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الدائم؟ للسالم مشسوًعا العاملّية املىاطنّية ثتىون هل  
 التربية كلية-اللبنانية الجامعة خليفة علي. د. أ

  

 :امللخص

ل أو ًمتن ما عسض إلى وزقتي تهدف
ّ
 Global) العاملية املىاطنية منظىمة بناء إلى الداعية ألاسس ٌشك

Citizenship)، بعناصس ألاخيرة هره عالقة زسم باب من متّىناتها، ثحدًدو جعداد ومحاولة أبعادها، بعع عند والحىقف 

 الححليلّية املقازبة على الدزاسة منهجّية ثقىم. السياس ي ببعده إلانساني الحظامن لححقيق كخلفية الدائم السالم
 من كجصء املنظىمة هره واعحماد وأبعاد، أسس من ثحمله بما العاملية املىاطنّية ملنظىمة ثتّىزن ثقدًم إلى وثحىّصل

 على السياس ي، ببعده إلانساني، الحظامن نجاح مدي مع ثحقيقه دزحات ثحالشم الدائم، للسالم حدًث  –قدًم مشسوع

.      العاملية من املحقق املسحاوين

 

اث"بـ اإلاسجبغ الظُاس ي البعد وىى أال ؤلانظاني، الخضامن مفهىم أبعاد من ُبعد إلى الخددًد، وحه على وزقتي جخعسرق  نؽٍس
 ًمتن وأبعاد أسس من ثحمله بما العاملية املىاطنّية إلانؽىمت الخبلىز، قُد جطّىًزا الطدد، ىرا في الىزقت، جدبنىف". الظالم

ص عبر الظُاس ي، ببعدو ،إلانساني الحظامن لححقيق كمدخل اعحمادها  خحىرق مبادا اخترام وفسض الدولي الخعاووق حعٍص

 .الدائم للسالم حدًث/قدًم مشسوع من كجصء سياسية/أخالقية منظىمة طمن من ؤلانظاو،

ن
ً
  إلانساني للحظامن السياس ي البعد ثبلىزن في: أوو

 السياسة ثحّدي باثجاه إلاححماعية الحنمية ثخطي 1.1

 عليها جحىم أو ًنبػي التي ألاطاطُت الحُم إخدي ؤلانظاني الخضامن باعخباز اإلاخددة لألمم العامت الجمعُت قامذ

ا ًىًما عام مل من دٌظمبر/ألاوىق مانىوق من العشٍسن وأعلنذ اإلاعمىزة، وبشع بحو العالقاث ًُّ  قساز) ؤلانظاني للخضامن دول
ؽهس(. 209/60 زقم العامت الجمعُت  الخنمُت مدزل من بدأ ؤلانظاني بالخضامن الخعبحر،  ّصق إو العالم،" التزام" أو ٍو

ت، ُّ ص علُه الحضاء وضسوزة الفحس عن الحدًث ظػى خُث ؤلاحخماع ت الخنمُت وحعٍص  النامُت، البلداو في والاحخماعُت البشٍس

ت ذلو واعخباز طهانها، من فحًسا ألالثر الحعاعاث بحو طُما وال ُّ ت واقخطادًت وطُاطُت واحخماعُت أزالقُت خخم . للبشٍس
 للخضامن إبخماني الميع ضندورق إنشاء إلى الفحس، على للحضاء ؤلانظاني الخضامن من الحّحز ىرا في الهمم، شحر وأّدي

ق ،2003 عام العالمي (. 265/57 زقم العامت الجمعُت قساز) ؤلانماةي اإلاخددة ألامم لبرنامج جابعِع

ق من ظُاجه في ًدمل بما ؤلانظاني، الخضامن أو بُد  ًعاى، أو بّدق ال مىاقف، من جمثُله إلى ًطبى وما وقُم معاوِع

ق
ً
ل السياس ي الحّيزف. مباشس بشهل الظُاس ي اإلاجاى ٌشمل مشترك وعي حشنُل اإلادزل، ذلو إلى إضافت

