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Abstract: 

 
The crises of the state and the rebuilding of the state waw linked to 

the shifting of contests and critical review, and the theoretical and 

methodological development of the study of the phenomenon, 
especially what was produced by the rapid developments of 

globalization and the challenges facing the state, and then there was 

an urgent necessity to review the foundation and characteristics of 

the state’s reconstruction and the levels of its analysis, which is what 

he sought the owners of contemporary political theory, including: 

Jurgen Habermas, John Rawls, in the study of this phenomenon, 
through the reconstruction of the model state according to the 

response of the individual and society.  

Globalization has imposed in its contexts theoretical and practical 

challenges through the lack of conformity and compatibility of the 

concept with the current reality in accordance with the changes 
occurring in international relation. This article aims to understand 

and realize these changes and adapt them to new development, 

which contribute to the reconsideration of the concept of the state to 

arrive at the true concept of state building.  

Key words: State Crisis; Rebuilding the State; International Relation; 

Variable; Concept. 
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 أزمة الدولة وإعادة بناء الدولة: التكيف والتغي  

 

 3 جمال بن مرار

ة مالح  4 نصي 

 
 الملخص

أزمة الدولة وإعادة بناء الدولة ارتبط بتحول السياقات والمراجعات النقدية، والتطور إن 
ي لدراسة الظاهرة، خاصة ما أفرزته التطورات المتسارعة للعولمة  النظري والمنهج 
ي مرتكزات 

ر
ورة ملحة إلعادة النظر ف ي تواجه الدولة، ومن ثم برزت ضر

والتحديات الت 
مستويات تحليلها، و هو ما سىع إليه أصحاب النظرية و  وخصائص إعادة بناء الدولة

ي دراسة هذه الظاهرة وذلك من خالل إعادة 
ر
السياسية المعاضة منهم: هابرماس و راولز ف

 الستجابة الفرد والمجتمع
ً
  .بناء الدولة النموذج وفقا

ي سياقاتها تحديات نظرية وتطبيقية من خالل عدم مطابقة 
ر
فقد فرضت العولمة ف

ي العالقات الدولية؛ وي  هدف ومالئم
ر
ات الحاصلة ف  للمتغير

ً
ة المفهوم مع الواقع الراهن وفقا

ي إعادة 
ر
ات وتكييفها مع المستجدات، حيث يساهم ف هذا المقال إىل فهم وإدرك تلك التغير

ي لبناء الدولة
ي مفهوم الدولة للوصول إىل المفهوم الحقيق 

ر
 .النظر ف

ات؛ أزمة الدولة؛ إعا: الكلمات المفتاحية دة بناءالدولة؛ العالقات الدولية؛ المتغير
 .المفهوم

 
 المقدمة: 

ي ظلت تدور 
ي إطارها الدولة الحديثة ضمن سياقاتها التطورية الطبيعية والت 

ر
ي تأسست ف

إن األطر النظرية التقليدية الت 
ي تأسست ضمن منطق

ي تم تطويرها من قبل المقاربات النظرية الت 
ر الت  ،  بشكل محوري حول المضامير التعاقد االجتماعي

ي أصبحت مفروضة كخيار عىل أنماط الدول األخرى الخارجة عن نطاق المجال 
ي مقابل األطر النظرية الحديثة الت 

ر
ف

اتها  ر نمط الدولة الغربية ونظير ي القائم بير
ي الذي نشأة فيه، وذلك ضمن منطق استدراك الرصيد التاريجر السياسي الغرب 

ي 
ي أصبحت ترتكز باألساس حول من أنماط الدول األخرى الت 

ي اللحاق بركبها، وهي األطر النظرية الت 
ر
التزال عاجزة ف

ر االصالح وإعادة بناء الدولة ضمن مقتضيات األمن بمفهومه الموسع والتنمية المستدامة؛ وهو النقاش الذي  مضامير
ي أصبح يعيشها هذا ال

نمط من الدولة عىل مستوى وحدة يسىع من خالله المفكرين إىل إيجاد تفسير لحالة األزمة الت 
ي األساس 

ر
ي تعيشها هذه الدول ترجع ف

، ألن أزمة الدولة الت  ي واالقليمي والدوىلي
التحليل ومستويات التحليل الدوالب 

وليست نتاج مجتمع، اذ ساهم اإلرث االستعماري  -دول مابعد االستعمار -باعتبارها دول نتاج حقب من االستعمار
ي هذه الدول، منها: بروز العديد من بالكثير من المشاكل ا

ر
إلجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية وحضارية ف

ي توظف من قبل القوى 
ها الت  عية الحكم وأزمات الحدود وغير ، وشر ي

 
ي والعرف

األزمات المرتبطة باألساس بالتعدد الهوياب 
ي رافقت ال

ي شؤونها الداخلية، فكل هذه األزمات الت 
ر
ى للتدخل ف ي الكي 

ر
مراحل األوىل لبناء الدولة الحديثة، واستمرت ف
التالزم معها عي  مراحل تطورها المختلفة، قد أصبحت تهدد وجودها وبقائها واستمرارها، وهو الوضع الذي اكتىس 
ي ظل هشاشة السيادة الوطنية 

ر
راتها ف ي وجدت مي 

اقات والتدخالت االقليمية والدولية، الت  خطورة مع تزايد حدة االخي 
ي عدة مناطق كالعراق، ليبيا، و 

ر
ي أزمة الدولة ف

ر
تغلغل الفواعل فوق قومية وتزايد قوتها ونفوذها، وهو ما كان له أثر مباشر ف

ويال.  ر  سوريا،اليمن وفير
ي يجب توفرها لضمان إعادة بناء الدولة عىل أسس 

ي المتطلبات الت 
ر
وهو ما يفرض عىل هذه الدول إعادة النظر والتفكير ف

ر االعتبار مفهوم األمن الشامل والرهانات والتحديات المنوطة بإعادة البناء الدولة عي  ضمان  علمية معاضة واألخذ بعير
ي الشؤون الداخلية لهذه الدول. 

