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 التأسيسية حقوق اإلنسانو المقاصدي النموذج 

 رؤية إسالمية
 الفتاح سيف الدين عبد د.أ

 

لمممكن امممينةلاممممية نة أمممها  نعممم نلتمممنلثقنةلةقاممم نةل ممم ن    ممم ن  ثمممقنل  قاثمممقن
 لىنجا عنائنينةل  قةننا ق يثق،نل أ ق ناين نةدثنا ل  نطممل،،نةلا بأط ن
اةمميي،ن  ممىن اممنينتممد نن  مم ننني  مم ن قيمم،نباج اممعناممقنعمم ن اممقيآلننظمممن ن

ل لكنةلظمن ،نلننإ ة قًأقنل لمكنةح مدةث،ن   مدتن   مدلثق،نع  ثمقمنلأأمثقنةحنلمىن
ل  ممأنلتممنتنلتممم ن ق مم ن لممىنةل   ممقينةل امممية ن لممهنعمم نلأأممهنن ق ق ممه،نلنن
بةبقمةنلتم نل أ،نل ًمةنحهنةءنإ أق   نبامقن  ممكن لمكنة مةدةننةحهمنةءننةلم بمق،ن

اين ق   نلتم نلمكن م اتعن مينن ق  نةلامية نن،فةقال ثقايندنةععنةل فسنلننة 
 لىن نءنةع ئمق،نل مدهاقن لمىننتمةعن ييناتل  نةلفمدننةلاج اع،ن  ىن  دد

ن(.1)تمةآل
ممنةلامممية نة أممها  نأمماقن  نةحتممنت،ن  تممأنبممقلفطمةنة  أممق   نةل مم نع ن منط 

ئثك،نن  مدنجن امنكنةلباممن ميندنة م نلهمنةتمم نةل قسن ليثق،ننه ناقنل  ل،نإالنل  ن
 ننلثقن لىناق  ىنأ ينةلفطمةنةل ق  نةلامية نإذنلمأ،نلتن.ايناططن   ق ثك

عمم نةلاممنين)ةلجممنهمنةل ق قمم نةلاامم مكن مميين  مم نة  أممقي(،ننلجممم،نذلممكنب يممثن
 أممندناممعن ط  قثممقنبممقل  نهمم نل أمميناق  مم ق،نةلةممدتنةلجممقاع،ننةالت  ممقمنةل مممن

الن  فمم ن فقن ًممقن فم ممهنط  ةمم نةل ممقعع،نناأممقنةةنا  ممدةن  ا ممأنعمم نن ممدةنةلتلمم ،ننن
ققنةلقق دةنةل فنسننالاق ثقنن قأ كنةلةاأنن  نعنةلنظقئفنن ةددنةحدنةم،نع نأ 

 نله"،ننةلامية ن دنمناعنةلةدتنلي اقندةم،ننامعنل نلاقنت نن أنا أم"لينةل  ن   دن
ققممم،،نعمي امممقن مممقينةلةمممدتنعممم كننجمممهن مممد،نن   ةلاتمممل  نةلا  مممدةنةلاة  ممممةنلي امممقننج 

ذمية ،نةلاممم  مأأممم،نةلاممممية ن لمممىنينة مممدنامممين مممأنذلمممك،نع  ثمممقنالنأممم اقنإبمممقينننة 
ااقمأم نة  أممقينلامقنا  ممهنةلامقمعناممين قممنقنالن عفمأناممقن أم د  هنأمميمنةل  ممقةن
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بقل قسنن طنمهقنامينل  مقكنلثمذألنةحن مقعنةلا جمددةنل مًدة،ننامقن  طلبمهنةل قجمق،ن
قنة دنةلاقممةناقن لكنةحتنتنةل ق   ننةلنقمئ نايننعقءن امية ،نحينع ننأعةلط

 ف ن ذلكناقن عيمنةل اقينناقنةا دنةلا قينناقن  دتنة  أقي،نعثم ناممية ن ق  م ن
نع نلتنلثقنا طنمةنع نعمن ثق.

ناة ىنهذةنلينةلامية ن مم بطنبامقن ا مين أماي هن مم"  نةالج ثمقدنةل اممية "،ن
ناممقن،نبممهن ظًاممقنهممذةنةل مم ناأمم امةنل ممًدة،نإذنلممنالألنلفقممدنةلةممدتناممقن  ةممم نااقمأمم نن

 امممًه،نالطممممةدن عيممممنةلظممممن ،نةل ممم ن امممدهقنةل امممميعنة أمممها نامممينبمممهني  قممم ن
نةال ممممم نب  مممممكنابقدئمممممهنةلةقاممممم نناققتمممممدألاةممممميينالني  مممممانبقحدلممممم ننةح  مممممقكنةل

ةحأقأمممم  ،ننب  ممممكنة  اممممقدألن"عقممممهنةلاتممممقلس"ناتممممدًمةنلل اممممميعننلأقًأممممقنح  قاممممهن
امميط نلالن تممجننةلةال  نةالج ثقد  ،ننلننلكنيممدن تتنتمثقن تمنانتقتم ،

 ممين طممققنةل اممميعنمنً ممقنناقتممًدة،ننذممذلكن ممقينهممذةنةل اممميعن فمم ًهنبقالأمم جقب ن
لاأناقن  طلبهناتقلسنةحا ننةلدنل ،ناثاقن  قنم ثقنةلظمن ،ننالبأ ثقنةح نةتن

 ممم نتلمممندأل،ننذمممذلكن مممقينةل امممميعنةالج ثمممقد نن مممد يم،ننذلمممكنآامممين امممميعنن ظمممقكن
 ن هن منمةندي   نلننلتًهن  يًدةناينلتنتنن منمةن ين  نن قل  ،نع ًهن ي

ةل امممميع،نل نيمممفن  ممميينةلةمممدتننةلاتمممل  ن ل مممه،نع مممًهن امممقن ق  ممم هنذلمممكنامممين
تممدقني مم  ن اقلممهننتلممندأل،ننتممه ي هنلل اممقيننةلا ممقينن اممنكنة  أممقي،نناممين

 مأن فأمهنلنن يممألنبامقنلهكنةلاتمقلسن لمكنةل م ن مم بطنب قمنقنة  أمقيننةل  ةاق مهني ن
امممين هئممم نةج اق  ممم نن ققع ممم ننع ميممم ننةي تمممقد  ننأ قأممم  ،نناممميننيمممم بطن ثمممك

 ليثممممقنناممميناتممممقدمنةل امممميعنة أممممها ،ن   مممىنةلاةلمممنكنلين"ةلاتمممقلس"ناتممممدم
ةح  مممقكنةلافيلممم ن   ق قثمممقنلً مممقن مممقين ن ثمممقننط  ة ثمممق،نةج اق  ممم نلكنةي تمممقد  نلكن

 ام أناجممقاًلن م ننةلدي  م ،ننةل قمنقنةلتلقأ قأم  نلكن ققع م ،نع مًهن مينةلاتممقلسن
 فسننةلعيممم،ننةلةممدتنةلنأممطن قي ثممقنباممقنلمم  اممقتنةلاتممقلسنن فظثممقنعمم ن مم نة

  فمملنلثممقن نة  ثممقنن فق لثممقننباممقن ا ممعناممين  قي ممثقنن تممقم ثقنن فيثممقنبة ممثقن
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ن،م ام ن لثمقن مدتن لثمق،نكن  ا ن لثق،ي  دنة ينةلق   ننعقلامية ن لىناقن.(2)بةً ق
ناتل  ن لثق.

 نسان في الرؤية اإلسالمية:الغربية وحقوق اإل  الرؤى 
منةلد  نمن قادنمذ عن)م اهنهللا(نع نب ثن يمنا انمنلهن نتن"ةلت مةن تد  ن

ة أها  نن ظمي ن قنقنة  أقينندالال ثقنةلا ثج  "،ن قدنةل نجهن  قتنةلافقه كن
ةلعمذ ممم نن   يثمممقنن قليمممدهقناممميندنيندليمممأنلنن مهمممقي،نناممميندنين  ممميين  قتممممهقن

"..نع أناينلم خنلل مةثنة  أمق  نلمكن  مينقن قًدةن لاً قننا ثجً قثقنن قدهناق   ق 
إالن مذً ق،ننة طل ناينةلافقه كنةلعمذ  ،ننة  أق   نةلا قدا نعقطنه ن لكنةل قبة ن
امممينةل  مممقمةنةحنمنذ ممم ،ننةل قمممدكنةلأ قأممم نهمممننلأممملنانةل  مممقةنةلد اقمةط ممم نعممم ن

ن م نامينةلافمقه كنةلاامنه ن انذجهنةلعمذ ،نالني ج لنل نا ثاقن ينةآلتم،ناجا
نلامممين لمممىنن،ينل مممقنلين ةيمممدنةل ظممممنعممم نجنهمهمممق،نالنباة مممىنل ثمممقن يممممنتمممقدي آ

ةحيأنباة ىنل ثقن يمناطلق ،نهذألنةلافقه كنةلات لف ن قينال دننلين فمعنإطقًمةن
اةيً قنعم نعثمكنةل مقميلنةلأ قأم ننةلت ممةنة  أمق   ،ن يمثنةل ققليمدنةلةلا م ن ةمند،ن

ل نت ممةنأ قأم  نامينة طمقمنةلف مم نةلاجممدنةلمذ نمأم  هنل مقننلين  طل نع نعثك
 قذنةلممد  نمن قاممدنمذ ممعني يمممنهممذةنةلممذ ني  ممدن ل ممهنةحأممن.(3)ةلافممقه كنةلعمذ مم .."

  أمممينن  مممدنة جقبممم ن ليثمممق،نين  فمممق هنةي  أمممق دن مممقياثاينا ثجي مممقينق ي مممي
نق:اة اقمةنإليث
دكنةأمممم تدةكنةلافممممقه كني مممم  نةلافممممقه كننةل مممم ن  يمممممنةأمممم تدةكنلنن مممماألولىىىى : 

ل ق،نةلاقئة نعم نةلةتممنةلممةهي،ننا ثمقنالنامكناتمطلسنهمذألنةلدمةأم نطنةلات
ن.ن(4)ةلذ نيدنمن نتن" قنقنة  أقي"

 مع ثقننق  أقيناين قنقننةل  ةاق،نظقهمةإذةنة   م قنليناقني ةل نبنالثانية:
 قممنقنعثممأن ا   ممقنة  بممقمنافثممنكن"ن، ممأنةل اني ممق،نةل  ممقمي ن لممىنامممنةل ممقميل

 أمممم بةدنن نع أمممما،ننهممممأنتممممكنةلاتممممطلسنعمممم نةلعممممما ممممة  أممممقي"ننت م ممممهن مذ
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ةلا ظنمة،نةحتم نللت مة،نةل  قمي نةلات لفم .ننامينه مقن مقين أمق تنميان مدنن
ن.(5)بقي  قمناامنً قن نتن"هأنع مةن قنقنة  أقيناينةلافقه كنةلعمذ  ؟.."

همذةنةلان منعنامينتمةنب نذلمكن  مدنةل تمد نلاةقلجم ننبقي  مقمنألإيناقني  مد
هنايني ق قنلامناقمم،نذلمكنلين قمنقنة  أمقينل أم،نامينةلق مق قنناقنيم بطنب

بةيمًدةن ميننةيةثمقننأم قيثق،نعثم ننب  ثمقةحاقد ا  ننةلةلا  نةلب   ،نب يمثن ا مين
ذةن مقينامين   دةسنبقحيدةكنعم نةلاممقننةلعمماننةلاماقتننةلج منان لمىنةلأمنةء،ننة 

ملا ن لىن قنقنة  أقينيمجعنإلمىنامقنع نكنبهنلينهذةنةلةدنةينةلةقةلاأل ن من ل مهنط 
 تمميأنةلاتممقلسننةلقممنةنإلممىنةل ممدن م  ممانع ممهناممين ممنة عن أمم ثد نة  أممقينناممقن

ةلذ نيجةأنةلاتل  نل ق   ننةأ ئ قًمة،ننةلقنةنبعً مقننةأم ابقًمة،ن قه مكن مينلينهمذألن
أنةل قممنقن ن ممةثقنةلمممةهينن لممىناممقنةا أمم  هناممينمنةجننة  اممقمنالن مم ةتنالن ا مم

ماممً ةن قلاً ممقني لمملناممينةلقممنةنب يممثن  اممأنةل ممقسن لممىنعثاممهننةال فممققن ل ممه،ننلين
 قممممنقنة  أممممقينظممممقهمةننع مممممةننافثممممنكنال ممممدنلين اممممنينا ممممًهنناجممممقاًلنلل ممممنةمن

ننةال تقتن يينةل ققعق،نةلات لف ،ننباقني  دنلين لق سنةحع قمنلاًمةن منمًيق.
كنامنًطقن ا   نالن  منةعمنعم ننلاينامنطنةل نةمنالن  نةعمنل  قً قنحينه ق

اةظمممكنةلااممم م يينع مممه،ننامممينةحامممنمنةل ممم ن أمممثأن لاأمممثقنلينةلتممم ق  نةل قل ممم ن
ل قنقنة  أقينه ن امةن نةمنج ئم نللعق م ن ميينةل ققعمق،نةلةقلا م .نإينةل أمق تن
ةلأق  نيدل قن لىن منمةنةلب ثنع نات لفنةل ققعق،نبع  نةلنتمنتنإلمىنافثمنكن

نامينةلتطممنعم نام ثبنةلب مثنلين  مدلن ثمذةنةلأم ةت:نهمأنن،اقاأنل قنقنة  أمقي
 اممم نل نًامممقنلينهمممذألنةلف ممممةنالن؟نإذ نجمممدنع ممممةن قمممنقنة  أمممقينعممم ن ققعمممق،نلتمممم ن

اطلًقممقنل مماقين مةامم نة  أممقي،نيجمممانلين ب ممثن ممينةلظممقهمةنالنعمم نةلالامممق،،ن
بةبممقمةنلتممم نيجممانلين ب ممثنعمم نةلاقق ممأنةلااممقبهننهممننعمم نهممذألنةل قلمم ن قممنقن

ي،ننالن قتممدنبقل اممقبهنه ممقنةلاطقبقمم ناممين ممأنةلنجممنألننة  اممقن قتممدنةل اممقبهنة  أممق
ن.ن(6)ةلنظ ف 
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إلىنةللعمق،نةل ققع م نةحتمم نن" قنقنة  أقي"نلذةنع  ينالن ثد نإلىن مجا ن
 أن  قنتنلين جدنةلاقق مأنةلاامقبه،نعم ذةنن،عقط،ننالن ب ثن يناجمدنلنجهنةلابه

قسنة  مممةكن مةامم نة  أممقينعمم نإ ممد نلين قممنقنة  أممقينهمم نلأممن-امم هًن–ملي ممقن
ةل ققعق،،ننجانلين ب ثن يفن قمنكن ققعم نلتمم ن ثمذألنةلنظ فم ،ننهمذةنالني  قم ن

متن يمممفن تمممق ن ممميينةل قمممقع يي،نلننيجمممانلين أمممإالنإذةننجمممد،نلم ممم  نااممم م  ن
ع مةنإيجقدن ظقكنةج اق  ن قدتنعم نإ مد نةل ققعمق،،نن ب مثنهمأنافثمنكن قمنقن

نل ة يمن ينهذةنةل ظقك؟ة  أقيننأيل نا قأب نل
هممذةنةلمم ثبنأمم ظأنام  يمم نةلافثممنكنةلعمذمم نل قممنقنة  أممقينامميننناممينتممهت

،ننعم ن مأنةح منةتنامينجثم نلتمم ننجثم ،نن مذلكنةلاةمقييمنةلظمقهمةننةلاقا م نع مه
أ جدناجان  نامينةال جقهمق،ن   يم ن ي امقن مدمسن قمنقنة  أمقينعم نةلظمقهمةن

ن،نةلا  ي ةنلمذة نم  :نةلم   نة أها  ،ن ا أنهذألنةال جقهق
؛ن  فمم ننبامم أنيممقطعننجممندنل مم نم  مم نل قممنقنة  أممقينعمم نة أممهكاألولىى : 

لينافثممنكن قممنقنة  أممقين  اممم هنةل مم ن ممم بطنب  ممقمةنهممذألنةلم  مم ن   ممدنن يممث
 Human"  مجام نلافثمنكنن" قنقنة  أمقي"ناعنةأ  دةثنهذةنةلافثنكنن،ةلعما

Rights"،ةل  ممقمة،ننةحطمممنةلامجة مم ننةلف ميمم ن جةممأن ممأنةلت مممة،ننةل ققعممق،نننن
ذةن مع هنع ينذلكنل سنإالناجمدنامم نمة،نامة   ن ةلأقبق ن ليثقنالن ةم نهذة،ننة 
)عنلالنم(نالن ا ينة  بقمهقنلنن ةا اثق،ننلينةلافثنكنةلعمذ ننت م هنه نةلجديمةن

مأقءنينة دن قلاي ثق. نبقل ةا كننة 
 ةمممنتن لمممىننمندنلفظممم ننهمممذألنةلم  ممم ن لمممىنلأمممقسنامممينا ثج ممم ناممم ل   قمممنكننن

" قنقنة  أقي"نع نةلاتقدمننةلا انة أها  ،ننالن ب مثن مينجمنهمنةلظمقهمةن
 امممقنأمممبق،نة امممقمةنإلمممىنذلمممك،ننهمممذألنةلم  ممم نعممم ناجالثمممقنإذن ب مممثن ممميناجممممدن
ةلممنمندنةللفظمم نع  ثممقن ب ممثن لممىن  ممننتممقطب،ن ممأنإ ثممقنالن ب ممثنعمم نةلاتممقدمن

يم بطن ثقناينلع قم،ن أنإين أ ييننةل  نيجانةلب ثنعيثقن ينهذألنةلق   نناق
 قممممنقنة  أممممقيننةل قممممنقنةلفمد مممم ننةلاد  مممم ننةالج اق  مممم ننةالي تممممقد  ننةل ققع مممم ن
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نةال تقل  ننةل قنقنةلجاة  ننةلجاق   ن ايندةئمةن لنكنةلأ قأ ،ننةلب ثنامين
اممممين  ممممانةل مممممةثن مممكنعمممم نةلا ممممانةلاامممم ثمن  ثمممقنل ثممممقن قممممعنعمممم ندةئممممةنةلأ قأمممم ن

