتمعات الغربية األخرى ،األلماف

 (4691)فيربػػا و قػػد أظيػػرت دراسػػة ألمونػػد و . (4611كاسػػي )ذلػػؾ الوقػػت 
الثقافيػة المدنيػػة قصػورًا فػػي المشػاركة المباشػػرة لممػواطف فػػي ألمانيػا مقارنػػًة 

. فاأللمػػاف 4616عػػاـ  ة األمريكيػػةالواليػػات المتحػػدو مػػع المممكػػة المتحػػدة 
 ،فػػي االتصػػاؿ المباشػػر مػػع اإلدارةو كػػانوا يشػػاركوف غالبػػًا فػػي االنتخابػػات 

لكػػنيـ كػػانوا يشػػاركوف أقػػؿ بكثيػػر عػػف طريػػؽ مخاطبػػة ممثمػػييـ السياسػػييف 
قد و االنخراط في جماعة ما مف الجماعات غير الرسمية. و بصورة مباشرة 
تجػػػػاه مشػػػػاركة أكبػػػػر بكثيػػػػر تتجػػػػاوز فػػػػي السػػػػبعينيات با طتغيػػػػر ىػػػػذا الػػػػنم

مبػػػادرات المػػػواطنيف. أمػػػا و  االجتماعيػػػةإلػػػى الحركػػػات وصػػػواًل االنتخابػػػات 
التغير في الرأي العاـ األوروبي فقد أشػارت إلػى االسػتعداد  مؤشرات نتائج

الفعاليػػػػات المناىضػػػػة و  ،الطبيعػػػػةو  ،البيئػػػػةو  ،األكبػػػػر لػػػػدعـ حركػػػػة السػػػػالـ
غربيػػة داخػػؿ الجماعػة األوروبيػػة )برتشػػنايدر لألسػمحة النوويػػة فػػي ألمانيػا ال

المشػاركة فػي و ع العػرائض في مجػاؿ توقيػو . (4 – 111: 4661آخروف و 
اسػػػتطالع القػػػيـ )أظيػػػر األلمػػػاف أنيػػػـ فػػػي حػػػدود المتوسػػػط  ،االحتجاجػػػات

 . (1 – 111: 4661آخروف و ؛ برتشنايدر 11 – 4614العالمي 
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السػػػػػػػػبعينيات الميػػػػػػػػوؿ السػػػػػػػػموكية فػػػػػػػػي و إف التغييػػػػػػػػرات فػػػػػػػػي السػػػػػػػػموؾ 
الثمانينيػػػات تعبػػػر عػػػف تغييػػػرات طويمػػػة األجػػػؿ فػػػي المواقػػػؼ تجػػػاه المشػػػاركة و 

الحقوؽ الديمقراطيػة. فقػد تزايػد عػدد النػاس الػذيف ييتمػوف بالسياسػة و السياسية 
النقػػػػاش  ؤشػػػروفقػػػًا لمو . 4611عػػػاـ و  4611بػػػيف عػػػاـ  %19إلػػػى  19مػػػف 

يمػة ىػػذا التػواتر مػػف ازدادت ق ،تػواتر النقػػاش السياسػي الػذي يرصػػد ،السياسػي
 مؤشػػػػػر نتػػػػػائجحسػػػػػب و . 4699عػػػػػاـ و  4611بػػػػػيف عػػػػػاـ  1211إلػػػػػى  4249

جػاء األلمػاف عمػى  ،4666التغييرات في الرأي العػاـ األوروبػي فػي ربيػع عػاـ 
رأس شػػعوب االتحػػاد األوروبػػي فػػي القػػوؿ بػػأنيـ قػػد ناقشػػوا األمػػور السياسػػية 

مػػػػػػى التػػػػػػوالي ع %99و 49بالتحديػػػػػػد نسػػػػػػبة و  ،عرضػػػػػػية وبصػػػػػػورة متػػػػػػواترة أ
عمػػػػػػى  سػػػػػػتطالعات الػػػػػػرأيفػػػػػػي أحػػػػػػد او . (1: 4666المفوضػػػػػػية األوروبيػػػػػػة )

فػػي  %11وفػػي الغربيػػة  %14زعػـػ  ،4669/69المسػػتوى الػػوطني فػػي العػػاـ 
يفعمػػوف ذلػػؾ مػػف حػػيف  %19و 11و ،الشػػرقية أنيػـػ يتحػػدثوف بالسياسػػة كثيػػراً 

لػػػدى السػػػؤاؿ عػػػف البحػػػث الفعمػػػي عػػػف و . (1 – 11: 4661 شػػػاوب) آلخػػػر
جػػاء األلمػػاف مػػؤخرًا فػػي المرتبػػة األولػػى  ،االتحػػاد األوروبػػي حػػوؿومػػات المعم

ذاكػػػػػريف مصػػػػػدر  ،بػػػػػيف الػػػػػدوؿ األعضػػػػػاء فػػػػػي الرجػػػػػوع إلػػػػػى جريػػػػػدة يوميػػػػػة
المفوضػػػية األوروبيػػػة ) 4666فػػػي ربيػػػع عػػػاـ  %11المعمومػػػات ىػػػذا بنسػػػبة 

99B). 
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لقػػػد تزايػػػد عػػػدد النػػػاس الػػػذيف لػػػدييـ فكػػػرة واضػػػحة عػػػف السياسػػػات 
رغػػـ أنػػو كانػػت ىنػػاؾ نسػػب مئويػػة منخفضػػة بصػػورة مربكػػة  ،الديمقراطيػػة

مقولػة  %46إلى حد ما فػي اإلجابػات " الدقيقػة ديمقراطيػًا ": فقػد عػارض 
؛ 4611عػاـ  %16و ،4691ف عمى المعارضة أف تساند الحكومة عاـ أ
يعتقػػدوف أف لجماعػػات المصػػالح تػػأثيرًا سػػيئًا عمػػى الرفػػاه  %41لػػـ يكػػف و 

يسػػاندوف حػػؽ  %19و ،4611عػػاـ  %11و ،4691العػػاـ لممجتمػػع عػػاـ 
 4611عػػػػػاـ  %94و ،4691احتجػػػػػاج المػػػػػرء دفاعػػػػػًا عػػػػػف قناعاتػػػػػو عػػػػػاـ 

نظرنػػػػػػػا إلػػػػػػػى التغييػػػػػػػرات الحاصػػػػػػػمة بػػػػػػػيف  ولػػػػػػػو . (16: 4616ميولمػػػػػػػاف )
السػػبعينيات وصػػواًل إلػػى أوائػػؿ الثمانينيػػات لرأينػػا ازديػػادًا فػػي و الخمسػػينيات 

لسياسػػية أفضػػؿ مػػف الحػػزب عػػدد النػػاس القػػائميف بػػأف عػػددًا مػػف األحػػزاب ا
عدد الذيف يعتقدوف بأف و  ،4611و 4611بيف  %61إلى  11الواحد مف 

 %94إلػػى  11عػػددًا مػػف السياسػػييف أفضػػؿ مػػف مجػػرد سياسػػي واحػػد مػػف 
عػػػدد أولئػػػؾ الػػػذيف يرغبػػػوف فػػػي المحافظػػػة و  ،4699و 4611بػػػيف عػػػامي 

ميولمػػاف ) 4611و 4611بػػيف عػػامي  %91إلػػى  14عمػى الفيدراليػػة مػػف 
 ألينسباخ(.استطالعات استنادًا إلى  ،416: 4616

نجػػد فػػي نيايػػة المطػػاؼ نسػػبًا مئويػػة عاليػػة  ،4661بحمػػوؿ العػػاـ و 
مف الناس الذيف يدعموف المبادئ األساسية لمديمقراطية الميبرالية ليس فػي 

فػي الشػرقية: حريػة تقريبًا  ونفسالتدرج و نفسيا بؿ بالدرجة  ،الغربية فحسب
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األحػػػػزاب  فػػػػي الشػػػػرقية؛ %61وفػػػػي الغربيػػػػة  %61 –الصػػػػحافة و الػػػػرأي 
عمػى التػوالي؛ االنتخابػات الحػرة المنتظمػة بػأوراؽ  %11و 64 –المتعددة 

عمػػى التػػوالي؛ المحػػاكـ المسػػتقمة التػػي تحكػػـ  %91و 11 –اقتػػراع سػػرية 
عمػػى التػػوالي؛ حريػػة الممارسػػة الدينيػػة  %91و 91 –وفػػؽ القػػانوف حصػػرًا 

 99 –السفر إلى أي مكػاف فػي الػبالد  عمى التوالي؛ حرية %94و 91 –
عمػػى التػػوالي؛ وجػػود معارضػػة قويػػة تبقػػي الحكومػػة تحػػت المراقبػػة  %91و
عمػػػى التػػػوالي؛ انعػػػداـ الضػػػرر بسػػػبب االنتمػػػاء إلػػػى حػػػزب  %91و 91 –

استنادًا  ،11: 4666روىر شنايدر )عمى التوالي  %19و 14 –متطرؼ 
بقػػػاء النظػػػرة السػػػمبية  وىػػػلالنتبػػػاه . لكػػػف الالفػػػت (إلػػػى اسػػػتطالع ألينسػػػباخ

 ،المصػالح مػف قبػؿ عامػة الجميػورو واسعة االنتشار لمتعبير عػف الصػراع 
في حيف أنيا كانت تُقدر أكثر بكثير بوصفيا جزءًا حيويًا مف الديمقراطية 

 %6126الغربية: و في كؿ مف الشرقية  ،الميبرالية مف قبؿ النخب السياسية
مصػػالح و عمػػى عبػػارة أف الرفػػاه العػػاـ مػػف نخػػب ألمانيػػا الشػػرقية لػػـ يوافقػػوا 

الجميوريػػػػػػة الفيدراليػػػػػػة كانتػػػػػػا فعػػػػػػاًل عرضػػػػػػة لخطػػػػػػر التعػػػػػػارض المسػػػػػػتمر 
فػػي حػػيف  ،4661لممتطمبػػات التػػي تفرضػػيا جماعػػات المصػػالح فػػي عػػاـ 

لكف لـ يفعؿ ذلؾ سوى  ،مف نخب ألمانيا الغربية 1921فعؿ الشيء نفسو 
فقػػط  %19و 11حتػػى و )عمػػى التػػوالي مػػف عامػػة الجمػػاىير  %16و 19

. أما مقولة أف رفاه الػبالد العػاـ ينبغػي دائمػًا أف (4661عمى التوالي عاـ 
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المنظمػػػػػات الخاصػػػػػة فقػػػػػد لقيػػػػػت مسػػػػػاندة و يتجػػػػػاوز مصػػػػػالح الجماعػػػػػات 
 ،4661مػػػف نخػػػب الغربيػػػة عػػػاـ  %4921ومػػػف نخػػػب الشػػػرقية  1121%

: 4666روىػػػر شػػػنايدر ) 4661مػػػف عامػػػة الجمػػػاىير عػػػاـ  %61و 61و
411). 

أصبحت ألمانيػا عضػوًا  ،ستطالعات الرأيًا لما تشير إليو ااستناد
، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ التػػػزاـ مواطنييػػػا بقواعػػػد عاديػػًا فػػػي الػػػديمقراطيات الغربيػػػة

الديمقراطيػػػة واالسػػػتفادة مػػػف حقػػػوقيـ فػػػي المشػػػاركة العامػػػة عمػػػى األقػػػؿ 
بصورة مسػاوية لوسػطي مشػاركة الػدوؿ األوروبيػة، وفػي بعػض الجوانػب 

الوسػػػطي. فكيػػػؼ يمكػػػف تفسػػػير التغيػػػر فػػػي السػػػموؾ أعمػػػى مػػػف المعػػػدؿ 
والمواقؼ والقيـ  بحسب إنغميارت، تتغيػر القػيـ بتغيػر والميوؿ المسمكية 

فػػي مسػػتوى مػػف الرفػػاه أعمػػى ممػػا األجيػػاؿ؛ ألف األجيػػاؿ الشػػابة تترعػػرع 
عاشػػتو األجيػػاؿ األقػػدـ التػػي كػػاف جػػؿ اىتماميػػا منصػػبًا عمػػى قػػيـ ثقافيػػة 

ذاتي والمشاركة في صنع القرار. وعمى الرغـ مػف كاالستقالؿ ال ،"أعمى"
أف المعطيػػػات األصػػػمية إلنغميػػػارت لػػػـ تنطػػػو عمػػػى تسمسػػػؿ زمنػػػي، فػػػإف 
الفرضية تحظى بقسط مف الوجاىة، إضافة إلى أنيا معززة بسياؽ زمني 

الماديػػػة، وانخفػػػاض نسػػػبة  -بعػػػد يبػػػيف تزايػػػد نسػػػبة المؤيػػػديف لمػػػذىب مػػػا
برتشػػػػػػنايدر ) 4661و 4691ب المػػػػػػذىب المػػػػػػادي بػػػػػػيف عػػػػػػامي اأصػػػػػػح

وفقًا لنتائج مؤشر التغييرات فػي الػرأي العػاـ ، 9-199: 4661وآخروف 
. ويبػػيف التسمسػػؿ الزمنػػي بػػأف ىنالػػؾ تغيػػرًا فعميػػًا ولػػيس مجػػرد (األوروبػػي
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اختالؼ بيف األجياؿ، ألف االختالؼ وارد في كؿ زماف. ومع ذلؾ، ثمة 
(: 11 -411: 4616، كمػا أكػد ميولمػاف )تفسػيرات وجييػة أخػرى أيضاً 

التطور الثقافي مع ما رافقػو مػف تزايػد متعػاظـ، وغيػر مسػبوؽ، فػي عػدد 
بػيف وسػائؿ االتصػاؿ وانتشػار الناس مف ذوي التحصيؿ العممي العالي، 

واتساع المشاركة في الشػؤوف العامػة. وىػذه  البشر عبر وسائؿ اإلعالـ،
بات أكثر لناس تعني ضمنًا أف عددًا أكبر مف االعوامؿ الثالثة مجتمعة 

الديمقراطيػػػة وقواعػػػد المعبػػػة الديمقراطيػػػة. فالمسػػػتوى  اآلراءاعتيػػػادًا عمػػػى 
المتزايػػػد لمتعمػػػيـ والتواصػػػؿ السياسػػػي والمشػػػاركة العامػػػة لػػػو أثػػػره الشػػػامؿ 
عمػػى الػػوعي األخالقػػي لمنػػاس، بحيػػث أنيػػـ يرتقػػوف بالممارسػػة األخالقيػػة 

القػائـ عمػى  (4619، 4696) كوىمبيرغنموذج إلى سويات أعمى حسب 
كمػػػػػا أف  المراحػػػػػؿ الػػػػػثالث واألطػػػػػوار السػػػػػتة لتطػػػػػور الػػػػػوعي األخالقػػػػػي.

الجماىير تتبع النخب التي تمعب دورًا رياديًا في تأسيس ثقافة ديمقراطية 
المتعمقة بالنخبة تبيف لنا فعاًل أف الجماىير  ستطالعات الرأيليبرالية. فا

طيػػػػة الميبراليػػػػة، سػػػارت بخطػػػػى متػػػػأخرة عػػػػف النخبػػػػة فػػػػي دعميػػػػا لمديمقرا
أخػػذنا بعػػيف ولكنيػػا، فػػي غضػػوف ذلػػؾ، كانػػت تتقػػدـ خطػػوة إضػػافية إذا 

بوجػػو مجتمػػع الػػديمقراطي لمحريػػة التعبيػػر و ل الممنوحػػة األىميػػة االعتبػػار
(. عمػػى أيػػة حػػاؿ، تشػػير 491: 4666النغػػو وبيػػركميف  -)ىوفمػػاف عػػاـ

 معطيػػػػػػػػات اسػػػػػػػػتطالعية أخػػػػػػػػرى أف إغػػػػػػػػالؽ الفجػػػػػػػػوة لػػػػػػػػـ يكتمػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػد
 (.411 :4666ايدر )روىرشن
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 اندماج المياجريف

األلماف مػع الميػاجريف بيا فيـ الطريقة التي تعامؿ  لطالما كاف ىاماً 
ثمانيػة  و. فبعد استيعاب نحػاأللمانيةعمى ضوء طبيعة المحرقة  ،إلى بمدىـ

 ةسابقة ومف مناطؽ استقرار ألمانيػ ألمانيةمالييف الجئ ألماني مف مناطؽ 
 4611و 4611ة بػػال مشػػاكؿ تػػذكر، بػػيف عػػامي خاصػػة فػػي أوروبػػا الشػػرقي

جذبت ثالثة أصػناؼ مػف  ،)استقر أربعة مالييف آخريف في ألمانيا الشرقية(
الميػاجريف انتباىػػًا خاصػًا فػػي ألمانيػا الغربيػػة بعػد الحػػرب: العمػاؿ الضػػيوؼ 

جػاء وقػد المجػوء.  ووالعائدوف لالسػتقرار فػي ألمانيػا مػف أصػؿ ألمػاني وطػالب
إلػػػى البمػػػد بنػػػاء عمػػػى اتفاقػػػات خاصػػػة مػػػع بمػػػداف أوروبػػػا العمػػػاؿ الضػػػيوؼ 

لتمبيػة الطمػب عمػى اليػد العاممػة األقػؿ تػأىياًل  4611الجنوبية بدءًا مف عػاـ 
ارتفع عدد العماؿ الضػيوؼ مػف  كماالنامي بشكؿ ىائؿ.  االقتصادمف قبؿ 
. لكػػف عمميػػة التشػػغيؿ 4691مميػػوف عػػاـ  129إلػػى  4611عػػاـ  411111

ية االقتصػادالنػاتج عػف األزمػة  4691بموجب حظر عػاـ  وتوقفت عف النم
فػػػػي مطمػػػػع السػػػػبعينيات. ومنػػػػذ نيايػػػػة السػػػػبعينيات أخػػػػذت ىجػػػػرة العائػػػػديف 
لالسػػتقرار والالجئػػيف باالرتفػػاع حيػػث وصػػؿ معػػدؿ العائػػديف لالسػػتقرار إلػػى 

سػػػنويا  411111و 11111ومعػػػدؿ طػػػالبي المجػػػوء إلػػػى مػػػا بػػػيف  11111
مػػؾ السػػػنة حػػدثت زيػػػادة دراماتيكيػػة أوال فػػػي . وبػػدءًا مػػػف ت4619حتػػى عػػػاـ 

الالجئػػػػػيف حتػػػػػى وصػػػػػمت إلػػػػػى عػػػػػدد ثػػػػػـ فػػػػػي  ،ىجػػػػػرة العائػػػػػديف لالسػػػػػتقرار
 111111. وارتفػػػػع عػػػػدد العائػػػػديف لالسػػػػتقرار إلػػػػى 4661عػػػػاـ  911111
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بشػػكؿ واضػػح فػػي عػػامي  111111كمػػا كػػاف أكثػػر مػػف  4661تقريبػػا عػػاـ 
عػػػاـ  111464ى . أمػػػا عػػػدد طػػػالبي المجػػػوء فقػػػد ارتفػػػع إلػػػ4661و 4664
 (414: 4669ليػػدرر ؛ 91: 4661المكتػػب االتحػػادي  إحصػػاءات) 4661

سػمح يوالذي  4661إف التغيير الذي كاف محؿ جدؿ كبير في القانوف عاـ 
عػف  ،ينػوي الػدخوؿ إلػى ألمانيػا مػف بمػد يعتبػر آمنػاً  ،بإعادة أي طالب لجوء

سػػنوية  وبحصػػة ،الحػدود مباشػػرة دوف أف يكػػوف لػػو أي حػػؽ فػي تقػػديـ طمػػب
 وجعػػؿ موجػػة اليجػػرة تتجػػو نحػػ ،مػػف العائػػديف لالسػػتقرار 111111مقػػدارىا 

حيث جػاء  419619كاف عدد طالبي المجوء  4661االنخفاض. ففي عاـ 
( وأعمػى بكثيػر مػف المممكػة 419191) الواليات المتحدة األمريكيةثانيًا بعد 
لسػنة وىػي ا – 4611مف عاـ  (. بدءاً 46111( وفرنسا )11691المتحدة )

وحتػى  -4614األولى مف اليجرة المفرطة بعد االنخفاض الذي حػدث منػذ 
، 161111سػػنويًا إلػػى  11116ارتفعػػت اليجػػرة الصػػافية مػػف  4661عػػاـ 

-169، 414، 11: 4669ليػدرر ) 119691إلػى  4661ولتنخفض عػاـ 
9 .) 

 921كػػاف عػػدد السػػكاف األجانػػب فػػي ألمانيػػا  4669فػػي نيايػػة عػػاـ 
% مػػف ىػػؤالء 69وكػػاف  ،% مػػف مجمػػوع السػػكاف6كؿ مػػا يشػػ ومميػػوف وىػػ

األجانػػب يعيشػػوف فػػي ألمانيػػا الغربيػػة. إف أكبػػر المجموعػػات ىػػي األتػػراؾ 
(، اإليطػػػػػػػػاليوف 611111اليوغوسػػػػػػػػالفيوف السػػػػػػػػابقوف ) ،مميػػػػػػػػوف( 4269)
لػػػـ يكػػػف و (. 161111البولنػػػديوف ) ،(111111( اليونػػػانيوف )191111)
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% مػػػف 421، أي 919111ر يشػػػكموف أكثػػػ 4694السػػػكاف األجانػػػب عػػػاـ 
مجمػػوع السػػكاف. لقػػد أظيػػرت ألمانيػػا الغربيػػة مػػع لوكسػػمبورغ أعمػػى معػػدؿ 

كػػاف  4611و 4691ىجػػرة بػػيف دوؿ االتحػػاد األوروبػػي. ومػػا بػػيف عػػامي 
 4661إلػػػى  4616% لكػػػؿ ألػػػؼ نسػػػمة. ومػػػف عػػػاـ 129ميػػػزاف اليجػػػرة  

؛ 164، 116: 4661بريتشػػػػػػػنايدر وآخػػػػػػػروف ) 1ارتفػػػػػػػع المعػػػػػػػدؿ إلػػػػػػػى  
؛ 64، 11: 4669؛ ليػػػػػدرر 19: 4661اءات المكتػػػػػب االتحػػػػػادي إحصػػػػػ

  .(4669مينز وآخروف 

مػػػػػع تصػػػػػاعد  أيضػػػػػاً ترافػػػػػؽ تػػػػػدفؽ الميػػػػػاجريف فػػػػػي تمػػػػػؾ السػػػػػنوات 
درامػػاتيكي فػػي عػػدد االعتػػداءات وأعمػػػاؿ الشػػغب والجػػرائـ ضػػد األجانػػػب 

ولتنحػػػدر بعػػػد ذلػػػؾ.  4661و 4661لتصػػػؿ ذروتيػػػا فػػػي منتصػػػؼ عػػػامي 
كانػت ىنػاؾ زيػػادة طفيفػة فػي أعمػاؿ العنػػؼ  4661و 4611وبػيف عػامي 

 411المسػػجمة والمرتكبػػة مػػف قبػػؿ الجنػػاح اليمينػػي، وقػػد تراوحػػت مػػا بػػيف 
وليصػؿ عػاـ  4161إلػى  4664حاالت سنويًا. ثـ قفز العدد عػاـ  116و

عػػػاـ  914منخفضػػػًا إلػػػى  ،1111إلػػػى  4661وعػػػاـ  1916إلػػػى  4661
حيػػػث  ،الميػػػاجريف . ينطبػػػؽ األمػػػر نفسػػػو عمػػػى االعتػػػداءات ضػػػد4669

ولترتفػػػع إلػػػى  ،4661و 4611بػػػيف عػػػامي  411إلػػػى  11تصػػػاعدت مػػػف 
لػى  4664عاـ  4111 لكنيػا فػي النيايػة انخفضػت  4661عػاـ  1199وا 
قفػػػز عػػػدد حػػػاالت  4661و 4664. وبػػػيف عػػػامي 4669عػػػاـ  114إلػػػى 

انتيػػاؾ القػػانوف المسػػجمة والمرتكبػػة مػػف قبػػؿ متطػػرفيف ذوي خمفيػػة يمينيػػة 
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. 4669عػػػاـ  1111ليػػػنخفض مػػػرة أخػػػرى إلػػػى  ،9914 إلػػػى 1119مػػػف 
 11ارتفعت عضػوية المنظمػات اليمينيػة المتطرفػة مػف  ،مماثؿ ووعمى نح
 4669وانخفضػت مجػددًا عػاـ  4661عػاـ  91111إلػى  4611ألفًا عاـ 
 . (494، 6 -499: 4669ليدرر ) 11111لتصبح 

رؼ الػػػدراماتيكي فػػػي اليجػػػرة والتطػػػ وركػػػز النقػػػاش العػػػاـ عمػػػى النمػػػ
اليمينػػي. ىػػؿ أظيػػر األلمػػاف مػػرة أخػػرى عػػدـ قػػدرتيـ عمػػى قبػػوؿ األجانػػب 

 المشػػترؾاألصػػؿ  المتجػػذرة فػػيفػػي بمػػدىـ  ىػػؿ شػػكمت فكػػرتيـ عػػف األمػػة 
ًا عرقيػعقبػة أمػاـ انػدماج مجتمػع كػاف قػد أصػبح متعػددًا  المشتركةوالثقافة 

ب ػة الحيػاة المعاصػرة وعولمتيػا، مػدفوعًا إلػى األ  ومػاـ بػالنموثقافيًا بفعػؿ أ ور 
ي واتسػػاع االتصػػاالت  ىػػؿ أخفقػػوا فػػي انػػدماج مجػػتمعيـ ألنيػػـ االقتصػػاد

قػػػاموا بطمػػػب العمػػػاؿ الضػػػيوؼ ألسػػػباب اقتصػػػادية، والعائػػػديف لالسػػػتقرار 
الرسػػػػػػمية  اإلنسػػػػػانيةألسػػػػػباب سياسػػػػػية، وطػػػػػالبي المجػػػػػوء بسػػػػػبب النزعػػػػػة 

االسػػػػػػتعداد لمتفكيػػػػػػر بوحػػػػػػدة  ولدسػػػػػػتورىـ دوف أف تكػػػػػػوف لػػػػػػدييـ الرغبػػػػػػة أ
مواطنييـ بالتعابير التعددية ذاتيػا التػي تعكػس واقػع النػاس الػذيف يعيشػوف 
فػػي ألمانيػػا  ىػػؿ كػػانوا عػػاجزيف عػػف نقػػؿ التعدديػػة الواقعيػػة لمجػػتمعيـ إلػػى 

المسػػػػتقمة عػػػػف  ،تعدديػػػػة نموذجيػػػػة لمجتمػػػػع مػػػػدني متحػػػػد بفكػػػػرة المواطنػػػػة
الثقػػػافي  ىػػػؿ كػػػانوا عػػػاجزيف عػػػف التفكيػػػر فػػػي األمػػػة  واألصػػػؿ العرقػػػي أ

يعبػػروف عػػف األمػػة عمػػى أنيػػا  وحػػدة مػػواطنيف ألنيػػـ كػػانوا دائمػػاً وصػػفيا ب
  ىػؿ كػاف اسػتعدادىـ لمثػؿ مشػترؾبأصؿ  جماعة مف الناس مرتبطة معاً 
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تمؾ الفكرة التعددية عف المواطنة في مجتمع متعدد الثقافات أقؿ منو لػدى 
ليػػا  التػػي الواليػػات المتحػدة األمريكيػػةأمػـ غربيػػة أخػػرى كفرنسػا وبريطانيػػا و 

تجربة أكبر في تعريؼ األمة عمى أنيا وحدة مواطنيف يرغبوف في العيش 
 (  1998 بير بغض النظر عف أصوليـ )انظر المشترؾ

ىنػػاؾ قػػانوف خػػاص يصػػوف المواطنػػة بشػػكؿ دائػػـ لألشػػخاص ذوي 
. ولقػػد كػػاف ىػػذا القػػانوف مسػػؤواًل عػػف عػػدـ كفايػػة انػػدماج المشػػترؾاألصػػؿ 

أللمػػػاني حتػػػى اآلف. وكػػػاف متوقعػػػًا مػػػف العمػػػاؿ الضػػػيوؼ فػػػي المجتمػػػع ا
العماؿ الضيوؼ أف يعودوا إلى بمدانيـ األصمية، بالتالي لـ يتـ اتخاذ أيػة 

نمػا 4664ترتيبات لمنحيـ الجنسية حتى عاـ  . لكف معظميـ لـ يعػودوا وا 
أقػػػاموا فػػػي البمػػػد دوف أف تكػػػوف ليػػػـ صػػػفة المػػػواطنيف. وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف 

الحقػػوؽ مػػع السػػكاف األصػػمييف، فػػإف  اشػػتراؾ األجانػػب فػػي مجموعػػة مػػف
حقوقًا سياسية تنقصيـ بحيث ال يمكنيـ المشاركة في عممية صػنع القػرار 
السياسي. وىػذا بشػكؿ خػاص فػي المػدف الكبيػرة التػي تصػؿ نسػبة السػكاف 

إحصػػػػػػػػػػاءات المكتػػػػػػػػػػب % مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػاطنيف )19األجانػػػػػػػػػػب فييػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػى 
 (. 19: 4661االتحادي

ني الػػػػذي يعػػػػود إلػػػػى قػػػػانوف عػػػػاـ لقػػػػد كػػػػاف قػػػػانوف المواطنػػػػة األلمػػػػا
 ius sanguinisىو قانوف رابطة الدـ  ،4666حتى إصالحو عاـ  ،4641

ويمػػنح حػػؽ المواطنػػة فقػػط إلػػى األوالد الػػذيف يولػػدوف ألبػػويف ألمػػاف بغػػض 
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النظر عف مكاف إقامة األبويف ومكاف والدة الطفؿ. لـ يكف حؽ المواطنػة 
نتيجة اإلقامة في البمد لعػدة  وأ  األلمانيةيمنح نتيجة الوالدة عمى األرض 

يمكػػف مػػنح المواطنػػة لألجانػػب الػػذيف عاشػػوا عشػػر سػػنوات عمػػى و سػػنوات. 
منح األجانب يُ  ،4664األقؿ في ألمانيا لكنيا ال تعتبر حقًا ليـ. بعد عاـ 

إذا مػا تقػػدموا  ،سػنة المواطنػة 11-49الشػباب الػذيف تتػراوح أعمػارىـ بػػيف 
؛ 4664ىػػػػايمبرونر ورينػػػػر )ـ السػػػػابقة بطمػػػػب لػػػػذلؾ وتخمػػػػوا عػػػػف مػػػػواطنتي

ترينياردت  ؛1992a ؛ ىايمبرونر91 -491، 19 -441: 4661بروباكر 
4661.) 

عمػػػػى قػػػػدـ المسػػػػاواة مػػػػع  ،بالمقارنػػػػة مػػػػع دوؿ أخػػػػرى كانػػػػت ألمانيػػػػا
 ،4619لتجنيس المياجريف. ففي عاـ  مف بيف أكثر الدوؿ تقييداً  ،سويسرا

نتيجػػة الحػػؽ فػػي  تجنػػيسيػػة عمم 11914كػػاف ىنػػاؾ  ،عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ
 41116ووالػػػذي يعنػػػي المنحػػػدريف مػػػف أصػػػؿ ألمػػػاني  ،الحصػػػوؿ عمييػػػا

بنػاء عمػى تقػديرات إداريػة. تعػود األرقػاـ إلػى متوسػط العقػد  تجنػيسعممية 
مميوف أجنبي الػذيف كػانوا  121. أما بالنسبة لمػ 4619و 4699الواقع بيف 

عمميػػة تجنػػيس  1261ف يعيشػػوف فػػي ألمانيػػا الغربيػػة حينئػػذ فقػػد الحظنػػا أ
قػانوف  أجنبي قد منحػت إلػى العائػديف لالسػتقرار اسػتنادًا إلػى  4111لكؿ 

فقػػػط إذا  1214ويػػػنخفض ىػػػذا المعػػػدؿ إلػػػى  ،ius sanguinisرابطػػػة الػػػدـ 
استثنينا مف ليـ الحؽ في الحصوؿ عمى جنسية. وبالمقارنة، فإف المعػدؿ 
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عػػػػاـ  11299لسػػػػويد . وفػػػػي ا41241العائػػػػد لمفتػػػػرة ذاتيػػػػا فػػػػي فرنسػػػػا كػػػػاف 
؛ السػػػكرتارية 11: 4616المعيػػػد الػػػوطني ) 4664عػػػاـ  19211و 4611

ف 11، 11: 4661؛ 91، 11، 16: 61/ 4616الشػػػػػػػػػػمالية لرحصػػػػػػػػػػاء 
(. حتى 2-71 :1992 (.1-94: 4661؛ إحصاءات المكتب االتحادي 91
ارتفع عدد المجنسيف العائديف لالستقرار والمطالبيف بالمواطنة  4661عاـ 
سػػنويًا فػػػي حػػيف بقػػػي التجنػػيس بنػػاء عمػػػى التقػػديرات عنػػػد  114941إلػػى 

مميػوف  921. ويجب النظر إلى ىذا بالمقارنة مع وجػود 141111مستوى 
أجنبي في السنة ذاتيا. إف مقارنة التجنيس عمى أساس التقديرات اإلدارية 

 ،فػػػػػػػي ألمانيػػػػػػػا 4661حالػػػػػػػة عػػػػػػػاـ  94911والحقػػػػػػػوؽ المكتسػػػػػػػبة تظيػػػػػػػر 
فػػػػي  119161و فػػػػي المممكػػػػة المتحػػػػدة 11111و ،فػػػػي فرنسػػػػا 99141و

 (.77 ،91: 4669ليديرر ) الواليات المتحدة األمريكية
يظيػػر القػػانوف والممارسػػة المقي ػػدة أف ألمانيػػا كانػػت متمسػػكة بفكػػرة 

لفتػػػػرة زمنيػػػػة طويمػػػػة معتبػػػػرة روابػػػػط الػػػػدـ معيػػػػار المواطنػػػػة  أمػػػػة الشػػػػعب
ألمانيػػا لتعريػػؼ والوحػػدة القوميػػة. ولكػػف ال يجػػب ببسػػاطة شػػرح تفضػػيؿ 

ثقػػػػافي بعػػػػدـ الرغبػػػػة فػػػػي تبنػػػػي المعػػػػايير  -األمػػػػة عمػػػػى أسػػػػاس عرقػػػػي
 الجماعػػػةالموضػػػوعة عمػػػى يػػػد الػػػديمقراطيات األكثػػػر حريػػػة وىجػػػر فكػػػرة 

المجتمعيػػة التػػي أسػػيء اسػػتخداميا مػػف قبػػؿ النظػػاـ النػػازي. يكمػػف أحػػد 
الثقػػافي لألمػػة قبػػؿ  -األسػػباب الرئيسػػية لممحافظػػة عمػػى التعريػػؼ العرقػػي
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لقيػػاـ بإعػػادة توحيػػد ألمانيػػا فػػي تحمػػؿ البمػػد مسػػؤولية األلمػػاف السػػابقيف ا
الػػذيف كػػانوا يعيشػػوف تحػػت حكػػـ األنظمػػة الشػػيوعية فػػي أوروبػػا الشػػرقية. 

مف الدستور األلماني تخوؿ ذوي العرؽ األلماني الالجئػيف  449فالمادة 
 إلى ألمانيا مف األنظمة الشيوعية حؽ الحصوؿ عمى المواطنة. 

قامتيـ فػي البمػد وزيػادة أعػدادىـ كنتيجػة مع تد فؽ العماؿ الضيوؼ وا 
( 4691لضػػػـ العائمػػػة )حتػػػى بعػػػػد توقػػػؼ التشػػػغيؿ أثنػػػػاء أزمػػػة الػػػنفط عػػػػاـ 

وأمػػػػواج طػػػػالبي المجػػػػوء التػػػػي بػػػػدأت فػػػػي الثمانينيػػػػات وبمغػػػػت ذروتيػػػػا فػػػػي 
التسػػعينيات، احتػػد الخػػالؼ بػػيف الميبػػرالييف والمحػػافظيف حػػوؿ مػػف يجػػب أف 

كانػت حجػة الميبػرالييف ىػي أنػو يجػب االعتػراؼ بػاليجرة و مة. ينتمي إلى األ
كػػػأمر واقػػػع عبػػػر قػػػانوف خػػػاص لميجػػػرة يحػػػدد معػػػدالت اليجػػػرة عمػػػى أسػػػس 
عالمية ويضػع حػدًا لممعاممػة التفضػيمية عمػى أسػس عرقيػة. أمػا المحػافظوف 

بالنسػػبة لمعمػػاؿ و فقػػد حػػافظوا عمػػى مػػوقفيـ بػػأف "ألمانيػػا ليسػػت بمػػدًا لميجػػرة". 
ظػػؿ القػػانوف المقي ػػد لألجانػػب الػػذي وضػػعو النظػػاـ النػػازي مطبقػػا الضػػيوؼ 
العػاـ الػذي تػـ فيػو سػّف قػانوف جديػد لألجانػب لكنػػو ىػو و  ،4691حتػى عػاـ 

بقي مقي دًا مف حيث الجوىر. فػالتوطيف المسػتمر لألجانػب ظػؿ يعتمػد عمػى 
 التقدير البيروقراطي. 

مػػة صػػدرت تػػـ تحسػػيف الحالػػة غيػػر المسػػتقرة لألجانػػب بموجػػب أنظ
سمحت بمنح رخصة إقامة غير مقيدة بعد خمس سنوات مػف  4691عاـ 
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البقاء في البمد وحؽ اإلقامة بعد ثماني سنوات. وبعد عدة محاوالت فاشمة 
مػف نجػػح أخيػػرًا فػي تمريػػر قػػانوف  ووبؿ ىػػافػإف وزيػػر الداخميػػة وولفغػانغ شػػ

كثيػر فػي . وىػذا القػانوف الجديػد أكثػر ليبراليػة ب4661جديد لألجانػب عػاـ 
احتػػػراـ حقػػػوؽ األجانػػػب، كمػػػا أنػػػو يعكػػػس الممارسػػػة فػػػي قػػػرارات المحػػػاكـ 
وصػػواًل إلػػى المحكمػػة الدسػػتورية التػػي قامػػت بحمايػػة حقػػوؽ األجانػػب ضػػد 
السياسات الشعبية المقي دة وخاصة عندما يتعمؽ األمر بػالتوطيف المسػتمر 

 (. 66-91: 4666جوبكي )
مػػدة الطويمػػة جػػدًا إلجػػراءات إف التػػدفؽ المسػػتمر لطػػالبي المجػػوء وال

االعتراؼ التي تصؿ إلى ثماني سنوات، مع حقوؽ تكتسب بالتػالي لمبقػاء 
فػػػي البمػػػد، كػػػؿ ذلػػػؾ مصػػػحوبًا بموجػػػات مػػػف اليجػػػوـ عمػػػى األجانػػػب، قػػػاد 

في تسوية بػيف الحكومػة و األلماني إلى أزمة استثنائية.  الديمقراطيالنظاـ 
(CDU/CSU-FDP( والمعارضػػػػػػة )SPD)، تػػػػػػـ عػػػػػػاـ  ،الخضػػػػػػر وامتنػػػػػػاع

المتعمقػة  49تغيير المادة األكثر ليبرالية في الدستور، وىي المادة  4661
المجوء، لتمنػػػع وصػػػوؿ طػػػالبي المجػػػوء مػػػف بمػػػداف العػػػالـ الثالػػػث اآلمنػػػة بػػػ

تػػـ تحديػػد  ،ألمانيػػا والبمػػداف األصػػمية اآلمنػػة. وفػػي موجػػة أخػػرىب المحيطػػة
ضػػع حػػد لمػػنح المواطنػػة سػػنويًا وو  111111ىجػػرة العائػػديف لالسػػتقرار بػػػ 

بحيث أف األشػخاص المولػوديف عمػى أرض أجنبيػة بعػد األوؿ مػف كػانوف 
محصوؿ عمػى المواطنػة بشػكؿ آلػي للـ يعودوا مخوليف  4661الثاني عاـ 

عمػػى أسػػاس تحػػدرىـ مػػف أسػػالؼ ألمػػاف بعيػػديف. ىػػذا التغييػػر البعيػػد عػػف 
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النػاجح أللمانيػا  الثقافي لألمة أصبح ممكنًا بعػد التوحيػد -التعريؼ العرقي
وانتيػػػػاء الحاجػػػػة إلعطػػػػاء ذوي العػػػػرؽ األلمػػػػاني تحػػػػت الحكػػػػـ الشػػػػيوعي 

 الفرصة لالنضماـ إلى أقربائيـ األلماف في مجتمع حر. 
فػػػػي السػػػػنوات األخيػػػػرة كػػػػاف ىنػػػػاؾ نقػػػػاش حػػػػوؿ السػػػػماح بػػػػازدواج 
المواطنة لألجانب الذيف يحققوف معايير المواطنة لكنيـ ال يريدوف التخمي 

 -تيـ السػػابقة. وستسػػتفيد أكبػػر مجموعػػة مػػف العمػػاؿ الضػػيوؼعػػف مػػواطن
بشػػػػكؿ خػػػػاص مػػػػف ترتيػػػػب كيػػػػذا. إف الوضػػػػع المعمػػػػؽ لمعمػػػػاؿ  -األتػػػػراؾ

الضيوؼ وأوالدىـ وحتى أحفادىـ مف الجيميف الثػاني والثالػث يشػكؿ عقبػة 
رئيسػػية أمػػاـ انػػدماج المجتمػػع وسػػببًا فػػي عزلػػة العمػػاؿ الضػػيوؼ ونقػػص 

مػػف قبػػؿ السػػكاف األصػػمييف. لقػػد قػػدـ آخػػر إصػػالح االلتػػزاـ لػػدييـ، والشػػؾ 
قػانوف  عنصػر 1111لقانوف المواطنػة النافػذ منػذ األوؿ مػف كػانوف األوؿ 

مػػع  مػػا جعػػؿ عمميػػة التجنػػيس أيسػػر وأكثػػر تسػػاىالً  ووىػػ ius soli الػػوالدة 
ازدواج المواطنػػة، عمػػى األقػػؿ لفتػػرة محػػددة مػػف الػػزمف ولطيػػؼ واسػػع مػػف 

والد ألمانًا إذا كػاف ألحػد األبػويف إقامػة عاديػة فػي األسباب. وقد اعتُبر األ
إذا كانت لديو موافقػة غيػر  والبمد ومخوؿ لرقامة فيو لمدة ثالث سنوات أ

محدودة. وبما أف ذلؾ يسبب ازدواج المواطنة في بمد يمنح المواطنة عمى 
الشابة أف يختارا واحدة مف المػواط نتيف  وأساس العرؽ، فإف عمى الشاب أ

تبقػى صػحيحة  األلمانيػةعند سف الثامنة عشرة. إف مػواطنتيـ  -ثرأك وأ–
فقط إذا تقدموا بوثػائؽ تخم ػييـ عػف المواطنػة األخػرى فػي عمػر ال يتجػاوز 
الثالثػػػػة والعشػػػػريف. ويمكػػػػف إطالػػػػة ىػػػػذه الفتػػػػرة إلػػػػى مػػػػا بعػػػػد عمػػػػر الثالثػػػػة 
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والعشريف إذا تقّدـ الشخص بطمب لالحتفػاظ بمواطنتػو قبػؿ بموغػو الحاديػة 
ىنػػاؾ اآلف الحػػؽ فػػي التجنػػيس بعػػد ثمػػاني  ،العشػػريف. إضػػافة إلػػى ذلػػؾو 

سػػػنوات إقامػػػة بعػػػد أف كػػػاف خمسػػػة عشػػػر عامػػػًا، كمػػػا ازداد التسػػػاىؿ فػػػي 
أسػػػػػباب ازدواج المواطنػػػػػة. كمػػػػػا أعطػػػػػي األوالد الػػػػػذيف يقػػػػػؿ عمػػػػػرىـ عػػػػػف 
العاشرة، عند دخوؿ القانوف الجديد حيز التنفيذ، الحؽ في التجنيس إذا ما 

المجنػػػػة ؛ 4666ىيبػػػر وبوتسػػػكي ) 1111طمػػػب قبػػػؿ نيايػػػػة عػػػاـ تقػػػدموا ب
لػػػػـ تعػػػػد  ،بػػػػالمعنى القػػػػانوني (.4666 الداخميػػػػة لمجمػػػػس النػػػػواب األلمػػػػاني

الحػاؿ فػي الػدوؿ  وبمػدًا مقي ػدًا أكثػر ممػا ىػفي مجاؿ منح المواطنػة ألمانيا 
فقد تبنت ألمانيا  ،األوروبية األكثر ليبرالية. وعمى صعيد السياسة الرسمية

لفكػػػرة الفرنسػػػية عػػػف األمػػػة المتحػػػدة عمػػػى أسػػػاس اإلرادة السياسػػػية ولػػػيس ا
شػػػيمي فػػػي خطابػػػو و مػػػا أعمنػػػو وزيػػػر الداخميػػػة أوت وعمػػى أسػػػاس العػػػرؽ وىػػػ

 4666 أيػػار 9حػػوؿ قػػانوف المواطنػػة الجديػػد أمػػاـ البرلمػػاف االتحػػادي يػػـو 
 (.4111عندما وافؽ عمى تعريؼ إرنست ريناف الفرنسي لألمة )

قػؿ حػدة مػف ذي أبيف المػواطنيف وغيػر المػواطنيف أصبحت الحدود 
 ius soli قػػانوف الػػوالدة بيػػنيـ تضػػـ مػػواطني أوسػػعينػػاؾ مسػػاحة فقبػػؿ. 

والميػػػاجريف المجنسػػػيف الػػػذيف معيػػػـ جػػػواز سػػػفر واحػػػد والمػػػواطنيف الػػػذيف 
المػؤقتيف الػذيف ليسػوا  وأكثر والمقيميف الػدائميف أ وأ سفر جوازي يحمموف

ف مػػػع المػػػواطنيف بػػػالحقوؽ األساسػػػية. وىػػػذا مػػػا مػػػواطنيف، لكػػػنيـ يشػػػتركو 
يقدمػػو القػػانوف. ومػػف جانػػب الطمػػب نػػرى تمييػػزًا ممػػاثاًل داخػػؿ مجموعػػات 
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ذاؾ مػػػف أنػػػواع  والميػػػاجريف حسػػػب التفضػػػيؿ الػػػذي يعطونػػػو ليػػػذا النػػػوع أ
ؾ العديػػد مػػنيـ ولة حركػػة األفػػراد المتزايػػدة، تمسػػاالنػػدماج. وفػػي زمػػف سػػي

 تيـ دوف قطع روابطيـ مع بمدانيـ األصمية.بالفرص التي قدميا بمد إقام

حيف تمت ل ب رلة القانوف ألوؿ  4664لقد تزايد تجنيس األجانب منذ 
رغػػـ أنػػو عمميػػًا لػػـ تكػػف تمكػػـ  ،خاصػػة بالنسػػبة لمميػػاجريف مػػف تركيػػا ،مػػرة

ىػػػػػي الحػػػػػاؿ حػػػػػيف يتعمػػػػػؽ األمػػػػػر بالميػػػػػاجريف مػػػػػف إيطاليػػػػػا. ويعػػػػػود ىػػػػػذا 
حاجػػة بكثيػػر ليػػذه العمميػػة مػػف األتػػراؾ االخػػتالؼ إلػػى أف اإليطػػالييف أقػػؿ 

إحصػػػػاءات المكتػػػػب نتيجػػػػة حقػػػػوقيـ كمػػػػواطنيف فػػػػي االتحػػػػاد األوروبػػػػي )
بنػػػػػػػاء عمػػػػػػػى بيانػػػػػػػات المجمػػػػػػػس و  (.91: 4661 ،91: 4661االتحػػػػػػػادي 
ي فػإف نيػة التقػدـ بطمػب تجنػيس قػد تزايػدت بشػكؿ االقتصػاد -االجتماعي

طػػانيـ األصػػمية خػػاص بػػيف أولئػػؾ الػػذيف ليسػػت لػػدييـ روابػػط قويػػة مػػع أو 
وىي حالة أكثر انتشارا بيف الشباب. كما أف عدد الذيف لػدييـ رغبػة كيػذه 
كػػاف أكبػػػر بكثيػػػر فػػػي حػػػاؿ تػػػوفرت لػػػدييـ القػػػدرة عمػػػى االحتفػػػاظ بمواطنػػػة 

فػػػػإف  ،%. عمػػػػى كػػػػؿ حػػػػاؿ11% مقابػػػػؿ 91أي تقريبػػػػا  ،بمػػػػدىـ األصػػػػمي
مح سػ و% ما كانوا ليتقػدموا بطمػب المواطنػة حتػى لػ91% بمقابؿ 11ونح

 4661و 4661، 41 -44موجػػػػػػػػات  SOEPليػػػػػػػػـ بػػػػػػػػازدواج المواطنػػػػػػػػة )
  .(1 -114: 1111واردة لدى فوبي وأوتو  4669و
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أكثػر. بمػا  وىناؾ تغير في االعتراؼ بمثؿ ىذه الحالة بيف بمػديف أ
وبمػػا أف ىػػػذا  ،الدولػػة كانػػػت الضػػامف الوحيػػػد ألمػػف المػػػواطف -أف األمػػة 

فػػػػإف كػػػػؿ شػػػػخص مػػػػوزع بػػػػيف  ،اءاألمػػػػف اسػػػػتمـز تحديػػػػدًا صػػػػارمًا لالنتمػػػػ
أكثر كاف موضع شؾ فػي أنػو غيػر جػدير بالثقػة فػي حػاالت  وجنسيتيف أ

تنازع الوالء. في عالـ مف التعاوف المطػرد خػارج الحػدود القوميػة، بمػا فػي 
ذلػػػػػؾ التعػػػػػاوف بػػػػػيف الحكومػػػػػات والمنظمػػػػػات غيػػػػػر الحكوميػػػػػة والشػػػػػركات 

شػػكموف كبيػػر خطػػر واألفػػراد، فػػإف األشػػخاص المػػوزعيف بػػيف جنسػػيتيف ال ي
نتيجػة تنػػازع محتمػػؿ فػػي الػػوالء بػػؿ ىػـ بػػاألحرى يمثمػػوف فرصػػة لمزيػػد مػػف 

لقػػػد قػػػاد ىػػػذا التغيػػػر و التكامػػػؿ فػػػوؽ القػػػومي لمصػػػمحة السػػػكاف القػػػومييف. 
التػػػاريخي فػػػي الوضػػػع إلػػػى توسػػػيع الرغبػػػة فػػػي تقػػػديـ حقػػػوؽ متسػػػاوية فػػػي 

لػػػى تميػػػز أو  سػػػع فػػػي منطقػػػة التػػػداخؿ بػػػيف المػػػواطنيف وغيػػػر المػػػواطنيف وا 
المطالبػػة بػػػالحقوؽ فػػي منطقػػػة التػػػداخؿ تمػػؾ مػػػف جانػػب الميػػػاجريف. ىػػػذه 

العػػرض والطمػػب ىػػي مػػف جيػػة نتيجػػة الترسػػيخ  ةالخطػػوة باتجػػاه ال إقميميػػ
الفعمػػػػي لمػػػػروابط فػػػػوؽ القوميػػػػة كمػػػػا أنيػػػػا مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرى داعمػػػػة لمبنػػػػاء 
المسػػتمر لمثػػؿ ىػػذه الػػروابط. إف تفكيػػؾ األمػػة إلػػى حػػد مػػا وبنػػاء التكامػػؿ 

 (. 4669 ووؽ القومي يمضياف معًا يدًا بيد )كاستوريانف

عمػػػى الػػػػرغـ مػػػػف أف ألمانيػػػا كانػػػػت مقي ػػػػدة بشػػػكؿ خػػػػاص فػػػػي مػػػػنح 
المواطنػػػػة لمميػػػػاجريف إلػػػػى أف تػػػػـ اإلصػػػػالح األخيػػػػر، فػػػػإف الػػػػدعـ القػػػػوي 
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لحقوؽ اإلنساف األساسػية مػف قبػؿ الدسػتور وفكػرة دولػة الرفػاه التػي تحقػؽ 
اضػػػػييا، واالسػػػػتقالؿ القػػػػوي لممحػػػػاكـ، قػػػػد الرفػػػػاه لكػػػػؿ مػػػػف يعػػػػيش عمػػػػى أر 

منحت المياجريف حقوقًا قريبػة جػدًا مػف حقػوؽ المػواطنيف باسػتثناء حقػوؽ 
التصػػويت. وىػػذا مػػا يمكػػف أف نسػػميو "العضػػوية فػػوؽ القوميػػة" )سويسػػاؿ 

(. لقػػد جعمػػػت المحػػػاكـ مػػػف العمػػاؿ الضػػػيوؼ المػػػؤقتيف جاليػػػة مػػػف 4661
نيومػػػاف )حقػػػة عبػػػر ضػػػـ العائمػػػة المقيمػػػيف الػػػدائميف توسػػػعت بػػػاليجرة الال

والجػػػدؿ المتعمػػػؽ بالموضػػػوع يػػػذكر  (.66 -91: 4666؛ جػػػوبكي 4661
أف األجانب يحصموف عمى حماية الدستور القانونية في ممارسة حقوقيـ، 
وكمما طالت إقامتيـ في الجميورية االتحادية كمما أصبحت حقوقيـ أقرب 

 (.4611؛ شػػفيردتفيغر 4691إيزنسػػي )إلػػى تمػػؾ التػػي يتمتػػع بيػػا األلمػػاف 
 وعمػػػى نحػػػػ وفػػػي ىػػػذا المجػػػػاؿ كانػػػت تجربػػػػة االعتػػػراؼ بػػػالحقوؽ ليبراليػػػػةً 

ًً  ،خاص وىذا يعاكس التقييد الرسمي عمى منح المواطنة. ونرى ىنا توترًا
في اندماج المياجريف. فمف جية تـ الترحيب  األلمانيةرئيسيًا في الطريقة 

مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر  بالعمػػػػػاؿ الضػػػػػيوؼ عمػػػػػى أسػػػػػاس أف إقػػػػػامتيـ مؤقتػػػػػة
فػإف االلتػػزاـ بػػالحقوؽ  ،السياسػات الرسػػمية والػرأي العػػاـ؛ ومػػف جيػة أخػػرى

األساسػية فػػي الدسػػتور والتأكيػػد عمييػػا مػػف قبػػؿ المحػػاكـ المسػػتقمة قػػد خمػػؽ 
واقعػػػػًا جديػػػػدًا: بمػػػػد بعػػػػدد وافػػػػر مػػػػف الميػػػػاجريف ممػػػػف لػػػػدييـ إقامػػػػة دائمػػػػة 

مػػواطنيف بػػالمعنى ويشػػتركوف فػػي الحقػػوؽ مػػع األلمػػاف لكػػنيـ ال يعتبػػروف 
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الرسػػمي. ىػػذه الحالػػة غيػػر المسػػتقرة تمنػػع الميػػاجريف مػػف تحقيػػؽ انػػدماج 
السػػػكاف األصػػػمييف مػػػف قبػػػوليـ الكامػػػؿ؛ وىػػػذا بػػػدوره يعػػػزز تمنػػػع كامػػػؿ و 

العرقي مف قبؿ الجيؿ الثػاني مػف الميػاجريف ومحػاوالت  اإلحياءمحاوالت 
 -419: 4666جػػػػوبكي )رفػػػػض اليجػػػػرة مػػػػف قبػػػػؿ المتطػػػػرفيف اليمينيػػػػيف 

ولكػػف يمكػػف االفتػػراض أف لبرلػػة قػػانوف المواطنػػة وأثػػر ذلػػؾ عمػػى  (.111
توسيع منطقة التداخؿ بيف المواطنيف وغير المواطنيف ستساىـ في عمميػة 
االنػػدماج عمػػى المػػدى الطويػػؿ. لكػػف ىػػذا لػػف يكػػوف انػػدماجًا عمػػى أسػػاس 
نمػػػا يقػػػوـ  حػػػدود واضػػػحة بػػػيف مػػػف ىػػػـ داخػػػؿ الحػػػدود ومػػػف ىػػػـ خارجيػػػا وا 

يعطػػػػػي  ،مػػػػػف جيػػػػة ،ط عمػػػػػى أسػػػػاس تػػػػػداخؿ أوسػػػػع بيػػػػػنيـ. وىػػػػذابالضػػػػب
الميػاجريف فرصػػة أوسػع لمخيػػار بػيف أشػػكاؿ االنتمػاء فيكػػوف أسػيؿ عمػػييـ 

يصػبح السػكاف األصػميوف أكثػر  ،ومف جية أخرى ؛أف يعيشوا بيف والءيف
وعيًا لحقيقة أنو ال توجد حػدود واضػحة بػيف مػف ىػـ فػي الػداخؿ ومػف ىػـ 

وف العػػػيش بشػػكؿ أفضػػػؿ مػػع بشػػػر عمػػى ىػػػوامش فػػي الخػػارج، كمػػػا يتعممػػ
 خاليػػة مػػفاألمػػة التقميديػػة. لػػف تكػػوف ىػػذه بػػأي شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ عمميػػة 

نزاعػات؛ وىكػػذا لػػيس فػي مقػػدورنا القػػوؿ إف موجػات مػػف رىػػاب األجانػػب ال
لػػػف تحػػػدث. عمػػػى أيػػػة حػػػاؿ، بمػػػا أف الحػػػدود مفتوحػػػة، وأف وجػػػود منطقػػػة 

لمػػػواطنيف قػػػد أصػػػبحت حقيقػػػة أوسػػع مػػػف التػػػداخؿ بػػػيف المػػػواطنيف وغيػػػر ا
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شرعية، فػإف العقوبػات عمػى األفعػاؿ الناجمػة عػف رىػاب األجانػب سػتحوذ 
 عمى إجماع أكبر وبالتالي ستكوف أكثر فاعمية. 

الحػػدود  التػػي تعتمػػد ،فػػي الطريػػؽ إلػػى مثػػؿ تمػػؾ المعالجػػة الميدئػػة
 ،كػاف عمػى ألمانيػا أف تمػر بأزمػة انػدماج جديػة فػي التسػعينيات ،المفتوحة

ا أف عمييػػا اليػػـو أف تسػػير عبػػر ممػػر محفػػوؼ بالنزاعػػات. وقػػد بػػرزت كمػػ
حيػػث  ،الػػدراماتيكي فػػي عػػدد طػػالبي المجػػوء ومشػػكمة كبيػػرة مػػف خػػالؿ النمػػ

الرسػػمية لمدسػػتور وبػػيف  النزعػػة اإلنسػػانيةتشػػير األزمػػة إلػػى التنػػاقض بػػيف 
فػػػػي العػػػػيش وفقػػػػا لػػػػذلؾ المسػػػػتوى مػػػػف النػػػػواقص الواضػػػػحة لػػػػدى السػػػػكاف 

مػا إذا كػاف تساؤاًل حػوؿ لقد أثار العدد المطمؽ لطالبي المجوء  نسانوية.اإل
االضطياد السياسي وراء تمؾ الطمبات أـ توقع حيػاة أفضػؿ اقتصػاديًا فػي 

مػػػػف الػػػػذيف تػػػػـ قبػػػػوليـ  %1ألمانيػػػػا. فػػػػي الحقيقػػػػة إف نسػػػػبة ال تزيػػػػد عػػػػف 
أف عػػػدد  أيضػػػاً كالجئػػػيف حقيقيػػػيف تعػػػزز ىػػػذه الشػػػكوؾ. يجػػػب أف نالحػػػظ 

ء إلى أي بمد أوروبػي آخػر ال يقػارف بعػدد طػالبي المجػوء إلػى طالبي المجو 
ألمانيػػػػا منػػػػذ أواخػػػػر السػػػػبعينيات، وبشػػػػكؿ خػػػػاص فػػػػي أواخػػػػر الثمانينيػػػػات 

 ،4664عػػػػػػػاـ  119441 ،4661عػػػػػػػاـ  461191وأوائػػػػػػػؿ التسػػػػػػػعينيات: 
. أمػػػػا األرقػػػػاـ فػػػػي أكبػػػػر 4661عػػػػاـ  419619و 4661عػػػػاـ  111464

 ،فػػػػػػػي فرنسػػػػػػػا 11191كانػػػػػػت ف 4661الػػػػػػدوؿ األوروبيػػػػػػػة األخػػػػػػرى عػػػػػػػاـ 
مكتػب االحصػاء فػي ) طاليافي إي 1111وفي المممكة المتحدة  11111و
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؛ إحصػػػػػػاءات 14، 49: 4661؛ ريرمػػػػػاف 41: 4664المجنػػػػػة األوروبيػػػػػة 
وعمػػى الػػرغـ مػػف  (،169: 4669، ليػػدرر 91: 4661المكتػػب االتحػػادي 

 4661أف أعمػػػػػاؿ الشػػػػػغب والعنػػػػػؼ ضػػػػػد األجانػػػػػب فػػػػػي ألمانيػػػػػا عػػػػػامي 
د اجتػػػذبت اىتمامػػػًا عالميػػػًا كبيػػػرًا، فػػػال يمكػػػف القػػػوؿ إف رىػػػاب قػػػ 4661و

المممكػػػة  واألجانػػػب فػػػي ألمانيػػػا كػػػاف فػػػي الواقػػػع أعمػػػى منػػػو فػػػي فرنسػػػا أ
إيطاليا في تمؾ السنوات. وبناء عمى تقريػر نشػر فػي فايننشػاؿ  والمتحدة أ

تػػايمز فػػإف عػػدد أعمػػاؿ العنػػؼ عمػػى أسػػاس عرقػػي التػػي تػػـ تسػػجيميا فػػي 
أربعػة أضػعاؼ تمػؾ المسػػجمة  و، وىػ9116بمػغ  4664مػز عػاـ إنكمتػرا ووي

: 4661نػدىاردت يتر ) 4661في ألمانيا لمعاـ نفسػو وثالثػة أضػعافيا عػاـ 
111.) 

إذا مػػػا نظرنػػػا إلػػػى البيانػػػات المتعمقػػػة بػػػالموقؼ مػػػف األجانػػػب فإننػػػا 
عمػى عكػس االنطبػاع الػذي و لمنظػر.  نكتشؼ أوؿ مػا نكتشػؼ تطػورًا الفتػاً 

ماؿ العنؼ ضد األجانب عمى يػد اليمػيف المتطػرؼ، فػإف أعطتو موجة أع
كمػا الثمانينػات والتسػعينات قبوؿ السكاف األصمييف لألجانب نما فػي عقػد 

 وأنػػػػو ارتفػػػػع أ وفػػػػي أوائػػػػؿ التسػػػػعينيات أ 4661بقػػػػي عنػػػػد مسػػػػتوى عػػػػاـ 
حسػػب مجموعػػات األجانػػب التػػي تػػـ سػػؤاليا واألسػػئمة  ،انخفػػض قمػػياًل فقػػط

 ،4611التػػي جػػرت أعػػواـ  ألبػػوسسػػتطالعات الًا التػػي تػػـ توجيييػػا. ووفقػػ
فػػإف المواقػػػؼ المقي ػػػدة ضػػػد العمػػػاؿ الضػػػيوؼ قػػػد  4661 ،4611 ،4611
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% مػػف الػػذيف أجػػابوا عمػػى االسػػتبياف. 11% إلػػى 11وانخفضػػت مػػف نحػػ
لقد تـ توحيد أربعة تصاريح لتشير إلى موقػؼ مقي ػد: يجػب عمػى العمػاؿ 

( 1) ،األلمانيػةنمػط الحيػاة  يتالءمػوا بشػكؿ أفضػؿ مػع (4الضيوؼ أف: )
( ال يسمح ليـ بأي 1) ،يعادوا إلى أوطانيـ عند نشوء حاجة إلى أعماليـ

، ZA 4611 ،4611) أبنػػػػاء جمػػػػدتيـمػػػػف ( يتزوجػػػػوا 1) ،نشػػػػاط سياسػػػػي
اعتبػػرت غالبيػػة  4661(. وفػػي عػػاـ 19: 4661؛ كيشػػمر 4661، 4611
غيػر مفيػد % اعتبػروه 46 ،% أف وجود العماؿ الضػيوؼ مفيػد19نسبتيا 

% كػػانوا غيػػر مبػػاليف. ارتفعػػت نسػػبة األلمػػاف الغػػربييف الػػذيف أجػػابوا 11و
عمػػػػػػى االسػػػػػػتبياف، ويعتبػػػػػػروف أف ىنػػػػػػاؾ حاجػػػػػػة لمعمػػػػػػاؿ الضػػػػػػيوؼ فػػػػػػي 

. 4661و 4619% بػػيف عػػامي 91% إلػػى أكثػػر مػػف 16، مػػف االقتصػػاد
وىػذا  ،4661ولكف ثمث األلماف الشػرقييف فقػط أعطػوا الجػواب نفسػو عػاـ 

فريػػؽ البحػػوث  العطاسػػتئػػد إلػػى معػػدؿ البطالػػة العػػالي بيػػنيـ )بالتأكيػػد عا
؛ كيشػػػػمر 4661؛ اسػػػػتطالع فريػػػػؽ البحػػػػوث ZA 4661؛ 4619، 4619
4661 :19- 1.) 

