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ملخص:
تهخم هزه الذساظت بخدلُل مهػالث الذولت الىؾىُت في اإلاىؿلت الهشبُت في ظُاق
الخدىالث ؤلاكلُمُت الجذًذة اإلاخهذدة اإلاعخىٍاث ،والتي ظاهمذ في حهمُم ؤصماث الذوٌ
الهشبُت هدُجت للتراهماث الخاسٍخُت وألاًذًىلىحُت والعىظُىزلافُت ،والتي خالذ دون
بىاء دولت اإلااظعاث اللادسة نلى الخىُف مو الخدىالث الذولُت الجذًذة ،خُث واحهذ
هُاول الذولت اإلاهترثت جدذًاث مً نىامل مشهبت احخمانُا ،ظُاظُا واكخطادًا ووحىد
والءاث بزيُت.
لزا فالخدىالث ؤلاكلُمُت الهمُلت جىذسج غمً قهىس جدذًاث ومشاول ؤفشصتها الهىإلات
الىُىلُبحرالُت بةسثها اللُمي للخػاسة الًشبُت.نالج اإلالاٌ واكو الذوٌ الهشبُت مً خُث
ججعُذ ششنُتها نلى الهطبُاث والهالكاث الهشاثشٍت ونلى جلذٌغ شخطُت الخاهم،
وجذهىس ؤوغانها الذاخلُت بعب بهشاشت بىاء دولت ما بهذ الاظخهماس ويُاب كىانذ
مشسخت الهخلاٌ ومماسظت العلؿت ،وهى الىغو الزي ؤدي بلى اهذالم الثىساث ما ضاخب
رلً مً حًحر في دًىامُىُاث اللىة والىفىر في اإلاىؿلت؛ خُث جدىلذ الثىساث مً
اخخجاحاث ظلمُت إلظلاؽ ألاهكمت الخاهمت بلى فىض ى ناسمت ،حعببذ في اجهُاس
وجفىً نذة دوٌ نشبُت.
كلمات مفحاحية :ألاصمت ،اللىة ،الذولت الىؾىُت ،الهالم الهشبي ،الخدىالث ؤلاكلُمُت.
اإلاالف اإلاشظل.
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Abstract:
This study analyzes the plight of Arab countries in the context of
the new multi-level regional transformation, which helps to deepen the
crisis of Arab countries due to the accumulation of history.
Ideological, cultural and social workers, without the establishment of
a state capable of adapting to new international changes, face
challenges in the structure of the state, from social compounding
factors to politics The existence of economy and national loyalty.
Therefore, the profound regional changes are the challenges and
problems brought about by globalization and Neo liberalism inherited
from the value of Western civilization. In this paper, the legitimacy of
Arab countries is reflected in the reality of the sanctification of ethnic
relations and ruling personality, as well as the deterioration of its
internal conditions due to the fragility and lack of rules of postcolonial countries Established the transfer and exercise of power,
which led to the outbreak of a revolution in the dynamic change of
power and influence in the region, in which the revolution of peaceful
protest had been overthrown from the ruling regime Great chaos led to
the collapse and disintegration of many Arab countries.
Keywords: Crisis, force, nation-state, Arab world, regional
transformations.

:املقدمة
ًشهذث اإلاىؿلت الهشبُت في آلاوهت ألاخحرة نذة جدىالث بكلُمُت ولذث مجمىنت م
 التي وان لها ألازش الباسص في،الخدذًاث العُاظُت والاكخطادًت والاحخمانُت وألامىُت
 وهي اإلاخًحراث التي ؤفشصتها قاهشة،حهمُم مهػالث الذولت الىؾىُت في الهالم الهشبي
 ونلى ضهُذ،الهىإلات نلى ضهُذ الخدىالث اللُمُت في الهالكاث الذولُت بىحه نام
 والتي بذؤث جخأول ششنُتها بفهل حملت مً الكىاهش.هُىىهت الذولت الهشبُت في خذ راتها
والذًىامُاث التي ظاهمذ في بلىسة الاهلعاماث اإلاجخمهُت الخادة واحعام هؿاق
 هدُجت لخذخل اللىي ؤلاكلُمُت في الطشاناث،ضشاناتها وؤصماتها البيُىٍت الهمُلت
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الذاخلُت للذوٌ الهشبُت ووفلا ألحىذتها واظتراجُجُاتها في الهُمىت نلى الذولت الىؾىُت في
الهالم الهشبي.
وسيم ؤن الهالم الهشبي قل خاسج مىحاث الخًُحر والخدىالث العُاظُت التي
احخاخذ نذ مىاؾم مً الهالم خاضت بهذ جهاًت الخشب الباسدة ،بال ؤن الخدىالث
الذولُت الجذًذة التي جضامىذ مو الخشان الهشبي ،ؤدث الى قهىس مىحاث نىف حذًذة
لم حشهذها اإلاىؿلت الهشبُت ؾُلت نلىد ؾىٍلت ،خُث انخبرث في هكش الخبراء جدذًا
مباششا ليل مً اإلاجخمو وماظعاث الذولت في خذ راتها ،هكشا لخىامي خالت ؤلاخخلاهاث
الذاخلُت في بؾاس الخشواث الاخخجاحُت راث الطبًت العُاظُت وؤلاحخمانُت ،ؤو جلً
اإلاشجبؿت باإلاعإلت الؿاثفُت والجهىٍت واإلاىاؾلُت ،وضىال بلى معإلت الطشام خىٌ هىٍت
الذولت وغىابـ الهُمىت نليها.
جذفهىا هزه اللشاءة الجذًذة إلاخًحراث الىاكو الهشبي ،بلى مداولت الاكتراب مً
ؤظباب ؤصماث الذولت الهشبُت ،بىاء نلى مدذودًت ما خللخه الذولت الىؾىُت الهشبُت مىز
وشإتها ،ورلً مً خالٌ فدظ الذًىامُاث والعُاكاث اإلاخخلفت التي جمثل نىامل
ومدذداث لهزه ألاصماث ،والتي ًمىً الانخماد نليها في مداولت بىاء ملاسبت شاملت
ألنشاع ألاصمت في الذولت الهشبُت غمً ظُاكاث البِئت الهاإلاُت ،والىكىف نلى ؤزش
الخدىالث ؤلاكلُمُت الجذًذة في حهمُم هزه ألاصماث ،خُث بذؤث جؿفى هلاشاث فىشٍت
خادة في ؤيلب الذوٌ الهشبُت خىٌ آلُاث ومهاًحر وغىابـ الخطذي لهزا الىمـ الجذًذ
مً الخدذًاث ؤلاكلُمُت .مً ؤحل ججاوص مهػالث الذولت الىؾىُت في صمً الخدىالث
ؤلاكلُمُت الجذًذة ،وهى ألامش الزي ًذفهىا بلى البدث نً بًجاد مذاخل وملاسباث
هكشٍت للخذ مً ؤصماث الذوٌ الهشبُت ومىو اجهُاسها مً خالٌ جطىساث مهُاسٍت مخىافلت
جماما مو واكو اإلاجخمهاث الهشبُت ،ورلً نبر مداولت ؤلاحابت نلى ؤلاشيالُت الخالُت:
ما مدى قدرة أقطار العالم العربي على ثجاوز أزمات الدولة الوطىية في ظل
الححديات إلاقليمية الجديدة؟
وكذ حاءث هزه الىسكت البدثُت همداولت لإلحابت نلى هزه ؤلاشيالُت مً خالٌ
زالزت مداوس وهي:
اإلادىس ألاوٌ :ؤصماث دولت ما بهذ الاظخهماس في الهالم الهشبي:
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اإلادىس الثاوي :ؤزش الخدىالث الهىإلاُت في حهمُم ؤصماث الذولت الهشبُت.
اإلادىس الثالث :ؤصماث اإلاشخلت الاهخلالُت في قل الثىساث الهشبُت.

