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جم للـد. إيغور بريوالمكانة األخالقية والسياسية للوطنية؛ ، وقضاياها المعيارية الوطنية ماهية حول  موراتزنص متر

ي الموسوعة عىل للفلسفة ستانفورد  موسوعةوالمنشور عىل )
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  ، طالراب ذا ه(. ننوه بأن التر

 عن 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من للمقالة، حيث أن الدارجة النسخةوالتر ه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،  فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 

                                                           
(Spring 2019 Edition), Edward N.  The Stanford Encyclopedia of Philosophy Patriotism",Primoratz, Igor, " 1

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/patriotism/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/patriotism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/patriotism/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/patriotism/
https://plato.stanford.edu/entries/patriotism/
https://plato.stanford.edu/entries/patriotism/
https://plato.stanford.edu/entries/patriotism/


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  2

نّية؟ ما  لفالسفة على حنٍو ممّيز، مثل: كيف ميكن تعريف الوطتثري الوطنّية تساؤالٍت من النوع الذي انقشه ا
كيفّية عالقتها ابالجتاهات املشاهبة، مثل القومية؟ ما هي مكانتها األخالقّية: أهي قيمة أخالقّية أو رمبا إلزامّية 

وضوع م حىت، أم هي ابألحرى حالة جيب جتنبها؟ ومع ذلك، حىت عقود قليلة ماضية، مل يعتد الفالسفة تناول
الوطنّية عن قرب أو ابهتمام. فاملقال عن الوطنّية يف "املعجم التارخيّي للفلسفة"، يستعرض استخدام هذا 
املصطلح من القرن السادس عشر إىل وقتنا هذا، ويقّدم مراجعاً عديدة، ولكن معظمها لكّتاٍب ليسوا فالسفة. 

ب هو ورد ذكرهم يف املقالة، جند واحداً منهم فحس وفوق ذلك، فمن الفالسفة القالئل املعروفني جيداً الذين
( قد أعطى املوضوع أكثر من جمرد إشارة عابرة، وكان معظم ما قاله حقيقًة خيص J.G. Fichteفيخته )

 (. Dierse 1989وديرس  Puschالقومّية أكثر مما خيص الوطنّية )أنظر بوش 

التغرّي، يف جزٍء منه، بسبب بروز النزعة "اجلماعاتّية"  تغرّي هذا يف الثمانينيات من القرن املاضي. وكان هذا
(Communitarianism اليت جاءت كردٍّ على الفلسفة األخالقّية والسياسّية الليربالّية املؤمنة ،)

(؛ ولكنه كان أيضاً 1971( يف كتابه نظرية العدالة )John Rawlsابلفردانّية، واليت مثلها جون رولز )
يست ة يف أجزاء خمتلفة من العامل. وقد لوحظت بداايت هذا التغرّي يف اعتبار أندرو أولدينكو بسبب انبعاث القوميّ 

(Andrew Oldenquist لألخالق كقضّيِة والءاٍت متنوعٍة بداًل من كوهنا أفكارًا ومبادئ جمردة )
لة ( أن الوطنّية فضيAlasdair Maclntyre(، ويف جدال السدير ماكنتاير )1982)أولدينكويست 

(. بصورٍة عاّمة، فإن بعض الفالسفة، ويف رّدهم على ماكنتاير، إما دافعوا 1984أخالقّية مركزيّة )ماكنتاير 
 ,Baron 1989, Nathanson 1989عن أشكال الوطنّية هذه بشكل مقتضب أو خفّضوها مثل )

Primoratz 2002( وانقش آخرون معارضون أي نوع من أنواع الوطنّية مثل .)Gomberg 1990, 
McCabe 1997, Keller 2005 ويوجد اآلن نقاٌش فلسفّي صاخب حول املؤهالت األخالقّية .)

للوطنّية يبدو أنّه لن يهدأ. وهناك نقاٌش مماثٌل يف الفلسفة السياسّية يتعلق بنوع من الوطنّية يُقدِّم بدياًل عن 
 داء.القومّية بوصف الوطنّية طابعاً ممّيزاً لدولٍة مستقرٍة جيدة األ
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 قضااي مفاهيمّية .1
 ما هي الوطنّية؟  1.1

التعريف املعياري للوطنّية يف املعاجم هو "حب الفرد لبلده". وإذ ميّثل هذا التعريف املعىن اجلوهرّي للمصطلح 
يف االستخدام الدارج، فإنه يبدو وكأنه ضعيف نوعًا ما وحباجة لإلثراء. وفيما اليزال كتاب ستيفن اناثنسون 

(Stephen Nathanson هو الوحيد الذي يدرس املوضوع فلسفياً إبسهاب، فإننا جنده حيّدد الوطنّية )
 حبيث تتضمن:

 عاطفًة خاّصة للفرد جتاه بلده.  ●

 إحساساً ابلتماهي الشخصّي مع البلد. ●

 اهتماماً خاّصاً خبري وصاحل البلد. ●

 استعداداً للتضحية لتعزيز خري البلد. ●

سه يوجد فرق كبري بني العاطفة اخلاّصة جتاه البلد وبني حب البلد، واناثنسون نفال يوجد شيء يذكر هنا. فال 
يستخدم كال املفردتني بشكٍل تبادلٍّ. وعلى الرغم من أن احلّب )أو العاطفة اخلاّصة( هو تعبرٌي حمّدد عادًة عن 

ي اهتمام خاص ن حبه لبلده أباالهتمام اخلاّص مبوضوعه، إاّل أنّه ليس ضرورايً. ولكن الفرد الذي ال يعربِّ ع
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به، يكون من الصعب اعتباره وطنّياً. لذلك حيتاج التعريف أن يتضمن مثل هذا االهتمام. ومن انحية اثنية، 
ما إن أصبح ذلك متضمناً، فإن استعداد الفرد للتضحية من أجل بلده أصبح متضمنًا أيضاً، وما من داٍع 

لد الفرد"، بة للتماهي مع البلد؛ فيمكن اعتباره متضمناً يف عبارة "بإلضافته كعنصر منفصل. كذلك األمر ابلنس
ولكن هذه العبارة مبهمة جدًا وتفسح اجملال العتبار البلد كـ"ملكية خاصة" ضمن إحساس شكلي وهزيل 
جداً. ولكن يبدو أنّه لكي يكون الفرد وطنياً يف بلد ما، فإنّه جيب أن يكون هذا البلد خاّصته ضمن إحساس 

ليل بعض الشيء. وأفضل طريقة لتصوير هذا اإلحساس هي ابحلديث عن متاهي الفرد مع هذا البلد والذي ج
ميكن التعبري عنه مبشاعر متباينة مثل اعتزاز الفرد بفضائل ومنجزات بلده اجليدة، وشعوره ابلعار من أخطائها 

 أو جرائمها )وذلك عندما يتم االعرتاف هبا بداًل من إنكارها(. 

ًا لذلك ميكن أْن حتّدد الوطنّية على أهنا حب الفرد لوطنه ومتاهيه معه واهتمامه اخلاص مبا هو خري بلده وفق
 وأبناء بلده.

يبقى هذا جمرد حتديد مبدئي. إنَّ الوصف األمشل للوطنّية يكمن وراء مدى فهم هذا املقال. ومثل هذا الوصف 
زءاً من ده، وحاجته إىل أن ينتمي جملموعة ما وأن يكون جسوف يقول شيئاً حول اعتقادات الوطيّن بفضائل بل

حكاية أمشل، وأن يكون مرتبطًا مباٍض ومستقبل يتجاوزان اهلموم الضيِّقة للحياة الفرديِّة واهتماماهتا الُدنيويَّة. 
طنيَّة، وأتثريها احلضاري و ابإلضافة إىل التطرُّق إىل الشُّروط االجتماعّية والسياسيَّة الَّيت تؤثِّر يف احنسار وتدفُّق ال

ياسّي وغريهم...   والسِّ

 

 . الوطنيَّة والقوميَّة2.1

غالباً ما متَّ اخللط بني كلٍّ من الوطنيَّة والقوميَّة يف النقاشات املتعلِّقة هبما؛ بسبب نقص يف الوضوح انجم عن 
جند وسط اّلذين مل يفعلوا تبادّل. و  الفشل يف التَّمييز بينهما، فالعديد من الُكتَّاب يستخدم املصطلحني بشكلٍ 

اً غالباً؛ ففي القرن التاسع عشر ميَّز لورد أكتون  ذلك أنَّ القلَّة اّلذين ميَّزوا بينهما يف أساليب مل تكن جمدية جدَّ
(Lord Acton َّبني الوطنيَّة وبني القومّية على أساس التَّأثري والغريزة مقابل العالقة األخالقيَّة. فالقومي )ة 

هي "صلتنا الطَّبيعيَّة أو املاديَّة فحسب مع اجلنس البشري". أما الوطنيَّة فهي "وعينا بواجباتنا األخالقية جتاه 
( ذلك يف القرن Elie Kedourie(. بينما عارض إيلي كيدور )163، 1972مجاعتنا السياسيَّة )أكتون 

محور حول اعتبار األمم وحدات أساسية العشرين؛ إذ قّدم القوميَّة كمذهٍب فلسفّي وسياسي انضج، يت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا للبشريَّة، وتستطيع الفرداّيت من خالهلا أن جتد احلريَّة وحتقِّق اإلجنازات، بينما الوطنيَّة هي جمرد عاطفة تؤثر هب
 (. 74-73، 1985البلد يف الفرد )كيدور 

