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أدوار الدولة ُ
المعاصرة
ومعايير نجاحها

قيس الجهضمي

ُتعترب الدولة من الكيانات اجلامعة للب�شر ،فقد حاول العلماء واملفكرون �صياغة مناذج لهذه الدولة التي يعي�ش فيها النَّا�س حمققة لهم ال�سعادة والرفاهية ،وباملقابل هم
يقومون بالعمل والإنتاج ،لذا يتناول الكاتب ر�شيد احلاج �صالح يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان «مقوالت ومقايي�س النجاح واالزدهار يف الدول املعا�صرة» قراءة
و�سبل حتقيقها لأهدافها واالزدهار ل�شعوبها ،فهو يرى �أن «الدولة املُعا�صرة لي�ست �أكرث من نتاج للأزمات التي م َّرت بها يف مراحل ت�شكلها املتعددة»،
للدولة املعا�صرة و�أدوارها ُ
و»�أن ال�سيا�سة يف القرن الع�شرين لي�ست �سوى جدل حول دور الدولة املتنازع عليه ،بني الفاعلني ال�سيا�سيني يف كل بلد» .لذلك ،تركز اجلدل يف كيفية تعاملها مع الق�ضايا
الرئي�سية مثل :م�شكالت الت�ضخم ،وفر�ص العمل ،وحت�سني نوعية التعليم ،وحجم القطاع احلكومي ،وال�ضرائب.

ي ��رى ال �ك��ات��ب �أن «ن���س�ب��ة ال �� �ض��رائ��ب ،ورف ��ع م���س�ت��وى الأج� ��ور،
وعدد �ساعات العمل ،وحقوق العمال والنقابات ،وتنظيم و�ضع
ال�شركات الكربى ،والبطالة ،والإنفاق احلكومي ،والتعامل مع
متطلبات حرية التجارة العاملية ،و�إن�شاء حتالفات اقت�صادية»
هي التي متثل العمود الفقري االقت�صادي للدولة ،و�أ َّن الأزمات
التي الم�ست القطاع االقت�صادي �أدت �إىل انهيار بع�ض الدول،
ومن �أمثلة الأزمات �أزمة انهيار �سوق الأ�سهم الأمريكية يف عام
1929م ،ب�سبب انخفا�ض ال�سيولة بال�سوق الرتفاع ن�سبة الفائدة
وعجز الدولة عن �إم��داد ال�سوق بال�سيولة الالزمة بالإ�ضافة
�إىل حت��ول امل�صانع ب ��أوروب��ا �إىل �إن�ت��اج ك��ل �أن ��واع الب�ضائع بعد
ان�ت�ه��اء احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة .وا��س�ت�ف��اد ال�ع��امل �أن م�ب��د�أ �آدم �سميث
«دعه يعمل ..دعه مير» غري �صالح لبناء الدولة ،فقيام الأفراد
باحل�صول على منافعهم الفردية دون تدخل الدولة يف تنظيم
الأن�شطة االقت�صادية قد ُي�ؤدي �إىل انهيارها اقت�صادياً.
ل��ذل��ك ب��د�أ كثري م��ن ال ��دول بالتدخل يف الن�شاط االقت�صادي
و�سن القوانني لأجل التوازن وتوزيع ال�ثروات بني مواطنيها،
ك�م��ا �أن ��ه ق ��ام ب�ع����ض م�ن�ه��ا بتخفي�ض � �س��اع��ات ال�ع�م��ل وت�ق��دمي
الرعاية ال�صحية ورفع احلد الأدنى من الأجور .وتو�ضح �أزمة
ال��ره��ن ال�ع�ق��اري ب��أم��ري�ك��ا ع ��ام 2008م �أن ��ه م��ن ال�صعب توقع
ح��دوث الأزم��ات املالية ،وكذلك ي�صعب توقع حجم ت�أثرياتها،
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أن احل ��ال يف ال ��دول ال�ن��ام�ي��ة ي�ك��ون املتحكم يف
دور ال��دول��ة االقت�صادي هما «�صندوق النقد ال ��دويل والبنك
ال ��دويل» ،حيث �إنهما يفر�ضان على ه��ذه ال��دول حينما تطلب
منهما ق��رو��ض��ا �ضخمة ��ش��روط��ا معينة م��ن �أه�م�ه��ا «تخفي�ض
الدعم احلكومي لل�سلع وتقلي�ص حجم القطاع احلكومي .لذا،
تتخذ هذه الدول احلذر ال�شديد لأن هذين ال�شرطني ي�ؤثران
على �سيطرتها لأن�شطتها االقت�صادية كما �أنهما قد يدخالنها
يف ديون �صعب الفكاك منها.
ي���ش�ير ر� �ش �ي��د احل� ��اج � �ص��ال��ح �إىل �أ َّن االحت� � ��ادات وال�ت�ح��ال�ف��ات
والتكتالت الدولية ه��ي �إح ��دى الأدوات التي اتخذتها ال��دول
للتعامل م��ع م�شكالتها امل��ال�ي��ة وتقليل اخل�ط��ر ال��واق��ع عليها