املحور ألاول :أزمات دولة ما بعد الاسحعمار في العالم العربي
 -1أزمة الهوية . Identity crisis
يذاة الاظخلالٌ ،ونىذ والدة الذولت اللؿشٍت في الهالم الهشبي ،Arab world
جىاصنتها نلى ألاكل زالر هىٍاث مخىافعت ،وهي الهىٍت الىؾىُت ،الهىٍت اللىمُت ،والهىٍت
الذًيُت .ووان مً شإن ول اخخُاس ؤن ًدذر مشىالث داخلُت ؤو بكلُمُت ،فالذوٌ التي
بخخاسث ؤن جاهذ ؤو جخخلم هىٍت وؾىُت كؿشٍت جهاثُت ،ضذمذ مشانش مىاؾىيها الزًً
واهىا ٌعهىن لإللخدام في هُان خػاسي ؤوظو مثل ألامت الهشبُت ؤو ألامت ؤلاظالمُت(.)1
فمً الىاخُت الخاسٍخُت ،لم جيشإ الهىٍت اللىمُت الهشبُت هدُجت الخدىٌ الاحخماعي
والاكخطادي ،بل وشإث مً خالٌ الىعي العُاس ي في ملاومت الاظخهماس ،التي ؤدث بلى
جلشٍش اإلاطحر الجماعي في دوٌ معخللت راث ظُادة ؤو جابهت ألخذ اإلاهعىشًٍ خالٌ
الخشب الباسدة( .)2وهىا جمحزث البلذان الهشبُت في مشخلت ما بهذ الاظخهماس ،بًلبت بنى
الخمثُل الخللُذي العابلت للُام الذولت الخذًثت ،خُث ًلىم هزا الخمثُل الخللُذي
نلى كانذة الخمثُل الهطبىي الهىٍاحي ،اإلاعدىذ بلى مهادلت جىاصن مدذدة ال جخل
بإسجخُت الهطبُت الىبري الخاهمت ،كبلُت واهذ ؤم نشاثشٍت ؤو ؾاثفُت ،بل ختى ناثلُت
(ممالً الخلُج)(.)3
في هزا العُاق؛ ٌهخلذ "برهان غليون" ؤن حعُِغ الهشوبت وؤدلجتها ،وانخباسها
هىٍت ظُاظُت للفشد واإلاجخمو وضفت للذولت ،هي مثل حعُِغ الذًً واإلازهب

( -)1مدمددذ نابددذ الجددابشي ،مسأأةلة الهويأأة :العروسأأة وإلاس أ
 ،5884ص ص.48 ،15
( -)2مددشوان بشدداسة ،العربأأي الخفأأي :وعأأود الاأأورات العرسيأأة وم اطرهأأا ،بحددروث :الددذاس الهشبُددت للهلددىم هاشددشون،
ؽ ،1152 ،5ص.553
( -)3نب ددذ ؤلال دده بللضٍ ددض وآخ ددشون ،املعارض أأة والس أألطة ف أأي ال أأوطمل العرب أأي :أزم أأة املعارض أأة السياس أأية العرسي أأة،
بحروث :مشهض دساظاث الىخذة الهشبُت ،ؽ ،1115 ،5ص.11
وال أأر  ،بحددروث :مشهددض دساظدداث الىخددذة الهشبُددت،
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 Religion and doctrineوانخباسه هىٍت الذولت ،وهي الخًحراث التي ظاهمذ في حهضٍض
الاهلعام الهمىدي في اإلاجخمو الهشبي(.)1
بن جشحُذ فىشة ألامت  -راث الجزوس الذًيُت -نلى فىشة الذولت ،حهل الفىشجحن
مىفطلخحن في ؤهثر الىعي الهشبي ،فاسجض ى كعم ؤيلب مً الهشب ؤن ًخمعً بفىشة ألامت
مً دون ؤن ًلح نلُه الهاحغ بىحىب الخهبحر ننها ظُاظُا في دولت مىخذة( ،)2فلذ وان
مً الىخاثج ألاولى إلاُالد الذولت اللؿشٍت الهشبُت بخُاء الجذلُت الهمُلت للطشام بحن
مىؿم الجمانت (الهشبُت وؤلاظالم) الزي ًخًزي مً الخاسٍخ الؿىٍل ،ومىؿم الذولت
الىؾىُت التي جخًزي مً الىكام الذولي ونالكاث اللىة واإلاطالح الهاإلاُت .الامش ؤدي بلى
الخىاصم بحن الاهخماء لإلظالم والهشوبت ،ؤو الاهخماء للذولت الىؾىُت( .)3خُث ؤضبدذ
الهىٍت الذًيُت للذولت جمثل تهذًذا لبلاء الذولت اللؿشٍت اإلاعدىذة إلابادت نلماهُت
جخهاسع مو مععى الذولت الذًيُت اإلاعخىخاة مً مماسظاث الخالفت ؤلاظالمُت خالٌ
اللشون الىظؿى ،يحر ؤن بهؼ اللادة الهشب ؛ اظخؿانىا بكىام الشهىب الهشبُت بفىشة
اإلامالً وؤلاماساث التي اهدششث في دوٌ الخلُج خاضت ،والتي جمدىسث خىٌ الجمو بحن
اإلاخىاكػاث ،بةدساج الهىٍت الذًيُت في اهخلاٌ العلؿت نً ؾشٍم الخىسٍث اإلاعدىذ
للخلالُذ الهشاثشٍت واإلاخىاكػت مو حىهش الذولت الهلماهُت والهىٍت الىؾىُت اإلاعدىذة
لفىشة اإلاىاؾىت للجمُو بًؼ الىكش نً الهشق والجيغ والذًً(.)4
وفي ظبِبل خل هزه ؤلاشيالُاث ،خاولذ بهؼ الذوٌ الهشبُت الذفام نً الهىٍت
اللىمُت الهشبُت ههىٍت جهاثُت ،وانخبرث العُادة اللؿشٍت مشخلت ماكخت مفشوغت نليها ،يحر
ؤجها اضؿذمذ بمشانش الخيىٍىاث ؤلازيُت يحر الهشبُت (ألاهشاد) ،هما اضؿذمذ بذوٌ كؿشٍت
ؤخشي مً ححراجها سفهذ شهاس الذولت اللؿشٍت بذٌ اللىمُت الهشبُت ،هما كشسث دوٌ ؤخشي
( -)1حدداد الىددشٍم الجبدداعي " ،ؤلاهددذماحاإلحخماعي فددي بلددذ واخددذ :مددً اإلاجخمددو ألاهلددي بلددى اإلاجخمددو اإلاددذوي" ،فددي :ؤخمددذ
بلهُيددي وآخددشون ،جأأدليات إلاهأأدما الاجحمأأاوي وسىأأال الدولأأة وألامأأة فأأي الأأوطمل العربأأي ،الذوخددت :اإلاشهددض الهشبددي
لألبدار ودساظت العُاظت ،ؽ ،5ماي  ،1153ص ص.525 ،524
( -)2نب ددذ ؤلال دده بللضٍ ددض" ،آلُ دداث الخفىُ ددً وق ددىاهشه ف ددي ال ددىؾً الهشب ددي" ،املس أأحقلل العرب أأي ،اله ددذد ،332ح دداهفي
 ،1155ص.11
( -)3بشهان يلُىن ،هقد السياسة :الدولة والديمل ،الذاس البُػاء :اإلاشهض الثلافي الهشبي ،ؽ ،1116 ،3ص.128
(4)-KumarasWamy, "how ami ? The identity crisis in the middle east", Middle East
Revieu of International Affairs, vol10,no 01, march 2006, p64.

