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األزمات  أوقات  تثريه  وما  والعاطفة  اخليال  بفعل 
األفراد  عىل  ضغوطات  من  املتسارعة  والتغريات 
الوراء،  إىل  أحيانًا  الزمن  يعود  قد  والدول،  واجلامعات 
عندما تلعب مشاعر احلنني للاميض أو ما اصطلح عليه 
يف األدبيات بـ»النوستاجليا« Nostalgia دورًا مؤثرًا يف 
أسوة  والداخلية،  واإلقليمية  العاملية  السياسة  ديناميات 

يف ذلك بمجاالت األدب والفنون والسينام وغريها. 

بوتني  مثل  قادة  حين  عندما  النوستاجليا،  شواهد  تتجىل 
وبايدن وترامب وأوربان وغريهم يف العامل إىل أزمنة يف 
املايض كانت بالدهم فيه قوية ثم يستخدمون هذه املشاعر 
يف خطاباهتم وبراجمهم السياسية، إما لنيل الدعم الداخيل 
أو إدارة الرصاع عىل النفوذ واملصالح أو استعادة املكانة 
يف السياقات اخلارجيةـ. يتمدد احلنني للاميض عىل نطاق 
واسع إىل الرشق األوسط بسبب تأزم احلارض ورصاعاته 
عىل  ماضوية  عقلية  هيمنة  عن  ناهيك  وإقليميًا،  داخليًا 

ثقافة املجتمعات يف املنطقة.

العثامين  املايض  تركيا  يف  أردوغان  يستدعي  فبينام 
الفاعلون  خيتلف  واخلارجية،  الداخلية  سياساته  لتربير 
التي  األزمنة  حول  أخرى  عربية  دول  يف  السياسيون 
حينون وفقًا لطبيعة أغراضهم، فثمة من يرغبون بالعودة 
العام  يف  العربية  الثورات  أزاحتها  تسلطية  أنظمة  إىل 
2011 أو حتى نظم ملكية ما قبل االستقالل بصياغات 
دستورية حديثة، فيام يتوغل آخرون يف املايض البعيد، مثل 
تنظيامت اإلرهاب كداعش والقاعدة وغريها ليستدعون 

نامذج دينية تارخيية ولت كـ»اخلالفة اإلسالمية«.

نشأت  السياسية،  صبغتها  يف  النوستاجليا  انتشار  مع 
عن  يعرب  متعوملًا«  »وباءًا  يعتربوهنا  من  بني  جداالت 
احلارض  مع  التكيف  القدرة عىل  يعيق  قد  فكري  قصور 
كمالذ  هلا  ينظرون  وآخرون  للمستقبل،  االستعداد  أو 
العاملي-كام  املخاطر  جمتمع  ملوازنة  واملجتمعات  للدول 
أزمات  إنتاج  الذي ال يكف عن  أولريش بيك-  يسميه 
ذلك  يف  وليس  والاليقني.  واخلوف  القلق  تثري  وخماطر 
تسلطية  نظم  أو  ونامية  متقدمة  دول  بني  فارقًا  اجلدال 

والدوافع،  االنتشار  حيث  من  إال  ديمقراطية،  وأخرى 
وما قد يثريه احلنني السيايس من إشكاليات.

معنى احلنني للماضي وأبعاده السياسية

احلنني للاميض هو باألساس عاطفة إنسانية يشعر فيها املرء 
بقيم وعالقات وأشخاص وأماكن  التعلق  إثر  بالسعادة 
يف املايض عىل نحو إجيايب، وحيزن يف الوقت ذاته لفقدها 
اسرتجاع  عىل  البرشية  الذاكرة  هنا،  تعمل  احلارض.  يف 
املايض بطريقة انتقائية، أي حتن ملا هو أفضل، وتتجاهل 
األسوأ. وبينام برزت حالة النوستاجليا تلك قدياًم كتعبري 
عن معضلة مرضية تتمثل يف أمل يعانيه اإلنسان خلوفه من 
انتقلت الحقًا إىل جماالت  العودة إىل الوطن، فإهنا  عدم 
اآلداب والفنون والسينام وغريها لتشمل احلنني للاميض 

بشكل عام كنمط قيمي وحيايت مفضل)1(.
كرد  واجلامعات  األفراد  لدى  احلنينية  املشاعر  هذه  تنشأ 
فعل »تلقائي« عىل وترية الصدمات والتغريات املتسارعة 
يف  الصناعية  والثورات  العاملية  األزمات  أحدثتها  التي 
العامل يف بنية النظم والقيم والعالقات داخل املجتمعات. 
نفيس،  األول،  أمرين:  يف  باألساس  أمهيتها  وتكمن 
فاحلنني للاميض قد يولد احرتامًا للذات والثقة والتوازن، 
األزمات.  مواجهة  عىل  واجلامعات  األفراد  يساعد  بام 
ذلك أن إدراك الفرد أو املجتمع جتاوزه ألزمات املايض 
يف  نظرياهتا  جماهبة  عىل  حمفزًا  شعورًا  لديه  يشكل  قد 
لالنتصارات  وطنية  أيامًا  الدول  ختصص  لذا،  احلارض. 
يف احلروب وتضع التامثيل للزعامء السياسيني التارخييني 
يف امليادين العامة والنصب التذكارية للضحايا، كأدوات 
يف  اجلامعية  الثقة  وبث  الوطنية  الذاكرة  لشحذ  رمزية 

