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 الدولة المعاصرة والدولة العصرية

 

 *صادق جواد سليمان

 

تتمياي  نين الدولية    هيي  بذلك  .هذا العصرسمات ، بونظامًا ، بنيًةسمالدولة العصرية هي تلك التي تت إجماال،

تعمي   و ماضيو ، نميط بنييو    تركد في ، لكنها ال ت ال وتستفيد من معطياته المعاصرة التي تعيش في هذا العصر

تحقييق  نين   تقصير الدولية المعاصيرة، فيال الدولية العصيرية،         نلي  اليوجهين،   .غير ديمقراطيي  كمنظام حب

  .هذا العصر شعوبطموحات 

 

 .في بلدان الربيع العربي ،إصاحية تنظيميةنشهد من تطورات بنيوية دستورية، وأفرى شاهد نل  ذلك ما 

 سيعة  الدولية المعاصيرة إلي     ضييق مين  وج الفير طمح إلي   تال تفلو من ربك وفبط هي صميما ثورات ما نشهد 

مين  ، لإلنتقال ، تطوريا وليس ثورياسع تبدورها  -كمجتمعنا العماني  –أفرى نربية مجتمعات   .الدولة العصرية

أو تطورييا،  النهج ثوريا كان   .لشأن الوطنيأمث  لإدارة بغية الدولة العصرية  وفورالدولة المعاصرة إل  قصور 

هو تجياو    ، الهدلل  الوجهينن . حداثيا وحضاريا معا في ترافد ب ليس حداثيا فقط، وطني الهو التحقق القصد 

 .واألنرال مرجعية المبادئو نظامالإل  ديمقراطية اليد والتقات العادووصاية فردية الحكم 

 

المرء العادة هي ما يعود لها : لتعريل بعض المصطلحات التي وردت في المقطع األفير  وقفة  وجي ة هنا)

ال .  تعيارل النياس نلي  صياحه    يو ميا  رل هي الع ي   .تفكير ذاتيي التقليد هو ما يقلد فيه المرء دون   .دون مراجعة

يقبي  التطيور بالمراجعية    رل الع ي .  فلي  ننيه  أو يتنلي  ناتيه   ما أن يصيطحب  فإ: يقب  التطورالتقليد ال العادة و

 التيي بهيا يكيون التطبييق     الفرنيية  وبها تنضبط جميع األفكار المبدأ هو الفكرة األول  التي منها تبدأ .واالستدراك

  (.والتفعي 

 

نتجيات  مين م  جمياً  مسيتدام،  تسيتطيع أن تسيتورد كمياً      افركان لها مورد اقتصاد   ذاالدولة المعاصرة، إ

ور مسيار التطي  لكنهيا نلي      .وفليق اليسير فيي األر اق    العمران  والفدمات اييرحداثيا بمع اتقدم نج عصر، فتال

فيي   .نن التطور الحضار ، بدنوى أن األول يغني نن اآلفر إنها تستعيض بالتوسع الحداثي.  الحضار  تتعثر

فتنجي    ،الحداثي والحضار  معاعن  بالتطور ت  ، أيا كانت معطيات وضعها االقتصاد ، الدولة العصريةالمقاب ، 

تتضح أكثر ميا تتضيح   ولة العصرية والدولة المعاصرة بين الدمعالم هذا التماي    .متكام وفق منهاج  شاماا تقدم
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فيي الدولية   إ اءهيا  م منيا  نثيارا  نجيد  في الدولية العصيرية، و  بلورة مطردة لها التالية التي نجد  الثمانيةالمعايير ب

 : المعاصرة

 

 :الثمانيةمعايير ال

 

نماء معرفي  (5   منصل اقتصاد منتج (4   القانون سيادة (3   ةمواطنة متساوي (2   نظام ديمقراطي (1

 حضاريةمواكبة  (8   ردع الفساد (7  وئام اجتماني واستقرار سياسي  (6   مطرد

 

 نظام ديمقراطي : أوال 

الديمقراطية بمعن  ذلك أن   .وكرامة اإلنسان ،والمساواة ،أقصد به نظاما ديمقراطيا راسفا في مبادئ العدل

