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 المقدمــة
 

يشير مفهوم القيم إلى مجموعة المبادئ والقواعدد والمثدل العليدا التدي  دهم  بهدا 
الناس ويتواضعون عليها، ويتخذون منها معيارًا  زنون بها أعمالهم ويحكمدون بهدا علدى 
تصرفاتهم الماديدة والمعنويدة ض دل النعدر عد  مرجعيتهدا سدواء كاند  مرتبهدة ضخ درتهم 
الحياتيددة أو كاندد  مرتبهددة ضاعتقدداداتهم الد نيددة. وتهكددد لالمثاليددةل علددى لاسددتق لية القدديم 
عدد  الخ ددرة اإلنسددانيةل، بينمددا تعت ددر لال رجماتيددةل أن لالقدديم جددزء مدد  الوا دد  الموضددوعي 

سددانيةل وقمقتضددى اللددد ال ت دددو ايحددياء   يحددة أو حسددنة فددي الاتهددا، للحيدداة وللخ ددرة اإلن
 وإنما م  وا   تفاعلنا معها.

 
وتنددتعم القدديم فددي نسددن ويمددي  نهددوي علددى أجددزاء متراضهددة فيمددا بينهددا تتميددز  

ضاالعتمداد المتبدادي يحددد مدا رددو مرهدون فيدو مد  ايمددور التدي تشدترأ فيهدا جماعددة أو 
ايفراد ويددلل فدي تشدكيل ال وعدي الجمعدي، وتعمدل القديم ثقافة محددة ويرتبط بوجدان 

بدددذلد تهدددد  إلدددى  ورددديبوجدددو عدددام علدددى إيجددداد التوافدددن النفسدددي واالجتمددداعي ل فدددراد، 
تعد ل سلوكهم االجتماعي، وتحقن نوعًا م  التوازن والثبات النسد ي للحيداة االجتماعيدة 

 (1) ة.مشتركعلى اعتبار أنها معيار أساس  وجو السلوأ نحو هاية 

 
أمددا الترقيددة فدد   وجددد اتفددا  محدددد حددوي تعريفهددا، ويددري الددبعل أنهددا العمليددة  

التي يكتسب بها كل مواط  ثقافة حقيقية، وطريقة حياة، وأنها نعام اجتمداعي تقدوم ضدو 
الجماعة لتحافظ على نفسها، ويري البعل اآللر أن الترقية تتمثل في نقدل لصدا   

فددي اللددد نقددل الثقافددة السياسددية والقدديم واالتجارددات الثقافيددة الددنمط الثقددافي للمجتمدد ، ضمددا 
                                                 

 1السياسية يف مقررات كلية علوم الرتبية واملدارس العليا لألساتذة ابلغرب ص  مالطويل: القي(د.عبد السالم 1)
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للمجتمدد  نقددً  د ناميددا، مدد  مهامددو أيضددًا السددعي لت ييددر ايوضدداع نحددو ايفضددل. ورددي 
بهددذا المعنددى تصددير إمددا  ددوة محافعددة عندددما تسددعى إلددى الحفددا  علددى القدديم السياسددية 

مسدداعدة ايفددراد علددى  ىبنقلهددا مدد  جيددل إلددى جيددل، أو  ددوة راديكاليددة عندددما تسددعى إلدد
 .(2) المجتم اكتسان ويم جد دة، تعكس أوضاعًا جد دة  نب ي أن  نتقل إليها 

 
والترقيددة كعمليددة اجتماعيددة تختلددو فددي مضددمونها ومحتوارددا وفددي رسددالتها مدد  

 بنيو اجتماعية إلى ألري، وكذا م  مرحلة زمنية إلى ألري في نفس المجتم . 
 

حددوي ط يعددة ومكانددة دور التعلدديم فددي التنشدد ة،  ويختلددو العلمدداء االجتمدداعيي 
حيد   دذرب فريددن مدنهم إلددى أن المهسسدات التعليميدة ليسدد  أداة ت ييدر ثقددافي ضقددر مددا 
رددي أداة للحفددا  علددى مددا رددو  ددا م، فهددي تجسددد القدديم واالرتمامددات والتصددورات السددا دة 

لتكيدد  فددي ثقافددة المجتمدد  ككددل، ولدديس أمامهددا مدد  ليددار سددوي تدددريب الددن ء علددى ا
والتوا م م  الثقافة السا دة، وإالا كان ضمقدوررا تنمية المهارات إال أنهدا ال تسدتهي  تعلديم 
اإلبداع واالبتكارية، بينما  ري فرين آلر، ضخ   اللد أن المدرسدة مهسسدة  دادرة علدى 
التجد ددد الثقددافي ضمددا تددوفرف مدد  ةددرو  مواتيددة لتفجيددر الها ددات وتحدددي أسدداليب الحيدداة 

. ويخل  رأي اثندان مد  ايكداديميي  البدارزي  إلدى أندو أيدًا كدان االلدت   فدي التقليدية
الددرأي،  تفددن الجميدد  علددى وضدد  المدرسددة ضددم  أدوات التنشدد ة السياسددية، وأن الددرأي 
ال الددب  ددذرب إلددى اعتباررددا أ ددوي مهسسددة اجتماعيددة فددي التددلثير علددى التكددوي  العقلددي 

 (3) للناح ة.والنفسي 

 

                                                 

 63،ص 1992القاهرة ( د.عبد املنعم املشاط، الرتبية والسياسة، دار سعاد الصباح، 1)
)حمرر(،جمموعة مؤلفني، املنويف( التعليم والتنشئة السياسية: القضااي النظرية والرتاث املصري، يف التعليم :كمال 2)

 13،14،ص 1994والتنشئة السياسية يف مصر مركز البحوث والدراسات السياسية يف جامعة القاهرة، 
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السياسددية الاتهددا إلددى مراجعددات عد دددة فددي سدديا  التهددور  و ددد تعرضدد  القدديم
الددددولي مثدددل تكدددريس م ددددأ عالميدددة حقدددو  اإلنسدددان وايمددد  اإلنسددداني، وتهدددور مفهدددوم 
السدديادة الوطنيددة، وإ ددرار م دددأ التدددلل الدددولي اإلنسدداني، وقددزول ودديم العولمددة والمجتمدد  

 المدني العالمي.
 
إلدددى تعدددد  ت متعدددددة فدددي ضعدددل كمدددا تتعدددرا المنددداري التعليميدددة والترقويدددة  

الدددددوي العرقيددددة فددددي سدددديا  المت يددددرات الدالليددددة لدددد ي التحددددوي مدددد  الددددنعم الشددددمولية 
واال تصاد الموجو إلى التعدديدة الحزقيدة واإلع ميدة وا تصداد السدو  الحدر، وفدي سديا  
المت يدددرات اإل ليميدددة فدددي إطدددار التحدددوي مددد  اسدددتراتيجية المواجهدددة فدددي الصدددراع العرقدددي 

ني إلى استراتيجية المصالحة، وفي السيا  الددولي فدي إطدار مدا يسدمى الحدرن الصهيو 
 العالمية على اإلرران.

 
لك  اكتس  مععم ردذف التعدد  ت ضهداض  سياسدي لتعزيدز اي دد ولوجيات التدي  

جددرت فددي سدديا ها، وجددري أبرزرددا فددي أعقددان أحددداس الحددادي عشددر مدد  سدد تم ر أ لوي 
رددذف ايحددداس. وتددم ضعضددها مدد  جانددب المهسسددات  ضعددد الصدددمة التددي أحدددثتها 2001

الترقويدة الرسدمية مثدل المملكدة العرقيدة السددعودية، وأوكدل ضعضدها لمهسسدات دوليدة مثددل 
مهسسددة رانددد ايمريكيددة التددي أوتدد  وأحددرف  علددى تنفيددذ تعددد  ت واسددعة فددي المندداري 

 التعليمية والترقوية في عدة بلدان لليجية. 
 

يا  انشددد ل  مراكدددز ضحثيدددة عد ددددة أكاديميدددة وهيدددر لكددد  ضعيددددًا عددد  ردددذا السددد 
حكوميدة ضفحد  المنداري التعليميدة والترقويدة ومددي حملهدا لقديم حقدو  اإلنسدان لاتدة 

. ومددد  1995مدد  بدددء عشدددرية ايمددم المتحددددة للترقيددة علددى حقدددو  اإلنسددان فدددي العددام 
لتعلديم فدي أبرزرا مشروع ضحثي مهم للمعهد العرقي لحقو  اإلنسدان حدوي دور الترقيدة وا

تعزيددز ودديم حقددو  اإلنسددان فددي الددوط  العرقددي، تندداوي تحليددل القددواني  والمندداري والكتددب 



8 

 

المدرسية للتعليم   ل الجامعي فدي كدل مد  الم درن والجزا در وتدونس ومصدر والسدودان 
وسوريا ول نان وايردن ضقصد ت ي  مكانة حقو  اإلنسدان فدي اينعمدة الترقويدة العرقيدة، 

ي الكتددب المدرسددية مدد  مبددادئ حقددو  اإلنسددان. وتددو  المعهددد جهدددف ومدددي تدد حم محتددو 
نا شددد  نتدددا ي الدراسدددات التدددي للصددد  إليهدددا الفدددر   1997بنددددوة موسدددعة فدددي لريددد  

البحثيددة وتدداض  اللددد ضعقددد دورات تدري يددة لمسدد ولي ال ددرامي فددي وزارات الترقيددة والتعلدديم، 
 .(4) وإتدار دليل للترقية على حقو  اإلنسان

 
  رددذف البحددوس كددذلد دراسددة معمقددة أجرارددا معهددد البحددوس والدراسددات ومدد  بددي 

العرقية لمقررات كليات ومعارددة الترقيدة فدي أرقد  بلددان عرقيدة التيدرت كعيندات ي داليم 
الوط  العرقي وري الم رن العرقي )المملكدة الم رقيدة( ووادي النيدل )مصدر( والمشدر  

ًا حد دا في إبراز القيم السياسدية فدي ردذف العرقي )ل نان( والخليي )اليم (، أةهرت نقص
المناري التي تسارم في تكدوي  نسدبة ملموسدة مد  طد ن ردذف المرحلدة التعليميدة، وف دة 

 مس ولة ع  تكوي  م  ي  م  الن ء.
 

ويهد  رذا الدليل إلى متاضعة جهد الدراسات الساضقة والتكامدل معهدا فدي دمدي  
لاتة أن كثيدرًا مد  الدراسدات السداضقة ركدزت علدى القيم السياسية في المناري الترقوية 

تحليدددل المندددداري الترقويدددة ورتددددد نقا صدددها أكثددددر ممدددا ارتمدددد  بتحليدددل القدددديم السياسددددية 
المرهدددون فددددي دمجهددددا أو تناولتهددددا ضشددددكل محدددددود  تسددددن مدددد  سدددديا ها، كمددددا أن سددددرعة 

واإل ليميدة التهورات التي لحق  ضالقيم السياسية تح  وطلة المت يرات السياسدية الدوليدة 
والمحليددة فددي العقددد ايليددر أحدددث  التباسددات بددي  ال ايددات والوسددا ل، وفا دد  الوسددا ل 

 واإلجراءات أحيانًا ال ايات المتولاة بل ورقما أعا تها.

                                                 

ية والتعليم يف تعزيز قيم حقوق اإلنسان يف العامل العريب، املعهد العريب ( املعهد العريب حلقوق اإلنسان، دور الرتب1)
 2001حلقوق اإلنسان، تونس، 
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ويتنددداوي الددددليل عشدددري  ويمدددة سياسدددية، روعدددي فدددي التيارردددا أن ت مدددس أردددم  
فدي الفكدر اإلنسداني، وأتدبح   إحكاليات الوا   السياسي الرارنة، أو تلد التدي تجدذرت

 معا ير معتر  بها وتسا ل الثقافات السياسية المختلفة وتجادلها.
 

 وتشمل رذف القيم أرقعة مجموعات ر يسية تتناوي ما  لي:
مجموعدددة القددديم السدددامية المع دددرة عددد  التدددراس اإلنسددداني المشدددترأ والتدددي تقدددوم  -1

 الحرية والكرامة  عليها المنعومة العالمية لحقو  اإلنسان وتشمل: ويم
 والمساواة والعدالة والتسامح.     

مجموعدددددة القددددديم الديمقراطيدددددة، وتشدددددمل وددددديم: الشدددددرعية السياسدددددية، والتعدديدددددة  -2
 السياسية والمواطنة، واحترام الرأي اآللر، وتداوي السلهة.

مجموعددة القدديم المتعلقددة ضددالحكم الرحدديد، وتشددمل ودديم حكددم القددانون والمشدداركة،  -3
 مساءلة.والشفافية وال

مجموعدددددة القددددديم السياسدددددية التدددددي تسدددددعى لتعزيدددددز الوجدددددو اإلنسددددداني للعولمدددددة،  -4
والتصدددي لرفددرازات السددل ية لهددا، مثددل ودديم التنددوع الثقددافي فددي مقابددل التنمدديط 

 الثقافي، والتفاعل الحضاري مقابل الصراع الحضاري. 

 

بتعريد   و د التزم رذا الدليل فدي تناولدو للقديم بدنهي موحدد  ددر مدا تيسدر،   ددأ
مددوجز، ثددم  تندداوي أضعدداد كددل ويمددة فددي سدديا  الفكددر اللي رالددي واإلسدد مي السددا د   فددي 
العالم العرقدي، ثدم فدي المشدترأ اإلنسداني علدى نحدو مدا ع درت عندو المنعومدة العالميدة 
لحقدو  اإلنسدان، دون أن يسدتبعد اإلحدارة، كلمددا ا تضد  الحاجدة، إلدى الروافدد المختلفددة 

 ررا على تشكيل القيم السياسية.للفكر اإلنساني وأث
 
و د واجدو اسدتعراا مدواد الددليل تدعوقتي  يعدود أحددرما للتددالل بدي  ضعدل  

القيم، والتار فرين العمل اإلحالة للموضوعات المتممة في الهوام  بداًل مد  التكدرار. 
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وكانددد  الصدددعوقة الثانيدددة ردددي اضدددهرارف فدددي ضعدددل الحددداالت إلدددى اعتمددداد كثيددد  علدددى 
 لاتة في التعريفات. ضعل المصادر

*** 
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 الحريــــة
 

تعددد الحريددة مدد  القدديم اإلنسددانية ايعلددى، ومدد  ثددم فهددي مقدددرة ومهلوقددة لددذاتها 
معنيي : سدل ي وايجدابي،  تصدل لكنها أيضا ويمة مهسسة لبا ي القيم، ويتس  مفهومها ل

ايوي ضالنهدا  الددذي يمكد  الفددرد أو جماعددة أن يكدون كمددا  ريددد، أو يفعدل مددا  ريددد، أي 
ضإسقاط القيود على الفرد، بينما  تعلن الثاني ضمسللة التدلل أو الضبط لكينوندة أو فعدل 

 .(5) الفرد، أو الجماعة، أو أسلون ضبط الحرية الفردية تفاديا للفوضى
ريدددة  ريندددة المسددد ولية الفرديدددة وليسددد  ضددددرا، لكددد  تعدددل ردددذف المسددد ولية والح

مشروطة إلى أ صى حدد بتدوافر العدرو  الشخصدية واالجتماعيدة وال ي يدة فدالمحرومي  
مدد  التعلدديم والعمددل وفددرع كسددب العددي  ليسددوا فقددط محددرومي  مدد  الرفدداف ولكدد  أيضددًا 

لمسدد ولة مشددروطة بتددوافر  دددر مدد  القدددرة علددى بندداء حيدداة مسدد ولة. ومثددل رددذف الحيدداة ا
 .(6) معي  م  الحريات ايساسية، فالمس ولية تقتضي الحرية

ع بدددي  التنميدددة والحريدددة، بدددل واتخدددذ مددد  ردددذف الراضهدددة عنواندددًا  ويقدددرن أمارتيدددا
لمكتاضة الا   الصي  لالتنمية حريةل والذي  هكد على التراضهدات المتبادلدة بدي  الحريدات 

 .(7) تياجات اال تصاديةالسياسية وفهم وأضعاد االح
 

 الحرية في الفكر الليبرالي الغربي
يعتمد الفكر اللي رالي م دأ أولوية الفرد على الجماعة وم  اله يعي أن  هدي  

يعت ر اللي راليون حرية الفرد  دضحريتو. ولذلاالرتمام الشد د ضالفرد إلى االرتمام الشد د 

                                                 

حنو احلرية يف الوطن العريب، عمان  2004( برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 5)
 .58ص 

نسان متمرد من اجلهل واملرض والفقر، ترمجة شوقي جالل، عامل ( أمارتيا ص، التنمية حرية: مؤسسات حرية وإ6)
 .332 – 330، ص ص 2004املعرفة، مايو 

 .181( نفس املصدر ص 7)
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د الجام  في الفكر اللي رالي الحر، وكان  القيمة السياسية العليا، فهي الم دأ الموح
الحرية لدي اللي راليون ايوا ل حقا ط يعيا الزما للوجود اإلنساني، فهي تعهى ايفراد 
الفرتة لتحقين مصالحهم وممارسة حن االلتيار مثل التيار المسك  والعمل. ورأي 

راد م  ل لو تنمية اللي راليون فيما ضعد أن الحرية ري الشرط الوحيد الذي يمك  ل ف
 دراتهم وقالرهم م  اللد ال يق ل كثير م  اللي راليي  ضالحرية المهلقة، فإالا كان  
الحرية هير محددة المعالم فهي تصبح ترليصًا ضاإلساءة لآللري . ويذرب جون 
ستيوارت ميل إلى أن الم رر الوحيد لممارسة القوة ضشكل تحيح تجاف أي عضو في 

 رو من  الضرر ع  اآللري . المجتم  المتحضر..
ويري ضعل الباحثي  أن اللي راليي  وإن كانوا  تفقون على ويمة الحرية فإنهم  

يختلفون في دالالت رذف الحرية في وعى الفرد، ففي كتاضة لمفهومان للحريةل فر  
( بي  النعرية السل ية والنعرية االيجابية للحرية. و د كان Isaiah Berlinإ زيا برلي  )

اللي راليون الك سيكيون  همنون أن الحرية ري  درة الشخ  على التصر  ضالشكل 
الذي يختارف، وكان رذا المفهوم للحرية مفهومًا سل يا حي  أنو  ا م على القيود 
الخارجية على الفرد، ففي المقابل يسعى اللي راليون الجدد إلى مفهوم أكثر ايجابية 

ي ل ري القدرة على أن يكون الفرد سيد نفسو، للحرية. فالحرية حسب تعري  لبرل
ومستقل بذاتو، وتتهلب السيادة على الذات أن يكون الفرد  ادرًا على تنمية مهاراتو 
ومواهبو، وعلى اتساع فهمو وتفهمو، وعلى الوتوي إلى اإلنجاز والرضا. وتلد 

لي فت نى المفاهيم المختلفة للحرية أثارت الجدي ايكاديمي دالل المذرب اللي را
 (8) اللي راليون آراًء مختلفة ضالتالي حوي الع  ة المنشودة بي  الفرد والدولة

لك  الحرع على الحرية، في الفكر اللي رالي ال رقي، لم  نهو ضالضرورة 
على مو و منارل للتنعيم المجتمعي الذي رو أحد أرم وسا ل التقدم البشري، 

رات معيبة م  أهل ية ديمقراطية، وركذا وابتكر ضمانات مهسسية لتفادي تدور  را

                                                 

 ( هبة رؤوف عزت، اجلوهر الليربايل: فردانية القيم والتصورات، مقال منشور يف موقع إسالم أون الين.8)
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ت لور مو و نعري  ري أن ضعل الترتيبات المهسسية يمك  أن تعي  ايفراد على 
تسخير  دراتهم م  أجل التقدم وتقلل مدي الضرر الذي يمك  أن  نجم ع  تقييد 
الحرية ضالتنعيم، ويتضم  اللد فرا  يود على  رارات ايهل ية للحد م  التشري  

المق وي م د يا، ومحاكم، ومفوضي  ع  الناس لهم سلهة التعقيب على  راراتها، هير 
 أو حتى تصوي ها. 

وض  منعرو الديمقراطية حرطي  ال يمك  أن يعد المجتم  حرًا إال 
 بتضافررما:

: أاّل تكون رناأ سلهات مهلقة، ضحي   بقى لجمي  البشر الحن في األول
  رفل أي سلوأ هير إنساني

: أن يكون رناأ نها  مستقر م  الحقو  والحريات، ال يمك  فيو والثاني
 انتهاأ آدمية البشر.

ولذلد فإن نجاح المجتم  فدي ضدمان الحريدة وتديانتها ضمدا فدي اللدد حما تهدا  
مدد  اسددت داد ايهل يددة يقتضددى وجددود مجدداي عددام فسدديح ومسددتقل عدد  سدديهرة ايهل يددة، 

نهددا، ومدد  رنددا تتلكددد الصددلة العضددوية بددي  تتكددون فيددو آراء ايفددراد ويمكددنهم التع يددر ع
الحرية ضالمعنى الشدامل، وحريدات الدرأي والتع يدر والتنعديم، حيد  تعندي حريدة الدرأي أن 
يكّون اإلنسان مو فا تجاف القضايا المجتمعية، بينما تعندي حريدة التع يدر أمكدان إفصداح 

وتشددكل حريددة  اإلنسددان عدد  رددذف الموا ددو ممددا  ددهدي إلددى إالكدداء النقددا  حددوي القضددايا،
التنعددديم ضدددمانة انتعدددام النددداس فدددي مهسسدددات تت ندددى الموا دددو وتعمدددل مددد  أجلهدددا فدددي 

 المجاي العام للمجتم .
لك  رهم اللد تعدل الديمقراطيدة تنهدوي علدى عيدون محتملدة، لعدل أرمهدا مد  
منعور الحرية، أن ترتيبدات ديمقراطيدة يمكد  أن تتعداي  مد  انتهاكدات جورريدة للحريدة 

ل، إال يمكددد  أن  تفشدددى الفقدددر أيدددا كدددان مفهومدددو فدددي سددديا  ديمقراطدددي ضمعناردددا الشدددام
سياسدددي ودون انتهددداأ حقدددو  الملكيدددة مدددث ، كمدددا يمكددد  أن تتعددداي  مددد  انتهددداأ واسددد  
للحريددة ضددالمعنى الضددين أي الحريددات المدنيددة والسياسددية، حيدد  تقددوم حكومددات منتخبددة 
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مجتمدد  المدددني حتددى أن بتقييددد حريددة  هاعددات ألددري فددي المجتمدد  ووسددا ل اإلعدد م وال
ضعددل الكتددان المعاتددري   ددرون ضددرورة التفر ددة بددي  الحريددة والديمقراطيددة إال أنندددا إالا 
رقهنا بينهما  د نجد فا ضا في الثانية وعجزًا في ايولى ضمعندى أن الحريدة تفضدي إلدى 

 .(9) الديمقراطية، لك  العكس ليس ضالضرورة تحيحا
 

 الميةالحرية في الثقافة العربية اإلس -2
ع رت الحرية ع  نفسدها فدي التداريل العرقدي تع يدرًا جليدًا فدي جملدة القهاعدات  

ايساسدددددية، أي المجددددداي الدددددد ني والعقددددددي والمجددددداي السياسدددددي، والمجددددداي االجتمددددداعي 
وايل  ي والمجاي اال تصادي وتم اللد ضآليات سدليمة أحياندا، وهيدر سدليمة فدي أحيدان 

 ألري.
اد تجم  كتب التفسير والفقو على اعتبدار آيدة لال إكدراف ، تكالمجال الدينيففي      

فددي الددد  ل، تمثددل  اعدددة ك ددري مدد   واعددد اإلسدد م، وركنددا ععيمددا مدد  أركددان سددماحتو، 
فهدو ال يجيدز إكدراف أحددد علدى الددلوي فيددو، وال يسدمح يحدد أن يكددرف أرلدو علدى الخددرو  

  الددتمك  مدد  القددوة منددو، ومدد  أجددل ضددمان عدددم اإلكددراف أوجددب اإلسدد م علددى المسددلمي
للقيددام فددي وجددو مدد  يحدداوي فتنددتهم عدد  د ددنهم، وأمددر المسددلمي  أن يعتمدددوا فددي دعددوة 

 .(10) لصومهم أسلون الحكمة والموععة الحسنة لت ي  الرحد م  ال ي
عد  مهامحهدا ضاتخداال مو دو لالمعارضدةل واللدد الحرية السياسيية و د ع درت 

الدددذي يقدددرر لال طاعدددة لمخلدددو  فدددي  بن دددذ م ددددأ الهاعدددة يولدددى ايمدددر ورقهدددو ضدددالن 
معصددددية الخددددالنل وأنفددددذت ايمددددر بوسددددا ل مختلفددددة، النصددددح، والنقددددد، والعمددددل السددددري، 

الحريييييية والتقيدددددة، والعصددددديان والمقاتلدددددة أو الثدددددورة. والرمدددددوز رندددددا كثيدددددرة. وكدددددذلد فدددددي 
، حي  حدهدت عصدور النهضدة الك دري فدي التداريل العرقدي تجليدات ةداررة االجتماعية

                                                 

 48-45س ذ ، ص ص  م، 2004سانية ( برانمج األمم املتحدة اإلمنائي التنمية اإلن9)
( الشيخ راشد الغنوشى، احلرايت العامة يف الدولة اإلسالمية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األوىل، 10)

 .44، ص 1993بريوت 
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جتماعيدددة والثقافيدددة، ويمثدددل القرندددان الثالددد  والراضددد  للهجدددرة )التاسددد  والعاحدددر للحريدددة اال
 المي دي( عصر اللي رالية في ردذا التداريل. كدذلد ع درت الحريدة عد  نفسدها فدي مجداي

في إ رار وممارسة حن التملد والتصر  والتجارة الحرة. فكدان اللدد  الحرية االقتصادية
يددات النشدداط اال تصدددادي والحيدداتي فددي أحيدددان بندداء علددى )نددد ( حينددا وققددوة منهدددن آل

ألددري.، وتدددعم اللددد بتوسدد  الدولددة اإلسدد مية وازدرددار ع  اتهددا اال تصددادية، وأفصددح 
ردددذا الم ددددأ عددد  نفسدددو فدددي تصدددور الفقدددو اإلسددد مي للتنعددديم القدددانوني للتعدددام ت الدددذي 

دة معيبدة ضدلي  رتكز على اإليجان الحر والق وي الحر واحتراط أال تكدون اإلرادة المتعا د
 عيب م  عيون اإلرادة.

و ددد َعَ ددر مصددهلح الحريددة ضمعندداف الحددد   إلددى الفضدداء الثقددافي العرقددي هددداة 
اتصداي العدرن المحددثي  ضدال رن ايوروقدي، وقفرنسددا علدى وجدو التحد دد، وكدان المفكددر 

( رددو الددذي نددوف   ددل هيددرف ضفكددرة الحريددة، 1873 -1801المصددري رفاعددة الهههدداوي )
ا وقددي  مفهددوم لالعدددي واإلنصددا ل فددي التددراس اإلسدد مي، ثددم اعت ررددا حددرطا ووحددد بينهدد

( الحريددة ضجملددة مدد  1889-1825لتقدددم ايمددة وتمدددنها. و ددرن ليددر الددد   التونسددي )
الحقو  المتعلقة بها. فنوف ضالحريدة الشخصدية، وقالحريدة السياسدية ومشداركة الرعايدا فدي 

ةل أي حرية الدرأي والكتاضدة والنشدر التدي تعددي إدارة ح ون الدولة، وكذلد لضحرية المهبع
 عندف الم دأ اإلس مي في ايمر ضالمعرو  والنهي ع  المنكر.

و د ةل  أتداء الحرية تتردد في أحواي متبا نة، فهدي مرتبهدة حيندا ضمقاومدة 
االسددت داد العثمدداني فددي عقددودف المتددللرة، وحينددا ضعددرو  االحددت ي ايوروقددي ل  هددار 

ارجة م  إسار اإلم راطوريدة اآلفلدة، وأحياندًا ألدري ضضد وط سدلهة الماضدي العرقية الخ
والتدددداريل وايفكددددار المسددددبقة والتقاليددددد، وحينددددا آلددددر ضاعتبددددار التقدددددم ايوروقددددي والدددددور 

 . (11) االيجابي الحاسم للحرية في تحقيقو وإنجازف

                                                 

 52، 51، م س ذ، ص ص 2004( برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية اإلنسانية للعام 11)
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ميي  وقدددي  و دددد كدددان وال  دددزاي، لمسدددللة حريدددة الدددرأي، مكاندددة ضدددارزة بدددي  اإلسددد        
لصدددددومهم الدددددذ   جدددددروا علدددددى إثدددددارة لحددددد هةل حدددددوي إ دددددرار اإلسددددد ميي  ضحريدددددة الدددددرأي 
لمخدالفيهم، بددل وحددوي مدددي كفالددة اإلسدد م نفسدو لحريددة الددرأي والعقيدددة ل يددر المسددلمي ، 
و ددد وجددو رددذا المشددكل ارتمددام المفكددري  اإلسدد ميي  للتدددليل علددى كفالددة اإلسدد م لحريددة 

ريددة مدد  الفهددرةل وأن لسدديرة الرسددل جمدديعهم تهكددد حريددة الددرأيل، الددرأي. مهكددد   أن لالح
وأن القرآن والسنة يقرران حرية الرأي، وأن الحريدة السياسدية فدرع يتدل عدام ردو حريدة 
اإلنسددان مدد  حيدد  رددو إنسددان المقددررة بنصددوع  هعيددة فددي الكتددان والسددنة واللددد مدد  

لعقددل البشددري، أو حريددة الددرأي تلكيددد القددوي أيضددًا أن رددذف الحريددة التددي يقرررددا اإلسدد م ل
التددي تكفلهددا آيددات القددرآن، يحددددرا  يددد واحددد ورددو التددزام حدددود الشددريعة اإلسدد مية، فدد  

طعنددا فددي الددد   أو الخددرو   -إعمدداال لهددذف الحريددة -يجددوز للددرأي الددذي   ديددو المسددلم 
 عليو، فذلد مخالو للنعام العام في الدولة اإلس مية.

 

 العالمية لحقوق اإلنسانالحرية في المنظومة  -3
تعد الحرية ويمة حاكمة في المنعومة العالمية لحقو  اإلنسان التي ت لورت       

ضعد الحرن العالمية الثانية في إطار ايمم المتحدة و د ُعني  رذف المنعومة بوض  
معا ير وضمانات لكفالة الحريات، و ننتها في اتفاويات ملزمة يطرفها، ووضع  

 اوبة التزام الدوي ايطرا  لها، وإجراءات لمساءلتها عند انتهاكها.آليات لمر 
ورهم أن رذف المنعومة استلهم  ويمة الحرية م  السيا ات الفكريدة والفلسدةية  

السا دة في العالم ع ر مفاوضات مستةيضة اسدت ر   سدنوات مد  البحد  عد  القواسدم 
ناردا، فقدد حداي االنقسدام اإل دد ولوجي المشتركة بي  الدوي حياي القيم والمفداهيم التدي تت 

بدددي  المعسدددكري  ال رقدددي والشدددر ي فدددي نعرتدددو للحقدددو  والحريدددات دون لروجهدددا بوثيقدددة 
موحدددة، ومدد  ثددم تدددرت عدد  ايمددم المتحدددة وثيقتددان تعنددى ايولددى ضددالتحرر مدد  القهددر 

(، وألدددري ُتعندددى ضدددالتحرر مددد  1966وردددى العهدددد الددددولي للحقدددو  المدنيدددة والسياسدددية )
(. 1966وز والحاجة ورى العهدد الددولي للحقدو  اال تصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة)الع
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اللذان يشك ن م  اإلع ن العدالمي لحقدو  اإلنسدان، الشدرعة الدوليدة لحقدو  اإلنسدان، 
ولدم  ت يددر رددذا الوضدد  إال ضعددد ايددان االتحدداد السددوفيتي وت يددر ميددزان القددوي، فصدددرت 

( لتهكد مرة ألري على عالميدة حقدو  اإلنسدان وعددم 1993وثيقة وقرنامي عمل فيينا )
  ابليتها للتجز ة والتراتب.

وتحتل الحريات ايساسية مكانة ضارزة في الشرعة الدولية لحقو  اإلنسان،  
وتقسم عادة إلى حريات فردية وحريات عامة رهم أن تراضههما وثين ويمك  أن تنه ن 

جري العر  على رذا التقسيم جاع  م  على الفرد مثلما تنه ن على الجماعة لك  
الحريات الفردية تلد التي ال تهم إال الشخ  في حد الاتو، وم  الحريات العامة تلد 
التي تتعلن ضممارستو النشاط االجتماعي والسياسي م  اآللري ، وتضمن  الشرعة 

ن الدولية ما يمك  تسميتو ضالحرية المهسسة للحريات ايساسية أي امت أ اإلنسا
لذاتو، إال تن  على أنو لال يجوز استر ا  أحد أو استعبادف، ويحعر الر  واالتجار 
ضالر ين في جمي  تورفل وم  رذا المنهلن يمك  بناء ترح الحريات الفردية، وتتعلن 
كلها ضقدرة اإلنسان على التصر  المستقل الناض  م  التياراتو و راراتو لاتة في 

لاع محمي م  التدلل، وحرية التنقل جسدف، وحرية التصر  في فضاء 
 واالستقرار. وحرية الزوا  دون  يد ضس ب العر  

 .(12) أو الجنس أو الد  
، وكرسد  حق تقريير المصييروأعل  الشرعة الدولية لحقو  اإلنسان م  م ددأ  

رذا الحن في تدارة العهد   الدوليي  الخاتدي  ضدالحقو  المدنيدة والسياسدية، والحقدو  
واالجتماعيددة والثقافيددة، وكفلدد  لكافددة الشددعون، بدددون اسددتثناء، الحددن فددي اال تصددادية 

تقريددر المصددير، ومدد  المسددلم ضددو فددي الفقددو الحددد   أن لهددذا الحددن وجهددي : أولهمددا مددا 
يمكد  تسددميتو ضدالمعهر الخددارجي لتقريددر المصدير، وينصددر  أساسددًا إلدى حددن الشددعون 
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مدددا المعهدددر الدددداللي فهدددو حدددن فدددي االسدددتق ي، أي التحدددرر مددد  السددديهرة ايجن يدددة، أ
 .(13) الشعون في أن تقرر ضحرية وتختار نعامها السياسي واال تصادي

التي تكفلتها منعومة حقو  اإلنسان، عدد  العامةوتشمل مصفوفة الحريات  
ك ير م  الحريات أبرزرا حرية الفكر واالعتقاد، وحرية الرأي والتع ير، وحرية تكوي  

 اركة في تسيير الش ون العامة.الجمعيات، والحن في المش
حماية تور الفكر والعقا دد الد نيدة وعددم التمييدز  حرية الفكر واالعتقادتشمل  

ضد أي تورة م  توررا، ويشمل اللد حماية حن الفرد والجماعة فدي إ امدة الشدعا ر 
التي تتفن ومعتقدداتهم، فد  يجدوز تقييدد اللدد إال بدن  القدانون وقشدرط أن يكدون التقييدد 

ايددة السدد مة العامددة أو حمايددة حقددو  ال يددر ايساسددية وحريدداتهم، وعمومددا يجددب أن لحم
تكون تلد القيود في أضين الحدود. وإالا كاند  دولدة مدا تعت در د ندا معيندا كدد   رسدمي 
لها أو كان  هال ية السكان تعتنن د نا معينا، فد  يجدوز المسداس ضدالحن المكفدوي لمد  

التمييددز بيددنهم فددي النددواحي ايلددري مثددل الحددن فددي  يعتنقددون د نددا آلددر، كمددا ال يجددوز
تدددولى المناتدددب العامدددة، أو حرمدددانهم مددد  المزايدددا التدددي  تمتددد  بهدددا المواطندددون عامدددة 
ويحمدددى العهدددد الددددولي للحقدددو  المدنيدددة والسياسدددية حريدددة اآلضددداء وايمهدددات وايوتدددياء 

 القانونيي  في تلمي  التعليم الد ني يطفالهم وفن معتقدارم.
حدن الفدرد فدي اعتندا  اآلراء التدي يختارردا دون  حرية الرأي والتعبيرم  وتتض 

تدلل، ورو حدن ال يق دل أي  يدد أو اسدتثناء، كمدا تشدمل حريدة التع يدر الحدن فدي تلقدي 
واستقصدداء ونقددل المعلومددات لآللددري ، وفددى التع يددر عدد  الددرأي والفكددر ونقلددو إلددى هيددرف 

الكلمددة المه وعددة أو المسددموعة أو فددي ضددلي تددورة إمددا حددفارة أو كتاضددة أو عدد  طريددن 
تورة تن يو أو ضلي وسديلة ألدري  دد يختارردا الفدرد. لكنهدا ضخد   حريدة الفكدر التدي ال 
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تق ل أي  يد ضه يعتها فإن حرية التع ير تحمدل معهدا واجبدات ومسد وليات معيندة تسدمح 
ى ضفرا ضعل القيدود التدي تسدتلزمها مصدالح اآللدري  أو مصدلحة الجماعدة ككدل، علد

أاّل تفددرل تلدددد القيددود الحدددن فددي التع يدددر مدد  مضدددمونو، أي يجددب أن تقتصدددر علددى مدددا 
تقتضديو فدي الددوي الديمقراطيدة حمايدة ايمد  القدومي أو النعدام العدام أو اآلدان العامدة 

 أو الصحة العامة أو حقو  ال ير وسمعتهم.
تكد  م  أ وي تور ممارسة حرية الرأي والتع ير إن لدم  حرية الصحافةوتعد  

أ وارددا فحددن المددواط  فددي الحصددوي علددى المعلومددة ع ددر تددحافة وإعدد م حددر، ووجددود 
تدددحافة حدددرة ومسدددتقلة ال تخضددد  للسددديهرة الحكوميدددة أو الحكدددم الرسدددمي يشدددكل أحدددد 
المعددا ير الر يسددية التددي تهلددذ فددي الحسددبان عنددد النعددر فددي التددزام الدولددة ضدداحترام حريددة 

ولددة ضملكيددة وسددا ل اإلعدد م المر يددة والمسددموعة الددرأي والتع يددر. لددذلد فددإن اسددت ثار الد
والمه وعة، أو ضجانب ك ير منها، يعدد  يددًا ر يسديًا علدى حريدة الدرأي والتع يدر، كمدا أن 
ت ليظ العقوقدات الخاتدة ضجدرا م النشدر واحتدواء النصدوع القانونيدة المنعمدة للصدحافة 

لقانونيدددة علدددى نحدددو علدددى عبدددارات فضفاضدددة وهيدددر محدددددة تحد ددددًا دويقدددًا مددد  الناحيدددة ا
يمكدد  السددلهات مدد  االسددتناد إليهددا بيسددر لتجددريم أي نقددد لسياسددة الحكومددة ويشددي  جددوًا 

 م  الرهبة تسفر عما يسمى ضالر اضة الذاتية يعد منافيًا للمبادئ 
 .(14) الدولية لحرية الصحافة

أحدد أوجدو حريدة الدرأي والتع يدر، ويعندي  التجمي  السيلميكذلد يعد الحن فدي  
حددن أن للمددواطني  حددن عقددد االجتماعددات ليع ددروا عدد  آرا هددم فددي القضددايا التددي رددذا ال

تهمهم ضمدا فدي اللدد الحدن فدي تنعديم المسديرات والتعدارر السدلمي فدي ايمداك  العامدة. 
وايتددددل فددددي رددددذا الحددددن إضاحتددددو ل فددددراد مجتمعددددي  فددددي حدددددود القددددانون فددددي مجتمدددد  

مة العامددة أو النعددام العددام أو ديمقراطددي حددريهة عدددم المسدداس ضددايم  العددام أو السدد 
ضحمايدة الصددحة العامددة أو النعدام العددام واآلدان العامددة أو ضحقدو  ال يددر وحريدداتهم، وال 
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يقتصر رذا الحن على ايحزان السياسدية بدل يشدمل كافدة التجمعدات المهنيدة أو هيرردا 
 م  مهسسات المجتم  المدني.

ية، و د أتدبح مد  المسدلم إحدي الحريات الر يس حرية تكوين الجمعياتوتعد  
ضو أرمية أنشدهة المجتمد  المددني ضمدا فدي اللدد دور ايحدزان السياسدية والجمعيدات فدي 
المجدددداالت االجتماعيددددة سددددواء للمهنيددددي  أو العمدددداي للنهددددوا ضالقضددددايا العامددددة وتنميددددة 
المجتم  ضمعنارا الشامل، وال يجوز وضد   يدود علدى حريدة مشداركة الفدرد مد  اآللدري  

الجمعيددات أو االنضددمام إليهددا لحمايددة مصددالحهم المشددروعة عدددا تلددد القيددود فدي تكددوي  
التي  ن  عليها القانون والتي تستوج ها في مجتمد  ديمقراطدي مصدالح ايمد  القدومي 
أو النعددام العددام أو حمايددة الصددحة العامددة أو حمايددة حقددو  ال يددر وحريدداتهم.. وتتو ددو 

ضمددا  تدداح لددو الاتددو فددي تكددوي  جمعيددات   دددرة المجتمدد  المدددني علددى ممارسددة دورف رددذا
 وممارسة نشاطو السلمي، والتع ير ع  آرا و.

أحدددد الحقدددو   الحيييق فيييي المفيييايية فيييي تسييييير الفييي ون العاميييةكدددذلد يعدددد  
المركزية في الحريات المدنية والسياسية، وينصر  اللد إلى حن الفدرد فدي الدولدة التدي 

حددددر ضانتخددددان ممثليددددو ضالتصددددوي ،  تمتدددد  ضجنسدددديتها سددددواء بنفسددددو أو ضهريددددن هيددددر مبا
وكددذلد ضالترحددح لشدد ل المناتددب العامددة ورددو حددن يعددد مدد  المسددلمات فددي أي مجتمدد  
ديمقراطدددي. وتقتضدددي ممارسدددة ردددذا الحدددن حريدددة تدددداوي المعلومدددات وايفكدددار المتعلقدددة 
ضالقضايا العامة، ومسارمة ايفراد م  ل ي تنعيمات المجتم  المددني فدي الحدوار مد  

عامددة، وحريددة تكددوي  الجمعيددات وايحددزان واالجتمدداع، وكلهددا تعددد حددروطًا السددلهات ال
 الزمة إلمكان الممارسة الفعلية للحن في التصوي .  

*** 
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 المســاواة

 
تعددد المسدداواة إحدددي القدديم السياسددية السددامية، ويصددفها ضعددل المفكددري  ضلنهددا  

يدة، كمدا أن الحريدة ال يمكد  لتوأم الحريةل إال بدونها تصبح ممارسة الحريات العامة ع ث
أن تبقى ض ير المساواة. كما أنهدا وثيقدة الصدلة ضالعدالدة، إال  تو دو ته يدن العدالدة علدى 
ته ين المساواة بي  المتقاضي  وإالا حدس لر  لم دأ المساواة أمام القضداء فدي مجتمد  

 (15) .م  المجتمعات ضلية وسيلة م  الوسا ل فل  يكون للعدالة وجود في اللد المجتم 
لك  كان، وال  زاي تعري  المساواة  ثير جددال ك يدرًا حتدى أطلدن عليدو الدبعل  

لالم دددأ الو ايلددو وجددول وع ددر عدد  اللددد ضددالقوي ضددلن فكددرة المسدداواة تتحقددن ضددااللت   
فقديما  اي أرسهو ل إن المساواة ري عدم المسداواة بدي  هيدر المتسداوي ، بينمدا أن عددم 

هيدر المتسدداوي . وحددد ثا الرددب الفقيدو القددانوني العميددد دوجددى المسداواة رددو المسدداواة بددي  
إلى أن المسداواة المهلقدة ضهريقدة رياضدية بدي  النداس تدهدي فدي حقيقدة ايمدر إلدى عددم 
المسددداواة، ضمعندددى آلدددر فدددإن المسددداواة ال تعندددي التهدددابنل وتخلددد  الدراسدددات القانونيدددة 

اكدز القانونيدة الواحددة فد  تتحقدن الحد ثة إلى أن المساواة ري المعاملدة ض يدر تمييدز للمر 
 . (16)المساواة ضالمعاملة الواحدة للمراكز المختلفةل

وتميز ايدبيات السياسية بدي  ندوعي  مد  التمييدز، أحددرما إيجدابي  بحد  فدي  
الخصا   المميزة للجماعات لتحد د روية كدل منهدا، وردذا أمدر ضدروري للكشدو عد  

أي حدط مد  ويمدة ردذف الخصدا   وقالتدالي  الخصا   والذاتيات، حريهة أاّل  تضم 
م  ويمدة حاملهدا، وآلدر سدل ي يسدعى إلبدراز نقدا   الجماعدات المختلفدة التدي تجعلهدا 
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فددددي نعددددر هيررددددا هيددددر الات أرليددددة، أو ال تسددددتحن أن تعامددددل علددددى أسدددداس المقددددا يس 
 اله يعية ورذا رو جورر العنصرية.

وم أو لهبقدة، أو لجدنس فجورر العنصرية رو الرقط بي  الخصا   الذاتيدة لقد 
أو لشدددخ  ووتدددمو ضالدونيدددة العقليدددة أو الفكريدددة أو الروحيدددة. و دددد  امددد  فدددي ال دايدددة 
ضددالرقط بددي  الخصددا   ال يولوجيددة والشددكلية، وقعددل الخصددا   العقليددة أو النفسددية، 
هيدددر أن ردددذا المفهدددوم الفدددي انددددثر أو يكددداد اليدددوم إال عندددد ضعدددل الفدددر  اإل د ولوجيدددة 

أن تهاوت االفتراضات التي كان يقوم عليها مثدل افتدراا وجدود عدرو   المتهرفة، ضعد
تددافية حافعدد  علددى لصا صددها ايتددلية، أو افتددراا وجددود ماهيددة ثابتددة ومسددتمرة 
لهذف العرو  تحتفظ ضالخصا   والقديم نفسدها فدي كدل و د  متجداوزة العصدور والحقدب 

ز بدددي  سدددلوأ الشدددعون التاريخيدددة. وقعدددد أن ث ددد  أن جميددد  مدددا يشدددهدف العدددالم مددد  تمدددا 
ولصا صددددها المتبا نددددة رددددو ثمددددرة الثقافددددة أو االلتيددددارات الثقافيددددة التددددي  امدددد  عليهددددا 
الجماعددددات، أو فرضدددد  عليهددددا ع ددددر التدددداريل، وأن رددددذا السددددلوأ يمكدددد  إالن أن  ت يددددر 

 . (17) ويت دي، بت دي الثقافات والخيارات الثقافية وتجد درا
يدة ال يولوجيدة للعنصدرية القا مدة علدى هير أن انتقاي التمييز السدل ي مد  النعر 

وجود ع  دة ضدرورية بدي  المورثدات ال يولوجيدة وأنمداط السدلوأ والتفكيدر، إلدى النعريدة 
الثقافيددة التددي تهكددد ارتبدداط سددلوأ الجماعددات وتفكيررددا ضالخيددارات الثقافيددة مدد  معهيددات 

نالددددد أن القضددددية، لددددم  لددددع الدددددواف  العميقددددة لممارسددددة التمييددددز والعنصددددرية فكددددل مددددا ر
العنصددريي  الددذ   كددانوا  رجعددون أتددل دونيددة ال يددر لت ريددر مددوا فهم التحقيريددة اتجددارهم 
إلى مصادر بيولوجية، ألذوا  رجعونها اللتيارات ال ير الثقافية، فصدار انحهداط ثقافدة 
ال يددر أو تخلفهددا أو ال عق نيتهددا مصدددرا لتلكيددد دونيتددو أيضددًا. وقالتددالي ت ريددر المعاملددة 

ة تجارددددو. ويقددددود رددددذا إلددددى أحددددد حلددددي  فإمددددا العمددددل علددددى إعددددادة ترقيددددة رددددذف التمييزيدددد

                                                 

ؤمتر التحضريي للمنظمات د. برهان غليون، يف أصل التمييز العنصري وغاايته، ورقة عمل قدمت يف امل( 17)
 .2001العربية غري احلكومية للمؤمتر العاملي الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري يف عمان، فرباير/شباط 
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المجتمعات وتثقيفها حتى تكون على مسدتوي الحضدارة، أو ضمفهدوم القدرن التاسد  عشدر 
لتحضدديررال، ورددذف كاندد  رسددالة االسددتعمار المعلنددة، وم ددرر وجددودف، أو أن يكددون الحددل 

املتهددددا مدددد  مو دددد  التفددددو  واالسددددتع ء ناضعددددا مدددد  الاتهددددا ضالدونيددددة الثقافيددددة الدا مددددة ومع
 واالزدراء والتجارل وقالتالي تهميشها.

ورددذا الت يددر فددي مضددمون العنصددرية  دددف  إلددى نمددو أحددكاي جد دددة منهددا تقددوم  
علددى أحددكاي ملتويددة تتددراوح بددي  ايبويددة وعدددم االعتددرا  ضايرليددة مدد  جهددة، وإضددفاء 

أتدبح لاتدية ضدارزة فدي نمدط الهاض  الشيهاني على اآللر مد  جهدة ألدري. وردو مدا 
الع  ات الدولية أو بي  ضعل المجتمعدات اليدوم حيد  تمدارس الددوي الصدناعية تمييدزا 
منهجيدددًا تجددداف حدددعون ال لددددان الناميدددة وتنعدددر إليهدددا بوتدددفها حدددعوقا هيدددر الات أرليدددة 
للمشدداركة فددي المسدد وليات العالميددة والنقددا  حددوي جددورر السياسددات الدوليددة. كمددا تمتددد 

 عرة التمييزية لجمي  الع  ات االجتماعية ودالل ايسرة الواحدة.رذف الن
ويعددددددل الهددددددد  مدددددد  كددددددل تمييددددددز وتشددددددويو لصددددددور ايحددددددخاع والجماعددددددات  

واالنتقدداع مدد  ويمددتهم العقليددة وايل ويددة رددو تكددريس دونيددتهم لت ريددر السدديهرة علدديهم 
لممكد  إلضداع وإلضاعهم، فالتمييز إالن رو أحد آليات السيهرة الر يسية، فليس م  ا

ف ددددة يلددددري ضصددددورة مسددددتمرة، وال إضددددفاء الشددددرعية علددددى رددددذا اإللضدددداع فددددي نعددددر 
الخاضدددعي  أنفسدددهم مددد  دون إ نددداع الجميددد  ضدددالفوار  بدددي  المجمدددوعتي  فدددي المهدددارات 

 (18) العقلية أو في الصفات ايل وية مثل القيادة أو حمل المس ولية أو االثني  مًعا.
 

 لمية لحقوق اإلنسانالمساواة في المنظومة العا
أدرجدددد  جميدددد  المواثيدددددن الدوليددددة واإل ليميدددددة المعنيددددة ضحقدددددو  اإلنسددددان م ددددددأ 
المسدداواة بددي  نصوتددها، وفددي مقدددمتها اإلعدد ن العددالمي لحقددو  اإلنسددان الددذي كددرس 
م دددددأ المسدددداواة بددددي  جميدددد  البشددددر، ووجددددون عدددددم التمييددددز بيددددنهم واعت ددددر أن الحقددددو  

حريددة والعدددي والسدد م فددي العددالم وأكددد علددى حددن جميدد  المتسدداوية ل فددراد رددي أسدداس ال
                                                 

 5( املصدر نفسه ص 18)
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تمييدز  دا م  أيايفراد في التمت  ضجمي  االمتيدازات والحقدو  الدواردة فدي اإلعد ن بددون 
علددى أسدداس مدد  العنصددر أو اللددون أو الجددنس أو الل ددة أو الددد   أو الددرأي السياسددي أو 

ت ضعددددد اللددددد الوثددددا ن أي رأي آلددددر، أو الثددددروة أو المددددي د أو أي وضدددد  آلددددر، وتعدددددد
الصددادرة عدد  ايمددم المتحدددة التددي تتخددذ مدد  القضدداء علددى التمييددز موضددوعًا ر يسدديًا لهددا 

 في حكل إع نات أو اتفاويات. 
 

