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 بسمه تعالى الذي يدعو إلى الحق

 بيان الحقوق الخمسة

 

 مدخل الحقوق الخمسة
 

ه وحقوق المواطنة لإلنسان وحقوقوهي تضم حقوق اإلنسان إن مجموعة من الحقوق 

مع الوطنية التي تشمل حقوق المجتمع المدني أيضا وحقوق الطبيعة وحقوق كل مجت

 على كعضو في المجتمع العالمي، تعد المبادئ الدليلة للدستور الذي يعرض كمقترح

حقوق المجتمعات هذه الالمجتمع اإليراني المثقف. كما ويقترح أن تستوعب دساتير 

 ل ربوعكلمؤسسة الحكومة لتتطابق معها حتى يمكن التطور في المبادئ الدليلة وتغير 

 العالم إلى جمهورية تشاورية متناسقة.

ة م ممارسن عدفهكذا تكون حقوق اإلنسان أمرا ذاتيا أو جوهريا لحياة اإلنسان، باعتبار أ

مل كل من تلك الحقوق يؤدي إلى النقص في الحياة، كما إن عدم ممارسة حق الع

ان، وفضائل اإلنس وعة األعمال التي يستلزمها نشاط مواهبوالتعرض للمنع من مجم

وكل  طبيعةفإن حقوق المواطنة والحقوق الوطنية والتسببان في فساد الحياة وضياعها. ي

ريا ا جوههي األخرى أمرمجتمع باعتباره عضوا في المجتمع العالمي تأتي في حد ذاتها 

ئلة العا بمثابةوكل مجتمع وطني والطبيعة والمجتمع العالمي بالنسبة لحياة كل مواطن 

 الكبرى ألبناء البشر.
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 ، إالهناك عدد ناقص يتضمن بضعة من هذه الحقوق الخمسة في الدساتير أو المواثيق

ة لسلطاقائمة على خطاب  ةأن نصوص هذه الدساتير أو المواثيق تحتوي على فكرة دليل

الخاصة  الملكيةكرة )فبالتالي أصبحت المبادئ الدليلة لهذه الفة )القوة( المتمثل في الليبرالي

قوق حمن  نوع آخروتعريف الحرية الذي يعكس أو يترجم الملكية الخاصة( دليلة إلى 

بكسر  قيدا. فمن هذا المنطلق يكون الحق محددا بكسر الدال وماإلنسان وحقوق المواطنة

 إن االستقالل يده مسبقا. فعلى سبيل المثال:الياء بدال عن أن ال يكون محدد اإلنسان ومق

( القوةإن خطابات السلطة )والحرية هما حقان ال ينفصالن بعضهما عن البعض. 

لتغافل  أن ا، إالولكونها تتغافل عن االستقالل فتصف الحرية بأنها هي السلطة )القوة(

قط ليس ف –فعة الذي يعتمد التمتع به على التمتع بإمكانيات وقوى دا –عن االستقالل 

ة إال  فائده باليجعليجعل وصف الحرية بأنها هي السلطة )القوة( أمرا ال يمكن، وإنما 

خدام است في عالقات القوى، ألن الحرية تنسلخ عن ذاتها أو تتمسخ في ضدها وهو

 القوة.

تكون فيها الواقع أن الملكية الخاصة قائمة على عالقة القوى وهذه العالقة عالقة 

أطراف العالقة هي التي تحدد موقعها ما إذا كان رفيعا أو وضيعا )حاكما أو  ممتلكات

محكوما(. هذا النوع من الملكية ينشئ الحدود ويحدد أبناء البشر ويقيدهم فيها مسبقا. 

إن اعتبار الملكية الخاصة الحق المقدم والمتسلطة على الملكية الشخصة يجعل تحقيق 

ال ومن شأنه خلق حالة تجعل فيها أقلية نفسها مالكة االستقالل والحرية أمرا مستحي

إحالل القوى الدافعة واألرض ومنابعها وتحرم الناس من العمل اإلنتاجي نتيجة 

الرباتات )الدمى ذات الذكاء االصطناعي( محل أبناء البشر، لتقول للمجتمع اإلنساني: 

باألشياء أمرا ذاتيا نسان اسقط ميتا! ألنك بال عمل وبال دخل. فعلى ذلك ليست عالقة اإل

لحياته، فمقابل ذلك، تكون الملكية الشخصية باعتبارها حق ممارسة مجموعة من 

النشاطات وبالتالي حق التمتع باإلمكانيات والقوى الدافعة الالزمة لممارسة تلك 

النشاطات، تكون أمرا ذاتيا لحياة اإلنسان، ألن حياة اإلنسان متخلصة بها من 

كذا يكون ذلك التعريف للحرية والذي يحبس اإلنسان في حلقة عالقة المحددات. فه
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تتغير األنظمة الفرد بالفرد، تعريفا للحرية بضدها. على ذلك وباالعتراف بهذا الحق، 

االجتماعية وكل أسس المجتمع وبهذا التغير يستعيد أبناء البشر استقاللهم وحريتهم 

 تماعية.ويتمكنون من إعادة نموهم في األنظمة االج

ن لص مفهكذا، إذا كانت استعادة هذه الحقوق قد أصبحت ممكنة، ليس إال نتيجة التخ

نها عولة خطاب السلطة )القوة( هذا وذاك. وبهذا التخلص تم الحصول على الحقوق المغف

ة على قائمعلى طول الزمان وتم تعريفها بسماتها الخاصة لها. فالواقع أن التعاريف ال

عض بوتفضيل وة(، كانت تضطر المعرفين إلى تعريف الحق بالسلطة أساس السلطة )الق

يس نه لالحقوق على األخرى بتقديم بعضها وتأخير البعض اآلخر حسب الموقع، مهملة أ

إذا الحق ال يتعارض وال يتزاحم مع الحق فحسب، وإنما يستلزم كل حق حقا آخر. ف

ثير في كض بعضها مع البعض كانت الحقوق المحدثة على أساس السلطة )القوة( تتناق

يمه وتقدصة امن األحيان، واألهم من ذلك، تصبح ممارستها )مثل "حق" الملكية الخ

ة في ناقضة لحق اإلنسان في النمو وحق الطبيعوتسليطه على حق الملكية الشخصية( 

عية يبع الطبلمناااقتراب نفاد وسببا لحاالت عدم المساواة المتزايدة وتلوث البيئة واإلعمار 

واشتداد عالقة المتسلط والخاضع للسلطة بين الشخص والشخص وبين الجماعة 

السلطة فه بوالجماعة وبين البلد والبلد، فالسبب يكمن في أن الحق قد تم تعريفه أو وص

 سلطةوأصبح الحق في الحقيقة غطاء للسلطة. فعلى ذلك، إن تخليص الحق من قيود ال

ستعادة الزم من عبودية السلطة )القوة( المدمرة، يست )القوة( وتخليص اإلنسان والطبيعة

قضه مما يدل على كون كل منها حقا هو عدم تعارضه وتزاحمه وتناكل الحقوق التي 

مع الحقوق األخرى وتطابقه مع خصائص الحق. فهكذا، وضمن هذه المجموعة من 

ض تناق الحقوق، يجد الناس أصحاب الحقوق حقوقا يستلزم بعضها البعض اآلخر وال

 وال تعارض وال تزاحم بينها.

لها  يحق يقوم تدوين الدساتير على مبدأ أن الحكومة هي السلطة وأن الحكومة هي التي

ي فسبب تحصرا أن تمارس السلطة )القوة(. فجعل الدساتير قائمة على هذا المبدأ، قد 

 تعرض الدساتير لنقائص ذاتية، منها ما يأتي:
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طة و المذهب الذي يبرر وجود الحكومة باعتبارها سلالحكومة لها مذهب خاص وه ●

ب، ن المذهلو موالفارضة الوحيدة للسلطة. كما إنه حتى الحكومة الفرنسية العلمانية ال تخ

هو: وألن مبادئ الدستور الفرنسي تدل على وجود مذهب تم تدوين الدستور طبقا له 

 الليبرالية.

 ق عددالحكومة في تفسير الدستور وخل الكتابة باإليجاز والغموض بهدف إطالق يد● 

 هائل من الشرخ والفراغ.

ا وجود هذه الشروخ وحاالت الفراغ ضروري لتتمكن الحكومة أن تعمل على هواه● 

أو توقف تطبيق مبادئ من الدستور وذلك تحت غطاء أو مسمى "مصالح الحكومة" 

 و"المصالح العامة".

 القوة()لسبب افتراض أنها نتيجة السلطة كون تركيبة الحكومة غير قابلة للتغيير ● 

 ،فبالتاليمستخدمتها الوحيدة )الحصرية(. و

ة لعالقاتخاذ عالقة القوى أساسا أو قاعدة، ألن السلطة )القوة( ليست إال هذه ا ●

ة العالق نظيمتدور الحكومة هو  صبحوالتركيبة التي تستخدم في ما يتعلق بها. فبالتالي، ي

 نرى ضعين للسلطة على صعيد المجتمع وعلى صعيد العالم. كمابين المتسلطين والخا

متين: نفيذ مهة بتاليوم الحكام وهم اتخذوا من الليبرالية الجديدة مذهبا لهم وكلفوا الحكوم

جز لحواالقيام بالواجب العسكري واألمني للحفاظ على أمنهم وحماية مصالحهم ورفع ا

ر الحاض السلطة لتكون دائمة. ففي الوقت سلطتهم التامة لضمان استقرار هذهأمام من 

 تحولت المجتمعات إلى أفراد وقف كل منهم وحيدا بوجه السلطة )القوة(.

فيما أن فائدة الحقوق وممارستها تكمن في أن تجعل حكومة خالية من أي مذهب ديني أو 

ق مليئة بالمذهب القائم على الحقوغير ديني نفسها في خدمة المجتمع المدني لكونها 

وأن تتطور الحكومة على  الخمسة، وأن تحل عالقة الحق بالحق محل عالقة القوى

مسار التحول إلى مجتمع ذي نظام اجتماعي منفتح وأن تمعن في اعتماد منهج يتسم 

بإزالة العنف، أو بعبارة أخرى تزيل النقائص وتتميز بتركيبة قابلة للتطور ويمكن لها أن 

لتسير مسار التطور والعبور إلى مجتمع مدني منفتح  هاتتخذ من إزالة العنف منهجا ل
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فلهذا السبب يجب كتابة قادر على إدارة ذاته وتقام جمهورية تشاورية للمواطنين. 

الحقوق وكذلك مواد الدستور األخرى بلغة الحرية لكي ال تكون القوة أساسا ألي حق 

 ويل والتحريف وو...ويتم تعريف كل حق بشفافية حتى ال يبقى مجال للتفسير والتأ

فهكذا تكون الكلمات قد تحررت من استخدامها في خطاب القوة هذا وذاك ومن 

تحتوي "الهوية الدينية أو المذهبية" التي اتسمت بها، وقد تضمنت معاني ومفاهيم 

 عليها في لغة الحرية.

 الجهود بذل حيث تم كذلك وهذا هو المنهج الذي تم اعتماده في إنشاء وكتابة هذه الحقوق

ك ذلك يمكن أن يتعرض حق أو حقوق لإلهمال. فعلى ذللكي ال يبقى أي فراغ. مع 

د أدعو علماء الحقوق إلى أن يساعدنا باإلطالع على أي حق أو حقوق قد يكون ق

 تعرض لإلهمال.

إلى  ولهاولكن لم يهمل أن جعل الحقوق مذهبا للحكومة ال يتفادى سلطوية الحكومة وتح

د حفي  . على ذلك وإضافة إلى إكمال الحقوق التي يمارسها كل مواطنخادم للسلطويين

ما نفسه. كبدني ذاته، فقد تم األخذ بعين االعتبار أيضا الحقوق التي يمارسها المجتمع الم

 وهرها.جعن ها تفريغمسخ الحقوق أو وقد أعطيت للحكومة تركيبة تجعلها ال تقدر على 

لحقوق بعضها مع البعض وكذلك ربما يستلزم تبيين تتالزم اوألن يعلم أنه لماذا وكيف 

كل حق استعادة حق آخر، فقد تم تبيين وتأكيد كل حق من حقوق اإلنسان عند تبيين كل 

حق من حقوق المواطنة وكل حق من الحقوق الوطنية وكل حق من حقوق الطبيعة وكل 

ففي الحقيقة، حق من حقوق كل بلد باعتباره عضوا في المجتمع العالمي أو األممي. 

بالرغم من كون حقوق المواطنة أمرا ذاتيا أو جوهريا في حياة كل إنسان بصفته عضوا 

في المجتمع وكون الحقوق الوطنية أمرا ذاتيا في حياة المجتمع وكون حقوق الطبيعة 

أمرا ذاتيا في حياة الطبيعة وكون حقوق كل مجتمع بصفته عضوا في المجتمع العالمي 

ذاتيا في حياة المجتمع العالمي وعيشه في عالقة الحق بالحق، فإن رقعة  أو األممي أمرا

مدى العدالة االجتماعية وتولي إعمار نمو كل إنسان على طريق اإلنسانية تعتمد على 
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الطبيعة على صعيد العالم، ولكن كل هذه الحقوق تنبع من حقوق اإلنسان وحقوق 

 وإنما هو مفيد قدر ما تشاء.الطبيعة. لهذا السبب فإن التكرار ليس مخال 

ادئ وقد تضمنت هذه الحقوق بضعة ملحقات: كان هناك رأي يقول بأن كل مبدأ من مب

ال خالحقوق يجب أن يتضمن كل ما يأتي عدم ذكره ليبديه غامضا وغير شفاف وربما 

ر ال قصي من المضمون. فعلى سبيل المثال، إن االستغالل ممنوع ولكن هذا الكالم كالم

الت حالى ما هو االستغالل وما هي حاالته. أو العبارة القائلة: "يجب القضاء عيوضح 

كان وذه. هالالمساواة بين المرأة والرجل"، ولكنها ال تبين ما هي حاالت الالمساواة 

ا ات لهإن هكذا مبادئ يمكن أن تنضم بها ملحقات. وهذه الملحقهناك رأي آخر يقول: 

هذا  طبيقالمبادئ ذاتها. فخالل حاالت عديدة قد تم ت ذات المصداقية التي تتحلى بها

 الرأي.

جماع م اإلأما كتاب الحقوق الخمسة فأعطينا األسبقية إلصداره لسبب أن الناس يمكن له

مة القائ ةدليلعليها وكذلك لسبب أن العالم أمامه طريق مسدود متمثل في انعدام الفكرة ال

م سان باعتبارها "شيئا خارجيا". أماعلى الحق. فالناس ينظرون إلى حقوق اإلن

ة وطنيالسلطويون فهم يستبدلون المصالح العامة التي هي مصالح أنفسهم بالحقوق ال

 تضمنويعتبرون أن الطبيعة ليست لها حقوق. كما وفي الدول التي صارت دساتيرها ت

ال وراحت هذه الحقوق يتم تحديدها وتنقيصها باستمرار بعضا من حقوق المواطنة، 

 اس الأصبح النللمجتمعات الخاضعة لسلطتهم. فعندما  أن هناك حقاالسلطويون  يعتقد

 هذه يريدون أن يبقى أنظمة الموت والدمار فيصبحون بحاجة إلى بديل وتأتي معرفة

ل بفض جعل الناس بدائل ألنفسهم من جهة وتجعلهمالمجموعة من الحقوق وممارستها لت

ن نسا للعيش في ظل نظام اجتماعي يصبح فيه اإلالعيش في االستقالل والحرية بديال

 شيئا تافها.

 تنظيم الذي يتناول فصله الثالثهذه المجموعة تشكل فصلين للدستور من البديهي أن 

 الحكومة وواجباتها على أساس هذه الحقوق.
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ذين الأسماء وسوف يتم إدراج أسماء المتعاونين معنا في تأليف وتدوين الدستور و

 يقة النقد في إكماله، ضمن النص النهائي.بطرساعدونا 

 وهنا أعبر عن شكري لهم على ما قدموا من تعاون صادق وصميم.

وق ومن الضروري تأكيد أن اقتراح القراء الكرام وجود أي حق آخر غير هذه الحق

 بحسن الترحيب والتجاوب.الخمسة نكون قد أهملناه، سوف يقابل 

مصادف الميالدي ال 2018حزيران )يونيو( عام  6وأصبح الكتاب جاهزا للنشر بتاريخ 

 الهجري. 1439شهر رمضان المبارك عام  21

 أبو الحسن بني صدر
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 األول بابال

لحياة اإلنسان وحقوق المواطنة والحقوق  الحقوق الذاتية )الجوهرية(في 

 الوطنية لإلنسان

 

 الفصل األول

 لحياة اإلنسان الحقوق الذاتية )الجوهرية(في 
 

 بدأ األول:الم

 

ة لحيااإذ إن الحياة قائمة بوجود الحقوق وممارستها وال يمكن فصل هذه الحقوق من 

ة ا أفضليق لهوهذه الحقوق تمنع من تحديد وتقييد أنشطة اإلنسان الحيوية، فإن هذه الحقو

م باس على نوع العقيدة وعلى أي وضع وموقع لإلنسان. إذن ال يمكن سلب هذه الحقوق

 مصلحة الحكومة وبموجب حكم المحكمة. الدين وباسم

 الثاني: المبدأ

 

للحياة، يأتي بمثابة  الحقوق الذاتية )الجوهرية(التكليف )فرض الواجب( خارج إن 

استخدام القوة، ألن التكليف أو فرض الواجب يجب أن يكون ممارسة الحق. فعلى ذلك، 
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 يكون حقا من الحقوق أداء واجب الوضع واجب يكون سالبا للحق وال يجوز جعل  يمنع

 موضوعا للتقنين.

 المبدأ الثالث:

 

 اتيةإن الحقوق الموضوعة التي تشكل مبادئ من كل دستور، ليست ناقضة للحقوق الذ

تكون  ن الأللحياة. كما وإن القوانين العادية التي تقرر، هي األخرى يجب  )الجوهرية(

 للحياة.)الجوهرية( ناقضة للحقوق الذاتية 

 رابع:المبدأ ال

 

تقوم  حقوق للحياة تشمل الكون، فكل ذوي الحياة لهم الحقوق الذاتية )الجوهرية(إذ إن 

 حياتهم على ممارستها. والطبيعة هي األخرى لها الحقوق ذاتها.

 :المبدأ الخامس

 

ق اتخاذ أي ح الحقوق توجب بعضها البعض وتشكل مجموعة واحدة، على ذلك ال يجوز

 ذريعة لسلب حق آخر.

 دأ السادس:المب

 

في  و حراإلنسان له االستقالل والحرية: كل إنسان إنسان مستقل في اتخاذ القرار وه

 اتخاذ نوع القرار.

مكن ال يال يقبل االستقالل والحرية التقدم والتأخر بعضهما بالنسبة للبعض اآلخر و

 تجزئتهما. على ذلك،

 من دونوالقوى الدافعة وإذ إن التمتع باالستقالل يوجب التمتع باإلمكانيات . 6.1

فعلى  االستقالل تجد الحرية تعريفا في ضدها وهو "سلطة الشخص" في عالقات القوى،

 سان.مقياس العدل، يجب توزيع اإلمكانيات والقوى الدافعة بحيث يتمتع بها كل إن
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 إن استقالل مجتمع المواطنين وحكمه الذاتي في فرض الوالية )= مشاركة. 6.2

حق  حديدن في قيادة مجتمعهم على أساس مبدأ المودة( وبالتالي عدم تجمهور المواطني

ة. واليالوالية من قبل األجنبي وحريته، يكمن في سلطته على نوع ممارسة حقه في ال

 قاللفعلى ذلك، ال تحدد أية مؤسسة وشخص في الداخل وال أي أجنبي من الخارج است

 وحرية جمهور المواطنين.

ة حق من أجل االستقالل والحرية. ألن االستقالل والحري. ال يجوز سلب أي 6.3

 يوجبان ممارسة الحقوق األخرى.

 المبدأ السابع:

 

زنة ، قائما على أساس الموايجب أن يكون تنظيم عالقات الدولة مع الدول األخرى

ي فالعدمية أي على وفق الحقوق الوطنية وحقوق المجتمع الوطني باعتباره عضوا 

هو فالي )األممي( وحقوق اإلنسان وحقوق الطبيعة. أما الكمال المث المجتمع العالمي

ضها ة بعاآلخر يكمن في أن تقام عالقات الفرد مع الفرد وعالقات الفصائل االجتماعي

ة مواطنلحياة اإلنسان وحقوقه في ال الحقوق الذاتية )الجوهرية(مع البعض على وفق 

لى علها ات الديمقراطية التي يتم تشكيوحقوق الطبيعة. لهذا السبب، يجب على المؤسس

 وفق هذه الحقوق، أن تتولى نشاطاتها وعالقاتها على أساس هذه الحقوق.

 المبدأ الثامن:

 

 إن تنظيم العالقات وتولي النشاطات وفقا للمبدأ السادس، يوجبان ما يأتي:

 يمنع استخدام القوة لغرض منع ممارسة حق من الحقوق؛. 8.1

ات سماولبشر الذين يعيشون على األرض حقا متساويا في استخدام ال. يجد أبناء ا8.2

 تلوثواألرض. وإذ ليس الواجب إال ممارسة الحق، فإن مدى تعرض الطبيعة للدمار و

لك إن . فلذيؤكد مدى حرمان أبناء البشر من حقوقهمالحيوانات والنباتات  قالبيئة ونفو

 ؛كومةن ومؤسسات المجتمع وكذلك الححماية حياة كل ذوي الحياة واجب على المواطني
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لى . تمنع السلطوية وكذلك الخضوع للسلطة وكالهما ينتهكان الحقوق، سواء ع8.3

ع ب مى مستوى الشعمستوى الفرد مع الفرد أو على مستوى الجماعة مع الجماعة أو عل

 الشعوب األخرى.

 المبدأ التاسع:

 

ة القدرإن تمتع الجميع بالحقوق وإذ إن الحب والمحبوبية حق من حقوق اإلنسان وإذ 

ق ي الحقويع فعلى النمو، يأتي رهينة التوحيد االجتماعي )بمعنى المساواة الحقيقية للجم

ل في وتبعية حصيلة العمل للعمل(، فمن المقرر أن األصوعودة اإلمكانيات للجميع 

اج إنت وإذ إن كمية ،االجتماعي )الصراع( تنظيم العالقات هو التوحيد وليس التضاد

ا رأس المال االجتماعي ورؤوس األموال األخرى والقوى الدافعة وحسن استخدامه

ب ه سبتعتمد على مدى التوحيد االجتماعي وإذ إن التوحيد االجتماعي هو في حد ذات

يها قاعدة تؤسس علووكذلك هدف من أهداف النمو على مقياس العدالة االجتماعية، 

 الديمقراطية عن الفساد: تصان االمؤسسات الديمقراطية وبه

لغى ك، ت. فإن المرأة والرجل قد خلقا للتحاب معا ولهما حقوق متساوية. فعلى ذل9.1

 جميع التمييزات وعدم المساواة بين الجنسين.

وون إن الجميع متسامعا ومتساوون في الحقوق. وإذ  ون. إن جمهور الناس متآخ9.2

 ن قبلمه وظيفتيتم ن يكون عدائياً إال عندما ، واالعتقاد ال يمكن أالكون ذوي الحقوقفي 

في  ب يسبال، أو الجنس واالنتماء العرقي، اإليمانفإن االختالف في المعتقد و، السلطة

ن لمواطنينع االتمييزات الجنسية واألثنية والقومية والوطنية والعرقية وال ينقض وال يم

 من التواد معا.

 طن في أي مجتمع آخر.. لكل مواطن أن يكون صديقا ألي موا9.3

فعلى  نين،. إذ يجب أن يكون إزالة العنف واجبا للحكومة والمجتمع المدني والمواط9.4

تمثل  التيوالحكومة أن تمنع المعتدي من االعتداء وذلك طبقا للمبادئ الدليلة للقضاء 

 مبادئ للدستور القائم على أساس الحقوق الخمسة.
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 تراك والمودة والسالم. فلذلك،. إن حق الخالف يرافقه حق االش9.5

أو تقد المعوأ. يمنع العنف الذي تعد الحرب شكال منه سواء أكان باسم الخالف في الرأي 

 القوميةورية الخالفات القائمة على أساس التمييزات بما فيها التمييزات الجنسية والعنص

 والعرقية والوطنية والدينية والطائفية. و

 ن رقابةن دوألفكار والمعلومات والمعطيات والعلوم والفنون مب. يقرر تحقيق انسيابية ا

ف الحتى يصبح حق الخالف سببا للتوحيد االجتماعي بفضل النمو ويتفادى توجه الخ

 إلى التضاد )الصراع( والعداء.

 المبدأ العاشر:

 

اسية ة السيوفضائله، في الحيا وقدراتهبمواهبه يتم االعتراف بحق كل إنسان في التمتع 

ة د الفكرإيجا والقدرة علىأالموهبة االجتماعية واالقتصادية والثقافية: فاإلنسان يمتلك و

لقدرة اأو  موهبةويستخدمها. كما وإضافة إلى هذه الالدليلة )المعتقد الديني أو غيره( 

ة على لقدروالقدرة على التآنس الذي يترجم إلى حق الصداقة والمودة، يمتلك اإلنسان ا

اف لى احترعدرة رة على الخلق والقدرة على التعلم والقدرة على التربية والقالقيادة والقد

ات له لقدرالفنون والفنانية، وكذلك يمتلك القدرة االقتصادية و... إلخ وإضافة إلى ا

نها أن ن شأمفضائل. فعلى ذلك، له حق متساو في تلك البيئة االجتماعية والطبيعية التي 

 دراته وتربيتها. فلذلك،يجعله قادرا على استخدام ق

إن تطور عالقة اإلنسان بالمؤسسات وإعادة بناء المؤسسات على مبادئ . 10.1

نذ نسان مر اإلاالستقالل والحرية والنمو على مقياس العدل والوداد، ال يتحقق إال باعتبا

لى دل ع: فإن مدى انعدام شمولية اإلنسان يمواهبوالدته شامال ومخزنا للقدرات وال

ادية المؤسسات والمجتمع قد باتت معادية للحقوق ومعادية لالستقالل ومعون مدى ك

 للحرية ومعادية للنمو.
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 يا أوتلقائوقدراته، يفكر ويعمل  مواهبه. إذ إن اإلنسان وعند استخدام مجمل 10.2

مع باالنبعاث الذاتي أي يفكر ويعمل مستقال وحرا، فيجب أن تكون مؤسسات المجت

 ألساس.اهذا  مع االنبعاث الذاتي لإلنسان وأن تتم إعادة تنظيمها علىمتناسبة ومتالئمة 

كن  يم. إذ إن تمتع كل إنسان بحقوقه وقدراته يشترط بتمتعه بحق القيادة، فال10.3

ه. ة نفسلمن غيره. فكل فرد من اإلنسان يمسك بقياداستبدال أو تفويض أي من قدراته 

هور ن جممنفتحا وقابال للتطور بحيث يتمك فعلى ذلك، يجب أن يصبح النظام االجتماعي

 المواطنين من المشاركة في إدارة مجتمعهم. ولنقدم إيضاحا هنا وهو أن:

ين . إذن يجب أن يهدف تدويتميزا بنظام منفتح. المجتمع ومؤسساته يجب أن 10.4

 ر والخادمةإحالل المؤسسات المنفتحة والقابلة للتطو ه بما في ذلك إلىالدستور وتنفيذ

سان لإلنسان المنبعث ذاتيا محل مؤسسات المجتمع التي تعمل كأجهزة لتخريب اإلن

 والبيئة وإلنتاج السلطة )القوة(.

 المبدأ الحادي عشر:

 

ب ة ارتكاحال إن النقد والتنبيه والتعبير عن الحق والتعبير عن الندم ورؤية الخسارة في

ا وجب ماإلنسان. هذه الحقوق تالخطأ وكذلك العفو والصفح كلها تأتي في عداد حقوق 

 يأتي:

نة يجب أن تكون مبادئ الدستور معبرة عن حقوق اإلنسان وحقوقه للمواط. 11.1

مي وحقوقه القومية والوطنية وحقوق مجتمعه باعتباره عضوا في المجتمع العال

ه ل هذ)األممي( وحقوق الطبيعة. كما وعلى المقنن البرلماني أن يلتزم تماما بك

 ون أي انتقاص.المبادئ د

. إن المواطنين وفي الوقت الذي يجب فيه أن يتمتعوا بأكبر حد من االستقالل 11.2

والحرية في النقد والتعبير عن الحق والتنبيه واإلنذار، عليهم أن يلتزموا ويمارسوا 
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الحقوق الخمسة المدرجة في الدستور وأن يشاركوا في الترويج للغة المتميزة 

 هي اللغة التي ليس بما في ذلك قائمة على القوة. وبسمات لغة الحرية و

. للمتضرر حق العفو والصفح، كما وعلى المضر واجب التعويض. حق 11.3

وجب يالجميع أن يعيشوا في بيئة اجتماعية خالية من القوة، وامتالك هذا الحق 

كون ت لعنفاعتبار إزالة العنف حقا لكل إنسان ومجتمع أبناء البشر. إال أن إزالة ا

ان ل إنساستتباب جميع القيم الروحية خاصة استتباب القيم التي تمكن كبحاجة إلى 

 من امتالك حقوقه في المجتمع اإلنساني ومنها: المحبة والشهادة على الحق

خ ... إلد وووالصداقة والوفاء بالعهد والفداء )اإليثار( والعون واالستعانة واإلرشا

 وبوجه خاص،

، بالرجل خاصة وعالقة أبناء البشر بعضهم بالبعض عامة. عالقة المرأة 11.4

قة العال لبشريجب أن تكون العالقة بين فضائلهم. فإذا لم تستخدم القوة وأقام أبناء ا

يق فهم سيقيمون العالقة في ما بينهم عن طرفي ما بينهم ضمن ممارسة حقوقهم 

 فضائلهم.

 المبدأ الثاني عشر:

ت واناالعداءات عند والدته، فإن الطبيعة والحي إذ إن قدم اإلنسان ال تطأ أرض

ئة وأبناء البشر معاريف وأصدقاء. فلذلك، ولكي ال تصبح بيئة نموه بيئة ملي

ن نسالحياة اإل الحقوق الذاتية )الجوهرية(بالصراعات والعداءات، فيجب أن تتسم 

ته والطبيعة وحقوق المواطنة والحقوق القومية والوطنية وحقوق كل مجتمع بصف

ها، عضوا في المجتمع العالمي )األممي( والحقوق الموضوعة التي توضع على وفق

 بالخصائص التالية:

 و. أن تعكس نمو اإلنسان وإعمار الطبيعة وال أهواء السلطة )القوة(. 12.1

 أن تكون دليلة إلى جمهورية المواطنين أو الديمقراطية التشاورية و. 12.2
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قه ت كل مواطن للتمتع باالستقالل والحرية وحقو. أن تزيد دوما إمكانيا12.3

 األخرى.

. إذ إن اإلنسان له حق في مجموعة من األعمال والبد له أن يحصل من 12.4

ة لذاتياالحقوق المتالئم مع حقوقه وللنمو، فعلى أعماله على الدخل الالزم للعيش 

ادة ه في زيالربوتات )الدمى( محل اإلنسان بل أن تساعدأن ال تحل  )الجوهرية(

 الكفاءة واإلنتاج.

 المبدأ الثالث عشر:

ة حكومإن حق الحياة ليس فقط حقا يمتلكه الجميع، وإنما لكل شخص أن يطلب من ال

ن إلك، والمواطنين الدفاع عن هذا الحق في ما يتعلق بنفسه أو باآلخرين. فعلى ذ

لى عية. فعمسؤولية الحفاظ على حياة كل من المواطنين فردا فردا مسؤولية جما

 أساس هذا الحق، يمنع اإلعدام.

 المبدأ الرابع عشر:

ق ن حقواالطالع والعلم ونشاط القدرة على العلم واالستطالع واالستعالم حق مإن 

ة نسيابيحرية احرية انسيابية المعلومات والمعطيات وحرية انسيابية األفكار وكل إنسان. 

ألن  نسانكونها إتاحة اإلمكانية لكل إالعلوم والفنون، حق من حقوق كل إنسان نظرا ل

عله ا يفموإذ إن التكليف خارج الحق يساوي القوة فلكل شخص أن يعلم أن  يكسب العلم.

 حق.

مبدأ "المأمور معذور" يترجم السلطوية ويناقض الحق، فإن أي أمر يجب أن وإذ إن 

السياسي يكون األمر بالحق وعلى كل مؤظف أو صاحب واجب أن يتأكد من أن األمر 

أو العسكري أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي الصادر إليه أو ما يصدره هو إلى 

اآلخرين أو إلى نفسه من أوامر ليس أمرا باطال أي أمرا يناقض الحق. فعلى ذلك، يجب 

أن يدل كل أمر صادر على الحق بكل شفافية ويجب أن ال يناقض حقا من حقوق 
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نة أو حقوقه القومية والوطنية أو حقوق الطبيعة أو حقوق اإلنسان أو حقوقه للمواط

 اعتباره عضوا في المجتمع العالمي )األممي(.المجتمع ب

 المبدأ الخامس عشر:

وكذلك  لظلمشفافية القول والفعل هي األصل. فلهذا إن السرية والتكتم واإلخفاء لغرض ا

على فة للحق وممنوعة. الصداقة والتعاون بسرية مع الظالم والمجرم، أعمال مناقض

 حقوقوذلك، ال يجوز للحكومة أن ترتكب عمال يسلب أو يناقض حقا من حقوق اإلنسان 

 عتبارهمن باالمواطنة أو الحقوق القومية والوطنية أو حقوق الطبيعة أو حقوق اإليرانيي

ق لحقوأعضاء المجتمع العالمي )األممي(. فإن ارتكاب عمل يسلب أو يناقض حقا من ا

ب ستوجتمثل مبادئ هذا الدستور يعتبر جريمة وإن جعله "من أسرار الحكومة" ي التي

 تشديد العقوبة حسبما يحدده القانون.

 المبدأ السادس عشر:

ب لكل شخص من أبناء البشر وكل مجتمع من المجتمعات أن يعيش في السالم. يج

عيش من ال انتهاك حرمة السالم. لهذا يمنع منع المواطنين باستخدام القوةعدم 

فة لهادباالستقالل والحرية والحقوق األخرى والترويج للحقوق. كما تمنع الحرب ا

ع لدفاإلى السيطرة على اآلخرين وتدمير اإلعمار والطبيعة. ومقابل ذلك، يكون ا

 بوجه المعتدي واجبا جماعيا. فعلى ذلك،

قومي( من الواجبات الرئيسة للحكومة على مستوى المجتمع الوطني )ال. 16.1

ن ب بيوعلى مستوى المجتمع العالمي )األممي( هو استتباب السالم. فإذا نشبت حر

ضوخ الر بلدين فعليها أن تعمل على إقامة السالم بينهما. وإذا رفض أحد الجانبين

ريد يذي لاللسالم، فعليها أن تقف بجانب البلد الذي يرضخ للسالم وأن تجبر الجانب 

 ق.للسالم على أساس مبدأ إيصال الحق إلى ذي الحاستمرار الحرب على الرضوخ 
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لى رى ع. إذ إنه وعلى أساس الموازنة العدمية تقام العالقات مع الدول األخ16.2

 تمنعمبادئ الحقوق الوطنية )القومية( بما فيها حق السالم والحقوق األخرى، ف

يل للخطر وأن تصعب أو تجعل من المستح للحكومة أن تعرض السالم االجتماعي

 حقوقامتالك المواطنين حقوقهم الخمسة أو تضيع الحقوق الوطنية )القومية( وال

 .بإقامتها عالقات قوى عدائية مع الدول األخرى األخرى وذلك

، . ال حق ألي شعب على عقيدة وحياة شعب آخر وعلى أمواله. ومقابل ذلك16.3

مي( تدخل في هناك حقوق لكل شعب باعتباره عضوا في المجتمع العالمي )األم

 إطار موضوع الفصل السادس.

 ن شأن. يجب أن ال يوجب إحقاق حق، االعتداء على حق آخر. فعلى ذلك، م16.4

 إحقاق الحق إنهاء التخاصم.

 السابع عشر:المبدأ 

ظر غض النبابتغاء العدالة والمساواة  فمن حق كل إنسانإذ إن التمييز يناقض الحق، 

 بشر.ء الالجنسية واللون. وال فرق في ذلك بين أبناعن العرق والقومية والوطنية و

 المبدأ الثامن عشر

شراء يع وبإذ إن االستقالل والحرية أمران ذاتيان أو جوهريان لحياة اإلنسان، فإن 

ختلف بم)بيع وشراء الرقيق( اإلنسان يناقضان حقوقه. فعلى ذلك، تمنع العبودية 

منع وشأنه وكرامته. فعلى هذا، ت لكونها يناقض الحق وشخصية اإلنسانأشكالها 

 أيضا أية عالقة تجعل اإلنسان في موقع العبد ليفقد حقوقه.

 المبدأ التاسع عشر

إذ إن من حق كل إنسان وكل مجتمع إنساني أن ال يتعرض للظلم ومن واجبه أن ال 

يظلم، فلكل شخص وكل مجتمع إنساني أن يطلب من اآلخرين االلتزام بحقوقه، كما 

ه أن ال يعتدي على حقوق اآلخرين وأن ينهض بوجه أي اعتداء ويلتزم ومن واجب
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بمبدأ "ال تكن ظالما وال منظلما وكن للمظلوم عونا وللظالم خصما" على ميزان 

 ل ومن أجل امتالك الجميع حقوقهم.العد

 نالمبدأ العشرو

 إذ إن الملكية للعمل هي ملكية شخصية،

ن ، بل يجب أية تابعة للملكية الخاصة. فيجب أن ال تكون الملكية الشخص20.1

 .لعملتكون الملكية الخاصة تابعة للملكية الشخصية، بحيث يكون كل دخل نتيجة ا

ل . إن كال من الفرد والمجتمع والطبيعة يحصل على الحق في نتيجة العم20.2

 بنسبة مشاركته في العمل.

ل المتالحقة . إن الحق في األرض ومصادرها حق جماعي، أي لكل األجيا20.3

ل ألجياوال يجوز لجيل واحد أن يقوم باستثمارها بشكل يؤدي إلى حرمان احق فيها 

 القادمة من تلك المصادر أو إلى تصحر األرض والديار التي هي الوطن.

 ن:المبدأ الحادي والعشرو

أي  إن ملكية اإلنسان لعمله وما يحصد منه، ملكية شخصية، فال يجوز حرمانإذ 

و أفكري مباشرة أي بمنعه من العمل ال أكان الحرمان كيته لعمله سواءإنسان من مل

. بعهااليدوي أم غير مباشرة أي بمنعه من الوصول إلى أدوات العمل واألرض ومنا

فس وهما في نال حق ألي شخص أكثر من ذلك. فمن هذا الحق، ينتج حقان أساسيان 

أو  ان من حقوق المواطنةالوقت يمثالن شرطا لنشوء الحق المذكور وكذلك يعتبر

 الحقوق المدنية.

 المبدأ الثاني والعشرون:

إذ إن النمو العام للمجتمع ونمو كل إنسان شرطان متالزمان أي أحدهم شرط 

فعلى هذا الحق،  لآلخر، فلكل شخص أن يطلب من المجتمع أن يعوض عن نقائصه.
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اشرة بواسطة إمكانيات وأدوات العمل إما مبعلى المجتمع أن يزود أعضاءه ب

 الحكومة أو بواسطة مؤسسات أخرى.

 :المبدأ الثالث والعشرون

اتي مر ذإذ إن اإلنسان مخزن القدرات والفضائل، فهو قابل للنمو. وإذ إن النمو أ

 النظام  نفتحلحياة اإلنسان، فإن النظام االجتماعي المطلوب نظام منفتح. والنظام الم

عة في لدافاإلنسان ويتم فيه استخدام القوى ا وة( محل نمويحل فيه نمو السلطة )الق

 تنمية اإلنسان وإعمار الطبيعة بدون أي تدمير.

 ن:الرابع والعشروالمبدأ 

 حق طلب التعويض عن النقائص حق شامل عالمي باعتبار أنه إن لم يكن النمو

ب د شعشامال للجميع ونمت عدة شعوب ولم تتمكن بقية الشعوب من النمو أو إن أرا

تناسى حقوقه ويتجاهل حقوق شعب أو شعوب أخرى حرصا على حماية أن ي

، لكل ذلك. فل"مصالحه"، فال بد من توقف مسار النمو واشتداد وتيرة العنف والتدمير

ع شخص ولكل جماعة ولكل مجتمع إنساني أن يطلب من المجتمع اإلنساني أن يدف

 المعتدي إلى الكف عن االعتداء وأن يعوض عن نقائصه.

 دأ الخامس والعشرون:المب

ين إن توفير المصادر المالية إلحقاق الحق وهو موضوع المبدأ الرابع والعشر

متلكه يو حق لتحقيق ذلك. فالتعاون بين المجتمعات اإلنسانية، ه أداتانوالتعاون هما 

كل مجتمع وكل فرد هو عضو في كل من المجتمعات. وهذا الحق هو الذي يجعل 

لتمتع بالحقوق االقتصادية والسياسية واالجتماعية كل شخص أن يتمكن من ا

إن  لك،. فعلى ذوالثقافية الالزمة لنمو وتفتح شخصيته واعتالء كرامته اإلنسانية

لم، المجتمع اإليراني ليس فقط مسؤوال عن كل محروم ومظلوم في كل أنحاء العا

 وإنما هو مسؤول عن الطبيعة أيضا لمنع تدميرها.
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 ن:شروالسادس والعالمبدأ 

 ة علىالقدرإن كل كائن حي يمتلك للمواطنين أن يشاركوا في قيادة المجتمع. وإذ 

 جتمعالقيادة، فكل إنسان هو مستقل وحر في قيادة شؤونه وهو يحق أن يعيش في م

ي فافئ يتمتع فيه المواطنون بكامل استقاللهم وحريتهم. لجميع المواطنين حق متك

 قيادة المجتمع.

 العشرون:المبدأ السابع و

، وبما أن كل إنسان مسؤول عن ممارسة حقوقه، فهو مسؤول عن أهم المسؤوليات

 أي المشاركة في إدارة شؤون المجتمع الذي يعيش فيه. لذلك:

ركة . المشاركة في إدارة شؤون المجتمع هي حق وواجب الجميع، وهذه المشا27.1

 لكونها شاملة وجماعية تتم المحالة عن طريق الشورى. 

 ق بل. كل المواطنين لهم الحق في منع إقامة الطغيان. لكل فرد ليس فقط ح27.2

م. ى القيالقيادة هي واحدة من أعل قوة تنميةواجب المشاركة في قيادة مجتمعه. إن 

ن مفمن أجل إنشاء واستمرار الديمقراطية وتحويلها إلى جمهورية المواطنين، 

 .لقائمةاالحواجز القضاء على القيادة وقوة الضروري توفير الظروف الالزمة لتنمية 

اإلنسان وأهم ألقيت على عاتق مسؤولية أهم القيادة هي  مسؤولية. وبما أن 27.3

، فلكل لنمو اإلنسانمؤشر على الشخصية والكرامة اإلنسانية والعامل األكثر كفاءة 

فمن حق وواجب كل ، المشاركة في القيادة. في المجتمعشخص الحق والواجب في 

كل  تركيبة العمل تجعليستعد للمشاركة في القيادة. وفي المجمتع يجب أن أن نسان إ

فعلى . تكون لديه الفرصة لتكريس جزء من وقته للمشاركة في قيادة مجتمعهشخص 

لكل شخص الحق في ترشيح نفسه أساس هذا الحق والواجب والقيمة األسمى، 

)أو  الكفاءة والمعرفةالعدالة وبتليق كل من يتحلى القيادة ف. من المناصب لمنصب  

 في هذه الجمهورية، يجب إيجاد الفرص في مجال الحكمف. والحكمة والوعي العلم(

، لكل معرفة السعي إليها وتطبيقها. لذاو والكفاءات فضائلالوالتعبير عن  بالعدل
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يطالب بأن تكون قيادة المجتمع عادلة وعالمة وكفوءة وعارية شخص الحق في أن 

 اد.عن الفس

 والعشرون: بدأ الثامنالم

ن عبير التفكير والتعبير عن الفكرة حق ال يمكن إنكاره. لكل شخص حق حرية التع 

 الرأي ولو كان ضد حقوق الحريات الخمس. لكن ممارسة هذا الحق حق ال يمكن

ق إنكاره شريط أن ال تنتهك حقا من الحقوق الخمسة. الحق في االختالف هو ح

يجب أن يدار كل مجتمع على أساس مبدأ أن شخصا وجماعة يتمتع به الجميع. 

من حق  ، وبالتالي،، وليس الحقيقة كاملةوحتى جيال واحدا، يعرف جزءا من الحقيقة

 .العنف إلزالةلسعي مودة وباالسالم والب بااللتزام الجميع أن يختلفوا في اآلراء

آلراء ة األفكار والتسير مسيرة انسيابي آراءهمالمواطنون  تركمن الضروري أن ي

لشورى االتخاصم والتنازع. فاختالف اآلراء هو الذي يجعل في وال يتخذوها أدوات 

 ولكن اتخاذه ذريعة للتخاصم والتنازع يجعله عابثا.أمرا ضروريا 

 المبدأ التاسع والعشرون:

 ألدياند ا، فإن نقعرق واللون والثقافة واللغة هو حق وليس عاراالتنوع في ال إذ إن

ن إنسا هو حق كل إنسان. لكللمذاهب والمعتقدات المروجة لهذا التنوع والتميز او

 ز. إنالتميي ينقذه ويحرره من قيود والتربية التعليم البحث عن نوع منالحق في 

 على النضال ضد جميع أشكال التمييز السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي

 .لكل إنسان هو حق مستوى كل مجتمع وعلى مستوى العالم

 المبدأ الثالثون:
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و هلدليلة وامتالك الفكرة ااختيار للعيش بالحقوق، ف ةضروريإذ إن الفكرة الدليلة 

 ينيتمتع المواطنون بالحرية واالستقالل في اختيار الد، حق كل إنسان. لذلك

أو سلطة إجبار أي شخص . ال يحق للحكومة وال ألي شخص والمذهب والمعتقد

 أو التخلي عنه. و مذهب أو معتقدأ دينعلى قبول 

 المبدأ الحادي والثالثون:

فضائل، وبما أن ممارسة اإلنسان مكون من مجموعة مواهب وقدرات وبما أن 

ه لالحقوق تتطلب معارف وعلوما وفنونا ومعلومات ومعطيات صحيحة، فكل إنسان 

ً ووف الحق في الوصول إلى المعارف والعلوم والفنون والمعلومات والمعطيات.  قا

البحث عن الحقيقة والمعرفة  فإن لكل شخص الحق والواجب في، لهذا المبدأ

 والتصريح عنها بحرية في التعبير.والمعلومة 

 المبدأ الثاني والثالثون:

ن يقود أحق أو سلطة ألي شخص  الف بنفسه يقود نفسهإذ إن كال من أفراد اإلنسان  

ق الحقو ألنها تنتهك ت الحكم السطلويحاالتُحظر جميع ، . لذلكاآلخر بقوة وإكراه

 المدنية )حقوق المواطنة(. هوحقوق اإلنسانلحياة  الذاتية )الجوهرية(

 المبدأ الثالث والثالثون:

في  بما أن التقييم والنقد هما ضروريان للنمو، فإن كل إنسان له هذا الحق. 

 مهوريةالج واطني هذهن مإجمهورية إيران، يقوم هذا المبدأ على التقييم والنقد، كما 

 يقومون بالتقييم والنقد.جميعهم 

 المبدأ الرابع والثالثون:
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 كاذيبال يمكن تسويغ األ، ن. في ممارسة هذا الحقحرية التعبير هي حق كل إنسا 

ذا همارسة حاالت اإلساءة في مد والتزوير و... إلخ. القانون هو الذي يحد، والخداع

ف إلى يهدأن  يجب بل، إلى تقييد حرية التعبير يجب أن ال يهدفالحق. إن المشرع 

 عند إساءة ممارسته.الحق إحقاق 

لى فع، أو إسقاطها الخسارة التي تعرض لهاعن تعويض اليحق لكل مواطن مطالبة 

 ذلك يحق له أن يطلب التعويض عن خسارته وذلك بمراجعة جهاز القضاء.

 

 المبدأ الخامس والثالثون:

فية. الثقاوالدينية والسياسية والعلمية  توجهات والمعتقداتالتعبيرعن ال تضمن حرية

، يعالجمق هو ح الرغباتوحرية التعبير والتعبير عن  االنتقادوالتقييم إن الحق في ف

م لتفاه، ومن خالل اة ومزيلة للعنفغير عنيف تكون ممارسة هذا الحقلذلك يجب أن 

 النقاش المفتوح.اإلقناع وبفضل و

 ثالثون:المبدأ السادس وال

ال  لى ذلكما إبما أن النمو مصحوب بالتقييم والنقد، فإن التغيير في المعتقد الديني و

ل االستقال خطابمن  ايمكن اعتباره جريمة. حتى لو كان هذا التغيير هو تغيير

 السلطة. خطاب إلى حريةالو

 المبدأ السابع والثالثون:

ويجب على الجميع أن ، ى الجميعفي هذه الجمهورية، تعود المعرفة والتكنولوجيا إل

يتعلموا ويستكملوا ويقوموا بتحديث معلوماتهم وأن يكونوا قادرين على استخدامها. 
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ويجب على الحكومة أن تسعى جاهدة لتكون المعرفة والتكنولوجيا على مستوى 

 النمو المتكافئ للمجتمع العالمي.العالم لجميع أبناء البشر، بحيث يمكن تحقيق 

 ثامن والثالثون:المبدأ ال

وق الحق وإذ تتطلب ممارسة، بما أن التمتع بالحقوق في الوطن والمجتمع أمر ممكن 

لية خمن ، عالقة الحق بالحق، فإن الوطنية وتشكيل المجتمع الذاتية )الجوهرية(

ثنائية إلى تنظيم باعضاء كثر، تأتي من حق كل إنسان. يحق لكل شخص وبكل 

أن  فيجبال يشكل وجودها وعملها انتهاًكا للحقوق. حرية إنشاء المؤسسات التي 

 .وريةالتشاديمقراطية الالمجتمع المدني هي المكان المناسب لتحقيق  تصبح أجهزة

 المبدأ التاسع والثالثون:

ص كل شخلووفقا لموهبة طلب العلم، وهي موهبة بشرية، وإذ ، وفقاً للحق في النمو 

طنه ويحق له الحصول على تعليم الئق في الحق في طلب المعرفة والتكنولوجيا، ف

نًيا مجا وكسب المعرفة والتكنولوجيا في أي مكان في العالم. يجب أن يكون التعليم

أو  نسيةمن حيث المبدأ. ويجب أن ال تأتي االنتماءات الوطنية أو العرقية أو الج

 و ذاك لتعيق الوصول إلى التعليم.اإليمان بهذا المذهب أ

 :المبدأ األربعون

اء أبن إذ إن الثقافة هي منتوج لإلبداع والخلق والكشف على يد اإلنسان فكل من 

مع ا. والبشر هو شخص ثقافي، فيمنع إنكار الثقافة وحرمان البشر منها أو تجاهله

كات إيكال االشتراذلك، يجب على كل حكومة تعزيز ثقافة االستقالل والحرية، و

قاشات ومكشوفات الثقافات والحوارات والنلمعطيات الحرة  إلى السيولةالثقافية 

 الحرة بين الثقافات.
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 :الواحد واألربعونالمبدأ 

الم عوفقاً لحق كل شخص في امتالك أمالكه الخاصة وتحقيقه، يحق لكل باحث وكل 

ة استخدام المعرف منع، يشف ويختلق ويعمل بمفرده. ومع ذلكوأي فنان أن يكت

ن ين م. الحق في المعرفة يتضمن تمكين اآلخرنوالتكنولوجيا للسيطرة على اآلخري

 لكن هذا واجب تطوعي.و ،التمتع به

 المبدأ الثاني واألربعون:

يع، كرامة الجموبالتالي  والسمعة والحرمة الخصوصية والحياة الشخصية والحقوق

 مأمن من أي اعتداء:ب ، يجب أن تكونواألطفال النساء والرجالمن 

 المبدأ الثالث واألربعون:

 منزلوال يجوز ألحد دخول . وهو بمأمن من االعتداء حرمة كل مواطنمنزل ل

 .ةلحقوق الخمسيتطابق مع القانون ساكنه أو وفقا إال بإذن من  شخص آخر

 المبدأ الرابع واألربعون:

ختيار افإن أينما أراد. أن يسكن أي مكان يريد وأن يسافر إلى  بلده الكل حر في

 لك:. لذكل إنسانالسكن هو حق ل

 جوز حرمان أي شخص من. السفر داخل وخارج البالد هو حق الجميع. ال ي44.1

 رأيه ومعتقده.بسبب الهوية العرقية أو الجنسية ونوع هذا الحق 

ولئك مالحقة قانونية أل. ومن ثم، يجب بلده. ال يمكن طرد أحد من منزله و44.2

 باستخدام القوة. يطردون الناس من منازلهم الذين

 الخامس واألربعون:المبدأ 
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قيقي مر حإذ إن التنوع في العنصر والعرق والقومية والثقافة واللغة واللون حق وأ

 وواقع،

ال يجوز حرمان أي شخص من انتمائه العرقي والقومي والشعبي. فإن  .45.1

 التعرف بعرق وقوم وشعب هو حق كل إنسان.

ك عندما تتحقق هنا إن االختالف في الثقافة واللون يصبح سببا للنمو. 45.2

التيارات الحرة للعلوم والمعارف والفنون والمعلومات ومعطيات الثقافات 

ذا . ويجب أن يكون هومخزوناتها ومكشوفاتها، شريط أن ال تكون هناك تمييزات

 االختالف معترفا ومعموال به في كل مجتمع إنساني.

 المبدأ السادس واألربعون:

 تعرض للظلم:لكل شخص أن يطلب اللجوء عندما 

ة مهوريليس فقط األجنبي وإنما حتى العدو له الحق أن يطلب اللجوء من الج. 46.1

 اإليرانية، وإذا قدم طلبه فيجب منحه اللجوء.

يواصل النضال من لكل شخص وعليه أن يهاجر عندما يتعرض للظلم وأن . 46.2

 أجل تحقيق الحق.

 المبدأ السابع واألربعون:

حرمة وكرامة اإلنسان. فعلى ذلك، يحق لحياة المتناسب مع لكل شخص أن يتمتع با

لكل شخص أن يتمكن من الحصول على الغذاء والسكن والكسوة والتعليم والتربية 

والدواء والعالج والبيئة السليمة وإمكانيات تحسين معيشته المادية والروحية. إذن 

العادل لإلمكانيات  يحق لكل إنسان أن يطالب المجتمع المدني والحكومة بالتوزيع

والقوى الدافعة. وعلى المجتمع المدني والحكومة أن يقوما بتوزيع اإلمكانيات 
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بنسب عادلة )على ميزان العدل( ليتمكن الجميع من التمتع بهذا والقوى الدافعة 

 الحق.