الديمقراطية ال تفي  عبارة أفرى،ب.  األمورسير تكفي لضمان سامة ي حد ذاتها ال فانتماد المرجعية الشعبية 

ن من المشاركة العامة في صنع القرار العام بالمطلب الحضار  إن هي بقت مجرد إجرائية نظامية تمّكصميما 

  في وجب أن يؤص، أدائهوأمينا في  سليما في جوهرهلكي يكون النظام الديمقراطي   .االنتفابيةاآللية نن طريق 

تتفرع الثاثة  من هذه المبادئ   .وكرامة اإلنسان تحديدا، مبادئ العدل، والمساواة،: مبادئ فلقية ثابتة واضحة

 .  جميع حقوق المواطنة المتساويةتستمد جميع حقوق اإلنسان، وتبانا 

 

عصرية ساتير الالدسته  ت  ،ديمقراطيضمن إطار ألهمية هذا التأصي  لنظام الدولة وأداء الحكومة تأكيدا 

التأصي  الدستور   الدولة بتبني النظام ذلك يل م ب  .المبدئيبالتثبت معا بديباجة تل م الدولة والحكومة 

 وطني،لشأن اال تنتفب إلدارة الدولة وأيما حكومة مانعا المبدئي، بالرسوخ الديمقراطي، ويل م النظام الديمقراطي 

، عيارالم  .إجراءاتنفذ من ت ومن لوائح، صاغ ت قوانين، ع في الدولة من شَرت فيما  ،أو تجاهلها، لمبادئمن التنكر ل

 .وكرامة اإلنسان ،والمساواة ،راسفا في مبادئ العدلراطيا فحسب، ب  نظاما ديمقراطيا ديمق ليس نظاما إذن،

  

 مواطنة متساوية  :ثانيا

االجتماني الذ  يساو  بين المواطنين  المواطنة هي المشاركة في االنتماء للوطن الواحد، وقوامها العقد

في إطار .  كافة أمام القانون، غير مجي  أيما امتيا ات بناؤها حسب أو نسب أو جاه اجتماني أو موقع سلطو 

المواطنة المتساوية تترتب حقوق واستحقاقات وواجبات أله  الوطن كافة، دون أيما تميي  محاٍب أو مؤثٍر لبعض 

لكنه  تتفاوت، أما االستحقاقات، فلكونها تنبني نل  األهلية، ف .الحقوق ال تتفاوت.  يه سواءيعا فمنهم فيما هم جم
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الواجبات بدورها تتفاوت حسب االستطانة، إذ ال . أحدأ   إ اء حيلينطو  نل  غبن أو  تفاوت موضوني ال

 .  تكلل نفس إال وسعها

 

ساوية بين المواطنين كافة، رجاٍل ونساء، هذا النسق، المواطنة صميما تعن  المواطنة المتسياق في 

ضمن حقوق حيثما ت : بتعبير آفر.  معترل بها نالمياوحقوقها، بذلك، تتوا ى مع حقوق اإلنسان المفّصلة وال

أن مدى الوفاء بحقوق اإلنسان وكما  . ضمن أيضا حقوق اإلنسانالمواطنة المتساوية نل  نحو غير منقوص ت 

  .جدارة الدول نالميا، وضمن الدول تقاس بها جدارة الحكومات بهايسة التي  تقاس أضح  اليوم المسطرة الرئ

فاصة ببعض دون  ال تشوبها أيما امتيا اتالتي متساوية المواطنة المواطنة فحسب، ب  الليس  ، إذن،معيارال

 .مواطنينالسواد األنظم من ال

 

 القانونسيادة   :ثالثا

الغنيي والفقيير، القيو  والضيعيل، العيالم والجاهي ،       : تساوى الجميعية،  يفي أية مقاضاة ندلأمام القانون، 

فيارجي،  أثير من أ  تقضاء مستقا، مصانا  تطلبذلك يضمان .  وافد، المواطن وال واللئيم، الذكر واألنثالكريم 

ا أن ال أيضي تطليب  ي . شفص أو أشفاص، أو من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذيية ضيمن الدولية    أكان من 

