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ولضة وأنههضا تقضد  لاضا الد التضيالسضادد   طروحضا األعلى بعض   الرد في يتمثلمحدد  هدفلهذه المساهمة     

بضة   تةلمصضالحـ تالض كمحاولة ، أي تظهضر ت ماهضاأو علضى مسضافة تمتسضاوية فوق الطبقضا  اجتتماعةضةتقف 

 . المبجل "حيادها"البس  ثوب شديد تقد  لاا  باختصار والطبقا ، 

 

 مؤلهضضةلاجضضع عضض  الدولضضة اللثضضا  وهتعضض  أضضل الح   لبشضضريةامضضر  فضضي تضضاري   ألول لمارأسضضةةالقضضد اماطضض      

 ماء الحةضاداهتل  المارأسةة الدولة مض  سض أي الموضوعة فوق الطبقا . )أالبقر  عاد الهادوس!!( لمقدسةا

أضان الئةضة لصضرا  الطبقضي التضي تمثضل فةضد قةضاد  ارا انمعمعالى  ،لواقعالمجلل بالضباب الى حةث هي في ا

 السادد  في مرحلة تاريخةة معةاة.  (لطبقياو الطبقة او التحالف )أ

هجلس لض  يووهضا تمارأسضةة ت ماضذ الضوجد ، وهضو أاجشار  الى ان مارأس و ،قبل أل شيء ،وم  المؤأد    

لقد أاها مضطري  الى تذلةل الوثةر م  الصعاب بهدف صةاغة الموضضوعا   غي ان ج يئاتئ احد.قول ياب

لقضضد أاهضض  الخطضضو   ن هظريضضة الدولضضة ج تشضضول اسضضتثااء.إوفضضي هضضذا الصضضدد فضضاجساسضضةة للاظريضضة المارأسضضةة. 

ن الضذي أضان الجوهرية على طريق صةاغة هضذه الاظريضة هضو التغلضع علضى المئهضو  الهةغلضي للدولضة والقضاهو

فضضي حضضة  اأتشضضف  تروحضضات مئروضضضة علضضى المجتمضضع مضض  الخضضار . ،يضضرف فضضي الدولضضة مؤسسضضة تامضضد   الضضد 

ويتمثضل هضذا المصضدر فضي مصضدر سضلطة الدولضة، مصضدر الضدول.  المادية  العالقةا  االتتمايية مارأس في 

دف الطبقضا  اقتصضاديا لمختلف الطبقا  اجتتماعةضة، والتضي مض  بةاهضا تسضةطر احض المصالح المادي اشوالةة 

ساسضةة، أي السضةطر  أ رف، وهذه السةطر  تعاي اساسا هةماة البااء الئوقي علضى السضةطر  اجأثضر على األ

، هي لةس  شضةةا مسضتقال، بضل مر أذلك فان الدولة بالاتةجة،  الفا لما يبدو ظاهرياأان األ وإذا اجقتصادية.

وهضذا التشضخةه هضو رد علضى التصضور قتصاديا في مجتمع مضا. دا  غةر مباشر  بةد الطبقة المسةطر  اأاهها 

 ،بمختلف اشوال التحايل ،البرتوازي اجصالحي للدولة المتجسد في عتلتها ع  شروطها المادية والتهرب

رأي تسضدهةت حسضع  إذن ووهوضذا  تحديد مضموهها الطبقي ورفعها الى سماء تالحةادت فضوق الطبقضا . ع 

دا  ج تعبضضر عضض  سضضةطر  طبقضضة اتتماعةضضة، وهوضضذا ايضضضا فضضان أمعطضضى سضضابقا، ، الدولضضة شضضيء هضضذا التصضضور

وجن مسضالة الدولضة بالغضة الصضعوبة والتعقةضد،  بواسطة الديمقراطةة. وإصالحهاتحويل هذه الدولة  باإلموان

قد تعرضض  لاللتبضاس مض  تاهضع الدارسضة  والوتضاب والئالسضئة  –مسالة ا رف أية  أثر م  أ –ولما أاه  

  .1توازية  فاهد يوون مئةدا اجشار  الى اجفوار واجطروحا  المارأسةة حول توهر الدولة وطبةعتها البر

 

 

 طروحات بعض األ –حول جوهر الدولة 
هة  تنظةيد داخةل  وإنمةا، كمةا ياةا ، بأسرهتنظيما للمجتمع  ليست الدول  بداي ، يتعين التأكيد يلى أن    

حد مكوناتها هو وسيل  ممارس  االتبةار أكان شكل الدول  فان  وآيا، المجتمع، مسلح بقوة القمع والقسر

حةامضا اهقسض  المجتمضع الضى طبقضا  متاضاحر ،  إج. ول  يصبح مثل هذا التاظة  ضضروريا يلى افراد المجتمع

لماضع التااقضضا  اجتتماعةضة مض  ان تائجضر  تسضلطة  اصضةـ تفماذ ذلك الحة  اصبح  الدولة ضضرورية أض

هجلضس أوفضي هضذا الصضدد أتضع . وبالتضالي اجطاحضة بسضلطة الطبقضة المسضةطر  محضدد وتضدمره وتمتق مجتمضع

الدولة هي مئتاح المجتمع عاضد درتضة معةاضة مض  تطضوره، الدولضة هضي افصضاح عض  واقضع ان هضذا . ت . :يقول
 المجتمضضع قضضد وقضضع فضضي تاضضاق  مضضع ذاتضضد ج يموضض  حلضضد، عضض  واقضضع ان هضضذا المجتمضضع قضضد اهقسضض  الضضى متضضضادا 
مستعصضضةة هضضو عضضاتت عضض  الخضضالك ماهضضا. ولوضضةال تقضضو  هضضذه المتضضضادا ، هضضذه الطبقضضا  ذا  المصضضالح 
اجقتصادية المتاافر ، بالتها  بعضضها بعضضا والمجتمضع فضي هضضال عقضة ، لهضذا اقتضضى اجمضر قضو  تقضف فضي 
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لمابثقضة عض  الظاهر فضوق المجتمضع، قضو  تلطضف اجصضطدا  وتبقةضد ضضم  حضدود ت الاظضا  ت. ان هضذه القضو  ا
 . 2ت  فنأثرالمجتمع والتي تضع هئسها، مع ذلك، فوقد وتائصل عاد اأثر 

 

فة  اا   ناةأ ن الدول  قد ناةأ  يةن الحاتة  الةى كةبح تمةاا التناقطةا  الوبقية ، وبمةا انهةا أوبما     

لتة  وا سياسةياالسةاددة  دول  الوبق  االقوىالوقت ف  خطد الصرايا  بين الوبقا ، فه  كقايدة يام  

. وبهضذه الوسضةلة توتسضع الطبقضة المهةماضة وسضادل تديضد  تصبح ين طريق الدول ، الوبق  الساددة اقتصاديا

. ومض  المئةضد التضذأةر بضان واسضتغاللهاالمسضتغلة )بئضتح الغضة (  )او الطبقا  والئةا  والشضرادح( لقمع الطبقة

ان هضذا . قمعية كآلة  او  كةأداةلة  مفهةو  الدوهمضا اول مض  اد ضل الضى القضاموس السةاسضي  هجلضسأومارأس 

