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الدولة العربية املعارصة
ور ،النشأة ،األزمة
التص ّ
الورقة املرجعية

طرحت حركة االحتجاجات والثورات العربية التي اندلعت عام  2011يف تونس وليبيا واليمن والبحرين

ومرص وسورية وغريها ،والتي ملا تزل أشكالها االحتجاجية مستمرة حتى اليوم مع اندالع مثيلتها يف

السودان والجزائر ،أسئلة كربى عن عوامل اندالعها .وقد كشف هذا االنفجار ،بعد عقود طويلة من
تشكل الدولة العربية ،عن أزمة االغرتاب الفكري والروحي والسيايس واالجتامعي البنيوي الشامل
عقودا طويلة وأسهمت يف بنائها وتشكلها من جهة وبني
بني األنظمة التي حكمت الدول العربية
ً

شعوبها ومجتمعاتها من جهة أخرى .فلم تعد هذه املجتمعات تتعرف إىل نفسها فيها ،ومل تعد
تشعر بأن هذه الدولة دولتها ،بل كائنًا «بران ًيا» عنها ال تتعرف إليه إال يف شكل الدولة التسلطية التي

تتحكم فيها فئة أوليغارشية تحتكر الثورة والسلطة.

ومن أهم مصادر هذا االغرتاب تواري مفهوم الدولة نفسه ،إذ ماهت النظم التسلطية العربية بني

الدولة والسلطة ،واعتمدت يف سياساتها األمنية والسياسية نهج إظهار أي معارضة للسلطة عىل
أنها نيل من الدولة نفسها ،ومن مبدأ سيادتها ،وربطت بني االحتجاجات واآلراء والقوى املعارضة لها
وبني مؤامرات خارجية تستهدف سيادة الدولة ،والتدخل يف شؤونها الداخلية ،غارسة يف ذلك أساس

معرضة بذلك مفهوم السيادة
االغرتاب الشامل بينها وبني املجتمع الذي تتسلط عليه باسم السيادة،
ّ

نفسه (الذي يفرتض أن ينظم العالقة بني الدول) إىل تأثري العالقات املتوترة بني الحكام واملحكومني.

ً
تداخل بني الدولة والسلطة فقط ،بل أقامت تداخً ال بينها وبني الهوية الوطنية.
ومل تُقم هذه األنظمةُ

ومن ثم ،كان تفكك الدولة ،الذي تخلفه الثورات واالنتفاضات الشعبية ،يبدو كأنه تفكيك للهوية

بعيدا عن األنظمة .وهكذا ،كان يطلق سقوط
الوطنية ،التي مل تستطع  -بسبب هذا الربط  -البقاء مصونةً
ً
ٍ
لحظة ُرفع فيها
فوران الهويات الدينية والطائفية واإلثنية ،التي وجدت نفسها يف
األنظمة /الدول
َ

غطاء الهوية /الدولة الوطنية.

االنتفاضات عىل األنظمة مسألةَ الدولة نفسها ،وال سيام حني تثار
من هنا ،ميكن أن نفهم ملَ تطرح
ُ
قضايا إثنية وطائفية مل تحلّها الدولة عرب بناء األمة مبواطنة منقوصة .كام تلوح األنظمة التي مل

تتعرض لثورات وانتفاضات شعبية بعد ،مبسألة الدولة والخوف عليها ،وكأن من شأن االنتفاضات الشعبية
أن تهدد كيان الدول.

ومن ناحية أخرى مل تتورع أنظمة ومعارضات عن االستعانة بدول خارجية لحسم مسألة عالقة الحاكمني

باملحكومني متجاوزةً كيان الدولة ،وطارحةً عالمة سؤال كبرية حول مدى استبطان مسألة السيادة

باعتبارها فوق الخالفات السياسية وحتى التناقضات الداخلية.

ً
أصل ،فقد نشأت األنظمة تابعة سياس ًيا
هذا مع األخذ يف االعتبار أن سيادة هذه الدول كانت منقوصة
للقوى االستعامرية القدمية أو للقوتني العظميني يف النظام العاملي ثنايئ القطبية ،وترسخت هذه

الحالة مبرور الوقت يف أشكال مختلفة من التبعية االقتصادية والعسكرية والثقافية.

ما
الدولة الحديثة نشأ ً
ة ومفهو ً
أطلق املؤرخون الكالسيكيون العرب عىل السالالت السلطانية واإلمرباطورية التي تعاقبت عىل الحكم

اسم الدول ،وربط ابن خلدون بني الدولة والعصبية التي انتقل امللك إليها بهذا املعنى الكالسييك
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التاريخي اإلسالمي للدولة .وملفهوم «الدولة» ،هنا ،صلة بالسلطة أو بالعصبية املتغلبة ،لكن ليست
له أي صلة باملفهوم الحديث للدولة ،فهو مفهوم اشتق من «دالَ يدول» ،وانقلب من حال إىل حال،
نسبة لتغاير السالالت وسلطاتها الحاكمة ،والتعامل مع املحكومني بوصفهم رعايا ،بينام الدولة الحديثة
ثابتة مؤسسية مستمرة تتعامل مع من تحكمهم أو تتعاقد اجتامع ًيا معهم بوصفهم مواطنني ،لكن

التغري يدور حول تداول السلطة فيها .ولرمبا ليس مصادفة أن تعلو يف الفكر العريب الحديث خالل
العقود الثالثة األخرية ِع َب املقارنة بني حال الدولة العربية املعارصة ومنوذجها فكرة التحول من

رعية إىل مواطنني.

