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لممممممحقوقممممممنقتحممممممتمقم ورممممممجتقواتممممممرقاجقديممممممج ق   ج مممممم ق  دي ممممممج قمل  ممممممت قملح  يمممممم ق ممممممجق
 مممم مقو األممممماقمي مممممسمئقملدممممموقلجوممممملق مممممجل بقات اممممتق ملحجليممممم ق  مممممرق  مممممج قمل احمممممج قملدممممموقويممممم  ق
طاحمممممم ق امممممم  رق ممممممنقمل ممممممج قوسلممممممم ق مممممموق امممممم ا حقملحممممممتبق ملرمممممم   ق مليممممممج قتحت ممممممجقتس مممممملق   ممممممجق

 ممممم قمل ممممج ق   ممممم قمل ممممس ق ممممموقمل جق ألمممم قلمممممجتقمل احممممج قميوممممستق ملدممممموقوومممما قمل جلاألممممم ق قمممموق ج
ملت ممممممحق ملرمممممم لق مل ممممممم ق ومممممما ق ممممممت رمق ممممممنق ممممممتم رقملممممممس مق ق   رقملا ممممممج قارممممممالقمل ممممممج قلممممممجتق
 ألت ممممجق ق  دممممم قمي  ممممجوقوومممممأل قمل ممممم ق ملذج ممممم قلممممجتق  س  مممممجق قا مممم ق لممممم ق ممممجوقم  ممممم  ق  ممممما ق

ضق   مممممجق   مممممجرقملاحممممجلاق امممممذرقملدحجلألممممم ق مي مممممسمئقملرمممممجل بق مممممج سقمل ممممماأل ق  مممممجق  وقمممممسقملا مممممأل
قلإلورجتقلسم دهق  ضعقمل ج ق  رق   قمليرج مب.

 -في العصر الحديث: -2

وتملممممملقملتامممممجلاقمل مممممجر بقاومممممأتقتحمممممتمقم ورمممممجتق ممممموقملحمممممس تقمل  اممممم قميوألمممممسبق مممممعق تق
اممممممحقق1215  مممممم  ق األحمممممم قوامممممم الق ممممممنقتحممممممتمقم ورممممممجتققمممممموقملدمممممموقامممممم   ق مممممموقموق دممممممسمق مممممم  ق

 إ ممممم تقمل مممممت بقق1776لاحمممممتمقم ورمممممجتق ممممم  ققوا د مممممجق امممممجلاق ممممم بق مممممس  مقامممممج   تقمي س امممممو
 قق1948امممممممحق اممممممتلقالمممممممرقم  ممممممم تقمل ممممممجليوقلاحمممممممتمقم ورمممممممجتق ممممممم  قق1789ملذسورممممممأل ق ممممممم  ق

 ق  أل مممممجمق  تيممممم قق1953 ملوذج ألممممم قمي  حألممممم قلايج ممممم قتحمممممتمقم ورمممممجتق ملاس مممممج قمل ج ممممم ق ممممم  ق
 ق1965 ممممممم  قق ق موذج ألممممممم قملي تيممممممم قمل سحألممممممم قلاحمممممممتمقم ورمممممممجتق1963ملتتممممممم بقمي س حألممممممم ق ممممممم  ق

 .1969 ملوذج أل قمي س األ قمل جر بق نقمواجرقملي يت  قمي س األ ق   ق
 حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية:

 ممممموقمل يممممممت ق مممممجتقمير ممممممجتقملرممممميج   ق حيممممممجق و مممممجق ممممممنق  امممممعق متمممممم ق  و مممممجق  ممممممرقملمممممم  م قق
قر جوألسقال أل ق ح   قو تحق و تتقتحتمقم ورجتقاوا ق ج .

لمممممم قا ممممممألجو ق تذممممممفقتحممممممتمقملقجل ممممممج ق تذممممممفقتحممممممتمقملقجل ممممممج قلق مممممم ق و ممممممجقود مممممم تق ق
ق مليخ ت ج قلجل  وق نق د قمل ي  ق مل ا  قرلأل ق  رق ل .

لحممممم ق مممممجو قمليرمممممألاأل قر ممممممتبق ااممممم ق وألمممممسق  مممممم  ق   جر ممممم قامممممجلخ  قل ي مممممم   انقق
 مليت مممممت ألنق ملس ألممممماق لمممممجتقمليرمممممأل قمليحممممم  قا مممممج وقاجليااممممم ق ملرممممم  ق مليرمممممج مبق مممممألنق يألمممممعق

قا  ق نقملت ح.ملاوسق مل
 لحمممممم ق ممممممجوقملمممممم انقملأل ممممممترهق  ممممممرقامممممم قوامممممموق ق ت ممممممرق   ألممممممهقملرمممممم   ق  ممممممج ق داس ممممممسقق

قملو لقملأل ترهق ج  ق نقملض  جرق ج سمق  حقالرق أل ج.
اتقملوممممممس   قم  مممممم  أل قوامممممم رقملاس ممممممج قملوخ ممممممأل قلإلورممممممجتقا طممممممج ق ذ ممممممت قملامممممم  قق

 ملاممممممممسم زق ممممممممم ق  ممممممممت قم مممممممممدخ م قملاس ممممممممج قملوخ مممممممممأل ق اممممممممتموقملممممممممم ذ ق  قالاممممممممجمقمل مممممممممس ق
اممممممج وس نزق ل مممممم ق تضممممممتبقتس مممممم قمليممممممس بق ملومممممماج ق ممممممنقمليتمضممممممألعقملرممممممجو  ق مليد م لمممممم ق ممممممألنق

جل مممممم ق قممممممحق وممممممألس تقاومممممما ق رممممممديسقالممممممرقمليرمممممم يألنق ممممممعقملدأعألمممممم قمليرممممممديسق  ممممممرقويج مممممم قمل 
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ملاس مممممج قمل  رمممممأل قل وممممماج ق  مممممرق  ممممماقمليذ مممممت قمل سحممممموق قملاس مممممج قملوخ مممممأل ق ممممموق  ديمممممعق
 أوممممتق مممموقق تر يحسمطمممموزق لممممتل ق ممممجتقو األمممماقمل  يحسمطألمممم ق مممموقمل ممممسممقليذ ممممت ق  مممم ت ق وتممممج ق

قملاراجتق ا جرق ت  رقملوسبقم    و.
 المعنى العام لحقوق اإلنسان

اممممممرمرقملاممممم ا قملألمممممت ق مممممنقتحمممممتمقم ورمممممجتقتدمممممرقلمممممجرقملممممم  جبق مممممنقتحمممممتمقم ورمممممجوأل قق
 ملاس مممممممج ق  ممممممما قئممممممم ألسبق مممممممنقملومممممممم جلسق  اممممممماالقميتممممممممم ق ملي  رمممممممج ق ممممممم ق مل  ممممممممجوألسق

قملتط أل قو ي ق  رقا سم ققتهقملاحتمق وأعأل قج.ق
 قمتدممممممسم قتحممممممتمقم ورممممممجتقمتمممممم قملي ممممممجاألسقملي يمممممم ق مممممموقوا امممممم قمل   ممممممج ق امممممما ق امممممم 

   قمل  لألمممممم زق لممممممتل ق مممممموق ألممممممج قملد ممممممت قملرألج مممممموقيهق  ديممممممعزق  مممممم قادخممممممتق  مممممم ق ملي ممممممج
 حألمممممج قمل يمممممتق  قو األممممم قملاج مممممج قمي ج مممممأل قملدممممموقورمممممدخ  ق ممممموقوا اممممم ق رمممممدتتقو مممممت قملممممم   ق
م د ممممممجر جق  جر ممممممجزق ممممممجليذ ت ق ادرمممممملق جليألمممممم ق  امممممم بق م ق  جلألمممممم قمعاممممممسقا مممممم ق تقلممممممجتق  ممممممسرق

قملاس قمل جليأل قمل جوأل .ققئ ج قود ي هق تماألاقمي حقمليدا بق حل
اتقمل مممممسمبق مممممنقم ممممم قتحمممممتمقم ورمممممجتقااحمممممرق ممممموق ح  ممممم قمقديمممممج قمي مممممسبقمل  لألممممم زق متق
مي مممممحقمليداممممم بقوتماممممم قواس ممممم ق تمقمممممجق   ترقمممممجقتدمممممرق مممممأووقملألمممممت قملمممممتهقو ممممما ق ألمممممهق رمممممأل ق

قتحتمقم ورجتقمل   قمليودسل قلإلورجوأل ق ي جو.
لمممممحق امممممنقق ممممج قو األممممماق وذ ألممممم قلد ممممم قق ملقمممم  ق مممممنقتحمممممتمقم ورممممجتقلق أومممممتق ممممم مهق ممممج

ملاحمممممتمزق اممممم  تق    ألممممم قوذ ألممممم قتحمممممتمقم ورمممممجتق ضممممميجوجو جقملاحألحألممممم ق  ممممما قملقممممم  ق   ممممممجق
 ق مم قكباسططك كهيططه الططء المططاف ليبمططه فططال ومططا هططو ببططاله ملرمم وقالأل ممجقليممجق مموق تلممهقو ممجلرق ق

قا ذعقملق  ق ملدأئألسق ملد  مرق جقلحق حدستقاجلد األا.
 مممممجقملاممممم ا ق مممممنقتحمممممتمقم ورمممممجتقاوممممما ق   مممممرق  مممممرق مممممجق مممممتمهزقعيمممممجق مممممس قملألمممممت ق  

اذ مممممم ق  ممممممجل قم  ممممممم  ق مممممموقمل مممممممجلحق  اج حمممممم قا ممممممضقملممممممم   ققممممممتهقملاحمممممممتمق لأو ممممممجقا مممممممج  ق
وجامممممممم ق  ممممممممجقمي ممممممممسقملممممممممتهق  مممممممم قتحممممممممتمقم ورممممممممجتقوذممممممممس قوذرمممممممم جق  ممممممممرققممممممممتهقملمممممممم  تم ق

ق ملياج ل قاويتلألد جق ا ت جقلق ق  جتق  اجت.
ق-  ق نق سم جبق  س نق دسما ألن:ق ي  ق  س  قتحتمقم ورجتقلق

ققتق جقادسولق  رقم ورجتق نقتحتمق  م اج قو جهقم وس ن.قق-مي  :
ققتق جق  لق  رقم ورجتق نقتحتمق  م اج قو جهقم وس ن.ق-مل جوو:

لحمممم ق عمممم قملس ممممت قملقممممس حق ايمممم قمامممم رق ق  ألممممهق  لممممهق  مممم ح ق مممموقو امممم قت مممم قملممممترمبق
 ق ا مممممممجقمل مممممممج قاتق حامممممممحق متممممممم ق متقق- ورمممممممجتقاحتلمممممممهق:  مممممممرقمليسوقممممممممم قمي ج مممممممأل قلاحمممممممتمقم

 اممممجعحق متمممم  قل قممممحقير ق مر ق ممممنقوممممسم ق:ق عممممس احق  مممم ق قموحممممجعحق قلممممأل قل سحمممموق  مممم ق  ممممرق
   يممممموق لقلتيممممممسق  مممممرقم ممممممترققالقامممممجلدحتتققمممممم ق   ممممملقمل  ممممممحق جئممممم  ق قق ق ج  مممممم  ق  مممممم ق
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لحألممممترقورمممميتق  أل ممممجق وحألمممم ق   قر لمممم ق جوتوألمممم ق مممموقمي  قوخ ممممعق أل ممممجقملرمممم   قو ممممت جقوج ممممجق
عمممم ق مممم   ق وومممما قتحممممتمقم ورممممجتق أل ممممجقتممممتم مق  أل مممم زق  ممممجقملرمممم   قيو ممممجقملدوممممس عقم ل مممموق
ملممممتهقلق حامممم ق  ج  مممم ق  ممممرقترممممج قم وممممس نزق ر ممممتبق ج مممم قالممممرقلمممم قملاوممممسق ضمممم لقلاحممممتمق
م ورمممممجتق    مممممجق   ممممم ق و األحمممممجق  ممممم ق  مممممرق اممممم  قئمممممس أل ق  جوتوألممممم ق جليممممم ق  مممممرقوومممممسقمل ممممم  ق

تق  حألمممممم بقاأتاممممممج قملقدممممممج ق ملرمممممم  ق   م مممممم قاممممممجتدسم قتحممممممتمقمي ممممممسمرق تس ممممممجو حقملدمممممموق م ترممممممج
قوصق  أل جقم    ق  ضعقمل يجوج قملدوقوقذ قتيجاد جق نقل ق ت ق م د مو.

 حقوق اإلنسان في اللغة واإلصالح

اتق امممممممممج بقتحمممممممممتمقم ورمممممممممجتق م قئمممممممممحألن:قمي  قاد  ممممممممماقاج ورمممممممممجتق تضمممممممممتبقملاممممممممماقق
قايجقأل قملااقل تمقم ورجت. مل جووقاد  اق

ق ل تمق تئقود سمقالرق ذ ت قملااق مليح ترقاج ورجتق وقمل   .
 الحق: .1

اتقل امممماق  ممممجووق مممم بقترمممملقمليتمضممممعقملدمممموق ممممأووق أل ممممجزق لقممممنق ممممتقسققممممتهقملي ممممجووق
 يأل مممممجق  سرقمممممجققمممممتق مممممجق امممممتتقلإلورمممممجتقايت امممممهقتس ممممم قملد مممممسئق ممممموقئمممممووق مممممجق  قمل د مممممجبق

ق- وقمل   ق   ج:  هق لح ق  رقل ااق  جووق
 ملاا:ق ق  ق  له. •
 ملاا:قلدلق . •
 ملاا:قمل   . •
 ملاا:قمل  م. •
 ملاا:قملا  قات قمليت . •
ق ق1مملاا:قملاألنقملتمض . •

  وألمممممسمقملاممممماق ممممموقمل  ممممم قاج ضمممممج  قالممممممرق  مممممجووققمممممتق   مممممرقمل امممممت ق ملت مممممت ق  مممممم ق
ق ق   ل.لقد الحق عمء أكثرهم فهم ال يؤمنون تلهقو جلر:ق ق

ق
ق

 اإلنسان: .2
  ح مممم قامممممهقلممممم ق ممممسرق مممممنق  مممممسمرقمل مممم  قملاومممممسهق لمممممسمقلممممجتق  ق و مممممرزق م ورمممممجتق  مممممرق

 حألممممسمزقلق ذس ممممهقملي  ممممرق ممممألنققممممتمققممممتهقمي  ق ممممتموقلممممجتق امممم مق  قتممممسمق  ممممتموقلممممجتق  ألممممجق  ق
ق  ل .

 الحق في االصطالح:

 
 لسان العرب البن منظور.  (1)
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 ممممجق   ممممرقملامممماق مممموقملامممم  وق ممممجتقملذح ممممجوقلممممحق   ممممتهق ممممنقميقيألمممم قملوممممووقملق ألممممسق
  ممممعق لمممم ق حمممم ق س ممممهقا  مممم حق د س ذممممج قوتضمممم ق ألجوممممهقمليح ممممترقاممممهزقالقموممممهقلممممأل ق م قمطممممسق

 ح ممممم ق مممموقاطممممج هق مممممنقق امممم ربق مممم قلممممجتقمل ممممم ئق   ممممجق ألممممجتقملي  مممممرقم  يممممجلوقمليح ممممترق  ممممج
وذجاممممأل ق ل مممم ق لمممم ق م ممممعقالممممرق  مممماج ق مممم بق قي ممممجقاتقل امممماق تضممممتبق د ممممت ق ممممعقملممممم نزقا ق

قوت سق ألنقملاوق ميوسقتحتمق  ا بقلإلورجتق ح سق هقو سئق نقمتدتموه.
   يممممجق اممممنقمي ممممسق حمممم ق س ممممهقا  مممم حقاحتلممممه:ق ملامممماق  مممم ا ق رممممداح زقوداحمممماق  ممممجقق

.قامممممحق س مممممهقملوممممألاق ألرمممممتهقاأومممممهق ملاممممماق ق2ماتق امممممتتقضممممس م ققلممممهق جلممممم بق جلألممممم ق  ر ألمممم ق لق يامممممن
…ق  مممممم ق س ممممممهق امممممم قملا ممممممألحقق ق3م  مممممم ا قاج دمممممم قل وممممممخصق  ممممممرق مممممماأل قملود ممممممج قملااممممممألح ق

ق.ق ق4ممل ق ج قاأوهق قملااحقمل ج لقئس ج ق
ق مممممج قو س ذمممممج قل ألممممسبقل اممممماق  ممممم قميامممممتلألألنقمققملممممتانقر  مممممتمق  مممممت قملممممم ان قعيممممجقمتقق

   مممممجقو س مممممزق  ممممم ذرقملم  مممممجو:ق قملاممممماققمممممتقمود مممممج ق حمممممس قامممممهقملومممممسبق ملذح مممممجوزقومممممتلسق
ق-    ق  قوق ألذجق ق قتمقملد س زق وي ق  ر:

 وممممتمبقملاحممممتمقمل ا ألمممم قلامممماق ق  ممممرق اممممجرهق ممممنقامممم بق اممممألج ق واتقيممممجزق ملاحمممممتمق - 
ملي وألمممممم قلامممممماقملدي مممممم زق ملاحممممممتمقمير ألمممممم قلامممممماقمل ج مممممم قل تملمممممم ق  ممممممرق لمممممم هق ل ممممممم  ق

مقمل ج ممممم قلاممممماقمل  لممممم ق ممممموق لوقملس ألممممم قل مممممجزق ملاحمممممتمقمليجلألممممم ق  مممممرق   دمممممهزق ملاحمممممتق
 عااقمل ذح ق  ألسقمليجلأل قلااقملتل  ق  رقمل ذ .

