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 تقديم

نحو تغٌٌر الواقع إلى األفضل، وال  ىسعإال أن ن ٌس أمامنال متساوون دون تمٌٌز، كلنا مواطنون“

فً الوقت  ،ٌمكن أن ٌتغٌر الواقع إال إذا فهمناه، والمشكلة أننا نبحث عن الذي ٌجب أن ٌدٌر أو ٌحكم

األمر الذي ٌضعنا أمام تحدٌات كبٌرة، لذلك  ،نتباحث عن كٌف ٌجب أن ٌكون الحكم الذي ٌجب أن

 دولة مدنٌة حدٌثة تقومنعمل على إقامة  ، بل علٌنا أنٌنبغً أن ال تعٌقنا تلك التحدٌات ونقف عندها

اء أن غٌر األكفَ و التقلٌدٌٌن ً ال ٌستطٌع الحكامتالدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان، والالقانون و على

 .“ عنها، بل علٌنا نحن أن نقرر مصٌرنا بؤٌدٌناٌكونوا مسبولٌن 

، وفٌه تؤشٌرة المتساوٌة المواطنةهامة كجواز السفر، وهو طرٌقنا إلى  وثٌقة الدلٌلٌمثل هذا 

المبنٌة على المبادئ الدٌمقراطٌة،  وهً الدولة المدنٌة الحدٌثة ،دهاإلى األراضً التً ننش العبور

" الدولة المدنٌة"إن وصولك إلى أراضً جدٌدة كـ .قامتها بالوسابل السلمٌة الممكنةوالتً نسعى إلى إ

وثٌقة  الدلٌل ، لذلك ٌشكل هذاتسعى إلٌه ومعرفة بهذا البلد الذيمنك أن تحمل خرٌطة  ٌتطلب

كما  .الحدٌثةالدٌمقراطٌة تنضوي فً طٌاتها على الخارطة الكاملة المطلوبة كؤساس للدولة المدنٌة 

وأن تعد  ،وتنظٌم أدواتك البلزمة ،أن تكون مستعدا أنت ومن ٌرافقك من خبلل المشاركة ٌنبغً

وٌنبغً أن تضع دوما احتمال صعوبات  .تً تنشدهاانتقالك إلى الدولة ال نفسك برإٌة أو برنامج

أن تتوقع التحدٌات التً قد تكون فً  ،وكذلك ،وما قد ٌواجهك عند تنفٌذ برنامجك ،االنتقال كالزمن

االٌجابٌة  وذلك كله حتى تتمكن من التعامل مع كافة العوامل والتوقعات ،مناخ أو آلٌات االنتقال

 .امج محدد المعالم واألهدافن، وبرسلبٌة وفقا لخطة واضحةوال

 الدولة ؛مإسساتها وشكل ودستورها مبادبها على الناس ٌتوافق تعاقدٌة دولة هً المدنٌة الدولة

 ،القانون ٌنتهك من مع تهاون دون القانون إنفاذ على تقوم وقانون، نظام دولة أساسا   هً المدنٌة

 بٌن المتبادلة والرقابة وتوازنها السلطات توزٌع أساس على تبنى المدنٌة الدولة أن عن فضبل  

بل ٌنبغً أن ٌكون معٌار  ،فرد أو جماعة لوحدها بٌد مركزة السلطة تكون لنفٌها و السلطات،

 ٌنتهك أو ٌتعسف أن أٌا  كان ٌستطٌع ولنالتنوع هو أساس قٌادة الدولة وفقا للنظام الدٌمقراطً، 

 للسلطة خاضع وغٌر مستقل برلمانبنٌة مإسسٌة فاعلة فٌها  وجود ظل فً المواطنٌن حقوق

 من الحد تكفل سوف التً الضمانات أهم ولعل وعادل، ومستقل ونزٌه حر قضاء ظل وفً التنفٌذٌة،
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والشباب أفراد المجتمع  معظم علٌه توافق الذي البرلمانً النظام هو ،الجمهورٌة ربٌس أي سلطات

 .توجهاتهم اختبلف على والتكوٌنات السٌاسٌة

 إقامة هً لدولةل األساسٌة وظٌفةإن الغاٌة من تؤسٌس أي دولة هو حماٌة المصلحة العامة، أما ال 

 العربٌة األنظمة بعض إال أن والممتلكات، األرواح وحماٌة والحرٌات، الحقوق وحماٌة العدل

 ال المدنٌة الدولة ظل فًف ،مدنٌة كدول وظابفها عن ا  كلٌ وتنازلت أخبلقً، بولٌس كتابب إلى تحولت

 .ٌحكم كٌف هو المهم ولكن ٌحكم بمن المواطنٌن ٌهتم

دي إلى المرافق للدولة المدنٌة ٌشٌر إلى عملٌة تحول للمجتمع من التقلٌ" الحدٌثة "إن مصطلح 

والدولة المإسسٌة هً  أن الدولة المدنٌة تقوم على نظام سٌاسً فعال،و ،مجتمع المواطنة المتساوٌة

وتفصل فٌها  ة االجتماعٌة وعن السلطة الدٌنٌة،السلطة السٌاسٌة عن السلط ٌتم فٌها فصل التً

المعنٌة بحماٌة مصالح المجتمع وحقوق  هً المإسسة ،السلطة عن األشخاص الذٌن ٌمارسونها

 السلطة تساندها أجهزة متعددة من أجهزةمجموعة من  هً فً نفس الوقت، والدولة األفراد

شروع على مختلف م القهر المم القانونٌة، والتً تحتكر استخداوالسٌاسٌة والنظ اإلدارٌةسسات إالم

، والدولة بهذا المعنى المإسسً تجد مشروعٌتها فً حماٌتها لمصالح المجتمع والهٌبات األفراد

 .األفرادوضمان حقوق 

من المكونات البلزمة ولة المدنٌة ما هً إال مجموعة متكاملة إن متطلبات وعناصر وأدوات الد

لكونها مترابطة وٌدعم كل منها ام الدولة المدنٌة الحدٌثة، وال ٌمكن تجزبة تلك المكونات ٌقل

سلم واألمن والتنمٌة ؛ وعند توفر تلك المكونات تتحقق الدولة المدنٌة التً تصنع الاألخرى

الذي ٌعنً أن الدولة المدنٌة رافد للمجتمع  األمر، األفرادلكافة  والرفاه االجتماعًواالستقرار 

والمجتمع هو الرافد الربٌسً الكتمالها، وبالتالً علٌنا أن نعمل ونتحرك جمٌعا لبناء الدولة المدنٌة 

 .لنتمكن من العٌش فً ظبللها
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 :تعزيف الدولت المدنيت: أولا 

المجتمعات العربٌة إعادة طرح مطلب الدولة المدنٌة، فقد  التً تمر بها فرضت األحداث السٌاسٌة

ضاقت المجتمعات ذرعا بنمط الدولة القابمة، بمعنى السلطة الحاكمة ولٌس الدولة كفكرة مجردة، أي 

كٌان جغرافً وقانونً وبشري، هذا ٌحتم تحدٌد التعرٌف اإلجرابً للدولة المدنٌة، الذي ٌوازى 

اقع سٌاسً جدٌد، ٌحقق الغاٌة من وجود الدولة كجهاز ناظم لحركة وٌترجم رغبة وتطلع الناس لو

 المجتمع ولٌس كابحا  له، وفً هذا السٌاق هناك العدٌد من التصورات الفكرٌة لمفهوم الدولة المدنٌة؛

أي  ،التالً ٌرفضها كونها تعنى قٌام دولة علمانٌةوب ،متعارضة مع الدٌن البعض ٌعتبرها حٌث

 وهذا التصور سابد بقوة فً المجتمعات العربٌة وتغذٌه األنظمة السٌاسٌة ،لةفصل الدٌن عن الدو

التً توظف الدٌن الستمرار وجودها فً السلطة، مستندة فً ذلك إلى التفسٌر  ،والقوى التقلٌدٌة

الحرفً لنصوص الدٌن، لتكرٌس الوالء والطاعة للحاكم وعدم جواز الخروج علٌه، فً حٌن 

نمط من الدولة نقٌض الدولة الدٌنٌة، التً تدعً الحق اإللهً فً السلطة افتباتا ٌعتبرها البعض أنها 

 . على اإلسبلم

فً المقابل ترى بعض التٌارات الفكرٌة والجماعات السٌاسٌة أن ال تعارض بٌن الدولة المدنٌة 

كامهم فالدولة المدنٌة هً سلطة زمنٌة ٌختار فً ظلها الناس ح وهو المفهوم الصحٌح، واإلسبلم،

، أي أنهم أحرار فً تقرٌر (وأمرهم شورى بٌنهم)بحرٌة، واإلسبلم ٌتفق مع ذلك بقوله تعالى 

شبونهم السٌاسٌة، ولم ٌفرض علٌهم حكما ملزما، ودلٌل إضافً آخر على أن اإلسبلم ٌتفق مع 

 مختار من الشعب ولٌس صاحب، أي أن الحاكم (وشاورهم فً األمر)الدولة المدنٌة قوله تعالى 

ومثلما بدأت الدٌمقراطٌة بنمط  ،سلطة مطلقة، فهو ملزم بالعودة إلى من اختاره فً أي قرار

ثم تحولت إلى نمط المشاركة التمثٌلٌة للمواطن فً الحكم  ،المشاركة المباشرة للمواطن فً الحكم

حاجة إلى فإن عودة الحاكم ألخذ رأي ناخبٌه ب ،بفعل توسع وتعقد الحٌاة وصعوبة المشاركة المباشرة

 . وجود مإسسات تمثٌلٌة وهً التً تشكل قوام الدولة المدنٌة

ومن ذلك نخلص إلى أن الدولة المدنٌة هً المجتمع بصورته المربٌة وال شًء سواه، تقوم على 

أسس ومعاٌٌر ٌضعها الناس وٌرتضونها كؤساس لتنظٌم شبونهم الحٌاتٌة، وٌؤتً بعد هذا المنظور 

الذي ٌعنً أن الدولة تعنً النظام السٌاسً الدولة المدنٌة المنظور السٌاسً االجتماعً لمفهوم 

 أنوالجمهورٌة ٌمكن  ،(ملكٌة مطلقة/ ملكٌة دستورٌة )ملكً / بمختلف أنماطه وعناصره جمهوري

ولذلك توصف بعض الجمهورٌات  ،ٌكون شؤنها شؤن الملكٌة المطلقة إذا لم تلتزم بالدٌمقراطٌة
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، وفً ظل هذا النمط من النظم السٌاسٌة المطلقة وشبه المطلقة أو المقنعة (كٌاتبالجملو)الشكلٌة 

تسود تصورات سٌاسٌة وثقافٌة أكثر من تقلٌدٌة للسلطة، أو ربما تكون الهوتٌة ترفع شؤن الحاكم 

 .والقداسة  إلى مرتبة التؤلٌه

ة بفعل سٌطرة وهذه التصورات لم تكن سابدة فقط فً المجتمعات الغربٌة قبل عصر النهض

 الذي األمر، فً واقعنا السٌاسً العربً حتى الٌومخاصة ولكنها سابدة وبقوة  ،الكنٌسة على السلطة

واإلحباط لدى من ٌدرك،  ،ولد ثقافة الخضوع والخوف لدى الناس ثم االستسبلم لدى من ال ٌدرك

حسابه وفوق وكان من محصلة ذلك سهولة هٌمنة الدولة على المجتمع، وأصبح وجودها على 

مصالحه، وأصبح من الصعوبة التفرٌق من حٌث الشكل السٌاسً بٌن ما هو ملكً وما هو 

لبرلمانٌة الرباسٌة وا النظم الجمهورٌة ذاتها بات عسٌرا  التمٌٌز بٌن األنماط إطارجمهوري، وفً 

 .والمختلطة

تمع وحماٌة مصالحه وحتى ٌدرك المواطن معنى الدولة المدنٌة التً تقوم على رعاٌة شبون المج

أهمٌة تحدٌد وضبط مفهوم الدولة  من خبلل وضوح معالمها سٌاسٌا واقتصادٌا واجتماعٌا، فإن

وتغٌٌر وعقلنة الواقع السٌاسً القابم بما ٌتواءم مع متطلبات وشروط الدولة المدنٌة،  الحدٌثة المدنٌة

عٌتها من الشعب مباشرة أو عبر الدولة التً تستمد شر: "التً ٌمكن تعرٌفها إجرابٌا بؤنها تعنً

نوابه وممثلٌه فً مختلف مفاصل وتكوٌنات السلطة تكفل الحقوق والحرٌات وتحترم التعددٌة 

 ."لقانون وتحقق المواطنة المتساوٌةوتلتزم بالتداول السلمً للسلطة وتعمل على تجسٌد سٌادة ا

ى أساس المواطنة والحقوق علالدولة التً تقوم " :عزمً بشارة الدولة المدنٌة بؤنها.وعرف د

جٌة دٌنٌة أو وال ٌهم أن ٌكون الحزب الذي ٌحكم قد تبنى فً السابق، أو ٌتبنى حالٌا أٌدٌولو ؛المدنٌة

ً تشكل أساسا ألي المهم أن ٌلتزم بشكل واثق وموثوق بالمبادئ الدٌمقراطٌة الت ،ٌسارٌة أو لٌبرالٌة

. ولكنها أٌضا لٌست الدولة العلمانٌة العسكرٌة الدولة المدنٌة لٌست دولة دٌنٌة، ،دستور دٌمقراطً

أن مفهوم  حٌث ؛"وإن أي استناد إلى حكم العسكر لتجنب التٌارات الدٌنٌة هو عودة لبلستبداد

، ولٌس فصل الدٌن العلمانٌة ٌعنً فصل الدولة ومإسساتها عن المرجعٌة السٌاسٌة للمإسسات الدٌنٌة

 .لدولةعن ا
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 :الدولت المدنيت معاييزمبادئ و: ثانياا 

