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 اى في الماًىى الذوليالحؼريف تحمىق اإلًط
 فراش رياب اإلضواػيل

 الومذهة
يعتبػػػػضوع حػػػػ عوساػػػػ ؽوموضوػػػػافوعػػػػفوميع حػػػػ  الومي اعػػػػ و ميتػػػػ وموػػػػتس  لو  ػػػػ و

 ه وت ؾوميسا ؽوميت ويتعتعوب اوموضوافويعجضدوك ضػ وإضوػاضاو،ومالهتعاـوف وميااض فوميد ي 
أ وجضوػػػ وأ و هػػػ لوميساػػػ ؽويعتػػػضؼوب ػػػاويلضوػػػافوبسػػػضؼوميضظػػػضو ػػػفوجضوػػػيت و،وأيوبشػػػضم

 هػػػ وساػػػ ؽو،ودياضتػػػ وأ وأسػػػ  وميعضاػػػ وأ ومياػػػ ع وأ و حػػػع ومالجتعػػػا  وأ ومالاتسػػػادي
ف ػ وتوػػبلوميد يػػ و،وطبيعيػ ويع ه ػػاوموضوػافوستػػ وابػووأفويكػػ فو حػ موفػػ وعجتعػعوععػػيف

و(.1 توع و  ي ا)
 عػعومزديػادووػض  ومضتاػاؿو،و يتزميدومالهتعاـوميد ي وتزميدموي عياوبعبادئوسا ؽوموضواف

 عػػفولػػـو،ويعع  عػػالوفػػ وظػػوولػػ ضموميعع  عػػالومي اح ػػ وأسػػبسلوسيػػاموموضوػػاضي وعتضمبطػػ م
خاسػ و مفواحػاياو،وأسبسلواحاياوساػ ؽوموضوػافوتشػكووعجػاالوضع  جيػاوي سػ مضوميػد ي 

وميتا يػػديويوػػيادموميد يػػ )  تزميػػدلوو(2ساػػ ؽوموضوػػافويػػـوتعػػدوعػػفومياحػػاياوميدمخ يػػ وبػػايعي ـ 
وعدض وميععضي وبسعاي وسا ؽوموضوافودمخ ياو د ييا.هيحالو عضظعالوميعجتععومي

بػػػايضمـوعػػػفو،و اػػػدوتعضحػػػلوساػػػ ؽوموضوػػػافوي عػػػد مفو مالعت ػػػافو  ػػػ وعػػػدمضوميتػػػاضي 
،و  يؾويعيػووموضوػافويتجػا زوسػد دل،وميعبادئوميواعي وميت وجاءلوف وميضوااللوميوعا ي 

   ػػ وميػػضمـوعػػفو،واػػ مإ وموػػتىض وبوػػ طات وميعط اػػ وأ وبلض تػػ وأ وبىيػػضو يػػؾوعػػفو  معػػوومي
فاػػػدو ػػػضؼوتػػػاضي و،وفكػػػضمومياػػػاض فوميطبيعػػػ وميتػػػ وتاػػػضضوميسػػػلوفػػػ وميعوػػػا ممويجعيػػػعوميبشػػػض

كايتيضا وبيفوسا ؽوميضاسو  ػ وأوػاسوميعػضؽوأ و،وميبشضي وعبضضملوي خض جو   وه موميسل
   ػ وهػ موتػـوتبضيػضوميعب ديػ و ميتيضاػ وبػيفوميضجػوو ميعػضأمو ميػضو يػؾوعػفو،ومي  فوأ وميجضس

                                                 
عضشػ ضملوعع ػدو،ودضمو وألسكاـوميااض فوميد ي و تطبياات اوميت وت ـوميػد ؿوميعضييػ ،و(ود.ودمحموسافظوماضـ(1

 .76ص،و1962،وميااهضم،وميدضموالوميعضيي 
عج ػ و  عيػ وو-عج  وميضيو،و وتط يضو سعاي وسا ؽوموضوافد ضومألعـوميعتسدموف،و(ود.و عضمفوميشافع (2

مي يحػ وميعاعػ و،ومياػاهضمو-إسدمض:واوـوميبس ثوبعضكزوميضيوويل الـو ميتدضيب،و62ميعددو،وضيعووض ي 
 .59ص،و1995،وأهت يض،ويالوتعالعال
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هػػ وأعػػضو،وإفومالستػػضمـوميعضشػػ دويساػػ ؽوموضوػػافو(.3ضظـو ميععاضوػػالوميع يضػػ ويلضوػػاف)ميػػ
و ميوػػا   ،وسػػعبوفػػ وظػػووهػػ لومالضت اهػػالوميتػػ وتسػػدثويساػػ ؽوموضوػػافو  ػػ وعػػدمضومييػػـ 

 عػػػفوابػػػووميجعا ػػػالو ميػػػد ؿو  ػػػ وسػػػدووػػػ مء.وععػػػاويبػػػضهفوميساجػػػ وإيػػػ وسعايػػػ وااض ضيػػػ و
و(.4 احاحي وفعاي ويسا ؽوموضواف)

اػػدوأدضؾوميعجتعػػعوميػػد ي وأفومالهتعػػاـوباحػػي وساػػ ؽوموضوػػافوالبػػدو مفوتعػػاي وعػػفو ي
فضمم ػػاوفػػ و،وميضػػاسيتيفوميااض ضيػػ و مياحػػاحي  فبػػدأوميتيكيػػضوفػػ وتػػد يفوا م ػػدوساػػ ؽوموضوػػافو م 

 هكػػ مو ػػضؼوميعػػايـو،واايػػبوتشػػضيع ووػػ مءو  ػػ وميعوػػت ووميػػد ي وأ وموا يعػػ وأ وميػػ طض 
و(.5خت فوع محيعوسا ؽوموضواف) دموع مليلو    دو ايجلوع

:والمبحثثا ال لوبضػػاءو  ػػ وعػػاوتاػػدـوضتضػػا ؿوهػػ موميبسػػثوعػػفوخػػالؿوميعباسػػثوميتاييػػ :
وساػػػ ؽوموضوػػػػاف. :والمبحثثثا الي لثثثثاو:وتسػػػضيفوساػػػ ؽوموضوػػػػاف.المبحثثثا اليثثثث   وعي ػػػـ 

وعسادضوسا ؽوموضوافوف وميااض فوميد ي .
 الوثحث األول

 هفهىم حمىق اإلًطاى

وساػػػ و وػػػ مءو  ػػػ وعوػػػت وو،وؽوموضوػػػافوأهعيػػػ وكبيػػػضموفػػػ وم  ضػػػ ومألخيػػػضممستػػػووعي ػػػـ 
 وػ مءوعػفوابػووميياػ وميػدمخ  وأـوعػفو،وميعالاالوميدمخ ي وأ و   وعوت ووميعالاالوميد يي 

و(.6 و مءوعفوجاضبوميد ؿوأـوعفوجاضبوميعضظعالوميد يي )،وابوومييا وميد ي 

                                                 
شػػػػ ضملودمضوعض،وموطػػػػاضومياػػػػاض ض ويساػػػػ ؽوموضوػػػػافوفػػػػ ومياػػػػاض فوميػػػػد ي ،و(ود.و بػػػػدميعزيزودمحمووػػػػضساف(3

 .7ص،و1987،وميض ح وميعضيي 
و(وضمجعوف وضيسوميععض :(4

- A. H. Robertson and J.G.Merrills- "Human rights in the world"- Manchester 
university pressو،Manchester, New York, p.1,2. 

بع وػ   و،وعاػاؿوعضشػ ض،وخ  ماليتزمـوبايععاهدملوميد يي و تضجيس ػاو  ػ ومياػاض فوميػدم،و(وأ.ودمحموييديدي(5
الو،وعضشػ ضملودمضوميع ػـوي عاليػيف،ودضموالوتطبياي و فوميعايـوميعضي ،وميعج دوميلايث،وسا ؽوموضواف
 .177ص،وي جدووض وضشض

دمضوميجاععػػػ و،وماليتػػػزمـوميػػػد ي وبػػػاستضمـوساػػػ ؽوموضوػػػافو سضياتػػػ ومألواوػػػي ،و(ود.وإبػػػضمهيـومسعػػػدوخ ييػػػ (6
و ضمجعوأيحاوبسي و اع وس ؿوه موميع ح ع:وؼ.بتسضو،و12ص،و2007،وميجديدم
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عػػدوععضفتػػ و  ػػ وععضفػػ و تعت،وإفوعسػط  وساػػ ؽوموضوػػافوعػػفوميعسػػط سالوميسديلػػ 
ك عػ وسػلو،و ه وتضكيبويته فوعفوميجععوبيفوعي ػ عيفوعتخسسػيف،وجزأي وميعضكبيفوعض 

وإضوافومي يو ضدوعضيضدم.،وبسيى وميجععو)سا ؽ( و عي ـ 
وسػديثوضوػػبيا وساػ ؽوموضوػافوعي ػـ  إ ويعػ دوإيػ وميضيػعومألخيػضوعػفومياػػضفو،وإفوعي ػـ 

والوتعضػػ ،وميلػػاعفو شػػض فساػػ ؽوموضوػػافو،وبايحػػض ضموسدملػػ وعحػػع ض و يهػػفوسدملػػ وميعي ػػـ 
و  يػؾوباػض فو اػػض فو بػووضوػتطيعومياػػ ؿوأفو،وب سػي اوعحػع ضاووػػابا ويظ ػ ضوهػ موميعي ػػـ 

 بػاضمو)ساػ ؽوموضوػػاف(وب سػي اوعحػػع ضاوتضجػعوإيػػ و يػؾومي اػلوميػػ يوظ ػضوفيػػ وكػووعػػفو
و)ميسل( و)موضواف(و عي ـ  و(.7ي ) ه و الوالويعكفوتسديدلو الوتخعيفوبدمي و،وعي ـ 

 ترتيب  على م  سبق  ت   ل هذا المبحا من خالل المط لب الت لية:
 .تعضيفوسا ؽوموضوافالمطلب الي لا:  .موضوافالمطلب الي   :  .ميسلالمطلب ال ل: 

 الحك: الوطلة األول

وميسل وف ومييا ،وفادودضجوميباسل فو   وتضا ي ويى يا،ويتسديدوعي ـ  ووو. عفولـوبيافوميعي ـ 
 الحك في اللغة: أوال:

فأسػػػووععضػػػالويى يػػػاوهػػػ و،وميسػػػلوفػػػ ومي ىػػػ ويشػػػيضوإيػػػ وسػػػلوميشػػػ ءوإ مولبػػػلو  جػػػب
 كػػ يؾويعػػضؼوميسػػلو ضػػدوبعػػضومي ىػػ ييفوبأضػػ وميع ػػؾو ميعػػاؿوميع جػػ دو،وميلبػػ لو مي جػػ ب

و(.وو8 ععض وسلوميش ءو اعو  جبوبالوشؾ)،وميلابل
يوػػػػتعضضو و،و جععػػػػ وساػػػػ ؽو ساػػػػاؽ،و يػػػػضوومبػػػػفوعضظػػػػ ضوأفوميسػػػػلوضاػػػػيضوميباطػػػػو

موػػػػتععااللوجديػػػػدموتػػػػد ضوسػػػػ ؿوععػػػػاض وميلبػػػػ لو مي جػػػػ بو مألسكػػػػاـو ميتسايػػػػلو ميسػػػػدؽو

                                                                                                                       

-imre szabo- "Historical Foundations of Human rights" in- "The international 
Dimensions of human rights" -Edited by- "Karel vasak"و،Volume 1. 
greenwood press,وunesco,و,1982وp 11-40. "Philosophical foundations of 
human rights" - Alwin and others- unesco, 1985.  

،و25ميعػػددو،وميوػػض وميلايلػػ ،وفكػػضو ضاػػد،و)ميسػػلو مي مجػػبوأـوميساػػ ؽوميطبيعيػػ (،و(ود.ودمحمو ابػػدوميجػػابضيو(7
 .10ص،و2000يضايضو

،وميعؤوو وميعضيي وي طبا  و ميضشض،وبيض ل،و3ج،وميااع سوميعسيط،وعجدوميديفودمحموبفوميييض زوآبادي(و(8
 .222ص،و.لد
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 عػػػفو،و يػػػضووميجضجػػػاض وفػػػ وتعضييػػػ وميسػػػلوبأضػػػ وميلابػػػلوميػػػ يوالويوػػػ غوإضكػػػاضلو(.9 ميياػػػيف)
و(.10 سا ؽوميعااض)،ومييايف،ومي مجب،وععاض وميسلوف ومي ى :وميضسيب

وف ومالسط والح.مووالع وييتبع وتسديدوميعي ـ 
وميعطػػابلوي  ماػػع ،و فػػ وحػػ ءوميععضػػ ومي ىػػ يوي ه عػػ ويعكػػفومياػػ ؿوبػػافوميسػػلوهػػ وعميسكػـػ

 يااب ػػ وميباطػػو.و يعضػػ و،و يط ػػلو  ػػ ومألاػػ مؿو ميعااحػػدو مألديػػافو ميعػػ مهبوالشػػتعاي او  ػػ و يػػؾ
الفو،و اػػدوييػػضؽوبيض عػػا،و يااب ػػ وميهػػ ب،وفاػػدوشػػاعوفػػ ومألاػػ مؿوميخاسػػ ،وميسػػلوأيحػػاوميسػػدؽ

و(.وو11 ععض وسايات وعطابا ومي ماعوإيالع)،وعدوف وميسلوعفوجاضبومي ماعميعطابا وت
 ثاًيا: الحك في الفمه اإلضالهي:

توػػتخدـوك عػػ وسػػلوفػػ وميياػػ ومووػػػالع وي داليػػ و  ػػ وععػػافوعتعػػددم:وف ػػ وتوػػػتععوو
أسياضاويبيافوعاوي شخصوعفوميتزمـو   وآخػض.و يط ػلوأسياضػاو  ػ وميساػ ؽوميشخسػي وفػ و