اديألممممممققممممممتمقملد س ممممممزقاأوممممممهق امممممجتق موألمممممم قملامممممماقاممممممأتقلمممممهق   مممممم قمود ممممممج قاوممممممخصق - 
  ممممألنقلامممماقملاممممجلعق مممموقملمممم ينق خممممدصقاممممهق ممممجتقلممممحق اممممنقق ممممج قمود ممممج قاأتمممم قلممممجتق

رق ملتد ممممممج ق ملديدممممممعقاممممممجليسم اقمل ج مممممم ق مممممم ق رمممممميرقااجتمممممم ق ج مممممم قلجلامممممم ألج ق ممممممج 
  ل قتحجق إويجققتق و  ق ج  قل  ج .

ق
ق

 خصائص حقوق اإلنسان:

تحمممممتمقم ورمممممجتقلقوومممممدستق لقوقدرممممملق لقومممممت نزق  ممممموق ارمممممجط ق  ممممم قمل مممممج قيو مممممحقق
قاوسق احتمقم ورجتق دأا  ق وقل ق سر.

مل   ممممممسق  قمل   ممممممسق  قتحممممممتمقم ورممممممجتق متمممممم بقل يألممممممعقملاوممممممسقا ممممممضقمل تممممممسق ممممممنقق
مل ممممم  ق  قملمممممم انق  قملممممممس هقملرألج مممممموق  ق هق  هق ومممممسزق  قميامممممم قملممممممتط وق  قمل ديممممممج وزق

ق   ق ل وجق يأل جق تسم مق درج  نق وقملقسم  ق ملاحتمزق احتمقم ورجتق جليأل .
 

 . 15الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد، ص (2)
 . 5المدخل للفقه اإلسالمي، الشيخ عيسوي احمد، ص (3)
 حاشية األقمار على شرح المنار، للشيخ عبد الحليم اللكنات، المبحث األول.  (4)
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تحممممتمقم ورممممجتقلق ياممممنقمودمم  ممممجزق  ممممأل ق ممممنقتمممماقمتمممم ق تق اممممس قئممممخصق وممممسق ممممنقق
لممممممحقو دممممممسئق  ممممممجق ممممممتموألنق  مممممم هق  ق  مممممم  جقو د ا ممممممجقو مممممم قملحممممممتموألنزقتحممممممتمقم ورممممممجتقتدممممممرقلممممممتق

ق احتمقم ورجتقاج د ق  ألسق ج   قل  سئ.
عممممممموق  مممممممألكق يألمممممممعقمل مممممممج قااسم ممممممم زق جومممممممهق اممممممماقل مممممممحق تقاديد مممممممتمقاجلاس ممممممم ق مي مممممممنقق

ق حيردت ج ق  ألوأل قللح زق احتمقم ورجتق ألسق ج   قل د مؤ.
 أركان الحق:

قل ااق  لجتق  ح  ققو:ق
وقمل ج ممممل قمليرممممدااق قممممتقملوممممووققملممممتهقوممممسرق  ألممممهققممممتهقمل   مممم ق  ممممتق  ممممجق تقمملوممممو  1

 اممممممتتق ممممممجلق  ق  ذ مممممم ق  ق يمممممم ق  قم د ممممممجبق ممممممنق يمممممم ق…ق ممممممنقملاحممممممتمقاهقملوممممممووق
 مل ج لقلإلورجتقلجليج ق   .

قممممممتق مممممممنقا امممممملقلمممممممهقملامممممماقمامممممممجتلقملاممممممما ق ممممممتموقلمممممممجتققممممممتقم ورمممممممجتق  ققمممممممتق ق  2
ئخ ممممممألدهقمل دألجر مممممم ق  قملي  ت مممممم ق  ق ممممممااجوهق و ممممممجلرق  قلممممممجتقئخ ممممممجقتاأليممممممجقلممممممهق

ملوخ مممممممأل قملي مممممممسربق مممممممنقطس ممممممماقمل دمممممممسمئقلممممممما ضقمل  مممممممج قمل ج ممممممم قلجلي  رمممممممج ق
  مل ي ألج ق ملوسلج .

قممممتق مممممنقا امممملق  مممممهقملاممممماقممليا مممممقامممممجلاا ق قمممممتقا ممممجق  مممممألنق متممممم ق  مممم قتممممماق  ممممم ق  3
مليممممممج ق  قلممممممجتق يج مممممم ق  مممممم قملاس مممممم ق مليرممممممج مبق جوممممممهق  مممممملق  ممممممرقمل ممممممج ق يأل ممممممجق تق
 ادس مممممتمققمممممتهقملاحمممممتمق متقلق اتلمممممتمقر تقم مممممد يج قمل مممممج قل مممممجق مممممجتق حممممم ققمممممتمقملمممممسلنق

   ق اتتقق ج قتا.
قممممتق وممممس  أل قملامممماقمقممممتق تق اممممتتقملوممممج بق مليوممممس ب ق مممم ق  تق ألممممهق لممممحق ي ممممعق  ممممهزق  4

 هق ومممممس  أل قملاممممماق هق ألمممممهق  مممممسق مممممنق قو مممممجلرق  قمليومممممسبق ممممم لأل قم  ممممم  ق ملحمممممس تق
 ملقس ح.

 
 

 نسان:فئات حقوق اإل 

ق يانقو  ألمقتحتمقم ورجتقالرقا نق اج :ق
 ورممممميرق   مممممجقمل ألممممم قمي  ق مممممنقملاحمممممتمزق قممممموق: الحقطططططود المدنيطططططة والسياسطططططية (1

 سوا مممممم قاجلاس ممممممج ق ووممممممي قملامممممماق مممممموقملاس مممممم ق مي ممممممنزق  مممممم  قملد ممممممس قل د ممممممتالزق
 ملدامممممممس ق مممممممنقمل اتر ممممممم زق مليومممممممج ل قملرألج مممممممأل زق تس ممممممم قملمممممممس هق ملد األمممممممسق مل ممممممميألسق

 .تس  قملئدسم ق وقمل ي ألج ق ملد يع مل انزق ق
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 ورممميرق   مممجقمل ألممم قمل مممجووق مممنقملاحمممتمزق قممموق: الحقطططود االاتصطططادية واالةتماعيطططة  2
 سوا مممممممم قاممممممممجي نق ووممممممممي قمل يمممممممم ق ملد  ممممممممألحق مليرممممممممدتتق مليرممممممممدتتقمل لمممممممماقل ي ألومممممممم ق

  مليأع ق مليأ تق ملس ج  قمل األ .
مل ألمممم قمل جلممم ق ممممنقملاحممممتمزق ورمممميرق   مممجق: الحقطططود البي يطططة والثقافيطططة والتنمويطططة  3

 وومممممي قتمممممماقمل مممممألكق مممممموق ألاممممم قوتألذمممممم ق   ممممممتو ق مممممنقملدمممممم  ألسزق ملاممممماق مممممموقملد يألمممممم ق
 مل حج أل ق ملرألج أل ق مل د جر  .

  ممممممم  جقوحمممممممت ق تقلقممممممم قئمممممممخصقتحت مممممممجقاورمممممممجوأل زق  و مممممممجقوحمممممممت قلمممممممتل ق تق  مممممممرقلممممممم ق
 ئخصق ر  لألج قواتقمتدسم قملاحتمقم ورجوأل قلآلوس ن.

 :  اإلنسانلحقوق  األساسيةالمبادئ 
 المساواة : .1

  مممممم ققالممممممرق هملحممممممستقمل ممممممج نق وممممممسقق  موممممممسقالممممممر ح مممممم هققم  مممممم   امممممم ققمي ممممممحعجومممممملق
مل ممممممت بق ممممممنقق ت ادممممممهزق  ممممممحق ممممممجققمي مممممم مل ممممممت بقملذسورممممممأل قو ممممممعق س  ممممممجق تأليمممممم ق ممممممألنقطاحممممممج ق

 يأل مممجق ممممنق ممماجو جقزق  مممحقا ا ممممتمقتدمممرقاممممج  مققم  حمممجلجوممملق ممممااجق ممموقم حمممج قئمممم ت ققااممم تج 
ق يأل جقض قتات جو حقطجلاألنقمل د موقااات  قملذسورألألنق.

ئمممممممم لق ق تمممممممم قحقق و ممممممممحوحممممممممسقوتممممممممج قمل احممممممممج قزق ممممممممجلأل ترق  يممممممممتمققمير ممممممممجتا ممممممممضق
قالمممممر ممممموقملممممم  تبقق  مممممس لقميوألمممممسبمل س جوألممممم قمل ج  ممممم ق اممممم قملامممممس قمل جليألممممم قق مي ممممم زقمليخدمممممج 

قم  هقطاحمممممممج قزق    ممممممملق مممممممنق حممممممم  د جقمل ممممممم  قالمممممممرق ممممممم  قملاومممممممسهقمل   مممممممس  ق حرممممممميلقمل
ق جق.مليدذتمقترلقمر جل

 ممممم انقل مممممجقايامممممجر قمليرمممممج مبققم ورمممممجوومل مممممجلحقق تمل  يحسمطألممممم قملدممممموقوممممم  وققمي مممممح  مممممجق
وممممممم ق مممممموق تموأل  ممممممجق  ألج ممممممجو جقورممممممألسقايممممممجق خممممممجلمققممممممتمقمليامممممم  قليممممممجق مممممموقا ممممممضقملي ممممممجطاق لق

ق.قم ورجوأل و سرقملرترق نقمارطقملاحتمققالرق  حوميققل  د يج ملخجض  ققمي س حأل 
ق همومممممهقلمممممحق  مممممم قق مممممنق اممممم  قمليرممممممج مبقزق  ممممم وجقم  ممممم   مممممجقئممممممس هققالمممممروتسومممممجقق إ م

قالألممممه ممممجق امممم ققالممممرق–مليرممممج مبقق امممم   مممموق ا ممممعقملاممممس ق  ممممرقق– ضمممم وقق  ووممممس عق مممميج هق
ملحممممجوتتقزق  رمممممج مو حق مممموقملاحمممممتمقمل ج مممم قملرألج مممممأل قق  ممممج  رممممج مبقمل مممممج ققم  مممم  قزق حمممم ق مممممس 

ت ممممم ققو اممممم ققمليرمممممج مبق ممممموقالمممممر  ألسقمممممجقزق حمممممت قمل اممممموق  ألمممممهقمل ممممم بق ملرممممم  ق ممممموقملممممم  تبق
  ممممم قل سحممممموق  مممممرق  يممممموقزق لققلقق لق متممممم قزققاتق حامممممحق متممممم ق  امممممجعحمل مممممج قق ا مممممجملمممممترمبقمق

قاجلدحتتق ق.قالقترقل  يوق  رق سحوقزق لقل ترق  رقمتيسقزق لقلتيسق  رقم 
ملدذس مممممم ق ممممممألنقمل احممممممج ق مممممموقق   ممممممجلألل  ممممممرقوتممممممج قمل تملمممممممققم  مممممم   حممممممتل ق  ممممممرق

و ح مممممجعحق مممممنق لمممممسققاومممممجمل مممممج قق ا مممممجملاحمممممتمق ملتم امممممج قزق  ممممموق لممممم ق حمممممت ق قو مممممجلرقممق مممممجق
ق. 13ق–   ق قموحجعحق قمقملا سم قق عس احقات     جعحقئ تحجق  اجل قلد ج تمقزقق  و ر
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اممممم  تمق قمل مممممج قلج ممممم قزق لقاممممم  تمق األ ممممم ق متممممم بق لقم ممممم ق  أل  مممممجق ممممم ققم  ممممم  ذمممموققمممممتهق
اممممم  وقا  مممممم حقملرمممممي ق  ممممممرقق تزق ممممم ق امممممم قق تممممممتمو قمممممتقمر ققمي  قاأامممممم  حاممممم  تمقمل مممممج ق

 مل  ممممممج ققمي  ممممممج  متقوذس ممممممتمق مممممموقملمممممما رق مود ذمممممتمق مممممموقق  و مممممح ممممممنقوجتألمممممم قمل مممممم  قزققم ومممممس
اد ممممج  تمقق تزق مممم قوت مممملق  ممممأل حققميوممممتب مممم  حقاممممذ ققزق ممممجتقو مممم قملخ  ممممج قلقوم مممم ق ميلممممتمت

قملدجلمق ملدتمرق ملد ج تق  رقوتلأل ق حاج قملاألجبق.قالرزق ملد ج ئقا  تمق
ققم  مممم  قمممتمقملرمممميتقملممممتهقوا ممممرقاممممهققققق قمي ممممحق   ممممر ممممت تقايممممجق  ممممسهق ممممألنققا مامممممرمرقا ممممت مق 

ق.قم ورجوأل مليديسو قملألت قملدوقو ج وقملقسم  ق
 ممممجق ممممس هققالممممرقم ورممممجوأل مل ممممجلحق ممممنقملس مممموقزقلممممحقاتامممم ققالألممممهلحق  ممممجق امممم قل ممممج مممم  مقلممممجتقمققق

امممم ق أل ممممجقزققل ذ رمممذ لمممحق اممممنقل   ممممحق لققمي  ق  ممممرقمل يمممم قامممهقاح مممم ق ممممنقق ق مممه تيمممم ققم  ممم  
مل ممممممجليألنقلتق حمممممم قملااممممممألحق  يممممممجقرلألمممممم ق  ممممممرقموممممممهقاممممممجر ق ممممممنق  قق  ممممممتتق اممممممتتققممممممتمقق  مممممم 

ق امممممم اد ممممم تقتمممممم  رهق ألذقمممممسق ممممموق ضمممممعقق ت ممممموق مممممتقملياممممممجر قمل مممممجلا قلق رمممممد ألعققتممممم ن
مل مممم ق ممممنقملدذقألممممسققالممممرقميتممممتم  يألممممعقق مممموق ألامممم قومممم  تمقميامممم قزق مممموق  مممممق  ممممجليوقل ممممتمق

ق ألهق.
 العدالة : .2

و ممممسئق   مممممرقمل مممم  ق ملت مممممحق لق  ممممجق مممممجقلجومممملقو مممممسئقتممممم  رققم  ممممم   امممم ققمي مممممحلجومممملقققققق
 مممممسقملي مممممجووقملي مممممسربقعممممم ق   يمممممجقزق قجوممممملقو ممممم قملاممممم  رق د مو ممممم قزقئمممممأو جق ممممموق لممممم قئمممممأتق ع

ق وق ل قملت لق.
اتومممجووق حمممألنق مممنقق اممم قالمممرملوممم لقملألتومممجووقومممسمهق مممسمق مممألنق مممنقا درممملققالمممروتسومممجقق ممم  مقققق

 يألمممممعقملاحمممممتمقملتط ألممممم ق ومممممتل حقتممممماقملرمممممألجربق  مممممرققلأل لمممممألن  رممممملقزق   ممممم ققالألمممممهلق يممممملق
حق ذمممممسمق لممممم قئممممألاجق مممممنقمل  مممممتقزق  مممممققالمممممر  مممممج مهق ممممموق لممممم قملومممم لقملس  مممممجووق  مممممألذجققم وممممس ن

 مممممسمق ممممموقمل ج ممممم ق ملخجاممممم ق إويمممممجقق اممممم ق   مممممجووق حمممممألنق ألمممممسهق ارممممملقز مممممألنق مممممنققمممممتق مممممنق
ملخ مممممممتبق ملوحألمممممممجرققم ومممممممس نقزق   ممممممم قملم ج ممممممم ق ملحألمممممممجربق ملايج ممممممم قزق  مممممممس ق  مممممممرقق ق   مممممممج

ق مل ج  ق.
 ي  ممممرقمل  ملممممم قلمممممحق اديممممم ق  مممم قملألتومممممجوألألنق لق  ممممم قملس  مممممجتق لممممجتقمعديجلمممممهق مممممنقتمممممفقق

 ومممممت قوسم مممموق أليمممممجقورمممم هقل ذرممممم جق ممممنق مممممتموألنقتحممممتمقم ورمممممجتق س د مممممجقملدج ممممعق ومممممسق قممممتقاتق
ق قتقاج دسمئق  حقمل ديجبقلحقو  قالألهقم  قا  .

 ق مممممجق يامممممنقملرممممم م ققممممم قمعديممممم ق   مممممرقمل  ملممممم قلممممم تقمي ممممم قم  ممممم  أل  ق قممممم قق مممممج قق
و مممت ق مممنقملحممممس تقملقمممس ح قو ممممحزقق مممج قو ممممت ق مممنقملحمممس تقملقممممس حقوممم  تقالممممرقملي ممم قمل  ألممممجق

 مممم  ق وق ألمممممق دا ألممممهقاممممجتق اتوممممتمق ممممجليألنقاجل مممم  ق ممممألنقمل ممممج ق ممممعقاممممسئقمل تممممسق ممممنق مممموقم ق
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يططططا أيهططططا الططططذين امنططططوا كونططططوا  يألممممعقمل داممممج م قملدمممموقوامممم ق ممممنق مممم  جوهزق ممممج ق قو ممممجلرق ق

ق ق5م قققاوامين بالقسك شهداف هلل ولو عمء أنهسكم أو الوالدين أو األاربين…
مليمممممم   ألنقاتق اتوممممممتمق اممممممجل ألنق مممممموقواممممممسهقق ذمممممموققممممممتهقم  مممممم قملقس يمممممم ق  ممممممسق قو ممممممجلرق

مل ممممممم  زق متق اتومممممممتمقئممممممم  موقامممممممجلااق   حمممممممجقلت مممممممهق قلقل مممممممس قروألمممممممتهق لمممممممتقلجوممممممملققمممممممتهق
قملو جربق  رق وذر حق  ق  رق مل ا حق م س قمل ج قالأل ح.