المئهو  يرتع ايضا الى الصرا  الطبقي )الذي اعتبره مارأس القضو  المحرأضة للتضاري ( ولوض  وفضق أةئةضة 

لةس بوصضئد تعبةضرا عض  الصضرا  الطبقضي، او عض  اهقسضا  المجتمضع الضى طبقضا ، بضل بوصضئها )أي  أ رف:

لذلك يمو  القضول ان  المسةطر  بالمعاى تالتقايت للولمة. في الصرا  الطبقي، في  دمة الطبقة اداةالدولة( 

ت طبقةضة. يجضع راد إتلضـ اةاتها، ولواها لةس  مجضرد هاقضل وتق بنتهتتهاالدولة ادا  اضطهاد وسةطر  طبقةة 

اذن دراسة الدولضة، فضي باةتهضا، بمثابضة دولضة طبقةضة، دولضة تتوافضق مضع وتضود تااقضضا  طبقةضة، ومخصصضة 

لماهةضضةت الضضى تحديضضد وقضضد توصضضل مضضارأس فضضي تاييضضديولوتةا األ. 3 ي تأحسضض  الظضضروفتفضض اهتاتهضضا إلعضضاد 

تتماثضل هضذه اجشضوال مضع  التاريخةضة. وأشضوالد لإلهتضا اهتضا  الشضروط اجتتماعةضة  إلعضاد اجشوالةة الجديضد  

والصضرا  اشواج متاوعة ومعقد  للصضرا  الطبقضي،  إجاشوالةة الصرا  الطبقي: لةس  الظواهر التاريخةة 

الطبقضضضي هضضضذا هضضضو الضضضذي يحضضضدد وتضضضود الطبقضضضا ، ولضضضةس العوضضضس، ويتحضضضدد مجمضضضو  الصضضضراعا  الطبقةضضضة 

بالصضرا  الطبقضي اجقتصضادي فضي اجهتضا . وفضي  نهاية  الموةاف( في ةاييديولوتة)اجقتصادية، السةاسةة، 

لاظضا  اهتا  شروط اهتا  اهذا الصدد تبرز الدولة باعتبارها عامل تماسك التشوةلة اجتتماعةة بهدف اعاد  

  رف.أالذي يحدد هةماة طبقة على 

 

 جتماعي ؟ تدخل يف عمليات إعادة اإلنتاج االكيف تؤثر الدولة و
 

يةتد الة   ية ك ويتد فعله من خالل الدولة     مااا: االمر يتقرر يبرن االتاب  يلى هذا السؤال تكمن ف  ا

 من خالل الدول   

 

بقة ما تمسك بتما  السلطة، فضإن المقصضود بضذلك أن مضا يضت  فعلضد مض   ضالل عادما يجري الحديث ع  ط    

غةر أهد الدولة، يؤثر إيجابةاً على إعاد  إهتا  همط اإلهتا  الذي توون الطبقة المقصود  هي ممثلتد السادد . 

ة، على أهها ت بسلطة الدولاإلمساكت و تأخذالتعابةر الشادعة م  قبةل ت إساءة تفسيرهاا م   التحذير ينبغ 

فهضضي، مضض  ذلضضك بوثةضضر.  أبعةةد وأيقةةدإن هضضذه القضضضةة  أن سضضلطة الدولضضة هضضي شضضيء يموضض  لمسضضد بالةضضد. تعنةة 

ت هي الدولة، تترأت لديها مؤسس  منفصل في مجتمع معة  م  قبل ت يملي  تدخال باألحرف، عبار  ع  

عاضد  والةدفا  فرضةه، تعديلةه، القضاهون توبيةقالقضاهون،  وضةع: العلةا فضي المجتمضع والمتمثلضة فضي الوظادف

م  التد ل م  قبضل  بدء نمط معينت بها يعاي اإلمساكت سلطة الدولة و تأخذولهذا فإن ت تعاد الضرور ت.

  .4تهةةة  اصةت مخولة للقةا  بتلك الوظادف 

 
 هامضة خةرىثةال  قطةايا أاإلشضار  الضى  يتعةينالسابقة، علضى أهمةتهضا، ج توئضي بضل  ا غةر أن المالحظ    

 وهي : 
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 اج ي ، ه  نتاألولى: إن الدول ، ف  بنيتها، ليست واقعاً تامداً، بل يحتمل شكل الدول  تغيرا  متنو

  ت. وج تسضضتخدراديكاليةة فضضي بعضض  األحةضضان ت التغيةةرا وقضضد توضضون تلضضك  ورهةةان الصةةرا  السياسةة .

ويعاد  كلتتاالطبقة الطبقة المسةطر  الدولة أما لو أهها عالقة تصرف حر إرادي تجاهها بل أن هذه 

ً ت قضد أ  آلة  الدولة وإذا ل  يو  مئهضو  تبئضل التغةرا  الحاصلة في الدولة أآلة.  إنتاتها ، علض  رسضمةا

 فهو حاضر عملةاً على الدوا .

  و  ، سةلاالقتصةادي : تتطمن السلو  السياسةي  لوبقة  مةا والتة  هة  نتةاج وشةرط لسةيادتها الثاني

ء فضضي . وألن هضضؤجء الممثلضضة  هضض  أهئسضضه  دومضضاً أعضضضاالدولةة  ازفعليةة  لممثلةة  هةةذه الوبقةة  يلةةى تهةة

ً ت محدد  م  الطبقة المسةطر  فإهد يمو  للسلطة السةاسةة أن توون شريح ت ةمضا بضة  للصضرا  ف رهانا

ن بآلة  يد  خلةط السةلو  الفعلية  الةابة  بالماسةكي. وماعاً ألي التباس ماهجي يجع تالشرادحتهذه 

ؤول الضى ، ذلضك ألن هضذه األ ةضر  هضي التضي تضالمنظم  قانونياً يلةى المجتمةعالدول  مع سلو  الدول  

 تحقةق السلطة الئعلةة. 

ةطر  المختلئضضضة للطبقضضضة المسضضض تالشضضضرادحتومضضضع أن الضضضدور الضضضذي تحتلضضضد التااقضضضضا  الدا لةضضضة بضضضة      

 د مضا يضتالأهضوصراعاتها الدا لةة جحتالل مراأت القو  هو دور ثاهوي بالاسبة للتاضاق  الردةسضي إج 

 تشضرادحتة  بضلمختلئضة التضي تتخضذها الدولضة وأشضوالها تضرتبط بتبضديل مراأضت القضو  ا التجليا هاماً. إن 

 ة ج تووهضانوالهةماضة السةاسضة اجقتصضاديةعلضى أن السضةطر   التأكيةدالطبقة المسةطر . غةر أهد يتعة  

ر فضي المسضةط الةدورطر  أن تلعضع الطبقضة المسضة تشضرادحتمتماثلة  بشول مةواهةوي. إذ يمو  إلحدف 

 . على أمثلة أثةر ولو  م  دون أن تحظى بالهةماة السةاسةة، والتاري  شاهد  اجقتصاد

  غةضر أن  .االقتصةادي، فة  الميةدان خةريالقة  طبقية  تنعقةد فة  مكةان آ ،آلة ك ،الثالث : تحقق الدولة

 ئادها ! إن عمل الدولضة األ ةضر الضذي الذي يحقق هذه العالقة إهما يحققها وهو يعمل على إ الميكانيز 

يتوون بئعل وتودها وتحولها الخاصة  بها، هو تووي  المجتمضع والدولضة هئسضها فضي مواتهضة أحضدهما 

 تجعل، وهي تبعي  وتوحيدهذه المعارضة التي هي، في الوق  هئسد،  تحقيق. يوم  عملها في  رآلل

ل تغلةف المجتمع المضدهي الضذي تحققضد بمثابضة سةطر  المصالح المهةماة ممواة بئضل تحقةقها م   ال

السضضلطة مضض  قبضضل الممثلضضة  تالشضضرعةة ت الضضذي  تضضرف  بممارسةة اشضضتغالها، إذن،  يسةةمحهوضضذا دولضضة. 

