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  العربي الربيع دول في الديمقراطية نحو التحول أزمة

 - مقارنة دراسة -

†@NïÛaë@‡à«@é�

�  

  

  :الملخص
تناول هذا البحث بالوصف مراحل بناء الدولة العربية منذ بداية استقاللها من              

في إطار دراسة مقارنة لحقبتين     ، االستعمار الغربي وإلى ما بعد ثورات الربيع العربي       
كـاقتراب الدولـة   ، ة بموضـوع الدراسـة  ومستعينا بعدة اقترابات لها عالق  ، زمنيتين
 واقتـراب  ،)Colonial studies(واقتراب ما بعـد الكولونياليـة  ،  العربية-القطرية 

والتي أستفاد منها البحـث لفهـم       ،  السياسية في اطار األزمات التي تطرقت لها       التنمية
ومن ، معوقات بناء الدولة العربية التي حالت دون تحولها إلى المشروع  الديمقراطي           

  .ثم أدت إلى سقوطها على إثر انتفاضات شعبية
هذا وقد وصل البحث الستنتاج يؤكد أن ثورات الربيع العربي مـا هـي إال                 

وأيـضا  ، )ما بعد االستعمار  (نتاج لفشل مشروع الدولة الوطنية ذات البناء الكولونيالي         
شروع التحـول   توصل الستنتاج يبين أن ما تشهده دولة ما بعد الثورة من تعثر في م             

الديمقراطي لـم يكـن إال نتـاج لتـراكم بنـاء هـذه الدولـة وفـشل مـشاريعها                    
  .)االجتماعية والسياسية واالقتصادية(التنموية

المرحلـة  ، الثـورة ، أزمات التنميـة الـسياسية    ،  بناء الدولة العربية   :مفاتيح الدراسة 
  .التحول الديمقراطي، االنتقالية

                                                 

 .األسمرية الجامعة -والتجارة االقتصاد بكلية التدريس ئةهي عضو  -�
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 :المقدمة

لة العربية وما شهدته هذه الدولة من خطـوات ومراحـل           إن تجربة بناء الدو     
ومن ثم سقوط بعـض     ، انتقال من حقبة االستقالل األولى إلى مرحلة من المد الثوري         

األنظمة وإحداث تغييرات وإصالحات في أخرى نتيجة لالنتفاضات الشعبية بداية مـن        
كلها تبين مـا  ،  وما قبلها من حركات اإلصالح والضغوط الشعبية والدولية2010عام  

، وأيضا في التنمية والتحـديث    ، مة والدولة تعانيه هذه الدولة من معوقات في البناء لأل       
وتدور مشكلة الدراسة حول السؤال المحـوري        . وفي قيام المشروع الديمقراطي فيها    

ومـا  ، ما المعوقات التي واجهت عملية البناء الديمقراطي لدول الربيع العربي         : مفاده
  .العربية؟-لي مستقبل بناء الدولة الوطنية تأثيرها ع
أن هناك عالقة ارتباطية بين     : "بينما تقوم الدراسة على فرضية رئيسة مفادها        

وبـين بنـاء    ، المعوقات التي تواجه مشروع التحول الديمقراطي لدول الربيع العربي        
 والسياسي   العربية ما بعد االستقالل من حيث معطيات االطار البنيوي         -الدولة الوطنية 
  .والتاريخي فيها

ومن ثـم  ،  العربية-وتهدف الدراسة إلى بيان تتبع مراحل بناء الدولة الوطنية        
معرفة أزماتها أو معوقاتها وأسـباب سـقوطها والثـورة علـي نظمهـا الـسياسية                

العربية ما بعـد  -إضافة إلى وضع تصور لمستقبل بناء الدولة الوطنية     ، وأيديولوجيتها
على أطر نظرية تم االستفادة منها وتحديثها فـي التطبيـق علـى حالـة       بناء  ، الثورة

  : محاور هيأربعةوتنقسم الدراسة إلى . الدراسة
  العربية-االطار النظري لدراسة بناء الدولة الوطنية: المحور األول

تعددت المفاهيم والمفردات التي تضمنتها الدراسة بتعدد المدارس والمجاالت           
 التي أفرزت عدة تعريفات نظرية ومؤشرات توضـح عناصـرها    البحثية المتخصصة 

مما جعل من األهمية بمكان توضيح أهم هذه المفاهيم والمفردات الرئيـسة            ، اإلجرائية
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ولتـسهيل  ، الغامضة والمعقدة التي تناولتها الدراسة لتبيان عناصرها وجوانبها النظرية      
  -:ومن أهم هذه المفاهيم، الفهم واالستدالل عليها

 :ناء الدولةب

الذي هو عبارة   " األساس"تأتي كلمة البناء بحسب ديفيد إيستون لترتبط بكلمة           
فاألساس أو البنـاء بحـد      " وجود عالقات متشابكة وثابتة ومجتمعة بصورة دائمة      "عن  

  ).19: 1986حسن (ذاته هو ظاهرة يبرز من خاللها تجسيد عمل معين بصورة ثابتة
تشر في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى         وساد مفهوم بناء الدولة وأن      

حيث يراد بـه    ، متزامنا مع موجة استقالل الدول من االستعمار      ، نهاية الحرب الباردة  
تستهدف تحقيق التنمية والتحرر مـن التبعيـة واالسـتعمار          ، إقامة مؤسسات مستقرة  

ثم تطـور   ، التنميةوتحقيق األمن وصياغة دساتير وهياكل سياسية تقود عملية         ، الجديد
المفهوم بعد الحرب الباردة ليركز على تحقيق األمن واالستقرار الداخلي والديمقراطية           

: 2014محمـد أمـين     (والمشاركة واإلصالح السياسي واالقتصادي وحقوق اإلنسان       
38-39.(  

ما يعني هنا أن عملية بناء الدولة عملية مركبة تشير إلـى مجموعـة مـن                  
خذتها الجهات الوطنية أو الدولية الفاعلة إلنشاء وإصالح وتعزيـز          اإلجراءات التي ات  

مؤسسات الدولة التي تآكلت أو فقدت عدد منها وفق شرعية سياسية جديدة لمجمـوع              
 ).Verena 2007:13(وأيضا إلرساء سيادة القانون ، تلك المؤسسات
 : العربية-الدولة الوطنية

 إال نتائج للتجزئة العربية بعد زوال       ما هو ) القطرية(إن مفهوم الدول الوطنية       
فهي سـميت   ، االستعمار المباشر وإلغاء المعاهدات االستعمارية وقيام دولة االستقالل       

الوطنية بمعنى االنتماء والوالء لدولة القطر واالنحياز اإليديولوجي والسياسي والثقافي          
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اصطلح علـى   وهي حالة أصبحت مناقضة عند درجة من تبلورها ورسوخها لما           ، لها
  ).32: 1968منير (تسميته بالعروبة

أكثر ، وتتجلى الوطنية التي تعبر عن عصبية االنتماء إلى قطر سياسي بعينه            
فلكل دولة من الدول العربية علـم ونـشيد         ، ما تتجلى في مظاهر الشعارات والرمزية     

وطني وشارات عسكرية وطنية ومنظومة من الرموز المماثلة التـي منهـا أجهـزة              
  ).797: 2009عبدالوهاب (عالم األ

 :دولة ما بعد الكولونيالية

 تجمـع   فهو يعبر عن الرؤية التي    ، استخدم المفهوم لمقاربة التاريخ المعاصر      
في مجال واحد ولحظة واحدة المستعمر والمستعمر في وحدة تاريخية تـساعد علـى              

كمـا  ، ل الـوطني  شرح وتوضيح تاريخ االستعمار وتداعياته في حقبة ما بعد االستقال         
نـور  (أنها تعبر عن نقد االستعمار ونقض أطروحاته وتداعياته إلى ما بعد االسـتقالل          

  ).60-59: 2012الدين 
والمصطلح بحسب استخدام المؤرخين ظهر عقب الحرب العالمية الثانية فـي             

باعتباره أبـرز عالمـة علـى       ، )أو دولة التبعية  (سياقات مثل دولة ما بعد االستقالل     
ويعد استقالل تلك الدولة المتكونة حديثا هـو        ، ال المستعمر عن القوة المستعمرة    انفص

