
  :بناء الدولة المدنية

  دراسة في األسس والمستلزمات
  

  بشتيوان حمه سعيد محمدأم�م.م.   أ.م.د.إحسان عبدالهادي النائب
  

  .التعدديةاملدنية، املجتمع املد�، املواطنة، سيادة القانون،  الليربالية، الدولةالكل�ت املفتاحية: 
https://doi.org/10.31271/jopss.10037 

  
  حثملخص الب

 صلت هذه الدراسة ملفهوم الدولة املدنية، ك� تتناول البحث يف أسسها ومستلزماتها الرئيسية،و ت
 من حيث النصوص التأسيسية يف الفكر الليربايل الذي يعد مقدمات رضورية لظهورها، وترسيخ أسسها

   ومقوماتها يف املجتمعات الغربية.
الليربايل جاء يف سياق التحوالت والتغ�ات التي  جذور ونشأة الدولة املدنية يف الفكر السيايس

ومن خالل بحثنا نحاول تحليل النصوص التأسيسية ملفهوم  بدأت مع النهضة والتنوير يف الفكر الغر�،
الدولة املدنية وتفس� أسسها ومستلزماتها يف هذا اإلطار. فقد تطرقت الدراسة اىل الد�قراطية الليربالية 

ياسة وسيادة القانون، كونها �ثل أهم أسس الدولة املدنية ومكوناتها، إضافة اىل وفص الدين عن الس
الحديث عن املواطنة واملجتمع املد� والثقافة التعددية كمستلزمات رئيسية لبناء الدولة املدنية. 
وتبلورت ذلك عرب إسهامات متعددة من قبل فالسفة ومفكري التنوير كجزء من س�ورة عرص األنوار 

وتقوم عىل مبادئ املساواة  حديثة مهمتها تدب� الشأن العام، ألورو�، والهدف منه هو نشأة دولةا
   وتراعي الحقوق وح�ية الحريات، وتنطلق من قيم أخالقية يف الحكم.

من أجل التوصل يف عرض إشكاليتنا وإثبات فرضية البحث إستخدمنا املدخل التأريخي واملنهج 
  الوصفي.
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 دابوون�یپ یروو �خستنۆ ب ەناو �كاره�ب ییژوو�م یباز �ر  رۆ��ك�ل .كاندایی�ژئاواۆر  لگا�مۆ ك�ل
 كردن�قس یدوا�ل ،دایربال�ی یاسیس یر یب و�ن�ل یكان�شیگورەور  ینەد�م یت��و ەد یكردن�ش�وگ

 یر یب�ل ینەد�م یت��و ەد یمك�چ یكردنڤ�اڕ و  كاركردنیو ش یكانیی�تاەر �و س یت�ڕەبن �قەد ر�س�ل
 ت�اسیس �ل نیئا ەیو �اكردنیو ج �یربایل یتی�موكراسید �ل ەو �نیلۆ ك�لۆ ب �كەو �نیلۆ ك�ل ،دایربالیل

 یت��و ەد یكان�كهات�پ ماو�بن نیگرنگرت �مك�چ �س م�ئ�چونك ،ەكراو �استڕ ئا  ااسی یر ەرو �وس
 �ك بوونیت� وهاوو  ینەد�م �یگ��مۆ ك ەییفر  یلتوور �ك ەیربار ەد كردن�قس هاەرو �ه ،نینەد�م
 ��و �ه �یگ�ر �ب ش�م�ئ ینەد�م یت��و ەد یادنانیبون ۆب وو�ڕ ت�خراون یكانی�ستیو�پ كوەو 
 كوەو  یر �شنگۆ ر  یكانەند�رمیوب سوف�ل�یف نی�ال�ل یت�بیتا�ب وت�ركەد�ب داەبوار  م�ل اكانیاجیج
 داەر �ئامانج ل ،دا�یربایل یر یب ەیو �چواچ�ل یوروپ�ئ یر �شنگۆ ر  یمەرد�س یكانیی�رانكارۆ گ�ل ك�ش�ب
 ،یی�گشت یكاروبار  یكخستن�ر  یكەر �س یرك�ئ �ك ،�رن�دۆ م یت��و ەد یودرووستبوون كردن�ش�گ
 ی�ماف و ئازاد یچاوكردنەو ر  تیی�موكراسید یوپاراستن یر ەرو �و دادپ یسانكی� یماكان�بن ر�س�ل

 .ت�ریگەد رچاو�ب�ل تدا��و ەد یوبردن�ر �ب�ل كانیی�ئاكار ها�ب دا�یت �ك ،كانی�گشت
  

Abstract 
Building the civil state 

A study in foundation and requirements 
This study establishes the concept of the civil state, and deals with the research in 

its foundations and main components, in terms of the foundational texts in liberal 
thought that are necessary preludes for its emergence and the consolidation of its 
foundations and requirements in Western societies. 

The roots and emergence of the civil state in liberal political thought came in the 
context of the transformations and changes that began with the renaissance and 
enlightenment in Western thought, and through our research we try to analyze the 
foundational texts of the concept of the civil state and explain its foundations and 
requirements in this context. The study touched on the liberal democracy and the 
separation of religion from the state rule of law, as it represents the most important 
foundations of the civil state, in addition to talking about the civil society, citizenship 
and culture of pluralism as the main requirements of building the civil state. This 
was crystallized through multiple contributions by Enlightenment philosophers and 
thinkers as part of the Enlightenment process. The aim of it is to establish a modern 
state whose mission is to manage public affairs, based on the principles of equality, 
respect for rights and protection of freedoms, and based on moral values in 
governance. In order to arrive at a presentation of our problem and prove the 
research hypothesis, we used the historical approach and the descriptive analytical 
method. 
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  لمقدمةا
ربايل يعد مفهوم الدولة املدنية من أبرز الفاهيم التي أخذت حيزاً كب�اً يف الفكر السيايس اللي

الحديث. وقد اقرتن مفهومها يف العرصالحديث، بعدد من املفاهيم األخرى تتعلق بالتغ�ات السياسية 
نطلق عىل بعضها إسم  واإلجت�عية التي بدأت يف بداية العرص الحديث ويف إطار التنوير األورو�،

  أسس الدولة املدنية واألخرى مقوماتها.
 الد�قراطية الليربالية وفصل الدين عن السياسةالتي تشمل في� يتعلق بأسس الدولة املدنية 

وسيادة القانون تعترب أعمدة تتأسس عليها بنائها، ألن إستخدام األدوات الد�قراطية التي تتمثل 
باإلنتخابات الحرة واإلحتكام اىل رأي االك�ية والسيادة الشعبية، والقبول اإلرادي لإلختالفات السياسية 

عن فرض معتقد من قبل الدولة التي هي نتاج تطور تاريخي، وسيادة القانون  واإلبتعاد ،واإلجت�عية
التي تحافظ عىل الحقوق والحريات وتضمن معاملة أفراد املجتمع بشكل متساوي وعدم التميز بينهم 

ناء �وذج الدين... الخ، ارتبطت مقدماتها �رحلة التنوير األورو� ومهدت لب ،الجنس ،عىل أساس اللغة
  الدولة التي نطلق عليها الدولة املدنية الحديثة. 

أما مستلزماتها التي تشمل املواطنة واملجتمع املد� وثقافة التعددية، تعد مستلزمات رضورية 
لرتسيخ أعمدة الدولة املدنية، تُستخدم املواطنة لتعريف الفرد تعريفاً قانونياً وإجت�عياً، واملجتمع 

مكانية لتأث� عىل السياسة العامة وحرية التعب� واملشاركة يف األمور املتعلقة بالشأن املد� يوفر اإل 
العام، وثقافة التعددية تشكل مانعاً ثقافياً لتعميق اإلختالفات اإلجت�عية والسياسية والدينية و تحولها 

  اىل إنقسامات يف امليدان اإلجت�عي و السيايس.
  

راسة يف تسليطها الضوء عىل مفهوم الدولة املدنية وأسسها و تنبع اهمية الد :أهميةالبحث
مستلزماتها الرئيسية، والتطرق اىل النصوص التأسيسية يف الفكر السيايس التي ساهمت يف نشأتها 

  وتطورها. 
  

  هدف البحث: 
توضيح اإلشكاليات املتعلقة �فهوم الدولة املدنية والتأكيد عىل تواجدها كمفهوم جوهري وذو -١

  بعاد واضحة يف تضمينها ألسس ومستلزمات الفكر السيايس الليربايل يف حقل العلوم السياسية.أ 
  بيان الرشوط الرضورية لبناء وتأسيس الدولة املدنية . -٢
التأكيد عىل أهمية ورضورة بناء الدولة املدنية لتجاوز األزمات واملشاكل السياسية واإلجت�عية -٣

  واإلقتصادية يف مجتمعاتنا.
  