 نتقتمم ،نن  ممانةل مممةثنة أممها ن قامم نجةممأناممينةلتممةانةلأ قأمم نة أممها
ن.(7) لىنةلبةعنإدمةكن ق ق نةلم   نة أها  نل قنقنة  أقي

امينتمهتنةلب ممثنن نمليثمقنبةممدكننجمندن قمنقنل  أممقي أم قنننالرؤيىة الثانيىىة:
ةلا  ي نع نةلت مةنةل قميت  نة أها  ،نعث ن دمسنع ن  قبق،ن ين قمان لمان

ة  ثمقكنعم نةلا أن ثقنل دهنمنةلأ قأ ننةالج اق  ،نن  مان ليثقنةال  طقطننة
 ممأن مم نل  أممقينب ن ممهنإ أممقً ق،نا ممأنةل جممقجن ممينينأممفنةل قفمم نناممقناممقبهنهممذألن

ننجهنةل  ي نع نهمذةنند،ني  ثكنةل قنقنة  ثقًاقننة ً ق.ةلف مةناين ةأفننةأ  دة
ه ن  ماننن- هنيب ثن ين قنقنة  أقينع ندةئمةننة دةناينةلاتقدمنلنةال جقأل

ةل قميل،ننيم  ن لىناظثممننة مدنامينةلب مثن مينجمنهمنظمقهمةن قمنقنة  أمقين
نهممننةلااقمأممق،نةل قميت مم ،ننةلنةيممعنلينةلدمةأمم نةلا اقالمم نل قممنقنة  أممقينيجممان

نمان نع ًهن ينةلااقمأ ننةل م  .للين ا دنإلىنةلف مننةل ظكننة
عم نذةنةال جمقألننلكن  ينذلكنا اينةل  يم نعم نهمذةنةال جمقألنع أما،ن مأنإينهم

لت مةنةل قميت  نة أمها  نيمدنة  قمىنة  قمقًءةناةيًبمقنامينةل ق  م نةلا ثج م ،نلندمةأ ه
امممدنلممممل ناأممم  نه مممقنلننه مممقك،نةنةال  قمممقءنةلج ئممم نةلا  يممم ننةلا ةنة  قممأنامممينهمممذ

نبقل ظمنأل ً قنإلىن أناقني  بناينهذألنةلت مةناينع منلنن ظكنلننااقمأ .
ذألنةلم  م نعم ن مأنةا مدةدة ثقنةلف ميم ننةل ظا م ندمسنهم لينع ن يينل هنيجان
 لممىنةلت مممةنةل قميت مم نن ممدكنةالي تممقمن لممىنلجمم ةءنامميننةنةل م  مم ،ن يمممناق تمممن

نهذألنةلت مةنة  تقًمةنلم   نلنننجث ن ظمناأبق .
ن ا   مقنامينتمهتنع ممةنةل امقذجنةل قميت م ن ف ممةنا ثج م نلين مدمسناجان م ن

ل ةمم ن لمىنا مقاينةلقتمنمنجق  م ،نعم نا قنلم نلةلأمل   ننة يةل اقذجنةل قميت  ن
ع نةل اقذجنةلأل   ،نن  قتمنةل  قءننةل متيأنع نةل اقذجنة يجق  م .ن مأن ا   مقن

أممل ً قنعمم ننيمم،ن–دمةأمم نةل اممنذجنةل ممقميت نةلنة ممدنبق  بممقمألن ا ممأن انذًجممقنإيجق ً ممقن
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لمهنامعنأنذلمكنعم ن فق نة دنباقن ا يناينةلدمةأ نةلا ثج  ،نع ًهن يندمةأ ن م
نةلمم ظكننباممقن  قمم ن  قتمممنةلم  مم نةلال مم نةلاممقال نةل مم نالن أمماسنن ممقلكنةحع ممقم

نن.(8)ةلاةيانبقل ج  ء
عثم ن ا مأنةال جمقألنةلمذ نيمم ننجمندنم  م نل قمنقنة  أمقيننالرؤية الثالثةلاقن

ع نة أهكنإالنل ثقنيقتمةنن يمن قالم ،ننالنامكنلينهمذةنةل نجمهنيمم بطنبقال جمقألن
ين ممقينةلأممق  ن ن ممدكننلين ن ممسنا ممقاينةلقتممنمنليممأنا ممهن ممدة،نإالنل ممهن لي ممقنة 

ه،نعثممممأننمدنذلممممكنإلممممىنا طقممممهممممذةنةل نجممممهناممممينةل ق  مممم نةلا ثج مممم نعمممم نةالا اممممقتن
ذلكن لمىناأم ن نةل متميأننةل  ظيممننهأننقتنمنع نةل  ظ كنلكنع نةلااقمأ ؟ةل

لكنال؟نعامممممينةل ق  ممممم نةلا ثج ممممم نيجمممممانلالن   مممممقتنلتطمممممقءنةلااقمأممممم نعممممم ن مممممقميلن
اأممملايينةلأ قأممم ننت ممممة ثكنةلا ةمممددةنإلمممىنم  ممم نة أمممهكنذة ثمممقنةلا  ن ممم نعمممم نةل

 تممنانةلممن  ن)ةلقمممآيننةلأمم  نةلتمم    (،ننلينل نااقمأمم نالن  فمم ناممعنهممذألن
يجمممانلين  أممماىنإ  مةًعمممقنبمممهننأمممها  دنةلاقمممممةننةلا تمممل نعممم نةلم  ممم نة ةلقنة ممم

ة أمها  ن  فم ننانةمذ ،ننل نااقمأق،ن  ف ناةمهنعثم ن مذلكنامينتما كنةلم  م 
نلتمممنلثقنناققتمممدهق.ننامممينه مممقنيجمممانةل اييممم ن ممميينةلاأممم نييينب يمممثن  ممماين

كنةلااقمأمق،نةلا ةمددةننةلا  ن م ن لمىنلأمقسنللم   نةحتميل ناققاثمقنعم نلين قمن  ن
ايناةقييمننة   ننا  بط ،نعامينةحامنمنةلاقمممةنلالن  م عنةلف ممةنعم نأم يأن

لننااقمأمم نا  معمم نهممننااممقنينإدة مم ناممتاناتطممبنلاممتانلننااقمأمم ناممق،ننن
نن.(9) أ دنةلف مةنني تلثقنني  دنته ي ثقننلتقل ثق

ع  ثقن ا أنةال جقألنةلذ نالنيم نجديًدةنعم ن قمنقنة  أمقيننالرؤية الرابعةلاقن
ع نةلم   نة أها  نأن نةلب ثن اقني ف ناعنةلم  نةلعمذ  ،ننالنبمسنع نهذةن

ل قمنقنةلعمذ م نب مذةعيمهقننم ةهمقنبقآل مق،نةلاققكنلين د بنهذألنةلم   ن يمةمن لكنة
ا ةممهن  مم،نذة،نةلة ممقنيينةلاامم ثمةنةلقمآ  مم ننةح قديممثنةل  ن مم ،ننين ممعنذلممكنج

نع ن قنقنة  أقي.
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ننةيعنةحاممنلينهمذألنةلم  م ن لمىنامقن  ايم نبمهنامين أمينةلاقتمدنعم نإ بمق،ن
ل ثممقنالن   ممدهق،نإالنن ت لممفن ممينةلم  مم نةلعمذ مم ن ممأنهمم نلينةلم  مم نة أممها  نال

علأممف  نا ايمم ة،ننلاممين ق مم نلامهممقنلين ممقنتنلين ممم نذلممكن مماينم  مم ن ظميمم ن 
   ممممدن لممممىنا ممممقط نةل اممممقبهن مممميينةلممممم ي يينةلعمذ مممم ننة أممممها  ،نالن ب ممممثنعمممم ن
ا قط نةلفمنقنع نإطقمنم   نا ثقج  ناققم  ن أماسن   بمق،نةلةمقكنةلاام مكنعم ن

قممنقنعمم نأمم ققنافثناثممقنناممينه ممقنيجممانم  مم نةل ن،ةلافثممنك،ننةلتممقانةلا ايمم 
تلفثممقنن امم أنابممقد نادنا ثممق،ننةلفلأممف نةل مم ن ااممينأمم  نةلةممقك،ننةلاتممقدمنةل مم ن  ن

امقال ن أماسنبمقل  فلن لمىنبةمعن  طل نا ثقنن ةندنإليثقنع ن نءنم  م ن ل م ن
ةل قنقنةل  ن  ةقمعناعنجنهمنةلم   نة أها  ،ننةل  ن  بمعنامينإطمقمنن أم ن

ةلثمقنامم   نعم نأم ققنجهمذألنةل قمنقنن قمهمقنن ن أماسن مبةعةل م نلق كنةلعمذ م نة
قنلأقأ  نلتم ناينا مأنلثذألنةل  قمة،ننباقني  ثكناين قننةل مي ن ق ا ن ل قن

نن...(حقوق الشواذ واإلجهاض)اامن   ن
 لمىن قمنقنة  أمقينن ن  قثمقننع  هن لىنةلم كناينةلقم كنةل م نل مفقهقنةلعمما
ثامم نلهتمم ه ننةل ايمم نيجممانعمم نانة يمم ن قلا مم ،نإالنل ممهن ظممأنه ممقكناأممق  نا

 امممقطندةاننةل مممدندنةلةقاممم نةل ممم ن مممم بطنبقحة بقمممقءن ليثمممقنبامممقن  قممم نةلممم ظكننةآل
ةلاج اة م نةلات لفم ،نناممقن فمم ألناممينيمنة ييننيمم كنلأقأم  ننل مممة ن   اثمق،ن ا ممأن
  قتمنإ فققن قكناينةلتطمنة  ثقاثقنبقأكن قلا  ن قنقنة  أقي،ننالناكنلين

 ننةلااي ةن أاسنبفم نه الءنةلذيين ةللنين دكنة  نةئثكنع نهذألنةلم   نةلنة  
 قمممنقنة  أمممقيننانة  قثمممقنإلمممىنةت هعثمممقنامممعنا ظناممم نةلقممم كنةحأقأممم  نعممم ن لمممكن
ةلاج اةمممق،،ننهممم ن فةمممأنذلمممكنالنبعممممعنةلا قعظممم ن لمممىنةلقممم كنةحأقأممم  ن امممقن

قي،ن د  ،ن أن أن ن ذلكنااقمأق،نةأ  دةد  ننة  ثقاثقنلل قنقنةحأقأ  نل  أ
بعىض نةل ايي ن يينةلاأ نييينلامن أمدنةلبمقان لمىنهم الءنةلمذييني ةللمنين مذلكن)

ن.(10)(الدول العربية والمسلمة
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ن،ي  ممسناممينهممذألنةل نجثممق،نجا ًةممقنل ممهن اممنذثقنيممدمناممينةل قممقئانةلا ثج مم 
ح ثمممقنإامممقن ب ممممثنعممم نةلاتممممقدمنةلتقطئممم نل  أممممسن قمممنقنة  أممممقينعممم نةلم  مممم ن

ين يمممناة ممقمننة ممس،نلنن  ممقنتنإي ممقكنم  مم نعمم نة أممها  ،نلنن  فمم نن جمم لنامم
م   نلتم ناين يمن ديي نيدني د نإلىنجال ناينةحتطقءنع ن  قءنةلم   ،نلنن

نت ق  نةل نجهن  قلثق.
ننةيعنةحامنلينةلقق دةنةلاقممةنعم نهمذةنةلاقمقكن   مدنلين مأني م  نلننظمقهمةن

قتمممنهممذألنعمم نجنهمهممقن ف قمممنإلممىن أمم ناثممكناممينةلاةلناممق،ن ن ممسنن  مميين  
ةلظمممقهمةن أمممثكنعممم نةلنتمممفننةلمتمممد،ن امممقن اممميمنإلمممىنةلافثمممنكنةلمممذ ني اقعممممنلنن
ي هءكناعنهذألنةلظقهمةنع ة  مألنهننةآلتمناةلنا نلثقنلهاي ثقنع نةل    نةلاةمع  ن
ةلةقامم ،ننةلاةلنامم ن فمممعناتممدمهق،ننةلاتممدمن فمممعنا ثجممه،ننةلامم ثبن فمممعن

جممانلين أمم  دنإليثممقنني   مم ن  ثممق،نل جد ق ممه،ننل جد ق ممهن امميمنإلممىنعلأممف ن قامم ني
تممممنقنة مممسنةلاةمممقلكنا فق مممأنةلة نا امممقاهًننقاةمعً مممنقب يمممثن اممم أن مممأنذلمممكن أمممقًن

   لمم نإلممىنةل جمم  ،نلننةل قليممد،نلننةال  قممقءن يمممنةلا ثجمم ،ننينم  مم ن ل مم نال  ممن  ن
ن   دن لىنجنة انةلةانكن اقن ايمنإلىنجنة انةل اي ننةلتتنت  .

 أقينع نةلم   نة أها  نلين  مجكنهمذألن قنقنة نن لي قنن  ين قنكن دمةأ 
 نعمم نةل ظمممنإلممىنهممذألنةلم  مم ن لممىناممةلة قتمممنةلا ثج مم نإلممىن نجممهن مممةألنلدقننل 

  ننين  ن  قتمنهذألنةلم   ننيجاعن يينلج ةئثقنع ن أ ن ل ن  أجكنافمدة هن
  قنتندمةأ ن اي نهمذألنةلم  م نامينتمهتناتمقدمهقنن مذلكنعم نن،نلأأهنن ق ق ه

نقنعلأف ثق.أ ق
ن
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ن:نالرؤية الفلسفية لحقوق اإلنسان في اإلسالم
ةالأممم ته نعممم نةحمعنن مةاممم نة  أمممقي:نيق مممدةنللم  ممم نة أمممها  نل قمممنقن

اممممينةحاممممنمنةلاقممممممةنلينةلم  مممم نةلةقيد مممم نةل مممم ن    ممممىن تممممنًمةناةيً ممممقنن.ة  أممممقي
 ي ثممق،نل  أممقيننةلاممنيننةل  ممقة،نع ممًهن ممين تممنمهقنلاللنه مم ،ننةلةهيممق،نع اممقن

ن.(11)ي مأسن ليثقن ظمةناةي  نل قنقنة  أقي
،ننبامقني  مدنلينة  أمقينأنى بقلفةمأنن،عافثنكنة  أمقينلعم نيمم بطنبقالج امقع

ناد  ننةج اق  نبطبةه.
نالناكنلينتل نة  أقيننةأ تهعهنع نةحمعنلتمأن قيمد ن قمممن مةا مه،ن

ل فأممم  ننةلةقل ممم ننةأممم تلفنهللانة  أمممقينعممم نلم مممهننهمممنن لممم كنبطقي مممهننيدمة مممهنة
لاممممدألننةلةال مممم نةل مممم نتلقثممممق،ننةم ممممبطنة  أممممقينب اممممأنةحاق مممم ،نإالنل ممممهنأممممب ق هن

بقلثدة م نن ممذلكنبة قتممنةل أممتيمنةل م ن ةي ممهنللق مقكنبقحاق مم نةلا منطن ثممق،ننلاممدألن
نبقلةقأنةلذ نهننا قطنةل اليف.

ن قدنةالأ ته ن قمنكن لمىنلأمقسنامة مقةن م نةلم فسنن م نةلعيممنب يمثنالن
ذةن قينة  أقيناأ تلًفقنع نهذألنةحمعنعةل هنلين ف  ئ،نل دهاقن لىنةآلتم،ننة 

 ه ممن نلممىنهممذةنةلاممنيناأمم تلًفقنع ممهن"ي ممذ منةلاقلممكنةحتمميأ،ننه ممذةنجممقءنة  أممقينإ

ق ْكنع يث  نن ةْأ  ْةا م    نةح ْمع  م ا كنا  ي  ن ثد نةلةاقمةنن فلنةل  قة.ن(12)"ل  ا 
 ظممممةن ن يد ممم نا ايممم ةنلظمممقهمةن قمممدكنعممم ينةل أممم نةلاةمعممم نةل ن يمممد ن مممكننامممين

نةل قنقنةلا ةلق نبق  أقي.
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نع نهذةنةلأ ققنال دنلين م ن م يمنهذألنةل ظمةنةلةقد م نعم نةلم  م نة أمها  ن
ل قممنقنة  أممقينننةجبق ممهنةل مم ن مم ه ك،نبعمممعن  قيمم نةلاققتممدنةلةقامم ننةلال مم ن

ن،ن قنقنةلجاق  ن نةلعيمنن  نةل فسي  دنامة قةن نن  قي ن اقمةنةحمعنباق
 جةمممأنامممينةل ن يمممدنةل ممم ن أمممقينة نبامممقني  مممدن اقعمممأن  قتممممنا ظناممم ن قمممنقن

يمممألنعمم نإطممقمنقينعمم نم ق مم ن قنيممهننامة ممقةن قممنقن ام  هممقنةلممذ ن  مممكنة  أمم
ن  قم هنن لىنةا دةدنة  أق   نبمأمهق.