قممممتهققمممموق اممممجر قملحممممس تق  ممممسم قمل  ملمممم ق مممموقمي  زق ملممممتهقق ت ممممسقل ممممجق ممممنق   جقممممجقق
  قاومممسق ممم ق مممنقلممم  ق قملمممتهق مممنقمل مممج ق مممجق رممم  قحق   ممم ا حق   ت مممجقاأو مممجقلألرممملق مممنقلمممق

قالرقم    ق مل يأوأل  ق وقتألجو ح.
 االقتصاد في اإلسالم وعالقته بحقوق اإلنسان:

ودامممممممت قمليومممممممما  قمل د ممممممممجر  ق مممممممموقمل تممممممممج قمل مممممممجليوق اممممممممجتقمل مممممممم  مهقيو ممممممممجقمليرممممممممجل قق
مليجر مممم قتجلمممم ق ممممنقمضمممم سماج ققملخ ألممممسبقملدمممموقوومممم  قمل ممممجلحقملألممممت زق  مممم قتي مممملقت ممممج بقمل ممممس 

مل   مممممج قمل  لألمممممم ق مممممموقامممممم زق أل يمممممجقتي مممممملق مممممموقملألمممممم قم وممممممسقتجلممممم ق ممممممنقمل ممممممممبق ممممممألنقمل احممممممج ق
قمليخد ذ .
 ل ممممم ق حت ممممممج قملرممممم  ق مممممموققمممممتهقملاجلمممممم قملدمممممموققممممموق مممممموقاممممم قم  مممممم  زقلتقم  مممممم  قق

مل تممممممج قمل د ممممممجرهقملممممممتهق ممممممجوقاممممممهقات مممممماق ممممممألنقاممممممجتلقمل يمممممم ق مل يمممممم زق  حمممممم  قم امممممم وق
وممممترقلألرممممترقم  مممم  ق مممموقمي  ق جطامممم .ق ل تممممج قم  مممم  قو ممممجلصقلقو مممم قجق مممموق ألممممسهقملي 

عيممممممجق ممممممأليسق   ممممممجزق  ممممممتئقورممممممد س قا  ممممممجق ممممممنقو جل ممممممهقملدمممممموقورمممممميتمقو ل ممممممجقتحممممممتمق
قم ورجت.

 اإلسالم يقر الملكية الفردية:

وتممممج قمل د ممممجرقم  مممم  وقلقئمممماألهقلممممهق ممممألنقملمممم تحقمل د ممممجر  قملاجضممممسبزق  ممممتق س ممممم قق
اجاممممهق ورممممأل ق تمممم بق ق ألممممهق ممممنقملس  مممميجلأل ق ترممممنق ممممجقلمممم ا جزق لممممأل ق ألممممهق ممممنق ألتح ممممجزق  ألممممهق مممموق

ق نقملئدسمعأل قمليج لرأل قوألسقجقر تقئسقج.
   ق مممممجق  جل  مممممجق تقم  ممممم  قمل د مممممجرهق مممممنقوتج مممممه:قمومممممهق ادمممممس ق ملي قألممممم قملذسر ممممم  قق

 أل مممم جق ممممنقئممممس  قجق لق ممممهقلممممحق حسقممممجق   حممممجق مممموق اج قممممجق مممم قم سقممممجق حألمممم بقاحألممممترق  امممم بق   مممم قوخ
ق-  تق خد مق نقملس  يجلأل ق وق  ت ق  ب:

  اج  قوق   قمل ت بزق  ي  جق وقا ق ا ق  أل  . •
  جق ورقاهق نقووس عق افق  تم قمي  . •
  جقر جقالألهقم    ق نق سقاجل احج قملذحألسب. •
 مي ت قملي ي قملدوق    جقم    ق نقا لقمل اجرم : •

 
 . 135النساء، اآلية  (5)
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 الزكاة:

وخذألممممممقط ألمممممجتق   قمليممممممج قاأومممممهق مممممس ق  مممممرق مممممجلقوقمل ممممممس م قم  ممممم  ق ممممم رق مممممنقق
 تقا ملممممتمق ممممنقت مممم ق ممممنقاممممس مو حق ممممنقل ممممجل قمل احمممم قملذحألممممسبزق قممممتهقملا مممم ق ط مممماقم  مممم  ق

ق  أل جقم حق ململجب ق.
 قمممممتهقململمممممجبق    مممممجقم  ممممم  قمتممممم ق  لجومممممهقملخيرممممم قليمممممجقمومممممهق    مممممجقووممممماهقمل مممممس ا قق

ق-ت ق نقململجبق  ر:ملاات أل ق  م اج قملدا أل زق   ذاقمليا 
 ملذحسمو. •
 مليرجعألن. •
  ملي ح ألنقاجل ان. •
   داقملس ج ق  ألسقج. •

 نظام التوريث:

م  مممم  ق ممممس قوتممممج قملدت  مممم قلي ممممعقوقمممم   قمي ممممتم ق مممموق امممم ق  ألمممم قل امممم ق ممممنقملذممممتم مقق
 ممممألنقمل احممممج .ق حممممجوتتقملدت  مممم قم  مممم  وق ممممج  ق  ممممرقوت  ممممعقمل ممممس بق  ممممرقمعاممممسق مممم رق ياممممنق

رملممممسبقملودذممممجبق  ممممجزق قمممم ق   ممممجوقمليدممممت رق ممممنق لممممت ق إوممممجنقل ممممحقملامممماق مممموق ممممنقملت  مممم زق   ممممعق
مليألمممممسمنقا اممممم قملحمممممجوتتقملوق ألممممممهقملمممممتهق ح ممممموقاجودحمممممج قامممممس بقمي قالمممممرقمل مممممنقميعامممممسق يمممممجق

قمي سب.ق  سمر    قمل س بق ا   ق وقا قمت ق
 حمممممممت قملممممممم لدت ق  ت مممممممدجئقلت مممممممتت قملذسورممممممموق ممممممموقلدجامممممممهق ت مممممممج بقمل مممممممس  ق:ق ……قق

ر قمليتم  مممم قملدمممموقوممممصق  أل ممممجقملحمممممس تق   ممممرق جومممملق ممممنقمل مممم  ق م و ممممجئ..ق ملومممممس   ق  اممممج
م  مممممم  أل ق  امممممملقملم  ممممممج قمل ممممممتمووقاممممممم ينقاتقمليرمممممم يألنقلق  جئممممممس قنقاممممممجلي س ئقتحت ممممممجق

ق وقمليتم   قلقو  ق    جق وق تموأل  ج .
ق
ق

 تحريم أكل أموال الناس بالباكل:

أمطططوالكم بيطططنكم بالباكطططل وتطططدولوا بهطططا لمحكطططام لتطططوكموا وال تطططوكموا  مممج قو مممجلرق:ق قق

 .قملي  مممرقلق أعممم قا  ممماحق مممج قا مممضقلتقفريقططا مطططن أمطططوال النطططاس بططامثم وانطططتم تعممطططون
 لمممممم ق  ج مممممم ق  ممممممرقوذمممممم قميعمممممم ق   ج مممممم ق  ممممممرقمي مممممم قملدمممممموققممممممتقمتمممممم ق   ممممممجل جزقلق مممممم قاتق

 قلإلئممم ج ق تتممم بقمي ممم قأمطططوالكم  مممألا حق ممم حق مممنقلممم ق  ج ممم قوحمممعق  أل مممجقلمممتمقمودمممج ق قلذمممفق ق
 وقج  قممممجزق يممممج قملمممما ضققممممتق  ممممج قملقمممم زقلتقمليممممج ق  مممملقمي مممم زق قممممجتقلمم ممممجقل  يألمممممعقاتق

قادقجوذتمقل ألجودهق ملياج ت ق  أله.
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 ق هقو حمممممتمق  مممممجقل اامممممج ق ئمممممتبقل مممممحقوتطططططدولوا بهطططططا لمحكطططططام    مممممرق تلمممممهقو مممممجلرق:ق قق
 مممد جو قاجلاامممج ق  مممرق عممم ق ق جلقلتطططوكموا فريقطططا مطططن أمطططوال النطططاس بطططامثم وانطططتم تعممطططون ق

قمليج قاجلاجط قلتقتاحقملااج قلق  ألسقملااق لق ا هقل ياات قله.
 لحممممم ق  مممممم ق قملممممممتانق مممممأع تتق  ممممممتم قملألدممممممج رقا يمممممجقاجل حتحمممممم ق مممممموقم ومممممسبق ليممممممجق مممممموقق

ان الطططذين يطططوكمون أمطططوال اليتطططامء ظممطططا انمطططا يطططوكمون فطططي بكطططونهم نطططارا  تلمممهقو مممجلر:ق ق

ق ق.ويصمون سعيرا
ألمممممسمقود مممممسمقالمممممرقئممممم جربقملممممم لدت ق  ت مممممدجئقلتحمممممتت ق ممممموق  ملممممم قمليمممممس بقم  ممممم  أل ق  وق

ملمممممتهق حمممممت :ق ا مق  رومممممجقاتقو  مممممحقر  ممممم قومممممأاألسقملحمممممس تق ممممموق تمممممتم قمل رمممممجوقاتقو تمممممسقالمممممرق مممممجق
عجومممممملق  ألممممممهققممممممتهقميتممممممتم ق  ممممممج قم رقممممممج قمل ممممممس  ق حمممممم ق  تقملي  وممممممتتق موممممممهقلممممممجتقل ممممممنق ممممممنق

 حممممجقملدمممموقم دارمممملق ممممنق ممممس قميومممم ل قواألمممم قمل اممممجلعقملوممممأتق ممممجقموذمممماقيوممممتمو نقتمممم ا جق مممموق  ق
 لمممممس حقمل مممممجرم …ق إ مق مممممجقو مممممذا جقلدممممملقملدمممممج  اق ممممموق لممممم قملمممممم نق  يممممملق تق  مممممج ق  مممممسق
م   ممممممجبقلممممممجوتمق  اممممممجقواممممممتقمل رممممممجوق امممممم ق تقاممممممد  حقمل  ممممممج تق ممممممنقمل ممممممس ق  ممممممسق  ممممممج  د حق

قاجلار ر .
 :  واألوزانلمكاييل  تحريم التالعب با

الألمممممهق مممممنقو تمممممألحقملذمممممسرق وألممممم قتحمممممت  حققمممممتق مممممجقر مممممجقق  مممممتم  تذمممممفققم  ممممم   يمممممجقئمممممس هققققققق
 ألي  مممممتقحقق ئمممممألجل حااخرمممممتمقمل مممممج قق ت مممممنقق واج مممممهقم  ممممم  زق  ممممم قتمممممت ققمليمممممتم  نق ملياجاألممممم 

ذمممموقملحممممسمتقر ممممتبق . ملممممت تقاجلحرممممطق لقوخرممممس مقمليألممممممتقق   أليممممتمقمتح ممممحقملوممممس وق ممممج قو ممممجلرق:
 مممموق مممماأل ق ققم وذممممجم قملحممممسمتق  ممممرقيج ممممج قزق حمممم قتممممق ممممرقملذممممتم مق ممممألنقمل  ممممج أل قل ح ممممجوق 

 مل تمممممممألحق ممممممموقق مي مممممممس   ممممممم قملي ذحمممممممألنقاارمممممممنقملي تحممممممم ققمليادج ممممممم ق   مممممممرق  مممممممجل قمل احممممممم ق
مل  مممم ق  وممممسقمل  ممممحققل  ملمممم  سضممممجبق ق قممممتق ممممجقلممممجتقوذ ممممهق ج مممم ققالممممر  لمممم قل تاممممت قم وممممسبق

قمل ممممممتمتوقلاومممممسق ممممممنق ذممممممعق رممممممدتتقمزق  رمممممج  بقمل مممممم ذجوقزق وس ألممممم قمل مممممم ج ج قزق لمممممم ق مممممجقا
ق. ق   ألسم    يتتقمل  ج ق  رقتاهق راأل جق  دأليجقمزق ا مق قتألنق حت ق:ققعج  

ق
 حقوق المرأة في العصور القديمة:

مليممممس بقلممممحقو ممممج قتحت  ممممجق  مممممرق ممممسقمل  ممممت قتدممممرق ممممموقملألتوممممجتقملح  يمممم قملدمممموق   ممممم  قق
  ممممسبقمقديممممج  حقاممممأ ت قملاألممممجبقمل  يحسمطألمممم ق امممم ق تاممممحقملومممم ل ق تدممممرق   ممممذ قملألتوممممجتق  ممممرق

 م رم ق ملذ مممممتتق ملذ رممممممذ قلمممممحقاسوحممممممتمقالمممممرق  ملمممممم ق   مممممرق مممممم ق ممممموقل ألممممممسق مممممنقميتألممممممجتق  ممممممس مق
قاأاتمو حقمل   موأل قل جقا ق حت :

 أل ممممج ت  :ق امممم  قملخألممممسقو مممماقمل تممممج ق مل ممممت ق ملس مممم زق  امممم  قملوممممسقو مممماقملذتضممممرق ملت يممممج ق
ق مليس ب.
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قجق وقمل ذج .    ت:قميو رق و رقارالقوحصقل ا 
ق   طتت:قا ئج  قمل رجو.

 لممممتل قملا مممممج بقملس  جوألمممم قلمممممحقو دمممممسئقامممم  مربقتمممممسبق لق رمممممدحسبق إويممممجقومممممجر ق دجا ألد مممممجقق
ل س مممممم .ق  مممممموق  ممممممسقملذس توألمممممم قتألمممممم قلممممممجتقمل  ألممممممجتقملذس ممممممتووقئمممممم ا ق  ممممممرقمليممممممس بق لجومممممملق

قخسب.  م سقملذس تتقمي لرقملتلت ق وس قم وجنق لتل قورخألسقمل رجوقل  ي ق ملر
 حقوق المرأة في اإلسالم:

لم يتسععع المجععال عععن الحععديث عععن المععرأة فععي عصععر مععن العصععور قععدر اتسععاعه فععي ق
لععم تعععد شععيئا ال قيمععة لععه ،  فإنهععا األهميععةهعع    المععرأةتحتععل  أنالعصععر الحاضععر ، وال عجععب 

 األسععرةفععي  األسععا  أصععبحت وإنمععامواطننععا ال حقععوق لععه ،  أوتشععتري ،  أوسععلعة تبععا   أو
قققق. نسانيةاإل 

لحمممم ق ممممجوقم  مممم  قلألمممم انقلمممم قتألمممممقا قلجومممملقمليممممس بق امممم قم  مممم  قومممم  نق قمممموقتألمممم ق مممموقققققققق
قمل جق أل ق.قارحق قملستينقملستألحق ق إ مقمليتؤربق ا لقاأهق ولق د لق ق

اممممجلم م ق ممممنق حمممم قملد ممممج بق ملي قألمممم ق مليد مممم قمل  رممممأل قالممممرقمليوممممج ل قملايأليمممم ققم وذممممعقاممممحقق     
ومططن اياتططه ان لمططق لكططم مططن أنهسططكم أزواةططا  مموقمليممتربق ملاممملزقارممحق قملمممستينقملممستألحق ق

 جوممملق  مممحق ممموقق ح ممم ق لممم قا لممم قملحمممس تق  مممرق. قلتسطططكنوا اليهطططا وةعطططل بيطططنكم مطططودة ورحمطططة
وال تكرهطططططوا  ققلمممممهقو مممممجلر:احتقق   ج  د مممممجقاجلارممممم راعسمق مممممجق ممممم  ق ققملاذمممممج ق  مممممرقتحمممممتمقمليمممممس بق

غهططور  اكططراههنفتيططاتكم عمططء البإططاف ان أردن تحصططنا لتبتإططوا عططر  الططدنيا فططان   بعططد 

واذا بشطططر احطططدهم  قمل تمممسبققملخجطامممم قملرمممجل بق مممموقمل جق ألممم ق  ممممنقامممحقاتامممموق د مممج  ق .رحطططيم

سططوف مططا بشططر بططه أيمسططكه بططاألنثء ظططل وةهططه مسططودا وهططو كظططيم يتططوار  مططن القططوم مططن 

قق. قعمء هون أم يدسه في التراب اال ساف ما يحكمون
 إ مقلمممممجتقم  ممممم  ق مممممج تق مممممألنقملس ممممم ق مليمممممس بق ممممموقملد مممممسئقمليمممممجلوقالقمومممممهقلمممممحق رمممممتق
 أل  يمممممممجق ممممممموقمليألمممممممسمنزق   ممممممم قملمممممممتلسق  ممممممم قتمممممممفقميو ألمممممممألنزق  مممممممجق لممممممم قالقلاايممممممم ق قممممممموق تق

 ألسقمممممممجق  تمممممممحق مممممممنق رممممممم  لأل قمليمممممممس بق ق ق ق رممممممم  لأل قملس ممممممم ق ممممممموقملاألمممممممجبق مممممممنقمل جتألممممممم قمليجر مممممممق
 ج  مممممم  قات مممممملق  ممممممرقملس مممممم قملحألممممممج قاأ اممممممجوقمي ممممممسبق  رممممممد م جو جقاخمممممم ئقمليممممممس بقملدمممممموقلممممممحق
 ا ذ ممممجقم  مممم  قاوممممووق ممممنق لمممم ق مممم مقم وذممممجمق  ممممرقوذرمممم جزق  ذحد ممممجق م امممم ق  ممممرقملممممم  قا مممم ق

 قملدمممممتم تق  م  مممممجزقلمممممتل ق مممممجوقم  ممممم  قاومممممس  دهقمل جرلممممم قل مممممتلسق  ممممم قتمممممفقميو ألمممممألنقلممممموق حمممممتق
قق.   جقمليس بققجق هقل قو  قملير  لألج قملدوق  ذر أل  يجزق  ق ت حقملس  ق   رقل

  مممممم  قم  ممممممم  قتمممممماقمليمممممممس بقاجلد مممممممت لق ملدسئممممممأل ق ملودخمممممممج ق مليوممممممج ل ق ممممممموقملاألمممممممجبققققققق
  يا  مممممجقا ممممم قملمممممتهقملرألج مممممأل ق تممممماقملم  ألممممم ق م  نق تممممماقمل ممممم مق ملمممممم م ق ملي مممممسق مل ذحممممم ق.