إن البحث حول الدولة املدنية أثار الكث� من مواضيع الخالف والنقاش شكالية البحث: إ

باألخص أبعاد وحدود مفهومها ووجودها كمصطلح أكاد�ي يف  والجدل يف أدبيات العلوم السياسية،
ل جملة من هذا املجال، إضافة اىل اإلشكاالت املتعلقة باألسس واملستلزمات الرئيسية لبنائها والتي تشم
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املفاهيم املركزية يف الفكر الليربايل مثل املواطنة واملجتمع املد� وسيادة القانون وفصل الدين عن 
ويف هذا اإلطار تسعى هذه  ،الدولة وثقافة التعددية. هذه اإلشكاليات قد شكلت مشكلة البحث

  -الدراسة اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية:
  . ؟ وماهي جذورها ؟ماهو مفهوم الدولة املدنية -
  .ماهي األسس التي تقوم عليها ؟ -
  ماهي مقومات ترسيخها وإستمراريتها ؟. - 
  

لإلجابة عىل األسئلة التي تضمنتها اشكالية البحث تنطلق دراستنا من فرضية فرضية البحث: 
املتجذرة يف مفادها " رغم اإلشكاالت املتعلقة �فهوم الدولة املدنية، أال أنها بأسسها ومستلزماتها 

طروحات الفكر الليربايل قادرة عىل إنعاش املجتمع وترقيته اىل الحياة املدنية املبنية عىل املواطنة 
  . وم�رسة الحريات العامة يف ظل سيادة القانون وتعزيز قيم املساواة والعدالة "

  
يف الفكر اعتمدنا عىل منهج� ه� التاريخي لتتبع جذور موضوع الدراسة منهجية البحث: 

الليربايل إلعطاء تصور عن الدولة املدنية وبيان إمتداداتها التاريخية، واملنهج الوصفي التحلييل للبحث 
  يف أسس ومستلزمات الدولة املدنية من خالل عدد من املفاهيم الجوهرية يف الفكر السيايس الليربايل.

  مبحث�:يتكون البحث إضافة اىل املقدمة والخا�ة من هيكلية البحث: 
 يتناول األول مفهوم الدولة، املبحث األول تحت عنوان ماهية الدولة املدنية و يتفرع اىل مطلب�،

أما الثا� يختص �فهوم الدولة املدنية يف فرع�، األول تخصص ملفهومها والفرع الثا� لجذورها. يف 
و  ،سة أسس الدولة املدنية يف فرعاملبحث الثا� املعنون بأسس ومستلزمات الدولة املدنية نقوم بدرا

  دراسة مستلزمات الدولة املدنية يف فرع آخر.
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  المبحث األول: 

  ماھية الدولة المدنية
ىف سياق البحث عن مفهوم الدولة املدنية سنالحظ شيئا واضحا أن دولة وهى الركن الثابت الذى 

ا صفة املدنية ل� توجد فالبد من وجود ال يتغ� فالبد ل� يوجد أى شئ البد من وجود بيئة له هكذ
دولة التى �ثل البيئة واملحيط الذى تتكون فيه املدنية وتلقى عليه صبغتها لتلونه كيف� تشاء لوضع 

أما املدنية فهى الركن املتغ� ألن . أركانها، فالدولة هنا هى الجزء الثابت الذى البد من وجوده وثباته
حول إىل مدنية وقد تكون مدنية ثم تتحول إىل عسكرية، لذلك يجب الدولة قد تكون عسكرية ثم تت

  ، عىل النحو اآل�: وم الدولة وبعدها الدولة املدنيةالتطرق يف البداية اىل مفه
 

 املطلب األول: مفهوم الدولة
ل يعد مصطلح الدولة من ب� املصطلحات األك� أهمية يف الجانب السيايس بإعتبارها الشكل االفض

أن الفكرة الحديثة للدولة خرجت من رصاعات طويلة حول معناها �ع السيايس عرفته البرشية، لإلجت
  ينبغي التطرق اىل اإلستفسار عن ماهية الدولة ؟.وأن مفهومها ال يزال متنازع عليه، لذلك 

لة ُعرِفت العلوم السياسية بأنها علم الدولة، ك� هو مستخدم يف العلوم السياسية تعني كلمة الدو 
مجتمًعا أو مجتمًعا منظً� سياسيًا تحت حكومة واحدة مستقلة داخل إقليم محدد واليخضع ألي 

يكفل ح�ية القانون و تأم� النظام  ) هي تنظيم سيايسStateالدولة ( ، وجاءت أيضاً بأن١سيطرة 
ملتحدة وعرفت املحكمة العليا للواليات ا، ٢لج�عة من الناس تعيش عىل أرض معينة بشكل دائم

األمريكية، الدولة كهيئة من األشخاص األحرار املتحدين مًعا من أجل املنفعة املشرتكة والتمتع بسالم ما 
 ٣.هو مصلحتهم ولتحقيق العدالة لآلخرين
واقع الطبيعة البرشية ووجودها ينبع من  ألن جذورها تكمن يفالدولة مؤسسة طبيعية ورضورية، 

تمر يف الوجود من أجل الحياة الجيدة، ويحتاجها اإلنسان، يف الواقع يف االحتياجات العارية للحياة وتس
ظل عدم وجود مثل هذه السلطة املسيطرة والتنظيمية، ال �كن عقد املجتمع مًعا وسيكون هناك 

إىل  ،)١٩٢٦- يف عمله الشه� (الدولة الحديثة  ماكلفر، نظراً لهذه األهمية سعى ٤اضطراب وفوىض
كل الناس يف إقليم مع� ولها وظيفة ولة وأنواع الجمعيات األخرى من حيث أنها تضم التمييز ب� الد

خاصة يف الحفاظ عىل النظام االجت�عي خالل وكيلها (الحكومة) التي تتحدث بصوت القانون، يف ح� 
ها، أن جميع الجمعيات األخرى ذات طابع تطوعي وال�كنها إلزام الفرد إال عندما يختار العضوية في

لكن �جرد أن يكون الفرد مقي�ً يف دولة معينة من الناحية القانونية ليس لديه خيار سوى إطاعة 

                                                           
1 A.C.KAPUR, Prniciple of political science, S.chand company LTD, New Delhi, 2000, pp.75-76. 

  ٣٥٢ص، ،٢٠٠٠عبداملنعم الحفني، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبويل، القاهرة، ٢
3James Wilford Garner, political science and government, the world press, Calcutta, india, 1952, 
pp.51-52. 
4 A.C.KAPUR, Op.Cit., p.76. 
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  .١أوامرها
لقد طورت جميع الفئات االجت�عية عرب التاريخ أشكاالً من الحكم والسلطة لتنظيم الشؤون في� 

عندما تحكمه هيئة موثوقة بينها نظراً ملدنية طبيعتهم، إذ يوصف التجمع االجت�عي بأنه سيايس 
ويطور كل مجتمع شكالً من أشكال الحكم أو يتلقى �وذًجا مفروًضا عليه  ،تصدر وتنفذ قواعد السلوك

ُ�يل الشؤون العامة استناًدا إىل إطار مرجعي مع� يتم تبنيه إما من قبل الشعب أو من قبل الحكام 
اىل أن التنظي�ت السياسية  عيل عباس مراديش�  ، يف هذا اإلطار٢الذين يفرضون حكمهم عىل الشعب

مثل (رئاسة  تتخذ أشكالها التقليدية تبعاً لتنوع وتعدد املجتمعات واالزمنة ومتطلباتها و مصالحها،
اإلمارة اإلقطاعية،  ملدينة، اململكة، اإلمرباطورية،الج�عة االوىل، مشيخة القبيلة، زعامة القرية، دولةا

، اما ٣فليس كل مجتمع سيايس منظم دولة ، وهذه كلها أنظمة سياسية وليست دوالً،الخالفة، السلطنة)
)، State( الشكل الحديث للنظم السياسية واملقرتن وجوده بالحداثة األوروبية �كن وصفها بالدولة

ألنها الشكل الوحيد من أشكال التنظي�ت السياسية الذي تتطابق فيه صفة الدولة مع موصوفها 
  -املحصلة النهائية لتفاعل العوامل والرصاعات املوجودة يف املجتمعات األوروبية اآلتية:وكانت 
  السياسية: رصاع السلطة املركزية مع األمراء اإلقطاعي� و رجال الدين. - 
  اإلقتصادية: رصاع الربجوازية مع اإلقطاع. - 
  ة اإلقطاع والكنيسة.اإلجت�عية: رصاع العامة مع سلطة امللوك املطلقة واملقدسة و سلط- 
ودعوات  رصاع الجديد مع القديم والعلم املوروث، وعرص األنوار واإلصالح الكنيس،: الفكرية- 

  ٤حقوق اإلنسان والحريات الفردية والعامة واألسس املدنية للقانون والسلطة .
، الدولة كظاهرة سوسيولوجية وكمفهوم سيايس حديث ظهرت اىل الوجود منذ القرن السادس عرش

حيث ظهرت كشكل سيايس وقانو� قامت عىل فكرة القانون كقواعد موضوعية عامة و مجردة أو غ� 
ترافقت هذه  شخصية وتبني الوحدة املركزية وتوزيع االختصاصات عىل أساس النمط العقال� الرسمي،
التي سبقته �ا  الدولة مع تطور الرأس�لية وتصاعد الربجوازية، هذا الشكل الحديث متميز عن االشكال

. ارتبطت هذا النموذج الحديث ٥يف ذلك دولة املدينة يف اليونان القد�ة واالمرباطورية الرومانية
بحسب  ،باألخالق (أخالق الفرد وأخالق املجتمع) يف سياق ميالد االخالق الحديثة والنزعة االنسانوية

لفرد ل� يخدمه، تفرتض هذه الفلسفة هذا املنطق الدولة ليست شيئاً آخر سوى الكيان الذي خلقه ا
                                                           

1 O.P.Gauba, An Introduction to Political theory, 5Edition, Macmilian India Ltd, NewDelhi, 2005, 
p.134. 
2 Banan Fathi Malkawi, civil state in contemporary Islamic political thought in light of madinah 
constitution, thesis submitted in partial fulfillment of the requirements of master s degree in 
Islamic study, the university of Jordan, 2012, pp.30-31. 
From the webpage: http://search.mandumah.com/Record/556976 
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السياسية أن الدولة ظاهرة طبيعية صادرة عن النظام االجت�عي بوصفه نظاماً طبيعياً، لذلك فهي 
، ألن مطالبة الفرد أو حقه يف ان يكون لديه من السلطات املعينة يف الدولة ١تطابق املجتمع والتناقضه

سلطات رضورية إلشباع احتياجات الفرد و كذلك ل� يكرس يعتمد عىل الحقيقة التي تقول بأن هذه ال
نفسه للعمل عىل تطوير نفسه وهذا هو مضمون تعريفه للدولة بأنها هيئة من االشخاص يسلم كل 
فرد منهم �ا له من حقوق وما له من مؤسسات معينة تكفل له اإلحتفاظ بتلك الحقوق، ويضيف بأن 

أن الدولة التي تفشل يف ادراك هذه الحقوق ستفشل يف نظر  حقوق الفرد ليست منفصلة عن الدولة و
  .٢املختص� يف أن تكون دولة وستكون خالية من الصفة االخالقية

 من خالل هذا الفحص نالحظ بأن هناك العديد من العوامل التي ساهمت يف تطور الدولة،
ت شكلها الحايل من خالل عملية أنها اكتسبوبالتايل فإن العوامل املهمة التي ساهمت يف تطور الدولة و 

�ا يف ذلك القرابة والدين  تاريخية طويلة �تد عرب آالف السن� كنتاج التفاعل ب� عدة عوامل،
واملمتلكات والحرب والتطوير التقني والوعي السيايس، وشهدت عدة أشكال يف سياق تطورها التاريخي 

قبلية، دولة املدينة اليونانية، الدولة االقطاعية وأخ�اً الذي حدده عل�ء اإلجت�ع والسياسة يف الدولة ال
  الدولة املدنية الحديثة التي تتميز بح�يتها للحقوق والحريات املدنية.

