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 ترسيخ أسس الدميقراطية السياسيةأهمية الدولة يف 
 

 1 انجي الغزي
 

شكل الدولة 
اب ودارسي علم السياسية اىل دراسة نظرية الدولة ونشجلهتا ولللل  جل ككّت , الدولة ىي اول صورة للمجتمع السياسي 

 ،ات سلطة سياسية جمردة ذات سيادةكيان معنوي ذ ابعتبارىا ،ومقوماهتا وأركاهنا االساسية اليت ترتكز عليها يف قيامها 
ومن ىنا يتعني على وجود الدولة أن يكون اجملتمع السياسي قد وصل من التطور اىل وجود عمق وشعور ابلتضامن بني 

وكللل بتطور نظامها السياسي واالجتماعي , أفراد اجملتمع اىل حد االنصهار يف وحدة بشرية هلا ذاتيتها املتميزة عن غريىا
أو القبلية اليت ترتبط مبفهوم املصاحل  األسرية األنظمةيصح اطالق وصف اجملتمع السياسي على  وال ،م ومستمربشكل دائ

.  املشرتكة وليس مبفهوم الدولة احلديثة
وليس مهم أن يكون من عدد , ومبا ان الدولة هلا مقومات تعتمد عليها كالشعب اللي ىو الشرط االساسي لوجودىا 

بل املهم أن  ،أو داينة واحدة, وال اىل قومية واحدة ,  وليس من احملتم ان يتكلم لغة واحدة ،و يزدادرمبا يقل أ, معني
ميكن أن تقوم دولة بال سلطة سياسية أو ىيئة حاكمة خيضع هلا  وال ،يرتبط الشعب بوحدة الوطن والتاريخ والبيئة واملصري 

اليت تنظم شؤون االفراد وا ماعات واملؤسسات داخل , وقضائية وتقوم تلل احلكومة بوظائف تشريعية وتنفيلية ،ا ميع
.  أطار الدولة

 ا ماعي وصدق تعبريىا عنهم والسلطة العامة البد ان تعتمد على وجودىا وعلى شرعية تصرفاهتا على ارتباطها ابلضمري
: رة وىناك شكلني لسلطة السياسية يف الدولة املعاص ،ان حتصل على رضاء وقبول الشعب و, 

وتعتمد على اساليب متنوعة كاالعالم , سلطة تعتمد على الضغط واالقناع على قبول الشعب هبا وتقبلها – األوىل
وحتاول تلل السلطة تقوية  ،من اجل الوصول اىل ما يشبو الرضا  خويف واالرىاب أو االغراء املادياملسيس أو القهر والك

وتلعب السجون واملعتقالت والتصفية ا سدية وغريىا , ض سيطرهتا ابلقوة حلماية وجودىا وأمنها لغر يجهازىا البوليس
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وكللل تستخدم موارد الرزق من االمور االقتصادية والثروة  ،يف الضغط على االفراد كبرياً  من وسائل االرىاب والردع دوراً 
. الوطنية كطريق للسيطرة على الشعب من خالل االستحواذ عليها

وتؤمن لالفراد وا ماعات ممارسة حقوقهم , ن ابلتداول السلمي للسلطة وبفصل السلطات الثالثة سلطة تؤم – والثانية
وتكفل الوجود البشري للمجتمع وحتميو من خالل القانون  ،السياسية من خالل املشاركة السياسية يف صناعة القرار

والسلطة ىنا .  الزم للنظام ا ماعي واحلريةالسلطة شرط  ابعتبار, ومتنح احلقوق واحلرايت وال تعارضها , وتشريعاتو
وترعى منظمات اجملتمع املدين وتؤمن سبل احلياة الكرمية وتكفل , تشرف على املثل العليا املشرتكة يف حياة اجملتمع 

. املصلحة العامة للمجتمع
 

أمهية الدولة 
ألمهية الفرد النو احلقيقة االوىل السابقة قبل قيام  ىاواحرتامالدولة أتيت بعمقها التارخيي وتطورىا احلضاري واالنساين أمهية و

