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ًا
اإلاشظلت حّلُبا ِلى بدث ِلمي وؽش في ؤخذ ؤِذادَا ،وفم الؽشوه الخالُت:
 ؤن جىىن حذًذة ولم جيؽش مً كبل ،وٍخدمل الباخث وامل اإلاعالُت في خاٌ اهدؽاف بإن
معاَمخه ميؽىسة ؤو مّشولت لليؽش ِلى مجلت ؤخشي ؤو ماجمش.
ًا
 ؤن جىىن كذ التزمذ بمىهجُت البدث الّلمي وخىىاجه اإلاّمىٌ بها ِاإلاُا ،وبعالمت اللغت
ودكت الخىزُم.
 ؤن جىىن مىخىبت بخي  Traditional Arabicحجم  16باليعبت للملاالث باللغت الّشبُت
باليعبت للمتن ،و 11باليعبت للهىامؾ ،وبخي  Times new Romanبذجم  12للملاالث
باللغت ألاحىبُت باليعبت للمتن وبذجم 10باليعبت للهىامؾ.
 ؤن جىخب الخىاش ي بؽيل هٍامي خعب ؼشوه بشهامج  Microsoft Wordؤظفل ول ـفدت
خُث ًشمض لها بإسكام بالؽيل.1
ً شفم الباخث بمعاَمخه ظحرجه الزاجُت ومشجبخه الّلمُت وبشٍذٍ ؤلالىترووي.
 جخمْ ألابدار واإلالاالث للخدىُم الّلمي كبل وؽشَا.
ً شفم الباخث الزي ًشٍذ وؽش ملخق بدثه للماحعخحر ؤو الذهخىساٍ بفادة باإلاىاكؽت.
 جدخفَ اإلاجلت بدلها في وؽش ؤو ِذم وؽش ألابدار واإلالاالث اإلاشظلت بليها دون جلذًم
جبرًشاث لزلً.
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الافخخاخُت

بعم هللا الشخمً الشخُم والفالة والعالم ِلى ؤؼشف اإلاشظلحن وبّذ ،همْ بحن ؤًذًىم الّذد
الخاظْ لؽهش حىان  2016مً مجلت حُل خلىق ؤلاوعان ،التي نهذف مً خاللها بلى وؽش الىعي
بدلىق ؤلاوعان ،جإهُذا ِلى ؤن مً ٌعي خلىكه وٍذسهها حُذا ًىىن ؤكذس مً غحرٍ ِلى خماًتها ،وؤن
ّ
ّ
الجماُِت لخلىق ؤلاوعان جمثل ؤخعً وؤلمً دسُ ًذسؤ مخاوش ؤلاهتهاواث ،وؤن مً ٌّشف
اإلاّشفت
خلىكه ًفبذ ؤهثر خشـا ِلى بخترام خلىق غحرٍ ،وَزا ما جاهذٍ الهُئاث الخىىمُت وغحر الخىىمُت
اللاثمت ِلى مشاكبت بخترام الذوٌ لللىاِذ الّاإلاُت والىوىُت التي جىفل اخترام اللىاِذ ؤلاوعاهُت في
ول الٍشوف وبيل ألاوكاث.
وكذ ؼمل الّذد الجذًذ ِلى الّذًذ مً الذساظاث وألابدار الهامت راث الفلت بخىشَغ وخماًت
خلىق ؤلاوعان ظىاء ِلى اإلاعخىي الىوجي ؤو في بواس اللاهىن الذولي ،هما جم اهخلاء بدىر مً وافت
الخخففاث والفئاث الّلمُت اإلاؽاسهت التي تهخم بالبدث في خماًت خلىق ؤلاوعان ،وول رلً بغُت
جدلُم َذف واخذ ،والزي حععى مجلخىا بلى جدلُله ؤال وَى خذمت البدث الّلمي والععي للىـىٌ
لجىدة ِلمُت هافزة جممً جىمُت ِلمُت معخذامت لألحُاٌ اللادمت ،هما ؤن َذفىا ألاظاس ي والزي
اهىللذ مىه مجلخىا َى خذمت ؤلاوعاهُت ِلى خذ ظىاء ،ألن الاَخمام بدلىق ؤلاوعان َى بَخمام
باإلوعاهُت هيل.
َزا ،وحّمل اإلاجلت بؽيل داثم ِلى حشجُْ ؤلابذاُ الفىشي والذكت الّلمُت والجىدة في الخلذًم،
وَزا لً ًخدلم بال بةظهاماجىم وؤِمالىم الّلمُت ،لزلً هدً هشخب بمعهماجىم لممان الخفاً
ِلى خلىكىا ؤلاوعاهُت هيل.

رئيسة التحرير :الدكتورة امحمدي بوزينة أمنة
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خلىق ؤلاوعان بحن الفىش ؤلاظالمي والفىش الغشبي اإلاّاـش
 اإلاملىت الّشبُت العّىدًت- حامّت خاثل، الذهخىس خـالـذ مدمذ ؤبـى ؼُّـشة

اإلالخق

13

 وببغاػ اَخمام،غبي اإلاٗانغٛغ ال٨ٟغ ؤلاؾالمي وال٨ٟق ؤلاوؿان في ال١ى٣ذ الضعاؾت بلى حؿليِ الًىء ٖلى خَٞض
ًغي٨ًٟل ما في الٞيت ججم٘ ؤ٣يٞق بلى نىعة جى٫غى الىنىٛ ب،ق ؤلاوؿان١ى٣ خ٫غيً اإلاؿلمحن واإلاٗانغيً في مجا٨ٟاإلا
ً
ؤن ّن
الىٓغة
 وزلو بلى ّن ق، والخدليل٠مؿخٗيىا بالىن
ق
ض اؾخسضم الباخض اإلاىهج الىٓغرق٢ و،حهما ألانالت واإلاٗانغةٞ جخمشل
٤ وخ، والخٗليم، والٗمل،غ٨ٟاص وال٣دغيت الاٖخ٦ ؛١ى٣ ؤلاوؿان قاملت جمي٘ ؤهىإ ا خ١
ى ق٣ؤلاؾالميت اإلاٗانغة خ
دتٞا٩ وم،اهىن٣ واإلاؿاواة ؤمام ال، واإلاغؤة،٫اَٟ ألا١
ى ق٣ وخ، وألاٖغاى٫ وخمايت ألامىا، وا خغيت الشخهيت،ا خياة
غ ؤلاؾالمي والخىاػنق في٨ٟق وا خغياث في ال١ى٣الليت في ا خ٣ما ؤْهغث الضعاؾت بغوػ ألانالت والاؾخ٦ ،الخميحز الٗىهغر
ً
ً
ق ؤلاوؿان ٖام١ى٣ض بغػق في ؤلاٖالن ؤلاؾالمي خ٢ ق ؤلاوؿان١ى٣ خ٫وٖاإلايا في مجا
ق
ق
بؾالميا
 وؤن ؤوظه الخالقي،٘الدكغي
٫الٛ بلى خمايخه مً الاؾخٝق ؤلاوؿان التي تهض١ى٣ت بد٣ض اإلاؿاَمت في ظهىص البكغ اإلاخٗل٦ والظر ظاء ليا،)1990
(
ً
ًشحرقا م٦ ؤن
 مما يضلل ٖلى َّن ق، م٘ الكغيٗت ؤلاؾالميت٤ٟغيمت والتي جخ٨ه في ا خياة ال٣ض ٖلى خغيخه وخ٦ وجا،والايُهاص
.غ ؤلاؾالمي٨ٟان لها ظظوعق مخإنلت في ال٧ َظٍ اإلاباصت
.غبيٛغ ال٨ٟ ال،غ ؤلاؾالمي٨ٟ ال،ق ؤلاوؿان١ى٣ خ:اليلماث اإلافخاخُت
Abstract:
This study aimed at highlighting the human rights in the Islamic and the contemporary
western thoughts, and clarifying the interest of the Islamic and the contemporary Western
thinkers in this matter in order to get a reconciliation assembling the best of the two thoughts,
since representing the originality and contemporaneous. The researcher used the descriptive
analytical theoretical approach, The results showed that the Islamic and the contemporary
perspectives comprehending all the rights such as: the freedom of thought and belief, work,
learning, live, woman rights, equity in front of the law, and struggling the discrimination.
The results also clarifying autonomy and originality in the rights and freedom in Islamic
thought, and the equilibrium of legislation, Moreover, the similarities of the human rights in
Islam and the West appear in the World Declaration for Human Rights in 1990, which
emphasized the contribution in the efforts on this field that aimed at prevent the utilization
and persecution, it also emphasized on human rights in freedom and good life which share
with the Islamic Sharia (Law), which reveals that the most previous principles originate in the
Islamic Thought, In the light of the results the researcher suggests some recommendations.
Key words: human rights, Islamic thought, Western thought)
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مل ــذم ــت
ي٣غ ؤلاؾالم مبضؤ اإلاؿاواة بحن الىاؽ في ال٣يم ؤلاوؿاهيت اإلاكتر٦تٞ ،الىاؽ مدؿاوون في َبيٗتهم البكغيت ،وليـ
ّن
َىا ٥ظماٖت جًٟل ٚحرَا بدؿب ٖىهغَا ؤلاوؿاوي ،وزل٣ها ألاو ،٫واهدضاعَا مً ؾاللت واخضة ،وبهما الخٟايل بحن
الىاؽ ب ي٣ىم ٖلى ؤمىعق ؤزغيق زاعظت ًٖ َبيٗتهم وٖىانغَم وؾالالتهم وزل٣هم ألاوٞ ،٫ي٣ىم ٖلى ؤؾاؽ حٗاوجهم في
الٟ٨ايت والٗلم وألازال ١وألاٖما .٫و٢ض خغنذ التربيت ؤلاؾالميت ٖلى ج٣غيغ َظٍ اإلاؿاواة في ؤ٦مل نىعَا ،وظٗلتها مً
ً
ؤؾاؾا جمي٘ ما ؾيخه للمجخمٗاث مً حكغي٘ وما مىدخه
ق
الٗ٣اثض ألاؾاؽ التي يجب ؤن يضيً بها ٧ل مؿلم ،واجسظتها
ُس
َ ُس َ َ َ ُس ُس ًا
ُس
ُس
رهش وؤهثى وحّلىاهم ؼّىبا وكباثل ِلخّاسفىا
لئلوؿان مً خ٣ى ،١وفي َظا ي٣ى٫ق هللاً{ :ا ؤيها الىاط ِبها خللىاهم مً ٍر
ً
ُس
َّن ْ َ ُس
ظميٗا مىدضعون مً ؤب واخض وؤم واخضةٞ ،ال ًٞل
ق
هللا ؤجلاهمِ ،بن هللا ِلُم خبحر} ( ) ،ؤر ؤه٨م
بن ؤهشمىم ِىذ ِ
ً
قٗىبا و٢باثل ٞةهه لم يجٗل٨م ٦ظل٪
ق
ألخض٦م ٖلى آلازغ بدؿب ٖىهغٍ وَبيٗخه ،وبطا ٧ان هللا حٗالى ٢ض ظٗل٨م
لخًٟيل قٗب ٖلى قٗب وال ٢بيلت ٖلى ٢بيلت ،وبهما ّن
٢ؿم٨م َظا الخ٣ؿيم لي٩ىنق طل ٪وؾيلت للخٗاونق والخمحز٦ ،كإن
ً
اؾما ليٗغ ٝبه ويخمحز ًٖ ؾىاٍ ،والٟايل بيى٨م في هٓغ هللا بهما يجغرق ٖلى ؤؾاؽ ؤٖمال٨م
ألاٞغاص يدمل ٧ل مجهم ق
ً
خ٣ى٢ا ٦شحرة مجها:
ق
ومبل ٜمدآٞخ٨م ٖلى خضوص صيى٨مٞ ،إ٦غم٨م ٖىض هللا اج٣ا٦م( ) ،ال٨غامت ؤلاوؿاهيت حؿخىظب للٟغص
خ ٤هللا وعؾىله ،وخ ٤ا خياة ال٨غيمت ،وخ ٟٔالىٟـ ،وخ ٤الخمل ٪وال٨ؿب ،وخ ٤الىالضيً ،وخ ٤ألاوالص ،وخ٤
ألا٢اعب ،وخ ٤الؼوظحن ،وخ ٤الىالصة والغٖايت ،وخ ٤ا جحران ،وخ ٤اإلاؿلمحن ٖامت ،وخٚ ٤حر اإلاؿلمحن( ).
ً
ق
صؾخىعا
وي٣غعق الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم مبضؤ اإلاؿاواة في ؤ٢ىيق ٖباعة وؤبلٛها صاللت في زُبت الىصإ التي ظٗلها
وبن ؤبا٦م واخض٧ ،ل٨م آلصم وآصم مً جغاب ،بال ال ًٞل لٗغبي ٖلى
بن عب٨م واخضّ ،ن ق
للمؿلمحن مً بٗضٍ " :يا آحها الىاؽ! ّن ق
ًٞل بال بالخ٣ىيق ،بال َل بلٛذ؟! اللهم
ٌلق
عجمي ،وال لعجمي ٖلى ٖغبي ،وال ألخمغ ٖلى ؤبيٌ ،وال ألبيٌ ٖلى ؤخمغ
ر يدخض ٖلى بال ٫بً
ٞاقهض ،بال ٞليبل ٜالكاَض مى٨م الٛاثب"( ) ،و٢ض ؾم٘ الغؾى ق ٫نلى هللا ٖليه وؾلم ؤبا طع الٟٛاع ق
ً
ً
قضيضا واهتهغ ؤبا طع و٢ا ٫له :به ٪ؤمغئق ٞي٪
ق
ق
ًٚبا
عباح ب٣ىله له " :يا ابً الؿىصاءًٛٞ ،ب ٖليه الهالة والؿالم
"( )
ظاَليت! ليؿذ إلبً البيًاء ٖلى ببً الؿىصاء ًٞل بال بالخ٣ىيق ؤو ٖمل نا ر .
ومً َظا يدبحن لىا الٟخذ الٗٓيم الظر ٞخده ؤلاؾالم في جاعيش الىٓم الاظخماٖيت ،بط ٢طخى بما ٢غعٍ في نضص
ً
ؾاثضا في ألامم والكغاج٘ الؿاب٣ت له مً ؤهىإ الخٟغ٢ت
ق
اإلاؿاواة بحن الىاؽ في ال٣يمت ؤلاوؿاهيت اإلاكتر٦ت ٖلى ظمي٘ ما ٧ان
الٗىهغيت وما قا٧لها ،وؤ٢ام بظل ٪الٗال٢اث بحن الىاؽ ٖلى ؤؾـ ٖاصلت ٦غيمت.
ً
ً
صوليا مً ٢بل ال٨شحر مً
اَخماما ق
ق
وسجلذ مباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة في آلاوهت ألازحرة
اإلاؿئىلحن في صو٫ق الٗالم اإلاخ٣ضم ّن
والضو٫ق الىاميت ،واخخلذ م٩اهت الث٣ت في مىاهج الخٗليم وفي وؾاثل ؤلاٖالم وٖلى ؤلؿىت
( )1سورة احلجرات ،اآلية ٕٔ.
( )2علي عبد الواحد الوايف :حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ،رللة اٖتاد اجلامعات العربية ٕٓٓٙ ،العدد ( ،)ٔٓٚرللد (ٕٓ) ،ص.ٜٗ – ٜٙ
()3يوسف ،عواد :حقوؽ اإلنساف يف احلياة الًتبوية ،دار ادلناىج للنشر كالتوزيع ،عماف األردف.ٕٓٓٛ ،
( )4احلافظ أبو قاسم ابن عساكر :تاريخ مدينة دمشقٖ ،تقيق صبلح الدين ادلنجد( ،طٔ) ،اجملتمع العريب ،دمشق.ٜٜٔٚ ،
( )5ركاه البخارم يف كتاب األدب ،باب ما هنى عن السباب كاللعاف ،رقم (ٓ.)ٜ٘٘
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بىهيب ٦بحر،
ٍب ق
الىاؽ ،ول٣ض ؤؾهمذ مباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ا خٟاّ ٖلى ٦شحر مً ال٣يم ؤلاوؿاهيت في الٗالم اإلاٗانغ
وألَميتها ؤوكئذ لها مٗاَض و٧لياث ومغا٦ؼ وَيئاث مخسههت ٖضيضةَ ،ظا ٧له ظٗل ا جماَحر حٗل ٤ؤمالها وَمىخاتها
ً
خاخا في َظا الٗهغ الظر وٗيل ٞيه اإلاليء باإلاأسخي
ق
مهض لها لخهبذ ؤ٦ثر ب
ٖلى الىخاثج التي جخمسٌ ٖجها ،ألامغ الظر ّنق
وآلاالم ،ومً َىا بغػث ا خاظت بلى الضٞإ ًٖ اإلادغومحن واإلاؿا٦حن واإلاؿخًٟٗحن في ألاعى ،ليجحرَم مً ٖظاب
اإلاخجبريً في ألاعى ويٟ٨حهم الكغوع ،وي ٠٣بجاهبهم و٢ذ الىىاػ ق ٫وال٩ىاعر.
بن الخضزل ؤلاوؿاوي في ْل ال٣اهىنق الضولي اإلاٗانغ حٗضصث نىعٍ وؤق٩اله ،خيض َى ٧ل جضزل حهض ٝبلى خمايت
ً
ً
ٖؿ٨غيا ؤو صبلىماؾيا ،وليكمل اإلاىاَىحن وألاظاهبَ ،ظٍ باإلياٞت
ق
خ٣ى١ق ؤلاوؿان وخغياجه ألاؾاؾيت ،ويم ً٨ؤن ي٩ىنق
بلى الخضزل ؤلاوؿاوي اإلاٗانغ والظر يم ً٨ؤن ج٣ىم به صولت ؤو مجمىٖت مً الضو ق ٫ؤو مىٓمت صوليت ٖاإلايت ؤو ب٢ليميت ؤو
ً
صولت ؤو مجمىٖت صو٫ق في بَاع ألامم اإلاخدضة( )ٞ ،البٌٗ ّن
خ٣ا"بطا ٧ان ألامغ يخٗل ٤بخإمحن اإلاغوع بلى
ٖضوا الخضزل " ق
ً
واظبا" بطا ٧ان الخضزل ؤلاوؿاوي يؿعى بلى اخترام ا خ٣ى١ق ألاؾاؾيت للٟغص ٧ا خ ٤في ا خياة ،لَ ً٨ظا
الطخايا ،و" ق
الخضزل ال ي٩ىنق صاثما بوؿاهيا بل ي٩ىنق مٛلٟا في مٗٓم ألاخيان بضوا ٘ٞا٢خهاصيت وٖؿ٨غيت.
ؤن الظيً يخدضزىنق ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان يىُل٣ىنق مً مىُل٣اث ؤيضيىلىظيت مخىىٖتٞ ،هي بما
ومً اإلاالخٔ ّن ق
صيم٣غاَيت ٦ما َى ا خا ٫في اإلاجمٗاث الٛغبيت طاث الىٓم الليبراليت التي جسخاع مباصئها مً ٞلؿٟت بغاظمايخت ماصيت
هٟٗيت ؤعييت ،ؤو ٦ما َى ا خا ٫في الضو٫ق الاقترا٦يت التي جسخاع مباصئها مً ٞلؿٟت اقترا٦يت وهٓم اؾدبضاصيت قيىٖيت،
٩ٞل مً َظٍ الىٓم جدضص ٖال٢تها باإلوؿان ب٣ضع ما يسضم ؤٚغايه ويد ٤٣ؤَضا ٝعؾالتها( ).
جم ؤلاَالٕ ٖلى الضعاؾاث الٗغبيت وألاظىبيت التي ؤظغيذ في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،و٢ض
الذساظاث العابلتَّ :نق
ً
اعجباَا باألَضا ٝالتي حؿعى لخد٣ي٣هاٟٞ ،ي صعاؾت ٢امذ بها الكغافي( ) َضٞذ
ق
جًمىذ َظٍ الضعاؾت الضعاؾاث ألا٦ثر
ّن
بلى مٗغٞت وا ٘٢التربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وجم بٖضاص ؤعب٘ اؾخماعاث وظهذ بلى وػاعاث التربيت في بخضي وٖكغيً صولت
 )200ماؾؿت في الخٗليم الٗالي و( )50مىٓمت ٖغبيت ٚحر خ٩ىميت ،وجىنلذ الضعاؾت بلى هخاثجٚ :ياب اؾتراجيجيت
ٖغبيت و(
ٖغبيت في مجا ٫التربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وٚياب الدكغيٗاث ا خانت بالتربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان .وفي صعاؾت ٢ام بها
ّن
والصخاٞت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان في الؿلى٥
"  "Charlesط٦غَا آٚا( )َ ،ضٞذ بلى مٗغٞت الٗال٢ت بحن التربيت اإلاضهيت
الضيم٣غاَي ،ؤظغيذ الضعاؾت في الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ،اؾخسضم ٢حها الباخض ألاؾلىب الخجغيبي ٖلى ٖيىت بلٛذ
ؤن َىاٖ ٥ال٢ت َغصيه في ؾلى ٥ألاٞغاص و٢ضعتهم ٖلى ّن
الخد٨م في ؾلى٦هم ؤلايجابي ،و٢ض ؤوصخى
 )648جىنل الباخض بلى ّن ق
(
ّن
وؤن ج٩ىنق بمشابت
بًغوعة ؤن ج٩ىنق اإلاىاَىت والتربيت اإلاضهيت ٢ض ٖلمذ ما ٢بل اإلاضعؾت ألجها جازغ مً زال ٫خياة الٟغص ،ق
ً
خ٣ا ال يىا ٫بال بالضيم٣غاَيت.
زبرة صاثمت للخٗلم ،وؤن لم يخٗلم الٟغص خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٞةهه ق
( )1تيسَت ابراىيم ،قديح:التدخل الدكيل اإلنساٍل ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة األزىر.
( )2عطية محودة : ،الوجيز يف حقوؽ اإلنساف ،دار يافا العلمية للنشر كالتوزيع ،عماف ،األردف.ٕٓٓٛ ،
( )3سلول الشرايف :كاقع الًتبية على حقوؽ اإلنساف يف الدكؿ العربية ،ادلركز العريب حلقوؽ اإلنساف ،تونس.ٜٜٖٔ ،
( )4زلمد ىاشم أغا  :دكر كليات الًتبية يف اجلامعات الفلسطينية يف ٖتقيق جوانب الًتبية ادلدنية لدل طلبتها ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة األزىر،
ٖٕٓٓ.
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ؤما صعاؾت ٢ا٢يل( )٣ٞ ،ض َضٞذ مؿاٖضة اإلاٗلمحن واإلاٗلماث في قغح مباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان الىاعصة في ؤلاٖالن
الٗالمي ،ومؿاٖضتهم ٖلى الغبِ بحن اليكاٍ وبحن اإلاىهج اإلا٣غعق بخىٞحر بيئت نٟيت مىاؾبت وظى مغيذ لخُبي٣ه ،و٢ض
زلو بلى وي٘ صليل يضعؽ خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً زال ٫الخٗلم الخٗاووي ،واإلاىا٢كت وا خىاع ولٗب ألاصواع وال٣هت .ؤما
" ٣ٞ ) ("Wadeض ٢امذ بضعاؾت َضٞذ جهميم مىهج خ٣ى١ق ؤلاوؿان لله ٠الغاب٘ مً اإلاضاعؽ ا خ٩ىميت ،وطل ٪مً
ؤن زبرة الُالب الشخهيت ومؿخىيق الىمى ومؿخىيق الٗاثلت
زال ٫مماعؾت الضيم٣غاَيت في الٟهى ،٫جىنلذ بلى ّن ق
ؤن اؾخسضام
وا خلٟيت الش٣اٞيت٢ ،ض ؤزغث ٖلى ؤ٩ٞاع الُالب واَخماماتهم بكضة ،وبالخالي ٖلى حٗلم خ٣ى١ق ؤلاوؿان٦ ،ما ّن ق
ؤن حٗليم
الضيم٣غاَيت في الٟهى٫ق ؤُٖى الٗضيض مً الُالب الٟغنت لخٗليم ؤًٞل ،وَضٞذ صعاؾت ا جغباورق( ) بلى بيان ّن ق
ً
ً
حٗليما ج٣ليضيا ،و٢ض جىنل مً زال ٫صعاؾخه وظىص مدىعيً إلصزا ٫مجا ٫حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان
ق
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ليـ
للمضاعؽ ،ؤخضَما ي٣ىم ٖلى جسهيو خهو مدضصة لخٗليمها بهىعة مىٟهلت ًٖ ٚحرَا مً اإلاىاص الخضعيؿيت،
وآلازغ ٖلى اهضماظها م٘ ٚحرَا.
ّن
ؤن قغيٗت
ؤما صعاؾت وافي( ) ،والتي َضٞذ بلى الخٗغٖ ٝلى نىعة خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ،و٢ض زلو بلى ق
وؤن ألامم ؤلاؾالميت في ٖهض الغؾى٫ق ٖليه الهالة والؿالم،
ؤلاؾالم ؾب٣ذ ٧ل الكغاج٘ في الخإ٦يض ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿانّ ،ن ق
وؤن الضو ق ٫الضيم٣غاَيت ا خضيشت هٟؿها ال جؼا ٫بلى الى٢ذ
وا خلٟاء الغاقضيً مً بٗضٍ ٧اهذ ؤؾب ٤ألامم في الؿحر ٖلحهاّ ،ن ق
ً ً
جسلٟا ٦بحرقا ًٖ الىٓام ؤلاؾالمي.
ق
ا خايغ مخسلٟت في َظا الهضص
بن صعاؾت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي مىيىٕ َام ويغوعر ،وطل ٪لبيان صوعق ؤلاؾالم وقغيٗخه الٛغاء في
خ ٟٔوخمايت ونياهت َظٍ ا خ٣ى ،١وجؼصاص ؤَميت َظا الىىٕ مً الضعاؾاث بٗض ؤن ؤػصاص حٗ٣ض الٗال٢اث الضوليت
وؤلاوؿاهيت ،وؤنبذ الٗالم يٗيل ؤػمت ؤزال٢يت في ْل ْغو ٝاهته٨ذ ٞحها ال٨شحر مً خ٣ى١ق البكغ وخغياتهم في قغ١ق
٧ل و ٤ٞمىُل٣اجه.
الٗالم وٚغبه ،ومً ؤ٢هاٍ بلى ؤ٢هاٍ٦ ،ما ازخلٟذ الىٓغة بلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان بحن ؤصخاب الىٓغياث ٌلق
٧ل مً ّن
خضصث مك٩لت ّن
مؽيله الذساظتّ :ن
الضعاؾت ّن
ال٨ٟغ
 ١ؤلاوؿان في ّنق
بالؿاا ٫الغثيـ الخالي" :ما هي نىعة خ٣ى ق
ؤلاؾالمي ،وال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ؟ ،وجٟغٕ ًٖ َظا الؿاا ٫ألاؾئلت الخاليت:
.1ما هي ؤَم ا خ٣ى١ق ؤلاوؿاهيت ألاؾاؾيت التي صعى بلحها ال٨ٟغ ؤلاؾالمي؟
.2ما هي نىعة خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ في يىء الىزاث ٤الٗاإلايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان؟
 ١ؤلاوؿان في ٧ل مً ال٨ٟغيً ؤلاؾالمي والٛغبي اإلاٗانغ؟
.3ما ؤوظه اإلا٣اعهت بحن الىٓغة بلى خ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان ،وؤن
ؤَمُ ــت الذساظ ــت :جإحي ؤَميت َظٍ الضعاؾت مً زال ٫جىييدها ؤن ؤلاؾالم َى صيً خ٣ى ق
الىهىم الٗٓيمت في ال٣غآن ال٨غيم والؿىت اإلاُهغة هي صؾخىعق ٖٓيم زام بد٣ى١ق ؤلاوؿان ظميٗها وزال ٫مغاخل
()1سامل قاقيش :تعلم حقوقك كعلمها ،اجلمعية األردنية حلقوؽ اإلنساف ،األردف.ٕٓٓ٘ ،
)(2

Wade, Rahima C. Conceptual change in Elementary Social Studies: Accesses Study of fourth Graders,
)Understanding of Human Rights. Theory and Research is Social Education, Voll. 22, 2002, PP. (74 – 95

( )3علي اجلرباكم :البياف يف تعليم حقوؽ اإلنساف مادة مرجعية للمدرسُت كادلدرسات ،األكنركا ،دائرة الًتبية كالتعليم ،األردف.2001 ،
( )4علي عبد الواحد الوايف ،ادلرجع السابق ذكره.
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ً
واله٩ىّ ٥ن
ّن
الضوليت التي
ؤيًا ؤن ؤلاؾالم ٢ض ؾب ٤الكغاج٘ الٛغبيت الىيٗيت اإلاٗانغة والىزاث٤
خياجه اإلاسخلٟت ،وجبحن ق
 ١ؤلاوؿان٦ ،ما جيب٘ ؤَميت ّن
الضعاؾت مً زال ٫جىييذ نىعة ؤلاؾالم الىانٗت ب٩ل ما جدخىيه مً
ظاءث جىاصر بد٣ى ق
ّن
ؤزالٞ ١ايلت وحٗاليم خ٨يمت وبعقاصاث ؤزال٢يت٦ ،ما جخإحى ؤَميتها مً زال ٫بل٣اء الًىء ٖلى الضؾاجحر واإلاىازي٤
 ١ؤلاوؿان.
الضوليت اإلاٗانغة ٞيما يسو خ٣ى ق
ؤَ ــذاف الذساظ ــت :حؿعى َظٍ ّن
الضعاؾت جد٣ي ٤ألاَضا ٝآلاجيت:
.1الخٗغٖ ٝلى ؤَم ا خ٣ى١ق ؤلاوؿاهيت التي صعى بلحها ال٨ٟغ ؤلاؾالمي.
.2ال٨ك ًٖ ٠نىعة خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ.
.3بيان ؤوظه ألانالت واإلاٗانغة في الىٓغة خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٨ٟغيً ؤلاؾالمي والٛغبي اإلاٗانغ.
مفىلخــاث الـذساظ ــت :عؤي الباخض يغوعة جدضيض اإلاهُلخاث الىاعصة في ٖىىان الضعاؾت ٖلى الىدى آلاحي:
.1خلــىق ؤلاوعان :هي مجمىٖت ا خ٣ى١ق واإلاُالب الىاظب الىٞاء بها ل٩ل البكغ ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة صوهما جميحز
ؤن جل ٪ال٣ىاٖض ملؼمت ختى وبن لم ج٣بل بٌٗ
بيجهم ،ولهظٍ ا خ٣ى١ق ٢ىاٖض آمغة ،خيض اؾخ٣غ الخٗامل الضولي ٖلى ّن ق
ً
ً
ظضا في اإلادآٞت ٖلى اإلاجخم٘ الضولي.
قاوها زُغة ومهمت ق
ق
الضو٫ق بها٧ ،ىجها جىٓم
 .2الفىــش ؤلاظالميَ :ى الظر يٗبر ًٖ اظتهاصاث الٗ٣ل ؤلاوؿاوي لخٟؿحر خ٣ى١ق ؤلاوؿان في بَاع اإلاباصت
ً
وؾلى٧ا.
ق
ؤلاؾالميت ٖ٣يضة ،وقغيٗت
.3الفىش الغشبي اإلاّاـشَ :ى مجمىٖت ألا٩ٞاع الدكغيٗيت الىيٗيت التي ؤهخجتها ؤ٩ٞاع وهٓغياث و٢ىاهحن ومىازي٤
اإلاٗىيىنق بها في الٛغب اإلاٗانغ مً صو٫ق مجخمٗت ؤو ٨ٞغ ٖلماء.
ً
ر
مٗخمضا ٖلى الخدليل والىن ٠واإلا٣اعهت الؾخسالم
ق
منهــج الـذساظــت:اٖخمض الباخض في صعاؾخه ٖلى اإلاىهج الىٓغ ق
 ١ؤلاوؿان في ٧ل مً ال٨ٟغيً ؤلاؾالمي والٛغبي اإلاٗانغ.
نىعة خ٣ى ق
مىاكؽـت هخاثــج الذساظـت:
ًا
ؤوال :الخلىق ؤلاوعاهُت ألاظاظُت في الفىش التربىي ؤلاظالمي
 .1خشٍـت الاِخلـاد ّ
الذًىـي في ؤلاظـالم
والضيًٞ ،له ا خغيت اإلاُل٣ت في ازخياع ّن
الضولت ؤلاؾالميت بدغيت الٗ٣يضة ّن
يخمخ٘ ؤلاوؿان في ْل ّن
الضيً الظر يىاؾبه
ً
وفي َظا ي٣ى٫ق هللا حٗالى{ :ال بهشاٍ في الذًً كذ جبحن الشؼذ مً ّ
مساَبا ّن
الغؾى٫ق نلى هللا ٖليه وؾلم:
ق
اللي}( ) ،وي٣ى٫ق
ًا
ّ
{ولى ؼاء ّسبً آلمً مً في ألاسك ولهم حمُّا ،ؤفإهذ جىشٍ الىاط ختى ًىىهىا مامىحن}( ) ،والاؾخٟهام في آلايت٦ ،ما ال
( )1سورة البقرة ،اآلية .ٕ٘ٙ
( )2سورة يونس ،اآلية .ٜٜ
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يسٟى ،اؾخٟهام اؾدى٩اعر؛ ؤر ال يجىػق ل ٪ؤن ج٨غٍ ّن
الىاؽ ختى يضزلىا في صيىٞ ،) (٪اإلؾالم ع ٌٞمىُ ٤الٗى ٠وال٣هغ
ً
ًٞال ًٖ ؤن حٛغؾها في ّن
ؤن ؤلايمان الظر يجئ ًٖ َغي٣ها ال ٢يمت له،
الىٟىؽ٦ ،ما ّن ق
ق
وؤلا٦غاٍ ٞهي ؤمىعق ال ج٣غَا ٖ٣يضة
ً
عظال مً بجي ؾالم
ألهه لم ي ً٨هديجت ا٢خىإ ٨ٞغرق ووعي ٖ٣لي ٣ٞض عوي الُبررق ًٖ ابً ٖباؽ ؤن ق
وال ٦غامت لهاخبه ُهق
بً ٖى ٝي٣ا ٫له ا خهحن٧ ،ان له والضان مؿيديان وَى مؿلمٞ ،ؿإ ٫الغؾى ق ٫نلى هللا ٖليه وؾلمٖ ،ما بطا ٧ان
يجىػق له ب٦غاَهما ٖلى اٖخىا ١ؤلاؾالم وَما يغًٞان ٧ل صيً ٚحر اإلاؿيديتٞ ،جهاٍ ٖليه الهالة والؿالم ًٖ طل ،) (٪ومً
١
ي ؤمشل الُغ ق
زم يىظب ؤلاؾالم الضٖاة بلى صيىه ؤن يؿل٩ىا في صٖىتهم وفي مىا٢كاتهم الضيييت م٘ ؤَل ألاصيان ألازغ ق
ّنق
وؤصهاَا بلى ألاصب واإلاجاملت ،وؤن يلتزمىا ظاصة الٗ٣ل واإلاىُٞ ،٤ي٩ى قن ٖماصَم ٢غٕ ا دجت با دجت والضليل بالضليل ،وفي
َظا ي٣ى ق ٫هللا حٗالى{ :ادُ بلى ظبُل سبً بالخىمت واإلاىٍِت الخعىت وحادلهم بالتي هي ؤخعً}( ).
و٢ض خا ٔٞاإلاؿلمىنق ٖلى َظا اإلابضؤ ؤيما مدآٞت في مٗاملتهم م٘ ؤَل البالص التي زًٗذ لىٟىطَم ،وسجلىٍ
في ٖباعاث نغيدت في ظمي٘ ما ٖ٣ضوٍ مٗهم مً مٗاَضاث ،وفي َظا ي٣ى٫ق ٖمغ بً ا خُاب عضخي هللا ٖىه في مٗاَضجه م٘
ً
ؤماها ألهٟؿهم
ؤَل بيذ اإلا٣ضؽ ٖ٣ب ٞخده لهَ " :ظا ما ؤُٖى ٖمغ بً ا خُاب ؤَل بيلياء مً ألامان :ؤُٖاَم ق
و٦ىاجؿهم ونلباجهم ،ال ي٨غَىنق ٖلى صيجهم ،وال يًاع ؤخض مجهم" ،وي٣ى٫ق ٖمغوق بً الٗام في مٗاَضجه م٘ اإلاهغيحن بٗض
ً
ؤمىا ألهٟؿهم وؤمىالهم وملتهم و٦ىاجؿهم
ٞخده إلاهغَ " :ظا ما ؤُٖى ٖمغوق بً الٗام ؤَل مهغ مً ألاماهت :ؤُٖاَم ق
ونلباجهم وبغَم وبدغَم ،ال يضزل ٖلحهم شخيء مً طل ٪وال يى٣و"( )ٞ ،لغبما خؿً ؤزال ١اإلاؿلمحن ؤمام ٚحر اإلاؿلمحن
ً
ً
وصاٗٞا لهم لضزى٫ق ؤلاؾالم واٖخىا٢ه ،والكاَض في َظا اإلا٣ام َى بالص قغ١ق آؾيا التي صزلها ؤلاؾالم بدؿب
ق
ي٩ىنق خاٞؼقا
ً
بالصا بؾالميت يمالءَا ؤلايمان ويٛمغَا ؤلاؾالم
ؤزال ١اإلاؿلمحن الخجاع الظيً ٧اهىا يترصصونق ٖلى جل ٪البالص ،وؤنبدذ ق
بغخمخه وحؿامده.
ً
ظؿضا ؛خغم في هٟـ الى٢ذ ٖلى
ق
 .2خـشٍـت الفىـش والخفىُـش :بىٟـ ا خغم الظر ؤبضاٍ ؤلاؾالم ججاٍ ؤلاوؿان
ً
ّن
ّن
ُه
ّن
ّن
خٌ وقضص ٖلى ؤن
ق
جدض اهُال٢ه وجمىٗه مً الخ٨ٟحر والخإمل والخضبغ ،بل ؤه قه
بٗيضا ًٖ ؤيت ٢يىص ّنق
ق
خغيت ٖ٣له و٨ٞغٍ
ً
ً
ّن ً
ق
بيماها
َلي٣ا يجى ق ٫في مل٩ىث الؿمىاث وألاعى يخضبغَا ويٗ٣لها ويخٗغٖ ٝلى آياث هللا ٞتزيضٍ
ق
ي٩ى قن الٗ٣ل وال٨ٟغ خغقا
ً
ً
مىنال بلى مٗغٞت زال٣ه ومىالٍ٢ ،ا ٫حٗالى{ :ؤولم ًخفىشوا في خلم العمىاث وألاسك ،سبىا ما خللذ
ق
ق
َغي٣ا
باهلل ،وج٩ىنق
ًا
َزا باوال ظبداهً فلىا ِزاب الىاس}( ).
وؤلاؾالم بدًه ؤلاوؿان ٖلى الخ٨ٟحر بهما َى ي٣غ له بصخيء مً َبيٗخه البكغيت ونٟت مً نٟاجه ؤلاوؿاهيت،
ول٨ىه بىٟـ الى٢ذ يىظهه ؤن يؿخسضم َظا اليكاٍ ال٨ٟغرق بما يٗىص ٖليه وٖلى مجخمٗه بالى ٟ٘والٟاثضة صونق ؤن

( )1بدرم يونس :العودلة كقضايا االقتصاد السياسي ،دار الفارايب ،بَتكت.ٕٓٓ٘ ،
( )2أبو جعفر زلمد بن جرير الطربم :تاريخ الرسل كادللوؾ ،دار ادلعارؼ ،القاىرة.ٜٜٔٓ ،
( )3سورة النحل ،اآلية ٕ٘ٔ.
( )4علي عبد الواحد الوايف:ادلرجع السابق ذكره،
( )5سورة آؿ عمراف ،اآلية ٔ.ٜٔ

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

18

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

ً
امخشاال ل٣اٖضة في ؤلاؾالم ٖٓيمت "ال يغعق وال يغاع"( ) ،وٖلى َظا اإلابضؤ ا جليل ؾاع
ق
يؿبب ؤطي لٛحرٍ مً بجي ظيؿه
ً
ظميٗا مٟ٨ىلت
ق
الغؾى٫ق نلى هللا ٖليه وؾلم ،وؾاع ا خلٟاء الغاقضونق مً بٗضٍ٣ٞ ،ض ٧اهذ خغيت الغؤر في ٖهضَم
ومداَت بؿياط مً ال٣ضؾيت .وباؾخ٣غاع جاعيش َظٍ اإلاغخلت الظَبيت التي جمشل مباصت ؤلاؾالم ؤنض ١جمشيل ال وٗثر ٖلى
ؤيت مداولت مً ظاهب ؤولى ألامغ للدجغ ٖلى خغيت آلاعاء ،ويضزل في خغيت الغؤر ما يؿمىهه با خغيت الٗلميت ؤو خغيت
الخ٨ٟحر الٗلمي ،وهي ؤن ي٩ىنق ل٩ل ٞغص ا خ ٤في ج٣غيغ ما يغاٍ في نضص ْىاَغ الٟل ٪والُبيٗت والىباث وا خيىان
وؤلاوؿان ،وألازظ بما حهضيه بليه ج٨ٟحرٍ وما ي٣خى٘ بصخخه مً هٓغياث ،والخٗبحر ًٖ عؤيه بمسخل ٠وؾاثل الخٗبحر( ).
وال يسخل ٠مى ٠٢ؤلاؾالم خياَ ٫ظٍ ا خغيت ال٨ٟغيت ا خانت ًٖ مىٟ٢ه خيا ٫ال٨ٟغيت الٗامت؛ ٞاإلؾالم لم
ً
مُل٣ا ؤن يٟغى ٖلى الٗ٣ى٫ق هٓغيت ٖلميت مٗيىت بهضص ؤيت ْاَغة مً َظٍ الٓىاَغ ،ولم يخٗغى ال٣غآن
ق
يداو٫ق
ّن
ُه
لخٟانيل َظٍ الكاون ،و٧ل ما ٗٞله ؤه قه اؾخدض الٗ٣ى٫ق ٖلى الىٓغ في ْىاَغ ّن
ال٩ىن ،وخٟؼ الىاؽ ٖلى الخإمل في َظٍ
الكاون واؾخيباٍ ٢ىاهيجها الٗامت ،وفي َظا ي٣ى٫ق هللا حٗالى{ :ؤو لم ًىٍشوا في ملىىث العمىاث وألاسك وما خلم هللا
مً ش يء}( ) ،بل ؤهه ال ج٩اص جسلى ؾىعة مً ال٣غآن مً جىظيه الىٓغ بلى طل.٪
ومً ْىاَغ جدغيغ ال٨ٟغ في ؤلاؾالم َى حشجيٗه وخًه ٖلى َلب الٗلمٞ ،ال٨ٟغ َى ؤصاة ا خهى قٖ ٫لى الٗلم؛
لظا قضص ؤلاؾالم ٖلى َلب الٗلم واإلاٗغٞتٞ ،إهؼ ق ٫هللا ؾبداهه وحٗالى ؤو ق ٫آيت ٖلى عؾىله ال٨غيم جُلب مىه ال٣غاءة٢ ،ا٫
حٗالى{ :اكشؤ باظم سبً الزي خلم}( )؛ ٞال٣غاءة وال٨خابت هي ؤصواث الٗلم الغثيؿت التي ج٨ك ًٖ ٠م٨ىىهاث ال٨ٟغ،
والٗلم ،ويُل ٤لهاخبه الٗىان ليخضبغ ويخ٨ٟغ في مل٩ىث هللا وما زل ٤هللا في الؿمىاث وألاعى٢ ،ا ٫الىبي نلى هللا ٖليه
وؾلمَ " :لب الٗلم ٞغيًت ٖلى ٧ل مؿلم ومؿلمت" ،وي٣ى٫ق هللا ٖؼ وظل في ًٞل الٗلماء واإلاخٗلمحن ٖلى ٚحرَم{ :كل
َل ٌعخىي الزي ٌّلمىن والزًً ال ٌّلمىن}( ) وع ٘ٞصييىا ا خىي ٠مً ٢يمت الٗلماء خيض ٢ا ٫نلى هللا ٖليه وؾلم:
"إلاىث ٢بيلت ؤيؿغ مً مىث ٖالم"( ).
.3خشٍـت الّمـل في ؤلاظـالم :الٗمل في ؤلاؾالم ؾىت ا خياة و٢اهى قن الىظىص ،وَغي ٤الؿٗاصة في الضهيا وآلازغة .و٢ض
ّن
خض ؤلاؾالم ٖلى الٗمل ّن
والؿعي واليكاٍ وا خغ٦ت ختى حك ٤ؾىت الٗمغان َغي٣ها في يؿغ وؾهىلت وفي ويىح وظالء،
ق
ً
ً
ً
ؤهه يٛجي ناخبه
هاٗٞا ٚحر ياع بهم وزاهحهماُ :هق
مكغوٖا هاٗٞا؛ ؤر ق
ق
والٗمل في ؤلاؾالم يكترٍ ٞيه ٖىهغان :ؤخضَما ٧ىهه
ً
ً
بونجاما م٘ َظيً الٗىهغيً اللظيً
ق
ًٖ ا خاظت بلى ٚحرٍ ويجٗله ٢اصعقا ٖلى بٖالت هٟؿه وٖياله ،لظلٞ ٪ةن ؤلاؾالم
يضٖى بلى جد٣ي٣هما يدٌ الىاؽ ٖلى خغيت ال٨ؿب بُغي٣خحن :ؤوالَما :الىهي ًٖ الؿاا .٫وزاهحهما :ا خٌ ٖلى الٗمل

( )1ىايل عبد ادلوىل طشطوش :حقوؽ اإلنساف ،دار الكندرم ،األردف.ٕٓٓٚ ،
( )2ادلرجع السابق ذكره،
( )3سورة األعراؼ ،اآلية ٘.ٔٛ
( )4سورة العلق ،اآلية ٔ.
( )5سورة التوبة ،اآلية ٕ.ٔٙ
( )6إسحق الفرحاف :الًتبية اإلسبلمية بُت األصالة كادلعاصرة ،دار الفرقاف ،األردف.ٕٓٓٔ ،
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والترٚيب ٞيه( )ٞ ،التربيت ؤلاؾالميت لم جٟهل بحن الٗلم والٗمل ،ؤو بحن الىٓغيت والخُبي٣ٞ ،٤ض صٖا ؤلاؾالم بلى ج٩امليت
ظضيضة للشخهيت الٟغصيت ًٖ َغي ٤التربيت الٗ٣اثضيت ٞخ٣ضمذ الٗلىم ،والٟىىنق وآلاصاب في الٗالم ؤلاؾالمي ألاو٫ق
بخإزحر عوح ؤلاؾالم الضاٖيت بلى البدض والخجغيب( ).
ً
م٩لٟا بمباقغة ٖمل ها٘ٞ
ق
و٢ض خض ؤلاؾالم ٖلى الٗمل ،و٢غعق خغيت الؿعي في َلب الغػ ،١وظٗل ٧ل مؿلم
ً
ً
بزما ؤن يًي٘ مً ي٣ىث"( ) خغقا في ازخياع الٗمل الظر يباقغٍ ،بما يخ ٤ٟم٘ ميىله
لىٟؿه وللمجخم٘" ،وٟ٦ى باإلاغء ق
ومىاَبه ومل٩اجه ،مما ص ٘ٞابً ؾيىا بلى حٗغي ٠التربيت بإجها" :مؿايغة ميى٫ق الهبي ،زم جىظحهه بلى الهىاٖت ؤو اإلاهىت التي
جخ ٤ٟم٘ ميىله"( ) ،وجىظض بقاعاث ٦شحرة ًٖ الٗمل ٖلى ال٣غآن ال٨غيم ،جىضر اإلا٩اهت التي خٓي بها واإلاجزلت التي اخخلتها.
ً
ً
زال٢ا وعؾالت بوؿاهيت حؿاورق ا خياة واؾخمغاعيت الٗيل
ق
واَخمام ال٣غآن بالٗمل يىُل ٤مً الىٓغة ال٣غآهيت بىنٟه ق
ٗٞال
ٞحها ٦ضاع ج٩لي ٠وامخدان ،و٢ض حٗضصث آلاياث ال٨غيمت التي جضٖى بلى الٗمل وا خض ٖليه٢ ،ا ٫حٗالى{ :فةرا كمِذ
ًا
الفالة فاهدؽشوا في ألاسك وابخغىا مً فمل هللا وارهشوا هللا هثحرا لّلىم جفلخىن}( )ٞ ،هظٍ آلايت ال٨غيمت بييذ وصلذ
ّن
ٖلى ؤه ُهقه بطا ؤصيخم الهالة – ا جمٗت – ٞياطن ل٨م ويباح ؤن جخٟغ٢ىا وجىدكغوا في ألاعى وجبخٛىا مً ًٞل هللا وَى الغػ١
والخهغٞ ٝيما جدخاظىنق بليه مً ؤمغ مٗاق٨م( ).
ول٣ض ظاءث ههىم ال٣غآن ال٨غيم في مىاي٘ ٦شحرة واضخت و٢ىيت جدض ٖلى الٗمل وال٨ؿب الُيب ،ولظا
ظاءث ؤخاصيض الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم مضٖمت ومٟهلت للمٗاوي التي جًمىتها آلاياث ال٨غيمت٦ ،ما ؤجها جهب في هٟـ
الاججاٍٞ ،مٟهىم الٗمل في الؿىت الىبىيت مٟهىم قامل جمي٘ ؤهىإ الٗمل ،ؾىاء ؤ٧ان نىاٖت ؤم ججاعة ؤم ػعاٖت ،ومً
ؤخاصيض الغؾى٫ق نلى هللا ٖليه وؾلم الظر جدض ٖلى الٗمل اليضورق واخترام ؤَله ،وجبحن لىا ؤن هللا ؾبداهه وحٗالى يدب
ً
َٗاما  ِ٢زح ًرقا مً َؤن يإ٧ل مً ٖمل يضٍ"( )ُ ،ه
وؾئل الغؾى٫ق
ق
هخاط ٖمل اليض٢ ،ىله نلى هللا ٖليه وؾلم " :ما ؤ٧ل ؤخض
ً
٧اال في
نلى هللا ٖليه وؾلم " :ؤر ال٨ؿب ؤَيب وؤًٞل؟٢ ،اٖ :٫مل الغظل بيضٍ ،و٧ل بي٘ مبروعق" ،وي٣ى٫ق " :مً باث ق
ً
مٟٛىعا له"( ).
ق
َلب ا خال ٫باث
وٖلى ؤؾاؽ َظٍ الىٓغة اإلا٣ضؾت للٗمل ي٣ضؽ ؤلاؾالم خ ٤الٗامل في زمغاث ٖمله ومل٨يت ؤظغٍٞ .هى يضٖى بلى
الىٞاء بإظغ الٗامل ،ويىظع مً يجىػق ٖليه بدغب مً هللا وعؾىله ،وفي َظا ي٣ى٫ق ٖليه الهالة والؿالم ٞيما يغويه ًٖ
ً
ٌل
ً
عظال اؾخإظغ ؤظحرقا ٞاؾخىفى مىه
وٖض مجهم ،ق
زالزت ؤها زهمهم يىم ال٣يامت ّنق
عبه في ا خضيض ال٣ضسخي٢ ،ا ٫هللا ٖؼ وظل " :ق

( )1خالد أبو شعَتة :الًتبية ادلهنية يف الفكر الًتبوم اإلسبلمي كعبلقتها بالفكر الًتبوم احلديث ،دار جرير للنشر ،األردف.ٕٓٓٙ ،
( )2ادلرجع السابق ذكره.
( )3أخرجو أبو داكد ،يف كتاب الزكاة ،رقم (ٕ.)ٜٔٙ
( )4خالد عمر احلاج :إعبلـ الًتبية كادلربُت من القدماء كاحملدثُت ،الناشر ،ادلؤلف ،عماف.ٕٓٓٔ ،
( )5سورة اجلمعة ،اآليةٓٔ.
( )6ابراىيم عبد اهلل ادلرزكقي :حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ،منشورات اجملتمع الثقايف ،أبو ظيب.ٕٓٓ٘ ،
( ) ركاه البخارم كأبو داكد كابن ماجة يف الشرح ادلختصر ،راتب النابلسي.ٕٓٓٔ ،
( )8ادلرجع السابق ذكره.
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ولم يُٗه ؤظغٍ ،وَى يضٖى ٦ظل ٪بلى الخعجيل بإصاء ألاظغ ،وفي َظا ي٣ى٫ق الغؾى٫ق نلى هللا ٖليه وؾلم " :ؤُٖىا ألاظحر
ٖغ٢ه"( ).
ؤظغٍ ٢بل ؤن يجُ ٠هق
ّن ق
زهاثههً
وفي مجاٖ ٫مل اإلاغؤة ،عٚب الغؾى٫ق ٖليه الهالة والؿالم اليؿاء في حٗلم اإلاهً التي جخالءم م٘
ووْيٟتهً ٦إمهاث وػوظاث ٧اليؿيج وا خياَت وال٨خابت ٣ٞاٖ " :٫لمىا ؤبىاء٦م الؿباخت والغمايت وع٧ىب ا خيل ،ووٗم
ّن ق
ٖلحهً وٖلى اإلاجخم٘ بالى،ٟ٘
ّن ق
اٚهً بما يٗىص
لهى اإلاامىت في بيتها الٛؼ ق ،) ("٫و٧ان ٦شحر مً وؿاء اإلاامىحن يكٛلً ؤو٢اث ٞغ ّن ق
٢الذ زىلت بيذ ٢يـ٦ " :ىا في ٖهض الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم ،وؤبي ب٨غ ،ونضع مً زالٞت ٖمغ في اإلانجض وؿىة٢ ،ض
يسللً ،وعبما ٚؼلىا ،وعبما ٖا ج بًٗىا ٞيه ا خىم"( ).
ً
ً
اَخماما ٖٓيما ،خيض
ق
ويالخٔ الباخض مما ج٣ضم ،ؤن الكغيٗت ؤلاؾالميت خشذ ٖلى الٗمل اإلانهي واَخمذ به
حٗضصث ألاصلت والكىاَض التي خٓذ ٖلى الٗمل اليضورق واإلانهي ،والتي ٖبرث ًٖ جهىعق بوؿاوي عٞي٘ إلاٟهىم ال٨ؿب
ً
ؤن ال٨ؿب والٗمل يؿاويان ا خياة.
اهُال٢ا مً بصعاٖ ٥مي ٤بلى ّن ق
ق
والٗمل،
ً
َٟال يٗي٠
 .4خـشٍـت الخّلـم والثلافـت في ؤلاظـالم :بن لئلوؿان ٦ياهه اإلااصر واإلاٗىىر ،وَى ٖىضما يىلض ي٩ىنق ق
ًا
البضن ٢انغ ال٨ٟغ٢ ،ا ٫حٗالى{ :وهللا ؤخشحىم مً بىىن ؤمهاجىم ال حّلمىن ؼِئا وحّل لىم العمْ وألابفاس
ً
خ٣ا مً خ٣ى٢ه ألاؾاؾيتٞ ،ةن ا خٟاّ ٖلى
وألافئذة لّلىم حؽىشون}( ) ،و٦ما ٧ان ا خٟاّ ٖلى ٦يان ؤلاوؿان اإلااصر ق
ً
خ٣ا مً خ٣ى٢ه ألاؾاؾيت ،وؾبيل طل ٪الخٗلم ،وَى ؤخض م٩ىهاث شخهيت ؤلاوؿان الش٣اٞيت،
٦ياهه اإلاٗىىرق ٦ظل ٪ق
و٧لما ؾمذ ز٣اٞت ؤلاوؿان ٧لما اعج٣ى ٦ياهه اإلاٗىىرق.
و٢ض ؤُٖى ؤلاؾالم ٧ل ٞغص ا خ ٤في ؤن يىا ٫مً الٗلم والش٣اٞت ما يكاء وما جديده له بم٩اهياجه وْغوٞه ،ويديده
ً
ٞغيا ٖليه في ا خضوص الالػمت ألمىعق صيىه وقئى قن صهياٍ .وفي َظا ي٣ى ق ٫الغؾى ق ٫نلى هللا
ق
له اؾخٗضاصٍ ،بل ظٗل طل٪
()
ٖليه وؾلمَ" :لب الٗلم ٞغيًت ٖلى ٧ل مؿلم"  ،و٢ض ظاءث آلاياث ألاولى هٟؿها التي هؼلذ ٖلى الغؾى٫ق نلى هللا ٖليه
وؾلم مً ال٣غآن ال٨غيم مىُىيت ٖلى حٗٓيم الٗلم وويٗه في اإلا٩اهت ألاولى مً وٗم هللا حٗالى ٖلى ؤلاوؿان ،ومً صالثل
ٖٓمخه و٢ضعجه{ :اكشؤ باظم سبً الزي خلم ،خلم ؤلاوعان مً ِلم ،اكشؤ وسبً ألاهشم الزي ِلم بالللمِ ،لم
ؤلاوعان ما لم ٌّلم}( )( .
بن صٖىة ؤلاؾالم لُلب الٗلم قاملت جمي٘ ظىاهب اإلاٗغٞت ؤلاوؿاهيت هٓغيت ٧اهذ ؤم ٖمليت ،طل ٪ؤن عؾالخه
ٞغيضة في عخابتها الش٣اٞيت ،جًم بلى ظاهب الٗلىم الضيييت مً ٖ٣اثض وٖباصاث وٚحرَا صعاؾاث ٢اهىهيت وماليت وؾياؾيت

( )1ادلرجع السابق ذكره.
( )2زلمد البهي :الدين كاحلضارة اإلنسانية ،دار الفكر ،بَتكت.ٜٜٜٔ ،
( )3ادلرجع السابق ذكره.
( )4سورة النحل ،اآلية .ٚٛ
( )5ركاه ابن ماجة كصححو األلباٍل.
( )6سورة العلق ،اآلمتُت ٔ.٘-
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واظخماٖيت ،لها ٞحها حٗاليم بيىت وؤخ٩ام قاملت ،وَظٍ الضعاؾاث جىاولتها ختى اليىم مظاَب وٞلؿٟاث وهدل قتى ،وبىيذ
لها في ٖىانم ألاعى مضاعؽ وظامٗاث.
ل٣ض وٗم الٗالم ؤلاؾالمي بىخضة ز٣اٞيت تهيإث لها ٧ل ألاؾباب ختى في ْل الاه٣ؿاماث ّن
الؿياؾيت الٓاَغةٞ ،لم
يٗغ ٝا خضوص اإلاهُىٗت التي جدض مً خغيت اهخ٣ا ٫اإلاؿلم في بالص ؤلاؾالم٩ٞ ،ان الٗالم والُالب وال٨خاب ييخ٣ل ب٩ل
خغيت في الغٗ٢ت اإلامخضة مً ؾىاخل ألاَلسخي بلى ؤواؾِ آؾيا ،مما ؤصي بلى جىخض ا خغ٦ت الش٣اٞيت والٗمليت في ألاؾـ
واإلا٣ىماث والاقترا ٥في ٦شحر مً اإلآاَغ؛ لظل٧ ٪اهذ الهالث الٗلميت بحن ؤعظاء الٗالم ؤلاؾالمي وَيضة ؤ٦ؿبذ ا خياة
ً
ً
وجُىعا واػصَاعا ،وؤيٟذ ٖلحها الىٓغة الكاملت وؤلاٞاصة مً زبراث وظهىص الٗالم واإلاخٗلم ؤيىما ٧اهذ،
ق
الٗلميت ًق
هماء
ي٣ى٫ق ٞغهذ (ٖ " :)Vernetلى الغٚم مً ؤهه ليؿذ زمت واخضة مً هىاحي الاػصَاع ألاوعوبي ،بال يم ً٨بعظاٖها بلى مازغاث
الش٣اٞت ؤلاؾالميت بهىعة ٢اَٗتٞ ،ةن َظٍ اإلاازغاث جىظض ؤوضر ما ج٩ىنق في وكإة جل ٪الُا٢ت التي ّن
ج٩ىنق ما للٗالم
ا خضيض مً ٢ىة مخمايؼة زابخت ،وفي اإلاهضع ال٣ىرق الػصَاعٍ ،ؤر في عوح الٗلىم الُبيٗيت وفي عوح البدض الٗلمي"( ).
ٞاإلاٗلمىنق ٖلمىا ألاوعبيحن ؤظل الهٟاث ؤلاوؿاهيت التي يجب ؤن يخدلى بها البكغ وهي نٟت الدؿامذ الضيجي،
ؤن اإلاؿيديحن والحهىص جمخٗىا في ْل ا خ٨م ؤلاؾالمي في ألاهضلـ بضعظت مً
و٢ض ؤظمٗذ اإلاغاظ٘ والىزاث ٤ألاوعوبيت ّن ق
ً
الدؿامذ ليـ له هٓحر في البالص ألاوعوبيت اإلاٗانغة ،وطل ٪ؤجهم جغ٧ىا ؤخغاعقا في مباقغة قٗاثغ ؤصياجهم ،واخخٟٓىا
ً
ب٨ىاجؿهم ومٗابضَم واؾخسضمذ ألاهضلـ ٦شحرقا مً اإلاىْٟحن اإلاؿيديحن الظيً ونل بًٗهم بلى مىانب الضولت
الٗليا( ) ،وَ٨ظا ال يخمال ٪باخض ؤوعوبي مىه ٠مشل "لىبىنق" هٟؿهٞ ،يٗتر ،ٝبهغاخت في جإزحر الٗغب اإلاؿلمحن الىاضر
ً
٢اثال " :جسلو ألاوعوبيحن مً َمجيتهم بًٟل اجهالهم باإلاؿلمحن ،وا٢خباؾهم مجهم
في ألازال ١والُباج٘ ألاوعوبيت ،ق
زم يٗ٣ب
الُباج٘ الىبيلت ومباصت ٞغوؾيتهم التي مجها مغاٖاة اليؿاء والكيىر وألاوالص واخترام الٗهىص والىٞاء بالىٖىص"َّ ،نق
ً
مدؿاثال إلااطا بطا ي٨ٟغ ٖلماء الى٢ذ ا خايغ – الظيً يًٗىنق مبضؤ خغيت ال٨ٟغ ٞى١ق ٧ل اٖخباع صيجي – جإزحر
ق
ٖلى طل٪
ّن
ؤن اؾخ٣اللىا ال٨ٟغرق لم ي ً٨في ٚحر الٓىاَغ ،وؤهىا لؿىا
اإلاؿلمحن؟ بهجي ال ؤعيق ؾىيق ظىاب واخض ًٖ َظا الؿاا ،٫وَى ق
ّن
ؤخغاع ال٨ٟغ في بٌٗ اإلاىيىٖاث ،ويترامى لبٌٗ الًٟالء ؤهه مً الٗاع ؤن ج٩ىنق ؤوعوبا مضيىت في زغوظها مً صوعق
الهمجيت للمؿلمحن ،ول ً٨مً الهٗب ؤن يذجب مشل َظا الٗاع الىَمي وظه ا خ٣اث.) (٤
بن اإلاخدب٘ لؤلخ٩ام التي ظاء بها ؤلاؾالم لٟ٨الت خ ٤ا خياة يجضَا مً الكمى٫ق وؤلاخاَت بلى اإلاضي
.5خم الخُاةّ :ن ق
والظر يخ ٤ٟم٘ ؤَميت َظا ا خ ٤باٖخباعٍ ؤزمً ما يمل٨ه ؤلاوؿان في الىظىص ،ظىص ،وباٖخباع ما له مً ؤزغ في خ٦ ٟٔيان
اإلاجخم٘ وخيىيخه وجماؾ٨ه مً ظهت ؤزغي ،لظا قضص ؤلاؾالم – ومً زال ٫آياجه ال٣غآهيت – ٖلى يغوعة اخترام الىٟـ
ً
ً
ً
ً
ً
ؤن بػَا ١هٟـ
ووؿاء ،مؿلمحن وٚحر مؿلمحن ،واٖخبر ّن ق
ظميٗا نٛاعقا و٦باعا ،ق
عظاال
ق
البكغيت ٞدغم ال٣خل بحن بجي البكغ
ًا
َ
الىاط
فعاد في ألاسك فىإهما كخل
واخضة بهما َى اٖخضاء ٖلى بكغيت ظمٗاء٢ ،ا ٫حٗالى{ :مً كخل هفعا بغحر هفغ ؤو
ٍر
)(1

Vernt, J. Physical, Natural and technical Sciences in Al – Andalus. in AL – Jayouse, S. (edt), London, the
Legacy of Muslim Spain, The Center of Arab Union Studies. (1998).

( )2سامل السيد عبد العزيز:تاريخ ادلسلمُت كآثارىم يف األندلس ،بَتكت.ٕٓٓٓ ،
قايف للنطاـ التعليمي القرطيب على العامل اإلسبلمي كأكركبا ،دار اجملتمع العريب ،عماف.ٕٓٓٚ ،
( )3خالد أبو شعَتة ،األثر الث
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ًا
ًا
َ
الىاط حمُّا}( ) ،ي٣ى٫ق ال٣غَبي( ) " :وَظٍ آلايت ههي ًٖ ٢خل الىٟـ اإلادغمت مامىت
حمُّا ،ومً ؤخُاَا فىإهما ؤخُا
٧اهذ ؤو مٗاَضة بال با خ ٤الظر يىظب ٢خلها" .وظاءث الؿىت الىبىيت في مىاي٘ ٦شحرة جا٦ض ٖلى ؤَميت اخترام الىٟـ
البكغيت ونياهتها والىهي ًٖ ٢خلها ؤو الاٖخضاء ٖلحها٢ ،ا ٫نلى هللا ٖليه وؾلم" :ال يدل صم امغتق مؿلم بال بةخضي زالر:
ؤن ؤلاؾالم يدترم ا خياة ؤلاوؿاهيت
الشيب الؼاوي ،والىٟـ بالىٟـ ،والخاع ٥لضيىه اإلاٟاع١ق للجماٖت"( ) ،ومً َظا يٓهغ ّن ق
ً
ؤيا ٧ان َظا ؤلاوؿانَّ ،ن
وؤهه ٢ض وي٘ ٖ٣ىبت ال٣هام خمايت َظٍ ا خياة،
ٖلى ؤلاَال ،١ويدترم خ ٤ؤلاوؿان في ا خياة ق
ب ٌٛالىٓغ ًٖ ظيـ ال٣خيل وؾىه ومجزلخه وصيىه٦ ،ما ج٣غعق الكغيٗت ؤلاؾالميت بجاهب ٖ٣ىبت ال٣هام في ال٣خل
الٗمض ٖ٣ىباث صهيىيت ؤزغيق مجها خغمان ال٣اجل مً اإلاحرار وال ي٨خٟي ؤلاؾالم بهظٍ الٗ٣ىباث الضهيىيت ظميٗها ،بل
ًا
ًا
يخىٖض ٦ظل ٪ال٣اجل بًٛب هللا ولٗىخه وؤقض الٗظاب في آلازغة٢ ،ا ٫حٗالى{ :ومً ًلخل مامىا مخّمذا فجضائٍ حهىم
ًا
ًا
ًا
خالذا فيها وغمب هللا ِلُه ،ولّىهّ ،
وؤِذ له ِزابا ٍُِما}( ) ،ولم يخىٖض ال٣غآن ؤيت ظغيمت ؤزغيق بمشل ما جىٖض به
ً
مؿاويا لٗظاب الكغ ٥باهلل .وؤبل ٜمً َظا ٧له في
ق
ظغيمت ال٣خل في َظٍ آلايت٣ٞ ،ض ظٗل ٖ٣ابها في آلازغة ي٩اص ي٩ىنق
الضاللت ٖلى خغم ؤلاؾالم ٖلى اخترام ا خياة وخمايت الىٟـ ،وٖلى ػظغ الىاؽ وجسىيٟهم مً ٖىا٢ب الاؾتهاهت
وؤلاَما ٫في َظٍ الكاون ،وخملهم ٖلى اجساط مىخهى ا خيُت وا خظع في نضصَما.
َ
ً
 .6خم الخشٍت الشخفُت :خغم ؤلاؾالم مً زال ٫ما ظاء به مً ؤوامغ وهىاهي ٖلى ؤن ي٩ىنق ؤلاوؿان اإلاؿلم خغقا
ً
َلي٣ا ال يضيً بالٗبىصيت ألخض ٚحر هللا لخى٣اص هٟؿه وجخجه عوخه هدى الىاخض ألاخض ،وما يٗؼػق مً جىظه ؤلاؾالم هدى
ق
ا خٟاّ ٖلى خغيت الٟغص الشخهيتَ ،ى اإلاؿاواة بحن الٗباصٞ ،مٗياع الخٟايل َى الخ٣ىي٢ ،ا ٫حٗالىً{ :ا ؤيها الىاط
ًا
ًا
اجلىا سبىم الزي خللىم مً هفغ واخذة وخلم منها صوحها وبث منها سحاال هثحرا ووعاء}( ).
ر ألامغاء والؿالَحن واإلالى ٥وؤبىاءَم مً ٖامت الىاؽ
وفي الخاعيش ؤلاؾالمي قىاَض ٦شحرة جضٖ ٫لى حؿاو ق
وبؿاثُهم ،ختى ؤجهم ظلؿىا في مجالـ الً٣اء في م٣ابل الٗامت والبؿُاءٞ ،ال٣اٖضة ؤلاؾالميت في ا خغيت الشخهيت
ً
 ١بهىعٍ اإلاسخلٟت اإلاباقغة بكغاء ؤلاوؿان
هي :متى اؾخٗبضجم الىاؽ و٢ض ولضتهم ؤمهاتهم ؤخغاعقا( ) ،وؤلاؾالم خاعب الغ ق
وبيٗه وٚحر اإلاباقغة باؾتر٢ا٢ه بالخىظيه وال٣ياصة وًٖ َغي ٤ؤلاطال ٫والاؾخٗماع والخد٨م في اإلاهحر ،خيض خاعبه
ؤلاؾالم بهىعجه الٟغصيت وا جماٖيت ،لظا َالب بخدغيغ ؤلاوؿان الٟغص ،وجدغيغ ا جماٖت اإلاؿلمت لخ٩ىنق خغة َلي٣ت
٢غاعَا بيضَا ،وطل ٪ل٩ي يجهٌ الٟغص ويؿخٗيض مؿخىاٍ البكغر ،ول٩ي ججهٌ ا جماٖت وحؿخٗيض ٦غامتها ،وٖىضما هاصي
ؤن ليـ لئلؾالم َض ٝبال نياهت البكغيت مً ؤن جىدضع مً ظضيض ٞيؿ ِ٣ؤلاوؿان
ؤلاؾالم بظل ٪وٗلم ٖلى الي٣حن ّن ق

()1سورة ادلائدة ،اآلية ٕٖ.
( )2زلمد أمحد مفيت ،كسازلي صاٌف الوكيل :حقوؽ اإلنساف يف الفكر السياسي العريب ،دار النهضة ،بَتكت.ٕٓٓٗ ،
()3أخرجو البخارم يف كتاب الديات رقم (.)ٙٛٚٛ
()4سورة :النساء ،اآلية.ٜٖ ،
()5سورة :النساء ،اآلية.ٔ ،
()6بدرم يونس :ادلرجع السابق ذكره
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َ
ً
ً َ ً
غصا في بكغيخه ،وبظل ٪ي٩ىنق اإلاجخم٘ ؤوؿاهيا٧ ،ل ٞغص
ٞغصا  ٞق
ويٗبض ؤزاٍ ؤلاوؿانٖ ،ىض طل ٪ال يبخظ ٫ؤخض ؤخض وال ياطر ق
يكٗغ ٞيه بالُمإهيىت والاعجياح في نلخه بٛحرٍ( ).
ر مً ا خمايت ،وٞغى ٖ٣ىباث ٢اؾيت ٖلى
.7خماًت ؤلاظالم لألمىاٌ :ؤخاٍ ؤلاؾالم اإلال٨يت الٟغصيت بؿياط ٢ى ق
ً
ؤيا ٧اهذ نىعة َظا الاٖخضاء٣ٞ ،غعق ٖ٣ىبت  ُ٘٢اليض في الؿغ٢ت٢ ،ا ٫حٗالى{ :والعـاسق والعاسكـت
٧ل مٗخض ٖلحها ،ق
ًا
فاكىّىا ؤًذيهما حضاء بما هعبا هياال مً هللا ،وهللا ِضٍض خىُم}( )َ ،ظا في الؿغ٢ت الٗاصيت ؤو ما يؿميه ٣ٞهاء
ً
اإلاؿلمحن؛ الؿغ٢ت الهٛغيق .وؤما  ُ٘٢الُغي" ٤الؿغ٢ت ال٨بريق" ؤو "ا خغابت" ٣ٗٞىبخه ؤقض مً طل٦ ٪شحرا ،وفي ؾبيل
خمايت اإلال٨يت يجحز ؤلاؾالم للمال ٪ؤن يضا ًٖ ٘ٞماله ب٩ل وؾاثل الضٞإ ل٣ى٫ق الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم" :مً ٢خل صونق
ماله ٞهى قهيض"( ).
.8خماًت ؤلاظالم لألِشاك:قمل ؤلاؾالم ؤٖغاى الىاؽ بدمايت مً ؤ٢ىيق ألاهىإ التي ؤخاٍ بها خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
وجبضو خمايخه َظٍ ؤوضر مما ي٩ى قن في الٗ٣ىباث الً٣اثيت الكضيضة التي يىٗ٢ها في خاالث الؼها وَخ ٪الٗغى وال٣ظ،ٝ
ً
ً
٢اَٗا الٛيبت والىميمت والخجؿـ والهمؼ ،واللمؼ
ق
ق
جدغيما
٦ما جبضو في جدغيمه الٛيبت والىميمت ،و٢ض خغم ؤلاؾالم
والخىابؼ باألل٣اب ال٣بيدت وما بلى طل ٪مً ٧ل ما يمـ ٖغى ؤلاوؿان و٦غامخه ،وخ٣غ م٣ترفي َظٍ آلازام ،وجىٖضَم
ًا
بٗظاب ؤليم يىم ال٣يامت٢ ،ا ٫حٗالىً{ :ا ؤيها الزًً آمىىا ال سخش ٌم
كىم مً كىم ِس ى ؤن ًىىهىا خحرا منهم وال وعاء مً
ًا
خحرا َّن
وعاء ِس ى ؤن َّن
مهً ،وال جلمضوا ؤهفعىم وال جىابضوا باألللاب ،بئغ الاظم الفعىق بّذ ؤلاًمان ،ومً لم
ًىً
ً
مساَبا الغؾى ق ٫نلى هللا ٖليه وؾلم{ :وال جىْ ول خالف مهحنَ ،ماص مؽاء
ق
ًدب فإولئً َم الٍاإلاىن}( ) ،و٢ا٫
ًا
مىاُ للخحر مّخذا ؤزُم}( ).
بىمُمٍ ،ر
 .9خم ألاوفاٌ في ؤلاظالم :ل٣ض ؤولى ؤلاؾالم الٗىايت والغٖايت والخٗليم جمي٘ ألاَٟا ٫بهغ ٝالىٓغ ًٖ الازخالٝ
ً
ً
ق
جضعيبا
آزظا بٗحن الاٖخباع ؤهه يدب بٖضاص ألاَٟا ٫وجضعيبهم
في ا جيـ ؤوالضيً ؤو اللىنق ؤو الؿً ؤو الُب٣ت الاظخماٖيت ،ق
ً
ظيضا ،ختى يخم٨ىىا مً الجهىى بمؿاولياث ؤمتهم في اإلاؿخ٣بل ،وخ٣ى١ق الُٟل في ؤلاؾالم واظبت ٖلى والضيه مً زال٫
ازخياع خ ٤اليؿب له وخ ٤الاؾم وخ ٤الغياٖت ،وخ ٤ا خًاهت وخ ٤خؿً التربيت والتي هي مً اإلاؿاولياث الٗٓيمت
التي ي٩ل ٠بها آلاباء ججاٍ ؤبىاءَم وهي خؿً جإصيبهم ،وجغبيتهم التربيت الؿليمت الٟايلت٢ ،ا ٫نلى هللا ٖليه وؾلم:
إ و٧ل٨م مؿاو ًٖ ٫عٖيخه"( ).
"٧ل٨م ع ٍب ق
ومً ؤًٞل وؾاثل التربيت ؤن ي٩ىنق آلاباء ٢ضوة خؿىت ألبىائهم في ألازال ١والؿلى ٥واإلاٗاملت ،ألن الىلض ي٣لض ؤباٍ،
ومً خؿً التربيت في ؤلاؾالم هي حٗليم الُٟل حٗاليم صيىه ا خىي٦ ،٠خٗليمه ال٣غآن وؾىت الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم.
()1زلمد البهي :ادلرجع السابق ذكره
( )2سورة :ادلائدة ،اآلية.ٖٛ
()3أخرجو أبو داكد كالنسائي كأمحد يف اجلامع الصغَت رقم احلديث (ٕٔ.)ٚٙ
()4سورة احلجرات ،اآليةٔٔ.
()5سورة القلم ،اآلية .ٗٙ
( )6محد بن إمساعيل البخارم :اجلامع الصحيحٖ ،تقيق زلمد ذىٍت افندم (جٕ) ،طبيعة دار الدعوة ،تركيا.ٕٓٓٔ ،
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ً
ً
هٓغيا ؤم ٖمليا ،هٓغرق ٧ال٨خابت وال٣غاءة ،والٗملي ٣٦ى٫ق الىبي نلى هللا ٖليه وؾلمٖ " :لمىا ؤبىاث٨م
ق
ؾىاء ؤ٧ان الخٗليم
الغمايت والؿباخت وع٧ىب ا خيل"( )٦ ،ما َالب ؤلاؾالم آلاباء بةجاخت خغيت الخٗبحر والغؤر ًٖ ؤر ؾاا ٫يُغخه الُٟل،
ً
بط ما ٖلمىا ؤن ألاَٟا ٫الهٛاع ٦شحرقا ما يُغخىنق ؤؾئلت في بضايت خياتهمٞ ،مً الىاظب ٖلى آلاباء واإلاغبحن بظابت الُٟل
ًٖ ٧ل ما ؾإ ٫وٖضم مىٗه ؤو ػظغٍ ؤو ج٣غيٗه٦ .ما ؤن الغخمت وا خىان مُلىبت م٘ ألاَٟا ٫الهٛاع و٢هت الىبي نلى
هللا ٖليه وؾلم م٘ ألا٢غٕ بً خابـ ٖىضما قاَض الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم يضاٖب ا خؿً وا خؿحن وج٣بيلهما ٣ٞا:٫
ؤمل ل ٪بإن هللا ٢ض هؼٕ
بن لي ٖكغة مً الىلض ما ٢بلذ ؤخضَم ٞ ،ِ٢غص ٖليه الغؾى٫ق نلى هللا ٖليه وؾلم ب٣ىله" :ؤو ّنق
" ّن ق
مً ٢لب ٪الغخمت ،ال يغخم هللا مً ال يغخم الىاؽ"( ) ،والٗض ٫واإلاؿاواة مً ؾماث ؤلاؾالم٢ ،ا ٫الغؾى٫ق نلى هللا ٖليه
وؾلم "اج٣ىا هللا واٖضلىا بحن ؤوالص٦م"( )) ،والٗضالت َىا ٢لبيت ٖاَٟيت ،وماصيت في اإلالبـ واإلاإ٧ل ،خيض ال يجىػق جًٟيل
َٟل ٖلى آزغ في الهباث واإلاى٘.
حِٗ لها مً ٢بله وال مً بٗضٍ ،ول٣ض ؤ٢ام َظٍ الىٓغة ٖلى ؤؾاؽ
.10خ ــم اإلا ــشؤة :هٓغ ؤلاؾالم للمغؤة هٓغة لم ِط ق
ً
بوؿاهيا ومً خيض ٖال٢تهما باهلل ؾبداهه وحٗالى
ق
خ٣اث ٤الُٟغة لُبيٗت للمغؤة ،ماصاَا ؤن الؼوظحن في ؤلاؾالم مدؿاويان
وبجؼاثه لهما ،وبظل ٪جسخٟي الىٓغة الضوهيت التي ٧اهذ ججٗل اإلاغؤة في م٩اهه ؤ٢ل مً الغظل ،بل ٧اهذ ججٗلها مً ظيـ
بن ؤلاؾالم ي٣غعق ؤ٦ثر مً طل ٪خيىما ي٣غعق وخضة ا جيؿحن ووخضة الؼوظحنٞ ،ىٓغة ؤلاؾالم بلى جغبيت اإلاغؤة
مىدِ ،بل ّن ق
ر ٧له ،ولظل٧ ٪ان
جإحي مً ؤَميتها مً جل ٪اإلاٗاوي الؿاب٣ت ،ولظلٞ ٪هى يغبحها لخبجي ألاظياٞ ٫خسضم ا جيـ البكغ ق
ً
ً
ً
بيماها بإن ألاَٟا ٫يكبى قن
ق
وٞغيًت مشل الغظلٞ ،هي جغبي لخ٣ىم بىْيٟت التربيت والخيكئت ألاولى ألَٟالها
ق
ق
واظبا
حٗليمها
ً
ؤؾىياء في صخت الغاقضيً ال٨باع ،وَم آلاباء وألامهاث ،وفي بيذ َاصت وصي٘ ألم مامىت بغبها ،ومً َىا ٞةن للمغؤة ق
خٓا
ً
ً
يىما للى٣ٟت في ؤمىعق
لهً ق
واٞغقا في الخٗليم في ؤلاؾالم٣ٞ ،ض َلبذ اليؿاء مً الغؾى٫ق نلى هللا ٖليه وؾلم ؤن يدضص ّن ق
ّن ً
ً
ٞىٖضًَ ق
يىما
ق
يىما مً هٟؿ،٪
الضيً ،خيض ٢الذ اليؿاء للىبي نلى هللا ٖليه وؾلمٚ " :لبىا ٖلي ٪الغظاٞ ،٫اظٗل لىا ق
وؤمغًَ"( ).
ّن ق
َق
ٞىٖٓهً
يل٣هً ٞيه
ّن ق
ؤ٢غ ؤلاؾالم خ ٤ا خياة لؤلهثى ي٣ى٫ق الىبي نلى هللا ٖليه وؾلم " :مً ٧اهذ له ؤهثى ٞلم يئضَا ولم حهجها ولم
٦ما ّنق
ؤن الكغيٗت ؤلاؾالميت ؤجاخذ للمغؤة خ ٤الخمل ٪والخهغٞ ٝيما جملٞ ،٪لها
يازغ ولضٍ ٖلحها ؤصزله هللا ا جىت"( )٦ ،ما ّن ق
طمت ماليت مؿخ٣لت ولها خ ٤البي٘ والكغاء ،والكغا٦ت والغًَ وال٣بٌ والخهغٞ ٝيما جمل ٪مشلها مشل الغظل ال ٞغ١ق
بيجهما ٩ٞل مجهما له ؤن يضيغ ؤمىاله ويىمحها يمً خضوص الكغٕ٦ ،ما ؤن َىا ٥خ٣ى١ق ٦شحرة للمغؤة في ؤلاؾالم لم جٟ٨لها ؤر
قغيٗت ٦د ٤اإلاؿاواة ؤلاوؿاهيت ،واإلاحرار ،والش٣ت ،واإلاهغ ،وخؿً التربيت ،وخغيت ال٨الم وخ ٤الكهاصة .وبهظٍ ا خ٣ى١ق

( )1اسحق الفرحاف ،ادلرجع السابق ذكره.
( )2محد بن إمساعيل البخارم :ادلرجع السابق ذكره.
( )3ادلرجع السابق.
( )4زلمود السيد سلطاف :سَتة الفكر الًتبوم عرب التاريخ ،دار الشركؽ ،جدة.ٜٜٔٚ ،
()5أخرجو أبو داكد يف مسنده يف األدب كاحلاكم ،رقم (.)٘ٔٗٙ
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وا خغياث حؿخُي٘ اإلاغؤة ؤن حٗيل ب٨غامت وج٣ضيغ وج٣ضيـ يمً ٦ياجها ألاهشىرق ويمً ُٞغتها التي ُٞغَا هللا ٖلحها
ويمً وْاثٟها التي يٟغيها ج٩ىيجها البيىلىجي والٟؿيىلىجي والؿي٩ىلىجي( ).
.11خلىق غحر اإلاعلمحن الّامت ( ًجب الخمُحز َىا بحن الزمي واإلاعخإمً) :خٓى ٚحر اإلاؿلمحن في الضولت
ً
ً
ً
و٣ٞا لل٣اٖضة ال٣ٟهيت "لهم ما لىا وٖلحهم ما ٖليىا"ٞ ،يما يخٗل٤
اما وج٣ضيغا ،ق
٦ ١شحرة ،بل ؤجها جؼيضَم اختر ق
ؤلاؾالميت خ٣ى ق
بىٓام اإلاجخم٘ وخ٣ى١ق اإلاىاَىحن ٞيه ،ومً ؤبغػق ا خ٣ى١ق التي ٟ٦لها ؤلاؾالم لهم ،خغمت صمائهم وؤمىالهم وؤٖغايهم ،ألن
بٌٗ ال٣ٟهاء اٖخبر ؤن ْلم الظمي ؤقض مً ْلم اإلاؿلم( ) ،وقضص ؤلاؾالم في بخؿان صٖىتهم ومجاصلتهم ب٣ىله حٗالى{ :وال
ججادلىا ؤَل الىخاب بال بالتي هي ؤخعً} ( ) ،وٟ٦ل ؤلاؾالم لهم خ ٤جىلي الىْاث ٠ا خ٩ىميت ،وظهت الخى٣ل والؿ،ً٨
واإلاٗاملت ا خؿىت ،والًمان الاظخماعي والٟ٨الت ،وخ ٤الخٗليم وال٨ٟغ ،وا خمايت مً الٗضوان.
 ١ؤلاوؿان بىدى ؤعبٗت
مما ؾب ٤يدبحن لىا ؤن قغيٗت ؤلاؾالم – مً ٢بل ؤن جٓهغ وزي٣ت ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى ق
ً
 ١في ؤ٦مل نىعة وؤوؾ٘ هٓام ،وؤن ألامت ؤلاؾالميت في ٖهض الغؾى ق ٫نلى هللا ٖليه
٢غها – ٢ض ٢غعث َظٍ ا خ٣ى ق
ٖكغ ق
وؾلم وا خلٟاء الغاقضيً مً بٗضٍ٧ ،اهذ ؤؾب ٤ألامم في الؿحر ٖلحها ،وؤن الضو٫ق الضيم٣غاَيت ا خضيشت هٟؿها ال جؼا ٫في
الى٢ذ ا خايغ مخسلٟت في َظا الهضص ًٖ الىٓام ؤلاؾالمي.
ًا
زاهُا :ـىسة خلىق ؤلاوعان في الفىش الغشبي اإلاّاـش في لىء الىزاثم الّاإلاُت لخلىق ؤلاوعان.
 ١ؤلاوؿان حٗض ألانل اإلاكتر ٥الظر اقخ٣ذ مىه
ؤن ٨ٞغة خ٣ى ق
يا٦ض ٖلماء ال٣ٟه الضؾخىعر الٛغبي ٖلى ّن ق
اإلاضاعؽ الٟلؿٟيت في ال٣غنق الشامً ٖكغ ،وهي وليضة "مضعؾت ا خ ٤الُبيعي" ٦ما ٖغيها الٟيلؿى" ٝظىنق لى"٥
بخٗابحر خ٣ى٢يه ،وٞيما بٗض ال٣ٟيه ؤلاهجلحزرق (بال٦ؿخىنق) في ؤواؾِ ال٣غنق الشامً ٖكغ.ويؿعى ال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ
 ١ألاٞغاص
 ١ؤلاوؿان ،يغج٨ؼ ٖلحها في ا خض مً ؾلُت ا خا٦م ،وب٢غاع خ٣ى ق
لظل ٪بلى جىٓحر ٢ىاٖض ومٟاَيم مجغصة خ٣ى ق
 ١والىاظباث والظر يؿخيبِ مً الُبيٗت ،ويخىنل
واإلاؿخمضة مً ٨ٞغة ال٣اهى قن الُبيعي ،ؤو اإلاغظ٘ ألاٖلى للخ٣ى ق
 ١الُبيٗيت ،وال يسخل ٠في طل٪
 ١ؤلاوؿان جغج٨ؼ ٖلى ا خ٣ى ق
ؤلاوؿان بلى مٗغٞخه ًٖ َغي ٤الٗ٣ل( ) ،يخطر ؤن خ٣ى ق
ي ال٨ٟغ الغؤؾمالي ؤن
 ١ؤلاوؿاهيت با خغيت الٟغصيت ،خيض يغ ق
مىٓغ قو الاقترا٦يت الظيً يسخلٟى قن  ِ٣ٞفي ٖضم عبِ ا خ٣ى ق
ً
ً
خخميا بحن ٨ٞغة ا خ٣ى١ق الُبيٗيت والٟغصيت ،ويغيق الغبِ بحن ال٣اهىنق الُبيعي وا خ٣ى١ق الُبيٗيت بهضٝ
ق
ق
جالػما
َىا٥
 ١ؤلاوؿان.
ب٢غاع ٢اٖضة ٚغبيت واضخت وهي خمايت خ٣ى ق
ول٣ض اعجبُذ خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الٟلؿٟت البراظماجيت باالججاٍ اإلاغج٨ؼ ٖلى اإلاىٟٗت التي جىبش ٤مً الىٓام
الغؤؾمالي الظر يٗلي مً ٢يمت اإلال٨يت ا خانت وجد٣ي ٤ألاعباح وػياصة عؤؽ اإلاا ،٫وألانى٫ق ألاؾاؾيت التي جىبشٖ ٤جها َظٍ
الٟلؿٟت َى الضيً اإلاؿيخي ،ؤما في الىٓم الاقترا٦يت ٣ٞض اهُل٣ذ مً ؤيضلىظيت الكيىٖيت التي هاصي بها ٧ل مً
()1مدرية االفتاء :زلاضرات يف الثقافة اإلسبلمية ،عماف:د.ت.
()2زلمد علي الشخَتم :حقوؽ اإلنساف من اإلعبلنيُت اإلسبلمي كالعادلي ،دار الثقلُت ،بَتكت.ٜٜٔٙ ،
( )3سورة العنكبوت ،اآلية . ٗٙ
( )4زلمد علي اذلامشي :شخصية ادلسلم كما يصوغها اإلسبلـ يف الكتاب كالسنة ،ككالة ادلطبوعات ،الرياض.ٕٓٓٓ ،
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"ماع٦ـ وليىحن" ،و"ؾخالحن" ،التي ٧اهذ حٗلي مً ٢يمت اإلال٨يت الٗامت ،و٢امذ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٞحها ٖلى الخ٩امل
مغ بها الٗالم مً خغوب في ال٣غنق اإلاىهغم وما ناخبها مً اهتها٧اث خ٣ى١ق ؤلاوؿان؛ ٧ال٣خل
الاظخماعي.بن الٓغو ٝالتي ّنق
والدكغيض وا جىٕ والاٚخهاب ،ص ٘ٞألامم بلى جى٢ي٘ اجٟا٢ياث وبٖالهاث ومىازي ٤تهض ٝبلى اخترام ؤلاوؿان وا خٟاّ ٖلى
 )1948والٗهض الضولي للخ٣ى١ق الا٢خهاصيت
خ٣ى٢ه والتي ٧ان مً ؤبغػَا ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖام (
ً
 ،)1966والتي ظميٗها
ؤيًا ٖام (
 ،)1966والٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق الؿياؾيت واإلاضهيت ق
والاظخماٖيت والش٣اٞيت ٖام (
ؤ٦ضث اإلاؿاواة بحن الىاؽ في ال٨غامت وا خ٣ى١ق اإلاسخلٟت؛ ٧ا خ ٤في ا خياة ،ويؿخٗغى الباخض ؤَم ا خ٣ى١ق وا خغياث
التي اخخىتها اإلاىازي ٤الضوليت بهىعة مسخهغة خؿب ما ج٣خًيه َبيٗت الضعاؾت:
ً
ؤن ظمي٘ الىاؽ ولضوا ؤخغاعقا
1948م).و٢ض ظاء في ؤلاٖالن الخإ٦يض ٖلى ّن ق
 .1ؤلاِالن الّاإلاي لخلىق ؤلاوعان الّام (
١
وَم مدؿاوون في ال٨غامت وا خ٣ى ،١وٖضم الخميحز مهما ٧ان هىٖه وألر ؾبب ،وخ ٤ا خياة وا خغيت وألامان ،ومى٘ الغ ق
والاؾخٗباص والاججاع بالغ٢ي ،٤ومى٘ الخٗظيب واإلاماعؾت ؤلاوؿاهيت ،وؤُٖى ا خ ٤ل٩ل بوؿان الشخهيت وال٣اهىهيت،
واإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىنق م٘ ا خ ٤ألر ٞغص في اللجىء بلى مدا٦م بالصٍ بطا حٗغى خ٣ه لالهتها٦ ،٥ما ؤُٖى الٟغص خ٤
ا خغيت الشخهيت والخمخ٘ با جيؿيت ومٛاصعة بلضٍ والٗىصة بلحها ،وخ ٤اإلاغؤة والغظل بدك٨يل ؤؾغة ،وؤ٦ض ٖلى خ٤
اإلال٨يت ،والخٗبحر ًٖ الغؤر وال٨ٟغ والىظضان ،ومىذ الٟغص خ ٤اإلاكاع٦ت في الكاون الٗامت والٗمل وا خياة ال٨غيمت
والخٗليم مخاح للجمي٘( ).
 :)1966ظاء َظا الٗهض الضولي اإلاخٗل ٤با خ٣ى١ق
 .2الّهذ الذولي لخلىق الاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت (
الا٢خهاصيت والظخماٖيت والش٣اٞيت ،ليؿعى بلى حٗؼيؼ الغٞاٍ وجد٣ي ٤ا خياة ال٨غيمت للكٗىب ،وخمايت مها خها الش٣اٞيت
والا٢خهاصيت والاظخماٖيت ،خيض مشل َظا الٗهض م٘ الٗهض الضولي اإلاخٗل ٤با خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت ه٣لت هىٖيت
 ١وا خغياث لئلوؿان٧ ،الخإ٦يض ٖلى خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر للكٗىب
للمجخم٘ الضولي ٞيما يخٗل ٤بة٢غاع اإلاؼيض مً ا خ٣ى ق
 ١الا٢خهاصيت
وخ٣ها في الخمخ٘ بالثرواث وا خحراث واإلاىاص الُبيٗيت ا خانت بها٦ ،ما ؤ٦ض ٖلى يغوعة جإمحن ا خ٣ى ق
والاظخماٖيت والش٣اٞيت للغظا ٫واليؿاء صونق جميحز ،ويغوعة جإمحن بيئت صخيت واظخماٖيت مىاؾبت جًمً لؤلٞغاص
ً
مخاخا للجمي٘ ،ويغوعة جىٞحر ا خياة الش٣اٞيت اإلاىاؾبت
ق
ا خمايت مً ألامغاى اإلاٗضيت واإلاخٟكيت ،وجيؿحر الخٗليم وظٗله
وؤظىاء ا خغيت للبدض الٗلمي.
ً
مىبش٣ا ًٖ ؤلاٖالن الٗالمي
ق
1966م) :ظاء َظا الٗهض
 .3الّهذ الذولي الخاؿ بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت (
خ٣ى١ق ؤلاوؿان لحهض ٝبلى حٗؼيؼ وخمايت ا خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت التي هي ؤؾاؽ ألاؾغة والغزاء ،ومً ؤَم ما يا٦ض
ٖليه َظا الٗهض الخإ٦يض ٖلى خ ٤ا خياة واإلاؿاواة الخامت صونق جميحز للىنق والٗغ١ق واللٛت وا جيـ والٗ٣يضة وألانل،
والخإ٦يض ٖلى مى٘ الغ١ق والاججاع بالغ٢ي ٤والاؾخٗباص واإلاؿاواة الخامت بحن ا جمي٘ ؤمام الً٣اء ،وخ ٤ألا٢لياث في الخمخ٘
بش٣اٞتهم وصياهتهم ولٛتهم ا خانت.

( )1ىادم رشيد اجلاكشلي :اخلدمة االجتماعية يف النظاـ اإلشًتاكي ،األصللو ادلصرية ،القاىرة .ٜٜٔٙ
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 .4الاجفاكُاث واإلاىازُم وؤلاِالهاث الذولُت الخاـت :هب٘ ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان والٗهض الضولي للخ٣ى١ق
ّنق
ولٗل
الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت واإلاضهيت والؿياؾيت الٗضيض مً الاجٟا٢ياث واإلاىازي ٤وؤلاٖالهاث ا خانت
ؤبغػَا:
ً
ٟ٦اخا مً
ق
ؤ .الاجفاكُاث الخاـت بمىاَمت الخّزًب :بن الخٗظيب ْاَغة ٚحر بوؿاهيت ،و٢ض قهضث البكغيت
ؤظل مى٘ الخٗظيب واإلاٗاملت ال٣اؾيت وٚحر ؤلاوؿاهيت التي جدِ مً قإن ؤلاوؿان و٦غامخه ،وٖىضما نضع ؤلاٖالن الٗالمي
،)1984
 ١ؤلاوؿان جًمً في اإلااصة ( )5مىه ٖضم ظىاػ زًىٕ ؤخض للخٗظيب ،خيض اٖخمضث َظٍ الىزي٣ت ٖام (
خ٣ى ق
()
وبظل ٪خٓغث َظٍ اإلاٗاَضة ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخٗظيب بضونق اؾخصىاء .
 ،)1990ؤ٢غث للُٟل ا خ ٤في
ب .اجفاكُاث خلىق اإلاشؤة والىفل :وبمىظب َظٍ الاجٟا٢يت التي بضؤ جىٟيظَا ٖام (
ا خياة وخ ٤الخمخ٘ باالؾم مىظ خٓت والصجه وا٦دؿابه ا جيؿيت وا خ ٤في عٖايخه مً ٢بل والضيه ،و٦ظل ٪مىده خ٤
الهىيت وٖضم خغماهه والضيه ،بياٞت بلى خ٣ه بالخٗبحر ًٖ عؤيه ،وخغيت ال٨ٟغ والىظضان والضيً ،باإلياٞت بلى جإ٦يضَا
 ،)1981والتي
ٖلى خ٣ى١ق ألاَٟا ٫اإلاٗا٢حن ،واجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الٗى ٠والخميحز يض اإلاغؤة "ٖ "Cedawام (
ً
ً
خ٣ى٢ا ٦شحرقا ؤَمها ا خ٣ى١ق الؿياؾيت٦ ،د ٤الترقيذ والخهىيذ ،وخ ٤الخٗليم الىْيٟي واإلانهي ،وخ ٤الغٖايت
ق
ؤُٖذ
الصخيت ،وخ٣ها في ا خهى٫ق ٖلى اإلاىا ٘ٞالاظخماٖيت والا٢خهاصيت ،وبُٖاءَا ؤَليت ٢اهىهيت مؿاواة ألَليت الغظل ؤمام
اإلادا٦م٦ ،ما جًمىذ َظٍ الاجٟا٢يت خ٣ى١ق اإلاغؤة الؿغيت ٦د ٤ازخياع الؼوط وؤلاهجاب والىنايت ٖلى ألاَٟا.) (٫
ّ
ج .اجفاكُاث ميافدت الخمُحز الّىفشي٣ٖ :ضث اجٟا٢ياث زانت إلاى٘ الخٟغ٢ت الٗىهغيت ومى٘ الخميحز ٧ان ؤَمها
 ،)1963والاجٟا٢يت الضوليت إلاى٘
 ،)1984والً٣اء ٖلى ؤق٩ا ٫الخميحز ال٨ٟغرق ٖام (
اجٟا٢يت مى٘ ؤلاباصة ا جماٖيت ٖام (
ظغيمت الٟهل الٗىهغرق ،)19 ( 3وؤلاٖالن ا خام بكإن الخميحز الٗىهغرق ،)19 ( 8بٖالن خ٣ى١ق ألاشخام اإلاىخمحن بلى
 ،)1960عٚم َظا
 )1992واجٟا٢يت مى٘ الخميحز في الخٗليم الهاصعة ًٖ اليىوؿ٩ى ٖام (
ؤ٢لياث ٢ىميت ؤو صيييت ،ولٛىيت (
ال٨م الهاثل مً الاجٟا٢ياث التي حٗا ج ً٢ايا ألا٢لياث والخميحز الٗىهغر ،بال ؤن ؤٚلب ألا٢لياث في الٗالم جخٗغى
لاليُهاص واإلاى٘ والخميحز ،وما ػا ٫ال٨شحر مجها يىايل مً ؤظل ا خهى٫ق ٖلى خ٣ى٢ه ؤلاوؿاهيت اإلاكغوٖت له بهٟخه
بوؿان ،وَظا يخُلب بظ ٫ا جهىص الٗمليت ا خ٣ي٣يت إلاغا٢بت خ٣ى١ق ألا٢لياث والٗمغ ٖلى الخميحز يضَا.
د.اجفاكُــاث خماًـت الالحئُـً :بغػث ا خاظت بلى ٖ٣ض اجٟا٢ياث جدمي الالظئحن بؿبب ػياصة ؤٖضاصَم هديجت
ً
ً
ملجإ آمً زاعط بالصَم ألانليت وؤؾؿذ
بدشا ًٖ ق
للٓغو ٝالتي ججبرَم ٖلى جغ ٥ؤعاضخي بالصَم وؤما ً٦ؾ٨ىاَم ق
.)1969
 ،)1951وميشا ١مىٓمت الىخضة ألاٞغي٣يت( ،
" "UNRWAلخإَيل الالظئحن ،واإلايشا ١ا خام بىي٘ الالظئحن (
ٌ .الاجفاكُاث الخاـت بدلىق الّماٌ وخشٍاتهم:ؤ٦ض ؤلاٖالن الٗالمي والٗهضيً الضوليحن ٖلى خ ٤الٗمل ل٩ل
ٞغص ،وجب٘ َظا ا خ ٤جى٢ي٘ الٗضيض مً الاجٟا٢ياث وؤلاٖالهاث التي جًمىذ جُبيَ ٤ظا ا خ ٤وجىٟيظٍ ٖلى ؤعى الىا٘٢

( )1علي اجلرباكم :اليباف يف تعليم حقوؽ اإلنساف مادة مرجعية للمدرسُت كادلدرسات ،األكنركا ،دائرة الًتبية كالتعليم ،األردف.ٕٓٓٔ ،
( )2ادلركز الوطٍت حلقوؽ اإلنساف ،مذكرات يف حقوؽ اإلنساف ،القاىرة.ٕٓٓ٘ ،
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٧اجٟا٢يت ٟ٦الت خ ٤الخىٓيم وقغوٍ الٗمل والاؾخسضام في الُ٣إ الٗام ،)19 ( 8والاجٟا٢يت الضوليت اإلاخٗل٣ت بدمايت
.)1990
خ٣ى١ق الٗما ٫واإلاهاظغيً وؤؾغَم ٖام (
يالخٔ مً زال ٫مما ؾب ،٤ال٨م الهاثل مً اإلاىازي ٤وؤلاٖالهاث والاجٟا٢ياث التي جىاصر بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،بال ؤن
اإلاخدب٘ إلاؿاعاث خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الٗالم يضع ٥ؤن ؤلاوؿان يٗاوي بكضة مً خغمان خ٣ى٢ه؛ ٦د ٤ا خياة ،التي لم يٗضله
٢يمت خيض يمىث مئاث ألابغياء ٧ل يىم بضٖاويق مسخلٟت وجدذ طعاج٘ مخىىٖت وجدذ مؿمياث ٦شحرة مجها ألامً ال٣ىمي،
وألامً الىَجي ،واخترام ال٣اهىن ،ؾياصة ال٣يم الضيم٣غاَيت ،خ ٟٔألامً والؿلم ...ا خ مً اإلاؿمياث ،وا دجج ال٨شحرة
التي يض ٘ٞزمجها ؤلاوؿان.
ً
وزهىنا ؤلاؾالم،
ق
بن خ٣ى١ق ؤلاوؿان التي ي٩اٞذ مً ؤظلها الٗالم اليىم خهيلت إلاا ظاءث به الكغاج٘ الؿماويت
 ١وخغياث ؤلاوؿان ٦ةوؿان ب ٌٛالىٓغ ًٖ لىهه ؤو ظيؿه ؤو ٖ٣يضجه؛ لظا ٗٞلى الٗالم اليىم
خيض صعى بلى اخترام خ٣ى ق
ً
ي ما ٖىض اإلاؿلمحن مً
ر نغإ ا خًاعاث ل٩ي جغ ق
بضال مً صٖاو ق
بمىٓماجه ووزاث٣ه ؤن يضٖى بلى الٗىصة خىاع ا خًاعاث ق
ً
ً
ّن
ؤوال وؤزحرا؛ ألن ؤلاؾالم وقغيٗخه وخًاعجه َى بد ٤صيً خ٣ى١ق
٢يم ومباصت ُهومشل وٚاياث هبيلت َضٞها ؤلاوؿان ق
ؤلاوؿان ،وَىا ٥خ٣ي٣ت ُه
ؤن وكإة ؤٚلب مىٓماث خ٣ى١ق ؤلاوؿان الٗاإلايت في هُاَ ١يئت ألامم
البض مً بيًاخها وهي ّن ق
اإلاخدضة والتي حؿيُغ ٖلحها الضو٫ق ال٨بري ،ؤو وكإتها في هُا ١ب٢ليمي ؤوعوبي ؤو ؤمغي٩ي ٢ض ؾاَم في زل ٤زلِ ٦بحر لضي
الغؤر الٗام في ٦شحر مً بلضان الٗالم بحن جل ٪اإلاىٓماث الٗاإلايت ،وبحن اصٖاء الضو٫ق ال٨بريق خمايتها خ٣ى١ق ؤلاوؿان في
الٗالم بيىما هي ججه ٪نغاخت لهظا ا خ٣ى ،١وبخٗاملها بم٩اييل مؼصوظت م٘ صو٫ق الٗالم ألازغي ،خيض حٗا٢ب الضو٫ق
اإلاٗاعيت لها باؾم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بيىما هي ال حٗيحر ؤر ا٦ترار لالهتها٧اث ا جاعيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في صو٫ق خليٟت لها،
وَظا ألامغ بضوعٍ ؾاَم في ا خلِ بحن جهىعاث الغؤر الٗام خى٫ق مىٓماث خ٣ى١ق ؤلاوؿان وبحن مباصت و٢يم خ٣ى١ق
ؤلاوؿان طاتها.
ًا
زالثا :ؤوحه اإلالاسهت بحن الىٍشة بلى خلىق ؤلاوعان في الفىش ؤلاظالمي والفىش الغشبي اإلاّاـش
بٗض ا خضيض ًٖ ألاؾاؽ ال٨ٟغرق خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي وال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ ،البض ؤن هبرػ خ٣اث٤
٢ض ؤنبدذ واضخت بيىت مجها:
ًا
ؤهه مهضعَا واخض وَى زمغة
 ١وا خغياث في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي طلُ ٪هق
ؤوال :بغوػ ألانالت والاؾخ٣الليت في ا خ٣ى ق
 ١وا خغياث ٞحها ظظو قع ٚحر بؾالميت
ٖ٣يضة مؿخ٣لت ممحزةٞ ،ىظب ؤن ي٩ى قن ٧ل طل ٪هخاظه ،وما جٟغٕ ٖىه ،وليـ للخ٣ى ق
اؾخٗحرث مً َىا وَىا ٥مً هٓام عؤؾمالي ؤو اقترا٧ي.
ًا
ؤن َظا ال٨ٟغ ٢اثم ٖلى الىؾُيت والٗض،٫
زاهُا :الخىاػنق في حكغي٘ ا خ٣ى١ق وا خغياث في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ،طلّ ٪ن ق
والظر يا٦ض َظٍ ا خ٣ي٣ت الخبايً الىاضر في ال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ الغؤؾمالي مىه والاقترا٧ي ،مما ؤصي بلى مك٨الث
ٖاهذ مىه الكٗىب ،ألامغ الظر صٖا بلى جى٣يذ حٗاليم وبٖاصة نياٚت اإلاباصت وألاؾـ التي ٢ام ٖلحها َظا ال٨ٟغ.
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ًا
زالثا :الشباث في حكغي٘ ا خ٣ى١ق وا خغياث في ال٨ٟغ ؤلاؾالمي٣ٞ ،ض ؤ٢ام ؤلاؾالم ما ظاء به مً خ٣ى١ق وخغياث
ٖلى مٗايحر زابخت ال ج٣بل الخٛيحر والخبضيل بخٛحر الٓغوٞ ،ٝهظٍ ا خ٣ى١ق صاثمت جدخ ٟٔبصختها وؤنالتها في ٧ل ألاخىا٫
وألاػمىت ،ألجها قغيٗت مً هللا مد٨مت مًبىَت.
ًا
 ١وا خغياث في الىٓام ؤلاؾالميٛٞ ،ايت َظا الىٓام مً حكغي٘
سابّا :ؾمى الٛاياث وألاَضا ٝمً حكغي٘ ا خ٣ى ق
 ١وا خغياث جد٣ي ٤اإلا٣انض ال٣غيبت آلاجيت:
ا خ٣ى ق
 .1بنالح الٟغص وجىظحهه هدى الًٟيلت ٧ي ال جُغى قهىجه ومُامٗه ٖلى ٖ٣له.
 .2بنالح ألاؾغة وطل ٪ب٩ل ا خ٣ى١ق والًماهاث التي ججٗلها ؤؾغة حٗيل خياة َاهئت في مجخم٘ ؾليم.
 .3بنالح اإلاجخم٘ بة٢امت ٖال٢ت ؤٞغاصٍ ٖلى ؤؾاؽ مً الٗض ٫واإلاؿاواة والخ٩اٞل.
ؤما الىٓم الىيٗيت ٛٞايتها ٚايت هٟٗيت مدضصة جخمشل في اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ ٖلى ؤر هدى ،ولى ٧ان َظا ٖلى خؿاب
٢ىاٖض ألازال ١والضيً ،ولظل ٪ججض مٗاوي ا خحرة والكغ والٗض ٫والٓلم في جل ٪الىٓم ال جخمخ٘ بهٟت الشباث ؤو الصخت
اإلاُل٣ت ،ألجها هديجت ج٨ٟحر ويعي ٖغيت للخٛحر والؼوا ٫والازخال ٝبخٛحر الٓغو ٝوألاخىا.٫
ًا
ً
٢غها مً ٢بل ؤن
خامعا :ؤن ال٨ٟغ ؤلاؾالمي ؤ٢غ خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤ٦مل نىعة وؤوؾ٘ هُا ١مىظ ؤعبٗت ٖكغ ق
جٓهغ وزي٣ت ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان٩ٞ ،اهذ ألاؾب ،٤وؤن الضو٫ق الضيم٣غاَيت اإلاٗانغة هٟؿها ال جؼا ٫بلى الى٢ذ
ً ً
جسلٟا ٦بحرقا ًٖ ال٨ٟغ ؤلاؾالمي.
ق
ا خايغ مخسلٟت في َظا الهضص
ًا
ظادظا :ؤن ال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ ؾعى بلى الخإ٦يض وبك٩ل نغيذ ٖلى خ ٤ؤلاوؿان في ا خياة وا خغيت والٗمل
والٗلم والغؤر والخٗبحر والاَخمام واإلال٨يت والخمخ٘ با جيؿيت وخ ٤اإلادا٦مت الٗاصلت ،وا خ ٤في ا خياة ال٨ٟغيت والش٣اٞيت،
وخغيت الخى٣ل وؤلا٢امت واإلاٗخ٣ض ،ومى٘ الخٗظيب والاهخ٣ا ٫والىٟي ،ول ً٨وعٚم ب٢غاع ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان بال
ؤن ؤلاوؿان في ٖالم اليىم – وعٚم الخُىعق الهاثل في مجا ٫الاجهاالث واإلاىانالث والخ٨ىىلىظيا اإلاخ٣ضمت – ما ػا ٫يٗاوي
ّن ق
ً
ً
وٖاإلايا في
ق
ق
بؾالميا
ويئن مً الٓلم والخٗؿ ٠والاهتها ٥والخٗظيب والدكغص وا جىٕ واإلاغى والاٚخهاب .ؤما ؤوظه الخالقي
ً
 )1990والظر ظاء ليا٦ض ٖلى اإلاؿاَمت في
ظليا في ؤلاٖالن ؤلاؾالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖام (
مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان٣ٞ ،ض بغػق ق
ظهىص البكغ اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ق ؤلاوؿان التي تهض ٝبلى خمايخه مً الاؾخٛال ٫والايُهاص وجا٦ض ٖلى خغيخه وخ٣ه في
ا خياة ال٨غيمت والتي جخ ٤ٟم٘ الكغيٗت ؤلاؾالميت ،ومً ؤبغػق مىاصٍ:
ًا
 ١ؤو
ؤن ظم٘ البكغ ؤؾغة واخضة مدؿاويً في ؤنل ال٨غامت ؤلاوؿاهيت صو قن جميحز بيجهم بؿبب اللى قن ؤو الٗغ ق
ؤوالّ :ن ق
ا جيـ.
ًا
زاهُا :اخترام ألاؾغة التي هي ؤؾاؽ اإلاجخم٘ وؤ٦ض ٖلى اخترام اإلاغؤة ومؿاواتها بالغظل في ال٨غامت ؤلاوؿاهيت.
ًا
زالثا :الخإ٦يض ٖلى ال٣اٖضة (ال ب٦غاٍ في الضيً) باإلياٞت بلى خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر وم٣اومت الاؾخٗماع والاخخال ،٫م٘
ً
الخإ٦يض ٖلى خغيت الخى٣ل والًمان الاظخماعي وال٨ؿب اإلاكغوٕ ،وخ ٤اإلال٨يت ،واإلال٨يت ال٨ٟغيت ؤيًا ،وخغيت ا خياة
ا خانت والشخهيت واإلاؿ ً٨وألاؾغة وخ ٤ؤلاوؿان في ؤن يدٓى بمدا٦مت ٖاصلت ،ومى٘ حٗظيبه وبطالله ؤو ؤزظٍ عَيىت.
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ًا
ً
ظميٗا واإلا٣ضؾاث وٖضم بزاعة الىٗغاث ال٣ىميت واإلاظَبيت.
ق
سابّا :ؤ٦ض اإلايشاٖ ١لى اخترام ألاهبياء
ًا
وؤن واليت الىاؽ ؤماهت
خامعا :ؤ٦ض اإلايشا ١خ ٤ؤلاوؿان في الاقترا ٥في الكإن الٗام وجىلي الىْاث ٠الٗامتّ ،ن ق
يدؿب ؤلازالم ٞحها وال٣يام بها زحر ٢يام.
ًا
ظادظا :ؤلاٖالن ؤلاؾالمي ظاء بد٣ى١ق وخغياث لم جإحي بها اإلاىازي ٤الضوليت ٦د ٤ؤلاوؿاهيت في ٖضم بجالٝ
اإلاؼعوٖاث وخغمت ا جىاػة ؤلاوؿاهيت ،وجدغيم بٚال ١الييبىٕ البكغر ،وخ ٤الضٖىة بلى ا خحر والىهي ًٖ اإلاى٨غ.
بن ما ؾب ٤ط٦غٍ مً خ٣ى١ق وخغياث ظاء بها ؤلاٖالن ؤلاؾالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بهما هي هابٗت مخىا٣ٞت م٘ ٧ل ما
ظاءث به الكغيٗت ؤلاؾالميت الٛغاء بىهىنها الشابخت مً ؤزال٢ياث ومشالياث ومباصت ؾاميت ال حؿخ٣يم خياة ؤلاوؿان
ً
ظميٗا مخىا٣ٞت م٘ الُٟغة ؤلاوؿاهيت التي ُٞغ هللا ٖلحها بجي البكغ.
ق
وال ج٨خمل بضوجها ،باإلياٞت بلى ؤجها
الخ ــاجم ـ ــت
ً
ممشال بال٣غآن ال٨غيم والؿىت الىبىيت الكغيٟت وؤ٢ىا ٫الصخابت والخابٗيحن،
ق
ؤن ال٨ٟغ ؤلاؾالمي
يالخٔ مما ؾبّ ،٤ن ق
ً
ً
ص٢ي٣ا يىٓم خ٣ى١ق ؤلاوؿان وواظباجه ،ألن ج٣ضيغ ا خ٣ى١ق والىاظباث في ؤلاؾالم مهضعٍ هللا ٖؼ وظل،
ق
٢ض وي٘ محز ق
اها
٦ما ال يمحز ؤلاؾالم في ال٨غامت وا خ٣ى١ق بحن بوؿان وآزغ بؿبب الٗغ١ق وا جيـ ؤو اليؿب ؤو اللىنق واللٛتٞ ،اإلؾالم
ً
احؿم بالٗاإلايت ألهه قغيٗت للبكغيت ظميٗا ،واحؿم بالكمىليت ألهه ججز٫ق إلاىاهج ا خياة ،واحؿم بالُٗاء ألهه يٟي بداظت
البكغيت في ٧ل ػمان وم٩ان ،وال٨ٟغ ؤلاؾالمي يغيق ؤن ب٢غاع خ٣ى١ق ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ َى اإلاضزل الصخيذ للؿٗاصة
ً
٩ٞل له خ٣ى٢ه
ظميٗا ٞيه ؾىاء ،ال امخياػ وال جميحز بحن ٞغص وٞغص ٖلى ؤؾاؽ ألانل والٗغ١ق ٌلق
ق
البكغيتٞ ،الىاؽ
ً
ً
ؤمىا مً ال٨بذ ،وال٣هغ ،وؤلاطال ،٫والاؾخٗباص،
خ٣ى٢ا جىٞغ في ْلها ق
ق
وواظباجه ،مجخم٘ ييخٟي ٞيه الٓلم٦ ،ما ؤُٖاَم
وألاماهت وألامً والاَمئىان والؿالم والٗض ٫والاؾخ٣غاع والخ٣ضم وا خغيت وال٨غامت يلمؿها اإلاؿلم خالت الخُبي٤؛ ٞال٨ٟغ
 ١ؤلاوؿان الظر اعجبُذ ٨ٞغجه بالىٓغياث التربىيت
ؤلاؾالمي يسخل ًٖ ٠ال٨ٟغ الٛغبي اإلاٗانغ زانت في مىيىٕ خ٣ى ق
ً
.١في يىء مىا٢كت هخاثج الضعاؾت
بًٗا مً َظٍ ا خ٣ى ق
ق
والٟلؿٟاث اإلاٗانغة الىيٗيت اإلااصيت التي ال جد ٤٣لئلوؿان بال
يسغط الباخض بمجمىٖت مً الخىنياث واإلا٣ترخاث مً ؤَمها:
ً
بؾالميا ٖلى يىء ال٨خاب والؿىت ،و٦ظل ٪لئلؾخٟاصة مما
ق
.1يغوعة بٖاصة نياٚت خ٣ى١ق ؤلاوؿان وجإنيلها
جىنلذ بليه البدىر والضعاؾاث الٗغبيت وألاظىبيت في َظا اإلاجا.٫
.2وي٘ جهىعق م٣ترح إلاىهج خ٣ى١ق ؤلاوؿان جمي٘ اإلاغاخل الخٗليميت وؤن يضعؽ َظا الخهىعق مً مىٓىعق بؾالمي.
 ١ؤلاوؿان واخترامها؛ بىي٘ زُت
 .3جٟٗيل صو قع ا جامٗاث و٧لياث اإلاجخم٘ في بٖضاص الُالب اإلاٗلم إلاماعؾت خ٣ى ق
صاثمت وٖ٣ض وعف ٖمل حٗليميت لخضعيبهم ٖلى َظٍ اإلاباصت و٦يٟيت جضعيؿها بك٩ل ٗٞا.٫
.4الاعج٣اء بىعي الُلبت إلاٟاَيم خ٣ى١ق ؤلاوؿان وحٗليمهم مهاعاث خل الجزٖاث وا خالٞاث ،وهي مؿئىليت ظمي٘
اإلااؾؿاث التربىيت الغؾميت وٚحر الغؾميت الىٓاميت وٚحر الىٓاميت.
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.5جىٓيم الىضواث وخل٣اث البدض وا خىاع والى٣اف وظلؿاث الٗه ٠ال٨ٟغرق والتي جخاح ٞحها مكاع٦ت ؤ٦بر ٖضص
مم ً٨مً ؤٞغاص الكٗب ،وزانت الُلبت ختى يخٗلمىا مهاعاث ا خىاع والى٣اف والخٗبحر وؤلانٛاء وخل اإلاك٨الث.
 ١ؤلاوؿان.
.6اؾخًاٞت ٢ياصاث اإلاجخم٘ اإلاضوي لخىٓيم ظلؿاث ه٣اف خى ق ٫مىايي٘ حٗؼيؼ مٟاَيم خ٣ى ق
مشاحْ البدث
ؤوال :اإلاغاظ٘ باللٛت الٗغبيت
ال٣غؤن ال٨غيم
 .iالىخب
.)1692
.1ؤزغظه ؤبى صاوص ،في ٦خاب الؼ٧اة ،ع٢م(
.) 621
.2ؤزغظه ؤبى صاوص واليؿاجي وؤخمض في ا جام٘ الهٛحر ع٢م ا خضيض(
.2005
.3ابغاَيم ٖبض هللا اإلاغػوقي :خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ،ميكىعاث اإلاجخم٘ الش٣افي ،ؤبى ْبي،
.2001
.4اسخ ٤الٟغخان :التربيت ؤلاؾالميت بحن ألانالت واإلاٗانغة ،صاع الٟغ٢ان ،ألاعصن،
.2005
.5بضعرق يىوـ :الٗىإلات وً٢ايا الا٢خهاص الؿياسخي ،صاع الٟاعابي ،بحروث،
 .6جيؿحر ابغاَيم٢ ،ضيذ :الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت ألاػَغ.
.1990
ر :جاعيش الغؾل واإلالى ،٥صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة،
.7ؤبى ظٟٗغ مدمض بً ظغيغ الُبر ق
.8ا خا ٔٞؤبى ٢اؾم ابً ٖؿا٦غ :جاعيش مضيىت صمك ،٤جد٣ي ٤نالح الضيً اإلاىجض ،)1ٍ( ،اإلاجخم٘ الٗغبي،
صمك.19 ،٤
9
 .9زالض ؤبى قٗحرة :التربيت اإلاهىيت في ال٨ٟغ التربىرق ؤلاؾالمي وٖال٢تها بال٨ٟغ التربىرق ا خضيض ،صاع ظغيغ لليكغ،
.2006
ألاعصن،
 .10زالض ،ؤبى قٗحرة ،ألازغ الش٣افي للىٓام الخٗليمي ال٣غَبي ٖلى الٗالم ؤلاؾالمي وؤوعوبا ،صاع اإلاجخم٘ الٗغبي،
ٖمان.200،
.2001
 .11زالض ٖمغ ا خاط :بٖالم التربيت واإلاغبحن مً ال٣ضماء واإلادضزحن ،الىاقغ ،اإلاالٖ ،٠مان،
 .12خمض بً بؾماٖيل البساعرق :ا جام٘ الصخيذ ،جد٣ي ٤مدمض طَجي اٞىضر (طَ ،)2بيٗت صاع الضٖىة ،جغ٦يا،
.2001
13
.2005
 .ؾالم ٢ا٢يل :حٗلم خ٣ى ٪٢وٖلمها ،ا جمٗيت ألاعصهيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ألاعصن،
.2000
 .14ؾالم الؿيض ٖبض الٗؼيؼ:جاعيش اإلاؿلمحن وآزاعَم في ألاهضلـ ،بحروث
.2001
 .15عواٍ البساعرق وؤبى صاوص وابً ماظت في الكغح اإلاسخهغ ،عاجب الىابلسخي
.)5590
 .16عواٍ البساعرق في ٦خاب ألاصب ،باب ما ههى ًٖ الؿباب واللٗان ع٢م (
.2008
ُٖ .17يت خمىصة :،الىظحز في خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،صاع ياٞا الٗلميت لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان ،ألاعصن،
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 .18ؾلىيق الكغافي :وا ٘٢التربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الضو٫ق الٗغبيت ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،جىوـ،
.1993
ٖ .19لي ا جغباورق :البيان في حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ماصة مغظٗيت للمضعؾحن واإلاضعؾاث ،ألاوهغوا ،صاثغة التربيت
والخٗليم ،ألاعصن2001 ،
ٖ .20لي ا جغباورق :البيان في حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ماصة مغظٗيت للمضعؾحن واإلاضعؾاث ،ألاوهغوا ،صاثغة التربيت
.2001
والخٗليم ،ألاعصن،
.1999
 .21مدمض البهي :الضيً وا خًاعة ؤلاوؿاهيت ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث،
 .22مدمض ؤخمض مٟتي ،وؾامخي نا ر الى٦يل :خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٨ٟغ الؿياسخي الٗغبي ،صاع الجهًت ،بحروث،
.2004
 .23مدمىص الؿيض ؾلُان :ؾحرة ال٨ٟغ التربىرق ٖبر الخاعيش ،صاع الكغو ،١ظضة.199،
 .24مضعيت الاٞخاء :مدايغاث في الش٣اٞت ؤلاؾالميتٖ ،مان:ص.ث.
.1996
 .25مدمض ٖلي الشخحررق :خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً ؤلاٖالهيحن ؤلاؾالمي والٗالمي ،صاع الش٣لحن ،بحروث،
 .26مدمض ٖلي الهاقمي :شخهيت اإلاؿلم ٦ما يهىٚها ؤلاؾالم في ال٨خاب والؿىت ،و٧الت اإلاُبىٖاث ،الغياى،
.2000
َ .27ايل ٖبض اإلاىلى َكُىف :خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،صاع ال٨ىضعر ،ألاعصن.200،
.1996
َ .28اصر عقيض ا جاوقلي :ا خضمت الاظخماٖيت في الىٓام ؤلاقترا٧ي ،ألاهجلى اإلاهغيت ،ال٣اَغة
.2008
 .29يىؾٖ ،٠ىاص :خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ا خياة التربىيت ،صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان ألاعصن،
 .iiاإلاجالث
.2006
ٖلي ٖبض الىاخض الىافي :خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ،مجلت اجداص ا جامٗاث الٗغبيت الٗضص ( ،)10مجلض (،20
 .iiiالشظاثل واإلازهشاث
.2005
اإلاغ٦ؼ الىَجي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،مظ٦غاث في خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ال٣اَغة،
.1
 .2مدمض َاقم ؤٚا :صوعق ٧لياث التربيت في ا جامٗاث الٟلؿُيييت في جد٣ي ٤ظىاهب التربيت اإلاضهيت لضي َلبتها،
.2003
عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة ،ظامٗت ألاػَغٚ ،ؼة،
زاهُا :اإلاشاحْ باللغت ألاحىبُت:
1. Vernt ،J. Physical ،Natural and technical Sciences in Al – Andalus. in AL – Jayouse ،
S. (edt) ،London ،the Legacy of Muslim Spain ،The Center of Arab Union Studies. (1998.
2. Wade ،Rahima C. Conceptual change in Elementary Social Studies: Accesses Study of
fourth Graders ،Understanding of Human Rights. Theory and Research is Social Education ،
Voll. 22, 2002, PP. (74 – 95).
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اإلاؽاسهت العُاظُت للمشؤة في الىوً الّشبي
كشاءة مغاًشة للّالكاث العببُت بحن الٍىاَش
الذهخىس ِبذ الّلُم مدمذ ِبذ الىشٍم ـالر ،حامّت بب – الجمهىسٍت الُمىُت
35

ملذمت
الق ٪ؤن مىيىٕ اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة في الىًَ الٗغبي ٢ض ها ٫مً ال٨خابت والبدض ال٨شحر ،مشله مشل
اإلاىيىٖاث ألازغيق التي جخٗل ٤باإلاغؤة٦ ،دغيت اإلاغؤة وٖملها ،بلى آزغ جل ٪اإلاىيىٖاث التي بضؤ بىا٦حر َغخها مىظ جهايت
ال٣غنق الخاؾ٘ ٖكغ ،بٟٗل خغ٦ت اإلاض الليبرالي الٛغبي ،وزىعجه الهىاٖيت في الٛغب ،واهخ٣الها بلى الٗالم الٗغبي م٘ ا خغ٦ت
الاؾخٗماعيت ،وا خغ٦ت الٗلميت والش٣اٞيت التي قهضَا الىًَ الٗغبي بىاؾُت الُالب الٗغب الظيً هالىا خٓا مً الخٗليم
الٗالي في الٛغبٗٞ ،اص بٌٗ مجهم يبكغ بما ّن
يٗضٍ جىىيغا بإ٩ٞاع وز٣اٞاث مخدغعة ،ويدمل ٖلى ٖاج٣ه مهمت جىىيغ اإلاخجم٘
بها ووكغَا.
وبٗض عخيل اإلاؿخٗمغ ألاظىبي مً البالص الٗغبيت ْلذ َظٍ ألا٩ٞاع مدمىلت ٖلى ال٣يم الشىعيت ا جضيضة ،مدملت
الاؾخٗماع ألاظىبي خ٣ا ؤو باَال ،ما هي ٖليه خا ٫اإلاغؤة الٗغبيت مً اؾدبضاص وظهل وجسل ،٠واوٗضام ؤو يألت مكاع٦تها
في ا خياة الؿياؾيت والكإن الٗام.
و٢ض هالذ اإلاغؤة الٗغبيت بٗض زىعاتها الخدغعيت خ٣ى٢ا ال بإؽ بها؛ ٦د ٤الخٗليم وخ ٤الٗمل ،وتهيإث لها مىار مالثم
بدؿب ْغو٧ ٝل بلض إلاكاع٦تها في ا خياة الٗامت ومجها اإلاجاالث الؿياؾيت٩ٞ ،اهذ الىديجت وماػالذ ختى اليىم يئيلت،
م٣اعهت بما ييبغي ؤن ج٩ى قن ٖليه خا ٫اإلاغؤة و ٤ٞجىاظضَا ومكاع٦تها في ا خياة الاظخماٖيت اإلاٗيكت.
واليىم وعٚم مغوع ؤ٦ثر مً زالزحن ٖاما ٖلى صعاؾت (عو٦ؿان ٞةن عوؾً) خى٫ق صوعق اإلاغؤة في الخىميت ؤظض مً
ّن
اإلاىاؾب الخإ٦يض ٖلى م٣ىلتها" :بإن الىي٘ الظر يم ً٨مً زالله الخٗغٖ ٝلى اليؿاء في الكغ١ق ألاوؾِ وٖلى ؤصواعًَ في
َظٍ اإلاجخمٗاث َى وي٘ ال يؼا ٫بٗيض اإلاىاٞ ، "٫بالغٚم الشىعة اإلاٗلىماجيت التي قهضَا الٗالم في َظيً الٗ٣ضيً
ألازحريً ،ووٞغة اإلاٗلىماث وؾهىلتها بال ؤن ّن
الضعاؾاث البدشيت ّن
اإلاٗم٣ت ًٖ صوعق اإلاغؤة في ٧ل مجخم٘ صازل الىًَ الٗغبي،
والٟغو٢اث التي جٓهغ ٞيما بيىه وبحن اإلاجخم٘ آلازغ صازل الىًَ الٗغبي طاجه ،و٦ظا هىٖيت الخٛيحر اإلاُلىب إلخضار
ٔ أنظر :سهى عبد القادر ،دراسة االٕتاىات يف أْتاث العلوـ االجتماعية حوؿ ادلرأة يف ادلنطقة العربية للفًتة من ٜٓٔٛٓ-ٜٔٙـ مع سيلوغرافيا سلتارة ،ادلؤسسة
العربية للدراسات كالنشر ،بَتكت ،طٗ ،ٜٔٛص ػٗ.ٕٛ
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جهًت جىمىيت وز٣اٞيت قاملت ،جض ٘ٞباججاٍ اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة لها ر جمشيلها في ماؾؿاث وؾلُاث الضولت٧ ،ل
َظا ال ؤ٢ى ق ٫بٗيض اإلاا٫؛ ول٨ىه بن وظض جترادى ٖىه الؿلُاث وناوٗى ال٣غاع مً الاؾخٟاصة مىه٦ ،ما حٛيب الغئيت
اإلاىهجيت ٖىض ناوعي ال٣غاع الؿياسخي في خل مك٨الث اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة ،ومكا٧ل الخىميت الؿياؾيت
والا٢خهاصيت بك٩ل ٖام ،وجهبذ ا خلى ق ٫في ٚالبها هىٕ مً الضٖايت والخلمي٘ اإلاا٢ذ الظر ؾغٖان ما جؼو ٫آزاعٍ.
واليىم وهدً وكاع ٥في َظا اإلااجمغ الٗلمي بٗىىان اإلاغؤة ّن
والؿلم ألاَلي وبمضازلتي اإلاٗىىهت (اإلاكاع٦ت الؿياؾيت
للمغؤة في الىًَ الٗغبي ٢غاءة مٛايغة للٗال٢اث الؿببيت بحن الٓىاَغ ) ،ؤظض مً اإلاىاؾب ال٣ى٫ق بٗض صعاؾت وبدض في َظا
اإلادىعق ؤن ؤيا مً البضَياث واإلاٟاَيم التي جهلر ألن جخسظ ٦مىُل٣اث ألر صعاؾت بوؿاهيت في ؤر مجا ٫هجضَا جخٛايغ ؤو
ّن
جخدىعق بمىاؾبت بظغاء صعاؾت اظخماٖيت جخٗل ٤باإلاغؤة ومكاع٦تها الؿياؾيت في الىًَ الٗغبيٞ ،ةطا ٧ان اإلاىُ ٤ي٣طخي
بخضعط وجُىعق مكاع٦ت اإلاغؤة ؾياؾيا بٟٗل الؼمً ،هجض اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة الٗغبيت ٢ض بضؤث في بٌٗ ألاُ٢اع
باالهخساب ومكاع٦تها في الؿلُت الدكغيٗيت ،زم يؿلب مجها َظا ا خ ٤لخٗحن حٗييىا٦ ،ما هجض في ؤُ٢اع ؤزغيق٦ -ما َى
مبحن في ظضاو٫ق الضعاؾت  -بضايت مشجٗت للمكاع٦ت الؿياؾيت مً ٢بل اإلاغؤة ٦ىازبت ومغشخت في صوعاث اهخسابيت ،ختى
بطا ٧ان الخى ٘٢يؿحر في الخٟائ٫ق الُغصر بٟٗل الؼمً ،هجض الٗ٨ـ َى الصخيذ ٣ٞض جإزغث البلضان التي ب٨غث في بُٖاء
اإلاغؤة خ ٤الاهخساب(ؾىعيا ولبىان) ًٖ الضو٫ق ألاوعبيت التي ٧ان آزغ مً ٢غعق َظا ا خ ٤مشل ٞغوؿا وبيُاليا وؾىيؿغا.
وفي صعاؾت الٗىامل التي حك٩ل ٖىاث ٤ؤمام مكاع٦ت اإلاغؤة ؾياؾيا في الىًَ الٗغبي ي٣طخي اإلاىُ ٤الؿليم ؤن
اعجٟإ وؿبت ألاميت وٚياب الخٗليم ٖاث ٤مً ٖىاث ٤مكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الؿياؾيت ،ل ً٨بةٖما ٫مٟهىم اإلاسالٟت هجض
ّن
ؤهٟؿىا ٖاظؼيً ًٖ ال٣ى ق :٫ؤن الؼياصة اإلاُغصة في ٖمليت الخٗليم للمغؤة في الىًَ الٗغبي ي٣ابله ػياصة مُغصة بمكاع٦ت
اإلاغؤة في الٗمليت الؿياؾيت وبىٟـ اليؿبت ،ؤر ؤن وؿبت مكاع٦تها في ا خياة الؿياؾيت لم ج ً٨بىٟـ ػياصة وؿبت
الخٗليم.
ومشل َظا ال٣ى٫ق يىُبٖ ٤لى الٗاث ٤الا٢خهاصرٟٞ ،ي خحن ُهيٗض ؤن ٖضم امخال ٥اإلاغؤة للما ٫وخغماجها مً بٌٗ
ا خ٣ى١ق الا٢خهاصيت٢ ،ض يك٩ل ٖاث٣ا في ٖمليت اإلاكاع٦ت في ا خياة الؿياؾيت الٗامت ،هجض ؤن امخال٦ها للما ٫ليـ ٧اٞيا
ي ـ بإن ي٩ى قن صاٗٞا لها للمكاع٦ت الؿياؾيت بطا ٧اهذ الخ٣اليض الاظخماٖيت الؿلبيت
وخضٍ ،وفي ْل ٚياب ٖىامل ؤزغ ق
جىاَ ٌ٢ظا الُمىح.
وخغياث اإلاغؤة في ههىم ّن
يٗض الؿياؾيىنق وال٣اهىهيىنق بصعاط خ٣ى١ق ّن
الضؾاجحر والدكغيٗاث ،و٦ظا بَال ١خغيت
ّنق
الخٗضصيت ا خؼبيت والؿياؾت مً قإهه ؤن يمهض الُغي ٤للمغؤة في ؤن حكاع ٥في الٗمليت الؿياؾيت بٟاٖليت ،وؤن جخاح لها
وؿبت ؤًٞل مً الخمشيل في ؾلُاث وماؾؿاث الضولت .ل ً٨الىا ٘٢يض ٫بإن وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة في الؿلُاث الدكغيٗيت
ّن
الخٗضصر ،وفي الضو٫ق طاتها
في الضو٫ق الٗغبيت التي جإزظ بىٓام ا خؼب الىاخض ٧ان ؤًٞل مجها في صو٫ق ؤزغيق جإزظ بالىٓام
ٖىضما ؾمدذ بالخٗضصيت الؿياؾيت وا خؼبيت ،وَظا يٗجي ؤن اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة لم ج ً٨جغجبِ با خغيت؛ بط
ا خغيت ال جخىاظض في ْل اإلااو٘ الدكغيعي وال٣اهىوي ؤو في ػواله ّ ،ِ٣ٞن
ول٨جها جخىاظض في ْل وظىص ال٣ضعة وجىاٞغ الٟغنت
ؤيًا٦ ،ما حٗجي ؤيًا ؤن اإلاكاع٦ت الؿياؾيت الٟاٖلت في مشل َظٍ البلضان بهما ٧اهذ مً ٢بيل الخٗبئت الؿياؾيت وليؿذ
صليال ٖلى وظىص ا خغيت.
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وبط يٗخبر البٌٗ اإلاىعور الش٣افي ـ في ظاهب مىه ٖاث٣ا مً ٖىاث ٤مكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الٗامت ؾياؾيا
واظخماٖيا ،يٓهغ لىا الىاٖ ٘٢ضم صخت َظٍ الٟغييتٞ ،ما ؤٖضٍ البٌٗ مىعوزا ز٣اٞيا ؾلبيا يدى ق ٫صو قن اهسغاٍ اإلاغؤة
في ا خياة الٗامت م٘ ؤزحها الغظل٧،ا دجاب مشال وٖضم الازخالٍ في ألاوكُت ا خياجيت اإلاسخلٟت ،هجض الىا ٘٢يكحر بلى ؤن
ألازظ بٗحن الاٖخباع مؿإلت ا خهىنيت الش٣اٞيت للمجخم٘ الٗغبي اإلاؿلم ومغاٖاة (اإلا٣ضؽ) الظر يٗخبرٍ البٌٗ مً
ؤؾباب بحجام اإلاغؤة ًٖ اإلاكاع٦ت يٗخبر ٖامال مً ٖىامل حؿهيل مهمت اإلاغؤة واإلاجخم٘ بك٩ل ٖام في الدشجي٘ ٖلى
الاهسغاٍ واإلاكاع٦ت الٗامت في ا خياة الؿياؾيت مً ٢بل اإلاغؤة وطل ٪بطا ؤزظٍ الىاؽ بٗحن الاٖخباع.
وٖلى ؾبيل اإلاشاٞ ٫يؿبت حٗليم الٟخاة في عي ٠اليمً ا جىىبي ٧اهذ قهضث جُىعا في البضايت وٖ٣ب الاؾخ٣ال٫
ًٖ بغيُاهيا ٖام196م بلى جهايت الؿبٗييياث ،زم جًاء ٫وظىصَا في م٣اٖض اإلاضعؾت ،وعبما ٚابذ ًٖ م٣اٖض اإلاضعؾت؛
زهىنا في الغي ،٠زم إلاا زههذ لهً مضاعؽ زانت بٗيض الدؿٗييياث ػاصث وؿبت حٗليم الٟخاة في عي ٠اليمً بك٩ل
ٖام.
ويهض ١ا خاٖ ٫لى مكاع٦تها في الاهخساباث بمؿخىياتها اإلاخٗضصة عثاؾيت ،بغإلااهيت ،مدليتٞ ،هي مكاع٦ت وهازبت،
مازغة وٞاٖلت؛ بؿبب مغاٖاة ا خهىنيت الش٣اٞيت ،وجسهيو ؤما ً٦ونىاصي ٤زانت بهً.
ل٣ض ٧ان البدض الٗلمي ٞيما مطخى ؤ٦ثر ما حهخم بالٗال٢اث الؿببيت لضعاؾت الىا ٘٢ومالخٓخه ؤما آلان ٞةن اَخمام
الباخض ا خ٣ي٣ي الٗلمي يىهب ٖلى هىاح ؤزغيق ٚحر الؿببيت؛ بطا ؤنبذ الهض ٝالغثيـ له ا خهى٫ق ٖلى ٖال٢اث جغبِ
الٓىاَغ اإلاالخٓت وٚحرَا ببًٗها بٌٗ  ،وؾىداو٫ق في َظٍ الضعاؾت ٢ضع ؤلام٩ان ،ببغاػ الٓىاَغ التي حك٩ل ٖىاث ٤في
اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة في الىًَ الٗغبي م٘ ٢غاءة ظضيضة حٗيض الىٓغ في بَالَ ١ظٍ الٗىامل ،وجغبُها بٗىامل
وؤؾباب ؤزغيق جضٖ ٫لحها بخهاثياث البدض.
اإلادىس ألاوٌ :مفهىم اإلاؽاسهت العُاظُت
اإلاكاع٦ت الؿياؾيت هي جل ٪ألاوكُت الضيم٣غاَيت التي ي٣ىم بها اإلاىاَىىنق في ؤر مجخم٘ والتي حٗبر ًٖ ٢ىاٖاتهم
وازخياعاتهم الىاٖيت وا خغة خ٩امهم وممشلحهم في ٖضيض ماؾؿاث الضولت٦ ،ما حٗجي ال٣ضعة ٖلى ال٣يام با خ٣ى١ق
والىاظباث التي ٟ٦لتها ٧ل ألاهٓمت الضيم٣غاَيت بضو قن اهخ٣ام ؤو بلٛاء ،وفي ظى مً ا خغيت وألامً بديض جٟطخي بلى زل٤
مجخم٘ صيم٣غاَي خ٣ي٣ي يدكاعٞ ٥يه ا جمي٘ بالخىميت والؿلُت واإلاؿاليت.
ويٗغٞها ٧ل مً "ؾيضوي ٞحربا" و"جغومان هار" و"ظار ؤونق ٦يم" :بإجها جل ٪ألاوكُت طاث الُاب٘ الكغعي التي
يماعؾها مىاَىىنق مٗيىىنق والتي حؿتهض ٝبهىعة ؤو بإزغيق الخإزحر ٖلى ٖمليت ازخياع عظا ٫ا خ٨م ،ؤو الخإزحر في ألاٗٞا٫
التي ي٣ىمىنق بها و٦ظلٞ ٪ةن اإلاكاع٦ت الؿياؾيت حؿتهض ٝالخإزحر ٖلى ال٣غاعاث ا خ٩ىميت.
ؤما "صاووص الباػ"ٗٞ ،غٞها بإجها بُٖاء اإلاىاَىحن الٟغم اإلاخ٩اٞئت لهياٚت ق٩ل ا خ٨م وؤلاؾهام في ج٣غيغ مهحر
صولتهم خى٫ق الىدى الظر يغيضوهه وهي خغم الٟغص ٖلى ؤن ي٩ىنق له صوعا بيجابيا في ا خياة الؿياؾيت مً زال ٫اإلاؼاولت
ٔزلددات دكر مساعلة ادلرأة يف التنمية االقتصادية على ضوء ادلعطيات االقتصادية يف اليمن رللة آب ،العدد (ٓ ،)ٙعاـ األكؿ ٕٕٗٔىػ ،منشور على الرابط التايل:
annaba.org/nababo2001
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ؤلاعاصيت والخهىيذ والترشر للهيئاث الاهخسابيت ؤو مىا٢كت الً٣ايا الؿياؾيت م٘ آلازغيً باالهًمام بلى اإلاىٓماث
الىؾيُيت.
وللمكاع٦ت الؿياؾيت الازخياعيت ؤؾاليب ووؾاثل صيم٣غاَيت ،وآلياث ؤوظضتها ا خبراث والخجاعب الؿياؾيت ٖبر
الؼمً جخمشل في الاهخساباث والاؾخٟخاءاث ،وج٣ىم ٖلى خغيت ج٩ىيً ألاخؼاب والخىٓيماث الؿياؾيت ،والى٣اباث و٧ل
ألاوكُت.
ومك٩لت مكاع٦ت اإلاغؤة الؿياؾيت في الىًَ الٗغبي ظؼء مً مك٩لت اإلاكاع٦ت الؿياؾيت ٩٦ل ،بط الىًَ الٗغبي
ٖاوى ويٗاوي مً ؤػمت خغيت ؤل٣ذ بٓاللها ٖلى ٦شحر مً اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بإػمت ا خ٨م ،والخىميت وٚحرَا مً اإلاكا٧ل
اإلاخٟغٖت ٖجها.
ّن
بن اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة الٗغبيت حٗاوي ٞى١ق طل ٪مكا٧ل مغ٦بت ،ظؼء مجها يخٗل ٤بالىا ٘٢الٗام ،اإلاخمشل في
ؤػمت مماعؾت ا خغيت والضيم٣غاَيت ،وظؼء يخٗل ٤باإلاغؤة والىٓغة ا خانت بها في اإلاجخم٘ الٗغبي ،وعٚم ؤن اإلاغؤة الٗغبيت
هالذ خ٣ى٢ها الؿياؾيت في ؤٚلب الضو٫ق الٗغبيت ،مىظ ٖ٣ىص مً الؼمً وقاع٦ذ في بٌٗ َظٍ الضو٫ق في ا خياة الٗامت
ي اإلاُلىب؛ بط لم ج ً٨مكاع٦ت ٞاٖلت وواٖيت وهاججت ًٖ خغيت خ٣ي٣يت ومماعؾت
مكاع٦ت ظيضة بال ؤجها لم ج ً٨باإلاؿخى ق
صيم٣غاَيت ب٣ضع ما ٧اهذ بقغا٧ا للمغؤة ًٖ َغي ٤الخٗبئت وآلايضيىلىظيا ،وبال٣ضع هٟؿه ؤيًا لم ج ً٨مكاع٦تها بٟاٖليت
ُه
واٖيت ٖىضما ٞغيذ الضيم٣غاَيت بال٣ىة مً ا خاعط ،وؤ٢هض َىا ال٣ىة الٗؿ٨غيت الٛاقمت ،وجيء بضيم٣غاَيت ٞغيها
اإلادخل ،وإلاا ٧اهذ الضيم٣غاَيت ٚحر مإلىٞت بك٩لها ا خ٣ي٣ي عاح اإلادخل يُٗي نىعة ٖىه و٦إهه مىانغ للمغؤةٟٞ ،غى
وؿبت للمكاع٦ت اليؿاثيت في الترشر واإلاىانب ٖغٞذ في الٗغا ١مشال بيؿبت ال٩ىجت٩ٞ ،اهذ بم٣ضاع %25في مجلـ
الىىاب))
"ويغيق البٌٗ ؤن مكاع٦ت اإلاغؤة الؿياؾيت في الىًَ الٗغبي ٢امذ في الٛالب ٖلى ؤؾاؽ حٗبىرق( الخٗبئت
الؿياؾيت) " ،ومٟهىم الخٗبئت الؿياؾيت ي٣ىم ٖلى خكض ألاٞغاص وججميٗهم صونق ؤن ي٩ىنق لهم خغيت الازخياع ،وَظا
ألاؾلىب ؾاص في اليمً ؤزىاء مغخلت الدكُحر 62ـ ،90بل ٧ان َى ألاؾلىب الؿاثض في ٚالبيت صو٫ق الٗالم الشالض التي
جخه ٠ؤهٓمتها بٛياب الضيم٣غاَيت ،وخ٨م ا خؼب الىاخض" .
وؤيا ٧ان ألامغ ؾىاء ٧اهذ مكاع٦ت اإلاغؤة الؿياؾيت ازخياعيت َىٖيت ،ؤو ٧اهذ جخمشل بةقغا٦ها ًٖ َغي ٤الخٗبئت
 ١وخغياث اإلاغؤة
ر في ألاهٓمت طاث ا خؼب الىاخض٣ٞ ،ض ٧اهذ هىٕ مً الاٖترا ٝبد٣ى ق
الؿياؾيت وا خكض ا جماَحر ق
وؤبغػَا ا خ ٤في اإلاكاع٦ت في ا خياة الٗامت ،ومشلذ ؤَميت ال بإؽ بها في ٖمليت الخىميت ،وٖلى طل ٪ؾىدىاو٫ق في اإلادىعق
الخالي الٗىاث ٤التي جدى ق ٫صو قن اإلاكاع٦ت الؿياؾيت الٟاٖلت للمغؤة في الىًَ الٗغبي.

ٔ .د.فؤاد الصبلحي ،ادلشاركة السياسية للمرأة يف الوطن العريب ،رللة دراسات ؽلنية ،العدد ٘ ،ٚصٓٗ.
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اإلادىس الثاوي:الّىاثم التي جدىٌ دون اإلاؽاسهت العُاظُت الفاِلت للمشؤة
َىاٖ ٥ىاث ٤ججاٍ مكاع٦ت اإلاغؤة الٗغبيت في الٗمليت الؿياؾيت ،وجى٣ؿم بلى ٖىاث ٤جخٗل ٤بالبييت الش٣اٞيت،
ي جخٗل ٤بالؿياؾاث وؤلاظغاءاث ٧الدكغيٗاث وٚحرَا هدىاولها في بىىص ٧الخالي:
وٖىاث ٤اظخماٖيت ،وا٢خهاصيت ،وٖىاث ٤ؤزغ ق
ؤوال .الّىاثم اإلاخّللت بالبيُت الثلافُت والاحخماُِت للمجخمْ
ا -الّالكت الخاوئت بحن الىافذ الثلافي واإلاىسور الثلافي
مً الُبيعي ؤن الش٣اٞاث جخال٢ذ وج٩ىنق بيجها ٖال٢اث جإزغ وجإزحر ،وؤنبذ الخشا ٠٢اليىم بٟٗل زىعة الاجهاالث
ؤمغا المىام مىه قئىا ؤم ؤبيىا ،ل ً٨الخال٢ذ ؤلايجابي بحن الش٣اٞاث َى طل ٪الظر ييب٘ مً اإلاغظٗيت ؤلاوؿاهيت اإلاكتر٦ت
بحن الش٣اٞاث التي جامً با خهىنيت الش٣اٞيت ل٩ل مجخم٘ ،وججٗل الخشا ٠٢خاظت بوؿاهيت جٟغيها َبيٗت الىظىص
والٗيل اإلاكتر ،٥بضونق ؤن جىا ٫مً الٗم ٤اإلاغظعي الضيجي والٗ٣ضر للش٣اٞاث ألازغي ،وال ي٩ىنق ٞحها بلٛاء ؤو ب٢هاء ؤو
اهخ٣ام مً ز٣اٞت مدضصة.
بن الخال٢ذ اإلاُلىب َى الظر يٟطخي بلى اؾخٟاصة ٧ل َغ ٝمما لضي الٛحر ،وال يكٗغ ؤجبإ ؤر ز٣اٞت ؤجهم َغٝ
مخل٣ي لُغ ٝمغؾل يؿدبض ٫ز٣اٞتهم بش٣اٞت ؤزغيق اؾدبضالا ،وي٩ىنق ـ الخباص ٫ـ في زمغة الش٣اٞت ومىخجاث ا خًاعة
باٖخباع ا خًاعة بوؿاهيت وهخاظها مكتر ٥جمي٘ بجي ؤلاوؿان.
بن الٗال٢ت ا خاَئت بحن الىاٞض الش٣افي واإلاىعور الش٣افي ،وزهىنا ٞيما يخٗل ٤باإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة
وخغيتها؛ جمشلذ في ؤن صٖىاث جدغيغ اإلاغؤة قهضث اهبهاع بٌٗ مً ال٨خاب وصٖاة خغيت اإلاغؤة بالىمىطط الٛغبي؛ زهىنا
في بضايت ألامغ ،ومً زم اظخالب مٟاَيم ز٣اٞيت جدغعيت مً وا ٘٢اإلاغؤة الٛغبيت ،ومداولت اؾتزعاٖها في جغبت ٚحر جغبتها،
و٢ض هخج ًٖ طل ٪اؾخدًاع اإلاىعور الاظخماعي الؿلبي في الش٣اٞت الٗغبيت٦ ،مداولت صٞإ زاَئت ،وؤهخج عصة ٗٞل
ؤٖا٢ذ مً بم٩اهيت جٟاٖل اإلاجخم٘ م٘ ق٣ها ؤلايجابي ٦ضٖىة جدغعيت ،ألجها جضٖى خغيت اإلاغؤة ،ويغوعة مكاع٦تها في
ا خياة الٗامت.
ٞليـ مً الٛغيب بطا ؤن جىدبه مىٓمت اليىوؿ٩ى بلى اٖخباع مؿإلت ا خهىنيت الش٣اٞيت ،وجًي ٠بلى قغوٍ
ٖام 19م ٞيما يٗغ ٝببىىص الىٓام الا٢خهاصر ا جضيض "الظر
ألامم اإلاخدضة للجهىى والخُىع؛ الظر ؤنضعجه في ماعؽ 4
حهض ٝبلى مٗا جت اإلاك٨الث الا٢خهاصيت للضو٫ق الىاميت ؤياٞذ مىٓمت اليىوؿ٩ى البٗض الش٣افي قغَا ؤؾاؾيا لىجاح
الخُىعق ما٦ضة ٖلى صوعق الش٣اٞت اإلاىعوزت (ؤلايجابيت) وا خهىنيت الش٣اٞيت بما جخًمجها مً مؿاثل اظخماٖيت وهٓم
٢يميت لها ؤَميتها في حعجيل الخُىعق وفي جغ٢يت اإلاجخم٘ واؾخ٣غاعٍ" .
ل٣ض قهضث البضاياث ألاولى لضٖىة خغيت اإلاغؤة ظضالا ٦بحرا بحن جياعيً :مايض ومٗاعىٞ ،الخياع اإلاايض عبما ؤصع٥
وا ٘٢اإلاغؤة الٗغبيت اإلاخسلٞ ،٠إعاص ؤن يجهٌ بىاٗ٢ها ،ل٨ىه اؾخدًغ ألاق٩ا ٫والىماطط الٛغبيت ؤو َ٨ظا ٞهمٞ ،انُضم
بدياع مٗاعى يخسظ مً اٖخباعاث اإلاجخم٘ وٖاصاجه وج٣اليضٍ الؿلبيت ججاٍ اإلاغؤة ما يٗخبرٍ ؤخ٩اما وحكغيٗاث ،وما طل،٪
ٔد.عبدالسبلـ اخلزرجي ،د.رضية اخلزرجي ،ادلرجع السابق صػٖٔٔ.
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وؤٖخ٣ض مً وظهت هٓغرق اإلا٣هىص َى الهغإ بحن الخدضيض واإلاىعور ،ؤو في اَاعَا الٗام اإلاٗغو ٝبالهغإ بحن ا خضازت
واإلاىعور ؤو ا جضيض وال٣ضيم) ،بال بؿبب اهدكاع ألاميت في نٟى ٝاإلاجخم٘ ،وزهىنا في نٟى ٝاليؿاء٩ٞ ،ان ال بض مً
الىًا ٫ألظل مداعبت ا جهل ووكغ الخٗليمٞ ،اهدكاع ألاميت ٖاث ٤مً ٖىاث ٤ا خغيت الؿياؾيت اإلابهغة للمجخم٘ واإلاغؤة
ٖلى وظه ا خهىم.
ب-اهدؽاس ألامُت
يبضو بن اهدكاع وؿبت ألاميت في الىًَ الٗغبي وزهىنا في نٟى ٝؤلاهار ٢ض ؾاَم بجاهب ٖىامل ؤزغيق بلى
خض ٦بحر في جضوي وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة الٗغبيت في مىا ٘٢ال٣غاع اإلاسخلٟت ومجها الخمشيل الؿياسخي في ؾلُاث الضولت ،بط
حكحر ؤلاخهاثيت ؤن"وؿبت ألاميت في مجخم٘ ؤلاهار ٖاليت ظضا م٣اعهتها بمجخم٘ الظ٧ىع ،خيض جهل بلى الًٗ ٠ؤو جؼيض
ٖليه ؤخياها في ؤٚلب الضو٫ق الٗغبيت ،باؾخصىاء صولتي ؤلاماعاث الٗغبيت اإلاخدضة ،وُ٢غ ،خيض ٧اهذ وؿب ألاميت مخمازلت
ج٣غيبا بحن ا جيؿحن" و"وؿبت ألاميت بحن ال٨باع(مً ٖمغ 15ؾىت ٞما ٞى١ق)في الٗالم الٗغبي ٖاليت ظضا في ظمي٘ الضو٫ق
 ، "1955وَظٍ هي اإلاغخلت الٗمغيت التي ج٩ىنق ٞحها اإلاكاع٦ت الؿياؾيت
الٗغبيت ٦ما حكحر ؤلاخهاثياث الهاصعة في ٖام
مخاخت للجمي٘ ط٧ىعا وبهازا.
بن ؤلاخهاثياث التي بحن ؤيضيىا حكحر بلى ؤن اليؿاء الٗغبياث ماػلً يٗاهحن مً بٖضاص جغبىرق ٣ٞحر ،مما خا ٫صونق
مكاع٦تهً الٟٗالت واإلاخمحزة في ا خياة الٗامت؛ هديجت العجٟإ مٗضالث ا خغمان للبىاث مً ٞغم الخٗليم في ظمي٘ مغاخله؛
بط ال يؼا ٫ههيب ؤلاهار مً الخٗليم ؤ٢ل مً الظ٧ىعق(زالزت ؤعبإ ؤلاهار م٣ابل ؤعبٗت ؤزماؽ الظ٧ىعق)" وَظٍ الً٣يت
مٗغوٞت لضي اإلاهخمحن ونىإ ال٣غاع.
والىا ٘٢يكهض باعجٟإ مٗضالث ا خغمان للبىاث مً ٞغم الخٗليم٢ ،ياؾا بالظ٧ىع ،وَظا يازغ – يمً ٖىامل
ؤزغيقٖ -لى مكاع٦ت اإلاغؤة الٟٗالت في ا خياة الٗامت ،ول ً٨بمٗغٞت وؿب الخدا ١الخلميظاث باإلاضاعؽ في ٧ل صولت ٖغبيت
ٖلى خضي ،ووؿبت اهدكاع ألاميت ٞحها ،ؾىدهل ٖلى هديجت جسال ٠ما اؾخ٣غ في الظًَ والىا٘٢؛ مً ؤوؿبت اهدكاع ألاميت
مً اليؿاء في بلض ما يدى٫ق – بضونق جإزحر ٖىامل ؤزغيق -صونق مكاع٦ت اإلاغؤة الٟٗالت واإلاخمحزة؛ ٗٞلى ؾبيل اإلاشا ٫جض٫
ؤلاخهاءاث ٖلى ؤن وؿب اإلالخد٣اث بالخٗليم ألاؾاسخي والشاهىرق في البالص الٗغبيت جخٟاوث مً صولت بلى ؤزغيٞ ،ديض
جهل وؿبت ؤلاهار اإلالخد٣اث بالخٗليم ألاؾاسخي بلى %90في ظمي٘ الضو٫ق الٗغبيت باؾخصىاء اإلاٛغب ،واليمً ،وظؼعق
ال٣مغ"  ،ووؿبت اإلالخد٣اث في الخٗليم الشاهىرق جتراوح بحن %93في البدغيً % 88،في ُ٢غ%13،في مىعيخاهيا %15،في
ظيبىحي %21،في اليمً .
ٔد.عبد السبلـ اخلزرجي ،د .رضية حسٍت اخلزرجي ،السياسات الًتبوية يف الوطن العريب ،الواقع كادلستقبل ،دار الشركؽ لللنشر كالتوزيع
صػ.ٛٛ
ٕنفس ادلرجع.
ٖبرنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي  ،)ٕٓٓ٘( UNDPتقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ ٕ٘ٓٓ ،ادلكتب اإلقليـ للدكؿ العربية ،عماف – األردف ،ص ػٗ.ٚ
ٗأنظر ادلرجع السابق ص ػ.ٚٙ
٘أنظر صندكؽ النقد العريب ( )ٕٓٓٚالتقرير االقتصادم العريب لعاـ  ٕٓٓٚجدكؿ ٕ\ٔٔ

ٕٓٓٓ ،عماف – األردف،
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وونلذ وؿبت الخلميظاث اإلالخد٣اث في الخٗليم الشاهىرق الٗام واإلانهي ا خ٩ىمي بلى ؤٖلى مؿخىيق لها في ا جؼاثغ بما
 %5 ,4زم لبىان بيؿبت
 2006جلحها ليبيا بيؿبت
-2005
 %58.4مً بظمالي الضاعؾحن في َظٍ اإلاغخلت مً الٗام الضعاسخي
وؿبخه
 %56وجىوـ بيؿبت ،%55وُ٢غ بيؿبت %54,5ختى ونلذ َظٍ اليؿب بلى ؤصوى مؿخىيق لها في ظؼعق ال٣مغ بما وؿبت
 %46,6وبحن َظٍ اليؿب ج ٘٣ب٣يت البالص الٗغبيت
 ،%32,2وظيبىحي بيؿبت ،%3 ,والؿٗىصيت بيؿبت
 %31,2واليمً بيؿبت
ألازغيق" .
الؿاا ٫اإلاُغوح بٗض بيغاص همىطط  ِ٣ٞلئلخهاءاث اإلاخٗل٣ت بيؿب حٗليم الٟخاة في الضو٫ق الٗغبيتَ ،ل َىا٥
جُاب ٤بحن اعجٟإ وؿبت الخٗليم في َظٍ الضو٫ق وبحن اعجٟإ مؿخىيق اإلاكاع٦ت في ا خياة الٗامت واإلاكاع٦ت الؿياؾيت بىظه
زام.
مً هاخيت ؤزغيق هجض ؤن الخٗليم ألاؾاسخي والخٗليم الشاهىرق خ٣٣ا بهجاػاث ٦شحرة٢ ،ياؾا بالٗ٣ىص اإلااييت بط حكحر
ؤلاخهاءاث بلى جغاظ٘ مٗضالث ألاميت بلى %31مً الؿ٩ان البالٛحن ( 15ؾىت ٞإٖلى %15مجهم مً الكباب في ؾً()24-15
] 2004يٗجي ؾً اإلاكاع٦ت الؿياؾيت [ هديجت العجٟإ وؿب ؤلاهار في الخٗليم واهسٟاى مٗضالث ا خهىبت و٦ظا
في ٖام
اهسٟاى ؤٖضاص ال٣ٟغاء في ال٨شحر مً البالص الٗغبيت وجدؿً مؿخىيق الخٗليم" ٖ ،لى ألا٢ل ٢ياؾا باإلااضخي.
ي اإلاكاع٦ت اليؿىيت في الىًَ الٗغبي؟٦ ،ما َى
والدؿائ ق ٫اإلاُغوح َل ٧ان طل ٪ماقغا باالعجٟإ الُغصر إلاؿخى ق
الاعجٟإ ا خانل في وؿبت الخٗليم ،ؤٖخ٣ض ؤن وا ٘٢اإلاكاع٦ت ال يكحر – خؿب عؤيي -بلى طل ،٪وَظا ال يٗجي بٟٚاٖ ٫امل
ألاميت ٗ٦امل مً ٖىامل ٖضم اإلاكاع٦ت ّن
ّن
ؤن ٖىامل ا خغيت الؿياؾيت،
الؿياؾيت للمغؤة في الىًَ الٗغبي ،ول ً٨يٗجي ّن ق
والش٣اٞت اإلاىعوزت الؿاثضة جٓل مازغة بلى خض بٗيض في مؿخىيق اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة ،وبال ل٩اهذ الضو٫ق التي جغجٟ٘
ٞحها وؿبت الخٗليم ٧األعصن ،وبٌٗ صو٫ق ا خليج ـ التي جغج ٟ٘وؿبت الخٗليم ٞحها ٢ياؾا بضو٫ق ٖغبيت ؤزغيق ـ ؤ٦ثر اعجٟاٖا في
وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الٗامت ،وا خياة الؿياؾيت ٖلى وظه ا خهىم ،وَى ماال يىظض ٖلى ؤعى الىاٗٞ" ٘٢ضص
 ،2001وهي مجلـ ألامت ال٩ىيتي ،ومجلـ
مً اإلاجالـ الدكغيٗيت في بلضان ظؼيغة الٗغب لم جمشل ٞيه اليؿاء ختى ٖام
الكىعي الؿٗىصر ،ومجلـ الكىعي الُ٣غر ،واإلاجلـ الىَجي الاجداصر في صولت ؤلاماعاث الٗغبيت اإلاخدضة ،ومجلـ
الىىاب في البدغيً"  ،و٢ض ٖييذ اإلاغؤة ؤو اهخسبذ في بٌٗ اإلاجالـ الدكغيٗيت لضو٫ق ا خليج الٗغبي في الؿىىاث ألازحرة.
ج .الخلالُذ الاحخماُِت اإلاىسوزت
ج ٠٣الخ٣اليض الاظخماٖيت في عؤؽ ألاؾباب والٗىامل التي جدى٫ق صونق اإلاكاع٦ت الٟاٖلت للمغؤة الٗغبيت في ا خياة
الؿياؾيتٞ ،الؿلُت ألابىيت صازل ألاؾغة ،والىٓغة الضوهيت للمغؤة في اإلاجخم٘ ظٗلذ مجها ؤهثى طاث وْيٟت بيىلىظيت
 ،ِ٣ٞج٣ىم بضوعق ا خمل والىالصة وا خٟاّ ٖلى الىىٕ مً زال ٫طل.٪

ٔأنظر  :أمحد علي احلاج ،مسَتة التعليم األساسي كالثانوم يف الببلد العربية ،الواقع الراىن كآفاؽ التطور ،مؤسسة السعيد للعلوـ كالثقافة ،ٕٕٓٔ ،تعز ،ص ػٕٔٔ.
ٕ أمحد علي احلاج ،ادلرجع السابق ،ص ٔٔ.
ٖ أنظر :قائد زلمد طربوش ،السلطة التشريعية كادلرأة يف الدكؿ العربية ٖتليل قانوٍل مقارف ،أبريل ٕ٘ٓ ،مركز الدراسات كالبحوث اليمن صنعاء ،ص ػ.ٕٜٔ
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وفي ا خ٣ي٣ت لم جَ ً٨ظٍ الىٓغة الشاهىيت للمغؤة م٣خهغة في جىاظضَا ٖلى الش٣اٞت الٗغبيت الخ٣ليضيت بٗاصاتها
الاظخماٖيت الؿلبيت ،بل ج٩اص ؤن ج٩ى قن ز٣اٞت مدكابهت٢ ،ض جسخل ٠في اإلاُٗياث واإلاغظٗياث التي حؿدىض ٖلحها ،ل٨جها جلخ٣ي
ٖىض هٓغة مخ٣اعبت هدى اإلاغؤة جسخل ٠في الغجبت والضعظت ،وجدؿاويق في الىىٕ " ،بط ؤهه ليـ زمت ق ٪في ؤن مغ٦ؼ اإلاغؤة َى
ؤصوى مً مغ٦ؼ الغظل في ٧ل م٩ان وبال ما ٚضث اإلاغؤة َضٞا مدضصا للمكاعي٘ ؤلاهماثيت وهُ٣ت التر٦حز في اإلااجمغاث
الضوليت ،مً ؤمشا ٫اإلااجمغ الٗالمي للٗام الضولي للمغؤة الظر اوٗ٣ض في مضيىت م٨ؿي٩ى ؾيتي 5في  ،19و٢ض ٧ان الهضٝ
اإلاٗلً لهظا اإلااجمغ َى( بصماط اإلاغؤة في ٖمليت ؤلاهماء بىنٟها الكغي ٪اإلاؿاورق للغظل) ،وب٣ضع ما ؤٖلم ٞلم يٗلً ؤخض
بٗض ًٖ ٖام صولي للغظل"  ،ل ً٨مً الىاضر ؤن الٗالم الٛغبي بؿبب ٖىامل ٖضة اؾخُإ ؤن ي٣طخي ٖلى بٌٗ اإلاٟاَيم
ا خاَئت ًٖ اإلاغؤة ،وبقغا٦ها في ا خياة الؿياؾيت بمٟاَيم وؤ٩ٞاع حؿدىض بلى الش٣اٞت الىاججت ًٖ الُٟغة الٗلميت
ي اليؿاء ؤهٟؿهً ،ماػالذ ألايام ج٨دك٠
 ١عبما ٧اهذ مدل ق٩ى ق
والهىاٖيت ومضاعؽ ال٨ٟغ ا خضيشت ،وبإؾاليب وَغ ق
زُإَا وٖضم نىابيتها.
والىًَ الٗغبي باٖخباع مٗخ٣ضٍ ومباصثه ؤلاؾالميت اإلاخدغعة ،واإلاخىىعة هدى اإلاغؤة ،والتي ٟ٦لذ لها خ٣ى٢ا
وواظباث ٖٓيمت في خمل عؾالت ؤلاؾالم للخياة ،ومكاع٦تها في جدمل اإلاؿاوليت في ا خياة الٗامت مشلها مشل الغظل شخيء،
والىا ٘٢اإلادمل بإز٣ا ٫الش٣اٞت الاظخماٖيت الخ٣ليضيت شخيء آزغ؛ ٞلم ج ً٨حٗاليم صييىا ؤلاؾالمي ا خىي ٠ججاٍ اإلاغؤة
٦ك٣ي٣ت للغظل ،وخاملت لغؾالت ا خياة بجاهب الغظل ،وقغي٨ت في اإلاؿاوليت ا خانت والٗامت لم ج ً٨لخىدكغ ختى جالقي
 ١الىاضخت للمغؤة وخغيتها في جدمل
ج٣اليض اظخماٖيت بالٛت في الخهلب وال٣ىة ،ججٗل مً اإلاباصت الهغيدت ،وا خ٣ى ق
ؤٖباء ا خياة الٗامت ،وواظبها الضيجي في طل ،٪ججٗل مً ٧ل طل ٪مٟاَيم ازخلُذ بالخ٣اليض الاظخماٖيت ا خاَئت ،لخجٗل
مجها صيىا وما هي بضيً.
٦ما يؿخسضمها بًٗهم ٦مغظٗيت صيييت بضٖىيق ا خٟاّ ٖلى ز٣اٞت ومباصت وصيً اإلاجخم٘ ،وجل٣ى عواظا ٖىضما
ي٩ىنق الىمىطط آلازغ الضاعي بلى خغيت اإلاغؤة وجم٨يجها مً اإلاكاع٦ت في ا خياة الٗامت همىطظا ٚغبيا ٖىض بًٗهم ،حهخم
بالك٩لياث وا خهىنياث التي هي مدل ازخال ٝؤنال بحن الش٣اٞاث ،وَظا ما ٧ان ؾاثضا في اإلاغاخل ألاولى للضٖىة بلى
خغيت اإلاغؤة ،وما ػا ٫يٓهغ َىا وَىا ٥بحن َظيً الىمىطظحن" ،بن زمت اججاَا في مىُ٣ت ا خليج يضٖى بلى بيٟاء الكغٖيت
الضيييت ٖلى الخ٣اليض وال٣يم ومىا ٠٢الغظا ٫التي حٗخبر بمشابت مخٛحراث َامت في جٟؿحر ٖضم ج٩اٞا اإلاغؤة"  ،وَىا٥
ٖىامل ا٢خهاصيت بجاهب ما ؾب ٤ؾاَمذ في بٖا٢ت اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة هدىاولها جباٖا ،زم بن َىا ٥مؿإلت ّنق
ظض
مهمت وهي ؤن اخترام ؤلاؾالم للمغؤة ومً باب الٗضالت الاظخماٖيت وبؿبب الازخال ٝالٟؿيىلىجي بحن ظؿم اإلاغؤة والغظل
ْط
يدِ مً ٦غامت ووي٘ اإلاغؤة ،بال ؤهه
لم يُالب اإلاغؤة بىٟـ اإلاهام التي َالب بها الغظل ،وَظا الىي٘ في ال٣ضع الظر لم ق
ُه
 ١الؿياؾيت ،ختى باث صو قع اإلاغؤة في مجخمٗىا
ٞهم مً ٢بل ٦شحر الٗ٨ـ جماما ،و٧ان ؤو ق ٫طلٖ ٪ضم اإلاؿاواة في ا خ٣ى ق
الٗغبي مدضوصا ،وؤنبذ في خاالث ٦شحرة مً يمً ز٣اٞت اإلاجخم٘)).
ٔ أماؿ رساـ ،ادلرجع السابق ،ص .ٜ
ٕ أماؿ رساـ ،ص ٗٔ ،عن فريدة اآلغا كعائشة ادلانع،
F.Allaghi and A.Almana, suvery of Research on Women in the Arab Gulf Region. Unesco SS -81Conf.Paris,1981.
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دِ-ىاثم اكخفادًت
ؤبغػق الٗىاث ٤الا٢خهاصيت للمغؤة الٗغبيت التي خالذ وجدى٫ق صونق مكاع٦تها الؿياؾيت الٟاٖلت جخمشل في ٖضم ٢ضعة
اإلاغؤة ٖلى مماعؾت اليكاٍ الا٢خهاصر لٛياب الظمت اإلااليت اإلاؿخ٣لت للمغؤة ،واهدهاع اإلاغؤة الٗاملت في ُ٢اٖاث ؤ٢ل
بهخاظيت:
 1ـ ِذم اظخلالٌ الزمت اإلاالُت للمشؤة
ووٗجي به ٖضم جمخ٘ اإلاغؤة في الىًَ الٗغبي بدغيت الخمل ،٪وبالخالي ٚياب ا خغيت الا٢خهاصيت ،بط ماػالذ جابٗت
للغظلٞ ،ةطا ٧اهذ اإلاغؤة الغيٟيت ال جىا ٫خ ٤ؤلاعر في ألاعى الؼعاٖيت – وَظا َى الٛالبٞ -ةن نلتها بإؾغة ؤبحها جب٣ى
مؿخمغة ٞلها خ ٤الؿ ً٨وا خمايت ومخُلباث اإلاٗيكت مً ٢بل ؤؾغتها ،ولهظا ال حٗخمض ٦شحرا ٖلى ػوظها وبالخالي يىدكغ
الُال.١
وؤما في اإلاضيىت وبؿبب ؤن اإلال٨يت جىدهغ في عؤؽ اإلااٞ ٫ةجها جىا ٫خ٣ها مً ؤلاعر ول ً٨نلتها بٗاثلتها جى ُ٘٣مً
خيض ٖضم الاٖخماص الا٢خهاصر ٖلحهم؛ ولهظا حؿخ٣غ ا خياة الؼوظيت ٖىض اإلاخمل٨حن ول٨جها جٓل زايٗت لؼوظها،
وبالخاليٞ ،ةن "اإلاغؤة حٗاوي مً ؤػمت زياع ،بما الاؾخ٣ال ٫الىٟسخي ا خاي٘ للؿيُغة الٗكاثغيت ولل٣بيلت والٗمل الكا١
(اإلاغؤة الغيٟيت) ؤو الاَخمام اإلااصر ٖلى خؿاب الٗؼلت الاظخماٖيت وا خًىٕ الخام لؿلُت الغظل" .
في ٧ل ألاخىاٞ ٫اإلاغؤة ال جمل٢ ٪غاعَا الا٢خهاصر ،وَظا يازغ ٖلى امخال٢ ٥غاعَا الؿياسخي وزىى ٚماع ا خياة
خ ٤اإلال٨يتٞ ،ةن طل ٪ؤيًا لم ي ً٨باٖشا ل٩ي جسىى اإلاغؤة ؤبىاب
الٗامت ،وبطا ٧اهذ َىا ٥وؿىة ٢ليالث خهلً ٖلى ّن ق
اإلاكاع٦ت الٗامت في ا خياة الؿياؾيت ،وطل ٪بؿبب وظىص ٖىاث ٤ؤزغيق جخمشل في اإلاىاو٘ الدكغيٗيت ،والٗىامل الش٣اٞيت
اإلاىعوزت.
ي الدكغيعي والؿياسخي ،هجض ٖاثٖ ٤ضم
في البلضان التي جخمخ٘ اإلاغؤة ب٣ضع مً ا خغيت الؿياؾيت ٖلى اإلاؿخى ق
خهى ق ٫اإلاغؤة ٖلى ههيبها مً ؤلاعر وخ ٤الخمل٢ ٪ض يدى ق ٫صو قن مماعؾت اإلاغؤة الٟاٖلت خ٣ى٢ها الؿياؾيت وجمشيلها؛
والؿبب ٖضم وظىص اإلااو٘ الدكغيعي مً طل٦ .٪ما ؤن الش٣اٞت اإلاىعوزت بضؤث جلحن ا جاهب في َظا اإلاىيىٕ؛ ٗٞلى ؾبيل
ي الضزل للمىاًَ
ي -بلى جضوي مؿخى ق
اإلاشا ٫هجض يٗ ٠اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة في اليمً يٗىص – بلى ظاهب ٖىامل ؤزغ ق
زانت اليؿاء التي حك٩ل %52مً مجم٘ الؿ٩ان وٚالبيتهً في الغي ٠الظر ي٣خهغ ٚالب اليكاٍ ٖلى مهىت الؼعاٖت
 %83,50مً اليؿاء الىاقُاث ا٢خهاصيا في اليمً " .
التي يٗمل بها خىالي

1

V.maher "women and social change in morocco",in Beek and Keddie women, P122.

