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المقدِّمة
تعتربربنظرية ربرباظتيا تنيربرباظ ربربرظتتربربةظرية ربرباهظ فعل فربرباظارربربأةظلنيمدربربمفظظم لظداربربمحظيربربلحظي أربربم ظ فعل فربرباظ ني رب ظد رب ظ
دكثةظينظمخدرظظ ناظينظعمةهظضماوحظكشفظ قنيقاظىذ ظ مل أم ظوىمظديا تنياظ رظلنيمدمفظ القتصامظولنيمدربمفظ فدنيا رباظ
و فقارمنظ حلاصلظعم ظجائزحظرمبلظفإلقتصامظيفظ فدناظ، 8998ظوظرية توظيفظ فعل فاظتعتربنظتتربةظدبربليفظظيفظلمدرب اظ القتصربامظ
و فدنيا ربرباظوتعتربربنظدكربربنظدبربربليفظريربربةيظولمدرب ظيفظ فقربربةنظ فعشربربة نظ ىربربتريظبربربوظلربربمبظ ملشربرببمفرظظم ربربمعوظبعربربلظرية ربرباظ فعل فربرباظ ربربمنظ
وفزظ ف نيمدمفظ ملشأم ظب نيمدمفظ فعل فا،ظبلظدنظرية اظديا تنياظ رظفمعل فا(لكةحظ فعل فربا ظتعتربنظ رقابرباظعمرب ظرية رباظجربمنظ
وفربربز،ظويفظ حلقنيقربرباظ م ظعم رب ظتمربربةظ فنية ربرباظيهنينربرباظرم قصربربأالةّكزظديا تنيربرباظ ربربرظعم رب ظظي أربربم ظظ حلة ربرباظو فقربربل حظعم رب ظ التتنيربربا ظيفظ

حلنياحظيفظرية توظظبلحظ فرتكنيزظعم ظ فعل فاظ ملؤ َّ داتنياظ(عل فاظ ملؤ َّ داهظ فعايرباظىرب ظ ا ربال ظ فربزظكربزظعمنيأرباظ وفربزظويربنظ ظ
ىربربتريظديا تنيربرباظ ربربرظبافتنمنيربرباظو فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظلكارربرببظرتنينربرباظىربربذ ظ الىتمربربا ظدبربربليفظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فتنمنيربرباظ(ظ فتنمنيرب ظرباظ
ك ة ربربا ظ فربربزظ صربربلظئربرباظعم رب ظجربربائزحظرمبربربلظيفظ القتصربربام،ظومربربذ ظدنظ فعاقربرباظبربربرظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظورية تربربوظيفظ
فتنمنيرباظعاقرباظتكايربلظوشمربرباظوجأربانظفعممرباظو ربلح،ظومربربذ ظالظمكربنظملربنظ ه رب ظيفظرية تربوظعربنظ فتنمنيرباظ فتننرب ظعربنظرية تربوظعربربنظ
فعل فا .ظ
ظظظ ملم ربميفظ ا ا رب ظفنية ربرباظ فعل فربرباظايا تنيربرباظ ربربرظىربربمظ فعل فربرباظو فعل فربرباظ اجتماعنيربرباظوفكربربنظ فعل فربرباظالظ تصربربةظعم رب ظ
ملؤ َّ درباهظ فدنيا ربنياظ فعايربرباظفملوفرباظننيرب ظظمكربربنظدنظتكربربمنظد ا رباظفمنيربربا ظ فدنيا رب ظو فقربربارميظ فربل تم ظ فعربربا ظفممنتمرب ظكمرب ظرباظ

كانظ لع ظجربمنظ وفربز،ظبربلظ ربةىظ ربرظبربكنظ فرتكنيربزظعمرب ظتمربةظ ملؤ درباهظالصحتصربلظينربوظديظرتربائ رظلربمبظر رب ظ فعل فرباظوتعمنيرب ظ
فيمربربريظوتم ربني ظ ملدربربالاظبربربرظ ملدربربت نيل نظ فقمنيمربربرظو اكثة ربرباظ ف قربربمبحظ اةويربرباظ ربربم عظم تربربلظ تمعربرباهظ ملتنمعربرباظ ملعاصربربةحظدوظعمرب ظ
ملدربربتمىظ فعربربامل ظو تم رب ظ فربربلوإ،ظىربربذ ظودنظكنربرباظلربربمبظيت قربربرظعم رب ظيع رب ظو ربربلظمل أربربم ظ فعل فربرباظل رنربرباظيت قربربمنظ ربربمحظ ربرباالهظ
و ملم ق ظظ فزظتمجلظلنيأاظ فيمريظودصه بظيشاكلظفإلردربارنياظصمرب ظعمنيأرباظ فمقربمفظاا بتأرباظكمشربكماظ ف قربةظظو ملربة ظو أربلظ
وظتاصاظيفظ فهمل نظ فناينيا،ظو فهامظيفظ ملة ماظ الرتقافنياظدالظدنظىذ ظفنيسظيعناهظدنظ دربتأانظبربلو ظ ملؤ َّ درباهظ فعايرباظيفظىربذ ظ
ملؤل ّّّ اهظ فتشة عنياظوينأاظ فتشة عاهظ ملافنياظ فعايا،ظ ني ظالظمكنظايظد ربلظدنظ نكربةظظمو ظمعايرباظ
احظوتاصاظمظو ظ ّ
يأمربرباظكاملربرباحظيفظعممنيربرباظ فتنمنيربرباظوتثهنيربرببظ فعل فربرباظيفظ تم رب .ظلرب نظظكربربانظيعةلربرباظ قنيقربرباظظ ار ربنياعظ ادم ربرباظظو مل ربرباىنيريظ ملعنم ربرباظ
ربتعل مظدصربنيلظيفظ اردربان،ظلمعةلرباظي أربم ظلربمبظيعمربم ظيربنظيقتيربنياهظ فقربمحظ فعممنيرباظعنربلظظ اردربان،ظلكنيربفظ حلرباحظد ظكربربانظ
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ىذ ظ مل أم ظينظ مل اىنيريظ ملأماظ فزظضمتاجظدفنيأاظ اردانظفتلبمبظ نياتوظي ظ آلتة نظيفظ تمرب ظظ.ظكمرباظ نظيفظ ملة ربلظ فربزظ ربةظ
تمع ربرباهظ ملت مف ربرباظ ك ربربمنظ فرتكني ربربزظع ربربلظي أ ربربم ظ فعل ف ربرباظ كث ربربةظدشمني ربرباظ،ظوم ربربذ ظ أ ربربةظي أرب رب ظم ظ فعل ف ربرباظ الرتقافني ربرباظيفظ فل ربرباهظ
فدنيا ربنياظو فقارمرنيربرباظيكارربرباظتاصربرباظ ربربقظ كربربمنظصحتقني رب ظعممنيربرباظ الرتقربرباحظبننربربا ،ظ الظ نظ يكارنيربرباظىربربذ ظ فت ربربمحظظت ربربة ظد رب ماظ
يتنمعاظينأاظ فقيا اظ فزظصم ظيةعاهتاظو آلفنياهظ فزظصم ظ نظتته ظ قظتت ظتمةظ فعل فرباظ ملتعمقرباظئربذهظ ملة مرباظظ حلدا رباظ
يفظ تمعاهظ ملتنقماظينظية ماظ حلكريظ فشممإظ  ىظريا ظمظممقةا ظ
ظويربربنظ ظ يأ ربربةظدشمني ربرباظ فنية ربرباهظ فعل ف ربرباظ ف ربربزظته ربربرظيكمرربرباهظو ربربةو اهظ ملة م ربرباظ ل ربربلحظوتق ربربل ظ فنم ربربا جظوتك ربربم نظ
آلفنيربرباهظفت قني رب ظ الرتقربرباحظو فتبنيربربمبظ ملنشربربممظويربربنظىنربرباظ اوفنربرباظدنظرهربربرظيربرباظظمكربربنظ نظتقليربربوظفنربرباظرية ربرباظتيا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظ
فمعل فربرباظ الرتقافنيربرباظ فربربزظصحتتاجأربرباظكثربربمبظيربربنظةتمعربرباهظ ملن قربرباظ فربربزظ عربربايظدكثربربةظيربربم اننيأريظيربربنظعربربل ظتربربملمبظ حلاجربرباهظ ال ا ربنياظ
فإلردربانظبربلظ عربنيالظيا ربربرظيربنأريظصحترببظتربوظ ف قربربةظوصحترببظ رباالهظ ملعارربرباهظو ال دربالظبربافيمريظ فربذيظوقرب ظعمربنيأريظيربنظقهربربلظ
ريربربا ظ ربرباب ظظيفظعممنيربرباظتثهنيربرببظ فعل فربرباظوىربربلظب يكربربانظرية ربرباظكنية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظدنظتةرربربلراظ  ىظجربربمىةظ ملشربربكماظيفظ فعل فربرباظ
الرتقافنيا؟وىلظينظ ملمكنظباا الظت هني ظ فنية اظعم ظ فقم ررظوظ فتشة عاهظوظاظدنظ فنية اظتهلوظيفظدوحظوىمرباظدارباظرية رباظ
نيا نياظلألظباايكانظصحتم مأاظ  ىظرية اظقارمرنيا،ظوينظ ظجعمأاظد ا اظفل اظقارمرنياظيتعمقاظبافعل فاظ الرتقافنيا؟.ظظظ ظ
ظظظلمنظتاحظحماوفاظ اجاباظعم ظظىذهظ ا ماظتيأةظيشكماظ فه ظظ فزظ ة لظ اجابرباظعنأربا،ظوتقتصربةيفظظكشربفظ
بننياظظي أم ظ فعل فاظوتكم نظسمم جظظظينظتاحظرية اظ فعل فاظوت هنيقأاظعم ظ آلفنيرباهظ فربزظظمكربنظ نظت هرب ظعمنيأرباظيربنظتفنيرباهظ
فعل فاظ الرتقافنياظ!ظ.ظ ظ
ظلقلظقدريظ فه ظ  ىظثاثاظيها ظظوظكلظيه ظ حظثاثاظي اف :
وينظدجلظصحتقني ظدىل فظ فه
ِّ
ظظلخصربرباظ مله رب ظ الوحظفنية ربرباظتيا تنيربرباظ ربربرظ يربرباظ مل مرب ظ الوحظ تنربرباوحظ نيربرباحظديا تنيربرباظ ربربرظظوتثربربا هظ فعممنيربرباظلا تربربكىظ
فها ظ اصمازظو فتمخنياظي ظ ارا حظ  ىظدكثةظياكتهوظديا تنيرباظ ربنظترباحظدكثربةظيربنظرصربفظقربةنظيربنظ نياتربو.ظوظ ظرشربةيفظيفظ
فه ظعربنظرية رباظديا تنيرباظ ربرظيفظ فعل فرباظ:ديرباظ مل مرب ظ فثربايظلمك َّربةلظفر ربالظ ف كربةيظفنية رباظ فعل فرباظايا تنيا ربرظ،ظظ يرباظ
مل مرب ظ فثافرب ظينربوظخمصربم ظفشربة ظ فنية رباظبكرباظرربقنيأا:ظارب رظ فقربل هظ والظو نيربا ظ الجتمرباع ظثارنيرباظ،ظديرباظ مله رب ظ فثربايظ
تناوحظ فه ظعنظ فعل فاظ الرتقافنياظلامل م ظ الوحظ ه ظعنظي أم ظ فعل فرباظ الرتقافنيرباظكمرباظدنظ مل مرب ظ فثربايظ ه ِّربرظتفنيرباهظ

فعل ف ربرباظ الرتقافني ربرباظوا ربربة ظ فتعاي ربربلظيرب رب ظ ملا رب رب ظوظظظ مله رب رب ظ فثافرب رب ظلمخص ربربم ظفنية ربرباظديا تني ربرباظ ربربرظو فعل ف ربرباظ الرتقافني ربرباظظظظ
لامل م ظ اوحظ تناوحظرية اظتيا تنيا رظوتفنيرباهظ فعل فرباظ الرتقافنيربا،ظديرباظ مل مرب ظظ فثربايظلنيهربرظدنظظرية رباظديا تنيرباظ ربرظ ربالظ
فتنمنيرباظ فهشربة اظظظوتكربربم نظسمربم جظيربربنظ فنية رباظوصحتل ربربلظةرباالهظ فعل فربرباظ الرتقافنيرباظ فربربزظظمكربنظ هرب ظعمنيأرباظ فنية ربرباظظ يرباظ مل مرب ظ
فثاف ظظضملمظظظعاقاظ فقارمنظبتمةظ االه ظ
ظظودتربربمب ظ تتربربتريظ فها رب ظ فه رب ظما ربرباظظتيربربريظدىربربريظيربرباظتمصربربلظدفنيأربرباظيربربنظرتربربائ ر،ظيربربنظلربربمبظدنظتكربربمنظيدربربتبننياظعربربنظ
فت اصربنيلظ فربربزظو مهظيفظثنا ربرباظ فه رب ظ ا ربرباظيربربنظتربرباحظيربرباظ ربربمفظيربربنظ ف صربربمحظو ملها رب ظتمصربربلظ فه رب ظ  ىظةممعربرباظظيربربنظ
ال تنتاجاهظظمكنظتمخنيصأاظلنيماظ م :ظ ظ
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ظظ-8ظدنظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظاظ فعل فربرباظتعتربربنظتتربربةظحمربرباوالهظ فهشربربةظاظ ربهنيلظكشربربفظ قنيقربرباظي أربربم ظيأربربريظكافعل فربرباظو نظ ظ
لظكثربمبظيربنظيشرباكلظ الردربانظ ملتعمقرباظبربذفةظ مل أربم (ظوينأرباظ
تكنظدت ظمبهتا،ظوتعتنظدىريظ فنية اهظ فقظ عتمربلظعمنيأرباظحلرب ظ
فعل فاظ فت هنيقنيا ،ظودنظصا هأاظ عتنظتتةظلنيمدمفظلمبظلةيبظضماوحظ فه ظعنظي أم ظكمىنظكافعل فا.ظ ظ
ظظ-2ظدنظفنية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظجارهانظدومماظينظدبل عوظو فثايظ عتنظديا تنياظ رظي ِّم ظفو:ظدوممرباظىربمظارب رظ فقربل حظ
فذيظتهنتوظينيمرباظ السمرباعظوكثربمبظيربنظ فربلوحظفتقنيربنيريظتنمنيرباظوت ربم ةظتنمنيرباظ فربلوح.ظودنظارب رظ فقربل حظىربمظقربل حظ ارربخا ظ
عم ظدنظ عنيشم ظ نيم هتريظ فزظمريظمفنيلظيفظ تتنيا ىاظوتقل ةىا.ظ ظ
دنظفنية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظجارهانظدومماظينظدبل عوظو فثايظ عتنظديا تنياظ رظي ِّم ظفربو:ظدوممرباظىربمظارب رظ فقربل حظ فربذيظ

تهنتوظينيماظ السماعظوكثمبظينظ فلوحظفتقنينيريظتنمنياظوت م ةظتنمنياظ فلوح.ظودنظا رظ فقل حظىمظقربل حظ ارربخا ظعمرب ظدنظ
عنيشم ظ نيم هتريظ فزظمريظمفنيلظيفظ تتنيا ىاظوتقل ةىا.ظ ظ
-3ظيربربنظظ َّظ كربربمنظفت هني رب ظ فنية ربرباظجارهربربان:ظجار رب ظ تعم رب ظظربرباظطمربربل ظ الردربربانظكربربافتعمنيريظو فص رب اظو فربربلتلظ،ظوجار رب ظ تعمَّرب ظ
ظدكفاظ تتنيا ظ اردانظملاظىمظفوظمفنيلظيفظ فقنيا ظبوظوىذ ظ اررب ظ تعمرب ظظشرباكاظ اردربانظيفظ فعممنيرباظ فتنمم رباظو ربرت ظ
ت ئو،ظوينظىناظتيأةظدشمنياظظيدكفاظك قم ظ اردانظو فلظممقةانياظيفظ فتنمنياظ القتصام ا .ظ
-4ظظدنظد لىظتصائاظظرية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظظو لريظقابمنياظت هنيقأاظ فعمم ظل ارباظالتع نينرباظسمم جرباظو ربل ظضمتربذىظ
بربربوظيفظعني رب ظ فربربلوح،ظانظلنيأربرباظ فتن ربميفظو عا ربرباظ ربرباحظوتصمص ربنياهظكربربلظةتم رب ظوموفربربا،ظومربربذ ظيربربنظ ملمكربربنظدنظ فنمربربم جظ
مل رب ّ ّّّ ظيفظموفربرباظطمتمربربفظعربربنظسمربربم جظموفربرباظدتربربةى،ظوفكربربنظىربربذ ظف ربنيسظيعنربرباهظدرربربوظالظتمجربربلظيدربربائلظعايربرباظوت ربربم ظ
عة يربرباظ عتمربربلظعمنيأربرباظيفظكربربلظ فنمربربا ج.ظل رب ظ فتنمنيربرباظيربربثاظل رب نظ فنية ربرباظت م رب ظ فتنمنيربرباظظوظتعتمربربلظعم رب ظ ة ربرباظوقابمنيربرباظ
اردربربانظيفظ ملةكز( فتنمنيربرباظفمهشربربة ظوظشربرباكاظ الردربربانظر دربربو(و فتنمنياظبافهشربربة ظ،ظومربربذ ظ كربربمنظفت هنيرب ظ فنية ربرباظجارهربربان:ظ
جار ظ تعمرب ظظرباظطمربل ظ اردربانظكربافتعمنيريظو فصرب اظو فربلتلظ،ظوجاررب ظ تعمَّرب ظظدربكفاظ تتنيربا ظ اردربانظملرباظىربمظفربوظمفنيربلظ
ربكفاظ
يفظ فقنيربربا ظبربربوظوىربربذ ظ اررب ظ تعم رب ظظشربرباكاظ اردربربانظيفظ فعممنيربرباظ فتنمم ربرباظو ربربرت ظت ئربربو.ظويربربنظىنربرباظتيأربربةظدشمنيربرباظيدرب ظ
ك قربم ظ اردربانظو فلظممقةانيرباظيفظ فتنمنيربربا،ظويربنظ ظدنظارب رظ فقربربل حظفربنيسظدكثربةظدشمنيرباظظيربربنظ نيربا ظ الجتمرباع ،ظوفكربربنظ
ودنظكارربرببظ فنية ربرباظتتكربربمنظيربربنظىربربذ نظ ربربارهرظظوفكنأمربرباظفنيد رباظيدربربتقمرظلنيتربربكثَّةظكربربلظو ربربلظينأمربرباظيربربنظ آلتربربة.ظو ربربةىظ
ملؤرربربة هظ فربربثا ظ
فها رب ظبربربكنظىربربذ ظىربربمظد أربربةظرقربرباظيفظ ملؤرربربة هظ ملعتمربربلحظيربربنظقهربربلظينيمربرباظ اسمربرباع.ظانظكربرباظيربربنظ ِّ
وى :ظيدتمىظ فتعمنيريظ،ظو فص اظوامحظظ فعمةظ ملةتق ظ ثناعظ فمالمح،ظوظيدتمىظ فلتلظ حلقنيق ظ لريظدشمنياظظكربلظيربنظ
ؤر ربربة ه،ظل ا ربرباظتتعم رب ظبا ار رب ظ اوحظوالظتتعم رب ظديظينأ ربرباظبا ار رب ظ فث ربربايظدقص ربربلظظ ملش ربرباكاظو ربربرت ظ تتني ربربا ظ
تم ربربةظ مل ِّ
اردانظو فلظممقةانياظو نيا ظ الجتماع .ظظ
جظيكم ّّّنظينظكلظ ارهرظفمنية اظفني هَّ ظعم ظ فعل فاظ الرتقافنياظظ ظ
-6ظ اوحظ فها ظتكم نظسمم
ّ
-8ظدنظ فنمربربم جظ ملقربربرت ظفمعل فربرباظ الرتقافنيربرباظصم رب ظدنظ كربربمنظسمربربم جظتشربربابك ظ دربربتمع ظكربربلظ ربرباالهظ فدنيا ربنياظو الجتماعنيربرباظ
ملؤر ربة هظيتعربربلمحظوظيةّكهربرباظتةصربربلظعني رب ظ
و القتصربربام اظ،ظوظصم رب ظدنظالظتعتمربربلظلنيأربرباظعم رب
ظيؤر ربةظو ربربلظظودنظتكربربمنظظ ِّ
ِّ
ملؤرربة هظ القتصربربام اظ نيرب ظيربنظدبربربل عاهظظرية ربرباظ
ملؤرربة هظ الجتماعنيربرباظوالظ ِّ
ةرباالهظظ نيربرباحظ تمرب ظوالظتقتصربربةظعمرب ظ ِّ
( ) 181

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

نظرية امارتيا سني يف العدالة و نتائج تطبيقها على العدالة اإلنتقالية  /ص ص114-181

.ظظ
اظكاملؤرة هظ فزظتربلحظظعمرب ظز ربامحظظ فربلتلظو فنربات رظ فربما ظ
ِّظ
ملؤرة هظ القتصام
ديا تنياظ رظيفظ فعل فا،ظدااظ ظهتملظ ِّظ
ا.ظ
رباظكمؤرربة هظةرباحظظ فتعمربنيريظو فصرب ظ
ملؤرة هظ الجتماعنيرباظ فربزظتربلحظظعمرب ظ رباالهظ الجتماعني
كماظدااظتعتملظعم ظ ِّظ
ِّ
كمربرباظداربرباظتعتمربربلظعم رب ظظيؤرربربة هظيتعمقربرباظبز ربربامحظ حلة ربرباظ ملم ربربمعنياظظو نيربربا ظظ الجتمربرباع ظو ِّ ربا ظ فقربربة هظ ماعنيربرباظ
وتداويظ ف ة ،ظلمب دن ىذه االه ةتمعا ل فعممنياظ الرتقافنياظ  ىظريا ظمظممقةا  .ظ
ظظ-9الظظمك ربربنظفممن ربرباالهظ مد ربرباظ فمج ربربممظوظ فيأ ربربم ظيفظد ظ فم ق رب ظي ربرباظ ظ ك ربنظم ربرباظدا ربربا ظق ربربارميظتتنم رب ظلنيأ ربربا،ظب ربربلظدنظ
وجممىربرباظيتعم رب ظئربربذ ظ ااربربا ،ظوتاصربرباظ فتشربربة عاهظ ملافنيربرباظو فربربةظفتعم رب ظ فقربربارمنظباالقتصربربامظو اجربرباظ فتنمنيربرباظ  ىظ ملربرباح،ظ
وكربربذفةظدشمنيربرباظ ملؤ دربرباهظ فعايربرباظيفظ فعل فربرباظو فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظو فتشربربة عاهظ فربربزظمربرباظعاقربرباظبكربرباظجربربارةظرية ربرباظ فعل فربرباظ
ايا تنياظ رظكثمبحظانظتمةظ فنية اظالتعتملظعم ظ ملدائلظ ملام اظبلظ أمظأاظ حلة اظو ف ة ظو التتنيا هظفإلردان.
ظ
المبحث األول
المطلب األول :نبذة عن (أمارتيا سين) ظ
ربزظ
ظدنظديا تنيربرباظ ربربرظىربربمظدرربربأةظ قتصربرباميظعةلربربوظبمربربلهظ،ظدرربربوظوفربربلظيفظ ربربناظ 8933ظيفظيل نربرباظ ربربارنيتنيكانظ فرب ظ
ظ
كاربظعاصماظوال اظيربنظوال رباهظ منربلظ ربابقا،ظو فربزظتقرب ظ ربمنظموفرباظبربنكامسظ افنيا،و ربريظ(ديا تنيربا ظ ربريظيدربني ظيعنرباهظ
( افل ظ) .(8ظ
ىربربمظظيربربنظعائمربربا عة قربرباظيعةولربرباظيفظ منربربل،ظلكربربانظجربربلهظيربربنظ ملأتمربربرظبربرباامةظو ف مدرب اظ منل ربرباظوكربربانظفربربوظدصربربلقاعظيربربنظ
مل ربربؤ ترظوظ ف ا رب رب اظو امب ربرباعظو اقق ربربرظيفظ امةظ منرب ربليظ ملش ربربأم ن(، 2ظظظكم ربرباظك ربربانظدب ربربمهظ ربربتا ظفمكنيمني ربرباعظيفظجايع ربرباظ
)(Dhakaظوتل ظكا تا ظجايع ظيفظمم ظفعلحظ ربنم هظ،ظكمرباظدصربهئظ ئنيدرباظفمننرباظ ربلياهظ فعايرباظيفظ فهنبرباحظ فبةبنيرباظدعمرب ظ
م اظلنيأا( 3ظ .ظ
ظظودنظديا تنيربرباظ ربربرظظتعمربربريظ فمبربرباظ فدربرباركة تنياظو فة ا ربنياهظوظ فعمربربم ظ ا ا ربنياظ اتربربةىظلنيمربرباظبربربرظ فثافثربرباظ  ىظ فدربربابعاظ
عشةحظينظعمربةه( 4ظ،ظدالظ رربوظبربلدظم ربتوظ فعافنيرباظ فرتبم رباظيف ) St gregorys schoolظبربلكاظيفظ ربنا، 5( 8948ظوىنربةهظعائمتربوظ
ينظظمكاظ  ىظ منلظيفظ ناظ( 8947ظبعلظتقدنيريظ منل( . 6ظ
دنظىرب ربرباترظ حلرب ربربامثترظ(تقد رب ربنيريظررب ربربهأاظ فقرب ربربا حظ منل رب ربربا،ظو اعرب ربربا ظجعمت رب رباهظعازيرب ربرباظفل رب ربرباظ القتصرب ربربام،ظودنظ ه رب رب ظيفظ
قتصام اهظ ف قةظو اعا( . 7ظ

1 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-autobio.html, Retrieved 11 February 2013.

