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خمصػػت هػػذر الد ارسػػة فػػي إجابتةػػا شمػػا أس ػ مة المشػػكمة البإلشيػػة المطروإلػػة مػػا هػػي ا شػػكاليات والتإلػػديات
الر يسػػية لعممي ػػة بنػػا .الدول ػػة إل ػػا أف مو ػػوع بنػػا .الدول ػػة يع ػػد شممي ػػة معف ػػدة ومتش ػػابكة تش ػػرؾ فيػ ػ العناص ػػر
السياسػػية والمؤسسػػية والدسػػتورية واالقتصػػادية االجتماشيػػة واألمنيػػة والعسػػكرية إلػػا جانػػب هػػذا ف ػ ف شمميػػة بنػػا.

الدولة تعكس الميراث التاريخي وما واجةت مف تإلديات ,سوا .ت منت انجازات أو تعر ت الختالالت ,وكػذلؾ
تأشير السياؽ المإلمي وا قميمي والدولي والتطورات العممية والسياسػية ومػا تزػرزر مػف فػرص وقيػود والتػي تشػرؾ
بدورها تأشيراتةا المتباينة في شممية بنا .الدولة

كما أف العالقة بيف الوال .لمجماشة وبنا .الدولة كبير جداً ,إذ كمما زاد وال .الزرد لفبيمت بدؿ الػوال .لمدولػة قػؿ

تعزيػػز بنػػا .الدولػػة ,والعجػػز شػػف تإلفيػػؽ أنمػػوذج وطنػػي وهػػو نتيجػػة لزشػػؿ المشػػارير التنمويػػة وتإلفيػػؽ الديمفراطيػػة
وغياب الشفافة السياسية التي ترى المصمإلة في الجماشة الوطنية ,أدى إلا بفا .ارتباط الزرد بالمؤسسػات األوليػة
كالعا مة أو الفبيمة أو الطا زة والدخوؿ في صراشات مر بع ةا البعض مما يجعؿ بنا .الدولة فػي هػذر الظػروؼ
أمػػر صػػعب جػػداً واف العالقػػة بػػيف نمػػط الشفافػػة السػػا دة وشمميػػة ومسػػتوى بنػػا .الدولػػة كبيػرة جػػداً بإليػػث أف غيػػاب

شفافة سياسية ديمفراطية سوا .لدي النخبة الإلاكمة أو الزرد أو المجتمر ,إذ يؤدي غياب هذا النوع في الشفافة إلا
سػيادة شفافػة المصػمإلة واالنانيػػة لػذي الزػاشمييف السياسػػييف ال تتعػدى المصػالل الشخصػػية ال ػيفة ومنػ ففػػد أدى
غياب هذر الشفافة إلا شرقمة بنا .الدولة وخاصة التي يإلكمةا التنوع الشفافي والديني والعرقي
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مفدمة:
شنػػد الإلػػديث شػػف الدولػػة الإلديشػػة ف ػ ف التعبيػػر شػػف الدولػػة قػػد يفصػػد ب ػ أمػػور مختمزػػة فةػػو فػػي معنػػا
واسػػر يكػػاد يتسػػر ليت ػػمف المجتمػػر بنزسػ باشتبػػار أف الدولػػة هػػي التنظػػيـ السياسػػي لممجتمػػر وبالتػػالي يشػػمؿ كػػؿ
المنػػدرجيف تإلػػت هػػذا التنظػػيـ مػػف أف ػراد ومؤسسػػات وأإل ػزاب وإلكومػػة ,ولفػػد فػػرض سػػياؽ العولمػػة تإلػػديات أخػػرى

نظػ اًر لكشافػة المتريػرات الجديػدة ,ممػا دشػػي الػبعض إلػا الػػدشوة شػادة النظػر فػػي صػيرة بنػا .الدولػػة مػف خػػالؿ
التركيػز شمػػا إشػػادة بنػػا .الدولػػة الزاشػػمة التػػي أصػبإلت مصػػد اًر لمتةديػػد األمػػف والسػػمـ واالسػػتفرار العػػالمي ,وكػػذلؾ

شمػا ق ػايا الديمفراطيػة وإلفػوؽ ا نسػاف والمشػػاركة السياسػية ,وا صػالح السياسػي واالقتصػادي وبةػذا أصػػبإلت
إشكالية بنا .الدولة مػادة شمميػة لعػدة د ارسػات ومػف هنػا سػنعمؿ شمػا تسػميط ال ػو .شمػا مزةػوـ الدولػة وبنا.هػا,

واألسس الفا مة شميةا والتإلديات التي توجةةا
 .1إشكالية الدراسة:
تتمشؿ إشكالية البإلث في السؤاؿ اآلتي:

ما هي ا شكاليات والتإلديات الر يسية لعممية بنا .الدولة
وتإلت هذر ا شكالية تتدرج األس مة اآلتية:
 ما هو مزةوـ بنا .الدولة؟ ما هي ما هي األسس التي تفوـ شميةا الدولة؟ .2أهداف الدراسة:
يةدؼ البإلث إلا إلفا .ال و .شما:
أ معرفة ا شكاليات وتإلديات بنا .الدولة
ب معرفة األسس التي تفوـ شميةا الدولة
ج معرفة طبيعة الدولة
 .3أهمية الدراسة:
تكمػػف أهميػػة الد ارسػػة مػػف خػػالؿ د ارسػػة مو ػػوع مةػػـ وهػػو الدولػػة الػػذي يمتػػد تأشيرهػػا فػػي إلفػػوؿ المعرفػػة المختمزػػة
فمتريراتةا تفر في نطاؽ شما االقتصاد واالجتماع والسياسية وغيرها وهي مف شانةا إشرا .المعرفة لبنا .الدولة
 .4منهجية الدراسة:
تفت ػػي د ارسػػة هػػذا البإلػػث االسػػتعانة بالعديػػد مػػف المنػػاهم العمميػػة وهػػي المػػنةم الوصػػزي التإلميمػػي لشػػدة ارتباطػ
بدراسة المشكالت المتعمفة بالمجاالت ا نسانية ,والمنةم التاريخي
 .5تقسيمات الدراسة:
أوالً :ا طار النظري مزةوـ الدولة ومزةوـ البنا.
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شانياً :األسس والمرتكزات التي تفوـ شميةا الدولة
شالشاً :التإلديات وا شكاليات أماـ بنا .الدولة
أوالً :اإلطار النظري.
مفهوم الدولة:
تعتبػر مفاربػة مسػػألة الدولػة متنوشػػة بطبيعتةػا ,ويرجػػر ذلػؾ إلػػا تنػوع زوايػػا النظػر إليةػػا وتنػوع واخػػتالؼ
األدوات المنةجيػػة الخاصػػة بد ارسػػتةا فػػي هػػذا الصػػدد يفػػوؿ الباإلػػث شبػػد االل ػ بمززيػػز البإلػػث فػػي الدولػػة مػػف
منظور شمـ االجتماع أو األنشروبولوجيا السياسػية يختمػؼ إلكمػاً شػف نظػرة المػؤرخ إليةػا وقطعػاً شػف نظػرة الباإلػث
في العموـ السياسية وفي الفانوف شما نإلو خاص (شبداالل بمفزيز)422::