كا يػػ وتعػػاي و،و(12 اػػدويوػػتععووبععضػػ ومألعػػضوميلابػػلوميعساػػلوسد لػػ )،و ميعالاػػالومألوػػضي
ضنيفَوع عن ومينعلػؤن ػضل ػاوَ َ ينَضػاوَضسن يػ وععضػ وشػاعوويػدخوو،و ميسػلوطباػاوي ػ موميعي ػـ ،و(13ع)َ َكاَفوَساًّ

فػػا موعػػاو ضدوفػػ وميشػػضيع و،وفتهػػ فوميسضيػػالوميعاعػػ وض  ػػاوعػػفوميساػػ ؽو،وفيػػ وععضػػ وميسضيػػ 
أ وساػاو،ومووالع وك عػ وميسػلوفاػدوتعضػ :وساػاوحوأ وساػاوشخسػياومووالعي وأ وف ومييا 

و(.14أ وسضي وعفوميسضيالوبسوبوعاويدؿو   وععضاها)،وعاييا
 ثالثا: الحك في االصطالح:

                                                 
و)مبػػفوعضظػ ض((9 و1405،وعضشػ ضملوميسػػ زم،واػػـ،و1ج،ويوػػافوميعػضب،و(وأبػ ومييحػووجعػػاؿوميػديفوبػػفوعكػـض

 .56صو-46ص،وهجضي 
 .93ص،و1985،وعكتب ويبضاف،وبيض ل،وميتعضييال،و(وميشضيفو   وبفودمحموميجضجاض (10
 .94ص،وعضجعووابل،و(وميشضيفو   وبفودمحموميجضجاض (11
دمضوميهتػابوميجديػدمو،وميعياهيـوميااض ضي ويسا ؽوموضوػافو بػضوميزعػافو ميعكػاف،ويساج(ود.وواو ووايـوم(12

 .117ص،و2004،و3ط،وبيض ل،وميعتسدم
:وم ي و)(13  (.47(وو ضموميضـ 
إلػػػضمءوي ضشػػػضو،وساػػػ ؽوموضوػػػافوفػػػ ومووػػػالـو ميع مليػػػلوميد ييػػػ و ميدوػػػاتيضوميعضييػػػ ،و(ود.وضػػػ مؼوكضعػػػاف(14

 .7ص،و2010،و ميت زيع
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وميسػل فاػدو ضفػ وبعحػ ـو،ويادوتعددلوم ضمءوس ؿوتسديدوميععض ومالسطالس ويعي ـ 
و(.15 يضوـوسد دهاع)،وععيضاويخ ي اوميااض فوشخسا،وعادضموأ وو ط وإضمدي وبأض :

 يعػػضؼوباسػػثوآخػػضوميسػػلوبأضػػ وعميوػػ طالوميتػػ ويعكػػفويسػػاسب اوأفويعاضوػػ اوبايضوػػب و
فسيضعػاويػدضؾوميضػاسو،و(16ي  لوميايع و عسووميسلوفايايع وه وميت وتلبػلويسػاسبوميسػلع)

أفوي ػػـواػػ مو سضيػػ وإضمدمو يشػػعض موأفوي ػػـووػػ ط وكاع ػػ و  ػػ وساػػ ا ـوميعخت يػػ ويععاضوػػت او
 ضػػدهاويسػػيضوموضوػػافو،وفسػػاحو ض ػػاوبكػػووسضيػػ وعػػفومجػػووتسايػػلوعسػػايس ـوميخاسػػ  مو

،واػػادضموفعػػالو  ػػ وتسايػػلوعسػػايس وميشخسػػي و سعايت ػػاوعػػفوخػػالؿوعباشػػضت ويت ػػؾوميوػػ ط 
أيوأفوميسلويعضػ وكػووعػاوي جػبويشػخصو  ػ وميػضلوبػااضمضوميشػضعوأ ومياػاض فووػ مءوكػافو

فويتسػػػضؼوبعػػػاوي جػػػبويػػػ وميسػػػلوبسضيػػػ و يضبىػػػ وأ،وهػػػ موميشػػػخصو)طبيعيػػػا(وأـو)ععض يػػػا(
و(.17يتسايلوميعس س وو مءوكاضلو اع وأـوخاس )

،وأعػػػاوتعضيػػػفوميسػػػلو ضػػػدوفا ػػػاءومياػػػاض فوف ػػػ وععػػػاويجػػػ زوفع ػػػ و الويعااػػػبو  ػػػ وتضكػػػ 
فا موموتعع  وفػالوسػضجو  يػ و مفوتضكػ و،وفساسبوميسلوي وأفويوتععووسا وأ والويوتعع  

ععجع  ػ وعػفوميا م ػدووع وميسا ؽوجععوسػلوبأض ػا: هضاؾوعفويعضؼوك و(.18فالوإلـو  ي ع)
ميتػػ وتخػػ ؿوسا اػػاوي يػػضدود فوتاػػديـوتضػػػازاللوعػػفوجاضبػػ وأ وإ الؿويػػ .وف ػػ وساػػ ؽو يػػػيسو

أفوك عػ وساػ ؽوتتحػعفوإ طػاءو،وآعاؿ.و ه وسا ؽو ييولوإسواضاوأ وسبػاوأ وأخػ موعجضد
و(.19ميسلوف ....وفاوضوافوي وميسلوف وكووسا ا ع)

                                                 
،وعكتبػػ وميشػػض ؽوميد ييػػ ،وساػػ ؽوموضوػػافو)دضموػػ وعااضضػػ وفػػ وميضظضيػػ و ميتطبيػػل(،ومسعػػدوميضشػػيديو(ود.(15

 .31ص،و2011،وميطبع وميلايل 
 .277،وص1973،و1ط،و(ود.و بدميعضعـوفضجوميسدم،وعبادئوميااض ف،ودمضوميض ح وميعضيي ،وبيض ل،ويبضاف(16
،ومألضدف،و عػاف،ودمضوميشػض ؽوي ضشػض،وواوػي ساػ ؽوموضوػافو سضياتػ ومأل،وهاض وو يعافوطعيعال(ود.و(17

 .31-30ص،و2001،و1ط
،ود.ل،ودمضوميهتػػػػػػابوميعضيػػػػػػ ،وبيػػػػػػض ل،و1ج،وميتشػػػػػػضيعوميجضػػػػػػاح ومووػػػػػػالع ،ود.و بػػػػػػدمياادضو ػػػػػػ دمو(18)

 .471ص
دمضوميعطب  ػػالو،وساػػ ؽوموضوػػافوفػػ وميتشػػضيعالوميعضييػػ و ميع مليػػلوميد ييػػ ،و(ود.وهشػػاـوعسػػطي ودمحم(19

 .113،و2016،وضي مووكضد،وميجاععي 
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أسػػسابومياػػاض فومي حػػع وبأضػػ وعضمبطػػ وااض ضيػػ وبعاتحػػاهاويخػػ ؿو اػػدو ضدوميسػػلو ضػػدو
أ و،ومياػػػاض فوشخسػػػاوعػػػفومألشػػػخاصو  ػػػ ووػػػبيوومالضيػػػضمدو مالوػػػتحلاضوي توػػػ طو  ػػػ وشػػػ ء

 ايووميسلوه وادضموأ وو ط وإدمضيػ ويخ ي ػاومياػاض فو،وماتحاءوأدمءوععيفوعفوشخصوأخض
و(.20ااض فع) ايووأفوميسلوعس س ويسعي اومي،وشخساوععيضاويضوـوسد دها

 اإلًطاى: الوطلة الثاًي

 أوال: اإلًطاى في اللغة:

جػػػاءوفػػػ وعختػػػاضوميسػػػساحوي ػػػضمزيوعػػػاوضسػػػ وعأوفوسع:وموضػػػسوميبشػػػضو مي مسػػػدومضوػػػ و
 ميجعػػعوأضاوػػ .واػػاؿوتعػػاي وع أضاوػػ وكليػػضمعو كػػ مومألضاوػػي و ياػػاؿو،وبايهوػػضو وػػك فوميضػػ فو

مي مسػػػدومضوػػػ و أضػػػاس.و ػػػفومبػػػفو و،وي عػػػضأموإضوػػػافو الوياػػػاؿوإضوػػػاض .و كػػػ موفػػػ ويوػػػافوميعػػػضب
و(.21 باسوضح وهللاو ض عاومض وااؿوإضعاووع وموضوافوإضواضاوألض و  دوإيي وفضو )

 ثاًيا: اإلًطاى في االصطالح:

يعكػػػفوتعضيػػػفوموضوػػػافوفػػػ ومالسػػػطالحوبأضػػػ وعكػػػاحفوبشػػػضيوسػػػ ويتعيػػػزو ػػػفووػػػاحضو
َضػاو يػ وتعػاي وع  يؾومضطالااوعػفوا،و(22 ميتعييزع)،و ميع ـ،و ميضطل،وميسي مفوبايعاو عن وَكضم َ َيَاػدن

ػػػفنو عم وعن وَ َ ػػ وَكلنيػػض  ـن ػػ نَضاهل وَ َفحم ػػَفوميطميبنَبػػالن وعن ـن َضػػػاهل وَ َضَزان ػػضن وَ مينَبسن وفنػػ ومينَبػػضبن ـن وَ َسَع نَضػػاهل ـَ ػػ وآَد وَبضن
ياًلو َضاوَتينحن و(.23ع)َخَ ان

وموضوػافو  وبعػديف:وبعػدو ا ػ  و هك مويتح وعفوخػالؿوهػ لوم يػ وميهضيعػ وأفوعي ػـ 
 مألهػػػوو،و بعػػػدوسحػػػاضيويكعػػػفوفػػػ وتػػػدبيضوميععػػػاش،و ميضطػػػل،و ميتعييػػػز،ويتعلػػػووفػػػ وميعاػػػو

 .وو(24 ميتعتعوبايطيبال)،و ضك بوميبضو ميبسض،وباييد
                                                 

عضكػػزو،وساػػ ؽوموضوػػافوفػػ ومييكػػضوميعضيػػ ،وساػػ ؽوموضوػػافوفػػ ومياػػضمفوميهػػضيـ،و(ود.وفػػاض ؽوميوػػاعضمح (20
 .79ص،و2002،و1ط،وبيض ل،ودضموالومي سدموميعضيي 

،وعضجػػػعووػػػابل،وساػػػ ؽوموضوػػػافوفػػػ وميتشػػػضيعالوميعضييػػػ و ميع مليػػػلوميد ييػػػ ،و(ود.وهشػػػاـوعسػػػطي ودمحم(21
 .114ص

ميعج ػػ و،وساػػ ؽوموضوػػافوفػػ ومووػػالـ:وخساحسػػ او عجاالت ػػا،وهيـودمحموخايػػدو بػػدمييتاحوبضاػػاف(ود.وإبػػضمو(22
 .11،و2014،و4ع،و10ع ،ومألضدف،وجاعع وآؿوميبيل،ومألضدضي وف وميدضموالومووالعي 

 (.70و ضمومووضمء:وم ي و)(و(23
عضكػػزودضموػػالومي سػػدمو،و(26 و)و وػػ  وميلاافػػ وميا عيػػ،وميديعاضمطيػػ و ساػػ ؽوموضوػػاف،ود.ودمحموميجػػابضيوو(24)

 .202ص،وميعضيي 
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 جؼريف حمىق اإلًطاى: الوطلة الثالث

وساػػػ ؽوموضوػػػافوأهعيػػػ وكبيػػػضموفػػػ وم  ضػػػ ومألخيػػػضم وػػػ مءو  ػػػ وعوػػػت وو،ومستػػػووعي ػػػـ 
 وػ مءوعػفوابػووميياػ وميػدمخ  وأـوعػفو،وووميعالاالوميد يي ميعالاالوميدمخ ي وأ و   وعوت و

و(.25 و مءوعفوجاضبوميد ؿوأـوعفوجاضبوميعضظعالوميد يي )،وابوومييا وميد ي 
 مي ماعوأفوسا ؽوموضوافوييسوي اوتعضيياوعسددموبػووهضػاؾوميعديػدوعػفوميتعػاضيفوميتػ و

وساػػػ ؽو،واػػدويخت ػػػفوعي  ع ػػػاوعػػػفوعجتعػػعوإيػػػ وآخػػػضوأ وعػػػفولاافػػ وإيػػػ وأخػػػضوو الفوعي ػػػـ 
يػ يؾو،وموضوافوأ وض عوه لوميسا ؽويضتبطافوباألوػاسوبايتسػ ضوميػ يوضتسػ ضوبػ وموضوػاف

وػػػ ؼوضوػػػتعضضوعجع  ػػػ وعػػػفوميتعػػػاضيفويبيػػػافوهػػػ موميعسػػػط  :ويعضف ػػػاوعضيضيػػػ وكاوػػػافعو
و عؤوػػػسوعع ػػػدوساػػػ ؽوموضوػػػافوبوتضموػػػب ضغوبيضضوػػػاوبأض ػػػاوعفػػػضعوخػػػاصوعػػػفوفػػػض عوميع ػػػـ 

ميساػػ ؽو ميػػضخصوميحػػض ضي وميتػػ وتتػػي ومزدهػػاضوشخسػػي وكػػووومالجتعا يػػ ويخػػتصوبتسديػػد
أعػػاومألوػػتا وعكػػاضؿوفاوػػاؾعوفيعضف ػػاوو(.26فػػضدوفػػ وميعجتعػػعوموػػتضادموإيػػ وكضمعتػػ وموضوػػاضي ع)

 يجػبو،ومي يويعػيشوفػ وظػوود يػ ،و الوويعاوموضوافوميعاعو،وبأض اوع  ـويتع لوبايشخص
 ػفو،و و ضػدعاويكػ فوحػسي ويالضت ػاؾأ،وأفويوتييدوعفوسعاي وميااض فو ضدومت اعػ وبجضيعػ 

أيوو-طضيػػػلوتػػػدخووميااحػػػ وميػػػ طض و ميعضظعػػػالوميد ييػػػ .وكعػػػاويضبىػػػ وأفوتهػػػ فوسا اػػػ 
و(.27عتضاوا وععوعاتحيالوميضظاـوميعاـع)،و الوويعاوميسلوف وميعوا ممو-موضواف

                                                 
دمضوميجاععػػػ و،وماليتػػػزمـوميػػػد ي وبػػػاستضمـوساػػػ ؽوموضوػػػافو سضياتػػػ ومألواوػػػي ،و(ود.وإبػػػضمهيـومسعػػػدوخ ييػػػ (25

و ضمجعوأيحاوبسي و اع وس ؿوه موميع ح ع: بتسضؼ.،و12ص،و2007،وميجديدم
-imre szabo- "Historical Foundations of Human rights" in - "The international 

Dimensions of human rights "- Edited by- "Karel vasak",وVolume 1,و
greenwood press,وunesco,و,1982وp 11-40. "Philosophical foundations of 
human rights" - Alwin and others - unesco, 1985.  