 المساواة في مواجهة التمييز العنصري 
 االتفاقيييية الدوليييية للقىييياع علييي  جميييي  أشيييكال التمييييز العنصيييري وتعدددر   

نصددري ضلنددو ل أي تمييددز أو اسددتثناء أو تقييددد أو ، التمييددز الع1965الصددادرة فددي العددام 
تفضددديل يقدددوم علدددى أسددداس العدددر  أو اللدددون أو النسدددب أو ايتدددل القدددومي أو اإلثندددي، 
ويسددتهد  أو يسددتتب  تعهيددل أو عر لددة االعتددرا  ضحقددو  اإلنسددان والحريددات ايساسددية 

ال تصدادي أو أو التمت  بها أو ممارستها، علدى  ددم المسداواة فدي الميددان السياسدي أو ا
 .(19) االجتماعي أو الثقافي، أو في أي ميدان آلر م  مياد   الحياة العامة

لكد  االتفاويدة تسدتثني مد  ردذا التعريدد  وجهدي  مد  أوجدو التمييدز، ايوي رددو  
التمييدددز بدددي  المدددواطني  وهيدددر المدددواطني ، والثددداني أيدددة تددددابير لاتدددة يكدددون ال دددرا 

لكدافي لدبعل الجماعدات العرويدة أو اإلثنيدة المحتاجدة الوحيد م  اتخاالرا تلمي  التقدم ا
إلى الحماية أو لبعل ايفراد المحتاجي  إلدى الحمايدة لتضدم  لهدم المسداواة فدي التمتد  
ضحقددو  اإلنسددان والحريددات ايساسددية كمددا تشددترط لهددذا االسددتثناء حددرطي  حتددى يكددون 

امدة حقدو  منفصدلة تختلدو إيجابيا أولهما عدم تلدية تلدد التددابير، نتيجدة لدذلد، إلدى إد
ضددالت   الجماعددات العرويددة، والثدداني عدددم اسددتمراررا ضعددد بلددول ايردددا  التددي اتخددذت 

 م  أجلها.

                                                 

( أنظر نص االتفاقية يف: د. حممود شريف بسيوين، الواثئق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، اجمللد األول، دار 19)
  385ص  2003لشروق، الطبعة األوىل، القاهرة، ا
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ويدددري ضعدددل الخ دددراء أن التدددداعيات الثقافيدددة للعولمدددة، والتفددداع ت اإلنسدددانية 
العميقددة المتولدددة عدد  تحددرأ الندداس علددى نهددا  واسدد  تخلددن العددرو  لرفدد  اإلحسدداس 

الذاتي وم  ثم تشدجي  رويدة لالجيتدول وفدي سديا  حددوس انحسدار عدام للقديم  ضاالعترا 
ايل ويدددة والروحيدددة، فدددإن فدددرط اإلحسددداس ضالهويدددة  زيدددد مددد  تفدددا م الموا دددو االنعزاليدددة 
القا مدة علدى العددر  والدد   وأسدلون الحيدداة، كمدا أن ةهدور تددورة لاآللدرل كتهد دد رددي 

الصراعات المستمرة فدي ردذف اييدام، والتدي سمة التنافر الثقافي، ورذا رو أساس ضعل 
رددي تددراعات ثقافيددة ضشددكل عميددن تخلددط وتددرقط بددي  الجددنس والددد   واالثنيددة، كمددا أن 
انتشدددار ايحددددكاي القديمددددة للعنصددددرية  تعددددزز بتفجيدددر أحددددكاي جد دددددة مدددد  التمييددددز أحددددد 

 .(20)دراء
 

 المساواة أمام القانون 
تدد  ضحما تددو علددى  دددم المسدداواة أحددد يعدد المسدداواة أمددام القددانون، والحددن فددي التم 

أوجددو المسدداواة الر يسددية، و ددد كفلهددا العهددد الدددولي للحقددو  المدنيددة والسياسددية وحددرم أي 
تمييددددز ضسدددد ب العددددر  أو اللددددون أو الجددددنس أو الل ددددة أو الددددد   أو الددددرأي السياسددددي أو 

م الددوي ل فو، أو ايتل القومي أو االجتماعي أو الملكية أو النسب أو هيرف كمدا ألدز 
ضدددلن تمنددد  ضحكدددم القدددانون أي دعدددوة أو حدددل علدددى الكراهيدددة القوميدددة أو العنصدددرية أو 
المدنية م  حدلنها أن تشدكل تحريضدًا علدى التمييدز أو دعدوة إلدى العدداء أو العندو كمدا 
ن  على مسداواة الجميد  أمدام القضداء، وعلدى تدوفير الضدمانات القانونيدة للجميد  دون 

 تفر ة.
مييددز أو التفر ددة يشددمل أي اسددتبعاد أو  يددد أو تفضدديل يسددتند ومدددلوي تحددريم الت 

إلى أي م  ايسبان المشار إليها عالية ويهدي إلى إحداس أثدر  ندتق  مد  االعتدرا  
                                                 

( دورو ديبني العنصرية يف عامل آخر يف التغري، ورقة عمل مقدمة إىل ندوة مشرتكة بني املفوضية السامية 20)
حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة لوضع مطبوعة ملكافحة التميز العنصري وتشجيع 

 التسامح.
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يي فددرد ضحددن مدد  حقو ددو أو ضممارسددتو لددو علددى أسدداس مدد  المسدداواة فددي كافددة الحقددو  
 والحريات المكفولة للجمي .

سدداس  ددرد فددي أكثددر مدد  مددادة مدد  مددواد العهددد وم دددأ عدددم التميددز م دددأ عددام وأ 
وتتكددرر اإلحدددارة إليدددو فددي عددددة مدددواد منهددا الحدددن فدددي المحاكمددة العادلدددة وتلدددد المتعلقدددة 

 .(21) العامةضالمشاركة في تسيير الحياة 
علدددى أندددو   حدددظ أن المسددداواة فدددي التمتددد  ضدددالحقو ، ال يعندددي ضالضدددرورة فدددي  

الحن فددي المشدداركة فددي فددسدد يل المثدداي،  جميدد  الحدداالت التهددابن فددي المعاملددة، فعلددى
تسيير الش ون العامدة تجدوز التفر دة فيدو بدي  المدواطني  وايجاندب. كمدا أن إعمداي م ددأ 
المساواة  د يستلزم في ةرو  معينة اتخاال تدابير ايجابية مه تة لت دد ل أوضداع محدددة 

لددولي، ايمدر الدذي استمراررا إلى اإلضقاء على عدم المساواة التي يحرمها العهد ا ي هد
 ددهثر معددو جددواز اللجددوء إلددى معاملددة تفضدديلية مه تددة لدد ي مرحلددة معينددة للف ددة التددي 
تعاني م  عدم المساواة حتى  تحقن الوضد  الدذي يكتمدل فيدو تصدحيح تلدد ايوضداع، 
على أنو يشدترط أن تكدون تلدد المعاملدة التفضديلية معقولدة وموضدوعية ورددفها مشدروع 

 وفن العهد الدولي. 
 

 المساواة بين الجنسين
تعني المساواة بي  الجنسديي ، التسداوي فدي الحقدو  والمسد وليات والفدرع بدي   

يكددون االثنددان  المددرأة والرجددل، وال ندد  والولددد، وال تعنددي المسدداواة بددي  المددرأة والرجددل أن
حددي ًا واحدددًا، إنمددا تعنددي أال تعتمددد حقددو  المددرء ومسدد ولياتو وفرتددو علددى مددا إالا كددان 

د الكدددرا أم أنثدددى. وينهدددوي مفهدددوم المسددداواة بدددي  الجنسدددي  علدددى ضدددرورة أن تهلدددذ سددديول
 (22) مصالح المرأة والرجل واحتياجاتهما وأولوياتهما ضعي  االعتبار.

                                                 

 102، 101( السفري أمحد توفيق خليل، م س ذ 21)
( دائرة احلقوق، دليل تدرييب لدعاة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الربانمج الدويل للدوارات 22)

 78ص  2000التدريبية يف جمال حقوق اإلنسان، واملنتدى اآلسيوي حلقوق اإلنسان والتنمية، الطبعة العربية، 



28 

 

الصدادرة عدام  اتفاقية القىاع عل  جميي  أشيكال التميييز ايد الميرأةوتعر   
لتمييدز ضلندو لأي تفر دة أو ، والتي تعد ضمثاضة الشرعة الدولية لحقدو  المدرأة، ردذا ا1979

اسدددتبعاد أو ت ييدددر  دددتم علدددى أسددداس الجدددنس، ويكدددون مددد  آثدددارف أو أهراضدددو تدددوري  أو 
إحبددداط االعتدددرا  للمدددرأة ضحقدددو  اإلنسدددان والحريدددات ايساسدددية فدددي الميددداد   السياسدددية 
واال تصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آلر، أو تدوري  أو إحبداط 

هدددا بهدددذف الحقدددو  أو ممارسدددتها لهدددا، ضصدددر  النعدددر عددد  حالتهدددا الزوجيدددة، وعلدددى تمتع
 .(23)أساس المساواة بينها وقي  الرجلل

تقددر االتفاويددة بوجددود االلددت   بددي  المددرأة والرجددل، وتدددعو إلددى ايلددذ ضمفهددوم  
المسدداواة الموضددوعية، وإتبدداع مددنهي تصددحيحي لت ييددر ال نددي االجتماعيددة التددي تفضددي 

ييز مثل ايدوار التقليديدة المخصصدة للرجدل والمدرأة، والممارسدات الثقافيدة التدي إلى التم
تعت ر المرأة أدنى م  الرجل. ويحتدل التركيدز علدى تكدافه الفدرع مركدزا جورريدا ضدم  
مفهدددوم المسددداواة الموضدددوعية، كمدددا  دددولى ارتمامدددا لاتدددًا للمسددداواة فدددي النتدددا ي. ويهكدددد 

مسدداواة فددي المعاملددة، وكددذلد المسدداواة فددي االنتفدداع مفهددوم المسدداواة الموضددوعية علددى ال
ضاإلمكانيدددات والفدددرع، وردددو يقدددر ضدددلن االنتفددداع بهدددذف اإلمكانيدددات والفدددرع  دددد تقتضدددي 
الت   معاملة الرجل ع  المرأة، مما  د  تخذ حدكل تهي دة العدرو  التدي تمكد  المدرأة 

 . (24) ي  مًعام  االستمتاع ضحقو ها، أو حكل تدابير إيجابية مه تة، او الشكل
*** 
 

 

 

 

                                                 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة، يف: د. حممود شريف بسيوين م س ذ، ص  ( أنظر نص23)
440 

 .92( دائرة احلقوق، مصدر سبق ذكره ص 24)
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 التسـامح

 
يعد التسامح أحد القيم الحاكمة في مجاي حقو  اإلنسان ورو ويمة أل وية       

الات ضعد سياسي وفكري، و د عرفو لإع ن المبادئ ضشلن التسامحل الصادر ع  
، ضلنو يعنى االحترام 1995منعمة ايمم المتحدة للترقية والعلوم والثقافة في العام 

لق وي والتقد ر للتنوع الثري لثقافات عالمنا، ويحكاي التع ير، وللصفات اإلنسانية وا
لد نا. ويتعزز رذا التسامح ضالمعرفة واالنفتاح واالتصاي وحرية الفكر والتع ير 
والمعتقد. ورو ليس واجبا أل ويا فحسب ولكنو واجب سياسي و انوني أيضًا والتسامح 

الس م، ويسهم في إح ي ثقافة الس م محل ثقافة  رو الفضيلة التي تيسر ويام
 الحرن. 

وتضي  الوثيقة الاتهدا أن التسدامح ال يعندى المسداومة أو التندازي أو التسدارل، 
بدددل ردددو   دددل كدددل حددديء مو دددو إيجدددابي فيدددو إ دددرار ضحدددن اآللدددري  فدددي التمتددد  ضحقدددو  

الحتجددددا  اإلنسددددان وحرياتددددو ايساسددددية المعتددددر  بهددددا عالميددددا، وال يجددددوز ضددددلي حدددداي ا
ضالتسامح لت ريدر المسداس بهدذف القديم ايساسدية، وردو ممارسدة  نب دي أن يللدذرا ايفدراد 

 والجماعات والدوي.
كذلد ال يعني التسامح تق دل العلدم االجتمداعي أو تخلدي المدرء عد  معتقداتدو،  

أو التهاون ضشلنها بل يعني أن المرء حدر فدي التمسدد ضمعتقداتدو، وأندو يق دل أن  تمسدد 
لدددرون ضمعتقدددداتهم. كمدددا أندددو يعندددي أن البشدددر المختلفدددي  ضه يعدددتهم، وفدددي معهدددررم اآل

وأوضدددداعهم ول دددداتهم وسددددلوكهم وودددديمهم، لهددددم الحددددن فددددي العددددي  ضسدددد م، وأن يهددددابن 
.(25) ال يددرمعهددررم مخ ددررم كمددا يعنددي أيضددا أن آراء الفددرد ال  نب ددي أن تفددرا علددى 
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امح يعندددي فدددي المقدددام وتخلددد  دراسدددة متعمقدددة عددد  التسدددامح، إلدددى لأن التسددد
ايليدر   دوي االلددت  ، وأن نقيضدو رددو التعصدب الددذي  نفدى االلددت   ويبحد  عدد  
التماثدددل وإنكدددار أي حدددكل مددد  أحدددكاي التندددوع واالسدددتق ي، وأن مفهدددوم التسدددامح  دددرتبط 
ضمفددداهيم ألدددري فيهدددا التعددددد والتندددوع والجماعدددة السياسدددية والخصوتدددية وتدددنعكس ردددذف 

نا شددات المعنيددة ضددو، وكددذلد أن التسددامح  ددرتبط ضالشددلن العددام المفدداهيم علددى مععددم الم
ولديس الخدداع، وأليدرًا ضددرورة التفر دة بددي  التسدامح وال مبدداالة فدي وضدد  حددود دويقددو 
للمفهدددوم ايوي والدددذي مددد  أردددم حدددروطو وجدددود الدددت   واسدددتعداد للتحمدددل، وآلرردددا مدددا 

 .(26)يعتري ويمة التسامح م  تنا ل داللي
 

 كر الليبراليالتسامح في الف
لددم  ولددد مفهددوم التسددامح ويكتمددل تهددورف دفعددة واحدددة فددي الفكددر ال رقددي، ولكنددة  

كدددان مفهومدددًا علميدددًا يع دددر عددد  ةددداررة اجتماعيدددة، مدددر ضمراحدددل نمدددو وتهدددور، وكدددذلد 
تعددرا، ومددازاي  تعددرا، النتكاسددات وتراجعددات نتيجددة عد ددد مدد  العوامددل والعددرو  

 الثقافية والفكرية.السياسية واالجتماعية واال تصادية و 
و دد ةدل مفهدوم التسدامح فدي بداياتدو، لاتدة فدي القدرون مد  السدادس عشددر،  

حتدى الثددام  عشدر فددي نهدا  العدداررة الد نيددة، ولدم  ددتم تناولدو لارجهددا، فقدد كددان رندداأ 
وعي لدي المفكري  والف سفة ضلرمية الد   في حفظ النعام والقانون وفدي تخةيد  حددة 

اللددد فلددم يكدد  التسددامح فددي نشددلتو  ددري  العلمانيددة، بددل ةهددرت الصددراع الهبقددي. وعلددى 
 العلمانية في مرحلة متللرة عنو.

و ددد تعددددت حجددي ت ريددر التسددامح، ومثلدد  كددل مجموعددة مدد  الحجددي مرحلددة  
تقدددود إلدددى مرحلدددة ألدددري، ففدددي ال دايدددة تدددم ت ريدددرف علدددى أسددداس د ندددي، ثدددم علدددى أسددداس 

 المصلحة الوطنية، وأليرًا على أساس العقل.
                                                 

التسامح السياسي: املقومات الثقافية للمجتمع املدين يف مصر، مركز القاهرة لدراسات  ،( د. هويدا عديل26)
 38 ، ص2000ن اطروحات جامعية، القاهرة، حقوق اإلنسا
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و د بدأ التسامح على أنو أداة أو وسيلة لحل مشكلة ما، ثم تحوي تدريجيا  
إلى فضيلة أو ويمة سياسية  رهب أي مجتم  في هرسها وتسييدرا كإحدي القيم 
ايساسية المرهوقة اجتماعيًا. أي أن االرتمام ضو بدأ براجماتيا، وانتهى إلى ارتمام 

 ويمي وقراجماتى أيضًا. 
امح ضالتسددامح الددد ني، ولكدد  مدد  تهددور المجتمدد  ومددا طددرأ بدددأت مسدديرة التسدد

عليددو مدد  عمليددات تحددد   ومددا تدداح ها مدد  ت ييددرات وآثددار سياسددية وثقافيددة وفكريددة، 
اتسدد  مجدداي التسددامح ليشددمل ضجانددب التسددامح الددد ني، كافددة أحددكاي وأنمدداط االلت فددات 

ي راليددون مدد  الم دددأ ايلددري، حتددى أتددبح فيمددا ضعددد أحددد روافددد اللي راليددة، كمددا وسدد  الل
ليشمل كل المسا ل الخ فيدة فدي الحيداة اإلنسدانية. ومد  ناحيدة ألدري فقدد حددس تعزيدز 
للمفهدددوم بوضدددعو فدددي سددديا  أكثدددر حدددموال، وردددو سددديا  ويمدددة الحريدددة ضكافدددة أنماطهدددا، 

 والمساواة، أي رقهو ضالحقو  اإلنسانية، وليس الفضا ل.
الصددراع بددي  جماعددات مختلفددة  و ددد تهددور التسددامح ضمعندداف الواسدد  مدد  لدد ي 

سدددواء علدددى أسددداس طبقدددي أو د ندددي أو طدددا في أو مهندددي أو عمدددالي فيمدددا بينهدددا، وفدددي 
مواجهددة الجماعددة الحاكمددة، ضعددد أن عجددزت أي جماعددة عدد  تنفيددذ إراداتهددا واالسددتحواال 
علدددى كدددل مصدددادر القدددوة وتددددمير مددد  يخالفهدددا مددد  جماعدددات، إلدددى االعتدددرا  ضحقدددو  

لمتنافسدة واللدد بهدد  تجندب التمدرد والعصديان، فالتسدامح يجعدل الجماعات المختلفدة وا
 .(27) م  الممك  أن تتعاي  االلت فات أيًا كان نمهها معاً 

 

 التسامح في الفكر اإلسالمي
لم  رد الكر التسامح لفعا في القرآن الكريم، لك  الشريعة اإلس مية الر    

ى معناف حي  تم  الدعوة إلى إلى ما يفيد معناف. و د جاء ضما يقارقو، أو  دي عل

                                                 

 88 - 87املصدر نفسه ص ص ( 27)



32 

 

التقوي والتشاور والتآزر والتواتي والتراحم والتعار ، وكلها م  تفات لالتسامحل 
 .  (28) مهكدة حن االلت   بي  البشر

كما تض  كتب الل دة ومعاجمهدا الرتدينة التدي اسدتعان بهدا كثيدر مد  مفسدري 
إلسد م ردو التسدامح، ومتاضعدة القرآن، لفظ التسارل مرادفًا للفظ التسامح. وايتدل فدي ا

القرآن الكريم تعهينا تدورة مشدر ة ومتقدمدة لجهدة التسدامح الدذي اعتمدد عليدو اإلسد م، 
فقددد جدداء فددي اآليددة الكريمددة لوالددت   ألسددنتكم وألددوانكم إن فددي اللددد آليددات للعددالمي ل 

 ( وأكدددد القدددرآن الكدددريم فدددي آيدددات كثيدددرة الدددت   الشدددعون والقبا دددل ولالدددذكر22)الدددروم:
واينثىل، كما أكد على أنو ال إكراف في الد  . و د أعه  ردذف المنهلقدات الفكريدة التدي 
وردت فددي القددرآن الكددريم زادًا فكريددًا ونعريددًا لممارسددات إسدد مية متقدمددة لصوتددًا فددي 
عهد الرسوي )ع( والخلفاء الراحد   م  ضعدف لدرجة ك يرة ضشلن اعتماد التسدامح. و دد 

 ح في العد د م  الوثا ن النعرية واالتفا ات والمواثين السياسية.وردت ته يقات التسام
ويددذرب ضدداحثون إلددى تقسدديم الوثددا ن اإلسدد مية إزاء فكددرة التسددامح إلددى ثدد س  

 مراحل:
مرحلددددة الن ددددوة، ورددددي مرحلددددة الدددددعوة والتبشددددر، وفيمددددا ضعددددد التشددددري   األوليييي  

ي أعقدددان المجتمددد  والتددددوي  ومدددا اتسدددم  ضدددو مددد  تشدددريعات كثيدددرة وحد ثدددة جددداءت فددد
ال ددددوي، وحثددد  علدددى التدددآلي والتدددآزر والتواتدددي والرحمدددة والتعدددار  والعفدددو وهيرردددا، 
وكان  السور التي تنزي على الن دي )ع( ضمثاضدة المنهدا  الفكدري والسياسدي للمسدلمي  

 في مواجهة لصومهم وأعدا هم وس حًا بيدرم لنشر تعاليم د نهم ومباد و.
لراحددددددية، وردددددي مرحلدددددة التلسددددديس وال نددددداء للدولدددددة : مرحلدددددة الخ فدددددة االثانيييييية

اإلسدد مية، وفيهددا يمكدد  رتددد حركددة تهددور المجتمدد  اإلسدد مي الجد ددد اآللددذ ضالتوسدد  

                                                 

ص ص  2005دار النهار بريوت  –( د.عبد احلسني شعبان، فقه التسامح يف الفكر العريب اإلسالمي 28)
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ضعدددد ايدددان الن دددي )ع( و دددد اعتمددددت تشدددريعات و دددواني  و دددرارات اسدددتلهمها الخلفددداء 
أملتدو الحيداة الراحدون م  القرآن الكريم والسيرة المحمدية، واجتهدوا فدي حددود اللدد ضمدا 

مددد  تهدددور وت ييدددر وتجريدددد، لصوتدددًا االلدددت ط ضشدددعون وأمدددم مددد  لددد ي الفتوحدددات 
 ودلوي العد د م  اي وام في اإلس م.

مرحلددة التقنددي  والتفصديل، ورددي المرحلدة الممتدددة مندذ انتهدداء الخ فددة  والثالثية 
ويمكدد  أن تمتددد الراحددية مددرورا ضالدولددة ايمويددة، حتددى تفكددد الدولددة العباسددية ونها تهددا، 

إلددى الدولددة العثمانيددة ونعددام الخ فددة الممتددد حتددى الحددرن العالميددة ايولددى وتفكددد دولددة 
 .(29) الخ فة العثمانية وانهياررا

 

 التسامح في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
ألذت ايمم المتحدة منذ تلسيسها بنعر االعتبار فكدرة التسدامح وقخاتدة ضعدد  

  راح ضددددحيتهما عشددددرات الم  ددددي  مدددد  البشددددر، و ددددد احتددددوت د باجددددة حددددرقي  عددددالمتي
( علددى مددا يفيددد اعتبددار التسددامح واحدددًا مدد  55الميثددا ، والمددادة ايولددى منددو، والمددادة )

 المبادئ وايردا  والمقاتد التي تسعى إليها ايمم المتحدة، وتعتمدرا في التعامل.
وثيقددة ايم لمنعومددة حقددو  وحددي  تدددر اإلعدد ن العددالمي لحقددو  اإلنسددان، ال 

اإلنسان، أكد على م دأ التسامح فنص  مادتو ايولى على مدا  لدي:  ولدد النداس أحدرارًا 
متسدداوي  فددي الكرامددة والحقددو ، و ددد ور ددوا عقددً  وضددميرًا، وعلدديهم أن يعامددل ضعضددهم 

إلى تلكيد حن التعلديم مشديرة إلدى ردد   2  26البعل بروح اإللاءل. والر   المادة 
قيددددة رددددو لإنمدددداء حخصددددية اإلنسددددان إنمدددداًء كددددام ، وتعزيددددز احتددددرام حقددددو  اإلنسددددان التر 

والحريات ايساسية وتنمية التفارم والتسدامح والصددا ة بدي  جميد  الشدعون والجماعدات 
 العروية أو الد نيةل. 

ول ي العقود الستة التدي تلد  اإلعد ن العدالمي لحقدو  اإلنسدان دلدل مفهدوم  
  الوثا ن الدولية، ولاتة العهد الدولي الخداع ضدالحقو  المدنيدة التسامح في العد د م
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والسياسددددددية، والعهددددددد الدددددددولي الخدددددداع ضددددددالحقو  اال تصددددددادية واالجتماعيددددددة والثقافيددددددة 
 .1996الصادري  ع  الجمعية العامة ل مم المتحدة عام 

وال تكدداد تخلددو اتفاويددة دوليددة تتعلددن ضحقددو  اإلنسددان مدد  ويمددة التسددامح، لكدد   
  ايمددم المتحدددة وثددا ن تعنددى ضالتسددامح أو ضلحددد أوجهددو مباحددرة، ومدد  أرمهددا لصصدد

 اإلعيالن الاياب لالقىياع علي  جميي  أشيكال التعصيس علي  أسياا اليدين والمعتقييد
الذي أكد في د باجتدول أندو مد  الجدورري تعزيدز التفدارم والتسدامح،  1981 11 25في 

قدددل. وعلددى الددوعي الكامددل بوجددون واالحتددرام فددي الشدد ون المتصددلة ضحريددة الددد   والمعت
 تكوي  طا تو ومواهبو لخدمة أليو اإلنسان.

الصددادر عددام  إعييالن األمييم المتحييدة لاصييوب األقلييياتومدد  أرمهددا كددذلد  
الددذي حدددد علددى مسددللة التسددامح ضخصددوع ايحددخاع المنتمددي  إلددى أ ليددات  1992

  ومية أو عروية أو د نية أو ل وية.
ددًا مدد  المددهتمرات الدوليدة الك ددري تدددرت عنهددا كمدا نعمدد  ايمددم المتحددة عدد 

وثددا ن دوليددة مهمددة أكدددت علددى التسددامح، ومدد  بينهددا: المددهتمر العددالمي الثدداني لحقددو  
وأكدددد علدددى مسدددللة التسدددامح  1993اإلنسدددان الدددذي عقدددد فدددي فييندددا فدددي  ونيدددو حزيران 

ورفل التعصب لصوتا فدي لهدة العمدل التدي اعتمددرا، ومد  أرمهدا كدذلد المدهتمر 
العددالمي الراضدد  لمكافحددة العنصددرية والتمييددز العنصددري وررددان ايجانددب الددذي عقددد فددي 

، والددذي كاندد  موضددوعاتو كمددا 2001د ددرق  )جنددون أفريقيددا( فددي أهسددهس، وسدد تم ر 
 ع ر عنها عنوانو، ري القضايا الر يسية التي تشكل نقيضا للتسامح.

 تدددزاي ويمدددة التسدددامح ورهدددم الجهدددود الحثيثدددة التدددي بدددذلها المجتمددد  الددددولي، فددد  
تواجددو تحددديات لهيددرة، يددلتي فددي مقدددمتها العنصددرية، والتعصددب الددد ني، واالجتمدداعي 
واإلثنددي والق لددي، وأبددرز المددهتمر الدددولي لمكافحددة العنصددرية والتمييددز العنصددري وررددان 

حجمدا كارثيدا  2001ايجانب الدذي نعمتدو ايمدم المتحددة فدي جندون أفريقيدا فدي العدام 
 ت في كل  ارات العالم تناي جماعات عد ددة مد  بيدنهم حدعب الددلي  فدي لهذف المشك

آسيا، وال جدر فدي أوروقدا، والشدعون ايتدلية فدي ايمدريكتي  وأسدتراليا، والوو ايتدوي 
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ايفريقية في ايمريكتي ، والشعب الفلسهيني الذي يعداني مد  وطدلة احدت ي اسدتعماري 
هدددا وجدددود فدددي مكدددان آلدددر مددد  العدددالم. اسدددتيهاني عنصدددري فدددي ةددداررة فريددددة لدددم يعدددد ل

وايلهر أن حكومات الدوي الك ري التي حدارك  فدي المدهتمر، لدم تق دل االعتدذار عد  
اإلحجافات التاريخية التي لحقد  ضشدعون ال لددان ايفريقيدة لد ي فتدرة الدر  ايطلسدي، 
أو إداندددة عنصدددرية إسدددرا يل ودعدددم الحقدددو  المشدددروعة وهيدددر القابلدددة للتصدددر  للشدددعب 

 .(30) فلسهينيال
وزاد الهي  بلة أن الهجمات اإلررابية التي طال  مدنا أمريكية في س تم ر  

، أطلق  موجة م  الكراهية العنصرية، وتشمل تقارير ايمم المتحدة تصاعدًا 2001
أكيدا لعاررة لرران اإلس مل أي الخو  م  اإلس م التي تتسم ضخاتيتي  أساسيتي  

ت المعنية في مجاالت الفنون وايدن واإلع م على رما استباحة ضعل الشخصيا
نحو  زداد تراحة، لمعاداة اإلس م والمسلمي  في ضعل الدوي ال رقية الك ري فضً  
ع  هل النعر ع  رذا العداء في دوي ألري كثيرة، كما يصو التقرير تزا د أعماي 

 (.31) التمييز والعداء التي تستهد  العرن والمسلمي 
 

 
 

                                                 

 ( يف تفاصيل مناقشات املؤمتر أنظر: 30)
، اإلصدار السابع، عدد واثئقي: املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز قضااي حقوق اإلنسان -

 .2001العنصري، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، القاهرة، يوليو/متوز 
قراءة نتائج املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري، تقرير املنظمة العربية حلقوق اإلنسان عن  -

 .2002حالة حقوق اإلنسان يف الوطن العريب، القاهرة 
( حالة الشعوب اإلسالمية والعربية يف خمتلف أحناء العامل، تقرير قدمه "دودو ديبني" املقرر اخلاص املعىن 31)

جلنة حقوق إىل  ابألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  (ECN.4/2044/19/23 Feb.2004)تون دورة الساإلنسان، ال
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 ــةالكرامـ

 
تعدددد الكرامدددة ويمدددة عليدددا فدددي الفكدددر السياسدددي، كمدددا ردددي ركيدددزة أساسدددية للقددديم  

الحاكمددددددة فددددددي المنعومددددددة العالميددددددة لحقددددددو  اإلنسددددددان، ورددددددي تنسددددددحب علددددددى ايفددددددراد 
والجماعددات، وت ددرز أرميتهددا فددي أو ددات السددلم كمددا فددي أو ددات الحددرن، وكاندد  وال تددزاي 

 ر والعدالة والمساواة.القيمة الملهمة للنضاي اإلنساني م  أجل التحر 
أن كددرم فدد ن  إلددىالداللددة الل ويددة لللكرامددةل فددي معدداجم الل ددة العرقيددة،  وتشددير

كرمدًا وكرامدة، إالا أعهدى ضسددهولة وجداد فهدو كدريم. وكددرم الشديء عدز ونفدس، والسددحان 
م الرجددل نفسددو عمددا و  جدداد ضال يدد ، وايرا زكددا نباتهددا. وكددّرم ف نددا أكرمددو وفضددلو كددر 

رها ورفعهدا، وكرامدة الدنفس ترفعهدا وتصدّونها، أمدا الكرامدة فمعناردا فدي الل دة ُيشينها ونز  
 .وكذا كون الشيء عزيزاً  ايمر الخار  للعادة هير المقرون ضالتحدي

تنبدددد  الداللددددة القرآنيددددة للكرامددددة مدددد  التشددددري ، ومدددد  وفييييفكر اإليييي كر  يييي  فك
ات تن نددي علدى الفعلددي  التفضديل، و دد وردت فددي القدرآن الكددريم ردذف الداللددة فدي سددب  آيد

ال تخدددر  الداللدددة القرآنيدددة للكرامدددة عددد  إطدددار معدددان ث ثدددة: التشدددري  و لكدددّرمل ولأكدددرمل 
والتفضدديل والتددذكير ضاإلنعددام اإللهددي. ممددا  رسددل فددي الوجدددان أن الكرامددة أتددل أتدديل 

عنصر ر يسدي فدي تركيبدة اله يعدة اإلنسدانية مندذ للدن   آدم  وريفي النوع البشري، 
لددة القرآنيددة إالن، تهكددد ضشددكل  دداط  أن الكرامددة اإلنسددانية رددي مدد  الفهددرة، وأن ال فالدال

 (.32) ت د ل لفهرة   التي فهر الناس عليها
ويتسددم المفهددوم اإلسدد مي للكرامددة اإلنسددانية ضخاتدديتي الشددموي والعمددوم فآيددة  

ل ندى آدم التكريم في سورة اإلسراء جاءت في تي ة العموم، فهي تشدير إلدى تكدريم   
ولدديس لجماعددة المددهمني  أو لف ددة مدد  الندداس دون هيررددا. فددالتكريم رنددا مهلددن المعنددى 

                                                 

د. عبد العزيز بن عثمان التوجيرى، الكرامة اإلنسانية يف ضوء املبادئ اإلسالمية، اجملتمع العاملي للتقريب ( 32)
 http://www.taghrib.org. 21بني املذاهب اإلسالمية، رسالة التقريب، العدد 
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إنسددان ضصددر  النعددر عدد  أتددلو ود نددو وعقيدتددو ومركددزف وويمتددو فددي الهي ددة كددل يشددمل 
االجتماعية. وال يملد أحد أن يجردف م  كرامتو التي أودعها   في ج لتو وجعلهدا مد  

ي اللدد المسدلم وهيدرف، فالكرامدة البشدرية حدن مشداع  تمتد  ضدو فهرتو وط يعتو، يستوي فد
 . (33)الجمي  دون استثناء

وترتبط الكرامة في المنعور اإلس مي ضالمسد ولية والحريدة ارتباطدًا وثيقدًا، فدا   
تعالى الدذي كدرم بندي آدم جعلدو مسد وال عد  عملدو فدردًا وجماعدة، وال  هلدذ واحدد بدوزر 

مة. فهي إالن كرامدة إنسدانية مسد ولة تنبد  مد  إحسداس الفدرد واحد آلر، وال أمة بوزر أ
بوجدددودف الحدددر، وقذاتيتدددو المتفدددردة. كمدددا جعدددل اإلسددد م أعلدددى درجدددات التكدددريم واإلكدددرام 
لرنسان ري التقوي )إن أكدرمكم عندد   أتقداكم( ولدذلد فكرامدة اإلنسدان ردي فدي إتبداع 

عبددادف ورددذا السددلوأ المسددتقيم  تعدداليم د نددو ووتدداياف وقاجتنددان نواهيددو ومددا حرمددو علددى
 السوي رو عي  التقوي. 

ولّمددا كاندد  كرامددُة أمددة مدد  ايمددم، رددي مدد  كرامددة أفرادرددا وجماعاتهددا وحددعوقها التددي       
تكون نواتها الصلبة، فإنو يمك  القوي إن رضدم كرامدة الفدرد  ترتدب عليدو اإلضدرار ضكرامدة 

 امة أبنا ها، على نحو م  اينحاء.الجماعة. ولذلد كان  الجماعة مس ولة ع  حفظ كر 

 

 الكرامة في المنظومة العالمية لحقوق اإلنسان
تكدددرس المواثيدددن الث ثدددة التدددي تكدددون الشدددرعة الدوليدددة لحقدددو  اإلنسدددان، وردددي 

(، والعهددددان الددددوليان الخاتدددان ضدددالحقو  1948اإلعددد ن العدددالمي لحقدددو  اإلنسدددان )
( م دددأ الكرامددة 1966المدنيددة والسياسددية ) اال تصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة، والحقددو  

 اإلنسانية.
مفدردات موحددة، وردي اإل درار ضمدا لجميد  أعضداء د باجة المواثين الث ثدة  نت نى 

اإلنسددان، تهالعنددا  ايسددرة البشددرية مدد  كرامددة أتدديلة فدديهم، ففددي اإلعدد ن العددالمي لحقددو  
سددرة البشددرية مدد  كرامددة أتدديلة الد باجددة ضمددا  لددي: للمددا كددان اإل ددرار ضمددا لجميدد  أعضدداء اي

                                                 

(33) 
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فدديهم، ومدد  حقددو  متسدداوية وثابتددة، يشددّكل أسدداس الحريددة والعدددي والسدد م فددي العددالم...ل. 
وفي العهد الدولي الخاع ضالحقو  اال تصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة، ت ددأ الد باجدة بهدذف 

  أعضداء ايسدرة الصي ة: لإن الدوي ايطرا  في رذا العهد، إال تري أن اإل رار ضما لجميد
البشرية مد  كرامدة أتديلة فديهم، ومد  حقدو  متسداوية وثابتدة، يشدّكل وفقدًا للمبدادئ المعلندة 
في ميثا  ايمم المتحدة، أسداس الحريدة والعددي والسد م فدي العدالم...ل. كدذلد ت ددأ د باجدة 
العهددددد الدددددولي الخدددداع ضددددالحقو  المدنيددددة والسياسددددية ضالصددددي ة الاتهددددا، ورددددي: لإن الدددددوي 

يطرا  في ردذا العهدد، إال تدري أن اإل درار ضمدا لجميد  أعضداء ايسدرة البشدرية مد  كرامدة ا
أتيلة فيهم، وم  حقو  متسداوية وثابتدة، يشدّكل وفقدًا للمبدادئ المعلندة فدي ايمدم المتحددة، 

 أساس الحرية والعدي والس م في العالم...ل.
  ايوي والثدداني  تفقددان علددى م دددأ وقاسددتثناء اإلعدد ن العددالمي، فددإن العهددد   الدددوليي      

رام، ورد في الفقرة الثانية م  الد باجة في كليهما، والتي جاء فيها: ل.. وإال تقّرر ضلن ردذف 
 الحقو  تن ثن م  كرامة اإلنسان ايتيلة فيول.

وركددذا نددري أن الكرامددة اإلنسددانية فددي مفهددوم الشددرعة الدوليددة رددي كرامددة أتدديلة فددي       
البشددرية. وتددرقط الشددرعة الدوليددة رقهددًا وثيقددًا بددي  الكرامددة اإلنسددانية، وقددي  أعضدداء ايسددرة 

المصير اإلنساني. ورو ما تن  عليدو الفقدرة الخامسدة مد  د باجدة اإلعد ن العدالمي علدى 
رددذا النحددو: ل... ولمددا كاندد  حددعون ايمددم المتحدددة  ددد أعددادت فددي الميثددا  تلكيددد إيمانهددا 

 مة اإلنسان و درف..ل.ضحقو  اإلنسان ايساسية وقكرا

و د تكرر لفظ الكرامة في اإلعد ن العدالمي لمدس مدرات، وفدي العهدد الددولي ايوي       
مدددرتي ، وفدددي العهدددد الددددولي الثددداني ثددد س مدددرات. وفدددي جميددد  الحددداالت ارتبهددد  الكرامدددة 
ضحقدددو  اإلنسدددان، وقالمصدددير اإلنسددداني. وقدددذلد تدددار اإل دددرار ضالكرامدددة ايتددديلة ل سدددرة 

 ة، م دأ ثابتًا م  مبادئ الشرعية الدولية، و اعدة راسخة م   واعد القانون الدولي.البشري

 و ددد بدددأت المنعومددة العالميددة لحقددو  اإلنسددان، حتددى مدد    ددل تلسدديس ايمددم
 المتحدة، في التصدي لكل ايحكاي الحاطة ضالكرامة.
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 مكافحة الرق  -5
تنعديم دولدي يمكد  ففي أعقان الحرن العالمية ايولى وةهور عصدبة ايمدم ك 

فددي إطددارف إ ددرار القواعددد وإبددرام االتفاويددات متعددددة ايطددرا  تددم إبددرام االتفاويددة الخاتددة 
، و دد ت ندى نعدام ايمدم المتحددة )ضعدد انهيدار عصدبة ايمدم 1926ضمن  الدر  فدي العدام 

ضعد الحرن العالمية الثانية( رذف االتفاوية ع  طرين بروتوكوي تعدد ل اتفاويدة الدر  فدي 
 .1953لعام ا

وعقددب اللددد ضفتددرة وجيددزة ارتددلي المجتمدد  الدددولي أن رندداأ ضعددل الممارسددات  
ا حددد دًا آلدميددة التددي وإن كاندد  ال تخضدد  لمفهددوم الددر  الصددريح، إال أنهددا تشددكل أردددارً 

اإلنسان ضصورة ال تختلدو كثيدرا عد  الدر . ولدذا تدم إ درار اتفاويدة تكميليدة إلضهداي الدر  
والممارسات الش يهة ضالر ، إلكماي مدا لدم ت هيدو اتفاويدة الدر   وتجارة الر ين وايعرا 

 .(34)1956وإدلاي كافة رذف الممارسات في إطار الحعر والمن  وكان اللد عام 
 

 حظر السارة -2
وتمشددديا مددد  الرابدددة فدددي القضددداء علدددى جميددد  الممارسدددات التدددي تنهدددوي علدددى  

 ندداء القددانوني الددذي يحددافظ مضددمون االسددتعباد أو االسددتر ا  كددان مدد  الدد زم إكمدداي ال
على آدميدة اإلنسدان ويمند  اسدت  لو كسدلعة. وكاند  السدخرة مد  أوضدح ردذف ايحدكاي 
التي تعهر فيها انتهاأ آدمية اإلنسان والتعامل معو ضاعتبارف لحدي ال ولديس ل إنسدانال لدو 
حقدو ، حيد  يفدرا علدى الشدخ  العمدل رهدم إرادتدو وقددون أجدر أو كفالدة يي حددن 

( 64و، وقندداء علددى رددذا فقددد اعتمدددت منعمددة العمددل الدوليددة اتفاويددة السددخرة )مدد  حقو دد
كمحاولددددة للقضدددداء علددددى نعددددام السددددخرة تدددددريجيًا، ووضدددد  نعددددام  ددددانوني  1930عددددام 

ل وضددداع التدددي تقدددوم علدددى السدددخرة  هدددد  إلدددى كفالدددة حدددد أدندددى مددد  الحقدددو  لعمددداي 
قدد سدمح  اسدتثناًء بدبعل السخرة. ورهم أن رذف االتفاوية حثد  الددوي علدى السدخرة، ف

                                                 

، 2003ئق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، اجمللد األول، دار الشروق القاهرة، د.حممود شريف بسيوىن، الواث( 34)
 582، 581ص ص 
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أنواع عمل السدخرة وأعهد  فتدرة انتقاليدة للقضداء نها يدًا. وقعدد سدب  وعشدري  عامدا كدان 
مدد  الواضددح أن تلددد الفتددرة انقضدد  وأتددبح  الحاجددة ملحددة إلددى القضدداء نها يددا علددى 

( التددي تحددرم السددخرة نها يددا عددام 65السددخرة فلتدددرت منعمددة العمددل الدوليددة االتفاويددة )
1957. 

 

 حظر األشكال الفبيهة لالرق )االتجاي في البفر( -3
وقالرهم م  نجاح االتجاف المهالب ضالقضاء على الدر  فقدد ةهدرت ممارسدات   

فدددي طياتهدددا نفدددس معددداني الع وديدددة واالسدددتر ا ، كمدددا ردددو الحددداي فدددي االتجدددار  تحدددوي 
رام ضايحددخاع، واسددت  ي دعددارة ال يددر، و ددد واجهدد  ايمددم المتحدددة رددذف العدداررة ضددإب

لتحعر وتعا ب كل م  يقوم ضاالتجار ضايحخاع واست  ي دعدارة  1949اتفاوية عام 
ال ير ضلي تورة. وعنددما ةهدرت فدي النصدو الثداني مد  القدرن العشدري  أحدكااًل أكثدر 
تنعيمًا وتعقيدًا ل تجدار فدي ايحدخاع، واللدد فدي سديا  الجريمدة المنعمدة، فقدد  امد  

لمسددتجدات عدد  طريددن إضددافة ملحددن لدداع التفاويددة ايمددم المتحدددة ضالتصدددي لهددذف ا
يحعدر ويعا دب كدل تدور االتجدار ضايحدخاع  2000مكافحة الجريمدة المنعمدة عدام 

 وقالذات النساء وايطفاي.
( 2000ويعدددر  بروتوكدددوي ايمدددم المتحددددة حدددوي االتجدددار فدددي البشدددر )عدددام  

أو اسدت م ايحدخاع )ولاتة ضالنسبة للنساء، وايطفاي( ضلنو تجنيد أو نقل أو تحويل 
عددد  طريدددن التهد دددد أو اسدددتخدام القدددوة أو أي ندددوع مددد  أندددواع اإلكدددراف، أو االلتهدددا  أو 
االحتيدداي أو الخددداع، أو إسدداءة اسددتخدام القددوة، أو اسددت  ي مو ددو ضددعو، أو إعهدداء 
أو تلقددي دفعددات أو فوا ددد للحصددوي علددى موافقددة حددخ   تمتدد  ضالسدديهرة علددى حددخ  

 (35ل)آلر بهد  االست  ي
ورهددم تددعوقة تقددد ر ضددحايا رددذف العدداررة فددإن عددددرم يقدددر ببضددعة م  ددي ، 
ويتعددددرا ضددددحايا رددددذف العدددداررة لها فددددة واسددددعة مدددد  انتهدددداأ حقددددو هم، وتحددددد  بهددددم 

                                                 

 617( انظر نص الربوتوكول يف: د. حممود شريف بسيوين، م.س.ذ ، ص 35)
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المخددداطر مددد  كدددل جاندددب. كمدددا أن للعددداررة آثدددار لهيدددرة ألدددري حيددد  ترتدددب أرقاحدددًا 
 ضالمليارات تدعم أنشهة إجرامية ألري.

مددم المتحدددة حددوي االتجددار فددي البشددر اتسددع  جهددود وعقددب سدد  بروتوكددوي اي
مكافحة ردذف العداررة ليشدمل، لديس فقدط االتجدار فدي النسداء وايطفداي واسدتخدامهم فدي 

 الدعارة، وإنما أيضا أطرافًا ألري وفي مجاالت عد دة.
و ددد رحددح رددذا التحددوي ت نددى اتفدددا يتي  دوليتددي  تعالجددان مسددللة بيدد  ايطفددداي  

حددوي أسددوأ أحددكاي عمدداي  182اتفاويددة منعمددة العمددل الدوليددة ر ددم  واالتجددار بهددم ورمددا
ايطفاي. واتخاال إجدراءات دوليدة للقضداء عليهدا، وال روتوكدوي اإلضدافي الثداني التفاويدة 

 .(36) اإلضاحيةحقو  الهفل حوي بي  ايطفاي واستخدامهم في الب اء أو الصور 
 

 إنسانية والحاطة لالكرامةمكافحة التعذيس وغيره من العقوبة القاسية أو الال -6
يعدددددد التعددددددذ ب وهيدددددرف مدددددد  المعاملدددددة أو العقوقددددددة القاسدددددية وال إنسددددددانية مدددددد   

الممارسدددات الحاطدددة ضالكرامدددة، إال يسدددت يح حرمدددة الضدددحايا ويندددزي بهدددم ألواندددا مددد  ايلدددم 
 ال دني والنفسي كثيرًا ما  ترأ آثارًا ال تمحى.

ديمددة، فلدددي اإلهريددن اعت ددرف و ددد كددان التعددذ ب أمددرًا مشددروعا فددي العصددور الق 
فيلسددددو  مثددددل أرسددددهو أحددددد الوسددددا ل المشددددروعة للحصددددوي علددددى أدلددددة، وأجددددازف ضددددد 
ايجاندددب والع يدددد المتهمدددي  ضارتكدددان جدددرا م، وكدددذا ضدددد المدددواطني  فدددي جدددرا م الخياندددة 
الععمدددى، ولددددي الرومدددان تدددم تضدددمينو فدددي التشدددري  الرومددداني، وعرفدددو أحدددد القدددانوني  

ع  الحقيقدة ضاسدتعماي ايلدم والمعانداة الجسددية. و دد ةدل التعدذ ب  الرومان ضلنو البح 
 جزءًا م  القانون الروماني حتى العصور المتللرة.

و دددد اعت دددر القدددانونيون ورجددداي الكنيسدددة فدددي مععدددم الددددوي ايوروقيدددة التعدددذ ب 
وسدديلة  انونيددة للحصددوي علددى بيانددات مدد  المددتهم حتددى القددرن الثددام  عشددر، ولددم ت دددأ 

لجدية في أوروقا لمنارضة التعذ ب إال م  بداية القرن التاسد  عشدر. ومضد  الحركة ا
                                                 

 على التوايل.  901، 895( انظر نص االتفاقية يف املصدر نفسه ص 36)
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المسددديرة اإلنسدددانية فدددي كفاحهدددا ضدددد التعدددذ ب حتدددى أمكددد  تجريمدددو تجريمدددا  اطعدددًا فدددي 
القدددانون الددددولي وقخاتدددة فدددي اإلعددد ن العدددالمي لحقدددو  اإلنسدددان وتتاضعددد  النصدددوع 

يدددن أمدددام ايمدددم المتحددددة إلبدددرام الدوليدددة التدددي عنيددد  ضمنارضدددة التعدددذ ب ممدددا مهدددد الهر 
االتفاويدة الدوليدة لمنارضدة التعدذ ب وهيددرف مد  ضدرون المعاملدة أو العقوقدة القاسددية أو 

 .(37) ضالكرامةال إنسانية أو المهينة أو الحاطة 
ولعل م  أرم ما جاءت ضو االتفاويدة ردو الدن  علدى تعريد  محددد للتعدذ ب،  

ي  الوطنية، وعدم   وي أي ت ريدرات لهدا، وتلسديس والمهالبة ضإدراجها كجريمة في القوان
 .  (38) يحكامهالجنة دولية لمتاضعة تنفيذ الدوي 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 

للجنة الدولية ملناهضة التعذيب، اتفاقية مناهضة التعذيب، يف: ( السفري سيد قاسم املصري، ممثل مصر يف ا37)
 .374 -359، ص ص 2003يف القانون واملمارسة، القاهرة  على الصاوي حمرر، حقوق اإلنسان

 694( انظر نص االتفاقية يف: د. حممود شريف بسيوين، م س ذ، ص 38)
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 العدالــــة

 
كاندد  العدالددة وسددتعل ويمددة سياسددية واجتماعيددة وأل ويددة عليددا علددى الددت   

نعددديم ايزمندددة والمجتمعدددات، ومددد  الثابددد  تاريخيدددا أن فكدددرة العددددي لدددم يخدددل منهدددا أي ت
اجتمدددداعي إال ةلدددد  مهلبددددًا فددددي كددددل المجتمعددددات اإلنسددددانية وراجسددددًا يشدددد ل فكددددر بندددداة 
الحضددارات و ددد ازداد تعمقهددا ضعهددور ايديددان السددماوية، وتهددورت مباد هددا مدد  ةهددور 

 الدولة الحد ثة.
 

وللفظ العدي في الل ة العرقية داللة مادية وداللة معنوية، حسب السيا  الدذي 
يكون مصدرًا  دي على التدوازن بدي  أمدري  فدي الكدم والكيد . وردو  رد فيو، فهو عندما 

ضالمعنى المعنوي  دي على تحقن التوازن في الحكدم بدي  طدرفي  متقددابلي ، علدى أسداس 
المماثلددة بينهمددا فددي االعتبددار والعدالددة تعنددي االسددتقامة والحكددم ضددالحن فددي الخصددومات 

لد ال يكددون إال بته يددن  واعددد مقددررة والمخالفددات، إنصددافًا للمعلددوم مدد  العددالم. ورددو بددذ
 أو أحكام مسبقة، أو ويم محددة. تجسد اإلنصا  بي  المختلفي  والمتنازعي . 

 
والعدددي فددي المجتمدد  أن  وضدد  الشددخ  الموضدد  الددذي يسددتحقو، ورددو أيضددًا 
أن  ثدددان المحسدددد  ضإحسدددانو ويعا ددددب المسدددديء علدددى إسدددداءتو، وينصدددو المعلددددوم مدددد  

فدي المجتمد  ضحسدب مهر تدو و دراتدو، وال يقد  التمييدز بدي  ةالمو، ويكلو كل مسد وي 
 . (39) الناس، وال يستثنى م  سلهة القانون أحد

وركددذا يسددتعمل العدددي فددي معددان ث ثددة ر يسددية. أولهددا: التسددوية فددي المقدداد ر 
والقيم، وقي  ايحخاع في االعتبار. وثانيهدا: اإلنصا  للمعلدوم مد  ةالمدو، وتمكدي  

                                                 

 يعة واجملتمع،د.حممد الكناىن، العدل أو التوازن بني القوي يف الطب( 39)
 http//wwwisesco.org.ma/arabe/publications 
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ثالثهدددا:  ،حقدو هم الم تصددبة، ورد الب دي عد  المعلددومي  عندد القضداءالوي الحقدو  مد  
 العدي االجتماعي.  تحقن التوازن الكفيل ضانتعام الحياة االجتماعية. ورذا رو جورر

 
ويمدة نسد ية متهدورة، تت يدر بت يدر أنعمدة المجتمعدات، وقحسدب مدا  دهثر  روو 

. ويعت ددر الوا دد  االجتمدداعي فددي رددذف اينعمددة مدد  عوامددل سياسددية وا تصددادية واعتقاديددة
والتدداريخي رددو المرجعيددة ايساسددية التددي يسددتقي منهددا المفهددوم داللتددو. ورددو بددذلد أمددر 

 نس ي، وأنو يخض  للتهور االجتماعي والتقدم الحضاري. 
 

 العدالة في الفكر الليبرالي
 تعلددن  يترمددز العدالددة فددي الفكددر اللي رالددي إلددى نددوع لدداع مدد  الحكددم االل  دد

والعقدددان فالعدالدددة ردددي إعهددداء كدددل فدددرد مدددا يسدددتحقو. وتقدددوم النعريدددة اللي راليدددة  ضدددالثوان
للعدالددة علددى االلتددزام الصددارم ضالمسدداواة ضشددكل حددكلي وإالا كددان التعامددل مدد  الندداس يقددوم 

 في المقام ايوي على اعتباررم أفراد فإن لهم الحن في نفس الحقو  ونفس االحترام.
 