يذهب المزكر المرربي شبد اهلل العروي ممي اًز بيف هذر االنماط مف المفاربة إليث يتسا.ؿ شف هدؼ الدولة يسبل

فػػي المطمفػػات ويصػػرؼ نظػرر شػػف الظػػروؼ الزمنيػػة والمكانيػػة ,فينظػػر ,ومػػف يتسػػا.ؿ شػػف التطػػور يصػػؼ أطػوار
الدولػػة أي أشػػكالةا المتتابعػػة ,فينطػػؽ بمنطػػؽ المػػؤرخييف (شبػػداهلل العػػروي  )3;;5:ومػػف يتسػػا.ؿ شػػف وظيزػػة
الدول ػػة ,يإل ػػاوؿ أف يإلم ػػؿ لليتة ػػا ب ػػالنظر إل ػػا مإليطة ػػا االجتم ػػاشي في ػػتكمـ ك ػػالـ االجتماشي ػػات ,إذا الإلفن ػػا بة ػػذر

المإل ػ ػػاور الف ػ ػػانوف ,أمك ػ ػػف لنػ ػ ػا أف نف ػ ػػوؿ أف الدول ػ ػػة ت ػ ػػدرس إلس ػ ػػب أربع ػ ػػة من ػ ػػاهم الف ػ ػػانوف ,الزمس ػ ػػزة ,الت ػ ػػاري ,
االجتماشيػات لكػؿ مػنةم طريفػة مميػزة فػي التعامػؿ مػر المػواد المتػػوفرة لمبػاإلتيف

ال يمكػف لمزيمسػوؼ أف يكػػوف

تطوريا وال لمعالـ االجتماشي أف يكوف استنباطياً ولممؤرخ أف يكوف افت ار ياً لكؿ سؤاؿ منةم ولكؿ مػنةم سػؤاؿ,

ما يمكػف فةمػ هػو شػدـ وجػود تعريػؼ شػامؿ مػانر وموإلػد يكػوف مر ػياً إلتػا ألغمبيػة المةتمػيف جػدياً بالمشػكمة,

وهذا يرجر باألساس إلا الزاوية التي ينظر مف خاللةا لمدولة وستإلاوؿ ا إلاطة مجموشػة فػي األطػر المزاهيمػة

المإلددة لمسألة الدولة

مفهوم الدولة في المغة:
الدولػػة والدولػػة واإلػػدة ,وقبػػؿ الدولػػة فػػي المػػاؿ ,والدولػػة فػػي الإلػػرب
الدولػػة فػػي المرػػة :العفبػػة فػػي المػػاؿ والإلػػرب ,و و
والجار ,وقيؿ الدولة اسـ الذي يتداوؿ بعين  ,والدولة المصدر ,وجا.ت كممة دولة ب ـ الداؿ في الفػرلف الكػريـ
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الدولة (اياد الزيباري )4239:
الدولة في االصطالح:
( ) 3.3التصػػور الفػػانوني ينطمػػؽ التصػػور الفػػانوني لمدولػػة مػػف خػػالؿ فك ػرة الشخصػػية الفانونيػػة وتإلديػػد العناصػػر
والشػػروط الفانونيػػة لةػػذر الشخصػػية المعنويػػة والتػػي مػػف أهمةػػا السػػيادة واألرض وا قمػػيـ والشػػعب ,وكػػذلؾ سػػمطات

الدولة التنزيذية والتشريعية والف ا ية ,والعالقات بينةا وأهمية التميز والزصؿ والتوازف بيف هذر السمطات
وتعػػرؼ الدولػػة مػػف خػػالؿ هػػذا التصػػور بأنةػػا تجمػػر بشػػري م ػرتبط ب ػ قميـ مإلػػدد يسػػودر نظػػاـ اجتمػػاشي وسياسػػي
وقػػانوني موج ػ لممصػػمإلة المشػػتركة يسػػةر شمػػا المإلافظػػة شمػػا هػػذا التجمػػر وسػػمطة مػػزودة بفػػدرات تمكنةػػا مػػف

فرض النظاـ ومعاقبة مف يةددر بالفوة (الشرقاوي )4229:
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( )2.1التصور السياسي لمدولة:
ازداد االهتماـ بظاهرة الدولة مف قبؿ شمما .السياسة وقد قدـ شمما .السياسة العديد مف المزاهيـ لمدولػة ومنةػا أف
الدولػػة هػػي ,الةي ػػة التػػي تممػػؾ فػػوؽ إقمػػيـ معػػيف إلػػؽ اإلتكػػار واسػػتخداـ الفػػوة الشػػرشية  ,ويعػػرؼ المزكػػر مإلمػػد
شػػإلرور الدولػػة بأنةػػا أداة لمتعبيػػر شػػف واقػػر يعيش ػ شػػعب مػػا مػػف خػػالؿ مؤسسػػات وتعتبػػر الدولػػة قمػػة الػػوشي
المعرفػػي واألخالقػػي واالجتمػػاشي والسياسػػي السػػا د فػػي المجتمػػر لػػذا فةػػي بنيػػة فوقيػػة لبنيػػة تإلتيػػة تمشػػؿ العالقػػات

