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 الفصل األول 

 المبحث األوؿ : الحؽ في المغة العربية

 َحّؽ: ) اسـ ( الجمع : ُحقوؽ  -

وتتسـ كممة الحؽ في المغة العربية بمعاف عدة، أىميا يأتي بمعنى: الثابت وىو  -

( } َوِفي ٖٕ -ٕٕوفي القراف الكريـ سورة الذاريات: اآليات )اليقيف بعد الشؾ 

ـْ َتْنِطُقوَف  ـْ َوما ُتوَعُدوَف ، َفَو َربِّ السَّماِء َواْْلَْرِض ِإنَُّو َلَحؽٌّ ِمْثَؿ ما َأنَُّك السَّماِء ِرْزُقُك

 {. الَحّؽ : الثابت بال َشؾٍّ .

بمعنى نقيض الباطؿ أي بمعنى االيماف كما في اآلية رقـ  وتأتي كممة الحؽ أيضًا  -
 ْؿ َنْقِذُؼ ِباْلَحؽِّ َعَمى اْلَباِطِؿ َفَيْدَمُغُو َفِإَذا ُىَو َزاِىٌؽ {.ب } ( مف سورة اْلنبياء ٛٔ)

 والَحّؽ : اسـٌ مف أسمائو تعالى . -
 والَحّؽ : الّنصيب الواجب لمفرد أو الجماعة . -
 نا َلُو .وحقوؽ اهلل : ما يجب عمي -

 

 مفيـو حقوؽ اإلنساف :
 

عرؼ مصطمح حقوؽ اإلنساف في القرف الثامف عشر، اذ لـ يتـ تداولو قبؿ ذالؾ، 
ويعود الفضؿ في ظيوره بشكؿ واضح وصريح إلى ] اإلعالف الفرنسي لحقوؽ اإلنساف 

بعد الثورة الفرنسية التي أطاحت بنظاـ حكـ اتسـ  ٜٛٚٔسنة والمواطف [ الصادر 
بالطغياف واالستبداد وكاف لعبارة حقوؽ اإلنساف التي تكرر استخداميا في اإلعالف اثر 
عميؽ في نفوس اإلفراد مما أدى إلى تمقفيا مف الشعوب اْلخرى، اذ ذاع صيتيا في القارة 

اْلخرى. وقد ارتبط مفيـو حقوؽ اإلنساف في اْلوربية أوال ومف ثـ في كؿ قارات العالـ 
بادئ اْلمر بنظرية القانوف الطبيعي والتي يرى أصحابيا اف لإلنساف حقوقًا ثابتة وطبيعية 
تثبت لو منذ تاريخ ميالده وُتقرر لو لكونو )إنسانًا( وىي قيمة ُعميا تنبع مف إنسانية 

قوؽ الفردية ىذا المفيـو وقالوا اإلنساف وىدفيا ضماف كرامتو ، وتبنى أنصار نظرية الح
بوجود حقوؽ طبيعية كاف الفرد يتمتع بيا قبؿ قياـ السمطة، واف أساس وجود السمطة ىو 
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حماية ىذه الحقوؽ وأزالة ما يحدث بيف اإلفراد مف نزاعات عند ممارستيـ لحقوقيـ، ومنع 
في مقدمتيا التعارض والتضارب الذي ينجـ مف جراء استخداـ تمؾ الحقوؽ  التي يأتي 

حقي)المساواة المدنية( و)الحرية الفردية(. ومف ثـ ال يجوز لمسمطة اف تتعرض ليذه 
نما تنازلوا عف القدر  الحقوؽ السيما اف اْلفراد لـ يتنازلوا عف كؿ حقوقيـ لمدولة، وا 
الضروري الذي يستمزمو قياـ الدولة. وتبنى ] اإلعالف الفرنسي لحقوؽ االنساف والمواطف [ 

ىذا المفيـو بقولو )يولد اْلفراد ويعيشوف أحرارًا ومتساووف في الحقوؽ(، ثـ  ٜٛٚٔ لسنة
المبادئ التي وردت في اإلعالف، حيث نص في  ٜٔٚٔأكد الدستور الفرنسي لسنة 

مقدمتو عمى انو )ال يجوز لمسمطة التشريعية اف تضع إي قوانيف مف شأنيا اف تضر أو 
لمدنية المنصوص عمييا في ىذا الباب، والتي يضمف تعرقؿ ممارسة الحقوؽ الطبيعية وا

 ىذا الدستور حمايتيا(.
ىذا ويالحظ اف مفيـو حقوؽ اإلنساف ارتبط دائما بفكر سياسي متغير. ومف ثـ 
فانو في حالة تطور مستمر، ويتبايف مف مجتمع آلخر تبعًا لطبيعة النظاـ السياسي القائـ، 

لذلؾ يمكف القوؿ إف مرجعية ذلؾ المفيـو تعود فقد يتسع في دولة ما ويضيؽ في أخرى و 
الى مجموعة اإلعالنات والمواثيؽ الدولية واإلقميمية التي تناولت حقوؽ اإلنساف. ومف 
خالؿ تمؾ اإلعالنات والمواثيؽ المتعاقبة نستطيع القوؿ اف مفيـو حقوؽ اإلنساف يتسع 

ة الدولة وىذا ما يتمثؿ بالحقوؽ ليشمؿ حقوقًا تخوؿ الفرد اف ينيج سموكًا معينًا في مواجي
المدنية والسياسية. وىو ما يطمؽ عميو )الجيؿ اْلوؿ( فضال عف حقوؽ أخرى تخوؿ 
صاحبيا الحؽ في اقتضاء خدمة أساسية مف الدولة تمتـز الدولة بتمكينو منيا، وتتمثؿ في 

( لحقوؽ الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وىو ما يطمؽ عميو )الجيؿ الثاني
 اإلنساف.
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 المبحث الثاني : التطور التاريخي لفكرة حقوؽ االنساف
 حقوق االنساى يف احلضارات القدمية

 

 اواًل : حقوق االنساى يف حضارة بالد الرافديو
كانت بالد ما بيف النيريف ميدًا ْلقدـ الحضارات، والشرائع ، ويمتد التاريخ المدوف 

البالد الى اكثر مف ثالثة أالؼ سنة قبؿ الميالد ومع تعدد السالالت البشرية التي لتمؾ 
أسيمت في بناء تمؾ الحضارة، إال إف تاريخ بالد الرافديف يجمع بيف البساطة والتنوع . 
ولذلؾ يستطيع الباحث إف يرى بوضوح المتغيرات الكبرى في كؿ الؼ سنة مف اآلالؼ 

 د.الثالثة التي سبقت الميال
إما فيما يتعمؽ باإلنساف وحقوقو في مسيرة ىذه الحضارة، فال يتضح ذلؾ إال مف خالؿ 
نظرة لمقوى المييمنة عمى المجتمع حينذاؾ سواء أكانت روحية أـ بشرية. فبالنسبة لمقوة 
الروحية كاف لمديف تأثيرًا واضحًا عمى كؿ المؤسسات، حيث ولدت فكرة الحؽ مف الديانة 

اف مف مبادئيا، إف لكؿ عائمة أو مدينة إلو خاص بيا، وتنظـ العالقات بيف القديمة التي ك
الناس وقضايا الممكية وفؽ مبادئ ىذه الديانة، وليس عمى أساس مبادئ المساواة 
الطبيعية، ووفقًا لمبادئ ذلؾ الديف تنوعت قواعد الحكـ وحصرت بالرجاؿ، فاْلب ىو رب 

ينة. وكاف الديف والقانوف والسمطة متداخمة وشيئًا العائمة والممؾ أو القاضي ىو رب المد
واحدًا تحت مظاىر ثالثة مختمفة . اال اف الديف ىو السيد المطمؽ في الحياة الخاصة 

 والحياة السياسية معًا، وىو الذي يحكـ العالقات بيف الناس.
أما القوة البشرية التي تتمثؿ بالسمطة أي )الطبقة الحاكمة( ويقؼ عمى رأسيا 

لممؾ، فكانت تستمد شرعيتيا مف القوة الروحية )الديف( فضاًل عف القوة المادية وكانت ىذه ا
الطبقة تضـ ثالث فئات ،إال أنيا لـ تكف ثابتة، ال مف حيث وجودىا وال مف حيث قوتيا، 

 فقد توجد فئة اجتماعية في مرحمة تاريخية ثـ تختفي فيما بعد أو بالعكس.
ف السومرييف كانت تحكـ في اْلصؿ، حكمًا دينيًا، ويذكر بعض المؤرخيف اف مد

وكانت اْلمواؿ كميا تعد ُممكًا إللو المدينة الذي كاف ىو الممؾ الحقيقي، أما الحاكـ فيو 
 خميفتو عمى اْلرض، وىو في الوقت نفسو الكاىف اْلكبر.

فيصبح  وفي العيد اْلكدي أعتبر الممؾ نفسو مف اآللية، وكاف اختياره ينسب الى اآللية،
 الممؾ نائبًا عنيا أماـ الناس، وفي الوقت نفسو نائبًا عف الناس أماميـ .

ويسعى الممؾ الى تحقيؽ ما تريده اآللية ليـ مف رفاىية ورخاء كما أنو مسؤوؿ 
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أماميا عف أخطائيـ. إال اف القوؿ باختيار اآللية لمحكاـ ال يمنع أعماؿ النظاـ الوراثي، 
شورييف، إذ يشرؾ الممؾ معو أحد أبنائو، وبعد اف يمتمس وكما كانت الحاؿ عند اآل

الختياره موافقة اآللية التي يستشفيا بالطوالع وغيرىا، ويطمب مف الشعب القَػسـ عمى 
االختيار. ويذكر بعض المؤرخيف أنو قد يظير مع ىذا المزيج بيف مبدأ الوراثة ومبدأ 

وجد بعض اْلسر أسندت ألييا السمطة االختيار الذاتي، نوع مف االختيار الشعبي، حيث ت
 بناء عمى الرضا الشعبي.

ىذا ويالحظ مف خالؿ دراسة الوثائؽ التاريخية لمعصور المختمفة لمجتمع بالد الرافديف، أف 
نظاـ الحكـ فييا كاف يتسـ باالتوقراطية ، وتركيز السمطة، إال اف ذلؾ ال ينفي وجود بعض 

. وأف أطمؽ عمييا مصطمح الديمقراطية البدائية، اذ كاف المظاىر الديمقراطية في تمؾ البالد
في سومر برلماف في اْللؼ الثالث قبؿ الميالد يتألؼ مف مجمسيف ىما مجمس الشيوخ 
والمجمس اْلدنى الذي يضـ القادريف عمى حمؿ السالح. وفي القرف الثامف عشر قبؿ 

أخرى )كمجمس الحكـ  الميالد في عيد )حمورابي( كانت توجد الى جانب الممؾ ىيئات
والجمعيات الوطنية( وقد باشرت دورًا ميمًا في تسيير شؤوف الدولة. ويالحظ اف معظـ 
العناصر الحيوية لمسياسة حينذاؾ نصت عمييا شريعة حمورابي، فمع أخذىا بمبدأ تركيز 
السمطة إال أنيا أحتوت أيضا عمى )حماية حقوؽ اْلفراد(، وعمى االىتماـ بالتجارة 

اطات أالقتصاديو المختمفة، ويرى بعض الكتاب اف التأكيد عمى حقوؽ اْلمراء والنش
وتشخيص طبيعة الحكـ، ووجود مجالس الكبار والمجالس الوطنية يعبر عف خطوة متقدمة 

 في تاريخ الفكر والتنظيـ السياسي مقارنة بما كاف سائدا في البمداف اْلخرى.
اْلفراد لمحقوؽ السياسية )االنتخاب  إال اف وجود ىذه المجالس ال يعني مباشرة

والترشيح( كما ىو شائع في الوقت الحاضر، ْلف الباحثيف في تاريخ العراؽ القديـ لـ 
 يذكروا اعتماد العراقييف القدماء ْلسموب االنتخابات في اختيار أعضاء المجالس.

ما بيف النيريف  ىذا ومف الجدير بالذكر اف )المدونات القانونية( التي عثر عمييا في بالد
سميت بأسماء المموؾ الذيف وضعوىا كمدونة )أور نمو، ولبت عشتار، وأشنونا، 
وحمورابي( وغيرىـ مف المموؾ. وكاف الممؾ صاحب المدونة يضع في مقدمتيا وخاتمتيا 
بأنو حقؽ العدؿ والرفاه لمشعب الذي يحكمو، ويظير ىذا َجميًا في مدونة حمورابي اذ ورد 

 في مقدمتيا :
] أنا حمورابي محبوب عشتار، حينما أمرني )مردوؾ( بأف اجري العدؿ بيف سكاف 
البالد وْلجعميـ يحصموف عمى حكـ رشيد، نشرت الحؽ والعدؿ في طوؿ البالد وعرضيا 
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وجعمت الشعب يزدىػر...[ ثـ يضيؼ في خاتمة المدونة ] لقد كتبت كمماتي الغالية عمى 
لعدالة( في بابؿ....الخ، ْلقضي البالد بالعدالة وْلوطد مسمتي أماـ تمثالي المسمى )ممؾ ا

. ]..  النظاـ في البالد ولكي امنح العدالة لممظمـو
وانسجامًا مع ما تقدـ كاف إقرار النظاـ واقامة العدؿ بيف الناس مف أىـ واجبات 
الممؾ، بصفتو ممثؿ اآللية عمى اْلرض، فاآللية تحب العدؿ وتمقت الظمـ. وكاف ىناؾ 

قادًا يفيد } أف الممؾ اف لـ ينشر العدالة فأف رعيتو ستثور عميو، ومممكتو ستتياوى، اعت
 ومصيره ينقمب، والبمية تالحقو {.

قامة العدؿ بيف الناس ىو تطبيؽ القواعد التي  ويعتقد الباحثيف اف المقصود بإقرار النظاـ وا 
لظمـ الواضح، ولنأخذ سطرت في المدونات القانونية. واف كاف عدد مف قواعدىا يتسـ با

 مدونة حمورابي أنموذجًا لبياف مدى عدالة القوانيف ومراعاة كرامة اإلنساف في ذلؾ الزماف.
 

 الٌظام االجتواػي في وادي الرافذيي :

ومما تقدـ يجب عمينا الوقوؼ عند النظاـ االجتماعي آنذاؾ. إذ يالحظ اف المجتمع 
طبقة المحكوميف، وتضـ اْلولى ثالث فئات، كاف ينقسـ الى طبقتيف، ىما طبقة الحكاـ و 

ىي، الفئة الدينية، والفئة البيروقراطية والفئة العسكرية أما طبقة المحكوميف التي تشمؿ 
اْلشخاص المذيف يخضعوف لمقرارات التي تتخذىا الطبقة الحاكمة، فإف أفرادىا غير 

تماعية، لكؿ فئة منيا متساويف في الحقوؽ والواجبات، وكانت مقسومة الى ثالث فئات اج
 حقوؽ وواجبات خاصة بيا، وتتمثؿ تمؾ الفئات باآلتي.

  اواًل : فئة اْلحرار : وىي الفئة التي تقع في قمة ىـر طبقة المحكوميف، وليا حقوؽ
وامتيازات وضمانات ال يتمتع بيا أفراد الفئتيف اْلخرتيف ، ويتقمد أفرادىا الوظائؼ 

 الميمة.اإلدارية والعسكرية والقضائية 
  ثانيًا : الفئة الوسطى : ويمثؿ أفرادىا الطبقة العامة مف أفراد المجتمع واغمبيـ مف

أصحاب الحرؼ، وسميت بالوسطى ْلنيا أدنى درجة مف فئة اْلحرار وأعمى مف فئة 
 العبيد.

  ثالثًا : فئة الرقيؽ )العبيد( : ويتمثؿ أفرادىا الطبقة الدنيا  في المجتمع وكاف مركز
القانوني شبيو بمركز اْلشياء وفقًا لقانوف الممؾ أشتونا، لذلؾ يمكف ْلي منيـ الرقيؽ 

اف يكوف محاًل لمتصرفات القانونية، بدوف اْلخذ بنظر االعتبار رغبتو، ْلنو عديـ 
اإلرادة  في نظر القانوف، وانسجامًا مع ما تقدـ كاف الرقيؽ ال ينسب الى أبيو وأمو بؿ 
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ذ ا وقع عميو ضرر في جسمو فأف التعويض يدفع لمالكو الى سيده الذي يممكو. وا 
 وليس لو.

إال اف وضع الرقيؽ تحسف في عيد )حمورابي( وفي العػيد اآلشوري الحديث . إذ 
أصبحت لو ذمة مالية مستقمة عف ذمة سيده، وأصبح لو حؽ التقاضي أماـ القضاء 

 كمدعي أو مدعي عميو.
بالنسبة لمعقوبات فيالحظ اف شريعة حمورابي ميزت في العقوبة التي تفرض عمى أما 

مف يعتدي عمى أفراد طبقة اْلحرار مف الطبقتيف اْلخرتيف اذ تكوف العقوبة شديدة في حيف 
تكوف اخؼ إذا وقع االعتداء مف احد أفراد فئة اْلحرار عمى احد أفراد فئتيف اْلخرتيف. 

التي كانت نافذة في بالد ما بيف النيريف تتسـ بالبدائية، إال أنيا  ومع القوؿ اف التشريعات
كانت أكثر تطورا مف التشريعات اْلخرى التي كانت تطبؽ في مجتمعات أخرى حينذاؾ ال 
سيما ما يتعمؽ بالرقيؽ، فضال عف وجود ضمانات لتحقيؽ العدالة كحقوؽ التظمـ، إذ كاف 

ؾ إذا عجز عف الحصوؿ عمى حقو عف طريؽ لكؿ شخص الحقوؽ في اف يتظمـ إلى المم
 القضاء وكذلؾ عقوبات شاىد الزور، وعقوبة القاضي المنحرؼ.

أما بالنسبة لمحقوؽ المدنية ال سيما حؽ الممكية، فيالحظ تبايف آراء الكتاب حوؿ وجود 
الممكية الخاصة فمنيـ مف يؤدي ذلؾ، ومنيـ مف ينفيو، إذ كاف مفيـو الممكية يختمط 

ة.ويذىب بعض الُكتَّاب الى القوؿ اف اإلنتاج في المجتمعات الشرقية القديمة تميز بالحياز 
بأنو نظـ في بدايتو في إطار)المشتركات القروية(، التي كانت تكفي ذاتيا بذاتيا بيذا القدر 
أو ذاؾ ويؤكد اف ىذه المجتمعات كانت تجيؿ الممكية الخاصة لألرض، فالممكية تشكؿ 

 توزيعيا دوريًا بيف اْلسر الواسعة وذلؾ طبقًا لحاجتيا. ممكيو جماعية يعود
 

 ثانيًا : حقوق اإلنساى يف بالد وادي الهيل

بنى المصريوف القدماء حضارتيـ في وادي النيؿ وتعد مصر ىبة النيؿ كما قاؿ 
المؤرخ اإلغريقي )ىيرودوت(، وقد قدس المصريوف القدماء نير النيؿ وعدوه إليًا لمخير. اذ 

يتجمعوف عمى مقربة منو، ويذكر المؤرخوف إف الحضارة المصرية قامت حوالي كانوا 
سنة قبؿ الميالد وتعاقبت عمى مصر سالالت متعددة بيف الحكاـ، تبايف فييا  ٓٓٓ٘

المركز االجتماعي والسياسي لإلفراد،وكاف المصريوف القدماء ينظروف إلى مموكيـ نظرة 
وؾ( سمة جوىرية مف سمات اْلسس السياسية لمدولة تقديس بوصفيـ آلية، ويعد )تأليو المم

المصرية عمى مر تاريخيا عبر القروف. وكانت الوظيفة اْلساسية لمممؾ اف يضمف لشعبو 
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إدارة حسنة، واف يقيـ العدؿ بيف الناس، ْلف الفرعوف ىو مصدر السمطات وذلؾ فأف 
يية فأف سمطتو مطمقة، طاعتو واجبة وال اعتراض عمييا، وانسجاما مع طبيعة الممؾ اآلل

ذا كاف الممؾ إليًا وجب اف يكوف عاداًل.  فيو يممؾ كؿ شيء وىو قادر عمى كؿ شيء وا 
أما فيما يتعمؽ بالنظاـ االجتماعي فيالحظ اف المجتمع كف منقسمًا الى ثالثة طبقات، اذ 

لدنيا وىي تقؼ في القمة )الطبقة االرستقراطية(، ثـ تمييا )الطبقة المتوسطة(، ثـ )الطبقة ا
طبقة الفالحيف(، وكانت الطبقة االرستقراطية تتكوف مف أفراد اْلسرة الممكية فضاًل عف 
أسر كبار الموظفيف وكبار رجاؿ الديف. وكانت ىذه الطبقة تممؾ اْلراضي الشاسعة 

 والثروات الطائمة فضاًل عف تمتع أفرادىا بأكبر قدر مف النفوذ.
لموظفيف وأصحاب الحرؼ المختمفة والتجار وأما أما الطبقة المتوسطة فتضـ صغار ا

الطبقة الثالثة فكانت تضـ العامميف في اْلراضي الذيف كانوا يعانوف مف الفقر واالستغالؿ 
والمعاممة القاسية، حيث يجبروف عمى العمؿ )أسموب السخرة( في إقامة السدود وحفر الترع 

 وتطييرىا.
اب الى طبقة مف الطبقات. وكاف االنقساـ ىذا وكاف كؿ فرد تتحدد حقوقو في االنتس

الطبقي يتسـ بنوع مف الجمود في الغالب، ولذلؾ كاف افرد كؿ طبقة يرثوف وضعيـ 
االجتماعي أبًا عف جد، إال اف ذلؾ ال يعني اف القانوف ينظـ ىذا االنقساـ، إذ لـ يكف 

يا بواسطة تغير ىناؾ مانع قانوني يحاوؿ مف دوف تغيير شخص ما لمطبقة التي ينتمي إلي
 نوع العمؿ الذي يزاولو.

