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بيان ھام من ا�مانة العامة لجبھة الثوابت الوطنية ا�رترية تدين الكيان 
 ا�سرائيلي في حربه البربرية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ا%عزل في غزة

از ما يجري ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة نشھد ول�سف على شاشات التلف
من قتل وتدمير بصورة بربرية وبكل أنواع ا2سلحة الفتاكة جو وبحر حيث سقط مئات 
من القتلى والجرحى جلھم أطفال ونساء وأ?ن تتحرك دبابات ومشاة القوات 

ة غزة اHسرائيلية لترتكب مزيدا من المذابح وسط الشعب الفلسطيني الشقيق في مدين
المكومة في ظل صمت المجتمع الدولي و?سيما القوى الكبرى رغم ان ما يجري يمثل 

يعاقب عليھا القانون الدولي ) قتل جماعي ( بS شك يمثل جرائم حرب إبادة جماعية 
فأننا في جبھة الثوابت الوطنية ا?رترية ندين بشدة ھذا العمل البربري الجبان ضد 

الصھيوني اHسرائيلي ونطالب المجتمع الدولي إن يتحرك المدنيين من قبل الكيان 
Hنقاذ الشعب الفلسطيني بد? من موقفه المخزي الحالي أمام الصلف اHسرائيلي الذي 
يضرب بعرض الحائط بكل المواثيق ا2عراف الدولية و كما ندين صمت الدول العربية 

يستھدف كل ا2مة وليس  إزاء ھذه الجريمة البشعة من قبل الكيان الصھيوني والذي
الشعب الفلسطيني وحدة وإنما ھذا يمثل جزءا من مخطط اكبر سوف تتضح للجميع 
معالمه في وقت قد يكون قد فات ا2وان إذا لم تتحرك كل الدول العربية لحماية الشعب 

كما نطالب الو?يات .الفلسطيني ا?عزل ا?ن وإيقاف الة الحرب الصھيونية ضده 
ريكية التي ظلت تصدع أسماع العالم بالتصدي ل`رھاب ان تتصدى المتحدة ا2م

Hرھاب الدولة اHسرائيلية التي تقتل النساء وا2طفال بأسلحة دفع ثمنھا دافع الضرائب 
  .من الشعب ا2مريكي وتوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة

ب ھذا العدوان من كما أننا نطالب كل القوى الوطنية ا?رترية أن تعلي صوتھا وتشج
  .منطلق الواجب الذي يحتم عليھا الوقوف مع ا?شقائنا الفلسطينيين في محنتھم 

  إبراھيم قبيل

  ا%مين العام لجبھة الثوابت الوطنية ا�رترية

 م٢٠١٤يوليو ١١في 

  

 العددكاركتير 

  

 

  مقال

  مفھوم الدولة المدنية

  

  ابراھيم قبيل/ بقلم 
الضوء على مفھوم الدولة المدنية وشروطھا وأركانھا ا�ساسية التي تقوم  في ھذه الحلقة اود ان اسلط

عليھا كما فسرھا علماء علم ا�جتماع الذين صاغوا فكرة الدولة المدنية ومفھومھا الذي تقوم عليه حتى 
وقد يطلع القارئ ا�رتري على حقيقة مفھوم الدولة المدنية التي انادي به �سيما وان ھناك سوء فھم لھا 

أي تعقيدات لمصطلحات اكاديمية  اخترت ھذه النقاط ا�ساسية 3نھا تلخص بشكل واضح ذلك المفھوم دون
التي قد � يستوعبھا كل القراء نظرا لتفاوت في مستويات الثقافة العامة بطبيعة الحال وذلك حتى يستطيع 

  . القارئ ان يستوعب ما اطرحه 

المدنية عبر محاو�ت ف>سفة التنوير تھيئة ا3رض ــ فكريا ــ  تقول بعض الدراسات ظھرت فكرة الدولة
.. لنشأة دولة حديثة تقوم على مبادئ المساواة وترعى ألحقوق وتنطلق من قيم أخ>قية فى الحكم والسيادة

ولقد تبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسھامات �حقة ومتعددة من مصادر مختلفة فى العلوم ا�جتماعية 
يبلور المفكرون طبيعة الدولة الجديدة لجئوا إلى تصوير حالة الطبيعة التى تقوم على الفوضى وعلى ولكى 

طغيان ا3قوى فھذه الحالة تحكمھا مشاعر القوة والغضب والسيطرة فتفقد الروح المدنية التى تتسم 
و الكفيل بسيادة ھذه وإن تأسيس الدولة المدنية ھ. بالتسامح والتساند والتعاون من أجل العيش المشترك