اسػتطالعات فيما يخص طالبي المجوء، لدينا حالة شبيية: تظير 
أعػػػػػػواـ مركػػػػػػز مؤشػػػػػػر التغييػػػػػػرات فػػػػػػي الػػػػػػرأي العػػػػػػاـ األوروبػػػػػػي أجراىػػػػػػا 
زيػادة فػي معػدؿ القبػوؿ فػي الغػرب مػف  4661 ،4616 ،4611و4619

 4664% وارتفػػػع الػػػرقـ فػػػي ألمانيػػػا الشػػػرقية بػػػيف عػػػامي 61% إلػػػى 99
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الػػػدراماتيكي فػػػي عػػػدد  و%. لكػػػف مػػػع النمػػػ16% إلػػػى 99مػػػف  4661و
طالبي المجػوء نمػا الشػؾ بػأف مجيػئيـ كػاف ألسػباب اقتصػادية أكثػر منػو 

ف الغػػربييف % مػػف األلمػػا99ألسػػباب تتعمػػؽ باالضػػطياد السياسػػي: عػػزا 
طالبي المجوء إلى أسباب اقتصادية وأرادوا تطبيػؽ إجػراءات  4619عاـ 

% مػف األلمػاف 9921و 9121رأى ما بيف  4661أكثر تقييدًا. وفي عاـ 
% مف األلماف الشػرقييف أف معظػـ طػالبي 11و 9129الغربييف وما بيف 

% 91د المجوء قد أساؤوا استخداـ القانوف األلماني حوؿ منح المجوء وأّيػ 
% مػػف الشػػرقية تغييػػرًا دسػػتوريًا باتجػػاه أكثػػر 91مػػف الغربيػػة وأكثػػر مػػف 

% فػػػي الشػػػرقية عػػػف رأييػػػـ بػػػأف 61% فػػػي الغربيػػػة و91تقييػػػدًا. وعّبػػػر 
% مف 91ألمانيا لف تعود قادرة عمى قبوؿ كؿ طالبي المجوء؛ كما وافؽ 

 األلمػػػػاف الغػػػػربييف عمػػػػى القػػػػوانيف الجديػػػػدة المقدمػػػػة فػػػػي تسػػػػوية بػػػػيف

CDU/CSU  وFDP ( ؛ 4661، 4661، 4619استطالع فريؽ البحوث
 (. 111: 4661أوىميماشر ؛ 6-11: 4661كيشمر 

جػػدير بالمالحظػػة أف الموقػػؼ تجػػاه العائػػديف لالسػػتقرار قػػد تغيػػر 
مزيد مف التقييد. وترافقت الموجة الدراماتيكيػة مػف اليجػرة المتجػددة  ونح

% 19بانخفػػاض القبػػوؿ مػػف لمعائػػديف لالسػػتقرار فػػي نيايػػة الثمانينيػػات 
اسػػتطالع ) 4616وآب  4611% بػػيف تشػػريف الثػػاني 11إلػػى أقػػؿ مػػف 
 استطالع(. بناء عمى 16: 4661؛ كيشمر4616، 4611فريؽ البحوث 
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% فقػػط مػػف الػػذيف أجػػابوا عمػػى االسػػتبياف العائػػديف 14اعتبػػر ،خأللينسػػبا
ا لػػػـ % ألمانػػػًا بشػػػكؿ جزئػػػي فقػػػط، بينمػػػ11واعتبػػػرىـ  ،لالسػػػتقرار ألمانػػػاً 

ـ  تقييػػد 111: 4661نػػويمي نيومػػاف وكيشػػمر )% ألمانػػًا 16يعتبػػرىـ  (. تػػ
العودة لالستقرار بموجب قانوف إعادة دمج المستوطنيف العرقييف، النافػذ 

، وقػػانوف االنػػدماج الخػػاص بعواقػػب الحػػرب 4661منػػذ األوؿ مػػف تمػػوز 
ى . ويمكػف اآلف لعػدد يصػؿ إلػ4661النافذ منذ األوؿ مف كانوف الثاني 

ولػػػػػف يػػػػػتـ االعتػػػػػراؼ بػػػػػأي  ،أف يعػػػػػاودوا اليجػػػػػرة إلػػػػػى ألمانيػػػػػا 111111
: 4661كيشػػمر )عمػػى أنػػو مػػواطف ألمػػاني  4/4/4661شػػخص ُولػػد بعػػد 

11- 16.) 
نكتشػػػؼ ىنػػػا أف األلمػػػاف ال يريػػػدوف مػػػنح العائػػػديف لالسػػػتقرار ميػػػزة 
فيمػػا يخػػص اليجػػرة. وىكػػذا فيػػـ ال يشػػعروف أنيػػـ أقػػرب إلػػييـ مػػف طػػالبي 

مػػػػف العمػػػاؿ الضػػػػيوؼ القػػػادميف مػػػػف أوروبػػػا الجنوبيػػػػة. وعمػػػػى  والمجػػػوء أ
بنػاء عمػى مبػدأ األصػؿ  األلمانيػةعكس القانوف فإنيـ ال يشػممونيـ باألمػة 

، كمػػا أنيػػـ قػػد عاشػػوا بعيػػدًا األلمانيػػة. فالعديػػد مػػنيـ ال يتحػػدثوف المشػػترؾ
في حػيف أف العمػاؿ الضػيوؼ مػف أوروبػا الجنوبيػة قػد عاشػوا  ،عف ألمانيا

لػػػـ يعػػػد مبػػػػررًا بالنسػػػبة لمعظػػػػـ  ،لمانيػػػا عمػػػػى مػػػدى عقػػػود. وبالتػػػػاليفػػػي أ
قانوف رابطػة الػدـ األلماف معاممة العائديف لالستقرار بشكؿ مختمؼ بسبب 

ius sanguinis يمكػػػف قػػػراءة ىػػػذا الموقػػػؼ كمؤشػػػر عمػػػى انفتػػػاح متزايػػػد .
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لأللماف عمى فكرة أّمة المواطنة التعددية وعمى انخفاض طفيؼ في أىمية 
لكػػف يمكػػف أخػػذ ذلػػؾ و . المشػػترؾة األمػػة البدائيػػة القائمػػة عمػػى األصػػؿ فكػػر 

كمؤشػػر عمػػى رفػػض العائػػديف لالسػػتقرار نتيجػػة الدرجػػة الكبيػػرة فػػي  أيضػػاً 
مػػا يتماشػػى مػػع البعػػد الثقػػافي لمفكػػرة التقميديػػة عػػف ىػػو االخػػتالؼ الثقػػافي و 

، األمػػة. وىنػػاؾ احتمػػاؿ كبيػػر جػػدًا بػػأف يتواجػػد الموقفػػاف جنبػػًا إلػػى جنػػب
ىونولكػػا  وحتػػى مػػع غمبػػة لمموقػػؼ التقميػػدي )مػػف أجػػؿ دراسػػة نوعيػػة انظػػر

 (.1999 وغيتز 
موقػػؼ األلمػػاف تجػػاه األجانػػب بالمقارنػػة مػػع األمػػـ األخػػرى  ىػػو مػا 

أجريػت فػي عػدد مػف البمػداف األوروبيػة تعطينػا الجػواب  اسػتطالعات ثمة 
ي عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ. حسػػػب دراسػػػات القػػػيـ األوروبيػػػة التػػػي أجريػػػت عػػػام

، جاء األلماف أعمى بشكؿ واضح مػف المعػدؿ وكػانوا مػف 4661و 4614
، لكنيـ جاؤوا حوؿ المعػدؿ عػاـ 4614بيف أكثر األمـ تعصبًا عرقيًا عاـ 

 4614عػػػػاـ  1211فقػػػػد سػػػػجموا  1211. ففػػػػي حػػػػيف كػػػػاف المعػػػػدؿ 4661
وقػػيـ المممكػػة  1211و 1241. بينمػػا كانػػت قػػيـ فرنسػػا 4661عػػاـ  1249و

 –. أمػػا التعصػػب المتعمػػؽ باألشػػخاص المنحػػرفيف 1219و 1244المتحػػدة 
 ،والمثميػػػيف الجنسػػػييف ،والمجػػػرميف السػػػابقيف ،مػػػدمني المخػػػدرات والكحػػػوؿ

فقػػػد  -واألشػػػخاص المضػػػطربيف عاطفيػػػاً  ،واألشػػػخاص المصػػػابيف باإليػػػدز
. أما قيـ 1244و 1241بقي دوف تغير وأعمى قمياًل مف المعدؿ؛ حيث بمغ 
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 1216لألولػػػػػى و 1211-و 1211-فقػػػػػد كانػػػػػت  فرنسػػػػػا والمممكػػػػػة المتحػػػػػدة
 ،لمثانيػػة. وكػػاف األلمػػاف أكثػػر تعصػػبًا تجػػاه المتطػػرفيف السياسػػييف 1241و

حيػػػث  ؛4614أعمػػػى منػػػو عػػػاـ  4661كػػػاف عػػاـ  حتػػى أف ىػػػذا التعصػػػب
. بينما كانت في فرنسا 4661عاـ  1291و 4614عاـ  1211بمغت القيـ 

 1216-مكػة المتحػدة وفػي المم 4661عاـ  1214-و 4614عاـ  1211-
 41 -41: 4661أشػػػػػػػفورد وتػػػػػػػيمس ) 4661عػػػػػػػاـ  1219و 4614عػػػػػػاـ 

 (.97-11: 4661باركر وآخروف 
إف التغير باتجاه مزيد مف التسامح العرقػي يعػزز التغيػر المشػار إليػو 

ويظيػر أف األلمػاف ال يختمفػوف عػف  ،مزيػد مػف القبػوؿ لألجانػب وأعاله نحػ
عػػػدـ وجػػػود  أيضػػػاً اه األجانػػػب. ويتأكػػػد جيػػػرانيـ األوروبيػػػيف فػػػي مػػػوقفيـ تجػػػ

حػػوؿ  4669اخػػتالؼ مػػف خػػالؿ بيانػػات مسػػح المؤشػػر األوروبػػي لخريػػؼ 
شعور النػاس لػدى وجػود الغربػاء. فعنػد سػؤاليـ عمػا إذا كػانوا ينزعجػوف مػف 

% مػف األلمػاف بػػ "نعػـ" 41أجاب  ،عرؽ آخر ووجود أشخاص مف قومية أ
% بػػ "نعػـ" 41سبة لمعرؽ فقد أجػاب % بػ "ال" بالنسبة لمقومية، أما بالن96و
ولـ يكف ىنػاؾ اخػتالؼ تقريبػًا بػيف الشػرقية والغربيػة. كانػت  ،% بػ "ال"99و

% مقابػؿ 41% و11% مقابػؿ 41ىػو األرقاـ قريبة مف المعدؿ األوروبي و 
% مقابػػؿ 41%. أمػػا فػػي فرنسػػا فقػػد كانػػت األرقػػاـ فيمػػا يخػػص القوميػػة 14
%. فػػػػػي المممكػػػػػة 91مقابػػػػػؿ % 46وفيمػػػػػا يخػػػػػص العػػػػػرؽ كانػػػػػت  ، 11%
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المفوضية )% 19% مقابؿ 41و% 19% مقابؿ 41المتحدة كانت األرقاـ 
 . (97b46 :B75 ،99األوروبية 

الػػػدراماتيكي فػػػي  ووترتسػػػـ صػػػورة مشػػػابية لػػػردود الفعػػػؿ عمػػػى النمػػػ
فػػػي كػػػؿ دولػػػة مػػػف الػػػدوؿ األعضػػػاء فػػػي فاليجػػػرة فػػػي أوائػػػؿ التسػػػعينيات. 
عػػف قمقيػػـ مػػف مشػػكمة اليجػػرة المتزايػػدة. االتحػػاد األوروبػػي عب ػػر السػػكاف 

ؿ، لمػػذيف أجػػابوا عمػػى ارتفػػع المتوسػػط المثق ػػ 4661و 4616وبػػيف عػػامي 
االسػػػػتبياف قػػػػائميف إف ىنػػػػاؾ عػػػػددًا كبيػػػػرًا مػػػػف األجانػػػػب )مػػػػف خػػػػارج دوؿ 

( يعيشػػػػوف فػػػػي 4661 ،4661 ،4664المفوضػػػػية األوروبيػػػػة فػػػػي أعػػػػواـ 
 ،سػػػبع التاليػػػة: ألمانيػػػا% وذلػػػؾ فػػػي البمػػػداف ال11% إلػػػى 16بمػػػدىـ، مػػػف 

الػػدانمرؾ. أمػػا األرقػػاـ  ،بمجيكػػا ،إيطاليػػا ،ىولنػػدا ،المممكػػة المتحػػدة ،فرنسػػا
إلػػى  11الدقيقػػة لكػػؿ بمػػد فكانػػت: فػػي ألمانيػػا الشػػرقية ارتفعػػت النسػػبة مػػف 

% 11إلػى  11؛ في ألمانيا الغربيػة مػف 4661-4664% بيف عامي 19
 19إلػػى  11بة مػػف ؛ فػػي فرنسػػا ارتفعػػت النسػػ4661-4616بػػيف عػػامي 

 14%؛ في ىولندا مػف 11إلى  11لمفترة نفسيا؛ في المممكة المتحدة مف 
؛ 11إلػػى  11؛ فػػي بمجيكػػا مػػف 91إلػػى  11%؛ فػػي إيطاليػػا مػػف 19إلػػى 

؛ 19: 4616المفوضػػػػػػية األوروبيػػػػػػة ) 11إلػػػػػػى  11وفػػػػػي الػػػػػػدانمرؾ مػػػػػػف 
 (.91: 4661؛ كيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػمر 4661a :A41 ،4661a :A51؛ 11: 4664

عػػػادت المواقػػػؼ لتصػػػبح أفضػػػؿ لألجانػػػب. فقػػػد أّيػػػد  4669فػػػي خريػػػؼ و 
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% فػي المممكػػة المتحػدة بيػػاف 11و ،فػػي فرنسػا %19و ،% فػي ألمانيػا11
المفوضػػػػية % )11"الكثيػػػػر مػػػػف األجانػػػػب" أمػػػػا المعػػػػدؿ األوروبػػػػي فكػػػػاف 

 (. 1997b: B 73  األوروبية
ألفعػػػػاؿ فػػػػي ألمانيػػػػا ال اأمػػػػا بالنسػػػػبة لقبػػػػوؿ طػػػػالبي المجػػػػوء فػػػػإف ردود 

ؼ عػػف تمػػؾ التػػي فػػي دوؿ االتحػػاد األوروبػػي األخػػرى التػػي واجيػػت تمػػؾ تختمػػ
% أرادوا 11سػجؿ المعػدؿ فػي االتحػاد األوروبػي:  4661المشكمة. ففي عاـ 

% لػػـػ يريػػػدوا قبػػػوليـ عمػػػى 46% مػػػع قيػػػود، 14 ،قبػػػوؿ الالجئػػػيف بػػػدوف قيػػػود
 ،14 ،11 ،11% لـ يكونػوا يعرفػوف. فػي ألمانيػا كانػت األرقػاـ 9اإلطالؽ، و

عمػػى التػػوالي. أمػػا فػػي  1 ،11 ،19 ،14عمػػى التػػوالي. وكانػػت فػػي فرنسػػا  1
. أمػػػػػا البمػػػػػد األقػػػػػؿ قيػػػػػودًا فكػػػػػاف 1 ،46 ،19 ،41المممكػػػػػة المتحػػػػػدة فكانػػػػػت 

: 1993aالمفوضػػية األوروبيػػة ) 1 ،1 ،11 ،19الػػدانمرؾ حيػػث بمغػػت أرقامػػو 
A54.) 

 1 ،14 ،94 ،41كانػػػػت النسػػػػب فػػػػي ألمانيػػػػا  ،4669فػػػػي خريػػػػؼ 
لكنيػػػا  9 ،41 ،11 ،11ر تقييػػػدًا بقميػػػؿ مػػػف المعػػػدؿ األوروبػػػي وىػػػي أكثػػػ

المفوضػػػية األوروبيػػػة )المممكػػػة المتحػػػدة  وليسػػػت أكثػػػر تقييػػػدًا مػػػف فرنسػػػا أ
1997b:: B71.)  وكػػاف األلمػػاف حػػوؿ المعػػدؿ فػػي قبػػوليـ األشػػخاص مػػف

% بدوف 41جنوب البحر األبيض المتوسط لمعمؿ في االتحاد األوروبي: 
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% ال يقبمػػػوف. وىنػػػا كػػػاف الػػػرفض أعمػػػى فػػػي 11 ،يػػػود% مػػػع ق19 ،قيػػػود
حسػػػػب تسمسػػػػؿ األسػػػػئمة ذاتػػػػو. بالنسػػػػبة  19 ،11 ،41فرنسػػػػا حيػػػػث بمػػػػغ 

لألشػػػخاص الػػػراغبيف فػػػي العمػػػؿ فػػػي دوؿ االتحػػػاد األوروبػػػي مػػػف أوروبػػػا 
% أرادوا اسػتقباليـ بػدوف 1الشرقية كػاف األلمػاف أكثػر تقييػدًا مػف المعػدؿ: 

سػػػػػتقباليـ بػػػػػالمطمؽ. أمػػػػػا المعػػػػػدؿ % ضػػػػػد ا19% مػػػػػع قيػػػػػود و11 ،قيػػػػود
بالتسمسؿ ذاتو. ترجع ىذه االختالفػات إلػى  11 ،16 ،41األوروبي فكاف 

تأثيرات مختمفة. فالفرنسيوف أكثر تأثرًا بػاليجرة مػف جنػوب المتوسػط بينمػا 
بػػػاليجرة مػػػف أوروبػػػا الشػػػرقية. وأعطػػػى مسػػػح خريػػػؼ  األلمػػػاف أكثػػػر تػػػأثراً 

: 1997b ؛1993a:A52 ،11وروبيػػػة المفوضػػػية األالنتػػػائج ذاتيػػػا ) 4669
B67 ،96.) 

تظير البيانات أف رد فعؿ األلماف عمى األجانب ال يختمؼ عف رد 
يتـ التعبير عف المواقؼ السمبية تجاه األجانػب و فعؿ جيرانيـ األوروبييف. 

عمػػػى األغمػػػب إذا كػػػاف سػػػكاف بمػػػد مػػػا غيػػػر معتػػػاديف عمػػػى األجانػػػب. إف 
ألجانػب يعيشػوف فػي البمػد يعطػى غالبػا إذا االنطباع بأف عػددًا كبيػرًا مػف ا

كػػػاف عػػػددىـ عاليػػػًا بالمقارنػػػة مػػػع عػػػدد السػػػكاف األصػػػمييف. يظيػػػر مسػػػح 
عمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ أف األحكػػػػاـ بشػػػػأف  4616المؤشػػػػر األوروبػػػػي لعػػػػاـ 

يطاليا وأسبانيا حيػث تقػؿ و البرتغاؿ و  أيرلندااألجانب ىي سمبية نسبيًا في  ا 
ف أف المواقػؼ أقػؿ سػمبية فػي فرنسػا في حػي ،% مف السكاف4نسبتيـ عف 
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%. إف تفسػػير 121-1وبمجيكػػا وألمانيػػا حيػػث نسػػبة األجانػػب تتػػراوح بػػيف 
-4661b :111ميػػنش )االعتيػػاد عمػػى األجانػػب ىػػو ىػػذا االخػػتالؼ ىنػػا 

كما أف االنطباع بأف عددًا كبيرًا مف األجانب يعيشوف في البمد ارتفع  (.1
ة مػػع عػػدد السػػكاف األصػػمييف. فقػػد بارتفػػاع العػػدد المطمػػؽ لألجانػػب مقارنػػ

البرتغػػاؿ و  أيرلنػػدامػػف األجانػػب" فػػي  اً % بػػأف ىنػػاؾ "كثيػػر 11قػػاؿ أقػػؿ مػػف 
-11% بينمػػا أعطػػى 4سػػبانيا واليونػػاف حيػػث نسػػبة األجانػػب أقػػؿ مػػف ا  و 

% اإلجابػػػػة نفسػػػػيا فػػػػي بمجيكػػػػا وفرنسػػػػا وألمانيػػػػا الغربيػػػػة حيػػػػث نسػػػػبة 19
تبػػة عاليػػة فػػي الحػػالتيف: %. حمػػت ألمانيػػا الغربيػػة فػػي مر 121-1األجانػػب 

لكػػػػف و مػػػػف األجانػػػب.  اً % يعتقػػػػدوف بػػػأف ىنػػػػاؾ كثيػػػر 19% أجانػػػب و121
% يصػػرحوف بػػأف ىنػػاؾ 11وجػػدنا فػػي المممكػػة المتحػػدة أف  ،كحالػػة شػػاذة

ًً "كثير  % فقػط. تظيػر نتػائج 121مف األجانب" بينما نسػبة األجانػب ىػي  ًا
بمػػد  أف الشػػعور بوجػػود عػػدد كبيػػر مػػف األجانػػب فػػي 4669مسػػح خريػػؼ 

% 11المػػػرء قػػػػد ازداد فػػػػي الػػػػدوؿ األعضػػػػاء فػػػػي اإلتحػػػػاد األوروبػػػػي إلػػػػى 
حيػػػػث جػػػػاءت ألمانيػػػػا أعمػػػػى مػػػػف المعػػػػدؿ مسػػػػجمة  ،4616بالمقارنػػػػة مػػػػع 

 19%. أمػػػػػا فرنسػػػػػا والمممكػػػػػة المتحػػػػػدة فقػػػػػد كانػػػػػت حػػػػػوؿ المعػػػػػدؿ بػػػػػػ 11
 ،%(11ايطاليػا ) ،%(91بمجيكػا ) ،%(94%. وقد عبرت اليونػاف )11و

ة إلػػى ألمانيػػا عػػف أعمػػى نسػػبة مخػػاوؼ مػػف وجػػود %( إضػػاف11النمسػػا )
فإف نقاط عاـ  4661عدد كبير جدًا مف األجانب. لكف بالمقارنة مع عاـ 
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% 11قػػػػد انخفضػػػػػت مػػػػػرة أخػػػػػرى عػػػػػف المعػػػػػدؿ األوروبػػػػػي البػػػػػالغ  4669
؛ المفوضػػػػية 1-491: 4664؛ شػػػػويخ 11: 4616المفوضػػػػية األوروبيػػػػة)

 (.4669b :B73 ،4661a :A51األوروبية 
نظر إلػى مجموعػات محػددة مػف األجانػب، متمركػزة فػي بمػداف إف ال

محػػػػددة، ال يكشػػػػػؼ كبيػػػػػر اخػػػػػتالؼ بػػػػيف مواقػػػػػؼ األلمػػػػػاف تجػػػػػاه األتػػػػػراؾ 
ومواقػػػػػػؼ البريطػػػػػػانييف تجػػػػػػاه اآلسػػػػػػيوييف ومواقػػػػػػؼ اإليطػػػػػػالييف الغػػػػػػربييف 
 وواليولنػػػدييف تجػػػاه األتػػػراؾ والسػػػورينامييف إذا مػػػا سػػػألنا عػػػف التعػػػاطؼ أ

عجاب. تمكـ ىي النتائج التي أعطاىا مسح عاـ اإل والسخط أ والخوؼ أ
الخػػوؼ مػػنيـ  ،%19و: فػػي ألمانيػػا كػػاف التعػػاطؼ مػػع األتػػراؾ نحػػ4611

. بينمػػا أظيػػر السػػكاف 41%% واإلعجػػاب بيػػـ11السػػخط عمػػييـ  ،41%
 اً % سػػػخط14 ،اً % خوفػػػ41-41 ،اً % تعاطفػػػ11األصػػػميوف البريطػػػانيوف 

ييف. اليولنػػػػػديوف أعطػػػػػوا تجػػػػػاه اآلسػػػػػيوييف والينػػػػػود الغػػػػػرب اً % إعجابػػػػػ11
 اً % إعجابػػػ14-41 ،اً % سػػػخط11-46 ،اً % خوفػػػ1 ،اً % تعاطفػػػ11ونحػػػ

تجاه األتراؾ والسورينامييف. لكف عالقة الفرنسييف مع األفارقة واآلسيوييف 
 و% نحػ11األفارقػة و ونحػ اً % تعاطف11كانت مختمفة قمياًل. فقد أظيروا 

 اً % سػخط11 ،سػيوييف% مف اآل1مف األفارقة و اً % خوف11 ،اآلسيوييف
% 11باألفارقػػػػة و اً % إعجابػػػػ41 ،% تجػػػػاه اآلسػػػػيوييف1تجػػػػاه األفارقػػػػة و

 (.  1994  كيشمر)باآلسيوييف 
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أنيـ كانوا أكثر تعاطفًا بقميػؿ وأقػؿ ىو ما تعممناه ىنا حوؿ األلماف 
، وتقريبًا متساويف فػي الخػوؼ وأقػؿ إعجابػًا بقميػؿ فػي مػوقفيـ تجػاه سخطاً 

مػػع البريطػػانييف تجػػاه اآلسػػيوييف والينػػود الغػػربييف. لقػػد  األتػػراؾ بالمقارنػػة
كانػػػػػػت عالقػػػػػػتيـ مػػػػػػع األتػػػػػػراؾ شػػػػػػبيية بعالقػػػػػػة اليولنػػػػػػدييف مػػػػػػع األتػػػػػػراؾ 

مع درجة أعمى مف التعػاطؼ والخػوؼ مػف جانػب األلمػاف  ،والسورينامييف
ودرجػػة أعمػػى مػػف اإلعجػػاب بػػاألتراؾ مػػف قبػػؿ اليولنػػدييف. وبالمقارنػػة مػػع 

فػػػإف لػػػدى األلمػػػاف درجػػػة أدنػػػى بقميػػػؿ مػػػف  ،األفارقػػػةعالقػػػات الفرنسػػػييف ب
خوؼ أقؿ وسخط أقػؿ. كػاف الفرنسػيوف ب أيضاً التعاطؼ مع األتراؾ ولكف 

أكثػػر تعاطفػػًا مػػع اآلسػػيوييف وأكثػػر إعجابػػًا بيػػـ مػػف جميػػع مػػواطني الػػدوؿ 
األخػػرى فيمػػا يخػػص مجموعػػاتيـ الرئيسػػية مػػف األجانػػب. ولكػػف إذا نظرنػػا 

طويمػػة المػػدى فيمػػا يتعمػػؽ باألجانػػب، فسػػنرى أثػػر  إلػػى السياسػػة التفضػػيمية
التي تعاممت مع األتراؾ كعماؿ ضيوؼ بإقامػة  األلمانيةالسياسة الرسمية 

 ،% أرادوا إعػػػادتيـ جميعػػػًا عمػػػى المػػػدى الطويػػػؿ621مؤقتػػػة فػػػي ألمانيػػػا: 
% يريػػدوف إبقػػاءىـ 4129 ،% يريػػدوف إعػػادة كػػؿ مػػف ولػػدوا أجانػػب4929

 ،4121 ،121ييف فيمػػا يخػػص اآلسػػيوييف فكانػػت جميعػػا. أمػػا أرقػػاـ الفرنسػػ
أمػػا  4121 ،4429 ،126. أرقػػاـ البريطػػانييف تجػػاه اآلسػػيوييف كانػػت 4121

. مواقؼ اليولنػدييف تجػاه 4921 ،4121 ،121تجاه الينود الغربييف فكانت 
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 4129 ،921 ،121وتجػػاه السػػورينامييف  4126 ،121 ،121األتػػراؾ كانػػت 
 (.91: 4611ة األوروبية ؛ المفوضي91: 4661كيشمر )

ىنػػػا لػػػدينا أوؿ اخػػػتالؼ حقيقػػػي بػػػيف عالقػػػة األلمػػػاف مػػػع أجػػػانبيـ 
يعكػػػػس السياسػػػػة الرسػػػػمية تجػػػػاه العمػػػػاؿ ىػػػػو و  ،وعالقػػػػة األمػػػػـ األخػػػػرى

الضػػيوؼ. فالسياسػػة الرسػػمية المعبػػر عنيػػا باألمػػة بتعػػابير أساسػػية عػػف 
 حتػػى قػػػانوف اإلصػػػالح الػػذي أصػػػبح نافػػذًا فػػػي كػػػانوف المشػػػترؾاألصػػؿ 

( مػػػػػف القػػػػػانوف األساسػػػػػي 4) 449. ت عتبػػػػػر المػػػػػادة 1111الثػػػػػاني عػػػػػاـ 
 ،الشػرقية أوروبػاالمتحدريف مػف الفالحػيف وأصػحاب الحػرؼ األلمػاف فػي 

ألمانًا رغـ أف أسالفيـ قد استقروا ىنػاؾ  ،وبشكؿ خاص روسيا ورومانيا
وكػػاف  4641منػػذ القػػرف الثػػامف عشػػر. ويعػػود قػػانوف المواطنػػة إلػػى عػػاـ 

لكػف مػع بعػض التغييػر باتجػاه  ،ius sanguininنوف رابطة الدـ قا أساساً 
تسييؿ الحصوؿ عمى المواطنة لممتحدريف الشباب مف العماؿ الضػيوؼ 

يتمتػػع األجانػػب بكافػػة  ،. عمػػى كػػؿ حػػاؿ4666و 4664منػػذ إصػػالحات 
حقوؽ المواطنيف األلماف ما عدا الحقوؽ السياسية. وكما تظير البيانات 

عػػف األمػػة ال يػػؤثراف عمػػى موقػػؼ  األلمانيػػةوالفكػػرة  يػػةاأللمانفػػإف اليويػػة 
ال يمكػػف البحػث عػف تفسػير الموجػػات و السػكاف األصػمييف مػف األجانػب. 

الممحوظػػػة مػػػف رىػػػاب األجانػػػب والعنػػػؼ ضػػػدىـ فػػػي خصوصػػػية الفكػػػرة 



 - 239 - 

وفػػي  مجتمػػععػػف األمػػة بوصػػفيا مجموعػػة أساسػػية ذات أصػػؿ  األلمانيػػة
 . لمانيةاألكره األجانب كعنصر نوعي في اليوية 

يفسػػػر نمػػػوذج متعػػػدد مػػػف بيانػػػات ألبػػػوس المػػػذكور أعػػػاله المواقػػػؼ 
السمبية تجاه األجانب بأربعػة متغيػرات: كممػا تػدّنى المسػتوى الثقػافي الػذي 

كممػػا تزايػػد االتجػػاه السياسػػي إلػػى اليمػػيف؛ فػػي حػػيف كممػػا ارتفػػع  ،تػػـ إنجػػازه
سػػمبية تجػػاه مسػػتوى الحرمػػاف النسػػبي، كممػػا ازداد التعبيػػر عػػف المواقػػؼ ال

األجانػػػب. وقػػػد تأكػػػدت ىػػػذه النتيجػػػة لػػػدى الػػػدوؿ األعضػػػاء فػػػي االتحػػػػاد 
األوروبي كميا مف خالؿ التحميؿ المتعػدد لبيانػات المؤشػر األوروبػي التػي 

فػػايممز  أيضػػاً ؛ انظػػر 6 -91، 91 -16: 4661كيشػػمر )نوقشػػت أعػػاله 
 (.1111وروزار  99 -119: 4661

ف رىػػػػاب األجانػػػػب والعنػػػػؼ وىكػػػػذا يجػػػػب تفسػػػػير الموجػػػػة األخيػػػػرة مػػػػ
الييكميػػػة التػػػي كػػػاف ليػػػا تأثيرىػػػا فػػػي جميػػػع  االجتماعيػػػةضػػػدىـ بػػػالمتغيرات 

 األلمانيػػػػػػةبغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف االختالفػػػػػات الثقافيػػػػػة. إف اليويػػػػػة  ،البمػػػػػداف
التطػػرؼ اليمينػػي والعنػػؼ ضػػد  والمعاصػػرة لػػـ تعػػد تبػػدي رىػػاب األجانػػب أ

عمػى الػرغـ مػف  ،تيػا ىنػااألجانب أكثر مف أي مف البمػداف التػي تمػت مقارن
 اسػتطالعات قائمػة. يكشػؼ تحميػؿ  ؿأف االختالفات في مفيـو األمة ما تػزا

المؤشػػػر األوروبػػػي التػػػي أجريػػػت فػػػي نيايػػػة الثمانينيػػػات والتسػػػعينيات حػػػوؿ 
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 ،العوامؿ المتنوعة لمعنصرية العرقية )المواقػؼ تجػاه عػدد األجانػب فػي البمػد
ديػػػف  وعػػػرؽ أ وتمػػػوف إلػػػى قوميػػػة أالشػػػعور باالنزعػػػاج مػػػف النػػػاس الػػػذيف ين

رفػػػػػض الميػػػػػاجريف( أف ألمانيػػػػػا ليسػػػػػت مختمفػػػػػة عػػػػػف بقيػػػػػة البمػػػػػداف  ،آخػػػػػر
(. إف 141 -466: 1111روزار )األوروبيػػػػػػػة التػػػػػػػي ليػػػػػػػا وضػػػػػػػع مشػػػػػػػابو 

ممارسة العنؼ الحقيقي ضػد األجانػب يختمػؼ عػف الموقػؼ مػنيـ؛ بػالنظر، 
تػػػي تشػػػير إلػػػى أف عمػػػى األقػػػؿ، إلػػػى الحػػػوادث المثيػػػرة والجػػػرائـ المسػػػجمة ال

المسػافة مػف الموقػؼ إلػى العنػؼ أقصػػر فػي ألمانيػا منيػا فػي أمػاكف أخػػرى. 
لكف مف الصعب إثبات ىذا االنطباع نتيجػة االخػتالؼ الشػديد فػي الطرائػؽ 
المطبقػػػة لجمػػػع البيانػػػات فػػػي البمػػػداف المختمفػػػة. تظيػػػر مقارنػػػة بػػػيف ألمانيػػػا 

تػػػؿ مػػػف قبػػػؿ متطػػػرفيف عمميػػػة ق 1241وأ 41 الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةو 
وتػـ  ،لكػؿ مميػوف نسػمة فػي ألمانيػا 1249وأ 41يمينييف لكؿ مميػوف نسػمة و

جػرائـ كراىيػة فػي بوصػفيا عمميػة قتػؿ  1211وأ 41و 1249وأ 11تصنيؼ 
. كانػػت أرقػػػاـ االعتػػػداء 4669و 4661عػػػامي  الواليػػات المتحػػػدة األمريكيػػة

الواليػػات راىيػة فػي جػرائـ ك وتطػرؼ يمينػي فػػي ألمانيػا أعمػى أنيػا المصػنفة 
 1191فػػػػػػػػي ألمانيػػػػػػػػا و 9246وأ 119 ،9211وأ 116 المتحػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة

روزار ) الواليػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػةفػػػػػػػػػي  41211وأ 1119 ،41219وأ
 ومكتػػب التحقيػػؽ الفيػػدرالي 4669، اسػػتنادًا إلػػى وزارة الداخميػػة 49: 1111
مانيا عمينػا أف عندما نفكر بحوادث العنؼ اليمينية المتطرفة في أل (.4661
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نضػع فػػي أذىاننػػا أف العنػػؼ الػػذي حرضػو التطػػرؼ اليسػػاري كػػاف أقػػوى فػػي 
ألمانيا منو في البمداف الغربية األخػرى فػي السػبعينيات والثمانينيػات. ويمكػف 

بحقيقػػػػة أف الػػػػرفض القػػػػوي لمتطػػػػرؼ اليسػػػػاري  األلمانيػػػػةشػػػػرح الخصوصػػػػية 
دعومػػػػة مػػػػف غالبيػػػػة واليمينػػػػي الػػػػذي تبديػػػػو النخبػػػػة السياسػػػػية فػػػػي ألمانيػػػػا م

أكثػػر  ،الشػػعب، وفػػرض قيػػود مماثمػػة عمػػى وصػػوليـ إلػػى التمثيػػؿ السياسػػي
أشػػكاؿ عنفيػػة. وربمػػا  وقػػد وّجػػو ذلػػؾ التطػػرؼ نحػػ ،ممػػا فػػي أي مكػػاف آخػػر

تكوف حوادث العنؼ السياسي المثيرة ىي الوجو اآلخر لخصوصية الػرفض 
 ينيًا.يم وسواء كاف يساريًا أ ،القوي لمتطرؼ السياسي في ألمانيا

كاف ىناؾ نزوع إلػى العػيش مػع األجانػب عمػى مػدى عقػود منػذ أف 
بدأ أوائؿ العماؿ الضػيوؼ بالقػدوـ إلػى ألمانيػا فػي منتصػؼ الخمسػينيات. 
لكػػػف لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ سػػػوى القميػػػؿ مػػػف االحتكػػػاؾ بػػػيف السػػػكاف األصػػػمييف 
والعماؿ الضيوؼ. فقد كاف ىػؤالء يعيشػوف فػي أحيػاء معزولػة وبنػاء عمػى 

كػػػػػػػػػاف  4661 ،4611 ،4611 ،4611أعػػػػػػػػػواـ  اسػػػػػػػػػتطالعات بيانػػػػػػػػػات 
% فقػػط مػػف الػػذيف أجػػابوا عمػػى االسػػتبياف عالقػػات شخصػػية مػػع 41ولنحػػ

 ونو ليس ىناؾ أي اتصاؿ ضمف العائمة أإ% قالوا 91العماؿ الضيوؼ؛ 
فػػي مكػاف العمػػؿ. وقػػد كػاف الموقػػؼ مػػف  وفػي الجػػوار أ وبػيف األصػػدقاء أ

أبعػػد مػػف و تصػػاؿ معيػػـ أكثػػر إيجابيػػة. األجانػػب فػػي األمػػاكف التػػي فييػػا ا
إف األلماف مسػتعديف لقبػوؿ إعطػاء المواطنػة لألجانػب الػذيف عاشػوا  ،ذلؾ
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 4661% مف األلماف الغربييف عاـ 11في ألمانيا لفترة زمنية طويمة: أّيد 
؛ ZA4611 ،4611 ،4611 ،4661)تسػػػييؿ حصػػػوليـ عمػػػى المواطنػػػة 

 شػػػػػػامؿ أجػػػػػػري مػػػػػػؤخراً (. يظيػػػػػػر تحميػػػػػػؿ 7-56(.9 -19: 4661كيشػػػػػػمر 
لمبيانػػػات المتػػػوفرة مػػػف مسػػػح ألبػػػوس أف العالقػػػات بػػػيف السػػػكاف األصػػػمييف 

. وبالمثػػػػؿ فقػػػػد 4669و 4611بػػػػيف عػػػػامي  واألجانػػػػب قػػػػد ازدادت عػػػػددياً 
تراجعػػت المواقػػؼ السػػػمبية تجػػاه األجانػػب إلػػػى حػػد مػػا فيمػػػا يخػػص إنكػػػار 

عػػادة اليجػػرة فػػي حػػاؿ نقػػص التشػػغيؿ ورفػػض الػػز  واج النشػػاط السياسػػي وا 
وحتػػػى فيمػػػا يخػػػص طمػػػب تمثػػػؿ نمػػػط  ،بػػػيف السػػػكاف األصػػػمييف واألجانػػػب

يكشؼ التحميؿ المتعدد بوضوح أف المواقؼ تجاه األجانب كانػت و الحياة. 
أفضػػػؿ بكثيػػػر فػػػي الحػػػاالت التػػػي أقػػػاـ فييػػػا السػػػكاف األصػػػميوف عالقػػػات 

 (.   114: 1111روزار )صداقة مع األجانب 

مػػػػع األجانػػػػب  المشػػػػترؾيش لكػػػػف نػػػػزوع غالبيػػػػة األلمػػػػاف إلػػػػى العػػػػ
ورغبتيـ المتزايدة في تسػييؿ تجنيسػيـ وقبػوليـ كمػواطنيف ال تحػوؿ بػأي 
شػػكؿ دوف حػػدوث رىػػاب األجانػػب وأعمػػاؿ العنػػؼ ضػػدىـ. لقػػد أعطػػى 

رابحػػيف وخاسػػريف. ولطالمػػا انخػػرط ىػػؤالء الػػذيف يخشػػوف  التحػػديث دائمػػاً 
حركات توجو في  ،كانوا عمى حؽ أـ الأسواء  ،أف يكونوا بيف الخاسريف

اعتداءىـ ضد أولئؾ الذيف يعتبػروف مصػدر التغيػرات السػمبية: المنافسػة 
الحػػػادة عمػػػى الػػػدخؿ والوظػػػائؼ والسػػػكف ومػػػدفوعات الرفػػػاه االجتمػػػاعي. 
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في شبكة التضػامف  األجانب فئة اجتماعية واضحة وىي األقؿ اندماجاً ف
ؾ وقػػد جػػاءت ظاىريػػا مػػف الخػػارج. ولػػذل ،االجتمػػاعي لمسػػكاف األصػػمييف

لالعتداء المتصاعد عندما يػزداد اإلحبػاط وتقػوى  يرجح أف يكونوا أىدافاً 
المخػػػػاوؼ نتيجػػػػة تغيػػػػر اجتمػػػػاعي سػػػػريع عمػػػػى شػػػػكؿ أزمػػػػة اقتصػػػػادية 

دراماتيكي في اليجرة التي  وومنافسة حادة. إف تالقي ىذه الحالة مع نم
فوؽ ذلؾ ُقدمت بطريقة أكثر دراماتيكية في وسائؿ اإلعالـ يجعؿ رىاب 

 انفتاحػػاً بشػػكؿ خػػاص بػػيف أولئػػؾ األقػػؿ  وجانػػب والعنػػؼ ضػػدىـ ينمػػاأل
األقػػػؿ ، أي فػػػي وضػػػعيـ االجتمػػػاعي قػػػؿ أمانػػػاً أيشػػػعروف بػػػأنيـ و  ،عقميػػػاً 
بالمقارنػػػػػة مػػػػػع  الػػػػػذيف يشػػػػػعروف أنيػػػػػـ محرومػػػػػوف نسػػػػػبياً أولئػػػػػؾ و  تعميمػػػػاً 

 اآلخريف. 
مػػف  بالتػالي يحػػـر النػاس دائمػاً ىػو و  ،يتضػمف التحػديث توسػع األسػػواؽ

ازات التػي كانػت حتػػى تاريخػو مسػتقرة فػي ظػػؿ حمايػة األسػواؽ المحميػػة االمتيػ
فػػػي فػػػرص المشػػػاركة فػػػي المنافسػػػة  واإلقميميػػة والوطنيػػػة. كمػػػا يتضػػػمف تكػػػافؤاً 

عمػػى الػػدخؿ والمركػػز االجتمػػاعي. لكػػف تعزيػػز تكػػافؤ الفػػرص يعػػزز المنافسػػة 
رء مف عػدـ تحقيػؽ مػا يرغػب المػ وويخمؽ بالتالي مخاوؼ مف فقداف المركز أ

كممػػػػا ازدادت عولمػػػػة األسػػػػواؽ وتكػػػػافؤ الفػػػػرص وكممػػػػا ازدادت ففػػػػي تحقيقػػػػو. 
تعبئػػػة البشػػػر عمػػػى المسػػػتوى العػػػالمي فػػػي سػػػياؽ البحػػػث عػػػف فػػػرص أفضػػػؿ 

كمما ازداد تصػادـ النػاس عمػى أسػاس التضػامف العرقػي؛  ،بحيث تزداد اليجرة
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ألف العرقيػػة تصػػبح الجانػػب األوضػػح فػػي عضػػوية الجماعػػة فػػي عػػالـ معبػػئ 
الوضػػع الػػذي ينػػتج موجػػات رىػػاب األجانػػب والعنػػؼ ضػػدىـ ىػػو . ىػػذا ميػػاً عال

وفػي كػؿ مكػاف كجػزء مػف عمميػة التحػديث  األخػرى ووالنزاعات العرقية مرة تم
؛ 4661؛ فػػػػػػايممز 4661مػػػػػػرتف و  ؛ أوتػػػػػػو4661ىػػػػػػايتمير )التػػػػػػي ال تنتيػػػػػػي 

 (. 4666ميمرشنايدر 
جانػػػب إذا كػػػاف ىنػػػاؾ أغمبيػػػات متفتحػػػة العقػػػؿ وترغػػػب فػػػي قبػػػوؿ األ

ذا كػػاف النظػػاـ الػػديمقراطي  ،كأعضػػاء فػػي مجتمػػع تعػػددي مػػف المػػواطنيف وا 
ذا كانػت السياسػػات  ،بمػا يكفػي لحػػؿ النزاعػات قويػاً   تقػدـ أمانػػاً  االجتماعيػةوا 
ذا كػػػاف  ،فػػػي مجػػػاؿ العمػػػؿ وتعويضػػػات لمػػػف ىػػػـ محرومػػػوف نسػػػبياً  كافيػػػاً  وا 

يؿ اكتسػػاب مػػع القػػدرة عمػػى االنػػدماج وتسػػييػػتـ ىجػػرة متوازنػػة الحفػػاظ عمػػى 
فإف النزاعات التي ال مناص منيا والناجمة عػف التحػديث  ،المواطنة الكاممة

 أمنعيا بشكؿ كامؿ. حتى  لكف ال يمكف أبداً و  ،ىا تحت السيطرةؤ يمكف إبقا
األجانب يترافؽ بػاطراد مػع االعتػداء عمػييـ مػف  وانفتاح األغمبية العقمي نح

صػػػوى يتعػػػػايش حػػػب األجانػػػػب قبػػػؿ األقميػػػة منغمقػػػػة العقػػػؿ. فػػػػي الحػػػدود الق
انكشػػػػؼ ىػػػػذا التػػػػوتر بتحميػػػػؿ شػػػػامؿ لبيانػػػػات المسػػػػح وقػػػػد . وكػػػػراىيتيـ معػػػػاً 

 (.   1111روزار )
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حيػث بمغػت –إف فكرة مجتمع تعددي مف المواطنيف كأسػاس لألمػة 
ىي بالتأكيد أكثر مالءمة  -الواليات المتحدة األمريكيةأقصى تطورىا في 

مػػػػف بشػػػػر  اعػػػػة تضػػػػـ أشخاصػػػػاً لشػػػػروط الحيػػػػاة المعاصػػػػرة مػػػػف فكػػػػرة جم
 عػػف األمػػة فسػػتقدـ دائمػػاً  األلمانيػػة. أمػػا الفكػػرة المشػػترؾيجمعيػػـ األصػػؿ 

عمى األقؿ المبرر الشرعي لمحد مف اليجرة والحد مف تجنيس المياجريف. 
أف األلماف أقؿ قدرة عمػى  ،كما تظير بيانات المسح ،لكف ىذا ال يتضمف

كأعضاء فػي الجماعػة القوميػة مع األجانب وعمى قبوليـ المشترؾ العيش 
 –مػػف األمػػـ األوروبيػػة األخػػرى. ىػػذا ألف أيػػا مػػف المجتمعػػات األوروبيػػة 

فكػػػػرة المواطنػػػػة  لػػػػـ يمأسػػػػس تمامػػػػاً  -الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػةحتػػػػى و 
جماعػػػػة ذات أصػػػػؿ بوصػػػػفيا التعدديػػػػة؛ وألف الفكػػػػرة البدائيػػػػة عػػػػف األمػػػػة 

ب قػد أصػػبحت أكثػر تعدديػػة مػا تػػزاؿ نافػذة؛ وألف ألمانيػا بعػػد الحػر مشػترؾ 
مجتمػع تعػددي مػف المػواطنيف؛  ومػا حػرؾ فكػرة األمػة نحػىو و  ،في الواقع
ألف التحػػػػديث يولّػػػػد نزاعػػػػات عرقيػػػػة ألسػػػػباب بنيويػػػػة مسػػػػتقمة عػػػػف  وأخيػػػػراً 

عػػف األمػػة. لػػـ يعػػد ىنػػاؾ  االختالفػػات الثقافيػػة وعػػف الفكػػرة المعمنػػة رسػػمياً 
الثقافيػػػػػة عػػػػػف األمػػػػػة  -رقيػػػػػةفػػػػػرؽ حػػػػػاد بػػػػػيف الفكػػػػػرة السياسػػػػػية والفكػػػػػرة الع

إلػى ىػذا  قمػيالً  وأ منيما يرجح كثيػراً  بدال مف ذلؾ نرى مزيجاً و  ،والمواطنة
 وبريطانيػػا أ ومػػا إذا كنػػا ننظػػر إلػػى فرنسػػا أ ولػػيس ميمػػاً  ،ذاؾ والجانػػب أ
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؛ 4661ىيكمػػػاف وبوسػػػفيؾ ) الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػةحتػػػى  وألمانيػػػا أ
 (. 4661؛ بير 49: 4669سويساؿ 
قػػد اسػػُتكممت التعدديػػة الواقعيػػة لبنيػػة المجتمػػع األلمػػاني التضػػامنية ل

بناء عمى اقتراح صػيغ و بالمساىمات الفمسفية حوؿ الفيـ الجديد لموطنية. 
رغف و جػػػػػ ( وتبنػػػػػاه الحقػػػػػاً 4611)ألوؿ مػػػػػرة مػػػػػف قبػػػػػؿ دولػػػػػؼ شػػػػػتيرنبرغر 

 ،يجب عمى األلماف أف يعطوا والءىـ األوؿ لمدسػتور ،(4619ىابرماس )
 األلمانيػػػػػةالػػػػذي يجػػػػب أف يحػػػػؿ محػػػػؿ الػػػػوالء لألمػػػػة  ،وف األساسػػػػيالقػػػػان

. لكف فكرة كيذه ستبقى عبارة فمسػفية فارغػة (1989شفاف)بالمعنى البدائي 
ًٍ ؾ لػػػمػػػا لػػػـ يكػػػف ىنا فػػػي االتصػػػاؿ اليػػػومي بػػػيف النػػػاس عبػػػر حػػػدود   تنػػػاـٍ

فقط يمكف إضػعاؼ عندىا  ،تغير كيذا حدوث ولدىالمجموعات العرقية. 
دائية وتقوية الوالءات غير البدائية. إف الوالء ألحكػاـ الدسػتور الب تالوالءا

ال يمكػػف أف يحػػؿ محػػؿ التضػػامف بػػيف البشػػر الحقيقيػػيف ووالئيػػـ لجماعػػة 
عمػػى مػػنح الحقػػوؽ الدسػػتورية ذاتيػػا  بشػػرية حقيقيػػة موجػػودة. سػػأكوف قػػادراً 

وسأشػػػعر بالتشػػػارؾ فقػػػط مػػػع  ،فقػػػط لمنػػػاس الػػػذيف أشػػػعر بالتشػػػارؾ معيػػػـ
معيػـ. وال مفػر مػف أف ىػذا  مشػتركةيف اعتدت عمى تقاسػـ حيػاة أولئؾ الذ

قامػة حػدود  تمييػزاً  يسػتتبع تحديػداً  يتضػمف دائمػاً المشتركة التقاسـ لمحياة  وا 
بػػػيف مػػػف ينتمػػػوف إلػػػى الجماعػػػة ومػػػف ال ينتمػػػوف. حتػػػى أكثػػػر مجتمعػػػات 

كيػػذا مػػا لػػـ يػػذب فػػي عػػالـ  تمييػػزاً  مػػف شػػأنو أف يسػػتتبعالمػػواطنيف تعدديػػة 
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بصػػورة دائمػػة أجانػب  دود. سػيكوف األشػػخاص الػػذيف يجيئػوف الحقػػاً بػال حػػ
. بالنسػػبة لألمػػة التعدديػػة لمواليػػات المتحػػدة بالنسػػبة لمػػف ىػػـ ىنػػاؾ أصػػالً 

ومػػع ذلػػؾ فعنػػدما أدت  ،ىنػػاؾ بشػػر مػػف كافػػة أنحػػاء العػػالـ يشػػكموف األمػػة
 ،أمػػواج اليجػػرة إلػػى مشػػاكؿ جديػػة فػػي االنػػدماج منػػذ بدايػػة القػػرف العشػػريف

وبرفضػػػيـ  ،وحصػػػتيـ تمػػػؾ األمػػػة التعدديػػػة بضػػػبط عػػػدد الميػػػاجريف بػػػدأت
 ،مف المياجريف مف منطقة معينة اً كبير  اً إذا ما اعتبر أف ىناؾ عدد أيضاً 

عػػدد كبيػػر مػػف المكسػػيكييف القػػادميف مػػف المكسػػيؾ.  ،عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿو 
 ،11يميػػؿ األلمػػاف إلػػى قبػػوؿ العمػػاؿ الضػػيوؼ المقيمػػيف فػػي ألمانيػػا مػػدة 

مػػع  -لكػػنيـ  ،سػػنة كمػػواطنيف يتمتعػػوف بحقػػوؽ متسػػاوية 11تػػى وح ،11
فػػي األعػػداد  يميمػػوف إلػػى أف يكونػػوا أكثػػر تقييػػداً  -طػػويمي األمػػد ـميػػاجريي

والحصػػة فيمػػا يخػػص مػػنح الجنسػػية لمميػػاجريف الجػػدد. المشػػكمة الرئيسػػية 
لمبمػػػد ىػػػي حػػػؿ النػػػزاع الػػػذي بػػػػزغ بػػػيف السياسػػػات الرسػػػمية وتعبيرىػػػا فػػػػي 

مف  ،مؤقتيف في البمد السائد والذي يعتبر المياجريف ضيوفاً الموقؼ العاـ 
والواقع الفعمي لميجرة الذي تنتج عنػو إقامػة دائمػة مدعومػة بدسػتور  ،جية

مػػػف جيػػػة أخػػػرى. إف قػػػانوف اإلصػػػالح المتعمػػػؽ  ،ليبرالػػػي ومحػػػاكـ ليبراليػػػة
 ويشػكؿ خطػوة نحػ 1111فػي كػانوف الثػاني  بالمواطنة والذي أصبح نافػذاً 

 النزاع. حؿ ىذا 
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ىنػػاؾ ثػػالث حػػاالت فيمػػا يخػػص التعدديػػة الفعميػػة لألمػػة والمنطقػػة 
النامية لمتداخؿ بيف المواطنيف وغير المواطنيف: العػودة إلػى األمػة القائمػة 

(؛ 1994 أوبرنػػػدورفر)(؛ الجميوريػػػة المفتوحػػػة 1992 فػػػاوؿ)عمػػى األصػػػؿ 
(. تركػػػػػػػز 4669؛ 91 -911: 4661ىابرمػػػػػػػاس )والوطنيػػػػػػػة الدسػػػػػػػتورية 

الػػة األولػػى بشػػكؿ خػػاص عمػػى متطمبػػات التجػػانس لديمقراطيػػة عاممػػة؛ الح
والثانيػػػة عمػػػى االلتػػػزاـ العػػػالمي لمجميوريػػػة والثالثػػػة عمػػػى الرابطػػػة العالميػػػة 

حكػػػػـ القػػػػانوف والديمقراطيػػػػة والسػػػػمطة التوحيديػػػػة لمدسػػػػتور فػػػػي  ،األخالقيػػػة
 (.  99 -11: 4661ريغر )مجتمع تعددي 

 االندماج في أوروبا

لمػػػاف داعمػػػيف لالنػػػدماج األوروبػػػي وىػػػـ يعتبػػػروف أنفسػػػيـ عتبػػػر األي
ضػػػعت أعمػػػى نسػػػبة مػػػػف و   4619أجػػػػري عػػػاـ  حفػػػي مسػػػو . أيضػػػاً كػػػذلؾ 

ألمانيػػا فػػي المرتبػػة األولػػى فيمػػا  ،%99و %14 أي ،األوروبيػػيف واأللمػػاف
؛ 4619نيومػػاف وىػػرديغف  -نػػويمي)يخػػص مسػػاعي البمػػد النػػدماج أوروبػػا 

لمجيػود الحقيقيػة  قد يكػوف ىػذا انعكاسػاً و (. 116: 4664فايدنفيمد وكورتو 
والتػػػي ارتكػػػزت عمػػػى  ،مػػػف أدينػػػاور إلػػػى كػػػوؿ األلمانيػػػةلمقيػػػادة السياسػػػية 

 األحػػػزاب الرئيسػػػية لػػػدىالموجػػػودة  األلمانيػػػةفرضػػػيات السياسػػػة الخارجيػػػة 
: إف قبػػوؿ ألمانيػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة والجػػرائـ النازيػػة ودعػػـ كميػػا

واجيػة الكتمػػة السػوفييتية وىػدفيا طويػػؿ األمػد بإعػػادة موقعيػا المتقػدـ فػػي م
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 التوحيػػػد يجػػػب ضػػػمانيا كميػػػا مػػػف قبػػػؿ الدولػػػة التػػػي ال تظيػػػر والء مطمقػػػاً 
بّناء في بناء المؤسسػات الغربيػة  بؿ وتمعب دوراً  ،لمحمفاء الغربييف فحسب

مقوميػػػػػة والحفػػػػػاظ عمييػػػػػا. وىػػػػػذه تعنػػػػػي بشػػػػػكؿ خػػػػػاص الجماعػػػػػة العػػػػػابرة ل
حتػى انييػار الكتمػة السػوفييتية  األلمانيةكانت السياسة و . األوروبية والناتو

 -موجية بشكؿ أساسي لممحافظة عمػى تػوازف والءاتيػا األوروبيػة والشػماؿ
أصػبح ىنػاؾ أولويػة واضػحة لممضػي  4616مػف عػاـ  أطمسية. لكف بػدءاً 

الواليػػػات فػػػي تطػػػوير االتحػػػاد األوروبػػػي بينمػػػا تحولػػػت العالقػػػة مػػػع  قػػػدماً 
ي االقتصػادالتنافس  والتي لـ يعد اآلف منيا مناص نح كيةالمتحدة األمري

 االتحاد األوروبي.و  الواليات المتحدة األمريكيةو في مثمث الياباف 
فػإف  ،لقيػادة السياسػيةلػدى ابالمقارنة مع أولوية االنػدماج األوروبػي 

حػػوؿ المعػػدؿ بالضػػبط إذا مػػا ىػػو موقػػؼ الشػػعب األلمػػاني مػػف االنػػدماج 
يػتم ـ االخػتالؼ و ضاء بشػكؿ منفػرد فػي ىػذا الخصػوص. قارنا الدوؿ األع

ية االقتصػػػادبػػػيف القيػػػادة السياسػػػية والشػػػعب بػػػاختالؼ مشػػػابو بػػػيف النخبػػػة 
مػػػدى سػػػؤاليـ عمػػػا إذا كػػػاف توحيػػػد ألمانيػػػا أكثػػػر أىميػػػة ليػػػـ أـ فوالشػػػعب. 

اختػار الشػػعب األلمػاني الغربػي التوحيػد بنسػػبة  ،السػوؽ األوروبيػة الموحػدة
بينما اختار رجػاؿ األعمػاؿ التوحيػد  ،%11بنسبة  وحدةالم% والسوؽ 11

 4616/61% فػػػػػػي عػػػػػػامي 91بنسػػػػػػبة  الموحػػػػػػدة% والسػػػػػػوؽ 46بنسػػػػػػبة 
 (. ، استنادًا إلى مسح الينسباخ111: 4664فايدنفيمد وكورتو )
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عنػػد النظػػر إلػػى دعػػـ االنػػدماج األوروبػػي مػػف قبػػؿ الشػػعب نػػرى أف 
؛ 4611 -4614امي % بػيف عػ11إلػى  91األلماف قد زادوا دعميػـ مػف 

عػػػػاـ  14ثػػػػـ ارتفعػػػػت إلػػػػى  4619% عػػػػاـ 91عػػػػادت ىػػػػذه النسػػػػبة إلػػػػى و 
فػػػي ربيػػػع  91لتصػػػؿ إلػػػى  4664مػػػف  وتقمصػػػت مػػػرة أخػػػرى بػػػدءاً  4616

% 91وىػػػػػػػي أخفػػػػػػػض مػػػػػػػف المعػػػػػػػدؿ األوروبػػػػػػػي البػػػػػػػالغ  4661وخريػػػػػػػؼ 
(. لقػػد مثّػػؿ 4661a :41 ،41؛ 4661b :41 ،49المفوضػػية األوروبيػػة )

حينيػا فػي  عمػى العمػوـ المسػتوى الػذي كػاف سػائداً  وتغيراتػومستوى الػدعـ 
االتحاد األوروبي. وكاف األمر ذاتو فيما يخص اعتبار عضػوية البمػد فػي 

ارتفعت نسبة المعبريف عف وجية النظػر كما . جيداً  االتحاد األوروبي أمراً 
لتنحػػدر مػػرة أخػػرى  4661و 4614% بػػيف عػػامي 91إلػػى  16ىػػذه مػػف 

وىي تماثػؿ إلػى  ،4666% في ربيع 11إلى ولتعود  4669عاـ  11إلى 
لكنيا كانػت فػي ذلػؾ الوقػت  4661حد كبير المعدؿ األوروبي حتى ربيع 

رفػػػع ىػػػؤالء الػػػذيف اعتقػػػدوا أف البمػػػد اسػػػتفاد مػػػف و %. 1أقػػػؿ مػػػف المعػػػدؿ بػػػػ
ولتعػود  ،4661و 4614% بيف عػامي 94إلى  16العضوية نسبتيـ مف 

المفوضػية % )6وروبػي بػػوىي أقؿ مف المعػدؿ األ 4666% عاـ 11إلى 
 (. 14: 4666 األوروبية

بقيػة فعػؿ كانت ردة فعؿ األلماف عمى االندماج األوروبػي مثػؿ ردة 
الجماعػػة األوروبيػػة حيػػث زاد اإلدراؾ بانتقػػػاؿ صػػنع القػػرار السياسػػي إلػػػى 
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بػػدأ ىػػذا اإلدراؾ بالزيػػادة قبػػؿ ماسػػتريخت مباشػػرة وُدعػػـ أكثػػر و بروكسػػؿ. 
أصػػبح األلمػاف مػػثميـ مثػػؿ شػػركائيـ األوروبيػػيف كمػػا بمنػاظرة ماسػػتريخت. 

مدركيف لحدود السياسػات الوطنيػة بسػبب االعتمػاد المتبػادؿ الػدولي وفػوؽ 
 مجػاالً  41اختاروا مف أصؿ  ،4669في خريؼ و القومي وحتى العالمي. 

لمحكومػػة  1لالتحػػاد األوروبػػي و 41مػػف مجػػاالت صػػنع القػػرار السياسػػي 
بالضػبط المعػدؿ ىو كفاءة. ولقد كاف ىذا  الوطنية بوصفيا العامؿ األكثر

 (. 4669b :B34- 36المفوضية األوروبية األوروبي )
والمممكػػة المتحػػدة فػػي إعطػػاء  ةاالسػػكندينافيشػػارؾ األلمػػاف البمػػداف 

كاف صػافي األصػوات لصػالح عممػة و أقؿ دعـ لمعممة األوروبية الموحدة. 
% 14بػػ 4669أي أقػؿ مػف المعػدؿ األوروبػي لخريػؼ  ،%1-وموحدة نح

(. وبتغييػػػػػر آرائيػػػػػـ بشػػػػػكؿ إيجػػػػػابي 4669b :11المفوضػػػػػية األوروبيػػػػػة )
لكػػنيـ  ،%19لمعممػػة الموحػػدة بمػػغ  دعمػػاً  4666أعطػػى األلمػػاف فػػي ربيػػع 

مػػع ذلػػؾ ظمػػوا فػػي عػػداد األمػػـ التػػي أظيػػرت أكبػػر تحفظػػات فيمػػا يخػػص 
مػا ك ،الدانمركييف والسػويدييفو البريطانييف و إلى جانب النمساوييف ، واليور 

المفوضػػػػػية األوروبيػػػػػة % )94كػػػػػانوا أقػػػػػؿ مػػػػػف المعػػػػػدؿ األوروبػػػػػي البػػػػػالغ 
% عػف خػوفيـ مػف احتمػاؿ أف 11عبػر  4669في ربيػع و (. 91: 4666

تضػػطر البمػػداف األغنػػى إلػػى الػػدفع إلػػى البمػػداف األفقػػر وىػػذه النسػػبة أعمػػى 
% أف ىػذا سػيحدث وىػي نسػػبة 94%. وتوقػػع 41مػف المعػدؿ األوروبػي بػػ
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: 4669bالمفوضػػػػػية األوروبيػػػػػة % )49األوروبػػػػػي بػػػػػػ أعمػػػػػى مػػػػػف المعػػػػػدؿ
B26- 16 كػػػاف األلمػػػاف مػػػا يزالػػػوف مػػػف بػػػيف أولئػػػؾ  4666(. فػػػي ربيػػػع

لكػف ذلػؾ كػاف فػي منػاخ  ،المعبريف عف أكبر المخاوؼ مف عمميػة الوحػدة
المفوضػػية عػػاـ مػػف المخػػاوؼ القويػػة فػػي كػػؿ بمػػد مػػف البمػػداف األعضػػاء )

 (. B14: 4666األوروبية 
ات المسػػػح المػػػأخوذة فػػػي الحسػػػباف إلػػػى ىػػػذا الحػػػد فجػػػوة تظيػػػر بيانػػػ

أللمانيػػػا فػػػي دعػػػـ االنػػػدماج  وداخميػػػاً  واضػػػحة بػػػيف المزايػػػا المؤكػػػدة خارجيػػػاً 
والػػذي لػػػيس فػػوؽ المعػػػدؿ  ،األوروبػػي والموقػػؼ الشػػػعبي مػػف ذلػػػؾ االنػػدماج

فيمػػا يخػػص السػػؤاؿ العػػاـ عػػف االنػػدماج وأدنػػى بشػػكؿ واضػػح فيمػػا يخػػص 
ف مثػؿ السػوؽ الموحػدة والعممػة األوروبيػة الموحػدة. إف مػ أسئمة أكثر تحديداً 

تزايػػد  ،المخػػاوؼ المتعمقػػة بانػػدماج قريػػب ىػػي بشػػكؿ خػػاص اليجػػرة الكثيػػرة
اإللػػزاـ المفتػػرض بالػػدفع لوخػػريف. ىػػذه الفجػػوة  الجريمػػة وبشػػكؿ خػػاص جػػداً 

بػػيف الػػدعـ المؤكػػد لالنػػدماج األوروبػػي والػػرفض الفعمػػي لػػو مػػف قبػػؿ الشػػعب 
أنيا تعبػر عػف فجػوة بػيف القيػادة السياسػية والمػواطنيف العػادييف  ما لوك وتبد

في ىذا المجاؿ. ىذه الفجػوة نتجػت مػف حقيقػة أف القػادة السياسػييف األلمػاف 
تعبئػة مواكبة ذلؾ بقد قاموا بجيود خاصة في دعـ االندماج األوروبي دوف 

عالقػة االتجػاه. وفػي ىػذا المجػاؿ تختمػؼ ال ىػذامشػعب األلمػاني فػي مماثمة ل
مػػع االتحػػاد األوروبػػي عػػف عالقػػة معظػػـ الػػدوؿ األخػػرى حيػػث لػػـ  األلمانيػػة
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بحيػػث  ،يػػذىب القػػادة السياسػػيوف ىنػػاؾ إلػػى أبعػػد ممػػا ذىػػب الشػػعب بكثيػػر
ظمػػوا قػػادريف عمػػى المحافظػػة عمػػى نػػوع مػػف التػػوازف بػػيف أىػػدافيـ األوروبيػػة 

 وقدرة المواطنيف عمى مسايرة تمؾ األىداؼ. 
اليشػػػة مػػػع االتحػػػاد األوروبػػػي  األلمانيػػػةعالقػػػة ىػػػذا التوصػػػيؼ لمإف 

حقيقػػػة أف األلمػػػاف ىػػػـ تحػػػت المعػػػدؿ فػػػي ثقػػػتيـ باالتحػػػاد ودعميػػػـ تػػػدعـ 
كانػػػت ثقػػػتيـ باالتحػػػاد األوروبػػػي  4666فػػػي ربيػػػع فلمزيػػػد مػػػف االنػػػدماج. 

% وىػػي قريبػػة مػػف الحػػد األدنػػى الػػذي 14ومؤسسػػاتو متدنيػػة حيػػث بمغػػت 
 14 4666ث بمػػغ معػػدالىما فػػي ربيػػع مثمتػػو السػػويد والمممكػػة المتحػػدة حيػػ

األمػػػر نفسػػػو إذا مػػػا سػػػألنا عػػػف مؤسسػػػات يصػػػح % عمػػػى التػػػوالي. و 11و
المفوضػػػية األوروبيػػػة محػػػددة كالمفوضػػػية األوروبيػػػة والبرلمػػػاف األوروبػػػي )

أف يكوف األلماف أقؿ مف المعدؿ  (. وىكذا ليس مفاجئاً 11 -11: 4666
حيػػػث كػػػاف معػػػدليـ  فػػػي التأسػػػؼ عمػػػى فشػػػؿ مفتػػػرض لالتحػػػاد األوروبػػػي

المفوضػػػػػػػية األوروبيػػػػػػػة % لممممكػػػػػػػة المتحػػػػػػػدة )19% بالمقارنػػػػػػػة مػػػػػػػع 11
4661b :19 .) 