 المبدأ الثامن واألربعون:

اج لزويحظر ا حب والعقيدة واالختيار الحر للزوجين.الزواج يجب أن يعتمد على ال

ي ية التثقافباإلكراه. تسقط مصداقية العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية وال

غم رتتسبب في سلب حرية النساء والرجال واألكثر النساء وتجبرهم على الزواج 

لى اء عإرادتهم ورغبتهم. كما من واجب المجتمع المدني والحكومة أن يقوما بالقض

 إمكانيات التمتع باالستقالل والحرية.هذه العوامل وتوفير 

 المبدأ التاسع واألربعون:

لطة للس إن العالقة بين الزوجين وعالقتهما األوالد ليست عالقة المتسلط بالخاضع

ويجب  وإنما العالقة بين أصحاب الحقوق أو العالقة المتساوية بين الحق والحق.

 وق.لحقاجموعة من خرى لهذه المتطبيق القانون المدني مع هذا المبدأ والمبادئ األ

 المبدأ الخمسون:

ى عل يتحقق التمتع بهذا الحقإن إن الزوجية هي حق من حقوق كل امرأة ورجل و

اطنة في حقوق اإلنسان وحقوق الموأساس المساواة بين األزواج وأعضاء العائلة 

 والحقوق األخرى. فعلى ذلك،

 الزواج والطالق. إن الرجل والمرأة لهما حقوق متساوية في .50.1

 إال بعد بلوغ سن الرشد القانوني.ال يجوز الزواج  .50.2

 المبدأ الحادي والخمسون:

ما ل، كاالنتقاص من منزلة اإلنسان و كرامته واستحقاره وجعله قيد االستغاليمنع 

 الطبيعة والمصادر الموجودة فيها.يمنع تدمير 

 المبدأ الثاني والخمسون:
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الطبيعة لالستنزاف. ولكل شخص حق في العمل المهني عريض اإلنسان ويمنع ت

قا تطابمالذي يقدر عليه. ويجب أن يكون تحديد صنوف األعمال المهنية ومدة العمل 

 مع هذا المبدأ.

 

 المبدأ الثالث والخمسون:

اعات يد سلإلنسان حق االستراحة والتنزه. فيجب االلتزام بهذا المبدأ أيضا في تحد

أن يحصل على ساعات فراغ من العمل وأيام عطلة نسان العمل. ومن حق كل إ

 مدفوعة األجر.واإلجازة 

 المبدأ الرابع والخمسون:

الل الستقاالتمتع بحقي إذ إن التمتع بالحقوق ال يمكن أن يتحقق بدون األمن وبدون 

التمتع  فإن لكل فرد الحق فيوالحرية اللذين ال ينفصل بعضهما عن البعض، 

جهة  العالقة بين االستقالل والحرية من جهة وصنوف األمن منإن األمن.  بصنوف

ن حرمان المواطنين م يجوزال فلذلك . أخرى ليست عالقة التنافي أو التعارض

  .حماية األمن بحجة االستقالل والحرية وتقييدهما

 المبدأ الخامس والخمسون:

 عرضب أال يتال يجوز إجبار أي شخص على أداء معاملة ال إنسانية أو مهينة. يج

ل من خال وذلك ،هأو إنكار رأي قبولالزدراء لالعتراف أو ضغط أو الأي شخص ل

لذلك، ويجوز اإلذالل. ، ال من أجل المعونة واإلحسانحتى والتعذيب أو غير ذلك. 

ان واإلجبار يسقطان المسؤولية عن الخاضع لهما وبالمقابل يخلقإلكراه فإن ا

 المسؤولية على من يمارسهما.

 بدأ السادس والخمسون:الم

بالنظر إلى أن تمتع كل شخص بحقوقه يشترط باستخدامه المواهب والقدرات 

دراته ام قوالفضائل فإن المساواة الحقيقية تقرر في تمتع كل مواطن بالحقوق واستخد

 ومواهبه وفضائله.
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 المبدأ السابع والخمسون:

كل ، ميزانفعلى أساس هذا الالعدالة يُعّرف بأنها ميزان تمييز الحق عن غير الحق. 

 ممارسة بهذا الميزان تقاسشخص منذ والدته، لديه الحق في احترام حقوقه. و

ول حقوق الخمسة من قبل كل مسؤبال احترام حقوق اآلخرين وااللتزام الحقوق و

 أو معين.منتخب آخر  سؤولحكومي وكل م

 المبدأ الثامن والخمسون:

ة خاص جود حاجز، فاالنتفاضة إلزالة العقباتإذ إن ممارسة الحقوق تستلزم عدم و

 .العقبات التي هي القمع والظلم والتمييز تعتبر من حقوق اإلنسان

 لتاسع والخمسون:المبدأ ا

عد متهم يإذ إن كل إنسان يولد له حقوقه وكرامته فإن انتهاك حقوق األطفال وكرا  

 جريمة وال يقبل أي عذر وحجة من منتهك هذه الحقوق.

 الستون: المبدأ

ارسة تربيته ونموه بواسطة مميجب ونسان منذ والدته اإلحقوق بما أن الطفل له 

 حقوقه، فال يجوز منعه من ممارسة حقوقه اإلنسانية.

 المبدأ الحادي والستون:

لى ا فعاألطفال هم أعضاء العائلة بكاملهم. ويجب على والديهم وإذا كانوا أيتام

 و لوغهم سن الرشد.المجتمع أن يلبوا حوائجهم حتى ب

ى . فعلإذ إن الرشد فطري بالنسبة لإلنسان، فيجب تربية األطفال للمستقبل. 61.1

في  ذلك ال يجوز إجبارهم على قبول عقيدة وال هم مجبرين على إطاعة الوالدين

 اإليمان أو عدم اإليمان بدين أو مذهب.

في وعا وتشردا ولألطفال اليتامى أو المعاقين حق عاجل في عدم الموت ج. 61.2

لحق اة هذا مارسالتمتع بالتعليم والتربية. ولهم كأبناء المجتمع أن يتمتعوا بالنمو. وم

قى فتل تلقى في الدرجة األولى على عاتق أقاربهم وإذا كان أقاربهم عاجرين عنها

 على عاتق جمهور الشعب والحكومة.
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 ربيتهمهم بالمحبة وتحق في التمتع بالمحبة ويجب معاملتلألطفال اليتامى . 61.3

 يعرفون حقوقهم وممارستها.بحيث 

 ء.ات وآبام أمهيمنع التمييز بين األوالد وبين األوالد اليتامى وأولئك الذين له. 61.4

ة لمضاجعالوالدة الناتجة عن ايحق للطفل أن يكون له أب وأم. فعلى ذلك إن . 61.5

ن عوالرجل المضاجعين  الخارجة عن الزواج القانوني ال تسقط مسؤولية المرأة

طبقا  لطفلاالكون أما وأبا للطفل الوليد وعليهما تولي المسؤولية عن تعليم وتربية 

 للحقوق وتلبية حاجاته.

ة لمدنييتم تربيتهم كمواطنين لهم حقوق المواطنة أو الحقوق الألطفال أن  .61.6

 ألداء دورهم كمواطنين ومدنيين.

عن  باء والية أوالدهم، لهن حق في التعويضأع األمهات اللواتي يتكفلن .61.7

والنقص في حاالت الرعاية األخرى ويجب إخضاعهن لنظام  النقص في المال

 التأمين االجتماعي.

م ال يجوز فصل األطفال عن العائلة رغم إرادة األشخاص الذين يحق له .61.8

داء أعن  لالحاالت التي يحددها القانون كقصور أولياء األطفاتربيتهم، إال في 

 للخطر أو الغفلة واإلهمال.األطفال تعرض الواجب أو 

 :المبدأ الثاني والستون

 لعنفاإذ إن إزالة العنف هي األصل، فإقامة عالقة القوة مع الطفل ليروح ضحية 

 لك:انتهاك لحقوقه ومنع لنموه، فهو وكإنسان مبعوث ذاتيا مستقل وحر، فعلى ذ

 جيش والشرطة أو دفعهم للتجسس.يمنع تجنيد األطفال في ال .62.1

 يمنع دفع األطفال للمشاركة حتى في النزاعات فمابالك بالحروب.  .62.2

 المبدأ الثالث والستون:
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وال  أن يدافعوا عن أنفسهم بوجه االعتداء. ال يجوز ال للوالدينيحق لألطفال 

ن فإ اللآلخرين أن يعتدوا على حقوق الطفل. وفي حالة االعتداء على حقوق األطف

 الدفاع عن حقوقهم من واجب الجميع عن طريق مراجعة جهاز القضاء.

كون مو تإن تم االنفصال والطالق بين الوالدين فإن حقوق الطفل وحاجته للن .63.1

 هي الميزان في تعيين ولي له.

تلقى  الدفاع عن الطفل تجاه العاهات االجتماعية خاصة المخدراتمسؤولية  .63.2

لمدني مع اولى على عاتق العائلة وفي الدرجة الثانية على عاتق المجتفي الدرجة األ

 والحكومة.

 ة.دفع األطفال إلى الدعارة وأي نوع من استغاللهم جنسيا يعتبر جريم .63.3

ية . من حق األطفال الدفاع عن أنفسهم تجاه التمييزات الجنسية والعنصر63.4

 والعرقية والقومية والتمييزات األخرى.

 ، يحظر بيع وشراء األطفال.وفقا لحظر العبودية .63.5

حتى في حالة ، في حالة نشوب الحرب، يُحظر شن هجمات على المدنيين. 63.6

 وتحظى حماية األطفال باألولوية.، االنتقام

 المبدأ الرابع والستون:

ة يحق له الحصول على اسم وهوية العائل، الطفل هو أحد أفراد األسرة. لذلك

 ولة.ومواطنة الد

 المبدأ الخامس والستون:

ية التربقبل بلوغ النضج المنصوص عليه في القانون، للطفل الحق في التعليم و

 وأي استغالل له. االستراحة، ويحظر دفعه للعملاللعب وو
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 ن:والمبدأ السادس والست

يتام . كما يحق لألطفال األالحق في أن يستشير ويستشاروكعضو للعائلة للطفل  

وا أن يصبح، ووالحصول على إسم عائلي وهوية عائلية من األسر أسرةب االلتحاق

 التشاور.طرفًا في 

 الستون:السابع والمبدأ 

، نالحناأساسا للحب و، في العالقة بين الوالدين واألطفال، يستند كما في الزواج

ظر . وبصرف النالمحبة والحنانيحتاج اآلباء واألمهات، وخاصة األمهات، إلى ف

لرغم ا. لذلك، على أن يحبهم أوالدهم، كبشر، لديهم الحق األساسي في مهعن حقوق

 ،لمذهبأي واالعقيدة والر ه ال يجوز إجبار األوالد على االمتثال بالوالدين فيمن أن

ي والرأ يتخذوا من االختالف مع الوالدين في العقيدةأال  على األوالد  يجب ولكن

 ذريعة لسوء معاملتهما:

من  لمحبةأن يتمتعوا باإلكرام واإلحسان والديهم الحق في  األمهاتو . اآلباء67.1

 أوالدهم.

ية يجب على األوالد تلبف، . وإذا كان الوالدان في حاجة إلى سبل العيش67.2

لسكن ون بالتمتع باالمحتاجيتمتع ، يجب أن وعلى أي حال. حاجاتهم عبر اإلنفاق

 اتأمينتيتضمن الالسليم هو مجتمع المجتمع ف. والمعيشة والعالج والبيئة السليمة

 .ةجتماعيالا

ا صحوبً ولكن إذا لم يكن م واإلنفاق للوالدين حق لهما على الرغم من أن اإلحسان

كل  ، فيفعلى ذلك بالنسبة لهما مزيجا بالتعذيب.  فسيكونواالحترام،  محبةبال

 .هي المهمة األولىالصداقة تكون تربية مواهب التآلف والتحاب ومجتمع، 

 ن:لستوالمبدأ الثامن وا

 ل.كل حكومة مطالبة بالعمل وفقا اللتزامات االتفاقية الدولية لحقوق الطف 
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 المبدأ التاسع والستون:

ه تربيت يتم نأ ، يحق له. لذلكوبالثقافة الثقافةويعيش في صنع الثقافة اإلنسان كائن ي

 في ثقافة االستقالل والحرية. كصانع الثقافة وأن يعيش

 ن:ولسبعالمبدأ ا

، الحقوقبالطبيعة والكائنات الحية تمتع ع اإلنسان بالحقوق ال ينفصل عن ألن تمت 

د ها تعوطبيعة ومواردالحق اإلنسان وواجبه. وبما أن  إعمار الطبيعة هوفإن 

. دون اإلسراف بقدر حاجته ها ويستغلهايجب على كل جيل أن يستخدمف، لألجيال

ل ، ويعد تحسين البيئة حق وواجب كسليمةلكل جيل الحق في الحصول على بيئة 

 الطبيعة وتصحيح استغاللاتق الحكومة مسؤولية االهتمام بجيل. تقع على ع

 األنشطة اإلنتاجية بقدر الحاجة.

 المبدأ الحادي والسبعون:

نسان س لإلوالطبيعة، لي نسانفائدتها لإل لها حقوقها بغض النظر عننات الحية الكائ

ما قدر بوفي إزهاق أرواح الكائنات الحية إال   سل كائن حيالقضاء على نالحق في 

غير وكما إن النباتات تخص تغذية اإلنسان والحيوانات األليفة ، يقتضيه غذاؤه

ومن  عيا.األليفة. فمن شأن الكائنات الحية جعل البيئة سليمة فال يجوز قتلها جما

 على نسلها.حسن معاملة الحيوانات والحفاظ واجب المواطنين والحكومة 
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 الفصل الثاني

 في حقوق المواطنة

لديه حقوق ، باإلضافة إلى التمتع بحقوق اإلنسان، المواطن هو الشخص الذي

سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كعضو في مجتمع يكون فيه جمهور 

رية المواطنين هم أصحاب الوالية والوصاية. في الديمقراطيات الحالية، فإن ح

في  لفعل التي ال تضر باآلخرين أصبحت هي أساس حقوق المواطنة )بماالكالم وا

نظيم ت تكون للسلطة دور حاسم في ،التعريف فعلى هذاذلك في الدستور الفرنسي(. 

سة الخم على ذلك يتم تعريف الحقوقالعالقات. لكن القوة تأتي من انتهاك الحقوق. 

تحلي البمعنى االستقالل  ساسبما فيها حقوق المواطنة أو الحقوق المدنية على أ

لى عدرة القبالموقع المتحرر من أي إجبار وإكراه في اتخاذ القرار والحرية بمعنى 

خص شأي  اختيار نوع القرار، ففي الحقيقة وطبقا لهذا التعريف فإن استقالل وحرية

طن ليس فقط ال يهددان استقالل وحرية شخص آخر، بل إن استقالل وحرية أي موا

ذا ا لها توسيع نطاق االستقالل والحرية للمواطنين اآلخرين أيضا. ووفقمن شأنهم

دية يتمتع كل مواطن بالحقوق السياسية واالقتصاالتعريف لالستقالل والحرية، 

 :واالجتماعية والثقافية التالية

ها لسبب كونحقوق اإلنسان في عداد  بعض الحقوق التي تعتبر )هنا نعود ونذكر 

 (دنية أو حقوق المواطنة الخاصة لهأيضا من حقوقه الم

 



38 
 

 

 حقوق المواطن السياسية:

 

 والسبعون: لمبدأ الثانيا

قوق للح يتطلب تطابق القانون العادي مع الدستور أن يكون القانون العادي مترجما

ة( القوميفي حياة اإلنسان وحقوق المواطنة والحقوق الوطنية ))الجوهرية( الذاتية 

 . إنعة وحقوق المجتمع الوطني كعضو في المجتمع الدوليللمواطنين وحقوق الطبي

 لم يكن يفتقر إلى المصداقية.

 المبدأ الثالث والسبعون:

حرمان أي  يجوز. ال وله الحق في الوطن عضو في شعب الوطنهو  مواطنكل  

لمبدأ في بلد آخر. هذا ا ليسكنوطنه طواعية  يترك، ما لم حقه في الوطنشخص من 

 على جنسية بلد آخرل جبرون على ترك وطنهم ويرضخونالذين يُ ال يشمل أولئك 

 مضض.

 المبدأ الرابع والسبعون:

ه حق للكل مواطن الحق في إدارة مجتمعه، وبالتالي، كعضو في المجتمع الوطني، ي

 مارسيالوالية )المشاركة في إدارة مجتمعه على أساس الصداقة والمساواة(، وهو 

مجالس ي الل االستفتاء العام( أو من خالل المشاركة فهذا الحق إما مباشرة )من خال

 أو بشكل غير مباشر، )انتخاب نائب عنه في المجلس(.

 المبدأ الخامس والسبعون:
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الحق في التصويت واالنتخاب  لديه شروط االنتخاب والترشح له كل مواطنل

 .والترشح

 المبدأ السادس والسبعون:

حقل كل من السلطات المناصب ضمن الترشح لتولي المواطنون متساوون في 

 لتنفيذية والتشريعية والقضائية(.الثالث )ا

 المبدأ السابع والسبعون:

حق من ا البما أن حق القيادة ليس قابالً للتحويل، في الحاالت التي يمارس فيها هذ

ين واطنخالل أشخاص منتخبين، يجب أن يكون المبدأ هو أن يتخذ القرار من قبل الم

. شحينيذ على عاتق األشخاص المنتخبين. موضوع القرار هو برامج المرويقع التنف

 التصويت للمرشحين هو التصويت في برامجهم التي يجب نشرها بشفافية كاملة

 ليطلع عليها المواطنون.

 

 المبدأ الثامن والسبعون:

 لذاتيةوق االجميع متساوون أمام القانون عندما يكون القانون عاكسا أو مترجما للحق

 حقوقلحياة اإلنسان وحقوق المواطنة والحقوق الوطنية للمواطنين و )الجوهرية(

 يقيةالطبيعة والحقوق كعضو في المجتمع الدولي. يجب أن تكون هذه المساواة حق

 دائما. لذلك، يجب أن يتمتع المواطنون بحماية القانون دون تمييز.

 والسبعون:تاسع المبدأ ال

على و، القرار وحرية اختيار نوع القرار اتخاذفي ة بما أن لكل مواطن استقاللي

 ،الفكر الدليل المرغوب لهأساس حق اإلنسان في اختيار 

توجهه السياسي والفکر الدليل له، ويمنع التفتيش . كل مواطن حر في اختيار 79.1

 .وتمشيط األفكار ومحاسبة الناس أو مؤاخذتهم بسبب آرائهم آلراءاعن 
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ه فكارأ، وله الحق في التعبير عن قاللية وحرية في التفكيرواطن است. لكل م79.2

قة المالح وال يجوز. لحديث والكتابة وعرض مختلف الفنون وممارستهامن خالل ا

 ن.وآراء اآلخريأو أفكار  و آرائهأفكاره نقل ونشر ي شخص بسبب أل القانونية

ن أالمرشحين على يقوم به. ولكل مواطن الحق في شفافية االنتخاب الذي  .79.3

 ألفكارتحقيق انسيابية ا من الضروري، وشفافة. ولذلك هوية واضحةيترشحوا ب

 لومات والمعارف والعلوم.والبيانات والمعلتدفق اآلراء 

أو  إقامة التجمعات وعقد الجلسات والمؤتمرات. لكل مواطن الحق في 79.4

م ألنية أكانت عواء . يحظر إنشاء جمعيات تهدف إلى انتهاك الحقوق سفيهاالمشاركة 

 .سرية مسرية أشبه 

ه ؤسسيممن قبل  ى الحلاالتفاق عل إال أن يتم. ال يجوز حل أي منتدى قانوني 79.5

 .بموجب قرار قضائييتم حله أو 

 :الثمانون المبدأ

. لرقابةاع الكل مواطن الحق في االطالع على شؤون البالد. وبالتالي، يتم إلغاء أنو 

ن واالطالع على الظروف هو مسؤولية ولك يعرف الحقيقة.لكل فرد الحق في أن 

ه، في ممارسة حقألنه يجب على المواطن و عدمها ال يرفع المسؤولية عن الشخص.

ون كل فرد أن يكوواجب يكون على علم. لذلك، من حق  يعمل جاهدا لالطالع. أن

 لحقوألن الحرمان من ا. ألداء مسؤولية المواطنةعلى علم بكل ما هو ضروري 

و أفإن حرمان المواطنين ، حقوق المواطنة أو الحقوق المدنية حرمان منالهو 

تستثنى من ذلك األسرار العسكرية من هذا الحق يعد جريمة.  حرمان مواطن

 ة.شفافيتكون دقيقة وأنها ال تنتهك الحقوق وعلى التي يحددها القانون  والحكومية

 المبدأ الحادي والثمانون:
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ن يث من بحرية قبول أو عدم قبول ما يسمعونه. حتى لو كان الحديتمتع المواطنو 

ى فكرة وال معلومة عل حق اليقين أي من المتأكد تماما. لذلك، ال يجوز فرض

ي فختار مفإن اإلنسان . المواطنين وال يجوز فرض الرقابة على أية فكرة أو معلومة

 مسؤوللا، فهو الكذبقبل االطالع وولكن إذا لم يسع إلى االطالع أو عدم االطالع. 

 حقه. لذلك،ضياع عن 

ات معلوميكون تحقيق انسيابية األفكار لتدفق اآلراء والبيانات وال. يجب أن 81.1

 والمعارف والعلوم والفنون مناسبا لجميع األزمنة واألمكنة.

م استقاء العلمعرفة ووسائل ال. يجب على كل حكومة أن تزود المواطنين ب81.2

 مات واالطالع.والفن والمعلو

رار ، ال يحق ألحد الكشف عن األسن بحجة ضرورة التعبير عن الحقيقة. ولك81.3

 العسكرية أو غير العسكرية التي يحددها القانون.

 المبدأ الثاني والثمانون:

ة لمدنيا حقوقهو يةاإلنسان هنظام تُحترم فيه حقوقظل لكل فرد الحق في العيش في  

 :حقوقهوغيرها من 

 اطنينن يطلب نظاما اجتماعيا يتم فيه احترام حقوق اإلنسان وحقوق الموأ. 82.1

والحقوق الوطنية وحقوق الطبيعة وحقوق مجتمعه كعضو في المجتمع العالمي 

لمظلوم اجهاز قضاء عادل ليتمكن إمكانية الوصول إلى وتتوفر فيه ىوما )األممي(، 

عن مدى تعرضه من استعادة حقه ويحق للمضطهد أن يحصل على التعويض 

 تغلبتيتم تعزيز الرغبة في العفو والصبر. نظام اجتماعي لالضطهاد والظلم حتى 

 الرغبة في االنتقام والعنف.حتما الرغبة في العفو واإلخاء على فيه 
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. أن يعيش في نظام عالمي ال يسيطر فيه شعب على شعب آخر، وال تطلب 82.2

ساند الحكومات بعضها البعض وال تالشعوب مصالح على حساب بعضها البعض 

 ورية وسحق حقوق اإلنسان وحرياته.على إقامة الديكتات

 المبدأ الثالث والثمانون:

ممارسة  غيرتكون ال يجب أن المجتمع  واجبات أيضا حيالكل مواطن على  

 لطبيعةوق الحياة اإلنسان وحقوقه المدنية والوطنية وحق الحقوق الذاتية )الجوهرية(

 . ومع ذلك،كعضو في المجتمع العالمي )األممي( وحقوق مجتمعه

وه لنم اإلمكانياتكامل  تتوفر فيه حيال مجتمعهذه الواجبات يتولى هو . 83.1

 تمتعه بجميع الحقوق.وسائل و الشامل

ق ن حقوملحياة اإلنسان وغيرها  الحقوق الذاتية )الجوهرية(. إذا لم تُحترم 83.2

عارض و تتأات إما متوافقة مع الحقوق وال تُنفذ المواطنين وكانت القوانين والقرار

 تزاعمع الحقوق وفرضت عليه، فليس فقط من حقه وإنما من واجبه أن يقدم على ان

 حقوقه.

 حرةأجنبية أو تكون الدعاية ال سيطرةل الوطنيمجتمع ال. عندما يتعرض 83.3

رسة يستطيع المواطنون مما خرى مستحيلة والاألحريات ممارسة اللألفكار و

وحقوق  المجتمع الوطني عن استقالل وحرية الدفاع بكل حسم، يجب حقوقهم

ى ول إلرفع الحاجز عن الطريق لكيال يتحتم مستمر حتى ي هذا الدفاعو .المواطنين

 االعتداء بنية السيطرة.

 األجنبية المواطنون هم الذين لهم األهلية لكشف أنهم صاروا عرضة للسيطرة

من الديكتاتورية واحتقان األجواء وهم يعبرون عن ذلك  وكذلك كشف أن هناك خطر

أو إذا تم  إجراء مثل هذا االستفتاء ثلث أعضاء البرلمان طلبخالل االستفتاء. إذا 

من بمثل هذا االستفتاء، ف فيها التوقيع على عريضة من قبل عشر الناخبين يطالبون
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واجب الحكومة تنفيذ ومن خالل شهرين.  قيام بإجراء االستفتاءالحكومة ال واجب

 االستفتاء. ةجنتي

 وحد معفإن الجمهورية اإليرانية لن تت، إذا تعرضت دولة أخرى لهذا الخطر. 83.4

ع عن ، ولن تتخلى عن الدفابسلطتها وال بهيمنتها، ولن تعترف ةالمسيطرالدولة 

المي عام الالنظ إناالستقالل والحرية. الدولة الخاضعة للسيطرة في نضالها الستعادة 

لذين أبناء البشر احق جميع مسيطر وال خاضع للسيطرة، من على مبدأ ال القائم 

 على األرض.يعيشون 

 المبدأ الرابع والثمانون:

 تعددية اآلراءفاألصل هو ألن الحق في االختالف هو حق من حقوق اإلنسان، 

اء رواطن الحق في أن يكون لديه آالدينية والسياسية وغيرها. لكل موالعقائد 

 ومعتقدات سواء أكانت موافقة أم معارضة آلراء ومعتقدات اآلخرين.

 إيجابيات التعددية:وفي ما يلي 

لوم كون الحدود مفتوحة على األفكار والمعارف والتقنيات والفنون والع. 84.1

قنية ة والتتبادل اإلنجازات العلمي اعتبارالثقافات و تواصلبالتالي، ووالمعلومات، 

 نسيابيةحقيق ات، وبالتالي إضافة إلى تنقل أبناء البشر، من القيم الساميةقيمة والفنية 

 والتكنولوجيا والفنون.األفكار والمعلومات والعلوم 

فكار ية األتحقيق انسيابنتاج  قيمة من القيم السامية كونه من التغيير اعتبار. 84.2

 ؛والتكنولوجيا والفنونوالمعلومات والعلوم 

 .األفراد والجماعات وتبادلها تتنوع إبداعا. 84.3

 ؛. استقالل وحرية الفرد84.4

تعبير كون استقالل الفرد وحريته في اإلبداع والخاصة لعمله، الملكية ال. 84.5

 ؛معتمدين عليها
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 هم؛الحكومة قائمة على الحقوق ومنتخبة المواطنين وكونها وكيلة ل كون. 84.6

إضفاء المنهجية حقوق والساس . اعتماد حل التوترات والصراعات على أ84.7

 العنف؛إلزالة 

 ؛هذا الحق من قبل جميع المواطنينالخالف وااللتزام ب. االعتراف بحق 84.8

 حتىنف العإزالة تعميم ثقافة االستقالل والحرية وبفضل  العنف إسقاط موقع. 84.9

د ي النقفة لغايرأي األغلبية وتقبل األغلبية دور األقلية المفيد لتطبيق تقبل األقلية 

 ؛واالقتراح والمراقبة

 ؛. حق كل مواطن في التغير والتغيير84.10

يمنع شخصا آخر آو آشخاص آخرين  . منع أن شخًصا واحًدا أو مجموعة84.11

 ؛ويفرض الرقابة على هذا واالطالع من التعبير عن الرأي

لنفس افقد اعتبار المساواة الضرورية )بين المرأة والرجل، حاالت . وجود 84.12

دم من النخب والقول بحق النفس في الحكم على الشعب إضافة إلى وجود حاالت ع

 المساواة القومية والعرقية والدينية والمذهبية(؛

 والخالف وحق المشاركة السياسية والثقافية. . الجمع بين الحق في 84.13

وذلك باسم الحق في  وبالعكس جوز منع التمتع بحق المشاركة . ال ي84.14

 .الخالف

 المبدأ الخامس والثمانون:

من أجل التمتع بالحقوق وأداء الواجبات، لكل شخص وكل مجموعة الحق في  

مع المجت تقادالعمل على تأسيس الحزب والجمعية والرابطة والنقابة والقيام بتقييم وان

 الذي يعيش فيه.
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نع ميجوز  يجب أن تكون التوجهات والتجمع والتحشد في الجمعيات حرة. لذلك، ال

 أي شخص من العضوية في جماعة أو إجباره على االنضمام إلى جماعة. ال يحق

اس ، تصنيف الناس على أسمعنوياأو طبيعيا للحكومة وال ألي شخص، سواء أكان 

، سيةلسياالمركز المالي أو المعتقدات الدينية أو االقومية أو الجنس أو العرق أو

 .من حقوقهم نوحرمان اآلخري خاصة امتيازاتوجعل البعض يتمتع ب

وكذلك أية  أو مسؤول أو معنوي طبيعيي شخص أل يجوزفي كل مجتمع، ال و

الفكرية ويعتبر نفسه توجهاتهم  أساس الناس على يقوم بتصنيفحكومة أن 

لك من ذيتخذ من الفكر الدليل أداة للتفريق و" وأو المختارة "المجموعة المفضلة

بعضهم بوجه البعض اآلخر في فصائل أو  المنطلق أن يجعل الناس يقفون

 مجموعات متنازعة.

 المبدأ السادس والثمانون:

وعة لكل مواطن الحرية في قبول العضوية أو ترك العضوية في أية جماعة أو مجم

 أو حزب أو جمعية. ال يجوز إجبار أي شخص على االنضواء في عضوية أي منها

 عضوية عندما ينتهك عضو النظامأو ترك العضوية في أي منها. والفصل من ال

 نآلخرواعضاء التي يمتلكها هو واأللحقوق ل طبقااألساسي واللوائح، يجب أن يكون 

يجب االحتفاظ بحق المفصول في إقامة الدعوى أمام في المنظمة والتنظيم و

 المحكمة.

 

 المبدأ السابع والثمانون:

وما دثل ت التي تموالواجبا األحزاب والجمعيات السياسية متساوية من ناحية الحقوق

 ممارسة الحقوق.

 المبدأ الثامن والثمانون:
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طنين الحق في فرض الوالية مباشرة، فإن االستفتاء حق من حقوق المواعلى أساس 

ويحق للمواطنين أن يقدموا مقترحات حول القضايا السياسية واالقتصادية 

لبوا يطا وإقرارها أو أن واالجتماعية والثقافية وأن يطالبوا منتخبيهم بمناقشتها

ضاء بتصويت المواطنين عليها وتبنيها عبر االستفتاء العام. وإذا طلب ثلث أع

ام، اء عأو وقع عُشر الذين لهم حق التصويت الئحة بأن يقام هكذا استفت البرلمان

 فمن واجب الحكومة أن تقوم بإجرائه في غضون شهرين ثم تقوم بتنفيذ نتيجة

 االستفتاء.

 التاسع والثمانون:المبدأ 

 قوقهإذ إن حقوق اإلنسان وحقوقه المدنية أو حقوقه في المواطنة ال تتعارض وح

ي(، الوطنية وحقوق الطبيعة وحقوق كل مجتمع كعضو في المجتمع العالمي )األمم

د حة قوإذ إن امتالك وممارسة هذه الحقوق يمثالن موضوع المواطنة وإذ إن المصل

، فعند ممارسة حقوق المواطنة يجب أن يكون اآلخرتكون متعارضة مع مصلحة 

لح المقياس عند كل مواطن هو الحقوق الخمسة وليس المصالح الشخصية أو المصا

طن موا الفئوية أو الجهوية. ومن البديهي أنه وفي حقل نشاطه االقتصادي يأخذ كل

ه مشروعة عندما ال تكون مناقضا لحقوقمصلحته بعين االعتبار. هذه المصلحة 

 وحقوق اآلخرين.

 المبدأ التسعون:

م فيه ال حق لألشخاص سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين، خاصين أو حكوميين، بمن

ق الحكومة واألجهزة الحكومية والمؤسسات التابعة للحكومة، أن يعترضوا حقو

 المواطنين. فعلى ذلك:  

قافي للمواطنين يجب أن يكون األمن السياسي واالقتصادي واالجتماعي والث .90.1

عليه. يجب أن يتم توفير وسائل األمن للمواطنين وال  بمأمن من أي تعرض واعتداء
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يجوز تعريض أي مواطن لألذى والتهمة لسبب ممارسة حقوقه العادلة أو لمجرد 

 عدم قيامه بعمل ال يلزمه القانون بعمله.

التفتيش ال يجوز للحكومة وألية مؤسسة وأي شخص أن تقوم بالتجسس و .90.2

 عن حياة األشخاص أو عقائدهم والمساس بأمنهم لمجرد ظن.

ين أو بالغات المتجسسين أو الساعال يجوز المساس بأمن أحد استنادا إلى  .90.3

تخاذ ها اتقرير من "جهاز األمن الحكومي". والقاضي هو الجهة الوحيدة التي يجوز ل

 إجراء قضائي بعد التأكد من صحة التقرير.

أو  تقوم باختالق ذنوبسلطة من السلطات أن  ةيجوز للحكومة وال ألي ال .90.4

لمواطن أو مواطنين لغرض حرمانهم من حقوقهم مما يعد جريمة  دعاوى كيدية

 يحدد القانون العقوبة المترتبة عليها.

 ن:المبدأ الحادي والتسعو

ب، مذهال يحق ألية جماعة أو حزب أو جمعية، أن تعمل وباسم دين أو معتقد أو 

و أ ماعةجعلى أن يهيمن على األقلية أو  ، علىأغلبية المواطنينمن دعم لواستنادا ل

أقلية لها كل الحقوق  . كلمويحد من نطاق نشاطهآخر حزب جمعية أخرى أو 

 االستقالل والحرية. حقيمن القانونية، خاصة أنه ال يجوز حرمانها 
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 حقوق المواطن االقتصادية: -2
 

 والتسعون:المبدأ الثاني 

ز لمركإذ إن ملكية كل شخص لنتيجة عمله في االقتصاد أمر خاص له، ففي االقتصاد ا

 على اإلنتاج يكون تنظيم النشاط االقتصادي هو العمل األساسي. وعلى السلطة

صل التشريعية أن تسن القوانين على هذا األساس، ليكون بإمكانية كل شخص أن يح

 ل.اإلنسانية ولكي ال يتعرض أي مواطن لالستغالعلى عيش الئق بمنزلته وكرامته 

 

 المبدأ الثالث والتسعون:

النمو وصحة الغذاء والملبس والسكن الصحي وبيئة العمل السليمة والتعليم والتربية وال

 كلها من حقوق المواطنين.

 المبدأ الرابع والتسعون:

لبس الغذاء والملكل مواطن الحق في التأمين الذي يلبي االحتياجات األساسية من 

 ة منظمةإداروالسكن والبيئة السليمة والمناخ الصحي والصحة والتعليم. الحكومة ملزمة ب

 التأمين لتلبية احتياجات المحرومين من هذه االحتياجات.

 . يجب التأمين على العاطلين عن العمل والمسنين والمعاقين.94.1

 المبدأ الخامس والتسعون:

ناس فإنها تصيب ال، وعلى العكس، خضع للملكية الشخصيةبما أن الملكية الخاصة ت

 مل هوفحق اإلنسان في الع، بعالقات السلطة وتضع السلطة في قلب كل نشاط اقتصادي

 ذلك:لمل. الذي يحدد العالقة بين اإلنسان واألرض والموارد الموجودة فيه ووسائل الع

 اهبهمووالنمو وازدهار  كل مواطن ومن أجل العمل وزيادة الكفاءة واإلنتاج. 95.1

 لوجيا،لتكنول اإلنتاج والمعرفة واووسائ إمكانياتهاموارد األرض و الحق في وقدراته له
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ونهب  هاجيت. لكل شخص الحق في التمتع بنتائج عمله، وبالتالي ال ينبغي تبديد إنت95.2

 الستغالل وغيره من أشكاللبالطرق المختلفة التي يُستخدم بها  منتجات عمله

 .ضطهاداال

ما  ساليباألن لهذا القانون. هذه يخمسالو ةخمسلألساليب المالحظة. يتم إرفاق قائمة 

 يلي:

 

 المبدأ السادس والتسعون:

مرتكز  تصادإذ إن النمو العام للمجتمع هو شرط لنمو كل إنسان وبالعكس وإذ إنه وفي اق

، مجتمعهموين امل للمواطنعلى اإلنتاج  يكون االستقالل والحرية مبدئين دليلين للنمو الش

 فمن حق كل مواطن أن يطلب من المجتمع 

دني المجتمع الميجب على عن النقص في إمكانياته. فعلى أساس هذا الحق،  التعويض

في و. عامل وشامل. هذا حق باإلمكانيات وأدوات العملتزويد المواطنين  والحكومة

تخدام يمكن اس حتى بال للتطورقاومنفتحا المجتمع، يجب أن يكون النظام االجتماعي 

م وائضهتعاوني. أولئك الذين يعطون ف، فإن المجتمع القوى الدافعة في النمو. لذلك

من  يحصلون على الدخل عبر العمل يؤدون دور القدوة ودورلآلخرين وأولئك الذين 

 يقوم بالتوجيه.

ى ين علر قادرأو ومع عملهم يكونون غيمواطنون غير قادرين على العمل إذا كان هناك 

ء والهوا لماءتوفير عيشهم المتناسب مع العصر والكافي لتهيئة الغذاء والملبس والسكن وا

ربية، يم والتلتعلالسليم والبيئة السليمة للعمل والصحة والتأمينات والخدمات االجتماعية وا

ض عن ويالتعفطبقا لمبدئي المائة والثاني والمائة والثالث يجب على المجتمع أن يقوم ب

 النقائص.

 المبدأ السابع والتسعون:

ون من المهنة والشغل والعمل شريط أن ال يك ريدمن حق كل مواطن أن يختار ما ي

 عمله مدمرا للطبيعة وضارا للمجتمع. فعلى ذلك،



50 
 

 اإلمكانيات لتحديث العلم والفن. ويجب أن يتم له توفير  .97.1

ميع للج وأن يتم توفير اإلمكانية يجب أن ال يبقى المواطن عاطال عن العمل .97.2

تلبية لدخل عبر التوزيع المتساوي مع اإلمكانيات كي يتمتعوا بما يكفي من العمل وال

 حاجاتهم األساسية.

 نون يحدد األشغال والمهن الضارة.والقا

 المبدأ الثامن والتسعون:

بحق  جميعالميزان للكفاءة والقدرة على اإلنتاج ليس ربح رأس المال وإنما تمتع ال

نية والتق لميةالتقدم في العلم والتقنية واستخدام المنجزات الع قفالعمل. فعلى ذلك، ي

 وراء الواجبات التالية:

 تمتع الجميع بإمكانية العمل. و .98.1

ي ي الذتوجه كفاءة اإلنسان وإنتاجية عمله إلى الكمال المطلوب أو المثال .98.2

 تحدده ممارسة الحقوق و

 ك بيئة عمل وعيش سليمة.امتال .98.3

 المبدأ التاسع والتسعون:

دم من حق مجتمع المواطنين أن يلتزم أعضاؤه بقاعدتين إحداهما "عدم التضرر وع

لفرد اواألخرى "جزاء البناء هو البناء" ومن حق أو "ال ضرر وال ضرار" اإلضرار" 

لحقين اين ع بين هذأن ال يتم إجباره على عمل ال يريده أو ليس من المفضل لديه. والجم

لى أن يتمتع المواطنون بثمار عملهم الذي يجب أن يتضمن إعمار األرض. فعيوجب 

 ذلك:

ن ومقابل العمل المتساوي، يجب أ ل المتساوي يقرر دخل متساو. لذلك. للعم99.1

 خالتتكون الدخالت متساوية. بالنسبة للعمل المتساوي، يمنع أي اختالف في الد

 العرق أو ما شابههما. على أساس الجنس أو
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مل الع اإلنتاج عائد للعمل وليس لألداة. ويتم تخصيص حصة األداة من نتاج .99.2

 بقدر استنزافها وتجديدها وتكميلها.

على ذلك يجب على كل فرد كسب دخل يتناسب والعيش باالنفتاح  .99.3

 عالقة فيمنع إقامة ضيه القسط وقاعدة الضرر والضراركما وحسبما يقت والرخاء،

 المستغل والخاضع لالستغالل عبر المقايضة أو المتاجرة.

ك، من حق كل شخص أن يكون له العمل الذي يتطلبه علمه وتقنيته. فعلى ذل .93.4

 عمل المطلوب لديه ولكن بدخل أقل.يمنع إجباره على عمل آخر أو على نفس ال

 المبدأ المائة:

 ب أنجلسا استشاريا كما يرتؤون. يجمن حق جميع أولئك الذين يعملون أن يقيموا م

ن مجتمع أساسا لتنظيم إدارة مختلف األمور واألعمال في كل م التشاورييكون المجلس 

ية. المجتمعات. فعلى ذلك، من حق أصحاب المهن واألشغال أن يقيموا منظمات نقاب

 والنقابات التي تدار بمجلس استشاري مستقلة وحرة في نشاطاتها.

 والواحد:المبدأ المائة 

يجب عدم فرض عمل على شخص ليس قادرا على إنجازه ويجب عدم استنزافه نتيجة 

 . على الحكومة تصنيفكون العمل شاقا ومديدا. كل مواطن هو المسؤول عن نفسه

 أنواع األعمال واألشغال.

 المبدأ المائة والثاني:

وق اقضا للحقمن حق كل مواطن أن يذهب إلى بلد آخر للعمل. فإذا لم يكن عمله من

لوطنية احقوقه ولحياة اإلنسان وحقوقه المدنية أو حقوقه في المواطنة )الجوهرية( الذاتية 

ي )القومية( وحقوق الطبيعة وحقوق المجتمع باعتباره عضوا في المجتمع العالم

ض فر ا في ذلك)األممي(، فعلى الحكومة أن تدافع عنه تجاه االعتداء على حقوقه بم

 ليه.عدم المساواة ع
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 المبدأ المائة والثالث:

ه كل حق من حقوق اإلنسان،  فإن العمل الذي ينجزالنمو،  إذ إن العمل، على مسار

لعلمي دم امواطن، يجب أن يضمن نموه أوتقدمه العلمي والتقني بحيث ال يتسبب عدم التق

 والتقني في تخلفه وبطالته.

 المبدأ المائة والرابع:

ن موالقدرات والفضائل فله الحق في مجموعة  مواهبلإذ إن اإلنسان مجموعة من ا

جاز األعمال. فعلى ذلك، يجب عدم إجباره على عمل وألمد طويل بحيث يمنعه من إن

التي  خرىعمل المواطنة وعمل األبوة أو األمومة وتحديث العلم والتقنية واألعمال األ

 من إنجازها. وقدراته مواهبه تمكنه

 

 المبدأ المائة والخامس:

مل العدفعهم إلى سبب أهمية وفائدة هذا التكرار، فيتكرر كون توظيف األطفال ول

 ممنوعا ومحظورا.الجبري 

 المبدأ المائة والسادس:

 من الحقوق االقتصادية للمواطنين.حق اإلضراب حق 

 المبدأ المائة والسابع:

رة بوتيوعلى مستوى البالد، يجب أن يكون النمو والتقدم في مختلف مناطقها متكافئا 

فيجب  بلد.متساوية. فعلى ذلك، تعود الموارد الموجودة في مختلف المناطق إلى عموم ال

ختلف منمو أن يكون من شأن توزيع هذه الموارد والقوى الدافعة األخرى، تكافؤ وتقدم و

 مناطلق البلد بوتيرة متساوية.
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نع ميث يتم يجب على الحكومة أن تقوم بالتخطيط على ميزان العدالة، بح .107.1

على وإحداث المدن الكبيرة وأن يكون توزيع السكان على مستوى المدينة والريف 

يتم  وأن مستوى مناطق البلد، متناسبا ومتالئما مع النمو المتطابق مع هذا المبدأ

 القضاء على السكن في ضواحي المدن والعيش في األكواخ والسكن السيئ.

ل في المجتمع العالمي )األممي( أن يعمعلى كل حكومة وبصفتها عضوا  .107.2

 على كون نمو البلدان متساويا وبوتيرة متكافئة على مستوى العالم أيضا.

 

 المبدأ المائة والثامن:

 على ميزان العدالة، تعود الموارد إلى الجميع جيال بعد جيل.

ي ال يجوز إخضاع الموارد والثروات الطبيعية وكذلك التراث التاريخ .108.1

 الد للملكية الخاصة. وللب

ى أن تكون شبكة الطرق متناسقة مع شبكة اإلنتاج واالستهالك عليجب . 108.2

قوى وال مستوى المجتمع. وبالتالي يجب التنسيق بين استثمار الموارد بقدر الحاجة

 الدافعة األخرى التي تشارك في اإلنتاج.

 المبدأ المائة والتاسع:

ا ة ال ينفصالن بعضهما عن البعض، وإذ عندمإذ إن نمو البشر وإعمار الطبيع

تصبح حياة المواطنين هي ممارسة الحقوق، فيجعل كل جيل فائض إنتاجه تحت 

يجب ة فالمتتالي تصرف الجيل الالحق، وإذ إن الموارد الطبيعية تعود إلى األجيال

ية يفون كيحدد القانو. منها لسبب اإلفراط في استثمارها جيال المستقبلعدم حرمان أ

 أخرى.االستثمار وفًقا لهذا المبدأ ومبادئ 

 المبدأ المائة والعاشر:
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ادة و إعالتقاط األنفس ألكل مواطن أن يتمتع باإلجازة في عمله لغرض االستراحة و

 التنشيط. والقانون هو الذي يحدد طريقة التمتع بهذا الحق.
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 حقوق المواطن االجتماعية

 

 المبدأ المائة والحادي عشر:

 على قات بين الزوجين يجب أن تؤسس على الحب واالحترام المتبادل القائمالعال

 الحقوق وتكون قائمة على الحقوق. لذلك،

 الزواج باإلكراه واإلجبار باطل.. 111.1

يجب تخلص المرأة من حاالت عدم المساواة. في الوقت الحاضر تشكل  .111.2

لنساء اصبح وفي كل ربوع العالم ت النساء أغلبية العاطلين عن العمل في دول العالم،

ت وبتزايد كفيالت ومتوليات إلعاشة العائالت إضافة إلى كونهن أمهات وعامال

من  يتولين ثلثي ساعات العمل في العالم اإلنساني، ولكن حصتهنوزوجات. و"هن 

 المائةحد بالدخالت والموارد المالية ليست أكثر من العُشر وهن يمتلكن أقل من الوا

اة موال"، لذلك وعلى أساس قاعدة التعويض، ولكي يكون هناك معنى للحيمن األ

 المشتركة، يقرر ما يأتي:

 النساء؛ إعطاء األولوية لتعليم وتربية -

لى الحكومة أن تقضي على جميع حاالت عدم المساواة التي يتم إدراجها في ع -

 (2ملحق بهذا الدستور. )الملحق 

كفل تارك في لة والبيت. المرأة لها الحرية في أن تشأن يتولى الرجل إعاشة العائ -

 النفقات وإعاشة العائلة أو ال؛
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لزواج ن تتمتع المرأة بالنفقة الخاصة بعد وفاة زوجها وبعد الطالق حتى تجديد اأ -

 إضافة إلى نفقة الحمل والتأمينات التي تضمن استقاللها وحريتها؛

تعود فت بالعمل في البيت كربة البيت، فظيفة واكتوإذا لم تختر المراة شغال أو  -

ن إلى كال الزوجين. ويجب أن تكون النفقات باالتفاق بيموارد فترة الزواج 

 الزوجين.

 حالة اختيار الوظيفة، على الزوجين أن يتعاونا في أعمال المنزل. في -

 ن تعطى األولوية لألمومة وتربية األوالد وإذا لم يكتف دخل الزوج إلعاشةأ -

 .بإكمال الدخلهل، فأن يقوم جهاز التأمين االجتماعي األ

ة كتف تأمين البطالة إلعاشيشاغال وكانت الزوجة شاغلة ولم إذا لم يكن الزوج  -

 تلبية لرجلاالعائلة، فتقوم الزوجة بإكمال التأمين ورفع النقص في اإلعاشة. ويتولى 

 حاجات األوالد والقيام بأعمال المنزل.

ة، لعقيدلزواج بين مرأة ورجل يختلفان في الدين أو المذهب أو اال يمنع ا. 111.3

 في حالة اتفاقهما على الزواج.

عتداء يجب على أفراد العائلة أن يحترم بعضهم حقوق البعض اآلخر. واال.  111.4

 إلى جهاز القضاء. على الحق يوجب الحق في تقديم الدعوى

رفض  إطاعة والديهم في قبول أولألوالد استقاللية وحرية وحق في عدم .  111.5

دين لوالأية عقيدة وإيمان ديني أو غير ديني أو أي مذهب. يجب أن يتطابق تعامل ا

 مع أوالدهما مع حقوقهم كأبناء البشر.

 

 المبدأ المائة والثاني عشر:

كل شعب فيه قوميات مختلفة وحتى قومية واحدة تنقسم إلى قبائل في مجرد التعرف 

ورها. وهذه التصنيفات ال تجلب أي امتياز لقبيلة على حساب قبيلة عليها وتنظيم أم
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أخرى وال تعطي أية منهما الحق في أن ال تعتبر اآلخرين مواطنين. واالعتداء على 

 هذا الحق جريمة والقانون هو الذي يحدد العقوبة المترتبة عليه.

ين ف في الديلغى النفي من الديار والحرمان من الجنسية بسبب االختال. 112.1

جوز ال ي والقضايا السياسية األمر الذي يجرى منذ القدم وحتى اآلن. كماوالعقيدة 

ا . هذطرد فرد أو أفراد من بيوتهم وديارهم وقراهم أو المدن التي يعيشون فيها

 ويمنع منع األشخاص من العودة إلى أوطانهم باللجوء إلى التهديد.

قبل ويترك جنسيته ويقيم في بلد آخر ويولكن لكل شخص أن يغادر بلده .  112.2

جنسية أخرى. وإذا تعرض للظلم، فمن واجبه أن يستعيد حقه ولو اضطر إلى 

 ومن حقه أن يعود إلى وطنه بعد رفع الظلم. النزوح والمهاجرة.

 ال يجوز ألية قومية وقبيلة وبأي سبب وعذر وحجة أن تضرب أو تشوه. 112.3

فصل وم بمال انفصالية والدعوة إلى االنفصال ثم تقاللحمة الوطنية والمواطنة بأع

 جزء من أراضي بلدها عنه.

 المبدأ المائة والثالث عشر:

ية على أساس مبدأ المساواة في الحقوق، تلغى كل التمييزات العنصرية والجنس

ويمنع كل  فية.والعرقية والقومية والطبقية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقا

 اليد والطقوس والعادات والعقائد.هك الحقوق بحجة تطبيق التقفعل ينت

 المبدأ المائة والرابع عشر:

ة يجب حماية الحياة الخاصة لألفراد من الظن والتجسس ووشاية األفراد وسلط

 الحكومة.

. يجب أن تكون كرامة كل مواطن وشخصيته بمأمن من أي اعتداء 114.1

الشخص اآلخر. يمنع سن وتنفيذ قانون وتعرض. ال يجوز ألي شخص أن يستحقر 

 ينتهك كرامة اإلنسان والمخلوقات األخرى.
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جب يلكل شخص أن يكون بمأمن من التهمة الباطلة. كما وفي داخل البيت . 114.2

ال  خاصة أنه يجب على الرجال أن على الزوج والزوجة أن يتجنبا تبادل التهم.

ى الذي يحدد النظر في الدعاو يهددوا زوجاتهم بتشويه سمعتهن. والقانون هو

 المتعلقة بهذه المجاالت.

 المبدأ المائة والخامس عشر:

 تقلون وأحرار في اختيار منازلهم.المواطنون مس

 المبدأ المائة والسادس عشر:

رض لكل مواطن حق التقاعد والتمتع بالتأمينات االجتماعية )تجاه الفقر والم

ل تشك واالقتصادية لتأمينات االجتماعيةوالشيخوخة والبطالة والعجز والعوق(. ا

 مجموعة واحدة.

 المبدأ المائة والسابع عشر:

عجز االقتصادي ومنها ال –لكل مواطن أن يتم تأمينه تجاه حاالت العجز االجتماعي 

إلى  ضافةإالمالي عن تشكيل العائلة والعجز المالي الناجم عن ازدياد عبء التكفل، 

ي ات الترتيبلسوانح الطبيعية واألمراض المعدية. أما التالعجز أو العوق الناجم عن ا

 المدني لإلغاثة فيحددها القانون.لتتخذها الحكومة والمجتمع 

 المبدأ المائة والثامن عشر:

سات بتأسيس جمعيات ومنظمات شعبية للمجتمع المدني ومؤسللمواطنين أن يقوموا 

 ة.غير الحكومية شريط أن ال تكون مناقضة للحقوق الخمس

 المبدأ المائة والتاسع عشر:

المواطنون وفي العالقات فيما بينهم، لهم موقع اجتماعي متساو. فعلى ذلك، ال تسوغ 

أية عالقة بين الشخصين أو بين شخص وجماعة أو بين جماعتين، أن يسيطر 

لكل من الزوجين موقع األعلى  ال يوجدأحدهما على اآلخر. وبالتالي، في العائلة، 

ي ما بينهما. كما ال يسود موقع األعلى واألسفل في ما بين األوالد. هذا فواألسفل 
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وفي األجهزة اإلدارية والعسكرية وفي المعامل أيضا ال تسود مواقع األعلى 

 واألسفل في ما بين الموظفين بالنسبة لنوع الشغل والمهنة.

 

 المبدأ المائة والعشرون:

يخرج وعرقية والوطنية أو أن يتركها على هويته القومية واللكل مواطن أن يبقى 

 منها.
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 . حقوق المواطن الثقافية:4

 

 المبدأ المائة والحادي والعشرون:

ماعية الج الثقافة وباعتبارها نتاجا لقوة اإلبداع والخلق لدى المواطنين تشمل اللغة

ة لميالع )العامة( واللغات المحلية والحقوق والقيم األخالقية والمعتقدات والمعارف

 ال تمنعووة( والتقنية والفنون والتقاليد عندما تكون خالية من أسس وركائز السلطة )الق

اطنين المو التي يبني عليها المواطن وجمهورالعيش  اليبمن نمو الثقافة، عالوة على أس

 هويتهم على مسار النمو وبفضل كسبهم خصائص تبقى ألمد طويل.