 
 

 ة  أقي

 ةحاق  

 ةلةقأنا قطنةل اليف

 ةل اميك

 ةل أتيم

 ةالأ ته 

 نةلانينالعمارة 
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ن:نهللا هو مصدر تقرير الحقوق والواجبات
أقأ  نةل  نالن ا ينةل ظمنإلىن قنقنة  أقينعم نةلم  م ناينلهكنةلقنة دنةح

ة أممممها  نباةمممم تن  ثممممقننذ مأ أممممثقن ليثممممق،نلين قميمممممنةل قممممنقننةلنةجبممممق،نعمممم ن
َتىاَ  ﴿ة أهكناتدمألنهللان  ننجمأن َِ ْلَنىا َمَعُهىُم اْل َنىاِت َوَأنََ َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيِ 

ىىىىاُ   ََاَن ِلَيُقىىىىوَم الن  َتىىىىاَ  ِبىىىىاْلَح ِ  ﴿،ن(13)﴾ن ِباْلِقْسىىىى ِ َواْلِميىىىى َِ َل اْل َّللا ُ ال ىىىىِذي َأنىىىىََ
ََانَ  نجةمممأنايممم ةينةل ممم ننةلنةجمممانا تمممنًبقناممميني مممأنةلةدةلممم نة لث ممم نن(14)﴾َواْلِميىىى

قلمانةلاممءنب قمهنعم نإتممةمنط،نب يمثن ق قمد ًن ةط ن قميمنةل  ننةلنةجمان اًقمقن
الن ممقينن بممق،ننيجقهممدنحجلممه،نح ممهناممينلامممنهللانةلممذ نالني  بعمم نلين فمممطنع ممهننة 

ناينظقلا نل فأثك.
نةم بممقطنذلممكنبقل ن يممدنلامممناقممممنالنامممةءنع ممه،نعقلممذ نيمم اينبممق نن ممدألن فمممدألن

لا ميممقءننةالأمم ةهء،نعثممننأممب ق هنن ممدألنلمم سن ا لممهنامم ء،ننلممكن  ممينلممهن فممنةنقب
ل ممد،ننةل ممقسنبةممدنذلممكن لثممكنلاممبقألننل ممدةد،ن لثممكناتلنيممق،نن لثممكن بممقد،ننةل مم ةكن

 أممقينبقلاممم  ني  قمم ن مميين  فمملنإ اق ممهنن   ممهنن مةا ممهنعمم ن مم نذة ممهنن مم نة 
 امقن-بةمع،نني  قم نلل ميم ننةلاأمقنةةننع يمأل،نن  فلناأقنةةنةلباممنبة مثكنام

ل اقًيمممقنلا ممممننلمأممملنن فقًظمممقنلا ممممن ممميين م بطمممقينن- ف م مممثاقن ق قممم نةل ن يمممد
 مم نحامممنهللا،نبقلةقيممدة،نن تممبسنةل مممان لممىنااقمأمم ثاقننةل  ممقتنحجلثاممقن ل 

قنهممعق  اممقينبممق ن) قيممدةنةل ن يممد(نتيمممن مماقينل قممنقنة  أممقيناممين ق  مم ن قميمن
نن ن  قثق،نناين ق   نإ فقذهقنن د  اثقننةل  قتنحجلثق.

 ممأنهللانلمم سناة ممقألن تممديمنةلااممق منن  ميمممنةالأ أممهكنامميني نن قميمممنةل قممنقن
ذنيجةلثممقناأمم ادةناممينإننةلت ممنعننةل نةاممأ،ن ممأنإ ممهنيمعممعنام بمم ن قممنقنة  أممقي

نةلةقيدة،ننيجةأنة  اقين قمًأقن ليثقندةعًةقنإلىنةل فقظن ليثقننةل  قتنحجلثق.
ل قمممنقنبايممم ةينهللان ةمممقلىنالن  يمممدننالن ظلمممكن مًيمممقننالعئممم ننالنة امممقنلين قميممممن

نالن  ًذممممق،نإ ممممهنايمممم ةين أمممم قأنبةدلممممهن ممممينم  نةلباممممم،نن  ممممق عنلهممممنةئثك،نطبقمممم ن
،نعمقت ه نةحلأمم  ننةحلمنةينامينآ مق،نهللانعم نةلبامممنن  مقيعناتمقل ثكننم ةهمك
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ىىَماَواِت َواأْلَْرِض َواْقىىِتاَلُ  ﴿ن:النا ممممنإأمم ةهءنن تمم   " َِ َقْلىىُ  الس  َوِمىىْن ََياِتىى
َيىاتِّ لِ ْلَعىاِلِمينَ  ْم ِإن  ِفىي َذِلىََل ََ ُُ َُْم َوَأْلىَواِن ،ننامينه مقنع  مهن  ممان مأن(15)﴾َأْلِسَنِت

ةعنةلة تممي نلً مقن ق م،نلتلم ننةل ققعم ،ننهمننيممععن مأنل منناةق  نةل فمي نبأم انة
لأممبق ثقنعمم ينةحلممنةينالناممدتأنلثممقنعمم نةلق امم ،نناممين ممكنهممنن ممدن ممأناممدةتلثقننن

ن.(16)اةقمة،نةالأ ةبقدنلننةالأ ةاقمن" اءنةلمجأنةح  ع"نناقنع ن  اثق
 اممقن قممممنةلقمممآينيق ممدةن ميمم نةالي  ممقعننةال  قممقدنناممقني م ممان ل ممهناممينلاممنمن

ْشُد ِمَن اْلَغىي ِ ﴿ يِن َقد ت َبي َن الرُّ َراَه ِفي الدِ  َْ ،ننالن ةمقمعنة أمهكن"نجمند"ن(17)﴾اَل ِإ
َُُم ﴿ةلمد ق ق،نةحتمم ننة  امقنيمدععن"ةلةمدنةي"ناممينجق مانةلمد ق ق،نةلاتقلفم ن اَل َيْنَهىىا

ىىن م مِ  يِن َوَلىىْم ُيْقِرُجىىوُُ ْم ِفىىي الىىدِ  وُهْم  َّللا ُ َعىىِن ال ىىِذيَن َلىىْم ُيَقىىاِتُلوُُ ْم َأن َتَبىىرُّ ِدَيىىاِرُُ
َُُم َّللا ُ َعىىِن ال ىىِذيَن 60/8َوُتْقِسىىُووا ِإَلىىْيِهْم ِإن  َّللا َ ُيِحىى ُّ اْلُمْقِسىىِويَن   { ِإن َمىىا َيْنَهىىا

ْم َأن َتَول ْوُهْم َوَمن  ْم َوَظاَهُروا َعَل  ِإْقَراِجُُ م مِ ن ِدَياِرُُ يِن َوَأْقَرُجوُُ ْم ِفي الدِ  َقاَتُلوُُ
ن.(18)﴾َيَتَول ُهْم َفُأْوَلِئََل ُهُم الظ اِلُمونَ 

نالناجمممقتنعممم نديمممينة أمممهكنحين  أممملطن لمممىنةل مممقسن ثق ممم نبةمممدنلينةأممم بةدن
ةأمممم ةهءنةلةمممممقننةلطبقمممم ننةل مممم اننةلأمممملط ،نعممممهن ةممممم نة أممممهكن"مجممممقتنديممممي"ن
  ممنطثكنةلقدةأمم ننةلةتمما ننةحأمممةم،نني  اممنينح فأممثكنتممل نبممق ن يمممنأممقئمن

ننأمملطقً قن لمىنآ ق ممهننل  قاممهنإالنبام ثبنننعمم ناممنط..،نعقم بممقطنةل مم نةلباممنل
عممممم نة أممممهكنالن  مممممنينا فمممممًدةنالأممممم  دةدنأممممملط ننبقلاممممقمعن)هللانأمممممب ق هنن ةمممممقلى(

 ينيمةط مم ،نعلمم سنعمم نة أممهكن" ث ممن،"ن الممكنلين  ممأنن  ممم ك،ننة  اممقنةلممذ ن  ممأن
بقلامممقمعني يمممدناممممين  ممممق  ننالني  قامممأ،ننةم بمممقطنةل مممم ننالن  ممممكنهمممننهللانةلمممذ ن

عمممًدةننيعثممنناقممممنامميني ممأنهللانن اقي ممهننةجممانةلامم ا ين مماق هنن ن  قممهنن مايممدأل،
نجاق مم نندنلمم ،نن فممميطنل نامم ثكنعمم ن فقلمم نةل مم نةلممذ نيممممألنةلاممقمعنن مةأمم هن

للاةمممن ننتممأنةال  قممقد.ننلنةامممنهللان قميممم اممسن ق قمم نة  اممقيننلنه ممنةلممدعقعن 
ذن قممملتقلسنةلفممدنننننةلا  م،نن  قي  همذألننةلجاق م ننلم سن   ًامقنلنن ةأمًفق.ننة 

ةلقق ممممدةن)هللاناتممممدمنةل قممممنقننةلنةجبممممق،(ن لممممىنلأممممقسناممممينةلةقيممممدةنةل مممم ن جممممدن
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جنهمهقنع نةل ن يد،نع  ثقنالن  ةتن مذ منةل مقسنلالن ق ةمنةنبمقل  ةكنةل م ن مأنالن مدن
إلممىنامة ممانل لممىنعمم نةلف ممأننة  أممقيننة ي ممقم.ن ممذلكننامميناجممقن ةنذلممكنةل ممد

 ممهناممينةلا ممقتنبقل أممب نلةدةلمم نهللانن  ا ممهنلين  قممممن قممنقنة  أممقينن ميق ممهنع 
ع ينن،ةحأقأ  ننةلاأقنةةن يينةلبامنلجاةييندنينلين ق مينذلكن  قميمنةلنةجبق،

 ه كنةل قنقننةلنةجبق،نلامناقممن  فملنةلفممدن جمقألن يممأل،ن امقنيجةلمهن أ امةمن
نن.(19)اأئنلي هن جقألنةلجاق  ن  أ

،نننةجممانااقمأمم هننةلق ممقكنبممه،نهنةجمماناةمع ممن:ةممهن ه مم ننةجبممق، مم ني بع ممأن
ننةجان اقي هننةلدعقعن  ه،ننباقن  فلنلل قنقن  ق ثقننةأم امةمهقننين قثمقنلم سن
عقطنع نةل ظمن أنع نةلااقمأ ننةل م  .نن  اأن لكنةلنةجبمق،نةلام بطم نبمقل  ن

نتنةلام  م نبامة مقةنةل قمنقنعم ن م نةلعيممننعم نةحتمن ة مىنمةبمعننةجانلأقأ 
ننباقن فم هنهذألنةل قنق.

هممممذةن مممممأنامممممقن  م مممممهنهمممممذألنةلقق مممممدةنةحأقأممممم  نةل ممممم ن  مأمممممسن ليثمممممقنةل قمممممنقن
يممممةًمةنن مممداًلنن نة ً مممقنناقتمممًدةن نةلنةجبمممق،نن ةطممم نلثمممقنإا ق مممق،نةلفق ل ممم ن ن  ًقمممقننة 

نننااقمأ نن اق  .
 

ننمفهوم الح  ووبيعتَ في الرؤية اإلسالمية لحقوق اإلنسان:
  ديممدناةممق  ن"ةل مم "نعمذاممقنيجممان لي ممقنلين ةممندنإلممىنلا مممناممينن  ممىن ا   ممق

اتدم،نلنلثقن لا نةل  ننةأ تدةاثقنعم نةلاتمقدمنة أمها  ناا لم نعم نةلقممآين
 امميمنإل مممهنذلممكنعممم ن  ديمممدناقنةلأمم  ،نن مممذلكناةممق  نةلالاممم نعمم ناةمممقجكنةللعممم ننن

ناةممممق  ن"ةل مممم "نةلات لفمممم نناممممد ن مةبطثممممق،نن ممممذلكنةلب ممممثنعمممم ناتممممقدمنةلفقممممه
ة أممها ،نةل مم نلاممقم،نإلممىناةممق  نةل قممنقنةلات لفمم نبامم أنلننبمم تم،نن ممذلكن

ناتقدمنلتنتنةلفقهنةل  ن  ي،ن  قأ كنةل قنقنن ت  فثق.
قنبقل  ،نا  ثمناةقجكنةللع نلينةلاة ييين  ة  ننني يين ه كنةل  ننةلنةجانع 

ن.(20)ع  نلهنل نةت انبه،نن  ن ل هنل ننجان ل هنلاتل  نةلعيم
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ذةن قي ةلفقثقءنلكن ة نةن  ةميفنةل  نباة قألنةلةقكنع نةلامع،نعقدن قينذلكنننة 
ة  اممقًدةنامم ثكن لممىنةلاة ممىنةللعممن نلالامم نةل مم ،ننلةلثممكنملنةنل ممهنالن   ممقجنإلممىن

لن مممن ه.نإالنليناةظمممكنةلا قبمممق،نيمممدنةل قممم،ن مممنتنةالت تمممقانةلمممذ نن ةميمممف
 ءنلننناممنيينامتا ة  ممنجمنهمن ممأن م ،ننهممنن بمقمةن مين هيمم نلننمةبطم ن مم

ن ييناتانناتان ا سنتق  ثقنةت تقًتقن لىنان ن ثق.
ةحتممممنلينين  قأمممم كنةل مممم نعمممم ن"بممممقانةلا  ممممنكنع ممممه"،ننهممممننعةممممأنن نيممممدن  مممم

بمهنةل فمعنةلةمقكنمئ أيي:ن م نهللاننهمنن"امقني ةلم نيأانألنإلىنيأايينف،ننيدنةلا ل ن
نة  ممقع هنإلممىنهللان ةممقلىنلةظممكنتطمممألننبممهننة ممدندنيننة ممد،نللجا ممعنعممهنيتمم ا

امممانتن فةمممه،نن ممم نةلة مممدننهمممننامممقني ةلممم نبمممهناتمممل  نتقتممم ،ننذمممذلكن  مممنيننن
ةحتممنل قين ة يمممًمةن ممين مم نةلجاق ممم نن مم نةلفمممد،ننامممقنهممنن ممم ننه قيطةالتمم

ح ممدنةلطمممعيينهممنننةجممان لممىنةآلتممم،نن  ممنين قميمممن مم نهللانن مم نةلة ممدنهممنن
أم قذن قمنتنةحن، قميمنل قمنقنةلفممدنن قمنقنةلجاق م نلنن قميممنلل قمنقننةلنةجبمق،

  مممممدنةلنهمممممقانتمممممه ن"لينلعةمممممقتنةلا لفممممميي..نإين مممممقينةلاقتمممممندن ثمممممقناتمممممل  ن
ننلمم ل لممىنةلاج اممعن قامم نع  اثممقنتممقلان ننلمم سنللا لممفنع ممهنت ممقمنن  فيممذألن

ين مممقينةلاقتمممندن ثمممقناتمممل  نةلا ل ممم فن)ةلفممممد(نتقتممم نع  اثمممقن ممم نةحامممم،ننة 
ين مقينةلاقتمندن ثمقناتمل   نةلاج امعنتقلانللا لفننلهنع ن  فيذألنةلت قم،ننة 

نةلا لمممفناًةمممق،نناتمممل  نةلاج امممعنعيثمممقنلظثممممنع ممم نهللانعيثمممقنةلعقلمممانن  اثمممقن
ين ق ممم،ناتمممل  نةلا لمممفنعيثمممقنلظثممممنع ممم ن    مممكنامممقنهمممنن ممم نتمممقلان ،ننة 

ن.(21)"ةلا لفنعيثقنةلعقلانن  اثقن   كناقنهننتقلانللا لف
اتممممقدمنةل مممم نعمممم نةلفقممممهن"نيممممدن  ممممقنتند.  ممممدنةلمممممة قنةلأمممم ثنم نعمممم ن  قبممممهن

.ننامين(22)  نهللانن  نةلة دنناقنةا مكن ي ثاقن اقنذ منةحتنلينينن"أها ة 
عقثقءنة أهكنةلاةقتميينامين مم  نةل م نبقلاتمل  ،نعمقل  ننعم نهمذألنةلم  م ن

لثاممقناًةممق،نلننل ممهننأمميل نلاتممل  ،ننييممأنل ممهنناتممل  ن ق  مم نللفمممدننةلاج اممعنلن
بم ثممقن مممنمة،ناتممل  ناأمم  ق نامممً ق،نن  ممدثنةلممبةعن ممين قممنقنة  أممقين
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مامممق،ناقدأممم نالنيجمممن نبمممم ن مممقتن امممقن  ممممكن  فمممنقناة مممىنةل قمممنق،نلننل ثمممقن  
ة  ثقاثمممق،نلننل ثمممقنعممممنعن اممميمنإلمممىنةل قمممنقننةلنةجبمممق،نأمممنةءنلاق ممم،نعمنً مممقن
 ي  مم نلننعمنً ممقن فقئ مم ن  ةلمم ن نةجبمممق،نةلجاق مم نباممقني أمممنةأمم امةمننجندهمممقن

نن  ق ثقنن امة ثق.
ا ممين أمماي هنبقلم  مم نة أممها  نلا ظنامم نةلقمم كن   قأممانهممذألنةلم  مم ناممعناممقن 

ةل  ن   فلن لىنجةأن"ةل مي "نبهن دني ا ن ل ق،نلننةلاأقنةةنةلةدد م نةل أمق   ن
ع نل لىنألكنةلق ك،ننلاين جةأناينةلةدتنةلق ا نةلةل مقنب يمثنالن فثمكنيم كنا مأن

هن ممدناةق ةل ميمم ننةلاأممقنةةنإالنعمم نإطقمهممقننأمم قيق ثق،نةلةممدتن ق امم ن ة  مممنعمم نل مم
نلهاثقنةلاي ةينةلذ نيجةأنةل ظممنإلمىنةلقم كنةحتمم ننافمدة ثمقن  ةلم نبقلةمدتننالن

ن.(23) فثكنإالناينتهله
ن

نننننننن
ننننننننننننن

ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

 اينهذةنةلأ ققن ا ينم   نةلق ا ن اين م  ننأطن ة نلل مي ن مدندهقن
طقمنلل فثكننيق مدةنلل م م ،ننللاأقنةةنامنطثق،نةلةدتنه قناي ةيننا ثبنللم   ننة 
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بق  مم ،ننبممهناأممئنل  ننةت  ممقمنة قممهاةل ميمم نامميندنين ممدتن أممقنةةننةل مم ةك،ننةلاننة 
بقل أمممقبق،نةلةدد ممم ناممميندنينم  ممم ن ق قممم نناممميندنين مممدتن م ممم ناممم ل  ن ة مممى

ةالت ه نةلاف   نإلىن  قتمن  نع،نةلاأقنةةنايندنين مدتنيمدن ام ثينةل ميم ن
اف مم نإلممىنةل اممقي نةلا قمم نلة قتمممنةل اقاممأنن ف قمممنإلممىن قممديمن ق قمم نةل  ممنعنةل

نةل اقعأ،ننه نبقلةدتن قديمنلاةق  نةل أقن ننةالت ه نع نآي،نلا ثقنالن جةأن
ةل  ن مق،ننةل امقي ة،ننلامين نظفثمقن ماينلة قتمنةل مي نلنننةاينةلاأقنةةنإهدةمًن

 م مم ن ممدت،ننةلاأممقنةةنةلةممدتنل ً ممقن  قمم نةحتممأنعمم نةلاأممقنةةن"لتممأنةلتلقمم "ن
قتمممنةلتتنتممم  "ن"لتمممنتنةل ةممقم "،نن مممأنامممقن ةممدنلتمممًهن  قممم ن  قتممممن"  

ا ق ممممق،ن ةالامممم مةكنة  أممممق  نعمممم نجممممنهمألنن ق قمممم ن"ةلفطمممممة"،نناأممممقنةةنةل اممممميك،ننة 
اق مم نة  ممدةء،ن  قتمممنةالأمم ته ،ننةل فممقن،ن ممم  نحنعق ل ممق،نةل أممتيم،ن اممأنة

 ممممق،،نعمممم نةلامممم ثبننةل تممممنمننةل م مممم ن مممماينهممممذألنةلاجممممقال،ننةل م ممممق،ننةلفق ل
قأم  نةلام بطم نب م م نة  أمقي،نإين م م نةل فملنأن ايناجقال،نةلاققتمدنةح

ه ن م  ن دتن قنكن لمىنأمقييينامينةل ميم نةلةمدتننةلاأمقنةةنةلةمدت،نعم نأم ققن
ن بطنةلةهيق،ننةلم   ننةل فق ه،ننةل فة ه،.