لكن في المقابـل فـإن هـذه الدولـة          . الشرط األساسي بتخلصها من سلطة المستعمر     
من حـدود للوحـدات   ، المتكونة عادة واتخذت نفس نموذج القوى المستعمرة لها سابقا        

وهـو مـا    ، انونية واقتصادية كولونيالية سابقة   اإلدارية الكولونيالية وأنظمة إدارية وق    
سمح بوجود سيطرة مستمرة وبشكل فعال حتى فـي المراحـل التاليـة لالسـتقالل               

  ).293-292-282: 2010شكروفت (
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 وتعرف دولة ما بعد الكولونيالية بانها تلك الدولة التي تأخـذ بنمـوذج بنـاء                
ثقافيا : وعالقتها التاريخية ، طنعةوحدودها مص ، وبان استقاللها مرتبط بالتبعية   ،  الدول

  .وسياسيا واقتصادية مرتبطة بدولة االستعمار
 :أزمات التنمية السياسية

يعبر مفهوم األزمة في نظريات التنمية السياسية عن حالة انتقاليـة تـشهدها               
وتعبـر  ، أثناء سعيها نحو تحقيق التنمية والحداثة     ) غير األوروبية ( المجتمعات التقليدية 

، لحالة عن وضع غير مرغوب فيه يسعى النظام السياسي إلى تجاوزه وتخطيـه            هذه ا 
 ومن ثم تعد األزمة حالة مؤقته تعبر عن عدم حـدوث التنميـة أو تكامـل أبعـداها                 

   ).259، 1981:عارف(
إن عملية التحديث تفرز العديد من األزمات والمشاكل التي تستوجب تحقيـق              

انتقال المجتمع من الحالة التقليدية إلى الحالة الحديثـة         ف، التنمية السياسية للتغلب عليها   
التي تظهر في سياق االنتقال من      ، حددها الموند في أزمة بناء األمة     ، يفرز عدة أزمات  

وهي متعلقـة بأزمـة الهويـة       ( لدولةاالريف للمدينة ومن الوالء للقبلية واألسرة إلى        
حيـث  ،  أثناء تكوين الدولة الحديثـة     وتبرز،  وأزمة بناء الدولة   ،)واالندماج واالنتماء 

وأزمـة المـشاركة    ، تتعرض الدولة الوليدة لتهديدات داخلية وخارجية تهدد وجودهـا        
أما لوسيان باي فقد    .  ثم أضاف الموند أزمة البناء االقتصادي      ،السياسية وأزمة التوزيع  

مل أزمات الهوية والشرعية والتغلغل والمشاركة والتكا     : حصرها في أزمات ست هي    
، ويتعرض لها المجتمـع االنتقـالي     ، وهذه األزمات تعبر عن حالة طارئة     ، والتوزيع

، ويجب ان يتجاوزها لكي يحقق التنمية والحداثة عن طريق القضاء على هذه األزمات            
متكـامال  ، ويكون واضح الهويـة   ، والوصول إلى مجتمع يقوم على الشرعية العقالنية      

يتغلل في جميع أبعاد المجتمع ويحقـق التوزيـع         يستطيع جهازه الحكومي أن     ، داخليا
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حيـث  ، وتتم الممارسة السياسية فيه على أساس المشاركة الجماهيرية السليمة        ، العادل
 ).248 -147، 1981: عارف(ان تجاوز هذه األزمات يعد مؤشر على تحقيق التنمية

 : الربيع العربي–الثورة 

بمعنى حركة شـيء مـن      ) Revolution(الثورة مشتقة من الكلمة الالتينية        
وقد استخدم المصطلح في الحقبة الحديثة للتعبيـر عـن االضـطراب     ، مكان إلى اخر  

وبعـد  ، كما ارتبط فيما بعد باإلصالح    ، وللداللة على حدوث تغيير في الحكم     ، السياسي
 الثورة الفرنسية أخذ يتسع ليرتبط بالحركة التقدمية أو األمامية التي ال يجـوز معهـا              

  ).85-84: 2010طوني (إمكان العودة إلى الوراء مثل الثورة العلمية
. وتعددت التعريفات االصطالحية للثورة منهـا مـثال تعريـف سـامويل ب         

أساسي وعنيف في القيم واألساطير المـسيطرة       ، تحول محلي سريع  "هانتينغتون بانها   
ادته وأنشطته الحكومية   وقي، وبنيته االجتماعية ، وفي مؤسساته السياسية  ، في مجتمع ما  

سيطرة قادة حركة شعبية على سـلطة       "وأيضا تعريف أنطوني غيدن بانها      ". وسياساته
واستخدام هذه السلطة إلطالق مسارات هامة من اإلصـالح        ، الدولة عبر السبل العنيفة   

  ). 30: 2007جون " (االجتماعي
يـة علـى   أما مفهوم الربيع العربي فقـط أطلقتـه المراكـز الفكريـة الغرب          

حيث استخدم  ،  رغم انه ليس بالمفهوم الجديد     2011االنتفاضات العربية التي قامت عام    
فهناك مصطلح الربيع األوروبي الذي عبر عن حالة الرفض         ، في فترات زمنية سابقة   

وايضا استخدم عندما ثـارت شـعوب اوروبـا         ، 1968لسياسات الحكم فيها في عام      
  ). 244 -243: 2012 بلقيس(1990و1989الشرقية بين عامي
 : واالنتقال الديمقراطي-المرحلة االنتقالية 

االنتقال من مرحلة الفعل الثوري إلـى عـالم         ، يقصد بمفهوم المرحلة االنتقالية     
وذلك بعد استكمال عملية بناء وترسيخ كافة مؤسسات الدولة السياسية واالمنيـة            ، الدولة
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ورية والقانونية التي تنظم العالقة الـسوية       واالنتهاء من وضع االطر الدست    ، واالقتصادية
والمتوازنة فيما بين هذه المؤسسات وبعضها بعضا من جانب وبينهـا مجتمعـه وبـين               

يشير  بينما   ).144: 2013، سامر(مواطني هذه الدولة والعالم الخارجي من جانب آخر         
ل أو التحول مـن     مفهوم االنتقال الديمقراطي إلى العمليات والتفاعالت المرتبطة باالنتفا       

وأن هـذا االنتقـال     ، صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي         
أو ، أي بمبادرة من النخبة الحاكمة في النظام غير الـديمقراطي         ، يمكن أن يتم من أعلى    

أو من خالل المـساواة بـين   ، من اسفل بواسطة المعارضة المدعومة بتأييد شعبي واسع 
  ). 97: 2013المراحل االنتقالية ( خل عسكري خارجيأو بتد، االثنين

  :مراحل بناء الدولة العربية ما بعد االستقالل: المحور الثاني

يدل مفهوم الدولة العربية على أنه مصطلح حديث الظهـور نـسبياً ارتـبط              
وهو مفهوم يعبر عن كيانـات      ، بالتطور السياسي للدول العربية الحديثة منذ االستقالل      

فحتى ، بما في ذلك الدولة القديمة كالعراق ومصر      ، ز عمرها قرناً من الزمان    ال يتجاو 
وما عرف بهـذا    ، هذه الدول تم تحديد حدودها ورسم خريطتها خالل القرن العشرين         

كما أن  . االسم قبل ذلك كان يشمل على أرض وبشر أقل مما هو موجود اآلن أو أكثر              
 كان يطلق على نظـم الحكـم أو األسـرة           مفهوم الدولة في الخبرة التاريخية العربية     

  ). 538: 2006إسماعيل (وليس على الشعب أو األقليم ، الحاكمة
وفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تنازع مشروع الدولـة            

 المحليـة   -األول مشروع الدولـة الـسلطانية التقليديـة       : العربية اتجاهان متناقضان  
والثاني تجـاه كولونيـالي     ، ها وتحالفاتها المحلية والخارجية   بزعاماتها وقياداتها ونخب  

استطاع األخير بسبب هشاشة البنيات التقليدية والقـيم الحـضارية          ، استعماري حداثي 
ليجعلـه  ، العامة للمجتمعات المستعمرة من التمكن واحتواء التقليدي بجميـع فعالياتـه          
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ره الذاتي المستقل وفق شروطه      تحت توجهاته الفكرية والسياسية وليعيق تطو      اًمنضوي
  ). 114-113: 2007محمد خالد ( المحلية الخاصة