وفضال عف الطبقات التي تـ ذكرىا، كاف يوجد نظاـ الرؽ وبنوعيو الخاص والعاـ، إذ يوجد 
عبيد الدولة )الفرعوف( ثـ عبيد رجاؿ الجيش، وعبيد الكينة وعبيد اْلثرياء. أما الرابطة 

مسيد عمى عبده كافة حقوؽ التي تربط العبد بسيده، فكانت رابطة ممكية تامة،اذ كاف ل
 المالؾ.

أما فيما يتعمؽ بحؽ ممكية اْلفراد لمعقارات، فيالحظ تبايف اآلراء فينالؾ مف يرى 
اف الممؾ )الفرعوف( كاف يممؾ أراضي مصر جميعيا، واف اْلفراد الذيف يحوزوف اْلرض 

عـ كؿ ليس ليـ سوى حؽ االنتفاع، اذ أف الكؿ يأكؿ عمى مائدة الممؾ. واف الممؾ يط
سكاف مصر.في حيف يرى سكاف آخروف اف الممكية الخاصة لألفراد لـ تكف مقصورة عمى 

نما كانت تشمؿ العقارات سواء أكانت بيوتًا اـ أراضي زراعية.  المنقوالت وا 
ويالحظ فيما سبؽ ذكره عف حضارتي بالد ما بيف النيريف ووادي النيؿ، إف أنظمة الحكـ 

ريات العامة، وترى اف الفرد يجب اف يخضع لسمطانيا فييا تجيؿ فكرة الحقوؽ والح
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 خضوعًا تامًا في الناحيتيف الدينية والدنيوية.
 

 ثالجًا : فكرة حقوق اإلنساى يف احلضارة اإلغريقية )اليونانية(
عرفت المدف اليونانية صورًا متباينة ْلنظمة الحكـ منيا الحكـ الفردي 

ف الكتاب أف تجربة الحكـ الديمقراطي طبقت في واالرستقراطي والديمقراطي ويرى كثير م
مدينة أثينا اذ كانت تعتمد الديمقراطية المباشرة في دائرة شؤوف الػدولة. إذ يتولى الشعب 
ذلؾ مف خالؿ تشريع القوانيف وتنفيذىا فضال عف تطبيقيا عمى المنازعات التي تحدث بيف 

 اْلفراد.
مدينة أثينا حينذاؾ الصورة المثالية لتمؾ ويعد النظاـ السياسي الذي كاف قائمًا في 

 الديمقراطية. وكاف ذلؾ النظاـ يقـو عمى مؤسسات دستورية عدة تتمثؿ باالتي:
 1وتظـ كافة المواطنيف مف الذكور اْلحرار الذيف بمغوا سف  . الجمعية العامة :

العشريف، وتعقد أربعيف جمسة في السنة. إال أف الحضور غير إلزامي. وتعد تمؾ 
الجمعية السمطة العميا في البالد، حيث تعرض عمييا مشروعات القوانيف الموافؽ 
عمييا مف عدمو، فضاًل عف مراقبتيا ْلعماؿ الحكومة، وقياميا بعقد معاىدات 

 وتقرير السالـ وفرض الضرائب. 
 2يعد ىذا المجمس بمثابة المجنة التنفيذية لمجمعية العامة،  . مجمس الخمسمائة :

ويتـ اختيار أعضائو بأسموب القرعة مف المنظمات المحمية في أثينا ويقـو المجمس 
بإعداد مشروعات القوانيف واقتراح الضرائب المباشرة فضاًل عف االختصاصات 

 المتعددة في المجاؿ التنفيذي.
 3القضائية في البالد، ويتـ اختيار أعضائيا مف الييئة : وتمثؿ السمطة  . المحاكـ

المحمية بواسطة الجمع بيف القرعة واالنتخابات. وتتولى ىذه المحاكـ الفصؿ بيف 
 المنازعات المدنية والجنائية فضال عف رقابتيا عمى دستورية القوانيف.
ناء االجتماعي ىذا ما يتعمؽ بالسمطة في أثينا، أما النظاـ االجتماعي، فنالحظ اف الب

يقـو عمى أساس طبقي،اذ اف المجتمع مقسـ الى طبقتيف أحرار وعبيد، وضمف طبقة 
اْلحرار ىناؾ فئة واحدة تشارؾ في إدارة شؤوف المجتمع ىي فئة المواطنيف وكانت تضـ 
الذكور الذيف بمغو سف العشريف، إما النساء فمـ يسمح ليف في بالمشاركة في اإلدارة حتى 

 طبقة اْلحرار.واف كف مف 

أما ما يتعمؽ بالجانب االقتصادي فيناؾ جماعة مف المواطنيف تممؾ ثروات ضخمة 
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في حيف كانت أكثر أفراد ىذه الفئة ذو دخؿ متوسط أو صغير. اذ كانت الثروة محصورة 
بيف أيدي قمة المجتمع اْلثيني وىي تشمؿ ما يقارب ثالثمائة عائمة. أما طبقة العبيد فكانت 

بية السكاف، واختمؼ المؤرخيف في تحديد عدد أفرادىا، فيناؾ مف يقدرىا تشكؿ اغم
بأربعمائة ألؼ نسمة أو اقؿ مف ذلؾ. وكاف أفرادىا يعامموف معاممة اْلشياء، إذ يحؽ 

 لمالؾ العبد التصرؼ فيو وفقًا لمشيئتو . 
في ومف خالؿ ما تقدـ يبدو لنا اف فكرة حقوؽ اإلنساف لـ تكف معروفة وال مألوفة 

المجتمع اليوناني، واف النظاـ السياسي الذي كاف يقـو فييا ال يتفؽ مع مبادئ الديمقراطية، 
إذ اف الديمقراطية تقـو عمى أساس العدؿ والمساواة فال وجود ليذيف المبدأيف في مجتمع 
تكوف اْلغمبية فيو عبيدًا. إي )أشياء( بالمعنى القانوني ممموكة لغيرىا وال تممؾ مف نفسيا 

 ولنفسيا شيئا.
وحتى بالنسبة لممواطنيف اْلحرار لـ تكف ثمة حدود أو قيود عمى الحكاـ فيما يتعمؽ 
باحتراـ حرياتيـ وحقوقيـ، إذ كاف الفرد خاضعًا لمدولة في كؿ شيء بدوف حد، أو شرط، 
أو قيد يقيد أو يحدد مدى ذلؾ الخضوع. ويالحظ اف سمطة الدولة كانت استبداديو اذ لـ 

ؾ حرية لممعتقدات الدينية، ويتحتـ عمى الفرد اف يعتنؽ ديف الدولة ، ولـ تكف يكف ىنا
الحياة الخاصة لألفراد بمنأى عف سمطة الدولة المطمقة ومثاؿ ذلؾ عدـ جواز بقاء اإلنساف 

 أعزبًا وفقًا لبعض التشريعات اليونانية القديمة.
 

 اإلسهام الفكري عهد اإلغريق
د كبير مف الفالسفة والمفكريف وكاف مف أىـ ىؤالء ظير في اليوناف القديمة عد

الفالسفة أفالطوف وأرسطو، حيث عالجا الموضوعات السياسة وما يرتبط بيا مف أمور 
عمى أساس مف البحث العممي الذي يعتد بو ويعوؿ عميو. وأدليا بنظريات سياسة جديرة 

 بالتقدير.
 : أفالطون -1

الؽ ربطػػػًا وثيقػػػًا ال انفصػػػاـ لػػػو ، وذلػػػؾ نػػػادى أفالطػػػوف بػػػالربط بػػػيف السياسػػػة واْلخػػػ
 العتقاده اف ذلؾ يحقؽ الخير لمدولة والفرد.

حيث يرى اف نظاـ الحكـ في الدولة يجب اف يكوف عمى أساس العمـ والمعرفة والفضائؿ 
اْلخالقية، ونادى بفكرة العدالة باعتبارىا الوسيمة التي تعزز الروابط في المجتمع وتحفظ 

 فضيمة عامة وخاصة ْلنيا تحقؽ الخير لمدولة واْلفراد  عمى السواء.وحدة الدولة وىي 



)13( 
 

وذلؾ عمى أساس اف كؿ ما يؤدي الى وجود الفضيمة في اإلنساف يؤدي بطبيعة 
الحاؿ الى وجودىا في المدينة )الدولة( وذلؾ سيؤدي الى تالقي أىداؼ الفرد مع ما 

جباتو عمى أساس مف الفضيمة، يستيدفو مجموع اْلفراد، باعتبار اف كؿ فرد يباشر وا
وباعتبار الفضيمة تقـو عمى قواعد أخالقيو ثابتة تنظـ سموؾ اإلنساف. وتأسيسًا عمى ما 
تقدـ نادى أفالطوف بفكرة العدالة المجردة والحرية الشخصية المذاف يسوداف القانوف 

ر بفكرة الطبيعي، واف القانوف الطبيعي أسمى مف القانوف الوضعي. ومع اف أفالطوف اق
العدالة، إال انو أيد اْلخذ بالحكومة )السوفوقراطية(، التي يكوف الحاكـ فييا مف الفالسفة 
والحكماء، وبصرؼ النظر عما اذ كاف الحكـ فرديًا أـ جماعيًا. اذ يرى ضرورة ارتباط 
السمطة بالمعرفة، ووجوب اف يكوف الحاكـ فيمسوفًا يؤمف بالمثؿ وبالخير، ودعمو توزيع 

ائؼ في الدولة عمى ىيئات متعددة مع تحديد مسؤولية كؿ منيا. وفي ظؿ ىذا النظاـ الوظ
يخضع اْلفراد لمقانوف، كما يتعيف عمى الحكاـ انتياج سبيؿ العدالة في جميع تصرفاتيـ 
ذا كانت ىناؾ ضرورة  واال يمجأوف الى القوة إال إذا كانت الوسيمة الوحيدة لتحقيؽ العدالة وا 

 توجبيا.
 :أرسطو -2

يرى أرسطو وجوب اف تقـو السمطة عمى أساس مف الفضيمة وأنيا تنبع مف 
نما يجب مشاركة كؿ الجماعة  الجماعة ، ومف ثمة ال يجوز اف تستند الى فرد أو أقمية ، وا 
. وبما اف القانوف ىو تعبير عف إرادة الجماعة ومظير ليا ،لذا وجب اف يحكـ تصرفاتيا، 

ى، وليس أي شخص كائنا مف كاف،وىذا يعني اف القانوف واف يكوف القانوف السيد اْلعم
 يحكـ تصرفات الحاكـ والمحكـو عمى السواء.

وأشار الى وجوب مساىمة المواطنيف في إدارة شؤوف العامة إال اف تمؾ المساىمة 
تكوف وفقًا لمؤىالت كؿ مواطف واستعداده. وتأسيسًا عمى ذلؾ يمكف التوفيؽ بيف فكرتي 

 الحرية اذ ال يجوز اتخاذ المساواة المطمقة شعارًا إلقامة نضاـ ينطوي عمى فساد. النظاـ و 
وانسجامًا مع ما تقدـ فقد أكد أرسطو عمى مبدأ سيادة القانوف الذي يتمثؿ بخضوع 
. وىذا مف خصائص الحكـ الصالح .  الجميع ْلحكاـ القانوف ال فرؽ بيف الحاكـ والمحكـو

التمييز بيف القانوف االساسي)الدستور( والقوانيف التي تصدر فضاًل عف ذلؾ نادى بضرورة 
في نطاقو، ورتب عمى ذلؾ وجوب سمو الدستور عمى القانوف. وناقش مسألة تعدد 
السمطات في الدولة ، اذ قسـ السمطات الى ثالث، وىي: السمطة التشريعية )سمطة 

ر( ثـ السمطة القضائية. وأشار المداولة في المسائؿ العامة( والسمطة التنفيذية )سمطة اْلم
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الى ضرورة عدـ تركيز ىذه السمطات في يد واحدة، إذ اْلفضؿ اف تختص ىيئة خاصة 
بكؿ منيا، عمى اف يكوف ىناؾ تعاوف بينيا فضاًل عف مراقبة بعضيا االخر. وىذا يؤدي 

 الى تحقيؽ العدالة وتفادي االستبداد الذي ينجـ عادة مف تركيز السمطة.
ا سبؽ اف أرسطو أسس مبدأ سيادة القانوف ومبدأ الفصؿ بيف السمطات ويالحظ مم

وىكذا اشار الى وجوب اف يستند القانوف الى قواعد القانوف الطبيعي واقامة العدالة عمى 
أساسيف أحدىما يتمثؿ في المساواة بيف اْلشياء والخدمات وفقًا لقيمتيا التبادلية بصرؼ 

ف بيا وىذه يحكميا مبدأ المساواة وفقا ْلحكاـ القانوف النظر عف مركز اْلشخاص المنتفعي
واالخر يتمثؿ في عدالة التوزيع ويقـو عمى أساس قيـ تبادلية تحدد وفقًا لمركز اْلشخاص 
المنتفعيف بيا مف دوف النظر الى القيـ التبادلية لألشياء أو الخدمات في ذاتيا، وىذا النوع 

 نوف الطبيعي.مف المساواة يجد مصدره في قواعد القا
 

 

 

 املبحح الجالح : حقوق اإلنساى يف الشرائع السناوية

 
 اواًل : فكرة حقوق اإلنساى يف الشريعة املسيحية

ولدت المسيحية في فمسطيف وانتشرت بسرعة في أطراؼ اإلمبراطورية الرومانية 
اد، وكاف ظيورىا في مجتمع سيطرت فيو اْلوىاـ واْلساطير، ويحكـ فيو الظمـ واالستبد

وسادت فيو العبادة الوثنية ،  مما دفعيا الى دعوة أتباعيا الى رفض سيادة اْلباطرة والى 
الفرار بعقائدىـ مف سمطاف الدولة، ودعت الى حرية العقيدة وميزت بيف الفرد بوصفو 
إنسانًا وبيف الفرد بوصفو مواطنًا. وأكدت عمى صفة اإلنساف الذي لو قيمة في ذاتو، ولو 

 حرية ويؤمف بالعقيدة التي يختارىا لنفسو بحرية أيضا.اف يفكر ب
وكانت تدعو الى إقامة العدؿ بيف الناس والمساواة بينيـ بصرؼ النظر عف الفوارؽ 
االجتماعية، ْلف الناس جميعًا مف خمؽ اهلل ال فرؽ بينيـ وسوؼ يحاسبوف أمامو عف 

ة الناس بيا في الدولة أعماليـ في العالـ اآلخر. وىذا ما أدى الى شغؼ وتعمؽ عام
الرومانية. ومع اف المسيحية لـ تحمؿ في بدايتيا نظامًا أو فكرًا سياسيًا محددًا، وكاف 
اىتماميا في نطاؽ المسائؿ الدينية اذ دعت الى الفصؿ بيف السمطتيف الدينية والزمنية وفقًا 

رىاب السمطة في لمقولة ] دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل [ إال أنيا لـ تسمـ مف بطش  وا 
اإلمبراطورية الرومانية حتى اعتراؼ الدوؿ بيا في القرف الرابع الميالدي، مما أدى الى 
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 انتشارىا بشكؿ واسع ومف ثـ اعتبارىا الديف الوحيد المسموح بو في اإلمبراطورية الرومانية.
نية، لقد كاف لممسيحية فضؿ إقرار مبدأ ازدواج السمطة اذ توجد سمطتاف، دينية وزم

وكاف ىذا االزدواج عاماًل ميمًا ساعد في قياـ الفمسفة التحررية في الجانبيف السياسي 
واالقتصادي، مف خالؿ منع السمطة في التدخؿ بحرية االدياف أو الحرية الشخصية 
لإلفراد. إال اف إسياـ الديف المسيحي في إرساء المبنة اْلولى لمفمسفة التحررية انتكس 

 الكنيسة إحالؿ السمطة الدينية محؿ السمطة الزمنية. عندما حاوؿ رجاؿ
 

  ثانيًا : فكرة حقوق اإلنساى يف الشريعة اإلسالمية

ظيرت الديانة اإلسالمية في القرف السابع لمميالد حيث بدأت الدعوة اإلسالمية  
حيف بعث الرسوؿ محمد )ص( ييدي الناس مف ضالؿ ويجمعيـ مف فرقة. واإلسالـ ديف 

يدة وشريعة، وعبر اإلسالـ عف العقيدة )باإليماف( وعف الشريعة )بالعمؿ ودولة، عق
الصالح(. وأوجد اإلسالـ نظمًا متكاممة لمعالجة شؤوف الديف والدنيا. ويعد القراف والُسنة 

 المصدريف اْلساسيف لمنظرية السياسية في اإلسالـ.
 

، الشورى ، التعاوف بيف  وتقـو تمؾ النظرية عمى مبادئ خمسة ىي } العدالة ، المساواة
 الحاكـ والمحكـو ، ومراعاة إصالح المجتمع وحمايتو مف الرذائؿ { .

وقد رفعت الشريعة اإلسالمية مف مكانة اإلنساف، ونصَّت عمى مبادئ سامية وقواعد 
عامة تحث عمى تقدير اإلنساف واحتراـ حقوقو وحرياتو إذ إف اهلل قد كرمو وفضمو عمى 

لقد كرمنا بني آدـ وحممناىـ في البر والبحر ورزقناىـ مف الطيبات كثير مف خمقو ) و 
(. وجعؿ اهلل خميفتو في ٓٚوفضمناىـ عمى كثير ممف خمقنا تفضياًل ( سورة االسراء )االية

ذ قاؿ ربؾ لممالئكة إني جاعؿ في اْلرض قالوا أتجعؿ فييا مف يفسد خميفة  اْلرض ) وا 
فييا ويسفؾ الدماء ونحف نسبح بحمدؾ ونقدس لؾ قاؿ إني أعمـ ما ال تعمموف(سورة البقرة 

 (.ٖٓ)االية
أما حقوؽ اإلنساف وحرياتو فقد حرص اإلسالـ عمى كفالتيا مف خالؿ إقراره لممبادئ 

 اآلتية:
 :  : الحق فً الحٌاة1

الشريعة اإلسالمية النفس البشرية بحصف منيع يحمييا مف االعتداء عمى أحاطت 
حياتيا، حيث حرمت قتؿ النفس )مف أجؿ ذلؾ كتبنا عمى بني إسرائيؿ أنو مف قتؿ نفسا 
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أو فساد في اْلرض فكأنما قتؿ الناس جميعا ومف أحياىا فكأنما أحيا الناس جميعا( سورة 
(.ٜٕحار بقولو )وال تقتموا أنفسكـ( سورة النساء )االية( وحـر اهلل االنتٕٖالمائدة )االية

 : : حرٌة العقٌدة
ميز اهلل اإلنساف عف مخموقات كثيرة بممكة العقؿ واإلدراؾ، لذلؾ دعت الشريعة 
اإلسالمية اإلنسانية إلى التفكير الحر واالستدالؿ عمى الحقائؽ بوساطة العقؿ واعتماد 

ير مف آيات القرآف تأكيد عمى ذلؾ ) قد فصمنا اآليات المنطؽ السميـ، وليذا نرى في كث
( ، وقولو ) ولنبينو لقـو يعمموف( سورة االنعاـ ٜٛلقـو يفقيوف( سورة االنعاـ )االية

( ، وقولو تعالى )صرؼ اهلل قموبيـ بأنيـ قـو ال يفقيوف( سورة ٘ٓٔ)االية
(، ٕٗورة يونس )االية(، وقولو تعالى )نفصؿ اآليات لقـو يتفكروف( سٕٚٔالتوبة)االية

 (.ٕٗوكذلؾ قولو تعالى )أفأنت تسمع الصـ ولو كانوا ال يعقموف(سورة يونس )االية
وتأسيسًا عمى ما سبؽ جعمت الشريعة اإلسالمية اإلنساف حرًا في اختيار العقيدة التي 
يشاء وذلؾ في قولو تعالى )ال إكراه في الديف قد تبيف الرشد مف الغي(سورة 

(، وقولو تعالى )أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنيف(سورة ٕٙ٘البقرة)االية
 (.ٜٜيونس)االية

ودعى اإلسالـ الى اعتماد أسموب الحوار واإلقناع مع أصحاب العقائد اْلخرى   
ومف ذلؾ قولو تعالى )ادع الى سبيؿ ربؾ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادليـ بالتي ىي 

 (.ٕ٘ٔأحسف( سورة النحؿ )االية
 : حرٌة الرأي: 3

دعى اإلسالـ الى حرية أبداء الرأي وجعميا واجبًا عمى الفرد ال حقًا لو فحسب. وقد 
ورد ذلػػػػؾ فػػػػي نصػػػػوص قرآنيػػػػة كثيػػػػرة منيػػػػا  قولػػػػو تعػػػػالى )ادع الػػػػى سػػػػبيؿ ربػػػػؾ بالحكمػػػػة 

( وكػذلؾ قولػو تعػالى ٕ٘ٔوالموعظة الحسنة وجادليـ بػالتي ىػي أحسػف( سػورة النحػؿ )االيػة
يػػػدعوف إلػػػى الخيػػػر ويػػػأمروف بػػػالمعروؼ وينيػػػوف عػػػف المنكر(سػػػورة اؿ  )ولػػػتكف مػػػنكـ أمػػػة

 ( . ٗٓٔعمراف )االية
وحريػػة الػػرأي فػػي الشػػريعة االسػػالمية تقػػـو عمػػى مبػػدأيف اساسػػييف ، االوؿ الشػػورى 
وىي ال تكوف اال بأبداء الرأي بحرية تامة ، واالخر االمر بػالمعروؼ والنيػي عػف المنكػر ، 

ء الػػػرأي فػػػي المنكػػػر المنيػػػي عنػػػو او بػػػالمعروؼ المػػػأمور بػػػو .مػػػع وىػػػذا ال يحػػػدث اال بإبػػػدا
االشارة الى اف حريػة االرأي تتبػايف )مػف الناحيػة الشػرعية( مػف حيػث الموضػوع ، فػاذا كػاف 
موضوع ابداء الرأي مسألة دنيوية ، فممفرد حرية ابداء الرأي ولكف بدوف عدواف عمػى حقػوؽ 
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ي فػػي مسػػألة دينيػػة او )شػػرعية( فمكػػؿ مجتيػػد اف االخػػريف. امػػا اذا كػػاف موضػػوع ابػػداء الػػرأ
 يجتيد برأي في حدود اصوؿ الديف الكمية . 