المجتمع، الموقع الذي أأتسع شرعةتد أوجً وت   تممثليتتووياه  إلهجاز هذه المهمة وجحتالل موقع 

  .5إ ئادها 

 

 لسلطة السةاسةةلتقاس  ا كتفسيرمئوك األقسا  والمستويا   طاقدبقة أن الدولة ج تعاي المالحظا  السا    

لدولضة ا بة  طبقا  وشرادح متعدد ، بل أن األمر هضو غةضر ذلضك تمامضاً. إذ فضوق التااقضضا  ضضم  أتهضت  

  ة أو الفئةوحةدة سةلو  الوبقة  المسةيور، هضي وحدة داخلي  متميةزةالمختلئة و لئها، تحمل الدولة دادماً 

 .توسوا ، غةر أن هذا يحدث بشول معقد  ولةس  بصةغة مباشر ، بل عبر المهيمن 

أن إعضضاد  إهتضضا  همضضط أداء وظةئضضة أعملةضضة اتتماعةضضة مسضضتمر ، ج  تبةةينإن إعضضاد  إهتضضا  مجتمضضع محضضدد     

  على تطبةقها، عالو ، وأذلك إعالن األوامر ووجستهالأهاتتوقف، يت  م   اللها إهتا  السلع وتوزيعها 

اسضضتعراا العاضضف أو ممارسضضتد تعاضضد الضضضرور ت، وأضضذلك معايشضضة األفوضضار ووضضضعها موضضضع التطبةضضق 

 المواقةع: هما هدفينفإن إلعاد  اإلهتا   هدف محددوهظراً ألن أي هشاط إهساهي جبد أن يوون لد  الئعلي.

 .6الالزمة  لتشغةلها  األشةاصفي باةة اتتماعةة معةاة، وأذلك 

 

( تتماعةضضةاجللعالقضضا   و) االتتماييةة إيةةادة اإلنتةةاج الموسةةع للوبقةةا  إذن، أن هقضضول بضضنن وهسضضتطةع،    

 :بل هما في وحد  تدلةة تواتد أحداهما بمعتل ع  األ رف ج يمو  يمليتينتستلت  
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  :ًلباةضضوي ، وتجلضضو هضضذه المراأضضت التحديضضد اإيةةادة إنتةةاج موسةةع  للمراكةةز التةة  يحتلهةةا الوسةةواءأوال

هتضا ، ديضد المضذأور علضى ضضوء الباةضة )عالقضا  اإلجلتالتضي مض   اللهضا يعمضل ا الوريق للطبقا ، أي 

     عالقا  السةطر /الخضو  السةاسةة واإليديولوتةة( في الممارسة الطبقةة.

  ً اته  إن الوسضضطاء سضضةعاد إهتضض. إيةةادة إنتةةاج للوسةةواء أنفسةةهد وتةةوزيعهد يلةةى هةةذه المراكةةز: ثانيةةا

اراته  أو ج يعتمضد علضى ا تةض تةوزيعهدوي يحتلوا مراأت معةاة، ولهذا فضإن ت لتدريبهد يلى اإلايانت

هتضا  بضل علضى مجضرد إعضاد  إهتضا  هضذه الوظضادف التضي تسضمح بإعضاد  إ ،، أمضا تبضدو ظاهريضاطموحاته 

ةسضضةة تحضض  إعضضاد  اإلهتضضا  الرد ينةةدرجوهظضضراً ألن التوزيضضع الردةسضضي  .تضضذأر السضضةطر  دون تعوادضضقت

حضدد، الم اجتتمضاعي ضالل مختلضف مراحضل تطضور التشضوةل  اجتتماعةةلها الطبقا  للمراأت التي تحت

ن ي يابغي أفإن التوزيع الردةسي هذا يعاي لجهاز ما أو سلسلة أتهت ، الدور الخاك الماوط بها والذ

 .ضماها للهةماة تلعبد في توزيع الوسطاء

 

إن معاضضى هضضذه العبضضار  للدولضضة.  تل الاسضضبياجسضضتقالـ تفةمضضا يسضضمى بض والتوسةةط التمثيةةلتضتحو  مشضضوال      

الممارسة السةاسةة العملةة، والتضي يتعضة  علةهضا  محصل ( هو أن سةاستها تمثل االستقالل النسب  للدول )

، والتي توون شديد  التنثر بتاري  طويضل ومتصارعة مختلئة مجموعا بة  مصالح  توفقوباستمرار أن 

سياسةة  الدولةة  ليسةةت بالطةةرورة التضضي تقضضف ورادهضضا، ولضضذلك فضضإن  لمثضضل هضضذه التسضضويا  واييضضديولوتةا 

بوضوح شديد في  يتجلىغةر أن أهمةة اجستقالل الاسبي للدولة  بني معاى م  المعاهي البسةطة. يقالني 

شضديد  الضى حضد أبةضر وج يسضمح مةضتان  اجتتماعةضةفةهضا التااقضضا  بضة  الطبقضا   تصبححقبا  تاريخةة 

ة، ممضا مألي مض  الطبقضا  أن تئضرا سضلطتها بصضور  مسضتدي الملموسة للحظة التاريخةةالقوف القاد  في ا

وتقة  سضلطتها  تقو  مستقلةتت وارتقادها فوق الطبقا ، هاصبة هئسها بيروقراطي  الدول يستدعي مجيء ت

ع  هذه األطروحضة  "النمواج البونابرت "ويعبر  .في مثل هذه الظروف الخاصة غةر الخاضعة للرقابة

 .7 بنعمق الوضوح

 

تمتضضع بنهمةضضة حةضضال الطبقضضا  أو الئةضضا  المسضضةطر  ي االسةةتقالل النسةةب  لنمةةواج الدولةة  البونابرتيةة إن     

همضا معضاً. األزمضة السةاسضةة وتضوازن القضوف، الضذي ياتمضي هضذا اجسضتقالل الة حصيل  اصة ومتمةت  لووهد 

موتود  ال إيادة تنظيد توازنا  الكتلأتل  تضروريت لهذه الدولة م  استقالل نسب وهو على أية حال 

رز الباً ما تبضاألزمة السةاسةة، التي غ إدار  الهةماة، وذلك ضم  إطار إيادة تنظيدفي السلطة، وم  أتل 

 ت أقوف اتتماعةة تتمةت بثقل سةاسي مؤثر وفعال.الفئا  الوسوىفةها ت

 

القادضضل  دسةيادة الةوهالضى  اجقتصضاداسضضة عض  الظضاهري للسة واالنفصةالالبةروقراطةضة  توطةدلقضد أدف       

 تجسضتقاللاتغةر أهد مض  المهض  التضذأةر بنهضد لضةس لهضذا بتجرد الدولة وردةسها وإدارتها ع  الصراعا . 