مع التجانس إف أدنى مستوى مف الثقة يترافؽ مع أدنى مستوى مف 
وجػػػد  4661بالمقارنػػػة مػػػع معظػػػـ البمػػػداف األخػػػرى. ففػػػي خريػػػؼ  ،أوروبػػػا

األوروبػػي المؤشػػر األوروبػػي أف األلمػػاف أدنػػى بشػػكؿ واضػػح مػػف المعػػدؿ 
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% مػػػػف ىػػػػؤالء الػػػػذيف اعتبػػػػروا أنفسػػػػيـ أوروبيػػػػيف 11و 11 ،9 ،1البػػػػالغ 
قومييف فقػط. كانػت  وقومييف وأوروبييف أ وأوروبييف وقومييف أ وصرؼ أ

 المفوضػػية األوروبيػػة% )19و 19 ،6 ،1النتػػائج بالنسػػبة أللمانيػػا ىػػي 

4661b :16 ًمػػف متوسػػط أعضػػاء  (. كمػػا ُوجػػد أف األلمػػاف أقػػؿ اسػػتعدادا
االتحػػاد األوروبػػي لمشػػاركة حقػػوؽ التصػػويت والترشػػيح مػػع مػػواطنيف مػػف 

 ،% ضػد حقػوؽ الترشػيح91% مػع و16دوؿ أعضاء أخرى في االتحاد: 
 19 ،11و 11% ضػػػػد حقػػػػوقيـ فػػػػي التصػػػػويت بمقابػػػػؿ 11% مػػػػع و14
. 4661% عمػػػى التػػػوالي فػػػي المتوسػػػط لممممكػػػة المتحػػػدة فػػػي ربيػػػع 19و

إلػػى مشػػاركة الحقػػوؽ ومػػع  كثػػر مػػيالً أ 4669ربيػػع  اسػػتطالعكانػػت نتػػائج 
% ضػػد 11% مػع 11ذلػؾ فقػد كانػت أدنػى مػف المعػدؿ األوروبػي بقميػؿ: 

 11% ضػػػػد حقػػػوؽ التصػػػػويت بمقابػػػػؿ 19% مػػػع و11 ،ححقػػػوؽ الترشػػػػي
-4669a :B16؛ A55: 4661المفوضية األوروبية % )11و 11 ،11و

49  .) 

لنػػػػاس مػػػػع أوروبػػػػا وا المتجانسػػػػيفتشػػػػير المعػػػػدالت المتدنيػػػػة لمنػػػػاس 
الراغبيف بحقوؽ التصويت المحمية واألوروبيػة عبػر الحػدود فػي ألمانيػا أف 
المػػػػػواطنيف األلمػػػػػاف ينقصػػػػػيـ االرتبػػػػػاط بالسياسػػػػػات االندماجيػػػػػة لقػػػػػادتيـ 

الحاؿ فيما يخص اندماج أوروبا الغربية في ىو لقد كاف ىذا و السياسييف. 
روبيػػػػة بالنسػػػػبة النضػػػػماـ األمػػػػـ األو  كػػػػذلؾأنػػػػو سػػػػيكوف  والماضػػػػي ويبػػػػد
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تمعػػػب القيػػػادة السياسػػػية و الشػػػرقية إلػػػى االتحػػػاد األوروبػػػي فػػػي المسػػػتقبؿ. 
في فتح أبواب االتحاد األوروبي أماـ أوروبػا الشػرقية.  قيادياً  دوراً  األلمانية

مػػا ىػػو و  ،وىػي تيػػدؼ إلػػى تعميػػؽ وتوسػػيع انػػدماج أوروبػػا فػػي الوقػػت ذاتػػو
ليػػػػا كيػػػػذه  سياسػػػػةإف ‘. سػػػػرعات مختمفػػػػة’يسػػػػتدعي عمميػػػػة انػػػػدماج ذات 

تعقيػػػػداتيا ومخاطرىػػػػا التػػػػي تتخػػػػوؼ منيػػػػا تمػػػػؾ الػػػػدوؿ األعضػػػػاء األكثػػػػر 
ممانعػػة النضػػماـ بمػػداف أوروبػػا الشػػرقية. أمػػا فػػي السػػعي إلييػػا فػػإف القيػػادة 

كػػػػػاف  4669و 4661بقيػػػػػة الشػػػػػعب. فػػػػػي عػػػػػامي  تسػػػػػبؽ كثيػػػػػراً  األلمانيػػػػػة
بػػا األلمػػاف أقػػؿ مػػف المعػػدؿ األوروبػػي بالنسػػبة لمترحيػػب بمعظػػـ دوؿ أورو 

الشػػػػرقية كأعضػػػػاء جػػػػدد. لكػػػػف كػػػػاف ىنػػػػاؾ اخػػػػتالؼ ىائػػػػؿ بػػػػيف األلمػػػػاف 
كػػػاف  4661حسػػػب مسػػػح خريػػػؼ و الغػػػربييف والشػػػرقييف فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ. 

 ،مػػػػف المعػػػػدؿ األوروبػػػػي لضػػػػـ بيالروسػػػػيا األلمػػػػاف الشػػػػرقيوف أكثػػػػر مػػػػيالً 
 ،روسػػػػيا ،جميوريػػػػة التشػػػػيؾ ،ليتوانيػػػػا ،التفيػػػػا ،ىنغاريػػػػا ،اسػػػػتونيا ،بمغاريػػػػا
كما كانوا حوؿ المعدؿ األوروبي نفسو بالنسبة لبولندا.  ،أوكرانيا ،سموفاكيا

ف كػػػانوا فػػػوؽ المعػػػدؿ األوروبػػػي فقػػػط فػػػي الترحيػػػب يلكػػػف األلمػػػاف الغػػػربي
المعػدؿ  بمسػتوى وكػانوا تقريبػاً  ،ليتوانيا وجميورية التشيؾ ،التفيا ،باستونيا

 الترحيػػػب بينغاريػػػا. أمػػػا فػػػي جميػػػع الحػػػاالت نفسػػػو مػػػف حيػػػثاألوروبػػػي 
: 4661bالمفوضػػػػػية األوروبيػػػػػة فكػػػػػانوا تحػػػػػت المعػػػػػدؿ بكثيػػػػػر ) ،األخػػػػػرى

A46-19 عبػػػػػػر األلمػػػػػػاف عػػػػػػف ميػػػػػػؿ يفػػػػػػوؽ المعػػػػػػدؿ 4669(. فػػػػػػي ربيػػػػػػع
 49سويسػػػرا مػػػف بػػػيف الػػػدوؿ الػػػػ  ،جالنػػػروي ،ىنغاريػػػا واألوروبػػػي فقػػػط نحػػػ

 المرشػػحة لمعضػػوية حينيػػا. ومػػرة أخػػرى كػػاف األلمػػاف الشػػرقيوف أكثػػر مػػيالً 
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المفوضػية قيف في الكتمة الشرقية مف األلماف الغػربييف )إلى شركائيـ الساب
كػػػػاف األلمػػػػاف أدنػػػػى  4661فػػػػي خريػػػػؼ و (. 4669a :B20-4األوروبيػػػػة 

قػػػوف حيػػػث بمػػػغ المواف ،%11بشػػػكؿ واضػػػح مػػػف المعػػػدؿ األوروبػػػي البػػػالغ 
والبمػػداف الوحيػػدة التػػي جػػاءت فػػي % فقػػط، 11عمػػى عضػػوية دوؿ جديػػدة 
المفوضػػية األوروبيػػة %( )11جيكػػا )%( وبم11مرتبػػة أدنػػى ىػػي النمسػػا )

4661b :16  .) 
مع أوروبػػا التجانسػػإف الفجػػوة بػػيف القػػادة السياسػػييف والمػػواطنيف فػػي 

لمػػواطنيف فػػي الشػػؤوف اإشػػراؾ مػػف  انػػدماجيا تسػػتدعي مزيػػداً  ووالتقػػدـ نحػػ
األوروبيػػػػة. ولػػػػدى وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ ميمػػػػة التعامػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػع السياسػػػػات 

ف تسػػتعيد األمػػور األوروبيػػة مػػف اجتماعػػات األوروبيػػة. عمػػى السياسػػات أ
نخػػػػب السياسػػػػييف ونخػػػػب اإلداريػػػػيف إلػػػػى الميػػػػداف الػػػػوطني عبػػػػر إشػػػػراؾ 
البرلمػػػاف الػػػوطني أكثػػػر بكثيػػػر فػػػي عمميػػػة صػػػنع القػػػرار. وعمػػػى المناقشػػػة 
العامػػة وصػػنع القػػرار السياسػػي أف يحػػوال اىتمػػاـ المػػواطنيف العػػادييف إلػػى 

ليػػػػـ بمواكبػػػػة التحػػػػوؿ الفعمػػػػي فػػػػي  مسػػػػتوى السياسػػػػات األوروبيػػػػة لمسػػػػماح
 السياسة إلى المستوى األوروبي. 

السياسػػػػات  ويجػػػػب دعػػػػـ ىػػػػذا التحػػػػوؿ فػػػػي اىتمػػػػاـ المػػػػواطنيف نحػػػػ
أكثػػر بكثيػػر مػػف ىػػو األوروبيػػة ببػػرامج تعميميػػة طويمػػة األمػػد تتضػػمف مػػا 

تػػػدريس التػػػاريخ األوروبػػػي والسياسػػػات األوروبيػػػة المعاصػػػرة بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ 
رامج المتبادلػػػػة بػػػػيف الػػػػدوؿ األعضػػػػاء فػػػػي االتحػػػػاد توسػػػػيع كبيػػػػر فػػػػي البػػػػ
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أف تكمػػؿ بػػرامج المغػػة لكػػؿ المسػػتويات التعميميػػة ب يفتػػرضاألوروبػػي. كمػػا 
نسبة تصؿ إلى فمف أصؿ مثؿ تمؾ السياسة وذلؾ بيدؼ أوربة اليويات. 

كػػػػاف  4661% مػػػػف الػػػػذيف قػػػػالوا أنيػػػػـ يتكممػػػػوف اإلنكميزيػػػػة فػػػػي ريػػػػع 11
لمغػة العالميػة فػوؽ المعػدؿ األوروبػي. لكػنيـ األلماف عمػى األقػؿ فػي ىػذه ا

نسػػبة فييمػػا مػػع ذلػػؾ كػػانوا أقػػؿ بكثيػػر مػػف الػػدانمرؾ وىولنػػدا المتػػيف بمغػػت 
%. 91و 19 األلمانيػػػػة% ونسػػػػبة متحػػػػدثي 94و 91متحػػػػدثي اإلنكميزيػػػػة 

زادت النسػػػػبة المسػػػػجمة لمتحػػػػدثي اإلنكميزيػػػػة بمقػػػػدار  4661فػػػػي خريػػػػؼ و 
 99ولنػػػػػػدا أعمػػػػػػى مسػػػػػػجمتيف % وبقيػػػػػػت الػػػػػػدانمرؾ وى11% لتصػػػػػػبح 41
المفوضػػية ) األلمانيػػة% لمتحػػدثي 99و 14% لمتحػػدثي اإلنكميزيػػة و96و

كانػػت  4661فػػي خريػػؼ و (. B110  :4669؛ 4661a :A39 األوروبيػػة
% وىي أعمػى مػف 11النسبة المسجمة لأللماف الذيف يتحدثوف لغة أجنبية 

 (.4661b :108المفوضية األوروبية % )11المعدؿ األوروبي البالغ 
مػػػع ارتفػػػاع مسػػػتوى التعمػػػيـ يرتفػػػع االىتمػػػاـ  ،وكمػػػا تظيػػػر البيانػػػات

أوروبػػا.  االنضػػماـ إلػػىبالسياسػػات األوروبيػػة والػػدعـ لالنػػدماج األوروبػػي و 
 وعمػػى الػػذيف يتمقػػوف دخػػالً  ويصػػح األمػػر ذاتػػو عمػػى النػػاس األصػػغر سػػناً 

فػػػػػي االتحػػػػػاد  وبالنسػػػػػبة لكػػػػػؿ دولػػػػػة عضػػػػػ أفضػػػػػؿ. ويبقػػػػػى ىػػػػػذا صػػػػػحيحاً 
؛ 1994a A14-A27:المفوضػية األوروبيػةي بمػا فػي ذلػؾ ألمانيػا )األوروبػ
4661a :B18 ،11 ،19 ،16 4661؛b :B21 ،11 ،11 ،16 ،14 ؛
4666 :1 ،B26-6.)  ب ػة  التعمػيـ األلمػػاني  يمكػف التوقػع أف برنامجػػاً و ر  أل و 
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واالتصاالت العامة مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ والسياسات البرلمانية سيساىـ 
والمواطف العادي في عمميػة  األلمانيةوة بيف القيادة السياسية في جسر الي

تعكػػػس اليػػػوة بػػػيف تقػػػدـ النخبػػػة فػػػي انػػػدماج أوروبػػػا كمػػػا انػػػدماج أوروبػػػا. 
ونقػػػص الػػػدعـ لػػػذلؾ التقػػػدـ مػػػف قبػػػؿ عػػػدد معتبػػػر مػػػف المػػػواطنيف نمػػػوذج 

مشاىدتو عمى مستوى السياسػات الوطنيػة فػي  أيضاً مكف ياندماج سياسي 
تـ النظػػر إلػػى تمػػؾ السياسػػات إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى أنيػػا مسػػألة ألمانيػػا. إذ يػػ

معرفة تقنية مطبقة مػف قبػؿ خبػراء يجػب أف تسػتقر بػيف أيػدييـ بالضػرورة 
مسألة رسػـ السياسػات وتطبيقيػا. فػي العديػد مػف مجػاالت السياسػة يمكننػا 

خبػػراء قػػاموا ببنػػاء جػػدار ضػػد إشػػراؾ غيػػر  تكتػػؿفػػي الواقػػع الحػػديث عػػف 
يمكػػف لمجميػػور العػػريض أف يقػػدـ فقػػط و يػػة صػػنع القػػرار. الخبػػراء فػػي عمم

وبعبارات عامة ما الذي سيكوف عمى جدوؿ األعمػاؿ ويمكػف إبالغػو فقػط 
مع تعبئػة الجميػور مػف قبػؿ وسػائؿ و . بالخيارات السياسية الصحيحة تقنياً 

فػػإف نقػػص الجسػػور بػػيف صػػناعة السياسػػة  ،اإلعػػالـ بيػػدؼ شػػد اىتمػػاميـ
يفقػػػػد كمػػػا  ؛يعطػػػػي دفعػػػة النعػػػداـ الثقػػػػة المتبػػػادؿوحػػػديث الجميػػػور  تقنيػػػاً 

الجميور ثقتو بصناع السياسة ويصبح معزوال. ويرى صناع السياسػة فػي 
الميػؿ إلػى المطالبػة دوف تحمػؿ المسػؤوليات كمػا يتيمػوف  الجميور أساساً 

مػػف اإلعػػالـ اليػػادؼ إلػػى التوعيػػة.  وسػػائؿ اإلعػػالـ بإثػػارة العواطػػؼ بػػدالً 
نيػػػػة إلجػػػراء اسػػػتفتاء حػػػوؿ االتفاقػػػات األوروبيػػػػة حقيقػػػة عػػػدـ وجػػػود أيػػػة ف

بػػالعودة إلػػى ضػػعؼ  وتبػػرر دائمػػاً  ،مػػع ىػػذه الموحػػة جػػداً تنسػػجـ الرئيسػػية 
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جميورية فايمار. قدـ كاتب ىذا الكتاب مع آخػريف دراسػة عػف ىػذا الػنمط 
المحػدد مػػف العزلػة بػػيف صػػناع السياسػة والجميػػور فػػي مسػح تجريبػػي عػػف 

مانيػػا بالمقارنػػة مػػع فرنسػػا والمممكػػة المتحػػدة سياسػػة اليػػواء النظيػػؼ فػػي أل
مػػف الواضػػح أنيػػا و (. 2001ميػػنش وآخػػروف ) الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػةو 

ىػػػذا انػػػدماج أوروبػػػي و  –فػػػي مجػػػاؿ السياسػػػات األوروبيػػػة  أيضػػػاً صػػػالحة 
                  انعزالي.  
يػػػػذا البمػػػػد ففػػػػي الػػػػدانمرؾ.  مكػػػػف مشػػػػاىدة نمػػػػوذج مختمػػػػؼ تمامػػػػاً ي

النخبة المنخرطة في السياسات األوروبيػة عمػى  -تأكيد الحكومةمعروؼ ب
المحافظػػػػػػة عمػػػػػػى حقػػػػػػوؽ البمػػػػػػد ومواطنيػػػػػػو وبإشػػػػػػراؾ البرلمػػػػػػاف الػػػػػػػوطني 
والمػػػػػواطنيف مػػػػػف خػػػػػالؿ المناقشػػػػػة العامػػػػػة واالسػػػػػتفتاءات فػػػػػي السياسػػػػػات 
األوروبيػػػػػة. وىكػػػػػذا فالػػػػػدانمرؾ ثابتػػػػػة فػػػػػي مواقفيػػػػػا فػػػػػي المناقشػػػػػات عمػػػػػى 

، موثوقػػة فػػي الخضػػوع لمقػػانوف األوروبػػي أيضػػاً يػػا لكن ،المسػػتوى األوروبػػي
مػػف دعػػاوى عػػدـ الخضػػوع ضػػد  وىػػذا مػػا تػػـ إثباتػػو باألعػػداد القميمػػة نسػػبياً 

 ىذا اندماج أوروبي تفاعمي. و  –البمد 

عمػػػى الطػػػرؼ الثالػػػث نػػػرى إيطاليػػػا مػػػع قميػػػؿ مػػػف المقاومػػػة فػػػي 
مػػع قميػػؿ مػػف الخضػػوع فػػي تطبيػػؽ القػػانوف  أيضػػاً لكػػف و  ،المفاوضػػات

وروبي. لدينا ىنا نموذج عف الكمبية في العالقة بيف االندماج الػذي األ
شػػػػػػراؾ الجمػػػػػػاىير. إف نخبػػػػػػة المػػػػػػوظفيف الحكػػػػػػومييف  تريػػػػػػده النخبػػػػػػة وا 
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واإلداريػػػيف تشػػػارؾ فػػػي مفاوضػػػات االتحػػػاد األوروبػػػي مػػػع إشػػػراؾ قميػػػؿ 
ومنظمػات  ةلمقوى السياسػية الوطنيػة فػي األحػزاب والمؤسسػات الطوعيػ

تػػزاؿ تمعػػػب لعبتيػػػا عمػػى المسػػػتوى الػػػوطني. وىكػػػذا المصػػالح التػػػي مػػػا 
نمػػػا يعممػػػوف  وفمفاوضػػ االتحػػػاد األوروبػػػي لػػػيس ليػػػـ تفػػػويض حقيقػػػي وا 

بمفردىـ مع فرصة ضئيمة إللزاـ القوى السياسية الوطنية بمػا تػـ إقػراره 
الكمبيػػة فػي كػػؿ مكػػاف: يتصػػرؼ المفاوضػػوف إف فػي بروكسػػؿ. وىكػػذا فػػ

ىـ ألنيػػػػـ يعرفػػػػوف أنيػػػػـ غيػػػػر األوروبيػػػػوف بكمبيػػػػة فيمػػػػا يخػػػػص شػػػػركاء
والقوى الوطنيػة تتصػرؼ  ،قادريف عمى ضماف تطبيؽ القرارات المتخذة

بكمبيػػة فيمػػا يخػػص المفاوضػػيف األوروبيػػيف ألنيػػـ يػػدعونيـ يفعمػػوف مػػا 
ىػذا  –عمييـ فعمو في بروكسؿ عارفيف أف األمػور مختمفػة فػي الػوطف 

 اندماج أوروبي كمبي. 

 النموذج القانوني لالندماج

ا مػػا نظرنػػا إلػػى التطػػور مػػف سػػبعينيات القػػرف الثػػامف عشػػر إلػػى إذ
عػػػف األمػػػة  األلمانيػػػةفإننػػػا نالحػػػظ أف الفكػػػرة  ،تسػػػعينيات القػػػرف العشػػػريف

لكػػف ذلػػؾ ال يعنػػي أنيػػـ ابتعػػدوا  ،ممحوظػػاً  وىويػػة ألمانيػػا قػػد شػػيدت تحػػوالً 
عػػػف جػػػذورىـ التاريخيػػػة. فمػػػا بػػػيف سػػػبعينيات القػػػرف الثػػػامف عشػػػر  تمامػػػاً 
األمػػػة إلػػػى  -يػػػات القػػػرف التاسػػػع عشػػػر حػػػدث التحػػػوؿ مػػػف الثقافػػػةوثمانين
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حػدث التحػوؿ  4611األمة وبيف ثمانينيات القػرف التاسػع عشػر و -الدولة
 األمة.-األمة إلى القوـ -مف الدولة

 عمػػػػػى يػػػػػد األلمانيػػػػػةتشػػػػػكمت اليويػػػػػة  4191و 4991بػػػػػيف عػػػػػامي 
المرتبػة األولػى. المثقفيف البرجوازييف الذيف وضعوا الثقافة الكالسػيكية فػي 

النػوادي والحػب و كما دعػـ بالجمعيػات  ،والحميمية المؤانسةواستكمؿ ذلؾ ب
الرومانسػػػػػي إضػػػػػػافة إلػػػػػػى اإلخػػػػػػالص الرومانسػػػػػي لمطبيعػػػػػػة الػػػػػػذي تمػػػػػػت 

أصػػػػبح نفػػػػوذ  4191المسػػػػاىمة بػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ الحركػػػػة الرومانسػػػػية. بعػػػػد 
بفعػػػػػػؿ النفػػػػػػوذ الصػػػػػػاعد لسػػػػػػمؾ الضػػػػػػباط  المثقفػػػػػػيف البرجػػػػػػوازييف محػػػػػػدوداً 

بروسػػػػػييف والبيروقراطيػػػػػة البروسػػػػػية ومػػػػػالؾ األراضػػػػػي فػػػػػي المقاطعػػػػػات ال
دعػػػـ سػػػمؾ الضػػػباط مناقػػػب الشػػػجاعة كمػػػا الشػػػرقية والصػػػناعييف الكبػػػار. 

نظػػػاـ المػػػوظفيف الحكػػػومييف  ،والنظػػػاـ والطاعػػػة فػػػي تنفيػػػذ األوامػػػر اإلقػػػداـ
التػػزاـ مػػالؾ  ،الطاعػػة واإلخػػالص فػػي خدمػػة الدولػػة ،الموثوقيػػة ،المػػدنييف
التخطػيط االسػتراتيجي  ،بتراب ألمانيػا والػدفاع عنػو ضػد األعػداء األراضي

الصػراع ضػد المنافسػيف وتكػريس كػؿ الجيػود لتحقيػػؽ  ،لمصػناعييف الكبػار
ىكػػذا لػػـ تكػػف ، و اإلمبراطوريػػةظػػؿ ىػػدؼ النجػػاح. نمػػت ىػػذه المناقػػب فػػي 

ألمانيا مستعدة لجميورية فايمار التي لـ تكف قادرة عمى إحداث تغيير في 
. ثػػـ حػػوؿ وديمقراطػػيلصػػالح المناقػػب المطموبػػة فػػي مجتمػع حػػر  اطبيعتيػ
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إلى مناقػب عػف عػرؽ أفضػؿ مقػدر لػو أف  األلمانيةالنظاـ النازي المناقب 
 يحكـ العالـ. 

لـ يعد ىناؾ نفوذ لمالؾ األراضػي و  ،عميقاً  4611كاف انكسار 
البروسػػػييف والصػػػناعييف الكبػػػار نتيجػػػة خسػػػارة أراضػػػي ألمانيػػػا الشػػػرقية 

يـ المؤسسات الصناعية الكبيرة التي تعاونت مػع النظػاـ النػازي. وتحط
لكف كاف و  ،بقي المثقفوف البرجوازيوف والموظفوف المدنيوف نافذيفكما 

فػي عقػود مػا  األلمانيػةعمييـ منافسة عدة تأثيرات نامية شكمت اليويػة 
وسائؿ اإلعالـ  ،فو التقني ،ف الجددو بعد الحرب: رجاؿ األعماؿ الناجح

خاصػة  ،ونجػوـ أغػاني البػوب العػالميوف ،أبطاؿ الرياضػة ،اىيريةالجم
. مارس اندماج ألمانيا الغربية الواليات المتحدة األمريكيةمف بريطانيا و 

 أثراً  ،بشكؿ خاص مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ مدعوماً  ،في الثقافة الغربية
تراجعػػػت الطاعػػػة والنظػػػاـ و  ،األلمانيػػػةطويػػػؿ األمػػػد عمػػػى اليويػػػة  كبيػػػراً 
المواجيػػة أمػػا فػػي حػػيف تػػـ تمجيػػد االسػػتقاللية والتحقػػؽ الػػذاتي.  ،يـكقػػ

األلماف أقؿ  تجعمفالمتنامية مع تعددية األمـ والثقافات وأنماط الحياة 
أف ذلػػؾ كػػاف مػػف رغـ عمػػى الػػلوخػػريف مػػف ذي قبػػؿ  واحترامػػاً  تسػػامحاً 

جػػػاءت الفكػػػرة و بدرجػػة أقػػػؿ مػػف تغيػػػرىـ مػػػف الطاعػػة إلػػػى االسػػتقاللية. 
عػػف األمػػة تحػػت ضػػغط الموجػػات المتعػػددة مػػف اليجػػرة التػػي  يػػةاأللمان

تجاه الغرباء ومتالئمة مع العيش  جعمت الغالبية العظمى أكثر انفتاحاً 
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رىػػػاب األجانػػػب وردود أفعػػػاؿ  أيضػػػاً لكػػػف ىػػػؤالء الغربػػػاء جمبػػػوا  ،معيػػػـ
كمػا  شعروا أنيػـ محرومػوف نسػبياً  ممفعنيفة مف قبؿ أقمية مف الناس 

وف فػػػػي المنافسػػػػة عمػػػػى المػػػػوارد النػػػػادرة. إف قبػػػػوؿ وجػػػػدوا أنيػػػػـ يخسػػػػر 
وذلػػػؾ نتيجػػػة اآلثػػػار المختمفػػػة  األجانػػػب ورفضػػػيـ يتواجػػػداف اآلف معػػػاً 

 (.  2000  روزار)لعولمة الحياة عمى طبقات السكاف المختمفة 
وفػػػي رؤيػػػة الحيػػػاة التػػػي حػػػدثت فػػػي  ،إف التغيػػػرات فػػػي فكػػػرة األمػػػة

ستكوف قادرة عمى التغمب عمى  تشير إلى أف ألمانيا ،عقود ما بعد الحرب
وذلػػػؾ إذا مػػػا بقيػػػػت  ،مشػػػاكؿ اليجػػػرة مثميػػػا مثػػػػؿ بقيػػػة البمػػػداف األوروبيػػػػة

مػف رغـ عمػى الػ إدارتيػا. ويبقػى ىػذا صػحيحاً ب الػتحكـاليجرة ضمف حدود 
بقػي  ،عمػى خػالؼ قػوانيف دوؿ غربيػة أخػرى ،أف قانوف المواطنة األلماني

 4666حتػى إصػالح عػاـ  ius sanguinis قػانوف رابطػة الػدـ عمػى الغالػب
مػػا قػػاد ىػػو مػػنح الجنسػػية. و لالمبػػررات الشػػرعية لمممارسػػات المقي ػػدة  مقػػدماً 

 إلػػى فجػػوة متزايػػدة بػػيف اليجػػرة الفعميػػة ونقػػص تجنػػيس الميػػاجريف. وشػػيئاً 
أصبحت ىذه مشكمة في المدف الكبيرة حيث وصمت نسػبة القػاطنيف  فشيئاً 

ارسػة حقػوؽ المواطنػة وواجباتيػا فييا مف األجانب غير المشػموليف فػي مم
تشػػػػارؾ  أيضػػػػاً (. لػػػػيس ىنػػػػاؾ 19: 4661اليوميػػػػة األلمانيػػػػة % )19إلػػػػى 

فػي انػدماج  كاؼ بيف السكاف األصمييف واألجانب مػف أجػؿ المضػي قػدماً 
مجتمع تعددي في الواقع. لدينا ىنا مشكمة تحتػاج إلػى إجػراءات اندماجيػة 
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 ،4666حوؿ المواطنة عاـ يشكؿ قانوف اإلصالح  وفي السنوات القادمة.
خطػوة  ،والذي يجعؿ التجنيس أسيؿ بما في ذلؾ ازدواج المواطنة لمشػباب

 أولى في ىذا االتجاه. 
أف الغالبية العظمى مف األلمػاف مسػتعدة لمعػيش  االفتراضنستطيع 

ذىنيتيـ في عقػود مػا  التي طرأت عمىفي مجتمع تعددي بسبب التغيرات 
يػػػػديولوجيتيا بثبػػػػات. تػػػػـ أراكية القوميػػػػة و بعػػػػد الحػػػػرب: تزايػػػػد رفػػػػض االشػػػػت

تعميػؽ االلتػزاـ بقواعػد الديمقراطيػة ومزيػد  وإكماؿ ىذا التطور بتغيرات نح
 األجانب وتقدير الحرية واالستقاللية.  ومف التسامح نح

 -عػػف األمػػة المنبثقػػة مػػف التػػراث العرقػػي األلمانيػػةتشػػكؿ الفكػػرة 
الػػػذي يمكػػػف تطبيقػػػو عمػػػى  الثقػػػافي خمفيػػػة النمػػػوذج القػػػانوني لالنػػػدماج

انػدماج الميػاجريف فػي المجتمػع كمػا عمػى انػدماج أوروبػا بمػا فػي ذلػؾ 
الثقػافي  -لكف لكي ننتقؿ مف الفيـ العرقػيو اندماج ألمانيا في أوروبا. 

نحتاج إلى خطوة وسيطة: حكـ  ،لألمة إلى النموذج القانوني لالندماج
رساؤه في الميف القانونية مػف نػوع  ا االرتباط توتراً يثير ىذو  .القانوف وا 

. ىناؾ قبؿ كؿ شيء الممارسات اإلقصائية التي تستنتج مف المادة ما
فػػي  ومػػف الدسػػتور التػػي تعػػرؼ األلمػػاني بأنػػو أي شػػخص عضػػ 449

ويحمػػػؿ بالتػػػالي جػػػواز سػػػفر ألمػػػاني وأي شػػػخص ذي  األلمانيػػػةالدولػػػة 
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لذوي  قانوف المواطنة الذي حجز المواطنة أيضاً ىناؾ و . ألمانياأصوؿ 
 مجػاؿالعرؽ األلماني وأبقى عمى حيػز صػغير لمتجنػيس ولػـ يتػرؾ أي 

قػانوف  أيضػاً ىنػاؾ كمػا أف . 1111حتػى عػاـ  ius soli قػانوف الػوالدةل
يمكػػف اسػػتعماؿ ىػػذا األسػػاس الدسػػتوري والقػػانوني و األجانػػب الخػػاص. 

أحػػد وجيػػػي ىػػو لتبريػػر السياسػػات والممارسػػات اإلقصػػائية. لكػػػف ذلػػؾ 
 مػف الدسػتور التػي تمػنح حقوقػاً  9-4المػواد ىػو جو اآلخػر الو و العممة؛ 

كػاف و أساسية ومتساوية لكؿ الناس بغػض النظػر عػف حالػة المواطنػة. 
حقػػوؽ اإلقامػػة وضػػـ  يفمػػف الممكػػف عمػػى ىػػذا األسػػاس مػػنح الميػػاجر 

 ،األسػػرة والضػػماف االجتمػػاعي دوف إعطػػائيـ المواطنػػة. وبيػػذا المعنػػى
الضػػػـ. بالنسػػػبة لالنػػػدماج األوروبػػػي  فتحػػػت المبػػػررات القانونيػػػة أبػػػواب

الحالػػػػة ف مكػػػػف مشػػػػاىدة حالػػػػة شػػػػبيية مػػػػف االزدواجيػػػػة.يالقػػػػومي -فػػػػوؽ
األمة مػا -لمجداؿ في أف الدولة 11و 449المحافظة تستند إلى المواد 

الحالػة الميبراليػة تصػوت و تزاؿ ىي التجسيد الديمقراطي إلرادة الشعب؛ 
أفضؿ لمقانوف األوروبي مف  اً قانوني لصالح برلماف أوروبي يقدـ أساساً 
يػػػػنعكس ىػػػػذا التػػػػوتر فػػػػي األحكػػػػاـ و مجػػػػرد التعػػػػاوف بػػػػيف الحكومػػػػات. 

وبشػػػكؿ خػػػاص حكميػػػا  ،األلمانيػػػةالمحكمػػػة الدسػػػتورية  لػػػدىالمتنوعػػػة 
 (.91-191: 4661ميمرغراؼ ورايشؿ )حوؿ ماستريخت 

 اندماج المياجريف
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 ،تحػػدة األمريكيػػةالواليػػات المفرنسػػا وبريطانيػػا و مػػع  أجرينػػا مقارنػػةمثممػا 
 ،سنفعؿ في ألمانيا بالنسبة لألدوات الرئيسية الندماج الميػاجريف فػي المجتمػع

نمػػػػا تطبيػػػػؽ القػػػػانوف مػػػػف قبػػػػؿ المػػػػوظفيف الحكػػػػومييف  ال القػػػػانوف فحسػػػػب وا 
والمحاميف والقضاة باالنسجاـ مع الحقوؽ األساسية التي يضمنيا الدستور. 

العمميػػػة بأنػػو قػػػانوني. وىػػػذا يمكػػف توصػػػيؼ نمػػط االنػػػدماج المػػػدعـو بيػػذه و 
يعنػػػي أف القػػػانوف والدسػػػتور يف س ػػػراف بطريقػػػة تعميميػػػة حسػػػب مبػػػدأ الحقػػػوؽ 

 واسػػػع حقوقػػػاً  ووىكػػػذا يمػػػنح الميػػػاجروف عمػػػى نحػػػ ،المتسػػػاوية أمػػػاـ القػػػانوف
لكػػػػػنيـ ال يصػػػػموف إلػػػػى حالػػػػػة  ،متسػػػػاوية بالمقارنػػػػة مػػػػػع حقػػػػوؽ المػػػػواطنيف

لخبػراء القضػائي إلػى انػدماج عمػى تقود ىػذه العمميػة مػف تعمػيـ او المواطنة. 
الػػػػورؽ لكنػػػػو يفتقػػػػد التجسػػػػيد والػػػػدعـ مػػػػف عمػػػػـو المجتمػػػػع غيػػػػر المػػػػدركيف 
لمتطمبػػػات صػػػنع القػػػرار القضػػػائي المتسػػػؽ. والنتيجػػػة ىػػػي فجػػػوة بػػػيف قبػػػوؿ 

أف  مػػػفيتخػػػوؼ النػػػاس العػػػاديوف و ليػػػـ.  امػػػةالخبػػراء لمميػػػاجريف ورفػػػض الع
(. 61 -416: 4661فيسػت ) أكثػر ممػا ينبغػي المياجريف قد منحػوا حقوقػاً 

ػػػـ   -األمػػػة عمػػػى أنيػػػا جماعػػػة عرقيػػػة وجيػػػة نظػػػر العمػػػـو ىػػػذه فيػػػـُ ومػػػا دع 
وىكذا بقػي الميػاجروف  -وقانونياً  دستورياً  مبرراً  أيضاً ما كاف ىو و  –ثقافية 

فػػي حالػػة معمقػػة. تمكػػـ ىػػي الحالػػة التػػي أثػػارت التنػػاقض بػػيف قبػػوؿ الخبػػراء 
ألف  ،اليػػوة تجسػػيرمواطنػػة الجديػػد فػػي قػػد يسػػاعد قػػانوف الو . ةمػػاورفػػض الع
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نػاس فػي عتاديف أكثر فأكثر عمى العيش مع أالسكاف األصمييف يصبحوف م
 تربط المواطنيف بغير المواطنيف.و  ،قوميةأوسع، تتجاوز لمحدود المناطؽ 

نالحظ أف  ،في ىذه الدراسة تناولناىابالمقارنة مع مجتمعات أخرى 
ية خاصػػػة لتصػػػميـ سياسػػػات اتت مؤسسػػػترتيبػػػا ألمانيػػػا لػػػيس لػػػدييا عمميػػػاً 

إلػػى اإلعػػالف الشػػيير بػػأف  ،فػػي جانػػب منػػو ،. وىػػذا يعػػودوتنفيػػذىا انػػدماج
الثقػػػػػة بعمػػػػػؿ تزايػػػػػد وفػػػػػي جانػػػػػب آخػػػػػر إلػػػػػى  ،لميجػػػػػرة ألمانيػػػػػا ليسػػػػػت بمػػػػػداً 

المؤسسػػػػػات القائمػػػػػة فػػػػػي مجػػػػػاؿ القػػػػػانوف واإلدارة ومنظمػػػػػات الرفػػػػػاه شػػػػػبو 
. مػا (4661، 4669ارة الداخميػة وز )باالنػدماج  ياً الحكومية التي تقـو واقع

يجري في بريطانيا مف قبؿ الييئة التمثيمية لممساواة العرقية عمى المستوى 
ىػػو الػػوطني والمجمػػس التمثيمػػي لممسػػاواة العرقيػػة فػػي المجتمعػػات المحميػػة 

في ألمانيا وظيفة ىيئة األجانب عمى المستوى االتحادي والواليات والمدف 
ألجانػػب ل المجمػػس االستشػارياإلداريػة لألجانػب )المحميػة بالنسػبة لمرعايػػة 

ىيئػػات األجانػػب إف (. 1111a، 4669؛ الػػوكالء 4666فػػي مدينػػة كػػولف
لكػػف أغمبيػػا و  ،بعضػػيا عمػػى مسػػتوى الواليػػة ،ىػػي ىيئػػات تمثيميػػة منتخبػػة

عمػػػػى مسػػػػػتوى المػػػػػدف المحميػػػػػة. ويتوقػػػػػع منيػػػػػا أف تعػػػػػوض نقػػػػػص تمثيػػػػػؿ 
ـ تػػنجح فػػي لعػػب دور مػػؤثر ال لكنيػػا لػػ ،األجانػػب فػػي الييئػػات البرلمانيػػة

بالنسػػػػػػبة لمممثمػػػػػػيف السياسػػػػػػييف األلمػػػػػػاف وال لمسػػػػػػكاف األجانػػػػػػب. وتعكػػػػػػس 
 ميمػػػػة دمػػػػجالحصػػػػيمة المتدنيػػػػة لمتصػػػػويت ىػػػػذا الػػػػنقص فػػػػي التػػػػأثير. إف 
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يشػػغميا مكتػػب استشػػاري  911 تقػػع عمػػى عػػاتؽالرفػػاه  مػػف زاويػػةاألجانػػب 
: 1111bء ؛ الػػػوكال11: 4661وزارة الداخميػػػة )اجتمػػػاعي  موظػػػؼ 611

9.) 

فعمػو حػيف ينقصػيا المػاؿ أف تييئػة لم يمكػفإف الشيء الوحيػد الػذي 
تنػدرج فػي بما أف شؤوف األجانب و لفت االنتباه إلى المشكمة. ىو والتأثير 

لسياسػة اشؤوف الحكومة االتحادية وحكومات الواليات فيناؾ لجنة تنسػيؽ 
يػات ومنظمػات األجانب تضـ ممثميف عف المنظمات االتحاديػة والوالنحو 

الرفػػػاه شػػػبو الحكوميػػػة لتنسػػػيؽ السياسػػػات. أمػػػا منظمػػػات الميػػػاجريف فيػػػي 
مػػا يعكػس حقيقػػة ىػو موجيػة بشػػكؿ حصػري إلػى بمػػدانيـ األصػمية و  تقريبػاً 

المسػػػؤولة عػػػف  األلمانيػػػةأنيػػػا ال تمعػػػب أي دور بمقابػػػؿ الييئػػػات اإلداريػػػة 
ا ميػدانا أصػبحت ألمانيػ ،بشػكؿ خػاص ،شؤوف األجانػب. فبالنسػبة لألتػراؾ

الدينيػػة وتتنػػافس فيمػػا بينيػػا حػػوؿ  وتتصػػارع فيػػو المنظمػػات السياسػػية و/أ
؛ غور 4616؛ أوتسكاف 4611بينسفانغر وزيباىولغو )أمور تركية محمية 

(. منذ منتصؼ الثمانينيات تـ تأسيس مجػالس استشػارية لألجانػب 4661
جػالس مػا كبيرة مػف األجانػب. لكػف ىػذه الم في البمديات التي تضـ أعداداً 

ألنيػػػػا تفتقػػػػد دعػػػػـ الييئػػػػات الحكوميػػػػة ومجموعػػػػػات  تػػػػزاؿ ضػػػػعيفة نسػػػػبياً 
مػػػف اختصػػػاص منظمػػػات مينيػػػة ىػػػو الميػػػاجريف. إف انػػػدماج الميػػػاجريف 

 جمعيػة صػدقاتبييئات إدارية وثالث منظمػات رفػاه شػبو حكوميػة كبيػرة: 



 - 269 - 

عمػػػػػؿ جمعيػػػػػة  ،التػػػػػي ترعػػػػػى الميػػػػػاجريف الكاثوليػػػػػؾالكاثوليكيػػػػػة لكنيسػػػػػة ا
 وجمعيػة العمػؿ الخيػري ،لمبروتسػتانت في الكنيسة البروتستانتية الشمامسة

يمكػػف أف نػػرى ىنػػا شػػبكة و الديمقراطيػػة لمميػػاجريف المسػػمميف.  االجتماعيػػة
حكوميػػػة نموذجيػػػة لمتعػػػاوف بػػػيف الحكومػػػة ومنظمػػػات الرفػػػاه شػػػبو -تعاونيػػة

لمرفػػاه وتكػبح المنافسػػة مػػف  الحكوميػة حسػػنة التأسػيس. وىػػي تشػػكؿ اتحػاداً 
 مشػػػتركةعػػػدـ وجػػػود حيػػػاة  والنتيجػػػة ىػػػي تقريبػػػاً  ،لمنظمػػػات األخػػػرىقبػػػؿ ا

يمكنيا ربط السكاف األصمييف مػع الميػاجريف خػارج االتحػاد. وبسػبب ىػذا 
ىنػػاؾ مطالبػػة إضػػافية  ،الػػنقص فػػي االنػػدماج خػػارج البيروقراطيػػة والقػػانوف

 االجتماعيةحمقة مفرغة مف بقرطة العالقات وىذه  ،بالبيروقراطية والقانوف
. فػػي سػػياؽ ىػػذا الوضػػع المؤسسػػي تركػػز سياسػػات اليجػػرة عمػػى قوننتيػػاو 

لكنيػا ال  ،مػف أجػؿ االنػدماج فػي سػوؽ العمػؿ االجتماعيةالتعميـ والخدمة 
ىػػػايمبرونر )الثقافػػة المحميػػة وثقافػػة الميػػاجريف  مسػػألة التوفيػػؽ بػػيفتعػػالج 
4661b ؛ جػػػوبكي 44 -419، 6 -99: 4661؛ سويسػػػاؿ 4661؛ بػػػاده
 (.1111؛ ىيكماف 111 -419: 4666

المسػػػؤولة عػػػف تنظػػػيـ االنػػػدماج تسػػػيطر عمييػػػا  النشػػػطاءشػػػبكة إف 
اإلدارات البيروقراطيػػػػة ومنظمػػػػات الرفػػػػاه شػػػػبو الحكوميػػػػة دوف أي إشػػػػراؾ 

االلتػزاـ اليػاـ ويضػمف لمجمعيات الطوعيػة المتجػذرة فػي المجتمػع المػدني. 
لميػاجريف التػي الرسػمي ألقميػات ا االسػتيعابلمموظفيف بالقانوف والدستور 
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لػػيس ليػػا جػػذور قويػػة فػػي المجتمػػع. إف القاعػػدة الدسػػتورية األساسػػية التػػي 
 والميػاجريف أ اسػتيعابيػتـ حيث  توجو ىذه العممية ىي االلتزاـ بالقانوف.

المالءمة. توفير المتطمبات العممية و  ال بموجباستثناؤىـ بموجب القانوف 
ائؼ الحكوميػػػػػػة المينػػػػػػة المسػػػػػػؤولة عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ ىػػػػػػي القضػػػػػػاة فػػػػػػي الوظػػػػػػو 

والمحػػػػاكـ. ووجيػػػػات نظػػػػرىـ تتشػػػػكؿ حسػػػػب مبػػػػدأ  يػػػػةالقانون والمؤسسػػػػات
التماشػػػػي مػػػػع القػػػػانوف بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف الظػػػػروؼ والنتيجػػػػة. إف فكػػػػرة 
القانونية األساسية ىػي حكػـ القػانوف التػي تتضػمف المسػاواة أمػاـ القػانوف. 

مػػػػػف  تحػػػػػت حكػػػػػـ القػػػػػانوف ىػػػػػذا ضػػػػػمت ألمانيػػػػػا مجموعػػػػػة كبيػػػػػرة نسػػػػػبياً و 
 ،تتجاوز روابط التضامف لمسكاف األصػمييف اجريف عبر منحيـ حقوقاً المي

الػػػروابط  لحمحمػػػةوىكػػػذا فمػػػا تػػػزاؿ ىنػػػاؾ عمميػػػة تعمّػػػـ نموذجيػػػة ومسػػػتمرة 
 قومية.عابرة لمالقومية لصالح إقامة عالقات 

 أوروبا فياالندماج 

أكثػػر  األلمانيػػةعػػف األمػػة واليويػػة  األلمانيػػةتحػػّوؿ الفكػػرة  طػػور مفيػػـوت
بػيف  مربكػةؿ انػدماج ألمانيػا فػي االتحػاد األوروبػي. لكػف ىنػاؾ فجػوة مف خػال

لالنػدماج األوروبػي وموقػؼ السػكاف تجػاه تمػؾ  األلمانيػةدعـ القيػادة السياسػية 
بالمقارنػػة مػػع دوؿ أخػػرى  دونػػو،حتػػى  وأيقػػارب المعػػدؿ، حيػػث أنػػو  ،العمميػػة

ألمانيػػا فػػي  برنػػامج تعميػػؽ انػػدماجفػػإف أعضػػاء قػػي االتحػػاد األوروبػػي. وىكػػذا 
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إعػػادة التواصػػؿ العػػاـ حػػوؿ القضػػايا األوروبيػػة مػػف يتطمػػب االتحػػاد األوروبػػي 
قبؿ وسائؿ اإلعالـ الجماىيرية ومشاركة البرلمانػات الوطنيػة فػي صػنع القػرار 
األوروبي. كما يتطمب فيما بعد برامج تعميمية عبر إعطاء القضػايا األوروبيػة 

ادة دورات المغػػػػة وتبػػػػادؿ البػػػػرامج. أوسػػػػع فػػػػي المنػػػػاىج المدرسػػػػية وزيػػػػ مجػػػػاالً 
بشػػكؿ  األلمانيػػةسػػتندمج واليويػػة تمػػؾ العمميػػة، باألمػػة األلمانيػػة عنػػدما تقػػـو و 

وىويػػات ويصػػبح أكثػػر تعدديػػة وفردانيػػة.  متزايػد فػػي اتحػػاد أوروبػػي يضػـػ أممػاً 
قوميػة ػ  فػوؽمػا ستفسح المواطنة واليوية القومية إلى حد ما المجاؿ ليويات و 

وسػػيكوف عمػػى األفػػراد أف ينتيػػزوا الفػػرص المتزايػػدة . أيضػػاً يػػة قومػ  ومػػا دوف
سػػيميؿ )ىػػذا العػػدد المتزايػػد مػػف الػػدوائر المتداخمػػة  أمػػاميـ لالسػػتقاللية ضػػمف

4611 /4661 :191- 144.) 
ألنيػػا تغيػػر بنيػػة  ،ىػػذه عمػػى كػػؿ حػػاؿ عمميػػة صػػراعية إلػػى حػػد مػػا

ُدعمػػت  األلمانيػػةالػػداخمي لدولػػة الرفػػاه  فاالسػػتيعاباالنػػدماج االجتمػػاعي. 
بػالتغيير فػي وضػع  اختُبػر ىػذا النمػوذج أوالً وقد بتقييدىا الخارجي.  أصالً 

وتشػػميميـ فػػي  ،العمػػاؿ الضػػيوؼ مػػف مقيمػػيف مػػؤقتيف إلػػى مقيمػػيف دائمػػيف
ألف الدسػتور يكفػؿ الحقػوؽ  ،الحقوؽ األساسية بما في ذلؾ معونات الرفاه

وألف المحػاكـ  ،األلمانيػة األساسية لكؿ األفراد الذيف يعيشوف عمى األرض
المسػػػتقمة وضػػػػعت تمػػػػؾ الحقػػػػوؽ موضػػػع التنفيػػػػذ. إف المػػػػنح الحػػػػر لمجػػػػوء 

مػػع تػػدفؽ العائػػديف لالسػػتقرار مػػف  مػػف الدسػػتور قػػدماً  49بموجػػب المػػادة 
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إلػى جانػب  ،أوروبا الشرقية بعد انييار النظاـ السػوفييتي جعػؿ مػف ألمانيػا
المتػيف تحػتالف المرتبػة األولػى  إحدى الػدولتيف ،الواليات المتحدة األمريكية

أف الموقػػؼ مػػف رغـ عمػػى الػػ ،فػػي اليجػػرة أثنػػاء تسػػعينيات القػػرف العشػػريف
 غالبيػػةفػػي الواقػػع تتبنػػاه و  لميجػػرة مػػا يػػزاؿ منتشػػراً  القائػػؿ بأنيػػا ليسػػت بمػػداً 

المجتمػػػع. ىػػػذا التنػػػاقض بػػػيف فكػػػرة األمػػػة الصػػػاد ة لوخػػػريف والواقػػػع الػػػذي 
 ،والواقػع المتنػوع ،وثقافياً  ألمة المتجانسة عرقياً فكرة ا ،يحتوييـ إلى حد ما

قاد البمد إلى أزمة ىويػة كبيػرة لػـ تتعػاؼ منيػا إال بػبطء بعػد تعػديؿ المػادة 
 .4661والمقدار المتناقص مف اليجرة بعد  49

ما يػزاؿ ىنػاؾ نػزاع حػوؿ االنػدماج االجتمػاعي الػذي  عمى كؿ حاؿ،
بيػػر )متجانسػػة والواقػػع المتعػػدد ال يقتصػػر عمػػى التنػػاقض بػػيف فكػػرة األمػػة ال

الضػػغط مػػف ىػػو لة أال و أآخػػر لممسػػ اً وجيػػ ثمػػةلكػػف و (. 97 -411: 4661
القوي لدولة الرفاه لصالح الفرص التي تنتج لكؿ مػف  االستيعابأجؿ تغيير 

أي النػػػاس الػػػذيف داخػػػؿ حػػػدود  ،االنػػػدماج األوروبػػػي والسػػػوؽ العػػػالمي الحػػػر
وسػػػػع فػػػي االنػػػدماج الخػػػارجي يفتػػػػت التألف  ونظػػػراً األمػػػة والػػػذيف خارجيػػػا. 

بينمػا إقامػة  ،لمتشارؾ في الرفػاه االجتمػاعي االندماج الداخمي ويضع حدوداً 
فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو النزاعػػػات حػػػوؿ خػػػارج حػػػدود األمػػػـ يقػػػوي شػػػبكات فردانيػػػة 

األمػػػػة ممزقػػػػة بػػػػيف الشػػػػراكة األوروبيػػػػة ألف  ،التضػػػػامف القػػػػومي المتنػػػػاقص
مي مػف جيػة أخػرى. لقػد تصػادمت دولػة ورد الفعػؿ القػو  ،والعالمية مف جية



 - 273 - 

الرفاه القوية ورسوخيا في التماسػؾ القػومي مػع قيودىػا عمػى االنػدماج ألنيػا 
مكػػف مشػػاىدة ويالقػػومي. ػ  أصػػبحت عقبػػة أمػػاـ المزيػػد مػػف االنػػدماج فػػوؽ

بػؿ فػي كػؿ  ،النزاعات التي تصاحب عممية التحػوؿ ىػذه ال فػي ألمانيػا فقػط
ميسػت أمػا ألمانيػا فـو عمػى اإلقصػاء الخػارجي. دوؿ الرفاه األوروبية التي تق

تغير  الاألمة فسوى مثاؿ مف عدة أمثمة عف عممية التحوؿ الجوىرية ىذه. 
بسػػبب المزيػػػد مػػف التنػػوع والمزيػػد مػػػف التػػداخؿ بػػيف المػػػواطنيف  فقػػطوجييػػا 

بسػػػبب تحوليػػػا مػػػف تشػػػكيالت  أيضػػػاً بػػػؿ  ،وغيػػػر المػػػواطنيف نتيجػػػة اليجػػػرة
 ة متعددة مف األوضاع المتداخمة بال إحكاـ.طبقية ثابتة إلى مجموع

يجػػب أف  ،عمػػى ضػػوء النمػػوذج القػػانوني األلمػػاني عػػف االنػػدماج
القػوى اليادفػة إف يكوف الدستور أساس االندماج عمى المػدى الطويػؿ. 

قويػػة فػػي أي مكػاف آخػػر مثممػا ىػػي فػػي ليسػت إلػى إقامػػة دسػتور كيػػذا 
لقػد و الطيػؼ السياسػي. مشمولة في جميعيا األحزاب أف حيث  ،ألمانيا

كاف االتحػاد الفػدرالي كنتيجػة نيائيػة لعمميػة االنػدماج المسػتمرة سياسػة 
وجػود خالفػات بػيف مػف رغـ عمػى الػ األلمانيػةكؿ الحكومػات واألحػزاب 

األحػػػزاب وداخميػػػا والحػػػذر المتزايػػػد فػػػي كػػػؿ مكػػػاف فػػػي العقػػػد األخيػػػر 
(CDU 4666 ؛ CSU4666 ؛ FDP4666 ؛ انظػػػػر يػػػػاختنفوخس

 (.4666؛ ياختنفوخس 4661ف ريوآخ
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أكبػػػػػر لالتحػػػػػاد  تعطػػػػػي بعػػػػػض أطيػػػػػاؼ الػػػػػرأي فػػػػػي ألمانيػػػػػا تركيػػػػػزاً 
بينمػػا يركػػز آخػػروف عمػػى  ،فػػوؽ الػػدوؿ األعضػػاء اً كيانػػبوصػػفو األوروبػػي 

فػي مؤسسػػات االتحػاد. وىػػذا الػرأي األخيػػر، عمػى سػػبيؿ  دوؿ األمػػـتمثيػؿ 
دوؿ ؿ كمتاىمػػا برلمػػانيتيف تمثػػ ىيئتػػيفمػػف  اً مؤلفػػ اً نموذجػػ يتطمػػب ،المثػػاؿ

بالتيميؿ  حظياألمـ، كما روج لو وزير الخارجية يوشكا فيشر في خطاب 
عمػى إطػار قػػانوني معمقػة آمػاؿ وثمػة . 1111عمػى نطػاؽ واسػع فػي أيػار 

تنبػع ىػذه و إلى حد ال يمكف تخيمو مف وجية النظػر البريطانيػة والفرنسػية. 
فاآلمػػػػاؿ مػػػػف اإليمػػػػاف بقػػػػوة الدسػػػػتور المػػػػ قبػػػػؿ خبػػػػراء  وتطبيقػػػػو مػػػػف ،دو 

فػػػي تطبػػػيقيـ  بالتربيػػػة التػػػي مضػػػى بيػػػا األلمػػػاف قػػػدماً  مػػػدعوماً  ،قػػػانونييف
فػػػي اتخػػػاذ قػػػرارات المحػػػاكـ وبشػػػكؿ  المسػػػتمر لمحقػػػوؽ الممنوحػػػة دسػػػتورياً 

ال يمكػػف اإلنكػػار أف محكمػػة و خػػاص فػػي المحكمػػة الدسػػتورية االتحاديػػة. 
ـ االنػدماج مػف في دعػ جداً  ىاماً  العدؿ األوروبية قد لعبت حتى اآلف دوراً 

وخاصػػة مػػا يتعمػػؽ بإزالػػة القيػػود عمػػى حريػػة الحركػػة عبػػر  ،خػػالؿ أحكاميػػا
الحػػػدود لألشػػػخاص والبضػػػائع والخػػػدمات ورأس المػػػاؿ. ومػػػع ذلػػػؾ يمكػػػف 

أف يتخطػى حػدود دعػـ السػكاف  ،حسػب ىػذا النمػوذج ،لالندماج األوروبػي
المؤشػػػػػػر األوروبػػػػػػي فػػػػػػي أعقػػػػػػاب اتفاقيػػػػػػات اسػػػػػػتطالعات كمػػػػػػا أظيرتيػػػػػػا 

لالندماج األوروبي مػف  األلمانيةتعاني المقاربة و . 4664ريخت عاـ ماست
يػػي مازالػػت تتػػأرجح ولػػذلؾ، ففجػػوة بػػيف البنػػاء القػػانوني والتعػػاوف الفعمػػي. 
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 ال تقػػدـ شػػعوراً  ،فػػوؽ ذلػػؾ ،ر. كمػػا أنيػػايػػو بػػيف دعػػـ الخبػػراء ورفػػض الجم
ذاؾ  ،لوطنيةبالدعـ التشاركي ألوروبا واالحتراـ المتبادؿ لمتقاليد القانونية ا

االحتػػراـ الػػذي يمكػػف اكتسػػابو فػػي عمميػػة التفػػاوض اليوميػػة والتعػػاوف فػػي 
عػف أوروبػا ىػي فكػرة عػف  األلمانيػةعدة مشاريع صػغيرة فرديػة. إف الفكػرة 

كمػػا أنيػػا ببسػػاطة سػػتعزز المركزيػػة بػػدوف  ،عمػػى الواقػػع انػػدماج متقػػدـ جػػداً 
ومػػات متعػػددة ضػػبط ديمقراطػػي. أمػػا النمػػوذج األكثػػر واقعيػػة فسػػيكوف حك

وضػػبط لمسػػمطة  ،المسػػتويات تتمتػػع بصػػالحيات محػػدودة بالنسػػبة لالتحػػاد
لمصػػالح إلػػػى أصػػػحاب اوصػػوؿ حريػػػة مػػف خػػالؿ التحقيقػػػات والتوازنػػات و 

وىذا  –المفوضية األوروبية ولجانيا المتعددة  بمساعدةمواقع صنع القرار 
كما ت. حكومة في شبكاىو التمثيؿ الوظيفي. إف ما انبثؽ حتى اآلف ىو 

ف شػػػرعيتيا القانونيػػػة ال تػػػأتي مػػػف التمثيػػػؿ بػػػؿ مػػػف شخصػػػيتيا المفتوحػػػة أ
كػػػوش  -كػػػوىمر)وتحكميػػػا فػػػي نظػػػاـ مػػػف الضػػػمانات والتػػػأثيرات المتوازنػػػة 

4666 ،1111.) 

يسػػػػيطر عمػػػػى الشػػػػبكة التػػػػي تػػػػربط ألمانيػػػػا بأوروبػػػػا خبػػػػراء يمثمػػػػوف 
رجػػاؿ سػػعة لالواتحػػادات الالحكومػػة واإلدارة ومنظمػػات المصػػالح الكبيػػرة وا

منقولػػػة إلػػػى المسػػػتوى الالتعاونيػػػة الػػػروح العمػػػـ والميندسػػػيف. إنيػػػا نػػػوع مػػػف 
لكنيػا تعاونيػة ذات شػرعية متناقصػة وتحتػاج إلػى فػتح األبػواب  ،األوروبي

أماـ تنوع أكبر في المصالح ووجيات نظر الخبراء. إف القواعد الدستورية 
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ونيػة والتحسػيف الفنػي األساسية التي تػؤطر ىػذه العمميػة ىػي الشػرعية القان
المينة المسػيطرة ىػي فعبر تطبيؽ معارؼ خبراء مثبتة وال خالؼ عمييا. 

فػي مسػائؿ وضػع خبػراء وميندسػيف  ةبعمماء طبيعشفوعة م ،مينة القضاة
يػػي التشػػريع المتماسػػؾ ووضػػع المعػػايير فمبػػادئ عقالنيػػتيـ أمػػا المعػػايير. 

السياسي.  الجدؿعف  اً بعيد ،والموضوعية في العمـ وفي حؿ المشاكؿ فنياً 
ذات طبيعػػة تقنيػػة وبيػػذه الطريقػػة فػػإف اآلمػػاؿ معمقػػة عمػػى عمميػػة انػػدماج 

 (. يفتػػػرض بيػػػذه الطريقػػػة أف تنػػػتج إطػػػاراً 4661، 4616مػػػاجوف ) تمامػػػاً 
يػػدعـ االنػػػدماج القػػانوني ألوروبػػا. إف فكػػػرة الشػػرعية القانونيػػة فػػػي  قانونيػػاً 

مػػف المتوقػػع أف و القػػانوف. خمفيػػة ىػػذه الطريقػػة النػػدماج أوروبػػا ىػػي حكػػـ 
يجسد القانوف الحقوؽ المتساوية لممػواطنيف األوروبيػيف فػي إطػار متناسػؽ 

 بحيث يتقمص النزاع بيف الحقوؽ والمصالح بشكؿ فعاؿ. ،لقانوف أوروبي

مػػػف المفتػػػرض أف يػػػتـ حػػػؿ النػػػزاع عػػػف طريػػػؽ القػػػانوف بحيػػػث أف 
ؼ محتمؿ. لكف تطبيؽ القانوف سيقدـ الحموؿ الفنية الموضوعية ألي خال

عػػػف ىػػػذا الػػػنمط المثػػػالي مػػػف حكػػػـ  عمميػػػة االنػػػدماج الواقعيػػػة بعيػػػدة جػػػداً 
نتيجػػػة عمميػػػة التشػػػريع األوروبػػػي الزائػػػدة وتسػػػريع االنػػػدماج مػػػف و القػػػانوف. 

خػػػػالؿ االعتػػػػراؼ المتبػػػػادؿ بالمعػػػػايير التنظيميػػػػة والتطبيػػػػؽ غيػػػػر العػػػػادؿ 
العمميػػػة نتيجػػػة  ، وكػػػذلؾلمقػػػانوف األوروبػػػي فػػػي الػػػدوؿ األعضػػػاء المختمفػػػة

 ،مالءمة القانوف األوروبي والقانوف الوطنيأجؿ التي ما تزاؿ مستمرة مف 
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فػػإف االنػػدماج األوروبػػي سػػينتج مجموعػػة غيػػر متناسػػقة مػػف األحكػػاـ التػػي 
 اً شػبيأقرب بيف يدي المحاكـ. وىذا  الصالحية االجتياديةمف  تضع كثيراً 
فػػػػي التطبيػػػػؽ  األلمانيػػػػةة بالممارسػػػػ االبريطانيػػػػة منيػػػػالتوفيقيػػػػة بالممارسػػػػة 
.المعياري ل  قانوف صحيح بالعمـو
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 الفصؿ الخامس
 

 تحوؿ اليويات الجمعية والمواطنة:
 نحو روابط وىوية مدنية أوروبية

 

 تمييديةمةحظات 

المشػػترؾ و المنتشػػر  اإلدراؾمػػف خػػالؿ  حاليػػاً السػػائد النقػػاش شػػكؿ تي
ففػي ظػؿ  .ميقػةاضػطرابات اجتماعيػة ع تعػانيبأننا نعػيش اآلف فػي دولػة 

تقريبػػًا تتػػداعى بعػػد أف األمػػة مؤسسػػات دولػػة بػػدأت جميػػع شػػروط العولمػػة 
المسػػاعدة فػػي ىػػذا الوضػػع  الرامػػي إلػػىوفػػي بحثنػػا  تمنحنػػا األمػػاف. كانػت 
عػػػادة إيػػػؿ يسػػػتطيع االتحػػػاد ف. االتحػػػاد األوروبػػػي إلػػػىبأمػػػؿ وقمػػػؽ  نمتفػػػت

حقػػؽ ذلػػؾ يف أ يمكنػػو حياتنػػا وربطنػػا بالعػػالـ ككػػؿ  إلػػىالوحػػدة الضػػائعة 
 إحساسػػناوفػػي  ،فػػي ىويتنػػاًا بنيويػػ اً تغييػػر  حػػدثأف يسػػتطيع يفقػػط بقػػدر مػػا 

 إنشػػاءحػػدود المواطنػػة التػػي تػػذىب أبعػػد مػػف  تنػػا عػػفوفػػي فكر  ،باالنتمػػاء
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مسػػػتوى  إلػػػىوأبعػػػد مػػػف تحويػػػؿ السػػػمطة السياسػػػية  موحػػػدةسػػػوؽ أوروبيػػػة 
 االتحاد.