( 2ظ،ظ ل هلل،ظم ماة،ظتا خظصحتمالهظ رل شوظ قتصامی،ظقري،ظ رتشا هظ،ظ،8383ظ اپظ وح233 ،
3 http://cepa.newschool.edu/het/profiles/sen.htm, Retrieved 20 April 2013.
4 http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998/sen-autobio.html, Retrieved 11 February 2013.
5 http://post.economics.harvard.edu/faculty/sen/cv.pdk, Retrieved 11 February 2013.
6 Pressman, Steven; Fifty Major Economists, New York &London:Routledge, 2006, P,270.
7. nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1998 Sen amartya ,The possibility of social choice Nobel lecture
December 199, Retrieved 11 March 2013.
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ظظظظظظدنظ فل ربرباظ ل ربرباظفاقتصربربامظيربربنظقهربربلظديا تنيربرباظ ربربرظبربربلدهظيفظ مد ربنيناهظيربربنظ فقربربةنظ فدربرباب ظ نينمربرباظم لظيفظ
جايعاظ(لنيد ا_ظئا تا وظ فكمنياظ ملتقلياظوظيل اظمم ظ القتصام اظ،ظوتاحظىذهظ حلقهاظ ل ظورظربةيفظيفظم رباظ القتصربامظ
حلربربل ،ظ نيرب ظكارربرببظرية ربرباهظ القتصربربامظ حلربربل ظ ربربةظعم رب ظكمنيربرباهظ القتصربربامظيفظعني رب ظزو ربرباظ فعربربا ،ظوينأربرباظرية ربرباظ نيربربا ظ
فعقايظ فزظ ىتريظئاظديا تنياظ رظكثمب ( . 8ظ
يفظ ربربناظ 8953ظظ ربربلظديا تنيربرباظ ربربرظيربربنظكمكتربرباظ  ىظجايعربرباظكربرباين  رظيفظ ملممكربرباظ ملت ربربلحظفنيربربل لظيفظكمنيربربا( trinintyظ
وىن ربرباأظ دىظ يت ربربزجظ ى ربربريظ ف ربربثا ظ القتص ربربام اهظ ملش ربربأم حظيفظ فع ربربا ظت ربربل لظىن ربرباأظوى رب ظ ملاكدرب ربنياظو فكا رب ربنيكنياظ حلل ث ربرباظوظ
اررب ظ فعمم رب ظيربربنظ القتصربربامظ فربربذيظ عقرب ظعمرب ظعني رب ظ فدنيا ربرباهظ مل هقربرباظيفظ فربربةظ فمقربربب،ظلكارربرببظجايعربرباظكربرباين  رظ فربربزظ

تعتملظعم ظرية اظ ممأظظ نيا ظ فعقايظجعمبظينظديا تنياظ رظدكثربةظت معرباظفمتعربةفظويتربكياظيفظيشرباكلظبمربله(، 2و صربلظ
عم ظدوحظرأامحظياجدتمب( BAو نين ذظ َّ ذظقة هظيفظ فةجميفظ  ىظد ظ فمان،ظل ظ منلظم ّلظوز ظعربلحظجايعرباهظىنل رباظ،ظ
وبعربربلىاظ جرب ظ  ىظجايعربرباظكربرباين  رظفل ربرباظ ف مدرب ا،ظل رب ظ ربربناظ( 8955ظ صربربلظعمرب ظرربربأامحظياجدربربتمبهظ فثربربايظ،ظويفظ ربربناظ
( 8959ظعم رب ظ فربربلكتم هظيفظر ربربسظ ايعربربا(. 3ظوبعربربلىاظظ ج رب ظ  ىظ منربربلظفتربربل سظظ القتصربربامظيفظيل ربرباظمم رب ظ القتصربربام ا،ظ
ويربربنظ ظدلربربة ظر دربربوظيفظ فتكيربربلظيفظرية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظ،ظلكترب ظعربربلحظكترب ظعربربنظىربربذهظ فنية ربرباظ،ظوكربربانظيفظر ربربسظ فمقربرببظ
ل ّلظيفظ ايعرباظ(. 4وترباحظظ فدربنم هظ( 8958-8956ظظويفظعمربةظال تنرباوزظ ثنتربرظظوظعشربة نظ ربناظكربانظ عربةفظكك ربلظ
د اتذحظ القتصامظ ملعةولرظيفظجايعا( Tadavpurظيفظ منل( . 5ظ
عنلياظ ى ظ  ىظ ملممكاظ ملت لحظكانظو ل ظينظعلحظااةظىنربل رظم ربم ظ القتصربامظيفظكرباين  رظوفكربنظكربانظتمجربوظ
ديا تنياظ رظخمتم اظعنظتمجوظزيائوظ ني ظكربارم ظ ةِّكربزونظعمرب ظ اررب ظ فت هنيقرب ظفاقتصربامظلكربارم ظ ة ربلونظدنظ صربه م ظ جرباحظ
فلوفربرباظملدربرباعلحظبمربربلىريظيفظ فتنمنيربربا.ظوفكنربربوظ ظطم ربربةظعمرب ظبربرباحظديا تنيربرباظ ربربرظدنظ صربربهئظ جربربلظ فلوفربرباظو فدنيا ربربا،ظبربربلظكربربانظشمربربوظ
اوحظىمظت م ةظلكةهظ القتصاميظو ف مد ظو فة ا نيايت،ظلكصهئظ قتصام اظظولنيمدملاظوعا ظ ا نياهظيفظر سظ فمقب 6(.ظ ظ
فمقب 6(.ظ ظ
ظظوبعربربلظثربربا ظظ ربربنم هظتربربل سظيفظكمكتربربوظ صربربلظعمرب ظ ربربا ظيربربنظكمنيربرباظ(Trinityظ ظفنيكربربمنظ ربربةظيفظم ربرباظيربرباضمممظفربربو،ظ
لاتتا ظ ف مد اظظلكصهئظ كت ظيفظ ملم معاهظ ف مد نياظو تمةظلنيأاظ  ىظ فنيم (. 7ظ ظ

ظظظظويفظ من رب ربربلظوت رب ربرباحظي رب ربربلحظ رب ربربنم هظ( 8978_8963ظ ظم ًلظ القتص رب ربربامظيفظ ايع رب ربرباظو ملل رب ربرباظ القتص رب ربربام اظيفظ
مم ( . 8ظ
( 8ظم ماة،ظيصل ظ اب ،ظ .378
2 http://post.economics.harvard.edu/faculty/sen/cv.pdf .
3 Sen, Amartya. Autobiography (article on NobelPrize.Org, Retrieved 11 February 2013.
4 Sen, Amartya. Autobiography (article on NobelPrize.Org Retrieved 11 February 2013,

( 5ظم ماة،ظيصل ظ اب ،

.379

6 Sen, Amartya. Autobiography (article on NobelPrize.Org, Retrieved 11 February 2013.
7
8 Sen, Amartya. Autobiography,les Prex Nobel 1998, Retrieved 15 February 2013.
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ظظظظكم ربرباظدر ربربوظوكنولنيد ربربم ظز ئ ربربةظم َّلظ ني ربربا ظ الجتم ربرباع ظيفظجايع ربربا( Berkelyظيفظكافني م رني ربربا،ظو ص ربربلظعم رب رب ظم ج ربرباظ
ظ
ال تا اظيفظيل اظ القتصامظيفظفنلن(. 8ظ ظ
ظظظويفظ ربربنا( 8977ظ ظ ى رب ظ  ىظجايعربرباظ كد رب م مظوبعربربلظثربربا ظ ربربنم هظدصربربهئظ ربربتا ظفاقتصربربامظ فدنيا رب ،ظويفظ
ربربنا 8987ظظصربربا ظ ربربتا ظفاقتصربربامظو ف مدرب اظيفظجايعربرباظىا لربربا مظو جرب ظ  ىظجايعربرباظتربربم نزظكربرباين  رظيربربةحظ تربربةىظظوفكنربربوظيفظ

ىذهظ ملةحظظ رتبلظينص ظ ئنيدأا 2(.ظ
ودر ربربوظدص ربربهئظ ئنيد ربرباظ معني ربرباظ قتص ربربامظ تم رب رب ظظيفظ ربربنا(ظ 8984ظ ظو ئنيد ربرباظملنيم ربرباظ القتص ربربامظ فرب ربربلوإظيف(-8982
 8985ظوظعيم ظيفظ معنياظ القتصام اظينذظ 8988ظ قظ آلن( . 3ظ

ظظظوىمظ ئنيسظلخةيظفل اهظ فتنمنياظ الردارنياظو القتصام اظيفظجايعاظ) Pekingظيفظظ فصر( 4ظ .ظ
ظوينربذظ ربناظ( 2004ظ جرب ظ  ىظىا لربا مظكا ربتا ظدمتربازظلنيأربربا،ظو رربوظيفظ ربناظ 2089ظ تتا تربوظةمرباظ) Timeظكك ربلظيربربنظ
( 800ظ فشخصنياهظ اكثةظتكثمب ظ،ظكماظ ًبظتمةظ فدناظبدناظ منربليظ حلاصربلظعمرب ظجربائزحظرمبربلظ،ظكمرباظدرربوظ تتربمبظكك ربلظ
ينظمخسظوظمخدرظرخصنياظدكثةظرأةحظيفظ فعا ظ( . 5ظ
ظظدنظديا تنياظ رظ صلظعم ظجم ئزظكثمبحظيربنظيؤ َّ درباهظواننيرباظوموفنيربا(، 6ظدكنىرباظ ربائزحظ فعاملنيرباظرمبربلظيفظ القتصربامظ
فربربزظ صربربلظعمنيأربرباظيفظ ربربناظ، 7( 8998ظودكثربربةظيربربنظ( 90ظيربربنظرربربأام هظيفظ ايعربرباهظ فعاملنيربرباظ ملشربربأم حظكنايعربرباظىا لربربا مظ
وجايعاظكمفميهنياظجايعاظامكنيمظوجايعاظلمم رسظوجايعاهظدتةى( 8ظ
المبحث الثاني
نظرية أمارتيا سين في العدالة

دنظ فه رب ظ ربربمحظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظفربنيسظديربربةظ ربربأاظكمربرباظ هربربلوظيفظ فيربرباىة،ظارربربوظودنظرشربربةظكتابربربوظ(لكربربةحظ

ربكتةظيفظكتابتربوظ ربنم هظ ربقظتكتمربلظ ف كربةحظعنربله(، 9ظ الظدرربوظوعمرب ظ فربةلريظيربنظدرربوظ
فعل فا ظيفظعا ظ 2009ظودرا ظلنيربوظدرربوظت َّ
كتهوظب ممبوظ ملعةوفظ فشنيِّ ،ظل روظ ظ ةمظظلنيوظكلظ ابعامظ ملتعمقرباظظرباظ عتربنظرية رباظفمعل فربا.ظبربلظدرربوظ كربةظلنيربوظتتربةظيرباظتمصربلظ
( 8ظيا ة،جةفل، .ظ زظ قتصامظكا نيةظتاظ قتصامظتم عو،ه:ظلاية اظتزمظ يك ،ظرشةظينيرت  ،ا ظدوح8375،ه.ظس(.234 ،يا ةظ
،جةفل، .ظينظ القتصامظ فكا نيةظ  ىظ قتصامظ فتنمنيا،ظتةعاظلاية اتزمظد يك ،ظينيرت ظفمنشة،ظ ف هعاظظ او ى،ظ8375ظ منةيظ
فشمد ( ملةج ظبافمباظ ف ا نيا .
( 2ملصل ظر دو،ظ  .235ظ
( 3ظم ماة،ظتا خظصحتمالهظ رل شوظ قتصامی،يصل ظ اب  .388 ،ظ
( 6ظم ماة،ظيصل ظ اب  .283 ،ظ

4 4 Sen, Amartya. Autobiography,les Prex Nobel 1998, Retrieved 15 February 2013.
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen, Retrieved 11 February 2013.

7 Sen, Amartya. Autobiography (article on NobelPrize.Org Retrieved 11 February 2013
8 http://post.economics.harvard.edu/faculty/sen/cv.pdf, Retrieved 15 February 2013.

( 9ظ ن ظديا تنيا ظ،لكةح ظ فعل فا ،ظه :ظيازن ظجنلإ ،فل ظ فعةبنيا ظفمعمم ظرارةون/تةجري ظيؤ دابن ظ رل ظتملكتم  ،ف هعا ظ الو ى،ظ
8438ه_.25 ،. 2080
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فنيربربوظيفظ فعل فربرباظبعربربلظكتابربرباظقة بربربا( 250ظكتابربرباظونثربربا،ظوفربنيسظظكربربلظيربرباظكربربانظ ِّكربربةظلنيربربوظعربربنظ فعل فربرباظو ملربربذكم ظيفظدكثربربةهظيفظكتهربربوظ
فدربربابقا(. 8ظكمربرباظدنظ ملتكيربربلظيفظ فكتربرباةظظ كشربربفظدرربربوظلربربمبظيكت ربربمةظباا ربربممةظ فتقمنيربربليظ ملته رب ظيفظ فكتابربرباظعربربنظرية ربرباهظ
فعل فربرباظدوظ فه ربربم ظ اتربربةى،ظيربربنظ فقنيربربا ظبتعة ربربفظ مل ربرباىنيريظوظرربربة ظ ملهربربامرظظو فت ربربة ظفممشربربكماظو كربربةظ ف ة ربنياهظظبل ربربا،ظ
و فقنيا ظباملعا اظو ا،ظ ظ ال تنتاجظدتمب ظويربنظ ظظيعةلرباظ منيكربلظ ملتشربكلظفمنية رباظيربنظقهربلظظ فقربا رظبدربأمفاظوكشربفظ فهننيرباظ

ا ا ربنياظمربرباظيفظدوحظقة ئربرباظ قربربم ظئربرباظفمكتربرباة(. 2ظ فربربةظ(وكمربرباظقمنربربا ظدنظكتربرباةظلكربربةحظ فعل فربرباظظىربربمظداربربلظكتربرباةظايا تنيربرباظ ربربرظ
ودلناىاظينظ ني ظ ملعممياهظ! .ظ
الظتكمنظرية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظو اظيفظكتابوظظ(لكةحظ فعل فا ظياظ ظرقريظبعممنياظلكة رباظعمنيقرباظردربتخةجظيرباظ
يفظ فعم رب ظورممِّربربلظيربرباظىربربمظ هربربلوظ ربرباىة ،ظورمصربربلظبنينربربوظوظبربربرظيربرباظ كربربمنظبعنيربربل ،ظوردربربتنهوظ فقم عربربلظ فهنيننيربرباظ فعمنيقربرباظبربربرظ ايثمربرباظ
فعممنيا،ظورقت ظتثا ظياظركش وظظ قظرصلظ  ىظكتهوظ ملنشربم حظينربذظ ربنم هظبربلظينربذظعقربمم.ظظلنقربم ظبعممنيرباهظصحتمنيربلظوتةكنيرب ظ
ربقظرصربربلظ  ىظبنرباعظرية تربربوظ فشربربايخ،ظبربلظرمربرباوحظصحتم ربربلظتمربةظ فنية ربرباظ  ىظينيربربام نظ ظ كربنظديا تنيربرباظ ربربرظر دربوظ ربربتعممأاظلنيربربوظ.ظ
ويفظ ربهنيلظ فمصربربمحظصمرب ظعمنينربرباظ فهربربلعظيربربنظبعنيربربلظ  ىظيربرباظكتهربربوظقهربربلظيربربنظرصربربفظقربربةنظلنيمربرباظ تعمرب ظظم ربميفظ فعل فربربا(، 3ظكمربرباظقمنربرباظ

(4
ظرقدربربريظىربربذ ظ مله رب ظ  ىظد بعربرباظلربربةويف،ظزمصربرباظ ف ربةيفظ
بعمربربلظكأربربذ ظعنربربلياظنثنربرباظيفظظرية ربرباظجربربمنظ وفربزظيفظظ فعل فربربا ،ظويربربنظ ِّ
اوحظفر الظ ف كةيظفنية اظديا تنياظ ر،ظورل لظيفظ فقدريظ فثايظ ا زظظرية توظينظ فنية رباهظ اتربةى،ظكمرباظ ربنه ظيفظ
ف ةيفظ فثاف ظرية اظ نيا ظ ماع ظكمقا باظبل ماظملقا باهظ فعل فرباظ الجتماعنيرباظظو فعل فرباظ فتمز عنيربا،ظورقربم ظبا اررب ظ فت هنيقرب ظ
فنية تربربوظويربربنظ ظرةِّكربربزظعم رب ظانربربوظ ملعربربةوفظبربربوظوىربربمظاربرب رظ فقربربل ح( capability aproachظ فربربذيظن رب ظلنيربربوظ فعل ربربلظيربربنظ فهربربا ثرظ

و ف ا ا( .! 5ظ

المطلب األول
األساس الفكري لنظرية أمارتيا سين في العدالة

َّ
قظرتمكنظيفظ فكتاباظعنظ ا الظ ف كةيظفنية اظديا تنيرباظ ربرظيفظ فعل فرباظعمنينرباظ فةجربميفظ  ىظظيرباظكتهربوظديا تنيرباظ ربرظ
ظ
يفظعا ظ 8967ظيفظ فه ظظعنظت عظ ف نيمدمفظ فم عايظ ملشأم ظ( وبةهظىمب ( 6ظ محظاهنيعرباظ فقربنيريظو فقم عربلظ اتاقنيرباظ
اتاقنيربرباظ ،نيرب ظدنظىربربمبظكربربانظيربربنظ ف ا رب اظ فم ربربعارنيرظ فربربذ نظكربربارم ظ عتقربربلونظبربرباتتافظاهنيعرباظ فقربنيريظو فقم عربربلظ التاقنيربرباظ
عربربنظ حلقربربائ ظ حلقنيقنيربرباظيربربنظ فعمربربم ظ فتنةبنيربرباظو فم ربعنياظوينأربرباظعمربربريظ القتصربربامظ فم ربربع ( حلقائ ظ حلقنيقنيربربا ظويربربنظ ظعربربل ظديكربربانظ

( 8ظ ن،ظديا تنيا،بةبةىظوظتزمي،ه :دنظلشاك ،ظرشةظوثذوىالظرمب زح،ظهتةنظ ،ا ظدوح8379،ه.سظ.823-888 ،ظ
The Idea of Justice, op, cit,pxvii.و 2 Sen Amartya

( 3ظ ملصل ظر دو،ظ .67
( 4ظصحتدرظمحوظلة ظ،ظ(جمنظ وفزظلنيمدمفظ فعل فا ظرية توظيفظ فعل فاظورتائ رظت هنيقأاظعم ظ فقارمنظ( فقارمنظ فلوإظسمم جا ،ظيصل ظ
اب .22-2 ،
( 5ظ ن،ظديا تنيا،ظ رل شوظعل فبظ،ه :محلظعز زي،ظرشةظي،ظهتةن،ظ ا ظدوح8398،ه.سظ.25 ،

6 Amartya sen (The Nuture and classes of Prescriptive Judgments,Philosophical Quarterly,17,no,66,(1967),pp.46-62.
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ملربربزجظظبنينأمربرباظوعربربل ظديكربربانظ فمصربربمحظ  ىظد ربربلشماظبم رب اظ آلتربربة(. 8ظويربربنظ ظظعربربل ظجربربم زظ فه رب ظعربربنظ اتربربا ظبم رب اظ
عممربرباعظ القتصربربامظوبربربافعكس،ظانظ القتصربربامظو فعمربربم ظ فم ربعنياظ اتةى( حلقربربائ ظ حلقنيقنيربربا ظته رب ظعمربرباظىربربمظكربربائنظظويمجربربممظيفظ
ا جظ،بنينماظ اتا ظو فعمم ظ العتها رباظ اتربةىظكافدنيا رباظته رب ظعمرباظ نهبرب ظدنظ كربمن(. 2ظوىربذ ظيرباظكربانظيتهننيرباظيربنظقهربلظظ
القتصربربامظ فتقمنيربربليظينربربذظزيربربنظ فتنربربم ةظو فمن فنيربرباظ فكا ربنيكنياظوظلا رب تأا(، 3ظويربربنظ ظردربربفظ ا ربربالظ فتربربك طم ظ ملشربربرتأظبربربرظ
اقتصامظو اتا ،ظ ني ظكانظينظ ملعةوفظوينذظزينظلا اظ الة ظدنظ القتصامظكانظجربزع ظيربنظ اتربا ظوكربانظ ربل لظ
منظلمد اظ اتا ظكماظىمظ حلاحظيفظتمز ظد مظ ملشأم ظفمعمم ظ(. 4ظ قظدنظتم ظ نيرب ظدةظ اقتصربامظ حلربل ظظكربانظ
كربربانظ ربربل ِّلظ القتصربربامظيفظجايعربرباظكا ربربكمظ ربربمنظيربربامحظلمدرب اظ اتربربا ظوباعتهربربا هظلنيمدربربمفظ اتربربا (. 5ظلكربربانظ اتربربا ظ

و اقتصربربامظدنظ ظ كمرربرباظيتربربل تمرظلكارربرباظيشربربرتكرظيفظكثربربمبينظيم ربنيعأما،ظوظمكننربرباظدنظرعتربربنظىنيربربم ظوبا ربربت افتوظ ملشربربأم حظىربربمظ
يربربنظو رب ظ فمهنربرباظ او ىظفار كربرباأظوعربربل ظ فتاق رب ظبربربرظ حلقربربمحظ فتنةبنيربرباظ ملتعمقربرباظباحلقربربائ ظ حلقنيقنيربرباظ فربربزظته رب ظعربربنظ حلقربربائ ظ
ا جنيرباظكاالقتصربربامظو حلقربمحظلربربمبظ فتنةبنيرباظ ملتعمقربرباظبربربافعمم ظ العتها رباظ فربربزظت مرب ظينربرباظ فقنيربربا ظبربكيةظدوظ نعنربرباظعربنظ فقنيربربا ظبربربكية،ظ
م عظكانظ فةظ ايةظي ةم ظدوظةممعاظينظديم ظيتعمقاظبهعيربأاظ فربهعاظ ملدربماحظبافنيربا ظ(كافنيربا ظ القتصربامي (. 6ظلارربتلظ
لارتلظديةظ فتما نيزظبرظىربذ نظ فنربمعرظيربنظ ملعربا فظو فعمربم ظ ربقظوصربلظ  ىظعربل ظ عربرت فظظوجربممظ حلقربائ ظ العتها رباظ ملعنيا رباظ
نياظدوظحممفرباظيربنظيدربائلظدتربةى(، 7ظبربلظكربمنظ
ينظقهلظلا اظيل اظ فم عارنياظ(positivismظ ظو عتها ىاظيدربائلظوشمنيرباظدوظردربه
َّ
فتعهن هظ فمبم اظ ملكمررباظفم قربائ ظ حلقنيقنيرباظالظيربلفمحظوظيعرب ظمرباظظويربنظ ظعربل ظديكربانظلأمأربا،ظويربنظىنرباظكربارم ظ قمفربمنظبربكنظ

فقم علظ اتاقنياظو ملظ ارشربائنياظ فربزظلنيأرباظامرب ظالظيعرب ظمربا(، 8ظوكربانظمفربنيمأريظوظيدربتنلىريظ فمبربميظدنظ مربلظ فربزظتع َّربنظ
ئاظعنظ فعمم ظو حلقائ ظ فم عارنياظتدتنلظ  ىظ قنيقاظيمجممحظوماظردهاظتا جنيا،ظظمكنظ فت قني ظيفظصرب تأاظبنرباع ظعمرب ظتمربةظ
َّ
أاظبكااظعلظتن اظ( نظعماظىمظيمجممظوكائنظيفظ ا جظ ظظمكنظوصرب أاظبكارباظصربامقاظ
حلقنيقاظ ا جنياظوينظ ظجم زظوص
ربنظئربرباظعربربنظ حلقربربائ ظ العتها ربرباظف ربنيسظمربرباظردربربهاظو قنيقربرباظيفظ ربربا جظ،ظويربربنظ ظظ
دوظكا بربربا.ظيفظ ربربرظدنظ مربربلظو فتعربربابمبظ فربربزظتعرب َّظ
كشربفظصربربلقنيتأاظباالعتمربربامظعمرب ظتمربربةظ حلقربائ ظ ا جنيربربا(، 9ظلرب نظيعناىربرباظتكمربربنظيفظ فتعربابمبظ ملمت يربرباظيربربنظقهربربلظ ملربربتكمري،ظل رَّنربرباظ
الظمكنناظكشفظيعناىاظيفظ ا جظبلظعمنيناظ فةجميفظ  ىظر سظ فتعهمب ه،ظل ااظظعلظدرشائنياظظتكيةظدوظتنأ ،ظوالظتكشربفظعربنظ
قائ ظيفظ ا جظوينظ ظالظمكنناظ فه ظعنأاظباملناى رظو فم ربائلظ فربزظره رب ظئرباظعربنظ حلقربائ ظ ا جنيربا.ظومربذ ظصمرب ظدنظالظ

( 8ظ ثاتنريظىنيمةى،ظمواار ظو قعنيب /زس،ظتةعا:لة لونظلاام ،رشةظيةكز،ظاأةنظ ا ظدوحظ8385ظهظس.888-886 ،ظ
2 Hilary Putnam,op cit,p87-89.