تتميز الدولة الحديثة بأنها دولة القانون ،أو دولة سيادة القانون .وميكن القول عىل اإلطالق :إن الدولة
الحديثة والقانون توأم .ويعني هذا خضوع الحكام واملحكومني للقانون .وتختلف الدولة الحديثة بهذه
السمة عن صور املجتمعات السياسية السابقة عليها كاإلمرباطوريات واإلقطاعيات ،التي كانت فيها
ً
تنظيم قانون ًيا يف الدولة
السلطة مشخصة يف امللك أو اإلمرباطور أو اإلقطاعي ،فصارت منظمة

الحديثة .ويصح القول إن تعسف االستبداد غري الخاضع لقانون هو نقيض حديث ملفهوم الدولة الحديثة
وبنيتها ،وهو العامل الرئيس يف تقويضها .فمع زوال االستبداد يحصل فراغ قانوين حقيقي ،يحتاج

ملؤه بـ «حكم القانون» إىل مرحلة انتقالية صعبة ومعقدة ومحفوفة باملخاطر.
إن الدولة الحديثة ،ومفهوم السيادة املعرب عنها ،والذي يتناول السيادة عىل األرض والحدود،
ّ
ومفهوم املواطنة ،وهو الوجه اآلخر للسيادة ،كلية تاريخية جديدة مبتكرة يف التاريخ البرشي ،كان
تجلّيها األول يف امللكية املطلقة ،ولكن ألن وحدتها االجتامعية تقوم عىل األرض والساكنني عليها
واملواطنة وما يتصل بهذا املفهوم من منظومة حقوق وواجبات ،فقد فتحت با ًبا لنشوء الوطنيات

ورصاع الدولة-األمة مع مفاهيم مغايرة لألمة (الشعب ،العرق ،الدين) .وقد تحولت هذه الرصاعات إىل

جدليات متيز تواريخ الدول الحديثة.
إن الدولة كيان حديث تحكمه الوحدة ،وتوحيد الجيش وتوحيد القوانني والسوق (توحيد الرضائب وإزالة
ّ

الحواجز الجمركية) ،وتوحيد اللغة ونشوء التعليم (ومعه توحيد التاريخ) ،وحتى توحيد الدين يف املراحل

األوىل لتطور الدولة الحديثة التي متيزت بإمالء املذهب ورفض التنوع .وهذا يف مقابل تعدد الجنسيات
يف الجيوش اإلمرباطورية ،وتجزؤ السوق وتعدد األعراف ،وتوزيع التعليم بني الهيئات الجامعاتية .لقد
أسهمت الدولة يف اندماج املجتمع عىل أساس تحويل عنارصه اإلثنية املشرتكة والراسخة إىل قومية
منوذجا تاريخ ًيا أوروب ًيا للكيان
حديثة بواسطة األيديولوجيا والرتبية ،فيام سيعرف بالدولة-األمة بوصفها
ً

السيايس ،ومأسسة الحقوق والواجبات عىل أساس مفهوم الفرد يف املجتمع واملواطن يف الدولة.
نقيضا عىل طول الخط لنموذج اإلمرباطورية ،فهو كلية تاريخية-
وبهذا املعنى كان منوذج الدولة
ً
اجتامعية-سياسية جديدة ،يحكمها منطق مسيطر هو منطق الهوية  Identityأو منطق الوحدة مقابل
التشتت والتنوع ،واالندماج القومي أو االجتامعي مقابل االنتامءات الجامعاتية املحلية ما قبل القومية،
ومنطق مركزة الهوية مقابل منطق الهويات املتعددة ،واألمة مقابل القبيلة واملحلة والجامعة
معطى
الدينية ،ومركزة اللغة القومية مقابل تعددية اللغات .إن هذا التنوع هو نقيض الدولة حني يكون
ً
مقاوما للمركزة والتجانس ،ولكن بعض الدول تعيد إنتاجه بلغتها ويف ظل سيادتها ومواطنتها
مورو ًثا
ً
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نوعا من الحقوق الجامعية والجامعاتية يف إطار
عرب التوافق ،أو حني تفشل يف عملية الدمج بوصفه
ً

الدولة ،أو عرب مركزية إدارية من أمناط مختلفة.

ولكن كام يحدث يف العالقة بني األفكار والتاريخ ،وبني أمناط أمثلة التاريخ وبني التاريخ نفسه ،فإن منوذج

أن تشكل الدولة قد مر بتحوالت تاريخية
الدولة بوصفه
ً
منوذجا فكر ًيا مؤسس ًيا صيغ الحقً ا ،مبا يعنيه ّ
ً
وصول إىل طرح إشكاليات ما بعد منوذج الدولة-األمة ،وتفكك الروابط التي
كبرية ،وملا يزل مير فيها

نشأت تاريخ ًيا بني الدولة واألمة ،مبا يف ذلك استعادة الحنني إىل اإلمرباطوريات القدمية املنهارة يف

إطار خطاب التعددية الثقافية.

