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مصطلح «الدولة الفاشلة»..
المنشأ والتأثيرات

أسماء القطيبية

يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم «املرجعيات ال�سيميوطيقية والإبت�سمولوجية والأيديولوجية ملفهوم الدولة الفا�شلة» ،يناق�ش الباحث جمدي
اجلزيري ن�ش�أة هذه امل�صطلحات يف الفكر ال�سيا�سي من حيث بواعثها ،وتطورها وا�ستخداماتها ،ويت�ساءل ع َّمن له احلق يف الت�صنيف؟ وما هي املعايري
التي ميكن اال�ستناد �إليها يف ذلك؟ ال�سيما و�أنَّ غالب هذه امل�صطلحات ت�صنف الدول �إىل دول عظمى و�أخرى �ضعيفة ،وت�سقط على هذين الت�صنيفني
بقية امل�صطلحات والتعريفات .يف هذا املقال ،يتَّخذ الباحث جمدي اجلزيري من م�صطلح «الدولة الفا�شلة» منوذجا للبحث ،متناوال امل�صطلح من ثالث
جوانب؛ هي :الرمزية ،و�سلطة �أنظمة املعرفة والإيدلوجيا.
ن�ش�أ م�صطلح «ال��دول��ة الفا�شلة» -ك�م��ا ي��ذك��ر الكاتب-
يف ب��داي��ة الثمانينيات ،وا��س� ُت�خ��دم لأول م��رة يف خطاب
مندوبة �أمريكا بالأمم املتحدة �إبان حديثها عن الو�ضع
يف ال�صومال و�ضرورة ت�ضافر اجلهود الدولية يف تقدمي
امل�ساعدات لها ولأمثالها من الدول .ثم تعدد ا�ستخدامه
يف املجالت ال�سيا�سية واملحافل الر�سمية يف العامل عامة
و�أمريكا خا�صة� .أما عن التعريف الدقيق مل�صطلح الدولة
الفا�شلة ،فقد ظهر تعريفان �أ�سا�سيان له؛ فالأول عرفه
ب�أنه الدولة التي ال ت�ستطيع �أن تلعب دورا ككيان م�ستقل،
�أما التعريف الثاين فقد حدده ب�أنه الدولة التي مل تعد
ق��ادرة على القيام بوظائفها .وكال التعريفني ميكن �أن
ي�ك��ون �أي���ض��ا -ب��ر�أي��ي -و�صفا ل�ل��دول النامية والفقرية
ع��دا �أن ه��ذا امل�صطلح يبدو �أك�ثر فوقية ،ويفرت�ض �أن
هناك دوال ت�سببت لنف�سها يف الف�شل بفعل عدم قدرتها
على التقدم و�إدارة �أزماتها ،ولعل كون دولة مثل �أمريكا
هي التي و�ضعت ه��ذا امل�صطلح ،فهي ت�شري �ضمنيا �إىل
�أ َّن هناك دوال ناجحة تتقدمها �أمريكا و�أخ ��رى فا�شلة
بحاجة ل�ل�أخ��رى حتى ت�ستمر بغ�ض النظر عن �أ�سباب
(ف�شل) هذه الدول الذي رمبا يكون �أمرا ت�سببت به دول
متقدمة.
ويخت�ص علم ال�سيميوطيقيا �أو علم ال��رم��وز بالبحث
ع��ن امل���ش�ك�لات ال�ع��ام��ة ل�ل�إ� �ش��ارات وال� ��دالالت وامل �ع��اين،
ويت�صل ات�صاال وثيقا باللغة؛ كونها �أهم �أدوات التعبري
امل���س�ت�خ��دم��ة يف ال��و� �ص��ف وال�ت�ع�ب�ير ع ��ن امل ��ادي ��ات وغ�ير
امل��ادي��ات .فاللغة انعكا�س �أو رم��ز مل��ا ه��و عليه احل��ال يف
ال��واق��ع ،وكونها كذلك فقد يحدث �أن يتالعب البع�ض
يف اللغة عن طريق اختالق م�صطلحات يتم ا�ستخدامها
وتكرارها لتحقيق وعي معني .فم�صطلح مثل «الدولة
ال �ف ��ا� �ش �ل ��ة» ه ��و م �� �ص �ط �ل��ح ح ��دي ��ث � �ص �ن �ع �ت��ه ال �� �س �ي��ا� �س��ة
الأم ��ري �ك �ي ��ة وا� �س �ت �خ��دم �ت��ه يف � �س �ي��اق��ات ت �ب �ي��ان ق��وت �ه��ا،
و�أحقيتها يف التدخل يف ��ش��ؤون ال�غ�ير ،وت�ق��دمي نف�سها