ّ
 ألابعاد أحد ٌشك

ن إلانساني، الحظامن ملفهىم ألاساسية
ً
ق البشس فيها ًحىاحه التي الحسوب إشاء خاصة ق مجمىعاثٍت

ً
، وظنُت

ً
ق جازة

ً
، وقىمُت

ً
 جازة

ق
ً
ق ودًنُت

ً
عُذ فيالعن وببعدو بغلىابه الىظني العامل ًخطاعد ما وغالًبا. أزسيق أظىاًزا وعسقُت  مخعلباث بأدنى مسةِعق غحر ٍو

 الحُم خظاب على الىظنُت اإلاشاعس لخطاعد مدالمخه معسض في دوحش ألاضل ألاإلااني اإلافنس ًحىىق ؤلانظاني؛ الخضامن
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ق أطالفهم عن شاةع زاظئ اعخحاد ًىّخدىم الناض من مجمىعت ألامت إو: "الشعىب بحو ؤلانظانُت  من مشترك ونفىزٌر

ق ألازسي، هي الدًنُت الطداماث شهلذ اإلاخنافسة، والحىمُت الىظنُت اإلاشاعس ضاعدث وبمىاشاة". ححرانهم ق طاخاثِع
َض
ُعف  فيها ضَض

اث وغدث الشعىب بحو ؤلانظاني الخضامن ق براتها، إقطابُت الدًنُت الهٍى
ً
ق للعنف وخّمالت ذواث، لغحر قاجلت

ً
 للخحاجل؛ ومدعاة

 وجسّدد والبغضاء، والخمُحز العداوة قاعدة على اإلاجمىعاث بحو يؤلانظاو الخضامن انعدام بىحه لُنغ لىزس مازجن فُطسر
ق م لم إذا: "بعدو من ضسزخه عدًدة مجخمعاثٌر

ّ
". ماألغبُاء حمًُعا نمىث فظىف ماألزىة، مًعا نعِش أو نخعل

 إلانساني الحظامن مفهىم مقازبة في إلاححماعية الحنمية أبعاد ثخطّين( وطسوزة) أهمية نؽسنا، وحهت من نسي،

سّمى ما على الىزقة، هره في املقازبة ثقترحه ما وفق بالححدًد، التركيز ٌعني ألامس. السياسة ثحّدي حىو ات"بـ ٌُ  نظٍس

 ". السالم

ات" 2.2  " السالم نظٍس

 قُد ًصاى ال خاى أًت على وىى) الظالم إلافهىم ألاطاس ي الخددًد بمجاى العلمي البدث جعىزق لفاًت عن النؽس بغض

اث" فئو ،(فُه البدازت من زعُل مظاىمت بفضل ؤلالخماى  مفهىم عن جنأي الىزقت ىرو في محازبتها نحترح التي" الظالم نؽٍس
 غُاب من علُه مخعازف ىى ما إظاز في للمفهىم" الىؼُفي" أو" الجغسافي البعد ذي" أو" الىاطع الظالم" أو" الضُق الظالم"

ق العنف
ً
. البنُىيق العنف غُاب إلى وضىال

ة مشسوع عن( 2003) زمىىق ًخدّدر " الدًمقساطي السالم" مفهىم إلى جعّسرق لما ،"حظازين إنحاج"كـ السالم نظٍس

ت الحىاعد مثلثت أطاطُت بنُت( 2003) مىلس ًسطم الطدد، ىرا في. الدولية العالقات مجال في زاجح كأفق : الظالم لنؽٍس
نُت العىامل دزاطت في أي ،"الظالم أطباب" جدلُل في الثانُت وجبرش الظالم، مفهىم جعىزق في ألاولى الحاعدة جخمثل  الخهٍى

 زُازاث جددًد أي الظالم، جعبُق علم على جحىم الثالثت والحاعدة علُه، والحفاػ الظالم ضنع بها ًسجبغ التي والظببُت

نسجم فقًخىا بشهل بالخالي جخجّظد وأو إليها اإلاشاز العىامل في جؤزس أو شأنها من التي واطتراجُجُاتها العمل . معها ٍو

