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املس خخَط
ًـي اًياػر إىل اترخي اًبرشية ادلموي بني احلني والٓخر يرى حق اًضـوة بوظفَ معدر اًسَعاث يمتثي ٔبما مبعاًبة ٌَحلوق ًخحليق ادلميلراظية واملساوات واًـداةل والاس خلالل
واحلرية ٔبو الاسديالء ؿىل لك ذكل ،ويـد احلق يف ثلرير املعري احد احللوق املرشوؿة ً ٕالوسان ذي اًعابؽ ادلاؾي إذا ما ثوافرث رشوط وملوماث كيامَ ،ومت اًيط ؿىل ُذا
احلق يف وزيلة وًسن ًـام  1234ومت اًخأٔهيد ؿَيَ يف ميثاق ا ٔلدم املخحدت ًـام 1491مذخذا ظابـ ًا كاهوهي ًا وًيس س ياس ي ًا.
واخذَف اًفلَ اًس يايس يف هؼرثَ إىل املععَح مسدٌد ًا إىل ثفسري ادلول اًىربى بني من ثعفَ بأٔهَ وس يةل ٌَخحرر من الاس خـٌلر ٔبو وس يةل ضلط ثخخذ ٍمتزيق ادلوةل ؾن ظريق
دمع ا ٔلكَياث ٔبو االزًياث ٔبو اًلومياث فهيا إىل ذكل ،وًيا ٔبن هدساءل ؾن مدى مرشوؾية ُذا احلق ابًًس بة ً ٔلكاًمي يف وكذيا احلايل؟ وما يه ملوماث حتليلَ؟ وما مدى ثأٔزري
املس خجداث ؿىل اًساحة ادلاخَية وادلوًية الس امي املوكؽ اجللرايف واًزناؿاث ادلاخَية وا ٔلزمة املاًية والاكذعادية واًـالكة مؽ دول اجلوار ؿىل ُذا احلق؟ وُي يـد ُذا احلق
املرشوع سبب ًا ًخأٔزم هعاق اخلالف وثوسـَ بني احلىومة املرنزية واالٕكَمي ٔبو املديية وسبب ًا ًخأٔزم اًوضؽ اًس يايس واًلاهوين والاكذعادي؟ وفامي إذا اكن لك ذكل يلف مؽ ٔبو ضد
حتليق اًسمل وا ٔلمن ادلوًيني اذلين يـدان املعَب ا ٔلول ً ٕالوساهية بأٔمكَِا.
واجساك ًا مؽ ذكل س يوحض لك ذكل فامي يخـَق حبق ا ٔلكَياث ابمليادات هبذا احلق وما يه اًليود اًوارد ؿَيَ والاىهتااكث اًيت ثعاهل وال ًٓياث اًلاهوهية ًخحليلَ ابٕذن هللا.
مفاثيح اًلكٌلث :ادلس خور ،حق الاكَياث ،إكَمي هوردس خان ،اًـراق ،اذلاية.
______________________________________________________________________________________

 .1امللدمة
من اًيادر جد ًا وجود دوةل ختَو من الاكَياث حبير يخجاوس افراد صـهبا مجيـا من
حير الاظي واٌَلة وادلين واًثلافة واحلضارت ،فلك دوةل فهيا اكَبية من حير
الاظي واكَية حمتزي بعفة ٔبو انرث من اًعفاث اًـامة ونثريا ما جضـر ابًامتيز اًـريق ٔبو
ادليين ٔبو اًثلايف ،ومن مث حرى بأٔن ًِا معاًب جتاٍ الاكَبية من امه ُذٍ املعاًب
حلِا يف احليات واحلرية واًوجود وذمارسة صـائرُا ادليًية ولك ذكل ٔبو اكَبَ ال يخحلق
إىل بخلرير معريُا ،واكَب ىزاؿاث اًيوم الس امي ادلاخَية مهنا يه ؾركية ،مؽ الاكرار
سَف ًا ابن معاًب لك اكَية كد ختخَف ؾن الاخرى يف ادلوةل اًواحدت الا ان امه
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معَب ًِا حمتثي يف امليادات حبق ثلرير املعري بعريق الاهفعال ٔبو الاهضٌلم إىل دوةل
اخرى ،الامر اذلي اس خَزم اخلوض يف ُذا املضٌلر ٌَوكوف ؾيد مضامييَ.
او ًالٔ :بمهية ادلراسة
ًِذا املوضوع امهية هبريت اذ حيخي موضوع الاكَية وحلِا يف ثلرير معريُا ماكهَ رممة
يف ادلراساث االٕوساهية ًسبب اسايس اهَ الختَو ٔبي دوةل مذلدمة اكهت ٔبو دون ذكل
بس يعة ام مرهبة اكمةل اًس يادت ٔبو انكعة اًس يادت من الاكَياث ااي اكن هوؾِا ؾركية ٔبو
ديًية ٔبو كومية ٔبو سالًية اىل كري ذكل.
اثهي ًا  :فرضية ادلراسة
ثفرتض دراسدٌا بيان اًـالكة اًخارخيية واًلومية وادليًية بني الاكَية املعاًبة حبق ثلرير
معريُا واالثفاكياث واًواثئق ادلوًية اًيت ثـد اًضٌلهة الاساس ية ٌَحعول ؿىل حلِا
سواء بعريق مبارش ٔبم كري مبارش.
اثًث ًا  :مهنجية ادلراسة
س يـمتد يف ُذٍ ادلراسة ؿىل املهنج اًخحَيًل ًيعوص االثفاكاث ادلوًية فضال ؾن
املهنج اًخارخيي احيا ًان ووفق ماثلذضيَ ظبيـة املوضوع.
رابـ ًا ُ :يلكية ادلراسة
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س يدٌاول ُذٍ ادلراسة ؾن ظريق ثلس مي اًبحر إىل مبحثني ا ٔلول يدٌاول مدخ ًال
ذمِد ًا يف حق ثلرير املعري واًثاين الاساس اًلاهوين حلق الاكَياث يف ثلرير معريُا
واخذمتيا اًبحر خبامتة ثضميت ٔبمه الاسًذاجاث وامللرتحاث.
ومن هللا اًخوفيق
املبحر الٔول
مدخي ذمِد يف حق ثلرير املعري
ُياكل اًـديد مػن واػاث اًيؼػر افخَفػة اًػيت ازػريث بضػأٔن ثـريػف احلػق يف ثلريػر
املعػػري سػواء مػػن كبػػي ادلول ام فلِػػاء اًلػاهون واًس ياسػػة ،الامػػر اذلي ثعَػػب مٌػػا
ثوضػػيح ذكل يف ُػػذا املبحػػر وثلس ػ طَ إىل معَبػػني ا ٔلول يخـَػػق ببيػػان مـعيػػاث
اساس ية يف حق ثلرير املعري وظبيـخَ اًلاهوهية ويف املعَب اًثاين هوحض مؼػاُر ُػذا
احلق ووسائي ذمارس خَ ،لك ذكل وفق اًخفعيي الٓيت:
املعَب ا ٔلول
مـعياث بٔساس ية يف حق ثلرير املعري و ٔبساسَ اًلاهوين
س يلسم املعَب اىل فرؿني الاول يبني اًخـريف حبق ثلرير املعري واًثاين سػ يبني فيػَ
اساسَ اًلاهوين وفق اًخفعيي الايت :
اًفرع الٔول
ثـريف حبق ثلرير املعري
ٌَوكوف ؾيد ثـريف حق ثلرير املعري البد من الاصارت اىل ان ُذا املوضوع يـد مػن
انرث املواضيؽ جد ًال فلِي ًا اابن وضؽ مرشوع ميثػاق ا ٔلدم املخحػدت ًـػام  ، 1491واذلي
ثعاًب بَ الاكَياث فض ًال ؾن احللوق الاخرى اًيت حمتخؽ هبا وامهِا املسػاوات واحلريػة،
اذ ر ٔبى بـغ مٌدويب ادلول احلارضين يف اؿداد مرشوع امليثاق ان ُذا احلػق يـػادل
يف مضموهَ مضمون احلمك اذلايت واند بٓخرون ؿىل وجود فارق بػني احللػني ،لك ذكل
ؾن ظريق اؿرتاف ادلول ًالكَياث حبلِا يف متكل الارض اًيت جضػلَِا مػً ًال ،ومػن مث
املعاًبػػة ابدارت ذاثيػػة ًِػػا متزيُػػا ؾػػن كريُػػا ،اىل ان ثعػػي ُػػذٍ املعاًبػػة اىل احلػػق يف
الاهفعال ؾن ادلوةل اًػيت اكهػت ثًمتػي ًِػا ،والاهضػٌلم اىل دوةل اخػرى ٔبو اسػ خلالًِا
وجضىيَِا دلوةل جديدت.
فلبي اخلوض يف ثـريف ُذا املععَح اثر جػدل فلِػىي اخػر يمتثػي يف جسػاءل مفػادت
ُي يـد ُذا املبد ٔب س يايس ٔبو كاهوين؟ فذُب اًبـضِم اىل اًلول بأٔهَ مبد ٔب س يايس مل
يرق بـد اىل املس خوى اًلػاهوين بوظػفَ حلػ ًا ملػرر ًا ًعػاع اًضػـوة اكفػة والاكَيػاث
بعفة خاظة ،اما اًبـضِم الاخر فلد ذُب اىل ابـد من ذكل اذ وظفَ ابهَ حق مػن
احللوق ادلاؾية اًيت ابالماكن ٌَضـوة ان حتدد حبريػة مرنزُػا اًسػ يايس وان جسػـ
اىل حتليق منوُا الاكذعادي والاجامتؾي واًس يايس واًثلايف...اخل ،فاظبح املبد ٔب اهذاك
حل ًا ًِا يرثب اًزتاماث ومييح ابمللابي حلوك ًا ( اسٌلؾيي ,1431 ,ص ،)42وحػري بيػا
ُيا اًلول اهَ يرجؽ اترخي ػِػور ُػذا احلػق يف اًـالكػاث ادلوًيػة اىل اًثػورثني 1221
الامريىيػػة و 1234اًفروس ػ ية ًخخَػػيط صػػـبوٌُل مػػن الاسػػدبداد ،و ذهػػر نػػذكل يف
ثرصحي موىرو اًضِري  1371يف س ياق مٌػؽ اًخػدخي يف اًضػؤون ادلاخَيػة الامريىيػة
من كبي الاجٌيب ،مث ؿاد وػِر اىل اًوجود يف اًفلرت اخلامسة من ملرتحاث ويَسػون
اًرئيس الامرييك يف  1413/1/3زايدت ؿىل اًرساةل اًيت ارسَِا اىل اًىػوهلرس واًػيت
ثضمن حفواُا" ابن حق ثلرير املعري احرتام ٌَمعػامح اًلوميػة وحػق اًضػـوة يف الا
حتػػمك الا ابراد ػػا وان ُػػذا احلػػق ًػػيس لػػرد ثـبػػري بػػي ُػػو مبػػد ٔب رضوري ٌَـمػػي"
(د.ؾرفة ,1441 ,ص.)111
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واجساك ًا مؽ ما ورد يف اؿالٍ ؾرف حق ثلرير املعػري ؿػىل اهػَ" حػق كػاهوين ذا ظػابؽ
دويل و ٔبحد امه مبادئ حلوق الاوسان و مععَح ذا خَفيػة س ياسػ ية ودوًيػة يمتثػي
حبق لك لمتؽ ميكل اًِوية ادلاؾية اًيت متزيٍ يف حتديد اُدافػَ اًس ياسػ ية والاجامتؾيػة
والاكذعادية والامٌية ان خيخار اًيؼام اًسػ يايس اذلي يياسػ بَ سػواء ااكن رئاسػ ي ًا ام
برملاهي ًا وذكل من اجي حتليق رفاُيخَ بـيد ًا ؾػن ٔبي ثػدخي اجٌػيب وخػارو" ،وكيػي
بأٔهَ" حق لك صـب ان خيخار صلك احلمك اذلي يرقب اًـيش يف ػهل واًس يادت اًػيت
يريد الاهامتء اٍهيا" (د.صىري ،)7114/2/1 ,وؾرف نذكل ؿىل اهػَ" حػق اًضػـوة
يف اخذيار صلك احلمك اذلي حراٍ مٌاس ب ًا وؿىل اًضـوة كري املمتخـػة ابحلػمك اذلايت بػأٔن
ثخحرر وحتمك هفسِا بيفسِا وؾيد احلاق ٔبو مض ٔبي جزء من اكَػمي دوةل مػا اىل اخػرى
اليىسػػػب رشؾيخػػػَ الا بـػػػد اسػػػ خفذاء اًضػػػـب اًلػػػاظن فهيػػػا" (د.اًـعيػػػة,7117 ,
ص ,)112يف حني ؾرفذَ اٌَجية اًفرؾية مليؽ اٍمتيزي وحٌلية الاكَياث ؿام  1421اًخابـة
مليؼمة ا ٔلدم املخحدت بأٔهَ" حق لك صـوة اًـامل يف ان ثلرر حبريهتا اوضاؾِا اًس ياس ية
والاكذعادية والاجامتؾية واًثلافية مبا يف ذكل حق اًضـوة يف اًخرصف حبريػة يف مػا
متَىَ من موارد وثرواث ظبيـية" (د.معر ,7111 ,ص ،)73وُياك من يرى بأٔن حلق
ثلرير املعري مؼِػرين الاول داخػًل يمتثػي ابن ميػيح اًضػـب احلػق يف اخذيػار هؼامػَ
اًس يايس حمللا حمنيخَ اًس ياس ية والاجامتؾية واًثلافية وان حيمك هفسَ بيفسػَ ابًعريلػة
اًػػيت يراُػػا مٌاس ػ بة مػػن دون ٔبي ثػػدخي خػػارو ،يف حػػني يمتثػػي املؼِػػر اًثػػاين :
اس خلالل اًضـب وامذالنَ دليؽ ثرواثَ ومواردٍ وؿىل ادلول الاخػرى واجػب احػرتام
ادلول ًِا وضٌلن اس خلالًِا (اًلايض ,7111 ,ص.)74-71
اجساك ًا مؽ ماورد يف اؿالٍ ىرى بأٔن حق ثلرير املعري حق اسػايس ذو ظػابؽ كػاهوين و
احد امه املبادئ اًيت حمتخؽ هبا اًضـوة بوظفَ مػن احللػوق ادلاؾيػة اًػيت جسػمح ًػلك
جٌلؿة ثخوافر فهيا ظفاث ذمزيت ؾركية و ديًية وازًية ان ختخػار صػلك اًيؼػام اًسػ يايس
والاكذعػػادي والاجامتؾػػي اذلي حػراٍ مٌاسػ با الدار ػػا دون ثػػدخي اجٌػػيب ٔبو ضػػلط
خارو.