ٌستند إلٌها فً الممارسات والسلوك والعبلقات المتبادلة،  مرجعٌة لكل ثقافة أو مجتمع مبادئ وقٌم

، وبالتالً تكون تلك المبادئ العبلقات المجتمعٌةفضبل عن وجود معاٌٌر تحكم شروط التعامل و

الدولة المدنٌة  وتتشكل و تلك الثقافة،عن حضارة وتارٌخ ومستقبل ذلك المجتمع أ والمعاٌٌر تعبٌرا  

وبناء  فً إطار قٌم توجه مكوناتها وأدواتها ذات مرجعٌة للمبادئ والمعاٌٌر البلزمة لقٌامها وتشكلها،

 أساسا   ادئ والمعاٌٌر التً ٌنبغً أن تكونمجموعة من المب على تعتمد دولة المدنٌةالإن على ذلك ف

 : أن نذكر أهمها فً األتً وٌمكنلبنابها والحفاظ علٌها،  مرجعٌا  

 :الشعب مالك السلطة ومصدرها الوحٌد .5

الشعب هو مجموع المواطنٌن وهو  ، والدٌمقراطٌة هً دولة لجمٌع مواطنٌهاالمدنٌة الدولة 

وبمقتضى هذه السلطة ٌكون على سلطات الدولة المدنٌة االعتراف بالحقوق  ؛مصدر السلطات

 .والحرٌات وااللتزام بالمواثٌق والعهود التً تصون حقوق وكرامة المواطنٌن

 : وعدم التمٌٌز المساواة والعدالة .2

، وبدون ذلك ال ٌتولد ألي شًء معنى هناكبدون الحرٌة والعدالة والمساواة ال ٌمكن أن ٌكون 

 وال ،جمٌعا   المواطنٌن إرادة تجسد هً التً المدنٌة والدولة ،لشعور بؤن الحٌاة تستحق أن تعاشا

 عتمد علىٌوإنسانٌة، وتولد الشعور بالمواطنة  قانونٌة لٌست ومبررات لدواعً المواطنٌن بٌن تمٌز

 ٚاٌّغبٚاح، اٌحش٠خ إٌٝ اٌزطٍغ ث١ٓ اٌّٛاصٔخ ػٍٝ اٌؼشث١خ اٌثٛسح ١ِثبق ٠مَٛو ؛المساواة، والعدل قٌمتً

 في مساواة هي حرية دون مه ومساواة ،ٔظش٠خ ِمٌٛخ ٟ٘ اٌّٛاؽ١ٕٓ ث١ٓ ِغبٚاح دْٚ ِٓ فحش٠خ

 ٌٍؼذاٌخ أعبعب   سش١ذح ٚع١بعخ ػمال١ٔخ ثئداسح الزشٔذ ِب إرا ٚاٌحش٠خ اٌّغبٚاح ل١ُ رشىً ح١ث ؛الذل

 خذ٠ذ ِجذأ فٟ ٚاٌّغبٚاح اٌحش٠خ ث١ٓ اٌزٛاصْ ٠زطٛسٚ ،ا٢خش دْٚ ِٓ ٠ذَٚ ال ٚأحذّ٘ب ،ٚاٌىشاِخ

 .ٚاالخزّبػ١خ اٌغ١بع١خ اٌحمٛق ػٍٝ ٠مَٛ ٌٍّٛاؽٕخ

بقاعه المختلفة أحرارا   على، نتشارك معا  وهن وهو ونحن ًاإلنسان هو أنت وأنا وه

 ا  ، وألننا جمٌعا  متساوون وأحرارلجمٌعلجاد من أجل الرفاهٌة لمتساوٌٌن، لٌس لنا فٌه إال السعً ا

بد من  من أجل الرفاهٌة والسعادة واألمن لنا جمٌعا ، كان ال (أو ٌجب أن نتشارك معا  )ونتشارك معا  

لونه أو  كان مكانه أو الحفاظ على دٌمومة الحرٌة والمساواة من أجل الحٌاة الكرٌمة لئلنسان أٌا  

ما وتنمٌتهما معا ، ودعمه( الحرٌة والمساواة)، ألن عدم الحفاظ علٌهما جنسه أو عقٌدته أو عرقه
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لجمٌع، بل قد ٌهدد البقاء اواإلرهاب الذي ٌهدد لٌس فقط رفاهٌة ٌإدى إلى الصراع والهمجٌة والحقد 

اإلنسانً ذاته، لذلك كانت حقوق اإلنسان التً تمثل ذلك التراث اإلنسانً المشترك، واإلطار الذي 

من دون سٌادة القانون، والمساواة تكون  ال تقوم العدالةو ؛الناس على حماٌة أنفسهم من األذىٌساعد 

ن مساواة المواطنٌن أمام القانون، أ، وأمام القانون على أساس مبادئ تشرٌعٌة عادلة تشتق منها

وهً مساواة ال تؤخذ بعٌن االعتبار  ،واطنٌن هً مبادئ تكمل بعضها بعضاومساواة القانون بٌن الم

 .أصل المواطن وجنسه وقومٌته ودٌنه ومذهبه

 

 : العدالة االجتماعٌة  .3

 ،اٌىش٠ُ ٚاٌّغبٚاح ٚرىبفؤ اٌفشص ػّبْ وً ِزطٍجبد اٌؼ١شٚرؼٕٝ ثبٌحّب٠خ االخزّبػ١خ ٚ

 وتشرٌعا   قوال   دعمها على والعمل اإلنسانٌة المكاسب واحترام الجنسٌن بٌن الفعلٌة العدالة وتحقٌق

ثزمب١ٌذ ربس٠خ١خ ػشث١خ إعال١ِخ ٚال رزٕىش ١ٌّشاثٙب اٌزشش٠ؼٟ ثّب ف١ٗ  رشرجؾ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ؛وممارسة

ثبٌزمب١ٌذ  ٚرشرجؾ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ،مبفخوثأ٠ؼب اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ثً رجٕٟ ػ١ٍٗ وّظذس رشش٠ؼٟ ٚ

ٟٚ٘ ال  ،ٝ اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌحمٛق اإلٔغبْاٌذ٠ّمشاؽ١خ وّب ؽجمذ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ دٚي اٌؼبٌُ، ٚرزجٕ

زشاع اٌؼدٍخ ِٓ خذ٠ذ فٟ وً ع د٠ّمشاؽ١خ ػشث١خ فٟ وً ِٛػٛع، فال حبخخ الخرحبٚي اخزشا

ٚرٕطٍك ِٓ أْ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚاٌؼذاٌخ االخزّبػ١خ ال رزٕبلغ ِغ اٌششائغ اٌغّب٠ٚخ، ٚأٔٗ  ؛ِٛػٛع

  .ح١ثّب ٠مبَ اٌؼذي رىْٛ شش٠ؼخ هللا اٌحك

 :دولة القانون .4

الدولة التً تضمن الحرٌات فً  ٌكون وسٌاسٌا   اجتماعٌا   اتممارسة الحرٌالتمتع بالحقوق و إن

ولكً ٌلتزم  ،ال ٌمكن حماٌة هذه الحرٌات من دون قانونو ؛والمساواة المدنٌة للمواطن والعدالة

بمعنى  ،ٌجوز أن ٌخرج القانون ذاته عنها القانون بالحرٌات المدنٌة ال بد من مبادئ متفق علٌها ال

ودوام مإسسات الدولة  الدستورٌة فً أعمال الدولة وحٌادٌةااللتزام بالشرعٌة والمشروعٌة آخر 

، وٌقصد بالمشروعٌة أنها ورفض ممارسة السٌادة خارج المإسسات معبرة عن إرادة الشعب بؤكمله

األساس القانونً : العملٌة التً بمقتضاها ٌبرر تنظٌم ما أو مإسسة نشؤته، وللشرعٌة ثبلثة أسس

الشرعٌة : ألساس التقنً؛ وبالتالً فهناك ثبلثة أشكال من الشرعٌةواألخبلقً، األساس السٌاسً، وا

: القانونٌة واألخبلقٌة، الشرعٌة السٌاسٌة، وشرعٌة االنجاز؛ وهذا ٌعنً أن السلطة الشرعٌة هً
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السلطة التً احتل أفرادها مواقع فً أجهزة ممارسة السلطة ومإسسات صناعة القرار بشكل 

ر والقوانٌن النافذة فً المجتمع، وتكون مقبولة من قبل معظم أفراد قانونً، ووفقا ألحكام الدستو

 .المجتمع وجماعاته، والتً تحقق أهداف المجتمع وغاٌاته
 

 :احترام حق االختٌار واالختالف .5

الدولة المدنٌة التً تقوم على أساس دٌمقراطً تعتمد احترام وحماٌة الحق فً االختٌار، 

واختبلف اتجاهات القابمٌن على  األدوارختبلف، والتنوع فً وتضمن التنوع والعٌش فً ظل اال

 .مإسساتها

 

 :الحرٌة .6

النظام الذي ٌراقب ذاته  ،النظام الذي ٌضمن الحرٌات المدنٌة ٌراقب ذاته وٌراقبه الجمهور

ال بد من حرٌات  ولكً ٌمكن انتخاب النظام دورٌا   ،دورٌاوٌراقبه الجمهور هو نظام منتخب 

تشمل الحرٌة حرٌة ، وحرٌة الرأي، وحرٌة الوصول للمعلومات، وحرٌة االجتماع والتنظٌم: سٌاسٌة

وال ٌجوز  ؛ل، وحرٌة الرأي والمعتقد والكلمةاإلنسان من القسر الجسدي وحرٌة الحركة والتنق

بحق المواطن فً بٌبة إنسانٌة  الدولة الدٌمقراطٌة تعترفو ؛من دون محاكمة عادلة حجب الحرٌة

العٌش الكرٌم البلزمٌن لممارسة إنسانٌته الفردٌة فً والحق  اتالحرٌممارسة آمنة تقوم على 

 .والجماعٌة

 

 : والتنمٌة األمن .7

من دون حد أدنى من التوزٌع العادل للثروة،  أي مجالفً  ال ٌمكن ممارسة الحرٌة اجتماعٌا  

 وتشمل حقوق المواطنة فً الدولة ؛والمهّمشة فً الحٌاة العامةومن دون إدماج الفبات الضعٌفة 

وال ، اجتماعٌة، ال تقوم إال على الربط بٌن النمو والتنمٌة اإلنسانٌة الشاملة الدٌمقراطٌة حقوقا   المدنٌة

وتمكٌنها من أن ٌكون لها  تتحقق إال بإدماج جمٌع الفبات والجماعات المحرومة والمهمشة مجتمعٌا  

 .سً مسموع ومإثرصوت سٌا

 

  :التنافس المشروعالتغٌٌر السلمً و .8
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وتحظر التغٌٌر بكافة أشكال العنف  ،تضمن الدولة المدنٌة حق المواطنٌن بالتغٌٌر السلمً

إن أي حركة سٌاسٌة ترغب بالمشاركة فً إدارة شإون الببلد من خبلل ووسابله المختلفة، و

كم هً حركة تلتزم بمٌثاق الثورة ومبادبها، أال وجودها فً الحكم أو فً المعارضة المإهلة للح

 .وهً مبادئ الدٌمقراطٌة

 

 :تكافؤ الفرص .9

وال  ؛الكفاءة واالعتبارات المهنٌة هً أساس التعٌٌن فً الوظابف الحكومٌة وغٌر الحكومٌة

توزع وظابف الدولة أو هٌباتها المنتخبة وغٌر المنتخبة بموجب مواقف الناس السٌاسٌة أو هوٌاتهم 

كما تمنع ممارسة  ؛م لكً ٌتم التعٌٌن بموجب الكفاءةوٌخلق الجو البلز ؛الخصوصٌة أو الفرعٌة

الدٌمقراطٌة أن  ةالمدنٌوترفض الدولة . التمٌٌز بٌن الناس عند التعٌٌن فً المإسسات غٌر الحكومٌة

 .كانت المذهب أو الطابفة أو العشٌرة بٌن المواطن والدولة، سواء   تكون جماعة الهوٌة وسٌطا  

 

 : المشاركة .51

المساهمة المباشرة لكل فرد من األفراد فً شبون المجتمع فً كافة المستوٌات  تعنً المشاركة

والمشاركة ٌنبغً أن تكون رأسٌة وأفقٌة وتشمل الجنسٌن على أساس المساواة  .وفً شتى المجاالت

بٌنهما، ولعل أهم ضمانات المشاركة فً الدولة المدنٌة الدٌمقراطٌة هو القانون، فضبل عن أهمٌة 

٠شاػٝ فٟ االٔزخبثبد ِجذأ ٔغج١خ فّثال دعم مشاركة الفبات البلزمة للتنمٌة فً شتى المجاالت؛ 

 ال ٚثح١ث ٚاٌفىش٠خ، ٚاالخزّبػ١خ ألوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌز١بساد اٌغ١بع١خ ح١ث ٠ّٕح رّث١ال  اٌزّث١ً ث

 اٌغ١بع١خ اٌز١بساد رّث١ً ِٓ ثذ ٚال ،ِب ِٕطمخ فٟ أل١ٍخ ألٔٗ ا١ٌٕبثٟ ثبٌزّث١ً أحذ حك ٠ظبدس

 ِجذأ ٠ٍضَ ح١ث ٠شاػٝ وّب. اٌٛؽٕٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ وأل١ٍخ ٌٚٛ اٌٛخٛد راد ٚاٌفىش٠خ ٚاالخزّبػ١خ

 ػٍٝ اٌمبئُ إٌغج١خ ٌّجذأ ٟ٘ األ٠ٌٛٚخ ٚرجمٝ ؛ٚاٌّشبسوخ اٌزّث١ً ِٓ ٚاعؼخ فئبد حشِبْ ٌّٕغ اٌزٛافك

 ػٍٝ ثٕبء ؽٛػ١خ ع١بع١خ ٚارحبداد خّبػبد فٟ ِٕزظ١ّٓ آخش٠ٓ ِٛاؽ١ٕٓ ثٛاعطخ اٌّٛاؽ١ٕٓ رّث١ً