أي أن كدددل النددداس فدددي كدددل مكدددان لدددد هم معدددالم  ويدددهم  اللي راليدددون لضالعالميدددةل
مشدددتركة أو عالميدددة، فهدددم  تسددداون فدددي القيمدددة ايل ويدددة، ويتمتعدددون ضحقدددو  متسددداوية 
ضحكددم إنسددانيتهم، فيجددب إاًل تقتصددر الحقددو  علددى طبقددة مددا أو جددنس محدددد. وقالتددالي 
  ددرفل اللي راليددون ضشدددة أيددة امتيددازات تتمتدد  بهددا جماعددة دون ألددري علددى أسدداس مدد 

النددوع أو الجددنس أو اللددون أو المددذرب والددد   أو الخلةيددة االجتماعيددة. ويجددب إن يكددون 
 .(40) الناس متساوي  أمام القانون، وأن  تمتعوا ضحقو  مدنية وسياسية واحدة

 
 

 

                                                 

 د. هبة رؤوف، م س ذ ( 40)
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 العدالة في الفكر اإلسالمي
يجعل اإلس م م  العددي منعدورا حدامً  يعدم الوجدود المدادي والوجدود الروحدي 

التددوازن واإلنصددا ، وتددرجم اإلسدد م تصددورف الشددمولي للعدددي، إلددى تشددريعات يقددوم علددى 
عامدددة مددد  حدددانها تحقيدددن التدددوازن فدددي المجتمددد  بدددي  أفدددرادف وجماعاتدددو أي بدددي  الرجدددل 
والمددددرأة، وقددددي  الحدددداكم والمحكددددوم، وقددددي  القددددوي المنتجددددة والقددددوي العاملددددة وقددددي  ايمددددم 

فيددو العدالددة علددى أسدداس المسدداواة  والشددعون بددرهم الددت   أجناسددها وعقا دددرا. وترسددل
وضددمان القضدداء العددادي، ولولدد  اإلنسددان حقو ددًا لددم يكدد  لددو بهددا عهددد مدد  لدد ي مددا 
 دمدددو مددد   واعدددد كليدددة، تاركدددا لكدددل عصدددر وجيدددل ممارسدددة االجتهددداد فدددي اسدددتنباط مدددا 
يقتضيو التهور االجتماعي م  أجل إ امة ميدزان العدالدة بدي  البشدر علدى ضدوء  اعددة 

 ح ودرء المفاسد، وإحقا  الحقو  ورف  العلم وتفعيل م دأ اإلنصا . حفظ المصال
  

ويجعل القرآن الكريم م  العدي ويمة محورية في كل القضايا التدي تشد ل ضداي 
اإلنسددان أو تددراكم فددي حياتددو، فددي مددواط  التشددري  والقددانون، وفددى مددواط  ويددادة ايمددة 

ء، كما يعت رف فدي مقدمدة الفضدا ل ور استها، وفي ع  ة الحاكم والمحكوم على حد سوا
 ايل وية.
 

ويفدر  ضداحثون فدي سديا  الحدد   عد  العددي فدي التدراس اإلسد مي بدي  نتددا  
الفكر الفلسفي ايل  ي، وقي  نتا  الفكدر التشدريعي أو الفقهدي، اللدد أن مفهدوم العددي 

عليدا، ولكندو في رذا ايلير لم يك  مذكورًا، إال ندادرًا فدي إطدار تحقيدن مقاتدد الشدرع ال
كان حاضرًا كفعل إجرا ي تجسدف ايحكام الشدرعية، وتتييداف االجتهدادات واالسدتنباطات 
ل حكدام التفريعيددة فددي نهددا  مددا حددددف اإلسدد م مدد  حقددو  وواجبددات ومسددهوليات فرديددة 
وجماعيددة. أي أن الفقهدداء المسددلمي ، وإن لددم  نشدد لوا ضمفهددوم العدددي، فددإنهم لددم يقصددروا 

اتدددد الشدددريعة، مددد  لددد ي أحكامهدددا الكليدددة، تسدددا ر الحيددداة فدددي جميددد  فدددي إبدددراز أن مق
مسدددتوياتها، ووضددد  آليدددات تفعيدددل تلدددد المنعومدددة وتنميتهدددا لتحقيدددن العددددي علدددى أرا 
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الوا دد . ورددذا مددا تناولتددو ضالتفصدديل مدددونات الفقددو اإلسدد مي فددي أبوابهددا المتعددددة، كفقددو 
الشخصدية، وفقدو الحددود والقصداع  العبادات، وفقو المعام ت، وفقدو ايسدرة وايحدواي

والدددديات، وفقدددو السياسدددة الشدددرعية، وفقدددو الع  دددات الدوليدددة، وفقدددو المسددداطر القضدددا ية. 
وكددددل رددددذف ايبددددوان  ا مددددة فددددي أحكامهددددا علددددى تددددولي العدددددي واإلنصددددا  بددددي  ايفددددراد 
والجماعددددات، وحفددددظ الضددددروريات والحاجيددددات والتحسددددينات، ممددددا رددددو معددددرو  لدددددي 

 المتخصصي . 
 
م يكتددو الفكددر الفقهددي ضإهندداء المدددونات عدد  طريددن االجتهدداد الددذي جعلددو ولدد

اإلسددد م إحددددي آليدددات التشدددري ، وإنمدددا وضددد  منددداري لدددذلد االجتهددداد فدددي ضدددوء تحد دددد 
فلسفة دويقة للمقاتد الشرعية ايولى، لك  مرت عصور تم فيها تجميدد االجتهداد ومد  

كددل مسددتوياتها، فتخلفدد  المجتمعددات  ثدم القدديم اإلسدد مية، المرتبهددة بتحقيددن العدالددة فددي
اإلسد مية ولضددع  للعلدم، وللحرمددان والفا ددة، واالسدت داد السياسددي، بددرهم مدا كددان لهددا 
م  رتيد فاعل في عقيددتها. ولدم تفدن ردذف المجتمعدات مد  سدباتها إال وجيدو  الددوي 

يدددد ايوروقيدددة تهو هدددا مندددذ أوا دددل القدددرن التاسددد  عشدددر، وتسدددتولي حدددي ًا فشدددي ًا علدددى مقال
 حهون حياتها، وتنشر فيها ثقافتها وويمها. 

 
وتمعددددد  المفكدددددرون المسدددددلمون المحددددددثون فدددددي ردددددذا الوا ددددد  الدددددذي آلددددد  إليدددددو 
مجتمعددداتهم، ودعدددوا ايمدددة اإلسددد مية أن تراجددد  أحوالهدددا ضدددالتفكير فدددي تحقيدددن نهضدددة 
جد دددددة. وتصدددددرت مشددددكلة العدالددددة االجتماعيددددة فددددي التفكيددددر اإلسدددد مي كددددل القضددددايا 

لدددي المصددلحي  االجتمدداعيي  والسياسدديي  فددي العددالم اإلسدد مي، فددي النصددو ايلددري 
ايلير م  القرن العشري ، حينما أدركوا ضعمن أن ردذف العدالدة ال تتحقدن اليدوم كدإجراء 
منفصدددل عددد  ط يعدددة اينعمدددة السياسدددية نفسدددها، وعددد  منعورندددا لع  دددة العلدددم ضالحيددداة، 

جتماعيدة ال تتحقدن إال ضالتنميدة الشداملة لرنسدان، البشرية. فالعدالة اال واستثمار الموارد
وللثروات المادية، ولرنتا  القادر على المنافسة في ايسوا  العالمية، وكدل اللدد رردي  
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ضالنعام السياسي الذي يكفل للمدواطني  كدل الحريدات، ويدوفر منداق الثقدة فدي المسدتق ل، 
  تحقددن إال فدي ةددل دولددة الحددن والمشداركة الفعالددة فددي إدارة الشددلن العدام. ورددو مندداق ال

 والقانون، التي تضم  المساواة واالحتكام إلى القضاء العادي. 
 

 العدالة في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
تدددرتبط إ امدددة العدالدددة فدددي المنعومدددة الدوليدددة لحقدددو  اإلنسدددان بث ثدددة جواندددب 

الضددددمانات ر يسددددية ورددددي: سدددديادة حكددددم القددددانون، واسددددتق ي القضدددداء، ومجموعددددة مدددد  
 اإلجرا ية والموضوعية للمحاكمة العادلة. 

 سيادة حكم القانون  -1
  رتبط إ امة العدالة أساسا ضالقانون وابتداء يما ز الفكر القانوني بي  التشري  

والقددددانون، فالتشددددري  رددددو مجموعددددة المبددددادئ القانونيددددة المكتوقددددة الصددددادرة عدددد  السددددلهة 
انون رددو مجموعددة القواعددد العامددة الملزمددة التددي تدداحبة التشددري  فددي الدولددة، بينمددا القدد

تحكدددم الع  دددات االجتماعيدددة دالدددل المجتمددد  ضدددالتوفين بدددي  المصدددالح االجتماعيدددة، أو 
بتددددرجيح ضعددددل رددددذف المصددددالح علددددى الددددبعل اآللددددر وفقددددا لفلسددددفة  انونيددددة تسددددود فددددي 
 المجتمددد  فدددي فتدددرة مددد  فتدددرات تهدددورف، ولكددد  ردددذا المفهدددوم ال يسدددت ر  المفهدددوم الكلدددى

للقددانون. فثمددة أنعمددة  انونيددة ال يحتددل فيهددا التشددري  مكانددًا ضددارزًا كمصدددر مدد  مصددادر 
القددددانون كالنعددددام القددددانوني االنجلوسكسددددونى الددددذي يعت ددددر العددددر  ممددددث  فددددي السددددوابن 

 (41) فيو.القضا ية المصدر الر يسي للقانوني 
جتمداعي وال يمك  للتشري  أن  هدي وةيفتو كلداة فعالة مد  أدوات الضدبط اال

إال مددددد  لددددد ي حدددددرطي   تعلدددددن أولهمدددددا ضمصددددددرف، حيددددد   تهلدددددب أن يكدددددون المجلدددددس 
التشدددددريعي منتخبدددددا ضهريقدددددة ديمقراطيدددددة، وقهدفدددددو الدددددذي  نب دددددي وأن يكدددددون ديمقراطيدددددا، 
والديمقراطية كقيمة تحيط ضالتشري  على رذا النحو ال  نعر إليهدا كمجدرد ويمدة سياسدية 

                                                 

( د. حممد نور فرحات، البحث عن العدل: السلطة والقانون واحلرية، إصدارات سطور اخلاصة، الطبعة 41)
 132، 131، ص ص 2000األوىل، القاهرة 
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شدددري  فعدددااًل  دددهدي دورف المندددوط ضدددو فدددي فاضدددلة ولكددد  كشدددرط ضدددروري حتدددى يكدددون الت
 . (42) ضبط الع  ات االجتماعية ضما يحقن العدي للمواطني  واالستقرار للمجتم 

وينب ي أن  راعى القدانون ويمدة العدالدة عندد تدللدو لحدل التندازع بدي  المصدالح 
 وإضفاء حما تدو علدى المصدلحة ايجددر ضالرعايدة، فالقدانون ضحكدم نشدلتو االجتماعيدة ال

يمكنو أن يصهدم ضإحساس المجتم  ضالعدالة. ويدتم إرضداء الشدعور ضالعدالدة فدي  دانون 
العقوقات ع  طرين تلسيس المس ولية الجنا ية على م دأ حريدة االلتيدار، وتو دو فكدرة 
الجزاء الجنا ي على م دأ المس ولية. و د يع در المشدرع عد  معندى العدالدة عنددما يضد  

لدذي يمدارس القاضدي سدلهتو التقد ريدة فدي إطارردا، أي عنددما الحدود القانونية للعقان ا
يمارس المشرع سلهتو في لالتفريد التشريعيل كإطار يمارس القاضي في داللدو سدلهتو 
في لالتفريد القضا يل، كما  تم إحباع معداني العدالدة بتحقدن التدوازن بدي  حمايدة الحريدة 

جددراءات الجنا يددة، و ددانون الشخصددية وحمايددة المصددلحة العامددة فددي كددل مدد   ددانون اإل
 التنفيذ العقابي.

 
ويتميدددز القدددانون الجندددا ي ) دددانون العقوقدددات و دددانون اإلجدددراءات الجنا يدددة( ضدددلن  

 واعددددف تتسدددم ضقدددوة التدددلثير علدددى السدددلوأ االجتمددداعي، وي ددددو اللدددد واضدددحًا فدددي  دددانون 
ا، كمدا العقوقات الدذي يفدرا أنماطدًا مد  السدلوأ ويرتدب الجدزاء الجندا ي علدى مخالفتهد

 تجلدددى فدددي  دددانون اإلجدددراءات الجنا يدددة ضمدددا  نعمدددو مددد   واعدددد إجرا يدددة تمدددس حريدددات 
 المواطني  في س يل كشو الحقيقة وإ رار سلهة الدولة في العقان.

علددددى أن  ددددوة التددددلثير الددددذي تتسددددم ضددددو  واعددددد القددددانون الجنددددا ي علددددى السددددلوأ  
جتماعيددة، وتتجلددى رددذف االجتمدداعي ال يخفددى طاضعددو الحقيقددي ورددو حمايددة المصددلحة اال

المصلحة في  انون العقوقات ضما يفرضو م  أنماط السدلوأ المختلفدة لحمايدة المصدالح 
والقيم االجتماعية، ضما يفرضو م  جدزاء  دانوني لضدمان احتدرام ردذف اينمداط. وتتو دو 

                                                 

 138( املصدر نفسه ص 42)



49 

 

فاعليددة  ددانون العقوقددات فددي أداء رددذف الوةيفددة علددى معيدداري  رمددا: مدددي حسدد  تع يددرف 
 الح والقيم الحالية للمجتم ، ومدي تنعيمو للجزاء الجنا ي.على المص

 
ويددددوازن القددددانون الجنددددا ي ضفرعيددددو بددددي  المصددددلحة الخاتددددة للفددددرد والمصددددلحة  

العامة، فيقدر مد  المصدلحتي  مدا  هدم المجتمد  ويضدم  سديرف وفعاليتدو، ويتو دو تقدد ر 
لسياسدددددي ولاتدددددة الفرديدددددة منهدددددا. علدددددى النعدددددام ا -مدددددا  هدددددم المجتمددددد  مددددد  المصدددددالح

 .(43) للدولةواال تصادي واالجتماعي 
 

 استقالل القىاع  -2
 يعد استق ي القضاء رو الضمان الر يسي إل امة العدي، ويحعى ضارتمام  

ك يددر مدد  المجتمدد  الدددولي و ددد تدددرت العد ددد مدد  الصددكوأ الدوليددة المعنيددة ضاسددتق ي 
عقددد فددي مونتريدداي عددام  القضدداء ومدد  أرمهددا اإلعدد ن العددالمي السددتق ي العدالددة الددذي

، و د أفاا في بيان استق ي القضاء، والمبادئ ايساسية الصادرة عد  مدهتمر 1983
(. ويقسددم البدداحثون 1985ايمددم المتحدددة السدداض  لمندد  الجريمددة ومندد  المددذن ي  )مي نددو 

القددانونيون المبددادئ التددي تددهم  اسددتق ي القضدداء إلددى مبددادئ متعلقددة ضاسددتق ي السددلهة 
 ية وألري تتعلن ضاستق ي القضاء كلفراد.القضا 

ويقددوم اسددتق ي القضدداء كسددلهة مدد  لدد ي فصددل السددلهات، وأن يقددوم علددى  
أمدددورف مجلدددس أعلدددى يشدددكل مددد  القضددداة أنفسدددهم، ويخدددت  دون هيدددرف ضكدددل مدددا  تعلدددن 
ضميزانية القضاء وتحد د رواتب القضاة وتعيينهم وتلد  هم، ونقلهم وتوزي  العمدل علديهم. 

كددددل مددددا  تعلددددن ضددددإدارة العدالددددة دون تدددددلل مدددد  السددددلهة التنفيذيددددة. فالسددددلهة  وعمومددددا
ردددي وحددددرا تددداحبة الواليدددة ضدددالنعر فدددي  -ممثلدددة فدددي القضددداء اله يعدددي –القضدددا ية 

                                                 

الشرعية الدستورية وحقوق اإلنسان يف اإلجراءات اجلنائية دار النهضة العربية، ( د.أمحد فتحي سرور، 43)
 .10 – 8،، ص ص 1995القاهرة، طبعة معدله 
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القضددايا. وقالتددالي ال يجددوز إنشدداء أي تددور مدد  القضدداء االسددتثنا ي الددذي  نتددزع مدد  
 السلهة القضا ية وال تها. 

لفراد، فيعنى أنو ال يجوز التددلل فدي عملهدم أو التدلثير أما استق ي القضاء ك 
عليو ضلي تدورة كاند ، وال يجدوز تدرري هم ضدالجزاء، أو تدرهي هم ضالمكافدلة لحملهدم علدى 
الفصددددل فددددي المنازعددددات علددددى نحددددو معددددي . وقالتددددالي ال يجددددوز الجمدددد  بددددي  الوةيفددددة 

حيددز والهددوي. والقضدداة القضددا ية والوةددا و التنفيذيددة والسياسددية للبعددد ضالقضدداء عدد  الت
 هير  ابلي  للعزي ل ير س ب تلد  ي، إلى هير اللد م  ضمانات.

 
أن استق ي القضاء لديس أمدرًا مقصدودًا لذاتدو، بدل ردو حدرط لتدلمي  الحدن فدي  

المحاكمدددة العادلدددة وإن كانددد  رنددداأ حدددروط ألدددري لعدالدددة المحاكمدددة ضجاندددب اسدددتق ي 
 .(44) القضاء

 

 مواوعية للمحاكمة العادلةالىمانات اإلجرائية وال -3
يعدددد الحددددن فدددي المحاكمددددة العادلددددة مددد  حقددددو  اإلنسددددان ايساسدددية فهددددو أحددددد  

المبادئ واجبة الته ين فدي حدتى أنحداء العدالم، و دد أتدبح ردذا الحدن المعتدر  ضدو فدي 
اإلعد ن العددالمي لحقدو  اإلنسددان التزامدًا  انونيددا وا عددًا علدى جميدد  الددوي بوتددفو جددزءًا 

فدي  1948لعرفي الدولي و د أعيد التلكيد عليدو وفصدل  أضعدادف مندذ العدام م  القانون ا
مجموعددة مدد  المعاردددات الملزمددة  انونددا مثددل العهددد الدددولي للحقددو  المدنيددة والسياسددية 

(، كمددا جدددري االعتددرا  ضدددو والددن  عليدددو فددي كثيدددر مدد  المعارددددات ايلدددري. 1966)
الددنعم القضددا ية فددي العددالم،  ووضددع  رددذف االتفاويددات معددا ير لكددي ته ددن علددى جميدد 

وعلى نحو  راعدى التندوع الها دل فدي اإلجدراءات القانونيدة فهدي تدن  علدى الحدد ايدندى 
 م  الضمانات التي  نب ي أن توفررا جمي  النعم.

                                                 

 106-105م س ذ ص ص  ،2004( برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية اإلنسانية للعام 44)



51 

 

و دددد وضددد  المجتمددد  الددددولي معدددا ير المحاكمدددة العادلدددة لددددرء المخددداطر التدددي  
ت دددأ ضمجددرد احددتباف المسدد ولي  فددي  تعددرا لهددا الفددرد فددي انتهدداأ حقو ددو ورددي مخدداطر 

أمرف، وتستمر عندد لحعدة القدبل عليدو، ولد ي احتجدازف   دل تقديمدو للمحاكمدة، وأثنداء 
 المحاكمة، وإضان مراحل االست نا  جميعا، إلى حي  ته ن أي عقوقة عليو.

وتشددمل المعددا ير الدوليددة حددن الشددخ  المحتجددز فددي أن يعددر  فددور القددبل  
، وحقو في االستعانة ضمحام   ل المحاكمدة، وحقدو فدي االتصداي عليو س ب رذا اإلجراء

ضالعدددالم الخدددارجي ضمدددا فدددي اللدددد حقدددو فدددي إبددد ل أسدددرتو ضدددلمر احتجدددازف ومكاندددو، وتلقدددى 
الزيدددارات، واالسدددتعانة ضايطبددداء، وحقدددو فدددي المثدددوي علدددى وجدددو السدددرعة أمدددام  ددداا أو 

و فددي محاكمدددة مسدد وي  ضددا ي آلدددر، وحقددو فدددي الهعدد  فددي مشدددروعية احتجددازف، وحقددد
عادلة ل ي مدة زمنية معقولة أو اإلفرا  عنو، وحقدو فدي فتدرف زمنيدة وتسدهي ت كافيدة 
إلعددداد الدددفاع، وحقددو فددي التددزام الصددم  لدد ي مراحددل التحقيددن، وحعددر اإلكددراف علددى 
االعتددرا ، وحقددو فددي أوضدداع إنسددانية أثندداء االحتجدداز وعدددم التعددرا للتعددذ ب. وحقددو 

انون والمحدداكم، وأن تددتم محاكمتددو أمددام محكمددة مختصددة مسددتقلة فددي المسدداواة أمددام القدد
ونزيهدددة مشدددكلة وفدددن أحكدددام القدددانون. والحدددن فدددي افتدددراا ال دددراءة، وعددددم اإلكدددراف علدددى 
الشددهادة علددى الددنفس أو اإل ددرار ضالددذنب، واسددتبعاد ايدلددة المنتزعددة نتيجددة التعدددذ ب أو 

أو محاكمدددة المدددتهم علدددى نفدددس اإلكدددراف. وحعدددر ته يدددن القدددواني  الجنا يدددة ضدددلثر رجعدددى 
الجريمدة مددرتي . والحددن فددي المحاكمددة دون تددللير ال م ددرر لددو، وحددن الشددخ  فددي أن 
 ددددداف  عددددد  نفسددددو ضشخصدددددو أو مدددد  لددددد ي محددددام  ترافددددد  عنددددو، وحقدددددو فددددي حضدددددور 
المحاكمدددات وجلسدددات االسدددت نا  وحقدددو فدددي اسدددتدعاء الشدددهود ومنا شدددتهم. وحقدددو فدددي 

حريريددة. وحقددو فددي إعدد ن ايحكددام ومعرفددة أسددبان وترجمددة ت حددفهياالسددتعانة ضمتددرجم 
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الحكددددم. وحقددددو فددددي اسددددت نا  الحكددددم، وحقددددو فددددي التعددددويل عدددد  الخهددددل فددددي ته يددددن 
 .(45)العدالة

وإلددى جانددب رددذف الشددروط اإلجرا يددة لعدالددة المحاكمددة  نب ددي أن تتددوافر مبددادئ  
 ددراءة فددي موضددوعية لضددمان الحددن فددي المحاكمددة العادلددة أرمهددا  رينددة ال ددراءة أي أن ال

اإلنسدان رددي ايتدل، وأنددو ال جريمددة وال عقوقدة إال بددن   ددانوني منضدبط يحدديط علددى 
نحو  انوني وواضح ضالسلوأ محل التجريم، وعدم رجعيدة القدانون الجندا ي وحدن المدتهم 
فدددي القدددانون ايتدددلح، وحريدددة الددددفاع وضدددمان الحدددن فيدددو، وم ددددأ تناسدددب العقوقدددة مددد  

ادئ كلهددا فددي إطددار المبددادئ الكليددة لحقددو  اإلنسددان جسددامة الجددرم، وإعمدداي رددذف المبدد
 .(46) القانون وعلى ايل  م دأ المساواة وسيادة 

 
وتفدددرد المعدددا ير الدوليدددة أحكامدددًا لاتدددة ضالنسدددبة ل طفددداي، كمدددا تفدددرد أحكامدددًا  

لاتة لعقوقة اإلعدام تشدد فيها الضمانات. كما تشدد علدى معدا ير المحاكمدة العادلدة 
تددددة والعسددددكرية. وتلددددد التددددي تددددتم لدددد ي حالددددة الهددددوارئ، وإضددددان فددددي المحاكمددددة الخا
 المنازعات المسلحة.
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 الشرعية السياسية 

 
  مفهوم الفرعية السياسية  -1

مددة السددلهوية القا  والمهسسدداتيشددير إلددى   ددوي ورضددا الجماعددة ضحددن النخددب 
في الحكم، وما  ترتب على اللد م  الق وي والرضا م  حيوع الهاعة للقواعدد والقدرارات 

رددددددذف  وفاعليددددددةالتددددددي تصدددددددررا تلددددددد النخبددددددة أو السددددددلهة، والتددددددي تعددددددد الزمددددددة لبقدددددداء 
 . (47)المهسسات

الرمزيدة التدي يسدتهي   –والشرعية بهذا المعندى ردي مجمدوع العناتدر الفكريدة 
 . (48) الحكمحكومي  ضلحقيتو في الحاكم بواسهتها إ ناع الم

وتعر  الموسوعة الدولية للعلوم االجتماعية المفهوم ضلنو لايسدس التدي تعتمدد 
علددى حددن الحكومددة فددي ممارسددة  وتقددومعليهددا الهي ددة الحاكمددة فددي ممارسددتها للسددلهة، 

 المحكومي  لهذا الحنل.  وتق لالسلهة 
 

  السياسية  والتنميةمفهوم الفرعية  -2
تتعلدن  –لاتدة فدي أدبيدات التنميدة السياسدية  –مفهوم ضقضايا عد دة  رتبط ال

ضلسدددس الشدددرعية، سدددواء كانددد   انونيدددة أو دسدددتورية. أو تتعلدددن ضدددالراي العدددام، أو عقدددل 
وطدر  ومسدارات اكتسدابها، وأرميدة  –ايمة وضدميررا العدام. وتمثدل الشدرعية السياسدية 

لثيرات عمليدات التحدد   والت ييدر ما توفرف مد  مسداندة حركيدة لمد  ردم فدي السدلهة، وتد
عليهددددا، تمثددددل أرميددددة ك ددددري ومحددددورًا لدراسددددات وتحلددددي ت العد ددددد مدددد  كتددددان التنميددددة 

 السياسية. 

                                                 

(47) , The Theory of Social and Economic OrganizationMax Weber, 
translated by A.M. Henderson and Talcott Parsons (New York: The 

Free Press, 1968) , P.P 341 – 375.  
 ( نيفني مسعد، مرجع سبق ذكره. 48)
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والشرعية ردي القهدب اآللدر للسدلهة السياسدية، والدذي  د زم ضالضدرورة القدوة، 
مدد  وقدددون الشددرعية تصددبح القددوة مجددرد إكددراف، أو نددوع مدد  السدديهرة أو الهيمنددة العاريددة 

 اي مسول   رررا ويمنحها س ب وجودرا. 
ضعبارة ألري، الشرعية ردي ع  دة للقدوة ويصدبح فيهدا مالدد القدوة متمتعدًا ضحدن 
معتر  ضو إلتدار ايوامدر، والشدرعية تجعدل أمدرف يحعدى ضدالتزام معتدر  ضدو، ومد  ثدم 

 . (49) والق وييكون موض  الهاعة 
 

  الدولة  وسلطةالفرعية  -3
لهة، مفهوم القدوة الشدرعية، وردذا يعندي أن السدلهة تفتدرا  تضم  مفهوم الس

عناتدددر جورريدددة مثدددل: حدددن إتددددار ايوامدددر، االعتقددداد ضصدددحة مددد  لدددو ردددذا الحدددن، 
. سدلهة الدولدة إالن ردي  ددرتها علدى والق دويالشعور ضاالحترام وواجب االلتزام والهاعدة 

ري اتهدا، وليسد  ضحداي تحقين اإلالعان والق وي، ضشكل روتيني معتاد لقوانينهدا ونعمهدا و 
القوة الج رية العارية، فالشرعية تسبع طاضعًا معنويًا وتجعل م  القوة سدلهة الات ط يعدة 

 . (50) وتحيحةمق ولة 
وتتحقددددن حددددرعية السددددلهة إالا تهاضقدددد  مصددددالح الشددددعب وسياسددددات السددددلهة، 

ي وتهاضقدد  القدديم التددي تسدديررا مدد  ال ايددات وايردددا  والقدديم التددي تعت ررددا الجماعددة فدد
 حقبة م  الحقب، الم رر الحقيقي أو الر يسي لوجودرا. 

 

  الجذوي التايياية للمفهوم  -4
عرفد  الحضدارة اليونانيدة القديمدة مفهدوم الشددرعية، حيد  كاند  أعمداي الدولدة مقيدددة  -أ

 ثم ال تستهي  أن تفعل ما تريد ضم  تشاء.  وم بواسهة التشري ، 

                                                 

( 2006( عبد الغفار رشاد، التطور السياسي والتحول الدميقراطي، )القاهرة: كلية االقتصاد، جامعة القاهرة، 49)
  .273ص 

 . 274، ص املرجع السابق ذكره( 50)
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ذا اإلطدار تمثلد  أرمهدا فدي التركيدز ضعددد مد  اآلراء فدي رد أفالطيون و د جاء 
أن السدددلهة العليدددا ال تكدددون فدددي  دددد حددداكم حتدددى لدددو كدددان  وعلدددىعلدددى سددديادة القدددانون، 

 مستنيرًا. 
فقد تحدس ايضًا ع  الشرعية السياسدية ضمعندى سديادة القدانون، إال  أيسطوأما 

لنعددام أن الدسددتور يمثددل ا وأوضددحأنددو اعت ددر الدسددتور ضمثاضددة العمددود الفقددري ايساسددي، 
اللدد أن جمدوع المدواطني   ويعنديالعام للسلهة الذي تمارس م  ل لو الدولة وةا فها. 

تكددون  وقددذلديجددب أن تكددون لهددم الكلمددة العليددا فددي القددرارات السياسددية المهمددة الر يسددة، 
 . (51) حرعيةالحكومة 

و دددد نعدددرت المدرسدددة الرواويدددة للشدددرعية السياسدددية علدددى أنهدددا تنفيدددذ أحكدددام الدددد    -ن
مععدددم علمددداء الدددد   فدددي العصدددور الوسدددهى إلدددى تعريددد  الشدددرعية  واتجدددو، لمجتمددد وا

 السياسية على انها تنفيذ أحكام الد   لالقانون اإللهيل. 
أمددا فددي العصددور الوسددهى فقددد تضددم  الفكددر المسدديحي مددا  هكددد علددى أن القددواني   - 

ي رددو مدد  الوضددعية ته ددن علددى البشددرية المبددادئ التددي  تضددمنها القددانون المقدددس الددذ
 . (52)  تن  

استمر رذا االتجاف السابن حتى جاءت حضارة عصر النهضة علدى أسداس إعهداء  -د
مدددا لقيصدددر لقيصدددر ومدددا ج ج، ويعت دددر جدددون لدددوأ أوي مددد  اسدددتخدم مفهدددوم الشدددرعية 

 كلساس للتحليل لعاررة السلهة. 
مددا انددزي  ، والشددرعية فددي الفكددر اإلسدد مي تقدددم فهددم محدددد، فهددي تعنددي لالحكددم ض -رددد

وأن تكددون حدددريعة   ردددي الحاكمدددةل، وتكدددون رنددا ويمدددة اإلطدددار المرجعدددي الدددذي تحددددد 
 على أساسو الشرعية في المنعور اإلس مي ورو لالشريعةل. 

                                                 

الفكر السياسي: ، انظر أيضًا خريي عيسى، 86 – 85، ص ص مرجع سبق ذكرهحورية توفيق جماهد، ( 51)
( ص ص 1974اجلزء األول، )القاهرة: اهليئة العامة للكتاب،  ،واالجتماعيةدراسة مقارنة للمذاهب السياسية 

101 – 102 . 
 . 135 – 125، ص ص مرجع سبق ذكرهحورية توفيق جماهد، ( 52)
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 : (53) الشرعيةفي رذا اإلطار رناأ ث ثة اتجارات في تعري  
لهات يعددددر  الشدددرعية ضلنهدددا سدددديادة القدددانون، أي لضدددوع السدددد اتجييياه قيييانوني  -أ

 العامة للقانون 
وااللتدددزام ضحددددودف، ويمتدددد القدددانون ليشدددمل القواعدددد القانونيدددة المدوندددة )الدسدددتور(  -ب

 وهير المدونة )العر (. 
 ويعر  الشرعية ضلنها تنفيذ أحكام الد  .  اتجاه ديني )القانون اإللهي(  -ج
: يعددر  الشددرعية ضانهددا تق ددل هال يددة افددراد المجتمدد  سياسييي –اتجيياه اجتميياعي  -د

لنعام السياسي، ولضوعهم لو طواعيدة، العتقدادرم ضلندو يسدعى لتحقيدن أرددا  ل
 الجماعة. 

 
يقدددوي مددداكس في دددر أن النعدددام الحددداكم يكدددون حدددرعيًا عندددد الحدددد الدددذي يشدددعر 

، و ددد حدددد مدداكس في ددر (54) والهاعددةالتل يددد  ويسددتحنمواطنددوف أن اللددد النعددام تددالح 
: حيدد  الشددرعية تسددتند إلددى تقليديييةالسييلطة الث ثددة أنددواع مدد  مصددادر الشددرعية ورددي 

ضدو الحدداكم  يحعدى ومدااالعتقداد فدي  دسدية التقاليدد، وتدرته  ضممارسدة السدلهة طبقدًا لهدا 
التددي تقددوم فيهددا  السييلطة القانونييية الرشيييدة. و(55) التقاليدددمدد  مكانددة علددى أسدداس تلددد 

أو  ضمقتضددى القددانون  ويمارسددون ضددلن الحكددام يصددلون إلددى الحكددم  اعتقددادالشددرعية علددى 

                                                 

 www.islamonline.net ، 9/3/2008الم أون الين، مفاهيم و مصطلحات، اتريخ الدخول إس( 53)
(54     )Frank Parki, Max Weber (London: Tavistock publications, 

1982), pp. 75-78.  
  ،9أماين عبد الرمحن صاحل، ص ( 55)
 Organization,eory of social and economic the th Weber,Max  

translated by A.M. Henderson and Talcott Parsons (New York: the free 
press, 1968)  pp. 341- 357 

http://www.islamonline.net/
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. ورنددا فدددإن حدددرعية (56) الفدددرعأو  االتفددا علددى أسددداس  اسدددتقرتالقدديم العق نيدددة التددي 
التدي تعتمدد  السيلطة الكاييزمييةبتلدد القدواني . وأليدرًا رنداأ  التزامدوالحكم تقتدرن ضمددي 
واعتدددرا  ايتبددداع ضدددلن تلدددد القيدددادة تمتلدددد سدددمات اسدددتثنا ية  اعتقدددادفدددي حدددرعيتها علدددى 

 . (57)الوالء التام والثقة المهلقة في حخ  القا د لار ة للعادة تهدي إلى
و دد طدور ديفيددد إيسدتون رددذف ايندواع وأعداد تركي هددا، محدددًا ث ثيددة ألدري تقددوم 

 الشرعية ال نيوية.  –اي د ولوجية  –على الزعامة الشخصية 
 

: الزعامدددة الشخصدددية، طدددور إيسدددتون فكدددرة مددداكس في دددر لكدددي  ددددللها فدددي أوالا 
ة مددد  العق نيدددة، طدددور إيسدددتون الفكدددرة لكدددي  ددددللها فدددي عمليدددة بنددداء عمليدددة بنددداء كاملددد

الشدددرعية مددد  دون أن يكدددون الدددزعيم بهدددذا المعندددى  تمتددد  ضالضدددرورة بوضددد  اسدددتثنا ي، 
فالمكون الشخصي في الحاكم  دلل ضالضرورة في بناء حدرعية الحكدم أيدا تكد  كاريزمدا 

 . (58) الحاكماللد 
 

ي منعومددة المعددا ير والمعتقدددات والمشدداعر المكددون اي ددد ولوجي، وتعندد ثانييياا 
السياسددية السددا دة فددي مجتمدد  مددا وفددي فتددرة زمنيددة معينددة، والتددي تحدددد درجددة اإلحسدداس 
وتنوعددددو، وتنعدددديم الموا ددددو، وتحدددددد طددددر  االلتددددزام الفددددردي وأسدددداليبو، وتحد ددددد أنمدددداط 

 . (59) الدولةالمشاركة واالتصاي، وكذلد واجبات م  يمثلون 
 

                                                 

 . 333 – 330، ص ص املرجع السابق( 56)
 . 390 – 350، ص ص املرجع السابق( 57)
ت يف النظام الدويل على النظم السياسية العربية: دراسة التحوالعبد العزيز حممود حنفي حممود، أتثري ( 58)

-8ص –ص (،2002عية، رسالة ماجستري، )جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، يف قضية الشر
9 . 
  .10، ص مرجع سابقعبد العزيز حممود، ( 59)
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ال نيويددة، ويسددميها في ددر العق نيددة القانونيددة، ويهلددن إيسددتون  –ة الشددرعي ثالثيياا 
على رذا المكون تفة ال نيوية لالمحورية على المهسساتل وردي نتدا ي ردذف الممارسدة، 
ويلتقي إيستون في اللد م  القا لي  ضلرمية عملية تعزيز الهاض  المهسسدي وردي عمليدة 

 تون وحددرا ضلنها العملية التيبني عليها كثير م  المفكري  مثل تامويل رنتج
 . (60)يكتسب مسار المهسسات والمعام ت القانونية م  ل لها استقرار وويمة لذاتها

والنعددام السياسددي يعتمددد علددى عدددة مصددادر للشددرعية، تختلددو مدد  نعددام إلددى 
ألددر وقالنسددبة للنعددام الواحددد مدد  فتددرة زمنيددة إلددى ألددري، فقددد يعتمددد فددي حددرعيتو علددى 

 ... وركذا.  واإلحباعاي د ولوجيا واإلنجاز وعلى التقاليد والد   الكاريزما و 
كمددا أن الشددرعية ع  ددة نفسددية بددي  الحدداكم والمحكددوم، تددرتبط ضمعتقدددات وودديم 

 الاتية.واتجارات ومصالح ايفراد، وم  ثم فهي معيارية أو 
 

  مؤشرات قياا الفرعية  -5
علدددى حدددرعية النعدددام  ويمكددد  االسدددتدالي ضمجموعدددة مددد  المهحدددرات السدددلوكية

 : (61) فيالسياسي تتمثل 
االسددتقرار السياسددي، فشددرعية النعددام تعت ددر مدد  الدددعا م ايساسددية السددتقرارف،  •

 اضدهراضات –معداررات  –معددالت العندو )حد ب  انخفااويعهر اللد في 
.... إلدددل(، والت يدددرات االجتماعيدددة تدددتم طبقدددًا إلجدددراءات مهسسدددية  انق ضدددات –

 و.وليس ع  طرين العن
 دددرة النعددام علددى التكيدد  مدد  ايوضدداع والعددرو  المت يددرة، وعلددى اسددتيعان  •

 القوي الجد دة دون عنو. 

                                                 

(60  )    Political Order in Changing Samuel p. Huntington 
.28) p. 1968(New Hven & Lovdoi: Yale University press,  tiesSocie  
القاهرة،   )جامعة، رسالة ماجستري، مشكلة الشرعية السياسية يف الدولة الناميةحسنني توفيق إبراهيم، ( 61)

  .44-43( ص ص 1985كلية االقتصاد والعلوم السياسية، 
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اسددتمرارية ال نيددة الحكوميددة، مدد  تزا ددد  دددرتها علددى تنفيددذ القددرارات والسياسددات  •
  للعنو.دون اللجوء 

 احتددرام القواعددد الدسددتورية وااللتددزام ضاإلطددار القددانوني للممارسددة السياسددية، فدد  •
تلجدل الحكومددة إلددى إجدراءات القهددر والقمدد  ضددد القدوي المعارضددة، كددلن تشددكل 
محدددداكم أو تتخددددذ إجددددراءات مخالفددددة للدسددددتور، كددددذلد ال  لجددددل المددددواطني  إلددددى 

 العنو متخهي   واعد الشرعية. 
تمثدل النعدام لمختلددو القدوي والجماعدات فددي المجتمد  ضحيد  تكددون ممثلدة فددي  •

دولة تمثيً   تناسب مد  حجمهدا و وتهدا، ممدا الحكومة والمناتب الهامة في ال
  هدي إلى تلكيد حرعية النعام وتدعيمها. 

وأليددرًا، فددإن مشدداركة المددواطني  فددي الحيدداة السياسددية ضصددورة سددلمية ومنعمددة  •
وتفدداعلهم مدد  ايحددداس التددي يمددر بهددا المجتمدد  وتدددعيم اتجاردداتهم اإليجابيددة 

 نعام. نحو النعام، كلها معارر تهكد على حرعية ال
 

 :الفرعية ليست هي المفروعية -6
فالمشدددددروعية تعندددددي مهاضقدددددة ممارسدددددة السدددددلهة السياسدددددية للقواعدددددد القانونيدددددة، 

 المهابن في تحققو لما رو منصوع عليو في القانون. ءالشيفالمشروعية ري تفة 
  

 الفرعية السياسية في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -7
االتفاويددات والمواثيددن واإلع نددات الدوليددة الات الصددلة ضحقددو   مدد  عنيدد  العد ددد       

مد  اإلعد ن  3 21اإلنسان ضالتلكيد على م دأ الشدرعية السياسديةح حيد  نصد  المدادة 
الشددعب رددي مندداط سددلهة الحكددم، ويجددب أن  أنل إرادة علددىالعددالمي لحقددو  اإلنسددان 

ال تراع العددام وعلددى  دددم نزيهددة تجددري دوريددا ضددا تتجلددى رددذف اإلرادة مدد  لدد ي انتخاضددات
المسدداواة بددي  النددال ي  وقالتصددوي  السددري أو ضددإجراء مكددافح مدد  حيدد  ضددمان حريددة 

 التصوي .
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مددد  العهدددد الددددولي للحقدددو  المدنيدددة  1 1وأكدددد علدددى اللدددد أيضدددا نددد  المدددادة 
ضمقتضددى رددذا  وردديأنل لجميدد  الشددعون حددن تقريددر مصدديررا بنفسددها.  علددىوالسياسددية 

كزردددا السياسدددي وحدددرة فدددي السدددعي لتحقيدددن نما هدددا اال تصدددادي الحدددن حدددرة فدددي تقريدددر مر 
 والثقافيل. واالجتماعي

البعدددد القدددانوني للشدددرعية السياسدددية  علدددىمددد  ناحيدددة ثانيدددة وفدددي إطدددار التلكيدددد 
 أنل ال علدددى( مدد  اإلعددد ن العدددالمي لحقددو  اإلنسدددان الفقددرة الثانيدددة 29نصدد  المدددادة )

مسدتهدفا   للقيدود التدي يقررردا القدانون يخضد  أي فدرد، فدي ممارسدة حقو دو وحرياتدو، إال
منهددا، حصددرا ضددمان االعتددرا  الواجددب ضحقددو  وحريددات اآللددري  واحترامهددا، والوفدداء 

 ضالعادي م  مقتضيات الفضيلة والنعام العام ورفاء الجمي  في مجتم  ديمقراطيل.
( فدي العهددد الدددولي 12كمدا أحددارت إلدى الم دددأ نفسدو الفقددرة الثالثددة مد  المددادة )

 ( م  االتفاوية ايوروقية لحقو  اإلنسان. 5لحقو  المدنية والسياسيةح والمادة )ل
*** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

 التعددية السياسية

  
 مفهوم التعددية السياسية   -1

يشددير مفهددوم التعدديدددة السياسددية إلددى مشدددروعية تعدددد القددوي واآلراء السياسدددية 
ركة فدي التدلثير علدى القدرار السياسدي فدي وحقها في التعاي  والتع ير ع  نفسها والمشا

مجتمعهدددا، وردددي إ دددرار واعتدددرا  بوجدددود التندددوع االجتمددداعي، وقدددلن ردددذا التندددوع البدددد أن 
  ترتب عليو ل   أو الت  . 

التعدديدددة السياسدددية مصدددهلح حدددد   العهدددور واالسدددتخدام، وردددو وثيدددن الصدددلة 
 . (62)  أوسضمصهلح الديمقراطية ال رقي، وإن كان إطارف المفهومي 

االعتدددرا  بوجدددود تندددوع فدددي مجتمددد  مدددا ضفعدددل  أوالا ومصدددهلح التعدديدددة يعندددي 
احتدرام ردذا التندوع و  دوي  ثانيياا رويتدو الواحددة، ويعندي  انتمداء ضدم وجود عدة دوا ر، 

مددا  ترتددب عليددو مدد  لدد   أو الددت   فددي العقا ددد وااللسددنة والمصددالح وأنمدداط الحيدداة 
إيجدداد تدديع م  مددة للتع يددر عدد  اللددد  ثالثيياا ت، ويعنددي واالرتمامدات، ومدد  ثددم ايولويددا

 كلو ضحرية في إطار مناسب، ضشكل يحوي دون نشون تراع  هدد س مة المجتم .
واحتراأ جمي  ف دات المجتمد  فدي ردذا اإلطدار ضدآرا هم ردو مدا يصدهلح علدى  

 . (63) السياسيةتسميتو ضالمشاركة 
أحددكاي  دتعددد“تعنددى تعدديددة إلدى أن ال معجييم المصييطلحات االجتماعيييةويشدير 

الدددروح االجتماعيدددة فدددي نهدددا  كدددل جماعدددةح وتعددددد الجماعدددات دالدددل المجتمددد  وتعددددد 
  مد“ضلنهدا فيعدر  التعدديدة  معجيم المصيطلحات السياسيية. أما (64)المجتمعات نفسهال

                                                 

، )عمان: منتدى الفكر العريب، سياسية والدميقراطية يف الوطن العريبالتعددية السعد الدين إبراهيم )حمرراً(، (  62)
 . 15(، ص 1989

 . 25، ص املرجع السابق ذكرهأمحد صدق الدجاين، التعددية السياسية يف الرتاث العريب واإلسالمي، ( 63)
, رسالة بلجيكا يفنيات إدارة اجملتمع املتعدد اإلث يفدور الفيدرالية نريوز حممد علم الدين فتحي السيد, ( 64)

 . 35(, ص 2007ماجستري, )جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية, 
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الناحيدددة االجتماعيدددة تعندددى وجددددود مهسسدددات وجماعدددات هيددددر متجانسدددة فدددي المجتمدددد  
مددات د نيددة وا تصددادية وإثنيددة وثقافيددة متنوعددةل. والتعدديددة مدد  المعاتددر يكددون لهددا ارتما

مجتمعددددات تكدددون القدددوة فيدددو موزعددددة ضصدددورة واسدددعة علددددى  وتصددد“السياسدددية: الناحيدددة 
جماعدات متعددددة مرتبددة فددي أنمدداط متنوعدة للصددراع أو المنافسددة أو التعدداون. و ددد تشددير 

المهسسدات االجتماعيدة التعددية السياسدية كدذلد إلدى المهسسدات الحكوميدة وهيرردا مد  
التددددي يمكدددد  أن تشددددارأ فددددي مزاولددددة السددددلهة. أمددددا فلسددددفة التعدديددددة فهددددي تجنددددد التنددددوع 

 .(65) للديمقراطيةوااللت   ضاعتباررا أوضاعا مرهوقا فيها كشرط سابن 
 

 جذوي المفهوم   -2
لمفهوم التعددية في الفكر ال رقي جدذور فلسدةية ضعيددة تدرتبط بدرفل ايحاديدة 

Monism أي 
رفل افتراا أن ثمة م دأ ها يًا واحدًا، أو القوي ضلن الحقيقدة كدل عضدوي واحدد، ممدا 
يعنددي لتنددوع البشددر وايحددداس والعددوارر فددي الكددون مدد  حيدد  عدددم التع يددر عدد  حقيقددة 

 . (66)واحدة مهلقةل
و د نشل مفهوم التعددية السياسدية كمفهدوم وتهدور فدي الفكدر اللي رالدي ال رقديح 

فقددد أكددد  ،مونتسددكيو ديوقددارون  ،لددى إسددهامات كددل مدد  جددون لددوأحيدد  تعددود جددذورف إ
علددى ضددرورة ويددام الدولددة علددى الق ددوي  1689لددوأ ع ددر مهلفددو الحكومددة المدنيددة عددام

والرضاء، فإالا كان توماس روقز م  أنصار الحكم المهلن والمددافعي  عندو، فدإن لدوأ 
المهلقددددةح أمددددا الرددددب إلددددى ضددددرورة عدددددم اعتمدددداد الحكومددددة علددددى السددددلهة ايحاديددددة أو 

                                                 

)جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات  ،املصطلحات السياسيةمعجم  ،وتقدمي(نيفني مسعد )حترير ( 65)
  .110 -109ص ص  ،(1994السياسية,

اجتاهات حديثة ية، يف حممود إمساعيل وعلي الدين هالل )حمرران(، جالل معوض، مفهوم التعددية السياس( 66)
(، 1999العامة،  واإلدارة)القاهرة: اجمللس األعلى للجامعات، اللجنة العلمية للعلوم السياسية ، يف علم السياسة

 . 82ص 
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مونتسددكيو فقددد أكددد علددى م دددأ فصددل السددلهات ع ددر ثنا يددة للنعددام اإلنجليددزي فددي القددرن 
مهكدا على ضرورة ويام النعام السياسدي علدى أكثدر مد  مصددر للسدلهة  ،الثام  عشر

لضددمان الحددد مدد  طييددان  ،مسددتندا إلددى فصددل السددلهات الث ثددةح ور اضددة ضعضددها ضعضددا
 . (67)سلهة ايهل ية

  حددظ أن مفهددوم التعدديددة  ددد نشددل فددي المجتمعددات ال رقيددة مدد  حلددوي وركددذا 
السلهة المدنية محل السلهة الد نية )الكنيسة( والتحوي ع  نمط السدلهة ايوتو راطيدةح 
إضدددافة الدددى ت يدددرات مهسسدددية عد ددددة مددد  أرمهدددا نشدددوء ايحدددزان السياسدددية وجماعدددات 

والدولددة. ومدد  ثددم فقددد اسددتندت المصددالح وتهوررددا كقنددوات اتصدداي فعالددة بددي  المجتمدد  
التعدديدددة السياسدددية إلدددى روافدددد مهسسدددية أي أنهدددا وريثدددة التهدددور المهسسدددي فدددي ال دددرن 
ونتدددا  لدددوح كمدددا أن لهدددا روافدددد فلسدددةية تدددرتبط ضمفهدددوم القدددانون اله يعدددي وضدددرورة التدددزام 
الحددداكم ضمراعددداة مصدددالح حقدددو  المحكدددومي . وينب دددي التلكيدددد رندددا علدددى أن افتراضدددات 

ة السياسية ضالمفهوم ال رقي اللي رالي تري أن المجتم   تكون مد  رواضدط سياسدية التعددي
وهيدددر سياسدددية متعدددددة الات مصدددالح مشدددروعة متنوعدددةح كمدددا أن ردددذا التندددوع أو التعددددد 
وااللت   يحوي دون تمركز الحكم والسلهة أو احتكارراح كما أنو يساعد علدى تحقيدن 

 . (68) المناف المشاركة وتوزي  
 

   النظرية التعددية في الفكر الليبرالي الغربي -3
 تنعددر إلدى المجتمدد  علددى أنددو  تكددون مدد  والتددي "بددأت مدد  كتاضدداتلآرثر بنتلددى

أعقان الحرن العالمية الثانيدة مد  ةهدور المدرسدة السدلوكية  فيو د تهورت  ،جماعات
تجدداف ورمددا مدد  أرددم رواد اال لاتددة علددى  ددد روقددرت دارددل وقددولس ولينددد لوم ،وتناميهددا

                                                 

 املصرية،جنلو ، )القاهرة: مكتبة األالفكر السياسي من أفالطون إىل حممد عبدهحورية توفيق جماهد، ( 67)
 .356 -355م(، ص ص 1999

رسالة دكتوراه,  ،(1997 -1990) اليمن يفالقبلية والتعددية السياسية  ،الظاهريحممد حمسن انجى ( 68)
 .28(, ص 2003)جامعة القاهرة : كلية االقتصاد والعلوم السياسية,
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مسدتهدفا إسدناد القدوة  الماركسديردا علدى االتجداف  التعددديحيد  جداء االتجداف  ،التعددي
كذلد ردا على االتجاف النخ وي الدذي  درر بوجدود  ،السياسية إلى عوامل هير ا تصادية

الع  دة بدي  بنداء القدوة وال نداء  انتفاءتفوة واحدة حاكمةح وعليو فإن رذا االتجاف  دعى 
وكددذلد يقددوي رددذا االتجدداف بوجددود نخددب متعددددة ولدديس نخبددة ، المجتمدد اال تصددادي فددي 

القوة والنفدوال والمدوارد السياسدية ردم الدذ    تحكمدون فدي العمليدة  مالكيويري أن  ،واحدة
 .(69)ولهم تلثيررم على مدي ونوعية الممارسات السياسية الحكومية ،السياسية

ليليدددددة إلدددددى الدددددرقط بدددددي  ويسدددددتند مفهدددددوم التعدديدددددة السياسدددددية مددددد  الناحيدددددة التح
اال تددرابي  المهسسددي والسددلوكي، حيدد   تفددن مدد  ايوي فددي تلكيددد أرميددة المشدداركة ع ددر 

زيددادة  وأثددرالمهسسددات والمنعمددات الوسدديهة مدد  أحددزان سياسددية وجماعددات مصددالح، 
نهددا  أو فعاليددة ردددف المشدداركة السياسددية فددي ت يددر درجددة مركزيددة عمليددة تددن  القددرار. 