 فعلى ذلك،

 اطن بهاالمو على مجموعة العناصر المذكورة آنفا التي يقوم الهوية الثقافية تدل. 121.1

ات تعريف نفسه ويقيم بها العالقة مع مواطني مجتمعه وكذلك مع مواطني المجتمع

 اإلنسانية، وبالثقافة عندما تكون ثقافة االستقالل والحراألخرى. اإلنسان يجد الكرامة 

 يزيد من كرامته بتنمية الثقافة.

م ا، لهمواطنين المشتركين في الثقافة ضمن المجموعة المذكورة آنفجمهور ال. 121.2

 هوية ثقافية مشتركة.

 

 المبدأ المائة والثاني والعشرون:

مع أن كل شخص ينمو ويكبر في إطار ثقافة، وعلى ذلك يكون صانع الثقافة، من 

الصعب أن يكون قادرا على ترك هويته الثقافية، ولكن من حق كل مواطن أن يقوم 

بتغيير هويته الثقافية. ومن حق كل مواطن أن يعتبر نفسه منتميا إلى عدة ثقافات. 
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وإذ إن الحقوق والعلوم والمعارف   ولكل مواطن أن يشارك في تنمية عدة ثقافات.

والتقنيات والفنون تعود إلى اإلنسانية جمعاء في العالم، فإن المواطنين الناشطين في 

نيات والفنون، يشاركون في تنمية مختلف الثقافات في مجاالت الحقوق والعلوم والتق

 العالم.

 

 المبدأ المائة والثالث والعشرون:

ة وحقوق المواطنلإلنسان  الحقوق الذاتية )الجوهرية(اطن تعلم من حق كل مو

مع في المجت)الحقوق المدنية( والحقوق القومية وحقوق الطبيعة والحقوق كعضو 

فعيش  يز هذا التعلم بالتمرين على ممارسة الحقوق.العالمي )األممي(. ويجب تعز

قوق اإلنسان مع علمه بحقوقه وممارستها وإقامة عالقة الحق بالحق وتعليم الح

 لكل مواطن.وتعلمها، يمثل المسؤولية األولى 

 

 المبدأ المائة والرابع والعشرون:

بدأ الم موضوعللمواطنين حرية في الترويج للثقافة باعتبارها المجموعة التي كانت 

وفي الحوار مع أصحاب الثقافات األخرى وخلق فرصة للحوارات بين  121

ن دون مات، الثقافات وتوعية أوالدهم على القواسم المشتركة واالختالفات بين الثقاف

ى أن يمس هذا الحق من حقهم في االختيار ومن دون أن يكون فرضا باللجوء إل

ن في إقامة تواصل حر بيربية أن يشارك القوة. كما وعلى جهاز التعليم والت

 الثقافات.

 

 المبدأ المائة والخامس والعشرون:

قية للمواطنين حرية في أن يقوموا بتأسيس منظمات ثقافية وعلمية وتقنية وحقو

ة ناقضموأدبية وفنية ودينية وأخالقية وكل ما يتعلق بالثقافة شريط أن ال تكون 

 للحقوق الخمسة.
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 لسادس والعشرون:المبدأ المائة وا

ون الفنوإذ إن حرية حوار الثقافات وحرية التيارات المتعلقة بالعلوم والتقنيات 

ل لى كعوالمعتقدات هي األصل، فإن حاالت التعاون الثقافي بهدف تنمية الثقافات 

مستويات المجتمع وعلى مستوى المجتمع العالمي )األممي(، من حق مواطني 

 المجتمعات.

 عليمة التيارات ونشاطاتها من واجب المجتمع المدني وجهاز التواالحتفاظ بحيا

 والتربية.

 

 المبدأ المائة والسابع والعشرون:

 يشارك كل من الحكومة والمجتمع المدني وكل من المواطنين في تنمية ثقافة

 االستقالل والحرية، على ما يأتي:

فية الهوية الثقايجب عدم حرمان أي مواطن ترعرع في ثقافة أي قوم من . 127.1

 الحريةوالل لقومه ويجب تمكينه من المشاركة في تنمية ثقافته القومية وثقافة االستق

 التي تصبح ثقافة جمهور المواطنين. و

تصبح  ارات،لغة الحرية أي اللغة التي ال تكون فيها القوة أساس الكلمات والعب. 127.2

الفنون عي وذلك أدوات التواصل الجمالغة الحكومة وسلطاتها ويصبح التعليم والتربية وك

 مروجا لهذه اللغة حتى تصبح هذه اللغة لغة عامة.

لى عخطاب االستقالل والحرية والتفكير والحديث والعمل الذي ال يؤسس . 127.3

 التوازن مع السلطات الداخلية والخارجية، يصبح الخطاب العام.

ات لقومين نمو ثقافات ولغات ايجب أن ال تمنع الثقافة واللغة المشتركة م. 127.4

 المكونة للمجتمع الوطني.
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إن فافي، ني والفني يدل على الفقر الثقإذ إن الفقر المالي والعلمي والتق. 127.5

ق و)الحقتوفير اإلمكانيات لكي يصبح المواطنون مبدعين حق من حقوق المواطنة 

 واالختراعاتخلق الفرص المتكافئة والمتساوية لإلبداعات المدنية(. فيقرر 

 والمبادرات واالكتشافات على صعيد كل دولة.

 

 المبدأ المائة والثامن والعشرون:

على الحقوق الثقافية، فمن حق كل مواطن وكل جماعة من عدوان إذا جرى 

 أن يراجع المحكمة ويطالب برفع العدوان عنه والتعويض.المواطنين 

 

 المبدأ المائة والتاسع والعشرون:

اصة خات. ولة أن توفر المؤسسات الالزمة لتعليم وتريبة البنين والبنيجب على كل د

العمل ال بأنه يجب عليها أن تنظم العمل واالشتغال في البالد بحيث ال يمنع االشتغ

راني: ر إيفعلى أساس ما يقول شاع اإلنتاجي من التعليم والتربية واإلبداع والخلق.

في  المساواة الحقيقية بين الجميع "أبناء البشر أعضاء جسد واحد" يجب تحقيق

 التمتع بإمكانيات الدراسة والعلم والتقنية.

مع وعلى مستوى المجت وعلى أساس "ال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون"

 دميرتالوطني وعلى مستوى المجتمع العالمي )األممي( من شأن عدم المساواة هذا 

 لذينالذين "ال يعلمون" ليكونوا "ا كل حضارة من أساسها إذا لم يؤد إلى تطور

 يعلمون". كما وإذ إن النمو ال يمكن فصله عن التنمية، فلذلك:

 يجب إعادة تنظيم أسس المجتمع على مدى نمو وتنمية المواطنين.. 129.1

ليس من حق أية سلطة عالمية وإقليمية وغيرهما أن تفرض الجهل على . 129.2

جماعة وشخص على إطاعة السلطات التي اآلخرين ويجب عدم إجبار أي شعب و

 بنت أساس عملها على جهل الناس. 
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ي أتباع يجب منع أي تمييز في التعليم والتربية. أي يجب تمكين الجميع من أ. 129.3

 خص منبالتعليم والتربية. ال يجوز حرمان أي شدين ومذهب وعقيدة وقوم من التمتع 

اد إلى باالستنوم ورأيه السياسي أو انتمائه إلى ق التعليم والتربية بحجة عقيدته الدينية أو

 التمييزات.

يجب أن يتسبب التعليم والتربية في تخفيض الخالفات على مستويى . 129.4

ون في لتعاالمجتمع الوطني والمجتمعات اإلنسانية، وفي زيادة الرغبة في التفاهم وا

خاليا وزها م واعتباره منمختلف المجتمعات. ففي الحقيقة ال يمكن تسمية العلم بالعل

 لذلكمن الكذب إال أن يحول الخالفات إلى حاالت التفاهم بقضائه على الجهل. ف

 إلى يجب توجيه التعليم والتربية بشكل عام إلى تخفيض الخالفات وزيادة األمل

 األسرة البشرية.السالم والتعاون في 

وى ء مستفة رهينة ارتقاإذ إنه وحسب التجربة التاريخية، يكون نمو كل ثقا. 129.5

قدرات ذوو و المواهبالثقافة لدى جمهور الشعب. فال يمكن أن يجد أصحاب 

ليس شعب. فر الاإلبداع بيئة ثقافية مناسبة للنمو إال بارتقاء مستوى الثقافة لدى جمهو

يا، مجانوفقط يجب أن يكون التعليم والتربية حتى نهاية الثانوية على األقل عاما 

ا لى كل حكومة أن توفر اإلمكانيات لجميع أبناء الشعب ليواصلووإنما يجب ع

 الدراسات العليا.

خاص األش إذ إنه وبالنمو والتقدم العلمي والتقني على مستوى العالم، تصبح. 129.6

كل  ن حقالذين ال يتم تحديث معلوماتهم العلمية والتقنية عرضة لخطر البطالة، فم

هاز جعلمية والتقنية. فعلى ذلك يجب أن يقوم مواطن أن يتم تحديث معلوماته ال

ية التعليم والتربية بإنشاء مؤسسات خاصة للتحديث المستمر للمعلومات العلم

 والتقنية.

 

 المبدأ المائة والثالثون:



65 
 

الفن ية ومن حق األشخاص الطبيعيين والمعنويين وبموافقة من أجهزة التعليم والترب

ريط شوية جمعيات ثقافية ومؤسسات تعليمية وترب والتعليم العالي أن يقوموا بتشكيل

 أن ال تكون مناقضة للحقوق الخمسة.

 

 المبدأ المائة والحادي والثالثون:

حقا  يخلقواإلبداع والخلق والكشف والتأليف يمثل أسبابا هامة لنمو وتقدم المجتمع 

هور أن تزود جمللمواطنين الموفرين لتلك األسباب. إال أنه يجب على كل حكومة 

ق والخل لكشفالمواطنين بالعلم والتقنية والفكر الذي يزيد من قدرتهم على اإلبداع وا

 والكفائة مقابل دفع ثمنه.

 

 المبدأ المائة والثاني والثالثون:

لكل شخص وعليه أن يشارك في الحياة الثقافية لمجتمعه وللمجتمع العالمي 

 وقدراته وقدرات واهبهم)األممي(. لكل شخص وعليه أن يقوم ومن أجل تنمية 

 علمه.بما ي لهم المجتمع، باإلبداع والخلق العلمي والتقني والفني وبتعليم الذين ال علم

ر أو العلم. مع ذلك، ال يحق ألحد أن يجبر شخصا آخ موهبةهي  المواهبإن أفضل 

يجب  آخرين على إطاعته تحت غطاء إنفاق العلم أو هبة العلم. أو بعبارة أخرى،

 ليم واإلنفاق من أي غرض خاصة غرض السيطرة والتفوق. لذلك،خلو التع

 في جمهورية المواطنين ثالثة سباقات قيمة: هناك. 132.1

 أ. السباق في العلم واالستباق فيه.

اق ستبب. السباق في العدالة والمشاركة في قيادة المجتمع على ميزان العدل واال

 فيه.
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 الستباق فيه.ج. السباق في العمل والفكر والحديث وا

ى مع ذلك، يجب على كل شخص أن يعلم بأن هناك من هو أعلم منه وأن يعتمد عل

ة تقنيذلك في نفسه. فعلى ذلك، ليس من حقه فقط أن يستمر في جهوده العلمية وال

 والفنية وإنما من واجبه أن يزيد دائما من علمه.

 

 المبدأ المائة والثالث والثالثون:

إذ ولق، اج ما يقوم به المواطنون من عميات إبداع وكشف وخإذ إن الثقافة تمثل نت

 إن القوميات في كل مجتمع وطني لها ثقافات مختلف، فعلى ذلك،

 هناك موقع متساو للثقافات ويمنع أي تمييز وانتقاء في ما بينها.. 133.1

افي، غناه الثق يؤدي إلىد الثقافات المختلفة في كل من المجتمعات وجو.  133.2

 ني.نمو الثقافات إلى زيادة نسبة الثروة الثقافية في كل مجتمع وطيؤدي كما 

و أليال لهذه الثقافات مشتركات تشكل الثقافة الوطنية )القومية( وتكون د. 133.3

 ركاتموجها ألعمال المواطنين والمجتمع المدني وكذلك الحكومة وتزيد من المشت

ام ها أمفات منفتحة أكثر فأكثر بعضالتوزيع المتساوي لإلمكانيات وجعل الثقاعبر 

 البعض اآلخر.

 

 المبدأ المائة والرابع والثالثون:

ر إذ إن الثقافات ال تتعارض بعضها مع البعض اآلخر إال بعد أن تتضمن عناص

ن قائمة على القوة، فتغيير هكذا عناصر من حق المواطنين وكذلك الحكومة وم

ية لة العنف، بحيث ال تتعارض الهوواجبهم عبر استخدام القواعد الخاصة إلزا

 الوطنية )القومية( والهويات القومية والثقافية بعضها مع البعض.
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 المبدأ المائة والخامس والثالثون:

طنة لموااإن التمتع بجمهورية المواطنين أو اإلدارة التشاورية يمثل حقا من حقوق 

إلى  حاجةذا الحق ليكون بوبالتالي يأتي التمتع به أو الحقوق المدنية لكل مواطن.

النمو الثقافي بمعنى الحصول على خصوصيات ثقافة االستقالل والحرية، 

 ضمن وخصوصيات هذه الثقافة واللغة واألخالق الخاصة لالستغالل والحرية تندرج

 ن. )ملحقات الدستور وتكون دليال أو موجها ألعمال الحكومة ونشاطات المواطني

 ة والخامسة(.الملحقات الثالثة والرابع

 

 المبدأ المائة والسادس والثالثون:

 لثقافةلى اإذ تمنع السيطرة الثقافية، فيمنع فرض عناصر خاصة لثقافة من الثقافات ع

 األخرى أو منع أية من الثقافات من النمو والتقدم.
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 . حقوق المواطن في القضاء العادل:5

 

 المبدأ المائة والسابع والثالثون:

ن أن يراجع المحكمة الصالحة للتظلم واستعادة حقه. ولكي يكو من حق كل شخص

ة حقا في الواقع الملموس وال يكون حقا صوريا، فيجب تسهيل مراجع هذا الحق

 .جهاز القضاء من قبل األشخاص الذين أصيبوا بشكل أو آخر بالعجز أو العوق

 

 المبدأ المائة والثامن والثالثون:

 فيه أونه أو إيقافه أو اعتقاله أو سجنتدعاء أي شخص أو ال يجوز القيام اعتباطيا باس

 منعه من السفر إلى خارج البالد.

كان  وإذالكل شخص أن يدافع عن نفسه بنفسه أو يوكل محاميا يدافع عنه. . 138.1

وض الشخص عاجزا من الناحية المالية عن توكيل المحامي، فعلى الحكومة أن تع

 كيل.عن عجزه المالي ليتمكن من التو

من  إذ إن بيت كل مواطن وموقع عمله ومكاتباته له الحصانة من أي نوع. 138.2

التفتيش والتدخل والتصرف في محتوياته، ال يجوز ألي شخص أن ينتهك هذه 

ه تص بهذالمخبالترتيبات التي يحددها القانون يحكم بذلك الحصانة إال القاضي وهو 

 الحقوق.

قال شخص أو أشخاص عند ارتكابهم جريمة في الحاالت التي يتم اعت. 138.3

إتالفهم األدلة كبيرة أو خطر وهناك خطر هروب المتهم أو المتهمين بارتكاب جرائم 
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والوثائق، يجب إطالع القاضي على ذلك مباشرة بعد االعتقال ليصدر الحكم الالزم. 

د وبغض النظر عن نوع االتهام، يحق للمتهم أو المتهمين أن يقوموا مباشرة بع

 اعتقالهم بتوكيل المحامي بحرية.

ذلك ال يحق ألحد أن يخضع شخصا للتجارب الطبية والعلمية بدون علمه ب. 138.4

 يا.نفس أو باستغالل حاجته الماسة أو أن يجبره على عمل يؤدي إلى عوقه جسديا أو

 

 المبدأ المائة والتاسع والثالثون:

 ة المحكمة. ويجب أن يتمكنكل مواطن له الحق والحق المتساوي له في مراجع

نظر تمستقلة. ويجب على المحكمة أن رفع دعواه أمام محكمة بكامل المساواة من 

 عريفهاتم تفي دعوى المشتكي منصفة وعلنية وملتزمة بالمبادئ الدليلة للقضاء التي ي

 رية()الجوهللقانون الذي ال يتعارض وحقوق اإلنسان الذاتية  وفقافي الدستور و

بيعة، الط لمدنية أو حقوقه في المواطنة والحقوق الوطنية )القومية( وحقوقوحقوقه ا

دة كون الدعوى واردة أو غير وارللقانون ب وفقاثم أن تصدر رأيها أو حكمها 

 .رافع الدعوىتحسم قضية  لكيحق أو بغير حق وكونها ب

 

 المبدأ المائة واألربعون:

ر نع األثمبدأ دأ قبح العقاب بال بيان ومالثالثة وهي: مبدأ البرائة ومبطبقا للمبادئ 

 الرجعي وهذه المبادئ من المبادئ الدليلة للقضاء،

 الكل من يتهم بجريمة هو بمثابة بريء ويجب التعامل معه كأنه بريء . 140.1

زم اللتذنب له ما لم يثبت إجرامه من قبل محكمة صالحة وعلنية طبقا للقانون وبا

 .بكل المبادئ الدليلة للقضاء
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به ال يجوز إدانة أي شخص أو الحكم عليه بعقوبة أو جزاء لسبب ارتكا. 140.2

 مخالفة أو تجاوزا أو جريمة لم تكن تعتبر جريمة عند ارتكابها.

 وإدانة شخص مرتين بسبب جريمة واحدة.ال يجوز محاكمة . 140.3

ه مال يجوز مالحقة أي شخص بموجب قانون يتم وضعه أو إقراره بعد قيا. 140.4

 اليدبالعمل. كما ال يجوز الحكم في أعمال أحد طبقا للقوانين واألعراف والتق

  أنالموجودة مسبقا ولكن لم تكن تعترف بها وتنفذ رسمية لدی جهاز القضاء إال

ففي هذه  تعترف بها رسميا وتكون سارية المفعول بعد اجتيازها المراحل القانونية،

 تنفذ بحق أعمال األشخاص.الحالة أي منذ كونها سارية المفعول 

 

 المبدأ المائة والحادي واألربعون:

لكل شخص وفي كل مكان شخصية حقوقية وقانونية خاصة وعلی المسؤولين في 

 جهاز القضاء بوجه خاص أن يعترفوا بهذه الشخصية الحقوقية، فبالتالي:

جب ي ليس ابن السبيل والمغترب ال يفقد شخصيته الحقوقية فحسب وإنما.  141.1

 أن يتمتع بالتسهيالت والمساعدات الالزمة برا وإحسانا.

لی يجب أن يتمتع األجانب عن الدين والقومية برعاية من القانون وع. 141.2

و أجهاز القضاء أن ينظر في دعاواهم من دون أي تمييز حتی لو كان األجنبي 

 األجانب من القوم األعداء.

 

 المبدأ المائة والثاني واألربعون:

تع المواطنون بمراتب متساوية. ومع أن االستباق في العلم وفي العدل وفي يتم

اإلغاثة وفي ممارسة الحقوق المعنوية، يزيد من الكرامة ولكنه ال يرفع المرتبة 
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ليحصل الشخص به على امتياز أو على موقع يتمتع فيه برعاية من القانون على 

 حساب اآلخرين.

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 وطنية )القومية(في الحقوق ال

 

 المبدأ المائة والثالث واألربعون:

الوالية من حق جمهور المواطنين على أساس االستقالل والحرية لكل مواطن 

 واالستقالل والحرية للمجتمع الوطني:

 وفقا لتعريف االستقالل والحرية في هذا الدستور،

 لكل مواطن أن يصوت بصوت واحد فقط..  143.2

واطنين وبصفتهم الشعب حق في وطنهم والوطن غير قابل لجمهور الم. 143.3

 للتجزئة.
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 ال تورث المناصب سواء من المناصب االنتخابية واالنتصابية.. 143.4

 

 المبدأ المائة والرابع واألربعون:

ي فجمهور المواطنين يمارسون حقهم في قيادة أنفسهم إما مباشرة أو بالمشاركة 

 المجالس أو بانتخاب نواب عنهم:

 تفتاءيمارس المواطنون حقهم في الوالية على مستوى البلد إما عبر االس. 144.1

 العام أو بتشكيل المجالس أو عن طريق منتخبيهم.

من  على مستوى مؤسسات المجتمع، يكون الممارسة المباشرة لحق الوالية. 144.2

ذ أخقبل المواطنين حق من حقوق جمهور المواطنين في أي بلد. فعلى ذلك، يجب 

 ا.تنفيذهها والتمتع بهذا الحق بعين االعتبار عند إعداد القوانين والقرارات واعتماد

 

 المبدأ المائة والخامس واألربعون:

 الحكومة ليست نائبة وإنما موظف جمهور المواطنين لممارسة حق القيادة.

 

 المبدأ المائة والسادس واألربعون:

ية جتماعالطبيعة على ميزان العدالة االاالستقالل والحرية ونمو اإلنسان وإعمار 

 يكون شعارات كل بلد عندما ينم عن قبول الحقوق الخمسة.

 

 المبدأ المائة والسابع واألربعون:



73 
 

اهم سكن لكل دولة أن تكون لها لغة أو لغات رسمية. لغات القوميات رسمية في موقع

 قومياتال رسية ولغاتبجانب اللغة الرسمية للبلد. لغة إيران الرسمية هي اللغة الفا

 لغات رسمية في منطقتها بجانب اللغة الفارسية.

 

 المبدأ المائة والثامن واألربعون:

ر ألخضلكل بلد الحق في أن يكون له علم. العلم اإليراني يكون بثالثة ألوان: ا

 واألبيض واألحمر وشعاره يترجم اشتراك المواطنين مكوني مختلف القوميات.

 

 لتاسع واألربعون:المبدأ المائة وا

مي لعاليحق لكل بلد أن يكون له نشيد وطني. نشيد إيران الوطني ينم عن السالم ا

في ويعة والتضامن الوطني واستخدام القوى الدافعة في تنمية اإلنسان وإعمار الطب

 االستقالل والحرية على ميزان العدالة االجتماعية.

 

 المبدأ المائة والخمسون:

ف ة، على أساس المرافقة بين مبدئي اشتراك اآلراء واختالتقوم هذه الجمهوري

فق د التدوجوآلراء إال باآلراء. إن تعدد اآلراء ال يمكن أن ينتهي إلى االشتراك في ا

يتم  خرى،لألفكار والعلوم والمعلومات. فلذلك، وبموجب هذا الحق والحقوق األ الحر

 تأسيس النقاش الحر.

 

 سون:المبدأ المائة والحادي والخم
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د لبنويطلق الحرية إلنشاء األحزاب والتنظيمات السياسية وغيرها. وفي ما يلي ا

 الخمسة عشر لهذا المبدأ:

لك ذفعلى المجتمع المدني هو موقع عمل األحزاب والتنظيمات السياسية. . 151.1

. يجب أن تمنع كيفية تنظيمها من أن يحتل الحزب الحكومة ويسيطر على الشعب

 ن هذمانون األحزاب والمنظمات والتجمعات طريقة تنفذ هذا البند يجب أن يوضح ق

 المبدأ. و

ال يجوز أن تتعارض أهداف األحزاب والمنظمات مع هذه الحقوق . 151.2

 الخمسة. و

ضاء تنظيم األحزاب والمنظمات سيتم على ترتيبات تمكن المواطنين األع. 151.3

 مباشرة في قيادة أنفسهم. فيها والمتمتعين بكل الحقوق، من ممارسة حقهم

 تقليل الصراعاتإذ إن جمهور المواطنين لهم حق في السالم، فيكون . 151.4

وم العللألفكار و التدفق الحروزيادة االتحادات وأسلوبها الجماعي ومشاركتها في 

 دوارأوالمعلومات والنقد المتبادل عبر المشاركة في النقاشات الحرة، دورا من 

 ات. واألحزاب والمنظم

تعزيز التضامن الوطني بدمج األحزاب والمنظمات  يكون من شأن. 151.5

ق المجتمعات المحلية في المجتمع الوطني على ميزان الحقوق والدفاع عن حقو

 قة.تناسمالمجتمعات المحلية وجعل النمو والتنمية على مستوى البلد يتحقق برتيبة 

أن ل دون تحقيق الديمقراطية ولكيال يمكن لألحزاب والمنظمات أن تحو. 151.6

ا ، أمتكونوا سببا للفساد، يجب أن يكون جمهور المواطنين هو الذي يتخذ القرار

أنها مة باطنين ليراقبوا الحكواألحزاب فهي تؤدي دور األعين واآلذان لجمهور المو

 ما إذا كانت تنفذ قرار جمهور المواطنين أم ال. و
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 ظمات شفافة في الفكر الدليل واألهدافيجب أن تكون األحزاب والمن. 151.7

 رآةمدوما  ساليب واألدوات تمثلواألساليب واألدوات التي تختارها. وإذ إن األ

وب ألسلللهدف تعكس الفكر الدليل، فالتناسق بين الفكر الدليل والهدف من جهة وا

 من جهة أخرى، يمثل سمة من سمات الشفافية.

قترح األحزاب والمنظمات وهويات يجب أن تكون البرامج التي ت. 151.8

 والمرشحين الذين تعرفهم األحزاب لجمهور المواطنين برامج وهويات شفافة. 

ل يمنع أي تمييز، خاصة التمييز الجنسي، في تعريف المرشحين، واألص. 151.9

 هو التعريف المتساوي للمرشحين والمرشحات بغض النظر عن عدد كل منهما.

 

حيث ببتعليم وتريبة أعضائها  حزاب والمنظمات أن تقوم يجب على األ   .151.10

 تجعلهم قدوات للممارسة الحقوق يؤدون هذا الدور في المجتمع. فعلى ذلك،

 . وومسؤولية صالحيةلجميع األعضاء في الحزب والمنظمة، . 151.11

 مغادرة صفوفه. وكل شخص له الحرية في قبول العضوية في حزب أو . 151.12

ة يحق لألغلبية في الحزب أن تحرم األقلية من الحقوق والصالحيال . 151.13

والمسؤولية التي يجب أن يمتلكها كل عضو في الحزب، كما وبدورها ال يحق 

 لألقلية أن تفرض نفسها على األغلبية. و

 وتواصل اجتماعي يجوز وكذلك يحق لألحزاب أن تمتلك وسائل إعالم. 151.14

 خاصة لكل منها.

يجب على األحزاب والمنظمات أن تكون شفافة في ميزانيتها إذ . 151.15

أداة للوصول إلى السلطة )القوة( والبقاء على تسقط تافهة بكونها ونشاطاتها لكي ال 

واستخدامها، فعلى المجتمع المدني أن ينشئ صندوقا لدعم األحزاب السلطة )القوة( 

قوق. والقانون هو الذي ماليا شريط كونها نشطة وكون نشاطاتها متوافقة مع الح
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يحدد ترتيبات إنشاء الصندوق وتقديم الدعم المالي لألحزاب ومستوى نفقاتها 

 اإلعالمية على حساب الصندوق.

 

 المبدأ المائة والثاني والخمسون:

نها وة ألإن الحكومة التي مذهبها الحقوق الخمسة، ال يحق لها حصرا أن يستخدم الق

محددة من المجتمع وال تفرض مذهبا على  ليست موظفة لجماعة أو جماعات

ا واجبه ومن المجتمع. ويحق لها ويجب عليها وفقا لهذا الدستور أن تقوم بإزالة القوة

من وما . كتنفيذ قواعد إزالة العنف المدرجة في المبدأ المائة والثالث والخمسون

 واجب مؤسسات المجتمع المدني أيضا تنفيذ هذه القواعد.

 

 والثالث والخمسون: المبدأ المائة

 ى حدالسالم حق من حقوق المجتمع الوطني على صعيد البلد وعلى صعيد العالم عل

 سواء.

تماعي االجفعلى صعيد البلد، يتحقق هذا السالم على األبعاد األربعة وهي السياسي و

أما  عنف.واالقتصادي والثقافي عبر االلتزام بجميع الحقوق وتنفيذ قواعد إزالة ال

 (وهريةالحقوق الذاتية )الجيد العالم فيتحقق هذا السالم عبر الدفاع عن على صع

تنفيذ وية( لحياة جميع أبناء البشر وتنظيم عالقات على أساس الحقوق الوطنية )القوم

 قنين:للت قواعد إزالة العنف. على ذلك، تصبح القواعد التالية إلزالة العنف دليلة

من  لحكم القوة وعدم االشتراك في أي حد عدم الرضوخ :. القاعدة األولى153.1

 الحدود مع المؤمن بالقوة وفارض القوة.

الل عدم االنفعال عبر رفض األسلوب المنتهك لالستق :القاعدة الثانية. 153.2

 والحرية والكرامة.



77 
 

دف وة كهإحالل االستقالل والحرية كهدف وأسلوب محل الق :القاعدة الثالثة. 153.3

 وأسلوب.

مها في ستخدااعدم استخدام القوى الدافعة في التدمير وإنما  :قاعدة الرابعةال. 153.4

 التنمية.

 عدم فقد السلطة القيادية استقاللها وحريتها. :القاعدة الخامسة. 153.5

 ة وهيرفع الغموض عن النشاطات في كل األبعاد األربع :القاعدة السادسة. 153.6

 في.السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقا

شخص بحيث ال يفضل الممارسة الحق والدفاع عن الحق  :القاعدة السابعة. 153.7

 ه.ح حقحقه حتى على حق المعتدي أي ال يقوم بالتمييز بين حقه وحق المعتدي لصال

كانه. الشخص إطالقا سلطته على وقته ومهي عدم تفويت  :القاعدة الثامنة. 153.8

ع جمي ألخذ بعين االعتبار في كل عمل حقوقفيجب القيام بأي عمل في وقته ويجب ا

 أنحاء البلد وكذلك حقوق األجيال القادمة.

نف: من الع عدم الغفلة عن الواقعيات واستثمارها في إزالة :القاعدة التاسعة .153.9

من  أهم عمليات إزالة العنف هي العناية بالطبيعة وإعمارها وتنمية كل منطقة

 .انيةه تلك المنطقة من الثروات الطبيعة واإلنسمناطق البلد باستخدام ما تملك

في  المغلقة المتمثل دوائرالخروج واإلخراج من ال :القاعدة العاشرة. 153.10

ن أحظة السيئ واألسوأ، والفاسد واألفسد، والحق والمصلحة، والحق والواجب )بمال

ناء أبالحق لإلنسان، والسلطة تقيس الواجب أو المصلحة لصالحها وتفرضهما على 

لبلد االي الشعب(، والقتال واالستسالم وحلقات أخرى من هذا القبيل. يمنع إدخال أه

بل المغلقة من قبل حكومة وكذلك على مستوى المجتمع المدني من ق دوائرفي ال

 أشخاص وجماعات.
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لق عبر خ زيادة نسبة الثورة الذاتية في المجتمع :القاعدة الحادية عشرة.  153.11

 واطنين في االستقالل والحرية.فرص لنمو الم

دوما  خالقيةتزويد الضمائر التاريخية والعلمية واأل :عشرة القاعدة الثانية. 153.12

اعي بالعلوم والحقوق وخاصة بالحقوق المعنوية، وبالتالي، تخصيب الضمير الجم

 الذي ينتهل من تلك الضمائر الثالثة.

ليومية لحياة االعلم والتقنية في تحسين ا فوائدزيادة  :القاعدة الثالثة عشرة. 153.13

 غير والقيام في عمليات جادة بمكافحة الخرافات واألعراف والعادات والتقاليد

 خاصة تلك التي تسوغ وتجيز العنف.المعقولة 

ما همدني تخفيض فوائد الكذب. والحكومة والمجتمع ال :القاعدة الرابعة عشرة. 153.14

نه ال صة أعمليات هامة جدا وهي عمليات إزالة العنف. خا اللذان يتوليان على حد سواء

 يحق وال يجوز للحكومة أن تكذب على المواطنين.

قي مكافحة اغتيال الشخصية واالغتيال األخال :القاعدة الخامسة عشرة. 153.15

 .امتهواألساليب األخرى الخاصة لتدمير شخصية اإلنسان وتشويه سمعته وإنكار كر

لحق ممارسة الحق في العلم واالطالع وكذلك ا :السادسة عشرة القاعدة .153.16

علوم لألفكار وال التدفق الحرفي البحث عن المعلومات وإبالغها، سعيا لتحقيق 

 والتقنيات والفنون والمعطيات والمعلومات بفضل النقاشات الحرة.

يدة قمنع استخدام العنف باسم الدين أو أية ع :القاعدة السابعة عشرة. 153.17

 ية.لجنسأخرى وباسم الهوية العرقية والقومية والدينية والمذهبية والعقائدية وا

بة مواظالالعمل على الحيلولة دون تلوث البيئة و :القاعدة الثامنة عشرة. 153.18

 تلوثها،على إزالة 

 .إلغاء القوانين المناقضة للحقوق الخمسة :القاعدة التاسعة عشرة. 153.19
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 انفصام إذ إنتقليل أسباب التنافر وزيادة أسباب الجاذبية. و :نالعشرو القاعدة. 153.20

ن عرى التضامن يعد من أبرز ما يدل على استفحال أجواء العنف في المجتمع، فإ

 ثرواتقيم التضامن والتكافل االجتماعي حق وواجب جماعي يؤدي إلى زيادة الترسيخ 

 والقوى الدافعة األخرى.

مام ن: فتح وتوسيع دائرة التفكير والعمل أدية والعشروالقاعدة الحا. 153.21

ذلك ر وكالمواطنين، عبر تحقيق االنفتاح في النظام االجتماعي وجعله قابال للتطو

 ه.عبر خلق األمل في المستقبل، بفضل النمو الذي يجعل كل مواطن بديال لنفس

قوة وال ية للعنفن: منع األفكار الجبرية والداعقاعدة الثانية والعشروال. 153.22

ية واإلجبار من قبل الحكومة. فيجب على الحكومة أن ال تقوم بالترويج للعصب

 والتزمت أو تفرض على المواطنين فكرة باللجوء إلى شحن األجواء.

ل يجب أن يصبح تحقيق كل حق من حقوق كن: القاعدة الثالثة والعشرو. 153.23

لى إؤدي با جماعيا. إن إزلة العنف تإنسان في أي زمان ومكان سياسة عامة أو أسلو

ين، عدم إمكانية تبرير العنف وإلى إبطال مفعوله وتجنب نقل العنف إلى اآلخر

 ورفض عبادة العنف ونشر العنف.

 فرحال ذلك . القاعدة الرابعة والعشرون: االلتزام بالحقوق المعنوية، بما في153.24

 القدرات. وتناميواألمل 

دية سة والعشرون: في جميع األبعاد السياسية واالقتصاالقاعدة الخام. 153.25

رة لدائواالجتماعية والثقافية األربعة، تحويل الدائرة المغلقة للصراعات إلى ا

 المنفتحة لحاالت الوحدة والصداقة من خالل إزالة التمييزات.

القاعدة السادسة والعشرون: كشف ووقاية جميع أنواع الفساد . 153.26

 والعاهات االجتماعية دوما، ومعالجتها إذا حدثت.واالضطرابات 
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أكثر  دللبل الحفاظ الدائم على القدرة الدفاعيةالقاعدة السابعة والعشرون: . 153.27

ل الستقالفي ا االعتداءات األجنبية التي تهدد الحياة الوطنية لدرء ةالالزم كميةمن ال

 للدفاع ضد ينلمواطنا ، من الضروري تجهيز وتدريب جمهوروالحرية. وبالتالي

 . والعدوان األجنبي

بعة اء تاالقاعدة الثامنة والعشرون: جعل الملكية الخاصة أو ملكية األشي. 153.28

 للملكية الشخصية أو ملكية اإلنسان لعمله.

حق ير الالمبدأ التاسع والعشرون: اتخاذ العدالة ميزانا لفصل الحق عن غ. 153.29

قائيا يتم تل، فس. فعندما يتم االلتزام بهذه القاعدة دائماوذلك في الفكر والقول والفعل

 تنفيذ القواعد األخرى إلزالة العنف.

لعنف القاعدة الثالثون: تشخيص علم النفس االجتماعي للخوف واليأس وا. 153.30

وية الحيفي المجتمع، ومعالجته من خالل القضاء على أسبابه، وبنشر نفسية األمل و

 صداقة والمودة والمحبة والتعاون في المجتمع.واألمن والسالم وال

 

 المبدأ المائة والرابع والخمسون:

إن موارد كل بلد في باطن األرض وتحت األرض، وفي البحر والفضاء تخص 

ارسة م ممشعب ذلك البلد، جيال بعد جيل. وعندما يستغلها كل جيل بقدر حاجتها و تت

م، لقادساس مبدأ ترك الفائض للجيل ااألنشطة االقتصادية وغير االقتصادية على أ

 فلن تحرم األجيال القادمة من هذه الموارد. ومن هنا،

يد ال يملك أي جيل الحق في أكل ما يخص لألجيال القادمة مسبقا وتحد. 154.1

ي فدمة مصير األجيال القادمة قبل قدومها. الحكومة تتولى ضمان حق األجيال القا

 الموارد.
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هم  طنين، وكذلك للحيوانات والنباتات التي تعيش في وطنلجمهور الموا. 154.2

 وكذلك لتراب الوطن لكي ال يتحصر، حق في المياه.

 يتعينمن حق جميع المواطنين أن يتمتعوا بالطاقة بدون إسراف وتبذير، و. 154.3

مياه وال على كل حكومة توفير هذه الطاقة من موارد قابلة للتجديد )الشمس والرياح

 لك(.وما إلى ذ

ناخ د بالملبالإن اإلدارة العلمية لمياه البلد وتمتع جميع المواطنين في جميع مناطق ا

ي كل ين فالسليم والتربة الخصبة والبيئة الصحية )السليمة( هي حق لجمهور المواطن

هذا ب يتمتعونالمواطنين  جعلبلد. بما في ذلك، من واجب حكومة جمهورية إيران 

 الحق.

 

 الخامس والخمسون:المبدأ المائة و

 ي حقهالمشاركة في إدارة المجتمع العالمي )األممي( على أساس المبادئ الخمسة 

 كل بلد.

 

 المبدأ المائة والسادس والخمسون:

حقه  ر منكل بلد بما في ذلك جمهورية إيران ولسبب كونه يحق للنمو والتقدم، يعتب 

ذا ع بهتوفير وسائل التمت النمو في االستقالل والحرية، ويجعل من واجبه الدائم

 الحق. لذلك،

على المستوى الوطني، فإن إعداد النمو المنسق لجميع المواطنين هو مهمة . 156.1

الحكومة والمؤسسات األخرى في المجتمع. التفاوت أو عدم التناسق في نمو 

المواطنين ومختلف مناطق البالد هو انتهاك لمبدأ العدالة االجتماعية. وفيما يتعلق 
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بجمهورية إيران، يتم شرح وتحديد كيفية ضمان هذا التناسق في الدستور الذي بني 

 على أساس الحقوق الخمسة.

ا من ت حقً وعلى الصعيد العالمي، يعتبر النمو المتوافق والمتناسق للمجتمعا. 156.2

ق الح حقوق كل مجتمع والمجتمع العالمي )األممي(، والسعي المستمر للتمتع بهذا

 مهام األساسية لكل حكومة، بما في ذلك حكومة جمهورية إيران.هو من ال

 

 المبدأ المائة والسابع والخمسون:

حق يإن االعتقاد بدين ومذهب وكل فكر دليل يخص المواطنين كال على حدة، وال 

 نين.للحكومة بما في ذلك حكومة جمهورية إيران التدخل في نوع معتقدات المواط

 مذهب لها إال هذا الدستور. لذلك،حكومة جمهورية إيران ال 

 حكومة جمهورية إيران ممنوعة من التدخل في دين ومذهب المواطنين.. 157.1

 ويجب منع حكومة أي بلد من هذا التدخل.

ً لهذا الدستور، هي المنفذ لقرارا157.2 ت . إن حكومة جمهورية إيران، وفقا

ر إعمام تنمية اإلنسان وجمهور المواطنين وهي خادم كلهم من دون تمييز في تنظي

 الطبيعة، في االستقالل والحرية، وعلى ميزان العدالة االجتماعية.

وال  بما في ذلك حكومة جمهورية إيران، غير قابلة للتجزئة،، كل حكومة. 157.3

 قوة أجنبية أو مؤسسة داخلية. هامها أيةتحد من صالحياتها وم

 

 المبدأ المائة والثامن والخمسون:

األصل هو الكفاءة والفعالية بدون تمييز. ولذلك، يجب أن يكون ، ة إيرانفي جمهوري

أصحاب الكفاءة والفعالية من الرجال والنساء الذين انتخبهم الشعب متساوين في 
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الحقوق. ويتطلب التمتع بهذا الحق أن تكون األسبقية لتعليم وتربية المرأة في كل 

 ية.المجتمعات ليتمكن من تولي مثل هذه المسؤول

 

 والخمسون: تاسعالمبدأ المائة وال

 بما أن الوالية تخص جمهور المواطنين،

صول . ففي تنظيم التجمعات السلمية غير القائمة على العنف ال حاجة للح159.1

ق حعلى الترخيص. ويجوز للمواطنين تنظيم تجمعات عفوية بإبداع منهم لتحقيق 

 من حقوق المواطنين.

 عضويةمن المناصب االنتخابية ال يعتمد وال يشترط بال. الترشح لتولي كل 159.2

 في حزب سياسي.

 

 المبدأ المائة والستون:

 اتمارس فيهيجب تغيير العالقة التقليدية بين المؤسسات والمواطنين بطريقة 

ين الذ ون دور القيادة وتمارس المؤسسات دور األداة ويكون المواطنون همالمواطن

 وصول إلى تلك األهداف.يحددون األهداف ووسائل ال

ولى لتي تتاوتلك  إدارتها الدولةتتولى تنقسم أسس المجتمع إلى ثالث فئات: تلك التي 

 :إدارتها وتلك التي يمكن لها الخضوع لإلدارة من كليهماالمجتمع المدني 

 و المجتمع المدني. المؤسسات الدينية والحزبية واالجتماعية يديرها. 160.1

ائل ووسية والبحثية والفنية واالقتصادوالتربوية سات التعليمية . تعمل المؤس160.2

رة تحت إشراف وإدا بالبيئة المختصة والمؤسسات اإلعالم والتواصل االجتماعي

 الحكومة والمجتمع المدني. و
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هي في أيدي فوالقوى التي تشكل الحكومة  يةالدفاع أما المؤسسات. 160.3

 الحكومة.

 

 الستون:المبدأ المائة والحادي و

ية لذاتالحقوق ايحق للقوميات بدون أي تمييز أن تتمتعوا بالمساواة الحقيقية في 

عة لحياة اإلنسان وحقوق المواطنة والحقوق الوطنية وحقوق الطبي )الجوهرية(

ها ية لوحقوق المجتمع الوطني كعضو في المجتمع العالمي )األممي(. كما ولكل قوم

ر اآلخوا حق المشاركة )والية جمهور المواطنين( حقوق ثقافية. ثالثة حقوق، أحده

 سالمبالحق في االختالف )التنوعات القومية والعرقية( والحق الثالث حق العيش 

دالة وكذلك النمو على ميزان الع، )استبدال عالقة السلطة بعالقة الحق بالحق(

الثة الث وقتحدد عالقة مكونات المجتمع الوطني من القوميات وهذه الحقاالجتماعية، 

 هي الدليلة للحكومة والمجتمع المدني في مهامهما.

 

 المبدأ المائة والثاني والستون:

ية إن حق المجتمع الوطني في بيئة صحية توأم لحق هذا المجتمع في بيئة اجتماع

د قواع وإذ إن الديمقراطية هي األخرى تكون عرضة للفساد، وإن تطبيق، صحية. ولذلك

بيئة فإن سالمة ال، من التدابير لتفادي تعرضها لفساد مدمر إزالة العنف هو جزء

 االجتماعية حق من حقوق المجتمع الوطني.
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 الفصل الرابع

 دنيالمفي حقوق المجتمع 

 

 الجزء األول

 في الحقوق العامة للمجتمع المدني

 

 سساتإذ إن المجتمع المدني سواء على هيئة جمهور المواطنين أو على هيئة المؤ

 ثروةمات واألجهزة التي تشكل في هذا المجتمع أو لسبب الدور الحاسم للوالمنظ

وات الثراالجتماعية والثروة غير ملموسة والثروة االقتصادية والثروة الثقافية و

 لتاليةقوق افيتم االعتراف بالحالطبيعية في تحقيق الديمقراطية وتنميتها وتطويرها، 

 للمجتمع المدني:

 

 لث والستون:المبدأ المائة والثا
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و أأي مسلك  ليس لهامسلك الحكومة هو الحقوق المدرج في الدستور. فالحكومة  

حق مذهب ديني أو غير ديني. ولكن، على مستوى المواطنين والمجتمع المدني، ي

 أو مذهبا. فعلى ذلك،مسلكا لكل شخص أن يختار أو ال يختار دينا أو 

و دين أ لحق في اختيار أو عدم اختيارلكل مواطن في االستقالل والحرية ا.  163.1

 مسلك أو مذهب أو معتقد.

حق ال ي. إن االستقالل والحرية هما الحقان لكل مواطن والمجتمع المدني، و163.2

و أقد، للحكومة أن تجبرهما على قبول أو التخلي عن دين أو مذهب أو مسلك أو معت

 .أو مذهب أو معتقد حتى أن تقيدهما في اختيار أو عدم اختيار دين أو مسلك

 

 المبدأ المائة والرابع والستون:

له  إذ من حق المواطنين أن يتغيروا ويغيروا، فجمهور المواطنين هو الذي يحق

فيما ليس  التغير.مسؤولية وصالحية يتميز باتخاذ القرار. والمجتمع المدني هو الذي 

ة نفذلحكومة إال مللمجتمع السياسي )القطاع السياسي( حق إال االقتراح وليست ا

 للتغيير الذي يتخذ قراره جمهور المواطنين. فلذلك،

يجب أن يكون لكل مشروع نمو مقترح لجمهور المواطنين خصوصية . 164.1

 وهي أن جمهور الشعب هو الذي قد أقره وله الحق في المشاركة في تنفيذه.

، ية()الجوهر في كل مشروع تنمية، يجب االلتزام بحقوق اإلنسان الذاتية. 164.2

تمع المجوحقوق المواطنة والحقوق الوطنية وكذلك حقوق الكائنات الحية والطبيعة و

روة الوطني كعضو في المجتمع العالمي )األممي(. كما يجب أخذ الزيادة في الث

 االجتماعية وغيرها من الثروات والطاقات والقوى الدافعة في االعتبار.

صالحية ، فإن ينتج القوى الدافعة يبما أن جمهور الشعب هو الذ. 164.3

 الشعب. استخدامها تخص جمهور
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 المبدأ المائة والخامس والستون:

قة عال إذ إن المجتمع المدني وعلى ميزان العدالة، يمنع احالل عالقة القوى محل

عديل تأنه الحق بالحق وإذ إنه وفي أقل تقدير، يتم تعريف المجتمع المدني بأن من ش

ات (، كما إذ إن المنظمات السياسية وأسس هذا المجتمع هي أدوالسلطة )القوة

أن  تطلبالحتواء الحكومة من قبل المجتمع المدني، فأداء أدوار المجتمع المدني ي

 يكون النظام االجتماعي منفتحا وقابال للتطور.

ة لسلطاأما المقصود من المجتمع المنفتح والقابل للتطور هو مجتمع ال تكون فيه 

 ( منظمة العالقات، بل تكون فيه الحقوق منظمة العالقات. لذلك،)القوة

ى يجب أن تكون الحقوق الموضوعة التي ينص عليها القانون هي األخر.  165.1

قت الو متوافقة مع الحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور باإلضافة إلى أنها في

 نفسه يجب أن تخفض من أعباء القوة في العالقات.

تمر ما أن استمرار التمتع باالستقالل والحرية عامل في النمو المسوب. 165.2

ئي و التلقاالذاتي أوالدافع باستمرار نسبة االنبعاث  تتزايدأن  فيجبللجنس البشري، 

و هالقانون  تنفيذأن يكون هدف التشريع و جب، ويللمواطنين والمجتمع الوطني

ل للحصو التي تقام أن تعمل، كما يجب على المؤسسات استقالل وحرية كل مواطن

 استقالل وحرية اإلنسان.متوافق ومتناسب مع على تنظيم 

 

 المبدأ المائة والسادس والستون:

يتم تعريف المؤسسات بأن لها زمان ويقوم أشخاص بتأسيسها على ، في هذا القانون

على اعية وعلى أساس التضامن والصداقة وطواالنبعاث أو الدافع التلقائي وأساس 

يجب أن تكون أهداف هذه المؤسسات متسقة مع هذه وادئ االستقالل والحرية. مب
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، الحقوق الخمسة. لذلك وتترجم القواعد المستخدمة في تأسيسها وإدارتهاالمبادئ، 

جموعها أيضا يسمى ، ومفي المجتمع المدنيالتي تتكون  المؤسساتيجب أن تكون 

 المجتمع المدني معتمدة على الشروط التالية:

 أن يشكلها التأسيسيون طواعية وال يكون تأسيسها إجبارا أو كرها.. 166.1

 استشاري.لمؤسسة مجلس يدير ا. أن 166.2

. يجب أن يكون تنظيم كل مؤسسة بحيث أن يكون المواطنون المؤسسون 166.3

 هم القادة دوما وتكون المؤسسة هي الوسيلة.

 بين أصحاب الحقوق. . أن تكون العالقة بين هذه المؤسسات عالقة166.4

ي أ اله ال يكونذاته وفي  كامنا أية مؤسسة إنشاءأن يكون السبب في . 166.5

 غرض آخر غير الغرض الذي تحدده نفسها.

 أن يكونو معروفين ومعلنين تماما . يجب أن يكون األعضاء التأسيسيون166.6

 واألهداف شفافة. التنظيم والوسيلة

من أن ال تهيه، وة لمالكال تكون المجتمع ول . أن ال تحل أية مؤسسة مح166.7

 على المجتمع كأن لها والية عليه.

 لدليلاأن تتمتع المؤسسات بحقوق متساوية دون أي تمييز مهما كان فكرها . 166.8

. 

أن يحظر تشكيل مؤسسات لغرض نشر العنف والسيطرة على مجموعة . 166.9

ي الت تالمؤسسا، يُسمح بتشكيل لكنومن المواطنين أو جمهور المواطنين في البلد. 

 انيزالبعض على م من بعضهمتقوم بتسوية شكاوى المواطنين تقلل من النزاعات و

طة للسل ةمساعدإلنشاء هذه المؤسسات باعتبارها  ةالخاص اتاإلجراءأما الحق. 

 القانون.فيحددها ، القضائية
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يلة وس التشاورية ديمقراطيةال تدار على أساسالمؤسسات التي أن تصبح . 166.10

 على مستوى المجتمع أيضا. التشاوريةلنشر الديمقراطية 

 

 المبدأ المائة والسابع والستون:

قافية الث إذ إن زيادة كمية وفعالية الثروة السياسية والثروة االجتماعية والثروة

ات لحريبكل اوالثروات الطبيعية والثروة االقتصادية تتطلب تمتع المجتمع المدني 

 المجتمع:وهذا األفكار والعلوم والمعطيات والمعلومات،  يابيةوانس

مها يمكن له استخداوتواصل اجتماعي له الحق في التزود بوسائل إعالم . 167.1

 على مدار الساعة.

 تمنع جميع أنواع الرقابة.. 167.2

 لكل مواطن له الحق في االطالع والوعي والتوعية.. 167.3

للعلوم  التدفق الحربتوسيع واجبه أن يقوم  من حق كل مواطن ومن. 167.4

 واألفكار والمعطيات والمعلومات بكشفها ونشرها.

ين بوسائل اإلعالم والتواصل الجماعي لتهدف إلى إقامة عالقة مباشرة . 167.5

. هي( المواطنين وحقوقهم والوقائع والحقائق )للتعرف على الحقوق والوقائع كما

 الم والتواصل االجتماعي وفقا لهذا الميزان.يجب إعداد قانون وسائل اإلع

ياسي ضمن نطاق الحكومة والمجتمع الس أن يقومللمجتمع المدني الحق في . 167.6

يا القضا االطالع علىهذا المجتمع وله الحق في  مجالفي  التي تنشأ القضايابإثارة 

اش لنقجعلها موضوعا لالمجتمع السياسي، ومجال و الحكومة مجالضمن التي تنشأ 

دني حكومة إبالغ المجتمع الممن سلطات الكل  من واجب، لذلك والبحث عن الحل.

 .في تقرير منتظمبأدائها 
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 المبدأ المائة والثامن والستون:

ق حهي  العام من خالل االستفتاء والية والوصايةإن الممارسة المباشرة لحق الإذ 

في  عامفي إجراء استفتاء له الحق  أيضا المجتمع المدنيفالوطنية،  الحقوقمن 

 حكومة:وفي مجال ال مجاله الخاص

يام الق حق يعود، البلديات(غالبية . في المجال الخاص للمجتمع المدني )168.1

 . وهو بنفسه يتولى شؤونهإلى هذا المجتمع و بإجراء االستفتاء العام

ام عء ، يمكن للمجتمع المدني أن يطالب بإجراء استفتاةمو. في مجال الحك168.2

 عندما يطلبه خمسة بالمائة ممن لهم حق التصويت.

 

 المبدأ المائة والتاسع والستون:

ترك ق مشفي ما يتعلق بممارسة الحق في القيادة، بما أن حق القيادة ومسؤوليتها ح

ة وطنيبين حقوق اإلنسان الذاتية )الجوهرية( وحقوق المواطنة وحقوق اإلنسان ال

 قيادةحق الف، المجتمع العالمي )األممي(مع كعضو في وحقوق اإلنسان وحقوق المجت

كل من الحقوق الخمسة يمثل مجال المجتمع المدني بصفته جمهور في مجال 

 . ومن هنا،ينمواطنال

المؤسسات التي ال تقع ضمن نطاق الحكومة تندرج في مجال المجتمع . 169.1

اسية( والمؤسسات المدني. وبما أن المجتمع السياسي )األحزاب والمنظمات السي

 تستحوذ على هاأن ويفترض عادة سلطويةالدينية واالقتصادية تعتبر عادة مؤسسات 

خارج فلذلك قد اعتبرت الروحية  سلطة االقتصادية والسلطةالسلطة السياسية وال

لكن إذا كانت هذه المؤسسات خارج المجتمع المدني، فإن ونطاق المجتمع المدني. 