وما يزال يسود جدل بني علامء القانون العام وبني علامء السياسة واالجتامع والتاريخ عىل تحديد

مفهوم الدولة ،بني من يحدده من علامء القانون مبنظومة شعب وإقليم وسلطة حاكمة ،وبني

علامء االجتامع الذين يركزون عىل املركزية الجبائية ،وإخضاع الهيئات الوسيطة كافة إىل سلطة الدولة
املركزية ونزع امتيازاتها وقيادة عملية االندماج االجتامعي واحتكار رشعية العنف ،وبني علامء السياسة

الذين يركزون عىل القدرة عىل فرض السيادة يف العالقات الدولية ،وعىل الدولة بوصفها الصورة
التاريخية للمجتمع السيايس وما يرتبط به من مأسسة حقوق وعالقات اجتامعية .لكن خلف هذا الجدل

تبقى الدولة الحديثة مختلفة نوع ًيا عن األمناط التقليدية السلطانية واإلمرباطورية للسلطة.

يثري ذلك مسألة تزمني نشوء الدولة الحديثة .لقد درج التاريخ الكالسييك السائد للدولة الحديثة عىل

تزمني نشوء الدولة الحديثة مؤسس ًيا أول مرة يف العامل بـ «معاهدة وستفاليا» ( )1648التي أنهت
عاما يف أوروبا .وارتكز هذا التزمني عىل والدة مفهوم السيادة :الداخلية والخارجية
حرب الثالثني
ً
يف نطاق إقليمي جغرايف محدد معرتف به ،لتستبدل الثورة الفرنسية مفهوم صاحب السيادة من
يزمن تاريخ ميالد
امللك إىل الشعب أو األمة .ويف األدب الكالسييك لتاريخ الدولة الحديثة هناك من ّ

الدولة الحديثة مبعناها املركزي السيادي اإلقليمي الذي متثل فيه الدولة األمة يف صيغة الدولة-
ويزمن البعض أكرث تشكل منوذجها املكتمل مع الدولة النابليونية يف السنوات
األمة بالثورة الفرنسية،
ّ

األوىل ملا بعد الثورة الفرنسية ،والحروب التي أثارتها يف أوروبا ،ثم بحث كل دولة قومية عن مجال
إمرباطوري توسعي للسيطرة عليه ،وانتقال الرصاع بينها عىل مستوى عاملي.

لقد كان تراجع دور الروابط والهيئات الجامعاتية الوسيطة التي يطلق عليها كالسيك ًيا اسم «الفيودالية»
ً
رشطا الستمرار هذه األخرية ولنشوء املواطنة يف الدولة.
وإسهام الدولة الحديثة يف تقويضها

وقد حصل هذا التطور تدريج ًيا بديناميكيات داخلية يف أوروبا .أما يف املرشق ،فقد أسقطت الدولة
وجهازها من أعىل عىل املجتمع فاحتوت يف داخلها البنى الجامعاتية املختلفة والبنى التشاركية

(الكوربوراتية) ،وكان دور القرس واإلمالء من أعىل يف فرض الوحدة عليها أكرب من دور االندماج التدريجي
متاما.
عليها ،مع أن األخري مل يكن غائ ًبا
ً

تنمطت منظومتها يف حكم
لقد أوجدت معاهدة وستفاليا أول مرة مفهوم الدولة الحديثة التي ّ
مركزي تحتكر أجهزته املؤسسية ،السياسية والقضائية-القانونية واإلدارية واألمنية ،رشعية العنف،
ومن السيادة عىل نطاق إقليمي ترايب جغرايف محدد يعتقد أن من يقطنه هو شعب واحد أو أمة

واحدة ،وأن أرضه قومية ،كانت له منذ األزل فيها ،وهو ما اضطلعت التواريخ القومية يف كل دولة
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بتخيله وإعادة إنتاج الدولة له عرب أجهزة التنشئة والتعليم املركزية ،ليتطور مفهوم حقوق املواطن
وتوسعه مع دسرتة الدولة بحيث يكون القانون فوق الحكام واملحكومني.

لقد ظل الرشق اإلسالمي حتى بداية مرحلة التنظيامت العثامنية يف أواخر ثالثينيات القرن التاسع عرش
يقوم عىل الروابط الجامعاتية التي تتوسط بني جهاز السلطنة والحكم واملجتمعات املختلفة .ولقد

دخل تطبيق التنظيامت يف رصاع مع هذه البنى ،والحقً ا أسهم التمدين ونشوء الطبقات الوسطى
والفئات املثقفة الحديثة والحركات الوطنية يف ظل االستعامر والجيوش الوطنية يف إضعافها

بفعل ديناميكيات داخلية غري مفروضة .لكن البنية التسلطية للدول العربية مل تنجح يف عملية الدمج

االقتصادي االجتامعي ،فأعادت إنتاجها يف إهاب جديد.

وقد تساقطت آثار مفهومي السيادة والحدود يف العاملني اإلمرباطوري العثامين والسلطاين
بدءا من خمسينيات القرن السادس
اإليراين إبان الحروب العثامنية الصفوية .فبعد أقل من عقد،
ً
وتحديدا ً

بندا ثابتًا يف املعاهدات الصفوية-العثامنية ،لكن من دون
عرش ،غدا
مفهوما السيادة وتعيني الحدود ً
َ

أن تتحول اإلمرباطورية العثامنية وال السلطنة اإليرانية إىل دولتني حديثتني .وهذا محور إشكالية للتفكر
مفهوما السيادة وتعيني الحدود التي باتت «قومية» ،مفهوم الدستور .واملحددات
فيها .فلقد أوجد
َ

األساسية املؤمثلة للدستور هي مجمل القواعد القانونية التي تتصل بتنظيم الدولة السيايس
وشكلها وخصائص نظامها السيايس-االجتامعي ووظائف السلطات فيه ،ومنظومة الحقوق التي

يتمتع بها املواطنون من دون متييز أو استثناء.