اػػاض فوساػػ ؽوموضوػػافوفػػ ومييكػػضو،وي مسػػدودمحمومييػػاضمألوػػتا وميػػدكت ض.و بدم،و(وأشػػاضوإيػػ وهػػ موميتعضيػػف(26
 .3ص،و1991،ودمضوميض ح وميعضيي ،ومي حع و ميشضيع ومووالعي 

،وسعايػػ وساػػ ؽوموضوػػافوفػػ وظػػووميتضظػػيـوميػػد ي وموا يعػػ ،و(وضاػػالو ػػفود.و ػػزلووػػعدوميوػػيدوميبض ػػ (27
 .5ص،و1985،ودمضوميض ح وميعضيي ،وميااهضم
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فػػ وسػػيفويضمهػػاومييايػػ ومي ضىػػاضيو)ميزمبػػ (وبأض ػػاوعتشػػكووعزيجػػاوعػػفومياػػاض فوميدوػػت ضيو
ض فوميػػد ي و ع عت ػػاوهػػ وميػػدفاعوبسػػ ضموعباشػػضموعضظعػػ وااض ضػػاو ػػفوساػػ ؽوميشػػخصو مياػػا

 مفوتضعػػ وبسػػ ضموعت مزضػػ و،وموضوػػاض وحػػدومضسضمفػػالوميوػػ ط ومي ماعػػ وحػػعفوأج ػػزموميد يػػ 
(.وأعػػػاو28عع ػػاوميشػػػض طوموضوػػػاضي وي سيػػػامو ميتضعيػػػ وميعتعػػددمومألبعػػػادوي شخسػػػي وموضوػػػاضي ع)

ضوػافوهػ وت ػؾوميساػ ؽوميتػ وتضبػعوعػفوميهضمعػ وميعتأسػ  وعجاؾود ض   عوفيػضووأفوساػ ؽومو
كعػػػاوأض ػػػاو،وفػػ وميشخسػػػي وموضوػػػاضي و ميتػػػ ويعلػػوومضت اه ػػػاوسضعاضػػػاوي شػػػخصوعػػفوإضوػػػاضيت 

و(.29حض ضي وي سياموميهضيع و ميت والويعكفوميتعتعوب اود فوه لوميسا ؽ)
يعػاويخػصوأعػاوف،و جعيعوميتعضييالومألضي وميػ كضوتعكػسو ج ػ وضظػضوميهتػابومألجاضػب

ميهتػػػابوميعػػػضبوفػػػافومألوػػػتا وميػػػدكت ض/و بػػػدميىض وعسعػػػ دويعضف ػػػاوبأض ػػػاوعميساػػػ ؽومي سػػػيا و
بايشخسػػي وموضوػػاضي و فػػ وعاػػدعت اوسػػلوكػػووإضوػػافوفػػضدوفػػ وميسيػػامو ميسضيػػ و فػػ ومألعػػافو

ساػ ؽو،وكعػاوتشػعووي عػ مطفوباوحػاف ويسا اػ وكاضوػافوفػضد،و   وشخس و كضمعت وكآدع 
سػػػػػلو،و يعضػػػػ وأيحػػػػػا،ووياوػػػػػي و مالاتسػػػػادي و مالجتعا يػػػػػ و ميلاافيػػػػػ ميع مطضػػػػ وميعدضيػػػػػ و مي

و(.وو30ميشع بوف وتاضيضوميعسيضو ميسضي و ميتضعي و مألعفو ميوالـع)
 يػػضوومألوػػتا وميػػدكت ض/ودمحموسػػػافظومػػاضـوأفوفكػػضموساػػػ ؽوموضوػػافوتعضػػ وببوػػػاط وأفو

أ وأسػػػ  ووموضوػػػافويعجػػػضدوك ضػػػ وإضوػػػاضاوأيوبشػػػضمو بسػػػضؼوميضظػػػضو ػػػفوجضوػػػيت وأ ودياضتػػػ 
ميعضاػػػػ وأ ومياػػػػ ع وأ و حػػػػع ومالجتعػػػػا  وأ ومالاتسػػػػاديويع ػػػػؾوساػػػػ ؽوطبيعيػػػػ وععيضػػػػ و

و(.31يسيا وب وست وابووأفويك فو ح موف وعجتععوععيف)
                                                 

ضوػػػاي و،وميسعايػػػ وميد ييػػػ ويساػػػ ؽوموضوػػػافوفػػػ وظػػػوومألعػػػـوميعتسػػػدم،وعضمح (ود.وإبػػػضمهيـومسعػػػدو بدميوػػػا(28
،و ي عزيػػدومضظػػضود.و ػػزلووػػعيدوميوػػيدوبض ػػ و.9ص،و1977،وجاععػػ وبىػػدمد،وك يػػ ومياػػاض فو،ودكتػػ ضمم

 .4ص،وعضجعووابل
عضمجعػػ ومألوػػتا و،وتضجعػػ وعبػػاضؾو  ػػ و لعػػاف،وساػػ ؽوموضوػػافوبػػيفوميضظضيػػ و ميتطبيػػل،و(وجػػاؾود ض  ػػ (29

 .29ص،و1998،وميااهضم،وميعكتب ومألهاديعي ،و ض/ودمحموض ضوفضسالميدكت
،و1991،ومياػػػػاهضم،ودمضوميض حػػػػ وميعضييػػػػ ،ومياػػػػاض فوميػػػػد ي وموضوػػػػاض ،وضمجػػػػعود.و بػػػػدميىض وعسعػػػػ دو(30)

 .10ص
عضش ضملوعع دو،ودضمو وألسكاـوميااض فوميد ي و تطبياات اوميت وت ـوميد ؿوميعضيي ،و(ود.ودمحموسافظوماضـ(31

 .76ص،و1962،وميااهضم،وموالوميعضيي ميدضو
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 ميساياػ وأفوساػ ؽو،و كليضموعاويضظضوإي وسا ؽوموضوافو   وأض اوايـو عبػادئوسديلػ 
عوػتعدموعػفوكػوومألديػافوميوػعا ي و و،واديعػ واػدـوميتػاضي ،وموضوافو ميعبػادئوميعوػتعدموعض ػا

 هػػػ وتشػػػكووميااوػػػـوميعشػػػتضؾوبػػػيفوميعجتععػػػالو ميسحػػػاضملو،و ميعػػػ ض ثوموضوػػػاض وبضعتػػػ 
 هػػػػ ويسػػػػيا و،و هػػػػ وساػػػػ ؽوتلبػػػػلوي بشػػػػضويعجػػػػضدوميسػػػػي وم دعيػػػػ ،وميعخت يػػػػ وفػػػػ وميعػػػػايـ

باوضوافوألض ػاوعػفوميساػ ؽوميطبيعيػ وميلابتػ ويػ وابػوو جػ دلوع عػاوكػافوأسػ  وأ وجضوػ وأ و
ضػػػ وأ وي ضػػػ و وػػػ مءوأهػػػافوميشػػػخصو طضيػػػاوأ وأجضبيػػػا.و فػػػ وهػػػ موموطػػػاضو ضفػػػلومألعػػػـودي

 ميتػ وبػد ض اويوػتسيوو  يضػاو،وميعتسدموسا ؽوموضوافوبأض ا:وعميسا ؽوميعتأس  وف وطبيعتضا
و(.32أفوضسياوكبشضع)

كػػ فوساػػ ؽوموضوػػافوعػػاوهػػ وإالوساػػ ؽوطبيعيػػ وت يػػدو،و يوػػتخ صوعػػفوهػػ لوميتعػػاضيف
إ وأفوي وسضع وف وابضلوكعاوكاضػلويػ و،وتعضوعع وط مؿوسيات و بعدوععات  تو،وععوموضواف

وسضعت و ه و   وايدوميسيام.
 جصٌيف حمىق اإلًطاى: لوثحث الثاًيا

 ضظػػػضمو،و(33 هػػػ موميتضػػػ عوعسػػػدضولػػػضمءوي ػػػا)،وتتعيػػػزوساػػػ ؽوموضوػػػافوبػػػايتض عوفيعػػػاوبيض ػػػا
عػفويسػضي او فاػاوي اػيـوميتػ وفعض ـو،ويعددهاوميهبيضوفادو حعلوععاييضو ديدموألجووتسضيي ا

تجودهاو)أس ي و عشتا (وأ وتسضفو  ػ وأوػاسوععاضوػ ومييػضدويسا اػ وفػ وضطػاؽوميجعا ػ و
(و34)سا ؽوعتع ا وبشخسي ومييػضدو ساػ ؽوعتع اػ وبيكػضمو ساػ ؽوعتع اػ وبضشػاط ()وػفيسددهاوب

وكعػاوأفوهضػاؾوعػفويسػضي ا،و(35 هضاؾوعفويسضي اوإي وسا ؽو)فضديػ و جعا يػ و تحػاعضي ()
  يػؾوعػفوسيػثو،و فااوي ععياضوميخاصوبعدووااب ي وميسا ؽوي تاػديضوبػايضا دوأ وي تاػ يـوميعػاي 

ميعجع  ػػ ومأل يػػػ :و،و تسػػضفوهػػ لوميساػػ ؽوإيػػ ولػػالثوعجع  ػػال،وميساجػػالوميتػػ وتشػػبع ا
                                                 

 .117ص،وعضجعووابل،و(ود.وهشاـوعسطي ودمحم(32
عضكػػزو،وعج ػػ وميوياوػػي وميد ييػػ ،وساػػ ؽوموضوػػافوبػػيفوميديعاضمطيػػ و ميتضعيػػ ،و(ود.وبطػػضسوبطػػضسومػػاي (33

 .142ص،و1993،و114 ددو،وميااهضم،ومألهضمـوي دضموالوميوياوي و مووتضمتيجي 
بسػػثوعاػػدـوإيػػ وضػػد مو،وساػػ ؽوموضوػػافوبػػيفوميحػػى طوميخاضجيػػ و مياػػيـومي طضيػػ ،ود.ولػػاعضوكاعػػوودمحم(و(34

 .12ص،و2005،و عاف،وجاعع وعؤت ،وسا ؽوموضوافوف وميعجتععوميعضي 
فػػ وميػػد ؿوميضاعيػػ وبػػيفوميعط ػػبوميػػديعاضمط و يػػيفومأل ي يػػ و،وساػػ ؽوموضوػػافو أزعت ػػا،ود.ودمحموعيكػػ (و(35

 .25ص،و1994،وميضياط،والوأهاديعي وميعع ه وميعىضيي عطب  ،وعجع   وباسليف،ومالاتسادي 
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،و عػػفوأعل ت ػػػا،وأيوت ػػؾوميتػػ والويعكػػػفوتا يع ػػاوعاييػػػا،و هػػ وعجع  ػػ وميساػػػ ؽوميػػضوميعاييػػػ 
 ميعجع   وميلاضي وتشػعووميساػ ؽوميتػ وت ػدؼوإيػ وإشػباعو،وسا ؽوميوياوي ميسا ؽوميعدضي و مي

 عفوأعل ت اوميسا ؽوميعيضيػ وعلػووسػلوميع هيػ .وأعػاوميعجع  ػ وميلايلػ :وفتتعلػوو،وساجالوعايي 
فػ وعجع  ػ وميساػ ؽوميتػ وتتػدمخووفي ػاوميج مضػػبوميعاييػ وعػعوميج مضػبوميػضوميعاييػ وفػ وضيػػسو

إالومضػػ ويعكػػفومياػػ ؿوبػػافوتسػػضيفو،و(36مي هضيػػ وكسػػلوميعؤيػػف) عػػفوأعل ت ػػاوميساػػ ؽو،ومي اػػل
وسا ؽوموضوافويخت فوباختالؼوميعضظ ضوإيي ا.