ر
 السيادة الوطنية والحدود االقليمية وعدم التدخل ف

 ومن هذا المنطلق وعىل ضو ما تقدمنا به نطرح السؤال الرئيىسي لالشكالية: 
ات الحاصلة؟فيما تتمثل أ  زمة الدولة وعملية إعادة بنائها ظل التغير
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 ومن هنا يتفرع عن هذا السؤال أسئلة التالية: 
 ما هو مضمون عملية بناء الدولة؟ -

 ما هي رهانات وتحديات عملية بناء الدولة؟ -

 ماهي أبعاد ومقاربات عملية إعادة بناء الدولة؟ -

 

 فرضيات الدراسة: 
ية تفقد المقار  - ي جديد لتفسير الظواهر الجديدة. بات التقليدية قدرتها التفسير ورة ايجاد إطار تنظير  مما أدى إىل ضر
ي عملية بناء الدولة كلما زاد تقويض عملية بناء الدولة.  -

ر
 كلما زاد حجم الرهانات والتحديات ف

ي عملية إعادة بناء الدولة كلما فتح المجال أمام ت -
ر
 عدد الخيارات. كلما زاد عدد المقاربات ف

 
ي محاولة فهم السياقات والتحديات النظرية  أهمية الدراسة: 

ر
ِل إليه ف َوصُّ

َ
يتلخص الهدف األساسي الذي تصبو الدراسة ِلت

ي مفهوم بناء الدولة 
ر
ورة إعادة النظر ف ات، وعليه ضر من خالل عدم مطابقة المفهوم مع الواقع الراهن وفقا للمتغير

ي 
ات الحاصلة. للوصول إىل المفهوم الحقيق  ي ظل المتغير

ر
  إلعادة بناء الدولة ف

: مضمون عملية بناء الدولة: 
ً
 أوال

ي العلوم السياسية، من حيث الحاجة الملحة إىل دراسة موضوع 
ر
ُيعد موضوع بناء الدولة من أهم المواضيع المهيمنة ف

ي اتجاه عودة الدولة كفاعل أساسي 
ر
ي مضامينه ودالالته، ف

ر
ي العالقات الدولية، ونظرا للتطورات بناء الدولة والبحث ف

ر
ف

ي حقل العالقات الدولية تغير التصور التقليدي لموضوع بناء األمة وبناء الدولة الذي كان يعي  عىل مضمون 
ر
الحاصلة ف

ي كتابه "الحوكمة  Kate Jenkins, William Plowdenواحد، وأصبحا مختلفان من حيث السياق المفاهيمي كما يؤكد 
ر
ف

 (. 2014أرجون، ة".)وبناء األم
إذا عملية تكوين الدولة تعد مرحلة من مراحل بنائها، وكذلك بالنسبة لبناء األمة، فهو حلقة من حلقات بناء الدولة، 
ي مر 

ي إطار قضية بناء الدولة، فإن المسار التاريجر
ر
بمعتر أن تشكيل الدولة وبناء األمة هما عمليتان فرعيتان تحدثان ف

: تشك  يل الدولة، بناء األمة، المشاركة السياسية، وإعادة التوزي    ع. بأرب  ع مراحل هي
ام   ي منطقة معينة بغية احي 

ر
عية استخدام القوة ف ي يمارس حق احتكار شر

ُيعرف ماكس فيي  الدولة عىل انها مجتمع إنسابر
ر الدولة.   قوانير

، كما  أما مفهوم بناء الدولة هو تقوية المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جديدة فاعلة ي
وقادرة عىل البقاء واالكتفاء الذاب 

ي بنية وثقافة بعض المجتمعات وإعادة هيكلة نظامها السياسي 
ر
أن بناء الدولة يدل عىل القيام بتحوالت جذرية ف

 . ر  (.2014محمد، )واالقتصادي وفقا لنموذج معير
ي الحقل  إن النظرية التقليدية تعتمد الدولة كوحدة تحليل، لكن النظرية أثبتت قصورها 

ر
ات الجديدة ف أمام المتغير

ي وفق الظروف 
 من المدرسة الدستورية إىل التحليل النسق 

ً
ي والنظري؛ فقد تحول مفهوم عملية بناء الدولة معرفيا المنهج 

ي تحيط يالظاهرة. 
 البيئية الت 

عة ر ات القانونية و المؤسسية حيث سادت هذ الير ر عىل البناء الدستوري والمتغير كير
المعيارية القائمة عىل  فقد كان الي 

ي أعطت أهمية للبنية والهيكل 
ي كتحدي لنظرية الدستورية الت 

النمطية والتاريخية؛ ثم جاء التحليل النظمي النسق 
ي إطار هذا النظام (2010النجار، )وأهملت تحليل حركية النظام السياسي 

ر
ي تتم ف

؛ أما السلوكية ترى أن التفاعالت الت 
ي النتيجة إىل تمثل الدولة أحد أشكالها 

ر
ي تضبط تفاعالت النظام ليصل بها ف

ي إطار العملية السياسية الت 
ر
، وذلك يتم ف

  (.1987عساف ع.، )الهدف وهو بناء الدولة. 

ي كتابه: " تحليل النظام السياسي "من فرضية مفادها أن بناء الدولة هي عملية سياسية، 
ر
فقد انطلق "ديفيد استون" ف

ي حالة حركية 
ر
تفاعلية دائمة مع البيئة الداخلية والخارجية، فإن الدولة تجد أصولها المعرفية ضمن نموذج " ألن النظام ف

" فالتأييد والمساندة  ي
عية  –التحليل النسق  قد تكون موجهة للمجتمع السياسي وللنظام أو الحكومة  –وهي مرادفة للشر

عية عند " ؛ Max Weberوهذه المستويات الثالثة هي نفسها مستويات الشر "، تأييد يوفر الطاعة والوالء لنظام السياسي
ر مكونات النظام السياسي )األدوار ،الجماعات، المدخالت، المخرجات، التمايز ...إلخ(  ي بير

أما االعتماد المتبادل الوظيقر
 (.2002فيهدف إىل تحقيق حالة من التوازن السياسي واالستقرار والتكامل)عساف ن.، 

ى أن عملية بناء الدولة هي عملية اتصالية،  أما النموذج االتصاىلي عند  ي كتابه: " عصب الحكومة" فير
ر
" كارل دوتش "ف

ي تدفق المعلومات ونقلها من القمة إىل القاعدة والعكس، والدولة هي قرار ونظام الضبط، 
ر
مركزها مسألة بناء الثقة ف

ي الشؤون الداخلية والخارجية. 
ر
 يعتمد عىل تبادل الرسائل ف

ة" ثالث مقومات للحداثة السياسية: كما يحدد "هن ي المجتمعات المتغير
ر
ي كتابه: " النظام السياسي ف

ر
 تغتون صامويل" ف

 ترشيد السلطة.  -
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-  .  التمايز الهيكىلي

 المشاركة السياسية.  -

ي ترتبط بالعوامل التحديث:  هذه المقومات
ات لعملية بناء الدولة عند " هنتغتون" والت   هي بمثابة متغير

 قوية واحدة تكون عامة علمانية محل السلطات التقليدية والدينية واألشية والعرقية.  بناء سلطة سياسية 

  للموارد عىل أساس االنجاز 
ً
ر الوظائف السياسية، وتتضمن هذه العملية توزيعا تطوير األبنية السياسية والفصل بير

 وليس الحاباة، وترتبط أيضا هذه العملية ببناء المؤسسات. 