ٕ أنظر سهاـ عبداهلل زلمد االرياٍل ،ادلشاركة السياسية للمراة اليمنية ،رسالة ماجستَت ،جامعة قناة السويس مصرٕٓٓٔ ،

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

43

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

 2ـ اهدفاس اإلاشؤة الّاملت في كىاِاث ؤكل بهخاحُت
اإلاغؤة الٗغبيت حؿاَم بٟاٖليت في جدمل ٖىاء ج٩الي ٠ا خياة اإلاٗيكيت ،بل هي اإلاخدمل ألا٦بر لهظٍ الخ٩الي ٠في
البيئاث الغيٟيت ،ل٨جها بػاء َظٍ الخ٩الي ٠ال جالقي اإلا٣ابل اإلااصر واإلاٗىىرق اإلاىاؾب ،وَى هاجج ـ ٦ما يبضوـ ًٖ ٖضم خغيت
اإلاغؤة في امخال٦ها للظمت اإلااليت اإلاؿخ٣لت بط هي جابٗت في ٧ل ألاخىا.٫
بن جبٗيت اإلاغؤة للغظل ييخج ؤيًا بؿبب اهدهاعَا في مجاالث ؤ٢ل بهخاظيت" ،بالىٓغ بلى ؤن ٖمل اإلاغؤة ي٩ىنق في
ُ٢إ ؤ٦ثر اهدهاعا لال٢خهاص ؤر الُ٣إ اإلاجزلي ـ ٞال جدٓى اإلاغؤة باإلا٩اٞإة والاخترام الظر يىاله الغظل الظر يٗمل في
الٗما ٫ألاظغاء .وفي هٟـ الى٢ذ ٞةن ّن
الُ٣إ ألا٦ثر بهخاظيت في الا٢خهاص ـ ؤر ؾى١ق ّن
الهىة التي جتزايض احؿاٖا بحن
الُ٣اٖحن اإلاجزلي والٗام ،وهمى ّن
الضولت وا جيل اإلادتر ٝفي الُ٣إ ألازحر ،واؾدبٗاص اإلاغؤة مجهما بهما حؿهم في جٟا٢م جبٗيت
اإلاغؤة"  ،وَظٍ ّن
الخبٗيت الا٢خهاصيت جازغ بك٩ل مباقغ في جبٗيت ٢غاعَا الؿياسخي ،ؤو في يٟٗه في ؤخؿً ا خاالث ،ومً
َىا ٧اهذ الىضواث التي جىٗ٣ض بسهىم اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة جىصخي بـمؿاٖضة اإلاغؤة ٖلى الخىٞي ٤بحن ا خياة
ألاؾغيت وا خياة الٗامت ،وج٨غيـ قغا٦ت الؼوظحن في ّن
الجهىى بإٖباء ألاؾغة ليدؿجى للمغؤة الايُالٕ بإصواع ٢ياصيت في
اإلاجخم٘ بٟ٨اءة وٞاٖليت ،بيكغ ز٣اٞت اإلاكاع٦ت ّن
والخٗاو قن بحن ؤٞغاص ألاؾغة مً زال ٫بغامج الخٗليم وؤلاٖالم وٖبر َيئاث
اإلاجخم٘ اإلاضوي"  ،و٦ظا جىنيت مىٓمت اإلاغؤة الٗغبيت بمخابٗت صوعق اإلاغؤة الٗغبيت في الخىميت اإلاؿخضامت مً زال ٫مكغوٕ
ّن
الضعاؾاث اإلانخيت للمكاعي٘ والبرامج التي جىٟظَا الضو٫ق ألاًٖاء باإلاىٓمت وحٗميم الخجاعب الىاجخت.
بن بقغا ٥اإلاغؤة في ا خياة الا٢خهاصيت الٗامت ال يٗجي بُغي٣ت آليت خهىلها ٖلى خغيت ٢غاعَا ؤوفي ٢ضعتها ٖلى
اإلاكاع٦ت الؿياؾيت الٟاٖلت في ا خياة الٗامت ،بط يبضر ؤلاهماثيىنق مؼيضا مً ا خظع ٞيما ي٣ىمىنق به مً ٖملياث
ج٣ييميت ،وال يغون في اإلاجخم٘ وخضة ًٖىيت واخضة ،خيض جاصر الخُىعاث في ُ٢إ ما بهىعة زابخت بلى حٛيحرعاث في
ظمي٘ الُ٣اٖاث ألازغيق جينجم وَظٍ الخُىعاث٦ ،ما ؤجهم يا٦ضونق ؤيًا ٖلى ؤوظه الخىا ٌ٢التي جسل٣ها ٖمليت
الخٛيحرٗٞ ،لى ؾبيل اإلاشا٫؛ ٢ض حؿهم البرامج التي حؿخدضر لؼياصة ٖمل اإلاغؤة في الُ٣إ الٗام في ػياصة اؾخٛال ٫اإلاغؤة
بطا لم جٟ٨ل َظٍ البرامج ؤيًا جىٞحر ألاظىعق وقغوٍ الٗمل؛ مشل مغا٦ؼ عٖايت الُٟىلت ،وبظاػة الىالصة ،ويخًاٖ٠
الاؾخٛال ٫للمغؤة التي ال ؾيُغة لها ٖلى ألاظغ الظر ج٨دؿبه بالٗمل في ا خ٣ى ،٫ؤو بمىا ٘٢الدكييض ،بط يسً٘
لالؾخٛال ٫صازل اإلاجز٫ق وزاعظه ٖلى خض ؾىاء ،بيض ؤن ؤ٦ثر الً٣ايا ؤَميت ،والتي ؤ٦ض ٖلحها ؤلاهماثيىن ،هي الضوعق
ألاؾاسخي الظر يًُل٘ به ال٣اصة ا خ٩ىميىنق وناوٗىا الؿياؾت في ؤلاهماء والخٛيحر .وزمت هٓغة ناثبت جغيق بإن الالتزاماث
ؤلايضيىلىظيت لل٣اصة الؿياؾيحن هي خاؾمت باليؿبت لُبيٗت ؤلاهماء الىَجي واججاَاجه الظر يازغ جإزحرا ٦بحرا ٖلى مغ٦ؼ
اإلاغؤة بهىعة مباقغة وٚحر مباقغة"  ،والخجغبت الؿياؾيت للمغؤة في الىًَ الٗغبي جا٦ض طل ،٪خيض ؤن وؿبت مكاع٦ت
ٔ أماؿ رساـ ،ادلرأة العربية حالة البحوث اخلاصة بالعلوـ االجتماعية كٔتركز ادلرأة ،الدراسات االجتماعية عن ادلرأة يف العامل العريب  ،ادلؤسسة العربية للدراسات كا لنشر،
ٗ ،ٜٔٛبَتكت ،ص.ٔٚ
ٕ

التمثيل القانوٍل للمرأة العربية يف الربدلاف كأثره على تفعيل دكرىا التنموم ٕتارب عربية بالتعاكف مع االٖتاد الوطٍت للمرأة التوف سية ،كرشة عمل انعقدت يف تونس  -اجلمهورية التونسية

من  ٓٛإىل ٔٔ مارس.ٕٓٔٓ ،

ٖ أماؿ رساـ ،ادلرجع السابق ،ص .ٔٛكأنظر أيضا:
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اإلاغؤة ٢ض جغج ٟ٘في ْل بٌٗ ال٣اصة الؿياؾيحن ٦ما َى خا ٫اعجٟإ وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة اإلاهغيت ؤيام خ٨م ؤهىعق الؿاصاث
ٖلى ؾبيل اإلاشا ،٫واهٓغ اإلاالخ.٤
زاهُا :الّىامل اإلاخّللت بالعُاظاث وؤلاحشاءاث
 - 1وبُّت الىٍام العُاس ي ومىكفه مً الذًملشاوُت والخشٍاث العُاظُت
مً الٗىاث ٤التي حٗي ٤اإلاغؤة مً اإلاكاع٦ت والخمشيل في ال٣غاع الؿياسخي هي ٚياب الضيم٣غاَيت وا خغياث
الؿياؾيت٩ٞ ،لما ٧ان اإلاجخم٘ يٗيل في ْل مىار مً ا خغيت واإلاؿاواة ،وفي ْل هٓام ؾياسخي صيم٣غاَي ج٩ىنق في ٌ
الضولت خاعؾت خ٣ى١ق وخغياث اإلاجخم٘ ٧لما ٧اهذ وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة وجىاظضَا في مغا٦ؼ ال٣غاع الؿياسخي ؤ٦بر؛ طل٪
بإن و٢ىٕ اإلاجخم٘ جدذ هحر الاؾدبضاص والضي٨خاجىعيت يٗجي ؤن اإلاغؤة ج ٘٣جدذ اؾدبضاص مًاٖٞ ٠هي مؿدبض بها ٟ٦غص في
مجخمٗها الىا ٘٢جدذ ْلم اؾدبضاص الضي٨خاجىعياث ،ومؿدبض بها مغة زاهيت مً َظا اإلاجخم٘ اإلا٣هىع؛ ٞهي م٣هىعة مً
اإلا٣هىعق ومً ال٣اَغ في آن واخض.
وبطا ٧اهذ َظٍ هي ما ج٣طخي به ٢ىاٖض اإلاىُ ٤الؿليم ،وما يكحر بليه الباخشى قن في الٗلىم الؿياؾيت وال٣اهىهيت،
ٞةن مكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الٗامت والؿياؾيت لم ي ً٨يسً٘ لهظٍ ال٣اٖضة ٖلى بَال٢ها؛ بط قهضث بٌٗ الضو٫ق
الٗغبيت ج٣ضما في مجا ٫مكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الٗامت والؿياؾيت وجمشيلها في ماؾؿاث الضولت ،في ْل ؤهٓمت ؾياؾيت
ال جامً بالخٗضصيت ا خؼبيت والؿياؾيت؛ بل بىٓام ا خؼب الىاخض ا خا٦م ؤو في ْل مى٘ ا خؼبيت" ٦ما َى ا خا ٫في صو٫ق
19 -1966م ،و٦ظل ٪ظمهىعيت اليمً الضيم٣غاَيت الكٗبيت ؾاب٣ا ،وفي
1 \1965
\1960
ٖغبيت ٦ؿىعيا في بغإلااهاتها باألٖىام
1992م ،و٦ظل ٪في ؾلُىت ٖمان مىظ
1982م وفي الؿىصان ٖام
،1980
ألاٖىام \19
1964م ،و٦ظل ٪ألاعصن في 8
مهغ في ٖام
الٗام -19
2000م و٦ظلٖ ٪مىم صو٫ق ا خليج"  ،وفي الٗغا ١بحن 8
2001م والبدغيً مىظ
-1991
٢يام اإلاجلؿحن مىظ ٖام
.)2003
 - 2وبطا ٧ان طلٞ ٪يما يسو جمشيل اإلاغؤة الٗغبيت في الؿلُت الدكغيٗيت ٞةن مكاع٦تها في ا خياة الٗامت ،وفي
ماؾؿاث الضولت والهيئاث واإلاىٓماث الاظخماٖيت ٧اهذ ؤًٞل في الضو٫ق التي جإزظ بىٓام ا خؼب الىاخض ا خا٦م ٦ما َى
ا خا ٫في ؾىعيا والٗغا ،١مهغ ،ا جؼاثغ ،جىوـ ،ظمهىعيت اليمً الضيم٣غاَيت الكٗبيت ،عبما يٗىص طل ٪بلى ؤن بًٗا
مً َظٍ الضو٫ق ؤزظث باإلاٟاَيم الخدغعيت التي وا٦بذ خغ٧اث الخدغعق الىَجي يض الاؾخٗماع ألاظىبي ،و٧اهذ مىاليت
للىٓام الاقترا٧ي مخمشل في الاجداص الؿىٞيتي آهظا ،٥ل ً٨حٗؼيق جل ٪اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة بلى ؤن "ألاهٓمت التي
جإزظ بىٓام ا خؼب ا خا٦م الىاخض ججٗل مً نٗىص اإلاغؤة بلى الؿلُت الدكغيٗيت هىٖا مً الضٖايت لخ٣ضميتها
وعاصي٩اليتها" .

For adiscussion of the impact of development Planing on Women,s role and status cross – culturally, see
Barbara Rogers, The Domestication of Women in Developing Societies.St. Martin,s Press New York, 1979.

ٔأنظر  :قائد زلمد طربوش ،ادلرج ع السابق ،مركز الدراسات كالبحوث اليمن ،أبريل ٕ٘ٓٓ ،صنعاء ،ص .ٕٔٙ
ٕنفس ادلرجع ،ص.ٕٔٙ
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 -2جإزحر الىٍام الاهخخابي
للىٓام الاهخسابي صوعق مهم في وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة في ّن
ٖمليت الاهخساباث التي جمشل ظىَغ اإلاكاع٦ت الؿياؾيت،
ٞالىا ٘٢يكحر بلى ؤن الىٓام الاهخسابي بال٣اثمت ؤًٞل مً الىٓام الاهخسابي الٟغصر ،في ع ٘ٞوؿبت جمشيل اإلاغؤة في م٣اٖض
البرإلااهاث واإلاجالـ اإلادليت والبلضيت ،ويم ً٨جٟؿحر طل ٪بالى٣اٍ الخاليت:
أ -بن مٗغٞت اإلاغؤة ؤن نىتها ٦ىازبت ،مً قإهه ؤن ي٩ىنق له ؤزغ بيجابي ،وي٩ىنق لهىتها ؤزغ في بيها ٫ممشلتها بلى
البرإلاان ؤو اإلاجالـ البلضيت ،يضٗٞها بلى اإلاكاع٦ت ؤلايجابيت ،والٗ٨ـ صخيذ ٞكٗىعَا بٗضم ظضويق جهىيتها يضٗٞها بلى
ؤلاحجام .وبما ؤن الاهخساب بال٣اثمت اليؿبيت ؤزبذ ايجابيخه ٞةن جإزحرٍ في وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة ٧ان واضخا للٗيان في
الضو٫ق الٗغبيت التي ؤزظث بهظا الىٓام.
ب ٖ -ىضما ج٩ىنق اإلاغؤة مىًىيت في جياع ؾياسخي مٗاعى لم يدالٟه ا خٔ في الٟىػق بم٣اٖض البرإلاان في مدآٞاث
وصواثغ مٗيىت لشالر ٖملياث اهخسابيت وؤ٦ثر ٞةجها حٗؼ -ٝؤ٦ثر مً الغظا ًٖ -٫اإلاكاع٦ت في الٗمليت الاهخسابيت الؿاب٣ت
ٖىضما ي٩ىنق جهىيتها في الٗملياث الاهخسابيت الؿاب٣ت لم ي ٌٟبلى هديجت؛ وزهىنا في ْل الىٓام الاهخسابي الٟغصر،
وَىا ي٩ىنق لٗؼوٞها مبرع بٗضم ظضويق نىتها ونىث اإلا٣ترٖحن مً َظا الخياع ،الظر بؿبب اٖخماص َظا الىٓام الاهخسابي
ال يدالٟه ا خٔٞ .ال مىام خييئظ مً حٛيحر الىٓام الاهخسابي مً الاهخساب الٟغصر بلى الاهخساب بالالثدت وبال٣اثمت
اليؿبيتٞ ،هظا الىٓام مً محزاجه ظٗل نىث ٧ل هازب له ؤزغ وهديجت ،مً قإهه ؤن يد ٤٣مٟهىم الاهخساب خ ٤ويض٘ٞ
باإلاغؤة ـ ٦ما َى خا ٫الغظل ـ بلى اإلاكاع٦ت بةيجابيت ٦ىازبت و٦مغشخت ألهه يًمً في خا ٫جغشخذ ؤيًا ؤن جهىث لها
اليؿاء في ٖمىم الضاثغة الاهخسابيت ال٨بحرة وجىاٞـ وي٩ىنق خٓها في الٟىػق ؤ٦ثر مً الاهخساب الٟغصر.
ت  -مٗغٞتها بإن نىتها ٦ىازبت و٦مىخسبت في خاٞ ٫ىػَا مً قإجها ؤن يضا ًٖ ٘ٞخ ٤م٨دؿب مخٗل ٤باإلاغؤة ؤو
ؾيد ٤٣لها خ ٤هي جىايل وحؿعى مً ؤظل جد٣ي٣ه.
ل٩ي يخطر طل ٪ؾىىعص اإلاشا٫؛ ٣ٞض قاَضها في الىا ٘٢ؤن اإلاغؤة اليمىيت في صواثغ ٦شحرة مً ا جىىب نىجذ مشال
1993م و٧ان طل ٪صٞاٖا مً اإلاغؤة ٖما حٗخبرٍ خ ٤م٨دؿب لها يخمشل في ٢اهىنق ألاؾغة
للخؼب الاقترا٧ي اليمجي في اهخساباث
الظر ٧ان يُب ٤في ا جىىب ٢بل الىخضة والظر ٧ان يمى٘ الؼوط مً الؼواط بشاهيت بال في خضوص يي٣ت جخٗل ٤بمغى اإلاغؤة
وٖضم ؤلاهجاب وبؿماخها هي ،في َظٍ ا خالت وؿدك ٠ؤن اإلاغؤة مم ً٨ؤن حكاع ٥بةيجابيت في الٗمليت الضيم٣غاَيت بطا
قٗغث ؤجها بمكاع٦تها َظٍ بهما جضا ًٖ ٘ٞخ ٤زام بها ،وؾخد ٤٣بمكاع٦تها جشبيذ َظا ا خ ،٤ؤو خ ٤حؿعى وجىايل
مً ؤظله ،بٗ٨ـ اإلاكاع٦ت التي ال يغججى مجها جد٣يٞ ٤ىاثض زانت باإلاغؤة.
والؿبب الشالض ،الٗىٗ٦ ٠امل يض مكاع٦ت اإلاغؤة الؿياؾيت ،وزانت بٗض ما ؾمي بشىعاث الغبي٘ الٗغبي،
ً
مىظها يض اإلاغؤة بك٩ل مباقغ ٧ىجها ًٖىا في اإلاجخم٘ ،ؤو بؿبب حٗغى ٖاثلتها ؤو ؤخض اٞغاص
ق
ؾىاء ٧ان َظا الٗى٠
 ،2003وهٟـ ا خا ٫في
الٗاثلت للٗى٩ٞ ٠ان له الازغ في الٗؼو ًٖ ٝاإلاكاع٦ت الؿياؾيت٦ ،ما في خالت الٗغا ١بٗض الٗام
ليبيا وؾىعيا واليمً.
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اإلادىس الثالث :اإلاؽاسهت العُاظُت للمشؤة في الىوً الّشبي
ي٩اص يجم٘ الباخشىنق اإلاخسههىنق في مجاالث الخىميت ٖلى ؤن الخٗليم َى ؤؾاؽ الخىميت ،واليٓ٣ت ا خًاعيت
التي حٗض َضٞا ومُمدا لؤلمم والكٗىب ال جخد ٤٣بال ًٖ َغي ٤الخىميت ،وبما ؤن ؤلاوؿان َى وؾيلت َظٍ الخىميت وَى
ٚايتها ؤيًاٞ ،ةن خغمان وؿبت ٦بحرة مً بجي ؤلاوؿان "اإلاغؤة" مً ؤبؿِ ا خ٣ى١ق الشخهيت ٧الخٗليم؛ يٗجي ؤن اإلاجخم٘
الٗغبي يداو٫ق الجهىى والُحر بلى آٞا ١ا خياة اإلاخُىعة والىاًَت بجىاح واخض؛ ما يٗجي مغاوخت اإلاجخم٘ الٗغبي في م٩اهه
صونق ج٣ضم.
 - 1اإلاؽاسهت العُاظُت والخىمُت
ٞةطا ٖلمىا ؤن قغيدت ٦بحرة مً اليؿاء في الىًَ الٗغبي ال يكاع ً٦في ا خياة الؿياؾيت ،ووؿبت جمشيلهً في ال٣غاع
الؿياسخي يئيلت ظضا ال جغج٣ي بلى وؿبت وظىصَا الاظخماعي ،وال بلى ؤَميت مكاع٦تها في ا خياة الؿياؾيت ،ي٩ىنق اإلاجخم٘
ؤمام جد٣ي ٤مُامذ الخىميت بمٗىاَا الكامل مكلىال في خغ٦خه وبُيئا في الىنى٫ق بلحها٦ ،ما ؤهىا ال ه٩ىنق ؤمام جىميت
ماصام وقغيدت اإلاغؤة التي جمشل ؤ٦ثر مً ههٖ ٠ضص ؾ٩ان اإلاجخم٘ ال حكاع ٥في ٖمليت الخىميت ،وال حؿخٟيض مجها باٖخباع
ؤن الخىميت "بىاء لئلوؿان وجدغيغ له ،وجُىيغ لٟ٨اءاجه وبَال ١ل٣ضعاجه٦ ،ما ؤجها ا٦دكا ٝإلاىاعص اإلاجخم٘ وجىميتها ،وخؿً
حنخحرَا" ٞ ،الخىميت خغيت ،وا خغيت جىميت وبيجهما ٖال٢ت ظضليت ال جىٟهم ،وججب الاقاعة بلى ج٣غيغ الخىميت لؤلمم
ُه
2002مً ٢بل مجمىٖت مً اإلاشٟ٣حن الٗغب ،وٞيه ال٨شحر ًٖ ألاويإ الؿياؾيت والا٢خهاصيت
اإلاخدضة اإلاٗض في الٗام
ؤن وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة الٗغبيت في البرإلااهاث
لؤلُ٢اع الٗغبيت ،و٦ظل ًٖ ٪وي٘ اإلاغؤة الٗغبيتٗٞ ،لى ؾبيل اإلاشا ٫يظ٦غ ّن ق
الٗغبيت ٧ان.%5,3
ويم ً٨جىاو٫ق جإزحر يألت مكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الٗامت بٗمليت الخىميت في الىًَ الٗغبي مً زال ٫ببغاػ الى٣اٍ
الخاليت:
 - 1بن يألت مكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الؿياؾيت وفي اليكاٍ الٗام ٢ض ؤصي بلى يألت بهخاظها ٖلى نٗيض الا٢خهاص
الىَجي وبالخالي جضوي مؿخىيق الخىميت ،بط ؤن "صو٫ق الكغ١ق ألاوؾِ حنجل ؤصوى مٗض ٫في الٗالم باليؿبت إلاكاع٦ت اإلاغؤة في
اليكاَاث الا٢خهاصيت – باؾخصىاء الؼعاٖت ٞ -هظٍ الضو قٚ ٫اثبت ج٣غيبا ًٖ مماعؾت الخىْي ٠في الُ٣اٖاث اإلاهىيت
والهىاٖيت" .
بن اهدؿاع صوعق اإلاغؤة في الُ٣إ الؼعاعي لم ي٣ابله بيجاص صوعق بهخاجي آزغ لها يىاؾب زهىنيتها ،ويد٤٣
ّ - 2ن ق
ّن
جُلٗاتها وَمىخاتها؛ ٧اإلاٗامل اليضويت وا خؼ ٝواإلاهً اإلاىاؾبت وبالخالي ٢لذ مكاع٦تها في ٖمليت الخىميت؛ باؾخصىاء الٗضص
ي هاصعة ظضا ،ل ً٨اإلاالخٔ
ال٣ليل الظر يىانل حٗليمه ويخدهل ٖلى وْاث ٠بؿيُت؛ في الصخت والخٗليم ومجاالث ؤزغ ق
ؤن ػياصة اهدكاع الخٗليم – زهىنا في الغي -٠لم ي ً٨يٗجي ػياصة مكاع٦ت اإلاغؤة ر ٖمليت الخىميت٦ ،ما لم ج ً٨وؿبت
ٔعمر عبيد حسنة ،تقدَل لكتاب :التنمية االقتصادية يف النهج اإلسبلمي ،قطر مؤسسة اخلليج للنشر كالطباعة ،ٜٔٛٛ ،ص ػ.ٜ
ٕ سهى عبد القادر ،دراسة االٕتاىات يف أْتاث العلوـ االجتماعية حوؿ ادلرأة يف ادلنطقة العربية ٜٓٔٛٓ-ٜٔٙـ ،مع بيولوغرافيا سلتارة ،الدراسات االجتماعية عن
ادلرأة يف العامل العريب ،ادلؤسسة العربية للدراسات ،قسم النشر ،ص ػٓ.ٕٛ
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مكاع٦تها في ا خياة الؿياؾيت وجمشيلها في ماؾؿاث وؾلُاث الضولت ليدىاؾب َغصيا م٘ ػياصة وؿبت الخىميت ،ؤو وؿبت
الخٗليم ،وما طل – ٪خؿب ما يبضو ،-بال ألن الؿياؾاث الٗامت الخىمىيت والخٗليمت ٧اهذ ؾياؾاث ٢انغة ،وٚحر
مضعوؾت ،وعبما ٚحر َاصٞت بلى بخضار جىميت بكغيت في ٧ل اإلاجاالث بما ٞحها ببالء زهىنيت للمغؤة تهض ٝبلى اهدكالها مً
واٗ٢ها الاظخماعي والؿياسخي ٚحر اإلاالثم.
ّن
 - 3لم ج٣م الخىميت في ّن
الضو٫ق الٗغبيت ،زهىنا في الٗ٣ىص ألاولى ألٖماع َظٍ الضو٫ق ٖلى خكض َا٢اث اإلاجخم٘
٧له ،وؤَملذ اإلاغؤة ـ بال الصخيء ال٣ليل ،وبظل٧ ٪اهذ ٖمليت الجهًت بُيئت ؛ألجها لم حؿخٟض مً اإلاىاعص البكغيت في اإلاجخم٘،
"حٗض الاؾخٟاصة ال٣هىيق واإلاشلى مً اإلاىاعص البكغيت َضٞا مً ؤَضا ٝالضو٫ق في بىاء ا٢خهاصَا ،بطا وعى ا جمي٘ ما
للٗىهغ البكغرق مً ؤَميت في ؤلاهخاط والخىميت والخُىع ،وبما ؤن اإلاجخم٘ َاثغ طو ظىاخحن (اإلاغؤة والغظل) ٞةن الخىميت
حٗخمض ٖلى جُىيغ وصمج وبؾهام ٦ال ا جيؿحن في زُُها وبغامجها٦ ،ما ؤن بَما ٫ؤخضَما يٗجي ب٩ل جإ٦يض بَضاع للمىاعص
البكغيت ،ؤو ٖلى ألا٢ل ٖضم خهى٫ق الاؾخٟاصة مجها" .
 - 2اإلاؽاسهت العُاظُت والعلم ألاَلي في اإلاجخمْ
اإلاغؤة هي الشخو ألابغػق في ألاؾغة التي يٖ ٘٣لحها جدمل جبٗاث وؤٖباء وهخاثج ا خغوب بك٩ل ؤ٦برٞ ،هي هديجت
ا خغوب؛ ألام الش٨لى والؼوظت ألاعملت والبيذ اليديمت ،م٘ ما في َظٍ ا خاالث مً ٖظاب ومإؾاة ٖلى الهٗيض اإلااصر
واإلاٗىىرق.
لظل ٪وبػاء ٧ل جل ٪اإلاٗاهاة ٞةن مكاع٦ت اإلاغؤة في ال٣غاع الؿياسخي وجمشيلها للمجخم٘ في ا خياة الؿياؾيت مً قإهه
ؤن يغجر زياع الؿلم وألامً والاؾخ٣غاع ٖلى ما ٖضاَا مً زياعاث؛ ألجها بلى ظاهب ما ؾب ٤ـ بُبيٗتها جميل بلى الؿالم
وألامان والاؾخ٣غاع ؤ٦ثر مً ٚحرَا ،يضٖ ٫لى طل ٪ؤن جغيمت الىاٗ٢ت مً اليؿاء ؤ٢ل في وؿبتها مً الغظا.٫
والخُبي ٤الٗملي إلاكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الٗامت يا٦ض بإهه في ا خاالث ٚحر الُبيٗيت ٧ا خغوب وال٩ىاعر والشىعاث
ج٩ىنق مكاع٦تها بيؿبت ؤ٦بر ،وبطا ٧ان البٌٗ يغظ٘ جل ٪اإلاكاع٦ت بلى ؤهه في َظٍ الٓغو ٝيميل اإلاجخم٘ بلى الترادي ًٖ
بٌٗ اإلاٗايحر والًىابِ ،وبالخالي يؿمذ للمغؤة باإلاكاع٦ت الؿياؾيت الٗامت باٖخباع بن الهغإ في مشل َظٍ ا خاالث
يمشل نغإ مً ؤظل الب٣اء والىظىصٞ ،ةن جٟؿحرا آزغا لظل ٪يبجى ٖلى ؤن اإلاغؤة ٖامل الترظيذ والٗىهغ الٟٗا ٫في
جد٣ي ٤الؿلم ألاَلي في اإلاجخم٘.
في الٓغو ٝالُبيٗيت ي٩ىنق جسى ٝاإلاغؤة مً مأالث ٖضم هجاح الٗملياث الضيم٣غاَيت وجى ٘٢ا خغوب مشال صاٗٞا
ألن حكاع ٥في الٗمليت الؿياؾيت والضيم٣غاَيت بيؿبت ٦بحرة ،عبما ما ٧ان لها ؤن جخد ٤٣لىال زىٞها مً ا خغوب واهٟغاٍ
ٖ٣ض اإلاجخم٘ ،وج٣ضيغَا بإن مكاع٦تها الؿياؾيت ؾخدى٫ق صونق و٢ىٕ طل.٪
 2006التي قهضث جىاٞؿا ٢ىيا بحن مغشر ا خؼب ا خا٦م
و٢ض عؤيىا طل ٪في اليمً في اهخساباث الغثاؾيت واإلادليت
الغثيـ الؿابٖ ٤لي ٖبض هللا نا ر ومغشر الل٣اء اإلاكترٞ ٥يهل بً قمالن خيض اهدكغث بقاٖت ٢بل يىم الا٢ترإ وفي
بٌٗ الضواثغ الاهخسابيت بإن ٖضم اهخساب مغشر خؼب اإلااجمغ الكٗبي الٗام ا خا٦م وفي خا ٫هجاح مغشر الل٣اء
ٔ زلمد آدـ ،مساعلة ادلرأة يف التمية االقتصادية على ضوء ادلعطيات اإلحصائية يف التخطيط ،رللة النبأ،

العددٓ ٙمجادل األكؿ ٕٕٗٔىػ ،آب ٕٔٓٓـ،

anabaa.org\naba60\i9tsadia.htm
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اإلاكتر ٥ؾى ٝجدهل خغب ؤَليت في اليمً وَظٍ ؤلاقاٖت صٗٞذ باليؿاء وزهىنا ممً ٧اهذ ج ٠٣مىٟ٢ا ؾلبيا مً
الٗمليت الاهخسابيت وليؿذ في زاهت ؤر مً الُغٞحن صٗٞذ بهً بلى اإلاكاع٦ت ب٨ثرة ،واهخساب مغشر خؼب اإلااجمغ الكٗبي
الٗام ا خا٦م .وب ٌٛالىٓغ ًٖ ٧ىنق َظٍ ؤلاقاٖت مٛغيت وم٣هىصة وبهغ ٝالىٓغ ؤيًا ًٖ ٧ىنق اهضٞإ قغيدت مً
اليؿاء بلى اإلاكاع٦ت واهخساب مغشر مٗجي بهما يٗبر ًٖ ٖضم الىعي الؿياسخي ال٩امل في ؤوؾاٍ َظٍ الكغيدت بال ؤهىا
يم ً٨ؤن وؿخسلو مجها ٖبرة ؾياؾيت ٞدىاَا اؾدكٗاع اإلاغؤة با خُغ وبقٗاعَا باإلاؿاوليت يضٗٞها ألن حكاع ٥ب٣ىة في
الٗمليت الؿياؾيت وباألزو ٖىضما جضع ٥بإن مكاع٦تها ؾى ٝيٟطخي بلى هديجت بيجابيت ٖلى نٗيض جد٣ي ٤الؿلم ألاَلي
وألامً والاؾخ٣غاع.
اإلادىس الشابْ :هدى مؽاسهت فاِلت واُِت للمشؤة في الخُاة العُاظُت
في اٖخ٣اصر مً ٚحر اإلاجضر ؤن يُالب النجحن بمماعؾت خغيخه بال بال٣ضع الظر يُالب ٞيه النجان بةَال١
ؾغاح النجحن؛ وٖلى طلٞ ٪الخىٖيت ييبغي ال بل يجب ؤن جخىظه ٍبٍبلى اإلاجخم٘ ٩٦ل وبلى الغظل بك٩ل ؤ٦بر مجها بلى اإلاغؤة.
وال بض مً الاؾخٟاصة مما ؾب ٤بإهه في ْل ج٣ليض مجخمٗاث الٛغب ٦ؿبيل خغيت اإلاغؤة الٗغبيت ومكاع٦تها
الؿياؾيت ،ؤو مداولت الخمشل لخل ٪ألا٩ٞاع ألظل الض ٘ٞبمكاع٦ت اإلاغؤة الٗغبيت ٞةهه ال يم ً٨ا خضيض ًٖ جد٣ي ٤هخاثج
مغييت بهظا الكإن في اإلاجخم٘ الٗغبي؛ للٟاع١ق ال٨بحر بحن مغظٗياث الٛغب ومغظٗياث الضو٫ق الٗغبيت ؾىاء في حكغيٗاتها
و٢ىاهيجها ،ؤو في مباصئها و٢يمها .ؾيخهىعق عصوص ؤٗٞا ٫مخىاً٢ت ومىاًَت إلاا هغيض جد٣ي٣ه مً ؤَضاَ ،ٝظٍ الغصوص
اإلاىاًَت ؾدخسظ مً الخ٣اليض اإلاجخمٗيت واإلاىعور الش٣افي الؿلبي مغظٗيت م٣ضؾت ،وَى جياع ما يؼا ٫مىظىصا بالٟٗل،
بالغٚم ؤن صييىا ؤلاؾالمي ا خىي ٠ومباصثه واضخت وظليت حك٩ل مىُل٣ا خغيت اإلاغؤة ومكاع٦تها الؿياؾيت في الىًَ
الٗغبي ،بٗيضا ًٖ َاالء وؤولئ.٪
وفي َظا الكإن ،يم ً٨ال٣ى ق ٫ؤن مجخمٗا مدآٞا ٧اليمً ٧ان ٢ض قهض ه٣لت هىٖيت في مجا ٫مماعؾت اإلاغؤة
خ٣ى٢ها الؿياؾيت ؾىاء في اإلاغاخل الاهخسابيت اإلاخٗضصة مً بٗض جد ٤٣الىخضة ،وفي زغوظها للخٗبحر ًٖ ألاخضار
2011م ؾىاء ؤ٧اهذ في ن ٠الشىعة ،ؤو في ن ٠الؿلُت الكغٖيت بط
واإلاىا ٠٢الؿياؾيت التي قهضتها اليمً ٖام
اخدكضث باآلال ٝفي اإلاؿحراث واإلاهغظاهاث ،وفي الٗمل الُىعي والهخي وؤلاٚاسي ،باإلياٞت بلى مكاع٧اتها الاهخسابيت،
و٦ظا مكاع٦تها في ماجمغ ا خىاع الىَجي بيؿبت %35وما طل ٪بال ٖىضما ؤزظ اليمىيى قن بٗحن الاٖخباع زهىنيت اإلاغؤة،
ؾىاء باخترام خ٣ها ،ؤو جم٨يجها مً مماعؾت ؤوكُتها و ٤ٞاٖخباعاتها ا خانت بجاهب الغظا.٫
لى اٞتريىا ٢يام خغ٦ت عظاليت في الٗالم تهض ٝبلى جدغيغ الغظل مً جبٗاث جدمل اإلاؿاولياث ججاٍ ألاؾغة
واإلاجخم٘ التي حٟٗى مجها اإلاغؤة في الٛالب ألاٖم ،ؤوال جغٚب ٦شحرا في اعجياصَا وجدمل جبٗاتها؛ مشل زىى اإلاٗاع ٥وا خغوب،
وجدمل جبٗاث ألاؾغة ٧الى٣ٟت في اإلاجخم٘ اإلاؿلم ،و٦ظا ٢يامها بإٖباء اإلاٗاعياث الؿياؾيت ٧النجىن ،والدكغيض الظر
يخدمل ا جؼء ألا٦بر مجها الغظل ؤ٦ثر مً اإلاغؤة ،لى اٞتريىا ٢يام خغ٦ت بهظا الك٩ل جىايل مً ؤظل الخسٟيٖ ٠لى الغظل
وبقغا ٥اإلاغؤة في َظٍ اإلاجاالث ٦د ٤ييبغي لها مشل خ ٤الغظل ؤو ٧ىاظب يخىظب ٖلحها ؤلاؾهام ٞيه م٘ ؤزحها الغظل
ؾىاء بؿىاء لى جهىعها طل -٪المخٌٗ الغظا ٫والؾخٛغبذ اليؿاء ،وما مبٗض َظا الامخٗاى والاؾخٛغاب –ٞيما يخى-٘٢
بال الاٖخباع الٟؿيىلىجي ل٩ل مً اإلاغؤة والغظل بط مً ٚحر اإلا٣بى٫ق هٟؿيا واظخماٖيا ؤن يُالب الغظا ٫بمشل طل ،٪وال
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ٖبرة بالكىاط التي جسال ٠ال٣اٖضةٞ .ةطا ٧ان الاٖخباع الٟؿيىلىجي م٣بىال يمىيا ألهه ي٩ل ٠اليؿاء ؤمىعا ال َا٢ت لهً
بها ،ؤٞال ي٩ىنق الاٖخباع طاجه م٣بىال ومٗمىال به ٞيما يسو بٌٗ جبٗاث الٟهم ا خاَئ إلاكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الٗامت،
وٚيابها ًٖ واظباتها ألاؾغيت التي ج٣خًحها الُبيٗت الٟؿيىلىظيت للمغؤة لىاخيت ما يٗخبرٍ بٌٗ صٖاة خغيت اإلاغؤة خغيت
وج٣ضما ،م٘ الخىبيه ٖلى ؤن اإلاكاع٦ت الؿياؾيت وخ ٤الخمشيل في ماؾؿاث الضولت خ ٤لها مشلها مشل الغظل ال جضزل ٞيه
َىا الاٖخباع الٟؿيىلىجي.
بن ما ؤعمي بليه في َظٍ اإلاداججت َى ال٣ى ق ٫بإن الضٖىة بلى يغوعة ٢يام اإلاغؤة باإلاكاع٦ت الؿياؾيت وجمشيلها في
مسخل ٠ماؾؿاث اإلاجخم٘ البض وؤن جإزظ بٗحن الاٖخباع جل ٪الٟغو ١التي ؾخٓل صاثمت ومؿخمغة ،ولً يكٗغ صٖاة
ا خغيت ،و٧لىا صٖاة خغيت -ؤجهم خ٣٣ىا قيئا يظ٦غ وما طل ٪بال لؿببحن:
ٖض الغظل َى اإلا٣ياؽ الظر ه٣يـ به مضي جمخ٘ اإلاغؤة باإلاكاع٦ت الؿياؾيت في ؤر مجخم٘.
الؿبب ألاو قّ :٫نق
الؿبب الشاوي :بلٛاء الاٖخباع الٟؿيىلىجي ٟ٦اع١ق َبيعي ومىيىعي بحن الغظل واإلاغؤة ،لهظيً الؿببحن لً هضع٥
 ١بحن وؿبت مكاع٦ت اإلاغؤة والغظل الظر ؾيٓل مالػما ل٩ل مجخم٘ ؾىاء مجها اإلاجخم٘ الٛغبي ،ؤم اإلاجخم٘ الٗغبي ،بن
الٟاع ق
َظا ال يٗجي بدا ٫مً ألاخىا ٫ؤن الضٖىة ألظل مؼيض مً اإلاكاع٦ت لً يد ٤٣هخاثجه ،ول٨ىجي ؤٖجي جىظيه ٖىايت الباخشيحن
مً الهيئاث واإلاىٓماث والٟٗالياث وألاٞغاص بلى ؤن الهض ٝالظر ييبغي ؤن جخىظه بليه ا جهىص َى بيجاص اإلاىار الُبيعي
واإلاالثم للخ ٤الؿياسخي للمغؤة في الىًَ الٗغبي وجمشيلها في ماؾؿاث الضولت اإلاخٗضصة ،وبيجاص َظا اإلاىار يخم مً زال:٫
 - 1الدكغيٗاث ،ومٗٓم الدكغيٗاث في الىًَ الٗغبي ج٣غ َظا ا خ ٤مً الىاخيت الضؾخىعيت وال٣اهىهيت.
 - 2الدكغي٘ ا خام وؤٖجي يخاح وؿبت يدضصَا ال٣اهى قن لها ر جمشيلها في البرإلااهاث ،و٦ظا في مجالـ البلضياث
وفي ماؾؿاث الضولت اإلاخٗضصة ،وَظا يمً الؼياصة اليؿب الخىٖيت بإَميت مكاع٦ت اإلاغؤة في ا خياة الؿياؾيت وؤن جخىظه
َظٍ الخىٖيت للمجخم٘ ٧له .وحٗخبر ال٩ىجا اليؿاثيت ؤصاة حكغيٗيت ٗٞالت في جم٨حن اإلاغؤة مً اإلاكاع٦ت الؿياؾيت ،وؾىىعص
ما يمىه بدض الض٦خىعقٞ /ااص الهالحي ًٖ اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة اليمىيت ،وَى م٣اعبت عبما جدكابه م٘ باقي الضو٫ق
الٗغبيت في اإلادىعق الخالي:
اإلادىس الخامغ :الىىجا هألُت لخمىحن اإلاشؤة مً اإلاؽاسهت العُاظُت
جهض ٝمً اٖخماص مٟهىم ال٩ىجا ( )QOTAبلى جم٨حن اإلاغؤة اليمىيت في الىلىط بلى مسخل ٠اإلااؾؿاث ال٣ياصيت
والؿياؾيت وؾى ٝيك٩ل صٖما ٦بحرا لها في بَاع وا ٘٢مجخمعي ال يؼا ٫يٗي ٤اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة وي٣لل مً
ٞاٖليتها ،وال٩ىجا ٦مٟهىم و٦مىهج يكحر بلى جسهيو ٖضص مً اإلا٣اٖض للمغؤة /خهو (في البرإلاان  /وظلي الكىعي
/اإلاجالـ اإلادليت /بياٞت بلى الهيئاث ال٣ياصيت في ألاخؼاب) و ٤ٞا جم٘ بحن ٖمليتي الخٗيحن والاهخساب.
وج٨مً ؤَميت ال٩ىجا ٦مٟهىم وٗ٦مليت في وا ٘٢مجخمعي ٧اليمً ،ال يؼا ٫مجخم٘ ج٣ليضر خضيض الٗهض
بالضيم٣غاَيت وال جؼا ٫الش٣اٞت الخ٣ليضيت الؿاثضة جسل ٤في وعي ألاٞغاص مماوٗت ٢ىيت إلاكاع٦ت اإلاغؤة في الٗمل الؿياسخي
ً
ؾياؾيا وجمشال لالجٟا٢ياث
ق
ٖامت ولخىاظضَا في مغا٦ؼ نى٘ ال٣غاع زانت وَىا مً ؤظل ؤلاؾغإ بخدؿحن ؤويإ اإلاغؤة
الضوليت ا خانت باإلاغؤة التي ناص٢ذ ٖلحها ا خ٩ىمت اليمىيت يجب ببغاػ وظىص اإلاغؤة في مسخل ٠اإلااؾؿاث ال٣ياصيت في
الضولت(البرإلاان /مجلـ الكىعي /اإلاجالـ اإلادليت  /الهيئاث ال٣ياصيت لؤلخؼاب) ولخد٣ي ٤ولىط اإلاغؤة بلى ٧ل َظٍ اإلاغا٦ؼ
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يم ً٨اٖخماص ال٩ىجا ٗ٦مليت مغخليت  ِ٣ٞؤر ٧ىؾيلت ما٢خت وليـ ٛ٦ايت بدض طاتها ،ومشالىا ٖلى طل ٪ا خالت الٗغا٢يت
.2003
بٗض الٗام
وج٨مً ؤَميت ال٩ىجا زاهيا في ٧ىجها آليت ٞاٖلت حؿاٖض بلى خض ٦بحر في الخسلو مً ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز يض
اليؿاء بهض ٝجم٨يجهً وػياصة ٢ضعاتهً ولظلٞ ٪ةن ناوعي ال٣غاع الؿياسخي الغؾمي مضٖىون لخُبي ٤اإلاٗاَضاث الضوليت
التي ؾب ٤وجمذ اإلاهاص٢ت ٖلحها ،ؤر الٗمل ٖلى جُبي ٤الخميحز ؤلايجابي الظر جًمىخه الاجٟا٢ياث الضوليت واإلاٗغوٞت
( )CEDWAالتي جضٖى ظمي٘ الضو٫ق ألاَغا ٝفي الاجٟا٢يت واإلاهاص٢ت ٖلحها بةيها ٫اإلاغؤة بلى مىا ٘٢ال٣غاع بيؿبت ال ج٣ل
ًٖ%30
ولخد٣ي ٤ال٩ىجا ٦مٟهىم وٗ٦مليت في وا ٘٢اإلاجخم٘ اليمجي بهض ٝجم٨حن اإلاغؤة ؾياؾيا يجب اٖخماص مجمىٖت مً
آلالياث وألاؾاليب الخاليت:
 .1جسهيو 20مٗ٣ض في البرإلاان للمغؤة وحكٛله ؤما مً زال ٫الخٗيحن ؤو الاجٟا ١بحن ا خ٩ىمت ومسخل٠
ألاخؼاب ٖلى جدضيض 20صاثغة اهخسابيت جغشر ٞحها  ِ٣ٞاليؿاء
 .2إلاا ٧ان مجلـ الكىعي يخم جدضيض ؤًٖاثه مً زال ٫الخٗيحن َىا يجب جدضيض 20مٗ٣ض لليؿاء
 .3اٖخماص خ٣يبخحن وػاعيخحن في ٧ل خ٩ىمت يخم حك٨يلها
 .4اٖخماص 10صعظاث وػاعيت في الؿل ٪الضبلىماسخي للمغؤة ؤر حٗيحن ( )10وؿاء في مىهب ؾٟحر مً بظمالي ٖضص
ؾٟغاء اليمً في مسخل ٠صو ق ٫الٗالم
ي صٖم وظىص اليؿاء في
 .5في اإلاجالـ اإلادليت اإلاىخسبت وهي ٦شحرة ٖلى ألا٢ل يجب ٖلى ا خ٩ىمت وألاخؼاب ألازغ ق
٧ل اإلاجالـ التي جخمغ٦ؼ في اإلاضن وٖىانم اإلادآٞاث وصٖم اإلاغؤة في اإلاجالـ التي جخمغ٦ؼ في الغي ٠بضعظاث مخٟاوجت
للخبايً ال٣اثم بحن مسخل ٠اإلاضيغياث واإلاىاَ ٤الغيٟيت
ً
ؤهٟا  ،,زم
 .6ب٢غاع ميشا ١قغ ٝؤزالقي بحن مسخل ٠ألاخؼاب والخىٓيماث الؿياؾيت ٖلى الالتزام بما وعص ط٦غٍ ق
الالتزام صازل ٧ل خؼب بخهٗيض ٖضص مً اليؿاء في مسخل ٠الهيئاث ال٣ياصيت الٗليا
 .7التزام ا خ٩ىمت وؤخؼاب اإلاٗاعيت ٖلى ؤَميت صٖم اإلاغؤة في جإؾيـ مىٓماث مضهيت ؤَليت مؿخ٣لت وحشجيٗها
ً
ً
ومٗىىيا.
ق
وعٖايتها ق
ماصيا
ً
ق
ؾياؾيا
الٗىامل اإلاؿاٖضة الٖخماص ال٩ىجا ٦أليت جم٨حن اإلاغؤة
 .1بىاء جدالٟاث مجخمٗيت صاٖمت ومىانغة إل٢غاع ال٩ىجا ٦مىهج لخم٨حن اإلاغؤة مً اإلاكاع٦ت الؿياؾيت وػياصة
خًىعَا ال٨مي في مسخل ٠اإلااؾؿاث الغؾميت وا خؼبيت (البرإلاان  /مجلـ الكىعي /اإلاجالـ اإلادليت  /ألاخؼاب
ً
ٖاما.
الؿياؾيت ) ؤر مىذ اإلاغؤة مجمىٖت مً اإلا٣اٖض (خهو) ٖلى ألا٢ل إلاضة زمؿت ٖكغ ق
 .2جىميت الىعي باؾخد٣ا٢اث اإلاغؤة ال٣اهىهيت ٦ما وعصث في اإلاغظٗيت ال٣اهىهيت اإلادليت ؤو الضوليت التي ناص٢ذ
ٖلحها ا خ٩ىمت اليمىيت.
 .3جىٟيظ خمالث مؿخمغة مً بغامج الخىٖيت التي تهض ٝبلى الخيكئت الؿياؾيت للمغؤة بٛغى جىؾي٘ مٗاعٞها
بالٗملياث الاهخسابيت وع ٘ٞالىعي لضحها بإميت اإلاكاع٦ت الؿياؾيت.
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 .4جصخيذ الىٓغة الخ٣ليضيت ججاٍ اإلاغؤة التي جخًمجها ال٨خب الضعاؾيت والبرامج ؤلاٖالميت والبرامج ا خؼبيت
 .5جم٨حن اإلاغؤة مً اإلاكاع٦ت في نياٚت ال٣ىاهحن والدكغيٗاث اإلاسخلٟت ختى جخم ً٨مً َغح مُالب اليؿاء
وجد ٤٣عئيت مدؿاويت م٘ الغظل في مىاص وههىم جل ٪الدكغيٗاث وال٣ىاهحن.
 .6حٗخبر الىٓغة اإلاخ٩املت خ٣ى١ق اإلاغؤة هي اإلاضزل الصخيذ وألاًٞل هدى جىؾي٘ زياعاتها وجم٨يجها مً
ً
ً
ؾياؾيا وجىمىيا ،واٖخباع جىميت اإلاغؤة والاعج٣اء بها صٖامت ؤؾاؾيت لالعج٣اء وجهًت اإلاجخم٘ بك٩ل ٖام.
ق
اإلاكاع٦ت
52
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اإلاالخــم
ً
ً
حٗييىا /اهخساباق
ق
نىعة بخهاثيت لٗضص اليؿاء ووؿبتهً في اإلاجالـ الدكغيٗيت ببٌٗ الضو٫ق الٗغبيت
مفش
الّام
1957
1960
1964
1971
1976
1979
1984
1987
1990
1995
2000
2005
2010

ِذد ؤِماء اإلاجلغ
250
250
360
360
360
360
392
458
454
454
454
454
518

الّام
1962
1963
1977
1982
1987
1997
2002
2011

ِذد ؤِماء اإلاجلغ
99
196
261
282
292

ِذد ألاِماء مً اليعاء
2
1
5
4
3
32
35
35
7
9
11
9
68

اليعبت
%0.8
%0.4
%1.3
%1.1
%0.8
%8.8
%7.6
6.5
1.5
1.9
2.4
%2
%13

مالخٍاث

الىىجا

الجضاثش
ِذد ألاِماء مً اليعاء
10
1
5
5
15
12
1

اليعبت
%10.1
%5.51
%1.9
%1.7
%5.1

مالخٍاث

2012م بيؿبت.%10
ليبيا ال٩ىجا في ٖام
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اإلاغشب
الّام
1992
1997
2002

ِذد ؤِماء اإلاجلغ
259
259
325

ِذد ألاِماء مً اليعاء
2
2
35

اليعبت
%0.7
%0.7
%10.8

2007
2011

325
325

34
60

%10
%18

الٗام
1965ق
1958ق
1972ق
1974ق
1978ق
1980ق
1981ق
1987ق
1995ق
1994ق
2000ق
2001ق
2005ق

ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ
173ق
218ق
175ق
285ق
304ق
304ق
151ق
264ق
300ق
400ق
360ق
270ق
ق

مالخٍاث

الىىجا بيعبت
%10

العـىدان
ٖضص ألاًٖاء مً اليؿاء
1ق
1ق
2ق
19ق
10ق
10ق
-ق3ق
4ق
24ق
39ق
39ق
ق

اليؿبت
%0.57ق
%0.45ق
%1.1ق
%6.6ق
ق
ق
ق
ق
%8ق
ق
ق
ق
ق

مالخٓاث
ق
ق
ق
بضؤث ال٩ىجا
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
%81ق٧ىجا ٧ل
َغ%25 ٝق

ُسِمــان
الٗام
1991
1994
2000

ٖضص ألاًٖاء مً اليؿاء
2
2
5
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ظىسٍا
الّام
1960
1965
1971
1973
1977
1981
1990
1994
1998
2003

ِذد ؤِماء اإلاجلغ
95
134
173
186
195
195
250
250
250
250

ِذد ألاِماء مً اليعاء
15
15
18
16
--21
24
26
30

مالخٍاث

اليعبت
%15
%11
%10
%8
--

55

%4.8
%9
%10
%12

لبىان
الٗام
1960ق
1991ق
1992ق
1996ق
1997ق

ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ
99ق
99ق
128ق
128ق
128ق

ٖضص ألاًٖاء مً اليؿاء
1ق
1ق
3ق
3ق
3ق

مالخٓاث
ق
ق
ق
ق
ق

اليؿبت
ق
ق
ق
ق
ق

الُمً
الٗام
19 0
19 8
1986
1990
1993
199
2003

ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ
101
111
111
301
301
301
301

اإلاترشخاث

21
1
11

اليؿبت
%4.9
%5.4
%9
%3.3
%0.6
%0.6
%0.3

ٖضص ألاًٖاء مً اليؿاء
5
6
10
10
2
2
1

ق
ق
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حذوٌ ًىضر ِذد اإلاجالغ اإلادلُت لليعاء اإلاؽاسواث في اإلاجالغ اإلادلُت
الٗام
2011ق
2003ق

الىاجخاث
38ق
2ق

اإلاترشخاث
147ق
11ق

3.4
الدنجيل-1.8
ً
وخاليا جؼايض ٖضص ؤًٖاء الكىعي والؼياصة ٧اهذ مً الغظا٫
ق
ٖضص ؤًٖاء مجلـ الكىعي بالخٗيحن 2مً111
جىوـ
الٗام
1959ق
1964ق
1969ق
1974ق
1979ق
1981ق
1986ق
1989ق
1994ق
1999ق
2004ق
2009ق
2011ق

ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ
90ق
90ق
101ق
112ق
121ق
136ق
125ق
163ق
141ق
184ق
189ق
189ق
ق

ٖضص ألاًٖاء مً اليؿاء
5ق
1ق
3ق
3ق
ق
ق
ق
6ق
12ق
21ق
43ق
59ق
ق

اإلاالخٓاث
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ال٩ىجا
ق
ق

اليؿبت
%5.5ق
%1.1ق
%2.9ق
%2.6ق
ق
ق
ق
%3.6ق
%8.5ق
%11ق
%22ق
%27.59ق
%24.9ق

الاسدن
الٗام
1978ق
1980ق
1982ق
1984ق

ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ
60ق
60ق
60ق
ق

ٖضص ألاًٖاء مً اليؿاء
2ق
3ق
4ق
ق

اليؿبت
ق
ق
ق
ق

1989ق

ق

ق

ق

1993ق
1997ق
2003ق

80ق
80ق
111ق

1ق
1ق
6ق

ق
ق
ق

اإلاالخٓاث
ق
ق
ق
٦ىازبت ٖام
1984ق
٦ىازبت ومغشخت
1989ق
ق
ق
ق
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2013ق

ق

ق
الٗام
1980ق
1984ق
1988ق
1996ق
2000ق
2004ق

ق

15ق

ق

الٗغا١
ٖضص ؤًٖاء اإلاجلـ

ٖضص ألاًٖاء مً اليؿاء

اليؿبت

اإلاالخٓاث

250ق
250ق
250ق
250ق
250ق
100ق

16ق
5ق
27ق
4ق
25ق
25ق

%6.4ق
%2ق
%10.8ق
%1.6ق
%10ق
%25ق

ق
ق
ق
ق
ق
ق
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الضولت
ظيبىحي

جاعيش خهى ق ٫اإلاغؤة ٖلى ا خ٤
الؿياسخي
1946

لبىان
ؾىعيا
مهغ

1952
1953
1956

ظؼعق ال٣مغ
جىوـ
مىعيخاهيا
ا جؼاثغ
اإلاٛغب
الؿىصان
ليبيا
اليمً
الاعصن
الٗغا١
ٖمان
ُ٢غ

1956
1959
1961
1962
1963
1964
1964
196
19 4
1980
1994
1998

الضولت
الاعصن
ُ٢غ
البدغيً
لبىان
ال٩ىيذ
الاماعاث
ليبيا

مالخٓاث
لم جمىذ خ ٤الخهىيذ في الاهخساباث بال ٖام 86وم٘ طل ٪لم
جضزل امغؤة واخضة بلى البرإلاان ختى اليىم
صزى٫ق اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام91
صزى٫ق اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام3
صزى٫ق اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام  5ؤو٫ق امغؤة ٖغبيت حكاع ٥في
البرإلااهاث ا خضيشت
صزى٫ق اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام93
صزى٫ق اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام
صزى ق ٫اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام5
صزى٫ق اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام62
صزى٫ق اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام93

صزى٫ق اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام90
صزى٫ق اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام89
صزى ق ٫اإلاغؤة بلى البرإلاان ٖام80

نىعة اخهاثيت خى ق ٫وؿبت حٗليم اإلاغؤة في الىًَ الٗغبي
مالخٓاث
وؿبت حٗليم اإلاغؤة %
جدخل اإلاغجبت ألاولى في حٗليم اإلاغؤة
81.8
81.2
80.
8.5
.5
6.8
62.9
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الؿٗىصيت
ؾىعيا
جىوـ
ٖمان
ظؼعق ال٣مغ
ا جؼاثغ
الٗغا١
الؿىصان
مهغ

62.8
56.6
55.8
55
51.8
4 .
45
41.3
40.5

ظيبىحي
اإلاٛغب
مىعيخاهيا
اليمً

35
32.
2 .8
21

59

ً
ُه
و٣ٞا لؿبٖ ٤مليت الخدضيض ٞحها مىظق
وؿبت حٗليم اإلاغؤة مخضهيت ق
%59.5
 1805ووؿبت ألاميت بحن اليؿاء

جإحي اليمً في اإلاغجبت الٗكغيً مً خيض وؿبت حٗليم اإلاغؤة ؤر ؤجها
ا٢ل الضو٫ق الٗغبيت

ٞلؿُحن
ـىسة اخفاثُت ًِ جاسٍخ خفىٌ اإلاشؤة الّشبُت ِلى الخم العُاس ي
)1995
- 1945
اليعاء في البرإلااهاث في الّالم (
الٗام
1945
1955
1965
19 5
1985
1995

ٖضص البرإلااهاث
26
61
94
115
136
1 6

ًٖىاث بالبرإلاان
%3.0
% .5
%8.1
%10.9
%12.0
%11.6

ًٖىاث بمجلـ الكيىر
%2.2
% .
%9.3
%10.5
%12.
%9.4

كاثمت اإلاشاحْ
٢ - 1اثض مدمض َغبىف ،الؿلُت الدكغيٗيت ،واإلاغؤة في الضو٫ق الٗغبيت ،جدليل ٢اهىنق م٣اعن ،مغ٦ؼ الضعاؾاث
.2005
والبدىر اليمجي ،ؤبغيل
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 - 2ؤخمض ٖلي ا خاط مدمض ،مؿحرة الخٗليم ألاؾاسخي والخٗليم الشاهىرق في البالص الٗغبيت الىا ٘٢الغاًَ وآٞا١
الخُىيغ ،ماؾؿت الؿٗيض للٗلىم والش٣اٞت ،حٗؼ2012،م.
 - 3الضعاؾاث الاظخماٖيت ًٖ اإلاغؤة في الٗالم الٗغبي,مجمىٖت باخشحن ،اإلااؾؿت الٗغبيت للضعاؾاث واليكغ،
1984م بحروث.
الُبٗت ألاولى
.1984
 - 4مهُٟى نبرر ،مك٨الجىا الاظخماٖيت اإلاغؤة بحن الكغ١ق والٛغب ،الُبٗت الشاهيت ،بحروث،
ٞ - 5ااص الهالحي ،اإلاكاع٦ت الؿياؾيت للمغؤة اليمىيت ،مجلت الضعاؾاث اليمىيت ،الٗضص. 5
ٖ - 6بض الؿالم ا خؼعجي ،عييت خؿحن ا خؼعجي ،الؿياؾت التربىيت في الىًَ الٗغبي الىا ٘٢واإلاؿخ٣بل,صاع
.2000
الكغو ١لليكغ والخىػي٘ ،الُبٗت ألاولىٖ ،مان ،ألاعصن،
 - 7خؿً بً ببغاَيم الهىضاور ،الخٗليم وبق٩اليت الخىميت٦ ،خاب ألامت ،الٗضص ،98طو الٗ٣ضة الؿىتُ٢ ،23غ،
َ1424ـ.
 - 8الخمشيل ال٣اهىوي للمغؤة الٗغبيت في البرإلاان وؤزغٍ ٖلى جٟٗيل صوعَا الخىمىرق ججاعب ٖغبيت بالخٗاونق م٘
2010م.
الاجداص الىَجي للمغؤة الخىوؿيت جىوـ-11-8
 - 9مدضصاث صو قع مؿاَمت اإلاغؤة في الخىميت الا٢خهاصيت ٖلى يىء اإلاُٗياث الا٢خهاصيت في اليمً مجلت الىبإ
الٗضصٖ ،60امي ألاو ق٫
.2001
َ1422ـ ،آب
 ،2005اإلا٨خب ؤلا٢ليم
 ،)2005ج٣غيغ الخىميت ؤلاوؿاهيت الٗغبيت لٗام
 - 10بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ( UNDP
للضو٫ق الٗغبيتٖ ،مان –ألاعصن.
 - 11مدمض آصم ،مؿاَمت اإلاغؤة في الخميت الا٢خهاصيت ٖلى يىء اإلاُٗياث ؤلاخهاثيت في الخسُيِ ،مجلت الىبإ،
2001مanabaa.org\naba60\i9tsadia.htm ،
َ1422ـ ،آب
الٗضص 60ظماصي ألاو٫ق
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– ألامش الجضاجي وؤزشٍ ِلى خلىق ؤلاوعان – دساظت ملاسهت
 الجمهىسٍت الجضاثشٍت، حامّت ِبذ الخمُذ بً بادٌغ معخغاهم، حُاللي ِبذ الخم.ؤ
61

اإلالخق
٠ هديجت الخُىعق في مسخل٪ وطل،اب٣ٗؤنبدذ الؿياؾيت ا جؼاثيت ا خضيشت جخجه هدى ؾياؾيت ا خض مً ال
يض٣ٗبحرة في ٖضص ا جغاثم والتي جدؿم في مجملها بالبؿاَت وٖضم الخ٦  وَظا ما هخج ٖىه ػياصة،مىاحي ا خياة وحكٗبها
ًاء٣ضعة صو قع ال٢ ي ٖضم
 ومً ظهت ؤزغ ق،ظا الىٓام الٗام َظا مً ظهت٦وبالخالي ٖضم مؿاؾها ا جؿيم باآلصاب الٗامت و
 وؤمام َظٍ اإلاًٗلت اَخضث،ىنق بؿيُت في مجملها٩ًايا اإلاٗغويت ٖلحها والتي ج٣م الهاثل مً ال٨ٖلى اؾديٗاب ال
، ومً بحن َظٍ البضاثل ألامغ ا جؼاجي،ليضيت٣الؿياؾت ا جؼاثيت ا خضيشت بلى البدض ًٖ بضاثل لئلظغاءاث ا جؼاثيت الخ
اث وا جىذ البؿيُت) اإلاٗغويتٟهل في الضٖىيق ا جؼاثيت ( اإلاسالٟخًاٍ ال٣اضخي ا جؼاجي م٣ق اإلاكغٕ لل٫والظر يسى
، الضٖىي٠دو وصعاؾت ملٞ ىم بةنضاع ألامغ ا جؼاجي بٗض٣ وبهما ي٤ي٣ٗت وال جدٖٞليه بضونق ؾمإ قهىص وال مغا
 ويٗمل،ًايا ا خُحرة واإلاهمت٣ للٙغًٟاء وبالخالي الخ٣ًايا اإلاٗغويت ٖلى ال٣ليل مً ال٣ةهه يٗمل ٖلى الخٞ وبالخالي
.ًاثيت٣ ال٠اث واإلاهاعي٣ٟخهاص في الى٢ ٖلى الا٪ظل٦

ABSTRACT:
Modern penal policy has become moving toward political reduction of
punishment, and as a result of development in various walks of life and complexity,
and this has resulted in a significant increase in the number of crimes which are in
their entirety by simplicity and lack of sophistication, and thus not to damage the
particle public morality and well public order on the one hand, and on the other hand,
the inability of the judiciary's role to accommodate the huge number of cases brought
before it, and that is simple in its entirety, and in front of this problem finds its modern
penal policy to search for alternatives to the traditional criminal procedures, and
among these alternatives it penal, which empowers the legislature to judge the penal
go with chapter in the criminal case (offenses and minor offenses) before it without
hearing witnesses and no defense and does not achieve, but rather that issues the
criminal matter after examining and studying the case file, and therefore it is working
to reduce the of cases before the judiciary and thus a full-time serious and important
issues, and is also working on the economy in expenses and legal costs .
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ملذمت
حكهض صو قع الً٣اء جؼايضا ٦بحرا في ٖضص الً٣ايا اإلاٗغويت ٖلحهاٚ ،حر ؤن ٚالبيت َظٍ الً٣ايا جبضو في مجملها ٢ليلت
ألاَميت وا جؿامت بال ؤجها جش٣ل ٧اَل الً٣اءٖ ،لى هدى جخًغعق ٞيه الٗضالت ا جؼاثيت بك٩ل ٦بحر هٓغا لل٨م اإلاٗخبر مً
الً٣ايا اإلاٗغويت ٖلى ؤظهؼتها وَظا ما ياصر بلى البِء في الٟهل في الجزاٖاث الً٣اثيت بؿبب ٦ثرة ٖضص الً٣ايا
اإلاٗغويت ٖلى مغ ٤ٞالً٣اء و٢لت ٖضص الً٣اة.
ل٣ض ؤصث َظٍ الٗىامل بلى ما يٗغ ٝبإػمت الٗضالت ا جىاثيتٚ ،حر بٌٗ الدكغيٗاث ا جىاثيت اَخضث بلى مجمىٖاث
ي الٗمىميت بهض ٝالخهضر لهظٍ ألاػمت ومداولت جيؿحر وجبؿيِ ؤلاظغاءاث ا جىاثيت ،ومً
مً ألاهٓمت البضيلت ًٖ الضٖى ق
َظٍ ألاهٓمت اإلاها خت ا جؼاثيت ؤو ٦ما يُلٖ ٤ليه في الدكغيٗاث ا جىاثيت اإلا٣اعهت بالهلر ا جىاجي ،وهٓام الىؾاَت
ا جىاثيت وهٓام الدؿىيت ا جىاثيت ،وهٓام ألامغ ا جؼاجي.
يجض َظا ألازحر – ألامغ ا جؼاجي – مهضعٍ في الدكغيٗاث ا جغماهيت في ال٣غنق الخاؾ٘ ٖكغ ،بط يجض ب٢غاع له ألو٫ق
 1846في ؤإلااهيا ،زم ؤٖيض الىٓغ ٞيه بمىاؾبت مكغوٕ ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جىاثيت ؤمام
مغة في ال٣اهىنق الهاصع  0ؤٞغيل
 .1848ومىظ طل ٪الى٢ذ ؤنبدذ جخبىاٍ مسخل ٠اإلا٣اَٗاث ألاإلااهيت في ٢ىاهيجها ،و٢ض
مدا٦م بغلحن الهاصع في 20ؤٞغيل
َب ٤في م٣اَٗتي ألالؼاؽ واللىعيً بٟغوؿا ؤزىاء زًىٖهما لالخخال ٫ألاإلااوي ،ولم يكإ اإلاكغٕ الٟغوسخي بلٛاءٍ بٗض
الؿيُغة الٟغوؿيت ٖلى َاجحن اإلا٣اَٗخحن  ،ومً زم اهدكغ َظا الىٓام في ٧امل التراب الٟغوسخي وؤنبدذ جإزظ به في
ر َظا الىٓام بمىظب ال٣اهى قن ع٢م 01- 8اإلااعر في28
َاثٟت مً ا جغاثم وهي اإلاسالٟاث ،و٢ض جبجى اإلاكغٕ ا جؼاثغ ق
ظاهٟي  19اإلاٗض ٫واإلاخمم ل٣اهى قن ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت.
8
وجم ً٨ؤَميت ازخياع َظا اإلاىيىٕ في ؤهه في الؿىىاث ألازحرة ؤنبدذ الٗضالت ا جؼاثيت حٗيل ؤػمت زاه٣ت ظغاء
ال٨م الهاثل مً الً٣ايا اإلاٗغويت ٖلحها ،والتي جخمحز في ٚالب ألاخيان بخٟاَتها وٖضم ظؿامتها وٖضم جإزحرَا ٖلى الىٓام
وآلاصاب الٗامحن ،ولهظا ٖمض اإلاكغٕ ا جؼاثغرق بلى حكغي٘ هٓام ألامغ ا جؼاجي بهض ٝمٗا جت ا جغاثم البؿيُت والخاٞهت
ومداولت حؿىيتها صو قن اإلاغوع باإلظغاءاث ا جؼاثيت الخ٣ليضيت ،ومً زم اإلاؿاَمت في جسٟي ٠الٗبء ومً زم الخٟغ ٙلىٓغ
الً٣ايا ا خُحرة والهامت.
و٢ض اعجإيذ ج٣ؿيم مىيىٕ الضعاؾت َظا بلى مبدشحن :ألاو٫ق ظاء جدذ ٖىىان :ماَيت ألامغ ا جؼاجي ،و٢ض يمىخه
زالزت مُالب :اإلاُلب ألاو٫ق :ظاء جدذ ٖىىان :حٗغي ٠ألامغ ا جؼاجي ،ؤما اإلاُلب الشاوي ٞسههخه لخميحز ألامغ ا جؼاجي
ٖما يكبهه مً ؤهٓمت ٢اهىهيت مكابهت له ،ؤما اإلاُلب الشالض ٞخىاولذ ٞيه :هُا ١ألامغ ا جؼاجي.

ٔ أسامة حسنُت عبيد ،الصلح يف قانوف اإلجراءات اجلنائية ماىيتو كالنظم ادلرتبطة بو دراسة مقارنة ،الطبعة األكىل ،دار النهضة العريبة ،القاىرة ،مصر ،ٕٓٓ٘ ،ص:
ٖٖٓ.
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ؤما اإلابدض الشاويٞ :سههخه إلظغاءاث بنضاع ألامغ ا جؼاجي ،و٢ض يمىخه ٦ظل ٪زالزت مُالب :ألاو٫ق ظاء جدذ
ٖىىان :بظغاءاث بنضاع ألامغ ا جؼاجي ،ؤما اإلاُلب الشاويّ :ن
ٞخٗغيذ ٞيه لالٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي ،ؤما اإلاُلب الشالض:
ٞخىاولذ ٞيه آزاع بنضاع ألامغ ا جؼاجي ٖلى الضٖىيق اإلاضهيت ،وٞيما يلي ؾىداو٫ق جٟهيل ما ؾلٖ ٠لى الىدى آلاحي:
اإلابدث ألاوٌ
ماَُت ألامش الجضاجي
ي ا جؼاثيت بضو قن مدا٦مت ،ويهبذ واظب الخىٟيظ بطا
ألامغ ا جؼاجي َى ٢غاع ً٢اجي يٟهل في مىيىٕ الضٖى ق
ؤنبذ جهاثيا ،و٦ما َى مٗلىم ؤن َظا الىٓام ي٣خهغ ٖلى بٌٗ ا جغاثم البؿيُت التي خهغَا اإلاكغٕ٣ٞ ،ض ؤزبذ الىا٘٢
الٗملي ؤن بٌٗ اإلاتهمحن ٚحر خغيهحن ٖلى مخابٗت بظغاءاث اإلادا٦مت ٦دًىعق ا جلؿاث مشال ،وطل ٪خغنا مجهم ٖلى
مها خهم واوكٛاالتهم لٗضم ظؿامت َظٍ ا جغاثم وٖضم ظؿامت الٗ٣ىبت اإلا٣غعة لها٧ .اإلاسالٟاث التي يٗا٢ب ٖلحها ِ٣ٞ
بالٛغامت ٣ٗ٦ىبت ؤنليت ؤو بضيلت  ،وٞيما يلي ؾيخٗغى لخٗغي ٠ألامغ ا جؼاجي في مُلب ؤو ،٫زم وٗغط بلى الخميحز ببيىه
وبحن ما يكبهه مً ؤهٓمت ٢اهىهيت مكابهت له في مُلب زان ،وفي اإلاُلب الشالض هخٗغى لىُا ١جُبي٣ه.
اإلاىلب ألاوٌ :حّشٍف ألامش الجضاجي
ي الٗمىميت بال جد٣ي ٤ؤو مدا٦مت ،ويغجب متى ناع جهاثيا
ألامغ ا جؼاجي َى ٢غاع ً٢اجي يٟهل في مىيىٕ الضٖى ق
هٟـ ألازغ الظر يترجب ٖلى ا خ٨م الباث في بجهاء الضٖىيق ا جؼاثيت  ،وٖغٞه ظاهب آزغ مً ال٣ٟه بإهه٢ :غاع ً٢اجي
يهضع مً ؤخض و٦الء الىيابت الٗامت ؤو مً ال٣اضخي ،بضونق ؤلاَالٕ ٖلى ألاوعا ١وفي ٚحر خًىعق ا خهىم وبضونق مدا٦مت .
ويٗغ ٝالباخض ألامغ ا جؼاجي بإهه٢ :غاع ً٢اجي يهضع ًٖ ال٣اضخي مً ٚحر خًىعق ا خهىم وبضونق مدا٦مت في
ا جغاثم البؿيُت زهىنا اإلاسالٟاث وا جىذ اإلاٗا٢ب ٖلحها بالٛغامت  ،ِ٣ٞوٚايت طل ٪جبؿيِ وجيؿحر ؤلاظغاءاث
ا جؼاثيت ،ويغجب هٟـ ألازغ اإلاترجب ٖلى ا خ٨م ا جؼاجي متى ناع جهاثيا.
اإلاىلب الثاوي :جمُحز ألامش الجضاجي ِما ٌؽبهه مً ؤهٍمت كاهىهُت
٢ض يبضو للىَلت ألاولى حكابه وجضازل ألامغ ا جؼاجي م٘ بٌٗ ألاهٓمت ال٣اهىهيت اإلاسخلٟت ،بال ؤن َظا ال يٗجي ؤجها
جخضازل وجدكابه في ٧ل شخيءٞ ،هىا ٥بٌٗ الازخالٞاث ا جىَغيت التي جميحز ٧ل هٓام ًٖ ٚحرٍ ،وؾىدىاو٫ق ٞيما يلي جميحز
ألامغ ا جؼاجي ٖما يكبهه مً ؤهٓمت ٢اهىهيت وؤع٦ؼ با خهىم َىا ٖلى ٧ل مً :اإلاها خت ا جؼاثيت ،وألامغ بدٟٔ
ي وال٣غاع بإال وظه للمخابٗت .وٖليه ؾيخٗغى لظل ٪بىىٕ مً الخٟهيل ٖلى الىدى آلاحي:
الضٖى ق
ؤوال :ألامش الجضاجي واإلافالخت الجضاثُت
ٔ إؽلاف زلمد اجلابرم ،األمر اجلنائي دراسة مقارنة ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،ٕٓٔٔ ،ص.ٔٗ :
ٕ جبلؿ ثركت ،نظم اإلجراءات اجلنائية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر ،ٕٖٓٓ ،ص.ٕٔٚ :
ٖ عديل أمَت خالد ،إجراءات الدعول اجلنائية يف ظل ادلستحدث من أحكاـ النقض ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،مصر ( ،بدكف سنة نشر) ،ص.ٖٖ٘ :
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ظل الدكغيٗاث ا جىاثيت اإلا٣اعهت جُل ٤حؿميت الهلر ا جىاجيٖ ،لى الدؿىيت
باصت طر بضؤ ؤوص ؤلاقاعة بلى ؤن ّنق
الىصيت للجزإ التي جخم بحن ؤلاصاعة واإلاتهم ؤو بحن اإلاججي ٖليه واإلاتهمٞ ،مشال اإلاكغٕ اإلاهغرق يٟغ١ق بحن بظغاءيًٞ :اإلظغاء
ألاو٫قَ :ى الخها ر وَى ؤلاظغاء الظر يخم بحن ؤلاصاعة واإلاتهم بٛيت حؿىيت الجزإ بضونق الىلىط بلى نغح الً٣اء والظر يخم
ٖغيه ؾىاء مً ًٖى الىيابت الٗامت في ا جىذ اإلاٗا٢ب ٖلحها بالٛغامت ،ؤو مً ٢بل مإمىعق الًبِ الً٣اجي في اإلاسالٟاث
اإلاٗا٢ب ٖلحها بالٛغامت ٖ ِ٣ٞلى اإلاتهم ومً زم يترجب ٖلى طل ٪اهً٣اء الضٖىيق ا جؼاثيت ،وؤلاظغاء الشاويَ :ى الهلر
ا جىاجي وَى بظغاء يخم بحن اإلاججي ٖليه وا جاوي جدذ ع٢ابت الً٣اء ٚايخه حؿىيت الجزإ بُغي٣ت وصيت صونق اإلاغوع ٖلى
ر الظر يُل ٤حؿميت اإلاها خت ا جؼاثيت ٖلى بظغاء
ي ا جؼاثيت ،وَظا ٖلى زال ٝاإلاكغٕ ا جؼاثغ ق
ؤلاظغاءاث الٗاصيت للضٖى ق
ي الٗمىميت ،و٢ض هو ٖلحها
الدؿىيت الىصيت للخهىماث ا جؼاثيت ،وَى يضعظها ٦إخض ألاؾباب ا خانت الهً٣اء الضٖى ق
في ال٣ٟغة الغابٗت مً اإلااصة الؿاصؾت ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت ا جؼاثغر ،وَظا ٖلى زال ٝمٗٓم الدكغيٗاث ا جىاثيت
ي الٗمىميت و٦أليت لخيؿحر وجبؿيِ ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت.
اإلا٣اعهت التي جدىاو ق ٫هٓام الهلر ا جىاجي ٦إخض بضاثل الضٖى ق
وٖليه ؾىداو٫ق ٞيما يلي حٗغي ٠اإلاها خت ا جؼاثيت لىٖ ٠٣لى م٣ضاع الدكابه بيجها وبحن ألامغ ا جؼاجي.
 .1اإلافالخت الجضاثُت :اإلاالخٔ ؤن اإلاكغٕ ا جؼاجي لم يٗغ ٝاإلاها خت ا جؼاثيت بل جغ ٥طل ٪لل٣ٟه والاظتهاص
الً٣اجي ،وٖلى يىء َظٍ اإلاُٗياث ؾىداو٫ق بُٖاء حٗغي ٠للمها خت ا جؼاثيتٞ ،يٗغٞها ظاهب مً ال٣ٟه ٖلى ؤجها:
ٖ٣ض يىهي به الُغٞان هؼاٖا وكإ ؤو يخى٢يان به هؼاٖا مً قإهه ؤن ييكإ وطل ٪بإن يدىاػ٫ق ٧ل مجهما ًٖ ظؼء مً َلباجه
ختى يىٗ٣ض الاجٟا ١بيجهما  .و٢ض ٖغٞتها مد٨مت الى ٌ٣اإلاهغيت بإجها :بمشابت هؼو ٫مً الهيئت الاظخماٖيت ًٖ خ٣ها في
الضٖىيق ا جىاثيت م٣ابل ا جٗل الظر ٢ام ٖليه الهلر .
بٗضما ٖغظىا ٖلى حٗغي ٠اإلاها خت ا جؼاثيت ،ؾإخاو٫ق ببغاػ ه٣اٍ الدكابه بيجها وبحن ألامغ ا جؼاجي ٖلى الىدى
آلاحي:
يٗض هٓامي ألامغ ا جؼاجي واإلاها خت ا جؼاثيت مً ؤَم بضاثل الضٖىيق الٗمىميت في ألاهٓمت ؤلاظغاثيت اإلا٣اعهت
 ّنقا خضيشت والتي ؤنبدذ جخجه هدى ٨ٞغة ا خض مً الخجغيم ) (Décriminalisationوا خض مً الٗ٣اب ) )Dépénalisationو٨ٞغة
اإلاٗا جت ٚحر الً٣اثيت للخهىماث ا جؼاثيت ) ( Extra – Judiciaireالؾيما في ا جغاثم البؿيُت ٢ليلت ألاَميت ؤو جل ٪التي
ال جىم ًٖ زُىعة مغج٨بها.
يٗض ٦ال الىٓامحن ٦أليت لخبؿيِ وجيؿحر ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت.
٦ظلّ ٪نقٚحر ؤن َظا ال يٗجي زلى الىٓامحن مً بٌٗ الازخالٞاث ا جىَغيت التي يم ً٨خهغَا ٞيما يلي:
 اإلاها خت ا جؼاثيت حٗغى بمٗغٞت الىيابت الٗامت وبٌٗ اإلاىْٟحن الظيً زى٫ق لهم ال٣اهىنق نالخيت طل ٪الؾيمافي ا جغاثم الا٢خهاصيت ٦مىْٟي ا جماع ،٥ومىْٟي مضيغيت الخجاعة ووػيغ اإلااليت ؤو مً يغزو له بظل ٪وٚحرَم مً
اإلاىْٟحن الظيً زههم ال٣اهىنق بهظٍ الهالخيت ،ؤما ألامغ ا جؼاجي ٞهى يهضع  -مً الىيابت الٗامت في بٌٗ الدكغيٗاث
ٔ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،ص.ٕٚ :
ٕ نقض  ٔٙديسمرب ٖ ٜٔٙرلموعة أحكاـ النقض السنة ٗٔ ،ص ٜٕٚ :رقم  ، ٔٙٙأشار إليو الدكتور جبلؿ ثركت ،ادلرجع السابق ،ص.ٕٓ٘ :
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اإلا٣اعبت ٧الدكغي٘ اإلاهغرق -ومً ال٣اضخي في ا جغاثم البؿيُت ٧اإلاسالٟاث التي ال يىظب ٞحها ال٣اهىنق ا خ٨م بٗ٣ىبت
ا خبـ.
ر
 ألامغ ا جؼاجي يُبٖ ٤لى اإلاسالٟاث البؿيُت التي ج٩ى قن ٖ٣ىبتها الٛغامت  ،ِ٣ٞؤما اإلاها خت ا جؼاثيت ٞدؿغ قختى ٖلى ا جغاثم اإلاٗا٢ب ٖلحها بٗ٣ىبت ؾالبت للخغيت ٧ا جغاثم ا جمغ٦يت وظغاثم الهغ ٝوٚحرَا مً ا جغاثم التي ؤظاػ
ٞحها ال٣اهى قن اإلاها خت ا جؼاثيت نغاخت.
 مجا ٫ألامغ ا جؼاجي َى الضٖىيق الٗمىميت صونق ا خ٨م في الخٗىيًاث بال في هُا ١يي ٤ومدضوص ،في خحن ؤناإلاها خت ا جؼاثيت ال جىهي الضٖىيق ا جؼاثيت ٞدؿب بل يكمل ؤيًا الخٗىيًاث ويترجب ٖليه اهً٣اء الضٖىيق اإلاضهيت .
زاهُا :ألامش الجضاجي وألامش بدفَ الذِىي (ألاوساق)
ألامغ بد ٟٔالضٖىيق َى ٢غاع يهضع ًٖ الىيابت الٗامت بىنٟها الؿلُت اإلاسخهت بخدغي ٪الضٖىيق الٗمىميت
ومباقغتهاٞ ،هى ؤمغ بصاعرق مً ؤوامغ الخهغ ٝفي الاؾخضالالث جهضعٍ الىيابت الٗامت ،لخهغٞ ٝيه الىٓغ ما٢خا ًٖ ب٢امت
الضٖىيق الٗمىميت ؤمام مد٨مت اإلاىيىٕ ،بٛحر ؤن جدىػق ؤر حجيت ج٣يضَا في جدغي٨ها مً ظضيض .
وٖغٞه آزغ بإهه :بظغاء بصاعرق يهضع ًٖ الىيابت الٗامت بىنٟها الؿلُت ؤلاصاعيت اإلاهيمىت ٖلى ظم٘ الاؾخضالالث،
ويجىػق الٗضو٫ق ٖىه في ؤر و٢ذ وال ي٣بل جٓلما ؤو اؾخئىاٞا مً اإلاججي ٖليه ؤو اإلاضعي اإلاضوي .
وٞيما يلي ؾدىاو ق ٫ؤَم الى٣اٍ التي يكترٞ ٥حها ٧ل مً ألامغ ا جؼاجي وألامغ بد ٟٔالضٖىي ،وهي ٧الخالي:
يكتر ٥ألامغ ا جؼاجي م٘ ألامغ بد ٟٔالضٖىيق بإجهما وؾيلخان مً وؾاثل بجهاء الضٖىيق الٗمىميت في مغخلتالبدض والخدغرق.
وعٚم وظىص ه٣اٍ الالخ٣اء بحن ألامغ ا جؼاجي وألامغ بد ٟٔألاوعاٞ ١هظا ال يؿخلؼم بالًغوعة زلى الىٓامحن مً
بٌٗ الازخالٞاث ا جىَغيت يم ً٨بيجاػَا ٧اآلحي:
ر ؤما ألامغ ا جؼاجي ٞهى ٖمل ً٢اجي.
 ألامغ با خَ ٟٔى ٖمل بصاع ق يهضع ألامغ ا جؼاجي في ا جغاثم البؿيُت ٧اإلاسالٟاث وا جىذ التي ال حؿخىظب ٖ٣ىبت ا خبـ ،بيىما ؤمغ ا خٟٔ٢ض يهضع في ا جىاياث ًٞال ًٖ ا جىذ واإلاسالٟاث ٞي٩ىنق في خ٣ي٣خه ؤمغ بإال وظه لىظىب الخد٣ي ٤في مىاص ا جىاياث
م٘ مالخٓت ؤن ألامغ ا جؼاجي يهضع  -مً الىيابت الٗامت في بٌٗ الدكغيٗاث اإلا٣اعهت ٧الدكغي٘ اإلاهغرق -ؤو مً ال٣اضخي
بيىما ألامغ بد ٟٔالضٖىيق يهضع ًٖ الىيابت الٗامت  ِ٣ٞبىنٟها ؾلُت اتهام .

ٔ إبراىيم حامد طنطاكم ،شرح قانوف اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،الطبعة األكىل ،القاىرة ،مصر ،ٕٓٓٗ ،صٕٜ٘ :
ٕ زلمود مسَت عبد الفتاح ،النيابة العامة كسلطتها يف إهناء الدعول اجلنائية بدكف زلاكمة ،ادلكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ،مصر ،ٕٖٓٓ ،ص.ٕٕٖ :
ٖ عبد الرحيم صدقي ،الوجيز يف قانوف اإلجراءات اجلنائية ادلصرم ،اجلزء األكؿ ،الطبعة األكىل ،دار ادلعارؼ ،القاىرة ،مصر ،ٜٔٛٙ ،ص.ٔ٘ٙ :
ٗ إؽلاف زلمد اجلابرم ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٛ :
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ألامغ ا جؼاجي ياصر نضوعٍ بلى اهً٣اء الضٖىيق الٗمىميت ،بيىما ؤمغ ا خ ٟٔي ُ٘٣الخ٣اصم وال جى٣طخي بهالضٖىيق الٗمىميت ،وبهما جٓل ٢اثمت َاإلاا ؤن مضة الخ٣اصم لم جى ٌ٣بٗض .
زالثا :ألامش الجضاجي وألامش بإال وحه إلكامت الذِىي الّمىمُت
ألامغ بإال وظه إل٢امت الضٖىيق الٗمىميت َى ؤمغ يهضع في خضوص ؾلُت الخد٣ي ٤ؾىاء مً الىيابت الٗامت ؤو مً
٢اضخي الخد٣ي ٤بإن يهغ ٝالىٓغ ًٖ الضٖىيق الٗمىميت  ،وي٩ىنق ألامغ بإال وظه إل٢امت الضٖىيق الٗمىميت في خالت
وظىص ماو٘ مً مىاو٘ اإلاؿاوليت ؤو الٗ٣اب ،ؤو اهً٣اء الضٖىيق الٗمىميت ؤو ٖضم ٟ٦ايت ألاصلت ،ؤو ٖضم الخىنل إلاٗغٞت
مغج٨ب ا جغيمت ،وٖليه بطا عؤي ٢اضخي الخد٣ي ٤ؤن الىاٗ٢ت ال يٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىنق ؤو ؤن ألاصلت ٚحر ٧اٞيت يض اإلاتهم
ٞةهه يهضع ؤمغ بإال وظه إل٢امت الضٖىيق الٗمىميت ،ويسل ؾبيل اإلاتهم بن لم ي ً٨مدبىؾا لؿبب آزغ.
ويلخ٣ي ألامغ ا جؼاجي وألامغ بإال وظه إل٢امت الضٖىيق الٗمىميت في الى٣اٍ آلاجيت:
ألامغ ا جؼاجي ليـ خ٨ما بل َى ٦ما ٢ا ٫بٌٗ ال٣ٟه ا جىاجي ؤمغ جهاجي يىٟظ بطا لم يٗترى ٖليه ا خهىمويهضع مً ال٣اضخي ؤو مً ًٖى الىيابت الٗامت ،ؤما ألامغ بإال وظه إل٢امت الضٖىيق ٞيهضع مً ٢اضخي الخد٣ي. ٤
وج٨مً ؤوظه الازخال ٝبحن ألامغ ا جؼاجي وألامغ بإال وظه إل٢امت الضٖىيٞ ،يما يلي:
يٗض ألامغ ا جؼاجي بظغاء مً بظغاءاث الخهغ ٝفي الاؾخضال ٫بيىما ألامغ بإال وظه إل٢امت الضٖىيق ا جؼاثيت َى
 ّنقبظغاء مً بظغاءاث الخهغ ٝفي الخد٣ي. ٤
 جى٣طخي الضٖىيق الٗمىميت بهضوعق ألامغ ا جؼاجي بطا لم يٗترى ٖليه مً لهم ا خ ٤في طل ،٪بيىما ألامغ بإال وظهإل٢امت الضٖىيق الٗمىميت ال يٗجي اهً٣ائها بط ؤهه يم ً٨الٗضو٫ق ٖىه في ؤر و٢ذ ،وطل ٪في خالت ْهىعق ؤصلت ظضيضة ؤو
الخىنل بلى مٗغٞت مغج٨ب ا جغيمت بطا ٧ان طل ٪ؾبب في بنضاع ألامغ بإال وظه إل٢امت الضٖىيق الٗمىميت َاإلاا ؤن
الضٖىيق ا جؼاثيت لم جى ٌ٣بٗض بالخ٣اصم.
اإلاىلب الثالث :هىاق ألامش الجضاجي
ؾيخُغ١ق في َظا اإلاُلب بلى هُا ١جُبي ٤ألامغ ا جؼاجي في ٧ل مً الدكغي٘ الٟغوسخي و٦ظا الدكغي٘ اإلاهغرق وفي
ألازحر وٗغط ٖلى هُا ١جُبي٣ه في ال٣اهىنق ا جؼاثغرق.

ٔ زلمود مسَت عبد الفتاح ،ادلرجع السابق ،ص.ٕٕٗ :
ٕ عبد الرؤكؼ مهدم ،شرح القواعد العامة لئلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،ٜٜٔٚ ،ص.ٜ٘ٛ :
ٖ زلمد زكي أبو عامر ،اإلجراءات اجلنائية منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية ،مصر ،ٜٜٔٗ ،ص.ٜٔٓ :
ٗ عبد العزيز بن مسهوج جار اهلل الشمرم ،األمر اجلنائي كأثره يف إهناء اخلصومة اجلزائية يف دكؿ رللس التعاكف اخلليجي ،دراسة تأصيلية
جامعة نايف العربية للعلوـ األمنية ،كلية الدراسات ،الرياض ،ادلملكة العربية السعودية ،ٕٓٓٛ ،ص.ٜ٘ :
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ؤوال :هىاق جىبُم ألامش الجضاجي في اللاهىن الفشوس ي
ٖ 2002لى اإلاسالٟاث خؿب هو اإلااصة ،- 524والتي خلذ مدلها اإلااصة495
ا٢خهغ مجا ٫جُبي ٤ألامغ ا جؼاجي ختى
 1138اإلاخًمً
-2002
 1138اإلاٗض ٫ل٣اهىنق ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت الٟغوسخي ،-وبهضوعق ال٣اهىنق ع٢م
-2002
مً ال٣اهىنق ع٢م
جىٓيم وجىظيه الٗضالت احؿ٘ هُا ١جُبي ٤ألامغ ا جؼاجي ليكمل ا جىذ اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىنق اإلاغوع  ،زم ٖض٢ ٫اهىنق
204-2004
ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت الٟغوسخي بم٣خطخى ٢اهىنق مىاءمت الٗضالت لخُىعاث الٓاَغة ؤلاظغاميت بال٣اهىنق ع٢م
 ،2004ليدؿ٘ ليكمل اإلاسالٟاث اإلاغجبُت التي يىو ٖلحها ٢اهىنق اإلاغوع ،وا جىذ اإلاىهىم ٖلحها في
الهاصع في 09ماعؽ
اللىاثذ اإلاىٓمت للى٣ل البررق٦ .ما ؤهه يجىػق بنضاع ألامغ ا جؼاجي ولى ٧ان اإلاتهم ٖاثضا .
ٚحر ؤهه ال يم ً٨جُبي ٤ألامغ ا جؼاجي في ا خاالث آلاجيت :
بطا ٧ان ؾً اإلاتهم و٢ذ اعج٩اب ا جغيمت ؤ٢ل مً زماهيت ٖكغ ( )18ؾىت.بطا ٧اهذ ا جىدت اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىنق اإلاغوع ٢ض اعج٨بذ في الى٢ذ هٟؿه الظر اعج٨بذ ٞيه ظىدت ٢خل ٚحرٖمضر ،ؤو مؿاؽ ٚحر ٖمضر بؿالمت ظؿم ؤلاوؿان.
٦ما ؤهه ال يم ً٨الاؾخمغاع في بظغاءاث بنضاع ألامغ ا جؼاجي بطا ٢ام اإلاججي ٖليه باالصٖاء اإلاباقغ ٢بل نضوعق ألامغ
ا جؼاجي.
٧ ،1999ان ال٣اضخي ا جؼاجي الٟغوسخي با خياع
 515الهاصع في 23ظىان
و اإلاالخٔ ؤهه ختى نضوعق ال٣اهىنق ع٢م-99
بحن ؤخض ألامغيً :بما الىُ ٤بٗ٣ىبت الٛغامت ،ؤو جبرثت اإلاتهم باألمغ الظر يهضعٍ ،وبهضوعق َظا ال٣اهىنق ٟ٦ل اإلاكغٕ
الٟغوسخي لل٣اضخي بم٩اهيت الىُ ٤بٗ٣ىبت ؤو ؤ٦ثر مً الٗ٣ىباث الخ٨ميليت التي هو ٖلحها ال٣اهىنق ًٞال ًٖ ٖ٣ىبت
الٛغامت بطا جُلب ألامغ طل. ٪
و٢ض ٧ان اإلاكغٕ الٟغوسخي يسى ق ٫الىيابت الٗامت ؾلُت بنضاع ألامغ ا جؼاجي ،وطل ٪مً زال ٫ال٣اهى قن الهاصع في
 ،1994والظر ٢غعق ٞيه خ ٤الىيابت الٗامت في بنضاع ؤمغ ظؼاجي في ا جغاثم التي ال جؼيض ٖ٣ىبت ا خبـ ٞحها
صيؿمبر ؾىت
ًٖ الشالر ؾىىاث مخًمً ٖضص مً الخضابحر ،وَى واظب الخىٟيظ صونق ٖغيه ٖل ال٣اضخي ا جؼاجي للخهضيٖ ٤ليه ،بيض
ر ؾىت
ؤن َظا ال٣اهى قن لم يُبٖ ٤لى ؤعى الىا ٘٢بٗض ؤن ٢غعق اإلاجلـ الضؾخىعر في خ٨مه الكهحر الهاصع فيٞ 02يٟغ ق
ٖ 1995ضم صؾخىعيت اإلااصة 35مً ال٣اهى قن ا خام بدىٓيم الً٣اء وؤلاظغاءاث اإلاضهيت وا جؼاثيت وؤلاصاعيت والتي ؤصعظذ

ٔ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٗٙ :
ٕ إؽلاف زلمد اجلابرم ،ادلرجع السابق ،ص.ٖ٘ :
ٖ ادلادة ٘ ٜٗمن قانوف اإلجراءات اجلزائية الفرنسي.
ٗ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٗٚ :
٘ ٕتدر اإلشارة إىل أف ادلشرع الفرنسي قد استبعد ثبلث حاالت من نطاؽ تطبيق األمر اجلزائي كىي سلالفات الفئة اخلامسة اليت يرتكبها األ حداث ،كادلخالفات اليت
نص عليها قانوف العمل ،كحالة قياـ ادلضركر باالدعاء مباشرة أماـ احملكمة .إؽلاف زلمد اجلابرم ،ادلرجع السابق ،ص ،٘ٗ:ىامش .ٔ :
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ٞهال في ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت بٗىىان " ألامغ ا جؼاجي" في الباب اإلاخٗل ٤بالىيابت الٗامت ويخًمً  0مىاص مً اإلااص
 1-48بلى اإلااصة. -48
زاهُا :هىاق جىبُم ألامش الجضاجي في اللاهىن اإلافشي
ؤظاػ اإلاكغٕ اإلاهغرق للىيابت الٗامت وال٣اضخي بنضاع ألامغ ا جىاجي – ٦ما يؿميه اإلاكغٕ اإلاهغرق -في ا جىذ اإلاٗا٢ب
ٖلحها با خبـ ؤو الٛغامت التي ال يؼيض خضَا ًٖ ؤل ٠ظىيه ،وٖليه حؿدشجى اإلاسالٟاث مً مجا ٫ازخهام ال٣اضخي،
وطل ٪باٖخباع ؤن َظٍ اإلاسالٟاث زايٗت للخها ر٦ ،ما ؤهه بطا ٧اهذ الٗ٣ىبت اإلا٣غعة للجغيمت هي ا خبـ ؤو الٛغامت
مٗاٞ ،ال يجىػق بنضاع ألامغ ا جىاجي بكإجها ٞةطا عؤث الىيابت الٗامت ؤن ْغو ٝالضٖىيق في مىاص ا جىذ جٟ٨ي ٞحها ٖ٣ىبت
الٛغامت التي ال جخجاوػق ؤل ٠ظىيهًٞ ،ال ًٖ الٗ٣ىباث الخ٨ميليت ،والغص واإلاهاعيٞ ، ٠ةجها جُلب مً ال٣اضخي ا جؼاجي
ؤن يهضع ؤمغ بخى٢ي٘ الٗ٣ىبت ٖلى اإلاتهم صونق خاظت خًىعق ا خهىم ؤو بظغاء جد٣ي ٤وصونق مغاٗٞت .
واإلاالخٔ ؤن اإلاكغٕ اإلاهغر٢ ،ض ٢هغ بخٗضيل اإلااصة 323مً ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جىاثيت بال٣اهىنق ع٢م 1 4لؿىت
 1998اإلاٗض ٫ل٣اهىنق ؤلاظغاءاث ا جىاثيت اإلاهغرق ؾلُت ال٣اضخي في بنضاع ألامغ ا جؼاجي في مجا ٫ا جىذ  ِ٣ٞبٗض ؤن
٧ان ظاثؼا في ا جىذ واإلاسالٟاث ،وفي اإلا٣ابل ؤظاػ بنضاع ألامغ ا جؼاجي في ا جىذ التي ال يىظب ال٣اهىنق ٞحها ٖ٣ىبت
ا خبـ ؤو الٛغامت التي يؼيض خضَا ألاصوى ًٖ ؤل ٠ظىيه بٗض ؤن ٧ان ا خض ألاصوى للٛغامت ٢بل الخٗضيل ال جؼيض ًٖ ماثت
ر
ظىيه ،وناع لل٣اضخي ؤن يإمغ بإل ٠ظىيه ٚغامت بٗض ؤن ٧ان ا خض ألا٢صخى ماثت ظىيه  ،و٦ظل ٪زى ق ٫اإلاكغٕ اإلاهغ ق
بم٣خطخى اإلااصة 325م٨غعق مً هٟـ ال٣اهىنق ؾلُت بنضاع ألامغ ا جؼاجي للىيابت الٗامت ،بط ؤظاػث ل٩ل ًٖى هيابت ٖامت
مً صعظت و٦يل الىاثب الٗام ٖلى ألا٢ل باإلاد٨مت التي مً ازخهانها هٓغ الضٖىي ،بنضاع ألامغ ا جىاجي – ٦ما يؿميه
اإلاكغٕ اإلاهغرق -في ا جىذ التي ال يىظب ال٣اهىنق ا خ٨م ٞحها با خبـ ؤو الٛغامت التي يؼيض خضَا ألاصوى ًٖ زمؿماثت
ظىيه مهغرًٞ ،ال ًٖ الٗ٣ىباث الخ٨ميليت والخًميىاث وما يجب عصٍ واإلاهاعي. ٠
زالثا :هىاق ألامش الجضاجي في الدؽشَْ الجضاثشي
ؤظاػ اإلاكغٕ ا جؼاثغرق لل٣اضخي ا جؼاجي بنضاع ألامغ ا جؼاجي في اإلاسالٟاث اإلاٗا٢ب ٖلحها بالٛغامت  ،ِ٣ٞواإلاالخٔ
ؤن َظٍ اإلا٨ىت ظاثؼة ختى بطا ٧ان اإلاسالٖ ٠اثضا ،وهي هٟـ اإلاسالٟاث التي جسً٘ لىٓام ٚغامت الهلر اإلاىهىم ٖلحها
في اإلااصة 381مً ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جؼاثيتٟٞ ،ي خالت ٞكل بظغاءاث الدؿىيت ًٖ َغيٚ ٤غامت الهلر ولم ي٣بل بها
اإلاتهم ،يجىػق لى٦يل ا جمهىعيت بخالت مل ٠الضٖىيق بلى ال٣اضخي ا جؼاجي ٖلى مؿخىيق اإلاد٨مت اإلاسخهت بىٓغ الضٖىيق
إلنضاع ؤمغ ظؼاجي يخًمً ا خ٨م بالٛغامت ،و٢ض اقترٍ ال٣اهىنق بال ج٩ىنق َظٍ الٛغامت في ؤر خا ٫مً ألاخىا ٫ؤ٢ل مً
ٔ مدحت عبد احلليم رمضاف ،اإلجراءات ادلوجزة إلهناء الدعول اجلنائية ،دار النهضة العربية احلديثة ،القاىرة ،مصر ( ،بدكف سنة نشر) ،ص.ٖٕٔ:
ٕ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٗٛ :
ٖ عبد الرؤكؽ مهدم ،ادلرجع السابق ،ص.ٜٛٓ :
ٗ مدحت عبد احلليم رمضاف ،ادلرجع السابق ،ص.ٔٓٙ :
٘ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٙٙ :
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يٗ ٠ا خض ألاصوى اإلا٣غعق للٛغامت  ،وي٨دؿب ألامغ ا جؼاجي ٧ل آزاع ا خ٨م ا جؼاجي ا خاثؼ حجيت الصخيء اإلا٣طخي ٞيه،
وَى واظب الخىٟيظ.
وما ججضع بليه ؤلاقاعة ٦ظل ٪ؤن اإلاكغٕ ا جؼاثغرق خهغ ألامغ ا جؼاجي في هُا ١يي ٤وطل ٪في اإلاسالٟاث اإلاٗا٢ب
ٖلحها بالٛغامت  ِ٣ٞوالىاعصة في بٌٗ ال٣ىاهحن ا خانت اإلا٨ملت ل٣اهىنق الٗ٣ىباث والتي ال حؿىيق ًٖ َغيٚ ٤غامت
الهلر٦ ،ما ؤهه عجب خؿب اإلااصة 5مً ٢اهىنق الٗ٣ىباث للمسالٟت ٖ٣ىبت ا خبـ التي ال ج٣ل ًٖ يىم واخض وال جخجاوػق
 20000صط ،وٖليت يدبحن لىا ؤن مسالٟاث
 2000صط وال جخجاوػق
الكهغيً ،و٢غجها بٗ٣ىبت الٛغامت اإلااليت التي ال ج٣ل ًٖ
الىاعصة في ٢اهىنق الٗ٣ىباث ال جضزل في هُا ١ألامغ ا جؼاجي ،بل ي٣خهغ جُبي٣ه ٖلى اإلاسالٟاث اإلاٗا٢ب ٖلحها بالٛغامت
 ِ٣ٞواإلاىهىم ٖلحها في بٌٗ ال٣ىاهحن ا خانت اإلا٨ملت ل٣اهىنق الٗ٣ىباث.
اإلابدث الثاوي بحشاءاث بـذاس ألامش الجضاجي
ؾىدىاو٫ق في َظا اإلابدض بظغاءاث بنضاع ألامغ ا جؼاجي زم هخٗغى إلظغاءاث الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي وفي
ألازحر ؾىٗغط ٖلى آزاع ألامغ ا جؼاجي.
اإلاىلب ألاوٌ :بحشاءاث بـذاس ألامش الجضاجي
ؾىدىاو٫ق بظغاءاث بنضاع ألامغ ا جؼاجي في ٧ل مً الدكغيٗحن الٟغوسخي واإلاهغرق وؤزحرا هدىاو٫ق بظغاءاث بنضاعٍ في
الدكغي٘ ا جؼاثغرق.
ؤوال :بحشاءاث بـذاس ألامش الجضاجي في الدؽشَْ الفشوس ي
 -1ولب ؤلاـذاس :الىيابت الٗامت هي التي جباصع بُلب بنضاع ألامغ ا جؼاجي بىنٟها ناخبت ؾلُت اإلاالءمت،
ي الٗمىميت ؤو َلب بنضاع ألامغ ا جؼاجي،
ٞاالزخهام ألاو ق ٫لها في ا خياع بحن ؾلَ ٪غي ٤ؤلاظغاءاث الٗاصيت للضٖى ق
وٖليه ٞةهه ال يجىػق للمتهم ؤو اإلاضعي اإلاضوي ؤن يُلب مً ال٣اضخي ا جؼاجي بنضاع ألامغ ا جؼاجي ٦ .ما ؤهه ال يجىػق لل٣اضخي
ي الؿاب ٤جدغي٨ها و٣ٞا لل٣ىاٖض الٗامت لخ٣ضيغ مالءمت ألامغ
ؤن ي٣غعق بنضاعٍ مً جل٣اء هٟؿه بٗض جغ ٥بظغاءاث الضٖى ق
ا جؼاجي .
و ما يم ً٨مالخٓخه مً زال ٫مماعؾت الىيابت الٗامت لهالخيت ؾلُت اإلاالءمت ؤن مً قإجها ؤن ج٣يض هٓام ألامغ
جغ مالءمت بنضاع ألامغ ا جؼاجي ٖلى الغٚم مً ؤن
ا جؼاجي ،بطا ؤجها حؿخُي٘ ؤن جدغ ٥الضٖىيق بالُغي ٤اإلاٗخاص بطا لم َق
ا جغيمت مً جل ٪ا جغاثم التي يجىػق ٞحها بنضاع ألامغ ا جؼاجي.

ٔ ادلادة ٕ ٖٜمكرر من قانوف اإلجراءات اجلزائية الصادر باألمر رقم  ٔٙ٘ – ٙٙالصادر يف  ٓٛجواف  ،ٜٔٙٙادلعدؿ كادلتمم باألمر رقم
يف ٖٕ فيفرم ٕٔٔٓ ،اجلريدة الرمسية عدد ٕٔ ،الصادرة بتاريخ ٖٕ فيفرم ٕٔٔٓ
ٕ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٜٗ :
ٖ عوض زلمد عوض ،ادلبادئ العامة يف قانوف اإلجراءات اجلنائية ،دار ادلطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،ٜٜٔٔ ،ص.ٕٚٗ :
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ال يخُلب ال٣اهىنق ق٨ال مٗيىا في َلب بنضاع ألامغ ا جؼاجي ،بال ؤهه يجب ؤن ي٩ىنق ٦خابي وي٣غنق م٘ مل٠
الخدغياث ألاوليت والخد٣ي٣اث التي ججغحها الًبُيت الً٣اثيت ،وبخ٣ضيمه بلى ال٣اضخي ا جؼاجي اإلاسخو يترجب ٖلى طل٪
ر
ي ؤو ؤن ججغ ق
ي مً خىػة الىيابت الٗامت وصزىلها خىػة اإلاد٨متٞ ،ال يجى قػ للىيابت الٗامت ؤن جد ٟٔالضٖى ق
زغوط الضٖى ق
ٞحها جد٣ي. ٤
 -2بحشاءاث بـذاس ألامش الجضاجي :يدب٘ ال٣اضخي ا جؼاجي وَى يهضع ألامغ ا جؼاجي بٌٗ ؤلاظغاءاث آلاحي بياجها:
ألانل ؤن ال٣اضخي ال يلتزم بإر ق٩ل مٗحن وَى بهضص بنضاع ألامغ ا جؼاجي ،بال جل ٪التي ههذ ٖلحها اإلااصة495
مً ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت الٟغوسخيٞ ،يجب ؤن يخًمً ألامغ ا جؼاجي اؾم اإلاسال ٠وجاعيش وم٩ان ميالصٍ وط٦غ
ٖىىاهه ،والخ٨يي ٠ال٣اهىوي ،وجاعيش وم٩ان اعج٩اب الٟٗل اإلاجغم اإلاؿىض بليه ،وم٣ضاع الٛغامت في خالت بصاهخه ،و٦ظل٪
 2002اإلاٗض٫
 1138لؿىت
مضة ؤلا٦غاٍ البضوي بطا لم ي٣م بض ٘ٞالٛغامت ال٣اضخي بضٗٞها  ،م٘ مالخٓت ؤن ال٣اهىنق ع٢م
ل٣اهى قن ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت الٟغوسخي يىظب حؿبيب ألامغ ا جؼاجي ،الؾيما ٞيما يخٗل ٤بمضي مغاٖاجه لشخهيت اإلاتهم،
ومضي مالءمت الٗ٣ىبت اإلاد٩ىم بها إلاىاعصٍ والتزاماجه اإلااليت .
زاهُا :بحشاءاث بـذاس ألامش الجضاجي في الدؽشَْ اإلافشي
 -1ولب بـذاس ألامش الجضاجي :ؤُٖى اإلاكغٕ اإلاهغرق للىيابت الٗامت وخضَا ج٣ضيغ الٓغو ٝالتي مً ؤظلها جُلب
مً ال٣اضخي ا جؼاجي بنضاع ألامغ ا جؼاجي بىاء ٖلى هو اإلااصة 323مً ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جىاثيت اإلاهغر ،وٖليه احؿٗذ
ْغو ٝا جغيمت لدكمل مالمذ ا جغيمت وشخو مغج٨بها ٦إن ج٩ىنق للمتهم ؾىابً٢ ٤اثيت وؤن ج٩ىنق الٛغامت والٗ٣ىباث
الخ٨ميليت وما يجب عصٍ مً مهاعي٣ٖ ٠ىباث ٧اٞيت لغصٖه٦ ،ما ال يكترٍ ؤن ج٩ىنق ا جىذ ٢ض خضصَا هو اإلااصة323
 ِ٣ٞبل يجىػق ؤن جغص في ٢اهىنق آزغ ٣٦اهىنق الصخت ،اإلاغوع وٚحرٍَ ،اإلاا ؤهه جًمً ههىم ٖ٣ابيت ٖلى بال ي٩ىنق نضع
هو يسغظها مً هُا ١جُبي ٤ألامغ ا جؼاجي .
واإلاالخٔ ؤن ألامغ بكإن ظهت َلب بنضاع ألامغ ا جؼاجي ال يسخل ٠في الدكغي٘ الٟغوسخي ًٖ اإلاهغرق وختى
ا جؼاثغر ،ويغيق ظاهب مً ال٣ٟه ؤن َظٍ الؿلُت الخ٣ضيغيت جمشل ٢يض ٖلى جُبيَ ٤ظا الىٓام ،بط يم ً٨للىيابت الٗامت
ؤن جدغ ٥الضٖىيق الٗمىميت و٣ٞا لئلظغاءاث الٗاصيت في ظغاثم يجىػق بكإجها بنضاع ألامغ ا جؼاجي الظر له ألازغ ال٨بحر
والٟٗا ٫في ا خض مً جطخم ٖضص الً٣ايا ٖلى ؤظهؼة الً٣اء ويٗمل ٖلى جيؿحر ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت ،وَلب بنضاع ألامغ
ا جؼاجي ي٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى الىيابت الٗامت ٞال يجىػق ألر َغ ٝآزغ َلب بنضاعٍ ٧اإلاتهم ؤو اإلاضعي با خ٣ى١ق اإلاضهيت .

ٔ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،صٖ٘ٓ :
ٕ أمُت مصطفى ،انقضاء الدعول العامة بالصلح ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،مصر ،ٕٕٓٓ ،صٙٙ :
ٖ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،ص.ٖ٘ٓ :
ٗ إؽلاف زلمد اجلابرم ،ادلرجع السابق ،ص.ٕ٘ :
٘ فوزية عبد الستار ،شرح قانوف اإلجراءات اجلنائية ،دار النهضة العربية ،مصر ،ٜٔٛٙ ،ص.٘ٚٓ :
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زالثا :بحشاءاث بـذاس ألامش الجضاجي في الدؽشَْ الجضاثشي
ر ٖلى ؤلاظغاءاث الىاظب بجباٖها
ههذ اإلااصة 392م٨غعق ٣ٞغة ؤولى وزاهيت مً ٢اهى قن ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت ا جؼاثغ ق
ي بلى ال٣اضخي بطا ٧اهذ ا جغيمت مً ا جغاثم التي يجى قػ
إلنضاع ألامغ ا جؼاجي ،بط يديل و٦يل ا جمهىعيت مل ٠الضٖى ق
بكإجها بنضاع ألامغ ا جؼاجي مؿدىضا في طل ٪لؿلُت اإلاالءمت اإلاسىلت له ٢اهىها ،ويبض ال٣اضخي في ْغٖ ٝكغة ؤيام ابخضاء
مً جاعيش بخالت مل ٠الضٖىيق بليه ٞيه صونق مغاٗٞت مؿب٣ت وصونق بظغاء جد٣ي ،٤ويهضع ؤمغ ظؼاجي يخًمً ا خ٨م
بالٛغامت التي ال يم ً٨ؤن ج٩ىنق في ؤر خا ٫مً ألاخىا ٫ؤ٢ل مً يٗ ٠ا خض ألاصوى اإلا٣غعق للمسالٟت.
و٢ض ؤلؼم اإلاكغٕ ال٣اضخي ا جؼجي بالخ٣يض ببٌٗ البياهاث وؤلاظغاءاث الك٩ليت الىاظب مغاٖاتها وَى بهضص انضع
ألامغ ا جؼاجي والتي جخمشل في:
 ط٦غ اؾم ول٣ب اإلاسال ٠وجاعيش وم٩ان والصجه. ط٦غ الٗىىان ال٩امل للمسال.٠ جدضيض الىن ٠ال٣اهىوي للجغيمت وجاعيش وم٩ان اعج٩اب الٟٗل اإلايؿىب للمسال ٠وبيان الىهىم اإلاُب٣ت ومبلٜالٛغامت ،ومهاعي ٠اإلاالخ٣اث.
واإلاالخٔ ؤن ال٣اضخي ا جؼاجي ا جؼاثغرق ال يلؼم بدؿبيب ألامغ ا جؼاجي ،وَظا ٖ٨ـ ما طَب بليه اإلاكغٕ الٟغوسخي
 2002الظر يلؼم ال٣اضخي ا جؼاجي بدؿبيب ألامغ ا جؼاجي الظر يهضعٍ ،و٢ض ؤخؿً اإلاكغٕ ا جؼاثغرق
- 1138
بال٣اهىنق ع٢م
ٖمال بٗضم بلؼامه الً٣اة بدؿبيب ألامغ ا جؼاجي ،وَى ما يخىا ٤ٞم٘ ؤٚغايه التي جخمشل في ؾغٖت وجيؿحر ؤلاظغاءاث
ا جؼاثيت.
اإلاىلب الثاوي :الاِتراك ِلى ألامش الجضاجي
ازخلٟذ الدكغيٗاث في وظىب الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجيٞ ،مجها مً ؤظاػ الًُٗ في ألامغ ا جؼاجي ٧ال٣اهىنق
ؤلايُالي وال٣اهىنق اإلاٛغبي  ،ؤما ال٣اهىنق الٟغوسخي واإلاهغرق وا جؼاثغر٣ٞ ،ض ؤظاػ الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي ،وؾىدىاو٫ق
ٞيما يلي بظغاءاث الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي في ال٣اهىنق الٟغوسخي زم في ال٣اهىنق اإلاهغرق وفي ألازحر هخٗغى إلظغاءاث
الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي في الدكغي٘ ا جؼاثغرق.
ٔ ٔتقتضى القانوف اإليطايل غلوز إصدار األمر اجلزائي ( يسميو ادلشرع اإليطايل باألمر القضائي) باألمر بالغرامة على ادلتهم أك األمر برباءتو ،أك أف يرفض إصدار األمر
كيعيد ملف الدعول للنيابة العامة لتأخذ الدعول طريقها العادم ،كلكن اشًتط القانوف تقدَل طلب إصدار األمر اجلزائي للقاضي بناء على طلب مسبب من النيابة
العامة كؽلنع إصدار األمر اجلزائي على اجملرـ ادلعتاد ،كاحملًتؼ ،كاجملرـ بالفطرة أك القاصر الذم مل يبلغ سن الثامنة عشر.
كٔتوجب القانوف ادلغريب يصدر القاضي األمر اجلزائي ،فإذا تبُت أف األمر ػلتاج إىل مزيد من ا لتحقيق كمساع ادلتهم كادلسؤكؿ عن احلقوؽ ادلدنية ،فيحيل القاضي
األكراؽ للنيابة العامة اليت تأمر ٔتباشرة اإلجراءات كاستدعاء أطراؼ اخلصومة أماـ احملكمة ادلختصة
أما يف فرنسا يستطيع القاضي مباشرة األمر اجلزائي بناء على طلب النيابة العامة إذا رأت ذلك ،كيستطيع القاضي رفض طلب النيابة العامة يف إصدار النيابة العامة
كػليل األكراؽ للنيابة لتحريك الدعول كفقا لئلجراءات العادية ،كلكنو ضيق من سلطة القاضي يف احلاالت اليت غلوز لو رفض األمر اجلزائم .أنظر إؽلاف زلمد اجلابرم،
ادلرجع السابق ،ىامش  ،ٔ :ص.ٖٔٓ :
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ؤوال :الاِتراك ِلى ألامش في اللاهىن الفشوس ي
ؤظاػ ال٣اهىنق الٟغوسخي للىيابت الٗامت الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي بخ٣غيغ جىصٖه لضي ؤماهت يبِ اإلاد٨مت في ؤظل
ٖكغة ؤيام مً جاعيش حؿلمها ونخت مىه  ،خؿب هو اإلااصة٣ٞ 495غة ،03وبطا لم حٗترى الىيابت الٗامت زالَ ٫ظٍ اإلاضة
يخم بزُاع اإلاتهم بغؾالت مىصخى ٖلحها م٘ ؤلاقٗاع باالؾخالم ،وَظا ما ههذ ٖليه طاث اإلااصة .وللمتهم زال ٫زمؿت
وؤعبٗحن يىم مً جاعيش بعؾا ٫ؤلاقٗاع ؤن يٗترى ٖلى ألامغ ا جؼاجي ،بال ؤن اهً٣اء َظٍ اإلاضة صونق ؤن ي٣ىم اإلاتهم
باالٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي ،ال ياصر بلى ؾ٣ىٍ خ٣ه ٞيه ٞيؿخُي٘ مماعؾخه الاٖتراى زال ٫مضة ال جؼيض ٖلى 30يىما
مً جاعيش ٖلمه بهضوعق ألامغ ا جؼاجي يضٍ ،ؾىاء بؿبب بظغاءاث الخىٟيظ ؤو ألر ؾبب آزغ ،ؤو مً جاعيش ٖلمه بمهلت
و٦يٟيت الاٖتراى الظر ي٣غعٍ له ال٣اهى قن  ،ويمخى٘ مداؾب ا خؼيىت الٗامت ًٖ اجساط بظغاءاث جدهيل الٛغامت بمجغص
اؾخالم بزُاع الاٖتراى مً ٢بل ؤماهت يبِ اإلاد٨مت َب٣ا للماصة 495ؾالٟت الظ٦غ.
ما يالخٔ َىا َى٫ق مضة الاٖتراى التي ٢غعَا اإلاكغٕ الٟغوسخي للمتهم والتي ٢ل جهل بلى ؾبٗحن ( ) 0يىما وَى ما
مً قإهه ؤن يدى٫ق بهظا الىٓام ًٖ الٛايت ألاؾاؾيت التي قغٕ مً ؤظلها وهي جيؿحر وجبؿيِ ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت
والخسٟي٧ ًٖ ٠اَل ؤظهؼة الً٣اء مً ٖضص الً٣ايا الهاثلت اإلاٗغويت ٖلحها.
ويترجب ٖلى ٢يام ؤر مً الُغٞحن – الىيابت الٗامت ؤو اإلاتهم – باالٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي ؾ٣ىَه ونحروعجه الٚيا
ي و٣ٞا لئلظغاءاث
ي ازخهانها بىٓغ الضٖى ق
وٖضيم ألازغ ،وفي َظٍ ا خالت يٗىص للمد٨مت اإلاسخهت ؤنال بىٓغ الضٖى ق
الٗاصيت٦ ،ما ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكغٕ ٢ض اٖتر ٝللمٗترى خ٣ه في الخىاػ ق ًٖ ٫اٖترايه ختى خٓت بضء اإلاغاٗٞت في
ي ويترجب ٖلى طل ٪ؤن يؿترص ألامغ ا جؼاجي ٢ىجه الخىٟيظيت صو قن ؤن ي٩ى قن إلاً نضع يضٍ ا خ ٤في اٖتراى ظضيض .
الضٖى ق
زاهُا :الاِتراك ِلى ألامش الجضاجي في اللاهىن اإلافشي
مىذ اإلاكغٕ اإلاهغرق للمتهم واإلاضعي با خ٣ى١ق اإلاضهيت خ ٤الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي الهاصع ًٖ الىيابت الٗامت ؤو
ال٣اضخي وللىيابت الٗامت َظا ا خ ٤باليؿبت لؤلمغ ا جؼاجي الهاصع ًٖ ال٣اضخي ا جؼاجي ،وطل ٪زال ٫زالزت ؤيام مً جاعيش
نضوعق َظا ألامغ باليؿبت للىيابت الٗامت ،واإلايٗاص هٟؿه مً جاعيش بٖالهه باليؿبت لباقي ا خهىم ،ويخم الاٖتراى بخ٣غيغ
ي٣ضمه ناخب َظا ا خ ٤بلى ؤماهت يبِ اإلاد٨مت اإلاسخهت ،ويترجب ٖلى َظا الاٖتراى ؾ٣ىٍ ألامغ واٖخباعٍ ٦إن لم
ي . ً٨وما يدؿب لها ر اإلاكغٕ اإلاهغرق ؤهه ٢ض ٢لو مضة الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي ،وَظا ٖ٨ـ ما ؤزظ به ال٣اهىنق
الٟغوسخي الظر ٢ض جهل ٞيه مضة الاٖتراى بلى ؾبٗحن ( ) 0يىما مً يىم بنضاعٍ.

ٔ أمُت مصطفى ،ادلرجع السابق ،ص.ٙٚ :
ٕ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٙٓ :
ٗ أسامة حسنُت عبيد ،ادلرجع السابق ،ص.ٖٙٔ :
ٗ مدحت عبد احلليم رمضاف ،ادلرجع السابق ،ص.ٕٔٗ:
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ويجب ٖلى اإلاٗترى ا خًىعق في اليىم اإلادضص وؤن ي٩ل ٠باقي ا خهىم والكهىص با خًىعق في اإلايٗاص اإلاىهىم
ٖليه في اإلااصة 400مً ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت اإلاهغر ،ؤما بطا لم يدهل الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي بالُغي٣ت
اإلاخ٣ضمت ٞيهبذ جهاثيا وواظب الخىٟيظ .
وههذ اإلااصةٖ 329لى ؤهه بطا حٗضص اإلاتهمى قن ونضع يضَم ؤمغ ظؼاجي و٢غعوا ٖضم ٢بىله ،وخًغ بًٗهم في
اليىم اإلادضص لىٓغ الضٖىيق ولم يدًغ بًٗهم آلازغ جىٓغ الضٖىيق بالُغ١ق اإلاٗخاصة إلاً خًغ ،ويهبذ ألامغ ا جؼاجي
جهاثيا باليؿبت إلاً لم يدًغ .
يٗض مً ٢بيل اإلاٗاعيت في ألاخ٩ام
و٢ض ً٢ذ مد٨مت الى ٌ٣اإلاهغيت بإن الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي ال ّنق
الٛيابيت ،بل َى ال يٗضو ؤن ي٩ىنق بٖالها مً اإلاٗتريحن بٗضم ٢بى٫ق بجهاء الضٖىيق بخل ٪ؤلاظغاءاث ويترجب ٖلى وظىص
الخ٣غيغ هيت بؾ٣اٍ ألامغ ا جؼاجي ب٣ىة ال٣اهىن ،وونٟه ٦إن لم يٚ ،ً٨حر ؤن جهايت ألازغ ال٣اهىوي يغجبِ بدًىعق
ٖض اٖترايه ٚحر ّن
ظضر ،واؾخٗاص ألامغ ا جؼجي ٢ىجه وؤنبذ
اإلاٗترى ا جلؿت اإلادضصة لىٓغ اٖترايهٞ ،ةن جسلٖ ٠جها ّنق
جهاثيا واظب الخىٟيظ ،وماصي طلٖ ٪ضم ظىاػ الاٖتراى ٖليه مً ظضيض ؤو اؾخئىاٞه عظىٖا بلى ألانل في قإهه .
زالثا :الاِتراك ِلى ألامش الجضاجي في الدؽشَْ الجضاجي
ؤقاعث اإلااصة 392م٨غعق في ال٣ٟغة الشالشت مً ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت ؤن ألامغ ا جؼاجي ال ي٩ىنق ٢ابال ألر ًَٗ،
ٚحر ؤهه يم ً٨للمسال ٠ؤن يغ ٘ٞق٩ىيق لضي ؤلاصاعة اإلااليت بىاؾُت عؾالت مىصخى ٖلحها م٘ ؤلاقٗاع باالؾخالم زال٫
ٖكغة ( )10ؤيام مً جاعيش جبليٛه الؿىض الخىٟيظر الهاصع مً ٢بل ؤلاصاعة اإلاظ٧ىعة.
وجاصر الك٩ىيق بلى بي٣ا ٝجىٟيظ ؾىض ألاصاء ،زم جدا ٫في ْغٖ ٝكغة ( )10ؤيام ٖلى ال٣اضخي الظر يم٨ىه ؤن
ي ؤو يلغي ألامغ ا جؼاجي في ْغٖ ٝكغة ( )10ؤيام مً جاعيش عٗٞه بليه .
يغ ٌٞالك٩ى ق
ومً زال ٫اؾخ٣غاء هو َظٍ اإلااصة وؿدك ٠ؤن الك٩ىيق التي يغٗٞها اإلاسال ٠لضي ؤلاصاعة اإلااليت جىهب ؤؾاؾا
ٖلى مبل ٜالٛغامت الهاصعة في خ٣ه ،ويُلب اإلاسال ٠بخسٟيٌ مبل ٜالٛغامت التي ؤمغ بها ال٣اضخي ا جؼاجي ؤو يُلب بلٛائها
جهاثيا.
ويترجب ٖلى ج٣ضيم الك٩ىيق لئلصاعة اإلااليت اإلاٗىيت في آلاظا ٫اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا بي٣ا ٝجىٟيظ ؾىض ألاصاء ،ويخم بخالت
الك٩ىيق ٖلى ال٣اضخي ا جؼاجي الظر ؤنضع ألامغ ا جؼاجي الظر يم٨ىه ؤن يغ ٌٞالك٩ىيق ؤو يلغي ؤمغٍ ألاو٫ق زال 10٫ؤيام
مً جاعيش عٗٞها بليه.

ٔ أمُت مصطفى ،ادلرجع السابق ،ص.ٙٔ:
ٕ مدحت عبد احلليم رمضاف ،ادلرجع السابق ،صٖٔ٘ :
ٖ نقض ٗ مام ٘ ،ٜٔٚرلموعة أحكاـ النقض ،السنة  ،ٕٙرقم  ،ٜٛص ، ٖٜٛ :مشار إليو لدل الدكتور أمُت مصطفى ،ادلرجع السابق ،ص ص:
– ٕ.ٙ
ٗ ادلادة ٕ ٖٜمكرر فقرة ٗ من قانوف اإلجراءات اجلزائية اجلزائرم.
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واإلاالخٔ ؤن اإلاىكغٕ ا جؼاثغرق لم يىو ٖلى بم٩اهيت اٖتراى الىيابت الٗامت ٖلى ألامغ ا جؼاجي ٢ياؾا ٖلى
ي ؤر الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي ليؿذ باإلاضة التي مً قإجها ؤن
الدكغيٗحن الٟغوسخي واإلاهغر ،وبن ٧اهذ مضة ع ٘ٞالك٩ى ق
جُيل في بظغاءاث الٟهل في ألامغ ا جؼاجي ٞهي في ٧ل ألاخىا ٫ال جخجاو قػ الٗكغيً يىما ،و٢ض ؤخؿً اإلاكغٕ في جدضيض
َظٍ اإلاضة التي جخ ٤ٟبلى خض بٗيض والٛايت التي قغٕ مً ؤظلها ألامغ ا جؼاجي وهي جبؿيِ ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت ،وبطا لم
يٗترى اإلاسالٖ ٠لى ألامغ ا جؼاجي في اإلايٗاص اإلادضص له ٢اهىها ي٨دسخي ٢ىة الصخيء اإلا٣طخي ٞيه ويهبذ واظب الخىٟيظ.
اإلاىلب الثالث :آزاس ألامش الجضاجي ِلى الذِىي اإلاذهُت
ي اإلاضهيت في ٧ل مً ال٣اهى قن الٟغوسخي واإلاهغر ،و٦ظا ال٣اهى قن
ؾىدىاو ق ٫في َظا اإلاُلب آزاع ألامغ ا جؼاجي ٖلى الضٖى ق
ر.
ا جؼاثغ ق
ؤوال :آزاس ألامش الجضاجي ِلى الذِىي اإلاذهُت في اللاهىن الفشوس ي
ههذ اإلااصةٖ 495لى ؤهه بطا ٧ان ألامغ ا جؼاجي خاثؼ لل٣ىة الصخيء اإلا٣طخي ٞيه اإلا٣غعة للخ٨م ا جؼاجيٞ ،ةهه ال
يدىػق َظٍ ا دجيت باليؿبت للضٖىيق اإلاضهيت الغاميت بلى حٗىيٌ ألايغاع الىاظمت ًٖ ا جغيمت ،وههذ طاث اإلااصة ٖلى
خ٨م آزغ م٣خًاٍ ؤن الىهىم اإلاخٗل٣ت باألمغ ا جؼاجي ال جخٗاعى م٘ خ ٤اإلاًغوع مً ا جغيمت في اللجىء بلى َغي٤
ٍب ق
الاصٖاء اإلاباقغ ،ول ً٨يترجب ٖلى جىء اإلاججي ٖليه بلى ؾلَ ٪غي ٤الاصٖاء اإلاباقغ ؾ٣ىٍ ألامغ ا جؼاجي والؿحر في
ي  ،والتي ٢ام اإلاضعي اإلاضوي بخدغي٨ها ًٖ َغي ٤الاصٖاء اإلاباقغ ،وعٚم ؤن
ي و٣ٞا لئلظغاءاث اإلاٗخاصة لىٓغ الضٖى ق
الضٖى ق
اإلاججي ٖليه ليـ له ؤر صو قع في بظغاءاث ألامغ ا جؼاجي بال ؤن اصٖائٍ مباقغة ؤمام الً٣اء اإلاسخو ،ختى ولى ٧اهذ ؤوعا١
الضٖىيق مٗغويت ٖلى ال٣اضخي و٧ان بهضص بنضاع ألامغ ا جؼاجي بكإجها ٞةن اصٖاء اإلاججي ٖليه يى ٠٢الؿحر في بظغاءاث
بنضاع َظا ألامغ.
وفي خالت نحروعة ألامغ ا جؼاجي جهاثيا ٞةهه ال يدىػق ؤر حجيت بكإن الضٖىيق اإلاضهيت ،ؤما في خالت ع ٘ٞالضٖىيق
اإلاضهيت ؤمام الً٣اء ا جؼاجي بٗض نضوعق ألامغ ا جؼاجي و٧ان َىا ٥اٖتراى ٖليه ٢بل هٓغ الضٖىيق ٞخىٓغ اإلاد٨مت في
الضٖىجحن مٗا ،وفي ا خالت الٗ٨ؿيت ؤر في خالت ٖضم الاٖتراى ٖلى ألامغ ا جؼاجي ؤو جىاػ ق ٫اإلاتهم ًٖ الاٖتراى في مغخلت
اإلاغاٗٞت ؤو في خالت جىٟيظٍ بض ٘ٞالٛغامت اإلا٣غعة باألمغ ا جؼاجي ٖىضثظ جىٓغ اإلاد٨مت الضٖىيق اإلاضهيت وخضَا  ،وبهظٍ
ا خالت ج٩ىنق الضٖىيق اإلاضهيت مؿخ٣لت ًٖ الضٖىيق ا جؼاثيت ألانليت .
زاهُا :ؤزش ألامش الجضجي ِلى الذِىي اإلاذهُت في اللاهىن اإلافشي
ختى يخًمً ألامغ ا جؼاجي الٟهل في الضٖىيق اإلاضهيت يخٗحن ٖلى اإلاضعى اإلاضوي ؤن يضعي بد٣ى٢ه ٢بل بنضاع ألامغ
ا جؼاجيٞ ،ةطا ٢ام بظل ٪حٗحن ٖلى الىيابت الٗامت ؤن جغَ ٘ٞلبه بلى ال٣اضخي ختى يٟهل ٞيه ٖىض بنضاع ألامغ ا جؼاجي،
ٔ فبمقتضى ادلادة ٘ ٜٗمن قانوف اإلجراءات اجلزائية الفرنسي ،ال ؽلكن االستمر ار يف طريق األمر اجلزائي إذا قاـ اجملٍت عليو باللجوء إىل طريق اإلدعاء ادلباشر قبل
صدكر األمر.
ٕ مدحت عبد احلليم رمضاف ،ادلرجع السابق ،ص.ٔٔٛ :
ٖ ادلادة ٘ ٙ-ٜٗمن قانوف اإلجراءات اجلزائية الفرنسي.
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وبطا لم ي٣م باإلٖضاء ٢بل نضوعق ألامغ ا جؼاجي ٗٞليه ؤن يضعي مضهيا ؤمام ال٣اضخي اإلاضوي ،ول ً٨في خالت اٖتراى اإلاتهم
ي ظاػ للمضعي اإلاضوي ؤن يتر٥
ي َب٣ا لئلظغاءاث اإلاٗخاصة لىٓغ الضٖى ق
ٖلى ألامغ ا جؼاجي ،وجم بٖاصة الؿحر في الضٖى ق
الُغي ٤اإلاضوي ويضعي مضهيا ؤمام الً٣اء ا جؼاجي اإلاسخو بىٓغ الضٖىيق .
ويغيق ظاهب مً ال٣ٟه اإلاهغرق  ،ؤن مى ٠٢اإلاكغٕ اإلاهغرق ٚحر مىُ٣ي بطا ؤُٖى لل٣اضخي ؾلُت الٟهل في ألامغ
ا جؼاجي في الك٣حن ا جؼاجي واإلاضوي زم ٢غعق ٖضم حجيت ألامغ ا جؼاجي ؤمام الً٣اء اإلاضوي ،وٖليه ٢ض يترجب ٖلى طل ٪هخاثج
ٚحر مىُ٣يتٞ ،بالخإ٦يض ؾيلتزم ال٣اضخي ا جؼاجي ٖىض بنضاع ألامغ ا جؼاجي باإلصاهت بإن ي٣طخي بالخٗىيًاث ،بط ال يم٨ىه
ؤن يغًٞها بطا زبذ جىاٞغ ا خُإ مً ا جاوي ،وباإلا٣ابل ٞةن ال٣اضخي اإلاضوي لً يلتزم بما جىنل بليه ال٣اضخي ا جؼاجي مً
بغاءة ؤو بصاهت باألمغ ا جؼاجي ،مما يٗجي ؤن ال٣اضخي ؾيلتزم بما ي٣غعٍ في الضٖىيق ا جؼاثيت ٖىض الٟهل في الخٗىيًاث
بيىما لً يلتزم ال٣اضخي اإلاضوي ٖىض هٓغ الضٖىيق اإلاضهيت بما اهخهى بليه ال٣اضخي ا جؼاجي ،وما ٢ض يترجب ٖلى طل ٪مً هخاثج
ٚحر مىُ٣يت في خالت حٗضص اإلاخًغعيً مً ا جغيمت وازخياع البٌٗ مجهم َغي ٤الاصٖاء اإلاضوي ؤمام الً٣اء ا جؼاجي
وازخياع البٌٗ آلازغ َغي ٤الاصٖاء ؤمام الً٣اء اإلاضوي.
واإلاالخٔ ؤن اإلاكغٕ اإلاهغرق لم يً٘ ؤخ٩اما بكإن ٢يام اإلاخًغعق مً ا جغيمت باالصٖاء اإلاباقغ ،لظل ٪يخم الغظىٕ
بلى ألاخ٩ام الٗامتٞ ،ةطا ٧ان الاصٖاء اإلاباقغ ٢ض جم والضٖىيق في خىػة الىيابت الٗامت ٣ٞضث َظٍ ألازحرة ؾلُتها
الخ٣ضيغيت في ازخياع َغي ٤ألامغ ا جؼاجي ،ويخم الىٓغ في الضٖىجحن َب٣ا لئلظغاءاث اإلاٗخاصة ،وبطا ٧اهذ الىيابت الٗامت
ججغرق جد٣ي ٤في الضٖىيق و٧اهذ الضٖىيق اإلاضهيت ٚحر م٣بىلت بطا عٗٞذ بُغي ٤الاصٖاء اإلاباقغ ٞللمخًغعق مً ا جغيمت ؤن
ي بدىػة ال٣اضخي ا جؼاجي
يضعي مضهيا ؤمام الىيابت الٗامت التي جمل ٪زياع اللجىء بلى ألامغ ا جؼاجي ،وبطا ٧اهذ الضٖى ق
ليهضع بكإجها ألامغ ا جؼاجي ي٩ى قن بةم٩ان اإلاخًغ قع ؤن يضعي مضهيا ؤمامه ،وي٩ى قن للمخًغ قع خ ٤الاٖتراى بطا لم يؿخجب
ال٣اضخي لُلباجه.
و بطا ٧ان ال٣اهىنق يجحز لل٣اضخي ؤن يهضع ألامغ ا جؼاجي ٞيكمل الخٗىيًاثٞ ،ةن ليـ َىا ٥ما يمى٘ مً ؤن
يغ ٌٞال٣اضخي بنضاع ألامغ في الك ٤اإلاضوي بطا عؤي ؤن الضٖىيق اإلاضهيت ٚحر نا خت للٟهل ٞحها ٞيهضع ألامغ في ا جؼاجي
صونق الٟهل في الك ٤اإلاضوي .
زالثا :آزاس ألامش الجضاجي ِلى الذِىي اإلاذهُت في الدؽشَْ الجضاثشي
بطا ٧ان ألامغ ا جؼاجي ي٨دسخي ٢ىة الصخيء اإلا٣طخي ٞيه في ق٣ه ا جؼاجيٞ ،ةهه ال يدىػق ؤر حجيت باليؿبت للضٖىرق
اإلاضهيت ،ويخجلى طل ٪مً زال ٫ما ههذ ٖليه اإلااصة 392م٨غعق في ٣ٞغتها ا خامؿت وألازحرة مً ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت،
وبهظا هجض ؤن اإلاكغٕ ا جؼاثغرق ٢ض خؿم مىٟ٢ه بىيىح خى٫ق مؿإلت حجيت ألامغ ا جؼاجي ٖلى ا خ٣ى١ق اإلاضهيت ،و٢ض بحن
ؤن ليـ لؤلمغ ا جؼاجي ؤر حجيت ٖلى الضٖىيق اإلاضهيت ،وبالغٚم مً ؤهه ليـ للمضعي اإلاضوي ؤر صوعق في ألامغ ا جؼاجي ،بال
ٔ عمر السعيد رمضاف ،مبادئ قانوف اإلجراءات اجلنائية ،قواعد ادلحاكمة ،اجلزء الثاٍل ،دار النهضة ،القاىرة ،مصر ،ٜٔٛٗ ،ص.ٔٓ٘ :
ٕ مدحت عبد احلليم رمضاف ،ادلرجع السابق ،ص.ٕٔٓ :
ٖ نفس ادلرجع ،ص.ٕٕٔ :
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ؤهه باصٖاثه مباقغة ؤما ال٣اضخي اإلاسخو بةنضاع ألامغ ا جؼاجي ،وختى وبن ٧ان بهضص بنضاع ألامغ ا جؼاجي ٞةهه الاصٖاء
اإلاباقغ يى ٠٢الؿحر في بظغاءاث بنضاع ألامغ ا جؼاجي.
ؤما بطا نضع ألامغ ا جؼاجي ٞةهه يم ً٨للمخًغعق مً ا جغيمت ؤن يلجإ بلى الً٣اء اإلاضوي ويغ ٘ٞصٖىاٍ اإلاضهيت
للمُالبت بالخٗىيًاث ًٖ ألايغاع التي خ٣خه مً ظغاء ا جغيمت .ؤما بطا ٧ان َىا ٥اٖتراى ٖليه مً ٢بل اإلاتهم ،و٢بل
هٓغ الضٖىيق ج٣ضم اإلاضعي اإلاضوي باصٖاثه اإلاباقغ ؤمام اإلاد٨مت اإلاسخهت بىٓغ الضٖىيق ٟٞي َظٍ ا خالت جىٓغ اإلاد٨مت
الضٖىجحن اإلاضهيت وا جؼاثيت ،ؤما في خالت جإزغ اإلاضعي اإلاضوي وناع ألامغ ا جؼاجي جهاثيا ولم يخم الاٖتراى ٖليه ،ؤو جم
الاٖتراى ٖليه وؤزىاء ٞخذ باب اإلاغاٗٞت ؤٖلً اإلاتهم ًٖ جىاػله ًٖ اٖترايه ،ؤو ؤهه ٢ام بؿضاص مبل ٜالٛغامت الىاعصة في
ألامغ ا جؼاجي ٗٞىضثظ جىٓغ اإلاد٨مت اإلاسخهت ؤنال بىٓغ الضٖىي ،الضٖىيق اإلاضهيت وخضَا .
الخاجمت
وؿخيخج مً زال ٫ما ؾب ٤ما يلي:
ؤن ألامغ ا جؼاجي قغٕ مً ؤظل جبؿيِ وجيؿحر ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت في ا جغاثم البؿيُت ٢ليلت ألاَميت ،والتيجخمحز بالبؿاَت وال جمـ اإلاجخم٘ في ٦ياهه.
في بٌٗ ألاخيان ال يد ٤٣ألامغ ا جؼاجي الٛايت وا جضويق التي وظض مً قاجها وطل ٪في خالت الاٖتراى ٖليه مً٢بل اإلاتهم ؤو مً ٢بل الىيابت الٗامت ٦ما َى ٖليه ا خا ٫في الدكغيٗاث ا جىاثيت اإلا٣اعهتٟٞ ،ي خالت ج٣ضيم الاٖتراى
يهبذ ألامغ ا جؼاجي ٦إن لم ي ً٨وجإزظ الضٖىيق ؾحرَا الٗاصر و٣ٞا لئلظغاءاث اإلاٗخاصة لىٓغ الضٖىي ،وَظا ما مً قإهه
بز٣ا ٫وػياصة الٗبء ٖلى ٧اَل ؤظهؼة الً٣اء ٖىى الخٟغ ٙلىٓغ الً٣ايا ا خُحرة واإلاٗ٣ضة.
ألامغ ا جؼاجي ي٨دسخي ٢ىة الصخيء اإلا٣طخي ٞيه متى ناع جهاثيا ولم يٗترى ٖليه مً زىلهم ال٣اهىنق َظٍالهالخيت ،وبهحروعجه جهاثيا ي٨دسخي ٢ىة ا خ٨م ا جؼاجي ،وَى واظب الخىٟيظ.
بن الىيابت الٗامت وهي بهضص اؾخسضامها لؿلُت مالءمت بنضاع ألامغ ا جؼاجي التي مىدها لها ال٣اهى قن ٢ضجخٗؿ ٠في اؾخٗماَ ٫ظا ا خٞ ،٤خمىده إلاتهمحن وجدغم متهمحن آزغيً مً َظا ا خ ٤اعج٨بىا ا جغيمت هٟؿها٦ ،ما ؤن
اؾخسضام الىيابت الٗامت لؿلُت اإلاالءمت مً قإجها ؤن جدض مً جُبي ٤ألامغ ا جؼاجي ٖلى هُا ١واؾ٘ في ا جغاثم التي قغٕ
ٞحها ،ومً زم جديض ًٖ الٛايت والهض ٝالتي وظض مً ؤظلها ألامغ ا جؼاجي بال وهي جبؿيِ وجيؿحر ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت.
يخبن َظا الىٓام بال في اإلاسالٟاث البؿيُت التي
ؤن اإلاكغٕ ا جؼاثغرق لم يىؾ٘ مً هُا ١ألامغ ا جؼاجي ،ولم َ قج٩ىنق ٖ٣ىبتها الٛغامت  ِ٣ٞوالتي جسً٘ ؤؾاؾا لىٓام ٚغامت الهلر ،وَظا ٖ٨ـ الدكغيٗاث ا جىاثيت اإلا٣اعهت التي
جىؾٗذ في ألازظ بهظا الىٓام ٖلى هُا ١واؾ٘ ليكمل اإلاسالٟاث وا جىذ البؿيُت اإلاٗا٢ب ٖلحها بالٛغامت  ،ِ٣ٞومى٠٢
ر بداظت للمغاظٗت بٛيت الخىؾي٘ مً مجا ٫جُبي ٤ألامغ ا جؼاجي ٖلى هُا ١واؾ٘ في اإلاسالٟاث وا جىذ
اإلاكغٕ ا جؼاثغ ق
التي ال جمـ ٦يان اإلاجخم٘ وال جمشل اٖخضاء ظؿيم ٖلى ألامً الٗام والىٓام الٗام ،وَظا في ْل ألاػمت التي جخسبِ ٞحها
ؤظهؼة الٗضالت ا جؼاثيت واإلاخمشلت في الٗضص الهاثل للً٣ايا اإلاٗغويت ٖلحها م٣ابل ه٣و ٖضص الً٣اة وصوعق الً٣اء.
ٔ نفس ادلرجع ،صٔٔٚ:
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كاثمت اإلاشاحْ
ؤوال :الىخب
ؤ /الىخب الّامت
 -1ببغاَيم خامض َىُاور ،قغح ٢اهى قن ؤلاظغاءاث ا جىاثيت ،صاع الجهًت الٗغبيت ،الُبٗت ألاولى ،ال٣اَغة ،مهغ،
.2004

77

.2003
 -2ظال ٫زغوث ،هٓم ؤلاظغاءاث ا جىاثيت ،صاع ا جامٗت ا جضيضة ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ،
ٖ -3بض الغخيم نضقي ،الىظحز في ٢اهى قن ؤلاظغاءاث ا جىاثيت اإلاهغر ،ا جؼء ألاو ،٫الُبٗت ألاولى ،صاع اإلاٗاع،ٝ
.1986
ال٣اَغة ،مهغ،
ٖ -4بض الغئو ٝمهضر ،قغح ال٣ىاٖض الٗامت لئلظغاءاث ا جىاثيت ،صاع الجهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة ،مهغ.199،
ٖ -5ضلي ؤمحر زالض ،بظغاءاث الضٖىيق ا جىاثيت في ْل اإلاؿخدضر مً ؤخ٩ام الى ،ٌ٣صاع ال٨ٟغ ا جامعي،
ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ ( ،بضونق ؾىت وكغ).
ٖ -6ىى مدمض ٖىى ،اإلاباصت الٗامت في ٢اهى قن ؤلاظغاءاث ا جىاثيت ،صاع اإلاُبىٖاث ا جامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت،
.1991
مهغ،
 ٖمغ الؿٗيض عمًان ،مباصت ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جىاثيت٢ ،ىاٖض اإلادا٦مت ،ا جؼء الشاوي ،صاع الجهًت ،ال٣اَغة،.1984
مهغ،
.1986
ٞ -8ىػيت ٖبض الؿخاع ،قغح ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جىاثيت ،صاع الجهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة ،مهغ،
.1994
 -9مدمض ػ٧ي ؤبى ٖامغ ،ؤلاظغاءاث ا جىاثيت ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ،
 -10مدمىص ؾمحر ٖبض الٟخاح ،الىيابت الٗامت وؾلِتها في بجهاء الضٖىيق ا جىاثيت بضونق مدا٦مت ،اإلا٨خب ا جامعي
.2003
ا خضيض ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ،
ب /الىخب اإلاخخففت
 -1ؤؾامت خؿىحن ٖبيض ،الهلر في ٢اهىنق ؤلاظغاءاث ا جىاثيت ماَيخه والىٓم اإلاغجبُت به صعاؾت م٣اعهت ،الُبٗت
.2005
ألاولى ،صاع الجهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة ،مهغ،
.2002
 -2ؤمحن مهُٟي ،اهً٣اء الضٖىيق ا جىاثيت بالهلر ،صاع الجهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة ،مهغ،
.2011
 -3بيمان مدمض ا جابغر ،ألامغ ا جىاجي صعاؾت م٣اعهت ،صاع ا جامٗت ا جضيضة ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ،
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 -4مضخذ ٖبض ا خليم عمًان ،ؤلاظغاءاث اإلاىظؼة إلجهاء الضٖىيق ا جىاثيت ،صاع الجهًت الٗغبيت ا خضيشت ،ال٣اَغة،
مهغ ( ،بضونق ؾىت وكغ).
زاهُا :الشظاثل الّلمُت الجامُّت
ٖ -1بض الٗؼيؼ بً مؿهىط ظاع هللا الكمغر ،ألامغ ا جىاجي وؤزغٍ في بجهاء ا خهىمت ا جؼاثيت في صو٫ق مجلـ
الخٗاونق ا خليجي ،صعاؾت جإنيليت م٣اعهت ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت هاي ٠الٗغبيت للٗلىم ألامىيت٧ ،ليت الضعاؾاث،
.2008
الغياى ،اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت،
زالثا :اللىاهحن
 1966اإلاخًمً ٢اهى قن ؤلاظغاءاث ا جؼاثيت ،اإلاٗض ٫واإلاخمم باألمغ ع٢م 11
 ألامغ ع٢م 165– 66اإلااعر في 08ظىانر
ر
.2011
 ،2011ا جغيضة الغؾميت ٖضص ،12الهاصعة بخاعيشٞ 23يٟغ ق
– 02الهاصع فيٞ 23يٟغ ق
 ،2004ا جغيضة الغؾميت
 204-2004اإلااعر في 09ماعؽ
 ٢اهىنق مىاءمت الٗضالت لخُىعاث الٓاَغة ؤلاظغاميت ع٢م.2004
الٟغوؿيت ع٢م 59اإلااعزت في 10ماعؽ
 ،2002ع٢م.33
 2002اإلاخًمً جىٓيم وجىظيه الٗضالت ،صالىػ،
 1138اإلااعر في 09ؾبخمبر
- 2002
٢ -اهىنق ع٢م
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خم الذفاُ الؽشعي في اللاهىن الذولي خالت اإلالاومت الفلعىُيُت
الذهخىس ِذهان الدجاس ،الذهخىس ِالء مىش ،الذهخىس ًىظف الخعاًىت
ولُت الخلىق حامّت ؤلاظشاء بغضة ،فلعىحن

79

ملخق
ً
ي٣غ ال٣اهىنق الضولي للضو٫ق والكٗىب اإلادخلت و٦ظل ٪التي جخٗغى مجها للٗضوان خ٣ها في الضٞإ الكغعي ،بهُال٢اق
مً خ٣ها في ج٣غيغ اإلاهحر والب٣اء والضٞإ ًٖ وظىصَا في مىاظه ؤر ٖضوان ،و٢ض ؾعى َظا البدض لبيان مضي مكغوٖيت
اإلا٣اومت الٟلؿُيييت في الضٞإ ًٖ خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي في ج٣غيغ مهحرٍ ومىاظه الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي وٖضواهه،
ومضي اونجام طل ٪م٘ مٗايحر ال٣اهى قن الضولي.
ول٣ض جىنل البدض بلى ٖضة هخاثج ؤَمها قغٖيت جىء الكٗب الٟلؿُيجي إلا٣اومت الاخخال ٫بما ٞحها اإلا٣اومت
اإلاؿلختٞ ،اإلا٣اومت الٟلؿُيييت في وظه الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي وٖضواهه ٟ٦لها ال٣اهىنق الضولي ،خيض ؤجها بٖما ٫خ٤
ؤؾاسخي مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان بال وَى خ ٤الضٞإ الكغعي وا خ ٤في ج٣غيغ اإلاهحر٦ .ما جىنل البدض بلى ؤن حٛليب اإلاجخم٘
الضولي للمها ر الؿياؾيت ٖلى خؿاب الاهخهاع خ٣ى١ق الكٗىب ،ؤصي بلى ج٣اٖؿه ًٖ ههغة ا خ ٤الٟلؿُيجي بالضٞإ
الكغعي وبجهاء اخخال ٫ؤعاييه وج٣غيغ مهحرٍ بىٟؿه.
وفي الجهايت زغط البدض بالٗضيض مً الخىنياث ،ؤَمها :مُالبت اإلاجخم٘ الضولي ال٣يام بمؿاولياجه ألازال٢يت
ً
بٖماال خ٣ه ألاؾاسخي في ج٣غيغ اإلاهحر.
ق
 ١الكٗب الٟلؿُيجي وفي م٣ضمتها جم٨يىه مً بجهاء الاخخال٫
وال٣اهىهيت ججاٍ خ٣ى ق
٦ما َالب الؿلُت الىَىيت الٟلؿُيييت بمًاٖٟت ظهىصَا وال٣يام بدمالث صبلىماؾيت وبٖالميت واؾٗت الىُا١
لخىييذ نىعة اإلا٣اومت الٟلؿُيييت وعبُها بالىًا ٫الىَجي اإلاكغوٕ للكٗىب ،وٞطر الاهتها٧اث ؤلاؾغاثيليت والاعَاب
الظر جماعؾه ٖلى الكٗب الٟلؿُيجي وعبُه بةعَاب الضولت اإلاسال ٠لل٣ىاٖض ال٣اهىهيت التي يىو ٖلحها ال٣اهى قن الضولي.
Abstract:
The international law of occupied nations ،people and ones who are exposed to
egression legitimates that they have the right of self-defense, on the basic of their right is selfdetermination, stay and defend their existence in facing any aggression, This research has
sought to demonstrate the legitimacy of the Palestinian resistance in defending the right of
Palestinian people to self- determination and facing the Israeli occupation and aggression, and
the compatibility with the international law standards.
The research has reached several conclusions, the most important one is legitimate
asylum Palestinian people to resist occupation, including armed resistance, the Palestinian
resistance against the Israeli occupation and aggression guaranteed by international law ،as it
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is by operation of a basic human right, is the right of legitimate defense and the right to selfdetermination. The research also found that giving priority to the international community for
the political interests at the expense of the victory of the rights of peoples, led to his failure to
support the Palestinian right to defend the legitimate and end the occupation of its territory
and self-determination.
Finally, search out many recommendations, notably the international community's moral
and legal responsibilities towards the rights of the Palestinian people and in particular enable
them to end the occupation by operation of his fundamental right to self-determination, It also
demanded the Palestinian national authority to redouble their efforts and implement wideranging diplomatic and media campaigns to clarify the image of the Palestinian resistance and
linked to the national struggle of peoples, in addition to expose Israeli violations and terrorism
perpetrated on the Palestinian people and linked to state terrorism offending legal norms
stipulated by international law.

ملذمت
يؿدىض ا خ ٤في الضٞإ الكغعي بلى ا خ ٤في م٣اومت الٗضوان وا خ ٤في ج٣غيغ اإلاهحر ،وَى خّ ٤ن
ؤ٢غٍ ال٣اهىنق الضولي
ّن
وؤ٢غجه اإلاىازي ٤الضوليت ،وَى خَ ٤بيعي للضو٫ق ٞغاصي ؤو ظماٖاث في الضٞإ ًٖ ؤهٟؿهم بطا اٖخضث ٢ىة مؿلخت ٖلى
ؤخض ؤًٖاء ألامم اإلاخدضة ،وطل ٪بلي ؤن يخسظ مجلـ ألامً الخضابحر الالػمت خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن .والخضابحر التي
ً
ً
ٞىعا ،وبهظا ّن
خ ٤الضٞإ
٦غؽ ال٣اهىنق الضولي َّن ق
اؾخٗماال خ ٤الضٞإ ًٖ الىٟـ جبل ٜبلي مجلـ ألامً
ق
يخسظَا ألاًٖاء
اؾخصىاء ٖلى ٢اٖضة خٓغ اؾخسضام ال٣ىة في الٗال٢اث الضوليت.
ًق
الكغعي واٖخبرٍ
يٗخبر خ ٤الضٞإ الكغعي مً ا خ٣ى١ق الُبيٗيت التي جخمخ٘ بها الضو٫ق ٧اٞت٦ ،ىديجت خخميت للخ ٤في الب٣اء
ً
ً
مُل٣ا بضونق ٢يىصٞ ،هى مً هاخيت م٣يض
ق
و٣ٞا إلايشا ١ألامم اإلاخدضة ليـ
واإلادآٞت ٖلى الىٟـ( ) ،وخ ٤الضٞإ الكغعي ق
ً
ما٢خا خحن جدمل
ق
بخٗغى الضولت اإلاٗخضي ٖلحها لٗضوان مؿلر ومً هاخيت زاهيت م٣يض بإن جماعؾه الضولت اإلاٗخضي ٖلحها
مجلـ ألامً مؿئىلياجه ،ويخ٩امل خ ٤الضٞإ الكغعي م٘ مكغوٖيت ا خ ٤في اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،ويٓهغ َظا ٦ىخاط
خ ٤في اؾخسضام اإلا٣اومت اإلاؿلخت ٦جؼء
مىُ٣ي إل٢غاع ال٣اهىنق الضولي بمىذ الضو٫ق والكٗىب التي جخٗغى للٗضوان ا َّن ق
قغعي وؤنيل مً ؤصواث الضٞإ الكغعي( ).
يؿعى َظا البدض لبيان مضي مكغوٖيت اإلا٣اومت الٟلؿُيييت في الضٞإ ًٖ خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي في ج٣غيغ
مهحرٍ ومىاظه الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي وٖضواهه ،ومضي اونجام طل ٪م٘ مٗايحر ال٣اهىنق الضولي.

ٔ نايف حامد العليمات :جرؽلة العدكاف يف ظل احملكمة اجلنائية الدكلية (عماف :دار الثقافة كالنشر كالتوزيع ،)ٕٓٓٚ ،ص ٕ.ٙ
ٕ هناد عبد اإللو خنفر ،التمييز بُت ادلقاكمة كاإلرىاب كأثر ذلك على ادلقاكمة الفلسطينية بُت عامي ٕٔٓٓ ،ٕٓٓٗ-رسالة ماجستَت ،جامعة النجاح الوطنية ،
فلسطُت ،ٕٓٓ٘ ،صٔ٘.
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ؤَمُت البدث:
جيب٘ ؤَميت البدض مً ٧ىهه يبدض في مىيىٕ مكغوٖيت اإلا٣اومت الٟلؿُيييت لالخخال ٫ؤلاؾغاثيلي ،في ْل
اؾخمغاع ا خلِ اإلا٣هىص في مٗٓم ألاخيان بحن اإلا٣اومت وؤلاعَاب وون ٠بٌٗ ا جهاث – صو ،٫ظماٖاث وؤٞغاص-
اإلاىاليت لؿلُاث الاخخالَ ٫ظٍ اإلا٣اومت باإلعَاب ،خيض ؾيٗمض َظا البدض بلى وي٘ جإنيل ٢اهىوي خ ٤الكٗب
الٟلؿُيجي بالضٞإ الكغعي ًٖ خ٣ه في م٣اومت الاخخال ٫وٖضواهه وخ٣ه في ج٣غيغ اإلاهحر.
81

مؽيلت البدث:
ما مضي اإلاكغوٖيت ال٣اهىهيت للم٣اومت الٟلؿُيييت يض الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي؟
فشلُت البدث:
اإلا٣اومت الٟلؿُيييت لالخخال ٫ؤلاؾغاثيلي خ ٤صٞإ قغعي ٟ٦له ال٣اهىنق الضولي.
ؤظئلت البدث:
 .1ما مضي ٢اهىهيت اإلا٣اومت في ال٣اهىنق الضولي؟
 .2ماَى ؤؾاؽ خ ٤الضٞإ الكغعي الٟلؿُيجي في ال٣اهىنق الضولي؟
 .3ما مضي مكغوٖيت م٣اومت الكٗب الٟلؿُيجي لالخخال ٫ؤلاؾغاثيلي؟
مىهج البدث:
يٗخمض البدض ٖلى مىهجحن َما :اإلاىهج الىنٟي واإلاىهج الخدليلي.
َُيل البدث:
ًا
ؤوال :اإلالاومت لذ الاخخالٌ في اللاهىن الذولي
اٖتر ٝال٣اهىنق الضولي نغاخت بدغ٧اث اإلا٣اومت اإلاىٓمت ٦هيئاث صوليت مكغوٖت ،واٖتر ٝب٩ل خ٣ى١ق اإلاداعبحن
ً
مىٓما با خ٣ى١ق هٟؿها  ،ومبضؤ ج٣غيغ اإلاهحر
ق
وؤ٦ثر مً طل٣ٞ ٪ض اٖتر ٝللكٗب ال٣اثم في وظه الٗضو وختى ولى لم يً٨
للكٗىب اإلادخلت ؤعايحها يك٩ل ؤخض ألاَضا ٝالغثيؿيت لؤلمم اإلاخدضة ،وؤخض ألاؾـ الهامت في خ ٟٔالؿلم وألامً
الضوليحن خؿب ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،وٖلى الغٚم مً ؤن مٗٓم قٗىب الٗالم٢ ،ض جدغعث مً الدؿلِ الاؾخٗماعرق
ألاظىبي وخهلذ ٖلى اؾخ٣اللها ،بال ؤن َىا ٥ماػالذ قٗىب جسىى م٣اومت وَىيت جدغعيت يض الاخخال ٫ألاظىبي وفي
م٣ضمتها م٣اومت الكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي اإلاكغوٖت يض الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي .
ٔ حنا عيسى ،القانوف الدكيل يعًتؼ صراحة ٔتشركعية حركات ادلقاكمة ،ٕٖٓٔ/ٚ/ٕٛ ،منشور على الرابط التايل:
http://www.rb2000.ps/ar/articles/85159.html

ٕ غاًل سعيد سعد ،ادلقاكمة ضد الغزك كاالحتبلؿ يف القانوف الدكيل ،رللة جامعة عدف للعلوـ االجتماعية كاإلنسانية – اجمللد السابع – العدد (ٖٔ) ،يناير– أبريل
ٕٗٓٓ ،صٕٔ٘.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

ومً َىا جإحي ؤَميت جُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىنق الضولي ٖلى اإلا٣اومت اإلاكغوٖت لخل ٪الكٗىب في ٟ٦اخها اإلاكغوٕ يض
الاخخال ٫ألاظىبيَ .ظا و٢ض وؤ٢غث ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي الٗام خ ٤الكٗىب ظميٗها في م٣اومت الٗضوان ،وليؿذ
مكغوٖيت اإلا٣اومت الىَىيت ؤو قغٖيت خغب الخدغيغ للخسلو مً الاخخال ٫مؿإلت َاعثت وبهما هي مؿإلت وظضث
وَغخذ مىظ اإلاداوالث ألاولى لخ٣ىحن ٢ىاٖض ا خغب ،ويإحي في َليٗت الىزاث ٤والاجٟا٢اث الضوليت التي ج٨غؽ ؤو جضٖم
اإلاباصت اإلاخٗل٣ت بد ٤اإلا٣اومت ومكغوٖيتها :
1907م
 .1اجفاكُت الَاي والثدت الخشب البرًت اإلاشفلت لّام
جسً٘ اإلا٣اومت الكٗبيت اإلاىٓمت بلى هٟـ ال٣ىاٖض التي جد٨م ا خغب البريت في اجٟا٢يت الَار لٗام190م والثدت
ا خغب البريت اإلاغ٣ٞت بها ،خيض ٖغٞذ اإلااصة ( )2مً الثدت الَار الكٗب ال٣اثم ؤو اإلاىخ ٌٟفي وظه الٗضو بإهه "مجمىٖت
مً اإلاىاَىحن ؾ٩ان ألاعاضخي اإلادخلت ،الظيً يدملىنق الؿالح ويخ٣ضمىنق ل٣خا ٫الٗضو ؾىاء بإمغ مً خ٩ىمتهم ؤو بضا٘ٞ
وَجي ؤو واظب" ،و٢غعث اإلااصة هٟؿها ؤن َاالء اإلا٣اجلحن يٗخبرون بد٨م ال٣ىاث الىٓاميت وجُبٖ ٤لحهم نٟت اإلاداعبحن،
ً
ٖلىا والخ٣يض ب٣ىاهحن ا خغب وؤٖغاٞها.
بكغٍ جىاٞغ قغَحن ٞحهم َما خمل الؿالح ق
٦ما هٓمذ الثدت الَار لٗام190م بٌٗ ألاخ٩ام لخد٣ي ٤ا خمايت ألٞغاص اإلا٣اومت الكٗبيت اإلاؿلختٖ ،ىضما
يجهًى قن للضٞإ ًٖ ؤعى الىًَ وخيىما يخٗغى الىًَ للٗضوان ؤو الٛؼو ،خيض جىو اإلااصة ألاولى مً الالثدت بإن
٢ىاهحن ا خغب وخ٣ى٢ها وواظباتها ال جُبٖ ٤لى ا جيل  ِ٣ٞبل جُبٖ ٤لى ؤٞغاص اإلايليكياث والىخضاث اإلاخُىٖت التي
جخىاٞغ ٞحها الكغوٍ الخاليت:
 -1ؤن ي٩ىنق ٖلى عؤؾها شخو مؿئى٫ق ًٖ مغئؾيه.
 -2ؤن ج٩ىنق لها قاعة ممحزة زابخت يم ً٨الخٗغٖ ٝلحها ًٖ بٗض.
ً
ٖلىا.
 -3ؤن جدمل ألاؾلخت ق
 -4ؤن جلتزم في ٖملياتها ب٣ىاهحن ا خغب وؤٖغاٞها.
و٢ض ظاءث َظٍ الكغوٍ ألاعبٗت ألو ق ٫مغة في ( حٗليماث ا جيل ألامغي٩ي) التي ويٗها الٗالم ٞغاوؿيـ ليبر
1880م ٢بل
لٗام 18م وفي وظحزا وؤ٦ؿٟىعص لٗام
1863م ،زم ج٨غعث في مكغوٕ بغو٦ؿل 4
للغثيـ ؤبغاَام لى٩ىلً ؾىت
1899م زم لٗام190م ،والٛايت مً الكغوٍ ألاعبٗت اإلاظ٧ىعة
ؤن جىو ٖلحها اإلااصة ألاولى مً الثدت ا خغب البريت لٗام
ؤٖالٍ هي ؤن يخم ً٨ا خهم مً جميحز اإلاداعبحن ًٖ ٚحر اإلاداعبحن ،والاختراؽ بالخالي مً عظا ٫اإلا٣اومت والشىاع َاإلاا ؤجهم
ازخاعوا الاوؿالر مً ٞئت ٚحر اإلاداعبحن ليىًمىا بلى ٞئت اإلاداعبحن.

ٔ كماؿ محاد :االرىاب كادلقاكمة يف ضوء القانوف الدكيل العاـ (بَتكت :رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،)ٕٖٓٓ ،ص.ٙٙ
ٕ حنا عيسى ،القانوف الدكيل يعًتؼ صراحة ٔتشركعية حركات ادلقاكمة ،ادلرجع السابق.
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1949م
 .1اجفاكُاث حىُف لّام
بضؤ الدؿليم ا خ٣ي٣ي بىظىب امخضاص ا خمايت ال٣اهىهيت ألٞغاص اإلا٣اومت في ب٢ليم مدخل ،في اإلااجمغ الضبلىماسخي
1949م ،و٧ان طل ٪هديجت َبيٗيت لالٖترا ٝبالضو قع ال٨بحر الظر لٗبخه اإلا٣اومت الكٗبيت اإلاؿلخت
اإلاىٗ٣ض في ظىي ٠ؾىت
ر.
ببان ا خغب الٗاإلايت الشاهيت يض الاخخال ٫الىاػ ق
بط جىو اإلااصة ( )13مً اجٟا٢يت ظىي ٠ألاولى والشاهيت ٖلى َىاث ٠ا جغحى واإلاغضخى والٛغقى الظيً جىُبٖ ٤لحهم
ؤخ٩ام َاجحن الاجٟا٢يخحن ويخٗحن بالخالي اخترامهم وخمايتهم ،وإلاا ٧ان ال٣اهىنق الضولي ٢ض ؾمذ للم٣اوم ال٣خا ٫يض ٢ىاث
الاخخالٞ ٫اهه يخمخ٘ بظاث ا خ٣ى١ق التي يخمخ٘ بها الٗؿ٨غرق في ا جيىف الىٓاميتٞ ،ال بض مً مٗاملخه ٦إؾحر خغب ،ومً
ؤظل ؤن يخمخ٘ اإلا٣اوم بهٟت اإلا٣اجل في ال٣اهىنق الضولي ٞةهه ٖليه ؤن يدمل نٟت اإلا٣اجل والكغوٍ التي ؤوظبتها ههىم
ً
وجدضيضا اإلااصة ( )4ل٩ي يخمخ٘ اإلا٣اوم با خمايت الضوليت ،
ق
 1949بكإن مٗاملت ؤؾغيق ا خغب
اجٟا٢يت ظىي ٠الشالشت لٗام
هي:
ً
ظؼءا مً َظٍ ال٣ىاث اإلاؿلخت.
أ .ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت واإلاليكياث ؤو الىخضاث اإلاخُىٖت التي حك٩ل ق
ب .ؤٞغاص اإلايليكياث ألازغيق والىخضاث اإلاخُىٖت ،بمً ٞحهم ؤًٖاء خغ٦ت اإلا٣اومت اإلاىٓمت ٖلى ؤن جخىاٞغ ٞيه
الكغوٍ الخاليت:
 .1ؤن ي٣ىصَا شخو مؿئى٫ق ًٖ مغئوؾيه.
 .2ؤن ج٩ىنق لها قاعة ممحزة مدضصة يم ً٨جميحزَا مً بٗض.
ً
ٖلىا.
 .3ؤن جدمل الؿالح ق
 .4ؤن جلتزم في ٖملياتها ب٣ىاٖض ا خغب وؤٖغاٞها .
ج .ؤٞغاص ال٣ىاث اإلاؿلخت الىٓاميت.
د .ؾ٩ان ألاعاضخي ٚحر اإلادخلت الظيً يدملىنق الؿالح مً جل٣اء ؤهٟؿهم ٖىض م٣اومت ال٣ىاث الٛاػيت صونق ؤن يخىٞغ
لهم الى٢ذ لدك٨يل وخضاث هٓاميت.
 1949ال جسخل ًٖ ٠ؤخ٩ام اإلااصجحن (1و )2مً الثدت
ويالخٔ ؤن ؤخ٩ام اإلااصة ( )4مً اجٟا٢يت ظىي ٠الشالشت لٗام
الَار لٗام٣ٞ ،190ض ويٗذ قغوٍ م٣يضة و٢اؾيت ٖلى اإلا٣اومت الكٗبيت اإلاؿلخت خيض الؼمتهم بدمل قاعة ممحزة

ٔ ىيثم موسى حسن ،ادلركز القانوٍل الدكيل حلركات ادلقاكمة يف القانوف الدكيل ادلعاصر ،ادللتقى الدكيل اخلامس بعنواف
اإلنساٍل ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،اجلزائر ،ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٔٓ-ٜ ،ص.ٙ
ٕ سهيل الفتبلكم :االرىاب الدكيل كشرعية ادلقاكمة (عماف :دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،)ٕٓٔٔ ،ص .ٖٔٛ
ٖ عامر الزمايل :مدخل إىل القانوف الدكيل اإلنساٍل (تونس :بدكف دار نشر ،)ٜٜٔٚ ،صٖٔ.