و)لاض ي (وميضوأواوي .وفعفوسيثومألهعي وتاوـوإي وسا ؽوأواوي و سا ؽوو-1
وعفوسيثومألشخاصوميعوتييديفوعض اوتسضفوإي وسا ؽوفضدي و سا ؽوجعا ي .و-2
ساػ ؽوعدضيػ و وياوػي وعػفوج ػ و ساػ ؽوماتسػػادي وعػفوسيػثوع حػ   اوتسػضفوإيػ وو-3

و مجتعا ي و لاافي وعفوج  وأخضو.
  هضاؾوطاحي وجديدموعفوميسا ؽو ميت وتوع وبايجيووميلايثوأ وبسا ؽوميتحاعف.و-4

 الحمىق األضاضية وغير األضاضية: الوطلة األول

عجػػضدوميساػػ ؽومألواوػػي وهػػ وميساػػ ؽوميالزعػػ ويسيػػاموموضوػػافو ميلابتػػ ويهػػووشػػخصوب
 تتوػػػـوبسػػػي وميا م ػػػدوم عػػػضموفػػػ وميعجتعػػػعوموضوػػػاض و يعػػػدوتسايا ػػػاو،و جػػػ دلويه ضػػػ وإضوػػػاضا

 تتعيػػػزوهػػػ لو،و(37 تعزيزهػػػاوشػػػضطاووػػػابااو ج هضيػػػاوي تعتػػػعوبكافػػػ وساػػػ ؽوموضوػػػافومألخػػػضو)
ميساػػ ؽوبأض ػػاوتتجػػا زوموطػػاضومي حػػع و الويستػػاجوإ عاي ػػاوإيػػ وتشػػضيعو طضػػ وألض ػػاوعػػفو

ميعجتعػػعوميػػد ي و كػػوود يػػ وتتخ ػػ و ػػفوهػػ لوميا م ػػدوتعػػدوفػػ وااحعػػ وميا م ػػدومألواوػػي وفػػ و
و(.38ميد ؿومالوتبدمدي )

                                                 
 .31ص،وعضجعووابل،وسا ؽوموضواف،و(ود.ومسعدوميضشيدي(36
عج ػ و،وسا ؽوموضوافو مألعفوميا ع وضس وميتػضمبطوميشػع ي وفػ وميبيحػ وميد ييػ وميضمهضػ ،و(وباويووي وف(37

 .124-123ص،و1994،و2 ددو،وبىدمد،وشح فووياوي 
 .183ص،وعضجعووابل،وسا ؽوموضوافوف وتاضي وميسزبو،د.وباويووي وفو(38)
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 مو ػػالفوميعػػايع و،و(39 اػػدو ضدو كػػضوهػػ لوميساػػ ؽوفػػ وعادعػػ وعيلػػاؽومألعػػـوميعتسػػدم)
 عػػفوهػػ لوميساػػ ؽو  ػػ ووػػبيووميعلػػاؿوعبػػدأو ػػدـوميتعييػػزومياػػاحـو  ػػ و،و(40يساػػ ؽوموضوػػاف)

وميديف.ومي  فوأ وميجضسوأ ومألسووأ 
و(:41 عفوحعفوميععاييضوميت ويعكفوم تعادهاويبيافوسا ؽوموضوافومألواوي وععاويأت )

أفوسا ؽوموضوػافوميتػ وتعتبػضوعػفوميا م ػدوم عػضموتعػدوسا اػاوأواوػي و علاي ػا:وسػلوميشػع بوو-
وف وتاضيضوميعسيضو عبدأو دـوميتعييزوميااحـو   ومألسووأ وميديفوأ ومي  فوأ وميجضس.

موضوػػافوميتػػ وسظػػضلومو الضػػالو مالتياايػػالوميد ييػػ وميعوػػاسوب ػػاوأ وخضا ػػاووإفوساػػ ؽوو-
وست وف وسااللوميسضبوأ وميط مضئوتعتبضوعفوميسا ؽومألواوي .

و(:42أعاوآلاضوميتيضيلوبيفوميسا ؽومألواوي و ميضومألواوي وفتتعلووبعاويأت )
وب ػاوجعيػعوميػد ؿووػػ مءوكاضػلوو- أطػضمؼوفػ ومتياايػػالوإفوميساػ ؽومألواوػي ويلضوػافوت تػػـز

ووو. الويج زوخضؽوه لوميسا ؽووسا ؽوموضوافوأـوالوألض اوتشكووا م دوآعضمود يي .
تعػػػدوبعػػػضومالضت اهػػػالوميتػػػ وتوػػػت دؼوبعػػػضوساػػػ ؽوموضوػػػافومألواوػػػي و ملوميطػػػابعوو-

وميجعا  وبعلاب وجضيع ود يي وكجضيع وموبادموميجعا ي و مييسووميعضسضي.
أ وميعضظع ويسا ؽوموضوافومألواوي وبأفحػ ي و ايعيػ وفػ وتسظ ومالضت اهالوميعض جي وو-

 تضػاؿوميشػكا يوميعتع اػ وب ػ لومالضت اهػالوأهعيػ و،وا م دوميسعاي وميد يي ويسا ؽوموضوػاف
و1970يوػػػػػض وو1503 و1235 ظعػػػػػ وفػػػػػ ويجػػػػػافوساػػػػػ ؽوموضوػػػػػافو عػػػػػالوباػػػػػضمضيفو

وميسادضيفو فوميعج سومالاتساديو مالجتعا  وميتابعويألعـوميعتسدم.
 الحمىق الفردية والحمىق الجواػية: الوطلة الثاًي

ميساػػػػ ؽومييضديػػػػ وهػػػػ وميساػػػػ ؽوميتػػػػ ويتعتػػػػعومييػػػػضدوب ػػػػاوحػػػػدوميتػػػػدخووميػػػػضوميعشػػػػض عو
 عػفوأعل ػ وهػ لوميساػ ؽ:و،وكعاوأض اوساػ ؽوتلبػلوي يػضدوبسػيت ،و ميتعوي وعفوجاضبوميد ي 

                                                 

أهدلوعادع وعيلاؽومألعـوميعتسدموأهعي و حض ضموهػ لوميساػ ؽوكعػاوي ػ و)مويعػافوبػايسا ؽومألواوػي وو(39)
  بكضمع ومييضدو ادضل(.

 (وعفومو الفوميعايع ويسا ؽوموضواف.28-3(و ضدو كضوه لوميسا ؽوف وميع مدو)(40
 .184ص،و,عضجعووابلا ؽوموضوافوف وتاضي وميسزبوس،و(ود.وباويووي وف(41
 .187-186ص،وعضجعووابل،وسا ؽوموضوافوف وتاضي وميسزب،و(ود.وباويووي وف(42
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،وسضيػػ و مألعػػاف ميسػػلوفػػ وسضيػػ ومييكػػضو ميحػػعيضو مي،وسػػلوميسيػػامو  ػػدـوميتعػػضضوي تعػػ يب
و ه لوميسا ؽو ملوطبيع وفضدي .

أعػػاوميساػػ ؽوميجعا يػػ وف ػػ وميساػػ ؽوميتػػ وتلبػػلويعجع  ػػ وعػػفومألشػػخاصويشػػتضك فو
و عػػػفوأعل ػػػ وهػػػ لوميساػػػ ؽ:وميسػػػلوفػػػ وتاضيػػػض،وفيعػػػاوبيػػػض ـوفػػػ وخسػػػاحصو وػػػعالوععيضػػػ 

ميسػػلوفػػ وبيحػػ وسػػسي و،وميسػػلوفػػ وميوػػالـ،وساػػ ؽوميع ػػاجضيف،وساػػ ؽومألا يػػال،وميعسػػيض
،وساػػ ؽوميعػػدضييفوفػػ وظػػووميضزم ػػالوميعوػػ س و تسػػلومالسػػتالؿ،وميسػػلوفػػ وميتضعيػػ ،وع وػػ ي

 (.43سا ؽوميوكافومألس ييف)،وسا ؽومألجاضب
أفوميتعييػػزوبػػيفوساػػ ؽوموضوػػافومييضديػػ و ميجعا يػػ واػػاحـوبسػػ ضموضحيوػػي و  ػػ وتسديػػدو

و(.44ميعوتييدوعفوه لوميسا ؽوعفوج  و أو  بوععاضوت اوعفوج  وأخضو)
اضوميتيضيػػلوبػػيفوساػػ ؽوموضوػػافومييضديػػ و ميجعا يػػ وفػػ وميتػػأليضملوميعتباديػػ و تظ ػػضوآلػػ

 :(45بيفوه يفوميض  يفوعفوميسا ؽوو مءوف وتسايلوسا ؽوموضوافوأ وف ومضت اه ا)
هضاؾوسا ؽوجعا ي وتعدوأواواويععاضو وميسا ؽومييضدي وعلػووسػلوميشػع بوفػ وتاضيػضوو-م

ؿوميساػ ؽومييضديػ و يعتبػضومضت اه ػاوإضكػاضمو يتضتػبو  ػ ومضتيػاءوهػ موميسػلوز م،وعسيضها
وميد ي وكاالوتععاض.و ويسا ؽوموضوافو اع و يسووإي وسدوميجـض

أعػػاوبايػػ وميساػػ ؽوميجعا يػػ وتشػػكووس اػػالوعتسػػ  وبػػايسا ؽومييضديػػ وبعالاػػ وجدييػػ و الوو-2
فع ػ ووػبيووميعلػاؿوأفومضت ػػاؾو،ويعكػفوتسايػلوميساػ ؽومييضديػ وبػد فوميساػ ؽوميجعا يػ 

ودـوميتعييزوميعضسضيوأ وميديض ويؤديوإي ومضت اؾوسا ؽوموضوافومييضدي .عبدأو 
 

 الوطلة الثالث

 واالجحواػية والثمافية الحمىق الوذًية والطياضية والحمىق االلحصادية

إفوع حػػ عوميتيضيػػلوبػػيفوميساػػ ؽوميعدضيػػ و ميوياوػػي وعػػفوج ػػ و ميساػػ ؽومالاتسػػادي و
  يػؾوالفو،وفوعسووجدؿوف وأض ا ومألعػـوميعتسػدم مالجتعا ي و ميلاافي وعفوج  وأخضووكا

                                                 
 .129ص،وعضجعووابل،و(ود.وهشاـوعسطي ودمحم(43
 مضظػػػضوكػػػ يؾوو12ص،وعضجػػػعووػػػابل،ود.ولػػػاعضوكاعػػػوودمحموساػػػ ؽوموضوػػػافوبػػػيفوميحػػػى طوميخاضجيػػػ (و(44

 .190ص،وعضجعووابل،وموضوافوف وتاضي وميسزبسا ؽو،ود.باويووي وف
 .193-192ص،وعضجعووابل،وسا ؽوموضوافوف وتاضي وميسزب،و(ود.وباويووي وف(45
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وميضوػػب ويساػػ ؽوموضوػػافو اعػػ  فػػايي ـومالشػػتضمه ويػػضووأفو،وهػػ موميع حػػ عوعػػضتبطوبػػايعي ـ 
 أ ؿوعظػػػاهضوهػػػ لو،وميساػػػ ؽومالاتسػػػادي و مالجتعا يػػػ وتوػػػبلوميساػػػ ؽوميوياوػػػي و ميعدضيػػػ 

 وبعػدو يػؾوسضيػ وميسػساف ولػـوتػأت،وميسضي ومالاتسادي وسلوميععوو ميتع يـو ميض ايػ وميطبيػ 
 يتضػػااضوهػ موميتايػػيـوتعاعػػاوعػعوتضتيػػبومأل ي يػػالوي ساػ ؽوموضوػػاضي ويػػدوو،و ميتعبيػضو ميػػضأي

ميىػػػضبوإ وتوػػػبلوميساػػػ ؽوميوياوػػػي وميضهػػػاوعػػػفوميساػػػ ؽو  يػػػؾوضتيجػػػ ووػػػيطضلوميعضظػػػ ضو
ووو(.46مييضديومي يبضمي )

و ضتضا ؿوكووفح وعض او   وسدموعفوخالؿومييض عوميتايي :
 الحمىق الوذًية والحمىق الطياضية: األول الفرع

عػػػفوميجػػػديضوبايػػػ كضوأفوميعجتعػػػعوميػػػد ي واػػػدوموػػػتىضؽو اتػػػاوطػػػ يالوستػػػ و سػػػووإيػػػ و
 كػػافومو ػػالفوميعػػايع ويساػػ ؽوموضوػػافو،وتسػػ ضو محػػ ويعاهيػػ وساػػ ؽوموضوػػافو سضياتػػ 

إ وسػػػددو،وميسػػػادضو ػػػفوميجععيػػػ وميعاعػػػ ويألعػػػـوميعتسػػػدموخطػػػ موأواوػػػي وفػػػ وهػػػ موميوػػػبيو
تيسيوو موعوعخت فوميساػ ؽوميوياوػي و ميعاعػ و ميخاسػ وميتػ ويجػبوأفويتعتػعوب ػاومييػضدوب

باوحػاف وإيػ ومووػ اـومي محػ وميػ يوب يتػ ومي جػافوميععضيػ وبساػ ؽوموضوػافو،وف وكوود ي 
 ميػػ يوتج ػػ وفػػ ومالتيػػاايتيفومي تػػيفو،و ميعػػؤتعضملوميد ييػػ وفػػ وب ػػ ضموت ػػؾوميساػػ ؽو تسديػػدها

 مضحػعلوإيي ػاوميعديػدوعػفوو16/12/1966ميعاع ويألعـوميعتسدموفػ وسدضتاو فوميجععي و
 مألخػضوو،و ميت ومهتعلومأل ي وعض اوبابضمزوميسا ؽوميعدضي و ميوياوي ويلضوػاف،ود ؿوميعايـ

و(.47بايسا ؽومالاتسادي و مالجتعا ي وي )
 الحمىق الوذًية: أوال:

يشوسيػػػػاموكضيعػػػػ وهػػػػ وميساػػػػ ؽوميعالزعػػػػ ويشخسػػػػي وموضوػػػػافو ميتػػػػ والويعكػػػػفوأفويعػػػػ
 ياضضهػػاومياػػاض فويهافػػ ومألفػػضمدودمخػػووميعجتعػػعود فوتيضاػػ وبيػػض ـوال تبػػاضملوميجػػضسو،وبػػد ض ا

و(.48 تعكيضاويهووفضدوعفومياياـوبأ عاؿوععيض ويوتييدوعض ا)،وأ ومي  فوأ وميديف
                                                 

عضكػزو،وعج ػ وميوياوػي وميد ييػ ،وسا ؽوموضوافوف و الاالوميشضؽو ميىػضب،و(ود.وأعاض وعسع دوف ع (46
 .81ص،و1999،و69 ددو،وميااهضم،ومألهضمـوي دضموالوميوياوي و مووتضمتيجي 

