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المقــدمــة
ت
ت
السياس الحديث والذي
ال� تشهدها اليمن ف ي� تاريخها
في
ال� تمر بها اليمن تعد من أهم المراحل السياسية ي
إن المرحلة االنتقالية ي
ت
ال� يطمح
جعلها مدعا ًة إىل تضافر فكافة جهود وأفعال القوى السياسية واالجتماعية والفعاليات المدنية والشبابية للإسهام ي� بناء الدولة ي
ت
ال� شهدتها
الجميع إىل العيش فيها ي� ظل العدالة والمواطنة المتساوية وذلك عىل إثر االحتجاجات الثورية الشعبية الشبابية السلمية ي
ف
ت
التغي� وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة.
ال� خرجت ضد النظام
السياس السابق من أجل ري
ي
اليمن ي� مطلع شهر ربف�اير 2011م و ي
ف
ت
رش
رش
ال� يتطلع إليها الشباب
فتولدت لدى مؤسسة �كاء المستقبل FPFDفكرة إ�اك الشباب ي� تعريف ومناقشة أسس وقواعد الدولة ي
ن
وط� عام شامل سوف يتم من خالله مناقشة كافة مشاكل وقضايا اليمن السياسية
خصوصا وأن اليمن مق ِْدمة عىل عقد مؤتمر حوار ي
واالجتماعية واالقتصادية بهدف الخروج برؤية لصورة وشكل اليمن الجديد .اليمن الذي يبحث عنه الجميع .فبادرت المؤسسة بالتعاون
أ
ت
رش
ال�يكة بالتوجه بأنشطتها رش
مع بعض الجهات رش
ال� لعبت
ساس و ي
إىل �يحة الشباب خصوصا وأنها هي ال�يحة المعنية بالشكل ال ي
ف
ف
التغي� ..من خالل رشإ�اكهم ي� الفعاليات وحلقات النقاش المصغرة حول مفهوم الدولة وأشكال النظم السياسية
دورا بارز ي� إحداث ري
بالضافة إىل رش�ح صور أشكال الدولة وحقوق المواطنة وأشكال
وأسس بناء الدستور وطرق وآليات إدارة السلطات وأهمية الفصل بينها ،إ
ف
بالضافة إىل مفاهيم عامة حول الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية.
الديمقراطية المتبعة ي� العديد من دول العالم إ
النشطة أ
فكان لهذه أ
ين
المشارك� ف ي� أنشطة رش
الم�وع حول
الثر المرجو لدى الشباب بحيث تمكنت من رسم وتوضيح الصورة لدى
العديد من المفاهيم والصور الذهنية المرسومة ف� مخيلتهم حول المستقبل الذي بدأ آ
الن يتشكل ويتكون رويدا رويدا ف ي� مخيلتهم
ي
االست� فا� لتقرير رت
رش
اس�اتيجية الصورة الحقيقية لما يريدون أن يكونوا عليه  ,فاستلهموا كل تلك
الب�ية الغضة وها هم ف ي� بداية الطريق
رش ي
أ
ف
الفكار والمفاهيم النقاشية ت
ين
المشارك� وبمساعدة ميرسي التدريب وعمدوا إىل ترجمة
ال� تشاركوا ي� إدارة دفة الحوار حولها مع زمالئهم
ي
تعب�ية ،تشيكلية ف ي� أحيان وكاريكاتورية ناقدة ف ي� أحيان أخرى.
كل تلك الرغبة والحاجة عىل شكل لوحات فنية رسمية ري
تع� عن تطلعاتها نحو المستقبل الذي تريده بشكل واضح من
وهذا ما سوف تلمسونه بوضوح بمشاعر شبابية جياشة استطاعت أن رب
تع� عن خلجات أنفسها و إالفصاح عن مكامن قلقها بدون أي تدخل
خالل ما خطته أناملها
وتعاب� إنشائية رب
الصغ�ة من رسومات تشكيلية ري
ري
أو رتوش فيما أبدعته ريشة كل مشارك ومشاركة.
وإذا كان ال بد من كلمة شكر هنا فهي يجب أن توجه إىل كل شاب وشابة شاركوا ف ي� أن ترى أنشطة هذا رش
الم�وع النور فبإبداعهم خرج
ين
وتجل من خالل ما
إىل النور .ولم نكن نحن ف ي� مؤسسة رش�كاء سوى مرآة عاكسة انعكست عليها هموم وتطلعات
المشارك� بكل وضوح ي
ن
ن ت
الشبا�.
الف� إالبداعي ب ي
دف� هذا الكتيب التوثيقي ي
سوف تشاهدونه يب� ي
والله الموفق،،،
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الفصل األول
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المواطنة المتساوية والدولة المدنية

الدولة:

هي تجمع سياس لمجموعة من أ
الفراد ذوي روابط رت
مش�كة يمارسون حياتهم عىل إقليم جغر ف يا� محدد
ي
ويخضعون لنظام سياس ي ن
مع� يتوىل إدارة شئون الدولة والمجتمع ربع� مؤسسات شبه دائمة.
ي

العنارص أ
الساسية للدولة:

فضال عن مبدأ االستقالل والسيادة ،فإن العنارص أ
الساسية للدولة هي:

الشعب

القليم
إ

الوطن:

الوطن أبعد من تز ف
النسان،
اخ�اله ي� قطعة ارض جغرافية ولد عليها إ
فهو المكان الذي يرتبط به شعب ما أو أمة ما ارتباطا تاريخيا وثقافيا
وثيقا ،بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم أو ألوانهم أو معتقداتهم،
ومن ثم تولدت منه الهوية الوطنية لهذا الشعب أو لتلك أ
المة.
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السلطة

؟

ما هو الوطن؟ هل هو
قطعة الأرض الجغرافية ت
ال�
ي
ولد عليها الشخص؟
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المواطن:

هو إنسان يعيش مع مجموعة من أ
الفراد عىل أرض وطن واحد ،بغض النظر عن دينهم ومذاهبهم،
رت
المش�كة مثل اللغة والتاريخ والثقافة ،وللمواطن
وان كانوا يرتبطون ف ي� الغالب بمجموعة من الخصائص
حقوق مختلفة ،مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ،وعليه أيضا واجبات تجاه الوطن
ين
والمواطن�.
المواطنة:
يش� مفهوم المواطنة إىل االنتماء إىل دولة بذاتها كبديل عن االنتماء
ري
العش�ة أو الطائفة أو الملة ،ويرتب مجموعة من
التقليدي للقبيلة أو
ري
الحقوق والواجبات عىل من يتمتع بهذه الصفة.
هو مبدأ وأساس إلدارة الدولة والمجتمع ىن
يع� بالمساواة الكاملة ي ن
ب�
ف
المواطن� ممن يعيشون عل أرض الوطن أو رت
المغ� ي ن
ين
ب� ،ي� الحقوق
كل
ي
ض
ن
يق�
والواجبات السيما الحقوق المدنية والسياسية
ي
بمع� أخر هو مبدأ ي
ين
التمي� ي ن
يز
عل أساس اللون أو الدين أو العرق أو النوع.
ب�
بعدم
المواطن� ي
المقومات الرئيسية للمواطنة:
•المقوم االجتماعي
•المقوم ف
الثقا�
ي

السياس
•المقوم
ي
•المقوم االقتصادي
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المساواة واالندماج االجتماعي:
وتحس� أوضاعهم دون ي ز
ين
تمي� عىل أساس
حق جميع الناس ف ي� الحصول عىل فرص االرتقاء االجتماعي
العر� أو أ
الجنس أو اللون أو الدين أو أ
ق
الصل االجتماعي أو ريغ� ذلك من الفوارق.
الصل
ي
اح�ام مبدأ المساواة واالندماج االجتماعي ض
رت
يقت�:
ي
يز
التمي�.
تطه� القانون من كل شوائب
 1.1ري
2.2إنشاء القانون عىل قيم العدالة و تكافؤ الفرص.
الحقوق المدنية:
•الحق ف ي� الحياة.
•الحق ف ي� المساواة.
التفك� والرأي
•الحق ف ي� حرية
ري
والتعب�.
ري
ف
•الحق ي� حرية المعتقد والعبادة.
•الحق ف ي� حماية حرمة الحياة
الخاصة.
ف
النسانية الكريمة
•الحق ي� المعاملة إ
ومنع التعذيب.
•الحق ف ي� الزواج.
•الحق ف ي� الجنسية.
•الحق ف ي� التنقل.
ف
توف� العدالة الناجزة.
•الحق ي� ري