االجتماشيػػة واالقتصػػادية السػػا دة والمسػػتوى المعرفػػي فػ ذا كانػػت هػػذر العالقػػات متخمفػػة فالدولػػة متخمزػػة واذا كانػػت

متفدمة فالدولة متفدمة كما أكد شما وجود شالقة وتأشير وتأشر متبادؿ بيف المؤسسات والمجتمر فكممػا كػاف تػأشير
البنية التإلتية المجتمر شما البنية الزوقية وهي المؤسسات كبي اًر كانت الدولة أكشر ديمفراطيػة ,وكممػا كػاف تػأشر
البني ػػة الزوقي ػػة المؤسس ػػات شم ػػا البني ػػة التإلتي ػػة المجتم ػػر كبيػ ػ اًر اتجة ػػت الدول ػػة باتج ػػار الفم ػػر والديكاتوري ػػة

(شإلرور)422::

وتعرؼ الدولة كذلؾ بأنةا مجموشة مف األفراد يفيموف بصزة دا مة في إقميـ معيف ,وتسيطر شميةا هي ة منظمة
اسػػتفر النػػاس شمػػا تسػػميتةا الإلكومػػة (غػػالي  )3;::وشرفةػػا هارولػػد ال سػػكي بأنةػػا مجتمعػاً إقميمػػا مفسػػماً إلػػا

إلكومة ورشية وهو يدشي داخؿ مساإلت الطبيعية المخصصة ,سمطة شميا شما جمير المؤسسات األخػرى ,وهػي

تنظيـ يمارس السمطة الفةرية مف اجؿ تإلفيؽ الصالل االجتماشي العاـ (البرشصي )4235:
ويعرفةا بمفزيز بأنةا الكياف السياسي الشعب أو امة والذي يتجسد في نظاـ مؤسسي يعبػر شػف ماهيػة تمػؾ األمػة
ويإلفؽ مبدأ سيادتةا شما نزسةا وشما أر ةا وشما منافعةا (بمفزيز)4224:
مفهوم بناء الدولة:
مشؿ مصطمل بنا .الدولة ازدواجية تاريخية ,يإلمؿ داللتيف داللة تفميدية وأخرى إلدشيػ اسػتخدـ فػي فتػرات متعػددة
مػػف التػػاري السياسػػي خاصػػة بعػػد الإلػػرب العالميػػة الشانيػػة ويعػػد اسػػتعادة البمػػداف التػػي كانػػت خا ػػعة لالسػػتعمار
استفاللةا وإلتا نةايػة الإلػرب البػاردة ,كػاف يػراد بػ إقامػة مؤسسػات مسػتفرة ,تسػتةدؼ تإلفيػؽ التنميػة االقتصػادية

واالجتماشيػػة والشفافيػػة وتإلفيػػؽ األمػػف وصػػياغة دسػػاتير وهياكػػؿ سياسػػية تفػػود شمميػػة التنميػػة ,إال أف مزةػػوـ بنػػا.
الدولػػة الػػذي شػػاع اسػػتخدام بعػػد الإلػػرب البػػاردة يركػػز شمػػا إشػػادة بنػػا .الدولػػة الزاشػػمة التػػي أصػػبإلت مصػػد اًر
لمتةدي ػػد األمػػف والس ػػمـ واالسػػتفرار فػػي العػػالـ ,ومػػف شػػـ يتوجػػب شم ػػا األمػػـ المتإلػػدة االهتم ػػاـ بش ػػأف هػػذر الػػدوؿ
ومساشدتةا شمػا إشػادة بنػا .ذاتةػا وذلػؾ خػالؿ إشػادة هندسػة سياسػية واجتماشيػة لةػذر الػدوؿ ,تمكنةػا مػف تإلفيػؽ
األمف والديمفراطية واالستفرار الداخمي وتجنب دوؿ العالـ مف األخطار اآلتية منةا
فةندسة بنا .الدولة التي برزت بعد الإلػرب البػاردة ,صػاإلب انةيػار الدولػة فػي منػاطؽ متعػددة مػف العػالـ وانطػوي
انةيارها شما بروز أخطار تةدد األمف الدولي وأصبل الإلديث شػف مصػادر الخطػر فػي الدولػة الزاشػمة والواهنػة
أكشر من في الدوؿ الفوية أو في بع ةا (ميةوبي )4236:
وبنػػا.اً شمػػا ذلػػؾ تبيانػػت التعريزػػات إلػػوؿ شمميػػة بنػػا .الدولػػة نظػ اًر لتػػداخؿ مرتكزاتةػػا مػػف جةػػة ,واخػػتالؼ السػػياؽ

الزماني والمكاني الذي يرزت في العممية مف جةة أخرى ,لكف يمكف التركيز شما أهـ التعريزػات النظريػة ,والتػي
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منةا ما تصب اهتمامةا في غا يات بنا .الدولة فيعرفةا فرانسيس فوكوياما بأنةا تفويػة المؤسسػات الفا مػة وبنػا.
مؤسسػػات جديػػدة فاشمػػة وقػػادرة شمػػا البفػػا .واالكتزػػا .الػػذاتي مػػا يعنػػي أف بنػػا .الدولػػة هػػو النفػػيض لتإلجػػيـ الدولػػة
وتفميص قدراتةا (جياللي )4238:
وهػذا المعنػا يإليػؿ شمميػة بنػا .مؤسسػات الدولػة وأجةزتةػػا شمػا أطػر قانونيػة منبشفػة مػف الواقػر ,لمفيػاـ بالوظػػا ؼ