( 3ظ ملصل ظر دو .887-885 ،ظ
( 4ظ ملصل ظر دو،ظ .820-889 .
( 5ظ ملصل ظر دو،ظ .824-828

6 Hilary Putnam,op cit,p87
7 Ibid,p88-89.
8 Hare, The Language of morals(Oxford;Clarendon press)1952,p34-37.
9 A j Ayre,Philosophical Essays(London:Macmillan,1954)p,237, quate by Sen, (The Nuture and classes of Prescriptive
Judgments,Philosophical), p52.
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زمموظبرظىربذ نظ فنربمعرظيربنظ حلقربائ ظو ملعربا ف،ظوىربذ ظىربمظ ديظعنيرب ظظعممرباعظ فم ربعارنيرظويربنأريظعممرباعظولا رب اظ القتصربامظ
فتقمنيل ر( . 8ظ
َّ
الظدنظديا تني ربرباظ ربربرظ ربرباوحظكش ربربفظ ملخاف ربرباظ ملن قني ربرباظو ربربكظ ملمج ربربممظيفظى ربربذ ظ ملم ربميف،ظو ف ربربةظبه ث ربربوظيفظ فقم ع ربربلظ
اتاقنياظ فزظظتدم ظبافقم علظ فدمنيكاظ فربزظفربنيسظيربنظ فدربألظ عتها ىرباظيربنظ حلقربائ ظ العتها رباظ ارشربائنيا،ظانظمرباظجم ررب ظ
وصرب نياظتا جنيربرباظ قنيقنيربرباظظمكربربنظيا يتأربربا،ظومربرباظجم ررب ظ عتها ربرباظيعنيا ربرباظلنيأربرباظام رب ظ فقنيربربا ظبربربكيةظدوظ ملن رب ظيربربنظ فقنيربربا ظبربربكية،ظ
و عتربربنظد ربربلظظ فعممربرباعظدنظىربربذ ظ فكشربربفظىربربمظظبل ربرباظ أربربم ظرهربربمحظظديا تنيربرباظ ربربرظودبل عاتربربوظ فا قربربا( 2ظ(وتاصربرباظ القتصربربام اظ
ينأربا .ظو ايثمربرباظعربربنظتمربربةظ مل ربرباىنيريظكربافيمريظوظلميربرباظ فقمرب ظو فعل فربرباظو ةظمربرباظوظلمبىرباينظظىربربذ ظ فنربميفظيربربنظ مل ربرباىنيريظ اتاقنيربرباظ

فربربزظتمصربربفظئربرباظظ الة م،كمربرباظوصربربفظئربرباظيفظ فتربربك خظ فهشربربةيظكثربربمبظيربربنظ حلكربربا ظلربرباعتنو ظ ربرباملرظدوظعربربامفرظوظيدربربتهل ن(، 3ظ
لكلظتمةظ مل اىنيريظتربلتلظيفظعمربريظ اتربا ظو حلقربائ ظ العتها رباظوتمصربفظئرباظدرربخا ظود ربم حظتا جنيرباظكمرباظىربمظ حلرباحظيفظ
ف ظظ ةظما ،فذيظ كحظعنوظظىنيم ظد نظ كمنظي أم ظ ة ،ظ ني ظدنظ ملشأممظىمظ العاحظ ا جنياظوفنيسظ ةظما( 4؟! .ظ
وفتم نيئظيقصممهظجاعظديا تنيرباظ ربرظظثرباح،ظظلقرباح:ظىرب ظدرربةظتربتم ظظظنممرباظ(دنظ اعربل ظجربز عظلربمبظعربامح،ظلنينرب ظ
دنظرمق و! ،ظل ظكنبظيتشةعاظل روظ كمنظفوظيلفمحظوىمظدرشاعظقاعربلحظقارمرنيربا،ظويعمربم ظدنظىربذ ظ مل أربم ظطمتمربفظعربنظي أربم ظ
ر ربربسظ مم ربرباظد ظكنربرببظرخص ربرباظعام ربرباظ(لمبيتش ربةيف ظل ربرباملع ظيفظ حلافربرباظ فثارني ربرباظى ربربمظة ربربةمظدب ربربل عظ ديظظيفظدرربربةظت ربربةىظدنظج ربربز عظ
اعل ظلمبظعامح،ظودرةظتشرتأظيفظد اظحماوفرباظتة ربلظدنظتمقربفظتمربةظظ فعقمبرباظظيربنظلربمبظدنظ كربمنظ د ربةظيمربز ظا ربل(، 5ظلرب نظ
فتعهربربمبظ تربربملةظلنيربربوظ ملعرب ظ ارشربربائ ظو فمصرب ظيفظر ربربسظ فمقربربب.ظويربربنظىنربرباظدثهربرببظديا تنيربرباظ ربربرظدنظ م رب ظبربربرظ حلقربربائ ظ حلقنيقنيربرباظ
و حلقربربائ ظ العتها ربرباظدمكربربن،ظبربربلظدرربربوظو قرب ظظودنظيربربنظ ربربلع ظتربربافظ فربربةظلأربربمظ ملخ رب (، 6ظوظيربربنظىنربرباظ كربربنظظيربربنظدبربربليفظاربرب رظ
فقربربل ح،ظ فربربنأ رظظ فربربذيظىربربمظيربربنظ حلقربربائ ظ اعتها ربرباظ فربربذيظلنيربربوظامرب ظتربربملمبظتمربربةظ فقربربل ه،ظووصربربفظفتمربربةظ فقابمنيربرباهظوىربربمظيربربنظ
حلقائ ظ حلقنيقنيا،ظوينظ ظقاحظبا م ظبرظعمريظ القتصامظوعمريظ اتربا ظوىربذ ظ عتربنظتمجأرباظجل ربل ظعنربلظلا رب اظ القتصربام،ظ
تمجربربوظ ة ربربلظد جربربايفظظ اررب ظ ملعنيربربا يظورية اتربربوظ  ىظيةكربربزظ ىتمربربا ظعمربربريظ القتصربربام،ظوتاصربرباظ قتصربربام اهظ فةلربرباهظو فتنمنيربرباظو ف ربربةويفظ
ملعنيا ربرباظ اتربربةىظظفاقتصربربام،ظبربربلظ ىرب ظبعربرباظ فعممربرباعظ  ىظدبعربربلظيربربنظ فربربةظلا ربربتنهوظيربربنظت عظعممربرباعظديثربرباحظديا تنيربرباظ ربربرظدنظ
اررب ظ ملم ربربمع ظ اصمربربايبظظلنيربربوظجاررب ظدعتهربربا يظد يربربا(. 7ظلقربرباحظديا تنيربرباظ ربربرظصم رب ظعم رب ظعممربرباعظ القتصربربامظدنظ تعمَّمربربم ظيربربنظ

عممرباعظ اتربا ،ظوعمرب ظعممرباعظ اتربربا ظ فربتعمريظيربنظظ القتصربام ر(. 8ظكمرباظقربرباحظديا تنيرباظ ربر:ظدنظىربذهظظ ملدربكفاظدصربربهئظ آلنظ

1 Ibid,p12-17.
2 Sen, Amartya, Development as Freedom op, cit,p78-91.
3 Ibid,p,58-63,see alsopp.308-311.
4 Martha Nussbaum. 2011. Creating Capabilities: The women and Human Development: The Capability Approach
(Harvard University Press)2000,p5.

( 5ظثاتنريظىنيمةى،يصل ظ اب .98-98 ،ظ

6 Hilary Putnam,op cit,p117-116.

( 7ظ نظديا تنياظ،ظيفظ اتا ظو القتصام،ظه:ظرام ظدم سظ فتل،م ظ فكتاةظ حلل ،ظعمان 2009،ظ،ظ .27-24
( 8ظ ملصل ظر دو،ظ  .25.ظ
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مرباظيربل لعرظلكربانظعنربلياظاة ناىرباظظدوحظيربةحظظكاررببظلة هربرباظو رتقربلهظيربنظقهربلظ القتصربامظ فتقمنيربليظبشربلح(، 8ظو ىرب ظديا تنيربرباظ
رظ  ىظدنظىذ ظىمظيقصممظعمماعظ القتصامظ او ئلظديثرباحظتم ظ نيرب ،ظودنظىنرباأظرربميفظيربنظد ربقا ظلنيمرباظقصربلوهظلنيمرباظبعربلظ
يفظعمريظ القتصامظ فتقمنيلي(، 2ظلكثمب ظياظ َّ
تلحظباملثاحظ فتقمنيليظ فذيظ كةهظتم ظ ني ظعنلياظجمربسظعمرب ظ ملائربلحظلقرباحظدنظ
دنظ هربربزظ فربربذيظرككمربربوظبعثربربوظ فنينربرباظ هربربازظ،ظو فم ربربريظد ربربموظ فقصربرباةظكمربرباظدنظ ف اكأربرباظدتتنربرباظيربربنظقهربربلظ فهقربرباحظ،ظو ظ عربربلظديظيربربنظ
ىربربؤالعظيربرباظلعربربلظتةمحربرباظبنربرباظوفكربربنظصحتقنيقربرباظملصربربم تأريظ فشخص ربنيا،ظوعةلربرببظىربربذهظ ملدربربكفاظيفظ القتصربربامظ فتقمنيربربليظبنية ربرباظ نيربربا ظ
فعقربرباي(، 3ظ فنية ربرباظ فربربزظبرب ظعمنيأربرباظدكثربربةظ فنية ربرباهظ القتصربربام اظ فتقمنيل ربربا.ظ الظدنظديا تنيربرباظ ربربرظدثهربرببظدنظىربربذ ظ ربربمعظلأربربريظملربرباظ
قصربلهظتم ظ نيرب ،ظارربوظودنظدرربربا ظئربربذ ظدشمنيرباظصحتقرب ظ ملصرباةظ ف ةم ربرباظ ربربقظتربلو ظ ف عافنيربرباظ القتصربام اظيفظظ فدربربم ظو تمرب (، 4ظ
الظدنظتم ظ ني ظ ظ قصلظبوظدنظىذهظى ظ فبا اظ فم نيلحظ فزظ ة لظ اردانظصحتقنيقأا،ظبربلظىنرباأظلا رباهظدتربةىظ ة ربلىاظوىرب ظ
اففظيفظكثربمبظيربنظ ا نيربانظيصرباحلوظ فشخصربنياظو ع نيأرباظ اردربانظ اوفم رباظعربلظيصرباحلوظ ف ةم رباظكافتعرباافظو ربممظو الفتربز ظ
و فعنيالظيفظ هنيلظ ملعتقل ه(. 5ظوى ظيدائلظيعنيا اظدتاقنياظيناقياظملاظ عتملظعمنيوظ القتصربامظ فتقمنيربليظيربنظصحتقنيرب ظ ف ائربلحظ
ف ائ ربربلحظو ملص ربربم اظ ف ةم ربرباظوى ربربذهظ ف ربربلو ل ظىرب رب ظ اق ربربمىظعن ربربلظتم ظ نيرب رب ظكم ربرباظ َّمعرب رب ظديا تني ربرباظ ربربر،ظلابت ربربلعبظى ربربذهظ آل عظ
ظ

ربربمحظ فثارنيربرباظ

ودصربربه بظتمربربةظيفظ حلارربنياظلقربربا ظديا تنيربرباظب جاعأربرباظ  ىظ ملةكربربزظبعربربلظكشرب أا،ظومربربذ ظ ِّرب ظديا تنيربرباظ ربربرظبصربربا
فزظد ج ظئاظ اتا ظ  ىظيةكزظ فل اهظ القتصام ا!( . 6ظ
ظظدنظظ فه ظ محظعاقاظ اتا ظ( حلقربائ ظ العتها ربا ظوظعمربريظ القتصربامظ ربذى ظبنرباظ  ىظعمرب ظدعمرباحظديا تنيرباظ ربرظ
يفظ فعل فاظكمدكفاظعاقاظ فلظممقةانياظو فتنمنيرباظوظ ف قربةظو اعرباهظوظ فةلرباهظو فه افربا.ظلمربثاظيفظيدربكفاظ فتنمنيرباظعنربلياظر ربرت ظ
وجممظتمةظ فعاقاظلاظظمكنناظ العتمامظعم ظ ار ظ منل ظيفظ القتصامظلقربوظ ربقظرةت رب ظيدربتمىظ فتنمنيرباظيفظ فربهامظمونظ
العتهرب ربا ظفممد ربربائلظ اتاقني ربرباظو حل ربربم لزظ فل نني ربرباظيفظ تم رب رب (. 7ظدي ربرباظعاق ربرباظ ف ربربل نظبافعممني ربرباظ فتنمم ربرباظى رب رب ظي ربرباظعم ربربلظعمنيأ ربرباظ
ف نيمدمفظظوعا ظ الجتمايفظ الملايظ ملشأم ظياكسظلنيربنظوكشربفظظيربنظتامرباظدنظظ فتقربل ظ فةد رباإظ صربلظيفظ فربلوحظ فبةبنيرباظ
فزظى ظعم ظ ملذى ظ فنو تايظمونظ فلوحظ فكاثمفنيكنيا،ظانظد كا ظ ملذى ظ فنو ربتايظدكثربةظتم لقرباظيرب ظتربةكريظ دلظ ملرباحظ
وتش ربنني ظ متربربا هظ(. 8ظكمربرباظدرربربوظوبنربرباع ظعم رب ظتمربربةظ فعاقربرباظكشربربفظ ف نيمدربربمفظو فها رب ظ ا ربربةيظعهربربل فكة ظ ربربةوس،ظدرربربوظويفظظ

( 8ظ ملصل ظر دو،ظ .27-26
( 2ظثاتنريظىنيمةى،يصل ظ اب .8820-888. ،
3 Sen, Amartya, Development as Freedom op, cit,p22.
4 Sen, Amartya, Rationality and Freedom,op,cit, p33.

( 5ظثاتنريظىنيمةى،يصل ظ اب  .70-68 ،ظ
6 Sen, Amartya, Rationality and Freedom,op,cit,p23-26.

( 7ظثاتنريظىنيمةى،يصل ظ اب .43-48 ،
( 8ظمكرتظ محلظصل ى،تتةظ فزياىنظم شمرظرزم ك ظ(جدتا ىا ظم ظجايعاظرنا ظم نظولةىنو ظ.ه :يمبظ درظتنيمم ى،ظهتةن،ظ ا ظ
ا ظ وحظ.88 ،8385ظ ظ
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فعا ظ ا اي ظدنظ فلوحظ فزظىرب ظعمرب ظ ملربذى ظ فدرب ظلةصرباظ فت ربم ظ القتصرباميظو فثقربايفظلنيأرباظدكثربةظينأرباظيربنظ فربلوحظ فربزظ
تل نظباملذى ظ فشنيع ،ظانظعاقاظ ملذى ظ فد ظ ارعةيظبا ار ظ فعمم ظدقمىظينظ ملذى ظ فشنيع ظ ملعتزإ( . 8ظ
وبنربرباع ظعمرب ظتمربربةظ فعاقربرباظكشربربفظديا تنيربرباظ ربربرظ فعاقربرباظ ف ةم ربرباظبربربرظ حلة ربرباظظ اردربربارنياظو فتنمنيربرباظ القتصربربام ا(، 2ظوفربربذفةظ
َّ ظكتابوظ ارأةظة( فتنمنياظكاحلة ا (. 3ظودثهبظبكنظ اعاظالظصحتصلظيفظ فلوحظ فلظممقةانياظقوظودنظكاررببظظالظتعتربنظموالظ

اظملؤرربربةظ فربربلتلظ
ربفظيؤرربربةظ فقربربل هظبربربل
موالظلننيربرباظيربربنظرا نيربرباظ ملنربرباب ظ ف هنيعنيربربا(، 4ظكمربرباظدرربربوظوبنربرباع ظعم رب ظتمربربةظ فعاقربرباظكشرب
ِّ
ِّ
ملؤرربةظ فربذيظ
رباظيؤرربةظ فربلتل ،ظ ِّ
و فنات رظ فكم ظفت ل لظيدتمىظ فةلاهظو فتنمنياظوكشفظظبوظرقائاظظ ملؤرِّة هظ اتربةىظ(وينأ ِّ
تهناهظينيماظ اسماعظفت ل لظتةتني ظويدتمىظ فلوحظيفظ فتنمنيا( . 5ظ
ودنظكربربانظىنربرباأظتربربافظبربربرظظينربرباوئ ظ قربربم ظ اردربربانظ فربربذ نظ ربربذىهمنظدنظتمربربةظ حلقربربم ظف ربنيسظمربرباظديظد ربربالظظلربربمبظ
فقارمنظو فتشة عاه،ظو ملؤ ل نظفتمةظ حلقم ظ فذ نظ ذىهمنظ  ىظدنظ الظتمةظ حلقم ظىمظد الظ فقارمنظ،ظلذى ظديا تنيرباظ
رظدنظ فلفنيلظ ا ا ظفتمةظ حلقم ظىمظ حلة ربا،ظو حلة رباظمرباظجاررب ظدتاقرب ظصمرب ظيةعاتربو،ظوجاررب ظوصرب ظظمكربنظكشرب وظ
يفظ ربربا ج(. 6ظكمربرباظدرربربوظوبنربرباع ظعمرب ظتربربل تلظ فقم عربربلظ ملعنيا ربرباظو حلقربربائ ظ حلقنيقنيربرباظ ا جنيربرباظدثهربرببظت ربربكظ العتمربربامظعمرب ظ فربربلتلظ

ربتنت رظدنظ
ظ
قة،ظوظبرظدنظ ف قةظ حلقنيق ظىمظ حلةيانظينظ فقابمنياه(. 7ظظبلظ اوحظدعربامحظتعة ربفظ فبرب ظظلا
فت ل لظيدتمىظ ف
َّ
دنظكانظ فب ظينظىمظصا ظ فثةوحظ فكثمبح(، 8ظظل نظ فثةوحظظفنيسظ ملاحظلقربو.ظلقرباح:ظدنظ فقربةويظظ منربليظ فربذيظ عربنيالظقة برباظ
قة بربرباظي ربرباظ ربربناظ ربرباملاًظيربربنظ فنا نيربرباظ فصرب نياظىربربمظدلرب ظيربربنظ فةجربربلظ الة قرب ظ اصربربلظ فربربذيظ عربنيالظيفظيل نربرباظرنيم ربربم أظوالظ تنربرباوزظ
عمةهظمخدرظ نا،ظودنظكانظينظرا نياظ فلتلظمتلظ منليظىربمظدقربلظبكثربمبظيربنظمتربلظ فةجربلظ اية كرب ظد ربممظ فهشربةحظ فربذيظ
عنيالظيفظرنيم م أ!( . 9ظ
ظظظكمربرباظدثهربرببظدنظىنربرباأظت رباًظرربربائعاظيفظبنيربربانظ فت ربربم ظ فتنمربربميظ فدربربة ظفعربربلحظبربربامظيفظ فةب رب ظ اتربربمبظيفظ فقربربةنظ فدربرباب ظظ
كافصربربرظو منربربل،ظو ربربقظ فت ربربم ظ فربربذيظ صربربلظيفظ فربربلوحظ فربربزظتقربربلَّيبظيفظبل ربرباظ فربربةظ فقربربةنظكافنيابربربان،ظانظتمربربةظ فربربلوحظظ ظ
تتقرب َّربل ظلنربربكحظوبالتربرببظ منيرب ظعمرب ظيربرباظ هربربلوظيفظدوحظبةىربربا(، 80ظبربربلظدنظتمربربةظ فربربلوحظبربربلدهظبعممنيربرباظ فتنمنيربرباظيفظتربربك خظ عربربممظ  ىظ
دبعلظينظ فةظ فتربا خظ فذيظ أةظلنيوظتقليأاظفمعا (. 88ظلافنيابانظيربثاظويفظاا رباظ فقربةنظ فتا رب ظعشربةظ رعربل ظ اينيرباظلنيربوظوكربانظ

( 8ظ عهل فكة ظ ةوس،ظيةو ظبةظتا خظ رم ا ظيدممر،ظ ا بظرخص ظعهل فكة ظ ةوس،ظ خنةرنيأا،ظيكتم ظيفظتك خ.2083/4/8
ظ
2 Sen, Amartya, Development as Freedom op, cit,p22-25.
3 Ibid,p24-27.
4 Ibid,p26-28.
5Undp 1990,TheHuman Development Report 1990(New York: United Nation Development Programme( Available from
the UNDP website,www.undp.org) , Retrieved 20 February 2013
The Idea of Justice, op, cit,p355-357.و 6 Sen Amartya
7 Sen, Amartya, Development as Freedom op, cit,p359-401.
8 Ibid,p358-401.

( 9ظ ن،ظديا تنيا،ظتم عوظ ع ظتزمی،ظه:حمملظ عنيلظرم ىظرائني ،ظرشةظىن،ظهتةن ،ا ظ أا :ظ8398ه.سظ .44 ،ظ
( 80ظ ملصل ظر دو،ظ .85
( 88ظ ملصل ظر دو،ظ .97
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يدربربتمىظ فقربربة عحظو فكتابربرباظبربربرظيربربم ا ظ فربربةظ فهمربربلظىربربمظي ربرباظيفظ مل ربربا(. 8ظكمربرباظدنظ فصربربرظبربربلدظ وحظت ربربم ةظفمقابمنيربرباهظو ت ربربايفظ
يدتمىظ فتعمنيريظلنيأاظيفظ فدربتنيناهظيربنظ فقربةنظ فدرباب (. 2ظودنظ فت ربم ظ حلاصربلظيفظ منربلظىربمظيمجربممظيفظ فمال رباهظ فربزظصحتققرببظ
فلظممقةانياظو ت ظ ملدتمىظ فتعمنيم ظو فص ظلنيأاظكمال اظكا ارا!( . 3ظ
المطلب الثاني
نهج القدرات

ظ ع رب ِّربةفظظديا تنيرب رباظ ربربرظظا ربرب رظ فق ربربل حظبكر ربربوظق ربربل حظ ار ربربخا ظعمرب رب ظدنظ عنيش ربربم ظ ني ربربم هتريظ ف ربربزظم ربربريظمفني ربربلظيفظ تتنيا ى ربرباظ
وتقل ةىا(. 4ظدنظكاربظرية اظ نيربا ظ الجتمرباع ظتعتربنظقمرب ظيأنرباظديا تنيرباظ ربرظكمرباظ كةرربا(، 5ظلرب نظظارب رظ فقربل حظظ عتربنظقمرب ظ
قم ظدعماحظديا تنياظ رظوظدرأةظدبليفظفو،ظوالظ مجلظديظكترباةظيربنظكتهربوظ الظولنيربوظظ كربةظمربذ ظ ملم ربميفظوبربوظعربةفظيفظ ف كربةظ
القتصرباميظبربلظ ف كربربةظ ف مدرب ظو اتاقرب ظو فدنيا رب (. 6ظدنظكاررببظظنربربم ظديا تنيرباظ ربربرظدممكرباظو ربعاظل اربرباظدممكرباظييممربرباظ
بلونظا رظ فقل حظلأمظادأاظ مليني ظ(، 7ظوينوظدصهئظ ف ا اظو فعممرباعظ أتمربمنظبربء عظديا تنيرباظ ربر،ظ نيرب ظصربا ظ أربتريظئرباظ
فعشربربة هظيربربنظ ف ا رب اظ ملختصربربرظبافشربربة ظو فنقربربلظودصربربهئظ مل ربرباهظيربربنظ فعممربرباعظ تهنربربمنظت ئربربوظكمربرباظى رب ظيفظةاالتربربوظ اصربرباظدوظ
بت م مأربرباظ  ىظ قربربمحظيعةلنيربرباظجل ربربلح(. 8ظدنظكربربانظىربربذ ظىربربمظيمقرب ظاربرب رظ فقربربل حظل رب نظ ملم ربميفظ ملةكربربزيظفمربربنأ رظد يربرباظىربربمظظ حلة ربرباظ
ملم معنياظفارخا ( . 9ظ
ظظظظدنظدوحظيرباظكشربفظديا تنيرباظ ربربرظارب رظ فقربربل حظكربانظفتم ربنيئظرقرباظ عتمربربامظجربمنظ وفربربزظعمرب ظتمز رب ظ فدربم ظ ال ا ربنياظ

و عتنىربرباظلربربمبظكالنيربرباظيفظبنيربربانظيقتي ربنياهظ فعل فربرباظ(، 80ظل رب ظكربربانظ فربربنأ رظىربربمظدىربربريظيربرباظعربربةفظبربربوظديا تنيربرباظ ربربرظو عتربربنظ ملم ربميفظ
الظ فربربذيظبرب ظعمنيربربوظبنربرباعظ
ا ا رب ظيفظعنيرب ظدعمافربربوظل رربربوظ عتربربنظيم ربربمعاظ ئنيدربنياظيفظرية تربربوظفمعل فربربا.ظبربربلظظمكننربرباظ فقربربمحظبكرربربوظ ّ
تمربربةظ فنية ربربا،ظل رب نظكربربانظاربرب رظ فقربربل حظ مجربربلظيفظعني رب ظدجربربز عظظوية ربربلظرية ربرباظ فعل فربرباظ( فهننيربرباظ ف كة ربربا،ظو فهننيربرباظ فند ربهنيا،ظ فهننيربرباظ
فت هنيقنيربرباظ فعممنيربربا ،ظل رب نظ أربربم هظيفظ ملة مربرباظ اتمبح( فهننيربرباظ فت هنيقنيربربا ظدكثربربةظجربرباع ،ظنني رب ظظمكننربرباظ نظرص ربفظ ملة مربرباظ اتربربمبحظ
فزظتكمربظظدكفترظيكممترظبعيربأماظ فربهعاظ كربمنظظكربلظينأمرباظيعتمربل ظعمرب ظ آلتربة،ظيتهربلِّفرظمو شمرباظفهعيربأماظ
باملة ماظ
َّ
فهعاظنني ظفنيسظد لشماظبننيرباظصحتتنيرباظو آلتربةظبننيرباظلمقنيربا،ظبربلظكربلظينأرباظبننيرباظصحتتنيرباظولمقنيرباظيفظر ربسظ فمقرببظيؤ َّ دربانظد ربلشماظ
عم ظدآلتة(، 88ظوشماظيم معاظ(ا رظ فقل ح ظوظ( نيا ظ الجتماع ظ مله ظكلظينأاظعمرب ظ التتنيربا ظو حلة رباظ ملم ربمعنيا(. 82ظوظ
( 8ظ ملصل ظر دو،ظ .77
( 2ظ ملصل ظر دو،ظ .33
( 3ظيا ة،جةفل ، .زظ قتصامظكا نيةظتاظ قتصامظتم عو،ظيصل ظ اب ،ظ .235-232
4 Ibid,ppp14-10-16.
The Idea of Justice, op, cit,p212-213.و 5Sen Amartya
6 Ibid,p13-15.
7Ibid,p12-17 .
8 Martha Nussbaum. Creating Capabilities: The Human Development Approach (Harvard University Press) 2011,p 3-15 .
.
9 Ibid,p33-35.
The Idea of Justice, op, cit,p213-215و 10 Sen Amartya
11 Ibid,p217-219.
12 Sen, Amartya,Equality of What? op, cit, p,41-39.
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مذ ظظمكنناظدنظرعتنظ حلة اظى ظ مل أم ظظ ملةكزيظيفظرية اظديا تنيرباظ ربرظيفظ فعل فربا،ظكمرباظىربمظ رباحظ الت ربا ظ ربمحظتمز رب ظ فدربم ظ
ا ا ربنياظيفظرية ربرباظجربربمنظ وفربربز،ظوكمربرباظدنظىنربرباأظرربربة ظفربربذفةظ فعقربربلظقهربربلظدبةيربربوظوى رب ظ نربرباةظ فب مربرباظنني رب ظ ربربرت ظعربربل ظظ
وجممظديظيعممياهظعنظ صصأريظدوظيم قعأريظ الجتماعنياظعنلظ ملشاكرظيفظ فعقل.ظوظكماظدنظىناأظرة ظبعربلظدبربة ظ فعقربلظ
وىمظيعقمفنياظ فعقربلظويم لقتربوظفمعل فرباظ فشربأمم اظو ا دربالظبافعل فرباظعنربلظ ملشرباكرظولربمبظ ملشرباكرظيفظ فعقربل(، 8ظلرب نظ حلة رباظ
ملم معنياظوى ظتداويظي ظا رظ فقل ح.ظ ني ظ كمنظب يكانظ الة مظتم نيربفظقربل هتريظوقابمنيرباهتريظيفظ حلنيرباحظ فربزظمربريظمفنيربلظيفظ
تتنيا ىربربا،ظلاملة مربرباظ ف كة ربرباظ فربربزظ َّكربربنظديا تنيربرباظ ربربرظظئربرباظكشربربفظ فعاقربرباظبربربرظ حلقربربائ ظ العتها ربرباظ ملعنيا ربرباظ فربربزظ عتربربنظ التتنيربربا ظ
و لهتاظ ا ا نياظو حلقائ ظ حلقنيقنياظ فزظته ظئاظعنظ حلقائ ظ ا جنياظو فزظجتتم ظيفظ فقل هظو حلة اهظ ملم ربمعنياظلأرب ظ
د ربنياظد محظ اردربربانظ نيرب ظبت ة ربربةظد محظ اردربربانظتيأربربةظتمربربةظ فقابمنيربرباه.ظكمربرباظدنظتمربربةظ فقربربل هظو حلة ربرباهظ ملم ربربمعنياظمربرباظ
وجممظتا ج ظظظمكنناظدنظذمعمأاظيم ميفظم اظ فعمم ظ ملم معنيا،وينظىناظذمئظديا تنياظ رظيفظ م ظظبنينأمرباظوكشربفظارب رظ
فقل ح.ظ ظ
ظظظديربرباظيفظ ملة مربرباظ فثارنيربرباظوىرب ظية مربرباظ فتمربربا زظبربربرظيقا بتربربوظويقا بربرباظ ف ا رب اظ آلتربربة نظ(وتاصربرباجمنظ وفربربزظ ظوكشربربفظ
دت ربرباعظتمربربةظ ملقا بربرباهظظوتاصربرباظيف د ا ربربأاظ ملعمميربربايتظ،ظويربربنظدت ائأربرباظعربربل ظديكربربانظقنيا ربأاظ فربربلقني ظوظ ربربعفظ ار رب ظ
فعممرب ظلنيأربا.ظومربربذ ظ عتربنظدنظدىربربريظيرباظيفظانربوظىربربمظديكارنيرباهظت هنيقأربرباظوتهمم ىرباظ فعممرب ظظيفظكالربرباظ حلقربمحظ ملعةلنيربرباظيربنظ فرتبنيربرباظ
 ىظ فدنيا ربرباظوظتاصربرباظيفظعمربربريظ القتصربربامظظكافتنمنيربرباظو فةلربرباهظوباف عربربلظ كربربنظ حلصربربمحظعم رب ظرتربربائ رظيأمربرباظيفظ ربربتعماحظ فربربةظ