أزمات الدولة الوطىية في العالم العربي في ظل الححوالت إلاقليمية

الهىٍت ؤلاظالمُت (العىدان) التي اضؿذمذ بمشانش ألاكلُاث الذًيُت ألاخشي(.)1
للذ شهشث الىخب الهشبُت بىلظ في الاهخفاء الىُاوي للذولت ،وٍخهلم ألامش
بالخلعُم اليىلىهُالي للذوٌ الهشبُت ،خُث لم حهترف الشهىب الهشبُت بالذولت اللؿشٍت
اللاثمت بهذ خلبت الاظخهماس وسفػذ حعمُتها(دولت وؾىُت) ،هما ؤن الخشواث الىؾىُت
 National mouvementsراتها التي واهذ جشٍذ هضم العلؿت مً ألاحاهب ،بضؿذمذ
بالخشواث ؤلاظالمُت التي واهذ تهذف بلى بنؿاء الذولت اللؿشٍت هىٍت بظالمُت بدخت،
حعخمذ ؤضىلها مً الششَهت وجؿبلها في ظُاظاث الذولت الهشبُت الخذًثت(.)2
ومما ظبم؛ ًدبحن مً حصخُظ واكو الذولت في الهالم الهشبي ،ؤجها لم جخإظغ نلى
هىٍت واضخت ،وؤجها لم جدعم بهذ في هىٍتها النهاثُت ،هما ؤن جإظِعها بشس بهىٍت ال
جدكى بةحمام مىاؾىيها ،ونلى خالف الذولت في ؤوسوبا ،فالذولت الهشبُت لم جفلح في
جدلُم الاهذماج الاحخماعي ،وجلذم هفعها بؾاسا حًشافُا وظُاظُا لهِش مىاؾىيها
واهخكامهم ،خُث جاهذ الذساظاث ألاوادًمُت ؤن الذولت الهشبُت حهِش في هىاحغ هثحرة،
وؤهمها هاحغ الخىف مً الخفىً وؤلاهذزاس( .)3اإلاخإحي مً نىامل ظىظُى اكخطادًت
وزلافُت وؤخشي ظُاظُت ظلؿىٍت ،حشيل في مجملها مهاوٌ هذم ألًت مداولت لبىاء دولت
وؾىُت نشبُت ،مثل الذوٌ الىؾىُت التي وشإث في ظُاكاث جاسٍخُت اخشي جخؿذ
اإلاهىكاث الىاشئت نً الهىامل العابم رهشها.
 -2أزمة الشرعية .crisis Legitimation
مً الىاضح بميان ليل ساضذ ومخدبو للعُاق العُاس ي الهشبي الخالي ،ان ؤهكمت
الخىم الهشبُت حهاوي بشذة مً ؤصمت ششنُت مخفاكمت ،حهىد في حضء هبحر منها بلى
ؤظباب هُيلُت ،مشجبؿت ببىاء الذولت اللؿشٍت الخذًثت في الهالم الهشبي ،وبيُت هزه
ألاصمت جياد جيىن راتها في الهذًذ مً ألاكؿاس الهشبُت ،ولها زالزت ؤبهاد متراهمت
ومخذاخلت ،وهي :التراهماث الخاسٍخُت اإلاىسوزت التي ججزم بلى الدعلؿُت ،البهذ ألاًذًىلىجي
( -)1مدمذ نابذ الجابشي ،مسةلة الهوية :العروسة وإلاس
( -)2حاد الىشٍم الجباعي ،مشحو ظبم رهشه ،ص.525
( -)3الخدضب الشدُىعي العددىسي اإلاىخدذ" ،ؤصمدت الهىٍددت ؤم ؤصمدت بهددذماج" ،جريأدة الىأأور ،ظدىسٍت ،الهددذد 11 ،655
شباؽ  .1155جم جطفذ اإلاىكو فيhttp: //www.an-nour.com 1157/1/56 :
وال ر  ،مشحو ظبم رهشه ،ص ص.51،55
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 Ideological dimensionالزي ًخخز مً الترار الذًني مدىسا سثِعُا لخفانالجه،
والبهذ اإلااظس ي الزي ٌشمل الخىاكػاث الخىكُمُت بكخطادًا وبحخمانُا وزلافُا في
اإلاجخمهاث الهشبُت(.)1
ففي ؤنلاب الاظخلالٌ نً الاظخهماس ،كامذ الذوٌ الهشبُت باألخز بىمىرج الخىم
اإلاشهضي بىضفه مطذس ششنُت ول ألاوشؿت العُاظُت والاحخمانُت ،وؤن الششنُت
الخلُلُت جىمً في ًذ سثِغ الذولت ظىاء وان الخاهم مليا  Kingؤو سثِعا President
مما ؤدي بلى جللُظ دوس اإلاجخمو اإلاذوي لطالح الذولت ،وسيم ؤن الذولت الهشبُت ؤخزث
نلى ناجلها معاولُت البىاء  Buildingوالخىمُت ،بال ؤجها لم حعخؿو جدلُم رلً ،وال
جىفحر هىم مً الششنُت العُاظُت لها ،ألن الذولت لم جيسجم مو جىحهاث اللىي
الاحخمانُت ،ولم جىً اوهياظا إلاؿالبها ،هما ؤجها لم حهبر نً اإلاطالح اإلاخهذدة ،بل
ؤضبدذ نباسة نً ؤهكمت ال ششنُت بامخُاص ،حهمل نلى بىاء همـ مً اإلاشاسهت
العُاظُت اإلادذودة واإلاشاكبت واإلاىحهت(.)2
هزا الخطىس نً هُفُت بىاء الخىم ،ولذ فُما بهذ ؤصمت الششنُت العُاظُت ،التي
حهبر بجالء نً عجض الىكام العُاس ي الهشبي ،وسفؼ اإلاديىمحن الاهطُام الؿىعي ألوامش
العلؿت العُاظُت ،وٍشحو افخلاس الذولت الهشبُت للششنُت ،بلى وىجها هىُان ظُاس ي لم
جخؿىس بطىسة معخللت نً شخظ الخاهم ،خُث وضفذ الذولت الهشبُت بالالنلالهُت
ألجها جشجىض في ججعُذ ششنُتها نلى الهطبُاث والهالكاث الهشاثشٍت ونلى شخطُت
الخاهم( .)3هما بظدىذث الىخب الخاهمت في الهالم الهشبي بلى شرعية القوة
 Legitimacy of powerؤ والًلبت بخهبحر ابً خلذون لخفل ظلؿتها وبنادة بهخاحها.
ومً حاهب آخش مهمٌ ،هاوي البىاء العُاس ي للعلؿت في الذوٌ الهشبُت مً هشاشت
( -)1ؤخم د ددذ هاض د ددىسي" ،الىك د ددام العُاس د د ي وحذلُ د ددت الش د ددشنُت واإلاش د ددشونُت" ،مجلأ أ أأة جامعأ أ أأة دمش أ أ أ للعلأ أ أأو
إلاقحصادية والقاهوهية ،اإلاجلذ  ،13الهذد  ،1117 ،1ص ص.266-265
( -)2خد ددافل ؤبد ددى ظد ددهذة" ،الطد دشاناث اليامىد ددت فد ددي الشد ددشق ألاوظد ددـ :الخىد ددم اإلاشهد ددضي الذًملشاؾُد ددت الىخبىٍد ددت ؤم
دًملشاؾُت الجماهحر" ،املجلة العرسية للعلو السياسية ،الهذد ،53سبُو  ،1116ص.55-51
( -)3نبذ هللا الهشوي ،مفهو الدولة ،الذاس البُػاء :اإلاشهض الثلافي الهشبي ،5875 ،ص.535
اكترهذ الشرعية في العالم العربي بالقوة ،خُث جماهذ العلؿت بالهىف في الثلافت العُاظُت إلاجخمهاتها ،فال
ًىحذ خاهم نشبي جشن هشس ي الخىم نً ؾىنُخه مىز ؤسبهت نشش كشها بال هدُجت بيخُالده ؤو مىجده ،والخىسٍدث آلُدت
جذاوٌ العلؿت في ؤيلب الخاالث.
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جإضُلُت نلى معخىي بهخاج الخؿاب الخىكحري العُاس ي في ملاسبت معإلت الخىاصم نلى
العلؿت والافخاءاث نليها ،بر حشيل وغهُت الذظاجحر الهشبُت ،ؤهم ؤظباب جإصم الششنُت
في هزه الذوٌ ،خُث ؤن ؤيلبها بهذ هُل اظخلاللها ،ظهذ نبر دظاجحرها بلى جبرًش خىمها
وبًجاد الششنُت لها ،وبخيام كبػتها للبلاء مذة ؤؾىٌ في الخىم ،مما دفهها بلى هخابت
دظاجحر جشهض العلؿاث بُذ الخاهم ،ألامش الزي ؤهخج اظدبذاد ظلؿىٍا مضمىا وان حجش
نثرة ؤمام ؤًت معام إلخالٌ الذًملشاؾُت واهخلاٌ العلؿت في هزه الذوٌ(.)1
للذ جىىنذ مداوالث بىاء الششنُت في الهالم الهشبي ،مً بهجاص اإلاششوم الخىمىي
بلى الىػاٌ مً ؤحل الىخذة اللىمُت  ،National Unityبلى مىاحهت الخؿش الطهُىوي
 ،Zionismوبرا وان بهؼ هزه الىكم كذ هجح وعبُا في جدطُل كذس مً الششنُت
والشض ى الجمعي بعلؿخه بعبب مىاكفه اللىمُت ،بال ؤهه ظشنان ما شهذ بخفاكا رسَها
في جدلُم اإلاششوم  The projectالزي ؤكام نلُه ؤسوان ششنُخه(.)2
بىحه نام ،حهذ ؤصمت الششنُت مً ؤهم وؤخؿش جدذًاث بىاء الذولت اللؿشٍت في
الهالم الهشبي ،خُث لم ًيشإ هُان الذولت اللؿشٍت نً بحمام مذوي وظُاس ي مخماظً
ومىذمج ،وبهما ؤحى هُان الذولت نً ؾشٍم بحخمام ؤهلي نطبىي( ،)3خُث جدىلذ الذولت
الهشبُت بلى ؤداة في ًذ هخبت خاهمت حعدىذ مماسظتها للعلؿت نلى ؤظاط كبلي ؤو ؾاثفي
ؤو دًني ،ؤوجإخز بىمـ الذًملشاؾُت الشيلُت ،وفي مهكم الخاالث ٌهخبر اللمو بذًال نً
الششنُت ،خُث حهمل الىكم الهشبُت نلى بظخخذام الىظاثل اللعشٍت هػماهاث لخإمحن
بلائها في ظذة الخىم.

