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 المبحث األول: مفهوم الدولة

ال يوجد في عالم السياسة، ظاهرة تضاهي الدولة في األهمية، لقد تطورت السياسة مع تطور     

الدولة  التي هي ابرز تجلياتها المعاصرة، فاإلنسان شكل األسرة ثم بعدها تكونت القبيلة 

والعشيرة، والقبيلة عندما امتدت تحولت إلى المدينة التي أدى تكاثرها وتوسعها الجغرافي 

كاني ومن ثم تفاعلها   مع بعضها إلى بروز الدولة التي أصبحت اليوم الوحدة السياسية والس

األبرز واألوضح واألكمل في النظام السياسي العالمي، فرغم قيام المنظمات العالمية وتزايد 

نفوذها وبروز التكتالت اإلقليمية االندماجية التي قلصت من سيادة  الدولة، ورغم مجموعة من 

السياسية  الجديدة والمنافسة والتي تدفع في اتجاه قيام الحكومة العالمية الموعودة، رغم  القوى

كل هذه التطورات المهمة التي أثرت في دورها وموقعها ظلت الدولة محتفظة بقوتها وحيويتها 

ومركزيتها وبالكثير من صالحياتها المطلقة والنسبية. إن الدولة هي مصدر وجوهر وغاية 

على الصعيدين المحلي والعالمي، وتشكل كتلة صلبة ومكثفة من السياسة ،فكل ما يتعلق  السياسة

بالدولة وكل ما يصدر عنها أو يحيط بها سياسة في سياسة ، السياسة تتجسد في الدولة أكثر من 

أي موقع آخر، فربما كانت السياسة منتشرة ومبعثرة في الزوايا الحياتية وفي األماكن المهمة 

المهمة، بيد أنها تتجسد في أبرز تجلياتها في الدولة التي هي أكبر حقيقة سياسية في هذا وغير 

 العصر.
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 : مقاربة الدولة أوال    

ترمز الدولة إلى أمور إيجابية وسلبية كثيرة ومحيرة، فهي لدى البعض مجرد فكرة فلسفية     

رض الواقع، وهي في تصور غامضة وليست حقيقة مادية وملموسة، فال وجود للدولة على أ

البعض اآلخر وحدة جغرافية محددة وواضحة وال يمكن أن تكون أكثر وضوحا. وهي في اعتقاد 

البعض الثالث كيان مؤسسي يتسع أحيانا ويضيق أحيانا أخرى ويؤدي وظائف عامة ومهمة 

أكثر قمعا  ومرغوبة، وهي لدى البعض الرابع أداة للقمع واالضطهاد والتسلط حيث ال يوجد أداة

من الدولة. الفكر الفلسفي ينظر إلى الدولة ككيان اجتماعي وإنساني معنوي وليس ماديا يجسد 

الفضيلة والحقيقة المطلقة. والفكر الوظيفي يركز على الدولة كأداة للضبط االجتماعي والطبقي 

سسي فإنه يرى تستخدم بالتناوب من قبل الفئات والطبقات االجتماعية المختلفة.أما الفكر المؤ

الدولة كشبكة مترابطة ومتداخلة من األجهزة واإلدارات التي تخدم المصلحة العامة وتتولى 

مجموعة من المسؤوليات تأتي في مقدمتها مسؤولية حماية اإلنسان والمجتمع وضمان بقائهما 

 وتطورهما.

ة وتحمل بالتالي فالدولة هي عبارة عن عدة ظواهر سياسية مجتمعة في ظاهرة سياسية واحد    

معاني متعددة تبدو كأنها متناقضة كل التناقض، لكن رغم تعدد المعاني فإن األمر المتفق عليه 

بين علماء السياسة هو أن الدولة عبارة عن كيان جغرافي وسكاني وقانوني وسيادي شرعي 

وال تنقص  وسياسي،فالدولة أوال هي ظاهرة جغرافية  محددة ومغلقة من حيث المساحة، ال تزيد

وال تتمدد وال تنكمش وال يمكن أن تتجاوز حدودها كما ال يمكن ألحد أن يقتحمها. ثم إن الدولة 

ظاهرة سكانية تعني وجود شعب يجمل هوية وشخصية محددة ويعيش ضمن النطاق الجغرافي 

المغلق ويرتبط بروابط ومصالح وآمال وطموحات مشتركة ويحس بالوالء العميق للدولة التي 

طلب من كل فرد من أفراد الشعب الدفاع عنها بقدر ما توفر له الحماية واألمن، والدولة هي ت

 ثالثا كبان قانوني عام يختلف عن األسرة والقبيلة والنقابة والمؤسسة الخاصة. 