السدددلوكية فدددي التركيددددز علدددى الجاندددب الحركدددي للعمليدددة السياسددددية  وتتفدددن التعدديدددة مددد 
 . (70) والسياسيةوالمشاركة العامة فيها، وتنوع الجماعات االجتماعية 

 

  (71) عناصر التعددية السياسية في الفكر الليبرالي الغربي
 تتمثل أرم عناتر التعددية السياسية فيما  لي: 

أو ا فدي المجتمد ح ضحيد  ال  تمتد  مركدز واحدد تعدد مراكز القوة وتنافسها وانتشدارر .1
جهة واحددة ضاحتكدار السدلهةح ين تركدز القدوة واحتكارردا بيدد جماعدة أو   مهسسدة 
ضعينها  تعارا وافتراضات التعددية ومباد هاح المتضمنة في م دأ فصل السدلهات 

 وتوزيعها.

                                                 

 .81(,ص 2006عامل الكتب,  , )القاهرة,الدميقراطية بني احلقيقة والوهملطيفة إبراهيم خضر, ( 69)
 . 81، ص مرجع سبق ذكرهجالل معوض، ( 70)
، ملزيد من التفاصيل حول عناصر التعددية السياسية 31، ص ، مرجع سبق ذكرهحممد حمسن الظاهري( 71)

 ,Dilemmas of Pluralist Robert Dahlومساهتا يف الفكر الغريب الليربايل، انظر: 
 e University Press, 1982), p: 31.(New Haven: YalDemocracy,  
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ميددددة بددددي  التعدديددددة التنعيميددددةح كعامددددل ر يسددددي لضددددمان الحقددددو  والمسدددداواة التنعي .2
مختلددو  ددوي المجتمدد  و هاعاتددو. فإضددافة إلددى االنتخاضددات التنافسدديةح فددإن حريددة 

 تكوي  المنعمات وانفتاحها تشكل وسيلة ر يسة للدفاع ع  الحقو  والمصالح.
وجدددود جماعدددات متنافسدددة ومتنوعددددةح تتمتددد  ضاسدددتق لها الددددذاتي وحقهدددا فدددي تنعدددديم  .3

السياسددددية ايلدددري الفعالدددة فددددي نفسدددهاح وتمتعهدددا ضحريدددة معارضددددة أو دعدددم القدددوي 
 المجتم .

تسدددددامح الجماعدددددات المختلفدددددة فدددددي المجتمددددد  وتعايشدددددها فيمدددددا بينهدددددا بهدددددد  إدارة  .4
 الصراعات والتعامل معها سلميا.

 واعدد اللعبدة السياسديةح ضمعندى   دوي القواعدد السياسدية المتعدددة بدنفس  فديالمساواة  .5
ندددة لنفسدددها ترتضددديو حدددروط العمدددل السياسددديح ضحيددد  إن مدددا ترتضددديو جماعدددة معي

 لجماعة ألري منافسة.
ع در وضد  تديع م  مدة تحدوي دون نشدون الصدراعاتح  وااللدت  تقندي  التندوع  .6

وتحددافظ علددى سدد مة المجتمدد  ووحدتددوح ومدد  ثددم إيجدداد آليددة فعالددة لتددداوي السددلهة 
 وتناوقها ضهر  سلمية و انونية.

 التفاوا والمساومة والحلوي الوسط. .7
ت والحصدوي عليهدا مد  مصدادر متعدددةح ممدا  زيدد مد   ددرة حرية تدداوي المعلومدا .8

التدددددي تع دددددر عنهدددددا ايحدددددزان  والمصدددددالحالنعدددددام السياسدددددي علدددددى تل يدددددة المهالدددددب 
وجماعددددات المصددددالح. كمددددا أن تدددددفن المعلومددددات ع ددددر الت ذيددددة االسددددترجاعية أو 

 المعادةح تساعد رذا النعام على تصحيح سياساتو. 
 

 الحزبية   يةوالتعددالتعددية السياسية  -4
حيدد   ددراد  بددي  التعدديددة  ،ثمددة اتجدداف يضددين مدد  مفهددوم التعدديددة السياسددية

أن وجدددددود أحددددزان متعدددددددة يشددددكل جدددددورر التعدديدددددة  أي ،والتعدديدددددة الحزقيددددة السياسددددية
النعدام الحزقدي الدذي يشدتمل علدى أكثدر مد   داللدلالحزقيدة: ويقصد ضالتعددية  ،السياسية
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المتعدددددددة ضحدددددد أدندددددى مددددد  التنعددددديم والوضدددددوح حدددددزقي  ضحيددددد  تتمتددددد  ردددددذف ايحدددددزان 
 .(72)واالستقرار

كما أن نعام تعدد ايحزان يسدتوجب وجدود مجموعدة مد  ايحدزان المتنافسدةح 
ضحيدد  ال يسددتهي  أي منهددا منفددردا الحصددوي علددى أهل يددة برلمانيددة تمكنددو مدد  تشددكيل 

ت فيدة تتسدم الحكومة. وم  ثم فان نعام التعددية الحزقيةح هالبدا مدا يفدرا حكومدات ا 
 تددديح  ددددرا واسدددعا  التعددددديضعددددم االسدددتقرار الدددوزاريح إال أن ايجابيدددة مثدددل ردددذا النعدددام 
 لجمي  القوي السياسية في ال  د لتع ر ع  أردافها وموا فها.

وإالا كاندد  التعدديددة الحزقيددة تحدددد ضه يعددة الددنمط الحزقددي السددا د فددي مجتمدد  
سواء كان  عوامدل لاتدة مثدل: ايعدرا   فإن رذا النمط بدورف  تحدد ضعوامل عدة ،ما

أو  ،والمعتقدددددات الد نيددددة والتركيددددب العر ددددي )اإلثنددددى( والخصددددومات والنزاعددددات القوميددددة
إضدددافة إلدددى النعدددام  ،عوامدددل عامدددة كالعوامدددل االجتماعيدددة واال تصددداديةح واي د ولوجيدددة

 . (73) وتحالفاتواالنتخابي وأثرف على التعدد الحزقي وأضعادف 
 

   والديمقراطيةة السياسية التعددي -5
وثمة اتجاف آلر  وس  م  مفهوم التعددية السياسيةح حي   درقط بدي  التعدديدة 

وقددددي  مفهددددوم الديمقراطيددددةح مدددد  حيدددد  انتشددددار السددددلهة وتعدددددد مراكددددز القددددوة  السياسددددية
 والمشاركة السياسية، وتعددية وفاعلية التنعيمات الوسهية والر اضة والتوازن وهيررا. 

 ي رذا الصدد عددًا م  الم حعات: ويثار ف
أن نعددم الحكددم التعدديدة ليسدد  ضالضدرورة ديمقراطيددة، حيدد  مد  الممكدد  تصددور  أولهيا 

نعام حكم  تميز ضالتنافس بي  جماعات منعمة علدى القدوة والتدلثير، ولكندو يعدل نعامدًا 
ة، أو هير ديمقراطي، إما ينو ال يسمح سدوي ي ليدة مد  المدواطني  ضالمشداركة السياسدي

                                                 

 .33 -32, ص ص مرجع سابقحممد حمسن انجى الظاهري, ( 72)
, رسالة ماجستري, )جامعة متغري القيادة والتعددية السياسية يف تونسعصام عبد الوهاب حممد أيوب, ( 73)

 .35 -30(, 2006القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية, 
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ين الجماعات المهيمنة تستخدم  وة الدولة لتهمي  الجماعات ايلري واسدتبعادرا مد  
 المنافسة. 

أن نعم الحكم الديمقراطي تعددية ضالضرورة، ضصر  النعدر عد  ط يعدة نوعيدة  ثانيها 
 التعددية. 

 . (74) تعدد تهاأن النعم الديمقراطية ال رقية تختلو م  حي  درجة  ثالثها 
 

 توجه الراديكالي في التعددية السياسية  ال -6
تشدددير دراسدددات و أدبيدددات التعدديدددة السياسدددية إلدددى انقسدددام التعدديدددة فدددي الفكدددر 
ال رقدددي بدددي  مدرسدددتي  تختلفدددان فدددي تحد دددد هايدددة التعدديدددة، ومددد  ثدددم أسدددالي ها، ورمدددا 

ل والمدرسددددة الراديكاليددددة،  ايولددددى تددددري فددددي التعدديددددة وسدددديلة لتحويدددد المدرسددددة اللي راليددددة
الحاجددات و المهالددب الخاتددة إلددى سياسددات عامددة، وتركددز علددى ايفددراد و الجماعددات 
وحقدددو همي فيمدددا تعت دددر المدرسدددة الراديكاليدددة أن التعدديدددة ردددي وسددديلة لتحقيدددن المشددداركة 
الديمقراطية و العدالة االجتماعية واسعة النها  ، وتركز علدى توسدي  نهدا  المشداركة 

أن رددددذا االلددددت   ال يمنددد  مدددد  القددددوي ضددددلن مفهددددوم  ليشدددمل السياسددددة و المجتمدددد ، إال
التعدديدددة السياسددددية يعنددددي بتعريددد  ع  ددددات الديمقراطيددددة ضمفددداهيم المشدددداركة والمسدددداواة 
واالستجاضة، والتنوع والتعدد والرضداء واالسدتقرار والنمدو، وردي مفداهيم مرتبهدة ببعضدها 

 . (75)يمقراطيةالبعل في الفكر ال رقي، وتوضح مكونات النعريات ال رقية للد
 

 التعددية في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -7
الدوليددة ضددالرجوع إلددى ايحكددام التددي أوردتهددا االتفاويددات والمواثيددن واإلع نددات       
الصددلة ضحقددو  اإلنسددان نجددد أنهددا  ددد عنيدد  ضالتوكيددد علددى التعدديددةح مددث ح المددادة  الات

                                                 

  .رجع سبق ذكرهمجالل معوض، ( 74)
(75 )   (New Delhi:  Introduction to Political AnalysisApter, David F., 

Prentice Hall of India, Private, Limited, 1978) p 333.  



69 

 

إلنسدان نصد  علدى أن:ل لكدل إنسدان حدن التمتد  الثانية مد  اإلعد ن العدالمي لحقدو  ا
دونما تمييدز مد  أي ندوع، والسديما  ضجمي  الحقو  والحريات المذكورة في رذا اإلع ن،

الجددنس، أو الل ددة، أو الددد  ، أو الددرأي سياسدديا  التمييددز ضسدد ب العنصددر، أو اللددون، أو
د، أو أي وضد  أو االجتمداعي، أو الثدروة، أو المولد وهيدر سياسدي، أو ايتدل الدوطني

 .(76) آلر
مد  العهدد الددولي للحقدو  المدنيدة والسياسدية علدى أن:ل  27كما نص  المادة 

ال يجددددوز، فددددي الدددددوي التددددي توجددددد فيهددددا أ ليددددات اثنيددددة أو د نيددددة أو ل ويددددة، أن يحددددرم 
ايحدددخاع المنتسددد ون إلدددى اي ليدددات المدددذكورة مددد  حدددن التمتددد  بثقدددافتهم الخاتدددة أو 

ة حعا رف أو استخدام ل تهم، ضاالحتراأ م  ايعضاء اآللري  فدي المجاررة بد نهم وإ ام
 جماعتهمل.

فدددي رددددذا اإلطددددار أيضددددا أحددددار اإلعددد ن ضشددددلن القضدددداء علددددى جميدددد  أحددددكاي 
( علدى أندو لكدل 1التعصب والتمييز القا مي  على أساس الد   أو المعتقد، فدي المدادة )

ردذا الحدن حريدة اإليمدان بدد   إنسان الحن في حرية التفكير والوجددان والدد  . ويشدمل 
أو ضلي معتقد يختارف، وحرية إةهار د نو أو معتقددف عد  طريدن العبدادة وإ امدة الشدعا ر 
والممارسة والتعليم، سواء ضمفردف أو م  جماعة، وجهدرا أو سدرا. واندو ال يجدوز تعدريل 

يجددوز  التيددارف. كمدداالأحددد لقسددر يحددد مدد  حريتددو فددي أن يكددون لددو د دد  أو معتقددد مدد  
إلضاع حرية المرء في إةهدار د ندو أو معتقداتدو إال لمدا  دد يفرضدو القدانون مد  حددود 
تكدددون ضدددرورية لحمايدددة ايمددد  العدددام أو النعدددام العدددام أو الصدددحة العامدددة أو ايلددد   

 العامة أو حقو  اآللري  وحرياتهم ايساسية. 
*** 
 

                                                 

للحقوق  الدويلللحقوق املدنية والسياسية والعهد  الدويلاملادة الثانية لكل من العهد راجع أيضا: ( 76)
 .اإلنسانحلقوق  األوروبية( من االتفاقية 14جتماعية والثقافية, واملادة )االقتصادية و اال
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 المشاركة السياسية
 

ي  الفددرد كعضددو فددي الجماعددة، المشدداركة السياسددية رددي الجسددر الددذي  ددرقط بدد
والفددرد كمددواط  سياسددي، والمفهددوم محددل ارتمددام البدداحثي  والمنعددري  السياسدديي  الددذ   
 هتمددون ضالفاعليددة السياسددية ل فددراد دالددل مجتمعدداتهم، وقموضددوع االهتددران السياسددي، 
وقالعنو االجتماعي وع  تو ضالمشاركة السياسية، حيد  أتدبح معلومدًا أندو كلمدا زادت 

شددداركة المدددواط  ضالحيددداة السياسدددية وازداد انددددماجًا ضالنسدددن السياسدددي لمجتمعدددو، كلمدددا م
لف  المشاركة العنفوية السياسية لديو، فالع  ة بي  المشاركة السياسية والعنو ع  دة 
عكسية، ويري ضعدل المعدرفي  للمشداركة السياسدية أن العندو السياسدي وجدو مد  أوجدو 

 المشاركة السياسية.
 

 ريف التع -1
المشاركة ري ضمعنى النصيب مد  الشديء، وقالتدالي يشدارأ المدواط  سياسديًا، 
أي  لعدددب دورًا فدددي الحيددداة السياسدددية، والمشددداركة عمدددل إيجدددابي تفتدددرا وجدددود جماعدددة 
يكددددون دوررددددا عبددددارة عدددد  محصددددلة إسددددهامات ايفددددراد، وتعريدددد  المشدددداركة لدددديس فيددددو 

المقصدود السياسدة ضدالمعنى العدام الت  ، ولك  االلت   حوي كلمدة السياسدية، فهدل 
أم المشددداركة فدددي عمليدددة اتخددداال القدددرار السياسددديل ومددد  المفهدددوم إن كدددل نسدددن سياسدددي 
يسددعى إلددى دمددي أفددراد المجتمدد  ضددم  لوا ددو ورقههددم ضددو  سددرًا أو  ناعددة، وكلمددا حدددس 
الدمي كلما كان اللد مهحرًا على استقرار النعام، فالمشاركة السياسية ري عمل النعدام 

ياسدددي الدددديمقراطي إلضدددفاء المشدددروعية عليدددو، والمقصدددود ضالسياسدددة رندددا ردددي علدددم الس
الدولدددة، أي أنهدددا تقتصدددر علدددى مدددا لدددو مددد  حدددلن ضمهسسدددة الدولدددة وقع  دددة الحددداكمي  
ضدددددالمحكومي ، مثدددددل التصدددددوي  فدددددي االنتخاضدددددات أو االسدددددتفتاءات، أو المشددددداركة فدددددي 

هة، فإنندددا نوسددد  مددد  مفهومهدددا ايحدددزان السياسدددية، أمدددا إالا  صددددنا السياسدددة كعلدددم السدددل
ليصدبح حدامل لكافدة أحددكاي ع  دات القدوة التددي تحكدم المجتمد ، سددواء كع  دة  دوة بددي  
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أفددرادف ضعضددهم الددبعل، أو كع  ددة  ددوة بددي  وحدددات المجتمدد  والدولددة كجهدداز سياسددي، 
وقالتدددالي ن حدددظ أن الدددت   حدددوي الشدددن الثددداني )السياسدددة( مددد  مصدددهلح المشددداركة 

  (77) السياسية.
 

 مفهوم المفايية السياسية  -2
عدددر  كدددل مددد  لتدددمو يل رينتجتدددونل و لنيلسدددونل المشددداركة السياسدددية ضلنهدددا 
لالنشدددداط الددددذي يقددددوم ضددددو مواطنددددون معنيددددون ضقصددددد التددددلثير علددددى عمليددددة تددددن  القددددرار 
الحكددوميل. ويعرفهددا لمدداأ كلوسددكيل ضلنهددا لاينشددهة اإلراديددة التددي عدد  طريقهددا يسددارم 

التيددار الحكددام وفددي تكددوي  السياسددة العموميددة ضشددكل مباحددر أو  أعضدداء المجتمدد  فددي
، وعرفهدا وينيدر ضلنهدا لكدل عمدل إرادي نداجح أو فاحدل، مدنعم أو هيدر (78) مباحرهير 

منعم، مرحلدي أو مسدتمر، يفتدرا اللجدوء إلدى وسدا ل حدرعية أو هيدر حدرعية، بهدد  
تيددارات الحكددام وعلددى كددل التددلثير علددى التيددارات سياسددية أو إدارة الشدد ون العامددة أو ال

 .(79)المستويات الحكومية محلية أو وطنيةل
فدددي ردددذا اإلطدددار فالمشددداركة ليسددد  تصدددرفًا فرديدددًا عفويدددًا، بدددل ع  دددة ثنا يدددة 

 تفاعلية ومقصودة.
والمشددددداركة السياسدددددية ليسددددد  فعدددددً  ماديدددددًا فقدددددط بدددددل وددددديم وعواطدددددو وحدددددعور 

إعهداءف المعهدر الدديمقراطي، ضاالنتماء، وري ضرورية للنسن السياسي لتددعيم النسدن و 
أمدددا النسدددبة للمدددواطني  فهدددي وةيفدددة للتع يدددر عددد  الحريدددة الشخصدددية واكتمالهدددا ولتفريدددع 

                                                 

 - 237(، ص ص 1998، )القاهرة: دار الشروق للنشر والتوزيع، علم االجتماع السياسي( إبراهيم أبراش، 77)
238. 

 . املرجع السابق ذكره( أنظر 78)
( الكويت، 117، )عدد ، سلسلة عامل املعرفةثالثوكذلك، أسامة الغزايل حرب، األحزاب السياسية يف العامل ال

1987. 
(، ص 1994، )القاهرة: املركز الثقايف العريب، املفاهيم السياسية املعاصرة ودول العامل الثالث، زي( سومي الع79)

157. 
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حددحنات المددواطني  النفسددية والعاطةيددة والسددلوكية تجدداف ايمددور السياسددية، وعدد  طريقهددا 
 يسعى ايفراد لتحقين مهال هم السياسية واالجتماعية.

ة ودديم مثددل الحريددة الشخصددية للمددواط  وسدديادة وتددرتبط المشدداركة السياسددية ضعددد
وددديم المسددداواة والحقدددو  الدسدددتورية والقانونيدددة للمحكدددومي ، وردددذف الحقدددو  تدددرتبط ضشدددروط 
معيندددة، فيدددري لأف طدددونل فدددي كتاضدددو لالمدنيدددة الفاضدددلةل أن حدددن المشددداركة فدددي الحيددداة 

يفددراد مددد  السياسددية يقتصددر علددى الف سدددفة الحكددام، ويددري لأرسددهول أن التمدددا ز بددي  ا
اآللهة، فهناأ حاكمي  ومحكومي ، وكاند  أثيندا تسدتثنى النسداء والع يدد وايجاندب  إرادة

م  المشاركة السياسية، وال تدزاي رنداأ ضعدل الددوي التدي ته دن الديمقراطيدة ال تعهدي 
المددددرأة حددددن التصددددوي  فددددي االنتخاضددددات، وقالتددددالي فددددإن المشدددداركة السياسددددية لددددم تعهددددر 

حكددم اإللهددي للملددوأ المهسددس علددى ع  ددة راع كسددلوأ سياسددي إال مدد  االنتقدداي مدد  ال
 (80)ورعية، إلى مرحلة سيادة الشعب ومفهوم إرادة ايمة والحرية للجمي .

 

 مستويات وأشكال المفايية السياسية  -3
تختلو مسدتويات المشداركة السياسدية مد  مجتمد  آللدر، ودالدل كدل مجتمد ، 

كة علدى اإلدالء ضالصدوت وم  و   آللر، وم  نعام حكدم آللدر، فقدد تقتصدر المشدار 
االنتخابي، و د تصل إلى تولي المناتب السياسدية العليدا، وعمومدًا   حدظ زيدادة إوبداي 
الرجاي ع  النساء في المشداركة السياسدية، وزيدادة الشدبان عد  الشديوق، مد  ايلدذ فدي 
االعتبدددار العد دددد مددد  االعتبدددارات النفسدددية واالجتماعيدددة واال تصدددادية التدددي تحددددد وا ددد  

مشاركة السياسية، وفي دراسة لكداري دويندت ل فدي بدايدة السدتينيات  دري أن المشداركة ال
 (81)السياسية لها ث ثة مستويات:

                                                 

 .243، ص مرجع سبق ذكره( إبراهيم أبراش، 80)
(81)               Karl Dutch, Social Mobilisation and political 

  , L.V, Sept, 1961.American Political science reviewDevelopment, 
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ورو ايعلى، ورم النشدهاء فدي العمدل السياسدي ولدو سدتة حدروط  المستوى األول  -1
 )ورأي أن توافر ث ثة  هرل الفرد ل نتماء لهذا المستوي(:

 عضوية منعمة سياسية. -أ
 لت رع لمنعمة سياسية أو لمرحح االنتخاضات العامة.ا -ب
 حضور اجتماعات سياسية ضشكل دوري. -ج
 المشاركة في الحم ت االنتخابية. -د
 توجيو رسا ل ضشلن  ضايا سياسية للسلهة التنفيذية أو النيابية أو للصحافة. -ه
 الحد   في السياسية لار  نها  الدا رة الهبقية المحيهة ضالفرد. -و
ورم المهتمي  ضالنشاط السياسدي، وأرمهدم الدذ    ددلون ضلتدواتهم  لثاني المستوى ا -2

 في االنتخاضات ويتاضعون ضشكل عام ما يحدس في الساحة السياسية.
ورم الذ   يشاركون في العمدل السياسدي ضشدكل موسدمي، أو فدي  المستوى الثالث  -3

 أو ات ايزمات أو عندما تهدد مصالحهم الشخصية.
 

 عن المفايية  االستنكاف  -4
فكثيرًا م  ايفراد ال  هتمون ضالحياة السياسية العامة، وال  تاضعون ألباررا، بدل 
ويتهرقددون مدد  كددل أمددر لددو ع  ددة ضالسياسددة، ويمكدد  التصددار أسددبان االسددتنكا  عدد  

 المشاركة في:
تددددلثير التنشدددد ة السياسددددية التددددي  تلقارددددا الفددددرد، تلددددد التنشدددد ة عددددززت لديددددو فضدددديلة  •

   السياسة ورمومها وترأ السياسة يرلها.االبتعاد ع
الخددو  مدد  السياسددة والسددلهة والخددو  مدد  تحمددل المسدد ولية ولددو علددى مسدددتوي  •

 إبداء الرأي.
اإلحساس ضعددم الجددوي وع ثيدة المشداركة السياسدية، ويعهدر اللدد جليدًا فدي الددوي  •

 التي  وجد بها ديمقراطية هير حقيقية.
 ال دور لو في الحياة السياسية.الجهل وايمية،  ولد إحساسًا ضلنو  •
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 عدم الرضا ع  النسن السياسي القا م برمتو. •
ضدددعو الحدددس الدددوطني وايدددان اإلحسددداس ضالمسددد ولية لددددي حدددرا ح مددد  المجتمددد   •

ولصوتددًا الشددرا ح العليددا المترفددة، ايمددر الددذي  ولددد لددد هم نوعددًا مدد  االسددتهتار 
 ضالسياسة كلها.

وي الديمقراطية المتقدمدة والمسدتقرة سياسديًا، التراج  ع  المشاركة السياسية في الد •
حيدد  تقتصددر المشدداركة علددى االنتخاضددات، ورندداأ حددعور ضعدددم الثقددة فددي الددنعم 

 (82) القا مة.السياسية 
 

 دواف  المفايية السياسية  -5
رندداأ العد ددد مدد  ايسددبان التددي تدددف  المددواط  للمشدداركة السياسددية، حيدد  أن 

 رادي، وأرم أسبان المشاركة السياسية ري:المشاركة السياسية واجب وطني إ
الددددواف  النفسدددية حيددد  أن المشدددارأ يسدددعى إلثبدددات وجدددودف وتلكيدددد الاتدددو كمدددواط   -1

حدددر، فالمشددداركة السياسدددية ضالنسدددبة للمدددواط  تدددلتي لتمنحدددو نوعدددًا مددد  الهملنيندددة 
 والثقة ضالنفس.

املون المشاركة كتع ير ع  وعي سياسي، فالعد دد مد  المشداركي  السياسديي   تعد -2
 م  المشاركة كنوع م  الواجب الوطني الذي يجب القيام ضو.

المشاركة السياسية كلداة للتع ير ع  مهالب، فالمشارأ فدي اسدتفتاء للدرأي يكدون  -3
 دافعو لذلد تل ية مهالب  ري أنو سيحققها بهذف المشاركة.

قوميدة المشاركة السياسية بدواف  د نية أو عروية ويعهر اللد جليًا في الحركات ال -4
والجماعات الد نية الذ   يجدون في مشاركتهم أداة فعالدة إلةهدار فكدررم القدومي 
أو الددد ني وإ حددام حددركتهم ضددم  السياسددة العامددة للدولددة )وهالبددًا مددا تللددذ رددذف 

 المشاركة الشكل العنفوي(.
                                                 

)بريوت: مركز دراسات الوحدة  اجملتمع املدين العريب( الطاهر لبيب، هل الدميقراطية مطلب اجتماعي، يف: 82)
 .340(، ص 1992العربية، 
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المشاركة السياسية )لوفًا م  السلهة( السيما في دوي العالم الثالد  والسديما فدي  -5
ح التقليديدددة وايميدددي ، حيددد  يعت دددرون عصددديان أوامدددر السدددلهة يعدددد تحدددديًا الشدددرا 

 للسلهة ومو و عدا ي، ولذلد يسارعون للمشاركة بداف  الخو .
المشدداركة السياسددية طلبددًا لمنصددب أو مو دد  وةيفددي أفضددل، فالعد ددد مدد  الشددبان  -6

 يجدون في السلهة ومهسساتها موا   للعمل المريح والمرقح في نفس الو  .
لمشدداركة السياسدددية كسياسدددة دفاعيددة ضدددد لهدددر متو دد ، فقدددد يكدددون المدددواط  ال ا -7

مباليددددًا سياسدددديًا، ولكدددد  المددددواط   ددددد  هددددتم فددددي حالددددة إحساسددددو ضددددالخهر، فعليددددو 
 االنخراط في العمل السياسي لمواجهة الخهر الدارم.

المشدداركة السياسددية كمعهددر مدد  معددارر التضددام  العددا لي أو الق لددي، فالمشددارأ  -8
لديددو أي ميدددوي سياسددية ولكندددو يشددارأ فدددي االنتخاضددات ليددددعم  ريبددًا لدددو  ال تكددون 

 (83) ليضم  نجاحو، ورذا النوع م  المشاركة آني وةرفي.
 

 أشكال المفايية  -6
 تختلو أحكاي ومعارر المشاركة السياسية، ويمك  تقسيمها إلى:

 مفايية مؤسساتية ومفايية منظمة ومفايية مستقلة أو انفرادية  -1
ضالمهسسددددداتية أو الرسدددددمية أن المشددددداركة تحددددددس عددددد  طريدددددن السدددددلوكيات،  * ونقصدددددد

 والمهسسات الرسمية والدا مة للدولة، وري مشاركة ايفراد مثل المس ولي  السياسيي .
* أما المشاركة المنعمة فهي المشاركة فدي إطدار مهسسدات أو تنعيمدات  ا مدة تشدكل 

سدي، وردي ايجهددزة التدي تقدوم بدددمي حلقدة الوتدل بددي  المدواط  السياسدي والنعددام السيا
المهالددب الفرديددة والتع يددر عنهددا حسددب التحليددل النسددقي لتحويلهددا لسياسددات عامددة فددي 

 إطار برامي محددة.
                                                 

 .249 - 248، ص مرجع سبق ذكره( إبراهيم أبراش، 83)
)القاهرة: دار املعرفة اجلامعية،  علم االجتماع السياسيهللا عبد الرمحن والسيد شحاته السيد،  وأنظر أيضاً: عبد

 .289(، ص 2005
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* أمددا المشدداركة المسددتقلة فهددي مشدداركة المددواط  ضصددفة فرديددة، فددالمواط  رنددا  تمتدد  
 ضحرية مهلقة في تحد د نوع مشاركتو ودرجاتها.

 ايية إل  مفايية ظرفية ومفايية دائمة مستمرة ويمكن تقسيم المف -2
* المشدداركة العرفيددة رددي التددي تددتم ضفعددل آلددي يمارسددو الفددرد لمدددة واحدددة أو عدددة مددرات 

 في مناسبات محدودة، ثم يكم  سياسيًا، مثل التصوي  في االنتخاضات.
 * أمدددا المشددداركة السياسدددية المسدددتمرة والدا مدددة فهدددي أكثدددر أرميدددة ضدددالرهم مددد  أن عددددد

المنخرطي  فيها  دد يكدون أ دل، مثدل المشداركة فدي الجمعيدات والمنعمدات التدي تمدارس 
 دورًا في التنش ة السياسية.

 

 قنوات المفايية السياسية  -7
المشدددداركة عدددد  طريددددن التصددددوي  فددددي االنتخاضددددات، حيدددد  يعددددد المشدددداركة فددددي  -1

، االنتخاضددات أرددم معهددر للمشدداركة السياسددية، وحتددى يشددارأ الشددعب فددي السددلهة
عليو أن يختار ممثليو ع  طريدن االنتخاضدات، وردذف المشداركة  دد تكدون تدورية 

 أو فعلية كتمثيل إلرادة ايمة. ومدي نزارة االنتخاضات.
المشاركة عد  طريدن االسدتفتاء الشدع ي، واللدد مد  أجدل الحصدوي علدى الموافقدة  -2

سددي عددام الشددع ية، و ددد يكددون االسددتفتاء إجبدداري أو التيدداري مثددل االسددتفتاء الفرن
)حاري ديجوي(، حي  طرح ديجوي مشروع ل ستفتاء الشدع ي  رمدي مد   1969

 ورا و التلكد م  تل يد الشعب لو.
المشداركة عد  طريدن االعتدراا الشدع ي، حيد  تعهدي ضعدل اينعمدة المددواط   -3

 الحن في االعتراا على أي  انون برلماني ل ي مدة معينة.
  يعهي الدستور المدواطني  الحدن فدي المشاركة ع  طرين اال تراع الشع ي، حي -4

 ا تراح فكرة  انون تصلح للتحقين.
المشاركة السياسية ع  طرين طلب إعادة االنتخاضات، واللد فدي حالدة الشدد فدي  -5

 نتيجة االنتخاضات.
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المشددداركة السياسدددية ضددداللجوء لوسدددا ل الضددد ط مثدددل حدددن اإلضدددران والمعددداررات  -6
ة هلددن  نددوات المشدداركة الشددرعية السياسددية أو العصدديان المدددني )واللددد فددي حالدد

 ايلري(.
المشداركة عد  طريدن جماعدات الضدد ط، ففدي ضعدل ايحيدان ال تكدون القنددوات - -7

الرسدددمية للمشددداركة فاعلدددة أو مجديدددة، فيلجدددل المدددواطني  إلدددى جماعدددات الضددد ط 
 )لوقي( لتحقين مهال هم.

دات المشاركة ع  طريدن تنعيمدات المجتمد  المددني كالجمعيدات النسدوية واالتحدا -8
اله بيددة والجمعيددات الثقافيددة، ويكددون لهددذف الجمعيددات الددرأي المددهثر فددي الحيدداة 

 السياسية. 
المشدداركة عدد  طريددن ايحددزان السياسددية: حيدد  تعددد ايحددزان السياسددية مدد  أرددم  -9

ركددا ز الديمقراطيددة، و تعت ددر حجددر الزاويددة فددي المشدداركة السياسددية، حيدد  تعت ددر 
ة االنتخاضددددددات، فعدددددد  طريقهددددددا  تقدددددددم ايحددددددزان رددددددي المحددددددرأ ايساسددددددي لعمليدددددد

المرححون وتحدد ال رامي وتع دح الدرأي العدام وتشدارأ ايحدزان أيضدًا لدار  فتدرة 
االنتخاضددددات فددددي الحيدددداة السياسددددية مدددد  لدددد ي اسددددتقهان المددددواطني  لعضددددويتها 

 (84) السياسية.وإحراكهم في الحياة 
 

 نسان لحقوق اإل  المنظومة الدوليةالمفايية السياسية في سياق  -8
الدوليددة ضددالرجوع إلددى ايحكددام التددي أوردتهددا االتفاويددات والمواثيددن واإلع نددات      
الصدددلة ضحقدددو  اإلنسدددان نجدددد أنهدددا  دددد عنيددد  ضالتوكيدددد علدددى المشددداركة السياسددديةح  الات

ل لكل حخ  حدن  (85) اإلنسان( م  اإلع ن العالمي لحقو  20حي  نص  المادة )

                                                 

 .253، ص بق ذكرهاسالرجع امل( 84)
من العهد الدويل للحقوق  8السياسية, واملادة للحقوق املدنية و  الدويلمن العهد  22( راجع ايضا: املادة 85)

 من االتفاقية االوروبية حلقوق االنسان. 11االقتصادية واالجتماعية والثقافية, واملادة
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( مد  21كمدا نصد  المدادة ) ."ات والجمعيات السلميةفي حرية االحتراأ في االجتماع
اإلع ن نفسو،ل لكل حدخ  حدن المشداركة فدي إدارة الشد ون العامدة ل لددف، إمدا مباحدرة 

وأن للكددل حددخ ، ضالتسدداوي مدد  اآللددري ،  ."وإمددا بواسددهة ممثلددي  يختددارون فددي حريددة
  حن تقلد الوةا و العامة في بلدفل.

الشددعب رددي مندداط سددلهة الحكددم، ويجددب أن  وأكدددت تلددد المبددادئ أن لإرادة
نزيهددة تجددري دوريددا ضدداال تراع العددام وعلددى  دددم  تتجلددى رددذف اإلرادة مدد  لدد ي انتخاضددات

وقالتصددوي  السددري أو ضددإجراء مكددافح مدد  حيدد  ضددمان حريددة  المسدداواة بددي  النددال ي 
 التصوي ل. 

أن  والسياسدددية علدددى( مددد  العهدددد الددددولي للحقدددو  المدنيدددة 25وأكددددت المدددادة )
 ، الحقدددو  2أي وجدددو مددد  وجدددوف التمييدددز المدددذكور فدددي المدددادة  مدددواط  دون يكدددون لكدددل 

 :التالية
)أ( أن يشارأ في إدارة الشدهون العامدة، إمدا مباحدرة وإمدا بواسدهة ممثلدي  يختدارون فدي 

 .حرية
 نتخددب وينتخددب، فددي انتخاضددات نزيهددة تجددري دوريددا ضدداال تراع العددام وعلددى  دددم  ن( أن)

 .نال ي  وقالتصوي  السري، تضم  التع ير الحر ع  إدارة النال ي المساواة بي  ال
) ( أن تتاح لو، على  ددم المسداواة عمومدا مد  سدواف، فرتدة تقلدد الوةدا و العامدة فدي 

 ."بلدف
*** 
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 مفهوم المواطنة 

 
 التعريف لالمفهوم   -1

لفدددظ  تخلدددو معددداجم الل دددة العرقيدددة مددد  كلمتدددي المواطندددة والمدددواط ، فيمدددا تدددورد
الدددوط   اتددددة ضدددو محدددل إ امدددة اإلنسدددان. أمدددا فدددي الل دددة الفرنسدددية، فقدددد الكدددر  ددداموس 
الروس لفددظ المواطنددة ضمعنددى المسددارمة فددي حكددم دولددة مددا علددى نحددو مباحددر أو هيددر 
مباحدددر، ولفدددظ المدددواط  ضمعندددى الشدددخ  الدددذي  تمتددد  ضعضدددوية بلدددد معدددي  ويسدددتحن 

 ضالتالي ما ترتبو رذف العضوية م  امتيازات. 
كلمددددة المواطنددددة  Longmanفددددي الل ددددة اإلنجليزيددددة يسددددتخدم معجددددم لونجمددددان و 

ليقصد بها حالة أن يعد الفرد مواطنًا، كونو يعي  في رحدان دولدة معيندة وينتمدي إليهدا 
ويخل  لهدا، فيحعدى مد  ثدم ضالحمايدة أو  تمتد  ضالعضدوية فيهدا سدواء ضحكدم المولدد أو 

 .(86) الجنسيةضحكم اكتسان 
 

 وم في العلوم االجتماعية  تعريف المفه -أ
هان لفظ المواطندة عد  موسدوعات العلدوم السياسدية ضالل دة العرقيدة، فيمدا عددا 
موسوعة السياسة الدولية لع د الوران الكيالي والدليل العرقدي لحقدو  اإلنسدان والتنميدة، 
و دددد عرفهدددا ايوي ضلنهدددا تدددفة المدددواط  الدددذي  تمتددد  ضدددالحقو  ويلتدددزم ضالواجبدددات التدددي 

ها عليددو انتمدداحف إلددى وطنددو، أمددا الدددليل الثدداني فقددد عرفهددا ضاعتباررددا االنتمدداء إلددى يفرضدد
دولددددة بددددذاتها ك ددددد ل عدددد  االنتمدددداء التقليدددددي للق يلددددة أو العشدددديرة أو الها فددددة أو الملددددة. 

 ويترتب مجموعة م  الحقو  والواجبات على م   تمت  بهذف الصفة.
  المفهددددوم فمدددد  الناحيددددة فددددي المقابددددل اجتهددددد الفقهدددداء فددددي ال ددددرن فددددي تعريدددد

القانونيدددة: ردددي تعندددي لفقهددداء القدددانون تدددوافر حدددروط  انونيدددة معيندددة للشدددخ  حتدددى يعدددد 

                                                 

املواطنة املصرية ومستقبل كمال املنويف، حول مفهوم املواطنة، يف عال أبو زيد وهبه رؤوف )حمرران(   (86)
 .28(، ص 2005والدراسات السياسية،  )القاهرة: مركز البحوث الدميقراطية
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مواطنددًا. ومدد  الناحيددة السياسددية، تشددير المواطنددة إلددى الحقددو  التددي تكفلهددا الدولددة لمدد  
يحمل جنسيتها وااللتزامات التدي تفرضدها عليدو ومد  المنعدور اال تصدادي واالجتمداعي 

لمواطنة إما إحباع الحاجات ايساسية ل فدراد، أو التفدا  النداس حدوي مصدالح يقصد ضا
 .(87) المشترأوهايات مشتركة ضما  هسس التعاون والتكامل والعمل الجماعي 

في رذا اإلطار يعدد مفهدوم المواطندة مد  أكثدر المفداهيم السياسدية تعقيددًا علدى 
لسياسدية واالجتماعيدة والثقافيدة يي الرهم م  أرميتو لفهم وتحليل العد دد مد  العدوارر ا

مجتمدد  وتتضددح رددذف ايرميددة فددي كونددو مهحددرًا ومع ددرًا عدد  الحقددو  المدنيددة والسياسددية 
 يفراد المجتم ، كما أنو يمثل الراضهة الوثيقة بي  الفرد والدولة.

في رذا اإلطدار تددرأ المواطندة ضاعتبارردا لالعضدوية أو المشداركة النشدهة فدي 
أو عدددد مدد  الجماعددات، وتتضددم  اإلحسدداس ضاالرتبدداط والددوالء  Communityجماعددة 

ولدديس حددخ  ملددد أو ر دديس، وتقددوم  Civic orderلمفهددوم الدولددة أو النعددام المدددني 
. والمواطندددددة بدددددذلد تعندددددي Commonaltiesعلددددى فكدددددرة االنتمددددداء وايحدددددياء المشدددددتركة 

التدي يحدددرا  لالعضوية النشهة في مجتم  سياسي في إطار مد  الحقدو  والمسد وليات
وتنهل المواطنة علدى مجموعدة مد  القديم ايتديلة، التدي تتمثدل  (88) والقانون الدستور 

 في المساواة، والعدي، والحرية، وااللتزام، واالستق لية، والتوازن. 
 

 

                                                 

 .29، ص املرجع السابق( 87)
، أطروحات جامعيةمصطفى قاسم، التعليم واملواطنة )القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  (88)

 .89( ص 2006
 ,in Richard Bailey (ed) Citizenship EducationWilkins, C ,أنظر أيضًا 

(Koganpage: London & Starling, 2000) p. 139. 
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 (89) التطوي التايياي للمفهوم  -ن
ون ضالددذات الفيلسددوفي  أف طدد -يعددود أوي بددزول للمفهددوم إلددى اإلهريددن القدددماء 

وأرسددددهو حيدددد  تددددم تحد ددددد  سددددماتو فلسددددةيًا ودسددددتوريًا، وكددددذلد تددددم اإلعدددد ء مدددد  حددددلن 
ممارسدددتو فدددي الوا ددد  السياسدددي، واعت دددر كدددلععم الفضدددا ل السياسدددية، وإن كدددان اللدددد ال 
يمندد  الدددتحفظ علدددى المواطنددة اإلهريقيدددة مددد  حيدد  أنهدددا لدددم تكدد  مواطندددة للجميددد ، فقدددد 

النسددداء وايجاندددب والع يدددد، فلدددم تسدددبع  ا تصدددرت علدددى ايحدددرار مددد  الرجددداي واسدددتبعدت
 عليهم حقو  المواطنة.

و ددد ألددذ مفهددوم المواطنددة ضعدددًا  انونيددًا واضددحًا علددى  ددد الرومددان، واللددد ضعددد 
سددقوط دولددة المد نددة، وةهددور اإلم راطوريددة، والم حددظ أن تلددد الصددفة القانونيددة ضقيدد  

  ضددددالحقو  ردددو المتمتدددد  عنصدددرًا ر يسددديًا للمفهددددوم حتدددى أيامنددددا ردددذف، فددددالمواط  المتمتددد
جدددي حددوي مدددي التقدددم  المسدديحية، ثددارضجنسددية الدولددة التددي رددو عضددو فيهددا، وقعهددور 

الدددذي أحدددرزف المفهدددوم مددد  المسددديحية، وإن كدددان ال يمكددد  إهفددداي أن المسددديحية أعهددد  
 أحرارًا وع يد. -المساواة الرواوية للجمي  

مفهددوم أفددا  أمددا مدد  عصددر النهضددة وحركددة اإلتدد ح الددد ني فقددد تددارت لل
أرحب، فقد سارم عصر النهضة في طرح مفهوم القومية الوثيقة الصلة ضالمواطندة، أمدا 
حركددة اإلتدد ح الددد ني فقددد أثدددرت فددي نشددلة الفكددر اللي رالدددي كمددا سددارم  فددي تددددعيم 
حقدددو  وحريدددات ايفدددراد. وترسدددل وتلكدددد مفهدددوم المواطندددة فدددي العصدددر الحدددد   وكدددان 

رية العقد االجتمداعي الفضدل ايك در فدي تلتديل حقدو  للنعريات السياسية وأحهررا نع
                                                 

)القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  املواطنة والعوملةأنظر يف هذا اإلطار: فايد دايب،  (89)
 .430 - 429( ص ص 2007

( 1999)القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية،  ، الفكر السياسي من أفالطون إىل حممد عبدهجماهد قحورية توفي -
 .31 - 30ص ص 

يف على خليفة الكواري )حمرراً( املواطنة والدميقراطية  ،مفهوم املواطنة يف الدولة الدميقراطيةخليفة الكواري،  علي -
 .16يف البلدان العربية )بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية(، ص 
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ايفددراد وإعهاءرددا ضعدددًا فلسددةيًا راسددخًا. كمددا أثددر فددي رددذا التهددور أيضددًا اندددالع الثددورات 
االجتماعية الك ري في فرنسا وأمريكا وكان الفكدر اللي رالدي تداحب الفضدل ايك در فدي 

مد  المبدادئ والمعدا ير  تياهة المفهوم فدي تدورتو الك سديكية، حيد  أرسدى مجموعدة
التدددي تدددارت أردددم ايركدددان التدددي  امددد  عليهدددا المواطندددة ايورقيدددة كالتعدديدددة السياسدددية 

 والتسامح الد ني والحياد القيمي والعق نية. وتلكيد حقو  ايفراد وواجباتهم الدستورية.
وكدددذلد الفكدددر االحدددتراكي وتلكيددددف علدددى المضدددمون االجتمددداعي الدددذي أهفلتدددو 

  اللي رالية.
 

 : مفهوم المواطنة واللحظة الراهنة - 
ت يدرات عد ددة فدي مضدمونو واسدتخدامو وداللتدو، فاتسد   حهد مفهوم المواطندة

نها ددو مدد  الداللددة السياسددية القانونيددة إلددى الداللددة المدنيددة الحقوويددة، ثددم إلددى مسدداحات 
سياسدددية الحقددو  االجتماعيدددة واال تصددادية. بدددل تدددي القدددراءة فددي ايدبيدددات والدراسددات ال

الحد ثة على عودة االرتمام ضمفهوم المواطنة في حقدل النعريدة السياسدية ضعدد أن ط دى 
االرتمددام بدراسددة مفهددوم الدولددة مدد  نهايددة الثمانينيددات، ويرجدد  اللددد لعدددة عوامددل أبرزرددا 
ايزمددة التددي تتعددرا لهددا فكددرة الدولددة القوميددة التددي مثلدد  ركيددزة الفكددر اللي رالددي لفتددرة 

زا ددد المشددك ت العرويددة واإلثنيددة والد نيددة فددي أ هددار كثيددرة مدد  العددالم، طويلددة، كددذلد ت
وتفجدددر معدددارر العندددو واإلضدددادة الدمويدددة، يضدددا  إلدددى اللدددد بدددروز فكدددرة العولمدددة التدددي 
تلسسددددددد  علدددددددى التوسددددددد  الرأسدددددددمالي العدددددددابر للحددددددددود والثقافدددددددات وثدددددددورة االتصددددددداالت 

 (90)والتكنولوجيا.
ا وجهددان لعملددة واحدددة، فالمواطنددة فددي رمدد :مفهييوم المواطنيية والديمقراطييية .1

ايتل والجورر حقو  والتزامات،  رت ها القانون يفراد المجتم  ويضم  مباحرتهم لهدا 
علددى  دددم المسدداواة دونمددا تمييددز ضسدد ب الجددنس أو اللددون أو العددر  أو العقيدددة، ويشددكل 

يكون للفدرد تدوت إ راررا وكفالتها ركيزة للديمقراطية بوتفها نعامًا للحكم  لزم منو أن 
                                                 

 .430 مرجع سابق،قايد دايب،  (90)
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مسموع في دوا ر تن  القرار، كما أن الديمقراطية ت ذي وتشب  وتكدرس روح المواطندة 
ضاعتباررددا حقو ددًا تندداي والتزامددات تددهدي، مدد  بينهددا التعدددد والتنددوع وااللددت  ، وعموميددة 
حقو  اإلنسان وحرياتو ايساسية والمساواة بي  المواطني  فدي القددر والكرامدة. والفدرع 

كاف دددة وسددديادة القدددانون ومشددداركة الجميددد  طواعيدددة فدددي تقدددد ر حددد ون الدددوط ، وفقدددًا المت
 (91) للصيع وايساليب التي يحددرا القانون.

رندداأ عدددد مدد  العناتددر التددي   شييروا المواطنيية ومقوماتهييا األساسييية -2
يشدددير مددددي توافرردددا إلدددى اعتبدددار اللدددد مقياسدددًا علدددى مددددي اكتمددداي المواطندددة أو التدددزاي 

 (92)ها.ضعل جوان 
اكتماي نمو الدولة، يمثل ضعدًا أساسيًا م  أضعاد نمدو المواطندة، ويتحددد نمدو الدولدة  -أ

ضامت كهدددا لثقافدددة الدولدددة التدددي تهكدددد علدددى المشددداركة والديمقراطيدددة والمسددداواة أمدددام 
القانون، الدولة االست دادية ال تتيح الفرتدة الكاملدة لنمدو المواطندة ضاعتبارردا تحدرم 

  البشر م  حقهدم فدي المشداركة، أو الدولدة التدي تقد  فريسدة لحكدم  هاعًا كامً  م
اي لية التي تسيهر على الموارد أو المصادر الر يسية في المجتمد  ومد  ثدم تحدرم 
ضقيدة البشدر مد  الحصدوي علدى أنصد تهم مدد  المدوارد، ايمدر الدذي  دد  ددفعهم إلددى 

ا يعنددي تقلدد  مددواطنتهم التخلددي عدد  القيددام بواجبدداتهم والتزامدداتهم ايساسددية ورددو مدد
ضسددد ب عددددم تحقدددن ارتبددداط المدددواط  ضجملدددة الحقدددو  وااللتزامدددات التدددي  نب دددي أن 

 تتوفر لو.
ضاإلضددددافة إلددددى اللددددد فددددإن عدددددم اكتمدددداي نمددددو الدولددددة أو ضددددعفها  ددددد  دددددف  ضعددددل 

 الجماعات الوسيهة أن تكون ري مصدر الوالء واالنتماء.
                                                 

 .29، ص ، مرجع سبق ذكرهكمال املنويف(  91)
( 2007، )القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، تمع املدين العريب: قضااي املواطنة وحقوق اإلنساناجملليلة،  على( 92)

 .92 - 89ص 
 :Citizenship and Ethnicity, Ndegwa, Stephen, N            أنظر أيضاً:

 (Mimeo, 1997) p. 32. Examination or Two Transition 
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الديمقراطيدددة ردددي الحاضدددنة ايولدددى  ارتبددداط المواطندددة ضالديمقراطيدددة، واللدددد ضاعتبدددار -ب
لم ددأ المواطنددة، حيد  أن الشددعب ردو مصدددر السدلهات، إضددافة إلدى التلكيددد علددى 
م دأ المساواة السياسية والقانونيدة بدي  المدواطني  ضصدر  النعدر عد  اللدون والعدر  
والعقيدددة، وحتددى تكددون المواطنددة فعالددة فإنددو مدد  الضددروري أن  تددوفر لهددا  دددر مدد  

ند إلددى إمكانيددة الحصددوي علددى المعلومددات مدد  مصددادررا المختلفددة، الددوعي المسددت
ضحي  تصبح ردذف المعرفدة  اعددة للقددرة علدى تحمدل المسد ولية، كمدا تشدكل أسداس 

 القدرة على المشاركة والمساءلة.
التمت  ضكافة الحقو  السياسية والمدنية واالجتماعيدة واال تصدادية والثقافيدة وردو مدا  -ج

ي  هكددددد علددددى أن المواطنددددة رددددي مصدددددر كددددل الحقددددو  يعنددددي ويددددام عقددددد اجتمدددداع
والواجبات. وري مصدر لرفل أي تحيز فيما  تعلن ضدالحقو  والواجبدات وفدن أي 

 الثقافة(. -الل ة  -الثروة  -العر   -الد    -معيار )الجنس 
الفددرد البددالع العا ددل رددو العنصددر الراضدد  فددي مقومددات المواطنددة، واللددد ضاعتبددار أن  -د

لعمليددة التنشدد ة االجتماعيددة والثقافيددة والسياسددية التددي تقددوم بهددا رددذا الفددرد يخضدد  
مهسسات المجتم  المختلفة ضإحرا  الدولة. ورو المساحة التي  لتقي عليهدا تدوازن 
الحقددددو  والواجبددددات، رددددذا التددددوازن الددددذي  ددددهدي فددددي النهايددددة إلددددى تعميددددن مفهددددوم 

 المواطنة.
صدددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة إحددباع الحاجدددات ايساسدددية للبشدددر فددي أضعادردددا اال ت -ه

رددددي المقددددوم أو العنصددددر الخددددامس فددددي مقومددددات مفهددددوم المواطنددددة، حيدددد  تواجددددو 
المواطنددة أزمددة فددي حالددة فشددل الدولددة فددي القيددام ضالتزاماتهددا المتعلقددة بتحقيددن ال ي ددة 
الم  مددة لتحقددن الرفاهيددة اال تصددادية واالجتماعيددة للبشددر، وفددي رددذا اإلطددار فددإن 

صدداد السدو  والعمددل وفددن سياسدات التكيدد  الهيكلددي  دد دفعدد  إلددى التحدوي إلددى ا ت
زيددادة مسدددتويات الفقدددر والتهمددي  االجتمددداعي ايمدددر الدددذي  ددهدي فدددي النهايدددة إلدددى 

 تآكل اإلحساس ضالمواطنة ضس ب تآكل إحباع الحاجات ايساسية.
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أتددبح مفهددوم المواطنددة مفهومددًا .إشييكالية المواطنيية فييي عصيير العولميية  3
 ب الت يرات المعاترة على الصعيد القدومي والعدالمي، ضعدل مت يدرات ردذف إحكاليًا ضس

ايزمددة داللددي وقعضددها لددارجي. فثمددة جدددي مثددار حددوي المشدداعر القوميددة ودوررددا فددي 
إكسددان أتددحابها حقددو  المواطنددة، نعددرًا ين المعددادالت السياسددية  ددتم تقسدديمها علددى 

نددددة ضالضددددرورة، وإالا كاندددد  أسدددداس وا عددددي، ولدددديس علددددى أسدددداس االنتمدددداء إلددددى أمددددة معي
اإلحددكالية المتصددلة ضالع  ددة بددي  القهددري والقددومي كصدددي اإلحددكاليات التقليديددة التددي 
واجهد  مفهدوم المواطندة. فدإن ثمدة إحددكالية ألدري فرضد  نفسدها ضحكدم التهدورات التددي 
نشهدرا منذ عقد   مد  الزمدان بتدلثير العولمدة واالتجداف نحدو تكدوي  التكدت ت اإل ليميدة 

 (93) واإل ليمي.ي  رتبط أطرافها ضحقو  المواطنة على المستويي  الوطني الت
 ددرتبط   مفهييوم المواطنيية فييي سييياق المنظوميية الدولييية لحقييوق اإلنسييان. 4

مفهددددوم المواطنددددة ضحزمددددة مدددد  الحقددددو  المدنيددددة والسياسددددية واال تصددددادية واالجتماعيددددة. 
ي يجب أن  تمتد  بهدا المدواط  فالحزمة ايولى م  الحقو  ترتبط ضالحقو  السياسية الت

أبرزردا الحددن فددي المشداركة أي ممارسددة االنتخددان والتصدوي  والترحدديح وحدد ل وةددا و 
السيادة وتمثيل بلدف في الخار . أمدا الحزمدة الثانيدة مد  الحقدو  فهدي مجموعدة الحقدو  
اال تصدددددادية التدددددي تحقدددددن لدددددو التمتددددد  دون  يدددددود ضحقدددددو فدددددي الملكيدددددة وإحدددددباع حاجاتدددددو 

والحزمددددة الثالثددددة رددددي حزمددددة الحقددددو  االجتماعيددددة مثددددل حقددددو فددددي الصددددحة  ايساسددددية.
والتعلديم. وتتكامددل المواثيددن التدي تتضددمنها الشددرعة الدوليددة لحقدو  اإلنسددان مدد  ضعضددها 

 البعل لتشكل منعومة واحدة فيما  تعلن ضحقو  المواطنة. 
مدددد  اإلعدددد ن العددددالمي لحقددددو  اإلنسددددان علددددى حددددن  15فقددددد نصدددد  المددددادة       

، مهكدة أن لكل فرد حن التمت  ضجنسية ما. وال يجدوز، تعسدفا، حرمدان أي (94)لمواطنةا
                                                 

، يف حمسن عوض )حمرراً( الدليل العريب حلقوق اإلنسان والتنمية طلحات، دليل املفاهيم واملصنيفني مسعد (93)
 .705( ص 2005)القاهرة: املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، 

من اتفاقية القضاء على  9من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية, واملادة  24/3انظر أيضا: املادة  (94)
 املرأة.مجيع إشكال التمييز ضد 
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حددخ  مدد  جنسدديتو وال مدد  حقددو فددي ت ييددر جنسدديتول.  ترتددب علددى اللددد الحددن، حزمددة 
 تضددددمنها اإلعدددد ن  يواالجتماعيددددة. التددددمددد  الحقددددو  المدنيددددة والسياسددددية واال تصددددادية 

 د واالتفاويات الدولية، وم  أرم رذف الحقو :العالمي لحقو  اإلنسان والعد د م  العهو 
مد  اإلعد ن العدالمي  1، حي  نص  المادة الحق في الحرية والمساواة -1 

لحقو  اإلنسان ل ولد جمي  الناس أحرارا ومتسداوي  فدي الكرامدة والحقدو  وردم  دد ور دوا 
 العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا ضعضهم ضعضا بروح اإللاءل.