 ردٕت ِٓ ثذ الٚ ؛خظٛط١خ ٠ٛ٘بد ػٍٝ ثٕبء ١ٌٚظ وىً، اٌّدزّغ رخض ع١بع١خ ٚثشاِح ِٛالف

 ع١بع١خ وزً رّث١ً رغ١١ت إٌٝ أٚ اٌجؼغ، ثؼؼٙب ِمبثً ٠ٛ٘بد اططفبف إٌٝ ٠ؤدٞ أزخبثٟ ٔظبَ أٞ

 .وبٍِخ
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 :مقوماث الدولت المدنيت: ثالثا  

حدها فبل أن نقص إالدولة المدنٌة الحدٌثة، والتً  هناك عدة مقومات ٌنبغً توافرها كؤسس فً

 :أهمها ،تتحقق شروط بناء الدولة المدنٌة

 :الدستور .1

إن أهم مقومات الدولة المدنٌة الحدٌثة وجود دستور مدنً، ٌنظم العبلقة بٌن فروع الحكومة 

 بإدارة للحكومة الشعب تفوٌض وٌنص على المجتمع،ب بعضها بالبعض اآلخر وعبلقة الحكومة

 هذا وٌمثل الدستورٌة،بااللتزامات  إخبلل حدث إذا التفوٌض هذا وٌسحب شروط، وفق الببلد شبون

ومصدرها، وأهم ما ٌجب أن ٌتضمنه الدستور فً  السلطة مالك هو الشعب أن على تؤكٌدا   الدستور

الدولة المدنٌة السٌادة الشعبٌة، ومبدأ التداول السلمً للسلطة، وٌتضمن تحدٌد شكل وطبٌعة نظام 

وضمان للحقوق طات الثبلث، الحكم، ونظام االنتخابات، الفترة الرباسٌة، استقبلل وفصل السل

 واالعتراف المإسسات، ودولة ،المتساوٌة تؤكٌدا لمبدأ المواطنة والحرٌات العامة وسٌادة القانون

 ٌكفل بما حر ومتعدد، وإعبلم ،اإلنسان كافة وحقوق العامة، الحرٌاتو للحقوقوالتطبٌق والحماٌة 

 واالجتماع، واالعتماد  والمعتقد، الرأي وحرٌة النقابٌة، والمنظمات السٌاسٌة، األحزاب تكوٌن حرٌة

 خبلل من السلطة، لتداول كؤساس والتنفٌذٌة، التشرٌعٌة السلطة لعناصر العام االنتخاب مبدأ على

 بالتعددٌة واالعتراف الناخبٌن، إرادة بصدق نتابجها تجسد ،وشفافة حرة ونزٌهة دورٌة انتخابات

الدستور التنوع والمشاركة الشعبٌة الواسعة والمباشرة عبر وٌجب أن ٌضمن . والحزبٌة السٌاسٌة

إٌجاد حكم محلً دٌمقراطً كامل الصبلحٌات ٌقوم على انتخاب المجالس المحلٌة، وتكوٌن 

 .مإسسات مجتمع مدنً

 حرٌة تحمً مدنٌة وقوانٌن دستور صٌاغة خبلل من ٌتحقق فهو القانون لحكم بالنسبة أما

 البعض، بعضهم مع التعامل عند المدنٌة حقوقهم تحمً كما للسلطة، التعسفً التدخل من المواطنٌن

 فً التعسف دون القوانٌن لتنفٌذ المناسبة السلطة التنفٌذٌة والهٌبات القضابٌة السلطة تمنح أن على

 .تنفٌذها

 : الدٌمقراطٌة .2

، كما ٌعرفها "والمجتمعاجتماعً إلدارة الدولة نظام حكم سٌاسً و:" تعرف الدٌمقراطٌة بؤنها 

بؤنها نمط وأسلوب حٌاة وطرٌقة فً التفكٌر تقوم على إتاحة الفرصة الكاملة لكل أفراد : البعض
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ن األفراد ٌقوم ، وهى أٌضا  سلوك متكرر مالمشاركة فً كل ما ٌخص شبون حٌاتهم العامةع بالمجتم

وتقدٌر آراءه، بل واألخذ بها إذا  ، وإتاحة الفرصة الكاملة له للتعبٌر عن ذاته،على احترام اآلخر

إنها نمط وسلوك متكرر لكل أفراد المجتمع ٌقوم على الموضوعٌة، ومواءمة مصلحة . كانت صاببة

، بما معاٌٌر، والضوابط االجتماعٌة، نمط ٌقوم على احترام الالجماعة والمجتمع مع مصلحة الفرد

 1 .لى التقدم والرفاهٌةٌإدى فً النهاٌة إلى وجود مناخ وبٌبة داعمة ومحفزة ع

 ،هً التً تقوم على أسس دٌمقراطٌة واعتمادها كؤساس لنظامها السٌاسً المدنٌة الدولةإن 

 إلى والوصول للسلطة، السلمً واالنتقال السلطات فصل على تقوم الدٌمقراطً النظام ومفردات

 تكون نالدٌمقراطٌة تشترط بؤأي أن بناء الدولة المدنٌة  ،ونزٌهة حرة انتخابات طرٌق عن الحكم

 ال نوأ الدستور، ٌحددها فترات فً تقام التً االنتخابات طرٌق عن الحر للتنافس مفتوحة السلطة

وتقوم دٌمقراطٌة الدولة المدنٌة على الفصل بٌن  .بحز أو جماعة أو فرد بٌد رهٌنة السلطة تظل

القضاء، وعلى التداول السلمً الدوري السلطات والتوازن بٌنها فً الوقت ذاته، وعلى استقبلل 

تطرح برامجها لنٌل ثقة المواطنٌن فً عملٌات انتخابٌة حرة  ،للسلطة بٌن قوى سٌاسٌة منظمة

ألنها تقوم على مجموعة من المبادئ أهمها التداول السلمً للسلطة، وحرٌة االختٌار  ؛ونزٌهة

، والمساءلة المحاسبة والرقابة واعتماد مبدأ ومات ومبدأ المساواةوالشفافٌة والمصداقٌة وتداول المعل

 األغلبٌة حكم هما أساسٌتٌن، دعامتٌن تعتمد على والتنظٌم المإسسً للمجتمع، كما أن الدٌمقراطٌة

 تمثل حكومة انتخاب تضمن مباشرة حرة انتخابات خبلل من األغلبٌة حكم القانون، وٌتحقق وحكم

واستقبلل كل منها عن االخرى فً اطار من  المختلفة السلطات بٌن التام الفصل ٌتم أن على ،الشعب

 إلى إضافة هذا الحكومٌة، المإسسات محاسبة على والقدرة بٌنها متبادلة رقابة وجود مع التوازن،

 هً الدٌمقراطٌة ألن ،كافٌة زمنٌة لفترة سلس بشكل الدٌمقراطً البلد داخل للسلطة السلمً التداول

 بهذا وهً سلمٌة، بوسابل صراعاته وإدارة المجتمع لتسٌٌر وأسلوب الحٌاة فً طرٌقة جوهرها فً

 التطبٌق، موضع المفهوم بهذا الدٌمقراطٌة تضع وآلٌات ومإسسات معٌنة قٌم سٌادة تتطلب المفهوم

 المواطنٌن لسلوك الموجهة القٌم تعمق ثقافة إشاعة بدون مجتمع أي فً الدٌمقراطٌة بناء ٌمكن فبل

 .االتجاه هذا فً

 وإطبلق اإلنسان تحرٌر األساس وفً أوال ٌتطلب الدٌمقراطٌة إلً االستبداد من االنتقال إن

 رواسب بقٌت طالما اإلنسان تحرٌر عن الحدٌث ٌمكن وال التنمٌة، فً األساسٌة القوة لٌصبح طاقاته

 ٌشمل لم وما دٌمقراطٌة، غٌر وثقافة سلطوٌة حكم نظم شكل علً المجتمع فً قابمة االستبداد
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 ٌمكن ال كما. اإلنسان تحرٌر عن للحدٌث مجال ال فإنه المجتمع مجاالت كافة الدٌمقراطً التحول

 فً الطرٌقة هذه خبللها من تمارس التً المإسسات بناء بدون الدٌمقراطٌة إلً التحول استكمال

 التطبٌق موضع الدٌمقراطٌة القٌم هذه وضع خبللها من ٌتم التً اآللٌات توافر بدون أو الحٌاة،

من األهمٌة بمكان أن نسعى إلى بناء مإسسات مجتمع دٌمقراطً ونشر و ؛2كله المجتمع وشمولها

والقانون، لذا ٌنبغً الخروج  مدنٌة دولة النظام جل تحقٌق دولةأافة ومبادئ وقٌم الدٌمقراطٌة من ثق

الذي ٌإدي إلى  المدنٌة، والدولة الدٌنٌة الدولة حول ومقاصده براءته فً الجدال المشكوك" من 

 3".الحل وهً المشكلة هً التً الدٌمقراطٌة، الدولة إقامة عن وٌشغلنا وقتنا، وٌضٌع طاقتناتبدٌد 

 

 : المواطنة .3

وٌنتج عن هذه العضوٌة  ،عضوٌة الفرد التامة والمسبولة فً الدولة" بؤنها المواطنةتعرف 

وتشٌر دابرة المعارف  ؛"مجموعة من العبلقات المتبادلة بٌن الطرفٌن نسمٌها الحقوق والواجبات

المواطنة هً عبلقة بٌن فرد ودولة كما ٌحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه ''البرٌطانٌة إلى أن 

 المدنٌة الدولة مفهومً بٌن وطٌدة قةعبل هناكو .''تلك العبلقة من واجبات وحقوق فً تلك الدولة

اقرار مبدأ المواطنة المتساوٌة بٌن افراد المجتمع بحٌث ٌستطٌع  بدون مدنٌة دولة ال إذ والمواطنة،

 مستدٌمة مواطنة ال أنه كما ،ودون تمٌٌز فً ظل المساواة وواجباته كل مواطن ممارسة كافة حقوقه

 وتكافإ المساواةوتكفل  المواطنة حقوقمواطنٌها و تحمً التً القوانٌن تسن مدنٌة دولة بدون

  .للجمٌع الكرٌم العٌش ومتطلبات الفرص

اٌّٛاؽٕخ . ال مواطىة حرة مه دون أمة حرةو ،قانوندولة الال ٌكتمل مفهوم المواطنة إال بنشوء 

اٌفشدٞ ٌزشىً األِخ  إْ اٌّٛاؽ١ٕخ ٟ٘ اٌزدغ١ذ اٌحمٛلٟ ؛ّىٕخ فٟ األِخ اٌحشح راد اٌغ١بدحاٌىبٍِخ ِ

ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ ٟ٘ أسلٝ أشىبي ِّبسعخ اٌّٛاؽ١ٕخ ثزدغ١ذ٘ب ٌٍّٛاؽ١ٕخ ػجش األِخ  ،راد اٌغ١بدح

اٌذ٠ّمشاؽ١خ ع١ذح رارٙب ِٚظ١ش٘ب
4

والدولة المدنٌة هً التً تمارس الحٌاد االٌجابً تجاه القناعات . 

اه مواطن بسبب معتقداته أو جوالمعتقدات، بمعنى أن ال تمارس اإلقصاء والتهمٌش والتمٌٌز ت

كما أنها ال تمنح مٌزات لمواطن بفضل معتقداته أو أصوله، فهً مإسسة جامعة لكل  ،أصوله

 .المواطنٌن وهً تمثل فً المحصلة األخٌرة مجموع إرادات المواطنٌن
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 تدنً فً الربٌسة األسباب أحد هوومجاالت محددة  أشكالمفهوم المواطنة فً  اختزال إن

نظرا  المواطنٌن قبل من العامة الممتلكات امتهان ذلك على والدلٌل ،الكثٌر لدى المواطنةب الشعور

 دٌمقراطٌة مدنٌة دولة فً إال تتحقق ال المواطنةو، لهم ملكا   ولٌست للحكومة ملك العتقادهم أنها

 فً بها ٌإمن الذي بالشكل وأفكاره معتقداته ممارسة فً وقناعاته المواطن كرامة تصون دستورٌة

 كان فإذا ،وحرٌاته المواطن حقوق كافة ٌحترم الدستور وهذا ،الشعب أقره الذي الدستور إطار

 المواطنٌن بٌن التمٌٌز انعدام ٌعنً فذلك الدستور، ٌضمنها التً الحقوق فً المساواة هذه للمواطن

 فقراء، أو كانوا أغنٌاء االجتماعً مركزهم أو نساء، أو كانوا رجاال جنسهمسواء ل ،ألي سبب كان

  .مذاهبهم أو عقٌدتهم أو فكرهم، أو مرإوسٌن، أو كانوا رإساء السٌاسً دورهم أو

 الدٌمقراطٌة، المدنٌة المإسسات دولة بناء أساس والمواطنة المدنٌة الدولة بٌن العبلقة إذن

 ال حرٌة فبدون ،مصالحال وحماٌة الواجبات،االلتزام بو الحقوقممارسة  هً العبلقة هذه وأساس

 .الدولة تجاه بواجباتهم القٌام للمواطنٌن ٌمكن ال حرٌة وبدون المواطنٌن، حقوق صٌانة ٌمكن

 

 : حقوق اإلنسان .4

فً اعقاب ما ارتكب من  كان أبرز أشكال التعاون اإلنسانً بعد انتهاء الحرب العالمٌة الثانٌة

التماٌز العنصري والعرقً  إلغاء، والتً كان من أهم دوافعها وجرابم أثناء الحرب العالمٌة فظاعة

لجنس على األجناس األخرى، هو التعاون اإلنسانً فً إصدار األمم المتحدة الولٌدة النشؤة 

 دٌباجته، الذي أكد فً (1948)إلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان فً عام افً ذلك الوقت  (1945)