الروح التى تمنع الناس من ا�عتداء على بعضھم البعض من خ>ل تأسيس أجھزة سياسية وقانونية 
عات الفردية أو ألمذھبية تستطيع أن تنظم الحياة العامة وتحمى الملكية خارجة عن تأثير القوى والنز

الخاصة وتنظم شئون ألتعاقد وأن تطبق القانون على جميع الناس بصرف النظر عن مكانتھم 
يعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع ا3مة ومن .وتمثل الدولة إرادة المجتمع.وانتماءاتھم

ك وإذ تتأسس الدولة المدنية على ھذا النحو فإنھا تصبح دولة توصف بأوصاف كثيرة منھا إرادتھا المشتر
أنھا دولة قانون فالدولة المدنية تعرف على أنھا اتحاد من أفراد يعيشون فى مجتمع يخضع لنظام من 

م الدولة ألقوانين مع وجود قضاء يطبق ھذه القوانين بإرساء مبادئ العدل فمن الشروط ا3ساسية فى قيا
المدنية ان الدولة المدنية ھي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتھم القومية 

ھناك عدة مبادئ ينبغي توافرھا في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدھا ف> تتحقق . أو الدينة أو الفكرية
  :شروط تلك الدولة المدنية أھمھا 

على الس>م والتسامح وقبول اKخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنھا أن تقوم تلك الدولة / ١
  .تضمن حقوق جميع ألمواطنين 

فھناك دوما سلطة عليا ھي . أ� يخضع أي فرد فيھا �نتھاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر/ ٢
فالدولة ھي التي تطبق . د با�نتھاكسلطة الدولة والتي يلجأ إليھا ا3فراد عندما يتم انتھاك حقوقھم أو تھد

  ]١.[القانون وتمنع ا3طراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسھم

من مبادئ الدولة المدنية مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد � ُيعرف بمھنته أو بدينه أو بإقليمه أو / ٣
 ن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوقبماله أو بسلطته، وإنما ُيعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواط

  . وھو يتساوى فيھا مع جميع المواطنين. وعليه واجبات

أن تتأسس على نظام مدني من الع>قات التي تقوم على الس>م والتسامح وقبول اKخر والمساواة في / ٤
التي تشكل ما  الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل ألمختلفة حيث أن ھذه القيم ھي

يطلق عليه الثقافة ألمدنية وھى ثقافة تتأسس على مبدأ ا�تفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارھا 
  .خطوطا حمراء � ينبغي تجاوزھا

كما أنھا � تعادي الدين أو ترفضه . ومن أھم مبادئ الدولة المدنية أنھا � تتأسس بخلط الدين بالسياسة/ ٥
حيث . ظل في الدولة المدنية عام> في بناء ا3خ>ق وخلق الطاقة للعمل واPنجاز والتقدمفرغم أن الدين ي

أن ما ترفضه الدولة المدنية ھو استخدام الدين لتحقيق أھداف سياسيه فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي 
لدين إلى موضوع خ>في تقوم عليه الدولة ألمدنية كما أن ھذا ا3مر قد يعتبر من أھم العوامل التي تحول ا

  .وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة

كذلك مبدأ الديمقراطية والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خ>ل فرد أو نخبة أو عائلة أو طبقة / ٦
  .أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية

 الدولة المدنية حسب ما فسره علماء علم ا�جتماع فان ھدفي من ذلك ھو تمليك وإذ اقوم بتوضيح مفھوم

القارئ ا�رتري حقائق ذلك المفھوم حسب ا�سس العلمية دون تدخل مني حتى يستوعب سياق ما اصبو 
 اليه من خلق وعي للمفاھيم الديمقراطية التي يجب ان نتسلح بھا لمواجھة التحديات التي تعيق تقدمنا نحو

وضع البنات ا�ساسية لدولة حديثة والتي ناضل شعبنا ا�رتري من أجل وجودھا بكل فئاته وقدم تضحيات 
ضخمة من ارواح ابنائه ومعاناة وتشرد مئات ا��ف منھم حتى ينعم بالس>م والرفاھية التي حرم منھا 

لمتحجر الذي يرفض طوي> دولة تواكب مجريات التطور وتخرج المجتمع ا�رتري من ھيمنة الفكر ا
التطور كونه يتعارض مع مصالحه السلطوية الضيقة او تلك المفاھيم المروج لھا لتبقينا حكرا لقوالب 

بعينھا تشكل فواصل بيننا بحيث تخلق ھوة تتمدد بفعل عوامل التخلف ا�جتماعي والصراع الداخلي 

 .ام مصير مجھول أكثر وتتباعد الھوة لنجد انفسنا في النھاية أم وبالتالي تتوسع