  
  :املطلب الثا�: مفهوم الدولة املدنية ونشأتها

 توصيف وتحليالت كث�ة، نحاول يف هذا املطلبل وجذور نشأتها مح�ا ان مفهوم الدولة املدنية 
  ها أوال، ثم نعالج كيفية نشأتها ثانيا، وذلك يف فرع� وعىل النحو اآل�:فهومدراسة م

  
  :الفرع االول: مفهوم الدولة املدنية

 ،سنسعى يف هذا الفرع تبيان مفهوم الدولة املدنية من زاوية الفكر السيايس املؤسس لها 
وذلك عرب  ،جتمع البداوة والقبيلة اىل الدولةبإعتبارها مرحلة التطور التاريخي للبرشية باإلنتقال من م

   .توضيح ماذا تعني املدنية التي أصبحت صفة مالزمة للدولة التي تشهدها املجتمعات املعارصة
يف املطلب األول  كمصطلح يتكون من كلمتي (الدولة) و (املدنية)، (Civil State) الدولة املدنية

فهناك كلمت� يف اللغة االنكليزية تستخدم للداللة  ،لثا�( املدنية)تطرقنا اىل رشح األول(الدولة)، أما ا
تستخدم كصفة لإلشارة اىل األع�ل ذات الصلة باملواطن واملدينة واملواطنة  (Civic) عىل معناها، أوله�

تستخدم كصفة يف  (Civil) )، أما الثا� Civic dutyواملجتمع، وتستخدم عادًة مع ألفاظ كالواجب (
تصل باملواطن، ويف عالقة الدولة �واطنيها ومنها األهلية واملجتمع املد� وما يتصل بجزء من ماي

�عنى (civis) و ،�عنى مدينة(civites) ، والجذر الالتيني لكليه� هو٣الحقوق العامة واملجال العام

                                                           
جدليات التوحيد واالنقسام يف االجت�ع العر� املعارص، الشبكة العربية لألبحاث و : عبداالله بلقزيز، الدولة واملجتمع ١

  .٢٣- ٢٢، ص ص٢٠٠٨ب�وت،  النرش،
  .٦٥-٦٤، ص ص٢٠١٢دمشق،  هارولد ج.الس�، الدولة نظرياً وعملياً، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢

3 Webster Dictionary: America's most-trusted online dictionary:  
https://www.merriam-webster.com/ 
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كيدات بعض الباحث� بأن رغم تأ ،�١عنى مد� أو ما يتعلق بساكن املدينة  (civilis) ساكن املدينة أو
كإصطالح سواء يف الفهم العر� أو الغر� وسياقاته التاريخية واملكانية واالجت�عية  -Civil) (املدنية

، نجد أن مصطلح الدولة املدنية ٢والثقافية املتباينة تتفق يف التصاقها األصيل بـ(املجتمع) وليس بالدولة
ا تش� اىل إنها دولة حديثة متمدنة ومتحرضة وهي نقيض تُستخدم يف حقل العلوم السياسية ومعناه

(اإلمارات املدنية) يف  ماكيافييلالدولة العسكرية والدينية، حتى يف بدايات ظهور املصطلح يستخدم 
  ٣. لوصف الحالة التي فيها يصبح فيها مواطن أم�اً برغبة أقرانه املواطن� وليس الدين األم�كتابه 

عام ينسب اىل املدينة وتدل عىل �ط الحياة يف املدينة، وتستعمل يف كث� من لفظ املدنية بشكل 
  :٤األوساط الثقافية كمقابل لعدة كل�ت وهي

  .كمقابل للبداوة وتعني الحضارة والعمران-١
  .كمقابل للعسكرية-٢
  .كمقابل للدينية-٣
دنية)، ويعرفونها بأنها(علم يعرب يف الفلسفة اليونانية عن إدارة أمور املدينة بـ(السياسة امل-٤

  .)�صالح ج�عة متشاركة يف املدينة
أما من الناحية اإلصطالحية تعرف الدولة املدنية بأنها (الدولة التي تقوم عىل القانون الوضعي  

الدستوري وعىل التعددية الفكرية واالجت�عية والسياسية يف إطار حدا� وتحديثي د�قراطي تنموي 
و تعرف  ،٥ولهذه الدولة مرشوع للنهضة تسعى اىل تحقيقه)  فهومها اإلنسا� التقدمي،أساسه الحرية �

مع وجود قضاء يطبق هذه  ،أيضاً بأنها (إتحاد من أفراد يعيشون يف مجتمع يخضع لنظام من القوان�
فرد فيها  فمن الرشوط األساسية لقيام الدولة املدنية ان ال يخضع أي القوان� بإرساء مبادئ العدل،

فثمة دا�اً سلطة عليا هي سلطة الدولة يلجأ اليها  إلنتهاك حقوقه من قبل فرد اخر أو طرف أخر،
ك� �كن وصفها بأنها (دولة املؤسسات التي �ثل  ،٦األفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد باإلنتهاكات)

حيط حر السيطرة فيه لفئة واحدة اإلنسان �ختلف أطيافه الفكرية والثقافية واأليدولوجية داخل م

                                                           
، نرص محمد عارف، الحضارة، الثقافة، املدنية: دراسة لس�ة املصطلح و داللة املفهوم، املعهد العايل للفكر االسالمي ١

  .٣٣، ص١٩٩٤، أردن
السيد أبو فرحة، التشوهات الفكرية يف بناء مفهوم الدولة املدنية، يف اإلسالميون والنظام الحكم الد�قراطي،  عيل ٢

  . ٥٢٥، ص٢٠١٣املركز العر� لإلبحاث ودراسة السياسات،الدوحة،
، مجلة املنارة للبحوث مقاربة سياسية: طارق زياد ابوهزيم، املجتمع املد� و بناء الدولة املدنية الد�قراطية :نقال عن ٣

  .٢٠٠، ص٢٠١٧، ١، العدد٢٣األردن، مجلد ، جامعة آل البيت و الدراسات،
قراءة يف جدلية الدين و السياسة، تجربة الحركة اإلسالمية : رحاب عبد الرحمن الرشيف، اإلسالميون و الدولة املدنية ٤

 .٣١، ص٢٠١٤، ١١مع، العددالسودانية �وذجاً، مجلة دراسات مجتمعية، مركز دراسات املجت
دراسة حالة االردن، : حيدر محمد حس� محاسنة، موقف حركات االسالم السيايس من الدولة املدنية يف الوطن العر� ٥
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أي إنها  مه� إختلفت تلك الفئات يف الفكر والثقافة واآليدولوجيا، عىل بقية فئات املجتمع األخرى،
وحكمه بالتوافق ب�  وجاء يف تعريف آخر أن الدولة املدنية هي ( تنظيم املجتمع ،١دولة مواطنة) 

  . ٢أي أن رشط العل�نية أسايس يف تلك الدولة) ة أو غ�ها،أبنائه بعيداً عن أي سلطة أخرى سواء ديني
   ٣ :-جميع هذه التعريفات الذي ذكرناه للدولة املدنية تش� اىل أن مفهومها يعارض

  .كونها جهاز تنظيمي لتدب� و تسي� شؤون مواطنيهاالفوضوية:  -١
 .ون رقابةالتسلطية: التي سينفرد من خاللها الحاكم و �ركز كل السلطات بيده د -٢
اإلطالقية: يف القول والفعل السياسي� الذي يؤدي اىل دولة التكون اإلرادة الشعبية فيها  -٣

  .يرشع ويحاسب ،يقرر املحدد يف إختيار من يحكم،
بناًء عىل كل ماسبق �كن القول بأن الدولة املدنية هي الدولة الد�قراطية التعددية القا�ة عىل 

الدين عن الدولة ويتساوي ب� جميع األفراد أمام القانون وفقاً ملبدأ  القانون والترشيع وتفصل
وقبول اآلخر، املساواة بالحقوق  تستند اىل مجموعة من العالقات، قوامها التسامح،و .املواطنة

املستند اىل احرتام القانون، واىل السالم والعيش املشرتك،  والواجبات، وتؤسس هذه القيم ملبدأ االتفاق،
  واىل القيم اإلنسانية العامة. فض العنف،ور 

  
  نشأة الدولة املدنية: الفرع الثا�

ظاهرة الدولة املدنية هي نتاج تطور طبيعي ووليدة سلسلة طويلة ومرتابطة من التطورات و  
ف�  التي تفاعلت مع ظروف القارة األوروبية وأوضاعها يف الفرتة الحديثة، ،األحداث الفكرية والواقعية