ت  قيمممممس بققممممموقملاس ممممم ق مل  يحسمطألممممم قمل رمممممقوحمممممت قا مقلمممممجتقاطممممم مقملد مممممسئقمليمممممجلوقل  لسومممممجهق تق
قل حستقمل وس نق   يس بقملير ي قملدوقو دمق  تهقمل  يحسمطأل ق  تقملحستقملرجاعقمليأل ره.

 العقوبات في اإلسالم وحقوق اإلنسان
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 قاممممممجلحسمتقالممممممرقملس ممممممتقق أ تىممممممللحمممممم قم د مممممملق وممممممألا قملخممممممجلاقل ممممممتهقملومممممم ت قملرمممممم  قق
 ايمممم قمامممم رق ق  ألممممهق  لممممهق ق  مممم ح ق ج  ممممجقلقمممم ق ممممجق ألممممهق مممم جربقملي ديممممعق   جقألد مممممق لخ مممماق
وتممممسبقئمممممج   ق مممموقوومممممس عقم  ممممم  قمليد  حمممم قاجلياج تممممم ق  ممممرقمي مممممنق ملرممممم  ق  ممممجقئمممممس هق مممممنق
 حتحممممج ق  ممممرقمل ممممسملحقيوممممهق ممممنقمليدذمممماق  ألممممهق تقمل س يمممم قماممممسقلذرممممجرق مممموقوذمممم قملي ممممس زق متق

قجرهق.  ج  قل ي ديعق نق رمل حتح قاا وقلهق ق
 عقوبة القتل العمد :     -1

و مممممم ق س يمممممم قملحدمممممم قمل يمممممم ق ممممممنقمو ممممممسقمل ممممممسملحق  ئمممممم قجقاومممممم لقاممممممجي نق لممممممتمق  حتحد ممممممجق مممممموق
مل س يمممم ق  مممممتققمل حتحمممممج ق  جلاممممجق  ممممم  قملحجومممم قزق  ممممم قووممممأ ققمممممتهق  رممممرملحممممتموألنق ملوممممسملعق مممممنق

ملامممممممسقم  أليد ممممممجق يألممممممعقملمممممم  جوج قملح  يمممممم ق.ق ممممممج قو ممممممجلرق:قق تق  مممممم  قمل يج ممممممج قم ورممممممجوأل 
ق.ق قاجلاسق مل ا قاجل ا ق ميو رقاجيو ر

 عقوبة اكع الكريق:-2

  ممممممجبقمل ممممممسمققممممممحقمل  ممممممجاج قمليرمممممم ا قملدمممممموقودممممممسحصقاجليممممممج بقلممممممأل ق و ممممممج مق و يمممممم ق
 انمطططا ةطططزاف الطططذين يحطططاربون    مممرقملحدمممم ق  قملرمممم لق قمممحقملممممتانق  رق لممممسقحق مممموقملحمممسمتق ق

ورسطططوله ويسطططعون فطططي األر  فسطططادا ان يقتمطططوا أو يصطططمبوا أو تقكطططع أيطططديهم وأرةمهطططم 
مططن مططن لططالن أو ينهططوا مططن األر  وذلطط  لهططم لططزي فططي الططدنيا ولهططم فططي ا لططرة عططذاب 

  ق6م ققعظيم اال الذين تابوا ابل ان تقدروا عميهم فاعمموا ان   غهور رحيم

 عقوبة القذن:-3

ئخ مممممجق ومممممسق   مقاجلمومممممجقمو ج مممممجقامممممس اجقلمممممأتق حمممممت قلمممممهق وممممملقملحمممممتئققمممممتقاتقامممممد حقق
 متزق يمممنقامممم  ق  ممممهق لمممم قلممممجتق مممممموهقاتق   مممم قايمممجوألنق  مممم بق ممممجقلممممحق ممممأ قاأ ح مممم قئمممم  موق   مق

والططططذين اممممأ أل  حقملو ممممج زق  رممممدتهقملااممممحق أليممممجقا مقلممممجتقملحممممج ئق  مممم ق  قم ممممس ب.ق ممممج قو ممممجلر:ق ق

مططدوهم ثمططانين ةمططدة وال تقبمططوا لهططم يرمططون المحصططنا  ثططم لططم يططوتوا بوربعططة شططهداف فاة

ق ق7م قشهادة أبدا وأول   هم الهاسقون

 عقوبة الزنا: - 4

 ممممممألنقمليا ممممممنق  ألممممممسقق  ممممممجق حتحمممممم قملموممممممجق حمممممم ق س مممممملقملوممممممس   قم  مممممم  أل ق أل ممممممجق أل ممممممجق
مليا مممممنزق  ممممم قلمممممجتق  قم مممممس بزق  مممممجق ألمممممسقمليا مممممنق  ألمممممسقمليا ممممم  ق هق ألمممممسقمليدمممممم  ألنق

الزانيطططة  حممم ق ممم   قمل حتحمممم قل مممحقايجلممم ق  مممم بزق مياممم ق ممموق لمممم ق مممجق مممجوق مممموقملحمممسمتقملقمممس ح:ق ق

منهما ما ططة ةمططدة وال تولططذكم بهمططا رأفططة وال رحمططة فططي ديططن واحططدوالزانططي فاةمططدوا كططل 

ققق ق8م قتم تؤمنون باهلل واليوم ا لر وليشهد عذابهما كا هة من المؤمنين  ان كن
ق  جقمليا نق  قمليا   ق هقمليدم  ألنق  ممؤقيجقم   م ق  يج.ق

 السراة: -5

 
 . 34-33سورة المائدة، اآلية  (6)
 .4سورة النور، اآلية  (7)
 .2سورة النور،   (8)
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السطططارد والسطططاراة فطططااكعوا أيطططديهما ةطططزاف   مممجقملرمممس  قليمممجق مممجوق ممموققمممتهقم  ممم :ق قق

قهق لر ح قاجلأل قملألي ر. ق.ق   ق رسقجقمل اوق اي قما رق ق  ألما كسبوا
 البإي: -6

وان اتقم  ممممم  ق ومممممرق دومممممس عقل ياج تممممم ق  مممممرقمي مممممنقملممممم مو وقااألممممم ق مممممج قو مممممجلر:ق قق

كا هتططان مططن المططؤمنين ااتتمططوا فوصططمحوا بينهمططا فططان بإطط  أحططداهما عمططء األلططر  فقططاتموا 
وااسططكوا ان   التططي تبإططي حتططء تهططر الططء أمططر   فططان فا طط  فوصططمحوا بينهمططا بالعططدل 

 .ق ملي  مممممرقاتقم دد ممممملقطجلذدمممممجتق مممممنقمليممممم   ألنق أاممممم اتمق أل  يمممممجقاجلممممم  تبقيحطططططب المقسطططططكين
المممممرقتامممممحق ق متق  ممممملقاتممممم تققمممممجوألنقمل مممممجلذدألنقمل مممممد جا قالمممممرقتامممممحقتدمممممرقوس مممممعق وخ مممممعق
طجلذمممممم قلممممممهزق ممممممجتق   مممممملقملاج ألمممممم قا مممممم ق دممممممجلقحقا جقممممممجق أامممممم اتمق أل  يممممممجقاجل مممممم  قاتق ق امممممملق

قمل جرلألن.
 لضروريات الخم :ا

 الضرورية األولء: حهظ النهس

 ممممممممنقضممممممممس   ج قملاألممممممممجبقم ورممممممممجوأل ق  ممممممممي قملمممممممم ذ ق اممممممممتتقتمممممممماقملاألممممممممجبزق تمممممممماق
ققم    ق    قئسبقم    قق  جل ق  بققل ياج ت ق  رقمل ذ .

ملمممممم ذ قلأل يممممممسقمل ممممممجلحقق إ  ممممممجردقممممممجاسقئممممممسبقملممممممم م ق ممممممنقم مممممم قملق- ممممممنق  مممممم قملت ممممممتر
 لممممم ق ممممموق تلمممممهققالمممممرقم  ممممم  مل تحممممم ق  ممممم قومممممتهققمي ألمممممج  ممممموققم ورمممممجوأل  ووممممما ق مممممت بقملاألمممممجبق
   مممممم ق ألمممممم قحق ممممممتربققالأل ممممممجلدرمممممما تمقق   م ممممممجق وذرمممممماحو مممممماقلقممممممحق ممممممنقق تو ممممممجلرقم  ممممممنق  جوممممممهق

  .ق  تي 
 الضرورية الثانية: حهظ المال

تقتألمممم قااممممأل قائمممماج  جق و األمممم قعيممممجققممممتقئممممأتقم  مممم  ق ممممنقملاج ألممممج قملذ س مممم قلإلورممممج
  جلا ممممممجقضممممممينقملاممممممم  رقملي حتلمممممم زق مممممممنقملد ممممممتالق ملدسئمممممممأل قااألمممممم قورمممممممدحألحق واحمممممماقملخألمممممممسق
لإلورمممممجتق لقو مممممترق  ألمممممهقاجلومممممسقلمممممجتققمممممتمققمممممتقئمممممأوهق مممممعقوم ممممم قتممممملقملدي ممممم قمياممممم أل ق ممممموق
م ورمممممجتزق حممممم ق امممممجوقملي قألممممم قملذسر ممممم ق ئمممممسبقل مممممجقملممممم تحق ملدممممم م ألسق   مممممجقوتمممممحقململمممممجبق م  نزق

مل ممممميجتقمل ديمممممج وق  مممممنقامممممحقم دامممممسقمليمممممج قضمممممس  بق مممممنقضمممممس   ج قملاألمممممجبق ومممممسبقلمممممهق مممممجق ق
ق- و عق  رقمعدرجاهق وا أل ه:

 من حيث ايةادل وتحصيمه: -أ

 ملا ق  رقملر وقلقرلقملس مق وا أل قملي جش. .1
  ممممعق  ملمممم قمل يمممم ق    ممممرقم  مممم  ق ممممنق  مممم م قمل يممممج زق ممممج ق  ممممت ق قمامممم رق ق .2

  ألمممهق  لمممهق  مممم ح ق:ق ق مممجق عممم ق تمممم قط مممج ق مممطقوألممممسق مممنق تق أعممم ق ممممنق يممم قامممم هزق
  متقواوق قرم  رقم  ألهقملر   قلجتق أع ق نق ي قا ه .

 ومممممس نقااجتمممم قملي ممممج   ق ملي جرلمممم قملدمممموقلقا مممممحق أل ممممجق لقم دمممم موق  ممممرقتحممممتمقم .3
  عجلاألعق ملسقنق ملوسمع ق  ألسقج.
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 الضرورية الثالثة: العر  والنسل
ويععراد بهععا حفععظ النععو  اإلنسععاني علععى األرث بواسععطة تكععاثر البشععرية  لعع  أن 
اإلسععالم يسعععى إلععى اسععتمرار المسععيرة اإلنسععانية علععى األرث حتععى يعع  ن   بفنععاء العععالم 

 ويرث األرث ومن عليها.

 مممممنقم ممممم قواحألممممماققمممممتمقمليح ممممم قئمممممسبقم  ممممم  قوومممممس  ج ق  امممممجر قق-ملت مممممتر: مممممنق  ممممم ق .1
ع ألممممممسبق   ممممممجقئممممممس   قملممممممم م ق حمممممم قئممممممسبقم  مممممم  قملممممممم م ق   مممممملق ألممممممهزق م داممممممسهقمل س مممممماق
ملذ مممممسهقمل تألممممممقل مممممديسم قملاألمممممجبقم ورمممممجتق مممممنقم ممممم قواحألممممماققممممم ئقواألممممم ققمممممتقتذمممممفق

 احرقملاألجبقم ورجوأل .مل تبقم ورجووق م د جوقملت   قمل جلا قملدوقو يسقمل جلحق و
 - دقتتق نقو  ق جق أوو:ق- نق   قاحجلهق م ديسم ه: .2

مل  ج مممممم ق دسحألممممممم قمل ومممممممأبق و يألممممممماق  مامممممممطقميلذممممممم ق هقالممممممممم قمي مممممممت نق س ج ممممممم ق  لرقيمممممممجق  1
  ميوذجمق  أل حقتدرقاداحاقلأل لرقمل د  جوق نقوذح قمي ت ن.

لا ممممنقملممممتهق اد ممممنق ألمممم قمل  ج مممم قاجي ممممسبق إ ج د ممممجق  ممممرق  مممم ق مممم ألي قاج داج قممممجقم  2
 جليمممم ق  ممممرقملودألممممج قملاممممسق مليرممممدحا ق  دسحممممرق ألممممهق حمممم ق  مممم قم  مممم  ق   مممم قملممممم م 

 ملدسمضممممموق مممممألنقمل مممممس ألنق   مممممرقملورممممم ج ق ملدومممممج  ق ممممموقملوممممم  تقلج ممممم قملدممممموقوومممممألعق
  وقمليممممتربق ملدذممممجقحق  مممم وقلمممم ق ممممنقمقلممممم  ألنق مممموق مممم جربقم وممممسزق ممممج ق قو ممممجلر:ق

 ممممممنق وذرمممممماحق   م ممممممجقلدرمممممما تمقالأل ممممممجق   مممممم ق ألمممممم قحق ممممممتربق ق ممممممنق  جوممممممهق تقو مممممماقلقممممممحق
   تي ق .

 
 حهظ العقل -الضرورية الرابعة:

ل  حممممم ق ممممموقم  ممممم  ق قيألممممم قلامممممستق  مممممتق  مممممج قمليرممممم  لأل ق حمممممهقلمممممس قم ورمممممجتق   ممممم ق
  ممممممرق ممممممجلسقمليخ ت ممممممج ق و ألمممممم قل حألممممممج قاجلخ  مممممم ق مممممموقمي  ق تيمممممم قمي جومممممم ق ممممممنق  مممممم ق ق

مي جومممممم ق  ممممممرقملرمممممميتم ق مي  ق مل اممممممج ق ممممممأ ألنق تق اي   ممممممجق  ئممممممذح جقو ممممممجلر:ق قاوممممممجق سضمممممم جق
ق   جق تي  جقم ورجتق .

اتق  ممممترقمل حممم قلقروممم قلإلورممممجتق ألمممهق إويمممجققممممتق مممموق مممنقا  ممممجرقق- مممنق  ممم قملت مممتر: - 
ملمممممم ذ ق ممممممنق قملخممممممجلاقملاممممممج  ق لممممممأل قلممممممهق تاممممممج قوجامممممم قاممممممهقاجلممممممتم ق إويممممممجق تاممممممج ق

 مممممممألنقملممممممم ذ ق مل حممممممم ق  قمل رممممممم ق مل حممممممم ققملممممممم ذ ق مل رمممممممحق ج ممممممم ق مممممممعقملمممممممسحطقملتاألممممممما
  ملس و.

 ممممممنق  مممممم قوممممممج ألنقمل حمممممم قملقج مممممم ق حمممممم قئممممممسبقم  مممممم  ق تاج ممممممجقل اذممممممج ق  ممممممرقمل حمممممم ق - 
 م ممممديسم هق ممممعقملاذممممج ق  ممممرقملمممم ذ ق مممم  جقالممممرقمل مممما قملقج  مممم قل  رممممحقلدممممج ألنقمل حمممم ق
ملقج مممممم ق  لمممممم ق ممممممنقومممممم  قملس جضمممممم ق ممممممتموق قس مممممم ق  ق رمممممم   ق  ممممممنقومممممم  قملد ت مممممم ق

 مل أل ب.
 حهظ الدين -رورية اللامسة:الض
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لحمممم ق مممم  قم  مممم  ق ممممجقل مممم انق ممممنق قيألمممم ق مممموقتألممممجبقم ورممممجتقا قا امممموقملذ ممممسبقم ورممممجوأل ق
المممممرق امممممجربق ق ليمممممجق يممممم قامممممهقم ورمممممجتق مممممنق  ممممم متق ضممممميألسق ليمممممجق حمممممتهقوذرمممممهق مممممنق  جامممممسق
ملخألممممسق ملذ ممممأل  ق  مممممجق  ممممذوق  مممممرقتألجوممممهق مممممنق مممم جربق طيأوأل ممممم ق  تممممسمقلد ممممم قمي مممماج قل  مممممجق

لمممم انقضممممس  بقتألممممجبقاجل رمممما قلإلورممممجتزق ممممج قو ممممجلر:ق ق ممممأ حق   مممم قل مممم انقت ألذممممجق  ممممسبق قعممممجتقم
ملحمممممممألحق لقمممممممنق ع مممممممسقمل مممممممج قلقملدممممممموق  مممممممسقمل مممممممج ق  أل مممممممجقلقواممممممم ا قلخ ممممممماق ق لممممممم قملممممممم انق

ق .   يتتق
    ج ق  جل قل س قمل انق وقمل ذت ق   ج:ق- نق   قملت تر:

   لجوممممممهق قمممممموقم  يممممممجتقاممممممج ق   ممممممتلهق لداممممممهق   لقدممممممهقوس ممممممألاقملألحممممممألنقاأاممممممت قم  يممممممجتق  1
  ملألت قم وسق ملح  قوألسهق ئسه.

ا ج مممم ققممممتمقم  يممممجتق  ممممرقملاسقممممجتقمل ح مممموق ملا مممم قل  يألمممم ق  ممممنقق ممممجقلجومممملقر ممممتبقم  مممم  ق  2
 الرقمل تسق ملد  سزق ج قو جلر:ق ق  قلحقا تس مق وق  قت قملريتم ق مي  ق .