م مبدأ المساواة.)هايدي،  ي تحي 
ي المجتمعات الت 

ر
 (. 1985توسيع المشاركة السياسية ف

ي عملية بناء الدولة، وكذا اعتماد عىل 
ر
والمالحظ أن هذه المدرسة التحديث تركز عىل المتغير االجتماعي واالقتصادي ف

، ي
شيد: بناء الثقافة السياسية، التأسيس للسلطة التمايز البناب  .  معايير الي  ي

 العقالنية، التخصص الوظيقر
لقد تجىل التأسيس النظري وأزمات بناء الدولة ومتطلبات مواجهاتها مع " والت روستو" الذي يرى من خالل المنظور 
التنموي أن التحديث السياسي يرتبط بمصطلح القومية، وأن أهم جوانب التحديث هو تطور الشعور القومي وظهور 

ي القيم واالتجاهات والنظم والبناء بهدف ايجاد الدولة القومية، فالتحديث 
ر
ي تحدث ف

ات الت  السياسي يتضمن التغير
 ،  (.2009نظام سياسي متكامل وبناء دولة مؤسسات.)القدحي

ي التعاطي مع مشكلةاختيار اآلليات المؤسساتية لعملية بناء الدولة منها: 
ر
حسب ماذكرناه سالفا، يوجد اختالف ف

ي الذي ي
عتي  هذه العملية عىل أنها عملية بناء خيارات من خالل قواعد الخالف والجدل وأما المنظور المنظور العقالبر

 المؤسساتية االجتماعية لبناء الدولة محوره بناء الخيارات وحسابات الصلحة من خالل االجراءات والهياكل. 
ر عىل بناء قدرات المؤ  كير

الية الجديدة لي  ي بناء قدرة مؤسسات وعليه، جاء منطور المؤسساتية الليي 
ر
سسات أي البحث ف

ي يقودها السوق؛ وبتوجيه قدرة مؤسسات الدولة إىل مجاالت: االدارة 
الدولة عىل توفير الظروف المالئمة للتنمية الت 

، العدالة وإدارة القطاع العام ومؤسساته، وذلك يكون  االقتصادية، السياسات الهيكيلية، وسياسيات االندماج االجتماعي
ي ضعف وفق مع

ر
ي تواجهها الدول، خاصة الدول الهشة المتمثلة ف

ي ظل المشاكل التنمية الت 
ر
يار الهدف والتقنية، وذلك ف

 .(Immergut, 1998) سياسات الحكم ومؤسساته الذي يدعم األداء الفعال لألسواق. 

الل نظم مؤسساتية، حيث أضقر عىل عملية بناء الدولة فإن بناء قدرات مؤسسات الدولة هو عملية بناء خيارات من خ
ر البدائل الممكنة هذا البديل قائم  ر يجعل عملية البناء تتم من خالل بديل أمثل من بير  وفرض نسق معير

ً
 عقالنيا

ً
بعدا

 .) ي وقت قياسي
ر
 عىل حساب اقتصادي محض )أقل خسارة بأقل تكاليف ف

 إىل
 
ي نستنتج من ذلك أن هذه التصورات لم ترف

ر
 كل تصور أو منظور ركز  ف

 
 المقاربات العلمية الشاملة للظاهرة ألن

ي ظل العولمة من مشكالت 
ر
 أن ماأفرزه الواقع الراهن للدولة ف

 
، إال ر ات محددة، فرضها سياق معير تحليله عىل متغير

ي قدمت آنفا. 
اضات الت   وتحديات، يجعلنا أمام قصور تحليىلي لالفي 

 عملية بناء الدولة: ثانيا: رهانات وتحديات 
لقد شهد العالم عدة تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وتكنولوجية، فقد تاثرت الدولة سواء عىل مستوى 

ي تواجهها  و النظرية، هناك عدة بحوث تهتم بمعالجة موضوع الدولة ونشأتها وأالممارسة 
وظائفها والتحديات الت 

ات الحاصل ي ظل التغير
ر
ي ضوء ومستقبلها ف

ر
ة، فقد أدت العولمة إىل مراجعة عديد من المفاهيم وإعادة تعريفها ف

ي يشهدها العالم، ومنها مفهوم عملية بناء الدولة ومكوناتها األساسية كوظيفة للدولة والسيادة والسلطة 
المستجدات الت 

 (.2004)برقوق، 
ي العالقات الدول

ر
حت  الموجة الثالثة للعولمة؛ لم تعد الدولة  يةفقد ساد أن الدولة هي الوحدة السياسية الوحيدة ف

ايد سلطة الدولة و وظائفها  ر ي تتحدى وبشكا مي 
ي العالقات الدولية ويرجع ذلك إىل العوامل الت 

ر
الفاعل الواحد الوحيد ف

ة للقوميات، المنظمات غير حكومية،  كات المتعددة الجنسيات والعي  وما تشهده الساحة العالمية من ظهور: الشر
ديدات األمنية عابرة للحدود القومية )االرهاب، الجريمة المنظمة، التهديدات البيئية والتهديدات الصحية(، كل ذلك ته

ي تقويض سلطة الدولة. 
ر
 (Lakic, 2011) ساهم ف

ر يمكن أن يشكالن تحدي لسيادة الدولة نتيجة  لعولمة عالقات االنتاج و وعىل هذا األساس هناك ُبعدين أساسيير
ي الشؤون الداخلية 

ر
ايد بحقوق االنسان عىل المستوى العالمي وما ينجر عنه من تدخل ف ر التبادل، فهناك االهتمام المي 

للدول بحجة حماية االنسان من االضطهاد الدولة، ومن ناحية أخرى تقليص نفوذ الدولة داخليا بحجة الحرية الثقافية 
 من ثم تقليص وظائف الدولة داخليا لصالح قوى فوق قومية أو منظمات غير حكومية. والدينية واللغوية و 

ي األزمة الرهن العقاري 
ر
ي ف

ر
ي عاشها العالم ظهرت دعوة إىل التدخل الدولة خاصة ف

ي  2008لكن خالل األزمات الت 
الت 

نية من تداعيات األزمة ومن شبح أصابت الواليات المتحدة األمريكية من خالل دعم البنوك والمؤسسات المالية والتأمي
ي سنة 