ل إمهانُت بدثنا ًعسح ت منؽىمت على الخعٍى ُّ  الدابم، للظالم خدًث/قدًم مشسوع من لجصء العاإلاُت اإلاىاظن
.  الظُاس ي ببعدو ؤلانظاني، الخضامن جدحُق في ٌظاىم

 الدائم والسالم العاملّية املىاطنّية: ثانًيا

 أولي اصطالحي ثمييز 2.1

ت جخمّحز ُّ ت اإلاىاظن ُّ  أو الخفاعل جدحُق“ ألاولى جخىخى خُث (globalization) العىإلات عن (global citizenship) العاإلا

ت“ حعني الثانُت أو خحو في ”الدوىق بحو اإلاشترلت اإلاطالص أو الخعاووق ُّ  والظُاطاث ألافهاز في ؤلامالء على الحابمت النمع

 على الىزقت اىخماماث وجنعحد اإلاطعلححو، بحو مُحزالذ فُحخض ي(. 98. ص ،2013 خظحو، الّظُد. )”والثحافت وؤلاقخطاد
. العىإلات ال العاإلاُت، اإلاىاظنُت

ت اإلاىاظنت مطعلص اطخعماى في جفضُل ال باإلاحابل، ُّ ت أو العاإلا ُّ ت، اإلاىاظن ُّ  منؽىمت مهّىناث جدّحق مىوق العاإلا

ت ُّ ت إليها حظعى التي اإلاىاظن ُّ . قىمي أو حغسافي أو عسقي إقطاء أو اطدبعاد أي إلى ًعمذ وال العالم إلى باإلنخماء منىط العاإلا
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 الدائم للسالم قدًم مشسوع من حصء: العاملية املىاطنية 2.2

ت خدود جىّطعذ خُث زوما إلى العاإلاُت اإلاىاظنُت أضىىق جسحع ٍّ  خحو وفي. الجُىطُاس ي نعاقها احظاع مع ؤلامبراظىز
ا مشسوًعا العاإلاُت اإلاىاظنُت مانذ ًُ  بحو ًفّسرق مّما الخدّسزق إلى الداعُت ألافهاز فئو ؤلامبراظىزٍت، جىّطع هفي ًسجبغ طُاط

غاث فسور من ؤلانظاو وأزُه ؤلانظاو
ّ
 العحل قانىوق ًجمعهم واخد، لأنهم حمًُعا الناض إلى والنؽس وألاوظاو وألادًاو الل

ت فتالفلع مع وجددًًدا اإلاُالد، قبل الثالث الحسوق إلى حعىد ألازالر، منؽىمت وجدنمهم ُّ نىو، أّطظها التي السواق  وفدصاىا ٍش

ع
ّ
ت اإلاىاظنت إلى الخعل ُّ د) العاإلا ُّ (.  2013 خظحو، الظ

يات 2.3
ّ
ا العاملّية املىاطنية ثجل

ً
   لكانط الدائم للسالم مشسوع بعنىاو مسحعي كحاب: حدًث

ت أفهاز ضّبذ ُّ ٍسن من العدًدًن أقالم في العاإلا
ّ
حو اإلافن ُّ  الجامعت لبناء جطّىزاث ظازإ في والفالطفت الظُاط

ت، ُّ ت ؤلاعخبازاث جماًص عن بعًُدا ؤلانظان ُّ . الىظني النمىذج نحُض على أي وؤلاًدًىلىحُت، الظُاط

ا جعبًُحا  الدائم للسالم مشسوع لخابه في( 1795) مانغ ٌعسض ًُّ خه عحل ت الجزعت ذاث الظُاطت، في لنؽٍس  ًحّدم.  ؤلانظانىٍّ
 أو حغسافي أو عسقي معنى ألي ًدُل ال وىى الححُحت، أشهاى من شهل" الدابم الظالم" بـ ىنا قطىدالم. الدابم الظالم مفهىم

