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احلالة الأوىل :ازدياد الأزمة وتفاقمها.
احلالة الثانية :انهيار الدولة.
احل��ال��ة الأوىل وه��ي «ازدي���اد الأزم���ة وتفاقمها» ُتو�صف
ب���ه���ا امل����ؤ����س�������س���ات احل���ك���وم���ي���ة غ��ي�ر ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى م��ن��ع
الأزم��ات الداخلية وت�ؤدى �إىل عدم امل�ساواة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية بني املواطنني ،وه��ذه ال��دول
ت��ع��ان��ى م���ن ان��خ��ف��ا���ض م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة
واالجتماعية ،وتكون ال�سلطة فيها �ضعيفة ،بالإ�ضافة
�إىل �أن ال�صراعات الداخلية تقلل م��ن ق��درة احلكومة
امل���رك���زي���ة ع��ل��ى ت���وف�ي�ر اخل����دم����ات الأ���س��ا���س��ي��ة والأم�����ن
للمواطنني .وم��ن �أمثلة ه��ذه ال���دول :ال��ع��راق ،ولبنان،
وفل�سطني وغريها.
احلالة الثانية هي «االنهيار» ،وهي احلالة الأكرث تطرفا
من �ضعف الدولة ،لأنها تعد املرحلة النهائية والأخرية
للأزمة ،ويف مثل هذا الو�ضع تكون م�ؤ�س�سات احلكومة
امل��رك��زي��ة غ�ير ق����ادرة ع��ل��ى ال�����س��ي��ط��رة ب�شكل ف��ع��ال على
�أرا�ضي الدولة ،وال ت�ستطيع �أن توفر الأمن واخلدمات
الأ�سا�سية للمواطنني �أو �ضمان وجود ال�شروط الالزمة
لقيام الدولة ،وذلك من خالل احتكار ال�سلطة وفر�ض
ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام  -حتى ل��و ك��ان �ضئيال للغاية -ومن
�أمثلة هذه الدول �سوريا وليبيا واليمن.
�أما التدخل ال��دويل مل�ساعدة ال��دول الفا�شلة فهو حمور
نقا�ش وجدل على ال�ساحة الدولية اجلارية ،وحتاول هذه
الدرا�سة نفي فكرة �أن التدخل اخلارجي يف �ش�ؤون الدول
الواهنة يكون من �أج��ل ال�سيادة املطلقة على �أرا�ضيها،
ورغم �أن املبالغ الطائلة التي تنفقها الأمم املتحدة من
�أج��ل �إع���ادة بناء ال���دول الفا�شلة ف��ن��ادرا م��ا حت�صل على
�إجن��ازات واقعية من �أج��ل حفظ عمليات ال�سالم ،وذلك
لأن بناء الدولة الفا�شلة يتطلب �شرعية طويلة الأجل؛
بحيث تتمكن من بناء م�ؤ�س�سات ال��دول��ة مثل ال�شرطة
والنظام الق�ضائي وال�صحي واالقت�صاد الوطني ل�ضمان
م�����س��ت��وى ي��ج��ع��ل ال���دول���ة ت�ستطيع �أن ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات
ال�سكان املحلية والأم��ن��ي��ة التي ع��ادة م��ا تتطلب تدخال
يف �صياغة الد�ستور لأج��ل حتقيق التوافق االجتماعي
وال�سيا�سي ،فمعظم املحاوالت مل يحالفها النجاح ،وفى
هذا احلني يجد املجتمع الدويل �صعوبة يف ت�شكيل خطة
توافق الآراء ب�ش�أن التدخل وك�سب ت�أييد القوى العاملية
وجمل�س الأمن الدويل ،وتكون النتيجة احلروب وامل�آ�سي
الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ن�شاهدها ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة وف��ى
مناطق متعددة بال�شرق الأو�سط ال نكاد نعرف عنها �شيئا
على مدى قرون.
وهنا جند خلطا وا�ضحا بني التعامل مع ظاهرة «الف�شل»
وم�ستوياتها وبني مفهوم «�إع��ادة الإعمار» الذي ي�ستلزم
تن�سيقا بني وحدات املجتمع الدويل واملنظمات التنموية.
