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 االجتماعي العربي - تأطير الفضاء السياسي

 لالمؤسساتيةا حتجاجوحركات اال والحكمالدولة حاكمية 
 

 )*(ساري حنفي
 

ع العربية بأشكال مختلفة من  اليياسنة ألاألسناليل اليياسنيةن كهننا   نن    قطارمنذ استقاللها، ُحكمت األ
ديننة الفنناالي  الننذ   ارئ ألا سننتاناا أل ع   كننا الفءنناااس اليياسننية، بعءننها  هننيم  الينن  حننا س الطنن  

ل ال أللننة كننا اننذط المنطقننة   تننا   تنن ول ف كننا الم ننا س اليياسننية ألالم ننا س العامننةن ألقنن  شننه    ننك  
 أشكال مختلفة م  الم اطنة ألا ع ام ال نيية ألحا س الل  ان

كمنننا كنننا العنننرا ، أل قتنننرف حنننا س الفقنننر المننن قق عننن ألراس مننن  قمنننق ال أللنننة، ألحنننا س ال نننراع ألالت نننر   )
ألجن ب الي داف، ألدارك ر(، ألحا س ا حتالل العيكري )كما كا األراضا الفلينطينية ألكنا العنرا (، 

ل نننناف،  مننناس الالج ننني  الفلينننطينيي  كننناألمخي   ا نننة كنننا طنننراعل ألإ تنننا  كءننناااس ا سنننتاناا )بننناب الت   
العالمينننة ألالمةلينننةن ألر ننن   ألالمقاألمنننة العينننكر ةا حت نننا  ألإم ابنننة كنننا القننناار (،  ضننناكة  لننن  حر ننناس 

ين  با  تقنال من  الت ا ناس ال اسنعة عني   لنأل األألضناع، ك  هنا ُ قهنر  قاطناة مختلفنة الن  ون  عينا ا  ت  
 نام  مي نيل الم حَّ   ل  ما  ن ا ط  (Regime)   حك  القا  ف  ل  "قا  ف الةك "، ألا  تقال م  النقام

 ، عن "األ قمة ال زئية"ن1ماسارد ي جيل أل 
ا جتمننااا -الفءنناا اليياسننا  (Reconfiguration)اننذط المق مننة  طنناراة لفهنن   انناد    ننكيل  طننر  

كا ال ط  العربا والل الين اس الخم  ا ر  المن رمة، ألذلأل م  والل التفاال عي  الفاالي  كا 
ا ال ألل ألالم تمعاس الم  ية ألحر اس المعارضة القاا ينةن أل ننتم من  كعنل انل ا الفناالي  الن  التن ال

ألحر نننننننناس ا حت ننننننننا   يننننننننر  (Governance)ألالةكنننننننن   (Governmentality)حاكميننننننننة ال أللننننننننة 
نن   الملسيننا يةن ألاننا  ننناقت منن ا  نن كير ال أللننة لفننرل الت ايننو ألاليننلق العامننة ألا جتماايننة، ألالت ج 

أأل  الاقاكا للم تمق، ألاألدألار التا ُ تر  ليق م عها كاال  الم تمق الم  ا اآلونرألف،  منا ب ن ر   رادينة
قير ةن ح لت  ااد  الت كيل المذ  ر  ضم  سيا  م  التة ل الذي طرأ ال  سياد  ال أللنة ال طنينة 

                                                 
 نالمجلة العربية لعلم االجتماع :إضافاتأستاذ م ار  كا ال  ا جتماع كا ال امعة األمير ية كا عيرألس، ألرئي   ةر ر  )*(

1 Michel Camau and Gilles Massardier, eds., Démocraties et autoritarismes - 

Fragmentation et hybridation des régimes (Paris: Karthala, 2009). 
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ل الم اطنة أشكا ة ا     بما كا ذلأل    ا الم اَطننة المر نة ألالالم اطننة كنا  ألالم اَطنةن ألق  ا خذ  ة  
 ال ط  العربان

 
 أواًل: أشكال جديدة من السيادة والمواطنة

 السيادة -1
والل العق د الاالثة األوير ،  تل الع    م  ال ناحاي  حن ل  لكنل، عنل ا هينار، سنياد  ال أللنة الق مينةن 
أللكننن ، انننل  لكلنننت  لنننأل الينننياد  كعنننالة، أأل أ هنننا كنننا طننن ر  اننناد  الت نننكيل  ثمنننة انننامالف  نننلثراف الننن  

ق مينة، أدس الع لمنة م  وارجهان م  وار  ال أللة ال الثانيم  داول ال أللة الق مية، أل األولاليياد : 
أل قام حق   اإل ياف ال أللا ألالق ا ي  اإل ينا ية ال أللينة  لن   قن  س أسن  سنياد  ال أللنةن الن  سن يل 
الماال،    يتطيق األ قمة اليياسية، ام ماة، التذر ع باليياد  ال طنية  ة ة لممارسة القمنق الن اولا 

ال مقرطة كا المنطقة العربية، أحيا اة ألف ال   طا  ألاسقن لك  الم تمق ال أللا ل   تمك  م  كرض 
معينننة م اليننة لل ننرب، ألأحيا نناة  (Polyarchic)ال مقرطننة ُ عت ننر مرادكنناة لعمليننة كننرض سننلطة ع ليارشننية 

أوننرا بينن ل مقاألمننة األ قمننة التيننلطيةن بالتننالا، لنن    ننه  األ قمننة العربيننة أيننة  ةنن  س ديمقراطيننة 
 ن2ج ية

 
نننت األ قمننة  منن  التكي ننو عن ننا  مننق الءنن  ، الخارجيننة، عننل   هننا داَّمننت حكمهننا كننا الماضننا،  مك 

ننن  3التينننلطا َهي  : الت ج  ،  ننناف بالنيننن ة  لننن  ولاأل ، لكننن   ننن والس الننن ألل الما ةنننة أدس  لننن  ولنننّ  ننن ج 
األراضا الفليطينية ألل ناف، حيث الةك مة كنا  نال ال لن    ألااينة من  حينث األسناد،  ذ أدا  مكني  

ن   ،4 ل   ق  س أس  ال أللنة، ألإلن   ضنعاكها الم تمق الم  ا أل ط رط بالنين ة  الثاانيعينمنا  ناف الت ج 
س النن ألُل الما ةنننة الم تمننَق المنن  ا، لكنهنننا لنن   نننتمك  منن   ضنننعا   قطنننار لنن  بقيننة األ العربيننة،  ذ قننن َّ

ال أللةن أما م  داول ال أللة، ك ف ال ماااس اإلثنية كا جميق أ ةاا العال   ق م عتق  س أسن  سنياد  
 أللننةن أل ننرا ذلننأل ع ضنن   كننا ال زائننر، ألكننا العننرا  ألال نن مال ألالينن دافن لكنن  بعننس الفنناالي  كننا ال

                                                 

2 Florian Kohstall, "Reform Pirouettes: Foreign Democracy Promotion and the Politics of 

Adjustment in Egypt," 2004, <http://library.fes.de/pdf-files/id/ipg/03898.pdf>. 
 ,ire: Politique Le Syndrome autoritaMichel Camau and Vincent Geisserالم  ر  في ، أل  3

en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, académique (Paris: Presses des Sciences Po., 2003). 
4 Sara Ben Néfissa, "Introduction," in: Sara Ben Néfissa [et al.], NGOs and Governance 

in the Arab World (Cairo: American University in Cairo Press, 2005). 
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 تمتع ف ب مكا ية حماينة سنياد  ال أللنة أل ةن   ها كنا ال قنت  فين ن كنا  (Proxy-state)ال أللة ال  يلة 
لنننة (  ت ننر كاف   أل 2006ل ننناف ألاألراضننا الفلينننطينية،  نناف  نننل منن  حننزب ا ألحمننناد )ل ايننة انننام 

داونننل دأللنننة، أل ءنننطلعاف عننن ألر الةك منننة كنننا  نننأمي  ال نننن  التةتينننة ألالخننن ماس ا جتمااينننة )مننن ارد، 
   اثة، اياداس ننن  لخ(ن

 
ألر ن  العننامَلي   المننذ  ر  ، ألضننم  سننيا  الةر يننة المكافننة ألالت ي ننراس المت ننابكة التننا از   هننا  ننل  منن  

ن عننل   هننا،  مننا  قنن ل سنناكيا ساسنن ، 5اليننيطر  الع لمننة ألالةننرب، لنن   فقنن  ال أللننة كننا المنطقننة العربيننة
أاادس صيا ة سياد ها لم اجهة  ة ياس الع لمة، ألاا  ة ياس م    ع حر ة األشخال ألالرأسمال، 
أل ننناما انن د المنق منناس المت نناأل   للق مينناسن كيننما  ال أللننة الق ميننة بةر ننة الرأسننمال، منناالة،   يعنننا 

ألجنن د سننلطة  هائيننة أأل اليننا أأل أسننم   ةكنن  م م اننة منن  ضننمناة أ هننا أصنن ةت أكاننر ضننعفاة، عننل  ف "
، يقنل  أمنراة مر ز ناة من  أجنل كهمننا للعالقناس المتة لنة عني  ال أللنة 6األشخال أأل األشياا أأل األمناك "

ألانا االقناس لن   نتن ، عنل جنرس  اناد  صنيا تها من  ق نل التيناراس التنا    هن أ  –ألالي   ألالم تمق 
د الننرئي  للخننن ماس منن  الع لمننة أل  ننق ا الم ننال ا ليياسننان ألاننن ما  ت قنننو ال أللننة انن     هننا المننزأل 

ألالعمنل،  منا سننرا  حقناة، لتقن م عنذلأل أل نا س األمن  المتةن   ألالمنق مناس ال أللينة ألال معيناس األاليننة 
 المةلية، ك ف اليياد      ط ا  امل ال أللة الق مية أل  جميق اليكافن

 
 المواَطنة المرنة والالمواطنة -2
س  انناد    ننكيل اليننياد  ألالطر قننة التننا  فهنن  عهننا النن ألُل الق ميننة العربيننة العالقننَة عنني  ال أللننة ألاألمننة، أد

 لنن    تننا  م اَطنننة مر ننة،  مننا أدس  لنن    تننا  أشننخال مةننرألمي  منن  الم اَطنننةن أل قنن م الم تمعنناس 
ألالخينننناراس  الني لي راليننننة التننننا يينننني راا الينننن   ب ق نننناا بعننننس الم م انننناس ألاألمنننناك  انننن  الةينننناباس

الني لي راليننةن ألب مكنناف اننذط الم تمعنناس الةفنناا النن  مزايننا الراايننة ا جتماايننة بالنينن ة  لنن  المنن اطني  
 ن7ألإق اا  ير الم اطني  ا  مزايا التنمية الرأسمالية

اذط المرأل ة  نتم  ةت  أثير الع لمةن كالع لمة "ق  أألج س حالة م  اليياد  المت ر جة،  ك ف بم ج ها 
لننننة، ألحتنننن  ر نننن  احتفااهننننا باليننننياد  النننن  أرضننننها، را  ننننة أحيا نننناة كننننا اليننننما  لنننن عس الكيا نننناس ال أل 

                                                 
5  ??????????????????? 
6 Saskia Sassen, Globalization and its Discontents (New York: New Press, 1999). 
7 Aihwa Ong, Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty 

(Durham; London: Duke University Press, 2006). 
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ا ات ار ة ع ضق شرأل، لت كيل أل نقي  بعس الم ا س، كنا حني  ُيعَهن  بال مااناس  ينر المر ن ب 
اننة كيهنا  لن  الكيا نناس ال أللينة لكنا  قنن م عتنقيمهنان أل كن ف النتي ننة  ي ناد منق منة منن  الم اَطننة المتن  