يخبني من ذكل ان امه خعائط حق ثلرير املعري يه:
 .1ا ّٕن اًخـاريف اؿالٍ مٌحت اًضـوة ا ًاي اكن وضـِا اًس يايس موضوؿة حتت مسم
دوةل انكعة اًس يادت ام ال حلِا يف ثلرير معريُا.
 .7ؿدم وجود مـيار حمدد ملٌلرسة ُذا احلق ،و لك ما ُياكل ان يىون ُياك امػة ٔبو
صـب ٔبو اكَية ممتزيت ؾن كريُا ومل يخضح ًيا هوع اٍمتيزي.
 .1مل يضرتط ملٌلرسة ُذا احلق ان يىون ُياك ىزاع مسَح ٔبو ثػدخي اجٌػيب بػي كػد
حيدج وكت اًسمل بوظفَ حل ًا ًالوسان.
 .9اليلذرص حق ثلريػر املعػري ؿػىل املؼِػر اًسػ يايس فلػط ،بػي ُيػاكل حػق ثلريػر
اكذعادي واجامتؾي نذكل .
 .1اًسمة اًبارزت ًِذا احلق ان ميارس حبرية ودون ثدخي ٔبو ضلط من دوةل اخرى.
 .1واخػري َا ظلػػت ؿَيػػَ اًعػػفة اًلاهوهيػػة واظػػبح احػػد امه املبػػادئ اًػواردت يف اًواثئػػق
ادلوًية واًـاملية والاكَطية اًيت ثؤند ؿىل حلوق الاوسان وُو سًذوىل ثوضيحَ الحل ًا.
اًفرع اًثاين
اًعبيـة اًلاهوهية حلق ثلرير املعري
ثبايًت الاراء حول اًعبيـة اًلاهوهية حلق ثلريػر املعػري فػامي اذا اكن ذا ظػابؽ سػ يايس
اخاليق كري مَػزم ٌػلول واملػيؼٌلث  ,ام ُػو كاؿػدت كاهوهيػة دوًيػة مَزمػة ,وجػاء ُػذا
اًخباين حزامٌ ًا مؽ اًخعػور اذلي مػر بػَ حػق ثلريػر املعػري اذلي اهـىػس ؿػىل ظبيـخػَ
اًلاهوهية ,اذ مل يىػن ذمىٌػ ًا ان يعػبح مبػد ًٔب كاهوهيػا كبػي ؾرصػ الادم املخحػدت ،الهػَ اكن

املؤمتر اًـَمي ادلويل حنو دس خور مـارص ٔلكَمي هوردس خان  -اًـراق
يخـػػارض مػػؽ الاق ػراض الاس ػ خـٌلرية ٌػػلول بٓهػػذاك حيػػر اكهػػت ثبػػيح مض الارايض
املسػ خـمرت ابًلػػوت وفػػرض جًسػػيهتا ؿػػىل سػاكهنا ,كػػري ان ُػػذا احلػػق اندسػػب اًعػػفة
اًلاهوهية بـد وضأٔت الادم املخحدت ,ؿَيَ ميىن حرص ُذٍ الاراء يف اجتاُني رئيسني:
الاجتاٍ الاول :مبد ٔب احلق يف ثلرير املعري مبد ٔب س يايس او اخاليق :يذُب اهعار ُذا
الاجتاٍ اىل ان ُذ املبد ٔب ال يخـدى هوهَ لرد مفِوم س يايس او اخاليق ،خػال مػن اي
كطة كاهوهية اسدٌدث اًيَ حػراكث زوريػة س ياسػ ية مػن اجػي اهنػاء اوضػاع اسػ خـٌلرية
وحرثيب اوضاع اكَطية هديجة ًؼروف دوًية ،الا اهَ مل يؤد اىل خَق كاؿػدت كاهوهيػة يف
اًلاهون ادلويل(مذويل,7111,ص ,)121-114واكن ُذا الاجتاٍ ُو اًسائد كبي ظدور
ميثاق الادم املخحدت وحػ بـػد ظػدورٍ وهعػَ ؿػىل احلػق يف ثلريػر املعػري يف املػادت
( )1/7واملادت ( )11مٌَ مل ثخلري واة هؼر اهعػار ُػذا الاجتػاٍ ,كػري اهنػم ذُبػوا اىل
اماكهية ؿدّ ُذا املبد ٔب حلا ٌَضـوة مبوجب اًلاهون ادلويل ازاء دوهلم ،إذ ميىن اًخأٔهيػد
ؿَيَ مبوجب اًلاهون ادلاخًل وابًوسائي املخاحة هلم اكٌَجوء اىل اًثورت واًـعيان املدين
او الارضاة ..اخل ,دومنػػػػػا احلاجػػػػػة اىل جـػػػػػهل كاؿػػػػػدت كاهوهيػػػػػة دوًيػػػػػة مَزمػػػػػة
وسوغ احصاة ُذا الاجتاٍ ر ٔبهيم جبمةل من احلجج مهنا
(يووس,1431،صّ ,)914-913
ان هعوص ميثاق الادم املخحدت اخلاظة مببػد ٔب ثلريػر املعػري يضػوهبا اًلمػوض والاهبػام
وؿدم ادلكة واًخحديد ويه كري اكفية الن ختَق مبد ٔب كاهوهي ًا ,وذكل ا ّٕن ُذٍ اًيعوص مل
حىػػن كاظـػػة يف بيػػان امهيػػة اس ػ خلالل اًضػػـوة املس ػ خـمرت  ,وذلا متسػػىت اًلػػوى
الاسػ خـٌلرية بػأٔن املضػػالك املخـَلػػة ابسػ خلالل ُػػذٍ اًضػػـوة ثـػػد مػػن الاخذعػػاص
ادلاخًل ًِذٍ ادلول ,نٌل ان حق ثلرير املعري ورد من بني اُداف الادم املخحػدت ؿػىل
ٔبهَ لرد اؿالن هوااي ُدفَ ُداية الاؾضاء يف ثرصفِم وان لرد اًيط ؿَيَ يف كراراث
الادم املخحدت ًن مييحَ ظابؽ الاًزامية هون ان ُذٍ الاخريت ثدرح مضن معادر اًلاهون
ادلويل (ڤراراو,7114,ص ,)74-73وخيَط احصاة ُذا الاجتاٍ اىل ان مبػد ٔب ثلريػر
املعري ُو مبػد ٔب سػ يايس رمػم ،وًىٌػَ ال ميىػن ان يؤخػذ ؿػىل اهػَ مبػد ٔب كػاهوين ،الهػَ
كامغ ظـب اًخحديد وال يفِػم امللعػود مٌػَ  ,ومػن هل حػق املعاًبػة بػَ ,وضػد مػن
يعاًب ,نٌل ان ثعبيلَ ميس اًس يادت اًيت حمتخؽ هبا ادلول (معر ,7111,ص.)111
الاجتاٍ اًثاين :يذُب اهعار ُذا الاجتاٍ اىل ان مبد ٔب حق اًضـوة يف ثلرير معػريمه
كد احض مبػد ٔب كاهوهيػا مػن املبػادئ اًػيت يػهنغ ؿَهيػا اًخيؼػمي ادلويل املـػارصٕ :ا ّذ اهػَ
يسدٌد اىل الاسس هفسػِا اًػيت جسػدٌد ؿَهيػا مبػادئ كاهوهيػة رممػة مًػي حؼػر اؾػٌلل
اًـدوان ,ؿدم اًخدخي يف اًضؤون ادلاخَيػة ٌػلول ,احػرتام حلػوق الاوسػان وكريُػا,
وان لرد ثضمني ثكل املبادئ يف ميثػاق الادم املخحػدت يـػرب ؾػن هوهنػا مبػادئ كاهوهيػة
مَزمة ملبوةل من اكَب املمثَني ًالرست ادلوًية (واظي ,7111,ص ,)119-117ويرى
احصاة ُذا الاجتاٍ ان مبد ٔب ثلرير املعري ػِر بوظفَ مبد ٔب س ياس ًا مث حتػول اىل مبػد ٔب
كاهوين ورد اًػيط ؿَيػَ بعػورت ؿامػة كػري حمػددت ,مث حتػول اىل كاؿػدت كاهوهيػة مَزمػة
وحمػددت ابًػػيط ؿَيػػَ يف ميثػػاق الادم املخحػػدت ,حيػػر ثبَػػور يف ظػػورت كواؿػػد حمػػددت
واحضة ,ذكل الن اًفرق بني املبد ٔب اًلاهوين واًلاؿدت اًلاهوهية يمكػن يف ان اًلاؿػدت انػرث
حتديدا وبَورت من املبد ٔب (ؾبداًسالم ,1421,ص ,)117-111نػٌل ان كاًبيػة املؤيػدين
الًزامية حق ثلرير املعري يلطون جحجِم ؿىل ان ادراجَ يف ميثاق الادم املخحػدت حػوهل
اىل مبد ٔب اسايس وؿام من مبادئ اًلاهون ادلويل مـػرتف بػَ ومَػزم ًاكفػة ادلول ,وذلا
فإن ُذا احلق هل امهية ابًًس بة ٌَضـوة املضعِدت املاكحفة ضد الاسػ خـٌلر مػن اجػي
ثلرير املعري والاس خلالل ,الن اًيط ؿَيَ يف امليثاق يـعي اًلاؿدت والاساس اًلاهوين
ادلويل ًىفػػػػػاخ ُػػػػػذٍ اًضػػػػػـوة ًخيفيػػػػػذ حلِػػػػػا باكفػػػػػة اًسػػػػػ بي واًوسػػػػػائي
(سـدهللا،1439،ص ,)31ويضيف اهعار ُذا الاجتاٍ ان حق ثلرير املعػري كػد وضػأٔ
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يف س ياق يىرس الاسس ادلميوكراظية يف اًـالكاث ادلوًية ,الرحاكزٍ ؿىل اًلاؿدت اًيت
ثليض بأٔن ادلوةل وحػدود اكَطِػا وهؼارمػا اًسػ يايس وادلسػ خوري ػب ان يبػ ؿػىل
الارادت احلرت ًضـهبا ,وُو ر ٔبي مييي اًيػَ كاًبيػة فلِػاء اًلػاهون ادلويل ملػا يضػلكَ مػن
اهخعار ٌَضـوة امللِورت اًيت ختضؽ ٌَس يعرت الاسػ خـٌلرية ٔبو الاحػذالل الاجٌػيب او
اًيؼم اًـيرصية (واظي,7111,ص .)111-111
املعَب اًثاين
مؼاُر حق ثلرير املعري ووسائي ذمارس خَ
ارشان فامي س بق اىل ان حق ثلرير املعري مض مؼِرين خمخَفني حبسػب هعػاق املعاًبػة
بَ من حير هوهَ هعاكػ ًا داخَيػا مضػن حػدود اكَػمي ادلوةل ام خارجيػا يف موااػة دول
اخرى ,نذكل اخذَفت س بي اؾٌلهل ووسائي املعاًبة بَ بػني الاسػَوة اًسػَمي وبػني
اس خخدام اًلوت ,لك ُذا يخعَب مٌا اًوكوف ؾيدٍ وبياهَ فامي يأٔيت:
اًفرع الاول
مؼاُر حق ثلرير املعري
يرى فلِاء اًلاهون ادلويل ٔبن حق ثلريػر املعػري يدٌػوع إىل هػوؿني ٔبو مؼِػرين حبسػب