م  مممممممم  ق ممممممممنقامممممممم بق  لمممممممجبق اممممممممت ق تمممممممم ق و مممممممماققملحألمممممممج قاأاممممممممت قمل اممممممممجرم ق   لمممممممجت  3
اجلومممم جروألنق حممممت قمامممم رق ق  ألممممهق  لممممهق  مممم ح :ق قاا ممممرقم  مممم  ق  ممممرقويمممم قئمممم جربق تق

مل ممممم بق إادمممممجوقململمممممجبق امممممت ق   مممممجتق تممممم قق إ ج ممممم لقالمممممهقالق ق متق ايممممم ق  مممممت ق ق
 ملاألنق نقم د جبقالألهق األ ق .

 
 

 : وأنواعهامفهوم الحرية وتعريفها 

و مممم ق قممممسبقملاس مممم ق ممممنق ع ممممسقمليذممممجقألحق يتضممممجق إ  ج ممممجق مممموقملذحممممهقملحممممجوتووق ملرألج مممموقق
لمممممتل قا مممممس قل مممممجقق رممممميألج ق  ذمممممجقألحق مممممم بقل  للممممم ق  أل مممممجق ممممما ضقملقدمممممج ق رمممممدخ  ق ذ ممممممت ق
مملاحمممممتمقمي ج ممممممأل قل ذممممممسر ق  قمملاس ممممممج قملذسر ممممم قمي ج ممممممأل  ق  قمملاس ممممممج قمل ج مممممم  .قليممممممجق تق

جلحقورممممممدخ  ق ذممممممجقألحق خد ذمممممم ق   ممممممجق   ممممممجقمملاحممممممتمق ملتم اممممممج قمي ج ممممممأل  قمل  ممممممجوألسق مممممموقمل ممممممق
   مممممتمقو س ذمممممج قل ألمممممسبقليذ مممممت قملاس ممممم ق ترممممما جق تق ق ضممممميجوجو ج ق  ذ مممممت قمملاحمممممتمق ملاس مممممج

قووألسقالرقملا ضق   جق حارلق   ج قوتسق خد ذ .
 بونها  -تعرين الهالسهة: -1

أو اختيعععار ضعععد  " ، " " اختيعععار الفععععل ععععن رويعععة معععع اسعععتطاعة ععععدم اختيعععار  
 انعدام القيود " ، " قدرة  المرء على فعل ما يريد " .

 بونها -تعرين الحقوايون: -2
" حريععة النععا  فععي اختيععار مععن تجععب لععه الطاعععة " ، " حريععة النععا  فععي أن ال 

 يحكموا بغير شخص منهم وقوانين ليست من صنعهم ".
 بونها -تعرين السياسيون: -3

ة الحكومععة فيمععا تخععتص فيععه مععن المجععاالت للحيلولععة " تمكععين األفععراد مععن معارضعع 
 دون تمادي الحكام وطغيانهم " ، " حرية التصرف للسلطان الحاكم المطلق ".
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 بونها -تعرين بع  الدساتير وامعالنا  العامة: -4
" قععدرة اإلنسععان علععى إتيععان أي عمععل ال يضععر بععاآلخرين وان الحععدود المفروضععة 

إال بالقعععانون " وجعععاء هععع ا التعريعععف فعععي علعععى هععع   الحريعععة ال يجعععوز فرضعععها 
 .1789اإلعالن الصادر لحقوق اإلنسان في فرنسا عام 

ويعرفهععا الععبعث ب نهععا " حقععوق اإلنسععان أن فععي يكععون حععرا مععن القيععود التععي يععراد  -5
فرضععها عليععه الن الحقععوق )وسععيلة( نفسععها ليسععت إال حريععات )أهععداف( معتععرف بهععا 

 ومحمية بشكل ما ".

قمممممموقميامممممم ق  ممممممجقملامممممماقالق  ممممممأل  قلييج  مممممم قملاس مممممم ق ح ممممممت بقق   ألممممممهقو مممممم قملاس مممممم 
  تيمممم ق رم د ممممجق ر يت د ممممجزق  ممممنققممممتمق ممممجتقملاس مممم ققمممموقتمممماقم ورممممجتق    وممممهق  ممممرقمودألممممج ق
و ممممس جوهق  رمممما ق ممممجق ق  يج  مممم قووممممجطجوهقمليخد ذمممم قر تق تملمممماق ممممعق سم ممممجبقملحألممممترقمليذس ضمممم ق

 امممممممت قملاحمممممممتمق يأل مممممممجق متقلي ممممممم ا قملي ديمممممممعزق  دامممممممألنقل مممممممجق مممممممنق لممممممم ق تقم ورمممممممجتققمممممممتق
ملاحمممممممتمق مممممممسواطق  ترقمممممممجق  ق   مممممممهق ت مممممممترقم ورمممممممجتق  ق   مممممممهق ل مممممممس قوحرمممممممألحقملاس مممممممج ق
مل ج مممم ق  مممملق تقو ممممتهقالممممرقا اجوألمممم قومممم مو ق و  مممموقا ممممضقوذجاممممأل ق  ممممس بققممممتهققملدحرممممأليج .ق
   مممممج قامممممذ ق سر ممممم قل مممممجق امممممذ ق يج ألممممم قزق ح مممممجوق  مممممرق لممممم ق يامممممنقوحرمممممألحقملاس مممممج قمل ج ممممم ق

مبق مممممألدحقملد مممممسمقالأل مممممجقلتحمممممجقاومممممووق مممممنقملدذ مممممأل ق حارممممملق مممممجق مممممأووق ممممموقالمممممرق  ح ممممم ق ومممممتق
قملياجت .

 
 

 : الحرية األساسية أو الفردية

 مممممممنق مممممممألنقملاس مممممممج قمي ج مممممممأل ق  قملذسر ممممممم قملدممممممموق يامممممممنقم ئمممممممج بقالأل مممممممجقضمممممممينققمممممممتهقق
ملي يت مممممممم ق ملدمممممممموقا ممممممممس قواج ممممممممجق مممممممموقملقديج ممممممممج قملذقس مممممممم قملذسر مممممممم ق مل ج مممممممم ق و ممممممممي د جق

ملدوممممممممس  أل قاجلقديممممممممج ق ملدقممممممممس  ققمممممممموقتس مممممممم قملديدممممممممعقاممممممممجي نق مي ممممممممجتق متدممممممممسم قمل  ممممممممت ق
م ورمممممجتقلامممممجلنق مممممجلحق تمومممممهقتمممممسمق ممممم قوحألألممممم ق إقممممم م قلقسم دمممممهق تس ممممم قملمممممتقج ق م  مممممج ق متدمممممسم ق
ملممممممتم قملوخ ممممممأل ق ممممممنق مممممم  قمود ممممممج قتس مممممم قملي ممممممم ق  قمليسم مممممم  زق   ألممممممهقود ممممممسمقالممممممرققممممممتهق

ق-ملاس ج ق ليجق أوو:
 لشعور واالكم نانحرية األمن وا -1

لمممأل قق مممج ق مممجققمممتق مممنقملوممم ت قامممجي نق  قمي مممجتق مممنق اممم قملذمممسرق حممم ق ممم ققمممتمقملوممم ت ق ممممومق
 ممممممممنق د  اممممممممج قملومممممممم ت قاجلرمممممممم جربقملذسر مممممممم قا ق   وممممممممهقلق ياممممممممنقل ذممممممممسرق تقاد ممممممممسئقاومممممممما ق
م دألمممممممجرهق ممممممموق رملمممممممهقلتم اجومممممممهق  قتألجومممممممهقملألت ألممممممم زق لقورمممممممدحألحقتألمممممممجبقملذمممممممسرق ممممممم  تقمي مممممممجتزق

ذسر مممممم ققمممممموق مممممم  بقملذممممممسرق مممممموقملحألممممممج قا يمممممم قاس مممممملقاممممممهقر تق تقامممممم رهق ي ممممممهقالممممممرق جلاس مممممم قمل
ملييممممج قااس ممممم قم وممممس نق  قمل دممممم موق  ممممرقتحمممممت  حق جلاس مممم ق مممممنقتمممماقلممممم ق ممممسرق لقمممممنق  ألمممممهق
 تق   ممممممحقاممممممجتقق ممممممج قتحت ممممممجقلآلوممممممس نق ممممممجرم ق تقملذممممممسرقلق  ممممممألكقايذممممممسرهق إويممممممجق  ممممممألكق مممممممعق

ل ي ديمممممعقملرمممممم   ق ملت مممممأل  قملدممممموق ياممممممنقم ومممممس نق  ممممملق  ألمممممهق تق أوممممممتق  تمممممسقمل دامممممج قمتق
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 تقا  مممممأقالأل مممممجقملي ديمممممعقلمممممسربق  ق  مممممعقملذمممممسرق مممممنقم وألمممممجتقا يممممم قلقادذممممماق  قلقا رممممم حق مممممعق
تحممممتمق  مممم   قم وممممس نزق  ممممجق لمممم قالقتيج مممم قل ي ديممممعق ممممسموقمل يمممم قمليدخممممتق ممممنق امممم قملذممممسرق

قااس  ق ألسق حأل بق وقملد سئ.
 )التنقل(  واميابحرية الذهاب  -2

س مممممج قمي ج مممممأل قملدممممموقود مممممينقا اجوألممممم قملذمممممسرق مممممنقملودحمممممج ق مممممنق امممممجتق قممممموق مممممنقملا
المممممرق ومممممسقااس ممممم ق ترممممملق  ادمممممهزقا ق تقملاسلممممم قلقو  ممممموقملرمممممألسق  مممممرقمي ممممم م ق ارممممملقلمممممتمق
 مممممجتقملاس ممممم ق ممممموقملمممممتقج ق م  مممممج قومممممسواطقاج مممممدخ م ق  مممممجل ق د ممممم ربق  د ت ممممم قل اسلممممم قضمممممينق

ذنق ملح مممممج م ق تدممممرقمليسلاممممج قملخجاممممم زقملا مممم قملتمتمممم ق  ق ممممألنقملا ممممم متق    ممممجقمل ممممجلسم ق ملرممممق
 لقممممنق مممممنق  لت مممممج ققتس ممممم قملاسلممممم ق ملد حممممم ققممممموقملرمممممألسق  مممممرقمي ممممم م قا قلق يامممممنقا امممممج ق هق
ئممممخصق مممموقمي  ممممج قمل دألجر مممم ق ممممنقملحألممممج قاجلرممممألسقالممممرقمل  مممم قملدمممموقاس مممم قملممممتقج قالأل ممممجقالق

 قامممممجتق  ممممميتتقا مقلجوممممملقق مممممج قا مممممضقملي مممممجطاقملياتمممممت بقمليومممممج قالأل مممممج.ق   مممممجق يامممممنقملحمممممتق
قممممممتهقملاس مممممم ققممممممتق تق اذمممممم قل ذممممممسرقتس مممممم قملودحممممممج ق ممممممنق اممممممجتقالممممممرق وممممممسق ملخممممممس  ق ممممممنق  مممممم ق
 ملس ممممتبقالألممممهق   جر وممممهق مل مممممتربقالألممممهقر تقوومممم ا ق  ق  ممممعقالق  ممممماق تاممممج قملحممممجوتتقمل ج ممممتق ممممموق
مل  لمممم زق ق ممممجق  مممممرقمل  لمممم قملديألألممممممق ممممألنق تمط أل مممممجق مي جومممملق ممممموقتمممماقم  ج ممممم ق تس مممم قملد حممممم ق

طنق حممممممألحق  ممممممرقم  ق ط ممممممهق لممممممهقملاس مممممم ق مممممموقملد حمممممم ق ممممممألنق   ممممممجوهقاخمممممم ئقمي جومممممملق ممممممجليتم
ملمممممتانقاد  ممممملقرومممممتل حقملا ممممم ق م  ج ممممم ق ألمممممهقا مممممضقم  مممممسموم ق وومممممألسقالمممممرق تقملد حممممم قرموممممم ق

ق-ملا  ق أوتق وتمبقئدرق   ج:
 ملر وقل  لقملس مق  قملرذسم قملدس أل أل . -
 ل  ق  قملدذ ألسم .مل س  ق نقو سق ا مقلجي حا ق  قملذأل جوج ق ملمق -
قملر وقل  لقمل  حق…قملا. -

 حرية حرمة المنزل والحياة اللاصة -3

تس مممم قملي ممممم ق مممممنقملاس ممممج قمي ج مممممأل قملدمممموقمقديممممملق  ممممجقمل  مممممجوألسق مليتماألمممماقمل  لألممممم ق
 م   ومممممج قمل جليألممممم ق   لد مممممجق  ج ممممم قوجاممممم ق مممممجلي م قممليرمممممان ققمممممتقلممممم ق مممممجق حممممموقم ورمممممجتق

مل ممممألمق حممممسرقملوممممدجوق  ألممممتتقمليممممج ب.قا ق تققممممتمقمليرممممانققمممممتق ممممنق ممممتم  قملقممممتتق ممممنقتممممسق
ملياممممممجتقملممممممتهق ممممممأ هقالألممممممهقم ورممممممجتقلايج مممممم قوذرممممممهق ل  يأوأل مممممم ق لق رممممممي ق  وتلممممممهقالقليجلقممممممهق
  رمممممدي قملي مممممم قتس دمممممهق مممممنقم واجطمممممج قتألجوألممممم ق اجتممممم ق قممممموق مممممنقطمممممجاعقملخ مممممت قملذسر ممممم ق

تووقلاممممجلمقملي ممممم ق ممممتموقلممممجتقملدمممموق   أل ممممجقملحممممجوتتقلأل ممممسمرقا ممممضقمل تممممسق ممممنقملتضممممعقملحممممجو
 جلقممممجق  ق ممممم  سمق ل مممممتمقا تمممممسقالممممرقرومممممت ققمممممتمقملي مممممم قل ألمممممسق ق ممممهق مممممنقمل  ممممم قملحجوتوألممممم ق حمممممطق

ق حخ   جقوس جق ج سمقلاس ج قمي سمر.
 حرية سرية المراسال  الشلصية -4
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و مممم ققممممتهقملاس مممم ق ممممنقملاس ممممج قملا ا مممم ق مل ج مممم زق قمممموقو  مممموق مممم  ق ممممتم قمود ممممج ق  ق
م مممممم  ق ممممممألنقم  ممممممسمرقليممممممجقاد ممممممي هق لمممممم ق ممممممنقم دمممممم موق  ممممممرقتمممممماق  قألمممممم ق  ممممممجر بق ممممممس  قمليسق

ملخ جامممممممج ق مممممممألنقميئمممممممخج قمليد مممممممي  قل مممممممتهقمليسم ممممممم  قليمممممممجق و مممممممجقود ممممممم قااس ممممممم قملذمممممممسرق
ملذقس ممممممم ق مل د مممممممجر  ق حممممممم قود مممممممينققمممممممتهقمليسم ممممممم  ق  مممممممت مقود  ممممممماقاجلي حممممممم م قمل ا ألممممممم ق  ق

 د ممممممجر  زق وتممممممسمقلألقيألمممممم قملرألج ممممممأل ق  قود ممممممينق   ممممممج قامممممم ج أل ق  قئممممممسلج قو ج  مممممم ق  قم
ملدمممموقوديألمممممق  ممممجققممممتهقملاس مممم ق  قملمممم   قملممممتهقو ر ممممهق مممموقتألممممجبقم ورممممجتق حمممم ق  ي مممملقملحممممتموألنق

ق  رقمتدسم ققتهقملاس  ق  ض لقمل حتحج قملحج أل قاااق نقا د  قتس د ج.
 لقممممنقتس ممممم قمليسم مممم  قلألرممممملق   حمممم ق ممممموقامممم قامممممس ئق امممم رقجقملحمممممجوتتقلممممتل قق مممممجق

 ق ممممموق سم اد مممممجق ملامممممم ق   مممممجق ح مممممجوق  ممممممرق لممممم قو ج لممممملقمل  ممممممجوألسق امممممتتقل رممممم   قتممممماقملدمممممم و
مليخد ذممممم قو تمممممألحققمممممتمقملاممممماقليمممممجقلاس ممممم قمليسم ممممم  قملاس   ممممم ق ملياجرامممممج قمل جوذألممممم ق مممممنق قيألممممم ق
اجل مممممم قلاألممممممجبقم ورممممممجتقملي جاممممممسق تتممممممس قملطمممممم بقالقاامممممماق  ممممممجلوق  مممممموقامممممم قاممممممس ئق

ق ا رب.
ق
ق
ق

 حرية السالمة البدنية -5

م رمر ق ممممممموقملرممممممم تم قميوألمممممممسبق  يمممممممج قملد مممممممتالق ملد ممممممم  ج ق مل حتحمممممممج ق ملي مممممممج   ق
ملحج ممممممممأل ق مل ألممممممممسقاورممممممممجوأل قملدمممممممموقويممممممممج  ق  ممممممممرقم ورممممممممجتق واممممممممطق ممممممممنقلسم دممممممممهقليممممممممجقم رمر ق
ملد مممممج  قمل األمممممم ق مل  يألمممممم ق مممممموق  د مممممجقملاجضممممممسق  ممممممرقملذممممممسرق مممممنقر تق ضممممممجهق قممممممتمق ممممممجقر ممممممعق

 ق  مممممرقملرممممم   قمل رممممم   ق مي مممممنقملوخ ممممموقمل مممممجلحق حوممممما قامممممج  ق امممممس  قل ممممم  جبق ملياج تمممممق
ل ذمممسر.ق   ممم ققمممتمقملاممماق ممموقملاألمممجبق مممنق قمممحقتس مممج قمي مممسمرق  ممموقط أل د مممجق ملدممموقو ممملق  أل مممجق
 خد ممممممقملومممممسملعقم ل ألممممم ق مليتماألممممماق م   ومممممج ق ملوذج مممممج ق مل  مممممجوألسقملتط ألممممم ق مل  لألممممم ق  ممممم ق