اكتشاف الدولة الحديثة :التنظيامت العثامنية
مل تنشأ أجهزة الدولة الحديثة املؤسسية البريوقراطية يف هذين العاملني إال مع بداية مرحلة

التنظيامت الخريية العثامنية ( ،)1839التي رامت تحويل الدولة العثامنية من دولة سلطانية رشقية
مؤلفة من جامعات فيودالية إىل دولة مؤسسية حديثة تقوم عىل مفاهيم الحقوق واملساواة بني
املواطنني بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة .لكن التناقض رسعان ما ظهر ما بني مستوى التحديث
يف العاصمة وبعض عواصم الواليات ومستواه املحدود يف الهوامش ،وكذلك بني املنطق املركزي

والتنوع االجتامعي واإلثني واللغوي الهائل يف العامل اإلمرباطوري العثامين ،الذي اجتاحته يف

طردا مع االندماج بني األيديولوجيا القومية والدولة-األمة الحديثة
القرن التاسع عرش حركة القوميات،
ً
يف الغرب ،واندلع سؤال الدولة الحديثة يف العامل اإلمرباطوري العثامين العريب والبلقاين خاصة

بالتالزم مع حركة القوميات التي تروم تحويل اإلثنيات القومية إىل دول قومية سياسية تحتذي منوذج
الدولة-األمة األورويب ،وتقومن مجالها السيادي الجديد .وسادت حركات اإلحياء اللغوي والثقايف
ومحاولة إعادة بناء األصول وتخيلها املقومن ،وهو ما يسم حركة القوميات املتأخرة يف العامل

العثامين ،وبشكل محدد قوميات البلقان وحركة القومية العربية الحديثة.

يف حركة القوميات املتأخرة يف املجتمعات العربية العثامنية التي تأخر وعيها البتكار مفهوم الدولة،

ثار الجدل عىل العالقة بني الدولة واألمة يف منوذج الدولة-األمة .وإىل سبعينيات القرن العرشين ،كان
ً
قامئا ،وارتبط به جدل آخر عىل األمة العربية ،هل هي قامئة أم يف طور التكون؟
هذا الجدل ما يزال
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لكن يف هذا الجدل تبقى حقيقة أن املنطق املركزي التوحيدي الشامل للدولة الحديثة املركزية يف
حول
حول العنارص اإلثنية املشرتكة من دين ومذهب ولغة وعادات إىل قوميات ،كام ّ
الغرب هو الذي ّ
أرضه الجغرافية إىل إقليم قومي ،تعيد األيديولوجيات القومية بناء تاريخه وتخيله تاريخً ا قوم ًيا يف
ممتدا حتى قيام الدولة املستقلة.
األصل
ً
تكون املجتمع السيايس يف هذا النموذج ،وما يرتبط بهذا املجتمع من حقوق ومنظومات
تطلّب
ّ
ريا استغرق أكرث من قرنني
قانونية-دستورية-اجتامعية تحكم الحكام واملحكومني ،تطو ًرا تاريخ ًيا كب ً
ونيف يف الغرب .بينام تأخر بروز ذلك يف حركة القوميات املتأخرة ،ومنها الحركة العربية ،يف العامل
اإلمرباطوري العثامين إىل مرحلة التنظيامت.
وقد أفرزت عملية التنظيامت برسعة مفهوم «الدستورية» يف العامل العثامين ،ثم يف العامل
اإليراين ،مع العقد األول من القرن العرشين .كانت «الدستورية» من أقوى اكتشافات النخب العثامنية
ً
مستقل عن أشخاص من
خصوصا ملفهوم الدولة بوصفها كيانًا سياس ًيا
الحديثة والعربية العثامنية
ً
واقعا ،يف وقت كان فيه الفكر اإلسالمي ما يزال مستغرقً ا يف فكرة الخالفة
يجسدون سلطانها
ً
أساسا لرشعية الحكم .ويف إطار الرصاع مع االستبداد من جهة واالستعامر من
واإلمارة ومشتقاتهام
ً
جهة أخرى (واندماج الظاهرتني يف كثري من األحيان) ،بدأت فكرة الدولة تتبلور بوضوح أكرث لدى النخب
العربية (العثامنية السابقة) ،ووصل تبلورها إىل درجة عالية من التطور مع النخب التي قادت الحركة
العربية الحديثة يف مرحلة انهيار اإلمرباطورية العثامنية ،ونشوء نظام الدول ما بعدها .ومتثلت هذه
الدرجة العليا يف طرح حل املسألة العربية عىل مستوى الدولة املستقلة والدولة الدستورية.
وقد ظلت مرحلة التنظيامت ،عىل الرغم من تعليق الدستور العثامين يف مرحلة السلطان عبد الحميد،
مستمرة ومتسارعة عىل املستوى املؤسيس القانوين واإلداري والعسكري؛ بل ظلت القوانني التي
أنتجت يف مرحلة التنظيامت هي التي تحكم قوانني الدولة حتى ثالثينيات القرن العرشين عىل األقل،
عىل الرغم من االستعامر الغريب تحت اسم االنتداب لسورية الطبيعية والعراق .وسنجد يف تأمل
أصول من توىل الحكم يف الدولة العربية أو شكّ ل قوام ضباط الجيش وكبار موظفي اإلدارة بعد انهيار
الدولة العثامنية أن معظم هؤالء كانوا تنظيامتيني .وهو ما يشري إىل إمكانية بناء إشكالية العالقة بني
التنظيامت العثامنية ونشأة الدولة العربية املعارصة.
ويطرح تفحص هذه اإلشكالية بؤرة نظر منطلقة من علم االجتامع التاريخي ما بعد الكولونيايل تتمثل يف
أن هذه الدساتري مل تكن منحة استعامرية غربية لسلطات االنتداب أو االحتالل لتمدين الشعوب العربية
الرازحة تحت سيطرتها ،وتعليمها أصول إدارة الشأن العام للدولة واملجتمع ،بقدر ما كانت نتاج هذا
الوعي التنظياميت الحديث الذي تفاعل مع نشوء الشعور القومي والتأثر مبنجزات الدساتري األوروبية.
ونتيجة لهذه العوامل ارتبطت مقاومة االحتالل والسيطرة بالبناء الدستوري للدولة.
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نشوء املسألة العربية
جزءا من بروز املسائل
مل تكن املسألة العربية سوى أحد فروع حل «املسألة الرشقية» التاريخية ،وكانت ً