هيئية   ةفصي ، أيي  الدسيتورية التيي ينتهيي ننيدها ال    ة مي المحكإلي   تيدرجا  تفرض نلي المحاكم، من االبتدائية منها 

، ولييس  كافية  من وجه آفر، سيادة القيانون تعنيي أن الميواطنين     .كمجلس أنل  للقضاءمثا، إدارية، سياسية أو 

 .أسيادسواسيًة بعضا منهم حصرا، في وطنهم 

 

 تصاد منتج منصلاق: رابعا 

 حيثما يفت   .قسطاس مستقيمب ، موا نا بين الشقينعن  ب يادة اإلنتاج وندالة التو يع معاأيما اقتصاد سليم ي 

يتحقق التوا ن بانتهاج ما أضح    .يجر الفل  إل  اضطراب سياسي اجتمانيف ، االقتصاداألداء يفت  التوا ن 

إل  إحداث نقلة  ،تتجاو  مجرد الكم والحجم بالقياس الرقمي ة اإلنسانيةالتنميمعايير  . يعرل بالتنمية اإلنسانية

سكن ملوا م الصحة والتعليم وال دورها األساس في توفير تنمية االقتصادية للطبعا، .  حضارية مجتمعية شاملة

لوا م الحضارية بتحقيق الصميما عن  ت تتويجا لذلك، ، لكن التنمية االنسانية.  يسر المعاشفرص العم  والائق و

الحريات األساسية، ضمان حقوق اإلنسان ودالة تو ع الناتج االقتصاد ، المشاركة السياسية، المتمثلة في ن

، وغير في مظاهر بذخ ال  العام رصين غير مبدد للم اقتصادانتهاج والنماء المعرفي، تع ي  الهوية الثقافية، 

       .شفصيةاع رغبات بإشمجي  سوء التصرل به في 
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 مطرد نماء معرفي: فامسا

فبيرة  مين   محضياً المتفتقية   اتالتقنيي والينظم و ، بالمعيارل  لبي  دار، وك  احتياجاتها ت ي جلها الحياة العصرية 

نظامييا تبيادال تجارييا، أو   أو   ،نسيكريا  دفانيا  إناميا، أو  ، أوأو تيينقا كيان أو صيحة أو تعلمييا    غيذاءً   .اإلنسيان 

... دينيية  فيرائض  داء تيسييرا أل أو  ، فعالييات ثقافيية  لكينا متفي األرض أو ضبطا لألمن، أو  نمرانااقتصاديا، أو 

   .العصر الحديثب وغ منذ المتنوع المتطور التقني نتاجه واإلنساني المعط  المعرفي بن ممّكوأكثر جميع ذلك 

 

.  المعرفية اإلنسيانية بياطراد    وسع نطاقنالميا تدور العلم   في جَرت جدا في الحاضر الراهن أبحاث معمقة 

فيال الدولية المعاصيرة،    .  فييه لإلسيهام  تسع  أيضا وإنما نماء المعرفي ليس فقط ترصد هذا ال الدولة العصرية

الشأن  وأالحياة  وأفي فهم الكون  ، أكانمعطاه تعتمد، ب  االجتهاد اإلنسانيال تتحقظ نل  سامة الدولة العصرية 

المعرفة اإلنسانية المتبلورة  ذتتفالدولة العصرية بالمجم ،  . بهتعم  وأو سوى ذلك، يعية، البيئة الطب وأاإلنساني 

 .للنظر والتقريرمستدامة  مرجعية

    

 ئام اجتماني وواستقرار سياسي : سادسا

، مجتمعات هذا العصر، في غالبية الدول، تعددية من حيث العرق واللون والدين والمذهب والمنشأ الوطني

وئاما سياسيا و ااستقرارمع ذلك، في غالبية الدول، مجتمعات العصر تعيش   .الناسسائر فلفيات ذلك من وسوى 

نمومية يتراجعون من  تراهممواطنة النل  أرضية حيث ال يتساوى الناس  . مواطنة متساوية مااجتمانيا تصونه