توسػػػيع تسػػػير عمميػػػة الػػػدمج األوروبػػػي بسػػػرعة متزايػػػدة مػػػف خػػػالؿ 
وتحويػػػؿ السػػػمطة السياسػػػية لصػػػنع القػػػرار باتجػػػاه مسػػػتوى  الموحػػػدةالسػػػوؽ 

 إدخػاؿ ،ةمتزايػد اتءإجػراضمف  ،اآلفوتتطمب العممية . االتحاد األوروبي
وذلؾ يعنػي بػأف ىػؤالء . ىوية أكثر أوروبية إلىالمواطنيف وتغيير ىويتيـ 

 واليسػػػأنفسػػػيـ  يعتبػػروا كػػػيأف يكونػػوا جػػػاىزيف  إلػػػىاألشػػخاص يحتػػػاجوف 
 ،أيضػػػػاً كػػػػأوروبييف  بػػػػؿ فحسػػػػب،الػػػػخ  ...أو فرنسػػػػييف أو بمجيكيػػػػيف األماًنػػػ

 وبعيػدة المػدىيجب تمكينيـ مف الجمع بيف كثير مػف الػوالءات المتعػددة و 
ىػػويتيـ الوطنيػػة  كمػػا ينبغػػي أف تكػػوف بعضػػًا؛ بحيػػث تػػتالءـ مػػع بعضػػيا

ليويػػة غييػػر فػػي اتفبػػدوف ىػػذا ال. مػػع اليويػػة األوروبيػػةعمػػى قػػدـ المسػػاواة 
يكػػػػوف المشػػػػروع األوروبػػػػي ميػػػػدد بالفشػػػػؿ بسػػػػبب عػػػػدـ رغبػػػػة المػػػػواطنيف 

 . بالتعاوف

ىػػي    ومػػافػػي اليويػػة بنيػػويالتغييػػر ىػػذا الػػنمط مػػف ال يتحقػػؽكيػػؼ 
 يػػةجدلالالعالقػػة العوامػػؿ المحفػػزة لػػو  ومػػا ىػػي العوامػػؿ المعيقػػة لػػو  وىػػؿ 

التي تفعؿ ىي نفسيا عمومًا بيف الحركة والحركة المضادة التي تبرز ىنا 
  تنشػأالمصاحبة التػي  الظواىرىي  ماو   فعميا في سياؽ عممية التحديث
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أسػئمة  إف  ما ىي الفرص والمخاطر التي يمكف أف تنتج عف ىذه العممية
 تواجينا اليوـ   أفكيذه ىي التي يمكف 

كمػػا تتنػػامى فػػػي  ،ىػػذه األيػػػاـتتزايػػد  إف المطالبػػة بػػػ" ىويػػة ثقافيػػػة "
 أبعػػػد الحػػػدود: إلػػػىتحقيػػػؽ الػػػذات  إلػػػى يمػػػة الحاجػػػةأوقػػػات الثػػػورات العظ

 إف. يكػػوف فيكػػوف أو مػػف يريػػد أ تُػػراهأو مػػف  ،مػػف ىػػو الشػػخص ،بمعنػػى
 ألفراد يغيػروفافػ. عمػى حػد سػواء الجماعػاتو ذلؾ صحيح بالنسػبة لألفػراد 

الموحػدة الجماعػات تنفػؾ  ماو . ةعضويالأو يوسعوف  يبدؤوفأو ينيوف أو 
الػذي مػف ىػو   منتميػاً مػازاؿ ىػو الػذي مػف . يػاً وخارج تعرؼ نفسػيا داخميػاً 

  وحػدات أصػغر إلػى تتشػظىىػؿ   وىؿ الجماعػة تسػتمر بػالوجود  نضـي
 مف جماعات أكبر ض محتواةىؿ ستصبح 

 الجػػػػوىر العػػػػاـالتػػػػي تشػػػػكؿ  المواقػػػػؼالفػػػػرد تمػػػػؾ  "ىويػػػػة" نعنػػػػي ب
 عػػػفالتػػػي تميػػػز الفػػػرد –ؾ ىػػػي الوحػػػدة مػػػتو  -لجميػػػع األفكػػػار والتصػػػرفات

الشخص  إلىيمكف أف تنسب اليوية و . وذلؾ ىو الفرؽ –اآلخريف األفراد 
كممػا و . فترقػاويمكػف لمطػرفيف أف يتالقيػا وي. آخػريفأشػخاص  إلىنفسو أو 

 عالقاتيـ كمما كانت ،خريفآلمع ا التفاعؿ الداخميط الفرد في اانخر ازداد 
بػػػيف لتقػػارب افػػػرص وازدادت بالتػػالي  ،أكثػػػر توازنػػاً  ، فػػي سػػػياؽ ذلػػؾ،معػػاً 

ممموسػة ىويػة الفػرد  اعتبػاريمكػف و . ليويػةا لخصػائصالمشػتركة  لسماتا
مسػاحة  لمتغييػر فػي  تتػيح مػف قػدر مػاب ،أو مجردة، إلى ىذا الحد أو ذاؾ

يمكػف أف تتغيػر كمػا  ،يمكف أف تبقى ثابتة لفترة طويمػةو . سموؾالتفكير وال
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ىػي أبعػد مػف تمػؾ  إلييػاصػؿ تبحيث تكوف الحػدود التػي  بشكؿ سريع جداً 
 . يا التغيير المستمر الصفة الوحيدة الباقية لميويةبالتي يصبح 

المواقؼ التي تتمتع بيا جماعة  خص جوىرت ،"اليوية الجمعية" إف
عػػػػػف  اوالتػػػػػي تميزىػػػػػ سػػػػػموؾ،بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ مػػػػػف حيػػػػػث طريقػػػػػة التفكيػػػػػر وال

 أفػراد عػدةأو  فػردمػف  يمكف اكتساب المواقؼ داخمياً و . ماعات األخرىجال
جماعػػة فػػرد أو عػػدة أفػػراد أو جميػػع أفػػراد مػػف  وخارجيػػاً ، أو جميػػع األفػػراد

 يصػػح تمامػػاً  يػػاوتباينىػػذه الصػػفات المميػػزة قػػارب مػػا ذكػػر حػػوؿ تو  .أخػػرى
 وفقًا لمستوى التفاعالت وتوازنيا.أنفسيـ الناس يكيفوف ف. الفردعمى ىوية 
تحديػد أمكننػا  إذاأف نتحدث عػف "اليويػة األوروبيػة "  نستطيع إذف،
تػػػػػأثير قػػػػػوي عمػػػػػى أفكػػػػػار وتصػػػػػرفات ىػػػػػؤالء التػػػػػي ليػػػػػا  امػػػػػةالع المواقػػػػػؼ

تحديػد ولكػف لػيس مػف السػيؿ بمكػاف . أوروبيػيف نعتبػرىـاألشخاص الػذيف 
جميػػع المقيمػػيف فػػي القػػارة األوروبيػػة  يعتبػػرىػػؿ   مػػف ىػػو األوروبػػيذلػػؾ. 

ذلػػؾ الميػػاجريف ئػػذ أال يشػػمؿ وعند، بغػػض النظػػر عػػف أصػػميـ ،أوروبيػػيف
  فػػي أوروبػػا لعػػدة أجيػػاؿ االػػذيف عاشػػو  أولئػػؾف يالمقيميقصػػد بػػىػػؿ   أيضػػاً 

أوروبيػػة بغػػض النظػػر  تمقػػوا تربيػػةأو ىػػؿ ىػػـ أولئػػؾ الػػذيف   (عػػددىاكػػـ و )
ىػػػؿ ىػػػي  ىػػػي التربيػػػة األوروبيػػػة   ولكػػػف مػػػا  عػػػف مكػػػاف عيشػػػيـ الحػػػالي

أبعػد مػف حػدود أـ في ظؿ ثقافة أوروبيػة أوروبي بمد في ظؿ ثقافة التربية 
 وأالبريطػػػػاني  وأالعامػػػػة لمفرنسػػػػي المواقػػػػؼ مػػػػا ىػػػػي   الثقافػػػػات الوطنيػػػػة
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بتعريػػؼ  التػػي تسػػمح لنػػا األلمػػاني أو البمجيكػػي وأالبرتغػػالي  وأااليطػػالي 
محاولػة التعريػؼ ىػذه  إليياما ىي النتيجة التي ستصؿ   اليوية األوروبية

  الػػروس األوكػػرانييف أو وأ ييفالينغػػار  وأالبولػػونييف  وأأدخمنػػا التشػػيؾ  إذا
بػػنعـ أجػػاب عػػدد كػػاؼ مػػف األشػػخاص  لػػوىويػػة أوروبيػػة  اً يوجػػد حاليػػىػػؿ 
   األوروبي لالستطالع حسب مؤشر المسحالمطروح السؤاؿ البسيط  عف

اليويػػػػػة "عمػػػػػى ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ حػػػػػوؿ  اإلجابػػػػػةىػػػػػؿ يمكػػػػػف أف تكػػػػػوف 
وىػػػؿ   "الثقافيػػػة"حػػػددنا السػػػؤاؿ وركزنػػػا عمػػػى اليويػػػة  إذاأسػػػيؿ  "األوروبيػػػة

فػي ىػذه الحالػة ىػؿ  مواضيع البحػث عف منحى  مبتعديفعند ذلؾ  نكوف
لممسػيحية وعصػر  ،مثالً  ،نحدد أنفسنا بالثقافة فقط كأسموب فيـ أفيمكف 
ضػمف  مشتركةخمؽ ىوية يسيـ في  اً أوروبيثقافيًا  اً ثترا ، بوصفيماالتنوير

أوروبيػػػػة قػػػػادرة عمػػػػى  دوؿ غيػػػػر أيضػػػػاً  ىنالػػػػؾولكػػػػف  ،البمػػػػداف األوروبيػػػػة
وىكػػػػذا فػػػػاف اليويػػػػة  ذا الحػػػػد أو ذاؾ فػػػػي ىػػػػذا التػػػػراث إلػػػػى ىػػػػالمشػػػػاركة 

 مقتصػػػرًا بشػػػكؿ كامػػػؿ وقػػػاطع عمػػػىلػػػـ يعػػػد  األوروبيػػػة ىػػػي مفيػػػـو مجػػػرد
 . وخاصة أمريكا ،خارج أوروبا ياكاممبقارات  عمىقد امتد تأثيره ف ،أوروبا

اتفػػاؽ  إلػػىالتوصػػؿ و  التػػي تحػػوؿ دوننػػامػػف خػػالؿ ىػػذه الصػػعوبات 
 نتبػػيفأف  نػػايمكنافيػػة األوروبيػػة " حػػوؿ "اليويػػة األوروبيػػة " أو "اليويػػة الثق

 إف. معنػػػى جػػػوىري عمػػػى المفيػػػػوـ إضػػػفاء نػػػػاحاوللػػػو نػػػنجح  ال قػػػدأننػػػا ب
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القطػػع المخرمػػة فػػي  أحجيػػةمحاولػػة كيػػذه لػػف تكػػوف أكثػػر مػػف قطعػػة فػػي 
مكانيػػػػػػا فػػػػػػػي السػػػػػػػياؽ  تحتػػػػػػػؿمممكػػػػػػة التعريػػػػػػػؼ المسػػػػػػػتمر لميويػػػػػػة التػػػػػػػي 

أكثػػر سػػيولة  بشػػكؿأف نحػػاوؿ، نسػػتطيع  ،مػػف ناحيػػة أخػػرىو  .االجتمػػاعي
فػػػػي تعريػػػػؼ  التػػػػي تمعػػػػب دوراً  االجتماعيػػػػةدراسػػػػة ىػػػػذه السػػػػياقات  ،ودقػػػػة

كيػػػؼ تظيػػػر  :وىكػػػذا نطػػػرح السػػػؤاؿ التػػػالي. األوروبيػػػة" (الثقافيػػػة)"اليويػػػة 
  وكيػػؼ تتفاعػػؿ مػػع الوجػػود المسػػتمر ليويػػات أخػػرى وتتغيػػر ىويػػة كيػػذه 

 خذىا تالتي ت الخاصيةوما 
السػؤاؿ حػػوؿ  شػكؿ أسػيؿ عػػفبيمكننػا أف نجيػػب  ،ذلػػؾ إلػىضػافة إ

 ووفقػػاً  ،إلػػى أي حػػد :السػػؤاؿاقتصػػرنا عمػػى  إذا ،اليويػػة الثقافيػػة األوروبيػػة
 ةفػػػػي ظػػػػؿ أيػػػػو  ات،وبػػػػأي سػػػػياق ،بػػػػأي شػػػػكؿو  ،ي تغييػػػػرات اجتماعيػػػػةأل

 الذيمعنى الالناس في أوروبا ىوية أوروبية ب يبنيتبعات بأية و  ظروؼ، 
 ،يـ وعضػػويتيـ القوميػػةأنفسػػيـ أوروبيػػيف خػػارج حػػدود ىػػويتفيػػو  عتبػػروفي

 فعمى المستوى الفردي . لتحديد ىويتيـ األصمية ومف جراء ذلؾ، مستعديف
 جدليػػػػةبصػػػػورة تتخػػػػذ شػػػػكميا التػػػػي ميويػػػػة، و مطػػػػردة لتشػػػػكيؿ عمميػػػػة  إنيػػػػا

ىػػذه  تعقيػػد توضػػيحالتاليػػة ىػػو  األقسػػاـ وحيويػػة ومعقػػدة. ومػػا تيػػدؼ إليػػو
المظػػاىر ولسػػوؼ نتنػػاوؿ  وحركتيػػا الداخميػػة.وعالقاتيػػا الجدليػػة العمميػػات 

 :كاًل عمى انفرادالتالية 
   األسفؿ واألعمىو الخارج  عف التمايز -
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 الداخمي التجانس  -

 .  األطراؼالمركز و  بيف التمايز االحتواء: -

 جدؿ كسب ىوية وخسارة ىوية -
 تنامي اليوية              -
 ف ىوية أصمية إلى ىوية وسيطة التحوؿ م -
   سيطة إلى ىوية واقعيةمف ىوية و التحوؿ  -

ولمي مػػػػف خػػػػالؿ اليويػػػػة الثقافيػػػػة األوروبيػػػػة فػػػػي سػػػػياؽ عػػػػ تتشػػػػكؿ
فػػي مركػػز  الواليػػات المتحػػدة واليابػػافمػػع  ،ياالقتصػػادوالتبػػادؿ  ،المنافسػػة

ي مػػع دوؿ العػػالـ الثالػػث فػػي المحػػيط االقتصػػادالنظػػاـ العػػالمي وبالتبػػادؿ 
ف األسػفؿ، وقػد حركػات مضػادة تنشػأ مػ نفسو بػدأتوفي الوقت  .الخارجي

يمتػػد  األعمػػى، وفػػي. اليويػػات الثقافيػػة فػػيقميميػػة يػػة وا  قومتولتيػػا اتجاىػػات 
 أمػػػا .عولمػػةمضػػادة لمشػػكموا حركػػػة ليأبعػػد مػػػف أوروبػػا  إلػػىرواد التحػػديث 
كما أنيػا  عمى حد سواء؛ وأكثر توتراً  أكثر تعقيداً فأصبحت اليوية الثقافية 

 اً موضػػوعباتػػت و  ظرفيػػة،وال ةياالقتصػػاد اتعرضػػة لمتغييػػر السػػريع والتقمبػػ
 إلػػى حػػد بعيػػديػػي ىشػػة فوبالتػػالي والتحديػػد، لمنزاعػػات مػػف أجػػؿ التعريػػؼ 

؛ تسيترىولـ 4661؛ ىولر وريختر 4661؛ غراسيا 4691، 4691ىاس )
؛ 4661؛ ىوفمػػػػػػػػػػػػاف 4661، دوؼ وآخػػػػػػػػػػػػروف 4661؛ ديالنتػػػػػػػػػػػػي 4661

؛ 4669؛ جػودت 4669؛ ديفػز وسػوبيش 4669؛ نيوماف 4661بريسوف 
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؛ 4661؛ شػػػػػػػنايدر 4661؛ مورافشػػػػػػػيؾ 4669؛ فينػػػػػػػر 4661مػػػػػػػاس ىابر 
 .(4666روزاموند 

 التمايزتشكؿ اليوية عبر 

عػف الخػارج  التمػايزتتشكؿ اليوية األوروبية عبر  الفرضية األولى:
 واألسفؿ واألعمى.

مػػف خػػالؿ الفػػرص التػػػي أواًل  اعػػة مػػػاتتشػػكؿ اليويػػة المشػػتركة لجم
 -116: 61/ 4611)سػػػػيميؿ  تسػػػػمح بالتمػػػػايز عػػػػف الجماعػػػػات األخػػػػرى

مػرورًا  ،لمتمػايزات(. ويمكف ليػذه الفػرص أف تتػدرج مػف الفيػـ الصػرؼ 91
وصواًل إلى  ،ية والمنازعات التجارية والمعارؾ القانونيةاالقتصادبالمنافسة 

(. فيػػػػؿ أحػػػػدث النظػػػػاـ العػػػػالمي الجديػػػػد 4611)غيػػػػدنز  الصػػػػراع المسػػػػمح
 اإلجابػػةالسػػوفيتية  يمكػػف  اطوريػػةاإلمبر تغييػػرًا فػػي ىػػذا الصػػدد بعػػد انييػػار 

 عف ىذا السؤاؿ بػ "نعـ" عمى نحو قاطع.

 عف الخارج التمايز

لقػد أدى الصػػراع بػيف الشػػرؽ والغػػرب إلػى تقسػػيـ العػالـ إلػػى كتمتػػيف 
 كبيرتيف، امتدت حدودىما عبر أوروبا مرورًا بقسـ كبير مف العالـ الثالث.

لمتحػالؼ الغربػي المعمػـ البػارز  فبالنسبة لألوروبييف الغربييف كػاف االنتمػاء
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وينسػػػػحب األمػػػػر نفسػػػػو عمػػػػى  ليػػػػويتيـ الجماعيػػػػة بعػػػػد انتمػػػػائيـ القػػػػومي.
األوروبيػػيف الشػػرقييف فػػي مػػا يتعمػػؽ بانتمػػائيـ إلػػى التحػػالؼ الشػػرقي. وفػػي 

)تسػيبيؿ  شػيد الوضػع تغيػرًا مفاجئػًا جػداً  4616أعقاب الثورة الكبرى عػاـ 
فقػػد  (.4661؛ بورنشػػير 4661؛ بريػػدو وجيغػػر 4661  ؛ شػػتيرمر4661

مػف جديػد بعػد  بإحيائياتحطمت الكتمة الشرقية، واحتفمت اليويات القومية 
عقػػػػػود مػػػػػف التعػػػػػرض لمقمػػػػػع. كمػػػػػا سػػػػػارت عمميػػػػػة التحػػػػػرر مػػػػػف الييمنػػػػػة 

يرافقػو  ،التحرر مف السيطرة الروسيةالسوفييتية عمومًا جنبًا إلى جنب مع 
 يػػػػػوفرمصػػػػير لمشػػػػػعب" إف "حػػػػؽ تقريػػػػػر ال فػػػػػي اليويػػػػات القوميػػػػػة. إحيػػػػاء

كانػػت  األسػػاس التشػػريعي لمػػروح القوميػػة الجديػػدة. وألف الييمنػػة السػػوفيتية
تخػػذ التحػػرر وجيػػة قوميػػة. كػػاف المنػػاص مػػف أف يفػػي معظميػػا روسػػية، 
اليويػػة القوميػػة  إحيػػاءالنخػػب السياسػػية والعسػػكرية  توبنػػاء عميػػو اسػػتخدم

أساسػًا لتعريػؼ  عمى نحو استراتيجي، كما اسُتخدـ األصؿ العرقي بوصفو
لػـ يبػرز الصػراع فقػط بػيف القوميػات العضوية القومية. عػالوة عمػى ذلػؾ، 

نمػػا  بػػيف القوميػػات غيػػر الروسػػية نفسػػيا،  أيضػػاً الروسػػية وغيػػر الروسػػية وا 
العضػػػوية القوميػػػة المحػػػددة عمػػػى  إحيػػػاءوكػػػاف ذلػػػؾ، إلػػػى حػػػد مػػػا، نتيجػػػة 

ف الصػػرب، الصػػراع الرئيسػػي بػػي تركػػزأسػػاس عرقػػي. وفػػي منطقػػة البمقػػاف 
والقوميػػات األخػػرى. وكػػاف ذوي الييمنػػة المدعومػػة مػػف النظػػاـ الشػػيوعي، 

مػػػف جػػػراء البػػػد لمنػػػزاع الػػػدائر فػػػي البوسػػػنة واليرسػػػؾ أف يػػػدوـ وقتػػػًا أطػػػوؿ 
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وجػػػود خمػػػيط عرقػػػي يكػػػاد أف يكػػػوف عصػػػيًا عمػػػى التفكيػػػؾ. واألمػػػر نفسػػػو 
؛ رويتػػر 4661؛ مومسػػف 4661)كػػابمر  يصػػح عمػػى الوضػػع فػػي كوسػػوفو

؛ نولػػػػػػت وآخػػػػػػروف 4661؛ فانػػػػػػديش 4661تيمرمػػػػػػاف و  فاولنبػػػػػػاخ ؛4661
؛ ىاتشػػيكجاف 4661؛ سػػيفاف 4661؛ ىاتشػػيكجاف 4661؛ كاليػػؾ 4661

 (.4661وفايمماف 

ػػػػ النػػػػزوع القػػػػومي الجديػػػػد فػػػػي يرافػػػػؽ و جديػػػػد نحػػػػو أوروبػػػػا ثمػػػػة توج 
فقػػػػػد أثيػػػػػر التػػػػػراث األوروبػػػػػي المشػػػػػترؾ بوصػػػػػفو أساسػػػػػًا لميويػػػػػة  الشػػػػػرؽ.

وبيػػػيف الغػػػربييف. كمػػػا أف االنضػػػماـ إلػػػى النػػػاتو جػػػاء المشػػػتركة مػػػع األور 
التماسػػًا لمضػػمانة العسػػكرية، خصوصػػًا فػػي مواجيػػة الػػروس. فػػي حػػيف أف 

يصػػػػػب فػػػػػي مصػػػػػمحة النيػػػػػوض طمػػػػػب الػػػػػدخوؿ إلػػػػػى االتحػػػػػاد األوروبػػػػػي 
)ديبػػػي  ي واالسػػػتقرار السياسػػػي لممؤسسػػػات الديمقراطيػػػة الوليػػػدةاالقتصػػػاد
؛ مييػر 4661؛ ميشػنيؾ 4664 ؛ ىافػؿ4664؛ دينشػتبير 4664وآخروف 
 (.4661؛ فايدنفيمد 4661؛ فيتيغ 4661

وىكػػذا فػػػإف أمػػػاـ األوروبيػػػيف الغػػػربييف ميامػػػًا جديػػػدة مػػػف شػػػأنيا أف 
كاف عميو الحاؿ قبؿ عػاـ أكثر قمياًل مما كميا  توجو اىتماميـ نحو أوروبا

. ولذلؾ فإف أوروبػا الغربيػة واقعػة تحػت ضػغط أوروبػا الشػرقية فػي 4616
تعمؽ بتطوير ىوية أوروبية جمعية. ولكف مف غير الممكف أف يكرس ما ي
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األوروبيػػػػػوف الغربيػػػػػوف أنفسػػػػػيـ ألوروبػػػػػا بكامميػػػػػا بالسػػػػػرعة التػػػػػي يبتغييػػػػػا 
، وذلػػػػػػػؾ تحديػػػػػػػدًا ألنيػػػػػػػـ أواًل ميتمػػػػػػػوف بأنفسػػػػػػػيـ األوروبيػػػػػػػوف الشػػػػػػػرقيوف

 الػذي تقتضػيووباألطمسي ككؿ، وثانيػًا ألنيػـ يتخوفػوف مػف العػبء اليائػؿ 
؛ إىػػػرارت 4664؛ بينػػػدر 4664ميريػػػت ) الشػػػرؽفػػػي عػػػادة البنػػػاء إعمميػػػة 
 (.4661؛ فيمفنز 4661

فػي أوروبػا الغربيػة بدايػة إضػعاؼ لميويػة الغربيػة  أيضاً ولكف ىناؾ 
القديمػػػػة وتعزيػػػػز لميويػػػػة األوروبيػػػػة. واآلف مػػػػع زواؿ العػػػػدو فػػػػي الشػػػػرؽ، 
 يصبح مف السيؿ أكثر أف تطفو عمى السطح خالفات داخميػة فػي الغػرب

فالمشػػكالت التػػي شػػغمت أوروبػػا قاطبػػة وسػػرعاف مػػا تغػػدو أرضػػية لمنػػزاع. 
أساسػػػًا، وتػػػدار كميػػػة بمسػػػاعدة  كانػػػت ذات طبيعػػػة أمنيػػػة 4616قبػػػؿ عػػػاـ 

حمؼ الناتو والواليات المتحدة األمريكية بوصفيما قوة الحماية. واليـو فإف 
ا أف كمػػػالمشػػػاكؿ التػػػي تنخػػػرط فييػػػا أوروبػػػا بكامميػػػا تعتبػػػر أكثػػػر تعقيػػػدًا، 

اآلماؿ المتعمقة بإدارة ىذه المشكالت معقودة عمى االتحاد األوروبي أكثػر 
؛ وولػػػػػؼ 4661؛ البينػػػػػز 4661؛ فػػػػػريميش 4664ويسػػػػػتوف ) مػػػػػف النػػػػػاتو

التي  ،(. إف تحميؿ وتقييـ األحاديث ذات الصمة4661؛ توشيوؼ 4661
مػف شػأنيما بالتأكيػد أف  ،وما بعػدىا 4616طرحت لمنقاش العاـ قبؿ سنة 

وال بد مف ربط ذلؾ بحقيقة أنو مف بيف  بتا صحة ىذه الفرضية بسيولة.يث
الصػػػػدارة عمػػػػى  ركػػػػزية ماالقتصػػػػادالمشػػػػكالت المعقػػػػدة تحتػػػػؿ المشػػػػكالت 
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قد أصبح منذ ذلػؾ الحػيف حساب المشاكؿ األمنية، وأف االتحاد األوروبي 
إلػػى جانػػب الواليػػات المتحػػدة  الثالثػػة األكبػػر االقتصػػادواحػػدًا مػػف عمالقػػة 

(. وقػػػػد تشػػػػكؿ مركػػػػز ثالثػػػػي األقطػػػػاب فػػػػي رحػػػػـ 4661الكػػػػور ) اليابػػػػافو 
. أمػا البمػداف الصػاعدة فػي جنػوب النظاـ العالمي الجديد المحدد اقتصػادياً 

شرؽ آسيا والبمداف الطموحة في أوروبا الشرقية فتشكؿ معًا مجموعة شػبو 
. إف الناميػػػة األطػػػراؼ محيطيػػػة حػػػوؿ ىػػػذا المركػػػز، بينمػػػا تشػػػكؿ البمػػػدافُ 

ايزات االتحػػاد األوروبػػي، خصوصػػًا بالنسػػبة لمواليػػات المتحػػدة، تحظػػى تمػػ
ذات توجػو أمنػي إلػى  ةباىتماـ أكبر مف ذي قبؿ بحكـ التحػوؿ مػف سياسػ

أخػػػرى ذات منحػػػى اقتصػػػادي. ففػػػي حػػػيف كانػػػت أوروبػػػا الغربيػػػة مضػػػطرة 
األمنيػػة، أصػػبحت  ةالسياسػػ إتباعيػػالالعتمػػاد عمػػى الواليػػات المتحػػدة إبػػاف 

ية. االقتصػاد ةلػدى تبنييػا السياسػمش مف التمايزات أكبر بكثيػر تتمتع بيا
 وفي الواقع يعمف كال الطرفيف عػف إيمانػو باقتصػاد السػوؽ والتجػارة الحػرة.

ميما يكف مف أمػر، فػإف التطػور المممػوس لمتجػارة العالميػة ينطػوي عمػى و 
الزراعيػػػة وصػػػواًل إلػػػى  ةأسػػػباب عديػػػدة لتػػػأجيج الصػػػراع بػػػدءًا مػػػف السياسػػػ

الصػػػػراع األساسػػػػي ينشػػػػأ مػػػػف حالت الجويػػػػة. عػػػػالوة عمػػػػى ذلػػػػؾ فػػػػإف الػػػػر 
تفضيؿ الجانب األمريكي لتجارة حػرة أوسػع. وعمػى الػرغـ مػف ىػذا التبػايف 

ذات حػػػديف: حمايػػػػة  إسػػػػتراتيجيةالفػػػردي، يكػػػػافح كػػػال الطػػػػرفيف مسػػػتخدمًا 
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فساح المجاؿ أماـ فػتح األسػواؽ األجنبيػةالصناعة المحمية   مف الدخالء وا 
 (.4664؛ ميستوف 4661رود )

 الية االقتصػػادمػػا مػػف شػػؾ فػػي أف ىػػذه الصػػراعات حػػوؿ السياسػػة 
سبيؿ ليا إال أف توحد الطرفيف داخميًا بػنفس القػوة التػي يتحػد فييػا الحمفػاء 

فوحػػدة  فػػي الغػػرب والشػػرؽ حػػيف يرغمػػوف عمػػى خػػوض مواجيػػة عسػػكرية.
االتحػػػػػاد األوروبػػػػػي، عمػػػػػى وجػػػػػو الخصػػػػػوص، غالبػػػػػًا مػػػػػا تكػػػػػوف عرضػػػػػة 

عاؼ بحكػـ المصػالح الخاصػة لكػؿ دولػة عضػو فيػو؛ ومػع ذلػؾ فػإف لرض
الظرؼ العالمي الجديد يطرح مسوغات أكثر مف ذي قبؿ لمتعبير عف أي 

مع الواليات  تتعارضاقتصادية وسياسية لالتحاد األوروبي عامة مصمحة 
وبالتالي، نجد في السياسة اليومية ونقاشاتيا العامة عددًا متزايدًا  المتحدة.

القضايا ومف بينيا عضوية االتحاد األوروبي التي تقحمنػا فػي صػراع  مف
وغالبػػًا مػػا تنشػػأ جػػداالت مريػػرة ومفاوضػػات مطولػػة مػػع الواليػػات المتحػػدة. 
ية لالتحاد األوروبي. ويتجمى انعكاس ىػذا االقتصادمف جراء تعاظـ القوة 

سػواىـ التطور عمى ىوية األفػراد فػي أف األلمػاف والفرنسػييف وااليطػالييف و 
غالبػػػًا مػػػا يعتبػػػروف أنفسػػػيـ أوروبيػػػي االتحػػػاد األوروبػػػي تمامػػػًا كمػػػا يػػػراىـ 

وثمػػة تطػػور مماثػػؿ، ولػػو أنػػو مختمػػؼ إلػػى حػػد مػػا مػػف حيػػث  األمريكيػػوف.
ىنػا لػيس انتقػااًل التفاصيؿ، يمكف رؤيتو في ما يتعمؽ باليابػانييف. فػالتغير 

ن ما مػف شػريؾ مف قوة حماية إلى منافس اقتصادي في السوؽ العالمي، وا 
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بػػارز فػػي الحقػػؿ التجػػاري إلػػى قػػوة اقتصػػادية يمكػػف اعتبارىػػا مثػػار تيديػػد 
عمػػى قػػوانيف لموقػػع اآلخػػر وازدىػػاره. وقػػد حمػػؿ ىػػذا التطػػور معػػو نزاعػػات 

وبمػػا أف حػػؿ ىػػذه النزاعػػات قػػد أحيػػؿ أكثػػر أكثػػر سػػخونة وتػػواترًا. التجػػارة 
فقػػد نػػتج عػػف فػػأكثر مػػف المسػػتوى القػػومي إلػػى مسػػتوى االتحػػاد األوروبػػي، 

ذلػػػػػػؾ، داخميػػػػػػًا وخارجيػػػػػػًا، المزيػػػػػػد مػػػػػػف تعزيػػػػػػز ىويػػػػػػة األلمػػػػػػاف واالنكميػػػػػػز 
زايػػػػػػتس ) والبرتغػػػػػػالييف وسػػػػػػواىـ باعتبػػػػػػارىـ أوروبيػػػػػػي االتحػػػػػػاد األوروبػػػػػػي

4661.) 

لقد وضع النظػاـ العػالمي الجديػد الػدور القيػادي ألوروبػا قاطبػة فػي 
زة فػػي االتحػػاد ية المتمركػػاالقتصػػادكنػػؼ االتحػػاد األوروبػػي. كمػػا أف القػػوة 

األوروبػػػي تقػػػع عمػػػى قػػػدـ المسػػػاواة مػػػع تمػػػؾ الخاصػػػة بالواليػػػات المتحػػػدة 
اباف. فاالنتقاؿ مف سياسػة ذات توجػو أمنػي إلػى أخػرى ذات ياألمريكية وال

 دفػػػػع االتحػػػػاد األوروبػػػػي إلػػػػى المقدمػػػػة بوصػػػػفو اتحػػػػادًا.توجػػػػو اقتصػػػػادي 
متحػػػػػػدة ية عمػػػػػػى األسػػػػػػواؽ مػػػػػػع الواليػػػػػػات الاالقتصػػػػػػادوتتطمػػػػػػب المنافسػػػػػػة 

األمريكيػػػة واليابػػػاف شػػػريكًا تجاريػػػًا عػػػابرًا لمقوميػػػات، وىػػػو الشػػػرط الػػػذي لػػػـ 
وىكذا يتشػكؿ فػي أوروبػا تيػار تحتػي يػدفع  يحققو سوى االتحاد األوروبي.

إلػػػػى المحػػػػاؽ بمركػػػػب االتحػػػػاد البمػػػػداف األوروبيػػػػة كميػػػػا، شػػػػاءت أـ أبػػػػت، 
مػػػا ر تقريػػػو مػػػف نػػػاألوروبػػػي. فاالتحػػػاد األوروبػػػي احتػػػؿ موقعػػػًا مييمنػػػًا يمك  

حاسػػػـ، كمػػػا أنػػػو يشػػػكؿ مركػػػز اليويػػػة الثقافيػػػة بشػػػكؿ يحػػػدث فػػػي أوروبػػػا 
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ذاو  األوروبيػػة. اليويػػة الثقافيػػة األوروبيػػة، فمػػا يجػػب  دار النقػػاش حػػوؿمػػا  ا 
إلػػى حػػد متزايػػد ىػػو ىويػػة االتحػػاد األوروبػػي. فسياسػػتو بدقػػة  التحػػدث عنػػو

متطػػورة وعػػابرة  فػػي إنشػػاء سػػوؽ أوروبيػػة واحػػدة يقػػود إلػػى عالقػػات داخميػػة
ي لمعمػػػػػػػؿ وتبػػػػػػػادؿ السػػػػػػػمع االقتصػػػػػػػادلمقوميػػػػػػػات عمػػػػػػػى صػػػػػػػعيد التقسػػػػػػػيـ 

 تكثيػػػػػؼزيػػػػادة إف  .السياسػػػػيةوالقػػػػػرارات  االتصػػػػاؿوالمواصػػػػالت ووسػػػػائؿ 
التجارة يصب في المركز الذي تطوقو مجموعػة المنػاطؽ المحيطيػة وشػبو 

 . وىذا التكثيؼ، إضافة إلى تطوير ىيمنة المركػز، يسػيماف فػيالمحيطية
كػػؿ شػػخص ينظػػر إلػػى المركػػز فإعػػادة بنػػاء اليويػػة عمػػى المػػدى الطويػػؿ. 

واليػػػػوـ، مػػػػع الطرائػػػػؽ الحاليػػػػة لتقػػػػدير  بوصػػػػفو نموذجػػػػًا لمحيػػػػاة السػػػػعيدة.
ينطػػوي فقػػط عمػػى  الكميػػات، مػػف المؤكػػد أف المركػػز المعػػزز اقتصػػاديًا ال

 ،عمػػى أرفػػع كثافػػة ثقافيػػة أيضػػاً ي، بػػؿ االقتصػػادأعمػػى مسػػتوى مػػف الرفػػاه 
ة فػي عػدد مػف المتػاحؼ والمسػارح والمكتبػات والمؤسسػات التعميميػػة، ممثمػ

لػػى جانبيػػا ثمػػة  ، ومػػف النوعيػػة االجتماعيػػةمسػػتوى عػػاؿ مػػف المسػػاعدات وا 
البيئيػػػة التػػػي يعػػػود فييػػػا الفضػػػؿ إلػػػى التخفػػػيض الػػػدائـ والمكمػػػؼ لالنبعاثػػػات 

قػػػد يعجػػػز عػػػف تعتػػػيـ الصػػػورة البراقػػػة الضػػػارة، بحيػػػث أف التمػػػوث بحػػػد ذاتػػػو 
أفضػػؿ حػػااًل،  لػػيسأمػػا بخصػػوص الجانػػب األمنػػي، فػػإف المحػػيط مركػػز. لم

مػػػنحيـ، فػػػي الوقػػػت نفسػػػو، دوف فػػػي األطػػػراؼ ُيػػػرى ألف ازدىػػػار اآلخػػػريف 
 ظػروؼ فقػداف األمػف،وىكذا فػإف  .إلى الحد األقصىإمكانية التمتع باألمف 
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حػػوادث المػػرور واإلجػػراـ ػ بػػدأت إحصػػاء  بحسػػب عمػػى وجػػو الخصػػوص ػ
ح، حيػث تعتبػر التطػورات فػي ألمانيػا الشػرقية مثػااًل عمػى تظير بشكؿ واضػ

 ذلؾ.

عمى ىذا األساس، فإف نمػط الحيػاة الػذي تأسػس عمػى نحػو نػاجح فػي 
بدرجػة متعاظمػة.  ألوروبا مرغوبػة يعتبر اليوية الثقافية المميزة عموماً  المركز

وقػػػد شػػػرع البولونيػػػوف والتشػػػيؾ والسػػػموفاؾ والينغػػػار فػػػي انتيػػػاج طػػػريقيـ نحػػػو 
؛ قوميػػة جديػػدة أيضػػاً وأنتجػػوا  4616ويػػة قوميػػة مػػع حممػػتيـ التحرريػػة عػػاـ ى

ولكػػنيـ بعيػػدوف جػػدًا عػػف الحاجػػة إلػػى االحتفػػاظ عمػػى نحػػو مميػػز بػػنمط حيػػاة 
. فجمػػػػيعيـ يبػػػػذلوف قصػػػػارى جيػػػػدىـ لالقتػػػػداء باالتحػػػػاد  قػػػػومي خػػػػاص بيػػػـػ

لميويػػػػة الثقافيػػػػة  األوروبػػػػي. وىنػػػػاؾ ضػػػػغط قػػػػوي وغيػػػػر عػػػػادي لخمػػػػؽ معيػػػػار
اآلخػػذة فػػػي بيػػة. إف بريػػؽ ىويػػػة المركػػز يطغػػػى عمػػى ىويػػات المحػػػيط األورو 
 (.4669بميزو ) استمرارىا في الحياةإضعاؼ أسس  جراءمف  التراجع

 التمايز مف األسفؿ

 تحقػؽ عمػى يػد االتحػاد األوروبػي اليوية األوروبية الػذيتشكيؿ  إف
. أيضػاً بػؿ التمػايز عػف األسػفؿ ، لـ يكف فقط حصيمة التمػايز عػف الخػارج
كي يحسف صورتو باالرتباط مػع  ،فالفرص المتاحة أماـ االتحاد األوروبي

 الموحػدةصورة البمداف األعضػاء كػؿ عمػى حػدة، تتزايػد مػع اتسػاع السػوؽ 
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ميػػػداف يحػػػدث فػػػي  والمالءمػػػة التشػػػريعية الضػػػرورية التػػػي ترافقػػػو؛ وىػػػذا ال
فػػػي الحقػػػػوؿ األخػػػػرى ذات الصػػػػمة كالبيئػػػػة  أيضػػػػاً فحسػػػػب، بػػػػؿ  االقتصػػػاد

لمواصالت والبحوث والتكنولوجيا واالتصاالت. وفػي ىػذا المجػاؿ تتػولى وا
تػػػـ تحقيقػػػو بدرجػػػة متعاظمػػػة تحػػػت قيػػػادة المفوضػػػية األوروبيػػػة دورًا مميػػػزًا 

جػػػاؾ ديمػػػور. ويمكػػػف لحػػػظ ىػػػذا التطػػػور مػػػف خػػػالؿ دور المفوضػػػية فػػػي 
دخاؿ إجراءات شػرعية يمكػف اتخاذىػا  أي دولػة  فػي حػؽاشتراع القوانيف وا 

كمػػػا ازداد المجمػػػوع  فػػػي تطبيػػػؽ قػػػوانيف االتحػػػاد األوروبػػػي. عضػػػو تخػػػؿ
بػػػيف  راءالسػػػنوي لمتوجييػػػات والنػػػواظـ والقػػػرارات التػػػي تبناىػػػا مجمػػػس الػػػوز 

 اإلجػػػػػراءاتأف عػػػػػدد ، فػػػػػي حػػػػػيف 619إلػػػػػى  194مػػػػػف   4661و 4611
القانونية المتخذة في حؽ الدوؿ األعضاء كؿ عمى انفػراد، بسػبب إخفاقيػا 

 119عػػت فػػي الفتػػرة نفسػػيا مػػف فحػػاد األوروبػػي، ارتفػػي تطبيػػؽ قػػوانيف االت
. وىػػػػػذا (16: 4661؛ سػػػػػنايدر 4661المفوضػػػػػية األوروبيػػػػػة ) 691 إلػػػػػى

التي ارتفع عػددىا اإلجمػالي مػف  يصح تمامًا عمى جمسات مجمس الوزراء
لى  4691عاـ  9111إلى  4691عاـ  1411 . 4661في عاـ  6161وا 

 4691عػػاـ  11لمجمػػس مػػف لجمسػػات ا ةوقػػد ازداد عػػدد األيػػاـ المخصصػػ
لػػى  4691عػػاـ  99،1إلػػى  . كمػػا ارتفػػع عػػدد المجػػاف 4661عػػاـ  411وا 

 4691عػػػاـ  64إلػػى  4691عػػػاـ  41فػػي مرحمػػة إنجػػػاز التشػػريعات مػػف 
لػػػى  . وفػػػي المناقشػػػات العامػػػة (14: 4669فيسػػػيمز ) 4661عػػػاـ  499وا 
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بػػػي عتُبػػػر االتحػػػاد األورو ا لمبمػػػداف األعضػػػاء خػػػالؿ ىػػػذه الفتػػػرة غالبػػػًا مػػػا
يعود الفضؿ الكبير في ذلػؾ ؛ و لمتطمعات ضمنياليدؼ الصاحب القرار و 

إلى قدرة االتحاد األوروبػي عمػى فػرض سػمطتو مػرارًا وتكػرارًا فػي النزاعػات 
بسػػػبب القػػػرارات اليامػػػة المعمنػػػة مػػػف المتعمقػػػة بالسياسػػػة الزراعيػػػة، وكػػػذلؾ 

عمػؽ بمكونػات يت مثاًل مػا محكمة العدؿ األوروبية الخاصة بقوانيف الغذاء ػ
 البيرة والنقانؽ وأنواع المعكرونة.

والسػػوؽ الموحػػدة فػػي  4619إف المرسػػـو األوروبػػي األحػػادي لعػػاـ 
واالتحػػػػػاد النقػػػػػدي عػػػػػاـ  4664ومعاىػػػػػدة ماسػػػػػتريخت  4661نيايػػػػػة عػػػػػاـ 

قػػد سػػرعت جميعيػػا فػػي وتيػػرة انػػدماج االتحػػاد األوروبػػي وأدت إلػػى  4666
اة اليومية لمواطنيو. ويمكػف رؤيػة زيادة حضور االتحاد األوروبي في الحي

فػػػػي الػػػػرأي العػػػػاـ األوروبػػػػي ذلػػػػؾ فػػػػي نتػػػػائج اسػػػػتطالع مؤشػػػػر التغييػػػػرات 
المتعمػػؽ بالسػػؤاؿ عػػف أىميػػة االتحػػاد األوروبػػي لبمػػد الشػػخص المسػػتفتى. 

مػف مػواطني االتحػاد األوروبػي دورًا ميمػًا  %99أعطػى  4691ففػي عػاـ 
بؿ بمػػػدانيـ. وقػػػد ارتفػػػع ذلػػػؾ أو ميمػػػًا جػػػدًا لالتحػػػاد األوروبػػػي بشػػػأف مسػػػتق

ولكػػف فػػي أعقػػاب المنػػاظرات حػػوؿ ؛ 4664بحمػػوؿ عػػاـ  %11الػػرقـ إلػػى 
)المفوضػػية األوروبيػػة  %11انخفػػض ثانيػػة إلػػى  4661ماسػػتريخت عػػاـ 

4661b :496-11 ىػذه األرقػاـ الػذي شػيدتو (. وعمى الػرغـ مػف التراجػع
؛ 4661b :11 المفوضػػػػػػػية األوروبيػػػػػػػة) منػػػػػػػذ ماسػػػػػػتريختوأرقػػػػػػاـ أخػػػػػػػرى 
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4661a :9 4661؛b :99 4661؛a :1) إال أف ذلػػػػػػػؾ لػػػػػػػـ يغيػػػػػػػر مػػػػػػػف ،
الحضػور المتنػامي لالتحػاد األوروبػي لػػدى مػواطني البمػداف األعضػاء كػػؿ 
عمػػػى حػػػدة. ميمػػػا يكػػػف مػػػف أمػػػر، فقػػػد منحػػػوا االتحػػػاد األوروبػػػي، ولػػػيس 

لحػػؿ المشػػكالت، وذلػػؾ بأكثريػػة ضػػئيمة  بمػػدانيـ الخاصػػة، السػػمطة الالزمػػة
فػػي  41مػػف أصػػؿ  41و ،4661مجػػااًل سياسػػيًا عػػاـ  41مػػف أصػػؿ  41

 .(11: 4666؛ 4661b :A54المفوضية األوروبية ) 4666ربيع 
فػػػي تصػػػاعد وتيػػػرة لقػػػد تسػػػبب نقػػػؿ السػػػمطة إلػػػى االتحػػػاد األوروبػػػي 

النزاع داخمو، كما حدث مثاًل بيف المفوضية األوروبيػة والبمػداف األعضػاء 
ر ىويػة االتحػاد األوروبػي. وىػذه إلى إعاقة تطو  منفردة؛ ولكف ذلؾ لـ يؤد

تصػػػوير االتحػػػاد األوروبػػػي عمػػػى أنػػػو كينونػػػة النزاعػػػات تسػػػيـ مباشػػػرة فػػػي 
مسػػتقمة تتطمػػب الػػوالء. ومػػا داـ حػػؿ النزاعػػات بػػيف االتحػػاد األوروبػػي وأي 

يمكػػػف لمبمػػػداف األخػػػرى األعضػػػاء أف  ،يػػػتـ بشػػػكؿ ثنػػػائي دولػػػة عضػػػو فيػػػو
الطريقة تتعزز اليوية االتحادية تميؿ إلى جانب االتحاد األوروبي؛ وبيذه 

لمجميع. وقد ينجـ عف نزاعات كيػذه انتكاسػة فػي ىويػة االتحػاد األوروبػي 
تتخذ جميع الدوؿ األعضاء معًا موقفًا معارضػًا وتؤيػد بعضػيا فقط عندما 

بعضػػػًا فػػػي ىػػػذا الموقػػػؼ. مػػػع ذلػػػؾ، يبقػػػى النػػػزاع الثنػػػائي المحػػػدود معػػػززًا 
حصػػمة، كممػػا أصػػبحت المفوضػػية أكثػػر ليويػػة االتحػػاد األوروبػػي. فػػي الم
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القانونيػة عمػى سػبيؿ المثػاؿ ػ كممػا  اإلجراءاتفاعمية ػ في تولي دورىا في 
 ازدادت مساىمتيا في تطوير اليوية األوروبية.

التطػور المتػزامف لكػال أف بػ االستنتاجبناء عمى ىذا التصور يمكننا 
بػيف الطػرفيف،  اليويتيف األوروبية والقومية ينطوي بأي حاؿ عمى تعارض

ف الطبيعي أف يكػوف ىنػاؾ ومتيف. تضافر عمميتيف مباألحرى ىو حصيمة 
طرفػػػاف لكػػػؿ صػػػراع؛ فمثممػػػا تسػػػتمد ىويػػػة االتحػػػاد األوروبػػػي قوتيػػػا مػػػف، 

مف األسفؿ، فإف ىذه الصػراعات الصراع مع الدوؿ المستقمة  ،وتنمو عبر
المثػػاؿ،  بالػػذات تعػػزز وعػػي الػػدوؿ المسػػتقمة ليويتيػػا القوميػػة. عمػػى سػػبيؿ

ثمػػة نػػواظـ ألمانيػػة خاصػػة تتعمػػؽ بنقػػاء البيػػرة األلمانيػػة، ولكػػف الكثيػػر مػػف 
األلمػػػػاف لػػػػـ يتوصػػػػموا إلػػػػى تمييػػػػز ذلػػػػؾ إال نتيجػػػػة الصػػػػراع مػػػػع االتحػػػػاد 

، تحػػوؿ اىتمػػاميـ ذلػػؾ ومػػف خػػالؿ إدراؾاألوروبػػي بصػػدد تمػػؾ النػػواظـ. 
 فػػػػػي سػػػػػياؽ انػػػػػدماجيـ فػػػػػي االتحػػػػػادإلػػػػػى الحفػػػػػاظ عمػػػػػى ىػػػػػويتيـ القوميػػػػػة 

األوروبي. إف بناء ىوية االتحاد األوروبي وانبعاث اليويات القوميػة ػ مػف 
حياء الػروح القوميػة ػ يعػزز كػال الطػرفيف وبصػورة  خالؿ تكثيؼ الصراع وا 
متبادلة ضمف ىذا المناخ مػف حػؿ الصػراع؛ ألنيمػا فػي عالقػة جدليػة مػع 

 بعضيما بعضًا.

 التمايز مف األعمى
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فػي النقاشػات العامػة. فالرسػالة التػي  "العولمة" كممة السرلقد غدت 
تقػػـو بإبالغيػػا ىػػي أف المشػػكالت الكبيػػرة لمحاضػػر والمسػػتقبؿ ليػػا طبيعػػة 
عالميػػػة، وأنيػػػا تتطمػػػػب جيػػػودًا عالميػػػػة متناسػػػقة. فتػػػػدفؽ السػػػمع واألمػػػػواؿ 

الضارة تصؿ إلى كافة أنحػاء الكػرة  والمواصالت واالتصاالت واالنبعاثات
وممحػة لمبحػث عػف نػواظـ عمػى المسػتوى  األرضية، وتخمؽ حاجة متنامية

بنػػػاء المؤسسػػػات  الواجػػػب اتخػػػاذه حتػػػى اآلف ىػػػو اإلجػػػراءلكػػػف العػػػالمي، 
إف األمػػـ المتحػدة والبنػػؾ الػػدولي  العالميػة الضػػرورية لموفػػاء بيػذا الغػػرض.

وصػػندوؽ النقػػد الػػػدولي ومنظمػػة التجػػػارة العالميػػة )وىػػػي المنظمػػة التابعػػػة 
كميا أصبحت أكثػر أىميػة وأكثػر فاعميػة  تجارة(لالتفاقية العامة لمتعرفة وال

باالرتبػػاط مػػع عولمػػػة األسػػواؽ التػػي تسػػػير بخطػػى متسػػارعة تفػػػوؽ  أيضػػاً 
بػػورتر ) ، فػػي بنػػاء المؤسسػػاتأبطػػأ ، إنمػػامترافقػػة مػػع خطػػواتو التصػػور، 

؛ 4664؛ فالرشػػػػػػػػػػتايف 4661؛ غرانيػػػػػػػػػاـ 4661؛ ألبػػػػػػػػػرو وكينػػػػػػػػػػغ 4616
 (.4661؛ كيينو 4661روبرتسوف 
، مف حيػث األسػاس، ىػي التػي تعمػؿ عمػى مسػتوى القوميةدوؿ الإف 

يكتسػػػب بػػػدوره أىميػػػة ىنػػػا  أيضػػػاً الكػػػرة األرضػػػية، ولكػػػف االتحػػػاد األوروبػػػي 
بوصػػفو وحػػدة عػػابرة لمحػػدود القوميػػة، ألف القػػوى العظمػػى القديمػػة؛ بريطانيػػا 

ي، ألمانيػػػػػا، ومعظػػػػػـ الػػػػػدوؿ االقتصػػػػادالعظمػػػػى وفرنسػػػػػا، وصػػػػػاحبة النفػػػػػوذ 
ر، تعتبػػػػر جميعيػػػػا أضػػػػعؼ مػػػػف أف تسػػػػتطيع إنجػػػػاز أي األوروبيػػػػة األصػػػػغ
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ألف الػػدوؿ المسػػتقمة تطمػػح إلػػى أقػػوى تمثيػػؿ و  شػػيء فػػي السياسػػة العالميػػة.
ممكػػػػف فػػػػي السياسػػػػة العالميػػػػة الجديػػػػدة، فيػػػػي مضػػػػطرة أف تسػػػػمح لالتحػػػػاد 

 ، عمى الرغـ مف أف بريطانيا العظمػى وفرنسػا الاألوروبي بتمثيؿ مصالحيا
ي عف دورىمػا الخػاص كالعبػيف عػالمييف مسػتقميف. تريداف حتى اآلف التخم

عمػػى أيػػة حػػاؿ، مػػا يسػػفر عنػػو ىػػذا التطػػور ىػػو تزايػػد الحػػديث عػػف االتحػػاد 
العبػػػػًا عالميػػػػًا وممػػػػثاًل لمصػػػػالح الػػػػدوؿ األعضػػػػاء فيػػػػو. األوروبػػػػي بوصػػػػفو 

فػػإف ىػػذه الػػدوؿ ومواطنييػػا يعتبػػروف أنفسػػيـ أوروبيػػيف مػػف زاويػػة  ،وبالتػػالي
ذات الطبيعػة العالميػػة؛ ومػف خػػالؿ  القضػػايا لدوليػػة فػياىتمػاميـ بالسياسػة ا

ُينظػػػػػر إلػػػػػى المنظمػػػػػات العالميػػػػػة لممجتمػػػػػع الػػػػػدولي، التػػػػػي ذكػػػػػرت أعػػػػػاله، 
األوروبيػػيف بحػػػدود معينػػػة عمػػى أنيػػػـ وحػػػدة جماعيػػة ذات مصػػػالح مشػػػتركة 

فػػػػػي المفاوضػػػػػات الدوليػػػػػة المتعمقػػػػػة بالصػػػػػراعات ىكػػػػػذا، وىويػػػػػة خاصػػػػػة. و 
صػػػورة اليويػػػة األوروبيػػػة سػػػواء لجيػػػة اإلدراؾ تتعػػػزز  والمشػػػكالت العالميػػػة،

مػػػف الخػػػارج أـ مػػػف المنظػػػور الػػػداخمي. كمػػػا أف المنظمػػػات العالميػػػة والػػػدوؿ 
األفػػػراد تحػػػدد أوروبػػػا بوصػػػفيا وحػػػدة جماعيػػػة ذات مصػػػالح خاصػػػة وىويػػػة 

ً  خاصػػة. إف عولمػػة الحيػػاة الحديثػػة  نا لمػػدخوؿ فػػي المجتمػػع الػػدولي ػ تعػػد 
بػػةنحػػو  الؿ المضػػي بيويتنػػابػػؿ مػػف خػػ لػػيس بصػػورة مباشػػرة، ر  المتزايػػدة  األ و 

القومية والمجتمع الدولي. فمف جيػة أولػى، تعمػؿ اليويػة  كمرحمة بيف الدوؿ
األوروبية عمى جمع اليويات القومية معًا وتشكميا في صيغة عممية ضػمف 

. مػػف جيػػة أخػػرى، تقػػـو اليويػػة األوروبيػػة بػػاحتواء عػػدد السياسػػات العالميػػة
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عمػػى  يكػػوف ليػػا حينئػػذ تػػأثير مباشػػر ت العالميػػة التػػي الكبيػػر مػػف المشػػكال
إال بعػػد إخضػػاعيا لمتخفيػػؼ والمعالجػػة مػػف قبػػؿ االتحػػاد البمػػداف المسػػتقمة، 

بػػػة تعػػػززاف إحػػػ ر  اىما األخػػػرى داألوروبػػػي. وبيػػػذا المعنػػػى فػػػإف العولمػػػة واأل و 
عمػػػػى اليويػػػات القوميػػػػة  تفػػػرض ، مػػػف جيػػػػة،عمػػػى نحػػػػو متبػػػادؿ. فالعولمػػػػة

بػػػةي اليويػػػة األوروبيػػػةاالنػػػدماج فػػػ ر  اليويػػػات، مػػػف جيػػػة أخػػػرى، تػػػوفر  ، وأ و 
 لالتحاد األوروبي دورًا أكثر فعالية كالعب عولمي صاعد.

 تشكؿ اليوية عبر التجانس الداخمي

 أيضػاً  ياولكنفحسب تشكيؿ اليوية الجماعية ليس عممية تمييز  إف
سػمة مػف ىنػاؾ سمو . روقات عف طريػؽ التجػانس  الػداخميلمف إبطاؿعممية 

      . إفراديالتي سيتـ التعامؿ معيا بشكؿ  ضمنةالعمميات المت

 تجػػػػانستشػػػػكؿ اليويػػػػة األوروبيػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ الت: الثانيػػػػة الفرضػػػػية
 يمي:  ما مف خالؿوبشكؿ أكثر دقة  ،الداخمي

 . مستوى المعيشة تجانس :ياالقتصادالتبادؿ  -
 القانوف. تجانس: التمركز السياسي -
 . التضامف تجانس: محدودل عابرة منظمات -
 . الثقافة تجانس: محدودعابر ل ؿصوات -
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 اليوية.  تجانس: الفردانية -

 مستوى المعيشة  تجانسي: االقتصادالتبادؿ 

ؿ بالدرجػة األولػى و التوسع المطػرد لمسػوؽ األحاديػة ىػو المسػؤ  إف
لمسػػػػمع والخػػػػدمات ورأس المػػػػاؿ  ،لمحػػػػدود العػػػػابر ،عػػػػف التػػػػدفؽ المتنػػػػامي

 نػػػاأدرك فمػػػو. االسػػػتيالؾ تجػػػانس الميػػػؿ نحػػػووىػػػذا يػػػؤدي إلػػػى  والنػػػاس.
"نمػػط حيػػاة" السػػموؾ اليػػومي لمفػػرد، االسػػتيالؾ  فييػػا أصػػبحالدرجػػة التػػي 

فثمػة ميػؿ السػتيالؾ . لمسػوؽ األحاديػة تجػانسقػوة ال عمينػا معرفػةلسػيؿ 
قػػػدرة عمػػػى كثػػػر المنتجػػػات األأوروبػػػا ألف  أنحػػػاءفػػػي كػػػؿ السػػػمع نفسػػػيا 

تنػػػامي  التسػػػارع فػػػي إف. يا فػػػي السػػػوؽ األحاديػػػةمنافسػػػة تفػػػرض نفسػػػال
"عاماًل توسيع السوؽ األوروبية األحادية حمؿ معو الناجـ عف  االقتصاد
المستوى األوروبي )بيؾ  إلى مستوى المعيشةلرتفاع العاـ في اال مسرعًا"
ؼ لكنيػا تصػن   ،لنفسػياو  تحيا بنفسيا الالمناطؽ ف .(91 -414: 4619

مػر مفػروغ ألفػي حػيف أنػو  ،ية إلى ىػذا الحػد أو ذاؾنامبأنيا متقدمة أو 
تمػػؾ ل مكافئػػة تقريبػػاً صػػبح لتأكثػػر فػػأكثر  الناميػػةالمنػػاطؽ  تتقػػدـمنػػو  أف 
 ، حيػثوالبنيويػة اإلقميميػةالسياسػات ويسػاعد فػي ىػذا الوضػع . المتطورة
و ، ميمػا يكػف مػف أمػريذا بمقاومػة قػوى التخمػؼ المتشػددة. تكافؤ ك يواج 

ـ لمسياسة األوروبية ىو الذي يجعػؿ ىػذا التكػافؤ ممكػف فإف النيج المعم
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إف تجانس أنماط الحياة يسير بالتالي قدمًا نحو األماـ، بفضؿ  الحدوث.
وتنػػػامي االسػػػتيالؾ إلػػػى مسػػػتوى أكثػػػر  ارتفػػػاع مسػػػتوى المعيشػػػة المػػػادي

لى جانب وصػوؿ مختمػؼ المنػاطؽ إلػى ىػذا المسػتوى  المناطؽ تقدمًا. وا 
واالسػػتيالؾ، أصػػبحت الشػػروط الخارجيػػة لمحيػػاة  المتماثػػؿ مػػف المعيشػػة

أضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ المواقػػػؼ الداخميػػػة واألفكػػػار وأىػػػداؼ الحيػػػاة متشػػػابية، 
وقيميػػا. وقػػد تحققػػت ىػػذه النقمػػة فػػي طػػوؿ أوروبػػا وعرضػػيا، عمػػى الػػرغـ 
مػػف أنيػػا لػػـ تكػػف بػػالوتيرة التػػي تكيفػػت فييػػا ألمانيػػا الشػػرقية مػػع ألمانيػػا 

إلػػػى أخػػػرى  نسػػػبياً ص التمػػػايزات الكبيػػػرة يقمػػػـ بوضػػػوح تالغربيػػػة، حيػػػث تػػػ
صػػغيرة فػػي غضػػوف عشػػر سػػنوات انتقاليػػة فقػػط. عمػػى أيػػة حػػاؿ، يمكػػف 
اعتبػػار ذلػػؾ حالػػة نموذجيػػة بالنسػػبة لمعمميػػة األوروبيػػة الخاصػػة بتسػػوية 

 (.4661)مويمماف  التمايزات

ك ر أعاله ال يعني القوؿ إف اليوية األوروبية لف تمضي أبعد ما ذُ 
فػػػػػػػالنمو  .المتػػػػػػػرؼزعػػػػػػػة الماديػػػػػػػة الصػػػػػػػرفة لالسػػػػػػػتيالؾ مػػػػػػػف حػػػػػػػدود الن

ي، الػػػػػذي تكتنفػػػػػو المسػػػػػاعدات البنيويػػػػػة والمناطقيػػػػػة اليادفػػػػػة، االقتصػػػػػاد
بعضػػػػيا مػػػػع اليويػػػػات  تجػػػػانسمطمػػػػوب بوصػػػػفو القػػػػوة المحركػػػػة لعمميػػػػة 

فمػػػف الطبيعػػػي أف يعتبػػػر، بعضػػػًا، إال أنػػػو لػػػيس القػػػوة الفاعمػػػة الوحيػػػدة. 
فسػػة العالميػػة، العامػػؿ الوحيػػد األقػػوى بحكػػـ القيػػود المفروضػػة عمػػى المنا

ي االقتصػػػػػادمنػػػػػازع لمتالقػػػػػي بػػػػػيف اليويػػػػػات. وبػػػػػالترافؽ مػػػػػع النمػػػػػو  بػػػػػال
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فػػرص متزايػػدة أمػػاـ قطػػاع أوسػػع مػػف  أيضػػاً ىنالػػؾ واالسػػتيالؾ المتػػرؼ، 
كمػا يتزايػػد  السػكاف لتقاسػـ النتػػاج السياسػي واالجتمػػاعي والثقػافي لمتقػػدـ.

الفعاؿ في السياسة،  واإلسياـ ،التعميـباطراد عدد الناس المؤىميف لتمقي 
واالسػتفادة مػػف خػػدمات التضػػامف التػي يقػػدميا اآلخػػروف، والمشػػاركة فػػي 

 االجتماعيػػػػػةاألنشػػػػػطة الثقافيػػػػػة. حتػػػػػى أف ممارسػػػػػة الحقػػػػػوؽ السياسػػػػػية و 
فػي  الشػامؿاالرتفػاع كمػا أف والثقافية أصبحت مثااًل لمحداثة األوروبيػة. 

وفػػػػػي  متطمبػػػػػات الماديػػػػػة األساسػػػػػية.عنػػػػػى بتػػػػػوفير اليُ مسػػػػػتوى المعيشػػػػػة 
يؤكػػػد المثقفػػػوف باسػػػتمرار عمػػػى مطمػػػب صػػػوف الحقػػػوؽ.  الخطػػػاب العػػػاـ

أف نتوقػػع تعزيػػزًا لميويػػة الثقافيػػة األوروبيػػة فػػي سػػياؽ مػػف ال بػػد وبالتػػالي 
بفيػػػـ واسػػػع ودؤوب لمحقػػػوؽ المدنيػػػة  المػػػرتبطنمػػػط االسػػػتيالؾ المتػػػرؼ، 

قػػت نفسػػو، ىنػػاؾ مسػػاحة آخػػذة والثقافيػػة. فػػي الو  االجتماعيػػةوالسياسػػية و 
فػػي الػػتقمص إلمكانيػػة المحافظػػة عمػػى التقاليػػد الثقافيػػة الناشػػئة تاريخيػػًا. 

، عمى سبيؿ المثاؿ، خروج أيرلنػدا المػذىؿ أف نالحظاليوـ  وىكذا يمكننا
، إلػػى أيرلنػػدا مػػع اختفػػاء ىويتيػػا الثقافيػػة أيضػػاً  مػػف عيػػود الفقػػر، ولكػػف

ضاجة بالفرح مع تمػؾ النادبػة عمػى أصوات النيضة الالتي تتعايش فييا 
 (.4669)كونيش  زواؿ التقاليد

 التمركز السياسي: تجانس القانوف 
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بػػة ر  ليويتنػػػا دعمػػػًا إضػػافيًا مػػػف خػػالؿ نقػػػؿ سػػػمطة  تمقػػت عمميػػػة األ و 
إلػػى مسػػػتوى االتحػػػاد األوروبػػي ومػػػا صػػػاحبيا مػػػف  سياسػػػيلصػػنع القػػػرار ا

بمزيػد مػف االىتمػاـ إلػى وضع معايير لمنظاـ القانوني. وينظر المواطنػوف 
القرارات المتخذة ىناؾ. بروكسؿ التي ينقؿ عنيا الكثير مف األخبار حوؿ 

بالعمػػػػؿ وفقػػػػًا لقػػػػانوف االتحػػػػاد القوميػػػػة معنيػػػػة إلػػػػى حػػػػد بعيػػػػد  دوائرالػػػػإف 
 ؛ ومػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػي أف ال تجػػػػػػػري ىػػػػػػػذه العمميػػػػػػػة بصػػػػػػػورة سمسػػػػػػػةاألوروبػػػػػػػي

األوروبػي ميػة لمتكنػوقراط )فيمدنماف(. فالتمركز السياسي المرافؽ وتطوير ىر 
ضػد واالفتقار إلى المراقبة الديمقراطية سوؼ توفر الفرصة لمعارضة مديػدة 

ولسػػوؼ تتمكػػأ اإلدارات والحكومػػات . نقػػؿ السػػمطات اإلضػػافية إلػػى بروكسػػؿ
فػػي سػػياؽ سػػعييا إلػػى  وتماطػػؿ فػػي تنفيػػذ قػػانوف االتحػػاد األوروبػػيالقوميػػة 
ع تمػػػػػؾ العائػػػػػدة لالتحػػػػػاد جمة مػػػػػالمنسػػػػػالقانونيػػػػػة القوميػػػػػة  أنظمتيػػػػػاوضػػػػػع 

، كػػػػاف لمتطػػػػور باتجػػػػاه بفضػػػػؿ المنافسػػػػة الدوليػػػػة القائمػػػػةلكػػػػف و  .األوروبػػػػي
كػف كبحيػا مالمالءمة القانونية أف يكتسب ىذه الديناميػة المتأصػمة التػي ال ي

؛ 4661؛ بػػػػػولر وسػػػػػكوت 4664)فيمػػػػػدنماف  بػػػػػدفع غرامػػػػػة ماليػػػػػة ىائمػػػػػةإال 
؛ سػػػاندىولتس وسػػػتوف 4669؛ رومػػػتش وفيسػػػيمز 4669مػػػاركس وآخػػػروف 

 (.4666؛ بيترسوف وبومبرغ 1111رسوف ؛ بيت4661سويت 

 عابرة لمحدود: تجانس التضامف. منظمات

الجديػػػدة الناشػػػطة عمػػػى الصػػػعيد  منظمػػػاتىنػػػاؾ عػػػدد متزايػػػد مػػػف ال
 متخطيػػػةتشػػكؿ شػػػبكات عػػابرة لمحػػدود، وتخمػػػؽ بالتػػالي عالقػػات  العػػالمي
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خاصػػة الخضػػر )أنصػػار  وقػػد أصػػبح بعػػض ىػػذه المنظمػػات ػ لمقوميػػة.
البيئػػة( والعفػػو الدوليػػة ػ كينونػػات متعػػددة القوميػػات وبمقػػدورىا أف تحشػػد 

(. ولقػػػد أسػػػيـ 4611؛ بريسػػػكورف 4611برانػػػد ) الػػػدعـ العػػػالمي لحمالتيػػػا
السػػػػػبعينيات  خػػػػػالؿالتزايػػػػد اليائػػػػػؿ فػػػػػي عػػػػػدد المنظمػػػػات العػػػػػابرة لمحػػػػػدود 

والءات واالنتمػػاءات بشػػكؿ ممحػػوظ فػػي تحػػوؿ الػػوالثمانينيػػات والتسػػعينيات 
مػف اإلطػػار القػػومي إلػػى المسػػتوى األوروبػي والػػدولي. كمػػا ترافػػؽ ذلػػؾ مػػع 

لصػالح تبنػي ىويػة مػا فػوؽ قوميػة. اليويػة القوميػة ييد استعداد متعاظـ لتق
فقػط يعتبػروف أنفسػيـ  وبالتالي فػإف عػددًا مػف النػاس أكبػر مػف ذي قبػؿ ال

، أو حتػػى أيضػػاً بػػؿ وأوروبيػػيف ألمانػػًا أو فرنسػػييف أو إيطػػالييف وىمػػـ جػػرا، 
اليويػة  مػع التجػانسكػاف  إذافػ أعضاء في المجتمػع الػدولي كانتمػاء أبعػد.