م�ق��ارن��ة �إذا ك��ان��ت مب�ف��رده��ا ،وم��ن �أم�ث�ل��ة االحت ��ادات ال��دول�ي��ة:
االحت��اد الأوروب ��ي  1958ورابطة  APECالتي تتكون من 18
دول ��ة .وي�صنف ال�ك��ات��ب التكتالت �إىل ن��وع�ين منها م��ا ي�سعى
لل�سيطرة على ال�سوق والتجارة ومنها ما يفتقر لأب�سط �أنواع
التنظيم .ومن املخاطر التي تتعر�ض لها هذه التكتالت العوملة
و�سيا�سات حترير التجارة العاملية ،ومن��وذج ال��دول��ة ال�ضامنة
هو املنا�سب ملواجهة ه��ذا اخلطر من خ�لال خ�صخ�صة الكثري
من القطاعات و�سن قوانني ال�ضرائب ب�شرط �أن تقوم الدولة
مب�ساعدة من يتعر�ض و�ضعه للخطر.
ومن الأم��ور املهمة التي ت�سرتعي انتباه الدولة واالهتمام بها
بجانب الن�شاط االقت�صادي ،التعددية الثقافية ل�ساكينها؛ �إذ
�إن ب��داي��ات ت�شكل ال��دول��ة املعا�صرة ك��ان��ت قومية ،وم��ن خالل
ال �ن �ع ��رات ال �ق��وم �ي��ة ق��ام��ت احل � ��روب ال �ع��امل �ي��ة �أي �� �ض ��ا ،ح �ت��ى �أن
الدميوقراطية احلديثة مل ت�ستطع �أن متنع احل ��روب ،فمثل
ه ��ذا ال �ت��أث�ير للقومية �أع �ط��ى ال�ع��دي��د م��ن ال�ق��وم�ي��ات فر�صة
�إن�شائها لدولها امل�ستقلة مع حتول حق تقرير امل�صري ملبد�أ عام
يف حل غالبية اخلالفات .وكذلك من الأزمات يف هذا املو�ضوع،
ق�ضية الوافدين والأقليات ،وقد قامت ال��دول الدميوقراطية
ب�سن الت�شريعات والقوانني التي �أعطتهم حقوقهم و�أ�شعرتهم
بوجودهم احلقيقي يف حميطها� ،إذ ح��دث التحول من ال��دول
القومية العرقية �إىل دول قومية مدنية جراء ما حلقتها من
��ص��راع��ات وت �ط ��ورات ،ع�ل��ى �أن ال��دول��ة ال�ق��وم�ي��ة امل��دن�ي��ة قائمة
على التعاون امل�شرتك وتعاي�ش القوميات فيما بينها ،فتحولت
قومية ال�ع��رق وال�ل�غ��ة والأر� ��ض �إىل قومية امل���س��اواة وال�ق��ان��ون
والثقافة .لذا؛ على الدول �أن ت�أخذ مببد�أ االعرتاف بالتعددية
الثقافية للمحافظة على ال�سلم االجتماعي داخ ��ل حميطها
جتنباً للكثري من ال�صراعات.
�إ َّن االعرتاف بالتعددية الثقافية يجنب الدولة تطلع الأقليات
ل�ل��دول الأخ ��رى التي تت�أمل فيها �أن حتتوي هويتها ومتثلها
بح�سب ر�ؤية الكاتب ،و�إن مبد�أ حقوق الإن�سان هو الذي اعتمدته
�أغ �ل��ب ال� ��دول امل�ع��ا��ص��رة يف ت�ن�ظ�ي��م ع�لاق��ات�ه��ا م��ع م��واط�ن�ي�ه��ا،