لكن هذا االتجاه الكولونيالي المسيطر بنموذجه الغربي لم يستمر بشكله الكامل           
 الثوريـة الرافـضة    -بسبب ظهور نموذج الدولة العربية العـسكرية      ، إال فترة وجيزة  

، الصومال، اليمن، السودان، ليبيا، مصر، اسوري(للتبعية والنموذج الغربي في الظاهر      
ارب الليبرالية الوجيزة التي مرت بها بعـض مـن          والذي قام بإنهاء التج   ، )موريتانيا

وأصبحت الدولة والسلطة فـي إطـاره       ، الدول الوطنية قبيل االستقالل وبعده مباشرة     
جتماعيـا  تحت حكم العصبة الحاكمة أو الحزب الواحد الذي أضفى على الدولة دورا ا            

  .)22: 1993صامويل (واقتصاديا توسعيا
في الفتـرة الممتـدة بـين       " الثورية-الدولة الوطنية "وقد استطاع هذا النموذج     

ستينات وثمانيات القرن العشرين من تحقيق مستويات اقتصادية حقيقية معقولة ساهمت           
عاني الفـشل   ولكن  بحلول التسعينات بدأت هذه الدولة ت       ، في مواصلة وفاءها بالتزامها   

ما جعل إمكانية قيامها بـنفس الـدور        ، وأزمة الشرعية والفساد وانخفاض اإليرادات    
)  العـسكرية -أي الدولة الثورية(ما جعلها ، )158: 2012وصال (السابق أمرآ صعبا   

تعيد النظر في مشروعها السابق وفق مفهوم جديد سمي بالدولة الـشرطية المرتبطـة              
فرضت شروطها في مسألة األدوار التداخلية وإعادة الهيكلة        التي  ، بالمؤسسات الدولية 

وهذا بدوره انعكس سلباً على الدولـة العربيـة         ، والسير نحو دولة النيولبيرالية   ، للدولة
لتقع مرة أخرى في معوقات أدت فيما       ، الوطنية في ازدياد نسبة الفقر والتفاوت الطبقي      

 علـى حـسب طبيعـة الدولـة         بعد إلى سقوطها في موجة تغييرات وإصالحات كل       
  .وإمكاناتها وتطور نظامها السياسي

  :من هذا المنطلق السابق يمكن وضع عدة اتجاهات تفسر نشأة الدولة منها
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 : عالقة الدولة العربية المستقلة باالستعمار-1
يرى ان أغلب الدول العربيـة      ، األول: وفي هذا اإلطار هناك أربعة اتجاهات       

أي أنها لم تكن حصيلة تطور مجتمعي وتدرجي        ، ة استعمارية الحديثة هي حصيلة نشأ   
تقر بأن  ، االتجاه الثاني فيحمل نظرة معاكسة     أما   ،لتلبية حاجاته الذاتية في تنظيم نفسه     

أغلب الدول العربية الحالية ما هي إال مجتمعات قديمة تكونت بوصفها دوال باسـتثناء              
االتجاه الثالث   بينما   .ول استعمارية بعض دول الهالل الخصيب التي تكونت بقرارات د       

يرى بأن الدولة العربية هي نتاج نضال وطني تحرري ضد االستعمار الـذي احتـل               
بحيث كونت هذه الجماعات المتحررة كيانات سياسية مستقلة        ، اغلب األراضي العربية  

بية االتجاه األخير على أن الدولة العر     في حين أكد    ، )القطرية-سميت بالدولة الوطنية  (
مع األخـذ بأفكـار وأنظمـة       ، الحالية هي نتيجة تطور ذاتي لمجتمعات عربية تقليدية       

سلـسلة  (حديثة جاءت في األساس عن طريق الوجود االستعماري في تلك المجتمعات          
   .)84-83: 2007حوارات 

 :السياسي لنشأة الدولة- العقد االجتماعي-2
لبنى السياسية التـي نهـضت      شكلت بنية المجتمعات العربية التقليدية أساس ا        

ومن هنا جـاءت    ، وقامت عليها العالقات السياسية واالجتماعية بداخلها     ، عليها الدولة 
  :منها، صيغ عقد بناء الدولة في عدة صور

 العقد االجتماعي الذي نشأ بين األسر الحاكمة وشيوخ القبائل األخـرى فـي دول               -أ
ما بعد على   يثم ترجم الوالء لها ف    ، يةوالذي كون مؤسسة سياسية مركز    ، الخليج العربي 

 ، )2001:160ثامر (أنه والء شخصي لألسرة الحاكمة 
سـواء  ،  الحركة الدسـتورية    العقد االجتماعي الذي عرفته دول أخرى في اطار        -ب

أو صدر   ، صدر هذا الدستور قبل الخضوع لالستعمار الغربي كنموذج مصر وسورية         
أو تأخر صدوره حتى    ،  ولبنان وبإيعاز من المستعمر    أثناء الحقبة االستعمارية كالعراق   
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من : 2000علي الدين   (تمام حصول الدولة على االستقالل كالمغرب واليمن والكويت         
 . )35 إلى 32
 - العقد االجتماعي الذي نشأ على أسس تقليدية بناء على عقد ذا شـرعية دينيـة               -ج

لـدولتين مـن الرمزيـة      حيث جعلت هـاتين ا    ، مثل حالة االردن والمغرب   ، وراثية
هي محـور العقـد     ، )أو أخذ صفة أمير المؤمنين    ، كاالنتساب للنبي الكريم  (اإلسالمية  

  ).217: 2012امحمد (االجتماعي والسياسي المكون للدولة وأساس شرعية وجودها 
 :سمات ومالمح عملية بناء الدولة العربية

لم تـأتي نتيجـة لتطـور داخلـي          إن الدولة الحديثة بمؤسساتها القانونية والسياسية        - 1
فأنشأت مؤسـسات   ، وإنما جاءت بشكل مفروض أو مقتبس من دول االستعمار        ، طبيعي

مختلطة تحمل بصمات المجتمع التقليدي ومالمح اإلصـالحات الحديثـة ذات النمـوذج        
 .الغربي

 باشرت الدولة بإقامة الحكومة واإلدارة والجيش قبـل أن تنتقـل إلـى ترسـيخ                -2
أي أنها بدأت بالسلطة قبل الدولـة       ، ألخرى من مجالس وهيئات وتنظيمات    مؤسساتها ا 

 ).2013:48عمر (
 هيمنة الروح الثورية العسكرية على فعالية البناء السياسي للدولـة الوطنيـة فـي          -3

األمر الذي ربط التنمية الوطنية بتطور النزعـة العـسكرية          ، الكثير من الدول العربية   
إال ، عات القومية على المهام الوطنية والتوازنات االجتماعية      الهادفة إلى تغليب الصرا   

أنها بالمقابل أرست في الممارسة الفعلية نهجا وطنيا يتسم بتحويل سلطة الدولـة إلـى        
لطفـي  (بنية ذات شرعية احتكارية ترفض صيغ التعاون الوطني والتحالفات القوميـة   

2010:125.( 
تفتقر إلى البنى السياسية    ، لطية بتبعية خارجية   أنتجت عملية البناء الفوقي دولة تس      -4

والهياكل المؤسسية الراسخة والقوية التي تؤطر الـسلطة وفـق آليـات ديمقراطيـة              
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وتقـيم  ، مما جعلها تتراجع عن أهدافها وبرامجها الوطنية التي نـادت بهـا           ، وقانونية
 ).2013:33عمر (الحواجز بينها وبين القوى الشعبية 

وإن رفعـت علـم     ، ن القول أن دولة مـا بعـد االسـتقالل         وفي النهاية يمك    
إال أنها في الحقيقة كانـت      ، وطرحت برامج وطنية في عدد من المجاالت      ، االستقالل

والسـيما مـن جهـة مؤسـساتها        ، استمرارا للدولة التي بنيت في العهد االستعماري      
جعلها منذ الوالدة   وهو ما   ، وأجهزتها وقوانينها وأنظمتها وتقاليدها في االدارة والعمل      