القومية للشعوب األخرى يف عوامل اإلمرباطوريات ،بتقويض ثالث إمرباطوريات هي اإلمرباطوريات
األملانية والنمساوية واملجرية يف أوروبا الوسطى والعثامنية يف األناضول واألرايض العربية
العثامنية ،ويضاف إليها انهيار اإلمرباطورية الروسية التي حل مكانها الحقً ا اتحاد الجمهوريات

السوفياتية االشرتاكية .وكانت معاهدات الصلح قد حلت املسائل األملانية والنمساوية والهنغارية عىل
أل يتجاوز حجم من ال ينتمي إليها إثن ًيا أو عرق ًيا-لغو ًيا أكرث
أساس تشكيل دول قومية مستقلة ،عىل ّ

من ثالثة يف املئة ،يف حني تم التخيل عن هذا املعيار يف حالة إعادة بناء اإلمرباطورية العثامنية
املنهارة يف دول مستقلة ،ومل يعرتف للعرب بحل املسألة العربية عىل الرغم من العهود التي
قطعت للحركة العربية بدعم قيام دولة عربية مستقلة أو اتحاد دول عربية يف آسيا العربية ،مقابل
إعالن الثورة عىل الدولة العثامنية ،بينام متكنت تركيا بفضل حرب االستقالل من الخروج بدولة قومية
تركية مستقلة تامة السيادة ،وحلت مسألتها الرتكية بالحفاظ عىل وحدة أراضيها واستقاللها .وأكرث من
ذلك ،زُرعت دولة إرسائيل ،التي زادت يف تعقيد املسألة العربية.

لقد ارتبطت املسألة العربية بحل مسألتني مرتابطتني هام مسألة الوحدة القومية يف دولة-أمة عربت
عنها منوذج ًيا محاولة الحركة العربية بناء دولة عربية مستقلة يف سورية ( ،)1920-1918متحدة مع

العراق والحجاز ،ومسألة النظام الدستوري الحديث يف آن واحد.

إن املضمون املحدد لتجربة الحركة العربية األوىل يف محاولة حلها املسألة العربية هو الربط بني
ّ

االستقالل وبناء الدولة واألساس القانوين الدستوري للدولة .وقيام هذا األساس الدستوري عىل
ً
فضل عن الفصل بني السلطات،
مفهوم الفرد يف املجتمع ،واملواطن يف الوحدة األساسية للدولة،
وإقامة مجلس نيايب منتخب ،وإدارة المركزية ،وتكريس الحقوق والحريات ،والرشوع يف بناء
أجهزة عرصية مؤسسية.
لكن ما حدث هو تحطيم تجربة هذه الدولة وتجزئة أراضيها ،بل وإنشاء دويالت طائفية مستقلة ذات ًيا

ً
قابل
مكانها .وال يعني ذلك أن املجتمع العريب الذي كانت روابطه العمودية ما زالت قوية مل يكن

لذلك بقدر ما يعني اصطناع الدول من دون أساس من حقائق الجغرافيا أو التاريخ.

املسألة العربية ودولة جميع املواطنني
مل تحل املسألة العربية بتمكني العرب من أن يعيشوا يف دولة-أمة عىل غرار الدول-األمم األخرى
التي أنشئت عىل حطام اإلمرباطوريات ،مبا يف ذلك اإلمرباطورية العثامنية ،أو يف اتحاد دول عربية
ثم الدولة العربية املرشقية املعارصة يف الحدود
مستقلة كام طرحت الحركة العربية .ونشأت من ّ
الجيوبوليتيكية العامة التي رسمتها معاهدة لوزان ( )1923التي أنشأت نظام الدول .وعن هذه الدول
سينبثق بشكل أسايس ،مع بعض التعديالت ،نظام الدول العربية املستقلة الراهنة ،لكن مع وجود
مناطق نزاع دامئة .أما دول املغرب التي عرفت االحتالل الفرنيس قبل زوال اإلمرباطورية فقد كان نشوء
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الدول رهنًا بالرصاع بني الحركات الوطنية واالستعامر الفرنيس ،والتحوالت داخل فرنسا ذاتها ،ويف

مكانتها يف العالقات الدولية.