،وبػػػد فودمضوضشػػػض،و1996،وميطبعػػػ وميخاعوػػػ ،وعبػػػادئومياػػػاض فوميػػػد ي وميعػػػاـ،و(ود.وجعيػػػضو بدميوػػػالـ(47
 و..وبتسضؼ344ص

 .130ص،وعضجعووابل،و(ود.وهشاـوعسطي ودمحم(48
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تهػ فوعػفوو- كعػاووػضضووو-ميتػ ،وفاض و   وخالؼوعجع   وميسا ؽوميوياوػي ،و   ي 
أيوأ يحؾومي يفويضتع فوأسالوإي وميد يػ و يضتبطػ فو،وضمو   وميع مطضيفسيثوميعبدأوعاس و
،وفػػافوميساػػ ؽوميعدضيػػ وتلبػػلوأيحػػاويألجاضػػبوفػػ وظػػووحػػ مبطوععيضػػ ،وب ػػاوبضمبطػػ وميجضوػػي 

وباألواسو   وسعاي وميايـوميعشتضك وي سياموموضوػاضي ،وفكأفوج هضوه لوميسا ؽو ،وإضعاوياـ 
أ وفػػ وجاضب ػػاو،وسضيػػ ومالضتاػػاؿ...(،ووػػالع وميبدضيػػ مي،ووػػ مءوفػػ وجاضب ػػاوميعحػػ يو)مألعػػف
ميسػػػلوفػػػ و،وسضيػػػ ومال تاػػػاد،وسضعػػػ وميسيػػػاموميخاسػػػ ،وميضيوػػػ و)عػػػلالوسضيػػػ ومييكػػػضو ميتعبيػػػض

و(.49..().ميسلوف ومالوـ،وسعاي وميشضؼو ميوعع و مال تباض
بععضػػ وأض ػػاوالوتتط ػػبو،و تتوػػـوهػػ لوميساػػ ؽوبػػافوي ػػاوطابعػػاووػػ بياو  ػػ و جػػ وميتععػػيـ

ضعاويضمدوب اوسعاي وعجاؿوععيفوعػفوميسضيػ ،ود ي ومياياـوبأدمءوععيفعفومي   ػدـوميعػد مفو،و م 
 معتضػػاعوميد يػػ و،و سعايػػ وهػػ موميعجػػاؿوعػػفوميضاسيػػ وميااض ضيػػ ،و  ػػ وميعجػػاؿوميعػػدض ويلضوػػاف

(.وكعػػاوأفوماليتػػزمـوميػػ يويضتبػػ ومياػػاض فوب جػػ بومستػػضمـوهػػ لوميساػػ ؽو50 ػػفوأيوتػػدخووفيػػ )
الوياػػػعوفاػػػطو  ػػػ و ػػػاتلوميوػػػ ط وميعاعػػػ وفػػػ و،وعػػػفوجاضػػػبوأسػػػساب ا حػػػعافوميتعتػػػعوب ػػػاو

ومال تػػػػدمءو  ػػػػ وميساػػػػ ؽو،وميد يػػػػ   ميتػػػػ ويتعػػػػيفو  ي ػػػػاوأفوتحػػػػعوميتشػػػػضيعالوميتػػػػ وتجػػػػـض
ضعػػاوياػػعوكػػ يؾو  ػػ و ػػاتلومألفػػضمدوم خػػضيفوفػػ وميد يػػ و فاػػاويا م ػػدوميعوػػح يي ،وميعػػ ك ضم ،و م 

   و ػاتلوو-ميد يي ويسا ؽوموضوافو كضتيج وستعي ويتط ضوضظاـوميسعاي و-كعاوياعوك يؾ
 خاسػػ وفػػ وميسػػااللوميتػػ ويكػػ فوفي ػػاوميشػػخصوسػػاسبوميسػػلو،وميػػد ؿومألخػػضوو ض اياهػػا
و(.51خاضجوسد دوإا يـود يت )

  تتجسد تلك الحق ق فيم  يل : 
،وسػػػلوموضوػػػافوفػػػ وميسيػػػام:ويعػػػدوهػػػ موميسػػػلوفػػػ وعادعػػػ وميساػػػ ؽوميعدضيػػػ وبػػػووأهع ػػػاو-1

فػػالويجػػ زوسضعػػافومسػػدوعػػفوسياتػػ وتعوػػيا.و اػػدوتػػـو،و ي سػػفوبأضػػ وسػػلولابػػلو طبيعػػ 

                                                 
 .138ص،وعضجعووابل،ود.ومسعدوميضشيديو((49
،وك يػػ وميساػػ ؽو ميشػػضيع ،وافساػػ ؽوموضوػػافو مو ػػالفوميعػػايع ويساػػ ؽوموضوػػ،و(ود.و بػػدميس وسجػػازيو(50

 .47ص،وجاعع وميه يل
 .139ص،وعضجعووابل،و(ود.ومسعدوميضشيدي(51
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 ميع ػػػدوميػػػد ي و،و(52ميػػػضصو  ػػػ وهػػػ موميسػػػلوفػػػ ومو ػػػالفوميعػػػايع ويساػػػ ؽوموضوػػػاف)
و(.53ميخاصوبايسا ؽوميعدضي و ميوياوي )

سػػلوموضوػػافوفػػ ووػػالع وشخسػػ :و يعضػػ وهػػ موميسػػلو ػػدـوتعػػضيضوموضوػػافوإيػػ وميتعػػ يبوو-2
و(.54اللوميااوي وأ ومي سشي وميعاو وبايهضمع )أ وميعا بالوميالإضواضي وأ وميععاع

ميسلوف وميعدميػ و ميعوػا مم:و يعضػ وهػ موميسػلو ػدـوميتعييػزوبػيفوميبشػضوبوػببوميجػضسوو-3
و(.55 ميعوا مموف ومي ج ءوإي ومياحاء)،وأ وميديفوأ ومي ى وأ ومي  فو

د يتػ ووميسػلوفػ وميتضاػو:و يعضػ وهػ موميسػلوأفويػتعكفومييػضدوعػفوميتضاػووفػ وسػد دوإا ػيـو-4
و(.56أ وخاضج اوععوسضي وميع دموإيي ا)

ميسلوف وسضع وميعوكفو ميعضموالل:و يعض وه موميسلو ػدـوماتسػاـوعوػكفومسػدومألفػضمدوأ وو-5
و(.57تيتيش وأ ومضت اؾوسضعت وإالو فلوح مبطو سااللو أ االوبيض اوميااض ف)

 ثاًيا: الحمىق الطياضة:

باسػػػدو،وجعا ػػػ ووياوػػػي وععيضػػػ وهػػػ وميساػػػ ؽوميتػػػ وتلبػػػلويلضوػػػافوبسػػػيت و حػػػ موفػػػ 
تعكيضػػػػػ وعػػػػػفوميعشػػػػػاضك وفػػػػػ وإدمضموشػػػػػح فوميعجتعػػػػػعوميػػػػػ يويضتعػػػػػ وإييػػػػػ و يػػػػػضتبطوبػػػػػ وبضمبطػػػػػ و

 ه لوميسا ؽوتاػضضويألفػضمدوعيػزملوععيضػ وتجػالوميد يػ و تتػي وي ػـوميعوػاهع وفػ وو(.58ميجضوي )
ي وأضيوػ ـوته يفوموضمدموميجعا ي وو مءوف ومضتخابوعفويعػل  ـوفػ وميعج ػسوميضيػاب وأـوبتضشػ

 ميسػػلوفػػ وتػػ ي وميعضاسػػبو،وي ػػ موميعج ػػسو كػػ يؾوي ػػـوسػػلومالشػػتضمؾوفػػ وإدمضموشػػح فوب ػػدهـ
ميسػلوفػ و،و(60(.وك يؾوي ـوميسلوف وته يفوميضاابالوأ وميعشػاضك وفي ػا)59 مي ظاحفوميعاع )

                                                 
 .وو1948(ومضظضو)ميعادموميلايل (وعفومو الفوميعايع ويسا ؽوموضوافو اـو(52
 .1966(ومضظضو)ميعادموميوادو (وعفوميع دوميد ي وميخاصوبايسا ؽوميعدضي و ميوياوي و(53
 .و1948 (وعفومو الفوميعايع ويسا ؽوموضوافو(ومضظضو)ميعادموميخاعو(54
 .1948(وعفومو الفوميعايع ويسا ؽوموضوافو8 و7 و2(ومضظضوميع مدو)مو (55
 .1948(وعفومو الفوميعايع ويسا ؽوموضوافو اـو13(ومضظضوميعادمو)(56
 .1948عفومو الفوميعايع ويسا ؽوموضوافو اـو(و12مضظضوميعادمو)و(57)
 .139ص،وعضجعووابل،ودي(ود.ومسعدوميضشي(58
 .46ص،وعضجعووابل،و(ود.و بدوميس وسجازيو(59
 (وعفوميع دوميد ي وميخاصوبايسا ؽوميعدضي و ميوياوي .22(ومضظضوميعادمو)(60
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ميتجعػػػعوميوػػػ ع :وأيويػػػتعكفومألفػػػضمدوفػػػ و اػػػدومالجتعا ػػػالوميوػػػ عي وفػػػ وأيوعكػػػافويىػػػضضو
،و(61ءهـوبأيوس ضمو  اػدوميضػد ملوعػعوعضم ػاموميحػ مبطوميتػ وتيضحػ اوميد يػ )ميتعبيضو فوآضم

و(.62ميسلوف وميتعتعوبجضوي وعاو يعدوه موميسلوعفوميسا ؽومي اع )
 تتعيػػزوميساػػ ؽوميوياوػػي و ػػفوميضهػػاوعػػفوميساػػ ؽوبػػافوهػػدف اوتعكػػيفوأسػػساب اوعػػفو

عػ مطضيفوعػفوض ايػاوميجعا ػ و أض ػاوالوتعػض وإالوي ،وموو اـوف وإدمضموميشح فوميعاع ويبالدهـ
كعػػاو،و مفوكػػافويجػػ زوموػػتلضاءو  ضػػدوميحػػض ضموأفويتػػ ي وأجضبػػ ومي ظييػػ وميعاعػػ و-ميوياوػػي 

مض والويتعتعوب اوعفومي طضييفوإالوعفوتت مفضوفي ـوشض طوععيضػ وكايوػفو ميع ػـو ميلػض موكعػاو
كػ فواػدوب ػ وه وميشضطوميااض ض وف وبعضوميبالدوفيعفويضشػ وضيوػ وي ضيابػ و ػفومألعػ وأفوي

 مفويكػػ فو  وضسػػابوععػػيفوعػػفو،ووػػضاوععيضػػ و مفويكػػ فوع عػػاوبػػاياضمءمو ميهتابػػ وأ ويجيػػدها
و(.63مي )و مفويك فودمفعاويادضوععيفوعفوميحضمحب...،وميعاؿ

هعػػاومي ػػ مفو،والووػػيعاومياػػاض فوميدوػػت ضيو مياػػاض فومودمضيو،و مياا ػػدموأفوفػػض عومياػػاض فوميعػػاـ
و تسديدوطضيا وعباشضت ا.،ووي وف وأيوعجتععووياو يضاطوب ـوتاضيضوميسا ؽوميويا

 

 

 الحمىق االلحصادية واالجحواػية والثمافية: الفرع الثاًي

هػػػ وميساػػػ ؽوميعاػػػضضمويألفػػػضمدو ميجعا ػػػالوي سسػػػ ؿو  ػػػ وخدعػػػ وأواوػػػي وعػػػفوميد يػػػ و
و(.وو64با تباضهاوميهيافوميوياو ومي يفويعيش فوف وكضي )

  ػػ وضعػػلوهػػ لوميطاحيػػ وعػػفوميساػػ ؽوو-  فػػ ومألدبيػػالو ملوميسػػو- اػػدوجػػضووميععػػو
  ػػ وأض ػػاوتعلػػووعميجيػػووميلػػاض عوفػػ و،و ميلاافيػػ ،و مالجتعا يػػ ،وبأض م  ػػاوميلاللػػ قومالاتسػػادي 

تط ضوعويضمومالهتعاـومي طض و ميػد ي وبساػ ؽوموضوػاف.وكعػاويعيػووميػبعضوإيػ وضعػلوهػ لو
 ػػيصوموضوػػافوععػػاوعػػفوسيػػثوأض ػػاوتضكػػزو  ػػ وحػػض ضموبػػ ؿوميج ػػدويتخ،وميساػػ ؽوبااليجابيػػ 

                                                 

 ميع دوميد ي وميخاصوبايسا ؽوميعدضي و ميوياوي .و(وعف21)ومضظضوميعادمو(61)
 عفومو الفوميعايع ويسا ؽوموضواف.و(15(ومضظضوميعادمو)(62
وميااض ضي و)مياوػـوميلػاض ،وميضب وشاهيفوإوعا يوو بد(ود.(63 ،وميضظضيػ وميعاعػ وي سػل،وميعدخوويدضمو وميع ـ 

 .2007-2006،ودمضوميض ح وميعضيي ،ودضمو وعااضض وباييا ومووالع (
 .132ص،وعضجعووابل،و(ود.وهشاـوعسطي ودمحم(64
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 هػػ وبػػ يؾوتخت ػػفو ػػفوطاحيػػ وميساػػ ؽو،ويعاضيػػ وعػػفوأسػػ مؿوسػػعب وماتسػػادي و مجتعا يػػ 
مالعتضػػػاعو ػػػفو حػػػعوو-وعكػػػافوعباشػػػضت او ميتعتػػػعوب ػػػاو-ميعدضيػػػ و ميوياوػػػي وميتػػػ وتستػػػاج

