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الدولة  -األمة وليبراليتها في زمن
العولمة

٧

رقية الكندية

تو�سعت درا�سة مفهوم الدولة كما ذكرها الكاتب حممد نور الدين �أفاية يف مقاله ( الدولة  -الأمة؛ ق�ضاياها وحتوالتها املُعا�صرة)؛ ل�شمولها العديد من املقومات
بدءا من تاريخها وتطورها وانتهاء بخمولها ،وجتنب ًا للم�شاكل الداخلية ،والنزاعات بني ال�شعوب برزت �أهمية الرتكيز على مفهوم الدولة والتدقيق فيه ،ولذلك
تعددت التعاريف حولها من خمتلف النظريات والعلماء  -ال �سيما النظرية ال�سيا�سية . -فكيف عرفت هذه النظريات الأمة؟ وما مدى تداخلها مع الوطنية؟
وكيف هو ت�أقلمها مع التغريات احلا�صلة نتاج الأزمات املالية واملجتمعية؟ وما �أهمية جتددها وتطورها باال�ستعانة بالفل�سفة الليربالية؟.

ت �ع��ددت م�ف��اه�ي��م ال ��دول ��ة؛ وك �ي��ف ال وه ��ي ق��د ت�أ�س�ست
م�ن��ذ امل��ا��ض��ي وال ت ��زال تتما�شى م��ع احل��ا��ض��ر بعوامله
الإيجابية وال�سلبية تهيئا للم�ستقبل املجهول ،فنجد �أن
عبداهلل العروي عرفها ب�أنها ترتكز على ثالثة مقومات
�أ�سا�سية وهي الهدف والتطور والوظيفة ،بينما عرفها
ماكيافيلي يف كتابه الأمري من جانب �سيا�سي و�أكد على
ا�ستقالليتها و�سلطتها على القوة اخلارجية ،ويف املقابل
ركز طوماز هوبز يف كتابه الليفياثان يف مفهوم الدولة
على اجلانب الإن�ساين دون ال�سيا�سي فعرفها يف �أنها قوة
ردع دائمة وتتيح الفر�صة للمواطنني للعي�ش والت�صرف
بطم�أنينة .من منطلق هذه التعاريف جند �أن هناك من
يخالف بع�ضها وي��ؤي��د البع�ض الآخ ��ر ،ولكن ال نن�سى
يف �أن هناك م��ن ه��و حمايد لهذه التعاريف م��ن زاوي��ة
معينة؛ وال��ذي �أدى �إىل ن�شوء فل�سفة ليربالية �شملت
اجلانب الإن�ساين وال�سيا�سي وفقاً ملعايري معينة ،فقد
ركز جون لوك على �أهمية الرتابط بني و�ضع ت�شريعات
و��ض��واب��ط م��ن ال��دول��ة تتما�شى م��ع م�صلحة املواطنني
وال��دول ككل ،و�أي��د كل من �سبينوزا وكون�ستان وهيغل
م ��ا ج ��اء ب ��ه ج ��ون ل ��وك و�أ�� �ص ��روا ع �ل��ى �أن ا��س�ت�ق�لال�ي��ة
ف�ك��ر امل��واط�ن�ين ت�ط��ور م��ن املجتمع وب ��دوره ت�ط��ور من
ال ��دول ��ة ،ول �ك��ن ج ��اء ب�ع��د ذل ��ك م��ارك ����س ال� ��ذي ن��اق����ض
ه ��ؤالء الفال�سفة وقلل من قيمة الدولة وت�شريعاتها،
ومارك�س در�س الدولة بطريقة ذكية وعزز من �أهميتها
وديكتاتوريتها ب�صورة كبرية ت�صل �إىل �إك ��راه املواطن
يف �سبيل حتقيق �شروط و�ضوابط الدولة مما �أدى �إىل
ن�شوء ال�ث��ورة ال�صناعية يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر ال��ذي
ي�سهم ب��دوره يف حماية الطبقات ال�ضعيفة يف املجتمع.
�أولي�س من حق املواطن العي�ش بفكر م�ستقل وممار�سة
حرياته و�أهدافه؟ فعندما ن�ؤيد املواطن ال يعني بذلك
تنافينا ل�ق��وان�ين ال��دول��ة و��ض��واب�ط�ه��ا ،ب��ل على العك�س
مت��ام�اً؛ ف ��إن رق��ي ال��دول��ة وازده ��اره ��ا مبني ك�ث�يرا على
طريقة عي�ش املواطن.