هً مجموعة الحقوق التً ٌتمتع بها اإلنسان ، اإلعبلنعلى أن الحقوق التً وردت فً هذا 

بوصفه إنسانا ، حٌث ٌولد جمٌع الناس أحرارا  متساوٌٌن فً الكرامة والحقوق، وقد وهبوا العقل 

 5.والوجدان، وعلٌهم أن ٌعاملوا بعضهم البعض بروح اإلخاء

اإلعبلن أن لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق والحرٌات المذكورة فً هذا  وقد أكد أٌضا  

اإلعبلن واعتبارها حقوقا  غٌر قابلة التنازل عنها، وغٌر مشروعة االنتهاك ألي سبب من األسباب، 

 وال ٌجوز تقٌٌدها ،(اإلنسان كإنسان)وأساس هذه الحقوق هو تحرٌم االعتداء على الحٌاة اإلنسانٌة 

باب  ٌحددها القانون، وذلك استنادا  إلى الحق فً الحٌاة واآلمن، حٌث تنقسم هذه الحقوق إلى إال ألس

وإلى حقوق فردٌة والثقافٌة،  مجموعة من الحقوق المدنٌة، والسٌاسٌة، واالقتصادٌة، واالجتماعٌة،

 6.وأخرى جماعٌة 
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د أحرارا  متساوٌٌن فً هذا أما لماذا حقوق اإلنسان؟ لٌس هناك أسباب لهذه الحقوق غٌر أننا نول

الكوكب، علٌنا أن نسعى فٌه نحو تحقٌق حٌاة كرٌمة، وهى حق أصٌل ال ٌجوز التنازل عنه، أو 

انتهاكه، وٌجب أن تحمٌه القوانٌن، وهى حقوق لصٌقة بالشخصٌة اإلنسانٌة، ال ٌتم الحصول علٌها 

ز، ولكن ٌتم الحصول علٌها نتٌجة ال من منطلق أنها منحة أو مكافؤة أو مإشر أو داللة على التمٌ

 .الصفة اإلنسانٌة 

لتزام الفرد الى التزامات الدولة تجاه حقوق االنسان فإنه ٌتطلب اٌضا ا باإلضافةمن جهة أخرى 

فً ( 1948)، وٌإكد ذلك ما ورد فً اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان خروالمجتمع كل تجاه اآل

 :حددت فً جوانب أساسٌة هًمن إشارة واضحة للواجبات،  29المادة 

 .ن تنمو شخصٌته نموا  حرا  كامبل  أوعلى كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي ٌوجد فٌه،  -

ٌخضع الفرد فً ممارسة حقوقه وحرٌاته لتلك القٌود التً ٌقررها القانون فقط لضمان  -

والمصلحة حقوق الغٌر وحرٌاته، واحترامها، ولتحقٌق المقتضٌات العادلة للنظام العام 

 .عامة واألخبلق فً مجتمع دٌمقراطًال

ومع أن حقوق اإلنسان جمٌعها حقوق متكاملة وغٌر قابلة للتجزبة، إال أنه ٌنبغً أن نذكر هنا بإٌجاز 

 :الحقوق التً تمثل المقومات الهامة للدولة المدنٌة ومشروعٌتها، وعلى النحو اآلتً

  :السياسية الحقوق المدوية . أ

المادة األولى لئلعبلن  وجاءتهكذا قالها عمر " الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا  متى استعبدتم "

قبل أن تكون  ، فالحرٌة ٌكسبها اإلنسان فطرٌا  "ا  ٌولد جمٌع الناس أحرار"العالمً لحقوق اإلنسان 

حرٌات الو حقوقال كافةولة المدنٌة الحدٌثة ٌتمتع بمن حقوق اإلنسان الطبٌعٌة، والمواطن فً الد ا  حق

السٌاسٌة والمدنٌة، مثل حرٌة تشكٌل األحزاب والتنظٌمات السٌاسٌة وحرٌة التعبٌر عن الرأي 

شكل الحكومة والمشاركة فٌها وحرٌة تحدٌد و ،واختٌار الحاكم والترشٌح الترشح: نتخاباالو

ن فً وتشكٌل النقابات واإلعبلن عن أفكاره وآراءه بحرٌة تامة، وحرٌة المواط والتجمع التظاهر

 .استخدام كافة الوسابل التً تمكنه من إٌصال صوته لآلخرٌن والتؤثٌر على أصحاب القرار والحكم

اهم فٌه المواطن فً صٌاغة بناء مجتمع مدنً ٌس من خبللالحرٌات السٌاسٌة والمدنٌة  تتجسد

من خبلل المإسسات المدنٌة واألحزاب والصحافة وغٌره، بما ٌمكنه من  وانٌنالقالتشرٌعات و

والحرٌة هنا تعتبر أكثر من كونها مجرد حق "، تجسٌد حرٌته على مستوى الممارسة والعمل
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لإلنسان، فهً بجانب كونها حق، هً فضٌلة من الفضائل األخالقٌة السامٌة، بل هً على رأس 

 األمن فً لها الموازٌة الرغبة من أقوى وهً قوٌة، ٌةالحر فً اإلنسان الفضائل، ورغبة

 الشعوب، لحرٌة المطاف، والمستقبل نهاٌة فً دائما   الرابح هً الحرٌة، فإن لهذا. واالطمئنان

 7." األنظمة الستبداد ولٌس

وذلك من خبلل  ،مشروعٌة األنظمة السٌاسٌة الحاكمةل ا  السٌاسٌة تمثل معٌارو المدنٌة اتن الحرٌإ

 غٌر الدٌمقراطٌة العربٌة النظم السٌاسٌةف. لهٌبة الحاكمةلأي اختٌار الشعب  ،ؤلفرادل الحر ختٌاراال

ولهذا ٌسعى الحكام فً هذه الحكومات إلى إضفاء طابع  ،تواجه مشكلة المشروعٌة بشكل أو بؤخر

الشرعٌة على نظامهم من خبلل التمسك بالحق اإللهً تارة، واالعتماد على سٌاسٌة التجهٌل 

أو استخدام سبلح التخوٌف من العدو الخارجً  ،وتلهٌتهم بهموم المعٌشة طٌح الوعً العام للناسوتس

 .فً محاولة البقاء فً سدة الحكم فترة أطول تارة أخرى المتآمر وغٌرها من األدوات السٌاسٌة

طغٌان الدولة واستبداد الحكام وفساد  أهم ضمانات الحد منالسٌاسٌة و المدنٌة تمثل الحرٌات

التعبٌر و الرأي رموز النظام السٌاسً، ولهذا فإن الحكومات الجابرة أشد ما تخاف منه هو حرٌة

لذلك والنقد، وتحاول بشتى الوسابل إسكات أصوات المعارضة لتبقى متعالٌة عن النقد الموضوعً، 

هو األسلوب الوحٌد لتحقٌق العدالة فً الواقع االجتماعً  مدنٌةأبواب الحرٌات السٌاسٌة وال إن فتحف

كفالتها وحماٌتها ٌمثل بداٌة قٌام السلطة الفاسدة والمستبدة واالستبثار بها من قبل  عدم للناس وان

 .القابمٌن علٌها

ن من ٌمتلك أل واإلجابة ببساطة هً السٌاسٌة هً البداٌة؟و المدنٌةلماذا الحقوق : ٌثار التساإل

طن حق اختٌار من على اآلخر ٌمتلك سلطة علٌه بشكل أو بآخر، وبالتالً عندما ٌمتلك الموا ا  حق

اختٌار شاغلً مواقع السلطة التشرٌعٌة والتنفٌذٌة العلٌا، وإٌصالهم ٌمثله أو ٌحكمه، فهو ٌمتلك سلطة 

السلطات، ال سٌما بٌن السلطة التنفٌذٌة هذه السلطة أو هذا الحق هو الذي ٌحدث التوازن بٌن إلٌها، 

 عتبار السلطة التشرٌعٌة ممثلة للمواطنٌن،والسلطة التشرٌعٌة، وبالتالً بٌن الحكومة والمواطن، با

لذلك لو انتهك هذا الحق تختل المعادلة بٌن المواطن والحاكم، وتصبح كل السلطة فً ٌد الحاكم دون 

  .تجاه الدولة والمجتمعمجموعة من الواجبات  علٌهأن ٌكون فً ٌد المواطن شًء، وٌكون 

 وتكفلهوالتنظٌم  التظاهرالتجمع وفً حرٌة ق حاحترام الوتلتزم الدولة المدنٌة الدٌمقراطٌة ب

لجمٌع المواطنٌن على أساس طوعً لغرض تحقٌق نفع عام خٌري أو تنموي، سٌاسً أو اجتماعً، 

، أو مع نصوص العهد الدولً الخاص مع مبادئ الدستور األغراضقض هذه وبحٌث ال تتنا
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 المدنٌة تشجع الدولةكما  ؛1966بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة الصادر عن األمم المتحدة عام 

المبادرات االجتماعٌة والثقافٌة التً تغنً الحٌاة العامة، وتساعد المواطنٌن على أخذ دور فً تصمٌم 

عملٌة نشوء حٌز عام بٌن الدولة والمواطنٌن ٌصممه  المدنٌة وتعّزز الدولة. حٌاتهم وتقرٌر مصٌرهم

منظمة واتحاداتهم الطوعٌة وجمعٌاتهم ومنتدٌاتهم المواطنون وٌحٌونه بمبادراتهم التعاقدٌة ال

 .وحواراتهم

 

 : حرٌة الرأي والتعبٌر -

لكل شخص حق التمتع "العالمً لحقوق اإلنسان على أن  اإلعبلنمن ( 19)نصت المادة 

، فحرٌة "بحرٌة الرأي والتعبٌر، وٌشمل هذا الحق حرٌته فً اعتناق اآلراء دون مضاٌقه

الرأي والتعبٌر هً حق أصٌل لكل إنسان ومن أهم الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، وٌقصد بها 

ق القول أو الكتابة أو عمل فنً بدون األفكار واآلراء والتعبٌر عنها عن طرٌ اعتناقحرٌة 

رقابة أو قٌود أو مضاٌقة، على أن ال تكون طرٌقة ومضمون األفكار أو اآلراء ما ٌمكن 

اعتباره اعتداء على حرٌة اآلخرٌن، وٌرتبط الحق فً حرٌة الرأي والتعبٌر بكثٌر من 

م وتعدده، والحق الحقوق كالحق فً حرٌة الفكر والمعتقد والحرٌات الصحفٌة وحرٌة اإلعبل

وحرٌة تكوٌن المإسسات والنقابات والمنظمات، فضبل  فً حرٌة التجمع والتظاهر السلمً، 

وٌتكامل هذا الحق بكونه شرطا  للدولة المدنٌة . عن ارتباط بمبدأ الشفافٌة وحرٌة المعلومات

الحق  الدٌمقراطٌة التً تضمن التنوع واالختبلف فً الرأي وتكفل لكل مواطن ممارسة هذا

 .واستخدام كافة الوسابل البلزمة لذلك

إن ممارسة حرٌة الرأي والتعبٌر تزداد أهمٌتها فً رفع الوعً وتبادل اآلراء واألفكار 

والمعلومات، إضافة إلى ترسٌخ الثقافة المدنٌة والدٌمقراطٌة التً تلعب دورا  فً تنظٌم 

ات المإثرة فً شبون حٌاتهم كؤفراد وتفعٌل مشاركة المواطنٌن فً الشؤن العام وتقٌٌم السٌاس

أو مإسسات وصٌاغة القرارات ذات الشؤن العام، والمساهمة فً صٌاغة التحوالت الهامة 

 .فً المجتمعات

 : لفكر والمعتقدحرٌة ا -
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لكل شخص الحق فً حرٌة "من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان على أن ( 58)نصت المادة 

ا توافقت علٌه كافة المواثٌق وأقرته كل الكتب السماوٌة، ، وهذا م"التفكٌر والضمٌر والدٌن

 .واجمعت علٌه كل التكوٌنات اإلنسانٌة

 الدٌنٌة، وغٌر الدٌنٌة المؤسسات تضم ولكنها تستبعده، وال للدٌن نقٌضا لٌست المدنٌة الدولةف

اد حرٌة االعتقٌقرر القرآن و .8" للمجتمع العلٌا المقاصد تحقٌق فً الجمٌع إلسهام ذراعٌها وتفتح

بٌن  ذلك أن هللا خلق اإلنسان وزوده بالعقل والقدرة على التمٌٌز ،وٌعتبرها حقا من حقوق اإلنسان

إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج : " ٌقول تعالى. ، وأبان له السبل ثم ترك له حرٌة االختٌاراألشٌاء

وبعد أن ٌحث القرآن فً هذه . 9"شاكراٌ وإما كفوراٌ إنا هدٌناه السبٌل إما . نبتلٌه فجعلناه سمٌعاٌ بصٌراٌ 

إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى : " السورة على اإلٌمان وإتباع سبٌل اإلسبلم، ٌقول فً خاتمتها 

ٌ . ربه سبٌبلٌ  ُ حكٌما وٌإكد القرآن هذا المعنى فً ". وما تشاإون إال أن ٌشاء هللا، إن هللا كان علٌما

اؽٓ حش٠خ اٌفىش ٠ىفً ٌٍّٛو ."...إكراه فً الدٌن، قد تبٌن الرشد من الغً ال: " سورة أخرى، فٌقول

٠ٚحظش اعزخذاَ أخٙضح اٌذٌٚخ ٌغشع اٌزذخً فٟ ِؼزمذاد إٌبط إلِالء عٍٛن  ،ٚاٌّؼزمذ ٚاٌؼ١ّش

١ٌغذ ٘زٖ ٚظ١فخ ٚ. ػ١ٍُٙ ٠ذػٟ أٔٗ ِشزك ِٓ اٌذ٠ٓ، أٚ أٔٗ اٌزفغ١ش اٌٛح١ذ اٌظح١ح ٌٍذ٠ٓ اٌم٠ُٛ