ابل آخر دفاعي. ( فقد مّيز بينهما كموقفني أحدمها عدائي مقGeorge Orwellأما جورج أورويل )
فالقومّية تدور حول السلطة: يريد مناصرها أن ينال أكرب قدر ممكن من السلطة والنفوذ ألمته اليت تطغى على 
فرديته. إذاً، وفقا لذلك، ويف حني أن القومّية عدائّية فإن الوطنّية دفاعّية: إهنا إخالص ملكان حمدد وطريقة 

(. 362، 1968ولكنه ال يبغي فرضها على اآلخرين )أورويل حياة يفكر املرء من خالهلا بشكل أفضل، 
بنّي هذه الطريقة يف التمييز بينهما تقرتب من النهج الشعيب املنتشر بني السياسيني ويف األحاديث اليومية واليت ت
ييز ماملستوى املزدوج لصيغة "حنن مقابل هم". ففي البداية يتماشى مفهومي البلد واألمة معاً، ومن مث يتم الت

بينهما من حيث مدى قوة احلب واالهتمام اخلاص الّلذين يشعر هبما الفرد جتاههما، ودرجة اندماجه معهما. 
فعندما تظهر هذه املشاعر بدرجة معقولة بدون أن تثري أية أفكار أو أفعال سيئة معادية لآلخرين، تكون هي 

قومية. أو أفعااًل معادية لآلخرين، فتلك هي الالوطنية. أما عندما تصبح املشاعر غري مهذبة وتسبب أفكارًا 
 Billigعادة، وبشكل مالئم كفاية، ينتج عن ذلك أننا حنن الوطنيون بينما هم القوميون. )أنظر بيلليغ 

1995 ،55-56 .) 

هناك أيضا طريقة أخرى، بسيطة متامَا وال تستلزم أسئلة أخالقية، للتمييز بني الوطنية والقومية. إبمكاننا أن 
نضع جانباً كل من املعىن السياسي لألمة الذي جيعلها مماثلة للبلد والدولة ونظام احلكم، والنمط السياسي أو 
املدين للقومية املتصلة هبا. وأن هنتم أبنفسنا ابملعىن العرقي أو الثقايف فحسب، ونركز على القومية العرقية أو 

أسالفنا  م املتعلق بـ"األمة"، يكفي أن نصفها بلغةالثقافية. لكي نقوم بذلك ليس مطلوب منا توضيح الفه
 واترخينا وإرثنا الثقايف الشائع.

تتضمن كل من الوطنّية والقومّية حب واندماج واهتمام خاص بكينونة حمددة. يف حالة الوطنية، تلك الكينونة 
ح(. وابلتال مت فهم  للمصطلهي وطن الفرد، بلده. أما يف حالة القومية، فهي أمة الفرد )ابملعىن العرقي/الثقايف

الوطنّية والقومّية ابلطريقة نفسها اليت تفهم جمموعة املعتقدات واملواقف، وُصّنفت بداللة موضوعاهتا، بداًل من 
 مدى قوة تلك املعتقدات واملواقف، أو كمشاعر عاطفّية تقابل األفكار النظريّة.

 مقدار ما ة، وابلتال بني الوطنّية والقومّية. وابلتال فإنّ للتأكيد، هناك الكثري من التداخل بني البلد واألمّ 
يضاف إىل األوىل يضاف إىل الثانية. لكن مىت ما كانت البلد متغايرة عرقياً، أو مىت ما كانت األمة تفتقر إىل 

 بلدها اخلاص هبا، حينها ميكن أن ينفصل االثنان. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قضااي معيارية .2

ي كَم عليها األقسى منهم أبهنا معيبة إىل أبعد حدٍّ يف كلِّ اعتباٍر مهم. ففللوطنّية عدد كبري من النقاد. وح
( أنَّ الوطنية محقاء وغري Leo Tolstoyالقرن التاسع عشر، وجد الروائي واملفكر الروسي ليو تولستوي )

ن الواضح، أنَّ م أخالقّية. فمن احلماقة أْن يدعم كّل وطيّن يف العامل بلده لتصبح أفضل البلدان، يف حني أنَّه
بلداً واحداً هو املؤهل لذلك فحسب. وهي ال أخالقّية ألهنا تدفعنا لتعزّيز مصاحل بلدان على حساب البلدان 
األخرى أبية طريقة ممكنة، حىت أهّنا تتضمن احلرب، وابلتال هذا مناقض ألكثر قاعدة أساسّية يف املذهب 

(. 97، 1987نفعل لآلخرين ما ال نريدهم أن يفعلوه لنا )تولستوي األخالقي واليت ختربان أبنّه جيب علينا أال 
(، George Katebوقد مت مؤخراً أتييد نقد تولستوي من قبل الباحث السياسّي األمريكّي جورج كاتب )

والذي انقش أبّن الوطنّيَة "خطأٌ مرتني: إهنا عادًة خطأٌ أخالقيٌّ خطري، مصدرها حالة من التشويش الفكرّي" 
(. إّن أهم وصف عن الوطنّية هو استعداد الفرد ألن ميوت وأن يَقُتل من أجل بلده. 901، 2000تب )كا

ا مزيج من العناصر القليلة  لكن البلد ليست "جمموعة ممّيزة من األفراد املمّيزين"؛ إهنا ابألحرى "فكرة جمردة؛ إهنَّ
بنّية على ذاكرتنا فة إىل كوهنا مكاانً حمدَّداً، "فهي أيضاً مالواقعّية والكثرية املتخيَّلة". أي وبصورٍة دقيقة، وابإلضا

املوروثة، سواء أكانت صحيحة أم خاطئة؛ هي اتريٌخ غالباً ما يكون مزيفاً بشكل خاطئ أو ملحمّي بشكٍل 
خاطئ؛ هي إحساٌس ابالنتماء لشرف ُمَلفَّق إىل حدٍّ كبري، وهي عالقات اجتماعّية غري مرئية أو جمهولة إىل 

دٍّ كبري؛ فهي جتريد ابلفعل...". لذلك فالوطنيَّة هي "استعداٌد للموت وللقتل من أجل فكرٍة جمرَّدة، من أجل ح
 (.907ما هو إىل حد كبري ختّيل خمتلق" )

ميكن الرَّد بسهولة على بعض هذه االعرتاضات؛ فحىتَّ إذا كانت الوطنيَّة الكاملة تتضمَّن إميان الفرد مبيزات 
 حتتاج أن تتضمَّن إميان الفرد أبنَّ بلده أفضل من البلدان األخرى. وحقيقة أن البلد ليست بلده، فهي ال

"جمموعة من األفراد املميزين"، وأنَّ الروابط االجتماعية بني أبناء البلد هي "غري مباشرة إىل حٍد كبري أو غري 
ا غري حقيقّية أو متخيَّلة شخصّية"، بدالً من أن تكون ملموسة ومباشرة )وجهاً لوجه(، وال تظهر . فحسب أهنَّ

تخيَّلة": "كلُّ Benedict Andersonما أشار بيندكت أندرسون )
ُ
( الذي ابتكر مصطلح "اجلماعة امل

تخيَّلة" ليست ُمَتخيَّلة". إذاً، "اجلَّماعة ا -الَّيت هي أكرب من القرى البدائيَّة ذات االتِّصال املباشر-اجلَّماعات 
ُ
مل

ماعة احلقيقية"، لكنَّها ابألحرى، عكس اجلماعة الَّيت ميتلك أعضاؤها روابط مباشرة )وجهاً لوجه( عكس "اجلَّ 
 (. 6، 1991فيما بينهم )أندرسون 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ً، يركُِّز على أوراق اعتمادها الفكريّة بداًل  من انحية أخرى، يوجد مسار آخر انقد للوطنيَّة وأكثر معقوليَّة ظاهرايَّ
ألخالقيَّة الذي يناقش الشَّرعّية ا–وفضالً عن ذلك، فإنَّ جدال كل من تولستوي وكاتب من تلك األخالقيَّة. 

ياسي ويسلِّط الضَّوء على عالقة الوطنيَّة ابلتَّوتُّرات الّدوليَّة واحلروب  ال ميكن دحضه بسهولة.  -للتحيُّز السِّ

 

 الوطنيَّة واخالق املعتقد .1.2

لدك؟" أو "ملاذا أنت مواٍل له؟"؛ فعلى األرجح أْن يَفهم السُّؤال على الشَّكل عندما ُيسَأل الوطيّن "ملاذا حتب ب
التال: "ما الذي جتده جيِّداً يف بلدك لدرجة أنَّك جيب أن حتبَّه أو تصبح موالياً له؟". ومن مث جييب مبا يعتقد 

وهي جمموعة -د  جهة أخالق املعتقأنَّه فضائل بلده ومنجزاهتا. يوحي هذا أبنَّه ميكن احلكم على الوطنيَّة من و 
( الوطنيَّة Simon Kellerمن املبادئ اليت تُقوِّم عقائدان وحاالتنا الفرديَّة األخرى. ولقد درس سيمون كيلر )

 من وجهة النَّظر هذه ووجدها غري موجودة.