املجتمع)2(. 
يسهم  قد  للاميض  فاحلنني  هويايت،  فهو  الثاين،  األمر  أما 
وهي  الذاكرة،  ألن  واجلامعية،  الفردية  اهلويات  بناء  يف 
تسرتجع أحداث املايض املفضل حتدد لألفراد واجلامعات 
من أين جاءوا وكيف نشأوا، وبالتايل تساعد عىل تشكيل 
ينبغي أن يكون  تصوراهتم عن أنفسهم واآلخرين، وما 

عليه احلارض واملستقبل)3(.
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والوطنية  والعائلية  الفردية  الرسديات  متثل  ال  هنا، 
مضت  أحداث  عن  حكايات  أو  قصص  جمرد  التارخيية 
اجتامعية  وعالقات  قيمية  أنساقًا  معها  تستدعي  لكنها 
وسياقات مكانية عاشها الفرد وتشارك فيها مع املجتمع، 
تارخيية معينة حمفزًا  لفرتة  ما  وبالتايل يصبح حنني مجاعة 
االجتامعية  العالقات  وأنامط  واملعاين  القيم  تشارك  عىل 

التي سادت حينها)4(. 

تساعد  واهلويايت،  النفيس  البعدين  هذين  أساس  عىل 
لدى  املقارنة«  »عقلية  بناء  عىل  للاميض  احلنني  مشاعر 
املايض  يف  احلياة  ونمط  وقيم  سياقات  بني  املجتمعات 
واحلارض يف كافة جماالته، بام فيها السياسية. فمع وجود 
املجتمعات  عىل  تتعاقب  احلديثة  الدول  يف  حاكمة  نظم 
كل فرتة زمنية سواء طالت أو قرصت، فقد خلق ذلك 
يف  النظم  تلك  أداء  مقارنة  تتيح  منتظمة  سياسية  ذاكرة 

املايض واحلارض. 

أيًا  السياسية،  النظم  كانت  كلام  إنه  القول  يمكن  هنا، 
تطلعات  تلبي  ال  ديمقراطية،  أم  تسلطية  شكلها  كان 
املجتمعات يف احلارض تنامت أكثر مشاعر الفقد ملا كان 
أفضل باملايض. لذلك، فإن احلنني السيايس للاميض هو 
ما  دولة  حتى  أو  مجاعة  أو  فرد  مشاعر  تعبري  باألساس 
بتمجيد حقبة سياسية تارخيية، واعتبارها العرص الذهبي 
أفضل  املجتمع  أو  األمة  أو  الدولة  فيه  كانت  الذي 

وأقوى)5(.

إذ  الشديد،  للنقد  تعرضت  السياسية  املشاعر  هذه  لكن 
األحداث  إىل  وتنظر  عقالنية«،  »غري  البعض  اعتربها 
سلبيًا،  وجهًا  هلا  أن  إدراك  دون  إجيايب  بمنطق  املاضية 
التاريخ  عودة  عن  األخري  يف  تسفر  لن  أهنا  عن  ناهيك 
بني  اجلدال  فتح  فقد  ذلك،  مع  الوراء)6(.  إىل  الزمن  أو 
»احلتمية  بني  ذاته  التاريخ  حول  وفالسفة  مفكرين 
ودورة  لنيتشه،  األبدي«  و»العود  ملاركس،  التارخيية« 
جمااًل  خلدون  البن  واملجتمعات  األمم  وهبوط  صعود 
لالهتامم بمدى تأثري احلنني السيايس للاميض يف احلارض 
شكلني:  تأخذ  املايض  يف  الرغبة  وبدت  واملستقبل. 