وما هي  ي العوامل التي من تفاعلها نشأت ظاهرة الدولة املدنية كواقع تاريخي يف أوروبا؟،ه
املتغ�ات التي تحكمت يف التطور السيايس األورو� وخلقت املناخ السيايس الذي إنبعثت منه و 

   .؟ ٤تشكلت به وتفاعلت معه ظاهرة الدولة املدنية
ىل أساس نظام إجت�عي تراتبي وتصور أيدولوجي يربط يف القرون الوسطى يقوم النظام القديم ع

ب� السلطة والقدسية بإعتبار إن السلطة مطلقة سواء أخذناها يف مرجعيتها الدينية أو نظرنا اليها يف 
 ،٥مرجعيتها السياسية صاغه كل من رجال الكنيسة وفقهاء القانون املقدس أو الحق اإللهي للملوك

اج للخروج عىل هذا النموذج الثيوقراطي للدولة والتخلص من سيطرة جاءت الدولة املدنية كنت

                                                           
مجلة البحوث ، الية العالقة وجدلية األلفاظإشك: محمد محمد سالمة الشلشل، الترشيع االسالمي و الدولة املدنية ١

  .١٠٢، ص٢٠١٨، ٣٠االسالمية، العدد
دراسة نقدية ملفهوم املد� والديني يف املصطلح السيايس املعارص، دار الوعي : عصام السيد محمود، الطريق الثالث ٢

  .٧٥، ص٢٠١٦الرياض، ، للنرش و التوزيع
  .٢٠٠طارق زياد ابوهزيم، مرجع سبق ذكره، ص ٣
الرياض، ، اإلصدار الخامس، دار مؤسسة الي�مة الصحفية، عبدالعزيز صقر، الرؤية الغربية للدولة املدنية، مجلة البيان ٤

  .٢٦، ص٢٠٠٨
مقدمات رضورية، مجلة النهضة، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، جامعة : بناء الدولة املدنية، سعيد بن سعيد العلوي ٥

 .٧١ص ،٢٠١٢ ،١العدد  القاهرة، القاهرة،
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  ١.الكنيسة واستبداد الحكام الذين إستمدوا سلطانهم من الكنيسة بهدف االستقالل عن هيمنة السلطة
ألن الليربالية كثقافة  الجواب يحتاج اىل إستحضار العمق الليربايل الذي يؤسسه، كيف حدث ذلك؟.

تطاعت إستيعاب كل القيم االجت�عية والسياسية واالقتصادية التي تنتمي اىل الزمن وكنظام معريف إس
وذلك من خالل نظام القيم الذي كان  ،٢هي من نظرت وخططت وبنت ركائز الدولة املدنية ،الحديث

قد بدأ يتطور يف أوروبا منذ القرن السادس عرش حول الحرية والفرد واألخالق والقانون واإل�ان 
اىل غ� ذلك من املنظومات املعيارية التي عربت عنها بشكل نسقي الفلسفة السياسية  الديني،

  .  ٣الليربالية
بل  ،ان بناء الدولة املدنية واستقرار مفهومها � يكن سهالً عىل مستوى تطور الفكر السيايس الغر�

بدأت بوادر  ،٤نشود واملحاوالت الجادة�دين الحياة املجتمعية مخاضاً طويالً من البحث امل تطلب أمر
التحول يف العصور الوسطى، إذ شهدت محاوالت متتالية إلعادة معايرة مفهوم الدولة والسلطة كرد 
فعل ملفهوم الدولة الدينية، إذ تستمد السلطة من مصدر متعايل وحيث يحكم الحكام (امللوك ورجال 

، �ثل ٥س عىل أساس استنباط سلطتهم من مصدر إلهيالدين الذين ُمنحوا رشعية من الكنيسة) النا
عىل الرغم من أنه  ،اإلصالح الربوتستانتي محاولة أوروبية داخلية لإلصالح ضمن هذا السياق املسيحي

إال أنه كان له تأث� عىل السياسة بسبب طبيعة سلطة الكنيسة عىل  ،كان مسعى إصالحي ديني داخيل
يف هذا املجال محاولة عملية راديكالية،  ماكيافييلو�ثل طروحات  ،٦كامحكم الدولة والتأث� عىل الح

ألن مشاركته يف وضع أسس مفهوم الدولة املدنية التتمثل فقط يف إبعاد الدين والحكم الديني من 
بل يف تنظ�ه لدولة التستطيع أي مرجعية قيمية أو أخالقية إعاقة االم� عن إتخاذ السياسات  الدولة،

 ٧ذوي أثر يف مفهوم الدولة املدنية ساهم يف إرساء معني� ماكيافييليعني ذلك ان  يراها مناسبة،التي 
  -:وه�

  .املعنى األول : نزع املطلق الديني والقيمي عن ترصفات السيايس
لك وتسمية ذ أو بإختيار طبقة النبالء، املعنى الثا�: توضيح آلية إختيار األم� عرب اإلرادة الشعبية،

  . باإلمارة املدنية
ألنه مهد مليالد كل من املجتمع يف  ،ك� �ثل العقد االجت�عي نص تأسييس آخر للدولة املدنية

معناه الحديث والدولة املدنية يف النظام املد� بعيداً عن النظام الكنيس حسب ماتفيده الداللة 

                                                           
  .٣٢-٣١ص ص، رحاب عبد الرحمن الرشيف، مرجع سبق ذكره ١
 .٢املغرب، د ت، ص تدقيقات مفاهيمية، مؤسسة مؤمنون بالحدود للدراسات واألبحاث، :فريد ملريني، الدولة املدنية ٢
  ١٨املرجع نفسه، ص ٣
، دراسة مقارنة لبعض النصوص التأسيسية: ر الغر� واالسالميمفهوم الدولة املدنية يف الفك أحمد بوعرشين األنصاري، ٤

  .١٠، ص٢٠١٤املركز العر� لألبحاث و دراسة السياسات، الدوحة، 
5 Banan Fathi Malkawi, Op.Cit., p34. 
6 Ibid, p32. 

  .٣٩-٣٨أبوفهر السلفي، مرجع سبق ذكره، ص ص :نقال عن ٧
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وذلك عرب دعوته اىل  ؤسس� لهذه الفكرة،أبرز امل توماس هوبز، مثل ١اللغوية األصلية لكلمة املد�
و�وجبه ينتقل الفرد من  فكرة السلطة املطلقة مستمدة من الشعب عن طريق التعاقد بدل الدين،

حالة الطبيعة التي هي حالة من الفوىض وسيادة قانون الغاب اىل حالة التمدن التي تتأسس عىل هذا 
و ينسب  تطوراً يف اتجاه بناء السلطة املدنية، ت�عي عرفالعقد االج جون لوكمع  ،٢العقد االجت�عي

البعض نشأتها اىل كتاباته خصوصاً كتاب (مقالتان يف الحكم املد�) بإعتبارها مصدر تأصييل حديث 
فيه ب�  لوكملفهوم الدولة املدنية يف صلتها القوية �فهومي الحكم املد� واملجتمع املد�، �يز 

ويرى  لذي يشكل من أفراد االرسة والعبيد و سلطة األب واملجتمع السيايس او املد�،املجتمع املنزيل ا
فهو  ،بأن املقصد من املجتمع األول يتمثل يف التناسل وتوف� أسباب العيش لألوالد حتى يبلغوا أشدهم
حريته مجتمع طبيعي، أما املجتمع املد� فهو مجتمع إختياري غرضه املحافظة عىل حياة االنسان و 

ترتبط بتنازل الفرد عن سلطته  لوكيف نظر  . مدنية الدولة ٣الطبيعية وأمالكه ودفع عدوان اآلخرين
وذلك يحدث عندما يجتمع أي عدد من االفراد يف حالة الطبيعة مكون�  ،التنفيذية لقانون الطبيعة

 يتفقون عليه، ويرى بأنه اذا شعباً واحداً أو كياناً سياسياً موحداً يف ظل حكومة واحدة أو حاكم مع�
كانت السطة يف يد فئة أفراد قليلون ال�كن أن يقوم يف جانبه مجتمع مد� والحكومة املدنية، ألن 
ميزة املجتمع املد� هي تجنب التحيز الذي كان يسيطر عىل الفرد يف حالة الطبيعة وإيجاد سلطة 

) ١٧٧٨- ١٧١٢(روسو، أما مع ٤ات والخصومات عامة يلجا اليها كل فرد تتوىل عنه مهمة فض املنازع
إجتازت مدنية الدولة شوطاً آخر وذلك بجعل إرادة املجتمع إرادة سامية فوق كل االرادات، هذه 

 روسواإلرادة العامة يف نظر  اإلرادة العامة هي التي تختار الحكومة التي تنفذ أوامرها وإختياراتها،
ويخول �وجبها هذا األخ� الحكومة (السلطة التنفيذية) مجسدة يف السلطة الترشيعية للمجتمع 

  ٥. لتنفيذ القوان� وصيانة الحرية املدنية والسياسية
إقتصادي  –عىل أنه حداثة الحقل السيايس أو السوسيو)١٩٢٠-١٨٦٤ماكس فيرب(بناًء عىل ذلك أكد 

لعقلنة وبالتايل نتيجة لثورة يف الدولة املدنية هي نتيجة موضوعية لس�ورة تاريخية طويلة من تطور ا
عىل إعتبار أن هذه الثورة أدت اىل وضع حدود  يف حقل العلوم الطبيعية واالنسانية عىل حٍد سواء،