.مشاؽ١خاٌذٌٚخ اٌذ٠ّ
10 

وٌرتبط الحق فً حرٌة الفكر والمعتقد بالحق فً االختبلف الذي ٌنبغً أن ٌكفل القانون وأن ٌتعاٌش 

أفراد المجتمع فً ظل التنوع واالختبلف فً الفكر أو الدٌن أو المذهب أو االتجاه السٌاسً أو 

 .الفكري أو العقابدي

 : الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة . ب

 .وتحمٌها الحقوق هذه تكفل قانونٌة دولة ظل فً إال تقوم أن لها ٌمكن ال والحرٌات الحقوق نإ" 

 تسٌٌر فً األفراد كل مشاركة أساسها دستورٌة مؤسسات بناء تعتزم والحرٌات الحقوق إن

  ." فرد لكل الحرٌة وضمان والمساواة االجتماعٌة العدالة تحقٌق على والقدرة العامة الشؤون

عن األمم المتحدة العهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة  1966لقد صدر فً العام 

رفاهٌة، وحق ب العٌش التً تمثلت فً حقواالجتماعٌة والثقافٌة الذي تضمن تفصٌبل لتلك الحقوق 

 ، والحق فً سبلمة، والمسكن المبلبملرعاٌة الصحٌةالتعلٌم، وحق التمتع بمنتجات العلم والثقافة، وا

، والحق فً الحٌاة الكرٌمة البلبقة، والحق فً حرٌة االنتقال، والحق فً تكوٌن التنظٌمات الجسم
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، وحق الحماٌة القانونٌة الحق فً التملكوالحق فً تكوٌن األسرة والزواج، وحق العمل، و ،النقابٌة

ع، بمعنى أنه وٌجب أن ٌحصل علٌها الفرد فً أي مجتم ؛والمحاكمة العادلة، وحق التمتع بالجنسٌة

، والتمسك بها، بها الوعًمن خبلل ممارستها ود ٌمكن بل ٌجب أن ٌطالب بها وٌدافع عنها كفر

 . وتشكٌل المنظمات المدنٌة التً تدافع عنها، واالنضمام إلٌها والتفاعل معها

قد تكون مرتبطة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة  فً نفس الوقت توجد حقوق إنسانٌة جماعٌة

والثقافٌة أو بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لكنها جاءت فً الجٌل الثالث من الحقوق بصورة موضوعٌة 

، أي تتم المطالبة بها والدفاع عنها على مستوى المجتمع ككل، أو على مستوى فبات منه، أو فبوٌة

قراطٌة، والحق فً التنمٌة، والحق فً بٌبة نظٌفة، كحقوق جماعٌة من أهمها وأبرزها الحق فً الدٌم

شاملة، ومنها حقوق جماعٌة على مستوى فبات معٌنة من أهمها حقوق المرأة، والطفل، وسواء 

كانت هذه الحقوق فردٌة أو جماعٌة، فإنه ٌجب الوعً والمطالبة بها، والدفاع عنها من خبلل إنشاء 

جتمع المدنً، التً ٌجب أن تشكل القطاع الثالث القادر على تنظٌم وتدعٌم وتنمٌة منظمات الم

المواطنٌن العادٌٌن إلحداث التوازن بٌن القطاع األول الحكومة بكل أجهزتها، والقطاع الخاص بكل 

، والحصول على حقوقه قد ٌإدى إلى إنصاف المواطنقدراته وإمكاناته، هذا التوازن الذي 

 .بشكل متكامل جتماعٌة والثقافٌةاالقتصادٌة والسٌاسٌة واال

ن حقوق اإلنسان تتضمن الحق فً التنمٌة، والحق فً التنمٌة ٌدعم حقوق اإلنسان، باعتبار أن إ

 1986إعبلن األمم المتحدة فً  صدرجه العالمً إلٌه كحق أصٌل، حٌث الحق فً التنمٌة قد تم التو

إذا كان الحق فً التنمٌة هو أحد أهم الحق فً التنمٌة كؤحد أهم جوانب حقوق اإلنسان، و بشؤن

 :نان أساسٌاحقوق اإلنسان لٌس كفرد فقط ولكن كحق جماعً ومجتمعً، فإن لهذا الحق جانب

 .من أجل المشاركةحق المشاركة فً التنمٌة، وهو ٌتضمن حق التمكٌن :  األول 

 يخدمات تإدحق الحصول على عوابد التنمٌة، وٌتضمن هذا الحق الحصول على :  الثانً 

 .حٌاة الفرد، وتطورها نحو األفضل إلى تحسٌن

لفٌة الجدٌدة التً وٌنبغً اإلشارة هنا إلى إعبلن األهداف األلفٌة للتنمٌة الصادرة فً مطلع األ

فضبل  جتماعٌةقوقً خاصة فٌما ٌتعلق بالحقوق االقتصادٌة واالشكلت منعطفا هاما فً المٌدان الح

 .عن الحقوق الجماعٌة
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وٌلتقً الحق فً التنمٌة مع حقوق اإلنسان عند مفهوم التنمٌة البشرٌة باعتبارها جوهر وأساس 

لٌس فقط التنمٌة بمفهومها الشامل االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً والثقافً، ولكن باعتبارها 

والتنمٌة أساس حقوق اإلنسان، فالتنمٌة الشاملة والمستقلة والمستدامة ال تتحقق دون حقوق اإلنسان 

 .البشرٌة

 

 

 :  حقوق األقلٌات . ت

هً األكثرٌة الدٌمقراطٌة ولٌس األكثرٌة الدٌنٌة أو المذهبٌة  ٌة فً الدولة الدٌمقراطٌةإن األكثر

 وهً أكثرٌات. ٌةأو القومٌة، وإن األقلٌة هً األقلٌة الدٌمقراطٌة، ولٌس األقلٌة الدٌنٌة أو القوم

 11.وأقلٌات متقاطعة بالطبع، ولكنها لٌست متطابقة، ال فً الواقع وال فً المفهوم والمصطلح

 قوى أم طوابف أو سٌاسٌٌن أكانوا اإلقرار بحقوق األقلٌات سواءعلى تقوم الدولة المدنٌة 

 الدستور ذلك فً على وٌنص... اجتماعٌة أو مذهبٌة أو دٌنٌة أو ثقافٌة أو عرقٌة أو طبقة اقتصادٌة 

السٌاسٌة  التعددٌةمبدأ  قراروإ، اللدولة من تشرٌعات وقوانٌن وغٌره المرجعٌة الوثابق فً أو

 التسامح بقٌم والعمل االختبلف، رغم - هو كما باآلخر والقبول، والثقافٌة والعرقٌة المذهبٌة/الدٌنٌةو

ش السلمً فً المجتمع بما ٌعزز مبدأ التعاٌ ،واالقتصادي واالجتماعً والدٌنً السٌاسً المجال فً

 . لى نبذ العنف والكراهٌة بٌن طوابف المجتمع ومكوناته، وٌإدي إمن االجتماعًوالسبلم واأل

 اآلخر وقبول والتسامح السبلم على تقوم التً العبلقات من تعتمد الدولة المدنٌة على مجموعةو

 الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة العهد من (27) المادة والواجبات، ولذا تكفل الحقوق فً والمساواة

 بثقافتهم فٌها ٌعٌشون التً الدول فً التمتع فً واللغوٌة وغٌرها والدٌنٌة العرقٌة األقلٌات حق

؛ الخاصة لغتهم استخدام وفً الدٌنٌة شعابرهم وٌمارسوا ٌعتنقوا أن فً كؤفراد وحقهم الخاصة

 بما لؤلقلٌات الشامل الواسع بمعناه الثقافً التراث على اإلبقاء هو الحقوق هذه حماٌة من والهدف

 .ككل المجتمع ٌثري
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 ضماناث الدولت المدنيت: رابعا  

تكمن أهمٌة الحدٌث عن ضمانات الدولة المدنٌة الحدٌثة من كونها تمثل أداة لقٌاس مدى تحقق 

الدولة المإسسٌة بمقوماتها التشرٌعٌة والمإسسٌة والحقوقٌة فً الواقع العملً بصورة تتسم 

قابمٌن فصل السلطات عن شخوص ال ىبمعن ،واألدوار األشخاصبالدٌمومة والثبات مع تبدل 

وفً هذا السٌاق ٌنبغً التفرٌق بٌن المفاهٌم المتقاربة،  ،المؤسسةعملٌة  هوهو ما ٌطلق علٌ بإدارتها

كٌان ٌقوم مبدأه الضابط بتنظٌم غالبٌة نشاطات أعضابه وفقا لنموذج تنظٌمً  المإسسة تعنًحٌث 

أو تلبٌة حاجات المجتمع وتحقٌق أهدافه فً / كفإ ٌهدف إلى حل المشكبلت األساسٌة للمجتمع، و 

تعنً فصل حقل السلطة العامة عن حقل العبلقات  سةسالمؤأما  ،مجال محدد من المجاالت

إدارة المإسسات وفقا لمعاٌٌر تحدد الحقوق والواجبات بدقة، وتفرض على االجتماعٌة الخاصة، و

األفراد اختٌارٌا  أو إجبارٌا ، وهذه المعاٌٌر لٌست معاٌٌر ذاتٌة أو فردٌة، بل معاٌٌر موضوعٌة تقوم 

وٌمكن  ،لحداثة الدول وتطور المجتمعات ا  معٌار وتمثل المؤسسةعلى مبدأ المواطنة المتساوٌة؛ 

 :ما ٌلًفٌ الدولة المدنٌةمؤسسة بهم آلٌات الإٌجاز أ

 

 :الفصل بٌن السلطات .5

 ،لةتشكل التكوٌن المإسسً للدو سلطاتنظام الدٌمقراطً من ثبلثة تتكون السلطة العامة فً ال

 إدارٌة وأجهزةالقضابٌة وما ٌتفرع عنها من مستوٌات والتنفٌذٌة والتشرٌعٌة  وتتمثل بالسلطات

وبالتالً فإن مبدأ الفصل بٌن السلطات ٌعنً منع التداخل فً المهام واالختصاصات ، وأفقٌارأسٌا 

الرقابة على مبدأ  إعمال بما ٌكفلو ،لٌسهل التنفٌذ وتتحدد المسبولٌات فً نطاق كل سلطة وتفرٌعاتها

وهو  ،نجازواإل االنضباطالمكافؤة والتكرٌم فً حال  أواالختبلالت  عندالمحاسبة والمساءلة أدابها و

 األجهزةبٌن كافة  األداءهو تحقٌق التكامل فً  النهابًألن الهدف  ،فً الحقٌقة فصل جزبً

سٌطرة سلطة ما على بقٌة السلطات كما هو الحال فً  أو التماهًذلك ال ٌعنً  أنإال  ،والمإسسات

سٌطرة  مبدأ الفصل بٌن السلطات وحٌثما وجد ٌظل شكلٌا بفعل أنحٌث والسابد  ،البلدان العربٌة

ما ٌعنً غٌاب الدور  ،مسمً على بقٌة السلطات أيالسلطة التنفٌذٌة ممثلة برباسة الدولة تحت 

فً نطاق المهام  األحوال أحسنوحصرها فً  (البرلمان)للسلطة التشرٌعٌة  واإلشرافًالرقابً 

 ،رٌعها التنفٌذألنها ال تنفذ وال ٌقصد من تش ،واإلمكاناتالتشرٌعٌة لقوانٌن حد التخمة وهدر الوقت 

اختبلل موازٌن العدالة فً السلطة القضابٌة وانتشار الظلم والفساد وانتهاك حقوق  إلى إضافة
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ولذلك ٌنظر  ،(بحسب وصف ابن خلدون)هو مإذن بزوال الملك وخراب العمران  الذي اإلنسان

 ،حسنً مباركللربٌس السابق من محاكمات  مصرباستغراب لما بدأت تقوم به السلطة القضابٌة فً 

الخوف كان  أنٌحدث بفعل سٌطرة النظم السٌاسٌة على القضاء وظهر  أن ا  ما كان متوقع با  ألن شٌ

  .متوقع لدٌهم من الوصول لهذه النتٌجة

 

 :سٌادة القانون  .2

المنبثقة عن ( القوانٌن)ٌقصد به كافة النظرٌات التعاقدٌة  إذالقانون لفظ خاص له مدلول عام 

كل التشرٌعات وجدت  أنفً هذه العملٌة هو  واألصل ،(الدستور)العقد االجتماعً القانون األسمى 

 أوقانون مضاد  أووال ٌوجد دستور  ،لتحقٌق الصالح العام المستوعب لكافة المصالح الخاصة

المشكلة تكمن فً فرض هذا النمط من التغاٌر بٌن التشرٌعات  أنإال  ،مناقض لمصالح الناس

تكون أمٌنة فً  أنوالتً ال ٌفترض التوقع منها  ،ظم السٌاسٌة غٌر الشرعٌةوالمجتمع لصالح الن

لشعوره بؤنه  أماولذلك تسود حالة من السخط والتذمر لدى المواطن من القانون  ،التشرٌع والتنفٌذ

فً الوقت  ،على الضعٌف إالألنه ال ٌطبق  أو ،والهدف لٌس كذلك طبعا ،سٌف مسلط على رقبته

سلطة القانون باسم القانون ولصالح فرض  إضعافتعمل مراكز القوى المعادٌة للقانون على  الذي

ٌغذٌها وٌستفٌد  التًوما ٌسمً بشرٌعة الغاب  الفوضىقانون القوة ولٌس قوة القانون ولذلك تسود 

لٌا فً الواقع ٌمثل وفً ظل غٌاب القانون قٌمة ع أصبح والذيالنفوذ وعتاولة الفساد  أصحابمنها 

وفً ظل هذه  ،القوة والمهابة بل والذكاء الخارق بدال من التحقٌر والنبذ واالزدراء إلىترمز 

