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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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كونفرسي، دانيال )2023(، التحدي النهائي؛ القومية وتغّير المناخ، منشورات مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، 2023.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 
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أستاذ باحث في مؤسسة Ikerbasque للعلوم وجامعة بالد الباسك)EHU / UPV( ، بلباو، أوسكادي )إسبانيا(. 
حصل على درجة الدكتوراه من كلية لندن لالقتصاد وعمل في مؤسسات مختلفة، بما في ذلك جامعة 

كورنيل وجامعة سيراكيوز وجامعة أوروبا الوسطى في بودابست.

كاتب ومترجم سوري عن اإلنكليزية، متعاون مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

الناشر األصلي لهذه الدراسة  Cambridge core، تاريخ النشر تموز/ يوليو 2020،

رابط المادة على الشبكة العنكبوتية
https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/abs/ultimate-challenge-nationalism-and-climate-change/1667FAD7F2731

F536AA671C42C8E99C3

وحدة الترجمة مسؤولة عن أعمال الترجمة في مؤسسة ميسلون، من اللغات األوروبية إلى العربية، 
ا الختيار إدارتها، إلى عدٍد من 

ً
صدره مؤسسة ميسلون باللغة العربية، وفق

ُ
وبالعكس؛ ترجمة ما ت

اللغات األخرى، بهدف إيصال دراساتها إلى الناطقين باللغات األخرى، وترجمة البحوث والدراسات 
والمقاالت المهمة من اللغات األخرى إلى اللغة العربية بهدف تعريف المثقفين والباحثين 

والمهتمين في منطقة الشرق األوسط ببعض ما ينشر عن المنطقة في مراكز البحوث العالمية. 
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ص
ّ

ملخ

دراسات  عن  بعيًدا  بقي  لكنه  عديدة،  تخصصات  في  رئيس  بحث  موضوع  ليصبح  بسرعة  املناخي  التغير  توّسع 
 للحدود الطبقية والجغرافية والقومية 

ً
 ل محدودة ول يمكن احتواؤها، ول تعير بال

ً
القومية. التغير املناخي ظاهرة

املسألة من  تقييم هذه  املقالة  للعالم. تعيد هذه  القومية  الرؤية  في حدود  النحو، يصعب فهمها  واإلثنية. على هذا 
: أحدد 

ً
أول الوجوه.  املتعدد  التكيف  بقدرتها على  تتميز  التي  للقومية،  الظرفية والتكيفية  املرونة  التركيز على  خالل 

وأعالج عقبة منهجية تمنع الدارسين في بعض مجالت العلوم اإلنسانية والجتماعية -على وجه الخصوص الدراسات 
ثانًيا: أطور تصنيًفا يمكن أن يعمل بكونه شبكة  تـأطير هذا الواقع املتكشف مفاهيمًيا والتصدي له.  القومية- من 
مفاهيمية لدراسة املشكالت املماثلة التي تظهر عند تقاطع السياسات البيئية ودراسات التغير املناخي مع القومية. 
أطرح طريقتين جرى وما زال يجري من خاللهما تعبئة السرديات القومية والوطنية لفهم اتجاهات التغيرات الحياتية 
الجديدة والختالف معها ورفضها ودمجها. أسمي هاتين الطريقتين، على التوالي، قومية املوارد والقومية الخضراء. 

أختتم بالتشديد على الصلة الوثيقة والدائمة بين القومية وخطط التحولت العاملية املستمرة في مجال الطاقة.

مقدمة

حدد علماء في تخصصات مختلفة التغير املناخي بكونه التهديد األكبر للحياة البشرية وغير البشرية على األرض في املستقبل 
القريب، وأصبح هذا الخطر محسوًسا حتى إّن املنتدى القتصادي العالمي املحافظ في العادة قد تبنى هذا التوصيف.1 بدأ 
هذا الوعي على األقل قبل 30 إلى 40 عاًما )Rich 2018( مع أولى الفرضيات واملالحظات النظرية التي تعود إلى سنة 1956 
)Plass 1956(.2 كان تقرير حدود النمو )Meadows et al. 1972(، الذي شكل نقطة تحول مهمة، أول محاولة لتقييم حدود 
النموذج القتصادي السائد بطريقة نقدية. هاجم كل من أصحاب املصالح القتصادية والتيار اليساري التقرير على الفور.

ومع ذلك، لم تصبح حقيقة التغير املناخي في متناول الناس عامة إل مؤخًرا. بعد سنوات من اإلهمال املتعمد واملنظم 
2018 و2019 حركة عاملية  في  Rich 2018(3 ظهرت مؤخًرا  )Oreskes and Conway 2010؛  الرقابة  تكاد تشبه  بطريقة 
تحفز على فعل السيا�سي مع املظاهرات األولى التي أطلقها تمرد النقراض Extinction Rebellion، وأيام الجمعة من أجل 
العالم  في أنحاء  Fridays for Future، وحمالت سحب الوقود األحفوري، وعدد ل يح�سى من املبادرات األخرى  املستقبل 
جميعها. تفاوتت كثافة هذه التظاهرات، إذ وصلت التظاهرات املتزامنة األكبر إلى ستة ماليين على األقل حول العالم، وكانت 
Laville 2019( 2019(. في غضون ذلك، تدهور  كبراها في مونتريال ونيويورك وبرلين وروما ومدن أخرى في أيلول/ سبتمبر 
الوضع العالمي بسرعة. تنتج من البحث العلمي تقارير مقلقة بشكل متزايد من خالل التحقيقات التي تكشف أّن التقديرات 
املناخ بوتيرة أسرع بكثير من  يتغير  للغاية )Ripple et al. 2020(. بعبارة أخرى،  املناخ كانت متفائلة  تغير  السابقة لعلماء 

التوقعات السابقة، بينما تبقى سرعة تقدم املعرفة البشرية الالزمة ملعالجة املشكلة أقل كثيًرا مما هو مطلوب.

نفسًيا  الستعداد  عن   
ً

فضال املستمر،  العلمي  البحث  تدفق  مواكبة  تصعب  املتوقع،  الكارثي  السيناريو  هذا  إطار  في 
لستيعابه وتحويله إلى سردية مشتركة بناءة، ثم التأكيد على أهمية ربط مجال دراسات القومية بظاهرة تغير املناخ. لكن 

 أن نضع مثل هذه اإلشكالية في إطار املأزق املنهجي األوسع الذي وقعنا فيه.
ً

علينا أول



التحدي النهائي؛ القومية وتغّير المناخ

55

العقبات المنهجية والتخصصية

على الرغم من تأخره نسبًيا مقارنة مع التقدم العلمي في امليادين األخرى برز التغير املناخي بوصفه مصدر قلق رئيس في 
العلوم الجتماعية واإلنسانية )Ripple et al. 2020(. وتفاعلت التخصصات املتقاربة معه بأشكال متباينة. 