فالدولة ملك عام وليس ملكا خاصا وتؤدي عملها وفق القانون ملزم للجميع.والدولة هي رابعا     

، فرغم كل التحوالت الدولية العميقة ورغم الحديث المتزايد عن نهاية الدولة كيان سيادي

والسيادة، مازالت الدولة محتفظة بسيادتها وتتصرف وكأنها فوق الجميع وال حدود وال قيود على 

نشاطاتها وال تخضع إلرادة كائن  من كان من الداخل والخارج وتمارس دورها بشكل مطلق 
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ى كل من يسكن ضمن حدودها الجغرافية والقانونية، والدولة كيان سياسي وقراراتها ملزمة عل

يتكون من حكومة وسلطة تتولى مسؤولية توزيع الموارد واألدوار وتمتلك حق استخدام 

القوة،فالدولة هي الكل والحكومة هي الجزء وفي الوقت الذي يمكن فيه تقييد الحكومة ومساءلتها 

الدولة هي اإلطار الجغرافي والسكاني والقانوني والسياسي األوسع  فإن الدولة فوق المساءلة، إن

والذي يضم الحكومة التي ربما كانت نواة الدولة ، فالدولة هي الكل المعنوي والثابت في حين 

أن الحكومة هي الجزء المادي المتحول. وإذا كانت الحكومة مؤقتة وتمثل مصالح حزبية وفئوية 

 على العكس من ذلك دائمة وتمثل المصلحة العامة.وشخصية ضيقة فإن الدولة 

الدولة تجسد المصلحة العامة لذلك فهي مرغوبة، قلة قليلة فقط من العبثيين والفوضويين هم     

الذين يعتقدون أن الدولة شر مطلق وأنها أسوأ تطور في التاريخ وأن البشرية ستكون أسعد حاال 

ين تجمع بدون الدولة، فيما عدا هذه القلة الهامشية فإن الغالبية العظمى من المفكرين والسياسي

مرغوبة بل هي ضرورة من ضرورات السياسة والحياة معا. لكن في الوقت الذي يوجد فيه 

إجماع على أن الدولة مرغوبة ومطلوبة فإنه ال يوجد نفس القدر من اإلجماع على ما هي وظيفة 

لى الدولة وما الذي ال ينبغي أن تقوم به؟ وتتراوح اآلراء حول وظيفة الدولة بين تلك المؤكدة ع

وظيفة الحد األدنى وتلط التي تتحدث عن وظيفة الحد األقصى، فالبعض يعتقد أن للدولة وظيفة 

واحدة ووحيدة هي توفير األمن الداخلي والخارجي.إن الوظيفة الدولة هي حماية األفراد من 

في  ناحية الدفاع عن الوطن من ناحية ثانية ، لقد قامت الدولة أساسا لتوفير هذا األمن المزدوج

الداخل والخارج.فهي الجهة التي تتعامل مع المخاطر الخارجية وتحافظ على االستقالل وهي 

المعنية أيضا بالعامل مع التوترات الداخلية وحاالت اإلخالل باألمن الداخلي. إن على الدولة أن 

ه توفر الظروف األمنية المالئمة لألفراد من اجل أن يسعى كل منهم لتحقيق مصالحه وغايات

 بأكبر قدر من اإلحساس باألمن واالطمئنان.