املحور الااوي :أثر الححوالت العوملية في جعمي أزمات الدولة العرسية.
لم حهذ قاهشة الهىإلات؛ هما وان ٌهخلذ البهؼ ،تهخم بالجاهب الاكخطادي ،وحهمُم
الىمـ الاظتهالوي الًشبي فدعب ،بل هي نىإلات اكخطادًت وظُاظُت وزلافُت وؤمىُت،

( -)1سنذ ظامي نبذ الشصاق الخمُمي ،مشحو ظبم رهشه ،ص.571
( -)2نل ددي خلُف ددت الي ددىاسي وآخ ددشون ،املس أأةلة الديمقراطي أأة ف أأي ال أأوطمل العرب أأي ،بح ددروث :مشه ددض دساظ دداث الىخ ددذة
الهشبُت ،1111 ،ص ص.528 ،527
( -)3نب د د ددذ ؤلال د د دده بللضٍ د د ددض " ،أزم أ أ أ أأة الش أ أ أ أأرعية ف أ أ أ أأي الى أ أ أ أأا السيا أ أ أ أ العرب أ أ أ أأي  ،ج د د ددم جط د د ددفذ اإلاىك د د ددو ف د د ددي:
www.swissinfo.ch/media/cms.1157/11/58
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حهمل نلى بنادة حشىُل خُاجىا اإلاهاضشة في مخخلف اإلاجاالث ،وؾالذ بخإزحراتها حمُو
الشهىب في مخخلف ؤسحاء اإلاهمىسة ،ومنها الشهىب واإلاجخمهاث الهشبُت التي لم جىً في
مىإي نً جلىم الخدىالث والخإزحراث في مخخلف اإلاُادًً العُاظُت والعىظُى
اكخطادًت ،والتي جشهذ حملت مً الاخخالالث والخدىالث راث الطلت بالبىاء العُاس ي
واإلاهُاسي لكاهشة العلؿت والذولت في الذوٌ الهشبُت.
 -1مح زمة اخح ل الحىمية وفشل الاقحصاد في العالم العربي.
شيلذ آلُاث الهىإلات جدذًا ؤظاظُا إلاعاس بىاء الذولت اللؿشٍت في الهالم الهشبي،
وجمثلذ جلً الخدذًاث في اإلاهػالث الخىمىٍت التي واحهتها الذوٌ الهشبُت ،بعبب
الخًحراث الهُيلُت في الهالكاث الذولُت التي جضامىذ مو جىامي دوس فىانل الهىإلات.
ففي ظُاق الهىإلات الاكخطادًت ،ججىذ ؤيلب اإلااظعاث اإلاالُت الذولُت ،بةنخباسها
ماظعاث جخدىم فيها الذوٌ الىبري بلى فشع ششوؽ حعجحزًت نلى الىكم الدعلؿُت،
ملابل بظخفادتها مً حعهُالث وكشوع مالُت لخدعحن ؤوغام الخشٍاث الهامت ،وغمان
خلىق ؤلاوعان ،وبزلً لم ٌهذ بةميان دوٌ الهالم الثالث والذوٌ الهشبُت التي حهاوي مً
ؤصماث جىمىٍت مً مىكو كىة بشإن بنادة حذولت دًىجها الخاسحُت Debt
 ،Reschedulingؤو كطذ الخطىٌ نلى كشوع حذًذة ،خُث ججذ هفعها في جهاًت
اإلاؿاف مجبرة نلى كبىٌ جلً الششوؽ الخهعفُت .)1(arbitrary conditions
فاليعبت للمىؿلت الهشبُت ،للذ فشلذ ول العُاظاث في الذفو بها بلى مشخلت
ؤلاكالم في الخىمُت الاكخطادًت ،وعجضث بظتراجُجُاث وظُاظاث الخىمُت للىضىٌ بإي
كؿش نشبي بلى مشخلت ؤلاكالم الخىمىي ،واججهذ الذوٌ الهشبُت هدى بظتراجُجُت الاهفخاح
في الىكذ الزي فشلذ فُه ظُاظاث الاوًالق العالفت( ،)2خُث ظاهمذ ششوؽ
اإلااظعاث اإلاالُت والهاإلاُت في قهىس بخخالالث اكخطادًت ومالُت نلى اإلاعخىٍحن الذاخلي
والخاسجي في مهكم البلذان الهشبُت ،وجمثلذ ؤظاظا في ؤلاهفاق الخيىمي Government
 spendingالىبحر في اإلاجاالث يحر ؤلاهخاحُت ،وجضاًذ ؤلاهفاق الهعىشي واسجفام ألاظهاس،
( -)1نبددذ ؤلالدده بللضٍددض ،إلاص أ ا السيا أ والديمقراطيأأة ،بحددروث :الشددشهت الهاإلاُددت للىخدداب ،ؽ ،1116 ،5ص
ص.84-83
( -)2ؾاهش هىهان " ،ؤلامياهاث ؤلاكخطادًت الهشبُت" ،املسحقلل العربي ،الهذد  ،141فُفشي  ،1111ص.85
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واهخفاع اللذسة الششاثُت للمىاؾً ،وؤهماؽ جىصَو الذخل التي وشإث بفهل العُاظاث
الاكخطادًت الخاؾئت(.)1
مً حهت ؤخشي ،ظُؿشث الاهخماماث الاكخطادًت اللؿشٍت نلى خعاب اإلاطلخت
اللىمُت الهشبُت ،وبشص جذوي معخىي الخهاون اإلاخبادٌ بحن الذوٌ الهشبُت ،واسجفام
معخىي الانخماد نلى الذوٌ ألاحىبُت ،مما ؤدي بلى بوهياظاث ظلبُت نلى بمياهُت كُام
بيُت بكخطادًت كىمُت ،وبلى حهثر الهمل الهشبي اإلاشترن في اإلاُذان الخيامل ؤلاكخطادي.
الزي ؤضبذ فشال مضمىا له جذانُاث احخمانُت خؿحرة نلى الشهىب الهشبُت التي جختزن
سيبت حامدت إلااسظت الخًُحر نً ؾشٍم الهىف ،الزي جبلى دوافهه هي اجهُاس ونىد
الخىمُت والخؿىس الاكخطادي الزي جشوج له ألاهكمت العُاظُت في ول بشامجها للبلاء
مدشبثت بالخىم في ول الذوٌ الهشبُت.
 -2جعطيل مؤسسات املجحمع املدوي.
ٌشهذ اإلاجخمو اإلاذوي في الهالم الهشبي ،مداوالث حعُِعه والعُؿشة نلُه