ر
 . "Banque LEHMAN BROTHERS 2008االفالس عىل غرار إفالس " بنك ليمن بروذرس ف
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ي عملية بناء دوال جديدة، منذ انهيار 
ر
ر من يرى أن العولمة ليست وحدها المسبب الرئيىسي ف وبذلك فإن من الباحثير

قية تشكلت حوا ي والمنظومة الشر
ر أن البعض األخر يرتبط بإنهاء العملية  33ىلي االتحاد السوفيت  ي حير

ر
دولة، ف

ي مجال االتصاالت 
ر
ي عملية بناء دوال جديدة، من خالل إدخال تحسينات ف

ر
االستعمارية، ومنه يمكن للعولمة أن تساعد ف

ي الرأي العا
ر
ي للتعبئة السياسية واالعالمية واالقتصادية للعولمة والتأثير ف

ر
م المحىلي والعالمي وآليات يمكن استخدامها ف

 . ي ي و التكنولوح 
 باضافة البعد التقتر
ي إطار العالقة

ر
ي عملية بناء الدولة، فالمالحظ أن دور القانون الدوىلي كأداة  وف

ر
 القانون الدوىلي و السياسية الدولية ف

ر بير
ي بعض الدول إستعمل مفهوم عملية بناء الدولة لغرض التعامل مع المشاكل

ر
ي  لتحقيق التطوير المؤسىسي ف

ر
المؤسسية ف

مان " عام  مرحلة ما ي هذا الصدد يحدد " تشيي 
ر
عملية  2004بهدف السيطرة عىل بعض صالحيات السلطة السيادية، وف

ي تتجاوز عمليات حفظ السالم التقليدية وبناء السالم، 
بناء الدولة كمشاركة دولية ُموسعة )من خالل االمم المتحدة( الت 

ي بناء أو إعادة 
ر
ر باألمن المادي واالقتصادي. ويتم توجيهها ف  بناء مؤسسات الحكم القادرة عىل تزويد المواطنير

(Pavlovic, 2011) 

ي كتابه: "بناء الدولة" أن الغرب يتجه نحو تقوية بناء الدولة من خالل ايجاد مؤسسات حكومية 
ر
يرى "فوكوياما" ف

يشكل أهم قضاياه، ذلك أن الدول الفاشلة تبق  مصدر التهديدات، ومنه عىل جديدة وتقوية المؤسسات القائمة الذي 
 الدول الغربية تقوية بنائها السياسي لمواجهة التهديدات. 

ر االعتبار المستويات الجزئية  - ية لحل مشكلة بناء الدولة يحتاج األخذ بعير مستويات التحليل: إن بناء مقاربات تفسير
ي تعالج عملية بن

 اء الدولة، منها: والكلية الت 
ي تفسير مرحلة ماقبل  مستوى الدولة:  .1

ر
ي تعتمد عىل الدولة قد شكلت أداة منهجية ف

إن هذه المقاربة الت 
 الحرب الباردة، وعليه يجب عىل هذه المقاربة التكيف والتأقلم مع العولمة وتحدياتها. 

االضطربات والحفاظ عىل وظائفه مستوى النظام: يرجع هذا التحليل إىل مرونة النظام عىل التكيف مع  .2
ات عن   إىل قدرته عىل االستجابة لتغير

ً
؛ وإن قياس مدى مرونة النظام يرجع أساسا األساسية دون تغيير

 طريق التكيف المالئم وهو عنرص لديمومة النظام. 

ي سياق عملية بناء ال مستوى الفرد:  .3
ر
ي التحليل تعمل ف

ر
ي تعتمد مستوى الفرد ف

فرد الذي إن هذه المقاربة الت 
ي عملية بناء الدولة، ويكون ببناء قدرات الفرد لمواجهة تحديات الداخلية والخارجة 

ر
يعتي  محور أساسي ف

ي سياق جعل الفرد محور هندسة عملية بناء الدولة. 
ر
 عىل حد سواء، وذلك ف

 إ
ً
سنتطرق إىل نمزذج شامل  لم تختي  المقاربات ولم تنتج لنا الدولة النموذج، ومنه ن هذه المستويات المذكورة سالفا
 لكل المستويات التحليلية السابقة. 

ي 
ر
ي حاولت تجديدالدولة عن طريق تطوير المفاهيم الماركسية ف

ي أوروبا الت 
ر
قد ظهيت حركات فلسفية نقدية بنائية ف

م مع المدرسة فرانكفورت ث إطار تكيف الدولة الرأسمالية مع مطالب الطبقة العمالية، فقد بدأت هذه الحركة مع
 "يورغن هابرماس". 

فقد اتجه "جون راولز "إىل التأكيد أولوية العدل عىل الفعالية، وحقوق االنسان والحريات األساسية عىل التفاوت 
ي تدافع عن القعلنة الشاملة للحريات األساسية المنسجمة مع العدالة االجتماعية.)بليمان، 

االجتماعي واالقتصادي الت 
2007.) 

ي تصوراتهم حول عملية بناء الدولة، فقد قاموا بتجريد فقد انطلق "جون 
ر
الية ف راولز" من إخفاق االتجاهات الليي 

، يرى "جون راولز" أن الدولة فقدت  السياسية من األخالق واعتبار السوق واالقتصاد هما أساس التنظيم المجتمىعي
، كما فقدت ر ي  داللتها كسلطة عليا قادرة عىل عىل ضمان حقوق كل المواطنير

ر
العدالة معناها حيث هي حق الجميع ف

الية.  ي دعت إليها الدولة الليي 
 الحرية والمساواة وحقوق االنسان الت 

 عىل العدالة كإنصاف
ً
ط لبناء مبادئ فإن تصور "جون راولز" لعملية بناء الدولة يقوم أساسا ى أن االنصاف شر ، فير

ي الدولة المعاضة، فاالنصاف يبدأ من اول 
ر
ر العدل ف كاء االجتماعيير وهم بصدد اختيار  إجراء أصىلي يحظر بإجماع الشر

مبادئ العدل باالجماع، وهذا العدل لتقييم الجوانب التوزيعية للبنية األساسية للمجتمع، فالجوانب التوزيعية حسب 
ي هي ثمرة التعاون االجتماعي 

وات الت   لطة والمعرفةكاس   "جون راولز" هي الحقوق والواجبات الملزمة، وتوزي    ع الير
ي نسق واحد 