تواجد مع القليل من ي يناقش كيلر أبنَّه يف حني أّن حبِّ الفرد وإخالصه ألحد أفراد عائلته أو صديقه ميكن أن
لده، التَّقدير لصفاته الشَّخصيَّة، فإنَّ الوطنيَّة تقتضي أتييد الفرد لبلده بكل األحوال. فإذا أراد الوطيّن أْن يؤيّد ب

فيجب عليه أْن يراعي كون معتقداته عن فضائل ومنجزات بلده، مرتكزة إىل معايري القيمة الصَّحيحة 
ى يادّي لسجل بلده املاضي واحلاضر، الذي يقود لالستنتاج أنَّه يرقى إىل مستو واملوضوعيَّة، وإىل الفحص احل

تلك املعايري. ومع ذلك، فوالء الوطيّن ال يرتّكز بسهولة حول بلده ألنه يوافق جمموعة املزااي اليت ميكن لبلد ما 
ا بدرجة أعلى، ااي نفسها ورمبأن ميلكها. ألنه إذا كان الوضع كذلك، ويف حال أصبحت البلد اجملاورة متتلك املز 

فإّن الوالء الوطيّن، ووفقا لذلك، سيعاد توجيهه لصاحل الدولة اجملاورة. إّن الوطيّن مواٍل لبلده ألن تلك البلد 
هي بلده وحسب، والوالء يكون هلا "يف املقام األول". وابلتال فالوطيّن مدفوع ألن يفكر بوطنه كشيٍء مقّدس، 

 واملنجزات، سواء كانت الدالئل املفسرة موضوعيًا تضمن ذلك أم ال. تبعًا لذلك، بغض النظر عن املزااي
فاملعتقدات اليت يشكلها الوطيّن عن بلده ختتلف عن تلك اليت يشكلها عن البلدان األخرى. ومن انحية 

صدر احلقيقّي ملأخرى، فهو ال يستطيع، ما دام وطنياً، االعرتاف هبذا الدافع، وهذا يدفعه ألن خيفي عن نفسه ا
لبعض املعتقدات املعّينة سلفاً. وهذا هو سوء النّية، وسوء النّية ليس جيداً. إذاً، فالوطنّية مثلها مثل أية هويّة، 
فرديّة كانت أم مجعّية، تتعني يف جزء منها يف الوالء الوطيّن. ويعد هذا، يف رؤية كيلر، مبثابة قضّية افرتاضّية 

 (. 587-88، 2005ضيلة أو كوهنا رذيلة )كيلر واضحة ضد كون الوطنّية ف



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ضد  يبدو هذا التصور دقيقاً ابلقدر الذي نعرفه فيما يتعلق ابلوطنّية. ومع ذلك فرمبا يبالغ كيلر يف قضيته كفرد
الوطنية حبد ذاهتا. عند السؤال عن والء الفرد لبلده، أفال يكون رده أبن "هذي بلدي، هذا وطين، وال أحتاج 

لكوين مواٍل هلا ولكوين أظهر اهتمام خاص خبريها وصاحلها؟". قد ال يكون هذا رد مرٍض جداً، لسبب آخر 
( أبن "حب الفرد لبلده هو يف حاالت عديدة ليس أكثر J.B. Zimmermannوقد نوافق مع زميريمان )

طنّية (. ولكن مع ذلك، وبكل ثقة، فإن الو 3، 1993من حب احلمار ملربطه )مقتبس من قبل اناثنسون 
(، يبدو كيلر 81-80، 2007ميكن وصفها أبهنا أنويّة وال عقالنّية ومحقاء )يف اجلملة األخرية من نقاشه )

  وكأنه يرتدد يف هذه النقطة(.

 

 املكانة األخالقّية للوطنّية 2.2

عرفانه ابجلميل  نيعتقد كثريون أن الوطنّية تعبرٌي طبيعي ومالئم عن ارتباط الفرد ابلبلد اليت ولد وترىب فيها، وع
ملنافع احلياة فوق أرضها ووفق قوانينها. وهم يعتربوهنا أيضاً عنصراً مهمًا يف هوايتنا. ويذهب البعض إىل أبعد 
من ذلك ويناقش أبن الوطنّية إلزامّية أخالقياً، أو أهنا جوهر األخالق. ومع ذلك، يوجد يف الفلسفة األخالقّية 

ط والوالء بارها كلّية )عاملية( ونزيهة بشكل أساسّي، ويبدو أهنا تستبعد االرتباتقليد أساسّي يفهم األخالق ابعت
احمللّي املتحيز. مييل أنصار هذا التقليد إىل التفكري يف الوطنّية كنوع من األان اجلماعّية، وهي حتّيز تعسفّي 

املرتبط بذلك  شرتك. االعرتاضأخالقياً ملصلحة الفرد على خالف مطالب العدالة العاملية والتضامن اإلنساين امل
هو أن الوطنّية مباِلغة يف األذى وأبساليب خطرية. فحب الفرد يرتافق، وعلى حنو مميز، مع كرهه وعدائه للبلدان 
األخرى. وهي متيل إىل تشجيع التسلط العسكرّي، وتعمل على إاثرة التوتر والنزاع الدوليني. واعرتاضات كل 

 نية، املذكورة أعاله، تتفق مع هذه النقطة.من تولستوي وكاتب على الوط

ما هي، إذاً، املكانة األخالقية للوطنّية؟ ال يعرتف السؤال إبجابة واحدة. ميكننا التمييز هنا بني مخس أنواع 
  من الوطنّية، وجيب احلكم على كل منها على أساس مزاايها.

 

 الوطنّية املتطرفة 1.2.2

نوا ور( بتعليم األمراء العازمني على القيام مبهامهم جيداً، أبهّنم جيب أْن يكو مكيافيللي املشهور )أو غري املشه
على استعداد لنكث وعودهم وللخداع والنفاق واستخدام العنف أحيااًن بطرق وحشّية وعلى نطاق واسع، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. قد ةعندما تستدعي الظروف السياسّية هذه األفعال، كون الطبيعة البشريّة مبا هي عليه من شهوة للسلط
يكون هذا مناسبًا ملسألة الوطنّية أو ال يكون، وذلك اعتمادًا على النقطة اليت أنخذها من القاعدة األمرييّة 
فحسب. ولكن، اجلزء اليسري الذي نعرفه من وصااي مكيافيللي له صلة ابلوطنّية. فلقد سعى إىل نقل الدرس 

ار الواجب ندما يعتمد أمان بلد الفرد أبكمله على القر نفسه إىل السياسيني وعموم املواطنني يف اجلمهورية: "ع
اختاذه، ال ينبغي أن نول اهتمامنا للعدالة أو الظلم، للطف أو الوحشية، أو لكونه جديراً ابلثناء أو الكراهية" 

 (. إّن املصاحل العليا لبلد الفرد تدوس أي اعتبار أخالقّي ينافسها. 515[، 1518] 1998)مكيافيللي 

نوع من الوطنّية متطرف ولكنه أبي حال اندر جداً. وغالبًا ما يتم تبنيه من قبل السياسيني وعموم هذا ال
املواطنني عند اعتقادهم أبن مصاحل بلدهم األساسية معرضة للخطر، وهذا االعتقاد يتم تضمينه ابلقول: "إهنا 

ول القول. ال حنتاج ألن نقبلدان، سواء أكانت على خطا أم على صواب" يف أبسط وأوضح تفسري، هلذا 
الكثري حول املكانة األخالقّية هلذا النوع من الوطنّية لكوهنا تعادل نبذ األخالق. فقاعدة "إهنا بلدان سواء 

  .أكانت على خطا أم صواب" ال ميكن أن تكون صحيحة أخالقياً 

 

 الوطنّية القويّة  2.2.2

 حماضرته املؤثرة: "هل الوطنية فضيلة؟" بني الوطنّية (، يفAlasdair Maclntyreيُفّرِق ألسدير ماكنتاير )
ل وبني االلتزام الليرباّل ببعض القيم واملبادئ العاملّية. أتعلم من الرؤية الليربالّية أن املبادئ األخالقّية، مثلها مث

خالقي أمهية مبادئ الرايضيات، جمردة وليس هلا عالقة مبوضوعاهتا وابلتزامي هبا. ومن ماكنتاير أتعلم أن أل
 حامسة ابلنسبة اللتزامي هبا ومبوضوعاهتا املتنوعة. 

ال يوجد أخالق على هذا النحو؛ فاألخالق هي دائمًا أخالق مجاعة حمددة. وال يستطيع الفرد أن يفهم 
 ة(. ُتربَّر القواعد األخالقي8، 1984ويذّوت القواعد األخالقية إال "من خالل أسلوب حياة مجاعته" )ماكنتاير 

بلغة املصاحل احملددة املراد جتسيدها وتعزيزها. ولكن، أيضاً، دائمًا ما تُقّدم هذه املصاحل كجزء ال يتجزأ من 
أسلوب حياة اجلماعة. ويصبح الفرد فاعالً أخالقياً فحسب عندما يكون كما هو جمتمعه، ويستطيع أن يعيش 

ب ألننا كلنا تطيع أن أكون فاعاًل أخالقيًا فحسوينتج كفرد بسبب دعم مجاعته له يف حياته األخالقّية: "أس
فاعلني أخالقيني... وابالنفصال عن مجاعيت سأكون عرضة ألن أخسر دعمي الذي هو فوق كل معايري 

 (.11-10احملاكمة العقلية الواقعّية" )
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ره الذي و إذا مل يكن ابستطاعيت العيش والنجاح كفاعٍل أخالقيٍّ إال من خالل كوين عضو يف مجاعة يؤدي د
تتطلبه منه عضويته هذه، عندها فإن هوييت نفسها مرتبطة هبوية مجاعيت وبتارخيها وتقاليدها ومؤسساهتا 
وطموحاهتا. وابلتال، إذا مل أفهم اتريخ حيايت الشخصية على أنه جزء ال يتجزأ من اتريخ بلدي فلن أفهم ما 

ن أفهم ملاذا أان ملزم إبصالح جرائم أميت وملزم الذي أدين به لآلخرين وما الذي يدين به اآلخرون ل، ول
ابلشعور ابالمتنان لفضائلها. إن فهم ما هو مستحق ل ومين، وفهم اتريخ اجلماعات اليت أان جزء منها هلو 

 واحد. 