من جهة، التقطت دراسات الهجرة واللجوء األمر سريًعا من خالل تصور عوامل بشرية جديدة فاعلة وصوغ مفاهيم 
eco- البيئيين  والالجئين  القسريين،  البيئيين  واملهاجرين  املناخ،  بسبب  واملنفيين   ،)EDP( بيئًيا  النازحين  مثل  مساعدة، 

 Climigration وكلها تحت مظلة املصطلح الجديد الشامل الهجرة املناخية ،)ERTB( والالجئين البيئيين املستقبليين ،refugees
تنحو  الهجرة واللجوء  الصلة مثل دراسات  Ketola 2015،2017(؛Matthews and Potts 2018(.  كما أن املجالت ذات 
باتجاه التخصص في اللجوء املناخي إلى الحد الذي طورت فيه مصطلحات جديدة كلًيا. تنتج دراسات النوع الجتماعي/الجندر 
أيًضا أدبيات موسعة حول هذا املوضوع، ما يؤكد التجاه املهم لـ »الهويات الذكورية والثقافات واملؤسسات العسكرية ]...[ 
لتفضيل العالجات الواسعة النطاق، مثل الهندسة الجيولوجية)1(، واستراتيجيات تخفيف النبعاث، مثل تقليل استخدام 
الطاقة، والتأكيد على املشكالت »األمنّية« )Nagel 2012, 467(.4 بحثت دراسات اإلبادة الجماعية أيًضا في العواقب النهائّية 
لتغّير املناخ على اإلنسانية )Cromwell and Levene 2007؛ Crook and Short 2014؛ Zimmerer 2015(، لفتة النتباه 
إلى إمكانية التحّول من القرن العشرين بصفته قرن اإلبادة الجماعية إلى القرن الحادي والعشرين بصفته قرن اإلبادة الكلية 

.)Levene and Conversi 2014(

من جهة ثانية، تعيش دراسات القومية في قحط شديد، ومن الواضح أّنها غافلة عن مثل هذه التغييرات الجوهرية. هذا 
القادمة، وإن كان ذلك بطريقٍة سلبية من خالل اإلنكار  بالكارثة  ا وثيًقا 

ً
التأخير مثيٌر للدهشة ألّن القومية مرتبطة ارتباط

الروائي والناقد  )Goode and Stroup 2015( -بوصفه جزًءا مما أطلق عليه  العادية املبتذلة  والستراحة في ظّل القومية 
 على ذلك، ونظًرا إلى أّن الرد على التغيرات 

ً
الجتماعي الهندي أميتاف غوش Amitav Ghosh )2016( »الخداع العظيم«. عالوة

في درجات الحرارة كان بالتّوجه نحو طلبات اللجوء )Missirian and Schlenker 2017(، فإّن الضغوط الديموغرافية التي 
 في ردة الفعل القومية املعادية لألجانب.

ً
يسببها التغير املناخي تؤثر مباشرة

من بين التخّصصات الرئيسة والفرعية في العلوم اإلنسانّية والجتماعّية جميعها، كانت دراسات القومية من بين آخر 
 عن تطوير الهتمام في املوضوع واملفردات الخاصة به. سيكون ذلك أكثر إثارة 

ً
العلوم التي تتبنى دراسة التغير املناخي، فضال

 أمام تقدم مفاوضات املناخ املتعددة األطراف، كما حصل في 
ٌ
 كبيرة

ٌ
للدهشة عند النظر إلى أّن القومية قد أثبتت أنها عقبة

مفاوضات تغير املناخ لألمم املتحدة التي عقدت في كوبنهاغن في كانون األول/ ديسمبر 2009، مؤتمر األطراف الخامس عشر 
COP 15، )كريستوف Christoff 2010( حين أّدى الضغط الذي مارسته الشركات الكبرى واألنظمة القومّية إلى القتصار 
على اتفاٍق سيا�سي غير ملزم: اتفاق كوبنهاغن. ومع ذلك، فليست الحكومات اليمينية وحدها من اتبعت هذه السياسات. 
)Conversi 2012, 2014(. هذا السياق  العامة  حيثما سادت الدول القومية، هيمنت القومية على السياسات الحكومية 

البنيوي يتعارض مع املبادرات العاملية املتوجهة إلى الحّد من انبعاثات غازات الحتباس الحراري.

تتمّيز العلوم الطبيعية التي تسمى أيًضا العلوم الصعبة أو العلوم الدقيقة بنزعتها املحافظة: لقد كانت التغييرات البيئية 
أسرع من أن يجمع عليها املختصون في هذه العلوم التي تخضع لألرقام والشيفرات والعقائد الراسخة في املجالت العلمية 

)1(  الهندسة الجيولوجية: هي علم يبحث في مجموعة من التقنيات الناشئة التي يمكن أن تعدل في البيئة وتعوض جزئًيا عن بعض تأثيرات تغير املناخ. 
 لتقليل النبعاثات أو التكيف مع تغير املناخ؛ ومع ذلك، يمكن أن تكمل هذا الجهد -املترجم

ً
ل يمكن أن تكون الهندسة الجيولوجية بديال
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ب األمر عمل جيٍل 
ّ
 إلى إجماع واسع بحلول أواخر التسعينيات )Cook 2016(، فقد تطل

ً
كلها. على الرغم من التوّصل فعال

كامٍل من الباحثين إلدراج نتائج بحوث التغير املناخي، حتى وافق 97 في املئة من العلماء عبر التخصصات على أصوله البشرية 
Cook et al 2013( .2013.(. قبل عشر سنوات كان ثمة بالفعل اتفاق في تخصصات متعددة على أن معظم  بحلول عام 
 Oreskes( الرتفاع الحراري العالمي امللحوظ على مدى السنوات الخمسين املاضية يرجع إلى تركيز غازات الحتباس الحراري

.)2004

أّي  حول  للطعن  قابلة  غير  تجريبّيٍة  أدلٍة  بتقديم  مهووسين  لعلماء  الحذر  بالغة  ا 
ً
وأخالق مواقف  عموًما  العلم  يعكس 

اكتشاف جديد قد يعارض الروايات العلمّية السائدة. ولكن عندما يتعلق األمر بتهديٍد وجودي كالتغير املناخي، فقد أدى 
ذلك إلى نتائج عكسية. على سبيل املثال، كان تسارع فقدان األنهار الجليدية كبيًرا للغاية بحيث ل يمكن قبوله في العلوم 
في حالة ذوبان  التشخيص  أيًضا  تأخر   .)Radford 2015 )Gornitz 2019؛  بعناية  أدلة تجريبية مختبرة  في غياب  السائدة 
األنهار الجليدية تحت املاء، كما أوضحت البحوث الرائدة الحديثة )Sutherland et al. 2019(. ومع حلول الوقت الذي ُعثر 
فيه على الدليل الذي يقود إلى بعض اآلثار األكثر تدميًرا لتغير املناخ، كان األوان قد فات لوقف أثر الدمار الذي أحدثه هذا 

الذوبان.