 :حرب التحرير اجلزائرية كالقانوف الدكيل
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ً
ً
ًٖ بٗض ،خيض ؤن بصعاط َظا الكغٍ في اإلااصة ( )4يك٩ل زُغقا ٦بحرقا ٖلى ٢ىاث اإلا٣اومت الكٗبيت اإلاؿلختٞ ،هى يديذ
للضو٫ق الاؾخٗماعيت واإلادخلت الً٣اء ٖلى اإلا٣اومت بؿهىلت بد٨م ما جمل٨ه مً ٢ضعاث وبم٩اهاث ٦بحرة .
ٖليه ٞةن الضو٫ق الاؾخٗماعيت تهض ٝمً وعاء َظٍ الكغوٍ بلى بيٗا ٝاإلا٣اومت ،ألن خغ٧اث اإلا٣اومت هي ٖاصة
ً
ً
ً
ً
ٖمليا في
ق
مٗ٣ىال ؤو
ق
ٖلىا لم يٗض ؤمغقا
جىٓيماث ؾغيت ال جدمل قاعة ممحزة وال جٓهغ بؼرق ٖؿ٨غرق زم ؤن خمل الؿالح ق
ا خغوب ا خضيشت ،بن عظا ٫اإلا٣اومت ال يٓهغون بؿالخهم بال في خٓاث ال٣خا ،٫ولهظا وظض ال٨شحرون ؤن الكغَحن
اإلاخٗل٣حن بالكاعة اإلامحزة و٦يٟيت خمل الؿالح يك٨الن ٢يضيً يهٗب الخ٣يض بهما ،ألجهما ياصيان بلى خغمان ال٨شحر مً
خغ٧اث اإلا٣اومت في الٗالم مً نٟتها َظٍ ،وطل ٪لخىا ٌ٢ؤخ٩ام الاجٟا٢يت في ال٨شحر مً ألاخيان م٘ مخُلباث الٗمل
اإلا٣اوم التي حؿدىض بلى الؿغيت واإلاٟاظإة ،و٢ض جٟهمذ اإلادا٦م التي وكإث بٗض ا خغب الٗاإلايت الشاهيت َظٍ الهٗىباث،
ً
ً ً
٧ليا بكغوٍ ؤهٓمت الَار اإلاُاب٣ت لكغوٍ ظىي ،٠واٖخبرث
ليىا ججاٍ خغ٧اث اإلا٣اومت التي لم جلتزم ق
مىٟ٢ا ق
ق
ٞاجسظث
ي خغب ختى لى زبذ في اإلادا٦م ؤجهم ٚحر ظضيغيً بهٟت
يغوعة وظىب مٗاملت عظا ٫اإلا٣اومت اإلا٣بىى ٖلحهم ٦إؾغ ق
اإلاداعبحن ال٣اهىهيحن .
ً
الخ٣ا مً زال ٫ب٢غاع البروجى٧ى٫ق ألاو٫ق ؤلايافي في
ول٣ض جمذ مٗا جت بٌٗ الشٛغاث في اجٟا٢يت ظىي٦ ٠ما ؾجريق ق
ٖام  ،19وباإلياٞت بلى ما ج٣ضم ٞةن اجٟا٢يت ظىي ٠الشالشت لم جإزظ بٗحن الاٖخباع مبضؤ خ ٤الكٗىب في ج٣غيغ اإلاهحر،
ً
وبًٟل ظهىص الضو٫ق ؤلاٞغي٣يت وآلاؾيىيت وحٗاوجها في بَاع ا جمٗيت الٗامت ؤنضعث ا جمٗيت الٗامت ٢غاعقا بخُبي٤
اجٟا٢يت ظىي ٠الشالشت ٖلى خغ٧اث اإلا٣اومت الىَىيت ،التي حكً خغوب جدغيغ يض الدؿلِ الاؾخٗماعرق والاخخال٫
صيؿمبر  19بإن خغوب
3
 2103الهاصع بخاعيش12
ألاظىبي ،وفي َظا الؿيا ١ؤ٦ض ٢غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م
خغ٧اث الخدغيغ يض الهيمىت الاؾخٗماعيت ألاظىبيت وألاهٓمت الٗىهغيت هي خغوب صوليت مكغوٖت .
1977م
 .2بشوجىهىٌ حىُف ألاوٌ اإلاخّلم بدماًت ضخاًا اإلاىاصِاث الذولُت لّام
إلاا ٖمذ ا خغب الخدغيغيت الٗالم زال ٫ا خغب الٗاإلايت الشاهيت وما بٗضَا هاػٕ ٖضص ٦بحر مً ٣ٞهاء ال٣اهىنق الضولي
ا جضص في واٗ٢يت َظٍ الكغوٍ ألاعبٗت ؾاب٣ت الظ٦غ وزانت ٞيما يخٗل ٤بالكغَحن الشاوي والشالض مجها ،بط ٦ي ٠يٗ٣ل
ؤن هُلب مً الٗضاجي ؤو الشاثغ ؤو اإلا٣اوم اإلاغؾل بمهمت ؾغيت جٟجحر مسؼنق ؤؾلخت مشال ؤن يمحز هٟؿه بكاعة زانت ؤو
ؤن يدمل ؾالخه بك٩ل ْاَغ في ؤعى يدخلها ظىض الٗضو م٘ ٖلمىا ألا٦يض ؤن في طلَ ٪ال٦ه اإلادخم .لظل ٪هجض ؤهه
1949م ٢ض جبيذ َظٍ الكغوٍ ألاعبٗت ٞةن ال٣ٟه والخٗامل الضوليحن ٢ض اؾُ٣ا مً
بالغٚم مً ؤن اجٟا٢اث ظىي ٠لٗام
الاٖخباع الكغَحن الشاوي والشالض مً َظٍ الكغوٍ وا٦خٟيا بإن ي٩ىنق َاالء اإلا٣اجلىنق مىٓمحن وجابٗحن ل٣ياصة مؿئىلت
(الكغٍ ألاو٫ق) وؤن يلتزمىا في هًالهم ب٣ىاهحن وؤٖغا ٝا خغب (الكغٍ الغاب٘ ) ل٩ي يؿخد٣ىا نٟت مداعبحن ويهبذ لهم
ا خ ٤بمٗاملتهم ٦إؾغيق خغب بطا ؾُ٣ىا في ؤيضر الٗضو.
ٔ غاًل سعيد سعد ،ادلقاكمة ضد الغزك كاالحتبلؿ يف القانوف الدكيل ،ادلرجع السابق ،ص ٕ٘٘.
ٕ كماؿ محاد :االرىاب كادلقاكمة يف ضوء القانوف الدكيل العاـ ،ادلرجع السابق ،صٓ.ٚ
ٖ غاًل سعيد سعد ،ادلقاكمة ضد الغزك كاالحتبلؿ يف القانوف الدكيل ،ص ٕ٘ٚ
ٗ حنا عيسى ،القانوف الدكيل يعًتؼ صراحة ٔتشركعية حركات ادلقاكمة ،ادلرجع السابق.
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في الؿيا ١طاجهٞ ،ل٣ض خضر زىعة في ال٣اهىنق الضولي الٗام وطل ٪خحن اٖخمضوا اإلااصة ألاولى مً البروجى٧ى٫ق ؤلايافي
ألاو٫ق لٗام  19اإلالخ ٤باجٟا٢اث ظىي ٠واإلاخٗل ٤بدمايت ضخايا اإلاىاػٖاث الضوليت والتي حٗخبر بإهه جىُبٖ ٤لى ألاويإ
ً
ٞى٣ٞا للماصة ( )1/4مً البروجى٧ىٞ ،٫ةهه يا٦ض ٖلى ؤن خغوب
ق
التي جىو ٖلحها اإلااصة الشاهيت اإلاكتر٦ت الجٟا٢اث ظىي،٠
الخدغيغ الىَىيت هي "اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت التي جىايل بها الكٗىب يض الدؿلِ الاؾخٗماعرق والاخخال ٫ألاظىبي ويض
ألاهٓمت الٗىهغيت ،وطل ٪في مماعؾتها خ ٤الكٗىب في ج٣غيغ اإلاهحر٦ ،ما ٦غؾه ميشا ١ألامم اإلاخدضة وؤلاٖالن اإلاخٗل٤
ً
َب٣ا إلايشا ١ألامم اإلاخدضة" .وَ٨ظا ؤنبذ الىًا٫
بمباصت ال٣اهىنق الضولي ا خانت بالٗال٢اث الىصيت والخٗاونق بحن الضو٫ق ق
ً
هًاال يُب ٤به ٢اهىنق الجزاٖاث الٗؿ٨غيت التي جُب ٤بحن الضو٦ ،٫ما وي٘ مبضؤ ح١
ق
الظر جسىيه خغ٧اث الخدغعق
ً ً
ؤيًا ق
خ٣ا
الكٗىب بخ٣غيغ مهحرَا في بَاعٍ الٗملي وال٣اهىوي ،بديض لم يٗض مبضؤ مً مباصت ال٣اهىنق الضولي  ِ٣ٞبل ق
يجب مماعؾخه ٖبر خغ٧اث الخدغعق الىَجي.
وفي بَاع جُىعق هٓام ا خمايت للم٣اومت الظر يىٞغٍ البروجى٧ى٫ق ؤلايافي ألاو ،٫جىو اإلااصة (ٖ )1/44لى جمخ٘ َىاث٠
اإلا٣اجلحن واإلاداعبحن ال٣اهىهيحن بهٟت ؤؾحر خغب بطا وٗ٢ىا في ٢بًت ا خهم٦ .ما يم ً٨ال٣ى ق ٫ؤهه جم الخجاو قػ وبلى خض
٦بحر الكغوٍ ألاعبٗت ؾالٟت الظ٦غ اإلا٣يضة للم٣اومت الكٗبيت لخىٞحر ا خمايت ال٣اهىهيت لها ،خيض جىو ال٣ٟغة ( )2مً
اإلااصة هٟؿها ٖلى ؤهه يلتزم ظمي٘ اإلا٣اجلحن ب٣ىاٖض ال٣اهى قن الضولي التي جُب ٤في اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت ،ختى ؤن مسالٟت َظٍ
ألاخ٩ام ال يجحز خغمان اإلا٣اجل مً نٟخه ٦م٣اجل ؤو ؤن يخمخ٘ بد٣ى١ق ؤؾحر ا خغب وطل ٪في خا ٫و ٘٢في ٢بًت ا خهم،
باؾخصىاء ما جىو ٖليه ال٣ٟغجان الشالشت والغابٗت مً َظٍ اإلااصة .

ٔ ادلػػادة (ٕ) تنص على  " :عبلكة على األحكاـ اليت تسرم يف كقت السلم ،تنطبق ىذه االتفاقية يف حالة احلرب ادلعلنة أك أم اشتباؾ مسلح آخر ينشب بُت طرفُت
أك أكثر من األطراؼ السامية ادلتعاقدة ،حىت لو مل يعًتؼ أحدىا ْتالة احلرب  .تنطبق االتفاقية أيضان يف مجيع حاالت اال حتبلؿ اجلزئي أك الكلي إلقليم أحد
األطراؼ السامية ادلتعاقدة ،حىت لو مل يواجو ىذا االحتبلؿ مقاكمة مسلحة  .كإذا مل تكن إحدل دكؿ النزاع طرفان يف ىذه االتفاقية ،فإف دكؿ النزاع األطراؼ فيها
تبقى مع ذلك ملتزمة هبا يف عبلقاهتا ادلتبادلة .كما أهنا تلتزـ باالتفاقية إزاء الدكلة ادلذكورة إذا قبلت ىذه األخَتة أحكاـ االتفاقية كطبقتها.
ٕ حسن جوٍل ،حركات التحرر الوطٍت يف ضوء القانوف الدكيل ،ٕٓٔ٘/ٜ/ٖٓ ،منشور على الرابط التايل:
http://alma3raka.net/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=141&lang=ar

ٖ ٖ -يلتزـ ادلقاتلوف ،إزكاء حلماية ادلدنيُت ضد آثار األعماؿ العدائية ،أف ؽليزكا أنفسهم عن السكاف ادلدنيُت أثناء اشتباكهم يف ىجوـ أك يف عملية عسكرية ٕتهز
للهجوـ ،أما كىناؾ من مواقف ادلنازعات ادلسلحة ما ال ؽللك فيها ادلقاتل ادلسلح أف ؽليز نفسو على النحو ادلرغكب ،فإنو يبقى عندئذ زلتفظان بوضعو كمقاتل شريطة
أف ػلمل سبلحو علنان يف مثل ىذه ادلواقف:
أ) أثناء أم اشتباؾ عسكرم.
ب) طواؿ ذلك الوقت الذم يبقى خبللو مرئيان للخصم على مدل البصر أثناء انشغالو بتوزيع القوات يف مواقعها استعدادان للقتاؿ قبيل شن ىجوـ عليو أف يشارؾ
فيو ،كال غلوز أف تعترب األفعاؿ اليت تطابق شركط ىذه الفقرة من قبيل الغدر يف معٌت الفقرة األكىل (ج) من ادلادة .ٖٚ
ٗ -ؼلل ادلقاتل الذم يقع يف قبضة اخلصم ،دكف أف يكوف قد استوىف ادلتطلبات ادلنصوص عليها يف اجلملة الثانية من الفقرة الثانيةْ ،تقو يف أف يعد أسَت حرب كلكنو
ؽلنح – رغم ذلك– محاية ٘تاثل من كافة النواحي تلك اليت تضفيها االتفاقية الثالثة كىذا ادللحق " الربكتوكوؿ " على أسرل احلرب  ،كتشمل تلك احلماية ضمانات
شلاثلة لتلك اليت تضفيها االتفاقية الثالثة على أسَت احلرب عند زلاكمة ىذا األسَت أك معاقبتو على جرؽلة ارتكبها.
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ؾام مخٗا٢ض في
بلى ظاهب طل ٪يجحز البروجى٧ى٫ق ألاو٫ق في اإلااصة ( )3/96للؿلُت اإلامشلت لكٗب مكدب ٪م٘ َغٍ ٝب ق
هؼإ مؿلر ،ؤن جخٗهض بخُبي ٤الاجٟا٢اث ًٖ َغي ٤جىظيه بٖالن اهٟغاصر بلى ؤماهت بيضإ الاجٟا٢اث ،وبمىظبه جضزل
الؿلُت في الاجٟا٢اث بىنٟها َغ ٝهؼإ لها خ٣ى١ق وٖلحها واظباث.
 .3مُثاق ألامم اإلاخدذة
خٓغ ميشا ١ألامم اإلاخدضة بؾخسضام ال٣ىة و٣ٞا لىو اإلااصة ،4/2خيض لم يؿمذ َظا اإلايشا ١باؾخسضام ال٣ىة بال
ً
في خالت الضٞإ اإلاكغوٕ ًٖ الىٟـ ويمً ٢يىص مٗيىت ،واٖخبرث اإلااصة ( )51مىه ؤن للضو٫ق ٞغاصي ؤو ظماٖاث ق
خ٣ا
ً
َبيٗيا في الضٞإ ًٖ هٟؿها بطا ما حٗغيذ لٗضوان مؿلر.
ق
وٖلى الغٚم مً َظا الاهجاػ ال٨بحر٣ٞ ،ض َّن
ؤنغث الضو٫ق الاؾخٗماعيت ٖلى جٟؿحر خ ٤الضٞإ ًٖ الىٟـ بك٩ل
مٛالِ للىاٞ ،٘٢اصٖذ ؤهه ي٣خهغ ٖلى الضو ق ِ٣ٞ ٫صو قن الكٗىب ،وعًٞذ بالخالي مبضؤ خغوب الخدغيغ ،وخغوب
ً
ً
مسخلٟا لظل ٪ؤلانغاع مً
ق
ق
همىطظا
الٗهاباث ،وخغ٧اث اإلا٣اومت الكٗبيت ،وم٘ ؤن ا خغب الٗاإلايت الشاهيت ٢ض ؤُٖذ لىا
ظاهب الضو٫ق ال٨بري؛ ٗٞىضما اجهاعث ألاهٓمت ا خا٦مت ؤمام الاظخياح الىاػر ،جهٌ الكٗب ؤو ٢ؿم مىه وخل مدل
ا خ٩ىماث في مماعؾت خ ٤الضٞإ ًٖ ألاعى والاؾخ٣ال.٫
1943م اٖترٞذ ٧ل
و٢ض خٓيذ ؤهىإ اإلا٣اومت ٧لها في ؤوعوبا ،بُٗ ٠وصٖم الىالياث اإلاخدضة وحشجيٗهاٟٞ ،ي آب
مً الىالياث اإلاخدضة والاجداص الؿىٞييتي وبغيُاهيا باإلا٣اومت الٟغوؿيت ،ولظلٞ ٪ةن ميشا ١ألامم اإلاخدضة ؤ٦ض ٖلى خ٤
الكٗىب في ج٣غيغ مهحرَا ٦مبضؤ ٢اهىوي وجخم مماعؾت خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر في بَاع الخىٓيم اإلاٗانغ بإخض َغي٣خحن:
ً
و٣ٞا لىو اإلااصة 4/20مً اإلايشا٧ ١االؾخٟخاء ( جدذ بقغاٝ
ألاولى :ؾلميت ،بمٗجى الامخىإ ًٖ اؾخسضام ال٣ىة ق
ألامم اإلاخدضة ).
الشاهيت :وهي ًٖ َغي ٤اؾخسضام ال٣ىة ،ؤر خ ٤الكٗىب في اإلا٣اومت اإلاؿلخت ٞغاصر وظماٖاث و ٤ٞاإلااصة ()51
مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة .
 .4كشاساث الجمُّت الّامت لألمم اإلاخدذة
ّن ً
٣ا ؤزظ يدؿ٘ وي٩ىنق ؤ٦ثر قمىليت ،و٢ض ظاء بٖالن مىذ الاؾخ٣ال ٫للبالص
يي ق
بٗض ؤن ٧ان مٟهىم اإلا٣اومت ِط
ً
جخىيجا لهظٍ ا خ٣ي٣ت وجغجب ٖلى طل ٪يغوعة ؤن جٟ٨ل ال٣ىاٖض
ق
1960م
والكٗىب اإلاؿخٗمغة الظر نضع في14صيؿمبر
ال٣اهىهيت الضوليت ا خمايت اإلاىاؾبت للمكتر٦حن ٞيه ،وَى ما ؤ٦ضجه ٢غاعاث وجىنياث ا جمٗيت الٗامت خى٫ق خمايت
ٖام 19م ا خام بمباصت
اإلا٣اجلحن مً ؤظل ا خغيت وا خهى قٖ ٫لى ا خ ٤في ج٣غيغ اإلاهحر ،و٢ض ؤ٦ض بٖالن ألامم اإلاخدضة 0
ال٣اهىنق الضولي اإلاخٗل ٤بٗال٢اث الهضا٢ت والخٗاونٖ ،لى واظب ٧ل صولت ؤن جمخى٘ ًٖ اؾخٗما ٫ال٣ىة خغمان الكٗىب
مً خ٣ها في ج٣غيغ اإلاهحر وا خغيت والاؾخ٣ال.٫

ٔ أنظر ،رمزم حوحو ،احلدكد بُت االرىاب الدكيل كحركات التحرر الوطٍت ،رللة ادلفكر ،العدد (ٖ) ،جامعة زلمد خضَت ،اجلزائر.ٕٓٓ٘ ،
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ً
 19 /12ؤن ا جمٗيت
( 3034ص  )2الهاصع ًٖ ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بخاعيش2 /18
ؤيًا في ال٣غاع ع٢م
ظاء ق
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة:
 حٗغب ًٖ ٢ل٣ها الٗمي ٤مً جؼايض ؤٖما ٫الٗى ،٠وحٗغى ا خغياث ألاؾاؾيت للخُغ. جدض الضو٫ق ٖلى ج٨غيـ ظهىصَا إليجاص خلى٫ق ؾلميت ٖاصلت. حٗيض جإ٦يض ا خ ٤الشابذ في ج٣غيغ اإلاهحر والاؾخ٣ال ٫جمي٘ الكٗىب الىاٗ٢ت جدذ الاؾخٗماع وؤهٓمت الخمحزالٗىهغرق.
 3246الهاصع في19 /94/29م بهظا
 19 /12وال٣غاع ع٢م
 3103الهاصع في3 /12
وجىالذ ال٣غاعاث بٗض طل٧ ٪ال٣غاع ع٢م
ا خهىم.
1974م
 .5كشاس حّشٍف الّذوان لّام
ً
ؤنضعث ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بخاعيش٧ 14اهىنق ألاو٫4ق 19م٢ ،غاعقا بخٗغي ٠الٗضوان؛ ٗٞغٞذ اإلااصة ألاولى
مىه الٗضوان بإهه " اؾخٗما ٫ال٣ىة اإلاؿلخت مً ٢بل صولت ما يض ؾياصة صولت ؤزغيق" ،وههذ اإلااصة الؿابٗت ٖلى ؤهه "
يمـ خ ٤الكٗىب التي جغػح جدذ الىحر الاؾخٗماعرق مً مٓاَغ الدؿلِ ألاظىبي ،في
ليـ في َظا الخٗغي ٠ما يم ً٨ؤن َّن ق
ؤن ج٣اوم طل ٪ب٩ل الىؾاثل اإلام٨ىت بما في طل ٪ال٣ىة اإلاؿلخت" .
ًا
زاهُا :ؤظاط خم الذفاُ الؽشعي الفلعىُجي في اللاهىن الذولي
ّن ّن
ؤنبذ مً اإلاا٦ض ؤهه يىظض قبه بظمإ صولي ٖلى بصاهت الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي لؤلعاضخي الٗغبيت اإلادخلت ،ومماعؾاث
٢ىاث الاخخال ٫الخٗؿٟيت يض الؿ٩ان اإلاضهيحن ،وع ٌٞؾلُاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي اإلاؿخمغ للخًىٕ ل٣ىاٖض الكغٖيت
ً
ؤن ما ٢امذ به ؾلُاث الاخخال ٫وما ػالذَ ،ى ب٩ل اإلا٣اييـ
زاٞيا ٖلي ؤخض ّن ق
ق
الضوليت و٢غاعاث ألامم اإلاخدضة ،ولم يٗض
اهتها ٥نغيذ للمىازي ٤الضوليت واإلاٗاَضاث ومباصت ال٣اهىنق الضوليَ .ظا ويٗجي زبىث ؤيت خالت مً خاالث الٗضوان ،زبىث
وؤن طل ٪يٗجى بالًغوعة ا خ ٤باؾخٗما ٫ال٣ىة
خ ٤الضٞإ الكغعي للضولت ؤو للكٗب الظر ي٩ى قن جدذ الاخخالّ ،٫ن ق
لهض الٗضوان والخسلو مىه ،وفي ا خالت الٟلؿُيييت ٞةن الكٗب الٟلؿُيجي يٗيل
بمسخل ٠ؤق٩الها ومؿخىياتها ّنق
ً
ً
ً
ق
ٖؿ٨غيا
ؾياؾيا ؤو
ق
ق
ظهضا
جدذ الاخخال ٫ويخٗغى بك٩ل مؿخمغ للبُل وال٣خل وال٣هغ ،وَى في ؾبيل طل ٪ال يإلى
لخد٣ي ٤ؤَضاٞه في هيل ا خغيت وج٣غيغ اإلاهحر و٣ٞا إلا٣غعاث الكغٖيت الضوليت.
وَى ما يٗخبر نىعة مً نىعق الضٞإ الكغعي ًٖ الىٟـ ؤمام الٗضوان والاخخال ٫ألاظىبي وبهظا ي٩ىنق الٗضوان
خالت مً خاالث الٗضوان اإلابرع إلاماعؾت خ ٤الضٞإ الكغعي ،يؿدىض بلي طل ٪الكٗب الٟلؿُيجي في صٞاٖه اإلاكغوٕ ًٖ
ً
ً
ؤظىبيا.
ق
ق
اخخالال
هٟؿه ٧ىهه يىاظه

ٔ كماؿ محاد :االرىاب الدكيل كادلقاكمة ،ادلرجع السابق ،صٔ.ٕٚ- ٚ
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 .1خم الذفاُ الؽشعي لذ الاخخالٌ
بن الاخخال ٫الٗؿ٨غرق ؤلاؾغاثيلي لؤلعاضخي الٗغبيت بهٟت ٖامت ،ولؤلعاضخي الٟلؿُيييت ٖلى وظه ا خهىم يمشل
ّن ق
ً
ً
ناعزا للخغوط ًٖ الكغٖيت الضوليت و٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي و٢غاعاث ألامم اإلاخدضةٞ ،هى ؤمغ وا ٘٢هديجت
ق
ق
همىطظا
اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت في الٗضوان ٖلى الضولت الٗغبيت والكٗب الٟلؿُيجي ووَىه ،صونق ؤر ؾىض ٢اهىوي مٗتر ٝبه،
وزغ١ق مخٗمض لىهىم ميشا ١ألامم اإلاخدضة( ).
 ،19 4جم حٗغي ٠مدضص
 )3314الهاصع في٧ 14اهىنق ألاو٫ق
وبمىظب ٢غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م (
للٗضوان خيض جىو اإلااصة الشالشت مً الخىنيت ٖلى مجمىٖت مً ألاٖما ٫التي حٗخبر ؤٖماٖ ٫ضوان ومجها ٖلى وظه
َ
ق
ما٢خا
ر ختى لى ٧ان
ي ؤو اخخالٖ ٫ؿ٨غ ق
قً هجىم ٖلى ب٢ليم صولت ؤزغ ق
الخدضيض ٢يام ال٣ىاث اإلاؿلخت لضولت ما بٛؼوق ؤو ّن ق
ً
هاججا ًٖ اؾخسضام ال٣ىة .واإلااصة ( )51مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة ّن
ٖغٞذ الٗضوان
إل٢ليم صولت ؤزغيق ما صام َظا الاخخال ٫ق
ً
مؿلخا والظر يخمشل في خ ٤ؾالمت ؤلا٢ليم وخ ٤الاؾخ٣ال٫
ق
بإن ي٩ى قن الٗمل
والكغوٍ الالػم جىاٞغَا في ؤر ٖمل ٖضواوي ّن ق
ي ؤو قٗب آزغ في
ؤن الاخخال ٫بمٟهىمه الضولي اهتها ٥بال٣ىة خ ٤صولت ؤزغ ق
الؿياسخي ،وخ ٤ج٣غيغ اإلاهحر ويبجى ٖلى طلّ ٪ن ق
ً
الخ٣ا لى٢ىٕ خالت الاخخال٫
ق
جمخٗه باؾخ٣الله الؿياسخي ؤو ؾالمت ب٢ليمه ؤو خ٣ه في ج٣غيغ مهحرٍ ،وَى خ ٤يإحي
ر.
الٗؿ٨غ ق
وبهظا الىن ٠ج٩ىنق بؾغاثيل ؾلُت اخخال ٫وماػالذ ،خيض اؾخسضمذ ال٣ىة الٗؿ٨غيت اإلاؿلخت للؿيُغة
الٟٗليت ٖلى ب٢ليم ؤظىبي ومماعؾت ؾلُاث بصاعيت ٖلى ؤلا٢ليم جيؿحر قئىهه بهٟت ما٢خت ،وهي بط ج٨غؽ خالت الاخخال٫
ّن
ٞةجها جهاصع الاؾخ٣ال ٫الؿياسخي للكٗب الٟلؿُيجي وجمىٗه مً خ٣ه الشابذ في اإلاىازي ٤الضوليت بخ٣غيغ مهحرٍ ( ).
ً
ؤن الكٗب الٟلؿُيجي
 )3314والؿاب ٤ؤلاقاعة بليه يخطر ّن ق
واونجاما م٘ ٢غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م (
ق
ؤن ٧ل ما
ونض الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي ٚحر الكغعي م٘ الاهدباٍ بلي ا خ٣ي٣ت الىاٗ٢يت وال٣اهىهيت ،ؤر ّن ق
نض الٗضوان ّنق
له ا خ ٤في ّنق
مً قإهه ؤن يغجب هخاثج ٚحر ٖاصلت ٧الٗضوان ال يم ً٨الاٖخضاص به مً الىاخيت ال٣اهىهيت ،وبالخالي الىؾاثل لهض الٗضوان
ً
ؤنال ( ).
لغص الٓلم وبجهاء ا خالت اإلاترجبت ٖليه ق
ج٩ىنق طاث هخاثج ٖاصلتّ ،نق
 ،1948اٚخهبذ ألاعى الٟلؿُيييت واؾخسضمذ
ومً اإلاٗغو ٝؤن صولت الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي مىظ ؤوكئذ في ٖام
ال٣ىة اإلاؿلخت إلاى٘ الكٗب الٟلؿُيجي مً الٗىصة بلى وَىه ،وخغماهه مً ج٣غيغ مهحرٍ بىٟؿه و٧اهذ ال٣ىة اإلاؿلخت
ٞ ،1982ال٣ىة وخضَا هي التي اٖخمضث ٖلحها
ؤصاتها في الٗضوان ٖلى البالص الٗغبيت ؾىت 196و٦ظل ٪في ٚؼوَا للبىان ٖام
الههيىهيت الٗاإلايت ،إل٢امت صولتها الٗىهغيت.

ٔ بكر مصباح تنَتة ،شرعية ادلقاكمة الفلسطينية لئلحتبلؿ اإلسرائيلي يف ضوء القانوف الدكيل ،رللة شئوف عربية ،العدد ( ،)ٜ٘جامعة الدكؿ العربية ،القاىرة ،سبتمرب
 ،ٜٜٔٛص .ٛٚ
ٕ شلدكح زلمد عيسي ،حق الدفاع الشرعي ىف القانوف الدكيل  :حالة النزاع الفلسطيٍت اإلسرائيلي ،ر سالة ماجستَت ،كلية احلقوؽ ،جامعة الشرؽ األكسط ،عماف،
ٖٕٔٓ ،ص.ٜٚ
ٖ هناد عبد اإللو خنفر ،التمييز بُت ادلقاكمة كاإلرىاب ،..ادلرجع السابق ،ص ٖ.ٙ

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

88

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

لٗام  ،19ا خغب الٗضواهيت ظغيمت يض
0 )2635
و٢ض اٖخبر ؤلاٖالن الهاصع ًٖ ا جمٗيت الٗامت في ٢غاعَا ع٢م(
ً
ّن
ؤن ؤزُغ نىعق الٗضوان َى الٛؼوق
َب٣ا لل٣اهىنق الضولي ،واٖخبرث ا جمٗيت الٗامت ق
الؿالم ،ويترجب ٖلى اعج٩ابها اإلاؿئىليت ق
ؤو الهجىم بال٣ىاث اإلاؿلخت ٖلى ب٢ليم صولت ؤزغيق والاخخال ٫الٗؿ٨غرق لهظا ؤلا٢ليم ؤو يم ظؼء مىه ،وٚجى ًٖ البيان
بؾغاثيل ٢امذ ب٩ل َظٍ ألاٖما.) ( ٫
)3236
ؤن ال٣غاع ع٢م (
وبالٗىصة بلى الىهىم ال٣اهىهيت التي عا٣ٞذ ال٣غاعاث الهاصعة مً ألامم اإلاخدضةٞ ،ةهىا هجض ّن ق
هىٞمبر 19يُٗي ا خ ٤للكٗب الٟلؿُيجي في اؾخٗاصة خ٣ى٢ه وب٩ل الىؾاثل ،خيض يىو ٖلى الخإ٦يض مً ظضيض
في4 22
ٖلى خ ٤الٟلؿُيييحن ٚحر ال٣ابل للخهغ ٝفي الٗىصة بلى صياعَم وممخل٩اتهم التي قغصوا مجها وقضص ٖلى الاخترام ال٩امل
خ٣ى١ق الكٗب الٟلؿُيجي( ).
 1948لالهدؿاب بلى اإلاىٓمت الضوليت ،ع ٌٞمجلـ ألامً بضايت
وخحن ج٣ضمذ ؾلُاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي في/11/29
ً
ٖضصا مً ا خ٩ىماث اٖترى ٖلى الؿماح لها باالهدؿاب بلى ألامم اإلاخدضة بذجت ؤن
ق
 ،1948ألن
الُلب بخاعيش /12/1
ُه
ّن
مؿاثل ا خضوص والالظئحن ووي٘ ال٣ضؽ لم جخم حؿىيتها وبؾغاثيل هي الضولت الىخيضة التي ٢بلذ في اإلاىٓمت بكغوٍ وؤجها
للخإ٦ض مً التزامها بميشا ١ألامم اإلاخدضة و٢غاعاتها.
ّنق
الىخيضة التي اؾخضعى ممشلها للخد٣ي ٤ؤمام ا جمٗيت الٗامت
 1949صٖتها ا جمٗيت الٗامت ل٩ي جىضر مىٟ٢ها مً جىٟيظ ٢غاعاث
وٖىضما ظضصث ؾلُاث الاخخالَ ٫لبها في/6/24
ّن
()
وؤ٦ض اإلاىضوب
ا جمٗيت الٗامت خى٫ق اإلاكا٧ل التي لم جدل ،الىاظمت ًٖ ا خغب وؤَمها جضويل ال٣ضؽ ومك٩لت الالظئحن  .ق
بإن "اؾغاثيل ج٣بل صونق جد ٟٔالالتزاماث الىاعصة في
ؤلاؾغاثيلي التزام خ٩ىمخه باإلايشا ١و٢غاعاث ألامم اإلاخدضة ،لهظا نغح ّن ق
ً
ًٖىا في ألامم اإلاخدضة" .وا خ٣ي٣ت التي ؤ٦ضتها ٢غاعاث
ق
ميشا ١ألامم اإلاخدضة وجخٗهض باخترامها مىظ اليىم الظر ُهيىي٘ ٞيه
ؤن ؾلُاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي ٖملذ ب٩ل ما حؿخُي٘ مً ٢ىة وبمؿاهضة الىالياث اإلاخدضة ،يض
ألامم اإلاخدضة طاتهاّ ،ن ق
ألامم اإلاخدضة وميشا٢ها و٢غاعاتها ّن
ألجها ٢امذ وال جؼا ٫ج٣ىم بخُبي ٤الىٓغيت الههيىهيت طاث الجزاٖاث الٗىهغيت الاخخالليت
الاؾخٗماعيت.
ج٨خ ٠الؿلُاث ؤلاؾغاثيليت باخخاللها الٗؿ٨غرق لؤلعاضخي الٗغبيت ،وعًٞها ؤلاههيا ٙل٣غاعاث ألامم اإلاخدضة،
ِط ق
لم
ً
ؤيًا ٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي التي ج٣يض ؾلُاث الاخخال ٫وججٗلها مدضوصة ّن
ألجها في ألانل ؾلُاث ٚحر قغٖيت.
بل زالٟذ ق
وفي الى٢ذ هٟؿه ما٢خت ،و٢امذ ؾلُاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي بخسُيِ مضعوؽ بتهىيض ألاعاضخي الٗغبيت ويمها وجغخيل
 1968بنضاع ٢غاع ع٢م ( (2443بكإن يغوعة
الؿ٩ان اإلاضهيحن وب٢امت اإلاؿخٗمغاث( ) .ما خضا با جمٗيت الٗامت في/12/19
التزام ؾلُاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي باجٟا٢يت ظىي ٠واخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان و٢غعث بوكاء جىت زانت للخد٣ي ٤في
جمـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان لؿ٩ان ألا٢اليم اإلادخلت ،وج٨غعق َظا في ٖضواجها ٖلى ُ٢إ ٚؼة في الٗام
اإلاماعؾاث ؤلاؾغاثيليت التي ٌّس ق

ٔ بكر تنَتة ،شرعية ادلقاكمة الفلسطينية لئلحتبلؿ اإلسرائيلي ،ادلرجع السابق ،ص.ٛٛ
ٕ هناد عبد اإللو خنفر ،التمييز بُت ادلقاكمة كاإلرىاب ،...ادلرجع السابق ،صٗ.ٙ
ٖ بكر تنَتة ،شرعية ادلقاكمة الفلسطينية الحتبلؿ ،ادلرجع السابق ،صٓ.ٜ
ٗ ادلرجع السابق ،ص ٕ.ٜ
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 2014وع ٌٞؾلُاث الاخخال ٫الخٗامل م٘ جىت الخد٣ي ٤الضوليت
 2009وٖضواجها ألازحر ٖلى ُ٢إ ٚؼة في الٗام
/2008
بغثاؾت ال٣اضخي ال٨ىضر قابلـ.
بن اؾخمغاع الاخخال ٫الٗؿ٨غرق ؤلاؾغاثيلي لؤلعاضخي الٗغبيت ،وخغمان الكٗب الٟلؿُيجي مً ج٣غيغ مهحرٍ
ّن ق
بىٟؿه ٖلى ؤعى وَىه ،جدض واضر إلايشا ١ألامم اإلاخدضة و٢غاعاتها واجٟا٢اث ظىي ،٠وما ٢امذ به ؾلُاث الاخخال ٫باَل
وال ؾىض له مً الكغٖيت الضوليت وإلاا ٧اهذ ألامم اإلاخدضة ال جمل ٪الىؾاثل الٗمليت التي جً٘ ٢غاعاتها مىي٘ الخىٟيظ وٚحر
٢اصعة ٖلى اجساط ٢غاعاث في مشل َظٍ ا خاالث ،وطل ٪بؿبب مى ٠٢الىالياث اإلاخدضة اإلاايض لالخخال ٫الاؾغاثيلي
واؾخسضامها خ ٤الى( ٌ٣الٟيخى) يض ؤر ٢غاع يضيً بؾغاثيلٞ ،ةن مً خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي اؾخسضم ٧اٞت الىؾاثل
ً
و٣ٞا للكغٖيت الضوليت.
إلا٣اومت الاخخال ٫ق
 .2خم الؽّب الفلعىُجي في جلشٍش مفحرٍ
٣ٖ 1919ض في باعيـ ماجمغ الهلر لضعاؾت هخاثج ا خغب الٗاإلايت ألاولي وؤَضا ٝالضو ق ٫الاؾخٗماعيت
مً بضايت ٖام
ّن
ال٨بريق اإلاىخهغة في ا خغب ،ومشل الٗغب في َظا اإلااجمغ ألامحر ٞيهل بً ا خؿحن الظر َالب باؾخ٣ال ٫الضو٫ق الٗغبيت
ً
 1919في صمك ٤وؤظمٗىا ٖلى ع ٌٞاإلاكغوٕ
وعًٞذ بغيُاهيا وٞغوؿا َلب ألامحر ٞيهل وٖ٣ض الٗغب ماجمغقا في يىليى
الههيىوي الضاعي بلى ب٢امت وًَ ٢ىمي للحهىص في ٞلؿُحن.
وفي ماجمغ الهلر ؤوظضث ال٣ىيق ال٨بريق اإلاؿيُغة ٖلى ٖهبت ألامم بضٖت ؤَلٖ ٤لحها هٓام الاهخضاب ،وؤنضعث
 ،1922ولم ُهيؿدكغ الكٗب الٟلؿُيجي في ازخياع صولت الاهخضاب ،وؾهلذ
ن ٪الاهخضاب ٖلى ٞلؿُحن في/9/29
الٗهبت ّن ق
بغيُاهيا ب٢امت وًَ ٢ىمي للحهىص مً زال ٫اهخضابها واخخاللها لٟلؿُحن٦ ،ما ؾب ٤بياهه ،وبظل ٪وٞغث بغيُاهيا لىٟؿها
ً
صوليا باهخضابها ٖلى ٞلؿُحن ،وجم جًمحن وٖض بلٟىعق في ن ٪الاهخضاب .
ُٚاء ق
ّن
ويٗخبر خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر ؤخض ؤَم ا خ٣ى١ق اإلاٗتر ٝبها في ال٣ٟه واإلاماعؾت الضوليت٣ٞ ،ض ؤ٦ضث ا جمٗيت الٗامت
ؤن زًىٕ الكٗىب لالؾخٗماع
ّ ( 1960ن ق
 )1514الهاصع بخاعيش/12/14
خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر ب٣غاعَا ع٢م (
لؤلم اإلاخدضة ٖلى ّن ق
ً
ألاظىبي ؤو ؾيُغجه ؤو اؾخٛالله يٗخبر به٩اعقا خ٣ى١ق ؤلاوؿان ألاؾاؾيت ويدىا ٌ٢م٘ ميشا ١ألامم اإلاخدضة وحهضص الؿلم
بإن اؾخمغاع الاؾخٗماع حهضص الؿلم
ّ ،1966ن ق
والخٗاو قن الضوليحن) واٖترٞذ ا جمٗيت الٗامت في صوعتها اإلاىٗ٣ضة بخاعيش/12/13
وألامً الضوليحن واٖترٞذ بمكغوٖيت الٟ٨اح اإلاؿلر للكٗىب الىاٗ٢ت جدذ الاؾخٗماع لخ٣غيغ مهحرَا.
وؤ٦ضث اإلاىازي ٤ومجها اإلااصة ألاولى مً الٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت والٗهض الضولي ا خام
ٖ ،1966لى خ ٤الكٗىب بخ٣غيغ مهحرَا ،وازخياع ق٩ل الؿلُت وهٓام ا خ٨م
با خ٣ى١ق الا٢خهاصيت والاظخماٖيت لٗام
الظر جغٚب ٞيه.
الٗضوان ٖ19لى خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر بىنٟه ؤخض ألاؾباب اإلاباخت الؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت
4
ويىو ٢غاع حٗغي٠
لىيل َظا ا خ ٤وجد٣ي٣ه وجىو اإلااصة الؿابٗت ٞيه ٖلى "ليـ في َظا الخٗغيٖ ٠امت وال في اإلااصة الشالشت زانت ما يمً٨
ٔ زلسن صاٌف :فلسطُت :سلسلة دراسات منهجية يف القضية الفلسطينية ( كواالدلبور :بدكف دار نشر ،مايو ٕٕٓٓ) ،ص .ٜٔ
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يمـ ٖلي ؤي هدى بما َى مؿخ٣غ مً اإلايشا ١مً خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر وا خغيت والاؾخ٣ال ٫للكٗىب اإلادغومت مً َظا
ؤن ّن ق
ً
زابخا في ازخياع هٓامها الؿياسخي والا٢خهاصر
ا خ ،) ( "٤خ ٤الكٗىب في ج٣غيغ مهحرَا يٗجي ؤن جمي٘ الكٗىب خ ٤ق
والاظخماعي ومغ٦ؼَا الضولي صونق جضزل ؤظىبي .
خ ٤في
وؤن للكٗب الٟلؿُيجي ا َّن ق
و٧ى قن البدض يخٗل ٤بدالت الجزإ الٟلؿُيجي-ؤلاؾغاثيلي في يىء ال٣اهى قن الضوليّ ،ن ق
ً
و٣ٞا لل٣ىاهحن وألاٖغا ٝوال٣غاعاث الضوليت ،مً اإلاهم ؤلاقاعة بلي الىهىم التي
الضٞإ الكغعي ًٖ هٟؿه لخ٣غيغ مهحرٍ ق
جًمىتها ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ ظميٗه الٗامت ألامم اإلاخدضة والتي ؤ٢غث مً زاللها خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي في ج٣غيغ
مهحرٍ الظر اٖخبر مً ا خ٣ى١ق ٚحر ال٣ابلت للخهغ ٝوَظٍ ال٣غاعاث خؿب آلاحي هي:
صيؿمبر  19والظر ظاء جدذ
0
ع٢م  26في الضوعة ا خامؿت والٗكغيً اإلاىٗ٣ضة بخاعيش8
أ٢ .غاع ا جمٗيت الٗامت 2
 1969والظر ؤ٦ضث
/2535ب في الضوعة 24الهاصع في/10صيؿمبر
ٖىىان خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي في ج٣غيغ مهحرٍ ،و٢غاعَا
ٞيه مً ظضيض خ٣ى١ق قٗب ٞلؿُحن ٚحر ال٣ابلت للخهغ ،ٝوبط جً٘ ههب ٖيجها مبضؤ حؿاورق الكٗىب في ا خ٣ى١ق
وخ٣ها في ج٣غيغ اإلاهحر اإلا٨غؽ في اإلااصة ( )55مً ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،وحٗترٞ ٝيه لكٗب ٞلؿُحن بالدؿاورق في ا خ٣ى١ق
ً
و٣ٞا إلايشا ١ألامم اإلاخدضة.
وبد ٤ج٣غيغ اإلاهحر ق
هىٞمبر  19والظر ظاء جدذ ٖىىان " ب٢غاع
 3236في الضوعة 29اإلاىٗ٣ضة في4 /22
ب٢ .غاع ا جمٗيت الٗامت ع٢م

وؤن مك٩لت ٞلؿُحن ّن
وؤن للكٗب الٟلؿُيجي ا ّن ق
خ٤
حٗغى الؿلم وألامً الضوليحن للخُغّ ،ن ق
خ٣ى١ق الكٗب الٟلؿُيجيّ ،ن ق
ً
و٣ٞا إلايشا ١ألامم اإلاخدضة ،وبط حٗغب ًٖ ٢ل٣ها ل٩ىنق الكٗب الٟلؿُيجي ٢ض ُهمى٘ مً الخمخ٘ بد٣ى٢ه ٚحر
في ج٣غيغ اإلاهحر ق
خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي في ج٣غيغ مهحرٍ جا٦ض مً ظضيض
ال٣ابلت للخهغ ٝال ؾيما خ٣ه في ج٣غيغ اإلاهحر ،وبط جا٦ض ّن ق
ً
وزهىنا:
ق
خ٣ى١ق الكٗب الٟلؿُيجي ٚحر ال٣ابلت للخهغٝ
 )1ا خ ٤في ج٣غيغ مهحرٍ صونق جضزل زاعجي.
 )2ا خ ٤في الاؾخ٣ال ٫والؿياصة الىَىيت.
هىٞمبر  19الظر ظاء جدذ ٖىىان
ت٢ .غاع ا جمٗيت الٗامت ع٢م )33 ( 6في الضوعة ( )30اإلاىٗ٣ضة بخاعيش5 /10

 )3236في الضوعة
بوكاء جىت مٗيىت بمماعؾت الكٗب الٟلؿُيجي خ٣ى٢ه ٚحر ال٣ابلت للخهغ ٝوؤ٦ضث ٖلى ٢غاعَا ع٢م (
(.)29

ٔ السيد مصطفي أ محد أبو اخلَت ،األسس القانونية حلق ادلقاكمة العربية يف القانوف الدكيل العاـ ،دراسة مقدمة دلؤ٘تر التجمع الوطٌت لدعم خيار ادلق اكمة يف بَتكت،
نظمو التجمع الوطٍت لدعم خيار ادلقاكمة يف (  ،) ٕٔ--ٜٔبَتكت ،فرباير ٕٓٔٓ ،ص ٖٔ.
ٕ عمر امساعيل سعد اهلل :تقرير ادلصَت السياسي للشعوب( اجلزائر :ادلؤسسة الوطنية للكتاب ،(1989 ،ص٘.ٚ
ٖ ليث زيداف ،الطبيعة القانونية الدكلية حلق الشعب الفلسطيٍت يف تقرير ادلصَت ،احلوار ادلتمدف -العدد ٓ ،ٕٓٓٚ/ٚ/ٛ - ٜٔٚمنشور على الرابط التايل:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101968
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 )2628الظر ؤ٦ضث ٞيه يغوعة الاونخاب مً ألاعاضخي اإلادخلت ٖام 196م٘ مغاٖاة
ث٢ .غاع ا جمٗيت الٗامت (

خ ٤الالظئحن في الٗىصة والخى ًٖ ٠٢اهتها ٥خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
لؿىت  19بصاهت به٩اع خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر للكٗب الٟلؿُيجي.
0 )2649
ج٢ .غاع ا جمٗيت الٗامت (

ح٢ .غاع ا جمٗيت الٗام ( ،) 2 92الهاصع في ٧اهىنق ؤو قٖ 19 1٫برث ًٖ ٢ل٣ها الٗمي ٤مً ججاَل ال٨يان

الههيىوي خ ٤الٟلؿُيييحن في ج٣غيغ اإلاهحر.
 )2949في ٧اهىنق ؤو٫2ق  ،19ؤٖلىذ ٞيه ٖضم ظىاػ خياػة ألاعى بال٣ىة.
خ٢ .غاع ا جمٗيت الٗامت ع٢م (

 )2993الهاصع في ٧اهى قن ؤو2ق ،19 ٫ؤ٦ضث ٞيه ًٖ ٖمي٢ ٤ل٣ها لٗضم الؿماح
د٢ .غاع ا جمٗيت الٗامت ع٢م (
للكٗب الٟلؿُيجي الخمخ٘ بد٣ى٢ه ٚحر ال٣ابلت للخهغ.ٝ
 )3089الهاصع في ٧اهىنق ؤو٫3ق  ،19ؤ٦ضث ٖلى ال٣غاع الؿاب.٤
ذ٢ .غاع ا جمٗيت الٗامت ع٢م (
زاوي  ،19ؤ٦ضث ٞيه ٖلى ال٣غاع الؿاب ٤وؤٖغبذ ًٖ ٢ل٣ها بػاء ٖضم
ر٢ .غاع ع٢م )33 (5الهاصع في 10حكغيً 5
الخىنل خل ٖاص ٫إلاك٩لت الكٗب الٟلؿُيجي ومماعؾخه خ٣ى٢ه ٚحر ال٣ابلت للخهغ.ٝ
ً
ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الٗىهغيت والخميحز.
لؿىت  ،19اٖخبرث ٞيه الههيىهيت ق
ز٢ .غاع5 )33 (9
س٢ .غاع ( )28/23الهاصع في ٧اهى قن ؤو ق ،19 8٫خيض ؾمدذ باقترا ٥مىٓمت الخدغيغ الٟلؿُيييت في ؤيت

اجٟا٢اث الهض ٝمجها خل مك٩لت الكٗب الٟلؿُيجي.
 ،1969بخإ٦يض خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي ٚحر ال٣ابل للخهغ ٝفي ج٣غيغ اإلاهحر وفي ب٢امت
ش٢ .غاع ع٢م ( )2لؿىت

صولت ٧املت الؿياصة في ٞلؿُحن وخض الضو٫ق ٖلى جىٞحر الضٖم للكٗب الٟلؿُيجي.
ص٢ .غاع ع٢م ( )323الهاصع في 22حكغيً زاوي ،19 4الظر مىدذ ٞيه ا جمٗيت الٗامت مىٓمت الخدغيغ

الٟلؿُيييت نٟت اإلاغا٢ب الضاثم.
ض٢ .غاع ا جمٗيت ع٢م ( )1 /1 /643الهاصع في/10صيؿمبر ،1988عخبذ ٞيه بم٣غعاث اإلاجلـ الىَجي

الٟلؿُيجي الظر ؤٖلً الضولت الٟلؿُيييت.
 ١ؤلاوؿان في 198/2/19الاظخمإ ع٢م ( ،)28والخإ٦يض ٖلى خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي ٚحر ال٣ابل
ط٢ .غاع جىت خ٣ى ق

للخهغ ٝفي ج٣غيغ مهحرٍ وبضو قن جضزل زاعجي وب٢امت صولخه اإلاؿخ٣لت.

ٔ ادلرجع السابق.
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ّنؤما بسهىم ٢غاعاث مجلـ ألامً ا خانت بدالت الجزإ الٟلؿُيجي -ؤلاؾغاثيلي٣ٞ ،ض اجسظ مجلـ ألامً الٗضيض
مً ال٣غاعاث التي ٧اهذ جا٦ض ٖلى خ٣ى١ق الكٗب الٟلؿُيجي ٚحر ال٣ابلت للخهغ ٝومً ال٣غاعاث التي ع ٌٞالاخخال٫
ؤلاؾغاثيلي الالتزام بها عٚم جإييض ا جمٗيت الٗامت لها-:
.196
.196

أ٢ .غاع ع٢م ( )23الهاصع في 14خؼيغان ،196الظر صٖا بؾغاثيل بلي حؿهيل ٖىصة الٟاعيً مً خغب خؼيغان
 )242الهاصع في 22حكغيً زاوي ،196الظر صٖا بؾغاثيل بلي الخسلي ًٖ ألاعاضخي اإلادخلت ٖام
ب٢ .غاعا ع٢م (


 )338الهاصع في 22حكغيً ؤو3ق ،19 ٫الظر صٖا ألاَغا ٝاإلاٗىيت ؤن جبضؤ بٗض و ٠٢بَال ١الىاع
ت٢ .غاع ع٢م (

بخُبي٢ ٤غاع مجلـ ألامً ع٢م.242
مً ظهت ؤزغيَ ،ىا ٥مجمىٖت مً مكاعي٘ ال٣غاعاث التي وٟ٢ذ الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت في الهيئاث الضوليت
ً
ً
صاثما في مجلـ ألامً اؾخسضمذ
ًٖىا ق
ق
٧اٞت بلى ظاهب الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي ويض ا خ ٤الٟلؿُيجي٦ ،ما ؤجها وبهٟتها
خ ٤الى٣ض الٟيخى لـ( )31مغة يض مكاعي٘ ٢غاعاث جيخهغ خ٣ى١ق الكٗب الٟلؿُيجي ،ومىانغة لالخخال ٫ؤلاؾغاثيلي
وخمايخه ختى مً مجغص جىظيه ؤلاصاهت ألٗٞاله واهتها٧اجه بد ٤الٟلؿُيييحن ،ومً َظٍ اإلاكاعي٘ مايلي:
أ .مكغوٕ ٢غاع بخاعيش 24جمى3ػق  19للخإ٦يض ٖلي ٢غاعاث اإلاجلـ الؿاب٣ت زانت ال٣غاع.242
 ١الكٗب الٟلؿُيجي ٚحر ال٣ابلت الخهغ ٝوخ ٤ج٣غيغ اإلاهحر -
ب .مكغوٕ ٢غاع في خؼيغان 196يا٦ض ٖلى خ٣ى ق

وخ ٤الٗىصة والاؾخ٣ال.٫
 1980إلاماعؾت الكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي خ٣ى٢ه.
ت .مكغوٕ ٢غاع بخاعيش 31آطاع

.2009
/2008
ث .مكغوٕ ٢غاع بصاهت الٗضوان ٖلى الكٗب الٟلؿُيجي ٖام


()

 2014ي٣طخي بةجهاء الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي وب٢امت صولت ٞلؿُيييت ٖانمتها ال٣ضؽ ٖلى
ج .مكغوٕ ٢غاع في صيؿمبر

()
خضوص ٖام 196في ًٚى قن ٖامحن.
بإن ال٣غاعاث ٚحر مخىاػهت وال جسضم ً٢يت الؿالم ،وفي
و٧اهذ الىالياث اإلاخدضة جبرع اؾخسضامها خ ٤الىّ ٌ٣ن ق
ً
مؼيضا مً الضٖم والُٛاء للخىؾ٘ ومهاصعة ألاعاضخي والخى٨غ خ٣ى١ق الكٗب
ق
خ٣ي٣ت ألامغ ّنؤجها حُٗي الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي
الٟلؿُيجي.

ٔ بيساف عدكاف ،القضية الفلسطينية ما بُت اإلرىاب كالكفاح ادلسلح جدلية الشرعية الدكلية ،احلوارادلتمدف ،العدد  ،ٕٓٓٗ/ٗ/ٔٚ- ٛٓٚمنشور على الرابط التايل:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17085

ٕ صوت كحيد ػلفظ ماء كجو أمريكا من استخداـ "الفيتو" دلنع قرار إهناء "االحتبلؿ" اإلسرائيلي ،ٕٓٔٗ/ٕٔ/ٖٔ ،منشور على الرابط التايل:

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/31/palestinian-statehood-draft-vote
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وبٗض اؾخٗغاى ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة بسهىم ا خ٣ى١ق اإلا٣غعة للكٗب الٟلؿُيجيٞ ،ةن خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر ال
ً
وؤن الكٗب ؤؾاؽ الؿياصة ( ).
صاثما واخضة وهي ؤؾب ٤في الىظىص مً الضولت ّن ق
يم ً٨ؤن يؿ ِ٣بالخ٣اصم ،وؤن الؿياصة ق
ؤن خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر للكٗب الٟلؿُيجي يكمل:
وٖليه يم ً٨ؤن هسلو بلى ّن ق
ُه
أ .ا خ ٤في الٗىصة بلي ٞلؿُحن جمي٘ الٟلؿُيييحن الظيً خغمىا مً خ٣هم في الٗىصة ؾىاء مجهم َمً قغصوا ٖام
 1948ؤو ٖام.196
ب .ا خ ٤في بجهاء الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي لؤلعاضخي اإلادخلت ٖام.196

ت .ا خ ٤في ب٢امت صولت ٞلؿُيييت جماعؽ خ٣ها في الؿياصة ال٩املت ٖلي ظمي٘ ألاعاضخي الٟلؿُيييت.

ًا
زالثا :مؽشوُِت ملاومت الؽّب الفلعىُجي لالخخالٌ ؤلاظشاثُلي
بن ٢ىة قغٖيت م٣اومت الكٗب الٟلؿُيجي لالخخال ٫ؤلاؾغاثيلي حؿدىض ؤو٫ق ما حؿدىض بلى خ٣ى٢ه الشابخت والُبيٗت
ّن ق
والكغٖيت في وَىه ،والتي اٖترٞذ بها ٧اٞت اإلاىازي ٤الضوليت الهاصعة ًٖ الهيئاث واإلاىٓماث الضوليت بما ٞحها ألامم
اإلاخدضة وؤيضتها الٛالبيت الٗٓمي مً صو ق ٫الٗالم٦ ،ما ّنؤجها جيب٘ مً ٖضم قغٖيت الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي ٦ما ؾب ٤بياهه،
وجهاٖض اإلا٣اومت في الًٟت الٛغبيت وُ٢إ ٚؼة وال٣ضؽ لالخخال ٫وعًٞها له ،وقمىلها الؿ٩ان ظميٗهم واؾخمغاعَا
مىظ ؤلاخخال ٫البريُاوي و٢يام ٦يان الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي بلى اليىم ،صليل ٖلى ؤلاعاصة ا جماٖيت للكٗب في م٣اومت اإلادخل.
ؤر قٗب ،جيب٘ مً ٖضة مهاصع جاعيسيت وماصيت و٢اهىهيت وجىٓيميت زم خغ٦يت حٗبر ًٖ بعاصجه ا جماٖيت
ؤن م٣اومت ّنق
طلّ ٪ن ق
و٦ياهه اإلاؿخ٣ل وعٚبخه في ج٣غيغ مهحرٍ ٖلى جغاب وَىه ،ول٩ل قٗب في اإلاجخم٘ الضولي اإلاٗانغ خ٣ى١ق مٗتر ٝبها،
ههذ ٖلحها بالخٟهيل اإلاىازي ٤الضوليت اإلاٗغوٞت ،ويإحي في م٣ضمه َظٍ ا خ٣ى١ق وٖلي عؤؾها ،خ٧ ٤ل قٗب في ج٣غيغ
مهحرٍ بىٟؿه وازخياع هٓامه الؿياسخي ،وؤنبذ َظا ا خ ٤يغوعة الػمت للمدآٞت ٖلى الؿلم وألامً الضوليحن.
وبؿبب اٚخهاب خ٣ى١ق الكٗب الٟلؿُيجي ،واؾخمغاع الاخخال ٫الٗؿ٨غرق ؤلاؾغاثيلي ألعاييه حؿىص مىُ٣ت
 ١ألاوؾِ ا خغوب والخىجغاث ،واإلاداوالث التي بظلتها وما ػالذ جبظلها ؾلُاث الاخخال ٫بمؿاٖضة الىالياث اإلاخدضة
الكغ ق
ً
خ٣ا يٗترٝ
إلاىٗه مً مماعؾت خ٣ه في ج٣غيغ مهحرٍ ،ؾبب ؤزغ للخىجغ وٖضم الاؾخ٣غاع .وبطا ٧ان خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر ؤنبذ ق
به ال٣اهى قن الضولي للكٗىب ٧اٞت يض الاخخال ٫ألاظىبيٞ ،ةن مً خَ ٤ظٍ الكٗىب ؤن جماعؾهٞ ،ةطا خغمذ مىه ؤو مىٗذ
ً
بن اؾخسضام ال٣ىة في الىُا ١الضولي للخهى قٖ ٫لى خ ٤مؿلىب ٖمل
جغص ال٣ىة بال٣ىة طلّ ٪ن ق
مىُ٣يا ؤن ّنق
ق
ٖىه بال٣ىة٧ ،ان
مكغوٕ ( ).
 .1اإلالاومت الفلعىُيُت واظدىادَا لخم الذفاُ الؽشعي
ً
بضايت يمل ٪الكٗب الٟلؿُيجي وٛ٦حرٍ مً الكٗىب ا خ ٤في الضٞإ الكغعي ٧ىهه يمل ٪نٟت الكٗب ومٗتر ٝله
ق
بهظٍ الهٟت مىظ ػمً بٗيض٣ٞ ،ض حٗضصث اإلاهاصع الخاعيسيت التي جشبذ ا خ ٤الخاعيذي للكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي والظر
ٔ بيساف عدكاف ،القضية الفلسطينية ما بُت اإلرىاب كالكفاح املسلح جدلية الشرعية الدكلية ،ادلرجع السابق.
ٕ بكر مصباح تنَته ،شرعية ادلقاكمة الفلسطينية لبلحتبلؿ اإلسرائيلي ،ادلرجع السابق ،ص ٖ.ٜ
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يٗىص بجظوعٍ بلى ال٣باثل الٗغبيت التي َاظغث مىظ ٖهىعق ٚابغة بلى ٞلؿُحن ،ولهظٍ الهلت الخاعيسيت للكٗب
ؤن ال٣اهى قن الضولي يٗتر ٝبمٟهىم ا خ ٤الكغعي الخاعيذي ومً ٦خاب
الٟلؿُيجي بإعى ٞلؿُحن ٢يمتها ال٣اهىهيت ،خيض ّن ق
ً
ؤؾاؾا إلابضؤ الؿالمت ؤلا٢ليميت اإلاىهىم
ق
٢ض ق٩ل
ؤن َظا اإلابضؤ (مبضؤ ا خ ٤الكغعي الخاعيذي) ّنق
ال٣اهىنق الضولي مً يغيق ّن ق
 ،1960و٢ض اؾدىضث بلي َظا ا خ ٤اإلاؿخٗمغاث
ٖلحها في ال٣ٟغة ( )6مً بٖالن مىذ الاؾخ٣ال ٫للبلضان والكٗىب اإلاؿخٗمغة
ً
()
اٞيا مُاب٣ت للىخضة الؿاب٣ت لالؾخٗماع.
اإلاُالبت باؾخٗاصة ألاعاضخي التي ج٩ىنق ظٛغ ق
اإلا٣اومت الٟلؿُيييت هي ؤصاة اإلاؿاٖضة الظاجيت في مىاظهت الٗضوان والاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي .وؾلُاث الاخخال٫
ً
ً
يىما واخضا ،والٗضوان ؤلاؾغاثيلي مؿخمغ مخىانل مىظ بوكاء
ؤلاؾغاثيلي لم جخى ًٖ ٠٢الٗضوان يض الكٗب الٟلؿُيجي ق
صولت الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي زم ٢يامها باخخال ٫الًٟت الٛغبيت وال٣ضؽ وُ٢إ ٚؼة في يىهيى.196
ؤن جىء ؤبىاء الكٗب الٟلؿُيجي بلي مباقغة خ٣هم اإلاكغوٕ في م٣اومت َظا الٗضوان والاخخالَ ٫ى
قّ ٪ن ق
وما مً ّن ق
مً ألامىعق اإلاؿلمت التي ال زالٖ ٝلحها ٞاإلا٣اومت الٟلؿُيييت اإلاؿلخت في وظه الٗضوان والاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي هي بٖما٫
ً
ألبؿِ مباصت ال٣اهى قن الضولي وؤ٦ثرَا ويىخا ،وَى مبضؤ اإلاؿاٖضة الظاجيت والضٞإ الكغعي ،طل ٪ألن مً اإلااؾ ٠خ٣ا
ؤن اإلاجخم٘ الضولي اإلاىٓم ٢ض عجؼ ًٖ جد٣ي ٤خمايت الكٗب الٟلؿُيجي في مىاظهت الٗضوان ؤلاؾغاثيلي اإلاخىانل ،ومً
ّن ق
ً
ؾا٦ىا والاههيإ إلعَاب صولت بؾغاثيل التي
ق
زم ٞةن مً الُبيعي واإلاىُ٣ي بال ُهيُالب الكٗب الٟلؿُيجي بالى٢ىٝ
ً
ؤيًا ٞةن اإلا٣اومت اإلاؿلخت التي جىبش ًٖ ٤الكٗب الٟلؿُيجي بهض ٝعصٕ
حؿتهض ٝفي خ٣ي٣ت ألامغ بباصجه ،ومً َىا ق
الٗضوان ؤلاؾغاثيلي هي م٣اومت مكغوٖت صوليا بىنٟها ؤصاة الكٗب الٟلؿُيجي الىخيضة للظوص ًٖ هٟؿه يض الٗضوان
ً
في ْل مجخم٘ صولي ب٣ي ٖاظؼقا اليىم ًٖ اجساط ؤلاظغاءاث الٟٗالت التي جٟ٨ل عصٕ َظا الٗضوان( ).
ً
ؤن ال٣اهى قن الضولي اإلاٗانغ ّن
ماؾؿا ٖلى ههىم
ق
خغم اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت في مجا ٫الٗال٢اث الضوليت
وعٚم ّن ق
ّن
اإلايشا ١لؤلمم اإلاخدضة ،بال ؤهه اؾدشجى في اإلا٣ابل اؾخسضام ال٣ىة في مجا ٫الضٞإ الكغعي ًٖ الىٟـ يض الهجىم اإلاؿلر
يٟٞ .ي الى٢ذ الظر ؾمذ للضو ق ٫بد ٤اؾخسضام ال٣ىة للضٞإ الكغعي ًٖ الىٟـٞ ،ةهه ال
الظر حكىه صولت ٖلى ؤزغ ق
يؿدشجى مً طل ٪خ ٤الضٞإ الكغعي ٖلى الضو ق ٫والكٗىب وخغ٧اث اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،وإلاا ٧اهذ ؤَضا ٝاإلايشا ١ب٢غاع
الؿالم واإلادآٞت ٖلى ألامً الضوليحن ٞةن ا خغوب والجزاٖاث اإلاؿلخت مهما اجسظث مً ؤق٩ا ٫وؾىاء ٧اهذ بحن الضو٫ق
ؤو بحن قٗىب حؿعي لخدغيغ هٟؿها مً الؿيُغة ألاظىبيت مخمشلت في خغ٧اث اإلا٣اومت وبحن صو٫ق ؤزغيق جاصر بلي الىخاثج
هٟؿها في الً٣اء ٖلى ٞغم الؿالم في الٗالم ،واججاٍ ألامم اإلاخدضة إلنبا ٙالشخهيت الضوليت ٖلى الكٗىب وخغ٧اث
الخدغعق ظاء مً ٢بيل بُٖاء خ٣ها اإلاكغوٕ في اؾخسضام خ ٤الضٞإ الكغعي في خاالث ا خغوب الخدغيغيت( ).
ؤن خغ٦ت اإلا٣اومت الٟلؿُيييت التي ج٣اوم آلان ا٦دؿبذ مكغوٖيت لضي ألامم اإلاخدضة
ي ّن ق
ٖلى َظا ألاؾاؽ ٞةهىا هغ ق
ً
ً
ّن
في ؤوؾاٍ الؿبٗيىاث ّن
صٞاٖا ًٖ الىٟـ واؾخمغاعقا خ٣ها الظر وكإ في
ق
وؤجها في ٖملياجه ا خاليت بهما جلجإ للٗمل اإلاؿلر
ٔ أمحد الرشيدم :مفهوـ اإلرىاب كحق الشعب الفلسطيٍت يف ادلقاكمة (عماف :مركز دراسات الشرؽ األكسط ،)ٕٖٓٓ ،ص ٕ٘.
ٕ صبلح الدين عامر حق الشعب الفلسطيٍت يف مقاكمة االحتبلؿ اإلسرائيلي لؤلراضي الفلسطينية احملتلة ،دراسة منشورة على موقع ديواف الفت
فلسطُت( ،)www.dft.qov.psصٖٕٔ.
ٖ بيساف عدكاف ،القضية الفلسطينية بُت اإلرىاب كالكفاح ادلسلح ،ادلرجع السابق ،ص.ٔٚ
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زم ٞةن خغ٧اث الخدغعق و٦ظل ٪خغ٧اث اإلا٣اومت التي جىبش ًٖ ٤خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر مكغوٖت
الضٞإ ًٖ الىٟـ ،ومً ّنق
يدمحها ال٣اهىنّ ،ن
ألجها نىعة مً نىعق الضٞإ الكغعي والؿىاب ٤اإلاٗانغة في ٟ٦اح الكٗىب يض الاؾخٗماع والاخخال٫
ألاظىبي جا٦ض طل ٪وَى ما خضر في ؤوعوبا ببان الاخخال ٫ألاإلااوي ؤزىاء ا خغب الٗاإلايت الشاهيت ،و٦ما خضر في ؤٞغي٣يا وؤؾيا
يض الضو ق ٫الاؾخٗماعيت( ).
ً
ٖمال ج٣ىم به
و٨ٞغة الضٞإ الكغعي هي جُبي ٤ألؾاليب اإلاؿاٖضة الظاجيت واإلا٣اومت الكٗبيت اإلاؿلخت ليؿذ ق
ّن
الضولت بىاؾُت ظيىقها الىٓاميت وبهما هي وكاٍ ي٣ىم به ؤٞغاص الكٗب يض اإلادخل ألاظىبي( ) .ومً ػاويت ؤزغيق ٞةن
 1948وختى يىمىا
الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي ٢ام بالٗضوان ٖلى الكٗب الٟلؿُيجي واعج٨ب اإلاجاػعق اإلاخ٨غعة بد٣ه مً الٗام
اٖخضاء ٖلى خ٣ى١ق الؿ٩ان وؤمجهم ومها خهم وخياتهم مما يترجب لهم
ّنق
َظاَ ،ظٍ ا جغاثم والاهتها٧اث حك٩ل بدض طاتها
خ ٤بالضٞإ اإلاكغوٕ ًٖ الىٟـ( ).
مً ظهت ؤزغيٞ ،ةن ٢يام الؿلُت الىَىيت الٟلؿُيييت بمىظب اجٟا٢اث ؤوؾلى اإلاىٗ٢ت بحن ؾلُاث الاخخال٫
ياص بلي بجهاء خالت الهغإ بحن مىٓمت الخدغيغ بهٟتها اإلامشل الكغعي
ؤلاؾغاثيلي ومىٓمت الخدغيغ الٟلؿُيييت ،لم ِطق
ؤن الكغٖيت الضوليت الٗامت للم٣اومت الٟلؿُيييت اإلاؿلخت ،التي ظؿضتها
للكٗب الٟلؿُيجي وؾلُاث الاخخال٦ .٫ما ّن ق
ؤن الىًا ٫اإلاؿلر الظر ج٣ىصٍ اإلاىٓمت
وٖبرث ٖجها مىٓمت الخدغيغ الٟلؿُيييت في الؿبٗيىاث٢ ،ض ٢امذ ٖلى ؤؾاؽ ّن ق
٦دغ٦ت جدغيغ وَىيت يؿتهض ٝبلى جد٣يٚ ٤اياث وَىيت ،والتي جخمشل في بجهاء الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي لؤلعاضخي الٟلؿُيييت،
والً٣اء ٖلي الدؿلِ ؤلاؾغاثيلي ٖلى م٣ضعاث وخ٣ى١ق الكٗب الٟلؿُيجي ،واهتها ٥ا خ٣ى١ق ألاؾاؾيت لئلوؿان
الٟلؿُيجي ،ومً زم ٞةن اإلا٣اومت الٟلؿُيييت اإلاؿلخت ٢ض اؾتهضٞذ الىنى٫ق بلى ج٣غيغ اإلاهحر ،وَظا َى ألاؾاؽ ألاو٫ق
والغثيسخي لكغٖيتها الضوليت الٗامت .و٢ض ظاءث اجٟا٢اث ؤوؾلى التي جمشل ما يٗغ ٝفي ٣ٞه ال٣اهىنق الضولي الٗام باجٟا٢اث
م٣ضماث الؿالم ،بما اهُىث ٖليه مً مغاخل وبظغاءاث وجغجيباث اهخ٣اليت مشل بظغاء اهخساباث وب٢امت الؿلُت
الٟلؿُيييت ،بمشابت مغخلت وؾِ بحن خالت الهغإ وبحن خالت الؿالم( ) ،والتي مً اإلاٟترى ؤن جاصر بلى جد٣ي ٤ؤَضاٝ
الكٗب الٟلؿُيجي وجم٨يىه مً ج٣غيغ مهحرٍ بدغيت وصونق جضزل زاعجي مً ؤر ؤخض.
بطا ٧اهذ ؾلُاث الاخخال ٫ويٗذ الٗغا٢يل في وظه جىٟيظ اجٟا٢اث ؤوؾلى وجى٨غث لها وؤعاصث الاؾخٟاصة مً
الاجٟا ١م٘ الؿلُت في جمغيغ ؾياؾتها ومهاصعة مؼيض مً ألاعاضخي وزل ٤و٢اج٘ ظضيضة ٖلى ألاعى ،وص ٘ٞالكٗب
الٟلؿُيجي لليإؽ والعجؼ ،جا٦ض طل ٪بظغاءتها وؾلى٦ها زال ٫ؾغيان اجٟا٢يت ؤوؾلى ٞؼاصث وجحرة مهاصعة ألاعاضخي
وب٢امت اإلاؿخىَىاث وظلب اإلاؿخىَىحن مً صولت الٗالم ،بلى الاٚخياالث اإلاؿخمغة بد ٤اإلاؿئىلحن واإلا٣اومحن ،بلي ّن ق
قً
ٖملياث وخكيت يض الكٗب الٟلؿُيجي في الًٟت الٛغبيت وال٣ضؽ ٦ما ظغرق في ٖمليت الؿىعق الىاقي وجضمحرَا إلاسيم
ظىحن ،ومدانغة م٣غ ب٢امت الغثيـ الٟلؿُيجي ياؾغ ٖغٞاث ،بلي قً زالر خغوب وخكيت بعَابيت ٖلى الكٗب
ٔ بكر تنَتة ،شرعية ادلقاكمة الفلسطينية لئلحتبلؿ اإلسرائيلي ،ادلرجع السابق ،صٖ.ٜ
ٕ صبلح الدين عامر ،حق الشعب الفلسطيٍت يف مقاكمة اإلحتبلؿ اإلسرائيلي ،ادلرجع السابق ،صٖٕٔ.
ٖ بيساف عدكاف ،القضية الفلسطينية بُت اإلرىاب كالكفاح ادلسلح ،ادلرجع السابق ،ص .ٔٚ
ٗ صبلح الدين عامر ،حق الشعب الفلسطيٍت يف مقاكمة االحتبلؿ ،ادلرجع السابق ،ص ٗٔ.
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الٟلؿُيجي في ُ٢إ ٚؼة ،وخهاعٍ إلاضة جؼيض ًٖ 10ؾىىاث ،بلى ما يجغرق آلان مً ٢م٘ مخىانل للٟلؿُيييحن في
ً
ً
ً
وم٩اهيا وب٢امت الهي٩ل
ق
ق
ػماهيا
وجدضيضا اإلانجض الا٢صخي جمهيضا لخ٣ؿيمه
ق
ال٣ضؽ ،واؾتهضا ٝاإلا٣ضؾاث ؤلاؾالميت
اإلاؼٖىم ٖلى ؤه٣ايه.
ً
وو٣ٞا لل٣اهىنق الضولي ،م٣اومت َظا الٗضوان وؤلاعَاب التي جماعؾه صولت
ق
ٞةن مً خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي
الاخخالَ ،٫ظا مً ظاهب ومً ظاهب آزغ حُٗي َظٍ اإلاماعؾاث إلاىٓمت الخدغيغ الٟلؿُيييت_ َب٣ا ل٣ىاٖض ال٣اهىنق
ً ً
زابخا في بجهاء َظٍ الاجٟا٢اث ؤو بي٣ا ٝالٗمل بها( ).
خ٣ا ق
الضولي وبهٟت زانت جل ٪اإلاخٗل٣ت ب٣اهىنق اإلاٗاَضاث _ ق
 .2مؽشوُِت اللجىء بلى اللىة واللشاساث اإلااٍذة للؽّب الفلعىُجي
ّنجىط ميشا ١ألامم اإلاخدضة جُى قع مباصت ال٣اهى قن الضولي في هبظ ا خغب ٧ىؾيلت خل اإلاىاػٖاث بحن الضو ،٫واؾدشجى
بن ب٢ضام ا خغ٦ت
مً طل ٪ا خٓغ اللجىء بلى ا خغب في خالت الضٞإ الكغعي ًٖ الىٟـ في اإلااصة ( )51مً اإلايشاّ .١ن ق
 ١الكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي مً ؤظل ؾلب ممخل٩اجه
الههيىهيت ٖلى اؾخسضام ال٣ىة وؤلاعَاب لالٖخضاء ٖلى خ٣ى ق
ً
ً
ّن
اهتها٧ا إلاباصت ال٣اهىنق
ق
خغبا ٖضواهيت
وحكغيضٍ ًٖ وَىه ،ومً ؤظل ب٢امت ٦يان اخخاللي ٖىهغرق ٖلى ٞلؿُحن ،بهما ق٩ل ق
الضولي وميشا ١ألامم اإلاخدضة ،بهىعة صٗٞذ ا جمٗيت الٗامت بلى مىانلت بصاهت َظا الؿلى ٥وؤلاٖالن ًٖ عًٞها
الاٖترا ٝباإلظغاءاث التي ج٣ىم بها الضولت الههيىهيت لخٛيحر مٗالم ألاعاضخي اإلادخلت( ).
ً
ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الٗىهغيت يد ٤للكٗب الٟلؿُيجي م٣اومت َظا الك٩ل مً الٗضوان
ق
ومً زم اٖخباع الههيىهيت
ؤن خغ٧اث الخدغيغ الىَجي ؤنبدذ بٗض مجيء ألامم اإلاخدضة خاملت قٗاع َي ٖهغ الاؾخٗماع،
والاخخال ،٫وخيض ّن ق
ّن
وحؿدىض في ٟ٦اخها اإلاؿلر بلى الٗضيض مً ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة والتي ؤ٦ضث ٖلى قغٖيت هًالها مً ؤظل الخدغيغ وج٣غيغ
اإلاهحر بالىؾاثل ٧اٞت ويٓهغ مًمى قن َظا الٟ٨اح مً زال ٫ا جىاهب الخاليت:
ً
ً
ومغجبُا بالكغوٍ اإلاىٓمت
ق
م٣غوها با خغوب الخ٣ليضيت
ق
لم يٗض الٟ٨اح اإلاؿلر الظر جسىيه خغ٧اث الخدغيغلهظٍ ألازحرة ،بل جًمً ال٣اهىنق الضولي ٢ىاٖض زانت واؾخصىاثيت يىٓم بمىظبها خ٣ى١ق الخدغعق.
ً
ً
مىاٞيا لل٣ىاٖض واإلاباصت الضوليت وإلايشا ١ألامم
ق
بن اؾخٗما ٫ال٣ىة اإلاؿلخت في الٗال٢اث الضوليت يٗخبر ؤمغقا
 ّن قاإلاخدضة ٣٦اٖضة ٖامت ،وؤؾدشجي مً َظا الخدغيم اؾخٗما ٫ال٣ىة مً ؤظل جهٟيت الاؾخٗماع ،و٢غاع حٗغي ٠الٗضوان
الهاصع 4في  19يىو ٖلى َظا الخٗغي" ٠اليم ً٨ؤن ُهيمـ ا خ ٤في ج٣غيغ اإلاهحر وا خغيت والاؾخ٣ال "٫وطل ٪باؾخٗما٫
 ١اإلاؿلخت خؿب مٟهىم ال٣غاع.
الُغ ق
بن الٟ٨اح اإلاؿلر الظر جسىيه خغ٧اث الخدغيغ الىَجي ّن
ج٨غؽ في ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ٦دغب صوليت،
 ّن ق ،1949وفي البروجى٧ى٫ق ألاو٫ق اإلالخ٤
ومىٓم في بَاع اجٟا٢يت الَار لٗام 190والالثدت اإلالخ٣ت واجٟا٢اث ظىي ٠لٗام
الجٟا٢اث ظىي ٠لٗام .19
ٔ ادلرجع السابق ،ص ٘ٔ.
ٕيوسف زلمد القراعُت :حق الشعب العريب الفلسطيٍت يف تقرير ادلصَت (عماف :دار اًفليل ،)ٜٖٔٛ ،ص .ٕٜٓ
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والىٓغيت ا خضيشت لل٣اهىنق الضولي للجزاٖاث اإلاؿلخت ؤ٢غث ا خ ٤للكٗىب اإلاؿخٗمغة في اإلا٣اومت الكٗبيت اإلاؿلخت
للضو٫ق ال٣اثمت باالؾخٗماع ،وٖليه ٞةن َظا يٗجي امخضاص خمايت ٢اهىنق ا خغب بلى ب٢غاع َظٍ اإلا٣اومت٦ .ما ؾاَمذ
الىٓغيت ا خضيشت في جُبي٢ ٤ىاٖض ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي في مجمىٖها ٖلى خغوب اإلا٣اومت ،وجد٣ي ٤طلَ ًٖ ٪غي٣خحن
ً
ي اإلاباصت ألاؾاؾيت
مخد٣٣ا خغوب اإلا٣اومت في ظمي٘ ألاخىا ٫والشاوي َى الخىؾ٘ في مدخى ق
ق
ؤولهما ،اٖخباع الُاب٘ الضولي
التي جُب ٤بمىاؾبت اإلاىاػٖاث طاث الُاب٘ الضولي ومما ياصر مً الىاخيت الٗمليت بلى جُبي ٤مباصت ٢اهى قن ا خغب ٖلى
خغوب اإلا٣اومت ،واهتها ٥خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً ٢بل الاخخال ٫يجٗل اإلا٣اومت الكٗبيت اإلاؿلخت يض الاخخال ٫وؾيلت مً
وؾاثل اإلاؿاٖضة الظاجيت للىنى ق ٫خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر( ).
وبطا ٧اهذ مباصت ال٣اهىنق الضولي جىلض هديجت للخغب الٗضواهيت ٖال٢اث ٢اهىهيت مدضصة بحن اإلاٗخضر واإلاٗخضي
ً
ٖليهّ ،ن
خ٣ا في الضٞإ ًٖ الىٟـ يديذ له ال بل يلؼمه ؤن ييخٓم في
ٞةجها صونق ق٢ ٪ض زىلذ الكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي ق
خغ٧اث م٣اومت وَىيت مؿلخت ي٣ابل بها ال٣ىة وؤلاعَاب ؤلاؾغاثيلي ،و٢ض وكإ َظا ا خ ٤للكٗب الٟلؿُيجي مىظ الٗام
 1948وؾيؿخمغ َاإلاا ْل الٗضوان والاخخال ٫الههيىوي ٢اثمحن في ٞلؿُحن وَاإلاا لم يخم ً٨الكٗب الٟلؿُيجي مً
اؾخٗاصة خ٣ى٢ه ٧املت وج٣غيغ مهحرٍ صونق جضزل مً ؤخض( ).
 1949ج٨كٖ ًٖ ٠ضم وظىص ؤر هو يدى٫ق بحن ؤَالي ألاعاضخي اإلادخلت وخ٣هم في
وههىم اجٟا٢اث ظىي ٠لؿىت
ؤن الاجٟا٢اث ٢ض
الشىعة ٖلى ؾلُاث الاخخال ٫في زغوظها ٖلى خضوص نالخياتها ،زىعة ٖهيان مضوي ؤو ٟ٦اح مؿلر٦ ،ما ّن ق
ههذ ٖلى هىٕ مً ا خمايت لؤلَالي ٖىضما ي٣ىمىنق بإٖما ٫الٗهيان اإلاضوي ؤو الخمغص) ).
وبطا ٧ان ما ٢امذ به ا خغ٦ت الههيىهيت وصولتها الٗىهغيت ٢ض ؤيٟى ٖلحها نٟت الؿلُت اإلادخلت اإلاداعبت ،التي
 ١ؤو ؾياصة
جمل ٪ؾلُاث بصاعة ٗٞليتٞ ،ةن مباصت ال٣اهى قن الضولي وميشا ١ألامم اإلاخدضة يدىالن صو قن ا٦دؿابها ؤر خ٣ى ق
ً
وبن خالت ا خغب بحن الكٗب الٟلؿُيجي والضو ق ٫الٗغبيت مً ظهت
زهىنا ّن ق
ق
٢اهىهيت ٖلى ؤظؼاء مً ب٢ليم ٞلؿُحن،
وا خغ٦ت الههيىهيت وصولتها بؾغاثيل مً ظهت ؤزغيق ماػالذ ٢اثمت ختى آلان ،وبطا ٧ان اإلآهغ اإلااصر لخل ٪ا خغب ٢ض
جى ٠٢بٟٗل اجٟا٢اث و ٠٢الىاع ؤو الهضهت ؤو اجٟا ١ؤوؾلى ٞةن طل ٪ليـ مً قإهه ؤن يىهي خالت ا خغب مً الىاخيت
ال٣اهىهيت( ).
 1960وا خام بمىذ الاؾخ٣ال ٫للبلضان
 )1514الهاصع في٧ 14اهىنق ؤو٫ق
ومىظ نضوعق ٢غاع ا جمٗيت الٗامت ع٢م (
والكٗىب اإلاؿخٗمغة جىاجغ نضوعق ال٣غاعاث ًٖ ا جمٗيت الٗامت التي جا٦ض خَ ٤ظٍ الكٗىب بما ٞحها الكٗب الٗغبي
الٟلؿُيجي في ا خغيت والاؾخ٣ال ٫وج٣غيغ اإلاهحر ،وقغٖيت هًاَ ٫ظٍ الكٗىب ب٩ل الىؾاثل اإلاخاخت واإلاينجمت م٘
ميشا ١ألامم اإلاخدضة بما في طل ٪اللجىء بلي ال٣ىة والٟ٨اح اإلاؿلر٦ .ما ؤصاهذ َظٍ ال٣غاعاث ا خ٩ىماث التي ال حٗتر ٝبد٤
ج٣غيغ اإلاهحر وَالبتها بخ٣ضيم الضٖم اإلااصر واإلاٗىىرق للمؿاٖضة في بيهاَ ٫ظٍ الكٗىب بلي مماعؾت خ٣ها في ج٣غيغ
ٔأمحد الرشيدم :مفهوـ اإلرىاب كحق الشعب الفلسطيٍت يف ادلقاكمة ،ادلرجع السابق ،صٔ.ٛ
ٕيوسف القراعُت :حق الشعب الفلسطيٍت يف تقرير ادلصَت ،ادلرجع السابق ،ص.ٕٜٓ
ٖأمحد الرشيدم :مفهوـ اإلرىاب كحق الشعب الفلسطيٍت يف ادلقاكمة ،ادلرجع السابق ،صٗ.ٛ
ٗ يوسف القراعُت :من حق الشعب الفلسطيٍت يف تقرير ادلصَت ،ادلرجع السابق ،ص .ٖٜٓ
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ؤ٦ض ٖلي ا خ ٤الُبيعي للكٗىب في الٟ٨اح ب٩ل الىؾاثل
ؤ٦خىبغ  19الظر ّنق
 (2621الهاصع في0 12
اإلاهحر ،وال٣غاع ع٢م (
الًغوعيت اإلاخاخت يض ال٣ىيق الاؾخٗماعيت اإلاىاًَت خ٣ها في ا خغيت والاؾخ٣ال.٫
ٖام ،19
وزمت بقاعة َامت ظاءث بها الاجٟا٢يت الضوليت اإلاىاًَت الخخجاػ الغَاثً التي ويٗتها ا جمٗيت الٗامت 9
ّن
بإهه ٖمل ّن
يٗغى خياة ألاشخام ألابغياء للخُغ ويىته ٪ال٨غامت ؤلاوؿاهيت ،جىو اإلااصة
وبٗض ؤن ونٟذ ؤزظ الغَاثً
ر َظٍ الاجٟا٢يت ٖلى ٗٞل مً ؤٗٞا ٫ؤزظ الغَاثً مغج٨ب ؤزىاء اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت اإلاٗغٞت في
(ٖ )12لي ما يلي :ال حؿغ ق
 ،1949والبرجى٧ىالن ؤلاياٞيان اإلالخ٣ان بها ،بما في طل ٪اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت التي يغص ط٦غَا في ال٣ٟغة
اجٟا٢اث ظىي ٠لٗام
( )4مً اإلااصة ( )1مً البرجى٧ى٫ق ألاو٫ق لٗام  ،19التي جىايل ٞحها الكٗىب يض الؿيُغة الاؾخٗماعيت والاخخال ٫ألاظىبي
وؤهٓمت ا خغ٦ت الٗىهغيت ومماعؾت خ٣ها في ج٣غيغ اإلاهحر.
٦ما يجؿضٍ ميشا ١ألامم اإلاخدضة وبٖالن مباصت ال٣اهىنق الضولي ا خانت بالٗال٢اث الىصيت والخٗاونق بحن الضو٫ق
ّن
لٗام ٖ 19لى:
3 )3103
و٢ض ؤ٦ض ٢غاع ا جمٗيت الٗامت ع٢م (
ؤن ّنٍهًا ٫الكٗىب الىاٗ٢ت جدذ الؿيُغة الاؾخٗماعيت وألاظىبيت وألاهٓمت الٗىهغيت في ؾبيل جد٣ي ٤خ٣هافي ج٣غيغ اإلاهحر والاؾخ٣الَ ٫ى هًا ٫قغعي ويخ ٤ٟجماما م٘ مباصت ال٣اهىنق الضولي.
ؤن ؤيت مداولت ل٣م٘ الٟ٨اح يض الؿيُغة الاؾخٗماعيت وألاظىبيت وألاهٓمت الٗىهغيت هي مسالٟت إلايشا ١ألامم
 ّن قاإلاخدضة وإلٖالن مباصت ال٣اهىنق الضولي ا خانت بالٗال٢اث الىصيت( ).
ّن
وؤ٦ضث ا جمٗيت الٗامت ٖلى َظٍ اإلاباصت ظميٗها في ال٣غاعاث الٗضيضة التي ؤزظث جهضعَا جباٖا بهضص ً٢يت
 1960الظر اٖتر ٝبالهىيت ال٣ىميت
 )2535في٧ 10اهىنق ؤو٫ق
الكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي مىظ ؤن ؤنضعث ٢غاعَا ع٢م (
الٟلؿُيييت ،خيض ؤ٦ضث خ٣ه في اللجىء بلي ٧اٞت الىؾاثل اإلاينجمت م٘ ميشا ١ألامم اإلاخدضة بما في طل ٪ال٣ىة واإلا٣اومت
اإلاؿلخت ،مً ؤظل اؾترصاص خ٣ى٢ه ٚحر ال٣ابلت للخهغ ٝومماعؾت خ٣ه في ج٣غيغ اإلاهحر.
وَ٨ظاٞ ،ةن مباصت ال٣اهىنق الضولي و٢غاعاث ألامم اإلاخدضة جًاٞغث مً ؤظل جإ٦يض قغٖيت جىء الكٗب
الٟلؿُيجي بلي ال٣ىة واإلا٣اومت اإلاؿلخت ،وَى خ ٤يخ٣غعق للظيً يٗيكىنق في ْل الاخخال ٫بىٟـ ال٣ىة التي يخ٣غعق ٞحها
للظيً قغصَم ؤلاعَاب ؤلاؾغاثيلي ( ).
والاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي ٖمض بلي جضمحر خياة الكٗب الٟلؿُيجي والاٖخضاء ٖلى خ٣ى٢هم وؤمجهم واعج٩اب اإلاجاػ قع
 1949التي جلؼم الاخخال٦ ٫ؿلُت
بد٣هم ومهاصعة ؤعايحهم مسالٟا بظل ٪اإلااصة (  )48،4مً اجٟا٢يت ظىي ٠الغابٗت لٗام
مدخلت واٗ٢يت ؤن ّن
حؿحر ؤمى قع خياة الىاؽ اليىميت بما يخ ٤ٟم٘ مها خهم ،وبظل ٪ج٩ى قن صولت بؾغاثيل اإلادخلت اهته٨ذ
مباصت ال٣اهىنق الضولي ،مما يغجب للكٗب الٟلؿُيجي خ ٤الضٞإ الكغعي ًٖ الىٟـ ،في ْل ٖضم وظىص ؾلُت جىٓم

ٔأمحد الرشيدم :مفهوـ اإلرىاب كحق الشعب الفلسطيٍت يف ادلقاكمة ،ادلرجع السابق ،ص .ٔٛ
ٕ يوسف القراعُت :حق الشعب الفلسطيٍت يف تقرير ادلصَت ،ادلرجع السابق ،ص ٕٔٔ.
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ّن
خ ٤الضٞإ وعجؼ ألامم اإلاخدضة ًٖ جىٞحر ا خمايت ألبىاء الكٗب الٟلؿُيجي ا خايٗحن لالخخالٞ ،٫ةهه مً الُبيعي ؤن
يهبذ خَ ٤االء ؤن يؿترصوا خ٣هم ألانلي في الضٞإ اإلاكغوٕ ًٖ الىٟـ واإلاا ٫واللجىء بلي ال٣ىة واإلا٣اومت اإلاؿلخت.
ً
ً
زغ٢ا ألخ٩ام اإلااصة
ؤيًا ألن ا٢خالٖهم مً ؤعايحهم وحكغيضَم يك٩ل ق
وَظا يىُبٖ ٤لى الظيً قغصوا مً صياعَم ق
 ،1949مما يترجب لهم خ٣ا ٢اهىهيا في الٗىصة بلي ممخل٩اتهم ووَجهمٞ ،ةطا مىٗتهم
( )14مً اجٟا٢يت ظىي ٠الغابٗت لٗام
صولت الخخال ٫ؤلاؾغاثيلي ٞةن مً خ٣هم اللجىء بلي الٟ٨اح اإلاؿلر واإلا٣اومت للغص ٖلي ٢غاع الاخخال ٫مىٗهم بال٣ىة مً
الٗىصة .
بطن مكغوٖيت اإلا٣اومت الٟلؿُيييت بالىؾاثل ٧اٞت وفي بَاع الجزإ بحن الكٗب الٟلؿُيجي والاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي
واضخت ال مغاء ٞحها وال قغٖيت لالخخالٖ ٫لى ؤعى ٞلؿُحن ،باإلياٞت بلى ما جماعؾه ؾلُاث الاخخال ٫واإلاؿخىَىحن،
واعج٩ابها اهتها٧اث ٞاصخت خ٣ى١ق الكٗب الٟلؿُيجي مً ٢خل ألابغياء بلي َضم اإلاىاػ٫ق وتهىيض اإلا٣ضؾاث ومهاصعة ألاعاضخي
ً
صوليا وا خهاع ال٣اجل للكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي وخغماهه مً خ ٤الٗىصةٞ ،ةن
واؾخسضام ؤلاعَاب باألؾلخت اإلادغمت ق
خ ٤الكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي م٣اومت َظا الٗضوان والضٞإ ًٖ هٟؿه بكتى الُغ١ق والىؾاثل بما ٞحها ٖملياث
مً ّن ق
اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،وَظا ا خ ٤م٨غؽ للٟلؿُيييحن الظيً ما ػالىا جدذ الاخخال ٫مباقغة وللٟلؿُيييحن الظيً قغصَم
الاخخال ٫ويخىاظضونق في مسيماث اللجىء في ؾىعيا ولبىان وألاعصن ومهغ وصو٫ق الٗالم ألازغيق.
وخٓيذ اإلا٣اومت الٟلؿُيييت بخإييض اإلاجخم٘ الضولي في الٗضيض مً اإلااجمغاث الضوليت٦ ،ظل ٪نضعث مً ا جمٗيت
الٗامت لؤلمم اإلاخدضة الٗضيض مً ال٣غاعاث التي جايض قغٖيت هًا ٫الكٗب الٟلؿُيجي مً ؤظل اؾخٗاصة خ٣ى٢ه ٧املت
وب٩اٞت الىؾاثل بما ٞحها الٟ٨اح اإلاؿلر ،واإلاغ٦ؼ الظر هالخه مىٓمت الخدغيغ الٟلؿُيييت صوليا ٦دغ٦ت جدغيغ وَىيت
ممشلت للكٗب الٟلؿُيجي يا٦ض طل.٪
٦ما ؤ٦ضث ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة بهىعة واضخت قغٖيت ؤٖما ٫اإلا٣اومت الٟلؿُيييت يض الاخخال ٫الههيىوي
ً
ؤن ا جمٗيت الٗامت حٗتر٦ ٝظل ٪بد ٤الكٗب الٟلؿُيجي في
هىٞمبر ّ ،19ن ق
4
 )3236في22
مشال في ال٣غاع (
ومجها ما ظاء ق
اؾخٗاصة خ٣ى٢ه ب٩ل الىؾاثل و٣ٞا إلا٣انض ألامم اإلاخدضة ومباصئها ،وجىاقض ظمي٘ الضو٫ق ؤن حؿاهض وجضٖم الكٗب
الٟلؿُيجي في ٟ٦اخه الؾترصاص خ٣ى٢ه.
ً
مؼيضا مً الكغٖيت واإلاكغوٖيت الضوليت بل الالتزام الضولي بٟ٨اح الكٗب الٟلؿُيجي ،ويؿ٧ ِ٣ل
ق
وَظا يًٟي
ّن
اإلاداوالث ؤلاؾغاثيليت وألامغي٨يت لغبِ اإلا٣اومت باإلعَاب ألهه في خ٣ي٣خه ٖمل مكغوٕ وا خغ٧اث الٟلؿُيييت اإلا٣اومت
خغ٧اث جدغعق وَجي مً ؤظل جدغيغ ألاعى وؤلاوؿان ( ).
ؤن ألامم اإلاخدضة ال جمل ٪ال٣ىة التي حؿخُي٘ مً زاللها ؤن جً٘ ٢غاعاتها مىي٘ الخىٟيظ
وا خ٣ي٣ت الخاعيسيت جٟيض ّن ق
بال في خاالث مدضصة ،وهي ا خاالث التي ج٩ى قن ٞحها اإلاها ر وألاَضا ٝألامغي٨يت والٛغبيت ٖمىما مٗغيه للخُغ ،لظا

ٔ ادلرجع السابق ،ص٘.ٜ
ٕ أمحد الرشيدم :مفهوـ اإلرىاب كحق الشعب الفلسطيٍت يف ادلقاكمة ،ادلرجع السابق ،ص .ٜٛ-ٛٛ
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ً
ٞالكٗب الٟلؿُيجي ال يإمل ٦شحرقا في ألامم اإلاخدضة بٗض ؤن ؤنبدذ عَيىت بيض الىالياث اإلاخدضة لخىٞحر ُٚاء ٢اهىوي
وؾياسخي لضٖمها لالخخال ٫ؤلاؾغاثيلي وجد ٤٣الهيمىت ٖلى اإلاىُ٣ت ( ).
والكٗب الٟلؿُيجي ما يؼا ٫يىانل الٟ٨اح بالىؾاثل اإلاكغوٖت ٧اٞت ،ويل٣ى الخإييض الضولي الظر بطا اؾخمغ
ّن
بالخهاٖض خؿب ما يغيق الباخض ال ق ٪في ؤهه ؾى ٝيازغ ٖلى مى ٠٢الىالياث اإلاخدضة ألن مها خها في الىًَ الٗغبي
والٗضيض مً صو٫ق الٗالم ا خغ ؾى ٝجخإزغ ،وزغوط مئاث آلاال ٝمً اإلاىاَىحن في اإلاضن ألاوعبيت وصو٫ق ؤمغي٨يا الالجيييت
ً
ً
جإييضا للكٗب الٟلؿُيجي واؾدى٩اعقا للٗضوان ؤلاؾغاثيلي ٖلى الكٗب الٟلؿُيجي في الٗضوان ؤلاؾغاثيلي ٖلى ُ٢إ ٚؼة ٝر
ق
ً
ّن
ٖ 2014لى الخىالي ،بهما يا٦ض اهدياػ َظٍ الكٗىب للخ ٤الٟلؿُيجي ويمشل اهخهاعقا لًمحرَا
ألاٖىام،2012،2008
ً
ؤلاوؿاوي و٢يمها ؤلاوؿاهيت ،واهدياػقا بلي ٢يمها ؤلاوؿاهيت الٗاليت ،وج٨كَ ٠كاقت وضخالت ال٣يم الٛغبيت التي جؼٖم
ّن
الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت وبٌٗ الضو٫ق ألاوعوبيت بهه همىطط خًاعر ،وهي ج٣ضم الضٖم للمدخل وجىٞغ له الُٛاء
الؿياسخي وألامجي وال٣اهىوي والضٖم اإلااصر العج٩اب اإلاؼيض مً ا جغاثم بد ٤الكٗب الٟلؿُيجي ،صو قن مالخ٣ه ؤو عصٕ مً
اإلاجخم٘ الضولي الظر ؤنبدذ ماؾؿاجه ومىٓماجه مؿلىبت ؤلاعاصة ؤمام الخإزحر اإلااصر والؿياسخي ألامغي٩ي والٛغبي.
ً
ويىما بٗض
وعٚم ٧ل طل ٪يب٣ي ا خ ٤الٟلؿُيجي ؤبلج ومماعؾاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي م٨كىٞت ل٩ل طر يمحر ،ق
ً
ً
خؿا بوؿاهيا ٦بحرا ،ألن اإلاٗاصلت التي ؤوكإث
يىم يى٨ك ٠ػيٟه واصٖاءاجه ؤمام خغ٦ت الكٗىب ا خغة ،التي جمخل ٪ق
الاخخال ٫واٖترٞذ به مٗاصلت ْاإلات َاعثت ؾدؿ ِ٣وؾيؿ ِ٣الاخخالٖ ٫ىضما جخٗض ٫مىاػيً ال٣ىيق( ).
الخاجمت
ٟ٦ل ال٣اهىنق الضولي قغٖيت جىء الكٗب الٟلؿُيجي إلا٣اومت الاخخال ٫بما ٞحها اإلا٣اومت اإلاؿلختٞ ،اإلا٣اومت
الٟلؿُيييت في وظه الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي وٖضواهه هي بٖما ٫خ ٤ؤؾاسخي مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان بال وَى خ ٤الضٞإ الكغعي
وا خ ٤في ج٣غيغ اإلاهحر ،بال ؤهه مً اإلااؾ ٠ما ي٣ىم به اإلاجخم٘ الضولي وفي م٣ضمخه الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ،مً
ً
ظليا مً ج٣اٖـ اإلاجخم٘ الضولي ًٖ
 ١الكٗىب ،ويخطر طل ٪ق
حٛليب اإلاها ر الؿياؾيت ٖلى خؿاب الاهخهاع خ٣ى ق
ههغة ا خ ٤الٟلؿُيجي بةجهاء اخخال ٫ؤعاييه وج٣غيغ مهحرٍ بىٟؿه ،عٚم وظىص َاثٟت واؾٗت مً الاجٟا٢اث واإلاىازي٤
و٢غاعاث الكغٖيت الضوليت التي جا٦ض َظا ا خ ٤وؾبل الخمخ٘ به باؾخسضام الىؾاثل اإلاكغوٖت ٧اٞت بما ٞحها اإلا٣اومت
اإلاؿلخت.
ً
وٖليهٞ ،ةن اإلا٣اومت الٟلؿُيييت خ ٤مكغوٕ وليؿذ بعَابا ،وهُالب ا جهاث ٧اٞت التي ماجؼا ٫جهغ ٖلى ون٠
ً
اهتها٧ا لهظا ا خ ٤اإلاكغوٕ الظر ٟ٦له ال٣اهىنق الضولي٦ ،.ما
ق
اإلا٣اومت الٟلؿُيييت باإلعَاب بال ًٖ ٠٨طل ،٪ألهه يمشل
هُالب اإلاجخم٘ الضولي ال٣يام بمؿاولياجه ألازال٢يت وال٣اهىهيت ججاٍ خ٣ى١ق الكٗب الٟلؿُيجي وفي م٣ضمتها جم٨يىه مً
ً
١
بٖماال خ٣ه ألاؾاسخي في ج٣غيغ اإلاهحر ،وهُالبه بخٟٗيل ؤصواث اإلاداؾبت الضوليت ٧اٞت لًمان خ٣ى ق
ق
بجهاء الاخخال٫

ٔ بكر تنَتة ،شرعية ادلقاكمة الفلسطينية لبلحتبلؿ اإلسرائيلي ،ادلرجع السابق ،ص ٘.ٜ
ٖ يوسف زلمد حسُت احلساينة  ،احلماية القانونية للنزاع الفلسطيٍت اإل سرائلي كفق التشريعات الدكلية دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراة الفلسفة يف القانوف ،جامعة
الزعيم األزىرم ،اخلرطوـ ،ٕٓٔ٘ ،ص .ٕٜٛ-ٕٛٛ
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ضخايا اهتها٧اث ٢ىاث الاخخال ٫ومٗا٢بت مغج٨بي الاهتها٧اث ،في ْل ٖضم اؾخجابت ؾلُاث الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي إلاؿاءلت
ومداؾبت مغج٨بي َظٍ ا جغاثم.
٦ما هُالب الؿلُت الىَىيت الٟلؿُيييت بمًاٖٟت ظهىصَا وال٣يام بدمالث صبلىماؾيت وبٖالميت واؾٗت
الىُا ١لخىييذ نىعة اإلا٣اومت الٟلؿُيييت وعبُها بالىًا ٫الىَجي اإلاكغوٕ للكٗىب ،وٞطر الاهتها٧اث ؤلاؾغاثيليت
والاعَاب الظر جماعؾه ٖلى الكٗب الٟلؿُيجي وعبُه بةعَاب الضولت اإلاسال٫ ٠ل٣ىاٖض ال٣اهىهيت التي يىو ٖلحها
ال٣اهىنق الضولي ،وهُالبها ببظ ٫مؼيض مً ا جهىص الؾخٛال ٫ؤصواث اإلاداؾبت الضوليت ؾيما اإلاد٨مت ا جىاثيت الضوليت بما
يم٨جها مً مالخ٣ت ومداؾبت مجغمي ا خغب ؤلاؾغاثيليحن ٖلى ما اعج٨بىٍ مً ظغاثم بد ٤الٟلؿُيييحن.
كاثمت اإلاشاحْ
 .iاإلاىازُم الذولُت
 1945في ؾان ٞغاوؿيؿ٩ى في زخام ماجمغ ألامم اإلاخدضة ا خام
 .1ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،و ٘٢في 26خؼيغان/يىهيه
ً
.1945
هاٞظا في 24حكغيً ألاو٫ق/ا٦خىبغ
بىٓام الهيئت الضوليت وؤنبذ ق
 .2اجٟا٢يت ظىي ٠ألاولى لخدؿحن خا ٫ا جغحى واإلاغضخى بال٣ىاث اإلاؿلخت في اإلايضان ،اإلااعزت في12آب/ؤٚؿُـ
.1949
 .3اجٟا٢يت ظىي ٠الشاهيت لخدؿحن خا ٫ظغحى ومغضخى وٚغقى ال٣ىاث اإلاؿلخت في البداع ،اإلااعزت في12آب/ؤٚؿُـ
.1949
ي ا خغب في اإلااجمغ الضبلىماسخي اإلاٗ٣ىص في ظىي ٠مً 21هيؿان /ؤبغيل
 .3اجٟا٢يت ظىي ٠الشالشت بكإن مٗاملت ؤؾغ ق
.1949
بلى 12آب/ؤٚؿُـ
.1949
 .4اجٟا٢يت ظىي ٠الغابٗت بكإن خمايت ألاشخام اإلاضهيحن في و٢ذ ا خغب ،اإلااعزت في12آب/ؤٚؿُـ
 .5الاجٟا٢يت ا خانت باخترام ٢ىاهحن وؤٖغا ٝا خغب البريت الَار 18،ؤ٦خىبغ /حكغيً ألاو٫ق.190
 .6الالثدت اإلاخٗل٣ت ب٣ىاهحن وؤٖغا ٝا خغب البريت ،الَار 18ؤ٦خىبغ /حكغيً ألاو٫ق.190
 ،1949واإلاخٗل ٤بدمايت
 .7اإلالخ( ٤البروجى٧ى٫ق) ألاو٫ق ؤلايافي بلى اجٟا٢ياث ظىي ٠اإلاٗ٣ىصة في 12آب  /ؤٚؿُـ
ضخايا اإلاىاػٖاث الضوليت اإلاؿلخت.
 .8الٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت ،اٖخمض وٖغى للخى٢ي٘ والخهضي ٤والاهًمام بمىظب ٢غاع
ماعؽ ،19
 ،1966جاعيش بضء الىٟاط 23:آطاع6 /
 2200ؤل( ٠ص )21-اإلااعر في٧ 16اهىنق/صيؿمبر
ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة.49
 ١الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،اٖخمض وٖغى للخى٢ي٘ والخهضي ٤والاهًمام
 .9الٗهض الضولي ا خام با خ٣ى ق
 ،1966جاعيش بضء الىٟاط3:
 2200ؤل( ٠ص )21-اإلااعر في٧ 16اهى قن ألاو ق/٫صيؿمبر
بمىظب ٢غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
يىايغ  ،19و٣ٞا للماصة .2
٧اهىنق الشاوي6 /
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صيؿمبر  ،19اإلاٗىىنق "حٗغي ٠الٗضوان".
 3314اإلااعر٧14اهىنق ألاو٫ق4 /
٢ .10غاع ا جمٗيت الٗامت
 .iiالشظاثل الّلمُت
 .1ممضوح مدمض ٖيسخي ،خ ٤الضٞإ الكغعي فى ال٣اهىنق الضولي :خالت الجزإ الٟلؿُيجي ؤلاؾغاثيلي ،عؾالت
.2013
ماظؿخحر٧ ،ليت ا خ٣ى ،١ظامٗت الكغ١ق ألاوؾِٖ ،مان،
،2004
-2001
 .2جهاص ٖبض ؤلاله زىٟغ ،الخميحز بحن اإلا٣اومت وؤلاعَاب وؤزغ طلٖ ٪لى اإلا٣اومت الٟلؿُيييت بحن ٖامي
.2005
عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت الىجاح الىَىيتٞ ،لؿُحن،
 .3يىؾ ٠مدمض خؿحن ا خؿايىت ،ا خمايت ال٣اهىهيت للجزإ الٟلؿُيجي ؤلاؾغاثيلي و ٤ٞالدكغيٗاث الضوليت صعاؾت
.2015
م٣اعهت ،عؾالت ص٦خىعاة الٟلؿٟت في ال٣اهىن ،ظامٗت الؼٖيم ألاػَغر ،ا خغَىم،
 .iiiهخب
.)2003
.1ؤخمض الغقيضر :مٟهىم ؤلاعَاب وخ ٤الكٗب الٟلؿُيجي في اإلا٣اومت (ٖمان :مغ٦ؼ صعاؾاث الكغ١ق ألاوؾِ،
.)2011
ر :ؤلاعَاب الضولي وقغٖيت اإلا٣اومت (ٖمان :صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػي٘،
.2ؾهيل الٟخالو ق
ٖ.3امغ الؼمالي :مضزل بلى ال٣اهى قن الضولي ؤلاوؿاوي (جىوـ :بضو قن صاع وكغ.)199،
.)1988
ٖ.4الء الضيً خؿحن م٩ي خماؽ :اؾخسضام ال٣ىة بال٣اهى قن الضولي (بٛضاص :صاع الكاون الش٣اٞيت الٗامت،
.)1989
ٖ.5مغ بؾماٖيل ؾٗض هللا :ج٣غيغ اإلاهحر الؿياسخي للكٗىب( ا جؼاثغ :اإلااؾؿت الىَىيت لل٨خاب،
٦.6ما ٫خماص :ؤلاعَاب واإلا٣اومت في يىء ال٣اهىنق الضولي الٗام ( بحروث :مجض اإلااؾؿت ا جامٗيت للضعاؾاث واليكغ
.)2003
والخىػي٘،
.)2002
.مدؿً نا رٞ :لؿُحن :ؾلؿلت صعاؾاث مىهجيت في الً٣يت الٟلؿُيييت ( ٧ىالاإلابىعق :بضونق صاع وكغ ،مايى
.8هاي ٠خامض الٗليماث :ظغيمت الٗضوان في ْل اإلاد٨مت ا جىاثيت الضوليت (ٖمان :صاع الش٣اٞت واليكغ والخىػي٘،
.)200
.)1983
.9يىؾ ٠مدمض ال٣غاٖحن :خ ٤الكٗب الٗغبي الٟلؿُيجي في ج٣غيغ اإلاهحر (ٖمان :صاع ا جليل،
 .ivبدىر ودساظاث
 .1الؿيض مهُٟي ؤخمض ؤبى ا خحر ،ألاؾـ ال٣اهىهيت خ ٤اإلا٣اومت الٗغبيت في ال٣اهىنق الضولي الٗام ،صعاؾت م٣ضمت
إلااجمغ الخجم٘ الىَجي لضٖم زياع اإلا٣اومت في بحروث ،هٓمه الخجم٘ الىَجي لضٖم زياع اإلا٣اومت في ( ،) 21-19بحروث،
.2010
ٞبرايغ
َ .2يشم مىسخى خؿً ،اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي الضولي خغ٧اث اإلا٣اومت في ال٣اهىنق الضولي اإلاٗانغ ،اإلالخ٣ى الضولي ا خامـ
.2010
بٗىىان :خغب الخدغيغ ا جؼاثغيت وال٣اهى قن الضولي ؤلاوؿاوي ،ظامٗت خؿيبت بً بىٖلي ،ا جؼاثغ/11/10-9،
 .vدوسٍاث

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

103

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

 .1ب٨غ مهباح جىحرة ،قغٖيت اإلا٣اومت الٟلؿُيييت لئلخخال ٫ؤلاؾغاثيلي في يىء ال٣اهىنق الضولي ،مجلت قئىنق ٖغبيت،
.1989
الٗضص ( ،) 59ظامٗت الضو٫ق الٗغبيت ،ال٣اَغة ،ؾبخمبر
 .2عمؼرق خىخى ،ا خضوص بحن ؤلاعَاب الضولي وخغ٧اث الخدغعق الىَجي ،مجلت اإلا٨ٟغ ،الٗضص ( ،)3ظامٗت مدمض
.2005
زًحر ،ا جؼاثغ،
ٚ .3اهم ؾٗيض ؾٗض ،اإلا٣اومت يض الٛؼوق والاخخال ٫في ال٣اهىنق الضولي ،مجلت ظامٗت ٖضن للٗلىم الاظخماٖيت
.2004
وؤلاوؿاهيت – اإلاجلض الؿاب٘ – الٗضص ( ،)13يىايغ– ؤبغيل
 .viؼبىت اإلاّلىماث الذولُت (الاهترهذ)
 .1بيؿان ٖضوان ،الً٣يت الٟلؿُيييت ما بحن ؤلاعَاب والٟ٨اح اإلاؿلر ظضليت الكغٖيت الضوليت ،ا خىاع
 ،2004ميكىعة ٖلى الغابِ الخالي:
اإلاخمضن ،الٗضص /4/1 - 80
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=17085
 ،2013ميكىعة ٖلى الغابِ
 .2خىا ٖيسخى ،ال٣اهىنق الضولي يٗتر ٝنغاخت بمكغوٖيت خغ٧اث اإلا٣اومت/ /28،
الخالي:
http://www.rb2000.ps/ar/articles/85159.htmlقق
 ،2015ميكىعة ٖلى الغابِ الخالي:
 .3خؿً ظىوي ،خغ٧اث الخدغعق الىَجي في يىء ال٣اهىنق الضولي/9/30،
http://alma3raka.net/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=141&lang=ar
 .4نالح الضيً ٖامغ ،خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي في م٣اومت الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي لؤلعاضخي الٟلؿُيييت اإلادخلت،
صعاؾت ميكىعة ٖلى مى ٘٢صيىان الٟخىيق والدكغي٘ ٞلؿُي ،ميكىعة ٖلى الغابِ الخالي:
www.dft.qov.ps
،2014
 .5نىث وخيض يد ٟٔماء وظه ؤمغي٩ا مً اؾخسضام "الٟيخى" إلاى٘ ٢غاع بجهاء "الاخخال "٫ؤلاؾغاثيلي/12/31،
ميكىعة ٖلى الغابِ الخالي:
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/31/palestinian-statehood-draft-voteق
الٗضص 19
 .6ليض ػيضان ،الُبيٗت ال٣اهىهيت الضوليت خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي في ج٣غيغ اإلاهحر ،ا خىاع اإلاخمضن 0
 ،200/ /8ميكىعة ٖلى الغابِ الخالي:قhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101968
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الخمُحز بحن ؤلاسَاب الذولي واإلالاومت اإلاعلخت وؤزشٍ ِلى اللمُت الفلعىُيُت
)خىعة امدمضر بىػيىت ؤمىت ؤؾخاطة مدايغة (ب٦الض
 ا جؼاثغ،٠الكل-ق والٗلىم الؿياؾيت ظامٗت خؿيبت بً بىٖلي١ى٣ليت ا خ٧
105

ملخق
 في بَاع بغوػ ْاَغة٪ وطل،اومت اإلاؿلخت وؤلاعَاب٣ق ألاؾاؾيت بحن اإلا١ىاعٟت بلى بيان ال٢ َظٍ الىعٝتهض
ًاء ٖلحها وحكىيه نىعتها وا خض مً جإييضَا ٖلى مؿخىيق٣ الٝ بهض،اومت باإلعَاب٣اث اإلا٧ بٌٗ خغ٠مداولت ون
انلت بحنٟ في ا خضوص ال٤ للخًيي٪ وطل، اإلاساَغ في الؿىىاث ألازحرة٪ض اػصاصث جل٢ و،الغؤر الٗام الٗالمي واإلادلي
 خيض اؾدشمغجه،هىمحنٟبر مً ا خلِ بحن اإلا٦يض ألاٟاهذ بؾغاثيل اإلاؿخ٧ يض٦ وبالخإ،اومت اإلاؿلخت٣ اإلا٤ؤلاعَاب وخ
ىم به َظٍ ألازحرة٣ باٖخباع ما ج٪ وطل،امذ بخميي٘ وكاَها٢ ما٦ ،لؿُيييتٟاومت ال٣بؾغاثيل لًغب وحكىيه نىعة اإلا
ها في٣ا مً خ٢ بكغٖيت ؤٖمالها اهُالٝاهىنق الضولي يٗتر٣ م٘ ؤن ال،مً ٖملياث في مىاظهت اإلادخل ؤلاؾغاثيلي ٖمال بعَابيا
.غيغ مهحرَا٣ج
لؿُيييتًٟيت ال٣ ال،اومت٣ بحن ؤلاعَاب واإلا١
غ قٟ ال،اومت اإلاؿلخت٣ اإلا، ؤلاعَاب الضولي:اليلماث الذالت

Abstract:
This research paper aims to the statement of the basic differences between the armed
resistance and terrorism, in the context of the emergence of the phenomenon of trying to
describe some resistance movements of terrorism, in order to eliminate them and distort its
image and reduce her supporters at the level of world public opinion and local levels, has
increased those risks in recent years, so as to narrow the boundaries between terrorism and the
right of armed resistance, certainly Israel was the biggest beneficiary of the confusion
between the two concepts, which invested Israel to strike and tarnish the image of the
Palestinian resistance, has also diluting its activity, and that as what you are doing these
recent operations in the face of the Israeli occupier a terrorist act, with that international law
recognizes the legitimacy of their work out of their right to self -determination.
Keywords: international terrorism, the armed resistance, the difference between terrorism and
resistance, the Palestinian issue.
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ملذمت
قهضث الٗال٢اث الضوليت جُىعق ْاَغجحن بك٩ل مًُغصَ ،ما ؤلاعَاب الضولي واإلا٣اومت اإلاؿلخت ،وٖلى الغٚم
مً الازخال ٝا جىَغرق بيجهماٞ ،ةهه بغػث ْاَغة زُحرة وهي مداولت ون ٠بٌٗ خغ٧اث اإلا٣اومت باإلعَاب وطل ٪في
مداولت للً٣اء ٖلى خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاؿلخت وحكىيه نىعتها ،و٢ض اػصاصث جل ٪اإلاساَغ بٗض ؤخضار ا خاصر ٖكغ مً
 ،2001خيض ظاءث َظٍ ألاخضار ،لخُٗي ٞغنت ؤ٦بر للظيً لهم مهلخت في جىؾي٘ َظا الٛمىى ٦ةؾغاثيل
ؾبخمبر
والىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت ،واؾخٛاللها للخًيي ٤في ا خضوص الٟانلت بحن ؤلاعَاب وخ ٤اإلا٣اومت اإلاؿلخت الظر ٟ٦لخه
٧اٞت ٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي.
وٖلى اٖخباع ؤن اإلا٣اومت الٟلؿُيييت لم ج٣م بخىؾي٘ بؾتراجيجيتها بىي٘ بؾتراجيجيت ظضيضة بٗض الخُىعاث
 ،2001بما يٗغ ٝبا خغب ٖلى ؤلاعَابٞ ،ةجها وٗ٢ذ ضخيت للترويج
التي ٖغٞها اإلاجخم٘ الضولي بٗض ؤخضار 11ؾبخمبر
ؤلاٖالمي ؤلاؾغاثيلي وألامغي٩ي ،الظر ع٦ؼ باؾخمغاع ٖلى ون ٠اإلا٣اومت الٟلؿُيييت باإلعَاب ،وخاو٫ق ا خلِ وبك٩ل
مخٗمض بحن اإلا٣اومت اإلاؿلخت وؤلاعَاب ،لهظا ؤنبدذ ٖمليت الخميحز بحن اإلا٣اومت وؤلاعَاب مًٗلت ٦بري ،بما جدمله مً
حٗ٣يضاث ؾياؾيت و٢اهىهيت ٖلى مؿخىيق الخٗغي ٠والخدضيض مً ظهت وٖلى مؿخىيق الخميحز مً ظهت ؤزغي ،وزانت في
ْل حٗاَي الضو٫ق م٘ مٟهىمي اإلا٣اومت اإلاؿلخت وؤلاعَاب الضولي ٖلى ؤؾـ ؾياؾيت وؤيضيىلىظيتَ ،ظا ما اوٗ٨ـ
بهىعة ؾلبيت ٖلى اإلا٣اومت الٟلؿُيييت ،وق٩ل ؤَم جدضر ؤمام ٖمليت الٟهل بحن مهُلخي اإلا٣اومت اإلاؿلخت
وؤلاعَاب الضولي ،وال يم ً٨الخسلو مً َظا الخدضر ،بال بطا جم الٟهل بحن اإلاهُلخحن بىاءا ٖلى ؤؾـ ٢اهىهيت،
زانت وؤن َىا ٥صو٫ق ٧الىالياث اإلاخدضة وبؾغاثيل لها مهلخت في الٛمىى الظر يديِ باإلاهُلخحن.
وٖلى الغٚم مً ؤن َىا ٥خضوص إلاا يٗض مباح وما يضزل في بَاع اإلادٓىعاث في ال٣اهىنق الضولي ،بال ؤهه في بٌٗ
ألاخيان يخم جًيي ٤الٟىاع ،١وطل ٪و٣ٞا لخبايً اإلاها رٞ ،يٓهغ هىٕ مً الٛمىى باليؿبت لبٌٗ اإلاؿاثل ويهٗب
الخميحز ٞيما بيجها ،و٢ض ٧ان لهظا الٛمىى ؤزاعٍ الؿلبيت ٖلى مىهجيت مٗا جت مك٩لت ؤلاعَاب الضولي وخا ٫صونق الخىنل
بلى حٗغي ٠ظام٘ وماو٘ لئلعَاب الضولي ،وفي ْل ازخالٍ َظٍ اإلاٟاَيم٧ ،ان لؼاما ٖليىا الى٢ىٖ ٝلى َظا الىا،٘٢
ومداولت بيجاص الؿبيل للخئى٫ق صونق جد٣ي ٤ؤَضاَ ٝاالء ،الظيً يداولىنق ٖ٨ـ نىعة الىا ٘٢الضولي الظر يكهض ٖلى
ظؿامت ألايغاع وا خؿاثغ التي جلخٖ ٤ملياث اإلا٣اومت اإلاكغوٖت ،هديجت مداولت حكبحهها باإلعَاب وحنخحر صو٫ق
٧الىالياث اإلاخدضة ٧ل الىؾاثل للً٣اء ٖلحها وحكىيه نىعة ا خغ٧اث الىَىيت والىًاليت ًٖ َغي ٤ا خغب ؤلاٖالميت
وٚحرَا مً ألاؾاليب التي صعظذ ٖلى اؾخٗمالها ،مً َىا جٓهغ ؤَميت وظىص بَاع ٢اهىوي لخٛيحر َظا الىي٘ ووي٘
ا خضوص الٟانلت بحن ؤلاعَاب الضولي مً هاخيت واإلا٣اومت اإلاؿلخت مً هاخيت ؤزغي ،لىي٘ ألامىعق في ههابها ا خ٣ي٣ي.
مً َىا يم ً٨خهغ ،مك٩لت الضعاؾت في ؤن ا خلِ بحن اإلا٣اومت وؤلاعَاب واٖخباع اإلا٣اومت بعَابا ؾيازغ بك٩ل
ؾلبي ٖلى اإلا٣اومت الٟلؿُيييت وَغي٣ت ؤصائها ،لهظا هدؿاء ًٖ ٫مٗايحر الخميحز بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاؿلخت؟ وَل
َىا٢ ٥ىاٖض ٢اهىهيت واضخت للخميحز بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاؿلخت في بَاع ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي؟ وما ا خض الٟانل
بحن ؤلاعَاب اإلاجغم و٣ٞا ل٣ىاٖض ال٣اهى قن الضولي والٗى ٠اإلاكغوٕ الظر جلجإ بليه خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاؿلخت مً ؤظل هيل
اؾخ٣اللها ؟
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لئلظابت ًٖ بق٩اليت الضعاؾت وٖلى مسخل ٠الدؿائالث التي جخٟغٕ ٖجها ،وبالىٓغ بلى َبيٗت اإلاىيىٕ وحكاب٨ه
ايُغعها بلى الاٖخماص ٖلى ؤ٦ثر مً مىهج للىنى ق ٫بلى الىخاثج اإلاغظىة مً البدض٣ٞ ،ض اؾخٗذ باإلاىهج الخدليلي مً زال٫
جدليل ظمي٘ آلاعاء واإلاىا ٠٢ال٣ٟهيت وال٣اهىهيت والؿياؾيت طاث الهلت ،طل ٪ل٩ى قن الضعاؾت في مجملها جدليليت ،خيض
لً ؤ٦خٟي بٗغى ههىم الاجٟا٢ياث الضوليت وال٣ىاهحن وؤعاء ال٣ٟهاء طاث الهلت ،بل ٢مذ بخدليل جل ٪الىهىم ٖلى
اإلاؿخىيق الىَجي وؤلا٢ليمي والضولي ،و٦ظا ؤعاء ال٣ٟهاء واإلاخسههحن وألاخ٩ام الً٣اثيت طاث الهلت وما اؾخ٣غ ٖليه
الٗمل ٖلى اإلاؿخىيق الضولي٦ ،ما اٖخمضث ٖلى اإلاىهج الىنٟي وطل ٪لغنض َظٍ الٓاَغة وبدض ٧اٞت ظىاهبها ال٣اهىهيت
و٧اٞت اإلاك٨الث التي جشحرَا وٖغى خلى٫ق لهظٍ ؤلاق٩الياث.
وبما الٓاَغجحن مدل الضعاؾت يسلِ ؤو يخٗمض البٌٗ ا خلِ بيجهماٞ ،ةن ؤخض اإلاىاهج ألا٦ثر مالثمت للىنى ق ٫بلى
َض ٝالضعاؾت َى اإلاىهج اإلا٣اعن ،باٖخباع ؤن اإلاىهج اإلا٣اع قن يٗمل ٖلى بْهاع وحٗليل ؤوظه الدكابه والازخال ٝبحن
الٓىاَغ مدل الضعاؾت.
وللخىى في مًامحن َظا البدض وؤلاظابت ٖلى الدؿائالث الؿاب٣ت ،والى٢ىٖ ٝلى ؤبغػق ٖىانغٍ واإلاؿاثل ال٣اهىهيت
التي يشحرَا ،خاولىا ج٣ؿيم البدض بك٩ل حٗغيىا ٞيه ألَم ٖىانغ اإلاىيىٕ ،مً َىا ٢ؿمىا صعاؾدىا بلى مبدشحن ،وطل٪
ٖلى الىدى الخالي:
اإلابدث ألاوٌ:
مفهىم ؤلاسَاب الذولي واإلالاومت اإلاعلخت
٧ان لئلزخال ٝفي وظهاث الىٓغ ،صوعا في ج٨غيـ ا خلِ بحن ؤلاعَاب الضولي واإلا٣اومت اإلاؿلخت اهُال٢ا مً
م٣ىلت " :بن اإلاىايل َى بعَابي بىٓغ بًٗهم وم٣اجل مً ؤظل ا خغيت في هٓغ البٌٗ ألازغ"( ) ،بن َظا ال٣ى٫ق يٗ٨ـ
بالٟٗل بيضيىلىظيخحن مسخلٟخحن ومخىاً٢خحن ،ال يم ً٨الخىٞي ٤بيجهما ،بخضاَما جدؿب الٗمل ؤلاعَابي ٖمال ٚحر
مكغوٕ ،بيىما جدؿبه الشاهيت خ٣ا وٖمال مكغوٖا( ) ،وٖليه هدؿاء ٫ما هي الُبيٗت ال٣اهىهيت ل٩ل مً ؤلاعَاب الضولي
واإلا٣اومت اإلاؿلخت؟ ،وما َى مى ٠٢ال٣اهى قن الضولي والكغٖيت الضوليت مً ٧لتي الٓاَغجحن؟،
لئلظابت ٖلى َظيً الدؿائلحن ،اعجإيىا ٢بل حٗغيىا لىي٘ ا خضوص الٟانلت بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاؿلخت ،ؤن
هخٗغى لخٗغي٧ ٠ل مً ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاؿلخت ،باٖخباع ؤن الى٢ىٖ ٝلى حٗغي ٠ؤلاعَاب واإلا٣اومت ؾيؿاٖض ٖلى
وي٘ الى٣اٍ ألاؾاؾيت التي جٟهل بحن اإلاٟهىمحن ،وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:
)Noelle Higgins, The application of international humanitarian law to wars of national liberation, Journal of -(1
humanitarian assistance, posted April 2004, p 02.
Cite as: www.jha.ac/articles/a132.pdf
)SWIDOC, Amsterdam and Transaction Alex.P. Schmidt and Albert. I. Jongman et al, Political Terrorism, -(2
Books, 1988, p 5.

كأنظر أيضا  :أزلمدم بوزينة أمنة ،موقف الشريعة اإلسبلمية من اإلرىاب " ،رللة الدراسات اإلسبلمية  ،رللة علمية زلكمة ّتامعة عمار ثليجي باألغواط ،اجلمهورية
اجلزائرية ،العدد األكؿ ٕٔ ،مام ٕٕٔٓ ،ص ٖٗ٘.
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اإلاىلب ألاوٌ :حّشٍف ؤلاسَاب الذولي
٢ض ال ه٩ىنق مٛالحن ،بطا ٢لىا ؤهه لم يكهض مهُلر ازخالٞا خى٫ق جدضيضٍ مشلما ازخل ٠خى٫ق جدضيض اإلا٣هىص
بمهُلر ؤلاعَاب ،هٓغا للهٗىباث التي جديِ بخدضيضٍ ويبِ مٟهىمه ،ولٗل مغص َظا الازخالَ ٝى الخبايً ال٨بحر في
وظهاث الىٓغ ( )٦ ،ما جغظ٘ الهٗىباث بلى حٗضص ألاؾباب ال٩امىت وعاء وظىص َظٍ الٓاَغة وجؼايضَا في ٧اٞت صو٫ق الٗالم
بك٩ل ال يم٢ ً٨ياؾه وال ختى الى٢ىٖ ٝلى ظمي٘ ؤزاعٍ( ) ،خيض ؤنبدذ ا جغيمت ؤلاعَابيت ؤ٦ثر ا جغاثم تهضيضا لؤلمً
والـ٫م الضوليحن ( ) ،وختى جل ٪الضو ق ٫التي ٧اهذ حٗخ٣ض بإجها بمىإي ًٖ ؤلاعَاب ،اهًمذ بلى ٢اثمت الضو ق ٫الخ٣ليضيت التي
٧اهذ حٗاوي مً ؤلاعَاب ،ولهظا وٗخ٣ض بإن بى ق ٫ظىوؿى قن لم يسُإ ،ب٣ىله " :بإن البكغيت ٢ض اهدضعث قيئا ٞكيا،
وبُغي٣ت ال ج٩اص ج٩ىنق مدؿىؾت هدى ٖهغ بعَابي" .وإلاا ٧اهذ ٨ٞغة ؤلاعَاب الضولي ج٣ىم ؤؾاؾا ٖلى الاؾخٗماٚ ٫حر
اإلاكغوٕ لل٣ىة٧ ،ان لؼاما الخهضر بلى مداولت حٗغيٟه ،لهظا اعجإيىا الى٢ىٖ ٝلى اإلاداوالث ال٣ٟهيت لخٗغي ٠ؤلاعَاب
الضولي ،زم هخُغ١ق لبٌٗ الضوليت لخٗغي ٠ؤلاعَاب.
الفشُ ألاوٌ :اإلاداوالث الفلهُت لخّشٍف ؤلاسَاب
في بضايت البدض ؤقحر بلى ؤهه لم يخم الخىنل خض الؿاٖت بلى حٗغي ٠م٣بى٫ق ومدضص لئلعَاب الضولي ،وٖليه
ؾىداو ق ٫بيغاص بٌٗ الخٗغيٟاث التي حٗبر ًٖ مًمىهه وج٩ى قن ألا٢غب في ونٟه وجدضيض مٗاإلاه لخ٣غيب مٟهىمه مً
ألاطَان ،ختى يدؿجى لىا الخميحز بيىه وبحن اإلا٣اومت اإلاؿلخت.
باٖخباع صعاؾدىا جغ٦ؼ ٖلى الخميحز بحن ؤلاعَاب الضولي واإلا٣اومت اإلاؿلخت ،وليـ لها ٖال٢ت باإلعَاب ٖلى اإلاؿخىيق
الضازليٞ ،ةهىا ؾى٨خٟي باإلقاعة لبٌٗ اإلاداوالث التي بظلذ للىنى٫ق بلى الخٗغي ٠اإلايكىص ؾىاء مً ٢بل الباخشحن ؤو في
بَاع الاجٟا٢ياث الضوليت ؤو ختى في بَاع ال٣غاعاث والخىنياث الهاصعة ًٖ الهيئاث الضوليت وؤلا٢ليميت ،وطل ٪بٛغى
الخىنل بلى نىعة ؤ٦ثر ويىخا وص٢ت خى٫ق مٟهىم ؤلاعَاب الضولي حكمل ظمي٘ ا جىاهب التي يشحرَا اإلاهُلر ،مً َىا،
ّن
حٗضصث اإلاداوالث ال٣ٟهيت لخٗغي ٠ؤلاعَاب ؾىاء ٧اهذ َظٍ اإلاجهىصاث مً ظاهب ال٣ٟه الٛغبي ؤو ال٣ٟه الٗغبي( ).
أ -حّشٍف ؤلاسَاب مً كبل الـفله الغشبي
 ،1983ؤن ّن
ي٣ضم مٟهىما لئلعَاب -وطل٪
خاو٫ق ال٣ٟيه قميض ( )Schmidفي ٦خابه ؤلاعَاب الؿياسخي الهاصع ٖام
ّن
ّن
بإن ؤلاعَاب َى
ب٩ل الٗىانغ اإلاكتر٦ت لٛالبيت الخٗغيٟاث ،بط ؤهه عؤي ّن ق
بٗض بظغاثه صعاؾت اؾخُالٖيت -مٗخ٣ضا بإهه ؤّ٫نقم ّنق
الهغإ الظر جضٞ ٘ٞيه ّن
ا٦ ٝهضٖ ٝىّ ٠ن
ؤؾلىب مً ؤؾاليب ّن
ٗٞا ،٫وحكترَ ٥ظٍ الطخايا الٟٗالت م٘
الطخايا ظؼ ا
( -)1عادؿ عبد اهلل ادلسدم ،احلرب ضد اإلرىاب كالدفاع الشرعي يف ضوء أحكاـ القانوف الدكيل مع دراسة دلدل مشركعية استخداـ القوة ادلسلحة من جانب
الواليات ادلتحدة ردا على ىجمات احلادم عشر من سبتمرب ٕٔٓٓ ،دار النهضة العربية ،الطبعة األكىل ،ٕٓٓٙ ،ص٘ٔ.
)(2

-Jean Christopher Martin, Les Règles international relatives à la lute contre le terrorisme, préface Ahmed
mahiou, bruylant bruxelles, Belgique, 2006, p 14.
)(3
-Thierry Vareilles, Encyclopédie Du terrorisme international, préface de Mme Françoise Rudetzki,
L‘harmattan, France-Italie- Hongarie, 2001, p 06.

( -)4رشدم شحاتة أبو زيد ،السياحة كاإلرىاب يف ضوء الفقو اإلسبلمي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،الطبعة األكىل ،اإلسكندرية ،ٕٓٓٛ ،ص .ٕٓٛ
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ّن
يك٩ل ؤؾاؾا الهخ٣ائها مً ؤظل الخطخيت بها ،مً زال ٫الاؾخسضام ّن
الؿياسخي للٗى٠
ظماٖت ؤو َب٣ت في زهاثهها ،مما
ؤو التهضيض ا ّن
()
جضر به ،ويجٗل ؤًٖاء جل ٪ا جماٖت ؤو الُاثٟت آلازغيً يىيٗىنق في خالت مً ا خى ٝاإلاؼمً .
هالخٔ ؤن قميض ،لم يى ٤ٞفي ا خغوط بخٗغي ٠مدضص وواضر لئلعَاب ،بل بهه ا٦خٟى بى٣ل ٖضة حٗغيٟاث
مسخلٟت ومخًاعبت وويٗها في ٢الب واخض ،مما ظٗله ي٨غعق زُإ ٚحرٍ ،خيض زلِ بحن الخٗغي ٠في خض طاجه ٦مٟهىم
مجغص يهلر للخُبيٖ ٤ىض جىاٞغ ٖىانغٍ ،وبحن ألاؾلىب والباٖض والُغي٣ت اإلاخبٗت لضي مً يخٗاملىنق باإلعَاب( ).
ي ل٣ٟهاء آزغيً ،ؤمشا ٫وٗىم حكىمؿ٩ي اإلا٨ٟغ وألا٧اصيمي
باإلياٞت بلى َظٍ الخٗاعي ،٠هجض حٗاعي ٠ؤزغ ق
ألامغي٩ي ،والظر ٖغ ٝؤلاعَاب بإهه ":مداولت ؤلازًإ ال٣ؿغرق للؿ٩ان اإلاضهيحن ،وبظباع خ٩ىمت ما ًٖ َغي ٤الاٚخيا ٫ؤو
ا خُ ٠ؤو ؤٖما ٫الٗى ٠لخد٣ي ٤ؤَضا ٝؾياؾيت" ،وٖىضما ؾئل َظا اإلا٨ٟغ الؿياسخي ًٖ اػصواظيت اإلاٗايحر٢ ،ا ":٫بهه
مٗياع واخض ،جغيق ٧ل صولت ؤن ؤلاعَاب َى ما يغج٨به آلازغون ٞدؿب" ،زم يًغب مشاالٞ ،ي٣ى٫ق :ل٣ض يم اظخمإ قغم
الكيش مشال بٌٗ ؤَم ٢ياصر ؤلاعَاب في الٗالم ،وم٘ طل٧ ٪ان الخىضيض باإلعَاب الهاصع ٖجهم قضيضا ،لى جد ٤٣اظخمإ
٢مت ممازلت ل٣مت قغم الكيش في صمك ٤وخًغجه ٧ل مً ليبيا والؿىصان وبيغان ،لىضص البيان الهاصع ٖجهم باإلعَاب
ب٣ىة وببري ٤بيان قغم الكيش هٟؿه ،وٗم ؤلاعَاب بىٓغها َى ما يغج٨به الُغ ٝألازغ  ،ِ٣ٞب ٌٛالىٓغ ٖما هٟٗله
هدً".
ويًي ٠حكىمؿ٩ي ،بهىا هالخٔ ؤن ما يغج٨به الُغ ٝألازغ يؿاورق ؤلاعَاب بٗيىه -في هٓغ ؤمغي٩ا ،-ؤما ما
جغج٨به ؤمغي٩ا مً الًٟاج٘ واإلاجاػعق وججىي٘ ألاَٟاَ ٫ى ٖمل مكغوٕ ،ألهه يد ٤٣لها مها خها ال٣ىميت وؤلاؾتراجيجيت ( ).
وما َى ظضيغ باالَخمام ،ؤهه وللمغة ألاولى ٖلى ؤلاَال ،١يبحن َاالء اإلا٨ٟغون ؤن ؤلاعَاب ٢ض ي٩ى قن مجغص
نغإ ،وبسانت لم يٗض ْاَغة جسً٘ للمالخٓت والدشخيو مً ؤظل بم٩اهيت بيجاص الٗالط لها ،بل ؤهه ؤنبذ مٟهىما
ؾياؾيا ؤ٦ثر مً ؤر شخئ ؤزغ ،ي٩ىنق ٞيه ؤلاعَابي َى الُغ ٝاإلا٣ابل ؤر ا خهم ،و٢ض ي٩ىنق اإلاٗاعى الؿياسخي بهظا
اإلاٟهىم ا خُحر بعَابيا بمجغص ؤهه ليـ م٘ الضولت( ).
ب -حّشٍف ؤلاسَاب مً كبل الـفله الّشبي
خاو ق ٫ال٨شحر مً ال٣ٟهاء واإلاخسههحن ٖلى نٗيض ال٣ٟه الٗغبي ،حٗغيْ ٠اَغة ؤلاعَاب بٛيت الخىنل لخٗغي٠
قامل وظام٘ ،ياصر بلى الى٢ىٖ ٝلى اإلاٟهىم الض٢ي ٤لٓاَغة ؤلاعَاب الضولي ،وجميحزَا ٖما ٢ض جسخلِ به مً مٟاَيم،
وطل ٪بٛيت البدض ًٖ ا خلى ق ٫اإلاالثمت لهضَا والً٣اء ٖلحها ،ومً بحن َظٍ الخٗغيٟاث هظ٦غ:

( -)1مجاؿ زايد ىبلؿ أبو عُت ،اإلرىاب كأحكاـ القانوف الدكيل ،عامل الكتب احلديث ،الطبعة األكىل ،ٕٓٓ٘ ،ص ٕٗ.
- Alex P. Schmidt and Albert I. Jongman et al, op-cit, pp 29-30.

( -)3زلمد عزيز شكرم ،اإلرىاب الدكيل (دراسة قانونية ناقدة) ،دار العلم للمبليُت ،لبناف ،ٜٜٕٔ ،ص .ٗٙ

)(2

( -)4الطاىر مهدم البليلي ،مفهوـ اإلرىاب يف الفكر اإلنساٍل كالشريعة اإلسبلمية (دراسة مقارنة كتعريف) ،دار الكلمة للنشر كالتوزيع ،مصر ،ٕٓٓٙ ،ص ٓٗ-
ٔٗ.
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ّن
ٖغ ٝألاؾخاط ّن
٣ٞض ّن
الض٦خىعق ؤخمض مدمض عٗٞذ ؤلاعَاب ،بإهه" :اؾخسضام َغ١ق ٖىيٟت ٧ىؾيلت الهض ٝمجها وكغ
ّن
الغٖب ،لئلظباع ٖلى اجساط مىّ ٠٢ن
ّن
جخم مً
مٗحن ؤو الامخىإ ًٖ مى ٠٢ما" ،ويًي ٠بإهه ":وؾيلت وليؿذ ٚايت في طاجهّ ،نق
ّن
زال ٫اؾخسضام وؾاثل ّن
وؤن ألامغ يخٗل ٤صوما بمك٩لت
مخىىٖتَ ،ابٗها الٗى ،٠لخسل ٤خالت مً الٟؼٕ وا خىّ ،ٝن ق
ؾياؾيت".
ّن
الض٦خىعق نالح ّن
ّنؤما ألاؾخاط ّن
الضيً ٖامغٞ ،ةهه يىٓغ بلى ؤلاعَاب ٖلى ؤهه " :الاؾخسضام اإلاىٓم للٗى ٠لخد٣يَ ٤ضٝ
جماٖيت ؤو ّن
ّن
الخسغيب) ،التي ج٣ىم
ؾياسخي ،وبهٟت زانت ظمي٘ ؤٖما ٫الٗى( ٠خىاصر الاٖخضاءاث الٟغصيت ؤو ا
ّن
ر ٖلى َىاث ٠مخٗضصة مً ألاٖما،٫
ظى مً ٖضم ألامً ،وَى يىُى ق
بمماعؾتها مىٓمت ؾياؾيت ٖلى اإلاىاَىحن خلّ ٤ن ق
الٗبىاث ّن
ّن
ّن
الىاؾٟت في ؤماّ ً٦ن
ؤبغػَا ؤزظ ّن
ججم٘ اإلاضهيحن ؤو
اإلاخٟجغاث ؤو
الغَاثً وازخُا ٝألاشخام و٢خلهم ،ووي٘
الٗامت ؤو ّن
وؾاثل ّن
الخسغيب وحٛيحر مؿاع الُاثغاث ّن
الى٣ل ّن
بال٣ىة( ).
ؤما الض٦خىعق ٖبض الٗؼيؼ ؾغخان٣ٞ ،ض ٖغ ٝؤلاعَاب بإهه٧ ":ل اٖخضاء ٖلى ألاعواح وألامىا ٫واإلامخل٩اث الٗامت
ؤو ا خانت باإلاسالٟت ألخ٩ام ال٣اهىنق الضولي بمهاصعٍ اإلاسخلٟت ،بما في طل ٪اإلاباصت ألاؾاؾيت إلاد٨مت الٗض ٫الضوليت،
وَى يٗخ٣ض بٗضم بم٩اهيت ٖض ٗٞل ما ٖمال بعَابيا بطا ٧ان الباٖض الظر ٢اص بلى اعج٩ابه الضٞإ ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ؤو
ال ـ ــكٗىب ؤو خ ٤ج٣غيــغ اإلاهحر ؤو م٣اومت الاخخال ٫ؤو صٞاٖا ًٖ ألاعاضخي اإلادخلت( )ٞ ،هظٍ ألاٗٞا ٫ج٣ابل خ٣ى٢ا ي٣غعَا
ال٣اهىنق الضولي ويٗتر ٝبها لؤلٞغاص والضوٟٞ ،٫ي ٧ل َظٍ ألاخىا ٫ومشلها يىهغ ٝألامغ بلى اؾخٗما ٫مكغوٕ لل٣ىة حؿمذ
به ٢ىاٖض الىٓام ال٣اهىوي الضولي طاجه" ( ).
هسلو مما ج٣ضم ط٦غٍ ،ؤن الخٗغيٟاث الٗغبيت لئلعَاب جميل ؤ٦ثر بلى اإلاىيىٖيت ،عٚم ٢هىعق بًٗها ،خيض
يخدغعق وايٗىَا مً الخدحز الظر يضم ٜالخٗغيٟاث الٛغبيت.
ؤن حٗغي ٠ؤلاعَاب مؿإلت ّن
وٖلى الٗمىم ّنيخطر مً زال ٫الخٗاعي ٠ال٣ٟهيت ّن
مٗ٣ضة هٓغا لهٗىبت
الؿاب٣تّ ،ن ق
جىخيض آلاعاء خى٫ق مٟهىم واخض لهٞ ،بٌٗ ألاٖما٢ ٫ض يغاَا البٌٗ مكغوٖت في خحن يغاَا البٌٗ آلازغ بعَابا بمٗجى
ال٩لمت ،وَظا اظ٘ الزخال ٝاإلايى ق ٫والاججاَاث الؿياؾيت ووظهاث الىٓغ الشخهيت٦ ،ما يغظ٘ بلى ّن
حٗضص ألاؾباب
ع
ّن
والٛاياث مً الٗمل ؤلاعَابي الظر يجٗل مً الهٗىبت بم٩ان ،بم٩اهيت بُٖاء حٗغي ٠مىيىعي لئلعَاب ٖلى الهٗيض
الٗالمي.

)(1

-Adam Roberts, Counter-terrorism, Armed Force and the Laws of War, quarterly journal of IISS, London, vol. 44, The
International Institute for Strategic Studies, London, Spring 2002, pp 9-10

( -)2عبد العزيز سرحاف" ،حوؿ تعريف اإلرىاب الدكيل كٖتديد مضمونو من كاقع قواعد القانوف الدكيل كقرارات ادلنظمات الدكلية " ،اجمللة ادلصرية للقانوف الدكيل ،
اجمللد  ،ٜٖٔٚ ،ٕٜص ٖ.ٔٚٗ -ٔٚ
( -)3حيدر أدىم عبد اذلادم ،دراسات يف قانوف حقوؽ اإلنساف ،دار احلامد للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكىل ،عماف -األردف ،ٕٜٓٓ ،ص ٕٗ.ٕ٘ -
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الفشُ الثاوي :حّشٍف ؤلاسَاب في بواس الاجفاكُاث ّ
الذولُت وؤلاكلُمُت
مً ألاَميت بم٩ان ؤن وؿخٗغى مى ٠٢اإلاجخم٘ الضولي مً زال ٫الاجٟا٢ياث واإلاٗاَضاث الضوليت وؤلا٢ليميت
وٚحرَا مً ؤلاٖالهاث واإلاىازي ٤في حٗغي ٠ؤلاعَاب ،زانت ؤن جل ٪الىهىم حٗ٨ـ وظهت هٓغ مىخضة ،بػاء ْاَغة تهضص
هٓاما صوليا بإ٦مله وليـ صولت بٗيجها( ).
٣ٞض ؤبغمذ الٗضيض مً الاجٟا٢ياث الضوليت الهاصٞت إلاٗا جت الٓاَغة ؤلاعَابيت ،ؾىاء ؤ٧ان طل ٪في ْل اإلاىٓماث
الضوليت ؤو اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت ،والضاعؽ إلاداوالث َظٍ الاجٟا٢ياث لخٗغي ٠ؤلاعَاب يلخٔ ؤن ٧ل مً َظٍ الاجٟا٢ياث،
ظاءث لخٗا ج هىٕ مٗحن مً ألاٖما ٫ؤلاعَابيت صو قن مداولت وي٘ حٗغي ٠قامل للجغيمت ؤلاعَابيت يضزل في هُا٢ه ظمي٘
ألاوكُت ؤلاعَابيت ،وٖليه ؾى ٠٣في َظا ا جاهب مً الضعاؾت ٖلى بٌٗ الاجٟا٢ياث التي خاولذ وي٘ حٗغي ٠لئلعَاب،
وطلٖ ٪لى الىدى الخالي:
1973
 .1اجفاكُت هُىٍىسن لّام
صيؿمبر  19هديجت لتزايض الاٖخضاءاث التي اؾتهضٞذ خياة الشخهياث الغؾميت
3
ٖ٣ضث َظٍ الاجٟا٢يت في14
للضو ،٫خيض ج٣ضمذ جىت ال٣اهى قن الضولي با٢تراح ٖ٣ض اجٟا٢يت صوليت خمايت الشخهياث الغؾميت ،ووظض َظا الا٢تراح
جإييضا مً ٢بل ا جمٗيت الٗامت وبٗض مىا٢كاث مُىلت إلا٣ترخاث  2صولت ،جم ب٢غاع َظٍ الاجٟا٢يتٚ ،حر ؤن ما يالخٔ ٖلى
َظٍ الاجٟا٢يت ؤجها لم ج٣ضم حٗغيٟا لئلعَاب ،وبهما خضصث اإلااصة الشاهيت مجها ،ألاٗٞا ٫اإلاجغمت وهي ال٣خل الٗمض للشخو
اإلاخمخ٘ با خمايت الضوليت ؤو زُٟه ؤو ؤر اٖخضاء آزغ ٖلى شخهه ؤو خغيخه و٦ظل ٪الاٖخضاء ٖلى م٣غ الٗمل الغؾمي ؤو
مدل ب٢امخه ؤو ٖلى وؾاثل الاهخ٣ا ٫ا خانت بالشخو اإلاكمى٫ق با خمايت لخٗغيٌ شخهه ؤو خغيخه للخُغ والتهضيض
باعج٩اب ؤر مً َظٍ ألاٗٞا ٫والكغوٕ في اعج٩ابها و٦ظل ٪الاقتراٞ ٥حها( ).
1998
 .2الاجفاكُت الّشبُت إلايافدت ؤلاسَاب ِام
هديجت لالزخال ٝفي حٗغي ٠ؤلاعَاب وا جض ٫الضاثغ خىله ،بحن عا ٌٞلضمج خغ٧اث الخدغيغ الىَىيت يمً
اإلاىٓماث ؤلاعَابيت وبحن مً يٗضَا مىٓماث بعَابيت( ) ،اظخمٗذ الضو ق ٫ألاًٖاء في ظامٗت الضو ق ٫الٗغبيت ٖلى جىٓيم
اجٟا٢يت ،جًم عئي مىخضة لهم خى ق ٫مؿإلت حٗغي ٠ؤلاعَاب ،وَظٍ الاجٟا٢يت هي الاجٟا٢يت الٗغبيت إلا٩اٞدت ؤلاعَاب التي
ّن
 ،) (1998خيض ّن
ههذ في اإلااصة ألاولى مً البىض الشاوي مجها ٖلى حٗغي ٠لئلعَاب ،بإههّ ":نق
٧ل
ؤبغمذ في ال٣اَغة بخاعيش/4/22
ٗٞل مً ؤٗٞا ٫الٗى ٠ؤو ّن
ّن
التهضيض به ؤيا ٧اهذ بىاٖشه ؤو ؤٚغايه ،ي ٘٣جىٟيظا إلاكغوٕ بظغامي ٞغصر ؤو ظماعي ،وحهضٝ

( -)1زلمد حسن يوسف زليسن ،اإلرىاب الدكيل كشرعية ادلقاكمة ،دار كائل للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكىل ،عماف ،األردف ،ٕٕٓٔ ،ص .ٔٛ
( -)2علي يوسف شكرم ،اإلرىاب الدكيل ،دار أسامة للنشر كالتوزيع ،الطبعة األكىل ،األردف ،ٕٓٓٛ ،صٕٗٔ_ٖٗٔ.

( -)3أحمد بن سليماف صاٌف الربيش ،جرائم اإلرىاب كتطبيقاهتا ادلعاصرة ،دار النشر بادلركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب  ،أكادؽلية نايف للعلوـ األمنية  ،الطبعة
األكىل ،الرياضٕٔٗٗ ،قٕٖٓٓ -ـ ،ص .ٕٚ
( -)4هتاٍل علي ػلي زياد ،اإلرىاب ككسائل مكافحتو يف االتفاقية العربية ملكافحة اإلرىاب لسنة ( ٜٜٔٛدراسة مقارنة) ،دار النهضة العربية ،ٕٓٓٛ ،ص ٕٓ.
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بلى بل٣اء الغٖب بحن الىاؽ ؤو جغويٗهم بةيظائهم ؤو حٗغيٌ خياتهم ؤو خغيتهم ؤو ؤمجهم للخُغ ؤو ب خا ١الًغعق بالبيئت ؤو
الٗامت ؤو ا ّن
بإخض اإلاغا ٤ٞؤو ألامالّ ٥ن
خانت ؤو اخخاللها ؤو الاؾديالء ٖلحها ؤو حٗغيٌ ؤخض اإلاىاعص للخُغ".
واإلاالخٔ ٖلى الخٗغي ٠الظر ؤوعصجه َظٍ اإلااصةّ ،نؤهه اهُىيق ٖلى ٚمىى ٦بحر ،بط ّنؤهه لم ّن
يدضص بك٩ل واضر
ّن
الضازليت ّن
الدكغيٗاث ّن
للضو٫ق ألاًٖاء ،مما ٢ض يضزلها خخما
وقامل ما َى الٗمل ؤلاعَابي الظر عبُخه الاجٟا٢يت بخٗغي٠
ّن
والخبايً والازخال ،ٝألن ّن
الخىاّ ٌ٢ن
بلى زاهت ّن
ؤن لها خغيت في ب٢غاع
الخٗغي ٠الىاعص يسخل ٠في جٟؿحرٍ مً صولت ألزغيق ،بما ق
ّن
ما حكاء في حكغيٗاتها و٢ىاهيجها الضازليتّ ،ن
وللخىييذ ؤ٦ثرٞ ،ةن ما حٗا٢ب ٖليه َظٍ الضولت ٖلى ؤهه ٖمل بعَابي ال حٗا٢ب
ي.
ٖليه جل ٪الضولت( )َ ،ظا باإلياٞت بلى الٛمىى الظر ي٨خى ٠مٟهىم الٛغى مً الٗمل ؤلاعَابي مً صولت بلى ؤزغ ق
1999
 اجفاكُت مىٍمت اإلااجمش ؤلاظالمي لّام
ٖ ،2001لى الك٩ل الخالي:
ظاء حٗغي ٠مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي لئلعَاب في صوعجه اإلاىٗ٣ضة في الضوخت في ؤ٦خىبغ
"عؾالت ٖىٖ ٠كىاثيت مً مجهى٫ق بٛحر َض ٝمكغوٕ ؤو ً٢يت ٖاصلت ،وَى بهظا مسال ٠للكغاج٘ الؿماويت وألاٖغاٝ
الضوليت٦ ،ما ؤ٦ضث مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالميٖ ،لى يغوعة الٟهل بحن مٟهىم ؤلاعَاب ٗ٦مل مؿخهجً وخ ٤الكٗىب في
الٟ٨اح اإلاؿلر يض اإلاؿخٗمغ( )٦ ،ما ؤقاعث بلى ؤهه ال يجىػق ا خلِ بحن الٟ٨اح اإلاؿلر الظر يغاص به زضمت الً٣ايا
الٗاصلت ومجابهت الاخخال٦ ،٫ما يدضر في ٞلؿُحن ولبىان( ).
في ألازحر وكحر بلى ؤهه ،وباؾخ٣غاء الخٗغيٟاث التي ظاء بها ال٣ٟه والاجٟا٢ياث وال٣غاعاث الضوليت ٖلى خض ؾىاء،
وظضها ؤن ؤلاعَاب الضولي٢ ،ض جم جىاوله في ؾيا٢اث مخىىٖت ،مما هخج ٖىه مجمىٖت مً الخٗغيٟاث اإلاخبايىت ،ظاءث في
مٗٓمها مٗبرة ًٖ جىظه زام ،وَظا ما يجٗلىا هسلو بلى ؤن الؿبب الغثيسخي في ٖضم الاجٟاٖ ١لى حٗغي ٠مدضص
ومىخض لئلعَاب الضولي ،يغظ٘ بلى ؤن الضوا ٘ٞاإلاهلخيت اإلاغجبُت ب٩ل هٓام ؤو صولت ؤو ختى ججم٘ ب٢ليمي.
واهُال٢ا مً ٢ىاٖخىا بدخميت بيجاص حٗغي ٠مدضص وواضر لئلعَاب الضولي ،مما ال يٟخذ اإلاجا ٫ؤمام مداولت
زلُها بهىعق الٗى ٠ألازغيق وزانت اإلاكغوٖت ،وٖلى يىء ألاخضار الضوليت ؾىاء جل ٪الٗاإلايت مجها ؤو ؤلا٢ليميت التي
يمغ بها الٗالم اليىم ،والتي جم في بَاعَا بلباؽ اإلا٣اومت اإلاؿلخت لباؽ ؤلاعَاب ،وفي ْل َظا الخًليل ٧ان ٖليىا ؤن
هداو ق ٫جدضيض مٟهىم لئلعَاب الضولي ،وٖليه ٞىدً هغي ،ؤن ؤلاعَاب الضولي َى اؾخسضام الٗى ٠وال٣ىة في بَاع ٚحر
مكغوٕ ،بىاؾُت ؤٞغاص ؤو ظماٖاث ؤو ختى صو ق ٫يض ؤشخام ؤو َيئاث ؤو ماؾؿاث ؤو ممخل٩اث ٖامت ؤو زانت،
بهض ٝالخإزحر ٖلى ؾلُت ؤو ؤشخام مٗيىحن مً زال ٫وكغ خالت مً الغٖب والٟؼٕ ؤو ما قابه طل ،٪وطل ٪مً ؤظل
جد٣ي ٤ؤَضا ٝمٗيىت ليـ لها ؤؾاؽ مً اإلاكغوٖيت.

( -)1زلمد متويل ،التخطيط االسًتاتيجي يف مكافحة جرائم اإلرىاب الدكيل (دراسة مقارنة) ،إصدارات رللس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،ٕٓٓٙ ،صٖٕ.

( -)2عبلء الدين راشد ،األمم ادلتحدة كاإلرىاب قبؿ كبعد ٔٔ سبتمرب– مع ٖتليل نصوص الصكوؾ العادلية دلكافحة اإلرىاب ، -دار النهضة العربية ،القاىرة،
ٕ٘ٓٓ ،ص .ٜٚ-ٚٛ
( -)3كماؿ محاد ،اإلرىاب كادلقاكمة يف ضوء القانوف اؿدكيل العاـ ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،الطبعة األكىل ،بَتكت ،لبناف ،ٕٖٓٓ ،صٖ٘.
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اإلاىلب الثاوي :حّشٍف اإلالاومت اإلاعلخت وألاظاهُذ التي جذِم مؽشوُِتها
ّن
حٗخبر اإلا٣اومت اإلاؿلخت ؤخض ؤؾاليب ج٣غيغ اإلاهحر ،بىاؾُتها جباقغ ٢ىاث الخدغيغ ال٣خا ٫بالىؾاثل الٗؿ٨غيت
ّن
والخدغعق مً الهيمىت الاؾخٗماعيت ،لً٨
اإلاخاخت يض اإلاؿخٗمغ الظر يى٨غ ٖلى الكٗىب ا خ ٤في ا خهى٫ق ٖلى اؾخ٣اللها
َظا ا خال ٝؾغٖان ما ؾحزوٖ ٫ىض الغظىٕ بلى ٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي ،بط هجض ؤن ٢ىاٖضٍ لم جدغم ظمي٘ ؤهىإ الٗى٠
اإلاؿلر ،وبهما محزث ما بحن الٗى ٠اإلاكغوٕ والٗىٚ ٠حر اإلاكغوٕ( ) ،مً َىا جغسخذ اإلا٣اومت اإلاؿلخت ٦إؾلىب مكغوٕ
في ال٣اهىنق الضولي ،وٖليه ؾيخُغ١ق لخٗغي ٠اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،زم هٖ ٠٣لى ألاؾاهيض التي جضٖم مكغوٖيت اإلا٣اومت
اإلاؿلخت وألاٖما ٫اإلاكابهت لها.
الفشُ ألاوٌ :حّشٍف اإلالاومت اإلاعلخت
يم ً٨حٗغي ٠اإلا٣اومت اإلاؿلخت بإجهاٖ ":ملياث ال٣خا ٫التي ج٣ىم بها ٖىانغ وَىيت ،مً ٚحر ؤٞـ ـغاص ّن
ال٣ىاث
اإلاؿ ـ ّنـلخت ّن
ّن
يض ٢ىيق ؤظىبيت ،ؾىاء ٧اهذ الٗىانغ حٗمل في بَاع جىٓيم
الىَىيت ؤو ال٣ىميت ّنق
الىٓاميت ،صٞاٖــا ًٖ اإلاها ر
ّن
يسً٘ إلقغا ٝوجىظيه ؾلُت ٢اهىهيت ؤو واٗ٢يت ،ؤو ٧اهذ بىاءا ٖلى مباصعاتها ا خانت ،وؾىاء باقغث َظا اليكاٍ ٞى١ق
ؤلا٢ليم الىَجي ؤو مً ٢ىاٖض زاعط َظا ؤلا٢ليم".
ويٗغ ٝالض٦خىعق َيشم خؿً مىسخى اإلا٣اومت اإلاؿلخت لالخخال ،٫بإجها ":جل ٪الٗملياث طاث الُاب٘ الٗؿ٨غر،
والتي حؿخسضم ٞحها ال٣ىة اإلاؿلخت مً ٢بل ال٣ىاث اإلاؿلخت الىٓاميت ؤو بىاؾُت ٖىانغ وَىيت مً ٚحر ؤٞغاص ال٣ىاث
الىٓاميت ،وجىٟظ يض ؾلُاث ال٣اثمت باالخخال ٫ؤو ٢ىاتها ومغا٦ؼَا ٞى١ق ألاعاضخي اإلادخلت ،ؤو يض ألاَضا ٝالٗؿ٨غيت
 ١ب٢ليم الضولت اإلادخلت طاتها ؤو زاعظها ،يضٗٞهم بلى طل ٪الضا ٘ٞالىَجي في الضٞإ ًٖ البالص وم٣اومت
وما في خ٨مها ٞى ق
الاخخال ٫في ؾبيل جدغيغ ألاعاضخي اإلاٛخهبت وَغص اإلادخلحن مجها ،ؾىاء ٧اهذ جل ٪الٗىانغ حٗمل في بَاع جىٓيم يسً٘
إلقغا ٝوجىظيه ؾلُت ٢اهىهيت ؤو واٗ٢يت ،ؤو ٧اهذ حٗمل بىاء ٖلى مباصعتها ا خانت ،وؾىاء باقغث َظا اليكاٍ ٞى١ق
ؤلا٢ليم الىَجي اإلادخل طاجه ؤو مً ٢ىاٖض زاعط َظا ؤلا٢ليم"( ).
2003
وحٗغ ٝوزي٣ت مٟهىم ؤلاعَاب واإلا٣اومت ،الهاصعة ًٖ مغ٦ؼ صعاؾاث الكغ١ق ألاوؾِ في ألاعصن يىليى
اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،بإجها " :اؾخسضام مكغوٕ ل٩ل الىؾاثل بما ٞحها ال٣ىة اإلاؿلخت ،لضعء الٗضوان وبػالت الاخخال٫
والاؾخٗماع وجد٣ي ٤الاؾخ٣ال ،٫وع ٘ٞالٓلم اإلاؿىىص بال٣ىة اإلاؿلخت بىنٟها ؤَضاٞا ؾياؾيت مكغوٖت ،وَى ما يخ٤ٟ
م٘ ال٣اهىنق الضولي وجايضٍ الكغيٗت ؤلاؾالميت"( ).

( -)1أدـ كَتؿ" ،استخداـ البلعنف ضد الظلم كالعدكاف " ،كرد ضمن كتاب ادلقاكمة ادلدنية يف النضاؿ السياسيٖ ،ترير سعد الدين إبراىيم ،منتدل الفكر ا ؿعريب،
سلسلة احلوارات الدكلية ،عماف ،ٜٔٛٛ ،ص .ٕٙ
( -)2ىيثم موسى حسن  ،التفرقة بُت اإلرىاب الدكيل كمقاكمة االحتبلؿ يف العبلقات الدكلية ،أطركحة دكتوراه يف القانوف العاـ ،جامعة عُت مشس ،اجلمهورية العربية
ادلصرية ،ٜٜٜٔ ،ص ٕٗٔ.