هذا يقود ماكنتاير لالستنتاج أن الوطنّية ال جيب أن تتباين مع األخالق، ألهنا ابألحرى فضيلة أخالقية، بل 
 وهر األخالق ابلفعل.هي ج

إنَّ موضوع الوالء الوطيّن هو بلد الفرد ونظامه السياسّي؛ لكن هذا ال يعين أن الوطيّن سوف يدعم أي حكومة 
تستلم السلطة يف بلده. وهنا خيتلف موقف ماكنتاير عن الرواية الشعبية للوطنية اليت تدمج االثنني معاً. يقول 

(. يستطيع الفرد 13لسلطة بوضعها الراهن، بل "لألمة املتصورة كمشروع" )ماكنتاير: إن طاعة الوطيّن ليست ل
أن يعارض حكومة بلده حتت مسمّيات الشخصّية احلقيقّية للبلد واترخيه وطموحاته. إىل ذلك احلد، هذا النوع 
من الوطنّية نقدي وعقالين، لكن جيب، على األقل، أن يكون بعض ممارسات ومشاريع الوطن وبعض من 

صاحله العليا" فوق املساءلة والتدقيق النقدي. وإىل ذلك احلد، يسلم ماكنتاير أبن ما يعتربه وطنّية حقيقّية "م
(. ولكن الوالء األكثر عقالنّية وابلتال األكثر تقييداً 13ما هي إال "موقف العقالين بشكل أساسي" )
 سيكون هزياَل، بداًل من أن يكون وطنية واقعّية.

الوطنّية هذا العرتاضات عديدة. فقد يتساءل أحدهم عن األسس اجملتمعّية للوطنّية عند ماكنتاير يتعرض اعتبار 
 واليت تقول أبسبقّية اجلماعة أخالقياً على الفرد. وقد جيد أحدهم خطاً ابالنتقال من اجلماعاتّية إىل الوطنّية:

والء  لية التطور األخالقي تضمن أنفحىت إذا كان تصوره اجلماعايت لألخالق صحيحاً، وحىت إذا كانت عم
اجلماعة سيظهر كفضيلة مركزية، فلن يرتتب على ذلك أي استنتاج حول أمهية الوطنّية. فاجملموعة اليت ندين 
هلا ابلوالء األساسي هي اجملموعة اليت حُنّصل منها فهمنا األخالقي. وهذا ال يستلزم أن تكون تلك اجملموعة 

وحدة سياسية، فقد تكون عائلة الفرد أو مدينته أو دينه. وابلتال ال جيب أن  هي اجلماعة بكاملها أو أي
 (.549، 1989تكون األمة مصدر األخالق أو املنتِفع األول من والئنا )اناثنسون 

هناك اعرتاض آخر ميكن أن يُركِّز على الطابع الالعقالين أساسًا للوطنّية القويّة، وهو إصرارها أبن "املصاحل 
 ا" للوطن جيب أن تكون فوق املساءلة.العلي
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يسلم ماكنتاير أبن "الوطنية املناسبة قد تتطلب مين أن أدعم وأعمل على جناح بعض مشاريع بلدي ابعتبارها 
(. إذا كان 14حامسة ملشروعه الكلّي، حىت عندما ال يكون إجناح مثل تلك املشاريع يف مصلحة البشرية" )

الوطنّية يبدو وكأنه يتضمن رفض نظرايت األخالق األساسية مثل العدالة  األمر كذلك، فإن هذا النوع من
 العاملية والتضامن اإلنساين املشرتك.

انقش تولستوي وغريه من النقاد أن الوطنّية متعارضة مع هذه النظرايت، فهي مسألة أاننية كبرية واهتمام 
ذا ليس سّي للنزاعات الدولّية واحلروب. هحصرّي وعدائّي مبالغ فيه من قبل الفرد جتاه بلده، وسبب أسا

اعرتاض منصف للوطنّية حبد ذاهتا، فقد ُحدِّدت الوطنية على أهنا اهتمام خاص خبري وصاحل البلد وهذا ليس 
نفس االهتمام احلصري العدائي به. ولكن االعرتاض وثيق الصلة وله أتثري جدير ابالعتبار عندما يتم تقدميه 

 قال به ماكنتاير.ضد نوع الوطنية الذي 

قد يرفع وطينٌّ عند ماكنتاير مصاحل بلده، أبسلوب نقدي وغري مبالغ فيه، على جمموعة من القضااي. ولكن 
عندما يتعلق األمر "ابملصاحل العليا"، اليت هي فوق النقد وجيب دعمها بطرق العقالنية، فإن شعوره سيصبح 

 ة أيضاً.بشكل حتمّي مبالغ فيه وعلى األرجح أكثر عدوانيّ 

إذا مت فهم العدالة كمعاٍن عاملّية بدال من املعاين الضيقة، وإذا مت تقدير التضامن اإلنساين املشرتك كاعتباٍر  
أخالقّي ذي نفوذ، وإذا كان للسالم أمهية أمسى من احلرب املباحة أخالقيا إذا كانت عادلة فحسب، عندها 

  فإن هذا النوع من الوطنية جيب رفضه.

 

 لوطنّية املعتدلةا 3.2.2

ز إن رفض الوطنّية القوية ال يستلزم تبين احلياديّة الشاملة اليت ال تعرتف أبية التزامات خاصة فال تسمح ابلتحيّ 
ه لـ"ذاتنا". وال يستلزم كذلك تبين موقفاً عاملّياً أكثر تقييداً ال يسمح ابلتحيز لبلدان وأبناء بلدان. يوجد، بني هذ

وسط جديرة ابالعتبار. وقد قاد استكشاف هذه املنطقة بعض الفالسفة لبناء مواقف  احلدود القصوى، منطقة
ووجهة النظر  -املطالِبة ابلعدالة العامة واإلنسانية املشرتكة-تستوعب ِكال وجهيت النظر؛ وجهة النظر العاّمة 

 اخلاّصة اليت تقلق على الوطن وأبنائه.

ال هبا األخالقّية الليربالّية" أو اختصارًا "الوطنّية الليربالّية" اليت ق أحد هذه املواقف هو "الوطنّية املنسجمة مع
(. يناقش ابرون أبن النزاع بني احلياد والتحّيز ليس ابلعمق الذي Marsia Baron 1989مارسيا ابرون )
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داوالت ملقد يبدو عليه. فاألخالق تسمح بكال النوعني من االعتبارات كوهنما يتعلقان مبستوايت خمتلفة من ا
األخالقية. يف املستوى األول، غالبًا ما يكون مربر لنا مراعاة التزاماتنا وارتباطاتنا اخلاصة متضمنًة التزاماتنا 
وارتباطاتنا جتاه بلدان. يف املستوى اآلخر، نستطيع وجيب علينا أن نفكر يف هذه االلتزامات واالرتباطات من 

"أنه  ا احلقيقي وحندد وزهنا. نستطيع أن نستنتج على سبيل املثالوجهة نظر عاملّية حمايدة لكي نصف جماهل
فيما يتعلق ابألحداث املهمة وضمن احلدود، فمن اجليد ابلنسبة لألمريكّي أن يكّون رأيه كأمريكي ويضع املصاحل 

اّصة على (. يف مثل هذه احلالة، يتم احلكم على التحّيز واالهتمامات اخل272، 1989األمريكّية أواًل" )ابرون 
أهنا شرعّية وقّيمة فعاًل من وجهة النظر العاملّية احملايدة. وهذا يعين، فيما يتعلق بتلك األحداث وضمن نفس 
احلدود، فإنه من اجليد أيضا للكويّب أن يفكر ككويّب، وأن يضع املصاحل الكوبّية أواًل... اخل. هذه هي ابلضبط 

لتحّيز منطقي نا لعائلتنا وأصدقائنا أو مجاعتنا احمللية. هذا النوع من اطريقة تفكريان يف واجباتنا اخلاصة وتفضيل
 ومهم ليس لنا فقط بل لكل شخص.

من وجهة نظر ماكنتاير، فإن منط التحّيز يف العموم، ويف الوطنّية ابخلصوص، يكون عند العمل يف املستوى 
حتوى اآلخر األعلى الذي يفتقر للم األول من التعامل األخالقّي فحسب، وضد أرضّية احلياد يف املستوى

والثقل. ابلنسبة لبارون من انحية أخرى فإن وطنّية ماكنتاير اخلصوصّية بشّدة ال عقالنّية وتنطوي على خماطرة 
أخالقّية. جيد ابرون أيضا أن الفهم الشعيب للوطنّية مشكوك فيه، فهو يركز على قوة البلد ومصاحلها كما 

يف السلطة اليت تؤكد االهتمام بثقافة البلد وتفوقها األخالقّي وتناقش أبنه من حتددها أي حكومة موجودة 
خالل القيام بذلك فإن وطنيتنا سوف ترتك جمااًل لنقد بلدان اجلاّد والبّناء، ولن تكون مصدر للنزاع والشقاق 

 يف املعرتك الدوّل.

يق هي "الوطنّية املعتدلة"، حيث ( رؤية أخرى من منط منتصف الطر 1993، 1989طرح ستيفن اناثنسون )
يرفض هو أيضا االختيار بني وطنّية ماكنتاير القويّة وبني العاملّية. ويناقش أبن احلياد الذي تتطلبه األخالق 
يسمح ابرتباطات حمّددة والتزامات خاّصة عرب مناقشة مستوايت خمتلفة من التفكري األخالقي. تقدم الوصااي 

ذلك، فهي تعترب الوثيقة األساسية يف األخالق الغربية، وصياغتها يف معظم األحوال العشر مثااًل جيدًا على 
 عامة وغري متحّيزة، ولكنها أيضا تقول لنا "احرتم أبوك وأمك".