إدراك  دون  هو  كام  استدعائه  أي  تقدييس،  أحدمها، 
الظروف واملالبسات، واآلخر نقدي، أي استلهام  تغري 
العرب والدروس من التاريخ من أجل تطوير التعامل مع 

احلارض واملستقبل.
الظواهر  يف  يؤثر  واقع  إىل  احلنينية  الرغبات  حتولت 
لدهيا  بات  عندما  هلا،  الباحثني  نظر  ويلفت  السياسية 
وقومية  وشعبوية  دينية  تيارات  لدى  واضحًا  حضورًا 
انتشار  عىل  ردًا  العاملية  السياسة  يف  تصاعدًا  أخذت 
اهلويات  عىل  املاضية  العقود  خالل  العوملة  تداعيات 
العاملي  واالقتصاد  اهلجرة  أزمات  وتنامي  املحلية، 
بعض  بلورت  هنا،  من  الغرب.  الرفاه يف  دولة  وتراجع 
للاميض  السيايس  للحنني  أساسية  مكونات  األدبيات 
مقابل  لألمة  الذهبي  للعرص  باخلسارة  اإلحساس  منها، 
القيم  باهنيار  والشعور  مرتديًا،  الراهن  العرص  اعتبار 
االستقاللية  وفقدان  االجتامعية،  والعالقات  واألخالق 
ثم  ومن  والنقاء،  واألصالة  والعفوية  والبساطة  الذاتية 
يصبح احلنني للعرص السيايس الذهبي مصدرًا الستعادة 

هذه األمور املفقودة)7(. 
الرغبات  الدينية والقومية يف تغذية  التيارات  واعتمدت 
والعداء  الكراهية  ونرش  اخلوف  استثامر  عىل  احلنينية 
ضد اآلخر، وتصوير سياسات احلارض عىل أهنا أفقدت 
وقيم  هويات  من  املايض  يف  متلكه  كانت  ما  املجتمعات 
واملؤسسات  النخب  فساد  بسبب  تارة  وغريها  أصيلة 
ترى  كام  الشعب،  من  السلطة  واختطاف  الديمقراطية 
التي  االجتاهات الشعبوية، وتارة أخرى بسبب األنظمة 
التيارات  نظر  وجهة  من  اإلسالم  حلكم  العودة  ترفض 

الدينية خاصة املتطرفة.

دورة توظيف احلنني وأمناطه

أخذ احلنني للاميض بعدًا توظيفيًا يف املجال السيايس، أي 
أغراض  لتحقيق  والدول  واجلامعات  القادة  يستخدمه 
والتامسك  للهويات  كتعزيز  احلارض،  يف  سياسية 
االجتامعي، أو نيل تأييد رشحية من الناخبني أو رشعنة 
ناجحة  السياسية عرب وصلها بسياسات  بعض األنظمة 
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خالل  ومن  االجتامعي.  الدعم  تستمد  كي  املايض،  يف 
هذا التوظيف، حتول احلنني للاميض إىل جزء أسايس من 
خطابات وسياسات وممارسات الفاعلني السياسيني يف 

احلارض.

ووفقًا لكل من كامبانيال وداسو، متر دورة توظيف احلنني 
أساسية)8(،  مراحل  بعدة  السياسية  العملية  يف  للاميض 
أوهلا، العرص الذهبي، أي تذكري املجتمع بالفرتة التارخيية 
وثانيها،  حااًل.  وأقوى  أفضل  األمة  فيها  كانت  التي 
العرص  هذا  يف  انقطاعًا  هنالك  أن  أي  الكبري،  االنقطاع 
وثالثها،  هبدف إحداث املقارنة وتأجيج مشاعر املايض. 
السخط احلايل، أى رفض السياسات الراهنة، خاصة إذا 
كانت الفاعل السيايس املستخدم للحنني للاميض ليس يف 
إضافة  يمكن  لكن  هلا.  الوصول  عىل  ينافس  أو  السلطة 
أي  االستعادة،  بسياسات  تتعلق  لذلك،  رابعة  مرحلة 
أو  هو  كام  أو  جزئيًا  إما  املايض  تستعيد  سياسات  طرح 

بشكل نقدي.

عظيمة  »أمريكا  شعار  ترامب  رفع  املثال،  سبيل  عىل 
يف  واالجتامعية  السياسية  قاعدته  لتوسيع  أخرى«  مرة 
يف  ناخبيه  فذّكر   ،2016 عام  يف  األمريكية  االنتخابات 
املايض،  يف  األصيلة  بقيمهم  السيايس  وبرناجمه  خطاباته 
وأهنا تعرضت للرتاجع والتدهور بفعل توسيع االلتزامات 
األمريكية العاملية واملهاجرين، ومن ثم وّلد غضب مؤيديه 
جتاه منافسيه الديمقراطيني يف تلك االنتخابات، وبالتايل، 
داخلية  سياسات  صاغ  األبيض،  البيت  دخل  فعندما 
وخارجية تنطوي عىل العزلة واحلامئية ومعاداة املهاجرين 

وتقليص االلتزامات األمريكية إزاء احللفاء.

باملثل، وّظف تنظيم »داعش« احلنني للاميض عرب الرتويج 
الستعادة اخلالفة اإلسالمية، من خالل تذكري الشباب يف 
يقودون  املسلمون  كان  التي  املزدهرة  باألزمان  خطاباته 
»أنظمة  يعتربه  ما  بفعل  االنقطاع  يربر  ثم  العامل،  فيها 
يستخدم  وأخريًا،  ضدها.  الغضب  حيفز  بالتايل  كافرة«، 
هذه املراحل يف صياغة هنج يستند عىل العنف ضد اآلخر 

وإلغائه لكونه يعيق استعادة املايض)9(.