تصاغ مثل هذه املشكالت العاملية بشكل مختلف وفًقا لسياقات وطنية محددة: بينما ُينظر إلى التغير املناخي في معظم 
ه األولوية األكثر إلحاًحا وحيوية )Pew 2019(، ل يزال ُينظر إليه على أنه أولوية منخفضة في بعض البلدان 

ّ
البلدان على أن

األخرى، مثل روسيا وإسرائيل. في الدول الُجزرية الصغيرة مثل جزر املالديف، وكيريباتي، وفانواتو، وجزر مارشال، وتوفالو، 
أو ناورو، أصبح التغير املناخي خطًرا ملًحا ينذر بكارثة مروعة، إذ يمثل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديًدا مباشًرا لوجودها.

 بالعلوم الدقيقة. على سبيل املثال، ما زالت تتصرف إلى 
ً
 على األقل مقارنة

ٌ
 خطوة

ٌ
ومع ذلك، فالعلوم الجتماعية متأخرة

ق بظهور تقنيات وأشكال جديدة من التقدم العلمي، ول تزال غير 
ّ
حّدٍ كبيٍر بأسلوب ردة الفعل ل بطريقة استباقية فيما يتعل

 عن محدداتها.
ً

قادرة إلى حد بعيد على معالجة احتمالتها الجتماعّية، فضال

 Anthropocene دخول األنثروبوسين

Anthropocene بناء سردية جديدة تناسب العصر الحالي؟ اقترح علماء طبقات  هل يمكن لفكرة حدود األنثروبوسين 
جيولوجيٍة  حقبٍة  لوصف  األنثروبوسين  مصطلح  العلماء  من  وغيرهم  والفيزيائيون  والكيميائيون  والجيولوجيون  األرض 
جديدٍة بدأت في النصف الثاني من القرن العشرين، نتيجة التأثير البشري في سطح األرض الذي ل يمكن العودة إلى ما قبله. 
 Latour( لقد زاد إدخال مصطلح األنثروبوسين في العديد من تخصصات العلوم الجتماعية -على سبيل املثال، في الفلسفة
 ،Chandler، Cudworth ؛Chandler 2018 ؛Burke et al. 2016( العالقات الدولية ،)Syvitski and Kettner 2011 2018؛
 ،)Dalby 2016، 2017( والجيوسياسية ،)Biermann 2014( والعلوم السياسية ،)Harrington 2016 ؛Hobden 2018و
 Gills( التنمية والقانون الدولي )Vidas 2011(، وعلم الجريمة )Holley and Shearing 2018، South 2015(، ودراسات 

.)Yusoff 2016 ؛ Szerszynski 2017 ؛Clark and Yusoff 2017( والنظرية الجتماعية ،)2015

ومع ذلك، يبدو أّن العلوم اإلنسانّية لم تدرك تطّورات عديدة في علم التغير املناخي إل بشكٍل متأخٍر. هذا اتهاٌم خطٌر 
في   

ً
كبيرة  

ً
صعوبة تجد  والتي  والتاريخ،  اآلثار  علمي  مثل  املا�سي،  في  تبحث  التي  التخصصات  تلك  إلى  بالنسبة  خصوًصا 

التعامل مع التحديات الجديدة من خالل أدواتها املفاهيمية واملنهجية الحالية. على سبيل املثال، وجد مفهوم األنثروبوسين 
 عن علم اآلثار، 

ً
Anthropocene عوائق ل يمكن التغلب عليها ليحظى بالقبول في مجالت واسعة من البحث التاريخي، فضال
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 Robin and Steffen ؛Chakrabarty 2009، 2018( على الرغم من جهد املؤرخين املؤثرين، مثل ديبيش تشاكرابارتي وآخرين
.)2007

يظل املؤرخون مترددين في قبول أّي شكٍل من أشكال التاريخ القديم يتعدى على الحدود التقليدية املفروضة ذاتًيا، ملا ل 
ه عصور ما قبل التاريخ )Smail 2009(، ويقتصر على املا�سي املحدد تماًما واملحلي والقريب. نظًرا إلى النقسام 

ّ
ف بأن يزال ُيعرَّ

الكالسيكي بين العصور املعاصرة والحديثة والعصور الوسطى والعصور األخرى، يميل معظم املؤرخين إلى العتقاد بأننا ما 
زلنا نعيش في العصر املعاصر، على الرغم من أّن عدًدا متزايًدا من العلماء يخبروننا أّن العصر الجديد -عصر األنثروبوسين- 

.)Zalasiewicz et al. 2011 ؛Steffen(، Crutzen، and McNeill 2007( 
ً

قد بدأ فعال

يبدو أّن العلوم اإلنسانية بشكٍل عام ل تزال بالكاد تدرك أّن التغييرات القادمة قد تنذر بتحّول مفاجئ ومباغت أكثر بما 
ل يقاس من الدخول البطيء واملألوف إلى الحداثة التي بشرت بعصر القومية. حتى اآلن، قلة فحسب من املؤرخين البارزين 
هم من تبنى التسلسل الزمني الجديد املتمركز على األنثروبوسين دون تردد )تشاكرابارتي Chakrabarty 2018( بينما يختلف 

.)Malm 2014( بعضهم اآلخر حول حدوده الزمنية

السيناريو  قادٍر على فهم  نفسه غير  األدب  املشكلة.  إل جزء من  ما هو  تاريخي ومفردات واضحة  إلى سرد  الفتقار  إّن 
 Amitav Ghosh يشرح الروائي الهندي أميتاف جوش ،The Great Derangement »املتكشف. في روايته »التشويش العظيم
ذلك،  ومع  الصعوبة.  بالغ  أمًرا  دقيق  بشكل  وتقديمها  املناخية  الحوادث  سرد  يكون  أن  يمكن  كيف  مقنٍع  بشكٍل   ))2016
 Abdi-Jamil نوربيسوف  أبدي جميل  روايات  تروي  املحلي:  املستوى  البيئية على  املآ�سي  للتعبير عن  األدب ضرورًيا  يزال  ل 
Nurpeisov الكازاخستانية املؤثرة الجنون التنموي السوفيتي )شاريبوفا 2019(، وبلغت ذروتها مع انهيار النظام البيئي لبحر 

آرال في كازاخستان وأوزبكستان )منطقة كاراكالباكستان املتمتعة بالحكم الذاتي( في أوائل القرن الحادي والعشرين.