الحقوق االجتماعية واالقتصادية:
•الحق ف ي� العمل وحرية اختياره.
•الحق ف ي� التمتع رشب�وط عمل عادلة ومرضيه.
•الحق ف� ض
تقا� أجر متساو عن العمل المتساوي.
ي
ي
•الحق ف ي� الراحة وأوقات الفراغ.
•الحق ف ي� تكوين النقابات واالنضمام إليها.
ف
ال�رض اب.
•الحق ي� إ
•الحق ف ي� الرعاية االجتماعية.
•الحق ف� حماية العائلة أ
والمومة والطفولة.
ي
ش
معي� الئق.
•الحق ف ي� مستوى
ي
•الحق ف ي� التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسدية والعقلية.
ن
ئ
ومجا�.
ابتدا� إلزامي
•الحق للجميع ف ي� تعليم
ي
ي
•الحق ف ي� تعليم عال متاح للجميع.
•حق التملك وعدم حرمان أي شخص من ملكه تعسفا.
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الحقوق الثقافية:

الحقوق السياسية:

•الحق ف ي� المشاركة ف ي� الحياة الثقافية.
•الحق ف ي� التمتع بثمار التقدم العلمي.
•الحق ف ي� إشاعة العلم والثقافية.
•الحق ف� رت
اح�ام حرية البحث العلمي
ي
البداعي.
والنشاط إ
•الحق ف� المشاركة ف� أ
النشطة والحياة الثقافية.
ي
ي
ف
•الحق ي� تبادل المعلومات والوصول إليها.
أ
الثنية أو الدينية ف ي� الحماية
•حق القليات إ
والحرية.

•الحق ف� االنتخاب رت
وال�شيح.
ي
أ
•الحق ف ي� تشكيل الحزاب السياسية
والنقابات والجمعيات واالنضمام إليها.
•الحق ف ي� تقلد الوظائف العامة.
•الحق ف ي� التجمع السلمي.
أ
الثنية أو الدينية ف ي� الحماية
•حق القليات إ
والحرية.

الحق في التنمية:
•الحق ف ي� المشاركة ف ي� التنمية المحلية.
•الحق ف ي� االستفادة من التنمية.
•حق العيش ف ي� بيئة نظيفة.
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الواجبات:

تعت� الواجبات رت
الم�تبة عىل المواطنة نتيجة منطقية وامرأ مقبوال ف ي� ضل نظام اجتماعي حقيقي يوفر
رب
ز
تمي� ،ويمكن إن نستخلص بعض هذه الواجبات:
الحقوق والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون ي
1.1واجب دفع رض
ال�ائب للدولة.
ين
القوان�.
2.2واجب إطاعة
 3.3واجب الدفاع عن الدولة.
4.4المشاركة السياسية الحقيقية.
آ
 5.5تز
االل�ام بالضوابط الخاصة بحماية النظام العام والسكينة العامة والداب العامة.
ال� تقع من آ
ت
الخرين.
 6.6إ
البالغ بالجرائم ي

12

ِرسَاْلَةْلِكلُ شاب
مفاهيم أساسية في الحكم
الديمقراطية:

يندرج تحت كلمة الديمقراطية المفاهيم والمبادئ آ
التية:
•الفصل ي ن
ب� السلطات.

•مبدأ التمثيل واالنتخاب.
•مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
•مبدأ تداول السلطة سلميا.
•الفصل ي ن
ب� السلطة الدينية والدنيوية أو السياسية.
•مفهوم رش
ال�عية السياسية.
القلية أو المعارضة برأي أ
تقت� قبول أ
•الديمقراطية ض
الغلبية.
ي

الدولة المدنية:

ظهرت فكرة الدولة المدنية ع� محاوالت فالسفة التنوير تهيئة أ
الرض ــ فكريا ــ لنشأة دولة حديثة
رب
ف
تقوم عىل مبادئ المساواة وترعى الحقوق ،وتنطلق من قيم أخالقية ي� الحكم والسيادة ..ولقد تبلورت
فكرة الدولة المدنية ربع� إسهامات الحقة ومتعددة من مصادر مختلفة ف ي� العلوم االجتماعية.
ال� تقوم عىل ىض
ت
الفو�
ولك يبلور
ي
المفكرون طبيعة الدولة الجديدة لجئوا إىل تصوير حالة الطبيعة ي
وعىل طغيان أ
القوى .فهذه الحالة تحكمها مشاعر القوة والغضب والسيطرة؛ فتفقد الروح المدنية ال�ت
ي
رت
المش�ك .إن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل
تتسم بالتسامح والتساند والتعاون من أجل العيش
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ت
ال� تمنع الناس من االعتداء عىل بعضهم البعض من خالل تأسيس أجهزة سياسية
بسيادة هذه الروح ي
تأث� القوى نز
وال�عات الفردية أو المذهبية ،تستطيع أن تنظم الحياة العامة وتحمى
وقانونية خارجة عن ري
الملكية الخاصة ،وتنظم شئون التعاقد ،وأن تطبق القانون عىل جميع الناس برصف النظر عن مكانتهم
وانتماءاتهم.وتمثل إرادة المجتمع.
يع� ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع أ
رت
ىن
المش�كة.
المة ومن إرادتها

الدولة المدنية

تعرف عىل أنها اتحاد من أفراد يعيشون ف ي� مجتمع يخضع لنظام من
ين
ين
القوان� بإرساء مبادئ العدل.
القوان� ،مع وجود قضاء يطبق هذه
أ
ف
فمن رش
ال�وط الساسية ي� قيام الدولة المدنية أال يخضع أي فرد فيها
النتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر .فثمة دائما سلطة عليا
ـ هي سلطة الدولة ـ يلجأ إليها أ
الفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد

باالنتهاك .وهو ما يعرف بسيادة القانون.

ن
ت
ال� تقوم عىل السالم
ومن خصائص الدولة المدنية أنها تتأسس عىل نظام ي
مد� من فالعالقات ي
والتسامح وقبول آ
الخر والمساواة ف ي� الحقوق والواجبات ،والثقة ي� عمليات التعاقد والتبادل المختلفة.
ت
ال� تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية ،وهي ثقافة تتأسس عىل مبدأ االتفاق؛ أي
إن هذه القيم هي ي
ىن
ال� تشكل خطوطا حمراء ال يجب تجاوزها ،عىل رأسها رت
ت
اح�ام القانون (وهو
وجود حد أد� من القواعد ي
يشكل القواعد المكتوبة) .ىت
وتأ� بعده قواعد عرفية عديدة ريغ� مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس،
تحدد لهم صور التبادل القائم عىل النظام ال ىض
رت
المش�ك
الفو� ،وعىل السالم ال العنف ،وعىل العيش
النسانية العامة ال عىل القيم الفردية أو نز
ال�عات المتطرفة.
ال العيش الفردي ،وعىل القيم إ
ومن ثم فإن الدولة المدنية ال تستقيم أال رشب�ط ثالث هو المواطنة .ويتعلق هذا رش
ال�ط بتعريف الفرد
الذي يعيش عىل أرض هذه الدولة .فهذا الفرد ال يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته،
وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن ،أي أنه عضو ف ي� المجتمع له حقوق وعليه واجبات.
ين
المواطن�  .فإذا كان القانون يؤسس ف ي� الدولة المدنية قيمة العدل ،وإذا
وهو يتساوى فيها مع جميع
ف
كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها قيمة السالم االجتماعي ،فإن المواطنة تؤسس ي� الدولة المدنية قيمة
المساواة.
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فالمواطنون يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليه تز
ال�امات تجاه المجتمع الذي يعيشون
فيه.
ت
ال�
ومن ثم ،فإن الدولة المدنية لها خصيصة رابعة مهمة وهي الديمقراطية .فالديمقراطية هي ي
تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خالل فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية .إن
الديمقراطية هي وسيلة الدولة المدنية لتحقيق االتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما أنها وسيلتها
ن
العقال� الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها .إن الديمقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر الخالق
للحكم
ي
ب� أ
ئ
ين
النها� للتنافس تحقيق
الفكار السياسية المختلفة ،وما ينبثق عنها من برامج وسياسات .ويكون الهدف
ي
والحكام والشفافية
المصلحة العليا للمجتمع (إدارة المجتمع والسياسات العامة بأقىص درجات الدقة إ
أ
ف
ئ
المتم� نز
يز
النها� ف ي� هذا التنافس هو الشعب الذي يشارك ي� انتخابات عامة
ال�يه) والحكم
الداري
والداء إ
ي
الختيار القيادات ونواب الشعب ،ال بصفتهم الشخصية وإنما بحكم ما يطرحونه من برامج وسياسات.
وال تتحقق الديمقراطية أال بقدرة الدولة المدنية عىل تطوير مجال عام أو ميدان عام ،وهو مصطلح
ب� الجماعات المختلفة آ
يطلق عىل مجال النقاش والتداول العام الذي يحقق التواصل االجتماعي ي ن
والراء
المختلفة .ويضم المجال العام مجاالت فرعية للنقاش والحوار ،تبدأ من الصالونات الفكرية وتتدرج
ع� الجمعيات أ
ت
ال� تدور ف ي� أروقة النقابات
الهلية والمنتديات والمؤتمرات
رب
العامة وصوال إىل النقاشات ي
أ
المهنية وجماعات الضغط والحركات االجتماعية والحزاب السياسية .وهذا الميدان العام يحافظ عىل
استقالله ،بحيث يكون قادرا عىل طرح أفكاره عىل نحو موضوعي ومحايد.
وأخ�ا ،فإن الدولة المدنية ال تتأسس بخلط الدين بالسياسة .إن الدين يظل ف ي� الدولة المدنية عامال
ري
أ
ف
ىف
ف
والنجاز والتقدم .هذه وظيفة للدين أصيلة ي� كل
أساسيا ي� بناء الخالق و� خلق الطاقة للعمل إ
المجتمعات الحديثة الحرة ..ومن ثم فليس صحيحا أن الدولة المدنية تعادى الدين أو ترفضه .فالدين
جزء ال يتجزأ من منظومة الحياة وهو الباعث عىل أ
الخالق واالستقامة تز
واالل�ام ،بل إنه عند البعض
ف
النسان ف ي� حياته اليومية كما ينطبق عىل
والنجاز والنجاح ي� الحياة .ينطبق ذلك عىل إ
الباعث عىل العمل إ
رجال السياسة بنفس القدر.
إن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية ،فذلك ىف
يتنا� مع مبدأ

التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية ،فضال عن أنه ــ وربما يكون هذا هو أهم هذه العوامل ــ يحول
ف
تفس�ات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إىل عالم المصالح
خال�
وجدل وإىل ري
الدين إىل موضوع ي
ي
الدنيوية الضيقة .من ثم فإن الدين ف ي� الدولة المدنية ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح ،ولكنه يظل
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الفراد ف� حياتهم مبادئ أ
ف� حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وإيمانية تمنح أ
الخالق وحب العمل وحب
ي
ي
واالل�ام أ
ال ق
الوطن تز
خال� العام.
ي
من خالل ما سبق يمكن تعريف الدولة المدنية إجرائيا بأنها:
ت
ال� تستمد رش�عيتها من الشعب رش
مبا�ة أو ربع� نوابه وممثليه ف ي� مختلف مفاصل وتكوينات
«الدولة ي
للمواطن� رت
وتح�م التعددية تز
ين
وتل�م بالتداول السلمي للسلطة وتعمل
السلطة تكفل الحقوق والحريات
عىل تجسيد سيادة القانون وتحقق المواطنة المتساوية».

ت
ال� تقوم عىل أساس المواطنة والحقوق المدنية؛
عرف د .عزمي بشارة الدولة المدنية بأنها :ف«الدولة ي
تب� � السابق ،أو ن
وال يهم أن يكون الحزب الذي يحكم قد ىن
تب� حاليا أيديولوجية دينية أو يسارية أو
ي
ي
ت
تز
ال� تشكل أساسا ألي دستور ديمقراطي،
رب
لي�الية ،المهم أن يل�م بشكل واثق بالمبادئ الديمقراطية ي
الدولة المدنية ليست دولة دينية ،ولكنها أيضا ليست الدولة العلمانية العسكرية .وإن أي استناد إىل حكم
ن
يع� فصل الدولة
العسكر لتجنب التيارات الدينية هو عودة لالستبداد»؛ حيث أن مفهوم العلمانية ي
ومؤسساتها عن المرجعية السياسية للمؤسسات الدينية ،وليس فصل الدين عن الدولة.

أسس الدولة المدنية:
1.1سيادة القانون.
2.2الثقافة المدنية.
3.3المواطنة المتساوية.
4.4الديمقراطية.
5.5فصل مؤسسات الدولة عن
المرجعية السياسية للمؤسسات
الدينية.
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مبادئ الدولة المدنية:

1.1الدولة المدنية هي دولة ديمقراطية حرة يكون للشعب فيها السلطة العليا وتكون السيادة
ب� الشعب والنظام الحاكم وينظم العالقة يب�ن
فيها للدستور والقانون الذي ينظم العالقة ي ن
ت
النس� فيما بينها.
السلطات ي
ال� تشكل هذا النظام بخلق حالة من التوازن والفصل ب ي
ت
ين
وتسي�
المواطن�
ال� تعمل بشكل متناغم لخدمة
ري
2.2تقوم الدولة عىل مجموعة من المؤسسات ي
ين
ين
المسئول� عنها من
للمواطن� محاسبة
حياتهم  ،تتوفر فيها الشفافية وحرية المعلومات ويحق
ف
خالل القنوات رش
و� إطار القانون.
ال�عية ي
ن
أساس ف ي� عملية صناعة القرار كمستشار وكفاعل
المد� بكافة قطاعاته رش�يك
يعت� المجتمع
 3.3رب
ي
ي
ن
باعتباره همزة الوصل يب� الشعب والحكومة.
4.4عدم استقواء أي مسئول بالدولة بخلفيته الدينية أو العسكرية لفرض أنماط من السلوك عىل
ين
المواطن� أو التمهيد التخاذ قرارات سياسية (مصلحة الوطن والدستور) هما فقط المرجعية لكافة
المؤسسات وأولها مؤسسة الرئاسة.
ن
القانو� ي ن
يز
ب� أبناء الشعب لما قد ينتج عنه من تمزق للنسيج
السياس أو االجتماعي أو
التمي�
5.5عدم
ي
ي
االجتماعي.
 6.6رت
المواطن� (دون ي ز
ين
تمي�) ومعاقبة من يمارس أي
اح�ام الحقوق والحريات العامة والخاصة لكافة

انتهاكات لتلك الحقوق والحريات.
7.7الدستور ”عقد اجتماعي” ي ن
تغي� نصوصه بعد
ب� كافة أطراف المجتمع وال يجوز العبث به أو ري
إقراره من جانب الشعب ويجب أن يضمن رت
اح�ام الحقوق والحريات العامة والخاصة وبما يتوافق
ت
ال� وقعت عليها الدولة.
مع المواثيق والمعاهدات الدولية ي
ين
وتغي�ها من وقت ألخر وتفعيل مبدأ التعديل عىل اللوائح التنفيذية
8.8عدم التالعب
بالقوان� ري
ن
ين
القوان� نفسها.
للقوان� وليس
ي
بالخطار وعىل من
9.9تكون حرية التنظيم وتكوين الكيانات السياسية والمدنية واالجتماعية مكفولة إ
رض
يت�ر من إحدى هذه التنظيمات اللجوء إىل القضاء وليس العكس.

17

الدولة المدنية
والمواطنة المتساوية

مقومات الدولة المدنية:
1.1الدستور:

مجموعة قواعد تنظم الحياة والعالقة ي ن
ب� السلطات .يكفل للجميع
حقوقهم أيا كان دينه أو جنسه وتنادى بالحرية والعدالة والمساواة وهو
ين
القوان�.
أبو
2.2المواطنة:

هي أهم أركان الدولة المدنية  ...وهي المساواة ي ن
ب� جميع أبناء الشعب.

3.3الديمقراطية:
كل فرد من الشعب له دور وله رأي مسموع
رت
ومح�م من خالل مشاركته ف ي� الحياة العامة من اجل
تحقيق صالحنا جميعا.
ن
يونا� مؤلف
رب
وتعت� «الديمقراطية» مصطلح ي
آ
أ
ن
لفظ� الول (ديمو) ومعناه الشعب ،والخر
من ي
ىن
(كراتوس) ومعناه سيادة ،فمع� المصطلح إذاً سيادة
الشعب أو حكم الشعب.
وهو نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامته
النسانية ويقوم عىل أساس مشاركة أعضاء
الشخصية إ
ف
تول شؤونها ،وتتخذ هذه المشاركة
الجماعة ي� ي
أوضاعا مختلفة وقد تكون الديمقراطية سياسية
 Political Democracyويكون الشعب فيها مصدر
ن
ز
ين
الفراد
السلطة وتقرر الحقوق لجميع
تمي� يب� إ
المواطن� عىل أساس من الحرية والمساواة من دون ي
أ
الدارة الديمقراطية للداللة عىل القيادة
بسبب الصل ،الجنس ،الدين أو اللغة ،ويستخدم اصطالح إ
ت
ين
المرؤوس� ف ي� عملية اتخاذ القرارات.
ال� تتسم بالمشورة والمشاركة مع
الجماعية ي
18
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أشكال الديمقراطية:
رش
المبا�ة
1.1الديمقراطية