قادة  عىل  قارصًا  يكن  مل  للاميض  احلنني  توظيف  أن  إال 
وتيارات متيل إىل التطرف الفكري وإن كان أكثر حضورًا 
أخذ  إذ  احلارض،  مع  الرصاعية  عقلياهتا  بفعل  لدهيا 
واإلقليمية  العاملية  السياسة  يف  خمتلفة  أنامطًا  احلنني  هذا 
السيايس  الفاعل  أهداف  لطبيعة  وفقًا  والداخلية 

والسياقات املحفزة، منها عىل سيبل املثال ال احلرص:

يصبح  فقد  واملكانة:  النفوذ  استعادة  األول:  النمط   ●
السياسيني  القادة  سياسات  من  جزءًا  للاميض  احلنني 
املنافسني.  ومواجهة  لدوهلم  والنفوذ  املكانة  الستعادة 
يف  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس  يستدعي  فمثاًل، 
ويعتربه  السوفيتي،  االحتاد  تفكك  عىل  احلرسة  خطاباته 
ال  لكن  العرشين«  القرن  يف  جيوسياسية  كارثة  »أكرب 
شتات  مللمة  إىل  يسعى  وإنام  احلد،  هذا  عند  يتوقف 
لذا، يستخدم بوتني  القديمة)10(.  الروسية  اإلمرباطورية 
الرويس ومواجهة  القومي  الشعور  إحياء  احلنني يف  هذا 
القوى الغربية والدفع بنظام تعددي دويل، وهو ما برز يف 
تربيره للغزو الرويس ألوكرانيا يف فرباير 2022، حيث 

اعتربه من نتائج اهنيار االحتاد السوفيتي.

وهو  بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  فإن  املقابل،  يف 
يقود حربًا بالوكالة ضد روسيا يف أوكرانيا، يظهر حنينًا 
وترميم  العامل  يف  األمريكية  القيادة  الستعادة  برامجاتيًا 
بقضايا  األمريكي  االهتامم  وإعادة  اخلارجية  حتالفاته 
سياسات  بعد  السيام  واألوبئة،  واهلجرة  كاملناخ  متعوملة 
انتهجها ترامب. احلنني ذاته، ظهر  التي  العزلة واحلامئية 
الربيطاين  الربيكست  مؤيدو  رفع  عندما  سنوات  قبل 
شعار »استعادة بالدنا« يف العام 2016. وبدا اخلروج من 
االحتاد األوريب انتصارًا عاطفيًا ألولئك الذين يرغبون يف 
استعادة مكانة بريطانيا أيام زمن اإلمرباطورية التي كانت 
حتكم العامل، حيث ال يستطيعون التعامل مع دولتهم عىل 

أهنا جزيرة عادية يف أوروبا)11(.
يتم  أي  السياسات:  ورشعنة  دعم  الثاين:  النمط   ●
لنيل  واحلكومات  القادة  من  للاميض  احلنني  استخدام 
الدعم السيايس ورشعنة السياسات الداخلية واخلارجية، 
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فمثاًل فإن حنني الرئيس الراحل هوجو شافيز يف فنزويال 
عىل  وامليض  الالتينية،  أمريكا  حمرر  بوليفار  سيمون  إىل 
للواليات  مناهضته  دعم  يف  دورًا  لعب  الثورية  خطاه 

املتحدة والسياسات اإلمربيالية)12(. 
األمر ذاته مع رئيس وزراء املجر فيكتور أوربان الذي ال 
يكتفي برفض السياسات األوروبية اجلامعية وكان آخرها 
رفض العقوبات عىل روسيا، بل يثري جداًل واسعًا بإشارته 
الشعبوية،  سياساته  لتكريس  للاميض  وحنينه  السياسية 
فمثاًل ارتدى وشاحًا يف نوفمرب املايض عليه خريطة »املجر 
الكربى« قبل احلرب العاملية األوىل، مما أثار انتقادات دول 

أوروبية جماورة كانت ضمن هذه اخلريطة)13(.
خلدمة  العثامين  املايض  تركيا  يف  أردوغان  وّظف  بدوره، 
سياساته الداخلية والتدخالت اخلارجية يف املنطقة، حتى 
أن وزير دفاعه خلويص أكار برر تواجد أنقره العسكري 
 500 منذ  املنطقة  مع  املشرتك  بالتاريخ  ليبيا  غرب  يف 
العلامنية  للحقبة  املقابل  يف  معارضوه  حين  بينام  عام)14(، 
السيايس  خطاهبم  يف  عليها  يراهنون  إهنم  بل  الكاملية، 
التي  االنتخابات  يف  أردوغان  ملواجهة  يستعدون  وهو 