 
 

  : المساواة :4
أقر اإلسالـ مبدأ المساواة بيف جميع الناس، إذ أنيـ متساووف في القيمة اإلنسانية 
المشتركة، وخمقيـ اهلل مف نفس واحدة، اْلصؿ واحد واْلب واحد. وفي ذلؾ قاؿ تعالى ) 
يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر وأنثى وجعمناكـ شعوبا وقبائؿ لتعارفوا أف  أكرمكـ عند 

 (.ٖٔاهلل أتقاكـ( سورة الحجرات )االية
والمساواة التي أقرىا اإلسالـ تتضمف المساواة لألفراد كافة أماـ القانوف اذ ال فرؽ 

، اذ يتساوى  بيف فرد وآخر بسبب الجنس أو الموف أو الماؿ، وال فرؽ بيف حاكـ ومحكـو
الجميع أماـ القضاء. وكذلؾ ال يوجد امتياز في اإلسالـ لطائفة أو أسرة عمى اآلخريف اذ 
ال امتياز إال بالتقوى والعمـ والعمؿ الصالح. وحتى محمد )ص( لـ يميز مف البشر )قؿ 

المساواة (، ويتضح مما تقدـ اف اإلسالـ يقرر ٙإنما أنا بشر مثمكـ( سورة فصمت )االية
بصورىا المختمفة، كالمساواة أماـ القانوف والمساواة أماـ القاضي والمساواة في الحقوؽ 

 والواجبات.
 :  : حق الملكٌة5

اقر اإلسالـ حؽ الممكية وكفمو، اذ يسرت الشريعة لإلنساف سبؿ التممؾ والحصوؿ 
اذ اف حب الماؿ فطرة عمى الماؿ، وفسحت لو مجاؿ المنافسة والعمؿ والتفوؽ في ذالؾ.  

(. وقد ارتبط إقرار اإلسالـ لمممكية ٕٓبشرية )وتحبوف الماؿ حبا جما( سورة الفجر )االية
باعترافو بحؽ اإلرث ، اذ وضع لو أحكامًا ونضمو وقد أباح اإلسالـ الطرؽ المشروعة  

 كافة الكتساب الماؿ، وحـر الطرؽ غير المشروعة لمكسب، كالغش والربا واالحتكار.
وحؽ الممكية في اإلسالـ غير مطمؽ، ويعد بمثابة وضيفة اجتماعية، اذ اف عمى 
المالؾ اف يستعمؿ حقو في الممكية مف دوف تعسؼ أي ال يمحؽ ضرر بغيره، واف يراعي 
مصمحة المجتمع. واقر اإلسالـ بعض القيود أو الفرائض عمى ممكية اْلمواؿ ، اذ حـر كؿ 

 التبذير بقولو تعالى )إف المبذريف كانوا إخواف الشياطيف مف التبذير والتقتير، اذ ذـ اهلل
( . وكذلؾ ذـ التقتير بقولو )والذيف ٕٚوكاف الشيطاف لربو كفورا(سورة االسراء )االية

يكنزوف الذىب والفضة وال ينفقونيا في سبيؿ اهلل  فبشرىـ بعذاب أليـ( سورة التوبة 
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مف أركانو، وىي حؽ لمستحقييا وليست منة  (. واقر االسالـ الزكاة وجعميا ركفٖٗ)االية
، لمسائؿ والمحرـو ( سورة  ممف وجبت عميو. وذلؾ لقولو ) والذيف في أمواليـ حؽ معمـو

 (.ٕ٘،ٕٗالمعراج االية )
 :  : حق التعلٌم6

أفرد القراف مكانة خاصة لمعمـ والعمماء في كثير مف آياتو، ووردت في أوؿ سورة 
، الذي  منو كممة اقرأ )اقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ، خمؽ اإلنساف مف عمؽ، اقرأ وربؾ اْلكـر

 (.٘-ٔعمـ بالقمـ، عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ( سورة العمؽ)االية 
ويروى عف الرسوؿ )ص( قولو )طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ ومسممة( وقولو 

ة الرفيعة لمعمـ )ال يزاؿ الرجؿ عالما ما طمب العمـ، فإذا ظف انو عمـ فقد جيؿ(. أما المكان
والعمماء فتتضح مف خالؿ قولو تعالى )قؿ ىؿ يستوي الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف( 

(، وكذلؾ قولو )وما يعمـ تأويمو إال اهلل والراسخوف في العمـ (سورة اؿ ٜسورة الزمر )االية
 (.ٚعمراف )االية

 ::الحق فً الخصوصٌة7
النفس واْلسرار والعورات والبيوت، لقد كفؿ اإلسالـ حؽ اإلنساف في اْلمف عمى 

وتقرر ذلؾ في قولو تعالى )وال تجسسوا وال يغتب بعضكـ بعضا أيحب أحدكـ اف يأكؿ 
(، ولما كانت ٖٔلحـ أخيو ميتا فكرىتموه واتقوا اهلل إف اهلل توابا رحيـ(سورة الحجرات )االية

دخوؿ المسكف بغير  البيوت موضع اْلسرار ومحؿ الحياة الخاصة لإلنساف فال يجوز ْلحد
إذف واستئناس اذ يقوؿ تعالى )أييا الذيف امنوا ال تدخموا بيوتا غير بيوتكـ حتى تستأنسوا 
وتسمموا عمى أىميا ذلكـ خير لكـ لعمكـ تذكروف، فاف لـ تجدوا فييا فال تدخموىا حتى يؤذف 

ف قيؿ لكـ ارجعوا فارجعوا ىو أزكا لكـ واهلل بما تعمموف عميـ( سور  -ٕٚة النور )االيةلكـ وا 
ٕٛ.) 

 
 املبحح الرابع : تطور حقوق اإلنساى يف العصور الوسطى واحلديجة

 اواًل : فكرة حقوق اإلنساى يف العصور الوسطى

يراد بالعصور الوسطى الحقبة التاريخية التي تقع بيف العصور القديمة وعصر 
ف، اذ بدأت مف تاريخ النيضة، والرأي الراجح يرى أف مدتيا التاريخية تتجاوز عشرة قرو 

ـ( وانتيت في النصؼ اْلوؿ مف القرف ٙٚٗانييار اإلمبراطورية الرومانية الغربية )
 الخامس عشر الذي يوصؼ بأنو مطمع عصر النيضة.
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وبدأ في ىذا العصر تكويف النظاـ اإلقطاعي في أوربا، الذي يقـو عمى أساس قياـ 
ا والدفاع عنيا، بواسطة فرؽ الفرساف، صاحب اْلرض )الشيخ( بحكـ المقاطعة التي يممكي

في حيف يقـو الفالحوف والحرفييف بإنتاج ما يكفي إلشباع الحاجات المادية لسكاف 
المقاطعة كافة. وكانت عالقة الفالحيف باإلقطاع تقترب مف صورة العبودية، إذ في حالة 

اد أو الطرد.أما عجزىـ عف الوفاء بالتزاماتيـ يتعرضوف لعقوبات عدة كالبيع أو االستبد
العالقات بيف الناس فتحسـ بواسطة العرؼ اذ ال يوجد مشرعوف وال قوانيف، وكاف السيد 

 )المالؾ( ىو مف يفصؿ في الخالفات.
وتميزت ىذه العصور بتحوؿ الكنيسة الى سمطة دنيوية فوؽ المموؾ واْلمراء مما أدى الى 

السمطة وفقًا ليذه النظرية تكوف لمكنيسة استبدادىا استنادًا الى نظرية الحؽ االليي، إذ اف 
ممثمًة بالبابا، ويجب اف يخضع جميع اْلفراد ليذه السمطة بما فييـ اإلمبراطور حتى ال 

 تحؿ عمييـ لعنة السماء.
وكاف اْلفراد في تمؾ الحقبة يخضعوف لسمسمة مف السمطات المستبدة، تبدأ باستبداد 

إلقميميوف ثـ الحكاـ المحميوف مف أمراء اإلقطاع الكنيسة ثـ اإلمبراطور ويعقبو الحكاـ ا
وسادة اْلرض، وىذا يعني استحالة قياـ أية حقوؽ أو حريات فردية، السيما واف تمؾ 

 الجيات لـ تكف تخضع الى قانوف يقيدىا أو ضابط شرعي يحدد اختصاصاتيا.
 

 اإلسهام الفكري فً العصور الوسطى:

ربا أثرًا ممحوظًا عمى الجانب الفكري ، اذ كاف النتشار الديانة المسيحية في أو 
ظيرت أفكار سياسية جديدة، حاولت الى حد ما االنتصار الى احتراـ كرامة اإلنساف 
وأدميتو،  إذ أف قياـ المجتمعات أمر يعود إلى طبيعة البشر  لكونو إنسانًا كائف اجتماعي 

ود النظـ االجتماعية بطبعو ال يمكف اف يعيش بمعزؿ عف بني جنسو واف الغاية مف وج
وىو تنفيذ القانوف الطبيعي الذي يتضمف مجموعة مف المبادئ اْلخالقية السامية ويركز 
عمى مبدأ العدؿ وعمى اف القانوف الطبيعي أسمى مف القانوف الوضعي نظرًا لطابعو 

 اْلخالقي و ْلنو نابع مف الفكر االليي الذي ابدع العالـ.
ر تناولوا بالبحث موضوع الدولة والسمطة ،كاف وظير مفكروف عدة في ذلؾ العص

مف أبرزىـ القديس )توماس االكويني(.الذي تأثر بتراث اإلغريؽ السيما أفالطوف وأرسطو 
، كما تأثر بأفكار )شيشروف( مفكر الحضارة الرومانية. ويجمع توماس االكويني بيف 

ـو عمى رأس الخميقة ثـ يأتي العقؿ والقمب ، أي بيف الفمسفة والديف. ويرى اف المالئكة تق
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 اإلنساف في المرتبة الثانية مف مراتب الخميقة.
أما نظريتو في الدولة فتقـو عمى ضرورة الوجود االجتماعي كظاىرة طبيعية، 
فالمجتمع حدث طبيعي تنزع إليو الجماعات مف الكائنات الحية ولكف إذا كاف تكويف 

تكويف الجماعات اإلنسانية يرجع أساسًا إلى الجماعات الحيوانية يصدر عف الغريزة، فأف 
العقؿ واإلرادة في اإلنساف ويرى اف الدولة ظاىرة طبيعية وىي عبارة عف تنظيـ ارتضاه 
اْلفراد لمحياة معًا. واف ىذا التنظيـ يقتضي وجود سمطة، وأف ىدؼ الدولة ىو تحقيؽ 

 السعادة ْلفرادىا عمى أساس مف الخمؽ والفضيمة.
اف السمطة تتكوف مف عنصريف: احدىما ديني، واْلخر زمني. اذ اف السمطة ويرى 

في ذاتيا أو جوىرىا مصدرىا اهلل إما طريقة مزاولة السمطة سواء مف حيث اختيار شخص 
نما ىي تستند الى الحقوؽ  حاكـ أو مف حيث عالقتو بالمحكوميف فميس مصدرىا اهلل، وا 

 اإلنسانية.
يا القديس )توماس( في شأف السمطة، ىدفيا إال ينسب إلى اهلل إف ىذه التفرقة التي أقام

مظاىر السمطة الفاسدة استنادًا الى قوؿ القديس )بولص( اف كؿ سمطة مصدرىا اهلل، وما 
يترتب عمى ىذا القوؿ مف إمكاف اف ينسب إلى اهلل مظاىر السمطة الصالحة والفاسدة عمى 

 السواء.
 

 عصر الههضة ومطلع العصر احلديحثانيًا : فكرة حقوق اإلنساى يف 
 

يبدأ عصر النيضة مف النصؼ اْلوؿ مف القرف الخامس عشر إلى نياية القرف 
السادس عشر. اذ يبدأ العصر الحديث. وتميز ىذا العصر بتراجع وتضاءؿ سمطة الكنيسة 

جدت واإلقطاع وقياـ الدولة الممكية القوية في أوربا وازدىار السمطاف المطمؽ لممموؾ. اذ و 
اتجاىات فكرية تناصر سمطة المموؾ المطمقة، وتنظر ليا، وكاف مف أبرز دعاة ىذه 

 االتجاىات )ميكافيمي( في إيطاليا و)بوداف(  في فرنسا.
ويالحظ اف اْلوؿ يتجو إلى تأييد نظاـ الحكـ المطمؽ، اذ ال قيود عمى سمطاف 

ت مشروعة أـ غير مشروعة الحاكـ الفرد، الذي يجوز لو إتباع كافة الوسائؿ سواء أكان
بغية االحتفاظ بالحكـ والسمطاف المطمؽ. أما اآلخر فيأخذ بالرؤية نفسيا، اذ حبذ سمطة 
الممؾ المطمقة مبررا ذلؾ بقولو اف النظاـ الممكي المطمؽ ىو الذي يحقؽ السيادة أكثر مف 

لممؾ الذي غيره مف اْلنظمة اْلخرى، إذ اف في ىذا النظاـ تكوف سيادة لفرد واحد ىو ا
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يستطيع بيذه الصفة إخضاع الجميع إلرادتو وسمطتو. ويبدو أف حقوؽ وحريات اْلفراد لـ 
يطرأ عمييا تطور يذكر، إذ اف انتياء استبداد الكنيسة واإلقطاع استبدؿ بطغياف واستبداد 
المموؾ. إال اف عصر النيضة أمتاز بظيور حركة فكرية قوية ىاجمت الروح االستبدادية 

 وطالبت بحقوؽ اْلفراد وحرياتيـ.  لممموؾ
 

وظيرت فكرة جديدة عف نشأة الدولة والسيادة مفادىا اف السيادة ذات طبيعة 
إنسانية وليست دينية، واف الشعب ىو صاحب السيادة وليس الحاكـ الذي يعد مكمفًا أو 

 مفوضًا مف الجماعة بمباشرة مظاىر السيادة.
ربا مما أدى إلى مطالبة اْلفراد بحقوقيـ وانتشرت ىذه اْلفكار في معظـ دوؿ أو 

ودعوا الى تقييد سمطت المموؾ وضرورة خضوعيـ لمقانوف، وقامت الثورة في بريطانيا سنو 
 ٜٛٚٔ، وكذلؾ في أميركا ضد االستعمار البريطاني ثـ قياـ الثورة في فرنسا سنو ٛٛٙٔ

والفرنسية ىو اعتماد وكاف مف أىـ النتائج التي ترتبت عمى نجاح الثورتيف اْلمريكية 
اْلسموب الديمقراطي في إسناد السمطة، واإلقرار بحقوؽ اْلفراد وحرياتيـ. وصدور 
إعالنات حقوؽ اإلنساف فضال عف اعتمادىا في الدساتير التي صدرت بعد الثورة 

 الفرنسية.
 

 اإلسهام الفكري والفلسفً فً عصر النهضة:  -

القرف الخامس عشر، وبدأ عصر  انتيت العصور الوسطى في أوربا في منتصؼ
آخر أطمؽ عميو عصر النيضة، وكممة النيضة تعني حركة البعث الجديد أو اإلحياء، 
وىي تشير الى محاولة البحث واالستقصاء واالعتماد عمى النفس واالىتماـ بشؤوف الحياة 

 ساف.مف أجؿ التجديد والتغيير واالبتكار في كافة المجاالت التي تساىـ في ُرقي اإلن
وكاف مف أىـ سمات ىذا العصر ظيور حركة اإلصالح الديني التي سميت 
بالحركة البروتستانتية، التي سعت إلى تخميص الناس مف استبداد الكنيسة، وأكد )مارتف 
لوثر( الذي قاد ىذه الحركة عمى ضرورة الصمة المباشرة بيف اإلنساف والرب، حتى قيؿ ] 

في يده ، ىو البابا بنفسو ولنفسو[. وادى نجاح ىذه اف كؿ بروتستانتي يحمؿ إنجيمو 
الحركة إلى أضعاؼ سمطة الكنيسة وتقوية سمطة الحاكـ. ويعزى الفضؿ إلى )مارتف لوثر 

 االلماني( في التمييز النيائي والمطمؽ بيف السمطة الدنيوية والسمطة الروحية. 
ذا كاف مف نتائج حركة اإلصالح ظيور نظـ حكـ مطمقة، وحكا ـ طغاة بعد وا 
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أضعاؼ دور الكنيسة إال إف ذلؾ أدى )وكرد فعؿ لتمؾ النزعة( إلى ظيور فكر سياسي 
يناىض حكـ الطغاة وينادي بالحرية، وكذلؾ ظيور فكرة سيادة الشعب، وفكرة التعاقد، ومف 

 ثـ التأكيد عمى الحرية، وكاف ليذه اْلفكار تأثير واضح عمى مفكري العصر الحديث.
 

 فكري في مطلع العصر الحديث:اإلسهام ال -

بحث معظـ فالسفة ىذه الحقبة في أصؿ الدولة وكيفية نشأتيا واركانيا وأشكاليا 
وغايتيا.. وركز الفكر السياسي الحديث عمى ثالثة محاور رئيسة ىي الحرية والسيادة 
وفكرة العقد االجتماعي .وكاف بعض الفالسفة يدعوف لمحكـ المطمؽ وُينّظروف لو في 

حاتيـ الفكرية، في حيف اتجو فريؽ أخر إلى مناصرة الحرية والمناداة بالمبادئ طرو 
 الديمقراطية.

وتعد نظرية العقد االجتماعي التي أسيمت في تطوير فكرة حقوؽ اإلنساف مف ابرز ما 
 جاء في مطمع العصر الحديث .

 

 ًنظرٌة العقد االجتماع 
ىذه النظرية عمى أساس اف اْلفراد كانوا يعيشوف في حياة فطرية وبدائية. تقـو   

ونظرًا لشعورىـ بعدـ استجابة الحياة التي يعيشونيا لتحقيؽ مصالحيـ ورغباتيـ اتفقوا فيما 
 بينيـ عمى ترؾ حياتيـ الطبيعية وتكويف مجتمع منظـ يكفؿ ليـ حياة مستقرة.

، اتفقوا عمى أصؿ الفكرة إال أنيـ اختمفوا في اف القائميف بفكرة العقد االجتماعي
تصوير حالة اإلنساف قبؿ قياـ العقد وأطراؼ العقد، ثـ النتائج التي تترتب عمى قيامو. 
وذلؾ انسجامًا مع ايديولوجية كؿ واحد منيـ، فيناؾ مف يؤيد فكرة السمطاف المطمؽ لمحاكـ 

اد ىذه النظرية كؿ مف )توماس ىوبز وأخر يؤيد فكرة تقييد سمطة الحاكـ، وكاف مف أىـ رو 
 ( .ٛٚٚٔ-ٕٔٚٔـ( ، )جاف جاؾ روسوٗٓٚٔ-ٕٖٙٔـ( ، )جوف لوؾ ٜٚٙٔ-ٛٛ٘ٔ

ويعد ىوبز مف المتطرفيف في تأييد السمطاف المطمؽ لمحكـ ، و بنى نظريتو في 
العقد االجتماعي لتخدـ تمؾ الغاية، اذ يرى اف الدولة قامت كرد فعؿ عمى الحياة البدائية 

كانت تتسـ باْلنانية و الصراع و الحروب، فاتفؽ اْلفراد عمى أقامة الدولة لتخميصيـ التي 
مف مساوئ المجتمع البدائي. عمى اف يتنازلوا عف حقوقيـ كافة لمحاكـ، الذي لـ يكف طرفا 
في العقد، وتأسيسًا عمى ما تقدـ فاف الحاكـ يكوف صاحب سمطة مطمقة وال يوجد إي قيد 

 ال يكوف مسؤواًل إال أماـ اهلل .يحد مف سمطانو، و 
ويالحظ اف نظرية ىوبز تتعارض مع فكرة حقوؽ اإلنساف ومع الفمسفة التحررية 
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ولذلؾ لـ تالؽ قبواًل مف اآلخريف . وعمى عكس ىوبز، تقـو نظرية )لوؾ( في العقد 
االجتماعي، اذ يرى اف الحياة البدائية كانت تتسـ بالخير و الحرية و المساواة وكاف 
القانوف الطبيعي ىو الذي ينظـ العالقات بيف اْلفراد الذيف كانوا يتمتعوف بحقوؽ الطبيعة 

 تستخمص مف قوانيف الطبيعة كحؽ الممكية و الحرية المساواة.
اال اف طبيعة اإلنساف تدفعو لمبحث عف اْلفضؿ، مما ادى إلى إقامة المجتمع 

الفطرة، و لمنع االعتداءات التي  لضماف تنظيـ الحريات التي كاف يتمتع بيا في حالة
يحتمؿ اف تتعرض ليا. واختار مف اجؿ ذلؾ أسموب التعاقد إلقامة سمطة تتولى الحكـ، و 
تقيـ العدؿ، وقد تنازؿ اْلفراد لممجتمع بموجب العقد عف جزء مف حقوقيـ بما يكفؿ أقامة 

حقوؽ اْلفراد  السمطة، واف الحاكـ طرؼ في العقد ويجب عميو حماية الجزء الباقي مف
وحرياتيـ وعدـ المساس بيا، الف حماية تمؾ الحقوؽ والحريات ىي الغاية مف إقامة 
السمطة، وانسجاما مع ما تقدـ فاف السمطة تكوف مقيدة وليست مطمقة واف الحاكـ يباشر 
ميامو طبقًا لمقانوف، مراعيًا في ذالؾ الحقوؽ التي يتضمنيا قانوف الطبيعة،ومقيدا 

ذا اخؿ الحاكـ بواجباتو وانحرؼ عف تحقيؽ الغاية التي وجد بنصوص العق د االجتماعي، وا 
حالؿ مف يحؿ محمو .  العقد مف اجميا ، يجوز لمشعب إبعاده وا 

ويالحظ اف جاف لوؾ يرى اف السيادة ىي سيادة الشعب كمو بجميع أفراده ، ماداـ 
 اف ىؤالء ىـ المذيف أقاموا المجتمع المدني عف طريؽ العقد .

