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Résumé : 

Cette étude est à lire d’une crise 
typique dans les droits de l’homme consacrés 
arabes vidéo et audio dans les domaines de la 
Libération Arabe.  
           01- Cette étude révèle la nature de la 
relation entre l’État et la société, en l’absence 
de légitimité politique et la démocratie 
constitutionnelle, et les conséquences graves 
sur les questions des droits de l’homme dans 
le monde arabe et musulman. 
          02- La recherche sur le sujet des droits 
de l’homme dans le monde arabe et 
musulman, me conduit inévitablement à 
rechercher dans la nature de la crise actuelle, 
parce que l’essence est la division des 
communautés au gouverneur et les 
gouvernés, et entre eux un fossé s’est accru 
dans la crise politique et l’économique, 
social, culturel et humain, conduisant à une 
véritable tragédie humaine, exploités par les 
ennemis de la nation à deux coups dans une 
chambre. 
         03- Cette étude révèle les défis auxquels 
fait face la nation arabe et islamique en 
interne et en externe, et de fournir des 
solutions pour sortir de cette crise 
multiforme par une  vue comparative, 
analytique entre la pensée islamique et la 
pensée positive. 
         04 - Cette étude révèle le fait que 
la force motrice aux révoltes populaires 
contre leurs dirigeants 

comme dans la figure sont 
facultatives et en substance le processus Pour 
le bénéfice de forces de commande  dans le 
monde après la Guerre froide. 
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سعد الدین ابراھیم، مصادر الشرعیة في أنظمة الحكم العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  - )1(

  .  782،ص1985
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م، وتوفي بالقاھرة 1332إبن خلدون المدعو الحضرمي أو اإلشبیلي، أكبر مؤرخ مسلم، ولد بتونس سنة  - )2(
مقدماتھ اللبنة األكثر أھمیة وشھرة في الذي تشكل " كتاب العبر" م، ألف أضخم  سجل تاریخي 1406سنة 

  العالم 

.                                                                            29، ص1981مقدمة بن خلدون، بیروت، دار القلم  -أبو زید عبد الرحمان بن خلدون - )3(

.                                                                       66، ص1981القانون الدستوري، نظریة الدولة، بغداد، مركز البحوث القانونیة، : منذر الشاوي - )4(

 10القومیةنحو عقد اجتماعي عربي جدید، بحث في الشرعیة الدستوریة،سلسلة الثقافة : غسان سالمة.د  -)5( 
  .25، ص1987، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،

مصادر الشرعیة في أنظمة : سعد الدین إبراھیم.د  -6:المادة -1996الدستور الجزائري المعدل لعام   -)6( 
  . 334المرجع السابق، ص  –الحكم العربیة 

مستقبل، مجلة المستقبل العربي، السنة صراع األدوار في المشرق العربي، نظرات في ال: علیم محافظة.د -) 7(
  .6، ص1996، سبتمبر 211، العدد 19

  .   21مرجع نفسھ، ص:غسان سالمة.د - )8(

حكام العالم المتخلف یعانون في داخلھم ھواجس الشرعیة المفقودة، ویعیشون مكتوین بنارھا، لذلك "  - )9(
ن الشجاعة في وجھ الناقمین علیھا في الداخل تراھم عاجزین عن اتخاذ القرارات الصعبة التي تتطلب قدرا م

مقال : علي بن محمد.د " والخارج، مع أن فائدتھا للمجتمع والوطن مع أن فائدتھا للمجتمع والوطن بادیة للعیان
  .17، ص 3454، عدد 2011-10-24لیوم ) الشروق(في الجریدة الیومیة

                 بعدھا          وما  414المرجع السابق ص  -سعد الدین إبراھیم. د -)10(

بناء المجتمع المدني، المؤشرات، الكمیة، والكیفیة، مركز دراسات الوحدة : حسنین توفیق إبراھیم. د  -)11( 
  .وما بعدھا 691، ص 1992العربیة، بیروت، 