 تمتنننق كيهنننا الينننكاف، الخاضنننع ف  لننن  أ قمنننة مختلفنننة مننن  القيمنننة، بنننأ  اع مختلفنننة مننن  الةقننن   أل قننن  
ن أل ن  ا أف  ءيو  ل  اذا التنأثير للع لمنة ر  نَة ال أللنة كنا ممارسنة حالنة 8التأد ل ألالرااية ألاألم "

م اَطنننةن أل  نن   ا سننتاناا، عهنن    ي نناد ك نناس مختلفننة منن  اليننكاف  ت اكننّ مننق التنن رجاس المختلفننة لل
االقننة الم اَطنننة قنن    ق ننائية  ننن مم كيهننا األسنناليل ألال ننيرألراس التننا  ننلم ا  عهننا ال أللننة شننرايتها كننا 
 قننر ال ننع ب التننا  ةكمهننان  مننا   نن   الم اَطنننة مر ننز اسننترا ي ياس ال ننرانة، بمننا كننا ذلننأل   ننك ل 

ل اله  نننننناس ألال ماانننننناس اليياسننننننية، أل    ننننننق ألإانننننناد      ننننننق الةقنننننن     ألالميننننننلأللياس ألالمنننننن ارد، أل ةنننننن  
 ن9ألالمفاألضاس ب أف التمايل ألالم ار ة

ل   يننر النن  الم اَطنننة العربيننة، ألأصنن ةت أحيا نناة مر ننةن أل  ننير  ع يننر  ألضننم  اننذا اليننيا ، طننرأ  ةنن  
الم اَطنة المر ة  ل  األس  المنطقينة الاقاكينة لتنراك  الرأسنمال ألالينفر ألالترحينل التنا  ن كق األكنراد  لن  

ن لكنن  ال أللننة، كننا اننذط 10ب نن ر  مر ننة ألا تها  ننة للقننرأل  اليياسننية ألا قت ننادية المت يننر  ا سننت ابة
ف الم اطننة المر نة ضنم  د ناميناس  األثناا،  يع   ل  الةفاا ال  سياد ها  ير المر ةن ألاكذا،  تكن  

التنننا  عنننز   بعءنننها الننن عسن أللكننن ، منننا اننن   مننن ذ  المرأل نننة الخنننال  (Escape)التأد نننل ألالهنننرألب 
 م اَطنة كا ال ط  العربا بال

ل التنار خا لل أللنة،  ان  ،األولثمة اامالف  تمتعناف عتنأثير   مفنر منن  الن    نكيل الم اطننة:  الت نك 
، اننن  ألجننن د  ج ننني  ألمهننناجر   كنننا الثاااانيبمنننا كنننا ذلنننأل ا سنننتعمار ألالتننن والس الخارجينننة الةالينننة، أل

 المنطقةن
الم اَطننة ضنم  ال نرأل، ال قيقنة لمعناانا /منق اله  نةألكا حي  ااتاد الع    م  ال احاي  ال  التعامل 

القنننا   ا، كننن ف مننن  ال اجنننل اات نننار المعنننا ير ال نننارمة لالسنننتعمار ألالرأسنننمالية ألالاقاكنننة  -القءنننائا 
اسننترا ي ياس  كنن   اننذط اله  ننة أل  نن  ها أل  نننق الننذاس المر ننةن ألر نن  أف   ننكيل اله  ننة ال طنيننة عنن أ 

د  –ة، كننن ف   لنن ر انننذط اله  ننة وننالل النءنننال ضنن  القننن ا ا سننتعمار  النننذي حنن   ضنننم  سننيا  متعننن  
ُيعت ننر اناار  ح  اننة  ينن ياةن أل قنراة  لنن  ال منن ض النين ا الننذي يةنني   -الط قناس منن  المكناف ألالزمنناف 

 Etat)بعملينننة الت لننن ر المنننذ  ر، كقننن  أصننن ةت ال أللنننة كنننا الننن ط  العربنننا دأللنننة   ننننق الم اطننننة 

                                                 
8 Aihwa Ong, Flexible Citizenship: The Cultural Logic of Transnationality (Durham; 

London: Duke University Press, 1999), p. 215. 
9 Myriam Catusse, "Bringing the State Back in? Une perspective régionale des Rôles de 

l’Etat dans les Transformations sociales," (Unpublished paper, 2008) 
10 Ong, Ibid., p. 19. 
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nationalisant) أف ُصننننعت سننن ر ة ألل نننناف ألاألردف نن  ننناف الننن  ال أللنننة أف  ن بع نننار  أونننرا، "بعننن
 ن11(Kodmani, 1997: 217)  نق الي ر ي  ألالل نا يي  ألاألرد يي  ننن" 

 
 أثيراة   يراة كا   كيل اله  ةن كفا حي  ييع   (Badi, 2000) 12 ر ت صيرألر  استيراد شكل ال أللة

ر ننر ا قت نناد ألال مقرطننة، ك  نن   ال نناة مننا بعننس قنن ا الم تمننق النن أللا لتةقيننّ م ننالة  كننا امليننة  ة
دية التا  عت ر  يميل  ل    اال أامية  ك    األمة، ر   أ    را  حق   األقلياس   سيلة لخلّ التع  
مق مننة لل يمقراطيننةن ألر ننن  أف الم تمعنناس ال ربينننة  ق َّلننت   نن ا ا  نننة جماايننة ونننالل مرحلننة  ط رانننا 

 ا   لأل اله  اس الق مية، ك  ها  منق العرب م   ي اد " ة " التار خا،  ل  درجة ش   الةرألب دكاااة 
رض النن  العننرب ، التننا  فنن(Identity Politics)ق ميننةن عنن ل ذلننأل، ي ننري   نن يق سياسننة اله  ننة ال

ا  تينناب  لننن  طننن ائفه  ال  نيننة )كمنننا كنننا العنننرا ، منناالة( أأل  لننن  األقليننناس اإلثنيننة )كمنننا كنننا ال زائنننر، 
 ماالة(ن

األقلياس أأل  (Visibility)ا ي  م قو ال أللة الق مية العربية، ام ماة، بالرجعية م  والل قمق مرئية 
لل أللنة الق مينة، حينث ُ منن  الةقن   كقن  لمن  ا    ر لنم ذ  بالغ ال نرامة حق قه ، ألم  والل   ن  

د ا  ة ال أللة ب عل ما أأل ع    مان لق  أثار شنعارا " سنرائيل  يعلن ف ال  ا األألح  لل أللة، ألحيث  تة  
انننا دأللنننة  ه دينننة"، أل"األردف أأل ة" م نننكلة   ل نننت كنننا أف قطااننناس مهمنننة مننن  ال نننعل اكتيننن ت، اننن  

تيار ة(، جنيية ج     ألأل ا ج   اة أل"ألطناة" ج   اةن لق  أصن   طر ّ اله ر  )س اا أكا ت قير ة أأل او
األسل ب الذي ُ عرَّ  ب  ال أللة ي ك ل ولفية  ق ائية لتلأل القطاااس م  ال علن ألكنا انذا النمن ذ ، 

 الالج ي ن ألاذا يق د ا  ل  العامل الاا ا:  أثير اله ر ن/    ج  أيءاة حق   للمهاجر  
كننا منطقنننة    هنن أ كيهنننا ال ننراااس، أل  نننه  اننذط األقطنننار  ةر نناس سنننكا ية    قننق األقطننار العربينننة 

 ت قننو )أل  سننيما كننا الينن داف ألكليننطي  ألل ننناف ألالعننرا  ألال نن مال أللي يننا ألممالننأل الخلننيم(ن بالتننالا، 
 فين ن ألكنا حني  ااتناد المهناجرألف )سن اا   عت ر اذط األقطنار دأل ة مءنيفة، ألدأل ة مينتق الة كنا ال قنت

 ج نني  أم  ( النن    ن ننا اسننترا ي ياس مر ننة )ألأحيا نناة اسننترا ي ياس لل قنناا( كننا  ننل منن  النن ألل  أكننا  ا
ل اننذط المرأل ننةن كال ي نناس اليياسننية  تينن   المءننيفة لهنن  ألمكنناف انن د ه ، كنن ف األقطننار العربيننة    يننه ا

أل أ ها ال  األقنل،   المهاجرألف، أ/بالع ائية   اا الممارساس العاعر  للق مياس التا يق م عها الالج  ف 
 قنننن م دألل شننننمال أكر قيننننا عتطنننن  ر  أواًل،بعننننس ا سننننتاناااس:  ن أللكنننن  انننننا  يننننه ل اننننذط الممارسنننناس

  ننر عاس  هنن    لنن  جننذب اسننتاماراس أل ةنن  الس المهنناجر  ، دألف أف  طلننل منننه  ألاج نناس الكاملننة 
                                                 

11 ??????????????? 
12  ?????????????? 
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س دألل الم نر  ال نينية   ن أل ا سنتاناا أكانر  ار خينة، حينث منةنت بعن ثانياًا،للم اطنة انذط الن أللن 
لالج ي  الفليطينيي  ال  أساد كردي، بما كيها ل نناف )لفتنر  من  النزم ( ألبعنس علن اف الخلنيمن  ناف 
األردف ا  ال أللة ال حي   التا منةنت ال نينية للفلينطينيي  ب نفة جمااينةن أللكن  حتن  ا سنتاناااس 

عاة با اة ركق أي ال  ألطنا كا أية ميير ، المذ  ر  لها ح ألد، كفا األردف، ال  س يل الماال، ُيمنق من
اننن ا العلننن  األرد نننان ألانننذا   ننني   األسنننل ب النننذي  ننن  بننن  ا  نننهار بعنننس الفلينننطينيي  كنننا الم تمعننناس 
المءيفة له ، كا حي  ما  زال بعءه  يةتفظ ب نع ر دكني  بنا دألا  اله  نة، ألاننا   ين ة أقنل  ةمنل 

نخت حن  ااة الع  ن  من  األسن لة المعق ن   التنا  تنناألل  حياساة بال ربةن أل اير اله  ناس ال طنينة التنا   رس 
   كيل ال أللة ألق ر  الةكام العرب ال   ة  ي النم  الكالسيكا م  الم اطنة ألال ألل الق ميةن

ر المفه م الكالسيكا لل أللة الق مية حق قاة للم اطني ، أللك  لي  حق قاة لإل يافن ألق  أشارس حننة  ط َّ
ال   ة   كت، منذ مطلق وميينياس القرف الع ر    ل  أ ن    مكناف  ،13(Arendt 1985)أر  س 

أللكننننا  تمتننننق  للمننن اطني ،   حقنننن   لإل ينننافنلةقننن   اإل ينننناف ونننار  ال أللننننة الق مينننةن انننننا  حقنننن   
  حنّ بالةق   اليأل أف  ك ف م اطناةن كالالجئ ألال خص المةرألم م  الم اَطنة،  ما  ق ل أر ن س، 

عننل يعتمنن  ألضننعهما ال جنن دي ألالمزايننا التننا  تمتعنناف عهننا النن  أجهننز   حقنن  ، لهمننا كننا أف يكنن ف لهمننا
التأد ننل التابعننة لل ننرطة أللقنن اس األمنن ن اننذا ال ضننق   يقت ننر النن  المنطقننة العربيننة، كهنننا  أانن اد 
متزا    م  الالج ي  ي ري استاناؤا  م  الةماياس القا   ية كا ال ألل األألرألبية، ر   أ ه  ما  زالن ف 

