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  الدولة ضد األمة: احملنة العربية
  .١٩٩٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. برهان غليون

  
ملاذا شهدت : وهي يف اآلن ذاته إشكالية نظرية، تقول حضارية،ثمة مفارقة   

اإلنسانية منذ مطلع القرن املاضي تقدماً مطرداً يف اجتاه الديمقراطية، ويف الوقت 
ذاته كان العامل يشهد تراكماً للسلطة ونمواً متسارعاً يف نظم العنف وآليات االستبداد 

  السياسي؟
حماولة لفك " الدولة ضد األمة: احملنة العربية": إن كتاب الدكتور برهان غليون  

وهو، إىل ذلك، تأمل نقدي يف . حدّي هذه املفارقة، وسعي ممتاز لتفسير هذه اإلشكالية
واقع اجملتمعات املعاصرة، وال سيما اجملتمعات العربية، وتأمل نقدي يف العلوم 

. يبرالية واملاركسية،االجتماعية ويف النظريات السائدة بشأن السياسة والدولة، كالل
  .وهو يرى أن ما تعرضت املاركسية له من نقض تاريخي، انتصار الليبرالية

والكتاب حماولة يف تفسير القطيعة بين اجملتمع والدولة احلديثة يف العامل 
العربي، وهو يخالف األفكار األنثروبولوجية التي تركزت على العوامل الثقافية والبنى 

ف األفكار التاريخانية التي تشدد على العوامل اخلارجية وعلى الدينية مثلما يخال
املاضي "ويعتقد أن . السلطة االستبدادية العربية الراهنة اإلمبريالية كمنطق لفهم أصل

، ذلك ألن النظريات التي حتاول أن تعيد االستبداد احلديث إىل مقولة "ال يفسر احلاضر
تتجاهل أن التاريخ املاضي " ارات املائيةمركزية احلض"أو " نمط اإلنتاج اآلسيوي"

غيَّره التاريخ احلاضر، وأن جوهر االقتصاد املعاصر صار ال يرتكز، يف أية دولة، على 
والدولة احلديثة، املستبدة، نشأت يف معمعان الصراع ضد االستعمار . توزيع املياه

. ضارة العامليةبهدف نيل االستقالل الوطني، واستيعاب احلداثة، واالندراج يف احل
فهي على مثال دولة القيصر بطرس األكبر التي أدى فشلها يف التحديث إىل تفجير 

؛ وهي دولة السلطان عبد احلميد الثاين التي أدى ١٩١٧ثورة أكتوبر البلشفية سنة 
إخفاقها إىل تفكك اإلمبراطورية وظهور قيادة أتاتورك وحزب االحتاد والترقي؛ وهي 

ا التي قادت هزيمته إىل انهيار مصر وسقوطها يف التبعية دولة حممد علي باش
املباشرة لبريطانيا، وهي، أخيراً، الدولة الشاهنشاهية يف إيران التي قاد فشل 

  .التحديث فيها إىل ظهور دولة شاملة تستند إىل الدين يف شرعيتها
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ألوضاع ويف كتابه هذا يحلل ا. يعتقد الكاتب أن الدولة التحديثية املعاصرة ماتت
العربية الراهنة، ومركّزاً على احلقية االستقاللية كي يتقدم يف تفسير أصل الدولة 

ويستنتج أن االستبداد يف الدول احلديثة ال . التحديثية ونشوئها ووالدتها وموتها
عالقة له باالستبداد القديم؛ فأصل االستبداد احلديث هو الدولة احلديثة ذاتها التي 

ما جيرت سلطاتها االحتكارية ملصلحة فئة قليلة متحكمة فيها، أفلست تماماً بعد
  .فأضافت إىل االستبداد املطلق الفساد الشامل



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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