بدرجػة مرد ذلؾ ىو االنطالؽ مف وجية نظر قوميػة، األوروبية محدودًا، ف
ولكػف بدرجػة متزايػدة. ولمػا  ،واالنطالؽ مف منظور عالميمتناقصة فقط، 

طػػػػوؿ الخػػػػط مجػػػػاؿ اىتمػػػػاـ  اليويػػػػة األوروبيػػػػة عمػػػػىالتجػػػػانس مػػػػع كػػػػاف 
، كاف رواد الحداثة قػد تجػاوزوا أوروبػا ممتفتػيف المواطف الميسور والمزدىر
 إلى العالـ ككؿ ومشكالتو.

إف عممية تفكؾ الروابط القديمة وما يصاحبيا مف انحالؿ لممجتمع 
تتػػيح الفػػرص الضػػرورية لالنػػدماج عمػػى المسػػتوى األوروبػػي ومعيػػا القػػديـ 

ويػػػة األوروبيػػػة لػػػدى المػػػواطف الفػػػرد. وألف االلتزامػػػات تنػػػامي الشػػػعور بالي
منظومة القديمة بالوالء تتعرض لمتفكؾ، يصبح مف السيولة بمكاف إنجاز 
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تجعمنػػا  مػػف االلتزامػػات بػػالوالء ألوروبػػا وتشػػكيؿ ىويػػة أوروبيػػة. وبقػػدر مػػا
أوروبػػػػػا معتمػػػػػديف عمييػػػػػا، بقػػػػػدر مػػػػػا تػػػػػتقمص الػػػػػروابط القوميػػػػػة. فػػػػػانحالؿ 

ضػرورية وفػػي الوقػت نفسػػو نتيجػة لمتحػػوؿ ميػػة ىػو مقدمػػة المجتمعػات القو 
والحقػػًا إلػػى المسػػتوى  ،فػػي الػػوالءات واالنتمػػاءات إلػػى المسػػتوى األوروبػػي

 (.4666؛ ىويمر وآخروف 4666)بولي وتوماس  العالمي

 تواصؿ عابر لمحدود: تجانس الثقافة

. أيضػػػاً  فػػػي الغالػػػب األعػػػـ يعتبػػػر التواصػػػؿ عػػػابرًا لمحػػػدود القوميػػػة
ثمػػة ءًا مػػف المسػػتوى الشخصػػي وصػػواًل إلػػى مسػػتوى وسػػائؿ اإلعػػالـ، بػػدو 

تطػػػاؿ الحػػػوارات الشخصػػػية التػػػي تػػػتـ  أمثمػػػة عػػػف التواصػػػؿ العػػػابر لمحػػػدود
المقػػػاءات بػػػيف المػػػدف األوروبيػػػة األخػػػوات، وتػػػدفؽ السػػػواح، وبػػػرامج  خػػالؿ

، والعمػؿ المشػترؾ عمػى ية المشػتركةاالقتصادالتبادؿ الطالبي، والمشاريع 
التكنولوجيػػػػا، والتعػػػػاوف فػػػػي المجػػػػاؿ البحثػػػػي والمػػػػؤتمرات العمميػػػػة  تطػػػػوير
 السينمائي والتمفزيوني العابر لمحدود. واإلنتاج

أف تنشػػػػأ بوتقػػػػة انصػػػػيار ثقػػػػافي مػػػػف لغػػػػات بالتأكيػػػػد مػػػػف الصػػػػعب 
أوروبيػػػة عديػػػدة ومختمفػػػة؛ ذلػػػؾ ألف المغػػػة تبقػػػى حاضػػػنة التقاليػػػد الثقافيػػػة 

المغػػة وجيػػات النظػػر. ولسػػوؼ تبقػػى الخاصػػة وأنمػػاط التفكيػػر والمواقػػؼ و 
مواقػػؼ النػػاس وتصػػرفاتيـ. ولكػػف قػػوة االسػػتمرارية والتمػػايز عنصػػرًا مميػػزًا ل
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المنبثقة أواًل  تيارات التنميط الثقافي ال تقؿ قوة مف قبؿىذه تمقى معارضة 
ومػف  عف استخداـ المغة االنكميزية، بوصفيا وسيمة تواصؿ عابرة لمحػدود،

إذ يكػػػاد  االنكميزيػػػة إلػػػى المغػػػات المسػػػتقمة. ثػػػـ عػػػف تسػػػرب المصػػػطمحات
دوف مسػػػػػػػػاعدة  االقتصػػػػػػػػاديصػػػػػػػػعب توصػػػػػػػػيؼ الوظػػػػػػػػائؼ المينيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 

حيػػػث أف جميػػػػع المصػػػطمحات االنكميزيػػػة. وال يتوقػػػػؼ األمػػػر عنػػػد ذلػػػػؾ، 
الوقػػػائع الداخميػػػة األساسػػػية فػػػي مجػػػاؿ األعمػػػاؿ واالسػػػتراتيجيات المعنيػػػة 

اليـو إال بالمغة االنكميزية. ذلؾ يمكف التعبير عنيا تقريبًا حتى  بالخارج ال
بينمػػا ينبغػػي أف االىتمامػػات متعػػددة القوميػػات تحتػػاج إلػػى لغػػة معياريػػة، 

ألسػػػػباب تتعمػػػػؽ المصػػػػطمحات االنكميزيػػػػة  تسػػػػتخدـأف لألعمػػػػاؿ األبسػػػػط  
مكانيػػة المقارنػػة. يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أف المغػػة االنكميزيػػة قطعػػت  بالوجاىػػة وا 

غػػة العمػػـ ووسػػائؿ الترفيػػو العامػػة ػ شػػوطًا طػػوياًل منػػذ أف فرضػػت نفسػػيا ل
وبصػػػورة أكمػػػؿ عمػػػى صػػػعيد الغنػػػاء؛ فضػػػاًل عػػػف أف لغػػػة اإلعػػػالف تغػػػدو 

 إنكميزية أكثر فأكثر.
سػػكاف الػػدوؿ، كػػؿ عمػػى  بػػيفعػػدد متحػػدثي المغػػة االنكميزيػػة يتزايػػد 

لمتواصػػؿ أقػػؿ إعاقػػة بػػاطراد تصػػبح  االختالفػػات المغويػػةحػػدة. ولػػذلؾ فػػإف 
المتماثػػؿ بػػيف الثقافػػات عمػػى اختالفيػػا، وبالنتيجػػة  والتقػػارب العػػابر لمحػػدود

فاألحداث الثقافية التػي تشػيدىا ميالنػو  التوصؿ إلى تنميط ثقافي واضح.
أو بػػاريس أو لنػػدف أو بػػرليف أو كوبنيػػاغف أو أمسػػترداـ آخػػذة فػػي التشػػابو 
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الموسػيقي  واإلنتػاج، نفسػيا الحفػالت الموسػيقيةحيػث تقػدـ يوميػًا تدريجيًا؛ 
والمسػػرحيات، والعػػروض الفنيػػة الضػػخمة. وىػػذا التشػػابو المتزايػػد الػػراقص، 
فػػي األقػػاليـ والقػػرى عمػػى المػػدف الكبيػػرة، بػػؿ يتعػػداه إلػػى المػػدف ال يقتصػػر 
وتمػػػارس، ولػػػو مػػػف  الميمػػػة، الجػػػوالتتسػػػاىـ بػػػدورىا فػػػي  التػػػي واألريػػػاؼ

 منظورىػػػا الخػػػاص، أنشػػػطة ثقافيػػػة مماثمػػػة لمػػػا لممػػػدف الكبػػػرى نظػػػرًا لتػػػوفر
 (.4616؛ ىوفف وىاؿ 4619)كايمبؿ  ائؿ النقؿ والمواصالت،أفضؿ وس

طرحنػاه يتجػاوز أوروبػا  عمى الرغـ مػف طريقػة العػرض ىػذه، فػإف مػا
فاالسػتيالؾ لػو الريػادة، ويػتـ تنظيمػو عمػى يػد  .أيضػاً ليطاؿ الثقافة العالميػة 

جميوريػة المػوز أو أورسػي  أو GAP ػمؤسسات ناشطة عالميػًا، مػف قبيػؿ الػ
ناعة األزيػػػاء، التػػػي يمكػػػف أف تطػػػرح لمبيػػػع منتجػػػات الماركػػػة لصػػػ H&Mأو 

مشػػفافية فػػي سػػوؽ االسػػتيالؾ العػػالمي ل ونظػػراً نفسػػيا فػػي كػػؿ أنحػػاء العػػالـ. 
يمكػػػف لممػػػرء أف يػػػرى العالمػػػة المميػػػػزة لمبضػػػاعة فػػػي أي مكػػػاف مػػػف الكػػػػرة 
األرضية. والتسويؽ المنتشػر عالميػًا لممنتجػات نفسػيا ال يشػمؿ فقػط الجينػز 

الحفػػػػػالت  أيضػػػػػاً أو العطػػػػػور، بػػػػػؿ مضػػػػػارب التػػػػػنس  تػػػػػي شػػػػػرت أو ػالػػػػػ أو
 نتاج الموسيقي الراقص والموحات الفنية والنحت واألدب.إلالموسيقية وا

يتطمب الترويج العالمي لممنتجات الثقافية إمدادات لوجسػتية مرافقػة 
وىػي أعبػاء ال يسػتطيع تحمميػا سػوى الشػركات وتسويؽ ونفقات منتجات، 

اإلنتاج الثقافي المنتشر عمى الصعيد العالمي أقػؿ فأقػؿ ز ويترك العمالقة.
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وىػػذا مػػا يػػؤدي، مػػف جيػػة، إلػػى تنمػػيط  فػػي أيػػدي حفنػػة مػػف المؤسسػػات.
ألف  ،ثقػػػافي عمػػػى المسػػػتوى العػػػالمي وتقػػػارب بػػػيف الثقافػػػات وفيػػػـ متبػػػادؿ

الجميع يساىـ في الثقافة نفسيا ويتأثر باألنماط نفسيا. ومف جية أخرى، 
فػػػي  ويمقيػػػو يةاالسػػػتيالك لمحيػػػاةرض التنمػػػيط العػػػالمي يطػػػرح كػػػؿ مػػػا يعػػػا

يعنػػػػػي  غيػػػػػر المسػػػػتقرة. عمػػػػػى أيػػػػػة حػػػػاؿ، إف ذلػػػػػؾ الالطرفيػػػػػة و الكيانػػػػات 
بالضرورة وضع حد لمتنوع الثقػافي، فالثقافػة العالميػة تواقػة فػي الواقػع إلػى 
كؿ األشياء التي لـ تكتشؼ بعد، والتي يمكػف اسػتخداميا بمثابػة مبتكػرات 

دومًا منياًل البد منػو لمثقافػة أف الثقافة المحمية الغنية تشكؿ  كما قية.يتسو 
 العالميػػة. ومػػف الطبيعػػي أف التغيػػر األساسػػي فػػي وظيفػػة الثقافػػة المحميػػة

إذ لػػػـ يعػػػد بمقػػػدور الثقافػػػة المحميػػػة أف  ؛يسػػػير بػػػالترافؽ مػػػع ىػػػذه العمميػػػة
ده تستمد دعميا مف التقاليد الراسخة والمتجددة عمى طوؿ الخط، بؿ تستم

تركيزىػا عمػى اعتصػار المػواد سفينة التمويؿ المػالي لصػناعة الثقافػة و مف 
)ىوركيػػػايمر  الثقػػػافي الواسػػػع اإلنتػػػاجوصػػػبيا فػػػي خدمػػػة الثقافيػػػة األوليػػػة 

 .(4611/96وأدورنو 

   الفردانيةالتجانس عبر 

الكممة األساسية التػي تمخػص اليويػة كما لو أنيا ‘ ةالفر داني’تبدو 
مسػػتمرة فػػي تقػػدميا بخطػػى  ،ة فػػي سػػوؽ أوروبيػػة واحػدةاألوروبيػة المشػػترك

؛ 149-964، 144-119: 4616/61تتجاوز العالقات القومية )سيميؿ 
فمو أف كؿ امرئ (. 46-111: 4619؛ بؾ 111-111: 4691دركيايـ 
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مػف التخمػي عػف ىػويتيـ القوميػة  أيضاً غدا شخصًا مستقاًل، لتمكف الناس 
ومػػا يؤكػػد ىػػذا ـ الثقافيػػة األوروبيػػة. ببسػػاطة أكبػػر وشػػرعوا بتشػػكيؿ ىػػويتي

االفتراض في الواقع ىو حقيقة أف تغير االتجػاه نحػو ىويػة أوروبيػة يتزايػد 
جػػػػرى  4661ففػػػػي خريػػػػؼ مػػػػع تزايػػػػد الػػػػدخؿ والثقافػػػػة والمكانػػػػة المينيػػػػة. 

اسػػتطالع لمػػرأي، سػػئؿ فيػػو النػػاس كيػػؼ يتصػػوروف أنفسػػيـ فػػي المسػػتقبؿ 
يعتبػػػػروف أنفسػػػػػيـ  %9 :لمػػػػدراءالمنظػػػػور، فكانػػػػت النتيجػػػػة فػػػػػي أوسػػػػاط ا

قػػػػومييف وأوروبيػػػػيف،  %11أوروبيػػػػيف وقػػػػومييف، و %44و أوروبيػػػػيف فقػػػػط،
 %19، 16، 9، 9 :اليػػػػدوييفقػػػومييف فقػػػػط؛ وفػػػػي أوسػػػاط العمػػػػاؿ  %19و

، 44، 1 :بالترتيب نفسو؛ وكانػت فػي أوسػاط ذوي التحصػيؿ العممػي األرفػع
، 11، 1 ،1 :؛ وفػػػػػي أوسػػػػػاط ذوي التحصػػػػػيؿ العممػػػػػي األدنػػػػػى19%، 11
؛ بينمػػػػا كانػػػػت فػػػػي %11، 14، 9، 1: ؛ وكانػػػت بػػػػيف جيػػػػؿ الشػػػباب11%

: b 4661)المفوضػػػية األوروبيػػػة  %11، 11، 1، 1أوسػػػاط األكبػػػر سػػػنًا: 
11 B مػػف المػػدراء عضػػوية بمػػدىـ فػػي  %91اعتبػػر  4666(. وفػػي ربيػػع

اليػػػػػدوييف مػػػػػف العمػػػػػاؿ فقػػػػػط  %11االتحػػػػػاد األوروبػػػػػي أمػػػػػرًا جيػػػػػدًا، ولكػػػػػف 
بػػيف األدنػػى تعميمػػػًا؛  %11و بػػيف األرفػػػع تعميمػػًا، %91و ؾ؛اعتبروىػػا كػػذل

بػػيف األعمػػى  %94و بػػيف األكبػػر سػػنًا؛ %11و بػػيف جيػػؿ الشػػباب، %14و
: 4666فػػػػي أوسػػػػاط األدنػػػػى ثقافػػػػة )المفوضػػػػية األوروبيػػػػة  %19و ثقافػػػػة،

B27.) 
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باالستناد إلى ىذه المعطيات يمكف االفتراض بأف االستقالؿ الذاتي 
فعنػػدما يرتفػػػع . االجتماعيػػةغرافيػػة و تغيػػر العوامػػؿ الديم يتغيػػر مػػع لألفػػراد

الػػػدخؿ، تصػػػبح حريػػػة التصػػػرؼ بالميزانيػػػة أكبػػػر؛ ومػػػع االرتقػػػاء التعميمػػػي 
تتعػػاظـ السػػمطة  ترتقػي إمكانيػػة التفكيػػر؛ ومػع االرتقػػاء فػػي المرتبػة المينيػػة

أوجو االستقالؿ جميع والمسؤولية في صنع القرارات. وىذه العوامؿ تشكؿ 
وبػػػػذلؾ فػػػػإف العالقػػػػة المتبادلػػػػة بػػػػيف عمػػػػو المرتبػػػػة ونشػػػػوء اليويػػػػة  .الػػػػذاتي

ف األوروبيػػة تػػدلنا بػػأف الفردانيػػة وت اليويػػة األوروبيػػة مرتبطػػاف بعضػػيما كػػو 
بػة، . ببعض ر  فمف جية، تعمؿ الفردانيػة عمػى تػوفير األرض الخصػبة لأل و 

؛ 4661فػي حػػيف أف ىػػذه األخيػرة تػػدفع الفردانيػػة قػدمًا إلػػى األمػػاـ )فورسػػا 
(. كمػػػا أف B26-6: 4666؛ 4661b :A20 ،A27المفوضػػػية األوروبيػػػة 
إلػػػػػػى حػػػػػػدود أبعػػػػػػد مرىػػػػػػوف دومػػػػػػًا بكسػػػػػػر سمسػػػػػػمة  تطػػػػػػور ىويػػػػػػة جمعيػػػػػػة

الخصوصية المميزة لممجموعػة. وبالتػالي البػد لمنػاس مػف أف يتحػرروا مػف 
االلتػزاـ الحصػري بمجمػػوعتيـ لكػي ينفتحػوا عمػػى مجموعػات أخػرى جديػػدة 

ألمػػػر الػػػذي يتطمػػػب حكمػػػًا عمميػػػة نشػػػر لمنزعػػػة الفرديػػػة. وعػػػابرة لمحػػػدود؛ ا
إلػى المجموعػات األصػمية والئيػـ مػف  يبمغ بيـ االنعتاؽفاألفراد ينبغي أف 

فػػي االنتمػػاء إلػى بشػػر آخػريف بعيػػديف عػػف إلػى حػػد يصػبحوف فيػػو راغبػيف 
جمػػػاعتيـ األصػػػمية. إف تنػػػامي االسػػػتقالؿ الػػػذاتي، والضػػػماف االجتمػػػاعي 

جميعيػا لرفاه لمفرد بمعزؿ عف أصمو، وانفتاح األسػواؽ، الذي تؤمنو دولة ا
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أف نرى فقط نو مف الخطأ إولذلؾ فتجعؿ عممية الفردانية ىذه أمرًا ممكنًا. 
شرط الـز لقبوؿ أنو  صحاأل؛ و في ىذا السياؽالجماعية لعالقات اانحالؿ 

 تعتبػػػػػر فردانيػػػػػةفػػػػػي حالتنػػػػػا ىػػػػػذه ف. محػػػػػدودل الجديػػػػػدة العػػػػػابرةتزامػػػػػات لاال
مػا و لتطػور الفكػر األوروبػي واليويػة األوروبيػة.  اً معات القومية شرطالمجت

ط الـز ر يبػػػػدو أنػػػػو أنانيػػػػة مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر الػػػػدوؿ القوميػػػػة أثبػػػػت أنػػػػو شػػػػ
 إف. وضػػػػػروري لتبديػػػػػد اليويػػػػػة األوروبيػػػػػة مػػػػػف وجيػػػػػة النظػػػػػر األوروبيػػػػػة

فػي حػد فػي الدولػة يمكػف أف يكػوف  اءفمع الضع التضامف المرغوب قومياً 
 ،التضامف ضمف الدولةافظ عمى متضامف األوروبي ألنو يحل اً داضم ذاتو

أشػد فقػرًا خػارج أكثر إلحاحًا بكثير في مناطؽ إليو الحاجة كوف ت في حيف
العالقػة بػيف التضػامف ، أي عمػىاألمسػتوى الوينسحب ذلػؾ عمػى  الحدود.

لتضػامف مػف ا وسػيطةمرحمػة المػرور بدوف مػف ولكف  األوروبي والعالمي.
ىػػػػػي حػػػػػؿ يمكػػػػػف أف تُ  ف مشػػػػػكالت التضػػػػػامف العالميػػػػػة الإفػػػػػ ،األوروبػػػػػي
كالت التضػػػػامف القوميػػػػة قبػػػػؿ تحػػػػؿ مشػػػػ مثممػػػػا يجػػػػب أف تمامػػػػاً األخػػػػرى، 

 المشكالت األوروبية.

بأننػػػا نرسػػػـ صػػػورة مشػػػوىة عػػػف  األفكػػػارمػػػف خػػػالؿ ىػػػذه قػػػد يسػػػتنتج 
 ،الضػػائع ،المتوحػػد الفردفػػ .مػػا تػػـ تفسػػيرىا بمعنػػى العزلػػة فقػػط إذاالفردانيػػة، 

 مينيػػيفاألخالقيػػة لػػدى  المبػػادئمػف  المجػػردةواألنانيػػة  ،البشػػر عػػفؿ المنعػز 
تحقيػؽ الػذات المغرقػة فػي نرجسػية الو  ،"ألقػوىال ينجح فيػو إال ا مجتمع"في 



 - 313 - 

تمػػػؾ  ،البحػػث عػػػف تجػػارب جديػػدة قمػػؽممسػػػتيمؾ أو حتدمػػة لمالمػػذة الو  ،فقػػط
ىػػػي الصػػػور السػػػمبية الحاليػػػة المسػػػتخدمة لوصػػػؼ الجانػػػب المظمػػػـ لعمميػػػة 

، ولكنيػػػا أحاديػػػة الجانػػػب ،ىػػػذه الصػػػور ليسػػػت خاطئػػػة تمامػػػاً  إف. فردانيػػػةال
األكثػػر المتبادلػػة النفتػػاح والػػروابط المتمثػػؿ فػػي ااآلخػػر  الوجػػوحجػػب ألنيػػا ت

 تمػػػػؾتعػػػػزز وبشػػػػكؿ دقيػػػػؽ الفردانيػػػػة أي أف  – االجتماعيػػػػةشػػػػمولية لمحيػػػػاة 
 خالؿ مباشػرتيا ،بالمقابؿ ،مثمما تتعزز بيا تماماً  ،الواسعةالمتبادلة الروابط 

دمػج الفػػرد فػػي  إف. تطورىػػا وتقوييػػا التػيذاتي الػػتحفيػػز العمميػة وفػي سػػياؽ 
تبػػادؿ وشػػبكات وسػػائؿ االتصػػاؿ الت تقسػػيـ شػػامؿ لمعمػػؿ مػػف خػػالؿ عالقػػا

 مجػػػاالتويفػػػتح  يةمجموعػػػة األصػػػمالقمػػػؿ مػػػف اعتمػػػاده أو اعتمادىػػػا عمػػػى ي
ر فػػػػي شػػػػبكة حريػػػػة خيػػػػار أكبػػػػلديػػػػو الفرد فػػػػ. جديػػػػدة مػػػػف الحريػػػػة لػػػػو أو ليػػػػا

 أكثر تجعمياأو  تجعمومف خالؿ الدخوؿ في عالقات  االجتماعيةالعالقات 
تصػػػبح الشخصػػػية ذات طبيعػػػة عمميػػػة و  ،وأكثػػػر تقييػػػداً  أقػػػؿ عمقػػػاً و  تصػػػميماً 
 . بشكؿ أكبر بكثيربالحسباف  تؤخذكما أف التكاليؼ  ،ومفيدة

عػػػدـ و  فكيػػػؾالت عمميػػػاتمػػػا نجمػػػع بػػػيف يػػػة عػػػادة انالفردالنزعػػػة مػػػع 
 أيضػاً ىػذه الصػورة و . (4661)غػروس فػي الحيػاة  تعميـ الخياراتو  لزاـاإل

فيحمػؿ البنػى الجديػدة  أمػا الجانػب اآلخػرمػف المسػألة.  اً واحد اً جانبر تظي  
جميعػًا ناتجػة  االفارقػة ىػي أنيػ اعالمتيػو . ومحدودية الخياراتوااللتزامات 
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 ،مػػػات الػػػوالءالتزا، و العالميػػػةو الػػػروابط الواسػػػعة: العالقػػػات األوروبيػػػة  عػػػف
 والقيود عمى حرية التصرؼ. ،ظـواالنو 

وقد . التكويف الجديد لممجتمعاتبية انالفرددمج بالحداثة والدة  تتسـ
حػػرة  منظمػػاتواالتصػػاالت مػػع اتسػػاع  فػػي تأسػػيس  األسػػواؽفػػتح ترافػػؽ 
المسػػػػػرحية  فػػػػػرؽحمقػػػػػات القػػػػػراءة والبػػػػػدءًا مػػػػػف  ،وعػػػػػاً تنطبيعػػػػػة أكثػػػػػر ذات 

االتحػػػادات الرياضػػػية والمجموعػػػات الغنائيػػػة بًا مػػػرور  يػػػةجمعيػػػات المتحفالو 
العمميػػػػة الجمعيػػػػات و التجاريػػػػة االتحػػػػادات  وصػػػػواًل إلػػػػىالموسػػػػيقية  والفػػػػرؽ

لالنتمػػػػػػاء إلػػػػػػى ىػػػػػػذه التنظيمػػػػػػي  أمبػػػػػػدالكػػػػػػاف و . (4611والتقنيػػػػػػة )ايػػػػػػدر 
بغػػض النظػػر  ،ضػػماـناللألي كػػاف متاحػػة والفرصػػة  ًا،اختياريػػالمنظمػػات 
 إلػىفػع قػد دُ  االجتماعيػةالتقميديػة لمطبقػات فػانحالؿ العالقػات  و.عف أصػم
فإنػو وىكػذا . منظمػات جديػدة ر، كنتيجة مباشرة، إمكانيػة تشػكؿوف  األماـ و 

. بدوف التكويف الجديد لممجتمعػات ية تماماً انمكف تصور الفردمف غير الم
المتعمقػػػػػة  اإلضػػػػػافية االنػػػػػدفاعاتنسػػػػػتطيع أف نغػػػػػامر بفرضػػػػػية أف كػػػػػؿ و 

ألف كػػؿ فػػرد ينسػػحب أوال مػػػف  ،بطريقػػة مشػػػابيةيػػة سػػوؼ تسػػتمر انبالفرد
بػدوف ىػػذه و . جديػدة منظمػاتالػدخوؿ فػي بمجػرد مجموعتػو أو مجموعتيػا 

لف يتحرر الفرد مػف القػوة  ،القوة النابذة لمعالقات الجديدة المتجاوزة لمحدود
مػػف تمػػؾ  ينعتػػؽلػػف  بالتػػاليو  ية،األصػػم المجموعتػػو أو مجموعتيػػ ةبػػالجاذ

 لقيود.واوالبنى االلتزامات 
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عمػػػػى  انيػػػةيمكػػػف تصػػػور الفرد الاسػػػتنادًا إلػػػى وجيػػػة النظػػػر ىػػػػذه، 
 أيضػػاً ىنػػاؾ . الجديػػدة االجتماعيػػةمعالقػػات المحػػررة لقػػوة البػػدوف  اإلطػػالؽ

بعيػػد  منظػػورلػػو نظرنػػا إلػػى تطػػور الحداثػػة مػػف دليػػؿ تجريبػػي عمػػى ذلػػؾ: 
ات إلى جمعيػ وانضماميـنتقاؿ األفراد يتميز با الالمدى، فإف ىذا التطور 

عػدد  ارتفػعالمتزايد. فقد  وبشكؿ مباشر، مف خالؿ انضماميـ بؿ، ،جديدة
يمكػف أف نقػوؿ و . المسجمة بشكؿ مطرد حتى اليـو ولػـ يػتقمص الجمعيات

واالتجػػاه السػػائد ىػػو أف . الجمعيػػاتعػػف عضػػوية األفػػراد فػػي ذاتػػو  يءالشػػ
. ربػؿ يتزايػد باسػتمراأي فػرد لػـ يػنخفض  إلييػاالتي ينتمي الجمعيات عدد 
جمعيػات عات المبادرة تحت عنواف اضافة عدد كبير مف الجمإيمكف كما 

 مسجمة.

ضػػػػػمف مجتمػػػػػع تسػػػػػوده الػػػػػذكورة، كػػػػػاف  راىنػػػػػًا: مثػػػػػاالً عػػػػػايف دعونػػػػػا ن
. الحمػػاس إلػػى حيػػاة النػػوادي، مثػػؿ كػػؿ شػػيء فػػي الماضػػي، مسػػألة ذكوريػػة

 رغبف، ليػذاكمما  ،تحقيؽ الذاتفي كمما مارست النساء حقوقيف ف ،اآلف أما
إف تحػػػػررىف يسػػػػمب بعػػػػض والئيػػػػف . بجمعيػػػػات السػػػػبب أو ذاؾ، بااللتحػػػػاؽ

 أساسػػيًا فػػي اً سػػبب ،مػػف وجيػػة نظػػر محافظػػة ،، وليػػذا تعتبػػر النسػػاءلمعائمػػة
لتفكػػػؾ الػػػذي ا مسػػػؤولية يميفمػػػتح يجػػػريوبالتػػػالي  ،إضػػػعاؼ الحيػػػاة العائميػػػة

 دوائػػػرفػػػي قطعػػػًا  يتحػػػركفء المتحػػػررات اومػػػع ذلػػػؾ فػػػإف النسػػػ .حػػػؿ بالعائمػػػة
مسػاىمتيف الخاصػة أكثػر ب يقمفإنيف  صحباأل -جتماعية كأفراد منعزليف ا
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بمػػا ىػػو  االجتماعيػػةفػػي الحيػػاة  ةالفعالػػ المنظمػػاتقبػػؿ بكثيػػر فػػي ذي مػػف 
تيف فػي عػف طريػؽ عضػوي تحديػداً إنيػف يفعمػف ذلػؾ . أبعد مف حدود العائمة

البيػػػت مقتصػػػرات عمػػػى عنػػػدما كػػػف ببسػػػاطة متاحػػػة ليػػػف  لػػػـ تكػػػفجمعيػػػات 
عمػػػػؿ أشػػػػخاص يناضػػػػموف مجػػػػرد فػػػػالتحرر المتزايػػػػد لمنسػػػػاء لػػػػيس  .دوقػػػػوالم

منيػػػا القػػػوة  يسػػػتمدوفانػػػدماجيـ فػػػي جمعيػػػات جديػػػدة  ثمػػػرةىػػػو  بػػػؿ فػػػرادى،
صػبح توبػذلؾ . نتزاع أنفسيف مف السيطرة التقميدية لألسػرةال بالدرجة األولى

توسػع تحيػاتيف األسػرية و  بنيػةتغيػر تكمػا  ،لتزامات التقميدية لمنسػاء أخػؼالا
 االسػػػتقالؿ إلػػػى شػػػكؿ مػػػف األشػػػكاؿال يػػػؤدي بػػػأي ذلػػػؾ ولكػػػف  ،خيػػػاراتيف

وال تعػرؼ أي امػرأة  اً ممكنػقػد يكػوف حيث كؿ شػيء  ،ضمف حيز اجتماعي
ذلػػؾ الحػػد  إلػػىإف الخيػػارات ليسػػت كثيػػرة . تفعمػػوينبغػػي عمييػػا أف لػػذي ا مػػا

تربيػػػػة  -(4) :تحديػػػػداً الحقيقػػػػة ثالثػػػػة خيػػػػارات  ، وىػػػػي فػػػػيعمػػػػى اإلطػػػػالؽ
تربيػػة األطفػػاؿ والعمػػؿ. إف اتخػػاذ القػػرار بػػيف  -(1) ،العمػػؿ -(1) ،األطفػػاؿ

أسػيؿ مػف خػالؿ تبنػي الخيػار الثالػث حيػث يمكػف  الخيارات الثالثة يصبح
تحقيػؽ أعمػى درجػة مػف  أيضاً  ، كما يمكفالحصوؿ عمى أفضؿ التوقعات

 ءمػػػػػػف العػػػػػػب الػػػػػػتخمصفالنسػػػػػػاء اليػػػػػػـو يسػػػػػػتطعف  .االجتمػػػػػػاعيالتوافػػػػػػؽ 
الحرمػػػػػاف عمػػػػػى حسػػػػػاب والمينػػػػػة ولكػػػػػف فقػػػػػط طفػػػػػؿ ضػػػػػاعؼ لتربيػػػػػة المال

اإلضافية في التحرر يجػب أف تيػدؼ  فوبالتالي فإف جيودى. االجتماعي
مراكػػز  :جتماعيػػة تخفػػؼ مػػف أعبػػائيفاخػػدمات  تػػوفير إلػػىوبشػػكؿ حتمػػي 
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 يػػػومراكػػػز لتنظػػػيـ  ،ؿ اليػػػوـامػػػدارس طػػػو  ،ريػػػاض أطفػػػاؿ ،عنايػػػة يوميػػػة
أعمػاؿ المنػزؿ وتربيػة األطفػاؿ فػي الػزوج مشاركة فإف  ،لألطفاؿ. وبالطبع

 االتجػاهوما مف شؾ في أف المجتمع يتحػرؾ بيػذا . تندرج في ىذا الجدوؿ
. لالسػتجابة ليػذه المطالػببغض النظر عف الػزمف الػذي يمكػف أف يأخػذه 

والجمعيػػػػات  والمنظمػػػػاتالكنػػػػائس  وجػػػػوديبػػػػدو ذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ حقيقػػػػة و 
ف بموجبيػػػا تطػػػوير يمكػػػ باتجاىػػػات أيضػػػاً توسػػػع نشػػػاطاتيا التػػػي الجديػػػدة 

وقػػػد . فػػػي أي مكػػػاف آخػػػرىػػػو الحػػػاؿ كمػػػا  تمامػػػاً  ،الطاقػػػة المحػػػررة لمنسػػػاء
أثبتػػت بأننػػا  مػػف ذي قبػػؿ، كمػػا متعػػددة وأكثػػر فعاليػػة الجمعيػػاتأصػػبحت 
 بكػػؿ معنػػى الكممػػةعمػػى أيػػة حػػاؿ باتجػػاه مجتمػػع متنػػافر األجػػزاء نتحػػرؾ 

 ؛4616 زتمػػاير وشػػول؛4611يـ ايرنشػػغدوف أيػػة روابػػط اجتماعيػػة )بيػػؾ 
 .(4661شميرؿ  ؛4664ر غديزن

التػي  ،ةالفردانييجب أف تخضع فرضية  ،االعتباراتفي ضوء ىذه 
ولسػػوء الحػػظ عنػػدما يػػتـ اسػػتخداـ  مراجعػػة شػػاممة.إلػػى  ،أصػػبحت شػػائعة

إلػػى حػػد يصػػعب  مبتذلػػةمػػا تصػػبح  فإنيػػا غالبػػاً  ،فرضػػية مػػا بشػػكؿ متكػػرر
 .الفردانيػػػػةضػػػػية ويبػػػػدو أف ىػػػػذا مػػػػا حصػػػػؿ مػػػػع فر . منيػػػػا االسػػػػتفادة معػػػػو

ذلػػؾ أننػػا يجػػب أف نعػػاني مػػف قػػد يعنػػي  ،المنطقيػػة تيػػانتيج فبػػالنظر إلػػى
فػي حػيف أف المجتمػع يعػاني  ،مشتتيف تمامػاً  اً أفرادبوصفنا اتساع خياراتنا 

ار الفػػػػرد وتفكػػػػؾ انييػػػػف بو وىكػػػػذا فإننػػػػا ميػػػػدد ،مػػػػف نقػػػػص فػػػػي العالقػػػػات



 - 318 - 

 ييعػان مػفو  ،ذلػؾ خػارج القضػية المطروحػة إفعمػى أيػة حػاؿ، . المجتمػع
 التػػيوالكنػػائس واألحػػزاب السياسػػية الكبيػػرة المنظمػػات التقميديػػة ىػػي  فعػػالً 

 .(4661 ويسػنداؿ؛ 4661كالينػرت ) مف التناقص في العضوية  يكتشت
ويشػػػاركيـ  ،فػػػي المجتمػػػع ةأساسػػػي دعػػػائـروف أنفسػػػيـ عتبػػػمػػػاداـ ىػػػؤالء يو 

مػف  ولكػف أعػراض تفكػؾ.فسيكوف ىنػاؾ حػديث عػف  ،ف ىذا الفيـاآلخرو 
وراء  الكامنػػةحقيقػػة تخفػػي الو  ،وجيػػة نظػػر خاطئػػةأف تكػػوف ىػػذه  الممكػػف

 أعيننػػػا.نراىػػػا نصػػػب لجمعيػػػات جديػػػدة  المتػػػزامفبنػػػاء ال -تطػػػورات كيػػػذه
تفسػػػػػح ليػػػػػا  القائمػػػػػةيمكػػػػػف ليػػػػػذه الجمعيػػػػػات أف تتطػػػػػور ألف المنظمػػػػػات و 

تسػػػػػاىـ فػػػػػي تخفػػػػػيض أعػػػػػداد  ،وفػػػػػي غمػػػػػرة انػػػػػدفاعيا لمعضػػػػػوية المجػػػػػاؿ؛
ميما يكػف مػف أمػر، فػال حاجػة إلنجػاز و . منظمات القديمةلإلى االمنتميف 

 إلػػىيسػػير قػػدمًا التطور فػػ. يةصػػفر  بمحصػمةعمميػػة ىػذه الواقعػػة عمػػى أنيػػا 
باتجػػػاه زيػػػادة الػػػرقـ اإلجمػػػالي لمجمعيػػػات التػػػي و  ،األمػػػاـ كمػػػا فػػػي السػػػابؽ
 انخفػاضاإلحصػائية  المعطيػات تؤكػد ،وكقاعػدة .يشارؾ بيا الفرد العادي

واألحػػزاب السياسػػػية وخسػػػارة  والنقابػػػاتالكنػػائس لػػػدى  ءعػػػدد األعضػػافػػي 
الفتػػرة  فػػيأنػػو تؤكػػد  ومػػف جيػػة أخػػرى، ىػػذا مػػف جيػػة، يفوالالنػػاخبيف المػػ

 نشػػأت جماعػػات دينيػػة جديػػدة وجمعيػػات وأحػػزاب سياسػػية ،نفسػػيا الزمنيػػة
التغييػػػر فػػػي  إلػػػىضػػػافة وباإل. جػػػدد أعضػػػاءتمكنػػػت بػػػدورىا مػػػف اكتسػػػاب 

 فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ التخمػػػي عػػػف مػػػثالً  ،لعضػػػويةافػػػي  تزايػػػدىنػػػاؾ  ،العضػػػوية
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الشػػعائر  المشػػاركة فػػي نػػدع وكػػذلؾ ،البروتسػػتانتية أوالكنيسػػة الكاثوليكيػػة 
 يفتػػػرضذلػػػؾ  عمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف ،فػػػإف الخيػػػارات تتسػػػعئػػػذ ن؛ وحيالبوذيػػػة
 .(4661 زيبرتس ؛4661فايجة ) الدخوؿ في عالقات اجتماعية حتماً 

نفػس فػي رة الجديػدة نشػطة أصبح عدد كبير مف المجموعات المباد
الفتػػرة الزمنيػػة التػػي تقمصػػت فييػػا الكنػػائس والجمعيػػات واألحػػزاب السياسػػية 

تيػتـ و  ،محضػانةل اً دور تنشػئ و  ،نظـ المسػاعدة لمجػوارت ا. إنيالمنشأة قديماً 
ناضػػؿ ضػػد تجػػارة السػػالح ومػػف أجػػؿ حمايػػة الحيوانػػات تو  ،البيئػػةبشػػؤوف 

مػف أجػؿ  امػا بوسػعي تفعػؿو  ،ويرواإلشراؼ عمى برامج المساعدة في التط
مػػػف النػػػاس  اً كبيػػػر  اً عػػػددأف كمػػػا . أنحػػػاء العػػػالـكافػػػة حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي 

األحػػػػزاب السياسػػػػية  نشػػػاطات عمػػػػىبشػػػكؿ أقػػػػؿ اليػػػػـو  اىتمػػػػاميـيركػػػزوف 
فػي النشػاطات  المسػاىمة عمػىوبشكؿ أكبر  ،القائمةوالجمعيات والكنائس 

ألحزاب السياسػػػػػية اـ بػػػػافقػػػػػداف االىتمػػػػإف . الجديػػػػدة بالجمعيػػػػاتالخاصػػػػة 
حتػػى أنػػو  ،الجديػػدة الجمعيػػات اسػػتوعبتووالكنػػائس القديمػػة قػػد  والجمعيػػات

لـ يسبؽ أف كػاف ىنػاؾ ىػذا العػدد الكبيػر و . زيادة في المشاركة إلىتحوؿ 
.الجمعيات في  يفشطامف المواطنيف الن  كما ىـ اليـو

 االجتماعيػةفقػداف األنشػطة عػف و  ،مجتمع مفكؾالحديث عف ذف فإ
وىػػػػػي مواضػػػػػيع . النقػػػػػاش موضػػػػػوع خػػػػػارج وىػػػػػ ،االجتماعيػػػػػةوالعالقػػػػػات 
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ػػػػالػػػػذي يبػػػػدو  العػػػػاـاش قػػػػلمنمطروحػػػػة  فػػػػي عضػػػػوية ال تػػػػدنيدًا بفعػػػػؿ مخم 
حسػػب وب. الجديػػدة التنػػامي فػػي األخػػرىسػػجؿ دوف أف يالقديمػػة الجمعيػػات 

 مػػػفوزارة العائمػػػة األلمانيػػػة الفدراليػػػة قػػػدمتيا ميزانيػػػة الوقػػػت تتعمػػػؽ بدراسػػػة 
سػنة فػي  41ػفػوؽ عمػر الػ مميػوف شػخص تقريبػاً  41فػإف  4664/61عػاـ 

تقريبػػػا مػػػف  ٪11تطػػػوع كمػػػا قػػػد أدوا خػػػدمات تطوعيػػػة.  االتحاديػػػةألمانيػػػا 
. تقريبػػػا ٪6أمػػػا فػػػي ألمانيػػػا الشػػػرقية فحػػػوالي  ،الشػػػعب فػػػي ألمانيػػػا الغربيػػػة

 فػػػي الغػػػرب ٪16 بأنػػػو كػػػاف ىنػػػاؾ 4669أظيػػػر مسػػػح جػػػرى فػػػي عػػػاـ و 
 واليعمى التػ٪11و 11و ؛يةتطوعأعماؿ عف في الشرؽ قد أبمغو  ٪11و

 يجػزكم) .كػذلؾ لـ يكونػواالتوالي عمى  ٪14و 11و ،األمركانوا ميتميف ب
األنشػػػػطة التطوعيػػػػة أربػػػػع  تفػػػػي ألمانيػػػػا الغربيػػػػة تضػػػػاعف. و (11: 4661

كػػػاف ىنػػػاؾ زيػػػادة باالرتبػػػاط مػػػع ىػػػذا األمػػػر و . مػػػرات منػػػذ بدايػػػة السػػػتينات
إضػػافة نشػػاطًا لػػدى المػػواطنيف  الجمعيػػات التػػي شػػيدتضػػخمة فػػي عػػدد 

إف العمػػؿ الطػػوعي الػػذي يقػػوـ بػػو . بنيػػوي فػػي العمػػؿ الطػػوعيإلػػى تغيػػر 
مػػف  انطالقػػاً  تػػـ تنفيػػذه الػػذي ،والجمعيػػاتالمشػػاىير فػػي الكنػػائس التقميديػػة 

األشػػخاص  هالعمػػؿ الطػػوعي الػػذي يختػػار  حػػؿ محمػػوقػػد  ،لتزاـالالشػػعور بػػا
تشػػكو والجمعيػػات التقميديػػة الكنػػائس  أففػػي حػػيف ف. لغػػرض تحقيػػؽ الػػذات

كانػػت مجموعػػات المسػػاعدة الذاتيػػة  ،المنضػػميف إلييػػاعػػدد مػػف انخفػػاض 
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يتجػػػػػاوز  يقػػػػػدر العػػػػدد الحػػػػالي لمجموعػػػػػات كيػػػػذه بمػػػػاو تتزايػػػػد باسػػػػتمرار. 
 (.11، 41: 4669 ألمانيا )مجمس النواب األلمانيفي  91111
قػد  ةاالجتماعيػيجب أف ندرؾ بأف نوعيػة العالقػات مر، األيكف  أياً 
والبمدية والمدينػة  الضواحي المجاورةحيث أف وحدات مكانية مثؿ . تغيرت

أكثر بالمقابؿ الجمعيات حيف أصبحت  يف ،أىميتياوالوالية والدولة فقدت 
. أجػػػزاء مسػػػتقمة إلػػػى شػػػظىتفقػػػد جوىرىػػػا وتت االجتماعيػػػةفالحيػػػاة . أىميػػػة

مػة حػوؿ اتفاقيػة مشػتركة ممز  إلػىصػعوبة الوصػوؿ ال مػفنتيجة أصبح بالو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . كيؼ نرغب بأف نعيش

 والتفاعؿ بيف المركز والمحيط التمايزتشكؿ اليوية عبر االحتواء: 

تتشػػػكؿ اليويػػػة األوروبيػػػة عبػػػر االحتػػػواء كنتيجػػػة الفرضػػػية الثالثػػػة: 
 لمتمايز والتفاعؿ بيف المركز والمحيط.

ربػػػة  والعولمػػػة، تتغيػػػر العالقػػػة القائمػػػة بػػػيف فػػػي سػػػياؽ عمميػػػة األ و 
 -اليويػػات الثقافيػػة القوميػػة بػػالتغير البنيػػوي لميويػػة. إف اليويػػات الثقافيػػة

وأعػػادت  ،،إلػػى حػػد بعيػػد ولػػذاتيابػػذاتيا سػػابقًا عمػػى األقػػؿ،  ،نشػػأتالتػػي 
مشػدودة اآلف  -إنتاج نفسيا، وكاف ليا تقاليدىا الخاصة التي تمجػأ إلييػا

خارجيػػة. كمػػا أف تجػػاور ثقافػػات التبػػادؿ العالقػػات إلػػى، ومعتمػػدة عمػػى، 
استبداؿ متزايد بشبكة عالقات واسػعة مستقمة ومتجددة ذاتيًا يخضع إلى 
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االنتشػػار يػػتـ فييػػا إعػػادة إنتػػاج الثقافػػات وفقػػًا لقيمتيػػا التبادليػػة. وبالتػػالي 
السػتمرار فػي أو قابميتيػا لفإف ذلؾ يتوقؼ، إلى ىذا الحد أو ذاؾ، عمػى 

ية. وضػمف االقتصػادالمنافسػة ميداف  فيع أو فرض حضورىا يؼ مالتك
الفػػػػػائزوف فػػػػػي المنافسػػػػػة  يشػػػػػكؿىػػػػػذه الشػػػػػبكة الواسػػػػػعة مػػػػػف العالقػػػػػات 

الذي يحتشد حولو الفائزوف األقؿ حظًا فػي المنػاطؽ  ية المركز  االقتصاد
فالتمػػػػايز والتفاعػػػػؿ المتبػػػػادؿ بػػػػيف المركػػػػز  المحيطيػػػػة وشػػػػبو المحيطيػػػػة.

تجاور ثقافات متعايشة ظاـ الجديد التي تحؿ محؿ والمحيط ىما بنية الن
؛ 4611؛ فالرشػػػػػػػتايف 4691؛ شػػػػػػػيمز 4691ىيشػػػػػػػتر بػػػػػػػذاتيا ولػػػػػػػذاتيا )

واآلف أصػػػبح  (.4661؛ روبرسػػػتوف 4664؛ فالرشػػػتايف 4661غارنيػػػاـ 
ولكنيمػا ُينجػػزاف وفقػػًا لقػػانوف المنافسػػة  ممكنػػيف،الػتعمـ والفيػػـ المتبػػادالف 

ذا يعنػػي أف أفقػػر الحمػػوؿ المطروحػػة وىػػ بغيػػة التوصػػؿ ألفضػػؿ الحمػػوؿ.
، وكػػؿ نجػػاح فػػي حػػؿ مشػػكمة مػػف فضػػؿاأللممشػػكالت سػػتتراجع لصػػالح 

وما  شأنو أف يشكؿ رصيدًا لنجاحات أخرى عمى طريؽ حؿ المشكالت.
ية فحسب، بؿ عمى المنجزات االقتصادينسحب عمى المنافسة  ذكرناه ال

األخالقيػػة والقانونيػػة  الثقافيػػة والنتاجػػات الفنيػػة والبحػػث العممػػي والنػػواظـ
. وال بػػػد أف تتعػػػزز ىػػػذه األمػػػور كميػػػا فػػػي سػػػياؽ أيضػػػاً والتعػػػاليـ الدينيػػػة 
تقسػـ العػالـ إلػى منػاطؽ أكثػر أو أقػؿ نجاحػًا. فضػاًل عػف المنافسة التػي 

ذلؾ، تصػب النجاحػات السػابقة دائمػًا فػي المخػزوف االحتيػاطي الرئيسػي 
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الناشػػئ بػػيف المركػػز  إف الفػػرؽ كػػي يػػتـ اسػػتثمارىا فػػي نجاحػػات الحقػػة.
بشػػكؿ دائػػـ عػػف ويتحػػدد والمحػػيط لػػيس ثابتػػًا بصػػورة مطمقػػة، بػػؿ يتجػػدد 

ؽ و ف تعػػػأالمنافسػػػة. عمػػػى أيػػػة حػػػاؿ، يمكػػػف لمنجاحػػػات القديمػػػة  طريػػػؽ
المجػدديف الطمػوحيف فػي المحػيط تخمؽ فرصًا أماـ كما و  ،أيضاً التجديد 

وا كػػػػانأولئػػػؾ الػػػذيف يكػػػؼ كػػػي يشػػػقوا طػػػريقيـ نحػػػو المركػػػز، فػػػػي حػػػيف 
نػػاجحيف فػػػي الماضػػػي عػػػف مواصػػػمة االبتكػػػار ويتنحػػػوف جانبػػػًا. إف بنيػػػة 

 األدوار ىي التي تتغير جزئيًا.ووحدىا النظاـ تحافظ عمى سالمتيا، 

فقػػد وبنػػاء عميػػو ؛ اآلف فػػي النظػػاـصػػالحة المعػػايير الموحػػدة  تعتبػػر
ناضػؿ يكمػا . ووضػعت المعػايير فػي المركػز ،تطورت ىوية ثقافيػة موحػدة

األدنػػى لمحيػػاة الكريمػػة القديمػػة  همعػػايير مػػف لتػػزاـ بيػػا والػػتخمص الالمحػػيط ل
عمػػى  يحكػػـ اليػػوـالماديػػة الحيػػاة  عػوالـالنجػػاح فػػي المنافسػػة فػػي ف. تنافسػياً 

يويػػة التركيػػز  إلػػىيفضػػي اليويػػات الثقافيػػة و  نحػػو حاسػػـ مسػػألة اسػػتمرار
فػػػي جعػػػػؿ أحػػػادي الجانػػػب ولسػػػوؼ يكػػػوف نمػػػوذج موحػػػد.  عمػػػىثقافيػػػة ال

ؽ و لمحػػيط والتطػػور غيػػر المعػػالمركػػز و المتبػػادؿ بػػيف اي االقتصػػادالتػػرابط 
واليويػػات الماديػػة الحيػػاة  عػػوالـعػػف اختيػػار يف مسػػؤول  لالقتصػػاد العػػالمي 

كمػا أف انتشػار . فػي المنافسػة الستمرار قدرتيما عمػى النجػاح وفقاً الثقافية 
الحػادة ممنافسػة نظػرًا ل مشػابو،تأثير  أيضاً لو القانوني الخطاب األخالقي و 

يعتمد وجودىا حيث استمرار  ،المادية الحياة عوالـالتي يباشرىا عمميًا في 
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الحياة  عوالـإف . محدود عممياً سياؽ خطاب غير في االختبار عمى اآلف 
يمكػف  ،كيػذا خطػابباع طويػؿ مػع حتى اآلف ليا كاف التي ، تمؾالمادية 

تمقػػي ي شػػيء سػوى ج بػأف الجػػدد السػذ  و يقػػـو الوافػد وال ،فوقيػاتأف تمػارس 
 يكػػػػادوف المػػػػف أجػػػػؿ النجػػػػاح. فيػػػػـ  يااسػػػػتخدامو  سػػػػابقييـالوصػػػػفة مػػػػف 

كانػػػت قػػػد قطعػػػت  يسػػػتطيعوف خػػػرؽ ىػػػذه الدونيػػػة ألف الثقافػػػات المتطػػػورة
في الوقت الذي كاف فيو الوافدوف الجػدد  ،تطوير وصفتيا في بعيداً  شوطاً 

 قي تماماً لتقدـ األخالا عمىصح يوىذا . أصوؿ الوصفة المعتمدة وفتعممي
 . ي والعممياالقتصادلتطور عمى اصح ي مثمما

ـ  االعػػالكونيػػة األخالقيػػة  النزعػػةُ تػػنظـ  عالقػػة بػػيف عمػػى أسػػاس ال ل
 التفاوتػػاتكمػػا أف . األسػػواؽكمػػا تفعػػؿ عولمػػة  المركػػز والمحػػيط تمامػػاً 

قسػـ العػالـ لػيس فقػط نيو . متشابية تمامًا ىػي األخػرىالحاليف كمتا في 
صػػح وخطػػأ  إلػػى أيضػػاً ولكػف  ،يبػػالمعنى االقتصػػاد اءوفقػػر  اءغنيػػأ إلػى

قابمػػة لػػـ تعػػد الماديػػة الـ الحيػػاة و عػػ ألفذلػػؾ . مػػف وجيػػة نظػػر أخالقيػػة
 ،بكاممو منظاـلاألخالقي  الحكـ لمواجية رةمضط بؿ ا،بذاتي لالستمرار

كمػا ىػو  ،ومػف المؤكػد ىنػا. بشػكؿ طبيعػيمقره المركز مف  يتخذالذي 
 يمكػف اسػتبعاد سػمو المرتبػة أو انخفاضػيا ال ونػأ ،االقتصادالحاؿ في 

عمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف وجػػػػػػود عالقػػػػػػة حميمػػػػػػة بػػػػػػيف التغييػػػػػػرات األخالقيػػػػػػة 
 تراتبي.النظاـ الية في االقتصادو 
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، قػػػوة اقتصػػػاديةبوصػػػفيا اليابػػاف  أتػػػوتبو الموقػػع البػػػارز الػػػذي إف 
 حوؿف واألوروبييف ليس فقط يياألمريكفضوؿ  أثارعمى سبيؿ المثاؿ، 

 أيضػػاً  بػػؿ ،يػػة لميابػػانييف ومفيػػوـ اإلنتػػاج والطػػرؽ اإلداريػػةالميػػارة التقن
 العػػيشفػػي  ئيـحيػػاة اليابػػانييف ومبػػاد المتبعػػة فػػي نمػػطخػػالؽ األحػػوؿ 

أيػة حػوؿ  اً حاليػالدائر لجدؿ وفي ما يتعمؽ با المجتمع. داخؿالمشترؾ 
 االسػػتخداـشػػيدت سياسػػة  ،اتخاذىػػا لمكافحػػة البطالػػة ينبغػػيإجػػراءات 

التوظيػػؼ والطػػرد مػػف مبػػدأ  فمطالمػػا اعُتبػػر. مػػذىالً  صػػالحاً األمريكيػػة إ
 المرونػػةإف فػػ اليػػوـ أمػػا ،قسػػوة اجتماعيػػة غيػػر معقولػػةل انعكاسػػاً  العمػػؿ

فػػػػي الواليػػػػات  االسػػػػتخداـيا عقػػػػود واسػػػػطتالكبيػػػػرة التػػػػي تبػػػػـر وتمغػػػػى ب
عمػػػؿ الفػػػرص  تػػػوفيرلنجػػػاح الدولػػػة فػػػي  اً أساسػػػي اً المتحػػػدة تعتبػػػر سػػػبب

مبػػدأ  اكتسػػبوىكػػذا فقػػد . بصػػورة مسػػتمرة الػػةجديػػدة والتقميػػؿ مػػف البطال
 يساعد في مكافحة البطالة ما داـأخالقية جديدة  التوظيؼ والطرد ميزة

 (.4669لويس وبيتريمال  ؛4669 يتفاكورجو  ؛4661ىانؾ )

حياء  ،اأَلْوَربة() األوروبية النزعةنشر   القومية النزعةوا 

 حركاتبوصفيا  لمة،العو  شروناإلدميمية،  النزعةو 
 متشابكة
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بسالسػػػة وبشػػػكؿ مباشػػػر باتجػػػاه ىػػػدؼ تسػػػير  البػػػة ر  و  عمميػػػة األ   إف
حركػات مف األسفؿ إنيا تثير  ،بؿ عمى العكس. اليوية األوروبية الموحدة

قميميػػةذات نزعػػة قوميػػة و مضػػادة  معولمػػة لحركػػات مضػػادة  إلػػىإضػػافة  ،ا 
بػػػػةالعولمػػػػة و انتشػػػػار فػػػػي  لتزايػػػػد المتواقػػػػتفا. األعمػػػػىمػػػػف  ر  لقوميػػػػة وا األ و 

وتعبير عف التوتر الخاص الػذي  ،الراىنةمميزة لمحياة سمة  وواإلقميمية ى
 .حالياً  االجتماعيةتتعرض لو الحياة 

 تكويف اليوية األوروبية في  ائدةالنخب الر 

اليويػػػػة األوروبيػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ نشػػػػاطات  تتشػػػػكؿ: الرابعػػػػةفرضػػػػية ال
بػػػػػة) الداعيػػػػػة إلػػػػػىنخبػػػػػة ال ر   ،خصػػػػػوصجػػػػػو العمػػػػػى و التػػػػػي يمثميػػػػػا،  (األ و 

 :         األطراؼ التالية

 المدراء الصناعييف  صفوة -
 (فو الخبراء )التكنوقراط األوروبي -

 الشخصيات السياسية البارزة  -

 ثقفوفالم -

 .المواطنيفب الصمةفقداف  إلى تجنح بالتاليو 
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الػػػػػذيف  دعػػػػػاة التحػػػػػديث يحظػػػػػى باىتمػػػػػاـنحػػػػػو أوروبػػػػػا التحػػػػػوؿ إف 
 لكػػف ذلػػؾ. التحػػوؿبح المصػػاحب ليػػذا ر الػػؽ بغيػػة تحقيػػيسػػتثمروف الفػػرص 

مػػف  ويتضػػمنبمػػا  أيضػػاً  بػػؿ ،فحسػػب االقتصػػاديبػػالمعنى  تفسػػيرهيجػػب ال 
وىػػذا ىػػو  التقنػػي والسياسػػي والثقػػافي. –فػػرص لمتطػػوير بػػالمعنى العممػػي 

لعمميػػػػػة  ةالحاممػػػػػ وحػػػػػدىاالمػػػػػدراء صػػػػػفوة يجعمنػػػػػا نعتبػػػػػر  الالسػػػػػبب الػػػػػذي 
كميػػػـ يشػػػكموف و  .أيضػػػاً  والمثقفػػػوفف و يالخبػػػراء والسياسػػػفينػػػاؾ  ،وبػػػةر  و  األ  

وبسػبب نقػص  مسػتقمة. تسػعى كػي تكػوفشبكة مف النخبة األوروبية التي 
تنػػػتج ىػػػػذه الشػػػػبكة  ،الشػػػػبكة ومجتمعػػػاتيـ القوميػػػػة بػػػػيف أعضػػػاءرتبػػػاط الا

مخػػػػاوؼ مػػػػف مسػػػػتقبؿ غيػػػػر مضػػػػموف لػػػػدى المػػػػواطنيف الػػػػذيف يرتبطػػػػوف 
 جديػد مػفبرز مظير  ماكم أيضاً تنشأ المخاوؼ كما . بمجتمعاتيـ القومية

بةمظاىر  ر   شغؿ باؿ العامة.و  األ و 

 أوروبا اإلدارة

السػػػػوؽ األوروبيػػػػة ف فػػػػرص المبيعػػػػات فػػػػي أ مػػػػا مػػػػف شػػػػؾ فػػػػي 
مػا  دورىػا تؤديف إدارة أي مشروع لف كما أ. اءغر محط إىي  الموحدة

 الفاعمػػة فػػيحركػػة ال عمػػى عتبػػة اضػػع نفسػػيوتسػػتخدـ ىػػذه الفػػرص لػػـ ت
بةا ر  بحد  اجعؿ أوروبي السوؽ األوروبية الموحدةج توسيع ف برنامإ. أل و 

المشاريع حيث تحدد اإلدارة  اأوروبمف ثـ و  ذاتيا في مقدمة األولويات،
 ،ي أللمانيػااالقتصػادفي النقػاش حػوؿ الوضػع ف. األفكار السائدة العميا

نجحت اإلدارة وعمى ضوء الوضع التنافسي الجديد في أوروبا والعالـ، 
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 اإلحاطةو  ،بعد عقود مف الدفاع ،اليجوـ مرة أخرى ناؼاستئفي  العميا
أولئػػػػػؾ الػػػػػذيف ف(. 4661ؿ يتيشػػػػػ ؛4661شػػػػػارت ير ) الوضػػػػػعمجمػػػػػؿ ب

الحواريػػػة مسػػػاىماتيـ  يؤيػػػدوايجػػػب أف  نػػػًا صػػػاغيةإذايمقػػػوا يريػػػدوف أف 
لنقابػػػػات، عمػػػػى سػػػػبيؿ ا إف. المسػػػػيطرة كميػػػػاً تحسػػػػيف التنػػػػافس نظريػػػػة ب

د األدنػػى مػػف اإلضػػراب عػػف شػػيء سػػوى الحػػمػػف لػػـ يبػػؽ ليػػا المثػػاؿ، 
بوصػفو جتمػاعي المػف السػالـ امع ما يرافقػو مػف مسػتوى عػاٍؿ  ،العمؿ
 ويصػبح لمشػاريع المزدىػرة.المتػداح اؾ اأو ذالموقػع ذا ليػخاصػة  ميزة

لتنمية امحرؾ ونيا الحماية البيئية ك مضطريف لخيانةف بالبيئة و الميتم
مػدراء أمػا . صػديرفػرص كبيػرة لمتمػا تخمقػو مػف الصناعية الجديدة مع 

الخاضػع لموصػاية  يـ الجيد،مف بيع مسرح كموايجب أف ال يفالمسارح 
ؿ تحتيػة لرجػاؿ األعمػاؿ ثقافيػة بنيػة بوصفو  حسف،بشكؿ  مالياً  والممو 
 ،اأوروبػػ إلػػىفػػي ىػػذا السػػياؽ إف التوجػػو و  أصػػحاب العمػػؿ.و  المتنقمػػيف

النقاش في صدارة ال يحتموفالمدراء صفوة جعؿ  ،العالـ إلىومف ىناؾ 
امميػػا تعتمػػػد عمػػى قػػػراراتيـ واألمػػـ بكطؽ ارفاىيػػة المنػػػمػػا دامػػػت العػػاـ 

 الحالة تحديديتـ النقاش سياؽ في و . مكاف مشروع ماتحديد ب الخاصة
ـ المخططػػػات تُ و  ػػػ  صػػػالحية فثمػػػة. التفػػػاوضبحػػػرص السػػػتراتيجيات رس 

 ابصفتيالعاـ  الخطابفي اآلف رسيا اوتم العميااإلدارة  تكتسبيا ةجديد
ي يمكػف أل ففي ظػؿ السػوؽ العالميػة المفتوحػة،تعريؼ. تحديد و  سمطة

 المعنػىوبيػذا  ،الػذي يشػاءمكػاف حاليػًا ال أف يختػار مشروع في الواقع 
آخر  عنىفي أي وقت. بم يعتبر صالحاً فإف أي مكاف عمى وجو الدقة 
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ار أي موقع ألي يختليس فقط عمى ا قادرة حتماً  العميااإلدارة أصبحت 
 مػػػاداـأخػػػرى مواقػػػع  إلػػػىمكػػػف أف تنقػػػؿ المشػػػاريع مػػػف المبػػػؿ  ،مشػػػروع

وعنػػػػد ممنافسػػػػة فػػػػي السػػػػوؽ العالميػػػػة. مػػػػؤىاًل لميػػػػزاف الػػػػربح والخسػػػػارة 
سػوى  ما تفعمػو العميااإلدارة لدى  ليس ،ار حوؿ الموقعر ق إلى التوصؿ

 تطبيؽ قانوف السوؽ.
صػبح حمايػة ت ،في ضوء التطػور الموصػوؼ أعػالهعمى أية حاؿ، 

ألف مجػػاؿ نظػػرًا أكثػػر فػػأكثر  بػػال جػػدوى المحققػػة بصػػعوبة، ،فػػاهدولػػة الر 
صػػػػبح ت. وىكػػػػذا االجتماعيػػػػةمجػػػػاؿ القػػػػوانيف عػػػػد يتالقػػػػى مػػػػع يلػػػػـ السػػػػوؽ 
إلػى حػد  مكػاف العمػؿعمػى الحفػاظ ييدد  الجيدة خطراً  االجتماعيةالحماية 

ويجػب  .مكاف العمؿ تفقد أي قيمة مع زواؿ ،في النيايةأف ىذه الحماية، 
 دولػػػػة األمػػػػةأف نؤسػػػػس لمتقميػػػػؿ التػػػػدريجي مػػػػف أىميػػػػة نفػػػػوذ  أيضػػػػاً ىنػػػػا 

حػػػدثت مػػػف لئػػػؾ الػػػذيف أُ تػػػؤدي أي خدمػػػة ألو انيف لػػػـ تعػػػد و فػػػالق. وقوانينيػػػا
 االجتماعيػةوالحقػوؽ  ،نةسػالحذات النوايػا  االجتماعيةأجميـ. إف السياسة 

نتػػائج  يكػػوف ليػػاأف  ، فػػي أحسػػف األحػػواؿ،يمكػػف ،المعػػدة بشػػكؿ صػػحيح
رب العمػػؿ بػػداًل مػػف عػػدـ األمػػاف لػػدى تفػػاقـ جتمػػع ألنيػػا لمعمػػى ا عكسػػية

 . مف أف تنقصو

 الخبراء أوروبا 
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 ،إف أوروبا ليست فقط في أيدي الشػركاتف ميما يكف مف أمر، 
بػػة كمػػا أف ر   ؛العميػػامسػػتوى اإلدارة  إلػػىال تعنػػي فقػػط نقػػؿ السػػمطة  األ و 

وصػػػػفيـ ب ،يعممػػػػوف الػػػػذيف فو ف والعمميػػػػو الخبػػػػراء التقنيػػػػ أيضػػػػاً ينػػػػاؾ ف
عمى  ،ممثميف عف الصناعة والعموـ والتكنولوجيا والبيروقراطية الوزارية

مػػف بػػدءًا  ،مكػػف تصػػورىايصػية صو خ فػػي كػػؿتوافػؽ القػػانوف األوروبػػي 
 إلىوصواًل  ،حماية المستيمؾب مروراً  ،المواد الغذائيةالمتعمقة بقوانيف ال
نتظمة في المأنشطتيـ ومف خالؿ . تشمؿ وسائؿ اإلعالـالتي قوانيف ال

 باعتبارىػػا موضػػوعأوروبػػا  إلػػىينظػػر ىػػؤالء الخبػػراء بػػالطبع  ،بروكسػػؿ
 أنمػػػاط وفػػػؽ سػػػمكوففيػػػـ يفكػػػروف وي .ىويػػػة أكثػػػر مػػػف أي شػػػيء آخػػػر