واخخىاثه مً ؾشف اإلاجخمو العُاس ي العلؿىي ،وهزا ما كاده بلى نذم بلىى ؤهذافه،
هدُجت الصمت نذم الثلت اإلاخبادلت بحن العلؿت واإلاجخمو اإلاذوي في الاكؿاس الهشبُت ،وختى
في الخاالث التي حهترف فيها الذولت بإهمُت ماظعاث اإلاجخمو اإلاذوي ،فةجها جبادس بىغو
اللىاهحن واللُىد اللاهىهُت وؤلاداسٍت مما ًمىنها مً مشاكبت خشهت هزه اإلااظعاث والخذ
مً وشاؾاتها الهادفت ،ومً رلً بهؼ الدششَهاث الخلُُذًت اإلاخهللت بهمل الجمهُاث
ألاهلُت  Community associationوجلُُذ الخشواث الهمالُت مً اإلاشاسهت في الخُاة
العُاظُت والىلابُت بشيل فهاٌ ،ومً رلً ؤًػا لجىء بهؼ الخيىماث الهشبُت بلى
فشع اللُىد اللػاثُت نلى الىلاباث ألظباب جخطل بيشاؽ الخشواث الىلابُت هفعها،
بل جلجإ بهؼ الخيىماث الهشبُت ؤخُاها بلى خل مىكماث وماظعاث خلىق ؤلاوعان
إلاجشد كُام هزه اإلاىكماث بىشف الاهتهاواث التي جخهشع لها وغهُت خلىق ؤلاوعان(.)2

( -)1ض ددبري صاً ددش الع ددهذي" ،ؤلاكخط دداد العُاس د ي للخىمُ ددت وؤلاه ددذماج ف ددي الع ددىق الشؤظ ددمالُت الهاإلاُ ددت" ،املس أأحقلل
العربي ،الهذد  ،138هىفمبر  ،5888ص.21
( -)2مدمذ ضالح وًم" ،مجخمو مذوي ؤم مجخمو ؤهلي ؟ :دساظت لىاكو اإلاجخمو اإلاذوي في البلذان الهشبُدت" ،مجلأة
العلو السياسية ،حامهت بًذاد ،الهذد  ،1118 ،28/27ص ص.541 ،538
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نلى الشيم مً وحىد جفاوجاث بحن الذوٌ الهشبُت مً خُث ؾبُهت جىكُماث
اإلاجخمو اإلاذوي ومذي هفاثتها وفانلُتها  ،effectiveness and efficiencyبال ؤن
اإلاجخمو اإلاذوي في مهكم هزه الذوٌ ًدعم بالػهف والهشاشت.
وٍمىً فهم رلً في غىء نذة جدذًاث ؤهمها(:)1
 يُاب ؤو غهف الخماظً الذاخلي لخىكُماث اإلاجخمو اإلاذوي ،خُث جخمثل ؤظاظافي قاهشة حعُِغ الهمل الىلابي ،وؤلاهلعام داخل الىلاباث الزي ٌهىغ خالت مً
الطشام بحن اللىي العُاظُت اإلاخىاكػت.
 ؤصمت لخمىٍل اإلاجخمو اإلاذوي ،خُث حشحر هزه اإلاعإلت بلى الذوس العلبي للذولت فيبظخخذام الخمىٍل هعالح لفشع ظُؿشتها نلى جىكُماث اإلاجخمو اإلاذوي التي جخللى
معانذاث مالُت مً الذولت ،وهى ما ًفلذها بظخلاللُتها وٍجهلها في الهذًذ مً الخاالث
بمخذاد ألحهضة الذولت.
 جإزحر الخيىٍىاث ؤلاحخمانُت الخللُذًت  The traditionalفي جىكُماث اإلاجخمواإلاذوي ،مً خالٌ الهالكت بحن الذوٌ الهشبُت واإلاجخمو اإلاذوي اإلاخمحزة بدالت مً بوهذام
الثلت بحن الؿشفحن خاضت بحن الخيىمت والجمهُاث التي جداوٌ وحععى للخفاف نلى
بظخلاللُتها ؤمام جذخل ؤحهضة الذولت إلخػانها إلسادتها وظُاظاتها ،فالذولت في الهالم
الهشبي وهكشا لهىامل جاسٍخُت  Historical factorsوبحخمانُت وزلافُت ،جلىم نلى
الهُمىت والىضاًا نلى مجخمهاتها ،ومنها الجمهُاث ،ختى بهذ ؤلاهفخاح اإلاكهشي ،وكذ
ججلى هزا الخطىس في شيل كاهىوي وفي شيل مماسظاث ظُاظُت وبداسٍت يحر كاهىهُت
حعدىذ نلى اإلاىؿم الاخخياسي ليل ش يء في اإلاجخمو(.)2
بن مدذودًت دوس اإلاجخمو اإلاذوي في البلذان الهشبُت ًشحو بلى الؿابو الدعلؿي
للىكم الخاهمت في الهالم الهشبي ،هما ًشحو بلى ؤصمت الذولت الىؾىُت اللؿشٍت التي جللي
بخإزحراتها العلبُت نلى اإلاجخمو اإلاذوي ،هما ؤن غهف ملىماث الذًملشاؾُت في الىاكو
( -)1ابدعددام خدداجم نلددىان" ،واكددو اإلاجخمددو اإلاددذوي فددي الددىؾً الهشبددي" ،مجلأأة كليأأة دا  ،الجامهددت اإلاعدىطددشٍت،
الهذد  ،1155 ،86ص ص.618 ،617
( -)2ؤخمد ددذ زابد ددذ ،ال أ أأدور السيا أ أ والاق أ أأافي للقط أ أأا ألاهل أ أأي ،اللد دداهشة :مشهد ددض ألاهد دشام للذساظد دداث العُاظد ددُت
وؤلاظتراجُجُت ،5888 ،ص.88
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ؤلاكخطادًىؤلاحخماعي والثلافي في البلذان الهشبُت كلظ مً بمياهُت جؿىس اإلاجخمو
اإلاذوي ،بلى حاهب غهف جىكُماث اإلاجخمو اإلاذوي هفعها ،خُث جفخلذ هزه اإلااظعاث
آللُاث البىاء اإلااظس ي فػال نً نذم وحىد اللذساث التي جلىد نملُت الخإهُل
 Qualification processلهزه اإلااظعاث ،التي جخمحز بًُاب الشفافُت واإلاماسظت
الذًملشاؾُت داخل هثحرا مً مىكماث اإلاجخمو اإلاذوي في ألاكؿاس الهشبُت(.)1