لحمممممممجوتتق ملرممممممم  ج ق لمممممممم قمقديج  مممممممجق  مممممممرقتس ممممممم قم ورمممممممجتق   ل ممممممملق  يممممممم قتيجادمممممممهقالمممممممرقم
ملرجر ممممم ق مممممنقملوذج ألممممم قمل  لألممممم قمليمممممجربقملد األحألممممم ق   مممممج ق  مممممرق مممممجق لمممممسق  ممممم هق مممممجق مممممجوق ممممموق

 مممممممنقملذحمممممممسبقق1966ملخج رممممممم قملخجاممممممم قااحمممممممتمقم ورمممممممجتقااحمممممممتمقملي وألممممممم ق ملرألج مممممممأل قل مممممممج ق
مي لمممممرق ق تقلقممممم قاورمممممجتقملاممممماقمل األ ممممموق ممممموقملاألمممممجبق  ايممممموقملحمممممجوتتققمممممتمقملاممممماق لق  مممممت ق

قرق نقتألجوهقاوا قو رذوق .تس جتق هق سق
عيمممممجقم ممممممسقم  مممممم تقمل ممممممجليوقلاحممممممتمقم ورمممممجتقمل ممممممجر ق ممممممنقمل ي ألمممممم قمل ج مممممم قلأل ممممممحقق

 قمممممتهقمليامممممجر ق مممممنقمليمممممجربقمي لمممممرق  مممممهق ملدممممموق مممممجوق أل مممممجق قاتلممممم ق يألمممممعق1948مليداممممم بق ممممموق
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النععا  أحععرار متسععاوين فععي الكرامععة والحقععوق " وفععي المععادة الثالثععة " لكععل فععرد الحععق فععي 
 والحرية والسالمة الشخصية البدنية ".الحياة 

 الحرية الفكرية والثقافية

و  مممموققممممتهقملاس مممم ق تق اممممتتقم ورممممجتقتممممسمق مممموق قممممسهق وقممممت نق   ممممهقليممممجق وممممجوق  تممممسمق مممموققققققق
ملد األمممممسق مممممنق   مممممهقاجل س حممممم قملدممممموقاس ممممم ق حممممم  تق  ت مممممج ق مممممتموقلمممممجتققمممممتمقملد األمممممسقامممممجلحت ق  ق

ملدذقألممممسقو ممم ق  ممممسمقرمو مممموقاممممدحق ممممنق  يمممجمقملمممم ذ ق ا ج ممممجقمل حمممم قلممممتمقملقدجاممم ق و األسقممممج.قاتقتس مممم ق
  مممموقا ألمممم بق ممممنق ممممأل سبقملااممممج ق  مممم  جتقملحممممجوتتقالق تقل ممممجق تممممجقسقوج  ألمممم ق  اممممج مقاجقس مممم ق

د  ممممألحق  مممممتئقودمممممتلرقااس مممم قمل امممممجربق مل حألمممم بقليمممممجقووممممي قتس ممممم قملمممممس هق ملد األممممسق مل ممممماج  ق مل
ق-: ألجو جق ليجق أوو

 حرية التعميم -1

س ممممم قملد  ممممممألحق مممممنقملاحمممممتمقمي ج ممممممأل قلإلورمممممجتق قممممموق لممممممنق مممممنقمي لمممممجتقملدمممممموقو ممممم قت
 حمممت ق  أل ممممجقر  ق لممممأل ق مممموقو ومممما قمي ألمممج قليممممجق و ممممجقو  مممموقتمممماقمي مممسمرق مممموقو  ممممألحق ألممممسقحق ممممجق
  س تومممممهق  ق  دحممممم  تق و مممممحق  س تومممممهق قمممممتمقملاممممماق ممممموقو  ممممموقمل ألمممممسققمممممتق ت مممممسق مممممنق تمممممجقسق

سق   ممممجقلمممممتمق مممممجتق ي ألمممم قملد  مممممألحق  ممممجقو  ألمممممهق مممممنقتس مممم قمي مممممسمرق مممموقوحممممم ق  مل مممممحقل  ألممممسق ملد األمممممق
و حمممموقوومممماأل ق ق ألمممم قمي ممممسمرق  مممم ق ممممنقمي ممممت ق م قمل األ مممم قملي حمممم بق مليسلامممم ق ملدمممموق ياممممنق تق
 اممممتتقل ممممجقر  قتج ممممحق   ج مممموق مممموقوسحألمممم ق و  ممممألحقمي ألممممج ق مل وممممأبقمل  امممم ق  مممم ق ممممجر قملمممم   ق

ج مممممج ق دمماممممم بق  دتمامممممم  قملرألج مممممأل ق د ممممم ربق ممممموققمممممتمقملخ مممممت ق   لمممممملقملممممم   ق ممممم   قجقمقدي
لس ج ممممم ق  دي جو مممممجق مممممنقطس ممممماقماممممم وقملقديمممممج قامممممجلد  ألحقا سملممممماق خد ذممممم قاارممممملق مممممجقا دتمممممسق

ق نقملد  ألحق نقوأقأل قمي ألج ق وقئدرقملي جل .
 حرية الصحافة -2

 قمممموق مممممنقملاس مممممج قمي ج مممممأل قملدمممموق حدمممممستقضمممممس  و جقامممممجتق وممممج قالمممممرقاحألممممم قملاس مممممج ق
تس ممممممم قمل ممممممماج  ق وت ممممممم ققمممممممتهقملاس ممممممم ق دمممممممرق مممممممجقومممممممحقملدممممممموقلق يامممممممنقملا مممممممت ق  أل مممممممجقر تق

مل دممممسمئق  ممممتهقملاس مممم ق مممموق  مممم ق  ديمممم قجق ورممممدي قتس مممم قمل مممماج  ق  رمممم جق ممممنقتس مممم قم  مممم  ق
 ملممممممس هق ملدمممممموقاممممممسمرق  ممممممجق تقوقذمممممم قمل  لمممممم قلأل ممممممسمرقتس مممممم قملد األممممممسق ممممممنق  مل ممممممحق مممممموقمل ممممممامق

م ق مممممجقئمممممجوق مممممنق ملي ممممم  قمليخد ذممممم ق لمممممتل ق مممممنق ذمممممجقألحققملاس ممممم قملرممممميجوقل ذمممممسرق ممممموقااممممم 
ا تمممممفق ممممم تققيوممممهمل ممممامق ملي ات مممممج قضمممممينق قمممم مئق  أل ممممم ق حممممم  تق  جامممم ق مممممنقملرممممم   زق

تممممممس قملي ج ضممممممألنقل رمممممم   قلت مممممممترقتس مممممم قمل مممممماج  ق أل يممممممجقوامممممممدذفقملاات ممممممج ق مممممموق رممممممم ق
وومممما قو ممممسمق  ممممرق  ترقممممجق  حممممج ق تقوممممج  ألتتق ممممج قاجوممممهقلقاممممديانق ممممنققيو ممممجملي ممممج قلاس د ممممجق

 مممممنقا امممم ق ئممممم سق ممممعق  مممممترقمل ممممماج  ق  لمممم قل ممممم   ق مليمممممسر رقوايمممم ق رممممم  لأل قتات مممم ق ع مممممسق
ملرألج مممموقملياجئممممسقملممممتهقو  اممممهقمل مممماج  قا ق و ممممجقورممممي قاجودحممممج قملرمممم   قاومممما ق ع ممممسقاا ألمممممسق

قلتقلحقوقنقمل اج  قتسب.
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 امممممماالقمل مممممماج  قملألممممممت قو مممممم  عقاي يمممممم قو ألممممممسبق   ممممممجل قضممممممخي ق وومممممما ق مممممممومقق
ملاوممممممس  قملسلألرمممممم قليممممممجقوت  ممممممهق و ممممممت هقق  ج ممممممألجق مممممموقوقممممممت نقملي دي ممممممج ق ومممممم و قملقديج ممممممج 

 وي  مممهق مممموقملس جامممم قملذ  ألمممم ق  ممممرق   مممممبقملااممممحق ح مممجوق  ممممرق ممممجق  رق  مممم هق ممممنقميقيألمممم قملاجل مممم ق
ل  مممماج  ق م  مممم  ق ممممجتقملق ألممممسق مممممنقملمممم   قو ممممجرهقا   جل ممممجق ممممم   ق ما مممم قومممم  رق مممموقم  ممممملق

ل مممممماذوق م ممممممدخ م قميتألممممممجتقمملرمممممم   قملسما مممممم  ق حممممممس  ق قيألمممممم قمل مممممماج  قماممممممسقملدحمممممم  قملذممممممنقم
مل ممممممامق ممممممنق امممممم ق م ل قملا ا ممممم ق ملي مممممم م قمليد ممممممت بق ل ممممممتمقاممممممج قضممممممس   جقو تممممممألحقتس مممممم 

ملاات مممممم قلقمممممموقلقورممممممد ي قلت ممممممأل  قل مممممم  تبقل قسمقمممممم قلحت ألمممممم ق  قمل س ألمممممم ق  قمل ا ألمممممم ق لقمممممموقلق
و ممممممما ق  مممممممأل  قل مممممممد   ق  هقمل ذمممممممت ق ملرمممممممأل سبق  قود حمممممممرق  تومممممممج قوج  ألممممممم قو يممممممم ق  مممممممرق

ق قملا  ق  قمل  جبق نق  جلا ج.و   ق  ج جقرمو
 حرية التةمع أو االةتماع -3

 -يعرف التجمع بتوافر صفات مشتركة له وهي:
 أن يكون منظم. -
 هدفه تحقيق فكرة ما. -

 لممممممتمقورممممممدا  ق قممممممسبقملد حجلألمممممم ق ممممممنقو س ممممممزقملد يممممممعقلممممممأتق اممممممتتقملد يممممممعقو ي ممممممجق مممممموق
مل ممممممممج ق ممممممممنق حمممممممم ق ح مممممممرق ممممممممج ق  ممممممممرق مممممممماأل قملي مممممممج .ق   مممممممميتتققممممممممتهقملاس مممممممم ق تقامممممممديانق

مل ديج مممممج قملرممممم يأل ق ممممموق هق امممممجتق ليممممم بق مممممنقملمممممم نقل د األمممممسق مممممنق  مل مممممحقاجل س حممممم قملدممممموق
 خدج  و مممممجقلجلخ جاممممممج ق ملي ج ومممممج ق  ق حمممممم قمل ممممم  م ق إلحممممممجوقملياجضمممممسم ق  ق  ممممممعقملومممممم ج م ق
 مل  دمممممج زقل مممممتمقلق  مممممت قوحألألممممم ققمممممتهقملاس ممممم قالقا مق تممممم القمضممممم سماجق ممممموقمي مممممنقمل مممممج ق لق

تيممممم قملرممممم وق أل مممممجقا مق يممممم قمل مممممج قالمممممرقو ذألمممممتق  سمضممممم حقامممممجلحتبق ل مممممتمق مممممجتقملحمممممتموألنق  مممممت ق
مل ج ممممممم قود مممممممينقا ممممممم تق تامممممممج قو تأليألممممممم قلييج  ممممممم ققمممممممتهقملاس ممممممم قلاألمممممممجتقمو جقمممممممج ق ممممممم   ق
ملاات ممممم ق لحممممم ق  مممممس ق جلاألممممم قمل  مممممجوألسقتس ممممم قمل ديمممممجبقا مقلمممممجتق سضمممممجق ومممممس  جق  ت  ممممملق

 ق38/3  ممممممدت قمل سم مممممموقملاس مممممم ق مممممموقمليممممممجربقمر تقئمممممم لق  قوتممممممجقسم ق  ألذمممممم .ق  مممممم قلذمممممم قمل
  ممممهق قوقذمممم قمل  لمممم قايممممجقلق خمممم قاجل تممممج قمل ممممج ق م رم قتس مممم قمل ديممممجبق ملدتممممجقسم قملرمممم يأل ق

ق و تحقاجلحجوتتق .
 حرية العبادة والعقيدة -4

اممممممسمرقااس مممممم قمل اممممممجربق تقاممممممديانقم ورممممممجتق ممممممنقا مممممم تقئمممممم جلسق  دممممممهق إا ممممممج قطحممممممت ق
ج مق متقااجئمممممممسق  قلقااجئمممممممسق هقوومممممممج ق حجلممممممم هق لق  مممممممت ق حأل ومممممممهقلمممممممأل ق و مممممممج مق مممممممسمق   مممممممق

ل   لممممممم قمليرممممممممج قاجلاس مممممممم قمليممممممممتلت بق  قملح مممممممجوق  أل ممممممممجق  قواممممممممس حقمل ديج ممممممممج قمل ا ألمممممممم ق  ق
و  أل  ممممممجق لقممممممنقلممممممأل  حقملي ديممممممعق تققممممممتهقمل ديج ممممممج قمل ا ألمممممم قورممممممت ق  ممممممرق  مممممماق حد ممممممألج ق

ت قلمممممهق تقاد مممممس ق ا مممممجوققمممممتهقمل تمممممج قمل مممممج ق م رم ق ممممم  مقلمممممجتقملذمممممسرق يمممممج  ق اجرومممممهقلق  مممممق
قملييج   قيهقوح قرانق  قو س  ق  قااج بق دنقطجلذأل ق و  ج ق تقاأل .
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  ممممجقتس مممم قمل حألمممم بق يذجرقممممجق تق رممممد ألعقملذمممممسرقم د ممممجمق هقراممممنق ممممنقمير ممممجتق  قاوامممممجبقق
 هق امممم  ق ممممنقملياممممجر ق جل  لمممم قلقو م ممممهق مممم انق  ممممألنق  قو اممممسهق  ممممرقمواممممجبق امممم  ق امممم رق لقممممنق

ويمممممج  قتس ممممم قمل حألممممم بق ممممموقتممممم  رقمل تمممممج قمل مممممج ق م رم ق ممممم  مق مممممجقت ممممم قومممممسمق ممممموق لممممم ق تق
  ممممملق    مممممجق و  أل  مممممجق و مممممتهقالمممممرقائممممماجلأل ق ذجرقمممممجق تقمل  لممممم قملي د حممممم قلممممم انق مممممجقو ممممم قملممممم انق
ملس مممممميوقل ممممممجق جوممممممهقلقاد ممممممج  ق ممممممعقتس مممممم قمل حألمممممم بق  قمل اممممممجربقلتققممممممتمقلقامممممم اسقاومممممما ق  ق

ومممممممستق لق ي مممممممعقمل مممممممج ق مممممممنقاوامممممممجبق ر جومممممممجقوخمممممممجلمقملممممممم انقاممممممم وسق  مممممممرق  د حممممممموقمير مممممممجتقميق
ملس مممممميوقل   لمممممم ق  يج  مممممم قئمممممم جلسق ر ممممممجو حقطجليممممممجقملدم ممممممتمقاامممممم  رقمل تممممممج ق م رم ق  مممممم ق ممممممألنق

 ق  ممممهق ملمممموقو مممملق  ممممرقموممممهقمواممممجبقلمممم قراممممنق43مل  ممممدت قمل سم مممموققممممتهقملاس مممم ق مممموقمليممممجربقم
ق-  ق تقلق تسم مق و:

 ممارسة الشعائر الدينية. -أ
 قاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية وتنظم بقانون.إدارة األو -ب
 تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها. -ج

علمععا ان الععدين الرسعععمي للجمهوريععة العراقيعععة هععو الععدين اإلسعععالمي طبقععا للمعععادة 

( معععن الدسعععتور الناصعععة علعععى أن اإلسعععالم ديعععن الدولعععة الرسعععمي هعععو مصعععدر أسعععا  2)

( نصععت علععى " ال يجععوز سععن قععانون يتعععارث مععع 2) التشععريع. وفععي الفقععرة )أ( مععن المععادة

 ثوابت أحكام اإلسالم ".
 
 
 

 حرية الرأي والتعبير -5

  ح ممم قااس مممم قملممممس هق ملد األمممسق مممم  بقملذممممسرق  ممممرقملد األمممسق ممممنق  ملممممهق   قمممج هقااس مممم قوج مممم قا ممممضق
مل تممممسق ممممنقملت ممممأل  قملدمممموق رممممدخ   جق ممممتموقلممممجتق لمممم قاجلو ممممج قملياجئممممسقاجل ممممج ق  قملقدجامممم ق

 م مممممم ق  قمل ممممممامق  ق تم مممممم  قملس ممممممجل ق…ق  ألسقممممممج.ق وخ ممممممعقملرمممممم  ج قملدمممممموقوامممممم ق  قاج ق
 ممممممنققممممممتهقملاس ممممممج قل س جامممممم قملح ممممممجلأل قملدمممممموقو مممممم قمل مممممميجو قملسلألرممممممأل ق ميعألمممممم بقلتدممممممسم ققممممممتهق
ملاس ممممج ق ممممنق امممم قملرمممم  ج قمل ج مممم ق لذجلمممم ق يج  ممممد ج.ق  مممم ق عمممم  قمل  امممم ق ممممنقمل  ممممجوألسق  ممممرق

وتيممممم ق ممممموقمل مممممجلحق م دس ممممملقمل  مممممجوألسقمل سحألممممم قاوممممما ققمممممتهقملاس ممممم ق  مممممرقملمممممس حق مممممنقوذمممممج  قميق
ق ج ق  جق ح ذ ق ج  قااس  قملس هق ملد األس.