اًخعبيلاث ،وواكؽ اجملمتؽ ادلويل ،واملؼِرين ٌُل املؼِر ادلاخًل واملؼِر اخلارو:
املؼِر اخلارو :يمتثي ُػذا املؼِػر يف حعػول اًضػـوة ؿػىل اسػ خلالًِا ،ويف متخـِػا
حبلوق اًسػ يادت ؿػىل ٕاكَطِػا وؿػىل مواردُػا اًعبيـيػة ،ويف حتديػد مرنزُػا اًسػ يايس
والاكذعادية ؿىل اًساحة ادلوًية ،ويىون ذكل بدٌؼمي ؿالكا ا ادلوًية ؿىل ٔبساس من
الاس خلالل اذلي ال ثبـيػة فيػَ دلوةل ٔبخػرى (ابػو زُػرت ,1419 ,ص ,)11وُػو حػق
معَق اكرثَ املوازيػق ادلوًيػة ،خاظػة بـػد اىهتػاء احلػرة اًبػاردت اذ ثبَػور حػق ثلريػر
املعري اخلارو ندؿامة من دؿامئ اًلاهون ادلويل ،واؿرتف بَ ؿىل ٔبه َّ مبد ٔبً من مبادئ
اًـػػرف ادلويل ,حيػػر ميخػػد اىل مػػا بـػػد معَيػػة اهنػػاء الاس ػ خـٌلر مبػػيح ص ػـوة ادلول
املسػػػ خـمرت او الاكػػػاًمي اخلاضػػػـة ًيؼػػػام اًوظػػػاية حلِػػػا يف ثلريػػػر معػػػريُا بيفسػػػِا
(بػػدرخان ,)7111,ويىػػون ذكل امػػا ابالس ػ خلالل اًخػػام وكيػػام دوةل ذاث س ػ يادت ,او
احلعول ؿىل حمك ذايت مؽ اكامة ؿالكاث ثـاكديػة مػؽ دوةل مسػ خلةل ثػولك اٍهيػا بـػغ
صؤوهنا ادلفاؾية واخلارجية ,او خيػار الاهػدماح يف هيػان دوةل مسػ خلةل ابٕحػدى ظػور
الاهدماح املـروفة يف الاهؼمة ادلس خورية اًرئيسة ( ادلـية اًـامػة ق,1411, 1119
وق ,)1421, 7171ويضػػم حػػق ثلريػػر املعػػري اخلػػارو ؿػػدت ظػػور مهنػػا (دَ.لػػد
واخرون ,7112 ,ص:)112
 -1احلق يف ثلرير املعري من اًس يعرت الاس خـٌلرية.
 -7احلق يف اًخبـية.
 -1احلق يف اوضعار دوةل سَميا وجضىيي دوةل جديدت ؿىل اكَمي ادلوةل اًسابلة.
 -9احلق الاكرة اىل الاهفعال مًال بيجالديش وارثرياي.
 -1حلوق الاكَياث وادلاؿاث.
املؼِر ادلاخًل :ويـػين حػق اًضػـب يف الاخذيػار حبريػة مؤسسػاثَ اًوظييػة وصػلك
احلمك اذلي يرقب بَ ,وُو مػا يـػين وجػوة امذيػاع ادلول ؾػن اًخػدخي يف اًضػؤون
ادلاخَية ٌلول الاخػرى ،ملػا يف ذكل مػن مسػاس حبلِػا يف ثلريػر معػريُا (ؾػوض,
,7111ص ,)37ويـرب ؾن حق ثلرير املعػري ادلاخػًل ابًسػ يادت ادلاخَيػة ويه حريػة
ادلوةل يف اًخرصف بضؤوهنا ادلاخَية من حير ثيؼمي احلىومة ومرافلِا اًـامػة وفػرض
س يعر ا ؿىل ما يوجد يف اكاٍطِا من الاصػخاص او الاصػ ياء دون ان حيػق دلوةل او
ُيئة اخرى ان ثيلط من سَعا ا ؿىل الاكَمي (د.ابوؾبد ,7112 ,ص ,)71وكد اصري
اىل ُذا احلق رصاحة مبوجب هط املادت الاوىل املضرتنة بػني اًـِػديني ادلوًيػني ًـػام
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 ,1411اذ هعت ؿىل حق اًضـوة يف ثلرير مرنزُا اًس يايس وحلِا يف اًسـي حبرية
ًخحليػػق منا ػػا الاكذعػػادي والاجامتؾػػي واًثلػػايف (اًـِػػديني ادلوًيػػني ,م,)1411, 1
وهيدف حق ثلرير املعري ادلاخًل اىل حي مضالك اًضـوة والاكَياث مضن اًيعػاق
الاكَطي ٌلول اًيت يـيضون فهيا وذكل بخلريرمه ملعريمه وًىن دون املساس ابحلػدود
الاكَطية ًِذٍ ادلوةل او ثليريُػا بػأٔفرتاض وجػود حىومػة دميوكراظيػة ,ثبـػ ًا ذلكل فػأٔن
اًضػػـب اذلي يفذلػػد ٌَحػػمك ادلميلراظػػي بسػػبب احػػذاكر اًـسػػىريني ٔبو حػػزة واحػػد
ٌَسَعة يىون من حلػَ ثلريػر معػريٍ بخحػررٍ مػن حىومػة كػري دميلراظيػة نػٌل حتػرر
اًضـوة هفسِا من اًسَعة الاس خـٌلرية (د.اًضافـي,7119,ص.)111
يخضػػح ًيػػا ان اخػػذالف هعػػاق املعاًبػػة حبػػق ثلريػػر املعػػري مػػابني اًيعػػاكني ادلاخػػًل
واخلارو اهـىس ؿىل اًِدف املرجو مٌَٕ ،ا ّذ يىون يف املؼِر اخلارو ُػو اًػخخَط
من الاس خـٌلر واًخبـية واملعاًبة ابالهفعال والاس خلالل ,اما يف املؼِر ادلاخًل فيىون
اًِدف ُو حي مضالك اًضـوة والاكَياث مضن هعاق ادلوةل مؽ اًسَعة احلامكة ًِا,
وميخد ُذا الاخذالف اىل س بي املعاًبة حبق ثلرير املعػري اًػيت ثخػاثر بيعػاق املعاًبػة
بَ وُو ماس يبييَ حل ًا.
اًفرع اًثاين
وسائي ذمارسة حق ثلرير املعري
اكر اًلاهون ادلويل ًلك اوسان مجةل من احللوق واًيت مهنا حق ثلرير املعػري ,ومػن مث
فإن ًلك فرد او جٌلؿػة او دوةل احلريػة يف اسػ خخدام الاسػاًيب واًوسػائي املرشػوؿة
ٌلفاع ؾن حلوكَ املرشوؿة اًيت نفَِا اًلاهون  ,وثضم ُذٍ اًوسائي هوؿني:
اوال :اًوسائي اًسَمية :يـد الاسػَوة اًسػَمي ٌَمعاًبػة ابحللػوق اًوسػ يةل املرشػوؿة
الاوىل اًيت ب ؿىل اي فرد او جٌلؿة او دوةل سَووِا ,ويضم ُػذا الاسػَوة مجػةل
من اًوسائي اًيت جضلك حلوكا بذا ا بد ٔب من احلق يف حرية اًر ٔبي واًخـبري و احلق يف
اًخجمؽ اًسَمي و احلق يف حرية حىوين ادلـيػاث و احلػق يف حريػة اًخيلػي ,احلػق يف
ثَلي املـَوماث واؾعا ا و الاس خفذاء والاهخخػاابث ,لك ُػذٍ احللػوق جضػلك حرابعػا
ويمكي احدُا الاخر يه وس يةل فـاةل يف سػبيي املعاًبػة حبػق ثلريػر املعػري سػَمي ًا,
وهؼرا ًىون مضمون حق ثلرير املعري يمتثي ابٕؾعػاء اًضػـب احلريػة اًاكمػةل ابٕخذيػار
اًيؼام اًس يايس والاكذعادي والاجامتؾي واًثلايف ٌلوةلٔ ,بو الاهفعال وحىػوين دوةل
مس خلةل ,ذلكل فإن ٔبفضي اًوسائي اًسَمية ًخحليلَ يه الاهخخاابث والاس خفذاء.
اذ يـػػد الاسػ خفذاء افضػػي وسػ يةل دميوكراظيػػة ًبيػػان الارادت اًضػػـبية يف صػأٔن ثلريػػر
املعري ,اذ ان حمػي ُػذا الاسػ خفذاء ُػو اخػذ ر ٔبي اًضػـب وختيػريٍ بػني الاسػ خلالل
واًخبـية دلوةل ما او الاحتاد مـِا (ثوفيق,7111,ص ,)11-17ويمت الاس خفذاء اًـام ؾن
ظريق اس خعالع ر ٔبي اًضػـب حػول اًيؼػام اًسػ يايس وصػلك احلىومػة واًسػَعاث
اًس ياس ية افخَفة ,او ؾن ظريق الاكرتاع اًيري اًـام املبػارش ًيلػول اًضػـب لكمخػَ
يف هؼامَ اًس يايس واحلىومة اًيت متثهل خاظة ؾيد اًخحديد املس بق ًضلك هؼام احلمك
واًسَعاث اًػيت ثػدير صػؤون ادلوةل ,وذكل حػ يسػ خعيؽ اًضػـب ان خيخػار حبريػة
صلك هؼامَ اًس يايس والاكذعػادي والاجامتؾػي واًثلػايف ,وُػذا الاسػَوة اًسػَمي
ثػواحرث ؿَيػَ اًضػـوة مٌػذ اًلػدم وحػ يومٌػا ُػذا (مذػويل,7111,ص ,)919وكػد
اسػػػػ خـمي ُػػػػذا اًيؼػػػػام الول مػػػػرت اابن اًثػػػػورت اًفروسػػػػ ية ؿػػػػام 1247-1241
(د.مسويح,1411,ص ,)111وثبًذَ مـاُدت فرساي ًـام  1414يف املادت  11مهنا ,نٌل
كامت الادم املخحدت ابجراء معَياث اس خفذاء يف الاكاًمي املوضوؿة حتت اًوظاية بـد ان
ادرجػت حػػق ثلريػػر املعػػري يف ميثاكِػا (اًيليػػب,1434,ص ,)241واظػػدرث ادلـيػػة
اًـامة ًالدم املخحدت كػرار ًا ثضػمن الاصػارت اىل ان اًخوظػي اىل رقبػاث اًضػـوة اًػيت
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حريد ثلرير معريُا يمت بوساظة الاس خفذاء او اي وس يةل دميوكراظية اخرى مـرتف هبػا
دوًيػػا (ادلـيػػة اًـامػػة ق ,)1417, 112فضػػال ؾػػن اك ػرار الاس ػ خفذاء بوظػػفَ حل ػ ًا
دس خور ًاي يف اًـديد من دساثري ادلول اًيت جـَخَ ثعبيلا حلق ثلرير املعري.