ريا عن نفيه لها ومتسكه بحل املسألة
وقد وصف الفكر القومي العريب هذه الدولة بالقطرية تعب ً
العربية ،بينام وصفها البعض يف املغرب العريب بالدولة الوطنية .وهذا الوصف معياري بوضوح ،يف
حني وصفها البعض بالدولة ما بعد االستعامرية يف إشارة إىل أن دولة االستقالل وارثة للمؤسسات

التي خلفها االستعامر.

تتعلق هذه األوصاف املعيارية بالجوانب الخارجية لنشأتها ،أكرث مام تهتم بالتحليل االجتامعي

التاريخي لتشكّ لها وتطورها وبنياتها والديناميات التي اشتغلت فيها يف ضوء نظام دويل تقوم

وحدته األساسية عىل الدولة ذات السيادة .فبعد تجربة ليربالية هشة ،مل تستطع أن تحل املشكالت

االجتامعية الكربى ،دخلت معظم الدول العربية املستقلة يف دورة االنقالبات الثورية التي متتعت
يف البداية بقاعدة شعبية نتيجة التحوالت االجتامعية التي أدخلتها ،وال سيام يف تغيري العالقات

الزراعية واإلصالح الزراعي ،وتعبئة املوارد عرب القطاع العام ،وعجزت عنها الدولة الليربالية الطابع التي
كانت تعكس سيطرة الطبقات العليا يف املجتمع .كانت هذه التجربة الليربالية هشة وإن دفعت مرارة

النظم التسلطية الالحقة إىل إعادة تخيلها والحنني إليها كـ «تاريخ سعيد» للحياة الدميقراطية التي

جرى قطع تطورها.

ما هو مشرتك يف الدولة العربية املعارصة تقليدية محافظة كانت أم جمهورية راديكالية شعبوية

«ثورية» هو تدخلها يف الحياة االقتصادية واالجتامعية والسياسية .ومتكنت عرب تعبئة املوارد من
تحقيق ارتفاع يف معدالت النمو االقتصادي ،وانتشار التعليم األسايس والجامعي والصحة ،مبا رفع من

سن العمر املتوقع عند بدء الحياة ،وتوسيع الطبقات الوسطى وغريها من عنارص التحديث .وقد أدخلت
الجمهوريات عامة الشعب يف السياسة عرب تحويلها إىل جامهري يف خطاب هذه األنظمة السيايس.

أدى هذا الدور التدخّ يل ،الذي كان حاجة موضوعية شكّ ل أساس تسلطيتها الالحقة املختلفة يف

الدرجات ،إىل تضخم الدولة العربية من دون أن تصبح قوية .فهي دولة ضخمة لناحية حجم أجهزة
املوظفني وتدخلها يف مناحي الحياة املختلفة ،ولكنها دولة ضعيفة لناحية عجزها عن جباية الرضائب
عىل نحو شامل والسيطرة عىل املجتمع من جهة ،ولناحية ضعف هيمنتها ورشعيتها واضطرارها إىل

أيضا.
االستعاضة عن ذلك بتضخيم جهاز القمع ً

بدءا من أواخر مرحلة السبعينيات بانكامش تدريجي يف
وقد واجهت الدولة العربية املعارصة أزمتها ً

مصادر رشعيتها األيديولوجية والسياسية والقومية .وكان من أبرز ادعاءات هذه الرشعية هو رشعية
اإلنجاز التنموي ،ومن ثم تقلص قاعدتها االجتامعية ،وإفراطها يف استخدام العنف يف مواجهة

معارضيها مع تفاقم أزماتها .بينام حاولت الدول الريعية التوزيعية التقليدية أن متتص مجالها
االجتامعي بواسطة توزيع الريع وتدويره.

وقد بان ضعف الدولة حني اتخذ رصاع النخب السياسية والقوى االجتامعية املختلفة يف بعض الحاالت

شكل رصاع بني مؤسسات الدولة ،وحني ظهرت عىل السطح البنى الجامعاتية التي أخفاها خطاب الوحدة
الوطنية أو قمعتها أجهزة الدولة حني رغبت ،واستخدمتها حني كانت لها مصلحة يف ذلك.
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كانت ثقافة النخب السياسية الحاكمة ،وجزء من تلك املعارضة ،حتى أواخر السبعينيات ثقافة انقالبية،
وكانت بدائلها من نوع األنظمة التي واجهتها ،وبدأ اكتشاف الدميقراطية من دون الصقاتها األيديولوجية

التسلطية يتكون تدريج ًيا منذ الثامنينيات .وقد حاولت بعض الدول العربية أن تخرج من مآزقها بانفتاحات
سياسية مقيدة يف كل من اليمن ومرص واألردن استجابة لتوصيات املنظامت الدولية يف اإلصالحات
االقتصادية ،غري أن هذه االنفتاحات وإن وفرت بعض الهوامش يف إطار النظام السائد ،فإنها كانت

خروجا عنه .وحل مكان العقد الشعبوي القديم
جزءا من تحسني ديناميات عمل النظام التسلطي وليس
ً
ً
ٌ
تحالف بني نخب جديدة مسيطرة عىل
بني الدولة و»رعاياها» الذين ظلوا «رعايا» من الناحية السياسية

جهاز الدولة ورشائح رجال األعامل الجدد يستوحي السياسات النيوليربالية يف النمو والتنمية .وأعادت
عمليات إعادة الهيكلة التي جرت بدرجات متعددة ،ليس يف االقتصاد فحسب بل
إنتاج هذه الصيغة
ُ
َ
يف الحياة االقتصادية-االجتامعية-الثقافية والنظم الرمزية املعربة عن معناها .لكن مل تشمل هذه
ً
وقامئا ،ومبعنى آخر
التحوالت بنية الدولة إال جزئ ًيا وبصورة محدودة؛ إذ ظل مضمونها التسلطي قو ًيا

مل متس بعالقات اإلنتاج السياسية التي تتحكم فيها الدولة التسلطية ،بل قلصت جهاز التحكم يف

الدولة واالستحواذ عىل مقدراتها إىل نخب ضيقة.