ستعقد يف مايو من العام اجلاري. 
يظهر توظيف احلنني للاميض أيضًا وإن كان بشكل مغاير 
تستخدم  فبينام  اإلرسائييل.  العريب-  الرصاع  حالة  يف 
لرشعنة  امليعاد  ألرض  اليهودي  احلنني  رسدية  إرسائيل 
املرشوعة،  العربية  احلقوق  حساب  عىل  االحتالل  دولة 
فإن الفلسطينيني يواجهون ذلك بحنني هويايت وترسيخ 
رمزًا  املقدسيني  مفاتيح  أصبحت  حتى  املايض،  لذاكرة 
حلت  كلام  استحضارها  ويتم  املقاومة،  ذاكرة  يغادر  ال 

ذكرى النكبة الفلسطينية.
قد  هنا  األدنى:  احلد  احتياجات  تلبية  الثالث:  النمط   ●
يكون احلنني للاميض هبدف تلبية احتياجات احلد األدنى، 
إذ تتم املقارنة بني حارض أسوأ ومايض أقل سوءًا، وإن مل 
احلنني  ذلك  ينشأ  البعض.  نظر  وجهة  من  مثاليًا،  يكن 
كربى  وحتوالت  لصدمات  املجتمعات  تتعرض  عندما 
تتعرض للتعثر وال تسهم فقط يف حتسني حياة املجتمعات 

بل تفقدها احلد األدنى الذي كان متوفرًا يف املايض.

الثورات  بعد  ما  مرحلة  يف  النمط  هذا  تلمس  يمكن 
واالجتامعية  السياسية  الرشائح  بعض  باتت  إذ  العربية، 
يف دول املنطقة حتن إىل املراحل التي سبقتها، مدفوعة بام 
أفرزه تعثر الثورات من استقطابات اجتامعية ورصاعات 
أهلية مسلحة وتدخالت خارجية، وتراجع قدرة األنظمة 
إدارة  أو  السيايس  التوافق  عىل  السياسيني  والفاعلني 
األوضاع املعيشية واالقتصادية، بام جيعل املجتمعات ال 
تثق يف حتسني أحوال احلارض أو املستقبل مقارنة بام كان 
يتوفر هلم من حد أدنى من تلبية االحتياجات يف املايض. 

يظهر ذلك يف مؤرشات تراجع الثقة يف احلارض واعتبار 
املايض كان أقل سوءًا. فمثاًل، اتفقت األغلبية يف استطالع 
وشمل   2020 ديسمرب  يف  »اجلارديان«  نتائجه  نرشت 
تسعة دول عربية )شهدت إما حروبًا أو احتجاجات أو 
ثورات شعبية( عىل أن األوضاع املعيشية باتت أكثر ترديًا 
مقارنة بفرتات ما قبل الثورات، بينام تفاوتت نسب الندم 
من عدمه عىل املشاركة يف االحتجاجات، وفقًا للرشائح 
العمرية، فامل األكرب سنًا للندم مقارنة باألعامر األقل)15(. 

يتجىل أيضًا احلنني للاميض يف التفاعالت السياسية للواقع 
الثورات  قبل  ما  نظم  أنصار  بعض  استعادة  عرب  العريب 
نظام  أنصار  عودة  حال  مثلام  السيايس،  حلضورهم 
القذايف إىل املشهد الليبي، بعد أكثر من عقد عىل سقوطه 
إىل  التوصل  عىل  القدرة  وعدم  أهلية  حروب  ونشوب 

تسوية سياسية)16(.

للحنني  أخرى  أنامطًا  أيضًا  املأزوم  العريب  السياق  ووّلد 
تلقائي وتوظيفي، كام حال  ما هو  فيها  يتالقى  السيايس 
إىل  العودة  يف  واالنفصالية  املناطقية  احلركات  مساعي 
جنوب  يف  كام  املوحدة  الوطنية  الدولة  قبل  ما  مرحلة 
وتعرب  سوريا.  رشق  يف  واألكراد  ليبيا  ورشق  اليمن، 
عن  االستقالل  دولة  تعثر  عن  احلنينية  االجتاهات  هذه 
االستعامر األجنبي يف أداء وظائفها السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية من جهة، ومساعي تلك احلركات لتوظيف 
فشل احلارض يف احلنني إىل نامذج ماضوية من جهة أخرى.
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النوستالجيا السياسية بين المأزق والمالذ في العالم واإلقليم

تفسيرات متداخلة وأوزان متفاوتة

واإلقليم  العامل  يف  للاميض  احلنني  انتشار  تفسري  ينطوي 
أوزاهنا  تتفاوت  وهي  ومتداخلة  متعددة  عوامل  عىل 
النوستاجليا  عوملة  فربغم  أخرى.  إىل  حالة  من  النسبية 
ووفقًا  خمتلفة،  بروزها  حمفزات  تظل  لكن  السياسية، 
فاحلنني  واملجتمعات.  الدول  لطبيعة سياقات وظروف 
حلقبة تارخيية أو عرص ذهبي لألمة قد يمثل رد فعل عىل 
عوامل نفسية تتعلق باإلذالل واإلهانة التي تتعرض هلا 
املايض  عندها  فيصبح  احلارض،  يف  والدول  املجتمعات 
واالحرتام  التقدير  ذاكرة  لدهيا  يمثل  ألنه  هلا  مفضاًل 

والكرامة. 