أما )روسو( فيقيـ نظريتو ] في العقد االجتماعي [ وفقًا لرؤية تتبايف مع مف سبقوه 
في ذلؾ. فمف حيث وضع اإلنساف قبؿ قياـ العقد يرى اف اإلنساف كاف يعيش في حياة  

 بدائية، يسود فييا مبدأ المساواة ،ويتمتع اْلفراد بالحرية واالستقالؿ والمساواة الطبيعية.
ياة الفطرية وظيور الممكية الخاصة أدى الى االخالؿ بالمساواة بيف إال اف تطور الح

اْلفراد. فضال عف تعدد المصالح وتضاربيا، وىذا ما دفع الفرد لمبحث عف وسيمة يستعيد 
 بيا المزايا التي كاف يتمتع  بيا في حياة الفطرة السابقة، ولكف دوف اف يعود إلييا.

اجتماعي، يقـو عمى أساس تنازؿ كؿ فرد عف فكاف التوافؽ بيف اْلفراد عمى عقد 
حقوقو كافة لمجماعة، ونتيجة لذالؾ ظيرت إرادة عامة لمجموع اْلفراد. وىي إرادة مستقمة 
عف إرادات االفراد الموقعيف عمى العقد. ووفقًا لذلؾ يكوف لمعقد طرفيف، اْلوؿ يتمثؿ 

خر يشمؿ كؿ فرد مف بالشخص الجماعي المستقؿ الذي يتكوف مف مجموع اْلفراد، واْل
 أفراد الجماعة.

نما ىو بمثابة وكيؿ عف  ووفقًا لرؤية )روسو( فأف الحاكـ ليس طرفًا في العقد، وا 
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اْلفراد ويباشر السمطة نيابة عنيـ، وليـ عزلو متى أرادوا ذلؾ. وأف العقد االجتماعي ال 
اإلنساف، واإلنساف ال يتضمف نزواًل حقيقيًا عف الحرية الفردية، الف الحرية جزء مف طبيعة 

 يستطيع التنازؿ عف طبيعتو .
ويػرى )روسػػو( اف خير الجماعة يكػمف في } الحريػة والمػساواة {  اذ يقػوؿ... ] إذا 
بحثت عما يتكوف منو بالضبط اكبر قدر مف الخير لمجميع ، وىو ما ينبغي اف يكوف 

الحرية و المساواة ..  ىدؼ كؿ نظاـ تشريعي سنجد اف يتمخص في شيئيف رئيسيف ىما:
الحرية ْلف كؿ تبعية خاصة قدر مف القوة ينقص مف جسد الدولة ... والمساواة ْلف ال 

 بقاء لمحرية بدونيا[.
ويالحظ اف )روسو( يعد اإلنساف الحر طاقة مف طاقات المجتمع وحرية الفرد جزء 

تبعية لغيره، تنقص مف حريتو، وعندما يفقد اإلنساف حريتو، وىو يفقدىا )عنده( بمجرد ال
 طاقة المجتمع كمو، وحرية المجتمع كمو، بقدر ما فقده احد أعضائو .

أما بالنسبة لممساواة التي ال بقاء لمحرية بدونيا فيي مساواة أماـ القانوف و ليست 
مساواة نمطية. أما رؤيتو لممساواة في الثروة فيالحظ ربطو بينيا و بيف الحرية فيقوؿ... ] 

عمؽ بالثروة فأنيا)أي المساواة( تعني أال يبمغ أي مواطف مف الثراء ما يجعمو أما فيما يت
قادرًا عمى شراء مواطف أخر وأال يبمغ المواطف مف الفقر ما يدفعو إلى بيع نفسو [. 
ويضيؼ في اليامػش ] ىؿ تريػدوف إذًا منح الدولػة ثباتًا ..؟ قربوا الحدود القصوى ما 

 مف أصحاب الغنى الفاحش وال مف ذوي الفقر المدقع، فياتاف أمكف، وال تدعوىا تعاني ال
الحالتاف المتاف ال تنفصؿ احدىما عف اْلخرى مضرتاف بالخير العاـ، فمف احدىما يخرج 
عمالء الطغاة. ومف اْلخرى الطغاة أنفسيـ. واف االتجار بالحرية العامة يجري بيف الفئتيف 

 احدىما تشترييا واْلخرى تبيعيا...[.
ا بخصوص السيادة فأف الشعب ىو صاحب السيادة، إذ اف اْلفراد يتحدوف أم

بالعقد االجتماعي في مجموع واحد تكوف لو السيادة و ال يخضع اْلفراد إال إلرادة ىذا 
 المجموع التي يسيموف ىـ أنفسيـ في تكوينيا.   

 املبحح اخلامس : احلريات العامة
 تعريف احلريات العامة:
لعامة )حسب المفيـو السياسي ( عمى انيػا )مجموعػة مػف الحقػوؽ تعرؼ الحريات ا

المعتػػرؼ بيػػا مػػف قبػػؿ الدولػػة لمشػػعب والتػػي يجػػب أف تتمتػػع بحمايػػة قانونيػػة خاصػػة تكفميػػا 
الدولػػػة وتضػػػمف عػػػدـ التعػػػرض ليػػػا وبيػػػاف وسػػػائؿ حمايتيػػػا( .وايضػػػًا عرفيػػػا إعػػػالف حقػػػوؽ 
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أنيػػػا ) إباحػػػة كػػػؿ عمػػػؿ ال يضػػػر ( فػػػي مادتػػػو الرابعػػػة بٜٛٚٔاإلنسػػػاف الفرنسػػػي الصػػػادر )
باآلخريف( كما عرفت بأنيػا )حػؽ المػواطف فػي المسػاىمة فػي إدارة شػؤوف بػالده عػف طريػؽ 

 حؽ االنتخاب والترشيح وتولي الوظائؼ العامة(.
 : اهويت دراست الذرياث الؼاهت

العامة وحقوؽ االنساف في اف االىتماـ الذي بدر مف قبؿ الدوؿ بتدريس الحريات 
الكميات والمعاىد يشير الى االعتراؼ باىمية ىذه المادة ويستجيب ايضًا الى وجوب 
تغطيتيا لمنقص في المناىج التعميمية ، وذلؾ لالطالع عمى المركز القانوني لمفرد او 

 لمجماعات في نطاؽ الدوؿ او عمى مستوى الدولة نفسيا.

اكثر فاكثر الى االىتماـ بالحريات والحقوؽ لما واف المجتمع الدولي قد توجو 
وضح لو مف ضرورة رعاية ىذه الحقوؽ والحريات الفردية والجماعية دعمًا لمتعاوف وتوثيؽ 
أواصر الصمة والسالـ بيف االمـ والشعوب المتنوعة . وقد يشيد المستقبؿ اىتماما أكاديميًا 

ريات العامة مستقرًا ليا عندما يحيف اكثر بموضوع الحريات العامة اذا وجدت اجواء الح
تطبيؽ واستقرار تجربة التعددية الحزبية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في 

 المجتمعات العربية التي توجيت الى الحياة السياسية التعددية .
 

 

 

  الوضع القانوني للحريات العامة

تيا فػػػػي نصػػػػوص لػػػيس ىنػػػػاؾ حريػػػػات عامػػػػة حقيقيػػػػة دوف اف تتبنػػػى الدولػػػػة ضػػػػمان
دسػػػػتورية وقانونيػػػػة .. اي اعتػػػػراؼ السػػػػمطة القانونيػػػػة بيػػػػا . فػػػػال يمكػػػػف اف نتصػػػػور وجػػػػودًا 
لمحريػػات العامػػة دوف اعتػػػراؼ السػػمطة بيػػػا ، حيػػث اف ىػػػذا االعتػػراؼ ىػػػو الكفيػػؿ بصػػػيانة 
وضماف الحريات )فال سند لمحريات بدوف قانوف( ..اذ اف الدولة وحػدىا  تسػتطيع اف تحػدد 

تخػػاذ اإلجػػػراءات المالئمػػة لتقريػػر حجػػػـ ومػػدى الحريػػات المقػػػرة . وىػػذه اإلجػػػراءات  قانونيػػًا ا
القانونيػػة والدسػػتورية منيػػا يمكػػف اف تحجػػب او تقمػػؿ مػػف الحريػػات العامػػة . فالقػػانوف الػػذي 
 يصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنع الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ

ريعات قوة ليا . والحريات العامة ىي حقوؽ معترؼ بيا لألفراد مف قبؿ الدولة بواسطة التش
التي تصدرىا الدولػة . فػال معنػى لمحريػات العامػة بػال قػانوف ، ورغػـ اف الحريػة تبػدو فرديػة 
اال أنيػػػا ذات صػػػفة عامػػػة ذلػػػؾ عنػػػدما يتعػػػيف الكػػػالـ عمػػػى حريػػػة التجمػػػع او حريػػػة تشػػػكيؿ 
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االحػزاب السياسػػية او حريػة الػػذىاب واإليػاب . كمػػا اف صػفة العطػػاء او االمتيػاز قػػد اقرتيػػا 
 بخصوص الحريات العامة .التشريعات 

 
 
 
 

 الفصل الجاني :
 أنواع احلقوق واحلريات العامة 

 اواًل : الحقوؽ والحريات االساسية 
 ثانيًا : الحقوؽ والحريات الفكرية

 ثالثًا : الحقوؽ السياسية
 :  رابعًا : الحريات االقتصادية واالجتماعية

 اواًل : احلقوق واحلريات األساسية :
 ياة :. احلق يف احل1

وىو مف أىـ حقوؽ اإلنساف اذ يتقدـ عمى الحقوؽ اْلخرى كافة وىي تابعة لو مف 
حيث اْلىمية ولذلؾ يجب عمى المجتمع والدولة المحافظة عمى أرواح الناس وحمايتيا مف 

ذا كاف القانوف ينص عمى عقوبة اإلعداـ، فال عبث العابثيف ومف تعسؼ سمطات الدولة،  وا 
يجوز تنفيذ العقوبة إال بناء عمى حكـ قضائي تتوفر فيو الشروط التي نصت عمييا 
المواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف وبعد مراعاة اإلجراءات والضمانات التي تكفؿ العدالة في 

اد عمى يد فرؽ اإلعداـ تطبيؽ القانوف. فميس مف سمطة الحكومة أف تسمب حياة اْلفر 
الفوري التي تطمؽ النار أو تشنؽ مف دوف محاكمة عادلة أو بعد محاكمات صورية أو 

 باستخداـ الرصاص الحي خالؿ مظاىرات عادية.
 الذك في الكراهت والذريت والسالهت الشخصيت :. 2

إذا كاف الحؽ في الحياة حؽ طبيعي ومالـز لإلنساف، فإف ىذا الحؽ ال معنى لو 
ىدار لكرامتو اإلنسانية، إذ كيؼ تستقيـ الحياة مع  إذا كاف اإلنساف يعيش حالة قير وظمـ وا 
اْلغالؿ والقيود، وتقييد الحرية، فال قيمة لحياة ال تحظى بالحماية الالزمة لجسد اإلنساف 
ونفسيتو، ومنع مف يباشروف السمطة مف إساءة استخداميا مف خالؿ أعماؿ التعذيب البدني 

نسانية وميينة لكرامة البشر، وكذلؾ منع القبض أو والنفس ي أو فرض عقوبات قاسية وا 
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 الحرماف العشوائي مف الحرية. 
 
  الذك في الخصىصيت :.3

لحياة اإلنسػاف مظيػراف، اْلوؿ اجتمػاعي، ويتمثػؿ بحتميػة وجػود اإلنسػاف فػي مجتمػع مػنظـ 
يتمثػػؿ بحياتػػو الخاصػػة باعتبػػاره فػػرد قػػائـ فػػي ذاتػػو، لػػو يحكمػػو القػػانوف، واْلخػػر شخصػػي، 

خصوصيتو وأسراره التي ال يجب اف يطمع عمييا اآلخروف مطمقًا بغير أذف. وىو مػا يطمػؽ 
عميػػو الحػػؽ فػػي الخصوصػػية، ونعتقػػد أف كفالػػة ىػػذا الحػػؽ تتطمػػب صػػيانة حرمػػة المسػػاكف 

 وسرية المراسالت. 
بمكاف حيث ال  خصوصية ْلي انساف  حيث اف صيانة حرمة المنزؿ مف االىمية 

اف لـ يحتـر مسكنو ، ْلف المسكف يعّد مف االشياء االساسية في حياة االنسػاف ال فػرؽ فػي 
ذلػػؾ بػػيف غنػػي وفقيػػر ، وسػػمي المسػػكف )سػػكنًا( الف االنسػػاف يجػػد فيػػو السػػكينة والطمأنينػػة 

احد مسكنو مف دوف  والراحة ، ومف حقو اف يكوف آمنًا مطمئنًا في سكنو واليجوز اف يدخؿ
رضػػاه ، ْلف لمبيػػوت اسػػرارىا ، وْلصػػحابيا خصوصػػياتيـ ، والمسػػكف ىنػػا ال يقتصػػر عمػػى 
الدار التي يقيـ فييا الشػخص اقامػة دائمػة وانمػا ينصػرؼ الػى كػؿ مكػاف يقػيـ فيػو الشػخص 
سػػػواء بصػػػورة دائمػػػة او بصػػػفة عرضػػػية ، ولػػػذلؾ وجػػػب عمػػػى السػػػمطات اال تقػػػتحـ مسػػػاكف 

فتشيا اال وفقًا لالجراءات التي حددىا القانوف . كما واف حرمة المسػكف تتصػؿ االفراد واال ت
بحرمة الحياة الخاصة ، التي تمنع استراؽ السمع ومف التصوير ال فػي داخػؿ المسػكف فقػط 
بؿ حتى في الطريؽ العاـ ، فال يجوز التقػاط الصػور لالفػراد اال برضػائيـ وكػذلؾ ال يجػوز 

 ة وشؤونيـ الداخمية اال بموافقتيـ . االطالع عمى حياتيـ الخاص
أما بالنسبة لسرية المراسالت، فيراد بيا عدـ جواز االطالع عمى المراسالت 
الشخصية بصورىا المتعددة أو مصادرتيا، ْلنيا تعد مف خصوصيات الفرد وأسراره التي 

إال وفقًا تتسـ بالحرمة وكفالة سريتيا،وال يجوز مصادرتيا أو االطالع عمييا أو رقابتيا 
 ْلحكاـ القانوف.

 
 دريت اإللاهت والتٌمل : .4

يراد بحريو اإلقامة اف يكوف لممواطف الحؽ في اإلقامة في أي جية ومكاف يريد، 
وىذا ىو اْلصؿ العاـ، ولكف يجوز تقييد ىذا اْلصؿ العاـ في حاالت يحددىا القانوف 

 وْلسباب ُيقّدرىا الُمشّرع وبصفة استثنائية، 
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التنقؿ، فيراد بيا حؽ انتقاؿ الشخص مف مكاف إلى اخر والخروج مف  وأما حرية
البالد والعودة إلييا مف دوف تقييد أو منع إال وفقًا لمقانوف. وحؽ االنتقاؿ ىوحؽ نسبي 
وليس مطمقًا حيث يجوز لمسمطة التشريعية تنظيـ ذلؾ الحؽ، ووضع القيود عمى ممارستو 

ميًا. ويجب اف يكوف ىذا التقييد اقتضتو مصمحة شريطة أال يصؿ اْلمر إلى إىداره كُ 
عامة، كالمحافظة عمى اْلمف العاـ، وعمى سالمة الدولة في الداخؿ والخارج أو حماية 
االقتصاد القومي. ويبدو أف تنظيـ حؽ التنقؿ أمر في غاية اْلىمية، السيما بعد التطور 

ح اْلفراد في استعمالو الذي لحؽ مجاالت الحياة كافة ومف اجؿ اف ال تتعارض مصال
تعارضًا يجعؿ ىذا االستعماؿ مستحيال، قد يمجأ الُمشّرع إلى حظر التجوؿ في أماكف 
معينة عمى نحو دائـ كاْلماكف العسكرية  مثال. أو عمى نحو مؤقت كالمناطؽ الموبؤة 
حتى يتـ القضاء عمى ما بيا مف وباء .وقد يجعؿ قانوف المرور التنقؿ بالسيارات في 

الشوارع في اتجاه واحد فقط، تفاديًا لمزحاـ والحوادث، أو يحدد اماكف يمنع فييا  بعض
 وقوؼ السيارات، وأماكف تخصص لعبور المشاة.
 
 
 

 دك الجٌسيت :. 5

)الجنسية( ىي الرابطة القانونية التي تربط الفرد بدولة ما، وىي التي تمنحو صفة 
خرى كالحقوؽ السياسية واالجتماعية المواطنة واالنتماء إلى وطف،وكذلؾ الحقوؽ اْل

...الخ، وليا أىمية قصوى في حياتو، اذ ال تقـ لو قائمة ما لـ يكف منتميًا منذ لحظة 
ميالده وحتى وفاتو لدولة مف الدوؿ. فحؽ الفرد في المأوى بإقميـ دولة ما رىف بحيازتو 

ؿ جنسيتيا، وفي حالة لجنسية تمؾ الدولة، ْلف الدولة ليست ُممزمة بإيواء إي فرد ال يحم
سماحيا لو بالدخوؿ إلى إقميميا فال يعني ذلؾ في االستقرار بيذا اإلقميـ اذ تستطيع إبعاده 

 متى شاءت طالما انو ال يحمؿ جنسيتيا.
فضاًل عف ذلؾ فأف الجنسية ىي التي تكفؿ لمفرد التمتع بالحقوؽ اْلساسية التي 

ؿ الوحيد الذي يوفر لمفرد الحماية في المجتمع يتطمبيا كيانو اإلنساني، والجنسية ىي السبي
الدولي. اذ اف الفرد الذي ال يحمؿ الجنسية ال يتمتع بأية حماية. الف حماية الفرد في 
المجتمع الدولي ال تكوف إال عف طريؽ الدولة التي ينتمي إلييا، والتي مف حقيا وحدىا 

 ي اعتداء يتعرض لو.القياـ بحمايتو خارج حدود إقميميا، وتتبنى دعواه ضد إ
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 :  وتشمؿ ثانيًا : احلقوق واحلريات الفكرية

 دريت الؼميذة والذيي :. 1

ويقصد بيا حرية اإلنساف في اعتناؽ الديف أو المبدأ الذي يريده، وحريتو في أف 
الخفاء أـ في العالنية. وحمايتو مف اإلكراه عمى اعتناؽ يمارس شعائر ذلؾ الديف سواء في 

عقيدة معينة أو عمى ممارسة المظاىر الخارجية أو االشتراؾ في الطقوس المختمفة لديف 
 أو عقيدة وحريتو في تغيير دينو أو عقيدتو. كؿ ذلؾ في حدود النظاـ وعدـ منافاة اآلداب.

 دريت الرأي و)دريت التؼبير( :. 2

قدرة كؿ إنساف في التعبير عف آرائو وأفكاره بأية وسيمة مف الوسائؿ،  ويقصد بيا
كأف يكوف ذلؾ بالقوؿ أو بالرسائؿ أو بوسائؿ النشر المختمفة، أو بواسطة اإلذاعة 

 والتمفزيوف أو المسرح أو السينما، أو شبكة المعمومات )االنترنيت(.
رية الشخصية. وىي بمثابة الحرية وتعد حرية الرأي مف الحريات اْلساسية التي تتصؿ بالح

اْلـ بالنسبة لسائر الحريات الذىنية التي تتفرع منيا. فيذه الحرية ىي التي تبيح لإلنساف 
أف يكّوف رأيًا خاصًا في كؿ ما يجري تحت ناظريو مف أحداث. وأف يعبر عف فكره 

في حدود النظاـ  السياسي أو الفمسفي أو الديني بحرية كاممة وبأية وسيمة متاحة لو، ولكف
 العاـ، أي في حدود عدـ اإلضرار بحرية اآلخريف.

اف حرية التعبير واف كانت وسيمة لمتعبير عف الذات، فيي أيضًا وسيمة لتقويـ 
المجتمع وترشيده. فميذه الحرية أىميو مزدوجة، فيي بالنسبة لمفرد وسيمة لمتعبير عف ذاتو، 

ذلؾ ليس مف الصواب فرض قيود ترىؽ حرية وبالنسبة لممجتمع وسيمة إصالح وتقدـ. ول
التعبير بما يصد المواطنيف عف ممارستيا، وأف الطريؽ الى السالمة القومية إنما يكمف في 
ضماف الفرص المتكافئة لمحوار المفتوح، لمواجية أشكاؿ مف المعاناة، متباينة في أبعادىا، 

 ة.وتقرير ما يناسبيا مف الحموؿ النابعة مف اإلرادة العام
 

 دك التجوغ أو االجتواع :. 