التطورية لمنظاـ مف ترمرؿ وتكامؿ ووال .والتزاـ ومشاركة وتوزير ,تجسير الزجوة بيف الإلاكـ والمإلكوميف ,وصوالً
إلا تإلفيؽ االستفرار السياسي

ويعػػرؼ تشػػارلزتيمي بنػػا .الدولػػة شمػػا ان ػ إقامػػة منظمػػات مركزيػػة مسػػتفمة متمػػايزة ,لةػػا سػػمطة السػػيطرة شمػػا
أقاليمةا ,وتمتمؾ سمطة الةيمنة شما التنظيمات شب المستفمة (ميةوبي )4236:
ويمكػػف التعبيػػر شػػف بنػػا .الدولػػة بفػػدراتةا شمػػا تإلفيػػؽ األمػػف لسػػاكنيةا والرفاهيػػة وتمشيػػؿ مواطنيةػػا ,ومػػر ذلػػؾ فػ ف
هذر المةمة تظؿ نسبية وتختمؼ مف دولة إلا أخرى ,بؿ وتختمؼ في الدولة نزسةا مف إلفبػ إلػا أخػرى ,هػذا مػا
يبػػرز جمي ػاً فػػي تبػػايف مسػػتويات قػػدرات الػػدوؿ شمػػا إلزػػظ المػػف وانجػػاز الرقػػاة االجتمػػاشي واالقتصػػادي وتمشيػػؿ
المواطنيف ومف تـ يمكف الفوؿ أف شمي بنا .الدولة تظؿ شممية نسبية (زرنوقة )4229:

وإلسػػب معةػػد التنميػػة لمػػا ورا .البإلػػار شمميػػة بنػػا .الدولػػة تتج ػ إلػػا ا ج ػرا.ات التػػي تتػػداولةا األط ػراؼ الدوليػػة

والوطنيػػة الزاشمػػة نشػػا .واصػػالح أو تعزيػػز مؤسسػػات الدولػػة ,وهػػو مصػػطمل بتعمػػؽ بالعمميػػة السياسػػية الزعالػػة

لمتزاوض إلوؿ المطالػب المتبادلػة بػيف الدولػة والمػواطف مػف جةػة وطيبػة العالقػة التػي تػربط الدولػة والمجتمػر مػف
جةة أخرى (جياللي)4238:
وفػػي نزػػس السػػياؽ تعػػرؼ مؤسسػػة التعػػاوف االقتصػػادي والتنميػػة بنػػا .الدولػػة بأنةػػا شمميػػة ذاتيػػة لتعزيػػز قػػدرات
ومؤسسػ ػػات وشػ ػػرشية الدولػ ػػة مػ ػػف خػ ػػالؿ شالقػ ػػة الدولػ ػػة بػ ػػالمجتمر مػ ػػف هنػ ػػا إدف يخ ػ ػػر مو ػ ػػوع بنػ ػػا .الدولػ ػػة

لالإلتياجات الداخمية والخارجية
ويرى فوكوياما أف بنا .الدولة يشمؿ نوشيف مختمزيف مف األنشطة إشػادة البنػا .والتنميػة ومػف هػذا المنظػور يعػرؼ
فوكوياما إشادة البنا .شما أنةا استعادة البمداف التي مزقتةا الإلػرب أو المجتمعػات المػدمرة و ػعةا الػذي كانػت

شمي قبؿ الصراع ,التنمية بأنةا إيجاد مؤسسات جديدة وتعزيز نمو اقتصادي مستداـ (نسيب )4236:

وشمي ػ يت ػػل مػػف خػػالؿ المزػػاهيـ السػػابفة أف شمميػػة بنػػا .الدولػػة تتميػػز بمجموشػػة مػػف الخصػػا ص تتفػػاطر فيةػػا
المؤشرات التي تميز مزةوـ التنمية السياسػية وهػذر المؤشػرات تإليػؿ شمػا المزةػوـ ا ج ار ػي الػذي يمكػف اختصػارر
في الميزات التالية:
( )3.3العممي ػػة :أي تط ػػور وليس ػػت مرإلم ػػة أو درج ػػة بمعن ػػا أف التريي ػػر يش ػػير إل ػػا مجموش ػػة م ػػف التط ػػورات أو
التريرات التي تإلدت في هيكؿ ووظا ؼ األبنية السياسية المختمزة والتزاشالت واألنماط السياسية المرتبطة بةا

( )4.3الديناميكية :أي أنةا ال تعرؼ نفطة تنتةي شندها فةػي تفت ػي وجػود اسػتم اررية وإلركيػة دا مػة مػف طػرؼ
الةياكؿ السياسية بةدؼ تطوير النظاـ السياسي لمال مة دات وأبنيت مر الظروؼ والتريرات الإلديدة
( )5.3النسبية :كونةػا تكتسػب م ػاميف متباينػة بتبػايف البي ػات الشفافيػة والإل ػارية ونسػؽ الفػيـ السػا دة وذلػؾ أف
بنا .الدولة كعممية ال تتـ في فراغ ولكنةا
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( )6.3ا لإلياد :مف إليػت داللتػ األخالقيػة أو الشػكؿ السياسػي الػذي يتخػذر النظػاـ العػاـ السياسػي واالجتمػاشي
فالدراسة العممية والمو وشية لعممية بنا .الدولة ال تكوف باالفتراض أنةا شممية إلتمية سوا .مف إليت إلدوتةا أو
سرشتةا أو نتا جةا ,بؿ هذا ما يإلددر ا طار التاريخي والمجتمعي لمعممية داخميا وخارجياً
( )7.3العالميػػة :بمعن ػػا أف هػػذر العمميػػة تإلػػدث فػػي كػػؿ المجتمعػػات والػػنظـ السياسػػة وبأشػػكاؿ مختمزػػة وصػػزة
العالميػة تصػبل نتيجػة مترتبػػة شمػا اشتبارهػا شمميػػة ,كػوف شمميػة البنػػا .تتزػاوت مػف إليػػث الػوشيرة ودرجػة االنجػػاز