�أما عن �أ�سباب ف�شل التدخل الدويل يف الدول الفا�شلة؛
ف��م��ن��ه��ا اع��ت��م��اد امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ع��ل��ى امل��ن��ط��ق ال��غ��رب��ي
الليربايل التقليدي يف �إع��ادة بناء ال��دول الفا�شلة ،و�أن
ه��ذا املنطق الغربي ال يتنا�سب والثقافة ال�سيا�سية يف
هذه الدول وال ي�سمح بتحقيق اال�ستقرار للنظام مثلما
ح���دث يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان وف��ل�����س��ط�ين .وع��ن��د ف��ر���ض منطق
ال�سيا�سية ال��غ��رب��ي��ة ف����إن النتيجة ���س��وف ت��ك��ون الف�شل
و�إ�سقاط النظام.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك موقف الواليات املتحدة
الأمريكية من م�صر بعد �إزال��ة حكم الإخ��وان امل�سلمني

م��ن ال�سلطة يف ي��ون��ي��و ع��ام 2013م ،ه��ذا الأم���ر يعك�س
ل��ن��ا ���س��وء ف��ه��م ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة للثقافة
ال�سيا�سية يف م�صر وال�شرق الأو�سط ،هذا بالإ�ضافة �إىل
التهديدات الإقليمية والعاملية بني ال��ق��ادة يف املجتمع
الدويل عقب التدخل يف ال�صومال عام 1993م وهجمات
� 11سبتمرب ع���ام 2011م ،ت��ل��ك الأح�����داث ال��ت��ي جعلت
الأمريكيني ي���أت��ون با�ستنتاج مفاده �أن ال��دول الواهنة
تهدد م�صاحلها احليوية.
وير�صد الكتاب ال��درو���س امل�ستفادة من ح��االت التدخل
الدويل لإعادة ت�أهيل الدول الفا�شلة ب�أنها عملية معقدة
ومعظمها مكلف للغاية ،خا�صة يف ظل االرتفاع املتوا�صل
للأ�سعار ،وي��ذك��ر امل���ؤل��ف��ان �أنهما على علم ب��وج��ود دول
غنية ذات خ�برة يف �إع���ادة ت�أهيل ال���دول الفا�شلة تريد
�إع��ادة بنائها ،لكن ب�شرط �أن ترى النتائج الإيجابية يف
نهاية املطاف� ،إال �أن العدو الأك�بر من اجلهود الرامية
�إىل �إع�����ادة ال��ت���أه��ي��ل ه��و ال��رح��ي��ل امل��ب��ك��ر ج���دا للهيئات
الدولية التي تدعمها مم��ا ي����ؤدى �إىل وق��ف امل�ساعدات
الدولية وف�شل �إعادة الت�أهيل.
 �إن ظاهرة «الف�شل» لي�ست م�شكلة حملية فقط ،بل هيحتد �إقليمي ودويل لعدم اال�ستقرار يف املنطقة العربية،
ولها ت�أثريها على املناطق القريبة والبعيدة منها ،الأمر
ال���ذي ُي��ظ��ه��ر �أه��م��ي��ة �إ���ش��راك جميع الأط����راف ال��دول��ي��ة
والإقليمية يف مواجهة ف�شل الدول� ،سواء يف الأهداف �أو
العملية ذاتها وذلك ل�ضمان اال�ستقرار املجتمعي الذي
�سيمهد لال�ستقرار الأمني.
 و�أ�شارت اخلربات ال�سابقة يف جمال �إعادة ت�أهيل الدولالفا�شلة �إىل �أن جتاهل م�سئويل الإغ��اث��ة للبالد التي
تريد احل�صول على امل�ساعدة هو �سبب امل�شاكل الأ�سا�سية
م��ن ال��ب��داي��ة ،مم��ا �أدى �إىل ف�شل ج��ه��ود الإغ��اث��ة خالل
فرتة ق�صرية.