�عنى أن الرشعية العقالنية كأساس  طبيعي، –فاصلة ب� العا� اإلنسا� و العا� الطبيعي أو امليتا 
ممكنة إال بعد تحقق هذا االنفصال القاطع ب� حقل� جديد للسلطة يف عرص الدولة املدنية � تكن 

ب� معرفة قا�ة عىل الدين أو األسطورة أو  ،معرفي� مختلف� من الناحية املرجعية واألداتية
أما اليوم مع تطور فكرة الحقوق و  ،٦امليتافيزيقيا، ومعرفة أخرى قا�ة عىل نظام العقل و قواعده

                                                           
  .٧٤صسعيد بن سعيد العلوي، مرجع سبق ذكره،  ١
  .١٠أحمد بوعرشين األنصاري، مرجع سبق ذكره، ص ٢
محمد شوقي الكيال، دار القومية، : تجون لوك، الحكومة املدنية وصلتها بنظرية العقد االجت�عي لجان جاك روسو،  ٣

  .٧٣-٦٩مرص، د ت، ص ص 
  .٧٧-٧٦املرجع نفسه، ص ص  ٤
  .١٩نقال عن: أحمد بوعرشين األنصاري، مرجع سبق ذكره، ص ٥
 .١٩-١٨فريد ملريني، مرجع سبق ذكره، ص ص نقال عن: ٦
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نظرية مجردة اىل فكرة إجرائية عملية أصبحت الدولة املدنية تخضع  الواجبات بتحولها من فكرة
 تجسيداً لذلك العقد الذي �نح الحكم رشعيته، ملجموعة كب�ة من الترشيعات واإلجراءات املقننة،

و�ثل هذه التطورات تغليب الجوانب االجرائية العملية عىل الطابع األخالقي و التجريدي الذي كان 
  . ١السيايس القديم�يز العقد 

من خالل كل ذلك نستطيع القول بأن ظهور الدولة املدنية و نشأتها جاءت كنتاج لعملية اإلنتقال 
من �وذج الدولة الثيوقراطية التي تتميز بسيطرة الكنيسة والحكام املطلق� اىل �وذج الدولة الحديثة 

مية الجديدة حول الفرد والحرية واألخالق و �نظومتها القي بجذورها املمتدة من الثقافة الليربالية،
إضافة اىل رضورة الحفاظ  ونظرتها العقدية يف تنظيم العالقة ب� املواطن� والنظام السيايس، القانون،

عىل الحقوق والحريات السياسية واإلجت�عية واإلقتصادية للمواطن�. نشأتها تعترب رضورة موضوعية 
ب قيام دولة حديثة بنيتها الفكرية قا�ة عىل املساواة والحرية والعدالة ملواكبة التطورات التي تتطل
  والتسامح وحقوق اإلنسان .

   

                                                           
  .٢٠٣طارق زياد ابوهزيم، مرجع سبق ذكره، ص ١
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  المبحث الثاني: 

  أسس ومستلزمات الدولة المدنية
ل� يكون الدولة مدنية يجب أن يكون قا�اً عىل أسس تشمل الد�قراطية الليربالية وفصل الدين 

ثل مقدمات بنائها كهيئة سياسية، وتتواجد فيه مستلزمات مثل املواطنة عن السياسة وسيادة القانون �
د من األسس القص ويجدر بنا االشارة اىل أن واملجتمع املد� وثقافة التعددية تسهل لها أداء وظائفها.

اً يهو األعمدة الرئيسية التي تتأسس عليها الدولة املدنية، ووجوده يؤدي اىل بناء الدولة املدنية قانون
د من املستلزمات هو الرشوط الجوهرية التي تساعد الدولة املدنية الناشئة ومدنياً وسياسياً. أما القص

  :التطرق اليهم يف مطلب� منفصل� نحاول، للقيام بأداء وظائفها والحفاظ عىل هويتها املدنية
  

  املطلب األول: أسس الدولة املدنية
وتحديد هذه األسس هو  اج اىل أسس وأعمدة تقوم عليها،بناء الدولة املدنية عملية جوهرية وتحت

محل الخالف والجدل ب� الباحث� والدارس�. وتوجهت الدراسة اىل الحديث عن ثالثة أسس تعد من 
  - الرشوط األساسية لقيام الدولة املدنية عىل النحو اآل�:

  
  : الد�قراطية الليربالية :ولاألالفرع 

ك� إنها  ،املدنية لتحقيق اإلتفاق العام و الصالح العام للمجتمع إن الد�قراطية هي وسيلة الدولة
وسيلتها للحكم العقال� الرشيد وتفويض السلطة وإنتقالها وذلك باإلعت�د عىل أدوات الد�قراطية 

، من خالل ١املتمثلة بإجراء اإلنتخابات واإلحتكام اىل رأي األك�ية و السيادة الشعبية وتداول السلطة 
اركة السياسية الشعبية يف الحياة العامة عرب االنتخابات ووسائل أخرى للتعب� عن الرأي، باإلضافة املش

اىل النقاش والتداول عرب الجمعيات األهلية واملنتديات وصوالً اىل أشكال أك� تنظي�ً كاألحزاب 
اسية من قبل فرد أو السياسية أو النقابات املهنية أو ج�عات ضغط التي �نع استئثار السلطة السي

  .٢ويشكل ذلك رشعية النظام السيايس يف الدولة املدنية نخبة أو عائلة أرستقراطية أو نزعة أيدولوجية،
يف الدولة املدنية تعد هذه السيادة الشعبية التي تتحقق عرب املشاركة هي املنشئة لباقي 

والشعب  م و يعزلهم بإرادته الحرة،فالشعب هو الذي يختار الحكا السلطات التفويضية واإلئت�نية،
وفقاً لذلك هو الذي يسن القوان� عن طريق نوابه الذين يختارهم ويراقب تنفيذ القوان�، وعىل 
الدولة أن تضمن حق املحكوم� يف إختيار الحاكم ومراقبته واملشاركة يف السلطة وتقيم العدالة 

  .٣واملساواة وكفالة الحريات وح�يتها 
قراطية بهذا املفهوم الذي ذكرناه للحكم العقال� الرشيد يف الدولة وتفويض السلطة تؤسس الد�

  وانتقالها، و�هد ذلك لتحقيق اإلتفاق العام والصالح العام للمجتمع. 
                                                           

  .١٩٧شاهر إس�عيل الشاهر، مرجع سبق ذكره، ص ١
  .٢٠٠طارق زياد أبوهزيم، مرجع سبق ذكره، ص ٢
  .٨١عصام السيد محمود، مرجع سبق ذكره، ص ٣
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   فصل الدين عن الدولة: :ثا�الالفرع 
ت�عية استنبط الفكر األورو� املربرات النظرية لهذا األسس يف مجمل النظريات الفلسفية واإلج

والسياسية التي ظهرت ب� الفالسفة واملفكرين األوروبي� منذ القرن السادس عرش يف سياق الرصاع ب� 
السلطة الزمنية وسلطة الكنيسة ومواجهة الدولة الثيوقراطية التي تتميز بالهيمنة املطلق لرجال الدين 

يه (عبدالوهاب املس�ي) بالعل�نية يدخل هذا األساس يف سياق مايسم ،١فيه عىل شؤون الدين والدنيا 
الجزئية التي تذهب اىل وجوب فصل الدين عن عا� السياسة (الدولة) والتنكر بالرضورة وجود كليات 

بخالف العل�نية  ومطلقات أخالقية وإنسانية ور�ا دينية وترتك لإلنسان حيزه اإلنسا� يتحرك فيه،
  .٢خالقية واإلنسانية عن العا�الشاملة التي تفصل كل القيم الدينية واأل 

السلطة السياسية يف الدولة املدنية التسمح بفرض أي سلطة دينية أو ثقافة عقدية عىل املواطن، 
، ك� تشرتط العل�نية فصل الترشيعات الس�وية عن ٣ك� التلزم املواطن بالتزام أي دين أو عقيدة

اإلنسا� هو القادر واملؤهل يف معرفة ومراعات مصالح  ألن العقل واإلستعانة بقوان� وضعية، القوان�،
. يرتتب عىل ذلك الفصل الوظيفي ب� ٤الفرد ونشاطاته الدنيوية دون الحاجة اىل وصاية خارجية

دنية عن اإلعتقاد الديني أي إستقالل الدولة أو السلطة امل السلطة السياسية املدنية والسلطة الدينية،
وتحتفظ كل سلطة بوظيفة مستقلة ون بعضه�، بتدخل السلطت� يف شؤ عدم الس�ح  وبالعكس،

واليعني ذلك معادات الدين والعقائد كطاقة وجودية وإ�انية �نح األفراد  ،�٥ارسها يف نطاق مع�
بل تعني رفض إستخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية وإدخاله اىل عا�  اإللتزام األخالقي العام،

  .٦املصالح
ي ذلك ان الدولة املدنية التلغي او تعادي الدين، بل تتعامل معه كإنت�ء شخيص، ب� الفرد تعن

وما يؤمن به، ومسألة روحية تخص الفرد، فيها حرية االنت�ء او عدم االنت�ء لدين مع�. وتعريف 
 سواسية أمام املواطن يف اإلطار القانو� هو عضو يف املجتمع الذي عليه حقوق وواجبات. وكل املواطن�

   القانون دون �ييز.
  