ويقصد بو حؽ اْلفراد في اف يجتمعوا في مكاف ما لمدة مف الوقت، ليعبروا عف 
آرائيـ، سواء في صورة خطب أو ندوات أو محاضرات أو مناقشات، وبطريقة سممية وىذا 
الحؽ أما أف يكوف في نطاؽ ضيؽ وىو ما يطمؽ عميو االجتماع الخاص، وأما أف يكوف 

 نطاؽ واسع فيطمؽ عميو االجتماع العاـ.في 
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ىو ما يكوف اتصااًل بحرية  -سواء كاف حقا أصميًا أـ تابعًا  -والحؽ في التجمع 
عرض اآلراء وتداوليا كمما أقاـ أشخاص تجمعًا منضمًا يحتوييـ ليؤيدوف موقفًا أو اتجاىًا 

فوسيـ، وصورة حية معينًا . فيكوف ىذا التجمع نافذة يطموف منيا عمى ما يعتمؿ في ن
لشكؿ مف أشكاؿ التفكير الجماعي. ولذلؾ أصبح متداخاًل مع حرية التعبير، ومكونًا ْلحد 
عناصر الحرية الشخصية التي ال يجوز تقييدىا إال بأتباع الوسائؿ الوضعية واإلجرائية 

 التي يتطمبيا الدستور، أو يكفميا القانوف .
 : الذك في ػذم التجوغ 

ير تنص عمى حؽ اْلفراد في التجمع، فالنتيجة الطبيعية المعاكسة إذا كانت الدسات
لذلؾ ىي الحؽ في عدـ التجمع، ْلف حؽ التجمع ال يعدو أف يكوف عمال اختياريًا ال 
يساؽ الداخموف فيو سوقًا، وال يمنعوف مف الخروج منو قيرًا، وىذا ما يالحظ في كثير مف 

لترغيب والترىيب ال سيما اْلفراد الذيف الدوؿ العربية حيث يساؽ الناس عف طريؽ ا
يرتبطوف بمؤسسات الدولة كالموظفيف والطمبة ويمقنوف ىتافات جاىزة لغرض ترديدىا في 
تمؾ التجمعات كاليتاؼ المشيور في كثير مف الدوؿ العربية )بالروح بالدـ نفديؾ يا 

 !(.فالف
يرغبيا يشكؿ انتياكًا خطيرًا إف إكراه المواطف ماديًا، أو معنويًا وسوقو في تجمعات ال 

لحقوقو، مما يقتضي االلتفات الى معالجتو ومحاربتو مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ ومنظمات 
المجتمع المدني وفضح تمؾ اْلساليب الرخيصة التي تقـو بيا أنظمة الحكـ القمعية في 

 بعض الدوؿ العربية.
 
 دريت الصذافت :. 4

رائو وعقائده بواسطة المطبوعات بمختمؼ ويقصد بيا حؽ الفرد في التعبير عف آ
أشكاليا مف الصحؼ والمجالت وغيرىا مف المطبوعات مف دوف اف تخضع ىذه 
المطبوعات لألجازة أو الرقابة السابقة مع مسؤولية الكاتب مدنيًا أو جنائيًا. مع ضماف 

و مف التحرير االقتصادي لمصحفي، أي توفير اإلمكانيات المادية الضرورية التي تمكن
 كتابة ما يشاء ونشره في حدود القانوف.

ويبدو مما تقدـ أف حرية الصحافة تعد مف أىـ ضمانات حرية التعبير وبدونيا 
تكوف حرية التعبير كالـ نظري مفرغًا مف المضموف. فحرية الصحافة ىي أساس كؿ 

الحرية، إنيا الوسيمة التي تمكف ديمقراطية، وأف حرية الصحافة تتمخص فييا كؿ معاني 
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ظيارىا والعمؿ طبقًا لوجدانيو وعقيدتو كمواطف ضمف حدود  كؿ فرد مف التعبير عف آرائو وا 
القانوف، والحريات مكممة بعضيا لبعض وال يمكف فصميا وىي متضامنة فيما بينيما وأف 

كير بدوف الحرية انتياؾ إحداىا ىو انتياؾ لجميع الحريات، فماذا سيكوف مصير حرية التف
الفردية، وحرية التعبير عف الرأي بدوف حرية االجتماع وحرية المواطنيف في اختيار 

 زعمائيـ بدوف حرية نقدىـ، وماذا سيكوف مصير جميع الحريات بدوف حرية الصحافة.
إف مف أىـ عناصر حرية الصحافة ىو تحررىا مف الرقابة السابقة عمى النشر، 

المسبؽ خطيئة ال تغتفر، إذ أف ذلؾ يتيح لمرقيب أف يتدخؿ في كؿ  ْلف الرقابة أو القمع
مقاؿ افتتاحي أو خبر مف اْلخبار، إف مجرد دخوؿ الرقيب مسرح اْلحداث يجعؿ منو بما 

 لو  مف سمطة دكتاتورا .
 
 دريت اإلراػت والتلفزيىى والسيٌوا والوسرح :.5

غة مع تبايف أىمية كؿ منيا وىذه مف وسائؿ التعبير عف الرأي ذات اْلىمية البال
وفقًا لطبيعة المجتمعات، ولكؿ مف ىذه الوسائؿ أثرًا بالغًا في توجيو الرأي العاـ، ولذلؾ 
ال تحتكر مف  نرى ضرورة إحاطتيا بضمانات تكفؿ ممارستيا في حرية مف قبؿ الجميع، وا 

وتيواه سمطة الدولة، وتخضع لتوصيتيا وأشرافيا ومف ثـ تتحوؿ الى بوؽ يزمر بما ترغبو 
 الدولة.

 
 لحرية التعميـ مظاىر ثالثة ىي:   دريت التؼلين : . 6

  : حؽ الفرد في أف ُيعّمـ، وىذا ما يسمح لو بنشر عممو وأفكاره بيف المظير األوؿ
الناس. إال أف ذلؾ ال يعني أف ىذا المظير مف مظاىر التعميـ يتسـ باإلطالؽ، اذ اف مف 

تحقيؽ الصالح العاـ، ومف ثـ لمدولة أف تضع ضوابطًا  حؽ الدولة أف تنظمو بما يكفؿ
وشروطًا تكفؿ المحافظة عمى صحة الطالب وليا كذلؾ أف تشترط في المعمـ أف يكوف مف 
ذوي السمعة الحسنة والخمؽ الكريـ والكفاءة والمينية، فضاًل عف رقابة الدولة لدور العمـ 

المعنوية. ىذا مف جانب، ومف جانب  لضماف عدـ االعتداء عمى حرية الطمبة المادية أو
آخر ال يصح لمدولة أف تتخذ مف ىذا الحؽ وسيمة لتقييد حرية التعميـ، بدعوى أف الشروط 
المعنوية أو الفنية غير متوافرة في بعض اْلشخاص، ومف ثـ تصادر حريتيـ في تعميـ 

 الغير.
  : قدرًا مف التعميـ بما حؽ الفرد في أف يتعمَّـ، أي حقو في أف يتمقى المظير الثاني
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يتناسب مع مواىبو وقدراتو العقمية، وكذلؾ حقو في أف ال يتعمـ، إال أف القوؿ بحقو إال 
يتعمـ يحتـ عمينا أف نميز بيف صغير السف وكبيره، فبالنسبة لصغير السف يصعب القوؿ 

اْلب أو  بحريتو في أف ال يتعمـ، لعدـ قدرتو عمى االختيار، فضاًل عف أف القوؿ بأف إرادة
ولي اْلمر تقـو مقاـ إرادة الصغير في ىذا االختيار لذلؾ فأف الدولة ىي التي تختار 
لمصغير التعميـ الذي يجب أف يحصؿ عميو، وحؽ الدولة في ذلؾ طبيعي، ْلف الصغير 
مواطف، وقد يكوف أكثر نفعًا لنفسو ولممجتمع إذا حصؿ عمى قدرًا معينًا مف التعميـ. 

أما بالنسبة لكبار  تقدـ تذىب كثير مف الدوؿ إلى فرض التعميـ اإللزامي. وانسجامًا مع ما
السف فاْلمر يختمؼ، إذ يحؽ ليؤالء طمب العمـ أو االنصراؼ عنو، ولكف مع ذلؾ فأف 
ىذه الحرية ليست مطمقة اذ يحؽ لمدولة رعاية لمصالح العاـ أف تمزميـ بالحصوؿ عمى 

رد عضو في الييئة االجتماعية يضرىا جيمو القدر الضروري منو، عمى أساس أف الف
 وينفعيا عممو.

 
  :حؽ الفرد في أف يختار معممو،وىذا يتطمب وجود مدارس مختمفة المظير الثالث

، ويكوف الفرد حرا في اختيار العمـ الذي يريد أف  وصنوؼ متعددة مف العمـو
 يتعممو وفي اختيار اْلساتذة الذيف يعمموه.

مباشرة بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص إذ يجب أف يكوف لكؿ وحؽ التعمـ لو عالقة 
المواطنيف بداية متساوية في الحياة فيتمقوف القدر نفسو مف التعميـ العاـ وعند الوصوؿ إلى 

 مرحمة الجامعة يكوف القبوؿ عمى أساس الكفاءة وحدىا وليس عمى أساس اْلسرة والثروة.
 
 دك تكىيي الجوؼياث واألدزاب السياسيت :. 7

يراد بذلؾ حرية اْلفراد في تشكيؿ جماعات منظمة ليا وجود مستمر وتسعى إلى 
تحقيؽ غايات محدودة، ويكوف ليا نشاط مرسـو مقدمًا، ويتضمف ىذا الحؽ أف يكوف 
لمشخص حرية االنضماـ إلى ما يشاء مف الجمعيات واْلحزاب مادامت أغراضيا سممية، 

 وعدـ جواز إكراىو عمى االنضماـ إلى جمعية أو حزب ما.
 
 

 وتشمؿ:  ثالجًا : احلقوق السياسية

 . الحق فً المساواة :ا
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يراد بالمساواة )عدـ التمييز والتفرقة بيف اْلفراد الذيف تتوفر فييـ شروط 
واحدة،ويوجدوف في ظروؼ وأحواؿ واحدة(. فإذا اتحدت الشروط والظروؼ في عدد مف 

راد، وجب عندئذ أف تتحقؽ المساواة بينيـ، وأف يتمتعوا جميعا بحماية قانونية متساوية. اْلف
وال يقصد بالمساواة )المساواة الحسابية( ْلف المساواة الحسابية المطمقة )بطريقة رياضية( 
بيف الناس تؤدي في حقيقة اْلمر إلى عدـ المساواة، وبعبارة أخرى فإف المساواة ال تعني 

نما تعني المساواة في المعاممة القانونية ْلصحاب التطابؽ . كما يقوؿ الفقيو )ديجي(. وا 
 مراكز قانونية متماثمة.

وتتحدد المراكز القانونية مف حيث التماثؿ أو االختالؼ وفقًا لشروط موضوعية 
ترتبط كؿ االرتباط باْلحكاـ التي تنشئ الحقوؽ وااللتزامات. ذلؾ ْلف الُمشّرع يممؾ 

التقديرية مقتضيات الصالح العاـ فيضع شروط موضوعية  تتحدد بيا المراكز بسمطتو 
القانونية التي يتساوى بيا اْلفراد أماـ القانوف بحيث إذا توافرت ىذه الشروط في طائفة مف 
اْلفراد وجب إعماؿ المساواة بينيـ، لتماثؿ مراكزىـ القانونية. وأف اختمفت ىذه المراكز بأف 

 مف دوف اْلخر انتفى مناط التسوية بينيـ. توافرت في بعضيـ
 ولمحؽ في المساواة مظاىر عدة اىميا : 

 المساواة أماـ القانوف : -أ
ويقصد بيا تطبيؽ القانوف عمى المواطنيف بدوف تمييز بينيـ، وىذا ال يتحقؽ إال إذا 

اىا كانت قواعد القانوف عامة ومجردة. وأف خاصية التعميـ في القاعدة القانونية معن
انطباؽ القاعدة القانونية عمى كؿ مف يتحقؽ فيو المناط الذي جعمتو القاعدة أساسًا لترتيب 

جميع المقيميف عمى إقميـ  –حسب اْلحواؿ  –اآلثار القانونية. وىذا المناط قد يشمؿ 
الدولة وطنييف وأجانب، كما في قانوف العقوبات وقانوف المواليد والوفيات. وقد يشمؿ 

قط كما في قانوف الجنسية. وقد يشمؿ فئة معينة )كفئة الميندسيف أو المحاميف الوطنييف ف
 أو غيرىـ مف الفئات(.

وقد حرص القضاء في بعض الدوؿ عمى كفالة تطبيؽ مبدأ المساواة أماـ القانوف، 
وىذا ما يالحظ بجالء في قرارات مجمس الدولة الفرنسي الذي قضى في احد قراراتو )بأف 

ف يتواجدوف في ذات الظروؼ يجب أف يعامموف عمى قدـ المساواة دوف ما تفرقة اْلفراد الذي
 أو محاباة(.

وبنفس االتجاه أخذ القضاء اإلداري في مصر حيث قضى بأف عمى السمطة 
اإلدارية أف تساوي في المعاممة بيف اْلفراد، متى اتحدت ظروفيـ، فيما أعطاىا الُمشّرع مف 
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لعامة. بحيث يمتنع عمييا أف تعطي حقا ْلحد ثـ تحـر اختصاصات في تصريؼ الشؤوف ا
غيره منو متى كانت ظروفيما متساوية أو اف تصدر قرارات تتضمف التفرقة في المعاممة 

 بيف اْلفراد بالرغـ مف تماثؿ مراكزىـ القانونية.
 

 المساواة أماـ الوظائؼ العامة: -ب 
ف تتوافر فييـ شروط تولي الوظيفة ويراد بيا عدـ التمييز والتفرقة بيف اْلفراد الذي

العامة. اي المساواة بينيـ في فرص الحصوؿ عمى الوظيفة واف يعامموا عمى قدـ المساواة 
مف حيث المؤىالت والمواصفات والشروط التي يستمزميا القانوف لكؿ وظيفة وكذلؾ مف 

 حيث المزايا والحقوؽ والواجبات والمرتبات وما في حكميا.
ر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يقـو عمى أساس المساواة وأف ىذا المظي

الفعمية بيف المواطنيف اذ يجب أف يكوف لكؿ مواطف )بداية متساوية في الحياة( فيجد 
الطفؿ الرعاية الصحية نفسيا والقدر نفسو مف فرص التعميـ. فيكوف السباؽ والسبؽ مع 

نما عمى أساس الكفاءة العممية غيره مف أبناء الوطف ليس عمى أس اس اْلسرة والثروة وا 
 والخمقية وحدىا.

وبما اف التعميـ ىو اْلساس اْلوؿ لشغؿ الوظيفة العامة فضاًل عف شروط أخرى أضافية. 
لذلؾ يجب أف تتاح فرصة التعميـ لمجميع. وعمى الدولة أداء ىذا الواجب حتى يمكف أف 

 واسع.تتحقؽ ىذه المساواة وتسود عمى نطاؽ 
 المساواة أماـ القضاء: -ج 

يعد مظير المساواة أماـ القضاء مف المظاىر الميمة لحؽ المساواة، ويراد بو 
جراءات واحدة أماـ القضاء.  خضوع اْلشخاص المتماثميف في المراكز القانونية لقواعد وا 
 وأف يخضع الجميع لمحاكـ واحدة، اذ ال يجوز أف تختمؼ المحاكـ باختالؼ المراكز
االجتماعية لممتقاضيف، وال يصح أف تتمتع بعض الطوائؼ بامتيازات قضائية كأف تنشأ 
ليـ محاكـ خاصة بيـ، كما الحاؿ في فرنسا قبؿ الثورة اذ كانت ىناؾ محاكـ ممتازة 

 السيما بالنبالء.
ىذا ويجب التنبيو إلى أف مفيـو المساواة أماـ القضاء ال يتعارض مع وجود محاكـ مختمفة 

ًا الختالؼ أنواع المنازعات أو اختالؼ طبيعة الجرائـ، وال مع تنويع العقوبة التي يحكـ تبع
 بيا القاضي تبعًا لظروؼ القضايا المعروضة عميو ولو كانت الجريمة واحدة.

 :  االًتخاب :2
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الوحيدة لمشرعية الديمقراطية، اذ يقـو المواطنوف باختيار مف يعد االنتخاب اْلداة 
يباشروف مظاىر السيادة نيابة عنيـ ولمدة محددة، إال أف اْلخذ بأسموب االنتخابات ال يعد 
نما يجب توافر شروط جوىرية أخرى  معيارًا كافيًا لوصؼ نظاـ سياسي بأنو ديمقراطي، وا 

أف يكوف االقتراع سريًا ومباشرًا وعاما، وأف يكوف  ترافؽ العممية االنتخابية، لعؿ أىميا
ىناؾ تنافس سياسي بحرية ودوف قيود بيف المرشحيف، فضال عف ضماف انتخابات نزيية 
ال تطاليا شبو التزوير، فإذا توافر ذلؾ نستطيع القوؿ أف صوت الناخب أصبح مجديًا 

إلى مركز القرار، والعكس مؤثرًا، إذ سيكوف قادرًا عمى إسقاط مرشح ومنعو مف الوصوؿ 
صحيح في حالة عدـ توافر تمؾ الشروط، أو احتكار حزب واحد لمحكـ ال يسمح بوجود 
رأي آخر، فإف ىذا النظاـ غير ديمقراطي واالنتخابات التي تجري في ظمو انتخابات 
صورية تحط مف قيمة المواطف وتجعؿ مف صوتو مجرد ورقة ترمى في صندوؽ خادع قد 

واطف نفسو عند إعالف نتيجة االنتخاب وفوز الحزب الحاكـ بالمقاعد النيابية ييزأ بو الم
 كافة.

 
 الترشيخ :  -3

اف الترشيح  لعضوية البرلماف في الدولة أو لعضوية المجالس المحمية عمى 
مستوى اْلقاليـ ىو حؽ يكفمو الدستور لجميع المواطنيف ويعد الوجو اْلخر لحرية 

االنتخابات والترشيح حقاف متكامالف ال تقـو الديمقراطية النيابية  االنتخابات عمى أساس اف
 بواحد منيما دوف اْلخر.

ويعد مبدأ حرية الترشيح مف المبادئ الدستورية التي تحرص النظـ الديمقراطية 
عمى ضماف تطبيقو في االنتخابات العامة و ىذه الحرية ال تقـو إال بفتح باب الترشيح أماـ 

ف الراغبيف في ذلؾ، وعمى أساس مبدأ المساواة بينيـ مف دوف وضع القيود جميع المواطني
التي تخؿ بمبدأ المساواة وتحـر فئة مف المواطنيف مف الترشيح ْلسباب غير مقبولة 
كحرماف النساء مف الترشيح لعضوية البرلماف أو المجالس المحمية، أو حرماف بعض 

 طبقية أو طائفية.اْلشخاص مف حؽ الترشيح ْلسباب سياسية أو 
إال أف مبدأ حرية الترشيح ال يتعارض مع نص القانوف عمى وجوب توافر بعض 
الشروط في المرشح)كشروط الجنسية أو السف أو التحصيؿ العممي(وكذلؾ وجود قيد يمنع 
الجمع بيف الوظيفة والتمثيؿ النيابي)كعدـ جواز ترشيح العسكرييف أو القضاة لعضوية 

 ال بعد تقديـ استقالتيـ مف وظائفيـ(.المجمس النيابي إ
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 : دك التىظـيف:4

يراد بحؽ التوظيؼ إتاحة الفرصة أماـ كؿ مواطف أف يتقدـ لشغؿ الوظيفة متى 
توافرت فيو الشروط التي ينص عمييا القانوف ويجب أف تكوف تمؾ الشروط عامة ومجردة 

 امة.عمى نحو يتيح لممواطنيف كافة فرصا متكافئة لشغؿ الوظائؼ الع
وأف تحقيؽ مبدأ المساواة بيف المواطنيف في حؽ تولي الوظائؼ العامة يقتضي 
إقامة جية خاصة تتولى ميمة اختيار المتقدميف لشغؿ تمؾ الوظائؼ مف خالؿ وضع 
قواعد عامة تكفؿ اختيار أكفأ العناصر لالنتظاـ في ىذا السمؾ الوظيفي، بعيدا عف 

 لحزبية.المساومة أو المحاباة الشخصية أو ا
 

 : رابعًا : احلريات االقتصادية واالجتناعية
 دريت التولك : : 

يقصد بحرية التممؾ قدرة كؿ فرد عمى أف يصبح مالكًا وفقًا ْلحكاـ  
القانوف.ولحؽ الممكية خصائص أىميا أنو حؽ جامع يتميز بالشموؿ بمعنى أنو حؽ يخوؿ 

شيء وفقًا لمقتضاه،كما أنو حؽ صاحبو جميع المزايا التي يمكف الحصوؿ عمييا مف ال
يحتج بو عمى الكافة ويمتـز الجميع باحترامو وعدـ االعتداء عميو أو إعاقة انتفاع صاحبو 
بو و لـ يعد حؽ الممكية حقًا مطمقًا كما كاف ينظر إليو في الماضي و إنما أصبح لمممكية 

االجتماعية، وىي  وظيفة اجتماعية، مما أجاز تحميميا بالقيود التي تقتضييا وظيفتيا
وظيفة ال يتحدد نطاقيا مف فراغ، وال تفرض نفسيا تحكما، بؿ يممييا واقع اجتماعي معيف 
في بيئة بذاتيا ليا خصائصيا ومقوماتيا وتوجياتيا،... متى كاف ذلؾ، تعيف أف ينظـ 
ة القانوف أداء ىذه الوظيفة مستيديا بوجو خاص بالقيـ التي تنحاز إلييا الجماعة في مرحم

 معينة مف مراحؿ تطورىا.
 دريت التجارة والصٌاػت :: 

خضع مفيـو حرية التجارة والصناعة لمتطور شأنو في ذلؾ شأف حؽ الممكية،  
فوفقًا لممذىب الفردي يقصد بحرية التجارة والصناعة قدرة اْلفراد في مباشرة نشاطيـ 

لقوانيف طبيعية ال دخؿ االقتصادي بدوف تدخؿ مف الدولة، ْلف النشاط االقتصادي يخضع 
لمدولة فييا. وكاف ذلؾ بمثابة رد فعؿ عمى رؤية مدرسة التجارييف التي كانت تدعو إلى 
خضاعيا لقيود شديدة. إال أف اتجاه المذىب الفردي في إطالؽ  تنظيـ التجارة والصناعة وا 

لتدخؿ، إذ الحريات االقتصادية، تراجع إلى حد كبير بعد انتشار الفكر االشتراكي ومذاىب ا
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أخضعت الدوؿ المعاصرة الحريات االقتصادية لتنظيـ دقيؽ وقيود عديدة تحقيقًا لمبادئ 
العدالة االجتماعية، وأصبح الرأي الغالب في الوقت الحاضر يميؿ إلى عد ىذه الحريات 
وظائؼ اجتماعية تيدؼ إلى خدمة الصالح العاـ لمجماعة أكثر منيا حقوقا فردية 

 ْلصحابيا.
 