ً الطبقضة المسضةطر  السضلطة السةاسضةة لبوهض فوّضةتفقضد  ت صئة الشمولةة والثبا .الذاتي وهذه ت  ابر  مؤقتضا

ر  الديوتاتوريضضة البوهابرتةضضة  الوبقةة  المسةةيورةذلضضك أن  يعاضضيغةضضر أههضضا بقةضض  المهةماضضة.  حضضل عقضضد  لسضضخت

ت مهذبة هضذه المهمضة باجضاح، تض  وبطريقضة ت إنجةازوعاضدما تض   ت بةاها وبة   صومها لصضالحها.التوازنت

 إزاحة الدأتاتور وترحةلد الى حةث مصةره المحتو . 

 

د الى الطبقة السادد  اقتصاديا، وم  تراء ذلضك وم  تاهع ا ر فان تالسلطة العامةت أما هو معلو  تعو    

تصبح الطبقضة السضادد  سةاسضةا. تتحقضق هضذه السضلطة علضى الصضعةد التاظةمضي بصضور  تفصضةلة  اصضةت مض  

تان وتضود سضلطة الدولضة  :قضادال (مارأس)وبهذا الصدد أتع الااس تترأت في يدها مقاب  ادار  المجتمع. 

تجضرد  مض  صضورتها  وإذا، وقضضادها، وإدارتهضاموظئةهضا، وتةشضها،  يجد تعبةرا عاد على وتهد الدقة في

 .8ل  توون سوف ظل، سوف  ةال، مجرد اس ت  فإههاالمجسد  هذه، 
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على ان م  الضروري اجشار  طبعا الى ان التحلةل اعاله ج يعاي القول بعد  وتود أي تتئضاو ت بضة      

دا  طةعضة وعملةضة: فهضي تبضذل أذه اج ةضر  لةسض  مجضرد ذ ان هإمصالح الطبقة المسةطر  وقرارا  الدولة، 

 آلضضةوبمضضا ان الدولضضة لةسضض   مقاومضضا  تبقضضي علةهضضا التااقضضضا  الدا لةضضة الااشضضةة فضضي اطضضار الطبقضضة المسضضةطر .

تحومها بع  الئةا  المهةماة، بل اهها اأثر تعقةدا في تمثةل المصضالح التضي تحققهضا وفضي عملهضا الملمضوس، 

. الت  تتةةذها هةذه السةيورة لألشكالرافق تحليل البني  الوبقي  للدول  بتحليل ملموس يجب اان ان يتلذا 

، مض  طابعهضا الممةضت. أمضضا ان السضمة الممةضت  للعلضض  الدولةة  طةرازولهضذا فضان المارأسضةة تاطلضضق مض  تعريضف 

الحةضضا  حضضول طضضراز الدولضضة، هضضو اهضضد يرأضضت اهتباهضضد ج علضضى الظضضاهرا  الثاهويضضة والمشضضتقة، فضضي  يالمارأسضض

للتطضور التضاريخي لهضذه  استجالء القةوانين الموضةويي  أيالسةاسةة، بل على قواهةاها الدا لةة الجوهرية، 

اذن لةس  م  قبةل الصدفة ان ج تستخد  الاظرية المارأسةة الظاهر  اجتتماعةة المعقد ، التي هي الدولة. 

طةةراز الدولةة  ةت، بضضل تسضضتخد  مقولضضة تفضضي ماظومضضة تهازهضضا المئضضاهةمي المقولضضة المجضضرد  تطضضراز الدولضض

ت، هذه المقولة التي تعوس العملةا  اجتتماعةة الئعلةة والتي ترتبط بمئهضو  التشضوةلة اجتتماعةضة التارية 

 .9اجقتصادية في وضع تاريخي محدد  –

 لة  الأتهةزة الدولة  فةان ا  اسةتقالليينةدما يجةري الحةدين يةن و بأنةهالتةذكير وم  الضروري ايضا     

لدولضة ج . فاسضتقالل أتهضت  ايعن  استقاللها ين الوبقا  المتصةاري ، بةل يةن الفئةا  الوبقية  المسةيورة

 توةور ضةبطهضا لمعاى هذا أن استقاللها الاسضبي يتضةح المباشر  للطبقة المسةطر  أول.  تبعيتهايوون إج في 

ر  الطبقةضة شضول يهضدد عالقضة السضةطب تنفجةرمض  أن  ومنعهةاالتااقضا  الثاهوية بة  فةا  الطبقة المسةطر  

 لطبقضيافةضة أو طبقضة عض  فضرا هةماتهضا الطبقةضة دا ضل الطبقضة المسضةطر  )أو اجدضتالف  تعجةزهئسها حضة  

 بتحقيةقدد ، الوتضود المسضةطر للطبقضة السضا إلنقةااالمباشضر ألتهضت  الدولضة هضو، إذن،  التةدخلإن  (.المهةم 

ل في مثضها. التي تعجت، في ظروف تاريخةة محدد ، م  فرا هةماتللئةة المهةماة فةها، و الهيمن  الوبقي 

 الاةكلرز الشول تالديمقراطيت للممارسة السةاسةة للطبقضة المسضةطر ، ويبض يةتف هذه الظروف التاريخةة 

راطةضضة فالعالقضضة بضضة  الديمق الماطضضق هئسضضد لهضضذه الممارسضضة السةاسضضةة. يطةةمنالضضدأتاتوري المباشضضر الضضذي 

 إذن  اصة بالممارسة السةاسةة للطبقة المسةطر .والدأتاتورية هي 

 

لتحديضد اجصضول الطبقةضة للمجموعضة  تسضتخد عادما هتحدث ع  )السلطة( تاطرح اشوالةة المعايةر التضي     

، أي يابغي فه  السلطة ضم  تحديد اطارها المرتعي. تذورها الوبقي ، ؟من أين أتت، ؟من ه الحاأمة، 

. واهطالقا م  هذه اجطروحة يمو  القول 10حسع بوجهتتاس  عالقة قوف طبقةةولهذا فإن السلطة هاا هي 

أن الصضضرا  اجتتمضضاعي ومحضضوره اجساسضضي الصضضرا  بضضة  الطبقضضا  اجتتماعةضضة فضضي المجتمضضع هضضو اجطضضار 

اعتبارها عالقة بسةطة،  طةة، اهما هي بويتعة  فه  عالقا  القو  هذه لةس المرتعي لمئهو  السلطة هذا. 

، وتحةددها فة  نهاية  الموةاف القةوة االقتصةادي  أ ضرف،، م  تهضة وغير متكافئ م  تهة،  مركب  يالق 

لةس مجرد تعبةضر عض  القضو  اجقتصضادية  اييديولوتةةأما يتعة  فه  حقةقة أن القو  السةاسةة أو القو   ثالثا.