  سيادة القانون: :ثالثال عالفر 
ويطبق  تعني سيادة القانون أن املواطن� ومن يحكمونهم يف دولة ما ينبغي ان يطيعوا القانون،

ما�يز القانون يف  ،٧القانون عىل العالقة ب� السلطات الوطنية (الحكومة والقضاء واملواطن� واملقيم�) 

                                                           
  .٤١-٤٠، ص ص١٩٩٨لعل�نية، دار الساقي، ب�وت، عادل ضاهر، األسس الفلسفية ل ١
ص  ،٢٠٠٠عبدالوهاب املس�ي، عزيز العظمة، العل�نية تحت املجهر، دارالفكر املعارص، ب�وت، دارالفكر، دمشق،  ٢

  .١٢٢-١٢٠ص
  .٦٣محمد أحمد مفتي، مرجع سبق ذكره، ص ٣
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  - :١دنية أن لها ركن� أساسي�الدولة امل
الركن األول: أن القوان� وضعية، أي وضعها البرش عىل أساس مايقره املنطق، ويقبله العقل الذي 

  يراعي املصلحة الدنيوية.
الركن الثا�: أن هذه القوان� تقوم عىل عدم التمييز ب� املواطن� سواء من حيث الجنس أو اللون 

  للغة.أو الدين أوالعرق أو ا
 ٢- ومن أهم النتائج اإليجابية ملبدأ سيادة القانون يف املجتمع، هي:

فيعرف كل فرد ما له وماعليه، وان مايعطيه القانون له لن يستطيع أحد أن  سيادة النظام يف املجتمع،- أ
  يسلبه إياه.

بة بها عىل قدم يحق لكل مواطن اللجوء اىل القضاء للدفاع عن حقوقه واملطال: املساواة امام القضاء-ب
  املساواة مع غ�ه.

  أي وسيلة أخرى غ� قانونية. أو ةالبتعاد عن املحسوبيلمواطن� واتكافئة لمفرص توف� تكافؤ الفرص:.ج
تثناء بذلك الدولة املدنية هي دولة القانون الوضعي الذي يضمن حقوق جميع املواطن� دون إس

 عني مساواة الجميع امام القانون،وذلك ي ،٣ملرشوعية الكاملةإلكتساب ا قومي أو مذهبي أو أيدولوجي
ووجود ض�نات للحقوق والحريات الدستورية سواء كانت ض�نات مؤسساتية أو غ� مؤسساتية، 

  .٤وذلك بهدف ح�ية األفراد من تعسف السلطة العامة وإعتدائها عىل حرياتهم وحقوقهم الفردية
املدنية لسيادة الفرد وعدم خضوعه إلنتهاك حقوقه وحرياته من تؤسس سيادة القانون يف الدولة 

قبل فرد آخر أو طرف آخر. ويف حال حدوث اإلنتهاك هناك سلطة عليا تخضع له الجميع تلجأ اليه 
  األفراد وهو القانون الذي يحافظ عىل الحقوق لكل األطراف .

دنية هي أنها �ثل أعمدة الدولة، يف الدولة امل ينبغي القول يف ختام ذلك بان أهمية هذه األسس
تحدد طبيعة السلطة فيها من حيث املشاركة السياسية وفصل السلطات وتوف� تقنية حكم باإلجراءات 
القانونية التي �كن الفرد كذات قانونية حقوقية تدافع عن حقوقها الطبيعية يف مقابل سلطة صاحب 

  عتقدات واأليدولوجيات الدينية. السيادة وترسيخ حيادية الدولة يف تعاملها مع امل
  

  مات الدولة املدنية:ستلز املطلب الثا�: م
، إلنجاحها تحديات عديدة م� يستلزم توف� مستلزمات أو رشوطبناء الدولة املدنية تواجه عملية 

  عىل النحو اآل�: ونحاول تناولها، ثقافة التعدديةو املجتمع املد�  ،املواطنة: وأهم تلك الرشوط هي
  

                                                           
املصطلح السيايس املعارص، دار الوعي يف دراسة نقدية ملفهوم املد� و الديني : يق الثالثعصام السيد محمود، الطر ١

  .٨٠، ص٢٠١٦للنرش، الرياض، 
سعيد عبدالرزاق العامري، الدولة املدنية ب� املفهوم الغر� واألصل االسالمي، مجلة شؤون العرص، املركز اليمني  ٢

  .١٤٦، ص٢٠١١، 43 ، العدد١٦مجلد ، للدراسات اإلسرتاتيجية
  . ١٧٣، ص٢٠١١نع�ن أحمد الخطيب، الوسيط يف النظم السياسية القانون الدستوري، دار الثقافة للنرش، ع�ن،  ٣
  .٢٢، ص٢٠١٣من� حميد البيا�، النظام السيايس اإلسالمي مقارناً بالدولة القانونية، دار النفائس للنرش، األردن،  ٤
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  املواطنة: :ولاأل عالفر 
تعد املواطنة من املفاهيم التي يدور حولها جدل كث�، وشهد مفهومها تغ�اً يف استخداماته 

. ويرتبط مفهوم املواطنة يف تطبيقاته ١ومضامينه يف مراحل تطوره، حتى أصبح مفهوماً مجتمعياً شامالً 
الصناعية والثورات اإلجت�عية التي  التي نتجت عن عرص االنوار األورو� والثورة بالدولة الحديثة،

، حيث تعد ٢شهدتها القارة األوروبية منذ أواخر القرن الثامن عرش وتحديداً مع الثورة الفرنسية
املواطنة األساس األول من أسس الدولة املدنية، وتتشكل قيمة املساواة فيها، ألنها تعني تساوي جميع 

هم تجاه املجتمع، ال�ييز ب� مواطن وآخر حسب املهنة أو املواطن� امام القانون وقيامهم بواجبات
ويتعلق هذا األساس بتعريف الفرد الذي يعيش يف هذه الدولة  ،٣الدين أو املنطقة أو املال أو املعتقد 

ألن الرابط  ،٤أي أنه عضو يف هذا املجتمع له حقوق وعليه واجبات ،تعريفاً قانونياً اجت�عياً بأنه مواطن
فعيش األفراد فيها اليعني بالرضورة  ألفراد � يعد دينياً وساللياً يف الدولة املدنية وإ�ا سياسياً،ب� ا

إعتناقهم الدين ذاته أو إشرتاكهم يف التبعية للحاكم ذاته أو خضوعهم للسلطة ذاتها وإ�ا كونهم 
كرة املشاركة السياسية وحق . ويحيل معنى املواطنة أيضاً اىل ف ٥مواطن� تابع� لنظام السيايس ذاته

املساهمة يف تشكيل اإلرادة العامة التي تشكل الخاصية القانونية للفرد الذي يتمتع بحقوق يقوم يف 
  .٦مقابلها بأداء مجموعة من الواجبات وتشكل ذلك عنرصاً الينفصل عن عمل النظام السيايس 

املشرتكة التي تعمل عىل إندماج لهذا أصبحت املواطنة يف املجتمعات املعارصة تعني الهوية  
الج�عات قد تكون متباعدة أصالً و توفر لهم مصدراً لوحدة طبيعية تهتم بالتكوين السيايس للج�عة 

  . ٧أي أنها تجعل السياسة موضوعاً ملشاركة املواطن� يف تقرير مص�هم  ،وتناقضاتها
  

  : املجتمع املد�:ثا�ال عالفر 
 وتطوره عضوياً بتطور الفكر السيايس الليربايل �ختلف مكوناته يرتبط ظهور مفهوم املجتمع املد�

� يكن منفصالً عن الدولة،  هوبزيف حلقته األوىل عند  ،٨وكذلك نواحيه التطبيقية الفلسفية والسياسية،
بل كان مجرد تعب� عن إنتقال مبدأ السيادة من الس�ء (الحكم بالحق اإللهي ) اىل األرض (الحكم عىل 

                                                           
  .٢١، ص٢٠١٤ة والوطن يف الدولة الحديثة املسلمة، بال، عيل محمد محمد الصال�، املواطن ١
  .٢٠٤، ص ٢٠١٧شاهر إس�عيل الشاهر، دراسات يف الدولة والسلطة واملواطنة، املركز الد�قراطي العر�، املانيا،  ٢
  .١٩مجموعة باحث�، افاق الدولة املدنيةبعداالنتفاضات العربية، مصدر سبق ذكره، ص ٣
 ،الرياض، دراسة تحليلية نقدية، مركز البحوث والدراسات: وم املجتمع املد� والدولة املدنيةمحمد أحمد مفتي، مفه ٤

  .٦٠، ص٢٠١٤
  .١١ص، ٢٠١٦، سونيا محمود نجا، املركز القومي للرتجمة، القاهرة: تماملواطنة؟،  دومنيك شنابر وكريستيان باشولييه، ٥
، ٢٠١١ ،ع�ن، اءة يف مفهوم املواطنة العربية، كنوز املعرفة للنرشقر : سيدي محمد ولد يب، الدولة وإشكالية املواطنة ٦

  .٤٩ص
العراق �وذجاً، مجلة العلوم السياسية، : أمل هندي الخزعيل، جدلية العالقة ب� الد�قراطية املواطنة و املجتمع املد� ٧

  .١٣٢، ص٢٠٠٦، ٣٢كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، العدد
  .٤٠، ص١٩٩٧املجتمع املد� والدولة السياسية يف الوطن العر�، اتحاد كتاب العرب، دمشق، توفيق املديني،  ٨
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 لوكأما  ،١س العقد اإلجت�عي) وإن � ينفصل املجتمع املد� يف هذه البداية عن املجتمع السيايس أسا
الذي أطر محاولة إلرساء املجتمع املد� عىل الحق الطبيعي للملكية الخاصة واإلستيالء الفردي، وخالفاً 

ذي �كن التنظ� له �عزل عن لهوبز أقام ميداناً محدداً للملكية الخاصة والحقوق والرغبة الخاصة ال
يصف السياسة بأنها محّدد للمجتمع املد�، ويف لوك أن  فوكولكن ك� يُبينه  ،٢سلطة الدولة القوية

إنه مازال يتسم بِسمة االجت�ع  هذه الحالة � يأخذ املجتمع املد� بعد الصفة املستقلة عن الدولة،
 ٣.واحد مًعاالسيايس الذي يجمع املجتمع والدولة يف آن 