)(3

-Concepts of Terrorism & Resistance An Arabic-Islamic Understanding Amman–Jordan May, 2003, p 7.
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وبهظا يُل ٤حٗغي ٠اإلا٣اومت اإلاؿلخت ٖلى الٗملياث طاث الُاب٘ الٗؿ٨غر ،والتي حؿخسضم ٞحها ال٣ىة اإلاؿلخت
مً ٢بل ال٣ىاث اإلاؿلخت الىٓاميت ؤو بىاؾُت ٖىانغ وَىيت مً ٚحر ؤٞغاص ال٣ىاث الىٓاميت ،وجىٟظ يض الؿلُاث
 ١ب٢ليم الضولت
 ١ألاعاضخي اإلادخلت ؤو يض ألاَضا ٝالٗؿ٨غيت وما في خ٨مها ٞى ق
ال٣اثمت باالخخال ٫ؤو ٢ىاتها ؤو مغا٦ؼَا ٞى ق
اإلادخلت طاتها ؤو زاعظها ،يضٗٞهم بلى طل ٪الؿعي للضٞإ ًٖ الىًَ وم٣اومت الاخخال ٫في ؾبيل جدغيغ ألاعاضخي اإلاٛخهبت
وَغص اإلادخلحن مجها ،وؾىاء ٧اهذ جل ٪الٗىانغ حٗمل في بَاع جىٓيم يسً٘ إلقغا ٝوجىظيه ؾلُت ٢اهىهيت ؤو واٗ٢يت،
ؤو ٧اهذ حٗمل بىاء ٖلى مباصعتها ا خانت ،وؾىاء باقغث َظا اليكاٍ ٞى١ق ؤلا٢ليم الىَجي اإلادخل طاجه ؤو مً ٢ىاٖض
زاعط َظا ؤلا٢ليم.
الفشُ الثاوي :ألاظاهُذ التي جذِم مؽشوُِت اإلالاومت اإلاعلخت
لى اَلٗىا ٖلى ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي اإلاٗانغ إلاا وظضها ٞحها ٢اٖضة جدى٫ق صونق ٢يام ؾ٩ان ؤلا٢ليم اإلادخل
بإٖما ٫اإلا٣اومت الىَىيت مؿلخت ٧اهذ ؤم ٚحر مؿلخت ،وبهظا ي٩ىنق خ ٤اإلا٣اومت اإلاؿلخت٢ ،ض جُىعق ليهبذ خ٣ا ٢اهىهيا
صوليا يؿدىض بلى الكغٖيت واإلاىازي ٤الضوليت( ) ،وَظا ما يخجلى مً زال ٫ب٢غاع مكغوٖيت اإلا٣اومت في بَاع ال٣غاعاث
والخىنياث الهاصعة في بَاع ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،و٦ظا مً زال ٫اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ياث الضوليت وؤلا٢ليميت.
ؤوال -مؽشوُِت اإلالاومت اإلاعلخت في بواس كشاساث ألامم اإلاخدذة
ّن
ٖ 1945لى خ ٤الكٗىب الىاٗ٢ت جدذ الاخخال ٫بم٣اومخه ،واٖترٞذ ألٞغاص
ؤ٦ضث ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة مىظ ٖام
اإلا٣اومت اإلاؿلخت با خمايت ال٣اهىهيت الضوليت ،وبؾبا ٙنٟت ؤؾغيق ا خغب ٖلى ؤٞغاص َظٍ ا خغ٧اث ،ويٗىص طل ٪بلى ؤن
الضو ق ٫التي جدغعث مىظ ألاهٓمت الاؾخٗماعيت ؤنبدذ حك٩ل ألاٚلبيت في ألامم اإلاخدضة ،و٢ض نضعث ًٖ ا جمٗيت الٗامت
٢غاعاث ٖضيضة ؤ٦ضث ٞحها ٖلى ؤن خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاؿلخت حٗض ؤَغاٞا في الجزإ اإلاؿلر الظر جسىيه يض الاؾخٗماع
)1514
والاخخال ٫مً ؤظل ا خغيت والاؾخ٣ال ٫مً َظٍ ال٣غاعاث( ) ،هظ٦غ مجها ٖلى ؾبيل اإلاشا٢ :٫غاع ا جمٗيت الٗامت ع٢م (
،19 /12
 )2 28الهاصع بخاعيش1 /06
 ،19 /12و٦ظل ٪ال٣غاع ع٢م (
 ،1960و٢غاعَا ع٢م ( )2 0الهاصع بخاعيش0/19
في صيؿمبر
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
والخدغعق مً الهيمىت الاؾخٗماعيت وٚحرَا مً ؤق٩ا٫
الظر ؤ٦ضث بمىظبه ٖلى قغٖيت ٟ٦اح الكٗىب لخ٣غيغ اإلاهحر
ّن
الؿيُغة ألاظىبيت بجمي٘ الىؾاثل اإلام٨ىت َب٣ا إلاا ي٣غعٍ اإلايشا ،١وزانت في ظىىب بٞغي٣يا والكٗب الٟلؿُيجي.
ولٗل ؤَم ال٣غاعاث التي نضعث ًٖ ا جمٗيت الٗامت في بَاع ؤلا٢غاع بكغٖيت اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،والظر ٧ان له
ؤزغ ٦بحر في ؤلا٢غاع بإن خ ٤اإلا٣اومت والٟ٨اح اإلاؿلر٢ ،ض جدى٫ق بلى واظب صولي ٖام وواظب خ٣ىقي للكٗىب ا خايٗت
 )3314اإلاخًمً حٗغي ٠الٗضوان ،خيض خغم وايٗى الخٗغيٖ ٠لى ؤن يًمىىا اإلااصة الؿابٗت
لالخخال ،٫ال٣غاع ع٢م (
مىه ،جدٟٓا في نا ر خغ٧اث الخدغعق الىَجي٣ٞ ،ض ٢غعث َظٍ اإلااصة ٖلى ؤهه" :ليـ في َظا الخٗغي ٠وٖلى ألازو ما وعص

( -)1طلعت أمحد مسلم ،الثوابت كادلتغَتات يف الصراع العريب اإلسرائيلي ،سلسلة زلاضرات اإلمارات (ٔ٘) ،مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسًتاتيجية،
الطبعة األكىل ،اإلمارات العربية ادلتحدة ،ٕٓٓٔ ،ص .ٓٙ
( -)2ماىر عبد ادلنعم أبو يونس ،إستخداـ القوة يف فرض الشرعية الدكلية ،ادلكتبة ادلصرية للطباعة كالنشر كالتوزيع ،اإلسكندرية ،ٕٓٓٗ ،ص .ٕٓٙ
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في اإلااصة الشالشت ،ما يجخ ٠بد ٤الكٗىب التي جسً٘ لىــٓم اؾخٗماعيت ؤو ٖىهغيت ،ؤو ؤيه ؤق٩ا ٫ؤزغيق مً الؿيُغة في
الٟ٨اح مً ؤظل ج٣غيغ اإلاهحر وا خغيت والاؾخ٣ال٦ ،٫ما ؤ٢غَا ميشا ١ألامم اإلاخدضة"( ).
ٖام ٢ ،19ض ؤ٦ض ٖلى ا خ ٤الشابذ جمي٘ الكٗىب
 ،)3034الهاصع في 18صيؿمبر 2
٦ظل ٪هجض ال٣غاع ع٢م (
الىاٗ٢ت جدذ الاؾخٗماع وألاهٓمت الٗىهغيت وصٖم قغٖيت هًالها ،وؤ٦ضث ا جمٗيت الٗامت في البىض الشالض مىه ٖلى
ّن
الخدغعق و٣ٞا ألٚغاى ومباصت ميشا ١ألامم
الُبيٗت ال٣اهىهيت والكغٖيت لىًاَ ٫ظٍ الكٗىب ،زهىنا هًا ٫خغ٧اث
ّن
اإلاخدضة.
٦ما ظاءث بٌٗ ٢غاعاث ا جمٗيت الٗامت لخإ٦يض قغٖيت ؤٖما ٫اإلا٣اومت اإلاؿلخت مً زال ٫بصاهت ؤٖما٫
 1994بلى ؤن ا جمٗيت
 148بخاعيش 23صيؿمبر
الاخخال ٫والخضزل الٗؿ٨غرق ؤو التهضيض بهما ،خيض هو ال٣غاع ع٢م/49
الٗامت....حٗلً مٗاعيتها ا خاػمت ألٖما ٫الخضزل الٗؿ٨غرق ألاظىبي والٗضوان والاخخال ٫ألاظىبي( ).
بىاء ٖليه ،ج٩ىنق م٣اومت الكٗب الٟلؿُيجي في مىاظهت الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي لؤلعاضخي الٟلؿُيييت َب٣ا
لل٣غاعاث الؿاب٣ت م٣اومت مكغوٖت ،وال جضزل يمً مٟهىم ؤلاعَاب ،وؤن مداولت بنبا ٙنٟت ؤلاعَاب ٖلى ؤٖما٫
اإلا٣اومت الٟلؿُيييت َى اهتها ٥للكغٖيت الضوليت و٢غاعاث ألامم اإلاخدضة ،ل ً٨م٘ ٧ل َظا ،هجض ؤن الىالياث اإلاخدضة
ألامغي٨يت وبؾغاثيل ،جا٦ضان وبك٩ل مؿخمغ ٖلى ؤن اإلاىايلحن الٟلؿُيييحن بعَابيىن ،م٘ ؤن ٧ل ال٣غاعاث الؿاب٣ت،
جا٦ض خ٣هم في م٣اومت الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي ،بل ؤهه لم يهضع لٛايت اليىم ٢غاع صولي واخض يضيً الىًا ٫الىَجي
الٟلؿُيجي ؤو يهٟه باإلعَاب ،وباإلا٣ابل نضعث الٗضيض مً ال٣غاعاث التي جضيً جهغٞاث بؾغاثيل وحشجب اخخاللها
لؤلعاضخي الٟلؿُيييت وجضٖىَا بلى الامخشا ٫إلايشا ١ألامم اإلاخدضة وال٣اهىنق الضولي.
زاهُا -مؽشوُِت اإلالاومت اإلاعلخت في بواس الاجفاكُاث الذولُت
صزلذ اإلا٣اومت اإلاؿلخت الاجٟا٢ياث الضوليت مً باب واؾ٘ ،خيض ؤ٦ضث ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان وخغياجه ألاؾاؾيت
ومً يمجها خ٣ه في اإلا٣اومت ومىاظهت ٧اٞت ؤق٩ا ٫الٗضوان والاخخال ،٫و٢ض وٗ٢ذ الٗضيض مً الاجٟا٢ياث التي جا٦ض ٖلى
َظا ا خ ،٤وحٗتر ٝبكغٖيت اإلا٣اومت الهاصٞت للخدغيغ والاؾخ٣ال.٫
ومً الاجٟا٢ياث الضوليت التي ؤ٦ضث ٖلى قغٖيت اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،هظ٦غ ما يلي:
لؿىت  :19ؤ٦ضث َظٍ الاجٟا٢يت مً زال ٫هو اإلااصة 12مجهاٖ ،لى قغٖيت
 - 1الاجٟا٢يت الضوليت إلاىاًَت ؤزظ الغَاثً 9
الٟ٨اح اإلاؿلر اإلاكغوٕ الظر جماعؾه خغ٧اث الخدغيغ الىَجي في مىاظهت ؤر ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الهيمىت ألاظىبيت ؤو
الاؾخٗماعيت ؤو الٗىهغيت مً ؤظل ج٣غيغ اإلاهحر والاؾخ٣ال.) (٫

( -)1عبد الغٍت عماد ،صناعة اإلرىاب- ،يف البحث عن موطن العنف احلقيقي ،-دار النفائس ،الطبعة األكىل ،األردف ،ٕٖٓٓ ،ص .ٗٛ-ٗٚ

( -)2خالد كرَل خالد ادلشاقبة ،األبعاد القانونية كالسياسية للخلط بُت اإلرىاب كحق ادلقاكمة ادلسلحة  ،رسالة ماجستَت يف العلوـ السياسية  ،معهد بيت احلكمة ،
جامعة أؿ البيت ،ادلملكة األردنية اذلامشية ،ٕٓٓٚ،ص ٓ.ٜ
( -)3عبد القادر زىَت النقوزم ،ادلفهوـ القانوٍل جلرائم اإلرىاب الداخلي كالدكيل ،منشورات احلليب احلقوقية ،الطبعة األكىل ،بَتكت ،ٕٓٓٛ ،ص .ٖٔٚ-ٖٔٙ
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 -2اجٟا٢يت مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي :اقخملذ مٗاَضة مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي اإلاىٗ٢ت ٖامٖ 1990لى الخإ٦يض ٖلى
قغٖيت خ ٤الكٗىب في الٟ٨اح يض الاخخال ٫ألاظىبي والىٓم الاؾخٗماعيت والٗىهغيت بمسخل ٠الىؾاثل بما في طل٪
الٟ٨اح اإلاؿلر مً ؤظل جدغيغ ؤعايحها وا خهى٫ق ٖلى خ٣ها في ج٣غيغ مهحرَا واؾخ٣اللها و٣ٞا إلاباصت ال٣اهىنق الضولي
وميشا ١ألامم اإلاخدضة.
 1899وٖام
 -3ؤما ًٖ اجٟا٢ياث ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي وقغٖيت اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،وبالغظىٕ بلى ماجمغرق الَار لٗامي
 1899وٖ 190لى جغؾيش اإلاكغوٖيت الضوليت للم٣اومت اإلاؿلخت يض
ٟٞ ،190ي َظا ؤلاَاع ٖملذ اجٟا٢يتي الَار لٗامي
الٗضوان والاخخال ،) (٫وطل ٪ؤهه بالغظىٕ بلى اإلااصة 42مً الالثدت اإلالخ٣ت باجٟا٢يت الَار لٗام ،190هجضَا جا٦ض ٖلى ؤن
الاخخال ٫ا خغبي ٖمل ٚحر مكغوٕ ،ومتى ٧ان مً اإلاؿلم به ؤن اخخال ٫ؤعاضخي الٛحر َى اهتهاٚ ٥حر مكغوٕ لؿياصة ؤو
ؾالمت ؤعاضخي الضولت ،وبهظاٞ ،ةن م٣اومت الاخخال ٫ختى يخم بظالئٍ يٗض ٖمال مكغوٕ.
 ،1949ج٣ضما ملخىْا في مىيىٕ بؾبا ٙخمايت ؤؾغيق ا خغب ٖلى ؤٞغاص
وسجلذ اجٟا٢يت ظىي ٠الشالشت لٗام
اإلا٣اومت اإلاؿلخت في ألاعاضخي اإلادخلت ،والتي ٢غعث وظىب مٗاملتهم ٦إؾغيق خغب ووظىب اؾخٟاصتهم مً ٧اٞت ؤخ٩ام
ا خمايت اإلا٣غعة لهاالء ،وبما ؤجها اٖترٞذ بىيٗيت اإلا٣اجل الكغعي ألٞغاص اإلا٣اومت اإلاؿلختٞ ،هظا يٗجي الاٖتراٝ
بمكغوٖيت و٢اهىهيت الخهغٞاث الهاصعة ٕجهم ما صامذ في بَاع ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي( )٦ ،ما ؤ٦ض ٖلى هٟـ
الخىظه البروجى٧ى٫ق ؤلايافي ألاو٫ق الجٟا٢ياث ظىي ٠اإلاخٗل ٤بدمايت ضخايا اإلاىاػٖاث اإلاؿلخت لٗام  ،19مً زال ٫اإلااصة
ألاولى مىه في ٣ٞغتها الغابٗتٖ ،لى مكغوٖيت خغوب الخدغيغ الىَىيت ،بل ؤ٦ثر مً طل ٪ؤيٟى البروجى٧ى٫ق ٖلى جل٪
ا خغوب الهٟت الضوليت وؾاويق بيجها وبحن الجزٖاث اإلاؿلخت الضوليت.
وٖلى ؤؾاؽ ما ج٣ضمٞ ،ةن اإلا٣اومت الٟلؿُيييت صازل ألاعاضخي اإلادخلت حٗض مكغوٖت في ال٣اهىنق الضولي ،بطا
جإث ؤو اؾخسضمذ الٗهيان اإلاؿلرٞ ،هي م٣اومت قٗبيت تهض ٝبلى مماعؾت ا خ ٤في ج٣غيغ مهحر الكٗب الٟلؿُيجي،
وهي في الى٢ذ طاجه ،م٣اومت يض الضولت ال٣اثمت باالخخال ،٫وٖلى َظا ألاؾاؽ ؤيًا ٞةن اإلا٣اومت الٟلؿُيييت حؿدىض في
قغٖيتها ألخ٩ام اجٟا٢ياث ظىي ٠طاتها وهي جخمحز ًٖ ؤلاعَاب الظر يضيىه ال٣اهىنق الضولي.
اإلابدث الثاوي
لىابي الخمُحز بحن ؤلاسَاب الذولي واإلالاومت اإلاعلخت
مخٖ ٤ٟليه لئلعَاب ،بال ؤهه واهُال٢ا مً قغٖيت اإلا٣اومت
حٗغيٍ ٠ب ق
ٍب ق
ٖلى الغٚم مً ٖضم جىنل اإلاجخم٘ الضولي بلى
بمسخل ٠ؤق٩الها بما في طل ٪اإلاؿلخت ،ؤنبذ مً ٚحر اإلام ً٨ال٣بى٫ق با خلِ بحن اإلا٣اومت اإلاؿلخت وؤلاعَاب ،بد٨م ؤن

( -)1باسم كرَل سويداف اجلنايب ،رللس األمن كاحلرب على العراؽ ٖٕٓٓ :دراسة يف كقائع النزاع كمدل مشركعية احلرب ،دار زىراف للنشر كالتوزيع ،عماف،
 ،2006ص ٕٗ٘.
( -)2زلي الدين عشماكم"،عدـ مشركعية اإلرىاب كمشركعية ادلقاكمة ادلسلحة" ،جريدة ألىراـ ،العدد الصادر يف ٗٓ.ٕٓٓٔ/ٔٔ/
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٦ال مجهما يىا ٌ٢الشاوي مً خيض اإلاكغوٖيت( ) ،ألامغ الظر يجٗلهما ٖلى َغ ٝالى٣يٌ ويهىعق وظىص اجها ٫بحن َظٍ
الًىابِ لٛىا ال َاثل مً وعاثه وال ٞاثضة ٖمليت جغجى مىه ،ل ً٨مً ألاَميت بما ٧ان ،هٓغا للخاظت اإلااؾت لىظىص مشل
َظٍ الًىابِ للخٟغ٢ت بيجهما( ) ،وفي ْل ا خلِ اإلاخٗمض بيجهما مً ظاهب بٌٗ الضو٫ق الٛغبيت واؾخسضام َظا ا خلِ في
بَاع ؾياسخي وبٖالمي لدكىيه ا خ٣اث ٤وؤلاؾاءة بلى خغ٧اث اإلا٣اومت وهًا ٫الكٗىب اإلادخلت واتهامها باإلعَاب ونىال بلى
اجساط طل ٪طعيٗت للٗضوان الٗؿ٨غرق ٖلى َظٍ الكٗىب٧ ،ان مً الالػم جدضيض الًىابِ التي جمحز بحن ألاٖما ٫ؤلاعَابيت
وؤٖما ٫م٣اومت الاخخال ،) (٫مً َىا ٞةهىا ؾيكحر مٗايحر الخميحز بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاؿلخت ،زم هخٗغى بلى الٟىاع١ق
ألاؾاؾيت بيجهما ٖلى ّن
الىدى الخالي:
اإلاىلب ألاوٌ :مّاًحر الخمُحز بحن ؤلاسَاب ّ
الذولي واإلالاومت اإلاعلخت
مً زال ٫الؿعي لخإنيل َظا الخميحزٞ ،ةهىا وكحر َىا بلى بٌٗ اإلاداوالث وا جهىص لهياٚت مً زال ٫وي٘
مٗايحر جمحز ٦ال الٓاَغجحن ،وجٟغ٢هما ًٖ بًٗهما والتي ؾىىعصَا ٖلى ّن
الىدى آلاحي:
الفشُ ألاوٌ :اإلاُّاس اللاهىوي للخمُحز بحن ؤلاسَاب ّ
الذولي واإلالاومت اإلاعلخت
ج٣ىم ٖمليت جهيي ٠ؤٖما ٫اإلا٣اومت وؤٖما ٫ؤلاعَاب في بَاع َظا اإلاٗياع ،بىاء ٖلى ٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي
اإلاٗتر ٝبه مً ٢بل ظمي٘ الضو ،٫وَظا ألامغ مغجبِ بٗمليت الخٗغي ٠والخدضيض الض٢ي ٤إلاٟهىمي اإلا٣اومت اإلاؿلخت
وؤلاعَاب وقغوٍ جىاٞغَما في ؤيت خالت حٗغى ٖلى اإلاجخم٘ الضولي ،بال ؤهه َظا اإلاٗياع ماػا ٫بٗيضا ًٖ الخضاو٫ق
والاٖخماص بلى خض الؿاٖت بؿبب َيمىت الضو٫ق ال٨بريق ٖلى ألامم اإلاخدضة التي جمىٗها مً ال٣يام بٗمليت الخهيي ٠الالػمت،
اهُال٢ا مً ال٣ىاٖض ال٣اهىهيت ،زهىنا ؤن ال٣اهى قن الضولي ٢ض ؤيض خ ٤الكٗىب في ج٣غيغ مهحرَا والضٞإ اإلاكغوٕ ًٖ
هٟؿها ،وؤهه شجب وب٣ىة ؤٖما ٫ؤلاعَاب و٧اٞت مٓاَغٍ ٖبر ال٨شحر مً ال٣غاعاث وؤلاظغاءاث والاجٟا٢اث ،وَظا ما يجب
التر٦حز ٖليه في ٖمليت الخهيي ٠اإلاُلىبت ،زانت وؤن الغؤر الٗام الٗالمي ؤنبذ يضع ٥ؤ٦ثر مً ؤر و٢ذ مطخى ،ؤن
اػصواظيت اإلاٗايحر لم حٗض م٣بىلت في َظا الٗهغ ،وؤن مباصت ال٣اهىنق الضولي ،ال قغيٗت الٛاب ،هي التي يجب ؤن جدترم،
وؤن ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة ال ال٣ىة الٛاقمت ،يجب ؤن جُب ،٤وٖضالت الؿالم جدخم ؤن ال جب٣ى ٞلؿُحن جدذ ؾيُغة
الاخخال ٫ؤلاؾغاثيلي وؤن ال يب٣ى الكٗب الٟلؿُيجي مدغوما مً خ٣ه في ج٣غيغ اإلاهحر( ).
بطا ،ما يمحز خغ٧اث الخدغعق وؤٖمالها الٗىيٟت ًٖ ؤٖما ٫ؤلاعَاب ،مكغوٖيت ؤٖمالها اإلاىظهت يض الاخخال،٫
قغٍ ؤن ال جخٗاعى َظٍ ألاٖما ٫م٘ ما ههذ ٖليه اإلاٗاَضاث الضوليت التي جىٓم ؤؾـ و٢ىاٖض ؾحر الٗملياث ا خغبيت.
( -)1علي حسن الشريف" ،اإلرىاب كالقرصنة البحرية يف ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاالتفاقيات الدكلية " ،اإلرىاب كالقرصنة البحرية ،تقدَل زلمد فتحي عيد،
دار النشر بادلركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب ،أكادؽلية نايف للعلوـ األمنية ،الطبعة األكىل ،الرياضٕٔٗٚ ،قٕٓٓٙ -ـ ،ص .ٔٛ

( -)2عبد الفتاح سعد منصور ،النظرية العامة لتعريف اإلرىاب (دراسة ٖتليلية تأصيلية مقارنة يف ضوء االٕتاىات الفقهية كالتشريعات كادلواثيق اإلقليمية كالدكلية) ،دار
الكتب كالوثائق القومية ،مجهورية مصر العربية ،ٕٕٓٔ-ٕٓٔٔ ،ص ٖ.ٖٜ
( -)3نبيل عبد احلليم متويل" ،أخطار األيديولوجية الصهيونية كاأليديولوجية األخرل " ،كلية الدعوة ،الطبعة األكىل ،ليبيا ،ٜٜٔٓ ،ص  .ٖٔٛكأنظر أيضا  :دكللي
محد ،اإلرىاب الدكيل ،مكتبة صادر ناشركف ،بَتكت ،ٕٖٓٓ ،ص .٘ٙ
( -)4جاف جورج دانياؿ ،مؤ٘تر مدريد ،اجلزء األكؿ ،دار نوبوليس ،الطبعة األكىل ،ٜٜٜٔ ،ص ٕٕ٘.
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وو٣ٞا إلاا ج٣ضمٞ ،ةن ؤٖما ٫اإلا٣اومت اإلاؿلخت جسخل ًٖ ٠ؤٖما ٫ؤلاعَاب الظر يٗخمض ٖلى الٗى ،٠مً صونق
الاٖخماص ٖلى الكغٖيت الضوليت ،وؤن ؤٞغاص اإلا٣اومت يهبدى قن بعَابيحن بطا اهته٩ىا ٢ىاهحن ا خغب التي جدٓغ الخٗغى
للمضهيحن ؤزىاء الجزاٖاث اإلاؿلخت٦ ،ما وعص في ال٣ٟغة 2مً اإلااصة 51مً بغوجى٧ى٫ق ظىي ٠ألاو٫ق لٗام .) (19
الفشُ الثاوي :مُّاس الذوافْ والغاًاث للخمُحز بحن ؤلاسَاب ّ
الذولي واإلالاومت اإلاعلخت
بطا ٧ان اؾخسضام الٗى ٠ال٣اؾم اإلاكتر ٥بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاؿلختٞ ،ةهه يخٗحن الخٟغ٢ت بيجهما مً خيض
الٛاياث وألاَضا ٝوالضوا ٘ٞالتي جدغم َظا الٗى ،٠لظا يٗخبر َظا اإلاٗياع مً ؤَم مٗايحر الخميحز والخٟغ٢ت بحن اإلا٣اومت
اإلاؿلخت وؤلاعَاب الضولي ،خيض ؤن ؤٞغاص اإلا٣اومت بهما يلجئى قن بلى الؿالح بضا ٘ٞمً مكاٖغَم الىَىيت صٞاٖا ًٖ ؤعى
آلاباء وألاظضاص ،ولظلٞ ٪ةن ؤٖما ٫اإلا٣اومت الهاصعة ٖجهم يجب الىٓغ بلحها صاثما ٖلى يىء الضوا ٘ٞوألاَضا ٝالىبيلت
اإلاجغصة التي جدغ٦هم ،لظلٞ ٪ةن الٟٗل ال يٗض بعَابا ،وبالخالي ال يجغمه ال٣اهىنق الضولي ،بطا ٧ان الباٖض ٖليه الضٞإ ًٖ
ا خ٣ى١ق اإلا٣غعة لؤلٞغاص وخ٣ى١ق ؤلاوؿان وخ٣ى١ق الكٗىب وا خ ٤في جدغيغ ألاعى اإلادخلت ،خيض ي٩ىنق ألامغ َىا مخٗل٣ا
باؾخٗما ٫مكغوٕ لل٣ىة َب٣ا ألخ٩ام ال٣اهىنق الضولي الاجٟا٢يت والٗغٞيت واإلاىازي ٤الضوليت.
الفشُ الثالث :اإلاُّاس اإلاعخمذ مً كىاِذ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي
يٗخبر َظا اإلاٗياع مً بحن اإلاٗايحر ا خاؾمت في الخٟغ٢ت بحن ؤلاعَاب الضولي واإلا٣اومت اإلاؿلخت ،هٓغا ألهه يؿمذ
ب٣ياؽ مضي جىا ٤ٞؤٖما ٫اإلا٣اومت م٘ ٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي ،وٖلى اٖخباع ؤن خغوب الخدغيغ الىَىيت هي
خغوب صوليت ٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة بليهٞ ،ةن اإلا٣اومت ليؿذ خغة في بزخياع وؾاثلها مً صونق ٢يض ؤو قغٍ ،بل يٖ ٘٣لى
ٖاج ٤ؤٞغاصَا الالتزام با خًىٕ ل٣ىاٖض و٢ىاهحن ا خغب وؤٖغاٞها التي جىٓم ؾحر الٗملياث ا خغبيت وازخياع وؾاثل
ال٣خا.) ( ٫
وبطا ؤعصها جُبيَ ٤ظا اإلاٗياع ٖلى اإلا٣اومت اإلاؿلختٞ ،سحر همىطط في الى٢ذ ا خالي اإلا٣اومت الٟلؿُيييت،
ٞدغ٧اث اإلا٣اومت الٟلؿُيييت في م٣اومتها يض اإلادخل ؤلاؾغاثيلي ،جلتزم ب٨لي اإلاٗياعيً ،وبظل ٪جغ ًٖ ٘ٞؤٞغصَا نٟت
ؤلاعَابيحن التي جداو٫ق بؾغاثيل ظاَضة بلها٢ها بها٦ ،ما يغاٖىنق يىابِ ٢اهىنق ا خغب بإٖمالهم الٗؿ٨غيت يض الاخخال٫
ؤلاؾغاثيلي ،وطل ٪خغرق ؤن يًٟي ٖلى َظٍ ا خغ٧اث َاب٘ اإلاكغوٖيت ،ويٟغ٢ها جٟغي٣ا قاؾٗا ٖما ي٣ىم به ؤلاعَابيىنق
طورق ألاَضا ٝواإلاها ر الظاجيت.
الفشُ الشابْ :اإلاُّاس اإلاعخمذ مً فىشة الؽشُِت واإلاؽشوُِت
يغج٨ؼ َظا اإلاٗياع ٖلى ال٣اٖضة ال٣اهىهيت الضوليت آلامغة التي جدٓغ اؾخٗما ٫ال٣ىة في الٗال٢اث الضوليت
اإلاٗانغة والاؾخصىاءاث الىاعصة ٖلحها ،ومجها خ ٤اؾخٗما ٫ال٣ىة مً َغ ٝالكٗىب اإلاؿخٗمغة واإلادخلت (واإلاٗتر ٝبه
 ،1960ومً زم ٞةن م٣اومت
 1514الهاصع بخاعيش 14صيؿمبر
اليىم للكٗب الٟلؿُيجي) لىيل اؾخ٣اللهاَ ،ب٣ا لل٣غاع
( -)1زلمد كليد أمحد جرادم ،اإلرىاب يف الشريعة كالقانوف ،دار النفائس للنشر كالتوزيع ،بَتكت ،2008 ،ص ٕٕٔ.
( -)2عبد العزيز زلمد سرحاف ،ادلرجع السابق ،ص ٗ.ٔٚ
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الاخخال ٫حٗض خ٣ا مكغوٖا ومٗترٞا به وما٦ضا ٖليه في الٗضيض مً ٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي وال٣غاعاث واإلاىازي ٤الضوليت ،في
خحن ؤن َظٍ ال٣ىاٖض وال٣غاعاث جا٦ض ٖلى ؤن ؤلاعَاب الضولي ٖمل ٚحر مكغوٕ ويك٩ل ظغيمت صوليت.
وجبرػ ؤَميت َظا الًابِ في خا ٫مماعؾت خ ٤اإلا٣اومت اإلاؿلخت و٣ٞا لل٣ىاٖض ال٣اهىهيت الضوليت اإلاىٓمت له،
والتي جدضص يىابُه و٢يىصٍ وما يغجى مىهٞ ،هظا ا خ ٤يخهٖ ٠الوة ٖلى نٟت الكغٖيت بهٟت اإلاكغوٖيت ،خيض ؤهه
يٗض اؾخسضاما وجُبي٣ا صخيدا لل٣ىاٖض الضوليت ،لظل ٪يٗض اؾخٗماال مكغوٖا لل٣ىة في اإلاجا ٫الضولي ،ألامغ الظر
يبٗضٍ ويمحزٍ بك٩ل ال لبـ ٞيه ًٖ ؤلاعَاب ،باٖخباع ؤن َظا ألازحر ظغيمت صوليت( ).
وؤٖخ٣ض ؤن الغؤر الغاجر ،واإلاٗياع ال٣اهىوي الؿليم للخميحز بحن ؤٖما ٫الٗى ٠اإلاكغوٖت التي جماعؾها خغ٧اث
الخدغعق الىَجي وبحن ؤلاعَاب ،بهما ي٣ىم ٖلى ؤؾاؽ مكغوٖيت اؾخٗما ٫ال٣ىة ؤو ٖضم مكغوٖيتها ،خيض ه٩ىنق في ا خالت
ألاولى ؤمام وي٘ يدميه ال٣اهىنق ويغٖ ٘ٞىه نٟت ا جغيمت ،وه٩ىنق ٖلى الٗ٨ـ مً طل ٪في ا خالت الشاهيت ،وٖلى طلٞ ٪ةن
اإلاٗياع ألابغػق الظر ها٦ض ٖليه للخميحز بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاكغوٖت َى مٗياع الكغٖيت؛ بمٗجى ؤن ٧ل ٖمل مً ؤٖما٫
ال٣ىة ،يخم بهض ٝجدغيغ ألاعى ،وبجهاء الاخخال ،٫وم٣اومت الٗضوانّ ،ن
ويىظه يض مً زبذ بمىظب ال٣غاعاث الضوليت ؤهه
مدخل ألعاضخي الٛحر بضونق وظه خَ ٤ى م٣اومت مكغوٖت ،و٧ل ما ٖضا طلٞ ٪هى بعَاب.
اإلاىلب الثاوي :الفىاسق ألاظاظُت بحن ؤلاسَاب واإلالاومت اإلاعلخت
ججضع ؤلاقاعة ؤهه٢ ،ض يدكابه ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاؿلخت لخ٣غيغ اإلاهحر في ؤن ٧ل مجهما يٗخمض ٖلى الٗى٠
ّن
٧ىؾيلت في الىنى٫ق بلى ٚاياجه وؤَضاٞهّ ،ن
وؤجهما ٖمل مً ؤٖما ٫الٗىّ ٠ن
الؿياسخي اإلاؿلر٦ ،ما ٢ض يدكابهان في الُاب٘
الؿياسخي الظر يٛل ٠ؤوكُت ٧ل مجهما( ) ،ويخمحزان بٟاٖليت الىؾيلت واإلاٟاظإة ،ويٗمالن في ا خٟاء ،وحهضٞان بلى الً٣اء
يخًمً ٖىهغا ّن
ّن
ؤن للم٣اومت ٦ياجها ا خام بها وماَيتها
صوليا ،بال ّن ق
وؤن ٖملهما
ب٩ل الىؾاثل الٗؿ٨غيتّ ،ن ق
ٖلى ا خهم ّنق
الظاجيت التي جمحزَا ًٖ ؤلاعَابٞ ،هىا ٥ؤوظه بزخال ٝظىَغيت جمحز ٧ل مجهما ًٖ ألازغ ،مً َىا خاولىا الاظتهاص ل٩ي ههل
بلى ؤَم الٟىاع١ق ألاؾاؾيت التي جٟهل اإلا٣اومت اإلاؿلخت ًٖ ؤلاعَاب الضولي ،ومً زم وي٘ خضوص جٟهل بحن الٗى٠
اإلاكغوٕ الظر جماعؾه اإلا٣اومت اإلاؿلخت والٗى ٠الٛحر مكغوٕ الظر يماعؾه ؤلاعَابيىن ،وطل ٪و٣ٞا إلاا يلي:
الفشُ ألاوٌ :الفشق مً خُث ِىفش الىابْ الؽّبي
ّن
اإلا٣اومت اإلاؿلخت وخغوب الخدغيغ الىَجي طاث َبيٗت ٖؿ٨غيت قٗبيتٟٞ ،ي الى٢ذ الظر هجض ؤن َىا ٥عٚبت
ٖاعمت ومدؿٗت الىُا ١بضا ٘ٞمً مكاٖغ وَىيت( ) ،لضي ُ٢إ ٖغيٌ مً ؤبىاء الكٗب بمسخلَ ٠ب٣اجه واججاَاجه
وٞئاجه مً ظمٗياث ؤَليت ؤو جىٓيماث ؾياؾيت ؤو ا٢خهاصيت ؤوز٣اٞيت في الاهًمام بلى نٟى ٝاإلا٣اومت اإلاؿلخت
( -)1عبد الفتاح سعد منصور ،ادلرجع السابق ،ص ٖ.ٖٜٗ -ٖٜ

( -)2مجاؿ محود الضمور ،مشركعية اجلزاءات الدكلية كالتدخل الدكيل ضد  :ليبيا ،السوداف ،الصوماؿ ،الشركة اجلديدة للطباعة كالنشر ،الطبعة األكىل ،عماف األردف
ٕٗٓٓ ،ص ٕ.ٜٔ

( -)3ماجد ياسُت احلموم" ،اإلرىاب الدكيل من ادلنظور الشرعي القانوٍل ك٘تييزه عن ادلقاكمة ادلشركعة " ،اإلرىاب الدكيل يف ادلنظور الشرعي كالقانوٍل ك٘تييزه عن
ادلقاكمة ادلشركعة ،رللة جامعة ادللك سعود ،اجمللد ٘ٔ ،العلوـ اإلدارية (ٕ) ،الرياض ادلملكة العربية السعوديةٕٖٔٗ ،ىػٕٖٓٓ/ـ ،ص .ٕٖٛ
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ؤن ؤلاعَاب يؿدىض بلى ٖمل
ومؿاٖضتها بكتى ؤهىإ اإلاؿاٖضاث ،وج٣ضيم يض الٗىنق لها إلاىاظهت اإلادخل( ) ،هجض في اإلا٣ابل ّن ق
ؤٞغاص ؤو ظمٗياث لها َابٗها الؿغرق الكضيض الخٗ٣يض وا خهىنيت ،وبطا ٧ان مً اإلام ً٨ؤن يإزظ الُاب٘ الٗؿ٨غرق ،بال
ّن
ؤهه ال يدٓى بخإييض قٗبي ختى لى ٧ان يضعي بإن الً٣يت التي يضاٖ ٘ٞجها هي طاث الً٣يت التي يضاٖ ٘ٞجها اإلاىخمىنق بلى
اإلا٣اومت الكٗبيت؛ بل هي ٖملياث مؿخهجىت ومىخ٣ضة مً الكٗىبٗٞ ،ملياجه ال جدٓى ّن
بخإييض قٗبي؛ ختى لى ٧ان ّنيضعي
بإن الً٣يت التي يضاٖ ٘ٞجها هي طاث الً٣يت التي يضاٖ ٘ٞجها اإلاىخمىنق بلى اإلا٣اومت الكٗبيت( ).
ّن
ؤن اإلا٣اومت اإلاؿلخت وخغوب الخدغيغ ّنجخه ٠بالىَىيت ،وَظا الىن ٠يكمل ظاهبحن ؤخضَما
بياٞت بلى طلّ ،٪ن ق
ّن
ماصر وألازغ مٗىىرٞ ،ا جاهب اإلااصر يخٗل ٤باإل٢ليميت في مماعؾت َظٍ ألاٖما ،٫ؤر ّنؤجها جباقغ صازل ب٢ليم الضولت
ّن
ّن
ّن
اإلادخلت ،وا جاهب اإلاٗىىرق يخٗل ٤بالهض ٝوالضا ٘ٞوعاء َظٍ ا خغ٧اث ويٗجي ؤن صا ٘ٞخغ٧اث الٟ٨اح اإلاؿلر وخغوب
جخجغص َظٍ ا جماٖاث مً اإلاها ر ا خانت والضوا ٘ٞألاهاهيت التي ّن
الخدغيغ َى جدغيغ ألاعى والاؾخ٣ال ،٫ومً زم ّن
جمحز
ا جماٖاث ؤلاعَابيت( ).
الفشُ الثاوي :الفشق مً خُث ِىفش اللىي التي ججشي لذَا ِملُاث ؤلاسَاب واإلالاومت اإلاعلخت
جسخل ٠اإلا٣اومت اإلاؿلخت ًٖ ؤلاعَاب مً هاخيت الطخيت ؤو ا جهت اإلاؿتهضٞتٞ ،ةطا هٓغها بلى ٖىهغ ال٣ىيق التي
ّن
اإلاؿلخت ،لىظضها ؤن جل ٪الٗملياث ّن
يض ٖضو ؤظىبي ٞغى وظىصٍ بال٣ىة الٗؿ٨غيت
جىظه ّنق
ججغرق يضَا ٖملياث اإلا٣اومت
ٖلى ؤعى الىًَ وؤ٣ٞضٍ اؾخ٣الله وؾياصجه ،وبالخاليٞ ،ةن َضٞها الجهاجي َى الاؾخ٣الٞ ،٫خىظه خغ٧اث اإلا٣اومت ٖملياتها
اإلاؿلخت بلى ظمي٘ ألاَضا ٝالٗؿ٨غيت وقبه الٗؿ٨غيت التي مً قإجها ؤن جضخٌ الٗضو ؤو الاخخال ٫ألاظىبي وججبرٍ ٖلى
الغخيل ،وال جىظه جل ٪الٗملياث يض اإلاىاَىحن اإلاضهيحن.
ّنؤما ألاوكُت ؤلاعَابيتٞ ،ةجها ٖاصة ال جىظض ظهت زابخت ألَضا ٝؤلاعَابي ،ألهه ال يبالي بالطخيتٞ ،اإلاهم باليؿبت
لل٣اثمحن به جىظيه عؾالت للخهم ؤو الٗضو ب ٌٛالىٓغ ًٖ الطخيت اإلاؿتهضٞت ،وفي الٛالب ما جىظه الٗملياث ؤلاعَابيت
يض ألابغياء ب٣هض وكغ ّن
الغٖب والٟؼٕ وا خى ٝفي ؤوؾ٘ هُا ١مً اإلاجخم٘ اإلاؿتهض٢ ،ٝهض جد٣ي ٤الؿيُغة التي يخم
ّنق
الىنى ق ٫مً زاللها لخد٣ي ٤ؤَضا ٝؤلاعَابيحن ،وبالخالي ٢ض ج٩ى قن ألاَضا ٝاإلاىظهت يضَا الٗملياث ؤلاعَابيت صازل صولت
مٗيىت ؤو زاعظها وفي مىاظهت اإلاضهيحن ألابغياء ال لهٟتهم الشخهيت ،ول٧ ً٨ىؾيلت الؾخٛال ٫طل ٪يض الؿلُت ختى
حؿخجيب لغٚباث ؤلاعَابيحن( ).
الفشُ الثالث :الفشق مً خُث الهذف في ول مً ؤلاسَاب واإلالاومت اإلاعلخت
يٗخبر ٖىهغ الهض ٝؤ٦ثر الٗىانغ التي جبرػ الازخال ٝبحن ؤلاعَاب الضولي واإلا٣اومت اإلاؿلخت ،بط يسخل ٠الهض ٝفي
٧ل مجهما ازخالٞا بيىا مً خيض مًمى قن الهض ٝومً خيض هُا٢هٞ ،اإلا٣ياؽ الٟانل بحن ؤلاعَابي واإلاىايل َى الهضٝ
( -)1مجاؿ محود الضمور ،ادلرجع السابق ،ص ٕٕٓ.

( -)2ىبة اهلل أمحد مخيس بسيوٍل ،اإلرىاب الدكيل (تعريفو  -نشأتو –أسبابو -أنواعو -أىدافو عبلجو) ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،ٕٜٓٓ ،ص .ٚٙ
( -)3إماـ حسنُت خليل ،اإلرىاب كحركب التحرير الوطنية ،دار مصر احملركسة ،الطبعة األكىل ،القاىرة ،ٕٕٓٓ ،ص ٕ.ٜٖٔ -ٜٔ

( -)4أسامة محم الدين ،جرائم اإلرىاب على ادلستول الدكيل كاحمللي (دراسة ٖتليلية) ،ادلكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،ٕٜٓٓ ،ص ٕ٘ٗ.
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الظر يؿعى ٧ل مجهما لبلىٚه ؤو الؿبب الظر يضٗٞه لل٣يام بالٗمل( )ٞ ،ضوا ٘ٞخغ٧اث اإلا٣اومت جخجلى في الًٖ ِٛلى
ألاهٓمت اإلادخلت خملها ٖلى الاٖترا ٝبد٣ها في الاؾخ٣ال ،٫في خحن ال ج٨مً وعاء ألاٗٞا ٫ؤلاعَابيت ٚحر الضوا ٘ٞالاهخ٣اميت
والالبوؿاهيت٧ ،ال٣خل والخسغيب وبخضار زلل في الٗال٢اث الضوليت ،وبهظا يٗخبر ظغيمت يض ؾلم ؤلاوؿاهيت وؤمجها.
ومً ظهت ؤزغي ،خ ٤اإلا٣اومت اإلاؿلخت زابذ للكٗىب ا خايٗت للؿيُغة الاؾخٗماعيت ؤو الاخخال ٫حهض ٝبلى
جد٣ي ٤الاؾخ٣ال ٫مً الؿيُغة ألاظىبيت ،وهي حٗخمض في طلٖ ٪لى ا جاهب اإلااصر والبكغرق إلجها٢ ٥ىاث الٗضو ،وبالخالي
ّن
ٞاألَضا ٝالٗؿ٨غيت خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاؿلخت جىدهغ في اؾتهضا ٝألاما ً٦والش٨ىاث الٗؿ٨غيت وؤٞغاص ظيل الاخخال٫
اإلاضججحن باألؾلخت ؾىاء اعجضوا الؼرق الٗؿ٨غرق ؤو لم يغجضوٍ ،وطل ٪ختى يخم ٞغى الاونخاب وا جالء ٖليه مً زال٫
بي٣إ ؤ٦بر ٖضص مً ا خؿاثغ وبعبا٢ ٥ىاجه وبٞكا ٫زُُه الٗؿ٨غيت التي يغيض بمىظبها ٞغى َيمىخه الٗؿ٨غيت
والؿياؾيت ٖلى ؤمً اإلاجخم٘ ؤو الضولت اإلادخلت ،وبهظا ال جخٗغى اإلا٣اومت الىَىيت بلى الكٗب وال ألمىاله وممخل٩اجه ،بل
بجها جداٖ ٔٞلحها مً الٗبض والخضمحر( ) ،مً زم يٗخبر اإلاؿخىًَ خامل الؿالح َضٞا مباخا للم٣اومت اإلاؿلخت ،ألهه ٢ض
ا٢تر ٝفي خ ٤قٗب ؤلا٢ليم اإلاؿخٗمغ بظغاما مغ٦با ٞهى اٚخهب ألاعى بال٣ىة ًٖ َغي ٤الاؾديُان ،وفي هٟـ الى٢ذ
ؤَضع خ ٤قٗب ؤلا٢ليم اإلاؿخٗمغ في الؿالم.
وبالٗىصة بلى الىي٘ في ٞلؿُحنٞ ،ةن اإلاؿخىًَ يٗخبر َضٞا مكغوٖا خغ٧اث اإلا٣اومت الٟلؿُيييت ،وطل٪
باٖخباع ؤن اإلاؿخىًَ يدمل للؿالح مشله مشل اإلا٣اجلحن ؤلاؾغاثيليحنٞ ،هظا اإلاؿخىًَ ؾغٖان ما يخدى٫ق بلى ظىضر مؿلر
في ؤر خٓتًٞ ،ال ٖلى ؤهه يم ً٨ؤن يىسغٍ في ؤٞغاص ا جيل في نٟى ٝا جيل لل٣خا ٫في ؤيت خٓت ،ومً زمٞ ،ةن
الىيل مىه يٗض ٖمال مكغوٖا ومماعؾت خ٣حن مؿخ٣غيً في الٗال٢اث الضوليت وَما ،خ ٤الضٞإ الكغعي ٖمال باإلااصة51
مً اإلايشا ١وخ ٤ج٣غيغ اإلاهحر.
الفشُ الشابْ :الفشق مً خُث اإلاؽشوُِت
ٖىهغ اإلاكغوٖيت مً ؤَم الٗىانغ التي جدضص الٟغو ١ألاؾاؾيت بحن ؤلاعَاب الضولي واإلا٣اومت اإلاؿلخت،
يٗخبر
بط يٗض َظا الٗىهغ اإلاجا ٫ا خغ٧ي الظر يخدغ ٥في هُا٢ه الغ ً٦اإلااصر لٗملياث اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،والظر يخ ٤ٟبضوعٍ
وهُا٢ ١ىاٖض وؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي و٢غاعاث وؤٖما ٫اإلاىٓماث الضوليت ،في خحن ال يدٓى ؤلاعَاب بالكغٖيت ؾىاء
صازل الضولت اإلاماعؽ ٞحها ؤو زاعظها زاعط َظا اإلاجا ٫اإلادضص و٣ٞا ل٣ىاٖض ال٣اهىنق الضولي ،وطا ٞةن الىهىم ال٣اهىهيت
الىَىيت والضوليت ٖاصة ما جخدغيق ببغاػ نٟت ٖضم اإلاكغوٖيت في الٗمل ؤلاعَابي ،ألامغ الظر عجب ؤزاع ٢اهىهيت اؾخ٣غث في
ّن
بن الٗى ٠اإلاؿخسضم مً ٢بل خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاؿلخت يض اإلادخل ؤو
مىاظهت ٧ل مً اإلا٣اومت اإلاؿلخت وؤلاعَاب ،بط ّن ق
مؿخمض مً ٢ىاٖض ال٣اهى قن ّن
الضولي،
ّنق
اإلاؿخٗمغ للخهى قٖ ٫لى خ٣ها في ج٣غيغ مهحرَا َى ٖى ٠مكغوٕ ،له ؤؾاؽ ٢اهىوي
وَى خ ٤الكٗىب الٛحر ٢ابل للخهغ ٝفي ج٣غيغ اإلاهحر ،اهُال٢ا مً ؤن خغ٧اث الخدغعق الىَجي؛ بهما هي مىٓماث قٗبيت

( -)1ىيثم الكيبلٍل ،اإلرىاب يؤسس دكلة –ظلوذج إسرائيل ،-دار الشركؽ ،الطبعة األكىل ،ٜٜٔٚ ،ص ٖٕ.
( -)2خالد كرَل خالد ادلشاقبة ،ادلرجع السابق ،ص .ٔٔٛ -ٜٔٓ
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حؿعى بلى جدغيغ قٗىبها وؤوَاجها مً الاؾخٗماع والاخخال ،٫وَظا ما ؤ٦ضجه مباصت ال٣اهىنق الضولي الٗغفي وؤلاجٟاقي
وبلىعجه زبرة الٗمل الضولي في َظا ا خهىم( ).
الفشُ الخامغ :الفشق مً خُث الىلْ اللاهىوي في خالت اللبن
خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاؿلخت حٗتر ٝبد٣ها ووظىصَا اإلاىازي ٤الضوليت وجًٟى الكغٖيت ٖلى َظا الىظىص ،والظر
ً
ً
ممشال في ألامم اإلاخدضة
ق
حٗاَٟا ومؿاهضة مً الغؤر الٗام الٗالمي واإلاجخم٘ الضولي وجلؼم اإلاجخم٘ الضولي
ق
ٖاصة ما يل٣ى
ً
ً
ً
ً
وا٢خهاصيا للخهى قٖ ٫لى خ٣ها في ج٣غيغ اإلاهحر
ق
ق
وماصيا
ق
ومٗىىيا
ق
ؾياؾيا
ومسخل ٠صو ق ٫الٗالم بمؿاهضة َظٍ ا خغ٧اث
والخدغ قع مً الاؾخٗماع وبػالت الاخخال ،٫وبالخالي بطا ؤل٣ي ال٣بٌ ٖلى اإلا٣اجل في بَاع اإلا٣اومت اإلاؿلختٞ ،ةهه يؿخٟيض مً
ا خمايت ال٣اهىهيت الضوليت اإلا٣غعة ألؾغيق ا خغب ،خيض مىدذ اجٟا٢ياث ظىي ٠الشالشت ا خانت بإؾغيق ا خغب لٗام
ي
 1949ألٞغاص اإلا٣اومت اإلاؿلخت خ٣ى٢ا مؿاويت ألٞغاص ال٣ىاث الىٓاميت٣ٞ ،ض ؤ٢غث جمخ٘ ؤٞغاص اإلا٣اومت بهٟت ؤؾغ ق
ا خغب٦ ،ما ٢غعث ؤهه ال يجىػق مدا٦مت ًٖى اإلا٣اومت الكٗبيت ًٖ ألاٖما ٫التي ٢ام بها يض اإلادخل ،ؤما مً ي٣ىم
بالٗمل ؤلاعَابي َى جىٓيم ؤو خغ٦ت ٚحر مٗتر ٝبها مً ٢بل اإلاجخم٘ الضولي ،وبالخالي بطا ؤل٣ي ال٣بٌ ٖليهٞ ،يٗامل
مٗاملت اإلاجغم الٗاصر ،وال يخمخ٘ با خمايت الضوليت ،وبهما يىصٕ في النجً خؿب اإلاضة اإلا٣غعة للجغيمت التي اعج٨بها( ).
الخاجمت
مً زال ٫ما ؾب ،٤يبضو ؤن مىيىٕ الخميحز بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاؿلخت مً اإلاىيىٖاث التي هي مدل ظض٫
في الؿاخت الضوليت ،بالىٓغ بلى ؤػمت اإلاهُلخاث التي حؿىص الٗالم ؤظم٘ في ْل حٗضص الش٣اٞاث وازخال ٝاإلاها ر ،ولٗل
اإلاك٩ل ألاؾاسخي في طل ٪يٗىص بلى ٖضم وظىص حٗغي ٠مىخض لئلعَاب مً ظهت ،وٖضم وي٘ خضوص ٞانلت وص٢ي٣ت بحن
ؤلاعَاب الضولي واإلا٣اومت اإلاؿلخت مما ظٗل بٌٗ الضو٫ق الٛغبيت جه ٠ؤٖما ٫اإلا٣اومت الٟلؿُيييت مً ؤجها ؤٖما٫
بعَابيت ،والتي هي مجغص جىنيٟاث ؾياؾيت وليؿذ ٢اهىهيت ،بال ؤهه واهُال٢ا مً قغٖيت اإلا٣اومت بمسخل ٠ؤق٩الها بما
في طل ٪اإلاؿلخت ،ؤنبذ مً ٚحر اإلام ً٨ال٣بى ق ٫با خلِ بحن اإلا٣اومت اإلاؿلخت وؤلاعَاب ،بال بطا ؤعيض ًٖ ٢هض بيٟاء
الكغٖيت ٖلى ؤلاعَاب وهؼٕ الكغٖيت ًٖ اإلا٣اومت ،مً َىا ٧ان لؼاما ٖليىا ٣٦اهىهيحن ؤن هىضر ا خ٣اث ،٤وطل ٪ببيان
ؤوظه الخٟغ٢ت ٞيما بحن ؤٖما ٫اإلا٣اومت اإلاكغوٖت التي يماعؾها الٟلؿُيييىنق يض ؤلاعَاب ؤلاؾغاثيلي ،اخترما لؤلوكُت
التي ج٣ىم بها خغ٧اث اإلا٣اومت اإلاؿلخت والتي تهض ٝبلى ج٣غيغ مهحر الكٗىب واؾخ٣اللها ،وبٛيت بْهاع قغٖيت مُالب
الكٗب الٟلؿُيجي في الىنى٫ق بلى ا خغيت والاؾخ٣ال ،٫زانت وؤن َظا ا خ٢ ٤ض ٧اص يىضزغ وؾِ اإلاٛالُاث واإلاؼاٖم
ؤلاؾغاثيليت والٛغبيت ،وفي ْل الهمذ الٗغبي ًٖ خ ٤الكٗب الٟلؿُيجي مً الخدغعق مً الاخخال.٫
ٖلى ؤهه ٢بل ؤن هسخم ؾىٗغى مً جىنلىا بليه مً هخاثج ،هىعصَا جباٖا ٖلى الىدى الخالي:
( -)1رجب عبد ادلنعم متويل" ،الفرؽ بُت اإلرىاب كادلقاكمة ادلشركعة يف ضوء قواعد القانوف الدكيل ادلعاصر " ،اجمللة ادلصرية للقانوف الدكيل  ،العدد الستوف ،اجلمعية
ادلصرية للقانوف الدكيل ،القاىرة ،ٕٓٓٗ ،ص ٖٗٓ.ٖٓ٘-

( -)2رجب عبد ادلنعم متويل ،رجب عبد ادلنعم متويل ،حرب اإلرىاب الدكيل كالشرعية الدكلية يف ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كمبادئ القانوف الدكيل العاـ (دراسة
نظرية تطبيقية على األحداث الدكلية اجلارية) ،دار النهضة العربية ،الطبعة األكىل ،القاىرة ،ٕٖٓٓ ،ص .ٜٗٔ ،ٗٔٚ
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 بن اإلاك٩لت ألاؾاؾيت التي يىاظهها اإلاجخم٘ الضولي جخٗل ٤بسلى ال٣اهىنق الضولي مً حٗغي ٠لئلعَاب م٣بى٫ق صوليا،
ٝمهُلر ؤلاعَاب الضولي ماػا ٫مهُلخا ؾياؾيا ٚامًا ،يدخاط ،بلى يبِ مىيىعي ّن
مجغص مً الاٖخباعاث الؿياؾيت.
 بن بق٩اليت ٚياب حٗغي ٠لئلعَاب ،جغجب ٖجها بق٩اليت جميحزٍ ًٖ اإلا٣اومت اإلاؿلخت لخ٣غيغ اإلاهحر والاؾخ٣ال٫
باٖخباعَا مً ا خ٣ى١ق ال٣اهىهيت التي ّن
جخمخ٘ بها الكٗىب بمىظب ال٣اهىنق الضوليٞ ،اإلعَاب بما َى ٖى ٠يؿخسضم
لخد٣ي ٤ؤَضا ٝؾياؾيت ؤو ا٢خهاصيت ؤو اظخماٖيت ؤو صيييت يكتر ٥م٘ اإلا٣اومت مً خيض اؾدىاصَما ٖلى الٗى٠
ّن
ي٣غٍ ال٣اهىنق ّن
وال٣ىة ،وم٘ طل ٪يب٣ى ّن
ممحزا ٖىه في ّناهه يؿدىض بلى خ ٤مكغوٕ ّن
الضولي ،ويمىده نٟت الكغٖيت يمً خضوص
ويىابِ ّن
مٗيىت.
 بن اإلا٣اومت اإلاؿلخت ،بما مً جدمل مً اؾخسضام للٗى ٠اإلابرع ٖلى اإلاؿخىيحن ال٣اهىوي والؿياسخي وؾيلت وليؿذ
َضٞا بدض طاجهٗٞ ،ىضما جدخل ؤعى جبضؤ ؤٖما ٫اإلا٣اومت اإلاكغوٖت للؿعي بلى جدغيغ الىًَ ،وٖليه ُٞاإلاا َىاٖ ٥ضوان
واخخالٞ ،٫ةن طعيٗت اإلا٣اومت ؾخٓل مىظىصة ومؿخمغة ما ب٣ي َظا الاخخال.٫
 بزًإ جىني ٠ؤلاعَاب الضولي وم٩اٞدخه لالهخ٣اثيت والاػصواظيت ،بما يخماشخى ومها ر الضو٫ق الٟاٖلت في اإلاجخم٘
الضولي ،بط يخم جىني ٠ا جغاثم ؤلاؾغاثيليت يض الٟلؿُيييحن ٖلى ؤجها صٞإ قغعي ،في خحن اٖخبرث ألاٖما ٫اإلاماعؾت مً
٢بل خغ٧اث اإلا٣اومت الٟلؿُيييت ؤٖماال بعَابيت.
 جداو٫ق بٌٗ الضو ،٫الؾيما الىالياث اإلاخدضة وبؾغاثيل ظاَضة حكىيه نىعة هًا ٫الكٗىب اإلاًُهضة وٟ٦اح
خغ٧اتها الخدغعيت ٖبر جلُيسها بكبهت ؤلاعَاب ،م٘ ؤهه يالخٔ ؤن خغ٦ت اإلا٣اومت وؤٞغاصَا في ٞلؿُحن اإلادخلت ؤو ظىىب
لبىان يلتزمىنق ب٨ال اإلاٗياعيً ،خيض ؤن َاالء ألاٞغاص ؤًٖاء َظٍ ا خغ٧اث َم م٣اجلىنق هٓاميىن و٣ٞا لالجٟا٢ياث
الضوليت الىاٞظة ٦ما ؤجهم ي٣ىمىنق بٗملياتهم الٗؿ٨غيت يض ال٣ىاث ؤلاؾغاثيليت و٣ٞا ل٣يىص ويىابِ ٢اهىنق ا خغب
وال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي.
 تهضع ٖمليت ا خلِ بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاؿلخت مباصت و٢ىاٖض ال٣اهى قن الضولي ،خيض جخمؿ ٪بها بٌٗ الضو ق٫
باٖخباعَا بخضي الظعاج٘ الهتها٢ ٥ىاٖض خٓغ اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت وخ٣ى١ق الضو٫ق والكٗىب ٖلى خض ؾىاء ،وجاصر
بلى التهغب مً الالتزاماث الضوليت التي جٟغى ٖلى الضو ق ٫باٖخباعَا ؤخض ؤًٖاء ا جماٖت الضوليت.
 بن الٟٗل ال يٗض بعَابا ،وبالخالي ال يٗا٢ب ٖليه ال٣اهىنق الضولي بطا ٧ان الباٖض ٖليه الضٞإ ًٖ ا خ٣ى١ق اإلا٣غعة
لؤلٞغاص خ٣ى١ق ؤلاوؿان ؤو الكٗىب ،خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر ،وا خ ٤في جدغيغ ألاعى اإلادخلت وم٣اومت الاخخال ،٫ألن َظٍ
ألاٗٞا ٫ج٣ابل خ٣ى٢ا ي٣غعَا ال٣اهىنق الضولي لؤلٞغاص والضو ،٫ومً َىا ٞةهه ختى لى ازخلُذ ؤٖما ٫خغ٧اث اإلا٣اومت
ببٌٗ ألاٖما ٫ؤلاعَابيت هديجت لًغوعاث ٖؿ٨غيت ٢اَغة ؤو اٖخباعاث ؾياؾيت ؤو صٖاثيت اؾخصىاثيتٞ ،ةهه ال يمً٨
الىٓغ بلى َظٍ ألاٖما ٫ألازحرة بهٟت مجغصة وبٗيضة ًٖ ؤلاَاع الظر ْهغث ٞيه وألاؾباب والضوا ٘ٞاإلااصيت بلحها
وألاَضا ٝاإلابخٛاة مجها.
 يٗخبر مٗياع الكغٖيت واإلاكغوٖيت مً ؤَم اإلاٗايحر في الخميحز والخٟغ٢ت بحن اإلا٣اومت وؤلاعَاب الضولي ،خيض ؤن ؤٞغاص
اإلا٣اومت بهما يلجئىنق بلى الؿالح بضا ٘ٞمً مكاٖغَم الىَىيت صٞاٖا ًٖ ؤعى آلاباء وألاظضاص يض الٗضوان ا خاعجي ؤو
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مً ؤظل جسليو جل ٪ألاعى مً بغازً الاخخال ٫ا خغبي ؤو الاؾخٗماع وبالخالي حٗخبر ؤٖمالهم مكغوٖت جىضعط في بَاع
ج٨غيـ ا خ ٤في ج٣غيغ اإلاهحر وا خ ٤في الضٞإ الكغعي ًٖ الىٟـ ،في خحن ؤن ؤلاعَاب ٖمل ٚحر مكغوٕ.
 بن ٖضم وظىص حٗغي ٠ص٢ي ٤مخٖ ٤ٟليه ؤلاعَاب الضولي َى الؿبب الغثيسخي في ا خلِ ا خالي بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت
اإلاؿلخت ،طل ٪ؤن حٗغي ٠ؤلاعَاب ؾيىضر الٟغ١ق بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت ،وال٨شحر مً اصٖاءاث ؤلاٖالم اإلاًلل للغؤر
الٗام الٗالمي.

كاثمت اإلاشاحْ
ؤوال :اإلاشاحْ باللغت الّشبُت
.I

الىخب واإلاالفاث

 .1ؤخمض بً ؾليمان نا ر الغبيل ،ظغاثم ؤلاعَاب وجُبي٣اتها اإلاٗانغة ،صاع اليكغ باإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث ألامىيت
2003م.
-ٌ1424
والخضعيب ،ؤ٧اصيميت هاي ٠للٗلىم ألامىيت ،الُبٗت ألاولى ،الغياى،
 .2ؤصم ٦حر" ،٫اؾخسضام الالٖى ٠يض الٓلم والٗضوان" ،وعص يمً ٦خاب اإلا٣اومت اإلاضهيت في الىًا ٫الؿياسخي،
.1988
جدغيغ ؾٗض الضيً ببغاَيم ،مىخضي ال٨ٟغ اٖ٫غبي ،ؾلؿلت ا خىاعاث الضوليتٖ ،مان،
 ،2002م
 .3بمام خؿىحن زليل ،ؤلاعَاب وخغوب الخدغيغ الىَىيت ،صاع مهغ اإلادغوؾت ،الُبٗت ألاولى ،ال٣اَغة،
.193-192
ي الضولي واإلادلي (صعاؾت جدليليت) ،اإلا٨خب الٗغبي ا خضيض،
 .4ؤؾامت مخي الضيً ،ظغاثم ؤلاعَاب ٖلى اإلاؿخى ق
.2009
ؤلاؾ٨ىضعيت،
 .5الُاَغ مهضر البليلي ،مٟهىم ؤلاعَاب في ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي والكغيٗت ؤلاؾالميت (صعاؾت م٣اعهت وحٗغي ،)٠صاع ال٩لمت
.2006
لليكغ والخىػي٘ ،مهغ،
 :2003صعاؾت في و٢اج٘ الجزإ ومضي مكغوٖيت
 .6باؾم ٦غيم ؾىيضان ا جىابي ،مجلـ ألامً وا خغب ٖلى الٗغا١
ا خغب ،صاع ػَغان لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان.2006 ،
( 1998صعاؾت م٣اعهت) ،صاع
 .7تهاوي ٖلي يخي ػياص ،ؤلاعَاب ووؾاثل م٩اٞدخه في الاجٟا٢يت الٗغبيت إلا٩اٞدت ؤلاعَاب لؿىت
.2008
الجهًت الٗغبيت،
. 2005
 .8ظما ٫ػايض َال ٫ؤبى ٖحن ،ؤلاعَاب وؤخ٩ام ال٣اهىنق الضوليٖ ،الم ال٨خب ا خضيض ،الُبٗت ألاولى،
 .9خيضع ؤصَم ٖبض الهاصر ،صعاؾاث في ٢اهىنق خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،صاع ا خامض لليكغ والخىػي٘ ،الُبٗت ألاولىٖ ،مان -
.2009
ألاعصن،
.1999
 .10ظان ظىعط صاهيا ،٫ماجمغ مضعيض ،ا جؼء ألاو ،٫صاع هىبىليـ ،الُبٗت ألاولى،
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 .11ظما ٫خمىص الًمىع ،مكغوٖيت ا جؼاءاث الضوليت والخضزل الضولي يض :ليبيا ،الؿىصان ،الهىما ،٫الكغ٦ت
.2004
ا جضيضة للُباٖت واليكغ ،الُبٗت ألاولىٖ ،مان ألاعصن
.2003
 .12صوللي خمض ،ؤلاعَاب الضولي ،م٨خبت ناصع هاقغون ،بحروث،
 .13عظب ٖبض اإلاىٗم مخىلي ،عظب ٖبض اإلاىٗم مخىلي ،خغب ؤلاعَاب الضولي والكغٖيت الضوليت في يىء ؤخ٩ام الكغيٗت
ؤلاؾالميت ومباصت ال٣اهىنق الضولي الٗام (صعاؾت هٓغيت جُبي٣يت ٖلى ألاخضار الضوليت ا جاعيت) ،صاع الجهًت الٗغبيت،
.2003
الُبٗت ألاولى ،ال٣اَغة،
 .14عقضر شخاجت ؤبى ػيض ،الؿياخت وؤلاعَاب في يىء ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،صاع الىٞاء لضهيا الُباٖت واليكغ ،الُبٗت
.1992
.2008مدمض ٖؼيؼ ق٨غر ،ؤلاعَاب الضولي (صعاؾت ٢اهىهيت ها٢ضة) ،صاع الٗلم للماليحن ،لبىان،
ألاولى ،ؤلاؾ٨ىضعيت،
َ .15لٗذ ؤخمض مؿلم ،الشىابذ واإلاخٛحراث في الهغإ الٗغبي ؤلاؾغاثيلي ،ؾلؿلت مدايغاث ؤلاماعاث ( ،)51مغ٦ؼ
.2001
ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر ؤلاؾتراجيجيت ،الُبٗت ألاولى ،ؤلاماعاث الٗغبيت اإلاخدضة،
ٖ .16اصٖ ٫بض هللا اإلاؿضر ،ا خغب يض ؤلاعَاب والضٞإ الكغعي في يىء ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي م٘ صعاؾت إلاضي
 ،2001صاع
مكغوٖيت اؾخسضام ال٣ىة اإلاؿلخت مً ظاهب الىالياث اإلاخدضة عصا ٖلى هجماث ا خاصر ٖكغ مً ؾبخمبر
.2006
الجهًت الٗغبيت ،الُبٗت ألاولى،
.2008
ٖ .17لي يىؾ ٠ق٨غر ،ؤلاعَاب الضولي ،صاع ؤؾامت لليكغ والخىػي٘ ،الُبٗت ألاولى ،ألاعصن،
ٖ .18الء الضيً عاقض ،ألامم اإلاخدضة وؤلاعَاب ٢بل وبٗض 11ؾبخمبر– م٘ جدليل ههىم اله٩ى ٥الٗاإلايت إلا٩اٞدت
.2005
ؤلاعَاب ،-صاع الجهًت الٗغبيت ،ال٣اَغة،
ٖ .19بض الٛجي ٖماص ،نىاٖت ؤلاعَاب - ،في البدض ًٖ مىًَ الٗى ٠ا خ٣ي٣ي ،-صاع الىٟاجـ ،الُبٗت ألاولى ،ألاعصن،
.2003
ٖ .20بض ال٣اصع ػَحر الى٣ىػر ،اإلاٟهىم ال٣اهىوي جغاثم ؤلاعَاب الضازلي والضولي ،ميكىعاث ا خلبي ا خ٣ى٢يت ،الُبٗت
.2008
ألاولى ،بحروث،
ٖ .21لي خؿً الكغفي" ،ؤلاعَاب وال٣غنىت البدغيت في يىء ؤخ٩ام الكغيٗت ؤلاؾالميت والاجٟا٢ياث الضوليت" ،ؤلاعَاب
وال٣غنىت البدغيت ،ج٣ضيم مدمض ٞخخي ٖيض ،صاع اليكغ باإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث ألامىيت والخضعيب ،ؤ٧اصيميت هاي٠
2006م.
للٗلىم ألامىيت ،الُبٗت ألاولى ،الغياى-ٌ142،
ٖ .22بض الٟخاح ؾٗض مىهىعق ،الىٓغيت الٗامت لخٗغي ٠ؤلاعَاب (صعاؾت جدليليت جإنيليت م٣اعهت في يىء الاججاَاث
.2012
-2011
ال٣ٟهيت والدكغيٗاث واإلاىازي ٤ؤلا٢ليميت والضوليت) ،صاع ال٨خب والىزاث ٤ال٣ىميت ،ظمهىعيت مهغ الٗغبيت،
٦ .23ما ٫خماص ،ؤلاعَاب واإلا٣اومت في يىء ال٣اهى قن ا٫صولي الٗام ،اإلااؾؿت ا جامٗيت للضعاؾاث واليكغ والخىػي٘،
.2003
الُبٗت ألاولى ،بحروث ،لبىان،
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.2009
 .24مكهىعق بسيذ الٗغيمي ،الكغٖيت الضوليت إلا٩اٞدت ؤلاعَاب ،صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػي٘ ،الُبٗت ألاولىٖ ،مان
 .25مدمض خؿً يىؾ ٠مديؿً ،ؤلاعَاب الضولي وقغٖيت اإلا٣اومت ،صاع واثل لليكغ والخىػي٘ ،الُبٗت ألاولىٖ ،مان،
.2012
ألاعصن،
 .26مدمض مخىلي ،الخسُيِ الاؾتراجيجي في م٩اٞدت ظغاثم ؤلاعَاب الضولي (صعاؾت م٣اعهت) ،بنضاعاث مجلـ اليكغ
.2006
الٗلمي ،ظامٗت ال٩ىيذ،
 .27ماَغ ٖبض اإلاىٗم ؤبى يىوـ ،بؾخسضام ال٣ىة في ٞغى الكغٖيت الضوليت ،اإلا٨خبت اإلاهغيت للُباٖت واليكغ والخىػي٘،
.2004
ؤلاؾ٨ىضعيت،
 .28مدمض وليض ؤخمض ظغاصر ،اإلعَاب في الكغيٗت وال٣اهىن ،صاع الىٟاجـ لليكغ والخىػي٘ ،بحروث.2008 ،
 .29هبيل ٖبض ا خليم مخىلي" ،ؤزُاع ألايضيىلىظيت الههيىهيت وألايضيىلىظيت ألازغيق"٧ ،ليت الضٖىة ،الُبٗت ألاولى،
.1990
ليبيا،
َ .30بت هللا ؤخمض زميـ بؿيىوي ،ؤلاعَاب الضولي (حٗغيٟه  -وكإجه –ؤؾبابه -ؤهىاٖه -ؤَضاٞه ٖالظه) ،الضاع ا جامٗيت،
.2009
ؤلاؾ٨ىضعيت،
َ .31يشم ال٨يالوي ،ؤلاعَاب ياؾـ صولت –همىطط بؾغاثيل ،-صاع الكغو ،١الُبٗت ألاولى.199،
.II

اإلالاالث

 .1ؤمدمضر بىػيىت ؤمىت ،مى ٠٢الكغيٗت ؤلاؾالميت مً ؤلاعَاب" ،مجلت الضعاؾاث ؤلاؾالميت ،مجلت ٖلميت مد٨مت
.2012
بجامٗت ٖماع زليجي باألٚىاٍ ،ا جمهىعيت ا جؼاثغيت ،الٗضص ألاو 12،٫مار
 ١بحن ؤلاعَاب واإلا٣اومت اإلاكغوٖت في يىء ٢ىاٖض ال٣اهى قن الضولي اإلاٗانغ ،اإلاجلت
 .2عظب ٖبض اإلاىٗم مخىلي ،الٟغ ق
.2004
اإلاهغيت لل٣اهىنق الضولي ،الٗضص الؿخىن ،ا جمٗيت اإلاهغيت لل٣اهىنق الضولي ،ال٣اَغة،
ٖ .3بض الٗؼيؼ مدمض ؾغخان"،خى٫ق حٗغي ٠ؤلاعَاب الضولي وجدضيض مًمىهه مً وا٢ ٘٢ىاٖض ال٣اهىنق الضولي و٢غاعاث
اإلاىٓماث الضوليت" ،اإلاجلت اإلاهغيت لل٣اهىنق الضولي ،اإلاجلض.19 ،329
 .4ماظض ياؾحن ا خمىر" ،ؤلاعَاب الضولي مً اإلاىٓىعق الكغعي ال٣اهىوي وجميحزٍ ًٖ اإلا٣اومت اإلاكغوٖت" ،ؤلاعَاب الضولي
في اإلاىٓىعق الكغعي وال٣اهىوي وجميحزٍ ًٖ اإلا٣اومت اإلاكغوٖت ،مجلت ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،اإلاجلض ،15الٗلىم ؤلاصاعيت (،)2
2003م.
َ1423ـ/
الغياى اإلامل٨ت الٗغبيت الؿٗىصيت،
 .5مخي الضيً ٖكماورٖ"،ضم مكغوٖيت ؤلاعَاب ومكغوٖيت اإلا٣اومت اإلاؿلخت" ،ظغيضة ألاَغام ،الٗضص الهاصع في
.2001
/11/04
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اإلازهشاث والشظاثل الجامُّت

.III

خىعاٍ في٦ ؤَغوخت ص،اث الضوليت٢ في الٗال٫اومت الاخخال٣ت بحن ؤلاعَاب الضولي وم٢غٟ الخ،ً َيشم مىسخى خؿ.1
.214 م،1999
، ا جمهىعيت الٗغبيت اإلاهغيت، ظامٗت ٖحن قمـ،اهىنق الٗام٣ال
127

 عؾالت،اومت اإلاؿلخت٣ اإلا٤اهىهيت والؿياؾيت للخلِ بحن ؤلاعَاب وخ٣ ألابٗاص ال،بت٢غيم زالض اإلاكا٦  زالض.2
.90 م،200،ت ألاعصهيت الهاقميت٨ اإلامل، البيذ٫ ظامٗت ؤ،مت٨ مٗهض بيذ ا خ،ماظؿخحر في الٗلىم الؿياؾيت
 اإلاشاحْ باللغت ألاحىبُت:زاهُا

A. Alex. P. Schmidt and Albert. I. Jongman et al ،Political Terrorism ،SWIDOC ،Amsterdam and
Transaction Books ،1988.
B. Adam Roberts ،Counter-terrorism ،Armed Force and the Laws of War ،quarterly journal of IISS ،
London ،vol. 44 ،The International Institute for Strategic Studies ،London ،Spring 2002.
C. Concepts of Terrorism & Resistance An Arabic-Islamic Understanding Amman–Jordan May ،2003.
D. Noelle Higgins ،The application of international humanitarian law to wars of national liberation ،
Journal of humanitarian assistance ،posted April 2004.
Cite as: www.jha.ac/articles/a132.pdf
E. -Jean Christopher Martin ،،Les Règles international relatives à la lute contre le terrorisme ،préface
Ahmed mahiou ،bruylant Bruxelles ،Belgique ،2006.
F. Thierry Vareilles ،Encyclopédie Du terrorisme international ،préface de Mme Françoise Rudetzki ،
L‘harmattan ،France-Italie- Hongrie ،2001.
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خٍش الخّفب الذًجي بىـفه اهتهان لخٍش الخمُحز والىشاَُت
ألاؾخاط الض٦خىعق مدمض زامغ الؿٗضونق
عثيـ جىت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ؤؾخاط بجامٗت طر ٢اع – ظمهىعيت الٗغا١
129

اإلالخق
بن خٓغ الخٗهب الضيجي بىنٟه اهتها٧ا خٓغ الخميحز يإحي يمً ا خٓغ الٗام للخميحز ب ٌٛالىٓغ ًٖ ألاؾاؽ الظر
2001
اؾدىض بليه ،باٖخباع الخميحز اهتها٧ا خ ٤ؤلاوؿان في اإلاؿاواة ،ويإحي بٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان اإلاٗخمضيً ؾىت
 2009ليك٨الن مٗا بَاعان قامالن وؤؾاؾيان مخبايىان إلا٩اٞدت
والىزي٣ت ا خخاميت إلااجمغ اؾخٗغاى صيغبان اإلاٗخمضة
الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غاَيت ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب.
ل٣ض ؤ٢غث اإلااؾؿاث الضوليت اإلاٗىيت بد٣ى١ق ؤلاوؿان ؤن اإلااصة  4مً اجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز
الٗىهغرق ليؿذ جل٣اثيت الخىٟيظ ألجها جلؼم الضو٫ق ألاَغا ٝباٖخماص حكغيٗاث إلا٩اٞدت زُاب الخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت،
وؤن الضو٫ق ملؼمت بدٓغ زُاب ال٨غاَيت بك٩ل ميؿ ٤جماما م٘ اخترام خغيت الخٗبحر الىاعص في اإلااصةٞ 19إن مماعؾت
خغيت الخٗبحر جخم م٘ واظب زام ومؿاولياث وم٘ طلٞ ٪اإلااصة 20ال جسى٫ق خٓغ ا خُاب إلاجغص ؤهه يكحر ؤو ياصر بلى
مسغظاث مشل الٗى ٠ول ً٨الصخيذ ؤو ألاصر ؤجها حكمل ٞئت يي٣ت مً ا خُاب يىدهغ با خُاب الظر ياؾـ ؤو
ييكإ صٖىة لل٨غاَيت ٖلى ؤؾاؽ الٗىهغ ؤو الضيً ؤو ال٨غاَيت ال٣ىميت.
بن الدؿامذ ال يٗجي ج٣بل الٓلم الاظخماعي ؤو جسلي اإلاغء ًٖ مٗخ٣ضاجه ؤو التهاونق بكإجها بل يٗجي ؤن اإلاغء خغ في
الخمؿ ٪بمٗخ٣ضاجه وؤهه ي٣بل ؤن يخمؿ ٪آلازغون بمٗخ٣ضاتهم والدؿامذ يٗجي ؤلا٢غاع بإن البكغ اإلاسخلٟحن بُبٗهم في
مٓهغَم وؤوياٖهم ولٛتهم وؾلى٦هم لهم ا خ ٤في الٗيل بؿالم وفي ؤن يُاب ٤مسبرَم مٓهغَم وهي حٗجي ؤيًا ؤن ؤعاء
الٟغص يٗجي ؤن ال جٟغى ٖلى الٛحر.
وَ٨ظا يضعؽ َظا البدض وفي مبدشحن خٓغ الخٗهب الضيجي بىنٟه اهتها ٥خٓغ الخميحز في اإلابدض ألاو ،٫وخٓغ
الخٗهب الضيجي بىنٟه اهتها ٥خٓغ ال٨غاَيت في اإلابدض الشاوي.
Abstract:
The ban on religious intolerance as a violation of the prohibition of discrimination is part of
the general prohibition of discrimination, regardless of the basis for, after discrimination in
violation of the human right to equality. The Declaration and Programmer of Action adopted
in 2001 and the outcome document of the Durban Review approved 2009 together constitute
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tow systems are comprehensive and are distinct essential to combat racism, racial
discrimination, xenophobia and related intolerance

130

International human rights institutions have confirmed that Article 4 of the Convention on
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination is not self-executing because it obliges
states parties to adopt legislation to combat hate speech. And that States are obliged to ban
hate speech is perfectly coordinated with respect for freedom of expression contained in
Article 19, the exercise carried out with a special duty and responsibilities However, Article
20 does not entitle ban speech just because it indicates or lead to outcomes such as violence,
but the right, or rather it includes a narrow class of speech is limited to speech that establishes
or originates a call to hatred based on race, religion or national hatred.
Tolerance does not mean accepting social injustice or give up one's beliefs or tolerated it
means that one is free to stick to his convictions and accepts that others adhere to their beliefs,
tolerance means recognizing that different by nature human beings in their appearance and
their situation, their language and their behavior they have the right to live in peace and in the
match inwardly It is also their appearance means that the views of the individual means that
do not impose on others
.
Thus, considering this research and in the two sections ban religious intolerance as a
violation of the prohibition of discrimination in the first section and the prohibition of
religious intolerance as a violation of the prohibition of hate in the second section

ملذمت
ق بحن١ق َغ١غٟظر الخىجغاث بحن اإلاجخمٗاث جيكإ ٖىض مٛشحر مً اإلاؿاثل التي ح٨ ألامم اإلاخدضة بإن الٝحٗتر
اصة الؿياؾيىنق والضيييىنق وألازغ٣ت التي يؿخسضمها ؤخياها الٟت الٗىيٛالؿياؾت والضيً وبخضي َظٍ اإلاؿاثل هي جإزحر الل
.اَا ا جمهىعق مباقغة٣ت ٖىضما جيكغَا وؾاثل ألاٖالم ويخلًٛ ؤن جدضزه َظٍ الل٨الهضام الظر يم
 ؤلاوؿان في٤ل ظؼءا ؤؾاؾيا مً خ٩هى يكٞ بن الالتزام الضيجي َى مدٌ ازخياع الشخو ؤو اإلاجمىٖت ومً زم
ًٖ  البدض ًٖ اإلاٗاوي والضالالث١
ى ق٣ض حكمل ؤيًا خ٣ةن خغيت الضيً ؤو اإلاٗخٞ ض ولهظا الؿبب٣خغيت الضيً واإلاٗخ
ض ومماعؾت٣ الضيً واإلاٗخ٫ وظهاث الىٓغ الشخهيت باألؾئلت خى ق٫ضاث وجباص٣ت واإلاٗخٟاعهت بحن ألاصيان اإلاسخل٣ اإلا٤َغي
غاَيت٨ ال٠ ًٖ مٗياع حٗغي٠ض يسخل٢ غاَيت الضيييت٨ ال٠ةن مٗياع حٗغيٞ ٪ق َظٍ اإلاىايي٘ ولظل٫ض الٗام خى٣الى
.غاَيت الضيييت وبإر وؿبت٨ل ال٩ الهٗب َى متى بالًبِ جدك٫الٗىهغيت والؿاا
 بط بن حٗضص،شحر مً ا خاالث ظؼءا ؤؾاؾيا مً اإلآاَغ اإلاٗانغة للٗىهغيت٦ ل في٩بن الخٗهب الضيجي يك
 وٖالوة ٖلى، خاصة وزُغة مً الٗىهغيت٫ا٩ان الٗباصة يٗبر ًٖ ؤق٩الاٖخضاءاث ٖلى الغمىػق الضيييت والهجىماث ٖلى ؤم
ق٫ خى٫ اخخضم ا جض٪ ولظل،ؿهاٟطخي حكىيه الغمىػق الضيييت بلى الخدغيٌ ٖلى الغمىػق الضيييت هًٟ ؤن ي٨ يم٪طل
٠ حٗغي٥غاع بإهه ليـ َىا٢غاَيت م٘ ؤلا٨ زُاب ال٠غاَيت ؤو لخٗغي٨ ال٠ وؤمخض ليهل لخٗغي20الخهىيذ ٖلى اإلااصة
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م٣بى٫ق خُاب ال٨غاَيت في ال٣اهىنق الضولي ٖلى الغٚم مً الاؾخسضام اإلاخ٨غعق لهظا اإلاهُلر في اإلاجاالث ال٣اهىهيت وٚحر
ال٣اهىهيت.
ؤَمُت البدث.
جتر٦ؼ ؤَميت البدض في:
 - 1بن البدض يغبِ بحن الخٗهب الضيجي والخميحز ٖلى ؤؾاؽ الضيً وال٨غاَيت الضيييت ويدلل اله٩ى ٥الضوليت
ا خانت بهظا الاعجباٍ.
 - 2يىضر مى ٠٢مسخل ٠ألاظهؼة اإلاٗىيت مً اٖخباع الخٗهب الضيجي جدغيًا ٖلى الخميحز ؤو ال٨غاَيت
اإلادٓىعة.
 - 3يمحز بحن مسخل ٠نىعق الخميحز وال٨غاَيت بٛيت ٞغػق ما َى مدٓىعق مجها.
 - 4يىا٦ب اإلاغخلت اإلاٗانغة له والتي حكهض يىميا نىعا مً َظا الخدغيٌ.
 - 5يضٖم ا خلى٫ق الىاجخت إلا٩اٞدت الخٗهب الضيجي الظر يك٩ل جدغيًا ٖلى الٗى ٠وؤلاعَاب بٗض ان
يؿخٗغى بظغاءاث جىٟيظَا.
ـّىبت البدث
جبضو نٗىبت البدض في:
 - 1جضازل مىيىٕ البدض م٘ مىايي٘ ٖضيضة ؤبغػَا ا خغيت الضيييت وخغيت الخٗبحر وخ٣ى١ق ألا٢لياث مما جُلب
ظهضا في ا خٟاّ ٖلى ظىَغ البدض وٖضم حكدذ ال٨ٟغة.
 - 2هضعة البدىر التي حٗا ج مىيىٕ ال٨غاَيت ؤو جدلل بك٩ل ٖام اإلااصة 20مً ( ICCPRالٗهض الضولي ا خام
.) 1966
با خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت لؿىت
 - 3الٛمىى الظر ي٨خى٢ ٠غاعاث اإلاد٨مت ألاوعبيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان خى٫ق ج٨يي ٠مشل َظا الخٗهب ليٗض
جدغيًا ٖلى ال٨غاَيت ؤو الخميحز.
 - 4جىىٕ ؤهماٍ الخميحز وال٨غاَيت وجبايً ؤؾاليب م٩اٞدتها واقترا ٥ماؾؿاث مسخلٟت ٞحها مشل اإلااؾؿاث
الضيييت والخٗليمت ًٞال ًٖ اإلااؾؿاث الً٣اثيت وؤلاصاعيت.
هىاق البدث
يخدضص هُا ١البدض بال٣اهىنق الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿان الؾيما ما وعص بالكغٖت الضوليت وفي الاجٟا٢ياث اإلاخٗل٣ت
بدٓغ الخميحز و٦ظل ٪الخىنياث الهاصعة ًٖ ماجمغ وبغهامج ٖمل صيغبان.
الذساظاث العابلت.
ال جىظض صعاؾاث ؾاب٣ت جغبِ بحن الخٗهب الضيجي وخٓغ الخميحز ؤو خٓغ ال٨غاَيت م٘ ان َىا ٥الٗضيض مً
الضعاؾاث التي بدشذ في الخميحز بك٩ل زام.
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مؽيلت البدث
َل يٗض الخٗهب الضيجي اهتها٧ا خ ٤ؤلاوؿان في خٓغ الخميحز وخٓغ الضٖىة لل٨غاَيت ؟ ،بمٗجى َل َىا ٥ن٩ى٥
صوليت جىو نغاخت ٖلى خٓغ ا خُاب الضيجي ألهه يىته ٪خ ٤ؤلاوؿان في خٓغ ال٨غاَيت وخٓغ الخميحز.
َُيلُت البدث
اجب٘ البدض َي٩ليت ج٣ىم ٖلى ٖغى ا خ٣اث ٤ال٩ليت واإلاباصت الٗامت وههىم اإلاىاص وبخ٩امها بٛيت الىنى٫ق بلى
الىديجت التي اٞتريها البدض.
فشلُت البدث
بن ال٣اهىنق الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿان يدٓغ الخٗهب الضيجي ،ؤيا ٧ان ق٩ل الخٗهب مماعؾت خغيت الخٗبحر ؤو
مماعؾت للخغيت الضيييت ،بطا ق٩ل َظا الخٗهب اهتها٧ا خٓغ ال٨غاَيت ؤو خٓغ الخميحز.
مىهجُت البدث
اٖخمض البدض اإلاىهج الخدليلي ٦مىهج عثيسخي ٛٞلب ٖليه جدليل اله٩ى ٥الضوليت اإلاخٗل٣ت بمىيىٕ البدض وعبِ
بيجها وبحن بٌٗ اإلاظ٦غاث الخٟؿحريت زهىنا ٞيما يخٗل ٤بدٓغ الخٗهب الضيجي الظر يك٩ل اهتها٧ا خ ٤ؤلاوؿان في
خٓغ ال٨غاَيت بيىما اٖخمض في الخدليل في خٓغ الخميحز ٖلى الاجٟا٢ياث الضوليت التي خٓغث الخميحز لظاجه ؤو خٓغجه في
مياصيً مدضصة.
جلعُم البدث
يضعؽ َظا البدض وفي مبدشحن خٓغ الخٗهب الضيجي بىنٟه اهتها ٥خٓغ الخميحز في اإلابدض ألاو٫ق وخٓغ
الخٗهب الضيجي بىنٟه اهتها ٥خٓغ ال٨غاَيت في اإلابدض الشاوي ،ويدىاو٫ق في ٧ل مبدض وٖبر مُلبحن اله٩ى ٥الضوليت
وبظغاءاث الخىٟيظ زم ُهي٣ؿم ٧ل مُلب بلى ٞغٖحن جدىىٕ خؿب جىىٕ اله٩ى ٥الضوليت بن ٧اهذ اجٟا٢ياث ؤو ٢غاعاث
و٦ظل ٪ا خا ٫م٘ بظغاءاث الخىٟيظ بن ٧اهذ صازليت ؤم صوليت.
اإلابدث ألاوٌ
خٍش الخّفب الذًجي بىـفه اهتهاوا لخٍش الخمُحز
ال جىدهغ الضعاؾت في َظا اإلابدض ٖلى اله٩ى ٥الضوليت التي خٓغث الخٗهب الضيجي ألهه يىته ٪خٓغ الخميحز
ٖلى ؤؾاؽ الضيً بل يكمل ؤيًا بظغاءاث الخىٟيظ لهظٍ اله٩ى ٥ولظل ٪ؾى٣ؿم َظا اإلابدض بلى مُلبحن ألاو٫ق
لله٩ى ٥الضوليت والشاوي إلظغاءاث الخىٟيظ.
اإلاىلب ألاوٌ :الفىىن الذولُت
جخًمً اله٩ى ٥الضوليت الاجٟا٢ياث الضوليت وال٣غاعاث الضوليت ؤوال ٦ما جخًمً الخ٣اعيغ واإلااجمغاث الضوليت
زاهيا ،وؾىضعؽ ٦ال مهما في ٞغٕ مؿخ٣ل.
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الفشُ ألاوٌ :الاجفاكُاث واللشاساث الذولُت
مشلما بغػق صوعق مجلـ ألامً ٖىض ا خضيض خى٫ق م٩اٞدت الخٗهب الضيجي بىنٟه جدغيٌ ٖلى ؤلاعَاب يبرػ َىا
صوعق الاجٟا٢ياث الضوليت في الغبِ بحن الخٗهب الضيجي والخميحز اإلاؿدىض بلى الضيً٦ ،ما يم ً٨ال٣ى٫ق ابخضاء بان خٓغ
الخٗهب الضيجي بىنٟه اهتها٧ا خٓغ جميحز يإحي يمً ا خٓغ الٗام للخميحز ب ٌٛالىٓغ ًٖ ألاؾاؽ الظر اؾدىض اليه
بٗض الخميحز اهتها٧ا خ ٤ؤلاوؿان في اإلاؿاواة.
 ١ؤلاوؿان عبما ال ج٩ى قن مضي ا خمايت التي يىٞغَا للخغيت الضيجي،
بن الً٣يت ألاؾاؾيت في ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى ق
ول ً٨مضي ما يىٞغ مً وؾاثل جض ٘ٞالًغ قع ًٖ َظٍ ا خغيتٞ ،الظيً يٗاعيى قن َظا اإلايشا٧ ١ىهه يٗؼ قػ الش٣اٞت اإلاًاصة
للخغيت الضيييت جدذ ٖىىان اإلاؿاواة .وا خ٣ي٣ت ؤن ؤلاٖالن اؾدىض في خمايت ا خغيت الضيييت ٖلى مبضؤ ٖضم الخميحز ؤو
مبضؤ اإلاؿاواة بٗضٍ اإلابضؤ ألاؾاسخي لًمان ٧ل ا خ٣ى ،١وألهه ؤيًا اإلاهمت ألاؾاؾيت للمىٓماث ا خ٩ىميت التي ٧ان لها
.١
صوعق عٖايت جل ٪ا خ٣ى ق
وَب٣ا للماصة 20ال٣ٟغة الشاهيت مً الٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت و٦ظل ٪ول ً٨بٓغوٝ
مسخلٟت َب٣ا للماصة 4ال٣ٟغة  -ؤ  -مً اجٟا٢يت مىاًَت ظمي٘ ؤهىإ الخميحزٞ ،ةن الضو٫ق ج٩ىنق ملؼمت إلاى٘ الخٗبحر الظر
يٗض جدغيًا ٖلى الخميحز ؤو الٗضاء ؤو الٗى ،٠وفي هٟـ الى٢ذ واؾدىاصا للمٗايحر الضوليت وؤلا٢ليميت ٞةن الضو٫ق ملؼمت
بدمايت وحٗؼيؼ ،ؾىاء في حكغيٗاتها ؤم في مماعؾتها الً٣اثيت  -خ ٤اإلاؿاواة وخٓغ الخميحز ؤو لؿىء ا خٔ ٞةن جٟؿحر
جل ٪اإلاٗايحر مً ٢بل اإلااؾؿاث الضوليت ؤو ؤلا٢ليميت لم ي٧ ً٨اٞيا بل ٧ان مخبايىا ٖ ،لى الغٚم مً وٞغة اإلاىازي ٤الضوليت
التي جيبظ الخميحز ٖلى ؤؾاؽ الضيً ؤو جٟ٨ل ا خمايت خغيت الٗ٣يضة ومجها :ـ
 1ـ ميشا ١ألامم اإلاخدضة لؿىت 1945بط ؤ٦ضث اإلااصة الشاهيت الدشجي٘ ٖلى اخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان وا خغياث
ألاؾاؾيت للىاؽ ظميٗا صونق ؤر جميحز بؿبب الٗىهغ ؤو اللٛت ؤو الضيً.
 1948بط ههذ اإلااصة الشامىت ٖكغة مىه ٖلى (( ل٩ل شخو خغيت الضيً
 2ـ ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان لؿىت
ويكمل َظا ا خ ٤خغيت الاٖخ٣اص وؤلاٖغاب ٖىه باإلاماعؾت وب٢امت الكٗاثغ ومغاٖاتها ؾىاء ٧ان طل ٪ؾغا ؤم م٘ ا جماٖت،
وؤهه ال يجىػق ٞغى الضيً ٖلى آلازغيً بال٣ىة.)) ...
 1951بط ههذ اإلااصة الشالشت مجها ٖلى (( :جُب٤
 3ـ الاجٟا٢يت اإلاخٗل٣ت بىي٘ ألاشخام ٖضيمي ا جيؿيت لؿىت
الضو٫ق اإلاخٗا٢ضة ؤخ٩ام َظٍ الاجٟا٢يت ٖلى ٖضيمي ا جيؿيت صونق جميحز مً خيض الٗىهغ ؤو الضيً ؤو اإلايكإ )) ،بيىما

1

- Patrick Parkinson , Christian Concerns about an Australian charter of rights , freedom of religion under BiIIs
of rights , university of AdeIaida press , Australia , 2012 , p142.
2
- prohibiting incitement to discrimination , hostility or violence , policy brief , 2021 , p3.

أخر زيارة ٔ  ،ٕٓٔ٘ / ٛ /متاح على ادلوقع التايل:
www.artcle 19. ovg.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

133

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

ههذ اإلااصةٖ 4لى (( :جمىذ الضو٫ق اإلاخٗا٢ضة ٖضيمي ا جيؿيت اإلاىظىصيً صازل ؤعايحها مٗاملت جىٞغ لهم ٖلى ألا٢ل طاث
الغٖايت اإلامىىخت إلاىاَىحها ٖلى نٗيض خغيت مماعؾت قٗاثغَم الضيييت وخغيت جىٞحر التربيت الضيييت ألوالصَم )) .
 1954ههذ اإلااصةٖ 4لى (( جمىذ الضو ق ٫اإلاخٗا٢ضة الالظئحن صازل ؤعايحها
 4ـ الاجٟا٢يت ا خانت بىي٘ الالظئحن ؾىت
مٗاملت جىٞغ لهم ٖلى ألا٢ل طاث الغٖايت اإلامىىخت إلاىاَىحها ٖلى نٗيض خغيت مماعؾت قٗاثغَم الضيييت وخغيت جىٞحر
التربيت الضيييت ألوالصَم )) .
 1965بط جىو اإلااصة 15مجها ٖلى ( :ا خ ٤في
 5ـ الاجٟا٢يت الضوليت للً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرق ؾىت
ال٨ٟغ والٗ٣يضة والضيً هي مً ألامىعق التي جسً٘ ألخ٩امها وؤن الخٗضر ٖلى َظا ا خ ٤يٗض مً ٢بيل الخميحز الٗىهغرق ) .
ويٓهغ الخٗهب الضيجي بىنٟه جميحزا يض اإلاغؤة بك٩ل زام بط يؿٟغ ًٖ جىاػٕ بحن الضيً والش٣اٞت مً ظهت
ؾيضاو 19
وخ٣ى١ق اإلاغؤة مً ظهت ؤزغيق ؤو باألخغيق خ٣ها في اإلاؿاواة ـ والظر جىٓمه اجٟا٢يخان صوليخان َما اجٟا٢يت 9
 1989بك٩ل واضر ـ ٞاإلااصة 5مً اجٟا٢يت ؾيضاو جٟغى التزام ايجابي ٖلى الضو٫ق مٟاصٍ حٗضيل...
واجٟا٢يت خ٣ى١ق الُٟل
اإلاماعؾاث الش٣اٞيت والاظخماٖيت واإلااصة الشاهيت جٟغى ٖلى الضو٫ق ألاَغا ٝحٗضيل ؤو بلٛاء اإلاماعؾاث وألاٖغا ٝالتي جمحز
يض اإلاغؤة وَظا يا٦ض ؤن َاجحن الاجٟا٢يخحن حُٗيان الؿمى للخ ٤في اإلاؿاواة في خالت الخٗاعى م٘ اإلاماعؾاث الش٣اٞيت ؤو
الضيييت ؤو ألاٖغا ، ٝوبٗباعة ؤزغيق حُٗيان الضليل ٖلى ؤن الخٗهب الضيجي الظر يخسظ مً الضيً وؾيلت للخض مً خ٣ى١ق
 ١وٖلى وظه ا خهىم خ ٤اإلاؿاواة ويٗمل بٖالن ألامم اإلاخدضة بكإن الً٣اء ٖلى ظمي٘
اإلاغؤة َى اهتها ٥لبٌٗ ا خ٣ى ق
ؤق٩ا ٫الخٗهب والخميحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضيً ؤو اإلاٗخ٣ض ٖلى خٓغ الخٗهب الضيجي الظر يخسظ نىعة الخميحز
ٖلى ؤؾاؽ الضيً بط ههذ اإلااصةٖ 2لى 1 (( :ـ ال يجىػق حٗغيٌ ؤخض للخميحز مً ٢بل ؤيت صولت ؤو ماؾؿت ؤو مجمىٖت
ؤشخام ؤو شخو ٖلى ؤؾاؽ الضيً ؤو ٚحرٍ مً اإلاٗخ٣ضاث 2 .ـ )) ...بيىما ظاء في اإلااصة  3مً بٖالن ألامم اإلاخدضة
للً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرق ما يلي 1(( :ـ جبظ ٫ظهىص زانت إلاى٘ الخميحز بؿبب الٗغ١ق ؤو اللىنق ؤو ألانل
ؤالزجي الؾيما في مياصيً ا خ٣ى١ق اإلاضهيت وهيل اإلاىاَىت والخٗليم والضيً والٗمالت واإلاهىت وؤلاؾ٩ان)) ،وظاء في اإلااصة 8ؤهه:
( يهاع ٞىعا بلى اجساط ظمي٘ الخضابحر الٟٗليت الالػمت في مياصيً الخٗليم والتربيت وؤلاٖالم للً٣اء ٖلى الخميحز والخٟغى
الٗىهغيً وحٗؼيؼ الدؿامذ والخٟاَم والهضا٢ت بحن ألامم وا جماٖاث الٗغ٢يت و٦ظل ٪ليكغ م٣انض ومباصت ميشا ١ألامم
اإلاخدضة وؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان وبٖالن مىذ الاؾخ٣ال ٫للبلضان والكٗىب اإلاؿخٗمغة )).
ٔ ػ االتفاقية ادلتعلقة بوضع عدؽلي اجلنسية ٔ٘ ٜٔأعتمدىا يف  ٕٛأيلوؿ ٗ٘ ٜٔمؤ٘تر مفوضُت دعا إىل عقده اجمللس االقتصادم كاالجتماعي بقرار ٘ ٕ٘ٙألف (
د ػ  ) ٔٚادلؤرخ يف  ٕٙنيساف ٗ٘ ٜٔكدخلت دكر النفاذ يف  ٙحزيراف ٓ ٜٔٙكفقا للمادة  ٖٜمنها.
ٕ ػ االتفاقية اخلاصة بوضع البلجئُت لسنة ٗ٘ ٜٔاليت أعتمدىا يف  ٕٛأيلوؿ ٗ٘ ٜٔمؤ٘تر مفوضُت دعا إىل عقده اجمللس االقتصادم كاالجتماعي بقرار ٕ٘٘ٙ
ألف ( د ػ  ) ٔٚيف  ٕٙأبريل ٗ٘ ٜٔدخلت دكر النفاذ  ٙحزيراف ٓ ٜٔٙكفقا ألحكاـ ادلادة  ٖٜمنها.
ٖ ػ االتفاقية الدكلية القضاء على مجيع أشكاؿ التميز العنصرم اعتمدت كعرضت التوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب قرار اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة  ٕٔٓٙألف
( د ٕٓٓ ) يف ٕٔ كانوف األكؿ كدخلت دكر النفاذ يف ٗ كانوف الثاٍل  ٜٜٔٙككفقا للمادة .ٜٔ
4

- Frances Radag , Culture , religion , and , gender , oxford university press and New York university school of
law , 2003 , p679.

كيشَت الكاتب إىل أنو ليس ىناؾ تعريف زلدد للدين كأف التعريف األكسع بعده جزءا من مفهوـ الثقافة أك ىو اجلزء األساسي فيها.
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وظاء في اإلااصة 9ؤهه 1 (( :ـ حشجب بكضة ظمي٘ الضٖاياث والخىٓيماث ال٣اثمت ٖلى ألا٩ٞاع والىٓغياث بخٟى١ق ؤر
ٖغ١ق ؤو ؤر ظماٖت مً لىنق ؤو ؤنل ازجي واخض لخبريغ ؤو حٗؼيؼ ؤر ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرق )) ٦ ،ظل ٪ههذ
اإلااصة 4مً بٖالن ألامم اإلاخدضة بكإن الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخٗهب والخميحز ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضيً ؤو اإلاٗخ٣ض
ههذ ٖلى ؤن 1(( :ـ جخسظ ظمي٘ الضو٫ق جضابحر ٗٞالت إلاى٘ واؾدئها ٫ؤر جميحز ٖلى ؤؾاؽ الضيً ؤو اإلاٗخ٣ض ،في الاٖتراٝ
بد٣ى١ق ؤلاوؿان وا خغياث ألاؾاؾيت في ظمي٘ مجاالث ا خياة اإلاضهيت والا٢خهاصيت والؿياؾيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت
وفي الخمخ٘ بهظٍ ا خ٣ى١ق وا خغياث.
 2ـ جبظ ٫ظمي٘ الضو٫ق ٧ل ما في وؾٗها لؿً الدكغيٗاث وبلٛائها خحن ي٩ىنق طل ٪يغوعيا للخيلىلت صونق ؤر جميحز
ي في َظا
مً َظا الىىٕ والجساط ظمي٘ الخضابحر اإلاالثمت إلا٩اٞدت الخٗهب ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الضيً ؤو اإلاٗخ٣ضاث ألازغ ق
الكإن )) .ونغخذ ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ٖلى الغبِ بحن الخٗهب الضيجي والخميحز ٖلى ؤؾاؽ الضيً في ؤ٦ثر مً
 2001بٗضٍ الؿىت الضوليت يض
٢غاع مً ٢غاعاتها ٣ٞض ٢غعث ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في ٢غاعاَا 32/ 35بٖالن ٖام
الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب  ،وبمىظب ٢غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
٢ 111/ 52غعث ا جمٗيت ؤن حٗ٣ض ماجمغا ٖاإلايا جدذ ٖىىان ( مىاًَت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما
يخهل بظل ٪مً حٗهب ) وطل ٪في صيغبان في ظىىب ؤٞغي٣يا .
الفشُ الثاوي :اإلااجمشاث والخلاسٍش
في بَاع الٗ٣ض الشالض إلا٩اٞدت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق ٖض اإلااجمغ الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان الً٣اء ٖلى
الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق الؾيما اإلآاَغ الٗىهغيت اإلاٗانغة َضٞا ؤؾاؾيا للمجخم٘ الضولي وييبغي ألظهؼة ألامم
اإلاخدضة وو٧التها حٗؼيؼ ظهىصَا الغاميت بلى جىٟيظ بغهامج الٗمل َظا ًٞال ًٖ الايُالٕ بىالياث الخ٣ت للٛايت هٟؿها
ويىاقض اإلااجمغ الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ب٣ىة اإلاجخم٘ الضولي الخبرٕ بنخاء بلى الهىضو١ق الاؾخصىاجي لبرهامج ٖ٣ض م٩اٞدت
الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق  ،وَالب اإلااجمغ ظمي٘ ا خ٩ىماث اجساط ظمي٘ الخضابحر اإلاىاؾبت امخشاال اللتزاماتها الضوليت
وم٘ اإلاغاٖاة الىاظبت للىٓم ال٣اهىهيت الؿاثضة في ٧ل مجها وطل ٪إلاىاظهت الخٗهب ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الضيً ؤو اإلاٗخ٣ض وما
يخهل به مً ٖى ٠بما في طل ٪جضهيـ اإلاىا ٘٢الضيييت م٘ الدؿليم بإن ل٩ل ٞغص ا خ ٤في خغيت ال٨ٟغ والىظضان والخٗبحر

ٔ ػ إ عالف األمم ادلتحدة للقضاء على مجيع أشكاؿ التمييز العنصرم أعتمد كنشر على ادلؤل ٔتوجب قرار اجلمعية العامة ٗ ػ  ( ٜٔد ػ  ) ٛادلؤرخ ٕٓ تشرين الثاٍل
ٖ.ٜٔٙ
ٕ ػ كيأيت يف ىذا السياؽ قرار اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة . ٛٙٛ / ٙٙ
ػ جلنة كضع ادلرأة ،التمييز على أساس اجلنس كمجيع أشكاؿ التمييز كخاصة العنصرية كالتفرقة ككره األجانب كما يت صل بذلك من أشكاؿ التعصب ،االستجابات
ادلتفق عليها ،األمم ادلتحدة ،ٕٓٓٔ ،صٔ٘.
ٖ ػ كتبنت اجلمعية العامة قرار رللس حقوؽ اإلنساف  ٔٛ / ٜٔيف ٕٕ آذار ٕٕٔٓ الوارد يف الوثائق الرمسية للجمعية العامة يف الدكرة السابعة كالستوف كيف ادللحق
رقم ٖ٘ ((  )) A / 67 / 53ضمن الفصل الثالث الفرع أ ػ أنظر أيضا ػ
ػ جلنة كضع ادلرأة ،مصدر سبق ذكره ،صٔ.
ٗ ػ إعبلف كبرنامج عمل فينا صدر عن ادلؤ٘تر الدكيل حلقوؽ اإلنساف ،فينا ٔٗ ،ػ ٕ٘ حزيراف ،ٜٜٖٔ ،صٔٔ.
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والضيً ٦ما صٖا اإلااجمغ ظمي٘ الضو٫ق بلى جُبي ٤ؤخ٩ام ؤلاٖالن اإلاخٗل٣ت بالً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز والخٗهب
ال٣اثمحن ٖلى ؤؾاؽ الضيً واإلاٗخ٣ض .
ويب٣ى ألامغ الظر ييبغي ؤلاقاعة بليه ؤن اإلااجمغ الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان وبٖالن وبغهامج ٖمل ٞيىا وبك٩ل نغيذ
ٖض الخٗهب الضيجي ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق  ،ولم ج٨خ ٠جىت خ٣ى١ق ؤلاوؿان بةٖالن وبغهامج
 9/ 2002في
ٖمل ٞيىا بل جىبهذ اللجىت بلى ؤن الخٗهب الضيجي ال يؿتهض ٝصيىا مٗيىا ؤو مٗخ٣ضا بظاجه ُٞلبذ في ٢غاعاتها
 2003واإلاخٗل٣ت بمىاًَت حكىيه نىعة ألاصيان ـ بلى
 3/ 2005في 12هيؿان
 2004و
 6/ 2004في 13وؿيان
 2002و
 15هيؿان
اإلا٣غعق ا خام اإلاٗجي باألق٩ا ٫اإلاٗانغة للٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب ؤن
يبدض خالت الكٗىب ؤلاؾالميت والٗغبيت في مسخل ٠ؤهداء الٗالم م٘ الاَخمام بهىعة زانت بما جخٗغى له ؤماً٦
2001
ٖباصاتها ومغا٦ؼَا الش٣اٞيت وميكإتها الخجاعيت وممخل٩اتها مً اٖخضاءاث ماصيت وهجماث في ؤٖ٣اب بخضار 11ؤيلى٫ق
و٢ضم اإلا٣غعق ا خام زالزت ج٣اعيغ بكإن اإلاؿإلت لٗغيها ٖلى جىت خ٣ى١ق ؤلاوؿان للىٓغ ٞحها وٖمال ب٣غاع جىت خ٣ى١ق
 6 / 2004و٢غعا ا جمٗيت الٗامت 160/ 58ؤٖض اإلا٣غعق ا خام ؤيًا ج٣غيغا يٗا ج جدضيض مؿإلت حكىيه نىعة
ؤلاوؿان
ألاصيان بٗىىان (( :حكىيه نىعة ألاصيان وم٩اٞدت الٗىهغيت ٖلى هُا ١الٗالم مٗاصاة الؿاميت و٦غٍ اإلاؿيديت و٦غٍ
ؤلاؾالم ))  ،وي٣غ زبراء الٟغي ٤الٗامل ا خ٩ىمي اإلاٗجي بدىٟيظ بغهامج ٖمل صيغبان بإن الخٗهب الضيجي يك٩ل في ٦شحر مً
ا خاالث ظؼءا ؤؾاؾيا مً اإلآاَغ اإلاٗانغة للٗىهغيت خيض ؤن حٗضص الاٖخضاءاث ٖلى الغمىػق الضيييت والهجىماث ٖلى
ؤم٩ان الٗباصة يٗبر ًٖ ؤق٩ا ٫خاصة وزُغة مً الٗىهغيت وٖالوة ٖلى طل ٪يم ً٨ؤن يٟطخي حكىيه الغمىػق الضيييت بلى
الخدغيٌ ٖلى الغمىػق الضيييت .
 2002في ال٣ٟغة 3ويمً جىنياث الى٢ايت مً الخٗهب الضيجي
وؤوصخى مجلـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ٢غاعٍ  2/ 2في
الظر يك٩ل جميحز ٖلى ؤؾاؽ الضيً ؤوصخى ٖلى 3 (( :ـ اٖخماص جضابحر زانت مً ؤظل الً٣اء ٖلى الخميحز يض ألاَٟا٫
ٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ق ؤو اللىنق ؤو هىٕ ا جيـ ؤو اللٛت ؤوالضيً ؤو آلاعاء الؿياؾيت ؤو ٚحرَا مً آلاعاء ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو
ألازجي ؤو الاظخماعي))  ،وؤوصخى ماجمغ ألامم اإلاخدضة الشالض ٖكغ إلاى٘ ا جغيمت بخ٨شي ٠ا جهىص الىَىيت والضوليت للً٣اء
ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز ،بما ٞحها الٗىهغيت والخٗهب الضيجي و٦غٍ ألاظاهب والخميحز اإلاخٗل ٤بىىٕ ا جيـ ب٩ل الىؾاثل
ومجها حٗؼيؼ الىعي وؤٖضاص مىاص وبغامج جش٣يٟيت والىٓغ في نى ٙوبهٟاط حكغيٗاث مىاًَت للخميحز خيشما ؤ٢خطخى ألامغ .
ؤما في ج٣اعيغ اإلا٣غعيً ا خانحن إلاسخلٞ ٠غ١ق الٗمل اإلاٗىيت بالخميحز والٗىهغيت ؤو بدغيت الضيً ٞيا٦ضونق ؤن
الخٗهب الضيجي يك٩ل همُا مً ؤهماٍ الخميحزٟٞ ،ي ج٣غيغ اإلا٣غعة ا خانت اإلاٗىيت بدغيت الضيً واإلاٗخ٣ض واإلا٣غعق ا خام
ٔ ػ إعبلف كبرنامج عمل فينا ،مصدر سبق ذكره ،صٖٔ.
ٕ ػ كمع ذلك فأنت تستطيع أف تلمس إشارة إىل التمييز الديٍت يف الفقرات ادلتعلقة باألشخاص الذين ينتموف إىل أقليات قومية أك أثنية أك دينية أك لغوية ػ
ػ إعبلف كبرنامج عمل فينا صدر عن ادلؤ٘تر الدكيل حلقوؽ اإلنساف ،ففينا ،ٜٜٖٔ ،صٖٔ.
- E / N. 4 / 2005 / 18 / Add. 4 ,

3

ٗ ػ رللس حقوؽ اإلنساف ،الفريق العامل احلكومي الدكيل ادلعٍت بالتنفيذ الفعلي إلعبلف كبرنامج عمل كيرباف ،جنيف ،ٕٓٓٚ ،ص.ٖٙ
 ٙػ مؤ٘تر األمم ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلرؽلة كالعدالة النائية ،الدكحة ،ٕٓٔ٘ ،ص.ٚ

- A / Res / S / S –27 / 2 , 2002 , p17.
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اإلاٗجي باألق٩ا ٫اإلاٗانغة للٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب ٞحرون ؤهه ال يمً٨
ٞهل جدليل الاججاٍ اإلاتزايض هدى حكىيه نىعة ألاصيان ًٖ الخ٨ٟحر بٗم ٤في الؿيا ١الؿياسخي وألايضلىجي الغاًَ وفي
ر و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً الخٗهب اإلاشحرة للجؼٕ والي جضٖم وحشجي٘
اججاَاث الٗىهغيت والخمحز الٗىهغ ق
ال٨غاَيت الٗىهغيت والضيييت وفي زهىنياث مسخل ٠مٓاَغ حكىيه نىعة ألاصيان والى٣اٍ اإلاكتر٦ت بيجها ويًي٠
ر و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب
الخ٣غيغ ؤهه٦ (( :شحرا ما يخم عنض مؿإلت الخدغيٌ ٖلى الخمحز الٗىهغ ق
ومؿإلت حكىيه نىعة ألاصيان وال٨غاَيت الضيييت بٗضَما مؿإلخحن مترابُخحن ٞالخميحز والخٗهب يض اإلاجخمٗاث الضيييت
وبٞغاصَا بجظوعَا الخاعيسيت والش٣اٞيت الٗمي٣ت حؿحرَما ببيئت جدِ مً قإن ألاصيان واإلاٗخ٣ضاث ؤو حٗيب ٞحها
باؾخسضام خضيض ٨ٞغرق ؤو ؾياسخي يخٗمض وٗتها بالؿىء ،ويإحي الخٗهب يض ؤر ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الضيً ؤو الخٗبحر ٖىه
هديجت بالٛت الؿلبيت ألهماٍ مٗيىت مً الٗلماهيت الغاصي٩اليت )) .
وفي ج٣غيغ ؤزغ مىٟهل يدظع عصوص صيجي اإلا٣غعق ا خام لؤلمم اإلاخدضة اإلاٗجي بكاون ألاق٩ا ٫اإلاٗانغة للٗىهغيت
 2003بلى ؤلاعَاب والخسل ٠الش٣افي
والخميحز الٗىهغرق و٦غاَيت ألاظاهب والٛغباء وما يخٗل ٤بظل ٪مً الخٗهب مىظ
ر للٗضاء الٗلجي هدى ؤلاؾالم وؤجباٖه
والاظخماعي مً ٢بل اإلا٨ٟغيً والؿياؾيحن وؤلاٖالميحن ،وؤيًا للخبريغ ال٨ٟغ ق
بىاؾُت شخهياث طاث جإزحر في ٖالم ال ًٟوألاصب وؤلاٖالم وخظعا ؤيًا مً جىامي مىُ ٤الك ٪ججاٍ ؤلاؾالم وٖغٝ
عصوص صيجي ا خغيت الضيييت بإجها خ ٤الضيً في الخدغعق مً الاهخ٣اص مٗخبرا ؤن الضٞإ ًٖ خغيت الخٗبحر َى بدض طاجه ٖمل
ٖضاجي.
بىاء ٖلى طل٣ٞ ،٪ض نىعق مٗاصاة الؿاميت و٦غاَيت اإلاؿيديت ٖلى ؤجها ؤؾاؾا عص ٗٞل ججاٍ ؾياؾياث الضو٫ق
الٛغبيت بيىما جغيق ؤؾماء ظهىجحر اإلا٣غعق ا خام لؤلمم اإلاخدضة اإلاٗجي بكاون خغيت الضيً والٗ٣يضة ؤن الكغٖيت الىخيضة
ل٣بى ق ٫ا خٓغ ٖلى الخٗبحر  ِ٣ٞإلاى٘ الٗى ٠ؤو الخميحز بك٩ل مباقغ وعًٞذ ٨ٞغة وظىص حٗاعى بحن خغيت الخٗبحر
وخغيت الضيً ؤو ا خاظت بلى خ ٤ظضيض للخمايت مً ؤلاؾاءة٦ ،ما عًٞذ الغؤر ال٣اثل بىظىب خمايت خغيت ألاصيان طاتها:
(( ؤن ألاٞغاص الظيً يٗخى٣ىنق صيً ألاٚلبيت ليؿى ؤخغاع صاثما مً الً ِٛللخمؿ ٪بخٟؿحر مٗحن لظل ٪الضيً ولظل٪
يجب ؤن ال يىٓغ بلحهم ٦إظؼاء مً ٦يان مخجاوـ ولهظا الؿبب وؤؾباب ؤزغيق يدمي ال٣اهىنق الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿان
ألاٞغاص في مماعؾت خغيتهم الضيييت وال يدمي ألاصيان في طاتها )) ،واهتهذ بلى ال٣ى٫ق (( :ؤن ا خ ٤في خغيت الضيً يخًمً ا خ٤
في وظىص صيً بمىإي ًٖ الى٣ض والته٨م )) ،وؤيضث ج٣ليو خغيت الخٗبحر بُغي٣ت ٢اهىهيت لىي٘ خض للضٖىاث التي جدغى
ٖلى ؤٖما ٫الٗى ٠ؤو الخميحز يض ألاٞغاص ٖلى ؤؾاؽ الضيً )) ول٨جها ٢الذ بإن حكىيه ألاصيان في خض طاجه (( ال ياصر

ٔ ػ تقرمر ادلقررة اخلاصة ادلعنية ْترية الدين أك ادلعتقد ،السيدة أمساء جنهجَت كادلقرر اخلاص ادلعٍت باألشكاؿ ادلعاصرة للعنصرية كالتمييز العنصرم ككره األجانب كما
العنصرم كالدينية كتعزيز التسامح،ٕٓٓٙ ،
ة
يتصل بذلك من تعصب السيد دكرك دبيسن عمبل بقرار رللس حقوؽ اإلنساف ٔ  ٔٓٚ /بشأف التحريض على الكراىية
صٖ.
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بالًغوعة ؤو ٖلى ألا٢ل ليـ بهىعة مباقغة بلى اهتها ٥خ٣ى٢هم )) ،وؤن الٗىانغ التي حك٩ل جهغيدا ٖىهغيا ليؿذ هي
هٟـ م٩ىهاث جهغيذ ٞيه اػصعاء لؤلصيان .
وفي ج٣غيغٍ اإلا٣ضم بلى مجلـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان يكحر اإلا٣غعق ا خام اإلاٗجي باألق٩ا ٫اإلاٗانغة للٗىهغيت والخميحز
ر في ال٣ٟغة ب مً َظا الخ٣غيغ بلى همُحنَ ،ما:
الٗىهغ ق
 1ـ الخميحز ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الضيً ؤو اإلاٗخ٣ض  /الخميحز بحن ألاصيان  /الدؿامذ.
 2ـ صيً الضولت ،ؤر ؤن ٖباعة صيً الضولت التي جغص في الٛالب في ؤ٦ثر الضؾاجحر حك٩ل هي ألازغيق همِ مً ؤهماٍ
الخميحز اإلاٗانغ .
اإلاىلب الثاوي :بحشاءاث الخىفُز
يدىاو٫ق َظا اإلاُلب بظغاءاث الخىٟيظ الضوليت والضازليت وؾيىا٢كها جباٖا مسههحن ل٩ل مجها ٞغٕ مؿخ٣ل.
الفشُ ألاوٌ :ؤلاحشاءاث الذولُت
جبضؤ ا جهىص الٟٗليت الضوليت للً٣اء ٖلى الخٗهب الضيجي بىنٟه جميحز ٖلى ؤؾاؽ الضيً ،مً اإلااجمغ الٗالمي
 1993بٖالن وبغهامج ٖمل ٞيىا واللظان يضٖىان للً٣اء بك٩ل ؾغي٘
خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ٞيىا بط اٖخمض اإلااجمغ في خؼيغان
و٧امل ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخٗهب زهىنا ما ي٣ىم مجها ٖلى الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب  ،بيىما طَبذ
 2001والىزي٣ت ا خخاميت إلااجمغ
ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة بلى التر٦حز ٖلى بٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان اإلاٗخمضيً ٖام
 2009بىنٟها بَاعا لؤلمم اإلاخدضة قامال وؤؾاؾا مخيىا إلا٩اٞدت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق
اؾخٗغاى صيغبان اإلاٗخمضة
ر خيض
و٦غاَيت ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب  ،وؾل٨ذ هٟـ مؿل ٪ا جمٗيت جىت الً٣اء ٖلى الخميحز الٗىهغ ق
ٖضث بٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان الهاصعيً ًٖ اإلااجمغ الٗالمي إلا٩اٞدت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما
يخهل بظل ٪مً حٗهب وبإخ٩ام ٢غاع ا جمٗيت الٗامت 266/ 56التي جايض ٖمليت مخابٗت َظيً اله٨حن ؤو جغمي بلى ٟ٦الت
مخابٗتها بىنٟها بَاعا قامال .
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الٟغي ٤ا خ٩ىمي الضولي اإلاٗجي بالخىٟيظ الٟٗلي إلٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان يغيق وَى يً٘
ً
مٗايحرقا ج٨ميليت ؤن اله٩ى ٥الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان حُٛي بال٣ضع ال٩افي الخٗهب الضيجي اإلا٣ترنق بالخدحز بضا٘ٞ
ٔ ػ بوؾ مارشاؿ كنينا شام ،الصامتوف باإلكراه كيف تؤدم قوانُت الردة كازدراء ادلقدسات الدينية إىل تضييق اخلناؽ على احلرية يف سلتلف
كحيد ،مطبعة جامعة أكسفورد ،نيويورؾ ،ٕٓٔٔ ،ص.ٕٜ٘
ٕ ػ رللس حقوؽ اإلنساف ،تعزيز كمحاية مجيع حقوؽ اإلنساف ادلدنية كالسياسية ،مصدر سبق ذكره ،ص.ٙ

أضلاء العاـ ،عبد الرمحن

- A / CONF. 189 / 12 , P3.

3

ٗ ػ اجلمعية العامة ،الدكرة السادسة كالستوف ،القضاء على العنصرية كالتمييز العنصرم ككراىية األجانب كما تتصل بذلك من تعصب ،التنفيذ الشامل إلعبلف كبرنامج
عمل ديرباف كمتابعتها ،ٕٓٔٔ ،صٖ.
٘ ػ جلنة القضاء على التمييز العنصرم ،الدكرة الشؤكف ،التوصية العامة الثالثة كالعشركف بشأف عملية متابعة ادلؤ٘تر العادلي دلكافحة ا لعنصرية كالتمييز العنصرم ككره
األجانب كما يتصل بذلك من تعصب ،ٕٕٓٓ ،ص.ٕٜٚ
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الٗىهغيت و٦غٍ ألاظاهب ،وي٣غ الٟغي ٤ؤن جىت الً٣اء ٖلى الخميحز الٗىهغرق في يىء الكىاٚل التي ؤٖغب ٖجها اإلاجخم٘
الضولي ٞيما يخٗل ٤بتزايض الخٗهب الضيجي في اٖخماص جىنيت جىو نغاخت ٖلى مؼايا الخٗليم اإلاخٗضص الش٣اٞاث في م٩اٞدت
الخٗهب الضيجي .
و٢ض ؤٖغبذ جىت الً٣اء ٖلى الخميحز الٗىهغرق ًٖ عٚبتها في ما يلي:
ؤـ ؤن جخٗاونق حٗاوها ٧امال م٘ ظمي٘ اإلااؾؿاث طاث الهلت في مىٓىمت ألامم اإلاخدضة الؾيما مٟىييت ألامم اإلاخدضة
الؿاميت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في مخابٗت بٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان.
ب ـ ؤن جخٗاونق م٘ ا خبراء الباعػيً اإلاؿخ٣لحن ا خمؿت الظيً ؾيٗيجهم ألامحن الٗام مً ؤظل جيؿحر ٖمليت جىٟيظ
جىنياث وبغهامج ٖمل صيغبان.
 ١ؤلاوؿان بهض ٝمخابٗت ؤ٦ثر
ي التي جخىلى عنض الامخشا ٫إلاٗاَضاث خ٣ى ق
ط ـ ؤن جيؿ ٤ؤوكُتها م٘ الهيئاث ألازغ ق
ٗٞاليت إلٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان.
ء ـ ؤن جغاعي ظمي٘ ظىاهب بٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان اإلاخٗل٣ت بدىٟيظ واليتها .
في خحن ؤ٦ضث مباصت ما ؾترزيذ اإلاخٗل٣ت بااللتزاماث ا خاعظيت للضو٫ق في مجا ٫ا خ٣ى١ق الا٢خهاصيت
2011
والاظخماٖيت والش٣اٞيت وهي مجمىٖت مباصت اٖخمضَا ٞغي ٤مً زبراء ال٣اهىنق الضولي وخ٣ى١ق ؤلاوؿان في 28ؤيلى٫ق
وطل ٪ؤزىاء اظخمإ ٖ٣ضجه ظامٗت ماؾترزذ واللجىت الضوليت ا خ٣ى٢يت و٢ض اقخملذ َظٍ اإلاباصت وبىيذ ٖلى ٧ل مً
مباصت ليبز ٙبكإن جىٟيظ الٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت لؿىت 1986ومباصت
ماؾترزذ الخىظحهيت اإلاخٗل٣ت باهتها٧اث ا خ٣ى١ق الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت.199
بط ؤ٦ضث الالتزاماث ا خاعظيت للضو٫ق في مجا ٫ا خ٣ى١ق الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت وٖلى التزام الضو٫ق
صازل ب٢ليمها وزاعظه بًمان الخمخ٘ با خ٣ى١ق الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت صونق جميحز ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ الضيً،
وفي ؤَاع ظهىص ألامم اإلاخدضة اإلاىاًَت للخٗهب الضيجي اإلاؿدىض بلى الخميحز ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الضيً هٓمذ ألامم اإلاخدضة
 2015مىخضي صولي في اإلاٛغب جدذ ٖىىان (( :صوعق ال٣اصة الضيىحن في مى٘ الخدغيٌ اإلااصر بلى ا جغاثم الىخكيت
في/ 4/ 24
)) و٢ا ٫مؿدكاع ألامم اإلاخدضة ا خام اإلاٗجي بمى٘ ؤلاباصة ا جماٖيت (( يخُلب مى٘ الخىجغ الضيجي والخٗهب بقغا ٥ظمي٘
ُ٢اٖاث اإلاجخم٘ ،بال ؤهه يم ً٨لل٣اصة الضيىحن ال٣يام بضوعق مدضص وخاؾم ))  ،خى٫ق حٗؼيؼ الدؿامذ في م٩اٞدت التهضيض

التكميلي  ،جنيف ،ٕٓٓٚ ،ص.ٖٛ
ة
ٔ ػ رللس حقوؽ اإلنساف ،الفريق العامل احلكومي الدكيل ادلعٍت بالتنفيذ الفعلي إلعبلف كبرنامج عمل ديرباف ،ادلعايَت الدكلية
ٕ ػ جلنة القضاء على التميز العنصرم ،الدكرة العشركف ،التوصية العامة الثامنة كالعشركف بشأف عملية متابعة ادلؤ٘تر العادلي دلكافحة العنصرية كالتميز العنصرم ككره
األجانب كما يتصل بذلك من تعصب ،اجللسة ،ٕٕٓٓ ،ٔ٘ٔٚ ،ص.ٕٜٜ
3

- UN News centre , organized by the united nations Forum in Morocco highlights the role of religious leaders in
pre renting atrocities ,

أخر زيارة  ،ٕٓٔ٘-ٜ-ٕٙمتاح على ادلوقع التايل:
www. un. ovg / apps / news.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

139

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

اإلاتزايض مً الخُغ ٝالٗىي ٠وفي ماجمغ ألامم اإلاخدضة الشالض ٖكغ إلاى٘ ا جغيمت والٗضالت ا جىاثيت اإلاىٗ٣ض في الضوخت
ؤوصخى اإلااجمغ في ال٣ٟغة (م) بخ٨شي ٠ا جهىص الىَىيت والضوليت للً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز بما ٞحها الٗىهغيت
والخٗهب الضيجي و٦غٍ ألاظاهب والخميحز اإلاخٗل ٤بىىٕ ا جيـ بىؾاثل مجها حٗؼيؼ الىعي وبٖضاص مىاص وبغامج جش٣يٟيت
والىٓغ في نياٚت وبهٟاط حكغيٗاث مىاًَت للخميحز خيشما ؤ٢خطخى ألامغ .
وفي مىخضي مىُ٣ت آؾيا واإلاديِ الهاصر ا خام باإلاغؤة وال٣اهىنق والخىميت ؤ٢غ اإلاىخضي بسُىعة الخٗهب الضيجي
ٖلى الخمحز يض اليؿاء بط حك٩ل الؿيُغة ٖلى خياة اليؿاء مدىعق ؤَضا ٝألانىليحن الضيىحن وا خغ٧اث ال٣ىميت
اإلاخُغٞت ،ومً زم حك٩ل تهضيضاث زُحرة لضٖاة ا خ٣ى١ق ؤلاوؿاهيت للمغؤة ،وؤن الؿيُغة الاظخماٖيت الكضيضة ٖلى
اليؿاء وٞغى مٗايحر ناعمت للىىٕ الاظخماعي ججٗالن الىاقُاث َضٞا بؿبب صٞاٖهً ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان والٗضيض مً
ا جماٖاث ألانىليت حٗيض ازترإ الخ٣اليض خل ٤مٗايحر ظضيضة ج٩ىنق ختى ؤ٦ثر ج٣ييضا مما ٧اهذ ٖليه اإلاماعؾاث
الخ٣ليضيت .
ؤما اإلاٟىييت الؿاميت خ٣ى١ق ؤلاوؿانٞ ،تريق ؤن الالتزام الضيجي َى مدٌ ازخياع الشخو ؤو اإلاجمىٖت ومً زم
ٞهى يك٩ل ظؼءا ؤؾاؾيا مً خ ٤ؤلاوؿان في خغيت الضيً واإلاٗخ٣ض ،ولهظا الؿبب ٞةن خغيت الضيً ؤو اإلاٗخ٣ض حكمل
ؤيًا خ٣ى١ق البدض ًٖ اإلاٗاوي والضالالث ًٖ َغي ٤اإلا٣اعهت بحن ألاصيان اإلاسخلٟت واإلاٗخ٣ضاث وجباص ٫وظهاث الىٓغ
الشخهيت باألؾئلت خى٫ق الضيً واإلاٗخ٣ض ومماعؾت الى٣ض الٗام خى٫ق َظٍ اإلاىايي٘ ،ولهظا الؿببٞ ،ةن مٗياع حٗغي٠
ال٨غاَيت الضيييت ٢ض يسخل ًٖ ٠مٗياع حٗغي ٠ال٨غاَيت الٗىهغيت ،والؿاا ٫الهٗب َى متى بالًبِ حك٩ل ٦غاَيت
صيييت وبإر وؿبت ؟وَى ؾاا ٫ال جم ً٨ؤظابخه بخُبي ٤حٗاعي ٠بؿيُت وظضث في هُا ١ال٨غاَيت الٗىهغيت .
وجغيق مىٓمت الٟٗى الضوليت ؤن خٓغ اعجضاء عمىػق ؤو مالبـ صيييت ؤو ز٣اٞيت ال يغقى بدض طاجه بلى مغجبت الخميحز ؤطا
ما اؾدىض بلى مبرع مىيىعي ومٗ٣ى٫ق مً ٢بل الصخت الٗامت ؤو ألامً الٗام ول ً٨ييبغي ؤن ي٩ىنق مخىاؾبا م٘ الهضٝ
الظر يبخٛيه وٖلى ؾبيل اإلاشاٖ ٫ىضما هٓغث (( جىت خ٣ى١ق ؤلاوؿان )) الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة في ق٩ىيق مً ؤن قغوٍ
الؿالمت في الٗمل التي ي٣خطخي وي٘ زىطة ٖلى الغؤؽ جمحز بهىعة ٚحر مباقغة يض الٗاإلاحن الؿيش ألن ؤٖغاٞهم الضيييت
ج٣خطخي ؤن يلبؿىا الٗمامت٢ ،الذ اللجىت ؤن خمايت ؾالمت الٗماَ ٫ض ٝوجبريغ مخىاؾب ولظا ٞال وظىص الهتها ٥مبضؤ
ٖضم الخميحز .

ككانت ادلبادرة بتنظيم من مكتب األمم ادلتحدة دلنع اإلبادة اجلماعية كمركز ادللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدكيل للحوار بُت الثقاؼ ات كاألدياف ككفد كزرام مشًتؾ
حلقوؽ اإلنساف يف ادلغرب.
ٔ ػ مؤ٘تر األمم ادلتحدة الثالث عشر دلنع اجلرؽلة كالعدالة اجلنائية يف الدكحة ،ٕٓٔ٘ ،ص.ٚ
ٕ ػ ادلطالبة باحلقوؽ بالعدالة دليل خاص بادلرافعات عن حقوؽ اإلنساف ،منتدل منطقة أسيا كاحمليط اذلادم اخلاص بادلرأة كالقانوف كالنتمية ،ٕٓٓٚ ،ص.ٕٚ
ٗ ػ منظمة العفو الدكلية ،ملخص لتقرير االختيار كالتعصب ،التمييز ضد ادلسلمُت يف أكربا ،ٕٕٓٔ ،صٗ.

- O H C H R , opvit , p14.
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الفشُ الثاوي :ؤلاحشاءاث الذاخلُت
 4 (( :2001ـ يدض الضو قٖ ٫لى الدؿليم باإلاك٨الث ا خاصة
ظاء في ال٣ٟغة الغابٗت ٖكغة مً م٣غعاث ماجمغ صيغبان
بهٟه زانت والىاظمت ًٖ الخدامل الضيجي والخٗهب اللظيً يٗاوي مجهما الٗضيض مً الكٗىب اإلاىدضعة مً ؤنل ؤٞغي٣ي
وٖلى جىٟيظ ؾياؾياث وجضابحر مهممت مً ؤظل صعء وبػالت ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الضيً واإلاٗخ٣ض والتي
حك٩ل مجخمٗت م٘ بٌٗ ؤق٩ا ٫الخميحز ألازغيق ق٨ال مً ؤق٩ا ٫الخميحز اإلاخٗضص )) ،و٢ض وكغ م٨خب اإلاٟىى الؿامي
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٦خابا بٗىىان مخدضونق للً٣اء ٖلى الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غاَيت ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً
 ،2012وجًمً ال٨خاب جهضيغ ب٣لم
حٗهب وال٨خاب ناصع مً ميكىعاث بصاعة قاون ؤلاٖالم باألمم اإلاخدضة في هيىيىع٥
اإلاٟىييت الؿاميت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،باإلياٞت بلى اإلااجمغ الٗالمي إلا٩اٞدت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غاَيت
 ،2001وَى يى٣ؿم بلى:
ألاظاهب ،وما يخهل بظل ٪مً حٗهب
ؤ.ـ ؤلاٖالن.
ب ـ بغهامج الٗمل.
.2009
ط ـ الىزي٣ت ا خخاميت إلااجمغ اؾخٗغاى صيغبان
ي الؿىىيت الٗاقغة إلٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان
ي للجمٗيت الٗامت بكإن الظ٦غ ق
ص ـ بٖالن الاظخمإ الغٞي٘ اإلاؿخى ق
.2011
وحك٩ل َظٍ الىزاث ٤ؤَاع صوليا قامال مً ؤظل الخهضر للٗىهغيت ب٩اٞت ؤق٩الها ووي٘ الطخايا في نلب
ر و٦غاَيت ألاظاهب وما يخهل
ا جهىص التي يبظلها اإلاجخم٘ الضولي إلاى٘ وم٩اٞدت واؾدئها ٫الٗىهغيت والخميحز الٗىهغ ق
بظل ٪مً حٗهب ويٗل ٤اإلااليحن مً الطخايا ؤمالهم ٖلى َظٍ الىزاث. ٤
وط٦غث جىت الً٣اء ٖلى الخميحز الٗىهغرق في جىنيتها الٗامت ا خامؿت ٖكغة للضو٫ق ٞيما يخٗل ٤بيكغ ألا٩ٞاع
الٗىهغيت والخدغيٌ ٖلى الخمحز الٗىهغرق وال٨غاَيت الٗىهغيت بمىظب ؤخ٩ام اإلااصة  4مً الاجٟا٢يت الضوليت للً٣اء
ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرق التي جىو في ظملت ؤمىعق ٖلى ؤهه يخٗحن ٖلى الضو٫ق ألاَغا ٝاٖخباعا ٧ل وكغ لؤل٩ٞاع
ال٣اثمت ٖلى الخٟى١ق الٗىهغرق ؤو ال٨غاَيت الٗىهغيت ،و٦ظل٧ ٪ل جدغيٌ ٖلى الٗىهغيت ظغيمت يٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن،
وبٖالن ال ٢اهىهيت اليكاَاث الضٖاثيت اإلاىٓمت وؾاثغ اليكاَاث الضٖاثيت ألازغيق التي جغوح للخميحز الٗىهغرق وجدغى
ٖليه وخٓغ َظٍ اليكاَاث ،وجغيق اللجىت ؤن الالتزام بخ٣ييض وخٓغ جل ٪ألاق٩ا ٫مً ا خُاب يخ ٤ٟم٘ الالتزام بدمايت
واخترام خغيت الخٗبحر والغؤر .
وطَب مجلـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ٢غاعٍ 34/ 22بلى جىْي ٠الخٗليم في م٩اٞدت الخٗهب الضيجي الظر يك٩ل جميحزا
ٖض اإلاجلـ الخٗليم ٦إصاة إلاى٘ الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً
٢اثما ٖلى ؤؾاؽ الضيً بط ّنق

- A / C O N F. 189 / 12 , P29.
- CERD / C / 65 / CO / 2 – par 8. p11.
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حٗهب ويكضص اإلاجلـ في َظا ال٣غاع ٖلى الضوعق ألاؾاسخي للخٗليم بما ٞحها حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان والخٗليم الظر يغاعي
ويدترم الخىىٕ الش٣افي الؾيما بحن ألاَٟا ٫والكباب في مى٘ اؾدئها ٫ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخٗهب والخميحز .
ؤما في الدكغيٗاث الضازليت التي جدٓغ الخٗهب الضيجي ؤطا ق٩ل جميحزا ٢اثما ٖلى الضيً ٣ٞض مىٗذ اإلااصة ألاولى
ال٣ٟغة الشاهيت مً صؾخىعق ؤو٦الَىما مىٗذ حٗضص الؼوظاث لؤلبض ٖلى الغٚم مً ؤن ٖىىاجها َى ا خغيت الضيييت ،حٗضص
 1951بمىظب ميشا ١اإلاضهيت ؤنبدذ جىت ٞيالصلٟيا للٗال٢اث ؤلاوؿاهيت جمشل الى٧الت
الؼوظاث  ،وٖ٣ب جإؾيؿها ؾىت
قبه الً٣اثيت اإلاٟىيت بدىٟيظ ٢ىاهحن ا خ٣ى١ق اإلاضهيت إلاضيىت ٞيالصلٟيا والخٗاونق م٘ ظمي٘ الكاون اإلاخٗل٣ت بالهغاٖاث
بحن اإلاجمىٖاث في اإلاضهيت مً زال٢ ٫ؿم الامخشا ٫الخاب٘ لها وجد ٤٣اللجىت في الضٖاويق اإلا٣ضمت الحها بكإن الخميحز ٚحر
ال٣اهىوي في الخىْي ٠وألاق٩ا ٫وؤلا٢امت وجىنيل زضماث اإلاضهيت ٖلى ؤؾاؽ الٗغ١ق ؤو اللىنق ؤو ا جيـ ؤو الضيً ؤو
ألانل ال٣ىمي ؤو الخىظه ا جيسخي ؤو الهىيت ؤو اليؿب ؤو الؿً ؤو ؤلاٖا٢ت ؤو ا خالت الاظخماٖيت ؤو مهضع الضزل ويهضع
ؤًٖاء اللجىت ٢غاعاتهم بكإن الضٖىيق مىيىٕ الجزإ مً زال ٫ظلؿاث اؾخمإ ٖامت .
ويبضو ألامغ مسخل ٠في ؤؾتراليا ٟٞي خحن ؤن ألؾتراليا ٢ىاهحن ٖلى ٢ضع مٗ٣ى٫ق مً الكمىليت في خٓغ الخميحز
الٗىهغرق ٞةن بٌٗ الىىاحي ما جؼاٚ ٫حر مكمىلت في الدكغي٘ٞ ،هىا ٥خمايت مدضصة يض الخميحز ٖلى ؤؾاؽ الضيً بطا
٧ان باإلم٩ان ٦ظل ٪جهيي ٠مجمىٖت صيييت بإجها مجمىٖت ( ؤزييت ) ٞمً ا جاثؼ ؤن يدمحها ٢اهىنق الخميحز الٗىهغرق وَظا
ألامغ يدغم ٢اهىها مٗاملتها مٗاملت ؤ٢ل اؾخدؿاها ؤو ؤلاصالء بخهغيداث ٖامت حكحر ؤو جدغى ٖلى ال٨غاَيت يضَا
بؿبب صيجها ٦ظل ٪يدغم ٢اهىها ٖلى ؤعباب الٗمل بجهاء زضمت شخو لؿبب يكمل ٖلى صيىه .
وجماعؽ (( بؾغاثيل )) جميحزا واضخا ٖلى ؤؾاؽ الضيً ٗٞلى الغٚم مً ؤن ال٣اهىنق ؤلاؾغاثيلي ناعم ظضا في حٗامله
م٘ مداعبت الٗىهغيت والخدغيٌ الٗىهغر ،وَى يغًٞه ظملت وجٟهيال ويٟغى ٖلى مماعؾحهما ٖ٣ىباث قضيضة
والٗىهغيت خؿب ٢اهىنق الٗ٣ىباث ( البىض 144ؤ ) هي اإلاالخ٣ت والاَاهت والاخخ٣اع وبْهاع البًٛاء والٗضواهيت ؤو الٗى٠
ؤو الؿبب بجزإ ججاٍ مجخم٘ ؤو ُ٢اٖاث مً الؿ٩ان وطل٧ ٪له ٖلى زلٟيت اللىنق ؤو الٗغ١ق ؤو ألانل ال٣ىمي .ؤن الٗ٣ىبت
اإلاىهىم ٖلحها ٦جؼاء ٖلى مسالٟت اعج٨بذ بضواٖ ٘ٞىهغيت هي يٗ ٠الٗ٣ىبت اإلاٗمى٫ق بها للمسالٟت هٟؿها ٦ما ؤن
مماعؾت الخدغيٌ الٗىهغرق يٗا٢ب ٖلحها بكضة وبدؿب ال٣اهىنق (( مً ييكغ قيئا بهض ٝالخدغيٌ الٗىهغرق خ٨مه
النجً زمـ ؾىىاث مً صونق ٖال٢ت ٞيما ؤطا ؤصي اليكغ بلى الٗىهغيت ؤم لم ياص وٞيما ؤطا ٧ان اليكغ خ٣ي٣ت ؤم ال )) ،
وهي ؤمىعق واضخت جماما ٖلى مؿخىيق الىهىم ،ول ً٨الىا ٘٢الٟٗلي يسال ٠طلَ ٪اإلاا ٧ان الخدغيٌ يض الؿ٩ان

ٖ ػ تقرير جلنة فيبلدلفيا للعبلقات اإلنسانية ،صٗ .اخر زيارة ٔ ،ٕٓٔٙ-ٔ-متاح على ادلوقع التايل:
ٗ ػ محاية حقوؽ اإلنساف يف أسًتاليا ،عدة تعليمية للمجتمع ،نشرة احلقائق ،ٕٓٓ٘ ،صٓٔ.
متاح على ادلوقع التايل ٕٓٔ٘ / ٚ / ٕٚ

- A / HRC / RES 22 / 34 , P3.
- Oklahoma Constitution. 1989 , p1.
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الٗغب خيض جغ ٌٞالؿلُاث جُبي ٤البىىص طاث الهلت في ال٣اهىنق خيض يهغر ؤال ٝاإلاشجٗىنق ٧ل ؾبذ (( اإلاىث
للٗغب )) .
ؤما ؤلاظغاءاث الضازليت للضو٫ق الٗغبيت إلاىاًَت الخٗهب الضيجي وم٩اٞدت الخميحز ٖلى ؤؾاؽ الضيً٣ٞ ،ض ؤقغث
جىت مىاًَت الخميحز ظملت مً اإلاالخٓاث ا خخاميت ٖلى ج٣اعيغ الضو٫ق الٗغبيت يخٗل ٤بًٗها بالخٗهب الضيجيٟٞ ،ي
مىا٢كتها ج٣غيغ لبىان ـ عخبذ اللجىت بالدشجي٘ ٖلى الدؿامذ ومؿإلت الخش٣ي ٠بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،ول ً٨اللجىت ؤبضث
٢ل٣ها خياٖ ٫ضم بخغاػ ؤر ج٣ضم في لبىان في مٗا جت هٓام الُاثٟيت وفي الخٗليٖ ٤لى ج٣غيغ البدغيً ؤبضث اللجىت ٢ل٣ها
مً حٗبحر وٞض البدغيً خى٫ق ٖضم وظىص جميحز ٖىهغرق في البدغيً بيىما ال جسلى صولت مً طل ،٪وؤٖغبذ اللجىت ًٖ
٢ل٣ها بػاء بٌٗ اإلاٗامالث الخميحزيت التي جخٗغى لها بٌٗ ا جماٖاث زهىنا الكيٗت في البدغيً.
وٞيما يسو ٞلؿُحن ،ؤٖغبذ اللجىت ًٖ ٢ل٣ها بػاء جىبي الىاثب الٗام ؤلاؾغاثيلي ؾياؾت جميحزيت ٞيما يسو
الاتهاماث اإلاىظهت للمؿئىلحن ا خ٩ىميحن ؤلاؾغاثيليحن وٚحرَم مً الشخهياث الٗامت التي جدبجى زُاب يدؿم بال٨غاَيت
جدذ حجت ٟ٦الت خغيت الغؤر  ،ويٗىص جضَىعق خالت الٗغب واإلاؿلمحن في الٗالم بلى ظملت ؤؾباب مجها ٖضم ص٢ت ال٣اهىنق
الضولي والؾيما اله٩ى ٥الضوليت ا خاليت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ق ؤلاوؿان وم٩اٞدت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق بػاء اإلاؿإلت
الضيييت  ،وَظا يخطر مً هو اإلااصة 18مً الٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت التي جىو ٖلى:
((  1ـ ل٩ل بوؿان ا خ ٤في خغيت ال٨ٟغ والىظضان والضيً ،ويكمل طل ٪خغيخه في ؤن يضيً بضيً ما ،وخغيخه في
اٖخىا ١ؤر صيً ؤو مٗخ٣ض يسخاعٍ ،وخغيخه في ؤْهاع صيىه ؤو مٗخ٣ضٍ بالخٗبض وب٢امت الكٗاثغ واإلاماعؾت والخٗليم ،بمٟغصٍ
ؤو م٘ ظماٖت ،وؤمام اإلاؤل ؤو ٖلى خضٍ.
 2ـ ال يجى قػ حٗغيٌ ؤخض إل٦غاٍ مً قإهه ؤن يسل بدغيخه في ؤن يضيً بضيً ما ،ؤو بدغيخه في اٖخىا ١ؤر صيً ؤو
مٗخ٣ض يسخاعٍ.
 3ـ ال يجىػق بزًإ خغيت ؤلاوؿان في ؤْهاع صيىه ؤو مٗخ٣ضٍ بال لل٣يىص التي يٟغيها ال٣اهىنق والتي ج٩ىنق يغوعيت
خمايت الؿالمت الٗامت ؤو الىٓام الٗام ؤو الصخت الٗامت ؤو آلاصاب الٗامت ؤو خ٣ى١ق آلازغيً وخغياتهم ألاؾاؾيت.
 4ـ جخٗهض الضو٫ق ألاَغا ٝفي َظا الٗهض باخترام خغيت ؤلاباء ،ؤو ألاونياء ٖىض وظىصَم ،في جإمحن جغبيت ؤوالصَم
صيييا وزل٣يا و٣ٞا ل٣ىاٖتهم ا خانت ، )) .وؤن ؤقض ما يغجبِ بٗضم الض٢ت َظا َى خضوص خغيت الخٗبحر ،وَ٨ظا ٞدغيت

ٔ ػ مركز مساكاة ،العنصرية يف إسرائيل ،ٕٓٓٗ ،ص .ٖٚمتاح على ادلوقع التايل ٖٓ .ٕٓٔ٘ / ٚ /
ٕ ػ مكافحة العنصرية كالتمييز العنصرم يف السياؽ العريب ،كرقة مقدمة إىل االجتماع التحضَتم العريب دلراجعة ديرباف ،القاىرة ،ٕٜٓٓ ،متاح على ادلوقع التايل.
Durbanrewiewaohr. bIogspot. Com.
- ElCN. 4 / 2006 / 17 , P13.
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الخٗبحر جمغ بامخدان نٗب ،يخٗل ٤بال٣ضعة ٖلى الخميحز بحن ؤيً ييخهي ؤلاوؿان مً الخٗبحر ًٖ عؤيه بدغيت ليضزل في ٗٞل
الخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت ٞالٟٗل َىا ليـ مغجبُا بمماعؾت ظؿضيت ب٣ضع ما يخجلى بك٩ل مً ؤق٩ا ٫الخٗبحر اللٟٓي .
اإلابدث الثاوي
خٍش الخّفب الذًجي بىـفه اهتهان لخٍش الىشاَُت
ؾى ٝيدىاو٫ق َظا اإلابدض وفي مُلبحن اله٩ى ٥الضوليت التي جدٓغ الخٗهب الضيجي بىنٟه اهتها ٥خٓغ
ال٨غاَيت ؤو الضٖىة لها ويدىاو٫ق ؤيًا بظغاءاث الخىٟيظ.
اإلاىلب ألاوٌ :الفىىن الذولُت
يبدض َظا اإلاُلب في خٓغ الخٗهب الضيجي بمىظب اإلااصة 20مً  ( I C C P Rالٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق
 :) 1966ؤوال زم خٓغ الخٗهب الضيجي بمىظب الخ٣اعيغ واإلااجمغاث التي جغبِ بحن الخٗهب
اإلاضهيت والؿياؾيت لؿىت
الضيجي والضٖىة بلى ال٨غاَيت زاهيا .وهسهو ل٩ل مجهما ٞغٕ مؿخ٣ل.
الفشُ ألاوٌ :خٍش الخّفب الذًجي بمىحب اإلاادة 20مً ()I C C P R
يغجبِ زُاب ال٨غاَيت بك٩ل جل٣اجي بدغيت الضيً واإلاٗخ٣ض وخغيت الخٗبحر ول٨ىه يسخلٖ ٠جهما مً خيض ؤهه
يخىٖ ٠٢لى مضي اؾخجابت اإلاخل٣ي للخُاب ؤو الٟٗل اإلاترجب ٖلى زُاب ال٨غاَيت ًٞال ًٖ الٟٗل هٟؿه بيىما يىدهغ
ؤزغ خغيت اإلاٗخ٣ض والضيً والخٛيحر بلى الٟٗل طاجه صونق الاٖخضاص بما يترجب ٖليه مً ؤزغ اؾخجابت له ،ؤن زُاب ال٨غاَيت
يك٩ل حٗهبا صيييا مدٓىعق متى ما اؾدىض بلى الضيً ًٞال ًٖ ؤهه مدٓىعق ؤطا اؾدىض ٖلى ؤؾـ ٢ىميت ؤو ٖىهغيت.
ل٣ض ْهغ ا خال ٝخى٫ق اإلااصة 20مً ( )I C C P Rباليىم ألاو٫ق لبضء اإلاٟاوياث خى٫ق ههىم ( )I C C P Rفي ٖام
 194بحن ٞغي٣حن واؾخمغ َظا ا خال ٝباؾخمغاع مٟاوياث ( )I C C P Rوالتي اؾخمغث ٖ٣ضيً مً الؼمان ٞالٟغي ٤ألاو٫ق
ويمشله الاجداص الؿىٞيتي الؿاب ٤يغيق يغوعة ؤلاقاعة بلى ًٞاج٘ الىاػيت وؤن اإلااصة يجب ؤن جخٗامل م٘ مشل َظا ا خُاب
ول ً٨وظهت الىٓغ ألامغي٨يت ممشلت بسُاب الياهىعق عوػٞلذ وبك٩ل مخدمـ عًٞذ َظا الغؤر لٗضة ؤؾباب مجها :ـ
 1ـ ؤهه مً الهٗب ؤلؼام الضو ق ٫بدٓغ ال٨الم.
 2ـ ؤن مشل َظا الىو ؾى ٝيؿاء اؾخٗماله مً ٢بل ا خ٩ىماث خٓغ ال٨الم.
 3ـ ؤن ٖباعاث الىو ٚامًت مما يمهض الُغي ٤الؾخسضام زُحر لها مً ٢بل ا خ٩ىماث.
 4ـ ؤن ألانل في الضيم٣غاَيت ؤجها حؿمذ لؤلٞغاص بدهغ زالٞاتهم في ال٨الم .ول٣ض اؾخمغ الى٣اف بحن مٗؿ٨غ
مؿاهض ومٗؿ٨غ مٗاعى خيض ظم٘ اإلاٗؿ٨غ اإلاايض ما يٟ٨ي مً ألانىاث لىي٘ َظٍ اإلااصة في مؿىصة ( ،)I C C P Rولً٨

ٔ ػ سهاـ رحاؿ ،حدكد احلق يف حرية التعبَت يف القانوف الدكيل حلقوؽ اإلنساف رسالة ماجستَت ،كلية احلقوؽ كالعلوـ السياسية ،جامعة احلاج خلضر ػ باتنو،ٕٓٔٔ ،
ص.ٜٚ

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

144

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

 1961نىجذ60
وفي اظخماٖاث ؤزغيق هجر اإلاٗؿ٨غ اإلاًاص في خكض ألانىاث الالػمت لغٗٞها مً اإلاؿىصة وؤزحرا وفي ٖام
صولت وبإٚلبيت الشلشحن لىي٘ الىو في اإلاؿىصة في خحن نىث يضٍ 19صولت بما ٞحها الىالياث اإلاخدضة وحٛيبذ. 12
 ١ؤلاوؿان ؤن اإلااصة 20ال٣ٟغة  2مً الٗهض الضولي ا خام
وٖ٣ب الخهىيذ ؤ٢غث جىت ألامم اإلاخدضة خ٣ى ق
 1966جلؼم الضو٫ق بدٓغ زُاب ال٨غاَيت ،وظاء في جهغيدها .......(( :بك٩ل ميؿ٤
با خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت لؿىت
جماما م٘ اخترام خغيت الخٗبحر الىاعص في اإلااصةٞ ،19ةن مماعؾتها جىٟظ م٘ واظب زام ومؿاولياث )) ،وَظا يكحر بلى ؤن
ال٣يىص اإلاٟغويت ٖلى زُاب ال٨غاَيت الضيجي الظر يك٩ل مٓهغ مً مٓاَغ الخٗهب الضيجي هي هٟؿها ال٣يىص اإلاٟغويت
ٖلى خغيت الخٗبحر .وؤ٦ضث اللجىت ؤيًا ؤن اإلااصة 20ال جسى٫ق خٓغ ا خُاب إلاجغص ؤهه يكحر ؤو ياصر بلى مسغظاث مشل
الٗى ،٠ول ً٨الصخيذ ؤو ألاصر ؤجها حكمل ٞئت يي٣ت مً ا خُاب يىدهغ با خُاب الظر ياؾـ ؤو ييكإ صٖىة
لل٨غاَيت ٖلى ؤؾاؽ الٗىهغ ؤو الضيً ؤو ال٨غاَيت ال٣ىميت ٞاإلاٗجى الىاضر ل٩لمت ((  )) advocacyي٩ىنق الٗمل لخبريغ ؤو
إلاىانغة ؤو لضٖم ؤو لخىنيت .ِ٣ٞ
بٗباعة ؤزغيق يجب ؤن ي٩ىنق للمخدضر ٢هض لترويج وبٖالن ال٨غاَيت يض شخو مدضص ؤو مجمىٖت مدضصة مً
ألاشخام في زُابه ولظلٞ ٪اإلااصة 20ال حُٛي ا خُاب الظر يخٗغى مهاصٞت خُاب ال٨غاَيت ؤو ٧ان مً اإلادخمل في
مى ٠٢مٗحن ي٩ىنق ٞيه اإلاغاؾل يىعصٍ ٦ ِ٣ٞجؼء مً الخُٛيت ؤلازباعيت .
بن ا جض ٫خى٫ق الخهىيذ ٖلى اإلااصة 20ؤمخض ليهل لخٗغي ٠ال٨غاَيت ؤو لخٗغي ٠زُاب ال٨غاَيت م٘ ؤلا٢غاع
بإهه ليـ َىا ٥حٗغي ٠م٣بى٫ق خُاب ال٨غاَيت في ال٣اهىنق الضولي ٖلى الغٚم مً الاؾخسضام اإلاخ٨غعق لهظا اإلاهُلر في
اإلاجاالث ال٣اهىهيت وٚحر ال٣اهىهيتٞ ،هىا ٥مً يظَب بلى جىؾي٘ هُا ١خٓغ زُاب ال٨غاَيت ليه ٠ؤر حٗبحر ماطر ؤو
ر ٖلى مًاي٣ت ؤو الخٗبحر الظر يدغم ٖلى الٗى ٠وال٨غاَيت والخميحز يض ظماٖت مدضصة ٖلى
مهحن ؤو مسي ٠ؤو يىُى ق
ؤؾاؽ زهاثو مٗيىت بما ٞحها الضيً واإلاٗخ٣ض ويًٟل ؤصخاب َظا الاججاٍ الاٖترا ٝبإن اإلاهُلر ٚامٌ ٢اهىهيا  ،ؤو
ؤهه ظام٘ ٚحر ماو٘ بديض يُٛي ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخٗبحر التي جيكغ ؤو جدض ؤو جدغى ؤو جبرع ال٨غاَيت الٗىهغيت ؤو
٦غاَيت ألاظاهب ؤو ؤر ق٩ل ؤزغ مً ؤق٩ا ٫ال٨غاَيت يؿدىض ٖلى الخٗهب بما يكخمل ٖليه مً الخٗهب ال٣اثم ٖلى
الٗضاثيت ال٣ىميت ؤو الازييت ؤو الخميحز ؤو الٗضاء هدى ألا٢لياث واإلاهاظغيً ؤو الؿ٩ان مً ؤنل مهاظغ  ،وَظا الاججاٍ
 1993التي ؤوضخذ بإن الخٗبحر ًٖ الضيً ال ييبغي ؤن يخسظ وؾيلت للضٖايت
يخ ٤ٟم٘ الكغح الٗام 22للماصة 20لؿىت
للخغب ؤو الضٖىة لل٨غاَيت الىَىيت ؤو الٗىهغيت ؤو الضيييت مما يك٩ل جدغيًا ٖلى الٗضاء ؤو الخميحز ؤو الٗى. ٠
في خحن يظَب الاججاٍ ألازغ بلى جًيي ٤هُا ١خٓغ زُاب ال٨غاَيت ،مؿدىضا بلى ؤزغ اإلااصة 20مغة ومًمىجها مغة
زاهيت ٞمً خيض ؤزغَا ٞةن ال٣ٟغة الشاهيت مً اإلااصة 20ؤوضخذ ؤن مجغص الضٖىة لل٨غاَيت ختى م٘ َٛيان ٖىهغ
ٔ ػ من ادلؤكد أف ادلناقشات التارؼلية لن تزيد من قيمة فهمها للمادة بقدر ما تلقي الضوء على أف النقاشات كانت سياسية زلضة .أنظر:
Evelyn M. Aswad , Op , Cit., p1321 – 1320 .
2
- EveIyn M. Aswad , Op , Cit., p1319.
3
- prohibiting incitement to discrimination , hostility or violence , Op , Cit., p3.
4
- Susan Benesch , Op , Cit., p4.

٘ ػ مكتب األمم ادلتحدة ادلعٍت بادلخدرات كاجلرؽلة ،منع األفعاؿ اإلرىابية ،...مصدر سبق ذكره ،ص.ٔٙ
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ال٨غاَيت ٖلى مجمل ا خُاب ٞإجها ٚحر ٧اٞيت إلاى٘ ا خُاب ؤو الخٗبحر ما لم جهل خض مٗحن مً الخدغيٌ ٖلى الٗىهغيت
ؤو ال٨غاَيت ؤو الٗى ٠م٘ ؤلا٢غاع بإن َظا الكغٍ يشحر مهُلخاث ٚامًت ومهمت ٖهيت ٖلى الخٟؿحر مشال ٦ي ٠يخم
الخإ٦ض مً الخدغيٌ ما َى اإلاٗياع ؟ ٦ي ٠يم ً٨ؤن ج٩ىنق عابُت الؿببيت بحن الخدغيٌ والٗى ٠ؤو الخميحز وقي٨ت  ،ؤما
مً خيض اإلاًمىنق ٞاإلااصة 20مً ( )I C C P Rال جسل ٤خ٣ا ظضيض بل هي جًي ٤ا خىاٖ ١لى خ٣ى١ق مىظىصة ؤنال ؤو
باألخغيق جًي ٤ا خىاٖ ١لى ا خ٣ى١ق ؤو ا خغياث الىاعصة في اإلااصجحن19و 18مً طاث الٗهض ولظل ٪يجب جٟؿحرَا جٟؿحرا
يي٣ا ،ولظل ٪وو٣ٞا إلاا اٖتر ٝبه اإلا٣غعق ا خام خغيت الضيً واإلاٗخ٣ض في ج٣غيغٍ ا خام ٞةن اإلااصة 20جدمي ألاٞغاص
اإلاامىحن ؤو ٚحر اإلاامىحن مً ؤر اهتها ٥خ٣ى٢هم الؾيما حٗغيهم للٗى ٠ؤو الخميحز وؤجها ال جدمي اإلاٗخ٣ضاث الضيييت مً
ؤن ج٩ىنق ٖغيت لالهخ٣اص٦ .،ما ؤقاع اإلا٣غعق ا خام ؤن اإلااصة 20جمشل ا خض ألاصوى ؤو الٗخبت الؿٟلى وان ؤر مداولت
لخسُحها ال يًغ ؤو ي٣لو خضوص خغيت الغؤر والخٗبحر واهما ي٣لو خغيت الضيً واإلاٗخ٣ض هٟؿها ؤو ؤجها حٗض مداولت
لخىؾي٘ هُا ١الخٗهب الضيجي .
وؤيا ٧ان الاججاٍ الؿاثض في حٗغي ٠ال٨غاَيت ٞةن الخٗهب الضيجي يك٩ل ظؼءا مجها في الاججاَحن بديض يىضعط
يمً مٟهىمه ؤر زُاب لل٨غاَيت يؿدىض بلى الضيً لٗل مً الًغوعرق ؤن حؿدىض ظمي٘ اإلاىا٢كاث لخٗغي ٠ال٨غاَيت
الضيييت وما يكابهها مً مهُلخاث ٢اهىهيت ؤو ً٢ايا ؤزغيق بلى ؤلاَاع ال٣اهىوي الضولي اإلاىهىم ٖليه في (،)I C C P R
ٞبيىما هو الٗهض نغاخت ٖلى خغيت الخٗبحر هو نغاخت ؤيًا ٖلى خضوص و٢يىص َظٍ ا خغيت في اإلااصجحن 19و .20ؤي٠
بلى طل ٪ال٣ٟغة 2مً اإلااصة 20مً ( )I C C P Rؤلؼمذ الضو ق ٫بمى٘ الخٗبحر بطا بل ٜالضٞإ ًٖ ا جيؿيت ؤو الٗىهغ ؤو
الضيً خض ال٨غاَيت التي حك٩ل جدغيًا ٖىهغيا للٗى ٠ؤو ال٨غاَيت وٖليىا ؤن وكي٘ ألاطَان بلى ؤن ؤر جضبحر لخىٟيظ
اإلااصة 20ؾى ٝي ٠٣ظىبا بلى ظىب م٘ ازخباع نغيذ م٘ ؤن اإلااصة 19ال٣ٟغةٞ 3غيذ ٢يىصا ٖلى خغيت الخٗبحر .
الفشُ الثاوي :الخلاسٍش واإلااجمشاث
ؤُٖذ اإلااصة ألاولى واإلاٗىىهت مٗجى الدؿامذ مً بٖالن مباصت بكإن الدؿامذ الظر اٖخمضٍ اإلااجمغ الٗام لليىوؿ٩ى
 1995ؤُٖذ الدؿامذ زالر مٗان هي:
في صوعجه الشامىت والٗكغيً في باعيـ 16حكغيً الشاوي
 1ـ (( الاخترام وال٣بى٫ق والخ٣ضيغ للخىىٕ الثررق لش٣اٞاث ٖاإلاىا وألق٩ا ٫الخٗبحر وللهٟاث ؤلاوؿاهيت لضيىا .ويخٗؼػق
َظا الدؿامذ باإلاٗغٞت والاهٟخاح والاجها ٫وخغيت ال٨ٟغ والًمحر واإلاٗخ٣ض وؤهه الىثام في ؾيا ١الازخال ٝوَى ليـ
واظب ؤزالقي ٞدؿب ،واهما َى واظب ؾياسخي و٢اهىوي ؤيًا ،والدؿامذ َى الًٟيلت التي جيكغ ٢يم الؿالم ويؿهم في
ؤخال ٫ز٣اٞت الؿالم مدل ز٣اٞت ا خغب.

1

- Evelyn M. Aswad , To ban or not to ban blasphemous videos , Georgetown Journal of international law , vol.
44 , 2013 , p1321.
2
- Leonard A. Leo , and others , protecting religions from " Defamation , a threat to universal human rights
standards , Harvard Journal of law and public policy , voI. 34 , 2012 , p779.
3
- OHC HR , Op , Cit., p14
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 2ـ ؤن الدؿامذ ال يٗجي الخىاػ٫ق ؤو اإلاؿاواة ؤو الدؿاَل بل الدؿامذ َى ٢بل ٧ل شخيء اجساط مى ٠٢ايجابي ٞيه
ب٢غاع بد ٤آلازغيً في الخمخ٘ بد٣ى١ق ؤلاوؿان وخغياجه ألاؾاؾيت اإلاٗتر ٝبها ٖاإلايا وال يجىػق بإر خا ٫الاخخجاط بالدؿامذ
لخبريغ اإلاؿاؽ بهظٍ ال٣يم ألاؾاؾيت والدؿامذ مماعؾت يجب ؤن يإزظ بها ألاٞغاص وا جماٖاث والضو٫ق.
 ١ؤلاوؿان والخٗضصيت ( بما في طل ٪الخٗضصيت الش٣اٞيت ) والضيم٣غاَيت
 3ـ بن الدؿامذ مؿاوليت حك٩ل ٖماص خ٣ى ق
وخ٨م ال٣اهىنق وَى يىُىرق ٖلى هبظ الضوٚماجيت والاؾدبضاصيت ويشبذ اإلاٗايحر التي جىو ٖلى اله٩ى ٥الضوليت ا خانت
بد٣ى١ق ؤلاوؿان.
 4ـ ال يٗجي الدؿامذ ج٣بل الٓلم الاظخماعي ؤو جسلي اإلاغء ًٖ مٗخ٣ضاجه ؤو التهاونق بكإجها بل حٗجي ؤن اإلاغء خغ في
الخمؿ ٪بمٗخ٣ضاجه ،وؤهه ي٣بل ؤن يخمؿ ٪آلازغون بمٗخ٣ضاتهم والدؿامذ يٗجي ؤلا٢غاع بإن البكغ اإلاسخلٟحن بُبٗهم في
مٓهغَم وؤوياٖهم ولٛتهم وؾلى٦هم وٞحهم لهم ا خ ٤في الٗيل بؿالم وفي ؤن يُاب ٤مسبرَم مٓهغَم وهي حٗجي ؤيًا
ؤن اعاء الٟغص يٗجي ؤن جٟغى ٖلى الٛحر )) .
وؤجسظ ماجمغ مىاًَت زُاب ال٨غاَيت والخُغ ٝاإلاٗى٣ض في الضوخت 15ؤيلى ق٫
 2015جىنياث ٖضة مجها:
ـ بنضاع بياهاث مىظهت للغؤر الٗام الىَجي والضولي.
ـ ع ٘ٞمظ٦غاث بلى ا جهاث الغؾميت للمىيىٕ.
ـ ج٣ضيم ج٣اعيغ بلى آلالياث ألامميت طاث الهلت.
ـ الخيؿي ٤م٘ شخهياث مٗىيت باالهتها٧اث وجإَيلها مً ؤظل الترا ٘ٞؤمام آلالياث ألامميت طاث الهلت مً ؤظل
ألاهها ٝلً٣يتهم.
ـ ٖ٣ض هضواث مكتر٦ت ؤو ؤخاصيت وبنضاع صعاؾاث حٗغيٟيت بجظوعق الً٣يت وؾيا٢ها.
ـ ال٣يام بدملت جىٖيت إلاىاًَت الخٗهب الضيجي .
2009
 2001والىزي٣ت ا خخاميت إلااجمغ اؾخٗغاى صيغبان اإلاٗخمضة
ويإحي بٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان اإلاٗخمضيً ؾىت
ليك٨الن مٗا بَاعيً قاملحن وؤؾاؾيحن مخبايىحن إلا٩اٞدت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غاَيت ألاظاهب وما يخهل
بظل ٪مً حٗهب ،وي٣غ ماجمغ صعبان بىظىص حٗهب صيجي يض َىاث ٠صيييت مٗيىت وْهىعق ؤٖماٖ ٫ى ٠يض َظٍ
الُىاث ٠بؿبب مٗخ٣ضاتها الضيييت وؤنلها الٗىهغرق ؤو الٗغقي في ؤهداء قتى مً الٗالم مما ياصر بلى ج٣ييض خ٣ها في
مماعؾت مٗخ٣ضاتها بدغيت ،وي٣غ اإلااجمغ ؤيًا بتزايض مٗاصاة الؿاميت و٦غٍ ؤلاؾالم في ؤهداء قتى مً الٗالم و٦ظل٪
بٓهىعق خغ٧اث ٖىهغيت وخغ٧اث ٖى ٠ج٣ضم ٖلى ؤؾاؽ ؤ٩ٞاع جدؿم بالٗىهغيت والخميحز يض الحهىص واإلاؿلمحن والٗغب .
ٔ ػ راجع ادلادة األكىل من إعبلف مبادئ بشأف التسامح الذم اعتمده ادلؤ٘تر العاـ لليونسكو يف دكرتو الثامنة كالعشرين يف باريس  ٔٙتشرين الثاٍل ٘.ٜٜٔ
The International Association of rights and freedoms , 2015.

2

ٖ ػ تقرير ادلؤ٘تر العادلي دلكافحة العنصرية كالتمييز العنصرم ككره األجانب كما يتصل بذلك من تعصب ،ديرباف ،جنوب أفريقيا ،ٕٓٓٔ ،صٕٓ .ػ مؤ٘تر ديرباف ىو
مؤ٘تر عقد يف مدينة ديرباف ّتنوب أفريقيا من ٖٔ آب إىل  ٛأيلوؿ ٕٔٓٓ .كانت مناقشة التعصب الديٍت يف ىذا ادلؤ٘تر الذم اتسم باإلسهاب يف مناقشة قضايا

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

147

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

٦ما ع٦ؼ اإلااجمغ ٖلى صوعق ػٖماء الُىاث ٠الضيييت في مىاظهت الخٗهب الضيجي وٖلى الضوعق الايجابي الظر يم ً٨ؤن
ي٣ىمىا به إلاىاظهت ٧ل ؤق٩ا ٫الخٗهب وال٨غاَيت مً زال ٫ؤمىعق مجها حٗؼيؼ وعٖايت ا خىاع والكغا٧اث لخد٣ي ٤اإلاها خت
والخٗافي والاونجام في صازل اإلاجخمٗاث وٞيما بيجها ويضٖى الُىاث ٠الضيييت بلى اإلاكاع٦ت في حٗؼيؼ الاهخٗاف الا٢خهاصر
والاظخماعي ويشج٘ ٦باع عظا ٫الضيً ٖلى حشجي٘ ػياصة الخٗاو قن والاجهاالث بحن ا جماٖاث الٗغ٢يت اإلاخىىٖت .
وفي ؾيا ١ج٣غيغ ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة اإلاٗىىنق (( الاجداص في مىظهت ؤلاعَاب :جىنياث إلؾتراجيجيت ٖاليت
 (( 2006بؾتراجيجيت ألامم اإلاخدضة الٗاإلايت
 2006اٖخمضث ا جمٗيت الٗامت في 6ؤيلى٫ق
إلا٩اٞدت ؤلاعَاب )) اإلااعر  2هيؿان
إلا٩اٞدت ؤلاعَاب )) التي جًمىذ الخإ٦يض ٖلى زىابذ ٖضة ،ؤَمها الخإ٦يض ٖلى ؤهه ال يجىػق وال ييبغي عبِ ؤلاعَاب بإر صيً
ؤو ظيؿيت ؤو خًاعة ؤو ظماٖت ٖغ٢يت .
 2012اإلا٣غعق ا خام لخٗؼيؼ واخترام ا خ ٤في خغيت الغؤر والخٗبحر ٞغاه ٪العوق ((
وفي الخىنياث التي ٢ضمها في ٖام
لٛغى مى٘ بؾاءة اؾخسضام ٢ىاهحن ٦الم ال٨غاَيت ٞةن ا خاالث اإلاخُغٞت والخدغيًيت ٖلى ال٨غاَيت هي  ِ٣ٞمً ج٩ىنق
ٖغيت للمى٘ بىنٟها ؤٖما ٫بظغاميت ولظلٗٞ ٪لى الضولت ؤن جً٘ مٗياعا يخًمً الٗىامل الخاليت :ال٣ؿىة ،الٛغى،
اإلاًمىن ،اإلاضي ،واخخماليت و٢ىٕ ألاطي ،وؤن ي٩ىنق ألاطي وقي٩ا وخاال  ،زم ٖاص مجلـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان لي٩ل ٠مغة
ؤزغيق اإلا٣غعق ا خام بدغيت الضيً واإلاٗخ٣ض بخدضيض الٗ٣باث اإلاىظىصة والتي يم ً٨ؤن جىظض في اإلاؿخ٣بل والتي يم ً٨ؤن
حٗي ٤جمخ٘ ألاٞغاص بدغيت الضيً واإلاٗخ٣ض وج٣ضيم الخىنياث للخٛلب ٖلحها.
 ،2013ط٦غ ما يلي (( :ؤن الؿااَ ٫ى ٦ي ٠يم ً٨للضولت واإلااؾؿاث
وفي الخ٣غيغ الظر ٢ضمه اإلا٣غعق ا خام في
اإلاٗىيت ؤن جمى٘ ؤو جغص ٖلى زُاب ال٨غاَيت ؤن َظا الؿاا ٫بضؤ يىا ٫اَخمام ؤ٦بر مً لضن اإلاجخم٘ الضولي ،و٢ض باث مً
الىاضر ؤن الضو٫ق ويٗذ يضَا ٖلى َظٍ اإلاك٩لت ٖبر جُىيغ بؾتراججياث و٢اثيت وبٖالميت ،وفي ا خاالث اإلاخُغٞت ٞةن
ألامغ ٢ض يكمل بظغاءاث وجضابحر ج٣يضيت مشل مى٘ ؤهىإ مٗيىت مً ا خُاب ،وم٘ طلٞ ،٪ةن ٖلى الضولت وهي جً٘ ؤو جلجإ
إلاشل َظٍ ال٣يىص ؤن جًمً ؤن َظٍ ؤلاظغاءاث ال جازغ ٖلى عٚبت الىاؽ باالهتها ٥ب٩ل خغيت ونغاخت زهىنا ما يخٗل٤
بالً٣ايا طاث ا خالٞاث الضيييت وؤن َظٍ ال٣يىص يجب ؤن جمخشل للمٗياع الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان )) .
ل٣ض عبُذ ألامم اإلاخدضة وفي ؾيا ١زُت ؤلاَاع اإلاٟاَيمي عبُذ بحن الخٗهب وؤلاباصة ا جماٖيت في بَاع
ا خياعاث اإلاخاخت في مجا ٫الؿياؾت الٗامت التي جًٗها ألامم اإلاخدضة خغم ؤلاَاع اإلاٟاَيمي ٖلى الغبِ بحن مٟهىم
الخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت وؤلاباصة ا جماٖيت وظغاثم ا خغب والخُهحر الٗغقي وا جغاثم يض ؤلاوؿاهيت والخٗهب و٢ض
جىػٖذ َظٍ ا خياعاث بحن:
تتصل بالتعصب كلكن الًتكيز فيو كاف على حقوؽ الشعوب األصلية كالرؽ كحظر التمييز العنصرم كحىت كلمات الدكؿ اليت تعاٍل من أثر التعص ب العنيف راحت
تتحدث عن العنصرية كالرؽ رغم أف مج٘تعاهتا خالية منها تقريبا .
- A I C O N F. 189 / 12

ٕ ػ مكتب األمم ادلتحدة ادلعٍت بادلخدرات كاجلرؽلة ،دراسة حوؿ تشريعات مكافحة اإلرىاب يف دكؿ اخلليج العربية كاليمن ،األمم ادلتحدة ،نيويورؾ ،ٕٜٓٓ ،صٕ.

1

3

- united Nations Committee , united Nations resolutions on religious hate speech : the impact on freedom of
expression New York , 2014 , p21.
4
- united Nations Committee , Op , Cit., p21.
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 1ـ ا خياعاث اإلاخاخت ؤمام الضو٫ق في مجا ٫الؿياؾت الٗامت.
 2ـ ا خياعاث اإلاخاخت ؤما اإلاىٓماث ؤلا٢ليميت وصو قن ؤلا٢ليميت والضوليت في مجا ٫الؿياؾاث الٗامت.
 3ـ ا خياعاث اإلاخاخت ؤمام اإلاجخم٘ اإلاضوي بما في طل ٪وؾاثِ ألاٖالم.
 4ـ ا خياعاث اإلاخاخت ؤمام ألامم اإلاخدضة في مجا ٫الؿياؾاث الٗامت .
ويظ٦غ ؤن الاجداص البرإلااوي الضولي ٢ض انضع ٢غاعاث ٖضة لخٗؼيؼ ا خىاع بحن ا خًاعاث والخٗايل الؿلمي وٟ٦الت
الاخترام والخٗاونق اإلاخباص ٫بحن ا جماٖاث الٗغ٢يت والش٣اٞيت والضيييت مجها:
 1ـ ال٣غاعاث التي ؤجسظَا في الضوعة 102في بغلحن.
.2000
 2ـ ال٣غاعاث التي ؤجسظَا في الضوعة 103في ٖمان
.2004
 3ـ اإلااجمغاث الضوليت البرإلااهيت في الضوعة 110جمٗيت الاجداص البرإلااوي الضولي في م٨ؿي٩ى ؾتي
 4ـ ال٣غاع الظر اجسظجه ا جمٗيت الٗامت لالجداص البرإلااوي الضولي بخىا ٤ٞآلاعاء في صوعتها 116في بالي.200
و٢ض ؤ٦ض الاجداص البرإلااوي الضولي مً زال ٫جل ٪ال٣غاعاث ؤن ا خىاع بحن ألاصيان ييبغي ؤن يغ٦ؼ ٖلى ما يجم٘ بحن
ألاصيان وال ٖلى ما يٟغ١ق بيجها وؤن ي٩ىنق الضيً وؾيلت لخىَيض الٗال٢اث بحن الش٣اٞاث وا خًاعاث وخل اإلاكا٧ل الٗاإلايت
و٢ض ؤبضث اإلاجمىٖت الٗغبيت جدٟٓا ٖلى ال٣ٟغة 5التي جىو ٖلى (( :جا٦ض مجضصا ؤن اٖخىا ١ألاشخام ؤو ٖضم اٖخىا٢هم
لضيً مٗحن مؿإلت جسً٘ لالزخياع الشخو ،ومً زم جضٖى البرإلااهاث بلى ٟ٦الت ٖضم اإلاٗا٢بت ٖلى َظا الازخياع الؾيما
اإلاٗا٢بت بمىظب ال٣اهىنق )) .
اإلاىلب الثاوي :بحشاءاث الخىفُز
حكمل بظغاءاث الخىٟيظ التي جدٓغ الخٗهب الضيجي ،ؤلاظغاءاث الضوليت ؤوال ،وبظغاءاث الخىٟيظ الضازليت زاهيا،
ٖلى ؤهىا ؾيىا٢ل ٧ل مجهما في ٞغٕ مؿخ٣ل.
الفشُ ألاوٌ :ؤلاحشاءاث
حٗتر ٝألامم اإلاخدضة بإن ال٨شحر مً اإلاؿاثل التي حٛظر الخىجغاث بحن اإلاجخمٗاث جيكإ ٖىض مٟغ١ق َغ١ق بحن
الؿياؾت والضيً وؤخضي َظٍ اإلاؿاثل هي جإزحر اللٛت الٗىيٟت التي يؿخسضمها ؤخياها ال٣اصة الؿياؾيىنق والضيييىنق وألازغ
الهضام الظر يم ً٨ؤن جدضزه َظٍ اللٛت ٖىضما جيكغَا وؾاثل ألاٖالم.
ٔ ػ أنظر :
-office on Genocide prevention and the responsibility to protect 866 united Nations plaza suite 600 , New York ,
N Y 10017. p1 – 8.