ملربربنأ رظودنظاربرب رظ فتنمنيربرباظ فهشربربة اظ ملعتمربربلظعاملنيربرباظتربربمبظمفنيربربلظعم رب ظىربربذ ظ فننربربا ظ(. 2ظودنظىربربذ ظ فننربربا ظيه رب ظعم رب ظ فرتكنيربربزظعم رب ظ
حلة اظظ ملم معنياظ فزظتعامحظ فقل حظعم ظ التتنيا ظظيفظرمعنياظ حلنياحظوينأاظ العتمامظظعم ظرية اظ نيا ظ الجتماع (.! 3ظظ ظ
ظظظظظظظظظدي رب رب ربرباظلنيم رب رب ربرباظ تعمرب رب رب رب ظب رب رب ربربنأ رظ فق رب رب ربربل حظلرب رب رب ربنيمكنظت ظم رب رب رب ربني وظبش رب رب ربربكلظدو رب رب رب رب ظعن رب رب ربربلياظرةجرب رب رب رب ظ  ىظرق رب رب ربرباظتةكني رب رب ربربزظ
يعممي ربربات ( informational ofcusظف ربربوظظكنية ربرباظيفظ فعل ف ربربا،ظانظفك ربربلظرية ربرباظيفظ فعل ف ربرباظرق ربرباظتةكني ربربزظيعممي ربربايتظديظصحتل ربربلظ
فدماهظ فزظ نهب ظ فرتكنيزظعمنيأاظعنلظ حلكريظعم ظةتم ظيرباظوتقنيربنيريظ فعل فربا(، 4ظلرباملأريظىنرباظدنظ نيربةظ  ىظكني نيرباظتقنيربنيريظ ملن عرباظ
فشربربايماظفم ربربةم(، 5ظلربربهعاظ فنية ربرباهظتعتمربربلظيفظىربربذ ظ فصربربلمظتقني ربنيريظين عربرباظ ف ربربةمظبلالفربرباظمتمربربوظدوظثةوتربربوظدوظيربربم مه،ظوينأربرباظيربرباظ
تعتملظعم ظ فدعامحظدوظ فمذحظ ف ةم اظكماظىمظ حلرباحظيفظ فن عارنيرباظ فربزظكربانظجمبيرب ظبنينتربا ظ ئربلىا(. 6ظلنيم ربئظىربذ نظ فهربل انظ

فتها نظبرظ ملقا باظ فقائماظعم ظ ملن عاظوتمةظ فقائماظعم ظ فلتل،ظلمبظدنظيقا باظ فقربل حظقائمرباظعمرب ظ حلة ربا،ظلمقا برباظ فقربل حظ
تقنيِّريظ ملن عاظ ف ةم اظبقل حظ فشخاظعمرب ظعمربلظدرربنياعظ كربمنظفل ربوظمفنيربلظفتقربل ةىا(، 7ظويربنظ ظتكربمنظين عرباظ فشربخاظبلالفرباظ
ف ربربة ظدقربربلظيربربنظين عربرباظرربربخاظتتربربةظدقربربلظينربربوظقربربل حظعم رب ظ فقنيربربا ظظ رباظ قرب ِّربل ظ ربربتلالالظيربربنظدر ربنياعظد ظكارربرببظلةصربربتوظ حلقنيقنيربرباظظ
فعم ربربلظى ربربذهظ اررب ربنياعظد ربربكح،ظل ربربافرتكنيزظىن ربرباظى ربربمظوج ربربممظ حلة ربرباظف ع ربربلظديظعم ربربلظدوظك ربربمنظديظررب رب عظدم ربرباظفل ربربوظ ربربه ظومفني ربربلظ
1 Ibid,p218-222.
2 Undp 1990,TheHuman Development Report 1990(New York: United Nations Development Programme( Available from
from the UNDP website,www.undp.org) , Retrieved 20 February 2013
The Idea of Justice, op, cit,p 233-237.و 3 Sen Amartya
4 Ibid,p65-68.
5 Ibid,p37-39.
6 Ibid,p36-39.
7 Sen, Amartya,Equality of What? op, cit, p,41-39.

( ) 111

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

نظرية امارتيا سني يف العدالة و نتائج تطبيقها على العدالة اإلنتقالية  /ص ص114-181

فتقربربل ةه(. 8ظلمربربنظ فم ربربئظدرربربوظكممربرباظكربربانظ زم مظتقربربل ةراظفشربني ظظكممربرباظكربربانظىربربذ ظدكثربربةظدشمنيربرباظدمربرباظرننربربزه،ظلمب عرب ظاربرب رظ فقربربلظحظدنظ
ركربمنظد ربة ظيفظصحتل ربلظيرباظرة ربل،ظويرباظرقرب ِّربل ،ظويرباظرق ِّربةّ ظيفظ فنأا ربا.ظويربنظىنرباظ كربربمنظارب رظ فقربل حظيةته رباظناررب ظ ف ةصرباظيربربنظ
حلة ربرباظ.ظو ملقصربربممظيربربنظ ف ةصربرباظىرب ظ ف ةصربرباظ فشربربايماظوفنيدربرببظ فنتنينربرباظظ فنأائنيربرباظلقربربو،ظويربربنظ ظدنظاربرب رظ فقربربل حظو حلة ربرباظالظتةِّكربربزظ
عم ظ فم ائفظو اعماحظ ا جنيا،ظبلظتعتمربلظعمرب ظقربل حظيفظ قتنربا ظ ف ربة (. 2ظكمرباظدنظ فنية رباظتعتمربلظعمرب ظ حلة رباظ فشربايماظ
وفنيدبظ فنتائ رظ فنأائنيا،ظوفةظاظكشفظ ف ربة ظبربرظىربذ نظ مل أربميرظي تربا ظكثربمبظيربنظي رباىنيريظونربم ظديا تنيرباظ ربرظبربلظدلة ربوظ
ويةينيو(، 3ظوفذفةظرقم ظبافتمنينيزظبرظ مل أمير:ظظ ظ
ظظ هربلوظدنظفكربلظقنيمرباظكاحلة رباظجارهربانظوشمربرباظ اررب ظ العتهربا يظ فربذيظ مرب ظينرباظقنيربربا ظبشرب عظدو اليتنربايفظعربنظ فقنيربا ظبربربوظ
اروظيه ظعم ظ التتنيا ظ،ظوجار ظيم مع ظتا ج ظ تاق ظي ظ حلقائ ظ ا جنياظ اتربةىظوىربمظيأربريظنربلظ تربوظمونظ عتهربا هظ
و ربنيماظحلق ربربائ ظدت ربربةى،ظل رب ظيد ربربكفاظكافتنمني ربرباظدنظدص رب اةظ فق ربربة ظ تع ربربايممنظي رب ظتم ربربةظ فمج ربربممظ ربربا ج ظفمقرب ربنيريظبا ربربممبر،ظ
ا ربربممةظ اوحظلأربربمظيعربربةوفظبك ربربممةظإظ(ردربربهاظ  ىظ ئربنيسظوز عظ ربربنبالم حظإ نيربربةظ  ىظتمربربةظ فقربنيريظريربربةحظو ربنيمنيا،ظوبافتربرباإظ
ةىظدنظباايكانظ حلصربمحظعمرب ظ فتنمنيرباظ القتصربام اظظباالعتمربامظعمرب ظ لرب ظ فنربات رظ فكمرب ظوظو فتصربنني ظظوب ة قرباظ ربة عاظظو ملأربريظ
ىمظ فمصمحظ  ىظ حلصنيماظ فنأائنياظوى ظ فتنمنياظينظمونظ فت اهظ  ىظظ ة اهظ الة م(. 4ظظ ظ
ظظظوىنربرباأظ ربربممةظثربربانظتهنربرباهظديا تنيربرباظ ربربرظيفظنمثربربوظ ربربذى ظ  ىظدرربربوظويفظعممنيربرباظ فتنمنيربرباظصم رب ظ فنيربربةظ  ىظتمربربةظ فق ربنيريظ
(كاحلة اه ريةحظلائنياظوفنيسظ عتها ىاظو نيماظملدائلظدتةى،ظفكمااظيأاظيفظ لظ هتا(، 5ظودنظظتك خظ فتنمنيرباظو ا صربائنياهظ

و ا صائنياهظ فلقنيقاظتقمحظفناظدنظتمةظ فعممنياهظ فتنمم اظذم بظوظوصمبظ  ىظيةيأرباظعنربلياظريربةهظ  ىظتمربةظ فقربنيريظئربذهظ
فنيربةح.ظودنظكربربانظ هربربلوظيفظ فيربرباىةظو فنيربربةحظ فدرب نياظدنظعكربربسظىربربذ ظىم فصرب نيئ،ظلمربربثاظدنظ فتنمنيربرباظو فت ربربم ظ فنيابربربايظ ظتهربربلدظ
بافتصربربنني ظلقربربو،ظبربربلظبربربلدهظباملدربربائلظ فتنمنيربرباظ فهشربربة اظكربربافتعمنيري(، 6ظوىربربذ ظى ربربمظر ربربسظ حلربرباحظيفظ فصربربرظو منربربلظعم رب ظتربربافظ
فياىة(. 7ظو ةىظديا تنياظ رظدنظىذ ظ ا ممةظىمظ ا ممةظ فناجئظلقو،ظوصم ظدنظ نيةظ  ىظ فلتلظو فنربات رظكم ربنيماظ  ىظ
عةفظ ملاحظو فثةوحظظع ظخماففظملعنرباهظ فتقمنيربلي،ظلرباف قمبظ فربذيظ عربنيالظ نيرباحظ
 ىظتمةظ فقنيري،ظوينظىناظ اوحظديا تنياظ رظدنظ ِّ
ص نياظدامحظل روظدل ظينظصا ظ ملاحظ فذيظالظ عنيالظام ا،ظلافمصمحظ  ىظ حلصربنيماظ فنأائنيرباظفنيدرببظيأمرباظيفظ ربلظ هترباظ
بربربلظ ملأربربريظ حلة ربرباظ فشربربايماظ فربربزظهتمأربرباظ يربربم ظ تتنيربربا ظ ف ربربةمظكمربرباظ أمأربرباظ صربربمحظ فنتربربائ رظد يربظاً(. 8ظكمربرباظى رب ظظالظتقتصربربةظعم رب ظ
( 8ظديا تنياظ ن،لكةحظ فعل فاظ،ظيصل ظ اب .339-337 ،ظ
( 2ملصل ظر دو،ظ  .447-445ظ
( 3ظ ملصل ظر دو،ظ  .339ظ
( 4ظصن،ديا تنيا،ظ فتنمنياظ ة ا،ظتةعا:رمق ظجاح،ظ مدماظعا ظ فعةلا،ظرشةظ مسظ فما ظفمثقالاظو ف نمنظو آلم ةظ– فكم ب،ظ
.27-87 ،. 2004
( 5ن،ظديا تنيا،ظتم عوظ ع ظتزمی،ظيصل ظ اب .23-85 ،
( 6ملصل ظر دو،ظ .28-25
( 7ملصل ظر دو،ظ .59-54
The Idea of Justice, op, cit,p36-37.و 8 Sen Amartya
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التتنيا ظبرظ فم ائفظ ملمجممحظلقوظبلظظوجممظ فقل حظو التتنيا ظيفظ ف ة ظد يرباً،ظدنظ عربنيالظ اردربانظ حلنيرباحظ فربزظفربوظ ربه ظ
يفظتقربل ةىاظوىربربذ ظىربربمظاربرب رظ فقربل هظ فربربزظرمربربنظبصربربلمظ فه رب ظعنأرباظورربربةىظبيربربةو حظتهننيأربرباظيربنظقهربربلظدصرب اةظ فقربربة ظيفظبمربربل رناظ
ا ربرباينياظو فعةبنيربربا(، 8ظويربربنظ ظصمرب ظ فنيربربةظ  ىظ حلة ربرباهظ ف ةم ربرباظ فربربزظتكربربمنظظثابربرباظتهمربربم ظد محظ الردربربانظو فلظممقةانيربرباظكنقربرباسظ
عا ظفت م ةظيعممياتوظويناقشاظ ماعاظيفظ ا ظ فقة هظككىل فظيفظ هتاظوفربنيسظ ربقظفت ربم ةظ ملربم مظ فهشربة اظيفظ القتصربام،ظ
ودنظكانظباايكانظ صمحظىذ ظيفظر سظ فمقب! .ظ
ظويفظصلمظبنيانظ فقصلظينظا رظ فقل حظ هليظديا تنياظ رظيا يترظيأمترظوشما :ظ
ظظدوال،ظدنظيقا باظ فقل حظتشمبظ  ىظرق اظتةكنيزظيعميايتظيفظتقنينيريظويقا راظ ملنال ظ ف ةم رباظ فشربايماظ،ظوالظتقربرت ظد رباظصربني ظ
يعنيناظفكني نياظ تخل ظ ملعممياه،ظويربنظ ظظمكربنظدنظتيأربةظ ربتخل ياهظخمتم رباظينا ربهاظفنربميفظ ملدربائلظ ملربة مظ ربتعماحظ فربنأ رظ
لنيأا(كافدنيا اهظ ملتعمقاظبافه افاظو فعنربزظو ف قربةظو حلة رباظ فثقالنيربا ،ظبشربكلظدكثربةظعممرب ظ عتمربام ظعمرب ظ فهنياررباهظو ملعمميرباهظ
ملتملةحظيفظ ف ةصا،ظلافنأ رظتقنيريظبلالفرباظ التتنيربا ظوفربنيسظبلالفرباظتصربمنيريظيعربرظفتنيربنيريظ تمرب ،ظلربمبظدرربوظويفظ فدربنم هظ اتربمبحظ
ى ظبعاظ ف ا اظوعممرباعظ القتصربامظ  ىظ صربمحظ فتقنيربنيريظوظ فدنيا رباظ الجتماعنيرباظيربنظترباحظ ربتخل ظارب رظ فقربل ح!ظ(. 2ظ
ثارنيربرباظ نظيربربنظ ملأربربريظ اتربربذظبنيربربةظ العتهربربا ظدنظظ فعمربربلظ فهشربربةيظ فربربذيظرقرب ِّربل هظفربربوظجم ر رب ظيتعربربلمحظصم رب ظدنظتؤتربربذظكمأربرباظبنيربربةظ
العتها ،ظلأناأظدعماحظعلحظخمتم اظيفظر سظ فمقبظكةل ظ فه افاظو ف قربةظو ربمعظ فتبذ رباظو لرب ظ ملناقشرباهظو ملشرباكلظ فدنيا ربنياظ
فزظرقل ىاظرقا نظبنينأاظورناقشأاظوردتلحظماظ،ظوصم ظ نظرتعايلظي ظىذ ظ فتنميفظوالظصمربمزظقصربةىاظعمرب ظ
ِّ
ولمبىاظينظ اعماحظ

بعاظجم رهأا!ظ(. 3ظ ظ
نتق ربربلظ فعمم ربرباعظا ربرب رظ فق ربربل حظعم رب ظد ربربالظدا ربرباظتع رب ظبافق ربربل هظ ف ةم ربرباظوالظظمكنأ ربرباظتقنيرب ربنيريظ ملد ربربائلظ ملتعمق ربرباظب ربربافقة هظ
ماعنيربرباظ،ظلنينني رب ظديا تنيربرباظ ربربرظدنظاربرب رظ فقربربل حظظمكربربنظ ربربتعماماظلنيمربرباظ تعم رب ظظنمني رب ظ تم رب ظكمربرباظ دربربتعملظيفظ فقربربل هظ
ف ةم ربربا،ظل اربرباظت ربربم ةظفمقربربل هظ ف ةم ربرباظوتهمربربم ظالتتنيربربا ظ تم رب ظ(، 4وىربربذ ظىربربمظ ربربةظ عتمربربامظديا تنيربرباظ ربربرظعم رب ظرية ربرباظ نيربربا ظ
ظعنأاظلنيماظ م  :ظ

الجتماع ظ فذيظ أتريظبافعملظبافقة ظ ماع ظي ظيةعاهظ فت ينياهظ ف ةم ا،ظ فنية اظ فزظ نه
ظظظظثارنيا:ظرية اظ نيا ظ الجتماع ظ
ظظظظمكننربرباظ فقربربمحظبربربكنظرية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظعنربربلظديا تنيربرباظ ربربرظى رب ظبل مربرباظفمعل فربرباظ الجتماعنيربرباظوتني ربنيريظ تم رب ظيفظ
يقا باهظ فعل فاظ اتةى،ظوى ظينظدكثةظيرباظ ىربتريظئرباظديا تنيرباظ ربرظيفظكتاباتربوظونمثربوظوك رب ظمفربنياظعمرب ظ فربةظدرربوظترباظظئرباظ
حما ةتوظ اصاظ فزظدفقاىاظظنا هاظ صمفوظعم ظجائزحظ فنمبلظيفظعا ظ، 8998ظل نظدشمنياظرية رباظ نيربا ظ الجتمرباع ظالظتقربلظ
يربربنظدشمنيربرباظاربرب رظ فقربربل حظود ربربنظبكامربرباظ اررب ظ فعممرب ظفنية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربربا.ظلرب نظكربربانظاربرب رظ فقربربل حظ ةِّكربربزظعمرب ظجاررب ظ
التتنيربربا ظو حلة ربرباظ ملم ربربمعنياظويربربنظ ظب رب ظدكثربربةظيربرباظب رب ظعم رب ظ ا محظ اردربربارنياظي رب ظعربربل ظدشمربرباحظرق ربرباظ فرتكنيربربزظ ملعممياتنيربربا.ظديربرباظ
1 Ibid,p76-89.

( 2ظديا تنياظ ن،ظبةبةىظوظتزمى،ظيصل ظ اب .808_95 ،
( 3ظ ن،ظديا تنيا،ظ رل شوظعل فبظ،ه :محلظعز زي،ظرشةظي،ظهتةن،ظ ا ظدوح8398،ه.سظ.303-299 ،
4. Sen amartya ,The possibility of social choice, op, cit, p21-25.
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رية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظودنظكارربرببظيعننيربرباظبربربافقة هظ ماعنيربرباظلأرب ظهتربربتريظباا ربربالظعمرب ظمو ظ فنقربرباسظوظدشمنيربرباظتم ربني ظم ئربربةحظ
ملعمميربرباهظفممصربربمحظ  ىظ فقربربة هظ ماعنيربرباظيرب ظ عا ربرباظ فتقنينيمربرباهظو فرتتنيهربرباهظو فت يربنياهظ ف ةم ربربا،ظلأرب ظتعتمربربلظعمرب ظ فقربربل حظ
فلكنياظفإلردانظدكثةظينظ عتمامهظعم ظ فقل حظ ا م اظوينظ ظ كتملظ فعمريظي ظ ا مح .ظ
ظلنيمكننربرباظتعة أربرباظبربربذفةظ حلقربربلظ ملعربربةيفظ فربربذيظ عربرباصظيدربربكفاظ فتمصربربلظ  ىظتقنينيمربرباهظععنيربرباظقائمربرباظعم رب ظدوفم ربرباهظلةم ربرباظ
بعهربربا هظدقربربةةظيربرباظتكربربمنظ ا ربنيا.ظوقربربلظ رص رب َّ ظعمربربلظ ملنيِّربربة نظ او ئربربلظهتني ربرباظداربربا ظال ربربا ظ فقربربة هظ فعقارنيربرباظو فلظممقةانيربرباظ
ممعربرباظيربربنظ فنربربالظي رب ظ الفت ربرباهظ  ىظي يربرباهظويصربرباةظكربربلظ الربربة م(. 8ظدالظدنظىربربذهظظ ملدربربكفاظوى رب ظ فمصربربمحظ  ىظ فقربربة هظ
ماعنيرباظيرب ظ عا ربرباظ فت يربنياهظ ف ةم ربرباظبربربلهظيدربربت نيماظ فت قنيرب ظ.ظودنظكربربانظعممربرباعظظ فة ا ربنياهظ ف ةردربنيرظظيفظعأربربلظ فثربربم حظ

ف ةردنياظ(وكانظلنيأريظينظظكانظيربنظقربامحظتمربةظ فثربم ح ظ رباوفم ظلربةظتمربةظ ال ربت افاظلكاررببظ فنتنينرباظىرب ظكشربفظظ ال ربت افاظ
وتاصاظيفظحماوفاظظ فة ا ظو فدنيا ظينظقامحظ فثم حظ ف ةردنياظ(كمرل و ا ظ ملعةولرباظبا ربت افاظكمرلو ربا،ظوباملقابربلظكاررببظ
رية اهظ فعل فاظ الجتماعنياظ فزظتعتملظعم ظي أم ظو لظكاحلاجرباظدوظ حلرب ظظرية رباهظ ربأماظوظيتنا ربهاظويندربنماظيمجربممحظ
لتهنَّتأاظ فلوحظو ف ا اظ(. 2ظلهقنيبظرية اظ نيربا ظ الجتمرباع ظيفظ حلارربنياظ ربقظبل رباظ فنصربفظ فثربايظيفظقربةنظ فعشربة ن،ظلقربا ظ
ظودنظ
ظ
(د و ظ ف نيمدربربمفظو فعايربرباظ القتصربرباميظب نيربرباعظتمربربةظ فنية ربربا،ظظوىربربمظ فربربذيظدع اىربرباظ ربربريظظرية ربرباظ( نيربربا ظ الجتمربرباع
كشربربفظ ربربت افاظدتربربةىظوى رب ظيعةولربرباظ فنيربربم ظبا ربربت افاظ(د و ،ظوى رب ظيعامفربرباظظ ا ربنياظيأمربرباظكش رب بظ ربربت افاظ ربربا ظ فقربربة ظ
مربرباع ظي رب ظ عا ربرباظدتربربفظ اوفم ربرباهظ ف ةم ربربا.ظلكربربانظرتنينربرباظيتشربربائماظيفظية مربرباظيربرباظبعربربلظ حلربربةةظ فعاملنيربرباظ فثارنيربرباظ فربربزظضمتربرباجظ
فهشربربة اظ  ىظمظممقةانيربرباظدصربنيماظتةجرب ظ  ىظ فنربربالظيفظ فقربربة ظعمرب ظيربرباظهتمأربربري.ظوىرب ظدىربربريظيربرباظ تربربازظبربربوظتمربربةظ فنية ربرباظعربربنظرية ربرباهظ
فعل ف ربرباظ الجتماعني ربرباظ ف ربربزظت ربربكيتظن ربربلظا ربربمإظظلمق ربربايظمونظديظ عته ربربا ظآل عظ ملعنني ربربرظومونظدمىنظ د ربرباةظفممد ربربائلظو فرت تنيرب رب ظظ
فندهنياظ ملمجممحظبرظ ارخا ،ظومذ ظوبعلظ فعملظ فدهق ظ فة اميظ فذيظقا ظبربوظ(ت و ظو رربرت اوظرربةوااظدمىنظفعربل ظتن رب ظ
فت ي رب ربنياهظ ف ةم رب ربرباظكعرب ربربل ظقهرب ربربمحظ فل كتاتم رب ربربا(، 3ظوبعرب ربربلظ ملناقشرب ربرباهظ فعمنيقرب ربرباظو فم رب ربربعاظ فرب ربربزظدجة رب ربرببظ مفرب ربربوظقهرب ربربلظ نيرب ربربا ظ
الجتمربرباع ظك ربةيفظيعربربةيف،ظ لربربريظ أربربم ظ ربربت االهظيتعاقهربرباظلنيأربربا.ظ الظدرربربوظكشربربفظد يربرباظدرربربوظظمكربربنظ مربربوظنعربربلظدجربربة ع هظ ربربا ظ
فق ربربة ظ الجتم ربرباع ظدكث ربربةظ دا ربنياظفممعممي ربرباهظ،ظو ه ربربلوظدنظظ ملعممي ربرباهظع ربربنظيقا ر ربرباهظص ربربا ظ حل ربرباحظو ملز ربرباظ فند ربهنياظب ربربرظ
فررخا ظ هظدشمنياظ ا اظيفظظىذ ظ حلل!ظ( . 4ظ
ظظدنظكربربانظتربربك خظ فقربربة هظ الجتماعنيربرباظ عربربممظ  ىظظتربربك خظقربربل ظوىربربذ ظد رب مظ ف نيمدربربمفظ فنيمرربربايظ ه رب ظعنربربوظوضمربرباوحظ
فتكصنيلظفربو،ظلربمبظدنظىربذ ظ فتربك خظدممربمعظبا ربت االهظو رتكا رباهظ ربقظدنظىنرباأظيثرباحظضمكنيربوظديا تنيرباظ ربرظيفظبل رباظحما ربةتوظ
ملقة ظدنظ كربمنظ صرباراظوفكربنظدصربهئظئربذ ظ فشربكلظبقربة ظيربنظ ماعربا(. 5ظو ِّ
عقرب ظ ربنظظ
يفظجائزحظرمبل،ظبكنظ ملظكانظينظ َّ
عم ظىذ ظ فقمحظبكروظص نيئظظدنظ حلصانظدعربلظودكثربةظتنا ربهاظينربو،ظدالظ نظ مربلظىربمظدكثربةظصحتمرباظيربنظ حلصربانظظمكنربوظ فهقرباعظ
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4 Ibid,p43-46.
ظ5Ibid,p11-14.