) الذي عرب عن مفهوم ١٨٠٤-١٧٢٤(كانط نتلمس هذه الفكرة لدى فالسفة كبار آخرين أمثال 
وكان يُنظر إىل املد� عىل أنه عكس حالة  ،املجتمع املد� عىل أنه مرادف للدولة أو املجتمع السيايس

يعرب عن  � وفًقا لهذا املفهوم،أن املجتمع املد الطبيعة وأشكال الحكومة غ� املتحرضة مثل االستبداد،
، ووضعاً لحكم القانون ولتحقيق الحرية املتكافئة �٤و الحضارة لدرجة أن املجتمع أصبح متحرضًا

وبالتايل من الرضوري أن يتم تقييم التقاليد وتعزيزها من أجل تقدم العقل والحقيقة  للجميع،
 ،ردي النقدي من أجل ض�ن مسؤلية العامة للعقلانه يدعوا اىل شجاعة التفك� الذا� الف والحرية،

عىل الخط نفسه يدرج املفكر  ،٥هذه املسؤلية تنشأ ضمن منافسة عامة ب� أفراد يفكرون تفك�اً ذاتياً 
) املجتمع السيايس (�ا يف ذلك الدولة) كمجتمع مد� عندما ١٩١٧- ١٨٥٨(أميل دوركهايماملعارص 

د� الذي يحدده بـ(املجتمع السيايس أو املجال العام واألرسة يتحدث عن مجاالت املجتمع امل
يف املجتمع املد�  دوركهايموالجمعيات التطوعية والحركات االجت�عية )، املشكلة الرئيسية يف مجاالت 

وهذا يجعل رؤيته للمجتمع املد�  هي أنها تشمل املجال� الخاص والعام كجزء من مجتمعه املد�،
 تختلف بأي شكل من األشكال عن املفكرين السابق� الذين يفشلون يف التمييز ب� غ� واضحة وال

يف الدولة م� يعني أنه ال يرى أي فرق دوركهايم الدولة واملجال العام. إذ يجسد املجتمع السيايس لدى 
  .٦ب� الدولة واملجتمع املد�

أ يُنظر إليه عىل أنه موجه نحو الدولة و وبد تَطَور مفهوم املجتمع املد� ببطء ليميزه عن الدولة،
اإلستخدامات املعارصة للمجتمع املد� يترصف أيًضا كحد من سلطات الدولة وأحيانًا يعارضها، يف 

                                                           
  .٢٤، ص٢٠١٢دراسة نقدية، املركز العر� لألبحاث و دراسة السياسات، قطر، : نقال عن: عزمي بشارة، املجتمع املد� ١
عيل حاكم صالح و حسن ناظم، املنظمة العربية : تالتاريخ النقدي للفكرة، : جون إهرنربغ، املجتمع املد� :نقال عن ٢

  .١٧١، ص٢٠٠٨للرتجمة، ب�وت، 
مفهوم املجتمعا ملد� عند ميشيل فوكو ب� تقنيات الحكم وإمكان املقاومة، مجلة تب�،  حس� يوسف بوكرب،: نقالً عن ٣

  ٢٨، ص٢٠١٦، االصدار الخامس، ١٨العدد
4 Thania Paffenholz, Civil Society and Peace bulding: AcriticalAssessment, LYNNE Rienner 
publisher, USA, 2010, P.4 

 احسان عبدالهادي النائب، مفهوم املجتمع املد� عند كانط وهيغل، املجلة السياسية والدولية، جامعة املستنرصية، ٥
  .٨٦ص ،٢٠١٦، ٣٤-٣٣بغداد، العدد

6 Kingsley Chigozie W.Udegbunam, Concept and Nature of Civil Society, in P-J Ezeh, Social 
sciences in peace and conflict studies, vol.1, Enugu: SAN Press, Nigeria, 2014, P.273 
From the webpage: https://www.researchgate.net/publication/306409196 
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نتلمس ذلك عندما يش� اىل املجتمع املد� بأنها نظام ملتزم بتأم� حكم القانون يف صالح الخ� العام 
ومجال يوجد  مة العامة والتعليم ونظم االتصال والطرق من جهة،مثل توف� الحقوق األساسية والسال 

ب� الحكومة والفرد توجد فيه عدة فئاة مختلفة وجمعيات كل منها مكرس للمحافظة عىل قيم معينة 
يف هذا اإلطار تحدد وثيقة صادرة عن االمم املتحدة حدود  ،١وتحقيق غايات خاصة من جهة أخرى

كوناته بشكل دقيق وترى أنه نشاط املواطن� يف مجال تشكيل الجمعيات مفهوم املجتمع املد� وم
وأصدقائهم و أماكن عملهم) الذي ينخرطون فيه طوعاً دع�ً ملصالحهم و آرائهم  (خارج نطاق عائالتهم

و أيدولوجياتهم وهو اليشمل النشاط املشرتك الذي يقوم به األشخاص لتحقيق الربح (القطاع الخاص) 
املنظ�ت  وتشمل مكونات املجتمع املد� (املنظ�ت الشعبية، )،١(شكل رقم الدولة)،أو للحكم(

 املنظ�ت غ� الحكومية التي تقدم املنافع لعامة الناس، األوساط األكاد�ية، املنظ�ت الدينية، ،الحرفية
ل مرتكز الحياة الرمزية فهو إذن جميع البنى والتنظي�ت واملؤسسات التي �ث ،٢الحركات اإلجت�عية )

يتوفر  بل هو حيز مستقل ،٣واإلجت�عية واإلقتصادية والسياسية التي التخضع مبارشة لهيمنة السلطة
لألفراد فيه حرية تتبع عدد متنوع من خربات الحياة التي تتيحها الجمعيات املتنوعة الذي يستطيع 

لطة الحكومة املركزية وهذا بدوره يشجع ) ضد سBufferاألفراد اإلنض�م اليها وتشكل ذلك مصد (
وهناك  ،٤عىل وجود مناخ يتيح لج�عات مختلفة أن تتبع مساراتها الخاصة بها دون تدخالت الحكومة

وكذلك اىل إعطاء األفراد (املواطن�)  محاوالت لتوجيه الخطاب اىل مدى واسع من املنظ�ت املجتمعية،
عىل عكس الرتكيز عىل املنظ�ت الكربى املؤثرة  سياسة العامة،إمكانيات أك� وأفضل للتأث� عىل ال

  . ٥وهو ما كان يتم بإيعاز من السياسات املوجهة للمجتمع والفاعلة،
يف هذا السياق تتلخص دور منظ�ت املجتمع املد� يف ض�ن الحقوق الحريات ويف الرقابة عىل 

، والكشف عن التقص� يف األداء ومظاهر الخلل يف مؤسسات الدولة ملتابعة التزامها يف تطبيق القوان�
االدارة والفساد. وبهذا تقدم مساعدة مزدوجة للمواطن وللدولة، التي يتطلب منها ارشاك هذه 
املنظ�ت يف بلورة املشاريع وسن القوان�. واملساهمة يف نرش الوعي ب� الناس ودفعهم اىل املشاركة يف 

تصادية واالجت�عية، بتقديم الرؤى واألفكار التي تخص تطور املجتمع، انشطة املجتمع السياسية واالق
وتوسيع  وتوحيد القوى الوطنية و�تينها، وترسيخ قيم املواطنة واشاعة روح التسامح والتعاون

مستويات املشاركة املجتمعية اىل حدود اإلهت�م باألفراد كوحدات مستقلة مكونة للمجتمع املد� 

                                                           
، كانط وهيغل، املجلة السياسة والدولية، جامعة املستنرصية احسان عبدالهادي النائب، مفهوم املجتمع املد� عند ١

  .٨٢ص ،٣٤، ٢٠١٦-٣٣بغداد، العدد
  .٤٨عزمي بشارة، مرجع سبق ذكره، ص ٢
أمل عبدالحسن علوان، دور املنظ�ت املجتمع املد� يف ترسيخ مبادئ الد�قراطية و حقوق اإلنسان يف العراق،  ٣

  .٥٨٩، ص٢٠١٨، ٣، الجزء٢٨العددم اإلجمت�عية، مجلةالرك للفلسفة اللسانيات و العلو 
ربيع وهبة، املركز القومي : ية السياسية و املجتمع املد�، تستيفن ديلوو تيمو� ديل، التفك� السيايس و النظر ٤

  .٥٠، ص٢٠١٠للرتجمة، القاهرة، 
، لهيئة املرصية العامة للكتابراندا النشار وآخرون، ا: ولت، املجتمع املد� والعدالة، تتوماس ماير وأورو فوره ٥

  .٣٦ص ، ٢٠١٠ ،القاهرة
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  لج�عات املنظمة املدنية فقط.وليس املنظ�ت وا
  

  موقع املجتمع املد�): ١(رقم شكل 
   

  املجتمع املد� كقطاع .ب  املجتمع املد� كمجال توسط .أ

Resource: Thania Paffenholz ,Civil Society and Peace bulding: AcriticalAssessment, LYNNE 
Rienner publisher, USA, 2010, P.7. 