 في الخيال، بالطريقة التي يفهم بها البشر العالم. إذا لم يتقدم األدب، 
ً

لذلك يجب أن تظهر ظاهرة التغير املناخي أول
فإّن صناعة السينما والفنون ذات الصلة وأشكال الترفيه ستتحرك أيًضا ببطء وتردد، غير قادرة على بناء سردّية عظيمة 

لتلخيص ونقل الدراما املتعددة املستويات والشديدة التعقيد والتي تنبع من التطور السريع لتغير املناخ.

 للغاية في دمج البيانات الجديدة غير املبشرة الناشئة من املجالت التخصصية 
ً
ومع ذلك، كانت العلوم الجتماعّية بطيئة

 إذا كانت هذه البيانات ل تدعم السرديات السابقة أو تشكك في املسارات املألوفة، وأكثر من ذلك عندما 
ً
األخرى، خاصة

تبدو صعبة الفهم من خالل السرديات القديمة. تبدو مسارات الدولة املألوفة مريحة أكثر بسبب استمرار غياب القدرة 
نموذًجا  تلك األخيرة  ما  في دولة قومية  العام  الرأي  يقدم  أحياًنا، قد  اليومية.  الحياة  في سياقات  املناخ  تغير  على مناقشة 
 Greta Thunberg  املستوحاة من استخدام غريتا ثونبرج flygskam أدت حركة فاليغسكام ،

ً
للوعي البيئي: في السويد مثال

للسكك الحديدية واليخت البيئي إلى »انخفاض كبير في السفر الجوي ]...[ صاحب ذلك زيادة في رحالت السكك الحديدية 
»)Higham and Font 2020(. لكن قلة من الدول القومية، إن وجدت، يمكنها أن تقدم نفسها بشكل مقنع على أّنها قائد 

لتغّيرات في نمط الحياة قد تؤدي إلى التخفيف من حدة التغير املناخي.

القومي  في الخطاب  التي دخلت أحياًنا  البيئية(،  )الفكر والهوية  البيئية  القومية على  من ناحية أخرى، غالًبا ما تهيمن 
كلها.  الجتماعية  العلوم  مجالت  في  وينعكس  يؤثر  املناخ  تغير  وحول  في  يحدث  ما  كل  الواقع،  في   .)Billig 1995( الشائع 
ر، على سبيل املثال، في عواقب تغير املناخ على الحياة السياسية: إّن أحد السيناريوهات املحتملة ملسار هذا التغّير غير 

ّ
فك

في  ا 
ً
األقل حظ املتأخرة، هي  الدول  الحقيقة ستكون  في   .)Parenti 2011( الحالي  بشكله  الدولة  نظام  تدمير  املحسوب هو 
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إمكانية الحصول على النفوذ واملوارد والقدرات الكافية ملعالجة عواقب أزمة املناخ الخارجة عن السيطرة بشكل متزايد.

لتخفيف  املطلوب  بالقدر  والتعاون  العمل  على  قدرتها  ت 
ّ
قل الدولة،  لقومية  استجابت  أو  الحكومات  استكانت  ما 

ّ
كل

التجييش العاطفي تجاه اآلخر. لذلك من املدهش أل تكون دراسات القومية قد أنتجت بعد أفكاًرا حول هذا التحدي العالمي 
صنع بها الدول وتتغذى القومية.

ُ
الذي سينعكس بال شك على الطريقة التي ت

نهجان يمكن لدراسات القومية أن تقارب من خاللها التغير المناخي:

تعمل السياسات اليوم ضمن املفارقة اآلتية: في الوقت الذي تزعم فيه القومية أّنها تنقذ األمم، فإّنها في الواقع تسّرع من 
زوالها. تواجه األمم اآلن أكبر تهديد لبقائها من الخارج والداخل -وسيزداد هذا التهديد في السنوات القادمة- ومع ذلك تقف 
بناء الحواجز   من 

ً
التعاون والتعددية وبناء الجسور بدل التحدي تتطلب  في الطريق. ذلك ألّن طبيعة  القومية حجر عثرة 

والحدود.

القومية  تزال  املناخي. ل  التغير  بناء حدود، فهي غير مجهزة ملواجهة تحٍد حيوي مثل  في جوهرها عملية  القومية  تظّل 
تعتمد إلى حّدٍ بعيد على اآلخر الخارجي، أي املجتمع اآلخر املوجود خارج الحدود الوطنية التي من دونها يظل تعريف األمم 

ذاته محط مساءلة واعتراض )كونفر�سي 1995(.

أتصور وأعرف نهجين محتملين يمكن من خاللهما أن ترتبط القومية أو تتفاعل مع التغير املناخي. يمكن إلى حّد بعيد 
ه شكٌل من أشكال القومّية الخضراء.

ّ
تسمية النهج األول قومية املوارد؛ بينما يظهر الثاني أحياًنا وفي أماكن متفرقة على أن

 Washington and( املناخي  التغير  إنكار  سردية  ت 
ّ
تبن عديدة  دراسات  كبيٍر  حّد  إلى  حددته  الذي  األول،  بالنهج  لنبدأ 

Cook 2011( وكذلك قطاع األعمال كاملعتاد. أزعم أّن سردّية نفي التغير املناخي تتداخل كثيًرا، لكّنها ليست مرتبطة، مع 
 Haslam( املمارسة املعروفة لقومية املوارد، كما تناولتها دراسات في الجغرافية السياسية والبشرية والتخصصات القريبة
and Heidrich 2016(. يجب التمييز بين هذا الشكل من أشكال القومية، )قومية املوارد( وبين القومية اليمينية املتطرفة 
والشعبوية، على الرغم من أّنها غالًبا ما تتداخل وتندمج معهما. يمكن من حيث املبدأ أن يتبنى قومية املوارد أي نظام يرغب 
يتجاهل  بينما  اإلقليم،  في  يعيشون  الذين  الناس  حياة  عن  بمعزل  اإلقليمّية  املوارد  على  للسيطرة  جاهزة  أجندة  اتباع  في 

تأثرهم سلًبا.

لم يدرس النوع الثاني بشكٍل كاٍف بعد، ومن الناحية النظرية أو املفاهيمية فالوضع أسوأ، ولكن يمكن إلى حّد معقول 
ه شكٌل من أشكال القومية الخضراء التي تتمحور حول الستدامة الوطنية، ويظهر حالًيا في بعض األمم التي 

ّ
تعريفه على أن

لم تنجز دولها )Jones and Ross 2016(. أسفرت البحوث حول الستدامة الوطنية عن نتائج مثيرة لالهتمام، لكّنها لم ترتبط 
بشكٍل كاٍف بعد باألبعاد األوسع للقومّية أو لتغّير املناخ.