لفلكددل إنسددان حددن التمتدد  ضجميدد   (95) التمييييزي المسيياواة وعييدم الحييق فيي -2 
دونما تمييز م  أي نوع، والسديما التمييدز  الحقو  والحريات المذكورة في رذا اإلع ن،

الجددنس، أو الل ددة، أو الددد  ، أو الددرأي سياسدديا وهيددر  ضسدد ب العنصددر، أو اللددون، أو
 ، أو المولدل.أو االجتماعي، أو الثروة سياسي، أو ايتل الوطني

:ل فلكدل فدرد حدن فدي الحيداة الفاصيةالحق في الحياة والحرية وسالمة  -3 
مددد  اإلعددد ن العدددالمي لحقدددو   4مدددادة   حخصدددول. ونصدددوالحريدددة وفدددى ايمدددان علدددى 

اإلنسدددان أنددددول ال يجدددوز اسددددتر ا  أحددددد أو اسدددتعبادف، ويحعددددر الدددر  واالتجددددار ضددددالر ين 
 ضجمي  توررمال.

 5، حيد  نصدد  المددادة (96)وحرميية الحييياة الفاصيييةالحييق فييي الكراميية  -4 
يجوز إلضاع أحد للتعدذ ب وال للمعاملدة  ال“أنو م  اإلع ن العالمي لحقو  اإلنسان: 

مد  اإلعد ن  12أو العقوقة القاسية أو ال إنسانية أو الحاطة ضالكرامدة. ونصد  المدادة 
ي فدي حياتدو الخاتدة العالمي لحقو  اإلنسدان أندول ال يجدوز تعدريل أحدد لتددلل تعسدف

أو مراسد تو، وال لحمد ت تمدس حدرفو وسدمعتو، ولكدل  أو فدي حدهون أسدرتو أو مسدكنو

                                                 

من اتفاقية القضاء  2أ من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية, املادة /2انظر املادة ( 95)
 على مجيع إشكال التمييز ضد املرأة.

من اتفاقية مناهضة  2العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية, املادة  من 6,7,19( راجع أيضا املواد 96)
 التعذيب.
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القددانون مدد  مثددل اللددد التدددلل أو تلددد الحمدد تل وأنددو لال  حددخ  حددن فددي أن يحميددو
 يجوز القبل على أي إنسان أو حجزف أو نةيو تعسفال.

اإلعد ن العدالمي  نص  المادة السادسدة مد   الحق في شاصية قانونية -5 
 أنل لكل إنسان، في كل مكان، الحن ضلن يعتر  لو ضالشخصية القانونيةل

مد  اإلعد ن العدالمي  7: نصد  المدادة القيانون الحق في المساواة أمام  -6 
أنل الندداس جميعددا سددواء أمددام القددانون، ورددم  تسدداوون فددي حددن التمتدد  ضحمايددة القددانون 

اإلعد ن  لتمت  ضالحمايدة مد  أي تمييدز  نتهدد ردذادونما تمييز، كما  تساوون في حن ا
 ."وم  أي تحريل على مثل رذا التمييز

مدد  اإلعدد ن العددالمي أن لكددل حددخ   8: نصدد  المددادة التقاايييحييق  -7 
حددن اللجدددوء إلدددى المحددداكم الوطنيدددة المختصدددة إلنصدددافو الفعلدددي مددد  أيدددة أعمددداي تنتهدددد 

مدد   10كددذلد نصدد  المددادة  .لقددانون الحقددو  ايساسددية التددي يمنحهددا إيدداف الدسددتور أو ا
ل لكدددل إنسددددان، علدددى  ددددم المسددداواة التامدددة مدددد  أن ،اإلنسددداناإلعددد ن العدددالمي لحقدددو  

محكمددة مسددتقلة محا دددة، نعددرا منصددفا وعلنيددا،  اآللددري ، الحددن فددي أن تنعددر  ضدديتو
 1 11. وأكدددت المددادة "أيددة تهمددة جزا يددة توجددو إليددو للفصدل فددي حقو ددو والتزاماتددو وفددى

حدخ  مدتهم ضجريمدة يعت در بري دا إلدى أن  ث د  ارتكاضدو  ع ن العالمي أن ل كدلم  اإل
علنيدة تكدون  دد وفدرت لدو فيهدا جميد  الضدمانات ال زمدة للددفاع  لها  انونا في محاكمدة

 .نفسوع  
نصدد   (96) واللجييوعالحييق فييي حرييية التنقيية واإلقاميية والمغييادية والعييودة  -8 

 دد م  المبادئ ري:ع علىم  اإلع ن العالمي  13المادة 
 .لللكل فرد حن في حرية التنقل وفى التيار محل إ امة دالل حدود الدولة -
 ل.للكل فرد حن في م ادرة أي بلد ضما في اللد بلدف، وفى العودة إلى بلد -

                                                 

 من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 12املادة ( راجع أيضا 97)
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ايولدى، أنل  ةالعدالمي: الفقدر مد  اإلعد ن  17نصد  المدادة   حق الملكية -9        
ف أو ضاالحدددتراأ مددد  هيدددرفل. ونصددد  الفقدددرة الثانيدددة أندددول ال لكدددل فدددرد حدددن التملدددد، ضمفدددرد

 يجوز تجريد أحد م  ملكو تعسفا
مد  اإلعدد ن العدالمي علددي عدددد  23: نصد  المددادة (97) العمييةالحيق فييي  -10      

 م  المبادئ فيما يخ  رذا الحن ري:
للكدددل حدددخ  حدددن العمدددل، وفدددى حريدددة التيدددار عملدددو، وفدددى حدددروط عمدددل عادلدددة  -

  ى الحماية م  البهالةل.ومرضية وف
 ل. للجمي  ايفراد، دون أي تمييز، الحن في أجر متساو على العمل المتساوي  -
للكدددل فدددرد يعمدددل حدددن فدددي مكافدددلة عادلدددة ومرضدددية تكفدددل لدددو ويسدددرتو عيشدددة ال قدددة  -

 ل ضالكرامة البشرية، وتستكمل، عند اال تضاء، بوسا ل ألري للحماية االجتماعية
اء النقاضدددات مددد  آلدددري  واالنضدددمام إليهدددا مددد  أجدددل حمايدددة للكدددل حدددخ  حدددن إنشددد -

 مصالحول.
مد  اإلعد ن العددالمي أنل 20نصد  المدادة  (98) السياسييةحيق المفيايية  -11      

لكل حخ  حن في حرية االحتراأ في االجتماعات والجمعيات السدلميةل. كمدا نصد  
ة ل لددف، إمدا مباحدرة أ ن للكدل حدخ  حدن المشداركة فدي إدارة الشد ون العامد 21المادة 

وإمددا بواسددهة ممثلددي  يختددارون فددي حريددةل. وأن للكددل حددخ ، ضالتسدداوي مدد  اآللددري ، 
 .بلدفحن تقلد الوةا و العامة في 

 18نصد  المدادة   (99) والثقافةالحق في حرية التفكير والىمير والدين  -12       
لحددن حريتددو فددي أن للكددل حددخ  حددن فددي حريددة الفكددر والوجدددان والددد  ، ويشددمل رددذا ا

                                                 

 من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 6( راجع أيضا املادة 98)
من العهد الدويل  8من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية واملادة  25, 22/1( راجع أيضا املواد 99)

 ية والثقافيةللحقوق االقتصادية واالجتماع
 من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية  18( راجع أيضا املادة 100)
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معتقدددف، وحريتددو فدددي إةهددار د نددو أو معتقددددف ضالتع ددد وإ امددة الشدددعا ر  ت ييددر د نددو أو
 والتعليم، ضمفردف أو م  جماعة وأمام الم  أو على حدف. والممارسة
أنل لكدددل حدددخ  حدددن المشددداركة الحدددرة فدددي حيددداة  1 27كمدددا نصددد  المدددادة  

سهام في التقدم العلمي وفدى الفوا دد التدي المجتم  الثقافية، وفى االستمتاع ضالفنون، واإل
 ." تنجم عنو

مد  اإلعد ن العدالمي 19، نصد  المدادة الحن فدي حريدة الدرأي والتع يدر -13     
 أن للكل حخ  حن التمت  ضحرية الرأي والتع ير، ويشمل رذا الحن حريتو في اعتنا 

اآللددري ، ضليددة  ا إلددىاآلراء دون مضددايقة، وفددى التمدداس اينبدداء وايفكددار وتلقيهددا ونقلهدد
 وسيلة ودونما اعتبار للحدودل.

مد  اإلعد ن العدالمي  25 نص  المادة، الحن في الضمان االجتماعي -14       
 م دأ   أساسيي  رما: على، (100) اإلنسانلحقو  

لضددمان الصددحة والرفارددة لددو  يكفدديحددخ  حددن فددي مسددتوي معيشددة  للكددل -        
كدددل والملدددبس والمسدددك  والعنايدددة اله يدددة وتدددعيد تدددعيد المل ويسدددرتو، ولاتدددة علدددى

يددلم  ضددو ال وا دل فددي حدداالت البهالددة  فيمدداالخددمات االجتماعيددة الضددرورية، ولددو الحدن 
العجز أو الترمل أو الشيخولة أو هيدر اللدد مد  العدرو  الخارجدة عد   أو المرا أو

 والتي تفقدف أسبان عيشول. إرادتو
ايطفدداي  سدداعدة لاتددتي ، ولجميدد لل مومددة والهفولددة حددن فددي رعايددة وم - 

لددار  رددذا  حددن التمتدد  بددذات الحمايددة االجتماعيددة سددواء ولدددوا فددي إطددار الددزوا  أو
 اإلطار.

                                                 

من العهد  8 7,9,10,11من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية, واملواد  24,25( راجع أيضا املواد 101)
 الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 



90 

 

أن ل لكدددل حددددخ  حدددن فددددي  1 26 نصددد  المددددادة الحدددن فدددي التعلدددديم: -15     
أن  ددوفر التعلدديم مجانددا، علددى اي ددل فددي مرحلتيددو االبتدا يددة وايساسددية  التعلدديم ويجددب

التعلديم  تعليم االبتدا ي إلزاما ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكدون ال ويكون 
 العالي متاحا للجمي  تبعا لكفاءتهمل.

مدددد  اإلعدددد ن 2 26 نصدددد  المددددادة( 101) اإلنسددددانيةالحددددن فددددي التنميددددة  -16 
وتعزيدز  أن يسدتهد  التعلديم التنميدة الكاملدة لشخصدية اإلنسدان بيج“أنو علي  العالمي

 ام حقو  اإلنسان والحريات ايساسية.احتر 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 من العهد الدويل حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 6/15,12,13,14,2راجع أيضا املواد ( 101)
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 الثقافة المدنية

 

إن لدددم يكددد   ،تمثدددل الثقافدددة المدنيدددة واحددددًا مددد  أردددم مقومدددات المجتمددد  المددددني
 أرمها على اإلط  .

فالمجتم  المدني ال  نشط فقط لوجود هياكل تنعيمية تستقل رسدميًا عد  الدولدة، فد   -
ي حد الاتها، ما لم تسبقها وتعززرا ثقافة مواكبة تشدد على ضدرورة ويمة لهذف الهياكل ف

تقيددد السددلهات العامددة ضحدددود معينددة فددي تعاملهددا مدد  المددواطني  واحترامهددا حددن رددهالء 
المواطني  في التنعديم واالجتمداع والتفكيدر والتع يدر وأن تقتدرن ردذف المحدددات ضالتمسدد 

. وال يسدتقيم لمهسسدات المجتمد  المددني ضقيم أل وية وقلنمداط مد  السدلوأ تتسدن معهدا
أن تكدددون فاعلدددة مددد  دون وجدددود ردددذا اإلطدددار الثقدددافي الدددذي يسددداعد علدددى ترسددديل وددديم 

 الممارسة الديمقراطية ومباد ها.
وردذا يعندي ضمعنددى آلدر أندو مدد  هيدر الممكد  للديمقراطيددة ك نيدة وآليدات و واعددد، أن  -

إال فدي ةدل بنيدة ثقافيدة تقدوم علدى تنضي وأن تترسدل علدى مسدتوي الممارسدة السياسدية 
 المساواة وحرية العمل السياسي للقوي والتنعيمات السياسية المختلفة. 

 

 مفهوم الثقافة المدنية في العلوم االجتماعية  -1
ري منعومة ايفكار والقيم واالتجاردات السدا دة التدي تدهثر علدى مددي فاعليدة 

 و وة المجتم  المدني.
 

 جذوي المفهوم  -2
جابرييييية ألمونيييد وسييييدني فيربيييا عيييام حدددكل  ايضحددداس والدراسدددات التدددي  دددام بهدددا  -أ

، إحددددي الع مدددات البدددارزة فدددي إلقددداء Civic Cultureحدددوي الثقافدددة المدنيدددة  1963
الضوء ولف  االنتباف يرمية رذا المفهدوم وع  تدو ضمفهدوم الثقافدة السياسدية. حيد   امدا 

مددددد  الشدددددعون ايورقيدددددة والواليدددددات المتحددددددة  بدراسددددة مقارندددددة للثقافدددددات السياسدددددية لعددددددد
 ايمريكية.
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ويقددوم الكتددان علددى دراسددة لقدديم المددواطني  وتصددرفاتهم فددي لمددس بلدددان رددي 
الواليددات المتحدددة وقريهانيددا وإيهاليددا، والمكسدديد، وألمانيددا، ومددا إالا كاندد  مهيدددة لمسددار 

 الديمقراطية في دولهم أم ال.
مهلدو نمدوال  للمشداركة، حيد  يكدون كدل ويقترح رذا المفهوم في إطدار ردذا ال

أفدددراد المجتمددد  علدددى  ددددر ك يدددر مددد  المعرفدددة واليقدددي  ضمجريدددات ايمدددور دالدددل دولهدددم، 
لاتددة فيهددا  تعلددن ضالعمليددة السياسددية، وأن رددذا فددي حددد الاتددو لدد   تددوافر إال فددي وجددود 

 حكومة ديمقراطية متزنة والات ثبات على أرا الوا  .
 -على: ن الديمقراطية الفعالة تعتمد و د للص  رذف الدراسة إلى أ

 فعالية المشاركة. -1
 الثقة االجتماعية. -2
 التعاون أو التفاعل على المستوي المدني. -3

و ددد  امددا كددً  مدد  المددهلفي  ضإحيدداء الفكددرة مددرة ألددري فددي كتددان مشددترأ آلددر 
وتددم نشددرف عددام  The Civic Culture Revisitedضعنددوان إعددادة فهددم الثقافددة المدنيددة 

1980. 
ويعددر  جابرييددل ألمونددد الثقافددة السياسددية ضلنهددا: لالتوجهات االتجارددات السياسددية 

 إزاء النعام السياسي ضلجزا و المختلفة، واالتجارات إزاء دور الذات في النعامل.
و ددد اتضددح  أكثددر نعريددة الثقافددة المدنيددة التددي افترضدد  بواسددهة جابرييددل ألمونددد  -ن

، ويددري إنجلهددارت أن الدولددة التددي تتمتدد  1988م وفيرقددا علددى  ددد رونالددد إنجلهددارت عددا
ضمسددتوي عدداي مدد  التوجهددات الثقافيددة المدنيددة تكددون أ ددرن إلددى ت نددي الديمقراطيددة علددى 
المدي الهويل أكثر م  دوي ألري تتمت  ضمستويات أ ل مد  ردذف التوجهدات، واضدعي  

 في االعتبار أرمية العوامل اال تصادية واالجتماعية المهثرة.
دراسدددددة  دددددام بهدددددا كدددددل مددددد  لإدوارد مدددددوللرل ولميشددددديل سيليجسدددددونل لنمدددددوال  وفدددددي  - 

لإنجلهارتل في الثقافدة المدنيدة أكدد الباحثدان أن نجداح الديمقراطيدة علدى المددي الهويدل 
أو لفترات زمنية طويلة، أ رن أن يكدون سد بًا لزيدادة مسدتويات اتجاردات الثقافدة المدنيدة 
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إنجلهدددارت فدددي فرضددديتو لأن الثقافدددة المدنيدددة فدددي الدولدددة، وردددذا علدددى العكدددس ممدددا الكدددرف 
 تهدي إلى مزيد م  ترسيل الديمقراطيةل.

)دولددة( لقيدداس  27و ددد  ددام ضعددل البدداحثي  بته يددن نمددوال  إنجلهددارت علددى 
أثر الثقافدة المدنيدة علدى الديمقراطيدة أو العكدس. واللدد ضاسدتخدام المت يدرات التدي أحدار 

 لها إنجلهارت في كتاضو، وري:
 .1950مو اال تصادي للدولة منذ عام مستوي الن -1
 نسبة  وة العمل الموةفة. -2
، والددددذي يعكددددس معدددددي 1986 - 1981مقيدددداس مركددددب للثقافددددة المدنيددددة  -3

 التوجو العام لمستوي اإلحباع.
 الثقة ضاآللري . -4
 انخفاا التل يد للت يرات الثورية ودعم التحوي التدريجي نحو اإلت ح. -5
 - 1900ن الديمقراطيددددددة مدددددد  عددددددام سددددددنوات االسددددددتمرارية ضالنسددددددبة لته يدددددد -6

1986. 
و ددد توتددل الباحثددان إلددى أن عنصددر أو مت يددر دعددم التحددوي التدددريجي نحددو 
اإلتد ح بدداًل مد  الت يدر الثدوري، لهدا تدلثير إيجدابي علدى ترسديل الديمقراطيدة، ويعتمدد 
علددى درجددة النمددو اال تصددادي فددي الدولددة والعدالددة فددي توزيدد  الدددلل واالنسددجام الثقددافي 

 اللي. وأن رذا المت ير يحفز على التحوي الديمقراطي.الد
أمددا روقددرت بوتنددام فقددد كشددو فددي دراسددتو حددوي الثقافددة والحكددم فددي إيهاليددا والتددي  -د

عدد  الع  ددة السدد  ية االرتباطية بددي  التوجهددات المدنيددة فددي أ دداليم  1993نشددرت عددام 
اي دداليم، و ددد وجددد أن مختلفددة فددي إيهاليددا، والكفدداءة واالسددتجاضة مدد    ددل حكومددات رددذف 

التددراس الثقددافي لهددذف اي دداليم لددو تددلثير مباحددر علددى القدددرة الفعالددة للحكومددات التددي تددد ر 
 رذف اي اليم.

ويفسر اللد ضدلن الديمقراطيدة ت ددو وكلنهدا تعتمدد علدى مرونة طواعيدة وتماسدد 
 رذف الثقافة.
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مدنيدة إلدى أرقد  و سم بوتنام الخصا   المميزة لههالء المواطني  في الثقافدة ال
وثالثيياا  المسدداواة السياسددية،  وثانييياا االلتددزام كلعضدداء فددي المجتمدد ،  أوالا ف ددات، رددي: 

 توافر أبنية للتعاون أو التنسين.ويالعاا  التماسد والتسامح والثقة، 
وردددددو يقصدددددد ضالعنصدددددر ايوي مددددددي االرتمدددددام ضالشددددد ون العامدددددة والمشددددداركة 

إلدى أرميدة وجدود المنعمدات التدي يجدب أن تزلدر  السياسية، ويشير فدي العنصدر الراضد 
بهددددا الثقافددددة المدنيددددة مثددددل النقاضددددات والنددددوادي وايحددددزان السياسددددية والعضددددوية الفاعلددددة 

 للمواطني  في رذف المنعمات.
ومدددد  بدايدددة ازدرددددار مفهدددوم المجتمدددد  المدددددني فدددي مهلدددد  التسدددعينيات مدددد  القددددرن  -ردددد

أعيدد االرتمدام فدي السدنوات ايليدرة  00والعشري  وقروز عدد م  المفاهيم المصاحبة لد
ضمفهدددوم الثقافدددة المدنيدددة، وارتدددبط طدددرح ردددذا المفهدددوم ضالتوجهدددات  -ضعدددد ايلةيدددة الثالثدددة

الجد ددددة لرتدددد ح السياسددددي فددددي المنهقدددة العرقيددددة، ومددددا ارتددددبط بهدددا مدددد  إحدددداعة ودددديم 
التدي يسدتند ومفاهيم الديمقراطية والمواطنة وحقو  اإلنسدان، فايسدس والمعدا ير القيميدة 

إليهدددا المجتمدددد  المدددددني رددددي نفددددس ايسددددس والمعددددا ير التددددي تسددددتند إليهددددا الديمقراطيددددة، 
فك رمدددددا يسدددددتند إلدددددى أسدددددس ومبدددددادئ التسدددددامح السياسدددددي والفكدددددري والق دددددوي ضالتعددددددد 
وااللددت  ، وااللتددزام ضايسدداليب السددلمية فددي حددل الخ فددات فضددً  عدد  أسددس ومبددادئ 

 ة المهسسات.المواطنة وسيادة القانون ودول
 

 األييان األساسية للمفهوم  -3
 رناأ عدد م  ايركان ايساسية للمفهوم ري:

اإلدارة السددددلمية للخ فددددات والصددددراعات والنددددزوع للعمددددل التهددددوعي، والشددددفافية 
والمحاسدد ية، وايداء المهنددي المتميددز )نضددي المهنيددة(، ومسددتوي الثقددة بددي  المهسسددات 

 المدنية.
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 للاالفات والصراعات  اإلداية السلمية -أ
تشدددد ل ودددديم التسددددامح و  ددددوي التنددددوع وااللت فددددات واإلدارة السددددليمة للخ فددددات 
جددورر الثقافدددة المدنيدددة، وفدددي إطدددار تعريددد  مفهدددوم المجتمددد  المددددني، تدددم تحد دددد أرقعدددة 
مقومات  رتبط بها وجود المجتم  المدني ردي العنصدر التنعيمدي والفعدل اإلرادي الحدر 

ات ع  الدولة، وأليرًا وجود إطار ويمي أل  دي  تمثدل فدي مجموعدة واستق لية المنعم
م  القديم والمعدا ير التدي تلتدزم بهدا تنعيمدات المجتمد  المددني سدواء فدي إدارة الع  دات 
فيمددا بينهددا أو بينهددا وقددي  الدولددة. ومدد  رددذف القدديم التسددامح، والق ددوي ضالتعدددد وااللددت   

االلتددزام ضقدديم التنددافس والتعدداون واللجددوء إلددى  فددي الفكددر والددرحي والمصددالح، فضددً  عدد 
الهددددر  السددددلمية فددددي إدارة وحددددل الصددددراعات والخ فددددات، واللددددد ضاعتبددددار أن المجتمدددد  
المددددددني لددددديس متجانسدددددًا، بدددددل يضدددددم العد دددددد مددددد  التكويندددددات والتنعيمدددددات الات الدددددرحي 

تندافس والمصالح المتعددة التدي تقدوم الع  دات فيمدا بينهدا علدى أسدس مد  التعداون أو ال
 أو الصراع.

 النزوع للعمة التطوعي  -ب
إن النددددزوع للعمددددل الهددددوعي يمثددددل مكونددددًا ر يسدددديًا فددددي ثقافددددة بندددداء المنعمددددات 
ايرلية، حي  إنو في ةل ايان الهد  الرقحي يكون التهوع اإلرادي مد  أجدل لدمدة 
المجتمددد  وتحقيدددن أرددددا  عامدددة معيندددة ردددو الدددداف  ايساسدددي ل نخدددراط فدددي منعمدددات 

  المدددني، فددالمتهوعون ليسددوا مجلددس اإلدارة فقددط وإنمددا المتهوعددون رددم أيضددًا المجتمدد
المحدددد مددد   -أعضدداء المنعمددة )وأحيانددًا ليسددوا أعضدداء دا مددي (  تددوافر لددد هم الو دد  

والخ ددرة التددي يقدددمونها لدددعم المنعمددة، وتحقيددن الصددالح العددام دون انتعددار  -جددان هم 
 مقابل مادي.

 الففافية والمحاسبية  -ج
تشكل كدل مد  الشدفافية والمحاسد ية ركندي  أساسديي  فدي الثقافدة المدنيدة عامدة 
وثقافددة بندداء المنعمددات المدنيددة لاتددة، وأرميددة رددذ   الددركني  ترجدد  إلددى كونهمددا مدد  
أساسديات الديمقراطيدة التدي يفتدرا فدي مهسسدات المجتمد  المددني أن تجسددرا وتعمدل 
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اوية المهسسددات المدنيددة إزاء الددرأي العددام وفقددًا لهددا وكمعامددل لهددا، والشددفافية تعنددي مصددد
والحكومات والقهاع الخاع والمنعمات الدولية، تلد المصدداوية التدي تدلتي مد  لد ي 
اإلع ن ع  النشاط وأردافو ومصادر تمويلدو وفدتح أبدوان المهسسدات المدنيدة للمجتمد  

ة محاسدبة ككل. أما ع  المحاسد ية فدإن اعتمادردا كمدنهي عمدل يعندي أن تتدوافر إمكانيد
القيددادات والمسدد ولي  عدد  أدا هددم ونشدداطهم الددوةيفي. إن الشددفافية والمحاسدد ية يجنبددان 
أي مهسسة تهمة الفساد المالي والع   ضلمواي المانحي ، سواء أكدانوا جهدات دالليدة أم 

 لارجية.
 األداع المهني المتميز  -د

المهنيدددةل إن أحدددد محكدددات أو معدددا ير التهدددور فدددي الثقافدددة المدنيدددة ردددو لنضدددي 
Professionalism  أو النجدداح فددي إرسدداء تقاليددد راسددخة تحتددرم ايداء المتميددز، وتق ددل

التنوع وااللت  ، وتعتر  ضآليدات محدددة إلدارة الصدراع وتدن  السياسدات. إن اعتمداد 
الشدددفافية والمحاسددد ية ضدددروري لنجددداح عمددددل المهسسدددة، ومددد  أساسددديات نجددداح عمددددل 

يادة الثقة دالل رذف المنعمات، وقينهدا وقدي  ضعضدها منعمات المجتم  المدني كذلد س
الدددبعل ومددد  الدولدددة، حيددد  إن مددد  حدددلن ردددذف الثقدددة فقدددط أن تخلدددن بي دددة مهيدددلة لنمدددو 
وتهددور المهسسددات المدنيددة وتفاعلهددا مدد  ايطددرا  الفاعلددة، كمددا إن الثقددة تسدداعد علددى 

وقينهدددا وقدددي  سددديادة روح التعددداون والتفاعدددل اإليجدددابي والتنسدددين دالدددل ردددذف المنعمدددات 
 ضعضها البعل وم  الدولة.

 مستوى الثقة بين المؤسسات المدنية  -هي
إن محاولدددة التبدددار مسدددتوي الثقدددة بدددي  المهسسدددات المدنيدددة ضعضدددها والدددبعل 
اآللر، ثم بينها وقي  ايطرا  ايلري، لو أرمية ك يرة ضاعتبارف يخلدن بي دة مهيدلة لنمدو 

 يطرا  الفاعلة.وتهور المهسسات المدنية، وتفاعلها م  ا
مسدددتوي الثقدددة بدددي  المهسسدددات المدنيدددة يمكددد  وياسدددو ضمددددي التعددداون والتفاعدددل 
والتنسدددين فدددي مختلدددو القهاعدددات المدنيدددة، ويمكددد  وياسدددو ضقددددرة ردددذف المهسسدددات علدددى 
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، و ددرتها علدى التضدام  والتكداتو معدًا للتدلثير فدي السياسدات Net Workingالتش يد 
 العامة.

 ي سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان الثقافة المدنية ف -4
أكدددددت العد ددددد مدددد  االتفاويددددات والمواثيددددن واإلع نددددات الدوليددددة  الات الصددددلة      

مد  اإلعدد ن العددالمي  2ضحقدو  اإلنسددان علدى ودديم الثقافدة المدنيددةح حيدد  نصد  المددادة 
ردذا  لحقو  اإلنسان أنل لكل إنسان حدن التمتد  ضجميد  الحقدو  والحريدات المدذكورة فدي

 دونمددا تمييددز مدد  أي نددوع، والسدديما التمييددز ضسدد ب العنصددر، أو اللددون، أو اإلعدد ن،
أو  الجددنس، أو الل ددة، أو الددد  ، أو الددرأي سياسدديا وهيددر سياسددي، أو ايتددل الددوطني

وفضدددد  عدددد  اللددددد ال يجددددوز  االجتمدددداعي، أو الثددددروة، أو المولددددد، أو أي وضدددد  آلددددر،
الددددولي لل لدددد أو اإل لددديم الدددذي  القدددانوني أوالتمييددز علدددي أسددداس الوضددد  السياسددي أو 

موضدوعا تحد  الوتداية أو هيدر متمتدد    نتمدي إليدو الشدخ ، سدواء أكدان مسددتق  أو
( مد  20. كما نص  المدادة )(102)سيادتو ضالحكم الذاتي أم لاضعا يي  يد آلر علي
 أن لتحعددددر ضالقددددانون أيددددة دعددددوة إلددددى علددددىالعهددددد الدددددولي للحقددددو  المدنيددددة والسياسددددية 

الكراهيدددة القوميدددة أو العنصدددرية أو الد نيدددة تشدددكل تحريضدددا علدددى التمييدددز أو العدددداوة أو 
 العنول.

*** 
 
 
 
 
 

                                                 

( من كاًل من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق 12املادة )راجع أيضا ( 102)
 ( من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان.14االقتصادية واالجتماعية والثقافية املادة )
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 العلمانية

 
 تعريف المفهوم  -1

لدم مفهوم العلمانيدة ردو مفهدوم هرقدي النشدلة  –، و سدواء نسد نا الكلمدة علدى الع 
لمانية، ضكسر العي ، أو العالم  ، فدإن رنداأ حدبو إجمداع (103)الَعلمانية، ضفتح العي  –الع 

 لدي المختصي  على أنها تعني فصل الد   ع  الدولة.
الخهددددان التحليلددددي  ويعددددد مصددددهلح لالعلمانيددددةل مدددد  أرددددم المصددددهلحات فددددي

محددد المعداني    ، لكندو مدا  دزاي مصدهلحًا هيدراالجتمداعي والسياسدي والفلسدفي الحدد
 .(2)والمعالم وايضعاد

والتددددي تسددددتعمل ضمعنددددى الزمنددددي أو  Secularismوالعلمانيددددة ترجمددددة لكلمددددة 
 العالم الزمني، تمييزًا ع  العالم الروحي أو الد ني.

يوي مدددددرة مددددد  توويددددد  تدددددلح  Secularو دددددد اسدددددتخدم مصدددددهلح لسددددديكوالرل 
وقدايدة  -الدذي أنهدى أتدون الحدرون الد نيدة المندلعدة فدي أورقدا -م(1648 وسدتفاليا)عام

القوميدددة الحد ثدددة )أي الدولدددة العلمانيدددة( مشددديًرا إلدددى لعلمندددةل ممتلكدددات  ةهدددور الدولدددة
نقلهددا إلددى سددلهات هيددر د نيددة أي لسددلهة الدولددة المدنيددة. و ددد اتسدد   الكنيسددة ضمعنددى
م( الدذي عدر  العلمانيدة 1906-1817للكلمة على  د جون روليدوأ ) المجاي الداللي
ضإمكانية إت ح حاي اإلنسدان مد  لد ي الهدر  الماديدة دون التصددي  ضلنها: لاإليمان

 ."104ضالق وي أو الرفل لقضية اإليمان سواء
إلى م  رو ليس م  رجاي  Secular  Laiqueعلماني وتشير ترجمة كلمة     

ر أندو اسدتعمل ضعدد اللدد الد  ، ثم أتبح يعنى الشخ  المدني مقابدل رجدل الدد  . هيد
في فرنسا تحد دًا للداللة على العداء للد   ورجالو. ثدم اسدتقر فدي أهلدب ايحيدان ليع در 

                                                 

 . 278 – 277، ص ، مرجع سبق ذكرهبراهيم ابراشإ( 103)
 .املرجع السابق ذكره( 104)



100 

 

عدد  التمييددز بددي  مددا رددو دنيددوي ومددا رددو مقدددس، حيدد  أضددحى المددذرب ال  كددى رددو 
المددذرب الددذي يهالددب ضجعددل الحيدداة العامددة هيددر لاضددعة لسددلهة الددد   ورجالددو، مدد  

مقصود ضالد   رنا رو تعاليم الكنيسة ضاعتباررا مهسسدة تندازع الدولدة التشد د على أن ال
 . (105) أرواحهمسلهتها على الناس ضحي  تملد الدولة أبدانهم وتملد الكنيسة 

وقالتالي فإن ال  كية أو العلمانية فكرة مرتبهة بوضعية لاتة، ري وضدعية 
فيهددا الدد   م نيددًا ال علددى  المجتمد  الددذي تتددولى فيدو الكنيسددة السددلهة الروحيدة أي يكددون 

ع  ددة مباحددرة بددي  اإلنسددان و  كمددا رددو الحدداي فددي اإلسدد م، وإنمددا علددى ع  ددة تمددر 
ع ر لرجل الد  ل الذي  تخذ العمل الد ني مهنتو ووةيفتو، ويرتبط تنعيميًا بهي دة د نيدة 

 عليا تعت ر نفسها المشرع الوحيد في ميدان الحياة الروحية. 
ة نعريددة الفصددل بددي  الددد   والدولددة، ورددذا رددو جورررددا، مدد  وتعتنددن العلمانيدد

منهلن أن رذا الفصل يشدكل حدرطًا الزمدًا للقضداء علدى االسدت داد والتمييدز بدي  النداس 
حسب  رقهم م  المعرفدة الد نيدة الصدحيحة، وتحريدر العقدل مد  الخرافدة وإطد   الدروح 

 لفصل في مجالي  أساسيي : العلمية وما  تصل بها م  عق نية وإبداع. ويتركز رذا ا
 مجاي المجتم  السياسي ضالقضاء على الثيو راطية.  -
ومجددددداي النشددددداط العقلدددددي ضالقضددددداء علدددددى المعرفدددددة ال ي يدددددة الميتافيزيقيدددددة  -

 واست دالها ضالمعرفة العلمية العق نية. 
وين الع  دددددة بددددي  السددددلهتي  الد نيددددة والزمنيددددة ع  ددددة تاريخيددددة، فقددددد التلفدددد  

تمعات ايوروقية، كما عرف  تهورات مهمة في كل مجتمد  هرقدي علدى ضالت   المج
حدة، حي  ضات البعد الد ني حاليًا يحتل مكانة متميدزة يشدهد بهدا تدعود اليمدي  الدد ني 

أتددبح  العلمانيدددة  وقالتددداليفددي عدددة مجتمعدددات )ضمددا فيهدددا المجتمدد  ايمريكدددي نفسددو( 
 . جادة في نها ها وسياسيةفكرية  ومراجعةمحل نقا  

                                                 

 . 523، صمرجع سبق ذكرهنيفني مسعد، ( 105)



101 

 

إالا كان ايمر كدذلد فدي السديا  الحضداري ال رقدي، فدإن العلمانيدة ال تع در عد  مفهدوم 
 . (106) اإلس ميةأتيل في التجرقة الحضارية العرقية 

والم حدددظ أن جدددل التحلدددي ت العرقيدددة لمفهدددوم العلمانيدددة  تدددلرجح بدددي  اتجددداري  
الددبعل العلمانيدة الجز يددة  أساسديي : العلمانيدة الجز يددة والعلمانيدة الشدداملة، ف ينمدا  ت ندى

بوتدفها إجدراء  نفدي وجددود أيدة ع  دة اسدتبعادية بددي  العلمانيدة والدد   وايلد   والقدديم 
والتددراس والهويددة الوطنيددة )نمددوال  محمددود أمددي  العددالم(،  ت نددى الددبعل اآللددر العلمانيددة 

ة الشددداملة العقا ديدددة كفلسدددفة وضدددعية حددداملة مكتةيدددة بدددذاتها تدددرفل أيدددة مرجعيدددة مفار ددد
لار  العقل والعالم )نموال  عزيز الععمة(، فيما  ري اتجاف ثالد  أن إحدكالية العلمانيدة 
في الوض  العرقي اإلس مي ري إحكالية م لوطة ومزيفة وهير إجرا ية و يقتدرح بدد ً  

 . (107)لها الديمقراطية والعق نية )نموال  كل م  محمد عابد الجابري وقرران هليون(
الجز يددةل ومددا يسددمى لالعلمانيددة  ا يهلددن عليددو لالعلمانيددةويعت ددر الفددر  بددي  مدد

حيددددد  اتسدددددم  العلمانيدددددة  الشددددداملةل ردددددو الفدددددر  بدددددي  مراحدددددل تاريخيدددددة لدددددنفس الرحيدددددة،
رنداأ ضقايدا وديم  ضمحدود تها وانحصاررا في المجالي  اال تصادي والسياسدي حدي  كاند 

اليوميددة للفدددرد  اةمسدديحية إنسددانية، ومددد  الت ل ددل الشدددد د للدولددة ومهسسددداتها فددي الحيددد
ال ي يدات، واعت در  انفردت الدولة العلمانية بتشكيل رحية حاملة لحياة اإلنسان ضعيدة عد 

الدولددة علددى  ضعددل البدداحثي  لالعلمانيددة الشدداملةل رددي تجلددي لمددا يهلددن عليددو لهيمنددة
 الد  ل.

 :مراحل أساسية ووياسا على اللد فلقد مرت العلمانية الشاملة بث س
الفكددر النفعددي علددى جوانددب    : حيدد  اتسددم  رددذف المرحلددة ضسدديهرةمرحلددة التحددد -1

اإلنتدا  ردي الهدد  النهدا ي مد   ضصدورة عامدة، فلقدد كاند  الزيدادة المهدردة مد  الحيداة
 واالسدددتعمارالعلمانيدددة فدددي الددددالل  الوجدددود فدددي الكدددون، ولدددذلد ةهدددرت الدولدددة القوميدددة

                                                 

 . 524 – 523، صمرجع سبق ذكرهنيفني مسعد، ( 106)
  .524، صمرجع سبق ذكرهنيفني مسعد، ( 107)
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يدة، واسدتندت ردذف المرحلدة إلدى ايوروقي في الخار  لضمان تحقين ردذف الزيدادة اإلنتاج
العلددم والتكنولوجيددا المنفصددلي  عدد   رحيدة فلسددةية تددهم  ضشددكل مهلددن ضالماديددة و تت ندى

القيمدددة، وانعكدددس اللدددد علدددى توليدددد نعريدددات أل ويدددة وماديدددة تددددعو ضشدددكل مدددا لتنمددديط 
 .الحياة، وتآكل المهسسات الوسيهة مثل ايسرة

صديرة اسدتمرت فيهدا سديادة الفكدر النفعدي مد  مرحلة الحداثة: وري مرحلدة انتقاليدة   -2
تزا دددد وتعمدددن أثدددارف علدددى كافدددة أتدددعدف الحيددداة، فلقدددد واجهددد  الدولدددة القوميدددة تحدددديات 

السددو  )الخاليددة مدد  القدديم( تهدددد  ضعهددور النزعددات اإلثنيددة، وكددذلد أتددبح  حركيددات
ر سددديادة الدولدددة القوميدددة، واسدددت دي االسدددتعمار العسدددكري ضلحدددكاي ألدددري مددد  االسدددتعما

 .االسته كية الشررة السياسي واال تصادي والثقافي، واتجو السلوأ العام نحو
الهدد  النهدا ي مد  الوجدود ومحركدو  مرحلة ما ضعدد الحداثدة: حيد  االسدته أ ردو -3

لتتضدددخم مهسسدددات الشدددركات متعدددددة  الخاتدددة، واتسدددع  معددددالت العولمدددة اللدددذة
القضدايا العالميدة مد  االسدتعمار  ويالجنسيات والمنعمدات هيدر الحكوميدة الدوليدة وتتحد

والتحرر إلى  ضدايا ال ي دة واإل ددز وثدورة المعلومدات، وتضدعو المهسسدات االجتماعيدة 
امدددرأة  -الوسددديهة مثدددل ايسدددرة، لتحدددل محلهدددا تعريفدددات جد ددددة ل سدددرة: رجددد ن وأطفددداي

الثوابد  المعدا ير  ، كدل اللدد مسدتندًا علدى للةيدة مد  ايدان…(امرأتان وأطفاي -وطفل
تك  موجدودة مد   الحاكمة يل ويات المجتم  والتهور التكنولوجي الذي  تيح بدا ل لم

 .(108)  ل في مجاي الهندسية الوراثية
 

 تعريفات أخرى  -2
ري حركة اجتماعية تهدد  إلدى تدر  النداس  في دائرة المعايف البريطانية 

ر الوسدهى رابددة عد  االرتمدام ضالحيداة الددنيا وحددرا، واللدد أنددو كدان للنداس فدي العصدو 
                                                 

 عبد الوهاب املسريي،( 108)
 b.shtml2005/12/01http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/ ،

 مرجع سبق ذكره.

http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/12/01b.shtml
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حددد دة فددي العددزو  عدد  الدددنيا والتلمددل فددي   واليددوم ايلددر، ومدد  أجددل مقاومددة رددذف 
تفدرا نفسدها مد  لد ي تنميدة النزعدة اإلنسدانية حيد   Secularismالرابة طفق  الد 

بددددأ النددداس فدددي عصدددر النهضدددة يعهدددرون تعلقهدددم الشدددد د ضاإلنجدددازات الثقافيدددة البشدددرية 
تهم فددددددي رددددددذف الحيدددددداة ال ريبددددددة، وةددددددل االتجدددددداف إلددددددى الددددددد وقإمكانيددددددة تحقيددددددن طموحددددددا

Secularism  تهددور ضاسددتمرار لدد ي التدداريل الحددد   كلددو ضاعتباررددا حركددة مضددادة 
 . (109)للد   ومضادة للمسيحية

الدنيويدة ردي: نعدام أل  دي أسدس علدى مبدادئ  أما دائرة المعايف األمريكية 
ة أو القدوي الخار دة اله يعيدة، والم دددأ عد  الدديانات السدماوي ومسدتقلايلد   اله يعيدة 

حددن كددل إنسددان فددي أن يفكددر لنفسددو، ورددذا رددو المعتددر  ضددو  –ايوي رددو حريددة الفكددر 
اآلن على اي ل نعريَا، وأليرًا فإن نعدام الدنيويدة  هكدد الحدن فدي منا شدة ومجادلدة كدل 

ايل  ددي، المسددا ل الحيويددة، مثددل اآلراء المق ولددة عنددد أهلددب الندداس عدد  أسددس االلتددزام 
 هكددد  وم دددأ الدنيويددةوعدد  وجددود  ، وعدد  للددود الددروح، وعدد  سددلهة الضددمير.. إلددل. 

 . (110)ضلن لير الحياة الدنيا رو لير حقيقي، والسعي إليو رو لير أيضًال
  دورد  دداموس أكسدفورد التعريفددات التاليدة لمصددهلح لعلمداني قياموا أكسييفويد 

Secular :ل 
فدددي اللدددد عدد  حيددداة الكنيسدددة والدددد  (.  ويتميدددز)  نتمددي للحيددداة الددددنيا وأموررددا .1

تدددددراد  كلمدددددات مثدددددل لمددددددنيل ولزمنددددديل  وي حدددددظمددددددني وعدددددادي وزمندددددي  
ولعلمانيل[. والواضح أن الكلمة تحمل رنا مددلواًل سدل يًا وحسدب، فهدي تعندي 

 لهير كهنوتيل ولهير د نيل ولهير مقدسل. 

                                                 

 (109                                                           )    Encyclopedia 
Britannica.ix. p19 

(110)                                                                       Every Mans  
Encyclopedia 
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الموسديقى، ومد  لصوتدًا  والفد ،الكلمة ته دن علدى ايدن والتداريل  وكان  .2
ثدددم علدددى الكتدددان والفنددداني . وكانددد  تعندددي أيضدددًا هيدددر معندددي ضخدمدددة الدددد  ل 
ولهير مكرس لو ل ولهير مقدسل و لمدنسل  مباح[. وتستخدم الكلمدة أيضدا 
لرحددددارة إلددددى المبددددانيح ولالمبدددداني العلمانيددددةل رددددي لالمبدددداني هيددددر المكرسددددة 

 ل هراا الد نيةل. 
لمدددة تشدددير إلدددى الموضدددوعات هيدددر الد نيدددة أمدددا فدددي مجددداي التعلددديمح فدددإن الك .3

)وأتددبح  الكلمددة مددهلرًا تعنددي اسدددتبعاد تدددريس المددواد الد نيددة فددي المعاردددد 
التي  تفن عليها الماي العام(. وم  رندا، فدإن تع يدر لمددارس علمانيدةل يكدون 

 ضمعنى لمدرسة تعهي تعليمًا هير د نيل. 
ر ددي، تمييددزًا لددو عدد  العددالم العلمدداني رددو مددا  نتمددي إلددى رددذا العددالم، اآلنددي الم .4

 ايزلي والروحي، اآلني هير المر ي  أي عالم الحواس الخمس[.
 روحيل. رهي“وحسب  هتم بهذا العالم  .5
  نتمي للحياة الدنيا وأموررا.  .6

وي حظ أن التعريفات الث ثة ايولى تعريفدات جز يدة للعلمانيدة، أمدا التعريفدات 
و الشدموي. فالعلمانيدة ليسد  هيدر د نيدة وحسدب، الث ثة التاليدة فهدي تعريفدات تميدل نحد

وإنما تنتميل لآلن ورنال، ولهذا الزمان والمكان )وعلى أية حاي.. زمنيدة العلمانيدة تدفة 
 لصيقة بها منذ ال داية(. 

وحي  انتقل  اموس أكسفورد نفسو مد  كلمدة لسدكيوالرل إلدى كلمدة لسدكيوالريزم 
secularismفدددددًا حدددددامً ، وانتقدددددل مددددد  الددددددا رة الجز يدددددة ل، أي لالعلمانيدددددةل عرفهدددددا تعري

الص يرة إلى الدا رة الشاملة ايوس ، التدي تنهدوي علدى رحيدة حداملة للكدون تتفدرع منهدا 
منعومددات ويميددة ومعرفيددة. فالعلمانيددة، حسددبما جدداء فددي القدداموس، رددي لالعقيدددة التددي 

ا[، واسدتبعاد تذرب إلى أن ايلد   البدد أن تكدون لصدالح البشدر فدي ردذف الحيداة  الددني
كدددل االعتبدددارات ايلدددري المسدددتمدة مددد  اإليمدددان ضاإللدددو أو الحيددداة ايلدددري  اآللددددرة[ل. 

 )ولك  م  الذي سيحدد ما رو لتالح البشرل، أي م  سيحدد الخير والشرل(. 
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( ردددي تحويدددل المهسسدددات secularistوالعلمددداني )ضاإلنجليزيدددة: سكيوالريسددد  
إلددى ملكيددة علمانيددة وإلددى لدمددة ايمددور الزمنيددة، الكنسددية والد نيددة وممتلكددات الكنيسددة 

وتعني كذلد تدبع الفندون والدراسدات ضصدب ة علمانيدة هيدر مقدسدة،( فمد  اسدتبعاد كدل 
 . (111)االعتبارات الد نية ال  بقى منها سوي الحياة الدنيا

وفي أحد معانيها ايلدري، العلمانيدة  دد تهكدد حريدة الدد   والتحدرر مد  فدرا 
ى النددداس، أن تتخدددذ الدولدددة مو فدددًا محا دددداً مددد  مسدددا ل العقيددددة، وال الحكومدددة للدددد   علددد

تعهدددي الدولدددة امتيدددازات أو إعاندددات إلدددى ايديدددان. ضمعندددى آلدددر، تشدددير العلمانيدددة إلدددى 
االعتقاد ضلن اينشهة البشدرية والقدرارات، والسديما السياسدية منهدا،  نب دي أن تسدتند إلدى 

  .ايدلة والحقيقة بداًل م  التلثير الد ني
العلمانيدددة ردددي أ دددد ولوجيا تشدددج  المدنيدددة و المواطندددة وتدددرفل الدددد   كمرجددد  
ر يسددي للحيدداة السياسددية، ويمكدد  أيضددًا اعتباررددا مددذرب  تجددو إلددى أن ايمددور الحياتيددة 
للبشدر، ولصوتددًا السياسدية منهددا، يجدب أن تكددون مرتكددزة علدى مددا ردو مددادي ملمددوس 

اتية يجب أن تتحرر م  النفدوال الدد ني، وليس على ما رو هي ي، وتري أن ايمور الحي
وال تعهددي ميددزات لددد   معددي  علددى هيددرف، علددى العكددس مدد  المرجعيددات الد نيددة تعتمددد 
علددددى مددددا تعتقدددددف حقددددا ن مهلقددددة أو  ددددواني  إلهيددددة ال يجددددوز التشددددكيد فددددي تددددحتها أو 
مخالفتهدددا مهمدددا كدددان ايمدددر، وتفسدددر العلمانيدددة مددد  الناحيدددة الفلسدددةية أن الحيددداة تسدددتمر 

شكل أفضل و م  الممكد  االسدتمتاع بهدا ضإيجابيدة عنددما نسدتثني الدد   و المعتقددات ض
 . (112)اإللهية منها

 

                                                 

(، 1998، اجمللد األول )القاهرة، دار الشروق، الشاملة والعلمانيةالعلمانية اجلزئية عبد الوهاب املسريي، ( 111)
 . 58-56ص ص 

9%B8%D9%84%D7%A8%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D(112)                                    
                          D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

                 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%25
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 جذوي المفهوم  -3
ةهددرت العلمانيددة فددي أورقددا كددرد فعددل لهييددان الكنيسددة الكاثوليكيددة وسدديهرتها 

يدة على كل الشد ون الد نيدة والمدنيدة، وأتدبح ردذا المنداق الدذي للفتدو الكنيسدة الكاثوليك
في أورقا ترقة تالحة لنشوء العلمانية ورفل الكنيسة، وم  ثم تم الفصل بدي  سدلهتي 

 . (113)الدولة والكنيسة م  أوالر القرن السادس عشر
وم  أبرز مفكري ردذف المرحلدة لتومداس ردوقز، وجدون لدوأ، وسد ينوزا، وديفيدد 

 . (114)ريوم، وجان جاأ روسول
ن الثددام  عشددر فددي أوروقددا، وتلعددب وتددرتبط العلمانيددة ضعصددر التنددوير فددي القددر 

الددددور ايساسدددي فدددي المجتمددد  ال رقدددي، والمفكدددر تددداحب فكدددرة العلمانيدددة ردددو لجدددور  
روليدددواكيل وردددو بريهددداني، وكمدددا ةهدددرت العلمانيدددة فدددي ال دددرن فدددي عصدددر التندددويرفي 
أوروقدددا، ةهدددرت فكرتهدددا أيضدددًا فدددي الهندددد، وحصدددل  ردددذف الفكدددرة علدددى دعدددم ك يدددر مددد  

ة التددي كاندد  ايسدد ن فددي ته يددن مبددادئ العلمانيددة ضشددكل عددام رددي الهندوسدديي ، والدولدد
 كندا. 