هذا النوع من الوطنّية اليت دافع عنها كل من اناثنسون وابرون معتدلة ضمن عدة اعتبارات مستقّلة ولكنها 
ة، وال تفرض على الوطيّن أن يعّزز مصاحل بلده يف كل احلاالت وأبية طريقة ذات صلة. فهي ليست جامد

، ممكنة. إهنا تقّر ابلقيود اليت تفرضها األخالق على سعينا لتحقيق أهدافنا الفرديّة واجلماعّية. فعلى سبيل املثال
نما، فحسب. بي قد يكون مطلوب من الوطيّن أن حيارب من أجل بالده ولكن عندما تكون وال تزال عادلة
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يعترب أتباع كل من الوطنّية املتطرفة والقويّة أنفسهم ملزمني ابلدفاع عن بلدهم سواء أكانت قضيته عادلة أم ال، 
وسيحارب الوطنيون املتشددون أبي طريقة ممكنة يتطلبها الفوز. أما فيما إذا كان أتباع وطنّية ماكنتاير سيفعلون 

ا ذلك، فذلك ألن أخالق مجاعتهم وضعت بعض التقييدات على احلرب، ذلك فهو موضع نقاش: إذا مل يفعلو 
سواء ضمن إطار حمّدد )الضابط األملاين ال يعدم أسرى احلرب( أو من خالل تضمني بعض املبادئ األخالقّية 

 العامة )الضابط ال يعدم أسرى احلرب(.

ذا لن مينعهم بلدهم وأبناء بلدهم، ولكن هالوطنّية املعتدلة ليست حصريّة، فأتباعها يظهرون اهتمامًا خاصًا ب
من إظهار االهتمام ابلبلدان األخرى ومواطنيها. إىل جانب ذلك، فهذا النوع من الوطنّية يسمح إبمكان أن 
يتجاوز االهتمام ابلوجود البشرّي العاّم، يف بعض احلاالت، اهتمام الفرد ببلده وأبناء بلده. مثل هذه الوطنّية 

الئقة من اإلنسانّية. وعلى عكس ذلك، فإن كل من الوطنّية املتطرفة والقوية تعطيان وزانً أكرب تتالءم مع درجة 
ملصاحل بلد الفرد ومواطنيه األساسّية على حساب مصاحل البلدان األخرى ومواطنيها عندما تتضارب مصاحل 

 البلدين.

يّن من هذا النوع ّية، فليس كافياً ابلنسبة للوطأخرياً، ليست الوطنّية املعتدلة غري نقديّة أو غري مشروطة أو أانن
أن تكون هذه البلد بلده فحسب، بل يتوقع من بلده أْن ترقى إىل مستوى معني من املعايري، وابلتال تستحق 
دعمه وإخالصه واهتمامه اخلاص خبريها وصاحلها. عندما تفشل بلده يف ذلك فإنه سيمتنع عن دعمها. من 

 ع كل من الوطنّية املتطرفة والقويّة حيبون بلدهم بدون قيد أو شرط ويدعموهنا مهما فعلتانحية أخرى، فإن أتبا 
 طاملا أن أمنها و"مصاحلها العليا" األكثر عموماً هي موضع قلق.

لقد وجد كل من ابرون واناثنسون نقطة التقاء بني العاملّية الكاسحة اليت ال تسمح أبي ارتباطات ووالءات 
ثناء تلك أبناء بلده، وبني الوطنّية املتطرفة والقويّة اليت ترفض االعتبارات األخالقّية العامة )ابستبني بلد الفرد و 

اليت تصبح جزء ال يتجزأ من أخالق بلد الفرد(. لقد بّينوا أن االعرتاض الرئيسّي املطروح غالباً ضد الوطنّية حبد 
اج هذا النوع األخري الليربالّية واملعتدلة منها. فال حيت ذاهتا يصح فقط على نوعيها؛ املتطرفة والقوية، وليس على

من الوطنّية إىل اخلالف مع العدالة النزيهة أو التضامن اإلنساين املشرتك، وبناًء عليه سيتم احلكم على الوطنّية 
 لعاملية.ا املعتدلة بطريقة ال ميكن االعرتاض عليها أخالقياً من قبل الكل ما عدا بعض أتباع النوع املتزمت من

ومع ذلك، يفشل كل من ابرون واناثنسون يف التمييز بوضوح بني إظهار أّن نوعهما املفضل من الوطنّية ال 
ميكن االعرتاض عليه أخالقيًا وبني إظهار أنّه مطلوب أخالقيًا أو فّعال. ويبدو أحياان أهنما يظّنان أنه من 
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ولكن هناك فجوة بني االّدعاءين، وال تزال هناك حاجة إىل خالل إظهار أنه أخالقّي ميكنهم إظهار أنه فّعال. 
 تقدمي قضّية أقوى للوطنّية املعتدلة.  

 

 الوطنّية املنكمشة 4.2.2

ما هو سبب االدعاء أبن الوطنّية املعتدلة إلزامية أخالقياً، أي أنّه من الواجب علينا االهتمام اخلاص خبري وصاحل 
 لواجباتنا جتاه العائلة أو األصدقاء؟ بلدان وأبناء بلدان بشكٍل مشابهٍ 

رمبا يكون االمتنان هو األساُس األكثر شعبّية من بني األسس اليت أدت هلذا الواجب الوطيّن. يكتب ماريزيو 
( )أقريطون( ألفالطون Crito( مرددًا كالم سقراط يف حماورة كريتو )Maurizio Viroliفريول )

(51C-51D ّلدينا التزامًا أخالقي" .)تنا ًا جتاه بلدان؛ ألننا مدينون له حبياتنا وتعليمنا ولغتنا وأبقصى حاال
السعيدة، وحريتنا. إن كنا نريد أن نكون أشخاصًا أخالقيني، فيجب علينا أن نعيد ما أخذان، على األقل 

 (. 9، 1995جزئياً، من خالل خدمة الصاحل العاّم )فريول 

ب  منحنا إايها بلدان. ابلتأكيد أي شعور ابالمتنان ندين به بسبضّخم كل من سقراط وفريول املنافع اليت
والدتنا ونشأتنا هو ألهلنا بدال من وطننا ولكن أيضاً أخذان من بلدان منافع هاّمة وحجتهما كانت أننا ملزمون 

لدان بإبظهار االمتنان بسبب تلك املنافع، واألسلوب املالئم لفعل ذلك هو إبظهار اهتمام خاص خبري وصاحل 
 وأبناء بلدان.

أحد املخاوف هنا هو أن اعتبارات الشعور ابالمتنان تنشأ بشكل اعتيادي يف العالقات اخلاصة بني األفراد، 
ونتحدث أيضاً عن الشعور ابالمتنان جتاه بعض الكياانت املوضوعّية والكبرية مثل مدرستنا أو مهنتنا أو حىت 

يابة لإلشارة إىل الشعور ابالمتنان جتاه أشخاص حمددين نشطوا ابلنبلدان، ولكن ذلك يبدو وكأنه طريق خمتصر 
عن هذه الكياانت. ال تفرض علينا أية منافع تلقيناها الشعوَر ابالمتنان. إذا ُمنحْت املنفعة لسبب خاطئ 

ناً ي)كأن يكون إكراما للصورة العامة للمحسن(، بقصد أو غري قصد، فالشعور ابالمتنان يف غري حمله. لدينا دَ 
أخالقّياً ابلشعور ابالمتنان )بدال من جمرد قول كلمة شكرا للتصرفات اجليدة( هلؤالء الذين مينحون املنافع عن 
قصد وألسباب صحيحة، أي بسبب االهتمام مبصاحلنا اخلاصة. وال نستطيع التحدث بثقة عن األسباب 

 واملعقّدة.الكامنة وراء نشاطات املؤسسات واجلمعّيات االجتماعّية الكبرية 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لنفرض أنه ميكننا التفكري يف أبناء البلد كجماع أفراد، فهل ندين هلم ابلشعور ابالمتنان للمنافع اليت جننيها من
خالل عيشنا بينهم؟ مرة أخرى، هذا يعتمد على سبب سلوكهم امللتزم ابلقانون وتعاوهنم االجتماعّي. ولكن ال 

فبعضهم يؤدي دوره من دون التفكري يف أسباب فعلهم  يوجد سبب واحد مشرتك للكل أو حىت معظمهم.
ذلك، وآخرين يؤمنون أبن القيام بذلك هو يف هناية املطاف السياسة األكثر تعقاًل، وما يزال هناك أشخاص 
 ينشطون بدافع اإليثار. اجملموعة األخرية فقط، وهي أقلية اندرة جدا، هي املوضوع املناسب لشعوران ابالمتنان.

إىل ذلك، يكون الشعور ابالمتنان مناسباً فحسب، عندما مُتنح املنافع حبريّة، كهديّة، وليس كعملّية  ابإلضافة
مقايضة. ولكن معظم املنافع اليت تصلنا من بلدان هي من الصنف األخري: الفوائد اليت دفعناها من خالل 

 سلوكنا امللتزم ابلقانون بشكل عام، ومن خالل الضرائب بشكل خاص.