مف الدوؿ النامية إلا الدوؿ المتطورة واألكشر تطو اًر (جياللي)4238:
ثانياً :األسس والمرتكزات لبناء الدولة.
يتطمػػب بنػػا .الدولػػة تػػوفر بي ػػة اجتماشيػػة وسياسػػية واقتصػػادية وشفافيػػة ومؤسسػػاتية تػػوفر إمكانيػػة االسػػتمرار والنمػػو
بطريفة متصاشدة بعيػدة شػف االنفطػاع والت ارجػر ,ويمعػب ا رث التػاريخي واالجتمػاشي دو اًر إليويػاً فػي هػذا البنػا,.
وشندما نتإلدث شف األسس السياسية واالجتماشية لبنا .الدولة فةدا يعني مجموشتيف مف العوامؿ:

 العوامؿ الذاتية :التي تعيف لمإلركة أهدافةا وقيمةا التي تنا ؿ مف أجؿ تإلفيفةػا وترييػر الواقػر المو ػوشي نزسػ
لموصوؿ إليةا
 العوامؿ المو وشية :التي ال تفوـ أي إلركة متميزة ومنظمة مف دونةا أي البنا االقتصادية واالجتماشيػة الشفافيػة
والسياسية التي تخمؽ الإلركة وتشترط تطورها وتعيف أفاؽ شممةا
ويكمػػؿ هػػذاف العػػامالف بع ػػةما بع ػاً كمػػا يتوقػػؼ أشػػر كػػؿ وإلػػد منةمػػا شمػػا اآلخػػر ,فالديمفراطيػػة تم ػرة تزاشػػؿ

العامميف معاً ف ذا لـ يجتمعا لف يتإلفؽ أي تفػدـ إلفيفػي شمػا هػذر الجبةػة ,ففػد يسػمل الن ػم النظػري والسياسػي
ب إلداث ترييرات ديمفراطية سريعة تساهـ في إشادة تنظيـ العالقات االقتصادية واالجتماشية والتفميػؿ مػف الزػوارؽ

الطبفيػػة أي ترييػػر الشػػروط المو ػػوشية لممارسػػة الديمفراطيػػة ,وشمػػا العكػػس قػػد تسػػاهـ الظ ػػروؼ المو ػػوشية
المزاج ػة أو الناشػ ة مػف تراكمػػات بطي ػػة فػي إإلػػداث طزػرة فكريػة ,وهػػذا يعنػػي أف الديمفراطيػة ال يمكػػف أف تإلػػدت

دوف مإلتوى سياسي اجتماشي واقتصادي وشفافي خاص (نعمة  )422::ومػف هنػا هنػاؾ مجموشػة األسػس لبنػا.
الدولة هي:
( )1.1.1األسس السياسية:
تتمشػػؿ األسػػس السياسػػية فػػي تأسػػيس شفػػد اجتمػػاشي جديػػد وايجػػاد شفافػػة سياسػػية ألف جػػوهر البنػػا .السياسػػي هػػو
تأسػػيس شفػػد اجتمػػاشي جديػػد بػػيف الدولػػة ومواطنيةػػا ,يجعػػؿ مػػف المواطنػػة بمعناهػػا السياسػػي والفػػانوني ,مإلػػور
الرابطة المعنوية بيف الإلاكـ والمإلكوـ ويستند إلا مبادئ وأسس اإلتراـ إلفوؽ ا نساف ,واقػرار التعدديػة السياسػية
الزكريػػة وتمكػػيف مختمػػؼ الفػػوي والتكوينػػات االجتماشيػػة مػػف التعبيػػر شػػف مصػػالإلةا وتوصػػيؿ مطالبةػػا مػػف خػػالؿ

قنػوات مؤسسػػية شػرشية ,مػػر تػوافر

ػمانات تمشيمةػػا فػي هياكػػؿ الدولػػة ومؤسسػاتةا بصػػورة شادلػة ومتوازنػػة ومػػف

مفومات العفد االجتماشي إقرار مبدأ الزصؿ بيف السمطات واإلتراـ استفالؿ الف ا ,.وتػوفير

ػمانات ومتطمبػات

تإلفيؽ المشاركة السياسية والرقابة السياسية ,كؿ هذا يفود إلا تإلفيػؽ التػداوؿ السػممي شمػا السػمطة طبفػاً لػ رادة
الشعبية
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ػرورة تػوفير شفافػة سياسػية جديػدة لػذي الفػوي السياسػية كافػة تسػمل بينػا .وشػي جديػد بالمجػاؿ

السياسي وبعالقات السمطة داخؿ المجتمر (بمفزيز)4224:
( )2.1.1األسس القانونية:
وهػػي أسػػس وشيفػػة الصػػمة باألسػػس السياسػػية فالدسػػتور والفػػانوف يمػػشالف المرجعيػػة لمختمػػؼ العمميػػات والتزػػاشالت
السياسػػية وغيػػر السياسػػية واالنطػػالؽ إلػػا تطػػوير شمميػػة صػػنر الف ػوانييف والتش ػريعات فػػي إلػػيف صػػياغة الف ػوانييف
واشػػدادها كعمميػػة فنيػػة ,ومناقشػػةا واقرارهػػا كعمميػػة قانونيػػة سياسػػية والعمػػؿ بمبػػدأ سػػيادة الفػػانوف بتطبيف ػ شمػػا

الجميػػر دوف تمييػػز أو اسػػتشنا ,.ففيػػاـ الدولػػة شمػػا قػوانييف وا ػػإلة ال تتػػرؾ مجػػاال لمػػبس ,وهػػذا مػػا يتإلفػػؽ بوجػػود