أما الياضان فقد سع  لته ين العلمانية ضعد الحدرن العالميدة الثانيدة حدي  اسدتلم 
السدددلهة الحدددزن اللي رالدددي الدددديمقراطي )وردددو حدددزن الو توجدددو علمددداني( والدددذي ال  دددزاي 

ال رلمددان وعلددى السددلهة التنفيذيددة حاكمددًا إلددى اآلن ضلهل يددة سدداحقة تسدديهر علددى مقاعددد 

                                                 

, يف رباطورية منهاظروف إنتشار املسيحية يف اإلمرباطورية الرومانية وموقف اإلمسعيد عبد الفتاح عاشور, ( 113)
، سفري 33-32أورواب يف العصور الوسطي "التاريخ السياسي", )القاهرة, مكتبة األجنلو املصرية, ب ت(, ص 

, )القاهرة, دار مكة للطباعة والتوزيع والنشر(, العلمانية: نشأهتا وتطورها يف احلياة اإلسالمية املعاصرةعبد الرمحن, 
 . 8ص 

, سلسلة قضااي, القاهرة, املركز الدويل للدراسات العلمانية يف الفكر اإلسالميطيف, عبد الشايف عبد الل( 114)
 . 16, ص 2005, السنة األويل, فرباير2املستقبلية واالسرتاتيجية, العدد 
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م عنددددما  دددام  1924مدددارس  3الياضانيدددة، وفدددي تركيدددا بددددأ ته يدددن العلمانيدددة فدددي تددداريل 
 .(115)لمصهفى كماي أتاتورأل ضفصل الشريعة اإلس مية ع  أمور الحكم والسياسة

  

 مفهوم ما لعد العلمانية -4
إلنجليزيدددددة: بوسددددد  العلمانيدددددةل )ضا ردددددذا و  دددددد ت لدددددور مدددددهلرًا مفهدددددوم لمدددددا ضعدددددد

لمدا ضعددل رندا  كدي ، و وتداهو ال روفسدير جدون   (Post-secularism  -سيكوالريزم
فقدد فعاليتدو، ولكد   تعندي فدي وا د  ايمدر لنهايدةل، وتشدير إلدى أن النمدوال  المهديم   دد

بوعودرددا ضشددلن  النمددوال  الجد ددد لددم يحددل محلددو ضعددد، حيدد   ددري أن العلمانيددة لددم تددو
وألفقدد  فددي  (حيدد  تنتشددر العنصددرية والجريمددة والنسدد ية الفلسددةيةالحريددة و المسدداواة )

العسدكرية( ولدم تدهد  العالم الثال  )حي  تحالف  اينعمة العلمانية م  االسدت داد والقدوي 
والقديم المهلقدة  إلى الجندة العلمانيدة الموعدودة ، اللدد فدي حدي  ةلد  المهسسدات الد نيدة

 (116)الثال . ومية، في مععم بلدان العالمفاعلة على مستوي المجتم  وحياة الناس الي
 

 العلمانية في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -5 
العد ددد مدد  المبددادئ التددي وردت ضمددواد تضددمنتها الشددرعة الدوليددة  إلددىضاإلحددارة 

مدد   2 29اي مددادة دديمكدد  رقههددا ضموضددوع العلمانيددةح نجددد أن  اإلنسددان والتدديلحقددو  
أن ال يخضدد  أي فددرد، فددي ممارسددة  علددىاإلنسددان  ددد نصدد  اإلعدد ن العددالمي لحقددو  

حقو و وحرياتو، إال للقيود التي يقرررا القانون مسدتهدفا منهدا، حصدرا ضدمان االعتدرا  
والوفدداء ضالعددادي مدد  مقتضدديات الفضدديلة  الواجددب ضحقددو  وحريددات اآللددري  واحترامهددا،

 ديمقراطي. والنعام العام ورفاء الجمي  في مجتم 
                                                 

9%84D9%B8%D84%9%D7%A8%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D(115)   
9A8%A%D9%8D9%86%D7%A8%D9%85%%D مرجع سبق ذكره ، 

 ( عبد الوهاب املسريي، 116)
 tmlb.sh2005/12/01http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/ ،

 .مرجع سبق ذكره

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84
http://www.islamonline.net/arabic/contemporary/2005/12/01b.shtml
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( فددي العهددد الدددولي 12( مدد  المددادة )3إلددى الم دددأ نفسددو الفقددرة ) كمددا أحددارت
( مدددد  االتفاويددددة ايوروقيددددة لحقددددو  اإلنسددددان. 5للحقددددو  المدنيددددة والسياسدددديةح والمددددادة )

 علدى( في العهدد الددولي للحقدو  المدنيدة والسياسدية: 18( م  المادة )3ونص  الفقرة )
عتقداتدو فقدط إلدى القيدود المنصدوع أن تخض  حرية الفدرد فدي التع يدر عد  ديانتدو أو م

عليهدا فددي القددانونح والتددي تسددتوج ها السدد مة العامددة أو النعددام العددام أو الصددحة العامددة 
 أو ايل   أو حقو  اآللري  وحرياتهم ايساسية.

( م  اإلع ن العالمي لحقو  اإلنسان فهي تهكدد علدي أنل لكدل 2أما المادة )
دونمددا تمييددز  الحريددات المدذكورة فددي رددذا اإلعد ن،إنسدان حددن التمتدد  ضجميد  الحقددو  و 

الجدددنس، أو الل دددة، أو  مددد  أي ندددوع، والسددديما التمييدددز ضسددد ب العنصدددر، أو اللدددون، أو
الددد  ، أو الددرأي سياسدديا وهيددر سياسددي، أو ايتددل الددوطني أو االجتمدداعي، أو الثددروة، 

الوضدد   وفضدد  عد  اللدد ال يجدوز التمييدز علدي أسداس أو المولدد، أو أي وضد  آلدر
الددولي لل لدد أو اإل لديم الدذي  نتمدي إليدو الشدخ ، سدواء أكدان  السياسي أو القانوني أو

مستق  أو موضدوعا تحد  الوتداية أو هيدر متمتد  ضدالحكم الدذاتي أم لاضدعا يي  يدد 
( مدد  كددً  مدد  العهددد الدددولي للحقددو  المدنيددة 12سدديادتول. وأحددارت المدادة ) آلدر علددي

لي للحقددو  اال تصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة إلددى نفددس المعنددى والسياسددية والعهددد الدددو 
 السابن. 

أنل  علدددى والسياسدددية( مددد  العهدددد الددددولي للحقدددو  المدنيدددة 20وأكددددت المدددادة )
تحعر ضالقانون أيدة دعدوة إلدى الكراهيدة القوميدة أو العنصدرية أو الد نيدة تشدكل تحريضدا 

 على التمييز أو العداوة أو العنول.
*** 
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 العدالة االجتماعية 

 
 تعريف المفهوم   -1

العدالة االجتماعية فكرة تشير إلدى ندوع مد  المسداواة، لدو أرميتدو الجورريدة فدي 
تحقين الصالح العام، وتتجسدد ردذف المسداواة فدي تحقيدن ايحكدام والقدواني  علدي الجميد  

بددرزت ضعهددور ضالتسدداوي، ورددي فكددرة  ديمددة ترجدد  إلددى أتددوي تاريخيددة ضعيدددة، إال إنهددا 
المسددددديحية واإلسددددد م، ثدددددم ازدادت وضدددددوحا ضعهدددددور الثدددددورة الصدددددناعية الحد ثدددددة، ف ددددددأ 
أتددحان المددذرب االحددتراكي  نتقدددون أتددحان المددذرب الرأسددمالي، ويهددال ون الدولدددة 
ضالتددددلل لتل يدددة الحاجدددات ايساسدددية للعمددداي، مهكدددد   أن العمدددل اإلنسددداني لددديس سدددلعة 

 . (117) دعي أتحان المذرب الرأسمالي تخض  لقانون العرا والهلب، كما
 
 جذوي المفهوم   -2

أف طدددون  مراحلددو،كلمددة العدالددة اتدده ح سددداد الفكددر السياسددي فدددي مختلددو 
يجعل مهلفو ايساس لالجمهوريةل حدد ثًا  ددور فقدط حدوي المفهدوم، أمدا أرسدهو فالعدالدة 

لتي الحضددارة عندددف أرددم الفضددا ل، حيشددرون يكددرر التقاليددد ايف طونيددة وعدد  طريقددو تدد
الكاثوليكية في ال رن لتجعل م  رذا الم ددأ، الم ددأ المهلدن وايتديل، كدذلد الحضدارة 
اإلسددد مية ترفددد  م ددددأ العدالدددة فتجعدددل مندددو المحدددور الدددذي يسددديهر علدددى جميددد  أضعددداد 
التهور، وعقب اللد ضلكثر م  عشدرة  درون تدلتي الثدورة الفرنسدية فدتعل  أن العدالدة ردي 

لدداء رددو منهقددة مفهددوم العدالددة وأن المسدداواة السياسددية ليسدد  إال محددور الحريددة .. واإل
تلكيدًا لمفهوم العدالةح ومد  اللدد فدإن المفهدوم ال  دزاي هامضدًا، والتعريد  ضدو حتدى ردذف 

                                                 

( 1975)القاهرة: اليونسكو و اهليئة املصرية العامة للكتاب،  معجم العلوم االجتماعيةإبراهيم مدكور، ( 117)
 – 9/3/2008فارس كمال نظمي، مفهوم العدالة يف الفكر االجتماعي، اتريخ الدخول  – 385ص 
18/9/2006 ، www.ahewar.org 
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اللحعددددة يمثددددل إحدددددي المهددددام الصددددعبة التددددي لددددم يسددددته  أن  واجههددددا الفكددددر السياسددددي 
 . (118)ضصراحة ووضوح

لدددة لكوندددو مفهومدددا متعددددد ايوجدددو، حيددد  ويكتندددو ردددذا ال مدددوا مفهدددوم العدا
 نعددر لددو مدد  منعددورات فلسددةية واجتماعيددة مختلفددة، فهندداأ العدالددة القا مددة علددي فكددرة 

و دد نبد  الخد   الر يسدي  GOODوالعدالدة القا مدة علدي فكدرة الخيدر RIGHT الحدن 
بددي  المددذارب الفلسددةية مدد  إحددكالية أي مدد  الفكددرتي  لهددا ايسددبقية علددي ايلددري فددي 

الدددذي  ةللعدالددد“اله يعدددي د دددد ماهيدددة العدالدددة، فمناتدددرو فكدددرة الحدددن  ت ندددون لالقدددانون تح
يعندددي اإل دددرار ضالمتهلبدددات ايساسدددية لوجدددود اإلنسدددان، أمدددا دعددداة فكدددرة الخيدددر فيت ندددون 

 .(119)القانون ايل  ي، الذي يلمر أوال بتحقين الصالح العام
 

 مفهوم العدالة االجتماعية في الفكر السياسي   -1
 العدالة االجتماعية في الحىاية اليونانية  مديسة القانون الطبيعي -أ

يعد أف طون م  أوا ل المددافعي  عد  القدانون اله يعدي للعدالدة، فالعدالدة ردي 
الوحيجة التي توطد الرواضط في المجتم ، وري اتحاد  هلو بي  ايفراد ضحي  يجدد كدل 

ا السددتعدادف اله يعددي ولدرا تددو ومرانتددو، واحددد مددنهم الدددور الددذي يقددوم ضددو فددي الحيدداة وفقدد
والعدالة فضيلة عامة ولاتة، ينها ري التي تحفظ الخيدر ايسدمى للدولدة ويعضدا ها 

 .(120)علي السواء
 أما أرسهو فقد اعت ر أن العدالة ري إعادة الحقيقة للفلسفة السياسية، 

                                                 

نص احملاضرات اليت ألقيت يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية على  ،السياسيةلقيم نظرية ا ربيع،حامد ( 118)
 لقاهرة مكتبة هنضة الشرق ، ب د( ا) ،1974 -1973خالل العام اجلامعي  طلبة قسم البكالوريوس املاجستري

 – 172( ص 1988، )عملة: دار الكندي للنشر، دراسات يف الفلسفة السياسيةأمحد مجال طاهر، ( 119)
175.  

، اجلزء األول )القاهرة: واالجتماعيةالفكر السياسي، دراسة مقارنة للمذاهب السياسية خريي عيسى، ( 120)
 . 102 – 101( ص ص 1974اهليئة املصرية العامة للكتاب، 



111 

 

السياسددةل  ددري أن وفددي كتاضددو ل التامددة،فالعدالددة رددي ر يسددة كددل الفضددا ل ورددي الفضدديلة 
 .(121)العدالة ري وةيفة الدولة والقانون 

ويهكددد حيشددرون أن القددانون اله يعددي رددو القددانون ايععددم الددذي يمثددل أعلددي 
 واعددد الحددن والعدالددة، بينمددا أكددد الفكددر المسدديحي ممددث  فددي القددديس تومددا اإلكددويني فددي 

ون اله يعدي، العصور الوسهي علدي أن القدانون الوضدعي يجدب أن يكدون مهاضقدا للقدان
 .(122)و يجب أن يعمل للخير العام حتى يمك  ته ين العدالة وإ امتها

 

 االجتماعي  ةاإلسالمي  التكافالعدالة االجتماعية في الفكر  -ب
تفصدح مراجعدة عمليدة ال نداء االجتمداعي و السياسدي اإلسد مي علدى أن م ددأ 

ية، و القدرآن الكدريم  ددعو العدالة ةل دا مًا رو المحور ايتيل في نعم القديم اإلسد م
الحكام و ايفراد ضالحكم على أساس العدي، كما تردد رذا المفهدوم فدي أحاد د  الرسدوي 

 . (123)للتلكيد على أرمية رذا الم دأ في ايمور الخاتة والعامة
كمدا  –والعدي مدرتبط ضالعدالدة مد  الناحيدة القانونيدةح أي المسداواة أمدام القدانون 

االجتمدداعي، و ددد أ ددر اإلسدد م حددن الملكيددة  والتكافددلاالجتماعيددة   ددرتبط أيضددا ضالعدالددة
ردددي التدددي تدددنعم التكافدددل  والعدالييية االجتماعييييةالخاتدددة، ونعدددم ايمدددور المتعلقدددة بهدددا، 

االجتمدداعي فددي اإلسدد م. وتعنددي أن لفقددراء ايمددة حددن مقددرر فددي مدداي ايهنيدداء نعمتددو 
 يجدددوز تعهلدددو أو منعدددو وال لوالدددذ   فدددي أمدددوالهم حدددن للسدددا ل والمحدددرومل، وردددي حدددن ال

 . (124)الترلي  فيو م    ل الحاكم
 

                                                 

 . 81، ص مرجع سبق ذكرهحورية توفيق جماهد، الفكر السياسي .......، ( 121)
  املرجع السابق ذكره.( 122)
 . 170 – 169، ص املرجع السابق ذكره( 123)
)القاهرة: مركز البحوث و الدراسات معجم املصطلحات السياسية نيفني مسعد )حترير وتقدمي(، ( 124)

  52–51(، ص ص 2000السياسية، 
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 العدالة االجتماعية في الفكر الفلسفي الليبرالي  المنظوي النفعي  -ج
 ري أن العدالة تتحقدن عنددما تدهدي القدواني  أرددافها فدي تحقيدن منفعدة النداس 

ادلدددة، وإالا لدددم وليدددررم، فدددإالا كانددد  القدددواني  تدددهدي إلدددي أرددددافها المهلوقدددة منهدددا فهدددي ع
. ويعد بنثام أبرز القا لي  ضمذرب المنفعة، و دد دعدا (125)تحقن أردافها فهي هير عادلة

ايلدددذ ضقواعدددد القدددانون وإلضددداعها اللتبدددار حسدددان المنفعدددة بهدددد  زيدددادة سدددعادة  إلدددى
 دم رذا المنعور محاولة لتحقين االنسجام بي  تل ية حاجات الفدرد وتحقيدن  دالناس. و 

 . (126)، إال أنو لم يحدد مفهوم الصالح العامالصالح العام
 

 تنوع مىمون العدالة   -2
تتندددوع مضدددامي  العدالدددة، فهنددداأ العدالدددة اله يعيدددة التدددي تقدددوم علدددي فكدددرة أن 
استحقا  اإلنسان لحقو يعود لمجرد كونو إنسانا ، والعدالة االتفاويدة التدي تقدوم علدي أن 

يق لهدددا مجتمعدددو، والعدالدددة القانونيدددة  اسدددتحقا  اإلنسدددان لحقدددو يقدددوم علدددي  اعددددة عامدددة
ويستند الحن فيها إلي  اعدة تجعل م   نتهكها مسد وال عد  فعلدو أمدام سدلهة عموميدة، 
والعدالدة التبادليدة التددي تشدير إلددي تلدد الع  ددات التعا ديدة التددي تلدزم كددل فدرد أن يعهددي 

والعدالددددة هيددددرف حقددددو كددددام  دون التفددددات لقيمتهددددا الشخصددددية أو مكانتددددو االجتماعيددددة، 
التوزيعية التي تشير إلي توزي  المكافآت وتعيي  العقوقات، والعدالة االجتماعيدة وتعندي 
نوعا م  المساواة لو أرميتو الجوررية في تحقين الصالح العدام، والعدالدة السياسدية التدي 
تتمثل فدي وجدود دسدتور يضدم  توزيد  الحريدة السياسدية والمسداواة االجتماعيدة والحقدو  

ة، والعدالة اال تصدادية وتتحقدن  فدي حالدة نجداح النعدام اال تصدادي فدي إحدراأ اله يعي
جميددد  ايفدددراد فدددي الحيددداة اال تصدددادية، وفدددي توزيددد  الثدددروة علددديهم بنسدددب تتناسدددب مددد  
عملهم وإسهامهم في اإلنتا  العام، والعدالة الجنا ية وتتولي الددفاع عد  المجتمد  ضدد 

جي  عدد  إطددار القددانون، والعدالددة المهلقددة أو الجريمددة وتعمددل علددي تقددويم سددلوأ الخددار 
                                                 

 . مرجع سبق ذكرهفارس كامل نظمي، ( 125)
 . ( املرجع السابق ذكره126)
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اإلنصدددا  بوتدددفها عددددال ط يعيدددا ال حدددرعيا، فاإلنصدددا   وجدددب الحكدددم علدددي ايحدددياء 
 . (127)ضحسب روح القانون، أما العدي فيوجب الحكم ضحسب ن  القانون 

 

 دواف  تحقيق العدالة   -3
 تتخذ الدواف  إلى تحقين العدالة أرقعة أنواع: 

 علدددىايساسدددية: ويدددتم ضموج هدددا توزيددد  المدددوارد بدددي  ايفدددراد إحدددباع الحاجدددات  .1
أسددداس تل يدددة أكثدددر حاجددداتهم إلحاحدددا ضصدددر  النعدددر عددد  أدا هدددم ودون ايلدددذ 

 ضم دأ التكافه. 
جماعددة معينددة، الددذ    إلددىلدددي ايفددراد المنتمددي   رالتكددافه: تعهددتحقيددن م دددأ  .2

ات ضالتسداوي.  دركون أنفسهم كوحدة واحدة ويشترأ الجمي  في تقاسم المخرجد
 س يل المثاي( على)ايسرة 

حيددد   –السدددو   –تحقيدددن اإلنصدددا  وت دددرز فدددي موا دددو االعتمددداد المتبدددادي  .3
 تحقين التكافه بي  المخرجات واالستثمارات. علىيعمل الفرد 

تحقيدن عدالددة القددانون: ويكدون القددانون رددو المحددد الوحيددد السددتحقا ات ايفددراد  .4
 . (128)جاتو واستثماراتو ومدل توفي مو و معي ، ضصر  النعر ع  حا

 

 تصنيفات العدالة االجتماعية   -4
 في رذا اإلطار يمك  تصني  العدالة االجتماعية إلى ث ثة أنواع: 

توزيدد  مددوارد المجتمدد   علددىوتقتضددي وجددود حكومددة  ددادرة العداليية التوزيعييية   .1
ايفددراد علدي ايفددراد مدد  مراعداة  دددراتهم ومددهر تهم العلميددة، كمدا تقتضددي مددنح 

                                                 

، 186ص مرجع سبق ذكره أيضا، أمحد مجال طاهر،  وانظر – ذكرهمرجع سبق ( فارس كمال نظمي، 127)
 . 232( ص 1982أمحد ذكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية )بريوت: مكتبة لبنان، 

  .( املرجع السابق ذكره128)
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الخدددددددمات التعليميددددددة والترقويددددددة والصددددددحية والترويحيددددددة و االجتماعيددددددة التددددددي 
 يحتاجونها ضالتساوي.

تصدحيح الضدرر  علدىوتقتضي وجود سلهة  ويدة تعمدل العدالة التصحيحية   .2
 علددددىالددددذي  تعددددرا لددددو المددددواط  والندددداجم عدددد  اعتددددداء حددددخ  أو جماعددددة 

 شر  عليها القضاة.حقو و، ويتم اللد في إطار مهسسة العدالة التي ي
بددي  ايفددراد  والعهدداءوتعنددي ضالمسدداواة والموازنددة فددي ايلددذ العداليية التبادلييية   .3

والجماعات والدوي، فما يللذف فرد مد  فدرد آلدر  نب دي أن يكدون متسداويا مد  
 ما يعهيو، وإال تختل موازي  العدالة التبادلية.

ة إال إنهددا كاندد  والوا دد  أنددو رهددم ةهددور نعريددات عدددة تحدداوي تعريدد  العدالدد
تنتهدددي كلهدددا إلدددى محاولدددة إيجددداد الحدددل الدددذي  ث ددد  تدددحة التوجدددو الدددذي تت ندددافح فالدددذ   
 تخددذون مددد  أنمددداط التوزيددد  نموالجدددًا لهدددم يحدداولون حدددل ردددذف القضدددية فقدددط ضاعتبدددار أن 
العدالة ري توزي  الخيرات المشتركةح أمدا ردهالء الدذ    درون أن احتدرام حقدو  اآللدري  

فددي مفهددوم العدالددةح فددإنهم يحدداولون إثبددات أن التوزيدد  هيددر المتسدداوي  رددو فكددرة محوريددة
 . (129)للسل  ال   رر وتو المجتم  ضعدم العدالة

 

 العدالة االجتماعية في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -5
الصدددددلة  الدوليددددة الاتوجهدددد  العد ددددد مدددد  االتفاويددددات والمواثيددددن واإلع نددددات       

م دددأ العدالددة االجتماعيددةح حيدد  نصدد  المددادة  علددىرتمددام والتلكيددد ضحقددو  اإلنسددان اال
حددخ  حددن فددي مسددتوي  ( مدد  اإلعدد ن العددالمي لحقددو  اإلنسددان علددي أنل لكددل25)

تدددعيد الملكدددل  معيشدددة يكفدددى لضدددمان الصدددحة والرفاردددة لدددو ويسدددرتو، ولاتدددة علدددى
ة، ولدو الحدن الضدروري والملبس والمسك  والعنايدة اله يدة وتدعيد الخددمات االجتماعيدة
العجددددز أو الترمددددل أو  فددددي مددددا يددددلم  ضددددو ال وا ددددل فددددي حدددداالت البهالددددة أو المددددرا أو

والتدي تفقددف أسدبان عيشدو.  الشديخولة أو هيدر اللدد مد  العدرو  الخارجدة عد  إرادتدو
                                                 

 .139, ص مرجع سبق ذكرهنيفني مسعد, قاموس املصطلحات ....، ( 129)
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كما أنو، ووفقا لنفس المادة فإنل ل مومة والهفولة حدن فدي رعايدة ومسداعدة لاتدتي ، 
بذات الحماية االجتماعية سدواء ولددوا فدي إطدار الدزوا  أو ايطفاي حن التمت   ولجمي 

 .(130)لار  رذا اإلطار
فإن للكل حخ  حن العمل، وفى حرية التيار عملدو، وفدى  23ووفقا للمادة    

حددروط عمددل عادلددة ومرضددية وفددى الحمايددة مدد  البهالددةل. ول لجميدد  ايفددراد، دون أي 
 ل.تمييز، الحن في أجر متساو على العمل المتساوي 

وأكدت نفدس المدادة أن للكدل فدرد يعمدل حدن فدي مكافدلة عادلدة ومرضدية تكفدل   
اال تضدداء، بوسددا ل ألددري  وتسددتكمل عندددضالكرامددة البشددرية،  لددو ويسددرتو عيشددة ال قددة

 للحماية االجتماعيةل.
مد  العهدد الددولي  11-10-9-2 نفدس ردذف المبدادئ، المدواد علدىو د أكددت 

 ة.للحقو  اال تصادية واالجتماعي
( مدد  اتفاويددة القضدداء علددى جميدد  إحددكاي 11وفددي رددذا السدديا  نصدد  المددادة )

التمييددز ضددد المددرأة، علددى أن لتتخددذ الدددوي ايطددرا  جميدد  التدددابير المناسددبة للقضددداء 
علددى التمييددز ضددد المددرأة فددي ميدددان العمددل لكددي تكفددل لهددا، علددى أسدداس المسدداواة بددي  

البشدرل. ي العمدل بوتدفو حقدا ثابتدا لجميد  فد والسيما الحدنالرجل والمرأة، نفس الحقو  
الحددن فددي لالتمتدد  بددنفس فددرع العمالددة، ضمددا فددي اللددد ته يددن معددا ير التيدددار  دوكددذل

 واحدة في حهون االستخدام.ل
ل الحدددن فدددي حريدددة التيدددار  علدددى-وفقدددا لدددنفس المدددادة  -كدددذلد جدددري التلكيدددد 

جميد  مزايدا وحددروط المهندة وندوع العمدل، والحدن فددي الترويدة وايمد  علدى العمددل، وفدى 
الخدمة، والحن في تلقى التدريب وإعادة التددريب المهندي، ضمدا فدي اللدد التلمدذة الحرفيدة 

 والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكررل.

                                                 

, من العهد 11,10,9, 2العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية, واملواد من  24 أيضا: املادةراجع ( 130)
 الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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وأكدددددت نفددددس المددددادة علددددي لالحددددن فددددي المسدددداواة فددددي ايجددددر، ضمددددا فددددي اللددددد 
لعمدددددل الي القيمدددددة االسدددددتحقا ات، والحدددددن فدددددي المسددددداواة فدددددي المعاملدددددة فيمدددددا  تعلدددددن ضا

الحدددن فدددي  وكدددذلد ،العمدددلالمسددداوية، وكدددذلد المسددداواة فدددي المعاملدددة فدددي تقيددديم نوعيدددة 
الضمان االجتماعي، والسيما في حاالت التقاعد والبهالة والمرا والعجدز والشديخولة 

والو ايدة  وهير اللد م  حاالت عدم ايرلية للعمل، و الحدن فدي إجدازة مدفوعدة ايجدر،
 و  العمل، ضما في اللد حماية وةيفة اإلنجانل. الصحية وس مة ةر 

*** 
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 التنمية اإلنسانية 

 
 تعريف المفهوم   -1

، بت نددي برنددامي ايمددم 1990اكتسدب مفهددوم التنميددة اإلنسددانية ال وعددًا منددذ عددام     
المتحدددة اإلنمددا ي للمصددهلح ضمضددمون محدددد، وتركيددب مقيدداس للتنميددة اإلنسددانية، رددو 

لكونددو مقياسددًا للتنميددة البشددرية ضددالمعنى المددراد  لددرأس المدداي البشددري.  أ ددرنوا دد  فددي ال
 وي ني المفهوم على التراس الفكري الخاع بدور البشر في التنمية. 

ويقوم المفهوم على أن البشر رم الثروة الحقيقية ل مدم، وأن التنميدة اإلنسدانية 
رية عنصر مركزي فدي فهدم التنميدة ري عملية توسي  ليارات البشر، ويعت ر مكون الح

اإلنسددانية، حيدد  أن منهددن توسددي  ليددارات الندداس  رتددب أولويددة مهلقددة يعمدداي حريددة 
االلتيدار بدي  بدددا ل متاحدة، ايمددر الدذي  نهددوي بددورف علددى مركزيدة الحريددة فدي مفهددوم 

 التنمية اإلنسانية. 
وم وتعت دددر عمليدددة توسدددي  ليدددارات البشدددر عددد  مفهدددوم أوسددد  وأر دددى ردددو مفهددد

االستحقا ات، ويع ر ع  حن البشر ايتيل في العدي  الكدريم، ماديدًا ومعنويدًا، جسددًا 
 ونفسًا وروحًا، ويتفرع ع  رذا المنهلن نتيجتان أساسيتان: 

: أن مفهوم التنمية اإلنسدانية  درفل أي حدكل مد  إحدكاي التمييدز ضدد األول 
 لمعتقد ... الل(. البشر على أي معيار كان )النوع أو اللون أو ايتل أو ا

أن مفهوم الرفاف اإلنساني في التنمية اإلنسانية ال يقتصدر علدى التدنعم  الثانية 
المادي، وإنما  تس  للجوانب المعنوية في الحياة اإلنسانية الكريمة، مثل التمتد  ضالحريدة 
 والكرامة اإلنسانية، وتحقين الذات الذي  نب  م  المشداركة الفعالدة فدي حد ون االجتمداع

 البشري ككل. 
ورنددداأ ث ثددددة اسددددتحقا ات أساسددددية مدددد  وجهدددة نعددددر التنميددددة اإلنسددددانية، رددددي 
العي  حياة طويلة وتحية، والحصدوي علدى المعرفدة، وتدوافر المدوارد ال زمدة لمسدتوي 
معيشددي ال ددن، ويضددا  إلددى اللددد عدددد مدد  االسددتحقا ات ايلددري التددي تشددمل الحريددة 
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تددددوافر الفددددرع لرنتددددا  واإلبددددداع، واالسددددتمتاع ، و واالجتماعيددددة واال تصدددداديةالسياسددددية 
 ضاحترام الذات، وضمان حقو  اإلنسان. 

 وتقوم عملية التنمية اإلنسانية على محوري  أساسيي : 
بندداء القدددرات البشددرية الممكنددة مدد  التوتددل إلددى مسددتوي رفدداف إنسدداني  المحييوي األول 

 را . 
ي جميدددد  مجدددداالت النشدددداط التوةيدددد  الكددددوء للقدددددرات البشددددرية فدددد والمحييييوي الثيييياني 

 . (131) المدنياإلنساني: اإلنتا  ومنعمات المجتم  
 

 جذوي المفهوم   -2
النعر إلى التنمية م  منعدور التنميدة اإلنسدانية لديس ضجد دد، ففكدرة أندو  نب دي 
الحكددم علددى الترتيبددات االجتماعيددة ضمدددي تعزيزرددا للمندداف  اإلنسددانية، فكددرة تعددود علددى 

الواضددح أن الثددروة ليسدد  رددي المنفعددة التددي  الددذي  دداي لمدد اي ددل إلددى عهددد أرسددهو 
فحسدب بهدد  الحصدوي علدى حديىء آلدرل. و دد دعدا إلدى  نسعى لتحقيقها، فهي مفيددة

علددى أسدداس النجدداح أو  السدديحالتمييددز بددي  الترتيددب السياسددي الخّيددر والترتيددب السياسددي 
الحيداة اإلنسدانية  مزدردرة. ففكدرة الفشدل فدي تسدهيل  ددرات النداس علدى أن يعيشدوا حيداة

ايفضددل كهددد  حقيقددي لكددل اينشددهة اإلنسددانية كاندد  موضددوعا متكددررا فددي كتاضددات 
 مععم الف سفة ايوا ل. 

كتاضدات الدرواد ايوا دل عد  القيداس الكمدي فدي  فديكذلد نفس االنشد اي  ونجد
بيتدددددى، وهري دددددوري كيدددددني، وفرانسدددددوا كويسدددددتى وأنهدددددوان الفواسدددددير،  اال تصددددداد: ويليدددددام

مهسسدي اسدتخدام  حسدان النداتي القدومي اإلجمدالي والنداتي  الكدراني وردو مد  وجوزيد 
 المحلى اإلجمالي. 

                                                 

، يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2001تطورات التنمية اإلنسانية يف البلدان العربية منذ العام ( 131)
 حنو إقامة جمتمع املعرفة.  – 2003
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أيضدًا واضدحة فدي كتاضددات رواد اال تصداد السياسدي: آدم سدمي ، وديفيددد  وردي
  .ريكاردو، وروقرت مالتس، وكاري ماركس، وجون ستيوارت ميل

ى تلدد التدي ترتكدز علدى اإلنسانية أوس  م  مفاهيم التنمية حت ومفهوم التنمية
البشددرية تهكددد علددى رأس المدداي البشددري فقددط، وتعامددل الندداس  اإلنسددان. فتنميددة المددوارد

كمدلل م  مدل ت عملية التنمية، ولك  لديس كمنتفعدي  منهدا. ويركدز نهدي الحاجدات 
ايساسددية علددى متهلبددات الندداس ولدديس علددى ليدداراتهم. وينعددر نهددي رفدداف اإلنسددان إلددى 

 كمشاركي  فعالي  في العمليات التي تشكل حياتهم.  ليس ولك   الناس كمنتفعي
أكثددر  أمدا التنميدة اإلنسدانية فهددي ضاحدتمالها علدى جميدد  ردذف الجواندب، تمثددل نهجدا

 . (132)حموال تجاف التنمية
 

 مؤشرات التنمية اإلنسانية   -3
 أن التنميدة اإلنسدانية أعدم 2002ويشير تقريدر التنميدة اإلنسدانية الصدادر عدام 

م  أي مهحر م  مهحرات مقياس التنمية البشرية، ونوف إلى أن كل المعلومات الكميدة 
عدددد  التنميددددة اإلنسددددانية ومختلددددو المهحددددرات التددددي تهلفهددددا تكددددون مددددا يسددددمى لالنعددددام 
المحاسدد ي للتنميددة اإلنسددانيةل، وأنددو حينمددا  ركددز مقيدداس التنميددة البشددرية ضمهحددراتو علددى 

يمثل البعد المحدود للنعدام المحاسد ي، بينمدا تمثدل كدل ما رو مادي ضايساس فإنو إنما 
ال يانات والمعلومات عد  مختلدو مهحدرات التنميدة اإلنسدانية البعدد الواسد  لهدذا النعدام. 
ولددذلد يعت ددر التقريددر أن مقيدداس التنميددة البشددرية ال يسددتهي  تقددديم تددورة كاملددة للتنميددة 

ة للحصدوي علدى رحيدة حداملة، وردذف اإلنسانية، والبد م  استكمالو ضمهحرات ألري مفيد
 المهحرات ري: 

 الحرية.  -1
                                                 

 ،12/3/2008، اتريخ الدخول مفهوم التنمية اإلنسانيةعبد اجمليد راشد، يف ( 132) 
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 تمكي  المرأة.  -2
 االتصاي ضشبكة اإلنترن .  -3
 نعافة ال ي ة.  -4

  التقليدية فىالا عن المؤشرات 
 مهحر العمر المتو   عند المي د. -1
 مهحر التعليم. -2

و ددددد تعددددرا مفهددددوم التنميددددة اإلنسددددانية كمددددا عرضددددو التقريددددر لمجموعددددة مدددد  
 أرمها: االنتقادات 

أن التمييدددز بدددي  مدددا ردددو ضشدددري ومدددا ردددو إنسددداني تمييدددز تعسدددفي وال سدددند لدددو فدددي  -
 في ال تينية.  humanالترجمة ال تينية، فك  المفهومي  العرقيي   ترجم إلى 

أن تعري  التنمية اإلنسانية ضعملية توسي  الخيدارات تعريد  سد ن للتقدارير السداضقة  -
 . 1991أن اعتمدتو منذ سنة 

بعاد مهحدددر الددددلل ال م دددرر لدددو، فعددددم كفا تدددو ال يسدددتدعى إل ددداءف، وإنمدددا أن اسدددت -
إضافة مهحرات إلى جانبو، وال يمك  ضلي حاي التعر  على مستوي معيشة الفدرد 

 سوي ع  طرين وياس دللو. 
أن االتصاي ضشبكة اإلنترن  الذي أوالف التقرير عناية فا قة، لديس المصددر الوحيدد  -

 . (133)ستعماي رذف الشبكة ال  تم دا مًا بداف  معرفيللمعرفة، فضً  ع  أن ا
 

 التنمية اإلنسانية في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -4
الدوليددة ضددالرجوع إلددى ايحكددام التددي أوردتهددا االتفاويددات والمواثيددن واإلع نددات        

اإلنسدانيةح  الصلة ضحقو  اإلنسان نجد أنها عني  ضالتوكيدد علدى الحدن فدي التنميدة الات
مدد  اإلعدد ن العددالمي لحقددو  اإلنسددان علددى انددو:ل يجددب أن  2 26فقددد نصدد  المددادة 

                                                 

 . 509 – 508نيفني مسعد، مرجع سبق ذكره، ( 133)
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يسدددتهد  التعلدددديم التنميددددة الكاملدددة لشخصددددية اإلنسددددان وتعزيدددز احتددددرام حقددددو  اإلنسددددان 
 والحريات ايساسيةل.
مدد  العهددد الدددولي للحقددو  اال تصددادية واالجتماعيددة  1 12المددادة  كمددا تددن 

ن لجمي  الدوي ايطرا  في رذا العهد تقر ضحدن كدل إنسدان فدي التمتد  أ علىوالثقافية 
 ا( أيضد13ضلعلى مستوي م  الصحة الجسمية والعقلية يمكد  بلوهدول. ونصد  المدادة )

أنل الدوي ايطرا  في رذا العهدد تهكدد ضحدن كدل فدرد فدي الترقيدة والتعلديم. وردي متفقدة 
الكامددل للشخصددية اإلنسددانية والحددس  اإلنمدداء إلددىوالتعلدديم  وجددون توجيددو الترقيددة علددى

 3 15احترام حقدو  اإلنسدان والحريدات ايساسدية. ونصد  المدادة  توطيد وإلىضكرامتها 
أن لتتعهدددد الددددوي ايطدددرا  فدددي ردددذا العهدددد ضددداحترام الحريدددة التدددي ال هندددي عنهدددا  علدددى

 للبح  العلمي والنشاط اإلبداعيل.
يهكدددد علدددى اللدددد حيددد  ل 1986وجددداء إعددد ن الحدددن فدددي التنميدددة فدددي ديسدددم ر 

( في فقراتها الث س علدى أنل اإلنسدان ردو الموضدوع الر يسدي للتنميدةل 2نص  المادة )
لأن  وعلدىوأنول  نب ي أن يكون المشارأ النشدط فدي الحدن فدي التنميدة والمسدتفيد مندول. 

 تحمدددل جميددد  البشدددر المسدددهولية عددد  التنميدددة، فرديدددا وجماعيدددا، آلدددذ   فدددي االعتبدددار 
ام التددام لحقددو  اإلنسددان والحريددات ايساسددية الخاتددة بهددم، فضدد  عدد  ضددرورة االحتددر 

واجبدددداتهم تجدددداف المجتمدددد  الددددذي يمكنددددو وحدددددف أن يكفددددل تحقيددددن اإلنسددددان لذاتددددو ضحريددددة 
وقصددورة تامددة، ولددذلد  نب ددي لهددم تعزيددز وحمايددة نعددام سياسددي واجتمدداعي وا تصددادي 

واج هددا وضدد  سياسددات مناسددب للتنميددةل. كمددا أكددد اإلعدد ن أن لمدد  حددن الدددوي ومدد  
إنما يدددة وطنيدددة م  مدددة تهدددد  إلدددى التحسدددي  المسدددتمر لرفاهيدددة جميددد  السدددكان وجميددد  
ايفراد على أساس مشاركتهم، النشهة والحرة والهادفة، في التنمية وفدى التوزيد  العدادي 

 للفوا د الناجمة عنهال.
 علددى أنددول مدد  المهلددون القيددام2 4نصدد  المددادة  أيضددا،وفددي نفددس اإلعدد ن 

ضعمددل مسددتمر لتعزيددز تنميددة ال لدددان الناميددة علددى نحددو أسددرع. والتعدداون الدددولي الفعدداي، 
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كتكملدددة لجهددددود ال لدددددان الناميدددة، لتزويددددد رددددذف ال لددددان ضالوسددددا ل والتسددددهي ت الم  مددددة 
 لتشجي  تنميتها الشاملةل. 

علدددى أندددول  نب دددي للددددوي أن تتخدددذ لهدددوات  3 6ونددد  اإلعددد ن فدددي المدددادة 
ات التددي تعتددرا سدد يل التنميددة والناحدد ة عدد  عدددم مراعدداة الحقددو  المدنيددة إلزالددة العقبدد

 والسياسية، فض  ع  الحقو  اال تصادية واالجتماعية والثقافيةل. 
وفددى رددذا الخصددوع أكدددت اتفاويددة القضدداء علددى جميدد  أحددكاي التمييددز ضددد 

السددديما ( علدددى أنل تتخدددذ الددددوي ايطدددرا  فدددي جميددد  الميددداد  ، و 3المدددرأة، فدددي المدددادة )
الميدداد   السياسددية واالجتماعيددة واال تصددادية والثقافيددة، كددل التدددابير المناسددبة، ضمددا فددي 
اللد التشريعي منهدا، لكفالدة تهدور المدرأة وتقددمها الكداملي . واللدد لتضدم  لهدا ممارسدة 

 .(134)حقو  اإلنسان والحريات ايساسية والتمت  بها على أساس المساواة م  الرجلل
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةة من اتفاقي 14/2راجع املادة ( 134)
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 االنتمـــاء 

 
، وفدددي لسدددان العدددرن ومقتضدددياتتعندددي كلمدددة انتمددداء انتسدددان ووالء لدددو دوافددد  

)انتمى رو إليو، إي انتسب ونماف جدف إالا رفد  إليدو نسدبو، وكدل ارتفداع انتمداء، ونميد  
النار إال ألقي  عليها حجرًا والكيتها ضو، وأحدبع  و ودردا، وتنمدى: ارتفد  مد  مكدان إلدى 

 آلر(. 
ضح أن االنتماء علو وسدمو، فيدو  نتسدب اإلنسدان وقدوافعدو  دزداد مما س ن  ت

 . ويضعواالنتماء، وقنوا صو  نقه  
 

انتسدان الفدرد لجماعدة ضشدرية معيندة، والدوالء لقضدايارا، والتفداني  :مفهوم االنتماع -1
في لدمتها، و د تتعدد الكيانات التي  نتمي إليها الفرد، فتللذ حكل دوا در متقاطعدة أو 

 للة، مثل ايسرة والمجتم  والوط  وايمة، فدوا ر االنتماء  ابلة للتدر  واالنتشار. متدا
واالنتمدداء فددي جددوررف روح وسددلوأ، وعاطفددة تدددف  الفددرد للقيددام ضلنمدداط سددلوكية 
معينددة، يجسددد مدد  ل لهددا انتمدداءف، واعتنا ددو العقلددي ضفكددرة كليددة عامددة تحكددم كددل أفكددارف 

 الجز ية ايلري. 
لتيار م  جانب الفرد، وليس ج ريًا، فقد يكدون اإلنسدان فدي ف دة أو واالنتماء ا

مكان، ورو في الحقيقة يعداني هرقدة عندو، وال يشدعر ضمدا  رقهدو ضدو ممدا يفقددف انتمداءف، 
 . وتوحدرموالبد م  وجود  ضية ترقط أفراد المجتم  

االنتماء سلوأ وويمدة، إن لدم ت درس فدي ايجيداي المتعاوبدة، فرقمدا نشدلت ردذف 
 تخض  لروح الجماعة الوطنية أو القومية.  والتنزع نحو الفردية  وريايجياي 

فقددد الدافعيددة ل نتمدداء ضإيجدداد مقتضددياتو، يجعددل الفددرد يقدد  فددي تنددا ل بددي  مددا 
 . (135) االنتماءرو مهلون وما رو وا  . فقد المصداوية أوي عوامل انهيار 

                                                 

  www.islamtime.net/details  12/3/2008، اتريخ الدخول قضية االنتماء( حممد صادق، 135)
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ساسددية لرنسددان، ورددي ومدد  أرددم عوامددل تنميددة االنتمدداء، إحددباع الحاجددات اي
 تتضم : 

 أي عدم التهمي  واإل صاء(  –ويم معنوية )الشعور ضالذات والقيمة  .1
 عدم الحرمان(  –ويم مادية )توافر الحاجات الضرورية للمعيشة  .2

فإندددو يفتقددد العددداملي  معدددًا  –علدددى سددد يل المثدداي  –فددالمجتم  الدددذي يعدداني مددد  البهالددة 
 . (136)د رذا المجتم  االنتماء)المعنوي و المادي( مما يفقد أفرا

 

 تكددددون االنتمدددداء أتددددً  مدددد  دوا ددددر متداللددددة متحركددددة، تحددددوي  دوائيييير االنتميييياع  -2
 –روحددي  –مجموعددة مدد  العوامددل التددي تتباعددد كلمددا ابتعدددنا عدد  مركددز مددا )ج رافددي 

مددا فددي حقبددة تاريخيددة  وا تصددادياً عددا لي( ليشددكل تجمعددًا متناسددقًا اجتماعيددًا  /اجتمدداعي
 معينة. 

فاالنتماء الج رافي  رتبط ضالمنهقدة الج رافيدة التدي  نتمدي لهدا الفدرد، واالنتمداء 
الروحي يي فرد م  ايفراد  نهلن م  اإليمان ضعقيدة د نية أو فكرة، ردذف الفكدرة تكمد  
فدددي وجددددان الفدددرد و تحددديط ضحياتدددو وتصدددرفاتو وسدددلوكو فدددي المحددديط الدددذي  نتمدددي إليدددو، 

ء ترتبط ضاالنتمداء الل دوي والثقدافي والمعرفدي، ردذف الددوا ر مد  والدا رة الثالثة م  االنتما
االنتمدداء وإن كاندد  متحركددة بنعددر الددبعل، إال أن تحركهددا يحتددا  إلددى أجيدداي وعقددود 
ورجرات وت يير في المنهلقات والثواب ، مما يجعل االنتماء ثابتًا إلى حدد مدا فدي حيداة 

التدددي  دددد تمتدددد آلال  السدددني ، وال  ايفددراد، وحدددبو ثابددد  فدددي حيددداة المجموعدددات البشدددرية
  ت ير إال في حاالت الهجرة واالنتقاي. 

ضاإلضدددافة إلدددى ردددذف الددددوا ر الدددث س،  تكدددون لددددي اإلنسدددان دوا دددر انتمددداءات 
متعدددددة، كاالنتمددداء الدددوطني واالنتمددداء السياسدددي، ودوا دددر ألدددري تدددرتبط ضاالنتمددداء إلدددى 

                                                 

  .( املرجع السابق ذكره136)
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اال تصددددادية، و لكددددل منهددددا مركددددز ضعددددل الجمعيددددات و النددددوادي والتيددددارات الفكريددددة أو 
 . (137)ومحيط، ولك  جمي  الدوا ر متداللة فيما بينها

 

ردو السدلوأ المع در عد  امتثداي الفدرد للقديم الوطنيدة السدا دة فدي  االنتماع الوطني  -3
مجتمعو، كاالعتزاز ضدالرموز الوطنيدة، وااللتدزام ضدالقواني  واينعمدة السدا دة، والمحافعدة 

ممتلكاتددو، وتشددجي  المنتجددات الوطنيددة، والمشدداركة فددي ايعمدداي علددى ثددروات الددوط  و 
 التهوعية والمناسبات الوطنية، واالستعداد للتضحية دفاعًا ع  الوط . 

ويتدلثر انتمدداء الفددرد إلددى وطنددو ضعوامدل متعددددة، منهددا: ال ي ددة االجتماعيددة التددي 
فة إلددى مجمددل يعيشددها لدد ي مراحددل نمددوف، كايسددرة والمجتمدد  المحلددي والمدرسددة، إضددا

 العرو  والتي تنعكس على مستوي معيشة الفرد ورام  الحرية الذي  تمت  ضو. 
فددي رددذا اإلطددار  ددتم التمييددز بددي  االنتمدداء الددوطني واالنتمدداء السياسددي الددذي 
يعت ددر أرددم دوا ددر االنتمدداء فددي عالمنددا المعاتددر، حيدد  أتددبح السددمة ال البددة فددي كثيددر 

ية معينددة  نتسدد ون إليهددا. فاالنتمدداء السياسددي رددو مدد  الدددوي التددي تعهددي أبناءرددا جنسدد
 انتماء إلى الوط ، ولكنو  ا م على أسس سياسية، وعلى الشعور ضالشخصية الوطنية. 

 –مد  لد ي السدلوأ  –وتعت ر معارر االنتماء الدوطني ردي التجسديد الفعلدي 
تلدو فدي للقيم الوطنيدة السدا دة فدي مجتمد  مدا، وعليدو فدإن معدارر االنتمداء الدوطني تخ

درجددة أرميتهددا ضددالت   المنعومددة القيميددة مدد  مجتمدد  آللددر والددذي يعددزي إلددى تبددا   
المددوروس الثقددافي، إضددافة إلددى مجمددل العددرو  السياسددية و اال تصددادية الخاتددة ضكددل 

 . (138)مجتم  م  المجتمعات

                                                 

 ، 14/3/2008حممد رشيد انصر، مأزق اللغة العربية و االنتماء، اتريخ الدخول ( 137)
                                                                              www.diwanalarab.com

                     
 ،12/3/2008حممد عطية أبو فودة، االنتماء الوطين، اتريخ الدخول ( 138)
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أحددار ليونددارد ضا ندددر إلددى  معوقييات االنتميياع الييوطني )أزمييات الهوييية واالنتميياع(  -4

ات التنميددة السياسددية، فدداعت ر أن ايزمددة تمثددل ةروفددًا اسددتثنا ية لددم يعهدددرا النسددن أزمدد
مددددد    دددددل، وتشدددددمل ردددددذف ايزمدددددات: الت ل دددددل والتكامدددددل والهويدددددة والمشددددداركة والتوزيددددد  

 والشرعية. 
وتشددير أزمددة الهويددة إلددى الع  ددة بددي  الفددرد والجماعددة السياسددية، وانتمدداء الفددرد 

تدددي تجتذضدددو وترتيدددب أولوياتهدددا، كمدددا تشدددير ردددذف ايزمدددة إلدددى لوطندددو وقلددددف، والدددوالءات ال
 التوترات التي تس  ها أنماط 

 . (139)السلوأ والقيم الحد ثة في تراعها وتدامها م  اينماط التقليدية
ولقدددد تناولددد  ضعدددل الدراسدددات فدددي إطدددار معالجتهدددا يزمدددة االنتمددداء، ضعدددل 

 المهحرات الدالة على وجود رذف ايزمة، وم  أرمها: 
 والتقاليد السا دة في المجتم .  والعاداتعدم مراعاة ضعل ايفراد للقيم  •
 إ دام ضعل ايفراد على إعماي التخريب في المرافن العامة.  •
 . والتزويرانتشار الجرا م اال تصادية، مثل الت س الماي العام والرحوة  •
 ازدياد معدالت الهجرة والنزوح للخار .  •
 لوط  والتخلي ع  الواجب في أو ات المح . التقاعس ع  تل ية نداء ا •
اسدددددت  ي السدددددلهة والنفدددددوال لمصدددددالح حخصدددددية كجمددددد  المددددداي ضهدددددر  هيدددددر  •

 مشروعة. 
 وتعزى أزمة االنتماع الوطني إل  عدد من المعوقات، أهمها  

 فشل ايسرة والمدرسة في هرس روح االنتماء لدي الناح ي .  .1

                                                                                                                   

                                                 2008-1-9www.amin.org/lookaminarticle
                         

 . 30، ص مرجع سبق ذكرهعبد الغفار رشاد، ( 139)
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 م . الت ي القيم والمعا ير وتضارقها في المجت .2
 انتشار البهالة، والبهالة المقنعة.  .3
تضدددارن اإل دددد ولوجيات فدددي المجتمددد ، والتعصدددب العر دددي أو الهدددا في دالدددل  .4

 المجتم  الواحد. 
 عدم المساواة في الفرع والحقو ، وزيادة حدة التفاوت الهبقي.  .5
تعدرا المجتمد  لدبعل ايزمدات القاسدية كدالحرون المددمرة، أو الكدوارس، أو  .6

 اد الدولة. انهيار ا تص
 في هذا اإلطاي تبرز العديد من العوامة المدعمة لعملية االنتماع الوطني، أهمها  

تدددوفير عنصدددر القددددوة سدددواء فدددي ايسدددرة أو المدرسدددة أو مددد  لددد ي القيدددادات  .1
 المختلفة في المجتم . 