غني عن البيان أّن الخيار الثالث قد يم�سي أبعد بكثير من ذلك، بما يتجاوز الحدود البلهاء لنظام الدولة القومية املتكاسل 
والبطيء الحركة برواياته املعارضة املغلقة. نظًرا إلى أن جميع املحاولت ملواجهة تحّدٍ عالمّيٍ مثل تغير املناخ ستحتاج إلى تجاوز 
ا ل غنى عنه لبقاء اإلنسان. 

ً
الحدود الوطنّية واملصالح الجزئية أو اإلقليمية بشكٍل حاسٍم، فقد أصبحت التعددّية شرط

 من التعددية القديمة التي صيغت من خالل مفاوضات واتفاقيات طويلة األجل، يجب أن تستند أشكال صنع 
ً

ولكن بدل
السياسات الجديدة إلى القرارات التي يتم التوصل إليها بسرعة تتما�سى مع ما تتطلبه حالة الطوارئ املناخية التي تحاصرنا.
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ل فيه التزامن اإلطار املناسب 
ّ
ا اسم الكوزموبوليتانية، في سيناريو جديد يشك

ً
يتفعل هذا الخيار الثالث، الذي سمي تبسيط

الجدد.  الكانطيين  املفكرين  أنجع من كون متخّيل يستحضره قلة من  الجماعي،  الفعل  نماذج قائمة على  لتقديم  الوحيد 
في الواقع، أنا أزعم أّن فكرة الكوزموبوليتية بحّد ذاتها قد تغيرت اآلن جذرًيا بطريقة لم يتخيلها كانط والكوزموبوليتانيون 
السابقون. لذلك، أقترح إعادة طرحها مفاهيمًيا على أّنها كوزموبوليتية البقاء. ويمكن تعريفها هنا بأّنها الوعي العالمي الجديد 
القديمة،  القومّية  الدولة  حدود  تجاوز  إلى  الناس  تدفع  التي  املناخية  الطوارئ  حالة  بسبب  الوجودي  التهديد  من  النا�سئ 
والجمع بين إجراءات متعددة عابرة للحدود الوطنية، على أساس أّن هذه الحدود ذاتها أصبحت اآلن عقبات خطرة أمام 
هي  بل  النخب،  تستهلكه  للعاملية  أيديولوجًيا   

ً
شكال حتى  ول  الفرد،  يختارها  كوزموبوليتانية  ليست  إّنها  ذاتها.  األمم  بقاء 

كوزموبوليتانية يمليها الوعي بأّن النظام الجتماعي القتصادي القديم قد تغّير فجأة وإلى األبد. لهذا السبب نحتاج أن نفهم 
ما إذا كانت الدول والقومية قادرة على تقديم أي مساهمة في النتقال القادم.

قومية الموارد

النهج األول، املوضح أعاله، هو قومّية املوارد، وهو شكل من أشكال الخطاب القومي الذي يرفع ويقدس املوارد الوطنية 
الباطنية لكونها ثروات عامة على الرغم من أّن أقلية صغيرة فحسب من السكان تستفيد فعلًيا من استخراج هذه الثروات 

قدم املوارد الطبيعية على أّنها تخص األمة، وهو مصطلح يقصد به النخب العليا إلى حّدٍ كبير.
ُ
واستغاللها. ت

 باستخراج الوقود األحفوري وإنكار عواقبه السلبية. يتضمن هذا أحياًنا حملة 
ً
غالًبا ما تكون قومنة املوارد مصحوبة

 عندما تستحوذ الحكومات على احتياطيات الوقود 
ً
للسيطرة على املوارد الطبيعية املوجودة داخل األرا�سي الوطنية، خاصة

األحفوري، مدعية التعارض مع مصالح الشركات متعددة الجنسيات، ولكن دائًما ما تكون متوافقة معها.

ز إلى حّد بعيٍد على النفط مورًدا مقدًسا تقريًبا على الرغم من 
ّ

على سبيل املثال، ل تزال القومية السعودية الناشئة ترك
اكتشاف أّن تقنيات إدارة الكربون واحتباس ثاني أكسيد الكربون تعّد من العوامل املسببة لعجز النظام عن تنويع مصادر 
لنبعاثات  األهم  واملصدر  األكبر  امللّوث  أرامكو،  السعودية،  الوطنية  النفط  شركة  تظّل  الواقع،  في  السعودي.  القتصاد 
غازات الحتباس الحراري في العالم بأسره)Heede 2019(.5 ومن املتوقع، في ظل هذا النظام، أن يتحول النفط إلى قنبلٍة، 

.)Vivoda 2009( فمن املحتمل أن يكون لألصول واملوارد الوطنّية عواقب مدمرة ليس للجوار فحسب بل للبشرية جمعاء

الروسية  النفط  شركة  األحفوري  للوقود  املستمّر  الستخراج  على  ز 
ّ

ترك التي  األخرى  املوارد  قومّيات  فمن  وباملثل، 
 State Oil Company األذربيجانية )شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان SOCAR الحكومية غازبروم، وشركة سوكار
 ،)KPC( ومؤسسة البترول الكويتية ،)KMG( الكازاخستانية KazMunayGas وكازموناي غاز ،)of Azerbaijan Republic
ل رصيًدا مهًما للهوية الوطنية، و«األمن« 

ّ
وكلها تركز على أّن إنتاج املواد الهيدروكربونية )النفط والغاز( ومعالجتها وبيعها يشك

.)Stevens 2008( والتطوير

البولندية  املوارد  قومية  صعود  خالل  من  الصخري  والغاز  للفحم  القومي  الدور  على  الضوء  ُسلط  أوروبا،  في 
القانون  »استخدام  املتحدة  الوليات  من  أسا�سّيٍ  بشكٍل  املستوردة  الحكومية  الستراتيجيات  تتضّمن  املتطرفة.  اليمينية 
التحاد  وفي  املحلي  املستوى  على  الصخري  الغاز  استكشاف  شرعنة  لضمان  السيا�سي  النقاش  على  والسيطرة  والبحوث 
األوروبي«)Materka 2011, 599(. ثمة تداعيات قوية لعملية إلغاء الديمقراطية في بولندا في ما يتعلق بـ »الفارق بين سرعة 
التنقيب عن الغاز الصخري واملعرفة العامة بالنتائج« )Materka, 2011,601(. أدت عمليات التنقيب باستخدام التكسير 
النقاش قد ضّيق على هذه الحركات   من القومية وغياب 

ً
إلى ظهور حركة مناهضة التكسير، ولكن كال أيًضا  الهيدروليكي 
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وأسكتها، فالصحافة البولندية التابعة ليمين الوسط املوّجه نحو األعمال التجارية ويسار الوسط الليبرالي الجتماعي قريبة 
من نقابة التضامن العمالية التي تتبنى القومية في مواجهة البيئة )Jaspal, Nerlich, and Leman´ cyzk 2014(. وهكذا يبدو 

أّن النخب الروسية والبولندية متحدة في جبهة مشتركة ضد القلق العالمي على مصير العالم.