وىلا , وكللل ترتقي الدول اليت تتبىن ثقافة التسامح والنضج واالنفتاح السياسي على مكوانت اجملتمع املختلفة, الدولة
 حلياة احلزبيةل ىا، وتطويريف اجملتمع السياسي ترسيخ الوعي الدميقراطية أييت من خلفيتها التارخيية والثقافية ومدى إمياهنا يف

من خالل بث لغة احلوار وحث املواطن ، والتعددية وتعميد مؤسسات اجملتمع املدين املختلفة بثقافة احلوار والقبول ابآلخر
لوطن واحملافظة على ملواطن واخلصة لاملالنوااي  ثبات حسنإوذلل عن طريق احلقيقية يف صنع القرار،  شاركةعلى امل

الشعارات اىل  هبا من إطار واالنتقال مبادئ العدالة واملساواةوتعميق وىلا يستدعي ترسيخ  ،الوطنية والدفاع عنها ثوابكال
  . يواقع العملال

 وإنطالقاً من دور الدولة ونظامها السياسي يف تنمية وتفعيل االصالح السياسي من خالل توسيع دائرة املشاركة السياسية
فهوم التداول السلمي للسلطة واالحتكام لصناديق االقرتاع بصورة حضارية بعيد عن لغة التهديد وتنمية وتطوير م, 

. والوعيد
 

ترسيخ الدميقراطية 
وإمنا ىو مطلب ضروري وىام , شعارات أو عبارات يف النصوص واملؤمترات  ليس ترسيخ الدميقراطية السياسية ىو

والدميقراطية  ،ماعي واالقتصادي تسعى لو الشعوب الطاحمة واملتمدنةالبلد وتطوير نظامو السياسي واالجك الستقرار
اللي , السياسية ىي نتاج كفاح ا ماعات والطبقات العاملة اليت استطاعك ان تؤسس إعالن حقوق االنسان العاملي

ومبا ان . ساواة السياسيةكفل احلرايت واحلقوق العامة يف التشريع واملسامهة يف إدارة احلكم يف ظل العدالة القانونية وامل
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فالبد أن حتقق أغراضها يف حتقيق السيادة الشعبية , قتصادايً اجتماعياً واالدميقراطية ىي نظام سياسي قبل ان تكون نظاماً 
.  وسيلة لتحقيق العدالة واملساواة السياسية  ابعتبارىا

ومدى , رقابة على اعمال السلطة التنفيليةوالدميقراطية السياسية تنتج برملان منتخب بواسطة الشعب اللي ميثل ال
والنظام الدميقراطي السياسي يهدف اىل  ،للحرايت العامة وحتقيق املساواة السياسية واالجتماعية يف اجملتمع احرتامها

وقد حتولك الدميقراطية من مبدأ . مسامهة أكرب عدد ممكن االفراد يف احلكم بطريقة دميقراطية مباشرة او غري مباشرة
وبللل خرج املبدأ " مبدأ سيادة األمة " لفلسفة اىل التطبيق بعد أن نصك املادة الثالثة من إعالن حقوق االنسان على ا

.  الدميقراطي السياسي من النطاق النظري اىل النطاق العملي 
ية  السياسية  واملساواة صمام األمان لتحقيق احلر ابعتبارىاونالحظ أن غالبية الدساتري احلديثة تتضمن مبدأ الدميقراطية 

وعلى الرغم من تالعب بعض االحزاب ,  ميكن ان تقوم الدميقراطية بدون وجود أحزاب وال ،أمام القانون دون متييز
إال ان هلا مزااي حسنة حيث إهنا تشكل حجر الزاوية يف , بعواطف ا ماىري من خالل تقدمي الوعود والعهود الزائفة

وتثقيف , وتقدمي املشورة والنصح هلا, الحزاب تلعب دوراً ابرزاً يف تقومي السلطة وكشف أخطاءىاوا ، املبادئ الدميقراطية
.  االحزاب  ابنتفاءوالدميقراطية تنتفي  ،الشعب وتنويره
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