ويضرتط يف الاس خفذاء اًضـيب ؿىل حق ثلرير املعري ان يىون اس خفذا ًء مبارش ًا وحػر ًا
وىزهي ًا ,بـيدا ؾن اًزتوير وؿػدم اًضػفافية واملعػداكية ,و ػب الاًػزتام بيديجخػَ وحػ
يىون ثـبريا ؾن ارادت صـبية حرت ،وُو احدى اًضٌلانث اًخحليق مذعَباث اًضػـوة
يف حق ثلرير املعري ,وذكل يف اظار ضٌلانث امهية رسية اًخعويت واجراء الاس خفذاء
يف ػي ركابػة دوًيػة حمايػدت والاسػ خـاهة بلػواث دوًيػة ,حيهنػا سػ يىون اًضػـب ُػو
ظاحب اًلكمة اًفعي يف بياء مس خلبهل بدون وظػاية والثبـيػة وال ُطيػة وال مض وال
إحلاق (ظػاع,7119,ص ,)11والاسػ خفذاء هوؿػان امػا ان يىػون وسػ يةل مػن وسػائي
املضارنة اًس ياس ية كٔن يخـَق مبرشوع دس خور او كاهون ,او يىون وسػ يةل ًالهفعػال
خيخَػػف ابخػػذالف ادلاؿػػاث اًػػيت متارسػػَ ,فلػػد ميػػارس مػػن كبػػي صػػـب واكػػؽ حتػػت
الاحذالل او كد ميارس من كبي اكَية يف دوةل ما بلية اهفعاًِا وحىوين دوةل مس خلةل.
ؿَيَ ميىن اًلول ان الاس خفذاء بوظفَ وس يةل سَمية ٔلؾػٌلل حػق ثلريػر املعػري ثـمتػد
ؿىل هون هؼام احلمك دميوكراظيا يويل اُامتما ًر ٔبي اًضػـب ويـعيػَ حريػة اًخـبػري ؾيػَ
واملعاًبة حبلوكَ دومنا اضعِاد او ثالؾب او مقؽ .
اثهي ًا :اًوسائي كري اًسَمية :كد يخـذر ؿىل نثري من اًػبلان اًواكـػة حتػت الاسػ خـٌلر
ذمارسة حلِا يف ثلرير املعري ؾن ظريق الاس خفذاء وكريٍ من اًس بي اًسَمية ,ذلا ػد
اًضـب هفسَ امام خيار محي اًسالخ وامللاومة ,اكمللاومة املسَحة اًيت خاضػهتا جهبػة
اًخحرير اجلزائرية وجهبة اًخحرير اًفيخيامية كبي اس خلالهلٌل ومٌؼمة اًخحريػر اًفَسػعيًية
(اخلػػريو,1421,ص ,)91-91ذلكل ثـػػد امللاومػػة املسػػَحة مػػن اًوسػػائي كػػري اًسػػَمية
ملٌلرسة حق ثلرير املعري ومن املبادئ املس خلرت يف اًلاهون ادلويل بـد اؾخبػار حػروة
اًخحرير اًوظين حرواب دوًيػة ختضػؽ ًلواؿػد اًلػاهون ادلويل (اًربوثوهػول الاول ,م9/1
.)1421,
ؿَيػػَ اذا مل جتػػد اًوسػػائي اًسػػَمية هفـػػا مػػؽ املٌلرسػػاث اًخـسػػفية ٌَلػػوى الاس ػ خـٌلرية
واًـيرصية واىاكرُا ؿىل اًضـوة حلِا يف ثلرير معريُا فان ًِػذٍ اًضػـوة احلػق يف
ان متارس اًىفاخ املسَح وُو مايسم بخلرير املعػري اًثػوري ,وُػو احػدى الادواث
املرشوؿة اًيت ثلوم هبا حراكث اًخحرر اًوظين ٌَوظػول اىل ثلريػر املعػري ؾػن ظريػق
حروة اًخحرير اًػوظين (ظػاع,7119,ص ,)17اذ اظػبحت ُػذٍ احلػروة يف هؼػر
اًلاًبيػػة اًسػػاحلة مػػن اًفلػػَ مرشػػوؿة دوًيػػا (يوسػػف,7111,ص ,)117وكػػد انػػدث
ادلـية اًـامة ً ٔلدم املخحدت ذكل يف اًـديد من اٌَواحئ اًػيت اظػدر ا وًـػي امهِػا ثػكل
اًيت اظدر ا ؿام  1429املخضمية ثـريف اًـدوان حير ثضميت حتفؼ ًا ًعاع حراكث
اًخحرير اًوظين مػن اجػي ثلريػر املعػري واحلريػة والاسػ خلالل نػٌل اكرُػا ميثػاق الادم
املخحدت (واظي,7111,ص.)711
يخضح ذما س بق ان حراكث اًخحرير اًوظيية متكل احلق املرشوع يف اس خخدام اًلوت يف
سبيي نفاهحا ضد اًلوى الاس خـٌلرية واًسػ يعرت الاجٌبيػة واًػيؼم اًـركيػة اًػيت ثيىػر
حلِا يف ثلرير معريُا ,وان نفاهحا يف ُذٍ احلاالث يىون مرشوؿ ًا.
املبحر اًثاين
الاساس اًلاهوين حلق الاكَياث يف ثلرير معريُا
ان بيان الاساس اًلاهوين حلق الاكَية ا ًاي اكهػت اًعػفة املمػزيت ًِػا ديًيػة ٔبو ؾركيػة ٔبو
كومية ٔبو ًلوية ال يىون اؾخباظي ًا وامر ًا سِ ًال بي ثلف امامَ مـوكاث ؿديدت بوظػف
املوضوع من املواضيؽ اًباًلة الاجساع واًخيػوع فِػىي الثلػف ؾيػد ؿػمل واحػد فلػط بػي
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ثياوٍهتا اًـديد من اًـَوم االٕوساهية والاجامتؾية اىل كري ذكل الامػر اذلي اسػ خَزم مٌػا
بيان مفِورما واهواؾِا ومن مث ثوضيح املـوكاث اًيت ثلف يف ظريق حتليق احد حلوكِا
الا وُو حلِا يف ثلرير معريُا لكٌل اكن ذكل ذمىٌ ًا.
املعَب الاول
مفِوم الاكَياث واهواؾِا ومتيزيُا ؾن كريُا
ٌَ
يـد حتديد مفِوم الاكَياث وبيان اهوؾِػا مـيػار ًا متيػزي بيهنػا وبػني كريُػا مػن الامػور
املِمة يف موضوع حق ثلرير املعريً ,خحديد مدى احليهتا يف املعاًبة هبذا احلق ,وُو
ماس يدٌاول بياهَ يف ُذا املعَب مضن اًفرؾيني الٓثيني:
اًفرع الاول
مفِوم الاكَياث
ان اًياػر اىل ؿامليا اًيػوم يػرى فس يفسػاء مػن اًضػـوة الن ُيػاك اكَبيػاث مذيوؿػَ
جضرتك يف اٌَلة واًثلافة واًخارخي واحلضارت مبا مـياٍ حتمي خَفية زلافية واحػدت ،وُيػاك
جٌلؿػػاث اظػػلر مهنػػا حمتػػزي بعػػفاث ختخَػػف يف بـضػػِا ؾهنػػا جسػػم ابالكَيػػاث ،ويـػػد
اًخـايش اًسَمي بيهنا ُو الاساس ًالثراء الاجامتؾي ،مؽ الاكػرار سػَف ًا ابن معػعَح
الاكَياث اليخعابق بي خيخَف بلك زمان وماكن.
ا ٔلكَية ًلة "ضد الٔنرثية ،واً ِل ةةل يف اٌَلة اًـربية ثُلابِي اًىرثت ،وٌُل يدالن ؿػىل مـػ
ون
ؿددي ًيس ا ةٕال ،ومهنا اًلَيي" ،وا ٔلكي ويف اًلربٓن اًىرميَ (( :ح ة ٕا َذا َر َب ْوا َما يُوؿَدُ َ
رصا و ٔبكي ؿددا )) (اًلران اًىرمي ,سورت اجلن ,الاية ،)79
ون َم ْن بَضْ َـ ُف انَ ِ ً
فَ َس َي ْـََ ُم َ
وان اكن املععَح صائـ َا يف ص اجملاالث الا اهَ مل يرد هل ذهر مبارش يف معادر اٌَلة
واًرتاج بي اكن ييؼر اًيَ ؿىل اساس اهػَ ثـبػري سػ يايس ،مبـػ الاكَيػة والاكَبيػة،
فِذٍ اٌَفؼة مأٔخوذت من مادت (كَي) ادلؽ ٔ :بكَ َِ ّ ةي ٌ
اث ُ ْمه ٔبكَ َِ ّ ةي ًة ِيف اًْ َمِْ َج ِر َ :مجَاؿَ ٌة حَ ْرب ُِعَِا
ارص اً َل َراب َ ِة َوا ٔل ْظيِ ًُ َل ًة َو ِديي ًا َوو َظي ًا  ،ثَ ِـ ُ
ػيش َو َسػػطَ صَ ػ ْـ ٍب ي َ ُفوكَُِػا ؿَػدَ د ًا ي ُضَ ِ ّ ُ
ػلك
َب َو ِ ُ
اٍهيَ ُو ُد ٔبكَ َِ ّ ةي ًة ِيف اًْ ُم ْج َخ َم َـ ِ
اًربًَ َم ِان ٔب ْكََ ِب ةي ٌة َو ٔبكَ َِ ّ ةيػ ٌة ،ا َلك َِ ّ ةيػ ُة
ون ِفيػَِا ثُو َجدُ ِيف َ ْ
اث اً ة ِذػي ي َ ِـيضُ َ
 :خػػالف َالنرثيةػػة (موكػػؽ مـجػػم املـػػاين اجلػػامؽ ،)7114/1/71,امػػا اظػػعالح ًا فلػػد
ثـددث ادلراساث واًبحوج اًيت يسـ اًبػاحًون فهيػا اىل وضػؽ ثـريػف مػاهؽ وجػامؽ
ًالكَية واًسبب يف ذكل يـود اىل اؾامتدمه اىل املـايري اًيت ييؼر فهيا اىل اهنا اكَية ،اذ
ؾرفت ؿىل اهنا" ٍلوؿة وظيية خمخَفة ؾن الاكَبية اما من حير اجلػًس ٔبو ادليػن ٔبو
اٌَلة ٔبو اًثلافة وكري مس يعرت ومس هتدفة اذلاية ادلوًية ًِا من اضعِاد الاكَبيػة" (د.