ّدس الفحم في ظل نظام ناريندرا 
ُ
في حالة الهند التي تمتلك خامس أكبر احتياطيات العالم من الفحم من عام 2018، ق

مودي، على الرغم من أّن استخراجه يتركز في مناطق قليلة في شرق وجنوب وسط الهند. فليس من قبيل املصادفة، أيًضا 
 Vandeveer( أن تكون هذه املناطق هي بعض من أفقر املناطق والوليات الهندية، ما يؤكد البحوث املتعلقة بلعنة املوارد
 Odisha 26.06 في املئة سنة 2018( وأوديشا( األكثر قبلية Jharkhand توجد أكبر رواسب الفحم في وليات جارقند :)2013
24.86( في املئة(، حيث تكون نسبة األديفا�سي )القبائل املنبوذة( أعلى منها في معظم الوليات األخرى. يتركز النصف املتبقي 
 ،Madhya Pradesh براديش  وماديا   ،West Bengal الغربية  والبنغال   ،Chhattisgarh تشهاتيسجاره  في  الفحم  إنتاج  من 

.Maharashtra وماهاراشترا ،Telangana وتيالنجانا

في حالت قومية املوارد كلها، من الواضح أّن هناك فرٌق بين سردّية القومّية املتجانسة والواقع الحقيقي على األرض، 
استفادة من عملّيات الستخراج  األقل  تكون  ما  بيئًيا بشدة، وغالًبا  األحفورية  املوارد  منها  التي تستخرج  املناطق  تتأثر  إذ 

والستكشاف، والنهب.

يتفاعل  كلية متجانسة ومتطابقة، ومتماسكة،  األمة وحدة  تعد  املوارد  لقومية  رّوج 
ُ
ت التي  الوطنية  النخب  أّن  إلى  نظًرا 

املجتمع الدولي بقبول األمر الواقع الذي يقدم من جانب واحد )Mandelbaum 2020(. باملناسبة، يشير هذا إلى مشكلٍة قائمٍة 
 Chernilo 2017 Chernilo( في جميع بحوث وبيانات تغير املناخ تقريًبا على املستوى الدولي: استمرار إقحام املنهجية القومية
Goode and Stroup 2015, 6–8 ;2017(، كما تنعكس القياسات املبسطة التي تحسب كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
 من تقسيمها تبًعا للمناطق أو املواقع أو الفئات. من الواضح أّن هذا يساهم بشكل أكبر في 

ً
على مستوى الدولة القومية بدل

نشر قومّية املوارد من خالل إبراز التداخل بين حدود الدولة، والخيارات القتصادية، وأنماط الستهالك.

البعد األخالقي واضح تماًما: عندما تتسبب قومية املوارد في أضرار جسيمة للجيران أو لبقية العالم، فهي ل تعود مسألة 
 White 2015; White( ما يجب التعامل معها على أّنها شكٌل من أشكال العدوان الدولي، أو جريمة ضد اإلنسانية

ّ
وطنية، إن

and Kramer 2015(. إضافة إلى ذلك، استخدم هذا الشكل من القومية تقليدًيا لصرف النتباه عن القضايا األكثر إلحاًحا 
.)Solt 2011(

واألفعال  األمة  عن  الدفاع  على  بالعمل  الدعاء  بين  التناقضات  عن  الكشف  هي  الباحث  مهمة  تكون  أن  يجب  هنا، 
والحقائق، واملمارسات الحقيقية التي تقتل األمة عبر األجيال من خالل اآلثار القصيرة والطويلة املدى الناجمة عن استخدام 

الهيدروكربون. كان تفاعل كل من ترامب وبوتين مع نداءات غريتا ثونبرج Greta Thunberg يعبر عن هذا التجاه.

يرتبط كّل شكٍل من أشكال قومية املوارد بمورده أو موارده األرضية املحددة وطنًيا، فحًما أكانت هذه املوارد أم غاًزا أم 
ا. وهذا ما يسهم وربما يتجاوز مفهوم األرض القومية )Malešević 2019( من حيث مرونته وقوة تحمله وتوسيع نطاق 

ً
نفط

دعمه وما إلى ذلك. يمكن توسيع هذا التعامل مع األرض ليشمل الستيالء على األرض أو التربة الفعلية واملوارد املوجودة 
تحت سطح األرض. على الرغم من أن القوميين يعدون السكان واألرا�سي كياًنا واحًدا تقريًبا، تستطيع الحكومات أن تحفر 

في أعماق األرض لالستيالء على املوارد، ومن ثم تفصل نفسها عن الشعب الذي تدعي التحدث باسمه في الوقت نفسه.
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القومية الخضراء في أمم األقليات

إلى جانب املصالح املتعلقة بصناعات الوقود األحفوري ومراكز القوى القتصادية األخرى، أثبتت القومية أنها إحدى 
العقبات الرئيسة في املفاوضات الدولية املتعلقة بتغير املناخ. تجري مفاوضات املناخ عادة بين ممثلي الحكومات على أعلى 
تواجهها  التي  بالصعوبات  وإنما  فحسب  الشركات  قبل  من  بالضغط  املفاوضات  هذه  تتأثر  ل  الدولة.  سلطة  من  مستوى 
الحكومات جميعها في معالجة مثل هذه املشكلة املعقدة والشاملة أيًضا. كما يبدو فيما يتعلق بحكومات الهند والوليات 
إلى  اللجوء  نسبًيا  السهل  من  كان  فقد  أخرى،  إقليمية  وقوى  وتركيا  وبولندا  وروسيا  السعودية  العربية  واململكة  املتحدة 

التعبئة القومية إلخفاء عدم قدرة الطبقة الحاكمة على مواجهة تهديد التغير املناخي بشكل شامل.

لقد تناولت أعاله بإيجاز بعض املشكالت الناشئة عن الستخدام املستمر للقومية املنهجية في بيانات ومفاوضات التغير 
 )Jones and Ross 2016( املناخي. هذا القسم ينظر إلى مشهد مختلف. على الرغم من نشر بحوث حول الستدامة الوطنية
القومية والوعي  السياسات  بين   

ً
لم تربط أي دراسة صراحة  ،)Elliott and Breslin 2011( البيئية اإلقليمية  والسياسات 

بالتغير املناخي والعمل السيا�سي لصالح املناخ. على وجه الخصوص، لم ُيطّور منهجًيا أّي رابط بين املبادرات البيئية الحالية 
في دول األقليات والسياسات الخضراء املتعلقة بتغير املناخ أبعد من دراسة حالت محددة. حتى اآلن، لم تدرس العالقة بين 

املبادرات الصديقة للمناخ في دول األقليات واألحزاب املحلية.