ي  لليننلطة ال يرألقراطيننة كننا  لننأل النن أللن أل   ننتخلص المهنناجرألف انننا  منن  ا اشننة ألضننعه  واضننع
حت  بع  ح  له  ال  ال نييةن كأي سل   جننائا أأل م ن  ط يعر ضنه  لخطنر سنةل ال نينية أل/أأل 

 اإلبعادن
لي   يننر ع ألجنن د كنناا األولاا   ن أل األمننر، ام منناة،  مننا لنن  أف انننا  د ننناميتي   اشننطتي    متنزامنتي : 

ملتزمة ع رادي   اله  ة األحادية، ألبز اد  الييطر  ال   الثانيةااعر   للق مياس كا ا قطار العربية، أل
ح ألد ال أللة الق ميةن الت  ر الناشنئ عني  الن  ناميتي  المنذ  ر ي  جن   ط يعنان لقن   ناف القنرف الع نر   

د ، لكننن   نناف كنن    ننل شنناا، انن  قننرف   نن ا الكيا نناس المت نناأل   للق مينناس ألإمكا يننة الم اطنننة ا لمتعنن  
ن ألال نننيرألراس المنننذ  ر  انننا صنننيرألراس 14القنننرف النننذي   نننأس كيننن  ككنننر  التننن رجاس المت ا ننننة للم اطننننة

مزدألجة: كال أللة  كي و الم اطنة حيل كائ   المهاجر  /الراايا بالني ة  ل  الط قاس الةاكمة، أل ط ر 
قننن   كننن ف التننن ر جاس المت ا ننننة  الرأسنننمال ألالينننلطةنالمهننناجرألف مفه مننناة مر ننناة للم اطننننة يينننم  عتنننراك  

للم اطنننة أقننل منن  الم اطنننة، ألاننذا ي علهننا مختلفننة  مامنناة انن  اله  نناس المتعنن د  الاقاكنناس التننا ي ننري 
                                                 

13  ?????????????? 
14 Ong, Flexible Citizenship: The Cultural Logic of Transnationality. 
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، حينث   جن  م اطننة اامنة م نتر ة، ألمن  Kymlicka, 1995:17415)) عز زانا كنا  نن ا ألأسنتراليا 
 ث  حق   مت ا نةن

للم اطنة ا   (Aihwa Ong)ألمفه م أ  ا أأل غ  (Will Kymlicka) يمليكا الفر  عي  مفه م أل ل 
انر  قنا   ا"( ألاسنت  ل بن   –ال عن  القنا   ا للم اطننة )"حزمنة من  الةقن    تقن  أل ن  األوينر اذط أف 

 عر نننو س سننني ل جا   اننناة منننا: الم اطننننة انننا "صنننيرألر  اجتمااينننة مننن    تنننا  للقننني  المتعلقنننة بالةر نننة 
ن ألال اقق أف اذا الن ع م  الم اَطنة ا جتمااية يةمل معن  كق  باات ارط شكالة 16األم "ألا ستقاللية أل 

راننا الننناد كننا  ينناب بعننس الةقنن   ا جتماايننة ألالم  يننةن أللننذا  عت ننر  منن  أشننكال المقاألمننة التننا يط  
 المقاربة المر كز   ل  الةق   بال ة األامية لةماية الم اطنة ا جتماايةن 

   ستت   ة   س الفءاا اليياسا ا جتمااا العربان ضم  اذا الييا
 

 ثانيًا: إطار جديد
انا  ثالثنة مينت  اس لتةلينل الفعنل اليياسنا: الةاكمينة، ألالةكن ، ألحر ناس ا حت نا  الالملسينا يةن 

، ‘  الييطر ’ي ير  ع ير "حاكمية ال أللة"  ل  جميق اآللياس ألاألساليل التا  يتخ مها ال أللة لممارسة 
، م  والل الملسياس ألال يرألقراطيناس ‘صالة ’لتأد ل أللممارسة المراق ة ال  ال عل م  أجل أي ل

 ل  الكيفية التا  تفاال عها األساليل  (Governance)ن أل  ير  ع ير "الةك " 17ألالتقنياس ألالمعار 
"حر ناس  اليياسية لل أللة مق الم تمق الم  ا ألالقطاع الخال أل ت ار  معهما كا اليلطةن أما  ع ير

ا حت ا  الالملسيا ية"، كي ير  ل   يفية مقاألمة الم تمق للميت  ي  المنذ  ر   من  ونالل ُعنن  من  
   ع المياج  ألالكنائ  ألالم م ااس اليياسية المةق ر  ألألسائل اإلاالمن

 -ةا ست  ادية  ألال يمقراطي –اذا التةليل    ر كز ال  ا كتراض القائل ع ج د   اي  م  األ قمة  
يةن  ف دألف األونذ با ات نار م نا ة من  األ قمنة التنا  (Ideal-types)ينالخالص ألف اذ   النمطني  

 قنن م بممارسنناس ديمقراطيننة، ألأوننرا اسننت  ادية النن  حنن  سنن اان بالتننالا، كنن ف جميننق أشننكال المعارضننة 
أللننننة عننننل النننن   نننن  رن كال  ،(Dichotomous)ي ننننل أ  ُ قننننرأ بأ هننننا ا دألاجيننننة  نطنننن ي النننن   ننننناقس 

ال يمقراطينننة قننن   منننارد سنننل  اة قمعيننناة ضننن  ك ننناس معيننننة مننن  الينننكاف، أأل  منننا يقننن ل أليينننا  رأل عيتنننا 
(Alessandro Petti) (ف آلياس الينيطر  قن   تةن ل بالتن ر م لت ن   "ديمقراطينةن" الف ل األألل  ،)

                                                 
15 ???????????????   
16 Aihwa Ong, Buddha Is Hiding: Refugees, Citizenship, the New America, Public 

Anthropology; 5 (California: University of California Press, 2003), p. xvii. 
17 Michel Foucault, "Space, Knowledge and Power," in: Michel Foucault [et al.], Power: 

Essential Works of Foucault 1954-1984 (New York: Penguin, 1994), pp. 349-364. 
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ألالتةنننرر كننننة    ننن  دأللنننة مانننل  سنننرائيل   منننق منننا عننني  الةر نننة ألالهيمننننة، أل ينننهيل ال صننن ل ألالعنننزل، 
الفكر  ب الا ان ما أشار  ل  أف  (Giorgio Agamben)ألا حتاللن ألق  أألض  جي رجي  أ ام ي  

كال النقامي  الفاشا اإليطالا ألالنا ي األلما ا منارد الةكن  دألف  ل ناا ال سنت ر كنا أي من  ال لن    
 لننن  القااننن    ، حينننث أضنننيفت(Dual State)بم جنننل عنننرادي   ُانننر ا  بأ ننن  "دأللنننة ال نننن  المزدألجنننة" 

ن  ار خياة، 18ال ست ر ة عنية أورا    تمتق ب فة رسمية قا   ية، ألذلأل بمقتء  ألج د حالة ا ستاناا
يمكننننا رؤ ننة "دأللننة ال ننن  المزدألجننة" كننا الانن ر  الفر يننية كننا القننرف الاننام  ا ننر، ألكننا الةننرب النن  

 اإلرااب كا الع ر الراا ن
ر التةليل، ملقتاة، م  الا الخطاب المعياري، ألالقيام عتةليل بالتالا، ك ف ما أرما  لي  انا ا   ةر 

يأوننننذ باات ننننارط الةاكميننننة ألالةكنننن  ألحر نننناس ا حت ننننا  الالملسيننننا ية،   باات اراننننا "ثقاكننننة" أأل "عنيننننة" 
(Structure) عننل باات اراننا أسنناليل حكنن  مةينن بة مر ننة يمكنن  أف  تننأثر بالتننار خ ألالاقاكننة ألالع لمننة ،

منن  وننالل  نن والس المينناا اس ألحقنن   اإل ينناف ألالتنن والس اإل يننا يةن ألال اقننق أف ألالم تمننق النن أللا، 
الةكنن  لنن  يعنن  ُيعت ننر اعتكنناراة جننااس بنن  النن ألل الق ميننة، عننل   نن   تننأثر  لنن  حنن     يننر بننالق ا اإلقليميننة 
ألالعالمينةن أل   ت قنو الن ألل الق مينة ان  مةاأللنة ك نل  قنينة الينلطة ان  م نادراا األصنلية، ألإاناد  

ضعها ضم  سيا  ج    مللَّو م  م م ااس م  العالقاس المك  ا ة ألالم رألطة ال   ة  مت ادلن أل 
، ألإف خال نةلكننا أاتر  بأف الينا، كا  هاية التةلينل، أف   نو النقنام عتع ينر  ت نل باأل منا، ال

طن ي بأسل ب أكار  ط راة  ر كز  ل    نيفاس من   ن ع:  قنام ديمقراطنا أللكن  قمعنا،  قنام قمعنا  ن
،  قنننام  (Authoritarian Welfare)الننن  بعنننس المفنننااي  ال يمقراطينننة،  قنننام اناينننة اسنننت  ادية 

،  قنام (Polyarchic)،  قام حك  ع ليارشا (Oligarchic)ا ست  ادية ال  ع  ،  قام حك  األقلية 
 الةزب ال اح ، است  ادي، شم لا، ألإل  ما انالألن

 
 مستوى حاكمية الدولة -1

بك و العالقة عي  اليلطة ألالينياد  ألالينيطر ، أمينل  لن  أف أضنق كنا المقنام األألل دراسنة ل ا القيام 
بعس آلياس الق   المعينة التا  ل أ  ليها الةكام، أي ال ي ب ليتيأل ألحا س ا ستاناان ألال اقق أف انا  

اس آللينناس آلينناس أوننرا لليننلطة،  ننالعنو ألالةننرب ألالمراق ننة انن   اننل، لكنهننا  ال نناة مننا  كنن ف  نن ااي
أوران ألق  أدا ا ستخ ام ال اسق لآللياس المذ  ر   ل   ق اا جماااس ألسنكاف من  م ناَلا  ال نراية 
نص أل أد نل من  ااُت نرألا  اة لطرد أل ربلة أل فة  د ال ج ط ُمع   ألالم اَطنة، ألاا املية است ات   والة متع  

                                                 
18 Giorgio Agamben, State of Exception, translated by Kevin Attell (Chicago, IL: 

University of Chicago Press, 2005). 
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ل ف "م م انناس ذاس مخنناطر مةتملننة  ألالينن  ا طلقننت م م اننة  ،(Risk Populations)بننأ ه  ي ننك 
معقننن   مننن  ا سنننترا ي ياس الرامينننة  لننن   دار   لنننأل المخننناطرن أل يننناا  مراجعنننُة النقر نننة اليياسنننية مننن  

 (Binary)منقننننن ر ال ي ب ليتينننننأل ألحنننننا س ا سنننننتاناا كنننننا الت ل نننننل الننننن  جنننننزا مننننن  التفكينننننر الاننننننائا 
ا التنن  راس المتأصننلة كننا أي ألالتناقءنناس المك َّ ننة سننلفاة كننا الفكننر اليياسننا التننا  ة ننل انن  أ قار نن

  قام سياسا معي ن
 
 البيوبوليتيك -أ

ر   أف النقر ة اليياسية الكالسنيكية  عت نر مفنااي  الينياد  ألالعقن  ألالةقن   ألال اج ناس انا ر نائز أي 
كهنن  ممكنن  لفكننر  الةكنن ، قننام مي ننيل ك  نن  عهننز  اننذط الر ننائز ب دوالنن  مفهنن ما "التأد ننل" أل"اليننيطر "ن 