السيطرة  لكن، ويصبح مستحيال من قبل المجتمع المدني بتهاأو مراق الحكومة احتواء

والمؤسسات السياسية واالقتصادية الحكومة من قبل واحتواءها أو تقييدها عليها 
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 سيطرةمجال المؤسسات في أن تكون هذه  يجب، لذلك. تصبح ممكنا والدينية

 .وتخضع للمراقبة منه المجتمع المدني

 مجتمعمجتمع المدني بالحكومة وتربط الحكومة بالإن اللغة التي تربط ال. 169.2

 ، وخاصة عنصر الشفافية.عناصرها الخاصة لهاالمدني هي لغة الحرية ب

 العالقة بين الحقوق الخمسة ومبادئ الدستور األخرى هي التي تنظم. 169.3

 المجتمع المدني والمجتمع السياسي.الحكومة و

تمع المدني باعتباره جمهور . لكي تبقى الحكومة تحت سيطرة المج169.4

در و مصهالمواطنين، يجب أن يكون اإلنتاج الوطني القائم على االقتصاد اإلنتاجي 

جيال األ نأميزانية الحكومة، وال يكون مصدرها بيع موارد البالد. يتم التأكيد على 

 للقوى الدافعة. هي المالكة

عجز عن تعويض ال ، يمنع. لذلكالحكوميةالميزانية في عجز يمنع ال. 169.5

 .باللجوء إلى االستقراضالميزانية 

 ي، واللكي ال يترك المجتمع السياسي موقعه الطبيعي، وهو المجتمع المدن. 169.6

 أنه يقرريجعل الوصول إلى السلطة )االستحواذ على الحكم واستخدامه( هدفا له، 

 لتيادني جتمع المتنفيذ قرارات المأن يكتفيا بيجب على الحكومة والمجتمع السياسي 

ي سياسللحكومة والمجتمع ال همن الواضح أن يتم اإلعالن عنها خالل االنتخابات.

 الحق في اقتراح خطط مختلفة للمجتمع المدني.

ء أ بنايمنع التجسس في حياة المواطنين وفي األجهزة والمؤسسات التي تنش. 169.7

ن توظف المواطنين للحكومة وال ألية مؤسسة أخرى أ على القانون. ال يجوز

 لتجسس بعضهم على البعض.

بما أن الفكر الدليل، إذا كان خطاب االستقالل والحرية، أو كان خطاب . 169.8

ً في تنظيم العالقة بين المجتمع المدني والحكومة  السلطة )القوة(، يلعب دوراً حاسما

ل وال يحق والمجتمع السياسي، وبما أن المجتمع المدني هو الذي يحمل الفكر الدلي
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األحزاب السياسية والمنظمات فإن للحكومة أن تتدخل في الدين أو المعتقدات، 

ليست قادة ما  حمل الفكر الدليل هذا أو ذاكإلى بالضرورة السياسية التي تحتاج 

األفكار  حظر يجوز لبعضهاال  يحمله المواطنون من دين ومذهب ومعتقدات و

لرقابة عليها وال يجوز لها منع المواطنين من اأو فرض للبعض اآلخر منها  الدليلة 

 أو إجبارهم على اإليمان به. اإليمان بدين أو مذهب أو معتقد

ع لمجتماألن اإلنسان هو الذي ينمو ويتقدم فيجعل النمو والتقدم في مجال . 169.9

مع لمجتالمدني. على ذلك، فإن كال من القوانين العادية، إذا كان يحد من مجال ا

صبح يفهو منتهك الحق والدستور المعتمد على الحقوق الخمسة وبالتالي  المدني،

 باطال.

 

 المبدأ المائة والسبعون:

مية تعليالعالقة بين المؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وال

 ام كماض تقوالتربوية والدينية واإليديولوجية، مع المجتمع المدني، ومع بعضها البع

 يلي:

سات لمؤس. على مستوى العدالة، وبالتالي، بالمساواة في الحقوق، تقيم هذه ا170.1

 العالقة في ما بينها. لذلك، ال أية منها تهيمن على األخرى أو اآلخرين.

نع على ذلك تملمجتمع المدني. سائل بيد ا. هذه المؤسسات يجب أن تكون و170.2

 تتعارض مع الديمقراطية.سيطرتها على المجتمع المدني ألن هذه السيطرة 

 

 المبدأ المائة والحادي والسبعون:

تمع المجوإذ إن أصحاب السلطة )القوة( هم الذين يحددون المصلحة، وإذ إن المواطنين 

 المدني هم أصحاب الحقوق باعتبارهم جمهور الشعب،

 .ةالحقوق الخمستناقض حقا من التي  المصلحةوتطبيق  تحديد منعيف. 171.1
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فاء تم إضحقوق. وال سيما إذا ما المن ممارسة حق تحديد مهمة ليست نع يم. 171.2

 الطابع الديني أو المذهبي لتلك المهمة.

ليست فإذ إن الحق هو أسلوب نفسه ولكن المصلحة هي أسلوب استخدام القوة، . 171.3

ات بين المجتمع المدني والمؤسسهي التي تنظم العالقات وإنما الحقوق المصلحة 

 مة.والحكو

 

 المبدأ المائة والثاني والسبعون:

تمع والمج حق القيادة والقدرة عليها وإذ ال يمكن منع المواطنينتحويل إذ ال يمكن 

ة لسلطالمدني من حمل وممارسة هذا الحق إال من خالل إخضاع المواطنين ألوامر ا

 )القوة(،

 حق وموهبة قيادة المواطنين غير قابل للتحويل.. 172.1

 نع إعطاء األولوية واألخروية للحقوق .. يم172.2

 . يمنع تجزئة حق القيادة وأي حق آخر.172.3

ق ح. الحقوق الخمسة تشكل مجموعة واحدة، فيمنع اشتراط وتقييد ممارسة 172.4

 بتحييد حق آخر.

ن في المجتمع المدني، كجمهورية للمواطنين، ال يجوز لألغلبية حرما. 172.5

اقبة ي مر، کما ال يجوز لها أن تحرم األقلية من حقها فاألقلية من الحقوق الخمسة

 وانتقاد القرارات التي تتخذها األغلبية.

. إذ إنه وفي المجتمعات يتم استخدام المعرفة والتكنولوجيا والقوى الدافعة 172.6

األخرى لكي يرضخ المجتمع المدني باعتباره جمهور المواطنين ألوامر األقلية 

ل مواطن ومجتمع مدني أن يتمتعا بالمعرفة والتكنولوجيا الممتازة، فمن حق ك

مكونات ن المعرفة والتكنولوجيا كمكونتين من . لذلك، فإوالقوى الدافعة األخرى

أو تلك التي تعد مكونة  القوة الدافعةوهذه الثروة والقوة، وهي )السلطة )القوة( 
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ويتم تجميعها نات تتخلصان من قيود تلك المكو، ان عامةعندما تصبح، (أخرى لها

 األخرى.حقوق المع االستقالل والحرية و

تتنحى عضاء المجتمع السياسي، أل هنة مخصصة ومحتكرةالسياسة، كم.  172.7

لى ع نموالللعيش في االستقالل والحرية، و أو خطة كمبدأ دليللسياسة اوتحل محلها 

مع المجتولمواطنين حقوق والتزامات اممارستها تعد من و، العدالة االجتماعية ميزان

ور الجمهمشاركة  طريقةقانون اليحدد ومواطنين. اتضح. بصفته جمهور الالمدني 

 في إيجاد وتطبيق السياسة بهذا المعنى.

 

 المبدأ المائة والثالث والسبعون:

 إذ إن المجتمع المدني ال يتحقق على أرض الواقع إال بعد ممارسة الحقوق،

 لقوة(اجتذاب الحقوق وطرد السلطة )ايتمثل في  فإن دور المجتمع المدني .173.1

 عمالكمنظم للعالقات. فمنع المجتمع المدني من تولي هذا الدور يعتبر جريمة و

 محظورا.

 لالبدي بديل. وإذ إن مسار النمو، يتطلب ظهورالالمجتمع المدني هو مولد . 173.2

يعتبر  أي شكل كان،من ظهور مثل هذا البديل وأداء دوره بمنع ال وأداء دوره، فإن

 .أداء دورهالقانون ظهور البديل و يسهليجب أن جريمة. 

 بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في استدامة. 173.3

 تمراريجب على الحكومة والمجتمع السياسي أن يزيدوا باس، الديمقراطية وتطورها

 رات المجتمع المدني.من قدرات المجتمع المدني. يحظر خلق قيود تعيق قد

 

 المبدأ المائة والرابع والسبعون:

ا إلى على أساس مبدأي االستقالل والحرية، يمكن للمجتمع المدني في كل بلد وجنب

تناسق في في البلدان األخرى، إرساء أسس السالم وال جنب مع المجتمعات المدنية
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افعة وتمكين قوى الدالالبيئة، والحد من معدل تدمير  سالمةالمجتمع البشري و تنمية

 وكذلك،. الكائنات الحية والطبيعة من التمتع بحياة ذات حقوقالناس و

 من حق كل مجتمع مدني أن يتعاون مع المجتمعات المدنية األخرى في. 174.1

يات لألفكار والعلوم والمعارف والتقنيات والفنون والمعط التدفق الحرتحقيق 

 والمعلومات على مستوى العالم.

، قافة. بما أن المجتمع المدني بصفته جمهور المواطنين هو الذي يصنع الث174.2

ت تمعاكجمهورية شعبية، فإن حوار الثقافات ال يصبح فعاالً إال على مستوى المج

ل ن خالمالمدنية وفي ما بينها. إن توسيع ثقافة االستقالل والحرية، بما في ذلك 

مع وكذلك المجت عى المجتمع المدنيحوار الثقافات، هو الهدف الذي يجب أن يس

 من أجل تحقيقه.السياسي والحكومة 

 

 المبدأ المائة والخامس والسبعون:

 إذ إن الحركة الجماعية هي طريقة اخترعها اإليرانيون وعلمتها للمجتمعات

ن األخرى، فإثارة هذه الحركة هي حق المجتمع المدني بصفته جمهور المواطني

تمنع ممارسة حقوق اإلنسان وحقوق المواطنة و  نويوكانت هناك سلط عندما

وحقوق كل بلد كعضو في المجتمع العالمي  الحقوق الوطنية وحقوق الطبيعة

 . ومن هنا،)األممي(

 في كل مدينة وقرية، يتم إنشاء مكان للتجمع الكبير للمواطنين.. 175.1

حر( ش ال)النقا يتم إنشاء بناية خاصة للنقاش المفتوح، . في كل مدينة وقرية175.2

 يتم جعلها تحت تصرف المواطنين.
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 الجزء الثاني

 الثرواتحول دور المجتمع المدني في خلق 
 

 م فيدوره الحاس المدني علىالمجتمع  يحصلمع دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، س

 المواطنين:استخدامها في نمو األخرى و الدافعةقوى الو الثرواتخلق 

 

 س والسبعون:المبدأ المائة والساد

 ثروةال" القوة الدافعة، فإن خالق ألن اإلنسان هو القوة الدافعة وفي الوقت نفسه

 للثروات ةأهمية قصوى كمنتج اتأيضا ذ يبل ه ثروةمجرد  ت" ليسةالبشري

 والقوى الدافعة. لذلك،

 

ال كاطنين فيه جميع المو يمارس هو مجتمعالمجتمع المقي ّم والمنتقد  إذ إن. 176.1

 هو ممارسة الحقوقإمكانية من ، فإن الحرمان من الفرصة والحقوق الخمسةمن 

عة لدافال يمكن تحقيق االستقالل ما لم تكن اإلمكانيات والقوى ا وممنوع. جريمة

. وفاءجعائدة للجميع ألن عدم وجود االستقالل يفرغ الحرية من مضمونها ويجعلها 

ة لدافعاالمهارات واألدمغة والقوى إن تزود القوة والعنف بالدور األساسي وهروب 

يم . ومن ثم، يجب أن يقترن التعلالحرية الجوفاءمن منتجات األخرى يعتبران 

 هذين الحقين.التمتع بعلى أساس االستقاللية بالتربية القائمة و
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نسانية، والتربية هو الذي يحدد مقدار الثروة اإل  بما أن مستوى التعليم. 176.2

 عليمالت لتأمين نفقاتفي الميزانية وفي واجبات الحكومة،  يجب إعطاء األولوية

 والتربية وتعميم وتحديث المعرفة العلمية والتقنية للمواطنين.

 

 المبدأ المائة والسابع والسبعون:

نة مواطإن التضامن والتعاون وفقا للحقوق الذاتية )الجوهرية( لإلنسان وحقوق ال

في  قوق المجتمع المدني باعتباره عضوا)الحقوق المدنية( والحقوق الوطنية وح

 تركاالمجتمع العالمي )األممي( وجعل الطبيعة تتمتع بالحقوق يمثالن أساسا مش

 وةثرالون كلما تكهذا التضامن والتعاون  ازداد. وكلما لتعريفات الثروة االجتماعية

م ة أغنى وأكبر وتكون فائدتها وتأثيرها في تحقيق واستمرار وتقداالجتماعي

مدني ، من واجبات المجتمع الفبالتالي. أكثر فأكثر لديمقراطية ونمو اإلنسانا

في  لمتمثلاالميزان ، باستخدام ةاالجتماعي الثروة زيادةوالمجتمع السياسي والحكومة 

 العدالة االجتماعية. على النحو التالي:

معرفة الصداقة كحق من حقوق اإلنسان واتخاذ التعاون هي الطريقة  -

 في مؤسسات التعليم والتربية والمؤسسات األخرى للمجتمع. الرئيسية

م التعليولحر اتعليم الموازنة العدمية باعتبارها المبدأ الدليل للعقل المستقل  -

ئ والتربية للعيش المستقل الحر، وبالتالي، الخالي من العنف والملي

 بالمبادرة واالختراع واالكتشاف واإلبداع.

في  لعيشل االجتماعي التشاوري والتعليم والتربيةالتعليم والممارسة للعيش  -

 وريةثقافة االستقالل والحرية، وبالتالي االعتراف بالديمقراطية التشا

 لعيش في هذه الديمقراطية.واالستعداد ل

لغة االستقالل والحرية في األسرة وفي المؤسسات التعليمية تدريس  -

 وغيرها من مؤسسات المجتمع،
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ين لمواطنلاألفكار الدليلة  تصبحلألفكار الدليلة لكي  التدفق المستقل الحر -

 خطابات االستقالل والحرية،

 ،القضاء على التمييز -

 ،دقواعالعنف وممارسة هذه ال إزالة العنف، وبالتالي، تدريس قواعدإزالة  -

 شفافة،واألفعال  جعل األفكار والخطابات -

زمات األوالعاهات اإلدمان وغيرها من  المواظبة في مكافحة صنوف -

 االجتماعية،

 تعميم النقاش الحر، -

 لحد باستمرار من إنتاج المنتجات والخدمات المدمرة،ا -

ق على مستوى المواطنين وكذلك في مناط لإلمكانيات التوزيع المتساوي -

 مختلفة من البالد،

د من يزي لقوى الدافعة في التنمية البشرية األمر الذياالستفادة من جميع ا -

 افعة.القوى الد استخدامومدى  وقابليته للتطور تماعيالنظام االجانفتاح 

 ،ونتيجة لذلك ، تمتع المواطنين بالحرمة والكرامة )الحقوق واألمن( -

حيث ب، (ثراء الضمائر التاريخية والعلمية واألخالقية والجماعية )العامة  -

تمثل أنشطة المواطنين خصائص الكون إيرانيا، أي الميزات والسمات 

نمو ومرار الحياة الوطنية على مبادئ االستقالل والحرية التي تضمن است

 مستوى العدالة االجتماعية.

 

 المبدأ المائة والثامن والسبعون:

ألن الرأي العام يؤدي دورا حاسما في الديمقراطية، ويتم استخدام اإليديولوجيات 

ليص الجماعية الجبارة المعادية للديمقراطية للحد من نطاق المجتمع المدني وتق

التعرف إذن يتطلب التمتع بالحقوق  ،دورها، وهذه اإليديولوجيات تستند إلى القوة
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(. الرأي العام القائم على الحق والرأي العام)الديمقراطية  هذين االثنين على ميزات

 :التالية ميزاتبال يتسم

كار لألف التدفق الحرالصفات التالية عندما يؤدي بالرأي العام  تميزي. 178.1

 نتائج إلىالحرة ة العقول المستقل تواصلعلوم والمعارف والمعلومات وبالتالي وال

 عبر النقاش الحر:

 العالقاتوفعل الكالم والاللغة و منلعنف بل يصف إزالة ال يصف العنف  -

 ك،ويصبح نفسه نتيجة ذل والضمائر التاريخية واألخالقية والعلمية والعامة،

 يقلص اليأس ويلد األمل، -

 ذه التبعيةهتبعية الحق للواجب محل تبعية الواجب للحق ويجعل ي نتيجة حل يأت -

 مستمرة،

 ات،التمييز أو التمييز يدل علىال  -

 والتوحيدمستوى التكافل  ارتفاعص التناقضات االجتماعية ويدل على تقل -

 هذا التوحيد، شجع علىاالجتماعي وي

 ين على ميزان العدالةفي أوساط عموم المواطن العمل انتشار ىعلدل ي -

 االجتماعية، ويثير ذلك،

 لتحقق،لينشئ موقع التحقق والممارسة للحقوق ويجعل استخدام القوة بال موقع  -

 يوجد فيه أية شكوك وظنون وخرافات وهو في حد ذاته يزيل الشك والظن ال -

 ويثير لممارسة أخالق االستقالل والحرية،

 ،الدليل على صحته يكمن في ذاته -

ورتهم ذكرهم بثيبل ربما  تجبر المواطنين على القيام بأي عمل أو الموافقة عليه ال -

 الذاتية أو انبعاثهم الذاتي. و
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 شفاف، هو -

تولى ي بالثروة السياسية التي الحلول أو األساليب المذكورة أعالهيسمى تحقيق 

 . لذلك،المجتمع المدني إدارتها

ادية السياسي، والمؤسسات الدينية واالقتص. يحظر على الحكومة والمجتمع 178.2

تلك ل تموغيرها أن يخلقوا عقلية جبارة جماعية تفتقر بالضرورة إلى هذه السمات ب

 خصائص وسمات ضدها.

سفية( لتعا واألفكار الجبارة أو . بما أن المعتقدات غير المعقولة )الخرافات178.3

وية مؤسسات سلطفضاًل عن  اسلطويومجتمعًا سياسيًا  حكومة سلطويةدائًما  صنعت

سا ( أساواحدة إال وتكون السلطة )القوة حتى قوة غير عقالنيةبحيث ال توجد هناك 

جميع لك كذحقوق الخمسة وال تناقضالتي والتقاليد والعادات الطقوس فإن جميع لها، 

أركان ألي من  عمل معيارصبح الخرافات ليست ذات مصداقية وال يمكن أن ت

 الديمقراطية.

 

 المبدأ المائة والتاسع والسبعون:

دامها استخح الموارد الثقافية المتا مجموعة اعلى أنه ةالثقافي الثروةيتم تعريف  إذ

 ،لكل مواطن

 ول إلىباعتباره جمهور المواطنين يتحللمجتمع المدني  المضمون الثقافيف. 179.1

 تهاميزامبلحرية تعادة ثقافة االستقالل وااس ثروة عبر النقد المستمر الهادف إلى

هو  ثقافيالنقد ال نطاق، فإن المواطنين هم الذين يخلقون الثقافةالخاصة. وبما أن 

 ةلحكومامن قبل  كما وفي مجال الثقافة يمنع ممارسة القوة مدني.المجتمع الأيًضا 

ها فرض صنوف الرقابة وكذلك عبر الترويج لعناصر توصف بـ "ثقافية" ولكن عبر

 وة وذلك بأية حجة بما فيها بحجة تنمية الثقافة.بنيت على أساس الق
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 بداعإمنتجات  كل مواطن هودى ل ةالرئيسي ةالثقافي الثروة. الجزء اآلخر و179.2

ي لحكومة والمجتمع السياسالمجتمع المدني وا فيجب على، المواطنين. ومن ثم

كانت  فردية لالنبعاث الذاتي أو الثورة الذاتية اإلمكانياتلفرص والمستمر لتوسيع ال

 أو جماعية.

. ةقافيالث الثروة. إن إنجازات العلم والتكنولوجيا والفن هي الجزء الثالث من 179.3

لنمو انية ابطريقة تتيح إمك والتربوية المؤسسات التعليمية يتم تنظيملذلك، يجب أن 

 وأندون أي تمييز، طالب المدارس والجامعات جميع  لمواهب وقدرات المتناسق

 لوجياص وإمكانيات  المبادرة واالختراع واالكتشاف وخلق العلم والتكنوفر تصبح

 وإمكانيات.فرص والفن أكبر 

 

 المبدأ المائة والثمانون:

 ورأس يُشار إلى رأس المال االقتصادي بأنه رأس المال الثابت، في هذا القانون

 نموال المال المتحرك الذي يتم استثماره في اقتصاد يتركز على اإلنتاج، بهدف

ي االقتصادي، باعتباره بعدا من األبعاد األربعة للنمو االقتصادي والسياس

اج واالجتماعي والثقافي. ولكي ال يتم استخدام رأس المال االقتصادي في إنت

، لتوزيعج واالمنتجات المدمرة، ولكي تكون العدالة االجتماعية هي الميزان في اإلنتا

 فيقرر ما يأتي:

 لخاصةالعمله، فيما أن الملكية  كل مواطنية هي ملك الشخصية ةالملكي إن .180.1

ة ملكيل. لذلك، يجب أن تكون الملكية الخاصة تابعة لهي ملكيته لنتيجة عمله

 .لألداةلعمل وليس يعود لج و: المنتدون أي لبس شخصيةال

المجتمع المدني كل من الثالثة: . النظام االقتصادي الذي يجب على 180.2

هو نظام تكون فيه إدارة  حكومة أن يعمل على تحقيقهلوكذلك االسياسي والمجتمع 
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أن ال ملًكا لموظفيها وتاجها أيًضا إنأن يكون موظفيها، و بيدالعمل  ربمؤسسة 

 لذلك،إال في التجديد. فرأس المال يكون حق ل

 .متركزا على اإلنتاج. يجب أن يكون النظام االقتصادي 180.3

 قبلالمستعلى أكل السلف وتحديد النظام االقتصادي ركز يت. ال ينبغي أن 180.4

 على حساب األجيال القادمة. وحسمه

 وليسقدراتهم  يعمل المواطنون للحصول على الدخل باستخدامأن . 180.5

 البعض وباستغالل الطبيعة ومواردها.استغالل بعضهم ب

 ذلكل كله وكأن يتم البحث عن اقتصاد منتظم يتم فيه استخدام رأس الما .180.6

، (القوة)بطريقة ينمو بها البشر وليست السلطة ، القوى الدافعة على الحد المطلوب

 بما في ذلك في شكل رأس المال.

سي السيا )التطور( ال يتجزأ من النمو أالنمو االقتصادي جزءأن يصبح . 180.7

 لطبيعة.النمو )التطور( الثقافي وإعمار ااالجتماعي و )التطور( والنمو

يستخدم رأس المال االقتصادي ورؤوس األموال األخرى في جميع . أن 180.8

 من حيث االحتياجات يبحث عن االستقاللمناطق البلد بطريقة تجعل كل مكان 

ستوى مفي جميع مناطق البلد على  أو تقدمهم نمو المواطنين وأن يكون األساسية 

 .واحد

 

 المبدأ المائة والحادي والثمانون:

ل رض كل الطبيعي، الذي يشمل التربة الخصبة والموارد المتاحة في أإن رأس الما

ته بصف بلد، باإلضافة إلى المياه الضرورية والهواء الصحي يعود للمجتمع المدني

 جمهور المواطنين، جيال بعد جيال. ومن هنا،
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لى إ. إن استخدام رأس المال هذا يجب أن ال يهدف إلى كسب الدخل وإنما 181.1

 حتياجات األساسية. وتلبية اال

حد الكفاءة إلى ال توصل تركيبة. عندما وجدت رؤوس األموال المذكورة، 181.2

حد ليصل إلى ال إهدار اإلنتاج وكذلك إنتاج المنتجات المدمرةتقلص األقصى و

 ترخيصيجب ، . لذلكبقدر الحاجة يمكن استخدام رأس المال الطبيعيف األدنى،

 المطلوبة لرؤوس األموال. عتبار التركيبةمشاريع، تؤخذ فيها بعين اال

 

 ثمانون:الوالثاني ائة والمبدأ الم

، بما جميع القوى الدافعة. القوى الدافعة األخرىذكورة الم ليست رؤوس األموال

، نواطنيالمدني بصفته جمهور المالقوى الدافعة التالية تنتمي إلى المجتمع  هافي

 اسيةاألسحقيقية وال الحاجات تحددهالذي إنتاجها إلى المستوى المرغوب  إيصالو

 المجتمع السياسي:كذلك وحكومة هو واجب المجتمع المدني وال

نسان تتضمن حقوق اإلاالستقالل والحرية والدليلة عندما تكون خطاب . األفكار 1

 العدالة االجتماعية، على ميزان نموه وتقدمه طريقةو

العمل  في الحصول علىالبشر أبناء  يفيدالمعرفة والتكنولوجيا عندما العلم و. 2

 ق فياالستبااألرباح و لحصد أقصى الحد منيستخدم  كفاءتهم، وليس عندما وزيادة

 ،خاصة إنتاج المنتجات المدمرةاإلنتاج 

 ،نطاق اإلمكانيات لإلنسانعندما يوسع الفن . 3

 البيئة، سالمة تتواءم معاألنشطة البشرية جعل االجتماعي و التوحيد. 4

ة األمر الذي يحدده عدم شيخوخعدد السكان على مستوى مرغوب فيه  ازدياد. 5

 السكان.
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 ضلبف، ةالتي تتيح فرًصا جديدة للمجتمع البشري في المجاالت المختلف. المواهب 6

 والخلق،واالبتكار  اإلبداع والكشفاالختراع و

نهما مكل  يحثبحيث لقطاعات االقتصادية في اقتصاد منتج، ل التنامي المتناسق. 7

 ،تحديث الذات باستمرارعلى  اآلخر

اج . العدالة كميزان ومسار النشاطات الذي يوصل تدمير القوى الدافعة وإنت8

ية لسياسافي جميع األبعاد المنتجات المدمرة إلى أدنى الحد ويجعل النمو والتقدم 

 ،ة متناسقاواالقتصادية واالجتماعية والثقافية األربع

 دون، دلبالاأنحاء جميع أنحاء البالد عندما يتم إنشاؤها في جميع  . أعمدة النمو في9

مع بعضها وتواصل المناطق  تفاعل وبفضلز النمو في المنطقة، وتحف، تمييز

 ،وإعمار الطبيعة في كل أرجاء البلدز التنمية البشرية البعض، تحف

  قوةأيضاً الطبيعة ال تزيد من رأس المال الطبيعي فحسب، بل إنها  إعمار. إن 10

 خرى.للمساهمة في تفعيل القوى الدافعة األلسبب تعبيدها الطريق  ثمينة دافعة

اديين المجتمع عندما يكون المواطنون هم القيمؤسسات  ين مع . عالقة المواطن11

 كون المؤسسات هي الوسيلة.توالمحددين للغاية واألسلوب المناسب للغرض و

فإن  ومن ثم، وقابال للتطور. منفتحاماعي النظام االجتيجعل عندما  ةالثور. 12

 للعنف هي القوة الدافعة األكثر كفاءة.المزيلة الحركة العامة 
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 الباب الثاني

حقوق الطبيعة وحقوق كل مجتمع كعضو في المجتمع 

 العالمي )األممي(

 

 الفصل األول

 حول حقوق الطبيعة

 

عة في اإلعمار وحق يغطي هذا الفصل حق اإلنسان في بيئة سليمة وحق الطبي

 افة إلىألرض وهي الوطن إضالتربة الخصبة الماء و في المتعاقبة األجيال القادمة

 لموارد المعدنية والنباتية والحيوانية:ا

 

 المبدأ المائة والثالث والثمانون:

 اةلحيا ة من الكائنات الحية التي لها حقالطبيعة ككائن حي، لها مجموع استكشاف

 مثلما للطبيعة:

العناصر المكونة لها هي و مجموعة غير قابلة للتجزئة وتُعتبر . فاألرض والطبيعة1

تلقائية أو كائنات حية مترابطة بشكل متبادل وتقوم بتنظيم أنشطتها بصورة 
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لتلبية بقدر الحاجة ، هناك الكثير من كل شيء وفي هذه الطبيعة. باالنبعاث الذاتي

 .حاجات الكائنات الحية التي تعيش فيها

و ه، ولذلك فإن كل تدمير أمر ذاتي أو جوهري في حياتها. إن حقوق الطبيعة 2

 قوقي تشكل المجموعة لها أيًضا الحانتهاك لحقوق الطبيعة. جميع العناصر الت

 تدميرها. بمثابةانتهاك حقوقها الذاتية )الجوهرية( في حياتها ويـأتي 

 عضهابنات الحية ال تناقض الذاتية )الجوهرية( لحياة الكائ لحقوق. وبما أن ا3

ها بعض وإنما تستلزمال تقيد بعضها البعض فحسب، ليس فإن هذه الحقوق البعض، 

 لبعض.ا

لحق ها االحياة فإن لالمجموعة لها حق  . وبما أن جميع العناصر الحية التي تشكل4

 تعرضها وفقا للعدالة الترميمية في حالة تعويضال يمكنفي أن حقوقها واحترام في 

 عتداء.لال

 ة علىالحق في الحصول على القدر المكونة للمجموعة لها. جميع العناصر الحية 5

ون بداة لحيسلوك المسار الطبيعي لالبيولوجية و الدورات، ومواصلة والتناسلالعيش 

 .أن تتعرض إلخالل واختالل

 تهاحيا . جميع العناصر الحية للمجموعة لها الحق في الحفاظ على هويتها وتنظيم6

، لخصبةوالتربة ا، الحق في الماء، والهواء الصحي ، لهامحدد. لذلك ائنككبنفسها 

، لقاتلةاث البيئة والمواد السامة أمن من انتشار األمراض وتلوبم والعيشوالصحة، 

أو  ةتخل في وظيفتها الحيويالبقاء في مأمن من التغيرات الجينية التي وكذلك 

 .لنقص أو نقائص تعرضها

عمل يؤدي دوره لتكائن حي أن يكون له مكان في هذه المجموعة و . يحق لكل7

 متناسق.بشكل المجموعة 
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 عايش. لكل إنسان وعليه أن يحترم حقوق الطبيعة ويشارك في إعمار الطبيعة وي8

 الطبيعة في إطارعالقة الحق مع الحق.

 

 المبدأ المائة والرابع والثمانون:

س الملببين االحتياجات األساسية )السكن والبيئة الصحية والماء والطاقة هي من 

 كائناتع الوالغذاء والتعليم والتربية(لمواطني كل بلد. في جميع أنحاء كل بلد، جمي

ات تياجالحرية لديها هذه االحتياجات األساسية ولها الحق في أن يتم تلبية االح

 األساسية دون المساس بحقوق الطبيعة واألجيال القادمة.

 

 ة والخامس والثمانون:المبدأ المائ

تطلب ية يبما أن العيش في االستقالل والحرية والنمو على ميزان العدالة االجتماع

لى ، فعسالمة البيئة، فالمشاركة في إعمار الطبيعة هي حق وواجب جميع المواطنين

 ذلك،

لبيئي. التلوث ا أن يحولوا دون ولهم المسؤوليةن والحكومة يالمواطنفعلى . 185.1

وث هو ا التلهذمن  بيئتهمأن البيئة ملوثة اآلن، فإن مكافحة هذا التلوث وحماية وبما 

تعين التي ي عمالجميع األعلى القانون الشامل  ينصكل بلد. ينبغي أن حق وواجب 

مثل دام األالتصحر واالستخ مكافحة يعتبركما القيام بها في مكافحة التلوث البيئي. 

ي ئية فم الموارد الما. يجب أال يتسبب استخداسعموم الناللموارد المائية مهمة 

 .افالبرك للجفاألنهار والبحيرات و في تعرض، وتصحر البلد، بما في ذلك إيران

مسؤول وملزم بإعادة هو البيئة قد ارتكب جريمة و يلوث. أي شخص 185.2

 الصحة إلى البيئة. و



108 
 

ية تلب ، القدرة علىيجب أن تكون لكل منطقة في كل بلد، بما في ذلك إيران. 185.3

طقة ية منلذلك، يجب عدم إهمال إعمار الطبيعة في أاالحتياجات األساسية لسكانها. 

 من البلد وذلك بمكافحة التصحر وتوفير المياه، واستخدام االعلم ولمعرفة

عة لصنااوالتكنولوجيا في الزراعة، بطريقة تكفل بقاء التربة خصبة باستمرار. إن 

 ق.عقم حق لكل المناطالمراعي ووقاية األرض من الابات والغإنشاء و السليمة

 

 المبدأ المائة والسادس والثمانون:

لكل مواطن وأية مؤسسة تابعة للمجتمع المدني، وخاصة المؤسسات المختصة 

 البيئةقت ببسالمة البيئة، لهم وعليهم الحق أن يبلغوا المواطنين باألضرار التي لح

الح جمهور المواطنين والحكومة إلى وقاية أو إص قبل وبعد الحادث، وأن يدعوا

يم لترماألضرار أو اإلصابات الالحقة. ويجب على الحكومة أن تقوم بالوقاية أو ا

 فور اإلطالع عليها.

 

 المبدأ المائة والسابع والثمانون:

 د يلحقاء قوفقا لمبدأ الوقاية، فكل مشروع من المشاريع االقتصادية أو مشاريع البن

ث كوارأضرارا بالبيئة أو يكون غير حصينة أمام الزالزل والفيضانات وال تنفيذه

الطبيعية األخرى يجب عدم تنفيذه. يجب أن يكون لكل مشروع تصريح صحي 

 وبيئي خاص له. لذلك،

ميع األجل إلعادة تأهيل جكل حكومة إعداد وتنفيذ خطة طويلة  واجب من. 187.1

 آلثارااني مبن والتي يتجمع فيها الموظفومباني ، ال سيما مباني المدارس والالمباني

 ضد الزالزل.، التاريخية
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 المبدأ المائة والثامن والثمانون:

و شر أيحظر إنتاج أي نوع من المخدرات أو الوصفات األخرى التي تسبب وفاة الب 

 الحيوانات أو تسبب اإلدمان المؤدي إلى عوق أو تعطل اإلنسان:

 يها فج واستخدام العقاقير السامة التي يمكن استخدام. يجب أن يكون إنتا188.1

 لحكومة.العالج في السيطرة الكاملة ل

األدوية الالزمة لعالج األمراض أن نظرا إلى موضوع هام وهو . 188.2

تولى ، يجب أن تمن أجل الربح ث واإلنتاجولبحجراء اال تخضع إل المستعصية

 .وإنتاجها ويةهذه األد فيث والبحإجراء ة يالحكومة مسؤول

 

 المبدأ المائة والتاسع والثمانون:

عض، الب إذ إن نمو البشر وإعمار الطبيعة وسالمة البيئة أمور ال ينفصل بعضها عن

 لك، في. لذفالسمة المستدامة تليق فقط لنمو اإلنسان وإعمار الطبيعة وسالمة البيئة

نين ستدام للمواطالخطط التي يتم إعدادها، يجب أن يكون األساس هو النمو الم

ل خطة كعبر واإلعمار الثابت والدائم للطبيعة والسالمة المستدامة للبيئة. يجب أن ت

 .أو مشروع عن النمو على أسس االستقالل والحرية ووفق العدالة االجتماعية

 

 المبدأ المائة والتسعون:

طبقا لحق المعرفة واالطالع، لكل مواطن الحق في الحصول على معلومات 

في  ية عن البيئة وحالة الطبيعة في كل جزء من البالد. كما أن لها الحقحكوم

 المشاركة في االنتقادات وحتى وضع وإعداد خطط خاصة للبيئة.
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 المبدأ المائة والحادي والتسعون:

ها دراجإن علوم وتكنولوجيا إعمار الطبيعة والصحة والصحة البيئية يجب أن يتم إ

 لبشرااالبتدائية إلى الجامعة. إن تعليم وتربية  ضمن دروس الطالب من المرحلة

ن من يتمكلكي يعيش عارفا بحقوقه ويتعلم حقوق الحيوانات والطبيعة وكذلك تربيته ل

في وقا ممارسة هذه الحقوق، يبدآن من العائلة. إن المواطن المسؤول ال يهمل إطال

 أي وقت مهمة التعلم والتدرب.

 

 ن:المبدأ المائة والثاني والتسعو

 يئي أوالب ليس فقط يجب تمويل البحث العلمي والتقني الهادف إلى الوقاية من التلوث

ة عنه ناجممعالجة التلوث، وإنما في أي بحث علمي وتقني، يجب االهتمام بالكفاءة ال

 من منظور إعمار الطبيعة وسالمة البيئة.

 

 المبدأ المائة والثالث والتسعون:

ن من الصحة البيئية هي حق وواجب جميع المواطني رعاية، في جميع أنحاء العالم

المي الع جميع البلدان بما فيها إيران التي من واجبها المشاركة في جهود المجتمع

 )األممي( لتحسين البيئة واستعادة السالمة إليها. لذلك،

ة لبيئ. على كل دولة أن تسعى إلى أن تكون قدوة إلعمار الطبيعة وحماية ا193.1

 متها؛وضمان سال

ر نها بقدمفيد . أن تهتم باالستفادة من موارد البلد بسالمة البيئة وكذلك أن تست193.2

 ه؛زم بالحاجة وفي الوقت نفسه أن تأخذ بعين االعتبار حق األجيال القادمة وتلت

. أن تعتبر البيئة ملكا لجميع المواطنين في كل البلدان جيال بعد جيل، وتعمل 193.3

 متها؛على الحفاظ على سال
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ي فركة . الحفاظ على التنوع البيئي والحيواني والنباتي في البالد والمشا193.4

كل  الحفاظ على هذا التنوع وهذه األنواع على مستوى العالم هما من حق وواجب

حكومة نيابة عن مواطنيها، كما وعلى المستوى الوطني، هما من حق وواجب 

 جمهور المواطنين أيًضا،

صحة البيئية هي حق كل مواطن والحق الوطني، وكذلك الحق إذ إن ال. 193.5

ما ى فيالعالمي لجمهور المواطنين، فإن إقامة عالقة الحق بالحق مع الدول األخر

منها ووق، يتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية تعتبر واجب أية دولة متركزة على الحق

 دولة إيران. و

ا المواطنين فيم الحكومة وجمهورأنشطة عن  ميزانية عموميةيجب نشر . 193.6

ام. عية كل في نها وذلكواستغالل موارد البالد  وإعمار الطبيعة بسالمة البيئةيتعلق 

ً  قريريجب أن يكون هذا الت كثر أبيئة ة المتعاقبة القادمألجيال ا لكي تمتلكإيجابيا

 بقدر الحاجات.وموارد أكثر إعمارا ة سالمة وطبيع

 

 والتسعون: المبدأ المائة والرابع

 حق وواجب عام، إذن،لطبيعة هي إعمار او سالمة البيئةبما أن 

 منطقةمنطقة من البالد على حساب  لحسابلتمييز ا ليس فقط ال يجوز. 194.1

كثر طق األالبيئة في المنا تحسينالطبيعة و أو إعمار تطويراألولوية ل إنماأخرى، و

 ؛تضرراً 

ارات العب، بأكثر للمواطنين ات باستمرارجميع الملوث يتم تعريف. يجب أن 194.2

قطاع لالتحسين لهم وهذا من الواجبات المستمرة أساليب شفافية، كما يجب تدريس 

 والخبراء؛ اإلعالم وقنوات التواصل االجتماعي والسلطة التنفيذية



112 
 

ياً عالم وتصفية الملوثات التي تلوث البيئة. منع إنتاج واستهالك الملوثات 194.3

 جتمعفي اللوائح الدولية. لكل بلد، بما في ذلك إيران كعضو في الم ةوهي مدرج

 لبيئة.بالميزانية العمومية لالدولي، الحق في مطالبة الحكومات األخرى 

ي ات يأت بعد جيل، فصنع الغاب، جياللجمهور لمواطنين ملك. بما أن الغابات 194.4

بات وتدمير الغا ،ن، حق وواجب كل مواطوالمشاركة فيها من واجبات الحكومة

ما كم، ، من حيث الشدة  ومقدار العقوبة. في كل عاجريمة. يحدد القانون الجريمة

ات الغاب كميةبحالة الغابات وإبالغهم بسنويا يجب على الحكومة إبالغ الشعب 

 المصنوعة الجديدة مؤخرا.

ل آمن. يجب أن تكون مرافق العمأن يكون له سكن  . لكل مواطن الحق في194.5

ة التقنيوأن يستخدم المعرفة ، يجب على كل مبنى يبنى، والتدريب آمنة أيًضا. لذلك

ى. ألخرافي ذلك اليوم وأن يكون مقاوًما للزالزل والفيضانات والكوارث الطبيعية 

 يحظر بناء مبنى بدون ترخيص فني.

 

 تسعون:الو الخامسمائة وال المبدأ

  ً خاطئين  بما في ذلك إيران، عن نمطين، يتخلى مواطنو كل بلد، 185 للمبدأ  وفقا

ة سيطرلأحدهما السيطرة على الطبيعة واآلخر الرضوخ  ،من أسلوبي التفكير والعمل

البة ، من حقهم مطولذلكمع الطبيعة كأساس عالقة الحق بالحق ب يأخذونو الطبيعة

 ذلك،. لوالعمل بالتخلي عن هذين األسلوبين للتفكيرالمجتمع العالمي )األممي( 

لم وع، والكيمياء، والفيزياء، . في مجال البيولوجيا والعلوم الطبيعية195.1

والعلوم األخرى، فإن الغرض من دراسة العلوم واختراع ، الكونيات، والطب

جعة رالتكنولوجيا، ال ينبغي أن يكون صنع واستخدام أدوات إلجراء تغييرات ال 

 فيها؛
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كل مواطن وحكومة ق وواجب لحيوانات والنباتات هو ح. منع انقراض ا195.2

د الجه على المستوى العالمي، تعتبر المشاركة في هذاكما وعلى المستوى الوطني. 

 والحكومات؛ ةالمدني اتأيًضا مسؤولية المجتمع

ي . ألن تغير المناخ في منطقة من العالم ربما يسبب تغيرات معاكسة ف195.3

ي ما فبي البيئة حول العالم، أجزاء أخرى من العالم )ظاهرة االحتباس الحراري ف

 ذلك لسبب تصعيد الغازات وحاالت التصحر التي تأتي آفة العواصف الترابية

 وتنفيذ للجميع إعدادمرغوبا فيها البيئة  جعليتطلب و...إلخ إحدى نتائجها(، إذن 

أن  من واجب الحكومة. وعالمي )األممي(برنامج شامل على الصعيدين الوطني وال

مة في كما ومن واجب الحكومة المساه. مستوى البلدعلى البرنامج  تعد وتنفذ هذا

 في جميع أنحاء العالم.إعداد وتنفيذ هذا البرنامج 

 

 المبدأ المائة والسادس والتسعون:

ن ال مإوبما أن تجنب اإلسراف والتبذير والترف ال يجد أهمية بالغة أكثر فأكثر 

الذرة ري ون النفط والغاز والفحم الحجخالل العالقة بالطبيعة، فإن إنتاج الطاقة م

ح لرياوهي المواد الملوثة يجب أن يحل محله إنتاج الطاقة من الشمس والمياه وا

 وحرارة األرض وغيرها من الموارد المتجددة. وفي نفس الوقت،

 لعملا. في المباني التي يجري بناؤها وفي المباني القائمة، من الضروري 196.1

وكذلك  مواد البناء، بما في ذلك البناء قصير العمر،لهدار اإل على تقليص حاالت

 إلى الحد األدنى؛إهدار الطاقة لتصل 

ل كما يجب العمل على االقتصاد في استهالك الطاقة وتقليص مداه ليص. 196.2

 حد الحاجات الضرورية.إلى 
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 المبدأ المائة والسابع والتسعون:

اه ام المياستخدإلنسان لحاجة الطبيعة عند کأصل إلى أسبقية حاجة ايستند ال أن  يجب

ألن هذه  مياه البحر. ملح والمياه الجوفية وإنتاج المياه من خالل إزالة السطحية

، يةالبشر تضرر إلى، تنتهي في نهاية المطاف أظهره تصحر إيراناألسبقية، كما 

نمية ة والتمالتنمية البشرية المستدا كونأن  االستناد كأصل إلى يجبفبعد جيل.  جيال

صل عن وبالتالي كون حاجة اإلنسان ال تنف ترافقينوم ينتوأمالمستدامة للطبيعة 

 حاجة الطبيعة. فلذلك،

ها خدام. الموارد المائية للبالد تخص جميع المواطنين ويجب أال يتسبب است197.1

 ؛للجفاف منطقة أخرى تعرضفي منطقة واحدة في 

يع لصناعية والزراعية وغيرها من مشارفي مشاريع البناء والمشاريع ا. 197.2

 المياه؛ استهالك اإلعمار يجب العمل على االقتصاد في

شاريع لكي يتم تلبية حاجة مالمعرفة والتكنولوجيا يجب استخدام العلم و. 197.3

 ،ذهاتنفيالبناء والمشاريع الصناعية ومشاريع اإلعمار األخرى التي يتم إعدادها و

 ؛إلى أقل مقدار من الماء

يتم الظروف المناخية بطريقة  معالري طرق تكييف  يجب، . في الزراعة197.4

 إلى الماء. والمراعي مزارعال حاجة تلبية دائما فيها

. وتقع مسؤولية توزيع المياه على سطح كل منطقة على عاتق مجلس 197.5

ب ترتي الغابات في تلك المنطقة. يحدد القانونحراس و مربيی المواشیالمزارعين و

بة التر أما السيطرة على زيادة اإلنتاجية في الزراعة دون المساس بخصوبةالعمل. 

 أمر متروك للحكومة.فهي 
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 المواد عند التنقيب عنهاالذي يرافق " الملحق "الماءإهدار . يحظر 197.6

ه ال تهدر المياأن  كما يجب. ينبغي تحسين استخدام هذا الماء. هااستخراجو

 ة. يجب إعادة استخدامها.الصناع المستخدمة في

ً . يجب على الحكومة إعداد وتنفيذ خطة شاملة 197.7 طاقة لتقليل كمية السنويا

 (.من المحاصيللكل وحدة  الطاقة المستهلكة)

 

 تسعون:الو الثامنمائة والالمبدأ 

سات يجب أن تتزامن ثالث سيا، بما أن لكل إنسان الحق في مجموعة من األعمال 

 البعض: مع بعضها

 بعلى الحد المطلو النمو السكاني التي تشمل . السياسة الديموغرافية198.1

الد ء البتوزيع السكان في جميع أنحايكون فيها بطريقة ال تقلل من نسبة الشباب، و

كة حر تسببال ت، وخالية من السكانال تصبح فيها أجزاء مهمة من البالد بحيث 

كانية سفي ازدحام السكان أو كثافة  (العمل وموقعه عنوو المساكنالسكان )تغيير 

 ي إلى حدأن ال يصل ثقل عبء التكفل العائل مدينة أو مدن عدة. كما يجب في عالية 

 ويجعل تمتع المواطنين بحقوقهم أمرا صعبا وبل مستحيال. 

 نيمكة بطريقاإلقليمية يجب أن تصنع الحضرية والريفية والتنمية  السياسة .198.2

ي التالالدافعة وبوى توفر اإلمكانيات والقدينة والريف، بسبب في الم عيشفيها ال

لخاص تشمل هذه السياسة عدم توفير اإليجار ا، . ومن هذا المنطلقصنوف األعمال

كل  صة فيالملكية الخا تكون فيهاوالتوزيع العادل للخدمات والقوى الدافعة بطريقة 

 مي فيل اإلنتاجي أو الخدالعممكان تابعة للملكة الشخصية ويأتي كل دخل نتيجة 

 و  وحرا.مستقال أن يعيشاقتصاد يعتمد على اإلنتاج. ويمكن لكل مواطن 
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ريقة والعالج بطوالصحة والتربية لتعليم أن يتم اعتماد وتنفيذ سياسة ل. 198.3

لى عمتساوية أي  المناطق في البلدمختلف جودة الحياة في المدن والقرى و تضمن

 مستوى واحد.

 

 تسعون:الو التاسعمائة والالمبدأ 

طبيعة عامرة وإنسان متمتع بالصحة ة وألن الجمال هي خصوصية سالمة البيئ

 جمالتحقيق الإلى تمتعه بحقوقه، و عودالسليم ي نسانجمال اإلوالسالمة وإذ إن 

جمال عد الي في المدن والقرى،ف ،حيوية اإلنسان والطبيعةيتسبب في حد ذاته في 

 لذلك،االلتزام به. قرارا أو قانونا يجب 

 ا بهاالنفايات ليلوثو. ال ينبغي للمواطنين أن يكونوا مسرفين في إنتاج 199.1

لتي ايات االنفاية بل هي تزيل حتى القاذورات والنف صانعةالطبيعة ليست الطبيعة. ف

 في كل مكان في العالم، تعتبرو . ولكن في الوقت الحاضرتصنعها الحيوانات

طاقة اج اللوثات. ولذلك، فإن التخلص من النفايات من خالل إنتمن أهم المالنفايات 

ن ؤوليوإعادة تدوير المواد المستخدمة في الصناعة والزراعة يقع على عاتق المس

عمل يتم تحديد ترتيب الوسالمنتخبين من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني. 

 بموجب القانون.

ية كيميائلمبيدات الزراعية واألسمدة الايجب أن تحل األسمدة السليمة محل . 199.2

ج إنتااألصل هو . يجب أن يكون وبالتالي البيئة التي تلوث المياه واألراضي

 المحاصيل الزراعية بطريقة طبيعية ويجب أن يكون دفع اآلفات أيضا بطريقة

 ؛طبيعية

ق الطر اريع. ينبغي مراعاة التقيد بالظروف المناخية في تشييد المباني ومش199.3

مع  فيها البيئات الحضرية والريفيةمراعاة معايير الجمال بطريقة تتالءم بجانب 

 ؛ويتسببا في زيادتهافي الحياة  شريط أن يكونا هما أمرين جوهرييناألمل والفرح 
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يجب أن تؤخذ ، . في بناء الطرق والسكك الحديدية والمطارات والسدود199.4

 ي االعتبار؛ف سالمة الكائنات الحيةالصحة البيئية و

كية تكون شبكات االتصاالت والهاتف وهواتف االتصاالت السلال أن  يجب. 199.5

دمرة ة وممخلة بحياة المواطنين والكائنات الحيوالالسلكية ضارة بصحة المواطنين و

 ؛للبيئة

لسبب كون بث الرقابة أو  منع دافعإما ب صنوف التشويش. يحظر بث 199.6

إلى التلوث الصوتي والضوئي  أن تميل حاالتالتشويش مضرا للصحة. يجب 

 .الصفر

لعنف ل الهادف إلى الترويج. يحظر اإلعالن التجاري وغير التجاري 199.7

 كرامة اإلنسان والحيوان والطبيعة.ل المناقضو

 

 ن:المائتاالمبدأ 

ي فلعنف فيجب أال يلجأوا إلى ا، بما أن على المواطنين تطبيق قواعد إزالة العنف

 مع الكائنات الحية والطبيعة. ومن هنا، تعاملهم

ية. . يجب على المواطنين مراعاة حقوق الحيوانات المنزلية وغير المنزل200.1

د يمنع تعذيبها وإيذاؤها. كما يمنع قتل الحيوانات لغرض صنع الحلي أو موا

 التجميل.

ون كي. يحظر تماماً صيد الحيوانات المهددة لخطر االنقراض. كما يجب أن 200.2

 لكل صيد الحيوانات األخرى محدوًدا بشدة. يجب أن يحدد القانون حجم حد الصيد

 كائن حي وأن يعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها.

 

 المبدأ المائتان والواحد:
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ح سيااجتذاب الو مشاريع بناء السكنتنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية و يمنع

بح ن الريؤخذ فيها الربح وربما أقصى الحد موالتي كان  وما إلى ذلك بناء الطرقو

 يعة.بعين االعتبار ولكنها تتطلب االعتداء على حقوق اإلنسان والحيوان والطب

 

 المبدأ المائتان والثاني:

شاط نيجب أال يفرض المواطنون الوقت المرغوب فيه لديهم على الطبيعة. في كل  

لوقت ااره الشخص متوافقين مع يجب أن يكون الوقت والمكان اللذين يخت، اقتصادي

لى ؤدي إإذا كان استغالل األراضي في المدى القصير سي، والمكان الطبيعيين. لذلك

لقصير مدى اأو إذا كان استغالل الموارد المائية على ال، تدميرها على المدى الطويل

 سيؤدي إلى الجفاف وتصحر األرض على المدى الطويل، فهو محظور.

 

 :الثالثومائتان الالمبدأ 

كيبة والتغير في تر عقيمةالتغيير في تركيبة التربة التي تتسبب في أن تصبح  

 واقعالنظم والم، وتدمير والتربة المنتجات الزراعية الضارة لإلنسان والحيوان

 ةتركيب ستعادةالبيئية التي دمرت وا والمواقع النظم إعادة بناءجريمة. البيئية يعتبر 

ا ء عليهلقضا. إن خلق العناصر التي تم اوله األولوية أمر بالغ األهمية إليه التربة

 صارت معيبة أمر ضروري وذو األولوية.والقضاء على عيوب العناصر التي 

 

 :المبدأ المائتان والرابع

ائنات هم كإذ إن البشر والحيوان وأرض الزراعة والغابة والنهر والبحر والبحيرة كل

ئية لكيمياأوا خدام أسلحة الدمار الشامل سواء من المواد النوويةحية فيمنع إنتاج واست

 أو ما يشابهها.
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مع . ومن أقصاها إلى أقصاهاهو أن الطبيعة يجب أن تكون محمية . األصل 204.1

ائنات عيش الكعلى المناطق التي هي موائل حتما وأكيدا يتم الحفاظ  يجب أنذلك، 

 الحية الساكنة أو المهاجرة.

جب ي، حرة لنقل الملوثات على البر والبي إنشاء شبكات الكهرباء والسباك. ف204.2

 أن تؤخذ الصحة البيئية بعين االعتبار.