املحور الاالث :أزمات املرحلة الاهحقالية في ظل الاورات العرسية
 -1أزمة بىال الحواف الوطن .
أ -واقع الاورات العرسية ومحركاتها:
قل الهالم الهشبي خاسج مىحاث الخًُحر والخدىٌ الذًملشاؾي التي بحخاخذ ؤحضاء
الهالم مً ششق ؤوسوبا بلى ؤمشٍيا الالجُيُت ،وختى بهؼ بلذان الششق ألاوظـ Middle
 Eastهترهُا وبًشان ،مما حهل بهؼ الذواثش العُاظُت وألاوادًمُت جفعش رلً نلى
ؤظاط وحىد جىاكؼ بحن الثلافت الهشبُت ؤلاظالمُت وكُم الذًملشاؾُت(.)2
بُذ ؤن اهذالم ظلعلت مً الثىساث الشهبُت الهشبُت في ؤهثر مً بلذ نشبي مىز نام
 1155ؤدي بلى بنادة الىكش في اإلالىالث العابلت .فلذ ؤخذر معاس الثىساث الهشبُت،
اإلاهشوفت بنالمُا بالشبُو الهشبي  ،Arab Springالىثحر مً الخًحراث في دًىامُىُاث اللىة
والىفىر في اإلاىؿلت الهشبُت ،وادخلها في مىحت مً الخدىالث والخًُحراث اإلاشجبؿت بلػاًا
العلؿت والششنُت والثروة والخىمُت والاهخماء والعُاكاث ؤلاكلُمُت والخفانالث غمً
حشابً البُئُخحن الىؾىُت والذولُت .فهزه العُاكاث هشفذ نً الفجىة الخىمىٍت
والذًملشاؾُت ،التي جفطل الشهىب الهشبُت نً يحرها مً شهىب الهالم ،ففي خحن خللذ
هثحر مً الذوٌ لشهىبها معاساث حُذة في الخمثُل العُاس ي والذًملشاؾي ومهذالث مشجفهت
مً الخىمُت والخؿىس الاحخماعي ،هشفذ اخذار الشبُو الهشبي نً حجم اإلاإصومُت العُاظُت
والترهل الاحخماعي وؤلاخفاق الخىمىي التي ًشصح جدخه مالًحن ألافشاد في الذوٌ الهشبُت بالشيم
مً جىفش اإلاىاسد اإلاالُت والبششٍت الىفُلت بخدلُم الخىمُت في ابهادها اإلاخخلفت.

( -)1مدمذ ضالح وًم ،مشحو ظبم رهشه ،ص.541
( -)2خلُذة ههعِغ" ،الشبُو الهشبي بحن الثىسة والفىض ى" ،املسحقلل العربي ،الهذد  ،315ماسط ،1153ص.115
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فإخذار الشبُو الهشبي حاءث هثمشة لهلىد مً الًػب اإلاىخىم والزي جفجن
الاظدبذاد الهشبي العلؿىي نلى بخيام هبخه بزساجو مخخلفت ،منها ؤن مهشهت الهشب
الىبري لِعذ في الذاخل ،ولىنها في الخاسج غذ الهُمىت ألاحىبُت وجدشٍش فلعؿحن،
وؤلادناء بإن الهذالت الاحخمانُت  Social justiceؤهم مً الذًملشاؾُت ،خُث جبحن
بهذ ؤهثر مً ظخت نلىد مً الاظخلالٌ ؤهه لم جخدشس فلعؿحن ولم جخدلم الهذالت
اإلاشحىة وال الخىمُت اإلايشىدة ،بل ؤن ألاهكمت الهشبُت التي ؾاإلاا سددث هزه ألانزاس واهذ
غالهت في الخهامل مو الًشب(.)1
 أزمة بىال الحواف الوطن في املرحلة إلاهحقالية:واحه اإلاعاس ؤلاهخلالي في بهؼ بلذان الثىساث الهشبُت نلى بمخذاد نذة ظىىاث
مشخلت جاسٍخُت دكُلت ،وادث حهطف بجهذ ما بهذ الثىسة ،فتزاًذث وجحرة الهىف ،ويالء
اإلاهِشت ،واخخذام الطشام نلى العلؿت ،وضهىد الهطبُاث الجهىٍت وؤلاًذًىلىحُت مً
خحن آلخش ،ونىدة سمىص الىكام اللذًم ،وبشوص هزس الثىسة اإلاػادة Counter-
.)2(revolutionary
فاالهخفاغاث الهشبُت ،وبن ؤظلؿذ ؤهكمت اظدبذادًت ،بال ؤجها لم جدل اإلاشيلت
الجىهشٍت واإلاخمثلت في هىٍت الذولت والىمىرج اإلاجخمعي ،بل ًزهب البهؼ بلى الانخلاد
بإن الىجاخاث التي خللها جُاس ؤلاظالم العُاس ي  Political Islamظتزًذ اإلاشيلت
حهلُذا ،خطىضا في البلذان التي حهشف حهذدًت ؾاثفُت ودًيُت ،وهى ما ًىهىغ ظلبا
نلى بشيالُت الخىافم  consensusالىؾني في هزه الذوٌ بالشيم مً ؤن الذًملشاؾُت هي
اليلمت الشثِعُت في الخؿاب العُاس ي ؤلاظالمي ،بال ؤن اإلاماسظاث اإلاُذاهُت ؤزبدذ
اهدشاف بهؼ ألاخضاب ؤلاظالمُت نً حىهش الذًملشاؾُت ،واإلاخمثلت في اخترام الخهذدًت
العُاظُت والذًيُت واإلازهبُت ،هما ؤن ضهىد ؤلاظالمُحن للخىم ؤسنب اإلااظعت
الهعىشٍت في بهؼ الذوٌ التي بذؤث جخخىف مً ظِىاسٍىا الفىض ى وؤلاهلالب نلى