أمضا تشضةر التجربضة  ،. فنحةاهضاأو اهعواس بسةط لها، بل يتعة  فهمها في اطار العالقة مع القضوف اجقتصضادية

مض  دون أن توضون هضي المسضةطر  سةاسضةا،   لطبقا  هي المسةطر  اقتصضاديا ولوضتوون احدف ا ؛التاريخةة

 آيضديولوتةا. أو أن توضون هضي المسضةطر  اييديولوتةضةفتوون فةر قادر  على تحقةق مصضالحها السةاسضةة أو 

 .11ةة دون ان توون لها الهةماة اجقتصادية أو السةاس

 

. فهضذا الاضو  مض  السضةطر  يعضد عاصضرا اساسضةا مض  لسضةطر  اجيديولوتةضةوجبد م  اشار  سضريعة هاضا ل    

عااصضضر السضضةطر  الطبقةضضة، فضضال يموضض  ان تسضضتمر السضضةطر  الطبقةضضة مضضا لضض  تسضضتطع الطبقضضة المسضضةطر  باضضاء 

فوضار التقبضل العضا  لمؤسسضاتها مؤسسا  تتوافق مضع أفوارهضا، وان توئضل عض  طريضق تالتقبضلت العضا  لهضذه اج

علضضى سضةطرتها الماديضضة ان تبقضي علضضى سضةطرتها علضضى اذهضضان  وعلضضى الطبقضة المسضضةطر  لوضي تبقضضي وحومهضا.
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فوار التي تعبر ع  سةطرتها وبهذا في المجتمع بها، وتوئل اهتشار األالااس، فال بد ان تربط القوف الئورية 

ول ان مهمة الطبقضة المسضةطر  هضو تشضويد الضوعي الطبقضي للئةضا  هذا يتةح الق لهذه السةطر . وتماع أي تحد  

والطبقا  اج رف المتواتد  في الباةة الطبقةة للمجتمع وذلك عبضر تهازهضا اجيضديولوتي وهضو مضا شخصضد 

هظضا   إلبقضاءشضار الضى ان الشضرط المصضةري أ)تضور  لوأضا ( حضة   المئور المارأسي المعضروف بصواب

 رف تتوه  وتبقى فضي وعضي طبقضي مشضو  وهضذا مضا يضت  تحقةقضد عبضر لطبقا  األلطبقة المسةطر  هو ان اا

بالاسضبة للطبقضة المسضةطر   ،إذن ،ومض  الضضروري. 12الجهاز اجيديولوتي للطبقة المسةطر  بول عااصره 

الممةضضت لتطضضور الصضضرا  الئوضضري أصضضرا   ولبقضضاء سضضةطرتها اييديولوتةضضة، ان يختئضضي الطضضابع اييضضديولوتي

، وان يظهر هذا الصرا  على غةر حقةقتد، وأنهد حرأضة الئوضر الموضضوعةة فضي اسضتقاللد التضا  آيديولوتي

ع  الصرا  الطبقي، أي ان استوادد المحايد فوق الطبقا  اجتتماعةضة المتصضارعة، أجهضاز الدولضة يظهضر 

 .13في  دمة الطبقة المسةطر   في حةاد وهمي هو شرط لوتوده الحقةقي أندا  سةاسةة وآيديولوتةة

 

شضروط لسضةادتها طبقضي محضدد(، والتضي هضي طبعضا هتضا  تتضم  السلطة السةاسةة لطبقة مضا )أو إلدضتالف     

الدولضة، وهضؤجء الممثلضون هض  عضاد  اعضضاء  آلضةاجقتصادية، سلطة فعلةة لممثلي هذه الطبقة على –الطبقةة 

ولذلك يمو  للسلطة السةاسةة أن توضون رهضان قة المسةطر . محدد  م  الطب تشريحةتيمثلون وياتمون الى 

اهضد يجضع عضد   لضط السضلطة الئعلةضة الخاصضة بالماسضوة  بنلضة الدولضة مضع  إج صرا  فةما بة  هضذه الشضرادح.

الدولة الماظمة قاهوهةا على المجتمع. ان هذه السلطة الماظمة قاهوهةضا هضي التضي تضؤول الضى تحقةضق  آلةسلطة 

إهضد . وأ ضرفلةة. وج تظهر السلطة السةاسةة للدولضة دادمضا، فضي شضول عالقضة مباشضر  بضة  طبقضة السلطة الئع

لصحةح، م  تهة أ رف،ان العالقة الطبقةة تحئظ ويعضاد اهتاتهضا علضى مسضتوف السضلطة السةاسضةة السةاسضةة 

طر  السةاسضةة أن وتود الدولة أندا ، يحقق في شول معضدل، السضة أ رف،للدولة، أما أهد لصحةح، م  تهة 

 .14للطبقة المسةطر  

 

تحث السةاسضةة يسض اردها القةا  بمقاربة موثئة هستطةع القول بنن التحلةل التاريخي الملمضوس للسضلطة وإذا    

 :الةةالتالةة، التي بالرغ  م  بساطتها الظاهرية هامة تدا لئه  هذه اجشو العنابرعلى  التأكيد

 

 نتةةاج العالقةةا  االتتماييةة  الجوهريةة  فيةةه، يالقةةا ان السةةلو  السياسةةي  فةة  أي مجتمةةع هةة   

، وبالتضضضالي فضضضإن هضضضذه السضضضلطة توضضضون محصضضضلة للتااقضضضضا  الملكيةةة  والتقسةةةيد االتتمةةةاي  للعمةةةل

ور  اجتتماعةة وأةئةا  حلها، والتي تتجسد م   الل الطبقضا  ومصضالحها. ومض  هاضا تتضنتى ضضر

 .يالق  قوةتااول السلطة السةاسةة باعتبارها 

 حتضى  دةن أبةدا محايةتكة د  البني  االتتمايي  المتناقطة  لةالسلو  السياسي  ف  المجتمعا  اا إن

 السلطة غةر ذلك. لو أعل  حادتو

  السادد على وفق عالقا  اجهتا وثيقا بنمط توزيع الثروة ارتباطاإن نمط توزيع السلو  يرتبط  ، 

عون هما يتطلاتضم  أن حادتي احدت ة  السلطة والثرو  تتضم  ضم  ماوان هااك عالقة تدلةة ب

رف. يلعضع مقةضاس  ضأبضر وأيسضر مض  غةضره  فضي حةضاز  اجأمضا أن فرصضته  توضون أ األ رف،الى 

لائضضوذ. زيضضع السضضلطة واتوزيضضع الثضضرو  الماديضضة )الضضتحو  فضضي وسضضادل اجهتضضا ( الضضدور اجساسضضي فضضي تو

السةاسضضي ويضضتحو  فةضضد، ومضض  جقتصضضادي والتراتضضع ا-: يحضضدد هضضذا التراتضضع اجتتمضضاعيآ ضضروبتعبةضضر 

 الباةان. برمتد، أي تحقةق وحد  هذا اييديولوتي/  في الباةان اجتتماعي والثقافي اللد  يتحو

                                                 
. وفي ت اجيديولوتةة اجلماهةة ت 65، ك 1979، دار اجهدلس للطباعة والاشر والتوزيع، بةرو  التاريخ والوي  الوبق قارن: تور  لوأا ،  12

ضع في طبقة التي تأمة، فاللوق  قوتد الئورية الحاوالطبقة التي هي القو  المادية المسةطر  في المجتمع هي في هئس ااشار مارأس الى ما يلي: ت 
الئوري  ادل اجهتا الى وس يدها وسادل اجهتا  المادي تسةطر في هئس الوق  على وسادل اجهتا  الئوري، وم  هاا فان افوار اولةك الذي  يئتقرون

 ت.  تخضع لها عموما
 .51ك ، (3201)بةرو : دار الئارابي،  حرك  التحرر الوطن  ف  ك مقدما  نظري  لدراس  اثر الفكر االشتراقارن: مهدي عامل،  13
 . 134 – 130.....، مصدر سابق، ك  موضويا  حول مفهو  البرتوازي  ،قارن: د.صاحع ياسة  العلي 14

 



 يعتمةد يلةى  إن انبثاق سلو  سياسي  معينة  وتوورهةا يةطةع لتراتةب سياسة  واتتمةاي  تديةد

 :، م  بةاهامعاييريدة 

همط  بضمان اجهخراط في مسلسل تطور االفق  دنى من التماس مدى القدرة يلى تحقيق الحد األ .أ

 اهتا  محدد تح  اشراف اتهت  الدولة ورعايتها.