 

 خامس:المائتان والالمبدأ 

 يهيمن االقتصاد على اإلنسان والطبيعة.، في الوقت الحاضر 

لبشر ا دمةخيتطلب التغير في هذه العالقة إلى العالقة التي يكون فيها االقتصاد في 

على  تمدةوتطوره وإعمار الطبيعة، وقبول حقيقة أن حياة البشر والكائنات الحية مع

 حياة الطبيعة وسالمة البيئة، ما يأتي:

أن ، وومصدر الحياة هي أمالطبيعة أبناء البشر في العالم بأن عترف أن ي. 205.1

ه اك هذانته رتلزم جميع الدول بممارستها بحيث أن يعتب الطبيعة حقوقا حقوقتصبح 

 ذلك،للية. المحكمة الدو جريمة قابلة للنظر فيها أمام محاكم كل دولة وأمامالحقوق 

 هذه وتنظرجرائم ضد الطبيعة.  للنظر فيتم إنشاء محكمة دولية ي أن .205.2

ل من خال هموغير )المعولمون( الالوطنيونرتكبها في الجرائم التي ي المحكمة

 انتهاك حقوق الطبيعة.

 

 :السادسمائتان والدأ المب

، بذور والعينات النباتية إذا حدثتعلى ال قد تقضي بما أن األرض مهددة بأخطار 

تفعل أن  عليها يجبوحافظ على هذه البذور والعينات بشكل دائم. دولة أن تعلى كل ف
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وأن تحافظ  النتائج العلمية والتقنية والفنيةالمكشوفات وو عتيقة واآلثارالتحف الذلك ب

 ها لتبقى على مر الزمن.علي

 

 

 

 الفصل الثاني

 في حقوق كل مجتمع وطني كعضو في المجتمع العالمي

 

لدستور لالتي يتم تشكيلها وفقًا  لسياسة الخارجية للحكومةا  هي دليلة الحقوق هذه

 :ةلحقوق الخمسالمتضمن ل

 

 مئتان والسابع:الالمبدأ 

متساوي في جزء من إدارة العالم لها الحق ال بما في ذلك جمهورية إيران كل دولة 

البيئة على  سالمةالسالم العالمي ووكذلك في المجتمع الدولي  صالحيةيقع ضمن 

أن يجب التي  عةالداف ىالقومن  العلم والتكنولوجيا وغيرهافي كوكب األرض و

 المتناسقنمو البالتالي في والعدالة يزان المجتمع الدولي وفقا لم تخضع إلدارة

الخمسة من مشتركات المجتمعات األعضاء في  حقوقالأن تكون  يجب مجتمعات.لل

 إدارة المجتمع الدولي. ةودليلالمجتمع العالمي )األممي( 
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 ثامن:المائتان والالمبدأ 

 أ الدليلمبدأن تكون الموازنة العدمية هي التتطلب  وفقا للحقوق عالقة المجتمعات

الوطنية  للحقوق لعالقة بين الدول وفقالسياسة الخارجية للدول. لذلك، يتم تأسيس ال

حقوق ب االلتزاموحقوق الطبيعة. إن  )القومية( وحقوق اإلنسان وحقوق المواطنة

العالم هو حق وواجب كل مجتمع أنحاء كل في  ألبناء البشر المتناسقنمو الالطبيعة و

 والمجتمع الدولي.

 

 مائتان والتاسع:المبدأ ال

ال تخضع البلدان للعالقة بين المتسلط وازن الرعب" و"ت لـلبلدان كي ال تتعرض ال 

ال تضع دول أنفسها في موقع التابعة من موقع والخاضع للسلطة، وبالتالي لكي 

التي يؤدي فيها المواطنون دورا متزايدا في اإلدارة الديمقراطية فإن تعميم   الضعف

مجتمع العالمي يعتبر من حق كل مجتمع باعتباره عضوا في ال، المباشرة لشؤونهم

ية ورفض إقامة ألنظمة االستبداددعم ا تجنب صبحأن ي يجبومن ثم، )األممي(. 

 سلوكا شائعا لدى الجميع.بلد على بلد آخر، ردء عدوان وكذلك  عالقة وثيقة معها

 

 المبدأ المائتان والعاشر:

نظرا لحقيقة أن القوة مدمرة وال تخلق، يحظر التدخل العسكري باسم حقوق  

سان. وبدال من ذلك، فإن الجهد المبذول إلنشاء هيئة قضائية كفوءة على صعيد اإلن

العالم تلتزم بالمبادئ الدليلة للقضاء على أساس الحقوق الخمسة، أمر ضروري 

للمالحقة القضائية لمنتهكي حقوق اإلنسان والحقوق الوطنية للبلدان وحقوق الطبيعة. 

البلدان التي تشهد االعتداء أو أولئك الذين ويحق للدولة المعتدى عليها وغيرها من 

 هذا الجهاز.المعتدين والمدمرين لدى  تقوم بمقاضاةأن  بتدمير البيئةهم على دراية 
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 مائتان والحادي عشر:الالمبدأ 

الحق في الشفافية: العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية لكل بلد مع البلدان  

المواطنة والحقوق الوطنية لكل بلد حقوق ان واألخرى والدفاع عن حقوق اإلنس

على ة وحقوق كل مجتمع كعضو في المجتمع العالمي )األممي( وحقوق الطبيع

، ه العالقات واألنشطة شفافة. لذلكالعالم أن تكون جميع هذ كل أنحاء فيتتطلب 

ويجب  على مستوى كل بلد والعالم، للمعطيات والمعلومات التدفق الحرتحقيق يجب 

تقام عبر عقد الصفقات عالقة أية بمواطني  الدول المعنية فورا يتم إبالغ  أن

 مواطنيها أن تبلغكل حكومة كما وعلى وأي اسم آخر ُمعطى لها.  -واالتفاقيات 

 .تناقض الحقوقالتي يجب أال  بالتزاماتهاوعلى أساس منتظم  فورا

 

 عشر: الثانيمائتان والالمبدأ 

دولة أن تكون تمييزية. وبالتالي، يجب على كل  يجوزال  دولالسياسة الخارجية لل 

تكون دوما الذي التمييز وإدارة المجتمع العالمي السعي باستمرار للقضاء على 

على المستوى  ر تقارير شهرية وسنوية عن أعمالهاضحاياه، ونش البلدان الضعيفة

 العالمي وفي كل بلد.

 

 المبدأ المائتان والثالث عشر:

ية عن السياسة الخارجية أل إبالغ المجتمع العالمي )األممي(ات الدولية على المنظم 

، واتخاذ الخطوات الالزمة لتغيير تلك السياسة الحقوق الخمسة تناقضعندما دولة 

 حقوق الخمسة.الوتكييفها مع 
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 والرابع عشر: المائتانالمبدأ 

ب وتكون منفذة يجب أن تكون وطنية أي منتخبة من قبل الشعحكومة كل بلد  إذ إن

للدول يجب أن يكون السياسة الخارجية للدستور المتضمن للحقوق، فإن دليل 

 مرتبًطا بشكل مباشر بالواقع. لذلك،

 رفض حاسم للقتال باسم الدين والمذهب والعقيدة. و. 214.1

لسعي رفض الحرب الوقائية والحرب االبتدائية )البدء بالقتال( بجانب ا. 214.2

 االترة لنقد اإليديولوجيات المسوغة لهذا النوع من الحروب وحجاهدا وبالمثاب

 العنف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على صعيد العالم.

 لقضاءافي كل مرة تنشر فيها أفكار مسوغة لعالقة القوى والنفعية، فيجب . 214.3

 قع كما هو:عليها وطمسها من األذهان بواسطة وسائل اإلعالم والترويج للوا

مي يجب على األجهزة المديرة للسياسة الخارجية للدول وإدارة المجتمع العال

 ة التيقاتل)األممي( أن تهتم وتعمل باستمرار إلزالة األفكار الجماعية المدمرة وال

عية بإثارة النعرات الفكرية وحاالت الغضب الجماتعرض السالم العالمي للخطر 

خلق والعيش المتالئم مع هيمنة صناع هذه األفكار وتسوغ العنف وتفرض نوعا من 

 الرعب والخوف، أو تبرر عالقات المتسلط والخاضع للسلطة.

 

 المبدأ المائتان والخامس عشر:

ية لعرقيتطلب الدفاع عن الديمقراطية حماية حقوق األقليات العرقية والوطنية وا

مة لحكولنب سياسة تسمح والدينية واللغوية في جميع أنحاء العالم. ولذلك، يجب تج

 بانتهاك حقوق األقليات.
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. مكافحة التمييز الجنسي هو حق وواجب كل إنسان وكل حكومة وطنياً 215.1

ق كل عات وعالمياً. تقع مسؤولية القضاء على عدم المساواة بين الرجل والمرأة على

 حكومة في جميع أنحاء العالم.

 

 عشر: السادسالمبدأ المائتان و

 

ية ، ويجب أن تكون الجهود الرامشعوبم حق لكل إنسان وحق جميع الألن السال 

ائمة قلمية شاء إدارة عاإنفمن الضروري إلى إرساء السالم الدائم في العالم مستمرة، 

 طةللسل بالتالي متخلصة من عالقات المتسلط والخاضعوعلى مبدأ الموازنة العدمية 

 وقائمة على أساس الديمقراطية التشاورية.

 

 لمبدأ المئتان والسابع عشر:ا

ة لمنتوجافعة إذ إن التدمير البشري، القوة الدافعة لخالق القوة الدافعة والقوى الدا

بيعة الط على المستوى العالمي، يتسبب في تدمير البيئة ونفد الموارد الموجودة في

 وحرمان الغالبية العظمى من سكان العالم.

 نهم، باإلضافة إلى حقيقة أن النظامموط بونالموهو يغادرلكي ال ف. 217.1

أن  يجبفحقوق، الطبيعة كل مواطن ويكون لاالجتماعي يجب أن يكون مفتوًحا وأن 

ع، . أيا كان الوضوالتقدم نمووفرص اليكون لدى الخريجين فرص وأدوات علمية 

 ما يخسره البلد األم.عتعويض أن يقوم باليجب على البلد المضيف 

لى ع من خالل نهج قائم على التجارة ةفعاالدالقوى ادل . يجب أن يتم تب217.2

منها  أن تستورد قوى دافعة مقابل ما تصدرهكل دولة يمكن لالعدالة بحيث ميزان 

 وبنفس الكمية.
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تاج واإلنيستولون على القوى الدافعة  )المعولمين( الالوطنيين. بما أن 217.3

ون يقرروى. كما وهم الذين طريقة تشغيل هذه القيحددون هم الذين ، ووالتوزيع

 أن تسيطر علىفيجب على إدارة المجتمع العالمي )األممي( ، مسبقاالمستقبل 

ضع ول من خالوأن تضمن النمو المتناسق للمجتمع العالمي  )المعولمين( الالوطنيين

واد والم وات والعلم والتكنولوجيا والطاقةهذه القوى خاصة رأس المال أو الثر

 رف جمع المجتمعات.تحت تص  األولية

ة فعالقوى الدعلى ا )المعولمين( سيطرة الالوطنيينتعني التي . العولمة 217.4

 بين المتسلط والخاضع للسلطةوخلق عالقات واإلنتاج واالستهالك في العالم 

 تناقض تساوي المجتمعات في الحقوق وكذلك في الحقوق الخمسة. المجتمعات

ة وحري االستقالل دئيمبعلى الطبيعة،  إعماري ووبالتالي، فإن عولمة النمو البشر

 .وعاجل حقوق الخمسة، أمر ملحالاإلنسان و

 

 المبدأ المئتان والثامن عشر:

محل هذه وطنية" الالح مص"ال ال تحلطنية ويجب أن و له حقوق إذ إن كل مجتمع 

الحقوق فيما أن السلطة )القوة( تقدرها وتحلها محل الحقوق. فعلى 

ما الوطنية، وإنللحقوق ا الخارجية وفقا هسياست تنفذو تقدرفقط أن  تليس الحكومات

الحقوق قائمة على أساس  األخرى الحكوماتعالقات الحكومة مع يجب أن تكون 

عة وحقوق كل دولة كعضو في المجتمع الوطنية وحقوق اإلنسان وحقوق الطبي

بلد  أيلمواطني تعارض مع حقوق المواطنة أال تيجب أن العالمي )األممي( أيضا و

 من بلدان العالم.

 

 عشر: التاسعو مائتانالمبدأ ال
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نبذ يجب أن يكون الدفاع عن السالم العالمي ضرورة الحاجة إلى  على أساس 

 كل حكومة.لموضوع العمل الجاري  كله أيضا العنف في العالم

 

 عشرون:المائتان والالمبدأ 

 :جتمعميحق لكل ف، سليمةبيئة ع بالتمتالحق في الكائنات الحية لها جميع  إذ إن 

أن و ث البيئةيتلول عةستهالك ذريالنتاج واأن ال تتخذ دولة أو دول من اإل .220.1

 قد عم العالم كله. في اإلنتاج واالستهالكااللتزام بحق الطبيعة يكون 

نع إنتاج المخدرات وتجارتها م تشمل التيالمخدرات  أن تكون مكافحة .220.2

لتي لم االعقارات إنتاج إضافة إلى مكافحة المدمنين، يام بمعالجة وكذلك تشمل الق

يد، والبع في المدى القصير والمتوسطيلتزم في إنتاجها بمبدأ حق الحياة وذلك 

حق وواجب حكومة كل ل لدولي.ا المجتمعإلدارة من إدارات  العملموضوع 

 كله. في العالم نتجاتالم ثل هذهم نتاجإ حظر العمل على في

  

 لمبدأ مائتان والحادي والعشرون:ا

اية ذ إن العالم قد جرب توازن الرعب والحرب الباردة وقد دفع ثمنا باهظا للغإ 

اع أنو عنهما، فنزع السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل، من أي نوع كان وجميع

مي لعالاأللغام والحد من األسلحة التقليدية على الصعيد العالمي، حق المجتمع ا

 ممي( والمجتمعات األعضاء فيه.)األ

 

 المبدأ مائتان والثاني والعشرون:

العلم المعرفة و إنقاذباإلضافة إلى ف، بشكل منسقتنمية المجتمع  من أجل

الالوطنيين من احتكار  األولية التكنولوجيا ورأس المال والطاقة والموادو

ء العالم، كل دولة توزيع القوى الدافعة في جميع أنحايجعل يجب أن ، )المعولمين(
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. لذلك، يجب استعادة النظام االجتماعي تربيهاالمواهب التي  استخدامقادرة على 

، وتتطلب هجرة المواهب من بلدان من جهة حقوقهمبالبشر والطبيعة تمتع نفسه و

وقيمة عمل والتربية المقصد تعويض خسائر بلدان المنشأ، على أساس تكلفة التعليم 

 كل موهبة.

 

 عشرون:الو الثالثمائتان والالمبدأ 

نقالب اال ة من ثالث ضربات وهي ضربة الحرب أومنتج إذ إن السلطوية 

ال استهالك، وأو فرض طريقة إنتاج وتدمير عقوبات و قتصادية )فرضاالضربة الو

شخصية( وضربة ال الملكيةعلى  السلطوية خاصةالملكية ال فرض سلطةسيما 

 تتطلبهذه الضربات على مستوى العالم، مواجهة الرعب، وإذ إن اإلرهاب و

هذه  باعتبارها ما يجعلوديناميكيتها،  عالقة المتسلط والخاضع للسلطة  عريفت

مة إقاات ومختلف اللغبنشر األبحاث فإن ، أمرا البد منها مدمرةالقاتلة وال اتضربال

حول هذه القضايا من واجبات الحكومات والمؤسسات الدولية  ةحرات نقاش

 ت المجتمع المدني.ومؤسسا

 

 عشرون:الو الرابعمائتان والالمبدأ 

لمعارف لألفكار والعلوم وا التدفق الحرتحقيق الرامية إلى  الدؤوبة الجهودبذل 

 ولمي هعلى الصعيد العاللمعطيات والمعلومات  التدفق الحروالمعلومات والفنون و

 خاصة وسائل نيالمجتمع المدؤسسات ممهام المؤسسات الدولية والحكومات ومن 

 اإلعالم.

 

 :والعشرون خامسالمائتان والالمبدأ 
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لى ع غالبا ماحوار بين الثقافات ومواصلة هذه الحوارات، الإقامة العمل على  

من هو على مستوى الحكومات،  قلماة، ويوالسياس ةالمدني اتمستوى المجتمع

 المدني.المجتمع  مؤسساتواجبات المؤسسات الدولية والمؤسسات السياسية و

 المبدأ المائتان والسادس والعشرون:

 قالحقوولحقوق الوطنية تدقيق تعريف الحق وإيضاح ا"، أي ةالدولي حقوق"ال تدقيق 

ة سلطويوإزالة ال يمتلكها كل شعب بصفته عضوا في المجتمع العالمي )األممي(التي 

ذلك وك( مميأمور تعد من واجبات إدارة المجتمع العالمي )األ من "الحقوق الدولية"

 الحكومات التي ال يوجد لديها مذهب إال الحقوق الخمسة.

 

 المبدأ المائتان والسابع والعشرون:

، ومع ذلك .الحقوق الوطنية لشعب ذلك البلدمن استغالل موارد كل بلد هو تولي  إن

حق البلحق ا عالقةوفقا ل ة للبيئةلوثالقابلة للنفاد والماستخدام الموارد ومع ذلك، إذ إن 

ن مكين فالتموااللتزام بحقوق األجيال القادمة والطبيعة يتطلب التعاون الدولي، 

من خصائص عالقات المتسلط والخاضع للسلطة يعد من مهام إدارة  تعاون خال

الموارد النادرة  كامتال إنكما  والدول األعضاء.المجتمع العالمي )األممي( 

ن يكون أبلدان أخرى في العالم ينبغي في  وغير موجودةبلدان بلد أو الموجودة في 

 العدالة. يزانالحقوق الوطنية لتلك البلدان وعلى مبااللتزام بممكنا 

حق الملكية، وال يحق لها جب استغالل مصادر التعاون مع شركات دول ي .227.1

 على حساب دولة أو دول أخرى.ألحدها استغاللها 

 

 المبدأ المائتان والثامن والعشرون:

البحار من التلوث  حق في حمايةالتي ال تصل إلى البحار،  هالبلدان، بما فيلجميع ا

من  تعد هي األخرىالمساحة خارج نطاق البلدان كما إن  الموارد البحرية.في و

وكذلك ينبغي حماية الغالف الجوي لألرض من  .عامة وللجميع حق فيهاالالممتلكات 
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من الدول التي تمأل هذا الغالف من أن يطلب يحق للمجتمع الدولي  ،لذلك التلوث.

 "النفايات" أن تزيل تلك النفايات.

 

 المبدأ المائتان والتاسع والعشرون:

وبالتالي، فإن النمو البشري  .لتفرضه دولة على دولة أخرى مذهباالنمو ليس 

العدالة  على أساسو، االستقالل والحرية بدئيمعلى أساس ، الطبيعة إعمارو

من حق  ،لذلك العالمية وجميع الدول األعضاء. دارةلإل مبدأ الدليلو اله، االجتماعية

آخر  رفض تولي بلد تنمية بلدوكل من أعضائه  وواجب المجتمع العالمي )األممي(

 .أسلوبه للتنمية عليهمن خالل فرض 

 

 المبدأ المائتان والثالثون:

ل ستقالاأساس ى العالم عل في مناألسالم والالتعاون الدولي في الحفاظ على  إذ إن

 أساس والتعاون السياسي واالقتصادي والثقافي على شعبوحرية كل مواطن وكل 

ألعضاء إدارة المجتمع العالمي )األممي( والدول ادليل هو  ، االستقالل والحرية

 فيه،

لقائمة ااإلقليمي والعالمي إلنهاء العالقات الدولية  لمستوييناالتعاون على  .230.1

 ب( وشكال العنف )االغتياالت والحرواه والعنف ومكافحة جميع أاإلكرأساس على 

 ك،لذل .227 بدألمساهمة في النمو االقتصادي وفقا للما .230.2

إلدارة  الظروفوإعداد  وة(إزالة السلطة )القأن يكون التعاون في  يجب .230.3

ع بمشاركة جميوذلك ، عالم خال من نزعة السلطوية والسيطرة على شؤون العالم

 لسياسة الخارجية لكل بلد.ل هدفا، بلدان العالم

 

 الحادي والثالثون:مائتان والالمبدأ 
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من  و بلده. في مجالحكم الأي بلد الحق في تقييد حق شعب بلد آخر في شعب ليس ل

طرة ن سيمالمجتمعات  العمل على تخلصمهمة اإلدارة العالمية وجميع المجتمعات 

منع  الموازنة العدمية، إضافة إلى العمل علىأ على مبدوذلك البعض  على بعضها

 تقييد استقالل وحرية المجتمعات األخرى.حكومة أو حكومات من 

 

 

 ثالثون:الثاني والمائتان والالمبدأ 

نقل لإلى غيرها وأن تتحول إلى وسيلة واجباتها توكل أن  حكومةال يحق ألي  إذ

لتي اإلى الجماعات ، كضريبةعمل المواطنين والطبيعة التي تؤخذ  حصيلةجزء من 

 شغيلهاتو الدافعة قوىلل التصدير القسريمبدأ رفض ف، لربحتم تكوينها على أساس ا

هو حق لجميع بشكل مفتوح وكذلك جعل األنظمة االجتماعية قابلة للتطور، 

 المجتمعات.

 

 ثالثون:الو الثالثمائتان والالمبدأ 

مم األ رجية لكل دولة وهو تحويليجب أن يكون هناك هدف يوجه السياسة الخا إذن

وحسم  ألكثر الدول قدرة وسلطةتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ ل أداة المتحدة من

ة تحقق العالم على أساس الديمقراطية بطريقمنظمة إلدارة على هواها إلى لشؤون ا

 على نمو متناسق ومتماسك العالم على بلدانمواطني السالم الدائم وتكفل حصول 

 ستعيدتالطبيعة  وتجعل، العدالة االجتماعية على ميزانو ستقالل والحريةأساس اال

 سالمتها وعمرانها.
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راشي السلطوي والوسيط وال نمكل  المتمثلة في المغلقة الدائرة أو الحلقةخلق  .3.3
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 موظف وو...
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من  كللسلطويين وغير ذل تقليدية مما يعتبر عادة البيوت ل اللصوص إلىإرسا. 9

 عملون قليال ويقدمونيأي ، العمل )وهو أمر شائع اليوممن سرقة ال أنواع السرقة.

 الحساب بأنهم عملوا كثيرا(.
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والجنس والدين  قوميةعلى أساس الجنسية وال لعملل خلق أسواق مختلفة .14.2

 و والعرق

م بأجور توظيفهمن خالل  جعل العمال قوى عاملة لالستهالك لمرة واحدة .14.3

 وكذلك في الوقت نفسه دفعهم إلى أعمال خطرة قد تؤدي إلى عوقهم أويومية 

 موتهم.

 على السلطة )القوة(.االعتمادب دفع الديونعدم ثم اض . االقتر15

تعريض الناس  عبر السلطة )القوة( صحاب" من قبل أقروضإنشاء "فخ ال .15.1

 عيتخذ هذا األمر الواقو وجعل هذا القرض وسيلة لالستغالل. المستمر القتراضل

 .لتقسيطباجعل حياة األغلبية العظمى للناس حياة  أحدها، المستمر أشكاالً مختلفة

 ة.الوثيقة بهدف االستيالء على الوثيقبالكفالة بشروط باهظة وأخذ اإلقراض  .15.2

 من أجل الحصول على غنائم )خلق عالقة المتسلط والخاضع بوالحرإثارة . 16

 للسلطة(.

ب صاح حيث يعمدون إلى الخسارة أمام(: المقامرة السياسية )ه. القمار )أنواع17

 اليانصيب و...وقمار لقمار العادي السلطة بهدف كسبه( وا

كله على المرؤوسين وسكان المدينة أو الريف أو البلد. وش . فرض المصروفات18

ب وأصحاعمل العمال الجديد هو دفع الدعم ألصحاب الشركات الكبيرة من نتيجة 

  المهن.

نوف وص إلخ(.، شالجي، الحفالت، )االحتفاالتالسلطة )القوة( . أنواع نفقات 19

 سراف والتبذير.اإل

دم إعطاء المرؤوسين وعأجور ومرتبات العمال والموظفين االستقطاع من  -20
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 لعالم:افي  شائعازال مما كان شائعا في إيران وال ي) للغريم الناس حياة. بيع 21

ى حتتشارك و مقابل تقاضي المال هناك منظمات تتخلص من المعارضين السياسيين

 في حرب أهلية(.

حرمة : "اليوم بـ "القوميسيونما يسمى بنسبة ما و هو الفدية أخذ اإلتاوة أو. 22

 وساطة.ال

خدمون واليوم يست، يسرقون من عيارهاكانوا ، )في الماضي عملة. تقليل قيمة ال23

 (.اشرائهتقليص قوة السلطة السياسية لقوة 

 لتصدير، ل تجارتها الدوليةبما في ذلك من خال، القوية العملةاستخدام إن  .23.1

ب الحرومن  اجزءكما إن : أمرا واقعا مستمرايعد التضخم إلى اقتصادات أخرى 

تفاء االكعلى  الخصم إجبارواحتكار العملة الذهبية على كان  الرومإيران و بين

من  وقف تدفق الذهبتهدف إلى انت الحروب الصليبية ك .بالعملة الفضية والنحاسية

 لثانيةب العالمية امنذ الحركما و وروبا.حكر تدفقها ألو، أفريقيا إلى الشرق األوسط

اة بيد هو أدو، في العالم المبادالت التجارية هو عملةالر الدو يكون، ولحد اآلن

 من االقتصادات األخرى.لالستقطاع  أميركا

وة الشرائح التي ال تمتلك إال قان التضخم دائما وسيلة لنقل الدخل من ك .23.2

 عمالته إلى األقلية الممتازة.

 يينى المستويعتبر المال والتضخم أحد أهم العوامل في تزايد عدم المساواة عل

 الوطني والعالمي.

)الريعية  تالنسر اآلكل للجثث للمال الستخدام فرص أكل السحدور إعطاء  .23.3

جون محتاوكذلك لشراء ممتلكات الناس الفقراء ال كاالرتشاء وغسل األموال والربا(

 .بأسعار رخيصةإلى المال 

حلب هذه الفرصة لافتعال العنف والنزاع والقتال وإثارة الحروب واستخدام . 24

 وأيضا الحرب.تأجيج أطراف النزاع و

 و .تحقيق أرباح كبيرة لغرض أزمات اقتصاديةخلق  .24.1
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)حرق الغابات بهدف بناء المنازل  هائلة أرباح حصد لغرضتدمير الطبيعة  .24.2

 .وما إلى ذلك(، أو زراعة المنتجات المربحة

اسع وكان هذا العمل  مقابل المال(. إعفاء المجرم من العقوبة. بيع الجرائم )أي 25

يران في إ أمرا مستمرا على أرض الواقعما زال اليوم أيضا االنتشار في إيران و

 والعالم.

 العمل والممتلكات و ...والحق دعم  مقابل أخذ اإلتاوة واالبتزاز. 26

يتم وضع ، اليومو .الوفاةمن الوالدة إلى  الرسومجميع أنواع الضرائب ووضع . 27

وال يتم استخدام غالبها لنهب أمالضرائب المباشرة وغير المباشرة التي  نوفص

 ب:دفع الضرائيتنصلون بقدر ما يمكن لهم عن األثرياء جمهور المواطنين ولكن 

 هذا التفاوت، وقت الحاضرفي الو لتفاوت الضريبي هو شيء حقيقي.ا .27.1

 الرأسمالية.لصالح  يجري فعال

 ة مرتينفي السابق كانوا يأخذون نفس الضريبف !عدة مراتل الضرائب استيفاء. 28

 واليوم فقط تم تغيير شكله.، باستخدام القوة إلى ثالث مرات

رى من االستيالء على منطقة واتخاذها مجاال خاصا للسلطة وصنوف أخ -29

ذلك ئع لوالشكل الشا االستيالء "القانوني"! على الممتلكات العامة من قبل أشخاص

 أخذ "االئتمان" بهدف استخدامه في صنوف أكل السحت من االرتشاء اليوم هو

احت تي اجتكانت األزمة االقتصادية العالمية الو  .)الريعية( وغسل األموال والربا

تيجة األولى من العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ن السنواتالعالم في 

 .هكهذاستقراضات 

 اآلخر دون موافقته. الشخص مالرأس  عمل مع رأس المال العام أو. ال30

 كتناز.الا - 31

 الربا. 32

 .ابفوائد عالية واستيفاؤها بأضعاف كالربالمال  اإلقراض من أموال بيت. 33
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ة في أشكال مختلف امعتاد وهو ما كان واليزال، ء على أنه "جنس"بيع النسا - 34

د ام جسالمال باستخد كان أصحاب السلطة )القوة( يكنزونو، من القديم إلى الحاضر

مركز في السينما لرفع الدخل أفالم الجنس المرأة والرجل بما في ذلك استخدام 

 النساء و ... باستغاللالتسلسل الهرمي االجتماعي  ضمن

 باستخدام قوة بأسعار غالية بيعالرخيصة وبالمجان أو بأسعار الشراء . 35

 بطرق مختلفة.تلكاتهم ستغالل جهل اآلخرين لالستيالء على مما التضييق.

 غالل الفقر والعوز لنهب ممتلكات الفقراء.است – 36

البيع و منخفضبسعر لشراء لالسياسية أو المالية أو الدينية  السلطة. استخدام 37

 ( و...المتاجرة كرهاالشراء أو البيع ) على إلجبارا: بسعر مرتفع

 بيع وشراء اإلنسان.. 38

 المخدرات ، بيع وشراءة: أنواع التهريبالمواد المحظورب المتاجرة. 39

 والكحوليات.

 الشراء.التطفيف في البيع و. 40

حقاق أو كتابة راتب أكثر من االست ات وسرقة مال األخ الشريكحساباختالق . 41

 لنفسه أو آلخرين وهذا أمر شائع اليوم.

الت المعامأنواع " فهرسةيمكن للقارئ ، تبادل(اللعبة ب)ما يسمى . الربحية 42

ض في ما يلي بعو في العالم اليوم.شائعة " التي هي في الواقع مقامرة والتجارية

 :منهاالمهمة  الحاالت

 ا.لها لالستغالل ألنه ال عمل فيهتستخدم ك والتي، التالعب بالبورصةأنواع  .42.1

فع سعر ور... بين ليلة وضحاها: رفع أسعار السلع التجارية األالعيب .42.2

 ...نبية والعمالت األج

سلع رفع أسعار العمليات البيع والشراء الصورية المتكررة لغرض  .42.3

 .واألراضي والمنازل واألسهم
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وبهدف صاه السمسرة بأداء دور من يوصل حجم المعامالت التجارية إلى أق .42.4

 ن.أكل وسرقة ممتكالت اآلخريهذا االئتمان في  ائتمان صوري واستغاللإنشاء 

اسية السي ة(السلطة )القو الشراء أو البيع باستخدامواالحتكار إنشاء  . االحتكار:43

 .أو المالية

 بما في ذلك إخفاء العيوب.، . أنواع الخداع في المعامالت44

كل أها( والسلطات الدينية وغير من قبلالدينية"  األموال" أكلهللا ) أكل مال. 45

 .األوقاف

في  وغيرها من طرق الخيانة ئع المواطنينداوأي سرقة  :األمانةالخيانة في . 46

 االرتهان وأكل األموال والممتلكات.و األمانة

وتسجيل  ،لتزويرواإلفالس با، العملةوتزوير ، . أنواع االحتيال: تزوير الوثيقة47

 ...قطعات أرض باسم نفسه و

 هامل اتمث) ود.بما يتعلق بالعقائد الدينية لغرض االبتزاز وأخذ أشياء ونق. التهديد 48

 .إلخ(، شيوعيونن أو ووهابياألشخاص بأنهم بهائيون أو 

قت وأكثر شيوًعا اليوم من أي األمر الذي هو طبيعية تسجيل أراض وموارد . 49

ية الشخص األراضي والغابات" وتوزيعها على حاش "تأميموشكله الجديد هو  مضى.

 من أصدقائه وأقاربه.

 لصناعي بهدف جعله عديم المنافس أوإلنتاج الزراعي أو ا. القضاء على ا50

 من أجل شراء الشركة المفلسة بثمن رخيص.التعريض لإلفالس 

 ى إجماليالتي تتزايد باستمرار نسبة إنتاجها إل، نتاج السلع والخدمات المدمرةإ - 51

 جيوب إخالء مزيد منبهدف ، سبب إنتاجها هو فرض االستهالك الشاملو اإلنتاج.

ن م الحد التي تحقق أقصى هذا النوع من اإلنتاجات هي .المواطنين الكادحين

 :لريعيةلالفرص 
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القاتلة  هي العقارات والبيئة رضالبشر واأل ها التي تدمرمن بين أخطر .51.1

 ونتيجة بيئة.والمخدرات والمنتجات التي تقتل ال، إلخ(و...  والمواد السامة )األسمدة

 لذلك،

 تعود تكان خاصة إذا، في الطبيعةالمتوفرة  اإلسراف في استغالل الموارد .51.2

 .يطرةالبلدان الخاضعة للسإلى 

تي الضخمة اليرادات اإل لسرقة . الريعية: خلق فرص أو االستفادة من الفرص52

 اليوم أكثر من أي وقت مضى:تكون شائعة 

 صة خاصةبهدف خلق فر محددة مناطقتخصيص الخدمة لمنطقة أو . 1 .52

 انبلدف في مدن مختل أمرا روتينيا شائعا اليوم يكون ع مستمرللريعية هو أمر واق

 العالم.

على االطالع ) للريعيةحتكار المعلومات واستخدامها في خلق فرصة ا .52.2

 القرارات االقتصادية للحكومة أو الشركات الكبرى(.

 ناءلبع لمشرواالستغالل أو تنفيذ  الحصول على امتياز" تعني روحية. "الملكية ال53

 .دون كدح الربح حصدبهدف  حويلهوت

ك تسديدها وذل وطريقة عن السلطة في تحديد حاجاتهم البشرأبناء  تجريد. 54

مادية ال↔الروحية المفتوحة إلى الدائرة المادية     ↔بتحويل الدائرة المادية 

 البشر أبناء إلى الحاجات المادية وإرغام تحويل الحاجات الروحيةوبالتالي، المغلقة، 

أثمان ب عملهم مسبقا )بطريقة بيع السلف( بيع وبالتالي،، الشاملستهالك العلى ا

 و الرأسمالية. تحددها

سبب ى أقساط مما يتباألكل مسبقا، وبالتالي العيش عل البشرالحكم على أبناء  .55

 االستغالل المضاعف. في
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 بين المرأة والرجل التي عدم المساواةحاالت  الملحق الثاني:

 جب القضاء عليهاي

  

 بل عليهالجوهر )ما جفي الطبيعة و، بالتاليف، عدم المساواة في الخليقةحاالت . 1

 .البشر(

 الذاتية )الجوهرية(.عدم المساواة في حقوق الحياة حاالت . 2

 اأن يكونا مع المستحيلمما يجعل من ، حقوقدم المساواة بين الزوجين في الع - 3

 التعاون والنمو.لى قادرة عمجموعة متماسكة ک

 المرأة.و عمل الرجل. عدم المساواة في 4

 وااليمان حسن )الخير(والعمل ال، لمساواة في الفكر والكالماعدم  .5

أة المر راعتبا، الجوهرعدم المساواة في الخلق ووبناء على الفكرة القائمة على . 6

 من الكرامة.محرومة 

 إيكاليرة بحبها وال يجوز توليتها )جد. عدم المساواة في الحب: المرأة ليست 7

 والية أو منصب قيادي إليها(.

ن ة هو مبأنها مغريالمرأة اعتبار إلغراء: الرضوخ ل. عدم المساواة في اإلغراء و8

 األمور الواقعة المستمرة التي تجتاح العالم.

 .والزوج ولدبين المرأة وال في المكانة والموقع. عدم المساواة 9

 لك،لذ .مجتمع الشخصالمشاركة في إدارة  اة في حق. عدم المساو10

 تولي اإلدارات.. عدم المساواة في 11

 الوليد على الوليدة.تفضيل بحيث يتم والدة ال. عدم المساواة في 12

 والد.األ لدىاألم واألب بين . عدم المساواة 13

 .والعمل الشخصي االمتالك حقب التمتع عدم المساواة في -14
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 .نتائج العملالتمتع باواة في . عدم المس15

عن  جمةة في اإلرث وغير ذلك من أوجه عدم المساواة المالية الناعدم المساوا - 16

 .والدعدم المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحمل وتربية األ

 . عدم المساواة في الزواج.17

 ةمقللالالطالق  رجل!( وجميع أنواعهو من "حق" ال. عدم المساواة في الطالق )18

 مرأة وكرامتها.لا مرتبةمن 

 الحكم على المرأةرجل وقبل الدم المساواة الناجم عن هجر األسرة من ع - 19

لموقع صاحبة اتوفير العيش لألسرة ولمل ااألسرة والع ة: رئيسأشغال ةثالثتولي ب

 في العالقات الجنسية. الوضيع

 ولكن يجوز لها اختيار أكثر من زوجال  مرأةأن الفي  المتمثل عدم المساواة - 20

 ر أمروهذا األم .يجوز للرجل أن يختار عدة زوجات وهذا في المجتمعات المسلمة

 واقع مستمر في مجتمعات أخرى أيضا.

م القوة على إطاعة المتمثل في إجبار المرأة ولو باستخداعدم المساواة  -21

كما تفضل النساء  .مجتمعاتميع الجعدم المساواة هذا طبيعيًا في يعتبر  زوجها.

ي التي هتكون عالقة القوى  لهذا ".المرأة على يفرضون هيمنتهمالرجال الذين "

م يبقى عدفما دامت عالقة القوى قائمة  وإال .يجب إحالل عالقة الحق بالحق محلها

 .على حاله المساواة

 جنسيا. االستمتاع منهامرأة واالستغالل الجنسي للن خالل عدم المساواة م - 22

ى إل هاعشهوة يدفالو، الشهوة تتجسد في المرأةالشهوة )نزعة . عدم المساواة في 23

مة محكو ي العالقة الجنسيةتكون المرأة ف نتيجة هذا النوع من التفكيرو الرجل(.

 بأداء دور المتفعل.

ت في الموإجبار المرأة على الرضوخ لمصير الرجل . عدم المساواة من خالل 24

 وبعده.

 والتربية. . عدم المساواة في التعليم25
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لبس كالغذاء والصحة والمدم المساواة في تلبية االحتياجات األساسية ع - 26

 السكن.و

 االنتهاكات الجنسية.ية ضحلكون المرأة عدم المساواة  - 27

 أة علىيتم إجبار المر في المجتمعات المسلمةالكسوة ألنه . عدم المساواة في 28

يها المجتمعات األخرى يتم إجبارها على ارتداء مالبس تعط وفي ارتداء الحجاب

  جاذبية جنسية.

ت تمعاتعرض المجالعالقة بين قوى "الجنس" التي . عدم المساواة في ما يتعلق ب29

 ."ديكتاتورية الجنس" لـ

ومن األمور الواقعة المستمرة هو إهداء الزوجة ألصحاب السلطة  – 30

حد أفراش ن يعتبر "شرعيا" هو تطليق الزوجة وتقديمها لونوع من ذلك كا .)القوة(

العالقة  إخفاءنوع آخر من أصحاب السلطة )القوة( ثم التزويج منها. و

ا هذ ق والرجوع عنه وتكرارأي الطال الثالث هو الطالق المتكررالنوع و الزوجية.

ب لمطال الرضوخالمرأة على  إجبارد الطالق بقص هووالنوع الرابع  .المشوار

 .االنصياع لالحتقارزوجها و

قات عن عال قد نجمت عن ،ال تشكل كلهاربما التي وعدم المساواة من وجه هذه األ

ب ى خطاالدليلة المنسلخة عن ذاتها والمحولة إل فكاراأل هاتبرراستمرت وو ىالقو

على الرغم من أن اإلجماع على استبدالهم  هي األهمتكون ، ومع ذلك .السلطة

 الو، يةل والحرثقافة االستقالبالناس  يتحلىولكن عندما ال ، ر مهم للغايةبالمساواة أم

ن وم، وقاألفعال مع الحقاألقوال واألفكار و كال منالضمير األخالقي للبشر يقيس 

 فعال ععالقات الحق بالحق فلن يمكن تحقيق اإلجماب القوىال تستبدل عالقات ، ثم

 ن ذاتهاعتجعل األفكار الدليلة منسلخة ل ىوستظل عالقات القو، أوجه المساواةعلى 

 .)معزولة(
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 ثقافة االستقالل والحرية ميزاتفي الثالث  لحقالم

  

لسلطة افة اثقل تترجم الموازنة العدمية كما تكون مضادة. ثقافة االستقالل والحرية 1

ال  ،ةحريفي ثقافة االستقالل وال، بعبارة أخرى .المعبرة عن الثنوية )االزدواجية(

ل حرية من خاليمكن قياس هذه الميزة لثقافة االستقالل والو قوة.ذات توجد عناصر 

 المؤشرات التالية:

 ؛حياتهطول للحياة وربما المجتمع  قابلية .1.1

 ذلك،ل .التدميراستخدامها في مدى دى استخدام قوى الدفع في النمو وم .1.2

لتسديد من قابليته لنموه وة ربما تسارع وتيرو، نمو المجتمع وأعضائهمدى  .1.3

 ،بالتاليو المستقبل البعيد.لمستقبل القريب وأجل ا

 ربما مدى مشاركتهو ارة مجتمعه ووطنهفي إد هور الشعبمدى مشاركة جم .1.3

 في إدارة حياة المجتمع العالمي )األممي(.

 وهي االستحداث المستمر: تتطلب هذه الميزة ميزة أخرى

ن أل تمر،التجدد واالستحداث المسثقافة العيش في  هيرية . ثقافة االستقالل والح2

افة فإن ثق، من ثمو جديدة. يقود إلى إبداع أو إبداعاتالكمال و يرقى إلى إبداعكل 

، يدةالجد والمبادرات االستقالل والحرية هي مجموعة من االبتكارات واإلبداعات

 .سابقةال والمبادرات تلمجموعة من االبتكارات واإلبداعا المنقودنتاج ال تتضمنو

سلطة لكن ثقافة التصبح ثقافة االستقالل والحرية عقيمة و، مغلقالمجتمع الفي 

حرية ستقالل والفإن ثقافة اال ،لذلك خصبة.)القوة( والتي هي الثقافة المضادة تصبح 

 تدفع هذا النظام إلى التطور.هي و منفتحهي نتاج نظام اجتماعي 

 :لثالثةجمان إلى الواقع الملموس إال بتحقق الميزة اتترال  الميزتين اتينلكن ه

ولكن  .االشتراكاتإلى  خالفاتاالنتقال من اليکون ، . في ثقافة االستقالل والحرية3

السلطة )القوة( المضادة للثقافة يكون االنتقال من االشتراكات إلى في ثقافة 
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طار التوحيد ألن النمو يندرج في إ خالفالاالنتقال من االشتراك إلى أما  الخالفات.

يتسنى بفضل التدفق الحر لألفكار والعلوم والمعارف والمعلومات والفنون والنقاش 

الحر واستقالل وحرية الناس في النقد وخالل النمو تتزايد االشتراكات وتتقلص 

الكون عالما ونتيجة رفع مرتبة ضحيلي العلم عدم المساواة في  أن لو كما الخالفات

فمن البديهي أنه وخالل  والعلم. إلى تحقيق المساواة في المعرفة ديهو اآلخر يؤ

الثقافة  تجددالنمو تظهر خالفات جديدة تؤدي في حد ذاتها إلى التوحيد. فهكذا يتحقق 

 أو استحداثها وارتفاع مستوى ثقافة االستقالل والحرية.

دما عن معناه يجد مستوى االشتراك ارتفاعو شتراكاال الخالف إلى لكن االنتقال من

د من لحال يمكن إال بانوعية الحياة  قيةرإن ت نوعية الحياة. ترقيةالهدف هو  يكون

رتبط ت، ومن ثم الكرامة. ، زيادةوبالتالي، حقوقبال التمتع بمعنىالحياة زيادة الدمار و

 بما يأتي: الثالثة مباشرة ميزاتهذه ال

تمثلة مضادة المفيما أن الثقافة الة تعطي الحياثقافة ، ثقافة االستقالل والحريةإن . 4

فقط  ليست ثقافة االستقالل والحريةفي السلطة )القوة( تنزع الحياة. فعلى ذلك، إن 

في  ةالحيا بعثإن ف .إنما هي اإلحياء أو بعث الحياة أيضاو، أداء حق الحياة

سان نن اإلوفي العالقة بي، المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية

ألداء ما وضع طي النسيان في المجتمعات من دور  اإلنسان يبعث، والطبيعة

نسان على اإلف حياة.بعث البدون  أيضا الحياةومسؤولية، فيما ال يمكن االستمرار في 

قافة تتميز بها ثالسمة أو الخصوصية التي أهمية هذه اليوم أن يكشف المزيد من 

ى مر جاد حيث يتزايد علخطر ل تعرض اليومبيئته باتت تألن االستقالل والحرية 

هذه  مع كل، والنفوق والموت تتعرض لخطر الحيوانات والنباتات التي  الزمن عدد

 .موتر ما تبقد تميتال يزال ال يعتقد أن البيئة  يبدو أن البشرالمؤشرات، 

ى فإن مقدار الحياة في البيئة يدل على قدرة المجتمع عل، لذا في كل مجتمع

 النمو في االستقالل والحرية.على النمو وب الحياة رار فياالستم
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افة ثقوإن من خالل المبادرة واالبتكار واإلبداع،  إن اإلنسان يجد الهوية. 5

وية الهو ،تعطي اإلنسان هوية شفافة تماما وبسبب كونها صافية االستقالل والحرية

لغنى د مزيدا من اتجو، التي تمنحها هذه الثقافة لإلنسان تخلو من االضطرابات

 على رفع مستوى القدرة بتزايد مستمر. القدرةمن خالل والشفافية 

و هكون فهكذا، وكلما تكون هوية اإلنسان غامضة وقاتمة ومتهربة من النور كلما ي

 ايد فيلمتزبناءا للثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة( ومصابا باالضطراب ا

عمل الة الفال يمكن إح، "أزمة الهوية" هي أزمة عالميةحيث ، في عالم اليومهويته. ف

 .إلى الغداألنشطة في جميع جوانب الحياة الفردية والجماعية على تشفيف 

ع مها متمنح الهوية لنفسه ولنفسها بواسطة العالقة التي تقيكل شخص وكل مجموعة 

 بب ولوجسعود ي من المنافسة إلى التناقض.و من الصداقة إلى المنافسةاآلخرين 

 قق بالحعالقات القوى وتقلص عالقات الح ازديادالعالقات والحياة في الظالم إلى 

الهوية في وش وتشرتباك ال إلى سبب هامهذه العالقات  وقد تحولت في الحياة.

 يدتتزا الهويات الناجمة عنهافإن ، في تغير ىالقات القووألن ع مجتمعات اليوم.

 .على مر الزمن تشوشاغموضا و

راع الهوية من خالل االبتكار واالختعلى تحقيق العمل ال يمكن فصل ، ادورهوب

يجب على المرء أن يعتبر ، من ثمو واالكتشاف واإلبداع عن الهوية الجماعية.

نهجا م لمةبالمعنى العام للك، في اإلنتاج اآلخرين أصحاب الحقوق وأن يجعل التعاون

 :له

بتكار واإلبداع ومبدأ "أنا مع صاحب الهوية من خالل االعلى تحقيق العمل . 6

لهم الحقوق والكرامة وألن جميع الكائنات البشر  أبناء الحقوق والكرامة ألن جميع

حقوق الاالستقالل والحرية و المعتمد على ضميرالن ع لها الحقوق والكرامة" ناجم

بـ "أني أكون غير اآلخرين وبل  حاالت العمل على تحقيق الهويةلكن و األخرى.

أني عدو اآلخرين وأني مسيطر على اآلخرين وأني خاضع لسيطرة اآلخرين و... 

ففي عالم اليوم،  إلخ" كلها ناجمة عن الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة(.
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، فيما يتعلق ات الهوية ألنفسهمالفئات االجتماعية والمجتمعواألشخاص يمنح 

 السلطويةالقومية ألخرى. هذا وإن ات امجتمعوال، الفئات األخرى، وباآلخرين

تبرر وربما توجب وتفرض العمل على تحقيق  التي ةالديني الخطابات تلك وجميع

ألعراف وتلك التقاليد وا العمل على االنعزال عن اآلخرينمن خالل  الهوية

قد وسجنه في الماضي نسان حول هوية اإل ا رفيعةجدران ال تنتج إالالتي  والعادات

عات إما إلى انغالق طرق الصداقة والتغذي المتبادل للثقافات بعضها حدت بالمجتم

 من البعض فيها أو إلى أن ضاقت هذه الطرق وباتت وعرة.

ج يضا نتاأهي فالهوية ناجمة عن العمل وممارسة النشاط. أما ثقافة ال، فإن وبالتالي

 .نتيجة للقياسالعمل والنشاط فيما أن الثقافة المضادة ليست إال 

عريف القياس الدال على عالقة القوى ويقوم بت يكف اإلنسان عن، كلما لتاليوبا

شفه ه وكالتزامه وتمسكه بدين وعقيدة وحقوق واستقالله وحريته في ابتكاره وإبداع

ة وثقاف الحريةثقافة االستقالل و يستعيدالمضادة ومن الثقافة كلما يتحرر ، وخلقه

لتالي وبافية المنتجات الثقا لم تكنلميزة إذا هذه اب تتحلىلكن الثقافة ال  .الصداقة

 قابلة لالستفادة منها في كل األمكنة واألزمنة. الحقوق

 ال يمكنومنة قابلة لالستفادة منها في كل األمكنة واألز. ثقافة االستقالل والحرية 7

 صر هذهاج عناال دور لها في إنتالقوة  العالم ألن أن تشمللرقابة منعها من عمليات ال

بدوره ويكشف عن نفسه للعالم. ، إن العلم الذي يحصل عليه اإلنسانكما الثقافة، 

ذا له .قابةلركن هناك جدران اإذا لم تخطاب االستقالل والحرية هو اآلخر يعم العالم 

 أسوأ أنواع مسخ خطاب االستقالل والحرية في خطاب السلطة )القوة( هويكون 

يجاد االستقالل والحرية والسعي إل عادة خطابإستلطرق فعالية هي اوأكثر  الرقابة.

 أكثر الطرق فعالية لكسر جدران الرقابة.

ليست نتيجة لالبتكار واإلبداع إن الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة( إذ 

القوى  إال من خالل عالقات من مجتمع إلى آخر الخلق )المبادرة( فال تنتقلو
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الثقافة المضادة تأتي نتيجة نسبة ما يمكن الثقافة إلى والنتيجة هي أن نسبة  والقوة.

 نشره بدون الحاجة للقوة إلى ما يمكن نشره بالقوة.

من ن يكأميزة وهي والحرية وقابلية نشرها تعتمد على  لكن عالمية ثقافة االستقالل

 الدليل على صحة كل عنصر ثقافي في نفس ذلك العنصر:

ي أنفس فال تكمن  المتمثلة في السلطة )القوة( الثقافة المضادةعناصر إن أدلة . 8

العقول  هاالتي تصنعتلك العناصر وإنما تكمن في خارجها وفي التبريرات 

اجزة عن اإلبداع يجعل نفسه ع العقل السلطويهو أن  تلك األدلةأحد  .السلطوية

ت والخلق ويجعلها متعودة على التبرير ويجعل عمله ضئيال في استخدام منجزا

ذلك . فلل المستقلة الحرة في صنع هذه األداة وتلك التي تستخدم في التدميرالعقو

 يوجد الدليل لدى صانع هذه األداة وليس لدى المصنوع.

 تبرير وبها يتم ال تفيد إال للتبريرشعبه ل ةدليلالفكار األفي مجتمع تكون فيه ، ومن ثم

الها ( في مختلف أشكتصل السلطة )القوة، صنوف االستهالكات ولو أكثرها تدميرا

لق الخاع وعلى االبتكار واإلبديتغلب التبرير ، مثل هذه المجتمعاتإلى الحكم. ففي 

، عاإلبداالخلق ووبتكار إن نسبة التبرير إلى اال، وفقا للقاعدةو، من هناف .أو المبادرة

تقالل إلى ثقافة االسالثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة( تكشف نسبة 

في ، تيالتقليل الذاالزيادة الذاتية أو ن نمَطي م فإن كال، عالوة على ذلك رية.والح

، قخلوال اإلبداع واالبتكار يشير إلى استباق : األولوهو واقعيؤشر على ، المجتمع

 يشير إلى استباق التبرير.والثاني 

ن تكو يجب أنف، المذكورة أو الميزات ولكن لكي تكون للمنتجات الثقافية الخصائص

 :السلطة )القوة(وسط تأي بدون ، هناك عالقة مباشرة بين الحقوق والحقائق

. ثقافة االستقالل والحرية هي ثقافة البصيرة والمعرفة والفن والتقنية، وبالتالي، 9

هي نتاج العالقات المباشرة بين الحقائق وعالقات الحق بالحق بين أبناء البشر 

لكون. اليمين مع حق البشر لبعضهم بعضهم مع البعض وبينهم وبين مظاهر ا

البعض وبينهم مع ظاهرة الوجود. وبالتالي تكون خاليا من العنصر غير المعقول. 
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فهكذا، فإن وجود أنواع األمور المجازية والخرافات واألفكار الجماعية التعسفية 

تسمى في عصرنا هذا بـ "المعلومات المضادة" و"الصدق المجازي" واألكاذيب التي 

لمفارقة بين الصدق والكذب" إضافة إلى خطابات السلطة )القوة( التي تشكل و"ا

األمور المجازية جزءا كبيرا منها وكذلك النظريات "العلمية" التي يظن أنها علم 

اليقين لتكون قامعة عقول البشر، وأخيرا كل اإلجبارات التي تجعل أبناء البشر 

 تدل على تقوي وتعزز الثقافة المضادة.، كلها ليهملوا استقاللهم وحريتهم وحقوقهم

ور نسبة الموضوعية أو الرغبة في األم، يمكن االستنتاج أن فعلى هذا األساس

سبة ندد الحقيقية إلى الرغبة في األمور المجازية في كل مجتمع هي التي تحقق وتح

 هذا فيو. وة(إلى الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القحرية الثقافة االستقالل و

 ؛أيضا إلى أنالصدد، تجدر اإلشارة 

العالقة المباشرة بين اإلنسان  من نتاج تقالل وحرية هيثقافة االس .9.1

ل لذي يبدأ بمعرفة الذات ويستخدم مواهبه من خالهو اثقف اإلنسان الم والواقع.

 ةلمبادروا رعلى االبتكا يات والحقائق ليكون قادراالعالقة المباشرة مع الواقعإقامة 

لمستحيل تجربة أنه من ايكشف وفقا لل من يجربكل ف .اإلبداع والخلقواالختراع و

 ق.حقائالالواقعيات و مع العالقة المباشرةدون حصول االبتكار واإلبداع والخلق ب

ير غعالقة الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة( هي نتيجة الإن . 9.2

 الشخصل المثال، على سبيف الحقائق.اقعيات والوعالقة مع قطع الوربما ، المباشرة

مز ركأنه أسطورية، أو كأنه أصبح شخصية كأنه أسطورة، أو الذي ينظر إلى نفسه 

السلطة أو بشكل عام ينظر إلى الواقعيات برؤية  ه السلطة أو تلكهذ يمثل

 كما إن عقل ذلك الشخص والسلطوية، يحول عقله إلى الجهاز الصانع للمجاز.