جملة جامعة التنمية البشرية  /العدد ( ) 4

نظرية امارتيا سني يف العدالة و نتائج تطبيقها على العدالة اإلنتقالية  /ص ص114-181

و فد ةظيفظ فص ة عظا ا ظبلونظرةةظ ملاع(، 8ظلا نيا ظ ماع ظعممنياظصربعهاظوفكربنظفربنيسظفنرباظبربلظينأرباظ الظبقربة ظظلربةميظيربنظ
قهلظ اكريظيدتهل( . 2ظ
ظظظلمبظدنظىذهظ ملشكماظفنيدبظقاصةحظعم ظ فقربة ظ مرباع ظبربلظتتعمرب ظظدربائلظدتربةىظكمدربكفاظ ة رباظ فدربم ظوظقيربنياظ
فعل فاظوظتقمنيلظ ف قةظ،ظل نظقمناظبتم ني ظ حلة اظ فدمقنياظ نيَّقناظيفظم ئةحظ فعل فاظ،وكممرباظو ربعناظيفظم ئربةحظ فعل فرباظظ الجتماعنيرباظ

وظتربربلتلظموفربرباظكممربرباظقرب َّربلظ ف عافنيربرباظ القتصربربام اظيفظ فدربربم (. 3ظوكربربذ ظيفظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظارربربوظلربربمبظدمكربربنظ فقنيربربا ظبا ربربا ظ فقربربة ظ
و تداةظ فت ينياهظ ف ةم اظيفظر سظ فمقب،ظ الظدروظويفظعني ظ ا م حظظفنيسظينظ فيةو يظ فمنربمعظ  ىظ فنية رباهظ مل مقرباظ
فكماربرباظلربربمبظكالنيربرباظوالظتةع رب ظ ملدربربائلظ زئنيربرباظ فند ربهنيا(، 4ظلربربمبظكالنيربرباظارنربرباظيفظصربربلمظدرشربرباعظظقربربة ظظ ربربمحظيدربربائلظجزئنيربرباظبربربرظ
اللربربة مظ أمأربربريظوف ربنيسظجتل ربربلظريربربةحظكمنيربرباظالظظمكربربنظ فتعايربربلظئربرباظي رب ظتمربربةظ ملدربربائلظ زئنيربربا،ظ الظدنظديا تنيربرباظ ربربرظ ربربذى ظ  ىظدنظ
باايكانظ لظتمةظ ملدكفاظبتم ني ظ ملعممياهظكماظلعلظكمرلو رباظ فة ئربلظفنية رباظ نيربا ظ الجتمرباع ظيفظيدربكفاظصحتل ربلظ فندربلظ
جم بربرباظملربربافتملظ القتصربرباميظ ملشربربأم ،ظلقربرباح:ظكمرلو ربرباظبكرربربوظبازم ربربامظ ملعممي ربرباهظوظ ت ربربايفظتمعنيربرباظ تم رب ظظ ربربتخ اظعربربلمظ
اوالمظو مل ربربم انر،ظوي ربربنظىن ربرباظ ةِّك ربربزظديا تني ربرباظ ربربرظعمرب رب ظ زم ربربامظ ملعممي ربرباهظظوظتم ربربعاظ ا ربربالظ ملعممي ربربايتظيفظ ربربا ظ فق ربربة هظ
ماعني ربرباظوي ربربنظىن ربرباظ يأ ربربةظ ىتم ربربا ظديا تني ربرباظ ربربرظظظ ملةَّك ربربزظعم رب ظ حلة ربرباظيفظ فت ك ربربمبظودب ربربل عظ ف ربةديظظوظوج ربربممظ فنق ربرباسظ فع ربربا ظيفظ
تم ( . 5ظ
ظظظظدنظ فها رب ظ يربربنظدرربربوظفك رب ظركشربربفظ ملمق رب ظ حلقنيق رب ظفنية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظصم رب ظعمنينربرباظ فةج ربميفظ  ىظيم ربميفظ

فعل فربرباظ الجتماعنيربرباظو فعل فربرباظ فتمز عنيربربا،ظ هربربلوظدنظ ملمجربربممظقهربربلظ فعصربربم ظ حلل ثربرباظيربربنظىربربذهظ فنا نيربرباظىرب ظ فعل فربرباظ فتمز عنيربرباظوفربنيسظ
فعل فربرباظ الجتماعنيربرباظو نيربربا ظ الجتمربرباع (. 6ظويربربنظ ظعمنينربرباظ فه رب ظ ربربمحظ مل ربرباىنيريظ فثاثربرباظو أم ىربرباظ فتربربك طم ،ظل رب ظ فهل رب ظرباظ
كاربظ فعل فاظ فتمز عنياظ فزظن ظعنأاظد مظت مرب ظ ملدرباو هظ فنمعنيرباظ منل ربنياظبربرظدلربة مظ تمرب ظوفربنيسظ فعل فرباظ مل مقرباظ،ظ
ديظ ملدربرباو حظبربربرظ لربربة مظل ربرباهظ تمرب ظوفربنيسظبربربرظعنيرب ظ الربربة مظوىربربذ ظىربربمظيعرب ظ ملدربرباو حظ فنمعنيربربا(، 7ظ الظدنظىربربذ ظ فتمز رب ظ كربربمنظ

ظقام ةظوفربنيسظجز لرباظوىربذ ظىربمظيعرب ظ فتمز رب ظ منل رب (. 8ظديرباظ فعل فرباظ الجتماعنيرباظليأربةهظيفظ فعصربم ظ حلل ثرباظوتعرب ظ فتمز رب ظ
عمرب رب ظد ربربالظ ق ربربم ظ ارد ربربانظو ملد ربرباو حظفرب ربنيسظلق ربربوظب ربربرظدل ربربةمظ ف ربرباهظب ربربلظب ربربرظ ف ربرباهظر د ربربأا.ظوفك ربربنظيش ربربكماظ فعل ف ربرباظ
الجتماعنيربرباظكمربرباظ قربربمحظينتقربربلوىاظدنظ فقربربائمرظبت هنيقأربرباظ قميربربمنظظ رباظ ربربلعمنظينعربربوظوىربربمظ ملدربرباو حظوعربربل ظ ال ربربتباحظوظربرباظدنظ
( 8ن،ظديا تنيا،ظ رل شوظعل فب،يصل ظ اب .834-827 ،
( 2ظ ملصل ظر دو،ظ .854-847
( 3ظ ملصل ظر دو،ظ .854-853
( 4ظ ملصل ظر دو،ظ .836-834
The Idea of Justice, op, cit,p335-338.و 5 Sen Amartya
6 Ibid,p345-354.

( 7ظم نيلظجمردتمن،ظخمتصةظتا خظ فعل فاظ،عا ظ ملعةلا 387،مسظ فما ظفمثقالاظو ف نمنظو آلم ة -فكم ب،ظ بة لظ،279 ،2082ظ
.233-228
( 8ظ ملصل ظر دو،ظ .242-234
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قة هتريظيمزياظل اريظ نيدتبممنظصا نياهتريظملصاحلأريظ فشخصنياظو اريظ دتعمممنظتنينيماهظوتةتنيهاهظيفظ فت هني ظعمرب ظدلربة مظ
تم ظعم ظ فةلريظينأريظوظ ة مااظعمنيأريظينظلمبظد محظينأري( . 8ظ
ظظظظوبعلىاظتكيتظرية اظ نيا ظ الجتماع ظ فزظصحتاوحظ ا ظ فقة هظوينأاظ ملتعمقرباظبربافتمز ظبنرباعًظعمرب ظقربة هظعاعنيرباظظ
ي رب ظيةعربرباهظ فت ي ربنياهظ ف ةم ربرباظ ني رب ظدنظ اللربربة مظ قرب ِّربة ونظ ربربمحظيربرباظ أمأربربريظبربربلونظلربربة ظد ربربلظعم ربنيأريظوئربربذ ظتكربربمنظرية ربرباظ
نيا ظ الجتماع ظتتةظياظوصلظ فنيوظ ف كةظ اقتصاميظ محظىذ ظ ملم ميف .ظ
ظمكنناظ فتعهمبظعنظرية اظديا تنياظ رظيفظظ فعل فاظبافشكلظظ فهنيايظ فتاإ :ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فشكلظ قريظ( 8ظ

ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظ ا رظ فقل حظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ نيا ظ الجتماع ظظظظظ ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ حلة اظ ملم معنياظظظ ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فتهمم هظ فعممنياظفمنية ا ظ
ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فتما نيزظبرظرية اظديا تنياظ رظو فنية اهظ اتةىظفمعل فا ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فنأ رظ فندةظ ملقا ن ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فرت بوظبرظ اتا ظو القتصام ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ فعاقاظبرظ حلقائ ظ حلقنيقنياظو حلقائ ظ العتها ا ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ال الظ ف كةيظفنية اظديا تنياظ ر ظ
دنظرية اظديا تنياظ رظوكماظ يأةظيفظ ملخ َّوظدااظفنيدرببظرية رباظدتاقنيرباظظيفظ اصربا ظ الجتمرباع ظيربنظلربمبظ ملمكربنظ
قنيا ربربأاظكمنيربرباظوظعربربل ظديكربربانظ ال ربربت امحظيربربنظعربربا ظ ا قربربا ظو ا صربربائنياهظفتم ربني أا.ظبربربلظىرب ظظرية ربرباظ قتصربربام اظيربربنظ ملمكربربنظ
ت هنيقأربرباظعمرب ظعربربا ظ القتصربربامظو ربربتعماحظفبربرباظ ا قربربا ظو ال صربربائنياهظلنيأربربا،ظو ظربرباظىربربذ ظد أربربةظيربرباظظمنيِّربربزظتمربربةظ فنية ربرباظيربربن دكثربربةظ
فنية ربرباهظ اتربربةىظفمعل فربربا،ظبربربلظ َّكنربرببظئربرباظكشربربفظرقربرباظظتمربربةظ فنية ربرباهظ،ظودع ربرباعظظبربربل ئلظ قتصربربام اظعممنيربرباظمربربا،ظكمربرباظىربربمظ
حلاحظظبافندهاظفت ل لظيؤرةظ فتنمنياظ نيرب ظظكربانظ ملؤرربةظ ملعتمربلظفت ل ربلظم جرباظتنمنيرباظديظبمربلظكربانظظيؤرربةظ فربلتلظو فنربات رظ
فكم ظ الظدنظديا تنياظ رظكشفظيؤرِّةظ فقل حظكهل لظفذفةظ ملؤرة،ظو أةظبكنظىربذ ظ َّ
ملؤرربةظىربمظ اجربل ،ظمربذ ظتهنَّتربوظينيمرباظ
اسمربرباعظ فتربرباب ظفريربربريظ ملت ربربلحظو عتمربربلهظعمنيربربوظيفظتقة ةىربرباظ فدربربنمي(. 2ظوىربربذ ظىربربمظ حلربرباحظبافندربربهاظحلقربربمحظ قتصربربام اظدتربربةىظيربربنظ
ملمكنظت هني ظ فنية رباظلنيأرباظكرباف قةظو قتصربام اهظ فةلرباهظوظمربذ ظتهنَّتأرباظكثربمبظيربنظ فربلوحظاصمربامظظوتدربة ظ فتنمنيرباظلنيأرباظلمنأرباظيرباظ
( 8ظ ملصل ظر دو،ظ .235-228
2 Undp 1990,TheHuman Development Report 1990(New York: United Nations Development Programme( Available from
from the UNDP website,www.undp.org) , Retrieved 20 February 2013.
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تهنَّبظتمةظ فنية رباظبشربكلظقصربليظد مي،ظوينأرباظيرباظكشربفظبكارباظ صربمبظعمرب ظم جرباظكهربمبحظيربنظ فتنمنيرباظبعربلظجعمأرباظت ربم ةظ
قابمنياهظ فهشةظيفظيةكزظ ىتمايأاظوتهنِّنيأاظا رظ فقل حظيفظتنمنيتأا!ظ( . 8ظ
ظظظظكمربرباظظدنظد ربربلىظتصربربائاظظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظو لربربريظقابمنيربرباظت هنيقأربرباظ فعمم رب ظل اربرباظالتع نينربرباظسمم جربرباظ
ظ
و ل ظضمتذىظبوظيفظعني ظ فلوح،ظانظلنيأاظقابمنياظفممة ولاظو عا رباظ رباحظوتصمصربنياهظكربلظةتمرب ظوموفربا،ظومربذ ظيربنظ ملمكربنظ
دنظ فنمربربم جظ مل هَّرب ظيفظموفربرباظطمتمربربفظيربربنظسمربربم جظموفربرباظدتربربةى،ظوفكربربنظىربربذ ظف ربنيسظيعنربرباهظ رربربوظالظتمجربربلظيدربربائلظعايربرباظوت ربربم ظ
عة ياظ عتملظعمنيأاظيفظكلظ فنما ج،ظل ظ فتنمنياظيثاظل نظ فنية رباظت مرب ظ فتنمنيرباظظوظتعتمربلظعمرب ظ ة رباظوقابمنيرباظ اردربانظيفظ
ملةكز( فتنمنياظفمهشة ظوظشاكاظ اردانظر دو(و فتنمنياظبافهشة ظ( . 2ظ
ظظظومربذ ظ كربربمنظفت هنيرب ظ فنية رباظجارهربربان:ظجاررب ظ تعمرب ظظرباظطمربربل ظ الردربربانظكربربافتعمنيريظو فصرب اظو فربربلتل،ظوجاررب ظ تعمرب ظ
ظدكفاظ تتنيا ظ اردانظملاظىمظفوظمفنيلظيفظ فقنيربا ظبربوظوىربذ ظ اررب ظ تعمرب ظظشرباكاظ الردربانظيفظ فعممنيرباظ فتنمم رباظو ربرت ظت ئربو،ظ
وينظىناظتيأةظدشمنياظظيدكفاظك قم ظ اردانظو فلظممقةانياظيفظ فتنمنيا،ظويربنظ ظدنظارب رظ فقربل حظفربنيسظدكثربةظدشمنيرباظظيربنظ نيربا ظ
الجتمربرباع .ظوفكربربنظودنظكارربرببظ فنية ربرباظتتكرب َّربمنظيربربنظىربربذ نظ ربربارهرظظوفكنأمربرباظفنيدربرباظيدربربتقمرظلنيتربربكثَّةظكربربلظو ربربلظينأمربرباظيربربنظ

آلتربربة،ظو ربربةىظ فها رب ظبربربكنظىربربذ ظىربربمظد أربربةظرقربرباظيفظ ملؤرربربة هظظ ملعتمربربلحظيربربنظقهربربلظينيمربرباظ اسمربرباع،ظانظكربرباظيربربنظ ملؤرربربة هظ
فثا ظوى :ظيدتمىظ فتعمنيريظ،ظو فص اظوامحظظ فعمةظ ملةتق ظ ثناعظ فمالمح،ظظوظيدتمىظ فربلتلظ حلقنيقربر،ظ لربريظدشمنيرباظظكربلظ
ينظتمةظ ملؤرِّة ه،ظل ااظتتعم ظبا ار ظ اوحظوالظتتعم ظديظينأرباظبا اررب ظ فثربايظدقصربلظظ ملشرباكاظو ربرت ظ تتنيربا ظ الردربانظ

جظيكمنظينظكربلظ ربارهرظفمنية رباظفن هِّقربوظعمرب ظ فعل فرباظ الرتقافنيرباظظ
و فلظممقةانياظو نيا ظ الجتماع (. 3ظدرناظرماوحظتكم نظسمم
َّ
ورقصلظبوظت هنيقأرباظظعمرب ظ رباحظ فربذيظظمكربنظدنظ هَّرب ظعمنيأرباظ فنية ربا،ظانظىنرباأظ بعربام ظوةرباالهظفمعل فرباظ الرتقافنيرباظظبعيربأاظ
يربربنظ ملمكربربنظ فتعايربربلظيعأربرباظول رب ظ فنية ربرباظوبعيربربأاظالظمكننربرباظ فقنيربربا ظئربربذ ظ فت هني رب ظظيعأربرباو يأةظكربربلظىربربذ ظبعربربلظ فتعربربةفظبافعل فربرباظ
الرتقافنيا.ظظظظظظظ
المبحث الثالث
المطلب االول :التعرف بالعدالة االنتقالية

نظ فقل حظ ملةوعاظ فزظ تمكأاظ فلوفاظعم ظ تخل ظ فعنفظظبصم حظينأننياظجعلظينأاظخمممقاظميم رباظبشربكلظ تعنرب ظ
ين ربربوظ الرد ربربانظ،ظل ربربانظكث ربربمب ظي ربربنظ ف ربربلوحظ فلكتاتم ربرباظ ملةتكه ربرباظفمن ربربة ئريظ فهش ربربعاظيفظ فق ربربةنظ ملنص ربربة ظق ربربلظعه ربربكهظر د ربربأاظوظبك ربربلظ
يكارنياهتربرباظيربربنظق اعربرباهظ ربنيالظو ملؤ دربرباهظ ايننيربرباظظال تكربرباةظجربربة ئريظ ربربم ظيا تصربربم هظ الردربربان،ظ ربربقظ فقتربربلظبشربربكلظيربربنيريظظ
واربنيأريظيفظيقربربابةظعاعنيربرباظورربربةعظ ال ربربم اظ الكثربربةظىتكربرباظودبربربامحظكاال ربربم اظ فكنيمنياو ربرباظوتنرب ظ آلالفظئربربا،ظلنيدربربت ني ظ فالربرببظ
( 8ظ ن،ظديا تنيا،ظتم عوظ ع ظتزمی،ظيصل ظ اب .480-409 ،
( 2ظ ملصل ظر دو.426-420 ،
3 Undp 1990,TheHuman Development Report 1990(New York: United Nations Development Programme(Available from
the UNDP website,www.undp.org) , Retrieved 20 February 2013.
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 ىظىذ ظ فقةنظبكنظضميةظيفظخمنيمتوظةممعاهظكهمبحظيربنظ ربة ئريظ فربزظ تكهتأرباظ فدربم اهظبربلع ظباابربام هظ ماعنيرباظ(ظكيربةةظ
يل ن ربرباظ مهن ربرباظو فعممني ربرباهظ ملد ربربماهظباار ربرباح ظي ربربةو ظباع ربربل ظظو تت ربرباعظ مل ربرباهظي ربربنظ ملعا ربربرظوت ربربليمبظ آلالفظي ربربنظ مل ربربلنظ
و فقةى.لتمنربربكظموفربرباظكافنيربربا ظ فهعث رب ظ  ىظي ربربنأ رظ فعنربربفظ،ظلربرباظ مجربربلظة ربرباحظر ربربسظاقايربرباظ فع ربربلحظ،ظلتربربرتأظيم اننيأ ربرباظملم جأ ربرباظ
يصمبىريظ ال ممظ،ظلافدم اظ ا لظ فيمريظوهتيربريظ حلقربم ظيفظجربمظيربنظ فةعرب ظظو فكتمربانظ نيرب ظصمربلونظ ر دربأريظصحترببظوا رباظ
وظ ربةةظجمربربلظ اميربربنظمونظ ربربمحظوالظقربمح،ظلعنربربلظ رتأربرباعظعمربربةظتمربةظ الريمربرباظ فربربزظالظظمكنأربرباظدم يرباظوجممىربرباظبدربربه ظ ممأربرباظ
وجة ئمأاظجتلظ الريمرباظ ل ربلحظبعربلىاظر دربأاظيفظيم جأرباظصحتقنيرب ظ فعربلحظو فتبمرب ظعمرب ظياتةكتربوظ الريمرباظ فدربابقاظيربنظظىيربريظ
فم قربربم ظوظىتربربةظفمعربربةو ،ظلافتعايربربلظيرب ظىربربذ ظ ملربربم و ظيفظ ملة مربرباظ الرتقافنيربرباظىربربمظي ظم ربميفظي أربربم ظ فعل فربرباظ الرتقافنيربربا،ظلربنيمكنظظ
تعة ربربفالعدالةةة االنتقاليةةة ظنممعربرباظ فتربربل بمب فقيربربائنيا ولربربمبظ فقيربربائنياظ فربربزظقايربرببظبت هنيقأربرباظموحظخمتم ربرباظيربربنظدجربربلظيعا ربرباظيربرباظ
و ثتربربوظيربربنظ رتأاكربرباهظجدربنيما حلقربربم ظ اردربربان .وتتيرب ّربمنظىربربذهظ فتربربل بمبظ ملا قربرباهظ فقيربربائنيا،ظو ربربانظ حلقنيقربربا،ظوبربربةي رظجربربنظ
رباظرمعربرباظًّتاصرباًّظيربربن فعل فربا،ظدّسمربرباظيقا برباظفت قنيرب ظ
فيربة ظودر
ربكاحظيتنمعربرباظيربنظدصربربا ظ ملؤ درباه.ظوفنيدربرببظ فعل فرباظ الرتقافني ً
ّ
فعل فربرباظيفظلربربرت هظ الرتقربرباحظيربربنظ فنربربزيفظدوظقم رب ظ فلوفربربا.ظويربربنظتربرباحظحماوفربرباظصحتقني رب ظ اا ربربهاظو فتعربربم اظعربربنظ في رب ا ا،ظتق رب ّل ظ

نيا،ظوتقميظ نيامحظ فقارمن و فلظمقةانيا( . 8ظ
اظوتشن ظ فثقاظ مللر
فعل فاظ الرتقافنياظ عرت لاًظنقم ظ في ا
ّ
ّ
ظظظكماظتشمبظ فعل فاظ الرتقافنياظ  ىظ قلظينظ فنشا ظ وظ فت قني ظكزظعم ظ تمعاهظظ فزظ تمةظ ثاظكهرب ظمب ظيربنظ البربامحظ
ماعنيا( نينم ربربا ل ظظو رتأاكربرباهظحلقربربم ظ الردربربانظو ربربة ئريظ ربربلظ الردربربارنياظظو فربربةظيربربنظ جربربلظبنربرباعظةتم رب ظ ع ربنيالظيفظ ربربا ظظ

وكثربربةظمظممقةانيربرباظيفظ ملدربربتقهل.ظ( 2عم رب ظدثربربةظ رتأاكربرباهظجد ربنيماظحلقربربم ظ اردربربان،ظضم رب ّ ظفمي رب ا اظدنظ ربربةو ظيعاقهربرباظ مل ربةتكهرظ
ويعةلاظ حلقنيقاظو حلصمحظعم ظتعم ياه.
وا ّنظ الرتأاكرباهظ ملنتيمرباظحلقربربم ظ اردربانظالظتربؤثّةظعمرب ظ فيرب ا اظ ملهارربة نظو درب ،ظبربلظعمرب ظ تمرب ظكك ّربل،ظلمربربنظ
و ج رب ظ فربربلوحظدنظتيربربمن،ظباا ربربالاظد ىظ ا ربرباعظئربربذهظ ملمجهربرباه،ظعربربل ظتكربربة ظتمربربةظ الرتأاكربرباه،ظوبربربذفةظو ج رب ظتربربا ظ
قي ظب صا ظ ملؤ ّ داهظ فزظدياظكانظماظ لظيفظىذهظ الرتأاكاهظدوظكاربظعاجزحظعنظت ام أا.
وعم ظ ا جئظد ّنظتا طماًظ الاًظباالرتأاكاهظ دنيماظ فزظ ظتُعاصظ نيؤميظد ىظ رقدرباياهظ جتماعنيرباظو ربنيمفّلظلنيرباةظ
فثقربرباظب ربربرظ ممعربرباهظويفظيؤ ّ د ربرباهظ فلوفربربا،ظلي رباًظعربربنظعةقم ربربا اليربربنظو اى ربربل فظ اسمائنيربرباظدوظدب ربرباعظصحتقنيقأمربربا.ظكم ربرباظدرّربربوظ
يفظدركاحظرق.ظ ظ
ّظ
ني ة ظتداؤالهظبشكنظ الفتز ظبدنيامحظ فقارمنظوقلظ ؤوحظيفظاا اظ مل افظد ىظ مقاظي ةلاظين فعنف
ظظظظظظظ ظ
ظ
ظ

1 Louis Bickford , The Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity (Macmillan Reference USA, 2004), vol.
3, pp. 1045-1047..
(Macmillan Reference USA, 2004), vol. 3, pp. 1045-1047..