ق ا .مستفؿ وهي ة دستورية تشرؼ شما دستورية الفوانييف وتمارس شممةا باسػتفالؿ ون ازهػة ويسػود فػي المجتمػر
إشماؿ الفوانيف واالإلتكاـ إليةا (جزولي )4224:
( )3.1.1األسس االقتصادية.
يشػكؿ االقتصػاد شصػب الإليػاة لبنػا .دولػػة شنػدما توظػؼ نتا جػ لمتنميػة وتػاميف إلاجػات النػاس وتفميػؿ التزػػاوت
الطبفي وتإلفيؽ التطور ا نما ي لالقتصاد الوطني ,ومف الشابت أف دولة الفانوف والديمفراطية تؤمف كميا بالتطور
االقتصادي والعممي ,فالدولة ال تتطور إال شندما تإلفؽ قد اًر مف تػراكـ رأس المػاؿ الػوطني وفػرص العمػؿ الناتجػة
شف هذا التراكـ ,ي اؼ إلا ذلؾ

رورة العمؿ بمبدأ الالمركزية في اقتصػاد الدولػة وتنزيػد برامجةػا االقتصػادية,

واف مبػدأ السػوؽ االقتصػادي لمدولػة يخ ػر إلػا معػػايير مةمػة ومتعػددة ومنةػا معػايير العمػؿ والصػناشة والز ارشػػة
والخػػدمات والتعمػػيـ ,وشنػػدما تتمتػػر هػػذر بإليػػازة مسػػتمزماتةا وتكػػوف قػػادرة شمػػا التزاشػػؿ مػػر واقػػر السػػوؽ ,يتإلفػػؽ
تجديد الطاقات ا نتاجية المادية واالجتماشية لمعامميف فيةا وكذلؾ لمعا مة بشكؿ شاـ ,ويصػبل االهتمػاـ بالمعاهػد
التربوية والتعميمية التي تةتـ با شداد لإلياة مةنية متطورة (شنوز)422;:

( )4.1.1األسس اإلدارية.
يفوـ الجةاز ا داري بدور مةـ وإليوي فػي الدولػة باشتبػارر يتػولي مةمػة تنزيػد سياسػاتةا وق ارراتةػا ,لػذلؾ يتعػيف أف
تكػػوف هنػػاؾ رؤى ومنػػاهم جديػػدة ل صػػالح تأخػػذ بعػػيف االشتبػػار واقػػر التطػػور الةا ػػؿ فػػي مجػػاالت االتصػػاالت
والمعمومػػات ,ف نػ مػػف المةػػـ إشػػادة هيكمػػة األجةػزة ا داريػػة شمػػا النإلػػو الػػذي يجعمةػػا أقػػؿ ت ػػخماً وأكشػػر فاشميػػة

لتػأتي مسػػألة تطػػوير خطػػط وبػ ارمم إشػػادة تأهيػػؿ وتػػدريب العػامميف فػػي هػػذر األجةػزة لموصػػوؿ إلػػا تإلفيػػؽ الكزػػا.ة

بمعايير األدا .واالنجاز ابراهيـ )4227:
ثالثاً :تحديات بناء الدولة.
( )1.1.1تحدي البناء المؤسسي:

يذكر الكشير مف المزكريف أف ال ػعؼ المؤسسػي هػو الػذي يإلػوؿ دوف اسػتمرار الدولػة إلػيف يػؤدي إلػا االنزجػار
مف الداخؿ وأف بسبب الخمؿ البشري يعود إلا شالث تزسراف وهي
أ التزسير األوؿ هو المدخؿ النزسي السيكولوجي إليف يتصؿ بالنظرة إلا أف إخزػاؽ العمػؿ الجمػاشي إنمػا يسػتند
إلا بعض األشخاص الديف يعانوف فف اًر في ا إلساس باألمػاف الػذاتي والرغبػة الشػديدة مػف فػي الزشامػة والسػيطرة
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ومف تـ يعتبروا بتؤهـ مواقر السمطة واإلكاـ قب تةـ شمػا مزػاتيل تمػؾ التنظيمػات إنمػا يشػبر غريػزة تإلفيػؽ الػذات
لديةـ
ب أما المدخؿ الشاني فةو مدخؿ اجتماشي سوسيولوجي والذي يدفر باف تزكؾ التنظيمات االجتماشية والسياسػية
والمرتبطػػة بطػػاهرة التزكػػؾ االجتمػػاشي وقػػد ذهػػب إميػػؿ دور كػػايـ إلػػا الفػػوؿ بوجػػود نػػوشيف مػػف التماسػػؾ بػػيف
البشػػر فػػي المجتمػػر أو الجماشػػة همػػا التماسػػؾ التمفػػا ي الفػػا ـ شمػػا شالقػػات غيػػر اختياريػػة مشػػؿ تماسػػؾ الفبيمػػة

وتسػود المجتمعػػات األقػػؿ تطػػو اًر ,والشػػاني هػػو التماسػػؾ المؤسسػػي المشػػتد إلػػا المصػػمإلة المشػػتركة وهػػو نتػػاج شػػف
تطور المجتمر مشؿ مؤسسات المجتمر المدني واألإلزاب

ج أمػػا المػػدخؿ الشالػػث فةػػو المػػدخؿ ا يػػديولوجي والػػذي يعنػػي غيػػاب األطػػر المؤسسػػية لمتإلديػػد مػػف يإلصػػؿ كػػؿ
ماذا ومتا وكيؼ ولماذا مما ينتةي باألمر إلا مرالبة ميكافيمية بال