 
 مقاصد الشريعة العامة تأسي  للرؤية الَلية لحقوق اإلنسان في اإلسالم:

مناققتمممدنةلاممممية نامممينلهمممكن  قتممممن مأممم سنةلم  ممم نة أمممها  نل قمممنقن ة  ممم
امقكن"ل مننإأم ققنع  هناينةأم قمةءنةح  مقكنةلامم   نةلا ةمددةنتلمانة ن،ة  أقي

هممممم(نعمممم ن  قبممممهنةلانةعقممممق،نإلممممىنلين"..ن اممممقليفن790أمممم  ن)نةلاممممقط  "نةلا ممممنعى
 ه ممم نةلاممممية ن مجمممعنإلمممىن فممملناققتمممدهقنعممم نةلتلممم ،ننهمممذألنةلاققتمممدنالن ةمممدنن

ليأممقك:نل ممدهقنلين اممنين مممنمي ،ننةل ممق  نلين اممنين قج مم ،ننةل قلممثنلين اممنين
اتمقلسنةلمدييننةلممد  قن  أمي   .نعمامقنةل ممنمي نعاة قهممقنل ثمقنال مدنا ثمقنعمم ني مقكن

اتمممقلسنةلمممد  قن لمممىنةأممم ققا ن مممأن لمممىنعأمممقدنن ثمممقمجننب يمممثنإذةنعقمممد،نلمممكن جمممم ن
نينبممماميينل ممدهاقناممقن قمم كن)عن ممى(ننعممن،ن  ممقةن)ةلاتممل  (..ننةل فمملنلثممقن  مم
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لم ق ثقنني  ،نينة دهقننذلمكن بمقمةن مينامة ق ثمقنامينجق مانةلنجمند،ننةل مق  نامقن
يدملن  ثقنةالتم هتنةلنةيمعنلننةلا نيمعنعيثمقننذلمكن بمقمةن مينامة ق ثمقنامينجق مان

ن.(24)أي ضرورة مراعاة ما يقيم ذلَل ودفع ما يؤدي إل  اإلضرار بها(ةلةدكن)
تاأ ننه ن فلنةلمدييننةلم فسننةل أمأننةلةقمأننةلامقت،نناجانعنةل منميق،ن

نيدنيقلنةنل ثمقنامة مقةنعم ن مأنالم ،ننلامقنةل قج مق،نعاة قهمقنل ثمقناف قممةنإليثمقنامين
 يمممثنةل نأمممة ننمعمممعنةل مممي نةلاممم د نعممم نةلعقلمممانإلمممىنةل ممممجننةلاامممق نةله قممم ن

نلامينن لىنةلجالم نةل ممجننةلاامق ن لفيياةللتقاننبفن،نةلاطلنا،نع ذةنلكن مةع ن
الني لمملنةلفأممقدنةلةممقد نةلا نيممعنعمم نةلاتممقلسنةلةقامم ..ننلاممقنةل  أممي  ق،نعاة قهممقن
ةحتذنباقنيلي ناينا قأينةلةقدة،نن ج انةح منةتنةل م ن م فثمقنةلةقمنتننيجامعن

نذلكنيأكنا قمكنةحتهق..".
نيممدنامممعنة أممهكنلاممأننة ممدناممينةل مممنميق،نةلتاأمم نلل ممقسنل  قًاممقن افممأن

نل  قًاممممممقن افممممممأنتمممممم ق  هننةأمممممم امةمألنن فظممممممه.نن فممممممأن فمممممملنن،إيجممممممقدألنن اني ممممممه
ةل مممممنميق،ن لثممممقنبمممممينلبممممقونةلا ظممممنمة،نلل مممممنمة،،ننجةممممأنةل قجممممق،نا ممممأن
ةل منمة،نع نإبق  نةلا ظنمة،ننيدندتن لىنيتمدألنامينةل تفيمفننمعمعنةل ممجن

يريىىد هللا بُىىم اليسىىر وال يريىىد بُىىم ،ن)مىىا يريىىد هللا ليجعىىم علىىيُم مىىن حىىرج()
ن.(25)العسر(

امممين فمممملنهممممذألنةلامة ممممانةلاممممقمعن ةممممقلىنةي  ممم،ن  امممم نةلامممممية ننامممقنلمةدألننن
نةل هثنلين نجدناينةح  قكنةل  ن ة  منا ال نلثقنع ن  قي نهذألنةلاققتد.

نااممممقن قممممدكني  مممميينلينةل مممممنميق،نلهممممكنةلاققتممممدنن ليثممممقنةل قج ممممق،نن ليثممممقن
ينل فلنةل  أي  ق،،نن لىنهذةنام ،نةح  قكنةل قعظ نل قنقنننةجبق،نة  أق

ةلمممديينناقممة ممممه،نناقدمة ممممه،نن ممممدندأل،نن ققئممممدأل،نن فمممملنةلمممم فسننجممممنًدةننةأمممم امةًمةن
ننعق ل  ،نن فلنةل أأننةلةمعنباا اه ثاق.

نذلمكن  ممىنالن تمم لطنةح أمقاننباممقن  فمملنةل اني مق،نةالج اق  مم نةحأقأمم  ،ن
لم نةل  ن  فلن دنمهقنللاج اعننجندألننةأ امةمأل،ن اقنل ثقن  ا نةلا أأق،نةلفق 



 19 

"ةلمم ك"ن"ةل م ةنج"نن يمهمقنامينلامنم.نلامقن فملنةلةقمأننعم ن فملنذلمكنا مأن"ةحأممة"
عثممننيمم ه كناممعن ظميمم نةل اليممف،نعقلةقممأن اممقن قممنتنةلقق ممدةنا ممقطنةل اليممف،نعمم ين
ةل فمملن ة مم ن اق مم نةلةقممأناممين ممأناممقني ممددنإا ق ق ممهننيدمة ممهننهممنن ةظاثممقنباممقن

 فممملنةلةقمممأنلين   ممممكن قمممنتن  قممم ن  قتممممن ميممم نةل ف يممممننةل ة يمممم،ننلينامممين
،نن ممأناممقني تممنمناممينلأممقلياننطمةئمم ن قعظمم نللةقممأنكةآلتممميينننجثممق،ن ظمممه

نجممنًدةننعق ل مم نعثمم ناممين قممنقنننةجبممق،نتمم ق  هنن اقي ممه،نن ممذلكنةحامممنع اممقن
ي ةل نب فلنةلاقتنةلذ ن ق كن  قينةحا ننةلفمدن لىن دنأنةءننباقني  دنةلةامقمةن

ننقاثقن قممنذلك.نة  اقء،ننةلامية نع نل  
ناممينةحاممنمنةلاقممممةنلينهممذألنةلاققتممدنن م ي ثممقن  ةلمم نبممقلفمدننةلجاق مم ن لممىن
 دنأنةء،ن اقن  ةق  نن  فق أناعنبة ثقنةلبةع،نب يمثن ام اأنةلنة مدةن لمىن
ةحتم نن  فق أناةثقنل  قي ن امقكنةل فملننةلم ق م ننةلتم ق  نلثمق.نع فملنةلم فسن

 ممهن فمملنللا ممقيننةلنجممند،نن ممذلكن فمملن اممقنهممنن ممديث نلأقأمم نل فمملنةلممديي،نح
امممقن ا مممين أممماي هنب ممممةكنةل قمممنقنبةلةقمممأننةل أمممأننةلامممقت،نعثمممذألنةل قمممنقن  ايممم ن

نةلنةجبممممق،،ننبقال  اقد مممم نةلا بقدلمممم نع اممممقن ي ثممممقننةل فق ممممأنةلاممممديدنعمممم ن هيق ثممممقن
 بة ثقنةلبةع،نن لثقنبق  بقمنل ثقناقمممةنبقلاممعنن  ةمد نإلمىنةلجاق م ن مم بطن

ن.ب قنقنهللا



 20 

ننننن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن
ن

اممأنةلفثممكنان مم ناممينةلقنة ممدنةلفقث مم نةل مم ن ان فق لثممقناجنيمم بطن ثممذألنةلقنة ممدن
ن لثمممقن ممم بطنب قمممنقنن،(26)ةلتمم  سنلثممذألنةلاققتمممدنن  ممددنلثممقنأممم قًجقنعمم نةلفثممك

)ل نامة ممقةن قممنقنةلمم فسننةلعيممم(،نن"ال ضىىرر وال ضىىرار"ة  أممقينننةجبق ممهنا ممأن
مة ممقةنةل مم ن  ممنينباقممدةمنةل مممنمةنا مم نًطقنعمم ينا)ن"لضىىرورة تقىىدر بقىىدرهاا"ن

َلىىة الضىىرورة"اقممدًمةنا ي ًممقن ني ثممق(،نن )عثمم ن قل مممنمةنأممنةءن "الحاجىىة تنىىَل من
بأمممنةءنعممم نل  قاثمممقننينة مممدهق(،ننامممين يمممثن فممملنةلجنة مممانةل ممم ن  ةلممم نبمتمممأن

لهمكنةح  مقكننل قثمقنبقلامة مقةنن،"دفع المضىرة على  جلى  المنفعىة"نجندهقنع قمدكن
ةلام بم ن لمكنةل م نامم ،نل منعيمنةل قج مق،،ن مكنةح  مقكنةل م نامم ،نن ليثقنعم ن

  لل  أييننةل جايأ.
 

َان المصالح اإلنسانالنموذج المقاصدي وحقوق   :وبناء مي
 ي اقن  د  قن اينهذةنةلأ ققن  دنة اقمةنإلىنتتقئانةلاممية  نيل مقنإين

؛نحينق ًاممنهممىن ممم بطنبممقل قنقن هنةلاتممل  نع مممةن   ق  مم ن مماين أمم نةلامممية 
ةلبةعن  دثن ينع مةنةلاتل  نبقأ   قءناديد نظً قنا ثكنلينهمذألنةلف ممةناامقن

  فلنةلديي  فلنةل فس

 حقوق هللا

  فلنةلاقت
  فلنةل أأ

  فلنةلةقأ
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 أمممن نبمممهنيق مممدةنل أممم،نامممينةل ظمممقكنةلاةمعممم نة أمممها  ننهممم نلين"ةلعق ممم ن  مممممن
ةلنأممميل "نننةيمممعنةحاممممنلينهمممذةنةل ف يممممنيمممدن امممنينلمممهندنةعةمممهن امممقنلينلمممهنا ممة مممهن

لاتمل  ننذميينأمنءنةل م م ننةلةامأننعًقمقننةل  ن  مةنون يينأنءنةأ تدةكنافثمنكنة
لا دلنةلاتل   ننه نلانمنالناكن  ة،نةلافثنكن ظًمةنن ط  ًققن اينأم قيق،ن

نةح ق   نن طمأ نناةقدال،نةلقنة.
إالنلينةلاتمممل  نل أممم،نعقمممطنأممما ن   ق  ممم نعممم ن أممم نةلاممممية  ننلا ثمممقنع ممممةن

ةلاتمممل  ننط نالن طقنلثمممقنةلعامممنعنةلمممذ ن  أمممكنبمممهنةلف ممممةنةلن مممة  نعممم   مممبا
عثممممذألنةحع ممممقمن لممممىنةلاتممممل  نةلقنا مممم ( نن-ةلتممممقلسنةلةممممقكن-)ةلاتممممقلسنةلفمد مممم 

نلهمكن  قتممنن.ةاله امقكنةلامقع نعم نةل متميأننةلن منوننةل مبطنلهاي ثقنلمكن منت ن
 مممبطثقني مممم ىنامممين ممممنمةنمذمممطنع ممممةنةلاتمممل  نبمتمممنتنع ممممةنة تمممهونامممين

امممةين  ققممقينلتممنتن ننةحجق مما ننذي ثممقننذمميينع مممةنةلتممه   ناممينجق ممان ممقي ن
ع  ق ناققتدنة تهوناين ق  م نن فةمأنن،ةال  بقمنةلا  بطنل ق ق نةلاتل  

عمم نةل ظمممننةل ط يمم نع مممةنتممه   نةلاممم   نعمم نةل اممقيننةلا ممقيننة  أممقين لممىن
ن.(27)نةت هعثكنجا ًةق

نامينه مقنعم ذةنيل مقنلينةلامقط  نيممدنةأم طقعنليني لمفن ميين  قتممنةلاققتممدن
ق،ن  ظيميم ننا ثج م ن قل م نةلق ام ننةلديم ننةلن منوننةال  مبقطنااميًمةنإلمىنإا ق م

ينة ممدنةح  ممقكنعمم ن"كنعمم ينجثممدنةلةمم ن ممين  ممدنةلأممهكن مماين  قبممهنةلقمم   نن،نةل  ظمم ك
ع ممًهن ممينجالمم ناممينةل  ن ةممق،نال ممين  ا مم ننة ممينةلقمم كننةلع ةلمم نن"اتممقلسنةح ممقك

ا ق ممق،ن متمميأنن يمممهكنإ اممقن امميمنناممين يمممنابقلعمم نإلممىنإناممد نةآلنةلجممني  ن
"ةلاتممل  "ن   ممقءنا ثجمم نيق ممأنلل ط يمم ننةل فةيممأن مماين ال ممق،نب   مم  ننعمم ن

ن. أقيىنةلتتنانبتددن قنقنة ات لفنةلاجقال،نةلاةمع  نن ل
إينع مممةنةلاتممل  نعمم ن ةق قثممقنةل يممن نن فق لثممقنةلجممنهم ناممعنع مممةنةلاققتممدن

ميممم ننا ثج ممم نظي"اممم ثبنةل ف يممممنةلاققتمممد "نإ امممقن  ققمممقينعق ل مممق،ن متممميل  نن  
نإذةناقنلتذنةلان نعنان عنةلجدننةلجد  .ننب    ناديدةنةلق ا 
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نهمممم نعممممم نةل  ليمممممأنةحتيمممممن اممممم أنافثمممممنكنا ظنامممم ن"ةلاتمممممل  ننة تمممممهون
ن.نةلته   "

ن–ةلةممممقدةن–ينحع ممممقمنا ممممأنةلةممممم قاا ممممقين ا ظنا ممممققلاتممممل  ننةلاققتممممدنع
تممل ننةلا أمممق دة؛نةل مممنمة ننعمم نأممم ققنةلاجممقال،نةلاةمع مم نةلا نةن–ةالأ  أممقي

ي  مقنتنةلبق مثنعم نهمذةنةلاقمقكننننةالج اقع...ةلل.ن–ةالي تقدن–ةلأ قأ ن–ةلقق نين
ن دةن ققطنلأقأ  ن  ا أنع :

نةلدمةأق،ن نع  نةلاتل   نن نظيف ن نةبطثق  نن  ديد نةلاتل     ةميف
نةلأ قأ  ننةل ةقاأنةلدنل .

ألناممين:نةلاتممل  نهمم نةلا فةمم نةل مم نيتممدهقنةلاممقمعنلةبممقدتعريىىف المصىىلحة
 فلندي ثك،نن فنأثك،نن قنلثك،نن ألثك،ننلانةلثكنط  ن م ياناةيينع اقن ي ثق ن

من مينةلاتمقلسننةلافقأمدننامة قةنةلامية نللاتقلسنلامناقممنا فم ن ل مه نن ة  م
نتيمممنمبمممقلتيمننةلاممممننةل فمممعننةل ممممننةل أممم ق،ننةلأممميئق،؛نحينةلاتمممقلسن لثمممقن

أمميئق،،ننيممدن لممانعمم نةلقمممآينن قعةممق،ن أمم ق،ننةلافقأممدنبمأمممهقنامممنمنا مممة،
ةأمم ةاقتنةل أمم ق،نعمم نةلاتممقلسننةلأمميئق،نعمم نةلافقأممدننةلاتممل  ن فمممعن لممىن

نةلاج ثدن منمةنةالأ  قمةن ذلكنلاةمع نةل  كنةلام  نع اقنالن انع ه.
نذيينةلاتل  ننةلتهوننةالأ تهون ةل ني  دنة  بقمنةل مةبطن ي ثقنجاةً قن

نلام   ن لىننجهنةلتتنا.نافثنكنةلأ قأ ن قا ننةلأ قأ نة
نةلاجاعن نةلام    ناينةلا قاننةلأ  نناينةلقنة د نلدل  ننة  بقمهق نللاتل  

ن.(28) ليثق
ننظ ف نضواب  المصلحة نجنهم نه  نللفثك ن دنًدة نةل نةبط نهذأل ن ا أ :

ننةلتنةانةلا ثج ن؛)ةلا ثقج  ( نلا طلانةلت   نند قئك ن؛ يثن م انلتناًل
نب ننةم بقطثق نةلاتل   نا ثقجً قن يثنإين بط نادتًه نا ثق نيجةأ ن قا  قنة د

نةلام   (ن نن)ةلأ قأ  نةلام   ( ن)ةل منمة نادتل  نإلى نبق  قع  ن ا أ اثًاق
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ن نجهن نالن  ىن  هنع نةلدمةأق،نةالج اق   ننة  أق   ننةلأ قأ  نا ثق لأقًأق
نتقا.