 

 : وظائف الدولة ثانيا

مة      هذه هي وظيفةة الحةد األدنى للةدولة حيةث ال ينبغي لهةا أن تتةدخل كثيرا في الحيةاة العةا

فاع وابتعةدت عن النشةةةةةةةةاطات  لد لدولة في عملهةا على األمن وا والخةاصةةةةةةةةة، فكلمةا ركزت ا
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االقتصةةةةةادية واالجتماعية واإلنسةةةةةانية األخرى كانت أكثر تعبيرا عن جوهرها وأكثر التصةةةةةاقا 

بطبيعتها وأكثر نجاحا في تحقيق الغاية من وجودها،لكن وعلى العكس من رؤية الحد األدنى، 

فهناك رؤية الحد األقصةةةةى التي ال تتفق مع تضةةةةييق مهمة الدولة في األمن والدفاع على أهمية 

ظيفة. فوظيفة الدولة واسةةةةةةةعة وهي من االتسةةةةةةةاع بحيث إنها تشةةةةةةةمل كافة األنشةةةةةةةطة هذه الو

الحياتية.فالدولة معنية بتنظيم االقتصةةةةةةةةاد بقدر ما هي معنية بمهمة األمن وهي معنية بتوفير 

الخدمات اإلنسةانية الضةرورية بقدر ما هي معنية بمهمة الدفاع عن الوطن وهي الجهة المطالبة 

حقيق الرفاهية بقدر ماهي مطالبة بصةةةةد العدوان،وهي المعنية بالملف التنموي بتقديم الرعاية وت

 وتسريع النمو كما هي مسؤولة عن الملف األمني.

هذه اآلراء المتباينة حول وظيفة الحد األدنى واألقصى وما بينهما أدت إلى بروز عدة أشكال     

ألدنى والدولة النشطة اقتصاديا والدولة من الدول أبرزها الدولة المقيدة التي تجسد وظيفة الحد ا

النشطة اجتماعيا والتي تتولى مهام تنموية حيوية باإلضافة إلى مهمتي األمن والدفاع، والدولة 

المتسلطة وهي الدولة التي تهيمن على االقتصاد وتخترق المجتمع وتصادر الحريات وتدير 

 الحياة العامة والخاصة لألفراد.

قيدة الرؤية المتحفظة والمتوجسة من الدولة. فالدولة وفق هذا التصور كيان تجسد الدولة الم    

سلطوي خطير يحمل بذورا توسعية استبدادية وميوال سلطوية.وإذا ما ترك المجال للدولة 

وأعطيت الحرية في العمل.فسوف تتغول على المجتمع وتهمش األفراد وتلغي دورهم ولديها 

طيعة ومستسلمة ومسيرة ال حول لها وال قوة.ال بد من الحذر من االستعداد لتحولهم إلى رعية م

الدولة ، فشرها أكثر من خيرها ومن المهم تقييدها بأكبر قدر من القيوم البنيوية والضوابط 

فكلما قيدت الدولة وهمشت وحددت وظائفها في األمن والدفاع  القانونية واالحتياطات المجتمعية.

فاع عن الوطن واإلشراف على حسن تطبيق النظم والتشريعات بأقل كان ذلك أفضل لألفراد والد

مثل هذه الدولة هي بمثابة الحارس الليلي  قدر من التدخل في الشؤون الحياتية العامة والخاصة.

الذي يقوم بدور في حماية الدار عندما يخلد الجميع للراحة وينم استدعاؤه في حاالت الضرورة 

. الدولة الحامية تكون موجودة ويدرك الجميع وجودها لكنها ال وعند اإلحساس بالخطر فقط 

تكون حاضرة وبارزة ومتغلغلة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي هي من 

اختصاص األفراد والمؤسسات المجتمعية واالقتصادية. لقد كانت دولة الحد األدنى قائمة تاريخيا 
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بيد أن هذه الدولة الحامية  نتشار األول للنظام الرأسمالي الحر.في أوروبا خاصة خالل فترة اال

اختفت ألكثر من قرن لتعود مجددا مع بروز تيار اليمين الجديد في كل من بريطانيا وأمريكا 

كان هدف هذا التيار الذي كان يتزعمه في الواليات  خالل عقد التسعينات من القرن العشرين.