أي عبضضر شضضبوا  تالضضوجءا  الخاصضضةت، مةةدى القةةدرة يلةةى اختةةراق "المجتمةةع المةةدن " يموديةةا  .ب

التابعة ت واستقطاب وتوظةف اأثر ما يمو  مض  اجرتباطضا  والضوجءا  ت و تتالتباد  وباأتساب

يموض  تصضور  لولو  هض م  اتل ضمان الحد اجدهى م  تالوحد ت لمجتمع ما زال يتطور. الباقةة،

ت يضؤم  لهضا اسةة بدون توفر الحد اجدهى م  تالشضرعةةت هذه السلطة السةسةطر ثبا  واستمرار ت

مجضال مضا  وإحةضاءقدر  ما على اج تراق اجفقي والعمودي للجسد اجتتماعي أول، في اتجاه  لضق 

؟ إن اجتابة على هذا السؤال تسضتدعي التنأةضد علضى أن الحضديث عض  السضلطة السةاسضةة فضي للهةماة 

مستواه اجأثر ترأةتا هو حديث ع  الدولة بوصئها التجسةد الرسمي للسلطة السةاسةة. ثمضة، اذن، 

وفهضض  السضضلطة السةاسضضةة، إذ ثمضضة  جسضضتةعابأمضضد ل  15ضضضرور  لتاضضاول موثضضف إلشضضوالةة الدولضضة 

)أو اجدتالف الطبقي المهضةم ( والدولضة،  ور  صةاغة هظرية للعالقة بة  الطبقة السادد ضرور  لبل

مع مالحظة أن التحلةل الطبقي ج يمو  أن يبدأ وياتهي عاد مستوف البااء الئوقي للتشوةلة المعاةة. 

ةاسضضةة سضضلطة السويابضضع هضضذا التنأةضضد مضض  حقةقضضة ان العالقضضة بضضة  الطبقضضة المسضضةطر  اقتصضضاديا وبضضة  ال

همةة والشديد  الخطور  ولواها ل  تحظ هي م  القضايا البالغة األ توتهاز الدولة في تالعال  الثالث

 .16م  طرف بحاثة قلةلة   إجباهتما  أبةر 

 

 حماولة تركيب
ن ولوضي ج توضو .ار للقضايا المث مكثف  إيادة تركيبب القةا  يتعة  علةاا المالحظا  السابقة،وبعد  اين،    

ة  أن ، يتعضو مائصلة ع  بعضها البع أ المذأور  في الصئحا  السابقة ذا  طبةعة تجريدية لمالحظا ا

د ق علضضى وتضضوالضضى العضضرا ، وماهضضا بلضضداهاا العربةضضةتالاامةضضةـ تهاتقضضل الضضى الملمضضوس، الضضى البلضضدان المسضضما  بضض

 : هراه حاسما وهو سؤال، اهطالقا م  الخصوك

واطا كبيةرة لذي تعل التاكيال  الساددة ف  هذه البلةدان، التة  قوعةت اشةا )أو األسباب( ما هو السبب    

ةيةا فة  ، ياتزة تاري)يلى األقل ظاهريا( االقتصاد وحققت االستقالل السياس  Etatisationف  دولن  

ةلةةق بمواتهةة  مسةةأل  الديمقراطيةة  وبالتةةال  ايةةادة تاةةكيل العالقةةا  االتتماييةة  الداخليةة  بمةةا يسةةمح 

  )الدولة ( وبالتال  ف  االشتباك التارية  بينةه وبةين المجتمةع السياسة  ور المجتمع المدن الاروط لتبل

عليةل تالدولة  الةذي اكتسةاه المسةار االتتمةاي  واالقتصةادي لهةذه التاةكيال    وهةل يمكةن  شكلما هو و

 ؟  كليبعيدا ين االدانا  االخالقي  أو التصنيفا  الحقوقي  الا ،وديكتاتوري  "قوي "بروز دول 

 

مجتمضع تشضول تال مسضارا  فضي خالفةا جبضد مض  التضذأةر بوتضود  أعضالهفي مسعى اجتابة علضى اجسضةلة     

 .لمشولةا، لذا جبد م  العود  الى تذور الديمقراطيت في أل م  البلدان المتقدمة والبلدان الاامةة

امتةدادا والمتقدمة  يةأت  مكمةال المجتمةع الةديمقراط " فة  البلةدان هسضتطةع أن هقضول إن ت وباختصار،    

وهضضي ج تضضتال ترعضضاه حتضضى لضضو أاهضض  تخضضاف مضض  تجاوزاتضضد علضضى  ناةةوءهللدولةة  التةة  كانةةت فةة  أبةةل 

  الصالحةا  الجديد  التي أ ذ  تحصر عملها فةها.

 العراقوبالعوس م  ذلك ينتي الحديث المتتايد والمتضخ  ع  المجتمع المدهي في البالد الاامةة، وماها     

تعوي  ع  غةاب هذا المجتمع تماما وأرد على الئضرا  الضذي أحدثضد فضي الئضضاء العمضومي تئسض  الدولضة أ
                                                 

اقتصاد  ،حس ؛ أذلك د.صالح ياسر 126.....، مصدر سابق، ك  موضويا  حول مفهو  ،لمتيد م  التئاصةل قارن: د.صاحع ياسة  العلي 15

وجحقاً؛ أذلك  30، ك 262/1995ت، العدد الثقاف  الجديدةالدولة. بة  أوها  الخطاب اللةبرالي الجديد وحقادق الواقع. ت  –الخوصصة  –السوق 

، (1989 ،لعربةةمرأت دراسا  الوحد  ا )بةرو : المجتمع والدول  ف  الةليج والجزيرة العربي  )من منظور مةتل ( ،د. لدون حس  الاقةع

 و صوصاً الئصلة  الخامس والسادس.
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 جحقاً.و 173، ك 1991/ آب ،، الطبعة األولىأتاب العلو  اجتتماعةة – تتدل". دراسة مقارهة لمصر والعراق

 



وتحلل السضلطة العمومةضة إلضى سضلطة أصضحاب مصضالح  اصضة، واههةضار أي قاعضد  قاهوهةضة ومؤسسضةة ثابتضة 

، ممضا يعاضي أيضضا اييديولوتةضةوراسخة للدولة والمجتمع معا. ولذلك فهو يبقى هاا ويستمر يعمل في إطار 

سهولة استعمالد أندا  أو أوسةلة لتحقةق أهداف وتدعة  مواقف وتنأةد مسضاعي متاوعضة وأحةاهضا متااقضضة، 

     سةاسةة وعقاددية واقتصادية م  دون أن يوون غاية في ذاتد.