حتى �صارت ق�ضية حقوق الإن�سان ق�ضية عاملية بحيث ينظر
ل�ل��دول��ة ال�ت��ي ت�ع�ت��دي ع�ل��ى ه��ذه احل�ق��وق ب��أن�ه��ا جت ��اوز تعديها
على مواطنيها لتهدد ال�سالم العاملي؛ لأ َّن �أزماتها الداخلية
�ستمتد للدول الأخ��رى ،ويف هذا املجال ي�ستعر�ض الكاتب قول
تايلر ال��ذي يذهب �إىل �أن على ال��دول الليربالية احلديثة �أن
تبني جمتمعاتها احلديثة على «الكرامة» ولي�س على مفهوم
«ال�شرف» ،لأن ال�شرف يعمق منطق الطبقية داخل املجتمع.
ويف ال�ق��راءة الداخلية ملمار�سات ال��دول يجد الكاتب �أن ال��دول
ال��دمي��وق��راط�ي��ة حتمل ازدواج �ي��ة تتمثل ب��أن�ه��ا «ت��ري��د احلرية
لنف�سها ولكنها تريد ال�سيطرة على الآخرين ،...،وتريد الأمن
وال�سالم لنف�سها لكنها حتر�ص على �إثارة الفو�ضى وال�صراعات
يف بلدان عديدة» ،ويذكر الكاتب �سبب ذلك يف تف�سري توردوف
ب��أن ه��ذه الدولة الدميوقراطية تنظر لبقية ال��دول على �أنها
قوى بربرية .لذا؛ فهو يحذر من هذه النظرة �أي�ضاً ويعتربها
نوعاً من �أن��واع الرببرية .واقت�صاديا ،يرى البع�ض �أن الدول
احلديثة ت�شارك مواطينها �أرزاقهم ،وتزيد من ثروة الأثرياء.
وه ��ذا م��ا ي���س�ت��دل��ون ب��ه يف ارت �ف ��اع وت �ي�رة امل���ش��اك��ل ال�سيا�سية
ب �ط��ري �ق��ة اق �ت �� �ص ��ادي ��ة ،وي ��ذك ��ر ر� �ش �ي��د احل � ��اج � �ص��ال��ح امل�لام��ح
الأ�سا�سية التي على الدولة االهتمام بها لأج��ل تطورها وبناء
م�ستقبلها وهي :االهتمام باحلرية قبل الهوية وتعميق معاين
العدالة واالع�تراف يف بنيتها و�أنظمتها ،واملوازنة بني الفردي
واجلماعي وذلك بالتقليل من �سلطة امل�ؤ�س�سات و�إعطاء م�ساحة
للفرد وحقوقه ،و�أخريا احتواء ال�سيا�سة للثقافة حيث �إن بع�ض
الأطروحات يذكر �أن �أغلب ال�صراعات والتوترات التي تعي�شها
الدول يف �أ�سا�سها ق�ضايا و�أزمات ثقافية ،فعلى الدولة معاجلة
وتنظيم عملية التفاعل بينها وبني الثقافات املختلفة .و�أرى
�أن املراجعات امل�ستمرة لقيا�س م�ستويات ال�ت��وازن �سواء �أكانت
على الأن�شطة االقت�صادية �أو الثقافية التي تف�ضي �إىل �صناعة
االن���س�ج��ام وال�ت�ف��اع��ل املنتج ب�ين ال��دول��ة ومواطنيها ه��ي التي
تعطي �أدوارا حقيقية للدولة الناجحة.
qabuazan@gmail.com
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