 : الحرية السياسية

ا  اممممماق ذ مممممت قمل يمممممت ق  مممممرق ذ مممممت قملاس مممممج قملرألج مممممأل قاج داج قمممممجقومممممتبق مممممنق ومممممتمبقق
ملاس مممممممج زق حمممممممم قمود مممممممممق ح ممممممممجوقملرألج مممممممم ق واجا ممممممملقو س ذممممممممجو حقل ممممممممجق ألممممممممستقا  مممممممم حقاأو ممممممممجق ق
ملاات ممممممم قمل  مممممممدت   ق هقملاات ممممممم قملدممممممموق امممممممتتقل وممممممم لق أل مممممممجقامممممممت ق رممممممميتبق ق  ققممممممموق ق
ملاات ممممم قملامممممسبق هقملا ممممم قملمممممتهقواايمممممهقوألج ألممممم قر يحسمطألممممم ق جلوممممم لققمممممتقملمممممتهق حمممممس ق ووممممماأل ق

قملاات  ق  ذرهق .
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 أل يمممممجقامممممستقا  ممممم حقاأو مممممجق قئممممم ت قمليمممممتمطنقاجل يأوأل ممممم ق مي مممممنق ممممموقملي ديمممممعق قمممممتمقق
لممممم قتامممممحقو رمممممذوق  ق رمممممد ا ق ق ل مممممتمقو  ممممموقملاس ممممم قملرألج مممممأل قامممممذجوقملوممممم ت ق   ممممموقمو ممممم م ق

 قمممنقملوممم لق لق  ممملقمل تمممسقالأل مممجق تامممذ جققممم  جقااممم ق مومممهق ممم ققممموق  مممأل  قل  يممم ق مممنقم ممم ق
ق-وألسق إ  جرقم ورجوأل زق ووي قملاس  قملرألج أل ق جق أوو:

 حرية المشاركة السياسية -1

ج قليممممجقلممممهق ممممنقاحمممم قلاألممممسق مممموق قمممموقملحج مممم بقملدمممموقو اممممسق ممممنقا مربق ضمممميألسقملممممس هقمل ممممق
وحس مممممسقملرألج مممممج قمل ج ممممم ق ل مممممتمقو يممممم قملاات مممممج ق مممممنقم ممممم قملا مممممت ق  مممممرقملممممم  حقملوممممم اوق
   ألممممهقلقوقمممممتتقملاس ممممم قملرألج مممممأل قلج  ممممم ق  ق   ممممم قا مقلمممممحق أومممممتقامممممت قملوممممم لقاجلارممممماجتق متق
 اممممممتتقلأل  ألممممممج قا مربق ألج ممممممأل قو اممممممسق   ممممممجقاامممممم قتس مممممم ق ل ممممممتمق ألمممممم قاتقملاس ممممممج ققمممممموقوتممممممج ق

قسمطوق حت ق  رق  ج قتاحقمي  األ ق متق جاد جقوت ألسقتاقملي ج ض قلأل  ألج .ر يح
 -وتظم الحرية أعال  عدة حريات منها:

 حق التصوي  -أ
وتعمععل الكثيععر مععن الععدول علععى تطبيععق هعع ا الحععق علععى رعاياهععا مععا عععدا المجععانين 
والمجعععرمين علمعععا أن هنعععا  دول تحجعععب هععع ا الحعععق ععععن النسعععاء مثعععل سويسعععرا 

 وقطر.

 حق الترشيح في االنتلابا  -ب
وهعع ا الحععق نععاتل عععن الحععق األول إ  يمكععن لكععل صععاحي حععق فععي التصععويت أن 
يترشح لالنتخابععات ولكععن تضععع بعععث الععدول محععددات عمريععة لهعع ا كمععا فععي أمريكععا 

 والهند.
 االنتلابا  الدورية -ج

تقتضعععي مسعععؤولية السعععلطة التشعععريعية أمعععام جمهعععور النعععاخبين بعععإجراء انتخابعععات 
 دورية ألنه ال يمكن منح السلطة ألي جهة بصورة دائمة.

 حق انتقاد الحكومة   -د
ويتمثععل هعع ا الحععق التعبيععر عععن الععرأي وعقععد االجتماعععات العامععة ونشععر وتكععوين 
الجمعيععات وعلععى الحكومععة أن تسععتجيب لهعع ا وان تكععون علععى اتصععال دائععم بععالرأي 

 بالعام.
 

 حرية االةتماع   -2
المقصععود بهععا كشععكل مععن أشععكال الحريععات أن يععتمكن االفععرد مععن عقععد االجتماعععات 
السععلمية فععي أي مكععان ولمععدة مععن الععزمن ليعبععروا عععن أرائهععم بالطريقععة التععي يختارونهععا وقععد 

 تم التطرق إليها في الحرية الفكرية.
 حرية تكوين الةمعيا  واالنضمام اليها -3

ودهععا لفتععرة طويلععة بقصععد ممارسععة ويععراد بهععا تشععكيل جماعععات منظمععة يسععتمر وج
نشععاط محععدد ومعلععوم سععلفا وتبقععى أبوابهععا مفتوحععة أمععام الجميععع وتحقععق أ ععراث معينععة 
منصوصععا عليهععا ومشععروعة وال تمثععل الععربح المععادي ويشععترط الت سععي  لهعع   الجمعيععات 
إبععالا الحكومععة للحصععول علععى تععرخيص منهععا ولهعع   الجمعيععات فوائععد اجتماعيععة كبيععرة 

مععا تعلعععق نشععاطها بمسععائل العلعععم واإلحسععان ونشععر الخيعععر بععين النعععا . إن خصوصععا إ ا 
الحريععة المعع كورة أعععال  تقتضععي عععدم إكععرا  النععا  علععى االنضععمام إلععى أي جمعيععة وهعع ا مععا 
نصععت عليععه العديععد مععن الدسععاتير كمععا أن بعععث الدسععاتير يتععيح إنشععاء األحععزاب السياسععية 
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لسياسعععي وتععععد ضعععرورية لممارسعععة وهعععي نعععو  معععن أنعععوا  الجمعيعععات موضععععها العمعععل ا
الحكععم النيععابي الععديمقراطي ألنهععا تحععدد البععرامل السياسععية وتوضععحها للنععاخبين وتعمععل علععى 
هععديها وتحاسععب سياسععيا علععى أساسععها وقععد نععص القععانون العراقععي )الدسععتور( علععى هعع   

( القائعععل " حريعععة ت سعععي  الجمعيعععات واألحعععزاب السياسعععية 39الحريعععة فعععي نعععص المعععادة )

ضععمام  إليهععا مكفولععة ويععنظم بقععانون وال يجععوز إجبععار احععد علععى االنضععمام إلععى أي واالن
 حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو االستمرار في عضويتها ".

 حرية تكوين النقابا  واالنضمام اليها -4
وتعنععي قععدرة األفععراد علععى تعع ليف نقابععات لهععم تععدافع عععن مصععالحهم أو مصععالح 

 -لها والنقابات نوعان:الحرفة أو المهنة التي ينتمون 
 نقابات عادية يجوز ت ليفها من قبل أرباب العمل والعمال. -
 نقابات إلزامية. -

ويكععون انتمععاء أربععاب العمععل )المهععن( إليهععا إلزاميععا ويتقيععدون بنظامهععا وعععادة مععا 
 يتم إنشائها وتكوينها بقانون كنقابات األطباء والمحامين و يرها.

 : واالجتماعيةالحرية االقتصادية 
ويقصعععد بهعععا كعععل الحقعععوق التعععي تعععدخل فعععي نظامهعععا كعععل النشعععاطات  ات الصعععفة  

الجماعيععة ي تلعع  التععي ال تخعععص الفععرد لوحععد  وإنمععا تشعععمل مجموعععة مععن األشعععخاص، 
 -وتشمل ه   الحرية ما ي تي:

 حرية العمل  -1
شععكلت الحضععارة الحديثععة أساسععا علععى العمععل ولهعع ا فععان الحريععات المتعلقععة بالعمععل 

 -لها أهمية رئيسية وتصنف إلى أربعة أصناف مميزة:
 األولى هي حرية العمل أو حق العمل. -
 الثانية تتعلق بالعمل نفسه فالمجتمع الحر يعني العمل للجميع. -
الثالثععة الحصععول علععى اجععر مناسععب وهعع ا يقتضععي تجمععع العمععال بإعطععائهم  -

 حرية تشكيل النقابات.
ضععراب وهعع ا الحععق يعنععي رفععث العمععال الرابعععة هععي اإلقععرار بععاللجوء إلععى اإل  -

 بان يشاطروا مشاركة المجتمع المجتمع في حياته االقتصادية.
ولهعع ا تعععرف حريععة العمععل نظريععا ب نهععا " حععق اإلنسععان فععي العععي  مععن خععالل عملععه 
للحصعععول علعععى المعععواد الضعععرورية " وقعععررت اإلعالنعععات الدوليعععة والمواثيعععق  والدسعععاتير 

اشععرة باإلنسععان فلكععل فععرد الحععق فععي اختيععار عملععه بحريععة هعع ا الحععق باعتبععار  مععرتبط مب
وفق شععروط عادلععة ومرضععية ولكععل فععرد حععق الحمايععة مععن البطالععة أو حععق األجععر المتسععاوي 
معععع  يعععر  فعععي عمعععل متطعععابق لكفاءتعععه. ويكفعععل لقنسعععان وألسعععرته عيشعععا يليعععق بكرامتعععه 

سععاعات عمععل  وتضععاف إليععه وسععائل أخععره لحمايتععه االجتماعيععة عنععد اللععزوم، مثععل تحديععد
معقولععة وإعطععاء الرخصععة فععي وقععت الفععراا مععع إعطععاء إجععازات أو عطععالت دوريععة وبععاجر 
… العععخ، ولععع ل  فعععالمالحظ أن حريعععة العمعععل وردت فعععي إطعععار المسعععاعدة التعععي ضعععمنها 

 الدستور وهي محددة للفقراء و ير المتمكنين في العمل.

 حرية التمم  -2
ن تصععان ملكيتععه مععن االعتعععداء ويععراد بهععا قععدرة الفععرد علععى أن يصععبح مالكععا وا

عليهععا وان يكععون لععه حععق التصععرف فيهععا وفيمععا ينتجععه وان يسععمح للفععرد ممارسععة حقععه فععي 
اسععتغالل ملكيتععه واالسععتثمار فيهععا والعع ي يقععرر احترامععا للجميععع ولععي  ألحععد دون احععد. وقععد 
جععاءت إعالنععات الحقععوق العامععة لقنسععان لتضععع هعع   الحريععة )التملعع ( بعععد الععنص علععى 

 رية المباشرة وقبل النص على مقاومة الطغيان.الح

 حرية التةارة والصناعة -3



 حقوق اإلنسان                                  

 

 24 

وتعنععي هعع   الحريععة إمكانيععة اسععتثمار واسععتعمال النععا  لثععرواتهم فععي األعمععال التععي 
يريععدونها ويرونهععا بشععرط أن ال تتعععارث مععع أخععالق وثقافععة البلععد واسععتخدامها بالشععراء 

 والبيع في مجال المنافسة المشروعة.
شعععارة إلعععى حريعععة التجعععارة والصعععناعة  ات شعععان قليعععل ولعععم تكعععن هععع   وكانععت اإل 

الحريعععة ت خععع  شعععكلها الطبيععععي إ ا كعععان هنالععع  عراقيعععل تقعععف أمعععام ممارسعععتها بسعععبب 
التوجهععات المختلفععة للعععدول وحتععى إعععالن حقعععوق اإلنسععان لععم يشعععير صععراحة إلععى هععع   

فعععراد هعععم أحعععرارا ، إ ا قعععرر " أن األ 1791الحريعععة إلعععى أن صعععدر القعععانون المعععالي لععععام 

بالتعامععل التجععاري وممارسععة أي عمععل ومهنععة تجاريععة أو أي فععن يجععد  حسععنا ويسععتوجب 
الحصععول علععى إجععازة مععن قبععل الدولععة لممارسععة هعع ا الحععق " واثععر هعع   الحريععة واضععح 
للعيعععان فعععي الععععالم اجمعععع لمعععا ظهعععر معععن حريعععة التجعععارة العالميعععة بعععين العععدول واألفعععراد 

 رها.والجماعات والمؤسسات و ي

 حرية الضمان االةتماعي والرعاية الصحية -4
وبموجععب هعع   الحريععة فععان للفععرد أن يتمتععع بضععمان اجتمععاعي ويععوفر  لععه المجتمععع 
وألسععرته علععى األقععل مسععتوه محترمععا مععن الحيععاة وبخاصععة للحاجععات الماسععة )الضععرورية( 

العععوز كالغعع اء والكسععاء والخععدمات الصععحية و يرهععا. وللفععرد كعع ل  حريععة الضععمان ضععد 
والحاجعععة فعععي حعععال البطالعععة أو المعععرث أو الشعععيخوخة كععع ل  ضعععمان حقعععوق األمومعععة 

 وأموالها من رعاية خاصة.

( معععن 25وعلعععى الحكومعععات االلتعععزام بهععع   الحريعععة والتعععي نصعععب عليهعععا المعععادة ) 

اإلعععالن العععالمي لحقععوق اإلنسععان برعايتععه الفععرد مععن مخععاطر البععؤ  والضععيا  وتقععديم 
 الفرد صحيا.اإلمكانيات لرعاية 

 
 

 :  أنوا  الحريات في اإلسالم
 -الحقوق والحريات في اإلسالم ثالثة أنوا : 

الحريععة الشخصععية: وتشععمل حريععة األمععن وحريععة المسععكن وحريععة التنقععل  -:النططوع األول
 وسرية المراسالت واحترام السالمة ال هنية لقنسان … الخ.

الحريععة السياسععية: وتشععمل حريععة الععرأي والعقيععدة ومزاولععة الشعععائر الدينيععة  -:النططوع الثططاني
 مبدأ الشوره.واالجتما  والصحافة والمعارضة وحرية المشاركة السياسية في ظل 

الحريعععة االقتصعععادية واالجتماعيعععة: وتشعععمل حعععق الملكيعععة وحعععق العمعععل  -:النطططوع الثالطططث
والرعايععععة الصععععحية والتكافععععل االجتمععععاعي المتمثععععل فععععي فريضععععة الزكععععاة والصععععدقات 
والكفععارات ويرهععا. وللتعععرف علععى ماهيععة الحريععة فععي اإلسععالم نبععين الخصععائص اآلتيععة 

 ليتضح األمر أكثر.
ة حععق مععن حقععوق الشعععب كمععا هععي حععق مععن حقععوق األفععراد فععي اإلسععالم الن : الحريعع أوال

اإلسععالم يحتععرم العع ات اإلنسععانية المجععردة سععواء كانععت مسععلمة أو  يععر مسععلمة فقععد وصععف 
 النبي )صلى هللا عليه وسلم( حين مرت جنازة يهودي وقال "أليست نفسا ".

 حياة اإلنسانية.: الحرية في اإلسالم أصل عام يمتد إلى كل مجاالت الثانيا
: للحريععة فععي اإلسععالم حععدود معينععة فهععي ليسععت مطلقععة بغيععر قيععود وإنمععا تتسععم بالنسععبة ثالثططا

فهععي مقيععدة بحيععث ال تتصععادم مععع حريععات اآلخععرين، وال تععؤدي الععى ضععرر بمصععلحة األمععة 
 أو بمصلحة المجتمع.

ت الشععريعة : الحريععة قديمععة قععدم اإلنسععان وشععاملة صععالحة لكععل زمععان ومكععان ولقععد سععبقرابعطا
 في تقرير مبدأ الحرية كل القوانين الوضعية.

: فععي اإلسععالم مععن حيععث التحععرر فععان األسععا  العع ي فطععرت عليععه البشععرية هععو لامسططا
التعععاون وهعع ا التعععاون ال ينمععو إال فععي ظععل الحريععة وقععد أدر  هعع ا أميععر المععؤمنين عمععر 
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المععيالد إ  قععال لعمععرو بععن العععاص )رضععي هللا عنععه( أن الحريععة فععي اإلسععالم تكتسععب لحظععة 
 مقولته المشهورة " يا عمرو متى استعبدتم النا  وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا".

هععي الحريععة والعدالععة والمسععاواة ن أو قواعععد نظععام الحكععم اإلسععالمي احععد أركععا : سادسططا
والشعععوره والتكافعععل االجتمعععاعي والمعارضعععة الهادفعععة والنقعععد الععع اتي الن اإلسعععالم ديعععن 

ولععة، وللدولععة نظععام للحكععم ينبثععق مععن المبععادئ والقواعععد واإلحكععام العامععة فععي القععر ن ود
وسنة النبععي )صععلى هللا عليععه و لععه وسععلم( وهعع ا النظععام لععي  مجععرد هيكععل هندسععي وإنمععا هععو 

 روح وخلق ومعنى وممارسة والتزام وتطبيق والتزام وتطبيق ألنه الهي رباني.
عوة أسععا  الشخصععية اإلنسععانية وكرامتهععا وهععي ال : إعععالن اإلسععالم منعع  فجععر الععدسططابعا

 تكون إال مع الحرية.
: تسععتمد الحريععة أصععالتها مععن العقععل وميععزان العقععل فععي العدالععة والمسععاواة وقععد قامععت ثامنططا

 الدعوة اإلسالمية نفسها على أسا  العقل الرشيد.
ا مععل صععورهي أجفاإلسععالم يمععنح الحريععة الفرديععة فعع  : الحريععة فععي اإلسععالم متوازنععةتاسططعا

أدق معانيهععا ولكنععه ال يتركهععا فوضععى فوضععع )مبععدأ التععوازن(  كمععا يمععنح المسععاواة اإلنسععانية
أي التععوازن بععين متطلبععات الفععرد ومتطلبععات المجتمععع حيععث ال يطغععى ,فععي كفتععي الميععزان 
 احدهما على اآلخر.

وأخيععرا نقععول إن الفععرد فععي المجتمععع اإلسععالمي  يععر معفععي مععن رعايععة المصععالح  
ة فكععل فععرد مسععئول عععن رعيتععه فععي المجتمععع كمععا قععال )عليععه الصععالة والسععالم( " كلكععم العامعع 

 را  وكلكم مسئول عن رعيته ".
 