لمصضالح ا لمجضال تجسةيدابوصضئها أأثضر فضنأثر  ،بشضول عضا  ،الدولة  فة  البلةدان النامية وبقدر مضا تبضدو     

ح والمصةةال المواطنيةة  والعموميةة إلضضى البحضضث عضض   نةةزو  قةةويالخاصضضة والجتدةضضة وغةضضاب القضضاهون، يامضضو 

 في المجتمع المدهي ذاتد، أي  ار  الدولة.  الوطني  والحري 

لمضواطاة ، فضي ، دولة االدول /األم الدولة القومةة، بمعاى  إخفاقوالتخبط هو  االختالطأل هذا  ومصدر    

ها بةة، وأحةاتماما ع  ذاك الذي عرفتد المجتمعا  الغر مسار تارية  مةتل لدان، مما يضعاا أما  هذه الب

 معاأسا لد. 

لةيس منفصةال  المتوورة الرأسمالي أن توور المجتمع المدن  ف  البلدان وهذا يعاي في الواقع أهد أما     

ربة  باةةكل العةالد النةام ، والعةالد الع يةن توةور الدولة  الديمقراطية  فةإن غيةاب الدولة  الديمقراطية  فة 

  .خاص، ليس منفصال أيطا ين غياب المجتمع المدن  أو تحييده
تهضاز الدولضة  علضىهيمنت فعلى سبةل المثال ماذ اجستقالل السةاسي الذي حصل  علةة البلدان العربةة،     

مختلضف  تعبئة وعملض  علضى  إدارية م  مختلف شضرادح الئةضا  الوسضطى، -سةاسةة  تهخبةتفي العديد ماها 

مض   -الئةا  والطبقا  اجتتماعةة بهدف تشوةل قاعضد  اتتماعةضة وتماعضة سةاسضةة مسضاهد  للدولضة الجديضد  

علضى اجزمضا  التضي  والتغلةبالشرعةة علضى تنسةسضها،  إضفاءع   تبحن، -حةث هي أةان سةاسي قاهوهي 

، اهطالقاً مض  قضو  المسضاهدا  هضذه. ومضع ذلضك أاه  تهددها في وحدتها ووتودها، في مختلف مراحل هموها

هذه الدول الجديد  المابثقة مض  اجسضتقالل السةاسضي هشضاً، ويعضاهي مض  هقضه باةضوي فضي إضضئاء  تكوينظل 

 . 17 هذه الدولة البعد الوصادي على المجتمع المدهي الولةد ممارس الشرعةة، بسبع 

القومةة الولةة في البلدان التي أاه  تحض   آيديولوتةةة الحامل "الفئا  الوسوىتالمالحظ أيضاً أن هذه     

في إطار الباةة اجتتماعةة الوولوهةالةة في المجتمعا  المجتأ  بتعضدد  ولد  وتاكلتالسةطر  الوولوهةالةة، 

فضضي الرأسضضمالةة الوولوهةالةضضة، وذلضضك بتضضنثةر عالقضضا  اجهتضضا  الوولوهةالةضضة، وهضضي غةضضر المتجضضاهس اجهخضضراط 

م  تووهها التاريخي، فضي إطضار عالقضا  اجهتضا   بسببةاً ع  تالطبقة الوسطىت في الغرب التي أل تةتل 

في صةرورتها الطبقةة هظا  اهتا  رأسمالي تديد  الحامل اجتتماعةة  القوةأاه  تمثل فةد  ذاتهااجقطاعةة 

التاريخي لعالقا  اجهتضا   نالتكولباةة عالقا  اجهتا  هذه، في مرحلة  نقض ثوريإلى  يدفعهاقاد  بذاتد، 

المجضال لتطضور القضوف الماتجضة، بهضدف فضرا هةماتهضا  إلفسضاحالتحوج  الثورية فةها  وإتراءالرأسمالةة، 

بالضضدور المرأضضتي والقةضضادي للثضضور   االضةةوال الطبقةضضة علضضى الطبقضضا  اجتتماعةضضة األ ضضرف، مضض   ضضالل 

 . 18  الطبقة اجقطاعةة القديمة السلطة السةاسةة م وانتزا الديمقراطةة، البرتوازية 

 مثةلضد عاضد  تذرياً عض يةتل لهذه الئةا  الوسطى  المطمون االيديولوت وارتباطا بهذه المقاربة، فإن     

ا لهذا عاضدموباةوي بةاهما.  سمالي، وج يوتد أي ماطق تماثلأالوالسةوةة في الغرب الر تالوسطى الطبقةت

ولوهةالةضة، علضى الباةضة اجتتماعةضة الو المحافظة مارستد في إطار م  هذه الئةا  الاضال الوطاي،  مارست

 ثةورةت قالهةضةعهذه الئةا   يقالني وم  هاا أاه  الثوري لعالقا  اجهتا  القادمة.  التحويلج على أساس 

عي، تجضاهس اتتمضا إضةفاءألن الحرأة اإلصالحةة التضي اضضطلع  بهضا الدولضة الجديضد  بهضدف  تاأليلىمن 

لى إلغادد، إ ار  على المجتمع وصوجً  تهاز للهيمن إلى أن يصبح للدولة  قاد ، واألفوارالباى  وتحدين

 .تالمحوومة ت و تالحاأمة تالقطةعة بة   تفاقدوهو ماأاه  هتةجتد 

الولضي علضى المجتمضع  طغيانهاهو  العراق، أما هو اجمر في بلدان أ رف، في الحديثة الدولة ما يميزإن     

جديمقراطةضضة فضضي  طبةعضضة شضضمولةة ا ذ ةب سةاسضضةاحضضتاالمرأتيضضة أو   حوضض  شضضديد أنظمةة بواسضضطة  المضضدهي

ت عض  طريضق  الاةريي  الثورية بئضضل ت  أمضا السةاسضةة والتاريخةضة ا تشضرعةتهت تاكتسةب ا، ولواهضالعمو 
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مصدر  ،تلمي العا الرأسمالي  المنظوم  توور ضمن" االطراف" رأسمالي  تمايز خصوبيا  حس ، ياسر صالح.د أذلك وجحقاً؛ 4 ك ،3/1992

 .وجحقا 282 ك سابق،



توفةقةضد أو  آيضديولوتةا  اعلةه وهيمنت، !أو عبر اهتخابا  تديمقراطةةت و تشئافةت! اجهقالبا  العسورية

 . 19اقصادةة  أو شمولةة

 هسضيالمئوضر التو )حسضع تعبةضردولة  الوبةاي  وم  تهضة ا ضرف فضإن المشضرو  التحضديثي الضذي أطلقتضد     

بعةضة الت تعميةق، ادف الضى هجةين آيضديولوتيخيةار  على المجتمع المدهي، قضد تض  فضي سضةاق (الماصع وهاس

ضضع د،  ن التضضوتر تتماعةضضة والطبقةضضة فضضي الضضدا ل. ومضض  الواضضضح أالتااقضضضا  اج وفةةاقدللخضضار  المتعضضدد  الص 