 ما كانت أيضا فـي حالـة        اًوكثير، غريبة عنه صارت  في حالة تناقض والمجتمع بل      
تناقض حتى مع البرامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي كانت تطرحها بعض           

فالواقع التجزيئي القـائم    ، حكوماتها التي قادت هيئاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية      
المحمي دوليا الذي قامت عليه أدى إلى تعثر مسيرتها فـي بنـاء دولـة               والمكرس و 

  .عصرية ذات سيادة حقيقية
 الدولة الوطنية ما بعد ثورات الربيع العربي: المحور الثالث

لقد ظلت الدول العربية خارج موجات التغيير والتحـول الـديمقراطي التـي             
إلى أمريكا الالتينيـة وحتـى      اجتاحت أجزاء العالم من شرق آسيا إلى شرق أوروبا و         

مـا جعـل بعـض الـدوائر الـسياسية          ، بعض بلدان الشرق االوسط كتركيا وإيران     
واالكاديمية تفسر ذلك على أساس وجود تناقض بين الثقافة العربية االسـالمية وقـيم              

بينما اعتبرت أخرى أن االمر يعود إلى قدرة الـنظم الـسلطوية علـى              ، الديمقراطية
لكن بوقوع هذه الثورات أعيد النظر في هـذا         ، صيل في البنية العربية   االستمرار والتأ 

حيث استطاعت االنتفاضات الشعبية من إسقاط بعض األنظمة والتأثير فـي           ، االعتقاد
 لتشهد بعد ذلك هذه الدول مرحلة جديدة سميت بالمرحلة االنتقالية أو دولة مـا               ،أخرى

  .بعد الثورة
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  ":الربيع العربي"ا بعد ثورات مالمح الدولة العربية م: أوال
تعددت مسارات التغيير السياسي في الدول العربية التي شهدت ثورات لتأخذ           

  ):56-55: 2012نصر (منها، عدة نماذج
التـي شـهدت     ، 2011كحالة الثورة اليمنية عام     :  تغيير الحاكم دون تغيير النظام     -1

ثورة المدعومة قبليـا ورأس     تدخل دول الجوار الخليجية في طرح مبادرة بين قوى ال         
وأنتجت في النهاية اتفاق أدى إلى خروج الـرئيس صـالح       ، النظام علي عبداهللا صالح   

وتشكيل حكومة بالتوافق بين المعارضة والحـزب        من الحكم مقابل تسلم نائبه السلطة     
وهو ما يعني إعادة إنتاج النظام القديم في مؤسساته وشخوصـه وفـق بنـى               ، الحاكم
دت إلى تعدد مراحله    أو، هت بعد تطبيقها أزمات حالت دون استقرار اليمن       واج، جديدة

 .قوعه في النهاية في حرب أهليةوما أدى إلى ، االنتقالية
، 2011كالحالة الثورة المصرية عام     :  تغيير النظام دون تغيير فلسفة النظام وبنيته       -2

تخلـى عـن الـسلطة      فالرئيس حسني مبارك    ، التي تغير فيها النظام بشكل شبه كامل      
وشـهدت  ، وتغيرت الوزارات ، وتم حل المجلس التشريعي   ، وسلمها للمجلس العسكري  

وصدر دستور جديـد    ، )2014 و 2012بين عامي   (الدولة انتخابات برلمانية ورئاسية   
بل ورثهـا مـن ورث      ، ولكن رغم كل هذا التغيير بقيت فلسفة النظام كما هي         ، للبالد

دواتـه  أ طريقة النظام في العمـل و تكما بقي، م المسيطرالبرلمان كفكرة الحزب الحاك   
 .اي البعد المؤسسي في العملية السياسية اليزال على حاله، طرافهأواجراءاته و

التي شهدت تغيرات جذرية في     ، كالحالة الثورة التونسية  ،  تغيير بنية وفلسفة النظام    -3
، م زين العابدين بـن علـي      سقاط راس النظا  إفبعد  ، بنية النظام وأدواته وطريقة عمله    

تسلم البرلمان القائم ورئاسته السلطة ثم عمل بعد ذلك على تنظيم انتخابات فـي عـام                
ثرها المجلس التأسيسي الدستوري الذي ضم جميع القوى السياسية         إاستلم على   ، 2011
وضـعه علـى إدارة العمليـة       الـذى   دستوري  العالن  اإلشرف من خالل    أو، السلطة
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 وصل بها إلـى إقـرار دسـتور حـداثي وانتخابـات جديـدة عـام                  حتى ةاالنتقالي
 ).180-178، 2014: إبراهيم(2014

ففي ليبيـا   : مع وجود المتغير الخارجي المسلح    ،  العودة لحالة ما قبل النظام القديم      -4
طار الحفاظ على   إفي  ، فكار المناديه بالعهد الملكي وبنموذج دولة االستقالل      رجعت األ 

أي الحفاظ على تماسك األرض والشعب في       ، بي والتمسك ببناء األمة   وحدة التراب اللي  
 . وحدة واحدة

ولكن تعقد الحالة الليبية أثناء أحداث الثورة بين التدخل الخارجي والمطالـب            
جعل من الثورة تتحول إلـى عمـل        ، الداخلية وسياسة النظام الحاكم الرافضة للتغيير     

لتشهد الدولة بعد ذلك تعددا فـي المراحـل         ، سقاط النظام مسلح يصاحبه دعم دولي إل    
بدأتها بتشكيل المجلـس االنتقـالي ثـم انتخابـات          ، االنتقالية بعد سقوط النظام السابق    

الة عدم االسـتقرار     حمما جعل من الدولة تعيش       ،المؤتمر الوطني ومن بعده البرلمان    
 .نتقاليةوطول المراحل اإل

عـدة مالمـح    ،  التي جاءت بعدها   بالمقابل كشفت الثورات العربية والمراحل    
  :وسمات منها

فمن الصعب تحديد حزب أو     ،  إنها ثورات بدون قيادات واضحة وشعاراتها داخلية       -أ
ممـا يـدل    ، حركة سياسية أو مدنية أو شخصية مركزية كقيادة ظاهرة لهذه الثورات          

، ونسرغم الدور النسبي التحاد الشغل في ت      ، على اتساع قاعدتها لتشمل هؤالء جميعا     
واقتصرت على افعال تعبيرية فردية ضـخم منهـا         ، كما أنها ثورات تفتقد المؤسسية    

فأصبحت الثورة عبارة عن مجموعـة أفـراد متحـدثين لوسـائل            ، الفضاء االعالمي 
وقد فـشلت   ، تكون حول كل واحد منهم حركة أو ائتالف بعد انتصار الثورة          ، االعالم

 نـصر   -115 الـى  113مـن   : 2011مد  حا(معظمها في التحول إلى أحزاب حقيقية       
2012 53-54.( 
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 كشفت االنتفاضات العربية ضد النظم العربية عن عقل جماعي عربـي تـشكلت              -ب
ونقـل الخبـرات عبـر الـشبكات        ، ليات ومطالب االحتجـاج   أمالمحه في استنساخ    

وهو مـا  ، في مواجهة هذه النظم.. االجتماعية على االنترنت مثل الفيس بوك والتوتير    
التي ما لثبت ان انتقلت عدواها إلى مصر وليبيا         ،  معها مقولة فرادة حالة تونس     سقطت

 ).88-87: سلمان(وغيرها 
، وشموليتها لمختلف أنماط الحكـم العربيـة      ،  التداعي السريع من منطقة ألخرى     -ج

فانتقال الثورة من بلد عربي آلخر مع اختالف مستوى العنف بينهـا يـشير للتـأثير                
بالرغم من  ، فكرة العروبة بالمعنى الثقافي واأليديولوجي ماتزال موجودة      المتبادل وبأن   

فالعروبة الجديدة مغايرة لسابقاتها في أنها ال       ، المساندة الدولية الالحقة للمطالب العامة    
إذ أن العرب ال يسيرون في تظاهرات بهدف تذويب دولهم          ، تتحدى الخريطة اإلقليمية  

حامـد  (اتهم محلية بصورة حصرية علـى األغلـب       في كيان عربي واحد بل إن أجند      
 ).153: 2011، غريغوري. ف-117 إلى 115من :2011

