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 الديمقراطية والحداثة

ال شّك أّن الوظائف األولى واألساسية للدولة هي تحقيق األمن الشامل للمواطنين، والحرص على   

تطبيق القانون حتى تكون سلطته هي العليا دوما ويكون الناس أمامه سواسية، والسهر على أمن الوطن 

د إلى التناحر وتهدد ووحدة ترابه، والعمل على كل ما يحقق الطمأنينة في النفوس وينبذ الفرقة التي تقو

 .الوحدة واالنسجام

كوجــود جيش، " التقنية"وللدولة، في التصور الحديث، مظاهر معلومة واضحة من حيث المكونات   

، كما أن لها أهدافا أخرى تختلف األنظمة في ...وإدارة، ونظم ومؤسسات مالية، واستقالل القضاء

مح بتحقيقها كالفصل بين السلط، والحرص على احترامها وفي مراعاة الظروف والوسائل التي تس

وجود دستور، وتمكين المجتمع من التنظيم في الهيئات والجمعيات التي يجيزها القانون األسمى في 

تلك األهداف يجملها معنى شامل هو تحقيق دولة الحّق والقانون، ويقررها مبدأ عاّم هو تحقيق ... البلد

 .الديمقراطية

اق الديمقراطية، أو العمل على تحقيق دولة الحق والقانون مثل أعلى يكون من الواضح أن إحق  

 .التشوف إليه وهدف يرغب اإلنسان في تحقيقه

نحن ،إذن، أمام اقتضاء وجود المجتمع الحديث أي المجتمع الحداثي الديمقراطي، مثلما نحن أمام   

 . التي أسلفنا اإلشارة إليها" التقنيات"اقتضاء وجود الدولة الحديثة وفق 

هذه، حديثة حّتى في الدول والمجتمعات التي قطعت على درب النقلة " الحداثة" وإذا قّدرنا أّن معاني   

النوعية مع األنماط القديمة السابقة على القرن التاسع عشر، فإن من المنطقي والمقبول أن نقرر أن تلك 

ال تزال في الوطن العربي في صورة المشروع الذي تتوق القوى الحية الفاعلة والعقول " الحداثة" 

 .النيرة إلى بلوغه وتحقيقه

يمقراطي ال يزال في المرحلة الجنينية، أي مرحلة وبناء عليه يصح القول إن المجتمع الحداثي الد  

 .النشأة التي تتطلب حدبا ورعاية من األطراف كلها، والدولة على رأس تلك األطراف بطبيعة الحال
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 .شاهدت شريطا تلفزيا نال إعجابك    

أنجز حوله بطاقة تقنية للتعريف به، موظفا مكتسباتك في هذا المجال، مع مراعاة سالمة اللغة وحسن    

 .التنظيم
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