يوسف ,7119 ,ص ،)19يخبني مػن ذكل ان مفِػوم الاكَيػة يلذرصػ ؿػىل فلػة اًرؿػااي
دون الاجاهب مبا مـياٍ الثوجد اكَية وظيية واخػرى اجٌبيػة بػي الاكَيػة داوػ ًا وظييػة
حمتثي ابالفراد اذلين حيمَون جًس ية ادلوةل ذا ا ،وكيي بأٔهنا " ٍلوؿة من ا ٔلفراد داخي
دوةل مـيية ختخَف ؾن ا ٔلكَبية مػن حيػر اجلػًس ٔبو اًـليػدت ٔبو اٌَلػة  ،وان اؾخبػار
خشط من ا ٔلكَية مسأٔةل واكـة يرجؽ يف حتديػدُا إىل اًـيػارص املوضػوؾية" (د.ؿػالم,
 ,7111ص ،)71ذلكل اليوجد ثـريف حمدد بي نثري ًا ما يـمتػد ؿػىل مـػايري مـييػة يف
حتديد املـيار اًـددي بوظفَ مً ًال جٌلؿة اظلر ؾن كريُا ًىٌيػا ىػرى ابن ُػذا املـيػار
اليعَح اذا س يعرث الاكَية ؿىل الاكَبية يف ادارت صؤون ادلوةل؟ إذن فاذلي حيخػاح
إىل اذلاية يه الاكَبية وُو مااكن موجود ًا متام ًا يف جٌوة افريليا الن ا ٔلكَيػة اًبيضػاء
يه اًيت اكهت مس يعرت ؿىل زمام الامور والاكَبية اًسوداء اكهت ثـػاين مػن اٍمتيػزي
اًـيرصي (د .كداخ,1421 ,ص.)117
واملـيار اًثاين املـمتد ُو املـيار املوضوؾي اذلي حمتزي بَ ؾػن اكَبيػة اًسػاكن ابحػد ٔبو
انرث من ؾيرصػ واملمتثػي ابٌَلػة ٔبو اًثلافػة ٔبو اجلػًس ...اخلً ،ىػن يخبػني ًيػا ابن ُػذا
املـيار ُو الاخر كد يىون كري ٍ
اكف احيا ًان السػ امي اذا مػا اهخفػ صػـور الاكَيػة هبػذا
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اًامتيز واحضت جضـر بذاث الاُامتم اذلي حتؼ بَ الاكَبية وًبيان خػري امنػوذح ًِػذا
املـيار ،اما املـيار اًضخيص مـمتدا فيَ ؿىل ارادت اًضخط بخـبرييَ واؿػالن هيذػَ ؾػن
الاهامتء الكَية مـيية برضاٍ  ،مايالحغ ؿىل ُذا املـيار ان اؾامتدٍ ؿىل املضاؾر واًيوااي
اليىفي حبد ذاثَ الهَ اليعَح ان يىون مـيػار ًا كاهوهيػ ًا يؤخػذ بػَ (د .اًضػافـي,7111,
ص ,113اًفِ ػداوي ,7111 ,ص13ومابـػػدُا) ،فاالكَيػػة معػػعَح س ػ يايس ؾىػػس
الاكَبية يراد بَ وجود ٍلوؿة من الافراد ممتزيت ديًي ًا ٔبو ؾركيػ ًا ٔبو يف اجلػًس ٔبو اٌَلػة
ؾن كريُػا مػن الاكَبيػة اًوظييػة ويف وضػؽ كػري مسػ يعر ،يسػـ ابيا ُػا ٌَمحافؼػة
وبضػػلك ثضػػامين ؿػػىل ًلػػهتم ٔبو زلػػافهتم ٔبو ؿػػادا م ٔبو ديػهنم ،فبػػذكل صَػػط اىل اهػػَ
الؾخبار جٌلؿة ما اكَية يضرتط ان يًمتون اىل دوةل الاظي ٔبي ان يخػوافر فػهيم ؾيرصػ
املواظية وان يمتزيوا بعفاث ؾن الاكَبية وهلم اًرقبة يف احلفاظ ؾن ُذٍ اًعفاث ويف
اًلاًب ال ُطية ٔبو هفوذ هلم يف ادلوةل بي مه اضـف من الاكَبية ،فبذكل ميىػن اًلػول
ان ٔبمر اؾخبار جٌلؿة ما ٔبكَية ًيس هل ملياس اثبت ،بي يخوكف ؿىل اًوضػؽ اًسػ يايس
والاكذعادي والاجامتؾي اًسائد يف لك دوةل .
اًفرع اًثاين
اهواع الاكَياث
املـروف ٔبهَ الثوجد دوةل يف ؿامليػا اًيػوم الختَػو مػن الاكَيػاث املخـػددت سػواء اكهػت
ديًية ٔبم ًلوية ٔبم ازًية ٔبم كبَية ٔبم كومية ٔبم ؾركية س يوحض بـض ًا مهنا كدر ثـَق الامػر
مبوضوع حبثيا ،ووفق اًخفعيي الايت:
او ًال :الاكَياث اٌَلوية
يلعد هبا " وجود جٌلؿة ساكهية ثخحدد ُويهتا ؿىل اسػاس اسػ خخدارما ًلهتػا الاظػَية
اًػيت ختخَػف ؾػػن ًلػة الاكَبيػػة ٔبو ختخَػف ؾػن اٌَلػػة اًرمسيػة ٌػػلوةل" (ابػو يوسػػف,
 ,7111صٔ ،)111بي يه جٌلؿة ثخلكم ًلة ختخَف ؾن ًلة بلية ساكن ادلوةل واملسٌلت
ابٌَلة ا ٔلم ٔبو اٌَلة ا ٔلظَية ،فيىون ُذا اًرابط ُو ماميزيمه ؾػن كػريمه ومػن مث يًػذج
ؾن ُذا اًخليري ثليري زلايف متثي ار ًاث حضار ًاي ومن مث ثـرب ؾن ُويهتا اًلومية من ذكل
املس يحية  -الايزيدية  -اًض بم  -اًاكاكئيَ ثخلكم ًلا ا يف اًـراق ،و ُو مادؾت اًيػَ
الادم املخحػػدت يف الاؿػػالن اًـػػاملي حللػػوق الاوسػػان " اذ ؿػػىل ادلول اًػػيت ثوجػػد فهيػػا
اكَياث ًلوية ان حترتم مجيؽ زلافاث الاكَياث املوجودت ؿىل اراضهيا وان ثـعهيا حريهتػا
يف اًخحػػدج بَلهتػػا الام وان ثػػدرس يف مدارسػػِا وان ثػػخلكم هبػػا" (الاؿػػالن اًـػػاملي
حللوق الاوسان ,م  ،)1493 ,7وُو ماندٍ نذكل دس خور مجِورية اًـراق حني هػط
ؿىل اهَ" اٌَلة اًـربية واًىردية ُػٌل اٌَلخػان اًرمسيخػان ٌَـػراق ويضػمن حػق اًـػراكيني
بخـَػػمي ابيػػا م ابٌَلػػة الام اكًرتنٌلهيػػة واًير ػايهية والارميييػػة يف املؤسسػػاث اًخـَطيػػة
احلىوميػػػة وفلػػػ ًا ٌَضػػػوابط اًرتبويػػػة ٔبو بػػػأٔي ًلػػػة اخػػػرى يف املؤسسػػػاث اًخـَطيػػػة
اخلاظة"(دس خور مجِورية اًـراق ,م.)7111 ,9/1
اثهي ًا :الاكَياث ادليًية
يه ثػػكل الاكَيػػة" جٌلؿػػة سػاكهية حرحىػػز ُويهتػػا سػاكهية حرحىػػز ُويهتػػا اساسػ ًا ؿػػىل
مـخلداث ديًية ختخَف ؾن دين الاكَبية ؾػن ديػن ادلوةل اًرمسػي" (د,ؿػالم,7111 ,
صٔ ،)79بي ان وجود انرث من دين واحد بني اؾضاء ادلاؿة اًواحدت واهامتء الاكَبيػة
دلين مـني الامر اذلي يؤدي اىل ػِور اكَية ديًية ختخَف يف ديهنا ؾن دين الاكَبيػة
وان اكن ُذا ما يـد امر ًا ظبيـي ًا بسبب ػِور ؿدد من ادلايانث اًسٌلوية اكالسػالمية
واملس يحية واٍهيودية اضافة اىل ادلايانث كػري اًسػٌلوية اكًِيدوسػ ية واًبوذيػة وُػو مػا
يسػ خوجب مٌحِػا احلريػػة يف ذمارسػة صػػـائرُا ادليًيػػة بػػلك حريػة ،وُػػو مػاهط ؿَيػػَ
دس خور مجِورية اًـراق بيعَ" اثباع لك دين ٔبو مذُب احرار يفٔ :ب -ذمارسة اًضػـائر
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ادليًية مبا فهيا اًضـائر احلس يًية ،ة – ادارت الاوكػاف وصػؤوهنا ومؤسسػا ا ادليًيػة
وييؼم ذكل بلاهون" (دس خور مجِوريػة اًـػراق ,م ،)7111 ,1/91اذن اًعػفة املمػزيت
ًِذٍ الاكَية ًِا مـخلدُا اخلاص واذلي حمتزي بَ ؾن الاكَبية واًـػراق خػري مًػال ؿػىل
ذكل اىل جاهػػب ادلايهػػة الاسػػالمية اًػػيت ثـػػد ادليػػن اًرمسػػي ٌػػلوةل ثوجػػد املسػ يحية
واٍهيودية زايدت ؿىل امليدائية واًزييدية وواٍهبائيون واًض بم ونذا احلال ابًًسػ بة ٌَِيػد
(اًلايض ,7111 ,ص.)41
اثًث ًا :الاكَياث اًلومية
ٌَلومية مـان مذـددت اذ ثـين يف مفِورما اًـام "اًؼواُر الاجامتؾية اًيت ثخـَق بـمَيػة
حتديد ُوية ٔبو اهامتء جٌلؿاث من اًياس صأٔهنا يف ذكل صأٔن ؾوامي اخرى مًي اٌَلػة
واًـرق ٔبو اًخارخي وكريُا"(جَيي ,1427 ,ص71ومابـدُا)ٔ ،بي ان ُذٍ ادلاؿة انرث
ثالحٌل ومتاساكً فامي بيهنا.
رابـ ًا :الاكَياث اًسالًية
ويه ثكل" ادلاؿة اًيت يرثبط افرادُا فامي بيهنم ؾن ظريق رابعػة الاظػي املضػرتك ٔبو
وحدت اًسٌلث اًفزييلية مًي ًون اًبرشت ٔبو ًػون اًـييػني ٔبو جتـيػد اًضػـر ٔبو اىل كػري
ذكل مػػن اًسػٌلث اًبيوًوجيػػة" (د .ابػػو يوسػػف,7111 ,ص ،)171مػػن ذكل ا ٔلكَيػػة
اًزجنية يف اجملمتؽ الامرييك رمغ اصرتاوِا مػؽ ا ٔلكَبيػة اًبيضػاء يف اٌَلػة واًثلافػة وادليػن
مػػً ًال (وُبػػان ,7111,ص ،)171-171فض ػ ًال ؾػػن ثلس ػ اميث ٔبخػػرى ييؼػػر فهيػػا إىل
ا ٔلكَية .و حسب موكـِا اًس يايس والاجامتؾي واًثلايف فيلسمِا إىل ٔبكَياث مسػ يعرت
ؿىل اًسَعة و ٔبكَياث كري مس يعرت ؿىل اًسَعة ،زايدت ؿىل ا ٔلكَياث اًيت جسػـ إىل
الاهعِار واذلوابن داخي ا ٔلكَبية وا ٔلكَية اًػيت جسػ هتدف الاهػدماح واًػيت جسػ هتدف
اًخـدديػػػة واًػػػيت ثخوسػػػي حبرنػػػة اسػػػ خـالئية ٔبو اًػػػيت جسػػػـ إىل الاهفعػػػال (ابػػػو
يوسف,7111,ص.)117
املعَب اًثاين
مـوكاث مبد ٔب حق ثلرير املعري واساسَ اًلاهوين
مل يرتك اجملمتؽ ادلويل مبد ٔب حق ثلرير املعري بدون ثيؼمي اكرار مٌَ بأٔمهيخَ وخعورثَ يف
اًوكت ذاثَ ,وال س ّيٌل اهَ يخداخي مؽ مبادئ دوًية اخرى ذاث امهية نربى مًي مبػد ٔب
اًسالمة الاكَطة ومبد ٔب ؿدم اًخدخي فض َال ؾن املعَحة اًـامة ٌَمجمتػؽ ادلويل ,نػذكل
هؼرا ٌَخعور اذلي صِدٍ ُذا املبد ٔب وحتوهل من س يايس واخاليق اىل كاهوين ثيط ؿَيَ
اًواثئق واًعىوك ادلوًية ًخخَق هل اساسا كاهوهي ًا يبني حدودٍ ودواؾي ثعبيلػَ ومػدى
امهية ذكل ابًًس بة ًالكَياث املعاًبػة ابؾػٌلل حلِػا يف ثلريػر معػريُا  ,اكن مػن املِػم
بيان ثكل املـوكاث اًيت جضلك كيودا ؿىل ُػذا احلػق ,واًبحػر يف الاسػاس اًلػاهوين
ادلويل هل ,وُو ماس يبييَ يف ُذا املعَب :
اًفرع الاول
مـوكاث حق ثلرير املعري
إن ثلرير املعري كٔي مبد ٔب وحق كاهوينً ،يس حلا كاهوهي ًا لرد ًا ،وال ييفذ ثَلائيا ٔبو من
ظرف واحد ،وٕامنا ا ٔلحص ُػو ثفسػريٍ وثيفيػذٍ يف سػ ياق املبػادئ ا ٔلساسػ ية ا ٔلخػرى
ٌَلاهون ادلويل ،مبـ ٔبهّػَ ال ػب ٔبن ثرتثػب ؿػىل ذمارسػ خَ اىهتػااكث ٌَحلػوق ا ميػة
ا ٔلخرى (احلريب ,)7114/2/14,اذ يرتثب ؿػىل ؿػدّ حػق ثلريػر املعػري ٔبحػد مبػادئ
اًلاهون ادلويل ؿدم اماكهية ثعبيلَ بعورت مٌفعةل ؾن املبادئ ادلوًية ا ٔلخرى وحٌليػة
حلوق ا ٔلكَياث ا ٔلخرى املىوهة ًضـب االٕكَمي املعاًب حبق ثلرير املعري ،فض ًال ؾػن
احذجاح ادلول مببد ٔب اًسالمة ا ٕالكَطية ؾيد رفضِا املعاًبػة حبػق ثلريػر املعػري ،اضػافة
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املؤمتر اًـَمي ادلويل حنو دس خور مـارص ٔلكَمي هوردس خان  -اًـراق
اىل ؿدم ثـارضَ مؽ املعَحة اًـامػة ٌَمجمتػؽ ادلويل مػن حيػر حتليػق اًسػالم ادلويل
واس خلرار اًيؼام اًـاملي.