    المقارباس التقلي ية لميألة الينلطة، التنا  ا نت  ر كنز ح نراة الن   مناذ  قءنائية  اقت مي يل ك
)ما الذي ي را  اليلطة ( أأل  ماذ  ملسيا ية )ما اا ال أللنة (، أأل الينلطة القءنائية للةناك  ُ عنن  
د ك  ننن  الننن  التةننن ل مننن  "دأللنننة  بممارسنننة الينننلطة الننن  الفنننرد ألالننن  جيننن ط )أسننناليل الةكننن (ن ألشننن  

ألما  تم م  ذلنأل  (State of its Population) ل  "دأللة سكا ها"  (Territorial State)" األرض
ن لكنننا   19م   ناما أامية صةة األمة ألحيا ها ال ي ل جية، باات اراما م  م ا ل اليلطة الينيادية
القنا   ا كنا  يتطيق، ااتماداة ال   ةليل ك   ، كه  أساليل اليياسة العربية بالع د  كق   ل  النقام 

األقطننار العربيننة الننذي ُ  ننر    انناة منن  النقننام اليياسننا، عننل  ن  ننا كةننص ممارسنناس جهننا  الةكنن ، 
 أل يو  يت ل ال يرألقراطية أدألاس الةاكمية لتقيي  اليكاف  ل  ك اس عه    دار ه ن

 لنننخ(، ُ عنننن  ال ي ب ليتينننأل بالينننكاف باات نننارا  م نننكلة سياسنننية ألالمينننة ) ح ننناااس، الننن  األألب نننة ننن 
   عمنل كنا الفنرد ب نكل  (Bio-power)سنلطة -كميألة عي ل جية  خص  ممارسة الةكن ن لكن  ال ين 

(،  م ضن ع  أد نل كنا مختلنو أشنكال  اناد  التأاينل ألالمأسينة، عنل انا A Posterioriاسنت  لا )
راق نة الينكاف  لثر كا اليكاف بطر قة ألقائيةن ألأل    ن  ا منق ا حت ا /األامال اإلجرامينة،  تعنيَّ  م

ا   ال، ألق  يعاَقل بعءه  ألس اب ألقائيةن  ف حالة اليلطة التنفيذينة، أأل ضن   األمن  أأل المراق نة 
أأل التي يل اا التا   كل الت األ  الذي ا  ألاقق القاا  ن ألاكنذا  تةن ل بعنس الينكاف ألالف ناس كنا 

أللني   لن  ذألاس مةتملنة  ن  نا  دار هنا،  (Objective Matter)ال ط  العربا  ل  ماد  م ض اية 
لفعننل  نننار خا أأل اجتمنننااان لكنن  ذلنننأل   يعننننا أف  لننأل النننذألاس    ينننتطيق ا  طننال  ألمقاألمنننة انننذط 

 اليياد ، عل يعنا أف الةاك  ييع   ل  اوتزال المياراس الذا ية لألكراد  ل  م رد أجيادن

                                                 
19 Foucault, "Space, Knowledge and Power". 
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ألاستناداة  ل   ةليل ك   ،  يع  اليلطة الييادية اناد   لن  التميينز عني  من  سنيت   ق ن له  كنا "الةينا  
ال نامتي  )سنكاف  (Bare Life)اليياسية" ألأألل أل الذ   سنيت   ق نااؤا   أصنةاب "الةينا  العار نة" 

، الالج نني ، المةننرألمي  منن  ال نيننية(ن   هننا امليننة   نننيو الننناد ألاألجينناد منن  أجننل أحينناا ال ننلد
 دار ه  ألمراق ته  ألالييطر  اليه ن ي ري اوتزال بعءه   ل  ألضق "الةيا  العار ة" النذي يعننا م نرد 

د  ألال ننننفاس ا جتماايننننة  (Vegetative)ال جنننن د الن ننننا ا  لل ينننن ، بمعننننزل انننن  الخاصننننياس المةنننن  ا
ل الذا ينننة ال خ نننيةألاليياسننني ن لكننن  أصنننةاب "الةينننا  العار نننة" يقننناألم ف مننن  20ة ألالتار خينننة التنننا   نننك 

 والل آلية مختلفة لليلطة،  ما سنرا  حقاةن
 
 حالة االستثناء -ب

أص ةت حالة ا ستاناا اا القاا  ، ات ة عي  ال يمقراطية ألا ست  ادن ألانا    كتفنا بنالقه ر الن  
ف للنقنام   ة  متزا    أسل ب للةك ، أللي    جراا استانائا، عنل   هنا  ينم  لط يعتهنا،   نرادي   مكن  ا

-، لن ا  طن  رط لمفهن َما  "ال ين (Agamben)القءائا، بالقه ر  ل  النن رن ُيقهرج رجين  أ نام ي  
سننلطة" أل"الةيننا  العار ننة"،  يننو  ةمننل اليننياد  معهننا "سننلطة النن  الةيننا " انن  طر ننّ حكنن  ا سننتاناا، 

   ها أيءاة حامية لتط يق ن ألالةاك ،  ل     القا  ف باات ارط الق   المك  ا ة لها،  ضاكة ك  ها سلطة ك
، ا  الذي ييتطيق  االف حالة ا ستاناان ألا  (Carl Schmitt)كما ألصف  الفيلي    ارل شميت 

ان  النذي    تميز بالنقام الذي  لسي  م  والل ال سنت ر، عنل عتعليقن  لهنذا النقنام: "لني  ا سنتاناا 
ُيطَر  م  القاا  ، عل  ف القاا   اا التا  خلّ ا ستاناا عتعليّ  فينها، أل لنأل انا الطر قنة ال حين   
التننا  لسنن  عهننا  فيننها باات اراننا قاانن  ، منن  وننالل اإلبقنناا النن  االقننة عينهمننا ب ننكل ثاعننت"ن )ننن( 

، أل  بةالننة (Factual Situation)الةالننة التننا   َّ هننا ا سننتاناا   يمكنن   عر فهننا بالةالننة ال اقعيننة 
ن  عني  الةنالتي  ات نة متناقءنة (Situation of Right)الةقن     Paradoxical)، عنل انا  لس ا

Threshold)   ألف المراألحننة عنني  اإلق نناا ألالءنن   ن ألاكننذا   نن   ألايفننة القننا  ف 21"منن  الالم ننا ،
ة أأل وارجهننا   يق ننا اليننلطة    عمننل كقنن  حيننل منطننّ أحننادي اإلق نناان كمننا انن  داوننل أيننة ك نن

 أح اما اآلور، عل  ت اوالف ب كل ملت   ألم ه ن

                                                 
20 Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, translated by Daniel 

Heller-Roazen, Meridian (Stanford, CA: Stanford University Press, 1998). 
 ن26الم  ر  في ، ل  21
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ن 22ألالالم ا   (Indistinctive) ما ز -الم كلة انا اا  ة    معن  العت ة بالء  ، أأل منطقة الال
أل  نن   اننذط العمليننة ممكنننة اننن ما    قت ننر ممارسننُة سننلطة الةكنن  )ك اقننق، أللكنن   احتمننال أيءنناة( 

 مننا ز عني  داونل ألوننار  )الن ط  أأل ال لن   أأل المنننزل(، عنل  ت ل نل أيءنناة -  النالالن  ولنّ مننناطّ من
ل   ل  كءاا عي  سياسا كا  ير م ضنع ، حينث  ن ول -كا الةقل ا جتمااا/اليياسا بكامل  لتة  ا

الت ننيفاس اليياسنية الة  اننة )مناالة،  سننالما/ق ما، يمي /يينار، وال/اننام، مينت  /ديمقراطا( كننا 
 ن 23ما بع  اليياسا (Dissolution)ف حي ز الذألبا

، منننا انننا  ذاة أشنننكال (Order)ألإذا  ا نننت حالنننة ا سنننتاناا انننا ا ات نننا،، الملسننن  بالقنننا  ف ألاألمنننر 
(Repertoires) :حالة ا ستاناا المنت ر   للياس سلطة كا المنطقة العربية  انا  أربعة أشكال 

كفننا دألل ماننل سنن ر ة )ا قننر:  حالننة الطنن ارئن، ألانن  األكاننر ألضنن حاة ألشنني ااة، انن  الشااكا األول( 1)
عنائّ ألاألردف أل     ألم نر،  ناف قنا  ف الطن ارئ، أللفتنر  ط  لنة، بماابنة العق نة ألال سيد في هذا الكتاب(

كا ألج  ال ألل المنذ  ر ن كمن  ونالل قنا  ف الطن ارئ ُيعاَمنل النناد بطنر  مختلفنة حينل درجنة أل ئهن  
 للنخ ة الةاكمةن

من  حالنة ا سنتاناا  تمانل كنا أ  يعل انّ الةناك  كقن  اللن ائ  ألالقن ا ي ، عنل أف يقن م  الشكا الثاني( 2)
  بعنس ا لتزامناس ألال اج ناس أل/أأل ُ ينقا  ، بةيث ُ عف  الةك منة منب ي اد   نيفاس ج    باستمرار 

بعننننس الةقنننن   انننن  الف نننناس  يننننر المر نننن ب كيهننننان أل ر كننننز رؤ ننننة شننننميت لليننننياد  النننن  الممارسننننة 
لليننننلطة، بةيننننث  يننننت يل لأل منننناس ألالتةنننن ياس منننن  وننننالل  (Situational)ا سننننترا ي ية ألالقركيننننة 

ن كفنا م نر ألاألردف،  ال ناة 24ف اركااستةءار استاناااس المعيار ة اليياسية، كالقا  ف بكامل  قا   
ل قننننا  ف ا  تخابنننناس بعنننن   ننننل ا تخابنننناس، ألذلننننأل لقطننننق الطر ننننّ أمننننام ألصنننن ل قنننن ا سياسننننية  مننننا يعنننن َّ

 ألاجتمااية معينة  ل  اليلطة، أل مكي  ق ا أورا م  ال ص لن
 نطنن ي النن  قاانن   لتعليقنن  دألف  منن  حالننة ا سننتاناا يةنن   اننن ما ي نن ر قننا  ف  الشااكا الثالاا ( 3)
ن  ف  عليّ القاان     يعننا  ل ااانا، كمنطقنة ا لت ناد التنا  لسن  لهنا ليينت منف نلة ة    الييا  

ااا(ن  ا  النقام القءائا )ال  األقل، اذا ا  ا د ا
منن  حالننة ا سننتاناا انن  اننن ما ُيةكنن  الم تمننق ع اسننطة اإلدار  أكاننر ممننا  األويننرأل  الراباا  الشااكا( 4)

 ُيةك  ع اسطة الل ائ  ألالق ا ي ن ألس    تناألل اذط الفكر  ل ا مناق ة ميت ا الةاكميةن
 

                                                 
 ن23الم  ر  في ، ل  22
 ن4الم  ر  في ، ل  23

24 Ong, Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty, p. 23. 
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 مستوى الحكم  -2
ل هننا  المراق ننة  (Omnipresence) كننا حنني   ل نن  ال ي ب ليتيننأل ألحالننة ا سننتاناا النن  القنن   الكليننة

  الخننال بال أللننة،   نن  أف م ننال اليياسننا  نطنن ي النن  آلينناس أوننرا لليننلطةن ي ننير ديينناي ألالننتةك  
،  ل  أف ال  تا  ر اس    يتمر كا ال قاا م  والل القمق ألح طن عنل  ف الةكن  الن  تا  ري 25ألآورألف 

 تخل نن  الم اطننن ف بم ج هننا  n Bargain)(Authoritaria26 ال نناة مننا ُيعننرَّ  بأ نن  "صننفقة سننلط  ة" 
ن لكن  المن اطني     تخل ن ف ان  جمينق ا  حقن قه  اليياسنية لقناا الة ن ل الن  األمناف ا قت نادي