تتمثل ال��دول��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل �شمولها لأع �م��ال امل��راق�ب��ة
كتكوينها لل�شرطة ،و�إىل �أنظمتها كالتعليم يف �إن�شاء
م��ؤ��س���س��ات عقلية واج�ت�م��اع�ي��ة ،و�أج �ه ��زة ب�يروق��راط�ي��ة
ت���س��اع��ده��ا ع�ل��ى �إدارة الأمم وال �� �ش �ع��وب؛ ول��ذل��ك جند
اختالفا بني م�ستويات الدول و�سلطتها وبنائها للأمة،
وي�ع��رف الت�صور الأمل ��اين الأم ��ة على �أن�ه��ا تت�أ�س�س من
الثقافة ،بينما يرى الت�صور الفرن�سي �أنها مبنية على
الثقافة ،وتتمثل وجهة نظر رينان وغلرن يف �أن الأمة هي
جمموعة �شعوب متداخلة مع بع�ضها البع�ض م�شكلة ما
ي�سمى بالدولة ،ويف القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر
عرفت الثورة الفرن�سية الأمة على �أنها كيان اجتماعي
مرتبط بالدولة الع�صرية املحددة ترابيا ،وتتعزز عالقة
الدولة وانتما�ؤها للأمة من خالل فر�ضها لغة ر�سمية
موحدة ،و�إن�شاء مدر�سة وطنية ،وغريها من الأعمال
التي تدل على القومية ،ولكن يختلف احل��ال يف بع�ض
الدول الأخرى؛ فبع�ضها ت�شمل �أمما خمتلفة ومتفرعة
كما هو احلال مع الإنكليز والإيرالنديني ،وهناك دول
ت�أ�س�ست ب��دون قواعد وطنية �صلبة كتلك التي �صنعها
اال�ستعمار ب�إفريقيا و�آ�سيا.
رغم الرتابط العميق بني الدولة والأمة �إال �أننا جند �أن
هناك العديد من االنقالبات كانهيار العمل ال�سيا�سي،
و� �س �ط��وة ال �ع ��وام ��ل االق �ت �� �ص��ادي��ة يف زم ��ن ال �ع��ومل��ة مما
�أدى �إىل ات�خ��اذ ال��دول��ة العديد م��ن ال�شروط م��ن �أج��ل
احلفاظ على اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وت�شمل
رفع املراقبة على الأ�سعار ،والتبادل والر�سايل ،ومعدل
ال ��روات ��ب و�إل �غ ��اء ك��ل الإج� � ��راءات ال�ك��اب�ح��ة ل�ل�م�ب��ادرات
اال�ستثمارية ..ال��خ دون النظر �إىل الآث ��ار االجتماعية
املرتتبة على هذا الفعل.
ولكن ،هل يتفق جم��اراة العوملة من �أج��ل احلفاظ على
اال�ستقرار ال�سيا�سي مع ا�ستقاللية املواطنني وحرياتهم
يف التعبري عن الر�أي وحقوقهم يف الدولة؟ وهل يتواكب
م��ع النظرية الليربالية؟ فعندما ندقق يف �إج��راءات�ه��ا

املتخذة جند هناك حتيزا لطرف دون آ�خ��ر ،مما يدفع
بع�ض الأمم للتظاهر والقيام ب�أعمال �شغب يف الدولة.
وم��ن وجهة نظر ال��دول��ة ف ��إ َّن الدميقراطية والتعاون
م��ع امل��واط��ن واح�ت�رام مبادئه �أدى �إىل ثقل املديونية،
وح��دوث م�شاكل جمتمعية مما يدفع الدولة �إىل �إل��زام
املواطن بتحمل جانب من م�س�ؤوليتها ك�أن يتحمل دفع
�ضرائبه ،وم�صاريف �أبنائه يف التعليم والعالج � ....إلخ
وب��دوره �أدى �إىل اختالل ت��وازن الدولة بعد عقود عدة
من حماولتها ال�سيطرة على و�ضعها.
�أدى عدم ا�ستقرار الدولة وعدم قدرتها على ال�سيطرة
على ال�شعوب والأمم �إىل ن�شوء ع��دد م��ن املتظاهرين،
وجم� �م ��وع ��ات م� ��ن ال �ن ��ا� �ش �ط�ي�ن ال� ��ذي� ��ن مي �ي �ل ��ون �إىل
اال�ستقالل ب�أفكارهم و�آرائ �ه��م ع��ن ال��دول��ة ،ول�ك��ن ،هل
يرتتب �إزاء هذه اخلطوة م�شاكل �أخرى ب�سبب اختالف
�آراء ال�شعوب فيما بينهم؟
من هنا تكمن احلاجة املتجددة �إىل تطور الدولة ،وزيادة
ال�ق��وة الليربالية ب�شكل و�سطي يتوافق م��ع متطلبات
ال���ش�ع��وب لتجنب امل���ش��اك��ل املجتمعية ك�م��ا ه��ي احل��رب
يف ي��وغ��و��س�لاف�ي��ا ،وامل ��أ� �س ��اة ال�ع��راق�ي��ة ب�ف�ع��ل االح �ت�لال
الأمريكي ،والت�شدد يف ال�سلطة ال�صينية .ميكن للدولة
�أن تكون غنية عن هذه احلروب واملظاهرات �إذا ما متت
موازنة العالقات بني ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وحتقيق
العدل وامل�ساواة بني ال�شعوب.
ويف اخل�ت��ام لي�س غريباً �أن هناك مفاهيم كثرية حول
ال��دول��ة ،وكيف �أن الليربالية ب�شكل ع��ادل حتل الكثري
م��ن الأزم ��ات االقت�صادية وال�سيا�سية واملجتمعية بني
الأمم التي متثل رم��زاً �أ�سا�سياً للدولة ،وجدير بالذكر
�أ َّن��ه ال تن�ش�أ دول��ة ب��دون �صعوبات وم�ع��وق��ات؛ وم��ن هنا
جند دور املواطن يف فهم �شروط ال��دول��ة ،فال غنى له
عنها وال غنى للدولة عن املواطن واالثنان ي�ستطيعان
حل الأزمات �إذا ما توفرت �إرادة حقيقية واحرتام متبادل
بني الطرفني.
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