وخالل العقدين السابقني ما قبل اندالع حركة االحتجاجات والتحوالت االجتامعية والثورات عام 2011
وصلت تسلطية الدولة العربية املعارصة إىل أقىص درجات تغولها ،واملامهاة بني نظامها وبني

أيضا بني سيادتها عىل مقدرات الدولة وسيادة الدولة نفسها ،وانكشاف التحوالت
الدولة ،واملامهاة ً

النيوليربالية عن تجديد أدوات التسلطية وليس عن االنفتاح الدميقراطي ،وتعمق درجات االستقطاب يف

املجتمع الواحد نفسه.

لقد كانت األدبيات النيوليربالية ،التي جرى تحويلها إىل سياسات تبنتها القوى العظمى املؤثرة يف
املنطقة ،وال سيام الواليات املتحدة األمريكية ،تتحدث عن حلول ألزمة التسلطية العربية ،بالخالص من

الدولة نفسها ،إذ جرى الرتويج لنظرية مفادها أن الدولة هي أصل االستبداد .ومن ثم ،ال ميكن االنتقال

ً
وصول إىل ما
إىل الدميقراطية من دون إعادة هيكلة الدولة نفسها وتعريفها ،ال النظام السيايس،
ُيع َرف يف األدبيات النيوليربالية «دولة الحد األدىن» أو» دولة أقل ،مجتمع أكرث».

ً
ودامئا ما كانت تأيت الحلول ألزمة الدولة العربية باالنتقال إىل ما بعدها ،ليس فقط يف الخالص منها،

بل كذلك بتقليد التطور السيايس الغريب يف سياق غري سياقه ،فإذا كانت املجتمعات الغربية (أو

بعضها) تستطيع الحديث عن «ما بعد الدولة» ،أي القبول بسيادات متنافذة ،أو التخفيف من مهامت
الدولة لصالح املجتمع ،أو ما إىل ذلك ،فإن هذا لن ينتج إال صيغة مشوهة كالصيغ التي نتجت من تركيب

النامذج الغربية عىل غري سياقها ،ذلك أن مجتمعاتنا ال تزال تتطلع ،وبحق ،إىل الدولة.

ومن ثم ،يكون حل أزمة الدولة هو الدولة نفسها .فال ميكن الحديث عن مجتمع مدين من دون دولة،
واملجتمع املدين القوي ليس رديف الدولة الفاشلة أو الضعيفة ،بل رديف الدولة القوية املستقلة.

من حقائق التاريخ واالجتامع أن التجانس القومي الكامل يف الدولة /األمة أمر نادر الوقوع تاريخ ًيا.
ففي كل دولة حديثة قضية أقليات األقليات ،الذي هو مصطلح من إنتاج القرن التاسع عرش األورويب.

وكان الدمج القرسي يف إطار مواطنة وثقافة واحدة الحل الفرنيس املعروف ،ولكن مثة حلول أخرى

أيضا يف إطار الدولة الحديثة .ومثة حلول
مثل التعددية الثقافية عىل أساس املواطنة الواحدة
ً
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فدرالية ،لكنها تقوم عىل ال مركزية إدارية يف شؤون مناطق قد تتطابق مع جامعات هوية ،ولكن
ليس بالرضورة إذا يبقى املواطن الفرد ح ًرا يف اختيار هويته ومكان إقامته .أما فدرالية الهويات اإلثنية
أساسا لالنفصال .ولهذا تاريخ مكني يف املجتمعات
والدينية فتثري مشاكل ال تحىص ،وغال ًبا ما تشكل
ً

الغربية املتطورة ،كام ملشكالته جذور بعيدة وما زالت تتفجر بني الفينة واألخرى .لكن الفدرلة يف
واستطرادا الدول بعملية إعادة بناء
الدولة العربية الراهنة التي تسوقها الكثري من املنظامت والنخب
ً

الرشق األدىن ،فغال ًبا ما تشري إىل املحاصصة السياسية الجهوية والطائفية يف املجتمعات املركبة

الهوية ،من دون النظر إىل مسألة املواطنة املتساوية ً
أول .فال هي تعددية ثقافية ،وال هي المركزية

إدارية يف إطار السيادة الوطنية واملواطنة املتساوية.

املسألة العربية تحرض ،هنا ،من جديد يف تصورها لوجود شعب عريب وثقافة عربية مشرتكة ورضورة بناء

أمم دميقراطية مواطنية تنتمي فيها األغلبية إىل العروبة ،ولكن مثة جامعات أخرى املنتمون إليها

أيضا حقوق جامعية .ويتطلب نشوء مثل األمة املواطنية
مواطنون متساوون يف الحقوق ،ولديهم ً

ترسيخ مفهوم الدولة نفسها .ذلك أن العروبة مبعناها الثقايف اللغوي الحضاري تشكل أساس مالط

هوية الوحدة الوطنية لدى األغلبية عىل األقل ،يف كل دولة وطنية أو قطرية عربية راهنة ،من دونها
تتحول الدول الراهنة إىل عشائر وطوائف ومذاهب يعاد تخيلها وإنتاجها ،هذا عدا محاوالت قومنة
الثقافات والطوائف املختلفة .وال ميكن درء هذا إال بتحول الدولة العربية إىل دولة حديثة أي إىل
دولة جميع املواطنني .وهذا هو املضمون الجديد لحل الفكرة العروبية الدميقراطية الجديدة للمسألة

العربية يف مرحلة نظام الدول ،وربط التحول إىل دولة جميع املواطنني بالتحول الدميقراطي .الدولة
الدستورية الدميقراطية الحديثة التي تكون دولة جميع املواطنني هي التي متكّ ن الشعوب العربية

من استعادة السيطرة عىل مصريها.