حق قه  اليياسية، أل ال اة ما يءطر النقام  ل  الرض خ كا ألج  بعس الء  ، ال اولية ألالخارجيةن 
مننن  األامينننة لفهننن  منننا ُيطلقننناف اليننن  "  نننق ا  ، الننن  جا نننل   ينننر27ألُ عت نننر  تننناب  نننام  ألماسنننارد ي 

ألكهنن  حنن ألد  ننأثير م نن أ ا  تخابنناس )التننا  ننتةك   عهننا   )Power) Fragmentation of اليننلطة"
الممالنن ف المنتَخ نن ف( منن  حيننث  مكا يننة ال صنن ل  لنن  الةكنن  ألأشننكال امليننة صنننق القننرار ال ماايننةن 

التنا   نننق  -"األ قمننة ال زئينة" للتنقنني   –ة انذا، أل نطن ي الةكنن  الن  سليننلة من  التينن  اس المةلين
ألال يمقراطينة ليينت  قامناة  المناكية ألحّ الت   ت جن اة  لن  جننل منق املينة ا خناذ القنرار النخ   نةن

ألاحن اة، عنل اننا م م انة منن  األ قمنة ال زئينة   ننمل م اقنق مت ننق ية من  التفناألض ألحننل  ال نراع عنني  
  ت نقق  ينعينياس القنرف الع نر  ، لن   عن  ال لن اف العربينة، التنا الم م ااس المعني ةن ألاات اراة من  مطلن

التا     عها أأل كرضها صن أل  النق  ال أللا،  تمتق بةّ احتكار  أمي   ،التكييو الهيكلاسياساس 
 اليلق ا جتمااية، ألاستطراداة احتكار استخ ام العنو ال راان

) Publicر  إل تننا  أل    ننق اليننلق العامننة  لنن  األ مننا، المت ي نن ،28أل  ننير  ننل منن   ننام  ألماسننارد ي 

Goods)  أي، اليياساس((Policies)  ألإل   ن  ق الفاالي  ألم اقنق صننق اليياسناس العامنة، ألإلن ،)
بةيننث  تننراأل  مننا عنني  القننراراس المتَّخننذ   ،(Regionalization)  ن ننا  مر ز ننة الفعننل العننام ألأقلمتنن  

ن ألكنا ا نر (Micro-territory)المةلنا"  -"المكنرأل ال  الميت ا الن أللا، ألصن  ة  لن  المينت ا 

                                                 
25 Raj M. Desai, Anders Olofsgård and Tarik M. Yousef, The Logic of Authoritarian 

Bargains: A Test of a Structural Model, Brookings Global Economy and Development; 3 

(Washington, DC: The Brookings Institution, 2007). 
يعر ا  المللفاف ال فقة بأ ها لع ة بييطة متكرر  عي  م اط  ألحاك  ميت     اج  وطر الع ياف الميل ، حيث  26

ايا ا قت ادية ألالةق   اليياسية ب كل متزام  مق  كاليو الفرصة التا   اجهها النقام ل ا  أمين   لأل  ت   ة    المز 
 اليلقن

27 Camau and Massardier, eds., Démocraties et autoritarismes - Fragmentation et 

hybridation des régimes. 
 ن8الم  ر  في ، ل  28
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نن  اننام  الع لمننة اننذا،  تينناأل  امليننة  ضننفاا الطننابق ال ننم لا النن   هننم ال يمقراطيننة التمايليننة مننق   ج 
 نةنن  با  نناط   ننقية مننناطّ المناكيننة ألال ننرانةن ألبالنينن ة  لنن  المننللَفي   المننذ  َر   ، كنن ف ال يمقراطيننة 

ق، أل ع  نننة حر ننناس اجتمااينننة ج  ننن  ، أل ة  نننل الرأسنننمال الاقننناكا للخ ينننر الت نننار ية، ألم نننار ة الم تمننن
)الملاالس ألالمعار  العلمية(  لن  رؤألد أمن ال اجتمااينة ألرمز نة )سنلطة(،  نل انذا من  شنأ    اناد  

   كيل الفءاااس اليياسية للتقليل م  أامية ا تخاب القاد  اليياسيي ن
ل األكعننننال اليياسننننية:  ل  ول،األ ثمننننة  مطنننناف منننن   ةنننن   أي أف  ،(Politics)األسنننناليل اليياسننننية  ةنننن  

التناك  ال  ممارسة اليلطة أأل التأثير كيها أدا  ل   ط ر كا األكعال اليياسية ا ي  عنزع المر ز ة 
)أسناليل   تنا  الينلق العامنة(، أي  (Policies)اليياسناس  ان   ةن ل الثاانيألبتع د المراكز؛ التة ل 
 ألال مه ر، ألالفءاااس اليياسية )ال  كاس، ألالتةالفاس(ن  ن  ع الفاالي ، ألالخ راا،

جميق التةن  س المنذ  ر  مترابطنةن أحيا ناة، قن   كن ف ال أللنة انا الفاانل ال نار ، ألواصنة انن ما  كن ف 
دأللننة ر عيننة أأل ذاس حكنن  ألراثننا )ملكينناس الخلننيم، منناالة(، ألبالتننالا كهننا دأللننة ونن ماس اجتماايننة منن  

ضننننم  ال نيننننة  (Embedded)، ألاننننن ما يكنننن ف ا قت نننناد متم ضننننق حيننننث األسننننادن أحيا نننناة أوننننرا 
، ألميننن ا اة للتنقننني  اليياسنننا،  نننلدي النخنننل ا قت نننادية دألراة رئييننناة كنننا اليياسننناس ألكنننا 29ا جتماايننة

رجننال أامنننال(ن ألاننننا   ننن    األسنناليل اليياسنننية )ثالثنننة أربنناع أاءننناا م لننن  ال ننعل الم نننري اننن 
الميننلأللية ا جتماايننة لل نننر اس  لمننة مفتاحينننة كننا وطنناب ال ننننأل النن أللا ألالةك منننة، أل تنن ول رجنننال 
م ف ال ا  المالا للم م ااس اليياسية،  األامال كا م ا س ال ي ة ألحق   اإل ياف، لكنه  أيءاة يق  

 (Neo-patrimonial)اثيننة ال   نن   أللم م انناس المقاألمننة ألحر نناس ا حت ننا ن أل خلننّ األ قمننة ال ر 
لإلبقاا ال  االقة ألثيقة عي  ال ا األشخال ألحك مته  المنتخ ة  (Clientelistic)ش كاس  بائنية 

 (Polity)أل  يمكننن  ألحننن  أف  ننن ر  مننن ا  فاانننل الم تمنننق أل قنننام الةكننن   ن30ألطننناقمه  ال يرألقراطنننا
اذط العالقنة ب نكل ونالن التةن   ف المنذ  راف ألالي  ، لك  األ مة ا قت ادية المالية الةالية ُ قهر 

 يءيعاف معال  الة   الفاصل عي  األ قمة التيلطية ألاأل قمة ال يمقراطيةن

                                                 
29 Marc Granovetter, "Economic Action and Social Structure: The Problem of 

Embeddedness," American Journal of Sociology, vol. 91, no. 3 (November 1985), pp. 

481-510. 

30 Joseph Bahout, Les Entrepreneurs syriens: Economie, affaires et politique, mémoire 

du DEA en Sciences politiques (Paris: Institut d'Etudes Politique, 1992), et John 

Waterbury, "Twilight of the State Bourgeoisie?," International Journal of Middle East 

Studies, vol. 23, no. 1 (February 1991), pp. 1-17.  
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Washington -(Post،31أصن   دألر المنقمناس ال أللينة، اات ناراة من  مرحلنة منا بعن    اكنّ ألاشننط 

Consensus) ليل اليياسننية انن  طر ننّ كننا مطلننق  يننعينياس القننرف الع ننر  ، انن  التننأثير كننا األسننا
 ن  ق الفءاااس اليياسيةن ألق  ااتر  ال نأل ال أللا بأف التنييّ عي  الةك مة ألالم تمق ألالين   ان  

ن اذا، أل ت ج  التم  ل  ال اة  ل  المنق ماس 32أمر ضرألري لتمكي  املية التق ي  ال امل لليلق العامة
ألحنننزاب اليياسنننية ألا  ةننناداس المهنينننة األالينننة التنننا   ننن أل أل أ هنننا  كينننل م اقنننق لهنننا الننن  حيننناب ا

الم تمنننق  (NGO-ization)ألالةر ننناس ا جتمااينننة القاا ينننةن أللكننن ، انننل يينننتت ق أأل  ما يكيننناة أالننننة 
  لنني  بالءننرألر ن كنن عس ال معينناس (Demobilization)الال يننيي  أأل  ضننعا  التع  ننة ال ننع ية 

نن  ب نن ر  عننناا   لنن  التعامننل مننق ا  ت ننار  ينن ر المينن    للفااليننة ألللتنقنني  كننا أألسننا، األاليننة  ت ج 
النينننناا ألال نننن اب ألالناشننننطي  كننننا م ننننال حقنننن   اإل ينننناف، ألالمنننن اكعي  انننن  ال ي ننننة ألالةر نننناس اإلثنيننننة 
ألالطائفيننةن كهننذط الفاالينناس   نن ل م قننق القلننل كننا األسنناليل اليياسننية، ألكننا املينناس صنننق اليياسننةن 

منن  وننالل صننراع الط قنناس كقنن ، ي ننكل رئنني   ار ، لنن  يعنن  ال ننراع ُ نن33أللكنن ، أل مننا   نني   آ ف  نن ر  
حيث يقو الخ ماف ع ض  ،  ل  كا طنر ، عنل صنار ُ ن ار أيءناة ا نر منق مناس الم تمنق المن  ا، 

-Business)حتنننن  اننننن ما  كنننن ف اننننذط المنقمنننناس  يا نننناس ذاس منةنننن   نننننزع  لنننن  مينننن اف األامننننال 

oriented)ذ  ر   ت ن ننن  صننن س اإلصنننال    ، أل ينننر ملتزمنننة، أل ينننر ممالنننةن ألبمنننا أف المنقمننناس المننن
ص س الت مير، ك  ها      مةاألراة كااالة مق الةك مة ألمنق الملسيناس المتعن د  األطنرا ن الم تمنق 
المنننن  ا  ذاة لنننني  مناقءنننناة، بةكنننن  التعر ننننو، لل أللننننة، عننننل انننن  متعنننناألف معهننننا،  مننننا أشننننار أ ط  ينننن  

 ن 34 رام ا

                                                 
ن كفا حني  جعلنت انذط األوينر  النمن   ختلو م ادئ ما بع    اكّ ألاشنط  اوتالكاة جذر اة ا  م ادئ   اكّ ألاشنط  31

ا قت ننادي الهنن   الننرئي  للتنميننة، اعتعنن س م ننادئ الت اكننّ ال   نن   انن  المقاربننة الني لي راليننة الكالسننيكية التننا   نن ق 
الي  ، ألألضنعت التنمينة ال يمقراطينة المينت امة كنا م قنق المر نز من  أجنن  هان  عتنر  م نادئ منا بعن    اكنّ ألاشننط  

يعا يها الي  ، ألاا  يا   ش كاس األماف ا جتمااا ألالرأسمال ا جتمنااا ألإ  ناا الملسيناس لم ا  نة  بالنقائص التا
تةر ننر ا قت نننادي ال ننأثيراس النقننائص المنننذ  ر ن لكنن  الع  ننن  منن   لنننأل المراجعنناس  قنننل  أسننير  م نننال عننرادي   لي رالينننة 

(Liberalization)ر  أسناليل مختلفنة لتقنن ي   من ذ   تكن ف منن  دألر ، ألذلنأل بالقن ر النذي  ماننل كين  المراجعناس المننذ  
 مة ألد لل أللة ألم    سيق األس ا ،  للية لت   ق اليلق أللتخ ي هان