 ن وفي بريطانيا وأمريكا خالل عقد التسعينات من القرن العشرين.المتحدة الرئيس رونالد ريغا

كان هدف هذا التيار الذي كان يتزعمه مارغريت تاتشر هو" تقليم أظافر الدولة" وتحجيم دورها 

كان يعرف  وتقليص خدماتها وإلغاء مؤسساتها وتخصيص مرافقها اإلنتاجية والقضاء على ما

برزت وتطورت بعد الحرب العالمية الثانية. لقد حقق تيار الدولة  بدولة الرفاهية االجتماعية التي

فالعصر هو عصر الدولة  المقيدة بعض النجاحات لكنه اكتشف أنه قد جاء في زمان غير زمانه.

النشطة والتي تقوم بدور اقتصادي واجتماعي ال يقل أهمية عن الدور األمني والدفاعي ، فقد 

شريعي والمجال تالدولة ووقف تمددها خاصة في الجانب ال اتضح أنه من المستحيل حصر دور

 التعليمي والتدريبي والنشاط االستثماري واالقتصادي.

 

 المبحث الثاني: األدوار الجديدة للدولة الحديثة    

لكن إذا كانت الدولة المقيدة في تراجع مستمر فإن الدولة النشطة والتي تقوم بأدوار عديدة     

بجانب األمن والدفاع في صعود دائم في مناطق عديدة من العالم. والدولة ووظائف متعددة 

النشيطة نوعان: الدولة النشيطة اقتصاديا والدولة النشيطة اجتماعيا. تقوم الدولة النشيطة اقتصاديا 

بدور اقتصادي وتنموي رئيسي وبارز يوازي بل ربما يزيد على دورها األمني والدفاعي الذي 

فالوظيفة االقتصادية أكثر أهمية من الوظيفة األمنية بالنسبة لهذه  قائمة األولويات. يأتي ثانيا في

الدولة التي هدفها تسريع النمو االقتصادي والصناعي والتقني وزيادة القوة االقتصادية التنافسية 

للدولة في النظام العالمي الجديد الذي يركز على االقتصاد أكثر مما يركز على السياسة 

 وااليدولوجيا.
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 : نموذج الدولة االقتصاديةأوال

إن تركيز الدولة على الشأن االقتصادي وإعطاءه األولوية ال يعني التخلي عن الفكر     

الرأسمالي والسوق الحر وإلغاء الملكية الخاصة وتحويل االقتصاد الوطني إلى اقتصاد اشتراكي 

ا هي دولة رأسمالية في الصميم وتؤمن باالقتصاد على النمط السوفيتي. فالدولة النشطة اقتصادي

أن أكثر ما يميز هذه الدولة النشطة اقتصاديا  الحر وبآالت السوق واالنفتاح على التجارة العالمية.

هو أنها شريك كامل الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمصارف والشركات العابرة 

لقد برزت  ماية والحضانة القانوني والمؤسساتية.للقارات والنقابات العمالية حيث توفر لها الح

الدولة الصينية في اآلونة األخيرة كأبرز مثال على الدولة النشطة اقتصاديا والتي تعطي أولوية 

قصوى لالقتصاد والنمو االقتصادي السريع. لكن النموذج األقدم واألكثر نجاحا للدولة النشطة 

عهد المييجي   زت الدولة النشيطة اقتصاديا في اليابان خالل اقتصاديا هو النموذج الياباني. لقد بر

1912-1968  

واستمرت بنفس المسلمات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وساهمت في تحويل االقتصاد     

الياباني إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. هذا النجاح الذي تحقق في اليابان أدى إلي تعميم هذه 

وب شرق آسيا وأوروبا حيث إن معظم الدول في أوروبا الغربية وخاصة في النموذج في جن

 ألمانيا وفرنسا هي من الدول النشطة اقتصاديا .

لكن في الوقت الذي تتدخل فيه الدولة النشطة اقتصاديا من أجل تحقيق النمو االقتصادي السريع 

لمساواة والعدالة والرفاهية فإن الدولة النشطة اجتماعيا تتدخل من اجل تحقيق أكبر قدر من ا

وإنما  فوظيفة الدولة ال تنحصر في توفير األمن والدفاع أو تسريع النوم االقتصادي. االجتماعية.