مػػػػا عيدتػػػػو بمػػػػدانيـ بػػػػالطبع يمثمػػػػوف ىػػػػـ وفػػػػي سػػػػياؽ ذلػػػػؾ، . أوروبيػػػػة
فػي التنظيـ واسػتراتيجيات في وأسموب  ،التفكيراألصمية مف تقاليد في 

تعمموا النظر  ،في بروكسؿبحكـ ممارسة مياميـ و  ،ذلؾ مع ؛التفاوض
التػي تعنػييـ إف أوروبػا . أوروبيػةنظػر مػف وجيػة المشػكالت وحميػا  إلػى

األشػػػياء كميػػػا تسػػػير بصػػػورة حيػػػث  ،وقانونيػػػاً  ة تقنيػػػاً يػػػر اىػػػي أوروبػػػا معي
وكػػؿ نقػػاط الخػػالؼ الناجمػػة عػػف اخػػتالؼ أنظمػػة المعػػايرة تػػتـ  متوافقػػة،
تقنػي أو  تنػافرأي يعترضػيا  الالنزعة األوروبيػة فإف وبالتالي  تسويتيا،
لمعػايير با االعتراؼ المتبادؿ القائمة عمى إف السياسة المتبعة. قانوني

ألنػو فػي  ،ذاتيا التػي تفػرض المعػايرة فػي النيايػةىي  ،التقنية المختمفة
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الناظمػػة أف تمغػػي القػػوانيف بػػيف منافسػػة مػػف شػػأف ال ،سػػوؽ نشػػطة كيػػذه
 ؛4664تخفػيض فػرص المبيعػات )جػورج  إلػىتي تػؤدي تمؾ القواعد ال

يترليف ؼ.سينغر ؛4661 باخ  (.4669 بيج ؛4666 باخ ؛4661 وا 

فيػي تعمػؿ وراء أبػواب  ؛العمنيػة إلػىتستسػمـ  إف أوروبا الخبراء ال
مشػػك مة  كمػػا أنيػػا ،والتفػػاوضالتوجيػػو واالستشػػارة تتعمػػؽ بمغمقػػة ألسػػباب 

لفػت  وقمما تجد نفسيا مضطرة إلىفة. مف مادة تقنية وقانونية جاأساسًا 
القػػػرارات لػػػبعض يمكػػػف األحػػػواؿ، أقصػػػى  وفػػػي. انتبػػػاه وسػػػائؿ اإلعػػػالـ

 مػا غالباً  يالكن ،ضعيفة يف وآخر عواصؼ سخطحبيف  تثيرأف الغريبة 
مف تعرؼ  الإف الجماىير الشعبية  يطوييا النسياف.تتراجع وسرعاف ما 

فػػي  اً دور  يمعبػػوف قممػػا خيػػروفوىػػؤالء األ ،ىػػـ أعضػػاء النخبػػة األوروبيػػة
 إلػػىنمػػوذج أوروبػػي أي تمريػػر  وفسػػتطيعي الفيػػـ ولػػذلؾ  ،النقػػاش العػػاـ
 ،مناسػب لصػياغة نمػوذج مػربحأف يكوف غير  يـنشاطويكاد الجميور. 
 النقػػػاشفػػػي  حسػػػبما يجػػػري توصػػػيفو ،إلػػػى حػػػد مػػػا منفػػػر تػػػأثيرهحتػػػى أف 

صػورة سػمبية  قػديـلتتعػابير مناسػبة  وفيسػتخدمفالقادة السياسػيوف  .العاـ
أوروبػػػػا مػػػػع بالتضػػػػاد  المقارنػػػػة مػػػػف خػػػػالؿلبيروقراطيػػػػة األوروبيػػػػة عػػػػف ا

ولكػػف دوف أف يكونػػوا قػػادريف عمػػى ضػػماف أف  ،المػػواطنيف والديمقراطيػػة
)تطبيػؽ المعػايير . إف معػايرة ممموسػةحقيقػة بػدورىا  ةاألخيػر  تصبح ىػذه

 غالباً  (cucumbers) الخيار ودرجة تقو س القثاء أوحجـ الموحدة عمى( 
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وضػع فكػرة بالياجس األوروبي  تفاقـعمى  ستشيد بيا بوصفيا دليالً يما 
فػي  يػافتػرض أنيؿ التػي مباشرة طػرح فكػرة أوروبػا األفضػ ليمييا ،النواظـ
يػرد لػـ  ،ذلػؾمػف رغـ عمى الػ. ةالبيروقراطي النواظـ عقالنيةال مف منجى
 توحيد المعاييرو  السوؽ األوروبية الموحدةذكر عف حقيقة أف توسع أي 

في مناطؽ التقنية، توحيد المعايير  أفو  ،التقنية ىما وجياف لعممة واحدة
تتسػػػمؿ بحيػػػث أف النػػػواظـ  ،لحمايػػػة المسػػػتيمؾ عػػػدة، أمػػػر ال غنػػػى عنػػػو

أنيػػػا غريبػػػة عنػػػدما ينظػػػر إلييػػػا كمػػػا لػػػو وتبػػػدو  ،يمكػػػف تجنبػػػو بشػػػكؿ ال
 معايير منطقيػة بخمؽفقط  المعنيةكؿ النوايا الحسنة إف . بصورة إفرادية

حقيقة أف مف يغير  ولكف ذلؾ ال ،جدياً  في الواقع واعدةكوف تيمكف أف 
عػػدد  أيضػاً ونتيجػة لػذلؾ يػزداد  ،منتجػػاتيػد مػع وفػرة الاز تحجػـ القػوانيف ي

 . الغريبةالقوانيف 

بيروقراطية التكنوقراط األوروبية مع الحاجػة  أيضاً سوؼ تتسع 
مزيػػػد مػػػف ال اشػػػتراعـ تسػػػيو  ،المتناميػػػة لمتنظػػػيـ عمػػػى مسػػػتوى أوروبػػػي

موافقػػػة نخبػػػة الخبػػػراء  إلػػػىإف إعػػػداد ىػػػذه القػػػوانيف يحتػػػاج . القػػػوانيف
فييػػا  باإلسػػياـأف يحظػػى  العػػادييمكػػف لممػػواطف ال األوروبيػػيف التػػي 

ليسػػت فػػي ببسػػاطة ألف القنػػوات الرسػػمية وذلػػؾ ؛ إال بصػػعوبة شػػديدة
الحاجػػة أف يقمػػع ىػػذا التطػػور  مػػف شػػأف ،نفسػػوالوقػػت المتنػػاوؿ. فػػي 

. فػي صػنع القػػرار المػؤثر فػي قػوؿ رأيػو السياسػيلممػواطف  الضػاغطة
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 عػفاألوروبػي الخبراء التقنييف ذات التوجو إف إبعاد نخبة ف، وبالتالي
يمكػػػف تجنبػػػو  الأمػػػر مػػػا  محمػػػي نوعػػػاً ذي التوجػػػو الالمػػػواطف العػػػادي 

القػػػػانوف  عػػػػفإبعػػػػاد المػػػػواطف العػػػػادي  أيضػػػػاً  يفتػػػػرضوىػػػػذا . عمميػػػػاً 
اآلف ال يمكػف  ،الديمقراطيػةالمشاركة  االفتقار إلىوبسبب . األوروبي

فػإف ىكػذا لمػواطف. و ا لدىبسيولة قاباًل لمفيـ  يالقانون جعؿ التسويغ
 أصبح موضوعاً قد التحاد األوروبي في اغياب المشاركة الديمقراطية 

بػدأ  الػذيلتفككػو لمتصػدي  حقػاً يػة اسػتراتيجيات واعػدة أل يفتقػر ،ىاماً 
الشػػػرعية التخمػػػي عػػػف األفكػػػار  فعػػػؿ، يتزايػػػد الميػػػؿ نحػػػوبال. بػػػالظيور

رايػؼ  ؛4664)ليبسػيوس  دولة األمػةالمتأثرة ب ،التقميديةوالديمقراطية 
 (.4661 يالندف ؛4661

 أوروبا القيادة السياسية العميا

أوروبػػػا  إلػػػىالخبػػػراء التقنيػػػيف و تحولػػػت اإلدارات العميػػػا لمشػػػركات 
 المنافسػػػة عمػػػى المسػػػتوىو  حػػػدةالسػػػوؽ األوروبيػػػة المو متطمبػػػات  بحكػػػـ

 النػواظـ إلػىبسػبب الحاجػة  ،ومػف جيػة أخػرى ،مف جيػةالمي، ىذا الع
بوصفيا  ،فأوروبا. السوؽ األوروبية الموحدةعمؿ جدوؿ  التي شرع بيا

وبشػػكؿ  ؛ي منػػذ البدايػػة شػػأف سياسػػي عمػػى أيػػة حػػاؿىػػ ،توحيػػدمشػػروع 
إحػػػػػدى التوحيػػػػد  وظيفػػػػةجعمػػػػوا  أفػػػػػرادقػػػػادة سياسػػػػييف  شػػػػأفىػػػػي  ،أدؽ
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 ،تحاديػة وفرنسػاالألمانيػا اجميوريػة إف تعػاوف قػادة حكومػة   . ميـامي
فريػؽ  إلػىوصػوال  ،غػوؿيد -وراشػوماف وأدينػ -ورابػدأ بفػرؽ أدينػالذي 
شيء يمكػف أف يقػاؿ عػف  )حاليا ال. كبيراً  قد لعب دوراً  ،ميتراف -كوؿ

يػػي ف ىأوروبػػا السياسػػات الكبػػر  أمػػاشػػيراؾ(.  -الفريػػؽ الحػػالي لشػػرودر
فػػإف  ،مػع ذلػؾ. المحنكػيف والمػثدب ورجػػاؿ الدولػة القمػة لقػاءاتوروبػا أ

فػػػي العمػػػؿ  ياماسػػػتخديمكػػػف ا دفعػػػة قويػػػةفكػػػرة الكيػػػذه تعطػػػي  أحػػػداثاً 
 .التي ال  حصر لياالمذكورة آنفًا و لجوالت الخبراء  مترويوال الدؤوب

مسػػألة  ،عػػف طريػؽ نفػوذىـ وسػمطتيـ ،الكبػار ةوضػع الساسػلقػد 
بطريقة لـ تكف ففرضوا األمر وبنوه  ،سكتيا السميمةعمى  توحيد أوروبا
اسػػػػتعداد لػػػػـ تترافػػػػؽ مػػػػع التقػػػػدـ شػػػػوطًا كبيػػػػرًا نحػػػػو  لػػػػو قابمػػػػة لمتحقػػػػؽ

بػيف  يػوازف عمػالً  عمى طوؿ الخػطكاف بناء أوروبا . المواطنيف أنفسيـ
. أىداؼ سياسػية واسػعة النطػاؽ ورغبػة الشػعوب القوميػة بقبػوؿ النتػائج

ضػػعوا فػػي د عمػػى الزعمػػاء الحكػػومييف الػػذيف وُ ذلػػؾ يعتمػػفػػإف  ،بالتػػاليو 
 حيث ،في فرنسا وألمانيا وخصوصاً  ،نسبياً  مركز السمطة بشكؿ مستقر

 ييفالحكػػػومالقػػػادة إف ذلػػػؾ يعنػػػي أف . مولػػػدات الكيربػػػاءمثػػػؿ يعممػػػوف 
مف الرصيد السياسي في المشروع األوروبي بدوف  كبيراً  راً يستثمروف قد

كونوا قادريف عمى ضماف ظروؼ حياة أي دوف أف ي ،دفع فوري لمفوائد
فػػي البرنػامج المتفػػؽ عميػو لبنػػاء  ينبغػػي انتقػاده مػامػيس ىنػػاؾ ف. أفضػؿ
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 عاـ تحاد النقدي فيالتحقيؽ او  4664في ماستريخت  الموحدةالسوؽ 
ومػف جيػة أخػرى مػارس  ،البرنػامج مقاومػة اسػتجر ،مف جيػةف. 4666
مخالفػات بػػيف لية وتسػو  ،متزايػػدتوحيػد يسػتياف بػو فػػي سػبيؿ  ال ضػغطاً 
حػراز النجػاح الدوؿ، أو  االتجػاهدفػع عمميػة التوحيػد بيػذا  أفحيػث ب ،وا 
جميػػػػػع ل تحقيػػػػػؽ الفعمػػػػػياإلخفػػػػػاؽ أو النجػػػػػاح فػػػػػي العمػػػػػى  يتوقػػػػػؼذاؾ 

 اإلطار الزمني المحدد. ضمفاألىداؼ 
مشػػػػكالت البيئػػػػة ل كػػػػاف ،عولمػػػػة شػػػػروط المنافسػػػػةالشػػػػروع بمنػػػػذ 
لكػػف  ،دولػػة األمػػة سػػيادةحقبػػة ل أف تضػػع حػػداً  االجتماعيػػةوالمشػػكالت 

لػػدى  ولػػـ يكػػف ،عمػػى أيػػة حػػاؿ ظمػػت مسػػتمرةاألوروبػػي  التوحيػػد عمميػػة
 الف. ىذه عممية التوحيدل خدمةً ما بوسعيا  بذؿخيار سوى  مف ةالسياس

إف ىػي أرادت أال  تحػديث لا عمى عتبةأف تضع نفسيا  بد لمسياسة مف
 درجػػة مػػاإلػػى فسػػيا نبالسياسػػة  تنػػأى ،نتيجػػةفػػي ال. فػػي طريقػػو ياسػػحقي

 كمػػا أنيػػا ممزمػػة بػػإخراجعػػف الجميػػور المحمػػي الػػذي يقػػوض دعميػػا. 
التعػايش  إلػىوتػوجيييـ  ،ظروؼ حياتيـ المعتػادةبعيدًا عف  المواطنيف
تقػػع  السياسػػة لكػػف. منافسػػة عالميػػة وفػػي سػػياؽمجتمػػع أوروبػػي ضػػمف 
تحريػػػػر يسػػػػير  العػػػػابر لمقوميػػػػاتعمػػػػى المسػػػػتوى ف ؛فػػػػي معضػػػػمة أيضػػػػاً 
فػػي  ،بيئيػػةوال االجتماعيػػةلقػػوانيف عمػػى ا بخطػػى متقدمػػة جػػداً ؽ األسػػوا
أف أنظمة الضماف االجتماعي والبرامج البيئية تفقد فاعميتيا عمى حيف 
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إف السياسػات تقػاس مػف خػالؿ التعامػؿ فػ. مػع ذلػؾ المستويات القوميػة
ونقػػص الػػدعـ نقػػص متزايػػدة فػػي مػػع ىػػذه المشػػاكؿ وتعػػاني مػػف أزمػػة 

تحت ضغط  برز لمعيافقد  سوؽ األوروبية الموحدةالإف بناء . اإلنجاز
الحكومات القومية مف  البناء يجردىذا  إففذلؾ مع  ؛المنافسة العالمية

 . تحتاجيا لحؿ مشكالتيا التي سيادتيا
اجتماعيػػػة  حمػػػالتب الشػػػروعالحكومػػػات القوميػػػة فػػػي  أخفقػػػتإذا 

أزمات ى تتعرض إلس إنياف ،المستوييف األوروبي والعالمي وبيئية لبموغ
مػػف  ،مػػع ذلػػؾ. ا األصػػميةأوطانيػػ داخػػؿأعمػػؽ متزايػػدة بصػػورة سياسػػية 

أوروبػػا صػػعيد  عمػػى ىػػذه الحمػػالتفػػي النجػػاح إحػػراز الصػػعوبة بمكػػاف 
بالمسػتوى  لبيئػيالحالية لمضماف االجتمػاعي وا التدابيرمف خالؿ كميا 

مػػف  ةمسياسػػل ال بػػدوبالتػػالي . الػػذي وصػػمت إليػػو أغمػػب الػػدوؿ المتقدمػػة
المنافسػػة ضػػغط ص يتقمػػمعنيػػة بكانػػت  إذامسػػألة مػػا بجديػػة تبػػر ختأف 

أف  مالئمػػة بيئيػػاً سػػعار النقػػؿ اليمكػػف ألحيػػث ب اً عالميػػالمتسػػع أوروبيػػًا و 
مػػف شػػأنو أف كيػػذا  إف برنامجػػاً . لمسػعر الحاليػػةبنيػػة تمغػي الخمػػؿ فػػي ال

جديػػػػدة ويبقػػػػي نزعػػػػة عػػػػدـ  يمػػػػنح األسػػػػواؽ المحميػػػػة واإلقميميػػػػة فرصػػػػاً 
 سيصػػػطدـ ، مػػػف جيػػػة أخػػػرى،لكنػػػو. لمػػػة تحػػػت السػػػيطرةاسػػػتقرار العو 

صػػراعات حػػوؿ مػػف يتوجػػب بتسػػبب يو  لمقوميػػات بعمميػػة الػػدمج العػػابرة
 . ياحجمميما كاف  ياالقتصادالفرص الفائتة لمنمو  ثمفعميو دفع 



 - 337 - 

 المثقفيفأوروبا   

ة، ىػػؿ ىنالػػؾ أيضػػًا ياسػػيالسوالصػػفوة بعػػد أوروبػػا المػػدراء والخبػػراء 
التقنػػي والسياسػػي باليويػػة  -التػػي ترفػػد البنػػاء االقتصػػادي المثقفػػيفأوروبػػا 

موضػػوعًا ‘ أوروبػػا’جعمػػوا مػػف  كثيػػرًا مػػاالمثقفػػيف مػػف المؤكػػد أف الثقافيػػة  
؛ ديالنتػػػػػػػػي 4661؛ كيرنػػػػػػػػي 4664؛ باتوكػػػػػػػػا 4619)مػػػػػػػػوريف  ألفكػػػػػػػػارىـ

فػي قضػايا البرنػامج  المثقفيفإسياـ مدى ما تأمؿ المرء في  إذاف(. 4661
فػػي ‘. ال’ة، ال بػػد أف تكػػوف إجابتػػو عػػف ىػػذا السػػؤاؿ ب األوروبػػي لمتنميػػ

الواقػػع تػػتـ مناقشػػة الحالػػة المسػػتقبمية ألوروبػػا مػػف زاويػػة العمػػـو السياسػػية، 
خطابػػػػػًا متعمقػػػػػًا بالقضػػػػػايا التقنيػػػػػة وذات ولكػػػػػف فيمػػػػػا بعػػػػػد تعػػػػػود لتصػػػػػبح 

فتتجػػاوز حتػػػى اآلف  لممثقفػػيفالخصوصػػية العاليػػة. أمػػا النقاشػػات الميمػػة 
ا، لسبب أساسي وىو أف أوروبا تمثؿ وحػدة حصػرية، بينمػا موضوع أوروب

ولػػػذلؾ فقػػػد ظػػػؿ العمػػػؿ  بمسػػػؤوليتيـ تجػػػاه وحػػػدة عالميػػػة. المثقفػػػوفيشػػػعر 
عمى التوحيد ضعيفًا إلى حد بعيد لدى الشخصية المفكرة، مقابػؿ مواصػمة 

والتنػػػاغـ  السػػػوؽ األوروبيػػػة الموحػػػدةخصػػػبة لتوسػػػيع البحػػػث عػػػف التربػػػة ال
 ر المؤسسات.القانوني وانتشا

التوحيػػػد عمػػػى الػػػرغـ مػػػف ذلػػػؾ، ال يمكػػػف التوكيػػػد بشػػػكؿ جػػػاـز أف 
األوروبي يفتقر إلى األفكار؛ فمف دوف األفكار لـ يكف مقػدرًا لممشػروع أف 
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الفكػػػػرة الحاممػػػػة  ،يمضػػػػي قػػػػدمًا بيػػػػذا الشػػػػكؿ الػػػػواقعي. واألىػػػػـ مػػػػف ذلػػػػؾ
ذلؾ فكرة االرتقاء بالرفاه المادي عبر السوؽ المشتركة، وك ، وىيلممشروع

فايسكيرشػػف ) لمقوميػػاتاالسػػتغناء عػػف القوميػػة لصػػالح التعػػاوف المتجػػاوز 
(. وقػػػػد أصػػػػبحت ىاتػػػػاف الفكرتػػػػاف 4661؛ أرنولػػػػد 4661؛ ديمػػػػور 4661

متضػػافرتيف إلػػى حػػد كبيػػر. فضػػمف حػػدود االتحػػاد األوروبػػي شػػيد الرفػػاه 
ية بحيث أف كؿ قطاع سكاني لقوم ،المادي والفيـ المتبادؿ تحسنًا مستمراً 

؛ كمػا يدرج عضويتو القومية في إطار اليوية األوروبيةمتطوٍر فعميًا، ما، 
أف  نفسػػو أوروبيػػًا. ومػػف المؤكػػد أيضػػاً  المػػرءفػػي أف يعتبػػر الرغبػػة تزايػػدت 

ذلػػػؾ ُيعػػػػزى إلػػػى حقيقػػػػة أف ميندسػػػػي االتحػػػاد األوروبػػػػي نجحػػػوا فػػػػي رفػػػػد 
فضػػؿ فػػي بفكػػرة تجػػاوزت حػػدود الفيػػـ الػػذرائعي التػػي كػػاف ليػػا البرنػػامجيـ 

 تمكيف المواطف مف تحديد ىويتو.
التطورية التي تتطمب جيودًا جديدة مف أجؿ شرعنة  الخطوة يبدو أف

تبػدو  . فػالمواطنوف يواجيػوف تغييػرات حػادة القد تحققػت المشروع األوروبي
تقاسػـ حقػوقيـ مػع أوروبيػيف لاآلف فيـ مضطروف  ،جابية دوماً يفي نظرىـ إ

اريف مفيػػديف يبتػػاعوف منتجػػاتيـ، بػػؿ أيضػػًا آخػػريف ممػػف ىػػـ ليسػػوا مجػػرد شػػ
وبيػػذه الطريقػػػة  منافسػػيف ليػػـ فػػي فػػػرص العمػػؿ واألسػػواؽ عمػػى حػػػد سػػواء.

مػػف رابحيف ومجموعػػة مػػف الػػينقسػػـ المجتمػػع بصػػورة متزايػػدة إلػػى مجموعػػة 
خاسػػػريف مػػػف جػػػراء عمميػػػة التحػػػديث. وبحكػػػـ الحجػػػـ اليائػػػؿ لمػػػديف العػػػاـ ال
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ى دافعػػػي الضػػػرائب، فػػػإف الموجػػػودات لمدولػػػة والعػػػبء البػػػاىظ المترتػػػب عمػػػ
 الماليػػػػة المخصصػػػػة لتغطيػػػػة المسػػػػاعدات الضػػػػرورية لمخاسػػػػريف بالتحػػػػديث
آخػػػذة بالتنػػػاقص. كمػػػا أف الضػػػغط باتجػػػاه المنافسػػػة يػػػزداد حػػػدة مػػػف خػػػالؿ 

المتزامنػة مػع لبرلػة السػوؽ العالميػة. ويفضػي ىػذا  السوؽ األوروبية الموحػدة
ىا إلى أبعػاد يصػعب تخيميػا حتػى الضغط إلى أزمة اجتماعية قد يصؿ مدا

اآلف. ويعػػاني صػػناع القػػرار مػػف شػػمؿ لػػو أوجػػو عديػػدة فػػي ظػػرؼ ىػػـ أحػػوج 
فيو إلى رفع وتيرة العمؿ. فعمػى الصػعيد األوروبػي والعػالمي تتعػرض الػدوؿ 

وعمػػػى الصػػػػعيد القػػػومي تتنػػػػاقص القوميػػػة إلػػػى فقػػػػداف سػػػيادتيا الضػػػػرورية، 
قد وصمت إلى نقطة لـ تعد معيػا فه ما دولة الرفامصادر التمويؿ الالزمة. أ

تخػاذ إجػراءات رفػاه جديػدة. فيػو ال تضطرتمويؿ نفسيا في وقت قادرة عمى 
وتفتقػػػر أيضػػػًا لموسػػػيمة  تػػػراكـ مشػػػكالت اجتماعيػػػة دولػػػة األمػػػةوىكػػػذا فػػػإف 

الماليػػة والسػػيادة الالزمتػػيف لحػػؿ تمػػؾ المشػػكالت. وفػػي النتيجػػة، تػػؤدي ىػػذه 
 لمجتمعات القومية في امتحاف حاسـ.المشكالت االجتماعية إلى زج ا

 النزعة القومية الجديدة

عالقػػػة ال فػػػي سػػػياؽتتشػػػكؿ اليويػػػة األوروبيػػػة : الفرضػػػية الخامسػػػة
 حركة القومية الجديدة المضادة.المع  ةتوتر الم
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في سياؽ الحالة المبينة أعاله، مف شأف تصعيد التوتر االجتماعي 
د حركػػػػات قوميػػػػة أف يول ػػػػبػػػػيف الػػػػرابحيف مػػػػف عمميػػػػة التحػػػػديث والخاسػػػػريف 

أوروبػػػا المأمولػػػة، مضػػػادة إلػػػى الحػػػد الػػػذي يبػػػدو معػػػو، مػػػف وجيػػػة نظػػػر 
ينػاؾ بيف التحػديث وىػذه الحركػات. فما استمرار التعايش بسالـ  مستحيالً 

اتجػػػػاه قػػػػومي طبقػػػػة ذات و متطرفػػػػة  ةعولميػػػػو  ةأوروبيػػػػ ذىنيػػػػةطبقػػػػة ذات 
إلػػى مؤشػػػر  تتمتػػػرس فػػي معارضػػػة األخػػرى. واسػػػتناداً  ، وكمتاىمػػامتطػػرؼ

المسح األوروبي الذي شمؿ البمػداف األعضػاء األصػالء اإلثنػي عشػر فػي 
مػػػف  %91كػػػاف المعػػػدؿ الوسػػػطي  4661االتحػػػاد األوروبػػػي فػػػي خريػػػؼ 

مػػف ىػػؤالء  %9فػػي الطريػػؽ إلػػى ىويػػة أوروبيػػة، السػػكاف اعتبػػروا أنفسػػيـ 
اعتبروىػػػا أوروبيػػػة  %41و عمػػػى وجػػػو الحصػػػر،اعتبػػػروا ىػػػويتيـ أوروبيػػػة 

 %1و اعتبروىػا قوميػة أكثػر منيػا أوروبيػة، %19و ا ىي قومية،أكثر مم
إف عػػػددًا كبيػػػرًا جػػػدًا مػػػػف  %11فػػػي الفتػػػرة ذاتيػػػا قػػػاؿ و  رفضػػػوا التعميػػػؽ.

 وكرىيـ، األجانب يعيشوف في بمدانيـ. ونجد عمى مقياس رىاب األجانب
، بالنسبة لممعدؿ الوسطي لالتحاد المتراوح بيف الشديد جدًا والضعيؼ جداً 

لػػدييـ  %1921و ُصػػنفوا أف لػػدييـ رىػػاب شػػديد جػػدًا، %14وبػػي أف األور 
لػدييـ رىػاب ضػعيؼ  %11و لدييـ رىاب ضػعيؼ، %11و رىاب شديد،

جػػدًا. وقػػد تفػػاقـ رىػػاب األجانػػب فػػي جميػػع البمػػداف األعضػػاء فػػي االتحػػاد 
ذات العراقػػة  البمػػدافاألوروبػػي تقريبػػًا منػػذ بدايػػة التسػػعينيات، بمػػا فػػي ذلػػؾ 

 %11فينػػػػاؾ مػػػػا يربػػػػو عمػػػػى  اطنػػػػة المنفتحػػػػة، مثػػػػؿ فرنسػػػػا.بقػػػػوانيف المو 
اعتبػػروا مػػؤخرًا أف ثمػػة عػػددًا كبيػػرًا جػػدًا مػػف األجانػػب يعيشػػوف فػػي بمػػدىـ، 
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، أي دوف المعػدؿ الوسػطي، مػف األلمػاف يعيشػوف ىػذا %11في حيف أف 
(. 4661a :96-91 ،B50 ،11الشعور في بمدىـ )المفوضػية األوروبيػة 

المػػذكور موجػػو االعتػػراؼ بػػأف رىػػاب األجانػػب  أكيػػدىنػػا، ينبغػػي عمينػػا بالت
بصػػورة حصػػرية تقريبػػًا نحػػو األجانػػب القػػادميف مػػف خػػارج البمػػداف األعضػػاء 

أف مػػػف أف نأخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار وال بػػػد لنػػػا أيضػػػًا فػػػي االتحػػػاد األوروبػػػي. 
فقػػد بمغػػت موجػػة رىػػاب  .مواقػػؼ كيػػذه تبػػرىف عمػػى وجػػود تقمبػػات اقتصػػادية

عنػػدما حظػػي موضػػوع اليجػػرة باالىتمػػاـ  4661اـ األجانػػب ذروتيػػا فػػي عػػ
مػػف مػػواطني  %16، كػػاف 4661ففػػي ربيػػع  األكبػػر لػػدى وسػػائؿ اإلعػػالـ.

االتحاد األوروبػي يعتقػدوف أف ىنػاؾ عػددًا كبيػرًا جػدًا مػف األجانػب يعيشػوف 
؛ لكف الالفت لمنظر بصػورة %11في بمدانيـ، أما في ألمانيا فكانت النسبة 

)المفوضػػػية  4661فػػػي خريػػػؼ  %11لنسػػػبة إلػػػى خاصػػػة ىػػػو تراجػػػع ىػػػذه ا
 .(4661a :96-91 ،B50 ،11؛ 4661a :A41 ،11األوروبية 

يكػػرس رواد التحػػديث أنفسػػيـ ألوروبػػا والعػػالـ، كمػػا أنيػػـ يعممػػوف 
عمى االندماج االجتماعي في المجتمع األوروبي الحديث، بؿ يتجاوزوف 

أنفسػيـ حتمػًا عػف ذلؾ إلى المجتمع العالمي. وفي الوقت نفسػو، ينػأوف ب
يخوضػػػػوف صػػػػراعيـ، كػػػػردة فعػػػػؿ مضػػػػادة  ممػػػػفالقػػػػابعيف خمفػػػػًا، أولئػػػػؾ 

التػػي حققػػػت ليػػػـ حتػػػى ىػػػذه المحظػػػة الوحػػػدة القوميػػػة  مػػػف أجػػػؿلمتطػػور، 
االزدىار واألمف. فالبعض يمضي قدمًا وبسرعة نحػو أوروبػا ومنيػا إلػى 

لنسػيج العالـ، بينما يريد البعض اآلخر االنكفاء إلى األمػة؛ وبػذلؾ فػإف ا
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تطوير ىوية أوروبية،  الرغبة فياالجتماعي محفوؼ بخطر التمزؽ. إف 
االجتماعيػة ومسػتوى  المرتبػةتتزايػد بػاطراد مػع حتػى اآلف،  ريػد ليػاكما أُ 

المعاكس، يقترف تحديد اليويػة باالنتمػاء . وفي االتجاه العمميالتحصيؿ 
ي االتحػػاد األولػػى األعضػاء فػاالثنتػي عشػرة القػومي لممػرء. ففػي البمػػداف 

بػػالفخر تجػػاه الػػذيف يشػعروف منػاس ل الوسػػطيةكانػػت المعػدالت  األوروبػي
 المرتبػػػػػػةالمجموعػػػػػػة ذات  مػػػػػػف %19أوطػػػػػػانيـ، عمػػػػػػى الشػػػػػػكؿ التػػػػػػالي: 

مػف ىػؤالء ُيعتبػروف مػف المسػتوى التعميمػػي  %96و األدنػى،االجتماعيػة 
ببمػػدانيـ، حسػػب  إلػػى حػػد مػػا أو جػػداً ممػػف ذكػػروا أنيػػـ فخػػوروف  ،األدنػػى
مػف مجموعػة  فقط %91مقابؿ . 4661المسح األوروبي لخريؼ مؤشر 

أجػػػػػابوا مػػػػػف ذوي التحصػػػػػيؿ العممػػػػػي األعمػػػػػى  %91و المرتبػػػػػة األعمػػػػػى
بالطريقػػػة ذاتيػػػا. ومػػػف بػػػيف أولئػػػؾ الػػػذيف يعتبػػػروف أنفسػػػيـ فخػػػوريف جػػػدًا 

يػروف أنيػػـ أعضػاء فػي ىػػذه القوميػة عمػى وجػػو  %11 ىنالػؾتيـ، يمقػو ب
ينتػػابيـ أي  ومػػف بػػيف أولئػػؾ الػػذيف الالحصػػر ضػػمف المسػػتقبؿ القريػػب؛ 

فقػط ممػف يػروف أنفسػيـ  %49ميمػا كػاف نوعػو، يوجػد  العتزازشعور با
فخػػػػوريف جػػػػدًا فقػػػػط ممػػػػف يعتبػػػػروف أنفسػػػػيـ  %1كػػػػذلؾ. بالمقابػػػػؿ، فػػػػإف 

يميموف في المستقبؿ إلى اليوية األوروبية حصرًا؛ ومف بيف أولئؾ الذيف 
يمػػػوف إلػػػى ذلػػػؾ. إف ىػػػذه ال يم %11ال يشػػػعروف بػػػالفخر مطمقػػػًا ىنػػػاؾ 
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بػػػة  ر  األرقػػػاـ تعبػػػر عػػػف التػػػوترات االجتماعيػػػة التػػػي تصػػػاحب عمميػػػة األ و 
 (.4661a :B14 ،11)المفوضية األوروبية 

لػػػذي فػػػي رأب الصػػػدع اموف قػػػة  العريقػػػةاألحػػػزاب السياسػػػية  تكػػػفلػػػـ 
وذلؾ مف جراء  ،يخترؽ المجتمع، أو في تجسير اليوة اآلخذة في االتساع

. وفػي اً ة سياسػيالمسػؤولتبتمي بو األحػزاب تلذي ا ،وؼ سابقاً الشمؿ الموص
تسػتغؿ الحالػة  إف األحزاب والحركات الشعبية اليمينيػة المتطرفػةفالنتيجة، 
في كػؿ مػف  انتعشت ودخمت المجالس البرلمانية خصوصاً  ، حيثالجديدة

يطاليا وبمغاريػا والػدانمرؾ والنػرويج. وبافتقادىػا لممسػؤول ية النمسا وفرنسا وا 
السياسية وعدـ إثبات النجػاح، تشػيع لػدى المػواطف غيػر اآلمػف أف العػودة 

ضػماف فػرص العمػػؿ إلػى التضػامف القػومي وترحيػؿ األجانػػب مػف شػأنيما 
واالزدىػػار واألمػػف. إف الخػػوؼ مػػف األجانػػب يولػػد كراىيػػة األجانػػب التػػي 

؛ 4661تتجمى مرارًا وتكرارًا في حمالت رىاب األجانػب )غػريس وآخػروف 
 (.4661، 4661؛ بيتز 4661؛ فايممز 4661؛ ىايتمير 4664ز بيت

ربة يبدو أننا ال إحياء الروح القوميػة ألف  ػ نستطيع تجنب جدؿ األ و 
االندماج في االتحاد األوروبي يمي تفكيػؾ التضػامف وزوالػو عمػى الصػعيد 

صناع القرار القومييف أيدييـ مغمولة بسبب  يجدالقومي. ومف جية أخرى 
الػػػػذي ال يمكػػػػف تجنبػػػػو عمميػػػػًا، وكػػػػذلؾ والعجػػػػز المػػػػالي  ،ادتيـفقػػػػداف سػػػػي
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فػي  –صػناع القػرار مػا يػزاؿ لممتطمبات المالية والمؤسساتية التي فتقار اال
          لحؿ المشكالت المستجدة.يحتاجونيا  -ما وراء الحدود القومية

 قميمية الجديدةإلالنزعة ا

سػػػػياؽ العالقػػػػة  تتشػػػػكؿ اليويػػػػة األوروبيػػػػة فػػػػيالفرضػػػػية السادسػػػػة: 
 المتوترة مع الحركة اإلقميمية الجديدة المضادة.

االنبعػػػاث الجديػػػد لمنزعػػػة اإلقميميػػػة حتػػػى اآلف حركػػػة مضػػػادة يشػػػكؿ 
ربػة. كمػا أف الحركػات اإلقميميػة تتعػزز   مػف جػراءأخرى في وجو عممية األ و 

 ،المشػػػار إلييػػػاعمميػػػات التحػػػديث بسػػػبب سػػػيادتيا، و لخسػػػارة الػػػدوؿ القوميػػػة 
ًً التػػي  متخػػذة  ،متضػػامفل االنفكػػاؾ وزواالً  إلػػى اً قوميػػ تشػػيد فػػي سػػياقيا مػػياًل

الحركػػػات اإلقميميػػػة قويػػػة عمػػػى نحػػػو  وتكػػػوفنحػػػو أوروبػػػا والعػػػالـ.  طريقيػػػا
خػػػاص حيثمػػػا أسػػػيمت الفجػػػوة بػػػيف الػػػرابحيف والخاسػػػريف مػػػف التحػػػديث فػػػي 
فصؿ مناطؽ بكامميا عف بعضيا بعضًا. ويمكف مالحظة ذلػؾ فػي إيطاليػا 

التحػرر مػف العػبء الػذي بيؿ المثاؿ، حيث يرغب الشػماؿ اإليطػالي عمى س
يمثمو الجنوب، وذلؾ بغية االستفادة بشكؿ أكبر مف الفرص الجديدة لمسػوؽ 

الحسػنة لمتمفصػؿ، بالنسػبة لألقػاليـ . كمػا أف االحتمػاالت الموحػدةاألوروبية 
مػػى األوروبيػػة المشػػمولة فػػي معاىػػدة ماسػػتريخت، يمكػػف اسػػتخداميا بداىػػة ع

نحػو أفضػػؿ مػف قبػػؿ األقػػاليـ التػي تتمتػػع بكفػػاءة قوتيػا االقتصػػادية وقيادتيػػا 
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أولئػػؾ المعنيػػيف فػػي بروكسػػؿ، محػػط اىتمػػاـ مباشػػرة كػػي تصػػبح  ،السياسػػية
بطريقة متجاوزة لحدود التعاوف الداخمي لمدولة القومية. وفي المقابؿ، تشػعر 

وال تمتمػػؾ الضػػمانة  ،دولػػة األمػػةاألقػػاليـ الضػػعيفة بأنيػػا ميػػددة بفقػػداف دعػػـ 
 أميفتػػػػ قػػػػادرة عمػػػػىالصػػػػناديؽ األوروبيػػػػة، اإلقميميػػػػة والبنيويػػػػة، تكػػػػوف بػػػػأف 

المػوارد الكافيػة ليػػا. عمػى أيػة حػػاؿ، ىنػا تتفػاقـ مسػػؤولية االتحػاد األوروبػػي، 
فعميػػػًا مػػػف زيػػػادة الميزانيػػػة ولكػػػف  بغيػػػة الوفػػػاء بيػػػذه االسػػػتحقاقات، البػػػد لػػػو 

؛ 4661قميميػػة )فػػوف أليمػػاف وآخػػروف المخصصػػة لممسػػاعدات البنيويػػة واإل
 (.4669؛ ىويغمف 4661؛ فاينأخت 4661شتوـر 

 نزعة العولمة

تتشػػػػكؿ اليويػػػػة األوروبيػػػػة فػػػػي سػػػػياؽ العالقػػػػة الفرضػػػػية السػػػػابعة: 
 المتوترة مع الحركة العولمية الجديدة المضادة.

ربػة ىويتنػا تنػدرج  في إطار التطور المنطقػي لمحركػات المضػادة أل و 
ولمة أيضًا، ولو بصورة أقػؿ أىميػة ممػا ىػو الحػاؿ لػدى النػزعتيف نزعة الع

ليػػػػذه الثقافيػػػػة الحاممػػػػة  الطميعػػػػة   الحػػػػداثويوفالقوميػػػػة واإلقميميػػػػة. ويعتبػػػػر 
المضادة، حيث يحذروف مف اسػتمرار النزعػة القوميػة فػي العولمية الحركة 

االتحػػاد األوروبػػي وينبيػػوف إلػػى ضػػرورة االرتقػػاء إلػػى مسػػتوى جديػػد عػػابر 
وىنػػا يجػػدر بػػالمرء أف يحصػػر أكثػػر حضػػورًا وفعاليػػة.  ، وبالتػػاليلمقوميػػات
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ػػ’تفكيػػره بعبػػارة  وبموجػػات كراىيػػة األجانػػب الموجيػػة ضػػد  ،‘نوا أوروبػػاحص 
 القادميف مف خارج البمداف األعضاء في االتحاد األوروبي. المياجريف

(، مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر نرويجيػػػػػة، 4691عتبػػػػػر جوىػػػػػاف غػػػػػالتونغ )ي  
مػػف القػػوة المييمنػػة الجديػػدة التػػي تطػػرح عمػػى جيرانيػػا وروبػػي األ االتحػػاد  
مػا الػذوباف فػي االتحػاد  ،خيار األمػر الواقػع: إمػا االنعػزاؿ جانبػاً الدوؿ  وا 

لسػػػػيادتيا  افقػػػػدمػػػػع مػػػػا يترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ مػػػػف فبوصػػػػفيا دواًل أعضػػػػاء 
إف فقػػداف بعػػض السػػيادة أمػػر قػػائـ أصػػاًل، وىػػذا يعنػػي أف تمػػؾ  القوميػػة.

وف بوسػػعيا أف تقػػرر الحقػػًا كيػػؼ تريػػد أف تعػػيش أو كيػػؼ الػػدوؿ لػػف يكػػ
المتعمػػؽ بػػالخطوات االقتصػػادية تتجنػػب تػػأثير برنػػامج االتحػػاد األوروبػػي 

ذاو  المتطػػػػػورة. كػػػػػالنرويج وسويسػػػػػرا مػػػػػثاًل، مػػػػػا قػػػػػرر بعػػػػػض الجيػػػػػراف،  ا 
مرىونػػػػة إلػػػػى حػػػػد بعيػػػػد  االنضػػػػماـ أو عدمػػػػو، فػػػػإف فرصػػػػيـ المسػػػػتقبمية

يبػدو مػف وجيػة نظػر غػالتونغ أف فكػرة ذف، إ بسياسة االتحػاد األوروبػي.
أوروبػػػا أوسػػػع، ومػػػا يسػػػتوجبو ذلػػػؾ مػػػف تعػػػاوف فضػػػفاض بػػػيف دوؿ ذات 

فػػػي مركػػػز ألنػػػو قػػػد يتصػػػدى لمركػػػزة القػػػوة أفضػػػؿ؛  سػػػيادة، يعتبػػػر حػػػالً 
 االتحاد األوروبي.

عمػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ، إف االتحػػػػاد األوروبػػػػي لػػػػيس قػػػػوة أوروبيػػػػة مييمنػػػػة 
لميػػة تنػػافس فػػي السػػوؽ العالميػػة وتعقػػد فحسػػب، بػػؿ أيضػػًا قػػوة اقتصػػادية عا
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الصفقات مع القوميات األخرى، ومف الطبيعي أنػو مضػطر النتيػاز فرصػو 
التفكيػر فػي حػؿ مشػكالت لمصػمحتو الخاصػة. ولكػف قبػؿ  في ىذه المنافسة

العػػػػالـ المتعمقػػػػة بػػػػالفقر واالسػػػػتنزاؼ الجػػػػائر لمبيئػػػػة، ينبغػػػػي عمػػػػى االتحػػػػاد 
ة ويضػػػػػمف والء مواطنيػػػػػو مػػػػػف خػػػػػالؿ األوروبػػػػػي أف يحػػػػػؿ مشػػػػػاكمو الداخميػػػػػ
الػذيف يسػعوف  ،بالنسبة لرواد التحديثأما النجاحات االقتصادية والسياسية. 

مػػػع أوروبػػػا يشػػػكؿ، فػػػي  التجػػػانس فيعتبػػػروف، إلػػػى حػػػؿ المشػػػكالت العالميػػػة
إال أف المبالغة في أحسف األحواؿ، محطة في الطريؽ إلى اليوية العالمية. 

إلػػى جعميػػا عقبػػة فػػي وجػػو التفكيػػر والسػػموؾ إثقػػاؿ كاىػػؿ أوروبػػا قػػد يفضػػي 
العػػػػالمييف. وليػػػػذا السػػػػبب يفضػػػػؿ الػػػػرواد االلتفػػػػات مباشػػػػرة إلػػػػى المنظمػػػػات 
العالميػػػة، مػػػف مثػػػؿ المػػػدافعيف عػػػف البيئػػػة ومنظمػػػة العفػػػو الدوليػػػة مػػػف أجػػػؿ 

وانطالقػػًا مػػف وجيػػة  حػػؿ المشػػاكؿ العالميػػة.الطريػػؽ إلػػى ادخػػار الوقػػت فػػي 
األوروبية المزيد مف الترسيخ أيضػًا، مػف منظػور النظر ىذه، تتطمب اليوية 

، 4664 وعػػػالمي، بغيػػػة إفسػػػاح المجػػػاؿ أمػػػاـ تطػػػور اليويػػػة العالميػػػة )كيينػػػ
 .(4666؛ بولي وتوماس 4661؛ شوغ 4661؛ برينو 4661؛ بيرغ 4661

      : تنامي اليويةوخسارتياجدؿ كسب اليوية 

جػػدؿ كسػػب  الفرضػػية الثامنػػة: تتشػػكؿ اليويػػة األوروبيػػة فػػي سػػياؽ
 ، وفي حاؿ النجاح، يقتضي ذلؾ ضمنًا تنامي اليوية.ىوية وخسارة ىوية
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إف تحػوؿ سػمات اليويػة مػف مسػػتوى قػومي إلػى مسػتوى أوروبػػي 
فالحػػػداثويوف  يفتػػػرض عالقػػػة جدليػػػة بػػػيف كسػػػب ىويػػػة وخسػػػارة ىويػػػة.

يبادروف مباشرة إلى نقؿ األحداث السياسية إلى مستوى أوروبي؛ وبيذه 
ولسوؼ ُيدرج مواطنو الدوؿ ير في اليوية. يوف عممية التغالطريقة يدير 
، ضػػػػمف العالمػػػػات المميػػػػزة لالتحػػػػاد األوروبػػػػيمػػػػف الخػػػػارج األوروبيػػػػة 

وضمف عمميات التجانس في الشؤوف االقتصادية والسياسػية والثقافيػة، 
ومػػف خػػالؿ ىػػذه العمميػػات سػػوؼ يتعممػػوف  وضػػمف تجػػانس التضػػامف.

ف مػػػػف منظػػػػور أوروبػػػػي، وكيػػػػؼ أكثػػػػر فػػػػأكثر كيػػػػؼ يفكػػػػروف ويسػػػػمكو 
، وكيػؼ يعتبروف أنفسػيـ أوروبيػيف فػي عالقػاتيـ الداخميػة مػع اآلخػريف

يميػػػػػػزوف أنفسػػػػػػيـ عػػػػػػف اآلخػػػػػػريف فػػػػػػي العالقػػػػػػات الخارجيػػػػػػة بوصػػػػػػفيـ 
وأخيرًا كيؼ يتمايز في ما بيػنيـ األوروبػي عػف األلمػاني أو أوروبييف، 

روف الفرنسػػػي. وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو تنشػػػأ جماعػػػة مػػػف النػػػاس ممػػػف يعتبػػػ
أوروبييف قبؿ، أو عمى األقؿ بعد، عضويتيـ القومية. وقد بي ف أنفسيـ 

مػػػف مػػػواطني  %1أف نسػػػبة  4661مؤشػػػر المسػػػح األوروبػػػي لخريػػػؼ 
 %9و االتحاد األوروبي يعتبروف أنفسيـ أوروبييف عمى وجو الحصر،

 %11وىمـ جػرا، و ييفوفرنسييف وبمجيك اً يروف أنفسيـ أوروبييف وألمان
 وىمػػػػـ جػػػػرا وأوروبيػػػػيف، وفرنسػػػػييف وبمجيكيػػػػيف فسػػػػيـ ألمانػػػػاً يعتبػػػػروف أن
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 يعتبػػروف أنفسػػيـ فقػػط ألمانػػًا وفرنسػػييف وبمجيكيػػيف وىمػػـ جػػرا، %11و
 (.4661b :16لـ يقدموا جوابًا )الموضية األوروبية  %1و

مع بناء اليوية األوروبية يفقد مواطنو االتحاد األوروبي قسمًا ال 
يعنػي أف كسػب ىويػة أوروبيػة يمػي  لػؾذبأس بو مف ىويتيـ القومية، و 

ىػػػذا التغييػػػر البنيػػػوي فػػػي اليويػػػة يفتػػػرض وجػػػود خسػػػارة ىويػػػة قوميػػػة. 
مػف المػواطنيف األوروبيػيف  %14 ػصػراعات فػي الوقػت ذاتػو. فنسػبة الػ

لػػػـ يعػػػد بوسػػػعيـ التسػػػميـ إلػػػى أوروبػػػا  4669الػػػذيف تحولػػػوا فػػػي ربيػػػع 
 %11 ػالػػػػبػػػػاألمر دوف تحقيػػػػؽ شػػػػرط يالئػػػػـ مجمػػػػوعتيـ، عمػػػػى غػػػػرار 

 %11 ػفالمجموعػة األولػى تحػدد والءىػا لمػ المتشبثيف بيويتيـ القوميػة.
 ػفي سػياؽ الواجبػات المدنيػة الموسػعة. فػي المقابػؿ، تتوقػع مجموعػة الػ

، التي تعتبر قومية مف حيػث التفكيػر، والء غيػر محػدود لألمػة. 11%
ف بيف المواطنيف ذوي االتجاىات المختمفة بشأإف الصراعات الخارجية 

لػدى كػؿ فػرد لمػوالء صػراعات الداخميػة التتفاقـ، فػي حػيف تتػراكـ لوالء ا
عمػػػػى حػػػػدة بخصػػػػوص مسػػػػألة أي والء ينبغػػػػي أف ُيمػػػػنح األولويػػػػة فػػػػي 

  .قضايا محددة

تشػػكؿ اليػػوة القائمػػة فػػي المجتمػػع بػػيف أوروبيػػي النزعػػة وقػػوميي 
يويػػػػػة الالنزعػػػػػة أحػػػػػد أعػػػػػراض تحػػػػػوؿ اليويػػػػػة. وبالتػػػػػالي، فػػػػػإف تطػػػػػور 

ة يتسػػبب عمػػى طػػوؿ الخػػط فػػي نشػػوء حركػػات مضػػادة تسػػعى وروبيػػاأل
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القومي اإلطار إلحياء اليويات القومية. ولكف عممية انتقاؿ اليوية مف 
تػػػتـ بالضػػػرورة بمحصػػػمة صػػػفرية مػػػف حيػػػث  ي الوروبػػػاإلطػػػار األإلػػػى 

الربح والخسارة. فقد أظيرت إحصاءات المؤشر األوروبي لخريؼ عػاـ 
رت إلػػػػى ىويػػػػة مزدوجػػػػة، أوروبيػػػػة فعػػػػاًل أشػػػػا %11أف أغمبيػػػػة  4661

؛ وبفضػػػؿ ىػػػذه األغمبيػػػة تتحقػػػؽ ميمػػػة الػػػدمج حػػػد سػػػواءوقوميػػػة عمػػػى 
الػذيف يعتبػروف  %11 ػحمقػة وسػيطة بػيف الػبمثابة المميزة. فيي تعمؿ 

ممػػػػف  %1 ػأنفسػػػػيـ قػػػػومييف عمػػػػى صػػػػعيد االتحػػػػاد األوروبػػػػي وبػػػػيف الػػػػ
عمػى  %1 واؿ %19 ػوفي ألمانيا،  بيف ال ؛يعتبروف أنفسيـ أوروبييف

ينبغي القياـ بيذا الدور و . (4661b :16 التوالي )المفوضية األوروبية
نفسػيا بالتأكيػد غيػر فخػورة  عتبرت التي العظمىمف قبؿ األغمبية نفسو 

طبعػػًا، بقوميتيػػا، ومػػع ذلػػؾ تعتػػرؼ بيويػػة فخػػورة  إلػػى حػػد مػػاجػػدًا، بػػؿ 
تحػاد وحوؿ ىػذه النقطػة بمػغ المعػدؿ الوسػطي فػي االأوروبية مستقباًل. 

يعتبػػػروف أنفسػػػيـ قػػػومييف  %11: 4661فػػػي خريػػػؼ  %99األوروبػػػي 
يعتقػػػػدوف  %1و أوروبيػػػػيف أواًل ثػػػػـ قػػػػومييف، %6و أواًل ثػػػػـ أوروبيػػػػيف،

 %11 ػتتوسط ما بػيف الػأنفسيـ أوروبييف فقط. ىذه األغمبية يجب أف 
مػػػف مػػػواطنييـ الػػػذيف يفكػػػروف بطريقػػػة قوميػػػة ويفخػػػروف جػػػدًا بقػػػوميتيـ 

ف أولئػػؾ الػػذيف يفكػػروف بطريقػػة أوروبيػػة حصػػرًا دوف مػػ %11 ػوبػػيف الػػ
 (.4661a :B14بقوميتيـ مطمقًا )المفوضية األوروبية  اعتزازأي 
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الواسػع يطػوروف ىويػة أوروبيػة العػاـ  فػي الوسػط فمػواطنيالإف 
ومػػا مػػف شػػؾ فػػي أنيػػـ لػػـ يعػػودوا  دوف التخمػػي عػػف ىػػويتيـ القوميػػة.

عمى وجو  قة السابقة نفسياقادريف عمى تعزيز ىويتيـ القومية بالطري
الحصػػر. فاليويػػة القوميػػة سػػوؼ تكػػوف مقيػػدة قياسػػًا باالنتشػػار الػػذي 

يعني بالضرورة أنيا ستستسمـ  تشيده اليوية األوروبية، ولكف ذلؾ ال
فػػي أو تػػنقمص حتمػػًا إلػػى الحػػد الػػذي تتنػػامى فيػػو اليويػػة األوروبيػػة. 

ولئػػػؾ الػػػذيف ف نمػػػوًا فػػػي اليويػػػة يحػػػدث ىػػػا ىنػػػا. حيػػػث أف أإ الواقػػػع
ويتعممػػػوف كيػػػؼ يفكػػػروف ويسػػػمكوف بطريقػػػة  ،ينػػػدفعوف باتجػػػاه أوروبػػػا

أوروبيػػػػة، يسػػػػيموف فػػػػي نشػػػػر ىػػػػويتيـ. ىػػػػذا يعنػػػػي أف آفػػػػاؽ التفكيػػػػر 
والممارسػػػة سػػػوؼ تتسػػػع؛ ولسػػػوؼ نػػػتعمـ كيػػػؼ نوفػػػؽ بػػػيف عػػػدد مػػػف 

 وننسػػػؽ وننجػػػز نييػػػئكمػػػا يمكننػػػا أف  الػػػوالءات أكبػػػر مػػػف ذي قبػػػؿ.
حريتنػػا عمػػى صػػعيد التفكيػػر والفعػػؿ تتزايػػد؛ المزيػػد مػػف التوقعػػات. إف 

لكػػف الشػػيء الميػػـ ىنػػا ىػػو اسػػتمرار اليويػػة فػػي النمػػو، األمػػر الػػذي 
مصػادر نميزه تمامًا عف المراحؿ األولى في تطور المجتمػع والفػرد. ف

، وىػػذه تنػامي اليويػةالتفكيػر والممارسػة تتسػع عمػى قػػدـ المسػاواة مػع 
اـ أكبػػر، مػػف قبيػػؿ مجػػاراة المصػػادر تجعمنػػا قػػادريف عمػػى إنجػػاز ميػػ

 المدنية. والواجباتالتشكيمة الواسعة مف اليويات 
المؤشػػػػر سػػػػتطالعات االسػػػػتفادة مػػػػف البيانػػػػات االختباريػػػػة التمكننػػػػا 

األوروبػػػي مػػػف توضػػػيح ماىيػػػة العالقػػػة الموصػػػوفة أعػػػاله. فالمسػػػح الػػػذي 
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عمى سبيؿ المثاؿ، يبيف لنا أف العالقة بػيف  ،4661جرى في خريؼ عاـ 
مػف جيػة أخػرى، والتحوؿ نحو أوروبػا  مف جية األجانب وكراىيتيـ رىاب

كانػػػػت سػػػػمبية الطػػػػابع. فمػػػػف بػػػػيف أولئػػػػؾ الػػػػذيف لػػػػدييـ رىػػػػاب شػػػػديد إزاء 
عمقػػػوا آمػػاليـ عمػػى االتحػػػاد األوروبػػي الجديػػد وفقػػػًا  فقػػط %19األجانػػب، 

ممػػف لػػدييـ الحػػد األدنػػى مػػف  %19، بينمػػا فعػػؿ ذلػػؾ لمعاىػػدة ماسػػتريخت
(. إننػػػي أعػػػزو ىػػػذه 4661a :91)المفوضػػػية األوروبيػػػة رىػػػاب األجانػػػب 

اإلحسػػػػاس المتزايػػػػد بالسػػػػيادة، النسػػػػبة الضػػػػئيمة فػػػػي رىػػػػاب األجانػػػػب إلػػػػى 
المقتػػرف بالقابميػػة لمعػػيش مػػع عػػدد أكبػػر مػػف النػػاس ذوي األصػػوؿ القوميػػة 

 المختمفة دوف الشعور بأي تيديد لميوية الشخصية.
يفضػػي بالضػػرورة  إف التوجػػو المسػػتقبمي نحػػو أوروبػػا، الػػذي ال

لػوالء المػرء لمػواطني بمػده، يمكػف توضػيحو عمػى إلػى الػرفض الكامػؿ 
ف أولئػؾ أنػرى النحو التالي: مف بيف العينات التي خضػعت لممسػح، 

 الذيف عبروا إلػى ىػذا الحػد أو ذاؾ عػف فخػرىـ القػومي، عبػروا كػذلؾ
عػػػػػػػف آمػػػػػػػاؿ متماثمػػػػػػػة فػػػػػػػي مػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ باالتحػػػػػػػاد األوروبػػػػػػػي الجديػػػػػػػد 

. تبػدو ىػذه النتيجػة كمػا لػو أنيػا (4661a :96األوروبية  المفوضية)
مػع أوروبػا  لمتجػانستناقض المعطى القائؿ بأف النسبة الكبرى كانت 

اتيف يمكػػػػػػف توضػػػػػػيح الفػػػػػػرؽ بػػػػػػيف ىػػػػػػو والصػػػػػػغرى لمفخػػػػػػر بالقوميػػػػػػة. 
االتحػاد األوروبػي في ما يخػص في أف التعبير عف األمؿ  الصيغتيف

روبا لكنو أضػعؼ مػف أف ي عتبػر الجديد ىو تحوؿ في االتجاه نحو أو 
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المػػػػػرء نفسػػػػػو أوروبيػػػػػًا. فالصػػػػػيغة األولػػػػػى ىػػػػػي أكثػػػػػر انسػػػػػجامًا مػػػػػع 
القػػومي مػػف الثانيػػة. ولكػػف مػػف خػػالؿ اإلفصػػاح عػػف األمػػؿ  االعتػػزاز

التحديد األوؿ لميويػة القوميػة ف يعني أفي االتحاد األوروبي الجديد، 
يعػد خطػوة  ىػذافي السياؽ األوروبي األوسع تـ التعبير عنو أيضػًا؛ و 

يمكننػا االسػتنتاج مػف ىػذه البيانػات أف تطػور و  اتجاه تنػامي اليويػة.ب
اليويػػة األوروبيػػػة يقػػوـ عمػػػى التسػػامح المتزايػػػد، ويسػػاىـ فػػػي تعزيػػػزه. 

، نتيجػػػة حتميػػػةبالضػػػرورة إلػػػى  ضػػػييف إذف، فػػالتحوؿ نحػػػو أوروبػػػا ال
تخمػػػي المػػػرء عػػػف قوميتػػػو، أو رفضػػػيا بػػػنفس الدرجػػػة التػػػي  أال وىػػػي

ا فػػػػػػي تحولػػػػػػو نحػػػػػػو أوروبػػػػػػا. إف تنػػػػػػامي اليويػػػػػػة يوسػػػػػػع مجػػػػػػاؿ بمغيػػػػػػ
ينبغػػػػػي عمػػػػػى صػػػػػناع السياسػػػػػة أف يسػػػػػتخدموا ىػػػػػذا  ولكػػػػػف ،الػػػػػوالءات
فتنػامي اليويػة يعتبػر عنصػرًا جوىريػًا فػي بفعاليػة. ويصوغوه المجاؿ 

تطور المجتمع الحديث. كمػا أف توسػيع شػبكة النشػاطات المتضػامنة 
لمػػة يقػػوي مػػف ىػػذا التنػػامي مػػع بعضػػيا بعضػػًا فػػي سػػياؽ عمميػػة العو 

نظريػػػػة نضػػػػفي عمػػػػى يمكػػػػف لنػػػػا أف  فػػػػي ىػػػػذا الصػػػػددفػػػػي اليويػػػػة. و 
( معنػػػػػى أوضػػػػػح. فقػػػػػد 4699/ 4616)الحضػػػػػارة ؿ نػػػػػوربرت إليػػػػػاس 
أف المتطػػػػورة المتبادلػػػػة  أنمػػػػاط التضػػػػامفاسػػػػتنتج إليػػػػاس مػػػػف خػػػػالؿ 

 تنظػػػػيـىنػػػػاؾ تزايػػػػدًا فػػػػي االلتػػػػزاـ بكػػػػبح االنفعػػػػاؿ وضػػػػبط الػػػػنفس وال
ف األشػػخاص الوحيػػديف المػػؤىميف لمنجػػاح واالسػػتمرار ذلػػؾ أل الػػذاتي.

ضمف شبكات النشاط الواسعة ىـ أولئػؾ الػذيف يتحكمػوف بانفعػاالتيـ 
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ويتمتعػػػوف بالقػػػدرة عمػػػى تخطػػػيط وتنظػػػيـ سػػػموكيـ بعقالنيػػػة. إف ىػػػذا 
مػف السػمات بصػورة ضػيقة جػدًا االفتراض، مف وجية نظري، ينطمػؽ 

تتنػػػاوؿ الشخصػػػية الفرديػػػة  . وبتتبػػػع النظريػػػات التػػػيالشخصػػػية لممػػػرء
( وبارسػػػونز 4691/ 4611( إلػػػى ميػػػد )4696بػػػدءًا مػػػف دوركيػػػايـ )

(، يمكػف أف نميػز فػي 4696( وكوىمبرغ )4699( وبياجيت )4691)
ليس فقط مسألة تنػامي سياؽ تطور اليوية الحديثة لألفراد المستقميف 

ي أف القدرة عمى التنظيـ الػذاتي، بػؿ وتعمػيـ اليويػة أيضػًا. كمػا ينبغػ
نضػػػػع فػػػػي الصػػػػدارة تنػػػػامي المقػػػػدرة عمػػػػى تنسػػػػيؽ عػػػػدد متزايػػػػد مػػػػف 

إضػػػافة إلػػػى تطػػػور القػػػدرة عمػػػى التوقعػػػات والعالقػػػات األكثػػػر تنوعػػػًا، 
 (.4664تكويف أحكاـ أخالقية )غيدنز 

فػػػي ضػػػوء نظريػػػات التأىيػػػؿ االجتمػػػاعي التػػػي طرحيػػػا الكتػػػاب 
لػػػة، المػػػذكوروف أعػػػاله، وفػػػي سػػػياؽ اتسػػػاع شػػػبكة التضػػػامنات المتباد

يمكػػػف أف نميػػػز فقػػػط الػػػدافع وراء تنػػػامي اليويػػػة. وىػػػذا بػػػدوره يتطمػػػب 
اإللمػػػاـ بالعمميػػػة التػػػي يمكػػػف لممػػػرء مػػػف خالليػػػا أف يطػػػرح باسػػػتمرار 

األعمػػػػى  عمػػػػى المسػػػػتوى جػػػػانسفرصػػػػًا جديػػػػدة مػػػػف أجػػػػؿ التعػػػػاوف والت
ربة التي  الالحؽ، أي التعايش مع اآلخريف اجتماعيًا. إف سيرورة األ و 

السػػػػػوؽ تتماشػػػػػى بشػػػػػكؿ حتمػػػػػي مػػػػػع امتػػػػػداد  يتنػػػػػا التخضػػػػػع ليػػػػػا ىو 
ربػػػة تحتػػػاج إلػػػى شخصػػػيات األوروبيػػػة الموحػػػدة . كمػػػا أف عمميػػػة األ و 

بشػكؿ نموذجية ذات دور أوروبي، تسعى إلى العمؿ مف أجؿ أوروبا 
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مميػز، ولػػدييا القػػدرة عمػى دفػػع مختمػػؼ الجماعػات القوميػػة إلػػى تبنػػي 
فػػػي الػػػدوؿ  ،ؿ بمفػػػردهكػػػ ،الحكومػػػات رؤسػػػاءىػػػذه الفكػػػرة. ولقػػػد لعػػػب 

عمػػى  ،ولفتػػرات زمنيػػة مختمفػػة ،المسػػتقمة ىػػذا الػػدور بأشػػكاؿ مختمفػػة
يػػزاؿ يفتقػػر إلػػى المأسسػػة والتعمػػيـ عمػػى  ؛ بيػػد أنػػو مػػاصػػعيد شػػعوبيـ

ومػػػاداـ رئػػػيس المفوضػػػية يػػػتـ  المسػػػتوى األوروبػػػي العػػػابر لمقوميػػػات.
ؿ أساسًا بوصفو رئيسًا إ داريًا، انتخابو مف قبؿ رؤساء الحكومة ويعام 

فمف غير المحتمؿ بالنسبة لممواطنيف أف يتماىوا مع ممثؿ لمجماعة. 
البرلمػػاف األوروبػػي أو حتػػى مػػف قبػػؿ ولعػػؿ انتخػػاب الػػرئيس مػػف قبػػؿ 

 (.4661الشعوب قد يساعد في ىذا المنحى )ريؼ 
يمكػف إحرازىػػا بخطػػوات أوروبػػا ىػػو عمميػة تعمػػـ وخبػػرة  التجػانسإف 

مزيد مف برامج التبادؿ الطالبي والتعاوف صغيرة ومتعددة، وتتوقؼ عمى ال
عمى مختمؼ أصعدة الحياة. ويعتبر التقسيـ العالمي لمعمؿ القػوة المحركػة 

ربػػػػة، ىنػػػػا. بيػػػػذه الطريقػػػػة فقػػػػط يمكػػػػف لفكػػػػرة ، ال عػػػػف طريػػػػؽ فػػػػرض األ و 
 أوروبا، المتجذرة في أعماؽ المواطنيف، أف ترى الحياة. التجانس مع
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 مجددوف ومصارؼ ومقاولوف ومضاربوف
 

تتشكؿ اليوية األوروبية بوصفيا تناـٍ لميوية في  الفرضية التاسعة:
سياؽ عممية مجتمعية لخمؽ القيـ. وتتطمػب ىػذه العمميػة المعونػة مػف قبػؿ 

 المجدديف والمصارؼ والمقاوليف والمضاربيف.