ت ال الدابم الظالم ىرا. قىمي ت، مل ًخجاوشق له، ىٍى  وطابل مجمىعت ىى للظلم، اجفاقُت أو معاىدة عن بناجج لِع وىى ىٍى
ت الراث لخدحُق آًلت ولُفُاث ُّ خمدىزق ؤلانظان  النىع على الحفاػ لُفُت إظاز في ًنسسط فلظفي طؤاى مل خىله ٍو

عسح أو من بد وال ؤلانظاني، .  مىنّيق إنظانّيق فنس ىى بما الفنس على ًُ

ل للظالم، ؤلانظاني البعد ىرا
ّ
ات" لخعىزق الحاضنت شه ت من بجعل "السالم نظٍس ُّ  لها ًمنن ال مىنُت  –عاإلاُت قُمت اإلاىاظن

ت الازخالفاث عند جحف ال وبالخالي بمدا عالمي طالم ؼل في إال جخدّحق أو ت والفسور اللغٍى  والظُاطُت الحضاٍز

ت ًبني الري ىى الحّسة الدوىق حعحدو الري الظالم. وؤلاًدًىلىحُت ُّ ت اإلاىاظن ُّ  جخجه خحو في ؛(إنظاو لهّلق الححىرق ضماو) العاإلا

ت الجزعاث ُّ ت الحىم ُّ  على الشعىب قانىوق ًحىم أو ًنبػي(: "1795) انغك ًحىىق. بُنها ما في للخحاجل الدوىق خشد إلى للمىاظن
 بدنم بعض على بعضها ٌعخدي ،(زازجي قانىوق مّلق من الخلى أي) الفعسة خاى في. خّسة دوىق بحو اجدادي نؽام أطاض
 ضماًنا واخد مّلق فُه ًسيق الري اإلادني بالدطخىزق شبُه نؽام في ٌشازله أو آلازس إلى ًعلب أو شعب لهل بد ال الجىاز؛

 ؤلاذعاو عدم في( بالعؽمت الشعب وضف الخناقض ومن) عؽمتها مناط ججعل دولت فهل: ذلو غحر الىاقع ولنن)...(.  وقهلحق
 ٌظىقهم الناض، من آالف خُاة في الخطّسف على اإلاحدزة في وفسسو مجدو ًسيق الحالم أو ألامس وولي قانىني؛ زازجي إلصام ألي

ت عن ذوًدا  –زعًسا نفظه لىع ىى ًسش ى أو دووق  –بأنفظهم الخضحُت إلى ُّ (.    30-29. ص." )فيها لهم شأو ال قض

 

 

 
                                                           

المعروف عن الرئٌس األمٌركً وٌلسون الداعً إلى إنشاء عصبة األمم أنه كان ٌحتفظ بكتاب مشروع للسالم الدائم لكانط لقراءاته  1

ٌّة، كما أّن  ٌّف وقرن على ه ”Volkerbund“الٌوم و المصطلح األلمانً الذي أورده كانط فً الكتاب المذكور وقد أطلق بعد وفاته بن

 .عصبة األمم
ٌّة المطلقة وزوال سلطة اإلستبداد، فأعاد  2 لم ٌكن كانط على هذه القناعة إال بعد انتصار الثورة الفرنسٌة وما نتج عنها من أفول الملك

ٌّة لم ٌكن ٌتبّناها فً ما مضى وتحدًٌدا فً كتابٌهقراءة نزعة اإلتجاه العقلً وإٌم فروض عن بداٌة : انه األخالقً على ضوء نزعة تفاؤل
ٌّة  (. 1790)ونقد ملكة الحكم ( 1786)تارٌخ اإلنسان
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ا
ً
 إلانساني الحظامن مفهىم لدعم العاملية املىاطنية عناصس ثجميع: ثالث