الدول  أن تعرض بعض  إىل   )17( بديع  برتران  هنا، يشري 
كاالنتقاص  التارخيية،  واإلهانة  اإلذالل  من  ألشكال 
قد  واإلقصاء،  والوصم،  املساواة،  وإنكار  السيادة،  من 
يؤدي إىل تأجيج املشاعر املعادية لدى املذلولني ودفعهم 
إىل سياسات مضادة، كاجلنوح واالعرتاض. ويمكن هنا 
املضادة  السياسات  للاميض جزءًا من هذه  احلنني  اعتبار 

ملن تعرضوا لإلهانة واإلذالل. 

عىل سبيل املثال، ينطوي أحد تفسريات إقدام روسيا عىل 
غزوها ألوكرانيا عىل شعورها باإلهانة واإلذالل بسبب 
االحتاد  تفكك  بعد  ما  مرحلة  يف  سيادهتا  من  االنتقاص 
األمني  النطاق  »الناتو« يف  السوفيتي، حيث متدد حلف 
سابقًا  تنتمي  كانت  التي  الدول  أي  لروسيا،  احليوي 

لالحتاد السوفيتي ومنها أوكرانيا. 

أيضًا، قد يفرس رد الفعل القومي عىل العوملة وما أثارته 
إيل  اجلنوب  املهاجرين من  تداعياته كزيادة موجات  من 
املجتمعات  من  العديد  يف  للاميض  احلنني  حالة  الشامل 
االقتصادية  فرصها  عىل  ختشى  باتت  التي  الغربية 
خصبة  بيئة  توفري  يف  املناخ  هذا  وأسهم  واالجتامعية. 
للتيارات اليمينية املتطرفة وصعود قادة شعبوبني معادين 
يف  املايض  مع  املتعاطفة  مشاعرهم  خيفون  ال  للهجرة 
املؤسسية  األطر  متجاوزين  وسياساهتم،  مواقفهم 

التقليدية التي واجهت تراجعًا ديمقراطيًا.

قد  واالقتصادي  القومي  العاملني  أن  هنا،  املالحظ 
يتامزجان لتفسري احلنني للاميض واختاذ مواقف سلبية يف 
بعض احلاالت إزاء احلارض مقارنة باملايض. فعىل سبيل 
املثال، يشري استطالع للرأي أجراه مركز »بيو« لألبحاث 
يف ديسمرب 2017 وشمل 38 دولة يف العامل إىل أنه كلام 
أكثر  ما جيدًا بدت مواقف سكانه  بلد  اقتصاد  أداء  كان 

إجيابية إزاء احلارض)18(. 

كشف هذا االستطالع حينها أن منطقة آسيا كانت أكثر 
الالتينية  وأمريكا  بأوروبا  مقارنة  احلارض  إزاء  إجيابية 
املجتمع  انقسم  املقابل،  يف  سلبية.  أكثر  كانتا  اللتني 
يف  النظر  وجهات  وتباينت  احلارض،  حول  األمريكي 
النتائج كيف  قد تعكس هذه  الرشق األوسط وأفريقيا. 
النظام  يف  الصني  تقوده  الذي  االقتصادي  الصعود  أن 
مقارنة  آسيا  يف  مرتاجعًا  للاميض  احلنني  جعل  الدويل 

بتصاعده يف مناطق أخرى.

مفرسًا  املجتمعات  يف  الديمغرافية  البنية  كذلك  تعد 
يف  الرفاه  دولة  سياسات  أسهمت  فقد  للاميض،  للحنني 
أوروبا يف ارتفاع األعامر، وبالتايل باتت ظاهرة الشيخوخة 
متغريًا أساسيًا حيكم التفاعالت السياسية يف دول القارة، 
ويروهنا  ماضوية عاشوها  نامذج  إىل  السن  كبار  يميل  إذ 
من   %59 صوت  مثاًل،  لذلك  باحلارض.  مقارنة  أفضل 
يف  بريطانيا  يف  األورويب  االحتاد  مغادرة  عىل  املتقاعدين 
 18 بني  أعامرهم  ترتاوح  ممن   %19 مقابل   ،2016 عام 

و24 عامًا)19(.