فيها الشعب مصدر السلطة ويمارس السلطة ف ي� آن واحد ،وال وجود
رش
المبا�ة ،وسبق أن طبق هذا النوع من
للحكام ف ي� الديمقراطية
رش
المبا�ة ف ي� المدن اليونانية القديمة وبشكل خاص ف ي� أثينا،
الديمقراطية
ف
ف
الصغ�ة ي� سويرسا.
و� بعض الكانتونات ”المقاطعات“
ري
ي
رش
المبا�ة (النيابية أو التمثيلية)
2.2الديمقراطية ريغ�
لك يمارس السلطة،
وفيها يختار الشعب من ينوب عنه ي
فالشعب يبقى مصدرا للسلطة ريغ� انه ال يمارس السلطة بنفسه
بل يفوض السلطة إىل حاكم يختارونه من بينهم ،وهذا هو
ف
ممثل�ن
النوع الشائع ي� الوقت الحا�رض  ،حيث يختار الشعب ي
أو نواباً لمدة معينة من ي ن
السن� لكن ال يستطيع الناخبون
محاسبة النائب إىل ي ن
ح� انتهاء رتف�ة نيابته  ،وهذا الشكل هو
المطبق ف ي� معظم الدول الديمقراطية ف ي� العالم.
رش
المبا�ة
3.3الديمقراطية شبه
رش
المبا�ة عىل أساس وجود برلمان منتخب ،يمارس مهامه وصالحياته ،ولكن
قوم الديمقراطية شبه
بعض أ
ف
المور الهامة تُرد إىل الشعب ليقول كلمته فيها ،فالناخبون ي� ظل هذا الشكل من أشكال
الديمقراطية يشكلون سلطة رابعة إىل جانب السلطات رش
الت�يعية والتنفيذية والقضائية ،وبهذا يزداد
ين
ال�لمان ،كأن يكون للشعب حق االستفتاء رش
السياس ،كأن يكون
الت�يعي ،أو
نفوذ
الناخب� عىل حساب رب
ي
رش
االستفتاء عىل قانون دستوري أو عادي ،أو االستفتاء عىل أمر من أمور السياسة ريغ� الت�يعية ،أو أن
يكون للشعب حق رت
االع�اض عىل قانون ي ن
مع� ف ي� مدة معينة ،يصبح القانون نافذاً إذا مضت المدة
ت
رت
رت
ال� أصدرته للنظر فيه ثانية ،أو كحق
دون اع�اض عليه ،وإال وجب رده حال االع�اض عليه إىل الجهة ي
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القوان� ،ويُسمى بحق رت
الشعب ف� رت
ين
االق�اح
اق�اح
ال�لمان بمناقشتها ،أو عزل رئيس
الشع� ،وإلزام رب
ي
بي
وغ�ها ،حسب ما يقرره دستور الدولة،
الصور
هذه
ففي
لمان،
ال�
حل
أو
النائب،
وإقالة
الجمهورية،
ري
رب
مبا�ة تلك المهام ،وإن كانت ف� أ
رش
الصل ف ي� ظل الديمقراطية
السيادة
يكون للشعب باعتباره صاحب
ي
ال�لمان.
النيابية من اختصاص رب
4.4الديمقراطية الشعبية

ف
ت
ال� كانت خاضعة للنفوذ الشيوعي كالنظام الذي
تطلق فهذه التسمية عىل أنظمة الحكم ي� الدول ي
ت
السوفي� سابقا ودول المعسكر رت
االش� ياك السابقة ،وتعد الديمقراطيات الغربية هذا
كان قائما ي� االتحاد
ي
أ
ت
فالتعب� عن
ال� تقرها الديمقراطيات،
ري
النظام ريغ� ديمقراطي الن أساليبه ال تتفق والمقاييس الساسية ي
اعل قيادة حزبية أو جهة حكومية واحدة
إرادة الشعب يجرى عىل أساس نظام معقد مفروض من داخل ي
بحيث تقيد حرية االختيار لدى المواطن وحرية تأييده أو رفضه لحزب دون أخر.
5.5الديمقراطية الصورية
سياس يشبه من حيث الشكل
نظام حكم
ي
ف
النظام الديمقراطي ي� بعض جوانبه إال أنه يختلف
عنه من حيث المضمون.
رش
انت�ت نظم الديمقراطية الصورية ف ي� بعض
دول العالم الثالث كصيغة مخففة من صيغ
النظم االستبدادية ،وقد ظهرت معظم نماذجها
بعد انتهاء الحرب الباردة كوسيلة من وسائل تكييف
أ
ت
ال� حدثت ف ي�
النظمة االستبدادية مع ري
التغ�ات ي
العالقات الدولية.
ن
يز
تب� النظام الديمقراطي والسماح بالتعددية السياسية وحرية الرأي وإجراء
تتم� بإعالن الدولة
رسميا ي
ف
انتخابات دورية ولكن يتم ي� نفس الوقت تكييف كل ذلك لصالح النظام الحاكم ربع� وسائل دستورية
وقانونية وسياسية تفرغ مظاهر الديمقراطية من محتواها الحقيقي.
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أركان الديمقراطية:
للديمقراطية النيابية  3أركان هي:
1.1لقيام الديمقراطية النيابية ال بد من وجود مجلس منتخب من الشعب ،له سلطات حقيقة تمكنه
من المشاركة ف ي� إدارة البالد ،خاصة رش
الت�يعية منها ،فإن لم يتمتع بسلطات حقيقية فإن النظام
ت
ال� تقوم بتقديم
ال يكون نيابياً ،وإن كان المجلس منتخباً ،كما هو شأن المجالس االستشارية ي
المشورة للسلطة التنفيذية دون تز
ال�امها بأمرها.
ن
ين
المواطن� ف ي� الحقوق والواجبات والتساوي أمام القانون.
وتع� تساوي جميع
2.2المساواة ي
3.3الفصل ي ن
ب� السلطات.
العدالة:
ف� اللغة :هي التوسط ف� أ
المر من ريغ� زيادة أو نقصان
ي
ي
والعدل ضد الجور وتعديل ش
ال�ء وتقويمه
ي
أ
قال تعاىل  ( :إن الله يأمركم أن تؤدوا المانات  ,إىل
أهلها وإذا حكمتم ي ن
ب� الناس أن تحكموا بالعدل إن الله
بص�ا )
نعما يعظكم به  ،إن الله كان سميعاً ري
ىن
بالمع� الخاص فتدل عىل ما ينبغي
وأما العدالة
ف
أن يكون عليه سلوك الفرد ي� تعامله مع ريغ�ه من أفراد
ف
المجتمع ،وهنا رت
تق�ن العدالة بالفضيلة باعتبارها جزءا ال يتجزأ منها ،وتدل عىل السلوك الفاضل ي� جميع
مجاالت النشاط إ ن
نسا�.
ال ي
ت
روب�:
ليبي� ري
ي
هي التقدير الصحيح
رت
واالع�اف الكامل بحقوق
وجدارة كل فرد رت
واح�امه.

الروس:
العدالة هي الفضيلة والخصلة
أ
الخالقية اللتان تحفزان عىل
القسطاط رت
الغ�.
واح�ام حقوق ري
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أنواع العدالة لدى أرسطو:

أرسطو:

1.1عدالة التوزيع:

الخ�ات رش
وال�ف والمناصب أو أي �ش ي ء يمكن توزيعه عىل
وتشمل توزيع ري
النسانية .ويستلزم تحقيق هذا النوع من العدالة وجود
أفراد الجماعة إ
ض
ين
ين
وتق� العدالة أن تظل وضعية كل
وشيئ� يراد توزيعه بينهما؛
شخص�
ي
أ
الطرف� كما كانت قبل التوزيع ،ىن
ين
ومع� ذلك أن يتم توزيع الشياء
واحد من
بما يتناسب مع ما يستحقه كل طرف.

إعطاءكل
شخص حقه.