 توفير ايم  واالستقرار يفراد المجتم .  .2
إبدددداء الدددرأي والتع يدددر عددد   تحقيددن منددداق ديمقراطدددي يمكددد  أفدددراد المجتمددد  مددد  .3

 الذات. 
ممددددا يجعددددل أفددددراد المجتمدددد   –إتاحددددة ةددددرو  ا تصددددادية واجتماعيددددة مناسددددبة  .4

 . واالجتماعييشعرون ضاإلحباع المادي 
ارتبدداط كافددة المشدداري  واإلنجددازات التددي تقددام علددى أرا الددوط  ضاسددم الدولددة،  .5

 ين اللد م  حلنو أن يقوي اإلحساس ضاالنتماء الوطني. 
 فرع العمل يفراد المجتم  وسيادة معا ير الكفاءة أمام القانون.  توفير .6
المسدداواة والحفددا  علددى كرامددة المددواط ، وحددعورف ضدداالحترام، ويتددلتى اللددد مدد   .7

 . (140)ل ي التشريعات والقواني  التي تسنها السلهات
 

 االنتماع في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان05

                                                 

 . مرجع سبق ذكرهحممد عطية أبو فودة، ( 140)
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كددام التددي أوردتهددا االتفاويددات والمواثيددن واإلع نددات الدوليددة  ضددالرجوع إلددى ايح         
الات الصلة ضحقو  اإلنسان نجد إنها  د عني  ضالتوكيد على الحدن فدي االنتمداءح مدث ح 

م  اإلع ن العدالمي لحقدو  اإلنسدان والتدي تحددث  تدراحة عد  اندو  1 27في المادة 
قافية، وفدى االسدتمتاع ضدالفنون، ل لكل حخ  حن المشاركة الحرة في حياة المجتم  الث

واإلسددهام فددي التقدددم العلمددي وفددى الفوا ددد التددي تددنجم عنددوح والوا دد  أن رددذا المعنددى الاتددو 
العهددد الدددولي للحقددو  المدنيددة والسياسدديةح حيدد  ندد  فددي المددادة   -أيضددا -أكددد عليددو 

منو على أن :ل ال يجدوز تعدريل أحدد إلكدراف مد  حدلنو أن يخدل ضحريتدو فدي أن  2 18
 26 د   بد   ما، أو ضحريتو في اعتنا  أي د   أو معتقد يختارف لح كما نصد  المدادة 

مد  نفدس العهددد علدى أن : لالندداس جميعدا سددواء أمدام القددانون ويتمتعدون دون أي تمييددز 
ضحما تدو .وفدي ردذا الصددد يجدب أن يحعدر القدانون أي تمييدز  ضحدن متسداو فدي التمتد 

اء حمايدة فعالدة مد  التمييدز يي سد ب كدالعر  ايحدخاع علدى السدو  وان يكفدل لجميد 
أو اللددون أو الجددنس أو الل ددة أو الددد   أو الددرأي سياسدديا أو هيددر سياسددي، أو ايتدددل 
القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسدب ،أو هيدر اللدد مد  ايسدبانل. وأحدارت إلدى 

سياسددية والعهددد نفددس المعنددى المددادة الثانيددة لكددل مدد  العهددد الدددولي للحقددو  المدنيددة وال
( م  االتفاويدة ايوروقيدة 14الدولي للحقو  اال تصادية واالجتماعية والثقافيةح والمادة )

( مدد  االتفاويددة ايورقيددة لحقددو  اإلنسددان: الفقدددرة 11لحقددو  اإلنسددان. ونصدد  المددادة )
( أنل لكدددددل حدددددخ  الحدددددن فدددددي حريدددددة االحدددددتراأ فدددددي االجتماعدددددات السدددددلمية وفدددددى 1)

ا الحدددن حريدددة احدددتراأ الفدددرد مددد  اآللدددري  فدددي إنشددداء النقاضدددات الجمعيددداتح ويشدددمل ردددذ
 إليها للدفاع ع  مصالحول.  واالنتماء

*** 
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  حكم القانون

 
  المفهوم تعريف -1
  تضم  مفهوم حكدم القدانون أو سديادتو إعمداي القاعددة القانونيدة نفسدها فدي الحداالت -أ

المتماثلة، وق ل النعر ع  المراكز االجتماعية ل طدرا  الات الصدلة، وردو مدا يع در 
قدانون، ويدرتبط حكدم القدانون ضاسدتق ي السدلهة القضدا ية علدى نحدو ع  المساواة أمدام ال

ويسددارم فددي  (141)ال يسددمح للسددلهة التنفيذيددة ضالتدددلل فددي عملهددا والتددلثير فددي أحكامهددا.
تكريس مفهوم حكم أو سيادة القانون وجود بنية  انونية مستقرة مد  وجدود ري دة  ضدا ية 

ضاعتبدددارف أحدددد المتهلبدددات أو  لمفهدددومردددذا امسدددتقلة يمكددد  االعتمددداد عليهدددا. وينعدددر إلدددى 
المبدددادئ المهمدددة لممارسدددة الحكدددم الرحددديد سدددواء فدددي المجتمددد  المددددني أو الحكومدددة أو 

 القهاع الخاع.
ضمتاضعة ةهور مفهدوم سديادة القدانون علدى تدعيد الفكدر السياسدي  جذوي المفهوم  -ب

حضدارة التدي عرفد  ال رقي نجد أن أوي بزول لو إنما يعود إلدى اليوندان القديمدة، تلدد ال
فكرة الشرعية، حي  كان  أعماي الدولة مقيددة بواسدهة تشدري ، ومد  ثدم ال تسدتهي  أن 
تفعددل مددا تريددد ضمدد  تشدداء، حيدد  يعددود م دددأ سدديادة القددانون إلددى التدداريل الددذي أحددس فيددو 
ايفددراد ضددلن حمايددة حقددو هم وحريدداتهم حمايددة جددادة إنمددا ترتكددز علددى مددا يقدمددو القددانون 

 (142) ولاتيتو في العموم والتجريد م  الضمانات.ضحكم ثباتو 
أكددد أف طددون علددى سدديادة القددانون، وعلددى أن السددلهة العليددا فددي الدولددة ال و ددد   

أن تكدددون فدددي  دددد حددداكم، ولدددو كدددان مسدددتنيرًا، ولكددد  تكدددون فدددي  دددد الدسدددتور والقدددانون. و 
 بي   الحاكم ما رو إال حارس القانون ولادمو واعت ر أف طون أن أساس التفر ة

                                                 

 .494، مرجع سبق ذكره، ص دليل املفاهيم واملصطلحاتنيفني مسعد،  (141)
النهضة العربية، )القاهرة: دار  مبدأ املشروعية وضوابط خضوع اإلرادة العامة للقانون( طعيمة اجلرف، 142)

 .7(، ص 1976
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 (143) الحكومات رو التمسد أو عدم التمسد ضالقانون.
أن الحكددم الدسددتوري  تمشددى مدد  كرامددة الرعايددا وعددزتهم،  فقددد أكددد أرسددهوأمددا 

ولحكددم الدسددتور عناتددر ر يسددية ث ثددة أولهددا أنددو يسددتهد  الصددالح العددام، وثانيهددا أنددو 
ة، وثالثهددا أن حكددم  ددانون ضمعنددى أن الحكومددة تدددار فيددو ضمقتضددى  واعددد تنعيميددة عامدد

الحكومة الدستورية حكومة رعية راضية. و د اعت ر أرسهو أن الحكدم الدسدتوري حدرطًا 
 (144) جورريًا للحياة الفاضلة المتمدنة.

سدددديادة القددددانون فددددي الفكددددر اللي رالددددي ال رقددددي )جددددون لددددوأ( يعت ددددر جددددون لددددوأ 
تددعيم الحكدم  المنعر ايساسي لم دأ أو نعرية سيادة القدانون، و دد اسدتخدم نعريتدو فدي

ال رلمددداني مركدددزًا علدددى حقدددو  ايفدددراد وحريددداتهم و دددد اسدددتخدم نعريدددة العقدددد االجتمددداعي 
إلرساء دعا م الديمقراطية لإالا كف  القواني  ع  عملها يصبح ايفراد في حالدة فوضدى 
مدد  عدددم وجددود نعددام أو راضهددة أو وضددوح رحيددة، وال تصددبح رندداأ إرادة للعدالددة لحمايددة 

 (145)و د أكد على حن الحرية ضالنسبة للفرد في ةل القانون. حقو  ايفرادل.
وفقًا لجون لدوأ يجدب أن تتمتد  القدواني  ضعددد مد  الشدروط الجورريدة منهدا أن 
تكددون واضددحة مكتوقددة يمكدد  الوتددوي لهددا، وأن تكددون مسددتقرة ال تت دددي وفقددًا للعددرو  

ية فيجددب أن وايرددواء الشخصددية، ضعيدددة عدد  ال مددوا فددي تددياهاتها، تتسددم ضالشددمول
 يكون القانون عامًا، ويجب أن  تسم القانون ضالعلنية أي يعرفو الجمي  والشرط ايلير 

 

                                                 

( ص 1986، ترمجة حممد حسن ظاظا )القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب، القوانني ألفالطون( تيلور، 143)
 .102 - 101ص 

( ص 1969، ترمجة حسن جالل العروسي )القاهرة: دار املعارف، تطور الفكر السياسي( جورج سباين، 144)
 .120 - 119ص 

(145           , edited withThe second treaties of government, John Locke

introduction by Thomas. P. Pearson (The library of Libral Arts: 

Indianapolis, New York, 1952). pp. 396-426  
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 (146)رو المساواة، فالقانون يجب أن يكون عاداًل أو مساويًا لكل الناس.
بلددور مونتسددكيو م دددأ فصددل السددلهات مدد  الر اضددة والتددوازن فيمددا بينهددا،  أليددراً 

سدد يتها، ضمعنددى أنددو ال  وجددد مجموعددة  ددواني  ط يعيددة تحليلددو للقددواني  أكددد علددى ن ومدد 
تالحة كنماال  جارزة، كما أنو ال يجوز تصدد ر القدواني  لكافدة المجتمعدات، حيد  أن 

  (147)القواني  يجب أن تشكل وفقًا ل وضاع والعرو  اله يعية المحيهة ضالمجتم .
 

   آليات تفعية حكم القانون  -2
 تتم سيادة القانون لمعناها الفكلي هناك عدد من الفروا يجس أن تتوفر ل -أ

 وجود  اعدة  انونية أو  انون مكتون.* 
الشددرطة، وتسددهيل اللجددوء إلددى  دور ته يددن القددانون مدد  لدد ي عمليددة الر اضددة وتفعيددل* 

 المحاكم وتنفيذ  راراتها.
 احترام القانون م    ل السلهات العامة وتقييدرا ضو.* 
، والقيددود المفروضددة علددى المددواطني ، فدد  القددانون رددو مصدددر تدد حيات السددلهات* 

 يعتر  ضحقو  ط يعية تقو فو  إرادة المشرع.
هناك عدد من الفيروا التيي يجيس أن تتيوفر لتيتم سييادة القيانون مين الناحيية  -ب

 الجوهرية  
  يكتفي بوجدود  دانون  دن  علدى  اعددة  انونيدة تحكدم موضدوعًا معيندًا، بدل ف

قييمدو وفدن مبدادئ ومعدا ير ووديم تعت در أساسدية فح  الدن  وكيةيدة ته يقدو وت  تهلب
في المجتم  اإلنساني المتحضر، ردذف المعدا ير جدزء ال  تجدزأ مد  م ددأ سديادة القدانون، 

  وري:

                                                 

 ".التصور الليربايل والدميقراطي يف الفكر السياسي الغريب: مذهب أو نظرية "سيادة القانون( صالح نيوف، 146)
 17/4/2005نشرت بتاريخ  www.arraee.com/modules.php  3/9/2008اتريخ الدخول 

 .35( ص 1953، ترمجة عادل زعيرت )القاهرة: دار املعارف، القواننيروح سكيو، نتيابرون دي مو  (147)

http://www.arraee.com/modules.php
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نشدر القدانون ضهريقدة تضدم  وتدولو إلدى معرفدة وعلدم أفدراد  عالنية القيانون  -أ
 المجتم  الذ   سيسري عليهم.

أو المسداس ضممتلكاتدو  فريتدو أو تقييددال يجوز معاوبة إنسان وال يجدوز سدلبو ح -ب
دونما إجراء  انوني سليم وعادي  تم أمام محكمة علنية تمثل جدزء مد  جهداز 

  ضا ي مستقل هير لاضعة لتلثير أي سلهة ألري.
 المساواة بي  جمي  المواطني  أمام القانون دونما تمييز. -ج
خاضدات حدرة يجب أن يكون القانون تادر ع  مشرع انتخبو المواطنون في انت -د

 تضم  التع ير الحر ع  إرادة النال ي .
مددد  الحددداالت االسدددتثنا ية التدددي يجيدددز فيهدددا القدددانون فدددرا ضعدددل القيدددود علدددى  -ه

ضعل الحريات ايساسية للمواطني  )حالدة الهدوارئ مدثً (، البدد أن تكدون ردذف 
 (148) الحاالت في إطار حروط محددة جدًا.

 

 لحقوق اإلنسان ليةالدو  سياق المنظومةالقانون في  حكم -3
الدوليددة فددي مجدداي حقددو  اإلنسددان  واالتفاويدداتتضددمن  العد ددد مدد  المواثيددن 

م دددأ المسداواة أمددام القددانون حيدد  نصدد   علددىالعد دد مدد  اإلحددارات المحددددة التدي تهكددد 
ل الندداس جميعددا سددواء أمددام ان ( مدد  اإلعدد ن العددالمي لحقددو  اإلنسددان علددى 7المددادة )

دونمدا تمييدز،، كمدا  تسداوون فدي  في حن التمتد  ضحمايدة القدانون  القانون، ورم  تساوون 
 اإلع ن  حن التمت  ضالحماية م  أي تمييز  نتهد رذا

 .(149)وم  أي تحريل على مثل رذا التمييزل
 ( مد  اإلعد ن السدابن علدى أن ل ال29كما نص  الفقدرة الثانيدة مد  المدادة )

مسدتهدفا  للقيدود التدي يقررردا القدانون يخضد  أي فدرد، فدي ممارسدة حقو دو وحرياتدو، إال 

                                                 

  13/7/2007( 1975العدد ) ،احلوار املتمدن( سامر أمحد موسى، مبدأ سيادة القانون. 148)
           www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid   9/3/2008اتريخ الدخول. 
 من العهد الدوىل للحقوق املدنية والسياسية 14راجع ايضا: املادة ( 149)

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid
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والوفدداء  منهددا، حصددرا ضددمان االعتددرا  الواجددب ضحقددو  وحريددات اآللددري  واحترامهددا،
  ل(150)يديمقراط ضالعادي م  مقتضيات الفضيلة والنعام العام ورفاء الجمي  في مجتم 

القضدداء علددى جميدد  أحددكاي  اتفاويددة( مدد  9ومدد  ناحيددة ألددري نصدد  المددادة )
الددوي ايطدرا  المددرأة حقو دا مسداوية لحقدو  الرجددل  أن تمدنحد المدرأة، علددى التمييدز ضد

فددي اكتسدددان جنسددديتها أو ت ييرردددا أو االحتفدددا  بهدددا. وتضدددم  بوجدددو لددداع أال  ترتدددب 
علدى الدزوا  مد  أجن دي، أو علدى ت ييدر الدزو  لجنسديتو أثنداء الدزوا ، أن تت يدر تلقا يدا 

كمدددا  و أن تفدددرا عليهدددا جنسدددية الدددزو .جنسدددية الزوجدددة، أو أن تصدددبح بددد  جنسدددية، أ
المددرأة حقددا مسدداويا لحددن الرجددل فيمددا  تعلددن  فددي نفددس االتفاويددة تمددنح الدددوي ايطددرا 

 لضجنسية أطفالهما
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ويل دمن العهد ال 4من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية, املادة  18 ,12راجع أيضا: املادة ( 150)
 للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 الشفافية

 
 تعريف المفهوم  

يشدددير مفهدددوم الشدددفافية إلدددى حريدددة الوتدددوي إلدددى المعلومدددات ومدددا يقابلهدددا مددد  
ي المفهدددوم مدد  زاويددة ألددري العلنيددة فددي منا شدددة اإلفصدداح عدد  رددذف المعلومددات، ويعندد

الموضوعات، وحرية تدداوي المعلومدات ضشدلن مفدردات العمدل فدي المجداي العدام، ايمدر 
الذي يعني أن الشفافية تقوم على التدفن الحر للمعلومات، وعلدى أن تنفدتح المهسسدات 

افيددددة لتفهمهددددا والعمليددددات المجتمعيددددة مباحددددرة للمهتمددددي  بهددددا، وأن تتدددداح المعلومددددات الك
 ومرا  تها. 

ويعددد مفهددوم الشددفافية مدد  المفدداهيم أو المصددهلحات التددي دللدد  الل ددة العرقيددة 
حدددد ثًا جددددًا، فلدددم يكددد  مصدددهلح الشدددفافية ومالدددو مددد  دالالت ل ويدددة حد ثدددة معروفدددًا أو 

لالشدفافية متداواًل في ايدبيدات العرقيدة حتدى و د   ريدب، إال حدد ثًا مد  تلسديس منعمدة 
( عندد بدايدة تسدعينات القددرن International Transparency: )أو مدا يعدر  ن الدوليدةل

( م  تسعة آلدري  مد  لمدس Peter Eigen(، عندما أسس ايلماني )1993العشري  )
دوي مختلفددة رددذف المنعمددة التددي تهددد  إلددى محارقددة الفسدداد اإلداري والمددالي الددذي كددان 

 عة عملو في ال ند الدولي. السيد ايج  ملما ضكثير م  تفاتيلها ضحكم ط ي
ويمثل الشفافية واحد م  ضم  عددد مد  المهحدرات التدي طرحهدا ال ندد الددولي 

 .   good governance على مفهوم الحكم الرحيدللداللة 
ومدد  رنددا فددإن الشددفافية تدددعو إلددى طددرح القضددايا العامددة، أو القضددايا التددي تهددم 

الحدر، وتبدادي الدرأي  العام والنقا أي جماعة ضعينها أو تخ  المجتم  ضكاملة على الر 
حولها وتدداوي المعلومدات ضشدلنها، ايمدر الدذي  دهدي إلدى إدراأ مدا يحددس فدي المجداي 

الحقدا ن وضدرورة  وكشدوتحقيدن مسداءلة أفضدل  علدىالعام ضموضدوعية، ويسداعد اللدد 
إطددددد ع ايعضددددداء والمدددددواطني  والمهتمدددددي  علدددددى تفاتددددديل تلدددددد الحقدددددا ن، ومنا شدددددة 
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ت المختلفددة ضهددر  متاحددة للجميدد ، والكشددو الددذاتي يوجددو القصددور فددي ايداء السياسددا
 أو الحكم الداللي. 

فالشددفافية تتدديح لمدد  لهددم مصددلحة فددي حددلن مددا أن يجمعددوا معلومددات حددوي رددذا 
 الشلن  د يكون لها دور حاسم في الكشو ع  المساوئ وفي حماية مصالحهم. 

ضدددحة لكيةيدددة تدددن  القدددرار علدددى وتمتلدددد اينعمدددة الات الشدددفافية إجدددراءات وا
الصعيد العدام، كمدا تمتلدد  ندوات اتصداي مفتوحدة بدي  أتدحان المصدلحة والمسد ولي ، 
وتضدددد  سلسددددلة واسددددعة مدددد  المعلومددددات فددددي متندددداوي الجمهددددور. ورددددي تتدددديح للمعنيددددي  
ضمصددالح مددا أن يهلعددوا مباحددرة علددى العمليددات والمهسسددات والمعلومددات المرتبهددة بهددذف 

لهددم معلومددات كافيددة تسدداعدرم علددى فهمهددا ومرا  تهددا. وتزيددد سددهولة المصددالح، وتددوفر 
الوتوي إلى المعلومدات، درجدة الشدفافية. ولكدي تكدون المهسسدات المسدتجيبة لحاجدات 
النددداس ولمشددداهلهم منصدددفة، عليهدددا أن تكدددون حدددفافة وأن تعمدددل وفقدددًا لسددديادة القدددانون. 

افية رك  أساسي م  أركان الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وحف فإت ح مهسسات
 (151)الحكم الصالح.

برندامي إدارة   برندامي ايمدم المتحددة اإلنما ي ويشير مفهوم الشفافية وفقدًا لتعريد
( إلدددى أن الشدددفافية ردددي ةددداررة تشدددير إلدددى تقاسدددم POGARالحكدددم فدددي الددددوي العرقيدددة )

ن المعلومددات والتصددر  ضهريقددة مكشددوفة. فهددي تتدديح لمدد  لهددم مصددلحة فددي حددلن مددا أ
يجمعوا معلومدات حدوي ردذا الشدلن  دد يكدون لهدم دور حاسدم فدي الكشدو عد  المسداوئ 
وفدي حمايدة مصدالحهم. وتمتلدد اينعمددة الات الشدفافية إجدراءات واضدحة لكيةيدة تددن  
القددرار علددى الصددعيد العددام، كمددا تمتلددد  نددوات اتصدداي مفتوحددة بددي  أتددحان المصددلحة 

 ت في متناوي الجمهور. والمس ولي ، وتض  سلسلة واسعة م  المعلوما
كما يقصد ضالشفافية أسلون الحكم المناسدب للتلكيدد علدى حسد  إدارة اال تصداد 
وتحقين اآلماي في الت لب على المشك ت، والشفافية تسدتند علدى ع نيدة القدرار. ومد  

                                                 

 . 2005- 6-16ور الشفافية واملساءلة يف احلد من الفساد، جريدة الصباح العريب، العراق، ( مشخي جرب، د151)
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ثدددم فالشدددفافية ردددي العمدددل علدددى كشدددو االرتمامدددات والددددواف  والمدددوارد، واإلعددد ن عددد  
م  فددي رددذا اإلطدددار حقددو  المنعمددات الحكوميدددة وهيددر الحكوميدددة المبددادئ ورددي تتضددد

علددددى كافددددة الحقددددا ن المتعلقددددة ضالعمددددل واينشددددهة وال ددددرامي  االطدددد عوالمددددواطني  فددددي 
 والتمويل والتعا د ... إلل. 

وتعندددي الشدددفافية أيضدددًا التلكيدددد علدددى مصدددداوية منعمدددة مدددا أمدددام الدددرأي العدددام 
لدوليددددة، ويتحقددددن اللددددد مدددد  لدددد ي الصددددد  والحكومددددة والقهدددداع الخدددداع والمنعمددددات ا

واإلعدددد ن عدددد  النشدددداط وأردافددددو ومصددددادر تمويلددددو وفددددتح أبددددوان رددددذف المنعمددددات أمددددام 
 الجمي . 

مد  العهدد  19وتقوم الشفافية على التدفن الحر للمعلومات. حي  تن  المادة 
مل لكل إنسدان حدن فدي حريدة التع يدر. ويشد أنو:الدولي للحقو  المدنية والسياسية على 

ردذا الحددن حريتدو فددي التمداس مختلددو ضددرون المعلومدات وايفكددار وتلقيهدا ونقلهددا إلددى 
آلري  دونما اعتبار للحددود، سدواء علدى حدكل مكتدون أو مه دوع أو فدي  الدب فندي أو 

 2ضليددة وسدديلة ألددري يختاررددا. وتسددتتب  ممارسددة الحقددو  المنصددوع عليهددا فددي الفقددرة 
تدة. علدى اللدد يجدوز إلضداعها لدبعل القيدود م  رذف المدادة واجبدات ومسد وليات لا

ولكدد  حددريهة أن تكددون محددددة بددن  القددانون وأن تكددون ضددرورية: )أ( الحتددرام حقددو  
اآللري  أو سمعتهم، )ن( لحماية ايم  القدومي أو النعدام العدام أو الصدحة العامدة أو 

 (152)اآلدان العامة.
منصدفة، عليهددا ولكدي تكدون المهسسدات المسدتجيبة لحاجددات النداس ولمشداهلهم 

أن تكددون حددفافة وأن تعمددل وفقددًا لسدديادة القددانون. فإتدد ح مهسسددات المجتمدد  المدددني 
 وجعلها أكثر كفاءة ومساءلة وحفافية رك  أساسي م  أركان الحكم الصالح. 

                                                 

الفساد واحلكم حسن انفعة، دور املؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية يف مكافحة الفساد يف "( د.152)
 .  543، )بريوت : مركز دراسات الوحدة العربية( ص الصاحل يف البالد العربية
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وتعتمددد حددفافية ايجسددام الحاكمددة فددي مهسسددات المجتمدد  المدددني اعتمددادا ك يددرًا 
شفافية عنصر ر يسي م  عناتر المساءلة  ترتدب على توفر المعلومات وتحتها. وال

عليو جعل جمي  الحساضات العامة وتقدارير مدد قي الحسداضات متاحدة للفحد  العمدومي 
 الد ين. فالشفافية تقي م  ايلهاء الوةيةية،

 (153)وم  ارتكان لهل في تقرير الموارد، وم  الفساد.
حريدة المدواطني  فدي  ويعد الملمح ايساسي في مفهوم الشفافية ري مدي تدوافر

عليهددددا، ويتعلددددن ايمددددر رنددددا ضحساسددددية  واالطدددد عالوتددددوي إلددددى مصددددادر المعلومددددات 
 المعلومات، وتو ي  نشررا. 

إن مفهددوم الشددفافية  ددرتبط ارتباطددًا وثيقددًا مدد  حيدد  المهالبددة ضمفهددوم ألددر رددو 
حياتندا الفساد والهدر والتقصير ويعتمد أساسًا في بناءف وتلكيدف علدى تدفتو وويمتدو فدي 

علدددى جاندددب ألدددر ردددو المسددداءلة واإلتددد ح والمحاسدددبة، فبقددددر مدددا  تحقدددن اإلتددد ح 
والمساءلة ويكافح الفساد والمفسد   نكون أ درن إلدى بنداء مجتمد  الشدفافية الدذي  ندادي 

 (154)ضو المهتمي  بتحقيقو.
 وأرم آليات بناء المجتم  الشفا  ري: 

ليسد  مهلبدًا فقدط بدل ردي ويمدة  تعزيز ويمة الصدد  مد  لد ي تلكيدد أن الشدفافية -1
الديمقراطيددة و  ددل اللددد رددي جددزء مت زمددة ت زمددًا أكيدددًا ضمفدداهيم الترقيددة وايلدد   و 

سدواء كاند   م  القيم التاريخية والوطنية وفي تلب المكونات العقا دية في الحياة
ردي ليسد  حكدرًا علدى جماعدة وطنيدة دون ألدري وعلدى تنعديم سياسدية، و د نية أو 
 دون سواف. سياسي 

                                                 

حممد اهلادي، توجهات أمن وشفافية املعلومات يف ظل احلكومة االلكرتونية، ورقة مقدمة إىل حممد د. (153)
تكنولوجيا املعلومات والتنمية اإلدارية، شفافية وأمن املعلومات يف ظل احلكومة عريب الثالث "املؤمتر ال

 .  2، ص2004، شرم الشيخ، أكتوبر اإللكرتونية
(154)Hemming, R., nd Kell, M., Promoting fiscal responsibility      

 Transparency, rules independent.    
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تعزيز ال ناء الديمقراطي على مستوي الفرد والجماعدة ومدنح المدواط  كامدل حقو دو  -2
 اط عددووأرمهددا حقددو فددي عمليددة تددن  القددرار علددى كافددة ايتددعدة وأرددم مدد  اللددد 

ضصدد  وحددفافية علددى المكونددات الر ميددة التددي تلعددب دورًا أساسدديًا فددي عمليددة تددن  
 . 155و حتى االجتماعيالقرار سواء اال تصادي أو السياسي أ

التلكيدددد علدددى أن المحاسدددبة ردددي حدددن مددد  حقدددو  المدددواطني  تجددداف السدددلهة كلحدددد  -3
الضدددمانات ايساسدددية لتعزيدددز الديمقراطيدددة فدددي المجتمددد  وقنددداء المجتمددد  الشدددفا  
وتعزيددز حددرعية االنتخددان ضددم  الشددروط التددي تناسددب الددوط  فددي مباد ددو وثوابتددو 

ي اسددتمرار المددواطني  فددي الرضددى عدد  وتلكيددد حددرعية المسدد وي المنتخددب مدد  لدد 
رددذا المسدد وي وتقددد ررم لحسدد  أدا ددو وضددم  إطددار ألددر رددو تقيدددف ضالقددانون الددذي 
أرسدداف المجتمدد  ووضددعو لهددذا القددانون أساسددًا لحمايددة مسددتق ل مواطنيددو مدد  لدد ي 

 مراوبة المخلصي  وتعزيز  درة ايجهزة الر ابية السلهوية واالجتماعية. 
المواطني  وفتح المجداي أمامهدا فدي التدلثير علدى عمليدة تدن  مشاركة أوس  ف ات  -4

القرار في كل المستويات، ري أرم الضمانات التدي تكفدل تعدد ل وتحسدي  وتهدوير 
أداء مختلو الهي ات في المجتم  ضما يضم  ضاستمرار مصلحة الجدزء ايك در مد  

ضاتجددداف المددواطني  ومددد  حدددلن اللددد أن  ددددف  ضاسدددتمرار إلدددى تهددور المجتمددد  ورويدددو 
 توفير الس ل والوسا ل لحياة المواطني  وراحتهم ور يهم وتقدمهم. 

أن تكون كدل المرافدن والمهسسدات التدي تدد ر الشدلن العدام حدفافة تعكدس مدا يجدري  -5
المرجعيددات الثقافيددة ى ايحددزان والنقاضددات والمهسسددات و بددداللها واللددد  نه ددن علدد

 بح  والمساءلة والنقا . والد نية ضحي  تكون كل الحقا ن معروفة ومتاحة لل

                                                 

ورقة مقدمة  الوظيفة السياسية واالقتصادية للدول العربية وترسيخ النزاهة والشفافية،( انظم الشمري، 155)
 . 4، ص 2002 أكتوبرلبنان،  إىل املؤمتر العريب الثالث للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
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تدددوفير سددديادة القدددانون والفصدددل بدددي  السدددلهات وتدددون حدددن حريدددة الحصدددوي علدددى  -6
المعلومة وفن ايطر القانونية واحترام حقو  المواط  على الت فها، ري مد  أردم 

 ايسس التي يعتمد عليها في بناء بي ة سليمة للممارسة والشفافية. 
اط  والجماعددة واتخدداال اإلجددراءات التددي تعددزز تعزيددز ويمددة المسدداءلة فددي حيدداة المددو  -7

رددذف القيمددة وأرمهددا الخهددوات التددي تكددون علددى المسددتويات ايعلددى فتبقددى ضمثاضددة 
  دوة ومحرأ للت يير وتعزيز رذف القيمة. 

تعزيدددز دور اإلعددد م الشدددفا ، نعدددرًا لمدددا  لعبدددو ردددذا اإلعددد م سدددواء كدددان عامدددًا أو  -8
الجتمدداعي والترقدوي ع ددر وسددا لو ايكثددر حزقيدًا لاتددة فددي تحريدد عجلددة الت ييددر ا

 انتشارًا وأكثر  درة على الدلوي إلى أضعد وأتعب المعا ل. 
است  ي التراس الحضاري والسياسي والد ني فدي عمليدة زرع روح القددوة والشدفافية  -9

 في حياة المواط  والجماعة. 
لقا مدددة الع  دددة ا وأنالواضدددح أن الشدددفافية والفسددداد مفهومدددان متعارضدددان  ومددد 

بينهمددا رددي ع  ددة عكسددية، فبقدددر مددا تزيددد الشددفافية فددي المجتمدد  وفددي كددل المجدداالت 
وعلددى كافددة ايتددعدة كلمددا ارتفعدد  إمكانيددة محارقددة الفسدداد والحددد منددو والسدديهرة علددى 

 أثارف المدمرة في كافة المجاالت. 
عدد وة علددى اللددد فقددد ارتددبط مفهددوم الشددفافية ضايسدداس ضاالتحدداد العددالمي ضددد 

لفسدداد والددذي أنشددل ليسدداعد الدددوي وايفددراد. ضعددد انتشددار الفسدداد المددالي واإلداري سددواء ا
علددى المسددتوي الرسددمي أو هيددر الرسددمي. فالشددفافية تتمحددور حددوي حددن المددواطني  فددي 

 المعرفة: 
وتتحقدددن الشدددفافية عنددددما تترسدددل حريدددة التع يدددر التدددي تمكددد  اإلعددد م مددد  القيدددام 

رطًا ضدددروريًا لمباحدددرة المسددداءلة ضقصدددد و دددو أعمددداي بددددورف، فحريدددة اإلعددد م تمثدددل حددد
 التجاوز والتحا ل، فضً  ع  أرميتها لممارسة حن المشاركة في تن  القرار. 
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 الففافية في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
الصدلة ضحقدو   الدوليدة الاتعني  ضعل مواد المواثين واالتفاويات واإلع ندات 

ن العدالمي لحقدو  ( م  اإلع 19الشفافية، حي  نص  المادة ) على اإلنسان ضالتوكيد
: للكددل حددخ  حددن التمتدد  ضحريددة الددرأي والتع يددر، ويشددمل رددذا الحددن اإلنسددان علددى أن
 اآلراء دون مضايقة، وفى التماس اينباء وايفكار وتلقيها ونقلها إلى حريتو في اعتنا 

 اآللري ، ضلية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
( مدددد  العهددددد الدددددولي للحقددددو  المدنيددددة 19يدددددا علددددى اللددددد نصدددد  المددددادة )وتلك
. ويشددمل رددذا الحددن حريتددو فددي حددن فددي حريددة التع يددر أنل لكددل إنسددان علددىوالسياسددية 

ضرون المعلومات وايفكار وتلقيها ونقلهدا إلدى اآللدري  دونمدا اعتبدار  التماس مختلو
نددي أو ضليددة وسدديلة ألددري مه ددوع أو فددي  الددب ف سددواء علددى حددكل مكتددون أو للحدددود،
 .يختاررال

المتحددة لمكافحدة الفسداد في ردذا اإلطدار تدن  المدادة الثالثدة مد  اتفاويدة ايمدم 
أو  وتنفيددذكددل دولددة طددر  فددي االتفاويددة وفقددا لنعامهددا القددانوني بوضدد   متقددو “أن  علددى

مبدادئ  وتجسدد، تعدزز مشداركة المجتمد  الفسدادترسيل سياسدات فعالدة متسدقة لمكافحدة 
وتهكددد  ادة القددانون وحسدد  إدارة الشددهون العموميددة والنزارددة والشددفافية والمحاسدد ية.لسددي

المنعمددات هيددر أرميددة مشدداركة المجتمدد  ايرلددي و  علددىمدد  نفددس االتفاويددة  13المددادة 
الحكوميددة فددي مندد  الفسدداد ويتهلددب اللددد وفقددا لددن  رددذف المددادة:لأ( تعزيددز الشددفافية فددي 

ن( ضمان تيّسر حصوي النداس فعليدا  ام الناس فيهاعمليات اتخاال القرار وتشجي  إسه
 ( القيام ضلنشهة إع مية تسهم في عدم التسامح مد  الفسداد، وكدذلد  على المعلومات

توعية عامة تشمل المناري المدرسية والجامعية د( احترام وتعزيدز وحمايدة حريدة  برامي
. ويجددوز إلضدداع تلددد ونشددررا وتعميمهددا التمدداس المعلومددات المتعلقددة ضالفسدداد وتلقيهددا
القيدود علددى مدا  دن  عليددو القدانون ومددا  الحريدة لقيدود معينددة، حدريهة أن تقتصدر رددذف

 رو ضروريل.
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م  نفدس االتفاويدة )الشدفافية والمسداءلة  9)أ( م  المادة 2الفقرة الفرعية  وتشير
ضددرورة أن لتتخددذ كددل دولددة طددر ، وفقددا للمبددادئ  إلددىفيمددا  تعلددن ضددايمواي العموميددة( 

ساسية لنعامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمسداءلة فدي إدارة ايمدواي اي
 العموميةل

*** 
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 المساءلة

 
  لالمفهوم التعريف -1

يشددير مفهددوم المسدداءلة إلددى وجددود طددر  وأسدداليب متقنددة ومهسسددية تمكدد  مدد  
رة الشددد ون العامدددة، مددد  مسددداءلة الشدددخ  المسددد وي ومراوبدددة أعمالدددو وتصدددرفاتو فدددي إدا

إمكانية إ التو إالا ما تجاوز السلهة أو ألل بثقة الناس، ورذف المساءلة تكون مضدمونة 
 (156)ضحكم القانون ومتحققة بوجود  ضاء مستقل ومحا د ومنصو.

ويعددددر  برنددددامي ايمددددم المتحدددددة اإلنمددددا ي المسدددداءلة علددددى، أنهددددا الهلددددب مدددد  
تدددددحان المصدددددلحة حدددددوي كيةيدددددة اسدددددتخدام المسدددد ولي  تقدددددديم التوضددددديحات ال زمدددددة ي

تدد حياتهم وتصددري  واجبدداتهم وايلددذ ضاالنتقددادات التددي توجددو لهددم، وتل يددة المتهلبددات 
 (157) المهلوقة منهم و  وي )ضعل المس ولية( ع  الفشل وعدم الكفاءة.

 

 جذوي المفهوم  -2
نيدة حيد  يةهرت إرراتات مفهوم المساءلة في إطار نموال  الديمقراطية ايث

يقدددوم المفهدددوم علدددى أسددداس مسددداءلة المدددواطني  للرعايدددا الدددذ   حدددكلوا عدددددًا ضدددخمًا مددد  
 ايفراد المحرومي  م  ممارسة أية حقو  سياسية أو  انونية أو مدنية.

وفي إطار الفكر ال رقي عمق  نعرية العقد االجتماعي م  مفهدوم المسداءلة، 
ومدة  ويدة تمسدد بزمدام علدى ضدرورة ويدام حك Thomas Hobbesإال أكدد تومداس ردوقز 

بنثدددام علدددى  أكددددالسدددلهة حتدددى تسدددتهي  تحقيدددن االسدددتقرار وتكفدددل ايمددد  للجميددد . كمدددا 
الديمقراطيددة )االنتخددان ضددرورة لضددوع الحكددم لمسدداءلة المحكددومي  مدد  لدد ي اآلليددات 

 الل(. …ة السياسيةالمنافس -

                                                 

 .مرجع سبق ذكرهنيفني مسعد،  (156)
 .2002، ، تقرير التنمية اإلنسانية العربية( برانمج األمم املتحدة اإلمنائي157)
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أمددا كدداري مدداركس فقددد رأي أن الحكومددة يجددب أن تخضدد  للمسدداءلة، ويتحقددن 
لد مد  لد ي وحددات تد يرة تقدوم ضدإدارة حد ونها الخاتدة وتنتخدب مرحدحي  يقومدون ال

بتمثيلها في نها  أكثر اتساعًا )كالمدن مثً ( وينتخب رهالء بددوررم ممثلدي  لهدم علدى 
 المستوي القومي.

و ددد اسددتخدم مفهددوم المسدداءلة لفتددرة طويلددة فددي إطددار الحددد   عدد  المحاسددبة 
قدرن السدادس عشدر أتدبح يسدتخدم للداللدة علدى تقدديم حسدان المالية والتجارية، وفي ال

وتددار يشددير إلددى التددزام بتقددديم حسددان عدد  تصددر  مددا أو  ،أو تقريددر عدد  حدديء ضعينددو
 بيان ع  ايسبان التي حض  على اإلتيان ضفعل معي .

فدي  1853في حي   ري البعل أن مفهوم المساءلة أتبح يستخدم منذ عام 
 (158)الحد   ع  المساءلة المالية.الل ة اإلنجليزية في إطار 

و دد حددهد مفهددوم المسدداءلة ارتمامددًا ملحوةددًا فددي القددرن العشددري ، ويتضددح اللددد 
م  كتاضات كاري فريدريد وريرمان في نر، حينما تحددثا عد  نمدو السدلهة اإلداريدة نعدرًا 
التساع حجم الوةا و الحكومية إال أنهمدا لدم  رحبدا ضليدة وسدا ل مد  حدانها تقييدد حريدة 
االلتيددار اإلداري لضددمان تددوافر سددلوأ إداري مسدد وي. كمددا الرددب أولتددان أودجددار إلددى 
أنددو مدد  الضددروري تهددوير نمددط جد ددد للمسدد ولية يختلددو عمددا  دمددو فريدددريد وفي نددر، 
حي  سعى إلى تهوير االتجاردات المهنيدة فدي الخدمدة المدنيدة مد  لد ي التلكيدد علدى 

 السياسي. ويم االلتزام الخلقي والعق نية والحياد
و دددد اكتسدددب تحد دددد مفهدددوم المسددداءلة أرميدددة لاتدددة فدددي الهدددرح الدددذي  دمدددو 

والددذي يمثددل ايسدداس فددي دراسددة المسدداءلة. و ددد  Frederich Mosherحددر و فريدددريد م
 Objectiveبنى موحر فكرتو على التفر ة بدي  ندوعي  مد  المسداءلة أحددرما موضدوعي 

                                                 

Shriram Masheshwari, Accountability in public administration (158)  
  Indian Journal of publick, towards a conceptual framewor

480.-, vol. 29, no. 3, 1983, pp. 455administration 
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وضددوعي أن مصدددر االلتددزام القددانوني . ويقصددد ضالمهحددر المSubjectiveواآللددر الاتددي 
وايل  ددي يقدد  لددار  نهددا  اإلنسددان، فددي حددي  يقصددد ضالمهحددر الددذاتي تدددفن مشدداعر 
الضددددبط وااللتددددزام مدددد  دالددددل اإلنسددددان. وللمسدددداءلة الموضددددوعية ث ثددددة عناتددددر رددددي 

 لالقواني  والخضوع اإلداري، وتحقين الصالح العام.
عد  مسد ولية ايفدراد عمدا يقترفدون  ويري جون كرفر أن المساءلة ري لالتع ير

مددد  أفعددداي، ووياسدددًا علدددى اللدددد  تحمدددل جهددداز الخدمدددة المدنيدددة مدددا  ترتدددب علدددى ايداء 
 (159)الوةيفي م  سلوكيات وتصرفات.

 

 المساعلة والحكم الرشيد  -3
المسددداءلة ردددي أحدددد المبدددادئ التدددي طرحهدددا ال ندددد الددددولي للداللدددة علدددى الحكدددم 

 الرحيد على النحو التالي:
تكددددون المسدددداءلة فيمددددا بددددي  الهي ددددات ايرليددددة والحكوميددددة )وزارة الدالليددددة، الددددوزارات * 

المختصة، د وان الر اضة العامدة( أو القضداء، أو دالدل ردذف الهي دات بدي  الهي دة العامدة 
ومجلدس اإلدارة، أو بددي  مجلددس اإلدارة والجهدداز التنفيددذي للهي ددة ايرليددة، أو أن تتعدددي 

 عندددما  توجددب علددى الهي ددة ايرليددة وموةفيهددا اإلجاضددة مباحددرة الهي ددات ايرليددة، مددث ً 
علدددى أسددد لة المنتفعدددي  أو كدددل مددد  لهدددم مصدددلحة فدددي الهي دددة ايرليدددة. ويمكددد  آلليدددات 

رم الدذ   يحتلدون موا د  المسد ولية فدي الهي دات  فيم المساءلة أن تتناوي  ضايا تبح  
لمساءلة وجود حريدة الوتدوي إلدى ايرلية وفي ط يعة القرارات التي  تخذونها. تتهلب ا

 المعلومات.
تشكل المساءلة لصوتًا م  حي  ع  تها ضدإدارة ايمدواي العامدة، معيدارًا آلدرًا مد  * 

معدددا ير اإلدارة العامدددة السدددليمة. وتتهلدددب المسددداءلة وجدددود نعدددام لمراوبدددة وضدددبط أداء 
سدددداءة ايجسددددام الحاكمددددة، لصوتددددًا مدددد  حيدددد  النوعيددددة وعدددددم الكفدددداءة أو العجددددز وإ

                                                 

، بريوت، اإلدارة العامة، إدارة األعمال احلكومية وشبه احلكومية، املبادئ والنظرايتد. سيد اهلواري،  (159)
 .75 - 73، ص 1965، د.ن، 2ط
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اسددتعماي المددوارد. ومدد  الضددروري أيضددًا وجددود نعددم تددارمة لددردارة والوكالددة الماليددة، 
وللمحاسدبة والتدد ين، ولجبايدة اإل ددرادات جنبدًا إلدى جندب مدد  عقوقدات ته دن ضحدن علددى 

 مرتك ي المخالفات المالية واإلدارية.
ر عدد  التددزام ورهددم تعدددد االتجارددات فددي تحد ددد مفهددوم المسدداءلة، إال أن جميعهددا يع دد* 

منعمدددات اإلدارة العامدددة بتقدددديم حسدددان عددد  ط يعدددة ممارسدددتها للواجبدددات المنوطدددة بهدددا 
بهددد  رفدد  كفدداءة وفعاليددة رددذف المنعمدداتل. ويمثددل رددذا التعريدد  محاولددة للجمدد  بددي  
التعريفات المختلفدة للمسداءلة، حيد  يشدمل مفهدوم المسداءلة مد  الناحيدة اإلجرا يدة، مد  

مفهددوم المسدداءلة تميددز بتعدددد مسددتويات وتشدداضد ع  اتددو وتنددوع  ايلددذ فددي االعتبددار أن
آلياتددو ايمددر الددذي يجعدددل مدد  الضددروري النعددر إلدددى مفهددوم المسدداءلة بوتددفو مفهدددوم 

 منعومة  نهوي على جملة م  المستويات والقيم واآلليات.
ردددي آليدددة سياسدددية مهمدددة فدددي الحكومدددات  (Accountability)والمسددداءلة بهدددذا المعندددى * 

يدة لمحاسدددبة المسددد ولي  علدددى أعمدددالهم وفحددد  وتدددد ين  دددراراتهم وإتاحدددة الفرتدددة الرحددد
أمامهم إليضاح أية نقاط هامضة أو ُتهدم توجدو إلديهم سدواء كدانوا منتخ دي  أو معيندي ، 
وينه ددن ايمدددر الاتدددو علدددى المهسسدددات العامددة. وردددي أيضدددًا التدددزام المهسسدددات والددددوا ر 

ها للواجبددات المنوطددة بهددا بهددد  رفدد  كفدداءة العامددة بتقددديم حسددان عدد  ط يعددة ممارسددات
وفعالية رذف المهسسات. وري متهلبات توضد  علدى عداتن المهسسدات والددوا ر العامدة 
حتدى يجي دوا علدى أيدة تسداحالت يقددمها المواطندون والمسدتفيدون مد  المهسسدة وقخاتددة 

أي نقدد  فيما  تعلن ضاستخدام المسد ولي  للسدلهات والقدوي الممنوحدة لهدم، والتجداون مد 
 وجدددو لهدددم، وأيدددة متهلبدددات ترفددد  إلددديهم وقالتدددالي اسدددتعدادرم لق دددوي و دددوع المسدددهوليات 
الكاملدددة وتحمدددل تبعاتهدددا سدددواء عددد  التقصدددي أو الفشدددل أو النقدددا   التدددي تشدددون أداء 

 (160)المنعمة لدوررا.

                                                 

، )القاهرة، دار النهضة العربية، دارة العامة، مقدمة يف اإل( د. امحد رشيد، د. عطية حسني أفندي160)
 .172(، ص 1996
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المسدتوي  تعد المساءلة ويمة ععمى م  ويم الديمقراطيدة سدواء كاند  المسداءلة علدى* 
لمجتمددد  أو علدددى المسدددتوي الدددداللي للمهسسدددة، والمسددداءلة مددد  الشدددفافية تمدددث ن العدددام ل

تددمام أمددان  هكددد أن ايداء الددديمقراطي العددام للمهسسددة يمثددل ضالفعددل رتدديدًا مضددافًا 
للصددالح العدددام للمجتمددد . ومددد  الم حدددظ أن الع  ددة بدددي  مفهدددومي المسددداءلة والشدددفافية 

دي الشدددفافية زاد مسدددتوي المسددداءلة والعكدددس تبادليدددة وطرديدددة، ضمعندددى أندددو كلمدددا زاد معددد
 تحيح.

وتعددد المسدداءلة آليددة مهمددة مدد  آليددات مكافحددة الفسدداد اإلداري، فهددي معيددار ضدداضط * 
يداء المهسسدددات وتقدددويم ردددذا ايداء مددد  لددد ي المحاسدددبة التدددي تخضددد  لهدددا علدددى  دددد 

 (161)السلهات التشريعية أو القضا ية أو الجهات المختصة لمكافحة الفساد.
 

 المساعلة  تفعية آليات -4
ويكشدددو المنعدددور السياسدددي لمفهدددوم المسددداءلة عددد  آليدددات للمسددداءلة تمدددارس 
لددار  نهددا  المنعمددة اإلداريددة، واللددد ضعكددس المنعددور اإلداري الددذي  نعددر للمسدداءلة 
بوتددفها عمليددة دالليددة تددتم وفددن آليددات تتبدد  وتسددتمد  وتهددا مدد  النعددام الهيراركددي فددي 

 المنعمة.
 حكاي للمساءلة دالل النعام السياسي وري:ورناأ تور وأ

مسددداءلة السدددلهة التنفيذيدددة، حيددد  تقددددوم القيدددادة السياسدددية علدددى رأس كدددل منعمددددة  -1
 (162)ضمساءلة العاملي  بها.

                                                 

، )القاهرة، مركز املساءلة والشفافية إشكاليات حتديث اإلدارة املصرية يف عامل متغري( سامح فوزي، 161)
 .42 - 23، ص ص 1999الدراسات السياسية واالسرتاتيجية ابألهرام(، 

(، 1995، )القاهرة: دار النهضة العربية، عامة، النظرية واملمارسةالوسيط يف اإلدارة ال( د. إبراهيم درويش، 162)
 .193 - 190ص ص 
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المسداءلة التشددريعية: وتقدوم بهددا السدلهة التشددريعية بواسدهة أعضددا ها واللجدان التددي  -2
علددى تبعيتهدددا ال رلمانيددة مددد  نعددام إلدددى تهلفهددا والمهسسدددات الر ابيددة التدددي  ددن   انوندددًا 

 آلر.
المشدداركة العامددة: تددهدي المشدداركة العامددة فددي اإلدارة إلددى إضددفاء طدداض  ديمقراطددي  -3

تعدددددي علدددى العمليدددة اإلداريدددة، حيددد  يسدددمح ضمشددداركة المدددواطني  فدددي تدددن  القدددرارات 
 اإلدارية مما  هدي إلى تمثيل أفضل لمصالح  هاعات واسعة م  المجتم .