( -)1ظ ددهذ ال ددذًً ببد دشاهُم " ،الث ددىسة وؤلاهخل دداٌ ال ددذًملشاؾي ف ددي ال ددىؾً الهشب ددي :هد ددى خؿ ددت الؿشٍ ددم" ،املس أأحقلل
العربي ،الهذد  ،288ماي  ،1151ص.524
( -)2ؤهدىس الجمهدداوي" ،اإلاشددهذ العُاسد ي فددي جددىوغ :الددذسب الؿىٍددل هدددى الخىافددم" ،مجلأأة سياسأأات عرسيأأة ،الهددذد
 ،5اإلاشهض الهشبي لألبدار ودساظت العُاظاث ،حاهفي  ،1153ص.5
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مبادت وكُم اإلاماسظت الذًملشاؾُت(.)1
فمً خالٌ اظخلشاء واكو ألاصمت الخىافلُت في دوٌ الثىساث الهشبُت ؤو الخشان الشهبي،
ًمىً مالخكت وحىد جباًً بحن الذوٌ التي ؾالتها هزه الاخذار لجهت بىاء الخىافم الىؾني
ومعاس جىؾُذ الاهخلاٌ الذًملشاؾي وحًُحر الىكام العُاس ي .وجبهاث رلً امىُا واحخمانُا
واكخطادًا ،خُث اهه ًالخل الخهثر الىاضح في اخالٌ الادبُاث الثىسٍت وشهاساث الخدىٌ
والاهخلاٌ مدل الترهت اللذًمت مً الشهاساث العُاظُت والاكخطادًت واإلاجخمهُت التي
هشظتها ألاهكمت الهشبُت لهلىد ؾىٍلت في ول البنى الاحخمانُت والعُاظُت الهشبُت.
ففي الخجشبت الخىوعُت بىضفها مهذ الثىساث الهشبُت ،معاس الخدىٌ الذًملشاؾي لم
ًىً ظلعا جماما ،فلذ شهذث جدىال دًملشاؾُا في ؤوٌ اهخخاباث خشة وهضحهت نلى معخىي
الذولت وهضاناث خىٌ ظلؿاث الخيىمت ؤلاهخلالُت ،خاضت بهذ حشىُل الجمهُت الخإظِعُت
في حاهفي  ،1151هما ؤن هجاح ؤلاظالمُحن في ؤلاهذماج داخل الىكام العُاس ي وبششاههم
لألخضاب الهلماهُت  Secularismفي حشىُل خيىمت بثخالفُت وان بمثابت ظبب آخش ًذنىا بلى
الخفائٌ ،لىً حعاسم وجحرة الهىف وؤلايخُاالث التي ؾالذ نذد مً اليشؿاء العُاظُحن
والىلابُحن ؤدث بلى بجهُاس نذد مً الخيىماث وحهؿُل الهملُت العُاظُت(.)2
ؤما باليعبت لبلُت الذوٌ التي شهذث ؤخذار الثىساث الشهبُت همطش ولُبُا
والُمً والعىدان وظىسٍا ،فةن نملُت بىاء الخىافم العُاس ي الصلذ ججابه ضهىباث
بيُىٍت وظُاظُت مىغىنُت جخهلم باالظخلؿاباث الذاخلُت في هثحر مىالذوٌ الهشبُت بحن
فهالُاث الثىساث الشهبُت وبلاًا الذولت الهمُلت ،وهدُجت للخذخالث الخاسحُت التي
ؤضخذ فىانل ؤظاظُت جدىٌ دون بىاء الخىافلاث الذاخلُت وجذفو بلى بؾالت ألاصماث
الىاحمت نً الخشان الشهبي الهشبي في هزه الذوٌ.
 -2أزمة الاهف ت ألامن وانهيار الدول.
جاهذ الخالت الشاهىت للثىساث الهشبُت بإن مشخلت ما بهذ الثىسة ،ؤو ما بهذ ظلىؽ الىكام

(1)-Erzsebet Rozsa,"The arab spring Its Impact on the Region and on the Middle
East Conference", Policy Brief, No 9/10, AUGUST 2012, p17.

( -)2لىسٍ ددل بي مُل ددش وحُف ددشي م دداسجُني " ،الخد ددىٌ ال ددذًملشاؾي ف ددي اله ددالم الهشب ددي :جىكه دداث ودسوط مع ددخفادة م ددً
خىٌ الهالم" ،مههذ ؤبدار الذفام الىؾني  ،1152 ،RANDص.8
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ال حهني جهاًت الثىسة ،هما ال حهني هجاخها بالػشوسة ،بل هي ججشبت كاظُت ٌهِشها اإلاجخمو
بإظشه ظىاء مً الىاخُت ألامىُت ؤو الخىكُمُت ،ؤو معخىي اإلاهِشت في قل ؤلاكخطادًاث
اإلاترهلت ،والخىاكػاث اللُمُت ،ومىاحهت الثىسة اإلاػادة واإلاداوالث ؤلاهلالبُت(.)1
حشمل التهذًذاث ألامىُت خالٌ اإلاشخلت ؤلاهخلالُت ؾاثفت واظهت مً اإلاعاثل،
بهػها جلً اإلاخهللت بالذولت هىُان ،هما هى ألامش في لُبُا والخالت الهشت التي جمش بها،
ويُاب اإلااظعاث اللادسة نلى اللُام بمهامها وحهشغها لخؿش الخدىٌ بلى دولت فاشلت،
هما حشمل هزه التهذًذاث ؤًػا ما ًخطل بالطشام ألاهلي الزي ًجذ حهبحراجه في
ضشاناث مىاؾلُت وكباثلُت( ،)2وهي ضشاناث جزهيها نىامل داخلُت ،وؤخشي خاسحُت،
وفيها ًيىن الخدذي ؤهبر ،ألن خلىق ؤلاوعان جيىن اإلاخػشس ألاهبر في مىؿلت الطشاناث
ألاهلُت بحن الفشكاء ،فلى ؤخزها ألاصمت العىسٍت همثاٌ ،فةجها بذؤث جدذ نىىان جدلُم
ؾمىخاث الشهب العىسي في الذًملشاؾُت وؤلاضالح وبهخللذ مً ؤلاخخجاحاث العلمُت
 Peaceful protestsبلى مىاحهت معلخت وجذخالث مً كىي خاسحُت ،وهي جذخل مشخلت
الخلعُم والخفخِذ الفهلي في بؾاس مخؿـ حذًذ (ظاًىغ -بُيى) Sykes–Picot
ًلعم ظىسٍت بلى نششة هُاهاث(.)3
فلذ ؤهذث الخؿىساث الذسامُت التي شهذتها بلذان الثىساث الهشبُت ،ؤجها حهاوي
ؤصماث خادة ومتزامىت ومترابؿت ،ألامش الزي حهل اإلاشخلت الاهخلالُت التي جمش بها جدعم
بذسحت نالُت مً الطهىبت والخهلُذ ،وجخجلى ؤبشص جلً ألاصماث في اظخمشاس خالت مً
الاهفالث ألامني مو جطانذ ؤنماٌ الهىف وؤلاسهاب ،وجفاكم خذة اإلاشىالث الاحخمانُت
والاكخطادًت بعبب جذهىس ؤداء العُاظت الهامت  Public Policyوجؿىس الهالكاث
اإلاذهُت  -الهعىشٍت ،وما ًلترن بها مً مخاؾش نعىشة العُاظت وحعُِغ الجِش ،وجضاًذ
ؤلاختراق الخاسجي بما ًمثل تهذًذا لألمً اللىمي ،فػال نً ؤصمت بنادة بىاء ماظعاث
( -)1مدمددذ نبددذ الىددشٍم الخددىساوي" ،مددا بهددذ الثددىسة :اللددىي الفانلددت ومعدداساث الهللىددت" ،املجلأأة ألاردهيأأة للعلأأو
إلاجحماعية ،اإلاجلذ  ،7الهذد ،1154 ،1ص.245
(ً -)2ىظ ددف مدمد ددذ الط ددىساوي" ،الخدد ددذًاث ألامىُد ددت للشبُ ددو الهشبد ددي :م ددً بضد ددالح اإلااظعد دداث بل ددى ملاسبد ددت حذًد ددذة
لألمً" ،املسحقلل العربي ،الهذد  ،355ؤهخىبش  ،1152ص.148
( -)3نبددذ ؤلالدده اإلاىطددىسي " ،الذًملشاؾُددت وخلددىق ؤلاوعددان :مدىددت ألامددت بددحن ظددىذان الدعددلـ ومؿشكددت الفىضد ى
والخشوب الذاخلُت" ،املسحقلل العربي ،الهذد  ،326حىٍلُت  ،1154ص.517