هذا مع العلم أن معيار االستحقاق يختلف باختالف النظم االجتماعية :ففي
أ
النظمة الديمقراطية يكون المعيار هو الحرية.
النظمة أ
الوليغارشية ،وهو الفضيلة ف� أ
النظمة أ
ال�وة هي المعيار ف� أ
وتكون رث
الرستقراطية.
ي
ي
2.2العدالة التصحيحية:
وتكمن وظيفتها ف ي� إعادة الحق المنتهك إىل نصابه ،والحقوق المهضومة إىل أصحابها ف ي� مجال
التعامالت ي ن
ب� الناس.
القا� هو التصحيح ال العقاب ،ض
وهنا يكون هدف الحاكم أو ض
وتقت� العدالة ف ي� هذه الحالة أن
ي
ي
يتعامل ض
ين
المتنازع� عىل قدم المساواة ،وأن يمسك عن إصدار أي حكم معياري وال ينظر إىل
القا� مع
ي
أي أحد منهما عىل أنه طيب أو خسيس .وأما ما يجب أن يقوم به فهو بيان الظلم الذي لحق أحدهما
وتصحيحه وإعادة أ
المور إىل نصابها وإىل ما كانت عليه قبل المعامالت.
ف
الجرامي فإن الهدف يكون هو العقاب وتصحيح رض
ال�ر وإعادة االعتبار للمعتدى
وأما ي� مجال السلوك إ
عليه.
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السياس للعدالة:
المفهوم
ي

ىن
السياس للكلمة تدل عىل عالقة الدولة بمواطنيها ،وال تتحقق العدالة ف ي� هذا
بالمع�
إن العدالة
ي
أ
رت
ن
الطار إال إذا كان جميع
يل� حاجاتهم الساسية ،ويوفر لهم
إ
ي
المواطن� يتمتعون فبنمط عيش مش�ك ب ي
ت
الذا� والحرية والمساواة ي� جميع مجاالت الحياة االجتماعية بناء عىل مبدأ التناسب
إمكانية االستقالل ي
أ
أ
االجتماعي-السياس  .ففي النظمة الرستقراطية
الحسا� حسب طبيعة النظام
الهندس أو مبدأ التناسب
بي
ي
ي
أ
ف
ن
تتحدد المساواة ي ن
التناسب
لمبدأ
وفقا
المواطن�
ب�
الهندس ،لن توزيع الحقوق ي� هدا النظام يتم
ي
الفراد واستحقاقاتهم ،ويتحدد مفهوم يالمساواة ف� أ
بالنظر إىل وضعية أ
النظمة الديمقراطية وفقا لمبدأ
ي
الحسا� ما دام كل مواطن حر يتمتع بنفس الحقوق والواجبات.
التناسب
بي

العدالة االجتماعية:
سياس،
مصطلح اجتماعي /اقتصادي/
ي
السكان �ف
كب�ة لغالبية
يش� إىل وجود مشاركة ري
ري
ي
رث
السلطة وال�وة.
ويتم قياس العدالة االجتماعية داخل
المجتمع من خالل طبيعة الهيكل االجتماعي/
ال�وة �ف
االقتصادي للبلد؛ ففي حال كان توزيع رث
ي
صغ�ة من السكان
يش� إىل أن أقلية ري
المجتمع ري
ال�وة فيما ال يمتلك با�ق
تستحوذ عىل أغلبية رث
ي
السكان شيئا فإن ذلك يعد دليال عىل غياب
العدالة االجتماعية.
ف
و� المقابل إذا كانت معظم رث
ال�وة ف ي� مجتمع ما رتت�كز ف ي� يد الطبقة الوسطى فإن ذلك يعد رش
مؤ�ا عىل
ي
أك� .ينتج عن التوزيع العادل رث
وبالتال حصول الطبقة
أك�
لل�وة مشاركة سياسية رب
وجود عدالة اجتماعية رب
ي
أك�.
الوسطى عىل نفوذ
سياس رب
ي
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العدالة االنتقالية
مفهوم العدالة االنتقالية
إن مفهوم العدالة االنتقالية يبدوا ملتبسا لوصف العدالة هنا باالنتقالية ،ما يجعلها ليست من صنف
العدالة التقليدية المرتبطة بالقضاء والمحاكم بأنواعها .لكنها رت
تش�ك مع العدالة التقليدية ف ي� إرجاع الحق
أو بعض الحق إىل من انتهكت حقوقه لسبب من أ
السباب وال سيما ما تعلق منها بالسياسية

مجاالت تطبيق العدالة االنتقالية

الف�ات االنتقالية أو ما تعرف رت
يتم تطبيق العدالة االنتقالية ف� رت
تغي�
بف�ات التحول
السياس ،مثل ري
ي
ي
نظام أو حاكم لسياسته ويكون الغرض من تطبيقها ج� أ
ال�رض
الخط�ة ت
كث�ا ما
االنتهاكات
لضحايا
ار
ال� ري
ري
رب
ي
تكون جماعية.
ن
الوط� أو
ال يتناقض اختيار نهج العدالة االنتقالية مع اللجوء إىل العدالة الجنائية عىل المستوى
ي
الدول .
ي

أركان العدالة االنتقالية:
1.1كشف الحقيقة.
 2.2رت
االع�اف.

ج� رض
ال�ر.
 3.3رب

4.4إصالح المؤسسات.
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فوائد تطبيق العدالة االنتقالية:

تعمل عىل ضمان عدم تكرار االنتهاكات.
تعمل عىل طي صفحة ض
الما� والتوجه نحو المستقبل.
ي
تعمل عىل تحقيق مصالحة وطنية وتساعد عىل إعادة النسيج االجتماعي.
ج� رض
ال�ر المادي والمعنوي.
تحقق العدالة لضحايا االنتهاكات ربع� رب
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ضمانات الدولة المدنية:
تكمن أهمية الدولة المدنية الحديثة كونها تمثل أداة لقياس مدى تحقق الدولة المؤسسية
بمقوماتها رش
العمل بصورة تتسم بالديمومة والثبات،
الت�يعية والمؤسسية والحقوقية ف ي� الواقع
ي
ن
وتع� فصل السلطة العامة عن العالقات االجتماعية الخاصة ،وإدارة المؤسسات وفقاً
لمعاي�
ري
ي
معاي� موضوعية تقوم عىل
تعدد الحقوق والواجبات بدقة وهذه
معاي� ذاتية ،بل ري
المعاي� ليست ري
ري
ت
تعت� ضمانات لمدنية
وال� رب
مبدأ المواطنة المتساوية ،ويمكن إيجاز أهم مقومات الدولة المدنية ي
يل:
الدولة فيما ي

1.1الفصل ي ن
ب� السلطات:

المؤسس للدولة،
تتكون السلطة العامة ف ي� النظام الديمقراطي من ثالثة سلطات تشكل التكوين
ي
وتتمثل بالسلطات رش
الت�يعية والتنفيذية والقضائية وما يتفرع عنها من مستويات وأجهزة إدارية رأسيا
ن
يع� منع التدخل ي ن
ن
ب� المهام واالختصاصات ليسهل
وبالتال فإن مبدأ
وأفقيا،
ي
الفصل يب� السلطات ي
ف
التنفيذ وتحدد المسئوليات ي� نطاق كل سلطة وتفريعاتها  ،وبما يكفل إعمال مبدأ الرقابة عىل أدائها
ف
والنجاز  ،وهو ف ي� الحقيقة
والمحاسبة والمساءلة عن االختالالت أو المكافأة والتكريم ي� حال االنضباط إ
ب� كافة أ
ف
ئ
ئ
الدالء ي ن
جز�  ،ألن الهدف
الجهزة والمؤسسات  ،إال أن
النها� هو تحقيق التكامل ي� إ
ي
فصل ي
ن
يع� التماهي أو سيطرة سلطة ما عىل بقية السلطات.
ذلك ال ي

2.2سيادة القانون:

سيادة القانون ن
تع� أن يكون القانون الذي ينظم عالقات المجتمع ويضبط إيقاعاتها ،هو الحاكم
ي
الوحيد لها ،ويجب أن يكون سائداً (معموال به) ف� كل أ
الوقات ومختلف الظروف ،وترسي أحكامه
ً ي
والعامل�ن
ز
ين
تمي� ،وينبغي عىل سلطات الدولة
ونصوصه عىل كافة
ي
المواطن� عىل قدم المساواة ودون ي
عىل إنفاذ القانون دعم وحماية سيادة القانون وعدم السماح بمخالفته.
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3.3الشفافية والحكم الرشيد (الجيد):

والدارية إلدارة شؤون بلد ما عىل
يش� مفهوم الحكم إىل ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية إ
ري
ن
ن
يع� بآثار
المد�
جميع المستويات .ويشمل الحكم الرشيد الدولة والمجتمع
ي
والقطاع الخاص ،كما ي
التنمية طويلة أ
ف
المد عىل أجيال متعددة .وتتمثل أبعاد الحكم الرشيد ي� العنارص المحددة له.
وترتبط جوانب هامة أخرى نز
«ال�اهة والمساءلة والمحاسبة» ارتباطا وثيقاً بالشفافية والحكم الجيد،
باعتبارها رش�طا لتحقيق العملية الديمقراطية عىل أساس الحكم الجيد والشفافية ،ويتطلب كل مبدأ منها
مجاال واسعا رشل�حه ،لكن يمكن توضيح مفهوم كل منها ف� آ
ال ت ي�:
ي
الشفافية:
الحق ف� الوصول إىل المعلومات أ
والخبار الصحيحة.
ي
وال�امج ذات العالقة بالشأن العام.
القدرة عىل االطالع عىل الموازنات ومراقبة مسار تنفيذ المشاريع رب
تتحقق الشفافية من خالل:

•الوضوح والعالن عن أ
النشطة وأهدافها ومصادر تمويلها.
إ
ف
•فتح أبواب المؤسسة المدنية ي� وجه المجتمع.