،ووػػ مءوعػفوجاضػػبوميد يػ وأ وعػػفوأيوج ػ وأخػػضوو،وميعابػالوأ وميايػػ دوميتػ وتسػػ ؿود فو يػؾ
،و و مالجتعا يػػ و ميلاافيػػ والويكيػػ ويععاضوػػت اوإسػػدمضوميا م ػػدوميااض ضيػػ فػػايسا ؽومالاتسػػادي

ضعػػػاوالوبػػػدوعػػػفوتػػػدخووميجػػػاب وعػػػفوابػػػووميد يػػػ ووشػػػباعوهػػػ لوميساجػػػالومألواوػػػي وميتػػػ و  م 
و من أهم هذه الحق ق:و(.65توت دف اوه لوميسا ؽ)

ميسػػػلوفػػػ وميحػػػعافو ميتػػػأعيفومالجتعػػػا  :و هػػػ وسػػػلوميعاعػػػووتػػػأعيفو يشػػػ وفػػػ و .1
عػػػضضو ميعجػػػػزو ميتضعػػػوو ميشػػػػيخ خ و ميبطايػػػ و ميػػػضو يػػػػؾوعػػػفوفاػػػػدمفوسػػػااللومي

و(.وو66 واحووميضزؽوضتيج ويظض ؼوخاضج و فوإضمدت )
و(.67ميسلوف وميتعتعوبأ   وعوت ووعفوميسس وميجوعي و ميعا ي ) .2
يزمعيػػاوفػػ وميعضمسػػوومألواوػػي و .3 ميسػػلوفػػ وميتع ػػيـ:ويجػػبوأفويكػػ فوميتع ػػيـوعجاضيػػاو م 

و(.68ف وميتلايفو ميت  ي )و   ومألاوويعاوي وعفوأهعي 
أعػػاوآلػػاضوميتيضيػػلوبػػيفوميساػػ ؽوميعدضيػػ و ميوياوػػي و ميساػػ ؽومالاتسػػادي و مالجتعا يػػ و

و(:69 ميلاافي وتتعلووفيعاوي  )
عػػفوسيػػثوسػػي وميتطبيػػل:وأفوميساػػ ؽوميعدضيػػ وضظػػضمويطابع ػػاوميعط ػػلوتطبػػلوعباشػػضموو-1

ادي و مالجتعا يػػػ و   ػػػ وجعيػػػعومألشػػػخاصود فوتعييػػػزوبيضعػػػاوتطبػػػلوميساػػػ ؽومالاتسػػػ
 يبد وه موعفوعااضضػ وضػصوميعػادمو،وبس ضموتدضيجي و عبضعج و    وأشخاصوعسدديف

(وعػػػػػػفومتيػػػػػػاايت وميساػػػػػػ ؽوميعدضيػػػػػػ و ميوياوػػػػػػي وعػػػػػػفوج ػػػػػػ و ميساػػػػػػ ؽومالاتسػػػػػػادي و2)
و مالجتعا ي وعفوج  وأخضو.و

                                                 
 .143ص،وعضجعووابل،وقود.ومسعدوميضشيدي42ص،وعضجعووابل،و(ود.وعسطي وكاعووميويد(65
 (وعفومالتيااي وميد يي وي سا ؽومالاتسادي و مالجتعا ي .9(ومضظضوميعادمو)(66
 (وعفومالتيااي وميد يي وي سا ؽومالاتسادي و مالجتعا ي .12(ومضظضوميعادمو)(67
(و26(وعػفوميع ػدوميػد ي وميخػاصوي ساػ ؽومالاتسػادي و مالجتعا يػ قوكػ يؾوميعػادمو)13(ومضظضوميعػادمو)(68

 فومو الفوميعايع ويسا ؽوموضواف.ع
 .189-188ص،وعضجعووابل،وسا ؽوموضوافوف وتاضي وميسزب،ود.وباويووي وفو((69
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 يػػ وعػػفوسيػػثوماليتزمعػػالوميعتضتبػػ و  ػػ وميد يػػ :وأفوميساػػ ؽوميعدضيػػ والوتتط ػػبوعػػفوميدو-2
بيضعػػػػػاوتتط ػػػػػبوميساػػػػػ ؽومالاتسػػػػػادي و،وأيػػػػػ وميتزمعػػػػػالوميجابيػػػػػ والووػػػػػيعاوضياػػػػػالوعاييػػػػػ 

ضياؽوضياالوعايي ويتسايلوه لوميسا ؽ. و مالجتعا ي وميتزمعالوتدخ ي وعفوميد ي و م 
عػػػػػفوسيػػػػػثوآييػػػػػ وميسعايػػػػػ وميد ييػػػػػ و تسايا ػػػػػا:وإفوميسعايػػػػػ وميد ييػػػػػ وي ساػػػػػ ؽوميعدضيػػػػػ وو-3

سا ؽومالاتسػػادي و مالجتعا يػػ وعػػفوسيػػثوآييت ػػاو ميوياوػػي وتخت ػػفو ػػفوميخاسػػ وبػػاي
فآيي وميسا ؽوميعدضي و ميوياوي وعض ط وب جض وخاسػ وعضبلاػ و ػفومتياايػ و،و ميىاي وعض ا

ميساػػػ ؽوميعدضيػػػ و ميوياوػػػي و توػػػت دؼوميتسايػػػلوبسػػػ ضموضحيوػػػي وعػػػفو ػػػدـوخػػػضؽوهػػػ لو
ياايػػ وميساػػ ؽ.وبيضعػػاويػػـوتضشػػاويجضػػ وخاسػػ ويسعايػػ وميساػػ ؽوميعضسػػ صو  ي ػػاوفػػ ومت

ضعػػاوشػػكووميعج ػػسومالاتسػػاديو مالجتعػػا  وفضيػػلو ميساػػ ؽومالاتسػػادي و مالجتعا يػػ و م 
و عوويدضمو وميتااضيضوميعادع وعفوميد ؿومأل حاء.و

 الوطلة الراتغ

 الجيل الثالث هي حمىق اإلًطاى

هػػ وت ػػؾوميساػػ ؽوميااحعػػ و  ػػ وفكػػضموميتحػػاعفوبػػيفوعخت ػػفوميػػد ؿويتهضيوػػ او حػػعافو
 وبيحػ وضظييػػ و ميسػلوفػػ وميوػالـو مألعػػفو ميسػلوفػػ وميتضعيػ وميعوػػتدمع وكػايسلوفػػ،ومستضمع ػا

(.و هػػ وساػػ ؽوسديلػػ وض  ػػاوعػػاوماتحػػت اوحػػض ضملوميسيػػامو70 ميضهػػاوعػػفوميساػػ ؽومألخػػضو)
و(.71ميععاسضمو عاوتش دلوعفوتط ضملويـويكفويألفضمدو  دوب اوف ومألزعض ومياديع )

اػػػ ؽوموضوػػػافويػػػيسوعضبػػػلوميسػػػ  وأفومواػػػضمضوب ػػػ لوميطاحيػػػ وميجديػػػدموعػػػفوس،و مي ماػػػع
وػ مءوفػ و يػؾوتزميػدوععػداللوميت ػ ثوبأشػكاي و،وبايتط ضملوميعوتسدل وف و ايعضاوميععاسػض

أ وتيػااـوميسػضم الو،وأ وميتط ضوميضوميعوب ؽوف ولػ ضمومالتسػااللو ميعع  عػال،وميعخت ي 
و(.72عف) ميضزم الوميدمخ ي و موا يعي وإي وميسدومي يوبالوي ددوسلوكووإضوافوف ومأل

 هصادر حمىق اإلًطاى في الماًىى الذولي: الوثحث الثالث

                                                 
عج ػػػ وميياػػػ و،وتطػػػ ضوساػػػ ؽوميجيػػػووميلايػػػثوفػػػ وتػػػ ضس:وميساػػػ ؽوميبيحيػػػ وضع  جػػػا،و(ود.ويي ػػػ ومييعاػػػ ي (70

 .113ص،و2015،وأهت يض،و36ع،وميعىضبو- ميااض فو
 .144ص،وجعووابلعضو،و(ود.ومسعدوميضشيدي(71
 .144ص،وعضجعووابل،و(ود.ومسعدوميضشيدي(72
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كعػػاوأفوعسػػادضهاوأيحػػاو،ويعكػػفومياػػ ؿوأفوعسػػادضوساػػ ؽوموضوػػافوعتعػػددمو عتض  ػػ 
تتوػػػـوبايتعػػػددو ميتضػػػ عووػػػ مءوعػػػفوسيػػػثوضشػػػأت اوأ وعػػػفوسيػػػثوسعايت ػػػاوأ وعػػػفوسيػػػثواػػػ مو

وتضاوـوإي وعاويأت :إيزمع ا.و بس ضمو اع ويعكفوميا ؿوبافوعسادضوسا ؽوموضوافو
 الوصادر الذولية: الوطلة األول

وعػػفومبػػضزومياحػػاياوميعلػػاضمو ايعيػػا كعػػاوأض ػػاوعسػػطومضشػػىاؿو،وتعػػدوساػػ ؽوموضوػػافومييػػـ 
ميعػػايـويععضفػػ وكيييػػ وميعسافظػػ و  ي ػػاو عسا يػػ وتيعيػػوومي وػػاحووميااض ضيػػ وميد ييػػ و مي لػػاحلو

فػايعجتععوميػد ي و،و(73لوعػفومجػوو يػؾ) ميت وأضشح،وميد يي وميعتبضامويسعاي وسا ؽوموضواف
 يػ يؾومضتاػوو،وبالويضظضوإي وسا ؽوموضوػافو سضياتػ ومألواوػي وعػفوعضظػ ضو موػعو شػاعو

فسػدضو،ومالهتعاـوف وع ح  الوسا ؽوموضوػافوعػفوميعجػاؿوميػ طض وإيػ وميعجػاؿوميػد ي 
عضوعوػافوعيلاؽومألعػـوميعتسػدمو اػبومضت ػاءوميسػضبوميعايعيػ وميلاضيػ قو ميػ يوم تعػدوفػ وعػؤت

 عض جػاو،و مي يويعتبضودوت ضوي عالاػالوميد ييػ ،و1945مبضيووو25فضمضويوك عوميعضعادوف و
 اػػدو،و ميدوػػاتيضو ميتشػػضيعالومي طضيػػ ،وموػػتضاضلوبػػ وبعػػدو يػػؾوميع مليػػلو مالتياايػػالوميد ييػػ 

  ػػ وم تبػػاضوأفو،وأ يػػ وميعيلػػاؽو ضايػػ و ض ايػػ وخاسػػ وبساػػ ؽوموضوػػافو سضياتػػ ومألواوػػي 
 ؽوموضوػافوتشػكووميضكيػزمومألواوػي ويتسايػلوميوػ ـو مألعػفوميػد يييفقو ميػ يويعػدوسعايػ وساػ

و(.74عفوأهـوعااسدو أهدمؼوميعضظع )
لـوكافوميتطػ ضو ػفوطضيػلوتاضػيفو تػد يفوساػ ؽوموضوػافو ميعتعلػووباسػدمضومو ػالفو

قو1948/و10/12ميعايع ويسا ؽوموضوافومي يوأاضتػ وميجععيػ وميعاعػ ويألعػـوميعتسػدموفػ و
 مسػػدوأهلػػضو،وميػػ يوأسػػب وعسػػدضومي ػػاـوي عديػػدوعػػفوميػػد ؿو ضػػدو حػػعوا مضيض ػػاو دوػػاتيضها و

 مألد ملومضتشاضموف وسعاي و ضشضوسا ؽوموضواف.
جػػػاءوميع ػػػديفوميػػػد يييفوي ساػػػ ؽو،وبعػػػدو يػػػؾو تطبياػػػاويل ػػػالفوميعػػػايع ويساػػػ ؽوموضوػػػاف

وو1966ميعدضيػػػػ و ميوياوػػػػي و مالاتسػػػػادي و مالجتعا يػػػػ و ميلاافيػػػػ ويعػػػػاـو ميسػػػػادضيفو ػػػػفومألعػػػـػ
وميعتسػػدموأطضمفػػاوفػػ وهػػ يفو،وميعتسػػدم وميػػد ؿومأل حػػاءوفػػ وعضظعػػ ومألعػـػ وععظػـػ  أسػػبسلومييػػـ 
و ه وعاوي زع عاوبسعاي وسا ؽوموضوافو   وميضس وميع ح وف وه يفوميع ديف.،وميع ديف

                                                 
عضكػػػزو،ود ضوعج ػػػسومألعػػػفوميػػػد ي وفػػػ وتيعيػػػووسعايػػػ وساػػػ ؽوموضوػػػاف،و(ود.وهضػػػاءوعسػػػطي وميخبيػػػضيو(73

 .11ص،و2016،وميطبع ومأل ي ،وعسض،وميدضموالوميعضيي 
 .35ص،وعضجعووابل،و(ود.وضمشدوف يدوميعضيو(74
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 فػػػ وإطػػػاضوج ػػػدوعتسػػػوويوػػػتضدوإيػػػ وميعبػػػادئوميػػػ مضدموفػػػ ومو ػػػالفوميعػػػايع ويساػػػ ؽو
م تعدلومألعـوميعتسدموأهلضوعفوخعوػيفوعػفوميع مليػلوميااض ضيػ ومألخػضووميعتع اػ و،وموضواف

،وبسا ؽوموضواف.و عفوبيفوه لوميع مليلومتيااي وعضعو ععااب وجضيعػ وإبػادموميجػضسوميبشػضيو
و متيااي وسعاي وميطيو.،و ميتعييز،و متيااي وعضاهح وميتع يب،و سعاي وميالجحيف