(Neil. J. Kritz 2ظﺍفتقﺩﻡظﻭﺍفتﻭﺍي ،ظﺍفه ﺙظﺍفمتﻭﺍصحظعﻥظﺍفعﺩﺍفاظل ظ االﺕظماظهعﺩظﺍنتأاﺀظﺍفصﺭﺍعاﺕ،ظدمدماظﺩﺭﺍداﺕظمتﺭنما،ظ
ﺍفمﺭكﺯظﺍفﺩﻭف ظفمعﺩﺍفاظﺍالنتقافنيا.

www.ICTJ.org
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المطلب الثاني
طرق التعامل مع الماضي ظ

ظل نظ الريماظ ل لحظتدمةظاةقاظخمتم اظفمتعايلظي ظ ة ئريظ ملةتكهاظيفظ لظظ الريمرباظ فدربابقاظو فتعايربلظباالرصربافظ
يظ

ا اظتمةظ ة ئري،ظ صةىاظبعاظ فها ثرظبثا ظاة ظوى :

وال:ظ ربربز عظ حل ربرباز ظ ع ربربلظ فقص ربربا ظ حلا ربربريظ ربربلىظ ف ربربة ظ ملد ربربممكاظظفت قني رب ظ فعل ف ربرباظ الرتقافني ربرباظوظيعاقه ربرباظ ربة ئريظ
فشربننيعاظيفظ ربلظريربا ظبائربلظ،ظلرب نظ ملت ربة نظظو ملدربتمفرظعمرب ظ فدربم اظ قميربربمنظظعاقهرباظ ف برباحظ فدربابقرظظو جتثرباثأريظ،ظ نيرب ظ
تثربربم ظ فشربربع ظعمرب ظ فنيربربا ظ فربربذيظ قربربوظيربربة حظ ربربم ظظو اجربربة ،ظوت ربربة ظعمرب ظ يربربمزهظعقمبربرباهظتربربا جظر ربربا ظ اكمربرباظو فقيربرباعظظ
وبربربذفةظتقربربم ظ فنيربربا ظ ل ربربلظباااا ربرباظبافنيربربا ظ فقربربل ظ،ظوىنربرباأظدمفربرباظدمفربرباظو لربربةحظيمجربربممحظيفظكت رب ظ فتربربك خظصحتك رب ظفنربرباظىربربذهظ
ا اظ ملة عاظفمعم ئلظ اكماظينظ ريماظ ملثم ظعمنيأاظبةوك ناعظ فعائهماظ فقنيصة اظبةو نياظو فعم ئلظ اية عظيفظ فدم نا( 8ظ
ثارنيا:ظردنيانظ ملا ظ
علظ فتنا ظاة قاظفت اررب ظيم ربني ظ ملا رب ظ،ظالدرربوظضمربالظظعمرب ظ فدربا ظ الجتمرباع ،ظوتقم رباظ فندربنا ظيفظ فربمانظ،ظ
يفظ فمقربرببظ فربربذيظ م رب ظوقربرببظ ال رب أامظ ربربلىظ ماعربرباهظ،ظظ هربربلوظ نظ فند ربنيانظ كربربمنظ ف ة رب ظ فم نيربربلظفتنن رب ظ فدربربممأظيفظ
مو يربرباظ الرتقربربا ظ فعننيربربف،ظوتاصربرباظيفظةتمرب ظ ظ صربربلظ حظبربربةظ ايربربانظظويربرباظز حظ عربربايظتثربربا ظو ربرباهظ ملا رب ظ،ظل رب ظىربربذهظ حلافربرباظ
هلوظ نظحماوفاظ نظحما اظ ملدؤوفرظظعنظظتم ظىذ ظ ملا ظطمم ظظت ةظ عامحظ حلةةظ فل تمنياظ( 2ظ
ظل رب ظدو وبربرباظبعربربلظ حلربربةةظ فعاملنيربرباظ الو ىظ أ ربربةظبربربكنظحماوفربرباظحما ربربهاظ ملد ربربؤوفرظع ربربنظ حل ربربةةظ ر ربربمهظعم رب ظت ربربةظر ربربنظظ
ىنماهظجل لحظ لظ ف ارنيرظظو عم اريظ،ظ اليةظ فذيظكانظ نيألمظبا عافظ فلوفاظوظ ز رب ظردربنينأاظ الجتمرباع ظكمرباظ نظ
اليربربة كنيرظو ع حلربربةةظ الىمنيربرباظكربربارم ظ ة ربربلونظردربنيانظيدربربكفاظ فربربة ظ فربربزظلةقربرببظبربربرظ فشربربماحظو نربربمةظ،ظوفكربربنظفندربنيانظتثربربا ظوظ
عم ق ظوتنيماظ يرباظ،ظ ظرباظ ربؤميظ  ىظتربة ظ الردربنا ظ تمرباع ظبشربكلظالظمكربنظظ ميربوظيربنظجل ربل.ظويربنظ ملمكربنظ نظ كربمنظ
فمدنيا ربنيرظيشربني اظ محظردربنيانظ ملا رب ظيربربنظقهربربلظ فدنيا ربنيرظوررب هأاظظت هنيقربرباظالجنربربلهتريظظ فدنيا ربنياظ،ظو نظ ظظ كربربنظعنربربلىريظ
تربربمفظيربربنظدرربربعاحظرربربا ظ حلربربةةظ الىمنيربرباظظ،ظلمربربثاظيربربنظ ملمكربربنظ نظ فدنيا ربنيرظال ة ربربلونظظمل رب ظيهافبربرباظظظيافنيربرباظكثربربمبحظتعم يربرباظ
فميرب ا اظ،كمربرباظ نظ فندربنيانظظيفظ زفربرباظيدربربكفاظيثربربمبحظفمخرباف،ظيفظوقربرببظتمجربربلظ وفم ربرباهظ كثربربةظت ربربم ظينأربرباظظيفظية مربرباظ رتقربرباحظظ
فد ربربم اظ،ظورتنين ربرباظتةكني ربربزظع ربربلظى ربربذهظ ملد ربربائلظال ا رب ربنياظيفظ ع ربربامحظىنيكم ربرباظ تمرب رب ،ظ ربربتريظ فد ربربكمهظع ربربنظظيناقش ربرباظظ فنزع ربرباهظ
فل تمنيربرباظ فربربزظباتربرببظيربربنظ ملا رب ظتشربنياظ نظتشربربكلظظعربرباياظيؤملربرباظ أربربلمظبت م ربربلظ الدريربربا ظظعربربنظيدربربائلظ عيربربريظرربربكراظبافندربربهاظ
فمنيا ظ ل لظ( . 3ظ
1 Mark Freeman and Pricilla b., « Truth . Telling : Reconciliation after violent conflit » IDEEA, Stockholm, Swe

( 2رم لظكاممنظيعياهظ فعل فاظ الرتقافنيا(يفظ فت محظينظموحظامفنياظ  ىظموحظمظممقةانياظ،ظتةعا:ظ افظرةبا ،فدهكاظ فعةبنياظ
فرنا ظو فنشة،ظ ف هعاظ الو ىظ،ظبمبوه،ظ .88 .2084ظ
( 3ظ ملصل ظر دو .88ظ
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هلوظكذفةظظ نظ فلوحظ فشنيمعنياظ ابقاظكانظظمكنظ نظظتتنن ظيدكفاظ الرتأاكاهظظ فزظوقعرببظيفظ ملا رب ظباعتها ىرباظ
ت صنياظقمنيلظ الشمنياظيفظ لظتقنيل هظ رتقاحظثاثرب ظ البعربامظ ربةظبربوظ فربهامظ–ظ نيا ربنياظوظ جتماعنيرباظو قتصربام افكنظ ملربلىالظيفظ
اليةظ نظرعمريظ نظىذهظ ملقا باظكاربظ ائلحظيفظعأم اهظ الصحتامظ فدملنيزظ ابقاظظوتاصاظيفظعأم اظ و نياظ الصحتام اظ ظ
الظ نظردنيانظ ملا ظقلظطمل ظيصاةظرخصنياظفةجاالهظ فدنيا اظدمربنظتم خرببظ ربل أريظباو افربوظ،ظو نظكاررببظ رب ظ
ىربذهظ حلنيقربرباظبذ عرباظظ ملصربربم اظ فعايرباظيفظتن نيربرباظ ملا رب ظجارهربربا،ظوفكربنظيفظ لمرب ظ ال ربم حظال ربربلو ظردربنيانظ ملا رب ظ،ظ ظرباظ اعربربلظ
حظ فمص ربربمحظ  ىظتد ربربم اظ نيا ربنياظيؤقت ربرباظ،ظوفك ربربنظ نظ نيا ربنيرظج ربربلمظ(ظي ربربنظ ني ربربلظ ل ل ربنييأةونظيفظ فد ربربا اظ فدنيا ربنياظظ
فني ة م ظظيدائلظكاربظتعتنظينظ اةياهظظيفظ ملا ظ،ظكماظتتربم لةظفمننيربلظ ل ربلظيربنظ ملربؤ ترظ يكارنيرباظ فتربلقني ظيفظ ربة ئريظ
فزظوقعبظ ابقاظينظخمتمفظ فزو اظظوظةو ظ فزينظ يعفظظ تماحظ فمنمعظ  ىظ تخل ظ فعنفظفارتقا ظيرب ظتقربل ظ فيرب ا اظظ
و ام نظعم ظ لظ م عظبافدنظو قلظيعوظتاج رظيشاعةظ فبي ظيفظ فن مل( 8ظظ
ظظظظظظظظظظظظثافثاظ:ظردنيانظ ملا ظ
بعربربلظ ربربقم ظريربربا ظمكتربرباتم يظظو الرتقربرباحظ  ىظريربربا ظمظمربربمقةا ظ م جربربوظ فنيربربا ظ ل ربربلظصحتربربليظ فتعايربربلظي رب ظجربربة ئريظ فنيربربا ظ
فدربرباب ظjتش ربةيفظ فلظممقةانيربرباظ ل ربربلحظ نيا ربرباهظظيربربنظد أربربا ظ حل رب ظظو فعل فربرباظكهربربل لظ ملنأنربربرظ فدربربابقرظ فنقنييربربرظ فمربربذ نظالظ
ظمكنظ م ظبنينأماظ(ظ فعقرباةظوردربنيانظ ملا رب ظ،ظ نيرب ظتقربل ظىربذهظ ملقا برباظيرباظ قربم ظيقربا ظ الرتقربا ظ فم شرب ظوظ فبنيرباةظ فتربا ظ
فمعربربلح،ظو نظ ىرب ظظبعربرباظ فهربربا ثرظ  ىظ نظىربربذ ظ حلربربلظالظظمكربربنظت هنيقربربوظيفظ فم قرب ظ فدنيا رب ظيتكربربايا،ظ الظ رربربوظدمكربربنظ فت هنيرب ظ
ينظ فنا نياظ فدنيا نياظظوظو ج ظينظ فنا نياظ التاقنياظ ظ
ظو عتنظ اظملشرباكلظ مرباىمبظ مليرب ألحظ فربزظ ربةجظيفظييرباىة هظ ربخماظوظتقربل ظي افهأرباظيفظ مظ قمقأرباظظوحما ربهاظ
ملدؤوفرظلنيكمنظ فزينظظوقبظظ فهلعظب رباعظدعمربلحظ فعل فرباظ نيرب ظتيأربةظمعربائريظ فلظممقةانيرباظظظومعربمحظ تمرب ظ فدنيا رب ظ  ىظظ
صحتمربربلظيدربربؤوفنياتوظيفظ كربربريظر دربربوظبءفنياتربربوظ ل ربربلحظ،ظفكنأربرباظيفظر ربربسظ فمقربرببظتقنيربربلظ نيا ربرباظ حلكميربرباظ ل ربربلحظظنعأربرباظ ملعاقهربرباظ
تربربا جظر ربا ظ فقربربارمنظظوتربربل نظ فعنربربفظ ربرباففظفربربوظ،ظوتربربلعمظ  ىظيشربرباكاظ فدنيا ربنياظفمنمني ( نيربربا ظ الجتمربرباع ظي رب ظ ربربمانظ
يداو حظيفظ حلقم ظوصحتقني ظ فقابمنياهظ(ا رظ فقل ه ظظو فةظباالعتمامظعم ظ رشاعظريا ظقائريظعم ظ نيامحظ فقارمنظظ ظ
ظوقلظ رش بظتاحظ فتنةباظ فهشة اظةممعاظتفنياهظفت قني ظىذ ظ نيا ظ(ظ فعل فرباظ الرتقافنيربا ظرقربم ظبه ثأرباظيفظ مل مرب ظ
فتاإ( . 2ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ ظ
ظ
ظ

( 8ملصل ظر دو،ظ  .89ظ
( 2ظ فتقة ةظ تاي ظمني اظ الرصافظو ملصاحلاظيفظ ملبةة( ملممكاظ ملبةبنيا:ظ مسظ ال تشا يظحلقم ظ الردان،ظرملمن .2005ظ
ظ
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المطلب الثاني
آليات العدالة االنتقالية

-8تقص ظ حلقائ :بلدهظ ااةفظ ف اعماظ امنياظيفظعربلمظيتز ربلظيربنظ فهمربل نظيفظ فتككنيربلظعمرب ظ فتربل بمبظلربمبظ فقيربائنياظ
فتقصرب ظ حلقربربائ ظ فربربزظتكتربربذظصربربم حظ ربربانظ حلقنيقربرباظظوى رب ظ ربربانظ نيربرباظتقربربم ظبت قنيقربرباهظيفظ سمربربا ظ الرتأاكربرباهظظ فربربزظوقعربرببظيفظ
ملا ظفم رب ظ ربنلظتربك طم ظمقنيرب ظملرباظوقرب ظيربنظ ال ربل ظكمرباظوقرب ظيفظعربلمظيربنظ فهمربل نظيثربلظعأم رباظ فكمربربمظ فلظممقةانيرباظظ
ولم تنيماالظظوجنمةظ لة قنياظظظوبمبوظو مب فنيمنظويبةة
ظظو عتربربنظدرشربرباعظ ربربانظ حلقنيقربرباظصحتربربل اظكهربربمب ظانظيربربنظرربربكااظ نظتعمربربلظعم رب ظ رشربرباعظ جأربربزحظصحتقني رب ظقم ربرباظفكشربربفظ حلقربربائ ظ
ظيربنظدجربلظد ربل ظ

ملتعمقاظبافعنفظ فذيظتةتكهوظجأاهظتابعاظفملوفاظ وظجأاهظلمبظتابعاظما،ظلاظبلظينظ فتعمريظينظ ملا
فتبنيمبظ فاز ظملن ظوقميفظ الرتأاكاهظيفظ ملدتقهلظو العرت فظبافي ا اظ ظ
 -2اا هاظو فقصا ،ظيا ياظجنائنياظفررخا ظ فذ نظ رتأكم ظ قم ظ اردانظيف فنيا ظ فداب ظ

ظتعتربربنظ اا ربربهاظوظدقايربرباظ فعل فربرباظ نائنيربرباظعنصربربةظد ا ربنياظيربربنظعناصربربةظ فتصربربليظ ملتكايربربلظفارتأاكربرباهظ فم ربربعاظ فن ربربا ظظ
ود ظكانظالبلظ نظ نص ظ ل ظ فلعمىظعلظ ملتأمرظيربنظ اللربة مظلنينهبرب ظ نظ أربلفظبربةي رظدقايرباظ فربلعمىظ يرباظعمرب ظ ربتعامحظ
فكةيربرباظ الردربربارنياظفممتيربربة نظو ربربرتم مظثقربرباظ فشربربع ظلنيد ربنيامحظ فقربربارمن،ظومربربذ ظصم رب ظتربربم لةظ فش ربربةو ظ فقارمرنيربرباظفمما قربرباهظ
فقيائنيا،ظال نيّماظتمةظ فزظت احظ ملةتكهرظ فذ نظ ُعتنونظدكثةظينظ ت ّملظ ملدؤظوفنيا.
 -3ملصربرباحلاظ فماننيربربا:ظ نظتعهربربمبظ ملصربرباحلاظ فربربما ظ عربربممظ  ىظ فربربزعنيريظ ف ةردرب ظرربربا حظم كربربمحظظوقربربلظ ربربتخليتوظلنيمربرباظبعربربلظظ
علظ فتم إظكلظينظظجمجظبميهنيلوظولة ردم ظينيرت نظ،و فربةظعنربل ظ ربخظ العتقربامظعنربلشماظبيربةو حظصحتمربلظظيدربؤوفنياظحمربمظم ربمنظ
وجة ئريظظ ملا ظ فزظوقعرببظصحترببظ ال ربتاحظ وظدبربانظ ربةةظ ز ئربة.ظويربنظبعربلىريظرنيمدربمنظيارربل اظ فربذيظبربلدظبافت رباو ظعربنظ

فع ربربمظ فعربربا ظيفظ ربربرظكربربانظ ظ ربربزحظقابعربرباظيفظ فدربربننظ ملصربرباحلاظ فدنيا ربنياظالبربربلظودنظ دربربهقأاظتم ل رب ظ نيا رب ظدوظ ت ربربا ظ نيا رب ظ
و فتم ل ظعم ظ فدم ب ظ فماننياظلمك ظ كربمنظىنرباأظيصرباحلاظتهربلدظيصرباحلاظ ظحما ربهاظ ظيصرباحلاظتهربلوظ فكثربمبظيربنظ فربلوحظ فنيربم ظ
يفظ اجربرباظ حظ فربربلتمحظيفظية مربرباظجل ربربلحظيربربنظ فعل فربرباظ الرتقافنيربرباظوتاصربرباظتمربربةظ فربربلوحظ فربربزظرربربألهظ رتأاكربرباهظكهربربمبحظظعم رب ظ
يدربربتمىظ قربربم ظ الردربربانظيفظ ملا رب ظكربربافعة ظ.وفربربذفةظتهربربلوظ ربربتعامحظىربربذ ظ فربربرت ظدمزوجربرباظبربربا ن هظ ملرتكمربرباظفممنتمعربرباهظظ
وتاصربرباظتمربربةظ فربربزظيربربةهظب ربربرت هظيربربنظ فنربربزيفظ اىم رب ظ وظ رتأاكربرباهظجد ربنيماظحلقربربم ظ الردربربانظدتمربرببظبثقربرباظ ملربربم انظيفظ فنيربربا ظ
فدنيا ظو فقيائ ظفهملهظدتاالظكاياظوباهظدكثةظرعم ظدنظ فلوفاظ هتاظيتم ااظيفظياظ عنيالظلنيو( . 8ظ
ظظ الظ روظ هلوظ نظفممصاحلاظ لل ن:ظظ ومما:ظ للظلنيكةيظفنيربن إظقليربوظلا رب اظ فمربن حظ فكا ربنيةظيربنأريظجربانظجرباأظ
و ربربمظويني ربربلظع ربربنظ فتد ربربايئظوي ربرباظ ني ربرباهظلنيمد ربربمفظ فعل ف ربرباظظج ربربمنظ وف ربربزظظيفظ فد ربربهعنيناهظ ف ربربذيظ ب ربربوظظب ربربرظ فعل ف ربرباظو فعل ف ربرباظ

( 8ظ ظمانظبنظعز زحظ،ظ فعل فاظ الرتقافنياظكنيفظتت ق ظوياظى ظتفنياهتاظ؟ظتن عظو قمقنيمنظصمنيهمنظ،تمرسظ،ظجة لحظ فشةو ظيتا ظعم ظظيمق ظظ
http://www.alchrouk.com/ar/pdf.php?code=5174
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فتمز عنيا.دياظ فة للظ فثايظلأمظ فل نرظلاروظخمتمفظ د ظ فل اراظو ملذى ظ فذيظتل نظئاظ فلوفرباظ،ظو هربمظيربنظ ملأربريظظ كربةظيرباظ
قا ظبوظ فة مح(صم ظ هللظعمنيوظو مريظ ظدبانظلتئظيكاظلنيماظقا ظبوظينظعممنياظ فع مظ فشايماظيصاحلاظيفظ تم ( . 8ظ
-4ظجربنظ فيربربة : ،وىربربذهظيهربربام هظتربلعمأا فلوفربربا،ظوتدربربأريظيفظجربربنظ ا ربربة ظ ملام رباظو ملعنم ربرباظ ملرتتهربرباظعمرب ظ رتأاكربرباهظ
ملا رب تظوتقربربم ظعربربامحظبتمز رب ظتم ربنيوظيربربنظ فتعم يربرباهظ ملام ربرباظو فةيز ربرباظعم رب ظ في رب ا ا،ظوقربربلظتشربربملظىربربذهظ فتعم يربرباهظ ملافنيربرباظ
و العتذ هظ فة نيا.
ظدنظتعربربم اظ فيربربة ظ فربربذيظتعربربرتفظ حلكميربرباهظعربربنهظباا ربربة ظ ملتكهَّربربلحظوتتّخربربذظت ربربم هظملعا تأربربا.ظولافهرباًظيربرباظتتيرب ّربمنظ
ى ربربذهظ مله ربربام هظعناص ربربةظيام ربرباظ(كامل ربربللمعاهظ فنقل ربرباظدوظ ربربلياهظ فصرب رب نيّاظعمرب رب ظ رب ربهنيلظ ملث ربرباح ظليرب رباًظع ربربنظر ربربم ز ظ يز ربرباظ

(كاالعتربربذ ظ فعم رب ظدوظد نيربرباعظ ربربم ظ فربربذكةى.ظ نظ مربربلفظ ال ا رب ظا ربرباظ نيا ربرباظيربربنظ نيا ربرباهظظ فتعربربم اظظظوجربربنظ فيربربة ظىربربمظ
قا ظ فعل فاظفميرب ا اظظوصمرب ظ نظ أربريظيصرب مئظ فعل فرباظيفظىربذ ظ فصربلمظبشربكلظو رب ظباميرباجظعناصربةالعرت فظبافيرب نياظظ
و عربربامحظبربربرظ ملربربم انرظو ملؤ دربرباهظ فة نيربرباظود ربرباعظ فتيربرباينظ الجتمربرباع ،ظوفكربربنظعنربربلظ تتنيربربا ظ نيا ربرباظ فتعم يربرباهظدوظ قة ىربرباظ
كمربربنظفعربربلحظعم يربربلظدنظتربربؤثةظيفظ التتنيربربا هظويربربنظبنينأربرباظ ملربربم مظ القتصربربام اظ ملتربربملةحظظو فمتربربز ظ فدنيا رب ظ فربربما ظو فربربلوإظوعربربلمظ

في ا اظظينظ ني ظ فعة ظو الرتماعظ الث ظ و ند ( . 2ظ
 -5دصربربا ظ ملؤ دربرباه :وتدربربتألفظدصربربا ملؤ دربرباه فربربزظفعهربرببظمو ظيفظىربربذهظ الرتأاكربرباهظ(لافهربربا فق ربربايفظ
اي و ملؤ داهظ فعدكة ا و فشةانياظو فقيربائنيا..ظولمبىربا ،ظود ىظجاررب ظت أربمبظىربذهظ اجأربزحظيربنظ ملدرب مفرظلربمبظ اك رباعظ
و ف ا ل ِن،ظلافهاظياظتشملظىذهظ أممظتعل اهظتشة عنياظود نيارا م ربتم ا .و شربملظيؤ درباهظ فلوفرباظ فقمعنيرباظعمرب ظلربة ظ
فقرب ربربمىظ ملد رب ربمّ ا،ظو فشرب ربربةااظو ارب ربرباكري،ظببنيرب ربرباظت كنيرب ربربةظ–ظبافم رب ربربائلظ ملنا رب ربربهاظ–ظتفنيرب ربرباظ الرتأاكرب ربرباهظ فهننيم رب ربرباظوت رب ربرباميظتكرب ربربة ظ
ربكلظ
الرتأاكربرباهظ ربربمبحظحلقربربم ظ اردربربانظو الربرباهظيربربنظ فعقربرباة.وظمكنظدنظتربربتريظىربربذهظ آلفنيربرباهظعم رب ظ ملدربربتمىظ فربربما ظبش رب ظ
كايل،ظدوظعم ظ ملدتمىظ فلوإظدوظعمرب ظرمربمظخمربتموظدوظىنربرظيثربلظ فرتتنيهرباهظ اصرباظيف ربمب فنيمن وتنيمربم ظ فشربةقنيا وكم ربملاظ
د ظ عرب رب ربربلظدرشرب رب ربرباعظ ال رب رب ربربرت تنيننياهظ ملختم رب رب ربرباظدوظ مننينرب رب ربرباظفمعل فرب رب ربرباظ الرتقافنيرب رب ربرباظ رب رب ربربتناباظين قنيرب رب ربرباظفممشرب رب ربربكاهظ فرب رب ربربزظتم جرب رب ربربوظ
ال ربرت تنيننياهظ هظ ف ربرباب ظ فربلوإظيثربربلظ فهعربربلظ بربةيفظو الر صربرباحظ فقنيمرب ظعربربنظ تمعربرباهظ ملعننيربا،ظويربربنظ ظلاال ربربرت تنيننياهظ
مننيناظينظ ملتمق ظدنظتكمنظدكثربةظقربل حظعمرب ظصحتقنيرب ملصرباحلاظ فماننيربا و فدرباياالجتماع ،ظال ربنيماظيفظ رباحظ عتمامىرباظعمرب ظ
ةممعربرباظيربربنظ فقربنيريظ الجتماعنيربرباظو فثقالنيربرباظقربربام حظعمرب ظ ربتنيعاةظ التتالربرباهظيفظ و ربرباهظ ااربربةفظ ملختم ربرباظفرعمرباحظ فعل ئنيربرباظ
فربربزظتكربربمنظىربربذهظ تمعربرباهظقربربلظرربربألهتا.يربربنظرا نيربرباظدتربربةى،ظالظتعمربربلظتفنيربرباهظوينربرباى رظ فعل فربرباظ الرتقافنيربرباظبصربربم حظين صربربماظعربربنظ
بعيأاظ فهعاظدسماظتعملظول ظ ؤ اظتكايمنياظلنيماظبنينأرباظوقربلظتكربمنظيكممرباظفهعيربأاظ فربهعا،ظلمربثاظقربلظ عتربنظ فربهعاظدنظقربمحظ
( 8ظصحتدرظمحالة ،ظيصل ظ اب ،ظ  .37ظ
( 2ظ ا رظ موكاظ فنيةظ  ىظ ملا ظظو فعل فاظ الرتقافنياظبناعظ فدا ظينظتاحظكشفظ ملدؤوفنياهظ،ظ ماظ فلوفنياظفمصمني ظ المحة،ظ ملظ
،88ظ فعلمظ،862ظ مرنيم .2006ظ
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حلقنيقربرباظمونظتعم يربرباهظت ربربمحظبربرباظيع رب ،ظكمربرباظدنظيربربنئظتعم يربرباهظيام ربرباظمونظعممنيربرباهظيكممربرباظفقربربمحظ حلقنيقربرباظو ملكار رب اظ
نيكمنظبنيةظ في ا اظحماوفاظفشةعظصربمتأري.ظكمرباظدنظتكايربلظعممنيرباظ فتعربم اظيرب ظ ااكمرباهظظمكربنظدنظتربملةظجربن ظفر ربة ظ
دكثةظامالظدماظتربملةهظكربلظعمرب ظ ر ربة م.ظوقربلظصحتترباج فتعم يرباه يربنظجاررب ظتتربةظدإظمعمأرباظبم رب اظ اصربا اهظ ملؤ دربنياظ
اعربربانظ الفتربربز ظ فة رب ظظةجعربرباظ منياكربربلظ فربربزظ ربربارلهظدوظ تكهربرببظ رتأاكربرباه قربربم ظ الردربربانظي رب ظ اتربربذظيفظ حلدربربهانظدنظ
فنص ظ فتذكا اظلافهاًظياظهتلفظدإظ فتعم اظ فةيزيظو نظ ملعنميظفر ة ( . 8ظ
المبحث الثالث

نظرية أمارتيا سين والعدالة االنتقالية
المطلب األول
نظرية آمارتياسين وآليات العدالة االنتقالية

نثنربرباظدنظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظتعتربربنظتتربربةظظرية ربرباظيفظ فعل فربرباظبعربربلظرية ربرباظجربربمنظ وفربربز،ظوكربربلظرية ربرباظيربربنظرية ربرباهظ فعل فربرباظ
،ظبلظتمجوظىربذ ظ فم قرب ظ  ىظ
َّظ
_ودنظكانظكلظرية اظينظرية اهظ فعل فا_ظالظتمصفظ حلاحظ ملمجممظيفظ تم ( حلقائ ظ حلقنيقنيا
ياظىمظد دن( حلقائ ظ العتها ا ،ظد ًظدنظت هني ظكلظرية اظتكيتظينظعل ظ اظتمةظ فنية رباظبربافم ق ظوت مرب ظ فتبنيربمبظيفظ فربةظ
ربلت ُظلظيفظ فم قرب ظ القتصربرباميظبقصربربلظتمز رب ظيربرباظىربربمظيمجربربممظلقربربو،ظبربربلظىرب ظرية ربرباظ
فم قرب ظ.ظلنية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظفنيدربرببظرية ربرباظتترب َّظ
فتنمنيربرباظ القتصربربامظو لعربربوظ  ىظ افربرباظد دربربنظويربربنظ ظتمز رب ظدربربا هظتمز عربرباظعربربام ظالً،ظويربربنظ ظى رب ظفنيدربرببظرية ربرباظتمز عنيربرباظتدربربع ظو عظ
ملداو حظودنظكانظيداو حظيفظ ف قة.ظومذ ظدنظتمةظ فنية اهظالظهتتريظنة اظ فدم ،ظوىذ ظىمظ فمجربوظ اكربنظيربنظ رتقربامظديا تنيرباظ
ربربرظفتمربربةظظ فنية ربرباهظلاعتنىربرباظرية ربرباهظتمز رب ظ ف قربربةظوفنيدربرببظت ربربم ةظ القتصربربامظظودلنربرباعظ تم رب ،ظودنظتمربربةظ فنية ربرباهظظالظ
تعتملظعم ظ فنممظوظ فك اعحظ القتصام اظوتم ظ ف ة ظ القتصام اظفممم انر،ظوينظ ظريربا ظ حلكربريظيفظتمربةظ فربلوحظ ملعتمربلحظ
عم ظىذ ظ فنميفظينظ فنية اهظظ عتنظرياياظبمبوقةانياظيةكز اظظلمبظيأربتريظباتتنيربا هظظويشرباكاهظيم اننيأرباظيفظظ فقربة هظظ فربزظظ
تتعم ظئريظومذ ظدنظتمةظ فلوحظهتملظ م ر ظ فزظا محظ اردانظمو ظلنيأا .ظ
ظظ كةرربرباظدنظفنية ربرباظديا تنيا ربربرظجربربارهر،ظجار رب ظ تعم رب ظباالردربربانظوجار رب ظ تعم رب ظباتتنيا تربربو،ظ ربربم عظتمربربةظ التتنيربربا هظ
نيا رب ربنياظدوظ قتص ربربام اظ.ظلا اررب رب ظ اوحظوى ربربمظ ملع ربربةوفظظب ربربنأ رظ فق ربربل حظيفظتق ربربا ةظينيم ربرباظ اسم ربرباعظ فتابع ربرباظفاي ربربريظ ملت ربربلحظيفظ
رباظيفظيؤرربة هظ فتعمربنيريظو فصرب اظ
ظيتمثّم
ظ
بظباملؤرة هظ فربزظتربلحظظعمرب ظىربذ ظ اررب
ِّظ
َّظ
اظلاىتم
تقا ةىاظ فدنم اظ محظ فتنمنياظ فهشة
ِّ
و فلتلظظودشماحظ ار ظ فثربايظظ ملتعمرب ظباتتنيربا هظو ة رباظ الردربانظيفظظ فتمجربوظو فت كربمبظ ملتمثربلظظشرباكاظ اردربانظظيفظ فقربة ظظ
ربربمحظ ملم ربربمعاهظظ فربربزظتتعمَّرب ظبربربو.ظوعمرب ظىربربذ ظ ا ربربالظ لرباظديا تنيربرباظ ربربرظرية ربرباهظ فعل فربرباظ الجتماعنيربرباظوظ َّكربزظعمرب ظرية ربرباظ
نيربربا ظ الجتمربرباع ظ فربربزظهتربربتريظظبربربافقة ظ مربرباع ظي رب ظيةعربرباهظ فت ي ربنياهظ ف ةم ربربا،ظلمربربريظتت ربظَّربة ظتمربربةظ فنية ربرباهظ  ىظ ملدربربائلظ
ملتعمقربرباظباحلة ربرباظ ملم ربربمعنياظ ملتعمقربرباظبتعم ربنيريظ ملشربرباكاظ فدنيا ربنياظ الظيفظ فتقة ربربةظعربربا ظ 8993ظظو ظتعربربلظ فنيربربوظثارنيربرباظصحتربرببظ ربرببوظ
الرتقام هظ ملمجأاظ فنيأاظيربنظظ كميرباهظ فربلوحظ فناينيرباظو عتنهترباظتربلتاظيفظ فشربؤونظ فل تمنيرباظفتمربةظ فربلوح(، 2ظومربذ ظ قتصربةظ
1 K. Kumar, Rebuilding Societies after Civil War, Lynne Rienner Pub., Boulder, CO, 1997,p43

( 2ظ ايل عما  ،يقااله يف فتنمنيا فهشة ا فعةبنيا ،فقاىةح،ظظيكتها فل فعةبنيا ، 8998
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يفظا رظ فتنمنياظ فهشة اظ فذيظتعتنظرية اظديا تنيرباظ ربرظيةجعأرباظ ف كربةيظظعمرب ظرصربفظتمربةظ فنية رباظو قتصربةظتربلتلظ فلوفرباظيفظ
فتنمنيرباظيفظت ربربم ةظ فتعمربنيريظوصحتدربرظ فصرب اظوظيؤ دربرباهتاظظو زم ربربامظ فربلتلظو فنمربربمظ القتصربرباميظتاكرباظ اررب ظ التتنيربربا يظظفةمحربرباظظ
دريماظ حلكريظصحترت ظيشاكاهظيم اننيأاظلنيماظ تعم ظئريظد ظظ ظصحتربرت ،ظيرب ظدنظدشمنيرباظ اررب ظ فثربايظيربنظوجربممظ فشرب النياظو حلة رباظ
فدنيا نياظوظوجممظريا ظ حلكريظ فلظممقةا ظالظتقلظعنظ فنصربفظ اوحظيفظ فتنمنيربا،ظودنظكاررببظتمربةظ فربلوحظوظ ظتربتمكنظيربنظ

تملمبظ ار ظ اوحظيفظدلم ظ ا م حظ( .! 8ظ
ظظظظلمربرباظ عربربةفظيفظدكثربربةظظ فه ربربم ظ القتصربربام اظيفظ فربربلوحظ فناينيربرباظ وظ فربربلوحظ فربربزظ ربربةظباملة مربرباظ الرتقافنيربرباظبربربنأ رظ فتنمنيربرباظ
فهشة اظياظىمظظ الظرصفظظ فتنمنياظ فهشة اظو فزظتعرب ظئرباظتنمنيرباظرربايماظترتكربزظعمرب ظقربل هظ اردربانظيفظرربخاظ اردربانظيربنظ

تعمنيموظوظامحظعمةهظي ظ ايتوظ فص نياظوظ زم امظمتمو،ظكماظترتكربزظبربن سظ فل جرباظناررب ظ التتنيربا هظو ف ربة .ظظلرباظتقربلظ
دشمني ربرباظومو ظ ار رب رب ظ فث ربربايظي ربربنظ ار رب رب ظ اوحظيفظ يظ ربرباحظي ربربنظ ا ربربم حظدنظ ظ ع ربربلظعمني ربربو،ظانظظي ربرباظظمني ربربزظ الرد ربربانظع ربربنظ
ملخممقاهظ اتةىظظفنيسظياظظمتمكوظينظدمممكاهظولذ عظوظ فص اظ دمنياظ لربريظدشمنيرباظىربذهظ ملدربائلظانظ فهشربة اظ ظتربتمكنظ
ينظتملمبىرباظفكربلظدلربة مظ فهشربة ا،ظودسمرباظ اردربانظ تمربا زظعربنظ ملمجربمم هظ حلنيرباظ اتربةىظبربكنظفربوظد محظظو تتنيربا ظظوصمرب ظدنظضمربرت ظظ
ياظطمتا هظ ظوفوظمفنيلظيفظ تتنيا ه،ظوباالعتمامظعم ظ ار ظ اوحظدصهئظضمتلظيم ميفظ فتنمنيا فهشربة اظيدربا اظ ربنيقاظيربنظت ربوظ
فتنمنياظفملوحظ فناينيرباظودصربهئظيم ربمعاظ نيا ربنياظ أربتريظبربوظ فدنيا ربنيمنظفني صربمم ظئرباظعمرب ظينربالعأريظوظ حل ربا ظعمرب ظسمربوظ حلكربريظ
فربربذيظ ة ربربلهظ فنخه ربرباظ فدنيا ربنياظوي ربربنظ ظ ص ربربهئظ القتص ربربامظ ا رباظفمدنيا ربرباظمونظظدنظ ق ربربم ظبربربلو هظ فةئنيد رب ظيفظدصم ربربامظ فتنمني ربرباظ
فشايماظيفظتمةظ فهام ظ
ل رب ظكربربانظفمعل فربرباظ الرتقافنيربرباظدىربربل فظوتفنيربرباه،ظوف ربنيسظ آلفنيربرباظ فم نيربربلحظيعاقهربرباظ ربربةير،ظبربربلظىنربرباأظتفنيربرباهظجربربنظ فيربربة ظ
وتعم اظ ملتية نظو ملصاحلاظ فماننياظظكماظ كةرا،ظظو فبا اظينظكلظ فةظ فمصمحظ  ىظ فعل فرباظ،ظوظرباظظ نظظرية رباظتيا تنيرباظ ربرظ
يفظ فعل ف ربرباظظرية ربرباهظ فعل ف ربرباظب ربربلظتعت ربربنظتتةي ربرباظوص ربربلظ فني ربربوظ ف ك ربربةظ ارد ربربايظظظوف ربنيسظدت ربربمبهظ،ظوما يتني ربرباز هظعم رب ظ فنية ربرباهظ
التةىظ،ظوفكنظديكارنياهظتمةظ فنية اظىرب ظحمربلومحظ،ظظوىرب ظكك رباظرية رباظدتربةىظمرباظةرباالهظتاصرباظئرباظالظمكنأرباظجتاوزىرباظ،ظ
وينظ ظعمنيناظصحتل لظ م ر ظظو آلفنياهظ فزظينظ ملمكنظ نظت ه ظعمنيأاظرية اظ فعل فا .ظ
ظاظ نظ فنية رباظتتكربمنظيربنظجربارهرظظجاررب ظ تعمرب ظبقربل هظ الردربانظوتاصرباظ اررب ظ ملرباميظكافربلتلظوكربذفةظ فتعمربنيريظ
و فصرب اظو فعمربربةظلرب نظتعربربم اظ ملتيربة نظىرب ظتمربةظ آلفنيربرباظيربربنظ فعل فرباظ فربربزظ هرب ظعمنيأربربا،ظلرب هظ ملتيربربة نظلربمبظ اربربريظكمربربم انرظ
صمرب ظظ نظ تمكنربم ظظبت قنيرب ظقابمنيرباهتريظ،ظ يرباظصمرب ظ نظضمرباوحظتعربم اظيرباظلقربلوهظيربنظلربة ظظوقربل هظ،ظو فربةظظ اربريظبدربه ظ
ياظر ذظنقأريظتكتةو ظظيفظصحتقنيرب ظتمربةظ فقابمنيرباهظومربذ ظ ت مرب ظ فعل فرباظ الرتقافنيرباظدع رباعظ الوفمفم رباظفقابمنيرباهظىربؤالع.ظكمرباظ نظ
ينظظيقتينياهظ نيا ظ الجتماع ظ ار ظ فثايظينظرية اظديا تنياظ ربر،ظوىرب ظت ربرت ظ نظتكربمنظ ف ربةمظيشرباكاظيفظ فعممنيرباهظ
وظ فقربربة هظ ملتعمقربرباظبربربوظوىربربذ ظيعنربرباهظ ملشربرباكاظ فدنيا ربنياظظوصحتقنيرب ظ ملهربربامرظ فلظممقةانيربرباظظوىربربذ ظ ربربلتلظيفظتفنيربرباظملصربرباحلاظ فماننيربرباظ

( 8ظ صا

ا ز رملا ،ي أم فتنمنيا فهشة ا،ةما ؤى جل لح ،جايعا فقاىةح ،فعلم  40م دمن ، 8998ظ .24
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وصحتقني ظ ال تقة ظظو ع اعظ ف ةصاظفمم افهاظباصمامظ يكانظ بل عظت ئأربريظوظ ملشرباكاظيفظجتقنيرب ظيرباظ ة لورربوظ،ظوظمكربنظصحتقنيرب ظكربلظ
فةظينظتاحظتكم نظسمم جظوىذ ظياظرقم ظبوظيفظ مل م ظ فتاإ:ظظظظظ ظ
المطلب الثاني
نظرية أمارتيا سين اساس التنمية البشرية
ظ ربرباظ نظرية ربرباظ يا تني ربرباظ ربربرظيفظ فعل ف ربرباظتعت ربربنظ ال ربربالظ ف ك ربربةيظفمتنمني ربرباظ فهش ربربة اظك ربربءتةظيقة ب ربرباظفمتنمني ربرباظبع ربربلظيق ربربة بزظ
فتخ نيوظ ملةكزيظو فتبنيمبظ منيكم ظفاقتصام،ظو نظديا تنياظ رظوصل قوظحمهربمةظ حلرب ظقايرباظبتك ربنيسظيؤرربةهظ فتنمنيرباظ فهشربة اظ
اظكمؤرربة يةَّكرب فقنيربال يربلى تمهنيربا
ملنيمرباظ السمرباعظ فتابعرباظفادمربريظ ملت ربلح،ظلقربلظتز ربل ربتخل مفنيربل فتنمنيربا فهشربة
ِّ
ال تنياجرباهظ ا ا ربنيا فم ربةم و تمرب  ،وفت ل ربل ية ترب فربلوح وكربذفة دقافنيمأربا يربن نيرب م جربا فتنمنيربا  ،و تك َّربمنظىربذ
باملؤرربة هظ فتافنيربا  :تمقرب حلنيرباح
كمررباه ِّ
يكمراه ى فص ا و فتعمنيري و فلتل ،و قربال فتقربل يف ىربذه مل ِّ
فلفنيل ين ثاثا ِّ
عنل ملنيام  ،يعلح فقةعح و فكتابا بربر فهربافبر  ،ملعربلح ملةَّكرب فندرب فقنيربل يفظية ربل فتعمربنيري ،ويتم ربو رصربني ف ربةم
يربن فنربات ر امرب اعرباإظولافهربا يربا مصربف مفنيربل فتنمنيربا فهشربة ا ب ة قربا تاا ربا بكرربو يقنيربال ملدربتمى ملعنيشربا دو فنمعنيرباظ
حلنياح ،بنينما ىم ةةم يؤرِّة يشت ين يصام علح ألف د ى قنيال و صربل يدربتمى فتنمنيربا فهشربة ا عنربلظرق ربا يعنينربا يربن
يؤرربة ه ىربللأا قنيربال فنتربائ ر وفربنيس صحتقنيقأربا ،ويربن لأربمظحمكربم باالعتهربا ه اصربا
فربزين و دربتخل مربذ فقنيربال ِّ
بافهنياراه ُملعتمل عمنيأا يف و يؤرِّة توظ(. 8
ظظوريربة ارربو فربنيس ظتم ربو فربلتل و ربله تقربال فتنمنيربا ،وفتنربميف يقربا نيس ىربذه فتنمنيربا وت اوهتربا يربنظ نيرب ي أميأربا
ودشمنيتأربا وم جربا حلاجربا دفنيأربا يربن ةتمرب  ى تتربة ،وان فكربل يقنيربال يربن يقربا نيس فتنمنيرباظظينيم تربو فربز ت َّربةم ئربا  ،وان
يؤرَّة مفنيل فتنمنيا ملعتمل ين قهل ىني ا ايري ملت ربلح ال عتربن يقنيا رباظرربايا فكربل جم ررب فةلرباه فهشربةى ريربة الوم تربو

مخربا و رب ىربذه فتنمنيربا يف
ووجمة تم ني ةاالتو وتعز زه ظؤرِّة ه دتةىظو لري ام أ فعا بكن مفنيل فتنمنيربا فهشربة ا ِّ
فلوفربا ويربن يفظدقافنيمأربا د يربا اهِّرب عمرب يدربتمى ىربذه اقربافنيري دال درربو ال عتربن يقنيا ربا رربايا فكربل جم ررب فةلرباهظ
ظؤرربة ه يأمربا يف مالفتأربا عمرب ظ افربا فتنمنيربا
فهشربةي ،ارربو مفنيربل حمربلوم يف اجربا د ى تم ربني ةاالتربو ،و نهبرب تعز ربزه ِّ
فهشة ا ،ق ظمكن با تخل يو تقل صم ح كايما ملا مت دذمازه يف ةرباح ىربذه فتنمنيربا.ظكمربا دن فتنمنيربا فهشربة ا هتربلف د يربا
د ى ز ربامح فنربات ر فربما .ظودال عنربزظ تمرب عربن صحتقنيرب كالربا اىربل ف فربز ضمربة عمنيأربا خم ِّ ربم فتنمنيربا فهشربة ا وو ربع ظ
ربرت تنيننياهتا ،ليربا عربن دن فتنمنيربا فهشربة ا هتربلف عمرب ملدربتمى زئرب د ى تربكير يدربتمىظينا رب يربن فربلتل فم ربةم،
م ع مت فة ين تاح دعامح تةتني دوفم اه ار ا  ،دو ين تاحظريا عامح فتمز فثةوح ،دال دن صحتقني ىربذ مربلف
بشكل عا يةتهو بز امح فلتل فما ! .ظ
( 8ظتقة ربة فتنمنيرباظ فهشربة ا ،2080ظعربلم تربا يف فربذكةى فعشربة نظ فثربةوح حلقنيقنيرباظفريربري:ظيدربا ه د ى فتنمنيا فهشة ا،صربام عربنظبةررباي ر
ايربريظ ملت ربلحظ اسمربائ ،ظ فرتعربا د ى فمبربا فعةبنيربا وتندربني فربنا فعربةيبظفم هاعربا  :نربا ايربري ملت ربلح القتصربام ا و الجتماعنيربا فبربةيب ت ربنيا
) ا كم ( .83 ،ظ
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ظظظل ظكاربظ فتنمنياظ فهشة اظى ظتم ني ظر ا ظ نيا هظديا ظ اردانظظودىربريظىربذهظ نيربا هظىرب ظدنظ عربنيالظ اردربانظ
نياحظام ماظوتافنياظينظ اية ظودنظضمصلظعم ظقل ظيعقمحظينظ فتعمنيريظودنظ كمنظبم عوظ حلصمحظعم ظ ملم مظ فربزظتك ربلظ
ف ربربوظيد ربربتمىظيعنيش رب ظك ربربة ظباا ربربالاظ  ىظ تع ربربوظباحلة ربرباهظ فدنيا ربنياظظو ق ربربم ظ ارد ربربانظظو ربربرت ظ ارد ربربانظفذ ت ربربو،ظله يكارن ربرباظ
كنظععأاظيفظظيكمراهظوى ظ
نها ظ فنمم جظينظىذ ظ ملق ،ظ ني ظدنظ فعناصةظ ا ا نياظظفمتنمنياظينظ ملم
ِّ

د-تكم نظوت م ةظظ فقل هظ فهشة اظينظيؤ َّ داهظظ فتعمنيريظو فص اظو فهني ا،ظو فربةظدرربوظالظمكربنظ فقنيربا ظبعممنيرباظ فتنمنيرباظ
باحل ربربا ظعمرب ظيربرباظىربربمظيمجربربممظ ربربقظفربربمظكربربانظ فم رب ظاهنيعنيربرباظوفربنيسظبافشربربكلظ فربربذيظعمنيربربوظ القتصربربامظ فعة قرب ظويشربرباكموظ منيكمنيربرباظ
فعمنيقا! .ظ
ة-ظو كربربمنظىربربذ ظ فت ربربم ةظو فهنربرباعظيربربنظدجربربلظ الردربربانظ،ظ ني رب ظتكربربمنظ ارش رب اظو فعممنيربرباظ الرتاجنيربرباظبشربربكلظتيربربمنظ
تمة اظ فتنمنياظو فتمز ظ فعامحظفثما ىا،ظنني ظ كمنظفكلظرخاظمتلظ عنيالظبوظعنيشاظكةظما!.
ج-وظاظدنظ الردربانظصربا ظت كربمبظو تتنيربا ظلرباظ ك رب ظدنظضميربةظفربوظ ف عربا ظو فربلتلظو ربلياهظو فم ني رباظبربلظصمرب ظ
دنظضمربرت ظ تتنيا تربوظوظ رب ظ رربرتكوظيفظ فشربؤونظ فعايربا،ظوىربربذ ظ تعمرب ظباملدربائلظ فدنيا ربنياظكمرباظتتعمرب ظباملدربائلظ القتصربربام ا،ظديظ

وجممظ التتنيا ظوظتعمنيريظ ملشاكاظ فدنيا نياظو القتصام اظ مني ظدلة مظ فشع ( . 8ظ
اًظد ظ صلظرخاظعم ظيدتمىظتعمنيم ظجنيلظل روظالظمكنوظ فعنيالظعنيشاظ مني ظبااردانظد ظ ظِّربة ظيربنظيصربل ظ
ظظلمث ظ
فمربربلتلظظمكنربربوظيربربنظ حلصربربمحظعم رب ظ ملربربم مظ فازيربرباظحلنياتربربو،ظود ظيربرباظتمظلِّةفربربوظ فتعم ربنيريظظو فربربلتلظظ ملنا رب ظالضمربربسظ فةلاىنيربرباظد ظيربرباظظ
ظِّة ظينظلة ظ ملشاكاظظو امالعظبةد وظلنيمرباظصمربةيظ مفربو،ظلرتتكربزظظظتنمنيرباظ ملربم مظ فهشربة اظعمرب ظمخدرباظعناصربةظىايرباظيتشربابكاظ
ويتل تمربربا،ظوى رب ظ فتعم ربنيريظ،ظ فص رب اظو فتبذ ربرباظوظ فهني ربرباظ،ظ فعمربربل،ظ حلة ربرباظ فدنيا ربنياظو القتصربربام ا،ظلربربمبىظ فها رب ظدنظ فنمربربم جظ
ملكمنظفني ظهَّ ظعم ظ القتصامظ فعة ق ظصم ظدنظ تيمنظعم ظىذهظ فعناصةظ مدا،ظظكماظرهنينأاظبافشكلظ فتاإ :ظ
َّظ
فشكلظ قري( 2ظ
بناعظوت م ةظ فقل هظ اردارنيا ظ
( فتعمنيري،ظ فص اظ،ظ فهني ا ظ
ظ
فلتل ظ
تمة اظ الرتاجظو فعل فاظيفظ فتمز ظ
ظ
ة اظ التتنيا ظ
التتنيا ظيفظ القتصامظوتعمنيريظ ملشاكاظ فدنيا نيا ظ
( 8ظبنظصمراظ ا ،ظ فتنمنياظ فهشة اظو فنممظ القتصامي،ظم اظ افاظجزئة،2004ن ظيفظ اا ظم اظياجدتمبظدم حظ اعماح،جايعاظ
زئة 2005،ظ.8 ،
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و ةىظ فها ظدنظ فنمم جظ ملعة ظ منظظ فشكلظظدعاهظ ائربريظ القتصربامظ فعة قرب ِ
ظوضمربلظيشرباكموظ،ظوفكربنظبشربة ظدنظ
الظ قتصربربةظعمرب ظ ا ربربم حظ ف ةم ربرباظبربربلظ نيربربةظئربرباظ  ىظ فلوفربرباظويؤ َّ دربرباهتاظ فعايربربا.ودنظ فنمربربم جظظ تيربربمنظكربربلظ اربرباو ظ فربربزظ كةىربرباظ
ديا تنيربرباظ ربربر،ظ اربرباو ظ فربربزظ ربربؤثِّةظبعيربربأاظعمرب ظ فربربهعاظلتشرب ِّربكلظيعربرباظسمم جرباًظيتكربرباياظ،ظوىرب ظ حلة ربرباهظ القتصربربام اظوظ حلة ربرباهظ
الجتماعنياظوظتملمبظ فش النياظوظظ حلة اظ ايننياظكما كةرا! .ظ
 فتعمنيري ،فتعمنيريظىمظد ربالظ فتنمنيرباظبككممأربا،ظلربافتعمنيريظيقنيربالظ دربالظملربلىظصحتدربرظد ربم حظ ملعنيشرباظ،ظل رب ظ ا بعربرظفدناظ اتمبحظتياعفظيعلالهظظحممظدينياظ فكها ظيفظ فهامظظ فناينيرباظظ(يربنظ%30ظ  ىظ، %60ظو ملشربكماظدنظ فندربهاظ ملتهقنيرباظ
%40ظظتكمنظدرلظدجز عظ اينياظصعمباظيفظ فقياعظعمنيأا . 8(،ظ
 فص ا،ياز حظيتم وظ فعمةظيفظ فهامظ فناينيرباظظ_ودكثةىرباظتعربنيالظيفظية مرباظظ فعل فرباظ الرتقافنيرباظ_ظظتقربلظيربنظيدربتمىظفعمةظيفظ فلوحظ ملتقلياظوى ( 76ناظ،كماظدنظ معظ فتبذ اظ ؤميظ  ىظتلىم ظظ فص اظو عتربنظهتل ربل ظم ئمرباظحلنيرباحظ ملا ربرظ
ينظ فهشةظيفظ فهامظ فناينيا( .! 2ظ
 فهني ا،ظصحتدرظ فهني اظىمظد الظتتةظينظد سظ فتنمنياظ فهشربة اظوىربمظ تيربمنظد ربكانظصرب ظينا رب ظظوبني رباظاهنيعنيرباظتت مربربلظ ربربكانظ فعربربا ظو فنيربربم ظثم رب ظيد رب اهظ ا رب ظيفظ فعربربا ظيأربربلَّمظبن ربميفظيربربنظدرربربميفظ فتص رب ة،ظو فهني ربرباظعة قنيربرباظ أربربلمىاظ
فتمم ظو فتص ةظرتنيناظ حلةوةظ ملتتافنياظودي ا ظتالفظ اانانظينظ اصم اظعم ظ اا ظ ملنياهظو ا ظ فز عنياظ فعة قنيا .ظ
 فعمل،ظدنظ زم امظو فتصاعلظ ملتناي ظيفظيلنظوظد افظ فلوحظ فناينياظ م ظيربنأريظدكثربةظيربنظ( 700ظيمنيربمنظظلةصرباظعمربربل،ظلافعمربربلظف ربنيسظلقربربوظو ربنيماظ فع ربنيالظفإلردربربانظبربربلظى ربربمظو ربنيماظفتنمنيربرباظيم ى رب ظ فهش ربربةظوااقربرباهتريظعم رب ظ فمجربربوظ اكم ربربلظ
وفمت اعلظي ظ تم ظظوفمتعاونظي ظدلة مهظوالكتشافظظظقل هتريظ فذ تنياظبافكايل .ظ
 حلة اظ فدنيا نياظو القتصام ا :ظظيربربنظ فم جرب ظدنظ كربربمنظفمنربربالظت عظمظممقةانيربرباظيفظ فتنمنيربربا.ظظظلك نيارربرباظتتهرب ظظ ربربوظ فماننيربرباظدىربربل لاظجربربل ةحظبافثنربرباعظيفظ
فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظلربربمبظدنظظىربربذهظ ربربوظتصربرباةظباا هربربا ظب هنيعربرباظ حلربرباحظعنربربلياظضمربربة ظ ملدربربت نيلونظينأربرباظيربربنظدبربربل عظت ئأربربريظظيفظ
فتخ ربنيوظ حلقنيق رب ظويفظ فت هني رب ،ظكمربرباظصم رب ظدنظضمي رب ظظ اردربربانظباحلة ربرباظ القتصربربام اظظفنيدربربأريظظيفظتنمنيربرباظتمربربةظ حلة ربرباظظ فربربزظ
تدربربمئظمربربريظب رب م حظدعمربربامريظظبكر دربربأري،ظو فق ربربايفظ ربربا ظدم حظقم ربرباظفمتنمنيربرباظلأربربمظقربربام ظعم رب ظبع رب ظ حلة ربرباظظو فقربربل حظ اقربرباظظ
و ملمىهاظظفلىظ الة مظيفظكلظيكانظيفظ فعا ! .ظ
ظظوي ربربقظ ك ربربنظظ ال ربربة مظي ربربنظتم ربني ظ ف ربربة ظوظظ ني ربربا هظدي ربربايأري،ظب ربرباف ه ظ ك ربربمنظ ف ربربةظي ربربنظت ربرباحظيش ربرباكاظ فلوف ربرباظظ
اسمائنياظ فنشني اظينظترباحظ نيا رباهتاظ القتصربام اظوت أرباظ فعممنيرباظظوظتشربة عاهتاظ ملصربنيها،ظديكربنظ فقربمحظظدنظ فتنمنيرباظ فهشربة اظظ
ققربرببظدىربربل لأا.ظلربرباملأريظىربربمظرمعنيربرباظظ حلنيربرباحظظ فربربزظ عنيشربربأاظ الربربة مظظوفربنيسظيرباظنربربمزهتريظظيربربنظ ربربم ظوتربربلياه،ظوىربربذ ظىربربمظجربربمىةظ
رية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربرباظظ فربربزظظمكربربنظدرشربرباعظسمربربم جظتربربا ظينأربرباظبكربربلظبمربربل،ظويربربنظ ظ ربربن ه ظ فنمربربم جظ ملقربربرت ظيفظىربربذ ظ
( 8ظ ملصل ظر دو.9 ،
( 2ظيناحظامعبظحمممم،ظيصل ظ اب ،ظ .847
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مل مرب ظعمرب ظ فربربلوحظ فربربزظجتربرباوزهظية مربرباظ رتأاكربرباهظ قربربم ظ الردربربانظو ا ربربة ظ دربنيماظبربرباملم انرظوىرب ظ آلنظظديربربا ظ تتنيربربا ظ
صع ظيفظ فعل فاظ الرتقافنيا! .ظ
ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظالمطلب الثالث
عالقة القانون بتلك المجاالت