ر
ي تنظم بها المؤسسات االجتماعية األساسية ف

وة، أما البنية األساسية حسب "رولز" هي الطريقة الت  والير
، مثل: تنظيم االقتصاد،   للتكليف بالحقوق والواجبات، وتوزي    ع المنافع الناجمة عن التعاون االجتماعي

ً
لتصبح مصدرا

 (.2007 أشكال الملكية، الدستور.)بليمان،
                                                           


ي كتاب: "نظرية العدالة كإنصاف" سنة  

ر
ه ف  1970تصور "جون راولز" لبناء مجتمع ديمقراطي يقوم عىل مبدأ ما أسماه "العدالة كإنصاف " نشر

الية السياسية "سنة  ي كتاب:"الليي 
ر
حه ووسعة وتقحه ف  .1993: "الديمقراطية والعدالة " سنة ، وكتاب1997ثم شر
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أما " يورغن هابرماس" بتر تصوره حول الديمقراطية التواصلية، حيث يدعو إىل نموذج جديد من االتصال بيم الفرد 
ي داخل المجتمع، وهو ما يؤدي إىل 

ر
ر هذه العناض ف والمجتمع والنظام السياسي بشكل سيؤدي إىل إقامة توازن بير

ر النظام االقتصادي والنظام تقليص من الهيمنة السلطة السياسية، ةيطرح " ها عية يربط بير برماس" مفهوم جديد للشر
ي الدولة.)النجار، 

ر
 (.2010السياسي ف

حسب "يورغن هابرماس" أن أي  بناء سياسي أو نظام يحتاج للحد أدبر من االستقرار، ويؤكد "يورغن هابرماس" أن 
هة نحو  ي تتحول إىل ضفا ‘المجتمع تهيمن فيه نظرية مركزية واحدة عن الكون موج 

عية عىل السلطة السياسية الت  ء الشر
، فمن الطبيىعي انهيار  ر أن الثورة العلمية طرحت من جديد السؤال حول قضية الوعي االجتماعي ي حير

ر
سلطة مطلقة، ف

افق مع أزمة ثقافية عميقة.  عية التقليدية للنظام السياسي يي   (.2005مورزا، )الشر
ر الدولة والمجتمع. يؤكد "يورغن هابرماس" أن عملية بن  اء الدولة عىل معايير الرضر واالجماع المنبثق عن حوار بير

ر لكل من "جون راولز" و "يورغن هابرماس" قدمتا تصور حول عملية بناء الدولة،  ر السابقتير يمكن القول ان تلك النظرتير
ي انطلق من عقالنية كونية. افاألول 

 نطلق من عقالنية براغماتية محلية والثابر
 لألخالق السياسية، وهو ما يؤسس لنا نموذج لدولة  وأن

ً
عية اللذان يشكالن أساسا الدولة المعاضة يؤسسها العدل والشر

عية لدى المجتمع.   قائمة عىل متغير االستجابة، وأن تحظر مؤسسات الدولة بنسبة من الشر
 ثالثا: أبعاد عملية إعادة بناء الدولة: 
أساسية لتنامي حدة التهديدات األمنية، فإن حالة فشل الدولة من خالل حاالت  إن هشاشة الدولة وفشلها تعد مسألة

الدراسة المرتبطة بإلشكالية بناء الدولة، يظهر جليا أن حالة الفشل أو الهشاشة ليست مشكلة بسيطة بل هنام محركات 
ابطة مع أهمية الفشل السياسي مع تداعيات اقتصادية واجتماعية وممتدة  . متفاعلة ومي   عي  الجوار االقليمي والدوىلي

 : ي أرب  ع مصادر وهي
ر
 إن فهم أسباب فشل الدولة وهشاشتها معقدة ومتداخلة، حيث يمكن تصنيف هذه العناض ف

ورة تكوين وتشكيل الدولة عي  المراحل التاريخية لتطورها.  .1  دولة مابعد االستعمار، وصير

الة .2 وقراطية فع  ي بناء مؤسسات دولة سياسية وبير
ر
.  الفشل ف  ومستديمة منذ االستقالل السياسي

ي الدول وما بينها.  .3
ر
 انتشار الحروب والرصاعات الداخلية والخارجية ف

ي  .4
ر
سوء الحكم من قبل النخب السياسية، األمر الذي أدى لتآكل شديد ألي  قدرات مؤسسية كانت موجودة ف

ة االس  ي بنيت إبان الفي 
، عىل الرغم من أن المؤسسات السياسية الت  ي

تعمارية شكلت وفق منطق ما الماضر
 يخدم الدول والقوى االستعمارية. 

ي الدول يمكن البناء عليها
ر
ي تعمل وتتفاعل وفق ديناميكية معقدة ف

للخروج من  من خالل هذه العوامل والمحركات الت 
وجه التحديد؛ حالة الفشل والهشاشة، لحالة المرونة والقدرة عىل تلبية المطالب االجتماعية، خاصة منها األمنية عىل 

وانطالقا من أن عملية إعادة بناء الدولة هي عملية تطورية طويلة األمد، وأيضا عملية متعددة األبعاد، ولكنها عملية 
ي غياب آليات ومؤسسات اجتماعية قوية الحتواء أعراض فشل الدولة فيمكن أن تكون حالة فشل 

ر
يمكن عكسها، ف

 عملية إعادة بناء الدولة مهمة معقدة وتحتاج لهندسة متعددة األبعاد.  الدولة مفاجئة وتتدهور بشعة، وعليه فإن
حينما ترتبط بحالة فشل  إن عملية إعادة بناء الدولة ترتبط بفهم وتحليل التفاعالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
اعات المسلحة والحروب، أو  ر الموارد الطبيعية من ناحية  الدولة، من ناحية أن ليست أغلب الحاالت الهشة مرتبطة بالير

ي هذا 
ر
الوفرة أو الندرة، وانطالقا من فرضية أن هناك دول قائمة من الناحية القنونية والتجريبيية، ولكن االشكالية ف

المجال هي سوء أو تشوه المرحلة التاريخية التطورية لتكوين وبناء الدولة، الذي ارتبط بثالث مراحل مفصلية، دول أو  
ي هندسة لعملية إعادة بناء كيانات ما قب

ل االستعمار، دول مابعد االستعمار ودول مابعد الحرب الباردة، وأن المر يقتضر
 :  الدولة تقوم عىل مجموعة من األبعاد المرتبطة والمتفاعلة للوصول لدول مرنة وهي عىل الشكل التاىلي

1 . : ها إطار العمل  إعادة البناء المؤسسي ينطلق من فهم وتحليل واضح لفشل وهشاشة الدولة، وفقا لمدى توفير
: األمن، الرفاهية والتمثيل ي

ر
ي تمكن الدولة من أداء وظائفها المتمثلة ف

بهدف ،للحفاظ عىل المؤسسات األساسية، الت 
عية، وبالتاىلي تحقيق أقل قدر من المرونة للم

حافظة عىل هدفها األساسي ونزاهتها الوصول لهدف: السلطة، القدرة والشر
، فالدول المرنة مستعدة لكل أنواع الضغوط والصدمات، والتحول بشكل أكير  ة بشكل كبير ي مواجهة الظروف المتغير

ر
ف

 مرونة من ظرف إىل آخر دون إنهيار كامل للنظام. 