فقـد أصـبح    ، نها ثورات تعرف من أين جاءت ولكن ال تعرف إلى أين تـسير            إ -د
ولكنه لـم يكـن     ، واضحا لدى جميع المشاركين ما الذي يريدون هدمه والتخلص منه         

ليه وما هي أهدافهم وخططهـم وبـرامجهم        واضحا لديهم ما الذي يريدون الوصول إ      
حيث أن فكرهم كان واضحا في جانـب الهـدم          ، السياسية وما هو شكل النظام البديل     

: 2012 نصر   -326-2013:325محمد حازم   (ولكنه كان مضطربا في جانب البناء       
53-54.( 
 : المراحل االنتقالية لدول الثورات العربية: ثانياً

تتابع في تونس ومصر وليبيا واليمن ثم سـوريا         حين قامت الثورات بشكل م      
كان الهدف الرئيسي لها أيا كانت الشعارات التي حملتها هو إسقاط النظم االسـتبدادية              

 التمكن بالفعل من إسقاط أربعة      تموقد  ، التي حكمت تلك الدول طويال وبأساليب مختلفة      
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صفها باالنتقالية التي   أنظمة من تلك األنظمة لتدخل الدول بعدها مرحلة جديدة جرى و          
يفترض أن تشهد الترتيبات الخاصة بإقامة النظم الجديدة على أسس مختلفـة تحقيقـا              

قل إيجاد نظام بديل ديمقراطي يعبر عـن إرادة تلـك      ألهداف تلك الثورات أو على األ     
وقد تعددت اآلراء حول ما شهدته المنطقـة مـن          ، الشعوب التي قامت بهذه الثورات    

ومن هذه اآلراء من يرى أن ما شـهده         ، بها من مراحل انتقالية الحقة    ثورات وما أعق  
العالم العربي من تحوالت أعتبره البعض مرحلة جديدة لتجديد مفهوم دولة مـا بعـد               

نظمـة الـسياسية أو     ذلك أن التحوالت تتجاوز كونها تغييرا في بعض األ        ، االستعمار
نها مجرد مرحلة انتقاليـة     إبل  ، تعديالت في دساتير الدول أو تحقيق مطالب إصالحية       

تتسم بكل السمات األساسية للمراحل التاريخية االستثنائية التي تمهد لتحـوالت أكثـر             
  ).2011:8طالل حامد (جذرية 

ما الرأي الثاني فيرى أن التحول السياسي العربي لم يتجاوز حـدود الدولـة            أ  
سينات شكلية لديمقراطيـة  التسلطية التي تدخل إصالحات محدودة ال تعدو أن تكون تح        

وانتقال التحول من نمط فرعي إلـى نمـط فرعـي آخـر             ، الواجهة وتجديد التسلطية  
غير أن العديد من الدراسات حول الديمقراطية ترى فيه عمليـة ال يمكـن              . للتسلطية

فالتحول التاريخي فـي الديمقراطيـة الغربيـة        ، الحكم عليها خالل بضع سنوات قليلة     
والتحول في الدول الديمقراطية الناشئة عرف بدوره تعثرات        ، منعرف قرونا من الز   

  ).18-2013:17عبدالحي ( يضاًأوعقود من الزمن 
ألنها ، تعد مرحلة ما بعد الثورة المرحلة األصعب واألطول من مرحلة الثورة            

طالـت مـدة    ، فالحالة المصرية ما بعد الثورة مـثال      ، تحتاج لبناء الدولة والمؤسسات   
 منها حتى تأزمـت  وتدخلت المؤسسة العسكرية في كل مرحلة   ، النتقالية فيها المراحل ا 

لتأتي مرحلة انتقالية أخرى بخارطة طريـق       ، 2013 يونيو   30األوضاع السياسية في  
أمـا  . ونوع من االستقرار السياسي   ، 2014جديدة أفرزت انتخابات رئاسية في يونيو       
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 وأخذت تـونس  ، بنية النظام وفلسفتهمرحلة ما بعد الثورة في تونس فأحدثت تغيير في        
من خالل التوجه   ، بالترتيب الطبيعي والمنطقي لتفعيل هذا البناء الجديد للنظام والدولة        

وحصلت تونس بعد عـدة حكومـات       ، إلى صياغة الدستور ومن ثم إقامة المؤسسات      
وانتخابات برلمانية ورئاسية على تجربة إيجابية وضعت أسسا وسابقة مهمـة لبنـاء             

ما المرحلة االنتقالية في اليمن فقد تدخلت دول الجوار         أ. ظام تعددي في الدول العربية    ن
نـصار  أنتجت خارطة طريق لتقاسم السلطة بـين        أو، الجغرافي بجانب العامل القبلي   

نهارت وعاد الـصراع وحالـة عـدم        أالثورة والنظام السابق لفترة مؤقتة سرعان ما        
نهارت أو، 2015لية بدعم خارجي مع بداية عام       هأ الذي تطور إلى حرب      ،االستقرار

  .تفاقات السابقة لنقل الدولة إلى مشروع التحول الديمقراطيثرها اإلإعلى 
وصال الدولة بحيث انتهت الثورة إلى حرب أهلية        أأما في سوريا فقد تقطعت        

 ثم ازداد األمر سوءا بوقوع انقـسامات      ، بين نظام بشار األسد واألطراف المناوئة له      
طـراف  وتدخل األ ، نسانيةواقتتال بين جبهات المعارضة في ظل تدهور االوضاع اإل        

وفي ملفات السالم التي لـم تجـدي        ، )2014:17عالء  ( الدولية المتناقضة في الحرب   
   .ما أدى إلى طول مدة األزمةم، نفعا

وعن الحالة الليبية التي حالت تعقيدات الوضع إلى طول الفترة االنتقالية التي              
 إلـى   2011وصلت إلى ثالثة مراحل من المجلس الوطني االنتقالي فـي أغـسطس             

وانتهت بانقسام  ، 2014 إلى البرلمان في يونيو      2012المؤتمر الوطني العام في يوليو      
جعل من الدولة تعيش حالة من الفوضى وعدم االسـتقرار          ، سياسي وصراع عسكري  

نتقالية وحاجياتهم وإدارة العملية اإل   في المؤسسات والفشل في تحقيق مطالب المواطنين        
  .بطريقة واضحة وصحيحة تنقل الدولة إلى حالة من االستقرار والبناء

بعد موجة الثورات العربية قامت النظم الحاكمة في الدول العربية األخـرى              
بـإجراء اصـطالحات وحـوارات وطنيـة        ) التي لم تطالها موجة الثورات العربية     (
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ردن إلـى تأسـيس     فدعت السلطة الرسمية في األ    ، ضات الشعبية الستيعاب هذه االنتفا  
لجنة حوار وطني لبحث إجراء  تعديالت دستورية وتشريعية تتعلق بمنظومة العمـل             

وكذلك األمر فـي الجزائـر التـي        ، 2011لتخرج بعد ذلك بوثيقة في مايو       ، السياسي
 تعـديالت   وإجـراء ، رفع حالة الطـوارئ فـي الـبالد       : قامت بسلسة إجراءات منها   

كما عززت  ، ومراجعة لقوانين االنتخابات واألحزاب والجمعيات والواليات     ، دستورية
 لغرض التـشاور    2011وأيضا شكلت هيئة في مايو      ، من صالحية المجالس المنتخبة   

حزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية حـول  والحوار السياسي مع األ 
  . هذه القوانين

فاإلجراءات التي اتبعتها القيادة السياسية فـي شـهر         ، ريتانياأما في دولة مو     
 تركزت حول اإلصالحات الدستورية والقانونية وبمـشاركة األحـزاب   2011سبتمبر  

بينما في المملكة المغاربية تمت مراجعة الدستور بغية إقامـة دسـتورية            . المعارضة
يـة إلصـالح    فحـصلت حـوارات وطن    ، ملكية وترسيخ لدولة المؤسسات والحريات    

أمـا  . منظومة العدالة ومشاركة واسعة للجماعات الغير حكومية في الحياة الـسياسية          
بينما سلطنة عمـان كانـت إجراءاتهـا        . السعودية فكانت إجراءاتها اجتماعية تنموية    

  ).127-126: 2012توفيق (تتضمن إصالحات برلمانية وحكومية ودستورية
  :لديمقراطية في دول الربيع العربيأزمة االنتقال  نحو ا: المحور الرابع