ٕ ػ كثيقة االٖتاد الربدلاٍل الدكيل رقم ٖٔ ،الدكرة  ، ٔٔٙمجعية االٖتاد الربدلاٍل الدكيل ،عممت يف الدكرة الثانية كالستُت للجمعية العامة كفقا للقرار  ٚٗٚ / ٘ٚالبند
ٔ٘ من القائمة األكلية.
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وفي ْل ألاظىاء ا خاليت يخدمل ال٣اصة ومك٩لى الغؤر الٗام مؿاوليت زانت لخٗؼيؼ الخٟاَم بحن الش٣اٞاث
ً
والاخترام اإلاخباص ٫للمٗخ٣ضاث وألاٖغا ٝالضيييت وهٓغقا للخإزحر والاخترام الظر يدٓى قن بهٞ ،ةن مً واظبهم ؤن يخجىبىا
اؾخسضام اللٛت الٗىيٟت ؤو الاؾخٟؼاػيت ًٖ اإلاٗخ٣ضاث والغمىػق اإلا٣ضمت للكٗىب ألازغيق  ،وبٗض خل٣اث ٖمل ٖضة بكإن
خٓغ الخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت ال٣ىميت والٗىهغيت والضيييت هٓمتها ألامم اإلاخدضة في قتى مىاَ ٤الٗالم ٢ضم زبراء
مكهىص لهم صوليا في اظخمإ ٖ٣ض في ظىي ٠في 21قباٍ زُت ٖمل خٓغ الخدغيٌ ٖلى الخميحز والٗضاء والٗىٖ ٠لى
الىدى اإلابحن في اإلااصة 20مً  ،I C C P Rبط جىنل َاالء ا خبراء بلى جىا ٤ٞاعاء بكإن ٦يٟيت اإلاٗا جت الٟٗالت إلاؿإلت
الخدغيٌ واؾخيبُىا مؿاعا واضخا ٖلى جدضيض ا خِ الٟانل بحن خغيت الخٗبحر والخدغيٌ ٖلى الٗى ،٠ؤن زُت ٖمل
الغباٍ بكإن خٓغ الضٖىة لل٨غاَيت ال٣ىميت ؤو الٗىهغيت ؤو الضيييت التي حك٩ل جدغيًا ٖلى الخميحز ؤو الٗضاء ؤو
الٗى ٠جىحي باٖخماص حكغيٗاث وَىيت قاملت إلا٩اٞدت الخميحز م٘ بظغاءاث و٢اثيت وٖ٣ابيت مً ؤظل اإلا٩اٞدت الٟٗالت
ي
ر التي جغ ق
للخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت وجم٨حن ألا٢لياث والٟئاث الًٗيٟت  ،وَى ما ؤ٢غجه جىت الً٣اء ٖلى الخميحز الٗىهغ ق
ر ليؿذ جل٣اثيت الخىٟيظ ألجها جلؼم الضو ق ٫ألاَغاٝ
ؤن اإلااصة  4مً اجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغ ق
باٖخماص حكغيٗاث إلا٩اٞدت زُاب الخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت ،وفي يىء ؤخ٩ام الاجٟا٢يت وجٟهيل مباصئها في الخىنيت
الٗامت 15جىحي اللجىت بإن حٗلً الضو ق ٫ألاَغا ٝؤن ا جغاثم الخاليت يٗا٢ب ٖلحها ال٣اهى قن وؤن حٗا٢ب ٖلحها ٗٞليا :ـ
ؤ ـ ٧ل وكغ لؤل٩ٞاع ال٣اثمت ٖلى الخٟى١ق ؤو ال٨غاَيت الٗىهغيت ؤو الازييت بإر وؾيلت مً الىؾاثل.
 ١ؤو اللى قن ؤو اليؿب ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو الازجي ؤو
ب ـ الخدغيٌ ٖلى ٦غاَيت ؤٞغاص ؤر ٞئت ٖلى ؤؾاؽ الٗغ ق
اخخ٣اعَم ؤو الخميحز يضَم.
ط ـ جىظيه تهضيضاث بالٗى ٠يض ؤشخام ؤو ٞئاث ؤو الخدغيٌ ٖليه ٖلى ألاؾـ اإلاظ٧ىعة في ب.
ء ـ قخم ؤشخام ؤو ٞئاث ؤو النخغيت مجهم ؤو الدكهحر بهم ؤو جبريغ ال٨غاَيت ؤو الاخخ٣اع ؤو الخميحز ٖلى ألاؾـ
اإلاظ٧ىعة في ب ٖىضما ي٩ىنق واضخا ؤجها جهل بلى صعظت الخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت والخمحز.
ٌ ـ اإلاكاع٦ت في اإلاىٓماث وألاهٓمت التي جغوط للخمحز الٗىهغرق وجدغيٌ ٖليه وجغيق اللجىت يغوعة ؤزظ الٗىامل
الخاليت خحن ون ٠ؤق٩ا ٫ؾلى ٥مٗحن بإجها ؤٗٞا ٫بظغاميت :ـ
 1ـ مًمىنق ا خُاب وق٩له ـ ٞيما بطا ٧ان اؾخٟؼاػيا.
 2ـ اإلاىار الا٢خهاصر والاظخماعي الؿياسخي الؿاثض و٢ذ بل٣اء ا خُاب.
 3ـ مى ٘٢ؤو مغ٦ؼ اإلاخ٩لم ـ ٦إن ي٩ىنق ؾياسخي.
ٔ ػ األمم ادلتحدة ،تقرير الفريق الرفيع ادلستول ،نيويورؾ ،ٕٓٓٙ ،صٕٓ ،ٕٓٔ٘ / ٚ / ٖٓ .متاح على ادلوقع التايل :
www. Aoc. ovg

اىي ،ٕٖٓٔ .أخر زيارة -ٜ-ٚ
ٕ ػ ادلفوضية السامية حلقوؽ اإلنساف ،بُت حرية الكبلـ كخطاب الكراىية ،خطة عمل الرباط أداة عملية دلكافحة التحريض على الكر ة
ٕ٘ٔٓ ،ـتاح على ادلوقع التايل:
www. ohchr. org / A R / NewsEvents / pag
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 4ـ مضي ا خُاب ـ َبيٗت ا جمهىعق ووؾاثل الى٣ل.
 ١ؤلاوؿان .
 5ـ م٣انض ا خُاب ـ ال يجغم ا خُاب الظر ؾعى خمايت خ٣ى ق
وفي يىء الخ٣اَ٘ واٖخباعا لٗضم ظىاػ مى٘ (( اهخ٣اص الؼٖماء الضيىحن ؤو الخٗليٖ ٤لى مظَب صيجي ؤو مباصت
ٖ٣اثضيت)) ؤو اإلاٗا٢بت ٖلى طل ٪اههغ ٝاهدباٍ جىت الً٣اء ٖلى الخميحز الٗىهغرق بلى زُاب الخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت
الظر يؿتهض ٝألاشخام الظيً ييخمىنق بلى ظماٖاث ازييت حٗخى ٤ؤو جماعؽ صيىا مسخل ًٖ ٠صيً ألاٚلبيت بما في الخٗابحر
التي جىم ًٖ بعَاب ؤلاؾالم ومٗاصاة الؿاميت وما قابه طل ٪مً مٓاَغ ال٨غاَيت إلاجمىٖاث ازييت وصيييت وبما يىٞغ
ا خمايت الضوليت لهظٍ الٟئت يمً اإلااصة  1مً اجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرق  ،وحكضص مىٓمت
اإلااصةٖ 19لى ؤهه" :ال يٗخض بكغٖيت ؤر ٢يض ٖلى زُاب ال٨غاَيت بال ؤطا ٧ان".
 1ـ مدضص بىو ٢اهىنق.
 2ـ يؿعى لبلىَ ٙض ٝمكغوٕ.
 3ـ يغوعيا في مجخم٘ صيم٣غاَي.
وييبغي ألر ٢يض ؤن يؿخىفي الكغوٍ الخاليت جدضيضا.
 1ـ يجب ؤن ي٩ىنق مٗغٞا بىيىح وص٢ت.
 2ـ جُب٣ه َيئت مؿخ٣لت ًٖ ؤر هٟىط ؾياسخي ؤو ججاعرق ؤو ؤر جإزحراث ؤزغيق.
 3ـ ال يجىػق مٗا٢بت ؤر شخو ٖلى ؤلاصالء بخهغيداث زبدذ صختها.
 4ـ ال يجىػق جى٢ي٘ الٗ٣ىبت ا جىاثيت ٖلى شخو ليكغٍ زُاب ال٨غاَيت ،ما لم يشبذ جىاٞغ الىيت ٖلى الخدغيٌ
ٖلى الخميحز ؤو الٗضاوة ؤو الٗى.٠
 5ـ اخترام خ ٤الصخٟيحن في ازخياع ؤًٞل الؿبل.
 6ـ ا خغم ٖلى ؤ٢ل الخضابحر ج٣ييضا.
ـ ال ييبغي اللجىء بلى النجً بال ٦مالط ؤزحر .
وي٣غ هاصر مضعيض في ؤظىضجه لؿىت 2000ان ؤلاعَاب يؿخمض ٢ىاٍ مً الغٖب وا خى ٝوال٨غاَيت وبما ؤن
الؿلُاث هي اإلاؿئىلت ًٖ جإمحن ا خغيت ومً يمجها ا خغيت الضيييت ٞخٖ ٘٣لى ٖاج ٤الؼٖماء ومً يمجهم الؼٖماء الضيىحن
ٔ ػ ػ جلنة القضاء على التمييز العنصرم ،مكافحة خطاب التحريض على الكراىية العنصرية ،التوصية العامة رقم ٖ٘ ،ٕٖٓٔ ،ص.ٚ
ٕ ػ التعليق العاـ للجنة ادلعنية ْتقوؽ اإلنساف رقم ٖٗ ( ٕٔٔٓ ) بشأف حرية الرأم كالتعبَت ،الوثائق الرمسية للجمعية العامة ،الدكرة السادسة كالستوف ،ادللحق رقم
ٓٗ ،اجمللد األكؿ.
ٖ ػ جلنة القضاء على التميز العنصرم ،مصدر سبق ذكره.
ٗ ػ د .آجنس كاالمارد ،مصدر سبق ذكره ،ص.ٕٛ
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مؿاوليت ٖضم اؾخٛال ٫ا خغيت لدشجي٘ جبريغ َظٍ ال٨غاَيت ؤو الخٗهب ؤو ا خغب طاث الضوا ٘ٞالضيييت ولظل ٪ي٣ترح ما
يلي:
 1ـ الدشجي٘ الضاثم للخىاع الش٣افي والضيجي بىاؾُت ا خىاع اإلادلي وؤزىاء بغامج جباص ٫صوليت.
 2ـ يجب ٖلى الؿلُاث وٖلى وؾاثل ألاٖالم مغاظٗت حٗابحرَا بك٩ل صاثم لًمان ٖضم الخ٣ىيت اإلا٣هىصة لؤلَضاٝ
ا خانت لئلعَابيحن ٧ا خى ٝوالغٖب وال٨غاَيت.
 3ـ بوكاء بغامج وَىيت وصوليت لخ٣ييم اإلآاَغ الٗىهغيت واإلاجابهاث الٗغ٢يت والخُغ ٝالضيجي وجإزحرَا ٖلى وؾاثل
ً
ً
ؾببا مباقغقا
ألاٖالم ومغاظٗت ال٨خب اإلاضعؾيت في هٓغتها الش٣اٞيت وفي الدؿامذ الضيجي .وبالغٚم مً ؤن ال٣ٟغ ليـ ق
لئلعَابٞ ،ةن بةم٩ان الؿياؾاث الاظخماٖيت والا٢خهاصيت اإلاؿاَمت بالخد٣ي ٤مً ا خغمان ومً جإزحر الخٛحراث
الاظخماٖيت ،الا٢خهاصيت الؿغيٗت التي جىلض ا خ٣ض َظا الٗىهغ الظر َاإلاا اؾخٛله ؤلاعَابيىنق  ،وؤصان البىض زامؿا مً
ميشا ١قغ ٝاإلاىا ٘٢الالي٨تروهيت يض زُاب ال٨غاَيت ؤوكاء ؤو جإؾيـ ؤو حك٨يل مىا ٘٢ؤو مىخضياث ؤو مضوهاث جدٌ
ٖلى ال٨غاَيت ؤيا ٧اهذ جل ٪ا جهت اإلااؾؿت عؾميت ؤو ؤَليت ؤو مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٦ما ع ٌٞنغاخت ؤر َغح
يدغى ٖلى ال٨غاَيت ؤو الٗى ٠ؤو الخميحز ألر ٞئت  ،يىته ٪ألاؾـ التي يم ً٨الاؾدىاص بلحها ٦مسالٟت لؤلزال ١الضوليت
والىٓام الٗام الضولي بمىظب اإلاٗايحر اإلاخٗاعٖ ٝلحها صوليا هي :ـ
 1ـ الدشجي٘ ٖلى ألاٖما ٫الٗىيٟت ٚحر ال٣اهىهيت ؤو حٗؼيؼَا.
 2ـ الدشجي٘ ٖلى ؤو حٗؼيؼ الخٟغ٢ت ال٣اثمت ٖلى الٗغ١ق واللىنق وا جيـ ؤو الازييت ؤو الضيً ؤو اإلاىًَ ؤو اإلايكإ.
 3ـ الدشجي٘ ٖلى الاؾخٛال ٫ؤلاباحي لؤلَٟا ٫ؤو الٗى ٠ا جيسخي لؤلَٟا.٫
وججؿض اإلاىازي ٤الضوليت َظٍ اإلاٗايحر مشل اإلااصة 20مً الٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت واإلااصة4
(ؤ) مً اإلاٗاَضة الضوليت ا خانت بالخسلو مً ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرق واإلااصة 13ال٣ٟغة 5مً اإلايشا ١ألامغي٩ي
خ٣ى١ق ؤلاوؿان واإلااصة 34مً مٗاَضة خ٣ى١ق الُٟل واإلااصة 3مً البروجى٧ى٫ق الازخياعرق اإلالخ ٤باجٟا٢يت خ٣ى١ق الُٟل
وا خام بكإن بي٘ ألاَٟا ٫واؾخٛاللهم في البٛاء واإلاىاص ؤلاباخيت .
ؤما بسهىم مؿل ٪اإلاد٨مت ألاوعبيت خ٣ى١ق ؤلاوؿانٗٞ ،لى الغٚم مً ب٢غاع اإلاد٨مت بىظىص جضازل بحن زُاب
ال٨غاَيت والخٗهب الضيجي بال ؤن اإلاد٨مت لم جخسظ مؿل٩ا واضخا ٞيما بطا ٧اهذ ا خمايت التي ج٣غعَا ؤهما حٗتر ٝبدغيت
الٗ٣يضة والضيً ؤم ؤجها ج٣هض مً طل ٪خمايت ؤجبإ َظا الضيً ؤو اإلاٗخى٣حن له ٟٞي ً٢ايا ؤلاه٩اعيت ،وهي ً٢ايا جخٗل٤
ٔ ػ أجندة مدريد ،نادم مدريد ،ٕٓٓٓ ،صٗ.
ٕ ػ ادلذكرة التفسَتية دليثاؽ شرؽ ادلوقع االليكًتكٍل ضد خطاب الكراىية ،ٕٓٓٛ ،صٖٔ .تاريخ االطبلع ،ٕٓٔ٘ / ٛ / ٗ :متاح على ادلوقع التايل:

http : // bahraincodeofethics. ovg.
ػ تذكر ادلذكرة أنو كمع بدأ احلياة الربدلانية يف البحرين ٕٕٓٓ ازدادت التوترات فيما بُت األطياؼ السياسية يف ادلملكة قبل الفصل التشريعي األكؿ كقد كصل
االستقطاب السياسي أكجو كمل ؼللو من تلميحات على أساس العرؽ أك اجلنس أك الطائفة أك ادلذىب أك األيدلوجية أك الفكر.
ٖ ػ مذكرة التفاىم التوضيحية لربنامج نطاقات  gtLdاجلديدة ،ادلعايَت اخلاصة ببحث األخبلؽ كالنظاـ العاـ ،ٕٜٓٓ ،صٗ.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

152

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

بٟئت زانت مً الخٗبحر الٗىهغرق ألجها جخًمً ٦ال مً به٩اع ظغاثم يض ؤلاوؿاهيت واإلادغ٢ت الىاػيت والخدغيٌ ٖلى
٦غاَيت ا جماٖت الحهىصيت وال٣اؾم اإلاكتر ٥في َظٍ ا خاالث َى ؤجها جخٗل ٤بخهغيداث جدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت يض بكغ
 ١ما ؤو ظماٖت ازييتٞ ،هظٍ الخهغيداث حؿتهضَ ٝاالء البكغ بك٩ل مباقغ وليـ
بؿبب اهخمائهم بلى صيً ما ؤو ٖغ ق
مجغص ؤعائهم .
في خحن ٧اهذ اإلاد٨مت واضخت في ً٢ايا ؤزغيق مً ؤجها جدمي الكٗىعق الضيجي وخؿب مشل ً٢يت ( wing – rove v U
 )Kالتي ٖضث ٞحها اإلاد٨مت خمايت ألاؾاؽ ؤو الكٗىعق الضيجي لآلزغيً بؿبب قغعي يبرع جدضيض خ٣ى١ق وخغياث آلازغيً ،
 2004والتي جخٗل ٤بمىاًَ بغيُاوي
بيىما لم جىضر مدل ا خمايت في ً٢ايا ؤزغيق مشل هىعق ووص يض اإلامل٨ت اإلاخدضة ؾىت
٦ 2001خب ٖلحها (( :ؤزغظىا ؤلاؾالم مً
ٖل ٤بىؾتر مٗاصيت لئلؾالم في هاٞظة ق٣خه بٗض ٞترة وظحزة مً ؤخضار 11ؤيلى٫ق
بغيُاهيا)) ،وعٚم ويىح ٢غاع اإلاد٨مت في َظٍ الً٣يت بال ؤن ا جض٧ ٫ان يضو قع خى قَ ٫ل ؤن َظا ٖضاء وحٗهب مىظه
لئلؾالم ؤو اإلاؿلمحن .
ويٗيب البٌٗ َظا اإلاؿل ٪ب٣ىله ؤن اإلاد٨مت ألاوعبيت ٧اهذ ججغرق م٣اعهت بحن البيئت اإلاٟخىخت التي حؿمذ
باإلاًاي٣اث الضيييت لآلزغيً والبيئت اإلاٛل٣ت التي جمى٘ مشل جل ٪اإلاًاي٣اث ،وؤن اإلاد٨مت ٧اهذ ٢ض َب٣ذ مبضؤ البيئت
اإلاٟخىخت جُبي٣ا ؾيئا .
بن ع ٌٞالىازبحن الٟغوؿيحن والهىلىضيحن للضؾخىعق ألاوعبي َغح ٖلى َاولت الى٣اف الٗضيض مً الً٣ايا اإلاخٗل٣ت
باالجداص ألاوعبي ولٗل ؤَم َظٍ الً٣ايا هي مؿإلت ال٣ل ٤مً جىامي ؤلاؾالم في ؤوعبا ،وما ي٣ىص طل ٪الخىامي مً
الاؾخٟهام خى٫ق هي يؿمذ للمجخمٗاث ؤلاؾالميت في ؤوعبا بًماهاث إلاماعؾت قٗاثغَا الضيييت ٧املت بيىما جًاي٤
وجًُهض ا خغ٧اث ؤلاؾالميت اإلاؿيديحن ؤو ٧ل ما َى يمشل الٛغب في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالميت .هاَي ًٖ ٪الٗملياث
ؤلاعَابيت في صو٫ق ؤوعبا الٛغبيت .
الفشُ الثاوي :بحشاءاث الخىفُز الذاخلُت
بن ٖضم ؤُٖاء حٗغي ٠مدضص خُاب ال٨غاَيت و ٤ٞاإلااصة 20مً  l C C P Rوٖضم جدضيض بظغاءاث الخىٟيظ
الضازليت لىي٘ جل ٪اإلااصة مىي٘ الخىٟيظ ال٣ي بٓالله ٖلى ؤلاظغاءاث الضازليت للضو ق ٫ججاٍ زُاب ال٨غاَيت الظر يك٩ل
حٗهبا صييياٗٞ ،لى الغٚم مً اه٣ؿام ألانىاث ٖىض الخهىيذ ٖلى اإلااصة 20ول ً٨اإلاالخٔ ؤن َىا ٥صو ق ِ٣ٞ ٫مً
ؤنل 160صولت مً الضو ق ٫ألاَغا ٝفي  l C C P Rسجلذ جدٟٓاث ؤو جٟاَماث ؤو جهغيداث ٖ R U Dىض جهىيتها ٖلى
ٔ ػ أف كيرب ،مكافحة العنصرية كاحًتاـ حرية التعبَت يف قضاء احملكمة األكربية حلقوؽ اإلنساف ،األدياف كحرية التعبَت إشكالية احلرية يف رلتمعات سلتلفة ،مركز القاىرة
لدراسات حلقوؽ اإلنساف ،القاىرة ،ٕٓٓٙ ،صٖ.ٕٛ

2

- paola U ccellari , op cit , p8.
- JaCob Mchangama , the problem with hate speech laws , the review of faith and international affairs , 2015 ,
p4.
4
- paola Uccellari , Banning Religious harassment : promoting mutual ignorance , the equal rights review ,
vol. 2 , 2008 , p14.
5
- Alfred Grech , religion , tolerance and discrimination in Malta. 2012 , p209.
3
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اإلااصة 20ال٣ٟغة زاهيا واٚلب َظٍ  R U Dاهُىث ٖلى ان الضو٫ق ؾخٟؿغ اإلااصجحن 19وٖ 20لى وؿ ٤واخض وؤن طل ٪ال
يؿخلؼم بالًغوعة بنضاع حكغي٘ ظضيض ومً جل ٪الخدٟٓاث جد ٟٔالىالياث اإلاخدضة الظر ظاء ٞيه (( ؤن اإلااصة 20ال
حؿخلؼم ؤو جخُلب نضوعق حكغي٘ ظضيض يهضع ًٖ الىالياث اإلاخدضة ألن خغيت ال٨الم والخجم٘ مًمىهت صؾخىعيا و٢اهىهيا
صازل الىالياث اإلاخدضة )).
ويالخٔ ؤن ألاٖالم الٛغبي يتهم اإلاجهاط والش٣اٞت ؤلاؾالميت بإجها جغسخ في ألاطَان ال٨غاَيت ومىانبت الٗضاء في
الى٢ذ الظر ال يؿلِ ٞيه الًىء ٖلى هٓغة الٛغب بلى اإلاؿلمحن الظيً َم في الش٣اٞت واإلاىاهج الضعاؾيت الٛغبيت الؾيما
ألامغي٨يت ؾٟاخىنق وبعَابيىنق ومداعبىنق مخُغٞىنق ومًُهضونق للمغؤة ويٗخى٣ىنق ا جهاص وا خغب اإلا٣ضؾت وَظا ا خ٨م
ٚحر اإلاىه ٠يض ٘ٞالكباب اإلاؿلم بلى الدكضص والٛلى واجساط مى ٠٢اإلاضا ًٖ ٘ٞصيىه وٖ٣يضجه .
وَىا يبرػ صوعق اإلااؾؿت التي يجب ٖلحها ؤن ج٩اٞذ الخٗهب الضيجي وهي اإلااؾؿت الضيييت وعظالها ،عظا ٫الضيً
وعؾل الؿالم واإلادبت بلى الٗالم ٦ي٧ ٠ان صيجهم ؤو مٗخ٣ضَم ٞاللٛت اإلاكتر٦ت بيجهم هي الهالح وؤلانالح هي ألامغ
باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غٞ ،اإلاٗغوَ ٝى ؤلاوؿاهيت واإلاى٨غ َى ما ٧ان يضَا واإلاٗغوَ ٝى قغٕ هللا ٖؼ وظل الظر
ٞغى ا خؿجى ٖلى الىاؽ وٞغى ٖلحهم ا خب ،ان جدب ألزي ٪ما جدب لىٟؿ ٪وؤزيَ ٪ىا بزىة ؤلاوؿان ألن الكاعٕ
ا خ٨يم ج٩لم ًٖ زل٣ه وانٟا بياَم بإمت واخضة مغة باإليمان ،ومغة با خل.٤
ٞإ٦ثر الىهىم الضيييت ج٩لم ا خل ٤بلٛت ؤحها الىاؽ وفي طل ٪بقاعة بلى بزىة ؤلاوؿان ،وؤمت ؤلاوؿان ال امت
 ١ؤو اإلاظَب ،ؤجها ؤمت ؤلاوؿاهيت التي جخجاوـ في ؾمىَا وما ظاءث ألاصيان بال لخا٦ض خ٣ي٣ت
الضيً ؤو اإلاٗخ٣ض وال امت الٗغ ق
واخضة م٘ ازخالٞها في ؤقياء ٖضيضة ٞةجها اج٣ٟذ ٖلى ؾمى ؤلاوؿان وخغمت صمه وماله وٖغيه ،واإلاالخٔ ؤن الىاؽ
جىهذ صاثما لغظل الضيً وججل م٣امه وجش ٤به وَظٍ وٗمت بدض طاتها ول ً٨ألاَم ؤن جىَْ ٠ظٍ الىٗمت للبىاء وجىْ٠
إلاداعبت ا جىعق والٓلم والخٗهب الضيجي زهىنا بطا ٧ان يؿتهض ٝألا٢لياث الضيييت ؤو مً يسخلٟىنق ًٖ عظل الضيً في
صيجهم ؤو مظَبهم ؤو عمىػَم.
وم٘ ألاؾٞ ،٠ةن بم٩اهياث عظا ٫الضيً في جل ٪الضو٫ق لم حؿخٛل اؾخٛالال صخيدا ،بل ٖلى الٗ٨ـ اؾخٛلذ
اؾخٛالال ؾلبيا ٞإزظث الىاؽ جخل٣ى مً مدايغاث عظا ٫الضيً وزُبهم و٧لماتهم ومجالؿهم ما يض ٘ٞباججاٍ ٦غاَيت
آلازغ وباججاٍ الاهخماء بلى الضيً ؤو اإلاظَب وٖضم الاهخماء بلى الىًَ  -وباإلاىاؾبت ٧لما حٛلبذ الهىيت الضيييت للكٗىب ٖلى
َىيتها الىَىيت ٧لما هما وجغٖغٕ الخٗهب الضيجي ،و٧لما حٗؼػث ٢يم الاهخماء للىًَ ٧لما خل الدؿامذ الضيجي و٢بى٫ق آلازغ
وهبظ الٟغ٢ت  -لم جدؿً ال٨شحر مً ا خ٩ىماث جُىيغ اإلااؾؿاث الضيييت في صولها زهىنا في الضو٫ق ؤلاؾالميت ؤو الٗغبيت
بل حٗاملذ مٗها حٗامل الٗضو اإلا٣بل اإلاىٖ ٌ٣لى الؿلُت ؤو الؿاعي بلحها حٗاملذ م٘ َظٍ اإلااؾؿت بمىُ ٤الك،٪
٩ٞان َبيٗيا ؤن يهضع عص ٗٞل ؾلبي مً َظٍ اإلااؾؿت ججاٍ الضولت وؤهٓمتها وؾلُاتها وعمىػَا بل ٢ض يهل ألامغ خض
الاؾخٗاهت بضو٫ق ؤظىبيت في ؾبيل ا خالم مً ألاهٓمت الؿياؾيت ال٣اثمت ٗٞمضث بٌٗ ا خ٩ىماث بلى مغا٢بت
ٔ ػ أنظر:
زلمد اذلوارم ،مصدر سبق ذكره ،ص.ٚ

ػ .Eveln M. Aswad , op cit , p1332
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اإلادايغاث الضيييت ؤو مغاظٗت ا خُب الضيييت في اإلاىاؾباث ؤو جىخيضَا بٗض جضويجها مً ٢بل الضولت وليـ هٓغة الك٪
والغيبت خ٨غا ٖلى الضو ق ٫ؤلاؾالميت ؤو الٗغبيت مً اإلااؾؿت الضيييت ،بل في عوؾيا التي يك٩ل اإلاؿلمى قن عب٘ ؾ٩اجها جغا٢ب
ا خ٩ىمت َىا ٥عظا ٫الضيً اإلاؿلمحن وجخىلى ؤلاقغاٖ ٝلى ا خُب التي يل٣ىجها في مىاؾباتهم الضيييت وفي نالة ا جمٗت.
ؤي ٠بلى طل ،٪ؤن بٌٗ عظا ٫الضيً يإحي مً ألاٗٞا ٫وألا٢ىا ٫ما يٗؼػق هٓغة الك ٪والغيبت لضي ماؾؿاث
الضولت ،و٦ال الخهغٞحن زاَئ ،و٧ان ألاخغيق با خ٩ىماث ؤن جدباص ٫الش٣ت م٘ اإلااؾؿت الضيييت وؤن حؿىض لها صوعَا في
الخىميت وجغبُها بالضولت وبماؾؿاتها بغباٍ الىْيٟت ؤو ا خضمت الٗامت وجمىدهم عواجب ؤو بٖاهاث ؾىىيت وعواجب
ج٣اٖضيت مً الضولت ؤو مً الى ٠٢الظر حؿخىلي ا خ٩ىمت ٖليه وؤن جيكإ ا خ٩ىمت ماؾؿت زانت بغظا ٫الضيً ا خُباء
الظيً يىاظهى قن ا جمهىعق ٖبر اإلادايغاث ؤو ا خُب ؤو البرامج ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم اإلاباقغة ؤو اإلانجلت جخىلى َظٍ
اإلااؾؿت عٖايتهم وجُىيغ ٢ضعاتهم وجىميتها وخثهم ٖلى اظخشار الخٗهب الضيجي.
٦ما يجب ؤن جً٘ قغوٍ لخىلي َظٍ اإلاهمت باالؾخٗاهت وبالخٗاونق م٘ عظا ٫الضيً ا هٟؿهم وؤو٫ق َظٍ الكغوٍ ؤن
ال يخىلى َظٍ اإلاهمت ،ؤر ا خُاب الضيجي ،بال مً ججاوػق ؾً مٗيىت ال ج٣ل ًٖ 35ؾىت ألن ا خُاب الضيجي ٖلى صعظت
٦بحرة مً ألاَميت وا خُىعة بديض ال يم ً٨جغ٦ه بضونق قغوٍ ،وزاوي َظٍ الكغوٍ الخيؿي ٤م٘ َيئت جخىلى مغا٢بت ٖضم
جًليل ا جمهىعق صيييا ٖبر وؾاثل ؤلاٖالم وهي َيئت مىظىصة ختى في الضو٫ق ألاوعبيت حؿمى في بغيُاهيا ازخهاعا ،OFCOM
جخىلى مهمت مى٘ اؾخسضام الضيً ٧ىؾيلت لخًليل ا جمهىعق وهي مهمتها ألاؾاؾيت ٦ما اجها جماعؽ مغا٢بت ا خٟاّ ٖلى
الظو١ق الٗام في البض ؤلاٖالمي ٞخدضص وؿبت مً الى٢ذ لئلٖالن ال جخجاوػق زمـ ص٢اث ٤في ٧ل ؾاٖت بض وجسخلَ ٠ظٍ
اليؿبت و٣ٞا للبرهامج اإلا٣ضم ٞيما لى ٧ان جغٞحهيا ؤو عياييا ؤو صيييا ٞيما جمى٘ ؤلاٖالهاث بزىاء ٞترة ؤلازباع٦ ،ما يجب ان
جدض اإلااؾؿت عظا ٫الضيً ٖلى جىٖيت ظمهىعَم بلى ؤهه ليـ مً الضيً بصخيء ان جىٗذ صيً آلازغيً ؤو مظَبهم ؤو
مٗخ٣ضَم ؤو ويٗهم الضيجي بإر نىعة ٧ان ،ؤن جىٗخه بالؿىء ؤو بالٟ٨غ ؤو بالنخغيت ؤو بالخ٣ليل مً قاهه ؤو مً قان
بجباٖه ،ؤن ٦شحر مً الىاؽ ؾيؿم٘ َظا ال٨الم وؾيىهذ له وؤن لم ي ً٨يؿخجيب له ٞاهه ؾيازغ ٞيه ،ؤن نىإ الخاعيش
َم عظا ٫صيً وصٖاة ا خغيت َم عظا ٫صيً و٢اصة الشىعاث َم عظا ٫صيً ،وؤن الٗلىم وألازال ١واإلاا ٫وختى الٟىىنق
زغظذ مً ٖباءة الضيً ٖىضما ي٣ىم بضوعٍ عظا ٫هاصخحن ومدبحن ومدؿامدحن ومىخمحن ٞال يم ً٨لئلوؿان ؤن يٗيل
بال صيً وختى الظر يضعي ؤهه بال صيً ،وَى ما يضوهه ؤ٦ثر الاؾتراليحن ألان في بُا٢اث الهىيت الشخهيت ختى ونلذ
وؿبتهم بلى %12ختى َاالء ما ؤن جضع٦هم ا خُىب ختى يىضب عبه والظر ؾحرخمه ما بن ؤخؿً الًٓ به ٗٞال٢ت ؤلاوؿان
باهلل هي ٖال٢ت مباقغة عب وٖبضٍ ،زال ٤ومسلى١ق ال جخدمل ؤر وؾاَت وال جيخٓغ مضي َاٖت الٗبض لغبه ،بل جيخٓغ
خؿً ًْ الٗبض بسال٣ه ٨ٞم ٖبض زغط بال خى٫ق وبال ٢ىة وبال م٨ىت اإلاا ٫ؤو ؾُىة الىلض وٖاص ْاٞغا م٨جزا بٗض ان
اؾدي ً٣خؿً الًٓ بغبه.
٧ل ألاؾاليب التي اجبٗتها الضو ق ٫في ا خض مً هٟىط اإلااؾؿت الضيييت ٞكلذ وان جبىتها ؤ٦ثر الضو ق ٫ج٣ضما واقض
ؤظهؼتها هٟىطا و٢ؿىة وص٢ت ختى ؤظهؼة اإلاسابغاث في الضو٫ق ال٣ىيت ٞكلذ في ا خض مً َظا الىٟىط ألهه ببؿاَت يدخ٨غ ٧ل
خياة ؤلاوؿان مً خٓت نحروعجه ٦جىحن وختى بٗض وٞاجه ،وَظا َى الٟغ١ق بحن ؾُىة الضيً وؾُىة ال٣اهىنق ؤو الٗغ،ٝ
ؤن الضيً يالخ ٤ؤلاوؿان في م٩امً هٟؿه وفي ما جىؾىؽ له به في ا خلىاث ،في خحن ي٨خٟي ال٣اهىنق با خ٨م ٖلى
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الخهغٞاث ؤر ألاٗٞا ٫اإلااصيت متى اؾدىضث بلى الىيت التي يٗخض بها ٢اهىها ٞيسً٘ ؤلاوؿان للضيً زًىٖا ال يكابه
زًىٖه لل٣اهى قن ال مً خيض الُبيٗت وال مً خيض الىُا ،١وا خ٨م الغقيض َى ا خ٨م الظر ال يؿمذ بإر ج٣اَ٘ بحن
َظيً ،وا خ٨م الغقيض َى ا خ٨م الظر يىَْ ٠ظا ا خًىٕ الضيجي لًمان ا خًىٕ لل٣اهى قن ٖبر عصم الهىة بحن بخ٩ام
الدكغي٘ وبخ٩ام الضيً بلى ؤ٢صخى خض مم ً٨ال ًٖ َغي ٤ا٢خباؽ ؤخ٩ام الضيً ونياٚتها نياٚت ٢اهىهيت ولًٖ ً٨
َغي ٤الامخىإ ًٖ ؾً ٢ىاهحن جدىافى م٘ الضيً ؤو جبيذ ما يدغمه ؤو جدغم ما يبيده الضيً ،وبن ونل َظا ألامغ خض
الخىاٞغ بحن الضيً وال٣اهىنقٞ ،ةن بةم٩ان الضولت الخٛاضخي ًٖ جىٓيمه والامخىإ ًٖ حكغي٘ ٢اهىنق يخسظٍ عظا ٫الضيً
حجت لخهىيغ ال٣اهىنق واإلااؾؿاث التي ؤنضعجه ومً بٗض طل ٪الضولت بغمتها باجها صولت جداعب الضيً وفي َظا ا خهىم
ٞةن بل٣اء هٓغة ٖلى الدكغيٗاث الٗغبيت التي جا٦ض مٗٓم صؾاجحرَا ٖلى ان ؤلاؾالم َى صيً الضولت الغؾمي وؤهه ال يمً٨
ؾً ٢اهىنق يخٗاعى مٗه يالخٔ ان الىٓام ال٣اهىوي الضازلي لهظٍ الضو٫ق يخٗاعى بلى خض بٗيض م٘ الضيً ؤلاؾالمي ؾىاء
مً خيض اإلاماعؾت ؤلاصاعيت ؤو الً٣اثيت ؤم مً خيض الدكغي٘.
ٞالدكغيٗاث اإلاضهيت ؤو ا جىاثيت ؤو الخجاعيت ؤو اإلااليت وؤٖما ٫اإلاهاع ٝوٚحرَا مً الدكغيٗاث وألاهٓمت
والخٗليماث ُهؾيذ و ٤ٞالدكغيٗاث اإلاٗمى٫ق بها في الضو٫ق ألاوعبيت ولم يب٣ى ٖلى ألاعجر مً ؤخ٩ام الكغيٗت ؤلاؾالميت بال
ألاخ٩ام اإلاخٗل٣ت باألؾغة ؤو ما يُلٖ ٤لحها باألخىا ٫الشخهيت م٘ ؤن بٌٗ الضو٫ق ؤلاؾالميت مشل جغ٦يا التي نضعث
 1851ماصة ،جُب ٤هي هٟؿها ٢ىاهحن
للضو٫ق الٗغبيت مجلت ؤلاخ٩ام الٗضليت ٣٦اهىنق مضوي بما جدخىيه مً مىاص ونلذ بلى
مترظمت خغٞيا مً ال٣اهىنق الؿىيؿغرق ختى في ً٢ايا ألاخىا ٫الشخهيت مً  1924-3-3وَى جاعيش بلٛاء ا خالٞت
 2002وَظا ال٣اهىنق يؿاورق بحن الظ٦غ وألاهثى
 2001والظر صزل الىٟاط في
ؤلاؾالميت بلى جاعيش ؾً ال٣اهىنق المصوي التر٧ي في
في اإلاحرار بل ٧ان ال٣اهىنق اإلاضوي اإلا٣خبـ مً ال٣اهىنق الؿىيؿغرق يٗتر ٝباالبً الُبيعي زاعط الؼواطٖ ،لى الغٚم مً ان
ؤٚلبيت اإلاجخم٘ التر٧ي مجخم٘ بؾالمي ولظل٧ ٪ان مً الُبيعي ان حكهض جغ٦يا حٗهبا ٖلماهيا يض ؤلاؾالميحن ومً زم
حٗهب بؾالميا يض الٗلماهيحن.
ي ٖبر عصم الهىة بحن عظا ٫الؿياؾت
٦ما ؤن جىْي ٠ا خًىٕ الضيجي في ؾبيل ا خًىٕ ال٣اهىوي يخم مً ظهت ؤزغ ق
وعظا ٫الضيً ٖبر بقاٖت الخٗاو قن والش٣ت بحن عظا ٫الضيً وعظا ٫الؿياؾت وَى ما حكهضٍ ؤوعباٞ ،لم وؿم٘ ًٖ بٖضام
عظا ٫الضيً ٞحها ؤو اٖخ٣الهم ؤو مًاي٣تهم ،بن ألامغ يخم َىا ٥بهظٍ البؿاَت ؤوال لىظىص ماؾؿاث جغعى ا خ٣ى١ق
وا خغياث ويخم ٢بل طل ٪زاهيا ألن الاهخ٣اص الظر يىظهه عظا ٫الضيً في ؤوعبا ؤو الىالياث اإلاخدضة يىظهىهه بلى ال٣اهىنق
وليـ بلى الؿياؾت ،يىظهىهه بلى مىاص ال٣اهىنق و٣ٞغاجه وليـ بلى عظا ٫الؿياؾت ؤهٟؿهم ،بمٗجى ؤزغ ان َىاٞ ٥هل بحن
اهخ٣اص ال٣اهىنق واإلاُالبت بخٗضيله في زُبت صيييت ؤو مىاؾبت صيييت وبحن الاهً٣اى ٖلى عظا ٫الؿياؾت في الضولت و٦يل
التهم لهم وا خِ مً ٢ضعَم وؤخياها وٗتهم بالٟ٨غ والٟؿى١ق وا خغوط ًٖ الضيً وَى ما يٗغى ؾالمتهم وخياتهم للخُغ
وَى ما ججغمه ال٣ىاهحن الٗ٣ابيت ؤو ان ا خُبت الضيييت جخسظ ق٩ل الضٖىة بلى الخدغيٌ ل٣لب هٓام ا خ٨م ؤو الىٓام
الؿياسخي ال٣اثم ؤو الخدغيٌ ٖلى الٗى ٠وَظٍ بالُب٘ ؤٖما ٫وجهغٞاث ج ٘٣جدذ َاثلت ال٣ىاهحن الٗ٣ابيت في ظمي٘
الضو ق ٫ختى ألاوعبيت مجها بل يجب ؤن يىهب ا خُاب الضيجي ٖلى الٗمل الدكغيعي للضولتٞ ،يُالب مشال بخٗضيل ٢اهى قن
٢اثم ؤو حكغي٘ ٢اهى قن ظضيض ؤو الامخىإ ًٖ بنضاع ٢اهى قن حٗتزم ا خ٩ىمت ؾىه ،وَظا بالًبِ ما ٗٞله ماعجً لىزغ ٦ىٜ
 ،1963بط اؾتهض ٝبمؿحرة نامخت حٗضيل وبلٛاء هٓم ٢اهىهيت ٢اثمت
وَى عظل صيً في مؿحرجه الكهحرة ( لضر خلم ) ؾىت
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ٖلى ؤؾاؽ الخميحز يض الؿىص بل ؤجها ج٨غؽ َظا الخميحز ،ولم يؿتهض ٝبؾ٣اٍ هٓام ا خ٨م ؤو حٛيحر الىٓام الؿياسخي
في الىالياث اإلاخدضة ؤو حٛيحر الغثيـ ؤو حٗغيٌ خياجه ؤو خياة وػعاء خ٩ىمخه للخُغٖ ،لى الغٚم مً ؤن ٖضص اإلاددكضيً
بمامه جدذ جمشا ٫لى٩ىلً ٢غابت 250بل٧ ٠لهم مً مىانغيه ومىانغرق ؤعاثه خى٫ق ا خغياث اإلاضهيت.
واؾخُإ ٦ى ٜؤن يىْ ٠حٗليمه الضيجي وزبرجه الؿياؾيت في َظٍ اإلاؿحرة ٞجاءث زُبخه التي حٗض مً ؤًٞل
ا خُب في جاعيش الىالياث اإلاخدضة ظاءث مؼيجا مً ال٨خاب اإلا٣ضؽ وم٣ىالث لى٩ىلً ،وَظا مشا ٫يجؿض ا خ٣ي٣ت ألابضيت
ؤن عظل الضيً َى عظل ؤلاوؿاهيت ومتى وظضث عظل صيً بٗيض ًٖ ؤلاوؿاهيت ٞليـ َى بغظل صيً ،وعظل الضيً َى عظل
الىَىيت ٞمتى وظضث عظل صيً بٗيض ًٖ الىَىيت التي حٗجي خب الىًَ وبىاثه وليـ الخٟاوي في شخو خا٦مه ٞليـ
طل ٪بغظل صيً ،وعظل الضيً َى عظل اإلاىصة واإلاغخمت واإلادبت ولظلٖ ٪ىض ؤلانٛاء إلادايغة جبكحريت ججض ؤن عظل الضيً
اإلاؿيخي يؿخسضم ٖباعاث اإلاىصة واإلادبت والتراخم مغاعا وبك٩ل ملٟذ للىٓغ ؤو ممل ،م٘ ؤن الضٖىة للتراخم ال يم ً٨ؤن
ُه
جمل ،في خحن جسلى اإلادايغاث الضيييت ؤلاؾالميت مً َظٍ ال٩لماث زلى ملٟذ للىٓغ و٦إن َظٍ الكغيٗت ال حٗغَ ٝظٍ
اإلاهُلخاث م٘ ؤجها بغمتها ؤ٢يمذ ٖلحها ،ؤ٢يمذ ٖلى الؿلم وجُٟىذ ألَميخه ويغوعجه ٢بل بل ٠وؤعبٗماثت ؾىت ٟٞغيذ
ٖلى اإلاؿلم بٞكاثه ٖلى زل ٤هللا ؤيىما خل ،واليىم وبٗض َظٍ ا خ٣بت الُىيلت ٞالٗالم ٧له ؤنبذ ال ييكض قيئا ؾىيق
الؿالم بل ؤنبذ يٗ٣ض اإلااجمغاث وياؾـ اإلاىٓماث ويٛض ١ألامىا ٫ويبظ ٫ا جهىص صونق ؤن يىاله.
بن خب الىاؽ لغظل الضيً ووزى٢هم به والاههيإ ألوامغٍ بهما َى مؿئىليت ال جضٖىٍ بلى مؼيض مً ال٣غاءة
والاَالٕ وخ ٟٔالىهىم وألاخاصيض وال٣هاثض وخؿب بل جضٖىٍ ؤيًا بلى الخٗغٖ ٝلى ؤخىا ٫الىاؽ وؤلازُاع التي
تهضص ؤمجهم وؾلمهم الاظخماعي والتي حٗىص ٖليه ؤيًا بالًغعق ؤن جٟا٢مذ بال خلى٫ق ألهه ظؼء مً َظا اليؿيج ٖليه ؤن
يدضر مؿخمٗيه ًٖ ا خايغ واإلاؿخ٣بل ال ًٖ اإلااضخي والخاعيش الظر يٗلمه مً ال٨خب بيىما يجهل ا خايغ الظر يغاٍ
ويٗيكهٖ ،ليه ؤن ي٣اعنق بيجهم وبحن ب٣يت ألامم التي ٖاقذ خايغَا وبيذ مؿخ٣بلها ،وليـ ًٖ ألامم التي ٧اهذ ٞاهضزغث
ويشخو لهم م٩امً الًٗ ٠صونق ؤن ي٣خل ٞحهم عوح ا خماؽ وصونق ؤن يؼعٕ اليإؽ بضٖىيق ؤن ألامت جهًذ في ْل
ْغو ٝال يم ً٨ؤن جخ٨غعق ألن جهىى ألامم م٣غوها باألؾاليب والىؾاثل واإلاىاهج وليـ باألشخام صخيذ ؤن لهظٍ
الشخهيت صوعق في الجهًت ولَ ً٨ظٍ الشخهيت ويٗذ ؤؾلىبا للجهًت وؾاعث ٖليه ما ان حؿحر ٖليه ألامت بٗضَا بال
وجضع ٥مبخٛاَا.
في خحن ٖضلذ بٌٗ الضو٫ق ٢ىاهيجها جضعيجيا إلاى٘ ٦الم ال٨غاَيت ؤو ل٩ي يؿخىٖب نىعق ظضيضة ؤو مؿخسضمت بضث
 1986خضص
ٚالبت ؤو ل٩ي يمى٘ بؾاءة اؾخسضام ال٣اهىنٖ ،لى ؾبيل اإلاشا٢ ٫اهى قن الىٓام الٗام الهاصع في اإلامل٨ت اإلاخدضة
٦الم ال٨غاَيت بإهه (( التهضيض ؤو الدؿٟيه ؤو الاَاهت الظر يٗض ظغيمت ؤطا ٧ان اإلاخ٩لم ي٣هض ال٨غاَيت الٗىهغيت، )) ...
وَظا الدكغي٘ لم يكمل ٦الم ال٨غاَيت اإلاغ٦ؼ ًٖ ال٣ىميت ؤو الضيً ؤو ؤلازييت.
 2006ؤيا٦ ٝالم ال٨غاَيت يض ألا٢لياث وعصا ٖلى هجماث لىضن
ول ً٨حكغي٘ ال٨غاَيت الٗىهغيت والضيييت لؿىت
يبضو ؤن ا خ٩ىمت ٖؼمذ ٖلى ؤوكاء وخضاث زانت لالؾخسباعاث ( )special branch unitsمهمتها جغويجيت هي خمايت
اإلاؿلمحن مً هؼٖت ٦غٍ ؤلاؾالم وظم٘ اإلاٗلىماث ًٖ اإلاخُغٞحن  ،وٖغٞها بإجها (( ال٨غاَيت يض مجمىٖت مً ألاشخام
-Susan Benesch, Op , Cit., p5.
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مٗغٞحن ٖلى ؤؾاؽ اٖخ٣اصَم الضيجي ؤو ه٣و في اٖخ٣اصَم الضيجي )) ،ل ً٨ال٣اثمت م٘ طل ٪لم ج٣ل ما الظر يك٩له
الضيً ولٗل مً اإلاٟيض ؤلاقاعة بلى ؤن َىا ٥مً ظاص٦ ٫شحرا لىي٘ خض للخمحز بحن ما يٗض صيً ومجغص زضإ وجًليل  ،و٢ض
 2013لحزيل ٧لمت الاَاهت بٗض ما ٢ام اإلاجخم٘ اإلاضوي بدملت يضٍ .
ٖضَ ٫ظا ال٣اهىنق ؾىت
 2015بكإن م٩اٞدت ال٨غاَيت الضيييت ،والظر ي٣طخي بخجغيم
ؤما ؤلاماعاث٣ٞ ،ض ؤنضعث ال٣اهىنق ع٢م  2لؿىت
ألاٗٞا ٫اإلاغجبُت باػصعاء ألاصيان وم٣ضؾاتها وم٩اٞدت ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخميحز وهبظ زُاب ال٨غاَيت الضيييت ٖبر مسخل٠
وؾاثل وَغ١ق الخٗبحر وجهل الٗ٣ىبت في َظا ال٣اهىنق بلى النجً زمـ ؾىىاث وٖكغ ؾىىاث ؤو ختى ؤلاٖضام بطا ما ؤصي
الخدغيٌ بلى اعج٩اب ظغيمت ٗٞال ،ويكمل ال٣اهى قن ٦ظل٣ٖ ٪ىباث ٖلى ألاشخام اإلاٗىىيت اإلاسالٟت .
ولم حكغٕ ألا٦ثريت مً الضو٫ق ٢ىاهحن زانت بسُاب ال٨غاَيت وا٦خٟذ ب٣ىاهحن ألامً الىَجي والتي حؿخسضم في
الٗاصة ل٨بذ ظماح زُاب ال٨غاَيت ،ول ً٨اإلاالخٔ ؤن َظٍ ال٣ىاهحن ججغم زُاب ال٨غاَيت بىنٟه جدغيًا يض الضولت
بيىما زُاب ال٨غاَيت الضيجي يؿخسضم للخدغيٌ يض ألاشخام ؤو ا جماٖاث.
في خحن طَبذ صو٫ق ؤزغيق بلى جغ ٥حٗغي ٠زُاب ال٨غاَيت الضيييت الظر يك٩ل حٗهبا صيييا بلى الً٣اءٟٞ ،ي آطاع
 2014وفي ً٢يت ( )sang athanيض الاجداص الهىضر خظعث اإلاد٨مت الٗليا في الهىض مً حٗغي٦ ٠الم ال٨غاَيت حٗغي٠
شخهيا ؤو و ٤ٞظغاثم ٞغصيت ،ألن ٦الم ال٨غاَيت يم ً٨ؤن يُٗل اإلاؿاَمت ال٩املت لؤل٢لياث في ْل الضولت
الضيم٣غاَيت  ،وي٣غ الً٣اء في الىالياث اإلاخدضة ؤهه ليـ َىا ٥حٗغي ٠مخٖ ٤ٟليه بكإن زُاب ال٨غاَيت الضيييت في
ال٣اهى قن الضولي وم٘ طلٞ ٪ةن مؿل ٪الً٣اء ألامغي٩ي بحن زهاثو َظٍ الضٖىة مجها :ـ
 1ـ يدغى ٖلى الٗى.٠
 2ـ ؤن يهٗض مً ٖى٢ ٠اثم.
وَظا مٗياع ناعم ٞال٨الم الظر يضا ًٖ ٘ٞالٗى ٠وي ٘٣في هُا ١الاَاهت الٗىهغيت ؾي٩ىنق مدمي هٓغ ألن اإلاٗياع
ؤقترٍ ؤن ي٩ىنق و٢ىٕ الٗى ٠خاال  ،ؤما اإلاد٨مت الٗليا ال٨ىضيت ؤ٦ضث (( :ؤن ؤر هؼإ مدخمل بحن خغيت الخٗبحر وا خ ٤في

أنظر أيضا:
ٔ ػ مل يُعرؼ ىذا التعديل (( الدين )) .أنظر ػ

E l C N. 4 / 2006 / 17. p7.

Campaign against censorship , CaC position paper : the racial and religious hatred bill , p1.

متاح على ادلوقع التايل:

www. dlas. org. uk.
- Susan Benesch , Op - Cit., p5.

2

ٖ ػ البياف ،رئيس الدكلة يصدر قانونا دلكافحة التمييز كالكراىية٘ ٕٓ ،توز.ٕٓٔ٘ ،

- Susan Benesch , Op- Cit.,p4.
- Dr. Agnes , Op- Cit.,p6.

دكف إنكار تعريف التمييز الذم أصدرتو بوضوح اتفاقية القضاء على مجيع أشكاؿ التمييز خصوصا ادلادة الرابعة منها اليت كضعت ست معايَت.
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اإلاؿاواة يجب ؤن يدؿم اؾدىاصا لخدضيض مىاؾب للخ٣ى١ق وإلاا جدخىيه مً ٢يم )) وبطا ٧ان هىٕ ال٨الم مدٓىعق اؾدىاصا
لل٨غاَيت الضيييت ٞإهه ال يخمخ٘ با خمايت اإلاىهىم ٖلحها في خغيت الخٗبحر ،وَى بالخالي ال يخضازل م٘ ب٣يت ا خ٣ى١ق .
ويميل ال٣ٟه ألاوعبي بلى الاٖترا ٝبٛمىى اإلا٣هىص بسُاب ال٨غاَيت ٖلى ؤؾاؽ ؤهه ليـ مً ٦الم ال٨غاَيت ؤن
ج٣ى ق ٫لشخو ؤوي ؤ٦غَ ٪ؤو ؤن ي٨غٍ شخو خؼب مٗحن ؤو ي٨غٍ ؤًٖاثه ولظلٞ ٪هظا اإلاهُلر (( ٦الم ال٨غاَيت ))،
لُاإلاا ٧ان ٖغيت لؿىء الٟهم ؤو الخٟؿحر ا خاَئ مما يترجب ٖليه هخاثج زُحرة جىا ٫مً خغيت الخٗبحرٗٞ ،لى ؾبيل اإلاشا٫
 2013ؤنبذ مً الكاج٘ ؤن يتهم ؤخض الؿياؾيحن ؾياسخي ؤزغ بإهه وظه ٦الم ال٨غاَيت له
زال ٫الاهخساباث ال٨يييت في ٖام
 2014ؤٖلً اإلاخدضر الغؾمي باؾم
ؤو خؼبه ختى ٚضا َظا الاتهام ؾالح مً ؤؾلخت ا خمالث الاهخسابيت ،وفي هيؿان
ا خ٩ىمت ؤهه وظه الاتهام ألعبٗت مً مدامي خ٣ى١ق ؤلاوؿان بتهمت ٦الم ال٨غاَيت ؤو ؤزاعة ال٨غاَيت ألجهم اهخ٣ضوا ؾياؾت
ا خ٩ىمت ا جضيضة بترخيل ؤٖضاص ٦بحرة مً الهىماليحن .
 2013وٖىضما اؾخسضم
و٢ض ج٩ىنق بظغاءاث الخىٟيظ الضازليت جُىٖيت ي٣ىم بها عظا ٫صيً مسخلٟي الضياهت ٟٞي
الضيً ٦إصاة لخٟغي ٤الؿ٩ان والخإزحر ٖلحهم في بٞغي٣يا اظخم٘ ال٣اصة الضيييىنق مً ؤظل الترويج للدؿامذ واإلاٟٛغة ٦إؾاؽ
إلٖاصة بىاء الخٗايل الؿلمي خيض هجغ زمـ الؿ٩ان مىاػلهم و جئىا بلى ال٨ىاجـ واإلاؿاظض واجسظوَا مالطا لهم وَى
الىي٘ الُبيعي في بلض جدٓى ٞيه ال٨ىاجـ واإلاؿاظض ب٣ضعا مً الكغٖيت يٟى١ق ما جدٓى به ا خ٩ىماث .
الخاجمت
لم حكغٕ ألا٦ثريت مً الضو٫ق ٢ىاهحن زانت بسُاب ال٨غاَيت وا٦خٟذ ب٣ىاهحن ألامً الىَجي والتي حؿخسضم في
الٗاصة ل٨بذ ظماح زُاب ال٨غاَيت ،ول ً٨اإلاالخٔ ؤن َظٍ ال٣ىاهحن ججغم زُاب ال٨غاَيت بىنٟه جدغيًا يض الضولت
بيىما زُاب ال٨غاَيت الضيجي يؿخسضم للخدغيٌ يض ألاشخام ؤو ا جماٖاث.
ل٣ض ْهغ ا خال ٝخى٫ق اإلااصة 20مً  I C C P Rمً اليىم ألاو٫ق لبضء اإلاٟاوياث خى٫ق ههىم I C C P Rفي ٖام
 194بحن ٞغي٣حن واؾخمغ َظا ا خال ٝباؾخمغاع مٟاوياث  I C C P Rوالتي اؾخمغث ٖ٣ضيً مً الؼمان وؤيا ٧ان
الاججاٍ الؿاثض في حٗغي ٠ال٨غاَيت ٞةن الخٗهب الضيجي يك٩ل ظؼءا مجها في الاججاَحن بط يىضعط يمً مٟهىمه ؤر
زُاب لل٨غاَيت يؿدىض بلى الضيً ولٗل مً الًغوعرق ؤن حؿدىض ظمي٘ اإلاىا٢كاث لخٗغي ٠ال٨غاَيت الضيييت وما يكابهها
مً مهُلخاث ٢اهىهيت ؤو ً٢ايا ؤزغيق بلى ؤلاَاع ال٣اهىوي الضولي اإلاىهىم ٖليه فيٞ I C C P Rبيىما هو الٗهض
نغاخت ٖلى خغيت الخٗبحر هو نغاخت ؤيًا ٖلى خضوص و٢يىص َظٍ ا خغيت في اإلااصجحن 19و.20
بن ألاٖالم الٛغبي يتهم اإلاجهاط والش٣اٞت ؤلاؾالميت بإجها جغسخ في ألاطَان ال٨غاَيت ومىانبت الٗضاء في الى٢ذ الظر
ال يؿلِ ٞيه الًىء ٖلى هٓغة الٛغب بلى اإلاؿلمحن الظيً َم في الش٣اٞت واإلاىاهج الضعاؾيت الٛغبيت الؾيما ألامغي٨يت

1

2

- paola uccellari , Op , Cit., p7.
- Susan Benesch. defining and dim : noshing hate speech , minority rights group international , 2014 , p4.

ٖ ػ القادة الدينيوف يتحدكف لنزع الكراىية من القلوب كالعقوؿ ،العقيدة كاالستجابة للتهجَت ،نشرة اذلجرة القسرية ،العدد ٗ ،ٕٓٔٗ ،ص.ٗٛ
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ؾٟاخىنق وبعَابيىنق ومداعبىنق مخُغٞىنق ومًُهضونق للمغؤة ويٗخى٣ىنق ا جهاص وا خغب اإلا٣ضؾت وَظا ا خ٨م ٚحر
اإلاىه ٠يض ٘ٞالكباب اإلاؿلم بلى الدكضص والٛلى واجساط مى ٠٢اإلاضا ًٖ ٘ٞصيىه وٖ٣يضجه.
ويٓهغ الخٗهب الضيجي بىنٟه جميحزا يض اإلاغؤة بك٩ل زام بط يؿٟغ ًٖ جىاػٕ بحن الضيً والش٣اٞت مً ظهت
ؾيضاو 19
وخ٣ى١ق اإلاغؤة مً ظهت ؤزغيق ؤو باألخغيق خ٣ها في اإلاؿاواة ،والظر جىٓمه اجٟا٢يخان صوليخان َما اجٟا٢يت 9
 1989بك٩ل واضر.
واجٟا٢يت خ٣ى١ق الُٟل
بن البدض في خٓغ الخٗهب الضيجي بٗضٍ اهتها٧ا خٓغ الخميحز ؤو ال٨غاَيت ي٣ىص بلى ظملت مً الاؾخيخاظاث
والخىنياث.
الاؾخيخاظاث:
ٖ - 1لى الغٚم مً ب٢غاع اإلاد٨مت بىظىص جضازل بحن زُاب ال٨غاَيت والخٗهب الضيجي بال ؤن اإلاد٨مت لم جخسظ
مؿل٩ا واضخا ٞيما ؤطا ٧اهذ ا خمايت التي ج٣غعَا ؤهما حٗتر ٝبدغيت الٗ٣يضة والضيً ؤم ؤجها ج٣هض مً طل ٪خمايت ؤجبإ
َظا الضيً ؤو اإلاٗخى٣حن له.
 - 2ؤن ٖباعاث الىهىم التي جدٓغ الخميحز الضيجي ؤو ال٨غاَيت الضيييت ٚامًت مما يمهض الُغي ٤الؾخسضام
زُحر لها مً ٢بل ا خ٩ىماث ،الؾيما وؤن ألانل في الضيم٣غاَيت ؤجها حؿمذ لؤلٞغاص بدهغ زالٞاتهم في ال٨الم.
 - 3يغجبِ زُاب ال٨غاَيت بك٩ل جل٣اجي بدغيت الضيً واإلاٗخ٣ض وخغيت الخٗبحر ول٨ىه يسخلٖ ٠جهما مً خيض ؤهه
يخىٖ ٠٢لى مضي اؾخجابت اإلاخل٣ي للخُاب ؤو الٟٗل اإلاترجب ٖلى زُاب ال٨غاَيت باإلياٞت بلى الٟٗل هٟؿه بيىما
يىدهغ ؤزغ خغيت اإلاٗخ٣ض والضيً والخٛيحر بلى الٟٗل طاجه صونق الاٖخضاص بما يترجب ٖليه مً ؤزغ اؾخجابت له.
ً
مدضصا بىو
ق
 - 4حكضص مىٓمت اإلااصةٖ 19لى ؤهه ال يٗخض بكغٖيت ؤر ٢يض ٖلى زُاب ال٨غاَيت بال بطا ٧ان
ً
ً
مكغوٖا يغوعيا في مجخم٘ صيم٣غاَي ،وييبغي ألر ٢يض ؤن ي٩ىنق مٗغٞا بىيىح وص٢ت وجُب٣ه
ق
٢اهىوي ويؿعى لبلى ٙق
َضٞا
َيئت مؿخ٣لت ًٖ ؤر هٟىط ؾياسخي ؤو ججاعرق ؤو ؤر جإزحراث ؤزغيق وال يجىػق مٗا٢بت ؤر شخو ٖلى ؤلاصالء بخهغيداث
زبدذ صختها.
 - 5ال يجىػق جى٢ي٘ الٗ٣ىبت ا جىاثيت ٖلى شخو ليكغٍ زُاب ال٨غاَيت ،ما لم يشبذ جىاٞغ الىيت ٖلى
الخدغيٌ ٖلى الخميحز ؤو الٗضاوة ؤو الٗى.٠
 - 6يجب اخترام خ ٤الصخٟيحن في ازخياع ؤًٞل الؿبل وا خغم ٖلى ؤ٢ل الخضابحر ج٣ييضا وال ييبغي اللجىء بلى
النجً بال ٦مالط ؤزحر.
 - 7جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الؼٖماء ومً يمجهم الؼٖماء الضيىحن مؿاوليت ٖضم اؾخٛال ٫ا خغيت لدشجي٘ جبريغ ال٨غاَيت
ؤو الخٗهب ؤو ا خغب طاث الضوا ٘ٞالضيييت.
الخىنياث:
ٖض مجلـ ألامً
 - 1جىْي ٠الخٗليم في م٩اٞدت الخٗهب الضيجي الظر يك٩ل جميحزا ٢اثما ٖلى ؤؾاؽ الضيً بط ّنق
الخٗليم ٦إصاة إلاى٘ الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب ويكضص اإلاجلـ ٖلى الضوعق

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

160

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

ألاؾاسخي للخٗليم بما ٞحها حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان والخٗليم الظر يغاعي ويدترم الخىىٕ الش٣افي الؾيما بحن ألاَٟا ٫والكباب
في مى٘ اؾدئها ٫ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخٗهب والخميحز.
 - 2اٖخماص جضابحر الؾيما مً ؤظل الً٣اء ٖلى الخميحز يض ألاَٟاٖ ٫لى ؤؾاؽ الٗغ١ق ؤو اللىنق ؤو هىٕ ا جيـ
ؤو اللٛت ؤوالضيً ؤو آلاعاء الؿياؾيت ؤو ٚحرَا مً آلاعاء ؤو ألانل ال٣ىمي ؤو ألازجي ؤو الاظخماعي.
 - 3بقغا ٥ظمي٘ ُ٢اٖاث اإلاجخم٘ بال ؤهه يم ً٨لل٣اصة الضيىحن ال٣يام بضوعق مدضص وخاؾم يخُلبه مى٘ الخىجغ
الضيجي والخٗهب.
 - 4جٟٗيل ٢غاعاث الاجداص البرإلااوي الضولي ٣ٞض ؤنضع ٢غاعاث ٖضة لخٗؼيؼ ا خىاع بحن ا خًاعاث والخٗايل
الؿلمي وٟ٦الت الاخترام والخٗاونق اإلاخباص ٫بحن ا جماٖاث الٗغ٢يت والش٣اٞيت والضيجي يجب ؤن ال يؿاء اؾخٗما ٫اإلااصة،20
وؤن مشل َظا الىو ؾى ٝيؿاء اؾخٗماله مً ٢بل ا خ٩ىماث خٓغ ال٨الم.
كاثمت اإلافادس واإلاشاحْ
اوال -اإلافادس الّشبُت
-1الىخب
 1ـ بى ٥ماعقا ٫وهيىا قار ،الهامخىنق باإل٦غاٍ ٦ي ٠جاصر ٢ىاهحن الغصة واػصعاء اإلا٣ضؾاث الضيييت بلى جًيي ٤ا خىا١
.2011
ٖلى ا خغيت في مسخل ٠ؤهداء الٗامٖ ،بض الغخمً وخيض ،مُبٗت ظامٗت ؤ٦ؿٟىعص ،هيىيىع،٥
.2014
2ـ حكالؼ ليؿتر ،جدضيض مٗالم الضولت ؤلاؾالميت ،مغ٦ؼ بغو٦ىجؼ ،الضوخت،
-2البدىر
 1ـ ؤن ويبر ،م٩اٞدت الٗىهغيت واخترام خغيت الخٗبحر في ً٢اء اإلاد٨مت ألاوعبيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ألاصيان وخغيت الخٗبحر
.2006
بق٩اليت ا خغيت في مجخمٗاث مسخلٟت ،مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ال٣اَغة،
2ـ ال٣اصة الضيييىنق يخدضونق لجزٕ ال٨غاَيت مً ال٣لىب والٗ٣ى ،٫الٗ٣يضة والاؾخجابت للخهجحر ،وكغة الهجغة ال٣ؿغيت،
. 2014
الٗضص،4
-3الشظاثل والاواسٍذ
ؾهام الغخا ,٫خضوص ا خ ٤في خغيت الخٗبحر في ال٣اهىنق الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿان عؾالت ماظؿخحر٧ ،ليت ا خ٣ى١ق والٗلىم.2011
الؿياؾيت ،ظامٗت ا خاط خًغ ـ باجىت ،ا جؼاثغ،
-3اإلاىازُم الذولُت والاكلُمُت
 ) 2011بكإن خغيت الغؤر والخٗبحر ،الىزاث ٤الغؾميت للجمٗيت
 1ـ الخٗلي ٤الٗام للجىت اإلاٗىيت بد٣ى١ق ؤلاوؿان ع٢م( 34
الٗامت ،الضوعة الؿاصؾت والؿخىن ،اإلالخ ٤ع٢م ،40اإلاجلض ألاو ق.٫
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 2ـ ج٣غيغ اإلااجمغ الٗالمي إلا٩اٞدت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب ،صيغبان،
 ،2001م.20ـ
ظىىب ؤٞغي٣يا،
 .3ماجمغ صيغبان َى ماجمغ ٖ٣ض في مضيىت صيغبان بجىىب ؤٞغي٣يا مً 31آب بلى 8ؤيلى ق٫
. 2001
4ـ م٨خب ألامم اإلاخدضة اإلاٗجي باإلاسضعاث وا جغيمت ،صعاؾت خى٫ق حكغيٗاث م٩اٞدت ؤلاعَاب في صو٫ق ا خليج الٗغبيت
 ،2009م.2
واليمً ،ألامم اإلاخدضة ،هيىيىع،٥
،2009
 .5مظ٦غة الخٟاَم الخىييديت لبرهامج هُا٢اث  gtLdا جضيضة ،اإلاٗايحر ا خانت ببدض ألازال ١والىٓام الٗام،
م.4
 1951ؤٖخمضَا في 28ؤيلى ق٫
 1954ماجمغ مٟىيحن صٖا بلى ٖ٣ضٍ اإلاجلـ
6ـ الاجٟا٢يت اإلاخٗل٣ت بىي٘ ٖضيمي ا جيؿيت
 1960و٣ٞا
 1954وصزلذ صوعق الىٟاط في 6خؼيغان
 5265ؤل ( ٠ص ـ  ) 1اإلااعر في 26هيؿان
الا٢خهاصر والاظخماعي ب٣غاع
للماصة 39مجها
 1954ماجمغ مٟىيحن صٖا بلى ٖ٣ضٍ اإلاجلـ
 1954التي ؤٖخمضَا في 28ؤيلى٫ق
ـ الاجٟا٢يت ا خانت بىي٘ الالظئحن لؿىت
 1960و٣ٞا ألخ٩ام اإلااصة
 1954صزلذ صوعق الىٟاط 6خؼيغان
 5265ؤل ( ٠ص ـ  ) 1في 26ؤبغيل
الا٢خهاصر والاظخماعي ب٣غاع
 39مجها.
 8ـ الاجٟا٢يت الضوليت الً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخمحز الٗىهغرق اٖخمضث وٖغيذ الخى٢ي٘ والخهضي ٤والاهًمام
 2106ؤل ( ٠ص ) 200في٧ 21اهىنق ألاو٫ق وصزلذ صوعق الىٟاط في٧ 4اهىنق الشاوي
بمىظب ٢غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
 1969وو٣ٞا للماصة.19
 9ـ بٖالن ألامم اإلاخدضة للً٣اء ٖلى ظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز الٗىهغرق ؤٖخمض ووكغ ٖلى اإلاؤل بمىظب ٢غاع ا جمٗيت الٗامت4
.1963
ـ ( 19ص ـ ) 8اإلااعر 20حكغيً الشاوي
10ـ ٢غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة868/ 66
11ـ جىت وي٘ اإلاغؤة ،الخميحز ٖلى ؤؾاؽ ا جيـ وظمي٘ ؤق٩ا ٫الخميحز وزانت الٗىهغيت والخٟغ٢ت و٦غٍ ألاظاهب وما
 ،2001م.51
يخهل بظل ٪مً ؤق٩ا ٫الخٗهب ،الاؾخجاباث اإلاخٖ ٤ٟلحها ،ألامم اإلاخدضة،
 2012الىاعص في الىزاث ٤الغؾميت للجمٗيت
12ـ وجبيذ ا جمٗيت الٗامت ٢غاع مجلـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان 18/ 19في 22آطاع
الٗامت في الضوعة الؿابٗت والؿخىنق وفي اإلالخ ٤ع٢م. )) A / 67 / 53 (( 53
13ـ جىت وي٘ اإلاغؤة ،مهضع ؾب ٤ط٦غٍ ،م.1
 ،1993م.11
14ـ بٖالن وبغهامج ٖمل ٞيىا نضع ًٖ اإلااجمغ الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿانٞ ،يىا 14،ـ 25خؼيغان،
15ـ بٖالن وبغهامج ٖمل ٞيىا ،مهضع ؾب ٤ط٦غٍ ،م.13
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 16ـ وم٘ طلٞ ٪إهذ حؿخُي٘ ؤن جلمـ بقاعة بلى الخميحز الضيجي في ال٣ٟغاث اإلاخٗل٣ت باألشخام الظيً ييخمىنق بلى ؤ٢لياث
٢ىميت ؤو ؤزييت ؤو صيييت ؤو لٛىيت ـ ؤهٓغ ـ
.1993
1ـ بٖالن وبغهامج ٖمل ٞيىا نضع ًٖ اإلااجمغ الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿانٟٞ ،يىا،
 18ـ مجلـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،الٟغي ٤الٗامل ا خ٩ىمي الضولي اإلاٗجي بالخىٟيظ الٟٗلي إلٖالن وبغهامج ٖمل ويغبان ،ظىي،٠
 ،200م.36
 ،2015م .
 19ـ ماجمغ ألامم اإلاخدضة الشالض ٖكغ إلاى٘ ا جغيمت والٗضالت الىاثيت ،الضوخت،
 20ـ ج٣غيغ اإلا٣غعة ا خانت اإلاٗىيت بدغيت الضيً ؤو اإلاٗخ٣ض ،الؿيضة ؤؾماء ظىهجحر واإلا٣غعق ا خام اإلاٗجي باألق٩ا٫
اإلاٗانغة للٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب الؿيض صوعو صبيؿً ٖمال ب٣غاع مجلـ
 ،2006م.3
خ٣ى١ق ؤلاوؿان 10 / 1بكإن الخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت الٗىهغيت والضيييت وحٗؼيؼ الدؿامذ،
 .21مجلـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،حٗؼيؼ وخمايت ظمي٘ خ٣ى١ق ؤلاوؿان اإلاضهيت والؿياؾيت ،مهضع ؾب ٤ط٦غٍ ،م.6
 22ـ ا جمٗيت الٗامت ،الضوعة الؿاصؾت والؿخىن ،الً٣اء ٖلى الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غاَيت ألاظاهب وما جخهل
 ،2011م.3
بظل ٪مً حٗهب ،الخىٟيظ الكامل إلٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان ومخابٗتها،
 23ـ جىت الً٣اء ٖلى الخميحز الٗىهغر ،الضوعة الكاون ،الخىنيت الٗامت الشالشت والٗكغون بكإن ٖمليت مخابٗت
 ،2002م.29
اإلااجمغ الٗالمي إلا٩اٞدت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب،
 24ـ مجلـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،الٟغي ٤الٗامل ا خ٩ىمي الضولي اإلاٗجي بالخىٟيظ الٟٗلي إلٖالن وبغهامج ٖمل صيغبان ،اإلاٗايحر
الضوليت الخ٨ميليت ,ظىي ،200،٠م.38
 25ـ جىت الً٣اء ٖلى الخمحز الٗىهغر ،الضوعة الٗكغون ،الخىنيت الٗامت الشامىت والٗكغون بكإن ٖمليت مخابٗت
،2002
ر و٦غٍ ألاظاهب وما يخهل بظل ٪مً حٗهب ،ا جلؿت،151،
اإلااجمغ الٗالمي إلا٩اٞدت الٗىهغيت والخمحز الٗىهغ ق
.299
م
 26ـ اإلاُالبت با خ٣ى١ق بالٗضالت صليل زام باإلاغاٗٞاث ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،مىخضي مىُ٣ت ؤؾيا واإلاديِ الهاصر ا خام
باإلاغؤة وال٣اهىنق والخىميت ،200،م .2
 ،2012م.4
 2ـ مىٓمت الٟٗى الضوليت ،ملخو لخ٣غيغ الازخياع والخٗهب ،الخميحز يض اإلاؿلمحن في ؤوعبا،
 ،2015م .
 28ـ ماجمغ ألامم اإلاخدضة الشالض ٖكغ إلاى٘ ا جغيمت والٗضالت ا جىاثيت في الضوخت،
29ـ عاظ٘ اإلااصة ألاولى مً بٖالن مباصت بكإن الدؿامذ الظر اٖخمضٍ اإلااجمغ الٗام لليىوؿ٩ى في صوعجه الشامىت والٗكغيً في
.1995
باعيـ 16حكغيً الشاوي
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،35م٢ الخىنيت الٗامت ع،غاَيت الٗىهغيت٨دت زُاب الخدغيٌ ٖلى الٞا٩ م،ًاء ٖلى الخميحز الٗىهغر٣ جىت ال.30
.  م،2013
الىزاثم الذولُت-4
- E / N. 4 / 2005 / 18 / Add. 4 ,
164

A / Res / S / S –27 / 2, 2002, p17-.
- A / CONF. 189 / 12, P3.
- O H C H R, opvit, p14.
- A / C O N F. 189 / 12, P29.
- CERD / C / 65 / CO / 2 – par 8. p11.
- A / HRC / RES 22 / 34, P3
- ElCN. 4 / 2006 / 17, P13.
- A I C O N F. 189 / 12

الصخف واإلاجالث- 5
.2015
، جمىػ20،غاَيت٨دت الخميحز والٞا٩اهىها إلا٢  عثيـ الضولت يهضع،ت البيانٟصخي

 اإلافادس الاحىبُت-زاهُا
- Alfred Grech, religion, tolerance and discrimination in Malta. 2012, p209.
- Evelyn M. Aswad, To ban or not to ban blasphemous videos, Georgetown Journal of international
law, vol. 44, 2013, p1321 .
- Frances Radag, Culture, religion, and, gender, oxford university press and New York university
school of law, 2003.
- JaCob Mchangama, the problem with hate speech laws, the review of faith and international affairs,
2015, p4.
- Leonard A. Leo, and others, protecting religions from " Defamation, a threat to universal human
rights standards, Harvard Journal of law and public policy, voI. 34, 2012.
-office on Genocide prevention and the responsibility to protect 866 united Nations plaza suite 600,
New York, N Y 10017. p1 – 8
- Oklahoma Constitution. 1989, p1.
- paola Uccellari, Banning Religious harassment: promoting mutual ignorance, the review, vol. 2,
2008, p14.
- Susan Benesch. defining and dim: noshing hate speech, minority rights group international, 2014,
p4.
- Patrick Parkinson, Christian Concerns about an Australian charter of rights, freedom of religion
under BiIIs of rights, university of AdeIaida press, Australia, 2012
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The International Association of rights and freedoms, 2015.
- united Nations Committee, united Nations resolutions on religious hate speech: the impact on
freedom of expression New York, 2014 ,

زالثا -اإلافادس مً الؽبىت الذولُت للمّلىماث
- prohibiting incitement to discrimination, hostility or violence, policy brief, 2021, p3.
www.artcle 19. ovg.
- UN News centre, organized by the united nations Forum in Morocco highlights the role of religious
leaders in pre renting atrocities,

 ،2015مخاح ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:
ؤزغ ػياعة-9-26
www. un. ovg / apps / news.

.2016
 ج٣غيغ جىت ٞيالصلٟيا للٗال٢اث ؤلاوؿاهيت ،مخاح ٖلى اإلاى ٘٢الخالي ،ؤزغ ػياعة-1-1www. wideningthecircIe. org.

.2015مخاح ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:
 ،2004م / / 30.3
 مغ٦ؼ مؿاواة ،الٗىهغيت في بؾغاثيل، م٩اٞدت الٗىهغيت والخميحز الٗىهغرق في الؿيا ١الٗغبي ،وع٢ت م٣ضمت بلى الاظخمإ الخدًحررق الٗغبي إلاغاظٗت ،2009مخاح ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:
صيغبان ،ال٣اَغة،
.Durbanrewiewaohr. bIogspot. Com
 وزي٣ت الاجداص البرإلااوي الضولي ع٢م ،31الضوعة ،116ظمٗيت الاجداص البرإلااوي الضوليٖ ،ممذ في الضوعة الشاهيتوالؿخحن للجمٗيت الٗامت و٣ٞا لل٣غاع  4 / 5البىض 51مً ال٣اثمت ألاوليت.
 ،2015مخاح ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:
 ،2006م/ / 30 .20
 ألامم اإلاخدضة ،ج٣غيغ الٟغي ٤الغٞي٘ اإلاؿخىي ،هيىيىع،٥www. Aoc. ovg
 اإلاٟىييت الؿاميت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بحن خغيت ال٨الم وزُاب ال٨غاَيت ،زُت ٖمل الغباٍ ؤصاة ٖمليت إلا٩اٞدت ، 2015مخاح ٖلى اإلاى ٘٢الخالي:
 .2013ازغ ػياعة -9-
الخدغيٌ ٖلى ال٨غاَيت.
www. ohchr. org / A R / NewsEvents / pagق
 ،2015مخاح ٖلى اإلاى٘٢
 ،2008م/ 8/ 4.13
 اإلاظ٦غة الخٟؿحريت إلايشا ١قغ١ق اإلاى ٘٢الالي٨ترووي يض زُاب ال٨غاَيت،الخاليhttp: // bahraincodeofethics. ovg. :
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ملىماث خماًت خم ؤلاوعان في بِئت صخُت
 الجزائر01 حامّت الجضاثش، دب ـُ ـ ـ ــؾ ِ ـم ـُــشوػ ولُت الخلىق.ؤ
167

:ملخق
٘ض ؾعى اإلاجخم٣ٞ ،ل الغؤر الٗام الضولي والضازليٛق ؤلاوؿان مً بحن ؤَم اإلاىايي٘ التي حك١ى٣حٗض مىايي٘ خ
ق امخضاصا مىظ١ى٣ذ َظٍ ا خٞض ٖغ٢ و،١ى٣يظ وخمايت َظٍ ا خٟق ؤلاوؿان الخترام وجى١ى٣الضولي مىظ ؤلاٖالن الٗالمي خ
تٟ لخٓهغ مٗها َاث،هىم خمايت البيئت والخىميت اإلاؿخضامتٟم٦ اَيم ظضيضةٟغنق اإلااضخي الؾيما بٓهىعق م٣ؾبٗييياث ال
ه في الترار٣ وخ، ؤلاوؿان في الخىميت٤ حكمل خ،ق ؤلاوؿان ا جيل الشالض١ى٣ذ بدٞق ؤلاوؿان ٖغ١ى٣ظضيضة مً خ
ض٢  ؤلاوؿان في بيئت صخيت وؾليمت٤ ا جضيضة الؾيما خ١
ى ق٣ بال ؤن َظٍ ا خ،ه في بيئت صخيت وؾليمت٣ وخ،٥اإلاكتر
٫يت جلتزم بها الضو ق٢ ؤم هي مباصت ؤزال،هل هي مجغص مباصت ٖامتٞ ،اهىهيت٣يمتها ال٢ َبيٗتها و٫ واؾ٘ خى ق٫ؤخاٍ بها ظض
، وخمايتها،يظَاٟ وجى، حؿخىظب اخترامها، بها صوليا وصازلياٝق ؤؾاؾيت لئلوؿان مٗتر١ى٣ ؤم هي خ،بةعاصتها الازخياعيت
يمت وآزاع٢هم َبيٗت وٟ ظىاهب َظا اإلاىيىٕ ل٠ل َظا يؿخلؼم البدض والخدليل إلاسخل٧ ، صوليا وصازليا،وحٗؼيؼَا
.ق ا جيل الشالض١ى٣ مً خ٤د٦  ؤلاوؿان في البيئت٤ بدٝالاٖترا

Résumé:
Les sujets des droits de l'homme sont parmi les sujets les plus importants qui
préoccupent l'opinion publique interne et internationale, la communauté international à
chercher depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme à respecter et à mettre en
œuvre la protection de ces droits, qui ont connu une extension depuis les années soixante-dix
du siècle dernier, en particulier l'émergence de nouveaux concepts comme le concept de
protection de l'environnement et du développement durable, se présenter avec une nouvelle
gamme de droits de l'homme connu sous le nom de la troisième génération des droits de
l'homme, y compris le droit au développement, le droit à l'héritage commun, et le droit à un
environnement sain et sécuritaire.
Cependant, ces nouveaux droits, en particulier le droit de l'homme à un environnement
sain et sécuritaire avaient pris une large controversée sur sa nature et sa valeur juridique, sontils des simples principes généraux ?, des principes morals pris l‘obligation par les nations
avec une volantée de choisir, ou bien sont- ils des droits fondamentaux de l'être humain
reconnus au niveau national et internationale ?, qui exiges, les respectés, les appliqués, les
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protégés et de les promouvoir, à l'échelle national et international, tout cela nécessite la
recherche et l'analyse des différents aspects de ce sujet pour comprendre la nature et la valeur
et les effets de la reconnaissance du droit humain à l'environnement en tant que droit de
l'homme de troisième génération.

ملذمت
ل٣ض ظمٗذ ؤلاوؿان ببيئخه مىظ ْهىعٍ ٖلى ألاعى ٖال٢ت جٟاٖل مخباص ،٫بديض يازغ في البيئت اإلاديُت ويخإزغ
بها ،و٧ان صاثما يداو ق ٫ؤن يُىعق الىؾاثل وألاصواث التي جم٨ىه مً حنخحر ٖىانغ َظٍ البيئت مً ؤظل جلبيت خاظاجه ،و٢ض
ر والٗلمي والخ٨ىىلىجي في ال٣غ قن اإلااضخي ما م٨ىه مً جدىيل ٖىانغ البيئت بُغي٣ت ؤخضزذ زلال
بل ٜمً الخُى قع ال٨ٟغ ق
بالٗال٢ت اإلاخىاػهت التي ججمٗه بهظٍ البيئت ،خيض ؤن ألاوكُت البكغيت اإلادؿاعٖت ،وهمِ ؤلاهخاط الطخم بضؤ يازغ في
م٩ىهاث َظٍ البيئت ،وفي ٢ضعتها ٖلى خ ٟٔجىاػجها الُبيعي الضوعر ،وبضؤث الخضاٖياث الؿلبيت لهظٍ ألاويإ بالٓهىعق
مً زال ٫خضور زلل زُحر في الىىٕ البيىلىجي بازخٟاء ؤهىإ ٦شحرة مً ألاخياء ،وخضور مٓاَغ مىازيت ٚحر مإلىٞت
ؤؾهمذ في جؼايض وحؿاعٕ وجحرة ال٩ىاعر الُبيٗيت٧ ،الخٛحراث التي قاَضتها ألاهٓمت اإلاىازيت للٗضيض مً اإلاىاَ ،٤باعجٟإ
صعظاث خغاعة الٗضيض مً ألا٢اليم ،وػياصة الغَىبت في ؤ٢اليم ؤزغي ،باإلياٞت خضور ازخال ٫في ألاهٓمت البيئيت البدغيت
بك٩ل زُحر حهضص بدهى٫ق زلل ٚحر مؿبى١ق في الٗىانغ اإلاغجبُت بالصخت وا خياة ٖلى ألاعى٩ٞ ،ل َظٍ ألاويإ
وٚحرَا ٖاصث ؾلبا ٖلى الصخت البكغيت وٖلى صخت ٧اٞت ال٩اثىاث ا خيت بك٩ل زُحر ،خيض ْهغث ؤهىإ ٦شحرة مً
ألامغاى وألاوبئت اإلاغجبُت مباقغة باألويإ البيئيت اإلاخضَىعة ،والتي جُا ٫مسخل ٠ؾ٩ان الٗالم وال حٗغ ٝؤر خضوص
ب٢ليميت٧ ،ل َظٍ ألاويإ التي حؿببذ ٞحها ألاوكُت البكغيت ظٗلذ ٖال٢ت ؤلاوؿان ببيئخه ؾلبيت بما يازغ ٞحها ؤلاوؿان
ب٩اٞت ؤق٩ا ٫اإلالىزاث الىاظمت ًٖ ؤوكُخه ٖلى الٗىانغ البيئيت ،ويخإزغ بخضاٖياتها التي حٗىص ٖلى صخخه وخياجه
با خُغ ال٨بحر.
َظا ما ظٗل اإلاجخم٘ الضولي يؿعى مً ؤظل جضاع ٥زُىعة َظٍ ألاويإ مً زال ٫مسخل ٠الىهىم ال٣اهىهيت
والاجٟا٢يت الضوليت التي تهض ٝخمايت البيئت الُبيٗيت ،والصخت البكغيت و٧اٞت ؤوظه ا خياة ٖلى ألاعى ،مً اإلاساَغ
اإلاتزايضة واإلاجهىلت اإلاأ ٫للخٛحراث البيئيت التي جدؿبب بها ؤوكُت ؤلاوؿان.
و٢ض ؤولذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة مىظ وكإتها اَخماما زانا باخترام وحٗؼيؼ وخمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ألاؾاؾيت
ونىنق ٦غامت الٟغص وحٗؼيؼ ٢ضعٍ وظٗلخه مً بحن مؿاٖحها وم٣انضَا ،وَى ما ظؿضجه بة٢غاعَا واٖخماصَا لئلٖالن
الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان والٗهضيً الضوليحن اإلالخ٣حن به ،وما جب٘ طل ٪مً ٖ٣ض للماجمغاث والاجٟا٢ياث الضوليت
وؤلا٢ليميت في مياصيً خ٣ى١ق ؤلاوؿان اإلاسخلٟت ،و٢ض امخضث مجاالث خ٣ى١ق ؤلاوؿان مىظ ٞترة الؿبٗييياث مً ال٣غنق
اإلااضخي لخخسُى اإلاىٓىعق الخ٣ليضر خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بإن قملذ خ٣ه في الخىميت الا٢خهاصر والاظخماٖيت ،وخ٣ه في
اإلاكاع٦ت في مىا ٘ٞجغار البكغيت اإلاكتر ،٥وخ٣ه في بيئت صخيتٞ ،يما ٖغٞذ ٞيما بٗض با جيل الشالض مً خ٣ى١ق
ؤلاوؿان.
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بال ؤن َظٍ الُاثٟت ا جضيضة مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان الؾيما ا خ ٤في بيئت صخيت ٖغ ٝظضال ٣ٞهيا واؾٗا ٖلى
الىُا ١الضولي والضازليٞ ،هىا ٥مً طَب الٖخباع ؤن يغوعة خمايت البيئت هي يغوعة ٢اثمت بدض طاتها ومؿخ٣لت ًٖ
 ١ؤلاوؿان ،وَىا ٥مً طَب الٖخباع ؤن ال٣ى ق ٫بد ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ال جخٗضي ٧ىجها مؿإلت ؤزال٢يت جإزظَا
خ٣ى ق
الضو٫ق في ٖحن الاٖخباع بمدٌ بعاصتها ،وَىا ٥مً ؤ٢غ بإن خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت َى مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان ألاؾاؾيت
الىاظبت الاخترام وا خمايت والخىٟيظ ،وَى ألامغ الظر يجٗله مً ألاَميت بما ٧ان ،مداولت البدض في َبيٗت َظا ا خ٤
و٢يمخه ،وٖىانغٍ وم٣ىماجه ،ويغوعة جبييه واخترامه وخٟٓه ،اهُال٢ا مً َغح ؤلاق٩اليت الخاليت:
" ما هي الُبيٗت ال٣اهىهيت خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ،بحن م٣خًياث ا خمايت في ال٣اهىوي الضولي ،واظتهاصاث
ال٣ٟه ال٣اهىوي ،واهتها٧اث الىا ٘٢اإلاٗاف؟ " لئلظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩اليت يجب َغح ؤؾئلة بدشيت مدضصة و ٤ٞما يلي:
 .ماطا ه٣هض بد ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت وما هي الُبيٗت ال٣اهىهيت لهظا ا خ٤؟
 .ما هي ٖىانغ وم٣ىماث َظا ا خ٤؟ ،وما هي ؤَم ألازُاع التي تهضصٍ؟
 .ما هي آلالياث ال٣اهىهيت التي مً قإجها يمان خمايت َظا ا خ٤؟ ،وما مضي هجاح ا جهىص الضوليت وؤلا٢ليميت في
ج٨غيـ َظٍ ا خمايت؟
لئلظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩اليت وألاؾئلت البدشيت اإلاغجبُت بها اعجإيىا ألازظ في صعاؾت َظا اإلاىيىٕ باإلاىهجحن الخدليلي
والىنٟي ،بجم٘ ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاُٗياث وجدليلها ،وون ٠بٌٗ ألاويإ اإلاخٗل٣ت باإلاىيىٕ ،للىنى٫ق بلى بخاَت
مسخل ٠ظىاهب اإلاىيىٕ بالبدض٦ ،ما جم ج٣ؿيم متن مىيىٕ البدض و ٤ٞزُت مىهجيت بلى مبدشحن ؤؾاؾيحن خؿب ما
يلي:
 ١بالبدض إلاسخل ٠ا جىاهب الىٓغيت اإلاخٗل٣ت بد ٤ؤلاوؿان في بيئت
 .اإلابدض ألاو ق :٫جم مً زالله مداولت الخُغ ق
صخيت ،و٦ظا جىاو٫ق ا جض ٫ال٣ٟهي ال٣اثمت خى٫ق ٢يمخه وَبيٗخه ال٣اهىهيت ،وؤلاقاعة لًغوعة خمايخه مً مسخل٠
اإلاساَغ اإلاديُت به.
 .اإلابدض الشاوي :جم مً زالله مداولت الخُغ١ق بالبدض للخمايت الىاظبت لٗىانغ وم٣ىماث ا خ ٤في بيئت صخيت
ؾىاء اإلاخٗل٣ت بصخت ؤلاوؿان ٧الٛظاء واإلااء ،ؤو بالبيئت الُبيٗيت ٦هىنق ٖىانغَا مً مسخل ٠ؤهىإ الخلىر البيئي.
اإلابدث ألاوٌ
مفهىم خم ؤلاوعان في بِئت صخُت
يٗخبر خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت مً بحن آزغ ا خ٣ى١ق اإلاٗتر ٝبها مً ٢بل الغؤر الٗام الضولي والىَجيٞ ،لم يبضؤ
ا خضيض ٖىه بال بٗض اوٗ٣اص ماجمغ ؾخى٦هىلم بكإن البيئت البكغيت  ،و٢ض زاع ظض٣ٞ ٫هي ٦بحر خى٫ق َبيٗت َظا ا خ٤
و٢يمخه ٞهل َى خ ٤ؤؾاسخي مٗتر ٝبه ،يؿخلؼم بخاَخه با خمايت الالػمت لٗىانغٍ وم٣ىماجه ،ؤم َى مجغص مبضؤ ؤزالقي
ٔ انعقد مؤ٘تر األمم ادلتحدة ادلعٍت بالبيئة البشرية يف مدينة ستوكهومل بالسويد ،يف الفًتة من ٘ٓ إىل  ٔٚجواف ٕ.ٜٔٚ
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جخبىاٍ الضو٫ق ازخياعيا حكغيٗاتها وههىنها ال٣اهىهيت الضازليت ،مً زالَ ٫ظا ؾىداو٫ق ؤن هدىاو٫ق مسخل ٠اإلاٟاَيم
الىٓغيت اإلاغجبُت بد ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت مً زال ٫اإلاُلب ألاو ،٫زم هداو ق ٫جبيان َبيٗت خ ٤ؤلاوؿان في بيئت
صخيت ويغوعة خمايخه مً زال ٫مُلب زاوي ،و ٤ٞما يلي:
اإلاىلب ألاوٌ :مفاَُم هٍشٍت خىٌ خم ؤلاوعان في بِئت صخُت
ؾىداو٫ق مً زالَ ٫ظا اإلاُلب حٗغي ٠ا خ ٤في بيئت صخيت و٧ل اإلاٟاَيم اإلاغجبُت به في ٞغٕ ؤو ،٫زم جدضيض
ٖىانغ وم٣ىماث َظا ا خ ٤في ٞغٕ زاوي ،و ٤ٞما يلي:
الفشُ ألاوٌ :حّشٍف خم ؤلاوعان في بِئت صخُت
البض ٢بل ؤلاخاَت بخٗغي ٠خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ،مً بُٖاء حٗغيٟاث إلاسخل ٠الٗىانغ اإلاغجبُت بهظا ا خ٤
و ٤ٞما يلي:
ؤ حّشٍف البِئت :ل٣ض ازخلٟذ الخٗغيٟاث التي ؤُٖيذ للبيئت بازخال ٝمىٓىعق ٧ل جسهو لهاٞ ،هىا ٥مً
ٖغٞها بإجها "اإلاديِ ؤو الىؾِ الظر حٗيل ٞيه ال٩اثىاث ا خيت مً بوؿان ،وخيىان ،وهباث ،يخ٩ىنق مً ٖضة ٖىانغ
٧اإلااء ،والتربت ،والهىاء"٦ ،ما ٖغٞذ بإجها "مجمىٕ الىٓم الُبيٗيت والاظخماٖيت التي يٗيل ٞحها ؤلاوؿان وال٩اثىاث ا خيت
ألازغيق والتي يؿخمضونق مجها ػاصَمَ ،ظا اإلاٟهىم يكمل اإلاىاعص واإلاىخجاث الُبيٗيت ،والهىاٖيت ،التي جديذ بقبإ خاظاث
ؤلاوؿان"  ،وٖغٞذ بإجها "مجمىٕ الٗىامل الُبيٗيت ،وال٨يمياثيت ،وا خيىيت ،والٗىامل الاظخماٖيت ،التي لها جإزحر مباقغ
ؤو ٚحر مباقغ ،خا ٫ؤو ماظلٖ ،لى ال٩اثىاث ا خيت وألاوكُت ؤلاوؿاهيت"  ،وٖغٞذ بإجها "طل ٪ا خحز الظر يماعؽ ٞيه
البكغ مسخل ٠ؤوكُت خياتهم ،وحكمل يمً َظا ؤلاَاع ٧اٞت ال٩اثىاث ا خيت مً خيىاهاث ،وهباجاث ،ومسخل ٠ألاخياء،
التي يخٗايل مٗها ؤلاوؿان" .
ب حّشٍف الىٍام البُئيَ :ى "ٖباعة ًٖ وخضة بيئيت مخ٩املت جخ٩ى قن مً ٧اثىاث خيت و٧اثىاث ٚحر خيت في م٩ان
مٗحن ،جخٟاٖل م٘ بًٗها البٌٗ في هٓام ص٢ي ٤وخغ٦ت صاثمت ومؿخمغة"  ،ؤو َى "ٖباعة ًٖ وخضة َبيٗيت حك٩ل قب٨ت
ي التي جخىاظض ٞحها َظٍ ال٩اثىاث ،وما يخم ٞحها مً جٟاٖالث مخباصلت
مٗ٣ضة مً ال٩اثىاث ا خيت ،ومً م٩ىهاث البيئت ألازغ ق
جيخ٣ل مً زاللها اإلااصة والُا٢ت في َظٍ البيئت ،و٢ض ي٩ى قن الىٓام البيئي نٛحرا ؤو ٦بحرا ،مٟخىخا ؤو مىٛل٣ا" .

ٔ داكد زلمد" ،التنظيم القانوٍل الدكيل حلماية البيئة من التلوث دراسة قانونية ٖتليلية" .دار الكتاب القانونية ،مصر ،ٕٕٓٔ ،ص .ٔٙ
ٕ أسكندرم أمحد ،أحكاـ محاية البيئة البحرية من التلوث يف ضوء القانوف الدكيل العاـ "رسالة لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف القانوف " .جامعة اجلزائر ،كلية احلقوؽ
كالعلوـ اإلدارية بن عكنوف ،ٜٜٔ٘ ،ص ٓٔ.
ٖ القامسي خالد زلمد ،كالبعيٍت كجيو جميل ،التلوث الصناعي كأثره على البيئة العربية كالعادلية محاية البيئة اخلليجية  .ادلكتب اجلامعي احلديث ،مصر،ٜٜٜٔ ،
ص ٔٔ.
ٗ عوادم فريد ،اإلسبلـ كالبيئة "مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف الدكيل حلقوؽ اإلنساف " .جامعة بومرداس ،كلية احلقوؽ كالعلوـ التجارية ،ٕٓٓ٘ ،ص
.ٔٙ
٘ القاعودم كائل إبراىيم ،كاذلركط زلمد عطوة ،البيئة محايتها كصيانتها .دار ادلناىج للنشر كالتوزيع ،األردف ،ٕٓٔٓ ،ص .ٔٙ
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ج حّشٍف خلىق ؤلاوعان :هي "جل ٪ا خ٣ى١ق ألاؾاؾيت لئلوؿان ،واإلاغجبُت بدياجه ،وصخخه ،و٦غامخه،
اإلاٗتر ٝبها في اإلاٗاَضاث والىهىم الضوليت وؤلا٢ليميت الؾيما ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،والٗهض الضولي ا خام
با خ٣ى١ق الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،والٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق اإلاضهيت والؿياؾيت ،والبروجى٧ىالث
اإلالخ٣ت بها ،وٚحرَا مً الىهىم واإلاىازي ٤الضوليت وؤلا٢ليميت والىَىيت".
د حّشٍف خم ؤلاوعان في بِئت صخُتَ" :ى خ ٤ؤلاوؿان في الٗيل في بيئت حؿمذ باؾخمغاع خياجه ويمان
خ ٟٔصخخه ا جؿضيت والٗ٣ليت والاظخماٖيت وصخت ٧اٞت ال٩اثىاث ا خيت ،واإلاغجبُت ؤؾاؾا بالى٢ايت مً ألامغاى
وألاوبئت ،وهٓاٞت ووٞغة ألاٚظيت ،ونالخيت اإلاياٍ ،وخ٧ ٟٔاٞت ٖىانغ البيئت مً زال ٫م٩اٞدت ٧اٞت مٓاَغ الخلىر
البيئي" .
الفشُ الثاويِ :ىاـش خم ؤلاوعان في بِئت صخُت
ؾىداو ق ٫جىاو ق ٫مسخلَ ٠ظٍ الٗىانغ واإلا٣ىماث ٞيما يلي:
ؤ ِىاـش خم ؤلاوعان في بِئت صخُت :يخ٩ىنق خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت مً ٖىهغيً ؤؾاؾيحن َما:
 1خفَ الصخت البؽشٍت :ل٣ض ٖغٞذ مىٓمت الصخت الٗاإلايت الصخت البكغيت بإجها "خالت مً ا٦خما ٫الؿالمت
والٟ٨اءة البضهيت والٗ٣ليت والاظخماٖيت ،وليـ مجغص ا خلى مً اإلاغى والعجؼ والٗاَاث" .
 2خفَ البِئت :بك٣حها البيئت الُبيٗيت والبيئت البكغيتٞ ،البيئت الُبيٗيت هي "٧ل ما يديِ باإلوؿان مً
ْىاَغ خيت وٚحر خيت ،وظىصَا زاعط ًٖ بعاصة ؤلاوؿان ،جٓم مجمل الىٓم والٓىاَغ البيئيت مً جًاعيـ ،ومىار،
وهباث ،وجغبت ،وؤخياء ،وؤهٓمت بي٩ىلىظيت ،والتي جخٟاٖل م٘ بًٗها البٌٗ ،ويخٟاٖل مٗها ؤلاوؿان"  ،ؤما البيئت
البكغيت ٞهي "٧ل ما ؤهجؼٍ وؤياٞه ؤلاوؿان بلى بيئخه التي يٗيل ٞحها ،مً بىاياث ومضن وؤخياء وَغ٢اث وٚحرَا مً ؤوظه
الٗمغان ،و٦ظل ٪ألاهماٍ التي يٗيل و٣ٞها ويخٟاٖل ٞحها" .
ب ملىماث خم ؤلاوعان في بِئت صخُت :جخمشل َظٍ اإلا٣ىماثٞ ،يما يلي:
 1خ ٤ؤلاوؿان في الصخت ا جؿضيت والٗ٣ليت ،واإلاغجبُت بالى٢ايت مً ألامغاى وألاوبئت.
 2خ ٤ؤلاوؿان في البيئت الؿليمت واإلاؿخضامت ،حكمل ظل ٖىانغ البيئت البريت والبدغيت وا جىيت.
ٔ بن محد عبد ادلنعم ،الوسائل القانونية اإلدارية حلماية البيئة يف اجلزائر "أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ " ،جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة ،كلية
احلقوؽ بن عكنوف ،ٕٜٓٓ ،ص .ٜٛ
ٕ درديش أمحد ،الصحة اإلصلابية يف اجلزائر "أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع " ،جامعة سعد دحلب البليدة ،كلية اآلداب كالعلوـ االجتماعية،
ٕٓٔٓ ،ص ٗ.ٛ
ٖ عثماف مجاؿ عباس أمحد" ،محاية اؿبيئة من التلوث ْتث مقارف بُت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف" ،مصر ،رللة البحوث كالدراسات الشرعية ،ع ٖٓ ،ٕٕٓٔ ،ص
.ٜٔٙ
ٗ طاىرم الصديق ،اآلليات اجلبائية حلماية البيئة دراسة حالة اجلزائر "مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف العلوـ االقتصادية " ،جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة ،كلية
العلوـ االقتصادية كعلوـ التسيَت ،ٕٜٓٓ ،صٖٔ.
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 3خ ٤ؤلاوؿان في الٛظاء الهخي وال٩افي ،وفي مىاعص اإلاياٍ الٗظبت الها خت وال٩اٞيت.
اإلاىلب الثاوي :وبُّت خم ؤلاوعان في بِئت صخُت
ؾىداو٫ق ؤن هدىاو٫ق مً زالَ ٫ظا اإلاُلب مسخل ٠ا جىاهب اإلاغجبُت باالٖترا ٝبد ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت في
ٞغٕ ؤو ،٫زم الاٖترا ٝبد ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ٦د ٤مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان للجيل الشالض في ٞغٕ زاوي و ٤ٞما يلي:
الفشُ ألاوٌ :الاِتراف بدم ؤلاوعان في بِئت صخُت
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هدىاو٫ق مً زالَ ٫ظا الٟغٕ ما يلي:
ؤوال :الجذٌ الفلهي خىٌ وبُّت خم ؤلاوعان في بِئت صخُت :ل٣ض ازخل٣ٞ ٠هاء ال٣اهىنق خى٫ق اٖخباع
يغوعة ٖيل ؤلاوؿان في بيئت صخيت وؾليمت ٦د ٤لئلوؿان مٗتر ٝبه في الىهىم واإلاىازي ٤الضوليت ،خيض جباييذ
آلاعاء ٖلى زالر جىظهاث ؤؾاؾيت وهي:
الاججاٍ ألاوٌ :ؤه٨غ وظىص خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت وؾليمت باٖخباع ؤن َظا ا خٚ ٤حر مدضص اإلاًمى قن واإلاٗالم
ؾىاء مً هاخيت ناخبه ؤو مدلهٞ ،هل َى مغجبِ بد ٟٔصخت ؤلاوؿان وخياجه ،ؤم ي٨مً في خ ٟٔالبيئت مً مساَغ
الخلىر .
الاججاٍ الثاوي :طَب الٖخباع ؤن خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ٢ض بضؤ يدبلىعق مً زال ٫مجمىٖت مً اإلاىازي٤
والىهىم الضوليت ،بال ؤن ٢يمخه ٦د ٤لئلوؿان جب٣ى مجغص ٢يمت ؤزال٢يت ليـ لها ٢ىة ٢اهىهيت بلؼاميت وآمغةٞ ،ىجض
بقاعة لهظا ا خ ٤في اإلابضؤ ألاو٫ق مً بٖالن اؾخى٦هلم بىهه "لئلوؿان خ ٤ؤؾاسخي في ا خغيت واإلاؿاواة ،وفي ْغوٖ ٝيل
مىاؾبت ،في بيئت حؿمذ هىٖيتها با خياة في ْل ال٨غامت وبخد٣ي ٤الغٞاٍ. "...،
٦ما هجض ؤلاقاعة بليه ٦ظل ٪في اإلابضؤ ألاو٫ق مً بٖالن عيى صر ظاهحرو بكإن البيئت والخىميت بىهه "ي ٘٣البكغ في
نميم الاَخماماث اإلاخٗل٣ت بالخىميت اإلاؿخضامت ،ويد ٤لهم ؤن يديىا خياة صخيت ومىخجت في وثام م٘ الُبيٗت"  ،وهجض
بقاعة لهظا ا خ ٤في الىُ٣ت الغابٗت ٣ٞغة 21مً بٖالن ألامم اإلاخدضة لؤللٟيت ،بىهها " :يجب ؤن هبظ٢ ٫هاعيق ظهىصها
لخدغيغ البكغيت ظمٗاء ،و٢بل ؤر شخيء آزغ جدغيغ ؤبىاثىا وؤخٟاصها ،مً زُغ الٗيل ٖلى ٧ى٦ب ؤٞؿضجه ألاوكُت
البكغيت ٖلى هدى ال عظٗت ٞيه ، "...،بال ؤن َظٍ ؤلاٖالهاث٦ ،ما ؾب ٤ال٣ى٫ق ال جدؿم بهٟت ؤلالؼام وال٣ىة آلامغة ،بهما
جب٣ى مجغص ٢يم ومباصت ؤزال٢يت جخبىاَا الضو٫ق بمدٌ بعاصتها وليـ لها في خض طاتها ٢ىة ٢اهىهيت.

ٔ سبلمة أمحد عبد الكرَل" ،البيئة كحقوؽ اإلنساف يف القوانُت الوطنية كادلواثيق الدكلية " .مصر ،رللة البحوث القانونية كاالقتصادية ،العدد ٘ٔ ،سنة ٗ ،ٜٜٔص
.ٓٙ
2

- Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, s'étant réunie à Stockholm du 5 au
16 juin 1972.

ٖ إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية ادلعتمد يف مؤ٘تر األمم ادلتحدة ادلعٍت بالبيئة كالتنمية ،الذم عقد يف ريودم جانَتك ،يف الفًتة ٖٓٗٔ يونيو عاـ ٕ.ٜٜٔ
ٗ إعبلف األمم ادلتحدة بشأف األلفية ،الذم مت اٗتاذه ٔتوجب قرار اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة  ،A /5 5 /L.2بتاريخ ٖٔ سبتمرب ٕٓٓٓ.
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الاججاٍ الثالث :طَب الٖخباع ؤن للبكغ ا خ ٤في بيئت صخيت وؾليمت ،وَظا ا خ ٤م٨غؽ بمىظب الىهىم
ال٣اهىهيت الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان وَى خ ٤مؿخ٣لٞ ،ىجض ؤو٫ق اٖترا ٝبد ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت واعصا يمً
"الاٖترا ٝبد ٤ؤلاوؿان في الٓغو ٝالتي جًمً صخخه"ٞ ،خىو اإلااصة 25مً ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖلى " ل٩ل
شخو ا خ ٤في مؿخىيق مٗيكت يٟ٨ي لًمان الصخت والغٞاٍ له وألؾغجه٦ ،"...،ةقاعة بلى اإلا٣ىماث اإلاغجبُت بصخت
ؤلاوؿان ،زم ٦غؽ َظٍ ؤلاقاعة وخضصَا بإ٦ثر ويىح الٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت،
وطل ٪بما ؤ٢غٍ في هو اإلااصة 12مىه "ج٣غ الضو٫ق ألاَغا ٝفي َظا الٗهض بد٧ ٤ل بوؿان في الخمخ٘ بإٖلى مؿخىيق مً
الصخت ا جؿميت والٗ٣ليت يم ً٨بلىٚها ،حكمل الخضابحر التي يخٗحن ٖلى الضو٫ق ألاَغا ٝفي َظا الٗهض اجساطَا لخإمحن
اإلاماعؾت ال٩املت لهظا ا خ ،٤جل ٪الخضابحر الالػمت مً ؤظل ...:ب جدؿحن ظمي٘ ظىاهب الصخت البيئيت"  ،وبهظا ٧اهذ
َظٍ اإلااصة هي ألاؾاؽ ال٣اهىوي خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت وؾليمت ؤ٦ضٍ ٞيما بٗض الخٗلي ٤الٗام ع٢م 14للجىت خ٣ى١ق
ؤلاوؿان الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت  ،بياٞت ل٣غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة ع٢م 94/45اإلاخٗل" ٤بًغوعة
يمان وظىص بيئت صخيت مً ؤظل عٞاٍ ألاٞغاص" بديض ؤ٢غ بإن ل٩ل ٞغص ا خ ٤في الٗيل في بيئت جٟي بمخُلباث صخخه
وعٞاَه"  ،وَ٨ظا ٞةن َظا ا خ ٤ناع خ٣ا م٨غؾا ومٗترٞا به يجب اخترامه وخمايخه ويمان جىٟيظٍ مً ٢بل ظمي٘
الضو ق.٫
زاهُا :جىشَغ الاِتراف بدم ؤلاوعان في بِئت صخُت :ل٣ض ظاء الخٗلي ٤الٗام ع٢م 14للجىت خ٣ى١ق ؤلاوؿان
الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت الؿاب ٤الظ٦غ ،ليا٦ض ويٟهل في َبيٗت ا خ ٤في الخمخ٘ ببيئت صخيت ٦إخض خ٣ى١ق
ؤلاوؿان اإلاٗتر ٝبها صوليا يمً الٗهض الضولي للخ٣ى١ق الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،بديض ٞؿغ ؤخ٩ام اإلااصة12
الالذاماث وآلالياث الٟ٨يلت بدمايت َظا ا خ ٤وحٗؼيؼٍ هدىاولها مً زال ٫ما
مً الٗهض بما يا٦ض طل ،٪وؤ٢غ مجمىٖت مً ػ
يلي:
ؤ ؤلاكشاس بالخم في بِئت صخُت :ل٣ض ؤ٢غث جىت ا خ٣ى١ق الا٢خهاصر والاظخماٖيت خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ،
واٖخبرث بإن ا خ ٤في الخمخ٘ ببيئت صخيت يكمل مجمىٖت مً اإلا٣ىماث اإلاغجبُت به الؾيما يغوعة جىٞحر مياٍ الكغب
اإلاإمىهت ،وو٢ايت الؿ٩ان وا خض مً حٗغيهم للمىاص الًاعة ،مشل اإلاىاص ؤلاقٗاٖيت واإلاىاص ال٨يمياثيت الًاعة ،ؤو ٚحر

ٔ العهد الدكيل اخلاص باحلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،اعتمد كفتح باب التوقيع كالتصديق عليو كاالنضماـ إليو بقرار اجلمعي ة العامة لؤلمم ادلتحدة
ٕٕٓٓ ألف (دٕٔ) ادلؤرخ ٕٔ ديسمرب .ٜٔٙٙ
ٕ لقد قررت جلنة حقوؽ اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية يف دكرهتا الثانية ادلنعقدة عاـ ٔ ٜٔٛٛتوجب القرار E/1988/14الفقرتاف  ٖٙٙك ٖٙٚبناءا
على دعول كجهها إليها اجمللس االقتصادم كاالجتماعي "القرار  ،"٘/ٜٔٛٚكأقرهتا اجلمعية العامة "القرار ٕٗ ،ٕٔٓ/بأف تشرع اعتبارا من دكرهتا الثاٍل يف إعداد
تعليقات عامة ٔتثابة تفسَت تستند إىل شىت ادلواد كاألحكاـ اليت يتضمنها العهد الدكيل ا خلاص باحلقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بغية مساعدة الدكؿ األطراؼ
على الوفاء بالتزاماهتا كتقدَل تقارير بذلك ،أنظر الصكوؾ الدكلية حلقوؽ اإلنساف ،اجمللد األكؿٕ ،تميع للتعليقات العامة كالتوصيات العامة اليت اعتمدهتا معاىدات
حقوؽ اإلنساف ،الوثيقة رقم ) HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. Iبتاريخ  ٕٚمام .ٕٓٓٛ
ٖ أنظر قرار اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة ٘ٗ ،ٜٗ/اجللسة العامة  ،ٛٙبتاريخ ٗٔ ديسمرب ٓ.ٜٜٔ
ٗ الصكوؾ الدكلية حلقوؽ اإلنساف ،ادلرجع السابق ،ص ٖ.ٛ
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طل ٪مً الٓغو ٝالبيئيت اإلااطيت التي جإزغ بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ٖلى صخت ؤلاوؿان ،بياٞت لًمان الخٛظيت
اإلاالثمت.
ب الالتزاماث اإلاترجبت ِلى الخم في بِئت صخُت :ل٣ض ؤ٢غث اللجىت مجمىٖت مً الالتزاماث اإلاخٗل٣ت بهظا ا خ٤
٦خإ٦يض ٖلى َبيٗخه ٦د ٤مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ويماهت للخغم ٖلى جُبي٣ه ،واخترامه ،وخمايخه ،خيض ؤلؼمذ الضو٫ق
ألاَغا ٝباالمخىإ ًٖ الخلىيض ٚحر اإلاكغوٕ للهىاء واإلاياٍ والتربت ،والخ٣ليل مً الىٟاياث الهىاٖيت ،والامخىإ ًٖ
اؾخسضام ؤو ججغيب ألاؾلخت الىىويت ؤو البيىلىظيت ؤو ال٨يمياثيت التي يىجم ٖجها حؿغب إلاىاص جًغ بصخت ؤلاوؿان٦ ،ما
ؤلؼمذ الضو٫ق ألاَغا ٝوي٘ وجىٟيظ ؾياؾاث وَىيت تهض ٝبلى ج٣ليل جلىر الهىاء واإلاياٍ والتربت ٦ ،ما ؤ٢غث اللجىت
التزاماث ٖلى ا جهاث الٟاٖلت ٚحر الضو٫ق ألاَغا ٝبديض ؤلؼمذ و٧االث وبغامج ألامم اإلاخدضة بالؿعي إلٖما ٫ا خ ٤في
الصخت ٖلى اإلاؿخىياث الضوليت وؤلا٢ليميت والُ٣غيت ،ومشالها مىٓمت الصخت الٗاإلايت ،وبغهامج ألامم اإلاخدضة للبيئت،
واليىهيؿي. ٠
الفشُ الثاوي :الخم في بِئت صخُت مً خلىق ؤلاوعان الجُل الثالث
ل٣ض جم وي٘ جهييٖ ٠ام خ٣ى١ق ؤلاوؿان بلى زالر ٞئاث ،ؤ٢غ يمجها خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت في ا جيل
الشالض مً َظٍ ا خ٣ى ،١ومً َىا ؾىدىاو٫ق في َظا الٟغٕ ؤوال الاٖترا ٝبهظا ا خ ،٤زم اإلاساَغ اإلاديُت به و ٤ٞما يلي:
ؤوال :الاِتراف بالخم في بِئت صخُت هدم مً خلىق ؤلاوعان الجُل الثالث:
ججضع اإلاالخٓت بإن اإلا٣هىص با خ٣ى١ق مً ا جيل الشالض ليـ ٚغيه ج٣ؿيم ا خ٣ى١ق خؿب حؿلؿل َغمي
بخٟاوث ؤو جبايً ٢ىتها و٢يمتها ،بل َى ج٣يم ؤو جميحز بلى زالر ٞئاث مٗيىت ٧لها مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان اإلاٗتر ٝبها ،والىاظبت
الاخترام وا خمايت والخىٟيظ ،وحكمل خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً ا جيل الشالض :ا خ ٤في الخىميت الا٢خهاصيت والاظخماٖيت ،وا خ٤
في اإلاكاع٦ت في مىا ٘ٞجغار البكغيت اإلاكتر ،٥وا خ ٤في الؿالم ،وا خ ٤في بيئت صخيت ومؿخضامت ،وا خ ٤في اإلاؿاٖضة
واإلاٗىهت ؤلاوؿاهيخحن في خالت ال٩ىاعر ،وا خ ٤في الاجها ،٫وبهظا ج٣غعق الاٖترا ٝبا خ ٤في بيئت صخيت ٦د ٤ؤؾاسخي مً
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ا جيل الشالض ،وٞهل في ٧ل ظض٢ ٫اثم خى٫ق َبيٗت َظا ا خ ٤و٢يمخه .

ٔ نفس ادلرجع ،ص .ٛٙ
ٕ نفس ادلرجع ،ص ٓ.ٜٔ ،ٜ
ٖ الصكوؾ الدكلية حلقوؽ اإلنساف ،ادلرجع السابق ،ص .ٜٛ ،ٜٚ
ٗ فكرة حقوؽ اجليل الثالث من حقوؽ اإلنساف ىي فكرة اقًتحها  K.Vasakسنة  ، ٜٔٛٛقبيل ٗتليد الذكرل الثبلثُت لئلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف ،طرحو
طائفة جديدة من احلقوؽ داعيا لضركرة إعداد ميثاؽ جديد حلقوؽ التضامن ،أنظر معزكز علي ،اخلصوصيات الثقافية كعادلية حقوؽ اإلنساف " مذكرة لنيل شهادة
ادلاجستَت يف احلقوؽ" .جامعة بومرداس ،كلية احلقوؽ كالعلوـ التجارية ،سنة ٕ٘ٓٓ ،ص ٓٗ.
٘ حقوؽ اإلنساف كالتضامن الدكيل  .مذكرة مقدمة من مفوضية األمم ادلتحدة السامية حلقوؽ اإلنساف ،تنفيذا لقرار اجلمعية ا لعامة ٓ ٕ٘ٔ/ٙادلؤرخ ٘ٔ مارس
 ،ٕٓٓٙالوثيقة  ،A/HRC/4/8بتاريخ  ٓٚفرباير  ،ٕٓٓٚص ٔٔ.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

174

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

زاهُا :اإلاخاوش التي جدُي بخمخْ ؤلاوعان بالخم في بِئت صخُت
ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن َظا ا خ ٤يخُلب مجمىٖت مً اإلا٣ىماث التي جًمً خ ٟٔصخت ؤلاوؿان وخياجه ٧الى٢ايت
مً ألامغاى وألاوبئت ،ويمان الٛظاء واإلااء ال٩افي له ،وَظا يؿخلؼم الً٣اء ؤو ا خض مً ظمي٘ اإلاساَغ التي تهضصٍ بك٩ل
مباقغ٦ ،مساَغ ألامغاى وألاوبئت الىاظمت ًٖ آلازاع اإلاباقغة لخلىر البيئت ،ؤو التي تهضصٍ بك٩ل ٚحر مباقغ ٧اإلاساَغ
التي تهضص مهاصع الٛظاء واإلااء ٦خلىر اإلاياٍ ا جىٞيت ،وْاَغة الاخخباؽ ا خغاعر ،والخٛحراث اإلاىازيت ،وٚحرَا مً
اإلاساَغ التي جإزغ ٖلى يمان خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ،ومً زالَ ٫ظا ؾىداو٫ق ٞيما يلي الخُغ١ق ٖلى ؾبيل اإلاشا٫
لبٌٗ اإلاساَغ التي تهضص م٣ىماث َظا ا خ:٤
ؤ ٌاَشة الاخخباط الخشاسي :حٗغَ ٝظٍ الٓاَغة بإجها " :الاعجٟإ الخضعيجي في صعظت خغاعة الُب٣ت الؿٟلى
ر اإلاديِ باألعى ًٖ ،اإلاٗضالث الُبيٗيت لها،
ال٣غيبت مً ؾُذ ألاعى ،والتي حك٩ل ا جؼء اإلاالن ٤مً الٛال ٝا جى ق
والظر ياصر لخٛحراث مىازيت زُحرة ٖلى ؤلاوؿان وؾاثغ ال٩اثىاث ا خيت ،بلى صعظت ؤن ألاهٓمت ؤلاي٩ىلىظيت الُبيٗيت
التي حؿمى باألهٓمت الضاٖمت إلٖاصة ا خياة ،جخٗثر في ال٣يام بإصواعَا الُبيٗيت وبالخالي جضَىعق ا خياة" .
اهُال٢ا مً الخٗغي ،٠جخجلى زُىعة الاخخباؽ ا خغاعرق ٖلى جمخ٘ ؤلاوؿان بد٣ه في بيئت صخيت٣ٞ ،ض خظع "بغهض
الهض" ؤخض زبراء ألامم اإلاخدضة في ج٣غيغ له بإن ْاَغة الاخخباؽ ا خغاعرق ٢ض جدؿبب في ؤػمت بيئيت ٦بري ،يىجم ٖجها
اؾخمغاع ػواَ ٫ب٣ت ألاوػون ،وخضور حؿغباث خمًيت ونٟها بإجها ٧اعزت حؿحر ببِء وجضمغ بةنغاع الىباجاث،
والبدحراث ،وألاجهاع ،وما جدخىيه مً زحراث٦ ،ما حؿبب جأ٧ل في اإلايكأث الصخغيت ،والترابيت ،واإلاٗضهيت ،وحٗىص جإزحراتها
ٖلى صخت ؤلاوؿان وم٣ىماث خياجه بما بهىعة مباقغة ؤو ٚحر مباقغة ،مهضصة بظل ٪خ٣ه في بيئت صخيت .
ب ٌاَشة الخغحراث اإلاىاخُت الّاإلاُت :حٗغَ ٝظٍ الٓاَغة بإجها " :خضور حٛحر في اإلاىار يٗؼيق بهىعة مباقغة ؤو
ر الٗالمي ،باإلياٞت بلى الخ٣لب الُبيعي
ر الظر يٟطخي بلى حٛحر في ج٩ىيً الٛال ٝا جى ق
ٚحر مباقغة بلى اليكاٍ البكغ ق
للمىارٖ ،لى مضاع ٞتراث ػمىيت مخمازلت"  ،ج٨مً زُىعة َظٍ الٓاَغ وجإزحرَا ٖلى خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت مً زال٫
ر لؤلعى ،وخضور ايُغاباث ظىيت جصخبها ٧ىاعر مىازيت
جإزحرَا ٖلى جىاػ قن ألاهٓمت البيئيت ،وجضَىعق الٛال ٝا جى ق
٧الدؿىهامي ،والٟيًاهاث وألاٖانحر ،وخغاث ٤الٛاباث ومىظاث ا جٟا ٝوا خغ  ،ما يؼيض مً مٗض ٫طوبان الشلىط
ي ؾُذ البداع واإلاديُاث الظر ؾيٛمغ ألاعاضخي اإلاىسًٟت وظؼعا
واإلاؿاخاث ا جليضيت الُ٣بيت ،وبالخالي اعجٟإ مؿخى ق
بإ٦ملها في اإلاديِ الهاصر والهىضر .
ٔ الشراح يعقوب أمحد ،صحة اإلنساف كاألكزكف .الكويت ،رللة تعريب الطب ،اجمللد ٖٔ ،ع ٔٓ ،سنة ٖٕٔٓ ،ص ٖٔ.
ٕ طارؽ أسامة صاٌف ،الصحة كالبيئة .الطبعة األكىل ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع ،األردف ،ٕٓٓٙ ،ص ٕ.ٖٔٚ ،ٔٚ
ٖ ادلادة ٔٓ من اتفاقية األمم ادلتحدة بشأف تغَت ادلناخ ،مت توقيعها يف مؤ٘تر األمم ادلتحدة حوؿ البيئة كالتنمية يف يونيو ٕ ،ٜٜٔدخلت حيز النفاذ يف مارس
ٗ.ٜٜٔ
ٗ خنيش سنوسي " ،األبعاد اإلسًتاتيجية إلدارة محاية البيئة ا لدكلية كاإلقليمية" .اجلزائر ،رللة احلقوؽ كالعلوـ السياسية ،ع ٔٓ ،ٕٓٓٛ ،ص  .ٕٓ ،ٜٔكلعبلكم
عيسى ،النظاـ القانوٍل الدكيل دلكافحة التغَتات ادلناخية "مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف احلقوؽ" ،جامعة اجلزائر ٔٓ ،كلية احلقوؽ بن عكنوف ،ٕٕٓٔ ،ص .ٖٚ
٘ السبيعي زلمد عصاـ " ،النسق العادلي لضبط التغَت ادلناخيدراسة يف عوامل النشوء" ،الكويت ،رللة العلوـ االجتماعية ،ع ٔٓ ،سنة ٕٕٔٓ ،ص .ٕٚ
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ج ٌاَشة فلذان الخىىُ البُىلىجي :يٗغ ٝالخىىٕ البيىلىجي بإهه "جبايً ال٩اثىاث الًٗىيت ا خيت اإلاؿخمضة مً
٧اٞت اإلاهاصع بما ٞحها ،يمً ؤمىعق ؤزغيق الىٓم ؤلاي٩ىلىظيت ألاعييت والبدغيت وألاخياء اإلااثيت واإلاغ٦باث ؤلاي٩ىلىظيت التي
حٗض ظؼءا مجها ،وطل ٪يخًمً الخىىٕ صازل ألاهىإ وبحن ألاهىإ والىٓم ؤلاي٩ىلىظيت"  ،بال ؤن َظا الخىىٕ ٢ض بضؤ يتراظ٘
في الٗ٣ىص ألازحرة بازخٟاء ال٨شحر مً ال٩اثىاث ا خيىاهيت والىباجيت ،وَظا الازخٟاء في ا خ٣ي٣ت ليـ بٓاَغة خضيشت وبهما
ا خُغ ٞحها ي٨مً في اعجٟإ وجؼايض وجحرجه ومٗضالجه بؿغٖت ٦بحرة ،ما ؤنبذ حهضص الخىاػنق البيىلىجي ٖلى ألاعى  ،وَى ما
حٗىص جضاٖياجه ٖلى صخت ؤلاوؿان وخياجهٞ ،ى٣و اإلاىاص الًٗىيت والبروجيييت يدؿبب في ال٨شحر مً ألامغاى٦ ،ما ؤن
بٌٗ ؤهىإ الىباجاث هي اإلاهضع الغثيسخي لهىاٖت مجمىٖت مً ألاصويت ،و٦ظل ٪بٌٗ ا خيىاهاث وألاخياء الض٢ي٣ت
اإلاٗا جت ٦يمياثيا ،وؤَم مشاٖ ٫جها صواء "ألاؾبحريً" اإلاؿ ً٨لؤللم واإلاس ٌٟخغاعة ا جؿم اإلاؿخسغط مً هباث الٗغاوة،
و٦ظل ٪صواء "ألاوؿىلحن" اإلاؿخٗمل لخٗضيل وؿبت الؿ٨غ في ا جؿم واإلاؿخسغط مً م٘ج٨الث ألاب٣اع وا خىاػيغ .
د ؤصمت الغزاء الّاإلاي :بن مً ؤ٦بر اإلاساَغ التي تهضص خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت َى الازخال ٫ا خُحر في ؤلاهخاط
الٗالمي للمىاص الٛظاثيت ،الىاظم بما ًٖ آلازاع اإلاباقغة للخلىر ؤو آلازاع ٚحر اإلاباقغة بؿبب جضاٖياث هٟاط ٚاػ ألاوػونق
في ا جى ،واعجٟإ صعظاث خغاعة ألاعى ،وػياصة ا جٟا ٝالظر مـ مىاَ ٤قاؾٗتٞ ،اإلخهاثياث الٗاإلايت ؤزبدذ بإن
ؤلاهخاط الٛظاجي الٗالمي ال يؿايغ الؼياصة ال٨بحرة في حجم الىمى الؿ٩اوي ،زانت وؤن ؤلاهخاط الٗالمي يخإزغ ؾلبا
وباؾخمغاع بٗىامل ا جٟا ٝوه٣و ألاوػونق والخلىر ا جىرق الظر يٗغ٢ل ٖمليت البىاء الًىجي .
ٌ ؤصمت هلق اإلاُاٍ :ج٩ىنق اإلاياٍ ما وؿبخه مً %60بلى % 0مً ؤظؿام ألاخياء بما ٞحها ؤلاوؿان ،واإلااء َى
الىؾِ الظر ججغرق ٞيه الٗملياث ا خيىيت والٗىهغ ألاؾاسخي لبىاء الىباجاث وبضوهه ججهاع ا خياة  ،بال ؤن َظا اإلاىعص
ألاؾاسخي يخٗغى خُىعة متزايضة لتراظ٘ وؿب اإلاياٍ الها خت للكغب وجلىثها ،خيض ؤن جلىر الهىاء باإلالىزاث الهلبت
والٛاػيت ياصر لخلىر مياٍ ألامُاع اإلادؿاُ٢ت مً زاللها ،وبالخالي حٛلٛلها في التربت وجلىيثها لها ،بياٞت لُغح مياٍ الهغٝ
الهخي اإلالىزت بمىاص الخىٓي ٠واإلاىاص الهىاٖيت في ألاجهاع والبداع وجلىيثها لؤلخياء التي حٗيل ٞحها ،هاَي ًٖ ٪الدؿغباث
الىُٟيت في البداع واإلاديُاث هديجت ظىىح خامالث الى ِٟؤو هديجت ٚؿيل زؼاهاتها ،م٘ التراظ٘ ال٨بحر في وؿبت اإلاياٍ
ا جىٞيت لل٨شحر مً اإلاىاَ ٤هديجت للخٛحراث اإلاىازيت٧ ،ل َظا يؿهم في جٟصخي ألامغاى اإلاخى٣لت ًٖ َغي ٤اإلاياٍ ،واهدكاع
ألامغاى الصخيت الىاظمت ًٖ ه٣و ٖىانغ اإلاياٍ الها خت للكغب ٗ٦ىهغ اليىص والٟلىعق وال٨غوم وٚحرَا ،ؤو ؤلانابت

ٔ ادلادة ٕٓ من االتفاقية بشأف التنوع البيولوجي ،اليت فتح باب التوقيع عليها يف قمة األرض برم كدم جانَتك الربازيل ،بتاريخ ٘ٓ يونيو ٕ ،ٜٜٔكدخلت حيز
النفاذ يف  ٕٜديسمرب ٖ.ٜٜٔ
ٕ السليمي ػلِت بن سعود" ،دعم التنوع البيولوجي كالتقارب بُت الثقافات ٕٓٓٓ" ،عماف ،رللة التواصل ،ع ٖٔ ،سبتمرب ٕٓٔٓ ،ص ٖٓ.
ٖ العايب مجاؿ ،التنوع البيولوجي كبعد يف القانوف الدكيل كاجلهود الدكلية كالوطنية حلمايتو "مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف القانوف الدكيل كالعبلقات الدكلية ".
جامعة اجلزائر ٔٓ ،كلية احلقوؽ كالعلوـ اإلدارية بن عكنوف ،ٕٓٓ٘ ،ص ٖٓ.
ٗ الشراح يعقوب ،ادلرجع السابق ،ص ٓٔ.
٘ براٍل أمحد السنوسي" ،تلوث ادلياهادلشكلة كاحلل" ،السعودية ،حولية كلية ادلعلمُت يف أهبا ،ع ٘ٓ ،سنة ٕ٘ٓٓ ،ص ٔٓٔ.
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بإمغاى مخىَىت هديجت جلىر مياٍ الكغب ٦إمغاى الؿغَان ،ؤو ؤلانابت بداالث زُحرة مً ظٟا ٝا جؿم هديجت
٣ٞضان مياٍ نا خت للكغب .
و مخاوش الخلىر البُئي :بن الؼياصة ال٨بحرة في ألاوكُت البكغيت اإلالىزت لٗىانغ البيئت اإلاسخلٟت هديجت الخىؾ٘
الهىاعي ال٨بحر والخُىعق الخ٨ىىلىجي الؿغي٘ ؤصث لخضَىعق بيئي ٚحر مؿبىٞ ،١اؾخٛال ٫مهاصع الُا٢ت اإلاسخلٟت
٧الٟدم ،والبترو ،٫والٛاػ الُبيعي  ،الظر ناخبخه ػياصة ؾ٩اهيت ٦بحرة وجىؾ٘ ٖمغاوي ونىاعي ٖلى خؿاب اإلاؿاخاث
ا خًغاء ،واإلاىاَ ٤الؼعاٖيت ،ػاص في جٟا٢م مك٩لت الخصخغ وا جٟا ،ٝوحؿبب في ٣ٞضان الخىىٕ البيىلىجي ،واعجٟإ
صعظاث خغاعة ألاعى ،وَضع ٦بحر في الُا٢اث الىاٞظة ،زانت ؤن َظٍ الىجحرة اإلادؿاعٖت ٚحر مبييت ٖلى ؤؾـ مضعوؾت
٢اثمت ٖلى مباصت الخىميت اإلاؿخضامت .
ػمخاوش الىفاًاث الىبُت :ل٣ض ٖغٞذ مىٓمت الصخت الٗاإلايت الىٟاياث الُبيت ٖلى ؤجها " ظمي٘ الىٟاياث
الىاظمت ًٖ ماؾؿاث الغٖايت الصخيت ،ومغا٦ؼ البدض واإلاسخبراث ،باإلياٞت بلى طل ،٪حكمل الىٟاياث الىاقئت ًٖ
اإلاهاصع الشاهىيت ؤو اإلاخٟغ٢ت مشل ما يىجم ًٖ الغٖايت الصخيت لؤلشخام في اإلاجز٫ق مً ٖملياث ٚؿيل ال٨لى وخً٣
ألاوؿىلحن وٚحرَا"  ،اهُال٢ا مً َظا الخٗغي ٠وهٓغا لخٗا٢ب آلازاع الؿلبيت ٖلى صخت وبيئت ؤلاوؿان مً مجمل
الىٟاياث ٖامت ومً الىٟاياث الُبيت زانت ،باث لؼاما ٖلى مىخجي الىٟاياث واإلااؾؿاث الاؾدكٟاثيت واإلاسابغ وٚحرَا
مً اإلااؾؿاث ب٩ل ؤهىاٖها وؤنىاٞها بجبإ ٧ل ؤلاظغاءاث الالػمت اإلاىهىم ٖلحها ؾىاء في ؤخ٩ام ال٣اهى قن الضولي ؤو
ال٣ىاهحن الضازليت ،مً ؤظل يمان الدؿيحر ألامً والهخي لهظٍ الىٟاياث بما ال يك٩ل مساَغ ٖلى البيئت وٖلى صخت
ؤلاوؿان وبا ١ال٩اثىاث ا خيت .
اإلابدث الثاوي
خماًت وحّضٍض خم ؤلاوعان في بِئت صخُت وظلُمت
مً ؤظل خمايت وحٗؼيؼ خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ومً ؤظل خ ٟٔوخمايت ٧ل اإلا٣ىماث اإلاغجبُت بهظا ا خ،٤
وظب اإلاباقغة في جبجي مجمىٖت مً ا خُىاث وؤلاظغاءاث وآلالياث ،لٗل مً ؤَمها جبجي وجٟٗيل مباصت الخىميت
اإلاؿخضامت اإلاىهىم ٖلحها في ظضو٫ق ؤٖما ٫ال٣غنق٣ٞ ، 21ض ؤ٢غ ظضو٫ق ؤٖما ٫ال٣غنق 21ؤو "ؤظىضة ال٣غنق٦ "21ما حؿمى
ٔ أبوكف زلمد أمحد" ،تلوث ادلاء كصحة اإلنساف" ،ديب ،رللة مركز البيئة للمدف العربية ،ع ٕٓ ،سنة ٕٕٔٓ ،ص ٘ٔ.ٔٙ ،
ٕ طاجُت فريدة" ،الطاقة النظيفة كاألمن البيئي" ،اجلزائر ،رللة دفاتر السياسة كالقانوف ،ع  ،ٓٙسنة ٕٕٔٓ ،ص ٕٓ٘.
ٖ لعمى أمحد" ،إشكالية العبلقة التناقضية بُت النمو االقتصادم كمحاية البيئة مقاربة توفيقية" ،اجلزائر ،رللة الباحث ،ع ٕٔ ،سنة ٖٕٔٓ ،ص ٓ.ٜٔ ،ٜ
ٗ تقرير منظمة الصحة العادلية" ،اإلدارة اآلمنة لنفايات أنشطة الرعاية الصحية" ،ادلكتب االقليمي للشرؽ ادلتوسط ،األردف ،ٕٓٓٙ ،ص ٕٓ.
٘ أمحد عبد الوىاب عبد اجلواد ،النفايات اخلطرة ،الطبعة األكىل ،الدار العربية للنشر كالتوزيع ،مصر ،ٜٜٕٔ ،ص ٘٘ٔ.
 ٙمبدأ التنمية ادلستدامة ىو أحد مواضيع مؤ٘تر األمم ادلتحدة للبيئة كالتنمية ،كىو موضوع كاسع كمتعدد اجلوانب يفهم منو بصورة عامة ت لبية احلاجيات الضركرية
للبشر دكف أف تناؿ من قدرة األجياؿ القادمة يف تلبية حاجاهتم ،من خبلؿ اٗتاذ هنج تنموم شامل يراعي أىداؼ ٖتقيق تنمية اقتصادية مدركسة من شأهنا كقف كل
ما ؽلكن أف ػلدث إخبلؿ أك هتديد دلقتضيات محاية البيئة كاحلفاظ على صحة األجياؿ احلاضرة كادلستقبلية ،يف ك ئاـ مع الطبيعة ،أنظر تقرير األمُت العاـ لؤلمم
ادلتحدة بعنواف "إعبلف ريو بشأف البيئة كالتنمية  التطبيق كالتنفيذ " .الذم قدمو يف الدكرة اخلامسة للجنة التنمية ادلستدامة بتاريخ ٕ٘ أبريل  ،ٜٜٔٚالوثيقة رقم
.E/CN.17/1997/8
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مجمىٖت مً اإلاباصت وألاخ٩ام التي مً قإجها خمايت وحٗؼيؼ خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت وؾليمت ،خيض ؤ٦ضث في ال٣ٟغة
"ٌ" مً الٟهل الؿاصؽ مً ظضو٫ق ألاٖما ٫بٗىىان " ا خض مً اإلاساَغ الصخيت الىاظمت ًٖ الخلىر البيئي واإلاساَغ
البيئيت" ،بإن زُىعة ْاَغة الخلىر البيئي ناعث تهضص صخت وخياة ماليحن ألاشخام ظغاء ألاوكُت البكغيت ،ألؾباب
ٖضيضة مً بيجها ؤهماٍ الاؾتهال ٥وؤلاهخاط اإلاتزايضة ،وؤؾاليب اإلاٗيكت ،ومياصيً بهخاط الُا٢ت واؾخسضامها ،ومياصيً
الهىاٖت والى٣ل وما بلى طل ،٪صونق مغاٖاة جظ٦غ خمايت البيئت ؤو صونق مغاٖاة ٖلى ؤلاَال ،١ومً َىا ؾىداو٫ق مً زال٫
َظا اإلابدض جدضيض مباصت خمايت م٣ىماث صخت ؤلاوؿان في مُلب ؤو ،٫زم م٣ىماث خمايت البيئت الُبيٗيت في مُلب
زاوي.
اإلاىلب ألاوٌ :ملىماث خماًت صخت ؤلاوعان
ؾىداو٫ق في َظا اإلاُلب جدضيض مباصت الً٣اء ٖلى ا جىٕ وال٣ٟغ في ٞغٕ ؤو ،٫زم مباصت خمايت اإلاياٍ الٗظبت
ومىاعصَا في ٞغٕ زاوي و ٤ٞما يلي:
الفشُ ألاوٌ :اللماء ِلى الجىُ والفلش
مً زالَ ٫ظا الٟغٕ هدىاو٫ق ما يلي:
ؤ النهىك بالضساِت والخىمُت الشٍفُت اإلاعخذامت :بن ؤػمت ه٣و الٛظاء وا جىٕ م٘ ؤ٦بر اإلاكا٧ل التي ج٣ىى خ٤
ؤلاوؿان في بيئت صخيتٞ ،الؼياصة ال٨بحرة في الىمى الؿ٩اوي زانت في الضو ق ٫الىاميت ظٗل اإلاىاعص والخ٨ىىلىظياث اإلاخىٞغة
ال جٟ٨ي لخلبيت خاظياتهم مً ألاٚظيت والؿل٘ الؼعاٖيت ألاؾاؾيت ،ومً َىا وظب ع ٘ٞالخدضر إلاىاظهت َظٍ ألاػمت مً
زال ٫الجهىى بالؼعاٖت بهىعة مؿخضامتَ ًٖ ،غي ٤ػياصة بهخاط ألاعاضخي الؼعاٖيت اإلاؿخٛلت خاليا ،وجٟاصر خضور اإلاؼيض
مً الخٗضياث ٖلى ألاعاضخي ال٣ابلت للتهيئت الؼعاٖيتَ ،ظا ألامغ يخُلب بظغاءاث حٗضيالث عثيؿيت في الؿياؾاث الؼعاٖيت
والبيئيت والا٢خهاصيتٖ ،لى الهٗيضر الىَجي والضولي ٖلى خض ؾىاء ،لتهيئت الٓغو ٝاإلاىاؾبت للجهىى بالؼعاٖت
والخىميت الغيٟيت اإلاؿخضامت بما يًمً ػياصة بهخاط ألاٚظيت بهىعة مؿخضامت وحٗؼيؼ ألامً الٛظاجي .
ب ميافدت الخصخش والجفاف :الخصخغ َى "جغصر ألاعاضخي في اإلاىاَ ٤ال٣اخلت وقبه ال٣اخلت واإلاىاَ ٤ا جاٞت
وقبه الغَبت هديجت ٖىامل قتى مً بيجها حٛحر اإلاىار وألاوكُت البكغيت"َ ،ظٍ الٓاَغة جإزغ ٖلى عب٘ مؿاخت اليابؿت في
الٗالم ،وحؿهم في جٟا٢م ال٣ٟغ وا جىٕ في مىاَ ٤قاؾٗت ،بؿبب اهسٟاى ٢ضعة ألاعاضخي ٖلى اؾديٗاب خاظياث البكغ
وا خيىاهاث الهسٟاى زهىبت التربت وبييتها ،ومً َىا ٧اهذ ألاولىيت في م٩اٞدت الخصخغ هي جىٟيظ جضابحر و٢اثيت باليؿبت
لؤلعاضخي التي لم جهب بالترصر بٗض ؤو جضَىعث بك٩ل َٟي ،٠صونق بَما ٫اإلاىاَ ٤اإلاترصيت بك٩ل ٦بحر ،وطل ٪بالخٗاونق
ومكاع٦ت اإلاجخمٗاث اإلادليت ،واإلاىٓماث الغيٟيت ،وا خ٩ىماث الىَىيت ،واإلاىٓماث ٚحر ا خ٩ىميت ،واإلاىٓماث الضوليت
وؤلا٢ليميت ،مً ؤظل وي٘ ٢اٖضة مٗلىماجيت وآلياث عنض زانت باإلاىاَ ٤اإلاٗغيت للخصخغ وا جٟا ،ٝواجساط الخضابحر
ٔ أنظر تقرير مؤ٘تر األمم ادلتحدة ادلعٍت بالبيئة كالتنمية ،ريودم جانَتك ،يونيو ٕ" ٜٜٔمنشورات األمم ادلتحدة ،رقم ادلبيع  A.93.I.8كالتصويبات" اجمللد األكؿ،
القرارات اليت اٗتذىا ادلؤ٘تر ،القرار ٔٓ ،ادلرفق الثاٍل.
ٕ الفصل الرابع عشر من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،نفس ادلرجع.
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الالػمت خ ٟٔالتربت ،ووي٘ بغامج للً٣اء ٖلى ال٣ٟغ وحٗؼيؼ الىٓم البضيلت ل٨ؿب الٗيل في اإلاىاَ ٤اإلاٗغيت
للخصخغ ،وبصماط بغامج م٩اٞدت الخصخغ في زُِ الخىميت الىَىيت والخسُيِ الىَجي في مجا ٫البيئت ،واجساط الؿبل
للخإَب للجٟا ٝوؤلاٚازت في خاالث ا جٟا ،ٝوالخهضر إلاكا٧ل الالظئحن البيئيحن ،وحشجي٘ وحٗؼيؼ اإلاكاع٦ت الكٗبيت
والخش٣ي ٠البيئي م٘ التر٦حز ٖلى م٩اٞدت الخصخغ وبصاعة آزاع ا جٟا. ٝ
ج ؤلاداسة العلمُت بُئُا للخىىىلىحُا الخُىٍت :ي٣هض بالخ٨ىىلىظيا ا خيىيت مجمىٖت مً اإلاٗاع ٝالخ٨ىىلىظيت
الخ٣ليضيت وا خضيشت التي جم ً٨مً بخضار حٛيحراث مدضصة مً نى٘ ؤلاوؿان في ا خمٌ الىىور ؤو اإلااصة ا جيييت
للخيىاهاث والىباجاث والىٓم الض٢ي٣ت جاصر إلاىخجاث وج٨ىىلىظيا ؤًٞل ،بال ؤهه ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخ٨ىىلىظيا
ا خيىيت ال يم٨جها ؤن جدل ظمي٘ اإلاكا٧ل ألاؾاؾيت للجىٕ وال٣ٟغ٦ ،ما ؤجها جىُىرق ٖلى مساَغ ٚحر مٗغوٞت بض٢ت ،وم٘
طل٣ٞ ٪ض حؿهم في اؾخدضار عٖايت صخيت ؤًٞل ،وحٗؼيؼ ألامً الٛظاجي مً زال ٫جُبي ٤مماعؾاث ػعاٖيت مؿخضامت،
لخدؿحن بمضاصاث مياٍ الكغب ،وػياصة ٟ٦اءة ٖمليت الخىميت الهىاٖيت باليؿبت لخدىيل اإلاىاص ا خام ،وصٖم ألاؾاليب
اإلاؿخضامت لؼعاٖت الٛاباث وبٖاصة الدشجحر ،وبػالت ؾميت الىٟاياث ا خُغة٦ ،ما جىٞغ الخ٨ىىلىظيا ا خيىيت ٞغنا
ظضيضة للمكاع٦ت الٗاإلايت ،زانت بحن البلضان الٛىيت باإلاىاعص البيىلىظيت وجٟخ٣غ للخبرة والاؾدشماعاث الالػمت ،والبلضان
التي ا٦دؿبذ ا خبرة لخدىيل اإلاىاعص البيىلىظيت بما يسضم الخىميت اإلاؿخضامت ،وَظا ال يخد ٤٣بال مً زال ٫بجبإ زُت
تهض ٝبلى ػياصة جىٞحر ألاٚظيت والٗل ٠واإلاىاص ا خام اإلاخجضصة ،والٗمل ٖلى جدؿحن صخت ؤلاوؿان ،وحٗؼيؼ خمايت البيئت،
وحٗؼيؼ الؿالمت ؤلاخياثيت واؾخدضار آلياث صوليت للخٗاون ،وبوكاء آليت للخم٨حن الالػم مً جىميت الخ٨ىىلىظيا ا خيىيت
الؿليمت بيئيا .
ص الخماًت مً مخاوش الىفاًاث الىبُت :هٓغا للمساَغ الىاظمت ًٖ َظا الىىٕ مً الىٟاياث ٣ٞض ههذ ٖضيض
الاجٟا٢ياث الضوليت ٖلى ال٨شحر مً ؤلاظغاءاث الًغوعيت مً ؤظل حؿيحرَا ،ؾىاء بدٓغ ه٣لها بك٩ل زُحر وٚحر مكغوٕ
ؤو الخسلو مجها ؤو ٚحرَا٣ٞ ،ض ؤلؼمذ "اجٟا٢يت باػ٫ق" ألاَغا ٝاإلاٗىيحن باالجٟا٢يت بإن ي٣ىمىا بمى٘ جهضيغ الىٟاياث
ا خُغة والىٟاياث الُبيت اطا لم يبضر الُغ ٝاإلاؿخىعص مىا٣ٞخه ٦خابيا ٖلى َظا الاؾخحراص ؤو ما يٗغ ٝباإلاىا٣ٞت اإلاؿب٣ت
ًٖ ٖلٞ ،٪يما يخٗل ٤بدغ٦ت الىٟاياث ٖبر ا خضوص بحن ألاَغا٦ ، ٝما ههذ ٖلى مبضؤ "الدؿيحر الؿليم بيئيا" الظر
ٔ الفصل الثاٍل عشر من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،ادلرجع السابق.
ٕ الفصل السادس عشر من جدةؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،نفس ادلرجع.
ٖ أنظر اتفاقية بازؿ بشأف يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد لعاـ  ،ٜٜٔٛادلربمة يف مدينة بازؿ بسويسرا ،دخلت حيز التنفيذ يف ٘ٓ مايو
ٕ ،ٜٜٔت٘ ٔٚعضوا.
ٖ خالد السيد ادلتويل ،نقل النفايات اخلطرة عرب احلدكد كالتخلص منها يف ضوء أحكاـ القانوف الدكيل  .دار النهضة العربية للنشر كالتوزيع ،مصر ،ٕٓٓ٘ ،ص
.ٕٜٗ
ٖ نفس ادلرجع ،ص .ٖٜٙ
ٖ أنظر "اتفاقية لوكي الرابعة" ادلربمة يف ديسمرب  ٜٜٔٛيف عاصمة الطوغو لومي ٔتشاركة  ٜٚدكلة ،دخلت حيز النفاذ يف الفاتح من سبتمرب سنة ٔ.ٜٜٔالتحكم
يف نقل النفايات اخلطرة كالتخلص منها عرب احلدكد لعاـ  ،ٜٜٔٛادلربمة يف مدينة بازؿ بسويسرا ،دخلت حيز التنفيذ يف ٘ٓ مايو ٕ ،ٜٜٔت٘ ٔٚعضوا.
ٗ خالد السيد ادلتويل ،نقل النفايات اخلطرة عرب احلدكد كالتخلص منها يف ض كء أحكاـ القانوف الدكيل  .دار النهضة العربية للنشر كالتوزيع ،مصر ،ٕٓٓ٘ ،ص
.ٕٜٗ
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يخُلب اٖخماص ظمي٘ اإلا٣اييـ البيئيت إلاى٘ جىليض الىٟاياث مً اإلاهضع وا خض مجها ومٗا جتها في ا٢غب م٩ان مم ً٨مً
جىليضَا ٦ ،ما هجض مشل َظا ا خٓغ في ال٨شحر مً الاجٟا٢ياث ؤلا٢ليميت٣ٞ ،ض ههذ اإلااصة 39مً "اجٟا٢يت لىمي
الغابٗت" ٖ ،لى خٓغ ه٣ل وجهضيغ الىٟاياث ا خُغة واإلاكٗت والُبيت ٖلى اإلاؿخىيق ؤلا٢ليمي٦ ،ما ؤلؼمذ الضو٫ق الىاميت
بدٓغ اؾخحراصَا مً صو٫ق الاجداص ألاوعوبي.
الفشُ الثاوي :خماًت هىُِت مىاسد اإلاُاٍ الّزبت وبمذاداتها
حٗض مىاعص اإلاياٍ الٗظبت ٖىهغ ؤؾاسخي لًمان خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ،وظؼء ال ٚجى ٖىه في الىٓم
ؤلاي٩ىلىظيت ألاعييت ،وجدؿم بيئت اإلاياٍ الٗظبت بضوعتها الهيضعولىظيت بما ٞحها الٟيًاهاث وخاالث ا جٟا ،ٝالتي
ؤنبدذ في ال٨شحر مً اإلاىاَ ٤قضيضة الخُغ ٝوطاث ٖىا٢ب زُحرة٦ ،ما ؤن الخٛحراث اإلاىازيت الٗاإلايت وجلىر الٛالٝ
ا جىرق ٢ض جغ ٥آزاع ؾلبيت ٖلى مىاعص اإلاياٍ الٗظبت وٖلى جىاٞغَا.
مً َىا ٞةن ا خاظت للمياٍ الٗظبت في ظمي٘ ظىاهب ا خياة جخُلب يمان اإلادآٞت ٖلى بمضاصاث ٧اٞيت مً اإلاياٍ
الٗظبت لؿ٩ان ألاعى ظميٗا ،والٗمل ٖلى اإلادآٞت ٖلى الىْاث ٠الهيضعولىظيت والبيىلىظيت ال٨يمياثيت للىٓم
ؤلاي٩ىلىظيت ،وج٨يي ٠ؤوكُت ؤلاوؿان في ا خضوص التي حؿمذ بها الُا٢ت الاؾديٗابيت للُبيٗت وم٩اٞدت هىا٢ل ألامغاى
اإلاخهلت باإلاياٍ ،م٘ جدؿحن الخ٨ىىلىظياث بما يًمً الاهخٟإ ال٩امل بمىاعص اإلاياٍ اإلادضوصة وجإمحن َظٍ اإلاىاعص مً
الخلىر ،وَظا ما يخُلب جسُيُا وبصاعة مخ٩املحن ل٩اٞت مؿُداث اإلاياٍ الٗظبت بما ٞحها اإلاياٍ الؿُديت وا جىٞيت،
ويجب ؤن جضٖمها جضابحر مهاخبت خ ٟٔاإلاياٍ وؤلا٢ال ٫أل٦بر خض مم ً٨مً الخبظيغ في اؾخٗمالها ،ووي٘ الخضابحر
الالػمت الج٣اء زُغ الٟيًاهاث والخد٨م ٞحها بلى ظاهب مغا٢بت ٖمليت الدؿغب ،وبالخالي يجب ؤن حُٛي البرامج
اإلاسُُيت مسخلَ ٠ظٍ ا جىاهب الؾيما ،الخىميت وؤلاصاعة اإلاخ٩املت إلاىاعص اإلاياٍ الٗظبت ،وج٣ضيغ وج٣ييم َظٍ اإلاىاعص،
ويمان هىٖيت اإلاياٍ والىٓم ؤلاي٩ىلىظيت اإلااثيت ،والؿعي لخ٩ىنق بمضاصاث مياٍ الكغب واإلاغا ٤ٞالصخيت ٧اٞيت لخلبيت
خاظياث ٧ل البكغ ،م٘ جىٞحر اإلاياٍ ال٩اٞيت مً ؤظل ؤلاهخاط الٛظاجي والخىميت الغيٟيت بهىعة مؿخضامت ،وا خض والخ٣ليل
بإ٦بر ٢ضع مم ً٨مً آزاع حٛحر اإلاىار ٖلى مىاعص اإلاياٍ .
اإلاىلب الثاوي :ملىماث خماًت البِئت الىبُُّت
ؾىداو٫ق مً زالَ ٫ظا اإلاُلب ؤن هدضص مباصت خٖ ٟٔىانغ البيئت الُبيٗيت في ٞغٕ ؤو ،٫زم م٩اٞدت الخلىر
البيئي في ٞغٕ زاوي و ٤ٞما يلي:
الفشُ ألاوٌ :خفَ ِىاـش البِئت الىبُُّت
مً زالَ ٫ظا الٟغٕ ،هدىاو٫ق ما يلي:

ٔ نفس ادلرجع ،ص .ٖٜٙ
ٕ أنظر "اتفاقية لوكي الرابعة" ادلربمة يف ديسمرب  ٜٜٔٛيف عاصمة الطوغو لومي ٔتشاركة  ٜٚدكلة ،دخلت حيز النفاذ يف الفاتح من سبتمرب سنة ٔ.ٜٜٔ
ٖ الفصل الثامن عشر من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،ادلرجع السابق.
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ؤ خماًت الغالف الجىي :مً ؤظل خمايت الٛال ٝا جىرق ٧ان لؼاما جٟٗيل الاجٟا٢ياث الضوليت اإلاخٗل٣ت بالٛالٝ
 ،1985وبغوجى٧ى٫ق مىهتر يا ٫اإلاخٗل٣ت باإلاىاص اإلاؿدىٟظة لُب٣ت
ا جىرق الؾيما ،اجٟا٢يت ٞييىا خمايت َب٣ت ألاوػونق لٗام
ألاوػونق لٗام  ،198بهيٛخه اإلاٗضلت ،واجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة ؤلاَاعيت بكإن حٛحر اإلاىار لٗام ،1992وٚحر طل ٪مً
اله٩ى ٥الضوليت واله٩ى ٥ؤلا٢ليميت ،م٘ يغوعة جبجي مباصت الخىميت اإلاؿخضامت في ؤعب٘ مجاالث ؤؾاؾيت وهي:
 1مٗا جت خاالث ٖضم الي٣حن :مً زال ٫جدؿحن ألاؾاؽ الٗلمي لهى٘ ال٣غاع.
 2حٗؼيؼ الخىميت اإلاؿخضامت :مً زال ٫جىميت الُا٢ت وٟ٦اءتها واؾتهال٦ها ،وجىميت ُ٢إ الى٣ل ،والخىميت
الهىاٖيت ،وجىميت اإلاىاعص البريت والبدغيت واؾخسضام ألاعاضخي.
 3مى٘ ألاوكُت التي مً قإجها اؾدىٟاط َب٣ت ألاوػو قن.
 4و ٠٢جلىر الهىاء ٖبر ا خضوص .
ب خماًت اإلادُىاث وول ؤهىاُ البداس :حك٩ل البيئت البدغيت بما ٞحها اإلاديُاث و٧ل البداع واإلاىاَ ٤الؿاخليت
اإلاخازمت ٦ال ال يخجؼؤ وٖىهغ ؤؾاسخي مً ٖىانغ اإلادآٞت ٖلى ا خياة في ٧ى٦ب ألاعى ،و٢ض خضصث اجٟا٢يت ألامم
اإلاخدضة ل٣اهىنق البداع خ٣ى١ق الضو٫ق والتزاماتها ،وويٗذ ألاؾاسخي ال٣اهىوي الضولي الظر يٟ٨ل خمايت البيئت البدغيت
والؿاخليت ومىاعصَا بما يًمً جىميتها بهىعة مؿخضامت ،وَظا ما يخُلب بجبإ ههج ظضيض ججاٍ بصاعة وجىميت اإلاىاَ٤
البدغيت والؿاخليتٖ ،لى ألانٗضة الىَىيت والضوليت ،بديض ج٩ىنق مخ٩املت في مًمىجها وو٢اثيت وجىٗ٢يت في هُا٢ها ،وال
يخم طل ٪بال مً زال ٫ؤلاصاعة اإلاخ٩املت والخىميت اإلاؿخضامت للمىاَ ٤الؿاخليت ،بما في طل ٪اإلاىاَ ٤الا٢خهاصيت
ا خالهت ،ويغوعة خمايت البيئت البدغيت ،ويمان اؾخٛال ٫اإلاىاعص البدغيت ا خيت في ؤٖالي البداع وخٟٓها بهىعة
مؿخضامت ،والٗمل ٖلى مٗا جت خاالث ٖضم الي٣حن ا خغظت باليؿبت إلصاعة البيئت البدغيت وحٛحر اإلاىار ،وحٗؼيؼ الخٗاونق
والخيؿيٖ ٤لى الهٗيضيً الىَجي وؤلا٢ليمي ،وجد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت للجؼعق الهٛحرة .
ج ههج مخيامل لخخىُي وبداسة مىاسد ألاساض ي :حٗغ ٝألاعاضخي في َظا ؤلاَاع بإجها ٦يان ماصر بما يخًمىه مً
جغبت ومٗاصن مياٍ وهباجاث وخيىاهاث ،مدضصة في هٓم بي٩ىلىظيت جاصر مجمىٖت مخىىٖت مً الىْاث ٠الًغوعيت
للخٟاّ ٖلى ؾالمت ألاهٓمت التي جٟ٨ل اؾخمغاع ا خياة والُا٢ت ؤلاهخاظيت للبيئت ،ومً َىا وظب الؿحر ٢ضما في َغي٤
اؾخسضام ألاعاضخي ومىاعصَا الُبيٗيت بمؼيض مً الٟ٨اءة والٟٗاليت ،وبن ج٩امل بصاعة وجسُيِ الٗمغان واؾخسضام
ألاعاضخي َى مً الىؾاثل الٗمليت الباعػة لخد٣يَ ٤ظا الهض ،ٝطل ٪ؤن صعاؾت ظمي٘ اؾخسضاماث ألاعاضخي صعاؾت
مخ٩املت جديذ بم٩اهيت عبِ الخىميت الاظخماٖيت وا٢خهاصيت بدمايت البيئت وجدؿيجها ،ما يًمً جد٣يَ ٤ض ٝالخىميت

ٔ الفصل التاسع من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،نفس ادلرجع.
ٕ أنظر اتفاقية األمم ادلتحدة لقانوف البحار ،مت التوقيع عليها يف مونتيغو بيي ّتمايكا يف العاشر من ديسمرب ٕ.ٜٔٛ
ٖ الفصل السابع عشر من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،ادلرجع السابق .للبحث أكثر أنظر :أسكندرم أمحد ،ادلرجع السابق.
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اإلاؿخضامت ،ويخمشل ظىَغ َظا الىهج اإلاخ٩امل في الخيؿي ٤بحن ؤوكُت الخسُيِ ،وؤلاصاعة الُ٣اٖيت اإلاٗىيت ،بكتى
ظىاهب اؾخسضام ألاعاضخي ومىاعصَا .
د ميافدت بصالت الغاباث :وَظا مً زال ٫بجبإ الىهج اإلاؿخضام في ٧ل ألاوكُت اإلاخٗل٣ت بالٛاباث وؤعاضخي
الٛاباث ،بديض يالخٔ وظىص يٗ٦ ٠بحر في الؿياؾاث واإلاىاهج وآلالياث اإلاٗخمضة لضٖم وجُىيغ ألاصواع ؤلاي٩ىلىظيت،
والا٢خهاصيت ،والاظخماٖيت ،والش٣اٞيت اإلاخٗضصة لؤلشجاع والٛاباث وؤعاضخي الٛاباث ،بياٞت إلاا يلخ ٤مً آزاع ؾلبيت
هاظمت ًٖ جلىر الهىاء وؤيغاع ا خغاث٧ ،٤ل َظا يؿخلؼم بجبإ جضابحر ومىاهج ؤ٦ثر ٗٞاليت ٖلى الهٗيض الىَجي مً ؤظل
جدؿحن عؾم الؿياؾاث الٗامت والخسُيِ والبرمجت ،ووي٘ الخضابحر والىهىم ال٣اهىهيت ،وبجبإ ألاهماٍ اإلاؿخضامت،
وبقغا٧ ٥اٞت ٞئاث اإلاىاَىحن في طل ،٪بياٞت لدشجي٘ صوعق الُ٣إ ا خام واإلاىٓماث اإلادليت واإلاىٓماث ٚحر ا خ٩ىميت،
م٘ جىميت وصٖم ٢ضعاث البدض في َظا اإلاجا ،٫ووي٘ الهيا٧ل وآلالياث الٟ٨يلت بدىٟيظَا بالخيؿي ٤بحن مسخل٠
الُ٣اٖاث ،بياٞت لىي٘ ا خىاٞؼ وج٣غيغ المؾاوليت ،وجىٞحر ووكغ اإلاٗلىماث٧ ،ل َظا يًمً بجبإ ههج عقيض وقامل
بػاء جىميت الٛاباث بهىعة مؿخضامت وؾليمت بيئيا .
ٌ الخىمُت اإلاعخذامت للجباٌ :جًم اإلاىاَ ٤ا جبليت ومىدضعاث الخال ٫جىىٖا زغيا في الىٓم ؤلاي٩ىلىظيت٦ ،ما ؤجها
جسل ٤جضعظا في ا خغاعة ،والدؿا ،ِ٢وؤلاقٗإ الكمسخي ،ويم ً٨إلاىدضع ظبل ما ؤن يدخىرق ٖضة هٓم مىازيت مشل الىٓم
الاؾخىاثيت وقبه الاؾخىاثيت ،واإلاٗخضلت والكبه اإلاٗخضلت٦ ،ما حٗخبر ا جبا ٫مهضع َام للمياٍ والُا٢ت والخىىٕ
البيىلىجي ،ومهضع إلاىاعص عثيؿيت مشل اإلاٗاصن ،واإلاىخجاث الؼعاٖيت ،وٞنخت للؿياخت والاؾخجمام ،وحٗض البيئت ا جبليت
هٓام بي٩ىلىجي عثيسخي لبىاء الىٓام البيئي الٗالمي ،بال ؤن اإلاالخٔ ؤن الىٓم ؤلاي٩ىلىظيت للجبا ٫آزظة في الخٛحر الؿغي٘،
وهي مٗغيت لخضَىعق التربت اإلادؿاعٕ ،والاهؼال٢اث ألاعييت ،وؾغٖت ٣ٞضان الخىىٕ البيىلىجي.
٦ما ؤن طل ٪الخٛحر يمخض ؤزغٍ ؾلبا ٖلى البكغ ٞال٣ٟغ يىدكغ ٖلى هُا ١واؾ٘ بحن ؾ٩ان ا جبا ،٫وهديجت لظل٪
وظب اجساط زُىاث ٗٞالت وؾغيٗت مً ؤظل ا خض مً جضَىعق البيئت ا جبليت ،وطل ٪بدىميت وحٗؼيؼ اإلاٗاع ًٖ ٝبيئت
الىٓم ؤلاي٩ىلىظيت ا جبليت وجىميتها اإلاؿخضامت ،مً زال ٫بظغاء صعاؾت اؾخ٣هاثيت إلاسخل ٠ؤق٩ا ٫الىٓم ؤلاي٩ىلىظيت
ا جبليت ،وبوكاء ٢اٖضة بياهاث خىلها ،م٘ بوكاء وحٗؼيؼ قب٨ت اجهاالث ومغ٦ؼ لخباص ٫اإلاٗلىماث ،وجيؿي ٤ا جهىص
ؤلا٢ليميت خمايت الىٓم ؤلاي٩ىلىظيت ا جبليت الهكت ًٖ َغي ٤وي٘ آلالياث اإلاىاؾبت بما ٞحها اله٩ى ٥ال٣اهىهيت
ؤلا٢ليميت .
و خفَ الخىىُ البُىلىجي :للخىىٕ البيىلىجي ؤَميت بالٛت لصخخىا وخياجىا ٞالؿل٘ وا خضماث التي يىٗم بها
٧ى٦بىا حٗخمض ٖلى جىىٕ وجبايً ا جيىاث وألاهىإ والخجمٗاث ا خيت والىٓم ؤلاي٩ىلىظيتٞ ،اإلاىاعص البيىلىظيت هي التي
جمضها باإلاإ٧ل واإلالبـ ،وباإلاؿ ً٨والضواء والٛظاء الغوحي ،ومٗٓم الخىىٕ البيىلىجي في ٧ى٦بىا مىظىص في الىٓم
ر وألاجهاع والبدحراث ،باإلياٞت خ٣ى ق ٫الؼعاٖت وا خضاث ،٤بال ؤن
ؤلاي٩ىلىظيت الُبيٗيت لؤلخغاف واإلاغاعي والصخاع ق
ٔ الفصل العاشر من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،ادلرجع السابق.
ٕ الفصل احلادم عشر من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،نفس ادلرجع.
ٖ الفصل الثالث عشر من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،نفس ادلرجع.
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ألاوكُت البكغيت خاليا حؿهم في جضَىعق َظا الخىىٕ بك٩ل زُحر هديجت ؤلاٞغاٍ في ا خهاص ،والخلىر ،وؤلا٢دام ٚحر
اإلاىاؾب خيىاهاث وهباجاث ٚغيبت.
ومً َىا ٧ان لؼاما اجساط بظغاءاث ٖاظلت وخاؾمت بٛيت بصاعة اإلاىاعص البيىلىظيت واؾخسضامها ٖلى هدى مؿخضام،
بديض يجب حٗؼيؼ ال٣ضعاث الىَىيت والضوليت لخ٣ييم الخىىٕ البيىلىجي وصعاؾخه ومالخٓخه وج٣ضيغٍ ،ويجب اجساط
بظغاءاث ٗٞالت ٖلى الهٗيض الىَجي والخٗاونق ٖلى الهٗيض الضولي خمايت الىٓم ؤلاي٩ىلىظيت وؤما٦جها الُبيٗيت ،وخٟٔ
اإلاىاعص البيىلىظيت وا جيييت زاعط ؤما٦جها الُبيٗيت ،وجدؿحن وْاث ٠الىٓم ؤلاي٩ىلىظيت ،وجمشل اإلاكاع٦ت والضٖم مً
اإلاجخمٗاث اإلادليت ٖىهغيً ؤؾاؾيحن لىجاح َظا الىهج ،م٘ ٖضم بٟٚا ٫ؤن للضو٫ق ا خ ٤الؿياصر في ؤن حؿخٛل مىاعصَا
البيىلىظيت َب٣ا للؿياؾاث البيئيت ا خانت بها ،بلى ظاهب مؿاوليتها ًٖ خ ٟٔالخىىٕ البيىلىجي لضحها واؾخسضام
مىاعصَا البيىلىظيت بهىعة مؿخضامت ،ويمان ؤن ال جدؿبب ألاوكُت اإلاًُلٗت بها في خضوص واليتها ؤو ؾيُغتها ؤيغاعا
ي ؤو في اإلاىاَ ٤الىاٗ٢ت زاعط خضوصَا الىَىيت .
بالخىىٕ البيىلىجي في صو ق ٫ؤزغ ق
الفشُ الثاوي :ميافدت الخلىر البُئي :مً زالَ ٫ظا الٟغٕ هدىاو٫ق ما يلي:
ؤ ؤلاداسة العلُمت بُئُا للمىاد الىُمُاثُت العمُت :يٗخبر الخلىر باإلاىاص ال٨يمياثيت مً ازُغ ؤهىإ الخلىر
البيئي الظر حهضص خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيتٞ ،هى يلخ ٤ؤيغاعا ٦بحرة بصخت ؤلاوؿان وٖىانغ البيئت الُبيٗيت ،وآزاعٍ
بٗيضة اإلاضي جمخض لدكمل ختى الٗملياث ال٨يمياثيت والٟحزياثيت ألاؾاؾيت جى ألاعى ومىازها ،ألامغ الظر ظٗل ٖضص
٦بحر مً الهيئاث الضوليت جىخض ظهىصَا للٗمل في مجا ٫ألامً البيئي٦ ،ما ؤن ٧ل الضو ق٢ ٫امذ بىي٘ بغامج ٖمل ٢اثمت
ٖلى حٗؼيؼ ألامً البيئي إلصاعة اإلاىاص ال٨يمياثيت ،و٧ان لهظا الٗمل آزاع صوليت هٓغا ألن مساَغ َظٍ اإلاىاص ال جخ٣يض با خضوص
الىَىيتٚ ،حر ؤن َظا الٗمل يدخاط لخٗؼيؼ ٦بحر للجهىص الىَىيت والضوليت مً ؤظل جد٣ي ٤بصاعة ؾلميت بيئيا للمىاص
ال٨يمياثيت ،وَظا ما يخُلب الؿعي للخىؾ٘ في الخ٣ييم الضولي للمساَغ ال٨يمياثيت بإؾغٕ و٢ذ مم ،ً٨والٗمل ٖلى
جىخيض ا جهىص والخيؿي ٤لخهيي ٠اإلاىاص ال٨يمياثيت وجميحزَا ببُا٢اث ،م٘ يغوعة جباص ٫اإلاٗلىماث بكإن اإلاىاص
ال٩يمياثيت الؿميت ومساَغَا ،وحؿُحر البرامج التي مً قإجها ا خض مً َظٍ اإلاساَغ ،وحٗؼيؼ ال٣ضعاث والُا٢اث
الىَىيت في َظا اإلاجا ،٫ومى٘ ٧ل اججاع صولي ٚحر مكغوٕ باإلاىخجاث الؿميت وا خُغة .
ب ؤلاداسة العلُمت بُئُا للىفاًاث الخىش :حٗض اإلاغا٢بت الٟٗالت لخىليض الىٟاياث ا خُغة وجسؼيجها ومٗا جتها
وبٖاصة جضويغَا وبٖاصة اؾخٗمالها ،وه٣لها واؾخٗاصتها وجهغيٟها طاث ؤَميت بالٛت لؿالمت صخت ؤلاوؿان وخمايت بيئخه
وبصاعة اإلاىاعص الُبيٗيت لخد٣ي ٤الخىميت اإلاؿخضامت ،ألامغ الظر يخُلب حٗاوها وكُا مً اإلاجخم٘ الضولي وا خ٩ىماث
والُ٣اٖاث الهىاٖيت بما ٞحها الكغ٧اث ٖبر الىَىيت واإلادليت ،مً ؤظل الؿعي ا خشيض إلاى٘ جىليض الىٟاياث ا خُغة ؤو