مسػػػار ممػػػاثاًل ل مسػػػاراً إف تنػػػامي اليويػػػة ىػػػو عمميػػػة إنتاجيػػػة تتخػػػذ 
، وال بػػػد أف يعتمػػػد عمػػػى شػػػروط مماثمػػػة لشػػػروطو. فيػػػو نمػػػو االقتصػػػاديال

 فػػػػي المشػػػػاريع األوروبيػػػػة والتمتػػػػع بػػػػروح المغػػػػامرة االسػػػػتثمارإلػػػػى  يحتػػػػاج
لػى  والتزايد الدائـ في عدد المجدديف والرغبة فػي ركػوب المخػاطر، حتػى وا 

تزاؿ فرصو في النجاح  المضاربيف الذيف يريدوف االستثمار في مشروع ما
وال يمكف لممشروع األوروبػي أف يتطػور إال  .كامؿعمى نحو غير متوقعة 

إلػػػى الحػػػد الػػػذي يسػػػتطيع فيػػػو قػػػادة الحكومػػػة وصػػػناع السياسػػػة البػػػارزوف 
التي ينبغي استثمارىا بشكؿ واسع في نشر المؤسسػات كسب ثقة ناخبييـ 

سػػػتقطب المػػػواطف األوروبيػػػة وتطػػػوير النشػػػاطات العامػػػة التػػػي يمكػػػف أف ت
 -416: 4661؛ ميػػػػػنش 111 -111: 4696العػػػػادي أيضػػػػػًا )بارسػػػػونز 

فػػػػػإف المشػػػػػروع األوروبػػػػػي يشػػػػػتمؿ عمػػػػػى عػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف  ،وىكػػػػػذا(. 99
وقػد  زيادة االنتشار مف خالؿ المعاىدات الخاصػة.النشاطات اليادفة إلى 

تػػػنجح ىػػػذه النشػػػاطات فػػػي زج المػػػواطنيف فػػػي ميػػػداف العمػػػؿ ولػػػيس مجػػػرد 
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بالمراقبة. كما ال بد مف اإلقالع بمشاريع جديػدة مػرة تمػو األخػرى  االكتفاء
لسياسػػة االكثيػػر مػػف رجػػاالت  لتجنيػػدبغيػػة تعبئػػة المػػواطنيف. وثمػػة حاجػػة 

األفػػػراد فػػػي الجامعػػػات والمػػػدارس ومجػػػاؿ األعمػػػاؿ والوظػػػائؼ الحكوميػػػة 
والبمػػػػديات، تمامػػػػًا مثممػػػػا تقتضػػػػي الحاجػػػػة حمػػػػؿ أكبػػػػر عػػػػدد ممكػػػػف مػػػػف 

 (.4611مى المساىمة في التعاوف )غيسف المواطنيف ع
إلػػى فػػي زمػػف التغيػػرات السػػريعة، يحتػػاج المشػػروع األوروبػػي أيضػػًا 

في العديد مف المشاريع الفردية الصغيرة. فكما ىو الحػاؿ مجدديف دائميف 
يمكننػػػا توقػػػع النجػػػاح لكػػػؿ مشػػػروع،  فػػػي العمميػػػة االقتصػػػادية لرنتػػػاج، ال
ريع أف تػػؤدي إلػػى رفػػع وتيػػرة التعػػاوف باألصػػح، البػػد لممنافسػػة بػػيف المشػػا

عمػػػى المسػػػتوى األوروبػػػي بالكامػػػؿ. فاالنفتػػػاح العػػػالمي المتزايػػػد، والتطػػػور 
لػػدى طميعػػة المػػواطنيف الػػراغبيف بػػاالنخراط فػػي المشػػاريع العػػابرة لمحػػدود، 

تقييـ حدود الربح حتى آخر بنس، كؿ دوف أف يكونوا قادريف مباشرة عمى 
ـ فرصػػػًا إلعػػػادة تنظػػػيـ التعػػػايش المجتمعػػػي ذلػػػؾ مػػػف شػػػأنو أف يػػػوفر اليػػػو 

فتحي نبصورة لـ يسبؽ ليا مثيؿ. وىنا يمعب الشباب، بوصفيـ مواطنيف م
لػػػػػيس فػػػػػي  الػػػػػذىف، دور المضػػػػػاربيف الػػػػػذيف يسػػػػػتثمروف رأسػػػػػماؿ دعميػػػػػـ
الكنػػػػائس  -المشػػػػاريع التقميديػػػػة المعنيػػػػة بالحفػػػػاظ عمػػػػى التضػػػػامف القػػػػومي

نمػػػا فػػػي مشػػػاريع  -طوعيػػػةتال الراسػػػخة واألحػػػزاب السياسػػػية والجمعيػػػات وا 
، ومعػػػػد ة كػػػػي تكػػػػوف تػػػػزاؿ احتمػػػػاالت نجاحيػػػػا غيػػػػر مضػػػػمونة جديػػػػدة مػػػػا

إنيػػػػػـ يتمتعػػػػػوف بمػػػػػا يكفػػػػػي مػػػػػف االسػػػػػتقاللية تػػػػػؤىميـ أوروبيػػػػػة وعالميػػػػػة. 
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أكثػػر مخػػػاطرة، ولكنيػػا ذات طبيعػػػة مبشػػرة بفائػػػدة مشػػػاريع لالسػػتثمار فػػي 
 أكبر عمى أية حاؿ.

يمكػػف تفسػػيرىا عمػػى أنيػػا الػػدعـ  إف رغبػػة منفتحػػي العقػػؿ فػػي تقػػديـ
الرأسػػماؿ المغػػامر، المتػػاح لممشػػاريع السياسػػية المجػػددة وغيػػر المضػػمونة 
التػػي تيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ المشػػروع األوروبػػي. وميمػػا يكػػف مػػف أمػػر، فإنػػو 

عػػػػدد وافػػػػر مػػػػف ينبغػػػػي لممشػػػػروع األوروبػػػػي أف يػػػػدخؿ فػػػػي منافسػػػػة مػػػػع 
حد ما، ومتجاوزة لمحدود  المشاريع المراد ليا أف تكوف عالمية وشاممة إلى

األوروبيػػػػة. أمػػػػا مشػػػػكالت العػػػػالـ الثالػػػػث والحفػػػػاظ عمػػػػى التػػػػوازف البيئػػػػي 
وفرض حقوؽ اإلنساف فما تزاؿ حاجتيا إلى دعػـ المػواطنيف ذوي  العالمي

حػػؿ  التنبػػؤ بثليػػةالعقػػؿ المنفػػتح أكبػػر مػػف حاجػػة المشػػروع األوروبػػي، ألف 
 ينطوي عمى صعوبة أكبر.ىذه المشكالت 

تنامي اليوية عمى عممية خمؽ القيـ التي مف شأنيا تنشػيط  يعتمد
الكنػػائس واألحػػزاب السياسػػية والجمعيػػات التطوعيػػة والمؤسسػػات الخيريػػة 

أي مػػػا يػػػدعى المنظمػػػات غيػػػر الربحيػػػة  -عػػػات المبػػػادرةاوالنػػػوادي والجم
والمنظمات غير الحكومية. وفي سػياؽ ىػذه العمميػة تتضػافر رغبػة عػدد 

في التعػاطؼ مػع المنظمػات، وبالتػالي تػوفير الػدعـ  كبير مف المواطنيف
ويمكف أف يتجمى التعاطؼ مع منظمة ما مف خالؿ رسػـ االشػتراؾ  ليا.

في العضوية أو التبرعات أو الموافقة عمى المنظمة أو المشاركة الفعالة 
وديعػة أشػبو بفي نشاطاتيا. كما يمكف اعتبار الدعـ المقد ـ ألي منظمػة 
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يتػػدبر أمػػر ب كػػؿ منظمػػة دور المصػػرؼ الػػذي فػػي مصػػرؼ، حيػػث تمعػػ
ع ويحوليا بمثابة قرض إلى مشروع  الوديعة بفائدة ائتمانية لصالح المود 

ومف ىذه المشاريع عمى سبيؿ  أو أكثر مف المشاريع الواعدة بربح أكبر.
المثػػاؿ، مشػػاريع التعػػاوف األوروبيػػة لممػػدارس والجامعػػات ومراكػػز البحػػث 

اصػػػة بالبيئػػػة، والمسػػػاعدات التنمويػػػة، وفػػػرض واألعمػػػاؿ، والمشػػػاريع الخ
فالمنظمػػػػة المعنيػػػػة تحػػػػوؿ دعػػػػـ األفػػػػراد ورغبػػػػتيـ إلػػػػى  حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف.

جح فػي )التوحيػد األوروبػي تػن ولػذلؾتعاطؼ مع مشروع مادي مممػوس، 
( أو حمايػة البيئػة أو فػرض حقػوؽ اإلنسػاف إدارة المساعدات التنموية وأ

رغبتيـ فػػػي تحظػػى بػػػوبالتػػػالي وتكسػػب دعمػػػًا أوسػػع فػػػي أوسػػػاط النػػاس، 
إذف، تسػػتفيد المنظمػػة الحاممػػة لممشػػروع مػػف  االضػػطالع بيويػػة جديػػدة.

ىذه الرغبة في التعاطؼ مع اآلخريف تمامًا كما يستفيد البنؾ مف الفائدة 
ؿ بػػػػدورىا إلػػػػى المػػػػودعيف. كمػػػػا أف حجػػػػـ الفائػػػػدة المسػػػػتحقة  التػػػػي تحػػػػو 

الػػػػػدعـ والرغبػػػػػة فػػػػػي فاعميػػػػػة تتحػػػػػدد بمسػػػػػتوى   -الػػػػػداعميف -لممػػػػودعيف
التعػػػػاطؼ مػػػػع المجموعػػػػة؛ ىػػػػذه الفاعميػػػػة التػػػػي تزيػػػػد مػػػػف عػػػػدد النػػػػاس 

مػػػع نجػػػاح ىػػػذه العمميػػػة، يحظػػػى دعػػػـ مؤيػػػديف. النشػػػطاء المتعػػػاطفيف و ال
بقيمػػػة أكبػػػر، ويتسػػػع  فػػػي التعػػػاطؼ مػػػع المجموعػػػة المػػػودعيف ورغبػػػتيـ

 يتخػػذ تنػػامي اليويػػة مسػػاراً وفػػي النيايػػة،  نطػػاؽ عمميػػـ وفعػػاليتيـ أيضػػًا.
ىويػػػة  ىإلػػػ يتجيػػػوف ممػػػف ،أكثػػػر مػػػف ذي قبػػػؿ ،نػػػاسعػػػدد اليتزايػػػد معػػػو 

 نػاس وممارسػتيـلتفكيػر ا يتحػوؿوليػذا السػبب  .ةأوروبية أو حتى عالميػ
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تمقائيًا إلى التكيؼ مػع اليويػة العامػة والتنسػيؽ مػف داخميػا بصػورة أكبػر 
 مف السابؽ.

ف تفقػد تتسع اليوية لتتجاوز الحػدود التػي كانػت عمييػا سػابقًا دوف أ
ومف زاوية التصور النظري، تبقى اليويات األصمية منطقيػًا أصوليا كميًا. 

ويممس المواطنوف األفراد تنامي اليوية في كنؼ اليوية الجديدة الموسعة. 
بالممارسة ألف استثمارىـ البنكي يفضي بيـ إلى مرحمة جديدة مف تنسيؽ 

المسػتثمريف الجػدد  سموكياتيـ مع اآلخريف. وىػذا التنسػيؽ فػي التعػاوف مػع
فػػي يػػؤدي بػػدوره إلػػى تنػػامي اليويػػة كونػػو يقػػود إلػػى المزيػػد مػػف النجاحػػات 

مجػػػاالت مسػػػمكية أكثػػػػر تشػػػعبًا. وكػػػػؿ ىويػػػة توسػػػع مػػػػداىا بفعػػػؿ تطورىػػػػا 
الػػػػػػذاتي، ومػػػػػػف خػػػػػػالؿ التطػػػػػػور المتػػػػػػزامف ليويػػػػػػات اآلخػػػػػػريف. إف حقػػػػػػوؿ 

دي، وعمػى الكنػائس والجمعيػات والنػوا -النشاطات االئتمانية لبنػوؾ اليويػة
بوصػػػفيا مشػػػاريع  -وجػػػو الخصػػػوص، المنظمػػػات الدوليػػػة غيػػػر الحكوميػػػة

سياسية، تمعب دورًا أساسيًا في عممية خمؽ القيـ ىذه، جنبًا إلى جنب مػع 
 (.4666نشاطات المجدديف وحاممي المشاريع المغامرة )بولي وتوماس 

عمى قاعدة عممية خمؽ القػيـ ىػذه، المؤديػة إلػى انتشػار اليويػات، 
عمـ النػػاس االحتػػراـ المتبػػادؿ لحقػػوقيـ بوصػػفيـ مػػواطنيف فػػي مجتمػػع يػػت

إنيػـ لمكممة، بوصفيـ كائنات بشرية عمومػًا. سياسي، وبالمعنى األوسع 
مػػػػع مػػػواطنييـ ضػػػػمف الجماعػػػػة  يحػػػرزوف مسػػػػألة التشػػػػارؾ فػػػي الحقػػػػوؽ

االتحػػػػػاد  أعضػػػػػاء فػػػػػيالقوميػػػػػة، ومػػػػػع غيػػػػػر القػػػػػومييف مػػػػػف دوؿ أخػػػػػرى 
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حدود االتحاد، ومع أوروبييف ضػمف االتحػاد، األوروبي ومف دوؿ خارج 
وتخضػػع  وأخيػػرًا مػػع أنػػاس مػػف شػػتى أصػػقاع العػػالـ بعيػػدًا عػػف االتحػػاد.

الحقػػوؽ إلػػى عمميػػة تجريديػػة بحيػػث يمكػػف لمنػػاس أف يعتمػػدوا عمييػػا فػػي 
حػػدود التضػػامف بػػذلؾ أيمػػا وقػػت وضػػمف دوائػػر تفاعميػػة أوسػػع، متخطيػػة 

رؾ، بقػػػػدر مػػػػا ينتشػػػػر عمػػػػى ويعمػػػػؿ ىػػػػذا التشػػػػاالقػػػػومي إلػػػػى حػػػػد كبيػػػػر. 
الصعيد األوروبي، ومف ثـ عمى الصعيد العالمي، عمى تنسػيؽ االحتػراـ 

التضػػامف القوميػػة البحتػػة، أشػػكاؿ تجػػاوز والػػدعـ المتبػػادليف فػػي نطػػاؽ ي
بمعػػػزؿ عػػػف المنبػػػت األصػػػمي لمشػػػخص وروابطػػػو األساسػػػية. إف حقػػػوؽ 

نيا أف تػػتمـ المواطنػػة األوروبيػػة، فػػي صػػيغتيا التطوريػػة الكاممػػة، مػػف شػػأ
االتحػػػاد النقػػػدي األوروبػػػي وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف واالنتشػػػار العػػػالمي لمتجػػػارة 

التػػػي أقرتيػػا منظمػػػة التجػػارة العالميػػة. كمػػػا تسػػتمد ىػػػذه الحػػرة ونواظميػػا 
مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ السػػائدة، وبالكيفيػػة الحقػػوؽ شخصػػيتيا االعتباريػػة 

 (.4661؛ مينش 4696التي تحظى بيا العممة )بارسونز 
 
 

 ىوية أصمية إلى ىوية وسيطة:مف 

 تضخـ وتدىور وتقمبات ادتصادية
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 ،وروبيػة بوصػفيا ىويػة وسػيطةالفرضية العاشرة: تتشػكؿ اليويػة األ

تشػػػػتمؿ عمػػػػى مسػػػػارات اقتصػػػػادية صػػػػاعدة وىابطػػػػة وأزمػػػػات ناجمػػػػة عػػػػف 
 موجات مف التضخـ والتدىور االقتصادي.

مػػػػػف قيػػػػػود فػػػػػي تحررىػػػػػا منحػػػػػى تصػػػػػاعديًا تتخػػػػػذ ىويػػػػػة البشػػػػػر 
لجماعات األصمية في سياؽ الحركة الفعالة لتطور اليويػة الموصػوفة ا

سػػابقًا؛ ومػػا أف يجػػري تعميميػػا، حتػػى تكتسػػي طابعػػًا رمزيػػًا عمػػى وجػػو 
نتمػػػػي إلػػػػى مػػػػف يفاليويػػػػة العائميػػػػة تنشػػػػأ مػػػػف الػػػػوالدة وتحػػػػدد الحصػػػػر. 

لػػى األبػد.  وعمػػى الػرغـ مػػف أنيػا ال تسػػمح مجموعػة مػف األقػػارب مػرة وا 
يا تضع قيودًا بشأف اليويات المتحولة حديثًا. مف جية بأف تتفكؾ، فإن

يمكػػف لميويػػة المحميػػة أف تتغيػػر مػػرات عػػدة خػػالؿ حيػػاة المػػرء  ،أخػػرى
ىوية مستقمة تمامًا، وخالية مف أي طابع محمي، وىذا ما ريثما تتشكؿ 

بػػػات شػػػائعًا فػػػي عصػػػرنا الػػػراىف. وعمػػػى المنػػػواؿ نفسػػػو، تفقػػػد اليويػػػات 
ة في سياؽ عممية التحديث. فكممػا مضػت ىػذه القومية ميزتيا الحصري

وأصبح فحواىػا قػاباًل  ،العممية قدمًا، كمما أصبحت اليوية مسألة خيار
وىكػػذا تتخػػذ األفكػػار المتعمقػػة باليويػػة طابعػػًا  .لمتحديػػد بأشػػكاؿ مختمفػػة
تغػػدو معػػو مجػػرد أصػػداؼ جوفػػاء يمكػػف ممؤىػػا  تعميميػػًا واسػػعًا إلػػى حػػدٍ 
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ُيتػرؾ كمػا تصػبح اليويػة مفيومػًا مجػردًا . بتشكيمة كبيرة مف المضاميف
وىػذا يصػح أيضػًا عمػى  .عمى حػدة فرد لكؿواإلجابة عنو محتواه  شأف

إف أمكننػػا ىنػػا األخػػذ  ،اليويػػة الشخصػػية واالجتماعيػػة عمػػى حػػد سػػواء
(. فأنػػا، بصػػفتي 4691بعػػيف االعتبػػار التبػػايف الػػذي طرحػػو كوفمػػاف )

يتي االجتماعية بدرجة مف أتمتع ضمف ىو ، في الوقت الحاضر ألمانياً 
المرونػػة فػػي تحديػػد تمػػؾ اليويػػة تفػػوؽ بكثيػػر مػػا كػػاف يمتمكػػو أسػػالفي. 
وينسحب ذلؾ أيضًا عمى ىػويتي الشخصػية، فػي كػوني شخصػًا أحمػؿ 

نفسي في عالقتي مع اآلخريف. كما أف ىويػة ذاتية عف ال يوجية نظر 
قػدرتي التي تشػكؿ محػور  -المفيوـ الثالث لدى كوفماف -أناي الفردية

عمػى التعبيػر عػػف حػالي، تػػوفر لػي المزيػد مػػف المرونػة فػػي تحديػد تمػػؾ 
 اليوية.

رمزيػػػة  وسػػػيمةتتحػػػرر اليويػػػة مػػػف النػػػاس والمجموعػػػات وتصػػػبح    
معممػػػة مػػػف شػػػأنيا إثبػػػات الػػػذات داخميػػػًا والتواصػػػؿ خارجيػػػًا. فمػػػف ناحيػػػة 
ثبػػػات الػػػذات، ومػػػف  أولػػػى، تتحػػػدد اليويػػػة مػػػف خػػػالؿ عمميتػػػي التواصػػػؿ وا 

ىػػاتيف العمميتػػيف. فػػػإف  فػػي سػػيمةُتسػػتخدـ اليويػػة المحػػددة كو  ثانيػػة ناحيػػة
 -أنػػػاس ليػػػـ ىويػػػاتيـ الخاصػػػة تػػػرؼ بنػػػا عمػػػى أننػػػاعأردت واآلخػػػريف أف يُ 

ونحػػددىا  الفػػرص تػػيحعندئػػذ ينبغػػي عمينػػا أف ن -أوروبيػػوف متحولػػوف مػػثالً 
وبالطريقػة  عميػو ومػا نريػد أف نكػوف.نحػف  يػدركوف مػااآلخػريف  كي نجعؿ
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مذيف يمكف أف يتوقعوىما لف لوخريف طبيعة التفكير والممارسة اأبي   نفسيا،
تنسػػػػيؽ بػػػػيف الفكػػػػر والممارسػػػػة ملمنػػػػي، وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ تػػػػوفير الفرصػػػػة 

 .بأشكاؿ مختمفة
وتتحػػػرر مػػػف أصػػػميا القػػػومي وتصػػػبح  بقػػػدر مػػػا تسػػػتقؿ اليويػػػة

مفيومػػًا مجػػردًا، بقػػدر مػػا تكتسػػي طابعػػًا محػػددًا ليػػا بوصػػفيا وسػػيمة 
بثبات؛ أما ىويتي كأوروبي  فيويتي العائمية تسري في دمي تواصؿ.

فػي ظػروؼ  ممموسػةفميست مف شيء سوى أنيػا وعػد بحػؿ مشػكالت 
لمتييئػػة مػػف أجػػؿ حمػػؿ الفكػػرة األوروبيػػة وتعزيزىػػا، وأف أكػػوف محػػددة 
مف  .بالتالي عمى وضع ىويتي األلمانية في سياؽ أوروبي أكبرقادرًا 

والوسػػػيمة الضػػػرورييف لمقيػػػاـ  االطػػػالعأصػػػاًل كػػػاف لػػػدي  إذايػػػدري مػػػا 
فكمما ضعؼ انخػراط ىػويتي فػي أعمػاؿ ممموسػة، كممػا طالػت  بذلؾ 

مسػػيرة التفكيػػر؛ وبقػػدر مػػا تتزايػػد قػػدرة النػػاس عمػػى التػػأثير فػػي نجػػاح 
رمػز ال سموكي، بقدر ما يتعاظـ الخطر مف أف تصبح ىويتي مجػرد 

داـ اليويػة بوصػفيا وكممػا تزايػد اسػتخ الواقع.وال عالقػة لػو بػقيمة لو، 
بإيضاح  تمتـزفقط، دوف أف  متابعة التواصؿوبغرض  ،تواصؿوسيمة 
اليوية، مع  عف التعبيرأمكف الستئناؼ كمما عبر الممارسة،  فحواىا

    أمرًا غير ذي جدوى. أف يصبح ما يرافقو مف مستحقات، 
ومسػػتويات  فيػػو مػػف وسػػائؿ االتصػػاؿ إننػػا ننتقػػؿ اليػػوـ نحػػو عػػالـ

أف المسػػػافة بػػػيف  إلػػػى حػػػد مػػػف االتسػػػاعبمػػػغ مػػػا يشػػػغؿ حيػػػزًا التواصػػػؿ 
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األشػكاؿ الرمزيػة المتصػورة وبػػيف ترجمتيػا إلػى سػػموؾ فعمػي تطػوؿ أكثػػر 
 مسػػألة التعبيػػروىػػذا األمػػر يصػػح أيضػػًا عمػػى (. 4664aفػػأكثر )غيسػػف 

، الػػػذي يشػػػيد تناميػػػًا مطػػػردًا، فػػػي حػػػيف أف الجانػػػب المتعمػػػؽ اليويػػػةعػػػف 
ال يسػػير دائمػػًا بمػػوازاة ومنحيػػا الصػػبغة األمثػػؿ باسػػتمرار اليويػػة نفسػػيا 

بقدر ما يتباعد الجانباف عف بعضيما ف .التطور اليائؿ لوسائؿ االتصاؿ
تضػػعؼ قيمػػة اليويػػة المعب ػػر عنيػػا. عمػػى أيػػة حػػاؿ، فػػي مجتمػػع بعضػػًا، 

، باسػػػتقرار الشػػػروطاالتصػػػاالت ذي الحركػػػة الدائبػػػة، ال تتعمػػػؽ المسػػػألة 
نمػػػا  معمميػػػة ككػػػؿ. وبالتػػػالي، يمكننػػػا التحػػػدث عػػػف بالطػػػابع المتحػػػرؾ لوا 

إلػػػى حػػػد متعاظمػػػًا تػػػداوؿ األفكػػػار بشػػػأنيا يكػػػوف تضػػػخـ اليويػػػة عنػػػدما 
أو، بشػكؿ  -متخمفػاً عممػي السػموؾ الىػذه األفكػار إلػى يكوف نقػؿ كبير، و 

يشػػػار إلػػػى ىويػػػة أوروبيػػػة  ( حػػػيف4عنػػػد النقطػػػة الزمنيػػػة )زأكثػػػر دقػػػة، 
قػؿ ممػا ىػو عنػد النقطػة الزمنيػة متبوعة بسموؾ أوروبي ممموس بدرجػة أ

( حػػيف يكػػوف 4، عنػػد النقطػػة الزمنيػػة )ز(؛ أو، لنعبػر بطريقػػة أخػػرى1)ز
عػػدد البيانػػات العامػػػة المعبػػرة عػػػف إيمانيػػا بأوروبػػا )مػػػف خػػالؿ إحصػػػاء 

، بالقيػاس إلػى النقطػة المقاالت في الصحافة اليومية عمى سبيؿ المثػاؿ(
قػػػانوف االتحػػػاد  جػػػـ انتقػػػاؿحقػػػد تزايػػػد بصػػػورة أكبػػػر مػػػف  (،1الزمنيػػػة )ز

ويمكننػػػا بالفعػػػؿ أف نالحػػػظ نمػػػوًا  األوروبػػػي إلػػػى دوؿ أعضػػػاء مسػػػتقمة.
فػػػػػػي مسػػػػػػألة تشػػػػػػريعات االتحػػػػػػاد األوروبػػػػػػي المعتػػػػػػرؼ تضػػػػػػخميًا كيػػػػػػذا، 
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وفػؽ المعػدؿ  بانتشارىا اليائػؿ، دوف تنفيػذىا فػي الػدوؿ القوميػة المسػتقمة
انونيػة المتخػذة ضػد المقترح. وقد أشير إلى ىػذا النمػو فػي اإلجػراءات الق

ارتفػػػع  4664حتػػى عػػاـ  4691البمػػداف األعضػػاء المسػػتقمة. فمنػػذ عػػاـ 
، 1461إلػػػى  4491عػػػدد المػػػوائح التنظيميػػػة والتشػػػريعات والقػػػرارات مػػػف 

. كما ارتفعت 691إلى  91وعدد اإلجراءات القانونية المتخذة سنويًا مف 
لتنظيميػػػػػة المػػػػػوائح امجمػػػػػوع نسػػػػػبة اإلجػػػػػراءات القانونيػػػػػة بالقيػػػػػاس إلػػػػػى 

 (.4661b :111)مينش  41،49إلى  9،16والتشريعات والقرارات مف 

، الػذي قػد رتيػابالـ في التعبير عف اليوية تولد ايإف عممية التضخ
يتسػػػبب بػػػدوره فػػػي االرتػػػداد عػػػف التواصػػػؿ. وبػػػذلؾ يصػػػبح مفيػػػـو اليويػػػة 
مسػػػػتيمكًا إلػػػػى حػػػػد كبيػػػػر ويخبػػػػو محتػػػػواه يوميػػػػًا، وبالتػػػػالي يكػػػػاد يصػػػػعب 

تنسػػػػيؽ السػػػػموؾ. كمػػػػا يتعطػػػػؿ التواصػػػػؿ و بيػػػػدؼ التواصػػػػؿ أو اسػػػػتخدام
اليويػة  فيسػتخدـ مفيػوـأما اليـو ويؤدي إلى تراجع مصحوب باالنكماش. 

، مػػػف جديػػػد االسػػػتخداـ فػػػي مػػػا ُوضػػػع إذاأنػػػو  حتػػػىأقػػػؿ أيضػػػًا، بصػػػورة 
عمػى أيػة حػاؿ،  فمسوؼ ينتج مػردودًا أعمػى مػف حيػث التواصػؿ والتنسػيؽ.

لمفيـو اليويػة، فقػد تػدنى التنسػيؽ الكمػي لمسػموؾ  بسبب االستخداـ األدنى
 إلى مستوى ضعيؼ جدًا.
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تشػكمت فيػو مالمػح اليويػة األوروبيػة  السػياؽ الػذي تتبعيمكننا 
مؤشػػػر المسػػػح األوروبػػػي الػػػذي أجػػػري بػػػيف ربيػػػع  بيانػػػات عمػػػى ضػػػوء

 11مػف ، حيث يبيف تزايدًا في المعدؿ الوسطي 4664وربيع  4614
اإليجاب عف السؤاؿ: ىػؿ تعتبػر العضػوية مف اإلجابات ب %91إلى 

السػياؽ ىػذا وقػد شػيد  .في االتحػاد األوروبػي أمػرًا جيػدًا لمبمػد المعنػي
لفتػرة قصػيرة، ثػـ ، حيػث واجػو ىبوطػًا 4611تقدمًا مطردًا حتى ربيع 

 .4664وربيػػع  4661بػػيف ربيػػع  %91إلػػى  99تصػػاعد مجػػددًا مػػف 
القائػؿ  معضوية فإف الرأيوبالمقارنة مع األصوات اإليجابية المؤيدة ل

يظػػؿ أقػػؿ توكيػػدًا بػػأف العضػػوية قػػد جمبػػت معيػػا منػػافع لمبمػػد المعنػػي 
وأكثػػر عرضػػة لمتقمبػػات والتأرجحػػات العشػػوائية صػػعودًا وىبوطػػًا. كمػػا 

بيػػع شػػارفت فػػي ر اعتبػػروا العضػػوية مفيػػدة  الػػذيف %16 ػنسػػبة الػػأف 
د التػػػي صػػػوتت إيجابػػػًا لصػػػالح العضػػػوية. وقػػػ %91 نسػػػبة الػػػػ 4661
عمػػى ىػػذا المسػػتوى حتػػى ‘مفيػػدة’عػػدد مػػف يعتبػػروف العضػػوية حػػافظ 
تطػػورت  4664حتػػى ربيػػع  4661. بالمقابػػؿ، منػػذ ربيػػع 4661عػػاـ 

 أمػػػراً االتحػػػاد األوروبػػػي نسػػػبة المؤيػػػديف لفكػػػرة اعتبػػػار العضػػػوية فػػػي 
أف تأكد  كماىنا يصبح التبايف واضحًا، و . %91إلى  91مف  إيجابياً 
ػ ىػذه  مف ىذه الزاويةقد برز تحاد األوروبي مع اال تضخيمياً  تعاطفاً 

وقػػػد بمػػػغ ىػػػذا  لػػػـ يرافقيػػػا إقػػػرار بفوائػػػد متزايػػػدة. التعػػػاطؼالزيػػػادة فػػػي 
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، لييػػبط منكمشػػًا عمػػى نحػػو حػػاد فػػي 4664التطػػور ذروتػػو فػػي ربيػػع 
. كمػػػػػػا أف القبػػػػػػوؿ بفكػػػػػػرة أف العضػػػػػػوية فػػػػػػي االتحػػػػػػاد 4664خريػػػػػػؼ 

، %16إلى  4669ربيع األوروبي تعد أمرًا حسنًا فقد انخفضت حتى 
إدراؾ الفوائػػد الناجمػػة عنيػػا بػػيف ربيػػع انخفػػض فقػػد وبػػالتزامف معيػػا، 

وفػي ذلػؾ الوقػت بالػذات  .%11إلػى  16مف  4661وخريؼ  4664
أمػػػا البيانػػػات التػػػي تعتبػػػر أف يبػػػدو أف الميػػػؿ التضػػػخيمي قػػػد توقػػػؼ. 

االنػػدماج األوروبػػي أمػػر حسػػف وأنػػو مفيػػد لمبمػػد المعنػػي فقػػد اسػػتمرت 
عمػػى التػػوالي  %11و 16شػػكؿ موجػػات صػػغيرة وسػػجمت نسػػبة عمػػى 

 (.11، 11: 4666)المفوضية األوروبية  4666في ربيع 
 بمساعدة ىذه البيانات، يتبيف أف التطور الممحػوظ يعكػس تسػارعاً 

فػي عمميػة االنػدماج التػي رافقػت القػرار األوروبػي الواحػد  ذا زخـ سياسي
نجػاز السػوؽ  4619لعػاـ   .4661وـ األخيػر مػف عػاـ فػي اليػ الموحػدةوا 

وبشػػكؿ متػػػزامف تػػػـ التعبيػػػر المػػػذىؿ عػػػف زيػػػادة االىتمػػػاـ العػػػاـ باالتحػػػاد 
األوروبػػي مػػف خػػالؿ الرغبػػة المتعاظمػػة لػػدى مػػواطني االتحػػاد األوروبػػي 
فػػػػي أف يمعػػػػب البرلمػػػػاف األوروبػػػػي دورًا بػػػػارزًا أكبػػػػر؛ ىػػػػذه الرغبػػػػة التػػػػي 

. 4664ربيػػع و  4611بػيف خريػؼ عػاـ  %91إلػى  11شػيدت قفػزة مػف 
يمكػػف لممػػرء أف يفتػػرض بػػأف تناميػػًا فػػي التعبيػػر عػػف االتحػػاد األوروبػػي 

كػػاف مػػف شػػأنو أف يعػػزز ثانيػػة التحػػوؿ فػػي الميػػؿ نحػػو قػػد يبػػرز ىنػػا، و 
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، بدايػػػة 4664ي؛ ولكننػػػا نشػػػيد ىنػػػا أيضػػػًا، فػػػي خريػػػؼ االتحػػػاد األوروبػػػ
فػي ربيػػع  %16تحػوؿ فػي ىػذا الميػؿ أدى إلػى ىبػػوط فػي قيمػة النسػب: 

؛ 4661b :B16)المفوضية األوروبية  4666في ربيع  %14و ،4661
4666 :11.) 

كيػؼ يمكننػا تفسػير ىػذا السػياؽ فػي تحػوؿ الميػؿ نحػو االتحػػاد 
إننػػػػػي أفسػػػػػر الفكػػػػػرة القائمػػػػة بػػػػػأف العضػػػػػوية فػػػػػي االتحػػػػػاد األوروبػػػػي  

األوروبي ىي أمر جيد لمبمد المعني عمى أنيا تحوؿ واضح في الميؿ 
ي وتعبير عف اليوية األوروبية. وبقدر ما تحظى نحو االتحاد األوروب

ستحساف، بقدر ما تتشكؿ سمات اليوية األوروبية عبر الىذه الفكرة با
ؿ عمى فوائػد مػف خػالؿ  التداوؿ. أما القوؿ بأف البمد المعني قد تحص 

عضػػػػويتو فػػػػي االتحػػػػاد األوروبػػػػي، فإنػػػػو يعبػػػػر عػػػػف المعػػػػادؿ المػػػػادي 
ذاو  األوروبيػػػة.المممػػػوس ذاتيػػػًا لمزايػػػا اليويػػػة  مػػػا كفػػػت مزايػػػا اليويػػػة  ا 

األوروبيػػة عػػف تقػػديـ الفوائػػد، يحػػدث التضػػخـ، ألف مزايػػا اليويػػة تفقػػد 
فبمقػػػػدار مػػػػا يصػػػػبح ىػػػػذاف قيمتيػػػػا مػػػػف زاويػػػػة الفوائػػػػد التػػػػي تحققيػػػػا. 

إلػى النقطػة التػي تتنػاقص  سػريعاً ر ما نصؿ اقدمالقطباف متنافريف، ب
وروبيػػة، ويبػػدأ الميػػؿ نحػػو عنػػدىا الرغبػػة فػػي االضػػطالع بالمزايػػا األ

وعينػا لمتراجػع االنكمػاش. إف االنخفػاض فػي مزايػا اليويػة يترافػؽ مػع 
لمشػػػروع األوروبػػػي يوضػػػع مػػػف فاحاليػػػًا فػػػي مسػػػتوى الفوائػػػد.  المتفػػػاقـ
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ة الدافعػػػة حتػػػى تكػػػوف الفوائػػػد الجديػػػدة الخمفيػػػسػػػكة القػػػوة جديػػػد عمػػػى 
رغبػػػػة المػػػرة أخػػػرى،  ،الػػػػذي مػػػف شػػػأنو أف يشػػػػحذ ،مدركػػػة فػػػي وعينػػػا

 صاعد.جديد ؽ العناف التجاه مويط ،باليوية

بػػػرز ارتفػػػاع فػػػي مسػػػتوى  4661حتػػػى خريػػػؼ  4661منػػػذ خريػػػؼ 
، ومنػػػذ ذلػػػؾ 4661التمػػاىي مػػػع أوروبػػػا، إال أنػػو عػػػاد ليػػػنخفض فػػي عػػػاـ 

الحػػػػيف أخػػػػذ يتػػػػأرجح حػػػػوؿ المعػػػػدؿ األدنػػػػى. ويصػػػػح األمػػػػر نفسػػػػو عمػػػػى 
ًً بالنسبة لألجانب في االتحاد األوروبي.  االعتراؼ بحقوؽ االقتراع محميًا

فػي  %11بػػ وحقػوؽ الترشػيح  %11فقد حظيت حقػوؽ االقتػراع بػاعتراؼ 
 11، وبمغػػػػت 4661فػػػػي خريػػػػؼ  %11و 11، بينمػػػػا بمغػػػػت 4661ربيػػػع 

(. وىنػػػػا 4669b :11)المفوضػػػػية األوروبيػػػػة  4669فػػػػي خريػػػػؼ  %11و
 يمكف مالحظة أف مزايا اليوية المتنامية نحو أوروبا تسير جنبًا إلى جنب
مػػػع رغبػػػة متزايػػػدة فػػػي االعتػػػراؼ بحقػػػوؽ متسػػػاوية لمجميػػػع، تجسػػػدت فػػػي 

كمػػػػا أف تطػػػػور مزايػػػػا اليويػػػػة األوروبيػػػػة الموجػػػػودة فػػػػي  السػػػػموؾ العممػػػػي.
التػػداوؿ رافقػػو تطػػور فػػي التعبيػػر الجمعػػي عػػف الحقػػوؽ المتسػػاوية. وميمػػا 
يكف مف أمر، فإف االعتراؼ الجمعي ما يزاؿ متخمفػًا بوضػوح عػف اليويػة 

عمػػى محػػؾ التجربػػة، تعيػػد المػػرء  يوضػػعبيػػة المفترضػػة. فبقػػدر مػػا األورو 
بقػػدر مػػا يتكشػػؼ عػػف خمػػوه مػػف أي معنػػى، مفصػػحًا عػػف موجػػة تضػػخمية 

حيػػث  إلػػى االنكمػػاشجديػػد فػػي ىويػػة المػػرء، سػػرعاف مػػا يبػػدأ معيػػا ميػػؿ 
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تتقمص فعميًا الرغبة في التماىي مع أوروبا ويتراجع معيا التعبير الجمعي 
 اوية واالعتراؼ بيا.عف الحقوؽ المتس

إف ىػػذا التطػػور المتذبػػذب يجػػد مػػا يتممػػو فػػي التقمػػب المتػػزامف لمقػػيـ 
وفػػي ظػػؿ غيػػاب االنتشػػار المتماثػػؿ المتعمقػػة بحقػػوؽ المواطنػػة األوروبيػػة. 

لميويػػات والتضػػامنات سػػوؼ تصػػبح القيمػػة الفعميػػة ليػػذه الحقػػوؽ متخمفػػة 
يتمخض عف سوؼ ول .ـيتضخال متاىة، وتنزلؽ إلى ةعف المطالب الرمزي

ذلؾ تػدىور فػي الثقػة بيػذه السػيرورة وانعطافػة نحػو متاىػة االنكمػاش، مػع 
مػػػا يرافقيػػػا مػػػف ىػػػروب نحػػػو عالقػػػات ذات نزعػػػة قوميػػػة بدائيػػػة مدعومػػػة 

 (.4661، 4661بحركات يمينية متطرفة )بيتز 
 
 

   مف ىوية وسيطة إلى ىوية وادعية 
 

ىوية واقعية إلى ة اليوية األوروبي تتحوؿ الفرضية الحادية عشرة:
عػػػف السػػػموؾ  بمعػػػزؿبقػػػدر مػػػا يتواصػػػؿ التعبيػػػر عػػػف اليويػػػة األوروبيػػػة 

  بو.  افقد عالقتيتالعممي، وبقدر ما 
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بػػػالترافؽ مػػػع الفػػػورة الحاليػػػة المتوقعػػػة فػػػي وسػػػائؿ االتصػػػاؿ، يخضػػػع 
التواصػػؿ بشػػػأف اليويػػة أيضػػػًا إلػػػى المزيػػد مػػػف العمميػػات الفعالػػػة المصػػػاحبة 

مػػػػػػف قبيػػػػػػؿ مشػػػػػػكالت التضػػػػػػخـ ة صػػػػػػعودًا وىبوطػػػػػػًا، لمتقمبػػػػػػات االقتصػػػػػػادي
، مسألة التواصؿواالنكماش والتدىور. ففي حيف يجري إقحاـ كؿ شيء في 

يعػػود ، وال ىػػذه العمميػػةثمػػة خطػػر مػػف إمكانيػػة فقػػداف جػػزء كبيػػر فػػي سػػياؽ 
بشػػأف اليويػػة يتمحػػور  تبػػادؿ اآلراءإف  ر ثانيػػة فػػي السػػموؾ الػػواقعي.و ظيػػلم

دوف وآخػػػػر عػػػػف اليويػػػػة  مػػػػف اإلعػػػػالف امػػػػؿ حػػػػوؿ نفسػػػػو ويػػػػربط بػػػػيف شػػػػك
ختبػار. إذف، فالمفػاىيـ الخاصػة باليويػة تػوفر فقػػط الا إخضػاع قيمتيمػا إلػى

إنيػػا تنتقػػؿ مػػف عػػرض خطػػابي إمكانيػػة الػػربط بػػيف اآلراء السػػابقة والالحقػػة. 
إلى آخر إلى أف تستنزؼ بشكؿ لـ يعد معػو أحػد لييػتـ بيػا. ومػا حػدث ليػا 

بتو مػف سػػموؾ فعمػػي، ال يمكػف رؤيتػػو ػ ألف المػػرء فػي تمػػؾ األثنػاء، ومػػا سػػب
الصػاعدة فػإف التقمبػات  ىكػذا،في صدد حضور العػرض الخطػابي التػالي  و 

ُتطػػػػػرح بمضػػػػػاميف تػػػػػذىب أدراج المتعمقػػػػػة باليويػػػػػة  تصػػػػػريحاتواليابطػػػػػة لم
فقػػط، وال ُتعػػاش إال بشػػؽ  ياىتمػػاـ خطػػاباليويػػة تحظػػى بأف بمػػا الريػػاح. و 
مماثػػػػؿ لمتفػػػػاوض بشػػػػأف  التجريػػػػدمسػػػػتوى مػػػػف فإننػػػػا متجيػػػػوف إلػػػػى الػػػنفس، 
إف تطورًا اقتصاديًا محددًا ال يكوف محػط مضػاربة مباشػرة  المالية. األصوؿ
بػؿ ىػو مرحمػة مسػتقمة عميػا مػف التقيػيـ المجػرد ، ‘الماليػة األصػوؿ’مف قبؿ 

تتعمػؽ اشػتقاقات اليويػة باسػتخداـ  لعممية التطػور فػي سػوؽ األوراؽ الماليػة.
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 ،باليويػة، لػيس بيػدؼ تكػويف فيػـ عػف الػذات أو اآلخػريف المفاىيـ الخاصة
بغيػػػة التنػػػافس لالرتقػػػاء بفحػػػوى ىػػػذه ، بػػػؿ يـأو اشػػػتقاؽ سػػػموؾ مشػػػترؾ مػػػن

تػػوفير فػػرص دائمػػة لحػػوارات  ،المفػػاىيـ فػػي سػػياؽ التواصػػؿ، وبنتيجػػة ذلػػؾ
يجعمو مسػتقاًل، ويػؤدي إلػى عمى البقاء في دائرة الخطاب  اإلكراهأوسع. إف 

 مسار تطوري ثابػتعمى بالضرورة  واظب حوؿ نفسو، وم تواصؿ متمحور
ميما يكػف الػثمف. وبػذلؾ يغػدو الحػديث خمػوًا مػف أي قيمػة، فػي حػيف تتزايػد 

عمػػػػى غػػػػرار مػػػػا يحػػػػدث بشػػػػأف التطػػػػور أي  ؛أىميػػػػة المغػػػػو أيػػػػًا كػػػػاف نوعػػػػو
ة، كسػػػػتيم  المو  ةنت جػػػػمسػػػػمعة المتعطػػػػى األىميػػػػة األكبػػػػر لحيػػػػث االقتصػػػػادي، 

ػػػػا ُينػػػػ ُيطػػػػر ح مػػػػف أجػػػػؿ إف الخطػػػػاب  تج وُيسػػػػتيمؾ واقعيػػػًا.بغػػػض النظػػػػر عم 
الخطاب، وبيدؼ الحصػوؿ عمػى فوائػد خطابيػة، تمامػًا مثممػا يكػوف اإلنتػاج 

حػػػراز المكاسػػػب الماليػػػة. ونقصػػػد بالفوائػػػد أف الخطابيػػػة  مػػػف أجػػػؿ اإلنتػػػاج وا 
لى ذاتو. يطرحو المرءالتعبير الذي   ينطمؽ مف ذاتو وا 

تعبيػػػػر عػػػػف اليويػػػػة نػػػػاجـ عػػػػف يائػػػػؿ فػػػػي ديناميػػػػة الالتضػػػػخـ ال إف
ولكػػػػي نحػػػػافظ عمػػػػى تواصػػػػؿ عمػػػػى صػػػػعيد  السػػػػياؽ المشػػػػار إليػػػػو أعػػػػاله.

التطػػور، ىنالػػؾ حاجػػة إلػػى تجديػػد مسػػتمر فػػي نتاجػػات اليويػػة كػػي يبقػػي 
االىتماـ بالتواصؿ حيًا. فإلى جانب االشػتداد المتعػاظـ فػي حػدة المنافسػة 

إلنتػػاج شػػرس يػػنجـ عػػف ىػػذا كمػػو سػػباؽ  ،سػػوؽ االتصػػاالت العػػالميعمػػى 
وبأسػػػػرع مػػػػا يمكػػػػف، حالمػػػػا تبػػػػدأ مبيعػػػػات  خطػػػػوط جديػػػػدة مػػػػف المنتجػػػػات
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تػػوفر خطػػوط إنتػػاج المنتجػػات القائمػػة بالكسػػاد أو التراجػػع. وألف المنافسػػة 
جديػػػدة لمسػػػوؽ التجػػػاري، فػػػإف ىػػػذا األخيػػػر مضػػػطر لالسػػػتمرار فػػػي طػػػرح 

تيػػا منتجػػات جديػػدة. أمػػا التقمبػػات االقتصػػادية لميويػػة فػػال بػػد أف تبقػػى حرك
وينبغي عمى أوروبا، فػي  مالزمة، عمى نحو متزايد، لدورات إنتاج أقصر.

اليوية، أف تدعـ خطابيا بسمسػمة  لتحقيؽسياؽ التنافس مع أىداؼ أخرى 
مػػف أجػػؿ تعزيػػز االتحػػاد  المطروحػػة مجػػدداً متسػػارعة ومتزايػػدة مػػف البػػرامج 

تحػاد إف رغبػة المػواطنيف فػي التعػاطؼ مػع االوفي غير ذلػؾ، فػتعميمو. و 
فػي عػروض أخػرى ىادفػة إلػى  ذوبيمكػف أف تػتقمص وتػوتوفير الدعـ لػو 
يصػػبح اإلعػػالف عػػف ىويػػة أوروبيػػة ميػػددًا يػػذه الطريقػػة بتحقيػػؽ اليويػػة. و 

الوقػػوع إلػػى حػػد  مبالغػػًا بػػوأيضػػًا بفقػػداف األسػػاس الػػذي يقػػوـ عميػػو، ويغػػدو 
 التضخـ. ػ في شراؾ التضخـ وربما في متاىة االنكماش

بقػدر مػا اإلعػالف عػف اليويػة األوروبيػة مبالغػًا بػو،  بقدر ما يصبح
ننتقؿ ليس فقط مف ىوية أصمية إلى ىويػة وسػيطة، بػؿ إلػى ىويػة واقعيػة 
أيضػػػػًا، حيػػػػث يتالشػػػػى كميػػػػًا الفػػػػرؽ بػػػػيف الشػػػػعار واليػػػػدؼ، بػػػػيف المظيػػػػر 

أطيػاؼ مػف تحػيط بػو وننتقؿ ببسػاطة إلػى عػالـ مغمػؽ الخارجي والحقيقة، 
ولكػػف، كػػػي تتمحػػػور وتػػدور حػػوؿ نفسػػيا. التػػي ، فيػػةالمحاكػػاة الذاتيػػة التا

محيػػػاة الماديػػػة لعػػػوالـ الأف تتحػػػرر مػػػف سػػػياؽ ليػػػا ال بػػػد اليويػػػة،  تتنػػػامى
 . وعندئذ تصبح مقومات بنائيا أقؿ اعتمػادًا عمػى تجػاربوتخضع لمتجريد



 - 375 - 

ويتاح ليا أف تتشكؿ أكثر فػأكثر في سياؽ الممارسة؛  توالماضي وما حقق
ومػف دة عمى يد الفرد واآلخريف عمى حػد سػواء، مف خواص متحولة ومجر 

اشػػػػتقاقات اليويػػػػة التػػػػي استخمصػػػػتيا وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ وتػػػػداولتيا التقػػػػارير 
فالنػػػاس ال يعرفػػػوف إال أقػػػؿ القميػػػؿ عمػػػا  .بغربمتيػػػا االىتمػػػاـدوف البحثيػػػة 

يعنيو فعميًا اإلعالف عف اإليماف بيوية؛ األمر الذي يمكف أف يحػدث إزاء 
وقػػػد تحظػػػى اليويػػػة بتقػػػدـ صػػػػاعد  ة فػػػي ظػػػروؼ كيػػػذه.اليويػػػة األوروبيػػػ

ومثيػػر، ولكػػف التعػػاوف األوروبػػي عمػػى صػػعيد السػػموؾ الفعمػػي النػػاجـ عػػف 
بػػػػػػيف الجولػػػػػػة األولػػػػػػى والثانيػػػػػػة مػػػػػػف فذلػػػػػػؾ التقػػػػػػدـ ربمػػػػػػا يكػػػػػػوف ضػػػػػػئياًل. 

األوروبيػػػػة ال يعػػػػدو كونػػػػو  االستعراضػػػػات الخطابيػػػػة نشػػػػيد نتاجػػػػًا لميويػػػػة
فػػػي الجولػػػة  انفسػػػي الفكػػػرةفقػػػط فػػػي تكػػػرار محاكػػػاة تافيػػػة، تتجمػػػى نتيجتيػػػا 

وىكػػػذا،  .لػػيس إال االفتقػػار إلػػػى التجديػػد سػػببب ،أو التخمػػي عنيػػػاالتاليػػة، 
نكػػػػػػاد أف ال نتوصػػػػػػؿ إلػػػػػػى نتػػػػػػائج فػػػػػػػي مػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بسػػػػػػموؾ الحكومػػػػػػػات 

 (.4611، 4614والبيروقراطيات والجمعيات والمواطنيف )بودريار 

 ،معنػػػػػى حقيقػػػػػيإف االنػػػػػزالؽ فػػػػػي دوامػػػػػة الخطػػػػػاب الخػػػػػالي مػػػػػف أي 
الوجو السػمبي لتطػور  ، يمثؿالغوص في متاىة االنكماش ػ التضخـبالنتيجة و 

: تنػامي اليويػػة بوصػػفو اً إيجابيػػ اً بطبيعػة الحػػاؿ وجيػيحمػؿ معػػو و  ،ينػدفع قػػدماً 
المختمفػػة والػػوالءات واألفعػػاؿ ارتقػػاء بالقػػدرة عمػػى تنسػػيؽ المزيػػد مػػف التطمعػػات 

مشػػروع األوروبػػي يمكػػف أف يحػػرز تقػػدمًا ديػػة واآلخػػريف. إف اللػػدى الػػذات الفر 
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أوروبػػػا. وفػػػي الوقػػػت نفسػػػو،  االنػػػدماج فػػػيشػػػريطة تػػػوفر الرغبػػػة الدائمػػػة فػػػي 
، ونكػػؼ يمكننػا أف نتجنػػب التخػػبط العشػػوائي فػػي متاىػػة االنكمػػاش ػ التضػػخـ

عػػف ذلػػؾ كميػػًا، إذا مػػا ترافػػؽ التنػػامي فػػي الخصػػائص األوروبيػػة لميويػػة، وفػػي 
عممي مػف قبيػؿ االرتقػاء بالمشػاريع األوروبيػة  سياؽ خطاب شاٍؼ، مع سموؾ

الرغبػػػػة إف العػػػػابرة لمحػػػػدود بحيػػػػث تغطػػػػي مجمػػػػؿ المسػػػػتويات فػػػػي المجتمػػػػع. 
 في ممارسػة الفعػؿ تتعػزز مػف خػالؿ ىػذه المشػاريع بوصػفيا مكافئػاً األوروبية 

لمخطػػاب األوروبػػي. وفػػي ىػػذه الطريقػػة وحػػدىا يمكػػف لتنػػاـٍ حقيقػػي فػػي اليويػػة 
ف تكاثر المزاعـ الخطابية عف اليويػة األوروبيػة التػي تفتقػر أف يحدث، بداًل م

           واقعيًا ألي ترجمة عممية.
 
 

 مةحظات ختامية
 

وألمانيػػا فػػي الوضػػع العػػالمي الػػراىف ثمػػة فػػرص مناسػػبة أمػػاـ فرنسػػا 
يطاليا ودوؿ أوروبية أخرى كي تواصؿ تقدميا في تطوير ىوية  سبانيا وا  وا 

تجػاوز نطػاؽ ىوياتيػا القوميػة. كمػا أف مبػررات أوروبية )ثقافية( مشتركة ت
ومػػف األسػػفؿ واألعمػػى عمػػى حػػد  ،صػػوغ ىويػػة أوروبيػػة تتزايػػد مػػف الخػػارج
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وعمػػى صػػعيد أوروبػػا كميػػا يتعػػاظـ دور االتحػػاد األوروبػػي بطريقػػة سػػواء. 
 يتعزز معيا موقعو المييمف.

التحػاد األوروبػػي تتحػوؿ تػدريجيًا إلػى نمػػوذج المركػز فػي اإف ثقافػة 
تتقمص مكانة الثقافات األوروبيػة فػي ، وفي الوقت نفسو، قافة األوروبيةلمث

الفقػػر واألمانػػة لمتقاليػػد والػػروح التسػػمطية  راألطػػراؼ، وتتالشػػى معيػػا جػػذو 
كمػػػػا تغػػػػدو ثقافػػػػة المركػػػػز رمػػػػزًا لمثػػػػروة واالنفتػػػػاح  والتركيػػػػز عمػػػػى الػػػػذات.

 عمػػػػػى أيػػػػػة حػػػػػاؿ، إف تنػػػػػامي اليويػػػػػة والديمقراطيػػػػػة والخػػػػػالص العػػػػػالمي.
تماسػػؾ اليويػػة  عمػػى مسػػتوىمتزامنػػًا  راجعػػاً ت األوروبيػػة ال يقتضػػي ضػػمناً 
نمػػا يسػػتمـز  قيػػاـ الجػػانبيف باتخػػاذ إجػػراءات تحتيػػة متبادلػػة القوميػػة لمفػػرد، وا 

بيف االتحاد األوروبي والػدوؿ األعضػاء المسػتقمة. تسوية النزاعات  تعزيزل
لسػياؽ حركػة  فاليوية األوروبيػة تعبػر عػف نفسػيا بصػورة تصػاعدية نتيجػة

العولمػػػة، وتواظػػػب عمػػػى المسػػػاىمة فػػػي فػػػرض نفسػػػيا. إف تقسػػػيـ العمػػػؿ 
تخمػػؽ المزيػػد مػػف وحركػػة نقػػؿ البضػػائع وتقػػديـ الخػػدمات ونقػػؿ المسػػافريف 

العالقػػات المتبادلػػة، العػػابرة لمحػػدود، ضػػمف أوروبػػا. وتغػػدو ثقافػػة المركػػز 
يمكػػف لنػػور وى أوروبػػا بكامميػػا، بحيػػث تأنموذجػػًا لميويػػة الثقافيػػة عمػػى مسػػ

لألطػػػػراؼ. كمػػػػا أف تقػػػػدـ الفردانيػػػػة  ىو قصػػػػالزوايػػػػا الالمركػػػػز أف يصػػػػيب 
التضػامف القوميػة أشػكاؿ تحرير المػواطنيف مػف  عمىيساعد إلى حد كبير 

أوروبيػػة ىويػػة بالتػػالي، وجيػػة نظػػر أوروبيػػة، و الخاصػػة ودفعيػػـ إلػػى تبنػػي 
 مػػػػف منظػػػػورعمػػػػى طرحيػػػػا رواد التحػػػػديث بالصػػػػيغة النسػػػػبية التػػػػي اعتػػػػاد 
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، ينػػأى تغيػػر فػػي التنظػػيـ االجتمػػاعي يصػػحبوإف مسػػار الفردانيػػة عػػالمي. 
ومػػا  العالميػػة.وروبيػػة و القوميػػة وينتمػػي إلػػى تمػػؾ األشػػبكات بنفسػػو عػػف ال

ذرر، يتكشػػػؼ، مػػػف خػػػالؿ يبػػػدو لممنظمػػػات الراسػػػخة عمػػػى أنػػػو تفكػػػؾ وتػػػ
المشػػػاىدة عػػػف قػػػرب، أنػػػو تحػػػوؿ فػػػي بنيػػػة االنػػػدماج االجتمػػػاعي، أي أنػػػو 

عمميػػػة ويمكػػػف دفػػػع د أرقػػػى فػػػي بنيػػػة االنػػػدماج االجتمػػػاعي. مسػػػتوى جديػػػ
المزيد مف نقؿ الصػالحيات مف خالؿ إلى األماـ تطوير اليوية األوروبية 

لسمطة صنع القرار السياسي في بروكسؿ وعبر سياسػة االتحػاد األوروبػي 
الػػػتالـؤ القػػػانوني. إف المػػػواطنيف يتطمعػػػوف أكثػػػر فػػػأكثر إلػػػى اليادفػػػة إلػػػى 
بصرؼ النظر عف مقػاومتيـ ث تغيرًا مطردًا في اليوية ي تحد  بروكسؿ الت

التواصػػػؿ  لػػو. وعمػػى المنػػواؿ نفسػػو، يجػػري ربػػػط عػػدد متزايػػد مػػف شػػبكات
العابرة لمحدود مع بعضيا بعضػًا، كمػا تبػرز ثقافػة اسػتيالكية موحػدة دوف 

أف  ، عمػػى الػػرغـ مػػفأف تسػػتثني الثقافػػة الراقيػػة لمموسػػيقا والمسػػرح واألدب
لقد  سبؽ ليا أف تخطت حدود أوروبا منذ زمف بعيد.ستيالؾ ىذه ثقافة اال

، نشػػرت الثقافػػة العالميػػة طابعػػًا موحػػدًا عمػػى صػػعيد الكػػرة األرضػػية برمتيػػا
أما الثقافات المحمية فتخضع إلػى تحػوؿ نػاتج عػف التعمػيـ العػالمي لثقافػة 

ومػػع ذلػػؾ، فيػػي  .عمػػى أيػػة حػػاؿ االسػػتيالؾ، دوف أف ُتجتػػث مػػف جػػذورىا
كفاءتيا الذاتيػة التقميديػة، وتسػتمر بوصػفيا مػادة خػاـ لمثقافػة العالميػة  تفقد

 التي تتمتع بشيية نيمة لمتجديد.
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إف إصػػباغ الطػػابع األوروبػػي عمػػى حياتنػػا يحمػػؿ معػػو تغييػػرًا بنيويػػًا 
أمػا التجػاور  بعػض.مػع األوروبيػة بعضػيا  تجوىريًا في عالقػة المجتمعػا

التقاليػػد وتعػػيش بػػذاتيا، فيػػتـ  عػػفتنػػتج بػػيف العػػوالـ الماديػػة لمحيػػاة، التػػي 
كما ويعتبػر المركػز  استبدالو باالختالؼ والتواصؿ بيف المركز واألطراؼ.

المحػػػدد الرئيسػػػي لمعيػػػار الكفػػػاءة االقتصػػػادية والفعاليػػػة السياسػػػية واألمػػػف 
الالحػػػػؽ الػػػػذي سػػػػتتخذه  االجتمػػػػاعي والشػػػػرعية الثقافيػػػػة، ويقػػػػرر النمػػػػوذج

 ة.اليوية الثقافية األوروبي
ربػػػػػػػة بصػػػػػػػورة سمسػػػػػػػة ودوف  مػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػي أال  تتقػػػػػػػدـ عمميػػػػػػػة األ و 

دارة عميامعارضة. فمف جية،   تسيرىا طبقات اجتماعية حاممة لمتحديث وا 
حركػػػات  ؤدي إلػػػى نشػػػوءخبػػػراء وساسػػػة ومثقفػػػوف؛ ومػػػف جيػػػة أخػػػرى، تػػػو 

قميميػػة مضػػادة مػػف األسػػفؿ، وكػػذلؾ حركػػات  عالميػػة مضػػادة مػػف قوميػػة وا 
 األعمى.

ليوية مف المستوى القومي إلػى المسػتوى العػالمي، الػذي إف تحوؿ ا
ربػػة، يتّبػػع جػػدؿ كسػػب ىويػػة وخسػػار  ة ىويػػة، ولكػػف يحػػدث فػػي سػػياؽ األ و 

دوف أف تكػػػوف محصػػػمة العمميػػػة صػػػفرًا. عمػػػى األصػػػح، إف تنػػػامي اليويػػػة 
ؿ إمكانية التعاوف بيف عدد أكبر مف اليويات وعمى مستوى عاؿ مػف يسي  

بوصػػفو عمميػػة إنتػػاج مجتمعيػػة تعتمػػد عمػػى  فيػػـيُ  التجريػػد. كمػػا يمكػػف أف
 خمؽ القيـ والتحديث والمشروع السياسي والمضاربة والرأسماؿ المغامر.
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إف سػيرورة تطػور اليويػة، كمػا وصػفت أعػاله، تحػرر بنيػة وىكذا، ف
اليوية مف الضمانات الوقائية األصمية والقيود البدائية، وتحوليػا إلػى بيئػة 

ذه تنفػػتح اليويػػة عمػػى فػػرص جديػػدة لتوكيػػد الػػذات لمتواصػػؿ. وفػػي بيئػػة كيػػ
مػػع ذلػػؾ، تنطػػوي عمميػػات التواصػػؿ المجتمعػػي  داخميػػًا والتواصػػؿ خارجيػػًا.

عمػى درجػة مػف الحساسػية، وتفتػػرض تقمبػات اقتصػادية مضػطربة صػػعودًا 
وىبوطًا، وكذلؾ انكماشًا وتضخمًا في مفيوـ اليوية. وبالتالي، فإف اليوية 

 في دوامة المتاىات التضخمية ػ االنكماشية. الوسيطة مرشحة لموقوع

. بوصفيا حقيقة عيانية ىاعممية تطور بكميتيا تتولى اليوية الواقعية 
وفػػػػي عػػػػالـ االتصػػػػاالت الحػػػػديث تتشػػػػكؿ اليويػػػػة األوروبيػػػػة ضػػػػمف ىػػػػذه 

 وبالمقابػؿ، مػامتطػور الفعػاؿ، مػف فػرص ل العمميات الوسيطة مػع مػا تػوفره
التضػػخمية ػ االنكماشػػية  ي المتاىػػاتتنطػػوي عميػػو مػػف مخػػاطر الوقػػوع فػػ

. وىنػػا العاديػػةالكفػػاءة الذاتيػػة إلػػى  بمعنػػى الركػػوفواالنجػػراؼ إلػػى الواقعيػػة 
في النتيجػة،  وىشاشة، وحبمى بالتوترات.تصبح اليوية أكثر تغيرًا وتعقيدًا 
ربة التي تخضع ليا ىويتنػا تواصػؿ المنطػؽ ذاتػو الػذي وسػـ دائمػًا  إف األ و 

 جدؿ مكاسب التحديث وخسائره.عممية التحديث: 
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 الخاتمة

روابط روابط دومية إلى تحوؿ أشكاؿ التضامف والمواطنة مف 
 اتمقوميل عابرة

 

، فػػي أرقػػى أشػػكاليا تطػػورًا، االحتػػواء الػػداخمي األمػػةدولػػة الأوجػػدت 
عمػػػػػى أسػػػػػاس اإلقصػػػػػاء الخػػػػػارجي فػػػػػي المقػػػػػاـ األوؿ، كمػػػػػا قػػػػػاؿ روجػػػػػرز 

عالـٍ تتغير شخصػيتو بشػكؿ  (. ففي11 -14: 4661بروبيكر عف حؽ )
خػػاص مػػف خػػالؿ توسػػع التعػػامالت االقتصػػادية، واالتفاقيػػات بػػيف الػػدوؿ، 
والتشػػػػريعات العػػػػابرة لمقوميػػػػة، واألنظمػػػػة العالميػػػػة، واالتصػػػػاالت الدوليػػػػة، 
والثقافػػة الشػػعبية العالميػػػة، باإلضػػافة إلػػى تسػػػويؽ الثقافػػات المحميػػة عمػػػى 

التػػي تكػػرس حقػػوؽ اإلنسػػاف، والثػػروة الثقافػػة الغربيػػة  ورواجمسػػتوى العػػالـ 
ىػي  األمػةدولػة الاالقتصادية وحصة الفرد مػف الرفػاه االجتمػاعي، لػـ تعػد 

الوحدة الوحيػدة المييمنػة فػي الػدمج االجتمػاعي. فاألمػة المتجسػدة سياسػيًا 
في دولة األمة والمواطنة المستندة إلى االنتماء لألمة لـ تعد تمػؾ التعػابير 

ب ػة،  التي ال يرقى إلييا ر  الشؾ في إطػار التضػامف. وفػي سػياؽ عمميػة األ و 
ومػػف بعػػدىا العولمػػػة، تتوسػػع العالقػػػات االجتماعيػػة أكثػػػر فػػأكثر لتتجػػػاوز 
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حػػػدود دوؿ األمػػػة وتتمػػػايز داخميػػػًا إلػػػى تفػػػاعالٍت أكثػػػر انتقائيػػػة، ومحػػػددة 
وظيفيػػًا ومحػػدودة فػػي الزمػػاف والمكػػاف. كمػػا لػػـ تعػػد التنظيمػػات الضػػخمة 

تحػػػػػػادات أربػػػػػػاب العمػػػػػػؿ، ومؤسسػػػػػػات الخدمػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة لمنقابػػػػػػات، وا
الوحػػدات المركزيػػة الناظمػػة ىػػي والكنػػائس، ودولػػة األمػػة بشػػكميا الحػػالي، 

بػيف الفصػؿ الػدقيؽ بػيف أبنػاء األمػة واألجانػب،  إفلالنػدماج االجتمػاعي. 
نطاقػات متدرجػة ومتداخمػة  يفسح المجػاؿ أمػاـالمواطنيف وغير المواطنيف 

مقيمػػػيف مػػػؤقتيف ودائمػػػيف إلػػػى ميػػػاجريف  بػػػيفتتػػػراوح  ذات حػػػدود واضػػػحة
حاصػػػميف عمػػػى الجنسػػػية مػػػف ذوي المواطنػػػة الواحػػػدة أو المزدوجػػػة. وغػػػدا 
ىػػؤالء األشػػخاص ثنػػائيي القوميػػة أقػػؿ خطػػرًا مػػف جيػػة تضػػارب الػػوالءات، 
لكػػػف الفرصػػػة أصػػػبحت أكبػػػر لتعزيػػػز االنػػػدماج مػػػا فػػػوؽ القػػػومي. وسػػػوؼ 

دود القوميػػػة )خارجيػػػا(، ويتالشػػػى شػػػيئًا الحػػػ عبػػػرالعػػػالمي  التعػػػايشيػػػزداد 
إلػى المركػز،  اتمقوميػل العػابرفشيئًا داخميػا. كمػا سػيتحوؿ نطػاؽ التعػاوف 
 وينتقؿ نطاؽ التعاوف القومي إلى األطراؼ.