 رواحألذي ينظر إلى نفسه وإلى المواطنين برؤية الوالية المطلقة على البائس ا

االبتكار وأموال المواطنين وأعراضهم يصبح برمته عبدا للقوة وعاجزا عن 

 والكشف واإلبداع والخلق.

 شكلين جديدين: عالم صنع المجاز في عصرنا هذا قد اتخذإن  .9.3
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ألسلحة وغيرها من إن ا :ونيقول ل،المثا سبيل فعلى. يجب قبول الواقع كما هو ●

 ن القضية ليستإال أ. كما هي قبولهاة هي أمور واقعة البد من مدمرال المنتجات

ليلة األفكار الدقبول أو رفض وإنما القضية هي ، قبول أو رفض هكذا أمور واقعة

 التي تؤدي دور الدليل والموجه في صنع هذه الواقعيات.

هم يعيشون أفضل العيش وأن عيش مجتمع ما بأنهماإليحاء للناس األعضاء في  ●

عة أفضل من عيش كل الناس األعضاء في المجتمعات األخرى مما يمثل دعاية شائ

عة لخاضافي المجتمعات المتسلطة. ومقابل ذلك، يتم إطالق الدعايات في المجتمعات 

نا". فئ لاقياسا بالبلدان المتكللسلطة بـ "أننا نعيش عيشا أفضل وأرقى من الجميع 

ريد بتج فمن البديهي أنه ال يمكن صنع هكذا عوالم مجازية للناس وسجنهم فيها إال

 افهةتعبارة "إن أبناء البشر كأعضاء جسد واحد" من قيمتها وجعل القيم األخرى 

 على بجعل الحياة تافهة نتيجة تعودهاوخاصة بعزل اإلنسان مباشرة عن الواقع و

 االستهالك.

تخلق  ن أنوهبة الخلق واإلبداع التي تعد الثقافة نتاجا لعمله، مولكن لكي تتمكن م

ى ء مدوتبدع، فهي بحاجة إلى تعاون المواهب األخرى. كما إن الثقافة مجموعة جا

 دخول جميع المواهب والقدرات والكفاءات البشرية وفضائل على ليدل شمولها

 لتحديث وتخصيب الثقافة: الناس حيز التنشيط والتفعيل

وإنما  اإلنسان، الوحيدة لدىالموهبة والخلق ليست  موهبة االختراع واإلبداع .10

برفقة الموهبات األخرى. هذه الموهبات توأمة وزميلة  تنشط وتتفعل هذه الموهبة 

ال يمكن تفعليها وتنشيطها متناسقة بعضها مع البعض اآلخر إال بممارسة للفضائل و

ة تحصل على شموليتها في المجتمع المنفتح الحقوق الذاتية )الجوهرية(. إن الثقاف

المتسم بالديمقراطية التشاورية ألنها تأتي نتيجة نشاط أبناء البشر باعتبارها مجاميع 

االستقالل التي تنطوي على خطاب ثقافة االستقالل والحرية لذلك إن   متنامية. 

ومتضمنة ، المستقل الحر السياسة واالقتصاد في خدمة اإلنسان هي دليلةحرية الو

وفتح آفاق جديدة الممكنة الخروج من الدائرة  بمعنى لعلوم والتكنولوجيا والفنونل
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تستخدم جميع منتجاتها بمعنى أن تشمل األنس االجتماعي ثقافة أمام لبشر. هذه ال

وإمكانيات النمو االجتماعي  والتربية ، بما في ذلك التعليمعالقة الصداقةلخلق 

 المعنوية والماديةلحقوق اشمل جميع وظائف وبل تلثقافي، واالقتصادي والسياسي وا

الوضعية التي  وحقوق الطبيعة والحقوقألبناء البشر إلنسان والحقوق الجماعية ل

 إحياء وفي حد ذاتها هي األخرى تعبر عن الحقوق الذاتية )الجوهرية( وتضم

واإلبداعات  البشر من خالل االبتكارات واالختراعاتأبناء الطبيعة والحيوانات و

 يماضالتضم الضمائر التاريخية )وبكونها ، هذه الثقافة .مستمرة التحديث الجديدة

االستقالل والحرية  وبكونها تضم خطاب، (لية )الحال المشتركةمشترك( والحاال

تجعل الزمن العلم والتكنولوجيا الذي يصنع الضمير العلمي الجماعي، والمعرفة و

الحال والحال في المستقبل المشترك لتشهد على  أرضية يجري فيها الماضي في

تتضمن  هذه الثقافة، في نفس الوقتو .النمو القائم على ميزان العدالة االجتماعية

إن مسار تطور  االفكار الدليلة. واألفكار هي التي تحدد اتجاه وغرض األنشطة.

سجين يكون أو عندما ، عندما يكون خالق ثقافة االستقالل والحريةسواء ، المجتمع

في تطور ومن الممكن مشاهدته  واضح، الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة(

 (.67)الفكر الدليل 

تعتمد على  ،والتحديث التي تعتمد على النمو والتجديد، فإن حيوية الثقافة، وبالتالي

اج على نسبة اإلنتوكذلك ، واستخدامها في المجتمع ةفعاقوى الدال إنتاجمدى 

 بالمعنى العام للكلمة:، ستهالكالل

، شمولها. ثقافة االستقالل والحرية على الرغم من أنها تضيف باستمرار إلى 11

فإن المسارين ، ومن ثم البشر في تحقيق نفسها كشخص إنساني شامل. تفيد أبناء

الثاني و بحث اإلنسان عن الشمول األول مسار: المضادة الثقافة ة منالثقافيميزان 

فإن المجتمع الذي ليس مجتمعا حيا هو مجتمع ، ومن ثم .حوله إلى شيئت مسار

يدمر ، الطبيعةإعمار بدال من و، الوفيات قياسا بنسبةمن معدل المواليد  صيقل

حان الدور آلن فا .المغلق ويدمر القوى الدافعة للبقاء في النظام االجتماعي، الطبيعة
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حاالت ر من اإلنتاج يصاب بعدد من المجتمع الذي يستهلك أكثلشرح أمر مهم وهو: 

 الجبر التالية:

ً للبيانات االقتصاديةوف أكل السلف. الجبر المتمثل في .11.1  بةتتزايد نس، فقا

 ،ولذلك اإلنتاج.لتتجاوز على مر الزمن نسبة االستهالك في المجتمعات "المتقدمة" 

كل تمثل في أسيطرة الجبر المؤشر على شدة نسبة االستهالك إلى اإلنتاج ت فإن

 مجتمع. كلفي السلف 

ل فسوف يختة بهذه الوتير الجبر المتمثل في تدمير البيئة الذي إذا استمر .11.2

 توازن البيئة بشكل ال رجعة فيه.

 النه محتوم مسبقا باإليحاء بأنه أمر الجبر المتمثل في تحديد المستقبل .11.3

االقتصادية – االجتماعيةث البيئة وخلق الهياكل يبسبب تدمير الموارد وتلوو

 قد وبل جبرال قيادة الجيل القادم تحت فسوف يولد، هذه الجبر حاالتمع المتوافقة 

 عن التحرر من قيودها.عاجزا  ذلك الجيل يكون

أفضل مترجم لدور  هوو املةعكقوة المتمثل في بيع النفس مسبقا الجبر  .11.4

زمة األ سبابأما من أ .لطة )القوة(المضادة المتمثلة في السثقافة الفي خلق  العامل

سخ مالعيش باألقساط وكذلك تدل هذه األزمة على شدة  فهو االقتصادية الحالية

 .وانعزال إنسان يتغافل أكثر مما مضى عن استقالله وحريته

 .يةسلطوالمؤسسات االجتماعية الهي المتمثل في االمتثال ألوامر ونواالجبر  .11.5

 حيث لم اليومالعا ايشهده التي المتزايده العنفعمليات  الجبر المتمثل في .11.6

 يوما بعد يوم. أكثر صعوبة ةاالجتماعي تجعل أجواء الحياة

 .الشدةلتي تستمر في التسارع وعدم المساواة االمتمثل في حاالت الجبر  .11.7

بين  العالقاتوالذي بدأ يعم المجتمعات والعنف الجبر المتمثل في  .11.8

 المجتمعات.

هذه الحاالت من الجبر التي تنتج سلسلة من حاالت الجبر األخرى، تزيل االستقالل 

والحرية والحقوق الذاتية )الجوهرية( وكذلك المواهب والقدرات والفضائل من 
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، اإليرانيونذاكرة أبناء البشر لتدفعهم متسارعة إلى هاوية التحول إلى أشياء. كان 

استمرار الحياة الوطنية بدون ثقافة  يمكن ه الأنيعرفون ، في العصور القديمة

ثقافة عالمية وحقا  ثقافة االستقالل والتحرر الوطنيإن ، الحقيقةفي  .عالمية - وطنية

إن هوية كل إنسان مجموعة من الهوية التي يصنعها هو بنفسه وهو يجد هويته 

 الثقافية في الثقافة العالمية المشتركة:

 ة وكلثقافة وطنية وفي الوقت نفسه ثقافة عالمي ية،. ثقافة االستقالل والحر12

، لكولذمجتمع وربما كل عضو في المجتمع يجد حصته وحقه في الثقافة العالمية. 

بناء تع أأيضا أغنى على مر الزمن وسببا لتم الثقافة العالمية هذه ينبغي أن تكون

 رجبال البشر من حق التعايش بعضهم مع البعض في السالم والصداقة. إن حاالت

 تكونا . كمالحياة الفردية والجماعية يثير القلق والخوف وخيبة األمل المتسلطة على

 التي کانت"صراع الحضارات" وداخل المجتمعات  مسوغة لـ"الحضارة الدينية" 

ع ي له طابتصف في وقت ما ثقافتهم بأنها عالمية وكانت تبرر االستعمار وتضف

عات لجمااحديثة" على سكان العالم. اليوم باتت الشرعية بفرض "الثقافة الغربية ال

تلك ية واإلثنية والعرقية والقومية والدينية والمحلية تلتجئ إلى حصار هذه الهو

، ليةهذه العم وضمنعلماء االجتماع. وتقوم ببناء "مجتمعات موازية" كما يسميه 

رى عصام انفعلى المجموعات االجتماعية في المدن  الجدران التي ترتفع بين تدل

ومنفصلة بعضها عن  متفرقة التضامن وتحول المجتمع إلى مجاميع وفصائل

 البعض.

التحذير مرة أخرى أن الثقافات المضادة المتمثلة في السلطة )القوة( هي لكن يجب 

التي تبرر الحصارات وبناء الجدران. هذه الثقافات المضادة ليست تمنع ثقافات 

 الستقالل والحريةلالتالحم وخلق الثقافة العالمية من التواصل واالستقالل والحرية 

وتمنع من أي تمهيد لإلدارة التشاورية للمجتمع العالمي فحسب، وإنما تقوم أيضا في 

داخل كل مجتمع بتجزئة الثقافة الجماعية )العامة( لتتحول إلى ثقافات ممزقة تتغلب 

هو السبب في أن العالم يسقط هذا و فيها الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة(.
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الحياة قد تقضي من الكوارث الكبيرة التي  بدأ الخوفو، في العذاب والفقر المتزايد

 .يساور الجميع على األرض

نها يعة ألفي أحضان الطبولكن ثقافة االستقالل والحرية هي التي توطن أبناء البشر 

ت هوياوقت نفسه تجعل التأتي نتيجة التعاون بين اإلنسان والطبيعة، كما وفي ال

وطنية ن المتكافئة رغم اختالفها وتعددها ولكن بفضل البعد الشمولي لكل ثقافة وتكو

ع صرااقض والفاتحة العقل الحر نحو الكون والوجود وليست ذريعة للتعرف في التن

 مع الوطنيين اآلخرين.

بميزة أو خصوصية الشمول بمعنى التكيف مع ترتبط هذه الميزة مباشرة 

 :التشاوريةالديمقراطية 

. ر الشعبالوالية أو الوصاية بيد جمهوألن التشاورية شأن سياسي . الديمقراطية 13

ي جتماعالتسلسل الهرمي االوتسقط لغي ا تاجتماعي ألنه ا شأنفي الوقت نفسه، إنهو

نها ألشأن اقتصادي في نفس الوقت، إنها والسلطة.  محورعلى  ةالقائم اتوالتمييز

 ى فرصإل الناس وصولة، وألنها تتيح االقتصادي القاعدةمن عبودية  نسانتحرر اإل

فيها  تمتعيوكذلك إنها شأن ثقافي ألن جمهور الناس  العدالة االجتماعية. وإمكانيات

شارك وي (بالحقوق الذاتية )الجوهرية( اإلنسانية وحقوق المواطنة )الحقوق المدنية

 بعضهم البعض في النمو بوتيرة واحدة.

تتطلب هذه الديمقراطية بأن تتضمن ثقافة االستقالل والحرية كل األبعاد األربعة ، و

بحيث ال تلبس الديكتاتورية غطاء الديمقراطية في أي من أبعاد عالقات القوى 

 وحاالت الجبر التي تخلقها وتقوم  المنتجات الثقافية التي كلها خالية من القوة

من الواضح أن هناك أيًضا عالقة مع و .بترسيخ أسس الديمقراطية التشاورية

التي تترجم عناصرها دوًما  لذا فإن ثقافة االستقالل والحريةخرى. األمجتمعات ال

األخرى، وكذلك مجتمعات التنظم عالقات كل مجتمع مع  الموازنة العدمية هي التي

 كنا نعتبر أيضاإذا  على أساس الموازنة العدمية. أعضاء كل مجتمعالعالقات بين 

 البعد السادس، فإن تنظيم التفاعل مع هذه البيئةوالحيوانات مع البيئة  عالقة اإلنسان
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تبطل وتسقط القتل واإلماتة يتطلب منتجات  الذاتية )الجوهرية(لحقوق وفق ا

بال عناصر الموت مجموعات الحرية ثقافة االستقالل و تصبح، وبالتالي والتدمير.

عدالة. هذه الثقافة ال على ميزانتقالل والحرية عناصر النمو في االس وذات والدمار

 :دافعةة واللديها الجاذب

ذب عناصر الثقافة تجهي  وبفضل شمولها النسبيقالل والحرية ثقافة االست -14

 .أو الثقافة المضادة العناصر المعادية للثقافة دفعوت

جتمع لموا، وظلت الجماعات الحاكمة دائمافي مثال إيران، كانت الحكومة مستبدة 

تالحقة صارت سلسلة مالحركات اإليرانية التي و. حالة االزدواجيةتعيش  اإليراني

والجماعات مجتمع المنتج بين الصراع كان حل ال قد تابعت هدفا واحدا وهو

ي مثلة فة المتالمجتمع تم اختراقها من قبل الثقافة المضادثقافة  إن، المسلحة. مع ذلك

ة م القوتخدالى إطاعة أوامر ونواهي السلطة )القوة( واسإن التعود ع السلطة )القوة(.

ريرة ممرة في الحياة اليومية و ... وانسالخ الدين عن ذاته في خطابات السلطة هو ث

ال ي مثفالختراق الثقافة من قبل الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة(. 

 لثقافةاة( على في السلطة )القوالثقافة المضادة المتمثلة  فإن تغلبديمقراطيات اليوم، 

ة الفالسفوعلماء االجتماع االبتكار والكشف واإلبداع والخلق قد أقلق  منتوجبمعنى 

 ستقالل وحرية المواطنين.ال المتزايد التقييد علماء القانون منو

 قافاتيال ثتزداد ح المضادة المتمثلة في السلطة )القوة( ثقافةدافعة الإن حقيقة أن 

يدل  (القوةحيال الثقافات المضادة المتمثلة في السلطة ) تزداد جاذبتهاو االستقالل

 مى منفي حين أن الغالبية العظعليها تجاوز نسبة االستهالك على نسبة اإلنتاج 

 فية"الثقا" والعناصر دخول القيم المضادةزيادة  كما إن الناس يعيشون في فقر أسود.

قلص تلثقافة االستقالل والحرية وعلى  المجبولة على القوة تؤشر على االفتقار

ص للناس األعضاء في مجمتع ما، وبالتالي على انحسار وتقلاالنبعاث الذاتي 

 الخصوبة الثقافية.
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افات ن الثقإ. مؤشر عن نوع تلك الثقافةثقافة  ةيأل الجاذبة والدافعةوهكذا، فإن نوع 

طة ي السلثلة فالمضادة المتم أكثر من كونها الثقافةحرية الستقالل والالتي هي ثقافة ا

ا على نغالقا، وأكثر األخرى تكون أكثر انفتاًحا لثقافات االستقالل والحرية)القوة( 

لكشف كار واولكن عندما تكون الثقافة نتيجة االبتوالعكس بالعكس. المضادة  لثقافاتا

 يزاتفإن انعدام خصائص أو مواإلبداع والخلق من قبل العقول المستقلة الحرة، 

 الضمير الجماعي والضمير األخالقي لعدم إصابةثقافة االستقالل والحرية و

في  الخلقويتسببان في أن يتم استخدام منتجات االبتكار والكشف واإلبداع الحساسية 

لى عفات صنع عناصر الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة( وأن تصبح الثقا

 اتميزالو، فإن هذه الميزة ر مغلقة. ومن ثمفي محاومر الزمن سجونا ألبناء البشر 

 ↔ي الماد حوراألخرى لثقافة االستقالل والحرية ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالم

 الروحي:

ساس الحرية بال حصانة هي أوانعدامها ثقافة االستقالل  جعلي التي ميزةإن ال -15

 ية يجعلالروح↔  الروحية. فإن انقطاع العالقة المادية↔ انعدام العالقة المادية 

ل والحرية وفي ما يتعلق بذلك، يصبح االستقال المادية. ↔المادية  عالقةالالعالقة 

إلى  شيرن ثورن يعديمي الوجود وبالتالي عديمي الدور. عالم االجتماع الفرنسي آال

يكون  ،. لذا"هو غياب الديمقراطية كون اإلنسان خارجا في ما يتعلق بالنظامأن "

توصل نفسوف  إذا قمنا بنقد رأيه وناقشنا نقائص رأيه. في الديمقراطية فاعليةلدين، ل

ر ألن الروحية فسيحصل الجب↔ العالقة المادية إلى ما يأتي: "إذا لم تكن هناك 

ال  لمجبَراإلبداع فيما أن األن الثقافة هي وجود الجبر يساوي عىم وجود الثقافة، 

لن دة فإذا كانت موجو لكن الثقافة .يصبح مبدعا وبالتالي ال يصبح صانع الثقافة

 محور والثقافة موجودة ألن محور اإلنسان صانع الثقافة هو يكون الجبر موجودا.

الدليلة  لما نشأت األفكار، هذا المحور المفتوح فلوال. الروحي المفتوح↔ المادي 

 ولما كانت لها فاعلية. من الدينية وغير الدينية
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طاب في خ ليل، بقدر ما من المهم العمل على منع مسخهمن المهم الفكر الدفبالتالي 

( القوةالعمل على منع مسخ الفكر الدليل في خطاب السلطة )، لكن السلطة )القوة(

 وبالتالي الخصوبة الثقافية لإلنسان تجعل الثقافة بحاجة إلى ميزة أخرى:

فتوحة مكون ن تال تتسم بالشمول التام وال تنتظم إال أ. ثقافة االستقالل والحرية 16

بارها وباعت عدالةوفي هذه الثقافة تأتي الأمام الثقافات ومغلقة أمام الثقافات المضادة. 

لحق، اعيار ألن قياس التفكير والقول والعمل على م ميزانا لتكون لها فاعلية مستمرة

ن وة عأو بعبارة أخرى، ألن تمييز وفصل التفكير والقول والعمل القائم على الق

 بب يتمالس لهذاوالقول والعمل المترجم للحق يعتبر عملية يجب عىم إهمالها.  التفكير

 سلخ الثقافة عن ذاتها بتغيير تعريف العدالة وتغيير موقع تنفيذها:

كما . ونفي المجتمعات في العلوم والتكنولوجيا والفنينشأ عدم المساواة   .16.1

عل عندما نج. هب والقدراتعدم المساواة أو عدم التكافؤ في المواهناك أيضا و

ر وغي حاالت عدم المساواة وعدم التكافؤ لتبرر عالقة القوى بين غير المتساوين

ختلف بل مالمتكافئين، فتجد العدالة التعريف )التحديد( ذاته الذي تم تقديمه من ق

ي هالة الفلسفات وخطابات السلطة )القوة(: فعلى سبيل المثال قال أرسطو إن العد

 يلة همتساوين وعدم تساوي غير المتساوين"، وقال أفالطون: "إن العدا"تساوي ال

عدم وضعه". هذا التعريف هو تعريف العدالة بشيء وكل شخص في م كلوضع 

ه ة، ألنللسلط المتسلطين على الراضخينتبرير هيمنة ل ال يفيد إالالمساواة ، وهو 

رية والح ثقافة االستقاللوبهذا التعريف تصبح الثقافة ال محالة مجموعة مزيجة من 

مور د األيقول التاريخ حسبما تفيوالثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة(. 

سيطر ذلك تترغب في التعلم حسب القاعدة، ولالواقعة المستمرة: "إن السلطة )القوة( 

تعّرض لرية الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة( على ثقافة االستقالل والح

 لثقافة والمجتمع لالنحطاط.ا

ميزان أو معيار يميز الحق )ذا الوجود( عن غير الحق أنها بإذا حددنا العدالة  ولكن

حصلوا على من الناس )بال وجود أو الحق الذي تغطي عليه السلطة( فأولئك الذين 
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 هم القوى الدافعة للنمو والمساواةوالفن سيصبحون م والتكنولوجيا األكثر في العل

ب وإثراء ثقافة واتساع ال نهائي للتخصلى تنوع أو القدرات ع المواهبحصل وست

شمولية هدفا محددا وهو ، ، وستجد مشاركة الجميع في النمواالستقالل والحرية

 .اإلنسان وثقافته

لة لعدا. إن خطابات السلطة )القوة( تمكن المسيطرين من تغيير موقع تنفيذ ا16.2

ر العدل. كما وحسب التاريخ وحسب رواية األمو أي استهداف الميزان الذي هو

 بإطالق الوعد بالعيش غدا في الرخاء المستمرة فإن فقر اليوم يتم تبريره

 لعوزواالستهالك بيد مطلقة أو بعبارة أخرى يتم تبرير عيش اليوم في الفقر وا

حكام تسمح التعبيرات عن السلطة للبإطالق الوعد بالعيش غدا بالثراء والغنى. 

 القوة تخدامكما يتم تبرير عدم وجود العدالة اليوم بضرورة استغيير مكان العدالة. ب

ل يزا لكن لماذا الوإلزاحة الحواجز والوصول إلى مجتمع الغد الحافل بالعدالة. 

افة يعيشون الثقجيل؟ ألنهم الرغم الخبرة المستمرة والجيل بعد  البشر يخدعون

سلطة ويحملون في عقولهم صنوف خطابات ال ة(المضادة المتمثلة في السلطة )القو

إلى  لبؤسمن اال يوجد طريق من الفقر إلى الغنى و )القوة( وال يمكنهم أن يروا أنه

 .الظلم إلى العدالةالحظ السعيد ومن 

قوة( السلطة )ال فيولكن اشتراك الجميع  في الحق ممكنالجميع  إن توحيد  .16.3

عالقة . إذا كانت الىطة هي نتاج عالقات القوهو أن السلولسبب بسيط غير ممكن، 

سلطة تسلط مقتدر والخاضع للفنقول إن الم)غير المتساوين(  التساوييمی بين عد

و عدم أكون عديم القدرة. وإذا كانت العالقة بين المتساوين يحكم على الجانبين بالس

يذ قع تنفر موتغييفبذلك، إذا قلنا إن العدالة هي عدم المساواة أو إذا قمنا ب التحرك.

ا أمر العدالة، ففي هذه الحالة أصبحنا إما نظن عالقة المتسلط والخاضع للسلطة

جل أمن  نستسلم أمام تقدير السلطة )القوة( أو نظن قانون الطبيعة كفاحاطبيعيا ف

ناك هان كوإذا البقاء باستخدام القوة فنحاول تحويل موقعنا األسفل إلى موقع أعلى.

 .ين ، فسيتم إدانة الطرفين بال حراكفرق بين الجانب
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 العلم ف فيإذا اعتبرنا العدالة ميزانا لتمييز الحق عن غير الحق، فيؤدي الخالولكن 

بر لخ عإوالتكنولوجيا والفن والعدل والحب و... إلخ إلى التوحيد في العلم و... 

 د أبناءتزو ة،القائمة على ميزان العدال ثقافة االستقالل والحريةإن . تحقيق المساواة

ح تنفي مفي مجتمع ذي نظام اجتماعف. البشر بأداة العبور من الخالف إلى االشتراك

القات عالناس متحررين من بل يكون ، السلطة )القوة( دورا، ال تلعب قابل للتطور

ايد تزتوبفضل ميزان العدل ، نفتح قابل للتطورنظام م الوصول إلىحتى و. ىالقو

لقوة. امن  عالقات خاليةإلى  طورإمكانية الت ىجد عالقات القو، وتتجات الثقافيةالمن

قالل ال تجد مكانتها  بصفتها ميزانا إال في خطاب االست، فإن العدالة ومن ثم

، لطةوفي خطاب السألنه  خطاب للسلطة لم تصبح العدالة ميزانافي أي ف. والحرية

 للعدالة أن يستخدم كميزان.ال يمكن 

فة قاثالضمير األخالقي. في الواقع، ال يمكن فصل يستخدمه فالعدالة  أما ميزان

ك تل جزء من االستقالل والحرية. ألن هذه األخالق االستقالل والحرية عن أخالق

 .الثقافة ويلعب دور الراصد

فة ن ثقامعندما ال تعمل القوة، فإن الهوية البشرية هي الهوية التي تستمدها  .17

فإنه  قوة،دما يسعى مجتمع ما إلى الحد من استخدام الاالستقالل والحرية. لذلك، عن

 لنفسه وأعضائه هوية ثابتة أوعطي ها القوة وييقضي على الحدود التي تخلق

 مستدامة.

ألولى ي: افهكذا تنشأ هوية واحدة من الهويات الثالث لكل عضو في المجتمع وه

شف الكوكار الهوية التي صنعه هو بنفسه والثانية الهوية الناتجة عن االبت

 ة التيلهوياواإلبداع والخلق في مجتمع ذي ثقافة االستقالل والحرية والثالثة 

 يحصل عليها بصفته عضوا في المجتمع العالمي )األممي(.

عندما  اهبه وقدراتهنشاطات مونتيجة وحدة الهويات الثالث لإلنسان الحر  . تأتي18

وق. ومن ثم، فهو بحاجة إلى والدفاع عن الحقيجعل العيش يصبح ممارسة الحقوق 

 مبادئالحقوق واليتضمن  ، وهو خطابدليلالفكر الاالستقالل والحرية ك خطاب
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مع استقالل وحرية اإلنسان  اقدوات متالئمة وهدفا متوافق واألساليب، ويمثل الدليلة

 :ما يأتيله، يتحقق  قدوةذلك البيان بحيث ونتيجة اتخاذه . الذي له حقوق.

 قافةالثب نعالقة اإلنساثقافة باعتبارها إطارا تتحول إلى نسان بالعالقة اإل. 18.1

رة مؤش باعتبارها فاتحة أفق النمو بفضل عمليات االبتكار والكشف واإلبداع كلها

ي ق. فعلى االستقالل والحرية وكون اإلنسان وجميع الكائنات الحية أصحاب الحقو

قوة( لطة )الصنعته السشكالً الهوية  إطارا، فال تتخذعندما ال تكون الثقافة الحقيقة 

 وإنما تصبح هوية منفتحة على الكون الواعي وفي الصيرورة نحوه.

على  في أجزاء كبيرة من العالم، إذ إن العلوم والتكنولوجيا ال تنشران .18.2

مستوى المجتمعات، ويطلع الناس على التطور العلمي والتكنولوجي من خالل 

يدا ر تعقالوقت نفسه، هم يجدون العلوم والتكنولوجيا أكثالمنتجات والخدمات، وفي 

ر ت غيويجدون أنفسهم أكثر جهال لها، فتظهر أجواء واسعة وخالية تملؤها الحاال

ات علومالعقالنية وفي األغلب تملؤها الخرافات واألفكار الجماعية الجبارة والم

كل  من ء وفي األغلبالمضادة والتوجه إلى الحظ والقدر وربما اعتبار الحياة جوفا

لمحور ون االمحور ليك، فإن األمر األكثر إلحاًحا هو فتح . ومن ثميملؤها العنف ذلك

شاركة والتكنولوجيا وم ارف والعلومالمعوإطالق الحرية لتدفق ، الروحي↔ المادي

 ونهمارة شؤولوجيا والمشاركة في إدوالتكنفي استخدام المعارف والعلوم  البشرأبناء 

ع المجتممعات والتشاورية للمجتدارة اإل: جتماعية واالقتصادية والثقافيةواال السياسية

 العالمي )األممي(.

حاالت النقص والفقر والعنف والمخدرات ، وإن اتساع نطاق الخرافات  .19

األنانية وعبادة  نزعةاالجتماعية، ووالعاهات والتلوث البيئي، واالضطرابات 

لبشر إنذارات ألبناء اتشكل ح دينا لسكان العالم، كلها السلطة )القوة( التي بدأت تصب

بدأوا يتحولون من كائنين صناع الثقافة إلى كائنين صناع الثقافة المضادة وهم  الذين

السيطرة على أنفسهم وقلما يجدون سبب المنتجات من حين آلخر المزيد من يفقدون 

ن الحاجة الطبيعية والمنتج أو يتم تقليل العالقة بي في المنتجات ذاتها. وبعبارة أوضح
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الخدمة المستهلكة. من المرجح أن يكون نصيب المنتجات والخدمات المدمرة التي 

ال يستهلكها الناس أكبر. ما هو سبب إنتاج واستهالك المنتجات والخدمات المدمرة؟ 

يكمن السبب وإنما في المنتجات والخدمات نفسها.  يمكن العثور على سببهما

الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة( والتي صارت في يكمن بب . السخارجها

 .وانتهاء إلى الموتن الحيوانات المنوية إطارا ألبناء البشر بدءا من تكوّ 

 فهو مصنوع السلطة )القوة( ويكون في خارجه سببه البد من إيجاد مصنوعأي 

 .القوة()لطة لمتمثلة في السين ويعودان إلى الثقافة المضادة اإنتاجه واستهالكه قاتل

ات ، في ما يلي عدد من التعاليم األكثر ضرورة لطالب المدارس والجامعفهكذا

 وكذلك لكبار السن أيضا:

ن ن يكمأال يجدر أي مصنوع بإضفاء طابع ثقافة االستقالل والحرية له إال   .19.1

في  كمنين السبب وراء أي مكسب علمي إ. كما سبب صنعه أو إنشائه في داخله

 العلم نفسه. و

د يفيعندما ال يكون بحرية إال من هذا النوع،  مصنوعأي  إن استخدام  .19.2

ء أن لمر. يمكن للإلنسان المستقل الحر في مجال االبتكار والكشف واإلبداع والخلق

نتاج إلبهم يتصور حجم الثورة الثقافية عندما يستخدم البشر المستقلون األحرار مواه

جميع  ذاته. إذا تم فيفي  يكمن سبب كل منهامنتجات والخدمات التي واستهالك ال

ماعي الجتاألبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية األربعة للواقع ا

م لعالاالتخطيط بأن يكمن السبب في المنتجات والخدمات داخل أنفسها، فسوف يدخل 

 نمو السلطة )القوة(. عصر االستقالل والحرية، وسيحل نمو اإلنسان محل

إذا جعل أي إنسان في نهاية النهارعمله في ذلك النهار موضوعا للسؤال . 20

ليتساءل: كم في المئة من عملي كان عفويا أو باالنبعاث الذاتي وكم في المئة منها 

 تواجداكان أمريا وتنفيذا لألوامر أو محاكاة وقائما على األعراف والعادات وكان 

قوى هذه أو تلك؟ فهو سيحصل على قياسات الثقافة والثقافة المضادة، بين عالقات ال

في المجتمعات  بخصوص نفسه.ومدى امتزاجهما بعضهما مع البعض وفي األقل 
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بناء ، فإن معظم األعمال اليومية ألالتي يسود فيها موقع المتسلط أوالخاضع للسلطة

ات القوى. فاإلنسان كلما أمرية ومحاكاة وتجرى من أجل التواجد في عالق لبشر هي

يصبح على محور االستهالك كلما يتقلص انبعاثه الذاتي ويزداد إطاعته وامتثاله 

 مثبطا في حد ذاتها حتى مواهبهمتصبح  هذه األجواء، في مثل لألوامر. وبالتالي

وسببا الستفحال الثقافة المضادة المتمثلة في السلطة )القوة(. فإن أكثر لنمو الثقافي ل

مال ضرورية أن يتم إعادة تنظيم أسس المجتمع على أساس الموازنة العدمية األع

لتخدم اإلنسان صانع الثقافة وذلك عبر توسيع أجواء االبتكار والكشف واإلبداع 

والخلق أكثر فأكثر. ال يمكن وصف أي فكر دليل بأنه خطاب االستقالل والحرية إال 

 ذلك الفكر الدليل. يد فور أن يعمل لتطبيقأن يبدأ االنبعاث الذاتي لكل إنسان بالتزا
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 الملحق الرابع: المبادئ الدليلة ألخالق االستقالل والحرية

 

قام ن في موالتوحد مع الكو جعل الموازنة العدمية دليال للعقلهو  المبدأ األول .1

ع مقوى التفكير وعدم إهمال هذه العالقة في القول والعمل وتجنب إقامة عالقة ال

همل  يال، بحيث ين وقياس مبادئ الدين وفروعه أو أي فكر دليل مع هذا المبدأاآلخر

ية لذاتالً عن مواهبه ا، فضستقالل والحرية وغيرها من الحقوقاإلنسان أبًدا اال

 فكر دليل يترجم الموازنة العدمية وأن يجد قوال وعمالطلب وفضائله. وأن ي

ازنة فتكون المو في مجال األخالقأما  .الفكر الدليليترجمان ذلك المبدأ وهذا 

ادئ المبي ف العالميوالمجتمعات والمجتمع العدمية قابلة لالستخدام من قبل اإلنسان 

 التالية:

واعتبار التوحد ( 77)اعتبار الفكر الدليل هو طريقة ونمط المحبة المبدأ الثاني،  .2

نعتبر األمل والفرح مع اآلخرين قيمة. التوحيد ، كأول قيمة أخالقية ، تتحقق عندما 

وأن نستخدم موهبة  أي أنهما من األمور الذاتية )الجوهرية( للحياة من جوهر الحياة

الحق وجعل أن حب من أمر أساسي وهو ، وال نتجاهل التآنس والتحاب في الصداقة

، ليست االلتزام بهذا الميزان، دون الحق ميزانا في الصداقة هو التوحيد. العالقات

. على أساس التوحيد، في وتقطعها السلطة )القوة(عالقات تخلقها ا ، وإنمصداقات

 العمل بالحقالحق، ودائما يجب  ميزانعلى الكون صديقا وزميال البداية، يجب 

من  خروج الصديقوعدم المبادرة أبدا في القطع والقطيعة. بحيث أنه حتى  مشاهدة 

إلى قطع العالقات ورضوخه لعبودية السلطة )القوة( يجب أن ال تؤدي الحق 

وإنما يؤدي إلى مزيد من إصرار اإلنسان ذي الحق أكثر فأكثر على  )القطيعة(

الصمود من أجل تحقيق الحق وعلى الدعوة إلى الحق بحيث أن يبادر ويستبق الذي 

فعلى ذي فعل ذلك وعندما قام ب. فصم عرى المودة والصداقةيتهرب من الحق في 
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المتهرب يأس أبدا من عودة يوال  قة ممارسة الحقالحق أن يستمر في اعتماد طري

 .إلى أحضان الحقالحق من 

ي الذات والحق بين حقه الذاتي )الجوهري( عالقةالم البشر أن المبدأ األخالقي يعلّ هذا 

خر. اللذين يستوجب أحدهما اآلقين )الجوهري( للشخص اآلخر هي العالقة بين الح

ما عالقة بينهما هي العالقة بين حقوقهالشخصين اللذين تكون ال ، فإنومن ثم

خص عن كليهما أن تغاضي الشم . هذا المبدأ يعلّ ى بينهماعالقة القومتحرران من 

حقه من أجل شخص آخر أي التضحية بحقه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر 

ول أنا أو: إني تنازلت عن حقي وأنتم أيضا تنازلوا عن حقكم فالقولليس إال كذبة. 

ثم تنازلت عن حق أقاربي ومعاريفي وأصدقائي، ليس إال  لت عن حقيمن تناز

ألن الشخص الحكم على األقارب والمعاريف واألصدقاء بالرضوخ لحكم القوة. 

ن عتغاضي وأن التنازل أو الللقوة  الذاتية )الجوهرية( راضخالذي ال يمارس حقوقه 

ن ، فإة تنطلق من صديقالحق ليس إال االستسالم أمام القوة. إذا كانت هذه القو

ا: التنازل عن الحق هو في الوقت نفسه الدفاع عن حق األحباء واألصدقاء أيض

ممارسة الحق والدفاع عن حق الشخص اآلخر هما طريقتان من طرق االنتصار 

 على الغطرسة والسلطوية.

ولئك أمن  كثيرون كثرهناك إن األخالق ليست إال توحيد الفكر الدليل والعمل. ف

ن عون عيدافهم تقدميون في الرؤية ولكنهم رجعيون في العمل وهم في الرؤية ين الذ

تباره باع القيم السامية ولكنهم في العمل يصبحون عبيدا للسلطة )القوة(. والتوحيد

 مبدأ أخالقيا ال يتحقق إال عندما يصبح العمل مؤشرا على الفكر الدليل.

صل تالعهد الوفاء بأهمية إن ة أخالقية. إن الوفاء بالعهد هو فعل التوحيد كأول قيم

 لتضحيةة واثل الخدمإن الحقوق والقيم الروحية محدا أسموا فيه الدين بمعرفة العهد. 

ية ألخالقا ةالقيم باعتبارهالتوحيد  تؤشر على كلهاو ...  والدفاع عن حقوق اآلخرين

 .األولى
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كذلك ، و ستقالل والحريةإن تطبيق قيمة التوحيد، في تنظيم السياسة على مبادئ اال

ية، الحرفي العالقات االجتماعية واالقتصادية ، وجعل الثقافة ثقافة االستقالل و

تضارب  ويبقى يجعل من الممكن أن يصبح التوحيد االجتماعي هو األصل ويصبح

د لتوحياوفقًا لمبدأ باستمرار المصالح هو الفرع بحيث تُحّل الفوارق في المصالح 

مع  ون ألفراد المجتمع مع بعضهم البعض والمجتمع في عالقاتهماالجتماعي، ويك

 المجتمعات األخرى الحق دائًما في السالم.

و هلثاني فإن المبدأ األخالقي ااإلنسان هو الذي يطبق هذا المبدأ األخالقي. لكن 

 ن:طنيالموا يةتحمل مسؤولية القيادة من قبل كل إنسان ومشاركته في إدارة جمهور

، نرى أن في عالم اليوم لى ميزان العدل هو المبدأ الثالث.يادة عموهبة القتفعيل . 3

في والية  المشاركة هم يتمتعون بموهبة القيادة وحقالبشر ال يعرفون في أي مكان أن

الذين يعتبرون أنفسهم "نخبة"  )وصاية أو حكومة( جمهور المواطنين ومقابل ذلك،

ألوامرهم واجبا الجميع  تبرون امتثالع، ويتخص أنفسهمهذه الموهبة يظنون أن 

ه الموهبة في موهبة القيادة واستخدام هذ إن اعتبار الشخص نفسه صاحب .عليهم

اعتبار ، ومن حقهالمجتمع واعتبار العيش السلمي النامي في ، إدارة حياته الخاصة

وعي ال يدل على، حيكل كائن بشري وكل كائن  هذه الموهبة والحق عائدين إلى

أنه حق وبالتالي هو إنساني وكذلك في الوقت نفسه كل فرد لدى هب اإللهية المواب

الذي  لإلنسانالمسؤولية األخالقية  .التشاوريةلديمقراطية تليق اأخالقية مبدأ وقيمة 

في هذه الموهبة وهذا الوعي توجب أن يصبح هو نفسه قدوة وكذلك أن له الحق 

إن  مواهبهم وحقوقهم.إلى إدراك  قهمأولئك الذين ال يدركون مواهبهم وحقويدعو 

ية وعبادتهم وخاصة عبادة الشخصية أمور األساطيرالتقديس واختالق األبطال 

فعلى أساس هذه القيمة يكون الجميع حماة  تناقض عمومية الموهبة وحق القيادة.

الشؤون االهتمام بمسؤولين عن يكون الجميع حقوق وكرامة بعضهم البعض، و

أي إذا تحملوا هذه المسؤولية فستصبح  رف الناس على هذا النحوتصفإذا  العامة.
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ستقالل وتليق اال التي تليق الحياة التشاوريةألخالق ل تبلوراالقيادة العامة للمجتمع 

 .الكائنات الحيةقوق اإلنسان والحقوق الجماعية للبشر وحقوق الطبيعة والحرية وحو

دمر" مر ويبقاعدة: "الذي ال ينمو يتد وبدون العلم النمولكن اعتبار الحياة بدون و

 وبدون تطبيق هذه القاعدة ال يمكن تحقيق هكذا قيادة:

راطية الديمق التي تليقالرابعة هو المبدأ الدليل وهو قيمة األخالق . النمو، 4

ال إ للنمو قابال إنسان فليس أي، نمو اإلنسانالنمو، من المقصود  إذا كانة: شاوريالت

 كي تبقىل يلةالدلفكار األ، فإن نقد قالل والحرية والحقوق. وبالتاليبعد تمتعه باالست

جماعة  ةحق وواجب كل إنسان وأيدوما خطابا لالستقالل والحرية هو 

لقيمة الحق وار يمثل ذلك والتبشير واإلنذا والتحذير لتبليغ، فإن اوهكذا .إنسانية

رية في استقالل وح حجم النمو البشريا على استخدامهالتي يدل حجم األخالقية 

كل ، واألولىالقيمة  ( هيالسلطة )القوة باتتفي المجتمعات التي ف ونمو كل مجتمع.

 حل نموللسلطة وذاك، يحل نمو السلطة )القوة( م هذا الرمزكسب إلى  الناس يسعون

ثال والمز المثال األبر .إنذارو تبشيرتحذير وتبليغ وتتآكل النبوة تدريجيًا كف اإلنسان

 المالع باتت تجتاحاألزمات االقتصادية والمالية الصعبة التي  على ذلك هو البارز

، لكن نشوب أزمة ونالناس المطلع يعلنفي كل مرة، بحيث و .على مر الزمن

 ملونيهعلى وجه األرض العائشين الناس كذلك جمهور القائمين على رعاية الناس و

يقع على  اللوم بلم اللوم الوحيدين الذين يقع عليههم رجال الدولة  ليس ذلك.

 تقاد وإبالغانفي  كةمشارالوعدم  االنبعاث الذاتي قيمة  إهمالإن  .أيضا المجتمعات

غير  عادةحيال غير الحق وعدم السعي ال مباليا ومنفلتا إلالحق والتحذير واإلنذار 

كلها يجعل ، ومؤدي واجب النبوةوعدم شكر الناهضين للحق الحق إلى الحق 

 سي وكوارث عظيمة أمرا محتوما البد منه.التعرض لمآ

فعلى ذلك تعتبر الالمباالة واالنفالت األخالقي وحالة التفعل قيمة مضادة ومقابل ذلك 

يعتبر الكون نشطا ومبدعا والتسابق والتنافس في االنبعاث الذاتي قيمة أخالقية 

هذا  لهم قستحالذين ي بشرلإلنسان أو أبناء الالعظيمة ات مسؤولية من المسؤوليو



165 
 

يساويان وضع مصائرهم تحت تصرف السلطويين والالمباالة، ألن التفعل  اللقب

 السلطة )القوة(. يومبررالجائرين الظالمين 

لذلك، يحتاج مبدأ  االتجاه والهدف.األسلوب والطريقة وكشف  يتطلب نمواللكن 

 :هدفبالالتزود لعدالة واآلخر ميزان ااألخالق هذا إلى مبدأين آخرين، أحدهما 

هور لجمالحق والئقة لعالقة الحق بأخالقية إن ميزان العدالة كمبدأ وقيمة . 5

قوال يفيد أوال بأول لقياس أفكار وأالمواطنين المشاركين في إدارة مجتمعهم، 

صادق ل الوأعمال الناس: الفكر الخير والقول الخير والعمل الخير. فحق إطالق القو

تي حقوق اإلنسان ويمنعان السلطة )القوة( ال وحق سماع القول الصادق هما من

من و العالقات.تجبر الناس على الكذب )إطالق القول الكاذب( من السيطرة على 

شار دى انتأن م: للغاية وهو مهمتُعلم الناس بمبدأ ، فإن العدالة كقيمة أخالقية ثم

اق لنفوا الكذب والخداع والمراوغة والتضليل والتحايل والرياء واإلغراء والحسد

 الرذائلو، لخواالغتياب وو... إ والتشهيروإطالق التهم واالفتراء والوشاية والسعاية 

ووفقاً  .عفي المجتمأو البلطجة األخرى يدل على تفاقم النزعات السلطوية والتعسفية 

أن  ىدل علي"، فإن انتشار األكاذيب في كل مجتمع ال يحكمونكم إال أمثالكم"لقاعدة: 

دى في ذلك المجتمع وقد تفاقم أو استفحل م وة( قد تأصلت وتألهتالسلطة )الق

قول إطالق القول الصادق وسماع الحق  ومن ثم، فإن ات.في العالقالسلطوية والقوة 

 القيم األخالقية. سمىأهم الحقوق وأالصادق يعد من 

 في مسرح الحياة هو شرط لبقاء ومختلف فوائدهلعدالة ا البحث عن ميزانإن 

ألفكار التمييز على وجه الخصوص  فإن ميزان العدل يفيد .التشاوريةراطية ديمقال

وائد أهم ف وفي ما يلي .الموازنة العدمية عن غيرها األفعال الدالة علىو قوالواأل

 العدالة في مجال األخالق: ميزان

إن مستوى العدالة يعلم البشر أن اإلنسان العادل والمجتمع العادل والمجتمع  .5.1

الدليل والفكر الدليل مبدأ اليعبر العمل اإلنساني عن  ال يتحقق إال أنالعادل  لميعاال
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الحديث  فائدةما  االستقالل والحرية.الخاص له وأن يكون هذا الفكر الدليل خطاب 

ما هي  ؟العمل على أساس مبدأ الثنوية األحادية المحور الموازنة العدمية ولكن عن

هب ما ولكن العمل بخالفه وعلى نقيض منه؟ إن ميزان فائدة التظاهر باالعتقاد بمذ

على قاعدة قيمة ومفيدة للغاية وهي: إن المجتمع الرشيد البشر يطلع أبناء  العدالة

الفكر العمل الفردي والعمل الجماعي مع  فيه يتناسب النامي المتنامي هو مجتمع و

مدى  تؤشر على درجة عدم اتساق الفعل مع المعتقد،هذا وإن  .للفرد والجماعة

أقوال وأفعال أفكار وعلى قوة سيطرة الدل على درجة وتضعف الضمير األخالقي 

، وفي نهاية المطاف القوى الدافعة وتراجع المجتمعشير إلى مدى تدمير الناس كما ت

السلطويين التعسفيين عديمي الكفاءة شؤون المجتمع من قبل  تولي إدارة تؤكد

 الدمار والفساد.وموسعي 

 ال عنتجعل اإلنسان غافيعلم الناس أن السلطة )القوة( إن ميزان العدل  .5.2

 اس وبلومن العادات الشائعة في المجتمعات التي تكون فيها أغلبية الن .هحقوق

ائلين نهم قفي ما بيإطاعة السلطة )القوة( هو عادة تبادل المنة  جميعهم متعودين على

ك"، أو "أنا ضحيت بحقي )تغاضيت بعضهم للبعض: "أنا تنازلت عن حقي لصالح

هي وعن حقي( من أجل اآلخرين". هذا وإن ميزان العدل يطلعنا على قاعدة هامة 

عض ات بعضهم مع البفي عالق الناس يتغاضىفي كل مجتمع ، بقدر ما كالتالي: "

و للنم النظام االجتماعي نظاما ظالما معادياعن حقوقهم، فبذات القدر يكون فيه 

ة هي أصحاب السلط، تكون المؤسسات ي مثل هذا المجتمعف ى الدافعة.ومدمرا للقو

د ن وإنما تعكس وتجسوالية جمهور المواطنيالحكومة تمثل  ال بما في ذلك )القوة(،

 المجتمعات األخرى.و داخل المجتمع وبين المجتمععالقات القوى 

شفافية  إن حق إطالق القول الصادق وسماع القول الصادق ال يتحقق بدون .5.3

األفكار واألقوال واألفعال. وإذ إن األفكار واألقوال واألفعال لدى أصحاب السلطة 

هو أول ما يساعدهم، فيصبح تشفيف األفكار واألقوال الغموض )القوة( غامضة و

هذه مدى تحمل العدالة يقيس  وميزانواألفعال مسؤولية جماعية. 
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 إن مدى: أخرى أيضا وهي قاعدة، فإنه يؤدي إلى باإلضافة إلى ذلك المسؤولية.

مدى سيطرة الديكتاتورية واألفعال هو مؤشر لقياس قوال الغموض في األفكار واأل

عمليات الحروب واألزمات وف العالقات. القوة التي تتضمنهاالمجتمع ومدى على 

 قواللغموض في األفكار واألل تمثل نتائجوما إلى ذلك، التدمير االقتصادي 

كلما ، كلما تتأصل السلطة )القوة( لتقوم باستعباد اإلنسانلمجتمع، في اف واألفعال.

في غموض ال صبح وجودحيث ي تفرض أخالقها وطريقتها المتناسبة معها إلى

، اإليرانيمجتمع الفي ف األفكار واألقوال واألفعال أمرا ال بد منه وربما يصبح قيمة.

ين: لغة غامضة للحوار مع لغتليخلق طاعة السلطة إعلى أو التعود اإلدمان  صار

 شائعةلغة  أصبحتاللغة األولى  .األهلللحوار مع  وشفافة ولغة واضحة األجنبي

تترتب فيه عقوبة قاسية إلطالق القول الصادق وسماع القول الصادق. في مجتمع 

فمن هذا المنطلق تأتي إزالة الغموض لتساوي إزالة الديكتاتورية أو القضاء على 

 االستبداد.

فسه نوفي الوقت العدل هو رد الفعل المتمثل في عدم التعسف ونبذ البلطجة  .5.4

ة بحيث ال يحصل بالتعسف والبلطجغلق كل الطرق أمام تسلل التعسف والبلطجة 

ساليب ستخدام أا )استخدام القوة( إال تدمير المتعسف والبلطجي )مستخدم القوة(. إن

ساوي استخدام نمط الموازنة إزالة العنف لتخلص المتعسف من مرض التعسف ي

عال االنف ففي هذه الحالة يصبح العدل ميزانا يظهر مدى عدم .العدمية في األخالق

 .ومدى العلم بحق المبادرة وممارسة هذا الحق

ً كائن اإلنسان  .5.5 أي له القدرة على أرض الواقع ولكن العجز عارض قادر حقا

، إنه يخلقها الحقيقةفي و .لنفسه ارضةنسان هو الذي يخلق هذه العاإلو .بالنسبة له

 ، فإن الفكروبالتالي .وى وتسليط السلطة )القوة( على نفسهمن خالل بناء عالقات الق

والفعل اللذين يُنسيان اإلنسان قدرته ويعّرضانه لقناعة زائفة بعجزه يمثالن ظلما 

أي  :أخرىهامة يطلعنا على قاعدة  وسلوكا ضد أخالق األحرار. وهذا الميزان

، هو مجتمع أكثر استقاللية، قدراتهميتمتع أعضاؤه بدرجة عالية من  مجتمع
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في العالقات عبء القوة ، وبقدر أكبر من االستقالل والحرية وأعضاؤه يتمتعون

ة يكون الشعور بالعجز شعورا جماعيا الديكتاتوريالمنكوب بفي المجتمع ف أقل.بينهم 

 مل.األوخيبة يترجمه اليأس 

ر الجلوس بانتظار شخص آخ لحق عدمالنفس، وفي الممارسة العملية لب الثقة .5.6

 خالقيالسلوك األأمور ثالثة تمثل ذات المسؤولية والواجب  واعتبار اإلنسان نفسه

 طريقةاس والمجتمع بالعدالة يخبر الن ميزانإن  .الموازنة العدميةمبدأ أساس على 

ى ، ومدكتسابهم للثقة بالنفساعتبار أنفسهم ذوي المسؤولية والواجب وامدى و

 ربية.يم والتمجال التعلفي السامية هذه القيمة األخالقية والفائدة العملية لهمية األ

 الجبارة أبناء الجماعية األفكار، حرمت ، أكثر من أي وقت مضىواليوم .5.6

جتمعات يقال أن الفرد اإلنساني قد وجد األصالة في م من استقاللهم وحريتهم. البشر

ية، سلطوال المؤسساتوحيدا أمام السلطة )القوة( ولم يصبح فقط  غرب. ولكن الفردال

نتاج إهناك عالقة مباشرة بين يفقد استقالله وحريته أكثر مما مضى. وإنما بات 

ن جهة عجز موالشعور بال من جهة)التعسفية( الجبارة واستهالك األفكار الجماعية 

ذلك  أعضاء شعورمع بشكل مباشر على ، تعتمد حياة أي مجتفي الحقيقة أخرى.

 العارضة هذه معالجةالجهد لبذل محاربة مشاعر العجز و كما وإن .بالقدرةالمجتمع 

ية(. التعسفعدة منها تحرير المجتمع من األفكار الجماعية الجبارة )ا أمور يستلزمان

 رةة الجباالجماعي األفكارواستهالك يؤشر على حجم إنتاج العدالة  فإن ميزان

 هذه األفكار.لمجتمع من ا يؤكد مدى تخلص، ، وبالتالي)التعسفية(

فإن قياس الحق بالشخص  ".بالحقالشخص  قاس فيه"يالنامي مجتمع مجتمع ال .5.8

وفي المجتمع كلما يتم عبادة السلطة  مع ذلك طريقة يعتمدها السلطويون وعبدة القوة.