لع نيدددة والشدددفافية، حيددد  يعت دددر النقدددا  العدددام والحدددر مددد  أبدددرز وسدددا ل تحقيدددن ا -4
المسدداءلة فددي المجتمعددات الديمقراطيددة، إال مدد  الضددروري إطدد ع المددواطني  وممثلدديهم 
علدددى الحقدددا ن، ومنا شدددة السياسدددات المختلفدددة، حيددد   دددهدي اللدددد علدددى زيدددادة الدددوعي 

 لمساءلة بهد  حماية مصالحهم.السياسي لدي المواطني  ويدفعهم نحو المشاركة وا
ورندداأ حدددكل آلددر مددد  أحددكاي المسددداءلة هيددر الرسدددمية للمهسسددات والهي دددات 

 مجاالت للمساءلة هير الرسمية وري: ةرقعتوجد أ أ حي الحكومية وهير الحكومية، 
 مساءلة المهسسات هير الحكومية للسلهات العامة. -أ
 مساءلة الرأي العام للسلهات العامة. -ب
 ط  للسلهات العامة.مساءلة الموا -ج
 المساءلة المهنية وايل وية. -د

 

 معوقات المساعلة  -5
ضعناتددرف المختلفددة عددددة معو ددات دالددل الهي دددات  الرحددديد واجددو مفهددوم الحكددم 

لشدددفافية والمسددداءلة ممدددا  دددهدي إلدددى وجدددود بي دددة عمدددل تدددزداد فيهدددا فدددرع امنهدددا ايدددان 
ح حخصدية )فسداد( كمدا  دهدي فدي الهي دات للمقددرات العامدة لمصدال المسد ولي استخدام 

إلدددى حخصدددنة ردددذف الهي دددات حيددد  تعدددر  ضاسدددم مهسسدددها أو مدددد ررا أو ر ددديس مجلدددس 
أو احتكددار إدارتهددا فددي  ددد مدد    ددل عدددد مدد  ايحددخاع،  إدارتهددا، أو احتكددار إدارتهددا

واحددة، ضاإلضدافة لييدان عمليددات التوثيدن المنهجيدة دالدل الهي ددات ممدا يعدو  الشددفافية 
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الصدادر  2002ي ة في ته يقها، فقد رتد تقرير التنمية البشدرية للعدام إالا ما ره   اله
عددد  ال رندددامي اإلنمدددا ي ل مدددم المتحددددة ضشدددكل واضدددح أوجدددو متعدددددة للقصدددور الدددداللي 
المهسسات السياسية العرقية م  ل ي نق  الديمقراطية الدالليدة المنعكسدة فدي الدبطء 

الشدبابي فدي مجدالس إدارتهدا، وحخصدنة في تداوي اإلدارة، وانخفداا التمثيدل النسدا ي و 
إدارتها في  د واحدة، ويرتد على مستوي الشفافية تدني مهحراتها فيما يخدت  ضاتخداال 
القدددددرار تصدددددل لحدددددد أن ضعضدددددها يجدددددد تدددددعوقة فدددددي احتدددددرام  واعدددددد واضدددددحة لدددددردارة 

 (163)والمحاس ية.
 اإلنسانسياق المنظومة الدولية لحقوق  فيالمساعلة  -6

م ددأ المسداءلة،  علدى  المواثين الدولية لحقدو  اإلنسدان التلكيدد تضم  عدد م      
علدددى كدددل فدددرد أن ل اإلنسدددان( مددد  اإلعددد ن العدددالمي لحقدددو  29المدددادة )حيددد  نصددد  

 لواجبات إزاء الجماعة، التدي فيهدا وحددرا يمكد  أن تنمدو حخصديتو النمدو الحدر الكامدل
 للقيدود التدي يقررردا القدانون  يخضد  أي فدرد، فدي ممارسدة حقو دو وحرياتدو، إال الل وأندو.

 ضدمان االعتدرا  الواجدب ضحقدو  وحريدات اآللدري  واحترامهدا، ،مستهدفا منها، حصدرا
 والوفدددداء ضالعددددادي مدددد  مقتضدددديات الفضدددديلة والنعددددام العددددام ورفدددداء الجميدددد  فددددي مجتمدددد 

  .ل(164)ديمقراطي
أن  علددى للحقددو  المدنيددة والسياسددية لدددوليامدد  العهددد  1 14وأكددد ت المددادة 

فإندددو لال  ددددان أي فدددرد ضليدددة  2 15ووفقدددا للمدددادة  ل.نددداس جميعدددا سدددواء أمدددام القضددداءال
عدد  فعددل لددم يكدد  و دد  ارتكاضددو يشددكل جريمددة ضمقتضددي  امتندداعجريمددة ضسدد ب فعددل أو 

أي  علددىلدديس رندداأ مددا يخددل مدد  محاكمددة حددخ  وأنددو ل القددانون الددوطني أو الدددوليل.
مددا وفقددا لمبددادئ القددانون العامددة فعددل أو امتندداع عدد  فعددل كددان حددي  ارتكاضددو يشددكل جر 

 التي تعتر  بها جماعة ايمم.ل 

                                                 

 .105، ص مرجع سبق ذكرهبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي،  (163)
 ( من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.4راجع أيضا املادة )( 164)
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الفسداد ايمدم المتحددة لمكافحدة  اتفاويدةتن  المادة الثالثدة مد   في رذا اإلطار
أو  وتنفيددذتقددوم كددل دولددة طددر  فددي االتفاويددة وفقددا لنعامهددا القددانوني بوضدد  أنل  علددى

مبددادئ  وتجسدددمشدداركة المجتمدد  تعددزز  الفسدداد،ترسدديل سياسددات فعالددة متسددقة لمكافحددة 
 روتشدددي“والمحاسدد ية. سدديادة القددانون وحسددد  إدارة الشددهون العموميددة والنزاردددة والشددفافية 

)الشددفافية والمسدداءلة فيمددا  تعلددن  نفددس االتفاويددة مدد  9 )أ( مدد  المددادة2الفقددرة الفرعيددة 
سدددية ضدددرورة أن لتتخدددذ كدددل دولدددة طدددر ، وفقدددا للمبدددادئ ايسا إلدددىضدددايمواي العموميدددة( 

 لنعامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة ايمواي العموميةل
*** 
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 التنوع الثقافي

 
لدددددم يحدددددظ مفهدددددوم التندددددوع الثقدددددافي ضاالرتمدددددام الكدددددافي فدددددي موسدددددوعة العلدددددوم 

ويعت ر رذا أحد الصعوقات التي تواجو تعري  المفهدوم، إال يخلدط الدبعل  .االجتماعية
 . بي  مفهوم الثقافة، ومفهوم التنوع الثقافي

 

 تعريف التنوع الثقافي   -1
اتسدددام الثقافدددة  إلدددىعلدددى المسدددتوي الل دددوي العدددام، تشدددير عبدددارة التندددوع الثقدددافي 

حددك  لددو كمددا تتشدداضو وتتهددابن مضددمونا و البشددرية ضسددمة التنددوع أي كونهددا تتبددا   وتخت
 قهذا المعندى الل دوي ال تعددو عبدارة التندوع الثقدافي. و أنواع إلىنحو يجعلها تتما ز  على

اللدددت   ا أومددد  زاويدددة التبدددا    إليدددو منعدددورا البشدددري ن تكدددون وتدددفا للوا ددد  الثقدددافي أ
يمكدد  م حعتهمددا علددى  التهددابن الثقددافي أورددذا التبددا    أنمدد  و التهددابن. و أوالتشدداضو 
 –يمكد  م حعتهمدا علدى مسدتوي الجماعدة الواحددة  كمدا الواحدةالجماعة  أفرادمستوي 

مسددتوي الفددرد الواحددد فددي مراحددل زمنيددة  وعلددى تاريخهددامختلفددة مدد   أزمددانفددي  -ككددل
التندوع الثقدافي ردو تندوع الثقافدة  لعبدارة للدذر ن المعندى المتبدادر أ إال ،تلفة م  عمرفمخ

 (165).ألري  إلىو الت فها م  جماعة 
مفهددوم ةهددر  إلددىقددافي  رمددز مددا علددى المسددتوي االتدده حي فددان التنددوع الثأ

ن ردذا أ ،دبيدات الات الصدلةالتكدون. ويسدتنتي مد  ايو  التشدكل ما زاي في طدورمهلرا و 
 اسدتمرارف وأرميدةالتندوع الثقدافي  ايجابيدة علدى التلكيددالمفهوم ضشكل عدام،  تمحدور حدوي 

يزرددا تمالت فهددا و  أوجددوكيانهددا واحتددرام ( الثقافددات فددي حفددظ أنددواعوعلددى حددن مختلددو )
 . (166)اوضرورة تقني  رذا الحن دولي الثقافية() اتهاهايحماية تو 

                                                 

(، بريوت، مركز دراسات 33عبد الكرمي غالب، أزمة املفاهيم واحنالل التفكري، سلسلة الثقافة القومية )( 165)
 .46-45، ص 1998ية، الوحدة العرب

 .145، 2004ميالد حنا، قبول اآلخر، فكر واقتناع وممارسة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة األوىل، ( 166)
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لالتعددد الثقدافيل حيد   مفهدومردو  ألدر مفهدوملالتندوع الثقدافيل مفهدوم يتصل ضو 
سددددددواء فددددددي مدددددددلوليهما الل ددددددويي   ،كمتددددددرادفي  تقريبددددددا مفهومددددددانكثيددددددرا مددددددا يسددددددتخدم ال

لاتددة فدددي أ اتجدداف متنددام للتمييددز بينهمددا و ن رندداأبيددد  مفهوميهمددا االتدده حيي ، وأ
االلدت    ىإلد التعددد يشديرمفهوم   ينمافلفة. سس مختأعلى واللد  ،االستخدام العلمي

فدان  ،وأحياندا االتدهدام بدي  الثقافدات التندا ل درجدة إلدى يصدلالدذي و  ،هير المحددود
التشداضو  إلدى كمدا يشدير ضالقددر نفسدو االلدت   إلدى م  ناحية، يشير في المقابل التنوع

محددود وال يسدتلزم  رنداااللدت    أنممدا يعندي  اينواع م  ناحية ألدري، والتهابن بي 
 أوو مفددردات ردددو مراعددداة أ أفدددرادعلدددى  التنددوعوتدددو  إطددد  الشدددا   فددي االتددهدام. و 

 إليو.و انتما ها أواحد  أتلم حعة احتراكها في 
مثدل الخصوتدية الثقافيدة  ألدري ويتصل ضمصهلح التنوع الثقافي مصهلحات 

و تعدددد ثقددافي  تعددذر أد تنددوع بوجددو  اإل ددرارالسددتثناء الثقددافي. ف دددون اوالهويددة الثقافيددة و 
 .متنوعة و رويات ثقافيةأالزعم بوجود لصوتيات ثقافية 

 دد نشدل مصدهلح التنددوع الثقدافي فدي سديا  ثقددافي معدي  اتسدم بتندامي تعددرا و 
و أط يعيددة  الددزواي، لعوامددل أحياندداو  واالضددمح يت البشددرية للتراجدد  الكثيددر مدد  الثقافددا

فددات معينددة تنتشدر ضسددرعة علددى حسددان الثقافددات بددأت فيددو ثقا  سدرية، فددي الو دد  الددذي
تفددرا أن تحدداوي ال رقيددة بدددأت  ايمريكيةتحد دددا الثقافددة ن ضعضددها و أ وقدددأ ،المتراجعددة
 -رقمداالتنوع الثقافي ل نحسدار و  عرا د ي نحو على العالمعلى سا ر ثقافات هيمنتها 

 لزواي. ل - في تقد ر البعل
ل فدا افدرز فدريقي : فريدن  هيدد  ،ع الثقدافيالتندو مفهوم  ما  تعرا لو أثارو د 

ضمصدددير التندددوع  إعهددداء ارتمدددام ثقافات معيندددة دون هيمندددة ثقافدددة  أوسددديادة  اتجدددافدعدددم 
 .تون التنوع الثقافيويدعم استبقاء الثقافات وحما تها و  إلىفرين  دعو و  ،الثقافي
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 همية التنوع الثقافي  أ -2
 :  تلخ  في أنيجابيات فتإم  التنوع الثقافي  إلىرم ما  نسب أ ما أ

 ثريهدا  ايفدرادثقافدات  أنالثقافدة البشدرية. فكمدا  إلثدراءالتنوع الثقافي مصدر لصدب  -أ
فددان ثقافددة أي  الثقافددات الفرديددة الم ددا رة لهددا ولدديس المتهاضقددة معهدداالتواتددل مدد   أكثددر

ات مددد  ثقافددد اإنمدددو لددديس مددد  ثقافدددات جماعيدددة متهاضقدددة  التواتدددل أكثدددرجماعدددة  ثريهدددا 
 في ةل التنوع الثقافي. إالرو ما ال  تحقن جماعية م ا رة لها و 

مهمددا للحفددا  علددى التنددوع ال يولددوجي، فقددد رتددد الددبعل   ددد يكددون التنددوع الثقددافي -ن
تدوافر  نعدرا يرميدةال يولوجية وزواي ثقافات معيندة. و  اينواعع  ة ما بي  زواي ضعل 

قددد ف ،ا  علدى اسدتمرارية الحيداة علدى كوك نداالتعددد ال يولدوجي للحفددمد  التنوع  أدندىحدد 
علدى زلدم التفاعدل الثقدافي الد زم  لرضقداء الثقدافيحدد ادندي مد  التندوع  تدوافر أيضا لزم 

 الثقافي. لرنماء
االيجابيات المتمثلة في فوا دف العملية  نهوي التندوع الثقدافي فدي حدد  إلى ضاإلضافة - 

تجددف  الدذيالجمداي  إلدىالبشدرية السدوية دا مدا  الاتو على ويمة جمالية تل ي تهل  النفس
 ،التنويد  الثقدافي إلدىعمومدا  ايفدرادرو ما يفسر لندا مدا ن حعدو مد  ندزوع و  ،في التنوع

 -ايوسدد  ضمعنارددا -و عناتددر الثقافددةأفددي ضعددل جوانددب  أكثددرالددذي  تجلددى بوضددوح و 
 مثل الزي والمعمار.

 يكتسددب إيجابياتددوو ها يددة لسددل ياتو حددوي المحصددلة النكيفمددا كددان الخدد   المحتمددل  -د
الجماعدددات( فدددي و ) اإلنسدددانساسدددا مددد  كوندددو تع يدددرا عددد  حريدددة أرميتدددو أ التندددوع الثقدددافي 

ا تجسددديدا ط يعيدددالثقدددافي والفكدددري( و وحقدددو فدددي االلدددت   ) الثقدددافي والفكدددري() اإلبدددداع
 .  (167)فرادالتكويني ل للتبا   ال نيوي و 

 

                                                 

(167        )                              263,will Kymlica and Naye Norman (edit), 
Citizenship in Diverse socities., op.cit, p. 
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 تحوالت التنوع الثقافي   -3
تراجد   رمدا أساسديي لدى سد  ي  إالثقدافي و انحسار التنوع أتراج   فسيرتيمك  

و انتهداء الدنمط أنشوء ثقافات جد دة مثل تو دو  إلىكان  تدف   التيو تو و العوامل أ
الثقافددات  إلضددعا عوامددل المسدد بة ال و تزا دددأاالنتشدداري مدد  الهجددرة السددكانية وةهددور 

 : م  بي  رذف العواملوتعريضها للزواي. و 
ومراحلهددا  إحددكالهاةلدد  السددلهة السياسددية ضمختلددو  حيدد  السييلطة السياسييية  دوي -أ

والسددلهة االسددتعمارية والسددلهة  اإلم راطوريددةضمددا فيهددا السددلهة  - علددى مدددار التدداريل -
التهمددي   أوالدددمي الثقددافي القسددري  أوالقوميددة، تمددارس نوعددا مدد  التوحيددد  أوالقهريددة 

منها ضان م  حلن مثل ردذا التوحيدد  ةنا المرهوقةية هير الثقافي لبعل الثقافات الفرع
داعمدة و الوحددة الثقافيدة الأن يعدزز مد  التجدانس الثقدافي أ ،حري التنميط الثقافيو ضايأ

ممدا  االمعارضدة لهد إالكداء  دور التبدا   الثقدافي فدي يحدد مدالستمرارية الوض  الدرار  و 
 ضسددد ب عددددةثقافدددات  الدددزواي إلدددى و آلددد أو دددد ضدددعف  وزالددد   اسدددتمرا تها. أكثدددر دددهم  

 ودوي استعمارية وحتى دوي  ومية. إلم راطورياتالسياسات الخاط ة 
ةلدددد  السدددداحة الثقافيدددة، علددددى مدددددار  حيددد  االقصييييائية الحريييييات الثقافييييية  دوي -ب

ومدد   ،و حقهددا فددي الوجددودأالتدداريل، تشددهد حركددات ثقافيددة ال تعتددر  ضالثقافددة الم ددا رة 
طمسدها ولدو ضدالقوة.  علدى عمدلحيانا محارقتهدا والأها وتهميشها و على محاترت تعمل ثم

كان  فدي ال الدب حركدات د نيدة )أي تتمحدور  ضلنهاوتميزت رذف الحركات في الماضي 
الحقدددا حركدددات الد نيدددة )أي ال  إليهدددا دددد انضدددم  و ارضدددي( و أ سدددماوي  مددداحدددوي د ددد  

 تعتر  ضالد   او ال ترتكز عليو(.
ةهددرت الدولددة وت ندد  تقددديم الخدمددة  أنمنددذ  غييوي( الحييديث )الل النظييام التييداولي -ج

علدددد  المهسسددددات وكددددذلد ف -رددددذف الدولدددة رقهدددد  المعيشددديةالتعليميدددة وتددددوفير الوةيفددددة 
ردداتي  الخدددمتي  فددي ال الددب بل ددة واحدددة مدد  الل ددات المتعددددة  -الخاتددة الات الصددلة

 إلدى ايلدري  المحليدةلمواطنيها مما ترتب عليو اضهرار المدواطني  المتحددثي  ضالل دات 
تعلدددم ردددذف الل دددة للحصدددوي علدددى الخدمدددة التعليميدددة التدددي  تو دددو عليهدددا كثيدددرا مسدددتق لهم 
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الوةيفدددددة العامدددددة. والن االلتحدددددا  ضمهسسدددددات الخدمدددددة  أووللتلردددددل للوةيفدددددة المعيشدددددية 
تعلددم ل دددة  إلدددى ايطفددايدي توجددو أبكددرة فقدددد مالتعليميددة عددادة مدددا يكددون منددذ الهفولدددة ال

م والتددي مدد  اي ل ددة تعلددمتددرفهم عدد   أو انصددرافهم إلددى -الل ددة الرسددمية أو -المدرسددة
ضمدددددا تحمددددددل مددددد  ثقافددددددة  ،تندددددددثر بددددددأت أوجيددددداي اندددددددثرت مدددددرور الدددددزم  وتعا ددددددب اي

 .(168)لاتة
مالد  عمليدة التنميدة الحد ثدة فدي مختلدو الدددوي  التنموي الحيديث النظيام التميدني  -د

وترتددب علددى اللددد تركددز  ،يددل مدد  المدددنحري الددبعل القلضدداي أوالتركددز فددي المدددن  إلددى
يضددا فددي الات المدددن. وتسدد ب أفضددل نسدد يا ساسددية والعددرو  المعيشددية ايالخددمات اي

تلدد المددن متحولدة بدذلد لديس فقدط  إلدىبدأت المجموعات السكانية تهاجر  أناللد في 
تدددلية اي وثقافاتهدددال اتهدددا  عددد  -تدددريجيا وجز يدددا–يضدددا أ وإنمددداتدددلية عدد  مواطنهدددا اي

المدددن التددي ردداجروا  ول ددةوالتددي لددم تعددد تتناسددب مدد  ثقافددة  ندداطن،لسددا دة فددي تلددد الما
زواي تلدد الثقافدات مد  الد إلدىتدهوي تضدعو و  أنمدر ركدذا، مد  اي. ولم يك  بدد، و إليها

   .مرور الزم 
و علددى أالتددي ةلدد  تعمددل منددذ  ددديم الزمددان العوامددل السدداضقة و  إلددى ضاإلضددافة

التنددوع  أمددامل تحددديات مددهلرا عوامددل تشددك ةهددرت ،الحددد   ددل منددذ بدددايات العصددر اي
  رذف التحديات الجد دة الحداثة والعولمة. أرملعل م  الثقافي. و 

 
 داية التنوع الثقافي إ -4

و أ در سدواء فدي تحد دد  ددر كالبشدري لدو الددور اي العامل أن س ن تضح مما 
مدا  فدي تشدكيل وكدذلد بيداتعد  التندوع الثقدافي مد  سدل يات وايجا ندتينوع مدا   وأ حجم

رددددذا الدددددور  أنحيدددد  . و ت يددددرات ع ددددر الدددزم مددد  تحددددوالت و   ع تعدددرا لددددو رددددذا التنددددو 

                                                 

(168  )                David mikller, Ed the Encyclopedia of Political thought 
(oxford Un.New York, 1995) p.,65. 
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فمدد   ،ساسددا مو ددو البشددر مدد  التنددوع الثقددافي وطريقددة تصددرفهم تجارددوأ يحددددف البشددري 
 البشر للتنوع الثقافي. إدارة تحد د استراتيجية ايرمية

هي ددة درة مدد    ددل ضعددل الجهددات كانددو ضددالرهم مدد  الجهددود المقدد ،ومدد  المعتقددد
ةلدد  طريقددة  ،التنددوع الثقددافي عمومددا إدارةاليونسددكو، فددان الهريقددة التددي تمدد  وتددتم بهددا 

محدداوالت الدددمي الثقددافي منهددا الكثيددر مدد  العيددون  اإلدارةهيددر موفقددة. فقددد حدداب  رددذف 
ات الثقدافي. ويمثدل االحتقدان الثقدافي الحدالي بدي  المجموعدد اإل صداءمحداوالت القسدري و 

 أبدرز ضعدل ،والنعريات التي تكرس الصددام الثقدافي الثقافية وروا  الدعوات اينواع أو
تتعددددد للتندددوع الثقدددافي فدددي زمانندددا ردددذا. و هيدددر السدددوية  اإلدارةالمهحدددرات المزعجدددة علدددى 

االفتقدار لمقومدات  أرمهدالعل م  التنوع الثقافي و  إدارةسوء  أوالمحتملة لتعثر  ايسبان
 إلدارة التنددددوعاالسددددتراتيجية السددددليمة  أوالتصددددور  وضدددد  فددددي مقدددددمتهاو  الحسددددنة اإلدارة

 (169)الثقافي.
 

 التنوع الثقافي في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -5
الدوليددة  واإلع ندداتضددالرجوع إلددى ايحكددام التددي أوردتهددا االتفاويددات والمواثيددن 

 ح حيدد الثقددافيعلددى التنددوع ضحقددو  اإلنسددان نجددد أنهددا  ددد عنيدد  ضالتوكيددد  الات الصددلة
حددن  لكددل حددخ  لن:أعلددى  اإلنسددانلحقددو   العددالمي اإلعدد نمدد   18نصدد  المددادة 

معتقددف،  في حرية الفكر والوجددان والدد  ، ويشدمل ردذا الحدن حريتدو فدي ت ييدر د ندو أو
والتعلديم، ضمفدردف  وحريتدو فدي إةهدار د ندو أو معتقددف ضالتع دد وإ امدة الشدعا ر والممارسدة

 .(170)لماعة وأمام الم  أو على حدفأو م  ج
ال لللحقددددو  المدنيدددة و السياسددددية انددددو  الدددددوليمدددد  العهدددد  27 ونصددد  المددددادة

ايحددخاع  مأن يحددر  ، فددي الدددوي التددي توجددد فيهددا أ ليددات اثنيددة أو د نيددة ل ويددة،زيجددو 
                                                 

Will Kymlica and Naye Norman (edit), Citizenship in Diverse   (169) 
socities., op.cit., p. 283.                  

 اإلنسان.حلقوق  األوروبيةاقية ( من االتف9املادة )نص  راجع أيضا:( 170)
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المجداررة بدد نهم   ليات المدذكورة مد  حدن التمتد  بثقدافتهم الخاتدة أوالمنتس ون إلى اي
  .(171)اآللري  في جماعتهم حعا رف أو استخدام ل تهم، ضاالحتراأ م  ايعضاء مةوإ ا

 الثقددافي تسددعةضشدلن التنددوع  العددالميإعدد ن اليونسددكو  وتلكيددا علددى اللددد اعتمدد
 ري: مبادئ أساسية ضشلن التنوع الثقافي

 .لرنسانيةالتنوع الثقافي رو التراس المشترأ  -
 على وا   التنوع الثقافي. السياسيرد ال ريإن التعددية الثقافية  - 
 التنوع الثقافي أحد مصادر التنمية الشاملة. - 

عدد  احتددرام كرامددة  لال  نفصدد أل  دديإن الدددفاع عدد  التنددوع الثقددافي واجددب  -
 .اإلنسان

حقدو  عالميددة  ردي التدي اإلنسدانمد  حقدو   أال  تجدز الحقدو  الثقافيدة جدزء  - 
 ا م  ما للتنوع الثقافي.تمثل إطار  فهيومت زمة ومتكافلة 

الحدرع علدى تمكدي  كدل الثقافدات مد    نب ديالتنوع الثقافي متداح للجميد ح  - 
 التع ير ع  نفسها والتعري  بنفسها.

 نهددددل مدددد  مندددداض  التقاليددددد  بددددداعإكددددل  أنح لربددددداعالتددددراس الثقددددافي مصدددددرا  - 
 .ايلري الثقافيةح ولكنو  زدرر ضاالتصاي م  الثقافات 

تميزرددا عدد  هيررددا مدد  السددل   التدديالخدددمات الثقافيددة لصوتدديتها للسددل  و  - 
 والخدمات.
تكفددددل تهي ددددة  أن  نب ددددي اإلبددددداعالسياسددددات الثقافيددددة بوتددددفها حددددافزا علددددى  - 

 ونشر سل  ولدمات ثقافية متنوعة.  إلنتا العرو  المواتية 
 
 
 

                                                 

 .للحقوق االقتصادية واالجتماعية و الثقافية من العهد الدويل 27املادة راجع أيضا نص ( 171)
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 التفاعل الحضاري في مقابل الصراع الحضاري 

 
يليددري  مدد  القددرن العشددري  العد ددد مدد  المهحددرات تسددارع  لدد ي العقددد   ا    

النعريدددة والفكريدددة والسياسدددية علدددى أن الع  دددة بدددي  الحضدددارات ضلضعادردددا المختلفدددة  دددد 
أضح  في طليعة الجدي المثدار علدى السداحة السياسدية والفكريدة والدوليدة ضعدد أن كدان 

عدددد  تدددددام  الجدددددي المثددددار   لهددددا عدددد  الع  ددددة بددددي  اي ددددد ولوجياتح وكددددان الحددددد  
الحضارات وم  ضعدف الحد   ع  الحوار بي  الحضارات لير تع يدر عد  ردذا الجددي. 

 والتفاعددددددلويتضدددددم  مفهددددددوم الحدددددوار بددددددي  الحضدددددارات مفهددددددومي )حدددددوار الحضددددددارات 
الحضددداريح ويتعدددرا ضشدددكل أو ضدددآلر للمفددداهيم المتعدددددة للحدددوار كحدددوار ايديدددانح أو 

لحددددوار اإلسدددد مي المسدددديحيح أو العرقددددي حددددوار الثقافددددات أو الحددددوار المتوسددددهيح أو ا
ايوروقدددددي أو العرقدددددي ايمريكدددددي...الل( ضاعتبدددددار أن الثقافدددددة والدددددد   واال تصددددداد كلهدددددا 

 مكونات الحضارة.
مجموعددة مدد  المفدداهيم التددي  -ومددا زالدد  -ولقددد ت لددورت نتيجددة لددذلد وتهددورت

  ايديدانح تع ر ع  ط يعدة مدا يسدود بدي  ايمدم والشدعونح أو الددوي والحكومدات أو بدي
مجموعدة مد   -ومدا زالد  –م  ع  دات يعلوردا الحدوار والتفدارمح وةهدرت فدي المقابدل 

المفاهيم التي تع ر ع  ط يعة مدا يسدود بدي  ايمدم والشدعون مد  الدت   وتبدا   مثدل 
مفدداهيم تدددام الحضدداراتح والصددراع بددي  الحضددارات. وطفددا علددى السددهح مدد   ددري أن 

الصدراع الدذي ال  نتهدي ولد   نتهدي إال ض لبدة إحددارا أتل الع  ة بدي  الحضدارات ردو 
وسدديادتها علددى الحضددارات ايلددري. وفددي رددذا اإلطددار سددو   ددتم التهددر  إلددى مفهددوم 

 حوار الحضارات م  ل ي ث ثة عناتر، ري:
 تهور مفهوم الحوار بي  الحضارات. األول 

مفهدددددوم الحدددددوار بدددددي  الحضدددددارات فدددددي الفكدددددر السياسدددددي اإلسددددد مي  الثييييياني 
 المعاتر.

 حروط الحوار بي  الحضارات. ثالثا 
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  الحىايات تطوي دالالت مفهوم الحواي بين  -1
ألددذ مفهددوم الحددوار بددي  الحضددارات الكثيددر مدد  الدراسددة والتحليددل وحددهد مراحددل مختلفددة 

 : (172)في تهور دالالتو يمك  تناولها كما  لي
 

    1992ة عام المرحلة األول   مرحلة الدعوة إل  الحواي وتفعيله  قب
حهدت تلد الفترة تي ًا كثيرة وأطروحات متعدددة لوتدو الع  دة بدي  الشدر  

اتخددذ الحددوار حددكً  محددددًا ضعددد الحددرن العالميددة الثانيددة و وال ددرن أو الشددماي والجنددون، 
تحد  رعايدة اليونسدكو وقعدل المنعمدات الدوليدة واإل ليميدة ايلدري، ولقدد تدلثر الحددوار 

ضالمندددداق الثقددددافي واال تصددددادي  1989 – 1949دة بددددي  عددددامي فددددي رددددذف الفتددددرة الممتدددد
 . في تلد الفترة الذي كان سا داَ  واالجتماعي والسياسي

 
 (173)حي  كان حوار في نعام ثنا ي القه ية ضكل ما  تضمنو اللد م  معاني

لقد حل مفهوم حوار الحضارات حكً  م  أحكاي الصراع حيد  حداوي مفكدرو 
م الصددراع والصدددام لتحقيددن مزيددد مدد  الهيمنددة، وتحددوي لدددي ال ددرن الددز  ضددو مدد  مفدداهي

  .(174)ضعل المفكري  المسلمي  إلى مجرد أداة للدفاع ع  الحضارة اإلس مية
 

                                                 

مفهوم احلوار بني احلضارات يف الفكر السياسي لكل من حممد خامتي كامل فتحي كامل ممد حضر،   (172) 
-144(، ص ص 2007تصاد والعلوم السياسية، ، رسالة ماجستري، )جامعة القاهرة: كلية االقوحسن حنفي

، )القاهرة، األهرام، احلضارات وإعادة تقدمي اإلسالم للفكر الغريب ، عزيز فهمي، إسقاط نظرية صراع162
2006. ) 

( )القاهرة، مركز األهرام  الوعي التارخيي والثورة الكونية : حوار احلضارات يف عامل متغريأنظر السيد يس، ( 173)
.) ومل يكن العامل اإلسالمي مغيبًا عن تلك احلوارات  167-165، ص ص 1995اإلسرتاتيجية، للدراسات 

، مث بدأ احلديث بشكل مباشر عن احلوار داخل أروقة جامعة 1974حيث كان هناك احلوار العريب األورويب عام 
 (  حيث حتدثت القرارات عن تطوير........ 1975عام  63الدولة العربية يف قرارها رقم 

 .73-72، ص ص مرجع سابقكامل فتحي كامل ممد حضر، (  174)
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 (1997-1992المرحلة الثانية  صدام الحىايات وبداية التأزم  )
، فلقددد 1991تددلتي رددذف المرحلددة ضعددد إتدددار كتددان فرانسدديس فوكويامددا عددام 

ع  لنهايدة التداريل واإلنسدان ايليدر للتع در عد  مرحلدة  1991ي عام جاءت دراستو ف
جد ددددة للع  دددة بدددي  الحضددداراتح وتحددداوي التوكيدددد علدددى االلت فدددات بدددي  الحضددداراتح 
وتضددد  الحضدددارة اإلسددد مية كحجدددر عثدددرة فدددي طريدددن الحضدددارة ال رقيدددةح ومددد  ضعددددرا 

، ويدري 1993نة جاءت دراسة تامويل رانتنجتون ع  تدام الحضدارات المنشدورة سد
د: أندور ع دد الملدد أن رنتنجتدون  دد حددد ألهدر مدا  تهددد الهيمندة ال رقيدة وفدي تقددد رف 
الددددا رتان اإلسددد مية والصدددينيةح واللدددد إدراكدددًا مندددو السدددتمرارية رددداتي  الددددا رتي  وثبدددات 

ا وم  ثم البد مد   هررمداح وفدي ضدوء اللدد رأي تماسد ويمهما ضشكل يصعب الترا هم
أن مفهددوم الحددوار بددي  الحضددارات جدداء ردًا علددى مقولددة الصددراع، لدددي رددانتنجتون علددى 
الددرهم مدد  أن رددانتجتون لددم يكدد  يعنددي تددراعًا نعريددًا وإنمددا تحدددس عدد  تدددام أحدد   

  عسكرية ومراكز جيو سياسية ومخههاتح فحد ثدو ال يحدوي رفضدًا لآللدر فهدو يعتدر 
  ضايلر لتوجيو ضرقة لوح وقالتالي جاءت أطروحة الحوار لت في تلد السل يات

 

 ( . 2001-1997) وعالميته المرحلة الثالثة  مؤسسية الحواي 
وحتدددى أحدددداس الحدددادي عشدددر مددد  سددد تم ر  1997وت ددددأ ردددذف المرحلدددة مددد  

لصدددام حيدد  أدي الجدددي الددذي أثارتددو رددذف الدراسددات ال رقيددة التددي تع ددر عدد  ا 2001
والصراع بي  الحضارات إلى تزا د الدعوات إلى الحوار بدي  الحضدارات، فقددم  العد دد 
مد  المبدادرات إلجددراء تفعيدل الحددوار بدي  الحضدارات، ومدد  أردم تلددد المبدادرات، إعدد ن 

 2001ضدددإع ن عدددام  1998ندددوفم ر  4الجمعيدددة العامدددة ل مدددم المتحددددة الصدددادر فدددي 
إعد ن طهدران الصدادر عد  منعمدة المدهتمر اإلسد مي عامًا للحوار بدي  الحضدارات، و 

، رذا ضاإلضافة إلى نمدوال  ته يقدي للحدوار ردو النمدوال  الرقداعي 1999في ما و سنة 
 اليوناني .  –اإليهالي  –اإل راني  –المصري 
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ولقددد ال دد  أطروحددات الصدددام بددي  الحضددارات انتقددادات عد دددة دالددل أرو ددة 
حمد لداتمي مفهدوم الحدوار بدي  الشدعون ثدم الحدوار الفكر السياسي اإلس مي، وطرح م

 بي  الحضارات، واللد لتهي ة 
 .  (175)التفارم بي  الشعون

 

 وحت  اآلن   – 2001سبتمبر  11المرحلة الرالعة  عودة التأزم من
وتسددتمر حتددى  2001الحددادي عشددر مدد  سدد تم ر  المرحلددة ضلحددداست دددأ رددذف 

 ر محهدددة فاتدددلة فدددي النعدددام الددددولي اآلنح وتعت دددر أحدددداس الحدددادي عشدددر مددد  سددد تم
وتوازنددات القددوي المددهثرة، حيدد  أحددارت إلددى بدددء مرحلددة جد دددة فددي مسددللة الع  ددة بددي  
اإلسددد م وال دددرن، التدددي دللددد  فدددي مرحلدددة جد ددددة البدددد وأن تدددهثر علدددى الحدددوار بددددي  

 . (176)الحضارات
 و ددد بددرزت العد ددد مدد  القضددايا الات التددلثير الك يددر علددى مفهددوم الحددوار بددي 

الحضددددارات أرمهددددا، الحددددرن علددددى اإلررددددانح ومددددا  امدددد  ضددددو الواليددددات المتحدددددة ضددددد 
أف انسددتان و العددرا ح و ضددية الحجددان فددي فرنسددا وكددذلد  ضددية اإلسدداءة إلددى الرسددوي 

ح وو دو  الواليدات المتحددة ضدد 2006والتي تلجج  فدي  ندا ر  -تلى   عليو وسلم
الحصددار عليهدداح والمو ددو مدد  فددوز حمدداس فددي انتخاضددات السددلهة فددي فلسددهي  وفددرا 

يددات المتحدددة وال ددرن ضشددكل الح وأليددرا ولدديس ألددرا انحيدداز الو يال رنددامي النددووي اإل راندد
ح وتوهلهدددا وحصددداررا 2006مهدددا علدددى جندددون ل ندددان فدددي  وليدددوعدددام إلسدددرا يل فدددي رجو 

 . 2007والر ألقهاع هزة في 

                                                 

حممد السيد سليم، مفهوم حوار احلضارات مع اإلشارة إىل خربة  -أيضا:، أنظر 73، ص املرجع السابق( 175)
(، حوار احلضارات بني الياابن والعامل احلوار احلضاري بني الياابن والعامل اإلسالمي، يف حممد السيد سليم )حمرر

 . 35، ص2005، )جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، مركز الدراسات اآلسيوية(، إلسالميا
 .79 -75, ص ص مرجع سابقكامل فتحي كامل حممد خضر, (  176)
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هسسدددات للحدددوار بدددي  الحضدددارات وت ندددى الم اإلسددد ميةوتلكيددددا علدددى الجدددذور 
كجامعدددة الددددوي العرقيدددة  اإلسددد ميةالمع دددرة عددد  الحضدددارة  ايساسددديةالسياسدددية الدوليدددة 
الفكدر  فديلمفهوم الحوار بي  الحضارات  تم تناوي المفهوم  ياإلس مومنعمة المهتمر 

 المعاتر. ياإلس م السياسي
 

 مفهوم الحواي بين الحىايات في الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر   -2
مفهددوم الحددوار بددي  الحضددارات فددي الفكددر السياسددي اإلسدد مي المعاتددر  اتخددذ

لمسددة اتجارددات أساسددية توضددح رددذف االتجارددات أرددم مكونددات الحضددارة كالل ددة والددد   
 :(177)والثقافة والفكرح إلى جانب المهسسات الدولية

: تددلتي كلمددة لالحدددورل فددي الل دددة العرقيددة مدد  حدددور فالحدداء والدددواو االتجيياه اللغيييوي  -1
الراء ترج  إلى ث ثة معدان أحددرم يقصدد ضدو النقداء الشدد د كال يدااح وتوتدو العدي  و 

 ءالشديأن بها حورًا أي سواد يحيط ضو بياا فيكس ها جمااًلح والمعني الثاني أنو  ددور 
دورًا ومنو الحور لدورانوح حي   رج  إلى المكان الذي بدأ منوح أما المعني الثالد  فهدو 

 ءالشددديوالدددى  ءالشددديي التجددداونح والحدددوار يعندددي الرجدددوع عددد  الرجدددوعح والتحددداور يعنددد
 والحوار يعني العقل. 

 

 تحدد عناصر الحواي طبقاا لدالالت تعريفاته اللغوية يما يلي 
 المتحاور أي م  بدأ الحوار -1
 المتحاور معو أي الهر  الثاني للحوار -2
 المتحاور لو: ايردا  وال ايات م  الحوار -3
 حوارالمتحاور فيو: موضوع ال -4
 المتحاور عليو ويمثل سيا  الحوار -5
 المتحاور ضو: يمثل منهي الحوار -6

                                                 

  .64 -30, ص ص املرجع سابق( 177)
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إن الحوار بي  الحضارات في رذا االتجاف رو أي توجو إنساني مقصدود لفعدل 
الحددوار ورددو تجدداون مدد  طددر  آلددرح وال يمكدد  أن  ددتم رددذا التجدداون ضمعددزي عدد  تفهددم 

هددد ح ضمددا يقتضددي اللددد الموضددوعح والهددد  منددوح والبحدد  عدد  أفضددل طريقددة لتحقيددن ال
 .(178)م  المراجعة والتحسي  المستمر

 

: جدددددداءت كلمددددددة ثقافددددددة فددددددي ايتددددددل ترجمددددددة للفددددددظ ال تينددددددي االتجيييييياه الثقييييييافي -2
CULTURE  والددذي يعنددي حددرس ايرا وزراعتهددا. إن الحددوار بددي  الحضددارات يع ددر

ون، ضشدرط ع  عملية التفاعل والتبدادي الم نيدة علدى التعدديدة الثقافيدة بدي  ايمدم والشدع
أال تتضدددم  عمليدددة التبدددادي طمدددس رويدددة أي مددد  ايطدددرا ح ويقتدددرن فدددي ردددذا االتجددداف 
مفهددوم الحددوار بدددي  الحضددارات مدد  مفهدددوم حددوار الثقافددات ويشدددير رددذا االتجدداف ضشدددكل 
ك يددر إلددى لهددر العولمددة الثقافيددة ومخدداو  عدددم التكددافه فددي ع  ددات الحددوارح وعلددى 

ر بددي  الحضددارات وحددوار الثقافدداتح إال أن حددوار الدرهم مدد  التقددارن بددي  مفهددومي الحدوا
الثقافدددات يمثدددل عمليدددة تلقا يدددة فدددي ال الدددب تكدددون هيدددر مقصدددودة وردددي تحددددس نتيجدددة 
التفاعدددل والتدددلثير المتبددداديح أمدددا مفهدددوم الحدددوار بدددي  الحضدددارات فيتضدددم  فدددي ال الدددب 

نشددل لهددا عمليددة مقصددودة تت نارددا الدددوي فددي سياسدداتها وتقددام لهددا الندددوات والمددهتمرات وت
 . (179)المهسسات

 

:  دراد  الدبعل بدي  الحدوار بدي  الحضدارات والحدوار بدي  ايديدانح االتجاه الديني -3
ورذا التدراد  الدذي   ددو مد  أن الدد   كمكدون ثقدافي وحضداري ردو منهلدن االلدت   
لدددي القددا لي  ضالصدددام الحضدداريح وكددذلد ال دددء فددي تحقيددن الفهددم المتبددادي والتسددامحح 

 ضاآللر الد ني رو منهلن القا لي  ضالحوار بي  الحضارات.  واالعترا 
                                                 

 .37 -30, ص ص ملرجع سابقا( 817)
الثقافة العربية اإلسالمية: إشكالية الثابت خصائص , انظر: على مجعة, 41 -37ملرجع سابق, ص ص ا( 917)

, سلسلة خصائص الثقافة العربية اإلسالمية يف ظل حوار الثقافات, يف اندية مصطفى, )إعداد وتقدمي(, واملتغري
 .53 -17( ص ص 2006دار اإلسالم للطباعة والنشر,  ,حماضرات ) القاهرة
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يمثددددل الددددد   أحدددددد ايعمدددددة ايساسدددددية فددددي مفهددددوم الحدددددوار بددددي  الحضدددددارات 
لصوتددًا وأن الحضددارة اإلسدد مية طددر  مباحددر فددي اللددد الحددوار فمدد  ناحيددة تسددتمد 

ي تلدددد الحضدددارة ويمهدددا ومنهلقاتهدددا ايساسدددية مددد  الدددد   اإلسددد ميح ومددد  ناحيدددة ألدددر 
و عد   التديأعت ر أنصار رذا االتجاف أن الد   يق  فدي تدلب الصدراعات والصددامات 

بددي  تلددد الحضددارة وال ددرن فددي السددابنح ومدد   تحدددس عنددو علمدداء ال ددرن فددي الو دد  
الددرار ح ويع ددر رددذا االتجدداف عدد  حقيقددة أن الحددوار م دددأ إسدد مي تددم التع يددر عنددو ضددلكثر 

رردددان والددددعوة إلدددى الخيدددر والنصددديحة والتعددددد مددد  تدددي ة منهدددا التعدددار  والوسدددهيةح وال
وااللدت  ح وعلدي الددرهم مد  محوريددة الدد   وحضدورف عنددد الحدد   عدد  مفهدوم الحددوار 
بددي  الحضددارات إال أن الحددوار بددي  الحضددارات يع ددر عدد  نعددرة أكثددر حددمواًلح متجدداوزًا 

 . (180)يعاني منها حوار ايديان التيفكرة االعترا  ضاآللر 
 

 جددوي ح تبا ن  توجهات الفكر السياسدي اإلسد مي المعاتدر حدوي فكري االتجاه ال -4
 جدددوي الحددوار المهددروح علددى السدداحة الدوليددة بددي  الحضددارات فهندداأ مدد  يشددكد فددي 

الحددوار المهددروح حيدد   هكددد أنصددار رددذا االتجدداف علددى أن لال يمكدد  أن يكددون رنددداأ 
تدوازن القدوي،  عدداموانحوار مجد بي  الحضدارات فدي ةدل ايدان التكدافه بدي  ايطدرا  

ورذا الحوار ما رو إال واجهة يختفي ورا ها تراع المصالحلح ورناأ م   هكد علدى أن 
الوا ددد  يفتدددرا التعددداي  ولددديس الصدددراعح وأن العولمدددة حقيقدددة  ا مدددةح فعلدددي الجميددد  أن 
يق لددوا رددذا وعلدديهم أن  بحثددوا عدد  أرضددية مشددتركة وعدد   ضددايا ت ددذي الحددوار وتسدداعد 

جاحدولح كمدا أن رنداأ مد  ناحيدة ثالثدة مد  يقدو بدي  التل يدد والتشدكيد: على ازدردارف ون
الهددرح اإلسدد مي للحددوار بددي  الحضددارات رددو الهددرح ايتدديل ينددو   دددأ  أنحيدد   ددري 

مد  المصدددر ايساسددي ورددو القددرآن والسددنةح ورددو أسدداس مدد  ايسددس اإلسدد مية ايولددي 
االعتدرا  ضالتعدديدة الد نيدة  في التعامل م  الشدعون والحضدارات ايلدريح انه  دا مد 

                                                 

حوار , انظر أيضا: منصور احللو،  47 -42, ص ص مرجع سابقكامل فتحي كامل حممد خضر, (  180)
 . 239 -207( ص ص 2006,) القاهرة دار املعارف,  احلضارات
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والثقافيةح أما الهرح ال رقي الرار  فليس إال رد فعل بل رو طدرح مفدرواح فدرا مد  
 ال رن ورو  نهوي على تسييس الحضارات.

الحددوار بددي  الحضددارات لدددي المفكددري   لجدددوي  الددرحي وعلددي الددرهم مدد  تنددوع 
تتعدددرا يلهدددر موجدددات علدددى أن ايمدددة اإلسددد مية  اتفا دددااإلسددد ميي  إال أن رنددداأ 

تسددددتوجب ضالضددددرورة االسددددتجاضة المناسددددبة لتدددددعيم الثقافددددة اإلسدددد مية  والتدددديالتحدددددي، 
للشددعون اإلسددد مية ومواجهدددة ردددذف التحددددياتح ويعت دددر ردددذا االتجددداف ايكثدددر تع يدددرًا عددد  
الفكددددر السياسددددي اإلسدددد مي المعاتددددرح كمددددا يعت ددددر ايكثددددر حددددمواًل ووعيددددًا ضايحددددداس 

 . (181)ية الرارنةوالت يرات السياس
 

ح لقدددددد تناولددددد  عددددددة كتاضدددددات فكريدددددة إسددددد ميةح دور الجاندددددب االتجييييياه المؤسسيييييي -5
المهسسي للحدوار بدي  الحضدارات فدي الكشدو عد  مفهدوم ودالالت اللدد الحدوارح ولعدل 
المتاض  لذلد   حظ كي  تم التركيز ضصورة أساسدية علدى مدا  دمتدو ضعدل المهسسدات 

و، فقد تدلثرت ردذف المنعمدات ب دروز وتهدور مفهدوم الحدوار ل رحي الدولية واإل ليمية م  
بي  الحضارات على الساحتي  السياسية والفكريدة ولقدد أثدر وتدلثر بدذلد الفكدر السياسدي 

عقددتها تلدد المنعمدات  التدياإلس مي المعاتدر سدواء مد  لد ي النددوات والمدهتمرات 
ضدددارات كدددايمم أو مددد  لددد ي تخصدددي  وحددددة داللهدددا تع دددر عددد  االرتمدددام بدددي  الح

المتحدددة والمنعمددة الفرانكفونيددةح وجامعددة الدددوي العرقيددة ومنعمددة المددهتمر اإلسدد مي... 
وهيرردداح وي حددظ أن الدددعوة إلددى الحددوار بددي  الحضددارات جدداءت ضمبددادرة مدد  مفكددري  
مسدددلمي  علدددى المسدددتوي الددددوليح وعلدددى الدددرهم مددد  أن المنعمدددات العرقيدددة واإلسددد مية 

مفهدوم الحدوارح وحدهدت تفداحاًل ك يدرًا ضشدلن  درتدو علدى تحقيدن  مثل  أرضًا لصبة لنمو
مندددوح إال إنهدددا لدددم تدددهد حتدددى اآلن دورًا يقنددد  المفكدددري  المسدددلمي  أو  المرجدددوةايرددددا  

 . (182)اآلن ىالشعون اإلس مية ضو حت
                                                 

 . 54 – 48, ص ص مرجع سابقكامل فتحي كامل حممد خضر, (  181)
 .64 -55, ص ص املرجع السابق( 182)
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   (183)شروا الحواي بين الحىايات -3
 االعترا  ضاآللر والق وي ضو. .1
 بي  الحضارات. لت  واالااللتزام ضم دأ التنوع  .2
 ضرورة تبادي ايلذ والعهاء في الحوار بي  الحضارات. .3
 االلتزام ضحقيقة التكافه بي  أطرا  الحوار. .4
 تحد د منهاجية الحوار   ل ال دء فيو.   .5
 تجدد الحوار بي  الحضارات وحمولوح واستمرارف.  .6
 استدعاء القضايا الرارنة ومحاولة إيجاد حلوي لها. .7
ضددالحوار الددداللي فددي كددل حضددارة ل لددورة أسددس كددل حضددارة واالتفددا  ضددرورة ال دددء  .8

 على مباد ها والنقد الذاتي لمسيرتها.
 سد الفجوة بي  الدوي ال نية والفقيرة. .9
 

 التفاعة الحىايي في سياق المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان -4
الدوليددة  اتواإلع نددضددالرجوع إلددى ايحكددام التددي أوردتهددا االتفاويددات والمواثيددن      
 الحضداري  د عني  ضالتوكيد على عملية التفاعدل  أنهانجد  اإلنسانالصلة ضحقو   الات
( مدد  اإلعدد ن العددالمي لحقددو  1نصدد  المددادة )فمددث ح  الحضدداريح مقابددل الصددراع فددي

الكرامدة والحقدو  وردم  دد ور دوا العقدل   ولدد جميد  النداس أحدرارا ومتسداوي  فديلاإلنسان 
 ل.ن يعاملوا ضعضهم ضعضا بروح اإللاءوالوجدان وعليهم أ
يجدددددب أن تحدددددث  تدددددراحة عددددد  أندددددو ل  والتددددديمددددد  اإلعددددد ن  2 26والمددددادة 

وتعزيدددز احتدددرام حقدددو  اإلنسدددان  يسدددتهد  التعلددديم التنميدددة الكاملدددة لشخصدددية اإلنسدددان
والتسددامح والصدددا ة بدي  جميدد  ايمددم  والحريدات ايساسددية كمدا يجددب أن يعددزز التفدارم

وإلددددى زيددددادة مجهددددود ايمددددم المتحدددددة فددددي حفددددظ  الد نيددددة،عنصددددرية أو وجميدددد  الف ددددات ال
                                                 

, ةاحلوار احلضاري يف عصر العومليسني,  أيضا السيد,أنظر 181 -163, ص ص املرجع السابق( 183)
 .22 - 10( ص ص 2005املصرية العامة للكتاب,  القاهرة: اهليئة)
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م  العهدد الددولي للحقدو  المدنيدة  2 20ح وأكدت على الات المعنى المادة (184)لالس م
تحعددر ضالقددانون أيددة دعددوة إلددى الكراهيددة القوميددة أو  حيدد  نصدد  علددى انددول والسياسددية

 ل. .لعداوة أو العنوالعنصرية أو الد نية تشكل تحريضا على التمييز أو ا
علدددى الصدددعيد -  يوفيمدددا  تعلدددن ضدددالحن فدددي الثقافدددة والتنميدددة والتعددداون الثقدددافي  

 (1966إع ن مبدادئ التعداون الثقدافي الددولي )ندوفم ر م   (1نص  المادة )–الدولي 
يجدب احترامهدا والمحافعدة عليهدا،  وويمدةلكدل ثقافدة كرامدة  وفي فقراتهدا الدث س علدى أند

، ضمددا تشددكل جميدد  الثقافدداتوأن ل حددعب ومدد  واجبددو أن  نمددي ثقافتددو، مدد  حددن كددوأن 
فيها م  تنوع لصب وقما فيها م  تبدا   وتدلثير متبدادي، جدزءًا مد  التدراس يشدترأ فدي 

( مد  نفدس اإلعد ن، فقدد نصد  علدى أندو: 2ضالنسدبة للمدادة ) أما ملكيتو البشر جميعًا.
ي حددتى مجاالتهددا تنميددة موازيددة، بددل يجددب أن تسددعى ايمددم جاردددة إلددى تنميددة الثقافددة فدد

متزامنددة  دددر المسددتهاع، ضييددة تحقيددن التددوازن المنسددجم بددي  التقدددم التقنددي ل نددي البشددر 
 وقي  ارتقا هم الفكري والمعنوي. 

*** 
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