32 Joseph E. Stiglitz, More Instruments and Broader Goals: Moving toward the Post-

Washington Consensus, WIDER Annual Lectures; 2 (Helsinki: World Institute for 

Development Economics Research, 1998). 
33 Alain Touraine, Le Retour de l'acteur, mouvements (Paris: Fayard, 1984). 
34 Joseph A. Buttigieg, Gramsci on Civil Society (Durham: Duke University Press, 1995). 
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أدا  لن    نكيل  خ نة ج  ن  ن أل  نأ   اناف من  دولت ال ألل النامية كا شكل حك  متعن د المينت  اس 
اننن  الخ ينننر المةلنننا المننن ا م بمعنننار  م نننرانة ) خ نننص، درجنننة د تننن راط ننن  الناااوع األولالنخنننل: 

عيرألقراطية - لخ(، الذي ي ار  بفاالية كا صنق القرار م  والل الل اف، ألباات ارط م  الط قة التكن 
bureaucratic)-(Techno ألانن  الخ يننر الننذي  ،35أدانن ط عننن "الخ يننر المعنن ل " انن  مننا النااوع الثااانين

ننن  مننن  ال صننن ل  لننن  الم نننال الننن أللا )منننل مراس األمننن  المتةننن   الخاصنننة بالقطااننناس المختلفنننة،   مك 
ألال نن كاس ال ألليننة، ألإلنن  مننا انالننأل(، ألالننذي  تنن ول كننا الةكنن  منن  وننالل المنقمنناس األاليننة ألال ألليننةن 

  الخ نننراا كنننا الةمنننالس ال اائينننة التنننا  طلقهنننا ال معيننناس أل نننت  ا سنننتفاد  مننن  النننن اي  المنننذ  ر   مننن
األالينننننة، التنننننا  مينننننل  لننننن   خ نننننيص جهننننن    بنننننأد بننننن  ألسنننننل ب اإلقنننننناع الفكنننننرين كهننننن  ال سنننننطاا 

 ن 36يفاألض ف م  والل وطاباس مةلية ألألطنية ألاالميةحيث ألالمترجم ف، 
 

، ك  ن  عنذلأل  نلم  شنراية 37s)politic-(Techoألكا حي   نف انذ الخ ينر اليياسناس ألاألسناليل التقنينة 
ج  ننن   أل نننناك  ممالنننا ال نننعل المنتَخ ننني ن أللكننن  منننا انننا مءنننامي  انننذط المناكينننة   ذا  ننناف القننناد  
المنتَخ ي  ق  ألصل ا  ل  اليلطة  تي ة ا تخاباس "م عَّر " كا بعس ال لن اف العربينة، كن ف انذط ال نراية 

أل ها  ينم  للم م انة الم جن د  كنا الينلطة  ال      يمك  أف  ك ف وط   با  اط املية "ال مقرطة"،
ن أللكننن  ذلنننأل (Polyarchy)أأل ال  ليارشنننية  (Oligarchy)أف  تينننق، ألأف  ةننن ل دألف حكننن  األقلينننة 

هنننناس الهن سننننة ا جتماايننننة   نطنننن ي النننن  وطننننر  يننننيير اليياسننننة ألاألسنننناليل اليياسننننية منننن  قاَ ننننل   ج 
نياس التنا  ناأللنت كيهنا المهن سني  كنا سن ر ة ألالتقنيي ،  ما يقهر م  دراستا التنا  عن د  لن  التينعي

 ن لك  اذا الت ج   لي  بالت ج   ال حي ن38(Hanafi 1997)ألم ر 
 ةسن اا أكا نت ال أللنة اشنتراكية أأل دأللنة ال رج ا  ن –كنا ال أللنة التنم  نة، كنا كتنر  منا ق نل التينعينياس 

Waterbury, 1991)  ن أمنا الينن م، 39خ نراا الرئييننيي  ناف المهن سن ف ُيعت ننرألف ال –أأل دأللنة الرأسننمالية
كقنننن  أصنننن   األشننننخال منننن  ذألي ا وت اصنننناس المختلفننننة )المهن سنننن ف دائمنننناة، كءننننالة أيءنننناة النننن  

                                                 
35 Ben Néfissa, "Introduction". 
36 Sally Engle Merry, Human Rights and Gender Violence: Translating International 

Law into Local Justice, Chicago Series in Law and Society (Chicago, IL: University of 

Chicago Press, 2006), p. 39. 
37 Timothy Mitchell, Rule of Experts, Professor of Politics at New York University, is the 

Author of Colonising Egypt (Berkeley, CA: California University Press, 1991). 
38 ??????????????????????? 
39 Elizabeth Longuenesse, Professions et sociétés au Proche-Orient: Déclin des élites, 

crises des classes moyennes (Rennes: Press Université de Rennes, 2007). 
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ا قت اد ي  ألالماا ا جتماع ألالمةامي  ألاألط اا، ألإل  ما انالأل( ا  الخ راا الرئييي فن لك  أامية 
يةن كز نناد  المعننار  التخ  ننية    ننلدي اننل ا بالمقار ننة بأاميننة األشننخال المنتَخ نني   عت ننر  شننكال

دائماة  ل  ألضق  ةليل سياسا أكءلن كق  يءي ق امّ أل قنية التةليل بعس األحياف امكا ياس رؤ نة 
ال نن ر  بيننياقها العننام التننار  ا ألال نناملن ألحنن ط اإلشننرا  النن قيّ لممالينني  المنتَخ نني  منن  شننأ   منننق 

ل اة ما يكم  الخطر كا ألجن د     نق لنألدألار عهن   ن أل ا(Technocracy)  األ اس حك  التكن قرا، 
 التالال بالعامة،  ما يك و الماال التالان

والل  قنا  دار كنا ألرشنة مخ   نة لتن ااياس الةنرألب الن  ل نناف شنار  كيهنا مينلألل ف حك مين ف 
ي ألرؤساا جمعياس أالية ألمةام ف، ق م أح  و راا القا  ف اإل يا ا ال أللا مراجعة اامنة لتقر نر سنر  

الن  ل نناف، ألمنا  ذا  ناف  ت جنل  2006كاف ق  طلنل الم لن  النيناعا  ان ادط بخ ن ل حنرب انام 
النن  الةك مننة الل نا يننة مقاضننا   سننرائيل بينن ل النن مار الننذي أح ثتنن  كننا ال ننن  التةتيننة، ألكننا الم ننا ا 

ر ، أل هنا اليكنية كا ل نافن  كم  ال رابة انا كا طرألحاس الخ ينر المنذ  ر التنا  ا نت معارضنة للفكن
ر قننائالة: "أ ننا   يننت جل ااتراكنناة ب سننرائيل منن  حيننث ال اقننقن ألاننن ما ا تقنن  بعننس الةاضننر   م قفنن ،  ننر 
و يننر مةا نن ، أ ةننن   باسنن  القنننا  ف"ن أللنن  يفتننن  أف  ننذ  ار ا بال ننراية التنننا  نناف يما لهنننا، القائمننة الننن  

لتقر ننر،  فننادا األمننر بق لنن : أسنناد الةياديننة ألالقننا  ف ألالعلنن ن ألحنني  طالننل بعُءننه  بننا طالع النن  ا
"النننيك  باات نننار   مننن اطني  طلنننل التقر نننر مننن  ممالنننيك  كنننا الم لننن  النيننناعا"ن شنننر  أحننن  الةاضنننر   

ألانن  أف حننزب ا    ر نن اا، أل هننا يمكنن  أف  ر نن   النن   –ل ينناب القءننية  اليياسنناالينن ل الةقيقننا 
ف للما ل أمام المةكمة،  ضاكة  ل   أف الةك مة الل نا ية    ر ل كا   اا   امائ  الذ   ق  ُييت َا  

 ال  ياس المتة  ن
باوت ننار،     جنن  دليننل النن  أف ا داننار ملسينناس ألكنناالا الم تمننق المنن  ا ب مكا نن  أف  ننلدي  لنن  

ب مكا ننن  أف  (Liberalism) منننا     جننن  دلينننل الننن  أف التةنننرر ا قت نننادي  ،40دمقرطنننة الم تمنننق
 ا اننل ا ال سننطاا ال نن د  ننن  اع كنناالا الةكنن ، لكننن     نننلدي ن  ف   نن41 ننلدي  لنن  التةننرر اليياسننا

بالءننرألر   لنن   قنن  س أسنن  ايمنننة كنناالا حاكميننة ال أللننةن منن  انننا يننأ ا  ةنن  ي ال ضننق القننائ  منن  
 كاالي  أقل رسمية بكاير  ما سنرا كا ما  لان

                                                 
40 Elizabeth Picard, La Politique dans le Monde Arabe, U collection (Paris: Armand 

Colin, 2006). 
41 Eberhard Kienle, A Grand Delusion: Democracy and Economic Reform in Egypt, 

Library of Modern Middle East Studies (London: I.B. Tauris, 2001), and Myriam 

Catusse, "Ordonner, classer, perser la societé: Les Pays arabes au prisme de l’économie 

politique," dans: Picard, Ibid., pp. 215-238. 
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  حركات االحتجاج الالمؤسساتية -3

     ي   ها التع  ة اليياسية  ير المنقمنة كنا ال نارع: ي ه  ال ط  العربا ملوراة حر اس احت ا  ا 
 ع  نة ال مننااير كننا ل ننناف اقننل ا تيننال رئنني  الن  راا الل نننا ا األسنن ّ ركيننّ الةر ننري؛ حر ننة "كفايننة" 
كننا م ننر التننا  طالننل بنن جراا  عنن  الس النن  قننا  ف ا  تخنناب، أل يننع   لنن    احننة الننرئي  حينننا 

ية للمعارضة كا س ر ة ) االف دم ّ(؛ المييراس اليلمية للتع ير م ار  ا  اليلطة؛ التع يراس العلن
انن  التءننام  مننق الفليننطينيي  ألالعننراقيي ؛ ا ات نناماس الع  نن   كننا ل ننناف ألم ننر ألال زائننر؛  ضنناكة 
 ل  األشكال المختلفة م  حر اس الع ياف المن  ا أأل حر ناس ا حت نا ، مانل القاان   ألالم م اناس 

كنننننا جمينننننق الةر ننننناس المنننننذ  ر ،  ننننناف طنننننالب ال امعننننناس اننننن  الفننننناال ف اإلسنننننالمية كنننننا العنننننرا ن أل 
 ن42األساسي ف 

يعمننل الفنناال ف كننا حر نناس ا حت ننا  اننذط وننار   طننا  الملسينناس الرسننمية، ألوننار  مننا  نناف ُيطَلننّ 
ألكننا حنني   ،ومحسررب بررزي ف   فرري هررذا الكترراب( ابررهاهيع ي رري)ا قننر الينن   ال نناة الم تمننق المنن  ا 

المنن  ا سياسننَة المةننرألمي ،  قنن م حر نناس ا حت ننا  مننا أطلننّ الينن  بار ننا   هم ننت سياسننُةُل الم تمننق
،   طننار لفهنن  اليياسننة ال ننع ية للم م انناس المهم  ننةن ألانن  عننذلأل 43اسنن  "الم تمننق اليياسننا"  ننا ري 

يينننتن  بقننن    لننن  التقليننن  الفلينننفا لف  ننن  كنننا دراسننناس الةاكمينننة للقننن ل  ف اننننا  ك ننن   "عننني  المتخيَّنننل 
ألالةر اس المذ  ر  المقام لليياد  ال ع ية، ألال اقق اإلداري الفعلا ألالي ما للةاكمية"ن  اليياسا العالا