في خالق فحسب وإنما يعتبر لأل ضادا)القوة( ليس قياس الحق بالشخص ال يعتبر م

في  :يعلمنا قاعدة هامة للغاية وهيالعدالة ميزان إن  .جبرا أخالقياالوقت نفسه 

في العالقات  تكون نسبة القوة عاليةقياس الحق بالشخص المجتمعات التي يتم 

فمدى  .والديكتاتورية تحت أنواع االستبدادعبيدا للسلطة رازحين  ويكون الناس
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لحق يشير إلى مدى االستقالل والحرية ومشاركة الناس في إدارة قياس الشخص با

 شؤون مجتمعهم.

ة مصلح ، ال يتم قبول أولوية وحكمقياس الحق بالشخصفي المجتمعات التي يتم 

 كونوالسبب في  أخالقية.قاعدة فقط، بل تعتبر أيًضا  عن الحق على الحق خارجال

 القوة(ال يتالءم مع السلطة ) الحق األخالق هو أن يحل محللألخالق  المضادهذا 

الوقوف يصبح  لتمسك بالحقا ألن السلطة )القوة( هي التي تصنع المصلحة. إن

سلطة صمود بوجه اليرى نفسه قادًرا على هذا الموقف أي ال الذي الو السلطة. بوجه

ح ويصب مسلكا له أي يأخذ المصلحة بعين االعتبار البراغماتية يتخذ من، )القوة(

ً تدريج ألخالق إحالل المضاد ل تجعله مضطرا إلىللسلطة لدرجة وعبدا ياً مستسلما

 بالحق العمل وفقا للمصلحة أمرا أخالقيا والعملعتبر بمعنى أنه ي ،األخالقمحل 

 لرغبة السلطة )القوة( أمرا غير أخالقي.خالف الم

وهره للمسخ أو االنسالخ عن ذاته وج الدين تعرض فيهيفي المجتمعات التي  .5.9

ضاة ؤه قنتيجة الديكتاتورية أو يصبح فيه خطاب للسلطة فكرا دليال له، يصبح أعضا

ً  بالنسبة لبعضهم البعض ً غيابيا وبموجب  ضد بعضهم البعض. ويصدرون أحكاما

جعل ونفسهم حكاما أجعل على ما مجتمع أفراد  تعود )إدمان( القاعدة، فإن درجة

 جةواقفا وراء نقائصهم تؤشر على در األجنبياآلخرين محكوما عليهم واعتبار 

اب ن خطللقوة في ذلك المجتمع ودرجة كون الفكر الدليل قريبا م الفائدة العملية

و درجة أ مدى لتحديدهو اآلخر العدالة  ميزان فيدوبالتالي، ي السلطة )القوة( الشاملة.

كون فسه ينالفكر الدليل المنكوب بالديكتاتورية وفي الوقت  ونوعالتعود )اإلدمان( 

 يرلتغير "تغ ميزانا يستخدمه الناس لتقييس شدة اإلدمان ونوع الفكر الدليل، ألن مبدأ

ان ميزدون استخدام التنفيذ ال يمكن وضعه حيز  وتصبح قدوة للتغير والتغيير"

 العدالة كقيمة أخالقية.

ير ألن الحق كائن واقعي فيما أن غ العدالة. ميزانتطلب إن القيام بالحق ي .5.10

أما  .يلبس ويوضع على الحقالكذب من غطاء هو و والقوة نتاج اإلكراهالحق هو 
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على  .)الوجود( عما ليست له الكينونة )ذي الوجود( العدالة فهي تمييز ذي الكينونة

لكن القوة  .لعيش في النموالحياة أو اوتفيد  وجودالطاقة كائنة أو لها ، سبيل المثال

في حد ذاتها أو ليست لها كينونة مستقلة  موجودةوهي غير  الطاقةتدمير تخص 

البشر أو بين البشر  فردين من العالقة بين إقامة يتم .ليكون لها وجود قائم بالذات

بالتناقض أو وإذا كانت العالقة  والطبيعة، والكائنات الحية األخرى، أو بين اإلنسان

لقوة  واستخدامها الصراع فيتسبب ذلك في مسخ الطاقة أو سلخها عن ذاتها في ا

، تستعيد الطاقة هذه العالقةولكن بمجرد قطع مثل لتدمير كال الجانبين. 

أو االنسالخ  أنواع االغتراببتعلمنا لأخالقي فهكذا تأتي العدالة كميزان  .اطبيعته

إن مدى انسالخ الحق عن  نا قاعدة وهي:وكثافتها في المجتمعات، وتعل ّمعن الذات 

هم استقاللإهمال الناس  ر الحق في مجتمع ما يدل على مدىذاته أو جوهره في غي

، فضال عن  المجتمع بحقوقهم.في هذا  وحريتهم وكذلك مدى عدم تمتع الناس

 هياالستقالل والحرية  إذا صارت أخالق . مدى الظلم اإلنساني ، يظهر حقوقه

دفعهم إلى وت، القيام بتحقيق الحقتدفع الناس إلى فهي الضمير األخالقي للمجتمع، 

وهي كثرة مسخ الحق أو انسالخه عن  للغاية  قاسيةمعالجة تلك العاهة االجتماعية ال

من خالل استعادة استقاللهم ذاته وجوهره في غير الحق وهم يقومون بهذه المعالجة 

 وممارسة تلك الحقوق.وحريتهم وحقوقهم 

ولكنها  صفة األخالقة ات المنتشرة لسبب التقاليد والعادات المنتحلالتمييزإن  .5.11

لتمييز بين الفتى ة لألخالق كثيرة في المجتمعات، بحيث ال يزال امضادفي الحقيقة 

والفتاة يعتبر أمرا طبيعيا وأخالقيا ويعتبر القول بالمساواة بينهما قوال قبيحا وذلك 

 إن ميزان وأي تمييز قبيح.بالتغافل عن كون السلطة )القوة( هي التي تخلق التمييز 

أحكام  اتوبما أن التمييز في المجتمع. اتلعدالة تقيس خلق وتطبيق التمييزا

يدل على نسبة الكون عبيدا للسلطة. وعدد  تصدرها السلطة )القوة( فإن حجم تطبيقها

إن المجتمع  .لكل مجتمع االنحطاط األخالقييدل على التمييزات ومدى تطبيقها 

في  ع يتم فيه إلغاء جميع أشكال التمييز.هو مجتمالتشاورية ديمقراطية ال تسوده الذي



171 
 

المجتمع يتم االلتزام بأخالق تعتبر السباق في طلب العلم وممارسة العدل وزيادة هذا 

الكرامة بفضل التقوى في العالقات  بين الناس المستقلين األحرار وأصحاب الحقوق 

عدم المساواة في قيمة من القيم السامية وتجعل مسيرة النمو مسيرة العبور الدائم من 

 العلم )المعرفة( إلى المساواة في العلم )المعرفة(.

يعتبر ظلما وكذلك لواقع الرأي على افرض الرأي مع الواقع وتوافق عدم  .5.12

دمار ال يزيد دمارالألن   في عداد شر األعمال من حيث أخالق الحرية والتحررية

على  .مبطاًل"الحكم بـ "صار يستصدر من الواقع وفي النهاية يزيد الموت والموت 

حقيقة  حي، كائن في كلأو القدرة على القيادة ة موهبة القياد إن وجودسبيل المثال، 

لكن الرأي الذي  هناك كائن حي. جدلما و أو القدرة موهبةال هذه لوالألنه  واقعة.

 هوة أو جماعة واحدة والية مطلقة على جميع الكائنات الحي يعطي شخًصا واحًدا

هذا الرأي يتطلب قوة شبه مطلقة، ونحن  ضإن فر غير متوافق مع الواقع. رأي

لى حقق عأن تتلذلك ال يمكن الجماعي وتجلب الدمار والموت  نعلم أن مثل هذه القوة

لما يتهم كوكلما يستخدم أعضاء المجتمع قدراتهم على القيادة في تنم .أرض الواقع

زان . فميالمعتمدة عليه محكومة بالزواليفقد الرأي مصداقيته وتصبح الديكتاتورية 

ات لقناعتوافق الرأي مع الواقع ويعلمنا قاعدة وهي: كلما تكون االعدل يكشف مدى 

اء األعض لناساوالمذاهب واألفكار الدليلة أكثر توافقا مع الحقائق الواقعة كلما يكون 

ل على سبي ومنهااألزمات ف .في المجتمع أكثر تمتعا باالستقالل والحرية والنمو

 مع لشائعةااآلراء  توافقعدم أمور عدة منها نتيجة  تأتياألزمة االقتصادية المثال 

ظهر أصول اآلراء المجازية بم يهدف إلظهارواستخدام القوة الوقائع الحقيقية 

د رأي ق وتقبل أن الرأي ةأخالق الحرية والتحرريالمجتمعات  تجدعندما  .الحقيقية

 سيتم التغلب على السلطة. ،يكون بعيًدا عن الواقع

درة واالبتكار واإلبداع العفوي، قيمة ويصبح لعب دور المبامن هنا تصبح ف .5.13

إن  .الميت في يد غسال الميت هو القيمة المضادة والمناقضة لألخالق التحررية

يمكن  .عفويةالواإلبداعات حجم المبادرات واالبتكارات  يطلعنا علىالعدالة  يزانم
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يتخيل كيف ستكون المجتمعات إذا أكل الناس نتاج عملهم بدال عن أن رء أن للم

تعتبر كل تلك المجتمعات في ف بعضهم البعض.يأكلوا نتائج أعمال 

ألوامر ل على أساس االمتثالممارسة السلطة وتعتبر  ةغير أخالقي االستغالل أنواع

لما للنفس أمرا قبيحا ويعتبر إطاعة أوامر ونواهي الشخص السلطوي المتعسف ظ

 ولآلخرين.

هذا جيد  ، أي الحق.ةلدليلفعلة تتوافق مع نظام القيم األخالقية احسناً، إنه  .5.14

الخاضع  أوالً  يفصل السلطوينحن نعلم أن  .وكل زمانللجميع، في كل مكان 

أو "جيد" يتصور أن كل ما هو ومن ثم عداد البشر أو الناس كونه في ن عللسلطة 

يختلق في ، ويعود إلى "الناس األسفل" " أو "شر"سيئ"ل ما هو يعود إليه وك"خير" 

ولكن لم يسأل أحد  .هذا االنتقائي التمييزيالوقت نفسه تبريرا دينيا أو فلسفيا لسلوكه 

أي الحق ألحد ولكن حجبه أو حبسه عن  الخيرالجيد أو تجويز ما إذا كان يمكن 

يتمتعوا بالحق ويمارسوا للمتسلطين أن ، كيف يمكن أوبعبارة أخرى شخص آخر؟

بهذا الحق وإنما ال يمكن لهم  نيتمتعو الحقهم ولكن المسستضعين ليس فقط 

ال إن المتسلطين البائسين ال يعلمون أنه ما لم يحرموا أنفسهم من حقوقهم  ممارسته؟

العالقة يمكن لهم أن يتصوروا الخاضعين للسلطة محرومين من تلك الحقوق. إن 

سف والخاضع للسلطة والتعسف تحرم كليهما من االستقالل المتسلط المتعبين 

والحرية ويصبح كالهما عبدين للسلطة التي تنشئها العالقة بين المتسلط والخاضع 

يتسببان في إن العلم بعالقة أصحاب الحقوق بعضهم مع البعض وتطبيقها  للسلطة.

إذا ظهروا في أن يكون عدد المتسلطين والمتعسفين )البلطجيين( قليال جدا حتى 

لهم توسيع نطاق التسلط والتعسف والبلطجية. هذا ولو كان ال يمكن المجتمع وأن 

يعي بأن الحقوق الذاتية )الجوهرية( تساوي وجوده وحياته والبد الخاضع للسلطة 

 يفيدالعدالة يزان إن ممن ممارستها هو بنفسه، لما رضخ لسيطرة المتسلط عليه. 

)إذا  الميزان فيذكره هذااإلنسان التعسف واستخدام القوة ألنه عندما أراد اإلنسان 

ه ال يمكن له التعسف واستخدام القوة إال بعد أن يدمر نفسه وفي أي بأن كان موجودا(
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وقت أراد فيه الرضوخ للتعسف والقوة يؤكد له ميزان العدالة بأنه نسي حقه 

خص لنفسه ذلك ريد شأن يأنه ال يمكن بيذكر الجميع  وممارسة حقه. وهذا الميزان

 ولكن أن ال يريده لآلخرين. الجيد الذي هو الحق

ة يافعة والديالجاذب اتخاذهي  في األخالقالفائدة العملية لميزان العدالة إن  .5.15

ل العم للفكر والقول والعمل. وهنا من الجدير لإليضاح أنللحق دليال  تلقائيةال

علة كل ف إذا كان حقا فله جاذبية حيال)التفكير أو التصريح بقول أو فعل عمل ما( 

ي ال الت تكون حقا وله دافعية حيال كل فعلة ال تكون حقا. ومقابل ذلك، إن الفعلة

إنما وقا، حتكون حقا ال تملك جاذبية بشكل تلقائي حيال فعلة اآلخرين التي ال تكون 

و أواطؤ لتيقيسا الربح والخسارة المترتبين على المرتكبين االثنين لغير الحق أن 

حة بعضهما عن اآلخر لتكون المصلتباعد أو  تخاصم بعضهما مع البعضتنافس أو 

 هي نتاج هذا القياس.

ى الدرجة األولى يجب أن يمكن استخدام ميزان العدالة لتقييس مدفي وهكذا و

دل ان العميز االلتزام بالمبادئ الدليلة ألخالق االستقالل والحرية. لهذا السبب يفقد

صبح حق فيأوال ألنه إذا كان الهدف هو السير إلى اله إذا لم يتزود بهدف. مصداقيت

يزان العدالة على كامل دقته بحيث ميحصل بعبارة أخرى،  .الطريق خطا مستقيما

 :يظهر مباشرة وبالتو أي انحراف عن الحق

راطية ديمقتالئم ال األخالقية السادسة للتحررية والتي قيمةأو ال. المبدأ السادس 6

الهدف  ذا المبدأ يعلمنا أن هناك عالقة مباشرة بينه التشاورية هو التزود بالهدف.

 عندماف لحقوقه الخاصة. وممارساالوقت، عندما يكون للشخص استقالله وحريته، و

ً مع الزمان عالقة غير مباشرةالهدف  تصبح عالقةكان قوياً، أوالً  لتناسب با، ، وثانيا

قالله وحريته وإهماله حقوقه يقتصر مع مدى حرمان اإلنسان من است

 ما يلي: واإليضاح الزمان،
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هذا ديد عالقة الهدف مع الوقت من خالل ، يتم تحالشاملفي االستبداد  .6.1

كن يمدفا أشد فكلما كان وجوب اختيار اإلنسان ه االستبداد كلما كان .االستبداد

االقتصادية شير األزمات السياسية وت .، أقوى وأكثرتحقيقه في أقصر وقت

لم لى عواالجتماعية والثقافية والتلوث البيئي إلى أن االقتصاديين لم يكونوا ع

لية لية الليبراالرأسما لم يكونوا يعتبرونن هؤالء االقتصاديين لم إذ إ حقا بذلك.

نشطة األ رؤوس األموال تتراجع عنيمكنهم أن يروا أن  لم يكن، شامالاستبداًدا 

نهم أن يروا أن يمكولم يكن  البورصات.ب صنوف التالعباتنجذب إلى اإلنتاجية وت

 اتإن حجم اإلنتاج االقتصادات المنتجة تصبح اقتصادات موجهة نحو المستهلك.

لم  سماليالدافعة يجعلنا ندرك حقيقة أن الطغيان الرأ القوىومعدل تدمير  ةالمدمر

ضاء ته على الفيحاول ترسيخ أسس سيطريهيمن على العالم بأسره فحسب، بل أيضاً 

 والزمان حتى المستقبالت البعيدة.

زداد والزمان عالقة مباشرة، وكلما يالعالقة بين الهدف  كلما تصبح، وبالتالي

ص يتقلو استقالل وحرية اإلنسان في اختيار الهدف، فكلما يصبح المجتمع أكثر حرا

قت يأتي الوي أطول وقت ، أي عندما ف .وجود السلطة )القوة( في العالقات

سان هللا، ولهذا يتحقق استقالل اإلن الوصول إلىالهدف هو  صبح، يالالمتناهي

ين باشرة إقامة عالقة مب، ينبغي أن تكون فعلى هذا األساس أيضا بكاملهما. وحريته

 لإهماوذلك بفضل عدم  القيمة األخالقية األولىالهدف والوقت أو الزمان هي 

 يتفق مع االستقالل والحرية وحقوقهدف  واختيار استقالله وحريته اإلنسان

 اإلنسان.

أما أيًضا. حق  هوو هو واحد أحد فقط لقابلة للتغييروغير ا األزلي واألبدي .6.2

 ومسار، ال بقاء لها غيره، فإن التقاليد واألعراف والعادات التي ليست من الحق

حظ إن ومن سوء ال مسار التحرر من تلك التقاليد واألعراف والعادات.النمو هو 

االلتزام بالتقاليد والعادات والسلوكيات أو األعراف التي ليست إال من نتاج السلطة 

أمر إجباري  في المجتمعات بل كلها تأتي من نتاج "الجبر األخالقي"،)القوة( 
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لسبب حل  ،تتخلف وربما تزولكم من األرواح المدمرة ، والمجتمعات التي  .أيضا

 األخالق المضادة محل األخالق.

ولكن إذا اشتد واستمر االستبداد  السلطة تتغير بسرعة. هاالخرافات التي تصنع .6.3

الديني واالستبداد السياسي واالستبداد االقتصادي واالستبداد التعليمي والتربوي 

هذا  واالستبداد "الثقافي"، فيكون للخرافات عمر طويل وربما ال يتغير شكلها.

يتيح ما  المعلومات والمعطيات لمعارف والفنون ونقص التدفق الحر لألفكار وا وإن

توسخ الوجدان مع  يأتيلصناع الخرافات األمر الذي الوقت والمكان  كان هناك من

العالقة مع الزمان انقطاع يدرك  الوسخلم يعد الضمير األخالقي األخالقي للمجتمع. 

الفكر مكان مان ويجعل زالواقع  االنقطاع عن. إن اإلنسان لينبه الحقيقيين والمكان

الهدف في الوقت  اختيار. ألنه يتم والقول والعمل أمرا مجازيا أو غير حقيقي

فيتم قطع عالقة الهدف بالزمان والمكان الظاهريين، المجازيين أو والمكان 

إلقامة  خاصة التي تهدف. على سبيل المثال، "الحرب الوقائية" الحقيقيين

ليست إال عمليات  "بالرعبير" أو "النصر الديمقراطية في "الشرق األوسط الكب

المجتمعات وأفرادها يقعون  منكم  اختيار الهدف المنقطعة عن الزمان والمكان. 

في الزمان والمكان المجازيين لتسوغ استخدام طرق يتم قياسها أهداف و اياضح

ة القوة. هذا النوع من عمليات اختيار الهدف والطريقة التي تترجم الثنوية األحادي

المحور ليس إال خرافات ألن األولى )الحرب الوقائية( تهدف إلى جعل السيطرة 

أما الثانية وهي "النصر بالرعب" فتهدف إلى إبقاء المجتمع . على العالم دائمة

خاضعا لسلطة الوالية المطلقة للقوة. إن الوهم بأنه يمكن جعل عالقة وواقع عالقة 

ن السلطة )القوة( تأتي نتيجة التدمير وتركز دائمة وواقعا دائما ليس إال خرافة أل

ومن ثم، كلما زاد الدمار، على التدمير ثم تنحل وتمحو نتيجة االستمرار في التدمير. 

ًزا، كلما كانت حياتها كلما كانت القوة أكثر تركت حياة السلطة )القوة( وكلما قصر

والترويع بالعنف السلطوية إن ر وكانت حياة الهدف الذي تختاره أقصر أيضا. أقص
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إذا كان الهدف موضوعية والتوجه للواقع  يجعالن حياة السلطة )القوة( قصيرة.

 فتكون السلطة )القوة( هي التي البد منها أن تنحل.وتمديد فترة الحياة، 

قة لعالفمن هنا، إذا كان الضمير األخالق متوسخا ولم ينبه أفراد المجتمع إلى ا

مع  وعالقة الهدف مع الزمان وعالقة طول الزمانالمباشرة بين الهدف والزمان 

ه من بواسطة السلطة )القوة(، فيصبح إزالة الوسخ عن هذا الضمير وتخصيبالهدف 

 مسؤولية الناس أجمع.

 لكتممن ثم، فإن و .لوقت أو الزمان هو نتاج العمل وليس على العكسا .6.4

 لساميةاقيمة األخالقية هو ال، وقيامه ببناء وقته والسيطرة عليه الوقت اإلنسان

ألفق افهكذا إنسانا يشق طريقه نحو  .والالئقة لإلنسان المستقل الحر المبدع

 ويطيل عمره على مر الزمن من خالل اإلنتاج.المستقبلي 

ثم  تصور الغاية ومندون من  حقيقة أنهإهمال البقاء في الماضي هو فإن ، لذا

ن إ .تهإلنسان استقالله وحرياأيضا إهمال هذا اإلهمال هو  المستقبل، ال يوجد العمل.

اطية يمقر"اغتنام اللحظة" أو "اعتبار الحال مطلقة" ليس  من األخالق الالئقة للد

في  هو ما يسمىو والتدميرعالقات مع الزمان والمكان من خالل الدمار الإقامة  ألنه

 تفعالحسب القاعدة يكون التوجه لالستهالك  باالستهالك. المصطلح االقتصادي

لى عودا متعوالبقاء  كأسطورة، لما يشاء ةالسلطة )القوة( فعالوالتفعل هو اعتبار 

 إطاعة السلطة )القوة( والتدمر والتدمير.

 لألجيال القادمة واإلمكانيات فرصالفإن تقليص ، الديمقراطية التشاوريةفي   .6.5

وزيادة ممتلكات  يعتبر مضادة للقيم ومخالفة لألخالق، فيما أن زيادة اإلمكانيات

في المجتمعات التي تعتمد على  .تعتبر قيمة وممارسة أخالقية األجيال القادمة

 ونحن أكلنا فنحن نزرع ليأكل اآلخرون" لقد زرع اآلخرون" :، كانت حكمةاإلنتاج

منذ زمن بعيد. فعلى أساس هذا المبدأ األخالقي، يجب على كل  هي قيمة أخالقية
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هو من الخدمة يقدمها لنفسه ولمجتمعه ولوطنه وما  شخص أن يتساءل كل يوم ما

 هي الخدمة التي يمكن له أن يقدمها؟.

لقيم لضادا عتبر فيها بيع الموارد سلفا ممليئ بنصائح كثيرة يإن المجتمع اإليراني 

يلة الدل ففي األخالق تعتبر قيمة. والفرص لألجيال القادمةمكانيات اإلولكن زيادة 

قوال وكرا فالخير الحسن  فعلة والعرفان يكون الفكر والقول والألهل الفتوة والمروء

واء اة سالحيوعمال محمودا ألن هذه الثالثة تحول الصحراء القفرة للحياة إلى جنة 

 اةد الحيلى قيهذه األخالق تعلم الناس كيفية البقاء عللجيل الحاضر أم للجيل القادم. 

سيكون فما يريد، وفعل كل  ص وأمنياتهالشخرغبات جميع تم تحقيق الدائمة: إذا ما 

كلون سيأخذون وسيأمع وفاته، و. فقط على أقصى التقدير عام من العمر مائةلديه 

قة له وطري الخير الحسن سلوكا فعلولكن إذا اتخذ من الفكر والقول وال. كل ممتلكاته

ق أي إذا عرف حقوقه ومارس هذه الحقوق وأقام مع الجميع عالقة الحق مع الح

 لعملاسوف تكون له حياة أبدية. فهكذا ومنذ القدم كان االرتباط المباشر بين ف

ل ى أهمعروفا لدوالزمان والعالقات المباشرة وغير المباشرة بين الهدف والزمان 

  الحكمة والعقل.

يم ن القمقيمة  شاملواالستهالك الأو الدفع المسبق في عصرنا هذا، صار األكل سلفا 

على  ألصلاال يتسنى إال باعتبار السلطة )القوة( هي  شاملالك المتناسين أن االسته

 ىيؤدي ليس فقط إلاإلطالق أي بإضفاء األصالة المطلقة للسلطة األمر الذي 

عدم ها واقتصار عمر الموارد الموجودة في الطبيعة وإنما اقتصار عمر الطبيعة ذات

 توافق البيئة مع الحياة.

سلطها السلطويون التي المضادة ناك العديد من القيم هبالزمان،  وفي ما يتعلق .6.6

على سبيل المثال: "إن إنكار الماضي يساوي بناء  .الناس فعلعلى فكر وقول و

البد من التضحية بالحال"،  ، أو: "للحصول على مستقبل أفضلالحال والمستقبل"

أو: "إذ ليس  أو: "إن الفقر والعناء في هذا العالم يضمنان دخول الجنة في اآلخرة"، 

معروفا عندك فاغتنم الحال" أو وو... إلخ، كلها تصورات خاطئة ومضادة المستقبل 
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لنحول ال يوجد هناك مستقبل  والنمط، للقيم ألنه وقبل تحديد الهدف وكشف الطريقة

من أجله حالنا إلى زمن العناء والمشقة أو إلى زمن الترف والرخاء و"اغتنام 

من أبناء البشر يبني مستقبالته القريبة والبعيدة. وبدون  كال أن الحال". والحقيقة

المستقبل ال يوجد هناك عمل ومن ثم "حال" ليتم اغتنامه. والحقيقة أن إنكار الماضي 

لقد تم اختبار هذا االنطباع الخاطئ في  هو اآلخر أمر مستحيل أي ال يمكن تحقيقه.

تجارب  ائجنتمعروف فمن ال. ةمؤكدصارت مجتمعات مختلفة، واستحالة ذلك 

. ولكن قبل تلك في إيران وتركيا وروسيا والصين وو... إلخ األنظمة الحاكمة

ألن النمو ال يتحقق إال استحالة إنكار الماضي أمراً مؤكداً.  ت، كانارب أيضاالتج

 له أن ينكريمكن  إنسانأي بنقد الماضي واتخاذه رأس مال للحال والمستقبل، وإال 

الخاضعة للسلطة صار الخلو من ثقافتها في المجتمعات فسه؟ من نف راكبي اجزء

أنه وعلى افتراض غير مدركين  واالمتالء بثقافة المجتمع المتسلط قيمة من القيم

 تشمل الماضي.أيضا  لمتسلط، فإن ثقافة المجتمع اجعل هذا المستحيل ممكنا

إن فالصحيح وفي االتجاه البشر باستقاللهم وحريتهم  أبناء ولكن عندما يتمتع

، اضيي الماإلنسان ال يبقى فأخالقيات النمو تعلمه انتقاد الماضي واستغالله. هذا 

ود يسمح بفرض المعاناة والجوع والبؤس والمصائب األخرى عليه بإطالق وعوال 

 له بتحقيق مستقبل مثالي.

األخالقي ، فإن الضمير امر ذاتي أو جوهري لحياته. بما أن حقوق اإلنسان 6.7

كل لالضمير األخالقي يأتي في كل مكان وفي جميع األوقات، ف ر عالمي شامل.ضمي

 أمر حسن والحب ليقوله ويقولهم: األلفة والصداقةالمجتمع البشري أبناء إنسان وكل 

وأكل الشخص من نتيجة عمله أمر حسن ، أمر سيئوالعداء والنفور والكراهية 

سيئ، والتعسف واستخدام القوة  وإلقاء عبئه على عاتق شخص آخر أي التطفل أمر

والرضوخ للقوة أمر سيئ وعدم التعسف ومنع المتعسف من التعسف أمر حسن، 

والعدل حسن والظلم سيئ، والرياء والنفاق واللعب على الحبلين سيئ ألن الحق 

فلم ختار هو الحق اوغير الحق ليسا متوازيين ليختار اإلنسان واحدا منهما. فعندما 



179 
 

والعكس أيضا صحيح. فالشخص الذي يمسك بالوسط بين الحق  يختر غير الحق

الضمير فإن لقاعدة، لوفقا وغير الحق فهو في الحقيقة قد اختار السلطة )القوة(. ف

ضمير ضعيف متوسخ عندما يكون اللعب المجتمع الدولي كذلك األخالقي للمجتمع و

 بالحبلين والمسك بالعصا من وسطه والنفاق منتشرا في كل مكان.

خالق "األ من األدلة على عالمية الضمير األخالقي أو ما يعبر عنها بعض العلماء بـ

 لعالميقي االعالمي العام" هو أنه حتى العقول المدبرة للسلطة تستغل الضمير األخال

ون يحتفظأو بعبارة أخرى أنهم  لتبرير مصطنعاتها وكذلك لتوسيخ هذا الضمير. 

لة العدا اللذين اعتبرارسطو فعل كل من أفالطون وأكما  بالكلمات ويغيرون المعاني

ة قيمة ولكنهما غيرا تعريفها أو كما فعل ماسخو خطاب الدين في خطاب السلط

هم لكنن والدي يعتبرون التوحيد والمبادئ الدليلة األخرى لإلسالم مبادئ)القوة( الذين 

القي ألخاد الضمير يغيرون تعاريفها. هذه األعمال تأتي في حد ذاتها دليلة على وجو

دى لوذلك سواء لدى العقول المدبرة للسلطة ومستخدمي إفرازات تلك العقول أم 

 جمهور الناس.

ر لضميا يشوههناك ضمير أخالقي عالمي. إال أن اإلدمان على طاعة السلطة  فهكذا،

ن من العمل على إزالة الوسخ . إعالميوالمجتمع والمجتمع الللشخص األخالقي 

حيث ، بمسؤولية عامةضمير األخالقي العالمي وزيادة هذه المشتركات مشتركات ال

كلما  قهم،نرى أنه كلما يتم العمل في مختلف البلدان على تمتع أبناء البشر من حقو

ويجعل االعتداء على هذه الحقوق يكون الضمير على هذه الحقوق أعم وأشمل 

عيد ليست رالضمي الوسخ من هذاإزالة تم فال ت الضمير األخالقي العالمي أكثر تأثرا.

ت مخلوقال الوك أبناء البشر شفافيته وصحوته التامتين ووعيه التام إال بعد أن يتمتتع

لطريق ادليال وقائدا لسكان العالم نحو هذا الضمير م وحقوقهم وأن يكون بكرامته

 في االستقالل والحرية.الصحيح للنمو 
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 لغة الحرية في ميزاتالخامس الملحق 

 

ي فوحسب التغييرات  الكلمات إن يتم التعبير عن تصريحات السلطة بلغة السلطة.

 بدايةفي ال كانت تحتوي عليهاالمعاني التي  على مر الزمن فقدتعالقات القوى لقد 

وذلك في خطابات السلطة )القوة( وصارت تتضمن معاني أضفتها لها السلطة 

فى ذلك قد أض لبشربناء ال والحرية ألالستقالاتم فيها اقتراح خطاب في كل مرة  .)القوة(

معاني للكلمات كان عنصرها األساسي االستقالل والحرية والحقوق الخطاب 

ي ألساسجاء اتخاذ السلطة )القوة( ركيزة للعالقات ليحل العنصر ا، مع ذلك .األخرى

 لقالالمتمثل في السلطة )القوة( محل العنصر األساسي المذكور المتمثل في االست

ل كلمات مثل الحق واالستقال اتخذت في المجتمعاتففي الوقت الحاضر و .والحرية

 التوحيدو خوةة واألبوة واألمومة واألوالصداق الحبوالحرية والعدالة واألمن والنفعية و

ي تخدم فاألخرى التي تسالكثير من الكلمات و... والية والتعاون وو إلخوالصراع وال

 ها.السلطة )القوة( عنصرا أساسيا أو معاني جوهرية ل اتخذت منالعالقات إقامة 

ي خطاب مة فلهذا السبب إذا تم اقتراح تعريف لالستقالل بالمعنى الذي تحتوي عليه الكل

فسهم ضعوا أنين واالستقالل والحرية فال يجد قراؤه أو مستمعوه اللغة قابلة للفهم. أما الذ

ي عريفها باستخدام المنطق الصورفي خدمة السلطة )القوة( يفصلون الكلمة عن ت

علين ( جاويشحنونها بالتعريف الذي يريدونه هم أو على هواهم في خطاب السلطة )القوة

 أياها موضوعا للرفض أو القبول.
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ويتمتع دوما  بديال عن نفسه باستمرارلذلك ولكي يصبح المجتمع المدني نفسه 

ريقة مات بطكللل العنصر األساسي ير، تغيفمن بين أهم المهام،  التشاوريةيمقراطية بالد

 عاله.ألفكاره وأف دليالخطاب االستقالل والحرية  نمفيها كل مواطن دائًما  تخذي

 :كالتالي لسلطة هياالستقالل والحرية ولغة الغة لكن االختالفات بين 

ق انتشار هذا المنطسبب إن  .صوريمنطق نطق المستخدم في لغة السلطة الم .1

 هي يلةاألفكار الدلإلى حقيقة أن  عودي المتعاقبةات واألجيال على مستوى المجتمع

ابل قالمنطق  السلطة )القوة(. هذاهي لغات أيضا واللغات  خطابات السلطة )القوة(

، مثالعلى سبيل ال ال يمثل سوى الوجه. خطاب السلطةللتطبيق ألن معنى كل كلمة في 

لتي النقطة اكل شخص تنتهي في حرية الحرية هو: "إن  أو تحديد عندما يكون تعريف

حرية ال وإنما افترضتالحرية أو تحديد لم يتم تعريف  الشخص اآلخر"تبدأ فيها حرية 

ه قول أنالتعريف ال يمن الواضح أن  د فقط.في هذا التعريف، هناك ح محددة.أو  معرفة

 سلطة أو" تي:ما يأ ما تم تعريفه هو إنفي الواقع  .ال يوجد هناك حد إال السلطة )القوة(

قبلون يالذين  لكن الناسسلطة أو قوة الفرد اآلخر". ها تدوم إلى نقطة تبدأ منكل فرد قوة 

ن ألون ال بل ربما هم يجه ؟التعريف، هل يعتبرون الحرية سلطة أو قوة لشخص ما هذا

لذي ااته ذمعنى الحرية أو مفهومها الذي تبوأ في أذهانهم هو ذلك المعنى أو المفهوم 

أن  أهمها كما إنهم يجهلون حقائق وواقعيات كثيرة أخرى ليه السلطة )القوة(. تحتوي ع

 وبالتالي، ة.عدم المساوا وفي الوقت نفسه والدةعدم المساواة السلطة )القوة( هو مولودة 

 ت القوةالقافإن المدى الذي تنشأ به السلطة بين األفراد، يشير إلى عدم مساواتهم في ع

 رجمهو، فإن الناس الذين هم ومن ثم .هذا عدم المساواة المستمر في شتدادواال

لى عوي حتالتي ت أي الحرية بالصورة وهي الحرية ين يقبلون بالحرية الورديةالمواطن

،  همفي ذهن هذا المحتوىتتداعی وإذا كانت الكلمة ال ، مع هذه الصورةيتعارض ما 

 انعزالهم أو انسالخهم عن الذات.عملية اكتملت ف

ة طريقة إال الطريقة التي ال ال تفيد أيلغة االستقالل والحرية، عكس ذلك، وفي  وعلى   

تحتوي  ريفاتعالوبالتالي، فإن كل  .ألنه ال يفيد بالصورةفي التعريف يمكن لها االكتفاء 
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وخصائص  الحقوبما أن خصائص  .على الصورة وكل المحتوى بكامله وبكل شفافية

، يمكن ألي شخص انتقاد مسبقًا ومتاحة للجميع كشفهااالستقالل والحرية قد تم  خطاب

في الواقع ، يجب أن يكون معنى كلمة  .والخصائص السماتهذه معيار أي تعريف ب

االستقالل  خطابمع كل مالمح الحق وخصائص  متالئما الحرية في لغة الحرية،

ندما يتم على سبيل المثال ، ع .ويجب أن يكون مؤشرا عن الموازنة العدميةوالحرية، 

ذكي في القدرة على اتخاذ القرار جعل  مع وجود هوهوية تعريف االستقاللية على أنها

ال يوجد من في هذا التعريف ، فنوع القرار،  اختيارالقدرة على و الحرية غير محدودة

وبالتالي، فإن هذا التعريف  ، بل من القدرات إلى الالنهاية.السلطة )القوة( شيء ولو ذرة

ال يمكن  دون محتوى و له مضمون إال نفسه ال يوجدوالحرية  لالستقالل

يتبادر إلى والمستخدم الذي يكون خطاب االستقالل والحرية فكره الدليل  .استخدامه

 الذهن االستقالل فور النطق بكلمة الحرية.

 سلطةالزدواجية عندما تكون معانيها هي ال. بهذه الطريقة، تترجم الكلمات إلى ا2

ل يمث الليبرالية خطاب السلطة )القوة( التي هييث أن تعريف الحرية في ح .)القوة(

كلمة  نذلك فإومقابل  بينهما. حداالسلطة )القوة( الذي يخلق محورين، ذاته واآلخر 

ية مع هوهو: الموازنة العدميةترجمة فهي ، جوهر السلطة تفتقر إلى عندما ، الحرية

 ات األخرىتجعلها الميزالميزة هذه . نهاية لهأمرا ال االستقالل والحرية الكون يجعل 

 وأكثر واقعية وموضوعية:أكثر تحديًدا وأكثر 

الحرية اآلخر خطاب السلطة وفي مثال الحرية في خطابين أحدهما خطاب  تأملناإذا  -3

، ال يتم تعريف كلمة السلطة )القوة( خطاب: في نجد الفرق الثالث والمهم للغاية وهو

إذا افترضنا أن   .أيضا له وجود الذي يكون المعنى علىلتعريف اوال يدل  الحرية.

يمتد إلى حيث يبدأ اختيار شخص  كل اختيار فتقول الجملة إن، يعني االختيارتعريف ال

إن االختيار الذي يحدد بحد ما ليس إال من نتاج عالقة وهي عالقة القوى. ، اآلخرين

عالقة الحق بالحق يار اإلنسان. بل إن ولكن ليس كل عالقة عالقة القوى وال يحدد اخت

تزيد من اختيار اإلنسان. إن تجاهل عالقة الحق بالحق عند تعريف الحرية يختلف 
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عن تحديد حد لالختيار تخلقه عالقة القوى. إن المنطق الصوري يبقي أبناء البشر 

مع ذلك ليست الحدود الناتجة عن عالقات  غافلين عن هذين األمرين أكثر بكثير.

لقوى مجال االختيار، وإنما هي جو يمتلك فيه اإلنسان االختيار. فهكذا، ال يتم إعادة ا

 تعريف الحرية في معنى االختيار وهو المعنى الذي نحن نعطيه له.

ك تدل وكذلباالستقالل أيضا الحرية  ترافقوالحرية،  فيما أنه وفي خطاب االستقالل

إلى  الوصول إلى يسعيان هما اللذانن استقالل وحرية اإلنسا على وجود ذي كون: إن

في و لذيا اإلنسانوهذا هو الهوهوية مع الكون الذي هو االستقالل والحرية المطلقان 

جد ييار مقام الخلق يسعى إلى الوصول إلى الهوهوية مع الكون الذكي وفي مقام االخت

 .له وجودكل واحد من هؤالء و خيارات ال تعد وال تحصى

لحرية ن العالقة بين اإلنسان واإلتعريف األول للحرية، الحظنا، في ا كما -3

 كان أنه إذا متغافال عن مع اآلخرين. ىنشأ من خالل عالقة القوعالقة ذات حدود ت

لسلطة احدده الذي ت هو الحدالحد الذي يحدد فيه نطاق الحرية، فاآلخر هو اإلنسان نفسه، 

 التالي،وب .ساوي الصفرز أو النطاق يفالحي، أو بعبارة أوضح .في عالقتها باإلنسان نفسه

ا و نطاقحيزا أله لسلطة )القوة( فلم يعد يبقى يجعل اإلنسان نفسه تحت تصرف اعندما 

ية ال ل والحرتقالفي التعريف الثاني، االس في ما أنه و القيام بهذا أو ذاك. فيه حتى يمكنه

لطة ن السو جوهر مأساس وبالتالي، فإن أي معنى يقيد حيز عمل العقل، له  ا.منهاية له

 ،آلنى احتو، هو ترجمة االستقالل والحرية. )القوة( و كل معنى يفتح حيز العمل هذا،

لمعطاة اني الذلك، فإن المع مفتوحة. مغلقة ودائرة االستقالل والحريةدائرة السلطة  إن

 إذاال، المث على سبيللها جوهر للسلطة )القوة( أكثر بقدر ما تغلق حيز العقل. للكلمات، 

خص فإن دائرة فكر وعمل الشقلنا بأن الوالية هي بسط يد شخص واحد على الجميع 

 عقلالز الواحد المذكور والجميع دائرة مغلقة يطيع فيها الجميع شخصا واحدا. إن حي

قف األمر الذي يحكم العقل يصدر عن موألن  تماًما. الملتزم بهذا المعنى مغلق

 السلطوية.
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 ددهء يحشي نه" إذ إن مكان كلة على أنها "وضع كل شيء في مكاعدالوإذا حددنا الكما 

مساحة، من تقييد ال نصلهذا التعريف  تطبيقمن خالل فشيء آخر في التسلسل الهرمي، 

و همكانه  كل شيء في يبقيلذي الناظم ن إمن الواضح  .عقلإلى اإلغالق التام لدائرة ال

طة ع السلتنظيما للعالقات مالعدالة  تصبحهكذا، في هذا التعريف، ف .السلطة )القوة(

في الة لعداكلمة  بادربهذا التعريف، ت السلطة. هولد)القوة( في التسلسل الهرمي الذي ت

 كل شيء في مكانه. الذهن السلطة )القوة( التي تضع

لعدمية وازنة اأساس المقيادة على الالمشاركة في قلنا في تعريف الوالية إنها اآلن ، إذا 

 دائرة فتحفت، الحق بالحقأو عالقة  وعلى ميزان العدالةالصداقة  وق ومنها حقالحقو

طاق ، يضيف إلى نباالستقالل والحريةتمتعه من خالل و كل شخص ألن الفكر والعمل.

 ،وأيضا الذهن. إلىالحق  تبادر: العدالة اآلخرينحرية استقالل و

ال أو المج لتجعالتي طريقة بال، يتم استخدام الكلمات في الجمل في لغة السلطة .5

صنع  ة، يتملحريفي لغة ا .تابعا للدائرة المغلقة الخارجيةلكل مواطن  الحيز الداخلي

على  ارجي.ل الخمن المواطنين وال يتم تحديد المجال الداخلي بالمجاالكلمات والجمل 

فيها  خضع، في التعريف األول، تخلق الحرية خارج اإلنسان دائرة مغلقة تُ سبيل المثال

، للداخاه "هل أفعل هذا أو ذاك" في ألن .ألوامرها المساحة الموجودة داخل اإلنسان

بفضل ولثاني ولكن في التعريف ا تم تأسيسها في الخارج.يعالقة القوى التي ل جملة تابعة

هي  ، تصبح العالقاتبعبارة أخرى .االتصال بالكون، يخضع الخارج ألوامر الداخل

د يتقيم يتال فالقوة، يلجأ شخص آخر إلى استخدام وحتى عندما  .الحق مع الحقعالقات 

هذا ، وةمدى االستقاللية والحرية الالمتناهي في الداخل بواسطة عالقة الحق بالسلط

ة حل عالقالحق بالحق لتحل معالقة الستعادة االستقالل والحرية يمنحان البشر وسيلة 

قة )عال ةالعالق تلكإلعادة  أمام البشرألن هناك الكثير من الخيارات  السلطة.الحق ب

 .)عالقة الحق بالحق( العالقة هذهإلى  الحق بالسلطة(

لتناقضات المجال الخاص ل، هي ى، وهي دائرة عالقة القو. لكن الدائرة المغلقة6

مع بعضها البعض هو ترجمة  يكون التضادفي هذه الدائرة المغلقة ،  .التضاداتو
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ألنه بدون التناقض  .القوىفي عالقة  ينمشاركال من كلربما تناقضات التناقض و

جوهرها أو كون الكلمات عندما يمعاني  في الخارج. التضاد يمكن خلقالداخلي، ال 

 :تدل على هذا التناقض وهذا التضاد السلطة )القوة(  أساسها

حرية فيه تعريف التم كان قد ، ، السلطة )القوة( خطابفي  نعود إلى تعريف الحرية

شرا مؤ"تعريف" الحرية يكون في نفس الوقت،  ، لكن السلطة تنتهك الحرية.سلطةبال

د يتكون الوالية هي بسط ، ومرة أخرى البعض(.ببعضها عن التضاد )عالقة القوى 

وة( اآلخرين وأموالهم وأعراضهم لتضفي الكلمة معني السلطة )الق أرواحشخص على 

القة عوتؤشر عن معنى الرئيسي للكلمة في تناقض مطلق مع ال المعنىوهذا المطلقة. 

ن كويكشف عن  ضادوهذا الت (.واحد على الجميع )= التضاد السلطة المطلقة لشخص

 .المعنى المختلق للكملة مجرد كذبا

وهرها أو ج للكلمة ينحدر أساسهاأن المعنى المعطى  تناقض والتضاد، يخبرنا الوبالتالي

لة قأو  كثرةلنا  انيكشف لتضاداتلتناقضات واكما أن شدة وضعف ا .من السلطة )القوة(

 ناقض،تكلمة أي معنى الثير عندما ال يعلى النقيض من ذلك،  .هذا األساس أو الجوهر

 ة.ي الحريه، فإن اللغة المستخدمة أي تضاد أيضا من الكلماتالمكونة جملة الوال تخلق 

لإليضاح  .هي الغموضوميزة ، مع واحدة تلو األخرىمرافقة ، أعاله. تأتي الميزات 7

نقول إنه عندما يجعل خطاب السلطة )القوة( اللغة منسلخة عن ذاتها أو ممسوخة في لغة 

هي وغير شفافة ، و فإن المعاني التي تجدها الكلمات غير واضحةالسلطة )القوة(، 

إجابة فليست هذه "، اآلخرينحرية تمتد إلى حيث تبدأ "حرية كل فرد  إذا كانت غامضة.

 حدود سلطة )قوة(هو ما على السؤال  هي اإلجابةبل  .ما هي الحرية؟سؤال العلى 

يلقن هذا التعريف  اكتمال الغموض بسبب تعريف السلطة بأنها الحرية.هنا تم  الشخص.

الذي  والشخص اإلنساني .الشخصينبين تخلق حدا الحرية  لإلنسان أكذوبة تقول بأن

شخص حرية الشخص حرية ولماذا تقيد  ؟ةيعرف ما هي الحريهذا التعريف ال بخدع ني

لكي تغطي حرية السلطة )القوة( بغطاء تام ومن ثم، هناك بعض الغموض  اآلخر؟.
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يوحيه أو يلقنه لهم خطاب السلطة الذي ويقبل أبناء البشر ذلك المعنى للحرية ويستخدموه 

 )القوة( وذلك من دون وعيهم وعلمهم.

بح يصل هأو المسخ يفقد معنى كل كلمة، شفافيت وعلى مسار االنسالخ عن الذات، فهكذا

ن عبر عياالستقالل والحرية، فإن لكل كلمة معنى  تترجم الجملة خطابعندما  غامضاً.

ن أن ، ويمك تصبح غامضةالسلطة  خطابلكن الجملة عند استخدامها في و .عاريانفسه 

 يثح لقةالمط فقيهنظام والية ال دستوركما هو الحال في  مختلفة. يتجد الكلمات معان

س مجل من مهمةوتفسيرها تفسير لللذلك، فهي قابلة  الجمل ليس لها معان واضحة.

 لحريةمثل االستقالل وا المفصليةعلى سبيل المثال، الكلمات  .فقط صيانة الدستور

ى وفرة ر إلوالشروط تشي القيود والحكم والسيادة غير محددة. حق والواليةوالعدالة وال

ناس والبين الحكام  ىعالقات القو على أساس أن تضفى للكلماتيمكن  المعاني التي

 الدستور المذكورمن  57و  56 تنص المادتان على سبيل المثال، .الخاضعين لحكمهم

 :)دستور نظام الحكم القائم في إيران(

 المادة السادسة والخمسون:

دة على سيانسان حق العلى العالم وعلى اإلنسان هلل، وهو الذي منح اإل السلطة المطلقة

مة ي خدمصيره االجتماعي، وال يحق ألحد سلب اإلنسان هذا الحق اإللهي أو تسخيره ف

مواد ي الفرد أو فئة ما، والشعب يمارس هذا الحق الممنوح من هللا بالطرق المبينة ف

 .الالحقة

 :المادة السابعة والخمسون

لطة السلطة التشريعية، والسالسلطات الحاكمة في جمهورية إيران اإلسالمية هي: 

ام وإم التنفيذية، والسلطة القضائية، وتمارس صالحياتها بإشراف ولي األمر المطلق

عن  تقلةاألمة، وذلك وفقًا للمواد الالحقة في هذا الدستور، وتعمل هذه السلطات مس

 .بعضها بعًضا
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 ولكن ةلمطلقهللا اسلطة من  على  مصير مجتمعهسيادة اإلنسان  تنشأ، 56 في المادة

كلتا  مة".حيث تؤكد على "والية األمر المطلقة وإمامة األ 56المادة تنتهك  57 المادة

 يف جعلوك هللا المطلقة على العالملطة س ما تعنيحيث ال توضحان  نالمادتين غامضتا

، سلبهكن ال يموالمصير حقًا إلهيًا  إذا كان التسلط على هللا اإلنسان متسلطا على مصيره؟

و أ ، فهو غير قابل للنقلأو ذاتي )جوهري( ولسبب كونه حقا ذاتياحق أصيل  فهو

 كان هذا اطلة.الغية وب هيالمطلقة للفقالوالية ، فإن التحويل وإذا لم يكن قابال للتحويل

دة كتابته في إنهم أرادوا إعا ولكن إذأكثر شفافية في مسودة الدستور أو المادة المبدأ 

 هي والية الفقيه المطلقة فاتسم بهكذا غموض.خطاب السلطة )القوة( و

وفي  فمن جهة ألنه  غموضا.أكثر  الخاصة" فهي مصالح الفرد والمجموعةأما عبارة "

واطنة الم هذه المادة تم تجاهل عالقة حق السيادة أو حق السلطة بحقوق اإلنسان وحقوق

ر يمكن تفسي )الحقوق المدنية( والحقوق الوطنية )القومية( ومن جهة أخرى ألنه

 مادة أو المبدأالمن الدستور مع  56المبدأ بين المادة أو مقارنة "المصالح" بأي معنى. فال

 من مشروع الدستور يكشف الفرق بين االثنين من حيث لغة السلطة: 15

ة هو حق حق السيادة أو السلطة الوطني –)من مشروع أو مسودة الدستور(  15المادة 

ألي فرد أو  ممارسته لصالح عموم الشعب وال يجوزيجب وأبناء الشعب جميع 

مصلحة لمصلحته الخاصة أو لممارسته هذا الحق اإللهي الشامل أو  يحتكرمجموعة أن 

 مجموعة معينة.

موضع ممارسة كونها تحدد هو أنه على الرغم من  هذه المادةعلى الصحيح االعتراض 

ولكن ، )بالمصالح العامة( أو حق السلطة وهو موضع "بمصلحة العموم"لسيادة ا حق

أو السلطة تنحدر جوهرها أو أساسها من السلطة )القوة( وتدل على تنظيم سيادة ال

فيما أن كلمة الوالية تدل على القيادة على  السلطات التي ليست إال من مهمة الشعب.

لو قررت  .أيضا غامضة هيميزان عالقة الحق بالحق. أما عبارة "المصالح العامة" 

ة بأن والية جمهور الشعب يجب ممارستها في تحقيق الحقوق الوطنية الماد

)القومية( وحقوق اإلنسان وحقوق المواطنة )الحقوق المدنية( وحقوق الطبيعة 
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وكلها حقوق جمهور وحقوق إيران باعتبارها عضوا في المجتمع العالمي )األممي( 

، حقة لهذا الدستورالشعب والتي سوف يتم تبيينها في المبادئ أو المواد الال

 أقرب إلى لغة الحرية. ألصبحت لغة القانون

تم  إذا تخدام القوة ال بد منه:ينحدر معنى كلمة من جوهر من القوة، فيجعل اسعندما  -8

 إضفاءفال هدف من ذلك إال  جماعةسط يد شخص واحد على بأنها ب الوالية تفسير

أن حرية ب حريةال وعندما يتم تعريف كما  .جميع المجاالتستخدام القوة في الالشرعية 

 ستخدمالتي تالسلطة )= القوة( كل شخص تمتد إلى حيث يبدأ حرية اآلخرين، فهذه هي 

لك، ذوعلى النقيض من  خرين.اآلعضاء األكل عضو في المجتمع مع الحد بين لتحديد 

قوة( لة )اال تنحدر من جوهر أو أساس من السلط" بلغة الحرية واليةفإن معنى كلمة "ال

ال وتنشأ  لكي ال هايتم استخدامفإن الكلمة  وال تملك رخصة أو مسوغا الستخدام القوة.

 تستخدم السلطة )= القوة(.

اسا أو أس وهراججد كلمات والجمل التي تصدر منها، ت، فإن الفي لغة السلطة ،وبالتالي

 عارية من هكذا جوهر أو أساس.، فهي ، وفي لغة الحريةالقوة من

 كي:لتستخدم السلطة )القوة( في المنطق الصوري لغة ء المهم جداً هو أن الشي - 9

 و .أمام عين العقلالواقع والحقائق  تغطي .9.1

 تخصص اآلمرية )حق إصدار األوامر( للسلطة الحاكمة. و .9.2

 و أسطورة. ربما يجعلهاالسلطة وتمتدح صاحب  .9.3

 يجب أن نتذكر .صاحب الحقترفق امتداح صاحب السلطة )القوة( بتدمير  .9.4

 و تبدأ بالدمار.ال أن  لها ال يمكنصاحب السلطة  دائما أن عقلية

 و لتجد جوهرا من القوة.معاني الكلمات تغير ومن هنا لكي  .9.5

 تجعل الصورة ناقضة للواقعية والحقيقة التي تغطيها. .9.6
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لحياة لى اقبل شخص ما عإذا كان استخدام كلمة الوالية في معنى بسط اليد المطلقة من  

ست ات الفهي تتضمن كل الميزالسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لآلخرين 

 :المذكورة أعاله

رة تغطي وتهمل الواقع الملموس وهو المجتمع وأعضاؤه وحقهم وقدرتهم في إدا أ.

ير شؤونهم إضافة إلى قدرات كل من أعضاء المجتمع على القيادة وكذلك الضم

نسان إالمشتركة والحقوق الذاتية )الجوهرية( لكل لجماعي والقيادة الجماعية أو ا

 باإلضافة إلى أربع مجموعات أخرى من الحقوق.