وكد وؾ اجملمتؽ ادلويل مٌذ اوضاء مٌؼمة الادم املخحػدت اًخػداؾياث كػري املرقػوة فهيػا
ًخعبيق حق ثلرير املعري الس امي يف احلاالث اًيت ال يخحلق فهيا كدر هبري من اًػرتايض
بني الاظراف املخيازؿة ,ذلكل ثيط خمخَف اًعىوك ادلوًية وؿػىل ر ٔبسػِا ميثػاق الادم
املخحدت ؿىل كيود مـيية ملٌلرسة حق ثلرير املعري ,مفثال جضرتط املادت ( )1/1املضرتنة
بني اًـِدين ادلوًيػني ًـػام  1411ؿػىل اًػزتام ادلول ابٕحػرتام حػق ثلريػر املعػري وفلػا
ًيعػػوص ُػػذا امليثػػاق ,ويف امللابػػي جػػرى ثوضػػيح الاًزتامػػاث اًػػيت ثخـِػػد هبػػا ادلول
مبوجػػب هعػػوص امليثػػاق يف اؿػػالن ؿػػام  1421حػػول مبػػادئ اًل ػاهون ادلويل بض ػأٔن
اًـالكاث اًودية واًخـاون بني ادلول ثضمن س بؽ مبادئ جضمي اىل جاهب املساوات بني
اًضـوة وحلِا يف ثلرير املعري لك من مٌؽ اس خخدام اًلوت ,ومٌؽ اًخدخي يف اًضؤون
ادلاخَية ٌلول ,واملساوات اًس يادية بني ادلول ,وكيام ادلول بدٌفيػذ الاًزتامػاث حبسػن
هية ,وكد اند الاؿالن ؿىل اًرتابط بني ُذٍ املبادئ يف اًخفسري واًخعبيق ,اي اهَ مػن
اًرضوري الاخػذ يف احلسػ بان مجيػؽ املبػادئ الاخػرى ؾيػد ثفسػري مبػد ٔب حػق ثلريػر
املعري ,مبا حيافغ ؿىل ملاظد الادم املخحدت يف احلفػاظ ؿػىل اًسػمل والامػن ادلوًيػني,
ؿَيَ فإن ذمارسة ثلريػر املعػري ػب ان ال يخـػارض او هيػدد املعػَحة اًـامػة ٌَمجمتػؽ
ادلويل يف ا افؼػػة ؿػػىل اًسػػمل والامػػن ادلوًيػػني (د.اًعػػديلي ,)7114/2/14,وكػػد
ثضميت مذهرت الامني اًـام الاس بق ًالدم املخحدت بعرس كايل املسػٌلت " بأٔجٌػدت مػن
اجي اًسالم" ختوف ُا واحضػا مػن ان املعاًػب اًىًػريت ابالهفعػال كػد ثػؤدي اىل ديػد
اًسالم اًـاملي إذ جاء فهيا " اذا ظاًبت لك ٍلوؿة ؾركية او ديًية او ًلوية بأٔن يىون
ًِا وضؽ دوةل ,فَن يىن ُياك حد ٌَخفىم ,نٌل سزتداد ابس مترار ظـوبة حتليق اًسالم
والامن واًرفاُية الاكذعادية( "...الادم املخحدت ), 1447 ,79111-S/722/92A/
ذلكل اظبحت معاًب الاهفعال ؾن ادلوةل الام وفلا ملبد ٔب ثلرير املعػري امللدمػة مػن
جاهب واحد من كبي الاكاًمي كري املس خـمرت ال حتؼ بخأٔييد وكبول اجملمتؽ ادلويل وكبوهل
م ما ؿارضت ادلوةل املـيية ُذا الاهفعال.
فض ًال ؾن املعَحة اًـامة ٌَمجمتؽ ادلويل فان مبد ٔب اًسالمة الاكَطيػة يـػد ابػرز اًليػود
ؿىل حق ثلريػر املعػري ,و ٔب ةكػر ُػذا املبػد ٔب يف لك مػن ؾِػد ؾعػبة الادم وميثػاق الادم
املخحدت (ؾِد ؾعبة الادم م ,11ميثػاق الادم املخحػدت م ,)1491, 7نػذكل يف إؿػالن
مٌح الاس خلالل ٌَػبلان واًضػـوة املسػ خـمرت ًـػام  ،1411وٕاؿػالن مبػادئ اًلػاهون
ادلويل املخـَلة ابًـالكاث اًودية واًخـاون بني ادلول ًـام  ,1421ويـػد مبػد ٔب اًسػالمة
ا ٕالكَطية من املبادئ املس خلرت يف اًلاهون وكد اكر من اجي احلفػاظ ؿػىل سػ يادت ادلوةل
وسػػالمهتا ا ٕالكَطيػػة (د.اًبعييصػػ,7111,ص ,)127وال يـػػد ُػػذا اًليػػد مبػػد ٔب كاهوهيػػا
وس ياس يا حفسب بػي مبػد ٔب ذرائـػي خيػدم قرضػا معَيػا يمتثػي يف احلفػاظ ؿػىل اًسػمل
والامن ادلوًيني وهل ؿالكة مببد ٔب ؿدم اًخدخي يف اًضؤون ادلاخَيػة ٌػلول ,وحتػخج بػَ
ادلول مػػػػػ مػػػػػا اثػػػػػرث ذمارسػػػػػة حػػػػػق ثلريػػػػػر املعػػػػػري ؿػػػػػىل سػػػػػ يادت ادلوةل
(احلريب ,)7114/2/14,وث ّـد اًـالكة بني حق ثلرير املعري واًسالمة ا ٕالكَطيػة ؿالكػة
مـلػػدت جػػدا ،وكػػد اكهػػت وال حػزال إحػػدى ٔبنػػرب اًلضػػااي اخلالفيػة يف اًفلػػَ واًلػاهون
ادلوًيني ؿىل اًسواء ,مفن اة يـد االٕكَمي ٔبحد ا ٔلراكن املادية ا ٔلساسػ ية ٌػلوةل ،إذ ال
ميىن احلدير ؾن دوةل دون وجود إكَػمي حمػدد ،ومػن اػة ٔبخػرى ،يّـػد حػق ثلريػر
املعري ٔبحد ٔببػرز حلػوق االٕوسػان ا ٔلساسػ ية املـػرتف هبػا يف اًلػاهون ادلويل املـػارص
(د.اًعديلي ,)7114/2/14,وجتػدر الاصػارت اىل ان اجملمتػؽ ادلويل ذُػب اىل حػرجيح
نفة مبد ٔب اًسالمة الاكَطية وبضػلك رصحي يف لك مػن إؿػالن مبػادئ اًلػاهون ادلويل

املؤمتر اًـَمي ادلويل حنو دس خور مـارص ٔلكَمي هوردس خان  -اًـراق
املخـَلة ابًـالكاث اًودية واًخـاون بني ادلول ًـام  ,1421واؿالن وبرانمج معػي فيييػا
ًـام  1441اذلي اند ؿىل ذكل ,كري ان مبد ٔب اًسالمة الاكَطية صأٔهَ صأٔن ابيق مبادئ
اًلاهون ادلويل ًيس معَلا وال يضلك كيدا ؿىل حق ثلرير املعري يف مجيؽ احلػاالث اذ
ان ادلول اًيت جسري حسب مبد ٔب جساوي اًضـوة يف احللوق ويف ثلريػر املعػري وًِػا
فضال ؾن ذكل حىومة متثي مجيؽ اًسػاكن ؿػىل ارضػِا دون متيػزي ًِػا يه فلػط حػق
الاس خفادت من ُذا املبد ٔب وحٌلية سالمهتا الاكَطية نليد ؿىل ذمارسة حق ثلرير املعري.