ق جصاى ال ت مخهاملت منؽىمت لبلىزة خثِثت حهىدٌرق جنطبُّب ُّ ت للمىاظن ُّ  الحدًث العطس لُىجىبُا ججظًُدا باعخبازىا العاإلا
ت ألالبر العالم معها ٌظخدُل التي ت الحدًمت، العطىزق ًىجىبُاث بخعبحر لنحل أو ضغحرة، قٍس ٍّ ت حمهىز ُّ  ٌعّمها شاملت عاإلا

خدحق الدابم الظالم . ضىزو بأبهى ؤلانظاني الخضامن فيها ٍو

 الىطني إلاطاز ثخطي. 1.3

ي ضسوزة إلى جحىد للمىاظنُت العالمي الظُار إلى الحاحت إو
ّ
قا الىظني ؤلاظاز جسع ُّ  ألاإلااني اإلاظدشاز ًرىب. لض

ت زبِع ٌعّىىق ماو وقد". وخدىا للحهىماث ًترك أال بمهاو ألاىمُت من الدولي الخعاووق إو": اإلاأزىزق قىله إلى بساندث ٍّ  حمهىز

ت جطّىزو معسض في آلازس، ىى إًبرث،.  فـ ألاطبق واإلاظدشاز فاًماز ُّ ت، للمىاظن ُّ ص على العاإلا  في ًتوالخنم الدًمحساظُت حعٍص
 هي مظخدامت، احخماعُت اقخطادًت بمظؤلُت مخعىزة عىإلات الى والظعي وألامن الظالم في واإلاظاىمت العالم أنداء حمُع

ق وال الحابمت الظُاطُت النُاناث مظؤولُاث من خطًسا لِظذ
ً
ت. عندىا زىُنت ُّ ت اإلاىاظن ُّ ظحغ العاإلا

ُ
ا العالقت ح  باإلظاز إذً

 الحابمت اإلانؽىمت حعدًل إلى ؤلاعخباز ىرا أّدي وقد. ومظازاتها بالدوىق بخاًجا مسجبعت زغي هي إذ اإلاعهىد، الجُىطُاس ي
ت ُّ ق أي فئلى. للمىاظن ت جنحلب؟ عظاىا منحلبٍت ُّ ت اإلاىاظن ُّ ت الدولت لفنسة اإلاؤطع الظُادة عامل جمدى العاإلا ُّ .  الحىم

 إنساو لكل وحقىون وعدالة أمن. 2.3

س ًجد  عليها جحىم أو ًجدز التي الحُمُت اإلانؽىمت مسجنصاث هي والدًمحساظُت لتوالعدا ألامن أو( 2003) دٍو

ت ُّ ت اإلاىاظن ُّ ت حظدند أو إلى( 2002 ،2000) شنابس دعذ خحو في. اإلانشىدة العاإلا ُّ ت اإلاىاظن ُّ  لححىرق العالمي ؤلاعالو على العاإلا
ل التي اإلالححت والشسعاث ؤلانظاو

ّ
.   لها يالحانىوق والبعد الحُمُت اإلانؽىمت حشه

ها لِع حّمت جدّدًاث حشىبه اإلاظاز ىرا إلى والخفااىق السض ى بعحو النؽس أو بُد
ّ
 والعدالت الشاملت الخنمُت جدحُق حل

ع في مشترلت قىاعد عن والبدث ت وضُانت الحانىني الدشَس ُّ ت الجزعت فاطخئثاز. الحُم منؽىماث وجىخُد ؤلانظاو إنظان ًّ  اإلااد
ت الشاملت الخنمُت جدحُق على ُّ  حمُعها ؤلانظاو، خحىرق قىاعد من فُه بما الدولي الحانىوق جعبُحاث في اإلاعاًحر واشدواح

ت منؽىمت الخماى ندى الظعي جبعئ عىامل ُّ ت اإلاىاظن ُّ ت معالم بدأث العىابق، ىرو من بالسغم لنن،. العاإلا ُّ ت اإلاىاظن ُّ  العاإلا
ت من نىع إلى ٌظدند حدًد ًىطُاس يج إظاز ضمن واإلاعلىماحي ؤلاقخطادي البعدًن زالى من جسحظم ُّ ت الدًمحساظ ُّ  ألامم