خرين اآل تفسر اآلمرية )الحكم( بأنها االمتالك وممارسة السلطة )القوة( وتقنع ب.

 بأنها أمر ذاتي للسلطة.

 لطوية التي تعمل على الوصولج. تمتدح صاحب السلطة وتعبرعن إعجابها بالس

ة السلط صاحبإلى الوالية المطلقة، ألنه البد لها من اإليحاء بأن الوالية المطلقة ل

ك في أمر مبرر ومسوغ وسلطته شرعية. ولكي ال يبقى ش)القوة( واستخدامه القوة 

 قدرةشرعيته تقوم بخلق أسطورة من السلطوي. هذا وتشوه هللا بقولها إنه هو ال

ره هو عتباة ولكن في الوقت نفسه تحمد وتمتدح المضاد هلل وتحله محل هللا باالمطلق

هو خطاب  وعندما ال يكون خطاب السلطة )القوة( دينا وإنما مسلكا القدرة المطلقة.

 السلطة )القوة(، يمارس ذات الفعلة بمصدر الشرعية.

لقدرة والحقوق واعرفة المجمهور الناس في تدمير  الوالية المطلقةيتطلب تبرير   -د

أو  الدين كما يريدلديهم القدرة على إدارة أنفسهم ال توجد الناس جاهلون ووالكرامة: 

 ناهيك عن القدرة على تغيير أنفسهم من خالل النمو.المسلك 

لناس اح اهـ. يتم تغيير معنى كلمة الوالية إلى السلطة أو السيطرة المطلقة على أرو

 وأموالهم وأعراضهم.

 تنتهك" يةمة اإلسالمإن هللا قرر الوالية المطلقة لأل" صورة التي هي عبارةالإن  و.

المتضمن لحقوق اإلنسان واإلنسان وحقوقه الذاتية هللا والدين  يشملالمحتوى الذي 
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وقدرات  كما تنتهك مواهب)الجوهرية( في الحياة وأربع مجموعات أخرى من الحقوق. 

تنتهك و يادة الذات في التحول من خالل النمو.حق ومسؤولية قوالبشر وفضائلهم  أبناء

أي في الحقيقة تحل الغير  )= هللا(.محل القدرة المطلقة حل السلطة المطلقة هللا ألنها ت

موجود والغير ممكن محل واجب الوجود، ألن السلطة المطلقة تأتي نتيجة التدمير 

ميره المطلق. هذا الغير المطلق. إذن البد من كون الوجود لتنشأ السلطة )القوة( من تد

ممكن الذي إمكانه يساوي الزوال المطلق للكون )الوجود(، كيف وأين يمكن له أن يكون 

 هو هللا؟

 ي اللغةهرية فهكذا، إذا كان خطاب االستقالل والحرية هو الفكرة الدليلة وتكون لغة الح

ب، الخطا فليس العقل المستقل الحر هو الذي قد صنع هكذا عبارة. فعلى أساس هذا

 هذا قرب إلىأما األ .األصل أو المبدأ هو أن ال يكون شخص حيال اآلخر مالك شيء

دارة إحق المشاركة في  التي تعني المساواة في "الشعب والية جمهور"فهو المبدأ، 

تالي، وبال (.القوة حاجة إلى ممارسة السلطة )=والعدالة بالالمساواة ميزان المجتمع على 

 دلت وإنما حق،أي واقع أو غطي فقط ال ت ليسية لجمهور الشعب" الوال" عبارة فإن

كم إلى من شخص آخر" وتعيد اآلمرية أو الح شيئا مبدأ "ال يمتلك أي شخصعلى أيًضا 

فالوالية  الحق. وال تدل على إعجاب أو امتداح وتدمير، وليس من شأنها إلى تأييد حق.

كة ورت تغطي حقا، فهي ليست منتهخالية من جوهر من السلطة )القوة( وإذ ليست ص

 لحق أيضا.

على ميزة أخرى أيضا وهو المستقل والحر  المذكورة أعاله تطلع العقل ميزات. إن ال10

ع األصالة للسلطة أن معنى الكلمة عندما يجد جوهرا من السلطة )القوة( فهو يضفي طاب

رأينا في تعريف  كماوفقط وعلى الفور وتخدم السلطة )القوة( حيث تقيم التمييزات. 

كانت السلطة )القوة( هي التي تدخل و هافتعري تمكانت السلطة )القوة( هي التی ي، الحرية

يتم استخدام  حيز االستخدام، كما كانت السلطة )القوة( هي التي تحدد العالقات والحدود.

وهي صارت تنحدر من جوهر من السلطة )القوة( ويتم العديد من الكلمات في اللغة 

 رجالهذه الكلمات: المروءة والرجولة والفتوة وكومن بين  لسلطة.خدامها لمدح اااست
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سامية فيما أن هذه الكلمات ال تدل إال على  تم تصويرها بأنها تدل على قيمةوأمثالها التي 

سلطة )قوة( الرجل. كما قد اتخذت مفردة الرجل هي األخرى جوهرا من السلطة )القوة( 

لح السلطة )القوة( وسبب التمييز لصالح الرجل يعود إلى وتدل على التمييز لصا

"االقتدار" الذي يقال إنه يميز طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة بحيث يقولون عند 

 اإلعجاب بامرأة: "إنها رجل في الحقيقة"!!.

مثل ها المتمن جوهرمعاني الكلمات  إخالءدون ال يفيد ، ات، فإن إلغاء التمييزوبالتالي

لذي اتمييز وهو الالسلطة ألن التمييز لصالح  لغة الحرية.ة )القوة( واستعادة في السلط

ا يروج لهوهذه التمييزات يعيد بناء سواء بالوعي أو الالوعي يجري يوميا على األلسن 

 .وينشرها

ا يعية، كم، بما في ذلك قدراته الطبطبيعة الرجلعلى رجل تدل كلمة ال، لغة الحريةفي 

مات ن كلمإن كال  الطبيعية. ا، بما في ذلك قدراتهعلى طبيعة المرأةتدل كلمة المرأة 

ليس والمروءة والرجولة والفتوة تدل على استخدام الشخص قدراته للدفاع عن الحق 

 ت كثيرةوكلما ألنثوية والنسائيةأن المرأة واألنوثة وافيما  ،على استخدام سلطته )قوته(

صارت  لقوةالمرأة حيال الرجل في االقتدار وا أخرى من أمثالها والتي تدل على انتقاص

ة ي لغوفتذكر أنه تؤكد قدرات المرأة أو تحل محلها كلمات تدل على هذه القدرات. ن

لى عتدل توصيفات مثل "الخاطف لقلوب الشابات" أو "خطف قلوب الشابات" ، السلطة

 الجنس".القوة في "ممارسة 

لرجل الح اال يمكن تفسيرها بالتمييز لصتي ، هناك حاجة إلى الكلمات الفي لغة الحرية

 ن نتخيلأننا وفي الحقيقة لصالح السلطة )القوة( بل تترجم قيما تتجسد الحقوق وبذلك يمك

 لغةبح قيود السلطة )القوة( لتصعندما يتم تحريرها من مدى قدرة اللغة على النمو 

 الحرية.

لطة )القوة( تدل على عالقة تتخذ جوهرا أو أساسا من الس. معاني الكلمات عندما 11

القوى بين اإلنسان و خارجه )مع الناس والكائنات الحية األخرى ومع الطبيعة(. وفي 
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على سبيل  زل موقع عدد كبير من أبناء البشر.إطار هذا النوع من إقامة العالقة ربما يتن

الموقع  عندما تتخذ في إطار "تنظيم عالقات القوى" معنى يدل علىحق، الالمثال، كلمة 

في  حقوق اإلنسانفي هذه العالقات وعندما تتولى الحكومة مهمة تنظيم العالقات فتصبح 

البداية حقوقا موضوعة وليست حقوقا ذاتية )الجوهرية( للحياة، ثم يتمكن أناس محددون 

متمتعين بها لسبب كونهم أصحاب )أوربيون( )حسب تعبير هيجل( من أن يصبحوا 

 السلطة )القوة(.

ياة كل نسبة لحوتصبح أمرا ذاتيا بال بميزاته وسماته.، يتم تعريف الحق بلغة الحريةولكن 

ن كائن حي وتصبح منظم فكر وقول وعمل كل إنسان ومنظم عالقاته مع اآلخرين  م

 دون أن تنشأ وتمارس السلطة )القوة( عبر عالقات القوى.

 فى للكلمة يكونإن اإلنسان يكشف على الفور كل معنى يض، وبفضل هذه الخصائص

ة(. القو)جوهره السلطة )القوة( ويمنع من انسالخ أو مسخ لغة الحرية في لغة السلطة 

يص لترخففي الوقت الحاضر وفي المجتمعات يتم تفسير الحق بأنه يعني إصدار ا

سباب أمن  وتحريف أو قلب المعنى هذا يعتبر سببا هاما لممارسة السلطة )القوة(

تخذ لي ناهاقد تم قلب مع كلمة الحقأن أين نعرف  من ولكن لم.انتشار العنف في العا

قوة( )ال اليوم معنى آخر وهو السلطة )القوة(؟ من أن أية عبارة تصنع في لغة السلطة

برر ي، لةوفي مثل هذه الجم، وتستخدم فيها كلمة الحق تجد القوة موضع التنفيذ. ألنه

لحكم ا" الب:طقالها الخوارج لعلي بن أبي في الجملة التي . كما هاالسلطة واستخدامالحق 

لحكم لحق )اتم استخدام ا" تغفرأن تس عليك ، يجبيةمكَ الحَ  ألنك قبلت، هلل، وأنت، علي

 هلل( لتبرير تعريض علي بن أبي طالب للظلم والتعسف.

، إلى الزمان جوهرا من السلطة )القوة(، عندما تجد في لغة السلطة، تشير الكلمات - 12

، على سبيل المثال، كلمة الحق تمتلكهما أو تفرضهما السلطة )القوة(.اللذين والمكان 

نفس المعنى في كل معنى واحد ولها  فلم يعد، السلطة )القوة( بأنه هيعندما يتم تعريفها 

من بشكل متكافئ وإنما يتغير في كل مكان ال يتم " ىألن "تنظيم عالقات القو مكان.

 إلى آخر.أو عصر  زمان
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خلص ي التالتجدد أ عنيبأنها ت الحداثةيتم تفسير رى، على سبيل المثال، عندما مرة أخ

 بولق)=  وربما من الحال والمعتقدات( الطقوسو من الماضي )= العادات والتقاليد

ابلة القوة( قيتم جعل السلطة )في المستقبل(،  للحداثةالسلطة التي أمرت بها التغييرات 

يمة". العظ "إيصال المجتمع ولو بقوة إلى بوابات الحضارةلالستخدام وهي مكلفة بمهمة: 

 اتخذت لعالم،جزء من اففي  .باسم التقدم ن قرن استخدام القوةفهكذا أصبح القرن العشرو

ل مكان، في كطابع اليمين. ف هخر مناآلجزء الفي فيما اتخذت  طابع اليسارهذه القوة 

 ا للوصول إلىحاضر، شرطمواجهة الماضي وفرض الحرمان، في الوقت ال أصبح

 "بوابة الحضارة" في المستقبل.

عاث و االنبأ رية(بأنها هي استعادة الثورة الذاتية )الجوه الحداثةإذا قلنا في تعريف ولكن 

، ة(جوهريالذاتية )ال)= االستقالل والحرية( والحياة من خالل ممارسة الحقوق  الذاتي

زمان رة. الالمدمفتزول السلطة )القوة( ية، عاالجتماومن هنا النمو على ميزان العدالة 

 تحتن نقد الماضي يضع رأس مال عظيم إ. كما يتمتعان بسمة االستمراروالمكان 

ي ف ستخدمي خرى،وبرفقة القوى الدافعة األهذا رأس المال . تصرف الناس المنبعث ذاتيا

ية قابلاحا وجعل نظام البشر االجتماعي أكثر انفتفي نفس الوقت لوالتنمية البشرية 

ن أل. أي المكان ذاته هنا اومكانه الحالهو السلطة  زمانأن للتحول. من الواضح 

الل االستق زمان، في حين أن محددينومكان  زمانفي  القوى عالقة منالسلطة تنشأ 

 .ىهو الكون أو الوجود الاليتناه األزل إلى األبد ومكانهمامن يمتد والحرية 

ى يأتي قسم كبير عالقات القووإنما تتخذ وجودا من خالل  (قوة. ال وجود للسلطة )13

في أو ممسوخة منسلخة عن ذاتها عندما تصبح اللغة، حاليا  منه ليكون وجودا مجازيا.

من ، والسلطة )القوة( هي جوهر أو أساس معاني الكلمات فتصبحلغة السلطة 

قة عبر السلطة )القوة( ي تلك التي تجعل العالقة بالواقع، العالهالخصائص التي تتخذها 

منسلخة عن ذاتها أو ممسوخة في  كل عالقة تجعلألنها  عالقة غير مباشرة.، وبالتالي

"حرية كل فرد تمتد إلى حيث تبدأ حرية ، عندما نقول، سبيل المثالعلى  عالقة القوى.

، ومع سلطة تحدد حده في الحرية. لذلك، مع اآلخر، وهو إنسان فلكل شخص، اآلخرين"
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 كلما تصبح العالقاتوفقا للقاعدة،  السلطة. برؤيةفإنه ينظر وهي إنسان أيضا ، نفسه

كلما يتعرض أكثر عددا من خالل السلطة )القوة(  العالقةأقل عددا وتصبح المباشرة 

فسوف ، إذا قمنا بتطبيق هذه القاعدة، ففي إيران المعاصرة .المجتمع لالنحطاط والتدهور

حرق فرص النمو ، وبالتالي حجم ، وكذلك ير القوى الدافعةنطلع بما يكفي على حجم تدم

 انحطاط المجتمع.درجة  نطلع على، 

كما  لنمو.حياة المجتمع في ااستمرار ، فإن دور لغة الحرية هو دور حاسم في وبالتالي

 وجوهرا تشاطر االستقالل ذاتا، فهي  بالسلطة )القوة(الحرية وعندما ال يتم تعريف 

ا واقع كمإلنسان من رؤية الويمكّن ا، مباشرةعالقة لعالقة بالواقع وترافقه وتجعل ا

يات والواقعحقائق المباشرة مع العالقة هذا، يبدأ النمو العلمي والفني من الب هو.

 ،في الحقيقةمشاهدتها كما هي. وو

 تاج يتم إنالف، وفي إدراكه كما هالمباشرة للواقع ويستمر  شاهدة. عندما يبدأ العلم بالم14

 وو... من الظن والوهم غير العلمية "لومات)الخرافات و "المع معقولغير الاألمور 

ير غقوة( هي جوهر معنى الكلمة يضّخم اإليحاء بأن السلطة )ال ومع ذلك، فإن .إلخ(

 ا؟:المعقول ويصغّر العلم. هل تؤكد حياة أبناء البشر في عالمنا اليوم غير هذ

( أسلوبه ليس إال جعل السلطة )القوةلموضوع أو ف للعلم يقيد اإن أي تعري .14.1

لعصر في ا اعتبار أسلوب قانونا لتبيين العالم جوهرا أو أساسا لمعنى الكلمة. كما إن

خر في معاداة االستفادة من أي تفكير وكذلك أي أسلوب علمي آ من العلمالحاضر 

إن  كمالكا". غير متجانس مع "العلم الذي أصبح مس ورقابة كل منجز أو مكسب علمي

ولمسه  هدتهتحديد موضوع العلم واقتصاره بالمادة وتعريف المادة بأنها كل ما يمكن مشا

ين، قد  والدباهلل وجعل العلم ربيبا للمادية واتخاذه حرابا وسالحا لمعاداة ومقارعة اإليمان

له اس  أستسبب في تأخير النمو العلمي لمدة ثالثة قرون على أقل تقدير وقبول كونه ال

إلى  شيء"من الصحة اليوم: فالعلم يعمل على تخليص ذاته من المحددات والعبور من "ال

 الـ "الالشيء" أو من الوجود المتعين إلى الوجود غير المتعين.
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عل السلطة )القوة( ته يساوي جخدممسبقا ووضع العلم في الغرض  تحديد إن .14.2

اسم أو ب يتم تحديده باسم الدينهدف جوهرا أو أساسا لمعنى الكلمة سواء أكان هذا ال

له  م ليسن العلإيقولون  اإليديولوجيا. فالهدف يتم تبيينه في األسلوب أو الطريقة. 

أو  العلم هو إيجاد القواعد، ويقال مرة أخرى أن غرض وهو أداة أو هدف غرض

كما  تراف بالواقع والحقيقةو االع، وههدفصحيح أن العلم له وال ألساسية.ا القوانين

 هو العلمفالعلم ريقة وأما أسلوب أو ط، الواقع والحقيقة معرفة العلم هو هدف هي.

ة حقيق ظن أنهالذي ي ارج العلمسجينا لخ مسبقاعلم  يجعلآخر غير هذا،  هدفأي  أيًضا.

العلم  ره ليسوالمؤشر في ذلك أن شبه العلم يتم حله محل العلم واألسلوب بدو .واقع أو

 نفسه:

علم أن العلم يميز عن غير ال ّدعى الثبوتيون وربما هناك أشخاص يّدعونالقد  .14.3

 غايربسمة "قابلية اإلبطال" وجاء هذا االدعاء معاداة للدين وأية أيديولوجيا ت

بل لم ليس الع: وهي حقيقةة عن رؤي قد أعمى أعين عقولهم صوريالمنطق ال .مسلكهم

ست لي "ظر علميةوجهة ن"ألن أي  طاله،غير العلم أو الجهل هو الذي يمكن أو يقبل إب

، طالهإبو مغير العل؛ فالنقد يؤدي إلى تحديد هوية أيضا شكوكو ظنون، فهناك علم اليقين

ابل هذا الحكم أيضا قاإلضافة إلى ذلك، ب .إلى العلم الحتميالنسبي  واقتراب العلم

 لإلبطال في حد ذاته.

إال  أو أسلوبا علميا علميةسلوب طريقة أأو طريقة أية  ال يمكن أن تكون من هنا، .14.4

الواقع كل  مشاهدةمن الممكن تجعل و أن تكون خالية من أية سلطة )قوة(،

 العلم أو علم ترتبط بموضوإذا  كدليل للمشاهدمن ثم، فإن "الفرضية العلمية" و والحقيقة.

 عبدا فهي تجعل العلم أعطى دورا للعلم في عالقات القوى مسبقا أو حددت المشاهدة

 للسلطة.

إذ إن السلطة )القوة( تجعل اإلنسان غافال عن انبعاثه الذاتي )= االستقالل . 14.5

والحرية(، فإن وجود جوهر السلطة )القوة( في معاني الكلمات والعبارات المعبرة عن 

، فإن وبالتالييتخذها وسيلة لتغفيل اإلنسان عن انبعاثه الذاتي. وجهة النظر العلمية 
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االنبعاث د حجم الذي ليحد ذي يستند إليه المنتج على أساس فكرة القوة هوالمدى ال

إن األساليب "العلمية" )مثل المنطق الصوري   فهكذا. نسان ومجموع البشرلإل الذاتي

والسير الجدلي عندما يظن أنه قانون الكون الذي ال يتغير( التي توحي الجبر، تعتبر غير 

االنتقال من بعبادة الجبر ليس علما وإنما هو الجهل. ف علمية كما وإن العلم الذي يقنع

 في الوقت نفسه ،من السلطة )= القوة( يةالعلم أنه يخلي النظرية، مع الالجبر الجبر إلى

 دى التأخير في النمو العلمي أيضا.يشير إلى م

 في يللدليكمن العلم، هو أنه في اوالالعلم )الجهل( العلم إن الفارق أو الفارز بين  .14.6

 تعريف العلم جدندما يع .ل خارجهفيما أنه وفي الالعلم يكون الدلي "النتائج العلمية".

تم تجريد ي ج "العلم" و ب.يكمن خار دليلال : أ.فيقع أمرانمن السلطة،  جوهرا أو أساسا

ه سمي نفسلم ياإلنسان عن القيادة وانتقالها إلى جبر السلطة )القوة( سواء أكان هذا الع

 دليل علىالن حيث أأو "النظرية العلمية" أو حتي بعلم اليقين أو العلم النهائي،  بالدين

 كما إن .الدليل هو قول الشارعحسبما يُزعم، بل و، اذاته فيوالية الفقيه ليس  صحة

"كون ة لـالدليل على صحة جدلية الصراع ال يكمن في ذاتها، وإنما يكمن في كونها أدا

 الطبقی".الكفاح  طبقة العمال هي التي تقود

م لعلخلص اتومن هنا، إذا كانت اإلجابة على السؤال "ما هو العلم؟" هي اإلجابة التي  

 لبشري.لنمو اا، ويستخدم العلم في في الكلمة جوهر السلطة )القوة(ال توجد ف، من الالعلم

السلطة )القوة( نتيجة رسوخها في أساس من  في خطاب. تستخدم معاني الكلمات 15

طة )القوة( ليصبح هذا الخطاب دليال لحياة أبناء البشر في تنفيذ أوامر السلطة )القوة( السل

أو عدم إهمال اإلنسان انبعاثه  تلعب اللغة دورا حاسما في إهمال لهذا السبب. ونواهيها

هي االستعادة المتزايدة لالنبعاث الذاتي، فإن وبينما يعتبرون اليوم أن الحداثة  الذاتي.

من  تهوالدعبر لغو السلطة )القوة( منذ  طة )القوة( التي يتم تلقينه لكل إنسانمسلك السل

من وقت آلخر يغفله عن انبعاثه الذاتي. وهذه الغفلة هي التي تتسبب خالل لغة السلطة 

كما يصبح الناس مدمنين بشكل متزايد  أكبر في حياة الناس ادورفي أن يؤدي الالمعقول 
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أبعاد تدمير القوى يث تمكن ويتمكن العلم والتقنية من توسيع على جبر السلطة )القوة( ح

 الدافعة والبيئة إلى حد صار فيه الحديث عن موت الطبيعة حديث الساعة.

 ت السلطةصاري لتحديد تأثير معاني الكلمات الت االنبعاث الذاتيوبالتالي، يستخدم معيار 

 قوميث يبحتخدام لغة الحرية، . إن نقد اللغة واكتشاف واس)القوة( جوهرها أو أساسها

ة. على ق للكلممنذ بداية الحياة، هو ثورة بالمعنى الدقياالنبعاث الذاتي ممارسة بالشخص 

 قوة(لسلطة )الاعالقة هو المنظم ل، حسب األوامرفي الحياة  السالمتقديم إن سبيل المثال، 

لى كون يدل عنه ال محالة، ألهو السلطة )القوة(  معناهفجوهر . األسفل واألعلىبين 

حاليا ى. فالذي يقدم السالم هو األسفل وكون الذي يجيب على السالم هو األرفع واألعل

ين ن االثنبعثيإذا كان السالم معبرا عن االنفتاح على اآلخر وداال على العالقة بين المن

اث النبععالقة الحق بالحق )التمتع بحق الصداقة والسالم وتوسيع رقعة اذاتيا، فإن 

 .عالقة السلطة )القوة(لذاتي( تحل محل ا

ر ى مصدألن يخرج الدليل من "الحكم" لينتقل إل. إن لغة السلطة )القوة( تستخدم 16

صبح اك يالحكم وتخرج القيادة من الناس الذين يجب عليهم أن ينفذوا "الحكم" ومن هن

ن علكلمة نى اانسالخ معالسبب في  هذا هومصدر الحكم هو السلطة )القوة( في الحقيقة. 

يده م تحدحكما فريضيا يتذاته أو مسخه، مثلما وفي لغة السلطة )القوة( تعني الكلمة 

ابا ح خطألصحاب الفريضة أو تعني نظام حكم أو ملك يعطيه هللا )في الدين عندما يصب

 يضا يتم، أدةلقيالدور هللا للمنظمة أو  تعطى فيها في المنظمات التيللسلطة( لمن يشاء. 

م تعني ة الحكتعني األسفلين وكلموبالتالي، فإن كلمة الواجب  .الحكم بذات المعنى تفسير

م تم الحكة وياألعلين أو األرفعين وفي الوقت نفسه يتم إنكار قدرة األسفلين على القياد

 عليهم باإلطاعة واالمتثال ألوامر السلطة القيادية لألعلين أو األرفعين.

ا من ، يصبح الحكم حقذلكل الحق. يصدر عن الحق إالوال هللا هو الحق المطلق  فيما إن

و هالحقوق ويصبح الواجب ممارسة الحق وليس إطاعة السلطوي. فإذا كان المقصود 

 القيادة على الحق فستكون إرادة هللا أن:



198 
 

حکم السلطة بمعنى  ليسيس الحكم من ممتلكات أصحاب السلطة والقوة. فلذلك ل -أ

 جمهور الشعب. و سيطرة شخص أو جماعة على

 يصبح معنى، الحقعندما يكون الحل أيًضا ترجمة لحل على وفق الحق البحث عن ا ب.

 الحقوق. أصحابميع جهذه هي مسؤولية  كلمة.ال

ع يقع الواجب خارج الحق. كما تقالسلطة،  وخطاب. بهذه الطريقة، في اللغة 17

ارج ختصبح  حق والمصلحةال يصبح العمل بالالواجب . خارج الحق)النفعية( المصلحة 

 ي يقيسصاحب السلطة )القوة( هو الذي يحدد الواجب وهو الذ .لحق وتحل محل الحقا

ب لواجاالمصلحة أيضا ويحلها محل الحق. مع ذلك يجب تزويد الكلمات بالمعاني ليحل 

كم حالذي هو تنفيذ الحكم الناجم عن القوة والمصلحة التي هي األخرى تأتي حسب 

رغم وة( محل الحق لينفذ أصحاب الحق الواجب والمصلحة طوعا ورغبة بالسلطة )الق

 حرمانهم من حقهم.

 تكون تعني كلمة الواجب اإلجبار على إنجاز عمل يطلب من المكلف. إذنفي الحقيقة 

فبذلك،  ال بد من تنفيذه.المصلحة خارج الحق حكما صادرا عن السلطة )القوة(، ولكن 

 حقوقائرة وعلى أصحاب المن أصل السلطة )القوة( الج ينحدر معنى كل من الكلمتين

 أن ينفذوا هكذا واجب ومصلحة بفعل جبر الجائر.

 ما وسعالعمل بالحق ويقرر على حد الوسع والمقدرة. أواجب يصبح الفي لغة الحرية، 

الذاتية  هحقوقو هفضائله وهباته وقدراتمن قبل مجمل كل شخص فيتم تحديده 

 يصبح استخدام الوسع فهو في الوقت نفسه ممارسةعندما  والواجب)الجوهرية(. 

ن يفع الطرتمتيعني السالم عندما للحقوق واستخدام الهبات والفضائل في النمو. كما إن 

 قوىال من خالل استعادة عالقةفهو يتحقق ، حقوقهمااالستقالل والحرية وغيرها من ب

نى بمع حقق السالم بين الطرفينتدبيرا ييعني  حصالإن اإلفهكذا  الحق بالحق.بعالقة 

 الحق. لصاحبالحق إعطاء ، من خالل عالقة الحق بالحق
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 بخطا. الكلمات المستخدمة في الجمل ، وإن كان ذلك في لغة الحرية، وطبقا ل18

دنا د تعوقإن تجد معاني خالية من جوهر السلطة )القوة(، إن نكن االستقالل والحرية، 

 فبدالً ( القوةتلك في عقلنا فكرا دليال يكون خطاب السلطة )ونم، على لغة السلطة )القوة(

ساس أر أو تنحدر من جوه ينامن المعاني التي تحملها الكلمات بلغة الحرية، نعطيها مع

ي الجمل يتم استخدام الكلمات ف، ال في لغة السلطةوباإلضافة إلى ذلك  .السلطة )القوة(

معاني  تكون لها بحيثيتم استخدامها بل  نفس المعنى.معنى واحد و يكون لها بحيث

على سبيل ف السلطة )القوة(.طبيعة الحال، فإن أساس المعاني المتعددة هو دائما ب متعددة.

 :ما يأتي من "دستور جمهورية إيران اإلسالمية" على 20المثال، تنص المادة 

ساوية؛ حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب، نساء ورجاال، بصورة مت: 20 المادة

افية الثقووهم يتمتعون بجميع الحقوق اإلنسانية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 .ضمن الموازين اإلسالمية

اسية السيو يةحقوق اإلنسانالبحماية القانون وب أبناء الشعبفي هذا النص، يتمتع جميع 

جملة قد ة أو العبارن الوإذ إمعايير اإلسالم. دية واالجتماعية والثقافية بااللتزام بواالقتصا

ا يره صنعت في لغة السلطة )القوة( وبخطاب السلطة )القوة( فهي تتضمن تناقضات لم

وق صانعوها: في هذه المادة من الدستور إن "الموازين اإلسالمية" تختلف عن حق

قوق الح اإلنسان وهي تسيطر أو تتسلط على هذه الحقوق ألنه لو كان تلك الموازين هي

رج ن خاكانت هناك حاجة لهذا الشرط، فيما أن القرآن تنص على أن ما يكو نفسها لما

نون الحق فهو حكم القوة والباطل. جاء الحق وزهق الباطل وحتى عندما يكون القا

هو فلحق امترجما للحق يتناقض مع "موازين اإلسالم". وإذا لم يكن القانون معبرا عن 

 ازينالقانون و"موو... إلخ. إن كال من يتناقض مع الحقوق اإلنسانية والسياسية و

 دة بدءاعدي كما قد تجد عبارة "موازين اإلسالم" معاني جد معاني مختلفة.اإلسالم" قد ي

اك د هنمن التعارض األقل مع الحقوق الخمسة وانتهاءا إلى إنكارها التام. كما يوج

 سلطويون يقولون إن اإلنسان خلق صاحب الواجبات وليس صاحب الحقوق.
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طاب خل لتكون مترجمةكتابة الجملة بلغة االستقالل والحرية،  من المقرر تكان لو

 الستقالل والحرية ، لصارت العبارة على الشكل التالي:

ية الذات، بحقوقهم تمتع جميع المواطنين ، دون تمييز ودون مفارقة: ي20المادة 

هم قوق، فضالً عن حالوطنية حقوقهمو هم المدنية )حقوق المواطنة(وحقوق )الجوهرية(

هذا  ا فيكأعضاء في المجتمع الدولي والطبيعة، فضالً عن حقوقهم ، التي سيتم تعريفه

ع هذه الحقوق ويضمن تنفيذها تمت القوانين هي ترجمة القانون واحًدا تلو اآلخر.

 .قيةيجعل عالقاتهم مع بعضهم البعض ، عالقات قانونية وحقوالمواطنين بحقوقهم و

 عنى واحد وم كل كلمة لها أيضا.  يوجد تناقضال موض في هذا النص.ال يوجد أي غ

لوقت افي الواقع ، ال توجد كلمة يمكن أن تعطى لهذا أو ذلك المعنى في  نفس المعنى.

 تطبيقه يمنع إعادة بناء االستبداد وال يمكن ألي ال يحتاج أبدا إلى تفسير. المناسب.

 .يتخذ منه ذريعة أن سلطوي

جعل تا ، فإنهلذلك في هذا الصدد. وتستخدم ىلسلطة هي نتاج عالقات القوإن لغة ا -19

 كما إن لماتاألمر الغير قابل للنقل إلى أمر قابل للنقل وذلك بالمعاني التي يضفي للك

قابال  نساناستقالل وحرية كل إنسان أيضا ال يمكن نقلهما إلى غيره. مع ذلك، يصبح اإل

ن مشخص واحد أو إلى إلى حقهم في الحكم مجتمع ، وينقل أعضاء الللبيع والشراء

الحرية لحق واالستقالل ول أن يكون، يجب ممكنا هكذا نقل. ولكن لكي يكون ينتخبونه

غة في لة ولحقيقمعنى يقنع الناس بأن عملية النقل ممكنة ومقبولة. في ا الحكم أو السيادةو

سيادة رية والن االستقالل والح. لذلك ، فإ"السلطة على"هو ، يعني الحق السلطة )القوة( 

ً "السلطة". و أيضا  يادةلهذا السبب يصبح االستقالل والحرية والحكم أو الستعني أيضا

"يمكن" لكل  لنقل أو التحويل. لذلك،قابلة ل السلطة )القوة( هذه". والسلطة علىبمعنى "

ما أو أعضاء مجتمع  لشخص آخر ادشخص أن يبيع استقالله وحريته ليصبح عب

 .نمنتخبيهم أو نوابهم المنتخبيإلى  لسيادةحقهم في الحكم أو ا" نقل ميمكنه"
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اتية وق الذهناك الحقوق الكونية والحقاالستقالل والحرية  خطاب مقابلفي لغة الحرية و

ما عند وهو شفاف )الجوهرية( في حياة كل الكائنات الحية. وهناك ضمير الوعي للحقوق

حق ة. الالضمير على الحقوق وهو مظلم عندما هناك سلطال توجد السلطة )القوة(. ليس 

 .نقلهفي الحياة، ال يمكن ذاتي  ، ألنه

و وهبته أه ومفعندما كان من المقرر استخدام هذه اللغة، فلم يعد استقالل اإلنسان وحريت

لسلطة ا قوم علىت ىعالقات القول في التبعيةقدرته على القيادة هو الذي يجد معاني 

لة قاب قهذه الحقو تجعلو جوهر أو أساس تلك المعاني هو السلطة )القوة( )القوة( أي 

ن إعض. ، وإنما تلك العالقات هي التي تصبح عالقات هذه الحقوق بعضها مع البللنقل

خرى األ تلك الثورة هي التي يمكّن كل إنسان من أن يستعيد استقالله وحريته وحقوقه

 .وأن يجعل الحياة هي ممارسة هذه الحقوق

أن ال  تهدف إلى: أ.على سبيل المثال هي . المعاني التي تعطيها لغة القوة للكلمات، 20

ب. يمكن تقسيم كل حق من حقوق اإلنسان. على سبيل  ومجموعة تشكل الحقوق 

 قوى.تنظيم عالقة الالذي يعني ، يتطلب األمن ""السلطة علىالمثال، عندما يعني الحق 

الحرية.  سلبحقه يخضع لألمن. لذلك، باسم األمن، يمكن لذلك، يقبل المرء بسهولة أن 

يمكن تبادل االستقالل من خالل " فالسلطة علىمرة أخرى إذا تم تفسير الحق بأنه يعني "

، لقناعة أبناء للبشروفقاً تيار "العولمة"! المشاركة في "السوق العالمية" واالنضمام إلى 

بعضها البعض لصنع مجموعة واحدة فال تتطلب تعد الحقوق أيضا  ملففي هذه الحالة 

، سلما هرمياحقوق تجد الف. يصبح منع ممارسة حق منع ممارسة مجموعة الحقوق

في ربما من أجل التمتع بهذا الحق وذاك يجب التغاضي عن الحقوق األخرى. ألنه وو

 التغاضي عنيمكن تعني الحرية "القدرة على فعل عمل أو عدم فعله" ولغة السلطة، 

دليل يجعالن  السلطة كفكرة وخطابأن لغة السلطة  بديهيمن ال .نها مقابل األمنجزء م

ذوي الحق تماما غافلين عن واقع أن األمن السالب للحرية كلها أو جزء منها ليس إال 

الالأمن أي انعدام األمن. فالحقوق يستوجب أو يستلزم بعضها البعض. والغفلة عن حق 

ق األخرى أو إهمالها، كما إن إهمال االستقالل هو إهمال أو إهماله هي الغفلة عن الحقو
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، جيالً بعد البشرأبناء كليهما هو إهمال الحقوق األخرى أيضا. لكن إن إهمال الحرية، و

 .يعون أو ال يشعرون بأنهم قد أهملوا حقوقهموربما ال ت هذه اإلهماالب يقومون، جيل

طة من السل جوهرا أو أساساتملك الكلمات ال  إذ إنلغة الحرية، لذلك وفي       

، الحريةوقالل االستوبفضل الفكرة الدليلة التي هي خطاب  هذه اللغة فبفضل، )القوة(

 .يمارسون هذه الحقوقالبشر على حقوقهم و يتعرف أبناء

غة ل فتتوافق مع، لسلطة )القوة(جوهرا أو أساسا من امعاني الكلمات  جدعندما ت -21

ه بمعنى عندما يصبح نفس،  (الذي ينبذ أو ينفي السلطة )القوةحق إن ال .السلطة )القوة(

حميا مصبح " ليس ال يصبح نابذ أو نافي السلطة )القوة(، وإنما يعلى السلطة )القوة("

رية الستقالل والحالحق وا مدى التساوي والترافق بينإن  "السلطة". منها أيضا.

مدى  بلغناي القوة( من جهة أخرىوو... إلخ من جهة والسلطة )والعدالة والصداقة 

 .اتهاأو مدى مسخ وانسالخها أو خلوها من ذ معاني الكلمات وانعزال اغتراب

ن ن الذيوعالقراء والمستمفهذه الكلمات في لغة الحرية، عندما تستخدم ومقابل ذلك، 

، وقةنطالمة أو مكتوبالكلمات ال يفهمونال السلطة )القوة(، إما  لغة على تعودوا أو أدمنوا

 بمعاني ألن يفسروها . وغالبا ما يضطرونالسلطة )القوة(في لغة يعطونها المعنى أو 

 بنقص أو زيادة شيئ ما في المكتوب أو المنطوق. على هواهم وحسب رغباتهم 

الموازنة العدمية مبدأ أساس  فكر ويتعقل علىي ، إذالمستقل والحر عقلومع ذلك، فإن ال 

دافع السلطة الحق و جاذبالحق أن يعرف فهو حرية، االستقالل وال ووفقا لخطاب

الحق،  دافعةوالسلطة )القوة(  جاذبةالكلمات  ينامعأن يصبح من أجل ف. لذلك، )القوة(

. متناقضة فورافي المكان،  يجعل الجمل أويجب تغييرها. لكن تغيير معاني الكلمات 

ي لغة االستقالل فوإذ إنه و"، لوالية تخص جمهور الشعبالمثال، "ا على سبيلف

مشاركة  بل تعني، "الشخص اآلخر"ممارسة السلطة على  ال تعني الواليةوالحرية، 

الذين يحملون إن  الحق بالحق.عالقات عندما تكون العالقات  جمهور الشعب في القيادة

في عقولهم خطاب السلطة )القوة( من النوع المعادي للدين ولغتهم لغة السلطة )القوة( 
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سب السلطة )القوة( عن القيمة حخطاب ة الوالية الطابع الديني لكي يجردوا يضفون لكلم

لهم ال توجد مشكلة و. " أيضاعلى السلطة )القوة( المطلقةظنهم. كما ويضفونه معنى "

السلطة )القوة( التي  خطاب" في على تعني "السلطة المطلقةالوالية في هذا العمل. ألن 

معنى حق لكنهم يجهلون أنه فقط عندما يكون للوالية  ".ةالمطلق والية الفقيهإسالم هي "

المشاركة في القيادة من دون حشر أنف السلطة )القوة( في القضية  فيمكن القول: 

 ناهيك عن" على السلطة )القوة(ر الشعب". وإذا كان معناها ""الوالية لجمهو

ب ويمكن أن أن تخص جمهور الشعيمكن  فلن يعود "،على السلطة )القوة( المطلقة"

ألن الجملة في هذه الحالة نصنع جملة "الوالية تخص جمهور الشعب" وننطق بها، 

" مع مسك جمهور الشعب على السلطة )القوة(صبح متناقضة وغير ممكنة: تناقض "ت

بزمام السلطة )القوة( وهو أيضا مستحيل. كما إن فرض سلطة الجميع على الجميع 

يتم تفسير الوالية بأنها تعني  عندما. وللتقسيمابلة ألن السلطة ليست ق مستحيل أيضا.

" فجميع الناس فردا فردا سيقف بعضهم بوجه البعض اآلخر على السلطة )القوة("

" منتهكا للحقوق الخمسة لكل مواطن. وسيصبح المجتمع على وسيصبح "السلطة )القوة(

" على "السلطة )القوة( ساحة للحرب والقتال بين الجميع. لو كان أساس الكون منذ البداية

لما نشأ أي مجتمع ليفيد رأي هابس. أما السلطة )القوة( المطلقة وحسب الظن، فال يمكن 

ولهذا السبب وفي الديكتاتوريات الشاملة يمنح "القائد" ألحد أن يحملها إال شخص واحد. 

 أو "الزعيم" لنفسه السلطة )القوة( المطلقة.

 "ال يعطى " و"الحقيعطىالحق "" وزعتينلحق "ا في جمل مثل:يجب أن نتأمل . 22

نحن أعطيناكم الحرية ولكنكم لم تكونوا الئقين "و" تعطى"الحرية و "زعتتن"الحرية و

إلخ. هذه الجمل تصنع وتنطق في لغة السلطة )القوة( ...زع" ووتو"االستقالل ين "لها

لتي تعطي شيئا ما، ويالحظ فيها وجود وتفوق السلطة )القوة(. ألن السلطة )القوة( هي ا

الحق أما . شيء ما من السلطة )القوة( النتزاعكما البد من استخدام السلطة )القوة( 

اإلنسان، كما لو كان الحديث أيضا خارج  ةموجودفهي أمور والحرية واالستقالل 

نا فسرنا أنوالدقة نكشف المزيد من االهتمام  إذا أولينا .يجري عن مال يجب انتزاعه
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ية واالستقالل بأن هذه األمور هي األخرى تعني السلطة )القوة(، ألن الحق والحر

 السلطة )القوة( هي الوحيدة التي تكون العالقة بها هي العالقة بخارج اإلنسان.

لك واالستخدام يمت والحرية تمتلك وتستخدم عندما نقول إن الحق يمتلك ويستخدم

حق وال يتم تفسير كلمات ال ويستخدم، فلم تعد هناك السلطة )القوة( وال تالحظ

القات عة عن وحيثما تكون العالقات عبارواالستقالل والحرية بأنها هي السلطة )القوة(. 

القوة( لطة )للسال توجد بالحق أي عالقات االستقالل والحرية باالستقالل والحرية فالحق 

 تهاذا وجود وموقع للممارسة وال تصبح لغة الحرية ممسوخة ومعزولة أو منسلخة عن

 في لغة السلطة )القوة(.

 صنعها إال السلطة )القوة( ال يمكنعالقات إلقامة نصنعها الجمل التي  إنفهکذا 

صنعها  ب يمكنكاذيإن الشتائم والتهم والتملقات وكل األباستخدام لغة السلطة )القوة(: 

طة لسلن اماسا واستخدامها في إقامة عالقات القوى وما لم تجد الكلمات جوهرا أو أس

عالقة مع ظيم الي تنف)القوة( فإن الجمل والعبارات التي نصنعها بها ال تفيد وال تستخدم 

لتي اارات الجمل والعب ال يمكن صنع واستخدامألنه وبهذه الكلمات  السلطة )القوة(.

 لمدحاتعني السلطة )القوة( ومواضع استخدامها. فإن الجمل والعبارات التي تتضمن 

أتي ه يلككل ما نمالضرورة. فعلى سبيل المثال إن جمل أو عبارات: "والقدح أكاذيب ب

 اإلسالم هو مصدر كل مصائبنا ومحننا" و"من أجل اإلسالم نحنمن اإلسالم" و"

نضحي بكل ما نملكه" وجمل وعبارات كثيرة أخرى نصنعها ونستخدمها لغرض 

هدف والتكذيب ت عندما تكون حاالت التصديقجمل وعبارات كاذبة التصديق والتكذيب 

نعها صمكن ي. هذا النوع من الجمل والعبارات ال إلى تنظيم العالقة مع السلطة )القوة(

 ا بها:جبلهواستخدامها إال عندما نغير معاني الكلمات لنؤسسها على السلطة )القوة( ون

" تعتبر مدحا لإلسالم في ما من اإلسالمأو كل ما نملكه يأتي لدينا  إن عبارة "كل ما

باعتبارها خطاب . نحن الذين نستخدمها الفكر الدليللكن اإلسالم هو و، علق بما نمتلكهيت

ممسوخة أو منسلخة عن ذاتها  االستقالل والحرية فننمو أو تجعلها السلطة )القوة(

وتصيب مؤمنيها )مؤمني ومطيعي السلطة( بنزعة تدمير أنفسهم وتدمير بعضهم 
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البشر الذين أبناء هم ، لكن هؤالء في حياة كل إنسان فريدا ادور للفكر الدليل. إن البعض

القوة . المواهب والفضائل والحقوقكما إن أبناء البشر هم الذين يحملون يستخدمونه. 

القوى كما إن أبناء البشر هم صانعو القوى الدافعة أيضا. . متمثلة في أبناء البشرالدافعة 

اب االستقالل والحرية هو الفكر الدليل فعة هي أيضا كائنات بشرية. عندما يكون خطالدا

 الحق بالحق مستخدمينالعالقات هي عالقات يجعلون حقوقهم وفيمارس أبناء البشر 

نتيجة كل هذا.  يأتيلدينا"  ماالنمو، "كل  من أجلالقوى الدافعة الفضائل والمواهب و

فتلك الجملة أو غافلين عن أنفسهم وعما يملكونه البشر أبناء  تجعل جملة أو عبارة عندما

ليصبح المقصود من "ما نملكه" هو السلطة  السلطة )القوة(لغة العبارة قد صنعت في 

)القوة( التي نظن وهما أننا نملكها. إن تركيب الجملة أو العبارة يجبر الكلمات على أن 

تكون مترجمة للعالقة مع السلطة )القوة( وهذا ما يقف وراء جملتنا القائلة: "اإلسالم هو 

مصدر كل مصائبنا ومحننا". فحسب هذه الجملة يكون موقفنا موقف البائس المصاب. 

فالبؤس مصدره هو التدمير ومصدر التدمير هو السلطة )القوة( ولكن السلطة )القوة( 

تظهر بها( والعلم تساوي عالقة القوى وأداتها هي تركيبة من القوة )على األشكال التي 

تعبر جملة "اإلسالم هو مصدر البؤس والمصائب" ، المنطلقوالتقنية و... إلخ. فمن هذا 

لكن قوة عالقة القوة ووسائلها هي عن العالقة مع سلطة مدمرة خيلت بأنها اإلسالم. 

مزيج من القوة )في األشكال التي تأخذها( والعلم والتكنولوجيا. لذلك ، الجملة هي "سوء 

ية التي كان عليها اإلسالم. لكن اإلسالم حظ اإلسالم". يعبر عن العالقة مع القوة التدمير

ينسلخ عن ذاته في خطاب السلطة )القوة( يكون خطابا. أما المدمر فهو عندما  حتى

السلطة )القوة( التي تجعل الدين وأي مذهب أو مسلك تستخدمه لتبرير نفسها منسلخا عن 

المذهب والمسلك أداة ذاته. نحن هم الذين نقيم عالقات القوى في بيننا ونتخذ من الدين أو 

نجعله ممسوخا ومنسلخا عن ذاته. ومرة أخرى نقول إن جملة "إننا لتبريرها وبذلك 

نضحي بكل ما لدينا من أجل اإلسالم" كذبة وليست إال تنظيم العالقة مع السلطة )القوة(: 

فهناك عدو يهدد اإلسالم ونحن نضحي بما لدينا دفاعا عن اإلسالم. فتركيبة الجملة هنا 

تدل على تنظيم العالقة مع العدو. إذا تأملنا في ذلك سنرى أن تركيبة الجملة تطلعنا على 
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دور نعطيه نحن لإلسالم وهو: مبرر عدو ال يزول إال بتصفية أحد الطرفين! الجملة 

اآلتي أيضا: الدين لإلنسان  التي تحتوي عليها تزعم االدعاءوبما يتضمنه من التناقضات 

المواهب الفطرية لإلنسان هي القدرة على ومن ن. الدين جاء من أجل وليس اإلنسان للدي

الذاتية )الجوهرية( هو حقه حقوق اإلنسان  ومن كما ،واستخدامه الفكر الدليلالبحث عن 

 هفكريطبق ، فإن الشخص الذي فكرة دليلة. وعندما تقرر تطبيق الفكر الدليلك في امتال

 يغتص لوعن حقوقه وحياته. وبالتالي، إال افع يدال ، عتداءعندما يتعرض لال الدليل،

يأتي من أجل العيش بالحقوق : اإلسالم التخذت الصيغة التاليةلغة الحرية، في الجملة 

الجمل أما . والفكر الدليل له ، سأدافع عنههذا العيش أصحاب القوةيهدد  فعندماوالكرامة. 

 حق: "أدافع عن ان التاليتانتيمكن أن تكون الجملاألخرى واألقصر في خطاب الحرية ف

على الجملتين  نقيسالعنف". عندما  قوم بإزالةأمن أجل اإلسالم "" ويدين اإلسالمال

 القرآن. خطاب يهتنقض القرآن، والثانية  األولىنرى أن فالقرآن،  ميزان

المنتجة للعنف و مستعديةاللغة كون هذه هي  السلطة )القوة(لغة ل. الميزة البارزة 23

مات المستخدمة في ي الجمل التي يتم إنشاؤها أوفي الكلسواء ف واليأس والخوف والحزن

المستخدمة فيها من تكون خلو الجمل والكلمات  ومقابل ذلك، ميزة لغة الحرية الجمل.

العداء والعنف والحزن واليأس والخوف وملؤها بالود والمحبة والصداقة والصفاء 

على سبيل المثال،  شجاعة في خوض االبتالءات.والفرح واألمل والشجاعة بما فيها ال

جمهور الناس هي ب تعني أن عالقة "الولي الفقيه"الفقيه" تخص المطلقة  لوالية"اجملة: 

 العالقة بين المطيع والمطاع. وهذه العالقة تنظمها السلطة أو السيطرة المطلقة لألول

 طيع التعامل مع أحد بالحبتستوال  وحيدةللصداقة )السلطة  فال داعي. لذا على الثاني

ول على الثاني معنى لتجد الوالية المطلقة لأل ولاألمن  يخافأن  واألخوة(. والبد للثاني

يخصه. كما ال يعتبر الثاني صاحب حقوق، والبد له أن ال يتطلع إلى أن يعتبر صاحب 

ي حقوق )إطالق يد األول على حياة الثاني وعلى عرضه وماله(. وإذ إن حياة الثان

رهينة يد سلطة األول صانع المصير فهو )الثاني( يجد اليأس من كونه صاحب الحقوق 

 يرافق الحزن الناجم عن الخوف واليأس. لذلك فإن المجتمعات الخاضعة لالستبداد
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خاصة عندما يكون االستبداد شامال، يصاب المواطنون بالحزن واليأس وخوف بعضهم 

 عضهم البعض أعداء.من البعض حتى من األقارب معتبرين ب

أنها والية بإذ ال يمكن تفسير الجملة "الوالية تخص جمهور المواطنين" في ومقابل ذلك، 

 قيادة علىة تعني المشاركة في البل يمكن تفسيرها بآنها وبالضرور "على تعني "السلطة

 بادرميزان الكون صاحب الحقوق وعلى ميزان الصداقة والمساواة، فإن الجملة ال ت

حبة والم تملئ الذهن بالحقوقية والصداقةن العداء والخوف واليأس والحزن وإنما للذه

 والشجاعة واألمل والفرح.

 األولى وفي وجدير باالهتمام أنه وفي كلتا الجملتين قد استخدمت كلمة الوالية إال أنه

 تعني "السلطة على" وفي الثانية تعني "المشاركة في".

 بين تكون ألن العالقة على أساس الثنويةملة الج ، تصاغ. في لغة السلطة24

 وده البه وح. وحتى عندما يريد القائل أن يعبر عن المحورين التي تنشئها الجملة

نه ايز بيالتموكذلك ال تؤكد الثنوية يمكن له أن يصيغ جملة ال تؤكد وجود محورين و

 ا لك"."أن لة"أنت لي" والجم هناك الجملةوبين حبيبه ومن هذا النوع من الجمالت 

 قةعاللى التدل ع الملكية أحدهما لآلخر.انتماء مخاطبه هي عالقة و القائلالعالقة بين 

ت أنا أن"لتان تدل الجم، في المقابل المتمثلة في سلطة أو هيمنة أحدهما على اآلخر.

 د.على حالة الموازنة العدمية وعلى توحيد االثنين في الواح "وأنت أنا

 على اآلخر ويخطط يريد السيطرة الذي شخصال: هل رره وهوهناك سؤال له ما يب

ن أل وخدعته ال يستطيع صياغة جملة تعني التوحيد؟ الجواب: ال يستطيع، ئهغراإل

فظ ححتى لو والتوحيد.  تدل على جملة صياغة. ال يمكنه تدميرتبدأ بال العقلية السلطوية

 يرفقها بالتدمير عند النطق بها.، الجملة

فنزود ، سلطة )قوة( ونصيغ جملة تتضمن هذا المفهوما نفترض أن هناك ، عندمفهكذا

الجملة بتركيبة تعبر فيها الكلمات وبترابطها عن موقع صائغ الجملة في ما يتعلق 

جملة نفس فال تحمل ال، المتسلط قعموعلى الجملة  صائغإذا كان بالسلطة )القوة(. لذلك، 
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كلتا شير ، تبموقع الخاضع للسلطة. ومع ذلك اصائغهعندما يكون ة التي تحملها التركيب

 على موقع، عندما نكون هكذا. فبالسلطةالجملة فيما يتعلق ئغي صا عإلى موق الصيغتين

معاني ذات كلمات الونعطي  السلطة )القوة(نستخدم لغة ف، المتسلط أوالخاضع للسلطة

تنظيم العالقة يفية ك تركيبة تدل على جمل تحملالو. جوهر أو أساس من السلطة )القوة(

لدينا، ، نتجاهل الحقوق التي تبر أن الحق يجب انتزاعه. حتى عندما نعالسلطة )القوة(ع م

عبر عن إما تاللغة التي نستخدمها و. عالقة القوىعالقة هي  نقيم الحق" انتزاع" بظنو

تدل في إطار عالقات القوى أو  تدل على موقع نريد احتالله، أو هذه العالقةمكاننا في 

الذاتية )الجوهرية( للحقوق  تجاهلنا تؤكد في جميع األحوالهذه اللغة على كال الموقعين. 

نتجاهل هذه الحقوق. لغتنا هي لغة أخرى عندما ال متجاهلين بعضنا البعض وإبقاء 

 بالحق.الحق استقاللنا وحريتنا ونستخدم اللغة إلقامة عالقة 

 لالستقالاعندما يجعل لغته لغة  حهاوبميزاته التي مضى شرإن المجتمع المدني 

 ظاما نذ ويتخذ من خطاب االستقالل والحرية فكرة دليلة له يصبح مجتمعا الحريةو

 تكونة، حاليولكن في المجتمعات ال مفتوح قابل للتطور ومتمتع بالديمقراطية التشاورية.

لطة الساألفكار الدليلة هي صنوف خطابات السلطة )القوة( وتكون اللغات هي لغات 

 .فكلها متفعلة ةالمدني اتالمجتمعأما . )القوة(

 