أزمات الدولة الوطىية في العالم العربي في ظل الححوالت إلاقليمية

الذولت .)1(Rebuilding State Institutions
ففي الىكذ الزي جكل لُبُا مثال بداحت ماظت بلى بزباث الذولت والعلؿاث
ؤلاهخلالُت لششنُتها وظُؿشتها نلى مطادس الهىف واللىة ،نلى نىغ مً رلً ًبذو ًكل
الطشام في ظىسٍا يحر كابل للخيبا بنهاًخه ،فلم ٌهذ مً اإلامىً بخفاء خلُلت ؤن الطشام
العُاس ي لِغ مجشد ضشام بحن كىي خاهمت بظدبذادًت وؤخشي مهاسغت دًملشاؾُت ،بلذس
ما هى ضشام مدخذم بحن جطىسًٍ مخخلفحن لهىٍت الذولت ،جخلاؾو فيها الخذخالث الاكلُمُت
والذولُت مو الاضؿفافاث الذاخلُت مخهذدة الىالءاث لللىي الخاسحُت ،فالهذًذ مً
اللىي ؤلاكلُمُت والذولُت ظاهمذ في حًزًت الجزام العىسي ،بر جذٌ اإلااششاث اإلاُذاهُت
نلى وحىد خعاباث بظتراجُجُت لهزه الذوٌ ،التي بجدزث ظىسٍا مياها لفشع هُمىتها في
بؾاس خشب الىوالت ؤو ما ًطؿلح نلُه بالخشب الباسدة الجذًذة(.)2
بن خالت غهف الذولت وفشلها والتي قهشث في بلذان الثىساث الهشبُت ،جفعش بشوص
الؿاثفُت في الطشاناث الجذًذة في الهالم الهشبي New conflicts in the Arab
 ،worldفلذ دفو جشاحو الذولت باإلغافت بلى ؤنماٌ الهىف التي جماسظها ؤكلُاث
 Minoritiesحعُؿش نلى الذولت ،دفهذ اإلاىاؾىحن في هزه البلذان بلى اللجىء بلى
الهىٍاث والجماناث الؿاثفُت مً ؤحل جإمحن الخماًت ألاظاظُت التي ال حعخؿُو الذولت
ؤن جلذمها ،هما بدثذ هزه الجماناث نً خلفاء  Alliesخاسحُحن للخطىٌ نلى
الذنم في الطشاناث العُاظُت والهعىشٍت اإلادلُت(.)3
لم جفؼ زىساث الشبُو الهشبي بلى بىاء دًملشاؾُاث معخلشة هخلً التي ؤفشصها
بجهُاس ألاهكمت الشُىنُت في ششق ؤوسوبا ،بهما دفهذ بالذوٌ الهشبُت بلى الىساء ،وؤدخلتها
في هفم مكلم مً ضشاناث داخلُت وبجهُاساث ماظعاجُت وجفىً الذوٌ ،فالذولت مًُبت
في لُبُا ،والجِش ناد بلى الخىم في مطش ،والخشب ألاهلُت  Civil warدمشث الذولت

( -)1نلي الذًً هالٌ" ،خالت ألامت الهشبُت :1153-1152 :مشاحهاث ما بهذ الخًُحر" ،املسحقلل العربي ،الهذد
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العىسٍت ،والُمً نلى شفا الخلعُم(.)1

الخاثمة
ًدبحن لىا مً خالٌ ما ظبم رهشه ،ؤن الذولت الىؾىُت في الهالم الهشبي حهاوي مً نذة
ؤصماث ؤهمها مهػلت الهىٍت الىؾىُت التي جخمثل في الخىاصم بحن ؤلاهخماء لألمت الهشبُت
ؤلاظالمُت الزي ًخًزي مً الخاسٍخ والذًً ؤو ؤلاهخماء للذولت الىؾىُت التي هشظها الىكام
الىظخفالي ،ؤو الىالء لىُاهاث بزيُت نبر وؾىُت ظُما في قل مىحاث الهىف اإلاشجبؿت
بالثىساث الهشبُت الزي حشهذه اإلاىؿلت الهشبُت مىز نام  ،1155والتي حاءث هدُجت
لعىء ؤداء ؤهكمت مابهذ ؤلاظخهماس بفهل التراهماث داخل اإلاجخمهاث الهشبُت حشاء الفعاد
العُاس ي والهىاء ؤلاكخطادي والتهمِش الاحخماعي ،مما ؤدي الى فلذان الششنُت الخاسٍخُت
والعُاظُت لألهكمت الباجشٍمىهُالُت وبخُاء ؤلاهخماءاث ؤلازيُت والجهىٍت التي حهمل نلى
جىشَعها ؾبلت ؾفُلُت حعخخذمها اللىي ؤلاكلُمُت اإلاافُاوٍت الجذًذة في اإلاىؿلت الهشبُت
لخىشَغ ؤحىذتها وبظتراجُجُاتها في الهُمىت نلى الذوٌ الهشبُت.
مً الىاخُت الهملُت ،فةن الثىساث الهشبُت وبن ؤظلؿذ ؤهكمت كمهُت ،فةجها لم
جدل اإلاشيل الجىهشي اإلاخهلم بهىٍت الذولت الىؾىُت ظُما في قل الطشام الجذًذ بحن
مششوعي الذولت الىؾىُت والذولت الذًيُت هما حشمل ؤصماث الذولت الىؾىُت في الهالم
الهشبي ؾاثفت واظهت مً اإلاعاثل ؤهمها جلً اإلاخهللت بمعإلت هُىىهت الذولت الىؾىُت في
خذ راتها في قل مخاؾش حهشغها لالجهُاس والخفىً وجدىلها لذوٌ فاشلت والاججاه هدى
ضىملت الهالم الهشبي.
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