وابط مسبفة وانما اقتالع شخص ألخػر أو

شمة ألخرى لعدـ االستناد إلا قواشد مؤسسية إلاكم لممجتمر ت بط االختالؼ والتعارض في إطار مػف الفػانوف
ولمبإلت شف الإلموؿ الوسط إلتا ال تنزجر التنظيمات (شبدالزتاح )4232:
( )2.1.1أزمة الشرعية:
إف أزمػػة الشػػرشية يمكػػف أف تصػػيب النظػػاـ الإلػػاكـ ألسػػباب شديػػدة وقػػد يترتػػب شميةػػا إطاإلػػة النظػػاـ وترييػرر سػوا.
باستخداـ أساليب سميمة أو شنيزة ,ولكف انةيار شرشية النظاـ ال تؤشر بال رورة في الدولة ككياف سياسي يشػمؿ
الجميػػر فػػي إطػػارر وتجػػرى داخمػػة مختمػػؼ التزػػاشالت والعمميػػات السياسػػية وغيػػر السياسػػية ويتج ػ إلي ػ المواطنػػوف
بػ ػوال ةـ األس ػػما ,وف ػػي ه ػػذا الس ػػياؽ فػ ػ ف ال ػػدوؿ تبف ػػا وتس ػػتمر شم ػػا ال ػػرغـ م ػػف تري ػػر وبن ػػدؿ النخ ػػب الإلاكم ػػة
والمؤسسػػات السياسػػية ,مػػف المؤكػػد ان ػ شنػػدما تت ػزامف أزمػػة شػػرشية النظػػاـ الإلػػاكـ مػػر أزمػػة شػػرشية الدولػػة ف نةػػا
تصبل في هذر الإلالة شر ة لخطر الصراشات االجتماشية الممتدة والإلروب األهمية ,بؿ قد يصػؿ األمػر أي ػاً
إلػػا إلػػد انةيػػار الدولػػة وتإلممةػػا وهنػػاؾ إسػػتراتيجيات ف ويػػة وخاصػػة تعػػوؽ ن ػػم الدولػػة كوشػػا .لممواطنػػة ,وتأكيػػد

أهميػػة الدولػػة الفانونيػػة والديمفراطيػػة كوشػػا .لتنميػػة مزةػػوـ المواطنػػة ,مفابػػؿ مزةػػوـ الزبونيػػة والمإلسػػوبية ,ويتجػػاوز
الوال.ات الدينية والفبمية نإلو الوال .لمدولة والفانوف ,وهكذا ف ف استمرار مع مة الةوية دوف إلؿ ,وما يرتبط بذلؾ
مف تعدد في الةويات وتنافسػةا وتصػارشةا ,إنمػا يعتبػر مػف العناصػر الر يسػية فػي أزمػة شػرشية الدولػة (ميةػوبي
)4238:
( )3.1.1الثقافة السياسية السائدة:
وهػي المعيػار األهػػـ فػي إإلػداث أي ترييػػر قػد يز ػا إلػػا بنػا .دولػة إلفيفػػة فالشفافػة السػا دة بػػيف أفػراد أي مجتمػػر
تؤسس شما مجموشة مف الفيـ والمزاهيـ والمعارؼ التػي اكتسػبةا مواطنػور شبػر ميػراث تػاريخي وجر ارفػي وتركيػب

اجتمػػاشي متمػػايز ومػػف تػػـ تتصػػؼ تمػػؾ الشفافػػة بالخصوصػػية لالزمػػة خزػػا .طابعةػػا الفيمػػا شمػػا المجتمػػر ,ولمػػا
كانت الشفافة السياسة في هذا الصدد فرع مف أصػؿ ف نةػا تبنػي شمػا مجموشػة المعػارؼ والفػيـ واآلرا .والتطػورات
والتوجةات السا دة والمشكمة لوشي المواطف نإلو شؤوف السياسة والإلكػـ والدولػة والفػيـ المإليطػة بةػا مػف مواطنػة,
ووال .وشػػرشة ومشػػاركة ,ويعػػد مػػدخؿ االإلسػػاس بالةويػػة أإلػػد مكونػػات منظومػػة الشفافػػة السياسػػية إلػػيف أف شػػعور
األفراد باالنتما .لموطف يؤدي إلا مساندة المواطف لدولت في أزماتةػا وكػذلؾ تفبمػ لاللت ازمػات الممفػاة شمػا شاتفػ
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جػرا .االنتظػػاـ تإلػػت لوا ةػػا ومػػف تػػـ تتنػػامي إشػػكالية الةويػػة واالنتمػػا .كمػػدخؿ ر يسػػي لمشفافػػة السياسػػية مػػف خػػالؿ
الفدرة شما استيعاب الوال .لمدولة بدال مف الوال .لمفبيمة والعا مة والجةة والز ة والعزؼ :وغيرها (السيد )4233:

( )4.1.1التحديات االقتصادية:
لفد كاف تأشير العوامؿ االقتصادية شما الفطاشات االجتماشية والسياسية بالراً في سمبيات الكميػة والكيزيػة ,فيفػدر
مػػا يػػؤدي إلػػا صػػعوبة الظػػروؼ االقتصػػادية إلػػا ت ازيػػد التزػػاوت فػػي المػػداخيؿ ,وبالتػػالي إلػػا ت ازيػػد إلػػدة التػػوترات
االجتماشية وانكماش لرة الإلوار ,يجعؿ تزاقـ التةميش وا قصا .مف الإلياة االقتصادية الكريمة لممػواطنيف يطػاؿ
الكشير مف أبنا .البالد والذيف يروف في أنزسةـ غيػر معنيػيف بػأي شمميػة فػي الدولػة ,وتشػير الكشيػر مػف الد ارسػات
إلػػا العالقػػة الوطيػػدة بػػيف العدالػػة التوزيعيػػة والعنػػؼ السياسػػي وشػػدـ االسػػتفرار ,وبةػػذا ف ػ ف األو ػػاع االقتصػػادية

السي ة تعتبر تإلدي كبير لبنا .دول إلفيفة وتإلفيؽ االستفرار السياسي والتنمية االقتصادية وبنا .مؤسسات إلفيفػة
قادرة شما تإلفيؽ الرفاهية والتنمية (زداـ )4229:
( )5.1.1التحديات االجتماعية:
تمعػػب التكوينػػات االجتماشيػػة دو ار مةمػػا فػػي تإلديػػد نمػػط المؤسسػػات السياسػػية ,وقػػد تكػػوف مػػف العوامػػؿ المسػػاشدة
شما ترسي استفرار الدولة والنظاـ ,كما قد تمعب دو ار سمبياً وغالباً ما تنتفؿ االنفسػامات االجتماشيػة التػي تعرفةػا
الدوؿ إلا المستوى المؤسساتي والزشؿ في جعؿ الدولة فػوؽ الجميػر ,فمػشالً التنػوع الكبيػر فػي االقميػات واالشنيػات