وري توفر ب الة، سيكون من الرصر الة لتحقيق الالمركزية، ومن كما أن إعادة بناء وصيانة هياكل محلية وأصلية فع  رامج فع 
اعات، وتوفير فرصة للتجربة االجتماعية واالدارية مع تشجيع التخصص  ر

شأن هذه الهياكل أن تساعد عىل نزع فتيل الير
ي التاري    خ 

ر
تيبات االجتماعية الحالية للسلطة عالقة ف ر الحكومات الوطنية والمحلية، فإن معظم الي  المؤسىسي األفضل بير

 ري، عىل الرغم من سىعي العديد الدول لتعزيز الالمركزية. االستعما
ورة معقدة وطويلة  ، ومع ذلك فإن عملية بناء الدولة هي عملية وسير وري للتقدم المجتمىعي

إن وجود دولة قوية أمر ضر
الخارجية  ألن الجهات الفاعلة والمؤسسات المحلية تقود التغيير عىل الرغم من وجود أدوار مهمة يمكن للجهات الفاعلة
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ي أي ثقافة 
ر
ي هذه العملية، لذلك فإن أساس عملية بناء الدولة يرتكز عىل ثالث توقعات أساسية لدولة ما ف

ر
أن تؤديها ف

 : ي
 سياسية، وهي تقتضر

  .ر األمن المجتمعيمن خالل السيطرة عىل العنف ي تأمير
ر
 السلطة: المرتبطة بالفعالية ف

 ر الرفاه االجتماعي من خال ر استخراج الموارد االجتماعية وتخصيصها عن طريق القدرة: عىل تحسير ل الجمع بير
ر الرفاه االجتماعي المرتبط بقدرة الدولة عىل تلبية التوقعات  الة وعدالة التوزي    ع، مما يؤدي لتحسير االدارة الفع 

 االجتماعية. 

  .عية: أن تكون الحكومة قانونية والمجالس منتخبة بكل حرية وديمقراطية  الشر

ها عىل إن معظم الدر  ي تناولت إشكالية فشل وهشاشة الدولة، إألى إبراز تأثير العوامل العالمية من ناحية تأثير
اسات الت 

ي تغذي الهشاشة والفشل، 
ر عىل العوامل الداخلية الت  كير

أداء الدولة، لذلك فإن دراسة الحالة فشل الدولة يستلزم الي 
ر نسبة ومن أهم هذه العوامل هي االنقسانات المجتمعية، ونفع يل عملية إعادة بناء الدولة باالصالح المؤسىسي وتحسير

ي تقوض عملية بناء الدولة المرتبطة باالثنية 
ي قدرة الدولة وتفعيل التحالفات السياسية، انطالقا من المحركات الت 

ر
عجز ف

ر ثالث بنيات اجتماعية: الهوية الث عية الدولة وتعزز فشلها، ومعالجة التفاعالت المعقدة بير قافية وسوء توزي    ع وشر
ر النخب عىل موارد الدولة، وهذه كلها تعمل عىل انهيار الثقة وتؤدي إىل إضعاف  الخدمات االجتماعية والمنافسة بير

عية السياسية للدولة.   الشر
ر الفساد المؤسىسي وهشاشة الدولة وفشلها، وترتبط بسىعي النخب  كما أن هناك المحركات المرتبطة بالعالقة بير

   حقيق المصالح االقتصادية والسياسية المؤدي لالستمرار هشاشة الدولة. السياسية لت

إن عملية إعادة بناء الدولة تستلزم إقامة هيكل حكم قائم عىل أساس منح كل مجموعة من  .صياغة الدستور: 2
ي تؤثر 

ي المسائل الت 
ر
ي ف

ة من االستقالل الذاب  ي المجموعات العرقية واالثنية والقبلية درجة كبير
ي بعض الدول الت 

ر
عليها ف

 . ي
ي واالثتر

 
 يمكن أن يصلح لها النمط الفيدراىلي القائم عىل أساس العرف

وترتكز هندسة عملية إعادة بناء الدولة عىل نموذج السياسة الدستورية والحكم الرشيد باعتباره محور العملية، حيث أن 
ام بقواعد اللعبة الديمقراطية وه ر ي تبنتها العديد من الدول مواكبة صياغة نموذج قائم عىل االلي 

و أحد العناض المهمة الت 
ر عىل النهج الدستوري العادة بناء الدولة،  كير

لتحوالت الموجة الثالثة إلرساء الديمقراطية بعد الحرب الباردة هو الي 
 Pita)ألعىل للدولة وأصبحت الحوكمة تركز أكير عىل المبادئ الدستورية وسيادة القانون باعتبار الدستور هو القانون ا

Ogaba, 2007) 

فقد كانت اخفاقات الدولة مابعد االستعمار واألسس الدستورية للمجتمعات ماقبل االستعمار، حيث ان العامل األساسي 
 ة السلطة. المسؤول عن فشل الدولة وسوء استخدام السلطة وغياب المسائلة هو األساس الدستوري الضعيف لممارس

اح عملية  ح نموذج السياسة الدستورية إعادة بناء الدولة من خالل ميثاق دستوري جديد، باقي  ي هذا السياق يقي 
ر
وف

ي نهاية العملية إىل 
ر
الة، تؤدي ف تأسيسية يقودها المجتمع توفر بحكم شموليتها مناقشات ومشاورات واسعة النطاق وفع 

ر  عية توفر إطار لحل الير ض أن يكون الدستور ظهور وثيقة شر اعات السياسية ولمعالجة التوقعات االحتماعية، لذلك يفي 
ر بالنسبة للمجتمع، ويسمح بإعادة هيكلة الدولة والمجتمع وفقا لمعايير مقبولة عموما، من  قائم عىل محورية التمكير

ي وانماط تقاسم ا
باستخدام اآلليات  لسلطةناحية معالجة المشاكل السياسية والعرقية واالقليمية، والحكم الذاب 

عي عىل أنه المفتاح مهم لمعالجة 
الدستورية لمعالجة القضايا االجتماعية والسياسية، حيث ينظر إىل الدستور الشر

  التناقضات األساسية. 
ي بناء الدولة مابعد االستعما-

ر
ر مقاربات عملية إعادة بناء الدولة: إن المقاربات التقليدية قد أتبتت فشلها وعجزها ف

وعليه يجب إيجاد مقاربات تراعي الخصوصيات التاريخية والثقافية لعملية إعادة بناء الدولة، فقد برزت عدة مقاربات 
 منها: 

ي 1
.المقاربة األمنية: تنطلق هذه المقاربة من فرضية مفادها: أن األمن هو الدعامة األساسية لالستقرار، وهي القاعدة الت 

ي عملية
ر
تون" أن  يمكن االرتكاز عليها ف ي تريفير بناء الدولة الهشة أو الفاشلة؛ ويرى كل من " غراهام آليسون و جيفير

ابطة فيما بينها ات مي  ي الدولة، وهذه المؤشر
ر
ات لقياس األمن ف  تغيير يؤثر بطريقة أو بأخرى عىل  هناك عدة مؤشر

وأي 
 : ات األخرى، وهي  المؤشر

  .القوة السياسية 

  التوافق السياسي واالجماع .  الداخىلي

  . ي السياسي واالقتصادي عىل المستوى المحىلي
ر
 التعاف

  .االدارة االسياسية الجيدة 

ي سياق إعادة بناء الدولة وتتجىل 
ر
وتنطلق المقاربة األمنية من المنظور الواسع لألمن واعتبار القوة السياسية خطوة ف

ي مظهرين هما: السلطة والنفوذ.)رشوان، 
ر
 (.2008القوة السياسية ف
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ي ومرافقة ذلك بمعدالت  وعليه  الداخىلي والخارح 
ر ي ممارسة القوة السياسية عىل المستويير

ر
ر ف فإن استعمال األسلوبير

ي سياق إعادة بناء الدولة 
ر
ي يجب االعتماد عليها ف

معينة من التوافق السياسي واالجماع الداخىلي فهي من أهم العناض الت 
 غياب األمن والفشل الدولة.  الهشة أو الفاشلة، وإن غيابهما هو مظهر من مظاهر 

ي سياق قياس مدى أمن الدولة وثباتها أما التهديدات، وهي مقاربة يمكن من خاللها إعادة 
ر
ات عملية ف تعتي  هذه المؤشر

ي تجعل عملية إعادة بناء الدولة أكير شموال. 
ي شامل والت 

 بناء الدولة الهشة أو الفاشلة، وانها تنطلق من منطلق أمتر

ي عملية التنمية، عكس التخلف الذي .المقاربة ال2
ر
تنموية: تنطلق هذه المقاربة من الفرد باعتباره وحد تحليل أساسية ف

ي عىل فعالية الدولة ودفعها نحو الهشاشة. 
 يقضر

ي الدول الهشة من خالل االعتماد عىل
ر
ي إطار النظام  يجب النظر إىل النظم االقتصادية ف

ر
وحدة التحليل الداخلية ف

ات االقليمية والعالمية.)دخيل، االجتماعي للد  (. 2009ولة، و وحدة التحليل الخارجية انطالقا من التطورات والتأثير
ر عىل  إن نموذج التنمية الشاملة يقوم عىل أسس مادية وغير مادية من أجل استغالل كافة القدرات المجتمعية دون تميير

ي القضاء عىل التخلف داخل أكي  مساحة مجتمعية من أسس عرقية أو دينية أو طائفية، وهنا نكون أمام تحدي مزدو 
ر
ج ف

ي من جهة أخرى. 
ي سبيل بناء اقتصاد وطتر

ر
ية ف  جهة، واالستغالل األمثل لكافة الموارد االلبشر

ورة اثبات الدولة لوجودها الدوىلي ومكانتها الدولية ضمن منطق ومفهوم 3
.مقاربة الحكم الراشد: تقوم عىل فرضية ضر

، من الحكم ببعديه ال سياسي واالقتصادي، فقد صيغة هذه المقاربة من قبل المنظمات الدولية وفواعل المجتمع الدوىلي
ي تجسدها أدبيات صندوق النقد الدوىلي والبنك 

ر عىل المقاربة االقتصادية لمفهوم الحكم الراشد، والت  كير
خالل الي 

، حيث تركز عىل البعد االقتصادي من أجل تقوية مؤسسات الدو  لة وإعادة بنائها، والمقاربة السياسية لحكم العالمي
ي تجسدها أدبيات األمم المتحدة

ي  الراشد الت 
 .PNUDمن خالل برنامج األمم المتحدة االنماب 

نة بالدول المتخلفة، حيث يتم طرحها كمقاربة اصالحية  ي مقي 
ي وبيت 

ي سياق زمتر
ر
إن مقاربة الحكم الراشد قد جاءت ف

ي التزال
ي منها الدول المتخلفة.  لمعضلة التنمية الت 

  تعابر
حة من طرف المؤسسات الدولية كآلية اصالح  كما يمكن االشارة إىل أن مقاربة الحكم الراشد تدخل ضمن الحلول المقي 

ي والشفاف الدارة السياسية
ر االدارة الجيدة وفرض قواعد ومؤسسات تضمن االطار القانوبر للوضع المتأزم الذي  بمضامير

 خلفة. تعيشه الدول المت
وقراطية وسوء االدارة وتشجيع الشفافية والمساءلة فإن ذلك  طالما يتأسس الحكم الراشد عىل محاربة الفساد والبير
ي تحقيق 

ر
عية الدولية ومن ثم الحصول عىل المساعدات والدعم والقروض واستعماله ف يمكن الدولة من الحيازة عىل الشر

 التنمية. 
 اتيجية صندوق النقد الدوىلي والبنك  المقاربة االقتصادية لمفهوم الحكم

ي األساس بسياسات واسي 
ر
الراشد: ترتبط ف

ي إطار وضع برنامج للحكم الراشد، فوفق هذا الطرح يتم 
ر
ي واالقتصادي ف

ر عىل الجانب التقتر كير
العالمي من خالل الي 

عية الحكومة ومفهوم الحكم الراشد الذي ر مفهوم الديمقراطية الذي يستهدف شر ر بير  يهتم بفعالية الحكومة.  التميير
ي مجال  وعىل هذا