لُه، ؛1999 ىُلد،) (.  2003 دووٍس، ؛2002 أٍو

  العاملية للمىاطنية ألاخسين ألابعاد على واملعلىماجي إلاقحتادي البعدًن طغياو 3.3

 ظٍسق عن قخطاداثؤلا دمج إلى حهت، من فدظعى، واإلاعلىماحي ؤلاقخطادي الطعُدًن على العاإلاُت اإلاىاظنُت جنشغ

ت اإلاخعّددة الشسماث ُّ ق أو الساىنت ضُغخه على العالمي، السأطمالي الظىرق في الجنظ
ً
ال دَّد  الدولت قىانحو زازج من ظبًعا  –ُمعَض

ت، ونؽمها ُّ  مسخلف على الشعىب بحو اإلاظافاث قّسبذ التي واإلاعلىماث ؤلاجطاالث زىزة على زانُت، حهت من وحعخمد، اإلاسع

. الطعد
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 العاملّية للمىاطنّية ناظم حيىسياس ي إطاز: ألاممّية الدًمقساطّية .4.3

دّخم العالمي اإلاظخىيق إلى الىظني اإلاظخىيق من ؤلانخحاى إو ت إظاز جطّىزق ًُ ُّ ت للدًمحساظ ُّ ت أو ألامم ُّ  الدًمحساظ

ت ُّ  العالم في ظسأ ما مّلق بندُجت ليالحا ألامن مجلع إضالح على ًحىم مخهامل نمىذج بناء إلى( 1999) ىُلد ًدعى. الهىطمىبىلُد
ت الحسب وضعذ أو منر ُّ  معالجت ىدفه اقخطادي أمن مجلع باطخددار ًعالب لما. الُىم ولغاًت أوشازىا الثانُت العاإلا
ت مدنمت وإقامت العالم في وؤلاحخماعي ؤلاقخطادي التهمِش من والحد  الفحس ُّ  العدى مدنمت غحر ؤلانظاو، لححىرق دول

ت، ُّ دعى. الدظُِع عن بعًُدا ؤلانظاو خحىرق شسعت اخترام محولخأ الدول ت قىة جنؽُم إلى أًًضا ٍو  ألامم إمسة جدذ عظنسٍّ
عالب. ألاظلس ي شماى بدلف مشبىو بشهل ؤلاطخعانت دووق من بدوزىا الحُام من لخمنُنها اإلاخددة ن ٍو  عالمي بسإلااو بخهٍى

ظدند والدوىق باألقالُم مسجبغ خه في َو ُّ . اإلادني الحانىوق محّىماث إلى هعمل وأداء ىُهل

 الدائم السالم وثحقق إلانساني الحظامن في دزحات: العاملّية املىاطنية نحى الدزب على: زابًعا

ت، اإلاىاظنُت ندى الدزب على ُّ اث نشأث العاإلا ُّ ت اإلاادووق اإلاىاظن ُّ م على جحع، التي اإلانؽىماث وهي) عاإلا
ّ
 ألاظس طل

ت ُّ ت، ىىممف لنشىء الناؼمت الجُىطُاط ُّ ت مالخجّمعاث الىظنُت، ألاظس فىرق اإلاىاظن ُّ ت لنشىء الناؼمت ؤلاقلُم ُّ  اإلاىاظن

ت ألاوزوبُت، ُّ . الدابم الظالم وجدحق ؤلانظاني الخضامن من محّدزة دزحاث اإلانؽىمخحو لنال جدححذ وقد...(. ؤلاطالم

 نمىذًحا ألاوزوبية املىاطنية: وطنية املافىون املىاطنيات. 1.4

تا انعلحذ ُّ ت الىخدة من ألاوزوبُت إلاىاظن ت الخجاٍز ًّ ت الدوىق بحو اإلاعحىدة وؤلاقخطاد ُّ  وأضبدذ اإلافسدة ألاوزوب