ومن اًليود الاخرى ؿىل حػق ثلريػر املعػري كيػد حٌليػة حلػوق الاكَيػاث ,اذ ان لك
دوةل مَزمة جتاٍ اجملمتؽ ادلويل بوجوة متثيي مجيؽ اًساكن وحٌلية معاحلِم بلغ اًيؼر
ؾن اهامتئا م ادليًيػة او املذُبيػة او اًـركيػة ,وخػري دًيػي ؿػىل ذكل مػا جػاء يف اًـِػد
ادلويل ٌَحلوق املدهية واًساس ية واذلي انػد ؿػىل ؿػدم احليػة اي دوةل او جٌلؿػة او
خشط مببارشت اي وضاط او اًليػام ابي معػي هيػدف اىل اُػدار احللػوق او احلػرايث
املـرتف هبا مبوجبَ (اًـِد ادلويل م 7/1و م ,)1411، 1/1و ؿىل ُذا ا ٔلساس فػإن
ذمارسة حق ثلرير املعري ب ٔبن ال يرتثب ؿَيَ ٔبي اىهتاك حللػوق ا ٔلكَيػاث ا ٔلخػرى
املىوهة ٌَمجمتؽ وامليعوص ؿَهيا يف ُػذا اًـِػد اكٍمتخػؽ بثلافهتػا اخلاظػة واجملػاُرت بػديهنا
واس خخدام ًلهتا (اًـِد ادلويل م ,)1411, 72خاظة و ٔبن اًسٌلخ ً ٔلكَياث ابالهفعال
ؾػػن ادلوةل ا ٔلم وؿػػدّ ذكل حلػ ًا مػػن حلوكِػػا مػػن صػأٔهَ ٔبن يفػػذح اًبػػاة واسػػـ ًا ٔبمػػام
رصاؿاث داخَية ودوًية ال حد ًِا ،خاظة و ٔبهَ ما من دوةل إال يف ما هدر إال وثضم يف
إظارُا واحدت ٔبو ٔبنرث من ادلاؿاث (ا ٔلكَياث) املامتيػزت هوؿػ ًا مػا ؾػن ابيق ٔبفػراد اجملمتػؽ
اذلين يضلكون ادلاؿة الٔنرث ؿدد ًا ٔبو ا ٔلكَبية (ؾٌلر.)7114/2/14,
اًفرع اًثاين
الاساس اًلاهوين حلق ثلرير املعري
وفل ًا ٌَراي اًلاًب يف اًفلَ اًلاهوين اذلي يرى ابن ُذا احلق مل يـد مبد ٔب س ياس ي ًا فلط
بي اظبح نٌل وحضيا مبد ٔب من مبادئ اًلاهون ادلويل الس امي بـد اًػيط ؿَيػَ يف ميثػاق
ا ٔلدم املخحدت اذلي اضف ؿَيَ ثكل اًعفة وٌَوكوف ؾيد ذكل هبني الاساس اًلاهوين هل
ووفق اًخفعيي الٓيت:
او ًال :املوازيق واالثفاكياث والاؿالانث ادلوًية
هط ميثاق ا ٔلدم املخحدت ؿىل اهَ مػن ملاظػدٍ "امنػاء اًـالكػاث اًوديػة بػني ا ٔلدم ؿػىل
اساس احرتام مبدا املساوات يف احللوق بني اًضـوة وبأٔن يىون ًلك مهنػا حػق ثلريػر
املعري" (ميثاق املم املخحدت م ،)1491, 1/7وانػد نػذكل ؿػىل اهػَ" رقبػة يف يئػة
دواؾي الاس خلرار واًرفاُيَ اًرضورين ًـالكاث سَمية وودية بني الادم.....بأٔن يىػون
ًلك مهنا ثلرير معريُا"ُ ،يا يخبني بأٔن ُػذا احلػق اظػبح مػن كواؿػد اًلػاهون ادلويل
اًيت ال وز االثفاق ؿىل خماًفهتا وجسمو ؿػىل الاًزتامػاث ادلوًيػة الاخػرى وفلػ ًا ٌَػٌلدت
 111من امليثاق ,ونذكل اندث ؿىل بعالن لك اثفاق دويل حلق ثلرير املعػري املػادت
 11من اثفاكية فيييا ًلاهون املـاُداث ًـام  ، 1414وكد جاء يف اًـِد ادلويل اخلػاص
ابحللوق املدهية واًس ياس ية ما يؤند ؿىل ُذا احلق يف اهَ" دليؽ اًضػـوة حػق ثلريػر
معريُا بيفسِا ومبلذىض ُذا احلق حرت يف ثلرير مرنزُا اًس يايس ويف اًسـي ًخحليق
منا ػػا الاكذعػػادي والاجامتؾػػي واًثلػػايف" (اًـِػػديني ادلوًيػػني م ،)1411 , 1جفػػاء
مضمون ُذٍ املادت معَل ًا ًخلرير ُذا احلق ،نٌل هط الاؿػالن املخـَػق مببػادئ اًلػاهون
ادلويل ذاث اًعةل ابًـالكاث اًودية واًخـاون بني ادلول ؿىل اهَ" ....جساوى اًضـوة
يف حلوكِا وحلِا يف ثلرير معريُا بيفسِا املىػرس يف ميثػاق ا ٔلدم املخحػدت" ( اؿػالن
مبادئ اًلاهون ادلويل اًـام ،)1421 ,وبدورٍ بػني امليثػاق الافريلػي حللػوق اًضػـوة
ُذا احلق نذكل بيعَ ؿىل" ًلك صـب احلق يف اًوجػود وًػلك صػـب حػق معَػق
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واثبت يف ثلرير معريٍ وهل ان حيدد حبرية وضػـَ اًسػ يايس ( ".....امليثػاق الافريلػي
حللػػوق الاوسػػان ،)1431 , 71/1 ،ونػػذكل ماجػػاء يف إؿػػالن اًلػػاُرت حػػول حلػػوق
االٕوسان يف االٕسالم دًيي اخر ؿىل ثلرير ُذا احلق (اؿالن اًلػاُرت حللػوق الاوسػان
يف الاسالم مٔ /11ب  ،)1441 ,وُو ماهط ؿَيَ نذكل اؿالن وبرانمج معي فيييا ًـام
 1441يف ان" دليؽ اًضـوة احلق يف ثلريػر املعػري( "...اؿػالن بػرانمج ومعػي فييػا,
اوال )1441 7/نٌل ان امليثاق اًـريب حللوق االٕوسان كد اورد ُذا احلق و اذلي هط
ؿىل اهَ" ًاكفة اًضـوة احلػق يف ثلريػر معػريُا واًسػ يعرت ؿػىل مواردُػا وثروا ػا"
(امليثاق اًـريب حللوق الاوسان م ،)7119 , 1/7وخلعوظية ُذا احلق اذا مارجـيػا
اىل مامت الاصارت اًيَ ىراٍ كد ثعدر املػواد الاوىل مػن االثفاكيػاث والاؿػالانث وُػذا
خري دًيي ؿىل امهيخَ من اة وكاهوهية احاكم ومبادئ ُذا احلق من اة اخرى.
اثهي ًا :ماورد يف اًلرارث ادلوًية من هعوص مؤندت حلق ثلرير املعري
اكن ٌَجمـية اًـامة ًالدم املخحدت ادلور اًبارز والامه يف ثلريػر ُػذا احلػق ؾػن ظريػق
اًـديد من كرار ا ويف دوراث خمخَفة هلف ؾيد بـغ مهنا ،نٌل يف اًلرار اًعػادر ؿػام
 1411واذلي ظَبت فيَ" ؿىل اجملَس الاكذعادي والاجامتؾي ان يدؾو جلية حلػوق
الاوسػػان دلراسػػة اًوسػػائي واًعػػرق اًالزمػػة اًػػيت ثضػػمن ٌَضػػـوة احلػػق يف ثلريػػر
معػػريُا" (ادلـيػػة اًـامػػة ق/971د1411 ,1-وق  ،)1411, 112/2ونػػذكل كرارُػػا
اذلي ثضمن" اًزام جلية حلوق الاوسان ان ثضػمن اًـِػدين ادلوًيػني ٌَحلػوق املدهيػة
واًس ياس ية والاكذعادية والاجامتؾية ؿىل مادت ثيط ؿىل حق ثلرير املعري وفـػ ًال مت
ثضػػميهنٌل ًِػػذا احلػػق يف املػػادت الاوىل مػػهنٌل (ادلـيػػة اًـامػػة ق /191د،)1417 ,7-
واندث نذكل ؾيد دراسة مٌح الاسػ خلالل ٌَضػـوة واًػبلان املسػ خـمرت ؿػىل اهػَ"
دليؽ اًضـوة احلق يف ثلرير معريُا وًِا مبلذىض ُػذا احلػق ان حتػدد حبريػة مرنزُػا
اًس يايس( "...ادلـية اًـامػة ق ،) 1119,1411واًلػرار اخلػاص بػربانمج اًـمػي مػن
اجػػي اًخيفيػػذ اًخػػام الؿػػالن مػػٌح الاس ػ خلالل ٌَػػبلان واًضػػـوة املس ػ خـمرت ًـػػام
(1421ادلـيػػة اًـامػػة ق ،)1421, 7171زايدت ؿػػىل اًلػرار املخـَػػق ابؿػػالن مبػػادئ
اًلاهون ادلويل املخـَلة ابًـالكاث اًودية واًخـاون بػني ادلول وفلػ ًا مليثػاق ا ٔلدم املخحػدت
(ادلـية اًـامة ق ،)1421 ,7171وان اكهت ُذٍ اًلراراث كري مَزمة الا اهنا اضفت
اًعف اًلاهوهية والامهية اًس ياس ية ًِذا احلق الس امي كرارُا املخـَق -مبيح الاسػ خلالل
ٌَضػػـوة واًػػبلان املس ػ خـمرت ،وان اكن اًفلػػَ كػػد اخذَػػف يف اًلطػػة اًلاهوهيػػة ًِػػذٍ
اًل ػراراث الا ان حممكػػة اًـػػدل ادلوًيػػة يف  1421/1/71كػػد كػػررث ان" اًل ػراراث
اًعادرت من ادلـية اًـامة يف لال حق ثلريػر املعػري ثـػد مَزمػة" (بػو مجـػة,1444,
ص ،)111زايدت ؿىل ذكل ثبًت اًـديد من املؤمتراث ُذا احلق الس امي مػؤمتر ابهػدوهف
ًـام ( 1411د .اًـعية ,7117,ص.)112
اخلامتة
يف خذام حبثيا ُذا هًهتىي اىل ٍلوؿة من الاس خًذاجاث وامللرتحاث:
اوال :الاس خًذاجاث
 -1يـد حق ثلرير املعري حلا اساس يا مرتابعا مؽ كريٍ من احللوق الاخرى وُو احػد
املبادئ اًلاهوهية ادلوًية الاساس ية.
 -7رمغ وجود خالف فلِىي حول مفِوم حق ثلرير املعري الا اهنم اثفلوا ؿىل ان ُػذا
احلق مٌح ٌَضـوة برصف اًيؼر ؾن اًوضؽ اًس يايس ًِػا او ؾػن ثبـيهتػا دلوةل ذاث
س يادت ام ال فضال ؾن ؿدم وجود مـيار حمدد ملٌلرس خَ وؿدم اكذعارٍ ؿىل مؼِر حمدد
بي يضم يف ظياثَ اجلاهب اًس يايس والاكذعادي والاجامتؾي واًثلايف.
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 -1ختخَف ظرق ذمارسة ُذا احلق وثرتاوخ يف اًلاًب ما بني اًعرق اًسَمية اب ٔلخط
الاس خفذاء وما بني اًعرق كري اًسَمية املمتثةل ابًىفاخ املسَح.
 -9ييعوي حق ثلرير املعري ؿىل مؼِرين داخًل مضن اًيعاق الاكَطي ٌػلوةل يـعػي
ٌَضـب حق اخذيار هؼام احلمك اذلي ختضػؽ هل وابػرز ظػورٍ يه اٍمتخػؽ ابحلػمك اذلايت،
ومؼِر خارو واذلي ُو اول ظورت ػِر هبا ُذا احلػق ؾيػدما اؾعػ اجملمتػؽ ادلويل
ً ٔلكاًمي املس خـمرت حق املعاًبة ابًخحرر والاس خلالل او الاهفعال.
 -1يـد حق ثلرير املعري من احللوق اًيت مرث مبراحي مذـددت كبي ان جسػ خلر مكبػد ٔب
كاهوين مَزم دوًيا بـد ان اكن اول ػِور هل مكبد ٔب سػ يايس اخػاليق كػري مَػزم الا اهػَ
ومؽ اًيط ؿَيَ يف ميثاق الادم املخحدت اكر وبضلك رمسي ؿىل ٔبه َّ مبد ٔب كاهوين.
 -1يععدم حق ثلرير املعري جبمةل من املـوكػاث جضػلك يف الاسػاس مبػادئ دوًيػة
مَزمة ثـمي وبضلك مذوازي مؽ مبد ٔب حق ثلرير املعري حمتثي مببػد ٔب اًسػالمة ا ٕالكَطيػة،
احرتام س يادت ادلول،ؿدم اًخدخي يف صؤوهنا ادلاخَية  ,ونذكل وجوة مراؿات معَحة
اجملمتؽ ادلويل وؿدم املساس ابًسمل والامن ادلوًيني ,وؿدم املسػاس حبلػوق الاكَيػاث
الاخرى.
 -2يزخر اًلػاهون ادلويل ابًيعػوص واًلػراراث اًلاهوهيػة ادلوًيػة اًػيت ثلػر حبػق ثلريػر
املعري وجضلك اساسا كاهوهيا هل مبا ميىن الاكَياث من املعاًبة حبلِا يف ثلرير معريُا.
 -3جضري اًضواُد ومدى الاخذالف ادلويل حػول كاهوهيػة حػق ثلريػر املعػري ومػدى
اؾٌلل اًليود املفروضة ؿَيَ من حاةل اىل اخرى اىل ان الاكرار حبق ثلريػر املعػري مػن
ؿدمَ يخوكف بضلك اسايس ؿىل ادلمع ادلويل ومدى معَحة ادلول اًىربى مٌَ وُػي
يخـارض مؽ معاحلِا يف امليعلة املـيية او يف مٌاظق اخرى جضاهبِا او ال؟
اثهي ًا :امللرتحاث
 -1وضؽ مـيار دويل حمدد ًبيان احلاالث اًػيت يعبػق فهيػا حػق ثلريػر املعػري ومػايه
رشوط اهعباكَ الس امي ؿىل الاكَيػاث والاًيػاث اًالزمػة ًخحليلػَ واملمتػثةل اببػراز دور
جلية حلوق الاوسان اًخابـة ًالدم املخحدت مً ًال يف ُذا املضٌلر.
 -7حي اًخـارض ما بني املبادئ ادلوًية الاساسػ ية واًػيت جضػلك ؾلبػاث امػام اكػرار
مبد ٔب حق ثلرير املعري ال س امي مبد ٔب احلفاظ ؿػىل اًسػالمة الاكَطيػة واحػرتام اًسػ يادت
ادلوًية ,هون حق ثلرير املعري ادلاخًل داوا ما يخـارض مؽ ُذين املبد ٔبين ابذلاث.