ٔ الفصل اخلامس عشر من جدكؿ أعماؿ اؿقرف ٕٔ ،ادلرجع السابق.
ٕ الفصل التاسع عشر من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،نفس ادلرجع  .للبحث أكثر أنظر بن شعباف زلمد فوزم ،النظاـ القانوٍل حلماية البيئة من التلوث الناجم عن
االٕتار الدكيل بادلواد الكيميائية "مذكرة لنيل شهادة ادلاجستَت يف احلقوؽ" .جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة ،كلية احلقوؽ.ٕٓٓٚ ،
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ؤلا٢ال ٫مىه بلى ؤصوى خض مم ،ً٨وو ٠٢اهخ٣ا ٫الىٟاياث ا خُغة ٖبر ا خضوص ؤو ؤلا٢ال ٫مىه ،وييبغي ؤن ي٩ىنق الاهخ٣ا٫
ٖبر ا خضوص للىٟاياث ا خُغة ٢اثما ٖلى ؤؾـ بيئت وا٢خهاصيت ،وٖلى َظا وظب حؿُحر بغهامج ٖمل لًمان حشجي٘ مى٘
الىٟاياث ا خُغة وؤلا٢ال ٫مجها بلى ؤصوى خض ،وحٗؼيؼ وج٣ىيت ال٣ضعاث اإلااؾؿيت ٖلى بصاعة الىٟاياث ا خُغة ،وحشجي٘
وجٟٗيل الخٗاو قن الضولي ٖلى بصاعة اهخ٣ا ٫الىٟاياث ا خُغة ٖبر ا خضوص ،ومى٘ ٧ل ؤهىإ الاججاع الضولي ٚحر اإلاكغوٕ
بالىٟاياث ا خُغة .
ج ؤلاداسة العلُمت بُئُا للىفاًاث الفلبت واإلاجاسي الصخُت :يضزل يمً مٟهىم الىٟاياث الهلبت ظمي٘
الًٟالث اإلاجزليت ،والىٟاياث ٚحر ا خُغة مشل الىٟاياث الخجاعيت واإلااؾؿيت ،و٢مامت الكىاعٕ وخُام ؤلاوكاءاث،
الًٟالث البكغيت ،والغماص آلاحي مً مىا٢ض بخغا ١ال٣مامت ،وخمإة زؼاهاث اإلاجاعر ،ؤو الىٟاياث الىاججت ًٖ مدُاث
مٗا جت مياٍ اإلاجاعر ،ومً َىا ٞاإلصاعة الؿليمت بيئيا لهظٍ الىٟاياث ال حٗجي مجغص الخسلو اإلاإمىنق مجها واؾترظاٖها ،بل
الؿعي الؾدئها ٫ظظوعق اإلاك٩لت بالٗمل ٖلى حٛيحر ؤهماٍ ؤلاهخاط والاؾتهال ٥التي ال يم ً٨جدملها ،وبظلٞ ٪ةن َظا
اإلاؿعى يجب ؤن يؿتهض ٝؤؾاؾا الٗمل ٖلى ج٣ليل الىٟاياث بلى ؤصوى خض مم ،ً٨وا خض ٖلى ػياصة اؾخسضام الىٟاياث
وجضويغَا بلى ؤ٢صخى خض ٖلى هدى ؾليم بيئيا ،وحٗؼيؼ جهغي ٠الىٟاياث ومٗا جتها ،وجىؾي٘ قب٩اث الهغ ٝالهخي
للىٟاياث لدكمل ٧اٞت الخجمٗاث الؿ٩اهيت .
د ؤلاداسة العلُمت بُئُا للىفاًاث اإلاؽّت :جخىلض الىٟاياث اإلاكٗت ًٖ صوعة الى٢ىص الىىور ؤو ًٖ الخُبي٣اث
الىىويت ،وهي بالٛت ا خُىعة ٖلى صخت ؤلاوؿان وٖلى مسخل ٠الٗىانغ وألاهٓمت البيئيت ،ما ؤلؼم الضو٫ق ٖلى اللجىء
لخضابحر ناعمت للٛايت للى٢ايت مً زُىعتها ؤلاقٗاٖيتٞ ،ىجض ٧ل الضو٫ق التي جمل ٪بغامج لخىليض الُا٢ت الىىويت جخسظ
جضابحر ج٣ىيت وبصاعيت لخىٟيظ هٓام إلصاعة الىٟاياث اإلاكٗتٞ ،سُىعة َظٍ الىٟاياث ج٣خطخي ؤن جخم ٖمليت بصاعتها وه٣لها
وجسؼيجها والخسلو مجها بهىعة مإمىهت بيئيا ،بٛيت خمايت صخيت لئلوؿان وبيئخه ،واهُال٢ا مً َظا ييبغي ٖلى الضو٫ق
بالخٗاونق م٘ اإلاىٓماث الضوليت طاث الهلت ؤن حٗمل ٖلى حشجي٘ الؿياؾاث والخضابحر الٗمليت لخ٣ليل الىٟاياث اإلاكٗت
بلى ؤصوى خض مم ،ً٨م٘ اجساط ما يلؼم مً الخضابحر إلاٗا جتها بك٩ل مإمىنق بيئيا ،وصٖم ظهىص الى٧الت الضوليت للُا٢ت
الظعيت لىي٘ ووكغ مٗايحر ومباصت جىظحهيت للى٢ايت مً زُغ َظٍ الىٟاياث ،وحشجي٘ جسؼيً الىٟاياث اإلاكٗت،
والخسُيِ الؿليم بيئيا إلصاعتها ،وحنخحر ٧ل ا جهىص وؤلام٩اهياث البكغيت والخ٣ىيت لًمان طل. ٪

ٔ للبحث أكثر يف التلوث عرب احلدكد أنظر  :مراح علي بن علي ،ادلسؤكلية الدكلية للتلوث عرب احلدكد "رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف الدكيل " .جامعة
اجلزائر بن يوسف بن خدة ،كلية احلقوؽ.ٕٓٓٚ ،
ٕ الفصل العشركف من جدكؿ أعماؿ اؿقرف ٕٔ ،ادلرجع السابق  .للبحث أكثر أنظر  :سعيداف علي ،احلماية القانونية للبيئة من التلوث بادلواد اخلطرة يف التشريع
اجلزائرم "أطركحة لنيل شهادة دكتوراه دكلة يف احلقوؽ" .جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة ،كلية احلقوؽ.ٕٓٓٚ ،
ٖ الفصل الواحد كالعشركف من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،ادلرجع السابق.
ٗ الفصل الثاٍل كالعشركف من جدكؿ أعماؿ القرف ٕٔ ،نفس ادلرجع.
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الخاجمت
ل٣ض جمذ َظٍ الضعاؾت مً ؤظل ٞهم مسخل ٠ا جىاهب اإلاديُت بد ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ٦د ٤مً خ٣ى١ق
ؤلاوؿان ا جيل الشالض ،و٢ض زلهذ إلاجمىٖت مً الىخاثج مً ؤَمها وظىص ٖال٢ت مباقغة بحن الؿعي خ ٟٔوخمايت
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ألاؾاؾيت ويغوعة خ ٟٔوخمايت ٖىانغ البيئت ،ما ا٢خطخى اٖتراٞا مؼصوظا يكمل ا خ٣حن وَى الاٖتراٝ
بد ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ٦د ٤ؤؾاسخي مً خ٣ى١ق ا جيل الشالض ،ل ً٨ال ي٣ابله ؾعي صولي يٗ٨ـ ؤَميت وزُىعة
َظٍ الٗال٢ت ،زانت وؤن خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ي٣خطخي بالًغوعة حٗؼيؼ وخمايت ٧ل اإلا٣خًياث اإلاغجبُت به
الؾيما ،الٛظاء ال٩افي ،واإلااء الها ر ،والبيئت الؿليمت ،مً زال ٫مؿعى خ٣ي٣ي لىي٘ بَاع اجٟاقي صولي ملؼم يًمً
طل ٪وال يم ً٨طل ٪بال مً زال ٫جيؿي ٤الخٗاونق الضولي وؤلا٢ليمي والىَجيٞ ،خجؿيض خمايت خ٣ي٣ت خ ٤ؤلاوؿان في
بيئت صخيت ي٣خطخي جىخيض ا جهىص ٖلى ٧اٞت اإلاؿخىياث ،مً ؤظل وي٘ مىٓىمت قاملت مً قإجها يمان و٧ ٠٢ل ما مً
قإهه تهضيض َظا ا خ ،٤وحشجي٘ ٧ل مباصعة مً قإجها حٗؼيؼٍ ،ولٗل ألاَضا ٝؤلاهماثيت لؤللٟيت التي اهُل ٤الٗمل بها ؾىت
 2030يم ً٨ؤن حك٩ل ألاعييت التي حؿمذ بخىخيض ا جهىص ،وج٨غيـ
 2015و
 ،2000وألاَضا ٝؤلاهماثيت لؤللٟيت للٟترة بحن
ؤلام٩اهياث ،في بَاع بؾتراجيجيت ٖمل صولي مكتر ٥يًم ٧اٞت الٟىاٖل ٖلى اإلاؿخىيق الضولي ،مً صو٫ق ومىٓماث خ٩ىميت
وٚحر خ٩ىميت ،ومجخم٘ مضوي ،و٧اٞت قٗىب الٗالم ،في جد٣يَ ٤ظٍ ألاَضا ،ٝبياٞت لًغوعة حٗؼيؼ ا جهىص الىَىيت،
اهُال٢ا مً ٧ل ٞغص و٧ل حي و٧ل مجخم٘ و٧ل قٗىب الٗالم.
الخىـُاث :بن الاٖترا ٝبد ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ي٣خطخي مً ٧اٞت ألاَغا ٝالٟاٖلت في مجا ٫خ٣ى١ق
ؤلاوؿان ،ومجا ٫البيئت ،والصختٖ ،لى ٚغاع اللجىت الضوليت للهليب ألاخمغ ،ومىٓمت الصخت الٗاإلايت ،وبغهامج ألامم
اإلاخدضة للبيئت ،جىخيض ظهىصَا لىي٘ ن ٪صولي مؿخ٣ل طو َبيٗت بلؼاميت لالٖترا ٝبهظا ا خ ،٤يغاعي يغوعة جد٣ي٤
جىميت مؿخضامت في قتى اإلاجاالث الا٢خهاصيت والبيئيت والصخيت ،م٘ حٗؼيؼٍ بأليت ٢اهىهيت وجىٟيظيت جًمً جٟٗيله،
واخترامه ،وجُبي٣ه مً ٢بل ظمي٘ الضو ،٫وَظا بغٖايت ألامم اإلاخدضة والخيؿي ٤م٘ الضو٫ق واإلاىٓماث الٛحر خ٩ىميت و٧اٞت
ألاَغا ٝاإلاٗىيت باإلاىيىٕ.
 .الٗمل ٖلى الخٟا٧ ٝاٞت الٟىاٖل الضوليت مً مىٓماث صو ،٫ومىٓماث صوليت وب٢ليميت خ٩ىميت وٚحر خ٩ىميت،
وممشلي اإلاجخم٘ اإلاضوي و٧اٞت قٗىب الٗالم ،خى٫ق بَاع الٗمل الاؾتراجيجي لؤلَضا ٝؤلاهماثيت لؤللٟيت التي مً اإلام ً٨ؤن
جمشل بَاع الٗمل الضولي ألاهج٘ في جد٣ي ٤خمايت خ٣ي٣يت إلا٣ىماث خ ٤ؤلاوؿان في بيئت صخيت ،إلاا جمشله جًمه مً
بم٩اهياث حٗاونق وجيؿي ٤صولي مكتر.٥
 .بٖاصة الىٓغ في الٟهل ٚحر اإلابرع خ ٤ؤلاوؿان في الصخت ًٖ ،خ ٤ؤلاوؿان في البيئت ،وطل ٪ألن م٣ىماث خٟٔ
صخت ؤلاوؿان هي هٟؿها م٣ىماث خٖ ٟٔىانغ البيئت الُبيٗيت ،ومً َظا اإلاىُل ٤وهٓغا ألَميت وزُىعة َظا
اإلاىيىٕ ،وظب وي٘ بَاع بجٟاقي صولي ملؼم ي٨غؽ خمايت ٢اهىهيت خ٣ي٣يت لهظٍ اإلا٣ىماث.
 .حٗؼيؼ ظهىص ألامم اإلاخدضة الخىٖىيت ٖلى اإلاؿخىيق الىَجي في الخدؿيـ بسُىعة ألاويإ البيئيت اإلاخضَىعة ٖلى
صخت وخياة ؤلاوؿان ،و٧اٞت ال٩اثىاث ا خيت ٖلى ٧ى٦ب ألاعى ،وطل ٪مً زال ٫بغامج ألامم اإلاخدضة الىَىيت ،الؾيما
بغهامج مخُىعي ألامم اإلاخدضة ،الظر يًمً جىظيه ا جهىص الخُىٖيت لخد٣يَ ٤ظٍ ألاَضا ،ٝو٦ظا بغامج ألامم اإلاخدضة
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لؤلَٟا ٫التي مً قإجها اإلاؿاَمت في بوكاء ظيل يٗغ٢ ٝيمت ؤعيىا اإلاكتر٦ت ،ويٗمل ٖلى خٟٓها وخمايت ٖىانغَا
لًمان بيئت صخيت لؤلظيا ٫ا خايغة واإلاؿخ٣بليت.
كاثمت اإلاشاحْ
ؤوال :الىخب
.1992
 .1ؤخمض ٖبض الىَاب ٖبض ا جىاص ،الىٟاياث ا خُغة .الُبٗت ألاولى ،الضاع الٗغبيت لليكغ والخىػي٘ ،مهغ،
 .2ال٣اؾمي زالض مدمض ،والبٗيجي وظيه ظميل ،الخلىر الهىاعي وؤزغٍ ٖلى البيئت الٗغبيت والٗاإلايت خمايت البيئت
.1999
ا خليجيت .اإلا٨خب ا جامعي ا خضيض ،مهغ،
 .3ال٣اٖىصر واثل ببغاَيم ،والهغوٍ مدمض ُٖىة ،البيئت خمايتها ونياهتها .صاع اإلاىاهج لليكغ والخىػي٘ ،ألاعصن،
.2010
 .4صاوص مدمض ،الخىٓيم ال٣اهىوي الضولي خمايت البيئت مً الخلىر صعاؾت ٢اهىهيت جدليليت" .صاع ال٨خاب ال٣اهىهيت،
.2012
مهغ،
.2006
َ .5اع١ق ؤؾامت نا ر ،الصخت والبيئت ،الُبٗت ألاولى ،م٨خبت اإلاجخم٘ الٗغبي لليكغ والخىػي٘ ،ألاعصن،
 .6زالض الؿيض اإلاخىلي ،ه٣ل الىٟاياث ا خُغة ٖبر ا خضوص والخسلو مجها في يىء ؤخ٩ام ال٣اهىنق الضولي .صاع الجهًت
 ،2005م.249
الٗغبيت لليكغ والخىػي٘ ،مهغ،
زاهُا :ألاوشوخاث الجامُّت
 الشظاثل الجامُّت
ٔ .ؤؾ٨ىضعرق ؤخمض ،ؤخ٩ام خمايت البيئت البدغيت مً الخلىر في يىء ال٣اهىنق الضولي الٗام "عؾالت لىيل قهاصة
.1995
ص٦خىعاٍ صولت في ال٣اهىنق" .ظامٗت ا جؼاثغ٧ ،ليت ا خ٣ى١ق والٗلىم ؤلاصاعيت بً ٖ٨ىىن،
ٕ .بً خمض ٖبض اإلاىٗم ،الىؾاثل ال٣اهىهيت ؤلاصاعيت خمايت البيئت في ا جؼاثغ "ؤَغوخت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في
.2009
ال٣اهىنق الٗام" .ظامٗت ا جؼاثغ بً يىؾ ٠بً زضة٧ ،ليت ا خ٣ى١ق بً ٖ٨ىىن،
ٖ .صعصيل ؤخمض ،الصخت ؤلاهجابيت في ا جؼاثغ "ؤَغوخت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في ٖلم الاظخمإ" .ظامٗت ؾٗض صخلب
.2010
البليضة٧ ،ليت آلاصاب والٗلىم الاظخماٖيت،
ٗ .مغاح ٖلي بً ٖلي ،اإلاؿاوليت الضوليت للخلىر ٖبر ا خضوص "عؾالت لىيل قهاصة الض٦خىعاٍ في ال٣اهىنق الضولي" .ظامٗت
ا جؼاثغ بً يىؾ ٠بً زضة٧ ،ليت ا خ٣ى.200،١
٘ .ؾٗيضان ٖلي ،ا خمايت ال٣اهىهيت للبيئت مً الخلىر باإلاىاص ا خُغة في الدكغي٘ ا جؼاثغرق "ؤَغوخت لىيل قهاصة
ص٦خىعاٍ صولت في ا خ٣ى١ق" .ظامٗت ا جؼاثغ بً يىؾ ٠بً زضة٧ ،ليت ا خ٣ى.200،١
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 اإلازهشاث الجامُّت
 .1الٗايب ظما ،٫الخىىٕ البيىلىجي ٦بٗض في ال٣اهىنق الضولي وا جهىص الضوليت والىَىيت خمايخه "مظ٦غة لىيل قهاصة
.2005
اإلااظؿخحر في ال٣اهىنق الضولي والٗال٢اث الضوليت" .ظامٗت ا جؼاثغ٧ ،01ليت ا خ٣ى١ق والٗلىم ؤلاصاعيت بً ٖ٨ىىن،
 .2بً قٗبان مدمض ٞىػر ،الىٓام ال٣اهىوي خمايت البيئت مً الخلىر الىاظم ًٖ الاججاع الضولي باإلاىاص ال٨يمياثيت
"مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في ا خ٣ى١ق" .ظامٗت ا جؼاثغ بً يىؾ ٠بً زضة٧ ،ليت ا خ٣ى.200،١
َ .3اَغرق الهضي ،٤آلالياث ا جباثيت خمايت البيئت صعاؾت خالت ا جؼاثغ "مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم
.2009
الا٢خهاصيت" .ظامٗت ا جؼاثغ بً يىؾ ٠بً زضة٧ ،ليت الٗلىم الا٢خهاصيت وٖلىم الدؿيحر،
 .4لٗالورق ٖيسخى ،الىٓام ال٣اهىوي الضولي إلا٩اٞدت الخٛحراث اإلاىازيت "مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في ا خ٣ى١ق"،
.2012
ظامٗت ا جؼاثغ٧ ،01ليت ا خ٣ى١ق بً ٖ٨ىىن،
 .5مٗؼوػ ٖلي ،ا خهىنياث الش٣اٞيت وٖاإلايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان " مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في ا خ٣ى١ق" .ظامٗت
.2005
بىمغصاؽ٧ ،ليت ا خ٣ى١ق والٗلىم الخجاعيت ،ؾىت
ٖ .6ىاصر ٞغيض ،ؤلاؾالم والبيئت "مظ٦غة لىيل قهاصة اإلااظؿخحر في ال٣اهىنق الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿان" .ظامٗت بىمغصاؽ،
.2005
٧ليت ا خ٣ى١ق والٗلىم الخجاعيت،
زالثا :اإلالاالث الّلمُت
،2012
ٔ .ؤبى ٠٦مدمض ؤخمض" ،جلىر اإلااء وصخت ؤلاوؿان" .صبي ،مجلت مغ٦ؼ البيئت للمضن الٗغبيت ،02ٕ ،ؾىت
(مم.)1 14
ٕ .الؿبيعي مدمض ٖهام " ،اليؿ ٤الٗالمي لًبِ الخٛحر اإلاىاديصعاؾت في ٖىامل اليكىء" .ال٩ىيذ ،مجلت الٗلىم
( ،2012مم.)6015
الاظخماٖيت ،01ٕ ،ؾىت
ٖ ."2000مان ،مجلت الخىانل،13ٕ ،
ٖ .الؿليمي يدحى بً ؾٗىص" ،صٖم الخىىٕ البيىلىجي والخ٣اعب بحن الش٣اٞاث
( ،2010م.)01
ؾبخمبر
،2013
ٗ .الكغاح يٗ٣ىب ؤخمض ،صخت ؤلاوؿان وألاوػو قن .ال٩ىيذ ،مجلت حٗغيب الُب ،اإلاجلض ،01ٕ ،13ؾىت
(مم .)150
،2005
٘ .بغاوي ؤخمض الؿىىسخي" ،جلىر اإلاياٍاإلاك٩لت وا خل" .الؿٗىصيت ،خىليت ٧ليت اإلاٗلمحن في ؤبها ،05ٕ ،ؾىت
.)110
(مم100
،2012
َ .ٙاظحن ٞغيضة" ،الُا٢ت الىٓيٟت وألامً البيئي" .ا جؼاثغ ،مجلت صٞاجغ الؿياؾت وال٣اهىن ،06ٕ ،ؾىت
.)258
(مم248
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 .ٚلٗمى ؤخمض" ،بق٩اليت الٗال٢ت الخىاً٢يت بحن الىمى الا٢خهاصر وخمايت البيئت م٣اعبت جىٞي٣يت" .ا جؼاثغ ،مجلت
( ،2013مم.)9489
الباخض ،12ٕ ،ؾىت
 .ٛؾالمت ؤخمض ٖبض ال٨غيم" ،البيئت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٣ىاهحن الىَىيت واإلاىازي ٤الضوليت" .مهغ ،مجلت البدىر
( ،1994مم.)492
ال٣اهىهيت والا٢خهاصيت ،الٗضص ،15ؾىت
ٖ .ٜشمان ظماٖ ٫باؽ ؤخمض" ،خمايت البيئت مً الخلىر بدض م٣اعنق بحن الكغيٗت ؤلاؾالميت وال٣اهىنق" .مهغ ،مجلت
.)254
( ،2012مم 18
البدىر والضعاؾاث الكغٖيت،03ٕ ،
ٓٔ .زىيل ؾىىسخي " ،ألابٗاص ؤلاؾتراجيجيت إلصاعة خمايت البيئت الضوليت وؤلا٢ليميت" .ا جؼاثغ ،مجلت ا خ٣ى١ق والٗلىم
( ،2008مم.)3913
الؿياؾيت،01ٕ ،
سابّا :الىفىؿ واإلاّاَذاث الذولُت:
 الىفىؿ واإلاىازُم الذولُت:
 .1الٗهض الضولي ا خام با خ٣ى١ق الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والش٣اٞيت ،اٖخمض وٞخذ باب الخى٢ي٘ والخهضيٖ ٤ليه
.1966
 2200ؤل( ٠ص )21اإلااعر 12صيؿمبر
والاهًمام بليه ب٣غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة
2. Déclaration finale de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement ،s'étant réunie à
Stockholm du 5 au 16 juin 1972.
" 1992ميكىعاث ألامم اإلاخدضة ،ع٢م اإلابي٘
 .3ج٣غيغ ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاٗجي بالبيئت والخىميت ،عيىصر ظاهحرو ،يىهيى
 A.93.I.8والخوويباث " اإلاجلض ألاو ،٫ال٣غاعاث التي اجسظَا اإلااجمغ ،ال٣غاع ،01اإلاغ ٤ٞالشاوي.
 .4بٖالن عيى بكإن البيئت والخىميت اإلاٗخمض في ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاٗجي بالبيئت والخىميت ،الظر ٖ٣ض في عيىصر
.1992
ظاهحرو ،في الٟترة 1403يىهيى ٖام
 .5بٖالن ألامم اإلاخدضة بكإن ألالٟيت ،الظر جم اجساطٍ بمىظب ٢غاع ا جمٗيت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة  ،A /5 5 /L.2بخاعيش
.2000
 13ؾبخمبر
 .6ج٣غيغ مىٓمت الصخت الٗاإلايت" ،ؤلاصاعة آلامىت لىٟاياث ؤوكُت الغٖايت الصخيت" ،اإلا٨خب ؤلا٢ليمي للكغ١ق
.2006
اإلاخىؾِ ،ألاعصن،
 .7اله٩ى ٥الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،اإلاجلض ألاو ،٫ججمي٘ للخٗلي٣اث الٗامت والخىنياث الٗامت التي اٖخمضتها
.2008
 ١ؤلاوؿان ،الىزي٣ت ع٢م ) HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. Iبخاعيش  2مار
مٗاَضاث خ٣ى ق
 اإلاّاَذاث الذولُت
ظىان .19
ٔ .ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاٗجي بالبيئت البكغيت في مضيىت ؾخى٦هىلم بالؿىيض ،في الٟترة مً 05بلى 2 1
.1982
ٕ .اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة ل٣اهىنق البداع ،جم الخى٢ي٘ ٖلحها في مىهديٛى بحي بجماي٩ا في الٗاقغ مً صيؿمبر
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 ،1989اإلابرمت في مضيىت باػ٫ق
ٖ .اجٟا٢يت باػ٫ق بكإن الخد٨م في ه٣ل الىٟاياث ا خُغة والخسلو مجها ٖبر ا خضوص لٗام
ث ًٖ 1ىا.
5 ،1992
بؿىيؿغا ،صزلذ خحز الخىٟيظ في 05مايى
 1989في ٖانمت الُىٚى لىمي بمكاع٦ت 9صولت ،صزلذ خحز الىٟاط في
ٗ .اجٟا٢يت لى٧ي الغابٗت اإلابرمت في صيؿمبر
.1991
الٟاجذ مً ؾبخمبر ؾىت
،1992
٘ .اجٟا٢يت ألامم اإلاخدضة بكإن حٛحر اإلاىار ،جم جى٢يٗها في ماجمغ ألامم اإلاخدضة خى٫ق البيئت والخىميت في يىهيى
.1994
صزلذ خحز الىٟاط في ماعؽ
 .ٙالاجٟا٢يت بكإن الخىىٕ البيىلىجي ،التي ٞخذ باب الخى٢ي٘ ٖلحها في ٢مت ألاعى بغرق وصر ظاهحرو البراػيل ،بخاعيش05
.1993
 ،1992وصزلذ خحز الىٟاط في 29صيؿمبر
يىهيى
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ّ الىعي بد ـ ـل ــىق ؤلاوعان في الـ ــىوً الّـ ـ
ـشبي
 باخثت دهخىساٍ ِلىم ظُاظُت،بثِىت باسووي
 بخىوغ،ولُت الخلىق والّلىم العُاظُت
191

ملخق
ال مً ا خغيت٦ ٥ بط يكخمل َظا ؤلاصعا،ىقي ٖمىما٣ا بالىعي ا خ٧ ؤلاوؿان في الىًَ الٗغبي بصعا١
ى ق٣يٗض الىعي بد
ّنق
ٗيل وججظعٟيت جٟي٦  ٖلى١ض جمذ ؤلاظابت في َظا الؿيا٢ و،ت الؿياؾيت وببضاء الغؤر٦ اإلاىاًَ في اإلاكاع٤واإلاؿاواة وخ
ٕاٞها والض٦ةصعاٞ ت بهاٞ اإلاٗغ٫ق ؤلاوؿان يخإؾـ مً زال١ى٣الىعي بدٞ ،ق ؤلاوؿان في وعي اإلاىاًَ الٗغبي١ى٣ت خٞا٣ز
.ا خ... وكغَا وجىميتها ٖبر اإلااؾؿاث التربىيت وألاؾغة وؤلاٖالم٫ مً زال٪ طل٤٣ ويخد،ٖجها
ها مً وعي٢م بهبشا٨غبي بدٛاعهت بالٗالم ال٣يٗض مدضوصا م
ق ؤلاوؿان في الىًَ الٗغبي ّنق١ى٣ت خٞا٣ ز٥ؤن بصعا
حر ّن قٚ
ّن
ّن
ّن
ق ؤلاوؿان في١ى٣ألاؾاؾيت للىعي بد
ًيت٣ال
حر ّن قٚ ،ىاهحن الىَىيت٣الضوليت وال
ؤن
٤غبي وجضويجها في اإلاىازيٛاإلاىاًَ ال
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ًيت وعي٢  وبهما هي باألؾاؽ،غاعاث الىَىيت التي جدضصَا٣ىاهحن وال٣ الضوليت وال٤ِ في اإلاىازي٣ٞ ًم٨الىًَ الٗغبي ال ج
. مً ؤظل اإلاُالبت بها ومماعؾتها١
ى ق٣طاحي بهظٍ ا خ
،ت الؿياؾيت٦ اإلاكاع، الىعي الؿياسخي،ق ؤلاوؿان١ى٣ت خٞا٣ ز،تٞا٣ الش،ق ؤلاوؿان١ى٣ خ، الىعي:اليلماث اإلافخاخُت
.غاَيت٣الضيم
Résumé :
La conscience des droits de l'Homme dans le monde arabe se considère comme la conscience
des Droits en général. La conscience décrit ainsi la compréhension par l‘individu de son monde, un
processus actif au cours duquel la personne utilise les catégories culturelles pour construire une
conscience de soi. La conscience inclut à la fois la liberté, l'égalité, la participation politique et la
liberté d‘opinion. En effet, l‘analyse vise ainsi à montrer :Comment la culture des droits humains doit
se cristallise-elle dans la conscience du citoyen arabe ? La conscience des droits de l'Homme se base
sur la connaissance, la maitrise et la défense de ces Droits. Ainsi, la conscience n‘est réalisée qu‘avec
ces droits issus à travers le développement et le déploiement de la culture des droits de l'Homme par
les établissements d‘enseignement, de la famille et les médias. Or, la mise en point de la culture des
Droits de l‘Homme reste limitée dans le monde arabe par rapport au monde occidental en raison de la
culture qui émane de la conscience du citoyen occidental et codifiées dans les conventions
internationales et les lois nationales. A cet égard, on signale que cette question fondamentale de la
conscience des droits de l'homme ne réside pas seulement dans les conventions internationales et les
lois et les décisions nationales que vous spécifiez, et soutenu, et il est essentiellement la question de la
prise de conscience de ces droits afin de les revendiquer et de les exercer.
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Mots clés: Conscience, Droits de l‘Homme, culture, culture des Droits de l‘Homme, conscience
politique, participation politique, démocratie

م ـ ـل ــذمـ ــت
"يىلض ؤلاوؿان ّن
يجغ ؾالؾل ؤلاؾخٗباص" ٨َ ،ظا يكحر ظىنق ظا ٥عوؾى في بضايت ٦خابه
٧ل م٩ان ّنق
خغا ،ول٨ىه في ّنق
بن ٨ٞغة ميالص ؤلاوؿان ّن
خغا٢ ،ضيمت ومؿخ٣غة في طا٦غة البكغ بىنٟها خ٣ي٣ت ال يم٨ىىا مىا٢كتها ؤو
الٗ٣ض ؤلاظخماعيّ ،ن ق
ّن
ألهىا بلى آلان ماػلىا هبدض ًٖ مٗجى ا ّن
لَ ً٨ظٍ ا خ٣ي٣ت جشحر لضيىا عٚبت ّن
خغيت،
٢ىيت في الضٞإ ٖجها.
الدك٨يٞ ٪حهاّ ،ن ق
الٟلؿٟيت مٟهىم الىعي بىنٟه خالت ّن
ّن
ومٗجى الىعي بهاَ .ظا ّن
ٖ٣ليت مً اليٓ٣ت ،يضعٞ ٥حها ؤلاوؿان
وحٗغ ٝاإلاىؾىٖت
ّن
البيئيت بؾخجابت صخيدت .وبالٗىصة ألنل
هٟؿه وٖال٢خه بما خىله مً ػمان وم٩ان وؤشخام٦ ،ما يؿخجيب للمازغاث
ال٩لمت في اللٛت الالجيييتّ ،نيخطر ّنؤجها حٗجي ؤقياء مٗغوٞت ٖلى هدى ّن
مخهل ،ويغظ٘ بًٗهم الىعي للمٗغٞت ،
ر الىعي ٖلى و٢ى ٝالٟغص ٖلى ٨ٞغة ظضيضة وقٗىعٍ بداظت بلى
ٞالىعي"بصعا ٥الٟغص إلاا يديِ به بصعا٧ا مباقغا ،ويىُى ق
مؼيض مً اإلاٗلىماث ٖجها" .
ّن
ّن
والخي ٔ٣اإلاهاخبت ألٗٞا ٫ؤلاوؿان
وعٚم نٗىبت ج٣ضيم حٗغي ٠قامل للىعي يم٨ىىا ال٣ى٫ق بهه اإلاٗغٞت والاهدباٍ
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
يدـّ ،نؤما
يدـ ويٗغ ٝؤهه
ّن ق
وؤ٩ٞاعٍ ،بط ي٩ىنق ؤلاوؿان واٖيا متى ٧ان ي٨ٟغ ويٗغ ٝؤهه ي٨ٟغ ويٟٗل ويٗغ ٝؤهه يٟٗل
البض مً ؤلا٢غاع بم٩ان نٗىبت وي٘ حٗغي ٠ظام٘ خ٣ى١ق
ٖباعة خ٣ى١ق ؤلاوؿان٣ٞ ،بل مداولت ج٣ضيم حٗغي ٠ص٢ي ٤لهاّ ،نق
ؤلاوؿان  ،بط ّن
يم٨ىىا حٗغي ٠خ٣ى١ق ؤلاوؿان بىنٟها مجمىٕ ا خ٣ى١ق التي يخمخ٘ بها ؤلاوؿان بىنٟه بوؿاها ،اؾدىاصا إلاا
ههذ ٖليه ّن
ّن
الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان" :يىلض ظمي٘ الىاؽ ؤخغاعا ومدؿاويً في ال٨غامت وا خ٣ى١ق"،
ّنق
اإلااصة ألاولى مً ؤلاٖالن
ّن
ّن
مؿخمضة مً ؤر هٓام ويعي ،ومً َظا اإلاىُلّ ٤ن
حٗغ ٝخ٣ى١ق ؤلاوؿان
قغٖيتها مً طاتها وليؿذ
ّنق
حؿخمض
وَظٍ ا خ٣ى١ق
ّن
بإجها " :خ٣ى١ق مكتر٦ت بحن الىاؽ ال يؿخإزغ بها وبظلٞ ،٪هي ال جخ ٤ٟم٘ اإلاٗجى الانُالحي الض٢ي ٤للخ٣ى ،١بال ؤجها في
هٟـ الى٢ذ حُٗي ألاٞغاص ؾلُاث ّن
ؤر اٖخضاء يٖ ٘٣لحها ،ولظل ٪ؤَلٖ ٤لحها ٦شحر
مٗيىت ،يؿبٖ ٜلحها ال٣اهىنق خمايخه مً ّنق
مً ال٣ٟهاء اؾم خ٣ى١ق" .
1

) ROUSSEAU (J.-J.), "Du contrat social", (I,1), Société nouvelle de librairie et d‘édition, Paris, 1903, p.107.
(Voir, DERIVRY (D.), "MEAD GEORGE HERBERT - (1863-1931)", Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 15 avril 2015. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/george-herbert-mead/
2

يعرؼ طلعت منصور الوعي أك اإلدراؾ بأنّو "عملية عقلية معرفية تنظيمية تستطيع هبا معرفة األشياء يف ىويتها ادلبلئمة ".أنظر ،منصور (طلعت) (ك آخركف)" ،أسس
علم النفس العاـ" ،مكتبة األصللو ادلصرية ،القاىرة ،ٕٖٓٓ ،ص.ٔٙٛ.
ٖ) عبد الكايف (إمساعيل عبد الفتاح) (كآخركف )" ،معجم مصطلحات حقوؽ اإلنساف " ،مركز إسكندرية للكتاب ،ٕٓٓٙ ،ص .٘ٓٙ.أنظر أيضا ،خورشيد النورة
جي (أمحد)" ،مفاىيم يف الفلسفة االجتماعية " ،دار الشؤكف الثقافية ،بغداد ،ط ٔ ،ٜٜٔٓ ،ص  .ٕٖ٘.لقد مرت حقوؽ اإلنساف ٓتمس مراحل  - :تعترب مرحلة
األعراؼ كاليت كاف احلق فيها لؤلقوم ادلرحلة األكيل.
مث مرحلة القوانُت ادلكتوبة ،كفيها دكنت األعراؼ كالعادات كصيغت يف أحكاـ إلزامية.مرحلة الدساتَت ،كفيها حققت مسَتة احلقوؽ تقدما يف إحًتاـ احلريات الشخصية لؤلفراد.مرحلة ادلواثيق كاإلعبلنات كفيها أصبحت احلقوؽ عادلية ككانت بدايتها اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف عاـ .ٜٔٗٛٗ)اللغماٍل (سليم)" ،مفهوـ حقوؽ اإلنساف ،نشأتو ،تطوره " ،اجمللة العربية حلقوؽ اإلنساف ،ٜٜٔٗ ،صص.ٕٔ-ٛ.
٘) عبد الكايف (إمساعيل عبد الفتاح) (كآخركف )" ،معجم مصطلحات حقوؽ اإلنساف" ،ادلرجع السابق ،ص.ٕٕ٘.
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ّن
هخىٖ ٠٢ىض الخٗغي ٠بالىعي بد٣ى١ق ؤلاوؿان الظر ّن
ي٣ضمه ٞحرهاهضو ال٦ؿحررق ٖلى ّنؤهه " ّن
جهىعق
وفي مغخلت ؤزحرة،
ّن
ؤن لهم خ٣ى٢ا ّن
ؤر جميحزاث اظخماٖيت ؤو ٚحرَا٦ ،ما يٗجي
ب ٌٛالىٓغ ًٖ ّنق
وؤجهم يمل٩ىنق َظٍ ا خ٣ى١ق ألجهم بكغّ ،ن ق
الىاؽ ّن ق
ؤيًا ٢ضعة الىاؽ ٖلى الخميحز بؿهىلت بحن مسخل ٠ظىاهب خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،في ا خياة وألامً والضيً والخٗليم ّن
وخغيت
الخٗبحر....ا خّ ،ن
وؤجهم يضع٧ىنق ّن
ؤَميت َظٍ ا جىاهب اإلاسخلٟت ٞيما يخٗل ٤بب٣اء ؤلاوؿان و٦غامخه" .
خ٣ىقي بك٩ل ٖام مً اإلاىيىٖاث التي اعجبُذ بهٗىص
ّنق
بن الىعي بد٣ى١ق ؤلاوؿان والىعي ا
ومً زم يم٨ىىا ال٣ى٫قّ ،ن ق

ّن
الضوليت ٖلى مسخل ٠بلضان الٗالم
ّنجياعاث الٗىإلات في مىخه ٠الدؿٗيىاث مً ال٣غنق اإلااضخي ،وطل ٪م٘ جؼايض الًٛىَاث
ّن
الٗغبيتٞ ،بٗض ّن ق
ؤن
خ٣ىقي لضر اإلاجخمٗاث
ّنق
مً ؤظل الٗمل ٖلى اخترام وٟ٦الت خ٣ى١ق ؤلاوؿان  ،مما هخج ٖىه ػياصة الىعي ا
ّن
ّن
ّن
ّن
ومدليتّ ،ن
ٞالغبي٘ الٗغبي ٦إبغػق خضر في ال٣غنق الىاخض والٗكغيً
صازليت
وصوليت ناعث ؤيًا
زاعظيت
٧اهذ الًٛىٍ
ّن
ّن
الٗغبيت اإلاىخًٟت بد٣ها في ا ّن
ّن
خغيت وال٨غامت ،التي جم٨ىذ م٘ ؾ٣ىٍ خاظؼ ا خى ٝفي جىوـ
ق٩ل بضايت وعي الكٗىب
ب٩ل ّن
خغيت ووعي.
ومهغ والبلضان اإلاىخًٟت ألازغيق مً الخٗبحر ًٖ هٟؿها ّنق
ّن
ل٣ض اهتهذ َظٍ اإلاغخلت باالخخ٩ام لهىاصي ٤الاهخساباث لئلُٖاء الكغٖيت ّن
لىىاب الكٗب في جىوـ ومهغ ،عٚم ؤها
وكهض نغاٖا مخىانال في ليبيا وؾىعيا واليمًّ ،نؤما مغخلت "ما بٗض الغبي٘ الٗغبي"٣ٞ ،ض اجسظ له ؤق٩اال ظضيضة،
ّن
الٗغبيت ،وفي َظا
٧الٟهاثل ؤلاعَابيت ٞمجها ؤلاؾالمي ومجها مً يمشل امخضاصا للؿلُت اإلاتهاويت ،في جىوـ مهض الشىعاث
ؤلاَاع جىاولذ ؤٖما ٫ماجمغ ال٣مت الٗغبيت جامٗت الضو٫ق الٗغبيت في صوعجه الؿاصؾت والٗكغيً مدىعق الىعي بال٣اهىنق
اَي الظر يغسخى مبضؤ الضيم٣غ ّن
اَيت في وظضان
٦دل إلاىاظهت ؤلاعَاب .بطن ٞالىعي بال٣اهىنق َى ؤؾاؽ ا خ٨م الضيم٣غ ّنق
ّنق
الكٗىب" ،و مهما ٧اهذ نٗىبت بىاء َظا الىٓامٞ ،هظا ال يبرع الؿعي للٗىصة للىٓام ال٣ضيم .وإلخضار ؤر حٛحر في بىاء

كذلك يقدـ معجم ادلصطلحات اإلنتخابية عريب /فرنسي التعريف التايل حلقوؽ اإلنساف" :حقوؽ متأصلة يف الشخص بصفتو إنساف ،كذلك بصرؼ النظر عن صفتو
كمواطن أك جنسيتو أك عرقو أك إثنية أك لغتو أك جنسو أك جنسيتو أك قدراتو  .كحقوؽ اإلنساف ىي احلقوؽ األساسية لئلنساف  ،كىي ٖت ّدد العبلقة بُت اؿفرد كىياكل
السلطة ،كخاصة الدكلة .كىي تضع حدكدا غلوز للدكلة أ ّف ٘تارس سلطاهتا يف إطارىا كتلزمها يف الوقت نفسو ،بإٗتاذ إجراءات إغلابية لضماف بيئة ٘تكن كل الناس من
التمتع ْتقوقهم".
D‘après, HAMROUNI (S.) et KELIBI (S.), "Lexique de terminologie électorale arabe- français", PNUD
Tunisie, 2014, p.33.
1
) LAKSIRI (F.) :"A survey on Human Rights Awareness in Combodia", Education in Asian Schools, Vol.4,
2001, pp.10-127. Consulté le 15 avril 2015, l‘article est disponible en ligne :
http://www.hurights.or.jp/archives/human_rights_education_in_asian_schools/section2/2001/03/a-survey-onhuman-rights-awareness-in-cambodia.html. Voir aussi, LOCHAK (D.), "Les droits de l'Homme", La Découverte,
Paris, 3e éd., 2009, 124 p.

ك يعرؼ فرج إبراىيم أبو مشالة الوعي ْتقوؽ اإلنساف بأنّو  " :إدراؾ ادلعاٍل كادلفاىيم كالتعميمات كاإلٕتاىات كالقيم كادلها رات اخلاصة ْتقوؽ اإلنساف ،كفهم معناىا
احلقيقي ،كالتعبَت عنها ،كتوظيفها أك إستخدامها يف ميادين احلياة ادلختلفة خاصة ميداف حقوؽ اإلنساف ٔتا يشتمل من حقوؽ ككاجبات متع ارؼ عليها .أنظر ،أبو
مشالة (فرج إبراىيم )" ،درجة الوعي ْتقوؽ اإلنساف لدم طلبة مدارس مرحلة التعل َل األساسي يف ككالة الغوث الدكلية ٔتحافظات غزة " ،رللة اجلامعة اإلسبلمية
للدراسات الًتبوية كالنفسية ،اجمللد العشركف ،العدد الثاٍل ،غزة ،يونيو ٕٕٔٓ ،ص.ٖٙٗ.
ٕ)أنظر ،ىاركف (فرغلي)" ،الوعي ْتقوؽ اإلنساف" ،أنفاس نت من أجل الثقافة كاإلنساف ،السبت ٗٓ أكتوبر ٕٗٔٓ .منشور على الرابط التايل:
http://www.anfasse.org/2010-12-29-18-25-49/2010-12-30-15-58-49/5633-2014-10-04-12-16-19

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

193

2016  حىان:9  الّذد-  الّام الثالث- مجلت حُل خلىق ؤلاوعان

ٗيلٟجم ج
هل ّنقٞ ، "غاصٞلها ألاٛحر في البجى واإلااؾؿاث وألاصواع التي يكٛبه ح٦ه ويىا٣ؤن يؿب
خطخي ّن ق٣الىعي ؤلاوؿاوي ي
ّن
.الٗغبي؟
ًَغاص وا جماٖاث في الىٞق ؤلاوؿان في وعي ألا١ى٣وججظع خ

194

ّن
٫لئلظابت ٖلى َظا الدؿائ ق
الىعيٞ ،)ٌ ؤلاوؿان ( اإلابدث ألاو١
ى ق٣ لخىميت الىعي بد٫ في اإلابدض ألاو ق١
ؾيخُغ ق
 ؤلاوؿان١
ى ق٣ت خٞا٣ؤن ز
 وبما ّن ق،إ ٖجهاٞها ومً زم الض٦ةصعاٞ ،١ى٣ت بهظٍ ا خٞ اإلاٗغ٫ ؤلاوؿان يخإؾـ مً زال١
ى ق٣بد
ّن
ًَق ؤلاوؿان للمىا١ى٣ الىعي بد٠ًٗ لهظا ؾيخٗغى ل،اٟٗى ي٩ةن الىعي بها يكٞ ،ت هاقئتٞا٣ى ز٣في الٗالم الٗغبي جب
.)الٗغبي (اإلابدث الثاوي
ٌاإلابدث ألاو
جى ــمُت ال ــىعي بد ـل ــىق ؤلاوعان
الخىٖيتٞ .ان اإلاهم َى بيجاص الخىاػنق بيجهما٩ٞ ،غاصَاٞق والىاظباث أل١ى٣غاع ا خ٢لب ا خًاعاث ٖلى بٚؼث ؤ٨اعج
ه لً يُالب به زم لً يلتزم٣مً يجهل خٞ ،ٗا٢الت اخترامها ويمان بظغائها واٟ٨جي ٖجها لٚ ق ؤلاوؿان زُىة ال١ى٣بد
ّن
ال مً ا ّن٦
خغيت واإلاؿاواة وا خمايت
ق ؤلاوؿان يكمل ق١ى٣الىعي بدٞ ، ً يٗلم ؤنال وظىصَا٨حرٍ بط لم يٚ ق١ى٣باخترام خ
ل مجها م٘ ظيل ّن٧
ّن
ًمٗحن م
 ّنق٤ٟيخ
 ّن ق،١ى٣ئاث مً ا خٞ  زالر.الؿياؾيت وببضاء الغؤر صونق جميحز
ت٦ اإلاىاًَ في اإلاكاع٤وخ
ّن ق
:خهٚؿام مخبايىت مً البكغيت في نيا٢ق ؤلاوؿان ؾاَمذ ؤ١ى٣خ
ّن
١
٘ت والخجمٞض والصخا٣حر واإلاٗخ٨ٟغصيت (خغيت الخٗبحر والخٞ ١
ى ق٣ وهي خ، الؿياؾيت واإلاضهيت
ى ق٣ ا خ،ؤوالَا
ّن
ّن
ّن
ًق جخإؾـ ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة وم١ى٣ وَظٍ ا خ، يتٞا٣خهاصيت والاظخماٖيت والش٢ق الا١ى٣ ا خ، وزاهحها.)...ل والهىيت٣والخى
 رللة جامعة النجاح،"  دراسة ميدانية:  "مستوم شلارسة األسرة الفلسطينية لقيم الدؽلقراطية كحقوؽ اإلنساف مع أبنائها،) ادلصرم (رفيق) كعجوة (زلمد،ٔ)أنظر
 "مستوم الوعي ْتقوؽ اإلنساف،) عبد الوىاب أبو ىاشم (ىبة، أنظر أيضا.ٜ٘ٙ-ٖ٘ٙ . صص،ٕ  العدد،ٕٓ  اجمللد،) لؤلْتاث (تصدرىا جامعة النجاح بنابلس
.ٗ. ص،ٕٖٓٔ ، غزة، جامعة األزىر، كلية الًتبية، مذكرة ماجستَت علم النفس،"كعبلقتو بكل من الثقة بالنفس كالتوكيدية لدم طلبة الصف التاسع بغزة

2

)MEYER-BISCH (P.), "Les devoirs de l'Homme. De la réciprocité dans les droits de l'Homme", Fribourg,
Editions universitaires ; co-édition Paris, Le Cerf, Revue Le Supplément n° 168,1989, 174p .

.ٖ-ٕ. ص ص،ٕٕٓٔ ، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،" "الدين كالثقافة كالسياسة يف الوطن العريب،) حنفي( حسن،أنظر أيضا

3

) Pacte international relatif aux droits civils et politiques : Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à
l‘adhésion pour l‘Assemblée générale dans sa résolution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966. Entrée en vigueur :
le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l‘article 49. Voir, Le Comité des Droits civils et politiques :
Fiche d‘information n° 15, Centre pour les Droits de l‘Homme, Suisse, 2001, 41p.
4
) Si on paraphrase l‘expression du Professeur AMEL AOUIJ MRAD, on admet que "les droits sociaux
constituent le socle humain de la démocratie". AOUIJ MRAD (A.), "Etat de droit, démocratie et
administration", in. Démocratie et Administration, Actes du colloque organisé à Tunis les 10 et 11 octobre 2011,
Editions Latrach, Tunis, 2014, p.10. De sa part, Jean Jacques Sueur considère que les droits sociaux : "Les droits
sociaux hier, les droits de solidarité aujourd'hui, constituent des enjeux de pouvoir; ils sont l'expression d'une
contradiction politique non résolue et leur inscription dans le Préambule, dans une Déclaration de droits ou tout
autre texte de ce genre, porte témoignage de la lutte dont ils ont été l'enjeu". Voir, SUEUR (J.-J.),"Régénération
des droits de l’Homme, et/ou consécration de droits nouveaux ?", in. Le préambule de la Constitution de 1946,
Antinomies juridiques et contradictions politiques, PUF, 1996, p.131.
5
) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l‘adhésion par l‘Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
Voir, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Fiche d‘information n° 16, Centre pour les Droits
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بيجها (ا خ ٤في الكٛل والخٗليم والٗمل و٣ٞا ألظغ ٖاص ٫والًمان الاظخماعي واإلاإ٧ل واإلاؿ ً٨والصخت والٗالط .)...وزالثها،
خ٣ى١ق ا جيل الشالض :وجًم ا خ ٤في الخىميت الاظخماٖيت والا٢خهاصيت وا خ ٤في بيئت ؾليمت ومخىاػهت وا خ ٤في الؿالم
الٗالمي وا خ ٤في الترار اإلاكتر ٥لئلوؿاهيت ظمٗاء …وهي خ٣ى١ق ظماٖيت  ،جًامىيت بحن ؤلاٞغاص وا جماٖاثٚ ،حر ؤهه ال
اء مىٟهلت ًٖ بًٗها البٌٗٞ ،د٣ى١ق ؤلاوؿان ٧ل ٚحر ٢ابل للخجؼثت ،وفي
يجب الاٖخ٣اص بإن َظٍ ألاظيا ٫حك٩ل ؤظؼ ًق
ّن ّن
َظا الؿياّ ١ن
خ ٤ال٣اثم ،والخهىعاث التي
خ٣ىقي بإهه " :ظملت آلاعاء التي حٗ٨ـ ٖال٢ت البكغ با ّن ق
ق
يٗغ ٝؤويلضو ٝالىعي ا
ّن
مكغوٖيت َظا الؿلى ٥ؤو طا. "٥
يمخل٨ها البكغ خى٫ق خ٣ى٢هم ،وواظباتهم ،ومضر
ال٣اهىوي انُالخا صونق عبُه بمهُلر الىعي الاظخماعي والظي ُهي ْطَ ٣
ه ُهقض به :آلاعاء واإلاٟاَيم
ّنق
وال يم٨ىىا ٞهم الىعي
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ي
والىٓغياث الؿياؾيت ،وال٣اهىهيت ،وا جمالياث وألازال٢ياث وٚحرَا ،والٟلؿٟت ،والضيً وألاق٩ا ٫ألازغ ق
وألا٩ٞاع،
ّن
ّنق
ال٣اهىوي
ال٣اهىوي َى ظؼء مً الىعي الاظخماعي ٖمىماٚ ،حر ؤهه يىظض ازخال ٝوؿبي إلاا ي٣هض به الىعي
ّنق
للىعيٞ ،الىعي
ّن
جمالي.
ّنق
الؿياسخي ،الىعي ألازالقي والىعي ا
ي ؤر الىعي
ًٖ ٚحرٍ مً ؤق٩ا ٫الىعي ألازغ ق
ّن
ٞهل يٟ٨ي ّن
الضوليت ل٩ي هًمً خؿً مماعؾتها
مجغص الخىهيو ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الاجٟا٢ياث وؤلاٖالهاث
ُه
ّن
ّن
ّن
الضوليت التي ٖا جذ
ال٨م الهاثل مً الاجٟا٢ياث وؤلاٖالهاث
والخمخ٘ بها ؟ لئلظابت ًٖ َظا الؿاا ٫اإلا ِطل ْطقر ه٣ى٫ق بهه عٚم ّنق
ؤن الخٟاوث واضر بحن ّن
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ّن
الٗملي .بطن
ّنق
ر والخُبي٤
الخٗهض الىٓغ ّنق
وحٗهض مٗٓم صو٫ق الٗالم الخى٢ي٘ ٖلحها ،بال ّن ق
ّن
ؤن ؤصخابها يماعؾىجها ويٗاملىنق ٖلى ؤؾاؾهاٞ ،إػمت خ٣ى١ق ؤلاوؿان
٢اهىهيت ال يٗجي ّن ق
ٞىظىص ا خ٣ى١ق في ق٩ل ههىم
de l‘Homme, Suisse, 2001, 56.p. Voir, MEYER-BISCH (P.), "Redéfinition de l'Etat de droit par la
reconnaissance des droits culturels et des droits économiques", in. Etat de droit, droits fondamentaux et
diversité culturelle (Arsac, Chabot, Pallard, ss la dir. de), Paris / Montréal, L'Harmattan, 2000, pp.255-280.
1
(Une "troisième génération" de droits prend en général l’appellation de "droits collectifs", car il s’agit
de droits des sociétés que des personnes :
-Le droit au développement et à la protection contre la pauvreté.
-Le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective.
-Le droit à la protection des minorités culturelles.
Ces droits sont énoncés dans de multiples instruments des Nations Unies. Nombre d’entre eux ont été
réaffirmés dans la Déclaration de Vienne de 1993, Déclaration Universelle de Génome Humain et les
droits de l’Homme 11 novembre 1997, Déclaration Universelle sur la bioéthique et les droits de
l’Homme
19
octobre
2005,
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-humansciences/themes/bioethics/bioethics-and-human-rights/, Déclaration Universelle des droits de
l’Homme des générations futures 12 novembre 1997. (Consulté le 17/04/2015).

غَت أنّو ىنا ؾ من ادلفكرين من ال يعتد ْتقوؽ اجليل الثاٍل كالثالث ،كالفيلسوؼ األستاذ موريس كرانستوف الذم يعتب أ ّف مبدأ الندرة االقتصادم يعٍت أ ّف اجليل
الثاٍل كالثالث من احلقوؽ ليست حقوقا على اإلطبلؽ ..إ ّف كاف لشخص ما حق ،فعلى األخرين كاجب احًتاـ ىذا احلق ،لكن احلكومات تنقصها ادلوارد الكافية
لتلبية ىذا الواجب الذم تنطوم عليو حقوؽ اجليل الثاٍل كالثالث .بينما يرل أستاذ ا لدراسات احلكومية تشارليز كيسلر أف حقوؽ اجليل الثاٍل كالثالث قد تستعمل
كمحاكلة للتسًت على أىداؼ سياسيّة ،كبينما يتفق األكثرية حوؿ ىذه األىداؼ السياسية ،إال أ ّف كضعها يف سياؽ لغة حقوقية يعطي ىذه األ ىداؼ دالالت غَت
مناسبة .يف رأيو ،فإف تسمية ىذه ادلزايا االجتماعيّة االقتصاديّة بػ "احلقوؽ" ؼللق مباشرة "كاجبات" للقياـ هبذه احلقوؽ ،كبالتايل فسيتم إرغاـ مواطنُت آخرين لتقدَل
تنازالت من أجل تلبية ىذه احلقوؽ اجلديدة  .كما أكضح أيضا أنو يف الواليات ادلتحدة األمريكية ،خلقت ىذه احلقوؽ اجلديدة "تأميما" لعملية صنع القرار عىل
ادلستول الفيدرايل يف انتهاؾ دلفهوـ الفيدرالية  .يرل د .باكؿ رام يف كتابو االستبداد اللُت ،اضلراؼ الدؽلوقراطيّة أ ّف الًتكيز على احلقوؽ القائمة على ادلساكاة يؤدم إىل
التخلي عن احلقوؽ ادلدنيّة األساسيّة لصاٌف حكومة دائمة التوسع ،كغَت قادرة على تلبية متطلبات مواطنيها إال بانتزاع ادلزيد من احلقوؽ.
ٕ)أنظر ،أكليدكؼ (أ-.ؾ" ،).الوعي االجتماعي" ،ترمجة ميشيل كيلو ،دار ابن خلدكف ،بَتكت ،ٜٕٔٛ ،ص.ٛٓ.
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ّن
ّن
بق٩اليت ههىم جها ٙوجد ٟٔفي الغٞىٝ
بق٩اليت جغبيت ؤلاوؿان ٖلى ا خ٣ى١ق وٚغؽ الىعي بها في صازله ،وليؿذ
هي
واإلا٩اجب.
ّن
ّن
خ٣ىقي لضي ظمي٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،يمشل ا خُىة
ّنق
ؤن ػياصة الىعي ا
وحٗض اإلاىٓماث الضوليت اإلاٗىيت بد٣ى١ق ؤلاوؿانّ ،ن ق
ّنق
ّن
ليخمخٗىا بد٣ى٢هم ،لظل ٪ؤولذ ال٨شحر مً الاَخمام إلاؿاثل وكغ ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،والتر٦حز ٖلى حٗليم
ألاؾاؾيت

خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وجضعيب الىاقُحن خى٫ق الٗالم ٖلى ّن
٦يٟيت جىٖيت الىاؽ وػياصة وٖحهم بد٣ى٢هم ؤلاوؿاهيت ،والش٣اٞت
ّن
ّن
يخم زل٤
ال٣اهىهيت ج٣خطخي جغؾيسها بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ليٗىا خ٣ى٢هم وواظباتهم ،ويترجب ٖلى وكغ َظٍ الش٣اٞت ؤن ّنق
٧ليت يعي ٞحها اإلاىاًَ خ٣ى٢ه وواظباجهٞ ،الىعي بش٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ال يإحي مً ٞغاّ ٙن
وَىيت ّن
ز٣اٞت ّن
ول٨ىه يإحي مً
زال ٫وا ٘٢ملمىؽ يٗيكه ؤلاوؿان ويخٟاٖل مٗه ختى يهبذ ظؼءا مً خياجه ،ومً َىا جبرػ ّن
١
ؤَميت الىعي بش٣اٞت خ٣ى ق
جخم ّن
ٖمليت وكغ ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في اإلاجخم٘ " اإلاىلب الثاوي"و في مغخلت ؤزحرة
ؤلاوؿان " اإلاىلب ألاوٌ" و٦يّ ٠نق
هخاثج حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان والضٞإ ٖجها " اإلاىلب الثالث".
اإلاىلب ألاوٌ :ؤَمُت زلـ ــافت خل ــىق ؤلاوعان
ٖض ّن
ؤن ٖباعاث "ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان" و"ز٣اٞت الدؿامذ"ٖ ،...باعاث صزيلت ،ال ؤؾاؽ
مدمض ٖابض ا جابغرق ّن ق
ّنق
يؿىضَا وال جاعيش ّن
ّن
ياؾؿها في الىعي الٗ ّن
الاظخماٖيت التي عاظذ في ال٣غنق الٗكغيً،
ـغبي ،قإجها قـإن ٦شحر مً اإلاٟاَيم
ّن
ّن
اإلاؼي....٠
ق
الُب٣ي ،والىعي
والتي ٧ان ا خضيض يجغرق ٖجها بخىْي ٠مٟهىم ؤلايضيىلىظيا  ،مشل مٟهىم الُب٣ت ،والىعي
ّن
مدل ٧لمت بيضيىلىظياٞ ،إنبدىا ه٣ى٫ق ز٣اٞت الدؿامذ وز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ...ا خ ،بض٫
وا خ  ،ل٣ض خلذ ٧لمت "ز٣اٞت" ّنق
بيضيىلىظيا الدؿامذ وبيضيىلىظيا خ٣ى١ق ؤلاوؿان ...ا خ.
ّن
ال٨خاب ّن
ٞما الٟغ١ق بحن الٗباعجحن :ز٣اٞت ٦ظا وبيضيىلىظيا ٦ظا؟ ،وما الظر ظٗل ّن
واإلاشٟ٣حن وظمي٘ اإلاخ٩لمحن اليىم
ؤن ازخياع ل ٟٔالش٣اٞت ٖىى ًٖ ل ٟٔبصيىلىظيا
يٗغيىنق ًٖ ل ٟٔبيضيىلىظيا وي٣بلىنق ٖلى ل ٟٔز٣اٞت؟ مً اإلاا٦ض ّن ق
حهض ٝفي البضايت بلي لخ٣غيب مٟهىم خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً ّن
وؤن بصيىلىظيا ٧لمت ٚحر ٖغبيت وحٗغ ٝبىنٟها:
الٗامت ،الؾيما ّن ق
ً
لٛىيا ،في ؤنلها الٟغوسخيٖ ،لم ألا٩ٞاعّ ،ن
بن ٧لمت ايضيىلىظيا صزيلت ٖلى ظمي٘ اللٛاث ا ّن
ول٨جها لم جدخٟٔ
خيت ،وحٗجي
" ّن ق
زم عظٗذ للٟغوؿيتٞ ،إنبدذ صزيلت ّن
ّن
باإلاٗجى اللٛىر ،بط اؾخٗاعَا ألاإلاان ّن
ألانليت...و
ختى في لٛتها
ويمىىَا مٗجى آزغّ ،نق
الٗباعاث التي ج٣ابلها مىٓىمت ّن
٨ٞغيت٣ٖ ،يضةّ ،ن
طَىيت" .
ر جد٣ي٣ها ّ ،ن ق
بن
بن ا خؼب الٟالوي يدمل بيضيىلىظيت ووٗجي بها مجمىٕ ال٣يم وألازال ١وألاَضا ٝالتي يىى ق
ي٣اّ ٫ن ق
ّن
ر
وؾياسخي٩ٞ ،اهذ الىديجت
ّنق
وصيجي
ّنق
واظخماعي
 ١ؤلاوؿان ٦ةيضيىلىظيا ،ؤر في بَاع نغإ ٨ٞغ ّنق
الٛغب ٢ض ٖاف مؿإلت خ٣ى ق
1

)"Une idéologie est précisément ce que son nom indique : elle est la logique d‘une idée….L‘émancipation de la
pensée à l‘égard de l‘expérience". disait Hananh Arendt. Voir, Textes publiés sur le site de F.B. Huyghe, p. 2
Source : http://www. huyghe.fr.

ٕ) اجلابرم (زلمد عابد)" ،حقوؽ اإلنساف  :ثقافة أـ إديولوجيا" ،الوسط العدد ،ٜٜٜٔ ،ٖٗٓ :صص.ٖٚ-ٖٙ.
ٖ) العركم (عبد اهلل)" ،مفهوـ اإليديولوجيا" ،ادلركز الثقايف العريب ،الطبعة اخلامسة ،ٜٜٖٔ ،ص.ٜ.
ٗ) نفس ادلصدر السابق.
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ؤن ّن
جغسخذ خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ٨ٞغٍ ووٖيه وؾلى٦هٞ ،هل يم ،ً٨لىا ؤو لٛحرها زاعط الٗالم الٛغبي ،ا خهى٫ق ٖلى الىديجت
ً
ً
واٗ٢يا ّن
مخٗضص ألابٗاص ،بل  ِ٣ٞبىنٟها ز٣اٞت ومٗغٞت؟ ال
ق
هٟؿها بمجغص اؾخٗاعة جل ٪ؤلايضيىلىظيا ،ال بىنٟها نغ ق
اٖا
ؤن ؤلاظابت بالىٟيٞ ،ىدً لم وٗل مً ؤظلها نغاٖا ّن
اإلاٗغفي الظر
ّنق
 ١طلٞ ،٪ةن اليؿ٤
٨ٞغيا في وٖيىا ،وٞى ق
قّ ٪ن ق
 ١ؤلاوؿان" يخمدىعق خى ق ٫بوؿان ّن
مدضص وليـ خى ق" ٫ؤلاوؿان اإلاُل."٤
ؾيؿخجضيه لضٖم "خ٣ى ق
ّن
ألاَميت ال٣هىيق اإلاازغة في وعي اإلاىاَىحن وصعظت جٟاٖلهم م٘ الً٣ايا
حٗض ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً الً٣ايا طاث
ّن
ّن
ؤن يٟ٨ل له مجخمٗه ،البيئت وآلالياث التي
خ ٤وواظب في آن واخض .بط مً خ٣ى١ق الٟغص ق
بن الش٣اٞت " ّن ق
اإلاهحريت للمجخمّ٘ ،ن ق
ّن
الٗملي لهظٍ ألاؾاليب
ّنق
ؤلاظمالي مً اإلاٗاع ٝواإلاٗلىماث وؤؾاليب الخ٨ٟحر والخُبي٤
ّنق
ؤن ي٨دؿب طل ٪الخ٩ىيً
جم٨ىه مً ّن ق
ّن
ؤن يؿعي لل٣يام بضوعٍ في الاؾخٟاصة مً البيئت التي جديذ طل. "٪
الؿلى٦يت ،ومً واظب الٟغص ؤيًا ّن ق
ألاهماٍ
ّن
ؤلاوؿاهيت ل٩اٞت
 ١ؤلاوؿان ٞهي "مىٓىمت مً ال٣يم واإلاباصت طاث الهلت بًمان ال٨غامت
ؤما ز٣اٞت خ٣ى ق
ّن
ّن
جاعيسيت مخخاليت للبكغيت مً ؤظل جإ٦يض
ألاشخامٖ ،بر خمايت ا خ٣ى١ق وا خغياث ل٩ل ٧اثً بكغرق .وهي بالخالي جغا٦ماث
ّن
٧ل َظا مً زال٢ ٫ىاهحن مهاٚت و ٤ٞالكغوٍ اإلام٨ىت واإلاخاخت لخد٣ي ٤الٗضالت ومداعبت الٓلم.
ؤلاوؿاهيتّ ،نق
ال٨غامت
ويٗضّن
ألاؾاؾيت الخاليت :ال٨غامت ،ا ّن
ّن
خغيت ،اإلاؿاواة ،الخًامً والدؿامذ"  ،ق
ٖمىما ج٣ىم ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖلى ال٣يم
خغيت ،مٟهىما ّن
ر َى ا ّن
هٓغيا و٢يمت ّن
ٖمليت"،
ؤن ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان "ج٣ىم ؤنال ٖلى مٗجى مغ٦ؼ ّنق
ألاؾخاط الضالي ا جاػرق ّن ق
للخغيت ،مٟهىما ّن
ّن
ر و٢يمت ّن
ٖمليت جغج٣ي بظل ٪الىظىص
هٓغيا صالا ٖلى الىظىص البكغ ّنق
ويٗغٞها بىنٟها" ز٣اٞت الاهخهاع
ّن
ّن
ال٩ىهيت" .
الخاعيسيت
هٟؿه بلى مؿخىياث ؤعٞ ٘ٞإع ٘ٞفي مجغيق الخجغبت
ّن
ّن
ؤلايجابيت ٢ ،ض ْهغ مٟهىم
الش٣اٞيت مً ظهتها جيخمي للجيل الشاوي مً ا خ٣ى ،١وحٗغ ٝبا خ٣ى١ق
وخ٣ى١ق ؤلاوؿان
ّن
ّن
١
١
الش٣اٞيت في اإلاىازي ٤الضوليت التي حٗىص بلى ألاعبٗييياث مً ال٣غ قن اإلااضخي ،في الىهىم التي لها نلت بد٣ى ق
ا خ٣ى ق
ؤلاوؿان ٞ ،إو٫ق زُىة لخ٨غيـ خ٣ى١ق ؤلاوؿان بلى وا ،٘٢هي مٗغٞت ؤلاوؿان بد٣ى٢ه ،ولً جإحي َظٍ اإلاٗغٞت بال بالخىٖيت
ٔ) عبد الكايف (إمساعيل عبد الفتاح) (كآخركف )" ،معجم مصطلحات حقوؽ اإلنساف" ،مركز إسكندرية للكتاب ،ٕٓٓٙ ،ص.ٔٙٗ .
ٕ( أنظر ،صاٌف (فواز)" ،مبدأ إحًتاـ الكرامة اإلنسا نية يف رلاؿ األخبلقيات احليوية (دراسة قانونية مقارنة )" ،رللة جامعة دمشق للعلوـ اإلقتصادية كالقانونية ،اجمللد
 ،ٕٚالعدد األكؿ ،ٕٓٔٔ ،صص.ٕٚٙ-ٔٗٚ.
Voir aussi, Mathieu (B.), "La dignité de la personne humaine: quel droit? Quel titulaire?", Dalloz , 1996,
Chron. p.282.

ٖ) أنظر ،اللجنة ادلركزية حلقوؽ اإلنساف كادلواطنة " ،إدماج ثقافة حقوؽ اإلنساف يف الكتب ادلدرسية " ،كزارة الًتبية الوطنية ادلغربية ،ص  ٚ.كما يليها(Consulté .
 le 18/04/2015).الوثيقة متوفرة على العنواف اإللكًتكٍل التايل :

http://www.men.gov.ma/curricula/doccurricula/manueldroitshumains.pdf
4
JAZI (D.), "La culture des droits de l’Homme", in. JAZI (D.), LAGHMANI (S.) et BEN ACHOUR (R.) : "Les
droits de l’Homme par les textes, CPU, Tunis, 2004, pp.17-19. (En langue arabe).

٘) تعرؼ احلقوؽ اإلغلابية بكوهنا  " :مصطلح كلفظ يطلق على اجليل الثاٍل من احلقوؽ مثل كفالة العدالة اإلجتماعية كالتخلص من الفقر كادلشاركة يف جوانب احلياة
اإلقتصادية كاإلجتماعية كا لثقافية" .أنظر ،عبد الكايف (إمساعيل عبد الفتاح ) ( كآخركف )" ،معجم مصطلحات حقوؽ اإلنساف " ،مركز إسكندرية للكتاب،ٕٓٓٙ ،
ص.ٕٕٙ .
 )ٙباألخص ادلادة  ٕٚمن اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف الصادر سنة ٜٔٗٛ؛ كما مت تناكلو يف نصوص عادلية أخرل أعلها العهد الدكيل اخلاص با حلقوؽ
االقتصاديّة كاالجتماعيّة كالثقافيّة سنة  ٜٔٙٙكدخل حيز التنفيذ سنة  .ٜٔٚٙكيف األخَت صدر "إلعبلف العادلي حوؿ التنوع الثقايف " ،يف ٕ نوفمرب ٕٔٓٓ السنة
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الٗالمي وٖلى نٗيض
ّنق
مً زال ٫وكغ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وٖلى َظا ألاؾاؽ ؾىدىاو٫ق ؤَم ا جهىص اإلابظولت ٖلى الهٗيض
الىَجي ليكغ ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
ّنق
الٗغبي والهٗيض
ّنق
الىًَ
ّ
الّاإلاي
ؤوالِ :لى الفُّذ
ٖمليت جضوم مضي ا خياة ّن
وجىمي اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث٦ ،ما ّن
بن الخش٣ي ٠في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان ّن
حٗؼػق اإلاىا ٠٢وؤوظه
ّن ق
ً
ؾٗيا بلى الجهىى بد٣ى١ق ؤلاوؿان واخترامها.
الؿلى ٥ق
 ١ؤلاوؿان  ،الظر ّنيمشل مباصعة ّن
ٖاإلايت مً مباصعاث
الٗالمي للخش٣ي ٠في مجا ٫خ٣ى ق
ّنق
وي٣ىص َظا الخٗغي ٠البرهامج
ألامم ّن
اإلاخدضة ،التي ّن
 ١ؤلاوؿان في
شجٗذ مىظ ٖام ٖ 2005لى اجساط جضابحر ملمىؾت إلصعاط الخش٣ي ٠في مجا ٫خ٣ى ق
ّن
٧اٞت  ،مىظ ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ؤنبدذ َظٍ ا خ٣ى١ق في نميم ؤٖما ٫ألامم ّن
اإلاخدضة ،ويجغرق
الُ٣اٖاث
ّن
بن ؤلاظغاءاث التي جغمي لبىاء ز٣اٞت
صٖم خ٣ى١ق ؤلاوؿان بألياث وبظغاءاث مسخلٟت :ج٣اعيغ ،صعاؾاث ،زُِ ،بغامج ،ق
اإلاخدضة ّن
خ٣ى١ق ؤلاوؿان جدٓي بضٖم مً و٧االث وبغامج ونىاصي ٤جاب٘ لؤلمم ّن
٦مىٓمت اليىوؿ٩ى  ،اليىوؿي ، ٠و٢ض
ّن
اسخي .
ٖ )2009لى الىٓام الضع ّنق
-2005
الٗالمي ألاولى )
ّنق
قضصث مغخلت البرهامج
ّن
 )2014التي ّن
حٗى قٖ ٫لى الىخاثج اإلادغػة في ألاٖىام ا خمؿت اإلااييت ٞ ،تر٦ؼ ٖلى الظيً
-2010
ّنؤما اإلاغخلت الشاهيت (
ّن
ؾيىظهىنق مىاَجي و٢اصة اإلاؿخ٣بل٧ ،الٗاملحن في ّن
ّن
بمؿاوليت
ماؾؿاث الخٗليم الٗالي ،باإلياٞت بلى الظيً يًُلٗىنق
ً
ّن
ّن
اإلاضهيحن واإلاؿاولحن ًٖ بهٟاط ال٣ىاهحن واهتهاء
بضءا باإلاىْٟحن
عثيؿيت في اخترام خ٣ى١ق آلازغيً وخمايتها وجُبي٣ها ،ق
ّن
باليؿاء والغظا ٫الظيً يسضمىنق في ّن
الٗؿ٨غيت.
اإلااؾؿاث

اليت كقع فيها تبٍت إعبلف اليونسكو العادلي للتنوع الثقايف ،كفيو مت التأكيد على أ ّف حقوؽ اإلنساف ال تقبل الفصل كال التجزئة  .كقد كاف يهدؼ باألساس إىل تطوير
طبلئع احلقوؽ الثقافيّة اليت أقرهتا ادلادة  ٕٚمن اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف.

1

) VASAK (K.), "Les dimensions internationales des droits de l’Homme", UNESO, 1978, pp.21-23.

ٕ) األمم ادلتحدة كمنظمة األمم ادلتحدة للًتبية كالعلوـ كالثقافة  " :الربنامج العادلي للتثقيف يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف ( ادلرحلة الثانية  :العمل)" ،نيويورؾ كجنيف
ٕٕٔٓ ،ص.ٔ.
ٖ) منظمة األمم ادلتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة  :ىدؼ ادلنظمة الرئيسي ىو ادلساعلة بإحبلؿ السبلـ كاألمن عن طريق رفع مستول التعاكف بُت دكؿ العامل يف رلاالت
الًتبيّة كالتعليم كالثقافة إلحبلؿ االحًتاـ العادلي للعدالة كلسيادة القانوف كحلقوؽ اإلنساف كمبادئ احلرية األساسية.
ٗ)منظمة األمم ادلتحدة للطفولة.
٘) منظمة األمم ادلتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة  /مفوضية األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف " :خطة العمل  :الربنامج العادلي للتثقيف يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف (ادلرحلة
األكيل)" ،نيويورؾ ،جينيف٘ٙ ،ٕٓٓٙ ،ص .ىذا الربنامج متوفر على الرابط التايل :
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147853a.pdf (Consulté le 19/4/2015).

 )ٙقرار رللس حقوؽ اإلنساف ٘ٔ ٔٔ/ادلؤرخ يف ٖٓ سبتمرب ٕٓٔٓ  ،الذم إعتمدت فيو خطة عمل ادلرحلة الثانية من الربنامج العادلي للتثقيف يف رلاؿ حقوؽ
اإلنساف.
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ّن
بىاء ٖلى طل ،٪وا٣ٞذ الضو٫ق ألاًٖاء في ألمم ّن
اإلاخدضة ،اٖخماص زُت ٖمل في اإلاغخلت الشاهيت في مجلـ خ٣ى١ق
ًق
ٖ ، 2010لى حٗؼيؼ الخش٣ي ٠في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان في َظٍ الُ٣اٖاث مً زال ٫وي٘ الؿياؾاث
ؤلاوؿان في ؾبخمبر
واإلاماعؾاث ومغاظٗتها.
 ١ؤلاوؿان يإحي بيخاثج بٗيضة اإلاضي  ،وطل ٪مً زال ٫حٗؼيؼ
ؤن بض الش٣اٞت في مجا ٫خ٣ى ق
الضولي ّن ق
ّنق
يٗخبر اإلاجخم٘
ّن
الٗامّن
ّن
ّن
ّن
ق
بن حٗؼيؼ خ٣ى١ق ؤلاوؿان يٗخبر الهضٝ
اخترام ال٨غامت ؤلاوؿاهيت واإلاؿاواة واإلاكاع٦ت في الٗملياث الضيم٣غاَيت ،ق
ّن
ّن
بن حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ووكغَا.
ؾلميت إلاىاظهت اهتها٧اتهاّ ،ن ق
ؤر وؾيلت
الضولي ،ومً زم ال يم ً٨جغّ ٥نق
ل٩ل اإلاجخم٘
ّنق
في وا ٘٢ألامغ ،يك٩ل ّن
مؿاوليت ا خ٩ىمت في َظا ّن
ّن
ّن
مؿاوليت ٦بريق في
الهضص
خ٣ا ؤنيال مً خ٣ى١ق الىاؽ ،وحٗخبر
 )2019لخٗؼيؼ جىٟيظ
-2015
الترويج والخٗغي ٠بمباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان وآلياث خمايتها ووكغ ز٣اٞتها .ؤزحرا اإلاغخلت الشالشت (
اإلاغخلخحن ألاولى والشاهيت وحشجي٘ جضعيب الٗاملحن في وؾاثِ ؤلاٖالم والصخٟيحن ٖلى الخش٣ي ٠في ميضان خ٣ى١ق ؤلاوؿان .
زاهُاِ :لى ـُّذ الىوً الّشبي والىوجي
ّن
جاعيذي خ٣ى١ق ؤلاوؿان؟ َل ٖكىا نغاٖا ّن
ّن
مخٗضص ألابٗاص
واظخماٖيا
٨ٞغيا
ّنق
َل يىظض في ز٣اٞخىا وجاعيسىا ؾىض
خى٫ق مٟهىم "خ٣ى١ق ؤلاوؿان" ،ختى ّن
الخل٣اجي،
ّنق
جغسخذ في وٖيىا وفي ال وٖيىا بلى الضعظت التي ؤنبدذ مً ٢بيل الؿلى٥
مخٗغظت مً ّن
َل ّن
ّن
الٗغبي ٖبر مؿاعاث ّن
ر
ؤن َظا
والاظخماعي ،ؤم ّن ق
الهغإ ال٨ٟغ ّنق
ّنق
جإؾؿذ ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الىعي
بمجغص اإلاٗغٞت بها؟ ،ومً ّن
ّن
زمَ ،ل اإلاٗغٞت بد٣ى١ق ؤلاوؿان جٟ٨ي لخإؾيؿها في الىعي
الىعي ي٨خٟي مً جل ٪ا خ٣ى١ق
ّن
جل٣اثيت في الؿلى ٥وفي ّنعصة الٟٗل ،وفي الىٓغ بلى ؤلاوؿان باإلاُل٤؟.
جإؾيؿا ٧اٞيا يجٗلها
ي
 ١ؤلاوؿان ،اإلايشا١
الٗغبي خ٣ى ق
ّنق
الٗغبي مً زال :٫اإلايشا١
ّنق
 ١ؤلاوؿان ٖلى اإلاؿخى ق
َىا ٥مؿإ ليكغ ز٣اٞت خ٣ى ق
 ،1990بٖالن ّن
الغباٍ
 ،1981بٖالن ال٣اَغة خى٫ق خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم
ؤلاٞغي٣ي خ٣ى١ق ؤلاوؿان والكٗىب  2ظىان
ّنق
ّن
 ،1999ا خُىٍ الاؾترقاصيت ّن
ٖغبيت ّن
زُت ّن
الٗامت لخٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الضو٫ق
للتربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان
مً ؤظل
ّن
ّن
ّن
ّن
الٗغبيت لخٗؼيؼ ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان
 ،2014وا خُت
- 2009
الٗغبيت للتربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان
 ،2006ا خُت
الٗغبيت
 ، 2014وتهضَ ٝظٍ ألازحرة ّنؤوال ،لخىميت الىعي بد٣ى١ق ؤلاوؿان بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ والؿعي بلي جم٨يجهم مً َظٍ
-2009
ٔ) منظمة األمم ادلتحدة للًتبية كالعلم كالثقافة  /مفوضية األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف " :خطة العمل  :الربنامج العادلي للتثقيف يف رلاؿ حقوؽ اإلنساف (ادلرحلة
لثانية)" ،نيويورؾ ،جينيف ،ٕٕٓٔ ،ص.ٙٔ.
ٕ)األمم ادلتحدة ،حقوؽ اإلنساف ،مكتب ادلفوض السامي حلقوؽ اإلنساف  " :اإلحتفاؿ على صعيد العامل بأسره ٔتركر ٓ ٙعاما على إصدار اإلعبلف العادلي حلقوؽ
اإلنساف" ،ٕٓٓٛ ،ص .ٕٔ.ؽلكن ٖتميل الكتيب عرب الرابط التايل:
(Consulté le http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/IK_HRDay_2008_Ar_20081209.pdf
20/04/2015).

ٖ)أنظر ،التقرير السنوم دلفوضية األمم ادلتحدة السامية حلقوؽ اإلنساف  :خطة عمل ادلرحلة الثالثة (ٕ٘ٔٓ )ٕٜٓٔ-من الربنامج العادلي للتثقيف يف ميداف حقوؽ
اإلنساف ٗ ،أكت ٕٗٔٓ ،ص.ٛ.
ٗ) تعزيز كمحاية مجيع حقوؽ اإلنساف ،ادلدنيّة كالسياسيّة كاإلقتصاديّة كاإلجتماعيّة كالثقافيّة ٔتا يف ذلك احلق يف التنمية.
٘) " تبنت الدكؿ العربيّة عاـ  ٕٓٓٛاخلطة العربيّة للًتبية على حقوؽ اإلنساف ( )ٕٓٔٗ – ٕٜٓٓكدليلها االسًتشادم يف  ،2010لتسًتشد الدكؿ األعضاء هبا
إلدخاؿ مادة حقوؽ اإلنساف يف ادلناىج الدراسية يف كافة مراحل التعليم  .كما مت يف ذات العاـ تبٍت اخلطة العربية لتعزيز ثقافة حقوؽ اإلنساف ٕٓٔٓ لتسًتشد هبا
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ّن
ّن
وؤلا٢ليميت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،والٗمل ٖلى
الضوليت
ؤلايجابي باإلاٗايحر
ّنق
ا خ٣ى١ق والضٞإ ٖجها .زاهيا ،حٗؼيؼ م٣خًياث الالتزام
وكغ الىعي والخش٣ي ٠بد٣ى١ق ؤلاوؿان.
ّن
التربيت والخٗليم
 ١ؤلاوؿان في جىوـ ،والظر يكخٛل ٖلى مكغوٕ صوعق
الٗغبي خ٣ى ق
ّنق
ؤيًا هجض مؿاعي اإلاٗهض
الٗغبي ،في َظا ؤلاَاع حٗمل الضولت الخىوؿيت ٖلى وكغ َظا الهى ٠مً الش٣اٞت باٖخباع
ّنق
 ١ؤلاوؿان في الىًَ
لخٗؼيؼ خ٣ى ق
ّن
ّن
ّن
١
ؤن الضولت " :حٗمل ٖلى [ ]......ووكغ ز٣اٞت خ٣ى ق
يىو ٖلى ق
ق
2014
الخىوسخي ا جضيض لؿىت
ّنق
ؤن الٟهل 39مً صؾخىعق
ّن ق
ّن
ؤن ّن
الضؾخىعق لم يٟغص لها ٞهال ّن
ؤلاوؿان" .وعٚم ّن
زانا بها ،بل ط٦غَا في آزغ
 ١ؤلاوؿان ،بال ؤهىا هالخٔ ّن ق
ؤَميت ز٣اٞت خ٣ى ق
الٟهل مُٗىٞت ٖلى ا خ ٤في الخٗليمّ ،ن
ّن
ّن
ّن
ؤلاوؿاهيت .و٢ض ٧ان
الٗغبيت ،والاهٟخاح ٖلى ا خًاعاث
الىَىيت ،اللٛت
الهىيت
ّن
يخم جٟٗيلها ٖلى ؤعى الىا ٘٢ولى ّن
وؿبيا.
ختي ّنق
خغيا باإلاكغٕ ؤن يٟغص لها ٞهال مؿخ٣ال بظاتها ّنق
ّن
عؾميا ؤم ٚحر
للخ ٤في الخٗليم ،ل ً٨ؾىاء ؤ٧ان الخٗليم
ؤن وكغ ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان وعصث مالن٣ت ّن ق
صخيذ ّن ق
ّن ّن
ّن
خ ٤في
ؤن الٗال٢ت بحن ا ّن ق
اإلاجخمعيٞ ،ةهه يغوع ّنرق لضوام الش٣اٞت ؤو الش٣اٞاثٚ .حر ّن ق
عؾمي٢ ،اثما ٖلى الك٩ل ألاؾغ ّنرق ؤم
الش٣اٞيت ليؿذ بؿيُت وال مباقغةٞ ،الخٗليم ال يىٟهل ًٖ ال٣يم ّن
ّن
بإيت خا ٫مً ألاخىا ،٫والخٗليم
الخٗليم وا خ٣ى١ق
مهمم لخبلي ٜاإلاًامحن وال٣يم ّن
الغؾمي الظر جٟ٨له ا خ٩ىمت ّن
اإلاهمت للضولت وا خٟاّ ٖلحها.
ّنق
ّن
و٢ض جخٗاعى جل ٪ال٣يم واإلاًامحن م٘ ال٣يم التي حؿعى ز٣اٞت ّن
ؤ٢ليت ما بلى بقاٖتها ٞيما بحن ؤٞغاصَا ،وباإلاشل إلاا
ّن
 ١ظماٖاث ؤزغي ،مشلما يدضر
حهض ٝالخٗليم بلى حٗؼيؼ ز٣اٞت ظماٖت مً ا جماٖاث ٞةهه ٢ض يدمل ٢يما مٗاصيت خ٣ى ق
ّن
يمىيا ،ل٨ٟغة ّن
ٖىهغيت ّن
 ١ظماٖت ّن
ّن
مٗيىت ٖلى ٚحرَاٞ ،الش٣اٞت
ٖغ٢يت ؤو
جٟى ق
ر الخٗليم ،نغاخت ؤو
ٖىضما ّنيغوط مدخى ق
ّن
والخضعيب وؤلاٖالم الكامل في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان ال جىٞغ اإلاٗاع ٝالالػمت بكإن خ٣ى١ق ؤلاوؿان وآلياث خمايتها ِ٣ٞ
ّن
بل ّن
اليىميت.
حهيإ ؤيًا اإلاهاعاث الالػمت لخٗؼيؼ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ومىانغتها وجُبي٣ها في ا خياة
اإلاىلب الثاوي :وؽ ـ ــش زلاف ــت خل ــىق ؤلاوعان
ّن
 ١ؤلاوؿان ال جًُل٘ بها الضولت وخضَاّ ،ن
وبهما يكاع٦ها ألاؾغة
مؿاوليت وكغ الىعي بد٣ى ق
البض مً ؤلاقاعة بلي ّن ق
ؤن
ّنق
ّن
ّن
ّن
ّن
الخ٨ىىلىجي اإلادؿاعٕ في ٖالم الاجهاالث
ّنق
الخُىعق
اإلاضوي ول٣ض زل٤
ّنق
وماؾؿاث اإلاجخم٘
التربىيت وؤلاٖالم
واإلااؾؿاث
ال٣اهىهيت  ،لظل ٪ال ب ّنقـض مــً وظــىص ّن
ّن
ماؾؿاث ّن
ّن
خ٩ىميت مــً ؤظل حٗليـم ألاٞغاص
ؤَليت ؤو
وؾاثل حؿاٖض ٖلى وكغ الش٣اٞت
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
خ٣ــى٢هـم وجىٖيـت واظباتهم ختى يخٗايكىا صازل اإلاجخم٘ ٩٦ل بٗ٣الهيت م٘ ٢يـم ا خضازـت ٞخخد٣ـ ٤الهىي ـت الٟغصيـت
ّن
جماٖيت.
وا

الدكؿ األعضاء يف نشر مفاىيم حقوؽ اإلنساف بُت العامة كاجلهات ادلعنية بإنفاذ القانوف فيها  .كمنذ إقرار ىاتُت اخلطتُت ،تتلقى األمانة العامة تقارير بشأف جهود
منشور على الرابط التايل :
" .من موقع جامعة الدكؿ العربية،
الدكؿ األعضاء كتقوـ بتعميمها على الدكؿ بغرض االستفادة من أفضل ادلمارسات
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Pages/default.aspx (consulté le 21/04/2015).

ٔ)أكؿ معهد عريب إقليمي غَت حكومي تأسس عاـ  ، ٜٜٔٛيهدؼ إيل نشر قيم حقوؽ اإلنساف ذات ادلرجعية الكونية يف الببلد العربيةٔ ،تبادرة من ادلنظمة العربية
حلقوؽ اإلنساف كإٖتاد احملامُت العرب كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوؽ اإلنساف كبدعم من مركز األمم ادلتحدة حلقوؽ اإلنساف.
2

) Voir, JAZI (D.), "La culture des droits de l’Homme", in. JAZI (D.), LAGHMANI (S.) et BEN ACHOUR
(R.) : "Les droits de l’Homme par les textes, op.cit., pp.21-22.
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بن وكغ مباصت ا خغيت والضيم٣غ ّن
اَيت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان وجغؾيش يٗخمض ٖلى ٖىهغيً:
ّن ق
يخمشل ّن
ّن
الخدخيت لخٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٦ةٖضاص الدكغي٘ والخىٓيم
ألاو٫ق في الضولت ألن صوعَا ي٨مً في بٖضاص البييت
ؤن الخٗليم يٗجي ب٦ؿاب اإلاٗغٞت واإلاهاعة وال٣يم التي جخٗل ٤بخُبي ٤وج٨غيـ ٢يم
والهي٩لت لهظا الىىٕ مً الخٗليم ،خيض ّن ق
خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؾلى ٥الٟغص وجٟاٖله وٖال٢اجه م٘ ألاشخام وم٘ اإلاجخم٘ .ليكغ ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ولخىٖيت
يخم طل ٪مً زال ٫التربيت ٞالٗال٢ت بحن التربيت والش٣اٞت وَيضة .
اإلاجخمٗاث ّنق
التربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٗٞال ّن
جغبىيا ّن
حٗض ّن
يىميا َىيل الىٟـ وٖلى واظهاث مسخلٟت ّ ،نبجها تهض ٝباألؾاؽ بلى
ّنق
ج٩ىيً مىاَجي الٛض واٖحن بد٣ى٢هم و٢اصعيً ٖلى الضٞإ ٖجها ومماعؾتها ،وبظلٞ ٪هي مؿاوليت ا جمي٘ بضونق اؾخصىاء،
ّن
بن التربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان هي في الىا ٘٢خغ٦ت ّن
مضهيت واؾٗت الىُاّ ،١نبجها في ا جىَغ مكغوٕ يم ً٨الىاؽ مً ؤلاإلاام
ّن ق
ّن
ّن
ّن
ألاؾاؾيت الالػمت ّن
 ١ألاٞغاص
باإلاؿاوليت ججاٍ خ٣ى ق
لخدغعَم مً ٧اٞت نىعق ال٣م٘ والايُهاص وٚغؽ الكٗىعق
باإلاٗاعٝ
ّن
وا جماٖاث واإلاها ر الٗامت.
ّنؤما الٗىهغ الشاوي ٞي٨مً في ؤلاوؿان هٟؿه مً زال ٫ؾٗيه بلى جُبي٣ها وج٨غيؿها مباقغة ٖلى ؤعى الىا٘٢
والضٞإ ٖجها ّن
ّن
خ٢ ٤ض ال
ؤزال٢يا لهاخبـهٞ ،هاخب ا ّن ق
خَ ٤ى َامل مً ا خغ٦ت متروٖ ٥لـى ؤؾـ م٣بـىلت
خ .٤وا ّن ق
ألجها ّن ق
يؿخسضمه في و٢ذ ّن
مٗحن و٢ض يؿخسضمه في و٢ذ آزغ  ،بطنّ " ،نزمت ٖال٢ت ّن
٢ىيت ال يم ً٨ججاَلها بحن ز٣اٞت ا خ٣ى١ق
ّن
ّن
خ ٤والىاظب ،وجغؾيش جل ٪ا خ٣ى١ق يٗ٨ـ
الٗملي ،خيض جغجبِ َظٍ الش٣اٞت ب٨ٟغة ا ّن ق
ؤلاوؿاهيت وبحن مماعؾتها في الىا٘٢
ٗٞالت وجضٖيم ؤًٞل لالؾخ٣ال ٫وا ّن
مكاع٦ت ّن
ؤن اخترام َظٍ ا خ٣ى١ق واإلاكاع٦ت في ج٣ىيم مماعؾتها
خغيت في اإلاجخم٘٦ ،ما ّن ق
ّن
ّن
ؾياسخي ٖام ،ومىهج ؾليم.
ّنق
الدكغيٗيت وخضوصَا و٢يىصَا ياقغ ٖلى وعي
ّن
ّن
ّن
ّن
اإلادليت
والدكغيٗيت
ال٣اهىهيت
 ١ؤلاوؿان والش٣اٞت
ؤن هىىٍ ،بلى ؤهه ال يم ً٨الٟهل بحن ز٣اٞت خ٣ى ق
البض ّن ق
وَىا ّنق
ّن
ؤن جغؾيش َظٍ الش٣اٞت يغجبِ بىي٘ ؤؾـ بيياجها ويماهاث مماعؾتهاّ ،ن
مما يضٖى بلي يغوعة ج٨غيـ مباصت
والضوليت ،بط ّن ق
ّن
خ٣ى١ق ؤلاوؿان وجيكئت ألاَٟا ٫مىظ الهٛغ ٖلى اخترامها ،ألامغ الظر يازغ بيجابا ٖلى جضٖيم مىار عٖايت خ٣ى١ق
اإلاؿخمغ ّن
ّن
ّن
والدكغيٗيت لها" .
الضؾخىعيت
للًماهاث
ّنق
ؤلاوؿان ،والخ٣ىيم
ّن
الش٣اٞيت بىنٟها "اليىم «خ٣ى١ق ماهدت للؿلُت» ،وبضونق الدؿليم بها
يٗض ظاهىؽ ؾيمىهضؽ ا خ٣ى١ق
ومً زم ّنق
الش٣اٞيت ،والخٗليم ؤو اإلاٗلىماثٞ ،لً ج٩ىنق َىا ٥يماهاث ّن
خّ ٤ن
ّن
لٗؼة ؤلاوؿان و٦غامخه،
الهىيت
ومالخٓتها ،وبضونق جُبيّ ٤ن ق

1

)EDGAR (M.), "Education et culture", in. Séminaire International Education et Culture, SESC Vila Mariana,
août 2002, Sao Paulo, 6p.

ٕ)كلد القابلة (إدريس)" ،قضايا مغربية  :الفقرقراطية بادلغرب" ،ديواف العرب ٕٓ ،أكتوبر ٕٗٓٓ .مقالة متوفر على الرابط التايل :

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7485 (Consulté le 22/04/2015).

ٖ) ادلادة  )ٕ (ٕٙمن اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف  ":غلب أف يستهدؼ التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنساف كتعزيز إحًتاـ حقوؽ اإلنساف كاحلريات
األساسية".
ٗ(ىاشم (صبلح)" ،التنمية كاجلرؽلة ادلعودلة ،سياسات اإلفقار كاذلدـ اخلبلؽ " ،سلسلة اإلصدارات اخلاصة ،العدد  ،ٛٚاذليئة العامة لقصور الثقافة ،القاىرة،ٕٓٔٓ ،
ص.ٚٛ-ٚٚ.
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ّن
ولً ّن
٧ل ؾبل الخٗلم التي جاصر بلى جُىيغ مٗغٞت
جُب ٤خ٣ى١ق ؤلاوؿان ألازغيق بال٩امل"  ،حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان يٗجي ّنق
ّن
ّن
ومهاعاث و٢يم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ويدىاو٫ق حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ج٣ضيغ اإلاخٗلم وٞهمه لهظٍ اإلاباصت التي يك٩ل ٖضم مغاٖاتها
اإلاضوي .
ّنق
مك٩لت للمجخم٘
ً
ظضا الؾخسضام حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان في مٗا جت
ٖلى مؿخىيق البلضان ،يم٨ىىا مالخٓت وظىص مىاهج مسخلٟت ق
ً
ّن
مغجبُا ٚالب ألاخيان بخُىيغ اإلاجخم٘
ق
جدضياث قاجٗت في مجالي خ٣ى١ق ؤلاوؿان والخىميت .ي٩ىنق حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان
ّن
ّن
ّن
الخدخيت اإلاخٗل٣ت بؿياصة خ٨م ال٣اهىنق وخمايت خ٣ى١ق ألاٞغاص وألا٢لياث ،ويغ٦ؼ حٗلم خ٣ى١ق ؤلاوؿان
اإلاضوي والبجى
ّنق
ّن
جخٗل ٤بخُبي ٤هٓام َ
٢يم خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ٖال٢ت
بالًغوعة ٖلى الٟغص ،ؤر ا٦دؿاب اإلاٗغٞت ،وال٣يم واإلاهاعاث التي
الشخو م٘ ؤٞغاص ٖاثلخه ومجخمٗه.
ّن
والخُىعق ويؿاٖض ٖلى جد٣ي ٤الكٟاٞيت
 ١ؤلاوؿان يلٗب صوعا باعػا في جد٣ي ٤الخىميت
بن وكغ ز٣اٞت الىعي بد٣ى ق
ّن ق
ل٣م٘ الٟؿاص وظظب الاؾدشماعاث ّن
للجهىى باإلاجخم٘ مً زال ٫بعؾاء مبضؤ ؾياصة ال٣اهىنق وبٖالء خ٣ى١ق ؤلاوؿانٌ٫ .طا
ٞالش٣اٞت في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان ج٣خطخي جغؾيسها لضر ظمي٘ ؤًٖاء اإلاجخم٘.
اإلاىلب الثالث :هخـ ــاثج حّلُم خل ــىق ؤلاوعان والذفـ ــاُ ِنها
ً
حؿعى مٗٓم اإلاجخمٗاث بلى ججؿيض مباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان بهىعة ؤًٞلٞ ،ةن حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان يٗجي يمىاق
ً
حٗليما ياصر بلى الضٖىة بلى ّن
ّن
ؤن ي٩ىنق حٗليم خ٣ى١ق
الاظخماعي ،يجب ّن ق
جبجي َظٍ ا خ٣ى١ق والضٞإ ٖجها ،إلخضار الخٛيحر
ق
ّن ً
ً
اصا وظماٖاث ممً يؿخُيٗى قن الٗمل لخد٣يَ ٤ظٍ
ما مً الىاخيت الاؾتراجيجيت ل٩ي يبل ٜويضٖم ؤٞغ ق
مهم ق
ؤلاوؿان
ّن
ّن
ّن
ّن
ؤن ج٩ىنق َىا ٥مجمىٖت ملتزمت ال
ر ق
الاظخماعي ،مً الًغوع ق
ٞةن" ،عٖايت وحٗؼيؼ ال٣ياصة لخد٣ي ٤الخٛيحر
ألاَضا ،ٝبهظا ق
ً
ّن
ّن
جملّ ٪ن
ؤيًا .وؾيدخاط َاالء ال٣اصة بلى اإلاهاعاث الالػمت لىي٘ ؤَضا ٝمدضصة
ق
الؿياؾيت
مجغص الغئيا بل اإلاٗغٞت
وبؾتراجيجياث ّن
والش٣افي الؿاثض لضيه" .
ّنق
ّنق
الؿياسخي
ٗٞالت جالثم ا ّن ق
جى
ّن ّن
الاظخماعي ّن
يم ً٨إلَاع ّن
 ١ؤلاوؿان
ول ً٨اللٛت التي جه ٠حٗليم خ٣ى ق
اإلاخىىٕ َظا ؤن ي٩ى قن قضيض الخٗ٣يض ،ق
ّنق
الخٛيحر
ً
لٛت ّن
 ١ؤلاوؿان،
 ١ؤلاوؿان يم ً٨ؤن يدىاو ق ٫في خضٍ ألاصوى ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى ق
بغهامجا لخٗليم خ٣ى ق
ق
ميؿغة .بط ّن ق
ؤن
ّن
ؤن حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ؤنبذ ّن
يخٗضي ّن
مجغص وكغ
والىزاث ٤ألازغيق اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،وآلياث الغ٢ابت ،وعٚم ّن ق
ً
ً
ّن
ّن
ؤر بغهامجٞ ،مً
ؤؾاؾيا مً ّنق
ق
اإلاخهلت بها ما جؼا ٫حك٩ل ق
ظؼءا
اإلاٗلىماث ًٖ ٢اهىنق خ٣ى١ق ؤلاوؿانٞ ،ةن آلياث ا خمايت
٦يٟيت اؾخسضامها ،يهبذ مً ّن
آلالياث ؤو الخٗليماث بكإن ّن
صونق ؤلاقاعة بلى َظٍ ّن
الهٗب ٖلى حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ّن ق
ؤن
ّن
همحز بيىه وبحن الازخهاناث اإلاكابهت مشل حٗليم الؿالم ؤو الخٗليم الكامل.
ٔ( سيمونديس (جانوس)" ،احلقوؽ الثقافيّة  :نوعية مهملة من حقوؽ اإلنساف " ،اجمللة العربية حلقوؽ اإلنساف ،العدد  ،ٕٓٓٓ-ٓٚادلعهد العريب حلقوؽ اإلنساف،
ص.ٔٔٙ.
ٕ)سعيد (دانياؿ)" ،تعليم حقوؽ اإلنساف  :بعض النماذج الضركرية" ،جلاف الدفاع عن احلريات الدؽلقراطية كحقوؽ اإلنساف يف سوريا ،ٕٓٔٓ ،صٗ.ٙ-
ٖ) احلسٍت حجازم (عبد الكرَل )" ،السبل ادلمكن إتباعها لنشر فعالية حقوؽ اإلنساف " ،مرصد مدريب كمدربات حقوؽ اإلنساف يف العامل العريب ،ٕٓٔٓ ،متوفر
على الرابط التايل:
http://www.hrtwaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=351:------&catid=42:2010-03-07-09-2529&Itemid=63 (Consulté le 22/04/2015).
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ّن
الخٟٗيلي ٞ ،لٛت حٗليم
ّنق
ّنق
الخٗليمي
جخٌمً ما يٗغ ٝبالمههج
ؤن بغامج حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان
والبض مً ؤلاقاعة بلى ّن ق
ّنق
ّن
ّن
اليىميت وٖلى اؾخسضام ؤؾاليب حٗليم ججٗل
جخدضر ًٖ ٧ىنق َظا الخٗليم يىُبٖ ٤لى خياة الىاؽ
خ٣ى١ق ؤلاوؿان
ّن
ؤنّن
اإلاخٗلمحن يكتر٧ىنق في ا٦دؿاب مهاعاث الخٗبحر ًٖ مىاٟ٢هم ٦ما ج٨ؿبهم مهاعاث لخُىيغ مٗاعٞهم ،لهظا ٞاألظضي ق
ّن
 ١ؤلاوؿان عئيت ّن
جامت وهٓغة قاملت لئلوؿان والىظىص مٗا ،ومً ؤبغػق اإلاُالب التي ٖلى الكٗىب
يخدى ق ٫الىعي بد٣ى ق
الٗغبيت ؤن جضاٖ ٘ٞجها .ومؿإلت الىعي بد٣ى١ق ؤلاوؿان لضي الكٗىب ج٩ىنق ٖلى الخضعيج ز٣اٞت ّن
ّن
ٖامت جًبِ ؾحرتهم
وآعاءَم والخٗليم َى الًامً لظل. ٪
َام ّن
ّن
ٞضعاؾت ا ّن
الىظىصيت ،وجضعيب اإلاىاًَ ٖلى ٢يم
ألجها هٓغة بلى الظاث البكغيت ،واؾخٟهام للخ٣ي٣ت
خغيت ؤمغ ّنق
ّن
للخدغعق الاظخماعي صونق وعي اإلاجخم٘ وبعاصة اإلاىاًَ .وَى وعي بما
اإلاؿاواة والخأدي والدؿامذ وؤلابضإٞ ،"...ال يمان
ا٦دؿبه مً خ٣ى ،١وب اصة في ؾبيل صٖم طل٧ ٪له"  ،ختي يغج٣ي ألٖلى ّن
الضعظاث.
ع
اإلابدث الثاوي
ـّ ــىباث بدسان خلـ ــىق ؤلاوعان
ّن
ّن
ّن
جخإ٦ض ّن
وقمىليت َظٍ ا خ٣ى١ق ،
٧ىهيت
الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان
ّنق
والؿخحن لهضوعق ؤلاٖالن
في الظ٦غيق الؿابٗت
ّن
ّن
ّن
ّن
 ١ؤو جًمً في الكغٖت الٗاإلايت بما َى زمغة لٟ٨اح ؤلاوؿاهيت ٖبر
ؤن جبلىعق َظٍ ا خ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان حٗجي ق
٩ٞىهيت ز٣اٞت خ٣ى ق
ّن
ؤر هٓام ز٣افي ،مً
الٓلم٦ ،ما حٗجي ؤيًا ؤهه ال يجى قػ اؾخصىاء ؤخض ،في ّنؤيت مىُ٣ت في الٗالم ؤو في ّنق
ق
الخاعيش في مىاظهت
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ر بغمخهٞ ،هي ال جخىظه إلوؿان صو قن آزغ ؤو
 ١ؤلاوؿان هي ز٣اٞت هىٖيت للجيـ البكغ ق
 ، ١وز٣اٞت خ٣ى ق
الخمخ٘ بهظٍ ا خ٣ى ق
ألمت صو قن ؤزغي ،بل حٗ٨ـ وٖيا ّن
 ١الىاؽ وؤلاوؿان ّ ،ن
ال٨م الهاثل مً الاجٟا٢اث وؤلاٖالهاث التي
بالغٚم مً ّنق
هىٖيا خ٣ى ق
ّن
جىاولذ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ّن
والخدٖ ٟٔلى
وحٗهض مٗٓم صو٫ق الٗالم اإلاخٟاوجت ٖلى اخترامها ّنبما بالخى٢ي٘ ٖلحها ؤو الخى٢ي٘
ٔ) سعيد (دانياؿ)" ،تعليم حقوؽ اإلنساف  :بعض النماذج الضركرية" ،ادلرجع السابق ،ص.٘.
ٕ)أنظر ،اجلازم (الدايل)" ،من قضايا التحرر اإلجتماعي يف احلضارة العربية اإلسبلمية "" ،ٜٜٔٚ ،حقوؽ اإلنساف بالنصوص " ،مركز النشر اجلامعي،ٕٓٓٗ ،
ص.٘ٓ.
ٖ)أنظر ،نفس ادلرجع السابق ،ص.ٕ٘.
ٗ)ادلادة ٕ من اإلعبلف العادلي حلقوؽ اإلنساف الصادر يف ٓٔ ديسمرب تنص على كونية كمشولية ىذه احلقوؽ ٔتا أنو " :لكل إنساف حق التمتع بكافة احلقوؽ
أم ٘تييز ،كالتمييز بسبب العنصر أك اللوف أك اجلنس أك اللغة أك الدين أك الرأم السياسي أك أم رأم آخر ،أك األصل الوطٍت
كاحلريات الواردة يف ىذا اإلعبلف ،دكف ّ
أك االجتماعي أك الثركة أك ادليبلد أك أم كضع آخر ،دكف أية تفرقة بُت الرجاؿ كالنساء .كفضبل عما تقدـ فلن يكوف ىناؾ أم ٘تييز أساسو الوضع السياسي أك
القانوٍل أك الدكيل لبلد أك البقعة اليت ينتمي إليها الفرد سواء كاف ىذا البلد أك تلك البقعة مستقبل أك ٖتت الوصاية أك غَت متمتع باحلكم الذايت أك كانت سيادتو
خاضعة ألم قيد من القيود".
٘) الًتكماٍل (عبد اهلل)" ،كونية كمشولية حقوؽ اإلنساف" ،احلوار ادلتمدف العدد ٕٔ ،ٖٕٔٓ :سبتمرب ٕٓٔٓ.مقالة متوفرة على النت من خبلؿ الرابط التايل:
). http ://www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=237637 (Consulté le 23/04/2015
 )ٙأنظر ،بن عاشور (عياض)" ،حقوؽ اإلنساف :أم حق ،أم إنساف؟" ،رللة الفكر العريب ادلعاصر ،العدد ،ٖٛ-ٕٛ :بَتكت ٓ ،ٜٜٔص.ٖٙ.
)ٚعرفت إتفاقية فينا  ٜٜٔٙلقانوف ادلعاىدات ،التحفظ يف ادلادة (ٔ/ٕ/د) بإنو  :إعبلف من جانب كاحد أم كانت صيغتو أك تسميتو يصدر عن ال ّدكلة ،عند
توقيعها أك تصديقها أك قبوذلا أك موافقتها أك إنضمامها إيل معاىدة ما ،كهتدؼ إ ستبعاد األثر القانوٍل أك تعديلو ألحكاـ معينة يف ادلعاىدات من حيث سرياهنا على
ىذه ال ّدكلة  .فادلادة  ٜٔمن إتفاقية فينا حوؿ قانوف ادلعاىدات لعاـ  ٜٜٔٙكاليت كإ ّف أجازت عند إنضمامها إيل معاىدة ما إبداء ٖتفظات ،إال ّأهنا إشًتطت إال
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ويىميا ّن
ّن
ّن
ّن
حنجل اهتها٧اث ظؿيمت
الٗملي،
ر والخُبي٤
الخٗهض الىٓغ ّنق
بٌٗ مجها ،وَظا الخٟاوث لضر الضو٫ق واضر بحن
ّن
ر ال ظضاٞ ٫يه ،بل ٧اهذ حٗمض بلى اؾخٛالَ ٫ظا
ز٣افي واظخماعي وخًاع ق
خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ٦شحر مً صو٫ق الٗالم" ،واّ ٘٢نق
الش٣افي ٣٦ىإ يسٟي اهتها٧اث خ٣ى١ق ؤلاوؿان في بالصَا ".
ّنق
اإلاُٗى
وفي الٗالم الٗغبي ّنزمت مجمىٖت مً الهٗىباث حٗي ٤بصعا ٥خ٣ى١ق ؤلاوؿان والىعي بها ومماعؾتها في بَاع ٦ىىيتها
الضوليتَ ،ظٍ ّن
ّن
ّن
الهٗىباث جيب٘ مً يٗ ٠مؿخىرق الخىٟيظ والٗمل ٖلى
وقمىليتها ٦ما وعصث في ؤلاٖالن الٗالمي واإلاىازي٤
حٗؼيؼ خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً ظهت وجٟاوث ّن
جل٣ي َظٍ ا خ٣ىَ ،١ظٍ ّن
الهٗىباث يم ً٨عنضَا وجهييٟها ٖلى اإلاؿخىياث
ر
ر
الىا٢عي والاظخماعي وال٨ٟغ ّنق
ّنق
ال٣اهىوي و٦ظلٖ ٪لى اإلاؿخىرق
ّنق
ّنق
والؿياسخي
الش٣افي والتربى ّنق
ّنق
الخاليت :نٗىباث ٖلى اإلاؿخىرق
وؤلايضيىلىجي َ٫ ،ظا ؾىدىاو٫ق في َظا ؤلاَاع يٗ ٠بصعا ٥خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٖلى مؿخىياث زالر :مٟاع٢اث بحن الهي٩لت
ّنق
ّن
ّن
الش٣اٞيت والاظخماٖيت (اإلاىلب
ال٣اهىهيت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان (اإلاىلب ألاوٌ)  ،وؤزغ يخٗل ٤بهٗىباث ٖلى مؿخىرق البييت
ر
الؿياسخي (اإلاىلب الثالث).
ّنق
الثاوي)  ،زم نٗىباث ٖلى اإلاؿخى ق

يكوف أم ٖتفظ منها منافيا دلوضوع اإلتفاقية كغرضها كما أ ّف ادلادة ٕٔ من ىذه اإلتفاقية تؤكد على عدـ سرياف التحفظات ،كعلى أنو ليس ذلا أم أثر يف القانوف
أم ٖتفظ يكوف منافيا
الدكيل .كىذا ما أكدت عليو الفقرة الثانية من ادلادة  ٕٛمن إتفاقية القضاء على أشكاؿ التمييز ضد ادلرأة ،كاليت تنص على "ال غلوز إبداء ّ
موضوع ىذه اإلتفاقية كغرضها".
ٖتفظات الدكؿ العربية على سيداك تتعارض مع الوفاء بالتزا ماهتا يف تطبيق معاىدات أخرل إنضمت إليها سابقان ؛" الشرعة الدكلية حلقوؽ اإلنساف "إذ إ ّف معظم
الدكؿ العربية ادلنضمة إىل سيداك قد سبق لو ادلصادقة على العهد الدكيل اخلاصة باحلقوؽ ادلدنية كالسياسية كأصبحت بذلك مطالبة بتطبيق مجيع مقتضياتو خاصة ّأهنا
تنص على ادلساكاة بُت اجلنسُت داخل األسرة .الدكؿ العربية اليت ٖتفظت على ادلواد السابقة من إتفاقية القضاء على كافة
مل تتحفظ على ادلادة  32منو ،كاليت ّ
أشكاؿ التمييز ض ّد ادلرأ ة )سيداك( كخاصة ادلادة السادسة عشر مل تتحفظ على ادلادة اخلامسة كادلادة الرابعة العشرين من نفس اإلتفاقية ،كاليت تنص على أنّو" :تتعهد
الدكؿ األطراؼ باٗتاذ مجيع ما يلزـ من تدابَت على الصعيد الوطٍت تستهدؼ ٖتقيق األعماؿ الكاملة للحقوؽ ادلعًتؼ هبا يف ىذه االتفاقية "فكيف ؽلكن ذلذه الدكؿ
ادلوائمة (اليت ٖتاكؿ التكيّيف) بُت ٖتفظها على ادلواد ( ٘ٔ )ٔٙ ،ٕ ،ٚ ،ٜ ،من جهة كالوفاء بالتزاماهتا ٔتقتضيات ادلادتُت اخلامسة كالرابعة كالعشرين من االتفاقية ؟
ادلادة  32من اتفاقية فيينا ال ٕتيز لطرؼ يف ادلعاىدة اف يتمسك بقانونو الداخلي كسبب لعدـ تنفيذ أحكاـ اتفاقية مت االنضماـ اليها .معظم الدساتَت العربية ،تنص
على ادلساكاة بُت الرجاؿ كالنساء/ادلواطنُت أماـ القانوف كاذا كانت مقتضيات القوانُت الوطنية ادلعموؿ هبا الدكؿ العربية سببان إلبداء التحفظات على ىذه االتفاقية،
فإنو بذلك تعترب سلالفة للمقتضيات الدستورية لتلك البلد ،كمن مثّ فهي قوانُت غَت دستورية) ،يف ىذا األمر الببلد العربية ٗتالف دساتَتىا) .التحفظات اليت أبدهتا
معظم الدكؿ العربيّة اليت انضمت إىل ىذه االتفاقية تتعلق ٔتواد ستة أساسية كجوىرية كزلورية من االتفاقية  :بعضها يتصل بادلسائل اإلجرائية يف األساس) ادلادة ٕ )
منها يتصل باألساسيات) ادلواد  ٚك ٜك٘ٔ ك )ٔٙبعض الدكؿ العربية رفعت التحفظ اليت كانت قد أبدتو حُت االنضماـ إىل اإلتفاقية ،مثل الكويت رفعت التحفظ
عل ادلادة  ،ٚادلتعلقة بادلشاركة باحلياة السياسية كالعامة ،كادلملكة األردنية اذلامشية رفعت التحفظ على الفقرة الرابعة من ادلادة ٘ٔ كادلتعلقة ْترية احلركة كالتنقل .رفعت
تونس رمسيّا التحفظات اليت أبدهتا على االتفاقية الدكلية دلناىضة كافة أشكاؿ التمييز ض ّد ادلرأة  .مت إعبلف رفع التحفظات يف ٕٗ أكتوبر ٕٔٔٓ كقد صارت فعلية
بعد القياـ بإجراءات إيداعها لدم األمُت العاـ لؤلمم ادلتحدة يف ٖٕ أفريل ٕٗٔٓ .أنظر ،بن مجيع ( منية) ،شقَت (حفيظة)" ،رفع التحفظات على اتفاقية القضاء
كنس.ٕٓٔٔ ،
على كافة أشكاؿ التمييز ادلسلط على النساء مع اإلبقاء على اإلعبلف العاـ ،تونس" ،صندكؽ األمم ادلتحدة للسكاف ،ت
ٔ) فرحات (زلمد نور)" ،مبادئ حقوؽ اإلنساف بُت العادلية كاخلصوصية" ،اجمللة العربية حلقوؽ اإلنساف ،العدد ٔٓ سنة ٗ ،ٜٜٔص.ٕ٘.
ٕ) ٔتا أف ادلختصُت يف العامل العريب ترمجوا أك لنقل حاكلوا استيعاب كلمة "إيديولوجيا" حقوؽ اإلنساف حقوؽ اإلنساف بكلمة "ثقافة" حقوؽ اإلنساف .فإننا لن نفرد
للصعوبات اإلديولوجية حلقوؽ اإلنساف مبحثا مستقبل بل سنكتفي ٔتجرد اإلشارة إليها يف مبحث الصعوبات الثقافية داخل العامل العريب (أنظر ص ،ٔٚ.علما أننا قد
كضحنا ىذا ادلفهوـ بالص ٚ.من ىذا ادلقاؿ).
Voir à cet égard, GALLISOT (R.) et TREBITSCH (M.), "Les droits de l‘Homme comme idéologie de l‘homme
blanc ? Comme religion ou comme pratique sociale ?", in. L’Homme et la société, n° 85-86, 1987, pp.7-11.
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ّ
اللاهىهُت وخل ــىق ؤلاوعان
اإلاىلب ألاوٌ :مف ــاسك ــاث بحن الهُيلت
ر
بن الٗال٢ت بحن الهي٩ل ال٣اهىوي والدكغيعي والكغٖت الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان يٗيٟت ( )1مما ي٣لو مً ظضو ق
ّن ق
ّن
الضؾخىعيت في جُبيَ ٤ظا الهى ٠مً ا خ٣ى١ق (.)2
الًماهاث
ّ
اللاهىهُت لخلىق ؤلاوعان
ؤوالِ :الكت الهُيل اللاهىوي والدؽشَعي باإلاىٍىمت
ّن
الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ي٩اص ي٩ىنق يٗيٟا.
ال٣اهىوي في بلضان الىًَ الٗغبي والكغٖت
ّنق
بن الاعجباٍ بحن الهي٩ل
ّن ق
جىًم بلى الٗهضيً الضوليحن ا ّن
ّن
ّن
والؿياؾيت والا٢خهاصيت
اإلاضهيت
خانحن با خ٣ى١ق
ّنق
ٞإ٦ثر مً زلض بلضان الٗالم الٗغبي لم
ّن
ّن
والش٣اٞيت  ،بيىما ال يخىٞغ باهًمام بًٗها ع ً٦الالتزام ،ولم يىٗ٨ـ اهًمام ؤٚلبها بخإزحر يظ٦غ في ٢ىاهيجها
والاظخماٖيت
ّن
الىَجي ٞةجها لم جىٞغ آليت لخُبي٤
ّنق
الضولي ٖلى ال٣اهىنق
ّنق
الىَىيتّ ،نؤما البلضان التي ٢بلذ بمبضؤ ؾياصة ال٣اهىنق
وحكغيٗاتها
الٗغبي بالٗضيض مً ال٣ىاهحن الاؾخصىاثيت التي جدىا ٌ٢ؤخ٩امها م٘
ّنق
ّنق
ال٣اهىوي
َظا اإلابضؤَ ،ظا باإلياٞت بلى ا٦خٓاّ الهي٩ل
ّن
ؤلا٢ليميت.
يماهاث خ٣ى١ق ؤلاوؿان اإلاىهىم ٖلحها في اإلاىازي ٤الضوليت و٦ظل٪
ّن
وجىو َظٍ الخضابحر ٖلى
ّن ق
الى٢اثيت ؤو ٢ىاهحن الاقدباٍ،
يكترٖ ٥ضص ٦بحر مً َظٍ الضو٫ق ٞيما يٗغ ٝبالخضابحر
ّناجساط بظغاءاث بػاء ؤشخام بضٖىيق مى٘ ا جغيمتّ ،ن
٧النجً ؤو وي٘ اإلاكدبه بهم جدذ ع٢ابت ّن
ؤمىيت ،و٦ال َظيً
ؤلاظغاءيً مً الٗ٣ىباث ال ي٣طخى بهما بال ٦جؼاء ٖلى اعج٩اب ظغيمت ،وفي م٣ابل جطخيم صوعق ؾلُاث ؤظهؼة الضولت ٧ ،ان
بالغ٢ابت البر ّن
ّن
ّن
ّن
الً٣اثيت ومغوعا ّن
الغ٢ابيت ،بضءا ّن
إلااهيت ،واهتهاء بالغ٢ابت
بالغ٢ابت
مخٗمض لضوعق الؿلُاث
َىا ٥بيٗاٝ
ّن
الغ٢ابت البر ّن
ؤلاٖالميت وصوعق الغؤر الٗام ،و٢ض ٖاهذ ّن
الٗغبيت ال حٗغّ ٝنؤيت َيئاث
إلااهيت مً يٗ ٠ممازلٞ ،بٌٗ الضو٫ق
ّن
جمشيليت ،ولم حٗغ ٝبٗض َغي٣ها بلى نىاصي ٤الاهخساب.
للضو قع الغ٢ابي اإلاًمى قن في ّن
ي ّن
ي ج٣ييض
الىٓم البرإلااهيت ؤو ظغ ق
ٞيما اٞخ٣ضث ؤٚلب اإلاجالـ ال٣اثمت في البلضان ألازغ ق
َظا الضوعق بضعظاث مخٟاوجت في باقي اإلاجالـ البر ّن
ّن
إلااهيتّ ،نؤما صوعق ؤلاٖالم ٦جهاػ ع٢ابيٞ ،يٗاوي مً تهميل مؼمً ،بط جٟغى
ّن
ّن
ّن
وجىٓيميت ،جسخل ٠صعظتها مً بلض آلزغ ٚحر ّنؤجها ججخم٘ في مٗٓمها ٖلى
٢اهىهيت
الٗغبيت ٢يىصا ٖضيضة
مٗٓم البلضان
الٗغبيت جمخل ٪ؾلُت الضولت وؾاثل ؤلاٖالم ّن
ّن
اإلاغثيت واإلاؿمىٖت ،وجٟغى ؤهٓمت
ؾماث مكتر٦تٟٞ ،ي مٗٓم البلضان

ٔ)دكؿ مل توقع كمل تصادؽ على العهد الدكيل للحقوؽ ادلدنية ك السياسية :سلطنة عماف ،قطر ،السعودية ،جنوب السوداف ،اإلمارات  .يف مقابل دكؿ كقعت
كصادقت على العهد الدكيل للحقوؽ ادلدنية كالسياسية  :العراؽ (ٕ٘ جانفي ٔ ،( ٜٔٚاجلزائر (ٕٔ سبتمرب  ،)ٜٜٔٛاألردف ( ٕٛمام ٘ ،)ٜٔٚالكويت (ٕٔ
مام  ،)ٜٜٔٙلبناف (ٖ نوفمرب ٕ ،)ٜٔٚليبيا (٘ٔ مام ٓ ،)ٜٔٚادلغرب (ٖ مام  ،)ٜٜٔٚالسوداف ( ٔٛمارس  ،)ٜٔٛٙتونس  (ٔٛمارس  ،)ٜٜٔٙسوريا
(ٕٔ أفريل  ،)ٜٜٔٙمصر (ٗٔجانفي ٗ )ٜٔٛاليمن ( ٜفيفرم  ،)ٜٔٛٚالبحرين (ٕٓ سبتمرب  ،)ٕٓٓٙجزر القمر (ٕ٘ سبتمرب  )ٕٓٓٛكقعت كمل تصادؽ
بعد ،فلسطُت (ٕ أفريل ٕٗٔٓ).
ٕ) أنظر ،خليل (عبد اهلل )" ،النيابة العامة  :ككيل عن اجملتمع أـ تابع للسلطة التنفيذية؟ " ،مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف سلسة قضايا اإلصبلح (ٔٔ)،
 ،ٕٓٓٙصص( ٔٔٔ-ٔٓٗ.الفصل اخلامس تبعية النيابة العامة للسلطة التنفذية).
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الصخاٞت بض٢ت٦ ،ما جٟغى بٌٗ البلضان ٢يىصا ٖلى اإلاُبىٖاث ،وجغا٢ب ال٨خب ّن
إلاغا٢بت ّن
والصخ ٠واإلاُبىٖاث الىاعصة
ّن
ّن
الهاجٟيت ّن
للغ٢ابت .
مً ا خاعط ،وجمى٘ جضاو٫ق بًٗها٦ .ما ججحز بٌٗ ال٣ىاهحن بزًإ اإلاغاؾالث والاجهاالث
يخم بيٗاّ ٝن
الٗغبيتّ ،ن
ّن
خ ٤الخىٓيم
ٞخ٣يض مٗٓم البلضان الٗغبيت ّن ق
اإلاضوي في البلضان
ّنق
ماؾؿاث اإلاجخم٘
٦ظلّ ٪نق
ّن
ّن
بالخٗض ّنصيت ا ّن
خؼبيت٣ٞ ،ض وي٘ بًٗهاًّ ،
٦ما
خ ٤في ج٩ىيً ا جمٗياث اإلاؿخ٣لت ّ ،نؤما ألاُ٢اع التي جإزظ
والى٣ابي وا ّن ق
ّنق
ا ّنق
خؼبي
ّن
ؾياؾيت ج٩اص ججٗل مً الخمازل م٘
مً ال٣يىص يؿخديل مٗه بظاػة خؼب صونق اللجىء للً٣اء٦ ،ما ٞغى بًٗها قغوَا
ّن
ّن
ّن
ّن
قٗبيت
٦ماؾؿاث
الٗغبيت مً مىٓماث خ٣ى١ق ؤلاوؿان،
ا خؼب ا خا٦م قغَا للخإؾيـ .ويُٗي مى ٠٢ا خ٩ىماث
ّن
ّن
خ ٤في
ع٢ابيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان في بلضاجها ،ماقغا واضخا ججاٍ َظٍ ا خالت ٞال٨شحر مً البلضان جى٨غ بك٩ل خاؾم ا ّن ق
ج٩ىيً ظمٗياث خ٣ى١ق ؤلاوؿان .

ٔ
تييب عػػدد ٖ ٗٚٚلسنة ٕٗٔٓ ادلؤرخ يف  ٕٙديسمربٕٗٔٓ يتعلق بضبط شركط كإجراءات إسناد الًتخيص دلمارسة
) على سبيل ادلثاؿ كيف تونس فإف األمر الًت ّ
تضمن مجلة من القواعد اليت
التطرؽ إىل شكليات احلصوؿ على الًتخيص كشركطو إىل ما ىو أعمق حيث ّ
نشاط مزكد خدمات األنًتنات  ،فإنّو يف احلقيقة يتجاكز ّ
نص الفصل ٗٔ من األمر عػػدد ٖ ٗٚٚلسنة ٕٗٔٓ على ما يلي  " :يلتزـ مزكد اخلدمة ب ػ  :ادلطّة ٗ ػ
ّ
مزكدم ا لنفاذ كخدمات األنًتناتّ .
تفصل حقوؽ ككاجبات ّ
مراعاة مقتضيات الدفاع الوطٍت
عدـ إفشاء ادلعطيات ادلنقولة أك ادلخزنة كادلتعلقة بادلشًتكُت كخاصة اإلمسية منها إىل الغَت دكف موافقة ادلستعمل ادلعٍت باألمر مع
كاألمن العاـ كامتيازات السلطة القضائية كالتشريع اجلارم بو العمل  ".إ ّف إقرار حرمة ادلعطيات الشخصية يف طالع ىذا الفصل كقع إفراغو من جوىره بإقرار استثناء
خوؿ للسلطة القضائية أمرا بديهيّا قانونا ْتكم صبلحيّاهتا الدستورية فإف فتح باب ىتك
ينقلب على ادلبدأ دكف يكوف زل ّددا يف مداه كمضمونو  .لئن كاف اإلستثناء ادلُ ّ
حرمة ادلعطيات الشخصية دلراعاة " مقتضيات الدفاع الوطٍت كاألمن العاـ كالتشريع اجلارم بو العمل " ال يستقيم من الناحية الدستورية لؤلسباب التالية : :إ ّف إستثناء
إفشاء ادلعطيات الشخصية الوارد بوذا الفصل ال يأخذ بعُت االعتبار صدكر الدستور التونسي يف  ٕٙجانفي ٕٗٔٓ كما جاء بو من ضمانات يف بابو الثاٍل ادلتعلق
نص على أف " ػل ّدد القانوف الضوابط ادلتعلقة باحلقوؽ كاحلريات ادلضمونة هبذا الدستور كشلارستها ٔتا ال يناؿ من
باحلقوؽ كاحلريات
ّ
كخاصة الفصل  ٜٗمنو ال ّذم ّ
جوىرىا .كال توضع ىذه الضوابط إال لضركرة تقتضيها دكلة مدنية دؽلقراطية كهبدؼ محاية حقوؽ الغَت ،أك دلقتضيات األمن العاـ ،أك الدفاع الوطٍت  ،أك الصحة
العامة ،أك اآلداب العامة ،كذلك مع احًتاـ التناسب بُت ىذه الضوابط كموجباهتا .كتتكفل اذليئات القضائية بحماية احلقوؽ كاحلريات من أم انتهاؾ  ".بالرجوع لؤلمر
تأسس على فلسفة صياغة كتقنُت ترجعاف لزمن ما قبل إصدار الدستور التونسي سنة ٕٗٔٓ ضركرة أ ّف إستثناء " مقتضيات
عػػدد ٖ ٗٚٚلسنة ٕٗٔٓ ّ
يتبُت أنّو ّ
يتعُت على صاحب
ينص على أنّو " ّ
الدفاع الوطٍت كاألمن العاـ كالتشريع اجلارم بو العمل " ما ىو إال تكريس ألحكاـ الفصل  ٕٙمن رللة االتصاالت كالذم ّ
يكرس نفس صيغة االستثناء الواردة بالفصل  ٗٚمن القانوف عدد ٖ ٙلسنة
اإلجازة  ( :ادلطّة  - )ٛاالستجابة دلقتضيات الدفاع الوطٍت كاألمن العاـ  ".كما أنّو ّ
ينص على إمكانية نفاذ السلط األمنية كالعسكرية للمعطيات الشخصيّة لؤلفراد إذا كاف ذلك ضركريّا لتنفيذ ادلهاـ
ٕٗٓٓ كادلتعلق ْتماية ادلعطيات الشخصية كال ّذم ّ
كخاصة منها الفصبلف ٕٗ ك ٜٗإذ أ ّف عدـ إخضاع السلط اإلدارية إىل
ادلوكولة إليها .كحيث أ ّف ىذا ادلنطق القانوٍل مل يعد يستقيم اآلف بالنّظر إىل أحكاـ الدستور
ّ
خاصة كأ ّف االستثناء الواقع إقراره للسلط
كرسها ّ
ح ّد أدٌل من الرقابة القضائية ٔتناسبة شلارستها دلهامها مل يعد يتبلئم مع ركح الدستور كفلسفة الضمانات القضائية اليت ّ
ؽلس صراحة ْتريّات دستورية مضمونة إال كىي حرمة احلياة اخلاصة كسرية ادلراسبلت كاالتصاالت كحرمة ادلعطيات الشخصية  .كبالتايل فإف تأىيل
األمنية كالعسكرية ّ
اخلاصة نظرا لعدـ إقرار
السلط اإلدارية على ىذا النحو ُؼلشى منو التع ّدم على احلريات الدستورية ادلتعلقة بادلعطيات الشخصية كسرية ادلراسبلت كاالتصاالت كا حلياة ّ
ضوابط ُدنيا تضمن مراقبة القضاء ؿتوفّر شركط الضركرة كالتناسب كالتعليل  ،كىو ما غلعل األمر عػػدد ٖ ٗٚٚلسنة ٕٗٔٓ منطويا على خرؽ صريح لضوابط احلقوؽ
كتعُت تباعا اِعتباره خارقا للدستور.
كالضمانات الدستورية مناط الفصلُت ٕٗ ك ٜٗمن الدستور ّ
ٕ)أنظر ،الًتكماٍل (عبد اهلل)" ،معوقات حقوؽ اإلنساف يف العامل العريب" ،جريدة البديل ،العدد ٕ ٔ ،ٜٔديسمرب ٕٗٔٓ.

http://al-badeel.org/bne/index.php/fekr/item/466-aa36 (Consulté le 23/04/2015).

ٖ)على سبيل ادلثاؿ ،أقرت منظمة ىيومن رايتس كتش يف تقريرىا العادلي ٕٗٔٓ أف السعودية ٘تنع تسجيل منظمات حقوقية بدعوم أهنا منظمات غَت مرخص ذلا ،
متوفر على الرابط التايل :
http://www.hrw.org/ar/world-report/2014/country-chapters/121988 (Consulté le 23/04/2015).
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زاهُا :ؼبه غُــاب المم ــاه ــاث الذظخىسٍ ــت
حٗاوي ّن
حٛيب ّن
ّن
ّن
الضؾخىعيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً ّن
ٞبالغٚم ّن
هصخيّ ،ن
الٗغبيت مً مباصت
مما جؼزغ به الضؾاجحر
الًماهاث
جٟ٨ل ا خ٣ى١ق وا ّن
جسل مً ظضواَا،
ؤن مٗٓمها يًٗ ٠الًماهاث باؾخضعا٧اث ّنق
خغياث ويماهاث خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بال ّن ق
ّن
ويًمً بًٗها
٧ل مًمىن،
٦ما يديل مٗٓمها جىٓيم مماعؾت ا خ٣ى١ق اإلاسخلٟت بلى ٢ىاهحنٖ ،اصة ما جٟغٚها مً ّنق
ّن
ّن
ؤن ّن
ؤ٢غتها ،وجب٣ى َظٍ اإلاٟاَيم ا خضيشت لضولت اإلاىاَىحن ألاخغاع
ال٣اهىهيت التي ؾبّ ٤ن ق
ؾياؾيت جُيذ بالًماهاث
قغوَا
ّن
ّن
ّن
الٗغبي ،وطلَ ًٖ ٪غي ٤اإلاهاص٢ت ٖلى الاجٟا٢ياث الض ّن
وليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان،
ّنق
ؤن ججض لها مىٗ٢ا مازغا في الٗالم
جداو٫ق ق
ّن
ّن
الضازلي لؤلُ٢اع
ّنق
ليـ طلٞ ٪دؿب ،بل جٟٗيل َظٍ الاجٟا٢ياث في الىا ٘٢مً زال ٫ظٗلها ظؼءا ال يخجؼؤ مً ال٣اهىنق
ٖضة نٗىباث ؤزغيق في وظه جىٟيظ ّن
الٗغبيت٦ ،ما جشاع ّن
ّن
ّن
ّن
الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
الٗغبيت اللتزاماتها هدى الاجٟا٢ياث
الضو٫ق
ّن
ّن
ّن
بإن جخسظ ما ي٩ى قن
الاجٟا٢ياث.
يغوعيا إلٖماَ ٫ظٍ
الضوليت ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة ّن ق
ٞمً ظهت ؤولى ،جلؼم الاجٟا٢ياث
ّن
ّن
ّن
ومً ظهت ؤزغي ،حكترٍ مٗٓم الضو٫ق الٗغبيت ،لخدى٫ق ؤيت اجٟا٢يت بلى ٢اهىنق ٞاٖل ،وكغ هو الاجٟا٢يت في ا جغيضة
الغ ّن
ّن
ؤر حكغي٘ ؤو ٢اهى قن
مدلي ظضيض.
ّنق
ؾميت للضولت٦ ،ما يدضر م٘ ّنق
ّن
الٗغبيت بظلّ ،٪ن
مما يجٗل ؤمغ الخد٨يم في ا خ٣ى١ق اإلاًمىهت في الاجٟا٢ياث نٗبا،
وفي ألاٚلب ال ج٣ىم الضو٫ق
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
الضوليت
الٗغبيت بلى الاجٟا٢ياث
ال٣اهىهيت الهًمام الضو٫ق
حهخم بما ٞيه ال٩اٞيت بضعاؾت آلازاع
اإلاكغٕ الٗغبي لم ّنق
ويبضو ّن ق
ؤن
ّن
ّن
جخٗل ٤بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،عٚم ّنؤجها مً ؤ٦ثر اإلاىايي٘ ّن
ؤَميت.
وزانت جل ٪التي
ٖامت،
ّن
ّن
ّن
الىَىيت جبٗا ألهٓمتها
الضوليت في حكغيٗاتها
ؤن الضو٫ق جسخل ٠في وؾاثل بصعاط ؤخ٩ام الاجٟا٢ياث
مً اإلاا٦ض ّن ق
ؤن ّن
ّن
الغ ّن
ّن
الٗغبيت هي وكغ ٢اهىنق الخهضي ٤في ا جغيضة ّن
ؾميت
الؿمت الٛالبت واإلاكتر٦ت بحن مٗٓم الضو٫ق
الضؾخىعيت ،بال ّن ق
والً٣اثيت في ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
الاجٟا٢يت ومً زم جُبي٤
اإلاٗىيت ٖلى ٖلم بىهىم
الضولت
ؤلاصاعيت
للضولت٧ ،ي يهبذ اإلاىاَىىنق والؿلُاث
ّن
ّن
ّن
الضوليت بكإن خ٣ى١ق ؤلاوؿان
الٗغبيت ٖضم وكغ ههىم الاجٟا٢ياث
ؤلاق٩الياث اإلاٗغوٞت في ؤٚلب الضو٫ق
ؤخ٩امها ،ومً
عؾميّ ،ن
ّن
مما يشحر بق٩اال ؤمام الً٣اء ؤو ؤلاصاعة .
بك٩ل

أقرت كذلك يف تقريرىا السنوم اؿ ٕ٘ أف الكويت  :تضيّق احلكومة على حرية التعبَت كعلى ادلعارضة السياسية كٖتظر ادلشاركة يف التجمعات العامة  .كػلاكم
أشخاص بتهم مثل "إىانة األمَت" أك "التخطيط للمشاركة يف ٕتمعات غَت قانونية " أك "ازدراء الدين" .أيضا ذكرت منظمة ىيومن رايتس كتش يف نفس التقرير عن
تونس :علّقت احلكومة عمل  ٔ٘ٚمجعية يف يوليو ٕٗٔٓ متجاىلة إجراءات ينص عليها القانوف التونسي الذم يقسم عملية حل اجلمعيات إىل ثبلث مراحل ىي
اإلنذار ،كالتعليق األكيل مدة ٖٓ يومان ،مث حل اجلمعية إذا فشلت يف اٗتاذ اإلجراءات التصحيحية .كيف اجلزائر لتأسيس ادلنظمات احلقوقية كاجلمعيات ،يشًتط القانوف
احلصوؿ على موافقة كزارة الداخلية  .كؽلكن للوزارة رفض تسجيل أيّة مجعية تناقض "ادلبادئ األساسية كالقيم كا لنظاـ العاـ كاألخبلؽ العامة كالقوانُت ادلعموؿ هبا ".
كتستمر احلكومة اجلزائرية ٔتنع العماؿ من تشكيل نقابات مستقلة كتتخذ تدابَت صارمة ضد االحتجاجات السلمية كاإلضرابات العمالية  .التقرير السنوم اؿ ٕ٘
دلنظمة ىيومن رايتس كتش متوفر على الرابط التايل :
http://www.hrw.org/sites/default/files/wr2015_web.pdf (Consulté le 23/04/2015).

ٔ) ٗتتلف الدكؿ العربية يف ادلرتبة اليت تعطيها لبلتفاقيات الدكلية يف سلّم القوانُت الداخلية ،ففي حُت تعطيها عدة دساتَت عربيّة قوة القانوف ،بعد التصديق عليها
كنشرىا يف اّجلريدة الرمسية (تونس ،البحرين ،اجلزائر ،السوداف ،قطر ،الكويت ،مصر ) ،فإف بقية الدساتَت العر بية ال تنص على مرتبة االتفاقيات الدكلية يف القانوف
الداخلي ،غَت أ ّف أغلبها ينص على أ ّف ادلعاىدة تؤخذ ٔتقتضى "مرسوـ" أك " قانوف" ،كبذلك تأخذ ىذه االتفاقيات ادلرتبة اليت يأخذىا ادلرسوـ أك القانوف يف تلك
الدكلة .كمن ادلؤكد أ ّف مبدأ احًتاـ االتفاقيات يشكل أساس القانوف الدكيل العاـ ،فبدكنو ينتفي كل تعامل أك كفاؽ دكيل  .كما أ ّف ىناؾ " معاىدة فيينا " ادلؤرخة يف
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اإلاىلب الثاوي :ـّىب ــاث ِلى معخىي البيُ ــت الثل ــافُت والاحخماُِت
ٞل٩ل بلض
الٗغبي ؤمغ نٗب وقبه مؿخديلّ .نق
ّنق
 ١ؤلاوؿان في الىًَ
ٖام خالت ز٣اٞت خ٣ى ق
بن مداولت نياٚت مكهض ّنق
ّن ق
زهىنيخه ّن
اإلااصيت لدك٩ل خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٞيه .وٖلى ّن
الغٚم مً َظٍ ا خهىنيت ٞةن وي٘ خ٣ى١ق ؤلاوؿان في اإلاىُ٣ت
ّن
الٗغبيت ج٩اص ج٩ىنق مكابهت :ؤر يّٗ ٠ن
ّن
الش٣اٞيت ( ).1ونٗىباث ٖلى الهٗيض الاظخماعي حٗي ٤الىعي بد٣ى١ق
البييت
ؤلاوؿان (.).2
ؤوال :لّ ــف البيُت الثل ــافُ ــت
الش٣افي ،في ْل ما حكهضٍ اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة مً ّن
ّن
جدىالثَ ،ى زُاب ألاػمتٞ :مً ظهتَ ،ىا٥
بن ا خُاب
ّن ق
ّن
وألايضيىلىظيت التي ؤنابذ الٗضيض مً ألا٩ٞاع ّن
ّن
ّن
ّن
اإلاٗغٞيت
والىٓم ،ومً ظهت زاهيتَ ،ىا ٥الُٟغاث
الؿياؾيت
الاجهياعاث
التي قهضتها الٟلؿٟت وٖلىم ؤلاوؿان ،والتي ؤؾٟغث ًٖ اهبشا٢ ١غاءاث ظضيضة للخضازت وقٗاعاتها خى٫ق الٗ٣ل وا ّن
خغيت
ّن
ّن
ّن
ّن
واإلاٗلىماجيت التي هضزل مٗها في َىعق خًاعرق ظضيضّ ،ن
مما
والخ٣ىيت
الٗلميت
والخ٣ضم ،ومً ظهت زالشتَ ،ىا ٥الشىعاث
بإن هُغح الؿاا ٫اإلا٣ل ٤الظر ؤزاعٍ ألامحر ق٨يب ؤعؾالن في مُل٘ ال٣غنق الٗكغيً :إلااطا جغاظ٘ الٗغب وج٣ضم
يؿمذ لىا ّن ق
ٚحرَم ؟
الٗغبيت اإلاٗانغة ّن
ّن
بإجها ازخال ٫الٗال٢ت بحن الىعي والٟٗل ،بحن الىعي
وجٟؿحر ٖبضهللا الٗغور ألػمت الش٣اٞت
ّن
الخىٞي٣يت اإلالخبؿت واٞخ٣اص ال٣ضعة ٖلى ا خؿم؟ .
اإلاى٣ىم والٟٗل الٗاظؼ ،بحن
الخٗغٖ ٝلى ٖىانغ ّن
الش٣افي اإلاٗانغ ج٨مً في مداولت ّن
وم٩ىهاث ز٣اٞت الٗىإلات
ّنق
ولٗل ؤخض ؤَم مالمذ ؤػمت ا خُاب
ّنق
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
ال٣ىميت،
خهىنيت
خًاعيت ،وا
والهىيت ا
الىَىيت،
الىْيٟيت ،و٦ظل ٪ما جىُىرق ٖليه مً ً٢ايا :الش٣اٞت
وؤصواتها
ّن
الش٣افي واإلاخمشلت في ّن
جخٗغى ّن
ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ّن
الهىة بحن
ّنق
جدض مً اهدكاعَا ٦خل ٪التي لها ٖال٢ت باإلاىعور
إلاٗى٢اث ق
ّن
ّن
الش٣افي الظر ال
ّنق
بق٩اليت اإلاىعور
الٗغبيت ججض هٟؿها في مىاظهت
٨ٞغ خ٣ى١ق ؤلاوؿان والىا ٘٢اإلاٗيل٦ ،ظل ٪اإلاجخمٗاث
ً
ّن
ؤن ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان صازل ألاؾغة
صاثما م٘ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،هديجت لٗاصاتها و٨ٞغَا ومٗخ٣ضاتها ،خيض ق
ق
يخىا٤ٞ
ّن
وؾلبيت ٦خًٟيل الظ٧ىعق ٖلي ؤلاهار ٞإظغ اإلاغؤة ؤ٢ل مً ؤظغ ّن
الغظل لىٟـ الٗمل وٖضم جم٨يجها مً قٛل
يٗيٟت
ٖٕ مام ٘ ،ٜٔٙكاليت تنص يف ديباجتها على أ ّف حرية االنضماـ للمعاىدات كمبدأ حسن النية كضركرة تنفيذ االتفاقيات مبادئ معًتؼ هبا عادليا ،كأ ّف شعوب
األمم ادلتحدة تؤمن باحًتاـ االلتزامات الناشئة عن ادلعاىدات ،كبأ ّف تطوير االتفاقيات من شأنو خدمة أىداؼ األمم ادلتحدة كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف  .كأضافت
(ادلادة )ٕٚأ ّف األطراؼ ال ؽلكنهم التذرع بالقانوف الداخلي لتربير عدـ تنفيذ معاىدة صادقوا عليها.
1

)"Si donc la culture nous pose un problème, c‘est donc, et tout d‘abord, qu‘elle est en décadence", d‘après, De
ROUGEMONT (D.),"Penser avec les mains", 1935, éd. Gallimard, Paris, 1972, p.24.

ٕ)أرسبلف (األمَت شكيب)" ،دلاذا تأخر ادلسلموف؟ كدلاذا تقدـ غَتىم؟ " ،كلمات عربية للًتمجة كالنشرٔٓٙ ،ٕٕٓٔ ،ص.
ٖ)العركم (عبد اهلل)" ،ثقافتنا يف ضوء التاريخ" ،ادلركز الثقايف العريب ،ٕٕٓٓ ،ص.ٜ.
ٗ) يف ىذا النطاؽ تشًتؾ ادلرأة العربيّة مع ادلرأة الغربية يف حصوذلا على أجر أقل من الرجل " .تشَت األرقاـ ادلنشورة إىل أ ّف ادلرأة األمريكية ٖتصل على  %ٚٚفقط شلا
ػلصل عليو الرجل من أجر مقابل نفس الوظيفة" .كذلك أدلانيا تتصدر الدكؿ األكركبية عندما يتعلق األمر بظاىرة التمييز بُت اجلنسُت يف سوؽ العمل ،فرغم ٘تتع ادلرأة
األدلانية ٔتستول عاؿ من التحصيل العلمي كالتأىيل العملي إال أ ّف الفجوة بُت ركاتب اجلنسُت ما زالت كا سعة ،يف الياباف أجر ادلرأة ؽلثل ٕ % ٚمن أجر الرجل
لنفس العمل.
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الىسبت وعظا ٫الؿياؾتٖ ،لى اٖخباع ّن
بإولىياث ّن
ّن
مىانب ٢ياصيتّ " ...ن
ؤنق
جخٗغى َظٍ الش٣اٞت بلى مٗى٢اث طاث ٖال٢ت
ً
ً
ّن
ّن
الهٗىباث التي حٗترى وكغ ز٣اٞت
خاؾما في اإلاؿاَمت في بىاء ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،لظا ٞةن مً ؤَم
ق
للىسبت ق
صوعا
خ٣ى١ق ؤلاوؿان في مجخمٗاجىا حٗىص بلى َبيٗت اَخماماث ّن
ّن
الٗغبيت طاتها" .
الىسبت
ّن
ّن
الخاعيسيت
الٗغبي هابٗت مً زهىنياجىا
ّنق
خ٣ى٢يت في الٗالم
ولىا ؤن هدؿاءَ ٫ل الهٗىباث التي ججابهها الش٣اٞت ا
والاظخماٖيت وبالخالي وٖيىا خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ؤم ّنؤجها ّن
مىيىٖيت مغجبُت بمىٓىمت خ٣ى١ق ؤلاوؿان وا ّن
ّن
ّن
خلٟياث
مٗى٢اث
ّن
اإلاخد٨مت في نياٚتها ؟ ؤم ي٨مً الؿبب في ٧لحهما؟ حٗخبر التربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الٗم ٤مؿإلت اظخماٖيت٢ ،بل ؤن
ّن
بمجغص الخٗغيّ ٠ن
ّن
ّن
ّن
ي٩ىنق ّن
الىٓغرق بألياث خمايت
خ٣ى٢يت وال
خ٣ىقي ،ألن ألامغ ال يخٗل ِ٣ٞ ٤بيكغ الش٣اٞت ا
مجغص ؾاا٫
ّن
ّن
بن لم ه٣ل مىي٘
ألاؾاؾيت لئلوؿان ،بل ؤ٦ثر مً طلّ ٪نبجها مؿإلت جً٘ اإلاجخم٘ في ٧ليخه مىي٘ حؿائّ ،٫ن ق
ا خ٣ى١ق
ً
ّن
مجاال الؾدىٟاع آلالياث الضازليت لضٞإ اإلاجخم٘ ًٖ
ق
مغاظٗت وبٖاصة ج٣ييم ،ومً َىا حٛضو التربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان
خغيخه و٦غامخه ،ومً زم ًٖ اؾخمغ ّن
هٟؿه ،ؤر ًٖ ّن
اعيخه وب٣اثهٞ .اإلاٗخ٣ضاث ا خاَئت ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان بىنٟها مضزال
ّن
ّن
والخمغصٞ .التربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان مً َظا اإلاىٓىعق ال ج٣خهغ
لؼعٕ الخىجغ الاظخماعي ،ويالب ألاٞغاص ٖلى الٗهيان
ّن ّن
ّن
ّن
ّن
ٖلى ؤن ج٩ىنق ّن
ال٩ىهيت
وجخدى٫ق في ؾيا ١جُىعق وعي اإلاجخم٘ لظاجه وللمخُلباث
خ٣ى٢يت ا جاَؼة،
مجغص بؾ٣اٍ للمٗغٞت ا
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
وٖمليت يض الغ٢ابت الخل٣اثيت التي يماعؾها ألاٞغاص
مٗغٞيت
ٞخخدى ق ٫التربيت بلى زىعة
خهىنيت،
الًغوعيت إلزغاء جل ٪ا
ز٣اٞيت واظخماٖيت ّن
ٖلى ؤهٟؿهم ،يمً زىعة ّن
يض يٛىَاث وؤؾاليب ال٣هغ في اإلاجخم٘.
ٖامت ّنق
بن ؤزُغ ما جىاظهه ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان َى ا خى ٝمً الازخال ،ٝؤر ا خى ٝمً آلازـغ .وَظا ا خىَ ٝى الظر
ّن ق
ً
٧ل اإلاباص اث ،طاث اإلاًمىنق ّن
ؤن ّن
الخ ّن
مدغ٦ها
دغعر ،خغنا ٖلى ألامً والاؾخ٣غاع؛ في خحن ّن ق
صاثما بلى زىّ ٤نق
يض ٘ٞبالؿلُت ق
ع
ً
ّن ً
ً
٨ٞغيا. ..
ؾياؾي قا ؤو ق
ق
جىٓيما
اإلاسخل ،٠ؾىاء ٧ان َظا آلازـغ
ر في طلَ ٪ى زىٞها مً آلازـغ طل٪
البييى ّنق
ِط
والتربىيت في الُ٣يٗت بحن ّن
ّن
ّن
ماؾؿاث وظمٗياث خ٣ى١ق ؤلاوؿان وألاٞغاص
الش٣اٞيت
٦ظل ٪جدبلىعق الهٗىباث
ّن
ّن
 ١ؤلاوؿان ال جٖ ٘٣لى اإلاغا٦ؼ واإلااؾؿاث اإلاخسههت ؤو ٚحرَا مً
واإلاجخم٘ ،ب٣ي ؤن مؿاوليت وكغ ز٣اٞت خ٣ى ق
ّن ً
ّن
ّن
اإلاضوي ؤو ّن
ّن
ّن
اإلااؾؿاث وا جهاث الغؾميت ٞدؿب ،ألجها ؤمغا مدكٗ قبا ويدخاط بلى خكض ظهىص ٧اٞت
ّنق
ماؾؿاث اإلاجخم٘
الُ٣اٖاث صونق اؾخصىاء ،بل وظب التر٦حز ٖلى صوعق ألاؾغة واإلاضعؾتٞ ،يكغ ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ال جبجى ٖلى مجغص ؤ٩ٞاع
ً
ً
مؿب٣ت مً ّنؤيت ظهت ؤو َغّ ،ٝن
ؤو مىاّ ٠٢ن
ق
وٖمال
ؤن جدمل خ٣ي٣ت ٨ٞغ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ق
ههجا
٧ل ألاَغاّ ٝن ق
ألجها يجب ٖلى ّنق
ً
٧ل ظهت جدمل مؿاوليتها في وكغ ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ًٖ َغي ٤جإؾيـ قغا٦ت بحن الضولت
وؾلى٧ا٨َ ،ظا ٖلى ّنق
ق
ّن
ّن
ّن
اإلاٗىيت بد٣ى١ق ؤلاوؿان وبحن ٖمىم الكٗب،
وماؾؿاث اإلاجخم٘ بمسخل ٠ؤهىاٖها ،بما ٞحها ب٢امت جىانل بحن الىسبت
ّن
ّن
وماصيت بهض ٝوكغ الىعي بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،وٞهل
بكغيت
بياٞت بلى مٗغٞت ز٣اٞت الىاظباث ،وجإَيل ٧ىاصع ومىاعص
ّن
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ًٖ الؿياؾت .اإلاساَغ ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
والاظخماٖيت،
والؿياؾيت
الش٣اٞيت
الٗغبيت ال جخٗل ٤بخضاٖياتها
اإلاهضصة للش٣اٞت
ّن
ّن
ّن
زانت ٞيما يخٗل ٤مجها بالخىميت الكاملت وجىؾي٘ بَاع
ل ً٨جخٗل ٤بمضي ٢ضعتها خايغا ومؿخ٣بال ٖلى ججاوػق ؤػمتها،
اإلاضوي ،وجٟٗيل ٢يم ا خىاع ّن
والخ ّن
اَيت ،وحٗؼيؼ ّن
الضيم٣غ ّن
الغؤر ّن
ٗضصيت ،و٢بى٫ق ّن
ّن
والغؤر آلازغ...،ا خ.
ماؾؿاث اإلاجخم٘

ٔ(ادلصرم (زلمد كليد)" ،ثقافة حقوؽ اإلنساف تعًتضها معوقات كتتطلب شراكة فعلية بُت اجلميع لنشرىا" ،األياـ ،العدد ،ٖٛٗٛ :اخلميس  ٔٚمام ٕٕٔٓ.
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ّن
خض حٗبحر الض٦خىعق ظابغؤخمض ٖهٟىعٞ ،ب٣ضع
خيىيتهاٖ ،لى ّنق
بن الدؿائ٫ق ًٖ اإلاؿخ٣بل في ّنؤيت ز٣اٞت َى صليل
ّن ق
٢ابليتها ّن
ّن
خًىعٍ في ج٩ىيجها ّن
للخ ّن
جخدضص ّن
اإلاؿخ٣بلي ي٣اؽ
ّنق
بن الىعي
الخ٣ضم ،وعٚبتها في ؤلابضإ الظاحي  ،و ّن ق
ُىع ،و٢ضعتها ٖلى
ّن
الخدى٫ق
ٖلى ا خايغ في خغ٦خه بلى اإلاؿخ٣بل ،وال ييكٛل باإلااضخي بال بىنٟه ٖىهغا مً ٖىانغ ا خايغ الظر ي٣بل
ّن
ج٩ىيجي في َظا الىعي وٖالمت ٖليه ،ؾىاء في خغنه ٖلى الاعج٣اء
ّنق
والخُىعق واإلاؿاءلت ،والدؿائ ق ًٖ ٫اإلاؿخ٣بل ٖىهغ
ّن
الخإزغ بلى ّن
باإلوؿان مً مؿخىيق الًغوعة بلى مؿخىيق ا ّن
الخ٣ـضم.
خغيت ،ؤو الاهخ٣ا ٫باإلاجخم٘ مً
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
الٗغبيت ،بمٗجى ؤهىا في ؤمـ ا خاظت بلى
الش٣اٞيت
خهىنيت
وَ٨ظا ،يبضو واضخا ؤهىا بداظت بلى بٖاصة نياٚت ا
ّن
ّن
ؤن الش٣اٞت اإلاؿخ٣بليت ال يم ً٨بال ؤن
جمغ في مغخلت جغاظ٘ واضخت ٚ ،حر ّن ق
الٗغبيت الغاَىت ّنق
ز٣افيٞ .الش٣اٞت
ٖمليت بخياء ّنق
ج٩ىنق ّن
جخجلى في الٗلىم
ّنق
جخٛظي مً ظمي٘ ٞغوٕ اإلاٗغٞت ب٣ضع ما جىٟخذ ٖلى ظمي٘ وظىٍ ا خياة٦ ،ما
ّنق
حٗض ّنصيت ،بمٗجى ّنؤجها
ّن
ال ًٟوألاصب ،ؤو في ٖلىم
الاظخماٖيت ،ؤو في مياصيً الخاعيش وا خًاعة ،ؤو في مجا ٫الٟلؿٟت وألازال ،١ؤو في مياصيً ّن ق
ّن ّن
ّن
ّن
ّن
ّنق
الٗغبي
والبيئيت ،ويدخاط الىًَ
الُبيٗيت
اجيجيت ،ؤو في الٗلىم
الؿياؾيت والاؾتر
الا٢خهاص واإلاا ،٫ؤو في الضعاؾاث
ّن
ّن
الخضاولي وجىؾيٗه وبج٣ان لٛخهّ ،ن
الٗالمي " ومىٓماجه ٚحر
ّنق
ّنق
اإلاضوي
زانت ٞيما يخٗل" ٤باإلاجخم٘
ّنق
اإلاؿاَمت في جىميت اإلاجا٫
ّن ّن
ّن
الضوليت.
خ٩ىمية ،ألهه الٟاٖل ا جضيض في الٗال٢اث
ق
ا
زاهُا :ـّىب ــاث ِلى ّ
الفّ ــُذ الاحخماعي
َ َّن
الٗغبي اإلاٗانغ حكَ ٩قل مجخمٗحن مخبايىحنّ :نؤولهما مهمل يخ٩ىنق مً ألاعيا ٝوبٌٗ اإلاضن ؤو ؤ٢ؿام
ّنق
قهض الٗالم
ً
ّن
ؾياؾيا ،مجخم٘ مضن ،مهً وخغ ٝظضيضة ؤو ّن
ّن
مخٛحرةَ ،الب وحٗليم خضيض،
ظضيضا /
ق
مً اإلاضن .وزاهحهما ،يم ً٨ونٟه
َ َ ُّ
ّن
الاظخماٖيت في خالت حك٩ل وجضازل وجباص ٫بحن ال٣ضيم وا جضيض ،بحن
ؾياؾت وؤخؼابٞ ،مٗٓم اإلاىا ٘٢والٗال٢اث
ّن
ّن
ّن
ّن
ؤن ؤق٩ا ٫الترابِ والخًامً ٖلى ؤؾـ ّن
الٗال٢اث ما ٢بل ّن
وزضميت ،وبحن ألاويإ
وَاثٟيت
٢بليت
الغؤؾماليت ،خيض ّن ق
ّن
ؤؾماليت ا خضيشت وؤهماٍ الخ٣ؿيم ّن
ّن
ولي للٗملٞ ،مً
الض ّنق
والٗال٢اث ا جضيضة التي جدك٩ل بٟٗل ٖال٢اث ؤلاهخاط الغ
ّن
الٗغبيت التي ّن
ّن
ؤن هظ٦ـغ :الجزوٕ هدى الدكضيض
حٗى١ق وكىء اإلاىاَىت الصخيدت يمّ ً٨ن ق
الاججاَاث اإلاىظىصة في هٓام ال٣يم
ّن
الًٗىيت في الٗاثلت وليـ ٖلى الاؾخ٣ال ٫الٟغصر ،والجزوٕ هدى الاج٩اليت والُاٖت وليـ الاٖخماص ٖلى الظاث،
ٖلى

ٔ)عصفور (أمحد جابر)" ،أكراؽ ثقافية :ثقافة ادلستقبل كمستقبل الثقافة" ،ادلركز العريب ادلصرم ،القاىرة ،مصر ،ٕٖٓٓ ،ص.ٕٕٖ.
ٕ) لبيب (طاىر)" ،ثقافة ببل مثقفُت" ،ادلستقبل العريب العدد ،ٕٕٓٓ/ٛ ٕٕٛ :مركز دراسات الوحدة العربية ،ص.ٖٓ-ٕ٘.
Archimède : Revue culturelle de

Voir aussi, BKOUCHE (R.),"Culture et enseignement, quel rapport ?",
l’Université Lille 1, 2011, pp.11-13.

ٖ) يعرؼ ادلعجم اإلنتخايب اجملتمع ادلدٍل بكونو  " :مجلة اجلمعيات ،ادلنظمات كالنقابات الفاعلة كادلؤثرة يف الفضاء العاـ كاليت تشكل سلطة مضادة كمستقلة عن
السلطة احلاكمة".

D‘après, HAMROUNI (S.) et KELIBI (S.), "Lexique de terminologie électorale arabe- français", op.cit., p.57.
Voir aussi dans ce sens : KALDR (M.), "L‘idée de société civile mondiale", Recherches sociologiques et
anthropologiques [En ligne], 38-1 | 2007, mis en ligne le 08 février 2011, consulté le 19 mai 2015. URL :
http://rsa.revues.org/517. Egalement, COULMAS (P.), "Les citoyens du monde, histoire du cosmopolitisme",
traduit de l‘allemand par Jeanne ETORE, Albin Michel S.A., Paris, 1995, p.12.
Voir aussi, BROWN (C.), ―Cosmopolitanism, World Citizenship and Global Civil Society‖, Critical Review of
International Social and Political Philosophy, 3, 1,2001, pp.7-27.
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ّن
والخمؿ ٪بالٗ٣اب ٧ىؾيلت للتربيت ؤ٦ثر مً ؤلا٢ىإ ،وؾيُغة الغظل ٖلى اإلاغؤة ،وَظٍ ال٣يم ال جخد٨م  ِ٣ٞبالٗال٢اث
ّن
ّن
الؿياؾيت.
ألاؾغيت بل ؤيًا بالٗال٢اث
اإلاىلب الثالث :ـّىب ــاث ِلى اإلاعخ ــىي العُ ــاس ّي
ّن
ّن
ّن
ّن
ؤيضيىلىظيا مشل
ق
جدىال
ّنق
الٗغبي
ّنق
الؿياسخي
الٗ٣الهيت ،بط لم يٗغ ٝال٨ٟغ
الٗغبيت ٖمىما ،جى٣هها
بن الؿياؾاث
ّن ق
ال٣ىميت الضيم٣غ ّن
ّن
اَيت التي ّن
مغث بهٞ ،جٗلخه ييخ٣ل بالؿياؾت مً الالَىث
الظر ٖغٞخه ؤوعوبا في ٖهغ ألاهىاع والشىعاث
ّن
ّن
ؤن الؿياؾاث
 ١وبصعا٦ها يىٗضم م٘ مغخلت الالصيم٣غاَيت ،بط ق
وألازال ١بلى ؾيا ١الٗلم واإلاماعؾتٞ ،الىعي با خ٣ى ق
ّن
ّن
الٗغبيت ٖؼلذ الكٗب بمسخلَ ٠ب٣اجه وٞئاجه ّن
ّن
ّن
وجياعاجه الؿياؾيت وال٨ٟغيت ،مما ظٗلها ٚحر مينجمت م٘ مها ر ألامت
ّن
ي .وَظا ما ّن
ّن
ّن
الؿياؾيت
الٗغبي ،بهٟت ّنؤص ١جإزغ البييت
ّنق
الؿياسخي
يبحن خالت الالوعي
خيىا ؤو في جىا ٌ٢مٗها ؤخياها ؤزغ ق
ّن
ّن
ّن
إلااهيت ،والشىعيت ،وألاوجى٢غ ّن
الٗغبيت :البر ّن
ّن
ّن
اَيت ،والٗؿ٨غيت ،طاث بييت ج٣ليضيتَ .ظٍ الضولت جديذ
الٗغبيت ،ل٣ض ب٣يذ الضولت
ؤ٢ليت بهٟت صاثمتّ ،ن
ّن
ؤوؾ٘ الٟغم إلاماعؾت َيمىت ّن
ألا٢ليت.
والهغاٖاث خى٫ق الؿلُت صازل َظٍ
الٗغبيت ،بط ب٣يذ ٖلى ألاٚلب ّن
ّن
٢مٗيت ،ب٣يذ ؤيًا
جمخض ظظوعَا بلى ألاُ٢اع
ؤن الضولت ا خضيشت لم ّنق
وَ٨ظا ،يبضو ّن ق
ٖلى الخٛييب قبه ال٩امل لضوعق الكٗب وال٣اهىن ،وبلٛاء خ٣ى١ق اإلاىاَىت ،وجٟخيذ اإلاجخم٘ وجُىيٗه وبزغاظه مً ٖالم
ّن
بم٩اهيت ّن
ّن
ؤر ٖمل مٗاعى ،باإلياٞت بلى الاٖخماص قبه ال٨ل ّنقي ٖلى ألاظهؼة
للخٛيحر وؤلانالح ،و٢م٘ ّنق
الؿياؾت ،وحُٗيل ّنؤيت
الغؾميت خضمت مها ر الٟئاث ا خا٦مت ،التي جخٗاعى ّن
ألامىيت وجدىيل ّن
ّن
ّن
جىظهاتها م٘ مها ر قٗىبها،
ماؾؿاث الضولت،
للكغٖيت ،وؤْهغث مضي يّٗ ٠ن
ّن
ّن
ّن
ل٣ض ٦كٟذ زىعاث ّن
الؿياؾيت في
اإلااؾؿاث
الٗغبيت ٞا٢ضة
الٗغبي ؤن ا خ٩ىماث
ّنق
الغبي٘
الٗغبيت ،وؤبغػث ؤبٗاص ألاػمت ٖلى ّن
ّن
الىدى الخالي:
ألاُ٢اع
ّن
ّن
ّن
ّن
الؿياؾيت
الؿياؾيتّ ،نبما هديجت الالمباالة
الٗغبيت في ا خياة
الؿياؾيت مً ٢بل ا جماَحر
ٚ .1ياب اإلاكاع٦ت
الؿياؾيتّ ،ن
الؿياسخيّ ،ن
ّن
ّن
وبما هديجت جًيي٢ ٤ىىاث اإلاكاع٦ت مً ٢بل َظٍ
وبما لٗضم الش٣ت في ألاهٓمت
ويٗ ٠الىعي
ألاهٓمتّ ،ن
وبما لخىاٞغ َظٍ ألاؾباب مجخمٗت.
ّن
الؿياؾيت ،ال حؿمذ بضزى٫ق ّنؤيت ٖىانغ
 .2ؾيُغة ا خا٦م حؿاهضٍ هسبت مدضوصة ٖلى الؿلُت ،وبٚال ١الضاثغة
ظضيضة بال بكغوٍ ّن
مٗ٣ضة.
الؿياسخي للخا٦مّ ،ن
مما
ّنق
 .3الاهٟها ٫بحن ا خا٦م واإلاد٩ىم ،وٖضم وظىص جٟاٖل بحن مُالب اإلاد٩ىمحن والؿلى٥
ّن
ّن
ّن
الؿياسخي للؿلُت وٗٞاليخه في
ّنق
يازغ في مضي جىاٞغ قغَي الغيا وال٣بى ق ٫مً ظاهب اإلاد٩ىمحن ،الالػمحن الؾخمغاع ألاصاء
اإلاجخم٘.
ّن
ّن
٧اٞت ؤؾاليب الٗى ٠ججاٍ مٗاعييه ،ألامغ الظر ّن
ّ .4ن
ياصر
الؿياسخي إلاؾخسضام
ّنق
ياصر وي٘ ٦هظا بلى اججاٍ الىٓام
ّن
ّن
٧اٞت ا ّن
خغياث وا خ٣ى١ق اإلاخٗل٣ت باإلوؿان ،م٘ بحؿإ صاثغة الٗى ٠في اإلاجخم٘.
بلى بَضاع
ٚ .5ياب ّن
ّن
اَي ال٣اثم ٖلى
الؿياؾيت الٟاٖلت ال٣اصعة ٖلى بٖضاص وجضعيب اإلاىاَىحن باألؾلىب الضيم٣غ ّنق
اإلااؾؿاث
ّن
اإلاىيىٖيت.
ا خىاع واإلاىا٢كت
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ّن
ر الالػمحن للمماعؾت الضيم٣غ ّن
ّن
اَيت.
الش٣افي وال٨ٟغ ّنق
ّنق
والاظخماٖيت وؤلاَاع
الا٢خهاصيت
ٚ .6ياب البجى
ّن
ّن
ّن
اَي مىٓم.
بم٩اهيت جضاو ق ٫الؿلُت بإؾلىب صيم٣غ ّنق
الؿياؾيت ،وٖضم
بالخٗض ّنصيت
ٖ .7ضم الاٖتراٝ
ّن ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
الضازليق
الالقٗىعر ،وبهما في الىي٘
الظَىيت ،ؤو اإلاىعور
مغظٗيتها ال في البييت
مىيىٖيت ججض
وزمت ٖىاث٤
ّن
ّن
الضولي الظر جخد٨م ٞيه صو٫ق الكما ٫في الاؾخٟغاص بهياٚت مهحر
ّنق
خاعظيت وَبيٗت الىٓام
الٓغفية ا
ّنق
اإلالمىؽ ؤو في
ّن
ّن
ّن
ّن
ؤن الظر يؿىص في ؤٚلبها ا٢خهاص ّن
عيعيٞ ،اإلاضازيل التي جٟٗل
الكـٗىبٖ ،لى نٗيض البييت الضازليت للبالص الٗغبيت ،هجض ق
ّن
ّن
ّن
ّن
ر ٗٞا ،٫وبهما بمشابت َضيت مً باًَ ألاعى .ل٣ض جدى٫ق
الٗغبي مهضعَا ليـ هديجت إلاجهىص بكغ ّنق
ّنق
صواليب الا٢خهاص
ّن
الٗغبي بلى مٗغ٢ل لها ،مً ؤصاة لخد٣ي٦ ٤غامت ؤلاوؿان بلى ؤصاة إلطالله .
ّنق
الى ِٟمً ؤصاة لدؿهيل الضيم٣غاَيت في الىًَ
ّن
ّن
الٗغبيت بٗض ّن
الٗغبي ٖلى:
ّنق
الغبي٘
الؿياؾيت
ول٣ض ٢امذ الش٣اٞت
جهىعاث ّن
ي واإلاجمىٖاث طاث ّن
ّن
وؾياؾيت مخبايىت.
٨ٞغيت
الؿياسخي مٟخىخت ٖلى الضوام لل٣ى ق
ّنق
ٖض ؾاخت الٟٗل
 ّنقّن
ّن
بم٩اهيت ؤلاخاَت بالىا ٘٢والخٗغٖ ٝلى
الؿياسخي ،إلاا يديده طل ٪مً
الىا٢عي في الٗمل
ّنق
 يغوعة التزام ا خُابّن
اإلاازغة في ّن
جُىعٍ.
الٗىامل
 اٖخماص ز٣اٞت ا خىاع اهخهاعا ل٨ٟغة ؤو صٞاٖا ًٖ مى ٠٢وخمايت إلاهلخت ّنزانت ؤو ّن
ٖامت.
ّن
ّن
الكابت مً ّن
الؿياسخي.
ّنق
مؿاوليت ٢ياصة الٗمل
جدمل
 الاؾخٗضاص الىاضر لخم٨حن ألاظيا٫ّن
وج٨دؿب ّن
ّن
ّن
ؤَميتها ّن
وخ ٤الازخالّ ٝن
ٖمىصيت
الٗغبيت مً اه٣ؿاماث
مما حكهضٍ بٌٗ ؤُ٢اعها
الخٗض ّنصيت ّن ق
الضٖىة بلى
ّن
ّن
ّن
وحؿهل ألٖضاء ّن
الخ٣ؿيميت ٖلى ؤؾـ ما ٢بل ّن
ّن
ّن
وَىيت .ولهظاٞ ،ةهه ليـ مً ٢بيل
ألامت جمغيغ مسُُاتهم
تهضص وخضتها
ّن
ر ّن
ّن
ّن
وخ ٤الازخالَ .ٝظا
الخٗضصيت ّن ق
مكغوٖيت
اَي ماؾـ ٖلى
ٖغبي صيم٣غ ّنق
الضٖىة بلى يغوعة جُىيغ وؿّ ٤نق
التر ٝال٨ٟغ ّنق
ّن
البٗض يديل بضوعٍ بلى خل٣اث ؤزغرق مترابُت وقغوَه جخمشل في:
ّن
الؿياؾيت .
الؿياسخي باألؾاؽ ٦ةوؿان مؿاو ٫للمكاع٦ت في ا خياة
ّنق
 جىميت وعي اإلاىاًَخـ الى٣ض والبدض ًٖ ا خ٣ي٣ت لي٩ىنق ا خياع ّن
والغؤر ٖ٣الهيحن.
 -جُىيغ ّن ق

ٔ) ع ّد الدكتور مهدم ادلنجرة قبل ثورات الربيع العريب ب ٘ سنوات أ ّف االنتفاضات القادمة لن تكوف ردة فعل بقدر ما ستتحوؿ إيل فعل التغيَت كينشد الدؽلقراطيّة،
ىي إنتفاضة على "الذلقراطيّة" ىي ثورة على إنبطاح اآلٍل أماـ ادلستقبلي ،على إهنزاـ احلاضر أماـ ادلستقبل .أنظر ،ادلنجرة (ادلهدم)" ،انتفاضات يف زمن الذلقراطية"،
مطبعة النجاح اجلديدة ،دار البيضاء ،ادلغربٕٕٙ ،ٕٓٓٙ ،ص.
ٕ) ادلشاركة يف احلياة السياسية تعٍت  " :درجة إىتماـ ادلواطن بأمور السياسة كصنع القرار ،فكلما زادت ادلشاركة السياسية من جانب ادلواطنُت كلما زادت قوة القر ار
السياسي .كأبسط صور ادلشاركة ىو التصويت (أم شلارسة احلق يف أداء الرأم يف اإلنتخابات) ،كما أ ّف ادلشاركة كإتساعها تقلل صورة العنف يف اجملتمعات اليت تتوسع
فيها".
اب ،ٕٓٓٙ ،ص.ٔٙٗ.
أنظر ،عبد الكايف(إمساعيل عبد الفتاح) (كآخركف )" ،معجم مصطلحات حقوؽ اإلنساف" ،مركز إسكندرية للكت
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 بٖخباع مؿخىيق الخٗليم ومؿخىيق ّنّن
ؤؾاؾيت في صعظاث
البيئي ومؿخىيق اإلاكاع٦ت مٗايحر
ّنق
الصخت ومؿخىيق الىعي
ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
والخىمىيت
والش٣اٞيت
الؿياؾيت
بإَميت اإلاىاًَ بوؿاها ٞاٖال في اإلاجاالث
٧ل َظا يك٩ل ٢ىىاث ظضيضة للىعي
الخىميتّ .نق
مٗا.
الٗالمي اؾخجابت ّن
ّن
للخماهي م٘ الٗىإلات اليىم ،وال
ّنق
الٗاإلايت" :اإلاىاَىت في بٗضَا
الٗالمي للمىاَىت ال "اإلاىاَىت
ّنق
 .8البٗض
ؤنّن
ّن
ْل "خ٩ىمت ّن
الٗىهغيت التي ٖاصث ٞخٟا٢مذ بٗض ق
ٖاإلايت"  ،بٗيضا ًٖ
الاٖخ٣اص بال٨ٟغة الضاٖيت بلى جىخيض الٗالم في ّنق
ؾلبيّ ،ن
ّن
ّن
ّن
وؤلاٖالميت اإلاىاًَ بلى مؿتهلّ ٪ن
ر ٞخهاصمذ
الؿياسخي بلى مىُ ٤ججاع ّنق
ّنق
وخىلذ اإلاىُ٤
الا٢خهاصيت
خىلذ الٗىإلات
الهىياث اإلاٛايغة ّن
الظاجيت م٘ ّن
ّن
ّن
ٖمً ّن
ختي في الىًَ الىاخض ولضي اإلاىاَىت الىاخضة بظعيٗت البدض ّن
يخدمل مؿاوليت
الهىياث
ّن
الاظخماٖيت والًاث٣ت الا٢خهاصيت .بجها خغ٦ت حٗمل ٖلى بٖاصة جغ٦يب الٗالم بمىاَىت في مجخم٘ صيم٣غ ّنق
اَي
ألاػماث
ّن
ّن
يؿعى بلى اإلاؼيض مً جىىٖه ،ال بلى اإلاؼيض مً قمىليخه ووخضجه ،و٦ما ٧ان ألامغ في مغخلت بىاء الضولت ال٣ىميت ؤو في مغخلت
خغيت :اؾخ٣ال ٫الىًَ ّن
الىَجي .بازخهاع يضوعق ألامغ خى٫ق وخضة مٗغ٦ت ا ّن
ّن
وخغيت اإلاىاًَ وؤلاوؿان،
ّنق
الخدغعق
خغ٧اث
خاعظيت ال ٦بضيل ًٖ ا ّن
ّن
ّن
ّن
ّن
والش٣اٞيت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بل ٦إًٞل قغٍ لخد٣ي٣ها .
الؿياؾيت
خغيت
الخدغعق مً الؿيُغة ا
ليـ ّنزمت ؤر جىا ٌ٢بحن ألازال٢يت ال٩ىهيت وجىىٕ الش٣اٞاث ،ألن اخترام َظا الخىىٕ َى مً نلب َظٍ ؤلاوؿاهيت التي
هىاصر بها وهُمذ بلحها .ومً ؤظل طل ،٪جبضو الضيم٣غ ّن
اَيت في م٣ضمت ؤولىياث الخجضيض الٗغبيٞ ،مؿإلت الخ٣ضم الٗغبي
ختى هدؿً ّن
الضولت ا خضيشت ،اإلاىاَىت ّن
اَيتّ ،ن
اإلاضوي ،الضيم٣غ ّن
ّن
الخىانل م٘
حؿخضعي اؾديٗاب مٟاَيم ظضيضة :اإلاجخم٘
ّن
ؾياؾيت خضيشت .
ؤلاوؿاهيت بلٛت

ٔ) " عبارة عن إدراؾ الفرد دلتطلبات البيئة عن طريق إحساسو كمعرفتو ٔتكوناهتا ،كما بينهما من العبلقات ،ككذلك القضايا البيئية ككيفية ا لتعامل معها .كالوعي البيئي
ال ؽلكن أف يتحقق فقط من خبلؿ التعليم ،إظلا يتطلب خربة حياتيّة طبيعيّة  .كىناؾ فرؽ أ ساسي بُت الًتبية كالوعي  .تكمن أعلية كدكر التوعية البيئيّة يف إغلاد الوعي
عند األفراد كاجلماعات كإكساهبم ادلعرفة ،كبالتايل تغَت اإلٕتاه كالسلوؾ ضلو البيئة ٔتشاركتهم يف حل ادلشكبلت البيئيّة حيث يقوموف بتحديد ادلشكلة كمنع األخطار
البيئيّة من خبلؿ تنمية ادلهارات يف متابعة القضايا البيئيّة كاإلدارة البيئية ادلرتبطة بالتطور دكف ادلساس بالبيئة كٖتقيق تنمية مستدَل " .أنظر ،زلسن (زلمد أمُت قادر )،
"الًتبية كالوعي البيئي كأثر الضريبة يف احلد من التلوث البيئي" ،مذكرة ماجستَت يف علوـ البيئة ،ٕٜٓٓ ،صص.ٗٛ-ٗٙ.
2

) D‘après, HAMROUNI (S.) et KELIBI (S.), "Lexique de terminologie électorale arabe- français", op.cit.,
p.35.