آليات تنفيذ الشفافية:
•الفصل ي ن
ب� السلطات الثالثة رش
الت�يعية والتنفيذية والقضائية.

ن
•قيام رش�اكة حقيقية ي ن
المد�.
ب� الحكومة والمواطن ممثلة بمؤسسات المجتمع
ي
ن
ين
•سيادة القانون إضافة إىل رشت�يع ي ن
المد� عىل كشف
المواطن� وهيئات المجتمع
قوان� تساعد
ي
ين
المواطن� وأصحاب النفوذ عىل حد سواء.
الفساد وتطبيقها عىل جميع
ال� توفر الفرص المالئمة لممارسة الشفافية وتفتح أ
ت
البواب أمام المساءلة والمحاسبة.
•الديمقراطية ي
ين
وتدب� شؤون البلد ف ي� المجاالت كافة.
•اطالع
س� إدارة ري
المواطن� باستمرار عىل ري

•وجود أنظمة رقابية تهتم بتعزيز مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد وتقوم بإصدار تقارير دورية
حول عمل الحكومة وإن تكون هذه التقارير سهلة التداول.
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أ
نز
والخالص والمهنية ف ي� العمل ،وبالرغم من
ال�اهة :هي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والمانة إ
الثا� يتصل بقيم أخالقية معنوية بينما يتصل أ
ن
نز
ن
الول بنظم
التقارب يب� مفهومي الشفافية وال�اهة إال أن ي
وإجراءات عملية.
ين
ين
ين
معين� ،عن تقديم
منتخب� أو
المسئول� عن الوظائف العامة ،سواء كانوا
المساءلة :هي واجب
ف
ن
تقارير دورية عن أعمالهم ومدى تنفيذها ،وحق
المواطن� ي� الحصول عىل المعلومات الالزمة عن
ي
ىت
ن
ن
والموظف�
الدارات العامة (أعمال النواب والوزراء
العمومي�) ح� يتم التأكد من أن عمل هؤالء
أعمال إ
ي
ي
يتفق مع القيم الديمقراطية ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم ،وهو ما يشكل أساسا الستمرار
اكتسابهم رش
لل�عية والدعم من الشعب.
أ
والدارية
المحاسبة :هي خضوع الشخاص الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونية إ
أ
ين
ين
ين
مسئول� أمام رؤسائهم (الذين هم ف ي�
الحكومي�
الموظف�
والخالقية عن أعمالهم  ،أي أن يكون
ين
مسئول� بدورهم
الغالب يشغلون قمة الهرم ف ي� المؤسسة أي الوزراء ومن هم مراتبهم) الذي يكونون
ت
رش
ال� تتوىل الرقابة عىل أعمال السلطة التنفيذية.
أمام السلطة الت�يعية ي
الفاعلية وحسن االستجابة:

القدرة عىل تنفيذ المشاريع أ
ال رثك� استجابة الحتياجات وتطلعات المواطن وبناء عىل االستخدام الراشد
والفعال للموارد والمصادر.
أ
ت
ال� تأخذ ي ن
إرساء
بع� االعتبار:
ري
معاي� الداء ي
• رت
اح�ام المبادرات والعمل الطوعي.
• رت
اح�ام التخصص وتقسيم العمل.

•اعتماد قواعد أخالقية لممارسة العمل.
ين
ين
•التعاون والتفاعل ي ن
والمتطوع�.
العامل�
ب�
• رت
اح�ام الفئات المستفيدة أو المستهدفة.
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الممارسة الفعلية لمبدأ الفاعلية وحسن االستجابة يستلزم:
•توزيع أ
الدوار وتقسيم العمل وموضوعية أداء الوظيفة.
•تداول السلطة وعدم احتكارها من طرف شخص بعيد عن المحاسبة.

مفهوم الحيادية:

الحيادية هي أن تطرح وجهة نظر بعيده كل البعد عن ي ز
التح� ،أي عندما تكون لديك وجهات نظر
متعددة وأنت تميل إىل إحداها فيجب عليك أن توضح جميع وجهات النظر بشكل حيادي دون أن تميل
إىل إحداها لتثبت صحتها.
ف
أك�.
الكث� من المصداقية والعدل ي� مناقشة الموضوع بوعي رب
الحيادية تحتوي عىل ري
يهم� هذا العالم إن كنت سأطرح الموضوع بشكل لبق وأتقبل جميع آ
ن
الراء دون ي ز
التح� ألحد منهم
أ ال ي
ل ن ي� قد أكون مخطئاً فأنا رشب�.

4.4المشاركة السياسية:

تع� المشاركة بشكل عام العملية ت
ن
ال� يلعب الفرد من
ي
ي
خاللها دوراً مؤثراً من أجل المجتمع ،وتكون لديه الفرصة ألن
يسهم ف� مناقشة أ
الهداف والسياسيات العامة الخاصة بذلك
ي
المجتمع وتحديد أفضل الوسائل إلنجازها ،وقد تتم هذه
مبا�ة أو ريغ� رش
المشاركة من خالل أنشطة رش
وبالتال فإن
مبا�ة.
ي
ن
تع� مساهمة الفرد بدور ما ف ي� المجال
المشاركة
السياسية ي
ف
السياس أو ي� الشأن العام المرتبط بالمؤسسات السياسية أو
الحكم ي ف
سياس مستقل.
إطار
�
ي
ي
وتعد المشاركة السياسية من أهم ضمانات قيام الدولة
المدنية الحديثة ذلك ألنها أداة إنتاج المؤسسات التمثيلية
والقليمية والوطنية.
المنتخبة عىل كافة المؤسسات المحلية إ
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االع�اف أ
 5.5رت
بالخر:

االع�اف آ
بالخر أو رت
تع� الحق ف� التعدد السياس واالجتماعي  ،فإن رت
ن
اع�اف
إذا كانت
ي
ي
الديمقراطية ي
أ
الفعل
كل القوى والطراف ببعضها يمثل الضمان
ي
للممارسة الديمقراطية بدون رغبة أو محاولة من
طرف لقصاء أ
الخر ،فيتحقق التعايش الذي يمثل
إ
رش
السياس والمجتمعي ،
ال�ط الموضوعي لالستقرار ف ي
قد نجحت الديمقراطية تاريخيا ي� تحقيق التعايش
المع� عن رت
االع�اف بالتعددية ف ي� المجتمعات
رب
ن
ت
تعا� من اشد أنواع التعدديات الدينية
ال� ي
الغربية ي
رث
والعرقية واللغوية وأك�ها حدة  ،ولم يعد الوصول
إىل السلطة يتطلب رصاعاً وغلبة  ،ولكن يعتمد عىل
ال�امجي.
التنافس رب

6.6الثقافة المدنية:

تتوىل الثقافة المدنية ف ي� ظل الدولة المدنية الحديثة عملية إنضاج الممارسة الديمقراطية ف ي� الواقع
المجتمعي فكراً وممارسة  ،وتبدأ هذه العملية بتنوير الناس بمصفوفة الحقوق مقابل الواجبات بحيث
يكون المواطن قادراً عىل المطالبة بحقوقه والحصول عليها ،وتتوىل النخبة المثقفة رشن� الثقافة المدنية
الجماه�ي ،وكلما زاد
ربع� وسائط التوعية ومؤسسات التنشئة السياسية واالجتماعية ووسائل االتصال
ري
الوعي بالديمقراطية  ،زادت معدالت المشاركة السياسية الواعية والفاعلة  ،وانعكس ذلك إيجابا عىل
سياس يؤدي إىل تطور مجتمعي عام.
حدوث تطور
ي
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7.7الالمركزية:

ف ي� سياق بناء الدولة المدنية الحديثة ينبغي العمل عىل ترسيخ الديمقراطية المحلية  ،وذلك بدعم
الالمركزية  ،وتقوية السلطات العليا من خالل مختلف هياكلها المنتخبة  ،بدءا من مجلس المحافظة
وصوال ً إىل المديريات والمراكز  ،تكون ذات صالحيات محددة إلدارات ذاتية المركزية ف ي� كل ما يمس شؤون
الم�انيات المتأتية من رض
الحياة المحلية مع تمتعها بحق الترصف ف� ي ز
ال�ائب والتمويل العمومي ،وتوسيع
ي
وغ� ذلك عىل أن
صالحياتها لتشمل المجاالت االجتماعية الحيوية مثل الصحة والتنمية والتعليم والنقل ري
يحافظ القانون عىل التوازن ي ن
ب� صالحيات تلك الهياكل المحلية وصالحيات المركز.