يعتبر تقسيـ العمػؿ القػوة الرئيسػية المحفػزة ليػذا التحػوؿ. فيػو يتقػدـ 
عالػػػة لمتخفيػػػؼ مػػػف ، ألنػػػو الوسػػيمة الوحيػػػدة الفوخارجيػػػا داخػػؿ دولػػػة األمػػػة

المنافسػػة المتزايػػدة أبػػدًا عمػػى المػػوارد الشػػحيحة نتيجػػة تالشػػي المسػػافة بػػيف 
البشر. وتندفع ىذه الصػيرورة بػدورىا مػف خػالؿ ابتكػار تكنولوجيػات النقػؿ 
واالتصػػػاؿ واسػػػتخداميا. وفػػػي ىػػػذا العػػػالـ الػػػذي تتضػػػاءؿ فيػػػو المسػػػافات، 
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تيجيات اسػػػتر ال عرضػػػةيتركنػػػا يغػػػدو الجميػػػع فػػػي منافسػػػة مػػػع الجميػػػع، مػػػا 
دورات االنتاج بشكٍؿ أساسي عمى التخصص و الحفاظ عمى الحياة القائمة 

ابتكار الخدمات بوتيرة متسارعة، باإلضافة إلى ما يرافػؽ ذلػؾ مػف توسػٍع و 
وازديػػاد فػػي تقسػػيـ العمػػؿ عمػػى مسػػتوى العػػالـ. ولػػـ تعػػد دولػػة األمػػة، مػػف 

لمدنيػػػػة والسياسػػػػية خػػػػالؿ ضػػػػمانيا لمػػػػدمج االجتمػػػػاعي بواسػػػػطة الحقػػػػوؽ ا
مدمج االجتماعي. فالناس لواالجتماعية والثقافية لممواطنة، الوحدة الوحيدة 

يتوحػػدوف خارجيػػػا ويتمػػػايزوف داخميػػا، كمػػػا أنيػػػـ عمػػى اخػػػتالؼ قوميػػػاتيـ 
يتشػػػػاطروف ثقافػػػػة االسػػػػتيالؾ السػػػػائدة عالميػػػػًا، والمسػػػػؤولية العامػػػػة عػػػػف 

تطبيػػػؽ حقػػػوؽ اإلنسػػػاف و الحفػػػاظ عمػػػى المػػػوارد الضػػػرورية لمحيػػػاة البشػػػرية 
عمى مستوى العػالـ. وتػربط األنظمػة البيئيػة، ومنظومػات حقػوؽ اإلنسػاف، 
إضػػػافة إلػػػى التقسػػػيـ العػػػالمي لمعمػػػؿ، بػػػيف عػػػدٍد متزايػػػد مػػػف البشػػػر خػػػارج 
حدود األمـ. وفي الوقت نفسو تصبح القضايا ذات الصمة بتقسػيـ العمػؿ، 

داخػؿ ىػذه األمػـ وتػؤدي  والحفاظ عمى البيئة وحقػوؽ اإلنسػاف أكثػر تمػايزاً 
ًٍ متنػػػاـٍ فػػػي المصػػػالح، ىػػػذه المصػػػالح التػػػي لػػػـ يعػػػد بمقػػػدور  إلػػػى تشػػػتٍت
المنظمػػػػات الكبيػػػػرة تمثيميػػػػا. ولػػػػـ يعػػػػد االحتػػػػواء الػػػػداخمي عبػػػػر اإلقصػػػػاء 
الخارجي صالحًا أبدًا، ألف الخارجي أصبح داخميًا. وقد أدى تقسيـ العمػؿ 

تنمويػػػػة وتطبيػػػػؽ حقػػػػوؽ الخػػػػارجي، والمفاوضػػػػات البيئيػػػػة، والمسػػػػاعدات ال
اإلنسػػاف إلػػى تحػػػوالٍت فػػي بنيػػػة التضػػامف: بعيػػدًا عػػػف منظومػػة التضػػػامف 
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القػػػومي باتجػػػاه شػػػبكة مػػػف روابػػػط التضػػػامف التخصصػػػية والفردانيػػػة بػػػيف 
شبكاٍت محددٍة كما لـ تكف كذلؾ مف قبؿ. وكاف عمى رفاىية األمة ككؿ، 

 لػػػى حػػػد مػػػا،، إوبوصػػػفيا الوحػػػدة األساسػػػية لمتضػػػامف، أف تخمػػػي الطريػػػؽ
لمتنسيؽ بيف مجموعػٍة أكبػر مػف الحقػوؽ والمصػالح التػي تتجػاوز الرفاىيػة 
القوميػػػػػة، مثػػػػػؿ حقػػػػػوؽ األمػػػػػـ بالتجػػػػػارة العادلػػػػػة، واالسػػػػػتفادة مػػػػػف المػػػػػوارد 

العػابر الطبيعية ومف حصٍة في الثروة المنتجة عالميًا. ويمضػي االنػدماج 
 عمػػػىلمرتكػػػز جنبػػػًا إلػػػى جنػػػب مػػػع التحػػػوؿ فػػػي الػػػدمج القػػػومي ا لمقوميػػػات

المواطنة القوية. بيػد أف ذلػؾ ال يعنػي بالضػرورة تالشػي االنػدماج القػومي 
، طابعومع تنامي االندماج ما فوؽ القومي. لكف االندماج القومي سيغير 

فػالربط بػػيف اإلقصػػاء الخػػارجي واالحتػػواء الػداخمي لػػـ يعػػد موجػػودًا. ونحػػف 
يغػدو االحتػواء الػداخمي  ننتقؿ اآلف إلى مزيد مف االحتواء الخارجي، بينما

ًً مػػػػف التػػػػوازف بػػػػيف  أكثػػػػر تمػػػػايزًا وفردانيػػػػًة. وسػػػػوؼ تكػػػػوف النتيجػػػػة مزيػػػػدا 
 االحتواء الداخمي والخارجي ألف كمييما يتصؼ بالتمايز والفردانية.

إف القػػوة المحركػػة التػػي تكمػػف وراء ىػػذا التغيػػر ىػػي توسػػع األسػػواؽ 
مػػى أسػػاس جممػػٍة مػػف وانفتاحيػػا. وبمػػا أف السػػوؽ ال يمكػػف أف تعمػػؿ إال ع

القػػوانيف المعتػػرؼ بيػػا بشػػكٍؿ متبػػادؿ، بمػػا يكفػػؿ تكػػافؤ الفػػرص والمعاممػػة 
المتسػػػاوية والحصػػػة العادلػػػة لكػػػؿ شػػػخص وفقػػػًا لمسػػػاىمتو الخاصػػػة، فػػػإف 
األسػػواؽ تنمػػو بقػػدر مػػا تكػػوف ىػػذه القػػوانيف أكثػػر رسػػوخًا. وىػػذا مػػا يفعمػػو 
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مػػػف خػػػالؿ تحقيػػػؽ  ة الموحػػػدةوروبيػػػإلنشػػػاء السػػػوؽ األ وروبػػػياالتحػػػاد األ
التنػػػاغـ بػػػيف القػػػوانيف، ومػػػا تقػػػوـ بػػػو منظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة مػػػف خػػػالؿ 
توسػػػيع اتفاقيػػػات التجػػػارة الحػػػرة. ومػػػف وجيػػػة النظػػػر التػػػي تعتبػػػر أف دولػػػة 
الرفػػػػػاه القػػػػػومي ىػػػػػي المنػػػػػاخ األفضػػػػػؿ لالنػػػػػدماج االجتمػػػػػاعي، فػػػػػإف ىػػػػػذه 

شكؿ خطرًا الصيرورة ليست سوى تطبيؽ لمنطؽ السوؽ الرأسمالية، وىي ت
عمػػػى االنػػػػدماج االجتمػػػاعي عمومػػػػًا، أي انتصػػػػارًا لميبراليػػػة الجديػػػػدة غيػػػػر 

مػف الحقيقػة التػي تتجاىػؿ آثػار  واحػد المقيدة. لكف ذلػؾ لػيس سػوى جانػب
اإلقصػػاء الخػػارجي الحتػػواء دولػػة الرفػػاه القوميػػة والتحػػوؿ الػػذي ال بػػد منػػو 

سع السوؽ عبر في االندماج االجتماعي في ىذه الصيرورة. إف اكتماؿ تو 
والمسػػػاواة فػػػي االتفاقيػػػات  انونيػػػًا مػػػرتبط بضػػػماف تكػػػافؤ الفػػػرصتنظيميػػػا ق

برنػامج الوالحصص العادلة لمجميع كؿ حسػب مسػاىمتو. وقػد كػاف تحػوؿ 
مػػػـ المتحػػػدة إلػػػى منظمػػػة لحمايػػػة البيئػػػة، باإلضػػػافة إلػػػى تعزيػػػز البيئػػػي لأل

ليػػػذا "التنظػػػيـ"  الصػػػفة الممزمػػػة التفاقيػػػات العمػػػؿ الدوليػػػة، السػػػبيؿ المالئػػػـ
نقػػػؿ تلػػػف  مػػػف ىػػػذا النػػػوعة قانونيػػػإال أف بنيػػػة القػػػانوني لألسػػػواؽ العالميػػػة. 

وحتػػػػى  وروبػػػػيببسػػػػاطة منجػػػػزات دولػػػػة الرفػػػػاه القوميػػػػة إلػػػػى المسػػػػتوى األ
العػػالمي، ألنػػو لػػـ يعػػد ىنػػاؾ مػػف سػػبيؿ لالحتػػواء الػػداخمي عبػػر اإلقصػػاء 

المػا مػة ممكنػًا طالخارجي. وقد كاف ضماف الرفاىيػة الراسػخة فػي دولػة األ
عف المنافسة الخارجية عمى حساب مػف ال  أف سوؽ العمؿ فييا في منأى
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يستطع الوصوؿ إلييا. لكف ىذا العزؿ ألسواؽ العمؿ لـ يعد ممكنػًا البتػة، 
ليس فقط بسبب اليجرة الفعمية لميد العاممة بقػدر مػا ىػو نػاتج عػف تسػييؿ 

االسػػتثمار الرأسػػمالي الوصػػوؿ إلػػى األسػػواؽ عبػػر االنترنػػت وزيػػادة فػػرص 
لمػبعض فرصػًا لػـ تكػف متاحػًة تػؤمف العممية األخيرة و  .أكثر ربحيةً  بطريقة

الػػذي يخػػوليـ بػػأف تجػػرد آخػػريف مػػف امتيػػازىـ الراسػػخ كمػػا ليػػـ مػػف قبػػؿ، 
االسػػػػتثمار الرأسػػػػمالي. وقػػػػد أصػػػػبحت يكونػػػػوا المسػػػػتفيديف الوحيػػػػديف مػػػػف 

يا لـ تعػد العالـ مع أنالمساىمة في النمو االقتصادي شاممًة عمى مستوى 
دولػػة األمػػة وتتػػوزع بالتػػالي داخػػؿ  فرصػػًة بقػػدر مػػا ىػػي نتيجػػة مضػػمونة،

لكػػػٍؿ حسػػػب انجازاتػػػو. ومػػػع إتاحػػػة الفرصػػػة لألجانػػػب المػػػتالؾ  يػػػاوخارج
حصٍة منيا، سيتـ توزيع حصص أبناء األمة بشكٍؿ أقؿ تساويًا، وسػيؤدي 

مػع نمػو االقتصػاد ميما يكف مػف أمػر، فذلؾ إلى تمايٍز أوسع في الدخؿ. 
التي ال تزاؿ  ،لدوؿ الرفاهأف تسمح عممية التحوؿ البطيئة يمكف لالعالمي، 

الػدخؿ عمػى مسػتوى أشػد عموميػًة،  التبػايف فػيبالتقػاط  ،تحتفظ بامتيازاتيػا
الناشػُئ النػػاس  األقػؿ قػػدرة عمػى المنافسػػة إلػى الفقػػر.  التفػػاوتُ دفع يػال  كػي

السػػوؽ العالميػػة تضػػغط بشػػدة عمػػى  ومػػع ذلػػؾ فػػإف المنافسػػة المتزايػػدة فػػي
المػػػداخيؿ األقػػػؿ تػػػأىياًل بشػػػكٍؿ خػػػاص وتضػػػع حػػػدودًا ضػػػيقًة عمػػػى تقػػػديـ 

 الدعـ ليـ.
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. وألف سػػػػيمائيار يػػػػتغيآخػػػػذة فػػػػي فػػػػإف المواطنػػػػة  بنػػػػاء عمػػػػى ذلػػػػؾ،
المواطنة بمعناىا المعاصػر منػتج مػف منتجػات دولػة األمػة ذات التضػامف 

، وضػػػمنت لكػػػؿ مػػػواطٍف نصػػػيبًا القػػػومي الوطيػػػد، فقػػػد كانػػػت قويػػػًة وشػػػاممة
مػػػف  %11كبيػػػرًا مػػػف الحقػػػوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية واالجتماعيػػػة، حتػػػى أف 

المسػػتوى المعيشػػي لكػػؿ فػػرد كػػاف مضػػمونًا بشػػكؿ جمػػاعي حػػوؿ المعػػدؿ 
: 4661اندرسػوف -بغض النظر عف مساىمة ىذا الفرد في السوؽ )اسػبف

قػػػة التضػػػامف (، مّثمػػػت دولػػػة الرفػػػاه عال4691(. وبتعػػػابير دوركيػػػايـ )11
الميكػػانيكي فػػي تقسػػيـ العمػػؿ بػػأكثر أشػػكالو تطػػورًا. وأدى التقسػػيـ الالحػػؽ 
لمعمػػؿ عمػػى مسػػتوى العػػالـ إلػػى مزيػػٍد مػػف التضػػامف العضػػوي خػػارج دولػػة 
األمػػػة وداخميػػػا، أي أف عالقػػػات االلتػػػزاـ والػػػدعـ المتبػػػادؿ أصػػػبحت أكثػػػر 

الفردانيػػػة بعيػػػدة  تمػػػايزًا وفردانيػػػة. كمػػػا غػػػدت القػػػوانيف الناظمػػػة لمتعػػػامالت
المػػػدى أكثػػػر تجريػػػدًا وارتباطػػػًا بالعدالػػػة وتكػػػافؤ الفػػػرص. وأصػػػبحت القػػػيـ 
المشتركة بيف الجميع أكثػر تجريػدًا أيضػًا، وتػـ تطبيقيػا عمػى أرض الواقػع 

 بحكػػػػػـوبدرجػػػػػٍة أقػػػػػؿ  ،بفضػػػػػؿ إجػػػػػراءات التنسػػػػػيؽ بػػػػػيف المصػػػػػالح مكانيػػػػػاً 
يـ بػػػالوعي الجمعػػػي المعػػػايير المتناسػػػقة والثابتػػػة. وىػػػذا مػػػا دعػػػاه دوركيػػػا

المجػػػػرد والمعمػػػػـ، والػػػػذي أتػػػػاح مزيػػػػدًا مػػػػف المجػػػػاؿ لالسػػػػتقالؿ الفػػػػردي 
ؿ ( مث ػ 1 -111: 4611والتحقؽ الذاتي. ومف وجية نظر ماكس فيبػر )

ىذا الوعي ابتعادًا عف التمييػز بػيف األخػالؽ القوميػة الداخميػة واألخػالؽ 
بػػػػيف الػػػػداخؿ  الخارجيػػػػة العالميػػػػة، وذلػػػػؾ باتجػػػػاه أخػػػػالٍؽ تحفػػػػظ التفاعػػػػؿ

والخارج في الوقت ذاتػو. وتعنػي ىػذه العمميػة، مػف ناحيػة المواطنػة، أننػا 
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نصػػؿ إلػػى تمييػػز بػػيف مسػػتويات المواطنػػة: المواطنػػة المحميػػة، ومواطنػػة 
بيػػة( والمواطنػػة العالميػػة تحػػػت و الدولػػة، ومواطنػػة مػػا فػػوؽ الدولػػػة )األور 

مػػة حصػػريًة بػػؿ مظمػػة األمػػـ المتحػػدة. وبالتػػالي لػػـ تعػػد مواطنػػة دولػػة األ
مػػػا فػػػوؽ و أصػػػبح لزامػػػًا عمييػػػا التنسػػػيؽ مػػػع أشػػػكاؿ المواطنػػػة المحميػػػة، 

المػػػواطف األلمػػػاني مػػػثاًل أف يتشػػػاطر  الدولػػػة، والعالميػػػة. إذ ينبغػػػي عمػػػى
الخػدمات االجتماعيػػة مػع غيػػر المػػواطنيف مػف المقيمػػيف فػي ألمانيػػا، إمػػا 

ألف  ألف الدسػػػػػتور يضػػػػػمف ليػػػػػـ التمتػػػػػع بحقػػػػػوؽ اإلنسػػػػػاف األساسػػػػػية أو
فػي مػا يرافقيػا مػف تنظػػيـ المسػػاىمة مشػاركتيـ فػي سػوؽ العمػؿ تقتضػي 

اجتمػػػاعي. كمػػػا أف تجنػػػيس الميػػػاجريف يقتضػػػي مػػػف السػػػكاف األصػػػمييف 
مشاركة ىؤالء بالحقوؽ السياسية واالعتراؼ بحقػوقيـ الثقافيػة وبممارسػة 

تأسػػػيس كمػػػو نمػػػط حيػػػاتيـ وشػػػعائرىـ الدينيػػػة الخاصػػػة. وال يتطمػػػب ذلػػػؾ 
مػػػف شػػػأنو أف  األمػػػر الػػػذيعيػػػة، بػػػؿ تقييػػػد الحقػػػوؽ الفرديػػػة، حقػػػوؽ جما

يساعد األفراد، في الوقت نفسو، عمى نيػؿ االسػتقالؿ الػذاتي فيمػا يتعمػؽ 
وممارسػػة شػػتى التقاليػػد الثقافيػػة فػػي حيػػاتيـ الخاصػػة.  ،بػػالروابط السػػابقة

كما أف تعزيز االستقالؿ الفردي يمضي جنبًا إلى جنب مع التسامح مع 
 (.9 -491: 4666مارسات الثقافية )جوبكي مختمؼ الم

ومػػع نطػػاؽ  ،لكػػف تقاسػػـ الحقػػوؽ مػػع المػػواطنيف غيػػر األصػػمييف
حػدود دولػة األمػة. فاأللمػاف عمػى  يتخطػى بأشػواط ،أوسع بكثيربشري 

يف، عمػييـ مشػاطرة المػواطنيف أوروبيسبيؿ المثاؿ، وبوصفيـ مواطنيف 
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ة الموحػػػدة، وروبيػػػيف اآلخػػػريف جميػػػع الحريػػػات فػػػي السػػػوؽ األوروبيػػػاأل
وبوصفيـ طرفًا في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فعمييـ تقاسـ ىذه 
الحريػػات مػػػع الجميػػع فػػػي السػػػوؽ العالميػػة. ويصػػػح األمػػر نفسػػػو عمػػػى 
األنظمة البيئية العالمية التي حددت الحقوؽ الخاصػة بػالتموث البيئػي. 

مػة ال يتحػدد وبالتالي فإف المعنى الراسخ لحقػوؽ المػواطف فػي دولػة األ
مػػف قبػػؿ الدولػػة ومػػف خػػالؿ مشػػاركة ذلػػؾ المػػواطف فػػي عمميػػة صػػناعة 

حسػػػػب، بػػػػؿ بموجػػػػب المفاوضػػػػات مػػػػا فػػػػوؽ القوميػػػػة والعالميػػػػة فالقػػػػرار 
أيضًا. ومع تقدـ ىػذه الصػيرورة يػزداد الحػؽ بالحصػوؿ عمػى المواطنػة 
عمومػػػًا، والتػػػي ينبغػػػي مشػػػاطرتيا مػػػع أنػػػاس بعيػػػديف عػػػف المجتمعػػػات 

؛ 4666 بػومز؛ 4669 اومف ؛ 4661 كيمميكا ؛4661مر المحمية )ىا
 (.1111ىولز 

بشػػكٍؿ خػػاص تقػػع مسػػؤولية تعزيػػز ىػػذا البعػػد التوسػػعي لمحقػػوؽ إف 
المحػػػػاكـ التػػػػي تشػػػػّرع الحقػػػػوؽ المكفولػػػػة بالدسػػػػاتير القوميػػػػة  عمػػػػى عػػػػاتؽ
. كمػػػا أف المحػػػاكـ المسػػػتقمة ليسػػػت مضػػػطرًة العػػػابرة لمقوميػػػاتواالتفاقيػػػات 

كثريػػات أو مجموعػػات الضػػغط كمػػا تفعػػؿ الحكومػػات، بػػؿ ألخػػذ موافقػػة األ
تتبع منطقًا صارمًا يسعى إلى إلغاء الفروؽ والتمايزات في الحصوؿ عمػى 
الحقػػػػوؽ المعتػػػػرؼ بيػػػػا عمومػػػػًا. وىػػػػذا ىػػػػو السػػػػبب الػػػػذي يجعػػػػؿ المحػػػػاكـ 
األلمانية تحكـ لصالح حقوؽ المياجريف، والسبب الذي يكمػف وراء وقػوؼ 
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ة ضد أي تقييد غير مبرٍر لموصوؿ إلػى السػوؽ، وبيور قوانيف المحكمة األ
بما في ذلؾ إمكانية التمتع بفوائد الرفاىية. لكف ىذا التوسع فػي الحصػوؿ 

ة والعالميػة يضػع وروبيػعمى حقوؽ المواطنة عمى المسػتويات المحميػة واأل
ليػػػذه الحقػػػوؽ. ومػػػف الواضػػػح أنػػػو  الجػػػوىريقيػػػودًا معينػػػة عمػػػى التعريػػػؼ 

الحقػػوؽ أكثػػر تجريػػدًا وأف تضػػمف شػػروطًا معيشػػية  ينبغػػي أف تصػػبح ىػػذه
ينبغػػي تػػرؾ أمػػر تقريرىػػا  عمػػى األصػػح ؛متسػػاوية بدرجػػة أقػػؿ مػػف التحديػػد

التمتػػػع  بشػػػرطلألفػػػراد بأنفسػػػيـ. إذ أف حاجػػػة الفػػػرد إلػػػى االحتػػػواء تتحقػػػؽ 
الوصػػػوؿ إلػػػى السػػػوؽ، وتكػػػافؤ الفػػػرص والعدالػػػة، إال أنػػػو ال يمكػػػف بحريػػػة 

ات ممموسة كما ىو الحاؿ فػي برنػامج الرفػاه فػي تمبية ىذه الحاجة بضمان
تحسػػػيف عالقػػػات التضػػػامف،  يجػػػري، كيػػذا دولػػة األمػػػة. ومػػػف أجػػػؿ تػػػدبير

ضػػػػفاء الطػػػػابع الفػػػػردي عمييػػػػا. غيػػػػر أف "العضػػػػوية مػػػػا بعػػػػد  وتمايزىػػػػا وا 
(، ليسػت مجػرد 491-419: 4661سويسػاؿ ) طرحت لدىالقومية"، كما 

حػوؿ أعمػؽ تغػدو معػو القوميػة تتمة لممواطنة القوميػة، بػؿ ىػي جػزء مػف ت
تعقيػػد، وتنفصػػؿ المواطنػػة ال شػػديدةعبػػارة عػػف شػػبكة مػػف روابػػط التضػػامف 

جزئيًا عػف القوميػة وتتمػايز إلػى مسػتويات مختمفػة مػف المحميػة، والقوميػة، 
 (.4669وما فوؽ القومية والعالمية )جاكوبسوف 

ف ال يعني أف دولة األمة ستختفي، بؿ يشير إلػى أكمو بيد أف ذلؾ 
دورىػػا سػػيتغير ويغػػدو مقتصػػرًا عمػػى دور الوسػػاطة بػػيف العالميػػة ومػػا فػػوؽ 
القوميػػة، مػػف جيػػة أولػػى، والمحميػػة مػػف جيػػة ثانيػػة. وفػػي الحقيقػػة تحتػػاج 
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حقوؽ اإلنساف المعترؼ بيا عالميًا إلى دساتير قومية قوية باإلضافة إلى 
: 4666محاكـ محمية مستقمة لتشريعيا بشكؿ ممموس، كما قػاؿ جػوبكي )

(. لكف االتفاقيات الدولية وما فػوؽ القوميػة ىػي الباعػث عمػى 191-111
تزويػػػػد الػػػػنظـ القانونيػػػػة والمحػػػػاكـ بالصػػػػالحيات الالزمػػػػة لتشػػػػريع حقػػػػوؽ 
اإلنساف. كما أف تأسيس اإلجراءات القانونية ما فوؽ القوميػة يعطػي ليػذه 

 العممية زخمًا خاصًا )محكمة العدؿ األوروبية مثاًل(.
ضػػػامف والمواطنػػػة مػػػف القوميػػػة إلػػػى مػػػا فػػػوؽ القوميػػػة إف تحػػػوؿ الت

يسػػػػتمـز نزاعػػػػات جديػػػػدة حػػػػوؿ مسػػػػائؿ تتعمػػػػؽ بتحديػػػػد مػػػػف يمتمػػػػؾ الحػػػػؽ 
كيػؼ سػيجري و باالنتفاع مف المواطنة، ومع مف سيتـ تقاسـ ىذه المنػافع، 

كيػػؼ سػػيتـ التعبيػػر عنيػػا و تحديػػد حقػػوؽ المػػواطف عمػػى شػػتى المسػػتويات، 
(، 4644/4691، 4611/4661مبيتر )بشكؿ ممموس. ووفقػًا لمفيػوـ شػو 

ال بػد مػف التخمػي عػف و ؽ، خػال  التػدمير عمميػة الفإف مػا يجػري لػيس سػوى 
نشػػاء أخػػرى جديػػدة. وعنػػد ىػػذه النقطػػة، تصػػبح األمػػـ  األنظمػػة الباليػػة، وا 

سػػس ؤ التػػي أكممػػت انػػدماجيا مقسػػمة إلػػى نخػػب تحديثيػػة تتػػابع طريقيػػا وت
لػػى  عػػرىـ بينمػػا تقػػـو بفصػػ ات،قوميػػلم عػػابرة لػػروابط التضػػامف القػػومي، وا 

مجموعػػات تتبػػع طميعتيػػا وتعمػػؽ آماليػػا عمػػى عمميػػة التحػػوؿ السمسػػة بأقػػؿ 
قػػدر ممكػػف مػػف التغييػػر، ومجموعػػات أخػػرى ال تسػػتطيع تحمػػؿ المنافسػػة 
المتزايػػػدة الفتقارىػػػا إلػػػى المػػػؤىالت والمرونػػػة والقػػػدرة عمػػػى الػػػتعمـ. وتشػػػكؿ 
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عـ لمحركػػػات واألحػػػزاب المجموعػػػات التػػػي تخسػػػر مػػػف التحػػػديث خػػػزاف الػػػد
ىنػاؾ مػف سػبيؿ لحػؿ ىػذه المعضػمة، الشعبوية اليمينيػة المتناميػة. ولػيس 

ؿ مػػػا يمكػػف فعمػػو ىػػػو الحػػد مػػف آثارىػػػا السػػمبية بواسػػػطة ُجػػ و تفادييػػا،  أو
السياسػػػات االجتماعيػػػة التػػػي تبتعػػػد عػػػف الػػػدعـ الشػػػامؿ لمجميػػػع باتجػػػاه 

لكػػػف المؤسسػػػات  األكثػػػر احتياجػػًا ليػػػذا الػػدعـ.وتعزيػػػز األطػػراؼ تمكػػيف 
القديمػػة فػػػي دوؿ الرفػػػاه األوروبيػػة غيػػػر معػػػدة ألداء ىػػذه الميمػػػة، ألنيػػػا 

النقابػػات  إال أفممتزمػػة بػػاحتواء الطبقػػات الػػدنيا مػػف السػػكاف المحميػػيف. 
عمى تحقيػؽ ىػذه الغايػة. تعمؿ والكنائس ومؤسسات الرعاية االجتماعية 

ح الػػدمج لكػػف مػػف الصػػعب عمػػى ىػػذه المؤسسػػات توسػػيع أنشػػطتيا لصػػال
احتػػػواء الميػػػاجريف والوصػػػوؿ إلػػػى مػػػا وراء الحػػػدود  لجيػػػةفػػػوؽ القػػػومي 

تعمػؿ عمػى فإنيػا ، حكـ عراقة ىذه المؤسساتالقومية عمى حد سواء. وب
قػػوى الػػدمج المعاصػػرة )المنظمػػات اإلنسػػانية الجديػػدة( األقػػدر عمػػى  كػػبح

 ألنيػا، مػف جيػة أولػى، قويػة بمػا يكفػينظرًا التكيؼ مع الوضع الجديد، 
أزمػة الػدمج  ألفإلبطاء صيرورة التجديد المؤسساتي، ومف جية أخرى، 

، االنػػػدماج العػػػابر لمقوميػػػةالتػػػي تواجييػػػا دولػػػة األمػػػة لػػػدى انتقاليػػػا إلػػػى 
 تتفاقـ بفعؿ عطالة المؤسسات القائمة وقوى االندماج.

وبالنتيجػػػة، يمكػػػف أف نقػػػؼ موقفػػػًا وسػػػطًا بػػػيف تعبيػػػريف متناقضػػػيف 
مقومية، وندافع عف الخط ل العابرةية عمى التحديات حوؿ ردود الفعؿ القوم
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وأثػػػػر الثقافػػػػة عمػػػػى  ،الثالػػػػث الػػػػذي ُيعنػػػػى بدرجػػػػة أكبػػػػر بػػػػالفروؽ الثقافيػػػػة
( بػػػأف التقػػػدـ الػػػذي أحػػػرزه 4661االنػػػدماج. وتحػػػاجج ياسػػػميف سويسػػػاؿ )

دعوات حقػػوؽ اإلنسػػاف لػػ ،الجزئيػػة عمػػى األقػػؿ ،مأسسػػةالالتوسػػع العػػالمي و 
 ،مػنح الحقػوؽكػي تطًا عمػى الحكومػات القوميػة قد شكؿ ضػغومنظوماتيا 

إلػى غيػػر المػواطنيف أيضػًا، ولػػو  ،التػي كانػت سػابقًا حكػػرًا عمػى المػواطنيف
مقوميػػة" كمؤشػػر العػػابرة لبدرجػػة محػػدودة. وأدى ذلػػؾ إلػػى نشػػوء العضػػوية "

مػػف تراجػػع  ا، ومػػا يقابميػػنتمػػاء العػػابر لمقوميػػاتاللعمػػى األىميػػة المتزايػػدة 
اء القػػومي بالنسػػبة لحيػػاة الفػػرد. ومػػف ناحيػػة أخػػرى، فقػػد فػػي أىميػػة االنتمػػ

( جػػػػداًل حػػػػوؿ أف مػػػػنح الحقػػػػوؽ لغيػػػػر 4666أطمػػػػؽ كريسػػػػتياف جػػػػوبكي )
المػػػواطنيف ال يمكػػػف تفسػػػيره بالػػػدعوات إلػػػى حقػػػوؽ اإلنسػػػاف عالميػػػًا، بػػػؿ 
تسػػػتدعي تفسػػػيرًا مػػػف خػػػالؿ مؤسسػػػات دولػػػة األمػػػة: فالدسػػػاتير والمحػػػاكـ 

الواليػات المتحػدة وألمانيػا، تسػاعد فػي توسػيع القوية، كما ىي موجودة في 
حقػػػوؽ غيػػػر المػػػواطنيف. وحيػػػث تغيػػػب ىػػػذه الشػػػروط المؤسسػػػاتية، تكػػػوف 
الفرصة ضئيمة جدًا أماـ ىذا التوسع، كما في بريطانيا، ومػا القيػود األشػد 
ـ  شػمؿ األسػر وعػدـ قبػوؿ الالجئػيف إال دليػؿ  صرامة عمى اليجرة بقصػد لػ

وجيػػة النظػػر ىػػذه، فػػإف مػػنح حقػػوؽ المػػواطنيف عمػػى ذلػػؾ. وانطالقػػًا مػػف 
يثبػت أف سػيادة دولػة  ،باإلضافة إلى رفػض ىػذا التوسػيع ،لغير المواطنيف

األمة ال زالت قائمة، وأف حقػوؽ األفػراد، مػواطنيف وغيػر مػواطنيف، تعتمػد 
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لحقػػػوؽ األوروبيػػػة فػػػوؽ القوميػػػة اسػػػس تتأعمػػػى سػػػيادة دولػػػة األمػػػة. ولػػػف 
مػا فػوؽ القػػومي انتقػػاؿ السػيادة إلػى المسػػتوى بال بػالمعنى الػدقيؽ لمكممػة، إ

، كمػػا ىػػي الحػػاؿ اآلف فػػي االتحػػاد و مػػف سػػمطة قضػػائيةتمتػػع بػػت مػػع مػػا
األوروبػػي، ولػػو جزئيػػًا. وبالتػػالي فػػإف التغيػػر فػػي السياسػػات البريطانيػػة لػػـ 
يأت نتيجة لمدعوات الخاصة بحقوؽ اإلنساف فوؽ القومية، بؿ فقػط بفعػؿ 

المقاومػػة التػػي تواجييػػػا، أو مػػف رغـ بػػػالألوروبيػػة، أحكػػاـ محكمػػة العػػدؿ ا
المحػاكـ القويػة  التػي تفرضػيابمجرد اعتماد دسػتور يضػمف حقػوؽ األفػراد 

تػػػوافر مػػػف  عمػػػى الػػػرغـوالمسػػػتقمة. ويغػػػالي كػػػال الجػػػانبيف فػػػي حججيمػػػا، 
الحقيقة. بيد أف كال الجانبيف يكمؿ بعضيما اآلخر، الموقفيف عمى بعض 

مػا فػوؽ  وبناء المؤسسػات الخطابأف  معدااًل. و مف وجية نظر أكثر اعت
 الإغير المواطنيف، لتشمؿ  يفعمى توسيع حقوؽ المواطن افشجعيالقومية 

تشػػػػريع صػػػػراعات سياسػػػػية محميػػػػة و  لخػػػػوض ممحػػػػةزاؿ تػػػػ مػػػػاالحاجػػػػة أف 
 محاكـ قوية لتحقيؽ ىذا التوسيع.ب مدعمةدساتير قومية 

مػا التسػاؤؿ حػوؿ  عمػىالػرد يعتبر كال الجػانبيف أحاديػًا وضػيقًا فػي 
عػف ىػي المسػؤولة المؤسسػات القوميػة أـ الدعوات فوؽ القوميػة انت كإذا 

غيػػػػر المػػػػواطنيف، وحػػػػوؿ اعتبػػػػار ذلػػػػؾ  لتشػػػػمؿتوسػػػػيع حقػػػػوؽ المػػػػواطنيف 
انتقاصػػًا أو صػػيانة لسػػيادة دولػػة األمػػة. وىمػػا بػػذلؾ يحػػوالف انتباىنػػا عػػف 

لتجػػارة الدوليػػة، البنػػاء االقتصػػادي لالنػػدماج مػػا فػػوؽ القػػومي مػػف خػػالؿ ا
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وىجرة اليد العاممة وتقسيـ العمؿ. إف ىذه الصيرورة ذات طبيعة تناقضػية 
ألنيا تزيد الفرص االقتصػادية مػف خػالؿ اشػتداد المنافسػة ومػا ينػتج عنيػا 

رابحػػػػيف وخاسػػػػريف. غيػػػػر أف بػػػػيف نخػػػػب وعامػػػػة،  بػػػػيفمػػػف تقسػػػػيـ البشػػػػر 
ومي ميكػانيكي ىو التحوؿ مف تضػامف قػ ةياالشيء الذي ال ُيعترؼ بو كف

مسػػػػتويات، ومػػػػف التجػػػػانس القػػػػومي إلػػػػى إلػػػػى تضػػػػامف عضػػػػوي متعػػػػدد ال
القومي وما فوؽ القػومي، ومػف الػوعي الجمعػي القػوي والمحسػوس  التمايز

 ،يقتضػي أف تصػػبح الحقػػوؽالتحػػوؿ إلػى الػػوعي الضػعيؼ والمجػػرد. وىػذا 
مػػػف  يامضػػػمونممموسػػػية ب قػػػؿأكثػػػر تجريػػػدًا وأ ،كالخدمػػػة االجتماعيػػػة مػػػثالً 

. إف توسيع الحقوؽ يمضي جنبًا إلى جنب مع تجريدىا، الجوىريةلناحية ا
ويقتػػرف المزيػػد مػػف اإلقصػػاء الخػػارجي مػػع القميػػؿ مػػف االحتػػواء الػػداخمي، 
ويترافػػؽ تمتػػيف الػػروابط المدنيػػة مػػع تمايزىػػا وفردانيتيػػا فػػي الوقػػت نفسػػو. 

نقػػؿ ال يكمػػف فػػي مجػػرد  الصػػيرورة العػػابرة لمقوميػػاتوالتحػػدي الػػذي يواجػػو 
 الكمػػػيغيػػػر المػػػواطنيف، بػػػؿ فػػػي التحػػػوؿ لتشػػػمؿ الحقػػػوؽ مػػػف المػػػواطنيف 

ائؿ األخيػػػرة صػػػفة وسػػػوتكتسػػػب ىػػػذه ومعنػػػى الحقػػػوؽ.  يةبنيػػػة التضػػػامنلم
بحيػػػث تمتػػػد إلػػػى مػػػا وراء الػػػروابط القوميػػػة، غيػػػر أنيػػػا  المعممػػػةتصػػػاؿ الا

حػػاالت مػػف المػػد والجػػزر. لػػذلؾ فػػالتغير فػػي أيضػػًا بػػيف وقػػت وآخػػر  تشػػيد
يـ القوميػػة، واليويػػات الجمعيػػة ونمػػاذج االنػػدماج أكبػػر ممػػا افترضػػو المفػػاى

روجػػػػرز بروبػػػػاكر، الػػػػذي شػػػػدد عمػػػػى إعػػػػادة إحيػػػػاء الػػػػنظـ القوميػػػػة بفعػػػػؿ 
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(. لكػػف ذلػػؾ 416-499، 491-416: 4661تحػػديات اليجػػرة )بروبػػاكر 
وجو واحد مف الحقيقة، أما الوجو اآلخر فيتمثؿ في التغير مػف  سوىليس 

( مبػػررًا 499: 4661عػػديؿ/التكيؼ. إذ يقػػوؿ بروبػػاكر )خػػالؿ عمميػػات الت
ال يمكػف تخيمػو فػي ألمانيػا". ومػع  ( في فرنساIus soliقانوف الوالدة )أف: "

، عمػى الػرغـ مػف 4661ذلؾ فقد غيرت فرنسػا قػانوف المواطنػة لػدييا عػاـ 
عطالػػػة األشػػػكاؿ الناميػػػة تاريخيػػػًا لممواطنػػػة فييػػػا، لتتحػػػوؿ باتجػػػاه "قػػػانوف 

المشػػروط بعيػػدًا عػػف "قػػانوف الػػوالدة" غيػػر المشػػروط، بينمػػا تخمػػت  الػػوالدة"
" الصػػاـر لتتبنػػى "قػػانوف الػػوالدة" Isu sanguinisألمانيػػا عػػف "قػػانوف الػػدـ 

. لػػػػذلؾ فػػػػإف الفػػػػروؽ طفيفػػػػة بػػػػيف ألمانيػػػػا وفرنسػػػػا، 4666المشػػػػروط عػػػػاـ 
وبريطانيػػا أيضػػًا، مػػف الناحيػػة القانونيػػة. لكػػف ال تػػزاؿ أشػػكاؿ وممارسػػات 

مج، مع ما يرافقيا مف مشاكؿ ونزاعات خاصػة، تختمػؼ مػف دولػة إلػى الد
 أخرى. 

ممػػػا ال شػػػؾ فيػػػػو أف عمميػػػة التحػػػوؿ ال تمغػػػػي الفػػػروؽ فػػػي أشػػػػكاؿ 
الػػػػدمج القوميػػػػة التػػػػي نمػػػػت تاريخيػػػػا  فػػػػي دوؿ األمػػػػة بػػػػالترافؽ مػػػػع تشػػػػكؿ 
مفاىيميا األساسية عف األمػة واليويػة الجمعيػة. وىنػا ال بػد أف نبػيف ردود 

المختمفػػػػة عمػػػػى تحػػػػديات اليجػػػػرة والػػػػدمج مػػػػا فػػػػوؽ القػػػػومي بفعػػػػؿ الفعػػػػؿ 
الضػػػػغوط الناجمػػػػة عػػػػف تكيػػػػؼ األفكػػػػار الراسػػػػخة عػػػػف األمػػػػة، واليويػػػػات 
الجمعيػػػػة وأشػػػػكاؿ الػػػػدمج مػػػػع الوضػػػػع الجديػػػػد. ففػػػػي ألمانيػػػػا، أدى المبػػػػدأ 
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الثقػػػافي العرقػػػي لألمػػػة وشػػػكؿ الػػػدمج القػػػانوني إلػػػى دمػػػج العمػػػاؿ الوافػػػديف 
التركيػػػز عمػػػى احتػػػوائيـ فػػػي إطػػػار المجتمػػػع ككػػػؿ. عبػػػر مػػػنحيـ الحقػػػوؽ و 

العػػدد الكبيػػر مػػف المػػواطنيف غيػػر األلمػػاف فػػي ألمانيػػا خصوصػػية  ويشػػكؿ
ألمانيػػػة ترجػػػع أسػػػبابيا إلػػػى الفجػػػوة المتناميػػػة بػػػيف المفيػػػـو الثقػػػافي لألمػػػة 

العرقية وبيف الواقع االقتصادي لسوؽ عمؿ كبير يتميز بتجاوزه  –الثقافية 
 ،4666و 4664قانوف المواطنة لعامي تثبت إصالحات لمقوميات. وكما 

ف التفسػػػير األفضػػػؿ لػػػذلؾ ىػػػو باعتبػػػاره خطػػػوة وسػػػيطة نحػػػو فيػػػـ أكثػػػر فػػػإ
انفتاحػػًا لمواطنػػة أكثػػر توافقػػًا مػػع التغػػاير الثقػػافي والعرقػػي. مػػع ذلػػؾ، فػػإف 
ىػػػذا التغيػػػر القػػػانوني ال يمغػػػي بشػػػكؿ تمقػػػائي الفكػػػرة الراسػػػخة تاريخيػػػًا عػػػف 

القانوني لمدمج، وما يرافؽ ذلػؾ مػف إنتػاج أشػياء تبقػى حبػرًا األمة والشكؿ 
عمػػػى ورؽ دوف مرتكػػػزات حقيقػػػة فػػػي الحيػػػاة االجتماعيػػػة، كمػػػا أف بعػػػض 

 موجودة لفترة طويمة مف الزمف.مستقباًل عناصرىا عمى األقؿ ستبقى 

خاصػة لمجػاراة االنػدماج فػي  إسػتراتيجيةما نشػاىده فػي ألمانيػا ىػو 
مػف خػالؿ تعػديؿ شػكؿ الػدمج القػانوني فييػا  قوميػاتالعابر لمسوؽ العمؿ 

فػػػي ظػػػؿ شػػػروط المفيػػػوـ األلمػػػاني الخػػػاص المػػػوروث تاريخيػػػًا عػػػف األمػػػة 
وفػػػػي مواجيػػػػػة الػػػػػدعوات القوميػػػػػة وفػػػػػوؽ القوميػػػػػة إلػػػػػى المواطنػػػػػة وحقػػػػػوؽ 

(، 4661اإلنسػػاف. وتعتبػػر ألمانيػػا المثػػاؿ األكثػػر تميػػزًا بالنسػػبة لسويسػػاؿ )
مد عمى دعوات حقػوؽ اإلنسػاف فػوؽ القوميػة، ليس فقط بسبب انكشاؼ الب



 - 398 - 

كمػػا تؤكػػد سويسػػاؿ، بػػؿ نظػػرًا لتػػزامف جميػػع العوامػػؿ المعنيػػة فييػػا. وال بػػد 
مػػػف االعتػػػػراؼ بػػػأف الحػػػػؿ األلمػػػاني لممشػػػػكمة قػػػد خمػػػػؽ تػػػوترات تسػػػػتدعي 
عمميات أخرى مف التعػديؿ، ومػا يرافقيػا مػف تخفػيض فػي عػدد المػواطنيف 

العضػوية، ولكػف دوف مواطنػة، وذلػؾ  غير األلماف الحاصميف عمى حقوؽ
مػػػف خػػػالؿ مػػػنح المواطنػػػة لمجػػػزء األكبػػػر مػػػنيـ. أمػػػا الػػػدوؿ األخػػػرى، فقػػػد 
تباينت ردود فعميػا عمػى الضػغوط الناجمػة عػف اليجػرة ودمػج الميػاجريف، 
إال أنيػػا اشػػتركت بشػػػكؿ خػػاص فػػػي عػػدـ مػػػنح الكثيػػر مػػػف الحقػػوؽ لغيػػػر 

ىػذه التي طرحتيػا حموؿ فالة. المواطنيف لدى احتوائيـ في المواطنة القومي
عػػدد المػػواطنيف مػػف جنسػػيات أخػػرى  زيػػادةلػػـ تكػػف معنيػػة بالػػدوؿ لممشػػكمة 

دراجيـ مقوميػة". وينبغػي تفسػير مػا قامػت بػو ىػذه ل العػابرةفي العضوية " وا 
ألشػكاؿ الراسػخة مػف القوميػة والػدمج مػع تحػديات اؼ يػالدوؿ عمى أنو تكي

 ي أيضًا.اليجرة والتغاير واالندماج فوؽ القوم

عنػػى تكيػػؼ الميػػاجريف وعػػاداتيـ مػػع كػػاف ذلػػؾ يأمػػا فػػي بريطانيػػا، ف
الحياة البريطانية بيدؼ إقامة عالقات متجانسة بيف األعراؽ عمػى أسػاس 
مػػف المشػػاركة المتسػػاوية ضػػمف إطػػار المجتمػػع األىمػػي. وال يمكػػف تفسػػير 

المحػاكـ الدسػتور و  باالفتقػار إلػىالميؿ إلى تقييد اليجرة فػي بريطانيػا فقػط 
حقػػػػوؽ الميػػػػاجريف فػػػػي مواجيػػػػة سياسػػػػة األكثريػػػػة  تعػػػػززالمسػػػػتقمة التػػػػي 

(. وسػػػػػػواء كانػػػػػػت 419-46669411"الشػػػػػػعبوية"، كمػػػػػػا يؤكػػػػػػد جػػػػػػوبكي )
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المحاكـ ضعيفة أـ ال، وىي قضية مثار جدؿ، فإف مػا ينبغػي أخػذه بعػيف 
االعتبػػػار ىػػػو أف الػػػدمج فػػػي بريطانيػػػا يتطمػػػب أكثػػػر مػػػف الحػػػؽ القػػػانوني 

ىػػو يسػػتدعي االحتػػواء ضػػمف إطػػار المجتمػػع األىمػػي و لمػػاني، بػػالمفيـو األ
عبػػػر العمػػػؿ اليػػػومي لمجػػػاف العالقػػػات العرقيػػػة والجمعيػػػات التطوعيػػػة فػػػي 
المستوى المحمي. ومف المنطقي تمامًا أف يكوف ىذه الشػكؿ مػف االنػدماج 
غيػػػر قابػػػؿ لمتطبيػػػؽ بالشػػػكؿ الصػػػحيح وفقػػػًا لمطريقػػػة األلمانيػػػة فػػػي الحػػػؽ 

بعػػدد ًا لفيميػػا العميػػؽ لمػػدمج، فيػػي أقػػؿ قػػدرة فيمػػا يتعمػػؽ القػػانوني. ونظػػر 
ىـ. لذلؾ فإف الفرؽ بيف ألمانيا وبريطانيا ال المياجريف الذيف يمكف احتواؤ 

بػػػالفرؽ بػػػيف أشػػػكاؿ الػػػدمج أساسػػػًا التقييػػػد، بػػػؿ يتحػػػدد  حجػػػـب كثيػػػراً يتعمػػػؽ 
 . حيث تعتمد بريطانيا الحقوؽ المكفولػة دسػتوريًا،مف حيث عمقيا المتبعة

مزيػػػد مػػػف البفقػػػط بػػػالمفيـو األلمػػػاني، ال تسػػػمح  ،لكػػػف المنظومػػػة القانونيػػػة
، بػػػػؿ أف ىػػػػذه المنظومػػػػة اليجػػػػرة مػػػػف خػػػػالؿ لػػػػـ شػػػػمؿ العػػػػائالت اسػػػتمرار

المػػرف بػػيف القػػانوف وعػػادات  التوفيػػؽاألكثػػر قانونيػػة تضػػّيؽ المجػػاؿ أمػػاـ 
 األقميات.

ة أمػػػا فػػػي فرنسػػػا، فقػػػد اقتضػػػى تعػػػديؿ الفكػػػرة الجميوريػػػة عػػػف األمػػػ
ونمػوذج الدولػة لمػػدمج االسػتيعابي، مػػف أجػؿ دمػج المسػػمميف القػادميف مػػف 
المغرب، واحتوائيـ ضمف إطار المواطنة بشرط االسػتيعاب، رغػـ أف ذلػؾ 

كمػػػا ىػػػو  ،يػػػتـ دوف روابػػػط اجتماعيػػػة أىميػػػة داعمػػػة بػػػيف األقميػػػات والدولػػػة
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ييػا، الحاؿ في بريطانيا. وىكذا فإف فرنسا تنتظػر الكثيػر مػف الميػاجريف إل
يـ عمى تحقيؽ ىذه التوقعات. تمساعدالكافي ل دعـالتوفر ليـ ال مع أنيا 

 تضػـوتكوف النتيجة نػزاع شػديد وجػدؿ بػيف الػرفض والعصػياف. إف فرنسػا 
عػػددًا مػػف الميػػاجريف ضػػمف إطػػار المواطنػػة أكبػػر مػػف بريطانيػػا وألمانيػػا، 

ي فػػإف وبالتػػال ؛لكنيػػا تفػػرض عمػػييـ ضػػغطًا أكبػػر فيمػػا يتعمػػؽ باالسػػتيعاب
عمػػى أكثػر تػواترًا مػف الػدولتيف السػابقتيف. و ىػي النزاعػات التػي تحػدث ىنػا 

الثقػافي فػي  العػزؿوالدمج القانوني مػع  ،أف التكيؼ في بريطانيامف رغـ ال
فرنسا مف جية، إال أف ىذه في  عنياأقؿ سخاًء في منح الجنسية  ،ألمانيا

ع االخػػػتالؼ أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى التكيػػػؼ مػػػمػػػف جيػػػة أخػػػرى االسػػػتراتيجيات 
 الثقافي.

بشػػر بػػيف اتحػػاد طػػوعي بوصػػفيا أمػػا المفيػػـو األمريكػػي عػػف األمػػة 
نمػط االنػدماج عبػر السػوؽ فقػد  فػي واتحادىـمف مختمؼ أصقاع األرض 

بػػػيف اإلقصػػػاء الخػػػارجي وضػػػعؼ االحتػػػواء الػػػداخمي،  عالقػػػة مميػػػزةأنػػػتج 
تحقيػػػػػؽ ب مرىونػػػػػةالمشػػػػػاركة الحقيقػػػػػة فػػػػػي الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة  بحيػػػػػث أف
المنافسػػة. ويعتبػػر ذلػػؾ سػػببًا فػػي حػػدوث الكثيػػر مػػف  عمػػى صػػعيدمنجػػزات 

الصػػػػراعات عمػػػػى المػػػػوارد النػػػػادرة فػػػػي كػػػػؿ مجػػػػاالت الحيػػػػاة االجتماعيػػػػة. 
والحقيقػػػػػػة أف احتػػػػػػواء مجموعػػػػػػات الميػػػػػػاجريف قػػػػػػد حػػػػػػدث كصػػػػػػراع عمػػػػػػى 
الحصػػص، وىػػي حقيقػػة تػػرتبط بقػػوة بػػالمنطؽ الػػذي يحكػػـ ىػػذا الػػنمط مػػف 
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قػد تمػت  الالمساواةأخذنا باالعتبار أف معالجة أطر االندماج، السيما إذا 
دومًا مف وجية نظر األكثرية البروتستانتية األنغموساكسونية البيضػاء مػف 
المسػػتوطنيف األوائػػؿ فػػي مواجيػػة األقميػػات الوافػػدة فيمػػا بعػػد مػػف مختمػػػؼ 
بقػػاع العػػالـ. وقػػد ميػػدت حركػػة الحقػػوؽ المدنيػػة لمسػػود الطريػػؽ لنػػوع مػػف 

ؿ برنػػامج مناىضػػة التمييػػز، الػػذي ييػػدؼ يػػحو سػػيـ فػػي تأالمطالػػب صػػنع 
إلػػػى تشػػػجيع اإلنجػػػاز الفػػػردي، إلػػػى منظومػػػة مػػػف توزيػػػع الحصػػػص، ألنػػػو 

دومًا الحالة  طريقة تحتـر فيياتطبيؽ البرنامج بجدًا مف الصعب ببساطة، 
 الفردية.

نتيجة ليػذا الػنمط مػف الػدمج، يمكننػا أف نػرى السػوؽ وقػد احتػوت 
ة مف الميػاجريف عمػى اخػتالؼ مسػتويات نجػاحيـ. أي فعاًل أعدادًا غفير 

أف الػػػنمط شػػػديد الفردانيػػػة مػػػف الػػػدمج عبػػػر السػػػوؽ قػػػد كػػػاف فعػػػااًل جػػػدًا. 
والنقػػيض المكمػػؿ ليػػذا االحتػػواء عبػػر اإلنجػػاز فػػي السػػوؽ، ىػػو مسػػتوى 
الرفػػػاه االجتمػػػاعي المضػػػموف لمجميػػػع بشػػػكؿ مسػػػتقؿ عػػػف اإلنجػػػاز فػػػي 

ًا بالمقارنػػة مػػع دوؿ الرفػػاه األوروبيػػة. السػػوؽ، والػػذي يعتبػػر متػػدنيًا نسػػبي
مف خالؿ المنجزات في السػوؽ قػد ترافػؽ مػع  الفاعؿغير أف ىذا الدمج 

روج ليػػػػا ناشػػػػطو األقميػػػػات الػػػػذيف تصػػػػرفوا  ،صػػػػراعات عمػػػػى الحصػػػػص
بموجػػػب منطػػػؽ النظػػػاـ السياسػػػي، أي مػػػف خػػػالؿ الػػػدفاع عػػػف مصػػػالح 

ؽ عمػػى نصػػيبيا الجماعػػات فػػي السػػو  ًا بػػيفالزبػػائف. وىػػو مػػا شػػكؿ تنافسػػ
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فػػي السػػوؽ السياسػػية. وبمػػا أف السػػوؽ السياسػػية تقتضػػي التنػػافس عمػػى 
السمع الجماعية، فال عجب أف تػؤدي ىػذه الصػراعات فػي ميػداف تحديػد 
النسػػػب مػػػف السػػػمع الجماعيػػػة إلػػػى تقاسػػػـٍ لمحصػػػص. وبمػػػا أف اإلنجػػػاز 
نجػػاز الجماعػػة فػػي مجػػاؿ السياسػػة يكمػػؿ أحػػدىما  الفػػردي فػػي السػػوؽ وا 

فػػإف المجتمػػع الػػذي ينطػػوي عمػػى التغػػاير دوف مزيػػد مػػف الػػدمج  اآلخػػر،
ال يسػػتطيع خمػػؽ سػػمعة مشػػتركة تتجػػاوز  ،ومػػا قبػػؿ السياسػػي ،السياسػػي

حدود الجماعات التي أصبحت كبيرة جدًا بفعؿ اليجرة المتواصمة. لذلؾ 
فقػػد عػػدلت الواليػػات المتحػػدة مفيوميػػا عػػف األمػػة ونمػػط االنػػدماج عبػػر 

توافػػػػػؽ مػػػػػع اليجػػػػرة مػػػػػف خػػػػػالؿ االحتػػػػػواء السػػػػػخي السػػػػوؽ المتبػػػػػع بمػػػػػا ي
عمػى لممياجريف ضمف إطػار المواطنػة، ممػا أنػتج مجتمعػًا متمػايزًا بشػدة 

. وبالنتيجػة، واإلثنية يةة والعرقيالطبقالمجموعة حسب ب الصعيد الداخمي
اإلشػكالية األكبػر، وىػي عف بعيدًا االنتباه  واإلثنيةالعرؽ  خطابُ  صرؼ

لتمػػايزات ا وأبعػػد مػػف حػػدودودة تحػػت خػػط الفقػػر إنتػػاج طبقػػة دنيػػا، موجػػ
 .واإلثنيةالعرقية 

مػػػا أثبتنػػػاه بخصػػػوص دمػػػج الميػػػاجريف ومجػػػاراة التغػػػاير يمكػػػف أف 
يظيػػر أيضػػًا فيمػػا يتعمػػؽ بالػػدمج مػػا فػػوؽ القػػومي )األوروبػػي(. فالمفػػاىيـ 

مختمفػػػة مػػػف  اً المختمفػػػة عػػػف األمػػػة واألنمػػػاط المتباينػػػة لمػػػدمج تنػػػتج أنماطػػػ
مػػػػف  اً ؽ القػػػومي: أي أوروبػػػػا بوصػػػفيا مجتمػػػع مػػػػدني مكونػػػالػػػدمج مػػػا فػػػػو 
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أوروبػا  وأ ؛بريطانيػا ، مػف منظػورتتقاسػـ سػوقًا مشػتركة وحػدات اجتماعيػة
بوصػػػفيا اتحػػػاد بػػػيف دوؿ األمػػػة ذات السػػػيادة أو بوصػػػفيا تجسػػػيد لسػػػيادة 

، مػػف دولػػة األمػػة عمػػى أعمػػى مسػػتوى أوروبػػي باالسػػتناد إلػػى قػػيـ مشػػتركة
دسػػتور يحػػدد بوضػػوح  اا باعتبارىػػا اتحػػادًا فػػدراليًا ذوأوروبػػ ؛فرنسػػامنظػػور 

نطػػػاؽ سػػػمطات كػػػؿ مػػػف التجمعػػػات المحميػػػة، والواليػػػات اإلقميميػػػة، ودوؿ 
ألمانيػا. أمػا فػي حالػة الواليػات المتحػدة، ، مػف منظػور األمة واالتحاد ككؿ
مجتمػػػع السػػػوؽ العػػػالمي الػػػذي ينػػػدمج مػػػف خػػػالؿ رؤيػػػة لفقػػػد توصػػػمنا إلػػػى 
مؤسسػػػات مػػػف بقميػػػؿ أكثػػػر مػػػا ىػػػو مػػػؿ ويحتػػػاج إلػػػى التجػػػارة وتقسػػػيـ الع

تشريعية، مثؿ منظمة التجارة العالمية. ومع تقدـ العولمة، أصبح النموذج 
األمريكػػػي لمػػػدمج عبػػػر السػػػوؽ حقيقػػػًة أكثػػػر مػػػف أي وقػػػت مضػػػى بالنسػػػبة 
لػػدوؿ الرفػػاه األوروبيػػة أيضػػًا. ويتميػػز النمػػوذج األمريكػػي فػػي الػػدمج عمػػى 

يتطمػػػب حػػػدًا مػػػف االشػػػتراطات أقػػػؿ بكثيػػػر مػػػف  المسػػػتوى العػػػالمي فػػػي أنػػػو
نمػاذج الػػدمج األوروبيػة. وتكمػػف المشػػكمة بالنسػبة لػػدوؿ الرفػاه القوميػػة فػػي 

مػػف أجػػؿ  اً ضػػغوط يمػػارسأف الػػدمج عبػػر السػػوؽ عمػػى المسػػتوى العػػالمي 
المزيػػد مػػف التمػػايز الػػداخمي اسػػتجابًة لمػػدمج الخػػارجي عمػػى  لجيػػة التكيػػؼ

التقريػػب بػػيف أنمػػاط الػػدمج القديمػػة والػػدمج المسػػتوى القػػومي. لػػذلؾ يجػػب 
عبػػػر السػػػوؽ، غيػػػر أف ذلػػػؾ لػػػف يقتصػػػر أبػػػدًا عمػػػى مجػػػرد تبنػػػي النمػػػوذج 
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األمريكي، بؿ ينبغي تعديؿ األنماط الموجودة تاريخيًا لتتكيػؼ مػع الوضػع 
 الجديد بكؿ ما فيو مف تعارضات جديدة تمامًا وآثار غير مرغوب بيا.

ة األنمػػػػاط البريطانيػػػػة والفرنسػػػػيوعمػػػػى المسػػػػتوى األوروبػػػػي، تػػػػدخؿ 
. ويمكػػػف االفتػػػراض أف أيػػػًا مػػػف اً بعضػػػواأللمانيػػػة فػػػي تنػػػافس مػػػع بعضػػػيا 

الػػدوؿ الػػثالث لػػػف يقبػػؿ بنمػػوذج الػػػدوؿ األخػػرى. أي أف الػػدمج األوروبػػػي 
سيواصػػؿ العمػػؿ بشػػكؿ تصػػاعدي كمػػا فػػي الماضػػي. ويسػػمح ىػػذا الشػػكؿ 

مفيومػػػػو إلػػػػى لكػػػػؿ بمػػػػد بالبحػػػػث دومػػػػًا عػػػػف فػػػػرص جديػػػػدة لنقػػػػؿ مقومػػػػات 
المسػػػتوى األوروبػػػي، لػػػذلؾ لػػػف تكػػػوف ىنػػػاؾ حالػػػة نيائيػػػة لمػػػدمج النػػػاجز. 
ويػػؤمف ىػػذا االسػػتمرار فػػي العمميػػة مجػػااًل واسػػعًا لكػػؿ بمػػد لمتابعػػة تطبيػػؽ 
نموذجػػػػو الخػػػػاص فػػػػي الػػػػدمج األوروبػػػػي، والسػػػػيما نموذجػػػػو الخػػػػاص فػػػػي 

راكة بػيف شػبصػفتيا االندماج في أوروبا. فالنخبة البريطانية تتخيؿ أوروبػا 
عمميػػة تعػػايش تحػػت مظمػػة مػػف االحتػػراـ المتبػػادؿ. بوصػػفو األمػػـ، والػػدمج 

أمػػا النخبػػة الفرنسػػية فتنظػػر إلػػى أوروبػػا بوصػػفيا منبػػرًا لتشػػريع السػػيادة إمػػا 
مػػػف خػػػالؿ التعػػػاوف بػػػيف الػػػدوؿ ذات السػػػيادة أو عبػػػر وحػػػدة جديػػػدة ذات 

ذات ة سػػػيادة، وتنظػػػر إلػػػى الػػػدمج بوصػػػفو عمميػػػة نقػػػؿ الحضػػػارة الفرنسػػػي
إلػػػى المسػػػتوى األوروبػػػي ونقػػػؿ اسػػػتيعاب األطػػػراؼ إلػػػػى الطػػػابع العػػػالمي 

فدراليػػػة مبنيػػػة نظريػػػًا بأنيػػػا المركػػػز. بينمػػػا تعتبػػػر النخبػػػة األلمانيػػػة أوروبػػػا 
الػػػػدمج عمميػػػػة توحيػػػػد تعتبػػػػر تتمتػػػػع بتقسػػػػيـ واضػػػػح لنطػػػػاؽ السػػػػمطات، و و 
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قػًا لمبػدأ قانوني مع القانوف األوروبي بما يحقؽ كافة متطمبػات االتسػاؽ وف
. وبالتػالي لػف دولػة القػانوفالدولة التي تقوـ بكؿ شػيء مػف خػالؿ القػانوف 

يكػػػوف ىنػػػاؾ دمػػػج أوروبػػػي موحػػػد، بػػػؿ تعػػػدد فػػػي أنمػػػاط الػػػدمج األوروبيػػػة 
حسػػػػػب نمػػػػػاذج الػػػػػدمج المتبعػػػػػة تاريخيػػػػػػًا فػػػػػي الدولػػػػػة العضػػػػػو: النمػػػػػػوذج 

 ةياالسػػػػػػتيعابالبريطػػػػػاني التكيفػػػػػي والمجتمػػػػػػع المػػػػػدني، الطريقػػػػػػة الفرنسػػػػػية 
، والنمػػوذج األلمػػاني الفػػدرالي والقػػانوني، باإلضػػافة إلػػى النمػػاذج نيػػةوالدوال

 األخرى التي تـ إيجادىا في الدوؿ األعضاء األخرى.
 



 



 ألمانيا – بامبرغ جامعة في االجتماع علم أستاذ مينش ريتشارد يقول

 وهويات روابط من.. العولمة عصر في والمواطنة األمة) كتابه في

 للكتاب السورية العامة الهيئة إصدارات من( متحولة أخرى إلى قومية

 األمة، الدولة أوجدت بأنه خليـل عـلي مراجعة عباس، عباس ترجمة

 اإلقصاء أساس على الداخلي االحتواء تطوراً، الهاأشك أرقى في

األول المقام في الخارجي ... 

 التعامالت توسع خالل من خاص بشكل شخصيته تتغير عالم   ففي

 للقومية، العابرة والتشريعات الدول، بين واالتفاقيات االقتصادية،

 العالمية، الشعبية والثقافة الدولية، واالتصاالت العالمية، واألنظمة

 ورواج العالم مستوى على المحلية الثقافات تسويق إلى باإلضافة

 وحصة االقتصادية والثروة اإلنسان، حقوق تكرس التي الغربية الثقافة

 الوحيدة الوحدة هي األمة الدولة تعد لم االجتماعي، الرفاه من الفرد

  . االجتماعي الدمج في المهيمنة

ً  المتجسدة فاألمة  االنتماء إلى المستندة والمواطنة األمة دولة في سياسيا

. التضامن إطار في الشك إليها يرقى ال التي التعابير تلك تعد لم لألمة

ة، عملية سياق وفي َب َر  العالقات تتوسع العولمة، بعدها ومن األَْو

ً  وتتمايز األمة دول حدود لتتجاوز فأكثر أكثر االجتماعية  إلى داخليا

ً  ومحددة انتقائية، أكثر تفاعالت   والمكان الزمان في ومحدودة وظيفيا  
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