من خبلل  إالال تقاس  والتً ،الوضعٌة ٌصبح من العبث الحدٌث عن الدٌمقراطٌة والدولة المدنٌة

قانون لٌس ال إتباع أنتعبر على  وأخبلقسٌادة القانون الذي ٌستدمج بفعل الممارسة لٌصبح سلوك 

 ،والسلطة التً ال ٌحكمها سٌادة القانون ،خوفا من العقاب ولكن حبا فً النظام، وال احد فوق القانون

 .رعٌةوال تساعد على بناء المإسسات الدستورٌة والقانونٌة هً سلطة غٌر ش

كم أن ٌكون القانون الذي ٌنظم عبلقات المجتمع وٌضبط اٌقاعاتها، هو الحا سٌادة القانون تعنً

فً كل االوقات ومختلف الظروف، وتسري أحكامه ( معموالٌ به)الوحٌد لها، وٌجب أن ٌكون سابداٌ 

ونصوصه على كافة المواطنٌن على قدم المساواة ودون تمٌٌز، وٌنبغً على سلطات الدولة 

 والعاملٌن على انفاذ القانون دعم وحماٌة سٌادة القانون وعدم السماح بمخالفته، ولذلك ٌجب أن

ٌتضمن الدستور نصوص تقضً بمعاقبة كل من ٌخالف القانون أو ٌتجاوزه، وال ٌمكن للدولة 

 .المدنٌة أن تقوم إال فً ظل قوانٌن سابدة
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 : والحكم الرشٌد الشفافٌة .3

ظهرت مع بروز موجة التحول  والتً ، الشفافٌة من المفاهٌم حدٌثة التداول فً الفكر السٌاسً

وتعد الشفافٌة أحد العناصر الضرورٌة للحكم الرشٌد والتً تثبت  ،الدٌمقراطً نحو الحكم الرشٌد

من  المنتفعٌن المواطنٌن مع وعبلقتها المإسسات كافة به تقوم ما الوضوح فً وبقصد بها فاعلٌته،

تجسدت  إذاومن الطبٌعً القول أنه  واألهداف، والغاٌات اإلجراءات وعلنٌة ممولٌها أو خدماتها

سلطة  ٌتولىٌتجسد مبدأ الشفافٌة لتكون النتٌجة المنطقٌة هً المساءلة لكل من  أنسٌادة القانون 

الشعب مالك السلطة ومصدرها ومن  أنعلى اعتبار  ،مال عام وفً أي مستوى وظٌفً أوعامة 

ومإسسات  أجهزةحٌث تعمل كافة  ،بؤول أوال   ٌعرف كل ما ٌتعلق بمصٌره وشبونه العامة أنحقه 

ن على والدولة تحت ضوء الشمس وفً وضح النهار وال تستطٌع التصرف بشًء ما لم ٌؤخذ القابم

 والتًالمالٌة  باألمورما ٌتعلق  وموافقة الشعب وخاصة رأيمإسسات السلطة فً حسبانهم  إدارة

وهذا ربما كان الدافع  ،كارثة فً كافة المجاالت الحٌاتٌة إلىمن خبللها ٌنمو وٌتعاظم الفساد لٌتحول 

 أوجهوغٌره من  األموالإلنشاء هٌبات وبرامج دولٌة تحت مسمى الشفافٌة والنزاهة وغسٌل  األهم

هذه الهٌبات الدولٌة نحو المجتمعات النامٌة  أنشطةواتجهت  ،ومجاالت الفساد والثراء غٌر المشروع

من المساءلة  اإلفبلتالمشكلة كانت وال تزال تكمن فً القدرة على  أنإال  ،المجتمعات العربٌة منها

 أنخطر من أكبر وألوبً الفساد  أن وأ ،عدم وجود فاسدٌن إما وهذا ٌعنً ،ولم ٌقدم فاسد للعدالة

فً عدم وجود هٌبات وطنٌة ٌمكن لها القٌام بهذا الدور ال تكمن المشكلة و ،ٌخضع لبلستجواب

 األدوارمختزلة  ولكن المشكلة بؤن هذه الهٌبات ؛الخ...الرقابة والمحاسبة  أجهزة أو كالبرلمان مثبل

القوانٌن وعدم الشفافٌة، وإغفال المواطن  من جهة، ومن جهة أخرى عدم انفاذ وغٌر فاعلة

مإسسة عن حقه فً الحصول على المعلومة والرقابة والمسؤلة هً ما تجعل الفاسدٌن ٌفلتون /كفرد

 اإلطبلعن الشفافٌة تقوم على التدفق الحر للمعلومات وتتٌح للمعنٌٌن إف وباإلجمال .من العدالة

ا لجعل الح الناس تساعد على فهمها ومراقبتهمباشرة على العملٌات السٌاسٌة المرتبطة بمص

 .مإسسات الدولة أكثر كفاءة

وّب  ،ٌفظً ِدبي األػّبي ثٙذف اٌشثح ػٓ ِدبي اٌغ١بعخ رغؼٝ اٌحذ٠ثخ ال ثذ أْ ١خّذٔاٌ اٌذٌٚخٚ

رٛخذ ا١ٌ٢بد اٌمب١ٔٛٔخ اٌالصِخ ٌّىبفحخ اٌفغبد ٚإدخبي اػزجبساد ِٓ خبسج اٌّٛػٛع فٟ ػ١ٍّخ طٕغ 

 ،ٚاٌزشخ١ض ،ٚػطبءاد اٌذٌٚخ ِٚشبس٠ؼٙب ،اٌمشاس ٚاٌزخط١ؾ ٚرحذ٠ذ اٌغ١بعخ االعزثّبس٠خ

ٚرحبعت  ،داخً خٙبص اٌذٌٚخ ٚخبسخٗوّب رحبسة اإلثشاء غ١ش اٌّششٚع  .ٚغ١ش٘ب ،ٚاٌزٛظ١ف

ػ١ٍٗ
12
.  
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ممارسة السلطة السٌاسٌة واالقتصادٌة واإلدارٌة "ٌقصد به الحكم الجٌد أو الحكم الرشٌد ف أما

وٌضم اآللٌات والعملٌات والمإسسات التً ٌمكن لؤلفراد  ،دارة الشإون على كافة المستوٌاتإل

بالتزاماتهم فاء والجماعات من خبللها التعبٌر عن مصالحهم، وممارسة حقوقهم القانونٌة والو

الوسٌلة التً ٌتم بها ممارسة السلطة فً إدارة المإسسات السٌاسٌة وٌعنى أٌضا  ؛ " وتسوٌة خبلفاتهم

جاء فً تعرٌف و ؛و أحد متطلبات النظام الدٌمقراطًوه ،االقتصادٌة واالجتماعٌة البلزمة والموارد

 الحكم مفهوم ٌشٌر" :لألمم المتحدةبرنامج إدارة الحكم فً الدول العربٌة التابع للبرنامج اإلنمائً 

. المستوٌات جمٌع على ما بلد شإون إلدارة واإلدارٌة واالقتصادٌة السٌاسٌة السلطة ممارسة إلى

 األمد طوٌلة التنمٌة بآثار ٌعنى كما الخاص، والقطاع المدنً والمجتمع الدولة الرشٌد الحكم وٌشمل

 ."له المحددة العناصر فً الرشٌد الحكم أبعاد وتتمثل. متعددة أجٌال على

ارتباطا وثٌقا بالشفافٌة والحكم " والمساءلة والمحاسبة النزاهة" جوانب هامة اخرىوترتبط 

الحكم الجٌد والشفافٌة، وٌتطلب كل  العملٌة الدٌمقراطٌة على اساسباعتبارها شرطا لتحقٌق  ،الجٌد

 :مبدأ منها مجاال واسعا لشرحه، لكن ٌمكن توضٌح مفهوم كل منها فً اآلتً

من  وبالرغم العمل، فً والمهنٌة واإلخبلص واألمانة بالصدق المتعلقة القٌم منظومة هً: النزاهة

 ٌتصل األول بٌنما معنوٌة أخبلقٌة بقٌم ٌتصل الثانً أن إال النزاهة و الشفافٌة مفهومً بٌن التقارب

 .عملٌة وإجراءات بنظم

هً واجب المسبولٌن عن الوظابف العامة، سواء كانوا منتخبٌن أو معٌنٌن، تقدٌم :المساءلة 

تقارٌر دورٌة عن أعمالهم ومدى تنفٌذها، وحق المواطنٌن فً الحصول على المعلومات البلزمة 

حتى ٌتم التؤكد من أن ( اب والوزراء والموظفٌن العمومٌٌنأعمال النو)عن أعمال اإلدارات العامة 

عمل هإالء ٌتفق مع القٌم الدٌمقراطٌة ومع تعرٌف القانون لوظابفهم ومهامهم، وهو ما ٌشكل أساسا 

 .الستمرار اكتسابهم للشرعٌة والدعم من الشعب

نٌة واإلدارٌة هً خضوع األشخاص الذٌن ٌتولون المناصب العامة للمساءلة القانو :لمحاسبةا

الذٌن هم فً )واألخبلقٌة عن أعمالهم، أي أن ٌكون الموظفٌن الحكومٌٌن مسبولٌن أمام رإسابهم 

الذٌن ٌكونون مسبولٌن ( الغالب ٌشغلون قمة الهرم فً المإسسة أي الوزراء ومن هم فً مراتبهم

 . فٌذٌةبدورهم أمام السلطة التشرٌعٌة التً تتولى الرقابة على أعمال السلطة التن
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 :المشاركة السٌاسٌة .4

 ،العملٌة التً ٌلعب الفرد من خبللها دورا  مإثرا  من أجل المجتمع بشكل عام المشاركة ًتعن

ذلك المجتمع وتحدٌد ب الخاصة العامة والسٌاسات وتكون لدٌه الفرصة ألن ٌسهم فً مناقشة األهداف

وبالتالً  .خبلل أنشطة مباشرة أو غٌر مباشرةأفضل الوسابل النجازها، وقد تتم هذه المشاركة من 

فإن المشاركة السٌاسٌة تعنً مساهمة الفرد بدور ما فً المجال السٌاسً أو فً الشؤن العام المرتبط 

 .فً إطار سٌاسً مستقل بالمإسسات السٌاسٌة أو الحكم او 

ضمانات قٌام الدولة المدنٌة الحدٌثة ذلك ألنها أداة إنتاج  أهمتعد المشاركة السٌاسٌة من و

وتتجسد المشاركة  ؛والوطنٌة واإلقلٌمٌةالمإسسات التمثٌلٌة المنتخبة على كافة المإسسات المحلٌة 

ألي  والترشح( االقتراع)االنتخاب  المشاركة فً فً الشؤن العام أهمها السٌاسٌة بشكل ربٌسً

والتنظٌمات  األحزابوتمثل المشاركة السٌاسٌة على مستوى  ،سسًمنصب عام فً أي مستوى مإ

ومن خبلل هذه المشاركة ٌتم استٌعاب  وأفقٌالتفعٌل الحراك الدٌمقراطً رأسٌا  أساسٌة أداةالسٌاسٌة 

وبصورة تثري حالة التعدد والتنوع فً المجال  أعمقتنظٌمً وبشكل  إطارالتعدد والتنوع داخل كل 

فً المناصب  أحزابهاقادرة على تمثٌل و ،وفاعلة كفاءة ذات قٌاداتكتشاف وتمكن من ا ،العام

تجد قٌادات حزبٌة  أنحٌث من النادر  ،وهذه مشكلة حقٌقٌة وقابمة فً واقعنا السٌاسً ،العامة

ألن  ،فً مجال الوظٌفة العامة والعمل االجتماعً والسٌاسً األفضلتتنافس فٌما بٌنها على تقدٌم 

تحتكر العمل السٌاسً الرسمً التً  األولتكرار قٌادات الصف  إلىل وعملٌة المشاركة السٌاسٌة تإ

 . والحزبً

 يالسٌاسً القسر واإلشراك ،التفرٌق بٌن المشاركة السٌاسٌة الواعٌة والفاعلة ًوهنا ٌنبغ

تعٌد  والتً ،اسٌة القاصرةأو التعببة السٌ المحدود عبر الممارسات الدٌمقراطٌة واالنتخابٌة الشكلٌة

اعتبار  إلىوٌذهب البعض  ؛واالنتخابات كاألحزابالمإسسات التقلٌدٌة والتخلف بآلٌات حدٌثة  إنتاج

تدعم  األمرفً واقع  أنهاإال  ،ن بدت مختلفةإو ،ة على السلطة الرسمٌة والحزبٌةالقوى المسٌطر أن

ٌنتج عنها تداول سلمً حقٌقً  التً حقٌقٌةالسٌاسٌة المشاركة ال تضٌٌقبوذلك  ،  بعضها ولو ضمنٌا

ٌتطلب وجود قوى سٌاسٌة ومدنٌة نشطة وفاعلة لدٌها القدرة والقناعة على فرض  والذي ،للسلطة

المجتمع المدنً  إلىفً الدولة والمجتمع، واالنتقال من المجتمع التقلٌدي  ةالدٌمقراطٌ الممارسة

 .  عشٌرة الخ أوطابفة أو نخبة  أون ال دولة حزب دولة حق وقانو ،ودولة وطنٌة حدٌثة ،الحدٌث
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 :    االعتراف باآلخر .5

 أو باآلخرن االعتراف إف ،فً التعدد السٌاسً واالجتماعً كانت الدٌمقراطٌة تعنً الحق إذا

 أوببعضها ٌمثل الضمان الفعلً للممارسة الدٌمقراطٌة بدون رغبة  واألطرافاعتراف كل القوى 

فٌتحقق التعاٌش الذي ٌمثل الشرط الموضوعً لبلستقرار  ،اآلخر إلقصاءمحاولة من طرف 

وقد نجحت الدٌمقراطٌة تارٌخٌا فً تحقٌق التعاٌش المعبر عن االعتراف  ،السٌاسً والمجتمعً