اعتبار املنافع اليت يتلقاها الفرد من بلده ذات صلة بواجب الوطنّية بطريقة خمتلفة، وذلك من خالل إاثرة ميكن 
قضية العدالة: بلد الفرد ليست مسكونة من قبل غرابء ال ندين هلم بشي غري الذي ندين به ألي وجود بشري 

ن خالل نافع. ويتم حتقيق هذه املنافع مآخر. إهنا ابألحرى مؤسسة مشرتكة تنتج وتوزع جمااًل واسعًا من امل
تعاون هؤالء الذين يعيشون يف البلد، يشاركون يف هذه املؤسسة ويدينون ويسلمون ابلوالء للنظام. تفرض 
القواعد اليت تنظم التعاون وحتدِّد توزيع األعباء، ضمن أشياء أخرى، اهتمامًا خاّصًا خبري وصاحل أبناء البلد 

 (: Richard daggerاه الغرابء كما قال ريتشارد داغر)الذي ليس هو واجب جت

"حيظى املواطنون ابألولويّة ألننا ندين هلم هبا كقضية تبادلية. كل واحد، سواء أكان ابن بلدان أم ال، يستحق 
منا االحرتام والتقدير، ولكن هؤالء الذين تربطنا هبم مؤسسة تعاونية يستحقون منا تقديرًا خاّصاً، فتعاوهنم 

ّكننا من االستمتاع مبنافع املؤسسة، والعدالة تتطلب منا أن نرد ابملثل. جيب أن نعطي إخواننا املواطنني أولويّة مي
ومنزلة خاّصة أكثر من هؤالء الذين هم خارج هذه العالقة اخلاّصة املعّينة ابملؤسسة السياسّية. أي؛ ]إخواننا 

 (. 446-443، 1985األولويّة ألبناء البلد" )داغر  املواطنني[ لديهم علينا حق ميتد ليشمل فكرة أنّ 

تدمج هذه املناقشة قضّية الوطنّية مع قضية االلتزام السياسّي، وفكرة الوطيّن مع فكرة املواطن. على عكس 
 التعاون غري الرمسّي بني املستأجرين يف بناية مثاًل، فإن التعاون على نطاق بلٍد أبكمله يتم تنظيمه مبجموعة من

وانني. قيام الفرد بدوره ضمن هذه املؤسسة التعاونّية هو جمرد طاعة للقوانني والتصرف كمواطن. أن يكون الق
 لدينا واجباً أخالقّياً لالمتثال لقوانني بلدان هو أحد القضااي املركزيّة يف الفلسفة السياسّية املعاصرة اليت نوقشت

، ساسّية يف االلتزام السياسّي هو العدالة. إن كانت انجحةحتت عنوان االلتزام السياسّي. أحد االعتبارات األ
فهذا االعتبار يُظهر أن لدينا واجبًا أخالقّيًا لاللتزام بقوانني بلدان، للتصرف كمواطنني. وأن هذا الواجب هو 
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صرف تأحد أوجه العدالة. الفشل يف االلتزام بقوانني البلد هو فشل يف رد الّدْين واستغالل ألبناء البلد وال
بشكل جائر جتاههم. ولكن يف حني أن الوطيّن هو مواطن، فاملواطن ليس ابلضرورة وطيّن. فالوطنّية تتضمن 
اهتمامًا خاّصًا ابلبلد وأبنائه، وهو اهتمام يتجاوز ما الذي تلزم القوانني الفرد به، ويتجاوز آلّية التصرف  

ظر العدالة، أن يفعله. من انحية أخرى، ال ميكن كمواطٍن، إنه يتجاوز ما الذي جيب على الفرد، من وجهة ن
إال على افرتاض التساؤل أبن هذا التعاون ضمن هذا -أن يكون الفشل يف إظهار ذلك االهتمام غري عادل 

النطاق يعتمد أيضاً ويُنظّم من خالل قاعدة أخالقّية تفرض اهتماماً خاصاً خبري وصاحل البلد وأبنائه، ابإلضافة 
ية. يؤكد داغر أن حق أبناء البلد علينا يتسع ليتضمن مثل هذا االهتمام، ولكنه مل يزودان لقوانني الوال

 ابحملاججات اليت تدعم هذه اإلضافة.

حياول بعض الفالسفة أن يؤسسوا للواجب الوطيّن عرب نتائجه اجليدة )انظر مدخل إىل التبعية(. فواجب 
ائجه مثل ابقي الواجبات العامة واخلاصة، ُمسوّغ من خالل نت االهتمام اخلاص خبري وصاحل البلد وأبنائه، مثله

اجلّيدة الناجتة عن تبّنيه. وتتوسط واجباتنا اخلاصة الواجبات العامة ومتّكن االستفادة من إجنازها الفعلّي إىل أبعد 
ان وظروفنا. داحلدود. لقد رسخوا تقسيمًا ضروراًي للجهد األخالقي؛ ألّن قدرتنا على فعل اخلري حمدودة مبوار 

يستطيع كل واحد منا وبشكل طبيعي أن يقدم مساعدة أكرب هلؤالء الذين هم أقرب إلينا من غريهم. فبخدمة 
 "من لنا" )املقربون( أواًل فنحن نعّزِز يف الوقت نفسه خري البشرية أبفضل طريقة ممكنة.

يقدم واجب االهتمام  ا تعنيه الوطنّية. إنّهسيجد الوطنيون هذا االعتبار حلبهم ووالئهم لبلدهم خمالفاً لشعورهم مب
اخلاص ابلبلد وأبنائه كوسيلة لتحّديد بعض الواجبات العاّمة لألفراد. يدين الواجب الوطيّن بقوته األخالقّية 
للقوة األخالقية اليت لتلك الواجبات العامة. ولكن إذا كان األمر كذلك، وكما يعرتف أحد مؤيدي هذا الفهم 

(. يصادف 679، 1988اتضح بعد كل هذا، أن إخواننا أبناء البلد ليسوا مميزين جدا" )غودين للوطنّية، "
أن يكونوا هم املستفيدون من أكثر األساليب فعالّية لوضع اهتمامنا العام ابلوجود البشرّي، ال أكثر. لقد 

 ندماج. العالقة بني احلب واال-تالشت العالقة اخلاصة بني الوطيّن والوطن وأبناء الوطن 

هناك رؤية أيضًا للواجب الوطيّن أنه، خبالف االعتبار التبادل، ال يّذوب هذه العالقة بل يركِّز الضوء عليها. 
(. إهنا تعتمد على فهم 4هذا هو رأي الوطنّية كواجٍب ترابطّي )انظر املدخل اخلاص اباللتزامات اخلاصة، قسم

بط تتضمن واجبات االهتمام اخلاص خبري وصاحل هؤالء الذين نرتالعالقات اخلاّصة ابعتبارها ذات قيمة خاّصة 
معهم. ومثل هذه الواجبات ليست وسيلة إلحداث أو الدفاع عن هذه العالقات، ولكنها ابألحرى جزء ال 
يتجزأ منها. وال ميكن فهم رؤيتها وتربيرها إال على هذا النحو، مثلما ال ميكن فهم هذه العالقات إال أهنا 

جبات خاصة تتعلق هبا )بينما تتضمن فوق ذلك غريها الكثري(. فمثاًل الفرد الذي ينكر أبن لديه تتضمن وا
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واجب االهتمام اخلاص خبري وصاحل صديقه، يُظهر أنه مل يعد يرى الشخص املعين ويعامله كصديق، وأنه )بقدر 
صدقائهم ب االهتمام خبري وصاحل أما يتعلق األمر به( قد انتهت الصداقة. من ينكر أن الناس عموماً لديهم واج

 يظهر أنه ال يفهم ما هي الصداقة.

( مناقشًة حول واجب االهتمام اخلاص خبري وصاحل أبناء البلد Andrew Masonقّدم أندرو ماسون )
تقوم على القيمة اجملسّدة يف عالقتنا معهم واليت هي "املواطنة املشرتكة". ال يقصد بـ"املواطنة املشرتكة" جمرد 
حالة قانونية، ولكنه يتعامل مع املصطلح كمعىن أخالقّي والذي يتضمن مكانة متساوية. إن املواطنة يف هذا 
املعىن هي عالقة قّيمة بشكل جوهري وتؤسس لبعض الواجبات اخلاصة اليت تربط أبناء البلد جتاه بعضهم 

 هتا؟ولكن كيف هي قّيمة حبدِّ ذا البعض. من الواضح اآلن أن املواطنة هلا قيمة كبرية جديرة ابالعتبار،

املواطنة هلا قيمة جوهرية ألنّه حبكم كون الفرد مواطناً، فإنه يكون عضو يف جسد مجاعّي يتمتع فيه مبكانة 
مساوية له مع اآلخرين، وابلتال حيظى ابلتقدير. وميارس هذا اجلسد سيطرة كبرية على ظروف حياة أعضائه 

ة ي من أعضائه بشكل فردّي(. إنه يقّدم هلم الفرصة ليسامهوا يف البيئة الثقافيّ )درجة من السيطرة ال ميلكها أ
اليت يتم فيها حتديد قوانينها وأنظمتها االجتماعّية، وفرص املشاركة بشكل مباشر أو غري مباشر يف تشكيل هذه 

 (. 442، 1997القوانني واألنظمة )ماسون 

 واصل ماسون ليطالب: 

اطناً هو أْن تتحمل التزامات خاصة. تعطي هذه االلتزامات مضموانً جزء مما يلزم لتكون مو 
ملا جيب أْن يكون مسلم به أو أْن تكون مواطنًا خملصاً، وتربِّر من خالل مصلحة العالقة 
األوسع اليت يسامهون هبا. على وجه اخلصوص، على املواطنني التزام جتاه بعضهم البعض 

 (.442ام إبعطاء األولويّة حلاجات إخواهنم املواطنني )ابملشاركة يف احلياة العامة والتز 

ميكن وضع أول هذين الواجبني اخلاصني جانباً ابعتباره ال خيص الوطنّية، بل املواطنة. ولكن الثاين هو القضّية. 
 كإذا كان لدينا ابلفعل واجب االهتمام اخلاّص جتاه بلدان وأبناء بلدان، وإذا كان هذا الواجب ترابطّي، فذل

ألن ارتباطنا هبم ذو قيمة جوهريّة ومتعلق بذلك الواجب. قد يُعتقد أن االدعاء حول القيمة اجلوهريّة الرتباطنا 
هبم هي موضع نقاش. ولكن حىت لو مت التنازل عنه، فقد يظل الفرد يقاوم االدعاء املتعلق ابلواجب املزعوم. 