 ٌيةالوصادر الىط: الوطلة الثاًي

ياسػػدوبايعسػػدضوميػػ طض وعػػاويػػضدوعػػفوضسػػ صوعتع اػػ وبساػػ ؽوموضوػػافوفػػ وميدوػػت ضو
 يعدوه موميعسػدضوع عػاوجػدموإ ويػ و،وفحالو فوأسكاـوميعساهـومي طضي ،و ميتشضيعو ميعضؼ

إ وأفوساػػػ ؽو،و(75مأل ي يػػػ و  ػػػ وميعسػػػدضوميػػػد ي وفػػػ وميسعايػػػ ومي طضيػػػ ويساػػػ ؽوموضوػػػاف)
يضوتعض وأفوه لوميسا ؽوهػ وعبػادئودوػت ضي و طضيػ وموضوافوميعضس صو  ي اوف وميدوات

(.وفعضػدو76يجبوإتبا  او مستضمع اوعفوابووميوػ طالوميعختسػ وبايتشػضيعو مياحػاءو ميتضييػ )
سػػد ثومضت ػػاؾوي ػػ لوميساػػ ؽويت جػػ وميحػػسي وإيػػ و وػػاحووميسعايػػ وميااض ضيػػ وميدمخ يػػ والفو

 هػ مو،وأيوعسػدضود يػ وي سعايػ وميااض فوميدمخ  وه ومي مجبوميتطبيلوأ الوابوومي ج ءوإيػ 
و(.77عاوتشتضط وميع مليلو مياضمضملوميد يي وميععضي وبسا ؽوموضواف)

  وهي أهن الوصادر الىطٌية لحمىق اإلًطاى ها يلي:

 الشرػة الؼظوى أو الويثاق األػظن )الواجٌا كارجا(: -أوال

ديػػػ و  ػػػ وملػػػضولػػػ ضمو اضعػػػ وععا،وفػػػ ومضج تػػػضمو1215سػػػدضلوهػػػ لومي لياػػػ وفػػػ و ػػػاـو
 اػػدو،و ميتػػ وفضحػػ اوأعػػضمءومواطػػاعو  ػػ وميع ػػؾوي سػػدوعػػفووػػ طاض ،ويطىيػػافوميع ػػؾوجػػ فو

 ميسػلوفػ وفػ وميتااحػ و حػعافو،ومست لوت ػؾومي لياػ و  ػ وأسكػاـوأواوػي وكسػلوميع هيػ 
  ػػدـوفػػضضوحػػضمحبوبػػد فوع مفاػػ وميبضيعػػاف.و،و سضيػػ وميتضاػػوو ميتجػػاضم،وميسضيػػ وميشخسػػي 

سيػػػػثوم تبػػػػضلوفتػػػػضمو،و و  ػػػػ ومضج تػػػػضمو ميػػػػد ؿومأل ض ييػػػػ  كػػػػافوي ػػػػ موميعيلػػػػاؽوألػػػػضلومي محػػػػ
،و1815مي يوتجودوف وعؤتعضوفييضاويعػاـو،وميسض بوعميضاب ي ضي عوز ز  وي حعيضومأل ض ي 

 ععاوجاءوف وميعػؤتعضوأفوضػاب ي فو ػد ويلضوػاضي قو مضػ ويجػبو،وب حع وسدموي  لوميسض ب

                                                 
 .19ص،وعضجعووابل،وافسا ؽوموضو،و(ود.ومسعدوميضشيدي(75
 .109ص،وسا ؽوموضوافوتط ضهاو عحاعيض ا،ود.وضياضو زيزوهاديو(76)
 .87ص،وعضجعووابل،وااض فوسا ؽوموضواف،و(ود.وميشافع ودمحموميبشيض(77
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فوأ ؿوعػػفوتاػػضضوع مج تػػ وبػػت ـو يػػ يؾويكػػ فوضػػاب ي و،وأفويعااػػبو  ػػ وعػػاومضتهبػػ وعػػفوجػػضمحـ
و(.78جضاحي قوعفوميعوح ييفو مياادموميهباض)

 ػريضة الحمىق:  -ثاًيا

 هػ و،وف ومضج تضموبعػدوسػضمعوبػيفوميع ػؾو ميبضيعػافو1627سدضلوه لوميعضيح و اـو
 تػ كيضموبساػ ؽوميعػ مطضيفوميتا يديػ قو،و باضمو فوعػ كضموتيسػي ي ويساػ ؽوموضوػافوميتاضيخيػ 

عالويجبػػضومسػػدو  ػػ ودفػػعوأيػػ وحػػضيب قوأ وويشػػضمحعومياديعػػ قو ميتػػ وأهػػدلوعبػػدأ:ميتػػ وكي ت ػػاوم
  ػػ وتاػػديـوأيػػ وهبػػ قوأ و طػػاءوعجػػاض قوإالوباػػضمضوعػػفوميبضيعػػافوعكعػػاوتحػػعضلوميعديػػدوعػػفو

 (.79ميشضمحعو ميا مضيفومألخضو)
 اإلػالى الفرًطي لحمىق اإلًطاى والوىاطي:  -ثالثا

عفوابووضػ مبوميشػعبوو1789 ميع مطفو اـوسدضومو الفومييضضو ويسا ؽوموضوافو
 اػػػدوتعيػػػزوهػػػ مومو ػػػالفو ػػػفوميػػػضلوعػػػفومي لػػػاحلوبأضػػػ وجػػػاءوأهلػػػضو،و اػػػبوميلػػػ ضمومييضضوػػػي 

ييسػوو،وبووأسبسلو ليا و ايعي وتجا زلوفضضوػا،و ح ساو شع الويعبادئوسا ؽوموضواف
(و اػػػػدوتحػػػػعفومو ػػػػالفومييضضوػػػػ وأهػػػػـوعبػػػػادئوساػػػػ ؽو80سػػػػدمهاوإيػػػػ ومم ػػػػبود ؿوأ ض بػػػػا)

ووضوافوكسضي وميضأيو ميتعبيضو مفوميضاسوخ ا موأسضمضموعتوا ييفوف وميسا ؽ.م
 جػػاءومو ػػالفومييضضوػػ ويساػػ ؽوموضوػػافو ميعػػ مطفوعتػػألضموبضظضيػػالو ف وػػيالوعػػاوابػػوو

 ع ضتيوػػك و فػػ يتيضعوميػػ يفوضػػاد موفػػ و،وميلػػ ضمومييضضوػػي والووػػيعاوأفكػػاضوعجػػافوجػػاؾوض وػػ 

                                                 
(وكاضػػلو لياػػػ و)ميعاجضػػاوكاضتػػػا(وأ ؿو لياػػػ وتيػػضضو  ػػػ وع ػػػؾومضج يػػزيوعػػػفوعجع  ػػػ وعػػفوض ايػػػالو هػػػـو(78

 يػػـوتهػفو)ميعاجضػػاوكاتػػا(وأ ؿو لياػػ و،وفوضيػػ  لو سعايػػ ومعتيػازمت ـوااض ضيػػاميباض ضػالوفػػ وعسا يػػ وي سػدوعػػ
ـو تألضوب وتألضموعباشضمو1100فادووبلوه موميعيلاؽوعيلاؽوآخضوي سضيالو اـو،وي سدوعفوو ط وميع ؾ

إالومضػ وبس ػ ؿوميضسػفوميلػاض و،و بايضمـوعػفوأهعيػ وميعيلػاؽ،و كافو يؾوف و  دوميع ؾو)هضضيومأل ؿ(
،و بايػػلولاللػػ وبضػػ دوكجػػزءوعػػفواػػاض فومضج تػػضمو  ي ػػز،وميتاوػػعو شػػضوأيىيػػلوععظػػـوبض دهػػاعػػفومياػػضفو

عساػ ؽوموضوػافو مياػاض فو،و تعتبضو ادموكجزءوعػفوميدوػت ضوميػضوميعػد ف.وضمجػع:ود.وفيسػووشػضطا يو
 .41ص،و1999،ودمضوساعدوي ضشض،وميد ي وموضواض ع

ميطبع و،ودمضوميض ح وميعضيي ،ووي وف و الوميو ـسا ؽوموضوافو سضيات ومألوا،و(ود.وضمشدوف يدوميعضيو(79
 .25ص،و2015،ومأل ي 

 .26ص،وعضجعووابل،و(ود.وضمشدوف يدوميعضيو(80
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 عتػألضمو،وعػفوجػ ضوميوػ طالوميساهعػ و ػ موإيػ وسعايت ػاكتابات ـوبسضيػ و كضمعػ وموضوػافو د
و(.81)1776ك يؾوبس ضمو محس وبا الفومالوتاالؿومألعضيك وميسادضواب  وف و اـو

 :1776إػالى االضحمالل  -راتؼا

يعبػػلوت ػؾومي لياػػ و،و1776تعػ زوو14 لياػ وموػتاالؿومي اليػػالوميعتسػدمومألعضيكيػػ وفػ و
 فػػػ وسضكػػػالوميتسػػػضضوفػػػ وكافػػػ و،واػػػ ؽوموضوػػػافد ضوبػػػاي ومألهعيػػػ وفػػػ وتطػػػ يضوضظضيػػػ وس

سيػػثو ضدلوفػػ وعاػػدعت اوعإفوعػفوميساػػاحلوميبدي يػػ وأفوجعيػػعوميضػػاسوخ اػػ مو،وعضػاطلوميعػػايـ
عسا ػـوفػ وميسيػامو،و عفوه لوميساػ ؽو،و ادو هب ـوهللاوسا ااوععيض والوتضتزعوعض ـ،وعتوا يف
،وعػالوب ػدـوت ػؾوميىايػال ك عػاوااعػلوسك عػ وعػفوميسك و،و ميوع ويب ػ غوميوػعادمع،و ميسضي 

 (.82 جدلوتسديوعفوميشع بو تعضحلوي وا طو موتبدمي اوبسك ع وجديدم)
 الوصادر الذيٌية: الوطلة الثالث

إ موكاضلوسضك وسا ؽوموضوافوادوضشطلوف وأ اابوميسػضبوميعايعيػ وميلاضيػ و ت جػلو
يع مليػػلولػػـوبايعػػددوميػػ فيضوعػػفوم،و1948باسػػدمضومو ػػالفوميعػػايع ويساػػ ؽوموضوػػافو ػػاـو

 م  موكاضػػػلوميدوػػػاتيضو ميتشػػػضيعالومي طضيػػػ واػػػدوتحػػػعضلوهػػػ ومألخػػػضوو،و مالتياايػػػالوميد ييػػػ 
ميعديدوعفوميضس صوميعاضضمويسا ؽوموضوػافوتعاشػياوعػعوميػض حوميعايعيػ ودفا ػاو ػفوساػ ؽو
موضوافو موضواضي وف وأ اابوعجازضوميسضبوميعايعي وميلاضي و عػاوكػافواب  ػاوعػفومضت اهػالو

سا ؽوموضوافو م هدمضوكضمعتػ .و م  موكاضػلوميعسػادضوميد ييػ و مي طضيػ ويساػ ؽووجويع و   
موضوافويـوتظ ضوف وميواس وموضواضي و ميااض ضي وبعظ ضهاوميساي وإالوعض وضسفواػضفوعػفو

فػػافوميعسػػدضوميػػديض ويساػػ ؽوموضوػػافوععػػلالوبايػػدياضتيفوميعوػػيسي و مووػػالعي واػػدو،وميزعػػاف
و(.و ه وعاووضتضا ي وعفوخالؿومييض عوميتايي :83لومياض ف)أاضتاوه لوميسا ؽوعض و شضم

                                                 
،و33عج ػػػدو،وميعج ػػػ وميعسػػػضي وي اػػػاض فوميػػػد ي ،ومياػػػاض فوميػػػد ي و ساػػػ ؽوموضوػػػاف،و(ود.و سيػػػدوضمفػػػل(81

وو:قو ك يؾوضمجع18ص،و1977
Dominique Rousseau,وDroit do Contentieux Constitutionnel,وed. Montchrestien,و

(Paris, 1990),وpp.92-93. 
،وعساػػػ ؽوموضوػػػافوفػػػ وميشػػػضيع ومووػػػالعي و ا م ػػػدومياػػػاض فوميػػػد ي ،و(ود.ودمحمو بػػػدميعزيزوأبػػػ ووػػػخي  (82

 .18ص،و1985،وميااهضم
عضشػػػػامو،وعسػػػػادضلو تطبيااتػػػػ ومي طضيػػػػ و ميد ييػػػػ و-اػػػػاض فوساػػػػ ؽوموضوػػػػاف،و(ود.وميشػػػػافع ودمحموميبشػػػػيض(83

 .107ص،و2004،و3ط،ومووكضدضي ،وميععاضؼ
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 الذياًة الوطيحية: الفرع األول

 هػ و،وأعاوميعويسي وفادوجاءلوبايػد  موإيػ وميتوػاع و عسبػ وموضوػافوألخيػ وموضوػاف
تضظػػػضوإيػػػػ وساػػػػ ؽوموضوػػػافوعػػػػفوخػػػػالؿو ضسػػػػضيفوأواوػػػييف:وميعضسػػػػضومأل ؿوهػػػػ وكضمعػػػػ و

فاػدوجػاءوتأهيػدهاو  ػ وكضمعػ و،وميلاض وه وتسديدوميوػ ط أعاوميعضسضو،وميشخسي وموضواضي 
موضوافومي يويوتسلومالستضمـو ميتاديضوكعاوأض ػاوضألوبػافوميوػ ط وميعط اػ والويعاضوػ اوإالو

كعػػاوأض ػػاو،وهللا.و اػػدومضطػػ لوميعوػػيسي و  ػػ وميتوػػاع و ميعسبػػ وبأسوػػفوأشػػكاي اوموضوػػاضي 
الويسعايػ وساػ ؽوموضوػافوعػفوت ػؾو ايلوأعػاـو ا بػ ومو ػدمـو  ع ػلو  ػ و حػعوتشػضيع