فئة ك  : الفئوية نشط األطرالت، وتلوطنيا بذلك يتدان  الوسط.  فئوية ية انتماءات إل  فصوصاالنتماء الوطني 

الدولة العصرية تعن  صميما   .مشتركنل  الصالح البها المصلحة الفاصة مؤثرة ، االنار إل  قرصهجاّرًة 

قلة من أيما نوع لفصيص امتيا ات تودون  في الحقوق، تفريقدون  ،كحاضنة للجميعبتوطيد المواطنة المتساوية 

 .الوئام االجتماني معضدا بتصون االستقرار السياسي فالوسط الوطني وطد تإنها بذلك   .كثرةدون ال

 

 ردع الفساد :سابعا

 االتي تبتلي بهاألسقام أفطر من  ه، تجعلسياسية، اجتمانية، اقتصادية متعددة،شنيعة  وجوه للفساد 

اجتمانيا، .  فيه سواء نفوذ سلطو  لاستئثار أجحافا بما الناسغال سياسيا، الفساد يأفذ شك  است. الشعوب

اقتصاديا، الفساد يسر  بالتراشي، أ   . استحقاقحق أو منافع دونما اب تجتقليدية الالوجاهة الستعم  يالفساد 

  .تحاي  نل  القانونسرا ب من وجه آفر، مرارا ما يجر  بتبادل منافع نينيةالتراشي، .  دفع الرشوة وقبضهاب
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ترصد تعاضديا والقضائية  مؤسساتها التشريعية والتنفذية.  الفسادع ردعن  بالدولة العصرية صميما ت 

النظام .  ما يريبك  يقل بالمرصاد، متقصيا وكاشفا  حرال هانامإ.  العامةإل  الحياة  الفساد قنوات تسرب

امة بصر لفساد أيا كان شكله، لذا يتعقبه، يعريه، ويعاقب نليهيرفض ابطبيعته الديمقراطي للدولة العصرية 

أو الفئوية، وفي  نل  الفردية قائمة عن  صميما بردع الفساد، كونهاال ت ، فال ذلك، الدولة المعاصرة . رادنة

       .سياسي مقاب  والء ةحظوو نفوذا ها أصحابإياء واالمتيا ات س يكرتطبعها  الحالتين

 

 حضارية مواكبة :ثامنا

نطق ورد في  اهماك، ة الحضارة في جميع الميادينمواكبة مسير  نبارة، والدولة العصريةمصطلح 

تعني ندم  المواكبة.  الوطنيتوجهنا طبيعة حول  قائدال في منظورالمرتسم داللة جلية نل  يهما كلل.  سلطان الباد

في جميع  نبارة أما .  وحدة التوجه الحضار  أمميا نبر العالمتعني   مسيرة الحضارة التفلل أو التباطؤ، 

جميعها األمم بويرتقي  ،مما ينفع الناس ،في الفبرة اإلنسانيةمعرفيا ك  ما يتبلور تبني نن التحفظ رفع تف  ينالمياد

 .  راقية باطرادمت حضاريةصعد إل  

 

نحن في نمان ال  لنا أقرب إل  الدولة .  الدولة المعاصرة هي غير الدولة العصرية  ، إذن،وفتاما اصةف

 . الدولة العصريةسمات هو إل  استكمال كشعب ناهض طموحنا لكن .  العصرية منا إل  الدولة المعاصرة

هذا فال حت  اليوم في وطننا  ما تحققالحفاظ نل  هو حرصه وحرصنا جميعا  . طموحنا يروده طموح القائد

 حققا حداثياأكثر ت، أكثر نضجا، أكثر إشراقا أن نبني لغد  ،هذا الذ  تحققل، استطرادا نهجناو . العهد الميمون

   .دولة نصرية بامتيا دون كل  أن نبني نهجنا ... في ترافد  وحضاريا معا

 

 ------------------

كانت األجوبة نليها في نسق العرض، مع قدر من الحقا في مقابلة إذانية، وسئلة التي طرحت بعد العرض، وملفص األ*** 

 :التفصي 

ما الذ  ولد لديك هذا التنظير اليذ  نسيمعه منيك ألول ميرة،     .  الدولة العصريةماي ت في محاضرتك بين الدولة المعاصرة و*