 ده وأبناء بلده، وليس لديه سوى ما تشّرعه قواننيإذا أنكر أحدهم أن لديه واجب االهتمام خبري وصاحل بل
بلده واالهتمام الذي يكّنه للبشرية ابلعموم، فهل سيكف عن أْن يكون مواطنًا )ابملعىن املتضمن املكانة 
املتساوية(؟ إذا كان ينكر أن املواطنني عموماً لديهم مثل هذا االلتزام، هل ينّم ذلك عن نقص يف فهم ما تعنيه 
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)ابملعىن املالئم(؟ إذا التقى مصادفة بغريَبني يف موقف مهدد حلياتيهما وكان عليه أن ينقذ أحدمها فقط،  املواطنة
هل سيتملكه للوهلة األوىل واجبًا أخالقّيًا إلنقاذ ابن بلده؟ موقف ماسون يقوده الن جييب بـ"نعم" يف كل 

 (. 2009حالة، ولكن املطالب الثالثة غري معقولة )برميوراتز 

ذاً، مجيع املناقشات الرئيسّية املطالبة ابعتبار الوطنّية واجباً أخالقّياً، معرضًة العرتاضات جديّة. ما مل يتم إنتاج إ
 حالة جديدة من الوطنّية أكثر إقناعاً، فليس لدينا سبب وجيه لالعتقاد أبّن الوطنّية واجٌب أخالقيٌّ.

القّية؟ إذا أظهر أحدهم اهتماماً خبري وصاحل اآلخرين إىل ما إذا مل تكن الوطنّية واجباً، فهل هي ذات قيمة أخ
هو أبعد من درجة االهتمام املطلوبة منا مجيعا، فسوف يعترب شخصًا أفضل من بقيتنا أخالقيًا )مع تساوي 

ده، لابقي األشياء(، كمثال على الفضيلة الفائقة. الوطنّية اهتماٌم خاصٌّ من قبل الفرد خبري وصاحل بلده وأبناء ب
اهتماٌم يتجاوز ما ندين به للناس واجلماعات األخرى: أليس وطينٌّ إذًا الشخص األفضل منا أخالقيًا )مع 

 تساوي ابقي األشياء(؟ أليست الوطنّية فضيلة فائقة؟

أحد األمثلة املعيارية على مثل تلك الفضيلة هو منط االهتمام الذي يبديه هؤالء األشخاص الذين أيخذون 
عهد متطرف مثل الراحلة األم تريزا أو منظمة أطباء بال حدود، ولكن هؤالء مناذج لفضيلة أخالقية  على نفسهم

لنفس السبب الذي جيعل الدرجة األكثر تواضعا من االهتمام ابآلخرين واجباً أخالقّياً يالحقنا مجيعا. تؤسس 
القّي من االهتمام ابآلخرين كواجٍب أخأيضا القيمة األخالقية ذاهتا، التعاطف مع ومساعدة احملتاجني، لدرجة 

عاّم، ويفسر ملاذا الدرجة األكرب واملهمة من مثل هكذا اهتمام ابآلخرين هو فكرة أخالقّية. ولكن هذا التفسري 
أبي حال ال ينطبق على الوطنّية. فالوطنّية ليست جمرد امتداد آخر لواجب االهتمام ابآلخرين، إهنا اهتمام 

دي. واهتمام خاص أببناء بلدي ألهنم أبناء بلدي. خبالف األم تريزا وأطباء بال حدود خاص ببلدي ألهنا بل
الذين اهتمامهم موجه لكل األشخاص احملتاجني أو املرضى أو على وشك املوت الذين يستطيعون الوصول 

لكلمة حبد اإليهم، فإن اهتمام الوطيّن يكون من خالل حتديد انتقائي ميكن إجيازه بكلمة "ل". ولكن هذه 
ذاهتا ال ميكن أن تلعب دور جدي يف أي مناقشة ُتظهر أّن موقفاً معيناً هو ذو قيمة أخالقية. إذا أمكن ذلك، 

ة فإن األمناط األخرى من التحّيز مثل الَقبلّية والعرقّية والتحّيز اجلنسّي ستثبت وفق النموذج نفسه أبهنا ذات قيم
 أخالقّية.

أخالقياً وليست فضيلة فائقة، عندها سوف تتضاءل كل حججها األخالقّية. ليس  إذا مل تكن الوطنّية واجباً 
لديها مغزى أخالقّي إجيايّب، ليس هناك حديث أخالقّي ميكن أن يدار حوهلا. لدينا مجيعًا أولواّيت متنوعة 

سنا اخلاصة يألماكن أو أشخاص ما، منيل إىل االندماج مع جمموعات متعددة، كبرية وصغرية، نفكر هبم أبحاس
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ونظهر درجة من االهتمام اخلاص أبعضائها، ولكن مهما كانت هذه األولواّيت واالندماجات واالهتمامات 
مهمة من نواٍح أخرى، فإنّه ينقصها األمهّية األخالقّية االجيابّية. هي جمازة أخالقياً طاملا هي ضمن حدود معّينة 

 (.2002احلقيقة نفسها على الوطنّية )برميوراتز  ولكنها هي نفسها غري منحازة أخالقياً. وتنطبق

 

 الوطنّية األخالقّية 5.2.2

تسعى األنواع األربعة اليت مت استعراضها حىت اآلن إىل الدفاع عّما يعتقد أنه حمّدد دنيوايً وتعزيزه، أي مصاحل 
دوّل، حيويته الثقافّية. عرتك الالوطن غري األخالقّية: استقراره السياسّي، قوته العسكريّة، ثرواته، نفوذه يف امل

القويّة ولكنهم خيتلفون بنظرهتم إىل احلدود اليت جيب أن تُعزَّز هبا هذه املصاحل. فأتباع كل من الوطنيتني املتطرفة و 
سيذهبون إىل النهاية، إىل أي حدٍّ. بينما أتباع الوطنيتني املعتدلة واملنكمشة سيحرتمون احلدود املوضوعة من 

بارات األخالقّية العاّمة هلذه املهمة. وهنا تنادي مارسيا ابرون بتوسيع االهتمام الوطيّن ابزدهار البلد قبل االعت
 يف األعلى(.  3.2.2ليتضمن االزدهار األخالقّي أيضاً )أنظر 

قّي موقف ابرون إذاً يف الوسط؛ بني النمط الدنيوّي االعتيادّي من الوطنّية وبني ما ميكن وصفه ابلنمط األخال 
املتمّيز. سوف يضع هذا األخري االهتمام خبري وصاحل البلد ابملعىن الدنيوّي جانباً، ويركِّز بداًل منه على خريها 
وصاحلها ابملعىن األخالقّي املتمّيز، على استقامتها وهويتها األخالقّية. لن يعربِّ الوطيّن من هذا النوع عن حبه 

و قويّة أو بلد ومحاية مجاهلا الطبيعي وتراثها التارخيّي أو جبعلها غنّية ألوطنه من خالل السعي لتسخري ثروات ال
متفوقة حضاراًي أو ذات نفوذ يف املشهد العاملي، بل سوف يسعى بداًل من ذلك، ليؤكد أن بلده ترقى 

ادٍل حملياّ، عللمتطلبات األخالقّية وتعّزِز القيم األخالقّية حمليًا ودولياً. سوف يعمل من أجل جمتمع إنسايّن و 
ويسعى ليؤكِّد أّن بلده تنشط بشكل عادل فيما وراء حدودها وتظِهر تضامنًا إنسانيًا مشرتكًا جتاه من حيتاج 
للمساعدة مهما كان خمتلف وغريب، وسيبدي أيضًا اهتمامًا ابلسجلِّ األخالقّي املاضي لبالده وأتثريه يف 

 يف اتريخ بالده واالعرتاف ابألخطاء املرتكبة يف احلاضر، كما سيدعم خطط استكشاف الفصول املظلمة
املاضي واإلجابة عليهم ابلطرق املالئمة، سواء بتقدمي الدفاعات أو إجراء تعديالت والتأكيد أن مثل هذه 

 األخطاء لن تتكرر مرة أخرى.

إلنسايّن فعااًل يف أي ا يود وطيّن هذا النوع األخالقّي املتمّيز أْن يرى العدالة تتحقق واحلقوق حُترتم والتضامن 
زمان ومكان، ولكن وطنيته ستعمل يف قلق من أن يسرتشد بلده هبذه القيم واملبادئ األخالقّية ذات األداء 
واإلحساس املعمق إىل درجة كبرية أكثر من اهتمامه أبن تكون هذه املبادئ والقيم موضع تطبيق عموماً. 
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بلده هو عن هوية بلده األخالقّية، وسيكون السجّل األخالقّي ل وسوف يعترب أن هويته األخالقّية غري منفصلة
سجّله األخالقّي أيضاً. وخبالف الوطيّن من النوع الدنيوّي، قد ال يشعر هذا الوطيّن ابلفخر بفضائل واجنازات 
 بلده الدنيويّة، بل سيكون فخوراً بسجلِّ بلده األخالقّي عندما يستدعي ذلك الفخر. ولكن فوق كل ذلك،

فإن وطنّيته سيعرب عنها بطريقة نقديّة ابلنسبة لبلده وأبناء بلده، وسوف يشعر أبنه خمواًل ومدعوًا فعاًل ألن 
 خيضعهم لتدقيق أخالقّي نقدّي، وأن يفعل ذلك بصفته وطيّن.