وسػػموكياتةا فػػي الميػػداف السياسػػي ل ػ تػػأشير شمػػا بنػػا .الدولػػة واالسػػتفرار إلػػي جانػػب تواجػػد االشنيػػات هنػػاؾ أي ػػا

شامؿ ا لتنوع الديني الذي يؤشر في شممية بنا .الدولة ,ويعتبر شامؿ شدـ االستفرار فػي بعػض الػدوؿ التػي تعػرؼ
اصطزاؼ سياسي شما أساس ديني ,والذي يؤدي في كشير مف األإلياف إلا تشوب ن ازشػات وصػمنا إلػا الإلػرب,
وكذلؾ وجود التنوع المروي قد يكوف شامؿ شدـ استفرار إليف شممت شما شرقمة شمميات التواصؿ واالنػدماج بػيف
أبنػ ػ ػػا .الدولػ ػ ػػة الواإلػ ػ ػػدة ,وبالتػ ػ ػػالي يزيػ ػ ػػد مػ ػ ػػف تجػ ػ ػػدر أسػ ػ ػػباب االخػ ػ ػػتالؼ والتنػ ػ ػػافر واالنفسػ ػ ػػاـ داخػ ػ ػػؿ الدولػ ػ ػػة

الواإلدة (جبايمة)4232:
الخاتمة
خمصت هذر الدراسة في إجابتةا شمػا أسػ مة المشػكمة البإلشيػة المطروإلػة إلػا أف مو ػوع بنػا .الدولػة يعػد شمميػة
معفػ ػػدة ومتش ػ ػػابكة تش ػ ػػرؾ في ػ ػ العناص ػ ػػر السياس ػ ػػية والمؤسس ػ ػػية والدس ػ ػػتورية واالقتص ػ ػػادية االجتماشي ػ ػػة واألمني ػ ػػة
والعسػػكرية إلػػا جانػػب هػػذا ف ػ ف شمميػػة بنػػا .الدولػػة تعكػػس المي ػراث التػػاريخي ومػػا واجةت ػ مػػف تإلػػديات ,س ػوا.
ت ػمنت انجػازات أو تعر ػت الخػتالالت ,وكػذلؾ تػػأشير السػياؽ المإلمػي وا قميمػي والػدولي والتطػورات العمميػػة
والسياسية وما تزرزر مف فرص وقيود والتي تشرؾ بدورها تأشيراتةا المتباينة في شممية بنا .الدولة

كمػػا أف العالقػػة بػػيف الػوال .لمجماشػة وبنػػا .الدولػػة كبيػػر جػػداً ,إذ كممػػا زاد وال .الزػػرد لفبيمتػ بػػدؿ الػوال .لمدولػػة قػػؿ

تعزيػػز بنػػا .الدولػػة ,والعجػػز شػػف تإلفيػػؽ إنمػػادج وظنػػي وهػػو نتيجػػة لزشػػؿ المشػػارير التنمويػػة وتإلفيػػؽ الديمفراطيػػة
وغياب الشفافة السياسية التي ترى المصمإلة في الجماشة الوطنية ,أدى إلا بفا .ارتباط الزرد بالمؤسسػات األوليػة
كالعا مة أو الفبيمة أو الطا زة والدخوؿ في صراشات مر بع ةا البعض مما يجعؿ بنا .الدولة فػي هػذر الظػروؼ
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أمػػر صػػعب جػػداً واف العالقػػة بػػيف نمػػط الشفافػػة السػػا دة وشمميػػة ومسػػتوى بنػػا .الدولػػة كبيػرة جػػداً بإليػػث أف غيػػاب

شفافة سياسية ديمفراطية سوا .لدي النخبة الإلاكمة أو الزرد أو المجتمر ,إذ يؤدي غياب هذا النوع في الشفافة إلا
سػيادة شفافػة المصػمإلة واالنانيػػة لػذي الزػاشمييف السياسػػييف ال تتعػدى المصػالل الشخصػػية ال ػيفة ومنػ ففػػد أدى
غياب هذر الشفافة إلا شرقمة بنا .الدولة وخاصة التي يإلكمةا التنوع الشفافي والديني والعرقي
التوصيات:
( )3.3.3العمؿ شما بنا .مؤسسات سياسية تتميز بالشزافية والنزاهة والكزاة والزاشمية
( ) 4.3.3نشر قيـ المواطنة وشدـ التمييز بيف المواطنيف شمػا أسػس شرقيػة أو دينيػة أو طا زيػة أو غيرهػا والعمػؿ
شما تإلفيؽ االندماج الوطني مف خالؿ شممية تنش ة سياسية إلفيفة
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Abstract
This study concluded that the issue of state-building is a complex and interrelated process
involving political, institutional, constitutional, economic, social, security and military
elements. In addition, the process of state-building reflects the historical legacy and the
challenges it faces, whether it involves achievements or has been violated, as well as the
impact of the local and regional context. And international. Practical and political
developments and opportunities and constraints. Which, in turn, have a mixed effect on the
process of nation-building.
The relationship between loyalty to the community and state-building is very great. The
greater the loyalty of the individual to his tribe rather than allegiance to the state, the less the
state's construction is strengthened. The inability to achieve the status quo, which is the
result of the failure of development projects and the achievement of democracy and the
absence of a political culture that sees interest in the national community, The connection of
the individual to primary institutions such as the family or tribe or community and engage in
conflicts with each other, which makes the construction of the state in these circumstances is
very difficult and the relationship between the pattern of culture and the process and the level
of state-building is so great that the absence of a democratic political culture whether the pit
Of the ruling or the individual or society, as it leads the absence of this kind in the culture to
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the sovereignty of the culture of interest and the selfish one who political actors, do not go
beyond the personal narrow interests and from the absence of this culture has led to the
obstruction of state-building, especially governed by cultural, religious and ethnic diversity.
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