و(.84ميعا بالويه ويحعفوموضوافوسيات )
 سع ػػلوميعوػػيسي وإيػػ ومييكػػضومأل ض يػػ و ميػػ واػػاض فوساػػ ؽوموضوػػافوكضمعتػػ وميشخسػػي و

فادوجػاءوتأهيػدهاو  ػ وكضمعػ وموضوػافوميػ يويوػتسلومالستػضمـو،وموضواضي و فكضموتسديدوميو ط 
ميعط ا والويعاضو اوإالوهللاو مفوأيووػ ط وإضوػاضي وعضظعػ و ميتاديضوكعاوأض اوضألوبافوميو ط و

 هضػاوتػضووهػ لو،و الويعكػفويوػ ط وأيوسػاهـوع عػاوتهػفوسػيت وميعط اػ ،وته فوو ط وعسػد دم
ميدياضػ وأفوعػػفوسػلوميضػػاسوأفويلػ ض مو  ػػ وميسػاهـوإ موكاضػػلوت ػؾوميتعػػاييـوميوػعا ي ويػػـوتطبػػلو

عػفوخػالؿوميهضيوػ وفسػ لوميػديفو ػفوميد يػ وبايس ضموميسسيس .وكعاوأفوميدياضػ وميعوػيسي و و
عؤكػػدموبػػ يؾوتعػػاييـوميعوػػي و)عػػػاويايسػػضويايسػػضو عػػاوحوح(.و هضػػػاواػػدوضوػػعلوهػػ لوميدياضػػػ و
سد دوفاس  وبيفوعاوه ودضي يو  يؾوعفومجووتضظيـوميعجتعػعوموضوػاض و  ػ وأوػاسو محػ و

 وميػديفوميعوػيس وعض ػاو هضايؾوا م ػدوكليػضموفػ،و خاس وعاويتع لوبايض مبطوبيفومييضدو ميو ط 
عػفوحػضيؾو  ػ و،وأسوػض موإيػ وعبىحػكـ،و)أسبػ موأ ػدمحكـو-ا ؿوويدضاو يو و)  ي وميوالـ(

و(.85خدؾومأليعفوفادضوي وميخدومأليوض()
 

 الشريؼة اإلضالهية: الفرع الثاًي

،وفاػػدومهػػتـومووػػالـوب ػػاومهتعاعػػاوبايىػػا،و أعػػاو ػػفوساػػ ؽوموضوػػافوفػػ وميشػػضيع ومووػػالعي 
،ود فوحػى طو طضيػ و الوإا يعيػ و الو ايعيػ ،وميوػبلوفػ وتاضيػضوساػ ؽوموضوػافوسيثوكافويػ 

 يعووميااضئوي اضمفوميهضيـوويجدوعحالوم يالوميهضيع وميت وتاػضضوساػ ؽوموضوػافو  ػ وأهعػوو
 يضبىػػ وموشػػاضموإيػػ وأفوساػػ ؽوموضوػػافو،و جػػ و أفحػػوو أجعػػووعػػاوتهػػ فوميساػػ ؽوموضوػػاضي 

                                                 
 .264ص،وعضجعووابل،وميتط ضوميتاضيخ ويسا ؽوموضواف،ود.وشيضزمدومسعدو بدميضسعف(و(84
 .81ص،وعضجعووابل،و(ود.وهشاـوعسطي ودمحم(85
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ضعػػاوهػػ وساػػ ؽوأزييػػ وفضحػػت او،و وعػػفوسػػاهـو الوعػػفوعضظعػػ ميتػػ وياضضهػػاومووػػالـوييوػػلوعضػػ  م 
موضمدموميضياضيػػػ وفضحػػػاوكجػػػزءوالويتجػػػزأوعػػػفوضععػػػ وهللاو  ػػػ وموضوػػػافوسػػػيفوخ اػػػ وفػػػ وأسوػػػفو

فاووػػالـوسػػددوعػػدي ؿوكػووميساػػ ؽوميسضيػػالوميعاعػػ وبعػػاويسػػ فوكضمعػػ و،وسػ ضمو أهعػػووتا يعػػ 
ميسضيػػالوميعاعػػ وميتا يديػػ وأ وميساػػ ؽووػػ مءوبتاضيػػضوميساػػ ؽو و،وموضوػػافو يكيػػووسا اػػ و سضياتػػ 

ميتػػ ود ػػاوإيي ػػاومووػػالـوعبػػدأيو،ومالاتسػػادي و مالجتعا يػػ و ميلاافيػػ .وفعػػفوميعبػػادئومألواوػػي 
فاتخػػػ ومووػػػالـوميسضيػػػ ومييضديػػػ وكد اعػػػ وأواوػػػي وبايضوػػػب ويهػػػووعػػػاووػػػػض و،وميسضيػػػ و ميعوػػػا مم

يػػػالوإاػػػضمضموعضػػػ ووضوػػػاضي وفػػػا تبضومووػػػالـوإاػػػضمضلوي سضو،ويلضوػػػافوعػػػفو ااحػػػدو ضظػػػـو تشػػػضيع
 هػ موعػاو،و عيػزمفوميعاػووهػ وميعػدؿو ميعوػا مم،وموضواف.وفايسضي وف ومووالـوتوتعدوعفوميعاو

ااعػػػػلو  يػػػػ وميػػػػد  مومووػػػػالعي وعػػػػفوخػػػػالؿومياػػػػضمفوميهػػػػضيـ.وفاػػػػدوأاػػػػضلوميشػػػػضيع ومووػػػػالعي و
و(.86مي )وي عو عيفوسا ااوتخس ـوكأفضمدو سا ااوتشع  ـوكجعا  و أع ...

هـوعبدأوعفوعبادئوسا ؽوموضوافوفػ ومووػالـوهػ وعبػدأو)كضمعػ وموضوػاف(وميػ يو مفوأو
 ميهضمعػػ وموضوػػاضي وأهػػـوعػػاويعيػػزوموضوػػافو،وأهػػدو  يػػ ومياػػضمفوميهػػضيـو ميوػػض وميضب يػػ وميشػػضيي 

 ػػػفووػػػاحضوميعخ  اػػػالوفيضبىػػػ و  ػػػ وموضوػػػافوف ع ػػػاو مستضمع ػػػاو شػػػكضهاو اػػػدو هب ػػػاوهللاو
و(واػػاؿوتعػػاي وع87ديضػػ وأ وي ضػػ وأ و ضسػػضل)يلضوػػافوبػػد فوموشػػاضموإيػػ و ـَ ػػ وآَد َضػػاوَبضن عن وَكضم َ َيَاػػدن

َضػػػاو وَخَ ان ػػػفن عم وعن وَ َ ػػػ وَكلنيػػػض  ـن ػػػ نَضاهل وَ َفحم ػػػَفوميطميبنَبػػػالن وعن ـن َضػػػاهل وَ َضَزان ػػػضن وَ مينَبسن َبػػػضبن وفنػػػ ومين ـن َضػػػاهل َ َسَع ن
ػػياًلو إ وأفوميعػػضأموبسػػيت او،و يػػـوتاتسػػضوميساػػ ؽوي ضجػػاؿود فوميضوػػاءوفػػ ومووػػالـو(.88ع)َتينحن

أسػػب وي ػػاوعػػفوميساػػ ؽوموضوػػاضي وحػػعفوهػػ لوميخس سػػي وعػػاويعيزهػػاو،ومسػػدوعخ  اػػالوهللا
زيػػػادمو  ػػػ وعػػػاوتشػػػتضؾوفيػػػ وعػػػعوميضجػػػووفيػػػبعضوميساػػػ ؽ.و عػػػفومي محػػػ وأفو،و ػػػفوميضجػػػو

وميعضأمو أ   وشاض اوبعػدوأفوكاضػلوفػ وميجاه يػ ويعػت فوسا ػا.و تضبػ موميعػضأمو مووالـوادوأهـض
و(.89خت ي وف وسياموميضجووفته فوميعضأموبضتاو ته فوأعاو ته فوز ج )ع ماعوع

                                                 
 .263ص،وعضجعووابل،وميتط ضوميتاضيخ ويسا ؽوموضواف،ود.وشيضزمدومسعدو بدميضسعف(و(86
،وبيػػض ل،وعضكػػزودضموػػالومي سػػدموميعضييػػ ،وميسضيػػالوميعاعػػ وفػػ وميد يػػ ومووػػالعي ،وشػػ د.وضمشػػدوميىض و(و(87

 .94-91ص،و1993،و1ط
 (.70)و(وو ضمومووضمء:وم ي (88
عضكػػزو،وساػػ ؽوموضوػػافوفػػ وميسػػديثوميشػػضيف،وساػػ ؽوموضوػػافوفػػ ومييكػػضوميعضيػػ ،و(ود.وسوػػض وعسعػػ د(89

 .127-126صو،2002،و2ط،وبيض ل،ودضموالومي سدموميعضيي 
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بػػػػوويتج ػػػػ وم تضػػػػاءومووػػػػالـوبساػػػػ ؽوموضوػػػػافوفػػػػ ومال تضػػػػاءوبساػػػػ ؽومألا يػػػػالوفػػػػ و
 يادوضا ػلويضػاوكتػبوميتػاضي وبػأسضؼوعػفوضػ ضوميعلػاؿوميوػاطعوميػ يو،وميعجتععالومووالعي 

م تػػػدوومبضػػػ و  ػػػ وشػػػابوحػػػضي وسػػػاهـوميعوػػػ عيفوفػػػ وعسػػػضو عػػػض وبػػػفوميعػػػاصوسيضعػػػاو
 عكػػػفو،وف اػػػدواػػػضفوسػػػلوميعوػػػيس وفػػػ وأفوياػػػتصوعػػػفوميعوػػػ ـ،وضسػػضمض وعػػػفوأابػػػاطوعسػػػض

و(.90 ه ومبفوميساهـ)،وميشابوميابط وعفوميو طوييج دوب وظ ضومبض 
فاػدوشػضعوهللاو،و هك موفادو ظـومووالـوسا ؽوموضوافوجع ػ و تيسػيالو ضظضيػاو  ع يػا

فكػػػافومياػػػضمفو،واوتسايػػػلووػػػعادت و سيػػػظوعسػػػايس تعػػػاي ويلضوػػػافوميساػػػ ؽوميتػػػ وعػػػفوشػػػاض 
 مألشػػعوو،وميهػػضيـوهػػ ومألوػػبلوفػػ وتاضيػػضوساػػ ؽوموضوػػافوميتػػ وتيتخػػضوب ػػاوسحػػاضملومييػػـ 

و(.وو91يجعيعوأض معوميسا ؽو مألهلضو دمي و مستضمعاويلضواف)
 الخاجوة

  يػػؾوعػػفو،وتضا يضػػاوفػػ وهػػ موميبسػػثودضموػػ وميتعضيػػفوبساػػ ؽوموضوػػافوفػػ ومياػػاض فوميػػد ي 
وساػػػ ؽوموضوػػػاف،والؿولػػػالثوعباسػػػثخػػ ،وفػػ ولػػػالثوعطايػػػبوتضا يضػػاوفػػػ ومأل ؿوعض عػػػاوعي ػػـ 

وميسل وموضواف،وتضا يضاوف ومأل ؿوعض عاوعي ـ   ف وميلايػثوتعضيػفوساػ ؽو،و ف وميلاض وعي ـ 
،ولػػـوتضا يضػػاوفػػ وميعبسػػثوميلػػاض وتسػػضيفوساػػ ؽوموضوػػافو  يػػؾوفػػ وأضيعػػ وعطايػػبوموضوػػاف.

 فػػػ وميلػػػاض وميساػػػ ؽومييضديػػػ و،وميساػػػ ؽومألواوػػػي و ميػػػضومألواوػػػي تضا يضػػػاوفػػػ ومأل ؿوعض عػػػاو
 ميسا ؽوميجعا ي و فػ وميلايػثوميساػ ؽوميعدضيػ و ميوياوػي و ميساػ ؽومالاتسػادي و مالجتعا يػ و
 ميلاافي و ف وميضمبعوميجيووميلايثوعفوسا ؽوموضواف.ولـوتضا يضػاوفػ وميعبسػثوميلايػثوعسػادضو

تضا يضػػػاوفػػػ ومأل ؿوعض عػػػاو،و  يػػػؾوفػػػ ولػػػالثوعطايػػػب،وساػػػ ؽوموضوػػػافوفػػػ ومياػػػاض فوميػػػد ي 
و ف وميلايثوميعسادضوميديضي .،و ف وميلاض وميعسادضومي طضي ،وميعسادضوميد يي 

 

 الحىصيات

حػػػػض ضموميوػػػػع وإيػػػػ وإضشػػػػاءوعسكعػػػػ و ضييػػػػ ويساػػػػ ؽوموضوػػػػافو  ػػػػ ومػػػػضمضوميعسكعػػػػ وو-1
وعفوأيومضت اؾ.تو ضو   وسعاي وسا ؽوموضوافوميعضي و،ومأل ض يي ويسا ؽوموضواف

                                                 
 .89ص،وعضجعووابل،و(ود.وهشاـوعسطي ودمحم(90
عضكػػزو،وساػػ ؽوموضوػػافوفػػ ومييكػػضوميعضيػػ ،وساػػ ؽوموضوػػافوفػػ ومياػػضمفوميهػػضيـ،وفػػاض ؽوميوػػاعضمح و(ود.(91

 .78ص،و2002،و1ط،وبيض ل،ودضموالومي سدموميعضيي 
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وميوػػ طالو،وأفوتسػػ  ووػػ ضياوسػػ  ود ؿوأ ض بػػاوفػػ ومستضمع ػػاوي يػػضدو سا اػػ و-2  مفوتستػػـض
 ميو ضي وجعيعوع مليلوسا ؽوموضوافوميت وسدالو  ي ا.
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