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 احملاضس٠ االٚىل

 

 املكد١َ

ٚالد٠ االْطإ، يهٔ ايٛعٞ بٗرٙ اذتكٛم ٚاالعرتاف بٗا َٚٔ ثِ تطبٝكٗا  ٚيدت اذتكٛم َع  

تطبٝل دٌ ٚايتُتع بٗا احتاج اىل َطري٠ َٔ ايهفاح يف ايتأزٜخ ايبػسٜٔ، ٚضٝبك٢ ايهفاح َطتُسًا َٔ أ

 د٘ االزض.طاملا ٚدد االْطإ ع٢ً ٚ

إٕ ٖرٙ اذتكٛم ٖٞ غا١ٜ االْطإ ٖٚدف٘ إال إٔ اذتسَإ َٓٗا َؤند ٚغ٦ًٝا َتٛقعًا طاملا ٚدد  

ايظًِ، يكد دا٤ت االدٜإ ايطُا١ٜٚ َؤند٠ ع٢ً أ١ُٖٝ ٖرٙ اذتكٛم ٚضسٚز٠ ايتُتع بٗا َٚٓخٗا يهٌ 

هلرٙ االدٜإ يطُإ نسا١َ االْطإ ٚحسٜت٘، إال إٔ ايبػس، ٚناْت ٖرٙ اذتكٛم ٖٞ ايػا١ٜ االٚىل 

 ٖرٙ اذتكٛم اْتٗهت َٚا شاٍ بعطٗا ٜٓتٗو.

 

 تعسٜف حكٛم االْطإ

اختًفت ايتعازٜف اييت تٓاٚيت َفّٗٛ حكٛم االْطإ فايبعض ٜس٣ إٔ حكٛم االْطإ يف  

حكٛم االْطإ" ٖٞ ، يف حني ٜس٣ ايبعض بإٔ ت٘"احرتاّ نسا١َ االْطإ ٚإعال٤ قُٝ دٖٛسٖا تعين "

 ٚض١ًٝ املٛاطٔ يف ايدفاع عٔ ْفط٘ ضد اجملتُع ٚايدٚي١".

ٚيف ْفظ املع٢ٓ ٜس٣ ايبعض إٔ حكٛم االْطإ" ٖٞ املعاٜري االضاض١ٝ اييت ال ميهٔ يًٓاع إٔ  

 َٔ دْٚٗا إٔ ٜعػٛا بهسا١َ ".

، نُا ميهٔ ايكٍٛ إٔ حكٛم االْطإ" ٖٞ قدز٠ االْطإ ع٢ً اختٝاز تصسفات٘ بٓفط٘

 ٚممازض١ ْػاطات٘ دٕٚ عٛا٥ل، َع َساعا٠ ايكٝٛد املفسٚض١ ملصًخ١ اجملتُع".

أَا االطاز ايعاّ ملصطًح حكٛم االْطإ، ٚايرٟ ٜتِ تداٚي٘ دٚيٝاًًً فٝعسف بأْ٘" زتُٛع١ 

 اذتكٛم ٚاملطايب ايٛادب١ ايٛفا٤ بٗا يهٌ ايبػس ع٢ً قدّ املطاٚا٠ ٚدٚمنا متٝٝص يف َا بِٝٓٗ".

 

 



 حكٛم االْطإمسات ٚخصا٥ص 

 ميهٔ إدزاج أِٖ ارتصا٥ص اييت تتطِ بٗا حكٛم االْطإ مبا ٜأتٞ: 

 حكٛم االْطإ ال تػرت٣ ٚال تهتطب ٚال تٛزخ، فٗٞ ببطاط١ ًَو ايٓاع ألِْٗ بػس. -1

حكٛم االْطإ ٚاحد٠ دتُٝع ايبػس بػض عٔ ايعٓصس أٚ ايدٜٔ أٚ ايسأٟ األخس أٚ األصٌ  -2

 االْطإ )عامل١ٝ(.ايٛطين أٚ االدتُاعٞ، فخكٛم 

حكٛم االْطإ ال ميهٔ اْتصاعٗا، فًٝظ َٔ حل احد إٔ حيسّ غدصاًًً أخس َٔ حك٘ حت٢ يٛ مل  -3

 تعرتف بٗا قٛاْني بًدٙ، فخكٛم اإلْطإ ثابت١ )غري قاب١ً يًتصسف(.

نٞ ٜعٝؼ مجٝع ايٓاع بهسا١َ، فأْ٘ حيل هلِ إٔ ٜتُتعٛا باذتس١ٜ ٚاألَٔ ٚمبطتٜٛات  -4

 فخكٛم االْطإ )غري قاب١ً يًتذص١٥(.َعٝػ١ٝ ال٥ك١، 

حكٛم االْطإ قدمي١ قدّ ايبػس، ٚددت َع ٚدٛد االْطإ ٚازتبطت ب٘، َٚٔ ارتطأ ايكٍٛ إٕ  -5

 حكٛم االْطإ ٚددت حدٜجاًًً.
 تصٓٝف حكٛم االْطإ

 ميهٔ تصٓٝف حكٛم االْطإ اىل ثالخ ف٦ات ز٥ٝط١ٝ: 

ٔ اذتكٛم( ٚتستبط باذتسٜات َجٌ اذتل اذتكٛم املد١ْٝ ٚايطٝاض١ٝ: )ٚتط٢ُ ادتٌٝ األٍٚ َ -1

يف اذتٝا٠ ٚاذتس١ٜ ٚاالَٔ، ٚاذتل يف ايتخسز َٔ ايعبٛد١ٜ، ٚعدّ ايتعسض يًتعرٜب، 

ٚاملػازن١ ايطٝاض١ٝ ٚحس١ٜ ايسأٟ ٚايتعبري ٚايتفهري ٚايطُري ٚايدٜٔ، ٚحس١ٜ االغرتاى يف 

 ادتُعٝات.

ٔ اذتكٛم( ٖٚٞ َستبط١ باألَٔ اذتكٛم االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ: ٚتط٢ُ )ادتٌٝ ايجاْٞ َ -2

 ٚتػٌُ: ايعٌُ، ٚايتعًِٝ، ٚاملطت٣ٛ ايال٥ل يًُعٝػ١ ٚايسعا١ٜ ايصخ١ٝ.

اذتكٛم ايب١ٝ٦ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ: ٚتط٢ُ )ادتٌٝ ايجايح َٔ اذتكٛم( ٚتػٌُ: حل ايعٝؼ  -3

 يف ب١٦ٝ ْظٝف١ َٚص١ْٛ َٔ ايتدَري ٚاذتل يف ايت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َاد٠ حكٛم االْطإ

 ّ.ّ. َادد حاَد فسج    املطت٣ٛ ايدزاضٞ األٍٚ/ ايفصٌ ايجاْٞ

 

 احملاضس٠ ايجا١ْٝ

 

 أِٖ حكٛم االْطإ االضاض١ٝ

 أٚالًًً: حل اذتٝا٠

ٜعد حل اذتٝا٠ َٔ أِٖ اذتكٛم اييت جيب إٔ تتٛفس يًفسد، ٚيٝظ َع٢ٓ ٖرا زتسد      

اذتٝا٠، ٚامنا َعٓاٙ حل ايطُأ١ْٓٝ ٚايدفاع عٔ ايٓفظ، ٚنٌ ايػسا٥ع ايطُا١ٜٚ تدعٛ اىل 

اذتفاظ ع٢ً ٖرا اذتل، بٌ إٔ نٌ ايدٍٚ تبٝح يسعاٜاٖا ٖرا اذتل عٓد ايطسٚز٠ ايكص٣ٛ 

 ٚيف حدٚد ايكإْٛ.

 ْٝاًًً: حل املًه١ٝثا

ٜطتٓد حل املًه١ٝ اىل اضاع أخالقٞ أٟ اْٗا يتخكٝل اهلدف املعٟٓٛ يًفسد ٚبايتايٞ    

 ضسٚز١ٜ يٛدٛد االْطإ.

ٚحل املًه١ٝ يٝظ حكاًًً َطًكًا فكد ٜتعاض حل املًه١ٝ ارتاص١ َع َصًخ١ ايدٚي١ نُا    

 حيدخ ٚقت اذتسٚب أٚ بطبب عكٛب١ قا١ْْٝٛ.

 قدثايجاًً: حل ايتعا

ٖٚٛ ٚد٘ َٔ أٚد٘ املًه١ٝ، فاذا نإ يًفسد حل متًو غ٤ٞ فأْ٘ ٜتبع ذيو إٔ ٜهٕٛ َٔ   

حك٘ ايتصسف فٝ٘، ٚايعكٛد ضسٚز١ٜ يهٌ اجملتُعات، ففٞ اجملتُعات ايبدا١ٝ٥ ناْت 

ايعكٛد بطٝط١ ايػهٌ، ٚيهٓٗا تعكدت يف ايدٍٚ اذتدٜج١ ٚانتطبت ا١ُٖٝ نبري٠ ألْٗا 

 القتصاد١ٜ.صازت اضاع مجٝع االعُاٍ ا

 زابعاًً: حل ايعكٝد٠

تأخر َعظِ ايدٍٚ عس١ٜ ايعكٝد٠، يهٔ َاشاٍ حل ايعباد٠ َكٝداًًً يف بعض ايدٍٚ،     

ٚتأزٜخ ايعامل ٤ًَٞ باذتسٚب ايد١ٜٝٓ اييت تسَٞ اىل ايكطا٤ ع٢ً االدٜإ املدايف١ يدٜا١ْ 

 ايدٚي١.

 ضادضاًً: حل تهٜٛٔ ادتُعٝات

نْٛ٘ ادتُاعٞ ٚيهٔ ايدٚي١ جيب إ  يإلْطإكٛم االٚىل إٕ تهٜٛٔ ادتُعٝات َٔ اذت    

حتافظ ع٢ً ْفطٗا ألْٗا ٖٞ ايٛض١ًٝ يتخكٝل زغبات ايٓاع ٚاضتكسازِٖ ٚتطع قٛاعد 



عا١َ يكٝاّ ٖرٙ ادتُاعات، فخل تهٜٛٔ ادتُاعات حل َطًل ألٕ تًو ادتُاعات تعٝؼ 

 يف محا١ٜ ايدٚي١.

 ضابعاًً: حل تهٜٛٔ االضس٠

١ ٖٞ االضاع يٛدٛد ادتٓظ ايبػسٟ يريو ٚدب ع٢ً ايدٚي١ إٔ حتافظ تعترب ايعا٥ً   

ع٢ً اذتكٛم ايعا١ًٝ٥، ٖٚٓاى حكٛم َتعدد٠ تتفسع عٔ حل تهٜٛٔ ايعا١ً٥ َٓٗا: حل 

حكٛم االٚالد ع٢ً  -حل االبٜٛٔ ع٢ً االٚالد -حل ايدفاع عٔ ايعالقات ايصٚد١ٝ -ايصٚاج

 حل املرياخ. -االبٜٛٔ

 ٛص١ٝضابعاًً: اذتل يف ارتص

ٖٚٛ حل االْطإ يف إ حترتّ اذتٝا٠ ارتاص١ ب٘، ٚإ حتفظ اضسازٙ اييت جيب اال ٜطًع    

 عًٝٗا االخسٕٚ، َجٌ محا١ٜ حس١َ املطهٔ، ٚحس١َ االتصاالت ٚاملساضالت.

 ضابعاًً: حل ايتٓكٌ

سٚج االْطإ ملهاْ٘ تبعاًًً ملػ٦ٝت٘، ٚايرٖاب ٚاجمل٤ٞ داخٌ بًدٙ ٚارت مبع٢ٓ اَها١ْٝ تػري    

 .َٓ٘ ٚايعٛد٠ إيٝ٘

 

 

 حكٛم االْطإ يف ايعصس اذتدٜح

بفطٌ عٛاٌَ نجري٠ َٓٗا  ١ نبري٠حكٛم االْطإ يف ايعصس اذتدٜح ْٗطغٗدت     

َٔ ايجٛزات  ايطٝاض١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ، َٚٔ ثِ غٗد ايتأزٜخ نجري

د٠ يف ضتخدثٛا االفهاز ادتدٜٚزبا ٚاظٗس بعض َٔ ايعًُا٤ ايفالضف١ يف أ، فايتخسز١ٜ

 ايت١ُٝٓ ٚاذتكٛم ٚاذتسٜات.

حدثني نإ  غٗد ،ايجأَ عػس املٝالدٟٚحني دخٌ ايعامل يف ايسبع االخري َٔ ايكسٕ     

  زتاٍ حكٛم االْطإ ُٖا:هلُا االثس ايهبري يف حتٌٜٛ زتس٣ ايتأزٜخ يف

 ٍٚنإ بكٝاّ ثٛز٠ ايػعٛب االَسٜه١ٝ ضد املطتعُس االْهًٝصٟ  اذتدخ اال

 ّ(.1776)ٚاعالٕ االضتكالٍ االَسٜهٞ ض١ٓ 

 ْٞقٝاّ ايجٛز٠ ايفسْط١ٝ ضد اذتهِ االَرباطٛزٟ، ٚاعالٕ حكٛم  اذتدخ ايجا ٖٛ

الضتبداد ٚمت اعالٕ (، ٚناْت ثٛز٠ ضد ايظًِ ٚا1789ّاالْطإ ٚاملٛاطٔ ض١ٓ )

 -املطاٚا٠ -اذتس١ٜحكٛم االْطإ ٚاملٛاطٔ ٚاعالٕ املبادئ االضاض١ٝ ايجالث١ )

 (.1793ّ( ٚمت جتدٜد تًو املبادئ ض١ٓ )االخا٤

ٚزا٤ٖا َالٜني َٔ ايطخاٜا يف  تخًفد ايعامل اذتسب ايعامل١ٝ االٚىل ( غ1914ّٗٚيف عاّ )   

 ٚزبا ٚاْبجكت عٓٗا عصب١ االَِ، إال اْٗا مل تتطُٔ بٓٛد بػإٔ حكٛم االْطإ.أ



ّ( اضتددّ فٝٗا أضًخ١ ايدَاز ايػاٌَ ضد 1939ثِ تًتٗا اذتسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ عاّ )    

ّ(، ٚاْبجكت َٓٗا االَِ 1945يف ايٝابإ ض١ٓ ) املدْٝني تطببت ٖرٙ االضًخ١ بهازث١ بػس١ٜ

 (، ْٚتٝذ١ يتًو اذتسٚب ادزى ايعامل ذتكٝك١ حكٛم االْطا1945ّٕ)املتخد٠ يف عاّ 

ٚتأضٝظ ادتُعٝات ٚنتاب١ دضتٛز ذتُا١ٜ االْطإ ٚاعطا٤ اذتس١ٜ، ٚنريو ايتعاٌَ 

 َع اجملتُع االْطاْٞ بعاٌَ املطاٚا٠ ٚعدّ ايتُٝٝص بني ايبػس.

 

 

 اثٝل ايدٚي١ٝ ذتكٛم االْطإاملٛ

 أٚالًًً: َٝجام االَِ املتخد٠

١ُ األَِ املتخد٠، ٚقد أعط٢ َٝجام ّ( ٚايرٟ ْػأت مبٛدب٘ َٓظ1945اّ )صدز املٝجام ع    

يد٣ نجري َٔ ايدٍٚ االعطا٤ بإٔ  قٓاعاتخد٠ عٓا١ٜ عكٛم االْطإ، ٚتٛيدت االَِ املت

 املٝجام يٝظ نافٝاًًً يتخكٝل أٖداف االَِ املتخد٠ يف تعصٜص احرتاّ حكٛم َا ٚزد يف

ٛم االْطإ االْطإ، يريو بادزت االَِ املتخد٠ إلصداز ٚثٝك١ خاص١ تصاغ فٝٗا حك

 الٕ ايعاملٞ ذتكٛم االْطإ".بػهٌ ٚاضح َٚبطط ٜفُٗٗا ادتُٝع أطًل عًٝٗا " االع

 ثاْٝاًًً: االعالٕ ايعاملٞ ذتكٛم االْطإ

ٖٚرٙ بعض َا دا٤ ّ( ٚاصبح دص٤ًً َٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ، 1948أعتُد ٖرا االعالٕ يف عاّ )    

 فٝٗا َٔ بٓٛد:

عكاًل ٚضُرياًًً  ٛم، ٚقد ٖٚبٛاَتطاٜٚٔ يف ايهسا١َ ٚاذتك سازاًًًٜٛيد ايٓاع اح" -1

 .بعطِٗ بعطاًًً بسٚح االخا٤" ٚعًِٝٗ إٔ ٜعاٌَ

دٕٚ  د٠ يف ٖرا االعالٕزايتُتع ظُٝع اذتكٛم ٚاذتسٜات ايٛ" يهٌ إْطإ حل ا -2

ب ايعٓصس أٚ ايًٕٛ أٚ ادتٓظ أٚ ايًػ١ أٚ ايدٜٔ أٚ ايسأٟ متٝص، نايتُٝص بطب

 ايطٝاضٞ".

 ".ل يف اذتٝا٠ ٚاذتس١ٜ ٚضال١َ غدص٘" يهٌ فسد اذت -3

 ثايجاًًً: ايعٗدٜٔ ايدٚيٝني ارتاصني عكٛم االْطإ

 دٚي١ٝ ٖٚٞ: ّ( ثالث١ صهٛى 1966املتخد٠ يف عاّ ) يألَِأصدزت ادتُع١ٝ ايعا١َ     

 .ايعٗد ايدٚيٞ ارتاص باذتكٛم االقتصاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ 

 اض١ٝٝايعٗد ايدٚيٞ ارتاص باذتكٛم املد١ْٝ ٚايط. 

 االختٝازٟ املًخل بايعٗد ايدٚيٞ ارتاص باذتكٛم املد١ْٝ  تٛنٍٛٚايرب

 ٚايطٝاض١ٝ.



ٖرٙ ايٛثا٥ل ايجالث١ اىل داْب االعالٕ ايعاملٞ ذتكٛم االْطإ ايػسع١ٝ ايدٚي١ٝ  ٚتػهٌ   

 ذتكٛم االْطإ.

 

 املٓظُات غري اذته١َٝٛ املدافع١ عٔ حكٛم االْطإ

سنات غري حه١َٝٛ، اخترت االْطإ ٖدفاًًً أمس٢ هلا، أٚ جتُعات أٚ ح اتُٖٚٞ َٓظ    

ٚدعًت٘ ستٛزاًًً يٓػاطاتٗا ٚفعايٝاتٗا ٚنسضت أدبٝاتٗا ٚبسازتٗا يًدفاع عٔ حكٛق٘ 

 ٚصٕٛ نساَت٘، ٚحفظ إْطاْٝت٘، ٖٚٞ:

 َٓظ١ُ ايعفٛ ايدٚي١ٝ. 

 ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب االمحس. 

 املٓظ١ُ ايعسب١ٝ ذتكٛم االْطإ. 

 دٚد.َٓظ١ُ أطبا٤ بال ح 

 َٓظ١ُ َساقب١ حكٛم االْطإ. 

 َٓظ١ُ صخفٕٝٛ بال حدٚد. 

 َٓظ١ُ غٛخ ايالد٦ني. 

 ١ٝ االَِ املتخد٠ يػؤٕٚ ايالد٦ني(.)َفٛض

 