عتماد على اقتراب التنمية السياسية ودوره في تحليـل         في هذا المحور تم اإل      
والتركيز على أزمـات    ، أزمات ومعوقات التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي       
  .التنمية السياسية وإسقاطها على النموذج العربي ما بعد الثورة

،  في مراحل بناء الدولـة العربيـة        جديداً لعربي تطوراً تمثل ثورات الربيع ا     
ولكنه تطور يعاني بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة أزمات مترابطـة خاصـة فـي              
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ويمكن إبـراز   . مرحلته االنتقالية األولى التي تتسم بدرجة عالية من الصعوبة والتعقيد         
  :التيأهم األزمات التي تعانيها الدولة العربية ما بعد الثورة في ا

 :  أزمة االندماج والهوية ما بعد الثورة-1
بمجرد رفع الغطاء عن تسلط الدولة الوطنية من قبـل أنظمتهـا الـسياسية                

تحركـت  ، وضعف قبضتها على إقليمها وشعبها ما بعـد ثـورات الربيـع العربـي             
واجهـت الـدولتين    ففي ليبيا واليمن مـثال      ، الجماعات داخل دولها باحثة عن هوياتها     

وهي معضلة قديمة كرسـتها     ، ة بناء الدولة الوطنية والتحول الديمقراطي فيهما      معضل
لذلك فان جانبا من الصراعات الداخلية المسلحة التي        ، سياسات نظامي القذافي وصالح   

وهل هـي   ، تها وخصوصية مجتمعها  أتجري في البلدين تدور حول طبيعة الدولة ونش       
فاألحداث التـي مـرت بهمـا       ). ك الجنوب حرا-إقليم برقة (موحدة بسيطة أم فدرالية     

الدولتين أدت إلى تراجع قدرة السلطة المركزية وإداراتها عن السيطرة األمنية علـى             
، القبلية والمذهبيـة والجهاديـة  : مقابل تنامي حضور ووزن القوى الالدولية  ، أراضيها

  .التي تنازع مركزية السلطة الرسمية
إال أن  ، وال مستقرة من حيث طبيعتها    وفي المقابل تعد كل من مصر وتونس د         

، جل أجهزة الدولة ومؤسساتها في البلدين تعاني الضعف والفساد والتآكـل المؤسـسي   
اضافة إلى ظهور النزاعات    ، بما يجعلها غير قادرة على القيام بوظائفها بفاعلية وكفاءة        

ين االسالميين  كالصراع ب ، القبلية والتدافع االجتماعي المطلبي الغنائمي ونزعة الهوية      
وقد تزايدت حدة هذه الظـاهرة فـي    ، والعلمانيين حول هوية الدولة وعالقتها باإلسالم     

: 2014إبراهيم  (ظل حالة االنفالت األمني واالنقسامات السياسية التي مر بهما البلدين           
  .)2014:186 سهيل -205

: 2015مـي  (ويمكن وضع مالمح ازمة الهوية واالندماج في التغيرات التالية        
6-7:(  
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ما سمح بتصاعد   ،  تآكل الهياكل السلطوية في كثير من الدول العربية ما بعد الثورة           -أ
نظمة حيث عانت األ  ، وكذلك القابلية لالختراق الخارجي   ، الحركات المعارضة الداخلية  

وإما ، أهميتها الوظيفية بالنسبة للقوى الرئيسية في النظام الدولي       في  العربية إما تراجع    
 .موضوعا لصراع متزايد بين القوى الرئيسية في النظام الدوليأضحت 

مة مع نخب جديدة أصبحت في مواقع السلطة مـا بعـد             العجز عن إعادة بناء األ     -ب
فرغم ما شـهدته بعـض دول العـالم         ، ولكنها تفتقد الخبرة وتقاليد الممارسة    ، الثورة

ة أو تجزئتها فـي لبنـان       العربي سابقا من انقسامات وصراعات داخلية وانهيار الدول       
ضطراب الحالي تقع في دول القلب العربي خاصة        فإن مشاهد اإل  ، والصومال والعراق 

وهو ما يشير إلى احتمال أن تكون المنطقة مقبلة علـى           ، مصر واليمن وسوريا وليبيا   
فضال عن حقبة الصراعات الداخلية الجديدة حتى تستقر تركيبة         ، تغييرات أوسع نطاقا  

، فقط مع األثنيات ولكن أيضا مع التيارات الليبرالية والقوميـة واليـسارية           الحكم ليس   
وهو مـا يعنـي أن الـدول    ، وهو أمر من الصعب التوصل إلى توقعات داخلية بشأنه   

 .العربية ستكون عرضة لمرحلة من عدم االستقرار
قـات  األمر الذي يقسم المجتمع رأسيا عبر الطب      ،  صعود الهويات األثنية والطائفية    -ج

ن من انخرطـوا فـي   إوألنه يتعلق باللغة أو الدين أو الطائفية ف       ، جتماعيةوالشرائح اإل 
وهذا األمر سيكون محل تطبيق فـي       ، تلك االنقسامات سوف يعتبرونها صراعات بقاء     

  .العراق وسوريا ولبنان والسعودية والكويت والبحرين
 :  أزمة عالقة السلطة المدنية بالسلطة العسكرية-2

من في كيفية معالجة موقع المؤسسة العـسكرية واألمنيـة فـي النظـام              وتك  
فهناك جيوشا تسيطر على أجزاء ليست باليـسيرة مـن          ، الديمقراطي في ظل تعاظمها   

قتصاد الوطني وأخرى ذات طبيعة طائفية أو قبلية وأخرى ربطت قياداتها بالخارج            اإل
ذا كانت اإلشكالية حول إعادة     له، )7-6: 2012عبدالفتاح  (من خالل التمويل والتسلح     
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تحديد الجيش والمؤسسة العسكرية واألجهزة األمنيـة وضـبطها ضـمن األصـول             
مـا  ( ففي مصر استطاعت المؤسسة العسكرية من خالل الدستور الجديد        ، الديمقراطية
للجيش الحفاظ علـى الحيـز الـسابق مـن االسـتقاللية واالمتيـازات              ) بعد الثورة 

وفي حالة اليمن تم تأجيل الموضوع لمراحـل        ، د بل وزيادتها  والصالحيات قديمة العه  
في المقابل حافظت المؤسسة العسكرية على دورها الذي يتناقض مـع عمليـة       ، الحقة

وفي ليبيا يتمحور حول بناء مؤسسة عسكرية وطنية والـتخلص          ، التحول الديمقراطي 
بينما في  ، )25-24: 2013احمد الخمس (من المليشيات والجماعات المسلحة األخرى      

دول أخرى لم تشهد ثورات كموريتانيا تشتت مراكز السلطة والسيطرة والقيادة داخـل            
وفي الجزائـر يعـد     ، الجسم العسكري مما أضعف الدور السياسي للمؤسسة العسكرية       

: 2015على الـدين هـالل  ( الجيش من أبرز المؤسسات التي تؤثر في الشأن السياسي    
23.(  
 :ناء الديمقراطي أزمة الشرعية والب-3

المـسار األول يتجـاوز     ، تمر أزمة شرعية الدولة عبر مسارين متعاكـسين         
فاإلخوان المـسلمون والـسلفيون   ، الدولة لمصلحة كيانات أكبر من الدولة وتعلو فوقها 
جمـيعهم ال يؤمنـون بـشرعية       ، والقوميون والناصريون واالشتراكيون والشيوعيون   

كدولـة  ، ن بكيانات أكبر تتجاوز حدود الدولة الحاليـة       الدولة القطرية العربية ويؤمنو   
بينما المسار الثاني يتجاوز الدولة لمصلحة كيانـات أصـغر          ، الخالفة عند االسالميين  

كحالـة الـسودان    ، عرقية أو دينية أو إقليمية تحاول أن ترسم حدودا جديدا لمناطقهـا           
  ).2011:63أبوبكر ( والعراق وسوريا