الغربية  الدراسات  إحدى  وجدته  ما  األمر  هذا  يعزز 
حول احلنني للاميض يف أوروبا بأن الشباب األقل سنًا يف 
أوروبا ال يميلون للاميض، عىل عكس من جتاوزوا الـ35 
عامًا خاصة من الرجال بسبب قلق البطالة واخلوف من 
الشباب  أن  ينفي  ال  االستنتاج  هذا  لكن  املهاجرين)20(. 
يف مناطق أخرى يف العامل قد يميلون إىل حقب ماضية إذا 
كان احلنني مرتبطًا بفكرة أيديولوجية، فعىل سبيل املثال، 
الذي  كداعش  إرهايب  لتنظيم  املنتمني  هيكل  غالبية  فإن 

يسعى الستعادة اخلالفة هم باألساس شباب.
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قد  ديني  لنموذج  الشباب  حنني  إن  القول  يمكن  هنا، 
والدول،  املجتمعات  يف  كربى  بأزمات  أحيانًا  يرتبط 
منذ  السيايس  اإلسالم  تيار  صعود  تفسريات  فأحد 
سبعينيات القرن العرشين يف مرص هي الصدمة القومية 
التي شكلتها هزيمة يونيو 1967، إذ دفعت البعض إىل 
بديلة. وأخذ ذلك الحقًا مغذيات  دينية  احلنني ملشاريع 
اإلسالميني  استخدام  سياسات  إثر  وخارجية  داخلية 
إيران يف عام  الثورة اإلسالمية يف  اليسار، ونشوب  ضد 
1979، واجلهاد اإلسالمي يف أفغانستان يف الثامنينيات، 
يف  السياسية  اللعبة  يف  التيار  هذا  استيعاب  عن  ناهيك 

العديد من النظم العربية قبل الثورات.
»احلنني  من  نوعًا  خيلق  االستيعاب  هذا  كان  وبينام 
عىل  اإلخوان  مثل  دينية  مجاعات  كمراهنة  اإلدماجي«، 
وبراجمها  خطاباهتا  يف  متزج  دينية  سياسية  نامذج  طرح 
من  وخروجهم  أولئك  فشل  فإن  واحلارض،  املايض  بني 
السيايس يف أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، ربام  املشهد 

أسهم يف صعود أكرب للحنني الراديكايل. 
أن  للاميض  للحنني  املفرسة  العوامل  هذه  كل  يف  الالفت 
الرأساملية العاملية عززت املناخ احلنيني يف العامل عرب »تسليع 
الثقافية  السلع  من  معروض  خلق  خالل  من  املايض« 
والفنية والسينام والوثائقيات وغريها التي تالمس الذاكرة 
التارخيية للمجتمعات وحتفز الرغبات احلنينية. ومع ثورة 
التكنولوجيا واالتصاالت، متددت أيضًا »رسملة احلنني« 
التواصل  وسائل  فعملت  اإللكرتوين،  الفضاء  إىل  تلك 
تذكريهم  عرب  ملستخدميها  ذاكرة  خلق  عىل  االجتامعي 
بتغريدات ومشاركات وصور قديمة هلم لتعزز ارتباطهم 
بني  يربط  جرسًا  وتشكل  جهة،  من  هبا  االستهالكي 

هوياهتم االفرتاضية والواقعية من جهة أخرى)21(.

إشكاليات االستقطاب والتضليل

تطرح ظاهرة احلنني للاميض إشكاليات عديدة تنتج من 
تارخيية  سياسية  فرتة  تفضيل  مشاعر  مع  التعامل  طريقة 
معينة واستخدامها يف تفاعالت احلارض، وهو ما يرتب 
آثارًا خمتلفة من جمتمع ودولة إىل أخرى. أوىل اإلشكاليات 

أن يؤدي احلنني للاميض  إمكانية  املطروحة وأبرزها هي 
»االستقطاب  إىل  احلارض  سياسات  يف  وتوظيفه 
السيايس«، فتمجيد فرتة تارخيية قد ال يكون متفقًا عليها 
باألساس بني القوى السياسية داخل املجتمع، بالتايل قد 
حيث  عدوًا،  واعتباره  لآلخر  كراهية  إىل  احلنني  يتحول 
الذاكرة  هو  األطراف  لبعض  املفضل  املايض  يصبح 

السيئة لآلخرين)22(.

احلنني  ملشاعر  ترامب  توظيف  فإن  املثال،  سبيل  عىل 
للاميض للعودة ملا يسمى القيم األمريكية األصيلة خلق 
استقطابًا حادًا يف املجتمع األمريكي جتاوز منطق التنوع 
أنصار  مهامجة  إىل حد  ليصل  الديمقراطي  النظام  داخل 
أيضًا،  باملثل   .2021 يناير  يف  الكونجرس  مبنى  ترامب 
فإن ثمة انقسامات بني الفرقاء السياسيني حول الذاكرة 
بني  واليمن وغريها  ليبيا وسوريا  مثل  دول  التارخيية يف 

اعتبارها األفضل واألسوأ.