درةراظ ابقاظدروظالظمكنظ االهظ فتنمنياظ فهشة اظ فمجممظوظ فهقرباعظو ال ربتمة ظيرباظ ظتربؤ ظاَّةظبافقربارمنظوظتيربمنظبافقم عربلظ
فقارمرنيرباظ،ظلرب نظفمقم عربلظ فقارمرنيرباظيصربام ظيم ربمعنياظ نيا ربنياظو قتصربام اظو جتماعنيرباظظمرباظتكثمبىرباظعمرب ظتمربةظ فقم عربل،ظكمربرباظدنظظ
رباظظوتمجربوظتمربربةظ ملصربربام ظو ربربااله.ظوتاصرباظد ظكارربرببظتمربربةظ فقم عربربلظقم عربلظيافنيربرباظتتعمرب ظبربرباايم حظ
فقم عربلظ فقارمرنيربرباظمربرباظتاثمبىرب
ِّ

فعايربرباظتائربربريظو قرب ظتمربربةظ ايربربم حظد ربربة م ظودر اقربرباظظربرباظفتمربربةظ فقم عربربلظيربربنظقربربمحظدفزينيربربا.ظكمربرباظدنظ فلوفربرباظعمنيأربرباظدنظالظتقتصربربةظعم رب ظظ
الصا ظ القتصاميظوظ فنممظ القتصاميظ فناجئ،ظبلظصم ظدنظ كمنظىذ ظ فنممظيش معاظبعممنيرباظدصربا ظيؤ درب ظتيربمنظ
ال تمة ظيفظعممنياظ فتنمنياظظ القتصام اظوىمظياظ م ظعمنيوظ ااا ظ ملؤ َّظدرب ظظفمتنمنيرباظدوظ ملؤ درباهظ القتصربام اظفمتنمنيربا(، 8ظ
وينظتمةظ ملؤ َّظداهظ ملؤ َّظداظ فتشة عنياظظو فقيربائنياظظكمرباظ ىرب ظديا تنيرباظ ربرظظظو ربقظتت َّقرب ظ فتنمنيرباظ فهشربة اظورية رباظ فعل فرباظ

اًظيربربنظ ملؤ دربرباهظ فقارمرنيربرباظو اتربربا ظصم رب ظدنظصحت ربربظظ ربربتقافنيتأا،ظظع رب ظدنظالظ تنربربازحظ فقربربارمنظو اتربربا ظ
ملقا رربرباظل رب نظك رب ظ
فممؤ َّظدرباظ فدنيا ربنياظ ربقظظمكنأرباظدنظتة قرب ظ فدربم اظ فدنيا ربنياظيربنظدجربلظصحتقنيرب ظ فتنمنيربا،ظود ظكاررببظ فلظممقةانيرباظىرب ظتربربلتلظ
ربربمنظظ ربرباالهظ ملأمربرباظيفظ ملشربربةويفظ فتنمربربميظ ملهرب ّظظعمرب ظاربرب رظ فقربربل هظو فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظلرب نظقاعربربلحظ ف صربربلظبربربرظ فدربربم اهظ
و ربربتقاحظ فدربربم اظ فتشربربة عنياظيربربنظيهربربامرظ فلظممقةانيربربا،ظظوىربربذ ظ ربربلحظعم رب ظتربربكثمبظ فتشربربة ،ظوتاصربرباظ فتشربربة ظ ملربرباإظيفظصحتقني رب ظ
فنمم جظ القتصاميظ ملقرت ظبناع ظعم ظرية اظديا تنياظ ر( .! 2ظ
ربمبحظظويتنمعربرباظظبشربربكلظيربربنظلربربمبظ ملمكربربنظ
ِّظ
ظظدنظكارربرببظ فقربربم ررظ فربربزظمربرباظعاقربرباظبا ربرباالهظ ارب َّظربلمحظيفظ فنمربربم جظظى رب ظكثرب
فه ظعنأاظعنيعاظدالظدرناظ نةِّظكزظعم ظ فقم ررظو فتشة عاهظ فزظماظمو ظد ا رب ظوتربةتهوظيهارربةحظبا رباالهظ ملربذكم ح،ظو فربةظ
ي ظيةعاهظو ظ القتصامظ فعة ق ،ظلمبىظ فها ظدنظ فقم ررظ ملتعمقاظبا االهظ مداظى :ظ ظ
ديربرباظ فقربربم ررظ ملتعمقربرباظبا ربربافرظ مل ربةته رظظبهن رباعظ فقربربل هظوشمربرباظةربرباالظ فص رب اظو فتعم ربنيريظيربربنظ ني رب ظعاقتأمربرباظبافنية ربرباظ
وت ربربم ةظ فقربربل هظىرب ظ فل ربربتم ظو ملنيز رنيربرباظ فعايربرباظفملوفربربا.ظديربرباظلنيمربرباظ تعمرب ظبازم ربربامظ فربربلتلظو ربربتمة ظ فنمربربمظ القتصربرباميظلنينرب ظ

فرتكنيربربزظعم رب ظ فدنيا ربرباظ القتصربربام اظفملوفربرباظبكربربلظكننيأربرباظ فدنيا ربرباظ ملافنيربرباظظو فدنيا ربرباظ فنقل ربربا.ظديربرباظي ربرباظ تعم رب ظبازم ربربامظ ف ربربة ظ
القتصام اظلتتعم ظظبتبنيمبظريا ظ القتصامظ فة ع ظ فذيظدتذظ ملهام حظو ف ةصاظو التتنيا ظيربنظ ملربم انظ فعرباميظوجعمرببظ فدربم اظ
فدنيا ربنياظ أربرباظ آليربربةحظيفظكربربلظررب عظو تعمَّرب ظىربربذهظ ملدربربكفاظظبافل ربربتم ظو ملم زرربرباظ فعايربرباظبربربافقم ررظ ملتعمقربرباظب عربربامحظتمز رب ظ فربلتلظظ
وتمرب ظ ف ربربة ظ القتصربربام اظكقربربم ررظ فيربربة هاظو ال ربربتثما ،ظديربرباظ حلة ربرباظظ ملم ربربمعنياظ فدنيا ربنياظظل اربرباظتتعم رب ظبربربافقم ررظ فربربزظصحترب ِّظربلمظ
رمعنياظ فنيا ظ فدنيا رب ظكافل ربتم .ظدنظ فنمربم جظ ملقربرت ظ رباظ فتنمنيرباظوظو فتقربل ظ القتصرباميظصمرب ظدنظ كربمنظسمربم جظتشربابك ظ
( 8ظ ملصل ظر دو.6 ،
( 2ظ ملصل ظر دوظ.7 ،
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ظيؤر ربةظو ربربلظظودنظتك ربربمنظظ
دربربتمع ظكربربلظ ربرباالهظ فدنيا ربنياظو الجتماعنيربرباظو القتصربربام اظ،ظوظصم رب ظدنظالظتعتمربربلظلنيأربرباظعم رب
ِّ
ملؤرربة هظ
ِّظ
ملؤرربة هظ الجتماعنيرباظوالظ ِّ
ملؤرة هظيتعلمحظوظيةّكهاظتةصلظعنيرب ظةرباالهظظ نيرباحظ تمرب ظ فعة قرب ظظوالظتقتصربةظعمرب ظ ِّ
اظكاملؤر ربة هظ فربربزظتربربلحظظ
ملؤرربة هظ القتصربربام
ِّ
القتصربربام اظ ني رب ظيربربنظدبربربل عاهظظرية ربرباظديا تنيربرباظ ربربرظيفظ فعل فربربا،ظداربرباظ ظهتمربربلظ ِّ
ملؤر ربة هظ الجتماعنيربرباظ فربربزظتربربلحظظعم رب ظ ربرباالهظ الجتماعنيرب ظرباظ
عم رب ظز ربربامحظظ فربربلتلظو فنربربات رظ فربربما .ظظكمربرباظداربرباظتعتمربربلظعم رب ظ ِّ
كمؤرربة هظةربرباحظظ فتعمربنيريظو فصرب ا.ظكمربرباظداربرباظتعتمربربلظعمرب ظظيؤرربربة هظيتعمقربرباظبز ربربامحظ حلة ربرباظ ملم ربربمعنياظظظو نيربربا ظظ الجتمربرباع ظ
ِّ
و ِّظا ظ فقة هظ ماعنياظوتداويظ ف ة ،ظلمب دن ىذه االه ةتمعا ل عممنيا تنمنيا.ظ ظ
الخاتمة
ظيربربنظتربرباحظيربرباظ ربربمفظيربربنظ ف صربربمحظو ملها رب ظتمصربربلظ فه رب ظ  ىظةممعربرباظظيربربنظ ال ربربتنتاجاهظظمكربربنظتمخنيصربربأاظلنيمربرباظ
م :ظ ظ
ظ-8ظدنظرية اظديا تنياظ رظاظ فعل فاظتعتنظتتةظحماوالهظ فهشةظاظ هنيلظكشفظ قنيقرباظي أربم ظيأربريظكافعل فرباظو نظ ظتكربنظ
لظكثمبظينظيشاكلظ الردانظ ملتعمقاظبذفةظ مل أم (ظوينأرباظ فعل فرباظ
دت ظمبهتا،ظوتعتنظدىريظ فنية اهظ فقظ عتملظعمنيأاظحل ظ
فت هنيقنيا ،ظودنظصا هأاظ عتنظتتةظلنيمدمفظلمبظلةيبظضماوحظ فه ظعنظي أم ظكمىنظكافعل فا.ظ ظ
ظ-2ظدنظفنية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظجارهانظدومماظينظدبل عوظو فثايظ عتنظديا تنيرباظ ربرظي ِّربم ظفربو:ظدوممرباظىربمظارب رظ فقربل حظ

فذيظتهنتوظينيمرباظ السمرباعظوكثربمبظيربنظ فربلوحظفتقنيربنيريظتنمنيرباظوت ربم ةظتنمنيرباظ فربلوح.ظودنظارب رظ فقربل حظىربمظقربل حظ ارربخا ظ
عم ظدنظ عنيشم ظ نيم هتريظ فزظمريظمفنيلظيفظ تتنيا ىاظوتقل ةىا.ظ ظ
ظظظظكمربرباظدنظظ اررب ظ فثربربايظوىربربمظرية ربرباظ نيربربا ظ الجتمربرباع ظظتعتربربنظتفنيربرباظ بربربوظ فقربربة ظو نيربربا ظ الجتمربرباع ظو فت يربنياهظ ف ةم ربرباظ
ظ
با تعماحظينأ رظ ا .ظ ظ
-3ظيربربنظظ َّظ كربربمنظفت هني رب ظ فنية ربرباظجارهربربان:ظجار رب ظ تعم رب ظظربرباظطمربربل ظ الردربربانظكربربافتعمنيريظو فص رب اظو فربربلتلظ،ظوجار رب ظ تعمَّرب ظ
ظدكفاظ تتنيا ظ اردانظملاظىمظفوظمفنيلظيفظ فقنيا ظبوظوىذ ظ اررب ظ تعمرب ظظشرباكاظ اردربانظيفظ فعممنيرباظ فتنمم رباظو ربرت ظ
ت ئو،ظوينظىناظتيأةظدشمنياظظيدكفاظك قم ظ اردانظو فلظممقةانياظيفظ فتنمنياظ القتصام ا .ظ
-4ظظدنظد لىظتصائاظظرية اظديا تنياظ رظيفظ فعل فاظظو لريظقابمنياظت هنيقأاظ فعمم ظل ارباظالتع نينرباظسمم جرباظو ربل ظضمتربذىظ
بربربوظيفظعني رب ظ فربربلوح،ظانظلنيأربرباظ فتن ربميفظو عا ربرباظ ربرباحظوتصمص ربنياهظكربربلظةتم رب ظوموفربربا،ظومربربذ ظيربربنظ ملمكربربنظدنظ فنمربربم جظ
مل رب ّ ّّّ ظيفظموفربرباظطمتمربربفظعربربنظسمربربم جظموفربرباظدتربربةى،ظوفكربربنظىربربذ ظف ربنيسظيعنربرباهظدرربربوظالظتمجربربلظيدربربائلظعايربرباظوت ربربم ظ

عة يربرباظ عتمربربلظعمنيأربرباظيفظكربربلظ فنمربربا ج.ظل رب ظ فتنمنيربرباظيربربثاظل رب نظ فنية ربرباظت م رب ظ فتنمنيربرباظظوظتعتمربربلظعم رب ظ ة ربرباظوقابمنيربرباظ
ظ
اردربربانظيفظ ملةكز( فتنمنيربرباظفمهشربربة ظوظشربرباكاظ الردربربانظر دربربو(و فتنمنياظبافهشربربة ظ،ظومربربذ ظ كربربمنظفت هنيرب ظ فنية ربرباظجارهربربان:ظ
جار ظ تعمرب ظظرباظطمربل ظ اردربانظكربافتعمنيريظو فصرب اظو فربلتلظ،ظوجاررب ظ تعمَّرب ظظدربكفاظ تتنيربا ظ اردربانظملرباظىربمظفربوظمفنيربلظ
ربكفاظ
يفظ فقنيربربا ظبربربوظوىربربذ ظ اررب ظ تعم رب ظظشربرباكاظ اردربربانظيفظ فعممنيربرباظ فتنمم ربرباظو ربربرت ظت ئربربو.ظويربربنظىنربرباظتيأربربةظدشمنيربرباظيدرب ظ
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ك قربم ظ اردربانظو فلظممقةانيرباظيفظ فتنمنيربربا،ظويربنظ ظدنظارب رظ فقربربل حظفربنيسظدكثربةظدشمنيرباظظيربربنظ نيربا ظ الجتمرباع ،ظوفكربربنظ
ودنظكارربرببظ فنية ربرباظتتكربربمنظيربربنظىربربذ نظ ربربارهرظظوفكنأمربرباظفنيدربرباظيدربربتقمرظلنيتربربكثَّةظكربربلظو ربربلظينأمربرباظيربربنظ آلتربربة.ظو ربربةىظ
ملؤرربربة هظ فربربثا ظ
فها رب ظبربربكنظىربربذ ظىربربمظد أربربةظرقربرباظيفظ ملؤرربربة هظ ملعتمربربلحظيربربنظقهربربلظينيمربرباظ اسمربرباع.ظانظكربرباظيربربنظ ِّ
وى :ظيدتمىظ فتعمنيريظ،ظو فص اظوامحظظ فعمةظ ملةتق ظ ثناعظ فمالمح،ظوظيدتمىظ فلتلظ حلقنيق ظ لريظدشمنياظظكربلظيربنظ
ملؤر ربربة ه،ظل ا ربرباظتتعم رب ظبا ار رب ظ اوحظوالظتتعم رب ظديظينأ ربرباظبا ار رب ظ فث ربربايظدقص ربربلظظ ملش ربرباكاظو ربربرت ظ تتني ربربا ظ
تم ربربةظ ِّ
اردانظو فلظممقةانياظو نيا ظ الجتماع .ظظ
جظيكم ّّّنظينظكلظ ارهرظفمنية اظفني هَّ ظعم ظ فعل فاظ الرتقافنياظظ ظ
-6ظ اوحظ فها ظتكم نظسمم
ّ

-8ظدنظ فنمربربم جظ ملقربربرت ظفمعل فربرباظ الرتقافنيربرباظصم رب ظدنظ كربربمنظسمربربم جظتشربربابك ظ دربربتمع ظكربربلظ ربرباالهظ فدنيا ربنياظو الجتماعنيربرباظ
ملؤر ربة هظيتعربربلمحظوظيةّكهربرباظتةصربربلظعني رب ظ
و القتصربربام اظ،ظوظصم رب ظدنظالظتعتمربربلظلنيأربرباظعم رب
ظيؤر ربةظو ربربلظظودنظتكربربمنظظ ِّ
ِّ
ملؤرربة هظ القتصربربام اظ نيرب ظيربنظدبربربل عاهظظرية ربرباظ
ملؤرربة هظ الجتماعنيربرباظوالظ ِّ
ةرباالهظظ نيربرباحظ تمرب ظوالظتقتصربربةظعمرب ظ ِّ
.ظظ
اظكاملؤرة هظ فزظتربلحظظعمرب ظز ربامحظظ فربلتلظو فنربات رظ فربما ظ
ِّظ
ملؤرة هظ القتصام
ديا تنياظ رظيفظ فعل فا،ظدااظ ظهتملظ ِّظ
ا.ظ
رباظكمؤرربة هظةرباحظظ فتعمربنيريظو فصرب ظ
ملؤرةهظ الجتماعنيرباظ فربزظتربلحظظعمرب ظ رباالهظ الجتماعني
كماظدااظتعتملظعم ظ ِّظ
ِّ
كمربرباظداربرباظتعتمربربلظعم رب ظظيؤرربربة هظيتعمقربرباظبز ربربامحظ حلة ربرباظ ملم ربربمعنياظظو نيربربا ظظ الجتمربرباع ظو ِّ ربا ظ فقربربة هظ ماعنيربرباظ
وتداويظ ف ة ،ظلمب دن ىذه االه ةتمعا ل فعممنياظ الرتقافنياظ  ىظريا ظمظممقةا  .ظ
ظظ-9الظظمك ربربنظفممن ربرباالهظ مد ربرباظ فمج ربربممظوظ فيأ ربربم ظيفظد ظ فم ق رب ظي ربرباظ ظ ك ربربنظم ربرباظدا ربربا ظق ربربارميظتتنم رب ظلنيأ ربربا،ظب ربربلظدنظ
وجممىربرباظيتعم رب ظئربربذ ظ ااربربا ،ظوتاصربرباظ فتشربربة عاهظ ملافنيربرباظو فربربةظفتعم رب ظ فقربربارمنظباالقتصربربامظو اجربرباظ فتنمنيربرباظ  ىظ ملربرباح،ظ
وكربربذفةظدشمنيربرباظ ملؤ دربرباهظ فعايربرباظيفظ فعل فربرباظو فتنمنيربرباظ فهشربربة ا،ظو فتشربربة عاهظ فربربزظمربرباظعاقربرباظبكربرباظجربربارةظرية ربرباظ فعل فربرباظ
ايا تنياظ رظكثمبحظانظتمةظ فنية اظالتعتملظعم ظ ملدائلظ ملام اظبلظ أمظأاظ حلة اظو ف ة ظو التتنيا هظفإلردان.
قائمة المصادر والمراجع
أوال :باللغة العربية ..ظ
 -8ديربربا ،ظزكة ربرباظبشربربمبظ،ظي أربربم ظ فعل فربرباظبربربرظ ف كربربةظ ا رباي ظو ف كربربةظ فبربربةيب،ظم ظ و ئرب ظةربربلالوي،ظعمربربانظد من،ظ ف هعربرباظ
او ى،ظ8484ىربظ. 2003-
 -2حلد ،ظعهل ملنعريظ ،آلثا فدمهنيا فم دام عم فتنمنيا ،بنيب حلكما ،ببل م.2007 ،
 -3محوظلة ،ظصحتدرظ،ظ(جمنظ وفزظلنيمدمفظ فعل فا ظرية توظيفظ فعل فاظورتائ رظت هنيقأاظعمرب ظ فقربارمنظ( فقربارمنظ فربلوإظ
سمم جا  ،ؤرنهمبظفمنشةظو فتمز ،ظ منيمارنيا،ظ ف هعاظ او ى . 2007،ظ
 -4ترب ربربلو ي،ظم.ظةنيرب ربربل،ظي أرب ربربم ظ فعرب ربربلحظيفظ ا رب ربربا ،ظتةع رب ربربا:ظم ظ حلص رب ربربامظفمنشرب ربربةظوظ فتمز رب رب ،ظميش رب رب ،ظ ف هع رب ربرباظ او ىظ
. 8998ظظ ظ
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 -5ممحظعهل اف  ،القتصام فلوإ ،م فنأيا ،فقاىةح. 8983 ،
 -6وفز،ظجمنظ،ظ فعل فاظكاالرصاف(دعامحظصنيالا ظتةعا :نيل ظ اجظ اعنيل،ظ فنميماظ فعةبنياظفمرتعا،ظ . 2009ظ
 -7زو م ربربف،ظم.ظيأ ربربليظ د ربربنظ،ظدم حظ ال ربربة مظيفظيني ربربم ظكمرب رب ظوظ فعاق ربرباهظ ارد ربربارنياظظ ف هع ربرباظ او ىظ،ظعم ربربانظ،ظم ظ
ةلوالويظ،ظ. 8999
 -8ربربنظديا تنيربرباظ،لكربربةحظ فعل فربربا،ظه:ظيربربازنظجنلإ ،فربربل ظ فعةبنيربرباظفمعم ربم ظرارربربةون/تةجريظيؤ دربربابنظ رربربلظتملكتم  ،ف هعربرباظ
الو ى،ظ8438ه_. 2080
 -9نظديا تنياظ،ظيفظ اتا ظو القتصام،ظه:ظرام ظدم سظ فتل،م ظ فكتاةظ حلل ،ظعمان. 2009،
 -80عا ،ظد.مظ علظاوظد.م.لة لظدمحل،عهل فعاح ،قتصام اهظ فتنمنياظ فهشة ا،يكتهاظ اذمممظ ملصة ا،ظ فقاىةح. 2082،
 -88عما ،ظ ايل  -يقااله يف فتنمنيا فهشة ا فعةبنيا – فقاىةح – فقاىةح يكتها فل فعةبنيا . 8998
 -82ةممعربرباظبربربا ثر،ظ فربربن وظو ال تهل م( القتصربربامظ فة ع رب ظفملوفربرباظ فة عنيربربا،ظ،ظصحتة ربربةظ دربربرظبربربنظمحربربزحظ،ظيعأربربلظظ فل ربرباهظ
ال رت تنيننيا،ظببل م-د بنيل-ظبمبوه،ظ ف هعاظ الو ى. 2007،
 -83يصرب ،ظعربلران ا ربر  ،فتنمنيربا فهشربة ا ملدربتل يا وت ربم ة لكربةح حلكربري فصرباة ،ةمربا حلكمربا ،فعربلم(  42ظ
)بنيب حلكما ببل م.2006 ،
 -84عمةوظحم فل ن ،فتخمف و فتنمنيا ،م فنأيا فعةبنيا  ،بمبوه. 8975 ،
 -85يمب حمممم يعتم  ،فنية ا و فدنيا اه فنقل ا ،فل ملصة ا فمهنارنيا فقاىةحظ. 8989
 -86يأربلي،ظكايربل عهربال  ،نيا رباه ال ربتاح القتصرباميظريربةح رقل ربا ،رربلوح ربتاح فعربة  ،يةكربز م رباتافم لح
فعةبنيا ،بمبوه عا . 2004
 -87امعربرببظحممربربممظينربرباح،ظي أربربم ظتنمنيربرباظ ملربربم مظ فهشربربة اظوتنمنيربرباظ تم رب ظ ام رب ،ظ ملكت رب ظ ربربايع ظ حلربربل ،ظ ال ربربكنل اظ
. 2003
 -88مكمح ىم ر ر وبني ظرترنيكمالل "،فتكافنيف الجتماعنيربا فمتكنينيربف  "،فتمم ربل و فتنمنيربا ،يرب ر  ، 24فعربلم ، 2و رربن ن،
. 8987
Alexcall inicos -89ظ ،ملد رب رب ربرباو ه،ه:رام ظدم رب رب ربربسظ فت رب رب ربربلظم ظ فكت رب رب ربرباةظ حلل ،فمنش رب رب ربربةظو فتمز ،عم رب رب ربربان،ظ ف هع رب رب ربرباظ
او ى 2009،ظ
 -20رم رب ربربلظك رب ربرباممنظيعي رب ربرباهظ فعل ف رب ربرباظ فنتقافني رب ربربا(يفظ فت رب ربربمحظي رب ربربنظموحظامفني رب ربرباظ  ىظموحظمظممقةاني رب ربرباظ،ظتةع رب ربربا:ظ رب رب رب افظ
رةبا ،فدهكاظ فعةبنياظفرنا ظو فنشةنظ ف هعاظ الو ىظ،ظبمبوه،ظ 88 .2084ظ
 -28ربربا رظ ربربموكا،ظ فنيربربةظ  ىظ ملا رب ظظو فعل فربرباظ الرتقافنيربربا،ظبنربرباعظ فدربربا ظيربربنظتربرباحظكشربربفظ ملدربربؤوفنياهظ،ظ مربرباظ فلوفنيربرباظ
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