يأمل املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات أن مت ّثل الدورة الثامنة ملؤمتر العلوم االجتامعية

التصور ،النشأة ،األزمة» فرصةً لدرس مختلف قضايا
واإلنسانية يف موضوع «الدولة العربية املعارصة:
ّ

الدولة العربية املعارصة وتحليلها ،وإثارة النقاش بشأنها ،ويدعو الباحثني من خلفيات أكادميية مختلفة

إىل املساهمة يف املحاور واملوضوعات التالية ،وهي موضوعات تأشريية وإرشادية لشحذ التفكّ ر ،أو
مم مل يجر ذكره:
يف موضوعات أخرى ذات عالقة مبوضوع كتاب املؤمتر ّ

 ö öمحور نظري عن مفهوم الدولة الحديثة (ال يستقبل هذا املحور األبحاث املدرسية بل األبحاث
النقدية التي تتميز مبعالجات جديدة فقط).

 ö öالفكر العريب الحديث واملعارص وإشكالية الدولة.
ö öالدستورية :اكتشاف الفكر العريب النهضوي يف العامل العثامين مفهوم الدولة الحديثة وصلة
ذلك بحركة التنظيامت العثامنية وتطور أفكار الدستور ،ومأسسة أجهزة الدولة العرصية الحديثة.

 ö öنشوء الدولة الوطنية أو القطرية العربية أو الدولة ما بعد االستعامرية.
ö öأطر رشعية الدولة العربية الحديثة.
ö öالدولة العربية الحديثة والكوربوراتية.
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ö öتقييم نقدي للدولة العربية من زاوية إنجازاتها االجتامعية التنموية التاريخية وإخفاقاتها.
ö öالدولة التسلطية العربية :بنيتها ومناذجها ،الدولة الشعبوية ،الدولة الريعية-التوزيعية ،دولة
القطاع العام ،الدولة البوليسية.

ö öأمناط الدولة الفاشلة يف العامل العريب.
ö öالدولة البسيطة والدولة املركبة :املركزية ،الالمركزية ،الفدرالية ،أنظمة املحاصصة.
ö öاملواطنة ودولة جميع املواطنني.
ö öرؤية املسألة العربية لحل مشكلة تفسخات الدولة العربية الراهنة.
ö öالعالقة بني فشل التحول الدميقراطي واسترشاء العنف يف الدولة العربية.
ö öالدولة املركزية والفواعل خارج الدولة.
ö öالدولة والهوية الوطنية.
ö öالدولة العربية والسيادة عىل املجال األمني :صعود امليليشيات والقوى املسلحة تحد ًيا
للدولة العربية.

ö öمؤسسات الدولة العربية وتحدي الليربالية االقتصادية.

نواظم املشاركة يف املؤمتر
ö öتستقبل اللجنة العلمية املقرتحات البحثية ( 1500-1000كلمة) التي تتميز مبعالجات بحثية جديدة
ً
قيم ونتائج بحثية مضافة يف حقل موضوعها ،وذلك وفقً ا ملواصفات
تقدم
ملوضوعها أو
ّ

املقرتح البحثي التي يعتمدها املركز ،يف موعد أقصاه  30أيلول /سبتمرب ُ .2019يرسل

امللخص البحثي مع نسخة من السرية الذّ اتية عرب الربيد اإللكرتوين إىل العنوان اإللكرتوين:
annualconference@dohainstitute.org

مخططه األسايس ،ويشمل( :أ) فرضية البحث؛ (ب) قضاياه( ،ج) إشكالياته
ö öيستعرض امللخص البحثي
ّ
الرئيسة؛ (د) منهج البحث؛ (هـ) مراجعه ومصادره.

ö öتستقبل اللجنة العلمية البحوث الكاملة ( 10000-6000كلمة) التي وافقت عىل مقرتحاتها
متقيدة مبواصفات البحث الشكلية واملوضوعية التي يعتمدها املركز ،يف موعد أقصاه
 30أيلول /سبتمرب ( 2020مبعدل سنة إلنجاز البحث).

ö öتخضع البحوث املنجزة كافةً للتحكيم املسبق مبساعدة لجنة علمية مختصة ،وال تعني موافقة
تقر هذه اللجنة الورقة
اللجنة عىل املقرتح موافقة تلقائية عىل مشاركة البحث يف حال مل
ّ
البحثية الكاملة بعد إنجازها.

ٍ
ُعد
أي بحث
أي
َّ
يقدم فيه ،وت ّ
مكافأة عن ّ
ö öيتوىل املؤمتر تغطية نفقات االنتقال واإلقامة ،وال مينح ّ
البحوث ملكية فكرية للمؤمتر ،بحيث جرى التقليد عىل نرشها يف كتاب املؤمتر.
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