نهذةن نع  ن لييي نب قبطيي نن ه ًاق نل نًاق نيم بط نةلاتل   نافثنك ن بط
ن-ةلاققك:
 يممثن ف مممعنع مهن ممدكناةقم مم نةلاتممل  نللا ممقانن؛يمم بطنبقلاتممدمن:تةحنن

ننةلأ  ننةلق قسنةلت  س.
ي ةل نبقلاققتدنةلال  ناين يثنة دمةجنةلاتمل  نعيثمقننذ مقينا ق ثمقنن:ةل ق  
ن.(29)ع نألاثق

نةاله اقكنب نةبطنةلاتل  نإ اقن ا أنع ن اقالثقنا مكنةلتم  نةلا ثج م  ن
 ثقنينع نةل قيمدن ثمقنلنن مدكنةل مديي نبمقل ظمنعم نب يثن تيمنةلتطمن ق ًجقن ين

دنينة  بمممممقمنن–ةلمممممبةعن لمممممد–ةلاتمممممل  ننى ق ق ثمممممق نذلمممممكنلينةالا فمممممقءنباأممممما
ةل نةبطنل سنإالن ثقنً قنن قتيًمةنع ن ذتنجثدنلكن متذنةنل فأثكنبهننلكني امأنةن

اممممينه ممممقنلمممم كنةل مايممممد نبتممممنمةنيقطةمممم ن لممممىنةم بممممقطنةلاتممممل  نةلاممممم   نن. ل ممممه
ب يثنالن انيناة  مةنع نةل اميعنإالنإذةن ق ،ناقيدةن ثق نعقلاتل  ننب نةبطثق

ب مممدنذة ثمممقنل أمممم،ندلممم ًهناأمممم قًهنلالدلممم نةلاممممم   نامممم ثقنامممممين)ةلا مممقاننةلأمممم  ن
نة جاممقع( ن  ممىن تممبسن  ممقءنةح  ممقكنةلج ئ مم ن ليثممقنن ممدهق ننة  اممقنهمم ناة ممىن

نةلام   .ن ل نةأ تلانايناجانعنج ئ ق،نةح  قكنةلامتنذةناينلدل ثق
ن لممىنهممذةنع  قيمم ناتممقلسنةلةبممقدناة ممىن لمم  ننةح  ممقكنةل فتمميل  نةلا قطمم ن

ي قمممدكنإالن ج ئ ق مممه نعمممهن مممدنالنبمدل ثمممقنةلامممم   نج ئ مممق،نلمممه.ننلامممقن مممقينةلالممم ن
ال  بممقمن ق قمم نةلاتممل  نعمم نةل اممميعناممين قييممدهقنب ممنةبطن  ممددناة قهممقنةلالمم ن

 قكناين ق   نلتم ن  ىني كنةل طق  ناين ق   نن مذطثقنبقحدل نةل فتيل  نلال 
ن ذلكن يينةلال ننج ئ ق ه.

نانيممممعنةل ممممنةبطناممممينةلاتممممل  نانيممممعن اممممفنن  ديممممدنالنان ممممعنةأمممم   قءن
ينظينن؛ن  يي  ل نليناقننمةءنهذألنةل نةبطنل سندةتًهنع ن دندنةلاتل  ننة 
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عهني تمنمنةل ةمقمعن ميينةلاتمل  نةل ق ق م ننلدلم نن،ةلبةعن يمنذلك.نناين ك
ن قكنب قت.ةح 

ن:(30)نع ن نءنهذةنةل  ديدنع  هنالن  نيناينةلاتل  نةل ق ق  
 )..،ن،اقنيتقلفنع نجنهمألنةلاققتدنةلتاأ ن) قل  لأنامينييمندنةلةبمقدة

يناممقبهنةلاتممل  ناممين يممثن ن ممهناامم اًهن لممىنبةممعن عممذلكننا يلممهننة 
اظممقهمنةللممذة، نإالنل ممهنعمم ن ق ق ممهندةتممأن مماين طممققنةلافقأممدنإذنهممنن

ةل  ليمأنةحتيممنللاققتمدنةلتاأم نةل م ن ثمقنة  مبط،ن ل م نا قيعنعم ن
 ةلاتقلسنةلام   .

 اقنالنيتقلفنع نجنهمألنةلاققتدنةلتاأ  ننلا هني قلانبأم انامينأمنءن
 ثممق ننهممذةنةل ممنعننةلقتممدنإلممىننأمميل نلثممدكنمنون لممكنةلاققتممدنلننة تممهت

النيت انبمانمندنينلتم ن أنإينجا عناقنهنناتل  نامم   ن ا مين
نألليني قلمممممانبأممممم انأمممممنءنةلقتمممممدنإلمممممىنةلافأمممممدة ننعأمممممقدنةلقتمممممدننأمممممنء

 ا  اقينع نة  بقمنةلاتقلسنام   نلنن يمنام   .

 

:نلامقن ق م،نةلاممية ن قمنكن لمىنلأمقسن  قيم نترتي  المصىالح والمفاسىد
 نع نذلكن  قي ناققتدنتاأم ن لمىنةل  مننةلأمقلفناتقلسنةلةبقد ناأ ثدع

  ق ممه نعمم ينةلنةيممعنننظ فمم نةل ممبطنةلا ثجمم ن ق  مم قين م يممانهممذألنةلاققتممدن
ناين كن م يانةلاتمقلسننةلافقأمد نبامقن ة م ن قمد كنةحهمكنا ثمقن لمىنامقنهمنن
دن مممه ننبامممقني  مممدنلينللاممممية نايممم ةينا  مممكنعممم نامة مممقةنةلاتمممقلسنن  قئجثمممقن

ةحها  نن مذةنةلافقأمدن  مىنالن  يمدنةلبق مثنةلاج ثمدن ميننعثكندمجق ثقنع ن
ينعقمممهنهمممذةنن،ةل اأمممكنبمممهنلمممد نةج ثمممقدألننب  مممهنعممم نةلاتمممقلسنلننةلافقأمممد نة 

ةلايمم ةينإ اممقن ةممدنتطممنةنأممقبق ننال امم نلاةمعمم نةل  ممكنعمم ن  يمممنااممقن  جقذبممهن
ةال  بمممقمة،ننةل  مممقئبنةلات لفممم  نن اممم ن ه ممم ناةمممقييمنلأقأممم  ن   مممن ن   ثمممقن

 عم    نل م يانةلاتقلسنةلاة  مةنامً ق:اةقييمن
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 ةل ظمممنإلممىني ا ثممقنعمم نذة ثممق نعاممقنبممهن  ممنين فمملنةلممديينن:المعيىىار األول
اقدكن لىناقن  منينبمهن فملنةلم فسن  مدن ةقم مثاق نامقنبمهن  منين فملن
ةل فسناقدكن لىناقن  نينبهن فلنةلةقأ نه ذة...ن كنإينم ق  ن أناين

 أانةحها  نع ن هثنامة ما:ننةلال ق،نةلتاسن  نين نأقئأنا دمج 
ق،نن   مكنإلممىن مأنام بم نا ثممقن نهم نةل ممنميق،ننةل قج ممق،ننةل  أمي 

اممقنهممننا اممأنلثممق نعثممننا ممدمجناةثممقنعمم نةلم بمم ... نذلممكنلينةل مممنم ن
اقدكن لىنةل مقج ن  مدن ةقم مثاقننةل مقج ناقمدكن لمىنةل  أمي  ن  مدن

هن  ممممدنةل ةممممقمع نن ممممأناممممينهممممذألنةل ه مممم ناقممممدكن لممممىناممممقنهممممننا اممممأنلمممم
يناممقن  ةقم ممهناةممه ننأمم انذلممكنلينةل مممنم نهممننةحتممأنةلاقتممندننة 

نلينةت هلهنةتم هتنلامأنامقني م مان ل مهنني فممعنا مه نن،أنةألنا   ن ل ه
لاممقنإذةن ق مم،نةلاتممل  قينةلا ةقم مم قينعمم نم بمم ننة ممدةن اممقنلممنن ق مم،ن
 ل قهامممقنامممينةل ممممنميق،نلننةل قج مممق،نلننةل  أمممي  ق، نعممم ين مممقين مممأن

 لممىن ممدةنااممقن  ممدثنةل فممقن،نعمم نا ةلقق ثممق نع قممدكننلمم نب لمم  نا ثاممقنا ة
ةل مممنم نةلا ةلمم نب فمملنةلممديين لممىنةل مممنم نةلا ةلمم نب فمملنةلمم فسن

 نه ذة...

لاقنإذةن ق ،نةلاتمل  قينةلا ةقم م قينا ةلق ميينب لم ننة مدن قلمديين
لننةلممم فسنلننةلةقممممأ...نعةلممممىنةلبق ممممثنةلاج ثمممدنليني  قممممأنإلممممىنةلجق ممممان

 .(31)ظم؛ن يثني ظمنإليثاقناين يثناقدةمناانلثقةل ق  ناينةل 

 نةل ظمنإليثقناين يثناقدةمنامانلثق نذلمكنلينةلاتمقلسنالمعيار الثاني:
ينة فق،نع اقنه ناتل  نلهننع ناد نةل قج نإليثق ننلا ثقن  يًمةناقن نة 
 ت لممفنن  ممدمجنعمم ناقممدةمناممانلثقن)لل ممقسنناممد نة  اممقمن امة ثممقن يمم ثكن

كن ي ئذنل كنةلاتل  ييناماناًلن لمىنل م قثقنعم ن قمهق(؛نع قدآاين يثن
ذلمممك ننعممم نذلمممكن ممممج سناتمممل  ن فممملن قمممنتنةل مممقسنامممينةل يمممل ن لمممىن

حينةحنلمىنل مكنااقمأم ن ميم نةلممل ن  مدن ةقم مثاقناتل  نةلفممدنعم ن
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ل ًمةننااناًلناينةل ق  م  نذلمكنلينةلافأمدةنةلا م بم ن لمىنإهامقتنةلاتمل  ن
ا م ب ن لىنإهامقتنةل ق  م نلأمة نة  امقمنةحنلىنلادنتطًمةناينةلافأدةنةل

 .(32)ذلكندنينهذألناعنةلةلكنبمين هنةلاتل  يينع نم ب نةل قج ق،

  ني مأممسنبممقل ظمنإلممىناممد ن نيممعن تممنتنةلاتممل  نعمم نالمعيىىار الثالىى:
ش نل نبمممقل ظمنإلمممىنةل مامممدنامممينا تمممل ثقن ةلتمممقمجنلننعممم نةلنةيمممعنةلاةممم

ن مهناتمل  نلننافأمدةن قمهقناين دامه نذلمكنلينةلفةمأنإامقني تمفنب آنن
نمذاممقن ق مم،ن  يجمم نةلفةممأنا  ممدةننمذاممقنن، أممباقني مم بن  ممهنعمم نةلتممقمج

 ق ،ناظ ن  ن لىنةت ه ندمجق،نةلظي...ننمذاقن ق ،نا مأنامكنلنن
ا نها نةلنينعناثاقن ق ،ني ا ثقنلنندمج ناانلثق ن أنالن دنإلىنجق ان
 نهممممذةنلين اممممنيناقطن مممم نةل تممممنتنلنناظ ن مممم  ننةلاتممممل  نةلاقطن مممم

تنةلاظ م ني نلامقنةلاظ ن م نعمالينةلامقمعنيمدن م  نةل تنتنلامهمقننة مسن مي  ن
 .(33)ا  ل نع ن قا نةح  قكناقنلكن فألنةلظين  قييناةقمع

ن

نتهت نةحامنل هنيل كنله  دةدنبقلاتل  نمج قيننين ثقناقتًدةن لً قنامين
تممممممممهتننأمممممممميل ناممممممممينةلنأممممممممقئأنةلمممممممم هثن  مة هممممممممقن)ةل مممممممممنميق،ننةل قج ممممممممق،ن

أي ق،( ن كن  دمجنبةدنذلكن أاندمج ناانلثقننأة نعقئد ثق نعةلىن منءننةل  
نةل ظمممننهممذةنةل م يممان تمم فن  ممدنةل ةممقمعننيمممجسنةلممبةعنا ثممقن لممىنةآلتممم.

نةلةقمأ،نةل أمأ،نةلم فس،ن)ةلديي،نةل ىن  ةل نبقلاجقال،نإلىنذلكنعىناققكنةل قنقن
ن ظميمم نننةل مممم،نناممنة يينةلاتممقلسننعقممهنةلنةيممعننةلنأممط،ننةحنلن ممق،،نةلاممقت(،
نةنةم بقطنةلنأقئأنبقلاققتد.نلتيمًننن ظمي نةلا ال،،نةل فل،

ن)ن ظميممم نةل قمممنقنةل مأ أممم  (نني ممميينةلجمممدنتنةل مممقل نأممملكنةلاتمممقلسننةلافقأمممد
 -نع نةلم   نة أها  :

ن
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ن
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ن ايمنةلجدنتنةلأق  نإلمىنايم ةينةلاتمقلسننةلافقأمد ننة ا ق مق،نةلا ثقج م نلاق مقسنةل تمق دن
 يمممثني  ممماينامممينتمممهتن  ديمممدناققتمممدنةلاممممية ننذ مممقيننأمممقئلثقنن مممدمجثق نن؛كنةلاتمممقلسعممم نأمممل

)امقاأ نج ئم ( نناميننامين يمثنةلامانتنةل ايي ن يين نةبةثقناينلتل ننا اأنلثق نن  بعنل مهمقن
 قمهممقنةلا جلمم نةل مم ن ا ممينآ نةل ممقج ة ننن قمهممقنةل قل ممآةلفمممد(نناممين يممثنن- يممثن اناثممقن)ةلجاق مم 

(ن قل ني قأم   نب يمثن ا مينإدمةجنج يئمق،ن480ةد ن أنذلكن ا ينلينينتل قنإلىن) لن ثقنع اقنب
ةلنةيممعننةل قد ممق،نةلا جممددةننعمم نةلنتممفنةلاممم  نةلأممل كننةلاققم مم ننةل مممج سنع اممقن ي ثممقنعمم ن قلمم ن

 نب يمممثن ا مممينةلتممممنجن   مممقئبنلا ممممنة  مممبقًطق نبف مممأن مممبطنافثمممنكنةلاتمممل  نن مممذلكنعةل ةمممقمن
ق نن بطناي ةينةلاتقلسننةلافقأدن لمىنلأمقسنامينينة مدناقمممةننا  مبط نةلافأدةنناقنتديق ثا

ن أمقينعم  ا ينليني م هنذلكن لىنةل قنقنةل مأ أم  نل نناقن دنمهقن ا ين لىنلأقأثقنةل مج س.
نأها  .ةلم   نة 

ن– ق م قينباجقال،ن ه  ن)ةلةقيمدةننةلف ممنةأد   م قنلينجلانةلاتل  نندمءنةلاف أن ا ينإذةنةن
لين طمنمنهمذةنةلاق مقسنن،ن ا ينةل م  ننةلااقمأ (ننع ن م ياناةيينع اقن ي ثقن–ل ظكننةلنأقئأنة

(ن قل ني قأ  ن ة سنإا ق ق،نهذةنةلاق قسنع ن  قي ن ال  نةل بطنبةيًدةن1440ب يثني  اين)
ن.(34) ينةحهنةءننةلم بق،
نلاجمممقال،نعممم ي قميممممنةل قمممنقننةلنةجبمممق،ن لمممىنيق مممدةنامممينهمممذألنةلامة ممماننةنن لمممىنلأمممقسنامممي

ةأممم تدةكناة مممىن"ةل فمممل"نبامممقن اممميمنإلمممىنةل اق ممم ننةلم ق ممم ننةلاةمعممم ننةلااقمأممم ننبامممقن ة ممم ن مممه كن
ةل قنقناعنةلنةجبق،،نعاينةلاقممنلين فلنةلديين لىنأ يأنةلا قتنل سناق تمًمةن لمىنةلفممد،ن مأن

ن ممذلكنات لممفنل ممهن ا ممدنإلممىندةئمممةنةلجاق مم ،ن اممقنل ممهنالنيتمم انبممهنة  أممقينةلاأمملكندنين يمممأل،ن
امينتهلثمقن فملنديم ثكناجقال،نةل فلنةحتم ،نع ينلعيمنةلاألكنةلمذا ن فمسنةلقنة مدنةل م نيجمان

نةلمذ نن،(،نن مذلكنعم ين فملنةلم فسلهم مالنا وعليهم مىا علينىانل فأثكنن ألثكنن قنلثكننلانةلثكن)
 بطنب ممأناممقن قممنقنةل  ممقةنةلاميامم ،نذلممكنلين فمملنةلمم فسنيمممننم بطنعمم نةل ة يمممنةلاةقتمممنباةممق  يمم

ك ن﴿ ق   ن فظثقننجنًدةنن امياثقناةقًاق،نيقتن ةقلى:ن ْا  قن     نآد  م  ل ق ْدن   ن فلنةل فسناينن(35).﴾.ن 
نيمم بطنن.،نةالج اق  م نةلا ظام يي،نن ذلكن فلنةل أأ،نل ن أناقن ق كن  قً قناينةلةهيق فلنةلد

أممملك،ن  مممىنيم امممانلتمممفنذةن مممقينةحاممممني ةلممم نبقل ممممم،نامممين ممممنمةن م يمممانةح ممممةمنعممم نإنامممق
نهللا سىىبحانَ وتعىىال (ةل مممميي،ننباممقنيمم د نإلممىن فمملنةلا ممقيننةلنجممندننةالأمم امةم.نعمم ينةلاممقمعن)

 نل د  نن ل  نن قا نع نجا عنةح نةتنع نةل اقينقنلين انيناتقلسن لىنة طهق،ننهيقتدن ث
قنقنن م د نةلنةجبمق،ننةلا قيننة  أقيننهذألناينةحانمنةلاقممةنع ن أ نةلامية ن  ىن  فلنةل 

جا ًةمممق،نبامممقن  فممملنةلا ق  ممم نةلفمد ممم ننةلجاق  ممم ننبامممقني  مممدنيدةأممم نهمممذألنةل قمممنقنن لمممكنةلنةجبمممق،ن
ننل دي ثق.
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 َل الحقوق والواجبات:احر 
ةل فق أنلل قنقننةلنةجبق،ناينطم نإلىنآتم،نلنناينذلكنةال  ققتنةلذ ني  دننبقل مةكنن ة ى

ي  مميينذلممكنةل مممةكنعمم ناة ممىنةل مم نةلممذ ن امميمنإلممىننتممفنإلممىن يمممأل،نلنناممين ممقتنإلممىن ممقت،ننن
ةل قنقننةلنةجبق،نذا ننة دةن قمعن لمىن(،نباقن فيدنلينفهو ح  لَ أو عليَ ه كنةل  ننةلنةجان)

بمقءنامين ق  نة  أقينالن ا مينلين امنينه مقكن قمنقنبمهنةل  ةامق،،ننالن ا مينلين امنينه مقكنل 
 ،ننةل ق  م ن ة م نةل ممجننةلةأممننةالأم  دةد.ن امقنلينةل فل،ننة بق  من يمن قنق،نع ينةحنلىن ة  