 ـك الؼوـل :دـ: 3

يعد حؽ العمؿ وما يتفرع عنو مف حقوؽ، أىـ الحقوؽ االجتماعية إذ بوجوده  
ذا أتاحت الدولة فرص العمؿ المالئـ  يؤمف العامؿ عمى مستقبمو ويطمأف إلى حاضره، وا 
 لمعامؿ، فأف ذلؾ يؤدي إلى ضماف العيش الكريـ لو، مف دوف أف ينتظر أحسانا مف أحد.

أال أف تقرير العمؿ ال يكفي لوحده، ولكف يجب عمى الدولة أف تقـو بتنظيـ  
شروط العمؿ بما يمنع استغالؿ العامؿ وىدر حقوقو، وال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ تحديد 
ساعات العمؿ وتنظيـ اإلجازات وأوقات الراحة فضال عف ضمانة سالمة العامؿ سواء مف 

 حيث مكاف العمؿ أو مف حيث ظروفو.
ومف أجؿ أف تكوف شروط العمؿ مالئمة، وحماية حقوؽ العامؿ، تقرر الكثير مف الدساتير 

 الحديثة حقيف أساسييف لمعماؿ ىما: حؽ تكويف النقابات، وحؽ اإلضراب.
 

 : حؽ تكويف النقابات 
إف ىذا الحؽ أصبح مف المبادئ اْلساسية في القانوف المعاصر، ولو وجياف  

ي حؽ أفراد كؿ مينة الدفاع عف مصالحيا المينية بإقامة نقابات اْلوؿ وجو فردي يتمثؿ ف
تتمتع باستقالؿ في تكوينيا، ولكؿ فرد في ىذه المينة الحؽ في االنضماـ إلى ىذه النقابات 
وفي االنسحاب منيا متى شاء، أما الوجو اآلخر فيتمثؿ في إمكاف تعدد النقابات في 

ؾ في إطالؽ إرادة العماؿ في تكويف النقابات ال المينة أو الصناعة الواحدة، ويتمثؿ كذل
يقيدىـ في ذلؾ إذف مف سمطة عامة أو إجراءات شكمية معقدة لكسبيا الشخصية 

 االعتبارية.
 

 :حؽ اإلضراب 
مطالب تتعمؽ بحقوؽ معينة يراد بو توقؼ جماعي عف العمؿ مف أجؿ تحقيؽ  

لمعامميف. ولإلضراب أساليب عدة، فقد يكوف اإلضراب فجائي، أو أف يكوف بالتناوب، أو 
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 في شكؿ يبطئ عممية اإلنتاج بدؿ تعطيميا تماما.
أما مف حيث اْلىداؼ، فيناؾ إضراب التضامف والتعاضد، أو إضراب مف  

. ويعد اإلضراب سالحًا فعاال بيد أجؿ تحسيف ظروؼ العمؿ والعماؿ، أو زيادة اْلجور
العامميف يمجأوف إليو لتحقيؽ مطالبيـ سواء أكانوا يعمموف في مرافؽ الدولة أـ في القطاع 

 الخاص.
دك الذوايت هي الفمر والورض والشيخىخت والؼجـز : 4

 ػي الؼول )الضواى االجتواػي( :

ف، وذلؾ مف تسعى الدوؿ المعاصرة إلى توفير الضماف االجتماعي لممواطني 
خالؿ ترتيب نظاـ لمتأميف الكامؿ لإلنساف وأسرتو ضد المرض والعجز والشيخوخة 
وحوادث العمؿ، وتحرير اإلنساف مف أوضاع الفاقة والبؤس. إف المناداة بالحقوؽ 
االجتماعية وظيور إعالنات الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية اليادفة إلى رفع المستوى 

لممواطف، كاف نتيجة النتصار اْلفكار االشتراكية ونظريات  االجتماعي و االقتصادي
التضامف االجتماعي، التي دعت إلى الحد مف استغالؿ اْلغنياء لمفقراء، وتوفير مقومات 
العيش الكريـ لألفراد ومف خالؿ تشريعات تنظـ ذلؾ. إذ ما فائدة كفالة الحقوؽ السياسية 

ممبس والمأوى، او لمواطف مريض عاجز لمواطف ال يستطيع أف يحصؿ عمى المأكؿ وال
 عف شراء الدواء؟.

  الفصل الثالث

 حقوق االنساى يف اعالنات احلقوق الوطهية والعاملية واالقلينية :
  املبحح االول : اعالنات احلقوق الوطهية

 اوالً : إػالًاث الذمىق في بريطاًيا : 

وؾ وطغيانيـ، صدرت في بريطانيا وثائؽ عدة حاولت الحد مف سمطاف المم 
وكانت في الغالب وليدة نزاع بيف المموؾ وطبقة اْلشراؼ والنبالء ورجاؿ الديف، ولذلؾ ال 
ترقى إلى مستوى اإلعالنات التي صدرت بعدىا في دوؿ أخرى السيما اإلعالف الفرنسي 
لحقوؽ اإلنساف إال حبذنا اإلشارة إلييا، ْلنيا كانت تتضمف في بعض موادىا حقوؽ 

، وكاف ليا ولمنظاـ النيابي الذي قاـ في بريطانيا أثرًا واضحًا عمى توجيات لممواطنيف
المفكريف في المجتمعات اْلوربية، مما دفع بعضيـ إلى المناداة بإقامة حكومات دستورية 

 تقـو عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات. ومف أىـ تمؾ اإلعالنات ما يمي:
 م :2121الؼهذ الكبير ) الواكٌا كارتا ( سٌت -أوال

صدر ىذا اإلعالف عمى اثر نزاع بيف الممؾ )جاف( وطبقة اْلشراؼ ورجاؿ  
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الديف ووردت فيو بعض المواد التي تتعمؽ بحقوؽ المواطنيف وتحد مف سمطات الممؾ، و 
 التي تتمثؿ باْلتي:

 ،ويعد المجمس الكبير ىو المعبر عف ال تفرض ضريبة إال بموافقة العامة مف المممكة
 (.ٗٔالقبوؿ، وىذه أوؿ رقابة فعمية لممجمس عمى إيرادات الدولة)ـ

 ال يوقؼ أو يسجف اي رجؿ حر أو يجرد مف أمالكو أو يعد خارجًا عمى القانوف أو
ينفى أو يؤذى بأي طريقة كانت، ما لـ تتخذ ضده اإلجراءات القانونية و بناء عمى 

 (.ٜٖلقوانيف البالد)ـحكـ عادؿ طبقًا 
(.ٓٗالعدالة ال تباع وال ترفض وليست محؿ مساومة)ـ 
 يسمح في المستقبؿ لجميع اْلشخاص بالخروج والعودة لمممكتنا بكؿ حرية وأماف

بطريؽ البر أو الماء.ونحف حريصوف عمى ىذا إال في حالو الحرب و لمدة قصيرة 
 (.ٕٗوىذا لممصمحة العامة و المممكة)ـ

م( 2761( سٌت )Habeas corpusالذضىر البذًي )وثيمت : 

: 

صدرت ىذه الوثيقة لمحد مف تعسؼ المكمفيف بحراسة السجوف و ضباط اخريف  
ضد المتيميف في قضايا جنائية أو شبو جنائية، فقد خالؼ الحراس واجباتيـ و القوانيف 

الرغـ مف حقيـ المشروعة لمبالد، مما ابقي ىؤالء المتيميف في السجوف نكاية بيـ، عمى 
طبقًا لمقانوف اف يفرج عنيـ فورًا أو بدفع كفالة. وتفاديًا ليذه الحاالت يجب اف يسمـ اْلمر 
بالحضور البدني إلى الضباط أو الحراس المساعديف، وعمى الضابط اف يقـو خالؿ اْلياـ 

مي، ويجب الثالثة التالية لتسممو اْلمر، بتسميـ المحبوس إلى وزير العدؿ أو النائب العمو 
اف يقـو بشرح أسباب حبسو أو احتجازه. واعتبرت ىذه الوثيقة )ىايباس كوربوس( حجر 

 الزاوية لمحريات والحقوؽ االنسانية في اوربا .
 م(:2711إػالى الذمىق سٌت ): 3

الى ٛٛٙٔالثاني(سنة -جاؾ-صدر ىذا اإلعالف بعد ىروب الممؾ )جيمس 
و ، اذ عزلو البرلماف واستدعى )وليـ أورانج( لتولي فرنسا بعد رجحاف كفة البرلماف عمى كفت

إعالف الحقوؽ ليكوف أساس  ٛٛٙٔالممؾ، وقدـ إليو في الثالث عشر مف شباط سنة 
 الحكـ و قبمو الممؾ الجديد واىـ ما ورد فييا بخصوص حقوؽ المواطنيف يتمخص باالتي:

 انيف، وتوقؼ تنفيذ احتراـ القوانيف،اذ ال يجوز لمسمطة الممكية اف تعفي مف القو
 القوانيف.
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 اف مف حؽ الرعايا التقدـ بعرائض لمممؾ. وكؿ اعتقاؿ أو إجراء يتخذ ضدىـ
 بخصوص ىذه العرائض،يعد غير قانوني.

.انتخاب أعضاء البرلماف يجب اف يكوف حرًا 
 ال يجوز طمب كفالة أو فرض غرامة مرتفعة أو توقيع عقاب قاس أو غير

 اعتيادي.
 إف اإلعفاء أو التوعد بالغرامة أو توقيع المصادرة عمى أشخاص معينيف، قبؿ

 التأكد مف ارتكابيـ الجنحة، إجراء غير قانوني و باطؿ.
 مف اجؿ معالجة أي شكوى و لتعزيز احتراـ القوانيف يجب عمى البرلماف االجتماع

 بشكؿ دائـ.
 

 كية :ثانيًا :إعالنات احلقوق يف الواليات املتحدة األمري
عانت الواليات المتحدة اْلمريكية مف االستعمار البريطاني قبؿ االستقالؿ و  

صدرت وثائؽ عدة تطالب بحرية الوطف و المواطف، وبعد حصوليا عمى االستقالؿ و 
، لـ يحصؿ كؿ اْلفراد عمى الحرية بؿ كاف ىناؾ أسيادًا ٚٛٚٔصدور الدستور في عاـ 

( لمحد مف تعسؼ أصحاب الثروة في ٘ٙٛٔ-ٔٙٛٔوعبيدًا، فقامت )الحرب اْلىمية
 ٕٜٓٔالجنوب، ظمت المرأة ميمشة مدة طويمة ال دور ليا في المشيد السياسي حتى عاـ 

 اذ عدؿ الدستور وأصبح مف حؽ المرأة التصويت شأنيا في ذلؾ شأف الرجؿ.
 وسنشير إلى أىـ ما ورد في إعالنات الحقوؽ اْلمريكية ووفؽ اآلتي:

 
 ( 6771إعالن االستقالل االمريكي: )م 

صدر ىذا اإلعالف بعد معاناة مريرة مع التاج البريطاني، اذ ورد فيو... ] إف تأريخ ممؾ 
بريطانيا العظمى الحالي تاريخ حافؿ باْلضرار واالغتصاب المتكرر، واليدؼ المباشر ىو 

 فرض الحكـ االستبدادي المطمؽ عمى ىذه الواليات [ . 
غاية مف صدور اإلعالف، بياف اْلسباب التي دفعت ممثمي الواليات وكانت ال 

اْلمريكية إلى االنفصاؿ عف بريطانيا العظمى. ولعؿ مف أىميا عدـ المساواة بيف اْلفراد، 
 وعدـ وجود السمطة العادلة، اذ نص ىذا االعالف عمى اف 

نة ال تنتزع، ] جميع البشر قد ولدوا متساويف، واف خالقيـ قد حباىـ بحقوؽ معي 
مف بينيا حؽ الحياة، والحرية، والسعي في سبيؿ تحقيؽ السعادة. ولضماف ىذه الحقوؽ 
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وأنو متى أصبح -قامت حكومات بيف البشر مستمدة سمطانيا العادؿ مف رضا المحكوميف
أي شكؿ مف أشكاؿ الحكـ خطرًا عمى ىذه الغايات، فاف مف حؽ الشعب اف يغيره أو يمغيو 

 مًا جديدًا لمحكـ ينيض عمى أساس مف ىذه المبادئ [.واف يقيـ نظا
وبعد اف عدد اإلعالف المظالـ التي لحقت بالشعب اْلمريكي مف الممؾ   

البريطاني وعدـ استجابتو لاللتماسات العديدة التي قد مت إليو، نص في نيايتو عمى اف 
ومستقمة وأنيا قد ... ] مف حؽ ىذه المستعمرات المتحدة، بؿ ومف واجبيا اف تكوف حرة 

 تحررت مف جميع صور اإلذعاف لمتاج البريطاني [.
 وثيقة الحقوق : 

أضيفت إلى الدستور اْلمريكي التعديالت العشرة اْلولى التي تعرؼ بمجموعيا  
، ٜٛٚٔباسـ)وثيقة الحقوؽ( وأقرت مف الكونجرس كمجموعة واحدة في أيموؿ سنة 

 دقة إحدى عشرة والية عمييا.بعد مصا ٜٔٚٔوأصبحت نافذة في نياية عاـ 
وتضمنت وثيقة الحقوؽ ضمانات محددة لمحقوؽ الفردية، اذ يضمف التعديؿ اْلوؿ حرية 
العبادة والتعبير والصحافة وحؽ التجمع السممي والحؽ في التماس اْلنصاؼ مف الحكومة 
مف أي ظمـ أو إجحاؼ. ونص التعديؿ الثاني عمى حؽ المواطنيف في حمؿ اْلسمحة. 

نع التعديؿ الثالث إقامة الجنود في أية منازؿ خاصة مف دوف رضا مالكييا، ونص وم
التعديؿ الرابع عمى حماية اْلفراد مف التفتيش و االعتقاؿ وحجز ومصادرة الممتمكات 

 بصورة تعسفية.
أما التعديالت اْلربعة التالية فاختصت بالنظاـ القضائي، اذ حظر التعديؿ   

أية جريمة كبرى إال بعد صدور قرار اتيامي بحقو مف قبؿ ىيئة الخامس محاكمة مرتكب 
محمفيف كبرى، ويحظر تكرار محاكمة الشخص لمجـر نفسو، ويمنع المعاقبة بدوف إتباع 
اإلجراءات القانونية المعمولة بيا، وال يجوز إكراه المتيـ عمى اإلدالء بشيادة تعود عميو 

 بالضرر.
راء محاكمة عمنية عاجمة لممتيميف وتضمف أما التعديالت االخرى فتضمف إج 

جبار الشيود عمى حضور المحاكمة واإلدالء بشيادتيـ  حؽ المتيـ في االستعانة بمحاـ، وا 
في حضور المتيـ، ويحضر فرض كفاالت  أو غرامات باىظة أو إنزاؿ عقوبات قاسية أو 

 غير مألوفة. 
 

  م( :        6181حزيران سنة ) 61إعالن حقوق المرأة       
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 صدر ىذا اإلعالف لممطالبة بإنصاؼ المرأة وعدـ اإلمعاف في ظمميا. 
] أف كؿ الرجاؿ والنساء قد خمقوا متساويف ، وأف خالقيـ قد منحيـ جميعًا حقوقًا معينة ال 
يمكنيـ التنازؿ عنيا إال أف تاريخ البشرية حافؿ بالمظالـ واالنتياكات مف جانب الرجؿ 

حقائؽ عديدة تثبت ذالؾ لعؿ أىميا حرماف المرأة مف أىـ حقوقيا إال اتجاه المرأة، وىناؾ 
 وىو حؽ االقتراع وتركيا بدوف تمثيؿ في المجالس التشريعية [.

وقد دعى اإلعالف إلى المساواة بيف المرأة والرجؿ اذ ..] اف اي قانوف يحوؿ  
تمع أو يضعيا في مف دوف اف تتبوأ المرأة المكانة التي يممييا عمييا ضميرىا في المج

مرتبة دوف مرتبة الرجؿ ىو قانوف يتعارض مع االدراؾ والفيـ الواعي لمطبيعة، ومف ثـ 
فانو يفقد صفتو االلزامية ... واف المساواة في الحقوؽ البشرية تنبع بالضرورة مف حقيقة 

 وحدة الجنس البشري وتماثمو في القدرات [.
اذ صدر التعديؿ التاسع  ٕٜٓٔ وظؿ ىذا االعالف حبرًا عمى ورؽ حتى عاـ 

عشر الذي نص عمى انو ] ال يجوز انكار أو انتقاص مف حؽ التصويت عمى مواطف 
 لمواليات المتحدة مف قبؿ الواليات المتحدة او مف قبؿ اي والية بسبب كونو ذكرًا او انثى [.

 
 م(1871ثالجًا :إعالى احلقوق واملواطو يف فرنسا لسهة )

والمواطف خالؿ مرحمة مضطربة مف مراحؿ تاريخ فرنسا صدر اعالف الحقوؽ  
السياسي غمب عمييا طابع الصراع عمى السمطة بيف الممؾ ومؤيديو )النبالء ورجاؿ الديف( 
مف جية ومف جية ثانية الطبقة الثالثة )الطبقة البرجوازية(، انتيى بانتصار الطبقة 

د احتوى االعالف عمى مقدمة وسبع . لقٕٜٚٔالبرجوازية وتقييد الممكية ثـ إلغائيا عاـ 
عشرة مادة، ركزت المقدمة عمى ضرورة تعريؼ االنساف بحقوقو وتذكيره دائما بيا } الف 
جيؿ حقوؽ االنساف او نسيانيا او ازدراءىا ىي االسباب الوحيدة لممصائب العامة ولفساد 

ي حضرة الخالؽ الحكومات {. وانتيت المقدمة الى اف ] الجمعية الوطنية تعترؼ وتعمف ف
 وتحت رعايتو حققوؽ االنساف والمواطف التالية [..

وتضمنت مواد االعالف بياف صور الحقوؽ الطبيعية لالنساف، التي تعد  
المحافظة عمييا غاية يستيدفيا كؿ مجتمع سياسي، ثـ حددت القواعد االساسية التي تعيف 

 عمى ىيئات الدولة احتراميا.
ىي المساواة، اذ ] يولد الناس أحرارًا ومتساويف في وحقوؽ االنساف الطبيعية  

 ٕ، وكذلؾ ] الحرية، الممكية، االمف، ومقاومة الطغياف [.ـٔالحقوؽ..الخ [ ـ
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اما فيما يتعمؽ بالنظاـ السياسي فاف االعالف ينص عمى مبدأيف اساسييف  
أساسًا، وما مف جماعة او االوؿ مبدأ سيادة االمة اذ ] اف مبدأ كؿ سيادة يكمف في االمة 

، اما المبدأ اْلخر فيو مبدأ ٖفرد يمكنو ممارسة اي سمطة ال تصدر عف االمة صراحة [ ـ
الفصؿ بيف السمطات، اذ اف ] كؿ مجتمع ال تكوف فيو ضمانة الحقوؽ ُمؤمَّنة وفصؿ 

 .ٙٔالسمطات فييا محدد ىو مجتمع ال دستور لو اطالقًا [ ـ
رد فإنيا تقتصر ] عمى قدرة المرء عمى القياـ بكؿ ما ال اما ما يتعمؽ بحرية الف 

يمحؽ ضررًا باالخريف، وىكذا فاف ال حدود لممارسة ىذه الحقوؽ الطبيعية لكؿ انساف، اال 
تمؾ التي ُتؤّمف لألعضاء االخريف لممجتمع التمتع بيذه الحقوؽ نفسيا، ىذه الحدود ال 

 .ٗيمكف تحديدىا اال بالقانوف [ ـ
ؿ االعالف النص عمى ضمانات حقوؽ االنساف، وذلؾ في المواد مف ولـ يغػف 

(. لقد حظي اعالف الحقوؽ الفرنسي باىمية كبيرة ال في فرنسا فحسب بؿ في ٚٔ-ٚ)
مختمؼ دوؿ العالـ، النو كاف رد فعؿ ضد االستبداد والطغياف وسوء استعماؿ السمطة، ولـ 

بع الفمسفي البحت، ولكف كاف ذا يكف ىذا االعالف مجرد عمؿ نظري يغمب عميو الطا
صبغة عممية بالغة ، فخمؼ كؿ عبارة مف عباراتو الشكمية تكمف احدى مساوئ العيد البائد 

 الصارخة التي تنـ عنيا تمؾ العػبارة وتقمعيا . كػما يقوؿ االستاذ )موريس دوفرجيو(.
ردة فيو، وتتمثؿ قوة ىذا االعالف بتأثير االجياؿ الالحقة بأغمب االفكار الوا 

واصبح مرجعًا لكؿ ما صدر بعده مف مواثيؽ واعالنات وطنية اقميمية ودولية تتعمؽ 
بحقوؽ االنساف وحرياتو االساسية النو احتوى عمى رؤية ال تعبر عف معاناة الشعب 
الفرنسي حينذاؾ فقط، بؿ تعكس معاناة كؿ شعوب االرض التي تعاني مف قمع الحكاـ 

قوؽ االنساف والمواطف، اذ يقصد باالنساف كؿ انساف في اي واستبدادىـ. ولذلؾ سمي ح
مكاف وزماف في ىذا العالـ، في حيف يقصد بالمواطف الشخص الفرنسي، اال انو كاف في 
الحالة االولى ال يتعدى التعريؼ والتذكير بحقوؽ االنساف كما ورد في ديباجتو، اما في 

فيتسـ باإللزاـ، النو صدر عف الجمعية الحالة الثانية اي ما يتعمؽ بالمواطف الفرنسي 
الذي نص عمى معظـ ما  ٜٔٚٔالوطنية الفرنسية، وىذا ما تأكد في دستور فرنسا لسنة

 ورد فيو.
وال نجانب الحقيقة اذا ما قمنا اف اغمب عباراتو ال زاؿ ليا صدى وتأثير حتى وقتنا 

اف واالستبداد، الحاضر، بسبب وجود حكاـ تفوقوا عمى لويس السادس عشر في الطغي
 وارتكبوا اقبح االفعاؿ لمحفاظ عمى مواقعيـ في السمطة.
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 املبحح الجاني :
 اإلعالنات العاملية حلقوق اإلنساى

صدرت اعالنات عالمية عدة كاف موضوعيا حقوؽ االنساف، ويعد االعالف  
رًا، أىـ اعالنات االمـ المتحدة وابعدىا اث ٜٛٗٔالعالمي لحقوؽ االنساف الصادر في عاـ

اذ يشكؿ ىذا االعالف مصدرًا اساسيًا يميـ الجيود الوطنية والدولية في مجاؿ تعزيز حقوؽ 
 االنساف وحرياتو اْلساسية.