 فاألحزاب السياسية القديمة أغلبها قـد       ،نظام السياسي أما عن أزمة شرعية ال      
فقدت شرعيتها بسقوط النظام وحزبه الحاكم، في المقابل ظهرت التنظيمات اإلسالمية           
لتمأل الفراغ السياسي بحكم وحدة القيادة والتنظيم واأليديولوجيا، والخلفية النضالية ضد           
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حزاب والقوى   كل من األ    ما اتبعته  وهذا )انترنت: 2015، محمد السعيد ( النظم السابقة 
سالمية في مصر وتونس وليبيا من خالل السعي إلى السيطرة على مؤسسات الدولة             اإل

-2013:225يوسف  (بالتعيينات أو باإلقصاء والعزل السياسي للتخلص من المنافسين       
226.(  

فبعد سنوات قليلة من اندالع الثـورات       ، أيضا هناك إشكالية تجديد السلطوية      
رتفاع سقف اآلمال بأن تقوم النخب الحاكمة العربية بتغييرات سـلمية      إو، نتفاضاتإلوا

سرعان ما  ، خاضعة للدستور وإعالء مبدأ حكم القانون     ، نحو إقامة دول ونظم سياسية    
تراجعت هذه اآلمال وقامت النخب السلطوية بالعودة من جديد وتحديث أشكال حكمها            

تخابات التشريعية والجهوية التـي شـهدها عـام         نفرغم اإل ، مع الحفاظ على جوهرها   
انتخابات المجلس الـوطني    ( في كل من مصر والمغرب والسعودية واإلمارات         2015

) 2015انتخاب مجلس الشورى في اكتوبر    (وسلطنة عمان   ) 2015االتحادي في اكتوبر  
حيث تم وضعها بطريقة عززت فرص السلطة       ، إال أنها كانت انتخابات بال ديمقراطية     

  .والموالين لها أو على األقل قلصت فرص المعارضة
وقد عزز من هذا الطابع السلطوي هشاشة الحياة الحزبية وتشرذم المعارضة             
وهو ما ظهر بجالء في انخفاض نسبة تمثيلها داخـل البرلمانـات وعـدم              ، السياسية

ى واستمرار مشكالتها الداخلية سواء على مـستو      ، إمكانها طرح نفسها كبديل سياسي    
وترافق ذلك كلـه مـع      ، إطارها الفكري أو هياكلها التنظيمية أو قواعدها الجماهيرية       

نخراطها في أنشطة مكافحة اإلرهاب وتوسـع       إتنامي أدوار الجيوش العربية التي زاد       
ما أدى إلى شعور النخب المدنية بعـدم المـشاركة فـي الحيـاة              ، قتصاديدورها اإل 
بيئة تعزز دور سياسات الشارع وتحولهـا كبـديل         لتصبح الساحة السياسية    ، السياسية

كما شهدت حالـة مـا بعـد        . شرعي إليصال المطالب الشعبية إلى السلطات الحاكمة      
فرغم اإلعالن عن المشروع الـديمقراطي والـسعي        ، الثورة سياسة اإلقصاء السياسي   
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 تـشهد   للمشاركة لمختلف القوى السياسية والمكونات االجتماعية إال أن الدول العربية         
قـانون العـزل الـسياسي الليبـي        (صنوفا متنوعة من اإلقصاء السياسي واالجتماعي     

: 2016عالء الـدين هـالل    )(1969 الذي تناول فترة حكم القذافي منذ عام       2013لعام
11-12-18-19.(  
 : أزمة عدم االستقرار-4

قطار عربيـة باتـت مهـدده ألن        أإن التطورات األمنية تطرح قضيه وجود         
بل إن بعضها مهدد بالتفكك لكيانات سياسية أصغر بـسبب تمـدد            ، فاشلةتصبح دول   

وتعـد التنظيمـات    ، أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنـف         
الجهادية مصدرا لتغذية حالة تراجع أو انعدام األمن واالستقرار في دول ما بعد الثورة              

رهابية تؤثر في مرحلة    نشطة اإل نف واأل فانتشار حاالت الع  ) 23: 2015عالء الدين   (
ففـي مـصر مـثال تكثـر        ، ستقرارنتقال بالدولة إلى حالة الديمقراطية واإل     البناء واإل 

، منية وعناصـرهما فـي سـيناء      العمليات فيها التي استهدفت المنشآت العسكرية واأل      
غتيـال الـسياسي والعمليـات      ونفس الحال في تونس التي ظهرت فيهـا حـاالت اإل          

العمليات إلـى جانـب     فيه   انتشرت وتوسعت    ذىوكذلك األمر في اليمن ال    ، هابيةراإل
المواجهات المسلحة التي جرت في عدة مناطق بـين الجماعـات المـسلحة القبليـة               

  ). 187-185: 2014إبراهيم ) (الحوثيين والسلفيين السنة(والجهادية والطائفية 
راحـل االنتقاليـة كمـصر      في المقابل فقد استغلت السلطات الحاكمة في الم         

إلـى اتخـاذ    ،  االمن ومواجهة العنـف    لبسطوتونس الحاجة االجتماعية واالقتصادية     
إجراءات استثنائية تفرض قيود على الحريات العامة والخاصة للمواطنين عن طريـق            

ابـراهيم  -264-263: 2013نبيـل   (قانون الطوارئ وما ينطوي عليه من صالحيات      
رهـاب فـي عـام      ادق البرلمان على قانون مكافحة اإل     فتونس مثال ص  ، )2014:201

وسبقه أيـضا  ، 2014وسبقها البرلمان الليبي في عام      ، وأعلنت حالة الطوارئ  ، 2015
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وقانون الطوارئ الذي جدد ما بعد الثـورة        ، 2013قانون التظاهر في مصر في عام       
 علـى  فكل هذه القـوانين دلـيال     ،  2013 ،2012، 2011: عوامكثر من مرة في األ    أ

 .إعادة هذه الدول لحاالت التسلط ما قبل الثورة
 : أزمة التوزيع والتغلغل-5

شهدت دول ما بعد الثورة انخفاضا في معـدل نمـو النـاتج المحلـى مـن                   
االستثمارات والسياحة كما في تونس ومصر بسبب تدهور األوضاع األمنية، إضـافة            

وتعثر استعادة  ، بتحسين أوضاعهم إلى دور االحتجاجات العمالية ومطالبات المواطنين       
االقتصاد لمعدالت نموه السابقة وعجز الحكومات عن اإلدارة الناجحة لبعض الخدمات           

مور فـي   التي تولت مقاليد األ    األساسية وتوفير فرص العمل للمواطنين وضعف نخبها      
مرحلة ما بعد الثورات على وضع وتنفيذ سياسات فعالة تقود إلـى فـرض القـانون                

م وترسيخ هيبة الدولة على النحو الذي يجعلها تحتكر حق االستخدام المـشروع             والنظا
وكان هذا الوضع أسوأ بكثير في كل من سـوريا          ، للقوة في ظل االنقسامات السياسية    

) 2010مـصطفى (وليبيا واليمن لفقدان حكوماتها السيطرة على أقاليم واسعة من الدولة         
كما ،  الدولة وقوة المجموعات المحلية فيها     نتيجة الستمرار النزاعات المسلحة وضعف    

أن هذا الوضع طال حتى الدول المتماسكة نسبيا كحالة مصر التـي واجهـت فقـدان                
أو ، سيطرتها نسبيا على بعض مناطقها كحالة سيناء التي تتواجد بها جماعات جهادية           

  .حالة تونس واشكالية السيطرة على الحدود مع ليبيا
نظيمات الجهادية والمتطرفة والمليشيات المسلحة تشكل      ما يعني أن ظاهرة الت      

فقد أصبحت هذه الجماعات محل تنـازع     ، تحديا للسلطة المركزية في عدة دول عربية      
كما فعل تنظيم الدولة االسالمية بإزالته      ، على إقليم الدولة خاصة في المناطق الحدودية      

ابر األربعة الحدودية التي    للحدود بين سوريا والعراق وسيطرته على معبرين من المع        
أيضا حالة مصر وضعف سيطرتها على حدودها الغربية مع ليبيـا           ، تربط بين البلدين  
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باإلضافة إلى عدم سيطرتها علـى حـدودها   ، سلحةوالتي أصبحت ممرا تتدفق منه األ  
ونتيجة لالقتتال الداخلي في سوريا انتهت      . الشرقية بسبب وجود مئات االنفاق مع غزة      