ويف حماولة للتغلب على �صعوبات هذه الظاهرة اعتمدت
الدرا�سة يف جمع مادتها العلمية على ر�صد �أ�سباب ف�شل
املخابرات والأو�ساط الأكادميية يف التنب ؤ� باال�ضطرابات
ال��ت��ي ح��دث��ت يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ،و�أ����ش���ارت �إىل تقارير
البحوث املتنوعة ال�صادرة عن هيئات �أمريكية ودولية يف

ال�سنوات التي �سبقت اال�ضطرابات وتناولت على نطاق
وا�سع الإحباط والي�أ�س وطغيان الف�ساد واحلكام وعدم
ال��ق��درة ع��ل��ى حت�سني ال��و���ض��ع االق��ت�����ص��ادي م��ا �أدى �إىل
ت�صاعد حركات املقاومة واالحتجاج يف الدول العربية.
 �أما عن تقارير التنمية الب�شرية فقد �أو�ضحت الو�ضعاحل��ايل يف ال���دول العربية وح���ذرت م��ن �آن لآخ��ر ب�ش�أن
�أبرز امل�شاكل الأ�سا�سية ،وقد قدم �شمعون �شامري �صورة
ق��امت��ة ل��ل��ع��امل ال��ع��رب��ي ،ذاك���را �أن ه��ن��اك خ��رق��ا ملنهجية
حقوق الإن�سان ،و�أن الدول العربية تعاين من �سل�سلة من
الإخفاقات الهيكلية وامل�ؤ�س�سية املهمة ب�سبب ال�صراعات
الداخلية والفجوات االجتماعية العميقة دون �أي عالج،
وج��اء التحذير ال��وارد يف هذه التقارير بالن�ص على �أن
م�شاكل العامل العربي �ستزداد �سوءا �إذا مل يتم عالجها،
ه��ذا لأن جتاهل نتائج الأن��ظ��م��ة العربية �سيكون ثمنه
فادحا ،وهو تفاقم عدم اال�ستقرار يف املنطقة العربية.
 كما �أ�شارت بع�ض التقارير �إىل التغريات الدميوغرافيةالكبرية التي تواجه العامل العربي ،التي ا�شتملت على
تغريات النمو ال�سكاين ال�سريع ،واملتوقع �أن يرتفع مع
التدهور البيئي يف ظاهرة االحتبا�س احل��راري ونق�ص
املياه والتلوث ،وكلها ت�شكل تهديدا كبريا على الأم��ن
القومي يف املنطقة العربية خا�صة مع موجات الالجئني
امل��ت��زاي��دة وال�سيا�سات التمييزية ،خا�صة يف القطاعات
الأك���ث��ر ���ض��ع��ف��ا يف امل��ج��ت��م��ع م���ث���ل ال���ن�������س���اء والأط����ف����ال
والالجئني واملت�شردين.
 رك���زت ال��درا���س��ة ع��ل��ى اال���ض��ط��راب��ات الإق��ل��ي��م��ي��ة التيحدثت يف املنطقة العربية من منظور تاريخي ،و�أدت �إىل
عدم اال�ستقرار وانتقال عوامل الف�شل من داخل الدول
�إىل ال��دول امل��ج��اورة ،م�ستعر�ضة تهديدات التنظيمات
اجلهادية الإره��اب��ي��ة التي ت�سعى �إىل �إ�ضعاف الأنظمة
العربية من خالل فر�ض �سلطتها وتو�سعها يف املناطق
البعيدة عن �سيادة احلكم لت�صبح ه��ذه املناطق �أماكن
لأن�شطة املنظمات الإرهابية والإجرامية.
و�أ�شار الكتاب �إىل حماوالت خللق �أيديولوجيات خمتلفة
ل��ل��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ف��م��ث�لا� :أ�صبحت
م�صر حت���اول ت�سليط ال�����ض��وء ع��ل��ى الإرث ال��ف��رع��وين،
بينما العراق على الإرث البابلي ،وه��ذا مل ينجح حقا،
حيث �أخذت الأيديولوجيات تتناف�س فيما بني العروبة
وال��ق��وم��ي��ة والإ����س�ل�ام ،ومل ت��ق��دم ع�لاج��ا لالنق�سامات
الإقليمية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي حتليل للت�صورات التي
ت�شهدها ال�ساحة العربية وو�ضع الأنظمة امللكية يف بع�ض
الدول العربية وال�شرق الأو�سط ال حتقق اال�ستقرار.