 ، وفضيلشضمولةةا اإلسضالمويةأو  الولةضة القوماهةة آيديولوتةتهافي  تجسدت التي دول  الوباي والصدا  بة  ت

سضلوب ت بنتنةويرهو ت تدويلةهمخاطبضة  المجتمضع المضدهي، بهضدف  تهةدف طابها السةاسي والثقافي سةاسا  

 . أره اي رقو  على ي اديوإقص تلقةاي ووصادي

في عالقتها بالمجتمع المدهي م  تهة، وبضالقوف اجتتماعةضة  بلداهاافي الدولة الحديثة  تاكلسةرور   إن    

مضع مةضراث الدولضة الوولوهةالةضة التضي تمثضل اجسضتمرار التضاريخي  القويعة  إطةارم  تهة أ رف، ل  تضت  فضي 

الديمقراطةة فضي الغضرب مض  هاحةضة، البرتوازية في أعقاب الثور   للدولة البةروقراطةة الحديثة، التي ولد 

الدولة  توهضذه مض  هاحةضة أ ضرف.  لقضرونالتضي سضاد   )العثماهةضة( مثلما ل  تت  القطةعة مع الدولة السضلطاهةة

 دمةر فضي هطضاق عالقتضد بضالمجتمع التقلةضدي الضذي  تالتحضديثيتبتطبةضق مشضروعها  اضولعتالتي  تالجديدة

، تدضضةالمجتمضضع الوولوهةضضالي بالتج وسةةدالعرضضضي الضضذي أضضان سضضادداً والضضذي  توازنةةهالوولوهةالةضضة  الرأسضضمالةة

ذا  الطضضضابع  تالحديثضضضةتبةروقراطةتهضضضا  خلقةةةت، والتباعضضضد، والتاضضضافر بضضضة  مختلضضضف أطرافضضضد، قضضضد والتشضضضضي

جتمضع المهةماة على هةاأل ومؤسسضا  السةاسضة واجقتصضاد، والمتغلغلضة فضي باضى ومؤسسضا  الم ،المرأتي

المدهي الولةد، حةث أصبح  هذه الدولة الحديثة التي توحد  مضع تهازهضا وبةروقراطةتهضا الحديثضة  ارتضة 

وأاه  هذه الدولة تمثل في الوقض  ذاتضد العاصضر  .وساعةة للهةماة علةد ع  المجتمع المدهي، ومائصلة عاد

بة   توسطةةتادماً ع  ممارسة سةاسة التووياي الردةسي للعالقا  الرأسمالةة باعتبارها دولة أاه  تبحث د

للمراأت الرأسمالةة. لو   رأسمالي  الدول  التابع الاموذ  اللةبرالي وهموذ  رأسمالةة الدولة، وأاه  تجسد 

 بعد تضخ  هةماة الدولة على المجتمع المدهي وصوجً إلى تدويلد، وإلغضاء دور القضوف اجتتماعةضة والشضعع

الحديثة التي امتلو  هاصةة اجستبداد المحدث م  تمصضادر  وقراطي  التسلوي الدول  البير، اهبثق  عموما

مرأضضت السضضلطةت مضض  هاحةضضة، ومضض   ضضالل تاحتوضضار مصضضادر القضضو  فضضي  الحوضض   باحتوضضاراجسضضتبداد التقلةضضدي 

تعبضضر ا تضضراق المجتمضضع المضضدهي علضضى مختلضضف مسضضتوياتد ومؤسسضضاتدت، وتبقرطضضة  ،والسضضلطة فضضي المجتمضضع

و بإحوضضا  السضضةطر  علةضضد بالتشضضريع واللضضوادح )أي أ الحوضضوميالقطضضا   ةع ضضالل توسضض ء مضض سضضوااجقتصضضاد 

رأسمالةة الدولة التابعة( وأون شضرعةة هظضا  الحوض  تقضو  علضى القهضر مض   ضالل ممارسضة الدولضة لإلرهضاب 

 .يلةا  طو. وهذا ما وتد تعبةره الصارخ في بالدها  الل فتر20الماظ  ضد المواطاة ت، م  هاحةة أ رف 

 

 اءبإقصجتمع، قام  التي تعتبر هئسها هي الممثلة للم الحديث  الريعي  الغنادمي  الدول  البيروقراطي إن     

مالةضضة، مضض  األحضضتاب السةاسضضةة المعارضضضة، إلضضى الاقابضضا  المهاةضضة والع ،مختلضضف مؤسسضضا  المجتمضضع المضضدهي

ة إلدارية الحاأما -السةاسةة ت الاخبةت وبنتمروراً بالمؤسسا  اجتتماعةة المختلئة، م  مجالها السةاسي، 

ح  شضعارا  تدورها في مختلف المةادي  والاشاطا  اجقتصادية  تعاظدفةها هموذ  الدولة التسلطةة، التي 

يق رأسضمالةة عبر اهتها  طرمصادر القو  والثرو  في المجتمع  احتكارهحو هذه مختلئة. وقد اتجه  الدولة 

ً سضتةعاب مض  قبضل الاظضا  الرأسضمالي العضالمي، بمضا يجعضل اجقتصضاد الضو، فضي إطضار همضط اجالدولة  طاي تابعضا

 .وماطق قواهةاد السوق الرأسمالي العالمي لمتطلبا 

ي تهضةم  الضذ المجتمع السياس  :بة  تمجتمعة ت التعارض تعميقإلى  قاد  ،مجتمعة ،إن هذه العوامل    

 الذي ل  ياتظر أي شيء م  لمجتمع المدن واادورية الحاأمة، الومبر -الطئةلةة  - البةروقراطةةالئةا  فةد 

 الدولضضة،  صوصضضاً فضضي ظضضل تئضضاق  البطالضضة وتعضضاظ  التهمضضةا اجتتمضضاعي لقطاعضضا  واسضضعة مضض  السضضوان،

 التضي تض  تيالتحضول الضديمقراطتفضي عملةضا   الغاادمةضة التسضلطةة الريعةضة واستعمال تهاز الدولضة المرأتيضة

 ان. تدشةاها في بع  البلد
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اجصضضالحا  ت جولضضة لضضبع   محةةاوال بئعضضل ضضضغوط اتتماعةضضة دا لةضضة وضضضغوطا   ارتةضضة تضضر  ف    

والمالحظة . بعقبا  باةوية حقةقةة ابودمتغةر أن عملةة تالتحول الديمقراطيت  ،المحدود  تالديمقراطةة

ر  فضي بعض  البلضضدان هحضو التعدديضة التضي تضض االنتقةةالايضضا، أن عملةضة  مفارقة ، وهضضي هاضا المثةضر  لالهتبضاه

ئسضد وصضةاً علضى قضد اصضر هضذا الجهضاز علضى وضضع هف. تهاز الدولضة البةروقراطضي قيادةتح   تمتالعربةة 

المجتمع المدهي، واهسضحاب توويااتضد وقضواه الحةضة مض  المجضال  ضع مر الذي ادف إلى األ ،المجتمع المدهي

فضي معظض   ،غنةادم  كومبرادوري ريع  طفيل  اقتصادالسةاسي، الذي مألتد الدولة التسلطةة المستاد  الى 

 اجحةان. 

 

 