وصدر بعد ىذا االعالف اعالنات اخرى، ىي اعالف طيراف، واعالف وبرنامج  
ف ، ونشير الى مضاميف االعالٕٓٓٓعمؿ فيينا، ثـ اعالف االمـ المتحدة بشاف االلفية 

 العالمي لحقوؽ االنساف وفؽ االتي :
 

 اإلػالى الؼالوي لذمىق اإلًساى 

مف الجمعية  ٜٛٗٔاْلوؿ سنة  صدر ىذا االعالف في العاشر مف كانوف 
أف ] االقرار العامة لألمـ المتحدة، واحتوى عمى ديباجة وثالثيف مادة وأكدت الديباجة 

لجميع اعضاء االسرة البشرية مف كرامة اصيمة فييـ، ومف حقوؽ متساوية وثابتة، يشكؿ 
 أساس الحرية والعدؿ والسالـ في العالـ [.

فيما تضمنت بعض مواد االعالف حقوؽ وحريات االنساف المتعددة والتي تتمثؿ  
ي حرية التنقؿ، حؽ التمتع بالحريات التقميدية كحؽ المساواة والحرية واالماف، الحؽ ف

بجنسية ما، حؽ الزواج وتأسيس أسرة، حؽ التممؾ، حرية الفكروالوجداف، حرية الرأي 
والتعبير، حرية التجمع، وتضمنت مواد أخرى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية، كالحؽ في 
العمؿ، الحؽ في الضماف االجتماعي، الحؽ في مستوى معيشة يكفي لضماف الصحة 

 اىية لو وْلسرتو، الحؽ في التعمـ، وحؽ المشاركة في حياة المجتمع الثقافية.والرف
ونص االعالف ايضا عمى حؽ مشاركة المواطف في ادارة الشؤوف العامة لبمده  

، وحؽ تقمد الوظائؼ العامة. فضاًل عف تأكد االعالف مبدأ سيادة الشعب اذ اف.. ]ارادة 
تتجمى ىذه االرادة مف خالؿ انتخابات نزيية الشعب ىي مناط سمطة الحكـ، ويجب اف 

تجري دوريا وباالقتراع العاـ وعمى قدـ المساواة بيف الناخبيف وبالتصويت السري...الخ [ 
 .ٕٔـ

وبعد اف ذكر االعالف تمؾ الحقوؽ والحريات اكد في بعض مواده ضماف تمؾ  
جوء الى المحاكـ الحقوؽ، مثؿ عدـ جواز اعتقاؿ اي انساف او نفيو تعسفًا، وحؽ الم
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 الوطنية، والحؽ في محاكمة عمنية.
 املبحح الجالح

 حقوق اإلنساى يف االتفاقيات اإلقلينية :
 اواًل: االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف :

تعد االتفاقية االوربية مف اىـ الوثائؽ التي صدرت بخصوص حقوؽ االنساف اذ تـ 
مف وزراء خمس عشرة دولة اوربية،  ٜٓ٘ٔانيالتوقيع عمييا في الرابع مف شير تشريف الث

بعد اقرارىا مف الدوؿ االعضاء  ٖٜ٘ٔاْلوؿ سنة  واصبحت نافذة في الثالث مف كانوف
في المجمس االوربي. وتتألؼ ىذه االتفاقية مف ديباجة وست وستيف مادة، ويمكف ايجاز 

 اىـ ما ورد باالتفاقية باالتي:
  نصت عمى جممة مف الحقوؽ المدنية والسياسية السيما الحقوؽ والحريات التقميدية

 في القسـ االوؿ.
  نصت االتفاقية عمى انشاء اجيزة تنفيذية اقميمية فعالة لحماية حقوؽ االنساف

( ٜٔتتمثؿ بالمجنة االوربية لحقوؽ االنساف، والمحكمة االوربية لحقوؽ االنساف )ـ
 (.ٙ٘-ٕٓىذه االجيزة واختصاصاتيا. المواد)وتضمنت آلية تشكيؿ 

  اف االحكاـ التي تصدر عف المحكمة االوربية ىي احكاـ نيائية وممزمة لكؿ
االطراؼ اذ..] تتعيد االطراؼ السامية المتعاقدة باف تتقبؿ نتائج القرارات المحكمة 

 (.ٖ٘في اي دعوى تكوف طرفًا فييا [ )ـ
كورة صدرت اتفاقيات اوربية اخرى تتعمؽ بحقوؽ وفضاًل عف االتفاقية االوربية المذ

االنساف ومف اىـ ىذه االتفاقيات ىي االتفاقية االوربية لمنع التعذيب والمعاممة أو العقوبة 
. وتميزت ىذه االتفاقية بانشائيا لجنة لمتفتيش عمى ٜٜٛٔالالنسانية أو الميينة  سنة 

ومعاممة السجناء، ويتـ انشاء تمؾ السجوف االوربية وتصدر تقاريرىا عف حالة السجوف 
التقارير وتوزيعيا توزيعًا عاما. وكذلؾ االتفاقية االوربية بشأف ممارسة حقوؽ االطفاؿ سنة 

 .ٜٜٙٔ، والميثاؽ االجتماعي االوربي سنة ٜٜٙٔ

 
 االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنسافثانيًا : 

 ٜٛٚٔ/ٚ/ٛٔفي  واصبحت نافذة ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٕصدرت االتفاقية االمريكية في 
 .OASوذلؾ في اطار منظمة الدولة االمريكية 

وتأثرت ىذه االتفاقية الى حد كبير باالتفاقية االوربية لحقوؽ االنساف، وتتألؼ مف ديباجة و 
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 ثمانيف مادة، ويمكف اجماؿ ما ورد فيما باالتي:
 فصؿ تضمنت االتفاقية صورًا عدة لحقوؽ االنساف وحرياتة االساسية، اذ تناوؿ ال

الثاني الحقوؽ المدنية والسياسية والفصؿ الثالث الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية 
 والثقافية.

  تعيد الدوؿ االطراؼ في االتفاقية بأف )تحتـر الحقوؽ والحريات المعترؼ بيا في
ىذه االتفاقية، وباف تضمف لكؿ االشخاص الخاضعيف لواليتيا القانونية الممارسة 

 (.ٔمؾ الحقوؽ والحريات بدوف أي تمييز( )ـالحرة والكاممة لت
  تتخذ الدوؿ االعضاء االجرائات الالزمة لكفالة عدـ تعارض نصوص القانوف

 (.ٕالداخمي مع أحكاـ االتفاقية ضماف تطبيؽ تمؾ الحقوؽ والحريات )ـ
  ال يجوز تفسير اي نص مف نصوص ىذه االتفاقية بما يضر بحقوؽ وحريات

 (.ٜٕدوؿ االتفاقية )ـالمواطف في اي دولة مف 
  نصت االتفاقية عمى وسائؿ حماية الحقوؽ والحريات وتتمثؿ بالمجنة اْلمريكية

 (.ٖٚ-ٖٖلحقوؽ االنساف والمحكمة االمريكية لحقوؽ االنساف )المواد مف 
في مجاؿ ىذا وُالحؽ باالتفاقية البروتوكوؿ االضافي لالتفاقية االمريكية لحقوؽ االنساف 

، ٜٜٜٔواصبح نافذًا في عاـ  ٜٛٛٔالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة 
 .ٜٜٓٔوالبروتوكوؿ الخاص إللغاء عقوبة االعداـ الصادر في عاـ 

 
 1981ثالثًا : الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب لسنة 

منظمة الوحدة عف مجموعة الدوؿ االعضاء في  ٜٔٛٔصدر ىذا الميثاؽ في عاـ 
االفريقية. واحتوى الميثاؽ عمى ديباجة وثماني وستيف مادة. واخذ الميثاؽ االفريقي 
بمضاميف عدة وردت في االعالف العالمي لحقوؽ االنساف والمعاىدة االوربية واالتفاقية 

 االمريكية. ويمكف اجماؿ اىـ ما ورد بالميثاؽ في االتي:
 ْلوؿ ببياف الحقوؽ و الواجبات فيما  أختص قسـ الميثاؽ الى جزأيف، اذ أختص ا

 اْلخر ببياف تدابير الحماية.
  نص الميثاؽ عمى الحقوؽ والحريات التقميدية في الباب اْلوؿ مف الجزء اْلوؿ.في

حيف نص الباب الثاني عمى الواجبات. وقد أختمؼ ىذا الميثاؽ عف المعاىدة 
 عمؽ بواجبات المواطف.اْلوربية واالتفاقية اْلمريكية بإيراد تفاصيؿ تت

  نص الميثاؽ عمى تعيد كؿ دولة طرؼ فيو باف تقدـ كؿ سنتيف اعتبار مف تاريخ
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سرياف ىذا الميثاؽ تقريرًا حوؿ التدابير التشريعية أو التدابير اْلخرى التي تـ 
 اتخاذىا بيدؼ تحقيؽ الحقوؽ والحريات التي يعترؼ بيا ىذا الميثاؽ ويكفميا.

 اذ صدر ٜٜٚٔأنشاء محكمة لحقوؽ اإلنساف حتى عاـ  لـ ينص الميثاؽ عمى،
البروتوكوؿ الخاص بالميثاؽ االفريقي النشاء المحكمة االفريقية لحقوؽ االنساف 

 الذي نص عمى آلية تشكيميا واختصاصاتيا.

ىذا وصدرت وثائؽ في افريقيا منيا، الميثاؽ االفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفؿ، 
 .ٜٜٓٔة الفكرية والمسؤولية االجتماعية سنة واعالف )كمباال( بشاف الحري

 
 : رابعًا : الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف

صدر ىذا الميثاؽ عف حكومات الدوؿ الغربية االعضاء في جامعة الدوؿ العربية في 
. واحتوى عمى ديباجة وثالث واربعيف مادة. وقد ٜٜٚٔالخامس عشر مف ايموؿ سنة 

الى اف ىذا الميثاؽ جاء ليؤكد مبادئ االمـ المتحدة واالعالف العالمي اشارت الديباجة 
لحقوؽ االنساف واحكاـ العيديف الدولييف لالمـ المتحدة بشاف الحقوؽ المدنية والسياسية 
والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية واعالف القاىرة حوؿ حقوؽ االنساف في االسالـ. 

 االتي:واىـ ما ورد فيو يتمخص ب
  تأكد حؽ تقرير المصير لمشعوب وحقيا في السيطرة عمى ثرواتيا ومواردىا الطبيعية

 (.ٔواف تقرر بحرية كيانيا السياسي. )ـ
  النص عمى اف العنصرية والصييونية واالحتالؿ والسيطرة االجنبية ىي تحد لمكرامة

جب ادانة االنسانية وعائؽ اساس يحوؿ دوف الحقوؽ االساسية لمشعوب، ومف الوا
 جميع ممارساتيا والعمؿ عمى ازالتيا.

 .اشار الميثاؽ الى الحقوؽ والحريات االساسية في القسـ الثاني منو 
  نص عمى تعيد كؿ دولة طرؼ فيو باف تكفؿ لكؿ انساف موجود عمى أراضييا

 (ٕوخاضع لسمطتيا حؽ التمتع بكافة الحقوؽ والحريات الواردة فيو بدوف تمييز.)ـ
 انشاء محكمة لحقوؽ االنساف اال انو اشار الي تمقي لجنة حقوؽ  لـ ينص عمى

 االنساف تقارير دورية مف الدوؿ االطراؼ .

ويالحظ اف الميثاؽ تجنب االشارة الى حؽ المواطف في المشاركة في الحكـ مثمما 
اشارت اليو المواثيؽ االخرى. واف ايراد ىذه العبارة العامة ينسجـ مع واقع العديد مف 

نظمة العربية التي ال تتيح لممواطف فرصة المشاركة في ادارة الشؤوف العامة. ىذا ومف اال
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الجدير باالشارة الى اف الجامعة تجاىمت مشروع ميثاؽ حقوؽ االنساف والشعب في الوطف 
وكاف مماثال الى حد ما  ٜٙٛٔالعربي، الذي وضع مف مجموعة مف الخبراء العرب عاـ 

 ؽ االنساف.لممعاىدة االوربية لحقو 

 
 

 املبحح الرابع : املهظنات غري احلكومية وحقوق االنساى
 تعريؼ المنظمات غير الحكومية: 

وىي منظمات او تجمعات او حركات غير حكومية ، اتخذت االنساف ىدفا اسمى ليا ، 
وفعالياتيا ، وكرست ادبياتيا وبرامجيا لمدفاع عف حقوقو وحرياتو وجعمتو محورا لنشاطاتيا 

 ، وصوف كرامتو ، وحفظ انسانيتو .

وقد تـ تأسيس ىذه المنظمات بشكؿ دائمي مف افراد ينتموف الى بمداف مختمفة في 
سبيؿ اىداؼ ال تتوخى الربح . وانما التعاوف في كافة المجاالت االجتماعية ، والدفاع عف 

المبادئ التي يقـو عمييا المجتمع الدولي ، واعادة ما يتـ تمويميا مف اشتراكات القيـ و 
اعضائيا ، او مف المعونات المقدمة مف ىيئات ومؤسسات يعينيا نشاطات المنظمات 

 غير الحكومية .

اما اكتساب ىذه المنظمات لمصفة الدولية متأت بسبب عدـ ارتباطيا بجنسية معينة فضاًل 
نشاطاتيا و خدماتيا ال تنحصر في اقميـ دولة بذاتو ،وقد تميز دور ىذه عف كوف 

المنظمات بالحيوية واالتساع ، وشممت مياديف عديده ، ولكنو دور اختياري وتطوعي ، 
وتمقائي وتعاوني لتحقيؽ احتياجات وتطمعات الفرد وىو في الوقت ذاتو يتجسد بالتضامف 

ارسوف نشاطات غير مرتبطة بدولة معينة ، وانما الدولي ، الف افراد ىذه المنظمات يم
عالمي ولذلؾ فاف مساىمات االفراد في ىذا  –يسعوف لتحقيؽ اىداؼ ذات بعد انساني 

االطار تعبر عف الحيوية والتفاعؿ و المشاركة في اعماؿ ونشاطات ىذه المنظمات بغية 
ليذه المنظمات اف خمؽ نسيج اجتماعي دولي يعزز فيو التعاوف والتقارب، بحيث يمكف 

تمعب دورًا وديًا في حالة انقطاع العالقات بيف دولتيف او عدة دوؿ بالسعي العادة الصمة 
 بينيا .
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وال تتمتع ىذه المنظمات بصفة قانونية دولية تتناسب مع طبيعة عمميا ، وانما 
تع تخضع لقانوف الدولة الداخمي القائمة عمى أراضييا ، لكنيا في الجانب السياسي تتم

بشخصية دولة ، وتحمؿ مسميات )جمعيات ، اتحادات ، ىيئات ، منظمات ، مؤسسات ، 
وكاالت( ونظرًا الىمية ىذه المنظمات ودورىا االنساني الفعاؿ عمى الصعيد الدولي بادرات 
)اتفاقية جنيؼ( باالعتراؼ بحؽ المجنة الدولية لمصميب االحمر والمنظمات االنسانية 

شطة االنسانية دوف عائؽ بقصد حماية الجرحى والمرضى والغرقى االخرى بممارسة االن
 واالسرى والسكاف المدنييف شريطة موافقة االطراؼ المعنية بذلؾ .

وعميو فأف القانوف الدولي يعطي الحؽ في اسداء المساعدات االنسانية ، واعماؿ 
عمى اساس االغاثة ذات الطابع االنساني وغير المتحيز كما ال يجوز لمدوؿ رفضيا 

وصفيا بأنيا تتدخؿ في السيادة الوطنية لمدولة او بأنيا تنطوي عمى المساس بيا . وتأكيدًا 
( في مسألة ٜٙٛٔلما ذىبنا اليو فقد اقرت محكمة العدؿ الدولية في حكميا الصادر سنة )

االنشطة العسكرية وشبو العسكرية ، بأف ارساؿ المساعدات االنسانية ال ينطوي عمى تدخؿ 
حـر في الشؤوف الداخمية لدولة أخرى ما داـ اقتصر عمى االىداؼ التي تقرىا ممارسات م

الصميب االحمر .ولكنيا اضافت في الوقت نفسو اف استخداـ القوة ليس ىو الطريقة 
المناسبة لمتأكد مف احتراـ تمؾ الحقوؽ )حقوؽ االنساف( وضمانيا، وما ينطبؽ عمى 

نطبؽ عمى المنظمات اآلخرى الغير حكومية في الصميب االحمر مف شروط وحقوؽ ي
 تأدية اعماليا و القياـ بنشاطيا.

ومف اعماؿ ىذه المنظمات ساعة وقوع انتياكات جساـ لمقانوف الدولي اإلنساني أو في 
حالة وقوع ابادة جماعية ، تقـو بدؽ ناقوس الخطر و تنبيو العالـ الى ىذه المخاطر و 

وضع حد ليا ، بكؿ الوسائؿ المتاحة في القانوف الدولي بما استنفار الطاقات لمواجيتيا و 
 في ذلؾ استخداـ القوة المسمحة.

كثيرة ىي المنظمات غير الحكومية التي تعمؿ في المجاؿ االنساني وفي اطار 
حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية ، ومف أىميا واكبرىا ىي المجنة الدولية لمصميب االحمر 

ة ، و منظمة مراقبة حقوؽ االنساف ، وعربيًا المنظمة العربية لحقوؽ ، منظمة العفو الدولي
 االنساف .
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 اواًل: المجنة الدولية لمصميب االحمر وحقوؽ االنساف

وىي منظمة انسانية ذات شخصية قانونية دولية . تقـو بحماية ومساعدة ضحايا النزاعات 
 حاء العالـ .المسمحة واالضطرابات الداخمية وكذلؾ الحروب في كافة ان

ويحتؿ ترويج القانوف الدولي االنساني وتطويره موقعًا مركزيًا في ميمتيا . وتسترشد المجنة 
الدولية لمصميب االحمر بمبادئ االستقالؿ وعدـ التحيز والحياد ، تعتبر المجنة دوف شؾ 
 المنظمة االنسانية الوحيدة التي تتواجد عمميًا في جميع النزاعات المسمحة وحاالت
االضطراب الداخمي في كافة انحاء العالـ . ويتميز عمميا بقربيا المادي الدائـ مف 
الضحايا ، اينما تظير الحاجة الى حمايتيـ ومساعدتيـ . وتسعى المجنة الدولية لمصميب 
االحمر جاىدة لموصوؿ الي الضحايا مف خالؿ المفاوضات مع جميع االطراؼ في نزاع 

المجنة عمى الحفاظ عمى عالقات وثيقة ومنتظمة مع مختمؼ  او ازمة سياسية . اف قدرة
تعد نتاجًا لخبرة  –ميما كانت نظرة مختمؼ اعضاء المجتمع الدولي الييـ  –االطراؼ 

المجنة الطويمة ، كما تعتبر احد مصادر قوتيا الرئيسية . ويجري دومًا تطوير شبكة 
خالؿ ما يزيد عمى )مائتيف( مف االتصاالت المنفردة في ىذه المجنة الدولية وذلؾ مف 

 البعثات االساسية والبعثات الفرعية والمكاتب في كافة انحاء العالـ .

الؼ شخص( ، يعمؿ اكثر مف  ٕٔويصؿ عدد العامميف في المجنة الدولية لمصميب الى )
( مميوف ٜٗٛبمغ اجمالي انفاؽ المجنة ) ٜٜٜٔالفا( منيـ في الميداف ، وفي العاـ  ٔٔ)

مميونا(  ٖٗٗ( )ٜٜٓٔيسري ، اي ما يقرب مف ضعؼ المبمغ الذي انفقتو عاـ )فرنؾ سو 
. 

تأسست المجنة الدولية لمصميب االحمر منذ اكثر مف قرف . ومنذ البداية لعبت دورًا 
محوريًا في العمؿ االنساني وسعت الى تطوير وتجديد المفاىيـ التي تخص ىذا العمؿ . 