�إن ه���ذه ال��درا���س��ة مل ت��رك��ز ب��ال��ق��در ال��ك��ايف ع��ل��ى ال���دور
الذي ي�ؤديه �إهمال املجتمع الدويل لتوتر العالقات بني
القوى الإقليمية والدول املجاورة ،مما ي�ؤدى �إىل تراكم
عوامل الف�شل داخل دول املنطقة العربية.
---------------------- الكتاب :م�سار الف�شل املدين يف املنطقة العربية امل�ؤلف :كوبي ميخائيل ،ويوئيل جوزان�سكى النا�شر :معهد درا�سات الأمن القومي يف تل �أبيب �سنة الن�شر :يوليو 2016 اللغة :العربية عدد ال�صفحات� 150 :صفحة* �أكادميية م�صرية
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مسار الفشل المدني في المنطقة العربية
لكوبي ميخائيل  ،ويوئيل جوزانسكى
أميرة سامي *
يقدم امل�ؤلفان كوبي ميخائيل ويوئيل جوزان�سكى يف هذا الكتاب «م�سار الف�شل املدين يف املنطقة العربية» �صورة عن الو�ضع الإقليمي يف ال�شرق الأو�سط من خالل
ظاهرة «الف�شل» املوجودة يف دول املنطقة العربية والتي �أدت �إىل حدوث الأزمة العربية  ،وجتلت بو�ضوح يف املنطقة العربية عقب اال�ضطرابات والثورات العربية
التي �أدت �إىل تفاقم الأزمة يف البلدان العربية ،فكان الغر�ض من هذا الكتاب هو حماولة فهم �أ�سباب وخ�صائ�ص هذه الظاهرة و�أحداث انت�شارها يف املنطقة
العربية ،وتقييم �آثارها و�إ�سقاطاتها ملا لها من ت�أثري مبا�شر على ال�سياق الإقليمي والدويل ب�شكل عام وال�سياق الإ�سرائيلي ب�شكل خا�ص.

وي���رى امل���ؤل��ف��ان �أن ح��ل الأزم����ة ال��ع��رب��ي��ة ه��و التفكري
املنطقي اجليو�سيا�سي املنظم للمنطقة العربية ،و�أن
ال�سلطة املركزية البد �أن تكون ذات �صالحية حمددة
ووا���ض��ح��ة ،فمعظم ال��دول العربية مثل اليمن وليبيا
و���س��وري��ا مل ت��ع��د م��وج��ودة يف �شكل دول متما�سكة مع
ح��ك��وم��ة م��رك��زي��ة ق�����ادرة ع��ل��ى مم��ار���س��ة ال�����س��ي��ادة؛ بل
�أ�صبحت م�سرحا لأعمال العنف وال�صراع الدموي ،لهذا
يو�ضح الكتاب �أن من �أهم �أ�سباب ف�شل ال�سلطة املركزية
ه���و ع���دم و����ض���وح ال���ف�ت�رة االن��ت��ق��ال��ي��ة ل��ل�����س��ل��ط��ة ،وه���ذا
الأم��ر هو ال��ذي ي�سر على جماعات اجلهاد والعنا�صر
اخل��ارج��ي��ة ال��ت�����س��ل��ل �إىل داخ���ل ب�ل�اد امل��ن��ط��ق��ة العربية
و�إحداث الزعزعة ال�سيا�سية والع�سكرية ،وح�شد الدعم
املحلى ومعار�ضة ال�سلطة املركزية وتقوي�ض منهجية
البنية ال�سيا�سية للدولة.
واحلقيقة �أن ما ُكتب حول مو�ضوع «الدولة الفا�شلة»
كما �أ�سماها امل�ؤلفان “מדינה כושלת” كثري ومتداول
على امل�ستوى الأكادميي وال�سيا�سي يف الأو�ساط العلمية
ال�سيا�سية الغربية والأمريكية و�أي�ضا العربية ،خا�صة
ب��ع��د �أن �أ���ص��ب��ح ال��ت��داخ��ل ب�ين اخل����ارج وال���داخ���ل �أم���را
حتميا ،و�أ�صبح �أداء النظم احلاكمة وما يحدث داخل
الدولة غري منف�صل بالتهديدات التي يواجهها كل من
املجتمع الدويل والإقليمي.