8.8حيادية المؤسسة العسكرية أ
والمنية:

والمنية ف� الرصاع السياس عىل قدر كب� من أ
إن حياد المؤسسة العسكرية أ
الهمية ف ي� الدولة المدنية
ري
ي
ي
السياس أن تقوم هذه المؤسسة بكافة مكوناتها بحماية
الديمقراطية  ،ألن الطبيعي ف ي� حاالت الرصاع
ي
ين
المواطن� أفرادا ومؤسسات بمختلف أطيافهم السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ،ويكون
ف
ن
الوط� هو صاحب المبادرة لوقف نز
ال�اعات العنيفة أو المفضية إىل العنف وبما يساهم ي� إيقاف
الجيش
ي
أ
سياس واقتصادي واجتماعي ،المر الذي يجعل من حياد ودور هذه المؤسسة ضامن للتحول
أي تدهور
ي
ف
رت
الديمقراطي إىل دولة مدنية ي� مثل هذه الحاالت من الرصاع ،فهي قوات وطنية تعمل بمهنية واح�اف
ف
و� إطار واجباتهم الوطنية المحايدة ت
ال� ال تخرج عن نطاق القسم
بعيداً عن االستقطاب
السياس ،ي
ي
ي
ف
العسكري ،الذي يؤكد الوالء لله ثم للوطن والثورة ،وعليها االبتعاد عن الوقوع ي� خطأ االنحياز أو
االنجرار ألي طرف كان أو لخدمة توجهات سياسية معينة.

* هذه المادة قدمت ف ي� ورش التدريب رش
بالم�وع من قبل المدرب نبيل عبد الحفيظ ماجد.
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الفصل الثاني
يحتوي هذا الفصل عىل العديد من الرسومات إالبداعية واللوحات الفنية
ت
رت
ت
ين
وال� تعد
ال� أبدعها الشباب
المتدرب� خالل ف�ة التدريب .ي
التشكيلية ي
ت
ال� ينشدها.
حصيلة وملخص
لرؤية وتطلع كل متدرب نحو مستقبل الدولة ي
بحيث أتت هذه أ
الفكار رتم�جمة لمجموعة من المعلومات والمهارات ال�ت
ي
المتدرب� طيلة رت
ين
ين
الف�ة التدريبية رش
بالم�وع من
تلقاها
المدرب� ف ي� المساقات
النظرية والعملية تم عكسها عىل شكل رسومات ولوحات فنية وتمت االستفادة
من أبرز هذه أ
رت
البوس�ات والملصقات التعريفية
العمال الفنية ف ي� حملة إعداد
بأهمية بناء الدولة المدنية الحديثة وأهمية المشاركة بالحوار ن
الوط� الشامل.
ي
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الفصل الثالث
يحتوي هذا الفصل عىل رث
أك� من 200
عبارة تم تدوينها من قبل الطالب والشباب
ن ف
ت
رش
وال�
ي
المشارك� ي� ورش عمل الم�وع ي
كانت إحدى مخرجاتها أن يدون كل مشارك
ين
ما ال يقل عن عبار ي ن
ت�
نصيت� يلخص من
خاللها كل مشارك رؤيته وتطلعه نحو
ت
ال� ينشدها وأهمية المشاركة
شكل الدولة ي
ن
الوط� الشامل.
بمؤتمر الحوار
ي
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الشعارات الكتابية

الخاصة بمشروع رسالة لكل شاب
من حق أي فرد ف ي� المجتمع العيش بكرامة

التعب� عن رأيه بطريقة سلمية
من حق أي فرد
ري

عبدالله مشهور

ت
ت
رؤي� القوية
ي
مدني� الحديثة ...ي
شعارنا دولة مدنية حديثة

يداً بيد وخطوة بخطوة ض
نم� عىل درب بناء الدولة المدنية
ي
ن
نب� الدولة المدنية
عىل درب الديمقراطية والحوار ي
بقدر ما تنظر لبلدك تكون ..الحوار لحل كل المشاكل
معاً ألجل يمن رش
م�ق ومزدهر ..نعم إليجاد مواطنة متساوية
حوارنا نجاتنا
ف
يز
التمي�
خال من
من حقنا العيش ي� وطن ٍ

هدى العامري

أنور الحرازي

بثينة المذحجي

بدر

اليمن أمانة ف ي� أعناق الجميع
العلم نور والجهل ظالم

72

ن
البعدا�
رانيا
ي

ِرسَاْلَةْلِكلُ شاب
نعم للحرية ال لالستبداد
نعم للحوار الجاد والفعال ...ال للإرهاب

إيمان العزي

أل ن ي� حضاري ...سالحي بداري
ف ي� اليمن الجديد ...التقسم �ش ي ء بعيد

مالك

ت
رت ن
رت
م�
عندما أح�م ريغ�ي وأتقبل الجميع وأجعل االبتسامة ي
عاد�  ...فالجميع يح� ي
نحن روح الوطن فليجعل ٌكل منا الثقافة المدنية سلوكه
غدير الذارحي
الطراف بالوصول ل� أ
الوط� الواعي يسمح لجميع أ
ن
الحوار
المان
رب
ي
المستقبل أنا وأنا الحوار والحوار دولة مدنية

منك استمدوا المجد رش
وال�ف الذي

أحمد عبيدو

يتفاخرون به إذا رضن�وك

الكلمة العربية مجد ورفعه
يمننا وطن يتسع للجميع
ن
نب� اليمن الجديد
إ
بالرصار والعزيمة ي

زينة خالد

رش
ع�
غمدان ال� ب ي

نعم رش
لن� ثقافة التسامح
نعم لتعليم الفتاة
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الحوار هو السبيل أ
الفضل لحياة أفضل
ال نختلف فتختلف قلوبنا

ريهام حميد

الحوار خطوة أساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة
نعم للحوار والوحدة والدولة المدنية الحديثة
يز
للتمي� والعنرصية
والتعب� ..ال
نعم لحرية الفكر
ري
يدا بيد ف ي� مكافحة الفساد
الوطن جذر ونحن فروعه ..الوطن دم يرسي ف ي� عروقنا
الطفال فهم مستقبلنا ورجالنا أ
ال للعنف ضد أ
البطال

عبد الحق العباب

الص�ي
نورا رب

ابتهال حيدر

نعم لبناء دولة مدنية ..نعم للحوار
نعم لمشاركة المرأة سياسيا

أسماء الجهر ن يا�

ن
الحوار
الوط� سحابة تمطر لنا لتثمر زهرة اليمن الجديد
ي
ن
الحوار
الوط� شجرة إن لم تستفد من ثمارها استفد من ظلها
ي
�ش
مجاهد الريا ي
لكل منا دافع بأن يرى اليمن دولة مدنية
كل منا له جانب رش
م�ق عندما يراه
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أحالم الجباري

ِرسَاْلَةْلِكلُ شاب
نعم لمواطنة متساوية ال ي ز
تمي� وال عنرصية

الفساد هدر للموارد والبالد وإهانة لكرامة النسان ..الفساد الداري امتداد لفساد أ
الخالق
إ
إ
سهام غليس
يمن يتسع لجميع أ
اللوان
مواطنة مساواة حقوق دولة مدنية لنا جميعا

ذي يزن العلوي

حوارنا بقاؤنا
بالحوار نضمن االنتصار

سمية ادريس

الحوار هدف كل واعي
عل ي ن
أم� غانم
ي
ت
ن
عز�
موط� ي
ي
ت
ن
حيا�
موط� ي
ي

خلود الذفيف

نعم لبناء دولة مدنية حديثة
نعم للحوار الفعال

جاسم

وطن ال نحميه ال نستحق العيش فيه
نعم للحوار ..ال للفو�
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ن
البعدا�
مروة
ي

الدولة المدنية
والمواطنة المتساوية

ن
الوط�
من أجل اليمن ساهم ف ي� إنجاح الحوار
ي
من أجل وطن تتعايش فيه كل ألوان أ
الطياف السياسية

ضحى محمد

ن
نب� دولة مدنية
بتوحيد الجهود ي

الدولة المدنية طريق إىل مستقبل واعد
الوه�
ري
زه� هاشم & محمد ب ي
اليمن تجمعنا
ن
نب� المستقبل
بالحوار ي

نجوى المطري

خ� من أن نقتتل غدا
نتحاور اليوم ري
العدل والمساواة وجهان ال يتحققان إال بوجود دولة مدنية
ين
حس� الحضوري
لنتنازل لبعضنا البعض من أجل الوطن
يجب إيجاد حلول واضحة طالما أننا نعيش تحت سماء واحدة
ض
العوا�
ريهام حميد & آمال
ي
ن
الحوار
الوط� خروج لليمن من نفق الظالم
ي
إخضاع الجميع لسلطة القانون خطوة تنجح الدولة المدنية الحديثة
أساس لبناء نموذج ديمقراطي سليم
النسان عامل
تحرر إ
ي
محمد السب�ئ
ي
تقبل آ
الخر كما هو ال كما ينبغي أن يكون
من حقي العيش بأمن وكرامة
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ىن
�ش
م� الريا ي
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لن� ت ن
ال رش
الف�
معاً لتوعية الشباب