ةل ممممةكن مممذلكن اممميمنإلمممىنع ممممةنةلفممممنعنةلةي  ممم ننةلافقئ ممم ،نل ن لمممكنةلفممممنعنةل ممم ن  ةلممم نبمممقلفمدن
نبامقن اميمنإلمىناة مىناأمئنل  نن،بمدةئثق،نلاقنةلفمنعنةلافقئ  نعث نةلفمنعنةل  مقاي  ننةل اقعل م 

ن ينةلفمدننباقن  فلن  قينةلجاق  نن امة ثق.ةلفمدن ينةلجاق  نناأئنل  نةلجاق  ن
 ممقيناممينةل مممنم نلين   ممنتنن   قممأنحين اممنين ي  مم نلةظممكنةل قممنقنةلافقئ مم ننن فقًظممقن لممى
يصير الجهاد عينيا، ُذلَل األمر إذا انتهُت أرض األمة بعدو فناينا أنذلكن)ن،تطمهقننلهاي ثق

نهىى  عىىن المعرو  أو يُ بىى ُيىىأمرال  بىىالمعرو  والنهىىي عىىن المنُىىر يصىىير عينيىىا قاصىىة إذا ُىىان
ةل قنقننةلنةجبق،ننعًققنل مةكنةلفممنعنن  مكن(،نالمنُر إال بَ القتصاصَ بذلَل وغير ذلَل ُثير

 ةطمم ني امم نلا مممنعق ل مم نل لممكنةل قممنقننةلنةجبممق،نعمم نةلااقمأمم ننةلتمم ق  ننةل اق مم ،ننهمم نلاممنمن
ن؛ندنل نةلثممد ،نن فق مم نلهل مم    ممدنليننتممفنةلافق مم نه ممقن  ةلمم نب فق مم ن  قيمم نةلعمممعننةلاقتمم

 يممثني تممدمنلثممقناممينهممننليممدمن لممىنةلق ممقكن ثممق،نن فق ممأنةلجممق  يين  مماينةلفق ل مم نعمم نةلنجممندن
ا وصىىىىىفات نةالأممممم امةم،ننامممممينةل مممممده نلينيمممممم بطنهمممممذةننذلمممممكنبامممممقن  قممممم ن فق ممممم نةلفق ل ممممم ن) عىىىىىددف

ا(   .(36)وقصدف
 مممن ممينة  قممقتنةلانةيممعننعًقممقن ق قمم ن  قئ مم ن مماينةل ظمممنلف مممةن قممنقنة  أممقي،ن ةع مممةنةل مممةكن

لل قال،نةلا عيمةننةلا جددةنع نةلنةيعنةلفةل ،ننهم ن   قأمانامعنط  ةم نةحدنةمنة  أمق   نللفممدنلنن
للجاق  نلننلالا نلننلثكنجا ًةق،نن ةددهقنن اقب ثقنن ةقدهق،نإينةلنين نبف مةنةلفمنعنا ًهن  دن

بن ف يممن ةي مهنعقمطن لمىن  قيم نامقن ا مين دنةلفمنعنةلةي   نيدني د نإلىنأ طمةن  قتمننا ث
 أاي هنبة قتمنةلتهانةلفمد ،ننع نإطقمناينلأقين قتن قنتنع ن أنانيفنلننمل نلنن اأن
" فأ .. فأمم """،نعممقلفمنعنةلةي  مم نهمم نعمم ن ق قممم نةحامممنعمممنعن  ممقنتن"  ممقءنةلفمممدنة  أمممقي"ن

ئمةنلا م،نإين ال  نة تمهوننت ق  هنل  نينةلل   نةلتقل  ،ن اين م  ن  قئ  نجاق   نع ندة
تمملسنبا طمم ن   مماينلمم سنعقممطن"ة  أممقينةلتممقلس"نبا طمم نةلتممهانةلفمممد ،ننلاممينة  أممقينةلا ن

ةل اقعمممأنةلا ةمممد نإلمممىنةلعيممممننامممين مممكن مممقينامممينةلاظمممقهمنةل ممم نلامممد،ن  قتممممنةلفممممنعنةلةي  ممم ن
ينجممن ،نذلممكنعمم نامم أنعمممد نلا ثممقنجةلمم،نةحدةء عمم نجاق مم ننة اممقمةنإلممىن اممطنةل مد مم نةل مم ننة 

 ال  ن دمي   ن فنقنعم نة  أمقيننةلدمجم نذلمكنةحدةءنةلفممد ننهم ن ال م ن مهيل م نامينتمهتن لمكن
ةلفمنعنةلةي   نإلمىنةل ف يممنبقلجاق م ننذ  ق ثمق،نالنامكنلينهمذةنةل تمنمني همأنةلفممدنإلمىنةل ف يممن
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حيننبة قتمممنةلفمممنعنةلا ةد مم ن مماين  قتمممن  ميممكنةل قممنقننةلنةجبممق،،نن تممأنعمم ن ممدمجثق
ا ناأئنل ن مينةلفممدن مأنة  أمق   نجا ةثمق،ن  نينةلفمدناأئناًلن ينةحا ن أننة  أق   ،نن م نةح

ن م  ن   دنذلكنةل مةكنةل ين نع نع مةنةلفمنعن"ع نإطقمنةحدةءننةل نةتأنع اقن ي ثق".
ن نبقل أب نل ظمي ن" قنقنة  أقي":إينهذألنةلاةق  نجا ًةقن ة  نلا مناين ق ق

نةل ه كن يينةل  ننةلنةجانع نةحدةءننةلم   .نةحنلى:
نةل ق   :نةل ه كن يين قنقنةلذة،نة  أق   ،نن قنقنةلعيم.

نةل قل  :نةل ه كن يين ثبنةل ف يمنع ناأمل نةل قنقنةلفمد  ننةلجاق   .
نةلمةبة :نةل ه كن يينةل قنقنةلات لف ن اينةلاجقال،نةلا  ن  ننةلا ةددة.

نميكنةل قنقنع نإطقمنيق دة:نالن ممننالن مةم.ةلتقاأ :ن  قتمن  
نةلأقدأ :نا أأ  ن"ةل قني  "نن"ةلنجنذ  ".

ع مةن"ةالي مةا"،نن-"ةل ةد "نن-نةلأقبة :نةم بقطن  قتمنةل  ننةلنةجان جنهمنع مةن" دندنهللا"
ن؛ق م ""امة مقةنةلجان"امة مقةنةلمذة،ننةلعيمم"ننةل دندنع نلتنلثقن م  ن متذنع نة  بقمهمقن"ةل ةد م "ن

ن.(37) قنقنةآلتميينق ن  دلنعيث لين دندنةل  ن   ث ن  دنةل دندنةلن ل
ةل قا ممم :نلينةل قمممنقننةلنةجبمممق،نيمممدن  تطمممىناأمممق ق،نةلةمممدتننهممم نةلافمن ممم نإلمممىناأمممق ق،ن

نةلف أننه نة  أقين"للذيينل أ نةنةل أ ىنن يقدة".
 

 ؟ساننرية في إوار تأسي  نظرية لحقوق اإل ماذا تعني هذه المقدمات النظ
عمم نهممذةنةلأمم ققنالن ا ممينع أممانة ا فممقءنبةال ممق،نةل اممعيأن مماينةل فةيممأنةل ظممم نعمم ن  ممقءن
لتمنتن ظميمم نل قممنقنة  أممقين  ممبطن  قتممهقننافثناق ثممقنةحأقأمم  ،نن  مممكناجقال ثممقنةلب   مم ن

ن-نةل م   ،نعف نةل ق ق ن  ينب قج نحين  قبعن ال  نةل اعيأنن ققئ نةل فةيأن لىناأ نييي:
 ننةل ظمم ننةلب  م ننهمننجق مانيجمانلالن عفلمه،ننةل م م ننةلمنةية نةلا ةلم نبقلااقمأمق،نةلةلا

ا ق ق،ن فةيأنةلا أ نا ثق،نن قن كنةلاةنجن  ثمق،ننةلا  مم نعيثمق نهمذةنةل قأم كنامقن ميينن.ةلفةل  ننة 
 كن"ةلةلامم "نن"ةلةالمم "نالنينجممدنه ممذةنبةيممًدةن ممينةحطمممنةلنةية مم ننةل فق ممأن مميينةلا طقمميي،نعثممنن قأمم

منل ثاممقني طممم نإلممىنةل ف يممن  ديممدناجقال ثممق،ناممين يمممنليننن تمم يفن أممثأنل ممقن ال ممق،نةل اممعيأ
 الي قينا فتمل قينالن  فمق هينلنن  ققطةمقينلنن  مدةتهينن  نةيفمقينعم ن م م نعةل م ن لمىنلمعن

نةلنةيع.
 ق م نن  نهم نامدةتأنعم هذةنةل أ نع نةل ف يمني دننل قنلينةلادةتأنةلاةمع  نلثذألنةلم نن اين
  ددن  قتمن  ميكنةلادتأنةلأبق  نع ن  قءنهذألنةلم   نن فةيلثق،نهأناينةلاا ميننةحها  ،نإذ

ةل ممديثن مميناتممقدمنهممذألنةل قممنقننامجةي ثممق،نلنن مميننينامم ًهنةل ممديثن ممين" قممنقنة  أممقي"ندنن
 ن مهنافثنكنة  أقينن مت ه ه،نإ  قنع نهذةنةلأ ققنال دنلين  ظمنإلىن ق ق نةل ظمنل  أمقينالنب



 31 

افثنًاممقنافمممًدة،نإينةلاممم  ننا ظنامم نةلاممدتأنةلق امم ،ن ةلا ممقنلالن  ظمممنلالاممنمن مماينافمممدة،نلنن
 ج يئمممق،نيمممدن فم مممثقن لي مممقن  قتممممنةلا ثقج ممم نةلدعق  ممم ،نلننا ثقج مممق،نةلاققمذممم ننةلاامممق ث ،نلنن

م  "نةلا ثقجن ال ق،نةلاققم  .ننلاينةلام  ن ةلا قنع نةم بقطن ا كنلين م بطندةئًاقنبقلا ثب،ن"ةلا
 مماين  قتمممنةل  ميممكنةلا ثجمم نللم  مم ننةلااقمأمم ن ة مم ن مممنمةنلين ف مممنعمم نةلافممقه كن مماين

نمنةبطن ظا  ن هيق،نعق ل ننعةقل ننا فق ل ،نع مةنةلافثمنكنةلا ظنام ن ظمأننائجووشاب  نعةقل ن
نل دن  قتمنادةتأنةل ف يم،نإينلكن اينلهاثقن لىنة طهق.

 نعم  مم ،نلامم قتنةلةهيممق،نن  ن ثممق،ن ال ممق،نةل فق ممأنن ةممددهق،نإ ثممقن امميمنإلممىن ال ممق،ناثامم
 ال مق،نةل أمم يين"ن ممعن مأنامم ءنعمم نان مةه"،نن ال ممق،نةل  ميممكن"إ طمقءن ممأنذ ن مم ن قممه"،ن
ن ال مممق،ن فةيمممأنن امممعيأن  ممممكن  قتممممنةل أممم ييننةل  ميمممكن مممايناجمممقال،نا ةمممددة،ننلاممم قتن

نا  ن  ،نن قد ق،نالنا  قه  .
 نةلا  دنل ظكن ف يمننا مقهبن عييممنن قمن ك،نن  قتممنلل مقبطنةلا ثجم نإينهذةنةل قظكنةلاةمع

إ اممقن جةممأن ج مم ن"ةل ف يمممنةلا ظممنا "ن مماينهممذةنةلأمم ققنن ممايناممب  ن هيممق،نالن ق تمممنعمم ن
ةلم  مم ن لممىن هيممق،ن تممق دنن مة ممان  ممدنةل ةممقمعنلننةل  ممقمانلننةل  ممقيعنأممنةءنلاممقينذلممكن

 دةئ مم نيممقدمةننا مذنةل دة مم ن لممىن امفن ممأن  قتمممن)ةل ةئممف(ناممعننجمندنآل ممق،نإ  ق قً مقنلكنا نهًاممق،ن
ن)ةلا مممنهك(نن)ةل  ييمممف(نن)ةل مممم يك(نن)ةلاتمممط ع(نن)ةلا مممدةتأ(نن)ةلعفلممم (نن)ةالاممم بقأل(نن)ةل قليمممد(ن

ةلاققم مق،(نن)ةحاممبقأل(نن)ةل ظمقئم(،نإ ثممقن  قتممن قل مم نعقميم نيممقدمةنن)ةالأم  دةد(نن)ةلاققمذممق،(نن)
ن قل  ن مقبط ن فثمكنن،فننةل قأ كننةل م يال أ ييننةل ت ييقدمةن لىنةن لىنةل ايي ،ن قل  ناديق 

ةلة تممممنعممم ناجقلمممهنةل يمممن ،ننعممم ن  قتممممنةل مممبطنةلا ثجممم نةلا مممقع نلامممأن م ممم ن)    ممم (نلنن
)تمةع مم (نلنن) تممقدع  (نلنن) امم    ن امم ً قناطلًقممق(نلنن) دا مم (نلنن)إطهي مم نةل أمم   (نلنن) أمم   ن

ط(،نةل مقبطنةلا ثجم ن  ممكن  قتممنةلةقل م نةلاقامف ننةل م ن مم نةلاطل نايندنين  قي نلنن ب
اممينآل ممق،نا ثج مم نل  ةممم ن امم نةلةهيممق،نن  ن ثممق،نالن قممفن  ممدنأممطنونةلظممنةهمننلا ثممقن الممكن

 لمممىنبةمممعناعيبمممق،نةلظمممقهمةننعممم ن  قتممممنا ثقج ممم نا  مممبط ،نةلةقل ممم نةلاقامممف ن المممكننقتهلثممم
ننةد ه.إا ق ق،نةلن  نةلا ثج نب أن  قتمألننب أنةا د

عمم نهمممذةنةلأممم ققنةلجمممقاعن ممميينةل مممقظكنةلاةمعمم ننةل مممقبطنةلا ثجممم ن ا مممينةل ظممممنإلمممىنةلامممدةتأن
ا ممأنهممذألنةل ن  مم ناممينةل أممق ال،نةل مم نيتممد قنلين اممنين  نةً ممقننيةلا اقالمم ننةلا فق لمم نل جقبمم ن مم

،نعممم نإطمممقمن قمممأنةلةهيمممقنلثمممذألنةل قطممم نةحتيممممة:نامممقذةن ة ممم نهمممذألنةلاقمممداق،نةل ظميممم ننةل  ظيميممم 
نةلدنل  ؟"
ةل م ن فم ممثقن  قتمممنن"ةلانيممفنال مق،نةل  ظيممم:ن  يمممةنهم ن"افممقه كإا ق مق،نةل متمميأنن نأوالف:

امقن ا ممين أمماي هن"بافممقه كنةل  مقمةنةلعقلبمم "،نةلافممقه كنل أمم،نبةيممدةنإينلمكن  ممينعمم نيل ثممقن  قتمممن
قنة  أممقي،نيناممب  ننا ظنامم ناممينةحع ممقم،نافثممنكن قممننةلاتممل  "،نةلافممقه كن اممن  ن-اةقدلمم ن"ةلقممنة
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ع مةنةل قنق،ننافثناق ثقنةلات لفم نن ققطةق ثمقننأوالف  ا يندمةأ هنع نإطقمناأ ن ق،نا ةددة،ن ة ن
ناعنافقه كن اينا ظنا نةل ظقكنةلاةمع ننع ن  قتمنامجة  نإأها  .

ع مةنة  أقينن  قتمهقنةلا ةددةننبامقن  المهنامينافثمنكن"ام م  "ن ماينا ظنام ننثانيفان  ددن
ايننىفثنكنا ظنا ،ن يثن جةأن  ميكنةلافثنكنع نإطقمنج ءناين أ،نلنن أن أ د افقه ك،ننا

نتهلهنبق  ن دة  ق هننلتنله.
  قتمممن م يممان امم جن مميينةلف ممم يين لممىنأمم يأنة  ممقع ن"ا ممق ننا ممق ننثالثفىىانهمم ن  ممددن

ع نلتمب ،نبق  مقنقنةل م يمان اميمنإلمىن  قتممني مدننل ثمنإل ه"ن ة  نلينة  مقع ناةي م ن مذة ثق،
جممم ًءةنامممينةل ةميمممفنبمممهنلننة تمممطهون ل مممه،ننهمممذةنامممقن ة ممم ن ممممنمةنم  ممم نهمممذةنةلافثمممنكن ممماين
 م ي  ه،نن اينإدمةاق هنةلات لفم ننعًقمقنلتتمقئانةح أمققنةل  مقمي ننم ي ثمقنةلامجة م نن ظاثمقن

نةلاةمع  ،نناقن نلدألناين ققئ نن  قتمنن نةبطنا ثج  .
نكنن لممكن قميتممه،ننعلأممف هن مماين ال ممق،ناةمع مم نج اممقعنةلافثممبة قتمممن لممكنةرابعفىىا نهمم ن ةمم ن

ا اقالممم ،نإين ممممقميلنةلافثممممنكنجممم ءناممممينذةام ممممه،نن لمممكنةج اق ممممهنين ممممسنةلةهيمممق،نةلاقا مممم ن ممممنتن
 فأممميمة هنن من ه مممه،ن مممنتن ممممن ألننةت فقئمممه،ن مممنتن الق مممهنن ةظ امممهنامممعن فمممقن،ن  قتممممنةل امممقين

نلنن يمهممقناممين هيممق،،نن لممكنعلأممف هنةنةلا ممقيننة  أممقيننتهعثممقننعًقممقنلةهيممق،نةلاتممل  ،نةلقممنن
  ممقنتنلين  ممقا ن ممقلكنةحع ممقمنةلامجة مم نةلاأمم  دنإل ممهن ممايناطلقممق،،نناأمملاق،،ننذمممديث ق،،ن

ا ق ق،ن  مي هننة  طقئ  ل ،نهنةلنجث ننةم بقطهنبقلق نناةط ق،،ننةع مة ق،ن ا أن  قتمن متيلهننة 
ىانهم ن   ممدنن، ماينا ظنام ن ل م نلننعثمكنن ظامه م  م نة أمها  ن ا لمكناأممق  نلينهمذألنةلنقامسف

اثاممممم نعمممممم نةلب مممممثننةلاتممممممقدمنب يمممممثن  قمممممم نلثمممممقنإا ق ممممممق،ن متممممميأنن  ظيممممممم،ن المممممكنةل اييمممممم ن
 مم ن ننةالت تممقا،ننالن ثممدمنل مم ن  قتمممنا  أممب ناممينت مممةنإ أممق   نطقلاممقنة فقمم،ناممعنلتممنتنةلمن