حّد من 
َ
ت : هل القومية بالضرورة عقبة أمام تبّني سياسات قوية 

ً
يطرح وجود التجاهات املحددة أعاله مشكلة وسؤال

 في تعزيز 
ً

ا ومكرًسا وفعال
ً
ا ويقظ

ً
التغير املناخي؟ أو، بصيغة أخرى، هل يمكن تصور شكل من أشكال القومية يكون مدرك

 نحو اإلنكار وقطاع األعمال كما جرت العادة؟
ً

استراتيجيات التخفيف من التغير املناخي، ويكون أقل ميال

هنا، أوّد النظر في إمكانية القومية الخضراء كما تظهر على األغلب داخل األحزاب القومية )الفرعية(/ ما دون الدولة 
في دول األقليات. ومع ذلك، ينبغي التمييز مفاهيمًيا بين هذا التجاه الجديد نحو العمل املناخي النشط واملكونات البيئية 
ما  غالًبا  والتي  تاريخي،  منظور  من  درست  التي  الحركات  تلك  السريع.  التحديث  فترات  في  سيما  ول  القومية،  في  السابقة 
إلى املا�سي النقي في أوقات التغيير السريع. من هذه األعمال تلك التي تناولت املقومات الخضراء  كانت حنيًنا/ نوستالجًيا 
 Theodore والبحث في دور ثيودور روزفلت )Blackbourn 2011( )1914-1872( للقومية األملانية في مرحلة تسارع التصنيع
Roosevelt الرائد في إنشاء املتنزهات الوطنية من خالل خدمة الغابات في الوليات املتحدة )USFS( )Tyrrell 2015(. كان 
متنزه يلوستون الوطني في كاليفورنيا هو األسبق )تأسس عام 1872(، مع ارتباطه القوي بهوية الولية )Alagona 2013(. ومن 
هنا، فإّن املعاداة القوية املعاصرة للبيئة في أجندة املحافظين الجدد بوش وترامب تتناقض بحدة مع إرث الحزب الجمهوري 

.)Turner and Isenberg 2018( التقليدي وهويته في السنوات املئة املاضية

ففي  ذلك،  ومع  سواء.  حد  على  لها  واملعادية  للبيئة  املؤيدة  املصالح  وأصحاب  الجماعات  من  القومية  استغالل  يمكن 
الواضح أن  بيئوية كبيرة. من  بيئوية بسيطة مقابل  في معارضات من قبيل  لدينا رفاهية النغماس  لم يعد  األنثروبوسين، 
 للتعامل مع تهديد 

ً
هذه الحركات، التي تستند إلى مناهجها العلمية الخاصة )Devall 1991؛ Dobson 1995(، لم تعد كافية

ا مثل التغّير املناخي، الذي ل يمكن التعامل معه بشكٍل فريد بأّي من األساليب املذكورة أعاله. يجب 
ً
ا وأكبر محيط

ً
أوسع نطاق

في  املناخ  إلى السياسات الالزمة ملكافحة تغير  في السبعينيات  البيئة  أن يكون هناك تحّوٌل كبيٌر من مبادرات الحفاظ على 
عشرينيات القرن العشرين.
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يبدو أّن بعض األحزاب القومية في بعض األمم التي لم تؤطر في دول، ل سيما في أوروبا، ليست ُمحّصنة ضد قومّية املوارد 
 . جذرّيٍ بشكٍل  املناخ  تغير  قضية  ملعالجة  متقدم  اجتماعي  تحّول  أجل  من  البيئة  على  تركز  أجندة  تطرح  ولكنها  فحسب، 
جماعات  لدى  عنها  والدفاع  البيئية  القضايا  إدراك  على  املثابرة  يكتشف  أن  للمرء  يمكن  وكاتالونيا،  اسكتلندا  من  كّل  في 
ز على املصطلحات القومية التقليدية، مثل األرض والتربة والنتماء، 

ّ
األقلّيات عبر الزمن. الخطاب األسا�سي متشابه، إذ يرك

ويدمجها مع املوقف السيا�سي التقدمي للحركات املعاصرة املطالبة بالحكم الذاتي واملؤيدة لالستقالل. يؤدي هذا الندماج 
بين النتماء اإلقليمي والسياسة التقدمية إلى ظهور ما أسميته القومية الخضراء.

من بين مجموعة واسعة من اإلجراءات، طرح الحزب الوطني السكتلندي )SNP( اإلعالن األول لحالة الطوارئ املناخية. 
تماشًيا مع التقليد القديم الحب الرومان�سي للريف، اقترح املدير التنفيذي السكتلندي إعادة بناء املرتفعات التي يدمج فيها 
التراث والستدامة مع التطلعات القومية )Brown وMcMorran وPrice 2011(. وهكذا قد يكون من املمكن رصد استمرارية 
الخطاب واأليديولوجيا بين العالقة املميزة مع األرض وروح القومية، وتحديًدا القومية املحلية )ما دون الدولة(، والسياسات 

املعاصرة الصديقة للمناخ.

في الدولة اإلسبانية، اقترح اليسار القومي الكتالوني قوانين بيئية مهمة، عارضتها املحكمة العليا اإلسبانية بشكٍل مثير، 
)كونفير�سي  والتطبيق  الظهور  أجل  من  البيئية  الشرعية  كافحت  حيث  الباسك،  بالد  على  ينعكس  لم  التجاه  هذا  لكن 

وإيزيزابارينا 2019(.

ربما تكون مقاطعة كيبيك في كندا هي املكان الذي شهد أعلى تجمع لحشد بشري ضد تغير املناخ؛ أقيمت أكبر مظاهرة في 
العالم في مونتريال في سبتمبر 2019 عندما شارك نصف مليون شخص في تلك املسيرة.