 

 : مفهوم الديمقراطية والمدخل إليها وأنواعها

 و  مممممموقملومممممم لققDemosل يمممممم ق وممممممدح ق ممممممنقل يدممممممألنقا ممممممس حألدألنققيممممممجقق-مل  يحسمطألمممممم :ق
 و  مممممموقملااممممممحقمملرمممممم    ق حجلدممممممجلوقل مممممم قمتاممممممحقملومممممم ل ق ل ممممممتمقو  مممممماققممممممتهققCratia ل يمممممم ق

قملدريأل ق  رقملاات ج قملدوقا دخا جقملو لق  خدج قج.
  مممممجقمل  يحسمطألممممم قماممممم  تجقايذ ت  مممممجقملومممممج  ق د  ممممموق قملاات ممممم قملدممممموقوحمممممس ق مممممألجربقق

 قملومممممم لق وقذمممممم قملاس مممممم ق مليرممممممج مبقملرألج ممممممأل ق ممممممألنقمل ممممممج ق وخ ممممممعق أل ممممممجقملاات مممممم قاممممممجتا
قملر  ج قالرق  جا ق  هق ج قتسقلهق  جل ق جوتوأل قوقذ قو تبقملاات  قله .

   تمممممسقل   يحسمطألممممم قوتمممممسبق خد ذممممم ق ممممموق  ممممم متقمل مممممج ق حارممممملق   ممممم قوتمممممسقلممممم قوتمممممج قق
  قر لمممم ق لقممممنقااحمممممرقمي ممممج قمليومممممدس قملدمممموقودذمممماق  ألمممممهققممممتهقميوتيممممم ق تقمل  يحسمطألمممم ققممممموق

ضمممممم ق  مممممجقمل  يحسمطألمممممم قايذ ت  مممممجقملامممممم ا قو  مممممموقتممممماقمي  األمممممم قامممممجلااحق تمممممماقمي  ألممممم قاجلي ج ق
 تس ممممم قملذمممممسرق ومممممدي  ق  مممممرقمليمممممتمطنق ملاحمممممتمق مليرممممم  لألج ق مممممنقم ممممم قمل  مممممت قاجلتامممممجلمق
ملدمممممموق خدج  و ممممممجق ممممممنقر تقوذس مممممم ق  ممممممنقر تقمل تممممممسقالممممممرقملخ ذألممممممج قمل ديج ألمممممم ق مل د ممممممجر  ق

لذمممممسرق ممممموقملاألمممممجبق  ق ملرألج مممممأل ق مل س ألممممم ق مل ممممم  ق مل مممممتتقلأل مممممسمرق . ليمممممجق و مممممجقو  ممممموق قتممممماقم
ملد األمممممممممممسق ملي دحممممممممممم ق ممممممممممممنقر تقق  ت مممممممممممج ق  قو  اممممممممممم ق متقوخدممممممممممممج قملوممممممممممم ت ق  ممممممممممممألسقجق ق.ق

ق- مل  يحسمطأل ق وتمبق   ج:
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 قممممموقمئمممممدسم قملوممممم لق اجئمممممسبق ممممموق يج  ممممم قملرممممم   ق  ممممم قلقق-مل  يحسمطألممممم قملياجئمممممسب: -1
 ادحققتمقااألذأل ق مت ب.

 يج  ممممتتقملرمممم   قوألجامممم قق قمممموقمودألممممج قملومممم لق ي  ممممألنقق-سب:مل  يحسمطألمممم ق ألممممسقملياجئممممق -2
   ه.

 ودخممممممتققممممممتهقمل  يحسمطألمممممم قمل ممممممت وألنقملرممممممجاحدألنق  مممممم هقق-مل  يحسمطألمممممم قئمممممماهقملياجئممممممسب: -3
  هقملياجئسبق  ألسقملياجئسب.

 :  خصائص النظام الديمقراطي

قق-  نقو جل هق جق أوو:ق
وقمل  لممممم ق  تضممممم قلألذألممممم قملمممممتهق  مممممعقملحتم ممممم قمي ج مممممأل قل تمممممج قملاامممممحق مممممقق-مل  مممممدت : -1

ووممممممممماأل قملرمممممممممم  ج قمل ج مممممممممم قمملدوممممممممممس  أل  ق قمملد ذألت مممممممممم  ق قمملح ممممممممممجلأل  ق مل   ممممممممممج ق
 أل  يمممممممجق مليحت مممممممج قمي ج مممممممأل قل ي ديمممممممعق تحت مممممممهق ضممممممميجود ج.ق و ممممممم ق تم ممممممم قمل  مممممممدت ق

   يرقملحتم  قملحجوتوأل ق  رقم ط م.
تقورمممم هقملرمممم   قاتقملحممممجوتتق  ممممجقلممممجتق  مممم  هق ممممتموقر ممممدت ق  ق ممممجوتقق- ممممألجربقملحممممجوتت: -2

ملدوممممممس  أل ق قمل مممممممتمل قم رم  مممممم ق مممممممتموق ادتحممممممجق  ق س ألمممممممجقم ألممممممسق ادمممممممت  ق  ممممممتقملمممممممتهق
  رترقمل يألعقمملاجعحق ملياات  ق  هقو سئق خجلذهق   قوس  ق نقملحجوتت.

 ووممممممممي قتس مممممممم قمل ديج ممممممممج ق إامممممممم م قمل ممممممممامقملدمممممممموقق-تس مممممممم قملممممممممس هق ملد س ممممممممز: -3
رق  مممممهق مممممجق خمممممصقملي مممممجل قوادمممممج قالمممممرقتامممممحق  مممممجلوق  حمممممجئققمممممتمقملاممممماق  رمممممد  

 مل  ألجقل   ل .
 مممممجلام قو تمممممألحق  ممممميوقق  مممممهقملتامممممت قل رممممم   قق-تس ممممم قوقمممممت نقميتممممممم قملرألج مممممأل : -4

 قممممممممتق  امممممممم ق يج ممممممممج قمل مممممممم طق ملي ممممممممجل قملدمممممممموقورممممممممد  ئقملدممممممممأاألسق مممممممموقملحممممممممسم ق
 ملرألج وقر تقملتات قالرقملر   ق واي ق ر  لأل قملااحقملياجئسب.

 مممممم  قملدمممممم و ق مممممموقمي ممممممت قملح ممممممجلأل ق  مممممم  ق  وممممممي قق-م ممممممدح  قملرمممممم   قملح ممممممجلأل : -5
 موخج قا سموق م قملح جوقارم  جق عق   قملد و قاو  تقملح جو.

 مميزا  النظام الديمقراكي
 يعمل على معاملة الجميع على قدم المساواة. -1
 يعمل على اإليفاء باحتياجات النا . -2
 يدعو للحوار الصريح واإلقنا  والسعي لحلول وسيطة. -3
 كفالة وحماية حقوق وحريات اإلفراد األساسية.يعمل على  -4
تجديععد قععوة المجتمععع مععن خععالل اسععتخدام الوسععائل السععلمية فععي اسععتعباد السياسععيين  -5

 الفاشلين ومن دون حدوث اضطرابات في نظام الحكم.
 أركان الديمقراطية وشروط النظام الديمقراطي

 أركان الديمقراكية •

  ألجربقملو ل. -1
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 ملياات ألن.تاحق جلحق  رق ضجق -2
 تاحقمي  األ . -3
 تحتمقمي  أل . -4
 تحتمقم ورجتقمي ج أل . -5
 مودخجاج قتسبق وم   . -6
 مليرج مبق  ج قملحجوتت. -7
 اواجبقم  سموم قملحجوتوأل قملي دي ب. -8
 ملحألترقمل  دت   ق  رقملاات  . -9
 ملد  ر  قمل ديج أل ق مل د جر  ق ملرألج أل . -10
  ألحقملدرج  ق ملتم  أل . -11
  ملد ج تق ملدسمضوق ألنق   جوقملو ل.ملدتم اق -12

 :الديمقراطية في  اثر اإلسالم

 امممم قا ممممت قم  مممم  ق  مممموق م ممممسبقمل ممممس قوذرمممم جق س مممملققممممتهقملي  حمممم ق متمممم بق ممممنق  مممم  قق
ملد األحممممج قملدج  خألمممم قل   يحسمطألمممم ق حمممم ق لممممسق قو ممممجلرق مممموقلدجاممممهقملقممممس حق  مممم ق  قمممم ق مممماأق مممموق

وق ممموق  ممممسهق ممممجقل مممملق جط ممم ق  ممممسمقتدممممرقوومممم   ت قمق تلمممهقو ممممجلر:ق ق جلمممملق مممجق ا ممممجقمليممممألق  دممممتو
اجلي مممم   قملامممم ا قملاسليممممجتق  تل ممممجق ممممجقق  مل يمممم  .ق  ممممسمرقق ممممجقاممممجليألقل مممم ق   مممم قمليوممممج  بق

ع مممملق جط مممم ق  ممممسمقتدممممرقوومممم   تقامممم  ق  ممممرقموح ج  ممممجقلاسليجو ممممجق  و ممممجق ممممجقلجومممملقوذ مممم ق مممموق
  يحسمطألمممممممم ققممممممممتهقملدمممممممموق  ت قمممممممجقملرألج ممممممممأل قالقاج دوممممممممج و حق م ممممممممد  بق  ا ممممممممحق لمممممممتل ق ممممممممجتقمل

وداممممم نق   مممممجقلجوممممملق ممممموقمل حمممممترقميوألمممممسبق مممممنقميلممممممقمل مممممجووق  ق ممممموق   ق حمممممترقميلممممممقمي  ق
ق ا قمليأل رق  ا قا ت قم    .

  مممموق امممم ق  مممملقمل م ممممسبقمل سحألمممم ق   دحممممرق تم مممم قملد ممممج قالممممرق جومممملقلتو ممممجقملا مممم قملممممتهقق
لرألج مممممموق مل ديممممممج وقلممممممجتقو يممممممعقالأل ممممممجق اجلمممممم قمل ممممممس ق ممممممعقميوممممممتقا ممممممألنقمل داممممممج قملمممممم م عقم

 ه ق   مممم  جق رممممترقوممممتبق ممممنق وممممتمبقمل تممممج قملرألج مممموقملحا مممموق   مممماق  ألممممهقاممممذ قمملااممممحقمل ي ممممتق
 لربقملس ممممممجل قملياي  مممممم ق ست مممممم ق  امممممم بق مممممموقوممممممج  اقملاوممممممس  قق ئممممممس لقئممممممي قم  مممممم  ق مممممم   

قق-  ألا قاجي  ق ملحألحقملرياجوق قاتمق ل قمل جلحق ا  قر يحسمطوق  ا زق دي  قاجلوو:
ملوممممممممت تقاي جامممممممم قملذ رممممممممذ قملرألج ممممممممأل قل  تمممممممممج قم  مممممممم  وق  جامممممممم قمل  يحسمطألمممممممم قملدممممممممموق -1

  ااالقاوا ق نقم ئاج ق  رذ قمل تحقمل سحأل ق  رقئدرقائاجل ج.
  جلوت تقلحقوقنقم د جرمقئخ ألجقاويجققوق م ق رد  ق س ووق حجوو. -2
ل مممموقلألرمممملقملوممممت تق  رممممذ ق ضمممم أل قم د مممم ق مممموقم دمممم م  جقمليذقممممس تق إويممممجققمممموق  ممممد قم -3

 لقرو قل اوسق وقا  ه.
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 م ممممممد جرمق  ممممممرق لمممممم ق ممممممجو قو ممممممت م قملد األمممممماق  ممممممرق امممممم هقمليرمممممم يألنقمي ملمممممم ق ممممممنق
اممممماجا قملس مممممت قم  ألمممممهقملرممممم   ق  اممممما ق اممممم  قمملومممممت ت ق  رمممممذ ق دقج  ممممم قل  تمممممج قم  ممممم  وق
  ممم قضمممس قمليرمممم يتتق  مممتمقمليامممم  ق مممس قملاممممجلطق طاحمممتمق مممجق ا ممممتمقل مممحق ممممنقملممم تحقملرألج ممممأل ق

مل  ممممم ق ممممموق مممممتقسقملياممممم  ق إويمممممجقو األحجومممممهق  قمل د مممممجرق  مممممهق مممممنق اممممم قملممممم تحقملرألج مممممأل ق  مممممأل ق
ق  ألسقج……………

 مممممج قو مممممجلرقوأاألممممم مقليمممممجق قا مممممجقالألمممممهق ق ملمممممتانقم مممممد ج تمقلمممممسح حق   مممممج تمقمل ممممم بق   مممممسقحقق
ئمممممت تق ألممممم  حق  يمممممج ق    مممممجقحقا ذحمممممتتق ق  ممممممت قمل اممممموقماممممم رق ق  ألمممممهق  ممممم ح ق ق مممممجقووممممممج  ق

ق ت قالقق  مقي ئ ق  ت قحق .ق
ق
ق
ق-وودس ق تم مقم    ق عقمل  يحسمطأل قالرقوحج ق  بق:ق

 0 قملحجوتتق إ ج قملح جوق ا  قمليرج مبق  ج -1
ملرمممم   ق مممموقم  مممم  قم مممم   ق  ممممجل قملوممممت ت قلممممأل ق   حمممم ق إويممممجق حألمممم بقاوممممس   ق ق -2

  را هق  اتله.
ملامممممجعحقملمممممتهقوخدمممممج هقمي ممممم ق امممممتتق رممممماتلق  مممممج ق ق مممممنقو مممممس جوهق ممممموقملاامممممحزق مممممج ق -3

تقو ممممممجلرق قاتق ق ممممممأ سلحق تقومممممم ر مقمي جوممممممج قالممممممرق ق  ممممممجق إ مقتايممممممدحق ممممممألنقمل ممممممج ق 
 واايتمقاجل   ق .

 تضممممممممممتبقمل  يحسمطألمممممممممم قو مممممممممم ق تق إ مق ممممممممممجقم د سضمممممممممم جق  مممممممممم  اج ق  جاممممممممممسبق مممممممممموق
ق-:  ق ااقالأل جق وقا ا ق اجر ق وققتمقملخ ت قودي  قايجق أووققم    
  ملدوقوي  قملودخجاج قملو األ .ق-ملاأل  : -1
  ملدوقوي  قمل دذدجوقملو او.ق-ملوت ت: -2
 و.    وقمل ديجبقملو اق-مل ديجب: -3

عنددا اديدداي  يددن  ياهنددا لدددد عددأ ادأسا يددا ئ حددا  رددي  هإددا   اداي ق ا  ددا ي ننددا 

نجددا ادير دد  هددأ اد ويدد يأ  اديأددات يسددا ن ادأسا يددا  احدداع هددأ يددوا  اد جأ دد  اإلردد هن  

ئ ددا يدئددا ادقدد رن اديدد يي ادأسا يددا ادس اردد ا  اإلددم اد جأ دد  اإلردد هن ن  يقددو   سدداد     ان 

قأألددوا ي يددليوا م نف ددا يددان ممددع نحدداال ا علدد  ا إلدد   يأقددا لوا  ائوأددان هددأ اد دددهن أ ا

ادأددن  إمددن حأدد   وددنر نددد   هدد  أ يددان يائددع ي يددليوا م نف ددا مادسددا   اقسدد وا نن أ 

 ييب اد قس  أ  .

ق- قتهقم   قود ينق ذجقألحق لألر ق وق تضتبقملد  ر  قملرألج أل ققو:ق
 ملي ديعقملير ح. تقق ج قطس ألنق ألج ألألنق د ج  ألنقرمو ق -1
 مل س جتقمليد ج  جتقل قيجق   نقليجق اذد جقم   . -2
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و  مممملقم  مممم ق ممممنقطممممسئقاجلمممم قملدمممم و قل ت ممممجط ق أل  يممممجزق  لمممم ق   مممموق  ممممترق يج ممممج ق -3
   تمم ق وقملي ديعقم    وقملتمت .

 ه ددا  قدداب يأإدد أ دنددا  ن اداددوم  لددن اداي ق ا  ددا يددن اإلردد ب  لددن احددا ادسنايدد  

 ا  هيددوم دل  امرددا ادس اردد ا هددأ اانددب اديددائي   يددي لدددد اداددوم  ددد ي اد راد ددا اإلردد ه

ن يأخددد قدد اما   ن هددأ حددي يدداحب ادسددل ا  يددا ئددان  هف ددا ئددان  هف ددا ام وسددع ه  إأدد   

ياداددوم  ادأددقاب قددانونن  ر ارددن يودد   نوسدد  علدد  ادييددي مي دد   ن   لددم اديددم  ادسقددا 

 خا  ادق ام ادسدا   االرأوفاب.ش ع ا ق امد  وقا  يودفا   ل  أفا دو دي يسإي ا 

الأ دداب عددا  ئإ دد  اد ددوب  نددا   قددا مدد أ اإلردد ب  اداي ق ا  ددا  إل دد ا نقددو  نن ادس 

هددأ اد ويدد يأ  ي إلددد لدددا االلأ دداب نشددياال هأسددا ع  هددا مادأ ئ ددا علدد   ن هإددا   اإلردد ب يددن 

اد سدد  ا اد ددوب مقدد  ن اداددوم   ادساادددا  حقددوق اإلنسددان قددا رددإقع اداي ق ا  ددا مادديلفا 

ي ق ا  ددددا  ويلدددا    دل وائ دددا مدددد أ اداي ق ا  دددا اد سايدددد ع  مددد أ اإلردددد ب    دنقدددا ادا

   ادددإسأ  نفددا نأااددا دل جأ سددا  ادم م ددا  هف ددا  سددا    ميضددفا مويددوفا ميسددب هددا يدد 

قدد ي   سدداد ي اإلردد ب ادقائ ددا  يا  يددان اددول  اداي ق ا  ددا هسددأ ا هددأادأسدد  ا   اد لدد ل

    ادسا   ادأساهح  االعأ اا ماآلإل .عل  اداوم