ب�صورة املنقذ �أم ��ام ال�ع��امل .وكما ه��و ح��ال امل�صطلحات
احلديثة ف�إنها تت�سرب �شيئا ف�شيئا حاملة معها الت�صور
الذهني والأح�ك��ام امل�سبقة لتتجذر يف وع��ي النا�س دون
إ�ع��ادة النظر فيها .وي��رى الباحث جم��دي اجلريزي �أن
م�شكلة م�صطلح «الدولة الفا�شلة» لي�س دالالته املهينة
فح�سب  ،بل مقدار التعميم الذي ي�أتي به فيقول« :طاملا
�أننا حكمنا على الدولة بالف�شل ،ف�إن حكمنا هذا ي�سري
على جميع العنا�صر ،ومن ثم نحكم على ال�شعب بالف�شل
وه��ل ه��ذا يعقل؟  ...وبطبيعة احل��ال ميكن احلكم على
احلكومة بالف�شل لكن هل احلكومة هي الدولة؟».
وي ��در� ��س ال�ب��اح��ث اجل ��ري ��زي -يف م�ق��ال��ه �أي �� �ض��ا� -سلطة
�أنظمة املعرفة يف احتواء امل�صطلحات كم�صطلح الدولة
الفا�شلة؛ �سواء عن طريق اال�ست�شراق �أوالأنرثبولوجيا.
فاال�ست�شراق رغم �أنه متييز معريف وجودي بني ال�شرق
والغرب� ،إال �أنه يف كثري من الأدبيات يعزز فكرة التفوق
الغربي والتخلف ال�شرقي ،ويقر �أحقية الدول العظمى
يف ال�ت��دخ��ل يف حت��دي��د م���ص�ير «ال� ��دول ال�ف��ا��ش�ل��ة» حتت
م�سميات ع��دة كالتحرير واالن�ت��داب� .أم��ا علم الإن�سان،
ف�إن ن�ش�أته تزامنت مع اال�ستعمار يف فرتات كانت الدول
امل�ستعمرة �ضعيفة وم�سلوبة ثقافيا و�سيا�سيا واقت�صاديا،
وكانت الدرا�سات الأنرثبولوجية بتمويل كبري قد خدمت
بطريقة �أو ب ��أخ��رى التو�سعات اال��س�ت�ع�م��اري��ة .وي�شكك
الكاتب يف نوايا كثري من رواد هذا العلم؛ كونهم تبنوا
مواقف عديدة ال تت�سم بالإن�صاف مثل مواقف كراهية
جتاه الإ�سالم ،و�آراء �أخرى تتعلق باالنتهاكات اللإن�سانية
يف العامل .ويبدو يل �أ َّن درا�سة ت�أثري الأنرثوبولوجيا يف
تكوين امل�صطلحات يجب �أن ُينظر �إليها كعلم ال كمواقف
�شخ�صية ،كما �أ َّن الأنرثوبولوجيا خدمت ب�شكل كبري
ال�ث�ق��اف��ات ح��ول ال�ع��امل،و�أن�ت�ج��ت درا� �س��ات مهمة وغنية
حول املنطقة بعيدا عن الأهواء ال�سيا�سية.
وتعدُّ امل�صطلحات التي ي�صف بها الغرب الدول الأخرى

جزءا من ايدلوجية ظاهرها يحمل قيما نبيلة كالرحمة
والإن�سانية ،بينما «وكما هو حال ال�سيا�سة -تهدف �إىل
�إيجاد غطاء للتدخل يف �ش�ؤون الغري ،و�سلبه حرية تقرير
امل���ص�ير ،واال��س�ت�ف��ادة م��ن ث��روات��ه م�ق��اب��ل ال�ف�ت��ات ال��ذي
يتمثل ب�شكل م���س��اع��دات تغطي �أ� �ض��رارا ت�سبب الغرب
فيها �أ�صال .فم�صطلح «الدولة الفا�شلة» م�صطلح ُم ْغ ٍر
وخم��در ،لأن��ه ي�ضفي على �أفعال غري م�بررة م�شروعية
�إن�سانية عاطفية ،وي�ؤكد على عدة �أمور منها �أن الغرب
هو مركز القوة ،و�أن ثمة فرقا كبريا بني الغرب املتفوق
وال �� �ش��رق امل�ت�خ�ل��ف ،وت �ك��اد ن �ق��اط االل �ت �ق��اء االق�ت���ص��ادي
والثقايف واالجتماعي قليلة جدا ،و�أن �أي تغيري �إيجابي
يف �أح ��وال «ال��دول��ة الفا�شلة» ن��اجت ع��ن �سيا�سات و�أف�ع��ال
نبيلة ق��ام��ت ب�ه��ا ال ��دول امل�ت�ف��وق��ة لتنميتها و�إع�م��اره��ا.
ويبدو للأ�سف �أن هذه الأفكار االنهزامية تتبناها كثري
من �شعوب «الدول الفا�شلة» ،وتعززها حكوماتها �ضعيفة
الإرادة لتربر �إخفاقاتها و�سوء �إدارتها .وهذه الإيدلوجية
هي الهدف الذي ي�سعى �إليه وا�ضعو امل�صطلحات كطريق
ق�صري لتحقيق غايات طويلة املدى.
ويف ن �ه��اي��ة م �ق��ال��ه ،ي �ط��رح ال �ب��اح��ث جم ��دي اجل��زي��ري
��س��ؤاال مه ًّما ح��ول الكيفية التي ينبغي �أن نتعامل بها
مع امل�صطلحات املجحفة كمفهوم « ٠الدولة الفا�شلة».
وهل �سنحدث فرقا لو امتنعنا عن التعاطي بها ورف�ض
التقارير والدوريات التي تت�ضمنها؟ .اليبدو ذلك حال
ج ��ذري ��ا ب� ��ر�أي اجل ��زي ��ري -و�إن ك ��ان ي�ع��د م��وق �ف��ا -ك��ون
امل�شكلة �أك�ب�ر م��ن ات�خ��اذ م��وق��ف �ضد م�صطلح �أو لغة؛
فالوعي هو ال�سبيل الأمثل لفهم واق��ع دولنا ومكانها،
واملتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف العامل ،والرتكيز
على اخلطابات الثقافية داخ��ل املجتمعات كونها متنح
الثقة وجتذر الوعي اجلمعي .وهذا ما �أتفق معه متاما؛
فال�سلطة املعرفية دوم ��ا يف ي��د الأق ��وى ول�ن��ا يف ع�صور
االزدهار الغابرة للدول الإ�سالمية العربة.
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