ت وقامذ. ألامم  –الدوىق نماذج نحُض على ألاوزوبي ؤلاجداد دوىق مىاظني بحو ججمع التي السابعت قاعدة ُّ  على ؤلاطالمُت اإلاىاظن

اجه الحنم وأنؽمت الحُم، وإلى اإلاىاظنحو، بحو متالحاا السابعت إلى النؽسة في مخماًصة منؽىمت ُّ .  وآل

 نمىذًحا إلاسالمية املىاطنية: وطنية املافىون املىاطنيات. 2.4

ت ُّ عسح ال ؤلاطالم في اإلاىاظن
ُ
ت منؽىمت إليها انحلبذ التي ألاوضاع بمىاشاة ج ُّ  منؽىمخه فلإلطالم. الغسب في اإلاىاظن

س ووأ جنخمل أو إلى جدخاج التي الخاضت
َض
نؽ  والغسبي جددًًدا ألاوزوبي الفنس بحو جباًن ؼل في الدولت، بشهل عالقتها إلى  ًُ

 وجددًد الىظن ومفهىم مطعلص لخعٍسف مظخىيق من ألثر على وذلو أزسي، حهت من ؤلاطالمي والفنس حهت، من عمىًما

ت ُّ ت العالقاث وجنؽُم الدولت ماى ُّ ت منؽىمت الخماى إو بل. ؤلاحخماع ُّ  الدولت بحُام بالضسوزة مسجبغ غحر ؤلاطالم في اإلاىاظن

ت ُّ ت، ال و اإلافسدة ال  –ؤلاطالم ُّ ت بحو الفطل أو الجمع خىىق شبهت زمت ًصاى ال خُث ؤلاقلُم ُّ ت الدًنُت الحالم ُّ  والحالم
ت، ألاظسوخت في الظُاطُت ُّ ت ضسوزة أو فحهي جأضُل أي زبىث وعدم آلازاء في جباًن ؼّلق في ؤلاطالم ُّ . لها شسع

ت اإلانؽىمت جضّمنذ باإلاحابل، لنن ُّ ت الحُم ُّ ق وأًًضا والعدالت الحّسٍت قُم ؤلاطالمُت للمىاظن
ّ
 ؤلاطخعماز زفض على الحث

ت الهُمنت ومناوءة ُّ  فسابض ألاخُاو معؽم في ؤلانظاو خحىرق ؤلاطالم وحعل(. 1970 طلعاو،) والثىزاث اإلاىازد على الخازح
 الضعفاء خحىرق وزاضت ذلو فُه ًجىشق فال الالشم، والىاحب الفسض أما عنه، ًدناشىق أو لإلنظاو ًجىشق الحق إذ وواحباث،

اء لدي . ألاقٍى

ذ لما
ّ
ت منؽىمت جبن ُّ اجه أو بُد. به وازجبعذ الدًمحساظُت عن عىًضا الشىزي منعلق اإلاىاظن ُّ  زّمت ولِع اإلادو على جبحى آل
ما الفحهاء، بحو ختى ممازطتها ندى على اجفار ُّ .  منهم ًناإلادّحق ط
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 الدوىق أظس جخسعى للمىاظنُت منؽىماث بلىزة زالى من جخدحق ؤلانظاني الخضامن من دزحاث ًجعل ذلو، مل

ل حابًصا فُطبذ. الدًنُت الخجمعاث أطاض على ختى أو قىمُت أو وظنُت ججمعاث بىضفها الحابمت  منؽىمت على الخعٍى

ت ُّ ل ختى أو( عام بشهل) الدابم للظالم خدًث/قدًم مشسوع من لجصء العاإلاُت اإلاىاظن  اإلاا للمىاظنُت منؽىماث على الخعٍى
ت، اإلاىاظنُت ندى الدزب على ؤلاطالمُت، واإلاىاظنُت ألاوزوبُت ماإلاىاظنُت وظنُت فىرق ُّ  جدحُق في طاىمتالم أحل من العاإلا

ق أو) ؤلانظاني الخضامن .  الظُاس ي ببعدو ،(منه دزحاثِع
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