ردن ولبنان والتي تدفق عبرهـا      حكومة على أجزاء من حدودها مع تركيا واأل       سلطة ال 
  ).7: 2015مي (الالجئون السوريون 

ليبيـا  : هذا وتمثل الموارد النفطية والطبيعية محفزا لالنقـسام فـي حـاالت             
وكردستان العراق واليمن، إذ يتمثل الخالف بشكل مستمر بين الحكومات المركزيـة            

ل الطريقة غير المتوازنـة لتوزيـع عائـدات الـنفط، واسـتئثار             وبعض األقاليم حو  
الحكومات بعوائد النفط، وحرمان بعض المناطق من عوائـده، ممـا ولـد نزعـات               
انفصالية كإقليم برقة في ليبيا وإنشاءه مؤسسة خاصة به تعنى بقطـاع الـنفط، وهـو              

 كمـا   ،)نـت إنتر: 2014احمد زكريـا    (تكرارا لما حدث في إقليم كردستان العراق        
استمرت أوضاع االنكشاف االقتصادي على الخارج مع ارتفـاع الـديون الخارجيـة             

  .للدول العربية ولجوء العديد منها إلى االقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي
وبناء على ما سبق ذكره يتبين أن الدولة الوطنية العربية مقبلة على مجموعة               

  :همهاأا في عدة سيناريوهات من التحديات المستقبلية يمكن وضعه
 عودة الدولة العربية المركزية بصيغتها القريبة لدولة ما بعد االستقالل التي سيطر             -1

وهذا السيناريو يعكس حالة الفوضى وعـدم       ،  القومية -عليها نموذج الدولة العسكرية   
والنمـوذج المـصري    ، االستقرار وغياب قوة وهيبة الدولة ما بعد الثورات العربيـة         

 .والليبي قريب من ذلك
وفـق  ،  تفكك مفهوم دولة االستقالل األولى أو إعادة بنائها لصالح كيانات اصـغر            -2

ساسـية المـشكلة    خاصة بعد انتهاء واختفاء العوامل األ     ، صيغة فدرالية أو كونفدرالية   
للعقد األول لدولة االستقالل من شرعية نضالية وتحررية وقيادة كاريزميـة وتنظـيم             
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وهذا النمـوذج لـه مالمـح       ، أو بسبب فشل مشاريع التنمية والتحديث     ، بقسياسي سا 
 .ظاهرة في العراق وسوريا واليمن الستيعاب االنقسامات السياسية والعرقية

 بقاء دولة االستقالل األولى ولكن بأيديولوجيا جديدة تتنازعهـا القوميـة العربيـة              -3
، الـشيعة ، األكـراد (المذهبية األخرى واألمة اإلسالمية والملكيات المحافظة واالثنيات      

وربما يتطور هذا األمر إلى قيام كيانات أكبر من الدولة الوطنيـة بإنـشاء              ، )االمازيغ
مثل تجمع الملكيات العربية فـي أطـار        (اتحادات أو تجمعات فدرالية أو كونفدرالية       

 ). أو قيام دول جديدة مذهبية كحالة سوريا الكبرى أو دولة األكراد-موحد
،  فشل المشروع الديمقراطي الذي الزالت أطره الدستورية ومظاهره الشكلية قائمة          -4

فحالة عدم االستقرار وانتشار اإلرهاب جعل من عنصري األمـن وتـوفير حاجـات              
المواطن األساسية يحظيان باألولية على قضايا الحريـات واإلصـالحات والتـداول            

 .السلمي للسلطة
ي ينتاب مـسارات    ذتبعية ويتمثل في خطر االسترداد ال      المتغير الخارجي وعودة ال    -5

وخطر التبعيـة لمراكـز النفـوذ واالسـتقواء         ، االنتقال السياسي إلى وضع الالثورة    
، الخارجي في ظل حدة االستقطاب االقليمي والدولي الذي يستهدف دولة ما بعد الثورة            

كـرس مـشروعية    وغياب المشروع القومي الذي يحمى استقاللية الدولة وقرارها وي        
وخطر االنقسام في ظل هشاشة بعض الدول العربيـة مقرونـة بمفاعيـل             ، مصالحها

ـ          يها المتغيـر   ذاألستقطابات المذهبية والطائفية ومرفقة باألجندات التقسيمية التـي يغ
 ).146-2011:145ناجي (الخارجي 

 : الخاتمة

بناء الكولونيـالي   إن تتبع مسارات بناء الدولة الوطنية العربية وانتقالها من ال           
فـي إشـارة لـدور    ( التبعية لما بعد الكولونياليـة      إلىفي أغلب دول المنطقة العربية      

ثـم إلـى الدولـة      ، )االستعمار والقوى الدولية في وضع أساس البناء للدول العربيـة         
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القائمة علـى مـشاريع اإلصـالح       (ومن ثم إلى الدولة الشرطية      ،  العسكرية -الثورية
وفي ) شروطة أو المفروضة من الخارج في فترة نظام القطب الواحد         والديمقراطية الم 

النهاية سقوط هذه الدولة الوطنية بسبب ثورات الربيع العربي في حالـة مـن عـدم                
  .االستقرار والبحث عن هوية جديدة تبين شكل وأيديولوجية الدولة

  :هذا وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها  
أة الدولة العربية لم تكن منسجمة مع خصوصية مجتمعاتهـا           إن طبيعة تكوين ونش    -1

االجتمـاع الـسياسي    (وال مع القواعد الحاكمة للعالقة بين الدولة والفرد والمجتمـع           
 .أي طبيعة العقد االجتماعي المنشأ للدولة) التقليدي

 إنها ومنذ استقاللها وهي في حالة صراع وتصادم بين حالة التجزئة المتمثلة فـي               -2
مع النزعـة القوميـة     ) مشاريع داخل حدود الدولة وتراعي مصالحها     (دولة الوطنية   ال
التي حاولت كل دولة التمسك بها مقابل تصارعها مـع          ) المشاريع الوحدوية العربية  (

 .الحالة األولى
،  إنها أظهرت النموذج الخاطئ لبناء الدولة المتقارب مع تجربة الدولة االستعمارية           -3

النمـاذج فـي    (والبناء الغربي   ) كاالندماج واالنتماء والهوية  (فاهيم األمة   أو االقتداء بم  
إضافة إلى فشلها في بناء سياسي سليم يخلق مؤسسات ديمقراطية تفتح           ) تأسيس الدولة 

وتنجح فـي   ، قنوات للمشاركة وتدعم مفهوم الشرعية للدولة وللمؤسسات القائمة عليها        
 . التوزيع وتنمية شاملة واستقرار دائمتحقيق بناء اقتصادي يحقق العدالة في 

 إن حالة ما بعد الثورة التي شهدتها المنطقة العربية تعكس مـدى التحـدي الـذي     -4
فهي حالة تقييم   ، واجه عملية البناء واالنتقال إلى حالة االستقرار والتحول الديمقراطي        

 فبمجـرد   ،لدولة االستقالل األولى التي كشفت هشاشة وضعف هذه الدولـة القطريـة           
سقوط األنظمة سقطت معها العديد من المفاهيم والقيم المرتبطـة بالدولـة القطريـة              

ولكن . والشرعية والتنمية والتحديث  ، مثل االندماج واالنتماء والوحدة القطرية    ، األولى
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طار ديمقراطي يتماشـى    إ لهذه الدولة في     اددحدون أن يكون هناك مشروع مستقبلي م      
الـذي يفتقـد    (فتجربة حكم الفرد الواحد     ، ربية ما بعد الثورة   مع خصوصية الدولة الع   

والثقافة التقليدية وغياب التجارب الديمقراطية أفشلت العديد من مراحـل          ) للمؤسسات
وحل محل النموذج المثالي المتوقع حالـة       . االنتقال من الثورة إلى الدولة الديمقراطية     

، من فـي أخـرى    ستبداد مقابل األ  من الفوضى والحرب األهلية في بعضها وعودة اال       
  .وتفكك الدولة وطغيان المطالب ما دون الدولة كحالة رابعة أخرى
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 قائمة المراجع

بين التطورات الجديدة فـي هيكليـة       : مستقبل النظام العربي  ، محمد السعيد ،  ادريس -
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