تناول الكتاب امل��ذك��ور م�صطلح «الف�شل» وه��و ترجمة
ح��رف��ي��ة مل�����ص��ط��ل��ح “הכישלון” ال����ذي ي��ع��ن��ى ح��رف��ي��ا
الف�شل -الإخفاق  -التعرث  -ال�ضعف -الوهن بجوانبه
املختلفة ال��ت��ي ظ��ه��رت يف املنطقة العربية وامل���ؤ���ش��رات
ال��دال��ة عليه واجل���ذور امل�سببة للظاهرة؛ حيث رك��زت
العديد من الدرا�سات وامل�ؤ�س�سات البحثية املتخ�ص�صة
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل��ع��رف��ة وو���ض��ع ال��ت�����ص��ورات امل�ستقبلية
للم�ساهمة يف مواكبة امل�ستجدات يف هذا املجال ،وجدير
بالذكر �أن الكتابات العربية قد تعاملت بقدر كبري من
احل��ذر م��ع ه��ذا امل�صطلح باعتباره م�صطلحا دخيال،
و�أدى ذل���ك �إىل ع���دم امل�����س��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر ال�ترج��م��ة
ال��ع��رب��ي��ة للم�صطلح ف��م��ث��ل ه���ذه ال�ترج��م��ة احل��رف��ي��ة
مت�س ب�شكل مبا�شر ثوابت مقد�سة مثل هيبة الدولة
ومكانتها ،بل وجودها من الأ�سا�س.



وا�ستعر�ض امل���ؤل��ف��ان امل�صطلحات املت�شابهة الأخ���رى
املعربة عن الدول الفا�شلة ومنها:
“מדינה כושלת”( )Failed Stateدول��ة فا�شلة،
“מדינה שברירית” ( )Fragile Stateدولة ه�شة،
“ מדינה קורסת” (( Collapsed Stateدولة
منهارة “ ،מדינה במשבר” (  )Crisis Stateدولة
معر�ضة للخطر /دول يف �أزم���ة “כישלון מדינתי”
() )State Failingف�����ش��ل م���دين خ��ا���ص ب��ال��دول��ة)،

“מדינה שברירית כתוצאה מקונפליקט
( )“ )Fragile and Conflict-Affectedدول��ة

ه�شة مت�أثرة بال�صراعات)
ورغم �أن و�صف الدولة الفا�شلة با�ستخدام امل�صطلحات
املختلفة لي�س �صعبا كما ذك��ر امل���ؤل��ف��ان ،و�إمن���ا تكمن
ال�صعوبة على ح��د قولهما يف املنهج والتحليل ال��ذي
يجب �أن ُيقا�س به «ف�شل» الدولة ومدى �ضرورة متييز
الأ�سباب والعوامل التي �أدت �إىل ف�شل الدولة ونتائج
هذه العملية ف�إن �أهمية االهتمام ب�ضبط امل�صطلحات
واملفاهيم خا�صة عند ت��ن��اول ه��ذا امل�صطلح بالدرا�سة
���ض��رورة ملحة ،فم�صطلح «ال���دول الفا�شلة» م�صطلح
اعتباطي ومطلق ي�سمح بوجود حالة من التداخل بني
ّ
املفاهيم الوا�صفة لنف�س الظاهرة مثل :الدول املق�صرة
�أو الدول الواهنة �أو الدول غري الفاعلة وغريها.