قنن   كنن ف انناار  أحيا نناة، ألسننر ة أحيا نناة أوننرا، ألاننا  أوننذ شننكل المقاألمننة ال ننامتة أأل شننكل المقاألمننة 
طننائفيي   الي ميننة، أل ت ن ننل اليننلطة، أل تفننادا ممارسنناس القنن  ن  مننا أ هننا م ك اننة بنن راد   امنناا ألألانناا

ألا ننائر ي  ألمةلينني  ألد نينني ، أكاننر ممننا اننا م ك اننة بنن راد  و ننراا أأل أكننراد النخ ننة المع لمننةن أل عمننل 
الزاماا المنذ  رألف بميناا   الخ نراا، لكننه  يينيطرألف الن  كءناا حر نة ا حت نا ن ألمن  المهن  أف 

،  ةنرل الع نائر الن   ذ ر انا أف ال  كاس الع ائر ة  يتفي  أيءاة م  شراية الخ يرن كفا األردف
ا تخنناب مرشنن  مننتعل  ق ننل  يننميت  مرشننةاة رسننمياة للع ننير ، ألالتننا  يننتة ذ النن  كءنناااس ا حت ننا  

أمام اسرتااة   لييتا كق  الم م اة ألالع ير ، أللك  أيءا األكرادن ككما   ض  سي  كا اذا الكتاب، ك  ن 

هادئ في رهانات وتحدفات الشؤون العام ، ال فجد إمكانات التداول العام والاالستثناء ل حيّ  العام، وانعدام 

زدراء كل ما فج اه االستثناء، والنفزر مب القزالب التري تفههرها مؤسسراته الهسر ي ، االفهد أمامه إال 

                                                 
42 Picard, Ibid., p. 202. 
43 Partha Chatterjee, The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in 

Most of the World, Hastings Schoff Lectures (Columbia: Columbia University Press, 

2006). 
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واالكتفاء بالعيش ك زاطب مخالف، مع االنكفاء ي ى فضاءات اجت ايير  ااةر  وبدف ر  مرب ارأنها أن 

  تعيد بعض ال عنى لزجزده.
نني ن ك نن كة اإل تر ننت ألالمنن أل  اس )أبااننة كننا انننذا  كمننا  فننت  ألسننائل اإلاننالم الة  اننة مينناراس للمةت  

ة التنا  تكناثر ان داا بناطراد،  يناا  الفناالي  ونار  ( ألالقن اس الفءنائية التنا    خءنق لل أللنالكتاب
الملسياس ال   ة  ي سلطة ال أللة ألسنيطر ها أل قنيناس مراق تهنان ألسن اا أكا نت الم م اناس اإل را ينة 
بنننننة مننننن  اإلصنننننالحيي   ينننننر شنننننراية أم لننننن   كننننن ، ك  هنننننا ا  هنننننت  لننننن  شننننن كة اإل تر نننننت لتنقننننني   المقر 

،  ل نأ  لنأل الم م اناس  لن  200944ف  تنائم ا تخابناس ا حت اجاس، ألللتع ير ان  ان م رضنااا ب نأ
 اس ال ننننن ير  ، م قنننننق المننننن أل   Twitterأل Facebookاسنننننتخ ام م اقنننننق الت ننننن يأل ا جتمنننننااا، مانننننل 

( لءماف استمرار ة  قنل األو نار المتعلقنة بمنا يةن   داونل You Tube and Flicker) ضاكة  ل  
سنائل اإلانالم انذط  قنينة بال نة األامينة كنا م اجهنة   راف  لن  العنال ، أل ل قنا األو نارن ألقن  أصن ةت أل 

الهيمننننة اإلاالمينننة الرسنننميةن أل  نننو الع  نننُ  مننن  ال ننناحاي  أألل نننأل الفننناالي  ونننار  الملسيننناس بنننأ ه  
مننة للعقلنننة ألالع لمننةن لنن   ننتمك  اننل ا منن   ةليننل د ناميننة الةر نناس  اناصننر معارضننة للة اثننة ألمقاألا

د ال حين  بالنين ة  لنيه ، ألبالتنالا كقن  اإلسالمية، كق   ا  ا  ر  زألف ال  ا إلسالم باات ارط العامل المة  ا
ألقع ا كا شر  النماذ  النمطية ال ائعة ل ا دراسته  لإلسالمية اليياسنيةن لكننه  كنا ال اقنق  ال ناة منا 
يك  نن ف كننا قلننل الع لمننة، أل ةملنن ف م ننرألااة لتةنن  ث الم تمننق، قنن   تةننالو أحيا نناة مننق ال أللننة ألمننق 

المنن  ا، ألقنن  يختلننو أحيا نناة أوننرا مننق بعننس سياسننا هان الةنن ألد الفاصننلة عنني  اننذط األشننكال  الم تمننق
الاالثة م  الفعل اليياسا يمك  أف  ت اول بيه لة لت    م همة، أما   ول ال أللة ألالم تمق ال أللا 

ر  ايراة أل ختلو م  دأللة  ل  أوران  للء   ال  الميت ا الاالث ألحقرط، كه   تكر 
 

 التقاطعاتثالثًا: 
   عتننر  النقر ننة اليياسننية النق يننة، النن   ةنن   ننا ، بالتقاطعنناس عنني  الميننت  اس الاالثننة لليياسننا: 
الةاكمية، ألالةك ، ألحر اس ا حت ا  الالملسيا يةن أل كم  أامية الميت  ي  األوير   كا مقاألمتهما 

 ننننا   أحنننناألل، كننننا ارضننننا لل ي ب ليتيننننأل الخننننال بال أللننننة، أللةالننننة ا سننننتاناا الخاصننننة باليننننياد ن ألأ
لي رالا   ر  ا، أأل مةاأللنة للتخفينو -للميت  اس الاالثة م  اليياسة،   ياف مزايا  ح ا   صال   ي 

م  ألطأ  الفقر، م  شأ هما دا  ألشرانة النقام اليائ  عه   التنمية، عل أحاألل  يلي  الءن ا الن  

                                                 
ا  المل  ألف لمير م س ي، و   الرئي  أحم ي   اد كا ا  تخاباس الرئاسية، الذي اد ا  أ   ازم الرئي  عني ة  44

 م  األص اسن  4ن63
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ميننة ا جتماايننة ألا قت نناديةن ألأكننرر انننا، الم ننادراس ال نن ير /المةلية/القطااية التننا  ت جنن   ةنن  التن
 ال  المرا أ  يقنق بم رد منق مة اإل اثة ألالمياا اس، عل بمنق مة حماية اجتماايةن

النقننام الننذي يينني ار الفنناالي  اليياسننيي  ألا جتمنناايي  ألاألكعننال اليياسننية ألا جتماايننة   يخلننّ لنن ا 
 فين  من  األامينة، عنل  ق األ ما، ألاات اراا ال  الق رال احاي  داكعاة م ض اياة  ت ج    ل  دراسة جمي

 نن حا لهنن  بأاميننة مراق ننة جميننق الميننت  اس با ت نناط لمالحقننة  يننو يمكنن  لفااننل مننا أف   ننر  ضننم  
مكا ا معي  ن ألباإلمكاف  ح ا  الفعل اليياسا بطر  متم امة ل عءنها انن  مينت  ي  أأل - طار  ما ا

اة منا  تءنم  كنااالة ألاحن اة من  مينت ا ألاحن   تةن  ا كناالي  من  ثالثة ميت  اس، لكن  انذا الفعنل  ال ن
ميننت  اس أوننران  منننا يمكنن  لإلطنننار   اللننذ   اقترحتهمنننا كننا انننذط ال راسننة أف ي ننن عا ا النن    ننناأل  
مفه ما أ مة النقنام ألالتةن ل الن يمقراطا ألا   ناط  ةن  القينام ع راسناس معم قنة للفناالي  كنا ال نراع، 

 مة دنمكا ا -ضم   طار  ما ا
لقننن  أحننن    نننن ول الم تمنننق المننن  ا، بمننننا كنننا ذلننننأل المنق مننناس ال نننع ية، أل ع  ننننة الطنننالب، ألالزامنننناا 

)قءننية ألاحنن   منن  م نناكل التنميننة عنن ل  (Quantitative)النن  نيي ،   ييننراس قطاايننة صنن ير   ميننة 
مننااا م ننرألع  ةنن  اا متكامننل(ن ألمنن  شننأف اننذط الت ييننراس أف  تةنن ل انناجالة أم آجننالة  لنن    ييننر اجت

ن ألقنننننننن  ا ننننننننز بعننننننننس ال نننننننناحاي  ال ننننننننربيي  انننننننن   درا  أاميننننننننة الفنننننننناالي  (Qualitative) نننننننن اا 
)كهننن  م جننن دألف  ال ننناة كنننا األطنننرا  ونننار   (Invisibility)الالملسينننا يي ،  منننا بيننن ل  منننرئيته  

الع اص  ألالم ف الك را(، أأل لك ف الةر اس مة  ر  ضم   طار المفرداس اإلسنالمية، ألبالتنالا كقن  
 ،  ل  درجة اات اراا وار   طا  الم رألع ا جتمااان45مت عن "الةر اس الكر هة"أُلص

  ري حالياة  ة   س اجتمااية ألثقاكية ألاقت ادية ألسياسية اائلة كا ال ط  العربا، ألاا  ختلنو من  
قطنر  لنن  آوننرن كنا بعننس ال لنن اف،  لكلننت شنراية الننرئي  القمعننا  تي نة حر نناس المعارضننة )لمعركننة 

م ا ي ري كا م ر، ا قر دراسة أبااة كا اذا الكتاب(ن كا علن اف أونرا، لن  يقت نر األمنر المز   ا
 قام الةك ، عل  ف ال أللة  فيها معر ضة لخطر ا  هيار )األراضا الفليطينية، العنرا ،  اال    ق  

 د  ال نن مال(ن أويننراة، انننا  أ قمننة أصنن ةت أكاننر قمعيننة   نناط المنق منناس ا جتماايننة الم  يننة الم جنن
 كيها، أل  اط قاد  المعارضةن

د  ا   اانناس دألف  ألبننالر   منن   ننل مننا قيننل، كقنن    يكنن ف ب مكنناف ال نناحاي  كهنن   لننأل التةنن   س المتعنن  
 جراا دراساس مي ا ية للميت  اس الاالثة م  اليياسان كقن  أدا ا كتقنار  لن  مانل انذط ال راسناس  لن  

                                                 
45 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics, 

Cambridge Studies in Comparative Politics, 2nd ed. (Cambridge, MA: Cambridge 

University Press, 1998). 
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ااُت ر التناما الةايث لقطاع ال معياس األالية كنا ن ال  س يل الماال، 46 طال   عميماس كءفاضة
"يققة الم تمق الم  ا"، الذي ااُت نر عن ألرط  شنار  ألانامالة  (Symptoms)ال ط  العربا أح  أاراض 
أكانننر مننن  منننر ، بنننأف يقننن م الم تمنننق المننن  ا  ألقننن  طالنننل بعنننس ال ننناحاي ،. ألشنننرطاة لعملينننة ال مقرطنننة

لة لل أللة، ألأف  تعاألف  مكا ي ب ضعا  ال أللةن أل   را ال ا ة أف  ك ف منق ماس الم تمق الم  ا مكم ا
مق ملسياس ال أللة كا ما  ت ل عتق ي  الخ ماس ألم ار ق التنمية ألبنرامم الت اينة ألالتأ ين ، ألأف  قن م 
هنناس ال أللننة، بمننا كننا ذلننأل  مكا يننة أف  قنن م  اننذط ال معينناس كننا ال قننت  فينن  بطننر  ال نن ائل لنن عس   ج 