الوظيفة األهم هي القضاء على الفقر والتوزيع المنصف للثروة وتضييق الفجوة بين األغنياء 

ر قدر من الحريات السياسية. كل والفقراء وإعادة التوازن واالنسجام االجتماعي مع ضمان أكب

ذلك يتم من خالل فرض الدولة لنظام ضريبي تدريجي وتقديمها لشبكة من الخدمات االجتماعية 

واإلنسانية الواسعة والتزامها ببرنامج متكامل للرعاية االجتماعية التي تمتد من المهد وحتى اللحد 

لحيوية سوى الدولة التي هي أداة اجتماعية ، ال توجد مؤسسة أخرى تقوم بهذه المهمة االجتماعية ا

قدر ما هي أداة أمنية اقتصادية ، فال يمكن تحقيق األمن واالستقرار بدون تحقيق العدالة 
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االجتماعية ، فالدولة ليست شرا ال بد منه بل هي مصدر كل الخير بما في ذلك ضمان الحرية 

 والحصول على الرفاهية.

 

 جتماعية: نموذج الدولة االثانيا    

إن النموذج األبرز للدولة النشطة اجتماعيا هي دولة الرفاهية االجتماعية السائدة في المحيط     

االسكندينافي في شمال وغرب أوربا. فمعظم الدول في السويد والترويج والدنمرك وهولندا هي 

ها تتدخل بجزم دول رأسمالية وتؤمن الملكية الخاصة والسوق الحر واالقتصاد غير الموجه بيد أن

من  أجل التخفيف من مساوئ النظام الرأسمالي الحر وخاصة في شقه االجتماعي من خالل 

توزيع الثروة وتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية سخية كل السخاء لكل الطبقات والفئات 

االجتماعية ، األمر الذي جعلها تتقدم على جميع الدول من حيث معدل دخل الفرد ومستوى 

يم والصحة وااللتزام بحقوق اإلنسان وحرياته ودعم الشعوب الفقيرة والدول النامية في التعل

إن نموذج دولة الرفاهية والدولة النشطة اجتماعيا سائد أيضا في الدول العربية النفطية  العالم.

التي تقدم واحدة من أكثر برامج الرعاية االجتماعية سخاء في العالم كما هو الحال في دولة 

 إلمارات العربية المتحدة .ا

الدولة النشطة اقتصاديا واجتماعيا توجه الحياة االقتصادية واالجتماعية بيد أنها ال تهيمن 

الدولة المتسلطة هي التي تذهب بعيدا كل البعد في هيمنتها وسيطرتها على  على أي منهما.

 واألسرة كما الفرد.السياسة كما الثقافة واالقتصاد كما المجتمع والتعليم كما الدين 

 

 : نموذج الدولة المتسلطة ثالثا

إن سيطرة الدولة المتسلطة في األمن والدفاع ال تعتقد أن مهمة الدولة تقتصر على تسريع     

فالدولة المتسلطة تدير االقتصاد إدارة تامة وتلغي  النمو االقتصادي أو تقديم الرعاية االجتماعية.

رافق االقتصادية المهمة وغير المهمة والقطاعات اإلنتاجية القطاع الخاص وتؤمن كافة الم

الصغيرة والكبيرة وتجولها إلى قطاع عام يدار من قبل البيروقراطية الحكومية المتضخمة وفق 
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خطط مركزية تفصيلية على المستوى الوطني. والدولة المتسلطة تخترق المجتمع وتسيطر على 

لثقافية والفطرية سيطرة مباشرة وتخضعها للرقابة وتتأكد كافة المؤسسات المجتمعية والنشاطات ا

من أنها تعمل وفق مرئياتها الفكرية وتوجهاتها السياسية واإليديولوجية وبما يزيد من قوتها 

فهي  ال مجال لالختالف مع توجهاتها أو االنحراف عن مرئياتها أو معارضة سياستها. وهيمنتها.