تسنيم الحنش

من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي ف ي� ذل الجهل أبدا
إذا لم تكون كاتبا تفيد ريغ�ك فكن قارئا تفيد نفسك

محمد الرصمي

لك يطبق ...إلقامة دولة مدنية يجب تكافؤ الفرص
فليكن القانون واقعي ي
لنهضة البالد يجب رت
اح�ام الشعب

ن
الخوال�
أسماء
ي

ن
وفعال
وط� ناجح ّ
الحوار الب ّناء والهادف يؤدي إىل حوار أ ي
مستقبل ومستقبل الجيال القادمة
الدولة المدنية
ي
الحوار الحضاري وتفهم آ
أساسي� ف
ن
ين
الخرين ي ن
الوط�
الحوار
نجاح
�
ركن�
ي
ي
محمد درويش
أنهوا الفقر لينتهي الفساد ..ال تبيعوا وطننا ف ي� صفقات مشبوهة
خلف كل معاناة حلم جميل ..نريد دستوراً يحفظ حقوقنا ف ي� مختلف مراحل أعمارنا
عفاف العريقي
ن
نب� حا�رض نا والغد
معا يدا بيد ي
كلنا الصغار والكبار تسودنا ثقافة الحوار
الخرين ..نعم لتقبل آ
نعم لحرية الفكر ولكن بدون إ�رض ار آ
الخر
تحاوروا من أجلنا

77

أ
رح�
طارق ال ب ي

هيفاء أ
حمص
ال
ي
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لنصنع طيف اليمن الجديد
معا رنل�تقي بالحوار

عب� أ
الشول
ري

ن
نب� مجتمعا مدنيا يكفل لكل ذي حق حقه ف ي� كل النواحي
بعزيمتنا نحن الشباب ي
الدولة المدنية تكفل للجميع الحقوق

جهاد الصلوي

لدولة مدنية يجب أن نبدأ بالتعليم
دولة مدنية عهدا أسجله بأحرف من دمي
سماح خالد & يوال
ف
تن
و� سبيل تحقيقه سنضحي ونف�
بالحوار سيتم دك الف� وسنحافظ عىل الوطن ..كلنا إليه ننتمي ي
رشإ�اك كافة رش
ال�ائح الوطنية ف ي� الحوار دليل عىل صدق النوايا وصدق تصحيح المسار
عبد الله الجنيد
الدولة المدنية هي أساس بناء مستقبل ومستقبل أ
الجيال القادمة
ي
الشباب الواعي للحوار الهادف هو أ
الساس للوصول إىل الدولة المدنية

ال�يهي
مبدأ رب

بالتحاور والحوار نجنب اليمن الدمار
ن
نب� اليمن
بالعمل إ
واليمان ي

محمد أحمد رش�وف

رت
بال�بية المدنية نحصل عىل الحقوق المتساوية والمتكاملة
ين
يز
المواطن�
للتمي� والتهميش وال بد من المساواة لجميع
ال

78

سكينة رش
ال� ف ي�
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شعب واحد ف ي� يمن واحد ..وطن متسع للجميع
النساء شقائق الرجال ف ي� الحقوق والواجبات

سال شاكر

ال لعمالة أ
الطفال
ال للحرب أ
الهلية

الضبي�
خالد
بي

ن
ن
بالحوار
نب� الدولة المدنية الحديثة
ي
الوط� وتحقيق العدل ي
ن
الوط� رت
بالحوار
وال�بية المدنية نحقق أهداف الدولة المدنية
ي
الدولة المدنية ضمان الحا�رض والمستقبل
الحوار أول لبنة ف ي� البناء الجديد

أمينة الصلوي

صادق ي ن
أم�

اسمع رأي كل شخص لتخرج بحل
بالهدوء تستطيع المشاركة
ال للفساد ..معا ألجل اليمن
نحن وطننا يعيش فينا
المساواة ف ي� القانون تصنع الرجل والمرأة

ن
البعدا�
رحاب
ي

ن
الصعفا�
صهيب
ي

ال للحزبية والقبلية والطائفية العمياء
أما� البيضا�ن
إيمان رفيق & ن
ي
ي
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ن
ن
الوط� بدايتنا لمستقبل أفضل للجميع
الوط� خطوة نحو بناء يمن قوي جدا ...الحوار
الحوار
ي
ي
ن
ن
وط� عادل
الحوار
الوط� حجر أساس بناء اليمن الجديد ...الحوار طريق إليجاد حل ي
ي
عل
زينب ي
ن
ن
دي�
ووط�
محاربة الفساد واجب ي
ي
ىض
والفو� السياسية
ال للتخريب
قريش المحاقري
ن
ن
بالحوار
نب� الدولة المدنية الحديثة
ي
الوط� وتحقيق العدل ي
ن
الوط� رت
بالحوار
وال�بية المدنية نحقق أهداف الدولة المدنية
ي

أمينة الصلوي

الديمقراطية قلب الدولة المدنية الحديثة
الحوار مصدر لبناء اليمن

محمد كشج

نغ� المحال
بالحوار الفعال ري
الدولة المدنية دولة سيدها القانون
نب� الوطن وننشده إىل أ
ن
الفضل
بالحوار ي
العدل ينشد الحب ويسهم ف ي� بناء المجتمعات
الوط� هو اللبنة أ
ن
الحوار
الساسية لبناء يمن جديد
ي
ن
الحوار
الوط� أساس الدولة الحديثة
ي
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ن
العثما�
جميلة
ي

أبو بكر الجابري

اجالل دهاق

ِرسَاْلَةْلِكلُ شاب
هناك من نرتقي بالحوار معهم ..وهناك من نرتقي بالصمت عنهم!
ن
ن
ن
حاور� ىت
كفى رث
لتعرف�
حاور�
ح� تر ن يا�..
بع�ة ..اصطفوا ألجل اليمن ..الحوار فن وأخالق..
ي
ي
ي
عب�
معا للتخلص من الفساد
معا لبناء جيل المستقبل
الحوار مخرج اليمن أ
للمان
ن
نب� اليمن
بالوحدة والحوار ي

محمد حنينة

حياة الدبعي

ابنوا اليمن من ريغ� نزاعات
من حقي أن اتعلم
لنحيا ف ي� ظل دولة مدنية حديثة
رنل�تقي بالحوار

عبد العزيز عقالن

علياء

ن
ين
ين
الحوار
مجمع� عىل حب الوطن
المختلف� ما دمنا
الوط� سبيل
ي
نعم للعدل والمساواة أ
والمن واالستقرار ف ي� ظل يمن واحد
العبس
فياض
ي
الحوار يمثل جرس العبور للوصول إىل دولة مدنية حديثة نحلم بها
ن
بالحوار
الوط� الشامل وهيكلة الجيش يمكننا رسم مالمح اليمن الجديد
ي
خولة المخال�ف
ي
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ملحق الصور

يحتوي هذا الملحق عىل بعض الصور
ت
ين
للمتدرب� الشباب
ال� تم التقاطها
ي
والطالب أثناء انعقاد الورش التدريبية.
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مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية ()FPFD
وغ� هادفة للربح مكرسة للدفاع عن قضايا
مؤسسة رش�كاء المستقبل للتنمية هي منظمة ريغ� حكومية مستقلة ومحايدة ري
النسان وتزاول نشاطها بموجب
المجتمع والمرأة والشباب عىل وجه الخصوص
ومعاي� وقيم الديمقراطية وحقوق إ
ري
رت
ال�خيص الرسمي من الجهات المسؤولة المتمثلة بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل برقم ( )131لعام  2009ومقرها
ئيس أمانة العاصمة ولها فروع وشبكة مكونة من  15منسقاً ومنسقة من مختلف المحافظات.
الر ي
تدش� أنشطتها من قبل الناشط االجتماعي الدكتور /نزار غانم ف� عام  1992تحت ما كان يعرف بالمركز الصحي الثقا�ف
تم ي ن
ي
ي
رت
وب�خيص رقم ( )30الصادر عن وزارة الثقافة والسياحة لعام .1994
ف
وتعمل المؤسسة عىل تحقيق تنمية مستدامة ي� المجتمع من خالل تحقيق كافة أهدافها ضمن مجاالت عدة لها عالقة
ن
رش
المد� اليومي.
مبا�ة بتفاصيل الحياة اليومية ف ي� المجتمع
ي

اليمن – صنعاء – شارع الرقاص
Al-RAQASS street - Sana’a - Yemen
TELFAX: 00967-1-203050
MOBILE: 00967-736000778
00967-777344931
P.O.Box: 11394
E-mail : info@fpfd-yemen.org
fpfdyemen@gmail.com
WWW.FPFD-YEMEN.ORG
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