 وأيضا ماذا تقصدت من نرضها نل  النحو الذ  فعلت؟

بالمعايير التي حددت أسمعك ت نم أن الدولة العصرية لما  تستكم  في الفبرة الدستورية الفليجية نامة، أو العربيية نامية،   *

 ن من هذا التوصيل؟ ه  ترانا في وطننا نل  مسار استكمال سمات الدولة العصرية حسب ما وصفت؟وأنك ال تستثني بلدنا نما

مياذا تقصيد تحدييدا بهيذا     .  "المواطنية المتسياوية   " لي  معييار   من بين المعايير الثمانية التي ذكيرت، لمسينا تأكييدا فاصيا ن    *

 ا المشترك للوطن؟ المصطلح؟  أال يكفي مصطلح المواطنة وحده للداللة نل  انتمائن

قلت في محاضرتك أن ما نشهد من تطورات في بليدان الربييع العربيي هيي ثيورات تطميح إلي  الفيروج مين ضييق الدولية            *

 كيل ذلك؟. المعاصرة إل  سعة الدولة العصرية
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، جيرى شيرح مصيطلحات    الربييع الماضيي   بسياحة الشيعب   رضيت فيي منتيدى االنتصيام    نمن فال نديد من أطروحات * 

منها تحديدا منظومة مصيطلحات اليوطن، الدولية، الوطنيية، المواطنية، الحكومية،        :ة تتص  بالبناء الدستور  للدولة العصريةمحوري

، وحيول نسيق التعيالق ميا بينهيا،      هيا باهتمام كبير تمث  فيي حيوار مسيتفيض حيول فحيوى كي  من       ت الشروحاستأثر .المجتمع المدني

وألنك شاركت في تلك اآلطروحات، ه  لك أن تعيد نلينا تعريفك لكي  مين   .  ولة العصريةكعناصر أساسية  في البناء الدستور  للد

  المصطلحات المذكورة؟

 

 :وملفص اإلجابات كان*** 

الوطن سابق نل  الدولة، كونه المستقر األص  والبيت الكبير اآلوَ  للجميع نل  أساس سواء، أيا كانت *

 .النسيج االجتمانيمواقع أه  الوطن في ساحة العم  أو في 

 

الدولة سابقة نل  الحكومة، كونها اإلطار المنظم للشأن الوطني، لذا وجب أن يكون لها دستور وحكومة *

ومؤسسات تشريعية وقوانين منظمة لمفتلل نشاطات المجتمع، كما وأن تكوَن لها ناقات تعاونية مع الدول 

شك  الدولة قد يتغير بإرادة أه  .  المواثيق الدوليةاألفرى، نضوية في االمنظمات األممية، ومشاركات في 

 . الوطن، لكن الوطن أص  ثابت

 

الوطنية هي الشعور اإليجابي الفان  تجاه الوطن والصالح الوطني المشترك، وأهم معاييرها الوالء *

 والوفاء واإلفاص

 

حسن األداء بمعيار الكفاءة الحكومة، كسلطة تنفيذية، تأتي ألج  وترح ، كون استمرار نهدها مرتهنا ب*

مبدأ التداول هكذا .  كسلطة تشريعية فيتجدد نهدها بإنادة انتفاب األنضاء دورياالحكومة أما .  واألمانة معا

يمكن من تعميم فبرات ممارسة مهام الحكم ديمقراطيا، بدل حصرها في فئات معينة أو أشفاص معينين نل  

 . أساس امتيا  سياسي أو اجتماني تقليد 

 

أن المجتمع المدني هو المواطنون والمواطنات أنفسهم بما يقومون تطونيا من نشاطات حميدة، متنونة، *

 .رائدة، غيِر ربحية وغيِر حكومية، ألج  إنماء الصالح العام

 

---------------------- 

مان، وهو سفير ، القاها األستاذ صادق جواد سلي2112يونيو  7 -والية سماي ، سلطنة نمانمحاضرة في *

 . ن ماني سابق، وحاليًا يرأس في مسقط رابطة الكّتاب الع مانيين