تعرؼ احلوكمة بصفة عامة بكوهنا  " :طريقة يف تصور السلطة كشلارستها  .كيتميز احلكم الرشيد ٔتستوم جيد من التنظيم كؽلكن قياس ىذا ادلستوم كفق عدة معايَت
كالشفافية كادلشاركة كتقسيم ادلسؤكليات " .أنظر ،بن سعيد (مراد)" ،من احلوكمة الدكلية إيل احلوكمة العادلية  :التحوالت األنطولوجية يف ٖتليل احلوكمة البيئية
العادلية" ،ادلستقبل العريب ،العدد ٕٔٗ ،مارس ٕٗٔٓ ،صص.ٔٗٔ-ٖٔ٘ .
Voir aussi, FINKELSTIEN (L.), "What is Global Governance", Global Governance, vol. 3, no. 1, Winter 1995,
p.369.

ٖ) إ ّف احلرية يف مرحلة بعد الربيع العريب صارت فوضى..ك مت قتل أك تغيب مفهوـ ادلواطن من قبل الفرد .كىذا ما عرب عنو األستاذ سليم اللغماٍل بقولو أف :

"" L'individu tue le citoyen.
Dans le même contexte on lit dans l‘article , LAGHMANI (S.), "Droits de l‘Homme : le citoyen évacué par
l‘individu ? L‘article est disponible sur : http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/07/01/3100320140701ARTFIG00339-droits-de-l-homme-le-citoyen-evacue-par-l-individu.php (Consulté le 23/04/2015).
4
) GUILHAMOU (J.), Piquet (M.-F.) et FAURE (Ch.),"Nouvelle langue politique et “science de l’ordre
social‖, 2006, 2p. http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article555. Dans ce cadre, on vise que le monde le monde
arabe sur le plan social conçoit sa propre version d‘une nouvelle langue politique communicante avec la nouvelle
langue politique européenne.
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الخ ـ ــاجـ ـمـ ــت
مجغص الىعي بد٣ى١ق ؤلاوؿان في الىًَ الٗغبي لًمان خؿً جُبي٣ها ومماعؾتها ؟
في ا خخام هدؿاءَ ٫ل يٟ٨ي ّنق
وما هي آلالياث ال٣اهىهيت والدكغيٗيت التي ٢ض حؿاٖض اإلاىاًَ الٗغبي ٖلى مٗغٞت خ٣ى٢ه ٢هض الاؾخمخإ بها ومباقغتها ؟
ّن
لئلظابت وبىاء ٖلى ما ّن
ج٣ضم يم ً٨ال٣ى٫ق ؤهه بطا ٧ان مهحر خ٣ى١ق ؤلاوؿان٢ ،بىلها ؤو ججاوػَا ،خمايتها ؤو اهتها٦هاٖ ،لى
الضو٫ق الٗغبيت مؼيض وكغ وجغ٦حز ز٣اٞت خ٣ى١ق ؤلاوؿان صازل مجخمٗاتها ٖبر التربيت والخٗليم.
ؤن ّن
ّن
ّن
الضولي ،يجب ٖلحها
وقغٖيتها ؤمام مىاَىحها وؤمام اإلاجخم٘
الضولت التي جغٚب في ا خٟاّ ٖلى اؾخ٣غاعَا
خيض ّن ق

ّن
ّن
الً٣يت
 ١ؤلاوؿان ،ألن ػياصة الىعي بها لضحهم يمشل ا خُىة ألاولي هدى خهىلهم ٖلحها.و مً زمٞ ،ةن
الخمؿ ٪بد٣ى ق
ّن
الىَىيت التي ّن
جدضصَا ّن
ّن
ّن
ّن
وجضٖمها ،وبهما
الضوليت وال٣ىاهحن وال٣غاعاث
ألاؾاؾيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ال ج٨مً  ِ٣ٞفي اإلاىازي٤
هي باألؾاؽ ّن
ً٢يت وعي بهظٍ ا خ٣ى١ق مً ؤظل اإلاُالبت بها ومماعؾتها ومً زمت الضٞإ ٖجها.
كاثمت اإلاشاحْ
ؤوال -اإلاشاحْ باللغت الّشبُت
 ؤبى قمالت (ٞغط ببغاَيم)" ،صعظت الىعي بد٣ى١ق ؤلاوؿان لضر َلبت مضاعؽ مغخلت الخٗليم ألاؾاسخي في و٧التالٛىر الضوليت بمدآٞاث ٚؼة" ،مجلت ا جامٗت ؤلاؾالميت للضعاؾاث التربىيت والىٟؿيت ،اإلاجلض الٗكغون ،الٗضص
.634
 ،2012م.
الشاويٚ ،ؼة ،يىهيى

،2012
 ؤعؾالن (ألامحر ق٨يب)" ،إلااطا جإزغ اإلاؿلمىن؟ وإلااطا ج٣ضم ٚحرَم؟ "٧ ،لماث ٖغبيت للترظمت واليكغ،106م.
 ،1982م.80.
 ؤوليضو( ٝؤ" ،).٥-.الىعي ؤلاظخماعي" ،جغظمت ميكيل ٦يلى ،صاع ابً زلضون ،بحروث، ألامم اإلاخدضة ومىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربيت والٗلىم والش٣اٞت " :البرهامج الٗالمي للخش٣ي ٠في مجا ٫خ٣ى١ق ،2012م.1.
ؤلاوؿان (اإلاغخلت الشاهيت :الٗمل)" ،هيىيىع ٥وظىي٠
 ألامم اإلاخدضة ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،م٨خب اإلاٟىى الؿامي خ٣ى١ق ؤلاوؿان " :ؤلاخخٟاٖ ٫لى نٗيض الٗالم بإؾغٍ ،2008م .12.يم ً٨جدميل ال٨خيب ٖبر الغابِ الخالي:
بمغوعٖ 60اما ٖلى بنضاع ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان"،
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/IK_HRDay_2008_Ar_20081209.pdf
(Consulté le 20/04/2015).ق
 ألاههاعرق (ٖيسخي)" ،صوا ٘ٞومًامحن التربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان في مىاهج اإلاضعؾت ال٩ىيديت" ،مجلت قاون ،2004نو. -38.
بظخماٖيت (جهضعَا) ظمٗيت ؤلاظخماٖيحن وا جامٗت ألامغي٨يت بالكاع٢ت ،الٗضص،84
ك ؽلكننا القوؿ بأ ّف ىذه اللغة السياسيّة احلديثة تعترب جزء من السيادة للوطن العريب  .أنظر ،الذكادم )زلمود( " :صلاح ثورة تونس أك فشلها يف ميزاف علم اإلجتماع
الثقايف :سيادة اللغة العربيّة ،أين ىي يف مسار الثورة التونسيّة" ،ادلركز العريب لؤلْتاث كالدراسات السياسية ،الدكحة ٔ٘ ،جواف ٕٕٔٔٓٛ ،ص.
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.2014
 "مٗى٢اث خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الٗالم الٗغبي" ،ظغيضة البضيل ،الٗضص 1،192صيؿمبرقhttp://al-badeel.org/bne/index.php/fekr/item/466-aa36ق
،2010
 12،3210ؾبخمبر
 التر٦ماوي (ٖبض هللا)٧" ،ىهيت وقمىليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان" ،ا خىاع اإلاخمضن الٗضص:م٣الت مخىٞغة ٖلى الىذ مً زال ٫الغابِ الخالي:
(Consulté le 23/04/2015). http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?aid=237637ق
 )2019مً
-2015
 الخ٣غيغ الؿىىرق إلاٟىييت ألامم اإلاخدضة الؿاميت خ٣ى١ق ؤلاوؿان :زُت ٖمل اإلاغخلت الشالشت ( ،2014م.8.
البرهامج الٗالمي للخش٣ي ٠في ميضان خ٣ى١ق ؤلاوؿان 4،ؤوث
 ،1999نو.3 -36.
 ا جابغرق (مدمض ٖابض)" ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان :ز٣اٞت ؤم بصيىلىظيا" ،الىؾِ الٗضص،403: ا جاػرق (الضالي)" ،مً ً٢ايا الخدغعق ؤلاظخماعي في ا خًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت"" ،199 ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،2004م.50.
بالىهىم" ،مغ٦ؼ اليكغ ا جامعي،
 ا خؿجي حجاػرق (ٖبض ال٨غيم)" ،الؿبل اإلام ً٨بجباٖها ليكغة ٗٞاليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان" ،مغنض مضعبي ومضعباث ،2010مخىٞغ ٖلى الغابِ الخالي(Consulté le 22/04/2015). :
خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الٗالم الٗغبي،
http://www.hrtwaw.org/index.php?option=com_content&view=article&id=351:-----&catid=42:2010-03-07-09-25-29&Itemid=63ق
ّن
ّن
 )2014وصليلها الاؾترقاصر في
– 2009
الٗغبيت للتربيت ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان (
 2008ا خُت
الٗغبيت ٖام
 جبيذ ا٫صو٫ق .2010مً مى ٘٢ظامٗت الضو٫ق الٗغبيت:
http://www.leagueofarabstates.net/ar/humanrights/Pages/default.aspxق

ّن
الٗغبيت ،ؤيً هي في
 الظواصر )مدمىص( " :هجاح زىعة جىوـ ؤو ٞكلها في محزان ٖلم الاظخمإ الش٣افي :ؾياصة اللٛتّن
.2011
الخىوؿيت" ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار والضعاؾاث الؿياؾيت ،الضوخت 15،ظىان
مؿاع الشىعة
 ،1993م.9.
 "مٟهىم ؤلايضيىلىظيا" ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الُبٗت ا خامؿت، ،2002م.9.
" .ز٣اٞخىا في يىء الخاعيش" ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، اإلاهغرق (عٞي )٤وعجىة (مدمض)" ،مؿخىرق مماعؾت ألاؾغة الٟلؿُيييت ل٣يم الضيم٣غاَيت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان م٘ؤبىائها :صعاؾت ميضاهيت" ،مجلت ظامٗت الىجاح لؤلبدار (جهضعَا ظامٗت الىجاح بىابلـ) ،اإلاجلض ،20الٗضص ،2نو.
.596
-563
 ١ؤلاوؿان حٗتريها مٗى٢اث وجخُلب قغا٦ت ٗٞليت بحن ا جمي٘ ليكغَا"،
ر (مدمض وليض)" ،ز٣اٞت خ٣ى ق
 اإلاهغ ق.2012
 ،8438ا خميـ  1مار
ألايام ،الٗضص:
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 اإلاىجغة (اإلاهضر)" ،بهخٟاياث في ػمً الظل٣غاَيت" ،مُبٗت الىجاح ا جضيضة ،صاع البيًاء ،اإلاٛغب،2006،262م.
 ،1994نو.21-8.
 ١ؤلاوؿان،
 ١ؤلاوؿان ،وكإجه ،جُىعٍ " ،اإلاجلت الٗغبيت خ٣ى ق
 اللٛماوي (ؾليم)" ،مٟهىم خ٣ى ق بً ظمي٘ ( مىيت) ،ق٣حر (خٟيٓت)" ،ع ٘ٞالخدٟٓاث ٖلى بجٟا٢يت الً٣اء ٖلى ٧اٞت ؤق٩ا ٫الخميحز اإلاؿلِ ٖلى.2011
اليؿاء م٘ ؤلاب٣اء ٖلى ؤلاٖالن الٗام ،جىوـ" ،نىضو١ق ألامم اإلاخدضة للؿ٩ان ،جىوـ،
 بً ؾٗيض (مغاص)" ،مً ا خى٦مت الضوليت بلي ا خى٦مت الٗاإلايت :الخدىالث ألاهُىلىظيت في جدليل ا خى٦مت البيئيت.141
 ،2014نو-135.
الٗاإلايت" ،اإلاؿخ٣بل الٗغبي ،الٗضص ،421ماعؽ
 ١ؤلاوؿان :ؤر خ ،٤ؤر بوؿان؟" ،مجلت ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ،الٗضص،83-82:
 بً ٖاقىعق (ٖياى)" ،خ٣ى ق ،1990م.63.
بحروث
 ،2012م م.3-2.
 خىٟي( خؿً)" ،الضيً والش٣اٞت والؿياؾت في الىًَ الٗغبي" ،الهيئت اإلاهغيت الٗامت لل٨خاب، زليل (ٖبض هللا)" ،الىيابت الٗامت :و٦يل ًٖ اإلاجخم٘ ؤم جاب٘ للؿلُت الخىٟيظيت؟" ،مغ٦ؼ ال٣اَغة لضعاؾاث خ٣ى١ق( 111الٟهل ا خامـ جبٗيت الىيابت الٗامت للؿلُت الخىٟظيت).
-104
 ،2006نو.
ؤلاوؿان ؾلؿت ً٢ايا ؤلانالح (،)11
،1990
 زىعقيض الىىعة جي (ؤخمض)" ،مٟاَيم في الٟلؿٟت الاظخماٖيت" ،صاع الكاون الش٣اٞيت ،بٛضاص،1ٍ ،.253
م.
ؾٗيض (صاهيا" ،)٫حٗليم خ٣ى١ق ؤلاوؿان :بٌٗ الىماطط الًغوعيت" ،جان الضٞإ ًٖ ا خغياث الضيم٣غاَيت ،2010نو.6-4
وخ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؾىعيا،
ّن
الش٣اٞيت :هىٖيت مهملت مً خ٣ى١ق ؤلاوؿان" ،اإلاجلت الٗغبيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان،
 ؾيمىهضيـ (ظاهىؽ)" ،ا خ٣ى١ق.116
 ،2000اإلاٗهض الٗغبي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،م.
الٗضص -0
 نا ر (ٞىاػ)" ،مبضؤ بخترام ال٨غامت ؤلاوؿاهيت في مجا ٫ألازال٢ياث ا خيىيت (صعاؾت ٢اهىهيت م٣اعهت)" ،مجلت ،2011نو.2 -614.
ظامٗت صمك ٤للٗلىم ؤلا٢خهاصيت وال٣اهىهيت ،اإلاجلض  ،2الٗضص ألاو،٫
 ٖبض ال٩افي (بؾماٖيل ٖبض الٟخاح) (وآزغون )" ،معجم مهُلخاث خ٣ى١ق ؤلاوؿان" ،مغ٦ؼ بؾ٨ىضعيت لل٨خاب،.506
 ،2006م.
 ٖبض الىَاب ؤبى َاقم (َبت)" ،مؿخىرق الىعي بد٣ى١ق ؤلاوؿان وٖال٢خه ب٩ل مً الش٣ت بالىٟـ والخى٦يضيت لضر ،2013م.4.
َلبت اله ٠الخاؾ٘ بٛؼة" ،مظ٦غة ماظؿخحر ٖلم الىٟـ٧ ،ليت التربيت ،ظامٗت ألاػَغٚ ،ؼة،
 ٖهٟىعق (ؤخمض ظابغ)" ،ؤوعا ١ز٣اٞيت :ز٣اٞت اإلاؿخ٣بل ومؿخ٣بل الش٣اٞت" ،اإلاغ٦ؼ الٗغبي اإلاهغر ،ال٣اَغة،.223
 ،2003م.
مهغ،
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 الٗضص،ق ؤلاوؿان١ى٣ اإلاجلت الٗغبيت خ،"ق ؤلاوؿان بحن الٗاإلايت وا خهىنيت١ى٣ "مباصت خ،)غخاث (مدمض هىعقٞ .25. م،1994
 ؾىت01
-25. م،ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت٦ مغ،2002
/8282:بل الٗغبي الٗضص٣ اإلاؿخ،"حنٟ٣ت بال مشٞا٣ "ز،) لبيب (َاَغ.30
217

غة ماظؿخحر في٦ مظ،" "التربيت والىعي البيئي وؤزغ الًغيبت في ا خض مً الخلىر البيئي،)اصع٢  مدؿً (مدمض ؤمحن.48-46. نو،2009
،ٖلىم البيئت
.168
. م،2003
،اَغة٣ ال،خبت ألاهجلى اإلاهغيت٨ م،"ـ الٗامٟ "ؤؾـ ٖلم الى،) مىهىعق (َلٗذ) (و آزغون، ؾلؿلت ؤلانضاعاث ا خانت،"١اع والهضم ا خال٣ٞ ؾياؾاث ؤلا، "الخىميت وا جغيمت اإلاٗىإلات،) َاقم (نالح. 8- . م،2010
،اَغة٣ ال،تٞا٣هىعق الش٣ الهيئت الٗامت ل،8 الٗضص
 البرهامج: " زُت الٗمل:ق ؤلاوؿان١ى٣ىييت ألامم اإلاخدضة خٟ م/تٞا٣ مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربيت والٗلم والش.61. م،2012
،٠ ظييي،٥ هيىيىع،")ق ؤلاوؿان (اإلاغخلت لشاهيت١ى٣ خ٫ في مجا٠ي٣الٗالمي للخش
.2014
خىبغ٦ ؤ04 الؿبذ،ت وؤلاوؿانٞا٣اؽ هذ مً ؤظل الشٟ ؤه،" ؤلاوؿان١
ى ق٣ "الىعي بد،)ليٚغٞ(  َاعونhttp://www.anfasse.org/2010-12-29-18-25-49/2010-12-30-15-58-49/5633-2014-10-04-12-16-19
غ ٖلىٞالت مخى٣ م،2004
خىبغ٦ ؤ20، صيىان الٗغب،"غبٛغاَيت باإلا٢غ٣ٟ ال:غبيتًٛايا م٢" ،)ابلت (بصعيـ٣ ولض ال(Consulté le 22/04/2015). :الغابِ الخالي
قhttp://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=7485
اإلاشاحْ باللغت ألاحىبُت-AOUIJ MRAD (A.) ،"Etat de droit ،démocratie et administration" ،in. Démocratie et
Administration ،Actes du colloque organisé à Tunis les 10 et 11 octobre 2011 ،Editions
Latrach ،Tunis ،2014 ،p.10.
-BKOUCHE (R.),"Culture et enseignement ،quel rapport ?" ،Archimède: Revue
culturelle de l’Université Lille 1 ،2011 ،pp.11-13.
-BROWN (C.) ،―Cosmopolitanism ،World Citizenship and Global Civil Society‖ ،Critical
Review of International Social and Political Philosophy ،3 ،1,2001 ،pp.7-27.
- COULMAS (P.) ،"Les citoyens du monde ،histoire du cosmopolitisme" ،traduit de
l‘allemand par Jeanne ETORE ،Albin Michel S.A. ،Paris ،1995 ،p.12.
-Déclaration de Vienne de 1993 ،Déclaration Universelle de Génome Humain et les
droits de l‘Homme 11 novembre 1997 ،Déclaration Universelle sur la bioéthique et les droits
de l‘Homme 19 octobre 2005 ،http://www.unesco.org/new/fr/social-and-humansciences/themes/bioethics/bioethics-and-human-rights/ ،Déclaration Universelle des droits de
l‘Homme des générations futures 12 novembre 1997. (Consulté le 17/04/2015).
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-DERIVRY (D.) ،"MEAD GEORGE HERBERT - (1863-1931)" ،Encyclopædia
Universalis
[en
ligne]
،consulté
le
15
avril
2015.
URL:
http://www.universalis.fr/encyclopedie/george-herbert-mead/
-De ROUGEMONT (D.),"Penser avec les mains" ،1935 ،éd. Gallimard ،Paris ،1972،.
-EDGAR (M.) ،"Education et culture" ،in. Séminaire International Education et Culture ،
SESC Vila Mariana ،août 2002 ،Sao Paulo ،6p.
218

-FINKELSTIEN (L.) ،"What is Global Governance" ،Global Governance ،vol. 3 ،no. 1 ،
Winter 1995.
-GALLISOT (R.) et TREBITSCH (M.) ،"Les droits de l‘Homme comme idéologie de
l‘homme blanc ? Comme religion ou comme pratique sociale ?" ،in. L’Homme et la société ،
n° 85-86 ،1987.
-GUILHAMOU (J.) ،Piquet (M.-F.) et FAURE (Ch.),"Nouvelle langue politique et
“science de l’ordre social‖ ،2006 ،2p. http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article555.
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وا ٘٢خ٣ى ١ؤلاوؿان الٗغبيت في ْل الشىعاث
ّن
خماؽ ٖمغق٧ليت ا خ٣ى ١والٗلىم الؿياؾيت
ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣ايض -ق جلمؿان-ق ا جؼاثغ

221

ملخق
هديجت للٓلم وا خ٨م ا جاثغ الظر ؾاص الضو٫ق الٗغبيت ،قهضث مىُ٣ت الكغ١ق ألاوؾِ وقما ٫بٞغي٣يا مىظ جهايت
لخمخض بٗض طل ٪بلى ؤ٦ثر مً بلض،
ّنق
 2010خغ٧اث بخخجاظيت ؾميذ بالشىعاث الٗغبيت ؤو الغبي٘ الٗغبي ،بضؤث في جىوـ
ؾىت
والتي صٖذ بلى حٛيحر ظظعرق في ؤهٓمت ا خ٨م وبلى جدى٫ق صيم٣غاَي يؿىصٍ اخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان وا خغياث الٗامت.
 ١ؤلاوؿان في الىًَ الٗغبي.
تهضَ ٝظٍ الىع٢ت البدشيت بلى ببغاػ بوٗ٩اؾاث الشىعاث الٗغبيت ٖلى خ٣ى ق
اليلماث اإلافخاخُت :الشىعاث الٗغبيت ،الضيم٣غاَيت ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
Résume :L‘objectif de cet article est d‘étudier l‘impact du printemps arabe sur les droits de
l‘homme dans le monde arabe. Puisque les changements politiques qui ont touché le nord
d‘Afrique et le Moyen-Orient depuis l‘année 2011, autrement appelés «révolutions arabes» ou
«printemps arabe», ont suscité de nombreux espoirs et d‘abondants commentaires quant à
l‘imminence et à la nécessité d‘une transition vers des formes d‘état démocratique .
Mots clés: Les révolutions arabes, la démocratie, les droits de l‘homme

ملذمت
بن الشىعة واهتزإ ا خ٨م بال٣ىة هي ْاَغة ٢ضيمت ٢ضم ؤلاوؿان وَاإلاا اقخٗل الهغإ بحن الٟئت ا خا٦مت والٟئت
ّن ق
اإلاد٩ىمت ؤو ختى بحن ؤًٖاء الٟئت ا خا٦مت طاتها .وهديجت لخضَىعق ألاويإ الؿياؾيت والا٢خهاصيت
والاظخماٖيت في صو٫ق الٗالم الٗغبي قهضث اإلاىُ٣ت الٗغبيت مىُٟٗا ؾـياؾيا زُـحرا باث يٗـغ ٝبالغبي٘ الٗـغبي،
ووكىء ا خالت الشىعيت في اإلاجخمٗاث التي اعجبُذ بىعي الكٗىب وبصعا٦ها با خ٣ى١ق اإلاؿلىبت مجها.
وَظا ما يٟؿغ الىًا ٫ا خ٣ىقي وا خغ٧اث الاخخجاظيت ومىه ٞةن َظٍ الشىعاث ٢اصتها مجمىٖاث ييخمي ؤٚلبها بلى
الُب٣اث الىؾُى في اإلاجخم٘ ،خيض لم ج ً٨صواٗٞهم الاخخجاظيت مغجبُت بك٩ل عثيسخي بالًٛىٍ اإلاٗيكيت ،بل ٧ان
لترصر الىي٘ ا خ٣ىقي وج٣لو مؿاخت ا خغياث.
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٩ٞان الغبی٘ الٗغبي٦ -ما يٗخ٣ض البٌٗ  -اهُال٢ت هدى ا خغیت والضیم٣غاَیت ،لیٟخذ مجاال واؾٗا مً الدؿائالث
ؤن ٖمليت الخدى٫ق الضيم٣غاَي جدؿم بضعظت ٦بحرة مً
والاؾخٟؿاعاث التي یداو٫ق ا جمی٘ البدض لها ًٖ بظاباث ،بط ّن ق
الخٗ٣يض والٟىضخىٖ ،الوة ٖلى حٗضص مؿاعاتها ،ومً زم ازخال ٝهخاثجها .
بإن الاهخ٣ا ٫بلى هٓم صيم٣غاَيت خ٣ي٣ت ؤيً يؿىص ٞحها اخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان
ول٣ض ؤزبدذ الخجاعب الؿاب٣ت ّن ق
وؤن ٖىصة الاؾدبضاص واهدكاع الٟىضخى اخخما ٫يب٣ى ٢اثما.
وخغياجه ليـ ؾهالّ ،ن ق
بؼيالُت الذساظت:
ٖىض ج٣ییم خهاص مىظت الخٛیحر الٗغبی ،ال بض مً الى٢ىٖ ٝلى مالمذ وزهىنیاث جل ٪اإلاىظت التي ونٟذ ّن
بإجها
زىعاث ٖغبيت بهض ٝالخٗغٖ ٝلى َبيٗت اإلاٟهىم وجُىعاجهٞ ،اإلق٩اليت اإلاُغوخت في َظا اإلاجا ٫جخمشل في :ما هي ؤؾباب
وصوا ٘ٞوكىء الشىعاث الٗغبيت ؟ وَل ؾاَمذ َظٍ الشىعاث في جدؿحن خ٣ى١ق ؤلاوؿان الٗغبي ؤم بالٗ٨ـ ٖملذ ٖلى
جضَىعَا ؟ وما هي الاهتها٧اث التي قهضتها خ٣ى١ق ؤلاوؿان في َظٍ الٟترة ؟
ؤَمُت البدث:
يٗخبر مىيىٕ صعاؾت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الىًَ الٗغبي ّن
مهما للٛايت لظا جخجلى ؤَميت البدض في جىٖيت الكٗىب
الٗغبيت باإلاساَغ التي زلٟتها الشىعاث وما ؤؾٟغث ٖلحها مً آزاع وهخاثج في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
ؤَذاف البدث:
جخمشل ؤَضا ٝالبدض في الى٢ىٖ ٝلى ألاؾباب اإلااصيت للشىعاث ومٗغٞت خالت خ٣ى١ق ؤلاوؿان الٗغبي زاللها.
مىهجُت الذساظت:
جم اجبإ اإلاىهج الخدليلي مً ؤظل صعاؾت ألاؾباب التي ّنؤصث بلى وكىء
لئلظابت ًٖ الدؿائالث اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ّنق
 ١ؤلاوؿان ومً ؤظل بلى ٙؤَضاٞىا ومً وعاء َظ الضعاؾت ّن
٢ؿمىا بدشىا َظا بلى
الشىعاث وآلازاع اإلاترجبت ٖلحها في مجا ٫خ٣ى ق
مُلبحن ،هدىاو ق ٫في اإلاُلب ألاو ق ٫مٟهىم الشىعاث الٗغبيت ،بيىما زههىا اإلاُلب الشاوي لضعاؾت ؤزغ جل ٪الشىعاث ٖلى
 ١ؤلاوؿان الٗغبي.
خ٣ى ق
اإلاىلب ألاوٌ :مفهىم الثىساث الّشبُت
ٖ 2011اما ال مشيل له ٖىض صو٫ق وقٗىب مىُ٣ت الكغ١ق ألاوؾِ وقما ٫بٞغي٣ياٟٞ ،حها زغط اإلااليحن مً
ّنق
يٗض
ألاشخام وفي ّن
م٣ضمتهم الكباب مُالبحن بالخٛيحر وبؾ٣اٍ الىٓام.

ٔ سامر مؤيد ،متغَتات ما بعد الربيع العريب كالطريق إىل احلكم الرشيد ،ندك ة حوؿ تداعيات ما بعد الديكتاتورية يف دكؿ الربيع العريب ،كحدة أْتاث القانوف
كالدراسات الدكلية ،كلية القانوف ،جامعة كرببلء ،العراؽ ،مارس ٖٕٔٓ ،ص.ٙ.
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ول٣ض ؤَلٖ ٤لى َظٍ اإلاُالب والاخخجاظاث باؾم ما يٗغ ٝب"الشىعاث الٗغبيت ،ؤو ما يؿمى ب"الغبي٘ الٗغبي،
وهغيض مً زالَ ٫ظا اإلاُلب ؤن ّن
هبحن الٗىامل التي ّنؤصث بلى ْهىعق َظا اإلاهُلر (الٟغٕ ألاو٫ق) ،وما اإلا٣هىص بهظا اإلاٟهىم
ا جضيض (الٟغٕ الشاوي).
الفشُ ألاوٌ :ؤظباب وؽىء الثىساث الّشبُت
بن اإلاٗغٞت ا ّن
2009
جيضة وؤلاإلاام بمىيىٕ مٗحن يخُلب الى٢ىٖ ٝلى جاعيش ا خضر وؤؾباب وكىثهٟٞ ،ي ظىان
ّن ق
بال٣اَغة ؤل٣ى الغثيـ ألامغي٩ي ا خالي زُابا ؤٖلً ٞيه بهغاخت ٖلى عٚبخه في جد٣ي ٤الضيم٣غاَيت في البلضان الٗغبيت،
صيم٣غاَيت جإزظ م٩اهتها ؾلميا بضونق جضزل ٖؿ٨غرق وال اخخال ٫ؤمغي٩ي.
ّن
اإلاخدضة ألامغي٨يت حٗمل ٖلى صٖم مىٓماث تهض ٝلخٗؼيؼ الضيم٣غاَيت ،ومً بحن َظٍ
ؤن الىالياث
وفي اإلا٣ابل هجض ّن ق
اإلاىٓماث مىٓمت ٞ ،Freedom Houseةن ٧اهذ الشىعاث الٗغبيت ٦ما يبضو للجمي٘ هاظمت ًٖ خغ٧اث صازليت ووَىيت بال ّن ق
ؤن
َىا ٥بٌٗ ا خغ٧اث مخىعَت مباقغة في َظا الخٛيحر والتي اؾخٟاصث مً الضٖم اإلاالي مً َغ ٝاإلاىٓماث اإلاظ٧ىعة
ؾاب٣ا.
اؾ ْطقم ٞخخي" ؤخض ٢اصة الشىعاث اإلاهغيت بالخ٩ىيً ّن
وفي َظا الؿيا ١اٖترَ " ٝب َ
اإلا٣ضم مً ٢بل مىٓمت Freedom
بإن" :الخ٩ىيً ٧ان مٟيضا ؤزىاء الشىعة وال يم ً٨به٩اعٍ" .
 ،Houseبط نغح ّن ق
ٟٞي هٓغها ٧ل َظٍ ألاؾباب حٗخبر ؤؾبابا ٚحر مباقغة الهضالٕ الشىعاث الٗغبيت بيىما ألاؾباب اإلاباقغة جخجلى
ؤن الضيم٣غاَيت في ألاهٓمت الؿياؾيت الٗغبيت ظىٞاء ؤر بضونق
زانت في جضَىعق خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الىًَ الٗغبي ،بط ّن ق
مًمى قن ؤو مٗجى وال جد ٤٣ؤر مٗجى ٗٞلي إلاكاع٦ت الكٗىب في نى٘ ال٣غاع الؿياسخيٞ ،الكٗب الؿياسخي في البلضان
الٗغبيت يؿاَم في اهخساباث نىعيت هخاثجها مٗغوٞت مؿب٣ا وجسً٘ في الٗضيض مً الضو ق ٫الٗغبيت للخالٖب والتزويغ ،بط
هجض مشال مً بحن ألاؾباب ال٣غيبت التي صٗٞذ اإلاهغيحن للخغوط مً ؤظل اإلاُالبت بخٛيحر ا خ٨م وجغ٢يت خ٣ى١ق ؤلاوؿان
ر.
في َظا الىًَ َى التزويغ ال٨بحر في اهخساباث مجلـ الكٗب اإلاهغ ق
وفي ال٨شحر مً البلضان الٗغبيت ال يخمخ٘ اإلاىاًَ الٗغبي با خ٣ى١ق الؿياؾيت ،بط ال يكاع ٥في ببضاء الغؤر ؤو ختى
ج٩ىيىه ،هٟـ الصخيء باليؿبت للخ٣ى١ق ؤلا٢خهاصيت ٞهى بٗيض ًٖ الخمخ٘ بها ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالٗمل اإلاىاؾب وألاظغ
ال٩افي ؤو ختى الؿ ً٨الالث ،٤خيض حٗيل الٗضيض مً الُب٣اث في ْل ال٣ٟغ ٦ما بلٛذ وؿبت البُالت مٗضالث مغجٟٗت في
ٚالبيت الضو٫ق الٗغبيت .
وٖليه ٞالضيم٣غاَيت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان مخالػمخانٟٞ ،ي ْل الضيم٣غاَيت ج٩ىنق خ٣ى١ق ؤلاوؿان مدترمت في
ؤن الضٖىة لخد٣ي ٤الضيم٣غاَيت والضٞإ ًٖ خ٣ى١ق
اإلاماعؾت ،وفي اإلا٣ابل خ٣ى١ق ؤلاوؿان يماهت للضيم٣غاَيتٖ ،لى ّن ق
1

Mansouria Mokhefi , « Washington face aux révolutions arabes » , Revue de Politique étrangère , Institut
français des relations internationales , Paris , France , N°3 , 2011 , P.634-635.

ٖ عبد العزيز رمضاف علي اخلطايب ،تغيَت احلكومات بالقوة دراسة يف القانوف الدستورم كالقانوف الدكيل العاـ ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإل
ص.ٔٓٙ-ٔٓ٘.
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ؤلاوؿان يجب بال ج٣خهغ ٖلى َاثٟت مدضوصة مً ٞئاث اإلاجخم٘ بل يٟترى ؤن جهل بلى عظل الكاعٕ ،بمٗجى ؤلاوؿان
البؿيِ الٗاصر ليديِ بها ويخبىاَا ويخمؿ ٪بها ويضاٖ ٘ٞجها  ،وبالٟٗل َظا ما خضر في مسخل ٠صو٫ق الىًَ الٗغبي
خيىما زغظذ مسخل ٠قغاثذ اإلاجخم٘ للمُالبت بخدؿحن خ٣ى١ق ؤلاوؿان وا خغياث الٗامت.
الفشُ الثاوي :اإلالفىد بالثىساث الّشبُت
بن الشىعاث الٗغبيت ،ؤو الغبي٘ الٗغبي ؤو زىعاث الغبي٘ الٗغبي في ؤلاٖالم ،هي خغ٧اث اخخجاظيت ؾلميت ضخمت
ّن ق
اهُل٣ذ في بٌٗ البلضان الٗغبيت زال ٫ؤوازغ ٖام 2010ومُل٘  ،2011مخإزغة بالشىعة الخىوؿيت التي اهضلٗذ ظغاء
بخغا ١مدمض البىٖؼيؼر هٟؿه وهجخذ في ؤلاَاخت بالغثيـ الؿاب ٤ػيً الٗابضيً بً ٖلي.
وإلاا هجخذ الشىعة الخىوؿيت ؾاَمذ بك٩ل ٦بحر في حشجي٘ الكباب اإلاهغرق ٖلى ال٣يام بالشىعة يض هٓام خ٨م
مدمض خؿجي مباع ٥في ا خامـ والٗكغيً مً يىايغ واهتهذ بةؾ٣اَه ،خيض ؤٖلً جىديه ًٖ ا خ٨م في ا خاصر ٖكغ مً
 ،2011وؾغٖان ما جال طل ٪خضور الشىعة في ليبيا في الؿاب٘ ٖكغ مً الكهغ هٟؿه لخيخهي ب٣خل مٗمغ ال٣ظافي في
ٞبرايغ
ي زىعة قٗبيت يض هٓام
الٗكغيً مً قهغ ؤ٦خىبغ ،ولم ج ً٨اليمً بٗيضة ًٖ عياح الشىعة والخٛيحر ٣ٞض قهضث هي ألازغ ق
ٖ 2012لى الخىخي ًٖ الؿلُت .ويمً هٟـ الاججاٍ اهضلٗذ
خ٨م ٖلي ٖبض هللا نا ر وؤظبرجه في ؤوازغ قهغ ٞبرايغ ٖام
 2011خغ٦ت اخخجاظاث واؾٗت الىُا ١يض خ٨م بكاع ألاؾض وماػالذ
في ؾىعيا في ا خامـ ٖكغ مً قهغ ماعؽ
خض آلان .
مؿخمغة ّنق
ٞمٟهىم الشىعة اإلاٗانغ وألا٦ثر خضازت الظر يىُبٖ ٤لى ألاخضار التي قهضتها الٗضيض مً الضو٫ق الٗغبيت َى طل٪
الخٛيحر الظر يدضزه الكٗب ويغيض مً زالله ٢لب ألاويإ الؿيئت التي ٧ان يٗيل في ْلها واإلاخمشلت في الٓلم والاؾدبضاص
وا خغمان مً ا خ٣ى١ق وا خغياث ألاؾاؾيت ،مً زال ٫جدؿيجها وجد٣يَ ٤مىخاجه في قتى اإلاياصيً واإلاجاالث.
اإلاىلب الثاوي :ؤزش الثىساث الّشبُت ِلى خلىق ؤلاوعان في الّالم الّشبي
حٗخبر زىعاث الغبي٘ الٗغبي خهيلت إلاجمىٖت مً الٗىامل الضازليت الؿياؾيت والا٢خهاصيت والاظخماٖيت ،بجاهب
الٗىامل ا خاعظيت التي ٧ان لها صوعق مدضوص ،وبالخالي جغجب ٖلى َظٍ الشىعاث آزاع في ال٨شحر مً اإلاياصيً زانت في مجا٫
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ؾىاءا ٧اهذ آزاع بيجابيت (الٟغٕ ألاو٫ق) ،ؤو ؾلبيت (الٟغٕ الشاوي).
الفشُ ألاوٌ :آلازاس ؤلاًجابُت للثىساث الّشبُت ِلى خلىق ؤلاوعان
ل٣ض ؾاٖضث الشىعاث الاظخماٖيت والضيم٣غاَيت التي ٢اصَا الكباب باٖخباعٍ الٗمىص ال٣ٟغرق بل واإلادغ ٥ألاؾاسخي
لهظٍ ا خغ٧اث في ؾ٣ىٍ بٌٗ ألاهٓمت الٗغبيت .و٧ان لشىعاث الغبي٘ الٗغبي صوعق ٗٞا ٫في بخضار الخٛيحر الؿياسخي في
اإلاىُ٣ت وصزى ق ٫الىًَ الٗغبي في ٖهض ظضيض زانت في ا جاهب الضؾخىعر.

ٗ حسُت مجيل ،حقوؽ اإلنساف يف الوطن العريب ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتكت ،لبناف ،ٜٔٛٙ ،ص.ٔٚٙ-ٔٚ٘.
fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_arabe.
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بط ؤؾٟغ ًٖ ؾ٣ىٍ ألاهٓمت اإلاؿدبضة جىٓيم اهخساباث في مسخل ٠الضو٫ق التي مؿتها الشىعاث ،ؤيً ّن
ٖبر اإلاىاًَ
جم حٗضيل الضؾاجحر مً َغ ٝالغئؾاء ا جضص ألن
ٞحها ب٩ل خغيت ًٖ عؤيه مً ؤظل ازخياع الغثيـ الظر يمشله٦ ،ما ّنق
الضؾخى قع َى ال٣اهى قن ألاؾمى في البالص بياٞت بلى اٖخباعٍ ٖ٣ض اظخماعي جيخٓغ مً زالله الكٗىب جد٣ي ٤مها خهم
وَمىخاتهم.
جم حٛيحر اؾم الهيئت
ٟٞي جىوـ مشال ٢ام الغثيـ ا جضيض بىي٘ َيئت زانت م٩ىهت مً 2شخها ،وبٗضَا ّنق
لخهبذ " الهيئت الٗليا لخد٣ي ٤ؤَضا ٝالشىعة وؤلانالح الؿياسخي والاهخ٣ا ٫الضيم٣غاَي ".
وباليؿبت لليبيا٢ ،ام الشىاع بىي٘ الٗضيض مً ال٣ىاهحن ا خانت با جمٗياث ،خيض ؤنبذ ل٩ل مضيىت ول٩ل
م٣اَٗت وؾاثل ؤلاٖالم ا خانت بها مً ظغاثض٢ ،ىىاث وٚحرَا .
ؤن خغيت الغؤر والخٗبحر ،وا خ ٤في اإلاٗاعيت ٢ض ؤَل ٤نغاخها ،بديض ؤنبذ مً الهٗب
بياٞت بلى طل ،٪هالخٔ ّن ق

وجم ٞخذ آلاٞا ١ؤمام الخىميت
ٖلى ا خ٩ىماث ٞغى الهمذ ٖلى مىاَىحها ومىٗهم مً ببضاء آعائهم ؤو اهخ٣اصاتهم ّنق
الا٢خهاصيت والاظخماٖيت والخٗليميت بٗض ؤن ونلذ بلى مغخلت ٚحر مؿبى٢ت مً اوؿضاص ألا ٤ٞوا جمىص.
٦ما اٖتر ٝللكباب بد٣ى٢هم ٧ىجهم مدغ٧ي الشىعاث وؤصخاب الاخخجاظاث ال٣ىيت ٖلى مٓاَغ البُالت والٟؿاص
واإلادؿىبيت ،صونق ؤن هيسخى بُٖاء اإلاغؤة الٗغبيت صوعا ؤ٦بر في نى٘ ال٣غاع واإلاكاع٦ت الؿياؾيت بٗض ٖ٣ىص َىيلت مً
التهميل.
وفي مهغ ،بغػث مجمىٖاث ظضيضة مً الكباب والكاباث جبيذ ؤَضاٞا ووؾاثل إلاىاًَت ْاَغة الخدغف
بالٟخياث واليؿاء ،وهاصث بمُالب ؤزغيق ٦دغيت ؤلابضإ والش٣اٞت ،خمايت خ٣ى١ق اإلاغضخى (ا خ ٤في الصخت) ،وا خ ٤في
الؿ ً٨وٚحرَا مً اإلاُالب وا خ٣ى١ق الؿياؾيت والاظخماٖيت .
ػياصة ٖلى طل ،٪وٞيما يخٗل ٤بالبلضان التي لم ّن
يمؿها ٦شحرا الغبي٘ الٗغبي ؤصعظذ هي ألازغيق بنالخاث في قتى
اإلاياصيً مً ؤظل ججىب ٢يام الشىعاث بها٦ ،ما َى ا خا ٫باليؿبت للمٛغب خيض ؤٖلً اإلال ٪اإلاٛغبي في زُاب ؾياسخي له
 2011باجساط مجمىٖت مً ؤلانالخاث الؿياؾيت والا٢خهاصيت
بخاعيش 9ماعؽ
 2011وؤعاص مً
و الاظخماٖيت وزانت بٖضاص صؾخىعق ظضيض للىًَ هديجت للمٓاَغاث التي خضزذ يىمٞ 20برايغ
زالَ ٫ظا الضؾخىعق حٗؼيؼ وجغ٢يت بٌٗ اإلاُالب الكٗبيت ٧اإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء ،ؤلاق٩اليت اإلاخٗل٣ت بةلٛاء
ٖ٣ىبت ؤلاٖضام ،خغيت الخٗبحر والضياهت .

1

Matthuie Cimino , Comprendre le printemps arabe et son impact , Séminaire régional organisé par l‘école
Politique de Tunis en collaboration avec l‘école Citoyenne des études Politiques du Maroc , Hammamet ,
Tunisie , 11-12 novembre 2013 , P.28.

 ٚبن رحو س ىاـ ،ادلرأة العربية كحرية الرأم كالتعبَت  :مكاسب أـ إخفاقات ظلاذج كتطبيقات من دكؿ الربيع العريب ،رللة احلقوؽ كاحلريات ،كلية احلقوؽ كالعلوـ
السياسية ،جامعة تلمساف ،العدد الثاٍل ،ٕٓٔ٘ ،ص.ٕٙٓ.
.ٖ Matthuie Cimino , Op.Cit , P.18
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وٞيما يسو ا جؼاثغ وهٓغا لكضة الخىجغاث وزىٞا مً ونى٫ق عيذ الغبي٘ الٗغبي مجضصا ،ؤٖلىذ ا خ٩ىمت ا جؼاثغيت
جم بٖضاص ٢اهىنق يخًمً حٗضيل الضؾخىع ،وفي َظا الهضص ؤحى
ّ 2016نق
مازغا بةظغاء حٗضيالث صؾخىعيتٟٞ ،ي بضايت ؾىت
َظا ألازحر با جضيض ٞيما يخٗل ٤بخدؿحن خ٣ى١ق ؤلاوؿان وجغ٢يتها ٧اإلاؿاواة بحن الغظا ٫واليؿاء في ميضان الكٛل ،جغ٢يت
اإلاغؤة في مىانب اإلاؿاوليت في الهيئاث وؤلاصاعاث الٗمىميت ،بٖاصة الاٖخباع للكباب بط يمشل ٢ىة خيت في بىاء الىًَ،
 ١الؿياؾيت ٧ا خ ٤في الخٓاَغ الؿلمي ،خغيت الصخاٞت وجىؾي٘ خغياث ألاخؼاب
باإلياٞت بلى حٗؼيؼ م٩اهت بٌٗ ا خ٣ى ق
الؿياؾيت ،خ ٤ألاشخام اإلاٗىػيً في اإلاؿاٖضة الً٣اثيت ،خ ٤اإلاىاًَ في بيئت ؾليمت ،و٦ظا ا خ ٤في الش٣اٞت الظر
اٖخبرٍ الضؾخى قع مًمى قن للمىاًَ .
الفشُ الثاوي :الاوّياظاث العلبُت للثىساث الّشبُت ِلى خلىق ؤلاوعان
جاصر الخٗاعياث ا خانت ببىاء الىٓام ا جضيض ،ب٩ل ماؾؿاجه الدكغيٗيت ،الخىٟيظيت والً٣اثيت في ا خاالث التي
ججهاع ٞحها جل ٪اإلااؾؿاث بلى ا خاظت لى٢ذ َىيل ،لظا ٣ٞض اهٟخدذ اإلاجخمٗاث الٗغبيت بٗض زىعاتها وفي ْل مُٗياث
الىا ٘٢اإلايضاوي ٖلى اخخماليت الخدى٫ق ًٖ الدؿلُيت التي ٧اهذ حٗيل في ٦ىٟها ٢بل الشىعة ،ول ً٨ليـ في اججاٍ
الضيم٣غاَيت وبهما في اججاٍ حؿلُيت جىاٞؿيت لها جىجغاتها التي يم ً٨ؤن جٟطخي بلى جدىالث صيم٣غاَيت خ٣ي٣يت ٖبر
الؼمً.
 6000زال18٫
ٟٞي مهغ وبٗض اهضالٕ الشىعة٢ ،ام عظا ٫ألامً اإلاهغرق ب٣خل خىالي 840شخو وظغح ؤ٦ثر مً
جم و ٠٢وخبـ الصخٟيحن و٧ل
يىماٞ ،اؾخمغث مىظت الغصٕ ومؿذ خغيت الغؤر والخٗبحر وخغيت الخٓاَغ الؿلمي ،بط ّنق
 ١ؤلاوؿان ،واٖخماص ٢ىاهحن ظضيضة مً بيجها
مً ييكغ اهخ٣اصاث ٖلى قب٨ت ألاهترهذٖ ،غ٢لت مىٓماث الضٞإ ًٖ خ٣ى ق
مى٘ الخجمٗاث.
جم مازغا جغؾيم اجٟا٢يت ا خضوص التي وٗ٢ها الغثيـ اإلاهغرق ٖبض الٟخاح
خض آلان خيض ّنق
وْل ألامغ مؿخمغا بلى ّنق
الؿيسخي م٘ هٓحرٍ اإلال ٪الؿٗىصر والتي بمىظبها ٢ام الغثيـ اإلاهغرق بالخىاػ٫ق ًٖ ظؼيغحي جحران ونىاٞحر ّنمما ص ٘ٞال٣ىيق
الؿياؾيت اإلاسخلٟت في مهغ بة٢امت جٓاَغاث واخخجاظاث مً ؤظل ٖغى الً٣يت لالؾخٟخاء الكٗبي مشلما يىو ٖليه
ّن
ؤن ؤظهؼة ألامً اإلاهغيت ٢ض واظهذ جل ٪الاخخجاظاث بٗى ٠قضيض ،وقيذ خمالث اٖخ٣ا ٫مً مىاػ٫ق
صؾخىعق البالص ،بال ّن ق
اليكُاء ،ومً اإلا٣اهي والكىاعٕ ،زم خىلذ مىُ٣ت وؾِ البلض واإلاىاَ ٤اإلادضصة لخجم٘ الخٓاَغاث بلى ز٨ىاث ٖؿ٨غيت
 ،2016و٢امذ بال٣اء ال٣بٌ ٖلى اإلائاث مً اإلاىاَىحن ،زم ٢ضمتهم للمدا٦مت بتهم الخٓاَغ والاٖخضاء ٖلى
في يىم 25ؤبغيل
الؿلُاث .
 ٜادلادة ٖ٘ كما بعدىا من القانوف رقم  ٓٔ-ٔٙادلؤرخ يف  ٙمارس  ٕٓٔٙيتضمن التعديل الدستورم ،العدد ٗٔ ،جريدة رمسية مؤرخة يف  ٚمارس ،ٕٓٔٙ
ص ٔٔ.كما بعدىا.

ٓٔ تقرير ادلسار الدؽلقراطي يف مصر خبلؿ مارس  ،ٕٓٔٙمبادرة " زلاموف من أجل الدؽلقراطية " ،الشبكة العربية ملعلومات حقوؽ اإلنساف ،القاىرة ،مصر ،مارس
 ،ٕٓٔٙص.ٔ.
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وفي جىوـ ،ؤنبدذ الىيٗيت َكت خيض اٖخ٣ل الٗضيض مً ألاشخام بٗض الهجىماث ؤلاعَابيت ،وويٗذ
ا خ٩ىمت ٢اهىها إلا٩اٞدت ؤلاعَاب والظر يؿمذ باٖخ٣ا ٫ألاشخام اإلاكدبه ٞحهم صو قن تهمت وبضو قن جمَ ً٨االء مً
ؤن " ّن
اإلاتهم بغرء ختى جشبذ بصاهخه "،
الاجها ٫بمدامحهم زال 15٫يىما ،وَظا ما يك٩ل زُغا ٖلى خ٣ى١ق ؤلاوؿان باٖخباع ّن ق
٦ما ياصر طل ٪بلى ػياصة ؤزُاع الاٖخ٣االث.
ّنؤما باليؿبت لمصاٞعي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،اإلادامحن ،والصخٟيحن حٗغيىا الهخ٣اصاث ّن
خاصة ٧لما ٖبروا ًٖ الىي٘
 2015زال ٫حُٛيتهم لىٟ٢ت اخخجاظيت هٓمها ٖاَلحن
ال٣اثم ،خيض جم الاٖخضاء ٖلى مجمىٖت مً الصخٟيحن يىم 9مايى
في مىُ٣ت الٟىاع الخابٗت لىاليت ٢بلي ،للمُالبت بٟغم للٗمل في قغ٧اث البترو ٫الٗاملت في اإلاىُ٣ت .ألامغ الظر ؤؾٟغ
جم تهكيم الؿياعة
ًٖ ه٣ل ٧ل مً مغاؾل و٧الت جىوـ بٞغي٣يا لؤلهباء ومغاؾلت ؤلاطاٖت الىَىيت بلى اإلاؿدكٟى ٦ما ّنق
الخابٗت للٟغي ٤الصخٟي والاٖخضاء ٖلى بٌٗ ؤًٖاء الٟغي. ٤
هٟـ الكإن ٞيما يسو صولت ليبيا ؤيً ؤل٣ذ ٢ىاث ألامً ال٣بٌ ٖلى آلاال ٝؤو ْلذ حٗخ٣لهم ٖلى هدى حٗؿٟي،
 ١ؤلاوؿان وٖضص مً ؤلاٖالميحن والٗاملحن في اإلاىٓماث ؤلاٚازيت وخمايت
ومً بيجهم وكُاء ؾلميحن ومضاٗٞحن ًٖ خ٣ى ق
 ١ألاَٟا ٫وؤزًٗذ البٌٗ مجهم لئلزٟاء ال٣ؿغر ،بيىما اخخجؼث آزغيً إلاضص مُىلت ؤو ٢ضمتهم إلادا٦ماث ظاثغة،
خ٣ى ق
ّن
بإن ا جماٖاث اإلاؿلخت اإلاخىعَت في ال٣خا٢ ٫ض اخخجؼث
وفي َظا اإلاجا ٫جل٣ذ بٗشت ألامم اإلاخدضة للضٖم في لیبیا ج٣اعیغ ق
م٣اجلحن ؤو ازخُٟذ مضهیحنٞ ،خىفي آال ٝاإلاضهيحن ظغاء الخٗظيب ؤو الٓغو ٝال٣اؾيت التي حٗغيىا لها  ،وفي مىيىٕ
آزغ ْلذ اإلاغؤة في ليبيا ٖغيت للخميحز في ال٣اهىنق وفي اإلاماعؾت الٟٗليت٦ ،ما ّنؤجها جٟخ٣غ بلى ا خمايت ال٩اٞيت في مىاظهت
الٗى ٠بؿبب الىىٕ ،وٖملذ ظماٖاث مؿلخت ٖلى تهضيض وجغَيب الىاقُاث اإلاضاٗٞاث ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان إلاىٗهً مً
اإلاكاع٦ت في الكاون الٗامت ومً الضٖىة بلى يمان خ٣ى١ق اإلاغؤة وهؼٕ الؿالح .
خض الؿاٖتٚ ،البا ما ٢امذ ا خ٩ىماث وباؾم م٩اٞدت
وفي ؾىعيا الضولت التي بضؤث ٞحها الشىعاث ولم جيخه ّنق
 ١ؤلاوؿان بىنٟهم مٗاعيحن وصي٨خاجىعيحن ،في خحن لم يدا٫
ؤلاعَاب بمهاظمت ألاشخام الظيً يضاٗٞى قن ًٖ خ٣ى ق
ٖ 2011لى الٗضالت ،ووانلذ ال٣ىاث
اإلاجغمىنق الظيً اعج٨بىا ؤٖما ٫الٗى ٠وال٣خل و٦ظا الخٗظيب ؤزىاء وبٗض مٓاَغاث
ا خ٩ىميت و٢ىاث الكغَت مماعؾت الخٗظيب وٚحرٍ مً نىى ٝاإلاٗاملت الؿيئت ،وجىفي ٖلى بزغَا الٗضيض مً ألاشخام
ؤزىاء الاخخجاػ في مالبؿاث مغيبتّ ،نمما ص ٘ٞباإلاىٓماث ا خ٣ى٢يت الؿىعيت ؤلاصاهت بكضة لٓاَغة الازخٟاء ال٣ؿغرق
للمٗخ٣لحن إلاا حك٩له مً ظغيمت يض ال٨غامت ؤلاوؿاهيت وَضع للخ٣ى١ق وا خغياث ألاؾاؾيت ٚحر ال٣ابلت للخهغ ٝختى في
خالت الُىاعتق اإلاٗلىت ،وَالبذ اإلاىٓمت مً ا خ٩ىمت الؿىعيت بالبضء الٟىعر باجساط الخضابحر الدكغيٗيت وؤلاصاعيت
والً٣اثيت وٚحرَا مً الخضابحر الٟٗالت إلاى٘ وبجهاء ؤٖما ٫الازخٟاء ال٣ؿغر ،اختراما لئلٖالن الهاصع ًٖ ألامم اإلاخدضة
وا خام بدمايت ظمي٘ ألاشخام مً الازخٟاء ال٣ؿغر ،والظر ي٣خطخي اجساط يماهاث بظغاثيت مشل جىٞحر النجالث في
ٔ التقرير السنوم حلرية التعبَت يف مصر كالعامل العريب ٕ٘ٔٓ ،الشبكة العربية دلعلومات حقوؽ اإلنساف ،القاىرة ،مصر ،ٕٓٔ٘ ،ص.ٚ٘.
ٕ تقرير حوؿ انتهاكات القانوف الدكيل حلقوؽ اإلنساف كالقانوف اإلنساٍل أثناء العنف ادلستمر يف ليبيا ،بعثة األمم ادلتحدة للدعم يف ؿ يبيا ،مفوضية األمم ادلتحدة
السامية حلقوؽ اإلنساف ،نيويورؾ ،الواليات ادلتحدة األمريكية ٗ ،سبتمرب ٕٗٔٓ ،ص.ٗ.
ٖٔ تقرير منظمة العفو الدكلية لسنة ٕ٘ٔٓ ، ٕٓٔٙ-حالة حقوؽ اإلنساف يف العامل ،الطبعة األكىل ،ادلملكة ادلتحدة ،ٕٓٔٙ ،ص.ٕٕٛ.
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ؤما ً٦الاخخجاػ وبظغاء حنجيالث ٞيضيى لٗملياث الاؾخجىابًٞ ،ال ًٖ يمان الغ٢ابت اإلاؿخ٣لت بما في طل٢ ٪يام
َيئاث مؿخ٣لت بغنض ؤما ً٦الاخخجاػ ٖلى هدى مىخٓم .
وباليؿبت لٗملياث ال٣خل الٛحر اإلاكغوٕ ،اؾخمغث واعج٨بذ ٖلى ؤشخام ؤبغياء مً بيجهم وكُاء وبٖالميحن
ؾلميحن وؤظاهبَ ،ظا ما ص ٘ٞباإلاضهيحن الؿىعيحن للجزوح ال٣ؿغرق مً بلضَم بلى البلضان اإلاجاوعة و٦ظا ألاوعبيت َمٗا في
ؤن ألامغ ٧ان مسخلٟا خيض ّنؤصث هجغتهم بلى مٗاهاتهم وجإػم ويٗيتهم بؿبب اهتها٧اث خ٣ى١ق
بيجاص ٦غامتهم وخ٣ى٢هم ،بال ّن ق
ؤلاوؿان ا جؿيمت التي حٗغيىا لها في َغي٣هم ،وحؿببذ مىظت الهجغة الٛحر الكغٖيت في وٞاة الٗضيض مً الالظئحن مً
زالٚ ٫غ١ق ال٣ىاعب التي جى٣لهم ،وؤبغػق خاصزت ظؿضَا الُٟل الؿىعر الٛغي ٤ؤالن ال٨غصر الظر وكغث نىعجه في 3
. 2015
ؾبخمبر
َظا ٧له بياٞت بلى جضَىعق ألاويإ الاظخماٖيت في البلضان الٗغبيت مىيىٕ الشىعاث ،خيض ٖغٞذ وؿبت البُالت
ٞحها اعجٟاٖا ٦بحرا بؿبب يٗ ٠الىمى الا٢خهاصر ،الصخيء هٟؿه باليؿبت إلاخىؾِ الضزل الٟغصر الظر ب٣ي عا٦ضا .وٖلى
الٗمىم ٞةن الىمى في البلضان الٗغبيت التي جمغ بمغخلت اهخ٣اليت ال يؼا ٫بٗيضا ًٖ مٗٓم صو ق ٫الٗالم .
الخاجمت
ؤن الشىعاث الٗغبيت ٢ض جىظذ بأزاع بيجابيت وؾلبيت في مسخل ٠اإلاجاالث ،بال ّنؤجها ٚالبا ما
في ا خخام يم ً٨ال٣ى٫ق ّن ق
خض ٦بحر زانت في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان وا خغياث ألاؾاؾيتٞ ،بٗض ميالص ما باجذ حٗغ ٝبشىعاث
اٖخبرث ؾلبيت بلى ّنق
الغبي٘ الٗغبيٖ ،ل٣ذ الكٗىب الٗغبيت آماال ٖغيًت ٖلى جدؿً ؤويإ خ٣ى١ق ؤلاوؿان في بلضاجها م٘ احؿإ مؿاخت
خغيت الخٗبحر ،ل ً٨ؾغٖان ما اه٣لبذ ألامىعق عؤؾا ٖلى ٖ٣ب ،وجدىلذ ؤمىياث ؤلاوؿان الٗغبي في مضاَا ألا٢صخى بلى
مجغص الب٣اء ٖلى ٢يض ا خياة ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ ْغوٞها.
كاثمت اإلافادس واإلاشاحْ
 .1ؾامغ مايض ،مخٛحراث ما بٗض الغبي٘ الٗغبي والُغي ٤بلى ا خ٨م الغقيض ،هضوة خى٫ق جضاٖياث ما بٗض الضي٨خاجىعيت في
.2013
صو٫ق الغبي٘ الٗغبي ،وخضة ؤبدار ال٣اهىنق والضعاؾاث الضوليت٧ ،ليت ال٣اهىن ،ظامٗت ٦غبالء ،الٗغا ،١ماعؽ
2

Mansouria Mokhefi ،« Washington face aux révolutions arabes » ،Revue de Politique
étrangère ،Institut français des relations internationales ،Paris ،France ،N°3 ،2011.

ٖ 3بض الٗؼيؼ عمًان ٖلي ا خُابي ،حٛيحر ا خ٩ىماث بال٣ىة صعاؾت في ال٣اهىنق الضؾخىعر وال٣اهىن الضولي الٗام،
.2013
صاع ا جامٗت ا جضيضة ،ؤلاؾ٨ىضعيت ،مهغ،
ٗٔ التقرير السنوم دلفوض األمم ادلتحدة السامي حلقوؽ اإلنساف كتقارير مفوضية األمم ادلتحدة السامية كاألمُت العاـ ،دكر منع االنتهاكا ت يف تعزيز حقوؽ اإلنساف
كمحايتها ،الدكرة الثبلثوف ،رللس حقوؽ اإلنساف ،اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة ،نيويورؾ ،الواليات ادلتحدة ادلريكية ٔٙ ،جويلية ٕ٘ٔٓ ،ص.ٙ.
٘ٔ التقرير السنوم الرابع عشر حلالة حقوؽ اإلنساف يف سوريا لسنة ٕ٘ٔٓ  ،ادلركز السورم للعبلقات الدكلية كالدراسات اإلسًتاتيجية ،إسطنبوؿ ،تركيا ،يناير ،ٕٓٔٙ
ص.ٕٔٗ.
3

& Adnan Mazarei et Tokhir Mirzoev , Quatre ans après le Printemps Arabe , Revue de Finances
Développement , IMF Publication , Washington DC , USA , Juin 2015 , Volume 52 , N°2 , P.57.
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.1986
 4خؿحن ظميل ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الىًَ الٗغبي ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبيت ،بحروث ،لبىان،
fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_arabe.

5
6

Matthuie Cimino ،Comprendre le printemps arabe et son impact ،Séminaire régional
organisé par l‘école Politique de Tunis en collaboration avec l‘école Citoyenne des études
Politiques du Maroc ،Hammamet ،Tunisie ،11-12 novembre 2013 .

 7ؾهام بً عخى ،اإلاغؤة الٗغبيت وخغيت الغؤر والخٗبحر :م٩اؾب ؤم بزٟا٢اث هماطط وجُبي٣اث مً صو٫ق الغبي٘
.2015
الٗغبي ،مجلت ا خ٣ى١ق وا خغياث٧ ،ليت ا خ٣ى١ق والٗلىم الؿياؾيت ،ظامٗت جلمؿان ،الٗضص الشاوي،
.P.18 ،Op.Cit ،8 Matthuie Cimino
 2016يخًمً الخٗضيل الضؾخىعر ،الٗضص ،14ظغيضة عؾميت ماعزت في
 9ال٣اهى قن ع٢م 01-16اإلااعر في 6ماعؽ
.2016
ماعؽ
 ،2016مباصعة " مدامىنق مً ؤظل الضيم٣غاَيت " ،الكب٨ت
 10ج٣غيغ اإلاؿاع الضيم٣غاَي في مهغ زال ٫ماعؽ
.2016
الٗغبيت إلاٗلىماث خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ال٣اَغة ،مهغ ،ماعؽ
 11الخ٣غيغ الؿىىرق خغيت الخٗبحر في مهغ والٗالم الٗغبي ،2015الشبكة الٗغبيت إلاٗلىماث خ٣ى١ق ؤلاوؿان،
.2015
ال٣اَغة ،مهغ،
 ١ؤلاوؿان وال٣اهى قن ؤلاوؿاوي ؤزىاء الٗى ٠اإلاؿخمغ في ليبيا ،بٗشت
 12ج٣غيغ خى ق ٫اهتها٧اث ال٣اهى قن الضولي خ٣ى ق
ألامم اإلاخدضة للضٖم في ليبيا ،مٟىييت ألامم اإلاخدضة الؿاميت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،هيىيىع ،٥الىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت4،
.2014
ؾبخمبر
 ،2016خالت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الٗالم ،الُبٗت ألاولى ،اإلامل٨ت اإلاخدضة،
-2015
 13ج٣غيغ مىٓمت الٟٗى الضوليت لؿىت
.2016
 14الخ٣غيغ الؿىىرق إلاٟىى ألامم اإلاخدضة الؿامي خ٣ى١ق ؤلاوؿان وج٣اعيغ مٟىييت ألامم اإلاخدضة الؿاميت وألامحن
 ١ؤلاوؿان ،ا جمٗيت الٗامت
 ١ؤلاوؿان وخمايتها ،الضوعة الشالزىن ،مجلـ خ٣ى ق
الٗام ،صو قع مى٘ الاهتها٧اث في حٗؼيؼ خ٣ى ق
.2015
لؤلمم اإلاخدضة ،هيىيىع ،٥الىالياث اإلاخدضة اإلاغي٨يت 16،ظىيليت
 ،2015اإلاغ٦ؼ الؿىعر للٗال٢اث الضوليت
 15الخ٣غيغ الؿىىرق الغاب٘ ٖكغ خالت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؾىعيا لؿىت
.2016
والضعاؾاث ؤلاؾتراجيجيت ،بؾُىبى ،٫جغ٦يا ،يىايغ
16

Adnan Mazarei et Tokhir Mirzoev ،Quatre ans après le Printemps Arabe ،Revue
de Finances & Développement ،IMF Publication ،Washington DC ،USA ،Juin 2015 ،Volume
52 ،N°2 .
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ماظعاث خماًت خلىق ؤلاوعان في الؽشَّت ؤلاظالمُت
وجفُّلها في مىٍمت اإلااجمش ؤلاظالمي
دٍَُ .ي امجذ خعً مذسظت في ولُت اللاهىن والعُاظت /حامّت ـالح الذًً
ؤسبُل /بكلُم هىسدظخان /الّشاق

ملخق
عٚم بظ ٫ا جهىص ال٨بحرة مً ٢بل اإلااؾؿاث الضوليت الٗاملت في مجا ٫خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان بال ؤن الاهتها٧اث في
صٖ ٫لى شخيء بهما يضٖ ٫لى عجؼ َظٍ اإلااؾؿاث مً ا خض مً الاهتها٧اث،
ظمي٘ ؤهداء الٗالم مؿخمغ وفي جؼايض وَظا بن ّنق
َظٍ الضعاؾت جبدض في ماؾؿاث ظضيضة حؿاَم م٘ اإلااؾؿاث الضوليت في ٖملها با خمايت وطل ٪في بَاع الكغيٗت
ؤلاؾالميت بىنٟه هٓاما قامال ل٩ل ما يدخاظه ؤلاوؿان في خياجه مً الىىاحي الؿياؾيت ،ال٣اهىهيت ،الاظخماٖيت،
 ١ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميت وم٣اعهتها
الا٢خهاصيت...ا خ .هبدض في َظٍ الضعاؾت ًٖ جدضيض مٟهىم خمايت خ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان في ْل الىٓام ؤلاؾالمي
بمٟهىمها في ال٣اهى قن الضولي وبٗضَا هداو ق ٫جدضيض اإلااؾؿاث الٗاملت في خمايت خ٣ى ق
ً
ً
صوعا ٦بحرا في مجا ٫ا خمايت الضوليت
همىطظا ٦ماؾؿت خ٩ىميت صوليت حؿخُي٘ ؤن جلٗب ق
ق
وهإزظ مىٓمت الخٗاونق ؤلاؾالمي
 ١ؤلاوؿان .و٢ض
 ١ؤلاوؿان وطل ٪باجبإ مىهج جدليلي للماؾؿاث وللمىٓمت وم٣اع قن م٘ الىٓام الضولي خمايت خ٣ى ق
خ٣ى ق
جىنلىا بلى هخاثج ٖضة هظ٦غ مجها ؤن هٓام ا خمايت في ال٣اهىنق الضولي والكغيٗت ؤلاؾالميت يخًمً ق٣حن ؤولهما هٓغرق
مخمشل باالٖالهاث وال٣ىاٖض ا خانت بدمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان والشاوي ٖملي مخمشل باإلااؾؿاث التي جدك٩ل لخُبي ٤وجىٟيظ
َظٍ اإلاباصت .وَىا ٥في الىٓام ؤلاؾالمي ماؾؿاث حؿخُي٘ ؤن حٗمل في مجا ٫ا خمايت الىَىيت والضوليت خ٣ى١ق
ؤلاوؿان بالخٗاونق م٘ اإلااؾؿاث الٗاملت في اإلايضان في و٢خىا ا خايغ٦ ،ما ؤن مىٓمت الخٗاونق ؤلاؾالمي ال ج٣ل ؤَميت ًٖ
ألامم اإلاخدضة بطا ما ّن
ٗٞلذ ماؾؿاتها وؤعاصث ؤن ج٩ىنق لها جإزحر وؤزغ ٖلى خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
٦ما ا٢ترخىا بٌٗ اإلا٣ترخاث هظ٦غ مجها :جىخيض ؤلاٖالهاث الاؾالميت الهاصعة بكإن خ٣ى١ق ؤلاوؿان في وزي٣ت
واخضة ٖلى ؤن يخم َظا الخىخيض في ْل مىٓمت الخٗاونق ؤلاؾالمي .جٟٗيل ٖمل الهيئت اإلاؿخ٣لت خ٣ى١ق ؤلاوؿان :وطل٪
مً زالٞ ٫خذ م٩اجب مغ َا٢بت َ
ومخابٗت في ظمي٘ الضو٫ق ألاًٖاء في اإلاىٓمت وؤن ج٩ىنق لضحها زبراء في مجا ٫ال٣اهىنق الضولي
وخ٣ى١ق ؤلاوؿان وؤن جاؾـ جىت جد٣ي٣يت صاثمت للخد٣ي ٤في اهتها٧اث خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
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Abstract ;
Despite of the major efforts spent from the human rights main international institutions,
the violation increasingly growing allover the world, this situation is such an improvement
about the weakness of those institutions to limit violation against humanity.

232

This study looking for create new institutions through Islamic system working in
contribution with the international institutions in protecting human rights, starting with the
conception of protecting human rights in the Islamic system comparing with the conception at
international law, then determining the Islamic institutions of protecting human rights taking
the IOC organization such an governmental international organization as a sample for having
effective role to protect human rights, the study has taken analytical approach through the
presentation and analysis the conceptions and Islamic institutions, and comparative approach
comparable between the international law of human rights and Islamic system. The study
reached to several conclusions, including the protecting system of human rights in both of
international law and Islamic system has two part; theoretical through the rules and
agreements and practical part by the institutions working to apply the principals of protection.
In the Islamic system there are several institutions which can work on the field together with
the international systems. Also the Islamic cooperation organization can be an effective tool
to protect human rights.
The study has some recommendations such as unifying the declarations and principles of
human rights in Islam in one universal declaration sponsored by the IOC; activation the
independent organism of human rights by opening observation offices at the member
countries in the organization and establish a permanent investigation committee to investigate
the abuses against human rights and it's important to have an international law and human
rights law experts working in the field.

ملذمت
ق١ى٣اهىنق وٖلى الٗضالت الضهيىيت وا خ٣ىة ٖلى ال٣ليب مٗايحر الٛق ؤلاوؿان وح١ى٣اث خ٧في ْل اػصياص اهتها
 وؤمام عجؼ مىٓمت ألامم اإلاخدضة ومجلـ،حر اإلاؿلخت الضوليت والضازليتٚؤلاوؿاهيت وفي ْل اػصياص الجزاٖاث اإلاؿلخت و
٘ هغيق يغوعة بيجاص ماؾؿت صوليت ؤزغيق حٗمل بالخًامً والخٗاونق م،ىاعر التي هغاَا اليىم٩ىٕ ال٢ؤمجها للخيلىلت صونق و
.ل شخيء٧ ق١ىٞ اهىهيت٣اء اإلاباصت ال٣ق ؤلاوؿاهيت وبب١ى٣ الٗضالت وخمايت ا خ٤ي٣ألامم اإلاخدضة مً ؤظل جد
ًالبيت اإلاؿلمت؛ عؤيىا مٛق طاث ال٫ في الضو٫ٗذ وما جؼا٢ق ؤلاوؿاهيت و١ى٣اث ٖلى ا خ٧وألن مٗٓم الجزاٖاث والاهتها
 وبالخدضيض ماؾؿاث،ق ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميت١ى٣ق مىيىٕ خمايت خ٫ذ بالخدضيض؛ جىاو٢ألاَميت في َظا الى
ق ؤلاوؿان في الكغيٗت١ى٣ق في َظا البدض بلى ماؾؿاث خمايت خ١ هخُغ.غاءٛىاٖض ومباصت الكغيٗت ال٢ ا خمايت في ْل
 باٖخباعٍ زاوي،ًَىنق لها صوعق في ْل الىي٘ الضولي الغا٩ماؾؿت ال بض ؤن ي٦ ق مىٓمت الخٗاونق ؤلاؾالمي٫ؤلاؾالميت وهدىاو
ذ بإن٢ض خان الى٣ٞ ،خىا ا خالي٢ٗيل صوعق َظٍ اإلاىٓمت في وٟق ؤن هبرػ ؤَميت ج٫ وهداو،بر مىٓمت بٗض ألامم اإلاخدضة٦ؤ
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ي٩ىنق لها صوعق وقإن وجإزحر في ال٣غاعاث الضوليت ،وطل ٪بٗض جمهيض ه٣اعنق ٞيه مٟهىم ا خمايت ومباصت خمايت خ٣ى١ق
ؤلاوؿان بحن الىٓام ؤلاؾالمي وال٣اهىنق الضولي.
ؤَمُت البدث
 ١بلى ٦يٟيت خمايتها واإلااؾؿاث التي جخٟ٨ل
 ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ،ول٢ ً٨لما جم الخُغ ق
٦ثرث الضعاؾاث خى ق ٫خ٣ى ق
خمايتها ٖلى ؤؾاؽ حكغيعي و٢اهىوي في الىٓام الضولي للكغيٗت ؤلاؾالميت؛ لظلٞ ٪ةن ؤَميت اإلاىيىٕ ج٨مً في جدضيض
 ١ؤلاوؿان في هٓام الكغيٗت الاؾالميت.
اإلااؾؿاث التي حٗمل ٖلى خمايت خ٣ى ق
و٢ض عجؼث ماؾؿاث ا خمايت الضوليت الٗاملت خاليا في اإلايضان مً ا خض مً اهتها ٥خ٣ى١ق ؤلاوؿان الظر َى
مدىعق ا خياة ،بل بالٗ٨ـ اػصاصث الاهتها٧اث وهي في اػصياص مؿخمغ ،وألن مٗٓمها ج ٘٣في الضو٫ق طاث الٛالبيت اإلاؿلمت
ٞمً الًغوعرق جدضيض ماؾؿاث في بَاع َظٍ الضو٫ق لخٗمل ٖلى ا خض مً و٢ىٕ الاهتها٧اث و٢ض خان و٢ذ طل.٪
مىهجُت البدث
ؾىدب٘ في َظا البدض مىهج الخدليل واإلا٣اعهت ،بط ه٣ىم بخىييذ مٟاَيم خ٣ى١ق ؤلاوؿان وخمايتها ومباصئها في
 ١ؤلاوؿان ،وجدليل وجدضيض ؤهٓمت
الكغيٗت ؤلاؾالميت وجدليلها وم٣اعهتها باإلاٟاَيم واإلاباصت في ال٣اهى قن الضولي خ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان بمىظب الكغيٗت ؤلاؾالميت ،وبمىظب ؤلاٖالهاث
اإلااؾؿاث التي مً اإلام ً٨ؤن ج٩ى قن ماؾؿاث خمايت خ٣ى ق
واإلاباصت الهاصعة ًٖ اإلااؾؿاث ؤلاؾالميت.
َُيل البدث:
ؾىدىاو٫ق في زالزت مباخض ٦ال مً :مٟهىم خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ومباصئها ،وماؾؿاث خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في
الكغيٗت ؤلاؾالميت .وهدىاو٫ق مىٓمت الخٗاونق ؤلاؾالمي ٦مىٓمت خ٩ىميت صوليت قاملت ألاَضا ،ٝوهبحن صوعَا في ٦يٟيت
خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وا خض مً الاهتها٧اث ال٨شحرة التي جغج٨ب في خ ٤ؤلاوؿان في الى٢ذ ا خالي .وج٣ؿيم اإلاباخض ج٩ىنق
بالك٩ل الخالي:
اإلابدث ألاوٌ
مفهىم خماًت خلىق ؤلاوعان ومبادئها
بن الكغيٗت ؤلاؾالميت ظاءث مً ؤظل جىٓيم خياة ؤلاوؿان وجيؿي٣ها ،ليديا َظا ال٩اثً اإلا٨غم خياة مغجبت
ً
مؿاوال ًٖ هٟؿه ؤزىاء مماعؾت
ق
وميؿ٣ت وواضخت ،وليٗلم ما له مً ا خ٣ى١ق ليؿخٟيض مجها ويؿخمخ٘ بها ،وونٟه
خ٣ى٢ه وخغياجه ،بط ال يخجاوػق خضوص ٚحرٍ ،و٦ما ؤ٢غث له ا خ٣ى١ق ٣ٞض ؤوظبذ ٖليه الىاظباث ،وفي م٣ضمتها ٖضم اهتها٥
خ٣ى١ق ٚحرٍ .وبظل ٪اٖخجى ؤلاؾالم بدمايت ا خ٣ى١ق مً زال ٫ماؾؿاث جىٓيميت حؿدىض في ؤٖمالها ٖلى الكغيٗت
ؤلاؾالميت ومهاصعَا اإلاخٗضصة ،لظل ٪عؤيىا مً ألاَميت الخُغ١ق بلى مٟهىم خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميت
واإلاباصت ألاؾاؾيت اإلاكغٖت واإلا٣ىىت وم٣اعهتها م٘ مٟهىم ا خمايت في ال٣اهىنق الضولي ومباصت خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في
مُلبحن:
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اإلاىلب ألاوٌ :مفهىم خماًت خلىق ؤلاوعان في الؽشَّت ؤلاظالمُت
لخدضيض ؤؾلىب خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم وبياهه ،ال بض مً الخُغ١ق بلى مٟهىم ا خمايت في الكغيٗت
ؤلاؾالميت وبإر مىٓىعق ٢ض جم الخُغ١ق بلى خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،و٦ي ٠هي ا خمايت في ؤلاؾالم م٣اعهت بما هي ٖلحها في
ال٣اهىنق الضولي .وؾخدىاو٫ق الباخشت في ٞغٖحن حٗغي٧ ٠ل مً ا خمايت ،وخمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ومباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان
وفي الٟغٕ الشالض هدىاو٫ق م٣اعهت اإلاٟهىم بما َى ٖليه في ال٣اهىنق الضولي.
الفشُ ألاوٌ :حّشٍف خماًت خلىق ؤلاوعان مً مىٍىس الؽشَّت ؤلاظالمُت
هدىاو٫ق حٗغي٧ ٠ل مً ا خمايت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان في هُ٣خحن .ل٩ي هخىنل بلى حٗغي ٠خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في
ؤلاؾالم.
ؤوال :حّشٍف الخماًت
ً
انُالخا في الكغيٗت ؤلاؾالميت ،ويغظ٘ طل ٪بلى ؤن َظا المنُلر لم
ق
َىا ٥نٗىبت في جدضيض حٗغي ٠ا خمايت
يدىاوله ال٣ٟهاء في مجا ٫الكغيٗت ،وبهما جىاولىا مهُلخاث ؤزغيق للخٗبحر ًٖ ا خمايت ؤَمها ٧لمت ا خ٦ ،ٟٔدٟٔ
الىٟـ وخ ٟٔالبضن واإلاا ٫وخ ٟٔا٫وؿب  ،وا خ ٟٔفي الكغيٗت ؤلاؾالميت مغجبِ بم٣انض الكغيٗتٗٞ ،ىضما جىاو٫ق
ؤلامام الكاَبي م٣انض الكغيٗت عبُها با خ ،ٟٔمً زال ٫خ ٟٔاإلا٣انض التي هي في هٟـ الى٢ذ مها ر الٗباص وخ٣ى١ق
ً
الخ٣ا.
الىاؽ التي ؾىإحي في جٟانيلها ق
وهغيق بؤن ٧لمت ا خ ٟٔالتي حٗجي في اللٛت نىنق الصخيء وخغاؽثٌ وعٖايذٌ  ،والتي وعصث مً ؤظل جد٣ي ٤مها ر
الىاؽ وا خٟاّ ٖلى خ٣ى٢هم في الكغيٗت ؤلاؾالميت ،ج٣ابل مهُلر ا خمايت في ال٣اهىنق الضولي .و٢ض خضص ؤلامام
الكاَبي ٦يٟيت خ ٟٔخ٣ى١ق الىاؽ مً زال ٫هُ٣خحن:
ي ي٩ى قن ا خٞ ٟٔيه مً ظاهب الىظىص ،ويخدَ ٤٣ظا ا خ ٟٔمً زال ٫بنضاع مباصت يشبذ وظىصَا ويدضص
ألاو ق: ٫
ؤهماَها وؤوناٞهاٞ ،مشال خ ٟٔالىٟـ ي٩ىنق باالٖخىاء بجؿض ؤلاوؿان واإلادآٞت ٖليه مً ؤر مغى ؤو ؾىء حٛظيت
و"وي٘ ألاؾـ والًماهاث خٟٓها مىظ بضء زل٣ها هُٟت ،وفي ظمي٘ ؤَىاع خياجه "  .و٦ظل ٪ا خا ٫باليؿبت خ ٟٔاإلاا٫
والٗغى وٚحرَا مً الًغوعياث ،و٦ظل ٪ما يخٗل ٤با خاظاث وال٨مالياث.
الشاهيتٞ :ي٩ى قن مً ظاهب الٗضم ،وطل ٪بمى٘ ما ي ٘٣ؤو ما يم ً٨ؤن ي ،٘٣ويدؿبب بة خا ١الًغعق إلاها ر الىاؽ.
ٞد ٟٔالىٟـ مً ظاهب الٗضم ي٩ى قن بخدغيم ال٣خل والاٖخضاء وطل ٪مً زال ٫حكغي٘ ألاخ٩ام ا جىاثيت ،وجدغيم الؼها
وحكغي٘ الى٩اح للمدآٞت ٖلى اليؿب  ،وخ ٟٔاإلاا ٫ي٩ى قن ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫بخدغيم الؿغ٢ت وجدغيم الغبا وجدغيم
ُه
الاؾديالء ٖلى ما ٫الٛحر والغقىة وٚحرَا ٦شحر ٞيما يخٗل ٤باألخ٩ام التي حكغٕ إلاى٘ خضور ما يًغ ؤلاوؿان وياطيه.
ٔ رلمع اللغة العربية ،ادلعجم الوسيط (مصر :مكتبة الشركؽ الدكلية ،طٗ ،)ٕٓٓٗ ،ج.ٔٛ٘ ،ٔ/
ٕ أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى بن زلمد اللّخمي الشاطيب ادلتويف سنة ٜٓٚىػ ،ادلوافقات ،تقدَل :بكر بن عبد اهلل أبو زيد ،تعليق  :أبوعبيدة شهور بن حسن آؿ
سلماف (د.ـ ،دار ابن ع ّفاف ،د.ت) ،ج.ٔٛ ،ٕ/
ٖ يوسف حامد العامل ،ادلقاصد العامة للشريعة اإلسبلمية (الرياض :ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي ،نشر كتوزيع الدار العادلية للكتاب اإلسبلمي ،ط ٕٜٜٔٗ ،ـ)،
ٖ.ٕٛ
ٗ إبراىيم سلقيٍت" ،مقاصد الشريعة العامة" تاريخ التصفحٕٓٔ٘/ٙ/ٛ ،
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ُه
ُه
ووؿخيخج مما ط٦غ بإن ا خمايت في الكغيٗت ؤلاؾالميت حؿخمض مً م٣انضَا ،وطل ٪مً زال ٫ؤظؼاءَا الشالزت
 ١ؤلاوؿان ،وجخٟ٨ل الكغيٗت با خٟاّ ٖلحها
اإلاخمشلت بالًغوعاث وا خاظاث والخدؿييياث ،ويًم مٗٓم مكخمالث خ٣ى ق
وجإميجها ،بمٗجى جشبيتها ٦مباصت مً ظهت ،وجُبي٣ها مً ظهت زاهيت ،وب٢غاع ا جؼاء ٖلى مً يسالٟها ،واإلاسال ٠بظلٞ ٪ةهما
يٗض يماهت لخُبي ٤ال٣اهى قن وجد٣ي ٤ا خمايت الالػمت .ويم ً٨ال٣ى ق ٫بإن ا خمايت ثجًمً
ٚ ١حرٍ ،وا جؼاء ّنق
يىته ٪خ٣ى ق
ق٣حن :ؤولهما هٓغر ،ويخمشل في اإلاباصت التي جم الخىهيو ٖلحها في الكغيٗت وال٣اهىن ،وزاهحهما جىٟيظر وجُبي٣ي ،ويخمشل
ُه
في وؾاثلها التي ُهيمى٘ بها و٢ىٕ الاهتها٧اث ،وفي الٗ٣ىباث التي جٟغى ٖىض و٢ىٕ الاهتها.٥
بطن وفي يىء ما ط٦غهاٍ يم٨ىىا حٗغي ٠ا خمايت في الكغيٗت ؤلاؾالميت بإجها (خ ٟٔما للىاؽ مً خ٣ى١ق ومى٘
الخٗضر ٖلحها ،وج٣غيغ ا جؼاء إلاً يخٗمض الخٗضر ٖلحها).
زاهُا :حّشٍف خلىق ؤلاوعان
يٗض مهُلر خ٣ى١ق ؤلاوؿان مغ٦با مخإلٟا ٧ل مً ا خ ٤وؤلاوؿان ُهويؿخدؿً جىاو٫ق ٧ل مهُلر ٖلى خضة
ّنق
بالخٗغي ٠وبٗضَا وٗغ ٝاإلاهُلر بالتر٦يبَ .ىا ٥مً ٣ٞهاء الكغيٗت ؤلاؾالميت مً ّن
ٖغ ٝا خ ٤بإهه "مهلخت إلاؿخد٣ه،
خ ٤ومٗىاٍ
ٌ إلااَيت ا ِط ق
جخد ٤٣بها له ٞاثضة ماليت ؤو ؤصبيت ،وال يم ً٨ؤن ي٩ىنق يغعا؛ ألهه بن ٧ان يغعا ٞهى ُهمىا ِطٌ ٢ل ق
يٗض ظامٗا وماوٗا ألهه جىاو٫ق ظاهبا واخضا مً مٟهىم ا خ ٤بىنٟه مهلخت لهاخبه
ومبىاٍ"  ،وهغيق ؤن َظا الخٗغي ٠ال ّنق
و٧ان ال بض مً ط٦غ الىاظب بٗضم اهتهاَ ٥ظا ا خ ٤وٖضم حُٗيل جل ٪اإلاهلختٞ ،ةن للخ ٤في الكغيٗت ؤلاؾالميت ما
يخمحز به في ؤن ٧ل خ ٤الظر َى مىٟٗت ومهلخت ي٣ابله واظب ؤمام آلازغيً بٗضم اهتها٦ه .والىاظباث ج٣ابل ا خ٣ى١ق ٞةطا
ً
خ٣ا مً خ٣ى٢ه ٗٞلى آلازغيً واظب ٖضم الاٖخضاء ٖليه واهتها ٥خ٣ه .
٧ان ؤلاوؿان يماعؽ ق
مغ٦ب لم ِطيغص
ؤما باليؿبت إلاٟهىم خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميتٞ ،ةن "خ٣ى١ق ؤلاوؿان" بىنٟه مهُلرا ا
ّن
حٗضّن
خضث ٖلى ؤصاء الىاظباث التي ق
في ال٣غآن ال٨غيم وال في الؿىت الىبىيت الكغيٟت وطل ٪خضازتها وألن الكغيٗت ؤلاؾالميت ق
في الى٢ذ هٟؿه خ٣ى١قا لآلزغيً.
واؾخسضم الكيش ابً ٖاقىعق مهُلر "خ٣ى١ق الىاؽ" للخٗبحر ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿانّ ،ن
وٖغٞها بإجها "٦يٟياث
اهخٟاٖهم بما زل ٤هللا في ألاعى التي ؤوظضَم ٖلحها" ويًي ٠بإن عٚباث الىاؽ ياصر بلى حٗيحن "خ٣ى١ق اهخٟاٖهم بما في
ٖاإلاهم ألاعضخي" .
ووؿخسلو مما ؾب ٤ؤن خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٦مهُلر لم يغص في مهاصع الكغيٗت ؤلاؾالميت بك٩ل مغ٦ب ،بال ؤن
٧لمت خ ٤وخ٣ى١ق و٧لمت ؤلاوؿان وعصث ٦شحرا ظضا في ال٣غآن ال٨غيم والؿىت الىبىيت الكغيٟت ،وهخ ٤ٟم٘ الخٗغي ٠الظر
ؤوعصٍ الكيش ٖبض هللا بً الكيش اإلادٟىّ ،بط َّن
ٖغ ٝخ٣ى١ق ؤلاوؿان مً وظهت هٓغ الكغيٗت ؤلاؾالميت بإجها" :جل ٪اإلاؼايا
=http://www.dr-salkini.com/print.php?op=cHJpbnRfYXJ0aWNsZQ==&id=NjE

ٔ
الوّزاف ،موسوعة حقوؽ اإلنساف يف اإل سبلـ كمساهتا يف ادلملكة
أنظر يف تفصيل تعريف احلق كحقوؽ اإلنساف يف الشريعة اإلسبلمية ،عدناف بن زلمد بن عبد العزيز َ
العربية السعودية (بَتكت :مؤسسة الرسالة ،طٔ )ٕٓٓ٘ ،مجٔ /ص .٘ٓ-ٗٙكذلك يف ادلفهوـ نفسو أنظر  :الدكتور القطب زلمد القطب طبلية ،اإلسبلـ كحقوؽ
اإلنساف :دراسة مقارنة (د.ـ :دار الفكر العريب ،طٕٜٔٛٗ ،ـ) صٕٖ – .ٙٙ
ٕ أنظر :عبد احلميد إمساعيل األنصارم ،نظاـ احلكم يف اإلسبلـ (قطر :دار قطرم بن الفجاءة ،د.طٜٔٛ٘ ،ـ) صٗ.ٚ
ٖ الشيخ زلمد الطاىر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،تحقيق  :زلمد الطاىر ادليساكم (األردف :دار النفائس ،طٕٕٓٓٔ ،ـ) صٖٕٗ.ٕٗٚ-
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الكغٖيت الىاقئت ًٖ الخ٨غيم الظر وَبه الباعرق ظلذ ٢ضعجه لئلوؿان ،وؤلؼم ا جمي٘ ِطَب٣ا للًىابِ والكغوٍ الكغٖيت
باخترامها " .
ً
مً زال ٫ما ط٦غهاٍ آهٟاٞ ،ةن خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم (ٖباعة ًٖ ألاخ٩ام الخ٩ليٟيت اإلاكغٖت في الكغيٗت
ؤلاؾالميت والىاظبت ٖلى الٗباص بىنٟها التزاماث لخد٣ي ٤مها خهم وٖضم اهتها٦ها مً ٢بل آلازغيً ،والظر يجب ؤن
قٗبه مً ظهت ؤزغيق) ٞ ،ـخ٣غيغ خ ٤الٟغص وخ ٤ا جماٖت بد٨م
ا
يلتزم بها ؤلاوؿان ججاٍ ؤلاوؿان مً ظهت ،والضولت ججاٍ
ً
م٣غوها بالىاظب ،بل بن ما َى للٟغص ..في هٓغ الكاعٕ واظب ج٩ليٟي مٟغوى ٖلى ؤخضَما
ق
الكاعٕ ،يجٗل خ٧ ٤ل مجهما
 ١وؾىإحي في جٟهيلها
لها ر آلازغ" ٦ ،ما ؤن الكغيٗت الٛغاء ٢ض ؤؾؿذ ماؾؿاث وخضصث وؾاثل خمايت جل ٪ا خ٣ى ق
ّن ً
ً
ٖض ق
خ٣ا
الخ٣ا ،ووؾاثل ا خمايت في الكغيٗت ؤلاؾالميت هي الىؾاثل التي ٢غعَا الكغٕ خمايت مها ر الٗباص وا٫ثر ث ق
ً
وواظبا ٖلى ٚحرٍ م .
ق
ألصر ابها
الفشُ الثاوي :في ملاسهت اإلافهىم في الؽشَّت ؤلاظالمُت باللاهىن الذولي:
بن مٟهىم ا خمايت في ال٣اهىنق الضولي اليسال ٠مٟهىم ا خمايت في الكغيٗت ؤلاؾالميت ،وٍ رباليؿبت ل٩لحهماٖ :باعة
ًٖ ص ٘ٞالًغعق ومى٘ و٢ىٖه إلادل ا خمايت ،مً زال ٫جدضيض ا خ٣ى١ق اإلاكمىلت با خمايت مً ظهت ،وٞغى وؾاثل جمى٘
و٢ىٕ الاهتها٧اث ٖلى جل ٪ا خ٣ى١ق مً ظهت زاهيت.
و٦ظا ا خا ٫باليؿبت إلاٟهىم ا خ ٤في الكغيٗت ؤلاؾالميت الظر ال يسخل ًٖ ٠ما َى ٖليه في ال٣اهىن ،بال ٞيما
يخٗل ٤بمالخٓت واخضة وهي بن ا خ ٤في الكغيٗت ؤلاؾالميت له وظهان وَما ٧ل مً (ا خ ٤والىاظب) ٩ٞل خ ٤لشخو
ي٣ابله واظب مً آلازغيً في ٖضم اهتهاَ ٥ظا ا خٗٞ ،٤ىضما ي٩ى قن لئلوؿان ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫خ ٤ا خياة ي٩ى قن ٖلى
آلازغيً واظب ٖضم اهتهاَ ٥ظا ا خ ٤بؾلبها بإيت وؾيلت ٧اهذ ،بيىما للخ ٤في ال٣اهى قن الضولي وظه واخض وَى ا خ ،٤وبضؤ
اإلاجخم٘ الضولي بهياٚت ا خ٣ى١ق في مىازي ٤وبٖالهاث صوليت ،وبٗض طل ٪جإؾيـ ماؾؿاث خمايت َظٍ ا خ٣ى ،١ومً َىا
٩ٞل خ٤
هلخمـ الٟغ١ق ا جىَغرق بحن وؾاثل ا خمايت في الكغيٗت ؤلاؾالميت التي ججض هٟؿها في صازل مٗجى ا خ٣ى١ق ُهق
الكغٖت الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ا٦خٟذ بؿغص اإلاباصيء
ٌل ق
لشخو ي٣ابله
واظب ٖلى آزغ ،ؤما باليؿبت لل٣اهىنق الضولي ٞةن ِط
وجدضيضَا وازخلٟذ ألامىعق باليؿبت لىؾاثل خمايتها.
اإلاىلب الثاوي :مباديء اخترام خلىق ؤلاوعان في الؽشَّت ؤلاظالمُت
حٗض مباصت ٚحر ظضيضة باليؿبت للٗالم
بن اإلاباصت في ال٣اهىنق الضولي ٞيما يخٗل ٤باخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان وخمايتها ّنق
وحٗض مباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٣اهىنق الضولي مً اإلاؿلماث والبضحهياث التي جغبى وجغٖغٕ ٖلحها ؤلاوؿان
ؤلاؾالمي ،بل ّنق
ً
ًٞال ًٖ ؤؾـ ب٣ضع ما هي بؿيُت
ق
اإلاؿلم ،مً اخترام ؤلاوؿان ألزيه ؤلاوؿان وٖضم الخٗضر ٖليه واهتها ٥خ٣ى٢ه،
ً
ظضا باليؿبت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،بىنٟها مً ؤؾاؾياث اخترام ا خ٣ى ،١ؤَمها :اخترام ال٨بحر
ول٨جها في الى٢ذ هٟؿه مهمت ق
والُٖٗ ٠لى الهٛحر والخ٣ى ق ٫بهض ١وججىب ال٨ظب والاٞتراء والٟخىت وؤطيت آلازغيً وخمايت ألاَل وألانض٢اء وا جحران

ٔ عبد اهلل بن الشيخ زلفوط بن بيو ،حوار عن بعد حوؿ حقوؽ اإلنساف يف االسبلـ (الرياض :مكتبة العبيكاف ،طٕٔٓٓٚ ،ـ) صٖٔ.
ٕ زلمد فتحي عثماف ،حقوؽ اإلنساف بُت الشريعة اإلسبلمية كالفكر القانوٍل الغريب (بَتكت ،القاىرة :دار الشركؽ ،طٜٕٔٔٛ ،ـ) صٓ.ٙ
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َّن
خض ٖليه صييىا ا خىي ٠ووكإ ٖليه ؤلاوؿان اإلاؿلم،
وباقي اإلاؿلمحن مً ؤر ؤطي ؤو يغعق ؤو قغ ؤو اهتها ،٥وٚحر طل ٪مما ق
ُه
ومسالٟتها في هٓغها حٗض اهتها٧ا ليـ ٖ ِ٣ٞلى خ٣ى١ق الىاؽ وبهما ٦ظل ٪اهتهاٖ ٥لى الكغيٗت ؤلاؾالميت واٖخضاء ٖلحها.
بن خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم خ٣ى١ق ٖاإلايت ظاءث قاملت لبجي البكغ صونق جميحز بؿبب ا جيـ واللىنق وال٣ىميت،
٦ما ؤن َظٍ ا خ٣ى١ق ظاءث بدكغي٘ بلهي ٧امل وصاثم ونا ر للخُبي ٤في ٧ل آن وػمان ،1بٗ٨ـ اإلاباصت التي ناٚها
ً
صاثما بال٣هىعق والى٣و الظر يخمحز
وبىاء ٖلى ججاعب مغوٖت مغث بها البكغيت مدؿمت ق
البكغ ٖلى مغاخل ٖضيضة وَىيلتً ،ق
به ؤلاوؿان ،واؾخٛغب مً ٖ٣ل بجي آصم الظر يتر ٥صيىه مً ؤظل صهياٍ اإلاليئت باألزُاء وا خُاثحن" ،ي٣ى٫ق الٗ٣اص –
عخمه هللا – لم حٗلً في زىعاث الٗالم الضيييت خ٣ى١ق ٖامت لئلوؿان٢ ،بل زىعة ؤلاؾالم في ال٣غنق الؿاصؽ اإلايالصر ،ألن
ً
ً
ً الىاؽ بةله يدؿاويق لضيه ٧ل
خ٣ى٢ا ٖامت ،وبهما ولض َظا ؤلاوؿان – الٗام -يىم َآم َ ق
ق
ؤلاوؿان لم يٖ ً٨اماٞ ،يىليه الضيً
بوؿان و٧ل بوؿان ،ويىم هيُذ خ٣ى٢ه بىاظباجه بٛحر جٟغ٢ت بحن ٢بيل و٢بيل".2
ّن
مٟهلت ًٖ ؤؾاؾياث ا خ٣ى١ق ،3هٓم زاللها الٗال٢اث بحن بجي البكغ بٌٛ
ٟٞي ال٣غآن ال٨غيم وعصث آياث
ً
حٗض الكغيٗت ؤلاؾالميت يامىت لـد٣ى١ق البكغ ق
بضءا
الىٓغ ٖما يمحزَم مً ؤظىاؽ وؤصيان وٚحرَا مً الازخالٞاث ،4وبظلّ ٪نق
ً
ونىال بلى ؤوؾ٘ ما جهل بليه الٗال٢اث ؤلاوؿاهيتٖ ،بر خ ٟٔا خ٣ى١ق بدىٓيم
ق
مً ا خليت ألاولى في اإلاجخم٘ بال وهي ألاؾغة
خ٣ى١ق ألاػواط وألاَٟا ٫واليؿب والؿ ً٨وؤؾـ الخٗاونق اإلاكتر ٥بحن بجي البكغ في ٧اٞت مجاالث ا خياة الا٢خهاصيت
والاظخماٖيت والضيييت وجسغط بظل ٪مً هُا ١ألاؾغة لخهل بلى جىٓيم خ٣ى١ق قٗب وطل ٪ببيان هٓام ا خ٨م ٖلى ؤؾاؽ
جد٣ي ٤الٗضالت ٞيما بحن الىاؽ ويغوعة الخٟ٨ل بد ٟٔالؿلم وألامً ،وا خٟاّ ٖلى اإلاا ٫والا٢خهاص والٗمل ٖلى وكغ
الٗلم ومدى ا جهل بحن الىاؽ والخٗاونق بحن اإلااؾؿاث واإلاىاَىحن مً ظهت ،وم٘ الكٗىب ألازغيق مً ظهت زاهيت.5
وحٗض زُبت "حجت الىصإ" الظر ؤل٣اٍ الغؾى٫ق ؤو٫ق بٖالن إلاباصت ا خ٣ى١ق ؤلاوؿاهيت ،بط وي٘ ٖليه الهالة
ّنق

والؿالم ُه
ؤؾـ وصٖاثم خمايت ؤلاوؿان ؤَمها جدغيم الضماء وألامىا ٫وألاٖغاى ؤر خ ٤ا خياة ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫مً
ً
 ١ألانليت واإلاٗىىيت لئلوؿان .وؤو ق ٫اإلاباصيء في الكغيٗت ؤلاؾالميت،
زال ٫جدغيم ال٣خل والًغب اجخاٞا ،و٦ظل ٪ا خ٣ى ق
وؤَمها َى مبضؤ الخ٨غيم الظر وَبه ؾبداهه وحٗالى لٗباصٍ ،ومً مٓاَغٍ ؤهه ؾبداهه سخغ ال٩ى قن لئلوؿان في ٢ىله ّنق
ٖؼ
ّن
وظل" :وسخغ ل٨م ما في الؿمىاث وما في ألاعى" ا جازيت. 13 :

ٔ أنظر :علي علياف زلمد أبو زيد ،علي زلمد صاٌف الدبّاس ،حقوؽ اإلنساف كحرياتو كدكر شرعية اإلجراءات الشرطية يف تعزيزىا (عماف :دار الثقافة للنشر كالتوزيع،
د.طٕٓٓ٘ ،ـ) ص.ٖٙ
ٕ زلمود إمساعيل عمار ،حقوؽ اإلنساف بُت التطبيق كالضياع (عماف :رلدالكم للنشر ،طٕٕٔٓٓ ،ـ) صٕٔٓ.
ٖ أنظر :بن بيو ،حوار عن بُعد حوؿ حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ،صٖ٘.
ٗ أنظر :الشيخ عبد اللطيف اخلفاجي" ،حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ" (اجمللة العراقية حلقوؽ اإلنساف ،العدد اؿثاٍلٕٓٓٓ ،ـ) ص.ٜٗ
٘ أنظر :زلمود السيد الدغيم" ،اجلامع ادلشًتؾ بُت مقاصد الشريعة اإلسبلمية كحقوؽ اإلنساف"،
 ،تاريخ التصفحhttp://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/femar85.doc.ٕٓٔٔ/ٕ/ٔٔ :
 ٙأنظر يف ذؿؾ  :بن بيو ،حوار عن بُعد حوؿ حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ،صٖ٘.
 ٚأنظر يف تفصيل أكثر :أبو زيد كالدبّاس ،حقوؽ اإلنساف كحرياتو كدكر شرعية اإلجراءات الشرطية يف تعزيزىا ،ص.ٖٚ
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وبظلٞ ٪ةن اخترام ؤلاوؿان وج٨غيمه يٗضان ألاؾاؽ الظر اٖخمض ٖليه ليـ اإلاؿلمىنق  ِ٣ٞفي ج٣غيغ ا خ٣ى١ق بل
ً
١
 ١ؤلاوؿان وا خٟاّ ٖلى ال٨غامت ؤلاوؿاهيت ؤزىاء نياٚت ال٣ىاٖض الضوليت خ٣ى ق
ؤيًا ؤ٢غ باخترام خ٣ى ق
واإلاجخم٘ الضولي ق
ؤلاوؿان والتي َىعَا بمغوع الؼمً .
 ١ؤلاوؿان الضوليت هي
بن مبضؤ ال٨غامت مخإنل في ؤلاوؿان ،وَى مبضؤ لهي ٤بةوؿاهيت ؤلاوؿان ،وؤن مباصيء خ٣ى ق
مباصيء ٧اقٟت وليؿذ ميكئت مً ٢بل الهيئاث الضوليت ،وطل ٪لىظىص َظٍ اإلاباصت ٢بل وظىص اإلااؾؿاث الضوليت،
ً
 ١ؤلاوؿان ،بال ّن
وبحنث ٢ىاٖضٍ و٦يٟيت خمايخه.
خ٣ا مً خ٣ى ق
ٞالكغيٗت ؤلاؾالميت بكمىليتها لم جتر ٥ق
ً
ّن
واؾدىاصا بلى ال٣غآن ال٨غيم والؿىت الىبىيت الكغيٟت بلى حٗضاص
ق
خؿب مىهجه
َق
وال٨خاب ٌلق
٧ل
و٢ض اهخهج ال٣ٟهاء
ي بإن جإنيل َظٍ اإلاباصيء في الكغيٗت ؤلاؾالميت ربضؤ مً م٣انض
 ١ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميت  ،وهغ ق
مباصيء خ٣ى ق
ً
ً
 ١بليه في الٟغٖحن آلاجيحن:
زاهيا وَظا ما ؾيخُغ ق
ؤوال وؤلاٖالهاث ؤلاؾالميت ق
الكغيٗت ق
الفشُ ألاوٌ :مبادت خلىق ؤلاوعان وملاـذ الؽشَّت ؤلاظالمُت
ُه
ظاءث الكغيٗت ؤلاؾالميت مً ؤظل ؤلاوؿان ،بغؾالت ؾماويت ثبحن ما َى ؤلاوؿان وإلااطا ز ِطل ٤وبحن لىا ؤن ؤلاوؿان
اإلا٨غم الظر يجب ؤن يٗيل ويمىث ب٨غامت ،وؤوضر ث في َظا الهضص اإلاىا ٘ٞالتي ييخ ٟ٘مجها واإلاًاع التي يخجىبها ألجها
ياعة وماطيت لىٟؿه وبضهه و٦غامخه٩ٞ ،ل ما َى مهلخت لئلوؿان ،خغنذ الكغيٗت ٖلى جشبيخه له وحٗغي ٠ؤلاوؿان به
وما مها ر ؤلاوؿان بال خ٣ى٢ه التي يىاصر بهاٞ ،مها خه جخد ٤٣مً زال ٫مماعؾت ما له مً خ٣ى١ق وما ٖليه مً
واظباث ،ومباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان تهض ٝبلى خمايت ؤلاوؿان و٦غامخه ويمان خ٣ى٢ه الشخهيت واإلاضهيت والؿياؾيت
والش٣اٞيت والاظخماٖيت ،وَظٍ ألاَضا ٝججض هٟؿها في م٣انض الكغيٗت ؤلاؾالميت التي ظاءث لخد٣ي ٤مها ر ؤلاوؿان ،
ً
ًٞال ًٖ ٦ك ٠ألاؾغاع ًٖ ٧ل خ٨م مً ألاخ٩ام
ق
ومٟهىم م٣انض الكغيٗت ي٨مً في بيان الٛايت مً ألاخ٩ام الكغٖيت،
ُه
التي ويٗها  ،ويٗجي طل ٪البدض في الٛاياث التي ق ّنغٖذ مً ؤظلها ألاخ٩ام الكغٖيت ،وطل ٪ببيان اإلا٣هض الٗام مً
الكغيٗت ،ويغيق الكيش ابً ٖاقىعق ؤن اإلا٣هض الٗام في الكغيٗت "َى خ ٟٔهٓام ألامت واؾخضامت نالخه بهالح اإلاهيمً
ٖليه ،وَى هىٕ ؤلاوؿان.
ويكمل نالخه نالح ٖ٣له ،ونالح ٖمله ،ونالح ما بحن يضيه مً مىظىصاث الٗالم الظر يٗيل ٞيه"  ،يخطر
ً
حٗض مً اإلا٣انض ألاؾاؾيت للكغيٗت ؤلاؾالميتٞ ،هي ق
بطا
مً طل ٪ؤن خمايت ؤلاوؿان ومً زالله خمايت ألامت (اإلاجخم٘) ّنق
الٛاياث وألاؾباب التي ونٟها الكاعٕ وعٖاَا في الدكغي٘ مً ؤظل ا خٟاّ ٖلى اإلاها ر ؤلاوؿاهيت وجد٣ي٣ها ٞ ،ةن
ٔ أنظر يف تفصيل أكثرّ :نوار عبد الوىاب قاسم القيسي ،حقوؽ اإلنساف دراسة يف أفريقيا (رسالة ماجستَت ،جامعة بغدادٜٔٛ٘ ،ـ) صٖٔ.
ٕ
ُسس حقوؽ اإلنساف يف
راجع يف ذلك كل من  :علواف ،القانوف الدكيل العاـ حقوؽ اإلنساف  -ادلنظمات الدكلية ،ص ٖٗ .ٖٜ-أيضان سعدل زلمد اخلطيب ،أ ُ
التشريع الديٍت كالدكيل (دمشق :منشورات احلليب احلقوقية ،طٕٔٓٔٓ ،ـ) صٕٗٔ .ٔ٘ٗ-أيضان كماؿ سعدم مصطفى ،حقوؽ اإلنساف كمعايَتىا الدكلية (إقليم
كوردستاف :شركة كوردستاف للطبع كالنشر ،ط ٕٓٓ٘ ،ٕ.ـ) صٖٗ .ٖٚ-كذلك الزحيلي ،اخلصائص الكربل حلقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ كدعائم الدؽلقراطية
اإلسبلمية ،ص.ٕٙ-ٔٙ
ٖ أنظر يف ذلك :إبراىيم علي بدكم الشيخ ،مقاصد الشريعة اإلسالمية كحقوؽ اإلنساف (القاىرة :دار النهضة العربية ،د.طٕٜٓٓ ،ـ) صٓٔ.
ٗ أنظرَ :عبلّؿ الفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارمها (د.ـ ،دار العرب اإلسبلمئٜٜٖ ،ـ) ص.ٚ
٘ بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،صٖ.ٕٚ
 ٙأنظر يف ذلك :يوسف الشبيلي" ،مقاصد التشريع اإلسبلمي" ،www.shubili.com ،تاريخ التصفح:
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الخ٩الي ٠التي ٧ل ٠هللا ؾبداهه وحٗالى بها ٖباصٍ هي مً ؤظل ا خٟاّ ٖلى م٣انضَا التي هي في الى٢ذ هٟؿه خ٣ى١ق
للٗباص.
وجخجلى م٣انض الكغيٗت بجد٣ي ٤مها ر الىاؽ وخمارتها وبيان ما يىٟٗهم في الضهيا ل٩ي يدؿجى لهم الٗيل في
وبين لهم في الى٢ذ هٟؿه ألامىعق التي جًغَم في صيجهم وصهياَم ،ومً زم ٞةن م٣انض
عاخت واَمئىان وؾالم وؤمانّ ،نق
الكغيٗت ال حٗجي  ِ٣ٞمىا ٘ٞالضهيا وبهما حكخمل ٖلى ما يجب ؤن يٗمله ؤلاوؿان مً ؤظل خ ٟٔصيىه وبظل ٪يٗيل
ً
ً
ً
خا.
٦غيما نا ق
ق
ق
بوؿاها
ويمىث
بطنٞ ،ةن ٧ل خ٨م قغعي هؼ ق ٫للٗباص مً ؤظل بيان مهلخت مً مها خهم وما يىٟٗهم ؤو بيان مٟؿضةٖ ،لى بجي
البكغ ججىبها إلاا ٞحها مً ؤطي ويغعق يلخ ٤ؤلاوؿان في صيىه وصهياٍ .وبظلٞ ٪ال يىظض مهلخت ؤو مٟؿضة في الضهيا ،بال و٢ض
ؤخاَذ بها الكغيٗت ؤلاؾالميت وؤوظضث لها ألاخ٩ام لخُبي٣ها بطا ما ٧اهذ مهلخت ،ؤولضعتَاوجدظيغ الىاؽ مجها وا خض
ٖلى اظخىاب اعج٩ابها بطا ما ٧انث ٞؿاصا في ألاعىٝ ،ألاخ٩ام الكغٖيت ظميٗها ظاءث بما لخد٣ي ٤مهلخت ؤو صعء
مٟؿضة .
حٗض مباصت
بليه الكاَبي وألن ٧ل ٢ؿم مً َظٍ ألا٢ؿام ّنق
وَظا ما ثئ٦ض ٌ ج٣ؿيماث م٣انض الكغيٗت ا٫ثرجُغ١ق ا
ٖامت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٞؿى٨خٟي بالخُغ١ق بلى اإلاباصت ألاؾاؾيت واؾخيباَها مً َظٍ الخ٣ؿيماث:
ي٣ى ق ٫ؤلامام الكاَبي بإن اإلا٣انض ال حٗضو زالزت ؤ٢ؿام:
ًا
ؤوال :المشوسٍاث :و٢ض ّن
ججغ مها ر
بض مجها في ٢يام مها ر الضيً والضهيا ،بديض بطا ٣ٞضث لم ِطق
ٖغٞها بإجها "ال ّنق
وٞىث خياة ،وفي ألازغيق ٞىث الىجاة والىٗيم ،والغظىٕ با خؿغان اإلابحن" .
ِط ق
الضهيا ٖلى اؾخ٣امت ،بل ٖلى ٞؿاص وتهاعط
ويًي ٠بإن مجمىٕ الًغوعياث زمؿت وهي ٧ل مً :الضيً ،والىٟـ ،واليؿل ،واإلاا ،٫والٗ٣ل  ،وجخ ٤ٟالباخشت م٘
الكيش ٖبض هللا بً بيه ٖىضما يٗخبر َظٍ اإلا٣انض خمايت إلاجمل ا خ٣ى١ق ؤلاوؿاهيت ٞ ،هى ٖام ل٩ل ا خهىنياث التي
ً
آهٟا.
حكملها ا خ٣ى٫ق ا خمؿت ق
ًا
زاهُا :الخاحاث :وهي بالضعظت ألاؾاؾيت ما يدخاظه ؤلاوؿان لخدؿحن خالخه اإلاٗيكيت وجغ٢يت مؿخىاٍ بلى مؿخىيق
ؤًٞل ،و٢ض ٖبر ٖجها الكاَبي  ،بإجها ما يدخاظه ؤلاوؿان مً ألامىعق ا٫ثربطا لم يمل٨ها يدغظه في و٢ذ الخ ،٤بمٗجى ؤن
خاظت اليىم يغوعيت في اإلاؿخ٣بل ،بمٗجى آزغ ؤجها مُلىبت لغ ٘ٞالًي ٤الظر بطا لم يخد ٤٣يدؿبب في بخغاط مؿخ٣بلي
لئلوؿانٞ ،هي ا خاظاث التي يدخاظها ؤلاوؿان في ٖيكه صونق ؤن جهل بلى مؿخىيق الًغوعياث .

ٔٔ.ٕٓٔٔ/ٕ/
اب األمة ،سلسلة
ٔ أنظر يف تفصيل ذلك  :الدكتور زلمد الزحيلي" ،مقاصد الشريعة ..أساس حلقوؽ اإلنساف " ،حقوؽ اإلنساف زلور مقاصد الشريعة( ،قطر :كت
دكرية تصدر عن كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،العدد  ،ٛٚالسنة ٕٕٕٖٔٗ ،ىػ) صٔ.ٕٚ-ٚ
ٕ الشاطيب ،ادلوافقات ،ص.ٔٛ-ٔٚ
ٖ أنظر :نفس ادلصدر ،ج ،ٕ/صٕٓ.
ٗ أنظر :بن بيو ،حوار عن بعد حوؿ حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ،ص.ٖٜ
٘ راجع :الشاطيب ،ادلوافقات ،ج ،ٕ/صٕٔ.
 ٙأنظر :العامل ،ادلقاصد العامة للشريعة اإلسبلمية ،صٖ.ٔٙ
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ًا
ً
ؤيًا يجب مغاٖاتها ّ ،ن
ٞيٗغٞها
زالثا :الخدعُيُاث :وهي مً ألامىعق التي بطا جغ٦ها ؤلاوؿان ال ثيي ٤به ا خياة ول ً٨ق
ّن
الكاَبي بإجها "ألازظ بما يلي ٤مً مداؾً الٗاصاثُّ ،
وججىب اإلاض ِطوؿاث التي جإهٟها الٗ٣ى٫ق الغاجخاث ،ويجم٘ طل٢ ٪ؿم
رٕص مً الًغوعياث وال ا خاظاث ويخسظ مى ٘٢الخدؿحن والتزيحن وحؿهيل ؤمىعق الٗباص
م٩اعم ألازالٞ ، "١ةن ٧ل ما ال ُهق
حٗض مً الخدؿييياث.
ٞيما يخٗل ٤بالٗاصاث والٗباصاث واإلاٗامالث ّنق
الفشُ الثاوي :ؤلاِالهاث ؤلاظالمُت إلابادت خلىق ؤلاوعان
ظاء ما يخٗل ٤بمباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميت بالخضعط وبدؿب خاظت الٗباص لبيان ما للبكغ مً
خ٣ى١ق وما ٖليه مً واظباث ،وؤمام اإلاىازي ٤الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٧ان البض مً جغجيب وجىخيض اإلاباصت التي ظاءث بها
ُه
الكغيٗت ؤلاؾالميت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ق ؤلاوؿان .وما ال يدخاط بلى صليل ٞةن خ٣ى١ق ؤلاوؿان "لم حٗغ ٝبك٩ل ناص ١وٖملي،
بال بٓهىعق ؤلاؾالم وصٖىجه ؤلاوؿاهيت الٗاإلايت٣ٞ ،ض ظٗل ؤلاؾالم ؤلاوؿان اإلادىعق اإلاغ٦ؼرق للمؿحرة ؤلاوؿاهيت ،بط جهب ٧ل
مُٗياتها وبهجاػاتها وَمىخاتها في مدهلت جهاثيت هي زحر َظا ؤلاوؿان"  ،ول ً٨في زًم الىزاث ٤وؤلاٖالهاث الضوليت
ال٨شحرة التي نضعث ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٧ان ال بض ل٣ٟهاء الكغيٗت ؤلاؾالميت مً مىا٦بت لٛت الٗهغٞ ،إنضعث ٖضص مً
الىزاث ٤وؤلاٖالهاث ؤلاؾالميت  ،هظ٦غ ٞيما رؤحي ؤَمها وبدؿب حؿلؿلها الؼمجي:
 :1البُان الّاإلاي ًِ خلىق ؤلاوعان في ؤلاظالم الظر ُه
اٖخ ِطمض مً ٢بل اإلاجلـ ؤلاؾالمي في باعيـ بخاعيش
ً
ً
مبضثا.
ومضزال و( )23ق
ق
 ،1981ويخًمً َظا ؤلاٖالن م٣ضمت
/9/19
ُه
 :2وزُلت خلىق ؤلاوعان في ؤلاظالم :ؤٖخبرث َظٍ الىزي٣ت اإلاهضع الغؾمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم  ،وطل٪
ً
اؾدىاصا بلى ا جهت الهاصعة مجها وهي مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي باٖخباعَا جًم في ًٖىيتها مٗٓم الضو٫ق ؤلاؾالميت في
ق
الٗالم ب ٌٛالىٓغ ًٖ اللى قن ؤو ا جيـ ؤو ال٣ىميت ؤو اللٛت ،وهي هخاط ؤٖما ٫اإلااجمغ ا خامـ لل٨ٟغ ؤلاؾالمي الظر
اوٗ٣ض في َهغان ٖام ،198وجخإلَ ٠ظٍ الىزي٣ت مً (  )2ماصة م٘ م٣ضمت.

ٔ يف تفصيل أكثر أنظر :ادلعمرم ،احلماية القانونية حلقوؽ اإلنساف يف ضوء احكاـ القانوف الدكيل كالشريعة اإلسبلمية :دراسة مقارنة ،ص.ٗٛ
ٕ الشاطيب ،ادلوافقات ،ج ،ٕ/صٕٕ.
ٖ أنظر يف ذلك :يوسف حامد العامل ،ادلقاصد العامة للشريعة اإلسبلمية ،صٗ.ٔٙ
ٗ ادلعمرم ،احلماية القانونية حلقوؽ اإلنساف ،صٕٓ.
٘ راجع يف نص اإلعبلنات االسبلمية مكتبة جامعة منيسوتا:
 ،http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/htmlتاريخ التصفح.ٕٓٔٔ/ٖ/ٗ :
 ٙحيث أخذ الدكتور صبلح زلمد عزيز بالتقسيم القائم على اجلهة اليت أصدرت اإلعبلنات كالبيانات ادلتعلقة ْتقوؽ اإلنساف ،كقسمها إىل قس مُت  :األكؿ :ىي
ادلصادر األكادؽلية  .كالثاٍل :ادلصادر الرمسية كادلتمثلة هبذه الوثيقة  .يف تفصيل ذلك أنظر  :صبلح زلمد عزيز ،مدخل إىل حقوؽ اإلنساف يف كوردستاف العراؽ
( :ASKإقليم كوردستاف العراؽ ،د.طٕٓٓٓ ،ـ) صٖ٘.ٗٚ-
 ٚتعترب منظمة ادلؤ٘تر اإلسبلمي ثاٍل أكرب منظمة حكومية دكلية بعد األمم ادلتحدة ،كتضم يف عضويتها سبعا كمخسُت ( )٘ٚدكلة موزعة على أربع قارات  .كتعترب
ادلنظمة الصوت اجلماع م للعامل اإلسبلمي كتسعى لصوف مصاحلو كالتعبَت عنها تعزيزا للسلم كالتناغم الدكليُت بُت سلتلف شعوب العامل  .كقد أنشئت ادلنظمة بقرار
صادر عن القمة التارؼلية اليت عقدت يف الرباط بادلملكة ادلغربية يوـ ٕ٘ سبتمرب  .ٜٜٔٙأنظر لتفصيل أكثر حوؿ تشكيل ادلنظمة كميثاقها امل كقع الرمسي للمنظمة :
 ،http://www.oic-oci.orgتاريخ التصفح.ٕٓٔٔ/ٖ/ٚ :
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ُه
 :3بِالن اللاَشة ًِ خلىق ؤلاوعان في ؤلاظالم :و٢ض ؤنضع مً ٢بل اإلااجمغ ؤلاؾالمي الخاؾ٘ ٖكغ في ال٣اَغة
ً
م٣ضمت و( )30ماصة .وا جضيغ بالظ٦غ ؤن َظا ؤلاٖالن مجغص مباصيء جٟخ٣غ بلى نٟت ؤلالؼام٣ٞ ،ض
ق
 ،1990رجًمً
في /8/4
نيٜث ٖلى ق٩ل ههاثذ ٚحر ُهملؼمت ؤنضعتها اإلاىٓمت إلعقاص الضو٫ق ألاًٖاء ،وَظا مايا٦ضٍ ؤلاٖالن في اإلا٣ضمت.
 :4بِالن سوما خىٌ خلىق ؤلاوعان في ؤلاظالم :وَظا ؤلاٖالن ناصع مً ٢بل الىضوة الٗاإلايت خى٫ق خ٣ى١ق ؤلاوؿان
 ،2000ويكمل م٣ضمت مسخهغة وزمؿت مباصيء ؤؾاؾيت ظاػمت يم ً٨الاؾدىاص بلى
في ؤلاؾالم في مضيىت عوما ؾىت
ُه
٦مباصيء والاعج٩اػ ٖلحها لًمان خمايت اإلاباصيء اإلا َّن
٣ىىت ،بط يا٦ض ؤلاٖالن في اإلابضؤ ألاو٫ق ٖلى ؤَميت عبِ ا خ٣ى١ق
بالىاظباث مً زال ٫الاعج٩اػ ٖلى الخىاػنق ٖلى ٖمل ؤلاوؿان وخاظاجه٦ ،ما يضٖم ؤلاٖالن اإلاىٓماث ٚحر ا خ٩ىميت
ويٗخبرَا وؾيلت لخد٣ي ٤الغئي اإلاخ٩املت وبيان ا جهىص التي بظلها ؤلاوؿان مً ؤظل ا خمايت ويمان ا خ٣ى١ق له ،ويا٦ض
ُه ق
ؤلاٖالن
ٖلى ؤن ا خىاع بحن ا خًاعاث يؿاٖض ٖلى ٞهم ؤًٞل خ٣ى١ق ؤلاوؿان في اإلابضؤ الغاب٘ ،وفي اإلابضؤ ا خامـ يُالب
ً
مخىظها بها بلى ظمي٘ خ٩ىماث
ق
بالٗمل ٖلى جىٞحر ٧ل ما يؿاٖض في جد٣ي ٤ع ٌٞالخميحز بحن ألاٞغاص ،ويٗلً في ا خاجمت
الٗالم ؤن الكغيٗت ؤلاؾالميت وٞغث الًماهاث لخد٣ي ٤اإلاباصت ووٞغث الىؾاثل لخُبي٣ها الصخيذ.
حٗض ؤؾاؽ مباصيء ا خ٣ى١ق ؤلاوؿاهيت اإلا٣ىىت في ق٩ل وزاث ٤صوليت عؾميت،
بن َظٍ اإلاىازي ٤وؤلاٖالهاث ؤلاؾالميت ّنق
ُه ّن
ويم ً٨للباخشت ؤن ج ِطلخو اإلاباصيء الىاعصة في َظٍ ؤلاٖالهاث في الى٣اٍ الخاليت:
ً
ؤوال :خ ٤ؤلاوؿان في ا خياةٞ :هي َبت مً هللا جباع ٥وحٗالى ،ومٟ٨ىلت ل٩ل بوؿان  ،وال يجىػق ألخض ؤن يٗخضر
ق
ٖلحها وخغمخه مٟ٨ىلت ختى بٗض مىجه٣ٞ ،ض "خغمذ الكغيٗت ؤلاؾالميت بجهاء خياة ؤلاوؿان بإيت وؾيلت ٧اهذَّ ،ن
وٖضث ٢خل
ً
ظميٗا" وصليل طل ٪في ٢ىله جباع ٥وحٗالى :مً ٢خل هٟؿا بٛحر هٟـ ؤوٞؿاص في ألاعى
ق
الشخو الىاخض بمشابت ٢خل الىاؽ
ً
ظميٗا .
ق
٨ٞإهما ٢خل الىاؽ
ً
ً
ظميٗا ؤؾغة واخضة ظمٗذ بيجهم الٗبىصيت هلل والبىىة آلصم ،وظمي٘ الىاؽ مدؿاوون في
ق
زاهيا :خ ٤اإلاؿاواة :البكغ
ق
ؤنل ال٨غامت ؤلاوؿاهيت .
ً
ً
ُه
َ
ُه
َ
يؿخٗبضٍ ؤو ي ِطظله ؤو ي٣هغٍ ؤو يؿخ ِطٛله ،وال ٖبىصيت لٛحر هللا
زالشا :خ ٤ا خغيت :يىلض ؤلاوؿان خغا؛ وليـ ألخض ؤن
ق
ِط
جباع ٥وحٗالى .
ً
ابٗا :خ ٤الخٗلمُٞ :لب الٗلم واظب ٖلى ٧ل بوؿان.
ع ق
ً
زامؿا :خ ٤الٗمل :لئلوؿان خغيت ازخياع الٗمل الالث ٤به وله ا خ ٤في ال٨ؿب اإلاكغوٕ والخمل ٪والاهخٟإ مً
ق
زمغاث بهخاظه الٗلمي وألاصبي...ا خ .
ٔ ادلادة الثانية من "إعبلف القاىرة".
ٕ ادلادة األكىل من "كثيقة حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ".
ٖ الدكتور سهيل حسُت الفتبلكم ،حقوؽ اإلنساف (عماف :دار الثقافة للنشر ،طٕٔٓٓٚ ،ـ) صٕٖ.
ٗ سورة ادلائدة ،اآلية ٕٖ.
٘ ادلادة األكىل من "إعبلف القاىرة" ك"كثيقة حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ".
 ٙادلواد (ٔٔ كٕٔ) من " كثيقة حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ" ك"إعبلف القاىرة".
 ٚادلواد (ٖٔ )ٔٚ-من "إعبلف القاىرة" ك(ٗٔ )ٔٛ-من "كثيقة حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ" كادلواد ( )ٔٛ-ٔٚمن "البياف العادلي عن حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ".
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ً
ؾاصؾا :خ ٤الٗيل بإمان :لئلوؿان ا خ ٤في خياة آمىت وؾلميت في مؿ٨ىه ومىَىه وله خ ٤ؤلاؾخ٣ال ٫بكاون
ق
ً
اصا ؤم الؿلُت الٗامت .
خياجه ا خانت صونق جضزل مً ؤر ظهت ؾىاء ٧اهىا ؤٞغ ق
ً
ؾابٗا :خغيت الخى٣ل :صاع ؤلاؾالم واخضة ...وهي وًَ ل٩ل مؿلم ال يجىػق ؤن ج٣يض خغ٦خه ٞحها بدىاظؼ ظٛغاٞيت ؤو
ق
خضوص ؾياؾيت .
ً
زامىا :خ ٤الٗضالت :اإلاؿاوليت شخهيت والبراءة هي ألانل ،والججغيم بال بىو قغعي ،وللٟغص ا خ ٤في مدا٦مت
ق
ٖاصلت ،وخ ٤اللجىء بلى الً٣اء مٟ٨ى٫ق للجمي٘ .
ً
جاؾٗا :خ ٤اإلاكاع٦ت في ا خياة الٗامت :ل٩ل بوؿان خ ٤الاقترا ٥في بصاعة الكاون الٗامت لبالصٍ وله خ ٤ج٣لض
ق
الىْاث ٠الٗامت وله خغيت الغؤر والخٗبحر وألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ .
ٖاق ًغقا :خ ٤ج٣غيغ اإلاهحر :بىن ٠الاؾخٗماع مً ؤؾىء ؤهىإ الاؾخٗباص وهي ّن
مدغمت ٞل٩ل قٗب ا خ ٤في ج٣غيغ
مهحرٍ .
الفشُ الثالث :في ملاسهت اإلابادت ألاظاظُت في الؽشَّت ؤلاظالمُت باللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان
بن اإلاباصيء ألاؾاؾيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٣اهىنق الضولي ال جسخل ٠م٘ ما ظاءث في الكغيٗت ؤلاؾالميت بال في
ُه
ال٣ليل مً ألامىع ،ويغظ٘ ؾبب ٖضم الازخال ٝفي اإلاباصيء بيجهما ،بلى ؤن َظٍ اإلاباصيء ِ ٢طّنىيذ مً ؤظل ؤلاوؿان وخٟٔ
خياجه و٦غامخه٦ ،ما يجضع بىا ال٣ى٫ق بن اإلاهضع ألاؾاسخي لهظٍ ا خ٣ى١ق ليـ ال٣اهىنق الُبيعي ٦ما َّنيضعي البٌٗ بل بجها
جغظ٘ في ٦شحر مً مباصئها بلى ألانى ق ٫ؤلاؾالميت التي ؾب٣ذ َظٍ اإلاىازي ٤وؤلاٖالهاث الضوليت بد٣بت ججاوػث ؤعبٗت ٖكغ
ً
٢غها ،بط يىا٢ل الض٦خىعق ٖبض الٗؼيؼ بً ٖشمان الخىيجغرق في وع٢ت بدشيت له بٗىىان "ؤلاؾالم وخ٣ى١ق ؤلاوؿان" َ ،ظا
اإلاىيىٕ اإلاهم الظر لم يدىاوله ؾىيق ال٣لت ال٣ليلت مً الباخشحن في مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان!  ،ويا٦ض الض٦خىعق في َظا اإلاجا٫
ٖلى ؤن مٗٓم الٗهىص وؤلاٖالهاث واإلاىازي ٤التي نضعث مً ٢بل اإلاجخم٘ الضولي اؾخيبُذ مباصئها ألاؾاؾيت مً الكغيٗت
ً
ً
ً
ؤيًا ٖلى ؤن الٛغب ٢ض ؤزظ ٦شحرقا مً "ُٖاء ا خًاعة الٗغبيت ؤلاؾالميت ٖبر ألاهضلـ ون٣ليت وببان
ما٦ضا ق
ق
ؤلاؾالميت،
ا خغوب التي يؿمحها الٛغب با خغوب الهليبيت ،في ال٣غهحن ا خاصر ٖكغ والشاوي ٖكغ ،و٧ان مً هديجت طلْ ،٪هىعق
البىاصع ألاولى إلاا يٗغ ٝبٗهغ الجهًت ،زم ٖهغ الخىىيغ في ؤوعوبا والتي ّنجمشلذ في خغ٧اث ؤلانالح الضيجي التي ٖغٞتها َظٍ

ٔ ادلادة ( )ٔٛمن "إعبلف القاىرة" ك( )ٜٔمن "كثيقة حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ".
ٕ ادلادة (ٖٕ) من "البياف العادلي عن حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ".
ٖ ادلواد (ٗ )ٗ-من "البياف العادلي عن حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ" كادلادة (ٖٕ) من "كثيقة حقوؽ اإلنساف".
ٗ ادلواد (ٕٔ )ٕٕ-من "كثيقة حقوؽ اإلنساف" كادلادة (ٔٔ) من "البياف العادلي عن حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ".
٘ الفقرة الثانية من ادلادة (ٔٔ) من "إعبلف القاىرة".
 ٙمدرسة القانوف الطبيعي ظهرت يف أكا خر القرف السادس عشر كأكائل القرف السابع عشر ،كأساس فكرة ىذه ادلدرسة ىي "أف اإلنساف سبق كجوده كجود اجملتمع أم
كاف يعيش على احلالة الطبيعية ،..كترل ىذه ادلدرسة أف احلقوؽ نشأت مع اإلنساف يستمده من طبيعتو الشخصية اإلنسانية المن تشريعات ،..كإف احلق الطبيعي ال
متبط بأم إرادة خارجية كال باإلرادة اإلذلية" لتفصيل أكثر عن ىذه النظرية أنظر :صباريٍت ،الوجيز يف حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،صٔ.ٜٖ-ٜ
ر
 ٚعبد العزيز بن عثماف التوغلرم" ،حقوؽ اإلنساف يف التعاليم اإلسبلمية"،
 ،http://arabyouth.info/article.php3?id_article=300&lang=arتاريخ التصفح.ٕٓٔٔ/ٖ/ٔٓ :
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ّن
الخدغعق والاوٗخا١
ال٣اعة ،جل ٪ا خغ٧اث التي لم ج ً٨بٗيضة ًٖ الخإزغ ،بهىعة ؤو بإزغي ،بال٨ٟغ ؤلاؾالمي في هؼوٖه هدى
َّن
مً الٗبىصيت لٛحر الله ،وفي عٗٞه مً م٣ام الٗ٣ل ،وفي اخترامه ل٨غامت ؤلاوؿان" .
٦ما ويكحر الض٦خىعق مدمض الٛؼالي ،بلى ؤهه ؾىاء ؤن اٖتر ٝألاوعبيىنق ؤم لم يٗترٞىا ٣ٞض ؾاٖضتهم ا خًاعة
ً
٢اثال :ؤن "ؤوعبا ٧اهذ في ْالم صامـ يىم ٧ان الٗغب ييخ٣لىنق بحن ؤُ٢اع
ؤلاؾالميت بالجهىى وجدضيض ا خ٣ى١ق ويؿخُغص ق
ُه
ألاعى اهخ٣ا ٫الكغو ١مً ؤ ٤ٞبلى ؤ ،٤ٞويدملىنق مٗهم يٓ٣ت ألا٩ٞاع وألاٞئضة وقغ ٝالؿحرة وا خل ..٤واإلاباصيء
الىٟؿيت والٗ٣ليت التي صخبذ ا خًاعة ؤلاؾالميت وعشخذ مً صاع ؤلاؾالم ٖلى ما ظاوعتها مً ؤُ٢اع ّن
عجلذ -
ً
وؤمضتها بإؾباب ّن
ووؿخُي٘ ؤن ه٣ى ق ٫زل٣ذ  -اليٓ٣ت ألاوعبيت ألازحرة َّن
قيئا مً
الىماء ..و٢ض يى٨غ ألاوعبيى قن ؤجهم اؾخٟاصوا ق
 ١الؿاٞغ الهل٣اٍ بال بالؼعايت ٖلى جؼويغ الخاعيش وؤلاؾخٛغاب لًيإ اإلاٗغو. "!!...ٝ
خًاعة ؤلاؾالم ..بيض ؤن الٗ٣ى ق
ً
ثبوى ٖلحها اإلاجخمٗاث ؤلاؾالميت ،وهي بظل٪
حٗض مً ألاؾاؾياث التي ُه ق
ًٞال ًٖ ؤن خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ّنق
ق
َظا
حكمل ظمي٘ ا خ٣ى ،١ويىٟي ؤن ي٩ىنق َظا ألاؾاؽ مً بهخاط ٨ٞغرق بكغرق وبالخالي مغَىهت بمغخلت ٨ٞغيت مً مغاخل
جُىعق الٗ٣ل ؤلاوؿاوي  ،بل هي خ٣ى١ق مشبخت لبجي البكغ وجدىاؾب مٗه ٧ىهه بوؿان يخمحز ٕن ؾاثغ اإلاسلى٢اث ٣ٞض ّن
٦غمه
ؾبداهه وحٗالى وزل٣ه في ؤخؿً ج٣ىيم .
ً
هخاظا إلاا ٖاهخه
ق
 ١ؤلاوؿان في الدكغيٗاث الضوليت الىيٗيت ٝبهما ٧ان
ؤما باليؿبت ألؾباب ْهى قع مباصيء خ٣ى ق
البكغيت مً ججاعب واٗ٢يت مخمشلت بدغوب واهتها٧اث واٖخضاءاث الخهغ لها .بن اإلاباصيء التي ؤ٦ضث ٖلحها اإلاىازي٤
 ١ؤلاوؿان ما هي بال هخاط اإلاأسخي التي َّن
مغث بها البكغيت ،خيض ٦ما َى واضر
الضوليت وباألزو الكغٖت الضوليت خ٣ى ق
٧ 1948ان هخاط ا خغبحن الٗاإلايخحن واإلاأسخي ؤلاوؿاهيت والا٢خهاصيت التي
 ١ؤلاوؿان ٖام
للٗيان ٞةن ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى ق
حٗغيذ لها البكغيت في طل ٪ا خحن.
 ١ؤلاوؿان والكغيٗت
مً زالَ ٫ظا الخمهيض يم٨ىىا ؤن هبحن في ه٣اٍ ٖضة الخميحز بحن ال٣اهى قن الضولي خ٣ى ق
ؤلاؾالميت:
 .1مهضع ا خ٣ى١ق :بن ؤنل ومهضع ا خ٣ى١ق في الكغيٗت ؤلاؾالميت بلهيٞ .ال ٌرمً هخاط ٖ٣ل بكغرق وال مً
ؤؾاَحر الُبيٗت وبهما هي مىدت لئلوؿان اإلاسلى١ق مً ٢بل زال٣ه ؾبداهه وحٗالى  ،و٢ض ظاءث َظٍ ا خ٣ى١ق في نيٛت
ؤر بٖالن صولي
ؤخ٩ام ج٩ليٟيت ًٖ َغي ٤عؾالت ؾماويت بيىما ال٣اهىنق الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿان ليـ بال بهخاط بكغرق  ،بن ّنق
ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان َى هديجت إلاٗاهاة ؤلاوؿاهيت مً ٓٞاٖت الاهتها٧اث و٢ؿىتها ووخكيتها ،وَظا ما يبرع نضوعق ؤلاٖالهاث
ً
ً
ّ ،1945ن
ومغث بمباصت ٖامت في ؤلاٖالن الٗالمي ٖام
عؾميا بمباصت مدهىعة في ميشا ١ألامم اإلاخدضة ٖام
ق
جضعيجيا ،بضؤث
ٔ نفس ادلصدر.
ٕ الشيخ زلمد الغزايل ،حقوؽ اإلنساف بُت تعاليم اإلسبلـ كإعبلف األمم ادلتحدة (مصر :هنضة مصر للطباعة كالنشر كالتوزيع ،طٕٗٓٓ٘ ،ـ) صٖ – ٗ.
ٖ لتفصيل أكثر راجع :التوغلرم" ،حقوؽ اإلنساف يف التعاليم اإلسبلمية" ،مصدر سابق.
ٗ أنظر يف ذلك :فيصل شطناكم ،حقوؽ اإلنساف كالقانوف الدكيل اإلنساٍل (ب.ـ :احلامد للنشر كالتوزيع ،طٕٕٓٓٔ ،ـ) ص.ٕٜ
٘ أنظر يف ذلك :ىاٍل سليماف طعيمات ،حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ،صٕٓٔ.
 ٙأنظر :التوغلرم" ،حقوؽ اإلنساف يف التعاليم اإلسبلمية" ،مصدر سابق.
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 ،1948واؾخمغث وماجؼا ٫بهضوعق اجٟا٢ياث ّن
جٟهل اإلاباصت الٗامت التي ظاء بها ؤلاٖالن الٗالمي مجها ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫ما
يخٗل ٤با خ٣ى١ق الؿياؾيت واإلاضهيت في اجٟا٢يت واخضة...ا خ.
 .2نٟت ؤلالؼام :بىنٟها ؤن مباصت ا خ٣ى١ق في الكغيٗت ؤلاؾالميت ظاءث ؤخ٩اما ج٩ليٟيت واظبت ٖلى الٗباص ٞهي
ً
ً
اؾدىاصا بلى مهضعَا ؤلالهيٞ ،هي بالخالي ٚحر ٢ابلت للخظ ٝواإلانر وٚحر مؿمىح باالٖخضاء ٖلحها
ق
حٗض خ٣ى١قا ملؼمت
ّنق
ً
صاثما بمىا٣ٞت ومهاص٢ت الضو٫ق
واهتها٦ها ٦ما ؤهه ال يم ً٨الخىاػ٫ق ٖجها  ،بيىما نٟت ؤلالؼام في اإلاباصيء الىيٗيت مغَىهت ق
ٖلحها وصمجها بُغي٣ت ما في ٢ىاهيجها الىَىيت ل٩ي ج٨دؿب نٟت ؤلالؼام باليؿبت للضو٫ق ولغٖاياَاٞ ،ةق٩اليت نٟت ؤلالؼام
ثئ٦ض ٖلى
الجؼا٢ ٫اثمت باليؿبت إلاباصيء خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٣اهىنق الضولي والاهتها٧اث ال٨شحرة واإلاتزايضة يض ؤلاوؿان ُه ق
ُه
وظىص سٛغة ٦بحرة حكىب الكغٖت الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿانٟٞ ،ي ْل َظٍ الكغٖت جىته ٪خ٣ى١ق ؤلاوؿان وبهىعة متزايضة
ً
يىما بٗض يىم.
ق
وهغيق ؤن جُبيَ ٤ظٍ اإلاباصيء مً ٢بل الضو٫ق مغَىهت بؿياؾاث وْغو ٝومها ر جل ٪الضو٫ق وَبيٗت هٓامها
الؿياسخي ،باإلياٞت بلى مها ر اإلاجخم٘ الضولي وفي م٣ضمتها الضو٫ق ؤصخاب خ ٤الاٖتراى في ألامم اإلاخدضة.
الَ ٣ضم :ي٣ى٫ق جباع ٥وحٗالى في ؾىعة ا دجغٗ٣ٞ" :ىا له ؾاظضيً" ٗ٣ٞىا له ؾاظضيً "الٟاء جضٖ ٫لى
 .3نٟت ِط
ؤن سجىصَم واظب ٖلحهم ٖ٣ب الدؿىيت والىٟش مً ٚحر جغار ،وَى ؤمغ بالى٢ىٕ مً و ٘٢ي ،٘٣وٞيه صليل ٖلى ؤن اإلاإمىعق
به َى النجىص ال مجغص الاهدىاء ٦ما ٢يل"  ،والىظىب يٗجي ألامغ ٞـإمغ ؾبداهه وحٗالى اإلاالث٨ت ٖلحهم الؿالم بالنجىص
ٖلى ؾبيل الخديت والخٗٓيم  ،وسجض اإلاالث٨ت آلصم ٖليه الؿالم لٛغى الخديت والخ٨غيم  ،وجا٦ض َظٍ آلايت ٖلى ِط٢ضم
ً
ج٨غيما آلصم ٖليه الؿالم ،ومً زم ج٨غيم
ق
ج٨غيم ؤلاوؿان و٢ض ؤ٦ض ٖلى طل ٪ال٣اضخي ؤبى مدمض الظر عؤي في َظٍ ألامىعق
ُه ّن ً
ً
زلُ ٤هلي َ
خياة ٦غيمت قغيٟت مً
٨غما ،وخ ٤ؤلاوؿان في ؤن يديا ق
٨غم وزل ٤م
لبجي آصمَ ،ظا صليل ٖلى ؤن ؤلاوؿان ِط
ّن
هو ؤو ميشا ،١وبن اخخاط بليه ٝبهما ٧ان بؿبب ٚضع ؤلاوؿان لئلوؿانٞ ،ا خ٤
اإلاؿلماث والبضحهياث الظر ال يدخاط بلى ٍب ق
خ٢ ٤ضيم.
في الكغيٗت ؤلاؾالميت والظر َى َبت مً هللا جباع ٥وحٗالى مىظ زل٣ه لئلوؿان ٌل ق
ٌل
بدضازخه ومٗانغة ٧ل اجٟا ١ؤو ميشا ١صولي إلاإؾاة
ا
ٖىه
ٞمٗغو ٝا
ق
 .4ؤما خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٣اهىنق الضولي الٗام
ٖ )1 89لى ؾبيل اإلاشاُ ٫هولض مً الشىعة الٟغوؿيت هديجت الٓلم الظر
بوؿاهيتٞ ،ةٖالن خ٣ى١ق ؤلاوؿان واإلاىاًَ الٟغوسخي (
٧ان يٗيل ٞيه اإلاىاًَ الٟغوسخي آهظا ٥مً ٞغو ١اظخماٖيت التي ٧اهذ جخمحز بالُب٣يت والهغميت في ٧اٞت اإلاجاالث
 )1948الظر ُهولض مً مإؾاة ا خغبحن
الا٢خهاصيت مجها والؿياؾيت ،و٦ظا ا خا ٫باليؿبت لئلٖالن الٗالمي خ٣ى١ق ؤلاوؿان (

ٔ مقدمة "البياف العادلي عن حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ"ٜٔٛٔ ،ـ.
ٕ سورة احلجر.ٕٜ-ٕٛ :
ٖ زلمد بن علي بن زلمد الشوكاٍل ،فتح القدير (بَتكت :دار الفكر ،د.ط ،د.ت) جٖ ،صٖٓٔ.
ٗ راجع :أبو الفضل شهاب الدين زلمد اآللوسي البغدادم ،ركح ادلعاٍل (بَتكت :دار إحياء الًتاث العريب ،د.ط ،د.ت) جٗٔ ،ص٘ٗ.
٘ أنظر يف تفسَت اآلية  :نصر بن زلمد بن أمحد أبو الليث السمرقندم ،تفسَت السمرقندمٖ ،تقيق  :زلمود مطرجي (بَتكت :دار الفكر ،د .ت ،د .ط) جٕ،
صٕ٘٘.
 ٙأنظر يف ذلك أبو زلم د عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزٖ ،تقيق  :عبد السبلـ عبد الشايف زلمد (لبناف :دار الكتب
العلمية ،طٜٜٖٔٔ ،ـ) جٔ ،صٕٗٔ.
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الٗاإلايخحن ألاولى والشاهيت ،وَظا خا ٫مٗٓم الاجٟا٢ياث الضوليت التي ؤنضعَا اإلاجخم٘ الضولي مً ؤظل خمايت ٦غامت
ؤلاوؿان وخياجه وخ٣ى٢ه.
 .5نٟت الٗاإلايت :ال ق ٪في ٖاإلايت ما ظاء به قغٕ هللا جباع ٥وحٗالى مً خ٣ى١ق ومها ر لئلوؿان٢ ،ا ٫حٗالى:
"وما ؤعؾلىا ٥بال عخمت للٗاإلاحن" ٞ ،هي "جىُل ٤مً ال٩ىهيت والٗاإلايت بٗيضة ًٖ ؤلا٢ليميت واإلادليت ..لظلٞ ٪ةن ؤلاوؿان
خ ٤ل٩ل آصمي اج ٤ٟم٘ صيىه ؤو لم يخ ،٤ٟؤو زالٟه في ظيـ ؤو لىنق"  ،ؤما باليؿبت
اإلاؿلم يامً بإن خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٌّس ق
للمىازي ٤الضوليتٞ ،ال يم ً٨بيٟاء نٟت الٗاإلايت ٖلحها لؿبب بؿيِ وٍ و ؤجها صوليت وجُبي٣ها مغَىنق بالخى٢ي٘
ً
ؾاب٣ا.
ق
واإلاهاص٢ت ٖلحها مً ٢بل الضو٫ق ٦ما ط٦غها
 .6خ٣ى١ق وعصث في الكغيٗت ؤلاؾالميت ولم حهخم بها ال٣اهىنق الضولي :و٢ض خهغَا الض٦خىعق ؤخمض خا ٔٞهجم في
زمؿت خ٣ى١ق وهي خ٣ى١ق مً يدخاط بلى عٖايت زانت واإلاهابحن بٗاَاث ٖ٣ليت ،وخ٣ى١ق اليخامى اإلاداَت بدمايت ممحزة
بمىظب الكغيٗت ؤلاؾالميت ،و٦ظل ٪خ ٤ؤلاوؿان في ؤن يضا ًٖ ٘ٞهٟؿه ،وا خ ٤في الٟٗى واإلاحرار  ،وهًيٖ ٠لحها خ٤
الضٖىة بلى ا خحر وما ٞيه مهلخت البكغيت وعاخخه (ألامغ باإلاٗغو ،)ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ وما ٞيه مً مًاع للبكغيت
ً
و٣ٞا لًىابِ الكغيٗت ؤلاؾالميت .
وبٞؿاص خياجه ق
 .7خ٣ى١ق وعصث في الكغٖت الضوليت خ٣ى١ق ؤلاوؿان جسال ٠قغيٗت هللا جباع ٥وحٗالى :جىو ال٣ٟغة ألاولى مً
 ١ؤلاوؿان ٖلى خ ٤الؼواط باليؿبت للغظل واإلاغؤة صو قن ٢يض بؿبب ا جيـ ؤو الضيً،
اإلااصة ( )16مً ؤلاٖالن الٗالمي خ٣ى ق
والكغيٗت ؤلاؾالميت ٢ض ّن
خغمذ ػواط اإلاؿلمت مً ٚحر اإلاؿلم باإلظمإ وخ٨مت طل٦ ٪ما ؤقاع بليه الض٦خىعق يىؾ٠
ال٣غياورق  ،جغظ٘ بلى ٖضم اٖترا ٝالؼوط اإلاؿيخي ٖلى ؾبيل اإلاشا ٫بإنل صيجها وبالخالي ال يدترم صيجها وال يدترمها ،بيىما
اإلاؿلم خحن يتزوط مؿيديت ٞهى "يٗتر ٝؤن اإلاؿيذ عؾى ق ٫هللا" ،وبالخالي يدترم صيجها ويدترمها .ويكحر الض٦خى قع وَبت
مسال ٠للكغيٗت وهي ال٣ٟغة الشاهيت مً اإلااصة ( )25مً ؤلاٖالن الظر يىو ٖلى
ة
ي مً ؤلاٖالن ي٘صَا
الؼخيلي بلى ٣ٞغة ؤزغ ق
وعٖايت زانخحن ،ويىٗم ٧ل ألاَٟا ٫بىٟـ ا خمايت الاظخماٖيت ؾىاء ؤ٧اهذ
ٍبق
ٍبق
مؿاٖضة
ما يإحي "لؤلمىمت والُٟىلت ا خ ٤في
والصتهم هاججت ًٖ عباٍ قغعي ؤم بُغي٣ت ٚحر قغٖيت".
ً
ً
والظر ّن
يٗضٍ الض٦خىعق ب٢غاعقا بصبىث اليؿب بُغ١ق ٚحر قغٖيت ،بال ؤن الباخشت ال جخ ٤ٟمٌ٘ في اٖخباع َظٍ اإلااصة ب٢غاعقا
ً
ً
ً
ق
يي٣ا
واؾٗا مً ا خماياث ويسخلَ ٠ظا اإلاجا٫
ق
ق
مجاال
بصبىث اليؿب ،ألن مهُلر ا خمايت الاظخماٖيت رخمل في َياتها
ً
ٚ ١حر
واحؿاٖا بازخال ٝاإلاجخمٗاث والٗاصاث والخ٣اليض ٣ٞض حكمل ا خمايت مً بحن ما حكمله ؤلا٢غاع بصبىث اليؿب بَغ ق
ق
ٔ األنبياء :اآلية .ٔٓٚ
ٕ
الوزاف ،موسوعة حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ،صٕٕ٘.ٕٕٙ-
ّ
ٖ لتفصيل أكثر حوؿ ىذه احلقوؽ راجع :أمحد حافظ صلم ،حقوؽ اإلنساف بُت القرآف كاإلعبلف (د.ـ :دار الفكر العريب ،د.ط ،د.ت) صٖٗٔ.ٔٗٔ-
ٗ الفقرة (ب) من ادلادة ٕٕ من "اإلعبلف اإلسبلمي حلقوؽ اإلنساف".
٘ لتفصيل أكثر راجع فتاكل الشيخ يوسف القرضاكم ،:تاريخ التصفح ،.ٕٓٔٔ/ٕ/ٚ :منشور على ارابط التايل:
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=119&version=1&template_id=106&p
arent_id=16
 ٙأنظر يف ذلك ،الدكتور كىبة الزحيلي ،قضايا الفقو كالفكر ادلعاصر (دمشق :دار الفكر ،طٕٔٓٓٚ ،ـ) ،صٓ٘.ٚ
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قغٖيت في الضو٫ق ٚحر ؤلاؾالميت ،وفي الضو٫ق ؤلاؾالميت ال حكملها ألجها مسالٟت ألخ٩ام الكغيٗت .ويم ً٨جإ٦يض طل٪
بالخُغ١ق لخٗغي ٠ا خمايت الاظخماٖيت التي يهٗب جدضيضَا في حٗغي ٠واخضٞ ،هى" هٓام خمايت ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً آلازاع
الؿالبت للٗىاعى الاظخماٖيت الالبعاصيت .ويؿخٗمل مهُلر ا خمايت الاظخماٖيت ِ social protectionطمً ٢بل زبراء مىٓمت
الٗمل الضوليت للضاللت ٖلى ؤر هٓام حهخم بدمايت ؤٞغاص اإلاجخم٘ في صولت بٗيجها ب ٌٛالىٓغ ًٖ هىٖه"  ،مً طل ٪يخطر
لىا بإن َظٍ اإلااصة ال جدىا ٌ٢وؤخ٩ام قغيٗخىا ؤلاؾالميت ،ألن هٓام ا خمايت الاظخماٖيت م٣يضة بالىٓام الٗام وآلاصاب
الٗامت والخ٣اليض وألاٖغا ٝفي الضو٫ق.
اإلابدث الثاوي
ماظعاث خماًت خلىق ؤلاوعان في الؽشَّت ؤلاظالمُت
هىاظه نٗىباث ٦شحرة ٖىض البدض في جدضيض وؾاثل خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميت ،وؤولى َظٍ
الهٗىباث ججض هٟؿها في اإلاهُلخاث التي جسخل ٠جمام الازخال ٝم٘ ال٣اهىنق الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿانٞ ،ال يىظض في
الكغيٗت ؤلاؾالميت مهُلر الىؾاثل ٞهي ٧لمت خضيشت مما يخُلب بيجاص ما ي٣ابله في الكغيٗت ؤلاؾالميت ،و٦ظا ا خا٫
 ١ؤلاوؿاهيت هجضٍ
باليؿبت للهيئاث اإلاٗىيت بدىٟيظ جل ٪الىؾاثل٦ ،ما ؤهه وبهىعة ٖامت ٞةن ٧ل ما يخٗل ٤بهظٍ ا خ٣ى ق
ج٣غيبا في مٗٓم ٦خب ال٣ٟه والؿياؾت الكغٖيت بهىعة ٖكىاثيت.
مً طل ٪يخطر لىا ،ؤن َىا ٥ازخالٞا ٦بحرا بحن الكغيٗت ؤلاؾالميت وال٣اهىنق الضولي بك٩ل ٖام ،وال٣اهىنق الضولي
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،و٢ض جُغ١ق الض٦خىعق خامض ؾلُان بلى ببغاػ الٟغ١ق ٞيما بحن الىٓامحن بالخٟهيل ،ويغيق ؤن اإلا٣اعهت ٞيما
بيجهما ليـ باألمغ اليؿحر وٖؼا طل ٪بلى الٓغو ٝالؼماهيت واإلا٩اهيت والبيئيت وٚحرَا مً الٓغو ٝالتي وكإث بمىظبها ٦ال
ً
الىٓامحن  ،وهخ ٤ٟم٘ الض٦خىعق خامض ؾلُان في نٗىبت اإلا٣اعهت بحن الىٓامحن هٓغقا الزخال ٝمهاصع وكإة ٧ل مجهما،
خيض بن اإلاهضع ألاؾاسخي للدكغي٘ في الكغيٗت ؤلاؾالميت يخمشل في ال٣غآن ال٨غيم والؿىت الىبىيت الكغيٟت ،بيىما
اإلاٗاَضاث والاجٟا٢ياث ح٘ص ان بالضعظت ألاؾاؾيت ؤَم مهاصع ال٣اهىنق الضولي.
ً
ً
قامال لكاون الضهيا في مسخل ٠مياصيً اليكاٍ
ق
جًمهذ " ق
هٓاما
ّنق
بياٞت بلى طلٞ ،٪ةن الكغيٗت ؤلاؾالميت
ؤلاوؿاوي" بال ؤن ال٣اهى قن الضولي حٗجي مجمىٖت ال٣ىاٖض التي جىٓم الٗال٢اث بحن ؤشخام اإلاجخم٘ الضوليٞ ،هي مٗىيت
بدىٓيم الٗال٢اث بحن ؤًٖاءَا ،وال حؿخُي٘ ؤن جخضزل في الكاون الضازليت وال٣ىاهحن اإلادليت في الضو ق.٫
بن خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ج٩ىنق مٟ٨ىلت ومًمىهت بطا ما َب٣ذ الضو٫ق طاث ألاٚلبيت اإلاؿلمت َظٍ ألاؾـ وطل٪
ً
ظؼءا مً ألاخ٩ام الكغٖيت ،وؤهاٍ با خليٟت والضولت ؤلاؾالميت عٖايت
ق
ألن الكغيٗت ؤلاؾالميت اٖخبرث "خ٣ى١ق ؤلاوؿان

ٔ الشريف عبود الشريف" ،كرقة عملية :احلماية االجتماعية كالتأمُت الصحي"،
 ،http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=32تاريخ التصفح.ٕٓٔٔ/ٕ/ٕٕ :
ٕ أنظر يف تفصيل ىذه الظركؼ كالعوامل  :الدكتور حامد سلطاف ،أحكاـ القانوف الدكيل يف الشريعة اإلسبلمية( ،القاىرة :دار النهضة العربية ،د  .ط،)ٜٔٛٙ ،
صٗ.ٔٔ-
ٖ نفس ادلصدر ،ص.ٜٔ
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ظمي٘ ؤخ٩ام الضيً والضهيا ،و٧ل ٠الضولت ..بدمايت َظٍ ا خ٣ى ،١وا خٟاّ ٖلحها ..وجىٟيظ قغيٗت الؿماء التي هؼلذ
إله٣اط الىاؽ مً الٓلم والٓالم ،وجُبي ٤خضوص هللا حٗالى" .
ال يم ً٨به٩اع خ٣ي٣ت ُه
ج٩امل الىٓام ؤلاؾالمي في ظمي٘ هىاحي ا خياة ؾىاء باليؿبت ألخ٩ام الٗباصاث ؤو ألاخ٩ام
ُه
اإلاخٗل٣ت بإمىعق الضهيا والتي ظاء مٗٓمها في ق٩ل ٢ىاٖض ٧ليت حؿخيبِ مجها ألاخ٩ام ا جؼثيت وؾدؿخمغ َظٍ الٗمليت
ً
ً
وانٟا الكغيٗت ؤلاؾالميت ؤظمل ون٠
ق
جماما م٘ ما ٢اله الض٦خىعق وَبت الؼخيلي
إلاىا٦بت ألاظيا ٫وألاػمان ،وجخ ٤ٟالباخشت ق
ٞهي "واخت زًغاء مىع٢ت مؼَغة ،ظمٗذ ؾىابل ا خحر ،وؤيىٗذ ؤَيب الشماع الىاٗٞت ،وؤخاَذ بها ؤياميم الؼَىعق طاث
ألاعيج اإلاُٗاع ،وألاشجاع الباؾ٣ت الىاٗٞت ..بجها واخت ال٣ٟه ا خًاعرق وال٨ٟغ ؤلاؾالمي اإلاخجضص الظر ال يإؾغٍ ال٣ضيم
 ،ِ٣ٞوبهما يخٟاٖل م٘ ا جضيض ،ليٓل قغٕ هللا حٗالى ،والاظتهاص ٞيه صاثم الىظىص ،وليخد ٤٣الاونجام بحن ََ ْطضر ؤلاؾالم
الكامش ومُٗياث ا خياة ا جضيضة" ُ ،هويٗذ الكغيٗت خمايت مها ر الىاؽ بال٣يام بالٟٗل ا ّن
خحر (الىاظب) ؤو بٗضم
ِط
ُه
ال٣يام بالٟٗل الًاع ( ّن
اإلادغم) ،وق ِطغٖذ لخب٣ى وحؿخمغ وحٗانغ بجي البكغ ال ؤن جتر٦هم في ؤر خٓت مً خٓاث خياجه.
بن ؤلاوؿان َى الغوح التي يٗيل بهظٍ الكغيٗت ولهظٍ الكغيٗت ،وؤن الكغيٗت ؤلاؾالميت ظاءث مً ؤظل ؤلاوؿان
لخ٨غيمه وخمايخه في هٟـ الى٢ذ.
وال عجب بطن في وظىص ٖضص مخىىٕ مً اإلااؾؿاث وألاظهؼة التي حؿهغ ٖلى ا خٟاّ ٖلى ٦يان ألامت ؤلاؾالميت
و٦غامتها وؾياصة صولتها ،هظ٦غ مً َظٍ ألاظهؼة ٖلى ؾبيل اإلاشا :٫الضواويً والىالياث والكغَت والً٣اء ،وٚحرَا مً
اإلااؾؿاث الًغوعيت لبىاء اإلاجخم٘ وج٩امله ،ومً َظٍ اإلااؾؿاث الًغوعيت ما يؿهغ ٖلى خمايت ؤلاوؿان في ٖمله
وخياجه خغنا ٖلى ٖضم اهتها٦ها مً ٢بل الؿالَحن ؤو ألامغاء ؤو ختى مً ٖامت الىاؽ .ومً ؤَم جل ٪اإلااؾؿاث طاث
الٗال٢ت اإلاباقغة بدمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،صيىان اإلآالم وواليت ا خؿبت وؾيخُغ١ق بلحهما بصخيء مً الخٟهيل .ول ً٨و٢بل
الخُغ١ق بلى َاجحن اإلااؾؿخحن ؾيبضؤ بىؾيلت ٗٞالت في مجا ٫خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان وهي ٚحر طر َاب٘ ماؾسخي وبهما هي
ً
ؤوال ٢بل اللجىء بلى وؾاثل ؤزغيق بال وهي آليت اإلاؿاوليت
طاث َاب٘ زام بالًمحر ؤلاوؿاوي الظر يساَبه الكغٕ ق
الظاجيت.
اإلاىلب ألاوٌ :اإلاعاولُت الزاجُت
 ١ؤلاوؿان ويكمل مً يسال ٠ؤخ٩ام
يٗض الض٦خىعق وَبت الؼخيلي "جإزيم اإلاسال "٠مً ؤَم ؤهىإ يماهاث خ٣ى ق
ّنق
ً
طهبا ٞهى ُهمداؾب ٖليه يىم ا خؿاب ،بط بن اعج٩اب الظهىب ّن
يؿىص صٞتر ؤلاوؿان ٖىض ّنعبه
الكغيٗت ؤلاؾالميت ويغج٨ب ق
وبظل ٪يكٗغ ؤلاوؿان بخإهيب الًمحر ٖما اعج٨به مً طهب ويدؿب خؿاب ٖ٣اب آلازغة ٢بل ٖ٣اب الضهيا "ومً
ً
ً
ً
مخٗمضا ٞةهما يًغ ويلخ ٤الٗاع لىٟؿه
ق
بزما ٞةهما ي٨ؿبه ٖلى هٟؿه"  ،خيض جا٦ض آلايت ٖلى ؤن مً يغج٨ب ق
طهبا
ي٨ؿب ق
ٔ نفس ادلصدر ،صٗ.ٖٙ٘-ٖٙ
ٕ الدكتور كىبة الزحيلي ،قضايا الفقو كالفكر ادلعاصر.ٖٔ ،
ٖ أنظر :الدكتور كىبة الزحيلي ،قضايا الفقو كالفكر اإلسبلمي ،صٕ.ٜٗ
ٗ سورة النساء.ٔٔٔ ،
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ً
جماما م٘ عؤر الض٦خىعق الؼخيلي في اٖخباع ؤلاوؿان اإلاؿاو ٫الىخيض ًٖ جهغٞاجه ا خاَئت
وليـ لآلزغيً  .وجخ ٤ٟالباخشت ق
طهبه لىخضٍ صونق ٚحرٍ مً زل ٤هللا ؾبداهه ،وَظٍ هي اإلاؿاوليت الظاجيت ال٩امىت في هٟـ ٧ل بوؿان ججاٍ عبه
ا٫ثريخدمل ا
ً
ً
ؤيًا بٗضم اهتها ٥ا خ٩ىمت
ظضا بٗضم اهتها ٥ؤر شخو خ٣ى١ق آلازغيً وبالٗ٨ـ ،وٟ٦يلت ق
وؤٞغاص قٗبه وهي ٟ٦يلت ق
 ١مىاَىحهم وزانت ٖىضما ث٧ى قن مؿاوليت َاالء بٗضم الاهتها ٥ؤ٦بر ب٨شحر مً
التي جخإل ٠مً مجمىٖت مً الىاؽ خ٣ى ق
َ
ُه
ُه
ُه
إ و٧ل٨م مؿاوَّ ًٖ ٫ن
عٖي ِطخهٞ ،األمحر الظر ٖلى الىاؽ
مؿاوليت ألاٞغاص ٧ل ٖلى خضة .ي٣ى٫ق الغؾى٫ق ال٨غيم " :ؤال ٧ل٨م ع ٍب ق
ّن
ُه
إ وَى مؿاوَّ ًٖ ٫ن
عٖيخه٩ٞ ، "...لما ٖال قإن ؤلاوؿان في بَاع الضولت ٦برث مؿاولياجه واحؿٗذ ،وبالخالي ٧ان بزمه
ع ٍب ق
ً
ً
ٞإر اهتها٥
عظال ؤم بمغؤةّ ،نق
بضءا مً ا خا٦م بلى عب الٗاثلت ؾىاء ؤ٧ان ق
ؤ٦بر ،ويا٦ض ا خضيض الكغيٖ ٠لى جضعط اإلاؿاوليت ق
ً
ً
مؿاوال ٖجها ٢بل اإلاؿاوليت اإلااصيت وطل ٪بخىٞحر ؤلام٩اهياث للخيلىلت صو قن
ق
ق
مٗىىيا
ُهيغج٨ب يض ؤر بوؿان ي٩ى قن ا خا٦م
 ١ؤر بوؿان (الغٖيت) ،وبطا ما ؾاص الٓلم
خضور ؤيت اهتها٧اث ،وه٣هض باإلم٩اهياث ،الىؾاثل التي جٟ٨ل ٖضم اهتها ٥خ٣ى ق
ً
ً
مجخم٘ بوؿاوي ٞةهما ُهي َ
وؤزغويا ويا٦ض ٖلى طل٢ ٪ى٫ق الغؾى٫ق ال٨غيم " :ما مً عظل
ق
ق
صهيىيا
داؾب ا خا٦م
ٍب ق
وا جىعق في
ُه
ُه
يؿترعي ّن
ٚاف َّن
لغٖي ِطخه بال َّن
ؤقض مً ا خغمان مً ظىت ا خ ِطق
لض
ؤر ٖ٣اب ق
خغم هللا ٖليه ا جىت" ّ ،نق
عٖيت يمىث خحن يمىث وَى ُّ ق
ً
ؤيًا يا٦ض ٖلى يغوعة ع٢ابت ألامت ٖلى ا خ٩ام .
بوؿان مؿلم؟ .وَظا ق
ٍب ق
ام ٧ل
التي هي مغ ُهق
ومً طل ٪يخإ٦ض ٖىض الباخشت ؤَميت بخؿاؽ ٧ل بوؿان باإلاؿاوليت ججاٍ ؤزيه ؤلاوؿان ٦أليت ٗٞالت خمايت
ً
ظميٗا بـ "يا ؤحها الىاؽ" بن َظٍ الىضاءاث جضٖ ٫لى ؤن
ق
خ٣ى١ق ؤلاوؿانٟٞ" ،ي ٦شحر مً آياث ال٣غآن ال٨غيم هضاء للبكغ
ّن
ٞاألزىة يٗخبر مً ؤعوٕ ال٣يم ؤلاوؿاهيت التي
ي ؾ٩ان ألاعى في خ٣ي٣خه وهديجخه" ،
مٗجى مكتر ،٥يدؿاو ق
لئلوؿاهيت ًق
ويٗها ؤلاؾالم للمدآٞت ٖلى ٦يان اإلاجخم٘ ،وهي التي جىخض ألامت ،وهي ٢يمت لم ُهج َ
ؤر مجخم٘؛ ال في ال٣ضيم وال في
ىظ ْطقض في ّنِطق
َّن
مخداب َحن ،مترابُحن ،مخىانغيً ،يجمٗهم قٗىعق ؤبىاء ألاؾغة الىاخضة ،التي
ا خضيض ،وحٗجي" :ؤن يٗيل الىاؽ في اإلاجخم٘
ٌل
َ
ب بًٗها ً
٧ل مجها ؤن َّن
يٗ ٠له ،وؤهه ٢ليل
ق
يٟٗه
٢ىة ؤزيه ٢ىة له ،وؤن
يدـ ٌّسق
ُّ ق
بٌٗ،
ويكض بًٗها ؤػعق
ُّق
بًٗا،
ُهي ِطد ُّ ق
ٍب
بىٟؿه ٦شحر بةزىاهه"  ،و٢ا ٫الغؾى ،٫وَى يساَب الىاؽ في حجت الىصإ" :ؤحها الىاؽ ،بن عب٨م واخض ،وبن ؤبا٦م
يض ؤه ٪ؤهذ الغب وخض٥
قه ٌلق
واخض٧ ،ل٨م آلصم ،وآصم مً جغاب" ،و٧ان ي٣ى ق ٫بٗض ٧ل نالة " :اللهم عبىا وعب ٧ل ٍبق
شخيء ؤها ِط
ً
مدمضا ٖبض ٥وعؾىل ٪اللهم عبىا وعب ٧ل شخيء ؤها قهيض ؤن الٗباص
قهيض ؤن
ال قغي ٪ل ٪اللهم عبىا وعب ٧ل ٍبق
شخيء ؤها ِط

ٔ راجع يف ذلك :الشنقيطي ،أضواء البياف .ٖٓٙ/ٔ ،ككذلك الطربم ،تفسَت الطربم.ٕٖٚ/٘ ،
ٕ مسلـ بن احلجاج أبو احلسُت القشَتم النيسابورم صحيح مسلمٖ ،تقيق  :زلمد فؤاد عبد الباقي( ،بَتكت ،دار إحياء الًتاث العريب ،د .ط ،د .ت) جٖ،
ص.ٜٔٗ٘
ٖ أمحد بن احلسُت بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،سنن البيهقي الكربلٖ ،تقيق  :زلمد عبد القادر عطا( ،مكة ادلكرمة ،مكتبة دا ر الباز ،د .طٜٜٔٗ ،ـ)،
ج ،ٛصٔ.ٔٙ
ٗ لتفصيل أكثر حوؿ رقابة األمة على احلكاـ "ضمانان لتقيدىم بادلشركعية العليا " راجع ،الدكتور عبد اهلل ابراىيم زيد الكيبلٍل ،القيود الواردة على سلطة الدكلة يف
اإلسبلـ( ،األردف :دار كائل للنشر ،طٕٔٓٓٛ ،ـ) ،صٕٓٔ.ٕٔٗ-
٘ ياسر أبو شبانة ،النظاـ الدكيل اجلديد بُت الواقع احلايل كالتصور اإلسبلمي( ،القاىرة :دار السبلـ ،طٖٕٓٓٗ ،ـ) ،صٖٗ٘.
 ٙراغب السرجاٍل" ،ادلؤاخاة يف اجملتمع ادلسلم أعليتها كمكانتها" ،http://www.islamstory.com ،تاريخ التصفح.ٕٓٔٔ/ٕ/ٔٙ :
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٧لهم بزىة"  " .بن َظا ا خضيض الكغي ٠ليضٖ ٫لى ٢يمت ؤلازاء البكغرق في عؾالت ؤلاؾالم٦ ،ما ي٣ى٫ق الض٦خىعق يىؾ٠
ال٣غياورقٞ :هىُ ..هيٗلً ّن
ألازىة بحن ٖباص هلل ٧لهم – ال بحن الٗغب وخضَم ،وال بحن اإلاؿلمحن وخضَم" .
ُه
بن الاهتها٧اث التي وكهضَا في ٖهغها ا خالي مٗٓمها اهتها٧اث جغج٨ب مً ٢بل ا خ٩ىماث يض مىاَىحها ويٗىص
ؾبب طل ٪بلى ٚياب ؤؾـ وصٖاثم الضولت ؤلاؾالميت ،بن الضو٫ق اإلاؿلمت في يىمىا َظا وؿيذ َىيتها ؤلاؾالميت ومً زم
ُٖلذ ألاخ٩ام ؤلاؾالميت وٖىضما هخدضر ًٖ الضو٫ق ٞةهما ه٣هض بها ال٣اثمحن باألٖما ٫واإلاؿاولحن ٞحها بىن ٠ا خ٩ىمت
شخهيت اٖخباعيت حٗمل بمىظب هٓام مٗحن وجضاع مً ٢بل ؤشخام جبضؤ بغثيـ الضولت بلى آزغ مىْ ٠يٗمل في ْل
هٓام جل ٪ا خ٩ىمتُ ،هومغج٨ب الاهتها٧اث ما َى بال بوؿان يٗمل في َظٍ ا خ٩ىمت ،و٢ض خان و٢ذ اؾخٟا٢ت اإلاؿلمحن مً
هىمهم الٗمي ٤و٦ك ٠مؿاوليتهم ججاٍ عبهم وؤٞغاص مجخمٗهم وخ٩ىمتهم.
٦شحر مً الضو٫ق طاث
وال ُهيٟاظئىا اليىم هدً المؾلمحن اإلآاَغاث التي خضزذ في آلاوهت ألازحرة وما جؼا ٫مؿخمغة في ٍبق
خض جىخي عئؾاء الضو٫ق ًٖ مىانبهم  ،بال ؤهه وبالغٚم مً حٛيحر
ألاٚلبيت اإلاؿلمت ،والتي ؤزمغث بيخاثج مهمت ونلذ بلى ّنق
ألاهٓمت وألاشخام ٞبضونق ؤلاخؿاؽ باإلاؿاوليت الشالسية ألابٗاص (ججاٍ ّنعبه وهٟؿه ومجخمٗه) ال ُهيم ً٨ؤن جهلر ؤمىعق
البالص بخٛحر الغئؾاء ؤو ؤهٓمت ا خ٨م.