التعددٌات الدٌنٌة والعرقٌة واللغوٌة  أنواعتعانى من اشد  التًبالتعددٌة فً المجتمعات الغربٌة 

ولكن ٌعتمد على التنافس  ،وغلبة ا  السلطة ٌتطلب صراع إلىٌعد الوصول ولم  ،حدة وأكثرها

الدٌمقراطٌة وبالمدلول السٌاسً  إطارفً  واألغلبٌة األقلٌةمفهوم  أن إلىوهنا نشٌر  ،ًالبرامج

ل ما ٌترتب على ذلك كٌعتمد على التنافس وٌإكد على الحق فً المواطنة المتساوٌة ب أٌضا أصبح

السلطة ملكٌة عامة مشتركة بٌن كافة المكونات السٌاسٌة  أنحرٌات تإكد على من حقوق و

بمقدار  إالحٌث ال ٌكون الوالء  ،وٌقاس على ذلك ما ٌتعلق بمسؤلة الوالء واالنتماء ،والمجتمعٌة

 أساسوالوطن ألن المواطنة بمعناها القانونً هً االنتماء لوطن على  لؤلمةالشعور باالنتماء 

 .  ً الحقوق والواجبات والتوافق على قٌم وطنٌة جامعة كالحرٌة والعدالة والمساواةالمساواة ف

 

 : الثقافة المدنٌة .6

الممارسة الدٌمقراطٌة فً الواقع  إنضاجتتولى الثقافة المدنٌة فً ظل الدولة المدنٌة الحدٌثة عملٌة 

حقوق مقابل الواجبات بحٌث وتبدأ هذه العملٌة بتنوٌر الناس بمصفوفة ال ،وممارسة المجتمعً فكرا  

وتتولى النخبة المثقفة نشر الثقافة  ،على المطالبة بحقوقه والحصول علٌها ا  ٌكون المواطن قادر

 ،المدنٌة عبر وسابط التوعٌة ومإسسات التنشبة السٌاسٌة واالجتماعٌة ووسابل االتصال الجماهٌري

وانعكس ذلك  ،سٌاسٌة الواعٌة والفاعلةزادت معدالت المشاركة ال ،وكلما زاد الوعً بالدٌمقراطٌة

تطور مجتمعً عام بفعل التكامل بٌن البناء الفوقً  إلىعلى حدوث تطور سٌاسً ٌإدى  إٌجابا

السٌاسٌة تستمد قوتها من جهل المواطن بحقوقه  األنظمةبعض  أنلكن ما هو حاصل هو  ،والتحتً

خروج عن  أنهاعلى  إلٌهاوحٌثما تظهر مطالبات ٌنظر  ،وعدم قدرته على المطالبة بها ،أوالٌ 

د ٌزٌبالواقع ما  ال عبلقة لهاولذلك تبدو الدٌمقراطٌة  ،بالشارع استهجانا أحٌاناالذي ٌوصف  اإلجماع

وقد ظهر هذا الخلل مع اندالع  ،بٌن النخب والشعبو ،بٌن النظرٌة والممارسة فجوةمن حجم ال

تفعٌل دور الثقافة  إعادةما ٌعنً وٌحتم ضرورة  ،كافة المستوٌات موجة االحتجاجات الشبابٌة على
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وبالتالً فإن التربٌة على ثقافة الدٌمقراطٌة تقتضً  ،فً العملٌة السٌاسٌة والممارسة الدٌمقراطٌة

 . تجذٌر ثقافة التسامح والسبلم والحوار والمشاركة والتنوع فً الواقع العملً

المدنٌة،  الدولة بناء ضمانات أهم أحد والسٌاسٌة االجتماعٌة ةوالتعددٌ الثقافً التنوع ٌمثلو 

 وتصمٌم الدستور وضع فعند المدنٌة، الدولة لبناء الضمان هو حالٌا   الساحات فً القابم فالتنوع

 فً توجهاتهم فرض التوجهات الٌسارٌة أصحاب ٌستطع لن أجهزتها، وإصبلح الدولة مإسسات

 الحوثٌٌن وجود فً توجهاتهم فرض المسلمٌن اإلخوان ٌستطٌع ولن المسلمٌن، اإلخوان وجود

 شٌوخ وجود ظل فً توجهاتهم فرض الحوثٌٌن ٌستطٌع ولن والناصرٌٌن وغٌرهم، واالشتراكٌٌن

وقد ذكر المفكر العربً  .وهكذا والٌسارٌة، القومٌة الحزبٌة السٌاسٌة والتكتبلت المستقلٌن، القبابل

تفجرت بل  ،لٌس للثورات العربٌة حزب سٌاسً أنألي ثورة عربٌة  عزمً بشارة فً أفكار مٌثاقٌة

فالقوى التً قادت . الثورات على أساس برنامجه المفترض أن ٌطبقه حٌنما ٌستلم الحكم بعد الثورة

وهً خططت ألعمال احتجاج أو خرجت . الثورات هً قوى تراوح نشاطها بٌن التنظٌم والعفوٌة

ت أخرى فً إسقاط الحكم، وذلك قبل أن ٌشكل أي منها نموذجا فً مستمدة شجاعتها من نجاح ثورا

لقد قادت الثورات العربٌة ومازالت تقودها قوى شبابٌة ونشطاء دعمتهم  .الحكم أو فً إدارة الببلد

قوى سٌاسٌة مختلفة متفاوتة القوة، ولكن لم ٌكن بوسع أيٍ منها أن ٌقود الثورة لوحده، حتى لو  الحقا  

فهو وحده ال ٌصنع الثورة، والدلٌل . قوة انتخابٌة عددٌة مفترضة لدٌه فً تلك اللحظة افترضنا توفر

وهذه الثورات التً نجحت  .13أنه لم ٌصنع ثورة حتى نشبت الثورة من دونه، ثم استمرت بمشاركته

دٌمقراطٌة ومدنٌة وحقوقٌة وتنشبة  أسسوالتً ما زالت هً التً تصنع ثقافتها المدنٌة الحدٌثة على 

 .متجددة 

 

 :الالمركزٌة .7

 بدعم وذلك المحلٌة، الدٌمقراطٌة ترسٌخ على العملفً سٌاق بناء الدولة المدنٌة الحدٌثة ٌنبغً 

 المحافظة مجلس من ابدء المنتخبة، هٌاكلها مختلف خبلل من العلٌا السلطات وتقوٌة البلمركزٌة،

فٟ وً ِب  راد طالح١بد ِحذدح إلداساد رار١خ الِشوض٠ختكون  ،والمراكزالمدٌرٌات  إلى وصوال

 والتموٌل الضرابب من المتؤتٌة المٌزانٌات فً التصرف بحق تمتعها مع اٌح١بح اٌّح١ٍخ شؤ٠ّْٚظ 

 والتعلٌم والتنمٌة الصحة مثل الحٌوٌة االجتماعٌة المجاالت لتشمل صبلحٌاتها وتوسٌع العمومً،

، على أن ٌحافظ القانون على التوازن بٌن صبلحٌات تلك الهٌاكل المحلٌة وغٌر ذلك والنقل

 .وصبلحٌات المركز 
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نظام الحكم المحلً : أن ٌتم التوافق الشعبً على إحدى الحالتٌن ٌمكن فً الدولة المدنٌة الحدٌثة

، وأن ٌتم أو فً حالة الفدرالٌة، أن ٌتم إعادة النظر فً التقسٌم اإلداري والجغرافً والدٌمغرافً

 .االنتخاب الدوري للمحلٌات اإلدارٌة

 

 :حٌادٌة المؤسسة العسكرٌة واألمنٌة .8

إْ ح١بد اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ ٚاأل١ِٕخ فٟ اٌظشاع اٌغ١بعٟ ػٍٝ لذس وج١ش ِٓ األ١ّ٘خ فٟ اٌذٌٚخ 

اٌّذ١ٔخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ، ألْ اٌطج١ؼٟ فٟ حبالد اٌظشاع اٌغ١بعٟ أْ رمَٛ ٘زٖ اٌّؤعغخ ثىبفخ ِىٛٔبرٙب 

١خ ٚاٌثمبف١خ ثحّب٠خ اٌٛؽٓ ٚحّب٠خ اٌّٛاؽ١ٕٓ أفشادا ِٚؤعغبد ثّخزٍف أؽ١بفُٙ اٌغ١بع١خ ٚاالخزّبػ

ٚااللزظبد٠خ، ٠ٚىْٛ اٌد١ش اٌٛؽٕٟ ٘ٛ طبحت اٌّجبدسح ٌٛلف إٌضاػبد اٌؼٕف١خ أٚ اٌّفؼ١خ إٌٝ 

اٌؼٕف ٚثّب ٠غبُ٘ فٟ إ٠مبف أٞ رذ٘ٛس ع١بعٟ ٚالزظبدٞ ٚاخزّبػٟ؛ األِش اٌزٞ ٠دؼً ِٓ ح١بد 

ِٓ اٌظشاع،  ٚدٚس ٘زٖ اٌّؤعغخ ػبِٓ ٌٍزحٛي اٌذ٠ّمشاؽٟ إٌٝ دٌٚخ ِذ١ٔخ فٟ ِثً ٘زٖ اٌحبالد

فٟٙ لٛاد ٚؽ١ٕخ رؼًّ ث١ّٕٙخ ٚاحزشاف ثؼ١ذا  ػٓ االعزمطبة اٌغ١بعٟ، ٚفٟ إؽبس ٚاخجبرُٙ اٌٛؽ١ٕخ 

اٌّحب٠ذح اٌزٟ ال رخشج ػٓ ٔطبق اٌمغُ اٌؼغىشٞ، اٌزٞ ٠ؤوذ اٌٛالء هلل ثُ ٌٍٛؽٓ ٚاٌثٛسح، ٚػ١ٍٙب 

خذِخ رٛخٙبد ع١بع١خ ِؼ١ٕخ، االثزؼبد ػٓ اٌٛلٛع فٟ خطأ االٔح١بص أٚ االٔدشاس ألٞ ؽشف وبْ أٚ ٌ

٠ٚؤوذ اٌذعزٛس . اٌخ..خبطخ فٟ ِثً حبٌخ ا١ٌّٓ راد اٌزٕٛع اٌمجٍٟ ٚإٌّبؽمٟ ٚاٌغ١بعٟ ٚاٌّز٘جٟ 

٠حظش رغخ١ش اٌمٛاد اٌّغٍحـخ ٚاألِٓ ٚاٌششؽخ ٚأ٠خ لٛاد أخشٜ ( "04)ا١ٌّٕٟ رٌه فٟ ٔض اٌّبدح 

شلخ اٌحضث١ـخ ٚاٌؼٕظش٠خ ٚاٌطبئف١خ ٌظبٌح حضة أٚ فشد أٚ خّبػخ ٠ٚدت ط١بٔزٙب ػٓ وً طٛس اٌزف

ٚإٌّبؽم١خ ٚاٌمج١ٍخ ٚرٌه ػّبٔ ب ٌح١ـبد٘ب ٚل١ـبِٙب ثّٙبِٙب اٌٛؽ١ٕـخ ػٍٝ اٌٛخـٗ األِثً ٠ٚحظش 

،٠ٕٚجغٟ فٟ اٌذٌٚخ اٌّذ١ٔخ أْ رزّزغ ثبٌح١بد٠خ ٚأْ رحذد "االٔزّبء ٚإٌشبؽ اٌحضثٟ ف١ٙب ٚفمب  ٌٍمبْٔٛ

ٔٙب ٍِىب ٌٍشؼت ٚال رّٕح أٞ طالح١بد ٌفشد أٚ فئخ ثح١ث ال ِٙبَ ٚرى٠ٛٓ ٘زٖ اٌّؤعغخ دعزٛس٠ب ٌىٛ

 .اٌخ...٠زُ اعزخذاِٙب ألغشاع شخظ١خ أٚ حضث١خ أٚ ع١بع١خ أٚ ؽبئف١خ
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 األفاق المستقبليت للدولت المدنيت في اليمن: خامساا 

 

 :دور الشباب فً بناء الدولة المدنٌة .1

بٌرا أمٌنا وصادقا عن عتكون الدولة تمن الشروط األساسٌة لوجود واستمرار أي دولة هو أن 

 المجتمع وإال فهً دولة من ولمن؟؟

باب السلمٌة إلى تؤكٌد حق الشعب فً السٌادة على نفسه شهدفت ثورة ال ،من هذا المنطلق

ن أوال شك   ،وله تبعا لذلك أن ٌقرر شكل ومضمون نظام الحكم ،باعتباره مالك السلطة ومصدرها

برز تجلٌات التطور الدٌمقراطً كعملٌة إنسانٌة تبدأ وتنتهً أهً  ،ٌر العالمٌةالمإسسٌة بالمعاٌالدولة 

مدى مشروعٌة الشباب فً  ، وهنا نتسؤل عنتمارس فً إطار مجتمع ولٌس فً الفراغ ،باإلنسان

 المطالبة بقٌام دولة مدنٌة ؟

ن طبٌعة م ً الٌمن فحسب بل فً جمٌع البلدان العربٌةفشك أن هذه المشروعٌة مستمدة لٌس ال

ومتطلباته والتطور القانونً والتشرٌعً المتسم  العصر وقابعٌتناسب مع  لم ٌعدالوضع القابم الذي 

بالطابع االنسانً والتكامل الدولً فً حماٌة االنسان وحقوقه وحرٌاته والتخفٌف من معاناة الشعوب 

مطالب  تجاهل االستمرار فًوال ٌمكن  والحد من الفقر والبطالة وتعزٌز االمن والسبلم الدولٌٌن،

ر ٌالناس بحٌاة حرة كرٌمة بإمكانهم صناعتها ولٌس بالمستحٌل تحقٌقها لكن ذلك مرهون بحدوث تغٌ

أي معٌار من معاٌٌر  هنطبق علٌٌإذ ال ٌوجد نظام سٌاسً عربً  ،جذري فً بنٌة نظم الحكم