ل الموارد وتدير كل المرافق وتعرف كل شيء وتتصرف في تفكر بالنيابة عن الجميع وتملك ك

كل شيء في ظل الدولة المتسلطة يبدأ بالدولة وينتهي عند الدولة التي تزداد ضخامة  كل شيء.

وهيمنة وتسلطا، وتكبر يوما بعد يوم وتتحول إلى كيان مرعب ومخيف وثقيل وقوي كل القوة 

إن أبرز نموذج  والمجتمع واالقتصاد والمؤسسات.في الوقت الذي يزداد ضعف الجميع، األفراد 

للدولة المتسلطة في التاريخ المعاصر هي الدولة النازية التي أسسها هتلر في ألمانيا قبل الحرب 

العالمية الثانية. والدولة الشمولية التي أسسها ستالين في االتحاد السوفييتي وتفككت بعد أن عاثت 

واالتحاد السوفييتي الذي برز وتطور على المدى سبعة عقود  في األرض إرهابا وقمعا وفسادا.

وتجول إلى قوة عظمى تضاهي في عظمتها الواليات المتحدة األمريكية إنهار فجأة في أوائل 

أما دولة هتلر التي توسعت شرقا وغربا في أوروبا فقد انهزمت  التسعينات من القرن العشرين.

لعالمية الثانية ، ورغم هزيمة هذه النماذج الصارخة في شر هزيمة على يد الحلفاء في الحرب ا

كل من ألمانيا واالتحاد السوفييتي ، إال أن الدولة المتسلطة مازالت قائمة في العديد من المناطق  

 ومازالت تمارس هيمنتها على االقتصاد والمجتمع واإلنسان.

ها السلبي وتعزز المخاوف الواقعية إن الدولة المتسلطة تجسد الوجه القبيح للدولة وتؤكد دور    

حول نزعاتها القمعية واالستبدادية، فهي بالتالي أسوأ تطور في تاريخ البشرية. أما الدولة المقيدة 

والنشطة اقتصاديا واجتماعيا فتبرزان في المقابل الوجه الحميد والحسن للدولة وتؤكدان دورها 

ر والنمو وتعزيز الحريات فهي بالتالي أفضل اإليجابي في تحقيق األمن االقتصادي واالستقرا

تطور في تاريخ البشرية. لكن مهما كان األمر بالنسبة لخيرها وشرها فإن الدولة تعيش في عالم 

متغير وتمر بفترة صعبة كل الصعوبة وتواجه جملة من المتغيرات والضغوط والمخاطر الداخلية 

ؤثر في الدولة وفي سيادتها ومكانتها ووظيفتها والخارجية. التغيرات كثيرة وسريعة ومتالحقة وت

وتأتي العولمة التي تعني انكماش العالم وبروز عالم بال حدود  وتهدد بزوالها على المدى البعيد.

يمتاز بالتداخل الشديد بين الداخل والخارج في مقدمة التحوالت الجديدة التي تؤثر في الدولة وفي 

فلم تعد الدولة في ظل حقائق العولمة تسيطر على  مسبوق،قدرتها التحكمية بشكل حاسم وغير 
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االقتصاد ولم تعد تتحكم في القرارات والتشريعات التي تنتقل بحرية تامة وبأقل قدر من القيود، 

إن الدولة في ظل العولمة هي دولة ناقصة السياسة وفاقدة السيطرة وهي جزء ال يتجزأ من عالم 

ة واقتصادية كاألمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق واحد يدار من قبل مؤسسات سياسي

النقد الدولي ومنظمات المجتمع المدني العالمي والشركات العابرة للقارات التي تملك موارد فنية 

ومالية ضخمة وتتخذ قرارات ملزمة لجميع الدول في العالم وخاصة بالنسبة للدول الفقيرة 

نحو التفكك ألسباب الفساد واالستبداد والتخلف وتفاقم المشكالت  والضعيفة والصغيرة التي تتجه

هذه الدول تواجه  الداخلية والصراعات السياسية والنزاعات الطائفية والعرقية والحروب األهلية.

مشكالت حقيقية وتظهر العجز وعدم القدرة على البقاء واالستمرار في عالم متغير ومضطرب 

 .ويزادا اضطرابا
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