وقد كتب ديفيد رايلى عن م�ستويات الف�شل ودرجاتها
املختلفة ،و�سلط ال�ضوء �أي�ضا على ال�صعوبات النظرية
واملنهجية التي ت�ساعد على التمييز بني �أ�سباب الف�شل،
وال��ع��واق��ب ال��ن��اج��م��ة ع��ن وج���ود م��ث��ل ه��ذه ال����دول� ،أم��ا
ت�شارلز كول فقد ذهب �إىل �أبعد مما ذهب �إليه ديفيد
رايلى؛ حيث يرى �أن تردد م�صطلح «الدولة الفا�شلة»
منت�شر جدا ،وينطبق ب�شكل عام على جمموعة كبرية
من ال��دول ،وي��رى �أن �سمة الف�شل لها �أهمية «عاملية»
ف��ج��م��ي��ع ال����دول ب��ه��ا ظ��اه��رة «ال��ف�����ش��ل» ع��ل��ى مقايي�س
الف�شل وال يجوز �إطالقها على دولة دون الأخرى ،هذا
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل �أن ا���س��ت��خ��دام امل�صطلح ال�شامل ب�شكل
عام مانع ملا يعنيه؛ حيث ي�ؤدى �إىل تفرد كل حالة على
حدة  ،فثمة بع�ض اخل�صو�صية يف كل حالة و�إن اتفقت
احلاالت ،وهذا ما جعل املجتمع الدويل يجد �صعوبة يف

العثور على احللول املنا�سبة ملختلف الدول؛ فهي لي�ست
م�شكلة �أو ق�ضية ب�سيطة ال�ترك��ي��ب ،ب��ل ه��ي ظ��اه��رة
تتعدد داخلها الق�ضايا وامل�شكالت .
يف هذا الكتاب ُيرجع امل�ؤلفان �سبب ا�ستخدام م�صطلح
«الدولة الفا�شلة» �إىل �سببني رئي�سيني:
الأول� :شدة الآثار اجليو�سيا�سية يف �سياق دول املنطقة
العربية عقب اال�ضطرابات الإقليمية.
الثاين� :أن م�صطلح ال��دول اله�شة وا�سع جدا وي�شمل
جمموعة كبرية من ال��دول التي تختلف فيها درج��ات
ال��ف�����ش��ل م��ا ب�ين منخف�ضة وم��ن��خ��ف�����ض��ة ج����دا ،ك��م��ا �أن
ال��ب��ل��دان امل�صنفة ب���أن��ه��ا ه�شة ق��د ت�شمل �أي�����ض��ا ال��دول
امل��ت��ق��دم��ة ،ورغ���م �أن م�صطلح ال����دول ال��ه�����ش��ة ق��د يعد
مفهوما �صحيحا من الناحية ال�سيا�سية ف�إنه يحجب
امل�شكلة وحتدياتها ،فغالبا ما تعاين هذه الدول اله�شة
من �آثار ما بعد ال�صراعات مما يفقدها للم�ؤ�س�سية على
امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية.
وط��ال��ب م���ؤل��ف��ا ال��ك��ت��اب ب�����ض��رورة تو�ضيح ال��ف��رق بني
مفهومي «ف�شل الدولة» كدولة فاعلة و «ال�سلطة» التي
تعك�س جودة عمل م�ؤ�س�سات الدولة وتطبيق القوانني
والأن���ظ���م���ة وال�����س��م��اح ل��ل��دول��ة يف مم��ار���س��ة ���س��ي��ادت��ه��ا،
وفر�ض �سلطتها ،وتوفري الأم��ن الداخلي واخلارجي،
وم��دى ق��درة ال��دول��ة على توفري اخل��دم��ات الأ�سا�سية
من تعليم و�صحة واقت�صاد ونظام ،هذا بالإ�ضافة �إىل
وجود الدميقراطية ك�أمر م�شروع نابع من ثقة ال�شعب
وامل�ؤ�س�سات وك�شرط �أ�سا�سي لتحقيق مفهوم ال�سلطة
يف املجتمعات.
وبهذا التفريق بني املفهومني �سيكون م�صطلح الدولة
الفا�شلة من �أكرث امل�صطلحات املرتبطة مبفهوم وظيفة
ال�سلطة؛ فالدولة قائمة جتمع بني م�ؤ�شرات دالة على
الف�شل ،وم�ؤ�شرات دالة على الوظيفة يف نف�س الوقت،
ذلك التداخل الذي يجعل عملية القيا�س عملية معقدة
ج��دا؛ فقد ت��ك��ون ال��دول��ة ذات م�ستوى مرتفع ولكنها
يف ال��وق��ت نف�سه ال ت�ستطيع ال��وف��اء ببع�ض اخلدمات
العامة الأ�سا�سية لأفراد املجتمع.
و�أو�ضح جوزان�سكى وكوليك �أن الف�شل يف الدولة مينع
التوا�صل يف حالتني:

