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نقصــد مــن وراء ترجمــة مقــال لوتولــز وزميلــه هيبــر 
ــريفّ  ــف اإلرث املع ــه لتكيي ــا ب ــذي قام ــريفّ ال ــد املع ــح الجه توضي
ــر  ــّى األخ ــة دون أن يتخ ــات الدولّي ــل العالق ــر يف حق ــس في ملاك
عــن جوهــره ومــا ميّيــزه عــن بقّيــة الحقــول املعرفّيــة. يعتــر 
ــّي  ــه، »األب الحقيق ــو كتاب ــد ليب ــارد ني ــتهّل ريتش ــا اس ــر، ك في
ــات العالقــات الدولّيــة«)))؛ فــال يــزال تحليلــه للدولــة مــن  لنظريّ
حيــث ارتباطهــا الحميــُم بالعنــف والهيمنــة مركزيًــا للواقعيــن، وال 
يــزال حديُثــه عــن ســعي الــدول للمكانــة والرِفعــة العاملّيــة ُملهــًا 
ــة  ــا بالسياس ــالق وعالقته ــق باألخ ــغاله العمي ــا انش ــن، أم للبنائي
فــكان وال يــزال نقطــة انطــالِق بُحــوث األخــالق يف العالقــات 
الدولّيــة. طبًعــا عــى أهمّيــة هــذا االّدعــاء، إال أنـّـه ال ينفــي ارتــكاز 
باحثــي العالقــات الدولّيــة عــى فهــم مشــوه للهــدف الــذي رامــُه 
التحقيــق الفيــري، والــذي اســتقْوه مبــارشًة مــن الرتجــات التــي 
قّدمهــا رواد علــم االجتــاع األمريــي ألعــال فيــر املركزيّــة. ولعلّها 
ــالت  ــى التدخ ــتغلن ع ــا املش ــأن نّبه ــا، ب ــزّة ملقاله ــة املمي اإلضاف
الدولّيــة وبنــاء الدولــة بــأّن تعريــف فيــر للدولــة وللرشعّيــة الــذي 
ــْب،  ــوٌص وَمعي ــم منق ــم وتحليالته ــاء مقارباته ــه يف بن ــوا من انطلق
واألســوأ مــن ذلــك أن انتقالــه إىل جانــب املارســة، كــا أوضحــت 
حــاالت التدخــل الــدويل إلعــادة بنــاء الــدول والســالم يف األقاليــم 
ــد  ــوعٍ جدي ــن ن ــًة م ــرّس هيمن ــة، ك ــات عنيف ــهدت نزاع ــي ش الت
ــة  ــوذج الدول ــاع من ــى اتب ــم ع ــذه األقالي ــعوب ه ــرت ش ــأن أج ب

)))  للمزيد حول أصل هذا اإلدعاء وحول التقديم التقليدي ملاكس فيرب يف العالقات الدوليّة يُرجى اإلطالع عىل:
Richard Ned Lebow, Max Weber and international relations (UK : Cambridge University Press, 20(7(, p. (

ــيايّس  ــج الس ــل الُنض ــمى مراح ــا أس ــة) باعتباره ــة )الغربّي األوربّي
والتنظيمــي الــذي قــد تصــل إليــه. ومــا اّدعــاء فرنســيس فوكويامــا 
ــا للُحكــم  بــأّن الدميقراطّيــة الليرالّيــة هــي النمــوذج األصلــح عاملًي
ولبناء-الدولــة إال مثــاٌل عــن هــذه االنطالقــة املشــّوهة. ِخالًفــا 
لذلــك، يدعونــا الباحثــان للتعّمــق يف الشــطر الثــاين  مــن تعريــف 
ــال  ــييس لألفع ــدور التأس ــى ال ــه ع ــز في ــذي ركّ ــة ال ــر للدول في
االجتاعّيــة لألفــراد. فالدولــة ليســت ظاهــرة تتأّســس بعــد الّنجــاح 
يف احتــكار العنــف فحســب، ولكّنهــا ظاهــرة تشــكّلها العالقــات بــن 
البــرش أوالً وقبــل كل يشء، وهنــا يكمــن معنــى الرشعّيــة بأنواعهــا 
والتــي جعلــت األفــراد يخضعــون ويأمتــرون بأوامرهــا. هــذا التبــر 
الــذي قّدمــه الباحثــان مــن شــأنه أن يســاعد املتدخلــن واملانحــن 
الدوليــن عــى تصحيــح معتقداتهــم بشــأن انهيــار الدولــة وبنائهــا 
ــط  ــيّس فق ــا املؤس ــي تفككه ــة ال يعن ــقوط الدول ــا؛ فس وتعمره
ولكّنــه انحــالل لرشعّيــة ســلطتها السياســّية، مثلــا أن تعمــر 
ــط األورويب  ــى النم ــزة ع ــات وأجه ــييد مؤسس ــس بتش ــدول لي ال

ــة ســلطة سياســّية مــن الداخــل. ــاٌء لرشعّي ــه بن ولكّن
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ملخص:

تحلّــُل هــذه املقالــة طريقــة توظيــف األبحــاث -واملامرســات-املعارصة للِبنــاء الــدويل للدولــة لتفســراٍت مختلفــة 
ــا يف  ــدة‹ الرائجــة حاليً ــة الجدي ــة ›املؤسســاتيّة الفيربيّ ــأّن املقارب ــاِدُل ب ــة. ونُج ــة والرشعيّ ــرب عــىل الدول لعمــل في
نظريــة بنــاء الدولــة ومامرســتها تســتند إىل تفســر انتقــايّئ لفيــرب باعتبــاره سياســيًا متحمًســا مثــرًا للجــدل، فيــام 
ــي  ــة الت ــوم االجتامعي ــيّة يف العل ــة التأسيس ــة للنزع ــة املناهض ــي واملقارب ــه التأوي ــري ملنهج ــراء الفك ــت ال أهمل
طّورهــا يف أعاملــه األكادمييّــة. فكانــت النتيجــة بــأن كان تركيزهــا يف املُجمــل عــىل قــدرة الدولــة ومؤسســاتها حــًرا. 
ــة  ــاد التاريخيّ ــح األبع ــرب لصال ــل في ــن عم ــادة املرجــوة م ــُدودة، اإلف ــة املَح ــذه املقارب ــا له ــنوّضح، ِخالفً ــا س لكّنن
والثقافيّــة للرشعيّــة لفهــم نُشــوء وتوطيــد أركان األنظمــة االجتامعيــة، وكيــف أّن األجنــدات البحثيّــة التــي تتبنــى 
ــة للتدخــالت الدوليــة ولعمليــات  ــة لتتجــاوز املقاربــة األمنيّ ــّدم طريقــة عمليّ منظــورات مامثلــة مــن شــأنها أن تُق
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مقدمــــة

يُعتــــــر ماكــس فيــر  ))468-)029) أحــد أكــر املفكريــن 
تأثــرًا يف علــم االجتــاع والسياســة، ومــن أولئــك الذيــن ســاهموا 
يف صياغــة الخطــاب األكادميــي حــول الدولــة والســلطة والرشعّيــة. 
فقــد اكتســب تعريفــه للدولــة باعتبارهــا: »جاعــة برشيّــة تّدعــي 
بنجــاحٍ احتكارهــا االســتخدام املــرشوع للقــوة املاديّــة ضمــن 
إقليــم محــّدد«))) زخــاً عــر مختلــف الُحقــول املعرفّيــة، مــن علــم 
االجتــاع إىل السياســة والقانــون الــدويل والعالقــات الدوليــة. بــل 
ــا اعتبــاره، وبعــد ُعقــوٍد، نقطــة  أّن تعريفــه للدولــة ال يــزال ممكًن
البــدء املُشــرتكة ألغلــب أدبيــات بناء-الدولــة املعــارصة)2). غــر 
ــٍي أو  ــن يعتمدون-بوع ــال، مم ــذا املج ــن يف ه ــة الباحث أّن غالبّي
ــون  ــا يقوم ــة، إمّن ــة والرشعّي ــة للدول ــات الفيريّ ــر وعٍي-املقارب بغ
بذلــك بنــاًء عــى قــراءٍة انتقائّيــة ومنزوعــة الســياق ألعــال فيــر. 

((( Max Weber, ‘Politics as a vocation’ in Hans H Gerth and Charles W Mills (eds & transl( From Max Weber: essays in sociology (NY: Oxford 
University Press, (948(, p. 78

(2( Shahar Hameiri, ‘Failed states or a failed paradigm? state capacity and the limits of institutionalism’, Journal of international relations and 
development, (0:2 (2007(; Nicolas Lemay-Hébert, ‘Rethinking Weberian approaches to statebuilding’ in David Chandler and Timothy D Sisk 
(eds( Routledge handbook of international statebuilding (London, United Kingdom: Routledge, 20(3(

(3( David Beetham, Max Weber and the theory of modern politics (Cambridge, United Kingdom: Polity Press, (985(; The legitimation of power 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, (99(( ;  John M Hobson and Leonhard Seabrooke,‘Reimagining Weber: constructing international society 
and the social balance of power’, European Journal of International Relations, 7:2 (200((

إننــا نـُـدرك بــأّن املســارين االثنــن ألعــامل فيــرب مل يكــن القصــد جعلهــام مرشوعــن منفصلــن، فقــد كان الفضــل ملاريانــا فيــرب )870)–954))  يف نــرش كتابــه › منهجيــة   (4(
ــّي ›االقتصــاد واملجتمــع‹ )922)).  ــرب الرئي ــال يعــدو أن يكــون جــزًءا واحــًدا مــن عمــل في ــة‹ ف ــا ›سوســيولوجيا الهيمن ــة‹، أم ــوم االجتامعي العل

(5( Laurence McFalls, Max Weber’s ‘objectivity’ reconsidered (Toronto, Canada: University of Toronto Press, 2007(; Keith Tribe, ‘Translating 
Weber’. Accessed (9 February 20(4 http://www.polthought.cam.ac.uk/seminars/papers2007-2008/tribe-translating_weber.pdf; Peter Ghosh, 
‘Some problems with Talcott Parsons’, European Journal of Sociology, 35 ((994( ; Pter Kivisto and Swatos Jr William H, ‘Weber and 
interpretive sociology in America’, The Sociological Quarterly, 3(:( ((990(.

ــون  ــا باحث ــي بذله ــود الت ــم الجه ــائعًة ُرغ ــت ش ــراءٌة ظلّ ــي ِق وه
ــك،  ــدة))). لذل ــة الجدي ــات الفيريّ ــة املقارب ــد محدوديّ ــر لتأكي كُ
ســوف نجــادل يف مقالنــا بــأّن مراجعــة َســَعة وُعمــق أعــال فيــر، 
ــيولوجيا  ــة« و«سوس ــوم االجتاعي ــة العل ــه: »منهجي ــة كتابي خاص
ــة  ــة بتقديــم إيضاحــاٍت جديــدة ملفاهيــم الدول الهيمنــة«)4)، كفيل
والرشعّيــة وللطريقــة التــي ميكــن أن تـُـرَي بهــا نظريّــة بنــاء الدولــة 
ــوم  ــي العل ــي باحث ــًدا أّن تلّق ــح تحدي ــن الواض ــتها؛ إذ م ومارس
السياســّية والعالقــات الدولّيــة أعــال فيــر متيــز برتكيزهــم املكّثــف 
عــى كتاباتــه السياســّية، مــع إغفــاِل األخــرى التــي تحّدثــت عــن 
منهجّيــة العلــوم االجتاعّيــة وعــن ِحيادهــا الِقَيمــي، فكانــت نتيجة 
ــأن فشــلت  ــا، ب ــه، كــا َزَعمن ــن ألعال ــل االنتقائّي ــراءة والتأوي الق
املقاربــات املؤسســاتّية الجديــدة لبنــاء الدولــة يف االهتــام الــكايف 
ــة  ــا أدى إىل مفهم ــة«، م َبة »للدول ــعِّ ــدة واملُتش ــة املعق بالطبيع
تدخــالت »بناء-الدولــة« مــن منظــوٍر تكنقراطــّي ضّيــق. ولتوضيــح 
ــث  ــا؛ حي ــط بينه ــالث ويرب ــاٍت ث ــا أدبي ــيعتِمد مقالن ــك، س كّل ذل
نجــد: األدبيــات التــي بحثــت يف كيفّيــة تلّقــي الباحثــن وتفســرهم 
ــاء- ــة املؤسســاتّية لبن ــات الرئيســّية للمقارب ــر)))، األدبي أعــال في

http://www.polthought.cam.ac.uk/seminars/papers2007-2008/tribe-translating_weber.pdf


5

ــول  ــدة ح ــات املتصاع ــت الّنقاش ــي تناول ــات الت ــة))) واألدبي الدول
ــارصة)2). ــة املع ــيولوجيا بناء-الدول سوس

بدايــًة، يســتعرُض املقــال مســارين اثنــن ألعــال فيــر 
نظُنهــا مهمــن لفهــم التلّقــي االنتقــايئ لباحثــي بناء-الدولــة وها: 
كتاباتــه السياســّية الكاشــفة عــن موقفــه الســيايّس الَحــايّس مــن 
ناحيــة، وكتابــه »منهجّيــة العلــوم االجتاعيــة« الــذي اشــتغل فيــه 
عــى الجانــب املنهجــي واإلبســتيمي مــن ناحيــة أخــرى))). ســنوّضح 
كيــف أّن الباحثــن األمريكيــن الذيــن تلّقــوا أعــال فيــر انحرفــوا 
صــوب املســار األول، وكيــف ُقّدمــت أفــكاره يف املســار الثــاين 
بطريقــة مشــوهة يف أحســن األحــوال. وعــى هــذا األســاس نــرشُع 
يف توضيــح التفســرات املحــّددة ملفهومــّي »الدولــة« و«الرشعّيــة« 
عنــد فيــر والتــي هيمنــت عــى أدبيــات بناء-الدولــة. ويف األخــر، 
ــُس  ــة تعك ــة وبناء-الدول ــة والرشعي ــة للدول ــًة بديل ــرتُح مقارب نق
جّيــًدا تنــّوع وتعقيــد أعــال فيــر. كــا نــود التوضيــح بــأّن القــراءة 
اهتــاٍم خــاٍص بسوســيولوجيا  التــي نقرتحهــا، مــع  الجديــدة 
الهيمنــة، تُلّمــح كذلــك إىل رضورة التحقيــق يف ظهــور الســلطة 
ــة«  السياســّية وإعــادة إنتاجهــا باســتخدام مقاربــة »مــا بعــد فيريّ

((( Oliver P Richmond and Mac Ginty Roger, ‘Where now for the critique of the liberal peace?’, Cooperation and Conflict, 50:2 (20(4(; ‘The 
local turn in peace building: a critical agenda for peace’, Third World Quarterly, 34:5 (20(3(; Nicolas Lemay-Hébert, ‘Rethinking Weberian 
approaches to statebuilding’ in David Chandler and Timothy D Sisk. Op. Cit,.

(2( Berit Bliesemann de Guevara, “Introduction: the limits of statebuilding and the analysis of state-formation”, Journal of Intervention and 
Statebuilding, 4:2 (20(0(; Nicolas Lemay-Hébert, “The semantics of statebuilding and nationbuilding: looking beyond Weberian approaches”. 
In Nicolas Lemay-Hébert et al (eds( The semantics of statebuilding: language, meanings and sovereignty (London, United Kingdom: 
Routledge, 20(4(; “The political sociology of state-building: looking beyond Weber”. In Helen Hintjens and Dubravka Zarkov (eds( Conflict, 
peace, security and development: theories and methodologies (London, United Kingdom: Routledge, 20(5(

(3( Max Weber,  Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, ed Marianne Webe r(Tübingen, Germany: JCB Mohr [Paul Siebeck], (922b(; The 
methodology of the social sciences, ed & transl Edward A Shils and Henry A Finch (New York City, NY, United States: Free Press, (949(

(4( Karl Jaspers, Weber. Politiker, Forscher, Philosoph (München, Germany: Piper, (988(; Otto Stammer,  Max Weber and sociology today (New 
York City, NY, United States: Harper & Row, (972(, pp. (-3  

(5( Karl Jaspers,. Op. Cit ; Gregor Fitzi,  Max Weber. Einführungen (Frankfurt am Main, Germany: Campus, 2008(, pp. (57–(58;  Sheldon S 
Wolin, “Max Weber: Legitimation, method, and the politics of theory”, Political theory, 9:3 ((98((, pp. 405–408

تســتوعب يف تحليلهــا األبعــاد التاريخيــة والثقافيــة لُنشــوء وتوطيــد 
أركان األنظمــة االجتاعّيــة، وتُســائل أيًضــا طريقــة تقاطــع وتداخــل 
هــذه العملّيــة مــع عملّيــات التوّســع والتكامــل والتدخــل العاملّيــة.

ماكس فير ›السيايّس‹ 
و›الباحث‹

ــادة  ــر وإع ــود تفس ــر لجه ــة لفي ــال الكامل ــت األع تعرّض
ــدث  ــا ح ــا ك ــة، متاًم ــول املعرفّي ــف الُحق ــرة يف مختل ــر كب تفس
لكتابــات اآلبــاء املؤّسســن للعلــوم االجتاعّيــة. ولتوضيــح تداعيات 
ــياق  ــد س ــد تحدي ــن املفي ــيكون م ــريّة، س ــود التفس ــذه الجه ه
تلّقــي أعالــه مــن عدســة شــخصيتن اثنتــن لفيــر؛ أي »فيــر 
ــيطّية  ــرة التبس ــذه النظ ــا ه ــث«)4). طبًع ــر الباح ــيايّس« و«في الس
لفيــر محــدودٌة ألســباٍب أقلّهــا التزامــه النشــط باملشــاركة يف 
الشــؤون السياســية لبلــده والــذي طََمــَس يف حــد ذاتــه الخطــوط 
الفاصلــة بــن كونــه باحًثــا وسياســًيا))). لكّنهــا ومــع ذلــك ســتمكُّننا 
ــال تالكــوت بارســونز يف  ــز لباحثــن أمث ــح الجهــد املمّي مــن توضي
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ــة  ــوم االجتاعي ــن للعل ــالف الوضعي ــد األس ــر كأح ــج لفي الرتوي
ــه  ــا ملوقف ــاٍل كيلٍّ تقريًب ــن إه ــه م ــفر عن ــا أس ــة))) -وم الرتاكمّي
ــى  ــاعدنا ع ــا ستس ــه التأويلّية«-ك ــبّية« و«ملقاربت ــد »للنس املؤيّ
وضــع ســياق معــّن لتعريــف فيــر للدولــة، والــذي أصبــح بديهًيــا 
ومســلًّا بــه تقريًبــا يف أدبيــات بناء-الدولــة، كــا ســنوضح يف 

ــايل. ــم الت القس

للتعــرّض ملــا ذكرنــا آنًفــا، نــوُد تأكيــد الحاجــة لوضــع 
مرتبطًــا  تعريًفــا  باعتبــاره  ســياقه،  يف  للدولــة  فيــر  تعريــف 
ــك  ــه؛ ذل ــذي ظهــر في ــه السياســّية وبالســياق التاريخــي ال بكتابات
أن خطاباتــه وكتاباتــه حــول الوضــع الســيايّس يف أملانيــا، واملبــادئ 
ــام عــن  ــا، مُتيــُط اللّث ــة وللسياســة عموًم املوّجهــة للسياســة األملانّي
فيــر الســيايّس املتحّمــس، املهــووس بسياســات القــوة كســبيٍل 
ــث  ــة)2). وال شــك أّن مفهومــه للعــامل مــن حي ــاء األمــة األملانّي لبق
هــو مجمــوع دول قويّــة يتناســب حتــًا والُبحــوث الواقعّيــة 
ــة))).  ــات الدولّي ــرون يف العالق ــو وادوارد كار وآخ ــس مورغانث لهان
يتجــى هــذا املوقــف أكــر مــن خــالل محارضتــه االفتتاحيــة 
ــه أســتاذ االقتصــاد  ــه بوصف ــه إىل وظيفت ــي ألقاهــا بعــد وصول الت

((( Laurence McFalls, Max Weber’s ‘objectivity’ reconsidered. Op. Cit., p. 360

(2( Gerhard Wagner and Zipprian Heinz, ‘Zur Einführung’. In Gerhard Wagner and Heinz Zipprian (eds( Max Webers Wissenschaftslehre. 
Interpretation und Kritik (Frankfurt am Main: Suhrkamp, ((994(, p. (4

(3( John M Hobson and Seabrooke Leonhard, “Reimagining Weber: constructing international society and the social balance of power”, 
European Journal of International Relations, 7:2 (200((, pp. 24(–245;  Hans-Karl Pichler , “The godfathers of “truth”: Max Weber and Carl 
Schmittin Morgenthau’s theory of power politics”, Review of International Studies, 24:2 ((998(; Michael J Smith, Realist thought from Weber 
to Kissinger (London, United Kingdom: Louisiana University Press, (986(

(4( Peter Lassman and Ronald Speirs (transl(, Max Weber: political writings (Cambridge: Cambridge University Press, (994(, p. (4; Peter 
Lassman and Ronald Speirs, ‘Introduction’ in Max Weber: political writings. Op. Cit,.

(5( David Owen and Tracy B Strong, ‘Introduction’ in Max Weber, The vocation lectures, ed & transl David Owen and Tracy B Strong 
(Indianapolis: Hackett Publishing, 2004(, pp. ix–lxiii

(6( Peter Lassman and Ronald Speirs (transl(, Max Weber: political writings. Op. Cit,.

الســيايس بجامعــة  فرايبــورغ ســنة )698، والتــي قــّدم فيهــا تصــوًرا 
ــا مــع دول قومّيــة أخــرى  ألملانيــا كدولــة قومّيــة تتصــارع اقتصاديً
للبقــاء، وحيــث ال إمكانيــة إلحــالل الســالم بينهــا)4). ولعلّــه موقــٌف 
يعكــُس القلــق البالــَغ إن مل يكــن الوجــودّي للمحافظــن الوطنيــن 
األملــان مطلــع القــرن. كــا يتضــح ذلــك أيًضــا يف املحــارضة الشــهرة 
بعنــوان: »السياســة كمهنــة« التــي قدمهــا فيــر بعــد فــرتة قصــرة 
مــن اغتيــال روزا لوكســمبورغ وكارل ليبكنخــت، وســط اضطرابــات 
ــا))).  ــاء أملاني ــع أنح ــادت جمي ــن س ــن الاليق ــة م ــة وحال اجتاعي
ــت الســبب يف  ــا كان ــا أنّه ــدت جميعه ــي ب ــات الت وهــي االضطراب
تركيــزه عــى ُحكــم القانــون ودولــة  قويّــة تحتكــر العنــف وقيــادة 
ــأّن تعريــف  ــا القــول ب ــة)6). وعليــه، ميكنن ــة وكاريزمّي سياســّية قويّ
ــٍة مــا  ــكاٌر للعنــف عــّر بطريق ــة مــن حيــث هــي احت ــر للدول في

ــام )9)9. ــة ع ــة األملانّي ــه األم ــرق تاريخــّي بلغت عــن مفــرتق طُ

عــى أيّــة حــال، توّضــح األنشــطة التــي قــام بهــا فيــر ســواء 
كُمنظّــر وُمعلّــق ســيايّس أو كمنخــرط نَِشــط يف الشــؤون السياســّية 
ــا فنعــُر  ــا املهــم منه ــه، أم ــا واحــًدا فقــط مــن أعال ــا جانًب ألملاني
عليــه يف كتــاب »منهجّيــة العلــوم االجتاعيــة«، وهــو عبــارة 
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ــي )709 و)9)7  ــن عام ــورة ب ــه املنش ــن مقاالت ــة م ــن مجموع ع
ــام )229))).  ــرر ع ــد مح ــا كمجل ــه الحًق ــا زوجت ــد نرشته ــت ق كان
ــا  ــور موضًح ــه للجمه ــث« نفس ــر الباح ــّدم »في ــذا، ق ــه ه يف كتاب
ــة يف العلــوم االجتاعيــة،  موقفــه املناهــض للتأســيس وللموضوعّي
ــفّية.  ــرٍة فلس ــة بن ــق« االجتاعي ــد »الحقائ ــرّد وتعقي ــه بتف وإميان
وأوىل دالئــل آرائــه املناهضــة للتأســيس كان مفهومــه عــن »النمــط 

ــايل: ــه كالت ــذي عرّف ــايل« ال املث

»يتشــكّل النمــط املثــايل مــن خــالل الرتكيــز أحــادي الجانــب 
لوجهــة نظــر واحــدة أو أكــر، ومــن خــالل توليفــة مــن الظواهــر 
الفرديــة التــي قــد يتكــّرر حدوثهــا كثــرًا أو قليــاًل أو قــد ال تحــدث 
ــر  ــات النظ ــب لوجه ــادي الجان ــز أح ــق والرتكي ــي تتواف ــًدا، والت أب
ــن  ــورٌة ال ميك ــا ص ــدة. لكّنه ــة موح ــورة ذهني ــكّل ص ــاله، لتش أع
العثــور عليهــا إمريقًيــا يف أي مــكان يف الواقــع حتــى يف أشــّد 

ــا«)2). ــا يوتوبي ــّي. إنّه ــا املفهوم ــاالت نقائه ح

((( Max Weber,  Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Op. Cit,.

(2( Max Weber, ‘The ‘objectivity’ of knowledge in social science and social policy’ in Sam Whimster (ed( The essential Weber: a reader 
(London, United Kingdom: Routledge,, 2004(, pp. 387–388  ; Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 6th ed, ed Johannes 
Winckelmann, (Tübingen, Germany: JCB Mohr [Paul Siebeck], (985(, p. (9(

(3( John Drysdale, ‘Weber on objectivity: advocate or critic?’ in Laurence McFalls (ed( Max Weber’s ‘objectivity’ reconsidered (Toronto, Canada: 
University of Toronto Press, 2007(.

(4( Max Weber, ‘The ‘objectivity’ of knowledge in social science and social policy’. Op. Cit., p. 380

(5( Ibid,. Max Weber, ‘Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis’, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 
(9:( ((904(.

(6( Max Weber,‘Die protestantische Ethik und der „Geist” des Kapitalismus. I. Das Problem’, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 
20:( ((904( ; ‘Die protestantische Ethik und der „Geist” des Kapitalismus. II. Die Berufsidee des asketischen Protestantismus’, Archiv für 
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, 2(:( ((905(

(7( Max Weber, The protestant ethic and the spirit of capitalism, transl Talcott Parsons and RH Tawney (London, United Kingdom: Allen & 
Unwin, (930(  

بعبــارة أخــرى، ال ميكــن للمفاهيــم حســب فيــر إال أن تكــون 
تبســيطًا لواقــعٍ معقــٍد جــًدا مــن غــر املمكــن إدراك كُنِهــه كليــًة))). 
رفــض فيــر كذلــك املنطــق االســتنتاجي-الطبيعي وقابلّيــة تعميــم 
الحقائــق وفّضــل مقاربــة تحليلّيــة تقبــل بالنســبّية، ليكــون موضوع 
التحقيــق بذلــك مجهــواًل)4). إنّــه إنــكار فيــر إمكانّيــة إحاطــة علــم 
ــة  ــع كلم ــه ليض ــا دفع ــياء م ــّي لألش ــر املوضوع ــاع بالجوه االجت
ــة«))).  ــه »املوضوعّي ــوان مقالت ــن يف عن ــن مزدوجت ــة‹ ب ›املوضوعّي
وكذلــك َفَعــَل مــع مصطلحــات أخــرى اعترهــا قريبــة مــا اعتــره 
ــالق  ــون بـ«األخ ــه املعن ــروح« يف عمل ــمفهوم »ال ــا كـ ــا مثالًي منطً

الروتســتنتية«)6).

اتضحــت شــخصّيتا فيــر التــي حاولنــا اســتنباطها مــن 
ــر الباحــث  ــس وفي ــّي املتحّم ــر الســيايّس الواقع أدبياته-ســواء في
الباحثــن  تلّقــي  مــع  مجــدًدا  للتأســيس-  املناهــض  الدقيــق 
األمريكيــن ألفــكار فيــر؛ حيــث نجــد الرتجمــة التــي قّدمهــا 
بارســونز لـ«األخــالق الروتســتانتية« و«روح الرأســالية«)7)، وكتاب 
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جــرث وميلــز »مقــاالت يف علــم االجتــاع ملاكــس فيــر«)))، وهــو 
ــذي احتــوى مجموعــة واســعة مــن أعــال فيــر حــول  ــف ال املؤلّ
ــة«.   ــر »السياســة كمهن ــان العــامل، ومحــارضة في سوســيولوجيا أدي
لقــد  كان لــكل هــذه األعــال تأثــرٌ بالــٌغ عــى العلــوم االجتاعيــة 
الّناشــئة آنــذاك)2). أمــا الشــهرة الواســعة التــي حظيــت بهــا 
ــا  ــبب متاثله ــت بس ــه) فكان ــي كتابات ــة بباق ــر )مقارن ــارضة في مح
وِحّديــة الُحجــج التــي قّدمهــا فيــر يف خطابــه، وقــد وافــق الســان 
وســبرز عــى ذلــك بقولهــا: »لطاملــا أثـّـرت املناقشــات التــي قّدمها 
فيــر ملصــر السياســة يف أملانيــا )...) عــى فهمنــا األســايس لسياســة 
ــر  ــرون تأث ــون آخ ــزز باحث ــد ع ــة«))). وق ــة الحديث ــة الغربي الدول
ــه  ــا بأعال ــذي كان َضليًع ــو ال ــال هانــس مورغانث ــر أمث أعــال في
ــاؤم  ــذا »التش ــر ه ــاء أث ــن اقتف ــا)4). ميك ــته يف أملاني ــبب دراس بس
الثقــايف« الــذي شــارك فيــه فيــر نيتشــه أيًضــا يف أعــال إدوارد كار 

ــنجر))). ــري كيس وه

((( Hans H. Gerth and Charles W. Mills (eds & transl(, From Max Weber: essays in sociology, (New York City, NY, United States: Oxford 
University Press, (946(

(2( Lawrence Scaff, Max Weber in America (Princeton: Princeton University Press, 20(((

(3( Peter Lassman and Ronald Speirs, ‘Introduction’ in Max Weber, Max Weber: political writings. Op. Cit., p. xi

(4( Stephen P. Turner, ‘Hans Morgenthau and the legacy of Max Weber’ in Duncan Bell (ed( Political thought in international relations: 
variations on a realist theme (Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2009(

(5( Mark  Gismondi, ‘Tragedy, realism, and postmodernity: Kulturpessimismus in the theories of Max Weber, EH Carr, Hans J Morgenthau, and 
Henry Kissinger’, Diplomacy and statecraft, (5:3 (2004(

)6)  لقــد ُوصــف ماكــس فيــرب بأنـّـه مناهــٌض ملاركــس. ففــي مقدمــة الرتجمــة التــي قّدمهــا لألخــالق الربوتســتانتيّة، قــّدم بارســون تفســًرا أخالقيًــا لالســتنتاج الرئيــي لفيــرب، 
ــة ال يتعارضــان واالجتهــاد والســعي لتحقيــق النجــاح التجــاري. انظــر مثــاًل:  ــز وَحَداثَــة وجهــة نظــره كــون االنضبــاط والقيــم األخالقيّ مشــرًا إىل متيّ

 Irving L Horowitz, Behemoth: main currents in the history and theory of political sociology (New Brunswick: Transaction Publishers, (999(, 
p. 3(0; Max Weber, The protestant ethic and the spirit of capitalism, transl Talcott Parsons (London: Routledge, 2005(

 :يّدعي كاتب املقال بأّن هذا األمر قد يُعزى إىل اللغة الغامضة التي استخدمها فيرب يف تحديد االدعاءات النظرية لدراسته. انظر عىل سبيل املثال )7)
Max  Weber, The protestant ethic and the spirit of capitalism. Op. Cit., pp. xxxvi–xxxvii ; Wolfgang Schluchter, The rise of Western rationalism: 
Max Weber’s developmental history (Berkeley and Los Angeles, California, United States: University of California Press, (98((; Reinhard 
Bendix and Günther Roth, Scholarship and partisanship: essays on Max Weber (Berkeley and Los Angeles, California, United States: 
University of California Press, (97((

لقــد أثّــرت الرتجمــة التــي قّدمهــا بارســونز لـ«ألخــالق 
الروتســتانتّية« جوهريــا عــى املكانــة التــي حازهــا فيــر يف أمريــكا 
ــايئ  ــم االنتق ــور الفه ــاع، ويف ظه ــم االجت ــد رواد عل ــاره أح باعتب
للغايــة والهــدف الــذي رامــُه التحقيــق الفيــرّي؛ ذلــك أن دراســة 
ــة  ــالّية الغربّي ــود الرأس ــتنتي يف صع ــد الروتس ــدور الزه ــر ل في
قــرأه الباحثــون األمريكّيــون كأطروحــة عن صعــود الرأســالّية عى 
أســاس القيــم الروتســتانتّية، مــا منــح الرأســالّية األمريكّية-إن مل 
يكــن الُحلــم األمريــي بحــد ذاته-رشعّيًة جديــدًة ومناعًة ضــد الّنقد 
املاركــيّس)6). لقــد عّدلــت ترجمتــه تلــك جوهــر العمــل التاريخــي 
ــا  املقــارن لفيــر وأعــادت كتابتــه كــا لــو أنّــه اتبــع منطًقــا تطوريً
معّيًنــا، كــا ألغــت معارضتــه لهــذا املنظــور والوضــع املؤقــت الــذي 
منحــه نســبًيا لألخــالق الروتســتانتّية يف الجــزء األول مــن األجــزاء 
الخمســة لعملــه »األخــالق االقتصاديــة ألديــان العــامل«)7). وعليــه، 
انتقــى بارســونز جوانــب محــّددة مــن أعــال فيــر ســاعدته عــى 
ــه الشــاملة للُنظــم.  ــة كــرى للفعــل التطّوعــي ونظريّت ــاء نظريّ بن
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ــي  ــاكاة الت ــم املُح ــونز، وُرغ ــأن بارس ــُر ب ــك نذك ــى ذل ــال ع وكمث
ــة  ــه للمعرف ــايل« وتعريف ــط املث ــر »للنم ــف في ــن تعري ــا ب وضعه
بأنّهــا: »نظــام يعكــس الواقــع لكــن ال ميّثلــه كلّيــًة«، إال أنّه اســتغنى 
عــن اإلبســتومولوجيا املوضوعّيــة التــي تبّناهــا فيــر يف بقّيــة أعاله 
عــى غــرار كونــت وســبنرس و دوركايــم))). إّن اســتباحة أعــال فيــر 
وتفســرها وتطبيقهــا بشــكل انتقــايّئ ألمــٌر يرقــى ملــا ميكــن وصفــه 
بـ«عملّيــة الَتصِفَيــة)2)، أو »تحّيــٌز تفســرّي لبارســون« كــا أســاه 
كيفيســتو وســواتوس))). إنـّـه توضيــٌح لحجــم التشــويه الــذي ميكــن 
ــة  ــا للمقارب ــا تحليلن ــر، وم ــال في ــّم ألع ــر الج ــّببه التقدي أن يس
ــة الجديــدة وتنظرهــا للدولــة ولبنــاء الدولــة إال اســتفاضة  الفيريّ

يف هــذه النقطــة بالــذات.

املقاربات الفيريّة الجديدة 
لبناء-الدولة

لــإدالء بوجهــة نظرنــا الرئيســّية ســيكون مــن املفيــد أن منّيــز 
ــا  ــّدم له ــي ق ــرة الت ــمها الظاه ــة بوس ــّين للدول ــن رئيس ــن فهم ب
فيــر دون درايــٍة منــه أحــد أكــر التعريفــات اســتخداًما؛ إذ هنــاك 
ــة،  ــا )الحكوم ــة يف مجمــوع أجهزته ــزل الدول ــٌم مؤسســايّت يخت فه
املؤسســات)، وفهــم عالئقــّي ينظــر للدولــة مــن حيــث هــي 
مجمــوع عالقــات رشَّعــت نََســق الســلطة السياســية. وهــا َفهــَاِن 

((( Guy Rocher, ‘Talcott Parsons: a critical loyalty to Max Weber’ in Laurence McFalls (ed( Max Weber’s ‘objectivity’ reconsidered (Toronto, 
Canada: University of Toronto Press, 2007(, p. (70; Talcott Parsons, The structure of social action: a study in social theory with special 
reference to a group of recent European writers (New York City, NY, United States: McGraw-Hill, (937(

(2( Irving L Horowitz, Behemoth: main currents in the history and theory of political sociology (New Brunswick, New Jersey, United States: 
Transaction Publishers, (999(, p. 200

(3( Peter Kivisto and William H Swatos Jr, ‘Weber and interpretive sociology in America’, The Sociological Quarterly, 3(:(((990( p. (53

(4( Max Weber, Economy and society, part ( & 2, ed Günther Roth and Claus Wittich (Berkeley and Los Angeles, California, United States: 
California University Press, (978( p. 54 

ُصّممــت عــى أساســها املقاربــات املختلفــة ألدبيــات بناء-الدولــة 
ــق  ــد والدقي ــف املعّق ــن التعري ــفافها م ــن استش ــارصة، وميك املع

ــه »االقتصــاد واملجتمــع«.  ــر يف كتاب ــذي طرحــه في ــة ال للدول

ــع الســيايّس االضطــرارّي واملتفاعــل   »)...) يطلــُق عــى التجمُّ
ــاح  ــه اإلداري وبنج ــد طاقم ــذي يؤيّ ــدر ال ــًة« بالق ــتمرار »دول باس
مطالبتــه باحتــكار االســتخدام املــرشوع للقــوة املاديــة إلنفــاذ 
ــن  ــذي يصــدُر ع ــي ال ــل االجتاع ــغ الفع ــن أن يُصب ــه. وميك نظام
ــه  ــى من ــون املُبتغ ــذي يك ــّد ال ــّية للح ــة السياس ــا الصبغ ــعٍ م تجم
مارســة التأثــر عــى قيــادة تجّمــع ســيايس؛ خاصــة لحظــة 
مصادرتــه املمتلــكات وإعــادة توزيعــه للــروات وتحديــده ســلطات 

الحكومــة«)4).

ــة  ــم ماهّي ــة لفه ــارات بديل ــرض مس ــل أن نع ــك، وقب لذلــ
الدولــة وكيفّيــة ظهورهــا يف القســم التــايل، ســُنلقي نظــرًة يف هــذا 
القســم عــى مــا اعترنــاه تعريًفــا مؤسســًيا ضّيًقــا للدولــة وكيفّيــة 
الذيــن  فالباحثــون  لبناء-الدولــة.  املؤسســاتّية  املقاربــة  إثرائــه 
ــر إال  ــف في ــرون يف تعري ــة ال ي ــا للدول ــا ضّيًق يســتخدمون تعريًف
تركيــزًا عــى مؤسســات الدولــة وقدرتهــا، الســيا إشــاراته لجهازهــا 
اإلداري والحكومــّي، أمــا توفــر األمــن واملنافــع العامــة األخــرى عى 
أســاس احتــكار الدولــة للعنــف، فيعتمدونهــا كأبعــاٍد ماديّــة تقّيــم 
ــة  ــاز الدول ــم جه ــذا الســياق، يُفه ــا له ــدول. وفًق عــى أساســها ال
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ــا الســمة  ــٍز بوضــوحٍ عــن املجتمــع، ولعلّه ــاٍن منفصــٍل ومتاي ككي
املمّيــزة ملــا بــات يُعــرف ›باملقاربــة الفيريــة الجديــدة‹ التــي كان 
ــا  ــا اعتمده ــّية، خاصــة بعدم ــوم السياس ــٌق يف العل ــرٌ عمي ــا تأث له
ــم؛ إذ  ــان يف أعاله ــكل م ــدا سكوتشــبول أو ماي ــيل وتي تشــارلز تي
ســاق إلينــا تيــيل عــى ســبيل املثــال، وبرتكيــزه بشــكل خــاص عــى 
ــيل  ــكل األص ــأّن »الش ــهرة ب ــه الش ــف، حجت ــكار العن ــألة احت مس
ــا للنخــب التــي تشــنُّ  للدولــة ال يعــدو أن يكــون مرشوًعــا إجرامًي
الحــرب وتســتخدم قّوتهــا ومكانتهــا الخــرتاق املجتمــع واســتخراج 
الــروة منــه بالقــوة«))). كــا حــّدد الحًقــا هــذه الطبيعــة القرسيّــة 
للدولــة باعتبارهــا خاصّيــًة ممّيــزًة أّدت لظهــور الــدول األوروبية)2). 
ــا رصيًحــا للدولــة  وتبنــت سكوتشــبول مــن جانبهــا منظــوًرا واقعّي
يحــاول  )أو  يتحكــم  ]تنظيــات[  »تنظيــم  بأنّهــا:  بتعريفهــا 
ــد  ــدال فق ــل ميج ــا جوي ــخاص«))). أم ــم) يف األرايض واألش التحكّ
َزَعــَم يف أعالــه املبكــرة بــأّن الدولــة ميكــن قياســها بدرجــة تطــّور 
البروقراطّيــة واملحاكــم والجيــش باعتبارهــا أدواٍت مســاعدٍة عــى 
جعــل عملهــا ]أدائهــا[ فعــااًل)4). كــا نجــد باحثــن آخريــن أمثــال 
ــة يف  ــوا إســهامات مختلف ــان)6) قّدم ــكل م ــتيبان))) وماي ــد س ألفري
ــة. مل تكتــف هــذه األعــال، التــي مّثلــت  مجــال اســتقاللّية الدول

((( Charles Tilly, The formation of national states in Western Europe (Princeton: Princeton University Press, (975(

(2( Charles Tilly, Coercion, capital, and European states, AD 990–(992 (Cambridge: Blackwell, (992(

(3( Theda  Skocpol, States and social revolutions: a comparative analysis of France, Russia and China (Cambridge: University of Cambridge 
Press, (979(, p. 3(

(4( Joel Migdal, Strong societies and weak states: state-society relations and state capabilities in the Third World (Princeton: Princeton University 
Press, (988(, p. 35

(5( Alfred Stepan, The state and society: Peru in comparative perspective (Princeton: Princeton University Press, (978(

(6( Michael Mann, The autonomous power of the state: its origins, mechanisms and results (Oxford: Basil Blackwell, (986(

(7( John M Hobson, ‘Weberian historical sociology’, in John M Hobson (ed( The state and international relations (Cambridge : Cambridge 
University Press, 2000(

(8( Richard Merelman,  ‘Learning and legitimacy’, American Political Science Review, 60 ((966(, p. 548

ــد،  ــري الجدي ــي الفي ــاع التاريخ ــم االجت ــن عل ــة األوىل م املوج
بفهــم الطريقــة التــي تشــكّلت بهــا الــدول تاريخًيــا، ولكّنهــا أكـّـَدت 
ــة لهــذا التفســر املســتقّل لتشــكّل الدولــة  ــة التاريخّي عــى األهمّي
ــة  ــاه محطــة حتمّيــة ضمــن نظريّ املرتكــز عــى العنــف، ُمعلنــًة إيّ

ــة)7). ــة لتطــّور الدول ــة خطّي عاملّي

ــة بهــذه  ــة عــن مراســيه املجتمعّي ــب فصــُل جهــاز الدول غّي
ــك  ــاب التاس ــى حس ــة ع ــدرة الدول ــى ق ــُد ع ــة والتأكي الطريق
ــا عــن  ــة« تقريًب ــة الدول ــوم »رشعّي ــادل، مفه ــا نُج االجتاعــي، ك
هــذه املقاربــة، بــل إّن هــذه الرشعيــة ُقّدمــت إمــا كمحّصلــة 
األداء الجّيــد ملؤسســات الدولــة، أو اقتصارهــا بلحظــة اعتــالء 
الدولــة ُســّدة الحكــم؛ أي أّن الدولــة تحــوز الرشعّيــة لحظــة تأمــن 
ــة حســب  مؤسســاتها احتــكار العنــف يف منطقــة معينــة. فالرشعّي
مرملــان مثــاًل هــي خاصّيــٌة يعزوهــا الســكان وهــي محّصلــة قــدرة 
الحكومــة عــى توليــد الرشعيــة«)8)، وهــي حســب تيــيل الــذي كان 
ــة تــرّف ســلطات أخــرى  ــٌة بإمكانّي ــا مقرتن مقتصــًدا يف فهمــه له
ــة وإن  ــذه الطريق ــة به ــم الرشعّي ــة. فه ــلطة قامئ ــد إرادة س لتأكي
ــه جعــل الفيريــن  امتــدت جــذوره إىل أعــال فيــر حولهــا، إال أنّ
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الُجــدد دامئـًـا مــا يخلِطــون كــا نُجــادل بــن مناقشــة فيــر للرشعّيــة 
وتعريفــه للقــوة، لينتهــي بهــم األمــر إىل إنــكار حيــازة املحكومــن 
ــوة  ــر للق ــف في ــل إّن تعري ــة. ب ــكاِل الفاعلّي ــن أش ــكٍل م ألي ش
ــا  ــر بأنّه ــا في ــد عرّفه ــة. فق ــيل للرشعّي ــف تي ــا لتعري ــٌق متاًم مطاب
ويف ظــل عالقــة اجتاعّيــة تعــّر عــن احتــال أن يكــون أحــد 
الفاعلــن يف وضــع ميكنــه مــن تنفيــذ إرادتــه رغــم املقاومــة التــي 
قــد يتلقاهــا«))). هــذا الخلــط املتعّمــد بــن املصطلحــن وإن الحظــه 
ِبضعــة باحثــن إال أنّهــم ألقــوا باللــوم عــى فيــر ال عــى الفيريــن 

ــا ملفاهيمــه)2). ــوا تفســرًا ضيًق ــن قّدم ــدد الذي الُج

عــى أي حــال، لقــد كان للرتكيــز عــى القــدرة اإلداريــة 
ــع، إىل  ــى املجتم ــلطتها ع ــد س ــن تأكي ــا م ــن أجهزته ــة ومتكّ للدول
جانــب املفهــوم املُضمــر للرشعّيــة، وقًعــا بالًغــا عــى أدبيــات 
ــالح  ــن االصط ــا ميك ــيس م ــن تَأس ــفر ع ــارصة أس ــة املع بناء-الدول
ــال،  ــبيل املث ــى س ــة«. فع ــاتّية لبناء-الدول ــة مؤسس ــه »مقارب علي
ــة  ــل الدول ــول فش ــد ح ــا الرائ ــرز يف مقاله ــان ورات ــرتض هيل اف
ــن  ــخاص القاطن ــد األش ــة تزوي ــة القومّي ــود الدول ــة وج ــأّن علّ ب
ضمــن إحداثيــات معّينــة ِبِنظــام تســليم المركــزّي ملنافــع سياســّية 

((( Max Weber, Economy and society. Op. Cit., p. 53

(2( David Beetham, The legitimation of power (Basingstoke: Palgrave Macmillan, (99((, p. 8; Peter Blau, ‘Critical remarks on Weber’s theory 
of authority’ in Dennis Wrong (ed( Max Weber (Englewood Cliffs: Prentice Hall, (970(, p. (49; Robert Grafstein,  ‘The failure of Weber’s 
conception of legitimacy: its causes and implications’, The Journal of Politics, 43:2 ((98((, p. 456

(3( Gerald Helman and Steven Ratner, ‘Saving failed states’, Foreign Policy, 89 (Winter (992-93(, p. 5

(4( Ibid,.

(5( Robert Rotberg, ‘The failure and collapse of nation-states’ in Robert Rotberg (ed( When states fail: causes and consequences (Princeton, 
Massachusetts, United States: Princeton University Press, 2004(, p. 2

(6( Gary King and Langche Zeng  ‘Improving forecasts of state failure’, World Politics, 53:04 (200((;  for a critique, see Sonja Grimm et., ‘”Fragile 
States”: introducing a political concept’, Third World Quarterly, 35:2 (20(4(

(7( Robert Rotberg, ‘The failure and collapse of nation-states’. Op. Cit., pp. 2-3

)ُعُموِمّيــة)«)))، أمــا الدولــة الفاشــلة وفًقــا لذلــك، فهــي التــي 
تفشــُل بُناهــا الحكومّيــة يف التغلّــب عــى الظــروف الصعبــة التــي 
قــد تواجههــا)4). ذهــب روبــرت روتــرغ إىل أبعــد مــن ذلــك بقولــه 
ــارة  ــة عــن املنه ــة والضعيف ــة عــن الضعيف ــة القويّ ــز الدول أّن متيي
ــال للمنافــع  يعتمــد عــى مســتوى أدائهــا-أي مــدى توفرهــا الفّع
السياســّية األهــم))). طبًعــا مل يتوقــف األمــر عــى الجانــب النظــرّي 
لهــذه املقاربــة ولكنهــا اُعُتِمــدت أيًضــا يف صلــب أدبيــات موجهــة 
لصنــع السياســات كّرســت فكــرة إمكانّيــة قيــاس هشاشــة الــدول 
ــة عــى  ــدول النامي ــن ال ــر تُع ــرتاح تداب ــؤ بفشــلها، ومل ال اق والتنب
ــك، هــذا  ــى ذل ــالوًة ع ــّي)6). ع ــا الحكوم ــة واســتقرار عمله مأَسَس
ــاه  ــوة تبّن ــا للق ــا ثانويً ــا منتًج ــة باعتباره ــّوه للرشعّي ــم املش الفه
ــأّن  ــرتض ب ــذي اف ــرغ ال ــد كروت ــل، نج ــة. فباملث ــو بناء-الدول باحث
تعريــف الرشعّيــة كمحّصلــة ســلطة سياســّية مســتقرّة وفعالــة 
ــزى  ــح مغ ــأنه أن مين ــن ش ــة م ــع العمومّي ــد للمناف ــليٍم جّي وتس
للعقــد االجتاعــي بــن الحاكــم واملحكــوم)7). كــا نجــد فرانســيس 
فوكويامــا ذهــب مــن ناحيتــه بهــذه املقاربــة إىل حدودهــا القصــوى 
عندمــا أضــاف »القــدرة عــى تخطيــط وتنفيــذ السياســات وفــرض 
ــذر  ــاه »ِج ــا أس ــه مل ــفاف« إىل تعريف ــد وش ــكل جّي ــن بش القوان
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الدولــة«)ssenetatS))))، أو الحــد األدىن مــن القــدرات التــي يجــب 
ــور  ــط املذك ــًة الخل ــَس رصاح ــا َعكَ ــو م ــة. وه ــا الدول أن تحوزه
أعــاله بــن الرشعيــة والقــوة، وكأنـّـه يقــول: إذا كانــت الدولــة تتمتع 
بســلطة عــى شــعبها فســتصبح رغبــة املحكومــن يف طاعــة الدولــة 
باطلــة. وعليــه ينصــح فوكويامــا لنجــاح إعــادة بنــاء-دول مــا بعــد 
ــي  ــة«)2)؛ وه ــذر الدول ــز »ِج ــبقّية لتعزي ــون األس ــأن تك ــراع ب ال
ــة سياســّية يف  ــب هيمن ــَوَس بتنصي ــرة أخــرى الَه ــد م نصيحــة تؤكّ

ــة. ــر ثابت ــات ومعاي شــكل مؤسســات وآلي

مــن بــن أوجــه النقــد الرئيســّية التــي ميكــن تقدميهــا 
للمقاربــة املؤسســاتّية لبناء-الدولــة أّن تثبيتهــا أولويــة مؤسســات 
ســيؤدي  األوروبّيــة،  التجربــة  إىل  اســتناًدا  وقدراتهــا  الدولــة 
بالباحثــن بشــكل طبيعــّي لتهميــش الســياقات الثقافّية والسياســّية 
والتاريخّيــة للــدول قيــد دراســتهم، إن مل يتجاهلوهــا متاًمــا))). كــا 
أنّهــا أســهمت بشــكل كبــر يف صعــود املقاربــة التكنوقراطّيــة لبنــاء-
الدولــة)4)، ويف الرتكيــز عــى مــؤرّشات أداء معّينــة دون مراعــاة 
ــح  ــه أصب ــو أن ــا، كــا ل ــد م ــة للتطــّور الســيايّس لبل الصــورة الكلّي
ممكًنــا »تنظيــم الــدول« وتجّنــب أنشــطة بنــاء الهويّــة التــي 

((( Francis Fukuyama, The Imperative of State-Building, Journal of Democracy, (5, 2 (; Apr 2004(, p. 7

(2( Francis Fukuyama, ‘“Stateness” first’, Journal of Democracy, (6:((2005(

(3( Nicolas Lemay-Hébert, ‘Statebuilding without nation-building? Legitimacy, state failure and the limits of the institutionalist approach’, 
Journal of intervention and statebuilding, 3:( (2009(;  ‘The semantics of statebuilding and nationbuilding: looking beyond Weberian 
approaches’. Op. Cit., pp. (0–((; Olivier Nay,  ‘Fragile and failed states: critical perspectives on conceptual hybrids’, International Political 
Science Review, 34:3 (20(3(; Shahar Hameiri,  Regulating statehood: state building and the transformation of the global order (Basingstoke: 
Palgrave, 20(0(

(4( Berit Bliesemann de Guevara, ‘The state in times of statebuilding’, Civil Wars, (0:4 (2008(; David Chandler, Empire in denial: the politics of 
statebuilding (London: Pluto Press, 2006(

(5( Nicolas Lemay-Hébert, ‘Statebuilding without nation-building?. Op. Cit,.

(6( Sonja Grimm et., ‘”Fragile States”. Op. Cit,.

(7( Francis Fukuyama, The end of history and the last man (New York City, NY, United States: Simon and Schuster, (992(

ــدد،  ــرًا))). بذلــك، جــادل بعــض املؤسســاتّين الُج ــارت جــداًل كب أث
ويف الوقــت الــذي قّدمــوا فيــه نظريتهــم وتحليلهــم يف قالــب 
ــوا  ــم عرض ــم بأنّه ــاع جمهوره ــم إلقن ــن الِقي ــّرر م ــّي متح موضوع
ــأّن مفاهيمهــم املســتخدمة مــن قبيــل  أفضــل الحلــول املمكنــة، ب
ــات وضــع  ›الــدول الهّشــة‹ هــي سياســّيٌة باألســاس، وكذلــك عملّي
السياســات عــى أســاس تصنيــٍف ديــكاريّت للــدول إىل »مســتقرة« و 

ــوم)6). ــا املفه ــوي عليه ــي ينط ــلة« الت ــة« و »فاش »هش

فضــاًل عــن ذلــك، تســِند املقاربــة املؤسســاتّية منطًقــا عاملًيــا 
ُمضمــًرا يف الطريقــة التــي اعتمــدت بهــا مؤسســات الدولــة الفيريّة 
ــاء  ــع أنح ــدول يف جمي ــه ال ــذي ب ــوذج تحت ــة كنم ــة الحديث الغربّي
ــة  ــة العاملّي ــّي بالصالحّي ــاء العامل ــأّن االّدع ــادُل ب ــك نُج ــامل. لذل الع
لهــذه املفاهيــم، بجانــب التصــّور الضّيــق لخصائــص الدولــة الــذي 
تقرتحــه املقاربــة املؤسســاتّية لبنــاء الدولــة، يََضــُع هــؤالء الباحثــن 
يف معارضــة تاّمــة والبحــث الفيــرّي التاريخــي املقــارن يف الدولــة. 
بهــذا املعنــى، يعكــُس افــرتاض فوكويامــا بتفــّوق الدميقراطّيــة 
الليرالّيــة عــى باقــي أشــكال التنظيــات السياســّية)7)، وبأنّهــا 
ــا ألعــال  ــة، تحريًف ــا للُحكــم ولبناء-الدول ــح عاملًي النمــوذج األصل
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ــام  ــي للنظ ــي العامل ــوذج الوظيف ــًة للنم ــا خدم ــتئثاًرا به ــر واس في
االجتاعــي الــذي طــّوره تالكــوت بارســونز يف أعالــه. ومــع ذلــك، 
يجــب أن ال ننــى بــأّن  فيــر مل يهتــم كثــرًا لظــروف ظهــور 
ــا بنديكــس  ــس املالحظــة قّدمه ــة. نف ــدول النامي الرأســالية يف ال
وروث بقولهــا: »أّن مــا كان ســؤااًل تاريخًيــا محــدًدا لفيــر أصبــح 
قضيــة »تنميــة« و«تحديــث« عامــة )...) وأنـّـه تحــّوٌل انطــوى عــى 
ــداف  ــرى أله ــة واألخ ــن الفين ــمَجة ب ــة وَس ــرٍ غامض ــادة تفس إع
التحقيــق الفيــرّي«))). وعليــه، تتّســم املقاربــة الفيريّــة لبنــاء 
ــة  ــة الحديث ــة الفيريّ ــا باســتخدامها مؤسســات الدول ــة أساًس الدول
ــا  ــة للعــامل م ــع املتخلّف ــه الوقائ ــارن مــن خالل ــايّل« تق »كنمــٍط مث
ــدو  ــا يجــب أن تب ــّي لفــرض م ــب مفهوم ــايل، وكقال بعــد الكولوني
عليــه املؤسســات والحكومــة يف البلــدان »الهشــة« يف عــامٍل مثــايّل. 

اكتشــاف ثــاٍن لفيــر: فهــم عالئقــّي للدولــة وللعمليــات 
التاريخيــة التــي أدت لبزوغهــا.

بعــد تِبيــان تركيــز الفيريّــن الُجــدد عــى الدولــة مــن حيــث 
ــذا  ــل يف ه ــوة، ننتق ــتها الق ــة مارس ــا وقابلّي ــاتها وقدرته مؤسس
ــاًل  ــا بدي ــة باعتباره ــة‹ للدول ــة العالئقّي ــح ›املقارب ــم لتوضي القس
ــز بشــكل أكــر عــى النصــف الثــاين مــن تعريــف فيــر  رئيســًيا يُركّ
ــة  ــن الدول ــة ب ــالت القامئ ــى التفاع ــًدا ع ــة، وتحدي ــّول للدول املط
التــي  النظــام االجتاعــي  واملجتمــع وعــى عمليــات تكويــن 

((( Reinhard Bendix and Günther Roth, Scholarship and partisanship: essays on Max Weber (USA: University of California Press, (97((, p. ((2; 
Wolfgang Schluchter, The rise of Western rationalism: Max Weber’s developmental history (USA: University of California Press, (98((

(2( Joel Migdal and Klaus Schlichte, ‘Rethinking the state’ in Klaus Schlichte (ed( The dynamics of states: the formation and crises of state 
domination (Aldershot: Ashgate, 2005(, pp. (4-(5

(3( Bernard Lacroix, ‘Ordre politique et ordre social’ in Madeleine Grawitz and Jean Leca (eds( Traité de Science Politique, Vol. (: La Science 
Politique, Science Sociale, L’Ordre Politique (Paris,: PUF, (985(, p. 47(

(4( Bob Jessop, State theory: putting the capitalist state in its place (Cambridge: Polity Press, (990(, p. 287

تتصدرهــا. وِخالًفــا للتوليفــة الفيريّــة الجديــدة ألعــال فيــر 
ــاِدُل  ــدّي والتأمــيل، نُج ــا النق ــت جانبه ــي تجاهل ــة والت عــى الدول
بــرورة فهــم الدولــة كظاهــرة تشــكّلها العالقــات بــن البــرش أوالً 
ــى  ــّي ع ــٍق علم ــام أّي تحقي ــب اهت ــأّن ينص ــل كل يشء، وب و قب
اكتشــاف ›الســبب الــذي يدفــع األفــراد لتأســيس دولة واملارســات 
ــود  ــي تق ــك، والت ــبيل ذل ــا يف س ــون عليه ــي يُقدم واإلجــراءات الت
الباحثــن لتمييزهــا عــى أنّهــا تخــُص الدولــة)2). انطالًقــا مــن وجهــة 
ــذي  ــز الواضــح ال ــدة للتميي ــادات عدي ــت انتق الّنظــر هــذه، ُقّدم
ــاع التاريخــي  ــم االجت ــون الجــدد يف عل ــون الفيري ــه الباحث أحدث
بــن الدولــة واملجتمــع، إمــا بوصفــه تصــّوًرا معيًبــا أو نبــوءة ذاتيــة 
التحقيــق))). بــل إّن هــذا النــوع مــن التحليــالت جعــل يف الواقــع 
ــًرا  ــئ أم ــزيّئ وناش ــّر وج ــّي متغ ــٌز اجتاع ــا متيي ــو حًق ــا ه كل م
ــه  ــاء عمل ــر أثن ــوالّه في ــٌم مشــّوٌه ت ــا)4). وهــذا فه ــرًدا ومطلًق مج
عــى »سوســيولوجيا الهيمنــة« بشــكل مذهــل كــا ســنبّن أدنــاه. 

مــن املهــم أن نشــر أيًضــا إىل أنّــه وعــى عكــس بعــض مــن 
ــتعادة  ــررة الس ــيلة م ــف كوس ــتخدام العن ــم الس ــروا دعوته اعت
النظــام والســالم أمــًرا عاديـًـا، حــّذر فيــر مــن الرتكيــز الَحــِرّي عــى 
ــه:  ــام بقول ــن النظ ــًيا لتأم ــاًل أساس ــاره عام ــف باعتب ــكار العن احت
»إن اســتخدام العنــف كــا هــو غنــٌي عــن البيــان ليــس األســلوب 
]التنظيــات[  االجتاعــات  إلدارة  شــيوًعا  األكــر  وال  الوحيــد 
السياســية، فقــد اســتخدم رؤســاؤها ِخالًفــا لذلــك جميــع الوســائل 
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ــم«))). ــق غاياته ــة لتحقي املمكن

احتــكار العنــف إًذا ال ميكــن أن يكــون املعيــار الوحيــد 
لعمليــات بناء-الدولــة، وبتعبــر فيــر فــإن: »وســائل اإلكــراه 
والعقــاب األكــر قســوًة محكــوٌم عليهــا بالفشــل يف حال ظــّل الرعايا 
ــة وجودهــا باملعنــى  ــا لفيــر تفقــُد الدولــة علّ متمرّديــن«)2). فوفًق
االجتاعــي يف حــال مل يعــد مثــة مجــال لحــدوث أفعــال اجتاعيــة 
هادفــة))). مثــُل هــذا الرتكيــز عــى التفاعــل الهــادف، وبغــض النظــر 
عــن أســئلة مــن لــه األحقيــة باحتــكار العنــف وكيفّيــة االحتفــاظ 
ــة لبناء-الــدول التــي  بــه، تجاهلتــه العديــد مــن التدخــالت الدولّي
حدثــت بعــد نهايــة الحــرب البــاردة. كــا أّن باحثــن آخريــن أكّــدوا 
ــأّن الرتكيــز عــى احتــكار العنــف الســتعادة الّنظــام  يف كتاباتهــم ب
يف الــدول املضطربــة، وعــى عكــس مــا هــو شــائٌع، مل يُخلّــف ســوى 
ــة)4) أو مــا  دواًل ضعيفــًة ال ميكنهــا توفــر األمــن إال مبســاعدة دولّي
أســاه نيكــوالس ليــاي هيبــرت ›مقاربــة القذائــف الفارغــة‹)))-أي 

((( Max Weber, Economy and society. Op. Cit., p. 54 ; Max Weber,  Wirtschaft und Gesellschaft – Soziologie, Unvollendet, (9(9-(920, ed Knut 
Borchardt, Edith Hanke and Wolfgang Schluchter (Tübingen, Germany: JCB Mohr [Paul Siebeck], 20(3(, p. 2(2 ; 

(2( Max Weber, Economy and society. Op. Cit., p. 334

(3( Ibid., p. 27

(4( Oliver P Richmond and Jason Franks, Liberal peace transitions: between statebuilding and peacebuilding (Oxford, United Kingdom: Oxford 
University Press, 2009(

(5( Nicolas Lemay-Hébert,  ‘The “Empty-Shell” approach: the setup process of international administrations in Timor-Leste and Kosovo, its 
consequences and lessons’, International Studies Perspectives, (2:2 (20(((

(6( Nicolas Lemay-Hébert, ‘Statebuilding without nation-building?. Op. Cit,.; Oliver P Richmond,   A post-liberal peace (London: Routledge, 
20(((

(7( Leonhard Seabrooke,  ‘Expanding policy imagination in political economy: three fevers and two tonics from historical sociology’, Working 
Paper No 36, International Center for Business and Politics, Copenhagen Business School (2006(, (0:  Accessed 3 December 20(3: 
 http://openarchive.cbs.dk/handle/(0398/7327 ; Max Weber, Max Weber: political writings. Op. Cit., p. 354

(8( Andreas Anter, ‘Von der politischen Gemeinschaft zum Anstaltsstaat. Das Monopol der legitimen Gewaltsamkeit’ in Mommsen, Wolfgang 
and Edith Hanke (eds( Max Webers Herrschaftssoziologie (Tübingen, Germany: JCB Mohr [Paul Siebeck], 200((, p. 23; Günther Roth, 
‘Introduction’ in Max Weber, economy and society. Op. Cit., p. lxxxii

ــدويل أصبحــت خاضعــة  ــب حــاالت التدخــل ال ــدول ويف أغل أّن ال
ــّد  ــى يف أش ــكانها)6). وحت ــن س ــر م ــة أك ــر الدولّي ــاءلة املعاي ملس
الحــاالت املريعــة التــي قــد تعلــق فيهــا التدخــالت الدولّيــة لبنــاء-
الدولــة، نُجــادُل بأنـّـه فيــر ›الباحــث‹ ومقاربتــه التفســريّة يف فهــم 
مســارات ظهــور وتوطيــد النظــام االجتاعــي هــو الــذي مــن شــأنه 
ــة  ــكّل رشعّي ــة تش ــألة كيفّي ــر مبس ــام أك ــى االهت ــاعدنا ع أن يس

الدولــة واســتدامتها.

ــد رضورة العــودة إىل  ــارات، نؤكّ ــك، ونظــًرا لهــذه االعتب لذل
الســؤال املركــزي املُبلــغ عــن التحقيــق الفيــري املناهــض للتطــّور 
وللوضعّيــة: »ملــاذا يطيــع الرجــال والنســاء أولئــك الذيــن يســعون 
لحكمهــم؟«)7). فالتســاؤل األهــم بالنســبة لفيــر يجــب أن يكــون 
ــا،  ــد أركانه ــام األول وتوطي ــة يف املق ــور الرشعّي ــة ظه ــول كيفّي ح
وكيــف أن الدولــة الحديثــة جــاءت لتحــل محــل جاعــات سياســّية 
أخــرى أقــّل تعقيــًدا)8)؛ فكــا أوضــح مورســيلو اليــز وكالوس 

http://openarchive.cbs.dk/handle/10398/7327
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ــرق  ــأّن الف ــاص)))، ب ــدد الخ ــذا الع ــاهمتها يف ه ــليخت يف مس ش
الرئيــيس  بينهــا بتعبــر روث يكمــن يف أّن: »اإلميــان بحــق الدولــة 
ــن  ــة«)2) م ــوة املرشوع ــتخدام الق ــوين واس ــام القان ــد النظ يف تحدي
ــا«))).  ــا ِمعياريً ــر »نِظاًم ــه بروي ــق علي ــا أطل ــدث م ــأنه أن يُح ش
وبــدل تعريــف الدولــة مــن حيــث هــي قــدرة مطلقــة عــى إرســال 
ــا عســكريًا حاملــن أســلحة إلجبــار النــاس عــى  جنــوٍد يرتــدون زيً
ــبب  ــول س ــزي ح ــؤال املرك ــروم الس ــة)4) ي ــن الدول ــال لقوان االمتث
ــن  ــة ع ــؤولو الدول ــف مس ــا يتخلّ ــون عندم ــاس بالقان ــزام الن الت
ــد  ــا بع ــة ]م ــة الفيريّ ــة للمقارب ــة املضاف ــتكون القيم ــه. س فرض
ــن  ــات تدوي ــا يف عملّي ــة يف تحقيقه ــة لبناء-الدول ــة[ البديل الفيريّ
القانــون والعقلنــة وإقــرار الســالم، وكــذا اإلكــراه غــر املــادي الــذي 
ــا  ــة))). وفي ــة الحديث ــوم باســم الدول ــه الي ــا نعرف ــج جوهــر م أنت
يــيل سنشــر إىل إمكانــات تجــاوز أوجــه قصــور املقاربــة الفيريــة 

ــا. ــاًل لتحقيقن ــر أن يكــون دلي ــف ميكــن لعمــل في ــدة وكي الجدي

يف مقالــه املشــهور«األمناط الخالصــة للهيمنــة املرشوعــة«)6)، 
املنشــور بعــد وفاتــه ســنة )229، عــرّف فيــر »الرشعيــة القانونيــة-
ــوين،  ــام القان ــة النظ ــان بقانونّي ــتند إىل اإلمي ــا ›تس ــة« بأنه العقالني
وبحــق أولئــك الذيــن ارتقــوا إىل الســلطة يف إصــدار األوامــر 

((( Laiz Morcillo et al., ‘Another Weber: state, associations and domination in international relations’, Cambridge Review of International 
Affairs, Vol. 29- Issue 4 (20(6(

(2(  Max Weber, Economy and society. Op. Cit., p.  lxxxiii

(3( Stefan Breuer, Der Staat – Entstehung, Typen, Organisationsstadien (Reinbek bei Hamburg, Germany: Rowohlt, (998(, p. 20

(4( Francis Fukuyama, State-building: governance and world order in the 2(st century (NY: Cornell University Press, 2004(, p. 8 

(5( Günther Roth, ‘Introduction’ in Max Weber, economy and society. Op. Cit., p. lxxxiv, xcvi

(6( Max Weber, ‘Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft. Eine soziologische Studie’, Preußische Jahrbücher, (87: ( (January (922(

(7( Max Weber, Economy and society. Op. Cit., p.  2(5 ; Wirtschaft und Gesellschaft – Soziologie, Unvollendet. Op. Cit., p. 453 

(8( Joel Migdal and Klaus Schlichte. Op. Cit., p. 2(

(9( Max Weber, Economy and society. Op. Cit., p.2(5

ــات  ــب أدبي ــم أغل ــك مل تهت ــع ذل ــد«)7). وم ــذه القواع ــب ه مبوج
ملفهــوم  الغنّيــة  التاريخّيــة  بالتشــعّبات  املؤسســاتّية  املقاربــة 
ــزًة  ــر ســَمًة ممّي ــره في ــذي اعت ــة« ال ــة القانونّية-العقالنّي »الرشعّي
للــدول الغربيــة املتقدمــة، كــا عــّر عــن ذلــك ميجــدال وشــليخت 
ــات تشــكّل  ــم أواًل وأخــرًا لفهــم عملي ــوم ُصّم بقولهــا: »أّن املفه
ــة األخــرى  الدولــة الغربيــة«)8). ومــن شــأن تضمــن األمنــاط املثالّي
ــك أن  ــة- كذل ــة والكاريزمّي ــا فير-التقليديّ ــي وضعه ــة الت للرشعّي
تزّودنــا بســبيٍل لوضــع الّنقــاش يف ســياقه، وأن نأخــذ املصــادر 
البديلــة للنظــام االجتاعــي بعــن االعتبــار وأن نرفــض قابلّيــة 
ــة  ــد الرشعّي ــة؛ نقص ــة القانونية-العقالني ــي للهيمن ــق العامل التطبي
التقليديّــة التــي تعتمــد حســب فيــر عــى االعتقــاد اليومــّي 
ــد  ــي تعتم ــة الت ــة الكاريزمي ــة، والرشعي ــد القدمي ــّية التقالي بُقدس
ــّدس  ــويّل أو املق ــتثنايئ أو البط ــع االس ــق للطاب ــوالء املطل ــى ال ع

ــرد)9). للف

ســينقل املفهومــان البديــالن للرشعّيــة نقاشــات بناء-الدولــة 
خــارج مناطــق الراحــة وسيســهان يف تشــجيع الباحثن واملارســن 
ــّددة. ســيمكناننا  ــة املتع ــر باألنظمــة االجتاعي ــام أك عــى االهت
ــى  ــرتح ع ــذي اق ــة وال ــم بالثقاف ــث املهت ــر الباح ــة في ــن رؤي م
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أســاس دراســته ألديــان العــامل بــأّن تتحــّرر العلــوم االجتاعيــة مــن 
ــة مــن اإلميــان الهيغــيل الــرسّي  ــاز القيمــي؛ أن تكــون خالي االنحي
بالتقــدم واملعنــى الغــايّئ املطلــق))). مل يكــن الفعــل العمــدّي 
لفاعــٍل ســيايّس عقــاليّن إذن مــا قــاد مســرة التوحيــد الناجــح 
للمؤسســات القانونيــة العقالنيــة يف الغــرب، ولكّنهــا بكلــات فيــر 
ــه  ــى الســلوك أو رفضت ــت ع ــا وافق ــي إم ــة الت ــة االجتاعي »البيئ
ملناقضتــه، أو هــو مجــرّد التعــّود غــر التأمــيّل عــى انتظــام الحيــاة 

ــخ كعــرف)2). ــذي ترّس ال

ــام  ــة النظ ــة-أو العدمّيًة)))-لرشعن ــة املهم ــذه الرؤي ــرُ ه تُث
ــة  ــة الغربي ــم املثالّي ــاه املفاهي ــر تج ــا أك ــا نقديً ــي حًس االجتاع
القانونيــة العقالنيــة وعالقتهــا بعمليــة بناء-الدولــة،  للرشعيــة 
وتجــاه إمكانيــة نقلهــا مــن ســياق ثقــايف معــن إىل آخــر. فقــد بــّن 
ــة،  ــة والعقالني ــة القانوني ــة الغربي ــر كيــف أن مؤسســات الدول في
خالًفــا للفهــم املبّســط للرشعيــة القانونيــة والعقالنيــة، كانــت 
نتيجــة عمليــات علمنــة وعقلنــة وتدويــٍن للقوانــن اســتمرت قرنًــا 
مــن الزمــن أدت إىل تحــول الرشعيــة الكاريزميــة أو التقليديــة 
للســلطة. ويف »سوســيولوجيا الهيمنــة«، وهــو العمــل الــذي ميكــن 
ــل  ــع«، فّص ــاد واملجتم ــه »االقتص ــن كتاب ــيس م ــزء الرئي ــّدُه الج ع
فيــر يف هــذه العمليــة التاريخّيــة واعترهــا نقطــة وصــل بــن »ثالثة 
ــة- ــر العقالني ــي: »املعاي ــة؛ وه ــة الرشعّي ــة« للهيمن ــاط خالص أمن

((( Laurence McFalls et al., ‘Introduction: towards a comparative reception-history of Max Weber’s oeuvre’ in Laurence McFalls (ed( Max 
Weber’s ‘objectivity’ reconsidered (Toronto, Canada: University of Toronto Press, 2007(, p. 5

(2( Max Weber, Economy and society. Op. Cit., p.  3(2 ; Martin Albrow,  Max Weber’s construction of social theory (Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, (990(, p. (72

(3( Regina F Titunik, ‘Democracy, domination, and legitimacy in Max Weber’s political thought’ in Charles Camic, Philip S Gorski and David M 
Trubek (eds( Max Weber’s Economy and Society: a critical companion (Stanford, California, United States: Stanford University Press, 2005(

(4( Max Weber, Economy and society. Op. Cit.,, Werner Gephart, ‘Juridische Grundlagen der Herrschaftslehre Max Webers’ in Edith Hanke and 
Wolfgang Mommsen (eds( Max Webers Herrschaftssoziologie: Studien zu Entstehung und Wirkung (Tübingen, Germany: JCB Mohr [Paul 
Siebeck], 200((; Günther Roth, ‘Introduction’ in Max Weber, economy and society. Op. Cit,.

القانونيــة« التــي ظهــرت بســبب ُمعِضلــة اتبــاع القيــادة الكاريزمية، 
والتــي أدت بدورهــا لظهــور هيمنــة بأشــكال تقليديّــة أكــر، وأخــرًا 
التدويــن القانــوين مليــزات معّينــة يجــب توافرهــا يف القادة)4). يشــر 
هــذا املنظــور إىل تطــور تدريجــّي وغــر خطــّي للنظــام االجتاعــي 
يف عملّيــة ظهــور الدولــة الحديثــة، ويوضــُح الضغــوط والراعــات 
الكامنــة وجوبًــا يف عمليــات تحــّول أطــر رشعّيــة الّنظــام االجتاعــي 
للمجتمعــات، خاصــة إذا كانــت رسيعــة الوتــرة ومرتابطــة كــا هــو 
حــال البيئــة العاملّيــة املعــارصة. ومــن ثــّم، يجــب عى هــذا الجانب 
ــم  ــًة إىل تقديره ــن، إضاف ــود الباحث ــر أن يق ــل في ــن عم ــم م امله
ملــدى تعقيــد وعرَضّيــة التحــول االجتاعــي يف الــدول غــر الغربيــة، 
ــة  ــة الخاص ــة أو الريح ــم الضمني ــة ألفكاره ــاءلة النقديّ إىل املس
ــارًة«  ــدول املســاة »منه ــٍل لل ــة كح ــل الغربي ــر واملُث ــل املعاي بنق
أو »فاشــلة«. كــا يجــب أن يلهــم هــذا التبــر البحــث العلمــي 
ملســاءلة عمليــات تكويــن وتوطيــد النظــام االجتاعــي مــن خــالل 
ــد  ــا بع ــٌة م ــارن، ومل ال مقارب ــايف مق ــي وثق ــري تاريخ ــور في منظ

ــة ســنحّدد خصائصهــا يف الخامتــة. فيريّ

يف الحقيقــة أشــار قلّــة مــن الباحثــن للتعدديّــة املتأصلــة يف 
ــدة املرجــّوة منهــا يف  ــر للنظــام االجتاعــي وإىل الفائ ــم في مفاهي
فهــم عمليــات بنــاء الدولــة. ولعــّل أكرهــم تأثــرًا كيفــن كليمنتــس 
وفولكــر بوجــي اللــذان قــادا مرشوًعــا بحثًيــا حــول املصــادر البديلة 
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للرشعيــة يف ســياقات دول مــا بعــد الــراع. قــّدم كليمنتــس 
ــًة  ــا أســموه »أنظم ــى م ــة ع ــالؤه)2) أمثل ــالؤه))) وبوجــي وزم وزم
ــة التــي تشــكّلت مــن أســفل  سياســّيًة هجينــًة« تقــود فيهــا الدول
إىل أعــى عمليــة تشــكيل الّنظــام االجتاعــي، بــداًل مــن عمليــات 
بنــاء الدولــة الحديثــة ذات االتجــاه العكــيس مــن أعــى إىل أســفل.  
ــة«  ــة الهجين ــس »الرشعّي ــّدم كليمنت ــر، ق ــّي أك ــال مفهوم ويف مق
اعترهــا  والتــي  الثــالث،  الفيريّــة  املثالّيــة  لألمنــاط  كتوليفــة 
ــا  ــا أسًس ــا يعترونه ــم مل ــاس وتجربته ــم الن ــر و«فه ــًة أك متناغم
ــهم  ــع إحساس ــة م ــاه، ومتداخل ــي والرف ــام االجتاع ــّية للنظ رئيس
ــاٍة ذات مغــزى))).  الجاعــي الحتياجاتهــم واملصــادر املشــرتكة لحي
رفــض عمــل كليمنتــس رصاحــًة املنطــق التطــّوري للتــدّرج الحتمــي 
صــوب الّنظــام االجتاعــي الليــرايل الــذي شــّوه الكثــر مــن 
أدبيــات بناء-الدولــة والدمقرطــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة. كــا 
ــون  ــاٍب لج ــة يف كت ــى الرشعّي ــر ع ــل في ــر لعم ــق آخ ــر تطبي ظه
ــاًء  ــة« بن ــة التاذاتانّي ــوم »الرشعّي ــه مفه ــتحدث في ــو)4) اس هيذرش
عــى عمــل بيثــام الســابق، والــذي ميّثــل حســبه »شــكاًل ومضمونًــا 
للســالم يف ســياق معــّن«. ميكــن القــول أنّــه طــّور مفهوًمــا ممتلئــاً 

((( Kevin P. Clements, ‘State building reconsidered: the role of hybridity in the formation of political order’, Political Science, 59:( (2007(

(2( Volker Boege et al., ‘On hybrid political orders and emerging states: state formation in the context of “fragility”’, Berghof Center for 
Constructive Conflict Management (2008(. Accessed 28 April 20(2: http://www.berghofhandbook.net/documents/publications/boege_etal_
handbook.pdf 

(3( Kevin Clements, Traditional, charismatic and grounded legitimacy (Eschborn, Germany: Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, 2008(, p. 3(

(4( John Heathershaw, Post-conflict Tajikistan: the politics of peacebuilding and the emergence of legitimate order (London: Routledge, 2009(

عــىل الرغــم مــن أن املســاهمن املختلفــن يف األدب الفيــربي الجديــد تبنــوا النقــد املعــروض أعــاله واهتمــوا أكــر بالطبيعــة التاذاتانيّــة لرشعيــة الدولــة وقدرتهــا، ومــا   (5(
أعــامل بيــرت إيفانــز ولينــدا فايــس حــول »االســتقاللية املضمــرة« و »االعتــامد املتبــادل املحكــوم« إال مثالــن عــىل ذلــك.  لكــن هــذه االستفســارات ويف الحــن الــذي 
قّدمــت فيــه منظــوًرا مهــاًم لحــدود وِصفــات الســيادة والتمثيليّــة لــدول رشق آســيا أو الربازيــل، غــر أنّهــا ال تــزال مســتحكمة بشــكل أســايس مبنهجيــة علميــة سياســية 

ــة التــي تنطــوي عليهــا. ــا الرتكيــز عــىل الســلطة القانونيــة العقالنيــة والتحيــزات املفهوميّ تعيــد جزئيً

(6( Kevin Clements, Traditional, charismatic and grounded legitimacy. Op. Cit,. ; Nicolas Lemay-Hébert and Xavier Mathieu, ‘The OECD’s 
discourse on fragile states: expertise, policy prescriptions and the normalization of knowledge production’, Third World Quarterly, 35:2 
(20(4(

ــا عــن الرشعّيــة القانونية-العقالنّيــة التــي  للرشعّيــة يختلــف جذريً
اســتخدمها املؤسســاتّيون الفيريــون الُجــدد)))، مكّنــه مــن توضيــح 
ــر  ــراع للمعاي ــد ال ــا بع ــتان م ــة طاجكس ــال دول ــف أّن امتث كي
القانونّيــة العقالنّيــة مل ينتــج ســوى ســالًما افرتاضًيــا بــداًل منــه ســالم 

ــن  الطاجكســتانين. ــاٌش ب ــّي مع جوهــرّي حقيق

ويف جانــب سياســات ومارســات بنــاء الدولــة، نجحــت لجنة 
املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
كواحــدة مــن الفاعلــن القالئــل يف إدراج فهــٍم معقــد لألمنــاط 
املثالّيــة  الفيريـّـة الثــالث للرشعّيــة)6). فقد حــّددت يف تقارير معّينة 
مثــاًل مكونــات أربــع للرشعّيــة؛ ))) رشعّيــة املُدخــالت )أي طريقــة 
عملهــا هــل تعتمــد اآلليــات الدميقراطّيــة للحكــم أم املكّرســة 
ــر  ــث توف ــن حي ــا م ــات )أداءه ــة املخرج ــتبداد)، )2) رشعّي لالس
األمــن والنمــو االقتصــادي)، ))) الرشعيــة التقليديــة )أو الرشعيــة 
القامئــة عــى املعتقــدات املشــرتكة) و)4) الرشعيــة الدوليــة. إقــراُر 
ــد  ــن والتقالي ــا بالدي ــة أساًس ــة مرتبط ــة الدول ــأّن رشعّي ــة ب املنظم
والهويــة العرقّيــة وبالقومّيــة أو بالقــادة الكاريزمايــن، وليــس 

http://www.berghofhandbook.net/documents/publications/boege_etal_handbook.pdf
http://www.berghofhandbook.net/documents/publications/boege_etal_handbook.pdf
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بأدائهــا وعملّياتهــا أكــر)))، يُنظــر إليــه كإســهاٍم مفيــٍد يف النقاشــات 
ــة يف بنــاء الدولــة. ومــع ذلــك، ال تــزال  الدائــرة حــول دور الرشعّي
تقاريــُر أخــرى صــادرة عــن نفــس املنظمــة تكــرّس الفهــم التقليــدي 
ــتمل  ــًة يش ــس دول ــا يُؤّس ــى أّن م ــدًة ع ــة، مؤكّ ــة وللدول للرشعّي
عــى اســتمرارية القــدرة عــى احتــكار العنــف، القــدرة عــى 
تقديــم عقــد اجتاعــّي مســتقّر، حايــة املواطنــن وتأمــن ســوق 
ــّدم اإليفــاء بتوقعــات واحتياجــات  ــب الحــاالت)2). ُق فعــاّل يف أغل
املواطنــن كوظيفــًة أساســية للــدول القويــة-أو »جّيــدة األداء«، كــا 
ُوصفــت يف إحــدى التقاريــر)))، وهــو مــا يعكــُس يف مجملــه املقاربة 
املؤسّســاتّية الفيريّــة الجديــدة التــي جعلــت تحديــد الدولــة 
ــاب األخــرة أو  ــا، وغي ــي تقّدمه ــا بالخدمــات الت ــا مرهون ورشعّيته

ــة. ــواًل للدول ــي زوااًل وأف ــا يعن انعدامه

وأخــرًا، قــّدم مــاك غينتــي وريشــموند)4) تقييــاً شــاماًل 
»للــدور الــذي ميكــن أن يلعبــه العامــل املحــيل يف مقاربــات بنــاء 
ــدى  ــون؛ أي م ــون الدولّي ــا املانح ــي يعتمده ــة الت ــلم والدول الس
نجاحهــم يف إدمــاج أصــوات املتلّقــن املحليــن للمســاعدات. لكّنها 
ــات  ــه تحــّول ســيحّرر املجتمع ــر مقتنعــن بأنّ ــك غ ــم ذل ظــاّل ُرغ
املحلّيــة. فهــا مل يتمكّنــا مــن تقديــر الثقــايف الكامــن يف الطريقــة 