ر
ي يتم بواسطتها ممارسة القوة ف

األساس يعرف صندوق النقد الدوىلي الحكم الراشد بأنه: " الطريقة الت 
وات االقتصادية واالجتماعية لدولة ما وذلط بهدف التنمية"، فهو :  إدارة الير ر ثالث أبعاد للحكم الراشد وهي  يفرق بير

. نوع النظام  -  السياسي

ي تسيير ثروات البالد.  -
ر
ي بواسطتها تتم ممارسة السلطة ف

 العمليات الت 

 قدرة الحكومة عىل تصور وبناء وتطبيق السياسيات االقتصادية بطريقة تسمح للحكومة بممارسة مهامها.  -
  (2009)دخيل، 

ي سنة
ي أطروحات المؤسسات الدولية 1997فقر

ر
كز  حدث تحول ف فيما يخص مضمون الحكم الراشد، حيث أصبح الي 

ي خلق قواعد مؤسسة للسوق 
ر
عىل اصالح الدولة؛ ايجاد إطار عام يتناول مسألة فعالية الدولة وتتمثل المهمة األوىل ف

 وهذا يرتبط بعملية ترسيخ موسسات فعالة وتدعيم حقوق الملكية. 
  ي عملية التنمية، وهذا التوجه يتعلق المقاربة السياسية لمفهوم الحكم الراشد: ترتبط

ر
بالديمقراطية وحقوق االنسان ف

ي واللجنة االقتصادية االفريقيا، ومنظمة التعاون والتنمية 
نامج األمم المتحدة اإلنماب  بوكاالت األمم المتحدة كي 

وطية السياسية كإطا ر للوضع برنامج الحكم االقتصادية ومختلف وكاالت التنمية، فإن كل تلك الوكاالت تركز عىل المشر
ي مساعدات التنمية. 

ر
ي الدول المتخلفة كأولوية ف

ر
 الراشد من خالل اعتبار دفع ودعم عملية االنتقال الديمقراطي ف

 
 نتائج الدراسة: 

ي بناء الدولة مابعد االستعمار، وعليه يجب إيجاد مقاربات تراعي  -
ر
إن المقاربات التقليدية قد أتبتت فشلها وعجزها ف

 التاريخية والثقافية لعملية إعادة بناء الدولة.  الخصوصيات
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ي أداء الدولة  -
ر
اتها ف ك تأثير

ي بشكل كبير من األزمة البنائية بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة وتي 
إن بعض الدول تعابر

ي عدم استكمال عمل
ر
ي نمط عالقاتها خارجيا، وتتجىل أهم أبعاد مظاهر بناء الدولة ف

ر
ية وفاعلية أجهزتها داخليا وف

 . عية الدولة ككيان سياسي از شر ر ي للدولة، باالضافة إىل تأزم الدولة بالمجتمع واهي 
 بناء المؤسساب 

البقاء واالستمرار  إن الدول الغربية تسىع إىل بناء دول تشمل ثالث مستويات: التسوية السياسية، وظائف -
 والوظائف المتوقع بحيث تكون خاضعة للمساءلة. 

ي السياقات إن إعادة بناء الدولة تت -
ر
ي تجد تمثالتها ف

خذ مسارا يرتبط أساسا بطبيعة كل دولة وُبناها الهيكلية الت 
ي دمرت الدورة الطبيعية لتطور 

التاريخية لتكوين الدولة وتشكيلها ولكن أيضا بسبب تأثير الحقبة االستعمارية الت 
ي أنتجت دوال هشة وفاشلة او مايسم بدولة ما بعد االستعمار. 

 الدولة الت 

 

 توصيات الدراسة: 
-  .  عملية بناء الدولة مرتبطة أساسا بمعالجة محركات الهشاشة والفشل، سواء عىل المستوى الداخىلي أو االقليمي

 
 إن

إن إعادة بناء الدولة اتسمت بنوع من التعقيد نظرا لتشابك محركات البناء مع محركات الفشل والهشاشة داخليا  -
ي 
ر
ر ينصب بداية ف كير

العمل عىل هندسة بناء األمن داخليا المرتبط بالبيئة االقليمية لعملية بناء  وخارجيا، لذا الي 
ي التوقعات  ي سبيل الوصول الرساء دعائم دولة مرنة قادرة عىل السيطرة عىل رقعتها الجغرافية وتلت 

ر
الدولة ف

 .  االجتماعية كحد أدبر

ورة مجابهة التهديدات الالتماثلية من أجل استكمال عملية إعادة ب -  ناء الدولة. ضر

ات والعوامل أدت إىل خلق احتماالت فشل الدولة وذلك راجع إىل ضعف االندماج االجتماعي  - إن العديد من المؤشر
ي لهذه الدول. 

 والعجز االقتصادي وضعف البناء السياسي والمؤسساب 

ي والفواعل غير الرسمية واالهتمام بدور الفرد  -
من أجل إحداث يجب بناء مؤسسات وتقوية دور المجتمع المدبر

ي تسيطر عىل الدولة. 
ي الذهنيات الت 

ر
 تغيير ف

الة تستهدف تنمية من أجل القضاء عىل الفقر واألوبئة والتهميش ودعم سبل الحكم الراشد.  -  بلورة أليات فع 

ام خصوصيات المجتمعات بكل تنوعها ومكوناتها الثقافية، وتحول الوالء  - ي احي 
متطلبات إعادة بناء الدولة تقتضر

. ات إ ي
 ىل والء وطتر

ي لدى صناع القرار حول التحديات والتهديدات المختلفة.  -
ورة وجود وعي حقيق   ضر

امج الكفيلة بتحقيق األمن بجميع أبعاده  - ورة انشاء مراكز األبحاث واألفكار مهمتها األساسية تقديم الرؤى والي  ضر
  ومستوياته. 

 

 الخاتمة: 
ر   رهير

الية الجديدة تتحدث عن مفهوم إعادة بناء إن مفهوم عملية بناء الدولة يبق  الية، أما الليي  النظريات الغربية الليي 
، فالدول  ي

ر
ي والثقاف

ي الدول المتخلفة بدل مفهوم بناء الدولة، ألن المفهوم متغير حسب السياق التاريجر
ر
الدولة خاصة ف

لبقاء واالستمرار، والوظائف المتوقع ا الغربية تسىع إىل بناء دول تشمل ثالث مستويات: التسوية السياسية، وظائف
 بحيث تكون خاضعة للمساءلة. 

للمجتمعات بناءا عىل تطور  ذلك أن منطق إعادة بناء الدولة يجب ان يتجاوز منطق المركزية الغربية والحتمية التطورية
 التجارب الغربية. 
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