مً طل ٪وؿخيخج بإن اإلاؿاوليت الظاجيت حٗخبر وؾيلت ٗٞالت مً وؾاثل خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان وهي ليؿذ وؾيلت
ً
ً
مد٩ىما مً اعج٩اب ّنؤيت اهتها٧اث يض ؤزيه ؤلاوؿان.
ق
خا٦ما ٧ان ؤو
ق
ٗٞل ب٣ضع ما هي وؾيلت مى٘ ،مى٘ ؤلاوؿان هٟؿه
اإلاىلب الثاوي :دًىان اإلاٍالم
وحٗض الضواويً بخضي ؤَم جل٪
ٖغٞذ الضولت ؤلاؾالميت ماؾؿاث مخىىٖت لخىٓيم خياة الىاؽ وخمايتهمّ ،نق
اإلااؾؿاث ،و٢ض ازخل٠ث الضواويً وجىىٕ ث بازخال ٝالٗهىعق وألاهٓمت التي َّن
مغث بها بال ؤهىا ٢ض ازترها صيىان اإلآالم
ً
ّن
اؾدىاصا بلى اإلاهام التي ٧اهذ مى٧لت لهظا الضيىان.
ق
٦أليت خمايت خ٣ى١ق الىاؽ مً ؤر اٖخضاء ٢ض يخٗغيىنق له
وحٗض اإلآالم "ٖىض ٣ٞهاء اإلاؿلمحن بمٗجى :الٓلم الظر يإحي مً الخٗضر ،ؤو الٟؿاص في الضولت الظر يعجؼ الً٣اة
ّنق
الٗاصيىنق ًٖ الىٓغ ٞيهٞ ،حر ٘ٞبلى ناخب الؿلُت الٗليا"  ،ومً طلّ ٪ن
جدبحن صخت اٖخباع َظا الضيىان آليت خماثيت
ً
ً
مؿلما ٧ان ؤو طميا ،والضالثل الخاعيسيت ٖلى مضي
ق
مىخم بلى الضولت ؤلاؾالميت
ؤر مىاًَ ٍب ق
جمى٘ و٢ىٕ الٓلم والاهتهاٖ ٥لى ّنق
ً
ظضا في َظا اإلاجا. ٫
جإزحر هٓام اإلآالم في مى٘ و٢ىٕ الٓلم ٦شحرة ق

ٔ سليماف بن األشعث أبو داكد السجستاٍل األزدم ،سنن أيب داكد( ،د.ـ ،دار الفكر ،د .ط ،د .ت) جٕ ،صٖ .ٛكذلك أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن
النسائي ،سنن النسائي الكربلٖ ،تقيق :عبد الغفار سليماف البندارم سيد كسركم حسن( ،بَتكت :دار الكتب العلمية ،طٔ )ٜٜٔٔ ،ج ،ٙصٖٓ.
ٕ أبو شبانة ،النظاـ الدكيل اجلدبد بُت الواقع احلايل كالتصور اإلسبلمي ،صٖٗ٘.
ٖ سهاـ محداف زلمد دبابره" ،التظلم يف اجملاؿ السياسي اإلسبلمي"( ،رسالة ماجستَت مقدمة إىل جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطُت.ٜ ،)ٕٓٔٓ ،
ٗ راجع يف ذلك  :أبو احلسن علي بن أيب الكرـ زلمد بن زلمد بن عبد الكرَل الشيباٍل ،الكامل يف التاريخٖ ،تقيق  :عبد اهلل القاضي( ،بَتكت :دار الكتب العلمية،
طٕٔٗٔ٘ ،ىػ) ج ،ٙص .ٜٗكذلك مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب ،تاريخ اإلسبلـٖ ،تقيق :عمر عبد السبلـ تدمرم( ،بَتكت :دار الكتاب العريب،
طٔ )ٜٔٛٚ ،ج ،ٚص .ٜٔٙكعبد الرمحن بن عبد اهلل بن نصر بن عبد الرمحن الشَتزم ،ادلنهج ادلسلوؾ يف سياسة ادللوؾٖ ،تقيق  :علي عبد اهلل ادلوسى( ،الزرقاء:
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و٢ض ّن
ٖغ ٝاإلااوعصر اإلآالم ب٣ىله" :وهٓغ اإلآالم َى ٢ىص اإلاخٓاإلاحن بلى الخىان ٠بالغَبت وػظغ اإلاخىاػٖحن ًٖ
ً
الخجاخض بالهيبت"  ،و٢ض اٖخبر بٌٗ ال٨خاب َظا الضيىان هىٕ قا مً ؤهٓمت الً٣اء ٦إن ي٩ىنق بمشابت مد٨مت اؾخئىا، ٝ
ؤو ً٢اء بصاعرق  ،بال ؤهىا ال هخ ٤ٟم٘ َظا الغؤر وطل ٪ألن ازخهاناث َظا الضيىان ؤوؾ٘ ب٨شحر مً ازخهاناث
ً
ؤن اإلااوعصر ٢ض ط٦غ ٖكغة ؤمىعق ؤؾاؾيت للخميحز
الخ٣ا بالخٟهيل ،باإلياٞت بلى َّن ق
اإلادا٦م ،وؾىإحي بلى ط٦غ الازخهاناث ق
بحن ٖمل ال٣اضخي وٖمل الىاْغ للمٓالم ،ووؿدكهض في الخميحز بيجهما ٞيما ؤقاع بليه ؤبى الًٟل بً ألاٖغط في ؤن "الىاْغ
ً
في اإلآالم ؤوؾ٘ مً ُه
وؤٖم مجهم في الٟدو ًٖ اإلآالم وا جغاثم ؤٖماال ،وؤ٦ثر مجهم في
الً٣اة في مدا ٫الىٓغ مجاالُّ ،ق
خ ٤ؤؾبابا وؤٞخذ مجهم ٖلى ألاهام للىجر ؤبىابا ،بط له الىٓغ ٞيما جىٓغ ٞيه الً٣اة وما ال جىٓغ ٞيه مً
ال٨ك ًٖ ٠ا ِط ّن ق
ا خ٩ىماث ،وله الىٓغ ٢بل الخٓلم بليه في ا جغاثم والٓلماث ،..وله جإصيب اإلاُه َّن
ضعى ٖليه بطا زبذ ا خ ٤بالبيىت بٗض ؤلاه٩اع،
الىٓغ في اإلآالم
ُهق
وله خمل اإلاجغمحن ٖلى الخىبت لئلظباع ،وليـ للً٣اة َظٍ الؿياؾاث وال لهم ٢بل الغ ٘ٞبلحهم
خهىماث ،وبهما لهم الىٓغ ٞحها بٗض عٗٞها بلحهم وال َغي ٤ل٨كٟها لهم ؾىيق ٖملهم ؤو ؤلا٢غاع ؤو البيىت الٗاصلت
وا
ِط
لضحهم ،وبا جملت ٞالىاْغ في اإلآالم يمخاػ ًٖ الً٣اة بىظىٍ ٦شحرة".
يٗض ا جهت الخُبي٣يت والخىٟيظيت في
بن ازخهام والي اإلآالم ؤوؾ٘ مضي وهُا٢ا مً ازخهام ال٣اضخي٦ ،ما ؤهه ّنق
آ ٍب قن واخضٞ ،ةهه يهضع ا خ٨م ويىٟظٍ صونق ا خاظت بلى ظهت ؤزغي٦ ،ما ؤن مً ؤَم ما يمحز الضيىان ًٖ الً٣اء َى ٢ضعة
صيىان اإلآالم ٖلى الىٓغ في الاهتها٧اث التي يٗلم بها صونق ا خاظت بلى اهخٓاع ع ٘ٞق٩ىيق ؤو صٖىيٞ ،بمجغص ؤن يٗلم والي
اإلآالم وبإيت َغي٣ت ٧اهذ بى٢ىٕ ْلم ؤو اٖخضاء وزانت مً ٢بل ؤصخاب اإلاىانب والىالةٞ ،يباقغ بغ ٘ٞالٓلم بٗ٨ـ
خا ٫اإلادا٦م التي ال حؿخُي٘ الىٓغ في ؤر اٖخضاء ؤو اهتها ٥ألر خ ٤بال مً زال ٫جدغي ٪صٖىيق ،واإلاُالبت بغ ٘ٞالٓلم
ي مً ٢بل اإلاىته ٪خ٣ى٢ه والضاعط في مٗٓم ألاهٓمت الً٣اثيت في الٗالم حٗخبر
وو ٠٢الاهتها ،٥بن وظىب جدغي ٪الضٖى ق
اهتها٧ا خ٣ى١ق ؤلاوؿان٦ .ما ؤن صمج الؿلُخحن الخىٟيظيت والً٣اثيت في هٓام الضولت بغؤيىا ؤًٞل مً هٓام الٟهل بيجهما
٦ما َى صاعط في مٗٓم ؤهٓمت الضو ق ٫الىيٗيت٨ٞ ،م مً الً٣ايا ٢ض ُهبذ ٞحها بال ؤجها لم جىٟظ ألؾباب ؾياؾيت ؤومهلخيت
ؤو ٞؿاصيت...ا خ.

مكتبة ادلنار )ٜٔٛٚ ،جٔ .٘ٙ٘–٘ٙٗ ،كذلك :أبو الفضل بن األعرجٖ ،ترير السلوؾ يف تدبَت ادللوؾ( ،د.ـ ،د.ط ،د.ت) جٔ ،صٔٗ .ٕٗ-كذلك علي بن
شلحمود بن سعود اخلزاعي أبو احلسنٗ ،تريج الدالالت السمعيةٖ ،تقيق :إحساف عباس( ،بَتكت :دار الغرب اإلسبلمي ،طٔٔٗٓ٘ ،ىػ) جٔ ،صٗ.ٕٛ
ٔ أبو احلسن علي بن زلمد بن حبيب ادلاكردم ،األحكاـ السلطانية كالواليات الدينيةٖ ،تقيق  :أمحد ُمبارؾ البغدادم( ،الكويت :مكتبة دار ابن قتيبة ،ط ٔ،
 ،)ٜٜٔٛصٕٓٔ.
ٕ لتفصيل أكثر راجع :أنور الرفاعي ،النظم اإلسبلمية( ،دمشق :دار الفكر بدمشق ،طٕ ،)ٜٜٔٛ ،صٖٔٔ.
عب اهلل زلمد زلمد القاضي ،السياسة الشرعية مصدر للتقنُت بُت النظرية كالتطبيق (دراسة تأصيلية للوحدة اجلامعة بُت السياسة كالفقو يف الشريعة كبياف
ٖ أنظر :د
األصوؿ النظرية كالفركع التطبيقية لذلك التكامل يف البنياف القانوٍل الذم تدبر بو شؤكف الدكلة اإلسبلمية )( ،طنطا :مطبعة دار الكتب اجلامعية احلديثة ،ط ٔ،
 ،)ٜٜٔٛص .ٜ٘ٙ
ٗ أبو الفضل بن األعرجٖ ،ترير السلوؾ يف تدبَت ادللوؾ ،ص.ٖٛ
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يغيق الض٦خىعق ٖبض هللا ال٣اضخي بإن ؾبب وكىء هٓام اإلآالم َظا يٗىص بلى ٢ىة ؾلُت ال٣اهىنق ٖلى ٦باع عظا٫
الضولت ؤولئ ٪الظيً عبما يعجؼ الً٣اء جُبي ٤ال٣اهىنق ٖلحهم  ،وما ؤ٦ثرَا في يىمىا َظا!ُ .هويغظ٘ الض٦خىعق جاعيش ؤو٫ق صيىان
للمٓالم بلى الٗهض الٗباسخي ،ألن الغؾى٫ق ،ومً بٗضٍ ا خلٟاء الغاقضيً ٧اهىا يبخىنق في الك٩اويق الهاصعة مً الىاؽ في ٧ل
ً
ؤو٢اجا مدضصة للىٓغ في اإلآالم .
ق
و٢ذ حٗغى ٖلحهم ،ول ً٨بٗض م٣خل ؤلامام ٖلي والاٖخضاء ٖليه ،زهو ا خلٟاء
و٢ض خضص اإلااوعصر ؤَم نٟاث الىاْغ للمٓالم في ؤهه يجب ؤن ي٩ىنق "ظليل ال٣ضع ،هاٞظ ألامغٖٓ ،يم الهيبت،
َّن
الُم٘ ٦شحر َ
الىعٕ ،ألهه يدخاط في هٓغٍ بلى ؾُىة ا خماة وزبذ الً٣اةٞ ،يدخاط بلى ا جم٘ بحن
ْاَغ ال ِطٗ َّنٟت٢ .ليل
نٟاث الٟغي٣حن ،وؤن ي٩ى قن بجاللت ال٣ضع هاٞظ ألامغ في ا جهخحن" .
ً
مٗاّ ،ن
ويٗض هٓام اإلآالم آليت ّن
وجإؾؿذ للخاظت بلحها
ٗٞالت وٖمليت خمايت خ٣ى١ق الىاؽ مً ظىعق الؿلُت وألاٞغاص
ّنق
بٗضما احؿٗذ عٗ٢ت ألاعاضخي ؤلاؾالميت واوكٛل ألامغاء بإمىعق الؿياؾت والخىٓيم ،وما ؤخىظىا بلحها في و٢خىا ا خايغ.
٢ؿم الض٦خىعق مىحر العجالوي اإلآالم بلى هىٖحن ّ ،نؤولهما ما يخٗل ٤بٓلم "الىالة وا ُهجباة ُه
و٢ض َّن
والٗما "٫اإلاىْٟحن
الٗامحن في الانُالح ا خضيض ،وزاهحهما يخٗل ٤بٓلم ألاٞغاص طورق ا جاٍ والثرواث الظيً ٧اهىا يخٗضونق ٖلى "خ٣ى١ق
ً
ً
وٖضواها"  ،ووؿخيخج مً َظا الخ٣ؿيم مضي قمىليت َظا الىٓام
ق
الًٟٗاء وؤمىالهم ،م٘ مٗغٞتهم ؤجهم ي٣ترٞىنق ق
بزما
بديض يخجاوػق مغجبت الً٣اء ؤلاصاعرق ؤو مد٨مت الاؾخئىا ،ٝليكمل ظمي٘ هىاحي ا خياة ؤلاوؿاهيتٞ ،هى ؤقبه بمد٨مت
مخسههت في الىٓغ في الك٩اويق اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ق الىاؽ ٧اٞت مؿلمحن وٚحر مؿلمحن .وألَميت َظا الضيىان ؾيخُغ١ق بليه
بصخيء مً الخٟهيل ٧اآلحي:
الفشُ ألاوٌِ :ىاـش دًىان اإلاٍالم
٧ل مً :ا خماة
يخم الىٓغ في اإلآالم بال بدًىعق زمؿت ؤنىا ٝمً الىاؽ ،وَم ٌلق
يكحر اإلااوعصر بلى ؤهه لم ّنق
وألاٖىان ُهوي٣هض بهم ٢ىاث ألامً وا خغؽ والً٣اة للىٓغ في الً٣ايا وا خ٨م ٞحها بالٗض ٫بياٞت بلى ال٣ٟهاء وطل ٪ل٩ي
ّن
يدؿجى للخ٩ام الغظىٕ بلحهم في ؤر ؤمغ يكخبهىنق ويك٩ىنق ٞيه والهى ٠الغاب٘ َم مً يضوهىنق ٧ل ما ي٣ا ٫في اإلاجلـ
ُه
ُهويؿمىنق بالّ ٨نخاب ؤما ا جماٖت ا خامؿت ٞهم الكهىص الظيً يكهضونق ٖلى ما ؤوظبه مً خ ٤وؤمًاٍ مً خ٨م َ ،ظا بلى
ظاهب والي اإلآالم واإلاكخ٨حن.
ٔ أنظر :عبد اهلل القاضي ،السياسة الشرعية مصدر للتقنُت بُت النظرية كالتطبيق ،...صٖ.ٜ٘
أكؿ ناظ ٍر للمظامل إىل عبد ادللك بن مركاف ،فإف أكؿ من نظر إىل ادلظامل
ٕأنظر يف ذلك  :أنور الرفاعي ،النظم اإلسبلمية .ٜٛ ،كٓتبلؼ معظم ادلراجع الذم يُ ِرجع َ
ٍ
اجلور فكاف عمر
النظر عبد ادللك بن مركاف ،مث زاد ُ
ىو "أمَت ادلؤمنُت علي بن أيب طالب كأكؿ من أفْػَرَد للظبلمات  -يوما يتصفَّح قصص ادلتظلمُت من غَت مباشرة َ -
بن عبد العزيز أ كؿ من ندب نفسو للنظر يف ادلظامل فردىا مث جلس ذلا خلفاء بٍت العباس " أنظر يف ذلك كيف سَتة الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كالصحابة الكراـ يف
النظر يف ادلظامل ،الشيخ عبد احلي الكتاٍل ،الًتاتيب اإلدارية (نظاـ احلكومة النبوية)( ،بَتكت :دار الكتاب العريب ،د.ط ،د.ت) جٔ.ٕٜٙ- ٕٙٚ ،
ٖ ادلاكردم ،األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية.ٕٔٓ ،
ٗ أنظر يف تفصيل ذلك ،الدكتور منَت العجبلٍل ،عبقرية اإلسبلـ يف أصوؿ احلكم( ،بَتكت :دار النفائس ،طٜٔٔٛ٘ ،ـ) ،صٔ.ٛ
٘ نفس ادلصدر.ٛٔ ،
 ٙراجع :ادلاكردم ،األحكاـ السلطانية كالواليات الدينية.ٔٓٚ-ٔٙ ،
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وبظلٞ ٪ال يؿخ٨مل الىٓغ في ؤيت مٓالم صونق خًىعق َاالء ألانىا ٝوَظا بن صٖ ٫لى شخيء ٞةهما يضٖ ٫لى
ُه
ُه
 ٪خ٣ى٢ه.
الًماهت ال٣ىيت لغص الٓلم والاهتها ٥في اإلآلىم اإلا َىت َه ِط ق
ؤما باليؿبت ألو٢اث الىٓغ في اإلآالم ٞةطا ٧ان والي اإلآالم َى ا خليٟت ٣ٞض ط٦غ اإلااوعصر ؤن اليىم الظر ٧ان
ً
ً
ّن
مٗغوٞا "ي٣هضٍ ٞيه اإلاخٓلمىنق ويغاظٗه ٞيه اإلاخىاػٖىن ،لي٩ىنق ما ؾىاٍ مً ألايام إلاا َى مى٧ى٫ق بليه
ق
ُهي ِطسههه ٧ان ق
يىما
ُه َّن ً
ً
ً
دب قبا ؤن يىٓغ في اإلآالم في ظمي٘
مٗيىا لهظا اإلاىهب ٩ٞان م
ق
ق
شخها
مً الؿياؾت والخضبحر"  ،ؤما بطا ٧ان والي اإلآالم
ً
يىميا ؤًٞل ب٨شحر وؤ٦ثر ٞاٖليت
ألايام ،وال يم ً٨بغؤر الباخشت بزٟاء ؤَميت جدضيض يىم الىٓغ في اإلآالم ،وؤن ي٩ىنق ق
وؤ٦ثر مىا٦بت خياة الىاؽ.
الفشُ الثاوي :اإلاٍالم في مُذان الّمل
 ١بلى ؤصخابها) ،ومً
وعص ا خ٣ى ق
خضص اإلااوعصر ازخهاناث والي اإلآالم (وَى الٟغص الظر يباقغ الىٓغ في اإلآالم ّنق
ً
ً
َ
مل٩ا ؤو ٚحر طل٪
عثيؿا ؤو ق
ق
مداؾبت للخا٦م ؾىاء ٧ان
زال ٫الاَالٕ ٖلحها جإ٦ض لىا ؤن َظا الىٓام يٗخبر ظهاػ مغا٢بت وآليت
ً
مؿلما ؤو ٚحر مؿلم .و٢ض خضصٍ في ٖكغ ه٣اٍ هىظؼَا ٞيما يلي :
ق
مً الدؿمياث ،واإلاد٩ىم ؾىاء ٧ان
ً
ُه
ؤوال :في اٖخضاء الىالة ٖلى الغٖيت ،وجازظ الؿحرة الظاجيت للىالة بٗحن الاٖخباع لضي والي اإلآالم وي٨ك ٠ؾحرتهم
ق
ؤٖمالهمٞ ،يما ٢امىا به مً ؤمىعق زحرة وٖاصلت ٞي٣ىرق طل ٪مً مى ٠٢الىالي ؤو ما اعج٨بىٍ مً ْلم وظىعق ٞيًٗ ٠طل٪
مً مىٟ٢هم ؤو٢ض ياصر بهم بلى اؾدبضالهم بٛحرَم مً اإلاىهٟحن.
ً
زاهيا :ظىعق ٖما ٫ا جبايت مما يجبىهه مً ألامىاٞ ٫حرظ٘ الىالي ٖىضَا بلى صواويً ألاثمت ويىٓغ بطا ما٧ان ٖامل
ق
ا جبايت ٢ض ػاص مً زغوجه ؤم ؤهه عٗٞه بلى بيذ اإلاا.٫
ً
ُه
زالشا :مغا٢بت ٦خاب الضواويً باٖخباعَم ؤمىاء اإلاؿلمحن.
ق
ً
ابٗا :ويغيق والي اإلآالم جٓلم اإلاؿترػ٢ت مً ه٣و ؤعػا٢هم ؤو جإزغَا ٖجهمٞ ،يخاب٘ ؤؾباب طل ٪ويىٓغ ٞيمً َى
ع ق
ؾبب طلٞ ،٪ةن ؤزظٍ والة ؤمىعَم اؾترظٗه مجهم ،وبن لم يإزظوٍ ً٢اٍ مً بيذ اإلاا.٫
ً
زامؿا :عص الٛهىب ،وهي ٖلى هىٖحن :ألاو٫ق حؿمى بٛهىب ؾلُاهيت ويغج٨بها مً َم ؤصخاب ؾلُت وَم مً
ق
يكخ ٪ناخب
ِط ق
ٖلم به والي اإلآالم ٞيإمغ بغص اإلاا ٫بلى ناخبه ختى وبن لم
الىالة ٛ٦هب ؤمال ٥آلازغيً ٞهظا الىىٕ بطا ِط
اإلاا ،٫ؤما بطا لم يٗلم به ٞيخىٖ ٠٢لى جٓلم ناخب اإلاا .٫ؤما الىىٕ الشاوي ٞيؿمى بٛهىب ؤصخاب ألايضر ال٣ىيت ،وَم
ً
مُالبا بمل٨ه ،ويؿترص اإلاال ٪مل٨ه بإعب٘
ق
طو قو ظاٍ وما ٫وؤٖما ٫وَظا الىىٕ اليىٓغ ٞيه الىالي بال بطا جٓلم ناخب اإلال٪
ً
ٖاإلاا بالٛهب ٞيم ً٨له ؤن يد٨م ٖليه بٗلمه ،ؤو ؤن ي٩ى قن
 ١وهي :بما باٖترا ٝالٛانب ،وبما ؤن ي٩ى قن والي اإلآالم ق
َغ ق
ً
صليال يشبذ مل٨يت اإلاا ٫للمٛهىب مىه ،ؤو بطا قهض مجمىٖت ٦بحرة مً الىاؽ
َىا ٥صليل يكهض ٖلى الٛانب بٛهبه ؤو ق
بإن اإلال ٪للمخٓلم وَظا ما يؿمى بخٓاَغ ألازباع.
ٔ ادلصدر نفسو.ٔٓٙ ،
ٕ للتفاصيل راجع :ادلصدر نفسو.ٔٔٔ – ٔٓٚ ،
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ً
ؾاصؾا :الىٓغ في ؤمىعق ألاو٢ا ٝالٗامت وا خانت.
ق
ً
ؾابٗا :جىٟيظ ألاخ٩ام التي ثنضع ًٖ ا خ٩ام في خا ٫بطا عجؼوا ًٖ جىٟيظَا.
ق
ً
زامىا :مٗا جت ألامىعق التي يهٗب ٖلى والة ا خؿبت الىٓغ ٞحها.
ق
ً
جاؾٗا :الاَخمام باإلاىاؾباث الضيييت ومخابٗتها بطا ما ٧ان ٞحها ج٣هحر ؤو ه٣و ومٗا جتها.
ق
ً
ٖاقغقا :الىٓغ ٞيما بحن اإلادكاظغيً واإلاخىاػٖحن ألؾباب مسخلٟت والٟهل بيجهم.
ويخطر لىا مما ُهط٦غ الازخهام الىاؾ٘ الظر ٧ان يخمخ٘ به والي اإلآالم وَيئخه صو قن ؤر ج٣ييض ،ؾىيق ّن
الخ٣يض
ً
م٩اها في يىمىا َظا ،باؾخصىاء اإلامل٨ت الٗغبيت
بكغيٗت هللا جباع ٥وحٗالى وؤخ٩امه ،اإلااؾ ٠ؤن َظا الضيىان ال هجض له ق
ً
ي مً ٢بل اإلاىاَىحن بد ٤ماؾؿاث الضولت .ِ٣ٞ
ظضا مدهىعة بخ٣ضيم الك٩او ق
الؿٗىصيت ول ً٨بازخهام يي ٤ق
اإلاىلب الثالث :والًت الخعبت

ُه
ُه
ّن
ْهغ ٗٞله"  ،وػاص ٖليه "البٌٗ
ٖغ ٝاإلااوعصر ا ِطخؿبت بإجها "ؤمغ باإلاٗغو ٝبطا ْهغ جغ٦ه ،وههي ًٖ اإلاى٨غ بطا ؤ َق
٧الكحراػرق وابً ألازىة ٖباعة و(بنالح بحن الىاؽ)" ،ومً الخٗغيٟاث ا خضيشت للخؿبت وكحر بلى الخٗغي ٠الظر ؤوعصٍ
ّن
َ
خ ٤مباقغة ألامغ باإلاٗغو ٝبطا ْهغ جغ٦ه ،والىهي ًٖ
ناخبها َّن ق
جسى٫ق
الض٦خىعق ٖبض هللا مدمض ٖبض هللا ب٣ىله بجها "ؾلُت ِط
اإلاى٨غ بطا ْهغ ٗٞله ،بخٟىيٌ مً الكاعٕ ؤو جىليت مً ؤلامام وجى٢ي٘ الٗ٣اب ٖلى اإلاسالٟحن بم٣خطخى ؤخ٩ام الكغيٗت في
خضوص ازخهانه" .
مً زال ٫الخٗغيٟحن ؤٖالٍ ،يخطر بإن َظا الىٓام ي٣ىم ٖلى ؤؾاؽ زابذ وعاسخ و٢اٖضة ٖامت مً ٢ىاٖض
الكغيٗت ؤلاؾالميت وؤؾاؽ مً ُهؤ ُهؾـ ٢يام الضولت ؤلاؾالميت وهي ٢اٖضة ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ .وؤجها َّن
ماؾؿت
ً
ظضا حكمل ظمي٘ مغا ٤ٞالضولت مً الخٗليم والصخت والؿى ،١بديض يخم عنض ؤر
ع٢ابيت وطاث نالخياث واؾٗت ق
مسالٟت وهي ال جؼا ٫في بضايتها  ،ومىيىٕ ا خؿبت بهظا اإلاٗجى يكخمل ٖلى مٗٓم ألامى قع في ا خياة اليىميت ويلؼم الىاؽ
 ١بًٗهم وٖضم ججاوػَا و٦ظلٖ ٪ضم مسالٟت ٧ل ما يخٗل ٤بالىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت .
باخترام خ٣ى ق

ٔ ادلاكردم ،األحكاـ السلطانية ،صٖ٘ٔ.
ٕ د .زلمد كماؿ الدين إماـ ،أصوؿ احلسبة يف اإلسبلـ( ،مصر :دار اذلداية ،طٜٔٔٛٙ ،ـ) ،ص٘ٔ.
ٖ الدكتور عبد اهلل زلمد عبد اهلل ،كالية احلسبة يف اإلسبلـ( ،الككيت :اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف ،طٜٜٔٔٙ ،ـ) ،صٓ.ٙٔ-ٙ
ٗ أنظر :الدكتور الكيبلٍل ،القيود الواردة على سلطة الدكلة يف اإلسبلـ ،ص.ٕٕٛ
٘ أنظر :سامل اآللوسي" ،اخلدمات البلدية يف احلضارة العربية "ْ ،تث منشور ضمن رلموعة ْتوث بعنواف دراسات يف احلسبة كاحملتسب عند اؿ عرب( ،جامعة بغداد،
مركز إحياء الًتاث العلمي العريب ،د.ط ،د.ت) ،صٔ٘.
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ّن
ويا٦ض الكحراػرق ٖلى ؤن اإلاددؿب يجب ؤن ي٩ىنق
ُه ق
ويجب ؤن ي٩ىنق
اإلاددؿب خغا ٖاصال وناعما وٖاإلاا بالضيً ِ ،ط
ً
ً ً
٢اثما م٘
ملما بإخ٩ام الكغيٗت ؤلاؾالميت ليدؿجى له ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ ٦ ،ما ؤهه يجب ؤن ي٩ىنق " ق
٣ٞحها ق
ق
ً
خ ٤هؼيه الىٟـ ٖالي ّن
ٖاعٞا بجؼثياث ألامىع ،وؾياؾاث ا جمهىعق" .
الهمت مٗلىم الٗضالت طا ؤهاة وخلم وجي ٔ٣وٞهم ،ق
ا ّن ق
ووؿخيخج مما ؾب ،٤بإن َظا الىٓام ظاء ّن
وجإؾـ مً ؤظل خمايت ؤلاوؿان مً ْلم هٟؿه لىٟؿه وْلم ٚحرٍ له
وْلم الؿلُت له.
.1والًت الخعبت في مُذان الّمل
ً
ظضا ،وبما ؤن هٓام ا خؿبت َى ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ ٦ما ّن
جبحن
بن ازخهاناث والي ا خؿبت واؾٗت
ُه
 ١ؤلاوؿان في الضولت ؤلاؾالميت،
 ١بلى مٗجى اإلاٗغو ٝواإلاى٨غ ،و٦ي ٠جدمى خ٣ى ق
ر الخُغ ق
لىا مً الخٗغيٟاثٞ ،مً الًغوع ق
.١
بٗض ؤن اؾخيخجىا بإن ا خؿبت هي ماؾؿت ع٢ابيت خمايت ا خ٣ى ق
الى َ
اإلاٗغو" ٝوَى ٧ل ما حٗغٞه الىٟـ مً ا خحر وجبؿإ به وجُمئن بليهَ ..
هٟت وخؿً الصخبت م٘ ألاَل وٚحرَم
مً الىاؽ واإلاى٨غ يض طل ٪ظميٗه"  ،ويض ٫اإلاٗغوٖ ٝلى ألامغ بٗمل ا خحر ؤما اإلاى٨غ ٞهى الكغ و٧ل ما يًغ ؤلاوؿان
١
 ١هللا ؾبداهه وحٗالى ٖلى ٖباصٍ ،وخ٣ى ق
وياطيه  .وألامغ باإلاٗغو٦ ٝما ط٦غٍ اإلااوعصر يى٣ؿم بلى زالزت ؤ٢ؿام ،وهي :خ٣ى ق
١
 ١ؤلاوؿان في ؤلاؾالم التي هي خ٣ى ق
 ١اإلاكتر٦ت ٞيما بيجهما  ،و٢ض جُغ٢ىا بالخٟهيل بلى مباصت خ٣ى ق
ؤلاوؿان ،وا خ٣ى ق
ً
آلاصميحن .بن ازخهام ٖمل اإلاددؿب يكمل ٧ل شخيء مسال ٠للٗض ،٫وَى بهظا اإلاٗجى ازخهام ٖام ظضا ،و٢ض
ازخهغ الض٦خىعق ؾليمان بً ٖبض الغخمً ا خ٣يل وْاث ٠اإلاددؿب آلامغ باإلاٗغو ٝوالىاهي ًٖ اإلاى٨غ وهلخهه ٞيما
يإحي:
 مغا٢بت آلاصاب الٗامت ول ً٨صو قن ؤن ي٣يض خغياث الىاؽ ٞيما ؤظاػٍ الكغٕ لهم.

ٔ راجع يف ذلك :ادلاكردم ،األحكاـ السلطانية ،ص.ٖٔٙ
ٕ راجع عبد الرمحن بن نصر الشَتزم ،هناية الرتبة يف طلب احلسبة ،إشراؼ  :زلمد مصطفى زيادة( ،القاىرة :مطبعة جلنة التأليف كالًتمجة كالنشر ،د .طٜٔٗٙ ،ـ)،
ص.ٙ
ٖ
السقطي ادلالَقي األندلسي ،يف آداب احلسبة( ،باريس ،Librairie Ernest Leroux:د.ط ،د.ت) ،ص٘.
زلمد بن أيب ّ
أبو عبد اهلل ّ
زلمد ّ
ٗ ابن منظور ،لساف العرب ،صٕٓٗ.
٘ أنظر :حامد بن أمحد آؿ بكر" ،األَمر بِالْمعر ِ
احلقوؽ الشخ صيَّةُ"،
كؼ َكالنَّهي َعن ادلن َكر ك ُ
ْ ُ َ َُ
 ،www.saaid.net/book/9/2911.docتاريخ التصفح.ٕٓٔٔ/ٕ/ٕٕ :
 ٙأنظر :ادلاكردم ،األحكاـ السلطانية ،ص  .ٖٔٛكذلك عدم زيد الكيبلٍل ،تأصيل كتنظيم السلطة يف التشريعات الوضعية كالشريعة اإلسبلمية دراسة مقارنة،
(عماف :دار البشَت ،طٜٔٔٛٚ ،ـ) ،ص.ٜٔٔ-ٔٛٚ
 ٚلتفصيل أكثر حوؿ كظائف احملتسب راجع :الدكتور سليماف بن عبد الرمحن احلقيل" ،األمر بادلعركؼ كالنهي عن ادلنكر يف ضوء كتاب اهلل"،
 .ٕٓٔٔ/ٕ/ٕٕ ،www.pv.gov.saكلتفصيل أكثر ككاؼ الختصاصات احملتسب راجع  :الشَتزم ،هناية الرتبة يف ط لب احلسبة ،حيث يتناكؿ الكتاب يف
أربعُت بابان كظائف كاختصاصات احملتسب بالتفصيل.
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 مغا٢بت الصخت الٗامت بمٗجى ٧ل ما يخٗل ٤بإمىعق الصخت مً ماؾؿاث مً ؤظل يمان جىٞحر الكغوٍ
الصخيت الالػمت.
 مغا٢بت ألاؾىا ١والخجاع إلاى٘ الٛل والخضليـ والاخخ٩اع والغبا.
 مغا٢بت ؾحر الٗمليت الخٗليميت والتربىيت و٧ل ما يخٗل ٤بها مً مىاهج وؤؾاليب.
مما ؾب ٤ومً زال ٫حٗغي ٠ا خؿبت ومغاظٗت اإلاهاصع اإلاخٗل٣ت با خؿبت وازخهاناتها َّنيخطر مما ؾب ٤بإن
ؤمىعق ا خؿبت حكمل ٧ل ما ياطر ؤلاوؿان ويىته ٪خ٣ى٢ه ،وثقمل اإلاداؾبت ٧ل مً الٗباص  -ألاٞغاص الٗاصيحن ،ووالة
ألامىعق ؤر اإلاؿاولحن وؤصخاب الؿلُت.
بن وْيٟت اإلاددؿب في الى٢ذ ا خالي مىػٖت ٖلى ٖضة ماؾؿاث وػاعيت في الضو ،٫لظل ٪جغ٦ؼ الباخشت ٖلى
ألاؾاؽ الظر ُهبجي ٖليه َظا الىٓام "ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ" الظر يجب ؤن ي٩ىنق اإلابضؤ ألاؾاسخي ل٩ل ماؾؿت
ُه
ُه
في الضولت ؤلاؾالميت ،و٦ما ي٣ى٫ق ابً ٖبضونق ًٖ ا خؿبت "وَظا الباب بطا ؤخ٨م عبُه ،نلر به الٗالم ،الغئؾاء والىاؽ
ؤبىاب مً الضيً ،مً الٟغاثٌ والؿجن ،ومً ٖمل ألابضان والهىاٖاثّ ،ن
ومما
ٍب ق
ؤظمٗىن ،ألن في َظا الباب جضزل ب٢امت
يٗيل مىه ؤلاوؿان؛ وَظٍ هي ؤخىا ٫الىاؽ ٧لهم ،ألن خ٨مه وهٓغٍ ليـ في ع٢اب ألامىا ،٫وفي باب مً ا خهام ،بال
ُه
ً
ٞيما يلؼم ؤلاوؿان مً قغيٗت ؤلاؾالم :ؤهٓغ َظا ،ججضٍ صخيدا ،يا بوؿان!" .
وبظل ٪وبخُبيَ ٤ظٍ ال٣اٖضة ،هًمً ٖضم اهتها ٥خ٣ى١ق ؤر بوؿان مىاًَ يٗيل في الضولت ؤلاؾالميت .وا خ٤
ُهي٣ا ٫بإن ظمي٘ اإلاؿلمحن َ
ملؼمحن بةنالح ؤمغ ؤمتهم وطل ٪مً زال ٫الٗاثلت التي حٗخبر ا خليت ألاولى في ؤر مجخم٘ ،وبظل٪
مى٨غ وم٣اومخه باٖخباعٍ مً ؤؾباب الٟؿاص
ٍبق
يم ً٨يمان بىاء مجخم٘ ٖلى ما ؤخل هللا مً ظهت وحٗلم ع٧ ٌٞل
والخسغيب مً ظهت زاهيت.
ّن ٌل
ً
لت ُه
بًٗها لبٌٗ في ٧ىجها َّن
جإؾؿذ
م٨م ق
٧ل ما ط٦غها وؿخيخج بإن ق
مً ِط ّنق
٦ال مً ماؾؿت (الً٣اء واإلآالم وا خؿبت) ِط
خمايت ؤلاوؿان مً ْلم ؤلاوؿان لٛحرٍ ولىٟؿه وْلم الؿلُت له .ول ً٨الؿاا ٫الظر يُغح هٟؿه بكضة بٗض َظا
الاؾخيخاط َى ؤهه ٦ي ٠يخم جٟٗيل َظٍ اإلااؾؿاث؟ ٖلى الضو٫ق طاث ألاٚلبيت ؤلاؾالميت ؤن حٗيض الىٓغ في ؤهٓمت خ٨مها
ً
بٗيضا ًٖ اإلاها ر الشخهيت وألاَىاء الظاجيت وألاخالم ا خياليت والؿياؾاث الٟاؾضة
ق
بما يسضم ؤلاوؿان وؤلاوؿاهيت،
واإلادؿىبياث الضوليت.

ٔ زلمد بن أمحد بن عبدكف التجييب ،ثبلث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة كاحملتسبٖ ،تقيق األستاذ أ  .ليفي بركفنساؿ( ،القاىرة :مطبعة ادلعهد العلمي الفرنسي
لآلثار الشرقية ،د.طٜٔ٘٘ ،ـ) ،صٕٔ.
ٕ أنظر :عمر زلمود عمر ،ضركرة احلسبة للمجتمع اإلسبلمي (رسالة ماجستَت مقدمة إىل جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية ،د.ت) ،ص.ٖٜٓ
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اإلابدث الثالث
اظخدذار وظاثل في بواس الؽشَّت ؤلاظالمُت (مىٍمت الخّاون ؤلاظالمي)
حٗض َظٍ اإلاىٓمت زاوي ؤ٦بر مىٓمت صوليت مً هاخيت الًٗىيت بٗض ألامم اإلاخدضة ،وهي "ؤو٫ق وؤ٦بر وؤقمل مجم٘
ّنق
ً
صوال وخ٩ىماث بؾالميت جسخل ٠في ؤهٓمتها الؿياؾيت والاظخماٖيت والا٢خهاصيت في ٖهىعق ؤلاؾالم
بؾالمي صولي يًم ق
بىاء ٖلى عٚبت قٗبيت بؾالميت إلٖاصة
اإلاسخلٟت ،لهظا ظاءث اإلاىٓمت واخضة مً ٖالماث الصخىة ؤلاؾالميت ا خ٩ىميت ًق
جىخيض ألامت الىاخضة خحرَا و خحر ؤلاوؿاهيت ظمٗاء" .
ً
اؾدىاصا ٖلى ازخهانها ،ومً زال ٫اإلاسُِ ع٢م
ق
جخإل ٠اإلاىٓمت مً (  )5صولت ،ولها ٖضة ؤظهؼة عثيؿيت م٣ؿمت
 19 4ؤ٢غث ألامم اإلاخدضة باإلاىٓمت ويٗجي طل ٪ؤن
( )1يم ً٨الخٗغٖ ٝلى جل ٪ألاظهؼة والٟغوٕ الخابٗت لها .وفي ٖام
للمىٓمت خ ٤في جىظيه ا خُاباث بلى ألامم اإلاخدضة وخًىعق ظلؿاجه والاؾخمإ بلحها  ،وهدىاو ق ٫ميشا ١اإلاىٓمت وؤظهؼتها
الغثيؿيت في اإلاُلب الخالي:
اإلاىلب ألاوٌ :مُثاق مىٍمت الخّاون ؤلاظالمي
يخإل ٠ميشا ١اإلاىٓمت مً ( )39ماصة باإلياٞت بلى الضيباظت ،وخضصث اإلااصة ألاولى في ٖكغيً ٣ٞغة ؤَضا ٝاإلاىٓمت
ً
ما٦ضا ٖلى مايإحي:
ق
حٗؼيؼ وصٖم ؤوانغ ألازىة والخًامً ٞيما بحن ألاًٖاء والٗال٢اث بحن الضو٫ق ٖلى ؤؾاؽ الٗض ٫والاخترام
اإلاخباص ،٫وجد٣ي ٤الخ٩امل الا٢خهاصر بٛيت بوكاء ؾى١ق بؾالميت مكتر٦ت ،حٗؼيؼ الش٣اٞت ؤلاؾالميت وا خٟاّ ٖلى الترار
ؤلاؾالمي ،خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،اؾخٗاصة الؿياصة ال٩املت أليت صولت ًٖى زايٗت لالخخال ٫مً ظغاء الٗضوان،
ويمان اإلاكاع٦ت الٟاٖلت في ٖملياث اجساط ال٣غاعاث في اإلاؿخىيق الٗالمي في ظمي٘ اإلاجاالث لًمان مها خها اإلاكتر٦ت.
وخضصث اإلااصة الشاهيت اإلاباصت التي حٗمل ٖلحها اإلاىٓمت لخد٣ي ٤ؤَضاٞها في زماهيت ٣ٞغاث ،جىو ال٣ٟغة ألاولى ٖلى
ؤن الضو ق ٫ألاًٖاء ملتزمى قن بم٣انض وؤَضا ٝألامم اإلاخدضة ،وفي ال٣ٟغة الؿاصؾت يكحر بلى ٖضم الخضزل في الكاون التي
ّن ق
ُه
حٗض مً نميم الؿلُان الضازلي للضو٫ق ٦ما ظاء في ميشا ١ألامم اإلاخدضة ،ول ً٨بضونق الاؾخصىاء الظر ؤصعظه ميشا ١ألامم
اإلاخدضة في َظا اإلاجا ٫وَى الٟهل الؿاب٘ الظر يٟخ٣غ بليه َظا اإلايشا .١والًٗىيت في اإلاىٓمت للضو ق ٫طاث ألاٚلبيت
اإلاؿلمت بمىظب اإلااصة الشالشت اإلاخٗل٣ت بالًٗىيت في اإلاىٓمت ،وللمىٓمت مىذ نٟت "اإلاغا٢ب" أليت صولت ًٖىة في ألامم
خؿب بظغاءاث زانت مىهىنت ٖلحها في اإلااصة الغابٗت مً اإلايشا ،١واإلاىاص ()21– 6
َق
اإلاخدضة وللمىٓماث الضوليت وطل٪
جدىاو٫ق ؤظهؼة اإلاىٓمت الغثيؿيت ،وجىو اإلااصة (ٖ )23لى نالخيت ٧ل مً ال٣مت ؤلاؾالميت ومجلـ الىػعاء إلوكاء ألاظهؼة
ٔ الدكتور عبد الرمحن بن إبراىيم الضحياف ،ادلنظمات الدكلية اإلسبلمية كالتنظيم الدكيل( ،السعودية :دار العلم للطباعة كالنشر ،طٔ ،)ٜٜٔٔ ،ص.ٕ٘ٛ
ٕ نفس ادلصدر ،صٓ.ٕٙ
ٖ
يسوغ لؤلمم ادلتحدة أف تتدخل يف الشئوف اليت تكوف من صميم السلطاف
حيث تنص الفقرة السابعة من ادلادة الثانية على ما يأيت  " :ليس يف ىذا ادليثاؽ ما ِّ
الداخلي لدك ٍلة ما  ...على أف ىذا ادلبدأ ال ُِؼل ُّل بتطبيق تدابَت القمع الوارد ة يف الفصل السابع " راجع ميثاؽ ادلنظمة ككل ما يتعلق هبا موقع منظمة ادلؤ٘تر اإلسبلمي،
.http://www.oic-oci.org/home.asp
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اإلاخٟغٖت ،ؤما محزاهياتها ٞخٗخمض مً ٢بل مجلـ وػعاء ا خاعظيت .والك٩ل ع٢م ( )1يىضر لىا هبظة ًٖ ألاظهؼة اإلايكئت
بمىظب ميشا ١اإلاىٓمت واإلااجمغاث التي ٖ٣ضتها ٖلى مضي مؿحرتها الٗمليت .واإلاىاص ( )26- 24جىو ٖلى بم٩اهيت اوكاء
ماؾؿاث مخسههت ومىخميت وهي التي جخ ٤ٟؤَضاٞها م٘ ؤَضا ٝاإلاىٓمت .ؤما اإلاىاص (  2وٞ )28خا٦ض ٖلى الدؿىيت
الؿلميت للجزاٖاث وخ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن .و٧ل ما يخٗل ٤بالكاون اإلااليت وال٣ىاٖض ؤلاظغاثيت والا٢ترإ جىاولتها
اإلاىاص ( .)33– 29وألاخ٩ام ا خخاميت اإلاخمشلت باالمخياػاث وا خهاهاث والاونخاب وا٫حٗضيل والخٟؿحر واللٛاث والخهضي٤
جم مٗا جتها في اإلاىاص (.)39– 34
ألاظهؼة الخابٗت إلاىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي
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ً
ً
ٞاٖال في خمايت خ٣ى١ق
ق
عٚم حٗضص وجىىٕ ؤظهؼة َظٍ اإلاىٓمت وعٚم ؤَميتها ا جٛغاٞيت واإلا٩اهيت بال ؤجها ال جاصر ق
صوعا
ؤلاوؿان ،وحٗخبر الهيئت الضاثمت اإلاؿخ٣لت خ٣ى١ق ؤلاوؿان الهيئت الىخيضة اإلاٗىيت بد٣ى١ق ؤلاوؿان بك٩ل مباقغ
ّن
وجإؾؿذ في آلاوهت ألازحرة ،لظلٞ ٪ؿىدىاو٫ق َظٍ الهيئت بكحئ مً الخٟهيل في اإلاُلب آلاحي:
اإلاىلب الثاوي :الهُئت الذاثمت اإلاعخللت لخلىق ؤلاوعان
ّن
ال يسٟى ما لهظٍ الهيئت مً ؤَميت ٦أليت خمايت حٗؼيؼ وصٖم خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وَظا ما ؤ٦ض ٖليه ألامحن الٗام
الؿاب ٤للمىٓمت الؿيض ؤ٦مل الضيً بخؿان ؤوٚلى ،الظر ّنبحن بإن بوكاء َظٍ الهيئت يٗخبر "هُ٣ت جدى٫ق ٞانلت في جاعيش
مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي ،ألن مشل َظٍ الهيئت ؾخهبذ ؤخض الضٖاثم الغاسخت للخىظيه الؿياسخي للخ٨م الغقيض،
ولٗمليت ؤلانالح والخجضيض ،وؤيا ٝؾدخدى٫ق اإلاىٓمت بًٟل طل ٪بلى مىٓمت ٖخيضة ٟ٦يلت بإن جىاظه ب٩ل ظضاعة
ً
مخُلباث ال٣غنق الىاخض والٗكغيً"  .وال يسٟى ما لهظٍ الهيئت مً ؤَميت وزانت في و٢خىا الغاًَ هٓغقا للخٛحراث ا جظعيت
التي جىاظهها مىُ٣ت الكغ١ق ألاوؾِ خاليا.
ويخًمً الىٓام ألاؾاسخي للهيئت حؿٗت وٖكغيً ماصة في ؾبٗت ٞهى ،٫يخًمً الٟهل ألاو٫ق حٗغي٠
اإلاهُلخاث الىاعصة في الىٓام ،بيىما يدضص الٟهل الشاوي حك٨يل الهيئت وًٖىيتها ،خيض جخإل ٠الهيئت مًًٖ 18ىا
 ١ؤلاوؿان ،وَظا
يخم ازخياعَم مً ٢بل الضو ق ٫ألاًٖاء بكغَحن  ،ِ٣ٞوَما :ا خبرة والٟ٨اءة الٗاليت في مجا ٫خ٣ى ق
قغٍ مخٖ ٤ٟليه في مٗٓم الهيئاث واللجان الضوليت والىَىيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،و٦ىا هًٟل ؤن ال ي٣خهغ ٖلى ا خبرة
والٟ٨اءة  ِ٣ٞفي مجا ٫خ٣ى١ق ؤلاوؿان؛ بط ؤن َىا ٥مجاالث ؤزغيق مً الًغوعرق ؤن يخمخ٘ به اإلاغشر للًٗىيت ؤَمها
ا خبرة ال٣اهىهيت والٟ٨اءة الشخهيت بإن ي٩ىنق ؤَال لهظا اإلا٩ان آزظيً في الاٖخباع اإلاؿاثل ألازال٢يت والاظخماٖيت ل٩ل
شخو مغشر.
وحٗخبر اإلااصة الؿاصؾت مً َظا الٟهل ،هُ٣ت بيجابيت ومهمت في ؾبيل بقغا ٥اإلاغؤة في ًٖىيت الهيئت ،بال ؤن
هو اإلااصة حٗخبر طل ٪ازخياعيا و٧ان مً ألاًٞل ؤن ي٩ىنق جىاظض اإلاغؤة ًٗ٦ىة في الهيئت قغَا وليـ زياعا .ومً
الًغوعرق مغاٖاة الخىػي٘ ا جٛغافي الٗاصٖ ٫ىض اهخساب ا خبراء ٦ما ظاء في هو اإلااصة الؿابٗت .وا٢خهغ الٟهل الشالض
ٖلى جدضيض ؤَضا ٝالهيئت اإلاىاص مً ( .)11-8وخضص الٟهل الغاب٘ ازخهاناث الهيئت ومهامها التي ج٣خوع ٖلى اإلاهام
الاؾدكاعيت والخىٖىيت في ميضان خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٦ما حٗمل ٖلى بظغاء البدىر والضعاؾاث خى٫ق ً٢ايا خ٣ى١ق ؤلاوؿان.
بن َظٍ الازخهاناث التي جخمخ٘ بها الهيئت ٢ليلت ظضا ،مً خيض ألاَميت ومً الىىاحي الٗمليت والخُبي٣يت والخإزحريت في
ٔ حيث مت إصدار القرار على إنشائها كاعتماد نظامها ٔتوجب القرار رقم ٕ – ٖٛ/ؽ يف ٕٔٔٓ الذم أصدره رللس الوزراء اخلارجية يف دكرتو الػ ( ٖٛدكرة السبلـ
كالتعاكف كالتطور ) يف األستانة كيؤكد يف ديباجة القرار على ضركرة ٘تكُت منظمة التعاكف اإلسبلمي من آلية لتعزيز كمحاية حقوؽ اإلنساف.
ٕ معتوؽ الشريف" ،لدل افتتاحو دكرة اللجنة اإلسبلمية للشؤكف االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية  ..أكغلي :ىيئة دائمة حلقوؽ اإلنساف يف منظمة ادلؤ٘تر اإلسبلمي "،
يف ادلوقع:
 ،http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110425/Con20110425414929.htmتاريخ التصفح ٓٔ.ٕٓٔٔ/ٙ/
كذلك يف ادلوقع ،http://www.elaph.com/Web/news/2011/4/649446.html :تاريخ التصفح ٓٔ.ٕٓٔٔ/ٙ/
ٖ حيث تنص ادلادة ( )ٙعلى ما يأيت "تعمل الدكؿ األعضاء على تشجيع ترشيح ادلرأة لعضوية اذليئة".
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مجا ٫خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٞهظٍ الازخهاناث ال جدمي ؤلاوؿان مً الاهتها٧اث وال حؿاٖضٍ في ا خض مجها ؤو مى٘
 ١ؤلاوؿان ،و٧ان مً ألاًٞل
و٢ىٖها ،وبهما هي ازخهاناث هٓغيت جٟخ٣غ بلى آلياث ومىاص حؿاٖض في خمايت خ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان وخمايتها ٖلى الؿاخت
الا٢خضاء باالزخهاناث واإلاهام اإلادضصة للجان واإلاىٓماث الضوليت الٗاملت في مجا ٫خ٣ى ق
الضوليت في الى٢ذ ا خايغ ،بط يجب ؤن ج٩ىنق لهظٍ الهيئت آلياث ّن
ٗٞالت ٢اصعة ٖلى ا خض مً الاهتها٧اث ال٨بحرة التي جغج٨ب
في خ ٤ؤلاوؿان في الضو٫ق ألاًٖاء ٞحها ،يجب ؤن ج٩ىنق لهظٍ الهيئت ؾلُت مخابٗت خالت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الضو٫ق ألاًٖاء
ٞحها مً زال ٫ج٣ضيم ج٣اعيغ مً ٢بل َظٍ الضو ،٫وؤن ج٩ىنق لها آليت مخسههت لخل٣ي ق٩اويق ًٖ الاهتها٧اث في َظٍ
ُه
البلضان ٦ما َى ا خا ٫للجىت الضوليت اإلاٗىيت بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،التي ؤوكئذ بمىظب الٗهض الضولي للخ٣ى١ق اإلاضهيت
والؿياؾيت .
 ١زانت جابٗت للهيئت ج٣ىم بالؼياعاث اإلايضاهيت والخد٣ي٣اث ا خانت خى ق ٫الاهتها٧اث التي
ويجب ؤن ج٩ى قن َىاِ ٥طٞغ ق
ج ٘٣في ؤعاضخي بخضي الضو٫ق ألاًٖاء في اإلاىٓمت ٦ما َى ا خا ٫باليؿبت للجىت مىاًَت الخٗظيب الضوليت وٚحرَا مً
آلالياث الٟٗالت التي لها صو قع في ا خض مً الاهتها٧اث ومالخ٣ت مغج٨بحها .والٟهى ق ٫ألازحرة مً الىٓام جدىاو ق ٫ألاخ٩ام
ؤلاظغاثيت والاهخ٣اليت وا خخاميت بما ٞحها جدضيض الىهاب واللٛاث و٦يٟيت الخٗضيل.
و خضازت َظٍ الهيئت واٞخ٣اعَا بلى آلان ألظهؼة وآلياث ٖمل ،هغيق ؤهه مً الًغوعرق ؤن حؿحر في مجهاظها (م٘ مغاٖاة
زهىنيت َظٍ اإلاىٓمت) ههج اإلااؾؿاث الخابٗت لالجٟا٢ياث ا خانت بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،خيض ّن
جدبجى ٧ل ماؾؿت ٖضة
آلياث حؿخُي٘ مً زاللها خمايت وؿبيت للخ٣ى١ق ٧اإلاٟىييت الؿاميت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ألامم اإلاخدضة واللجىت ألامغي٨يت
واإلاد٨مت ألاوعبيت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،ويجضع بىا جىييذ مؿإلت اليؿبيت في َظٍ اإلااؾؿاث وطل ٪ؤجها ٫م جخم ً٨بلى آلان
ً
ظضا لهظٍ الهيئت
مً ا خض مً و٢ىٕ الاهتها٧اث بهما مهماتها جبضؤ ٖىضما جدضر اهتها٧اث ٗٞليت ،لظل ٪هغيق مً الًغوعرق ق
ً
ً
خضيشا ؤن ّن
خاليا لخد ٤٣بظل ٪ما لم حؿخُ٘ اإلااؾؿاث
ق
جدبجى وؾاثل و٢اثيت ؤ٦ثر مً جل ٪الٗالظيت اإلاخىٞغة
ق
اإلاىلىصة
ُه
َ
الؿاب٣ت جد٣ي٣ها ،وهي ا خض مً الاهتها٧اث لخهبذ بظل ٪ؤو٫ق مىٓمت صوليت جضع ٥الاهتها٧اث ٢بل و٢ىٖها.
وهغيق الىىعق لخد٣ي ٤مشل َظا الىىٕ مً آلالياث في جٟٗيل هٓام ا خؿبت التي حٗخبر ؤعقى هٓام مغا٢بت ومخابٗت بطا ما
ُه
َب٣ذ بالك٩ل الصخيذ خيض يم٨جها جضاع ٥الاهتها٢ ٥بل و٢ىٖها.
ول ً٨ول٩ي ي٨خمل جد٣يَ ٤ظا الُمىح ه٣ترح ما ال بض مً جد٣ي٣ه في ٖضة ه٣اٍ هظ٦غَا ٞيما يلي:
ً
ًا
ٖضص َظٍ ؤلاٖالهاث ال
ؾاب٣ا ٞةن َق
ق
 ١ؤلاوؿان وخمايتها و٦ما ط٦غها
ؤوال :جىخيض ؤلاٖالهاث ؤلاؾالميت اإلاخٗل٣ت بد٣ى ق
ً
بٖالها :بن جىخيض َظٍ ؤلاٖالهاث في وزي٣ت واخضة ليـ بالٗمل الهٗب ،وطل ٪ألهه و٦ما ؤقغها بلى اإلاباصت
ق
جخجاوػق الٗكغة
اإلا٣ىىت في َظٍ ؤلاٖالهاث ٞةجها م٨ملت لبًٗها البٌٗ في ظؼء مجها ومدكابهت في مباصئها ألاؾاؾيت ٦د ٤ا خياة واإلاؿاواة
والخٗلم.

ٔ لبلطبلع على مهاـ كاختصاصات معظم ادلؤسسات الدكلية حلقوؽ اإلنساف راجع الشافعي محمد بشَت ،قانوف حقوؽ اإلنساف ،ط ٖ ،منشأة ادلعارؼ ،اإلسكندرية،
ٕٗٓٓ ،ص .ٖٔٔ-ٕٛٚ
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زاهيا :وه٣ترح ٖلى الهيئت ؤن جدبجى ٖضة وؾاثل وآلياث جبضؤ بها ٖملها بضايت هاجخت بضءا مً ٞخذ ٞغوٕ لها في مٗٓم
الضو٫ق والاؾخٗاهت بسبراء في َظا اإلاجا٫
بن َظٍ اإلاىٓمت ٢ض آن ألاوان لها ؤن جخ٣اؾم اإلاؿاوليت م٘ ألامم اإلاخدضة في خ ٟٔالؿلم وألامً الضوليحن وخمايت
بن ج٣اؾم اإلاؿاوليت يؿاٖض في الخسلو مً ؾيُغة الُ٣ب الىاخض ؤو الُ٣بحن ٖلى ظمي٘ صو٫ق
ا خ٣ى١ق ؤلاوؿاهيتّ .ن ق
ً
خضا يدخم ٖلى الؿاٖحن وعاءَا ٖضم اإلاؿاومت بدياة الىاؽ في ؾبيل
الٗالم ،وبالخالي جهبذ للمها ر التي ال خضوص لها ق
جد٣ي ٤مها خهم
الخاجمت
بن ٢ىاٖض ومباصت ال٣اهىنق الضولي خ٣ى١ق ؤلاوؿان مٗٓمها ٢ىاٖض ٧اقٟت وليؿذ ميكئت ٞالدكغي٘ ؤلاؾالمي ٢ض
ؤؾلٟذ في جىٓيم ؤمىعق الىاؽ وجدضيض ما لهم مً خ٣ى١ق وما ٖلحهم مً واظباث وٖملذ ٖلى نىنق ا خ٣ى١ق وخٟٓها
وخمايتها ومٗا٢بت ٧ل مً يىته ٪خٚ ٤حرٍ مً الٗباص ،ل٣ض جبحن لىا بإن اإلااؾؿاث اإلاىظىصة في الىٓام ؤلاؾالمي ال ج٣ل
 ١ؤلاوؿان بطا ما جإؾؿذ وٖملذ في مؿاعَا الصخيذ و٢ض جىنلىا
ؤَميت وال ٗٞاليت ًٖ اإلااؾؿاث الضوليت خمايت خ٣ى ق
في َظا البدض اإلاخىاي٘ بلى جدضيض اإلااؾؿاث التي حٗمل ٖلى خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميت وٞيما يلي
بٌٗ مً الىخاثج التي جىنلىا بلحها باإلياٞت بلى بٌٗ اإلا٣ترخاث:
ًا
ؤوال :الىخاثج
 -1بن مهُلر (ا خ )ٟٔج٣ابل مهُلر ا خمايت في ال٣اهىنق الضولي.
ُه
 -2ا خمايت في الكغيٗت ؤلاؾالميت حؿخمض مً م٣انضَا وهي ٖباعة ًٖ( :خ ٟٔما للىاؽ مً خ٣ى١ق ومى٘ الخٗضر
ٖلحها ،وج٣غيغ ا جؼاء إلاً يخٗمض الخٗضر ٖلحها).
 -3بن ا خمايت في الكغيٗت ؤلاؾالميت وال٣اهى قن الضوليٖ :باعة ًٖ ص ٘ٞالًغ قع ومى٘ و٢ىٖه إلادل ا خمايت ،مً زال٫
 ١مً ظهت زاهيت.
 ١اإلاكمىلت با خمايت مً ظهت ،وٞغى وؾاثل جمى٘ و٢ىٕ الاهتها٧اث ٖلى جل ٪ا خ٣ى ق
جدضيض ا خ٣ى ق
 -4خ٣ى١ق ؤلاوؿان ٦مهُلر مغ٦ب لم يغص في مهاصع الكغيٗت ؤلاؾالميت ،بال ؤن ٧لمت خ ٤وخ٣ى١ق و٧لمت ؤلاوؿان
وعصث ٦شحرا ظضا في ال٣غآن ال٨غيم والؿىت الىبىيت الكغيٟت.
 -5خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم (ٖباعة ًٖ ألاخ٩ام الخ٩ليٟيت اإلاكغٖت في الكغيٗت ؤلاؾالميت والىاظبت ٖلى
الٗباص باٖخباعَا التزاماث لخد٣ي ٤مها خهم وٖضم اهتها٦ها مً ٢بل آلازغيً ،والظر يجب ؤن يلتزم بها ؤلاوؿان ججاٍ
قٗبه مً ظهت ؤزغيق).
ا
ؤلاوؿان مً ظهت ،والضولت ججاٍ
ّن
حٗض مباصت ٚحر ظضيضة باليؿبت
 -6بن اإلاباصت في ال٣اهىنق الضولي ٞيما يخٗل ٤باخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان وخمايتها ق
وحٗض مباصت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ال٣اهىنق الضولي مً اإلاؿلماث والبضحهياث التي جغبى ٖلحها ؤلاوؿان
للٗالم ؤلاؾالمي ،بل ّنق
اإلاؿلم.
 َىال ٪ه٣اٍ زال ٝؤؾاؾيت بحن ٧ل مً ال٣اهىنق الضولي والكغيٗت ؤلاؾالميت ٞيما يخٗل ٤بد٣ى١ق ؤلاوؿان ؤَمهاوال٣ضم.
مهضع ا خ٣ى١ق وَبيٗت ؤلالؼام والكمىليت ِط
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 -8بن مً ؤَم اإلااؾؿاث طاث الٗال٢ت اإلاباقغة بدمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الكغيٗت ؤلاؾالميت هي ٧ل مً صيىان
اإلآالم وواليت ا خؿبت وآليت اإلاؿاوليت الظاجيت.
 -9عٚم حٗضص ؤظهؼة مىٓمت الخٗاونق ؤلاؾالمي وعٚم ؤجها زاوي ؤ٦بر مىٓمت خ٩ىميت صوليت بٗض ألامم اإلاخدضة مً
ً
ً
ٞاٖال في خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،وحٗخبر الهيئت الضاثمت اإلاؿخ٣لت خ٣ى١ق
ق
خيض ٖضص ألاًٖاء بال ؤجها ال جاصر ق
صوعا
ؤلاوؿان ،الهيئت الىخيضة اإلاٗىيت بد٣ى١ق ؤلاوؿان بك٩ل مباقغ ّن
وجإؾؿذ في آلاوهت ألازحرة.
ٖ -10لى الهيئت اإلاؿخ٣لت خ٣ى١ق ؤلاوؿان ؤن جىهج في مجهاظها (م٘ مغاٖاة زهىنيت َظٍ اإلاىٓمت) ههج اإلااؾؿاث
الخابٗت لالجٟا٢ياث ا خانت بد٣ى١ق ؤلاوؿان ،خيض ّن
جدبجى ٧ل ماؾؿت ٖضة آلياث حؿخُي٘ مً زاللها خمايت وؿبيت
للخ٣ى١ق.
ًا
زاهُا :اإلالترخاث
ؤوال :جىخيض ؤلاٖالهاث الاؾالميت الهاصعة بكإن خ٣ى١ق ؤلاوؿان في وزي٣ت واخضة ٖلى ؤن يخم َظا الخىخيض في ْل
مىٓمت الخٗاونق ؤلاؾالمي ،وه٣ترح ؤن ج٩ىنق ٖمليت الخىخيض ًٖ َغي٣حن :ؤولهما :بضمج اإلاباصت اإلادكابهت م٘ مغاٖاة ٖضم
الخ٨غاع .وزاهحهما :بياٞت اإلاباصت اإلاىظىصة في وزي٣ت وٚحر اإلاىظىصة في ؤزغي ،وبظل ٪ج٨خمل اإلاباصت التي ججضع خمايتها
خمايت ال٨غامت ؤلاوؿاهيت.
ًا
زاهُا :جٟٗيل ٖمل الهيئت اإلاؿخ٣لت خ٣ى١ق ؤلاوؿان :وطل ٪مً زال ٫جدضيض هُا ١ووؾاثل ٖملها .وه٣ترح ٖلى
الهيئت للٗمل في ؤظهؼتها٦ .بضايت لٗملها ؤن جبضؤ بما يلي:
 .1ؤن ج٩ىنق لها م٩اجب مغ َا٢بت َ
ومخابٗت في ظمي٘ الضو٫ق ألاًٖاء في اإلاىٓمت ،خيض حؿخُي٘ بظل ٪مخابٗت خالت
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ًٖ ٦شب في ٧ل صولت وجخضاع ٥الاهتها٧اث ٢بل و٢ىٖها ،و٦ظل ٪ج٩ىنق لهظٍ اإلا٩اجب وكاَاث مخٗضصة مغثيت
ومؿمىٖت وم٣غوءة ووعقاث ٖمل وصوعاث جضعيبيت في صٖم وحٗؼيؼ وحشجي٘ خمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان٦ ،ظل ٪ليكغ اإلاباصت
وجىٖيت البكغ بما لهم مً خ٣ى١ق وما ٖلحهم مً واظباث.
 .2ؤن ج٩ىنق لها زبراء في مجا ٫ال٣اهىنق الضولي وخ٣ى١ق ؤلاوؿان يٗملىنق في ظهاػ ا خؿبت ،ويدضص مهامهم
بمىظب الىٓام الضازلي للهيئت.
ً
ججىبا للخ٨غاع وال٨ثرة ه٣ترح بدك٨يل جىت صاثمت للخد٣ي ،٤بط ؤن حك٨يل جان ٖلى ؤؾاؽ ا خىاصر التي
ق
.3
ً
ّن
ًٞال ًٖ
ق
ج ٘٣مً الاهتها٧اث ،ليؿذ ٗٞالت بالك٩ل اإلاُلىب وطل ٪ل٨ثرة جل ٪اللجان وٖضم ال٣ضعة ٖلى الؿيُغة ٖلحها
ً
اػصواظيت اإلاٗايحر التي جازغ ٦شحرقا ٖلى ٖمليت حك٨يل اللجان ،لظلٞ ٪األًٞل حك٨يل جىت صاثميت واخضة حٗمل و٤ٞ
هٓام صازلي زابذ ج٣ىم بهظٍ اإلاهمت.
صيىان للمٓالم ،يبضؤ بةٖضاص هٓامه الضازلي وجدضيض الهي٩ل الضازلي وٖضص الً٣اة واإلاىْٟحن
ٍب ق
َق
حك٨يل
.4
وي٩ىنق مً بحن مهامه ألاؾاؾيت جل٣ي ق٩اويق ألاٞغاص والضو٫ق.
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ّن
وجدضص َي٩لها
 .5حك٨يل ٢ىة مؿلخت مكتر٦ت بحن الضو٫ق ألاًٖاء وج٩ىنق جابٗت للمىٓمت وحٗمل بإوامغَا،
ِط
ومهامها بمىظب هٓام صازلي زام بها.
كاثمت اإلاشاحْ واإلافادس
 .Iاإلاّاحم

263

 ،)2004ط.1/
 -1مجم٘ اللٛت الٗغبيت ،اإلاعجم الىظُي (مهغ :م٨خبت الكغو ١الضوليت،4ٍ ،
 -2ؤبى الًٟل قهاب الضيً مدمض آلالىسخي البٛضاصر ،سوح اإلاّاوي (بحروث :صاع بخياء الترار الٗغبي ،ص ،ٍ.ص.ث).
 .IIالىخب
 -1ببغاَيم ٖلي بضورق الكيش ،ملاـذ الؽشَّت ؤلاظالمُت وخلىق ؤلاوعان (ال٣اَغة :صاع الجهًت الٗغبيت ،ص،ٍ.
2009م).
ّن
 -2ؤبى بسخا ١ببغاَيم بً مىسخى بً مدمض اللخمي الكاَبي اإلاخىفي ؾىتَ 90ـ ،اإلاىافلاث ،ج٣ضيم :ب٨غ بً ٖبض
هللا ؤبى ػيض ،حٗلي :٤ؤبىٖبيضة قهى قع بً خؿً آ ٫ؾلمان (ص.م ،صاع ابً ّن
ٖٟان ،ص.ث) ،ط.2/
 -3ؤبى ا خؿً ٖلي بً ؤبي ال٨غم مدمض بً مدمض بً ٖبض ال٨غيم الكيباوي ،اليامل في الخاسٍخ ،جد٣يٖ :٤بض هللا
َ1415ـ) ط.6
ال٣اضخي( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلميت،2ٍ ،
 -4ؤبى ا خؿً ٖلي بً مدمض بً خبيب اإلااوعصر ،ألاخيام العلىاهُت والىالًاث الذًيُت ،جد٣ي :٤ؤخمض ُهمباع٥
.)1989
البٛضاصر( ،ال٩ىيذ :م٨خبت صاع ابً ٢خيبت،1ٍ ،
 -5ؤبى الًٟل بً ألاٖغط ،جدشٍش العلىن في جذبحر اإلالىن( ،ص.م ،ص ،ٍ.ص.ث) ط.1
َ
مدمض ّن
مدمض بً ؤبي ّن
 -6ؤبى ٖبض هللا ّن
الؿُ٣ي اإلاال٣ي ألاهضلسخي ،في آداب الخعبت( ،باعيـLibrairie Ernest :
 ،Lerouxص ،ٍ.ص.ث).
 ؤبى مدمض ٖبض ا خ ٤بً ٚالب بً ُٖيت ألاهضلسخي ،اإلادشس الىححز في جفعحر الىخاب الّضٍض ،جد٣يٖ :٤بض1993م) ط.1
الؿالم ٖبض الكافي مدمض (لبىان :صاع ال٨خب الٗلميت،1ٍ ،
 -8ؤخمض بً ا خؿحن بً ٖلي بً مىسخى ؤبى ب٨غ البحه٣ي ،ظجن البيهلي الىبري ،جد٣ي :٤مدمض ٖبض ال٣اصع ُٖا،
1994م) ،ط.8
(م٨ت اإلا٨غمت ،م٨خبت صاع الباػ ،ص،ٍ.
 -9ؤخمض بً قٗيب ؤبى ٖبض الغخمً اليؿاجي ،ظجن اليعاجي الىبري ،جد٣يٖ :٤بض الٟٛاع ؾليمان البىضاعرق ؾيض
 )1991ط.6
٦ؿغور خؿً ( ،بحروث :صاع ال٨خب الٗلميت،1ٍ ،
 -10ؤخمض خا ٔٞهجم ،خلىق ؤلاوعان بحن اللشآن وؤلاِالن (ص.م :صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ص ،ٍ.ص.ث).
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.)1998
 -11ؤهىعق الغٞاعي ،الىٍم ؤلاظالمُت( ،صمك :٤صاع ال٨ٟغ بضمك،2ٍ ،٤
.)1986
 -12خامض ؾلُان ،ؤخيام اللاهىن الذولي في الؽشَّت ؤلاظالمُت( ،ال٣اَغة :صاع الجهًت الٗغبيت ،ص،ٍ .
 -13الض٦خىعق ٖبض هللا ابغاَيم ػيض ال٨يالوي ،اللُىد الىاسدة ِلى ظلىت الذولت في ؤلاظالم( ،ألاعصن :صاع واثل
2008م).
لليكغ،1ٍ ،
 -14ؾالم آلالىسخي" ،الخذماث البلذًت في الخماسة الّشبُت" ،بدض ميكىعق يمً مجمىٖت بدىر بٗىىان
دساظاث في الخعبت واإلاددعب ِىذ الّشب( ،ظامٗت بٛضاص ،مغ٦ؼ بخياء الترار الٗلمي الٗغبي ،ص ،ٍ.ص.ث).
ُس
 -15ؾٗضي مدمض ا خُيب ،ؤ ُسظغ خلىق ؤلاوعان في الدؽشَْ الذًجي والذولي (صمك :٤ميكىعاث ا خلبي
2010م).
ا خ٣ى٢يت،1ٍ ،
 -16ؾليمان بً ألاقٗض ؤبى صاوص النجؿخاوي ألاػصر ،ظجن ؤبي داود( ،ص.م ،صاع ال٨ٟغ ،ص ،ٍ.ص.ث)ط.2
 -1ؾهيل خؿحن الٟخالور ،خلىق ؤلاوعان (ٖمان :صاع الش٣اٞت لليكغ200،1ٍ ،م).
.2004
 -18الكاٞعي مدمض بكحر٢ ،اهىنق خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،3ٍ ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعيت،
 -19قمـ الضيً مدمض بً ؤخمض بً ٖشمان الظَبي ،جاسٍخ ؤلاظالم ،جد٣يٖ :٤مغ ٖبض الؿالم جضمغر( ،بحروث:
صاع ال٨خاب الٗغبي )198،1ٍ ،ط .
 -20الكيش ٖبض الخي ال٨خاوي ،التراجِب ؤلاداسٍت (هٍام الخىىمت الىبىٍت)( ،بحروث :صاع ال٨خاب الٗغبي ،ص،ٍ.
ص.ث) ط.1
 ١ؤلاوؿان ،الٗضص الشاوي،
 -21الكيش ٖبض اللُي ٠ا خٟاجي" ،خلىق ؤلاوعان في ؤلاظالم" (اإلاجلت الٗغا٢يت خ٣ى ق
2000م).
 -22الكيش مدمض الُاَغ بً ٖاقىع ،ملاـذ الؽشَّت ؤلاظالمُت ،جد٣ي :٤مدمض الُاَغ اإلايؿاورق (ألاعصن :صاع
2001م).
الىٟاجـ،2ٍ ،
 -23الكيش مدمض الٛؼالي ،خلىق ؤلاوعان بحن حّالُم ؤلاظالم وبِالن ألامم اإلاخدذة (مهغ :جهًت مهغ للُباٖت
2005م).
واليكغ والخىػي٘،4ٍ ،
 -24نالح مدمض ٖؼيؼ ،مذخل بلى خلىق ؤلاوعان في هىسدظخان الّشاق ( :ASKب٢ليم ٧ىعصؾخان الٗغا ،١ص،ٍ.
2000م).
1985م).
ٖ -25بض ا خميض بؾماٖيل ألاههاعر ،هٍام الخىم في ؤلاظالم (ُ٢غ :صاع ُ٢غرق بً الٟجاءة ،ص،ٍ.
ٖ -26بض الغخمً بً ببغاَيم الطخيان ،اإلاىٍماث الذولُت ؤلاظالمُت والخىٍُم الذولي( ،الؿٗىصيت :صاع الٗلم
.258
 ،)1991م
للُباٖت واليكغ،1ٍ ،
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ٖ -2بض الغخمً بً ٖبض هللا بً ههغ بً ٖبض الغخمً الكحرػر ،اإلاىهج اإلاعلىن في ظُاظت اإلالىن ،جد٣يٖ :٤لي
ٖبض هللا اإلاىسخى( ،الؼع٢اء :م٨خبت اإلاىاع )198،ط.1
ٖ -28بض الغخمً بً ههغ الكحرػر ،نهاًت الشجبت في ولب الخعبت ،بقغا :ٝمدمض مهُٟى ػياصة( ،ال٣اَغة:
1946م).
مُبٗت جىت الخإلي ٠والترظمت واليكغ ،ص،ٍ.
ٖ -29بض هللا بً الكيش مدٟىٍ بً بيه ،خىاس ًِ بّذ خىٌ خلىق ؤلاوعان في الاظالم (الغياى :م٨خبت
الٗبي٩ان200،1ٍ ،م).
1996م).
ٖ -30بض هللا مدمض ٖبض هللا ،والًت الخعبت في ؤلاظالم( ،ال٩ىيذ :اإلاجلـ الىَجي للش٣اٞت والٟىىن،1ٍ ،
ٖ -31بض هللا مدمض مدمض ال٣اضخي ،العُاظت الؽشُِت مفذس للخلىحن بحن الىٍشٍت والخىبُم (دساظت جإـُلُت
للىخذة الجامّت بحن العُاظت والفله في الؽشَّت وبُان ألاـىٌ الىٍشٍت والفشوُ الخىبُلُت لزلً الخيامل في
.)1989
البيُان اللاهىوي الزي جذبش به ؼاون الذولت ؤلاظالمُت)َ( ،ىُا :مُبٗت صاع ال٨خب ا جامٗيت ا خضيشت،1ٍ ،
ٖ -32ضهان بً مدمض بً ٖبض الٗؼيؼ َ
الى ّنػان ،مىظىِت خلىق ؤلاوعان في ؤلاظالم وظماتها في اإلاملىت الّشبُت
 )2005مج.1
العّىدًت (بحروث :ماؾؿت الغؾالت،1ٍ ،
ٖ -33ضر ػيض ال٨يالوي ،جإـُل وجىٍُم العلىت في الدؽشَّاث الىلُّت والؽشَّت ؤلاظالمُت دساظت ملاسهت،
(ٖمان :صاع البكحر198،1ٍ ،م).
ٖ -34لي بً ممدمىص بً ؾٗىص ا خؼاعي ؤبى ا خؿً ،جخشٍج الذالالث العمُّت ،جد٣ي :٤بخؿان ٖباؽ( ،بحروث:
َ1405ـ) ط.1
صاع الٛغب ؤلاؾالمي،1ٍ ،
ٖ -35لي ٖليان مدمض ؤبى ػيضٖ ،لي مدمض نا ر ّن
الضباؽ ،خلىق ؤلاوعان وخشٍاجه ودوس ؼشُِت ؤلاحشاءاث
2005م).
الؽشوُت في حّضٍضَا (ٖمان :صاع الش٣اٞت لليكغ والخىػي٘ ،ص،ٍ.
2001م).
ٞ -36يهل قُىاور ،خلىق ؤلاوعان واللاهىن الذولي ؤلاوعاوي (ب.م :ا خامض لليكغ والخىػي٘،2ٍ ،
1984م).
 -3الُ٣ب مدمض الُ٣ب َبليت ،ؤلاظالم وخلىق ؤلاوعان :دساظت ملاسهت (ص.م :صاع ال٨ٟغ الٗغبي،2ٍ ،
٦ -38ما ٫ؾٗضر مهُٟى ،خلىق ؤلاوعان ومّاًحرَا الذولُت (ب٢ليم ٧ىعصؾخان :قغ٦ت ٧ىعصؾخان للُب٘
2005م).
واليكغ،2ٍ ،
 -39مدمض بً ؤخمض بً ٖبضونق الخجيبي ،زالر سظاثل ؤهذلعُت في آداب الخعبت واإلاددعب ،جد٣ي ٤ألاؾخاط ؤ.
1955م).
ليٟي بغوٞيؿا( ،٫ال٣اَغة :مُبٗت اإلاٗهض الٗلمي الٟغوسخي لآلزاع الكغ٢يت ،ص،ٍ.
 -40مدمض بً ٖلي بً مدمض الكى٧اوي ،فخذ اللذًش (بحروث :صاع ال٨ٟغ ،ص ،ٍ.ص.ث) ط.3
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 -41مدمض ٞخخي ٖشمان ،خلىق ؤلاوعان بحن الؽشَّت ؤلاظالمُت والفىش اللاهىوي الغشبي (بحروث ،ال٣اَغة :صاع
1982م).
الكغو،1ٍ ،١
1986م).
 -42مدمض ٦ما ٫الضيً بمام ،ؤـىٌ الخعبت في ؤلاظالم( ،مهغ :صاع الهضايت،1ٍ ،
2002م).
 -43مدمىص بؾماٖيل ٖماع ،خلىق ؤلاوعان بحن الخىبُم والمُاُ (ٖمان :مجضالورق لليكغ،1ٍ ،
 -44مؿلم بً ا دجاط ؤبى ا خؿحن ال٣كحررق الىيؿابىعر صخُذ معلم ،جد٣ي :٤مدمض ٞااص ٖبض الباقي( ،بحروث،
صاع بخياء الترار الٗغبي ،ص ،ٍ.ص.ث) ط.3
1985م).
 -45مىحر العجالويِ ،بلشٍت ؤلاظالم في ؤـىٌ الخىم( ،بحروث :صاع الىٟاجـ،1ٍ ،
 -46ههغ بً مدمض بً ؤخمض ؤبى الليض الؿمغ٢ىضر ،جفعحر العمشكىذي ،جد٣ي :٤مدمىص مُغجي (بحروث :صاع
ال٨ٟغ ،ص.ث ،ص )ٍ.ط.2
 -4وَبت الؼخيلي ،كماًا الفله والفىش اإلاّاـش (صمك :٤صاع ال٨ٟغ200،1ٍ ،م).
 -48ياؾغ ؤبى قباهت ،الىٍام الذولي الجذًذ بحن الىاكْ الخالي والخفىس ؤلاظالمي( ،ال٣اَغة :صاع الؿالم،3ٍ ،
2004م).
 -49يىؾ ٠خامض الٗالم ،اإلالاـذ الّامت للؽشَّت ؤلاظالمُت ( الغياى :اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالمي ،وكغ
1994م).
وجىػي٘ الضاع الٗاإلايت لل٨خاب ؤلاؾالمي،2ٍ ،
 .IIIألاواسٍذ والشظاثل:
 -1ؾهام خمضان مدمض صبابغٍ" ،الخٓلم في اإلاجا ٫الؿياسخي ؤلاؾالمي"( ،عؾالت ماظؿخحر م٣ضمت بلى ظامٗت
.)2010
الىجاح الىَىيت ،هابلـٞ ،لؿُحن،
ٖ -2مغ مدمىص ٖمغ ،يغوعة ا خؿبت للمجخم٘ ؤلاؾالمي (عؾالت ماظؿخحر م٣ضمت بلى ظامٗت ؤلامام مدمض بً
ؾٗىص ؤلاؾالميت ،ص.ث).
1985م).
ّ -3نهىاع ٖبض الىَاب ٢اؾم ال٣يسخي ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان صعاؾت في ؤٞغي٣يا (عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت بٛضاص،
 .IVاإلاىاكْ ؤلالىتروهُت:
 ،2015ميكىعق ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي الخالي:
 -1ببغاَيم ؾل٣يجي" ،م٣انض الكغيٗت الٗامت" ،جاعيش الخهٟذ/6/8
http://www.dr-salkini.com/print.php?op=cHJpbnRfYXJ =aWNsZQ==&id=NjE
َ
َّن ُه
َ
ْط َ
ُه
وَ ٝو َّن
١
الشخهي قت" ،ميكىعق ٖلى اإلاى٘٢
الىهي ًَٖ اإلاى٨غ وا خ٣ى ق
 -2خامض بً ؤخمض آ ٫ب٨غ" ،ألا ْطم ُهقغ ِطباإلا َٗ ُهغ ِط ق
الال٨ترووي الخالي:
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.2011
 ،www.saaid.net/book/9/2911.docجاعيش الخهٟذ/2/22:
 -3عاٚب الؿغظاوي" ،اإلااازاة في اإلاجخم٘ اإلاؿلم ؤَميتها وم٩اهتها" ،http://www.islamstory.com ،جاعيش الخهٟذ:
.2011
/2/16
-4ؾليمان بً ٖبض الغخمً ا خ٣يل" ،ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي ًٖ اإلاى٨غ في يىء ٦خاب هللا" ،ميكىعق ٖلى اإلاى٘٢
.2011
الال٨ترووي الخالي/2/22،www.pv.gov.sa :
الكغيٖ ٠بىص الكغي" ،٠وع٢ت ٖمليت :ا خمايت الاظخماٖيت والخإمحن الهخي" ،ميكى قع ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي
الخالي:
.2011
 ،http://tanweer.sd/arabic/modules/smartsection/item.php?itemid=32جاعيش الخهٟذ/2/22:
ٖ -5بض الٗؼيؼ بً ٖشمان الخىيجغر" ،خ٣ى١ق ؤلاوؿان في الخٗاليم ؤلاؾالميت" ،ميكىعق ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي الخالي:
.2011
 ،http://arabyouth.info/article.php3?id_article=300&lang=arجاعيش الخهٟذ/3/10:
ي الكيش يىؾ ٠ال٣غياور ،ميكى قع ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي الخالي:
ٞ -6خاو ق
=http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=119&version=1&template_id=106&parent_id
.2011
 ،16جاعيش الخهٟذ/2/ :
 مذ مىص الؿيض الضٚيم" ،ا جام٘ اإلاكتر ٥بحن م٣انض الكغيٗت ؤلاؾالميت وخ٣ى١ق ؤلاوؿان" ،ميكىعق ٖلى اإلاى٘٢الال٨ترووي الخالي:
.2011
 ،http://doc.abhatoo.net.ma/IMG/doc/femar85.docجاعيش الخهٟذ/2/11:
 ١الكغي" ،٠لضي اٞخخاخه صوعة اللجىت ؤلاؾالميت للكاون الا٢خهاصيت والش٣اٞيت والاظخماٖيت ..ؤوٚلي:
 -8مٗخى ق
َيئت صاثمت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي" ،ميكىعق ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي الخالي:
٦ .2011ظل ٪في
 ،http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110425/Con20110425414929.htmجاعيش الخهٟذ /6/10
.2011
اإلاى ،http://www.elaph.com/Web/news/2011/4/649446.html :٘٢جاعيش الخهٟذ/6/10
.2011
 -9م٨خبت ظامٗت مىيؿىجا ،http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/html :جاعيش الخهٟذ/3/4:
.2011
 -10اإلاى ٘٢الغؾمي إلاىٓمت الخٗاونق ؤلاؾالمي ،http://www.oic-oci.org :جاعيش الخهٟذ/3/ :
.2011
 -11يىؾ ٠الكبيلي" ،م٣انض الدكغي٘ ؤلاؾالمي" ،www.shubili.com ،جاعيش الخهٟذ/2/11:
مجالث:
 ١ؤلاوؿان مدى قع م٣انض الكغيٗتُ٢( ،غ:
 ١ؤلاوؿان" ،خ٣ى ق
 -1مدمض الؼخيلي" ،م٣انض الكغيٗت ..ؤؾاؽ خ٣ى ق
َ1423ـ).
٦خاب ألامت ؾلؿلت صوعيت جهضع ًٖ وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالميت ،الٗضص  ،8الؿىت،22
 .Vاللشاساث وؤلاِالهاث:
 2011الظر ؤنضعٍ مجلـ الىػعاء ا خاعظيت في صوعجه الـ( 38صوعة الؿالم والخٗاونق
٢ -1غاع ع٢م  ١ – 38/2في
والخُىعق ) في ألاؾخاهت.
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.1981
 -2البيان الٗالمي ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم،
 -3وزي٣ت خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم.198،
.1990
 -4بٖالن ال٣اَغة ًٖ خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم،
.2000
 -5بٖالن عوما خى٫ق خ٣ى١ق ؤلاوؿان في ؤلاؾالم،
268
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ِىإلات العُادة الىوىُت للذوٌ وخلىق ؤلاوعان
بىؼامت ِلي والب دهخىساٍ بيلُت الخلىق والّلىم العُاظُت
حامّت ِبذ الشخمً محرة بجاًت ،الجضاثش
269

ق
ق
ق
يٗخبر حؿاعٕ وجغا٦م ألاخضار في يل اإلاجخم٘ الضولي مٟؿغا إلاضزالث للمُٗياث ا خضيشت ؤو ما يهُلر ٖليه
ي مخىاٞغة ومخهاعٖت بلى ؤن عظٗذ
 ١ؤلاوؿان) ،ومٟغػا بيياث و٢ى ق
ي خ٣ى ق
الً٣ايا الغاَىت الٗاإلايت( ٧اإلق٩الياث ال٨بر ق
الٛلبت لل٣ىة الكاملت للىالياث اإلاخدضة ألامغي٨يت  ،باإلاىاػاة ٧اهذ اٚلب الضو٫ق الٗغبيت حٗيل مغخلت ما بٗض الاؾخ٣ال ٫مً
قتى ْغو ٝالاؾخٗماع ٛٞلب ؤلاعر الاؾخٗماعرق ٖلى ؾحروعة بىاء الؿياؾاث الٗامت لها  ،وٖلى الٗمىم ٞالٟلؿٟت
الاقترا٦يت ٚحر الدكاع٦يت َٛذ ٖلى جل ٪الخىظهاث وألامغ الظر وٗخبرٍ الهىعة الىاضخت لخ٣ضيـ ّن
نىإ ال٣غاع للؿياصة
الىَىيت والاخخٟاّ بها هاؾحن ؤو مخىاؾحن ا جاهب البىاجي ال٢خهاص وَجي يخمخ٘ بالٟٗاليت والىجاٖت ا خ٣ي٣يت ،وبخىالي
ألاػماث الا٢خهاصيت التي ٖهٟذ باال٢خهاص الغيعي للضو٫ق الٗغبيت جضَىعث ٢ضعتها ٖلى جمىيل الُلب اإلاخىامي إلاسخ٠
قغاثذ اإلاجخم٘ م٘ اهسٟاى ال٣ضعة الخمىيليت اإلااليت خؼيىتها الٗمىميت ،لخضزل في "مؿاوماث" للماؾؿاث ماليت صوليت
٦هىضو١ق الى٣ض الضولي.
ٔ نقصد بالقوة الشاملة ادلبنية على سلتلف أسس التفوؽ يف اجملاؿ االقتصادم كاالجتماعي ،كخاصة ما تعلق باجلانب العسكرم كسياسة االستقطاب أم ٔتا يعرؼ يف
قامومسصطلحات العبلقات الدكلية "القكة الناعمة".
ٕ رسم اإلطار العاـ للسياسة العامة للبلداف ادلستعمر من خبل دستور برنامج ػلدد القيم كالتوجهات السوسيو-اقتصادية ذلا مثل اجلزائر.
ٖنقصدمن مصطلح "غَت التشاركية" ،عدـ اشراؾ ادلواطنُت يف تسيَت شؤكهنم احمللية على ادلستول اإلقليمي من جهة ،كعدـ اشراؾ ادلواطنُت يف رسم السياسات العامة
(االسًتاتيجية) رغم اف مصدر صلاحها يرتبطا ٔتعرفة األكلويات كترتيبها من جهة أخرل.
ٗ أم االقتصاد الوطٍت الذم يعتمد بصفة شبو كلية أك كليتا على عائدات العملة الصعبة من احملركقات.
٘صلد الكثَت من ادلؤلفُت خاصة يف رلاؿ االقتصاد السياسي يرجحوف مفهوـ التدخل يف الشؤكف الداخلية للدكؿ ٖتت "مضلة اقتصادية" بسبب فرض تلك ادلؤسسات
لسياسات اصبلحاقتصاديةىيكلية كسياسةاصبلح النظاـ التعليمي كالتهيئة العمرانية ،كال ؽلكن حصره فقط يف سياسات خصخصة ادلؤسسات االقتصادية ،غَت اننا ال
نوافق ىذا الطرح على ا طبلقو ،فالدراسة ادلوضوعية لتلك البنود العقدية اليت حوهتا ادلؤسسات ادلالية الدكلية انبثقت من رغبة تلك ادلؤسسات يف تكريس ضمانات
ملموسة مكرسة يف كاقع تلك الدكؿ العربية من أجل ضماف استحقاؽ ديوهنا يف اجاؿ معقولة ،كاحلد من سلاطر تكاليف الفرص الضائعة ،كمل يع د ىذا التهديد من
ادلاضي بسبب اطلفاض أسعار البًتكؿ رلددا االمر الذم خلق مناخ من إال استقرار الداخلي لتلك الدكؿ يف ضل مد العودلة كالتطور التكنوؿ كجي الرىيب الذم تعرفو
الدكؿ الغربية ،لذا ادركت تلك الدكؿ -من بينها اجلزائر -على اف مسالة اإلصبلح االقتصادم باتت مطلبا مح كريا ذا اكلوية اذا ما ارادت استقرارا داخليا ،بل تعد
مسالة االصبلحات امرا مفركضا ،غَت اننا نتساءلعن أسباب كزلددات"مقاكمة" تلك اإلصبلحات االقتصادية منها كالسياسية كحىت االجتماعية؟
-أنظر يف ىذا ادلقاـ:
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ومً ؤبغػق الخٗغيٟاث الٗغبيت الض٢ي٣ت لٓاَغة الٗىإلات ،يٗغٞها ناص ١ظال ٫الٗٓم ٖلى ؤجها":ونى٫ق همِ ؤلاهخاط
الغؤؾمالي ٖىض مىخهَ ٠ظا ال٣غنق ج٣غيبا(اإلا٣هىص ال٣غنق الٗكغيً) بلى هُ٣ت الاهخ٣ا ٫مً ٖاإلايت صاثغة الخباص ٫والخىػي٘
والؿى١ق والخجاعة والخضاو٫ق بلى ٖاإلايت صاثغة ؤلاهخاط وبٖاصة ؤلاهخاط طاتها ؤر ان ْاَغة الٗىإلات التي وكهضَا عي بضايت ٖىإلات
ؤلاهخاط والغؤؾما ،٫ؤر ؤلاهخاط الغؤؾماليت ،وبالخالي ٖال٢اث ؤلاهخاط الغؤؾماليت ؤيًا ووكغَا في ٧ل م٩ان مىاؾب ومالثم
زاعط مجخمٗاث اإلاغ٦ؼ ألانلي وصوله" .
ٚحر ان َظٍ الٓاَغة-الٗىإلاتٖ -غٞذ ابٗاصا ٦شحرة مازغة ٖلى ؾياصة الضو٫ق الٗغبيت زانتٞ ،ا جاهب الا٢خهاصر
َى ألا٦ثر ججليا وويىخا  ،زانت م٘ ازٟا٢ها في جُىيغ ؤهٓمتها الىَىيت للٗلم واإلاٗغٞت وج٨ىىلىظياث الاجها ٫ا خضيشت
وجبٗيتها ججاٍ الٛغب ،التي ٖبر ٖجها ال٣ٟيه "َاوـ مىعٚاهخى " :"Hans Morganthauاجها ج٣ىم ٖلى َبيٗت الخبٗيت اإلاخدغ٦ت
في الٗال٢اث بحن البكغ ومً زم بحن الضو٫ق وج٩ىنق هديجت اؾتراجيجيتها الؿياؾيت-الضبلىماؾيت التي ج٣ىصَا هدى ججمي٘
الىٟىط"  ،باإلا٣ابل ٞةن الضو٫ق الٗغبيت جدىػق ٖلى مىاعص َبيٗيت ؤوليت َامتلخمىيً خاظياث الضو٫ق الهىاٖيت مً الُا٢ت،
٧ان جإنيال لبروػق بق٩اليت البٗض ألامجي للٗىإلات زانت في الضو٫ق الٗغبيت مً زالُٚ ٫اء الخضزل الضولي ؤلاوؿاوي خمايت
خ٣ى١ق ؤلاوؿان ل٨بذ الاهتها٧اث ا جؿيمت لل٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي( اإلادىعق ألاو٫ق)  ،اما التهضيض الشاوي ،يخمشل في "ٖىإلات
ألامم اإلاخدضة" العجباٍ جمىيلها وعؾم جىظهاتها بلى ٦بريق الضو٫ق الٟاٖلت ٖلى مؿخىيق اإلاجخم٘ الضولي اإلاٗانغ وج٨غيؿها
٦إليت صوليت لكغٖىه الهيمىت الامغي٨يت(اإلادىعق الشاوي) ،في يل َظٍ الخدضياث جبرػ ألاَميت البالٛت لخدغ ٥الضو٫ق الٗغبيت
إلاجابهت الازاع الؿلبيت للٗىإلات ؤو الخسٟي ٠مً خضة زُىعتها (اإلادىعق الشالض).
اإلادى ألاوٌ :الّىإلات وخم الخذخل ؤلاوعاوي الّعىشي في الذوٌ الّشبُت
يٗغ ٝال٣ٟيه  Rougierناخب ؤَم صعاؾت إلااَيت الخضزل ؤلاوؿاوي بمٗىاٍ الخ٣ليضر ،الخضزل ؤلاوؿاوي ب٣ىله":
٧لما جضزلذ ٢ىة باؾم ؤلاوؿاهيت في صاثغة ازخهام ٢ىة ؤزغيٞ ،اجها ٫اجٟٗل ؾىيق ٞغى جهىعَا إلاا َى ٖاص ٫وللخحر
الاظخماعي ٖلى جهىعق َظٍ ألازحرة ،وبال٣ىة ٖىض الًغوعة ،وٖملها يؿتهض ٝفي جهايت الامغ صمج صولت في صاثغة هٟىطَا

 االعسر ،خدغلة زلمد امحد ،ادلديونية اخلارجية للدكؿ الناـية كالعربية ،مقاؿ منشور باجمللة ادلصرية للتنمية كالتخطيط.ٜٜٔٙ ، طاىر مجيل ،االبعاد الدكلية كاإلقليمية دلواجهة ازمة الديوف اخلارجية للدكؿ العربية ادلدينة ،مقاؿ منشور ٔتجلة العلوـ االجتماعية ،الكويت ٖ.ٜٜٔٔ عمر مصطفى زلمد مسحة ،العودلة الثقافية كالثقافة اؿ سياسية العربية  :برامج اإلصبلح الدؽلقراطي كالثقافة السياسية التشاركية يف الوطن العريب ،أطركحة مقدمة
استكماال دلتطلبات درجة ادلاجيستَت يف التخطيط كالتنمية السياسية ،كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ،فلسطُت.ٕٓٓ٘ ،
ٕ ميلود بن غريب ،مستقبل منظمة األمم ادلتحدة يف ضل العودلة ،الطبعة األكىل ،منشورات احلليب احلقوقية ،ٕٓٓٛ ،ص .ٜ٘
ٖحسُت البزاز ،عودلة السيادة :حاؿ االمة العربية ،الطبعة األكىل ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،بَتكت ،ٕٕٓٓ ،صٕٗٔ.
ٗيعترب األمن القومي National Securityامتداد دلبدأ األمن اجلماعي  ،Collective Securityكنفس االمر مع مصطلح األمن الدفاعي
 CollectiveDéfenceكاالمن اجلماعي الذم اخرجو الرئيس األمريكي "ككدرك كيلسن " إىل الوجود بعد فشل مساعيو احلثيثة عرب دبلوماسيتو إىل خلق توازف
القول "إلجهاض" نشوب احلرب العادلية األكؿ:
-حسين البزاز ،عودلة السيادة :حاؿ االمة العربية ،ادلرجع السابق ،ص .ٕٜٔ
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ألازالقي والاظخماعي باهخٓاع صمجها في صاثغة هٟىطَا ألازالقي والؿياسخي٨َ ،ظا يبضو الخضزل باؾم ؤلاوؿاهيت ٧ىؾيلت
٢اهىهيت باعٖت لهًم ؾياصة صولت ؤزغيق قيئا ٞكيئا والض ٘ٞبها جضعيجيا هدى ؾياصة ها٢هت" .
ٞاإلاساَغ ألامىيت اإلاباقغة للٗىإلات قغٖىه اإلاجخم٘ الضولي خ ٤الخضزل الٗؿ٨غرق في الكاون الضازليت للضو٫ق مً
 ١ؤلاوؿان في بَاع ميشا ١مىٓمت ألامم اإلاخدضةٞ ،إيٟيذ ا خاظت ألامىيت الٗاإلايت بلى م٣خًياث ٖىإلات
ؤظل خمايت خ٣ى ق
الٗالم ،وؤو٫ق باصعة ٖلى َظا الخىظهيٗىص بلى َلب ألامحن الٗام الؿاب٧" ٤ىفي ٖىان" ج٣ضيم ج٣غيغ قامل ًٖ ٖملياث
خ ٟٔالؿالم في قتى ب٣إ الٗام مً ؤظل الٗمل ٖلى جُىيغ ٖمليت خ ٟٔالؿلم والامً الضوليحن ،و٢ض ٖغَ ٝظا الخ٣غيغ
باؾم " ج٣غيغ الابغاَيمي"  ،الظر ق٩ل اللبىت ألاولى إلاؿاع انالح ٖملياث خ ٟٔالؿالم في الٗالم  ،ومً ؤَم الىخاثج
اإلاخىنل الحها والتي حك٩ل تهضيضا مباقغا للضو٫ق الٗغبيت ،صخٌ ؤَم مبضؤ ال٣اهىنق الضولي الٗام :مبضؤ ٖضم الخضزل في
الكاون الضازليت للضو٫ق اإلاىهىم ٖليه في نلب ال٣ٟغة الؿابٗت مً اإلااصة الشاهيت مً ميشاَ ١يئت ألامم اإلاخدضة،
و٦مبضؤ عثيؿييد٨م الٗال٢اث الضوليت خؿب ٦خاباث ٣ٞهاء٢اهىنق الٗال٢اث الضوليت ٞ ،لم يٗض اإلابضؤ ٧ابدا إلاؿاع الخضزل
ٖؿ٨غيا في الضو٫ق التي حٗغٞ ٝحها اهتها٧ا ظؿيما خ٣ى١ق ؤلاوؿان  ،مشل مبـاقغة مجلـ ألامً في الخضزل في الكاون
الضازليت للضو٫ق إلوكاء مىاَ ٤ؤمىت في الٗغا ١في ٞتراث خ٨م هٓام نضام خؿحن خمايت الكيٗت في ا جىىب وألا٦غاص في
الكما٦ ،٫ظل ٪الخضزل لٟغى الضيم٣غاَيت في الٗضيض مً الضو٫ق الٗغبيت جدذ ُٚاء بما يهُلر ٖليه "الغبي٘ الٗغبي".

ٔعمراف عبد لسبلـ الصفراٍل ،رللس األمن كحق التدخل لفرض احًتاـ حقوؽ اإلنساف ( دراسة قانونية) ،منشورات جامعة قاربونس ،بنغازم ،الطبعة األكىل،ٕٓٓٛ ،
ص ٗٔٔ.
تعد دراسة اثار العودلة امرا يف غالب ا ألعلية دلا ذلا من اثار بالغة األعلية على صمود شىت ركائز الدكلة ،مثل االقتصاد الوطٍت كالسياسة كالنظاـ االجتماعي الداخلي،االمر الذم دفع بكبار فقهاء العبلقات الدكلية كالفقيو الياباٍل "فوكو ياما " إىل ٕتاكز الطرح ادلفركغ فيو يف ضركرة كجود دكلة ،يف كتابو الشهَت " هناية التاريخ" ،اما
الفقيو "ىتنجتوف" فَتل اف صراع احلضارات كفيل بتحطيم الدكلة القومية.
ٕ كزير خارجية جزائرم سابق ،دلزيد من ادلعلومات طالع عرضا للمسالة على موقع األمم ادلتحدة ،موجود على الرابط التايل:
http://www.un.org/arabic/peace/dpko/faq/q3.htm

ٖتعمل منظمة األمم ادلتحدة على اصبلح تنظيم كىيكلة القائمُت على عمليات حفظ السبلـ "إدارة النزاعات" ،باللجوء إىل القوة العسكرية إذا اقتضت ضركرات
محاية حقوؽ ادلدنية زمن النزاعات ادلسلحة ذلك ما كرد يف تقرير الفريق ادلستقل الرفيع ادلستول ادلعٍت بعمليات السبلـ ،يف دكرة رللس األمن الواحد كالسبعوف ٔٚ
 ٔٚجواف ٕ٘ٔٓ.
ٗيقابل مصطلح التدخل لغتا يف اللغة الفرنسية " ،"Interventionكيعرؼ على انو حظر أم تصرؼ من أجهزة األمم ادلتحدة يف شلارسة السلطات العادية اليت
منحها ذلا ادليثاؽ إذا تعلق االمر بالشؤكف الداخلية للدكؿ:
الصراٍل ،رللس األمن كحق التدخل لفرض احًتاـ حقوؽ  :دراسة قانونية ،الطبعة األكىل ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازم ،ٕٓٓٛ ،ص ٘٘.
عبد السبلـ فتنص ادلادة الثانية من ميثاؽ ىيئة األمم ادلتحدة يف فقرهتا السابعة "ليس يف ىذا ادليثاؽ ما يسوغ لؤلمم ادلتحدة اف تتدخل يف الشؤكف اليت تكوف بشكل أساسي منىذا ادلبدأ الؼلل
االختصاص الداخلي لدكلة من الدكؿ ،كليس فيو ما يقتضي الدكؿ األعضاء اف يعرضوا مثل ىذه ادلسائل الف ٖتل ٔتوجب ىذا ادليثاؽ ،على اف
بتطبيق تدابَت القمع الواردة يف الفصل السابع".
٘كىو ما بعرؼ بالتدخل اإلنساٍل ،حيث تعرفو السيدة " " : "Bastideعمل يهدؼ إىل التأثَت أك السيطرة على اعماؿ حكومة اجنبية تنتهك القوانُت اإلنسانية
اليت تتعلق ٔتواطٍت الدكلة ادلدانة أك برعايا عدة دكؿ أخرل ،كيطالب ادلتدخل بإلغاء تصرؼ السلطة العامة كالذم يستخدـ إلعاقة التجدم د أك السعي إىل إجراءات
ٖتفظية ملحوظة عوضا عن التمادم احلكومي".
 -سلواف رشيد السنجاكم ،التدخل اإلنساٍل يف القانوف الدكيل العاـ ،الطبعة األكىل ،دار قنديل للنشر كالتوزيع ،عماف ،ٕٓٓ٘ ،ص .ٜٛ
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وبن ٧ان الخضزل يٗخبر مً ؤخض مي٩اهحزماث مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٞةن ٚالبيت الضو٫ق ال جغيق ٞحها بال وؾيلت مً
اإلاؿاثل اإلاكغٖىت للخضزل  ،ب٣ياصة الىالياث اإلاخدضة الامغي٨يت لٗىإلات اإلاجخم٘ الضولي بما يخُاب ٤م٘ اعاصتها الخىا٣ٞيت
ل٣يمها الؿياؾيت الؿاٖيت للغياصة ال٩ىهيت ،لظا هجضَا مً جدضص الخى٢يذ اإلاالثم للخضزل ٖؿ٨غيا و٣ٞا الؾتراجيجيت
مىيىٕ مؿب٣ا ،عٚم الغ ٌٞاإلاُل ٤في ؤٚلب ألاخيان للضو ق ٫للهيمىت الامغي٨يت وؾياؾتها الاؾخٗماعيت الاؾدىٟاطيت
للثرواث الُبيٗيت للضو ق ٫الٗغبيت ،وَظا ما ظؿضجه ٗٞال في بَاع مماعؾاتها ال٣مٗيت جدذ ُٚاء الكغٖيت الضوليت ؤو ختى
 ،) 1991مؿخٗملخا خل ٠الىاجى التي قيضث وخآٞذ ٖلى
 ،1998الٗغا١
بضوجها ججاٍ الٗضيض مً الضو ق ٫الٗغبيت (الؿىصان
بىاثه لٟترة ما بٗض ا خغب الباعص٧ ،ل َظا و٣ٞا الؾتراجيجياث مضعوؾت ومىيٗه مؿب٣ا  ،الامغ الظر يبحن اوٗضام ازغ صو٫ق
ٖضم الاهدياػ-ؾاب٣ا -وال ألر مىٓمت ب٢ليميت ؾىاء ٧اهذ ا جمٗيت الٗغبيت ؤو مىٓمت اإلااجمغ ؤلاؾالمي .
٦ما حؿعى الىالياث اإلاخدضة الامغي٨يت بمٗايحر مؼصوظت – و٣ٞا إلاها خها الاؾتراجيجيت -بلى خمايت مها خها في
اإلاىُ٣ت الٗغبيت زانت في الكغ١ق ألاوؾِ الظر يكهض جدىال زُحرا في ؾيا ١ؤمً اإلاىُ٣ت بؿب الىػن الش٣يل للضو٫ق
وجًاعب اإلاها ر وختى ألايضيىلىظياثٞ ،اإلصاعة الامغي٨يت الاؾتراجيجيت جىو ٖلىان " :مً يؿيُغ ٖلى الكغ١ق ألاوؾِ
يؿيُغ ٖل الى ِٟالٗالمي ،ومً يؿيُغ ٖلى الى ِٟالٗالمي يؿيُغ ٖلى ا٢خهاص الٗالم ومٟخاح الؿيُغة ٖلى هِٟ
ا خليج َى اٖ٫غا ،"١ومشا ٫ؤزغ ٖلى طل :٪بؾغاثيل ،التي جذجم ٖلحها الىالياث اإلاخدضة الامغي٨يت في ٞغى ظؼاءاث
ٖلحها  ،عٚم ؤن الخ٨ي ٠ال٣اهىوي في َظٍ اإلاؿالت ٖغ ٝاظماٖا مً ٣ٞهاء ال٣اهىنق ا جىاجي الضولي و٦ظل ٪عواص ال٣اهىنق
الضولي ؤلاوؿاوي ،طل ٪يخطر ظليا في الىٓام ألاؾاسخي للمد٨مت ا جىاثيت الضوليت٦ ،جغاثم ا خغب اإلاىهىم ٖلحها في
نلب اإلااصة الشامىت مىه  ،خيض وٗايل جىامي اإلاماعؾاث اإلابييت ٖلى الخٟغي ٤في ٞلؿُحن و٢خل ألاَٟا ٫و٦باع الؿً
َ ،1949اإلاا ؤجها جد ٤٣ألاَضا ٝواإلاها ر
وجضمحر البجى الخدخيت وقتى الاٖيان اإلاضهيت اإلادميت و٣ٞا الجٟا٢ياث ظىي٠
الامغي٨يت اإلاخٗضصة اإلاجالث ،وَى مً ؤخض ألاؾباب الغثيؿيت الظر ي٨بذ اصاهت ؤو حؿليِ ٖ٣ىباث يضَا زانت ٖىض
عًٞها الخى٢ي٘ ٖلى مٗاَضة خٓغ اهدكاع ألاؾلخت الىىويت والتي تهضص الضو٫ق ا جىاع-الٗغب -في الكغ١ق ألاوؾِ .
ٔ ميلود بن غريب ،ادلرجع السابق ،ص ص ٕ.ٖٚ-ٚ
اعتمد مصطلح التدخل اإلنساٍل من اجلمعية العامة لؤلمم ادلتحدة ٔتبادرة فرنسا يف قرارىا رقم ٖٗ ٖٔٔ/ادلتعلق بادلساعدات اإلنسانية لضحايا الكوارث الطبيعيةكاألفراد الذين ىم يف حالة استعجالية:
-Pierre-Marie DUPUY, La souveraineté de L‘Etat et le droit des nations unies,Editions Dalloz, Paris. 1996, p 30.

ٕ ثامر كامل اخلزرجي ،ياسر علي ادلشهداٍل ،العودلة كفجوة األمن يف الوطن العريب ،الطبعة األكىل ،دار رلدالكم للنشر كالتوزيع ،عماف ،ٕٓٓٗ ،ص ص .ٙٛ-ٙٚ
ٖ ادلهدم ادلنجرة ،عودلة العودلة ،الطبعة الثانية ،منشورات الزمن ،الرباط ،ٕٓٔٔ ،ص ٗ.ٛ
ٗ منتدل الفكر العريب ،بُت األقلمة كالعودلة :اراء كاجتهادات كحوارات يف عامل مضطرب ،سلسلة اللقاءات الشهرية ٕ ،عماف ،ٕٓٓٚ ،ص ص ٖٗ.ٗٗ-
٘استعملت مصطلح "جزاء"ألنو يف نظرم يتمتع بشمولية ادلعٌت الذم ػلوم على اجلزاءات العسكرية ،كذلك اجلزاءات االقتصادية أم ٔتا يصطلح عليو اف لدل فقهاء
القانوف الدكيل العاـ :باجلزاءات الدكلية الذكية.
 ٙبالقراءة ادلتأنية للمادة الثامنة من النظاـ األساسي للمحكمة اجلنائية الدكلية نستشف الطابع التخطيطي جلرائم احلرب يف ظل اسًتاتيج ية كاضحة ادلعامل ،من خبلؿ
كل من مصطلح "خطة سياسة عامة " ،صحيح اف مفهوماالسًتاتيجيةالذم ينظر منو إىل ادلدل البعيد أكثر مشوال من ىذين ادلصطلحُت لكن لب ادلعٌت ينصب يف
نفس السياؽ.
 ٚمحدم عبد العظيم ،عودلة الفساد كفساد العودلة ،الطبعة األكىل ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2008 ،ص ٖٕٓ.
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اإلادىس الثاويِ :ىإلات مىٍمت ألامم اإلاخدذة
بالغٚم مً الىْيٟت ؤلاهماثيت طاث البٗض الٗالمي إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة في يل الٗىإلات والتي ٦غؾتها بٖالن خى٫ق
1969الظر ٦غؽ اإلاباصت الٗامت لظل ٪في ماصجه الشالشت مىه ،خيض جىو ٖلى:
الخ٣ضم وؤلاهماء في اإلايضان الاظخماعي
 الاؾخ٣ال ٫ال٣ىمي اإلابجي ٖلى ؤؾاؽ خ ٤الكٗىب في ج٣غيغ اإلاهحر.
 مبذؤ ِذم الخذخل في الؽاون الذاخلُت للذوٌ.
 اخترام ؾياصة الضو٫ق وؾالمتها ؤلا٢ليميت.
 الؿياصة الضاثمت ل٩ل ؤمت ٖلى زغواتها ومىاعصَا الُبيٗيت.
 خ٧ ٤ل صولت في ومؿاوليتها ًٖ حٗيحن ؤَضاٞها اإلاخٗل٣ت باإلهماء الاظخماعي بملء خغيتها ،وفي جدضيض ؤولىياتها،
وفي ال٣يام ،و٣ٞا إلاباصت ألامم اإلاخدضة ،بخ٣غيغ وؾاثل وَغ١ق جد٣ي٣ها صونق ؤر جضزل زاعجي ،و٦ظل ٪خ٧ ٤ل ؤمت و٧ل
قٗب في طل ٪ومؿاوليتهما ٖىه ب٣ضع ما يخٗل ٤ألامغ بهما والخٗايل الؿلمي والؿلم والٗال٢اث الىصيت والخٗاونق بحن
الضو ،٫ؤيا ٧اهذ وظىٍ الخٟاوث ال٣اثمت بحن هٓمها الاظخماٖيت ؤو الا٢خهاصيت ؤو الؿياؾيت.
الا اههبٗض اهتهاء اػمت ا خليج اٞغػث بلى وا ٘٢اإلاجخم٘ الضولي الازاع الؿلبيت للجزإ ،انبدذ الىالياث اإلاخدضة
الامغي٨يت ال٣ىة "الغثيؿيت اإلادغ٦ت للمىٓمت الضوليت" ،مً زال ٫صٖم صوعق مجلـ ألامً ٖلى خؿاب صوعق ا جمٗيت الٗامت
اإلاٗبرة ًٖ بعاصة الضو٫ق ا جماٖيت ،ي ٠بلى طل ٪جغاظ٘ صوعق الهحن في مىاظهت بعاصة الضو٫ق الٛغبيت وٖلى عاؾها الىالياث
اإلاخدضة ألامغي٨يت  ،التي اؾخٗملذ ً٢ايا خ٣ى١ق ؤلاوؿان للًٖ ِٛلى الضو٫ق التي حٗاصحها في اإلاداٞل الضوليت ،ومً
 ١ؤلاوؿان إلصزا ٫ا جماَحريت الليبيت-ؾاب٣ا -لل٣اثمت التي جًم الضو ق ٫اإلاىته٨ت
مٓاَغ طل ٪الًٖ ِٛلى جىت خ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان في ٖهغ ا جماَحر" والتي حٗض ؾب٣ا ٖغبيا
ي خ٣ى ق
 ١ؤلاوؿان ،عٚم انضاع ليبيا" الىزي٣ت ا خًغاء ال٨بر ق
خ٣ى ق
ٖلى الهٗيض الٗغبي .
اهُال٢ا مما ؾب ٤وؿدىج ان الٗىإلات ومىٓمت ألامم اإلاخدضة في مؿاعان مسخلٟانٞ ،هظٍ ألازحرة"حؿعى بلى الاعج٣اء
با خهىنيت بلى مؿخىيق ٖالمي ،وان الٗاإلايت هي ججؿيض لٗمل في هُا ١الامم اإلاخدضة والٗىإلات ٗٞل ٚحر مىًبِ زاعط
ًٖ يىابِ الامم اإلاخدضة" .
اإلادىس الثالث :ظبل مجابهت الذوٌ الّشبُت لألزاس العلبُت للّىإلات
ليـ مً الهىاب ان جخٗامل الضو٫ق الٗغبيت م٘ اإلاض الؿلبي للٗىإلاتبمىُ ٤الغ ٌٞال٨لي ؤو باهتهاط ؾياؾت ال٣بى٫ق
ال٨لي إلآاَغ الٗىإلات ،ومشاٖ ٫لى طلٖ ٪ضم ال٣ضعة ٖلى اخضار ُ٢يٗت مٗامالث ا٢خهاصيت م٘ مىٓمت الخجاعة الٗاإلايت

ٔفضل اهلل زلمد إمساعيل ،ادلرجع السابق ،ص ٕٖٔ.
ٕعلي يوسف ،حقوؽ اإلنساف يف ضل العودلة ،الطبعة األكىل ،دار أسامة للنشر كالتوزيع ،عماف ،ٕٓٓٙ ،ص ٕ.ٚ
ٖميثاؽ االمم ادلتحدة كسبيل يف أئنسة اشكالية العودلة ،مقاؿ صادر عن ادلركز العراقي للدراسات االسًتإتية:
http://iraqicss.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&catid=29&Itemid=321&lang=ar
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عٚم ما جٟغػٍ اإلاىٓمت مً ؤزاع ؾلبيت ٖلى ا٢خهاصياث الضو٫ق الٗغبيت ،ولى ٧ان بمؿخىياث مسخلٟت ،وَل زغ١ق مؿاثل
 ١ؤلاوؿان يم ً٨الغيىر لها؟
خ٣ى ق
ٞالبدض ًٖ اؾتراجيجيت مجابهت للٗىإلات الججاٍ ٖ٣الوي ؤ٦ثر مىه في خالت ع ٌٞال٣ىاٖض التي جٟغيها مً ظهت،
وا خًىٕ الخام لها ،لً يضع ٖلى الضو٫ق ٞىاثض م٣بىلت صازليا.
ٞبرٚم ؤن صو ق ٫الٗالم حؿعى ظاَضجا ألخضار جدالٟاث في قتى مجاالث ا خياة زانت الا٢خهاصيت مجها للضٞإ ًٖ
مها خها ٦مجمىٖاث ليـ  ِ٣ٞلخ٨غيـ َيمىت ٖلى باقي الٗالم ،بل مً ؤظل جضٖيم الخىميت الضازليت والؿهغ ٖلى
خمايت مي٩اهحزماث الىمى الا٢خهاصر للضو٫ق ألاًٖاء ،بال ؤن الضو٫ق الٗغبيت لم جباصع بلى بوكاء مجمىٖت ٖغبيت مخماؾ٨ت،
مً ؤظل جىخيض ؾياؾتها الا٢خهاصيت ،لخضٖيم ا خ٣ى١ق الاظخماٖيت والا٢خهاصيت للمىاَىحن٧ ،الخٗليم والٗمل والصخت
وجد٣ي ٤الٗضالت لظلٖ ٪لى الضو٫ق الٗغبيت التر٦حز ٖلى ؤَم ه٣اٍ الًٗ ،٠ؤَمها:
 الخٟا٢م اإلاُغص لؿىء لخىػي٘ الضزى٫ق والثرواث :بؿب يٗ ٠الضعاؾاث اإلاؿب٣ت وجغجيب ألاَضا ٝخؿب
ؤولىيتها مً ؤظل نياٚت ؾياؾت ٖامت صازليت واضخت اإلاٗالم.
 اعجٟإ وؿب البُالت الصخي الظر يجه ٪مً ٢ضعة الضو ق ٫الٗغبيت في جمىيل نىاصي ٤ا خمايت الاظخماٖيت –الًمان
الاظخماعي.-
 ؤلازٟا ١في اقبإ ا خاظاث ألاؾاؾيت لٛالبيت اإلاىاَىحن :بؿبب ٖضم جىٞغ الضو٫ق ٖلى ؾياؾت واضخت في مجا٫
ألامً الٛظاجي وؾىء اؾخٛال ٫ألاعاضخي الٟالخيت ،ومدضوصيت ٢ضعتها ٖلى تهيئت ؤلا٢ليم خؿب مىاص ٧ل مىه.
 الخبٗيت الخ٣ىيت بكتى ؤهىاٖها للضو٫ق الٛغبيت اإلاخ٣ضمت :هٓغا لٗضم جد٨م الضو٫ق الٗغبيت في الخ٨ىىلىظياث
ا خضيشت بؿبب يٗ ٠مؿخىيق الخ٩ىيً الخٗليمي لضي ٧اٞت اإلاؿخىياث .
لظا ٖلى الضو٫ق الٗغبيت الالتزام بىي٘ خحز الىٟاط ؤلاظغاءاث الخاليت:
 ؤلاعاصة ا خ٣ي٣ت للخ٩امل الؿياسخي والا٢خهاصر.
 اوكاء ؤظهؼة حؿهغ ٖلى يمان الخيؿي ٤بحن ا٢خهاصياث الضو٫ق الٗغبيت مً ؤظل يمان ا٦خٟاء طاحي.
 جىخيض مىانٟاث ا جىصة ووي٘ هٓام مٗلىماث مكتر.٥
 الٗمل ٖلى جىخيض مكاعي٘ البدض الٗلمي خضمت البرامج اإلاكتر٦ت بيجها.
 صٖم صوعق نىضو١ق الى٣ض الٗغبي  ،للخض مً مضيىهيت اإلاخهاٖضة للضو٫ق الٗغبيت بؿبب اعجٟإ وؿب زضمت الضيً
ججاٍ اإلااؾؿاث اإلااليت الضوليت.
ٔ فضل اهلل زلمد إمساعيل ،العودلة السياسية ،دار اجلامعة اجلديدة ،االزاريطة ،ٕٓٓٛ ،ص ص ٘ٓٔ.ٔٓٙ-
ٕ صندكؽ النقد العريب مؤسسة مالية عربية إقليمية ،تأسست عاـ  ٜٔٚٙكبدأت يف شلارسة نشاطها عاـ  ٜٔٚٚكيبلغ عدد الدكؿ األعضاء فيها ٕٕ دكلة عربية.
دلزم من ادلعلومات طالع على موقع األنًتنيت :
د
http://www.amf.org.ae/ar/aboutamf
-طالع أيضا على نفس ادلوقع:
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 ،2020لضٖم جمىيل الضو٫ق الٗغبيت لل٣يام بةنالخاث َي٩ليت ال٢خهاصَا،
 2015بلى
ٞالهىضو١ق وي٘ اؾتراجيجيت
وخى٦مت اإلااؾؿاث اإلااليت والا٢خهاصيت وج٣ضيم اإلاكىعة الٗلميت والٟىيت لضٖم ظهىص وايعي الؿياؾاث الٗامت ،مً
ؤظل طل ٪يهبذ نىضو١ق الى٣ض الٗغبي"ماؾؿت ماليت ٖغبيت عاثضة في مجا ٫صٖم ؤلانالخاث الا٢خهاصيت واإلااليت
والى٣ضيت للىنى٫ق إلاغا٦ؼ الاؾخ٣غاع في اإلاىُ٣ت الٗغبيت".
 صٖم ومخابٗت الضو٫ق الًٗيٟت ا٢خهاصيا لبىاء ؤعييت ا٢خهاصيت مخىاػهت.
 جدؿحن ؤهٓمت ا خمايت الاظخماٖيت بٛيت جضٖيم وج٣ىيت الخالخم الاظخماعي والخ٣ليل مً وؿب ال٣ٟغ.
 حؿهيل ٖمليت جدغ ٥ألاشخام بالخسٟي ٠مً ؤلاظغاءاث ؤلاصاعيت .
 الٗمل ٖلى اوكاء ٢ىة ٖؿ٨غيت صاثمت بخىا ٤ٞبعاصة ٧ل الضو٫ق الٗغبيت وجبيان خاالث الخضزل في الكاون
الضازليت لها ،زانت ٞيما حٗل ٤باالهتها٧اث ا جؿيمت يض ال٣اهىنق الضولي ؤلاوؿاوي وخ٣ى١ق ؤلاوؿان.
 الٗمل ٖلى مىاثمت الاجٟا٢ياث الضوليت اإلاٗىيت بدمايت خ٣ى١ق ؤلاوؿان م٘ حكغيٗاتها الىَىيت.
الخاجمت
مً الخدليل الؿاب ٤لخضاٖياث الٗىإلات ٖلى الضو٫ق الٗغبيت ،يخجلى حٗضص ابٗاصَا لدكمل خ٣ى١ق ؤلاوؿان ،مً زال٫
قغٖىه الخضزل في الكاون الضازليت للضو٫ق الظر لم يٗض يدمل جل ٪الهىعة الخ٣ليضيت ؤر الخضزل الٗؿ٨غرق  ِ٣ٞبل
جُىعق ليكمل ؾبل ؤزغيق مً زال ٫الهيمىت والخإزحر الؿلبي خمل الضو٫ق الٗغبيت ٖلى وي٘ الؿياؾاث الا٢خهاصيت
 ١ألاؾاؾيت للمىاَىحن في الضو ق ٫الٗغبيت،
واإلااليت الٓغٞيت والهي٩ليت ،الامغ الظر ؤيٗ٢ ٠ضعة الضو قٖ ٫لى اقبإ ا خ٣ى ق
ي ٠بلى طل ٪مداوالث الضو٫ق ال٨بريق إليٗا ٝزم الً٣اء ٖلى ؤهٓمت ؾياؾيت بؿب "ٖضم جىا٣ٞها م٘ مباصت الٗىإلات في
بٗضَا الضيم٣غاَي والؿياسخي" ،واإلاماعؾت الضوليت ازبدذ هجاح جل ٪الضو٫ق ب٣ياصة الىالياث اإلاخدضة بلى الىنى٫ق بلى
 ١ؤلاوؿان زانت مجها الاظخماٖيت
مبخٛاَا مً زال ٫الياث صوليت يٟترى ان ج٩ى قن الٟاٖل الغثيسخي في ميضان خمايت خ٣ى ق
والا٢خهاصيت مً زال ٫ج٨غيـ مىٓمت ألامم اإلاخدضة خغ١ق مباصت ال٣اهىنق الضولي الٗام.
٨ٞي ٠الؿبيل بلى صٖم اخ٩ام ميشا ١مىٓمت ألامم اإلاخدضة ومىازي ٤خ٣ى١ق ؤلاوؿان زانت ؤلاٖالن الٗالمي
خ٣ى١ق ؤلاوؿان اللظان يغميان بلى الاعج٣اء با خهىنياث الىَىيت في بَاعمىًبِ وٖاص ٫في مجابهت الٗىإلات الؿاٖيت بلى
ٞغى همِ ظضيض لخىٓيم اإلاجخم٘ الضولي ليبرالي الخىظه؟

تقرير تنافسية االقتصاديات العربية ،يناير .ٕٓٔٙملخص تقرير اسًتاتيجية صندكؽ النقد العريب ٕ٘ٔٓ.ٕٕٓٓ-ٔ غريب زلمدٖ ،تديات العودلة كأثرىا على العامل العريب ،مقاؿ منشور يف رللة اقتصاديات مشاؿ افريقيا ،عدد .ٔٚ
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كاثمت اإلاشاحْ
ؤوال :اإلاشاحْ باللغت الّشبُت
 /1الىخب
.2008
 .1ميلىص بً ٚغبي ،مؿخ٣بل مىٓمت ألامم اإلاخدضة في يل الٗىإلات ،الُبٗت ألاولى ،ميكىعاث ا خلبي ا خ٣ى٢يت،
.2011
 .2اإلاهضر اإلاىجغةٖ ،ىإلات الٗىإلات ،الُبٗت الشاهيت ،ميكىعاث الؼمً ،الغباٍ،
 .3مىخضي ال٨ٟغ الٗغبي ،بحن ألا٢لمت والٗىإلات :ؤعاء واظتهاصاث وخىاعاث في ٖالم مًُغب ،ؾلؿلت الل٣اءاث الكهغيت
ٖ ،2مان.200،
.2008
ًٞ .4ل هللا مدمض بؾماٖيل ،الٗىإلات الؿياؾيت ،صاع ا جامٗت ا جضيضة ،الاػاعيُت،
ٖ .5مغان ٖبض لؿالم الهٟغاوي ،مجلـ ألامً وخ ٤الخضزل لٟغى اخترام خ٣ى١ق ؤلاوؿان ( صعاؾت ٢اهىهيت)،
.2008
ميكىعاث ظامٗت ٢اعبىوـ ،بىٛاػر ،الُبٗت ألاولى،
.2006
ٖ .6لي يىؾ ،٠خ٣ى١ق ؤلاوؿان في يل الٗىإلات ،الُبٗت ألاولى ،صاع ؤؾامت لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان،
 :١صعاؾت ٢اهىهيت ،الُبٗت ألاولى،
ٖ .7بض الؿالم الهٟغاوي ،مجلـ ألامً وخ ٤الخضزل لٟغى اخترام خ٣ى ق
.2008
ميكىعاث ظامٗت ٢اعيىوـ ،بىٛاػر،
 .8ؾلىان عقيض الؿىجاور ،الخضزل ؤلاوؿاوي في ال٣اهى قن الضولي الٗام ،الُبٗت ألاولى ،صاع ٢ىضيل لليكغ والخىػي٘،
.2005
ٖمان،
 .9خمضر ٖبض الٗٓيمٖ ،ىإلات الٟؿاص وٞؿاص الٗىإلات ،الُبٗت ألاولى ،الضاع ا جامٗيت ،ؤلاؾ٨ىضعيت.2008 ،
 .10خؿحن البزاػٖ ،ىإلات الؿياصة :خا ٫الامت الٗغبيت ،الُبٗت ألاولى ،اإلااؾؿت ا جامٗيت للضعاؾاث واليكغ
.2002
والخىػي٘ ،بحروث،
 .11زامغ ٧امل ا خؼعجي ،ياؾغ ٖلي اإلاكهضاوي ،الٗىإلات وٞجىة ألامً في الىًَ الٗغبي ،الُبٗت ألاولى ،صاع مجضالورق
.2004
لليكغ والخىػيٖ٘ ،مان،
 /2مزهشاث وسظاثل حامُّت:
ٖ .1مغ مهُٟى مدمض ؾمدت ،الٗىإلات الش٣اٞيت والش٣اٞت الؿياؾيت الٗغبيت :بغامج ؤلانالح الضيم٣غاَي والش٣اٞت
الؿياؾيت الدكاع٦يت في الىًَ الٗغبي ،ؤَغوخت م٣ضمت اؾخ٨ماال إلاخُلباث صعظت اإلااظيؿخحر في الخسُي ــِ والخىميت
.2005
الؿياؾيت٧ ،ليت الضعاؾاث الٗليا في ظامٗت الىجاح الىَىيت في هابلـٞ ،لؿُحن،
 /3اإلالاالث الّلمُت اإلايؽىسة:
1الاٖؿغزضيجت مدمض اخمض ،اإلاضيىهيت ا خاعظيت للضو ق ٫الىاميت والٗغبيت ،م٣ا ٫ميكىعق باإلاجلت اإلاهغيت للخىميت
.1996
والخسُيِ،
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 ميكىعق٫ا٣ م،ق الٗغبيت اإلاضيىت٫ليميت إلاىاظهت اػمت الضيىنق ا خاعظيت للضو٢ الابٗاص الضوليت وؤلا، َاَغ ظميل.2
.1993
ىيذ٩ ال،بمجلت الٗلىم الاظخماٖيت
: اإلاىاكْ الالىتروهُت/4
1. http://www.un.org/arabic/peace/dpko/faq/q3.htm
2.
277
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http://iraqicss.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&catid=29&Itemid=321&l
ang=ar
3.

 اإلاشاحْ باللغت الفشوعُت:زاهُا
-Pierre-Marie DUPUY ،La souveraineté de L’Etat et le droit des nations unies ،Editions Dalloz ،Paris.
1996.
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The Right to Compensation for Victims of Armed Conflicts
Tariq Hussein Jassam ،Ruzita Azmi ،Zainal Amin Ayub
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Abstract
International humanitarian law ensures the protection and provision of assistance to the
victims of armed conflicts. However, once individuals become the victim of violations of
international humanitarian law, the protection offered by this body of law effectively ceases.
In particular, the law on its face offers victims of serious violations of this law little or no
means of obtaining compensation.
International humanitarian law sharply contrasts on this point with tendencies in
international law. The related but separate body of human rights law clearly articulates a legal
right to a compensation for violations of fundamental rights. Most recently, the Rome Statute
of the International Criminal Court authorizes the Court to determine any damage, loss or
injury to victims and provide reparations to them. Humanitarian law, however, does not
expressly guarantee victims of violations of the law any right to a legal compensation.
This paper examines the legal ways and means currently available under international
law to victims of violations of international humanitarian law to have their primary rights
respected. It explores the question of whether victims have the right to compensation and the
extent to which this right can be enforced, if at all. On the basis of a brief survey of
international practice, it will be argued that while there is little doubt that victims enjoy rights
under international humanitarian law, their rights do not appear to be justiciable and as such
difficult to transform in a right to a compensation
Keywords: International humanitarian law, victims, protection, compensations,
International Criminal Court.
1. Introduction
International humanitarian law (―IHL‖) has never been confined to the level of relations
between States.1In opposition to this, the 19th Century Convention's initiators assumed that
people had consecrated the rightduring the war.2However, the affirmation of right is not
linked with the privilege of ensuring the right. Therefore, it is necessary for States to take into
account the victims of infringement of IHL to Compensation Indeed, helpful law
arrangements seldom seek reasons for activity including movement for victims in national or
1

Swinarsk Christophe, Studies and Essays in International Humanitarian Law and Red Cross Principles in
Honour of Jean Pictet.MartinusNijhoff (Geneva: ICRC, 1984), 269, http://www.amazon.com/Studies-EssaysInternational-Humanitarian-Principles/dp/9024730791
2
Pictet Jean, Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Geneva:
International Committee of the Red Cross, 1994), 77
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international law., In this regard, IHL showsdifferently in connection to affinities in
worldwide law. Although the Global Law Commission's Articles on State Responsibility were
finally received in 2001,1but fail toattention to the privilege of individuals in the organization
of auxiliary rights.2

280

It is deeply understood that HR courses of action give a cure, procedural as well as
substantive to people encountering harm with unlawful behaviour by State powers. Case in
point, the 13th Article of European Convention on HR affirms that people whose right as put
forward in that Convention are ignored ought to have "a fruitful cure before a domestic
force". Additionally, the 50th Article of European Convention on HR charges the European
Court of HR for dealing with the expense of just satisfaction to victims. In addition, HR
treaties accommodate particular provisions of compensation for victims of unlawful capture
or detainment.3The Rome Statute of the Global Criminal Court 4also approves that the Court
should focus on any damage or loss to victims and gives compensation to them.
While the punishment of individuals for war crimes has received much greater attention
over the past decade, shifting some inter-State aspects of IHL to individual criminal
responsibility, the position of the victims of these crimes has not been equally addressed.
Indeed, their right and diversion received less attention. Yet, a change and compensation for
victims of infringement of IHL is considered as a basic enthusiasm of value. It is the fact that
the importance of right under IHL becomes less significant if victims are not legitimated to
execute their rights under a national or international law., As Lord Denning pointed out: " ―a
right without a remedy is no right at all‖.5
The UNHR Commission has perceived the distractions of victims of IHL infringement.
The "Crucial Guidelines as well as Principles on the Right to a Compensation and Remedy for
Victims of Violations of Global HR and IHL" grasped by the UNHR Commission at its
session 56 in 20006 whichexpects to give victims of infringement of HR and IHL a privilege
to a cure.7
This privilege access to value and compensation for evil and accesses to genuine
information regarding the infringement. It perceives five sorts of compensation:
compensation, compensation, rebuilding, satisfaction, and guarantees of non-repetition.8
1

General Assembly, ―International Law Commission Articles On Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts, Adopted On Second Reading by the International Law Commission (ILC) at Its 53rd Session‖
(uN Doc. A/CN.4/L.569, 9 August 2001, New york, 2001).
2
James Crawford, The International Law Commission’s Articles On State Responsibility (Cambridge:
Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 201.
3
Art. 5(9) of the International Covenant of Civil and Political Rights of 1969.
4
UN doc. A/CONF.183/9, Art. 75,Of 17 July 1998.
5
Rosalyn, Higgins. "The role of domestic courts in the enforcement of international human rights: The United
Kingdom." INTERNATIONAL STUDIES IN HUMAN RIGHTS 49 (1997): 38.
6
E/CN.4/2000/62, 18 January 2000.
7
University of Minnesota Human Right Library, ―Basic Principles and Guidelines On the Right to a Remedy and
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of
International Humanitarian Law,Principle 11.,‖ https://www1.umn.edu/humanrts/instree/res60-147.html
(accessed November 10, 2015)
8
Ibid.Principle 21.
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The above Principles of the UN have been guaranteed by different activities. In 1998,
the Hague Appeal for Peace and Justice for the 21stCentury in the Hague Agenda for Peace
and Justice described the use of IHL as its overriding point and made a recommendation:
"The Hague Appeal will promote changes in the change and execution of the laws in IHL and
in HR Law, remembering the finished objective to close fundamental openings in security and
to fit these key regions in Global law ".1 In 2003, to develop these exercises, the Amsterdam
Centre for Global Law of Amsterdam University and the Institute of HR of the University of
Utrecht in Netherlands established two expert social affairs for discussing the necessity and
plausibility of the latest processes that give response to victims of infringement of IHL. The
meeting in May, 2003 discussed whether prevailing worldwide instruments can give victims
of infringement of IHL a cure and compensation. For the revelations, the ensuring meeting in
October, 2003changed options to fill fissure in the existing strategies or for the development
of new systems. Taking into account everything, the International Law Association (ILA)
provided an assignment on "reparation for the war victims‖.2 Taking note that regular folks
are left without cure that they are executed, injured, endure property or different loss, the task
points out ―to proficiently analyse the law of HR and war with a viewpoint focusing on the
privileges of war victims to remuneration". The suggested endeavour has its main focus
including the compensation and choice of a Draft Declaration of Global Law Principles on
Compensation to War victims.3
In contrast to the above recommendations, the current study focuses on the legitimate
methods and options under private and global law to victims of infringement of IHL to have
their crucial right respected.4 It studies the possibility of victims having privilege to a cure and
the limit to which the right can be approved based on those methods. National and worldwide
practice should be investigated because; very few vulnerability victims acknowledge the right
under IHL. Their right a is not justiciable and difficult to change into a privilege to a cure or
compensation.
2. The Concept of "Victim"
The privilege to a cure presupposes a casualty whose vital right has been neglected. To
gain deep insights into the issue of cure, the concept "casualty "under IHL should be clarified.
Although the term itself is neglected in the Conventions in Geneva or other helpful law
settlements, victims are the main subject of IHL.5Those victims may be later characterized as
1

Recommendation 13, The Agenda for Peace, UN Doc. A/54/98.
Liesbeth,Zegveld. "Remedies for victims of violations of international humanitarian law." Revue international
de
la
Croix-Rouge/International
Review
of
the
Red
Cross
85.851
(2003):
85.
1https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_851_zegveld.pd
3
"This is considered to be a logical sequel to three ILA declarations already adopted, namely on Mass Expulsion
(Seoul, 1986), Compensation to Refugees (Cairo, 1992), and Internally Displaced Persons (London, 2000).
Underlying all these declarations is the principle that compensation must, under international law, be paid to
victims of human rights abuses."
4
Kleffner, Jann K., and LiesbethZegveld "Establishing an individual complaints procedure for violations of
international humanitarian law." Yearbook of International Humanitarian Law 3 (2000): 384-401.
5
"The word ―victim‖ does, however, appear in the title of the two Protocols Additional to the
GenevaConventions of 1949: Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to
theProtection of Victims of International Armed Conflicts, 8 June 1977 (hereinafter ―Additional Protocol I‖)
2
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people who are influenced by armed clashes; therefore, they are defined as "victims of war.
This definition potentially refers to an entire populationthat has been caught up in an armed
conflictNevertheless; the event of the equipped clash as being what is demonstrated falls
exterior of the degree of IHL. This law does not manage the legal or illegal nature of the
conflict. As such, war victims have no personal right to get peaceful under IHL. This
indicated that victims of war have no right Thus, undoubtedly, the primary goal IHL is to
protect war victims.1Fighting against that infringement of the privilege to security including a
case to compensation is challenging because a casualty is a person influenced by the armed
clash.2 Netherlands‘ Supreme Court made clear that for the right's beneficiaries to security,
contemplation, for instance, there is no legitimate cure and compensation. In a judgment on
the 29th November, 2002, the Supreme Court stated that norms of IHL do not guarantee
persons against weight and strain after the impact of strikes and do not secure persons whose
standards have been ignored.3Hence, theprecepts of IHL are constrained to the individuals
who are IHL infringement‘s victims.
The broader class of war victims is perceived in a perfect world with a smaller
characterization including victims of infringement of IHL, i.e. People who are armed by such
infringement. This order of victims is described by the legal confinements set aside by IHL
inwar, whereas the main objective of IHL is to guarantee war victims;It is silent on this
second category of victims of IHL violations. The IHL organization concentrates on people to
be guaranteed against war dangers, keeping aside the theme of movement obliged when
security misfires.
Right to a Remedy Principle of the UN relied upon filling this hole, focusing on victims
of infringement of IHL. They define a victim in the following terms: ―A person is ‗a victim‘
where, as a result of acts or omissions that constitute a violation of international human rights
or humanitarian law norms, that person, individually or collectively, suffered harm, including
physical or mental injury, emotional suffering, economic loss, or impairment of that person‘s
fundamental legal rights.‖4
3. The victim's rights
Global HR settlements and instruments stated that victims of global wrongdoings have
the right to find powerful solutions to the violations of their rights. 5Right to a Remedy and
Compensation‘s fundamental Principles and Guidelines state that the term ‗victim‘
incorporates the individuals who have separately or aggregately endured damage, and may
incorporate the quick family or respondents of the immediate victim, and persons who have
endured harm in mediating to help victims in distress. Avoid or prevent being victimized.6

andProtocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
ofNon-International Armed Conflicts, 8 June 1977 (hereinafter ―Additional Protocol II‖)."
1
Geneva conventions
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Ibid, Principle 8, UN Principles on the Right to a Remedy.
5
Ibid. Principle. 4.
6
Ibid. Principle.8
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Regarding criminal procedures, the remaining of victims to seek compensation which
was restricted to the residential circle.1In any case, the Rome Statute of the Global Criminal
Court perceives that victims of unlawful acts under the Court's purview may seek
compensation and permits the Court to make arrangement straightforwardly against a
sentenced individual to give compensations to them.2
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At the outset, the treatment which IHL prescribed to be accorded to protected persons
was not presented, nor indeed clearly conceived, as constituting a body of ―rights‖ to which
they were entitled. The helpful law standards were all things considered grasped as related to
States versus one another and are typically worded similarly as restricted material to the social
events to strife. Then, in 1929, the rule of rights was precisely characterized, and thus "right"
was used in provision of the Prisoners of War Convention in 1929.3 Likewise, in the Geneva
Conventions in 1949, the vicinity of rights presented on guaranteed persons was
unequivocally verified.4
An observational examination concerning these Conventions indicates that different
models insinuate expressly to thoughts such as "rights", ―entitlements‖ or ―benefits‖.
In the context of international conflicts, Article 78 of the Third Geneva Convention
serves as an example. It gives prisoners of war the right to make known their requests
regarding the conditions of captivity to which they are subjected and to complain about such
conditions. Similarly, Article 30 of the Fourth Geneva Convention provides all protected
persons with the right to file a complaint with the Protecting Powers, the ICRC and the
National Red Cross about an infringement of the Convention. These and other provisions
create rights of individuals or presuppose the existence of rights.5
4. Right to a Compensation
A question different from, albeit related to, the notion of ―rights‖ is whether these rights
can also provide the basis for individual claims brought by victims of violations of them..
Victims of philanthropic law infringement‘s position ought to finally be assessed on the
reason of their privilege to case Compensation, which joins procedural point of confinement,

1

‗Reparations proceedings are common in civil law countries where claims for damages may be attached to
criminal prosecutions. In common law countries, it is more typical for claims for damages to be sought
separately through civil courts.‘
2
Article.75(2).Rome Statute of the International Criminal Court, UN Doc. A/Conf. 183/9th of 17 July 1998,
entry into force 1 July 2002.
3
Articles 42 and 62, Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, of 27 July 1929.
4
Articles 7 and 8 common to the four Geneva Conventions of 12 August 1949.
5

Article 7 of the Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in
the Field of 12 August 1949 (First Geneva Convention); Articles 6 and 7 of the Convention for the Amelioration
of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949
(Second Geneva Convention ); Articles 7, 14, 84, 105 and 130 of the Convention relative to the Treatment of
Prisoners of War of 12 August 1949 (Third Geneva Convention); Articles 5, 7, 8, 27, 38, 80 and 146 of the
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949 (Fourth Geneva
Convention); Articles 44(5), 45(3), 75 and 85(4) of 1977 Additional Protocol I; and Article 6(2) of 1977
Additional Protocol II.
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i.e. their ability to go straightforwardly themselves to a national or worldwide agency to
ensure Compensation. Diplomatic Conference in 1949 stated:
“It is not enough to grant rights to protected persons and to lay responsibilities on the
States; protected persons must also be furnished with the support they require to obtain their
rights; they would otherwise be helpless from a legal point of view in relation to the Power in
whose hands they are.”127
284

Support for the announcement that right gives the reason to attests brought infringement
victims of these rights could clearly be seen in the 3rd Article of the 4th Hague Convention of
1907 with respect to the customs as well as laws of War, which states:
“a belligerent party which violates the provisions of the said Regulations shall, if the
case demands, be liable to compensation. It shall be responsible for all acts committed by
persons forming part of its armed forces.”
The 91st Article of the Additional Protocol I consists of guideline similar to Article 3 of
1907,2 the substance of which is generally recognized as a standard Global law.3
The danger of social events to a dispute to compensation for infringement of IHL put
together by persons encircling bit of their military could involve a promise to reimburse States
and personnel victims.4The duties of States and other warring get-togethers under IHL could
be translated as reflected by victims' rights for which IHL imagines a reason for movement in
case they are manhandled. A couple of masters have taken the point of view that inspiration
driving the article has been to present the right directly for people.5
According to Kalshoven,6 "Compensation" should be grasped as implying mainly to
individuals as recipients of the rule. Likewise,7right to a Remedy Principles of the UN
considers the supposition that infringement of IHL offers compensation to victims.
While the 3rd Article of the 1907 Convention, 91st Article of Protocol I as well as
standard law evidently present rights upon individuals on the occasion of an infringement,
including a privilege to remuneration, the request emerges whether an individual can
pronounce his/her privilege against the State or the wrongdoer. Article 3 of the 1907
Convention and Article 91 Protocol I are calm in such way, surrendering it to standard
worldwide or nearby law to engage worldwide agencies or family unit courts to offer effects
to one side. A rough outline of the open practice indicates that the fundamental right in IHL
less interprets the discretionary right as a result of their break. Victims of infringement of IHL
scarcely ensure compensation via domestic courts because of the3rd Article of the4th Hague
1

Article 30 of the Fourth Geneva Convention of 1949,
F Kalshoven, Article 3 of the Convention (IV), Respecting the Laws and Customs of War On Land (Tokyo:
Nippon Hyoron-sha Co, 1999), 37.
37.
3
Ibid
4
Ibid
5
Ibid , p.33
6
Ibid
7
Ibid. p. 39.
2
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Convention of 1907 or distinctive provisions. At the worldwide level, more channels are
accessible to victims to claim remuneration. In any case, a general cure does not exist.
5. General Rules for Compensation
It is a general standard of open global law that any wrongful demonstration — i.e. any
violations of a commitment under global law — offers ascend to a commitment to make
compensation1.
285

1. The point of compensation is to take out beyond what it is possible to consider the
outcomes of the illicit demonstration and to restore the circumstance that would have existed
if the demonstration had not been conferred. Compensation can take various structures,
including compensation, compensation or fulfilment. These cures can be connected either
separately or in combination because of specific violations. 2
2. The point of compensation is to restore the circumstance that existed before the
wrongful demonstration was submitted. Cases incorporate the arrival of wrongly kept
persons, the arrival of wrongly seized property and the renouncement of an unlawful legal
measure.3
3.There may clearly be circumstances in which compensation is really inconceivable, for
instance if the property is referred to having been pulverized, Likewise, compensation might
likewise not be a suitable cure if the advantage to be picked up from it by the victims who are
entirely unbalanced to its expense to the violator. Compensation is a sum of money related to
instalment for monetarily assessable damage emerging from the violations. It also covers
material damage.4
Fulfilment covers non-material damage that adds up to an attack against the damaged
State or individual. Illustrations incorporate an affirmation of the break, a statement of
disappointment or an official expression of remorse or certifications of non-reiteration of the
violations. Similarly, fulfilment can incorporate the endeavour of disciplinary or corrective
activity against the persons whose demonstrations brought about the wrongful
demonstration.5
6. Compensation in international humanitarian law
In terms of IHL, there are situations where a privilege to change for an individual is
found in worldwide arrangements or worldwide resolutions. It is faulty that Article 3 of the
Hague Convention (IV) of 19076 gives individuals a privilege to compensation by a virtue of
infringement of the law of war vis-vis to the State responsible for such infringement.7 It is
1

General Assembly. the International Law Commission, ―Article 1 of the Articles On the Responsibility of States
for Internationally Wrongful Acts Adopted by the International Law Commission‖ (extract from the Report of
the International Law Commission on the work of its Fifty-third session, Official Records of the General
Assembly, Fifty-sixth session, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.2), New York, 26 July 2001).
2
Articles 31 to 34 ILC Articles on State Responsibility.
3
Ibid, Article. 35
4
Ibid, Article. 36
5
Ibid, Article. 37
6
Article,3. International Covenant on Civil and Political Rights.
7
Ibid, Fritz p. 827
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precise that when insinuating the preparatory work of the custom, Kalshoven found that the
3rd Article of the 1907 4th Hague Convention was expected to be an individual right to
compensation.1
A similar provision is to be found in Article 91 of the Additional Protocol I,2 which
provides for compensation in cases of violations of the Geneva Conventions of 1949 3 or of
Additional Protocol I. Compensation cannot only be sought from States, but from all armed
forces which are a party to the armed conflict.
286

An Administrative Court of Appeal in Germany certified this comprehension of the 4rd
Article of the 4th Hague Convention held in 1907, choice in 1952 that the standard obliges an
individual right to compensation.4 The same choice was made by a court in Greece in the first
event of the Distomo case, where it provided the surviving wards of the 1944 German butcher
in Distomoheld right to declaration for compensation.5 Interestingly, the Federal Supreme
Court of Germany found, in the same case that at the time of World War, the personnel was
not directly secured by worldwide law and it gave no privilege toreparation6 The Federal
Constitutional Court of Germany provided the results as for 3rd Article of the 4th Hague
Convention of 1907. Then again, it was recognized that individuals acknowledge the right
under IHL.7 Moreover, Japanese courts expected to oversee cases developing out of the
Second World War, particularly out of the comfort's predetermination ''women''. 8 The High
Court in Tokyo stated that ―the 3rd Article of the Hague Convention got to be interpreted,
from its wording itself, to give State commitment between States, not personnel rights for
reparation''.9The individual harm should be taken into considerations as one of the States to
which the personnel has a spot.10 Furthermore, in Hwang GeumJoo vs. Japan, the ''comfort
women'' brought their case for compensation before the United States‘ courts. The case is so
far pending and, with that effort, the issue of remuneration has no tendency as the beginning
common contention is whether the US courts have area over the case. In particular cases, 11 the
US courts confirmed that the 4thHague Convention of 1907 is not self-executing. In this way,

1

Ibid, N.41,827
Article, 91.Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
3
Article, 32.Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed
Forces in the Field, (75 U.N.T.S. 31, entered into force Oct. 21, 1950.)
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/y1gcacws.htm
4
Article. 3. Hague Convention (IV) of 1907,
5
Ibid
6
Sabine Pittrof, ―Compensation Claims for Human Rights Breaches Committed by German Armed Forces
Abroad During the Second World War: Federal Court of Justice Hands Down Decision in the Distomo Case,‖
https://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol05No01/PDF 5, no. 1 (2003): 15.
7
Ibid
8
Masahiro Igarashi, Post-War Compensation Cases, Japanese Courts and International Law, Japanese AIL
(2000), 45
9
Port, Kenneth L. "The Spirit of Japanese Law." Washington University Global Studies Law Review 1.1 (2002):
573
10
Ibid. 543
11
David P. Stewart, ―The Foreign Sovereign Immunities Act: A Guide for Judges,
‖http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/fsiaguide2013.pdf/$file/fsiaguide2013.pdf
2
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the individual could not build its case regarding the provisions of the Convention.1 Most of
family unit courts do not perceive an individual right to remuneration under the 3rd Article of
the 4thHague Convention of 1907 and the 91st Article of the Additional Protocol I. The
debates are given by any stretch of the imagination alluring. A couple courts seldom perceive
that there are individual rights under IHL by any stretch of the creative ability. 2 Such a
conflict is unequivocally tested by other family courts and cannot be kept up.3 The individual
is the bearer of right under IHL as the States are ensuring their citizens‘ rights, and the States
cannot revise or remove personnel rights.4 To deny an individual right to compensation, the
High Court in Tokyo insinuates that there is no methodology under which the personnel could
rehearse his/her right.5 This reason cannot be substantiated, then again, as the introduction of
a right must be isolated from the procedural capacity for executing it. In this view, worldwide
law remains independent of the procedural capacity to approve it under worldwide law. It
might be attainable for individuals to hone their rights without worldwide strategies
inconsideration‘s of a national court.6
The comprehension of the 3rd Article of the 4th Hague Convention of 1907 as a
personnel right to compensation is assured by the Fundamental Principles and Guidelines.7 In
Paragraph 1 of its Preamble it was named the 3 rd Article of the 4th Hague Convention of 1907
and the 91st Article of the Additional Protocol I as provisions giving a privilege to an answer
for victims of infringement of IHL. The report of the Global Commission of Inquiry on
Darfur states that compensation little respect to the likelihood that the 3rd Article of the 4th
Hague Convention of 1907 was at first not anticipated that would compensation for
individuals; it indicated that the advancement of HR in worldwide law has balanced the
thought of State commitment.8
In the 4th Hague Convention of 1907 and Additional Protocol I, there are moreover
resolutions and peace settlements including provisions for compensation for victims of an
equipped clash. Outlines are the United Nations Compensation Commission (UNCC) 9 and the
Eritrea–Ethiopia Claims Commission (EECC),10 which offer audit to individuals. The UNCC

1

ICRC, ―United States of America Practice Relating to Rule 150. Reparation,‖ https://www.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v2_cou_us_rule150_sectionb.
2
Ibid. Port, Kenneth L. 143.
3
ElkeSchwager, ―The Right to Compensation for Victims of an Armed Conflict,‖ Chinese Journal of
International Law 4 (2005): 417-439, http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/4/2/417.full
4
Ibid
5
Ibid.
6
Ibid
7
Article 3 of the Hague Convention of 18 October 1907 concerning the Laws and Customs of War and Land
(Convention No. IV of 1907), Article 91 of Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949.
8
Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General pursuant
to SC Res. 1564, 25 January 2005, paras 593 et seq.
9
UN Security Council. Resolution. 692 (20 May 1991).
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/WMP%20S%20RES%20692.pdf.
10
Agreement between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of
the State of Eritrea of 12 December 2000,
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rules upon cases occur as a result of Iraq's unlawful interruption and the control of Kuwait. 1
Victims of the conflict fit the bill for survey for Iraq's infringement of the law of war.
Interestingly, the EECC, which was presented by the Agreement of Peace amidst Eritrea and
Ethiopia in 2000, has ward over cases for wounds as an eventual outcome of infringement of
IHL, the law of war.2

288

It is the individual who is the different transporter straightforwardly under the measures
of the UNCC3 and the EECC and, the State gets benefits from individual before the
commissions.
It cannot fought that the States perceived the optional security for their citizens before
commissions as the States are agents for personnel‘s who are not their citizens but still live in
the States' area.4 For the UNCC, under the Provisional Rules for Claims Procedure, the
wording of Article 5 (1) (a) consider the personnel as the transport of a privilege before the
UNCC as the ''Government may give claims for the advantage of its citizens''.5 Furthermore,
claims archived by States must be joined by the solitary's stamp whose case is secured. 6 The
States need to ensure the individual applicant that any harm paid will be scattered to them if
the case is productive.7The State's status as specialists for the personnel is admitted by
Provisional Rules for Claims Procedure‘s8 Article 5(3), as per which an endeavour or other
private legitimate substance may even itself put forth a defence to the commission if the State
of its combination or affiliation fails to do as being what is indicated. Individuals do not
necessarily have to be represented by a State, as Article 5(2) of the Rules states that an
appropriate person, of the Rules communicates that a fitting individual, power or body ought
to be chosen to submit claims for the advantage of personnel‘s who are not in a situation to
have their cases assembled by their organization.
Regarding EECC, Article 5(8) and (9) and their wordings in the Peace Agreement of the
Rules of Procedure9 and of Decision Number 5,10indicated that the State when ensuring for a
misfortune continued by an individual, is not summoning its own particular right, but taking
the individual's advantage. In its Partial Award of December 17th, 2004, the EECC avowed
1

UN Sec. Res. 687 (8 April 1991), para. 16: ‗‗Reaffirms that Iraq... is liable under international law for any direct
loss, damage, including environmental damage and the depletion of natural resources, or injury to foreign
Governments, nationals and corporations, as a result of Iraq‘s unlawful invasion and occupation of Kuwait.‘‘
2
Ibid, Agreement between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government
of the State of Eritrea of 12 December 2000.
3
John R. Crook, Is Iraq Entitled to Judicial Due Process? the United Nations Compensation (USA: Hart pu,
2004)
4
Article. 5(1);(2002)UNCC Provisional Rules for Claims Procedure, http://www.uncc.ch/decisions-governingcouncil
5
UN
Doc.
S/AC.26/Dec.10
(26
June
1992).UN
Doc.
S/AC.26/Dec.10
(26
June
1992).http://www.uncc.ch/sites/default/files/attachments/S-AC.26-DEC%2010%20%5B1992%5D.pdf
6
UN Doc. S/AC.26/Dec.1 (2 August 1991), para. 19.
7
UN Doc. S/AC.26/Dec.18 (24 March 1994).
8
UN Doc. S/AC.26/Dec.10 (26 June 1992).
9
Won Kidane, ―Civil Liability for Violations of International Humanitarian Law: The Jurisprudence of the
Ethiopia-Eritrea Claims Tribunal in the Hague,‖ Seattle University School of Law Digital Commons,
http://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?articles.23-24
10
Ibid
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this portrayal by a choice that claims brought by Eritrea isolated advantage for non-citizens
outside the district of the Commission. These cases should have been made for the general
population's advantage themselves as ''the case remains the solitary's property and that any
inescapable recovery of harms should gather to that person''.1
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In this regard, a match for individuals to get compensation in the occasion of an
infringement of worldwide law is seen in a Security Council Resolution and a peace course of
action. Then, although Resolution 687 setting up the UNCC underlines the way that ''Iraq is
subject under worldwide law", it has all of the earmarks of being tough to see the Resolution
as a certification of a present right to compensation for personnel‘s under worldwide law. Iraq
is committed in perspective of its unlawful assault and control of Kuwait. The law of war
manhandled by Iraq has no a plan of rules consisting of personnel right; it guarantees the local
dependability of States. The commitment of Iraq for its infringement of the law of war is
established under worldwide law; nevertheless, to the degree there is a privilege of individuals
to case remuneration, it has a right given to the general population by the Resolution itself.
For the EECC, the document ignored the 3rd Article of the 4th Hague Convention of 1907 the
91stArticle of the Additional Protocol I, the general gauges of State commitment; they gave no
diverse disputes for the vicinity of such a privilege. It is unclear whether the Agreement of
Peace amidst Eritrea and Ethiopia insists on a present individual right to compensation under
worldwide law, or whether it hopes to establish such a privilege by the Peace Treaty itself. In
any case, as there is a State responsibility to modify victims of infringement of IHL under the
3rd Article of the 4th Hague Convention of 1907, it is possible that the Peace Treaty was done
in attainment of this dedication.
7. The Compensation and the International Criminal Court
As the Preamble of its Statute the International Criminal Court (ICC) was made due to
the path that 'in the midst of this century countless, women and men have been victims of
incredible giants that significantly shock the still, little voice of mankind'. In this way, victims
of these anathemas are `central to the considered worldwide criminal justice'.2
The Compensation of organization for the ICC is established in articles 75 and 79 of the
Rome Statute and in Rules 94 to 99 of the Rules of Evidence and Procedure (the Rules).
Workmanship. 75 as the essential procurement states:
1. The Court may develop measures related to Compensations or profound respect of,
victims including remuneration, compensation and reclamation. For this reason, the Court
may requestor may be in solitude development in surprising circumstances, centre the
augmentation and level of any harm, misfortune and harm, or in appreciation of victims and
will express the models on which it is acting.
2. The Court may make a solicitation clearly against a prosecuted individual
demonstrating suitable compensations to victims including compensation, remuneration and
recuperation. When fitting, the Court may mastermind that the award for Compensations is
done via the Trust Fund fit the 79th article.
1

Ibid 15, 16, 23 and 27–32, para. 19.
Antonio Caesius."The Statute of the International Criminal Court: some preliminary reflections." European
Journal of International Law 10.1 (1999): 144-171. http://ejil.org/pdfs/10/1/570.pdf
2
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3. Before preparing a solicitation under this article, a note of representations may be
made and welcomed by the court with a legitimate concern for the sentenced individual,
victims, other armed persons or captivated States.
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The Statute endorses the Court to concentrate any harm, misfortune or harm to victims
and solicitation compensations to them. Regardless, a reference joined the last report of the
Working Group on Procedural Matters of the Rome Conference shows that the guidelines for
compensation should be charged by making worldwide standards on compensation,
particularly the UN Principles on a Right to Remedy.1According to Rule 97 of the Rules, the
Court can assign authorities to help it in choosing the degree and level of harms. The Court
ought to welcome victims and the sentenced individual to say target truths. The capacity to
give Compensation will be polished in the full propriety of the Court.
According to Art.75 (2), the Court can make a compensation to ask for against the
arraigned individual, particularly. Such requirement of compensation against individuals is a
peculiarity before worldwide criminal courts, and the future will demonstrate how the ICC
will use its vitality.
The Rome Statute is stated in craftsmanship. 57 (3)(e) and 93 (1)( k) that the Court can
ask for that states parties2take guarded measures in sort of recognizing, after setting and
seizure of process with property and assets with the deciding objective of ensuing surrender.
Interim measures for genuine compensations in sort of sincere money related or restorative
sponsorship have been proposed in the midst of the Statute's exchanges; however, they have
not been asserted.
The compensation paid by the arraigned individual should be offered, particularly to the
casualty. However, the Court can use the Trust Fund as a centre individual to trade
Compensations to the beneficiary.3The Court can mastermind that a stipend for Compensation
ought to be spared with the Trust Fund if it is endless or impracticable to make individual
respect c each victim.4
Rule 97 of the Rules states that the Court may award Compensations on an individual
basis or, where it deems it appropriate, on a collective basis. Regarding the actual cases before
the ICC and the numbers of victims, collective awards will be the more appropriate measure.
As shown in Rule 94 of the Rules, victims can request compensation to make, archive
with the recorder. The ICC has made separate application outlines which are open at its site.
The path in which States will approve the compensation solicitation of the ICC depends
on their strategy.

1

Footnote 5 to Art. 73 on reparation to victims in the Final report of the Working Group on Procedural Matters
U.N. Doc. A/Conf.183/C.1/WGPM/L.2/Add.7, 13 July 1998.
2
Ibid
3
ThordisIngadottir, The International Criminal Court: Recommendations On Policy and Practice, Financing
Victims, Judges and Immunities (New York: Transnational Publishers Inc.,U.S, 2003), 1,
http://www.amazon.co.uk/The-International-Criminal-Court-Recommendations/dp/1571052917
(accessed
November 12, 2015)
4
Ibid,Rule 98 (2) of the Rules
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Victims of an armed conflict suffer from violations of their rights under human rights
law and international humanitarian law. Whilst a right to compensation for victims of human
rights violations is established in international treaties and generally recognized by States,
States are reluctant to recognize such a right for victims of violations of international
humanitarian law, even though a right to compensation can be found in Article 3 of the Hague
Convention (IV) of 1907 and Article 91 of the Additional Protocol I. Furthermore, it is
possible and logical to construct a general right to compensation for victims of violations of
human rights and international humanitarian law according to the principles of State
responsibility. Such a right is independent from its explicit acknowledgement in international
treaties or resolutions. The recognition of such a general right to compensation for individuals
can be found in the recent opinion of the ICJ on the Palestinian Wall. However, while the
theory of international public law allows and demands the construction of such a right, the
practice of the States is very rarely oriented by theoretical thoughts.
Individual rights to compensation may also arise under domestic law, which is
applicable in times of an armed conflict.
The compensation of all victims of violations of international humanitarian and human
rights law in an armed conflict is an important issue.
Beside the obvious monetary implications and help for the individual, it implies the
recognition of the harm done to them and the establishment of responsibilities. Further, a right
to compensation strengthens the norms of international humanitarian and human rights law
and their enforcement, and might prevent future violations. As an armed conflict typically
leads to a situation of mass violations, limited financial resources of the debtor can be taken
into account when considering the amount of the compensation due. States should therefore
make their courts available for the recognition of claims for compensation filed by victims of
an armed conflict.
Bibliography
1. Aminta, Arrington. "Cautious Reconciliation: The Change in Societal-Military Relations
in Germany and Japan since the End of the Cold War." Armed Forces & Society 28.4 (2002):
531
2. Crawford, James. The International Law Commission‘s Articles On State Responsibility.
Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
3. Christophe, Swinarsk. Studies and Essays in International Humanitarian Law and Red
Cross Principles in Honour of Jean Pictet.MartinusNijhoff. Geneva: ICRC1984.
4. .http://www.amazon.com/Studies-Essays-International-HumanitarianPrinciples/dp/9024730791
5. Caesius, Antonio."The Statute of the International Criminal Court: some preliminary
reflections." European Journal of International Law 10.1, 1999.
6. .http://ejil.org/pdfs/10/1/570.pdf

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

2016  حىان:9  الّذد-  الّام الثالث- مجلت حُل خلىق ؤلاوعان

7. General Assembly. the International Law Commission, ―Article 1 of the Articles On the
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Adopted by the International Law
Commission‖ (extract from the Report of the International Law Commission on the work of
its Fifty-third session, Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth session,
Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.2), New York, 26 July 2001).

292

8. General Assembly. ―International Law Commission Articles On Responsibility of States
for Internationally Wrongful Acts, Adopted On Second Reading by the International Law
Commission (ILC) at Its 53rd Session.‖ UN Doc. A/CN.4/L.569, 9 August 2001, New York,
2001.
9. Higgins, Rosalyn. "The role of domestic courts in the enforcement of international human
rights: The United Kingdom." INTERNATIONAL STUDIES IN HUMAN RIGHTS 49
(1997): 38.
10. Human Right Lirary, University of Minnesota. ―Basic Principles and Guidelines On
the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, Principle
11.‖https://www1.umn.edu/humanrts/instree/res60-147.html (accessed November 10, 2015).
11. ICRC.―United
States
of
America
Practice
Relating
to
Rule
150.Reparation.‖https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_cou_us_rule150_sectionb
12. International Law Commission on the work of its Fifty-third session, Official Records
of the General Assembly, Fifty-sixth session, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.2),
New York, 26 July 2001.
13. Igarashi Masahiro, Post-War Compensation Cases, Japanese Courts and International
Law, Japanese AIL (2000).
14. Ingadottir, Thordis. The International Criminal Court: Recommendations On Policy
and Practice, Financing Victims, Judges and Immunities. New York: Transnational
Publishers Inc.,U.S, 2003.
15. .http://www.amazon.co.uk/The-International-Criminal-CourtRecommendations/dp/1571052917(accessed November 12, 2015).
16. Jean, Pictet. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time
of War. Geneva: International Committee of the Red Cross, 1994.
17. Jann K., Kleffner, and LiesbethZegveld "Establishing an individual complaints
procedure for violations of international humanitarian law." Yearbook of International
Humanitarian Law 3 (2000).
18. Kalshoven, F, Article 3 of the Convention (IV), Respecting the Laws and Customs of
War On Land (Tokyo: Nippon Hyoron-sha Co, 1999).
19. Kenneth,Port. "The Spirit of Japanese Law." Washington University Global Studies
Law Review 1.1 (2002): 573-579.

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

2016  حىان:9  الّذد-  الّام الثالث- مجلت حُل خلىق ؤلاوعان

20. Kidane,Won ―Civil Liability for Violations of International Humanitarian Law: The
Jurisprudence of the Ethiopia-Eritrea Claims Tribunal in the Hague,‖ Seattle University
School of Law Digital Commons,
21. http://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?articles.23-24
22. R. Crook, John. Is Iraq Entitled to Judicial Due Process? the United Nations
Compensation. USA: Hart pu, 2004.
293

23. Stewart, David P. ―The Foreign Sovereign Immunities Act: A Guide for Judges,
‖http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/fsiaguide2013.pdf/$file/fsiaguide2013.pdf
24. Schwager, Elke. ―The Right to Compensation for Victims of an Armed
Conflict.‖ Chinese Journal of International Law 4 (2005).
http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/4/2/417.full
25. Zegveld, Liesbeth. "Remedies for victims of violations of international humanitarian
law." Revue internationale de la Croix-Rouge/International Review of the Red Cross 85.851
(2003. 1https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_851_zegveld.pd

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

2016  حىان:9  الّذد-  الّام الثالث- مجلت حُل خلىق ؤلاوعان

294

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com

مجلت حُل خلىق ؤلاوعان  -الّام الثالث  -الّذد  :9حىان 2016

295

حمُْ الخلىق مدفىٌت إلاشهض حُل البدث الّلمي © 2016

www.jilrc-magazines.com - human@jilrc-magazines.com
ISSN 2311-3650