((( OECD, Do no harm. international support for statebuilding (20(0(. Accessed 25 September 20(3: http://www.oecd.org/development/
incaf/44409926.pdf 

(2( OECD  Concepts and dilemmas of state building in fragile situations: from fragility to resilience, OECD-DAC Discussion Paper (2008(. 
Accessed 2( December 20(5: www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/4((00930.pdf 

(3( OECD, International engagement in fragile states: can’t we do better? (20(((, p. (9. Accessed 2( December 20(5: http://www.oecd.org/dac/
governance-peace/conflictandfragility/docs/48698002.pdf 

(4( Roger Mac Ginty and Oliver P Richmond, ‘The local turn in peace building: a critical agenda for peace’, Third World Quarterly, 34:5 (20(3(

(5( Roger Mac Ginty and Oliver P Richmond, ‘The fallacy of constructing hybrid political orders: a reappraisal of the hybrid turn in peacebuilding’, 
International Peacekeeping, 23:2  (20(6(

(6( Nicolas Lemay-Hébert and Xavier Mathieu, ‘The OECD’s discourse on fragile states: expertise, policy prescriptions and the normalization 
of knowledge production’, Third World Quarterly, 35:2 (20(4(

ــف  ــاء والعن ــن اإلقص ــر ع ــض الّنظ ــة. وبغ ــا الدول ــى به ــي تُبن الت
ــة للنظــام  ــم البديل ــذي ميكــن أن تنتجــه هــذه املفاهي ــوي ال الِبني
ــه  ــات تكتنف ــال صنع-السياس ــا يف مج ــي)))، إال أّن إدراجه االجتاع
صعوبــاٌت جّمــة كــا هــو مالحــظ)6). وعليــه ميكــن أن نخلــص إىل 
ــة  ــة األنظم ــة لرشعّي ــادر البديل ــة وللمص ــا للدول ــًا عالئقّي أّن فه
ــيسٌّ  ــو رشٌط رئي ــة) له ــة أو الكاريزمي ــواًء التقليدي ــة )س االجتاعّي
لفهــم عمليــات بناء-الدولــة، وأن إدراج املفاهيــم املحلّيــة للرشعّيــة 
يف مهــام بنــاء الدولــة، ونظــًرا للقيــود واآلثــار اإلقصائيــة التــي متيــز 
ــه تأمــن مــن االســتبعاد  ــا أنّ ــي طبًع ــّي، ال يعن ــٍب اجتاع أّي ترتي

ــبيهة. ــة ش ــوي املُصاحــب ألي عملّي ــف الِبني ــي والعن االجتاع

http://www.oecd.org/development/incaf/44409926.pdf
http://www.oecd.org/development/incaf/44409926.pdf
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/41100930.pdf
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/48698002.pdf
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/48698002.pdf
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خامتة: نحو أجندة ما بعد فيريّة 
لبناء-الدولة

وشــخصّيتاه  فيــر  روايــة  إىل  اســتناًدا  املقــال،  َوّضــَح 
املســتحدثتان يف علــم االجتــاع)))، كيــف انتقلــت العــدوى إىل 
الدراســات األخــرة لبناء-الدولــة؛ فقــد اتّضــح بــأّن تلّقــي املفاهيــم 
ــة وتفســرها واالســتئثار بهــا، وتحويلهــا ملعرفــة، مل يلخــص  العلمّي
فقــط مــا قــام بــه تالكــوت بارســونز وآخــرون مــن تشــويٍه وأمركــٍة 
ملغــزى أعــال فيــر)2)، ولكّنــه عــّزز أيًضــا اســتخدام األفــكار الجدلّية 
لفيــر املســتقرأة مــن واقــع ســيايّس أملــايّن مــاٍض يف صياغــة مقاربــة 
مؤسســاتّية فيريّــة لبناء-الدولــة. مقاربــٌة ركّــزت بشــكل كبــر 
ــن  ــتقلّة ع ــة مس ــات الدول ــرت مؤسس ــة، واعت ــدرة الدول ــى ق ع
ــة وأهملــت التاســك االجتاعــي. أمــا احتــكار  مراســيها املجتمعّي
العنــف فأُخــرج أيًضــا مــن ســياقه التاريخــّي، وقــّدم نظريًــا ضمــن 
منطــٍق تطــورّي كحتمّيــة يف عمليــات تعمــر دول مــا بعــد الــراع. 
ــاء- ــدة لبن ــة الجدي ــه، دعــت الدراســات املؤسســاتّية الفيريّ وعلي
الدولــة إلحــالل الســالم مــن خــالل احتــكار العنــف، ويف حــال وجود 
مصــادر عديــدة متنازعــة للرشعّيــة، فإنهــا دعــت لتكريــس املزيــد 
ــة«  مــن سياســات إحقــاق االســتقرار وهــو مــا أدى بــدوره »ألمنَن
)إضفــاء الطابــع األمنــي) و«َعســكَرَة« )إضفــاء الطابــع العســكري) 

ــة.    ــام بناء-الدول مه

((( Martin Albrow,  (Basingstoke: Palgrave Macmillan, (990(, p. 2(0

(2( Agnes Erdelyi, Max Weber in Amerika – Wirkungsgeschichte und Rezeptionsgeschichte Webers in der anglo-amerikanischen Philosophie 
und Sozialwissenschaft (Vienna, Austria: Passagen, (992(, p. (09

(3( Raymond Morrow, ‘Mannheim and the early Frankfurt School: the Weber reception of rival traditions of critical sociology’ in Horowitz, 
Asher, and Terry Maley (eds( The barbarism of reason: Max Weber and the twilight of enlightenment (Toronto, Canada: University of 
Toronto Press, (994(, p. (69

ــه  ــت ب ــذي ُمني ــل ال ــأزق والفش ــه، أّن امل ــّك في ــا ال ش م
ــاء  ــة وتدخــالت التعمــر بعــد انته النســخة الجامــدة »لبناء-الدول
الــراع« مل يكــن مفاجًئــا، بــل أّن ســبب فشــلها كــا نُجــادل يُعــزى 
لالعتــاد املُفــرط عــى »فيــر الســيايس« وتصــوره للقــّوة واإلكــراه 
ــا  ــا أوضحن ــة. ك ــة االجتاعي ــييد األنظم ــيلٍة لتش ــدي كوس الجس
القــوة ليــس إال وســيلة نهائيــة ضمــن ِسلســلِة  أّن اســتخدام 
ــّية؛  ــلطة سياس ــى س ــة ع ــاء الرشعّي ــى إضف ــل ع ــات تعم مارس
فقــد أبــان عمــل فيــر »سوســيولوجيا الهيمنــة« عــن ُســبٍل عديــدة 
ملراجعــة األبعــاد املعقــدة والتاذاتانّيــة للنظــام االجتاعــي الرشعّي. 
ويعتــر عملــه مثالًيــا أيًضــا عندمــا يتعلّــق األمــر بتقديــر االختــالف 
ــام  ــة والّنظ ــدول والتنمي ــة لل ــم الغربي ــة املفاهي ــايف ومقاوم الثق
ــذي  ــد ال ــار الجدي ــًة إىل املس ــه وإضاف ــد أنّ ــك نعتق ــالم. لذل والس
ــر، يجــب  ــة املســتندة إىل أعــال في ــه دراســات بناء-الدول اقرتحت
أن نركّــز عــى الطريقــة التــي أُخضعــت بهــا أفــكار فيــر للتغــّرات 
الحاصلــة يف العــامل نظــًرا لالنتشــار الفكــري واملــادي ألنظمــة 
النظــام االجتاعــي وإعــادة اإلنتــاج الرأســالّية الحديثــة، والشــبكة 
التحليلّيــة واإلبســتمولوجّية التــي يُوظّفهــا هــذا النظــام أيًضــا؛ 
ــول  ــا يق ــة، ك ــد فيريّ ــا بع ــة م ــة اجتاعي ــن نظري ــث ع فالحدي
رميونــد مــورو هــو: »ببســاطة اعــرتاٌف باألهميــة التاريخيــة ألعــال 
فيــر)...) واعــرتاف بأنــّه مل يعــد باإلمــكان التفكــر يف بعــض القضايا 

ــة))). ــة بنفــس الطريق ــة االجتاعي ــر رئيســّية للنظري ــي تعت الت

ــّن رئيســّيتن  ــزًا لخاصيت لذلــك، وكســبيل للختــم نقــرتح متيي
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للمقاربــة مــا بعــد الفيريّــة لدراســة الدولــة ومارســة بناء-الدولة؛ 
، أّنهــا مقاربــة ال تضــع معاييــر الدولــة الغربّيــة الفيبرّيــة أساًســا 

ً
أوال

القانونّيــة- املعاييــر  نقــل  فكــرة  وتتجــاوز  للدولــة،  فهمهــا  لتقييــم 
العقالنّيــة الغربيــة إلــى بيئــات ثقافّيــة مختلفــة. وكمــا ذكرنــا ســابًقا، 
فقــد اعتمــد باحثــون نقدّيــون مثــل هــذه املقاربــة وتحــدّوا املفاهيــم 
إصــالح  وإمكانّيــة  »هشاشــتها«  و  الدولــة«  »لفشــل  الســائدة 
وبالتبعّيــة،  عاملًيــا.  للتطبيــق  قابلــة  معاييــر  باســتخدام  الــدول 
لبناء-الدولــة،  فيبرّيــة  بعــد  مــا  مقاربــة  إلــى  االنتقــال  يســتلزم 
ومصــادر  للــدول  االختزالــي  التقســيم  تتجــاوز  مقاربــة  أنهــا  ثانًيــا، 
إلــى »دول عقالنيــة قانونيــة حديثــة« )كالدولــة الغربّيــة  شــرعيتها 
أو دول الشــمال( و»دول ناميــة« مرتبطــة بشــرعّية تقليدّيــة أكثــر 
كالكاريزمّيــة والتراثّيــة. يجــب أن يكــون التركيــز علــى كيفّيــة تفــاوض 
مختلــف الفاعليــن علــى الســلطة واملطالبــة باحتــكار العنــف. أمــا 
شــيد 

َ
محــور البحــث الرئي�ســّي فيجــب أن يكــون الفحــوى املــرن وامل

واملتفــاوض عليــه للمقــوالت املســتخدمة غالًبــا فــي االتجــاه العــام، 
وبالتالــي  ومحــددة،  حاســمة  تكــون  أن  تحــاول  التــي  واملقاربــات 
الهامشــّية  املناطــق  فــي  تحــدث  التــي  التهجيــن  عمليــات  ُمســاءلة 
أجنــدة  أن  يبــدو  املعنــى،  وبهــذا  الرأســمالي.  العالمــي  لالقتصــاد 
بحــوث الدولــة الهجينــة وبناء-الســلم التــي ناقشــناها آنًفــا ســتكون 
أّول تطبيــٍق عملــي للمقاربــة مــا بعــد الفيبرّيــة التــي تنتقــد املقــوالت 
كذلــك  وتنتقــد  تقليدًيــا،  املســتخدمة  االجتماعّيــة  العلمّيــة 
كمــا  للمجتمــع)1(.  دراســتها  فــي  الدولــة  علــى  ــز 

ّ
ترك التــي  املقاربــات 

إلــى  أشــارت  قــد  كانــت  الســياق  هــذا  فــي  مختلفــة  مســاهمات  أّن 
كيفّيــة ارتبــاط ظهــور النظــام االجتماعــي وتوطيــد أركانــه بعمليــات 
وبنــاء- اإلنســاني  والتدخــل  األســواق  وتكامــل  العامليــة  الحوكمــة 

تأســيس  خطــوات  أولــى  خطــت  قــد  تكــون  بذلــك  وهــي  الدولــة)2(، 

((( Philipp Lottholz, ‘Exploring the boundaries of knowledge via hybridity’, Journal of intervention and statebuilding, (0:((20(6(

(2( Jana Hönke,  Transnational companies and security governance: hybrid practices in a postcolonial world (New York: Routledge, 20(3(; 
Marleen Renders, Consider Somaliland: state-building with traditional leaders and institutions (Leiden, Netherlands: Brill, 20(2(; Roger Mac 
Ginty, International peacebuilding and local resistance: hybrid forms of peace (Basingstoke: Palgrave, 20(((

أجنــدة بحــوث مــا بعــد فيبرّيــة تجمــع بيــن املنظــورات االجتماعيــة 
لبناء-الدولــة. والدولّيــة  السياســّية  واملقاربــات  واألنثروبولوجيــة 

ملركز  االلكرتونية  املنشورات  يف  الواردة  اآلراء 
معارف ال تعرب بالرضورة عن توجهات املركز.
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