السيا�سي ستكون قادرة على الستمرار  إلى الستقالل  التي تطمح  الحركات  كانت  إذا  ما  الذي يطرح نفسه هو  السؤال 
في اتباع هذه السياسات في حال تحقيق دولها املنشودة. تشير التجارب السابقة إلى أّن األمر قد ل يكون كذلك. إذا عدنا 
 بعد، فقد 

ً
 سياسية

ً
بالزمن إلى الوراء، إلى الوقت الذي سبق تفكك التحاد السوفيتي، عندما لم يكن التغير املناخي قضية

أدرجت العديد من الحركات القومية موضوعات بيئية ومناخية مهمة في أجنداتها املؤيدة لالستقالل، بما في ذلك القومية 
 وراء إنشاء 

ً
 دافعة

ً
البيئية ومكافحة نشاط األسلحة النووية. على سبيل املثال، كانت القومية اإلستونية قبل الستقالل قوة

أول حديقة وطنية لتحاد الجمهوريات الشتراكية السوفياتية في لهيما في عام Smurr 2008( 1971(. في الكتلة الشرقية 
السابقة، كانت البيئة محورية في عملية النتقال التي أدت إلى نهاية الهيمنة السوفيتية )Auer 1998(. ومع ذلك، فقد أثبتت 
إلى أهداف إنمائية  البحوث أنه بمجرد تحقيق الستقالل، اختفت هذه املوضوعات بين عشية وضحاها تقريًبا، وتحولت 

.)Malloy 2009 ؛Dawson 1996( تتمحور حول الدولة، بما في ذلك تبني أشكال مختلفة من قومية املوارد

على الرغم من أن هذه الحركات تبدو وكأنها قد تبخرت نتيجة النجاح في الحصول على الدولة، يجب على املرء أن يتساءل 
رأسمالية  إلى  الدولة  اشتراكية  من  والسيا�سي  القتصادي  النتقال  ضغوط  نتيجة  تنج  لم  ألّنها  اختفت  قد  كانت  إذا  عّما 
إلى  بالنتقال  وسلبًيا  بشدة  سيبيريا(  إلى  الشرقية  أملانيا  )من  الشرقية  أوروبا  أنحاء  جميع  في  السكان  معظم  تأثر  السوق. 
رأسمالية السوق الحرة والنزعة الستهالكية الجماعية املرتبطة بها والتي أصبحت السمة املميزة لنخبة السلطة الجديدة. 
الحرة  السوق  إعادة تشكيل  إن  إذ  املاليين،  في وفاة  التحولت تسّببت  بأّن مثل هذه  إلى حّد الدعاء  الكّتاب  يذهب بعض 
أغرقت الشعب في فقر مدقع، بينما أغنت األقلية القليلة الحاكمة )Cohen 2000(. في حين تّم توجيه وسائل اإلعالم الرئيسة 
نحو النزعة الستهالكية الغريبة للنخب الجديدة إلثبات أّن النتقال أدى إلى طريقة العيش األميركية، فقد تجاهلت محنة 
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األغلبية العظمى من الناس الذين عانوا في فترة ما يسمى بالتحّول في مناحي الحياة جميعها. إذ ركزت على النقاط املضيئة 
وأغفلت النقاط املظلمة. استخدم أيًضا مفهوم اإلبادة الجماعية البنيوية في مراحل وأشكال مختلفة من الزحف الرأسمالي 
البيئة  انهيار  في  ساهمت  التي  للعوامل  املتعمقة  والدراسة  التفكير  إلى  القومية  علماء  يحتاج   .)Leech 2012( العالم  عبر 

واستنزافها في السياسات القومية.

االستنتاجات

 فريدة من نوعها بين التخصصات الفرعية في العلوم الجتماعية، فقد بدت مغلقة في 
ً
ربما كانت دراسات القومية حالة

وجه التوجه السائد لدراسة التغير املناخي، بما في ذلك إدراج املصطلحات ذات الصلة، مثل مفهوم األنثروبوسين. يمكن 
للمرء أن يتكهن أّن اإلجماع بين العلماء املتشددين حول الجذور البشرية للتغير املناخي )Cook et al. 2013( قد وصل على 

األقل إلى بعض العلوم الجتماعية واإلنسانية.

ُيعد تغير املناخ على األرجح أكبر تهديد واجهته البشرية على اإلطالق، وسرعان ما أصبح أحد املوضوعات الحاسمة التي 
ظهرت في الساحة السياسية املعاصرة. إن احتمال انعدام وجود مستقبل جماعي له آثار واضحة على كل من األمم واملنظومة 
القومية والحياة السياسية بشكل عام. سيزداد هذا وضوًحا إذا ضاعت أيًضا األعراف واألخالق والقيم والرؤى واملفاهيم 

واألفكار التي تربط مجتمعاتنا مًعا مثل العدالة والحرية واملواطنة.

يحتاج علماء القومية إلى النظر في طريقتين متناقضتين يمكن الحشد القومي على أساسهما في هذه املسألة: إما اتباع 
سياسة اإلنكار املؤيدة للشركات الكبرى، كما حدث غالًبا، أو التصال بالحركة األوسع التي تكافح التغير املناخي وتطالب بتغيير 
اجتماعي سيا�سي كبير، كما ذكرت في هذه املقالة. ومع ذلك، في حين ُينظر إلى الطريقة الثانية على أنها عاملية وكوسموليتانية، 
فقد ل تنجح إذا لم تكن متجذرة بقوة في واقع محلي. في املقابل، شكلت األولى، حتى اآلن، ميزة تستعملها الدول القومية التي 

تالئم قومية املوارد مع مصالحها من خالل النداءات الشعبوية التي تدعي التجانس داخل هذه الدول.

في الواقع، أثبتت القومية أنها إحدى العقبات الرئيسة أمام بقاء األمم التي تّدعي الدفاع عنها. بينما ل نزال ننتظر ظهور 
قومية خضراء جديدة قادرة على تجاوز الحدود السابقة لإليكولوجيا وحماية البيئة، ُيترك لنا التعامل مع شبح �سيء اعتقدنا 
أننا تركناه وراءنا منذ قرنين من الزمان. ربما كانت القومية أيديولوجيا مناسبة حتى أواخر القرن العشرين، لكن يوًما بعد يوم 

يزداد عدم مالءمتها للعالم الجديد الذي يتكشف.

مالحظات

انظر فروست )2019(.  •

ظاهرة  إلى  املؤدية  العمليات   )1927-1859( أرهينيوس  سفانتي  السويدي  الفيزيائية  الكيمياء  الفيزياء  عالم  حدد   •
في  العالمي  الفحم  الجيولوجية إلنتاج واستهالك  العواقب  التاسع عشر، كما حدد  القرن  بنهاية  الحراري  الحتباس 
باملقياس  مكعب  كيلومتر   1.5 أو  بأكملها،  األرضية  الكرة  على  سمك  مل.   0.003 بحجم  الجيري  الحجر  من  »طبقة 

املكعب »)أرهينيوس 1896، 19(.

 Silencing Science راجع  األميركية،  املتحدة  الوليات  في  الحكومية  الرقابة  حول  مستمر  تحديث  على  للحصول   •
Tracker )دون تاريخ(
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تم تغيير املصطلحات ذات األصل الهجائي اإلنكليزي البريطاني إلى الهجائية اإلنكليزية األميركية.  •

للحصول على تقرير تجميعي، انظر معهد مساءلة املناخ )2019(.  •
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