وبالتالً ال ٌمكن لهذه األنظمة االدعاء بؤنها نظم مإسسٌة طالما والدٌمقراطٌة  ،الدٌمقراطٌة

مع اإلشارة إلى أن هذه النظم تعمل جاهدة على التحاٌل على  ،غاببة كلٌا الحقٌقًبمفهومها 

إلضفاء طابع الحداثة الزابفة بما ٌإكد  ،الدٌمقراطٌة بؤشكال مإسسٌة دٌكورٌة للتمظهر الخارجً

لجهة تعمٌق الفجوة الحضارٌة مع  لسلطةحجم التؤثٌر السلبً المترتب على وجودها فً ا أنها تدرك

وبدت تلمس آثارها بتشكل حركات  ،الشعوب المتقدمة التً باتت تدرك حجم المعاناة لهذه الشعوب

والتً عززت وعلى مدى عقود سٌطرة  ،احتجاجٌة ساخطة على السٌاسة الدولٌة فً المنطقة العربٌة

 دولٌة لدعم مطالبوبالتالً ظهرت بوادر  ،على الشعوب وقمع طموحها فً الرقً والتقدم النظم

الربٌع العربً بما له  بوصفبٌة االحتجاجات الشبا وصفتولذلك  ،الشعوب ولٌس النخب الحاكمة

 ،من مدلول سٌاسً ٌتمثل بوجود قوى سٌاسٌة شابة وصاعدة ستحقق الرخاء واالزدهار لشعوبها

تمكن الشباب من المشاركة الفعلٌة فً صنع  ةتحول هذا الوصف إلى عملٌة سٌاسٌومطلوب أن ٌ
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وفق أسس ومعاٌٌر الدٌمقراطٌة تإكد العبلقة الشرطٌة بٌن  ،القرار وعلى أساس التنافس الخبلق

 . مقراطٌة والدولة المدنٌة الحدٌثةالدٌ

 

 : الحدٌثة الدولة المدنٌةفً المجتمع المدنً منظمات  دور .2

أنه حامل التطور  ،المجتمع المدنً فً األساس لٌس نقٌض الدولة إال فً الحالة العربٌة نإ

وكل  ،(مدنً)ومكون أساسً من مكونات الدولة المدنٌة الحدٌثة القابمة علً أساسٌن رسمً وأهلً 

ولٌس  ،ومحصلة لآلخر بل وال ٌمكن وجوده واستمراره إال فً سٌاق متكامل ا  منهما ٌمثل انعكاس

حٌث تنظر الدولة إلى  ؛مصلحة طرف إضعاف اآلخر كما هو الحال فً السٌاق العربً عمومامن 

ومن ثم تعمل  ،العدو المحتمل الذي ٌنازعها على السلطة أوالمجتمع المدنً على أنه الخطر القادم 

من تستمد قوتها  أنهاوالمشكلة تنشؤ عندما تعتقد الدولة  ،بشتى الوسابل على احتوابه وكبح نشاطه

وقد ترتب على هذا  ،ضعف المجتمع الذي تحكمه وهً فً األصل مسبولة عن تقوٌته ولٌس إضعافه

التصور الخاطا لطبٌعة العبلقة بٌن الدولة والمجتمع المدنً جعل المنظمات المدنٌة تبدو فً حالة 

أما ما ٌتعلق  ،تعارض مع بعضها فً الوسابل واألهداف وخاصة فً مجال التحدٌث والتنوٌر

ن الدولة تعمل على إٌجاد منظمات مدنٌة لتقدٌم وظابف العون والرعاٌة إباألعمال الخٌرٌة ف

للمحتاجٌن والسإال ما هو الدافع لمثل هذه األعمال والدولة تملك أجهزة ومإسسات رسمٌة مناط بها 

صة هذه المهام ؟ولعل اغرب ما فً األمر هو قٌام بعض الزعماء العرب بإنشاء منظمات مدنٌة خا

وظف عمومً له دخل ومستحقات وهذا الزعٌم أو ذاك هو فً األصل م ،للحدود ةبهم بعضها عابر

حتى ولو حمل  ،لمال العاماعلى عدم وجود ضوابط للتعامل مع  مإشر خطٌر ، وهذا ٌعدمحددة

وفً هذا  ،طابعا خٌرٌا ٌفترض أن تتنافس منظمات المجتمع المدنً على تقدٌمه بتشجٌع من الدولة

ٌاق مطلوب مزٌدا من الترشٌد لؤلداء المإسسً لمنظمات المجتمع المدنً بحٌث تتكامل جهودها الس

 . مع مخرجاته ًاهمفً عملٌة التحدٌث للواقع المجتمعً التقلٌدي وتمدٌنه بدال من الت

نشاط منظمات المجتمع المدنً وبرامجها التوعوٌة فً مجال الحقوق والحرٌات والمواطنة  إن

ة والحق فً المشاركة وحمبلت الضغط والمناصرة وكشفها ما ٌجري فً بلدانها والدٌمقراطٌ

دولٌة والتشبٌك معها قد خلق متنفسا للناس فً هذه البلدان تم التعبٌر  الستعانة بنصرة منظماتوا

التحركات السلمٌة االحتجاجٌة على السٌاسات أو التً تنادي بتحقٌق مطالب  أالفعنه من خبلل 

ثلة فً تحسٌن ظروف وشروط الحٌاة التً تلٌق ببنً البشر وترافق هذا كله مع ثورة اجتماعٌة متم

، وشروع لئلنترنت، واالستخدام الواسع نٌة متعددةالتكنولوجٌا والمعلومات وظهور قنوات تلفزٌو
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فً الحدٌث عن الدمقرطة وصون الحقوق والحرٌات والضغط  أوروباالوالٌات المتحدة ودول غرب 

 .إصبلحٌةى حلفابها النتهاج سٌاسات المتفاوت عل

خطط واستراتٌجٌات جدٌدة  إعدادالمرحلة االنتقالٌة تتطلب من منظمات المجتمع المدنً  إن

تركز على متطلبات المرحلة االنتقالٌة وبناء مإسسات الدولة ومحاسبة الفاسدٌن ولعل بناء الحركات 

لحركة العمالٌة وتمكٌن الحركة النقابٌة للعب االجتماعٌة كالحركة النسوٌة والشبابٌة والطبلبٌة وا

دور ربٌسً فً قٌادة هذه الحركات لٌعتبر الضمان الوحٌد لتحقٌق الثورة ألهدافها فً التغٌٌر 

تماعٌة نظام عدالة ومساواة وتعزٌز نظام الحماٌة االج دولة مدنٌة حدٌثة تقوم على والدمقرطة وبناء

 .العربٌة البلدانفً 

 

 :الوطنٌة  التنوع والوحدة .3

ن الدٌمقراطٌة بما تعنٌه من الحق فً التعددٌة ؤلمنظورات السٌاسٌة على االدعاء بتقوم بعض ا

السٌاسٌة واالجتماعٌة تتعارض مع الوحدة الوطنٌة والحفاظ على النسٌج االجتماعً من التمزق 

أن رفض  كما ،والتشرذم والنتٌجة الحتمٌة لم تؤت الدٌمقراطٌة ولم تتحقق الوحدة الوطنٌة

لكونها سوف  الدٌمقراطٌة لم ٌكن بدافع الحفاظ على الوحدة الوطنٌة ولكن خوفا من الدٌمقراطٌة

السمة السابدة فً الواقع  هووهو ما جعل الصراع  ،تضع المسبولٌن أمام المساءلة والمحاسبة

تتجذر  حٌث لم ،ظل التوجهات الدٌمقراطٌة المعلنةالسٌاسً ٌحدث ذلك بدرجات أكثر خطورة فً 

وفً التطبٌق نجد أن عملٌة التحول الدٌمقراطً فً الٌمن عام  ،الدٌمقراطٌة فً  الواقع المجتمعً

ددة منها ما ٌتعلق من جعل التنوع أداة إلثراء الممارسة الدٌمقراطٌة ألسباب متعلم تتمكن  ،م1553

ة تضعف الممارسة فً الواقع التعددي المصاحب لحالة الصراع على السلطة بصور تبحالة االنفبل

تقوم على ضمان الحق فً تعدد اآلراء  أن علٌهاخل التكوٌنات السٌاسٌة التً الدٌمقراطٌة حتى دا

الذي ال ٌكرس حق  ،والتصورات بما ٌعزز من عملٌة المشاركة فً صنع القرار والتنظٌم السٌاسً

 ةلحصمل ة تكونرس إقصاء وشمولٌة غٌر معلنالتنوع فً بنٌاته التنظٌمٌة هو فً األصل ٌما

 .استمرار سٌطرة الطرف األقوى وهذا ال ٌبرر بؤي دواعً سٌاسٌة

 ،ن المجتمع الٌمنً ال ٌعانً من تنوع وتعدد اجتماعً وثقافً حاد ٌعٌق تحقٌق التوافق الوطنًإ

وٌطرح هذا  ،وعلى سبٌل المثال موضوع القبٌلة التً توصف بؤنها تمثل نقٌضا للدولة المدنٌة

مدى قناعتها والتصور بقوة فٌما ٌتعلق بانضمام رموز البنٌة القبلٌة فً الٌمن لثورة الشباب السلمٌة 

وهنا ٌنبغً اإلشارة إلى أن ذلك هو بداٌة اٌجابٌة  ،بذلك وهً تعلم أن الهدف هو قٌام دولة مدنٌة
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ركة على اإلسهام الفاعل على لتحقٌق عملٌة االندماج الوطنً بقالب الحداثة وتحفٌز القوى المشا

اعتبار أن الدولة المدنٌة تقوم على تحقٌق التعاٌش بٌن كافة المكونات كشرط الزم لتحقٌق االستقرار 

  .والتطور بما ٌعنً عدم استخدام سٌاسة ضرب القوى السٌاسٌة واالجتماعٌة ببعضها

نً من تعددٌة األدٌان ولكنها األمر كذلك ٌتعلق بموضوع العبلقة بالدٌن فالمجتمع الٌمنً ال ٌعا

تعددٌة فً إطار التنوع فً ممارسة بعض العبادات وبالتالً ال توجد قوى اجتماعٌة كبٌرة بمعتقدات 

 .  نحو بناء الدولة المدنٌة الحدٌثةدٌنٌة متعارضة ٌمكن أن تعرقل عملٌة التحول 

 

 :العالقات الدولٌة  .4

قات الدولٌة التً تإكد مسؤلتً السلم واألمن الدولٌٌن ٌنبغً فً الدولة المدنٌة الحدٌثة تعزٌز العبل

وبالتالً ترسٌخ العبلقات على كافة المستوٌات والمجاالت سواء بٌن الحكومات أو بٌن الشعوب، 

 ،والغربً اإلسبلمً ،العربً اإلقلٌمً، للمحٌط الخارجً، أكبر انفتاح تكرٌساألمر الذي ٌتطلب 

 .الجدٌدة والحدٌثة الدولٌة الشراكة فرص من أكثر لبلستفادة الدولٌة الشراكات وتنوٌع

أٞ رٛاخذ ػغىشٞ  اٌذٌٚخ اٌّذ١ٔخ اٌحذ٠ثخ اٌزٟ رمَٛ ػٍٝ أعظ د٠ّمشاؽ١خ ٠ٕجغٟ أْ رشفغ

أٚ زذخً فٟ ع١بعخ اٌجٍذ اٌذاخ١ٍخ بٌث مشروطةٚال رمجً ثأٞ ِغبػذح خبسخ١خ  ،ػٍٝ أسػٙب خبسخٟ

٠غزغٕٟ ػٓ  رظ١ُّ الزظبدٞ رّٕٛٞٚػ١ٍٙب أْ رغؼٝ إٌٝ ث١ٕخ ٚ ،فٟ لشاسارٗ اٌغ١بد٠خ اٌخبسخ١خ

رٛخٗ االعزثّبساد األخٕج١خ اٌّجبششح وّب أْ ػٍٝ اٌذٌٚخ اٌّذ١ٔخ اٌحذ٠ثخ أْ  ،اٌّغبػذاد األخٕج١خ

 .ألغشاع اٌز١ّٕخ اٌٛؽ١ٕخ ٚرذػ١ُ سوبئض٘ب
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 :ورقت المالحظاث

 ...األعزاء القراء 

أي تعلٌقات على الدلٌل الرجاء التواصل مع مكتب المنظمة على العناوٌن فضبل ، فً حال كان لدٌكم 

 .الموضحة فً غبلف الدلٌل

 وشكرا  للجمٌع،،،
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 نبذة عن منظمت تمكين ،،،

 

هً منظمة غٌر حكومٌة مستقلة وغٌر ربحٌة، تعمل على تعزٌز التنمٌة القابمة على حقوق اإلنسان، 

ات المدنٌة، سالحركة الحقوقٌة ومنظمات المجتمع المدنً، وترسٌخ الممار وأنشطه اتجاهاتوتطوٌر 

 .والدٌمقراطٌة والعدالةضمن مبادئ المساواة 

تعمل تمكٌن على عدد من البرامج والمجاالت التً تستهدف الشرابح االجتماعٌة ومإسسات 

ق عملٌة مناسبة كالتدرٌب ومواضٌع مختلفة، وذلك باستخدام منهجٌات متعددة وأسالٌب علمٌة وطر

إلى المراقبة  باإلضافةالمطبوعة وااللكترونٌة،  واإلصداراتوالدراسات واالستطبلعات  واألبحاث

 .والتقٌٌم والمناصرة

مع ظروف كل نشاط، ومن أهم استراتٌجٌاتها  ٌتبلبموتستند فً نشاطها على استراتٌجٌات كثٌرة بما 

 ".التوعٌة، المشاركة، التمكن"

ٌن م، وتضم فً هٌبتها عددا  من الناشطٌن الشباب والمتطوع2009تمكٌن فً العام تؤسست 

 .والخبراء العرب، ولدى تمكٌن عضوٌة فً عدد من الهٌاكل المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة
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