ارضننة للنقننامن ألال اقننق أف   ننق ا الفءنناا اليياسننا  تنني  لمنقمنناس الم تمننق المنن  ا عنن ألر ألسننيلة المع
ألالفنناالي  الالملسيننا يي  كرصننة الل نن ا  لنن  أسنناليل باراننة لتةنن  ي بعننس سياسنناس ال أللننة ألأسننالي ها 
اليياسننية، ألكرصننة التةنن ل  لنن  ألسننائل للت ييننر ا جتمننااان ألأانن د  لنن  القنن ل  ف ال راسنناس  ن  ننا أف 

ال احاننننة  رع  اننننعينهمننننان أل  العالقننننة ال  ليننننة عننننل أف  لةننننظ، منقمنننناس الم تمننننق المنننن  ا أأل ال أللننننة  نننني ئ 
 )*((Big Brother)ق ل: "ال أللة لييت أواة أك ر  الفر يية مر    اكت د ا  اذط الفكر  ع ض  ،  ذ 

الم ننال  ا القنن ر  يةكنن  ذا ينناة كننا م اجهننة م تمعنن ، عننل اننا ملسيننة اجتماايننة  ار خيننة،  ينني اراا كل نن
منا، كنا  ةقينّ الم نال  ا جتمااينةن  أل  ار  ع ألراا، ع سنائل قن   كن ف قينر ة  لن  حن    ،ا جتمااية

 ن47"أيءاة  epresentation(R(ر ال ألل  ما  ت ير  ما لها ألم  والل اإلصالحاس،  ت ي  
سنت الل ضنة دائمناة لخطنر ا أللك   ال اة ما  ك ف اننا  منل   ا  ن  ن ك معيناس الم تمنق المن  ا معر  

ر لميلألليتها ا جتمااية كا  نأمي    سيما ان ما  ر ل ال أللة كا التنك  أل ألا ستيعاب م  ق ل ال أللة، 
الينننلق العامنننةن ك معيننناس الم تمنننق المننن  ا لننني  مطل بننناة منهنننا منننلا الا نننر التنننا  خلقهنننا الني لي رالينننة 

لأل  تننر  ال ننن  العميقننة دألف العالميننةن ألال أللننة قنن   يننم  بةنن أل  بعننس الت ييننر، لكنهننا لنن ا قيامهننا عننذ
 ،دألر جمعياس الم تمق الم  ا استرا ي ياة  ي ل أف يك ف  المياد عها، عل  تر ها وفية ا  األ قارن
حاجة معينة، أأل أف  ك ف م رد  ألأ   ت ر  لم رد س    ،ألاليها  ط  ر ع ائل ال  جميق الميت  اس

األسن اب ال ذر نة دألف معال نة،     قنل  كنا حني ،لتر ينز الن  األانراض ل  ا كعنا    لل  ماس، مخم  
العربا   ط ها لن ل  ل  ج ار الم كلةن ق  ية   أحيا اة كا ال لي ما يةر  ميار الق   التا  ةتا 

                                                 
46 Amani Qandil, Civil Society in the Arab World: Private Voluntary Organizations 

(Washington, DC: Civicus, 1995), and Ben Néfissa [et al.], NGOs and Governance in the 

Arab World. 
)*( (Big Brother)   ا   اي  الةزب الةاك  المتيل  كاOceania كا رألاية ج ر  أألرأل ل ،George (

Orwell),  ن ]المترج [ن1984اام 

47 Myriam Catusse, “Bringing the State Back in?: Une perspective régionale des Rôles de 

l’Etat dans les Transformations sociales," (Unpublished Paper), paper presented at: 

Conférence “The Role of the State in Social Development", 2008. 
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مناس الم تمنق المن  ا من  ق نل ال أللنة التنا  ينع  عنفينها  لن    يقت ر األمر ال  است الل منق  ف أ
منة" معها ألالت األر معها، ألل  ب  ر   ائفنة،  نن ع من    ألج د م ار ة "آاذط ال معياس، عل   ها  عز  
 ل ننأ بعنس الةك منناس ألال نر اس  لنن   أسني  جمعينناس أالينة واصننة  ألقن  ،سياسنة الرضننا ان  النننف 

مينار ال ن ال كنا ألشنر اس م  ينة، الن  التن الا( للتنأثير  (GONGOs)حك مينة  "أالينة"عها )جمعياس 
اليها التزام  ارسة جمعياس الم تمق الم  ا لليياسة الناامة،ألالفعل اليياسا مةلياة ألاالمياةن ألل ا مم

جا ل الةذر لكا  ةاكظ ال   ر يزاا ال  الييا  ال ني ي، أي ال  منق ماس اإل تا  ألالت   ق  ير 
 العادلة التا ُ  قا ال  التفاألس ا جتمااان كتلأل اا القءايا المراقة ألاألكار  لةاحاةن

لم تمق الم  ا  ل  المةلية،  ن ع م  الن كاع ان  الننف ، أأل أ هنا  تةن ل ماس اأحيا اة، ق   نكفئ منق  
 لن  العالمينة ح ننراة الن  حيناب الميننت ا القن مان أل ةنن   بعنس ا ر  اطناس العالميننة الن  حينناب 
ا ر  اطننناس الق مينننة، ألانننذا مننن  شنننأ    ضنننعا  مينننار ألإمكا ينننة الت يينننر ا جتمنننااا القننن مان ألانننن ما 

،  ن ننأ وطنن ر    ننرا ألاننا ا ف ننال  لننأل (Globalized)ألاليننة معنن لمي  ي نن   رؤسنناا ال معينناس ا
 ال معياس ا  م تمعها ألا  جمه راان

 
 

 هذا الكتاب رابعًا:
لإلضنناكة  ليهننا، لنني  كقنن   تنن  اآلفحر ااننا ة التننا ط   حنناألطرأل التأسنني  النن  انن  انن   اننذا الكتنناب 

اربينننة  أقطننار مننن ا س واصننة ع ضننق المز ننن  منن  النقر ننناس ب ننأ ها، عنننل عربطهننا أيءننناة ع راسنناس حننن
منا  تعلنّ  ألواصة كنا ،لق    رس ال راساس العربية التا  ناأللت أشكال الةاكمية ،كا الةقيقةمختلفةن 
 فري لرلّ  المن اط وكيرف فتعامرل هرذا  ، أللك  بةالة ا سنتاناا ،لي  بالقا  ف  ،ك  الم اط  العربابكيو حُ 

قن م جنرداة ل مينق ي لن  انذا الكتناب ،االسرتثناء الرزايعيب فيره. إ ا  لشرهط  ا  أوهاع فاردو فيهرا القرانزن الهسر ي امترداد
 أشكال الةك ، عل يعالم بعس الم اقق المهمة ال   ة  والن

د ن يقننن م بعنننس أشنننكال الةاكمينننة كنننا حنننا س مةننن    األول القسااام يعنننالم :قينننمي  نقيننن  الكتننناب  لننن  
باستك ننا  األطننر  ،  جنن يأل  رانناف أعنن ، ي سنناالألمننا  ،(Alessandro Petti)ألييننا  رأل عيتننا 

كلينطي ، ز الةالنة ا سنتعمار ة كنا التنا  مي ن المختلفة لةالة ا ستاناا، ألال ي ب ليتيأل، ألاإلق اا/الءن   
 أل نا لر ل  نغ  سناري حنفنا ن أل  ني  سينت منق املينة أألسنل أالتا  فاقمت م  ونالل  قن  الينلطة التنا 

(Taylor Long) لنن افامتيننا ، حيننث يعننامله  حكننام ال يننو أف الالج نني  انن  أصننةاب حيننا  اار ننة ب  
لنت مخيمنا ه   لن  كءناااس العربية المءيفة باات ارا  أجياداة    تمتق بنأي ألجن د سياسنا،  منا  ة   
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منناس قنن  حننال دألف  ةينني  كننا المخي   أف ا كتقننار  لنن  عننن  شننراية للةكنن ككننر  مفاداننا مناق ننة  تقنن   مننأل لالسننتاناان 
ألاننرَّض للخطننر أمنن  الفليننطينيي  ألالل نننا يي  النن  حنن  سنن اان  ،جتماايننة لليننكافا  –األألضنناع المعي ننية ألا قت ننادية 

الينائ    ،‘حالنة ا سنتاناا’ماس لإلجراااس األمنية، ألبةث  ار خ شكل حك  الفليطينيي  كا ل ناف، ألإوءاع المخي   أل  
مننة شننراية، سنناا  ألجنن د ألكننا اننل ال ينناب الكامننل لةك   ،ض أ نن اكتننر ا  نن مننا  قنن م،  لنن  داوننل المخيمنناسن ألباإلضنناكة 

 ر ننز ا نن  الةننا الينني  أل منناسنالنن   ننأمي  ميننار الةيننا  الي ميننة كننا المخي   الةر نناس اإلسننالمية ألاقت نناد األوننال 
 أل يو كرض النقام حا س ا ستاناا بأشكال مختلفةن  ،ال  الم تمق الي ري 

ينناس سننلطة ال أللننة )حالننة منن  الكتنناب  يفيننة مقاألمننة أكننراد الم تمننق العربننا لتقن الثاااني القساام أل تننناألل
ا سنتاناا ألال ي ب ليتينأل( ان  طر ننّ  نقني  أ فينه  منن  ونالل منقمناس الم تمننق المن  ا، ألان  طر ننّ 

حنن ل ط يعنة الم تمننق المن  ا العربننا  سالالملسيننا يةن يطنر  حينن ر  عنرااي   يناؤ  ا حت نا حر ناس 
ي ايمننة الينلطةن الم  ا ان   ةن      ا ز اذا الم تمقألالعالقة عي  الم تمق الم  ا ألالمقاألمة، أل  ي  

نننن   أف حر نننناس أللت نننني   ،  لُتقهننننر  ينننناب الفنننناالي  اليياسننننيي  التقلينننن  ي أل تننننابق مننننن  أبااننننة اننننذا الت ج 
ا حت ننننا  األويننننر  التننننا حنننن ثت كننننا م ننننر اننننا حر نننناس ميننننتقلة كننننا م اجهننننة األحننننزاب الراسننننخة 

ي نر  ثن  أ  نطة المنتن ياس ال نع يةن  يهل الم أل  اس ألألسنائل اإلانالم الة  انة أل  ،ألالمعارضة التقلي ية
منن  وننالل  م ننا   ال نن اب الت  يننان ألأويننراة،  نن رد  نن ا  حت ننا مةينن  عنن از زي ال ننكل ال   نن  لال

ديميري شكالة آور م  المقاألمة  ت  ا ر أكعال  انفيةن ألاا  ةاألل ارض العالقة الم ج د    ن ألر
‘   اجننن ’ئيينننة انننا أف المقاألمنننة ألآليننناس الينننيطر  ألح تهنننا الر  ،عننني  المقاألمنننة الالانفينننة ألال ي ب ليتينننأل

  ع صننف   ،بعءننها بعءنناة كننا األراضننا الفليننطينية، أللننذلأل  ن  ننا كهنن  الالانننو ضننم  اننذط العالقننة
ز  ل م  ال ي ب ليتيأل ألالالانو ال  حيا  اليكاف: يةناألل أحن اما اسنتيعاب  ر   أل أسل باة قائماة عذا  ن 

أل  نن    ،ز زاننان ألبهننذا المعننن ، يعكنن  أحنن اما صنن ر  اآلوننركننا حنني  يةنناألل اآلوننر  ع ،اننذط الةيننا 
 المقاألمة الالانفية   ااة م  التع  ة الم ا ا ة لل ي ب ليتيألن
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