العربي، السنة  دور النخبة المثقفة في تعزیز حقوق اإلنسان العربي، مجلة المستقبل: منذر عنبتاوي. د -)12( 
  .وما بعدھا 4، ص 1983، جویلیة 25، العدد 6

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 2المحنة العربیة، الدولة ضد األمة، ط: برھان غلیون -د -)13( 
  .وما بعدھا 6، ص1994

محكومین، وأنھا إن الشورى في اإلسالم واجبة على الحكام وحق لل:" یقول األستاذ محمد عابد الجابري  -)14( 
الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، سلسلة الثقافة : الجابري.د" عقد یؤسس المجتمع وینظم العالقة بین الناس والدولة 

  .   135، ص 1994قضایا الفكر العربي، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت  26القومیة 

الثالث، نظریات وقضایا، مؤسسة العین للنشر التنمیة السیاسیة في العالم : عبد المنعم المشاط -د -)15(
  . 306، ص1988والتوزیع، االمارات العربیة المتحدة 

، 1977التنمیة السیاسیة، محاضرات بالرونیو، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة،  -)16(
  .76ص

ار الكتاب للطباعة والنشر، بغداد التنمیة السیاسیة في بلدان العالم الثالث، مدیریة د: غازي فیصل -)17( 
  .  79، ص1993

وفي ھذا المجال یقول ھانتنغتون أن المشاركة السیاسیة ھي ركیزة التنمیة السیاسیة، وانعدامھا یؤدي إلى  -)18(
التنمیة : علي عباس مراد.  ، وللقارئ التعلیق على حال األمة العربیة واألسالمیة الیوم....المأسسة السیاسیة 
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وما  43ص 1990سیة وأزمة المشاركة، مشكالت وتجارب التنمیة في العالم الثالث، دار الحكمة ، بغداد السیا
  . بعدھا

  .118، ص1986الحریات العامة وحقوق اإلنسان، جروس بورس، لبنان، : محمد سلیم مجذوب -)19(

الثقافة والنشر والتوزیع،  األحزاب السیاسیة، ودورھا في أنظمة الحكم المعاصرة، دار: نعمان الخطیب -)20(
  .207، ص1983القاھرة، 

، مركز دراسات 41سلسلة كتب المستقبل العربي -حقوق اإلنسان ، الرؤى العالمیة واإلسالمیة والعربیة -)21(
  .  209، ص2007، 2الوحدة العربیة، بیروت، ط

وما تالھا من اتفاقیات  1963ي التي دخلت حیز التنفیذ ف 1950باإلشارة إلى المیثاق األوروبي لعام  -)22( 
  .وبروتوكوالت في ھذا المجال 

  ! وما خفي أضعاف ما بدا........... الصورة أمامنا واضحة في سوریا ولیبیا والیمن -)23(

  .11اآلیة : سورة الرعد -)24(

، 34النمل، " ....إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا وجعلوا أعزة أھلھا أذلة:" ھذا مضمون قولھ تعالى -)25(
نموذج محمد  –راجع في ھذا مقال للدكتور علي بن محمد حول ھاجس الشرعیة المنقوصة من تاریخنا القدیم 

، نقال 17ص 3454، عدد 24/10/2011جریدة الشروق الیومیة بتاریخ –بن أبي عامر المعروف بالمنصور 
  . 292، ص2كتاب البیان، المغرب، ج: عن المؤرخ إبن عذاري

  9لحجرات اآلیة ا -)26(

  . 30، ص1980، 1رواه البخاري في صحیحھ، الدار العربیة، بیروت، ج -)27( 

كل نظام عربي أو مسلم یقبل بوجود مثل تلك القواعد على أرضھ، یعتبر غیر شرعي، ویجب مقاطعتھ  -)28(
اھدة قانون البحار لعام من مع 25و  19بمنع مرور السفن الحربیة في المیاه اإلقلیمیة والمضائق وفقا للمادتین 