   

  : ثقافة التعددية:ثالثال عالفر 
توف�ها يعني القبول اإلرادي بأن  التعددية وقبول اآلخر تشكل مقوم أسايس للدولة املدنية،

املجتمع متكون من روابط سياسية وغ� سياسية متعددة ب� أفراده، ذات مصالح مرشوعة مختلفة يف 
حق يف التواصل من دون أن ويجب أن يوفر لهؤالء األفراد الفرصة وال سياق نظام عالقات حقوقية،

. ١تكون للفروق الدينية أو املذهبية أو العرقية أي قيمة أو أهمية أو دور أو قدرة عىل مصادرة الحرية 
األخذ والعطاء  اإلعرتاض، النقد، وهذا يعني وجود مجال إجت�عي و فكري �ارس فيه الناس الحوار،

  .٢ الحلول الوسطى املتنامية وبالتايل التعايش يف إطار من السلم القائم عىل

                                                           
  :عامر حسن فياض، أسئلة التعددية والتنوع يف الفكر السيايس املعارص، من موقع األلكرتو�١

 wwww.ahwazstudies.org. 
  .٢٠٥مرجع سبق ذكره، ص طارق زياد أبوهزيم، ٢
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 اإلجت�عية، أصبح مفهوم التعددية ينسحب عىل كل مفاصل الحياة املجتمعية (السياسية،
اإلقتصادية) وترتبط بالنسبية التي ال ترى أن أحداً �تلك الحقيقة وليس من حق احد مصادرة  الثقافية،

 اآلراء واملصالح لجميع الفئات واإلتجاهات آراء و أفكار اآلخرين، وتؤكد عىل مرشوعية اإلختالف يف
وفقاً له يجب لألطراف املختلفة تبنى مواقفها مع اآلخر  ،١واألصناف السياسية واإلجت�عية والثقافية

عىل اساس فهم منطلقاته ودوافعه، واإللتقاء معه عىل الثوابت املشرتكة واملصالح املتقاطعة وحل 
بحيث يتم  . وتشكل التعددية قيود عىل السلطة السياسية،٢الرصاع الخالفات عىل أرضية الحوار وليس

املحافظة عىل الحريات األساسية لألفراد، كحرية الضم� وحرية الفكر وحرية الرأي وحرية الفرد يف 
إختيار الطريقة التي يراها مناسبة لحياته، والحفاظ عىل حق الج�عات السياسية واإلجت�عية املختلفة 

واملشاركة يف إدارة الشؤن العامة ويف إتخاذ  والتعب� عن مصالحها والتعب� عن نفسها، يف الوجود
  .٣القرارات السياسية داخل املجتمع السيايس

أهمية هذا املستلزم تكمن يف تحقيق التعايش وخلق فضاء التقارب والتداخل ب� مختلف  
ساهم كرأس�ل رمزي يف توحيد القوى اإلتجاهات واألطراف يف امليدان السيايس و اإلجت�عي. وت

  والطاقات يف أتجاه خدمة الجميع.
مساهمة الليربالية يف تحقيق األسس واملستلزمات لبناء الدولة املدنية تأ� من خالل مرتكزاتها 
املتمثلة يف الحرية والفردية والعقالنية واملساواة والتسامح. فصل السلطات والسيادة الشعبية تحققت 

املشاركة السياسية وعقلنة التنظ� السيايس وعليه برزت الحاجة لفضاء تُنظم القوى عرب حرية 
املجتمعية نفسه فيه وجسد يف املجتمع املد� الذي يوفر مجموعة من االوليات تكفل احرتام ذاتية 

واملساواة ب� كل  الفرد وصوم حريتهم. مسألة فصل الدين عن الدولة جاءت عن طريق حرية املعتقد،
املواطن� أياً كان إعتقاداتهم الدينية، بهدف توجه الجميع نحو الخ� العام، وقضية التعددية والحوار 

  والتعايش هي تجسيد ملبدأ التسمح و املساواة.
نلخص من كل ما تقدم بأن الدولة املدنية من الناحية النظرية هى كل دولة تتحقق فيها املساواة 

من حيث الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة وتحقيق العدالة وإحرتام  وعدم التمييز ب� األفراد سواء
 القوان� والد�قراطية واملواطنة وأن يكون الحكم ألبناء الشعب وليس لرجال الدين أو رجال السياسة،
ومفهومه من الناحية الإلجرائية هي كل دولة تتوافر فيه مؤرشات املواطنة واحرتام القوان� 

والحرية والعدالة والثقافة املدنية وسالم إجت�عي. بعبارة اخرى ان الدولة املدنية تقوم  والد�قراطية
عىل اسس ومرتكزات الفكر الليربايل مثل( الفردية والحرية والعقالنية) وبالتايل تعالج القضايا املركزية 

  التي يهدف اليها الفكر الليربايل مثل ( التسامح واملساواة والعدالة ).
  

   

                                                           
 عامر حسن فياض، مرجع سبق ذكره. ١
  .١٤٧مرجع سبق ذكره، ص سعيد عبدالرزاق العامري، ٢
  .٦٠وليد بن صالح الرميزان، مرجع سبق ذكره، ص ٣
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  تمة المتضمنة باإلستنتاجات:الخا
سعينا من خالل دراسة موضوع "بناء الدولة املدنية دراسة يف األسس واملستلزمات" لتوضيح 

مفهومها واإلجابة عىل األسئلة التي تتعلق �فهوم الدولة املدنية الحديثة التي ال زالت محل الجدل 
اق تطورات الفكر الليربايل بدأً من املواطنة واإلشارة اىل عدد من املفاهيم الجوهرية يف سي ،والخالف

واملجتمع املد� وسيادة القانون وصوالً اىل ثقافة التعددية والد�قراطية وفصل الدين عن الدولة 
وقسمناه� وفقاً لوجهة نظرنا اىل أسس  ،بوصفه� آليات رضورية لتكوين الهوية املدنية للدولة

  .ومقومات للدولة املدنية
يربالية من خالل مبادئها املتمثلة بالحرية والفردية والعقالنية وقضاياها املركزية ساهمت الل

(التسامح والعدالة واملساواة) يف بناء الدولة املدنية. دخلت الحرية يف سياق الرصاع ب� الفرد والدولة 
ن السلطة وترتبت عليه اإلعتقاد با ،لح�ية الحريات الفردية وتنظيم السلطة التعسفية للدولة

ك� هو موجود يف املنظور العقدي لفالسفة  السياسية هي نتاج التفاعالت والتالقي لإلرادات الفردية،
التنوير. ومع التفك� العقيل الحديث بدأت الخطوات األوىل إلعادة النظر يف قواعد التنظيم السيايس 

  .واإلجت�عي وإكتسبت الدولة معها طابعاً عقالنياً 
ضايا املركزية عملت الفكر الليربايل عىل معالجة مسألة التميز والتفاوتات اإلجت�عية ومن خالل الق

والسياسية والقضايا املرتبطة بالدخل وال�وة يف الدولة واتخاذ التداب� املؤسساتية لتحقيق ذلك لكل 
عريفاً قانونياً له األفراد يف املجتمع. بناًء عىل ذلك أصبحت الدولة مرشوعاً مدنياً تُعرَف فيه الفرد ت

اإلمكانية لتأث� عىل السياسة العامة وتحكم القانون عالقتها مع الدولة. وبذلك ستكون الدولة املدنية 
  .الفكر الليربايل ومبادئ ومرتكزاتاملنشودة هي �رة اسس 

  - بناًء عىل ذلك �كن تسجيل اإلستنتاجات التالية:
لتنظيم السيايس وفقاً ملراحل تطورها حتى شهدت املجتمع اإلنسا� أشكال مختلفة من ا -١

 وصلت اىل النموذج الحديث �ميزاتها املدنية.

النقاشات واملجادالت يف الخطاب السيايس والفكري حول مفهوم الدولة املدنية ترجع اىل أن  -٢
محل الخالف والجدال ب� اإلتجاهات واأليدولوجيات املتباينة الذي ينظر  مصطلح الدولة املدنية

 يها من منطلق املصلحة أو األيدولوجيا.ال
بل الدولة السلطوية التي تستأثر بالسلطة  ،نقيض الدولة املدنية ليست الدولة الدينية فقط -٣

 والفكر وتتغول عىل السلطات األخرى وتطبق القانون بشكل انتقا�.
التي  تبلورت يف سياق النصوص التأسيسية للفكر الليربايل األسس واملقومات الرئيسية -٤

ساهمت يف تشكيل دعائم الدولة املدنية وإستقرار مفهومها، بدأً �حاوالت إلغاء املصدر الديني 
للسلطة ونزع املطلق الديني واألخالقي عن امليدان السيايس وصوالً اىل فكرة السلطة املطلقة 
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كرة الحقوق املستمدة من الشعب يف العقد اإلجت�عي التي ترتبت عليه السيادة الشعبية وتطور ف
 .والواجبات يف إطار الترشيعات واإلجراءات املقننة تجسيداً لهذا العقد الذي �نح الحكم رشعيته

إن مفهوم الدولة املدنية يف الفكر الليربايل الغر� استقر عىل إنها دولة د�قراطية تقوم عىل  -٥
وتنظم بواسطته الحياة العامة  املجتمع املد�، سيادة القانون)، (املواطنة، أسس تشكل دعا�ها مثل،

وتحمى امللكية الخاصة وتنظم شؤون التعاقد وتطبق القانون عىل جميع الناس برصف النظر عن 
مكانتهم وإنت�ءاتهم . وكفيلة بأن التتحول الدولة اىل نظام تسلطي. فكل� ترسخت هذه األسس يف 

وهذا مرتبط بالتطور الد�قراطي ومسارات  زادت القدرة عىل بناء الدولة املدنية الحقيقية، املجتمع،
 التحديث يف املجتمع كأحد تجليات الحداثة.

 ،ثقافة التعددية إن الدولة املدنية ومن خالل مقومات بنائها(فصل الدين عن الدولة، -٦
تحافظ عىل حقوق وحريات مواطنيها يف املشاركة يف الشؤون العامة وتنظيم وإدارة  الد�قراطية)،

فات املوجودة يف السياق اإلجت�عي والسيايس حتى التؤدي اىل إنقسامات سياسية وإجت�عية األختال 
 تبتعد عن إستخدام املعتقدات الخاصة يف الفضاء العام. يف املجتمع،
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