ينا سبباً ديف حني أنه ليس لدينا سببًا أخالقّيًا لكي نكون وطنّيني من النوع الدنيوّي األكثر اعتياديّة، فإنه ل
ر اهتماماً خاصاً خبري وصاحل بلدان. كقاعدة، عندما خيطئ أحدهم فهناك شخص آخر يستفيد من ذلك.  لنظهِّ
فعندما تدافع البلد عن املمارسات الظاملة والوحشّية، وعندما يسن ويفرض ابلقوة سياسات ظاملة ووحشّية، 

ع ع من ذلك. أحياان مثل هذه املمارسات والشرائفعلى األقل بعض، وأحياان العديد من مواطنيها، جيين مناف
والسياسات تؤثر يف األشخاص خارج حدود البلد. يف مثل هذه احلاالت، قد يستفيد السكان ككل. تقع 
مسؤولّية الظلم والنقص يف التضامن اإلنسايّن األساسّي على من يصنعون القرارات وعلى من ينفذوهنا، وتقع 

ون تلك القرارات وتطبيقاهتا. ولكن، وهبذا الصدد، قد تنقل بعض املسؤولّية إىل ايضا على هؤالء الذين يدعم
هؤالء الذين هم ليسوا طرفاً يف صنع القرارات أو تطبيقاهتا وال حىت يقّدمون دعماً، ولكنهم يقبلون املنافع الناجتة 

 عن مثل هذه املمارسات والقوانني والسياسات. 

 ة قد يتحمله هؤالء الذين ليسوا طرفاً يف صنع أو تنفيذ املمارسات والقواننيهناك جزء من االشرتاك يف اجلرمي
والسياسات الالأخالقّية، وليسوا داعمني هلا أو مستفيدين منها، ولكنهم يستفيدون بطرق عديدة كوهنم مواطنني 

من إحساسه ابالنتماء  ،يف هذا البلد. فالفرد يستمد منفعة نفسّية هاّمة من عضويته واندماجه يف اجملتمع والنظام
والدعم واحلماية اليت توفره له هذه العضويّة واالندماج. فإذا أيد الفرد مثل هذه املنافع، يف حني معرفته 
ابملمارسات أو القوانني أو السياسات اجلدلية الالأخالقّية، أو عدم امتالكه أي عذر لعدم معرفته هبم، فذلك 

طيع األخطاء. ال شك أن ال يقّدم أية ذرائع سببّية هلذه اإليذاءات وال يست أيضاّ قد يبدو كمن يوّرط نفسه هبذه
ق التحكم بسبيلها وال يقبل املنافع املكتسبة منها، ولكنه بقبوله منافع مصادقة املخطئني، فقد يبدو وكأنه يواف

مية أقّل، واللوم ر على هذه األخطاء وينخرط ضمن طبقة الذين تقع عليهم املسؤولّية ابلضبط. اشرتاكه يف اجل
الذي ميكن أن يقع عليه أقّل أيضاً، ولكنه ما زال يتحمل بعض املسؤولّية األخالقّية ويستحق على هذا األساس 
بعض اللوم األخالقّي. فال يستطيع أن يقول بثقة كبرية: "ليست ل عالقة هبذه األخطاء، أان لست متورطاً 

 هبا".
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لنا لُنظهر ومنارس اهتماماً خاّصاً هبوية واستقامة بلدان األخالقّية. وبفعإن كان هذا صحيح، فنحن لدينا سبباً 
هذا، سنظهر جانبا مهمًا من هويتنا األخالقّية. يف حني أّن وطنّية النمط الدنيوّي األكثر اعتياديّة ليست 

ألخالقّية، يف ظل ة امطلوبة من الناحّية األخالقّية، ولكنه يف أفضل احلاالت، جُماز أخالقياً؛ لذلك فان الوطنيّ 
 (.2000بعض الظروف املشرتكة بشكٍل عادل، ممكن أْن تكون واجباً أخالقياً )برميوراتز 

 

 األمهّية السياسّية للوطنّية .2

 حني انقش الفالسفة األخالقيون املوقف من الوطنّية على أنه اقرتاح ملسألة تسويّة النزاع بني االعتبارات يف
والوالءات اخلاّصة، فقد اهتم املفكرون السياسّيون ابلوطنّية يف املقام األول على أساس األخالقية واالرتباطات 

أهنا روح الدولة املنظمة جيدًا وترايق القومّية. منذ صعود الدولة القومّية، ساد االعتقاد على نطاٍق واسع أبّن 
طنني ة، يضمن التكافل بني املواشكاًل من أشكال القومّية ال غىن عنه كأساٍس ما قبل سياسّي لوحدة الدول

ويزودهم ابحلافز على املشاركة يف احلياة العامة وتقدمي التضحّيات من أجل الصاحل العام. وكما قال روجر 
(: "لكي تصبح الدولة الليربالّية آمنة، جيب أْن يدرك املواطنون أّن املصلحة Roger Scrutonسكرتون )

عتمد لة؛ تستطيع فيه القومّية أن تستحضر فيهم روح التضحّية اليت تالقومّية هي شيء آخر غري مصلحة الدو 
(. لكن وخالل التقّدم احلاصل يف القرن العشرين، فإن القومّية تعرضت 319، 1990عليها الدولة" )سكرتون 

 ةللشبهات بشكل عميٍق، وهذا قاد املفكرين السياسّيني إىل البحث عن بدائل: انقش البعض منهم أبّن الوطنيّ 
دة للقومية يف الوقت الذي تلغي فيه خماطرها. هذه الوظيفة اجلديدة  السياسّية املتشّددة قد تؤدي الوظيفة املوحِّ
"تضع جانباً" أو على األقل ختفف الروابط ما قبل السياسّية مثل األصل املشرتك أو اللغة أو الثقافة وتفرض 

 أعرافها، وتصبح احلقوق واالمتيازات ممكنة.احلّب والوالء جلماعة الفرد السياسّية وقوانينها و 

نظرًا للسجل املشؤوم للقومّية، فليس غريب أن يراتب املفكرين األملان خصوصًا من الوطنّية ما دامت غري 
 Dolf، دعا املنظِّر السياسّي دولف سترينربغر )1959منفصلة عن القومّية. يف وقت مبكر من سنة 

Sternberger أرض األسالف"؛ فـ"أرض األسالف هي اجلمهورية اليت نصنعها ( لفهم جديد ملفهوم"
ألنفسنا"، "أرض األسالف هي احلرية اليت ننعم هبا حقاً، عندما نعززها ونستفيد منها وحنافظ عليها" )سترينربغر 

1992 ،12.) 

ستوريّة" ابألملانّية ، ابتكر مصطلح "الوطنّية الد1979يف الذكرى الثالثني لقيام اجلمهورية الفيدرالّية، يف سنة 
(Verfassungspatriotismus( لفهم الوالء للوطن املفهوم ضمناً يف هذا املصطلح ،)ومت 16-13 .)
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( يف سياق كالمه حول قضية Jürgen Habermasالحقًا اعتماد املصطلح من قبل يورجن هابرماس )
ة سياسية جديدة، ياة العامة واستبداهلا هبويالتغلب على ما قبل السياسّي، أي الوالءات القومية والثقافية يف احل

جمردة، بعد قومية، جمسدة ابلقوانني واملؤسسات لدولة حرة ودميوقراطية. يناقش هابرماس أبن هذه اهلوية املعرب 
ّي قعنها واملدعومة ابلوطنّية الدستوريّة، تستطيع أْن توفر أساساً صلباً ملثل هذه الدولة نظراً للتجانس الثقايّف والعر 

الذي تتسم به معظم دول أورواب الغربّية وميكن ْأن تسهل التوحيد األورويّب وأْن توفر ترايق "شوفينية الثراء" 
 )الغلو يف املواطنة القائمة على التنوع واالختالف( اليت تغري تلك البلدان. 

ة اجلديدة"، من "الوطنيّ  الوطنّية الدستوريّة هي األكثر نقاشًا على نطاق واسع، ولكنها ليست النوع الوحيد
( كوطنّية خمصصة للبلدان John H. Schaarهناك أيضا "الوطنية امليثاقّية" واليت دعا إليها جون ه شار )

اليت سكاهنا غري متجانسني عرقياً وثقافياً بشكل كبري، مما ال يدع جمااًل لـ"الوطنّية الطبيعّية". ومثاله النموذجّي 
كّية املتحدة اليت ارتبط مواطنيها بعضهم ببعض ال من خالل الدم أو الدين، وال على ذلك هو الوالايت األمري 

من خالل التقاليد أو األقاليم، وال من خالل جدران وتقاليد مدهنم، ولكن من خالل فكرة سياسّية... من 
ت )شار اخالل ميثاق، ومن خالل اإلخالص جملموعة من املبادئ وتبادل الوعود بتقدمي ودعم بعض االلتزام

(. ما زال هناك نوع آخر هو "وطنّية احلريّة" اليت دعا إليها فريول والذي ينادي ابلعودة إىل 291، 1981
رد األمة وطمسها يف القومّية: يصبح كل من حب الف-الوطنّية كما كانت قبل أن يتم تسخريها خلدمة الدولة

 (.1995)فريول  لقوانني ومؤسسات دولته واحلريّة املشرتكة قابلني للتحقيق

القى هذا اإلصدار السياسّي اجلديد املؤِكد للوطنّية أتييدًا وتشكيكاً. انقش املؤيدون له احتماالت الوطنّية 
(. بينما انقش املشككون كون الوطنّية املنفصلة عن كل 139-93، 2007الدستوريّة األوروبّية )أنظر مولر 

اركة ولِّد إحساسًا ضعيفًا جدًا ابهلوية، وضعفًا ابحلث على املشاهلواّيت وااللتزامات ما قبل السياسّية، ست
 (.2000السياسّية، وهذا يعين ابلتال أن الوطنّية ليست كافّية )كانوفان 
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