  . ،  كما یستلزم منع مرور الطائرات الحربیة في المجال الجوي للدول العربیة واإلسالمیة1982

القصد بتغییر نظام مجلس األمن ھو زیادة عدد مقاعد األعضاء الدائمین موزعة على مناطق العالم  -)29(
یثاق، أو اإلنسحاب من ھذه المنظمة كأسلوب سلمي، من الم 108المختلفة وفق تعدادھا السكاني  وفقا للمادة 

  .     وشكل من أشكال العصیان المدني ضد إضطھاد الدول الكبرى لشعوب األرض المستضعفة

ھناك لجوء لبعض التعابیر المطاطة جاء ذكرھا مثال ضمن البیان العالمي عن حقوق اإلنسان في  -)30(
ال یجوز تقییده إال بسلطان "حق الحریة:" تفتح الباب أمام تفسیر ضیق، فمثال قولھم 1981اإلسالم لعام 

من قد تؤدي إلى نفي الحق  وغیرھا"ال تسلب قدسیة حق الحیاة إال بسلطان الشریعة"الشریعة،وقولھم أیضا 
  الذي أرید تحقیقھ  

      104اآلیة : سورة آل عمران -)31(

مثلما جرى في الحزب الحر الدستوري في تونس، وحزب االستقالل في المغرب، وجبھة التحریر  -)32( 
  .الوطني في الجزائر،والحبل على الجرار في سوریا ومصر وغیرھا 

، قضایا الفكر العربي ، 26قراطیة وحقوق اإلنسان، سلسلة الثقافة القومیة، دیمال: محمد عابد الجابري.د -)33(
  .94ص 1994مركز درایات الوحدة العربیة بیروت، 

  .13، ص1996، أكتوبر 84، العدد 15السنة " مجلة التوحید " حقوق األقلیات الغیر المسلمة  -)34(
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ھیھات لھذا الوضع أن یدوم إلى ماال نھایة، ذلك أن فئات عریضة من "یقول بعض علماء االجتماع،  -)35(
الشباب المثقف، المسلح بالعلم و العزیمة ستتسلم زمام األمور بعد فئة  الشرعیة الثوریة و التاریخیة، راجع في 

المیة واإلسالمیة والعربیة مركز دراسات حقوق اإلنسان، الرؤى الع): 41(ھذا سلسلة كتب المستقبل العربي
  . 37، ص2007الوحدة العربیة، بیروت، 

  . 53، ص2005حقوق اإلنسان، دار ھمومة، الجزائر : قادري عبد العزیز. د -)36(

إن ھذه الممارسة في زمننا الحاضر وفي معظم أوطننا العربیة، یحفزھا التطلع إلى تغییر األوضاع  -)37(
اض على التحالفات المریبة وعلى اختالل التوازن بین فئات المجتمع، ولیست ھذه الفئات المجحفة، واالعتر

على قدر  واحد من الرغبة في ذلك التغییر، وال في مضمون البدیل المطلوب من ورائھ، وما یكون غبنا 
ة الثانیة وإجحافا بحقوق طائفة، ھو غنم وربح عند طائفة أخرى، فمن حق األولى طلب التغییر، ومن مصلح

التمسك بالوضع  القائم، ومن ذلك ینتج التطاحن و التقاتل بین المواالت و المعارضة، مثلما یجري حالیا في 
  .كثیر من الدول العربیة، و ھو معول ھدم وخطر جسیم على حقوق اإلنسان

أنظر البدیل عن صدام حسین في العراق، و البدیل في كل من مصر و لیبیا و الیمن، و الحبل على الجرار   (*)
بعد الثورات التي أطاحت برؤوس األنظمة دون تغییر األنظمة ذاتھا، مما أبقى على دار لقمان على حالھا، وھي 

  .   في تحقیق أھدافھ و مصالحھالتناقضات التي یراھن علیھا الغرب بإطالة عمر األزمة و تفاقمھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