 -1ثفـيػػي دور الادم املخحػػدت فػػامي خيػػط اًركابػػة ؿػػىل الاىهتػػااكث اًػػيت ثعػػال حلػػوق
الاوسػان ً ٔلكَيػاث املعاًبػة حبػق ثلريػر املعػري والاهفعػال ؾػن ادلوةل الادم بػػدؾوى
املـامةل اًـيرصية والاضعِاد وؿدم اًـداةل.
 -9مـاجلة الاخذالف اًفلِىي حول اًعبيـة اًلاهوهية حلق ثلرير املعري مبا ييأٔى بػَ ؾػن
اي خالف ,من خالل ادراك اًـجز او اًيلط يف اًيعوص اًلاهوهيػة اًػيت ثػيط ؿَيػَ
ويىون ذكل ابٕيراد هعوص كاهوهية رصحية ثبني ُذا احلػق ورشوظػَ وحػاالث ثعبيلػَ
واًليود املفروضة ؿَيَ.
 -1ادلؾػػوت اىل ابػرام اثفاكيػػة دوًيػػة مـييػػة حبػػق الاكَيػػاث يف ثلريػػر معػػريُا ؿػػىل ان
ثخضمن وسائي ركابية فاؿةل الجي ثيفيذ هعوظِا.
كاهون لَس اًضورى الٕكَمي هوردس خان اًـراق رمق ً19س ية .7113
كاهون لَس اًوزراء الٕكَمي هوردس خان اًـراق رمق ً 1س ية  1447املـدل.
املراجؽ
اًلربٓن اًىرمي.
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املؤمتر اًـَمي ادلويل حنو دس خور مـارص ٔلكَمي هوردس خان  -اًـراق
اوالً :اًىذب
ابو زُرتَ ,لد ( ,)1419اًـالكاث ادلوًية يف الاسالم  ,بدون ظبـة ,اًلاُرت :ادلار
اًلومية.
ابو يوسف ,اسٌلء( ,)7111حلوق الاكَياث املسَمة يف اس يا بني املوازيق ادلوًية
ومـعياث اًواكؽ ،ط ،1الاسىٌدرية :معبـة اًوفاء اًلاهوهية.
اسٌلؾيي ,سـدهللا معر( ,)1431ثلرير املعري اًس يايس ٌَضـوة يف اًلاهون ادلويل
اًـام املـارص  ،اجلزائر :املؤسسة اًوهية ٌَىذاة.
اوثفاث  ,يوسف ( ,)7111جرامئ الارُاة ادلويل وحلوق الاوسان ,رساةل
ماجس خري ,اجلزائر ,جامـة موًود مـمري -ثزيي وزو ,لكية احللوق.
اخلريو ,ؾز ادلين ؿًل ( , )1421امللاومة اًفَسعيًية وحق ثلرير املعري ,بدون
ظبـة ,بلداد :معبـة اٌَواء.
د .ابو ؾيد ,ؿارف خَيي ( ,)7112اًـالكاث ادلوًية يف اًفلَ الاسالمية  ,ط,1
الاردن :دار اًيفائس.
د .اًضافـيَ ,لد بضري ( ،)7119كاهون حلوق االٕوسان  -معادرٍ وثعبيلاثَ اًوظيية
و ادلوًية ،ط ,7االٕسىٌدرية :مًضأٔت املـارف.
د .اًضافـيَ ,لد بضري( ,)1421اًلاهون ادلويل اًـام يف وكت اًسمل واحلرة،
مرص :مىذبة اجلالء احلديثة .
د .اًـعية ,ؾعام( ,)7117اًلاهون ادلويل اًـام ،ط ،7بلداد :املىذبة اًلاهوهية.
د .بو مجـة ,ظويَح ( ،)1444ثعفية الاس خـٌلر واًلاهون ادلويل-دراسة ثعبيلية ؿىل
انميبيا ،الاردن :دار اًًير ًٌَرش.
د .مسويح ,فوق اًـادت ( ,)1411اًلاهون ادلويل اًـام ,ط ,1دمضق :بال اة ورش.
د .ؾرفة ,ؾبد اًسالم ,امليؼٌلث ادلوًية وا ٕالكَطية ،)1441(:ط ،1ظرابَسً -يبيا:
ادلار ادلاُريية ًٌَرش.
د .معر ,حسني حٌفي ( ,)7111حق اًضـوة يف ثلرير املعري وكيام ادلوةل
اًفَسعيًية ؿىل ضوء الاوسحاة الارسائيًل من قزت ومعاًب الاكَياث يف
اًـراق واًسودان ،اًلاُرت :دار اٍهنضة اًـربية.
د .كداخ ,هـمي ( ,)1421س ياسة اٍمتيزي وحرنة اًخحرر يف اكريليا اجليوبية ،اجلزائر:
اًرشنة اًوظيية ًٌَرش واًخوزيؽ.
د .يوسف ,يوسف حسن( ,)7119حلوق الاكَياث يف اًلاهون ادلويل واًرشريـة
الاسالمية الاسىٌدرية  :املىذب اجلامـي احلدير.
د.ؿالم ,وائي امحد ؿالم ( ,)7111حٌلية حلوق ا ٔلكَياث يف اًلاهون ادلويل اًـام،
اًلاُرت :دار اٍهنضة اًـربية.
معر ،حسن حٌفي ( ,)7111حق اًضـوة يف ثلرير املعري وكيام ادلوةل اًفَسعيًية
ؿىل ضوء الاوسحاة الارسائيًل من قزت ومعاًباث الاكَياث يف اًـراق
واًسودان ,ط ,1اًلاُرت:دار اٍهنضة اًـربية.

املؤمتر اًـَمي ادلويل حنو دس خور مـارص ٔلكَمي هوردس خان  -اًـراق
ؾوض ,حمسن ( ,)7111ادلًيي اًـريب حلوق الاوسان واًخمنية ,ط ,1امليؼمة اًـربية
حللوق الاوسان.
اًلايضَ ,لد جبار هريدي ( ,)7111حق ثلرير املعري-دراسة ملارهة ،-بلداد :مىذب
اًِامشي ٌَىذاة اجلامـي.
مذويل ,رجب ؾبد امليـم ( ,)7111مبد ٔب حترمي الاسديالء ؿىل ارايض اًلري ابًلوت يف
ضوء احاكم اًلاهون ادلويل املـارص,ط , 7اًلاُرت :دار اٍهنضة اًـربية.
مذويل ,رجب ؾبد امليـم ( ,)7111حرة الارُاة ادلويل واًرشؾية ادلوًية يف ضوء
احاكم اًرشيـة الاسالمية ومبادئ اًلاهون ادلويل اًـام -دراسة هؼرية ثعبيلية
ؿىل الاحداج ادلوًية اجلارية ,ط ,7اًلاُرت :دار اٍهنضة اًـربية.
واظي ,سايم جاد ؾبد اًرمحن ( ,)7111ارُاة ادلوةل يف اظار كواؿد اًلاهون
ادلويل اًـام ,دون ظبـة ,اًلاُرت :دار اٍهنضة اًـربية.
وُبان ,امحد( )7111اًرصاؿاث اًـركية واس خلرار اًـامل املـارص -دراسة يف الاكَياث
وادلاؿاث واحلراكث اًـركية ،-الاسىٌدرية :دار اجلامـة اجلديدت.
اثهي ًا :الاظارحي واًرسائي
ثوفيق ,بيداء ؾبد اجلواد َلد ( ,)7111الاس خفذاء اًضـيب وبـغ ثعبيلاثَ املـارصت,
رساةل ماجس خري ,جامـة املوظي ,لكية اًلاهون.
جَييَ ,لد ؾبدهللا( ,)1427متثيي اًلومياث يف اًسَعة اًدرشيـية املرنزية ،رساةل
ماجس خري ،لكية اًلاهون واًس ياسة ،جامـة بلداد.
سـد هللا ,معر اسٌلؾيي ( ,)1439مبد ٔب حق اًضـوة يف ثلرير معريُا يف ميثاق
واؾٌلل مٌؼمة الادم املخحدت ,اظروحة دنخوراٍ ,جامـة اجلزائر ,مـِد احللوق
واًـَوم الادارية.
ظاع ,ارساء ااد فوزي(  ,)7119حق ثلرير املعري يف اًفق الاساليم ,رساةل
ماجس خري ,فَسعني ,اجلامـة الاسالمية –قزت ,لكية اًرشيـة واًلاهون.
ؾبد اًسالم ,جـفر( ,)1421هؼرية ثلري اًؼروف يف اًلاهون ادلويل ,اظروحة
دنخوراٍ  ,جامـة اًلاُرت ,لكية احللوق.
اًفِداويَ ,لد خادل برع ( ,)7111حلوق الاكَياث وحٌليهتا يف ػي احاكم اًلاهون
ادلويل اًـام ،رساةل ماجس خري ،جامـة اٍهنرين ،لكية احللوق.
ڤراراو ,مجيةل ( ,)7114مبد ٔب حق اًضـوة يف ثلرير معريُا بني اًيؼرية
واًخعبيق ,رساةل ماجس خري ,جامـة موًود مـمري – ثزيي وزو ,لكية احللوق,
ثووس.

741
اثًث ًا :اًبحوج وادلورايث
بدرخان ,جيان ( ,)7111املؤمتر اًوظين اًىردي وحق ثلرير املعري ,ايسا -ثلرير
خاص ,املرنز اًىردي ٌلراساث والاسدضاراث اًلاهوهية.
د .اًبعييص ,ظالخ جبري( ,)7111اهفعال اًوحداث الادارية املىوهة ٌلوةل
اًفيدراًية ,حبر مًضور يف لةل ا لق احلًل ٌَـَوم اًلاهوهية واًس ياس ية,
جامـة اببي ,اًـدد اًثاين /اًس ية اخلامسة.
دَ .لد  ,اًساحئ امحد د .معباخ ,ؾبد اًسالم ؿًل د .ؿًل ,ابراُمي اًـايش
( ,)7112مبد ٔب حق ثلرير املعري بني اًًضأٔت اًس ياس ية واًعبيـة اًلاهوهية,
حبر مًضور يف لةل جامـة رسث اًـَمية /اًـَوم الاوساهية ,مج  ,2ع .7
رابـ ًا :الاؿالانث واملوازيق ادلوًية وادلساثري
مـاُدت فرساي ًـام .1414
ؾِد ؾعبة الادم ًـام .1414
ميثاق الادم املخحدت ًـام .1491
الاؿالن اًـاملي حلق الاوسان ًـام .1493
اًـِد ادلويل اخلاص ابحللوق املدهية واًس ياس ية ًـام .1411
اًـِد ادلويل اخلاص ابحللوق الاكذعادية والاجامتؾية واًثلافية ًـام .1411
اثفاكية فيييا ًلاهون املـاُداث ًـام .1414
الاؿالن مبادئ اًلاهون ادلويل ذاث اًعةل ابًـالكاث اًودية واًخـاون فامي بني
ادلول ًـام .1421
اًربوثوهول الاول املَحق ابثفاكياث جٌيف الاربـة ًـام .1421
امليثاق الافريلي حللوق الاوسان واًضـوة ًـام .1431
اؿالن اًلاُرت حول حلوق الاوسان يف الاسالم ًـام .1441
اؿالن وبرانمج معي فيييا اًعادر ؾن املؤمتر ادلويل حللوق الاوسان ًـام .1441
امليثاق اًـريب حللوق الاوسان ًـام .7119
دس خور مجِورية اًـراق ًـام .7111
خامس ًا :اًلراراث واًخلارير ادلوًية
اًلرار املرمق ( ،)7171ادلورت  ،71ادلـية اًـامة ً ٔلدم املخحدت.1421 ،
اًلرار املرمق ( ،)7171ادلورت  ،71ادلـية اًـامة ً ٔلدم املخحدت.1421 ،

َلد مععف ( ,)1431اًيؼرية اًـامة ٌَخدخي يف صؤون ادلول ,اظروحة دنخوراٍ,
جامـة اًلاُرت ,لكية احللوق.
اًيليب ,ؿدانن ؾباس موىس ( ,)1434ثلري اًس يادت الاكَطية وااثرُا يف اًلاهون
ادلويل ,اظروحة دنخوراٍ ,جامـة ؿني مشس ,لكية احللوق.
يووسَ ,لد مععف ( ,)1431اًيؼرية اًـامة ٌَخدخي يف صؤون ادلول ,اظروحة
دنخوراٍ ,جامـة اًلاُرت ,لكية احللوق.
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