املوقف  لطبيعة  نتاجًا  أحيانًا  االنقسام  هذا  يصبح  قد 
احلنني  يرفضون  قد  يؤيدوهنا  فمن  الراهنة،  السلطة  من 
العكس.  إىل  يميلون  قد  يعارضوهنا  من  بينام  للاميض، 
»بيو«  مركز  استطالع  أظهرها  االرتباطية  العالقة  هذه 
مثل  أخرى،  حاالت  يف  له  اإلشارة  السابق  لألبحاث 
البلد  أفريقيا، فالسود ال يميلون للاميض يف هذا  جنوب 
الذين  للبيض  بالنسبة  والعكس  منه،  معاناهتم  بحكم 

حكموا البالد قبل انتهاء نظام األبارهتيد العنرصي)23(.

قد تربز أيضًا إشكالية »التضليل السيايس« نتاجًا لتغول 
احلنني عىل عقول املجتمعات، وذلك عندما يتم تصوير 
كانت ال ختلو  بينام  مثالية  أهنا  معينة عىل  تارخيية  مرحلة 
من السلبيات أو أهنا مهدت لتأزم احلارض. فمن حينون 
يف املنطقة العربية إىل أنظمة ما قبل نشوب الثورات قد 
يتغافلون عن أهنا أسهمت يف إنتاج أزمات ومعضالت 
والبطالة  كالفقر  واملجتمع،  الدولة  أصابت  هيكلية 
العدالة والتسلط وغريها، والتي وفرت بدورها  وعدم 
يف  اإلسهام  ثم  ومن  وتعثرها،  للثورات  املحفزة  البيئة 

أزمات احلارض. 
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يظهر أيضًا هذا التضليل يف احلنني الداعيش، عندما خيلط بني الدين كمعتقدات مقدسة، واألحداث الدينية التارخيية 
بام هلا من طبيعة نسبية وزمنية. إذ تعمل رسدية داعش عندما تستدعي اخلالفة اإلسالمية عىل إظهار الربط املزعوم 
بني نقاء الفرتة التارخيية املستدعاة، وأساليب التنظيم وهنجه، ورغبة الشباب يف النقاء الديني، وأخريًا، حماولة تصوير 
النفسية  االحتياجات  أو  باهلوية  تتعلق  أكانت  سواء  احلارض  يف  الشباب  أولئك  أزمات  سيحل  املايض  استدعاء  أن 

واملعيشية)24(. 
الرؤية  وانعدام  سيايس  إرباك  إشكالية  إىل  يؤدي  قد  احلارض  سياسات  يف  احلنني  توظيف  فإن  اآلخر،  اجلانب  عىل 
لتغريات وحقائق الواقع الراهن، ومن ثم عدم القدرة عىل حتقيق تلك السياسات. فاحلاملون باستعادة بريطانيا كقوة 
عظمي بعد الربيكست اصطدموا بحقائق واقع لن متكنهم من ذلك، بسبب العوائق االقتصادية واخلسائر التجارية 
واالنقسامات احلزبية الداخلية، ناهيك عن التحديات اجليوسياسية والتي كان آخرها احلرب الروسية-األوكرانية، 

حتى أن املؤيدين ذاهتم ملغادرة االحتاد األورويب تراجعوا من 52% يف عام 2016 إىل 34% يف 2022)25(. 
ما كان  العاملية مرة أخرى، عىل نحو  اهليمنة  أو  القيادة  استعادة  املتحدة  الواليات  البعض من حماوالت  لذا، حيذر 
موجودًا يف مرحلة ما بعد انتهاء احلرب الباردة)26(، نظرًا ألن حقائق الواقع اجليوسيايس العاملي تغريت مع صعود 
البعض،  الدويل، من وجهة نظر  فالنظام  الدولية،  املنافسة  القدرة واألدوات عىل  قوى منافسة، مثل الصني، متلك 

غادر مرحلة األحادية القطبية وإن مل تستقر تعدديته القطبية. 
ختامًا، فإن انتشار احلنني السيايس للاميض يف العامل واإلقليم ليس أمرًا سلبيًا أو إجيابيًا يف حد ذاته، فقد يتحول هذا 
احلنني وما يتبعه من استخدامات يف سياسات احلارض إىل عبء مقيد للدول واملجتمعات إن اعتربته قاباًل للتكرار أو 
جعلها متقاعسة عن األخذ بأسباب ومصادر القوة الراهنة، أو عىل العكس قد يصبح احلنني مالذًا يمكن االستفادة منه 
يف تطوير القدرة عىل التكيف مع احلارض واالستعداد للمستقبل، لكن ذلك يتحدد وفقًا لطريقة التفكري يف املايض ذاته.
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