لةقد م ننم ي ثمقنةلم  م نةة أها  ننامجةي ثمق،نإ  مقنلامقكنجالم نامينةحدنةمن ا مين فةيلثمقن مدًءةنامين
فةمأناا مدنلمذلكنم ي ثقنل  أقينع ن هي هنبمقلانين اجمقتنةه امقك،ننبقل  مقةن نللةقلكننلهكن  قتم

ة  أقينةأ تهًعقننة  اقًءةنن امةً ق،ننةلم   نةل م ن تمانةلامم  نهم ن  ميمكنلفق ل مق،نةلتتمقئان
تممميأنةل ظمممم نإلمممىنن ظمي ممم نةل  مممكننةل اليمممفننةلقنة مممدنةلال ممم نعممم نآي،نب يمممثن  مممنتن  قتممممنةل م

 ال مق،ن"ةلمممدنةلجايمأ"نلقنة ممدن مأ أمم  ،نهم نعمم نتمم ق  ثقن  امأن ممأناممقن ا مينليني د ممهنةلاممةقمن
 ممننالن مةم"ن  فم نة  أمقينةلاأملكنإلمىنةل ف يممنالناين اأنن ف نإيجق  نعةقت،نإينةلقق دةن"

يثممق،نعق  أممقين  نن قا مم نعبا طمم نهممذألنةلقق ممدةنةلاممةقم،نع اممدن ظم ثممقنإلممىنلا مممنامميناقنلمم نا  مما ن
بط  ة هناج نتن لىندععنةل مممن مين فأمه،ننلينة  أمقين امقنالنيم مانةل مممنل فأمهن ل مهنلين

ين أنةلاةقاه،نال دنلين   مكن ماينأم ققنل مهنالنإذلكنع ن  ن يمألن"عهن  من يمأل"،نن يمة 
لننن ممنللذة،ننالن مةمنللعيم،ننالن ممنع ناجقتننالن مةمنعم ناجمقال،نلتمم ،ننلينةلا فةم 

ةلاتمممل  نالن  تمممأنبقل ممممم،ننليندعمممعنةل مممممنلنلمممىنلممم سنبقل أمممب نللمممذة،نع أمممان مممأنبقل أمممب ن
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ة دمةكنن، ثمممقننعممم نذلمممكنيق مممدةنذه  ممم ن  ممممكن  قتممممنةلمممن  ننةلأمممة إللعيمممم،نن يممممنذلمممكن  يمممم،ن
نةلةلكننةلةاأننع نا ط ننا ظنمناثك.ن،نةل م  

ب    ننا ثج  ن مدًءةنامينةلنتمفننلل أ،نهذألنةلقق دةن ةط نلاين أ اأكن ثقنني ا لثقنيدمة،
همممذألننإين؟ةنبقمممدمة،نةل تممم يفننةل  ليمممأننةل فأممميمننةل ةايممم بةال ممم نةل قمممن كنناممممنمًنننةلمتمممدننة  ثمممقءًن

قننتمفً قن ظمينلهاي مهن مداًلنامينةلب مثنعم نةلا مقععنةآل  م ننةح ق  م نةلقق دةن  قنتنلين  أسنا ثجًن
نةلاق تمةن لىنةلذة،ندنينلين ا دنإلىنةلعيم.

نلدنل ممم امممينذلمممكنل ناجمممقت،ن  مممىنلمممنن مممقينةلةهيمممق،نةن ةحاممممن قق مممدةن قاممم نالن أممم   نهمممذةن
نةلةهيمق،نبعيمممنةلاأملايي،ن ممأنإينهمذألنةلةهيمم ن ي امقن  تممذنليتمىن قال ثممقن لمىنةلا تممأنل تممأن

لينةلقق مدةننةإلىن هيق،نةلتدةكنلنن قلم نةل ممانهم نا  نام ن   امقتنهمذألنةلقق مدة،ن  مىنلمنن مد
إين ف مانينة مدنن.قنللممدعإ مدةثنلا ممنيمدمنامينةلمداقمن  ق ًقمنذلكنةلاققكنهننةلا ةقم ن ليثقنع 

ذةنةلأممم ققنإلمممىنيمممدن  نلممم،نعممم نهمممن"الن مممممننالن ممممةم"أممميمنةلق مممقت،ن مممم نعيثمممقن يمممفنلينةلقق مممدةن
لتنتننينة دنام   نع ناجقتنةل ما،نن  نل،نإلىنإجمةءن ال  ن جمانامة ق ثمقن ماين  قتممن

نةلفلأف نةلاقا  نعيثق.
 نبامة مممقةنةلقممم كنعممم ن ممم نةلعيمممم،نةلقممم كنالن  ةلممم ن م  ممم ن  تممممي نلننب مممدندن مممةلم  ممم ناة نهمممذألن
اممينينة ممدننإين،(38)دةتلثممق،ن ي اممقن أمم بقونتقمجثممقن"لمم سن لي ممقنعمم نةحايمميينأمم يأ"ن ن مة ممى  ممقمي

ممةلةممدتننةلاأممقنةةننةالت  ممقمنلين   قمم نهممذألنةلقمم كنن  ن أن ممايناجممقال،نا ةممددةننا  ن مم نا مأمما نفة 
نعثممكن  قتمممنن.دلمم ن ل ممهنةلةاممنكنإالن  قييممدنلنن تتمم ان الممكناممينةلمم انلننةلقمممةئينةحةلاممانتن

ةل قييدنلننةل تت انلننةل فتيأنبةدنإجاقت،نالن ا ينب قتنلين  من لىنلتأنةلةانكننةلاانتن
ننةلال ق،نبق بطقتنلننبقل أل،ننهذةناقني  دنةلةانكننةلاانتنع ناجقتنةلق كنن يمهق.

"بقحامم "ننمأممقل ثقنةل  ممقمي نننظ ف ثممقنةلةقيد مم ننةلاة ن مم نةل مم ن  ا ممأنعمم نننهممذألنةلم  مم ناة  مم 
"ةلاثقدة"نةل  نل أ،ن ة يًمةن ين اي ن  تم ،ن أنلهل  ننة   نباقن  ققهنامين  قتممنةلقمدنة،نإين
ةلامممثقدةنل أممم،نتمممف نل د ممم نن مممذةنةلتيميممم ننةلنأمممط  ،ن مممأنهممم نجا ًةمممقنتمممفق،ن  تممميأننأمممة ن

لننةلاثا نةح د  ن لىن ق  نةحا ن جقألنة  أق   ،ن أنن،نةلات قم"اامنط ،نل أ،نه ن"اةانهللا
منهذألنةلتف ،ن  ىن انينةحا نلة قتنه نةأ  قققنبقلأة ننةلن  ننةل  تيأننةل نة مننةل ا يي

 ذلكنةحام ننعم نهمذةنةل  ليمأن ة  ممن هئقثمقنبعيمهمقنامينهمذةنةلبمقانن،اأ  ق نلثذةنةلنتفنجديمة
نقع ناقنةل  ا،نلتنتنةالأ ته نن م  نةلةامةي.ةلذ ن  ق ن  قتمنةل ا

هن"بقل  مممقمة"نةل ممم نةج اةممم،ن  قتممممهقنل  مامممدنعممم نعةمممأن  ممم نة  أمممقيننةحاممممن مممذلكنعممم ن ةلقممم
ن–ةل ا ممممميينن–ةل عييمممممنن–ةل ممممدةععنن–ةال مممم هءنن–ةالأممممم ته نن–ةل أممممتيمنن–ةل اممممميكنن–)ةحاق مممم ن

لي تمأن  قتممنةلفثمكنةل  مقم نلمد نن دةت..(،ن لثقن  قتمناف ن  نل  أمقيناميندنين  ديمدة 
  ممم نة  أمممقينجا ًةمممق،نن  م مممهنعيثمممقن ممماينإطمممقمنةلأمممة نةلتمممميسنللةامممأنةلتمممقلسنةلمممذ ني أمممسن
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  قتمممن  ممقمة،نإ ثممقنه ممقنل أمم،نم  مم نل  أممقينن أمما،ن ممأنم  مم ن  أممقينةل  ممقمةنعمم نتهع ممهن
نةلفق ل ممق،نةل ق ق مم ،نن م مم ن اقم ممه،نإ ثممقنلتممنتن  ممددنة ا ق ممق،نة  أممق   ،ننةلقق ل ممق،نةلبامممي ن

أمممةً قنناأممميمة،نع مممًمةنن م ممم ،نن،ةمممأنةل  مممقم نةلا ةلممم نبق  أمممقين قنًيمممقنننةجًبمممقن لثمممقناقمممداق،نللف
نأممقئأنن ق ممق،،نإ ثممقن مممد ن ال ممق،نةل  ظيمممنل  تممأنم  مم ن  ممقمي ن ل مم ناممقال نلف مممةنةل قممنقن

ني قاممهننهننةأمم امةمألةلنةجبممق،نة  أممق   نن  أممسن م مم نلةهيممق،ندنل مم ن  فمملنلثممذةنة  أممقين  ق ممنن
مأقل ه،نن اينهمذةنعم ينةلة تممي ن مدنهمذألنةل ظميم ،ننةالأم ةهءن مدنلننباة ىنلدقن- نظ ف هن

همممذألنةل ظممممة،نن هيمممق،نةلظلمممكننةالأممم  بقعنةلامممقئث ن مممدنهمممذألنةلم  ممم ،ن هيمممق،نةلقمممنةنةلققئاممم ن لمممىن
عمم نن مممة كنةلعتممانلننة امممةألنلننة ذ ممقين ممدنهممذألنةل ظمممة،نع  مممكنةل قممنقن مماين هيممق،ن نة

ن ةق شن  فلنلل نعنة  أق  ناتقل هنجال ،نايندنين فمي ،ننايندنينا قبقة،نن جةأن ال مق،ن
ةل م م نةلنة  م ننةلأمق   ،نل متميأن ظميم ن قام ننةل  ن  أسنهمذألنةل ةقم نة  أق  نلهكنةلةال ق،

نل قنقنة  أقينننةجبق هنع ن قأنةلةهيق،نةلدنل  .ن
قةنهمذألنةحتمنتنعم ن م نل متميأنل ظميم ن قمنقنة  أمقينلامة ماقنةلاققتدنعث نلان ال ق،نةل

تممم،نإين  قتمممنةل فمملنامة ممقةنعمم ن،نةلممذة،ننةآلةلننل  ممقمًننلننجاق ممق،،نذنة ًممقنلعمممةًدةن،ةل مقسنجا ًةممق
اممينةل ماممأن ي اممقن   ممدثن مميننة مم نةلجا ممعننعمم ن قعمم نةلاجممقال،،نعثمم ن ال مم ن أمم   نا ممقنا يممدًن

  مكننةلةهيمق،نةلدنل م نامينهمذةنةلا ظمنم،ننهمذألنةحامنمنيمدن قنقنة  أقينننةجبق ه،نن ينلأمسن 
  أممسنهممذألنةل ظمممةنن  م ثممقنن فةلثممق،نل   ممدنامممةنن ممعنةل فتمميأنعيثممقننهممذألنجا ًةممقالن  ممنينه ممقنانن

لتمممم ن لمممىنإا ق مممق،نةل فةيمممأننةل امممعيأنةل ممم ن  ممممكن  قتممممننتمممفننمتمممد،نن  قتممممن  ليمممأن
،نعمم ن قممنقنة  أممقين مماينا ظممنمنا ممدد،نن فأمميم،نن  قتمممن ةامم كنن قممن ك،نباممقن  مممكنةلدمةأممق

لننا قلً مممقن  ة يممممنةلمممبةع،ننلا مممهنا ظمممنمن  قممم نلفق ل مممق،نةل  ظيممممننةل م ممم نن- ظ مممهنلممم سنت قلً مممق
نباق  قألنلا منة ا ق ق،ننةلقق ل ق،،نن  م ثقنلاتل  نةلاقع نايندنين يفنلننجنم.

ن:سان: محاولة التعريفحقوق اإلن
نل  مقمي نةلا مم ،ننهمنن م يماني امنينامينةلجامعن ميين لا م  ن ة  منهذةنةلافثنكناينةلافمقه كنة

"ة  أممقي"،ننلةممأنةح أممققنةلاةمع مم نةلات لفمم ن  ظمممنللالا مميين  ظمممنيممدنيت لممفنني  ممنع،نن" قممنق"ن
عمم نأمم ققن ظميمم نةل اليممف،ن اممقنلينن نة أممها  نيممم بطنبقلنةجممانل نًاممقنن ه ًاممقعممقل  نعمم نةلم  مم

نةجمماناةمع ممهننةلممن  نبممه،نننةجممانااقمأمم هنن:ةجبممق،نلأقأمم  ةل مم ناممين لممكنةلم  مم ن  بةممهنلمذةمم ننن
نةلق قكنبه،نننةجان اقي هننةلدعقعن  ه،نع ًهن يننةجانامة ق هنع ن  نةلعيمنع نأ ققن ظميم ن

نةالأ ته نةلققئا ن لىنامة قةنةل قنقنع ن  ننةلذة،ننةلعيم.
 ناأ تلفنهقد نإلىندن ت لفنن  اقي ،نعق  أقين اينهذألنةلم  ي اقنلينةلم   نل  أقين

ن متيأن أن  قتمنةلةاقمةنةل  قمي .
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ن لممىنهممذةنعمم ينةلمم ه كن مميين قممنقنة  أممقينننةجبق ممهنبعمممعن  قيمم نةلاققتممدنةلةقامم ننةلال مم ن
اامقني  مدنامة مقةن م نةلمذة،ننةلعيممنن قمنقنةلجاق م ،نن،)اجقال،ننامة ا(نن  قي ن اقمةنةحمع

قين جةمأنامينةل ن يمدنام  همق،نا م مقنة  أمقينااقني  دن  قتمن اقعأن  ق نا ظنا ن قنقنإ أ
نلم ق  ن قنيه،ننامة قةن قنقن يمأل،ن  من أنةل اني ق،نةلجاق   ن  ىن ا دنل  أق   نبمأمهق.

بة مثقنامينن،ن قنقنة  أقينعم نة أمهكنذة،نافثمنكنإ أمق  ننةج امق  ننةي تمقد ننأ قأم 
نبة ثقناينن،ايناأ ن ننةل منميق،ل ظكناققتدنةل اميعنينةننل ههقنام ب ن   نةل  قةننه ن

ةلاققتممدنةل قج مم ن  ميمم نةلمممل ننةلةاممأ،ننهمم نلتممأناقطممنعنبممهنعمم نةلامممعنناممينةل ظممقكنةلاممم  ن
 قنقنة  أقينع نة أهكنجمقء،نعم نبةمعنا ثمقنن.يجن نإلعق ألنلنناتقدم هنةلةقكنةل ق ،نااقنال

ل لم ةكنن اقليفن ماقً قةعنا ثقن لىنتنمةنبنجقء،نع نن، لىنتنمةن ماق،نالنيجن نة  ثقاثق
 ق،نا اممقي ةنا ممأنا ثممقنن فقلمم نل  ق قثممقننتممن ثقنن  اي ثممق،نن ة مممنةلممبةعن ممين لممكنةل قممنقنباأمم

نتمممفثقنبقل ممممنمة،نةلنةجبممم نع تمممبسنا امممقي ةن فم مممثقنة أمممهكنع تمممبسن ممممنمة،نامممم   ننةجبممم ن
 نبمهنلتهع مهن مينهللانل  قي ن"ةل  قةنةل ق "ننة  أق   نةل ق ق  نلثذةنة  أقين لىنةل  ننةلمذ نيليم

ةلبةعن لىنةأ تدةكنلفلنةل ماق،نلنتفثقننذلمكنلل ة يممن ميننان  منأب ق هنع نهذةنةلنجند.ن
 ظكنآ قمهقننتطنمةنة  ثقاثق،نن أناينهذألنةالت  قمة،ن  يفنجق ًبقناثًاقنع ن  قءنافثمنكن قمنقن

نة  أقينع نةلم   نة أها  .
للاققتدنةحأقأ  نةل  نال دنا ثقنلق قكنن،ن  ق ًققع نةل اميعنة أها نام ةل ميق،نةلةقا ن
ناتقدم ثقنلننةالع ئق،ن ليثقن قً ق  تأن ثقنة تقتنةلنأيل نبقلعق  ،نع ق ،نن، أناج اعنإ أق  

نل لكنةلاققتدنةلةل ق.
ينة تقتنةل ميق،نةلةقا نن قنقنة  أقينباققتمدنةل امميعنةلةقام ن لمىن  ن ثمقنن مدمجثقنامينإ

يجةممأن لممكنةل قممنقناممقال نلاممقنهممنناممقد نلنناة ممن نن، تممقتنةلنأممقئأنبقلعق ممق، يممثنيممنةنةح ممم،ننة
 لمىنةلأممنةءنااممقني ةلمم نب قعمم نجنة ممانةل  مقةنة  أممق   نن أمم ن ان  ن ق ثممقنةلأ قأمم  ننةالي تممقد  ن

ننةالج اق   ننةل ققع  .
ةحأقأممم  نللاج امممعنة  أمممق  نامممينةلامممانت،نب يمممثني مممدمجنعممم نا مممان ثقن قعممم ننعثمممذألنةلاققتمممد

 قنق،ناقن مقينا ثمقنذةنا مانيندي م نلننتلقم نلننأ قأم نلننةي تمقد نلننةج امق  ننامقنإلمىنةل
ذلك،نااقني ةل ن جا عن نة  نةل  قةناقدً قنناة نً ق،نع ينع ممةنةلاققتمدن  أمعناأمق  ثقنل أم ن ان

 أن ال مم نل  ق قثممقنن  اي ثممقنأممنقنع اممقنمأممكنامميناققتممدنن ق ممق،نناممقناممقعناممينقممةلجديممدناممينةل 
ن ا مينللام ثبنةلاققتمد نلين  ممكن  قتممن  مقءنلج مدةنا ايم ةنامينةل قمنق،نن  قتممننن فظثق،

ناثا ناينةل نةبطنع ن ال  ن  ظ اثقنلننااقمأ ثق.
ا ق ممق،نةل ممم ني   ثمممقنةل امممنذجنةلاققتمممد نعممم ن  ظيممممنامممقمة،ناثاممم نعممم نة إ أمم،ن لمممكنأمممن نل

نله.نةلاققكني ةتنع ن قج نلا يدناينةل فتيأنالني أعن قنقنة  أقي،ننةحامنال
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نداا :نةل اميع،ع نن ةالج ثقدنبقلملع نةلا قهبنةحتنل  نن، ةلدمي ن ع  ن  ددنا ثبنةل ظمنللامية :ةل  نهذألنةلاةق ىنع نة ظمن(ن(1
ن.6م3انن،1975ندةمنةلا قانةل ديث،

ندةمني يب ن26-20ةلأق  ،نانةلامجعنن((2 ن يمن،: ندمةأق،ننب نثنع نةلف منة أها نةلاةقتم، نع   نةلدمي  ، نة ظمنل ً ق: ،
نناقنبةدهقن)ةل ظمي نةلةقا نللامية نة أها  :ن  ددنذة ي ثقننظ ف نهدعثقنةلةقك(.ن9،نان1للطبق  ننةل امننةل ن يع،نك

نناقنبةدهق.ن1أها  ،نب ثن يمنا انم،نانة ظمند. قادنمذ ع،ن قنقنة  أقيننةلت مةنة ن3))
ة ظمن لىنأ يأنةلا قتناقن ايمنإلىنن.ة ظمنع نةاله اقكنبق   نةلافقه ك،ننذلكنع نإطقمنافقه كنةلانيف،نادتأن قنقنة  أقين4))

ن ن قنقنة  أقي:ن   نةلا هد:ن قنقنة  أقينع نةلتطقانة أها نةلاةقتم، ن  ةل نبق    نايني ق ق نةلالا :نذلكنن يمهق اجل 
ن.26ن-9نان،نا1996،نةلأ  نةل قل  ،نتميفن13ا  د نةلالا نللدمةأق،ننةحب قث،نةلةددن

 ال  نيجانةل  م نعيثق،نة ظم:نميان دنبق   قم،نهأنع مةن قنقنة  أقيناينةلافقه كنننةلت مة،ننةلافثنكنننتفهنبقلعمان(نةلافثنك5)
ن.44-43ك،نان1984،نع مةيمننل ميأن17لأ  ن،نة64ةلعمذ  ،ناجل ندينجيي،نةلين أ ن،نةلةددن

نناقنبةدهق.ن48،نان45-44انةلامجعنةلأق  ،نانن(6)
للقي،ن لىنطلب نةلأ  ننة ظمنع نهذألنةلق   نأيفنةلديين  دنةلف قو،نا ق مة،ناقدةن قنقنة  أقي:نم   نإأها  ،نا ق مة،ن(7)

ن.1994مة،نةل ق   ،نيأكنةلةلنكنةلأ قأ  ،ن ل  نةالي تقد،نجقاة نةلققه
نن ة  منع مةنن(8) نةل ققئانع نةل قميل، ن  بع نةل ثبن قنتن قلًبق نع ينهذة ن قنقنة  أقي، نع أان لىندمةأ  نل سنيقتًمة نةل ثب هذة

نةل قميت ناينجق  نلدمةأ نةالا دةد قدةناينةل اقذجنةلأل   ننة يجق   ن لىن دنأنةءناينجق انا،ننةالأ فةل اقذجنةل قميت  ن ًهناثاق
 .216د.،،ناننةلققهمة،ن قادنمذ ع،نةلد ق  نةلتثين   ،ناةثدنةلدمةأق،ننةلب نثنةلةمذ  ،منع نع مةنةل اقذجنةل قميت  :ند. ظآتم:نة

يلنةلا ثج نةلتقان دمةأ نةل قمننة ظمنع نهذةنةلاققكنةلج ءن،لتنتنةلدمةأ نةلا ثج  نلت مة،نةلاألايينلامناقدمنلذةننجانإ اقلثقن(9)
نللا ند.ةلأ قأ ننةلدنل  نةلدنل :نألايي: نة أها نع نةل ظقك نةلةقلك نندنم نع نن ع نةل طنم نا ثقج نلدمةأ  نادتأ ناتطفى،  قد  

ن  ميمن نةلةقلا نللف منة أها ،ن ايناامنعنةلةهيق،نةلدنل  ، نةلاةثد نةلققهمة: نةل قميلنة أها ، اا ه،نن نةبطنةل ةقاأناع
ن.1996،ن7مج)ل.د.ن قد  ناتطفى(،ن

  دنة ظمن لىنأ يأنةلا قت:ند.ن،ةقلا  نمنةلت مةنةلعمذ  نع ن قنقنة  أقينيقمينإا قل  نةلةهي ن يينةلتتنت  ننةلع نإطقمن طن(10)
نة أها نة  هي نةلققهمةن ةل ف لن تقم، ندةم نةلا  دة، نةحاك نلثيئ  نةلةقلا  نبق  هي ناققم   نة  أقي نل قنق نةلثد نن،ةلةقلا  دةم

 .1997للاط ن ق،،ن

مذطنةلم   نةلةقد  نبقلم   نل فنقنة  أقينمةجع:ند.نا ادنع   ن  اقي،ن قنقنة  أقين يينةلامية نة أها  ننةلف من(نع نإطقمن11)
 ،نناقنبةدهق.16،نان1982ةلقق ن  نةلعمذ ،نةلققهمة،ندةمنةلامنق،ن

قنن(12) نْةنّللا  نا  ن  قني ْنك نةْ   د  قل ً قني قت  قه ْكنت  نل ت  ة  ل ىن  ا ند  نأل ن  ك نةآل  :ن﴿ن  قنع قْأ  ْعف م  ْكنع يث  نن ةْأ  ْةا م    نةح ْمع  م ا كنا  ي  نل  ا  ن  ْيم أل نه ن  ْينإ ل ه  ل ا كنا  
ياٌن  نذ نْةنإ ل ْ ه ن ذ   ني م يٌاناُّج  نم   (.61﴾ن)هند نإ ي 

نن نةآل  :ن﴿(13) نةْلا   قا  نا ة ث ك  ْل  ق نن ل     نب قْل  ي    ق،  ل   ق نم أ  ْل  ق نل ْمأ  ْد نل ق  نل ل  قس  ا   قع ع  نن  يٌد د  نب ْمٌسنا  نع  ه  يد  د  نةْل   ْل  ق نن ل     نب قْلق ْأط  نةل  قس  نل   ق نك  ةْلا ي  ةي 
ل ه نب قْلع ْيا ن م أ  م أل نن  ل   ْةل ك نّللا  نا يني  ت  ن    ي ٌنن  نّللا  ني ن  ٌّ  (.25)ةل ديد نن﴾نإ ي 

نةْلا   ن﴿(ةآل  :ن14) ق    ني م ياٌنّللا  نةل ذ  نل    ت  نةلأ  نل ة أ  ا قني ْدم يك  نن  نن ةْلا ي  ةي  نب قْل      ن(.17)ةلانم  ن﴾قا 
َياتِّ لِ ْلعَ ﴿(ةآل  :ن15) ََ ْم ِإن  ِفي َذِلََل  ُُ َُْم َوَأْلَواِن َماَواِت َواأْلَْرِض َواْقِتاَلُ  َأْلِسَنِت َِ َقْلُ  الس  ن(.22)ةلمنك نن﴾اِلِمينَ َوِمْن ََياِت
ينهذألنةلاةقمة،نةلاعلق نلم  ن  تمي نتق  ،نةلظقهمةنةالأ ةاقمي :ن نمي ناجقهد،نةالأ ةاقمن ظقهمةن قلا  :ن نتن(ة ظمن ا16)

 ناقنبةدهق.ن63،نان1985ةالأ ةاقمننة ا ميقل  ننةل بة  ،نةلققهمة،ن قلكنةلا ا،ن

نةْلع    ن﴿(ةآل  :ن17) ْاد نا ي  نةلمُّ ني دن    ي ي  يي  ّللا  ننال نإ ْام ةأل نع  نةلد   قنن  قك نل ث  نال نة ف ت  ْ ق ى  نب قْلة ْمن ة نةْلن  ك  نةْأ  ْاأ  ي ْ ا ينب قّلل  نع ق د  نن  ع ا ْين  ْ ف ْمنب قلط ق  ن، 
ل  كٌن ا  ٌعن   ن(.256)ةلبقمة نن﴾أ 

ل ْكني ْتم ج ن  ن18) نن  يي  ْكنع  نةلد   ق  ل ن   نل ْكن  ق  يي  نةل ذ  نّللا  ن  ي  قا ك  ني ْ ث  ن(ةآل  :ن﴿ال  يي  ط  نةْلا ْقأ  اُّ نّللا  ن     نإ ي  ط نةنإ ل ْيث ْك نه ْكنن   ْقأ  ْكنل ين    مُّ كنا  يند   قم   
ل ىنإ تْن8 60} نةن   ظ قه م  نن  ْك كنا  يند   قم    نن ل ْتم ج ن   يي  نع  نةلد   ْك ني ق  ل ن   يي  نةل ذ  نّللا  ن  ي  قا ك  ني ْ ث  ل ْنه كْن{نإ   ا ق نل ين  ن  ْك نه ك ننم ةج    نع م ْنل ئ ك  ْك ل ث  ا يني   ن  ن 

﴾ن)ةلاا     ن ن(.9-8ةلظ قل ا ني 
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ن16انن، ظمنع نهذألنةلتتقئانةل  ن  ةل نبقلامية نة أها  ،نهللان اتدمنلل قنقنع :نا ادنع   ن  اقي،نامجعنأق  ةن(19)
نناقنبةدهق.

نة ظمنع نافثنكنةل  ننط  ة ننةل ه كن يينةل  ننةلنةجا:ن(20)
ن.( ق )،نن(نجا)اةقجكنةللعن  :ناقدةنة ظمنةل

ف نلننةلا  نكنع هنن  ا هنلل قنقننةلنةجبق،:نة ظمنذلكن اين ظمي نةل  كنةل  نلام قنإليثقنآ ًفق،نن ت يفن(ة ظمنبقانةلا ل ن21)
 نةل قنقن يينهللاننةلة د.

ناققم  نة ظم:ن(22) ندمةأ  نة أها : ناتقدمنةل  نع نةلفقه نةلأ ثنم ، نةلمة قنل اد نةلدمةأق،نةلقق ن   ،نن  د نيأك نةلعمذ ، بقلفقه
نناقنبةدهق.ن14،نان1مج،ن1954جقاة نةلدنتنةلةمذ  ،ناةثدنةلدمةأق،نةلةمذ  نةلةقلا  ،ن

ة ظم:نل ً ق:نا ادنتقلسنةلجقمكنةل  ف ،ن  قانةلاجق  نةل همي ن لىنةلفنةاهنةل دمي ،نةحتأنال ينةلفمس،ناتم:ناطبة نةل يأ،ند.ن
نناقنبةدهق.ن24،نان(ق  نع نةلا  نكنبهة ظمنةلفتأنةل )،ن

ن قنتنةلقمةع ن"ع  نهللان ةقلىنلامألنن ث ه،نن  نةلة دناتقل ه،ننةل اقليفن ىن ه  نليأقكن  نهللان ةقلىنعقطن ق  اقي،نن  نللة دن
ة دنةلا عنل هنلننعقطن قلدينيننةح اقي،نن  نةت لفنع هنهأن علانع هن  نهللان ةقلىنلنن  نةلة د،ن  دنةلقذ ،نناة ىن  نةل

النعاقناين  نللة دنإالنع هن  ن ن ةقلى،ننهننلامألن   تقتنذلكنةل  نإلىناأ  قه.."نل ننةلةبقسنل ادن ينإدميسن لأقطهنلأقط،ننة 
نةلال ق،ن نا انمة،نا  ب  نةلققهمة: نةلم ن نأةد، ن  د ن  قي نطه نةلفتنتنع نةت تقمنةلا تنتنع نةحتنت، نامون  ق س ةلقمةع ،

 .95،نان1972دةمنةلف م،نن-ةح همي 

نةلمذ ع،ن  د يمنةلااقلكنال ينل ع نة ظمننمةجعن ظقكنةلق كنع نةلم   نة أها  :ند. قادنمذ عن)  قي نن قد ك(،نألنكنةلاقلكنن(23)
 ناقنبةدهق.ن142انهقاشن،ن1مج،ن1980ندةمنةلاةا،نةلققهمة:

ن  ق  قن نتنادتأنةلق ك:ع ناينلهكن  قتمنةلادتأنةلأبق  نللق كننع نذلكنةلج ءنةلذ ني ةل نباققتدنةلامية نبق  بقمهقنة ظمن(24)
 ن.1999ن، للف منة أهان ةلاةثدنةلةقلانةلققهمة:نة أهك،ع نلدمةأ نةلةهيق،نةلدنل  نن إطقمنامجة

م ج ن﴿ةآل ق،:نن(25) ْين   كنا   ل ْ    ن   قني م يد نّللا  نل ي ْجة أ  ن(.نن6)ةلاقئدة نن﴾ا 
ك نةْلة ْأم ني م يد نّللا  نب ن﴿ نب    نن ال ني م يد  ك نةْل  ْأم   (.185)ةلبقمة نن﴾  

نةل ةقاأناعناي ةينةلاتقلسنن(26) نة ظمنع نإطقم نةلب ثن اينةلفتأنةحنت، نع نهذة ننةلفقث   نةلال   ن  ان نتنةلقنة د ناق مةجع
لفنةئدنع نات تمنةلقنة د"،ن  قي :ن قدتنل ادننةم بقطهنبقلاققتدنع نإطقمناينةلقنة دنةلال  :نةلة ن ين  دنةلأهك،نةلقنة دنةلتعم ن"ة

 ناقنبةدهق.ن30،نان1994  دنةلانجندنن ل نا ادناةنع،نةلققهمة:نا  ب نةلأ  ،ن

نة ظم:ناتطن(27) نةلاتل   نةالأ تهف نع نإطقمنع مة نةل ميق، نةلاتقلسنةلامأل نع نةلامية نة أها  ننلتنتنعقثثق:ننول اد

نناقنبةدهق.ن35،نان1988 ندمةأ ناققم   نداا :ندةمنةلقلك
 

لننه نةأكنللنة دةناينةلاتقلس نن أناقن قينع هنن، مدنباة ىنةلتهوندعقن:نلثقناة  قين(تلس)(نةلاتل  ن ةندنللجذمنةللعن ن28)

ن فعنأنةءن قينبقلجلاننةل  تيأن قأ  تقتنةلفنةئد نلننبقلدععننةال ققءن قأ بةقدنةلا قمنعثننجديمنبمين أاىناتل  .نةلاتل  

ن ذلكنه نةلا فة نأنةءنبأنةء.ن

ن.(تلس)ة ظمنةلاةقجكنةللعن  :ناقدةن

نة ظمنل ً ق:ن

ن.72 نا1982 ن4 يمن،،نا أأ نةلمأقل  نطمن،د.نا ادنأةيدنما قينةل نط  ن نةبطنةلاتل  نع نةلامية نة أها  ن-

نةلم ان- نةلة ي ن  د ن  د نةل اميعنةلات لفنع نةال  جقجن ثقد. نلدل  نطن ين،ينةلمذ ة   نةلمأقل   نا أأ  ن3من،، ان،نان1982 

ن.190ن-189

ن.5 نا1جة ظمنع ننتفنةلاتقلسننةلافقأد:نةلة ن ين  دنةلأهك نينة دنةح  قك.. نامجعنأق   ن
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نعقث ن- ننا قيا  ن  ليل   ندمةأ  نةلامأل : نةلاتقلس ن أي  نةلاميك ن  د نةل ث  نن ا اند ندةم ن يمن،: ن ط  ق    نلا ل  ناع نلتنل  

ن.نقناقنبةدهن33 نان1995ة أها   ن

نن.قناقنبةدهن117ةل نط  نامجعنأق   نانن(29)

ن-41ان نان1982د.نا ادنع   ن  اقي ن قنقنة  أقين يينةلامية نة أها  ننةلف منةلقق ن  نةلعمذ  ن يمن،:ندةمنةلامنق نن-

ن.51

ن.قناقنبةدهن248ة ظمنةل نط  نامجعنأق   نانن(30)

نناقنبةدهق.ن8 نتم2مجق   نةلاقط   نةلانةعقق،.. نامجعنأن-
ن.ن25ن-8نانة ظمنةلاقط   نةلامجعنةلأق   نان(31)

نةلامجعنةلأق   ن فسنةلتف ق،.ن(32)
نةلامجعنةلأق   ن فسنةلتف ق،.ن(33)
نلنتن ثد قن ثذةنةلجدنتننذ قئهن قين اينمأقل نةلد  نمةأل:ن(34)

ن ظمن نة أها  : ننةلت مة نةلأ قأ   نةل جديد نةلف قو  ن  د ن ل  نعنةأيفنةلديي نا انمة  ن يم ند  نمةأل نمأقل  نةلاةقتم  نةلةمذ  نةلنةيع  
ن.289 نان1988ةلققهمة نن جقاةنةالي تقدننةلةلنكنةلأ قأ   

نن(35) ن﴿ةآل  : ْل  قه ْك ع    نن  نةلط ي  ب ق،  نا  ي  ْي  قه ك م    نن  نن ةْلب ْ م  نةْل  م   نع   ْل  قه ْك ا  نن    ك  نآد  ن      ْا  ق م  ن   ل ق ْد ن  نن  ل ى ن  ْف   هًن   ل ْق  ق نت  نا  ا ْي )نن﴾  يم 
 (.ن70ة أمةء ن

ة ظمنع نةلفمنعنةلافقئ  نن مةكنةل قنقنبةعنةلا قياق،ن نتنهذألنةحانمنع :نأيفنةلديين  دنةلف قو،نةلجق انةلأ قأ ..،نن(36)
ن.376ن-372انان

 أقيناينا ظنمنإأها نلطلب نةلأ  نةل ق   نة ظمنع نإاقمةنلثذألنةلف مةنع :نأيفنةلديين  دنةلف قو،نا ق مة،نع ن قنقنة ن(37)
 .1994الي تقدننةلةلنكنةلأ قأ  ،نيأكنةلةلنكنةلأ قأ  ،نجقاة نةلققهمة:ن ل  نة

يَن َسِبيم  ةآل  نن(38) يِ  ن(.ن75تن امةين )آ َذِلََل ِبَأن ُهْم َقاُلوْا َلْيَ  َعَلْيَنا ِفي اأُلمِ 

دلنج ننةل بايم نبتددن قنقنة  أقينن  عناققم  ن قلا  ن قنقنة  أقيننتتنتي ثقني   نةل ةقاأنةحينإلىنهذةنةحامنيدن ايمن

ن لىنةلا ك.
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