 الدوؿ رسالة انسانية تجسدت في القانوف الدولي .وبصفتيا مؤسسة خاصة فمقد حممتيا 

وكانت الكوارث التي خمفتيا الحروب دافعًا لإلنساني )ىنري دوناف( الى اف يؤسس )المجنة 
( . ولـ يكتؼ مؤسسيا بتأسيسيا فقط، بؿ كاف وراء ٖٙٛٔالدولية لمصميب اْلحمر( عاـ )

رت جيوده عف توقيع اتفاقية جنيؼ صياغة اوؿ معاىدة لمقانوف الدولي االنساني ، وقد اثم
 والبروتوكوالت الخاصة فيما بعد.  ٗٙٛٔلعاـ 
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وقد ارست ىذه االتفاقية مبدأ ضرورة تقديـ الرعاية الى المقاتميف الجرحى و المرضى بغض 
النظر عف جنسايتيـ. كما نصت عمى االقرار بحياد الخدمات الطبية ، وقادت الى انشاء 

يز . لقد كاف مبدأ عدـ التمييز عقيدة اساسية في القانوف الدولي شارة الصميب االحمر المم
اإلنساني مف ذلؾ الحيف ، يمـز اطراؼ أي نزاع مسمح بمعاممة االشخاص دوف تمييز مف 

 أي نوع.

( ٓٙواف وجود مقر المنظمة في )جنيؼ( لـ يمنع مف انتشار بعثاتيا في حوالي )
سمحة في افريقيا، والشرؽ االوسط ، واسيا، وامريكا بمدًا مف البمداف المتأثرة بالنزاعات الم

الالتينية، واوربا ،انيا تسعى الى حماية ضحايا الحرب ومساعدتيـ ، ونتيجة لكثرة اعماليا 
واتساع نشاطيا ، فانيا  تواجو عمى الدواـ حاالت فاجعة ، تمزؽ القمب لالطفاؿ المأثريف 

ؿ الحماية " في االساس تيدؼ الى كفالة بياذه االحداث . وتأسيسًا عمى ذلؾ فاف "اعما
احتراـ حقوؽ الضحايا، بينما يشير مصطمح "المساعدة " الى العوف المادي المقدـ  ليـ . 
اف المجنة الدولية لمصميب االحمر معنية دائما بتقديـ العوف الى جميع ضحايا الحرب 

ف بيف المستفيديف والعنؼ الداخمي، دوف تفضيؿ احد عمى حساب االخر ،ويعد االطفاؿ م
 مف كؿ االنشطة الميدانية التي تقـو بيا المجنة الدولي لمصميب االحمر.

 مبادئ اللجنة الدولية للصليب األحمر:

تقـو المجنة الدولية لمصميب االحمر بممارسة نشاطيا االنساني عمى الصعيد الدولي 
 معتمدة في نشاطاتيا عمى مبادئ ميمة ىي : 

 :العالمية  .ٔ
المية اف يوجو العمؿ االنساني الى كؿ ضحايا الصراعات، ايًا كانت تتطمب الع

المنطقة التي يتواجدوف فييا في العالـ ، وعدـ التحيز يعني اف يوجو ىذا العمؿ االنساني 
الى كؿ ضحايا نزاع ما، ايًا كاف انتماؤىـ ْلي طرؼ مف اطراؼ النزاع ، وايًا كاف أصميـ 

 تيـ ،او انتماؤىـ العرقي .او وضعيما االجتماعي ، او ديان

 :االستقالؿ .ٕ
يراد بمبدأ االستقالؿ، ممارسة عمؿ ال يخضع العتبارات ومصالح ال ينبغي اف تكوف 
مف شأف العمؿ االنساني ، فبدوف ىذا االستقالؿ لف يستطيع ىذا العمؿ اف يؤكد عمى 

اليـو غير  شرعيتو كقوة ادبية مضادة اماـ المتحاربيف . اف مبدأ االستقالؿ ىذا اصبح
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واضح مع التدخؿ المتزايد لألمـ المتحدة في العمميات االنسانية ، وذلؾ كوف تمؾ المنظمة 
 تخضع دائمًا لقرارات الدوؿ االعضاء، والسيما االعضاء الدائموف في مجمس االمف.

 :الحيادية .ٖ
دأ اليمكف والمبدأ االخير الذي تستند اليو المجنة في عمميا ، ىو مبدأ الحيادية ، وىذا المب

تممس نتائجو اال في الواقع مف خالؿ تممس االطراؼ المتنازعة ليذه الحيادية التي تعني 
اف عمى العامميف في المجاؿ االنساني اف يكونوف بمنأى عف الرىانات السياسية 

 والمساومات المادية حيف تأديتيـ نشاطاتيـ اإلنسانية في ظؿ النزاعات . 

 ثانيًا: منظمة العفو الدولية و حقوؽ االنساف:

ىي حركة عالمية تطوعية تناضؿ مف اجؿ اعالء حقوؽ االنساف، وىي مستقمة عف جميع 
الحكومات والمعتقدات السياسية والعقائد الدينية، وىي ال تؤيد وال تعارض اي حكومة او 

تسعى لحماية حقوقيـ ، قطاع سياسي، كما انيا ال تؤيد او تعارض آراء الضحايا الذيف 
فيي منظمة ال يعنييا اال حقوؽ االنساف و كيفية حمايتيا والحفاظ عمييا. وذلؾ بشكؿ نزيو 

 ومجرد. 

وتتطمع المنظمة الي ايجاد عالـ يتمتع فيو كؿ فرد بجميع حقوؽ االنساف 
( وغيره مف المواثيؽ واالعراؼ  االعالن العالمي لحقوق االنسانالمنصوص عمييا في ) 

 الدولية المعنية بحقوؽ االنساف .

وتحشد منظمة العفو الدولية في اطار عمميا نشطاء متطوعيف، وىؤالء ىـ اناس يكرسوف 
وقتيـ وجيدىـ طواعية لمتضامف مع ضحايا انتياكات حقوؽ االنساف. ولدى المنظمة 

تنوع ( دولة. وينتمي ىؤالء الى مختمؼ فئات المجتمع وتٓٗاعضاء وانصار فيما يزيد عف)
الى ابعد حد آراؤىـ السياسية ومعتقداتيـ الدينية، ولكف ما يجمعيـ ويؤلؼ بينيـ ىو ذلؾ 
االصرار عمى العمؿ مف اجؿ بناء عالـ ينعـ كؿ فرد بو بالحقوؽ االنسانية. اف منظمة 
العفو الدولية، تعمؿ عمى اساس مف االستقالؿ والنزاىة والتجرد، الى تعزيز احتراـ جميع 

ساف المنصوص عمييا في )االعالف العالمي لحقوؽ االنساف(. وترى المنظمة حقوؽ االن
اف حقوؽ االنساف كؿ ال يتجزأ. ويعتمد بعضيا عمى بعض ومف ثـ يجب اف ينعـ سائر 
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البشر في كؿ زماف ومكاف بحقوؽ االنساف كافة وينبغي اال يكوف التمتع بطائفة مف 
 الحقوؽ عمى حساب الحقوؽ االخرى .

ظمة العفو الدولية في ترسيخ احتراـ المبادئ الواردة في )االعالف العالمي لحقوؽ وتسيـ من
 االنساف( عف طريؽ التصدي النتياكات الحقوؽ المدنية والسياسية واالساسية لالفراد.

 :المحاور الرئيسة في عمؿ منظمة العفو الدولية و حقوؽ االنساف

يعتقموف في اي مكاف بسبب  اطالؽ سراح جميع سجناء الرأي وىؤالء ىـ الذيف .ٔ
معتقداتيـ السياسية او الدينية، أو أية معتقدات اخرى نابعة مف ضمائرىـ ، او 
بسبب اصميـ العرقي، او جنسيـ، اولونيـ، اولغتيـ ،او اصميـ القومي او 

دوف اف االجتماعي ، او وضعيـ االقتصادي ، او تولدىـ ، او اي وضع اخر، )
 (.او دعوا الى استخدامو يكونوا قد استخدموا العنؼ

 ضماف اتاحة محاكمة عادلة لجميع السجناء السياسييف عمى وجو السرعة. .ٕ
الغاء عقوبة االعداـ والتعذيب وغيره مف ضروب المعاممة السيئة التي يمقاىا  .ٖ

 السجناء.
 وضع حد لعمميات االغتياؿ لدوافع سياسية. .ٗ

 
ياكات التي ترتكبيا جماعات كما أف منظمة العفو الدولية تعمؿ عمى معارضة االنت

المعارضة المسمحة، مثؿ اعتقاؿ سجناء الرأي، واحتجاز الرىائف، والتعذيب، واعماؿ القتؿ 
دوف وجو حؽ، كما تسعى المنظمة الى حث ىذه الجماعات عمى احتراـ حقوؽ االنساف . 
 ومساعدة طالبي المجوء الذيف يكونوف عرضو النتياؾ حقوقيـ االنسانية االساسية.
والتعاوف مع المنظمات غير الحكومية االخرى ، مع االمـ المتحدة ، والمنظمات الحكومية 
الدولية واالقميمية ، مف اجؿ اعالء شأف حقوؽ االنساف. والسعي الى ضماف وضع 
ضوابط لمعالقات بيف الدوؿ مف المجاالت العسكرية واالمنية والشرطية ، بما يكفؿ احتراـ 

تقـو المنظمة بتنظيـ برامج لتعميـ حقوؽ االنساف والوعي بيا . اف حقوؽ االنساف .وايضا 
لمنظمة العفو الدولية في نشاطيا االنساني وعمميا الدولي عمى مر السنيف انجازات حقيقية 
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وىذا االمر واضح تمامًا بالنسبة لمسجناء الذيف يواجيوف اكثر التحديات مف اجؿ البقاء 
 عمى قيد الحياة . 

 Human Rights Watchة مراقبة حقوؽ االنساف منظمثالثًا: 

مقرىا مدينة )نيويورؾ(، تدعميا مساىمات  ىي منظمة عالمية غير حكومية مستقمة ،
االفراد والمؤسسات الخاصة في شتى انحاء العالـ ، وال تقبؿ المنظمة اي امواؿ مف 

سوى بشكؿ مباشر او غير مباشر . بدأت ىذه المنظمة نشاطيا عاـ الحكومات ، 
( بأنشاء قسـ اوربا واسيا الوسطى )الذي كاف يعرؼ آنذاؾ بأسـ منظمة ٜٛٚٔ)

ىمسنكي)عاصمة فنمندا(لمراقبة حقوؽ االنساف( ،اما اليـو فقد اصبحت تضـ كذلؾ اقساما 
كما تشمؿ المنظمة اقساما  تغطي افريقيا و االمريكيتيف و اسيا و الشرؽ االوسط .

"موضوعية" تتعمؽ بحقوؽ االنساف ، وحقوؽ الطفؿ ، وحقوؽ المرأة ، والعدالة الدولية ، 
وغيرىا مف المواضيع . ولدى المنظمة مكاتب في )نيويورؾ( ، و)واشنطف( ، )ولوس 

 انجموس( ، و)لندف( ، و)بروكسؿ( و )موسكو( ، و)ىونغ كونغ(. وغيرىا 

( نظرًا الىمية ٜٜٛٔبانشاء قسـ خاص بالشرؽ االوسط وذلؾ عاـ )وقامت المنظمة 
وحساسية ىذه المنطقة وتصاعد وتيرة انتياكات حقوؽ االنساف فييا . لذلؾ جاء انشاء ىذا 
القسـ بيدؼ رصد مدى مراعاة حقوؽ االنساف المعترؼ فييا دوليًا وذلؾ في منطقة الشرؽ 

 اـ بحماية ىذه الحقوؽ واعالء شأنيا .االوسط وشماؿ افريقيا والعمؿ عمى االلتز 

وتجري منظمة مراقبة حقوؽ االنساف تحقيقات دورية منتظمة بشاف انتياكات حقوؽ 
االنساف في نحو )سبعيف( بمدًا في مختمؼ انحاء العالـ ، وتعتبر ىذه المنظمة سباقة في 

وىذه السمعة فضح انتياؾ حقوؽ االنساف بما تنشره مف معمومات موثوؽ بيا في أوانيا ، 
ىي التي جعمتيا مصدرا اساسيا لممعمومات لممعنييف بحقوؽ االنساف .وترصد المنظمة ما 
تقترفو الحكومات مف افعاؿ في مجاؿ حقوؽ االنساف ، بغض النظر عف توجياتيا 
السياسية  وتكتالتيا الجغرافية السياسية ، ومذاىبيا العرقية والدينية ، وتدافع المنظمة 

س ووتش( عف حرية الفكر، والتعبير واتباع االجرائات القانونية الواجبة القامة )ىيموف رايت
العدؿ ، والمساواة في الحماية القانونية ، وبناء مجتمع مدني قوي . وتقـو المنظمة بتوثيؽ 
اعماؿ القتؿ، واالختفاء" والتعذيب ، والسجف التعسفي والتمييز ، وغيرىا مف انتياكات 
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ترؼ بيا عالميًا ، وتديف ىذه االنتياكات جميعًا . واليدؼ الذي تنشده حقوؽ االنساف المع
 مف وراء ذلؾ ىو محاسبة الحكومات التي تتعدى عمى حقوؽ مواطنييا .

وذلؾ عف طريؽ اجراء التحقيقات وتقصي الحقائؽ حوؿ انتياكات حقوؽ االنساف في اي 
كتب وتقارير سنوية وذلؾ عبر  مف مناطؽ العالـ . ثـ تقـو بنشر نتائج التحقيقات ىذه في

وسائؿ االعالـ الدولية واالقميمية وحتى المحمية منيا، وال تكفي بالنشر وحده، بؿ تقـو بعقد 
ندوات ولقاءات تقـو خالليا بتسميط الضوء عمى نتائج ىذه التحقيقات في انتياؾ حقوؽ 

النساف . وعند االنساف، بيدؼ فضح واحراج الحكومات التي تقـو بخرؽ وانتياؾ حقوؽ ا
بموغ ىذه االنتياكات حدًا خطيرًا وجسيمًا، فأف المنظمة ال تكفي عندىا بالتشيير واالدانة ، 
بؿ تذىب الى ما ىو ابعد مف ذلؾ عندما تبادر الى مخاطبة المنظمات الدولية كاالمـ 
المتحدة واالتحاد االوربي ودعوة عواصـ دوؿ كبيرة لسحب الدعـ المادي واالقتصادي 

لعسكري مف ىذه الحكومات . والضغط عمييا اليقاؼ ىذه االنتياكات والقياـ بتحسيف وا
سجميا في مجاؿ حقوؽ االنساف . وىي في سعييا ىذا تتطمع لكسب تأييد الرأي العاـ 
الدولي وكذلؾ المجتمعات الدولية بأسره مف اجؿ تعزيز الحقوؽ االنسانية لكؿ البشر 

 نيتيـ.واعالء شأنيـ والحفاظ عمى انسا

 رابعًا: منظمة صحفيوف بال حدود

يقع مقرىا في )باريس( ، ونشاطاتيا تغطي القارات الخمسة مف خالؿ مكاتبيا المنتشرة 
( مف أقامة مؤسسة قانونية مرتبطة بشبكة ٕٕٓٓعبر ىذه القارات . واستطاعت في عاـ )

العدالة  مف القواعد والمعمومات القانونية كي تساعد اعضائيا في عمميا لتحقيؽ
واالقتصاص مف مرتكبي جرائـ القتؿ والتعذيب . سواء كاف ذلؾ لالفراد بصورة عامة او 
لمصحفييف بصورة خاصة . كما تساىـ ىذه المؤسسة القانونية عبر شبكتيا بتزويد ضحايا 
 انتياكات حقوؽ االنساف بالخدمات القانونية وتقـو بتمثيميـ في المحاكـ الوطنية والدولية .

اف منظمة )صحفيوف بال حدود( ىي منظمة تيدؼ لخدمة المصالح العامة في اطارىا 
االنساني، وبما اف ثمث سكاف  العالـ يعيشوف في بمداف ال تتوفر فييا حرية الصحافة فاف 
منظمة)صحفيوف بال حدود ( تعمؿ باستمرار لحفظ حقوؽ ىؤالء في الحصوؿ عمى 

قيـ و الدفاع عنيا. تكوف ىذه المنظمة ىي الشاىد المعمومات التي تمكنيـ مف معرفة حقو 
عمى الحقيقة عند زج نفسيا وسط  االحداث وتمثؿ عيف الرقيب عمى اي انتياؾ او خرؽ 
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لحقوؽ االنساف ، دفع الكثير مف اعظاء ىذه المظمة حياتيـ في سبيؿ نقؿ الحقيقة كما 
مكاف . معتمدة في ىي بدوف رتوش ومتابعة اي انتياؾ حاصؿ لحقوؽ االنساف في اي 

ذالؾ عمى شبكة واسعة و تشمؿ أكثر مف )مائة مراسؿ( في كافة انحاء العالـ يقوموف بنقؿ 
االخبار مف خالؿ وسائؿ االعالـ والرأي العاـ عمى ضوء الحقائؽ المتوفرة لدييـ مف قمب 
الحدث . وكذلؾ مف انشطتيا االخرى دعـ الصحفييف النازحيف تحت وطأة التيديد في 

انيـ وقياميا بدعـ عوائميـ ماديًا. كما تعمؿ عمى تقميص الرقابة عمى الصحؼ و بمد
 معارضة ما يتـ تشريعو مف قوانيف تحد مف حرية الصحافة .

 خامسًا: منظمة اطباء بال حدود 

انشئت ىذه المنظمة التي ظيرت في )اوربا( وكاف باكورة عمميا في)فرنسا(؛ كرد فعؿ تجاه 
ت حقوؽ االنساف والقانوف الدولي اإلنساني، التي وردت طبقا الحكاـ تصاعد جرائـ انتياكا

المادة )الخامسة(مف نظاـ "روما" االساسي لممحكمة الجنائي الدولية ،والتي اشارت الى 
جريمة االبادة الجماعية، الجرائـ ضد االنسانية وجرائـ الحرب. وكانت ىناؾ اسباب اجرى 

ا فشؿ مجمس االمف في اتخاذ قرارات حاسمة لمواجية وجيية وراء تشكيؿ ىذه المنظمة مني
 االنتياكات الخطيرة والمتزايدة لحقوؽ االنساف .

كما واف استنفاذ الوسائؿ الدبموماسية والمجوء الي القوة العسكرية في النزاعات كوسيمة اخيرة 
يد كاف سببًا ىو االخر في اقامة ىذه المنظمة وظيورىا ، ومباشرة نشاطاتيا عمى الصع

 الدولي. 

ويعد )كوشنر، وىو وزير سابؽ في الحكومة الفرنسية( مؤسس )منظمة اطباء بال حدود( 
ومف رواد طرح فكرة التدخؿ االنساني . وقد وضع اربع مراحؿ لمتدخؿ االنساني يمكف مف 

 خالليا تكويف فكرة عامة عف ىذه المنظمة . وىذه المراحؿ ىي:

مى تخفيؼ المعاناة عف الجرحى مع مرحمة الصميب االحمر : وتقتصر ع -1
 عدـ االنحياز الي جانب وعدـ تجاوز السمطات القائمة .

مرحمة اطباء بال حدود : مف خالليا يتـ الوصوؿ الى ضحايا انتياؾ  -2
 حقوؽ االنساف والقوانيف الدولية االنسانية .
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قرارات االمـ المتحدة لمتدخؿ االنساني : التي يتيح فتح او ضماف منفذا  -3
 حايا عبر ممرات انسانية )مناطؽ امنة( .لمض

 التدخؿ لتحرير المقيوريف مف طغاتيـ . -4
عممًا بأف االطباء الذيف يقوموف بيذه الخدمات االنسانية في مختمؼ بقاع 
العالـ بغية انقاذ ما يمكنيـ انقاذه مف البشر وحماية مف يستطيعوف حمايتو. انما 

يأتوف مف دوؿ عديدة، تختمؼ يقوموف بذلؾ طواعية ودوف اي مقابؿ. وىـ 
قومياتيـ، واصوليـ، وكذلؾ انتماءاتيـ الدينية والسياسية ، وال يجمعيـ اال ىاجس 

 االنساف والعمؿ االنساني .
 سادسًا: المنظمة العربية لحقوؽ االنساف

ىي االخرى منظمة مستقمة وغير حكومية مكرسة لحماية  حقوؽ االنساف وحرياتو 
كانوف الثاني ( مف العاـ ٚٔوطف العربي . تاسست في ) االساسية في انحاء ال

(. مف مجوعة مف ناشطي حقوؽ االنساف ومف دوؿ مختمفة. وىي منظمة ٜٜٛٔ)
دولية اقميمية غير حكومية تدافع عف حقوؽ االنساف وحرياتو في الوطف العربي . 
 عضويتيا مفتوحة اماـ جميع المواطنيف العرب في الوطف العربي ، وتعتمد في
تمويميا عمى اشتراكات وتبرعات االعضاء ومف الييئات والمنظمات االقميمية 
والدولية غير الحكومية ، وىي ترفض اي دعـ مالي مف الحكومات والمؤسسات 

 الرسمية .
وليذه المنظمة فروع في عدد مف االقطار العربية وخارجيا ، ومقرىا في القاىرة . 

في المجمس االقتصادي و االجتماعي  وحصمت المنظمة عمى الصفة االستشارية
التابع لالمـ المتحدة وحدد النضاـ االساسي لممنظمة اىدافيا في العمؿ عمى احتراـ 
وتعزيز حقوؽ االنساف والحريات االساسية في الوطف العربي طبقًا لما تضمنو 
االعالف لحقوؽ االنساف والمواثيؽ الدولية االخرى ... والمنظمة ال تنحاز وفقًا 

نظاميا الى اي نظاـ عربي اوضده وال تضع نفسيا في موقع المعارضة الي ل
حكومة عربية وال موقع التحالؼ مع اية معارضة عربية وىي ليست ضد 
الحكومات اال بقدر ما تمارس مف انتياكات لحقوؽ االنساف وليست مع المعارضة 

 اال بقدر ما تنتيؾ حقوقيا .
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ؽ االنساف ينسجـ مع واحد مف اىـ اىدافيا التي وىذا الموقؼ لممنظمة العربية لحقو 
ترعى وتعزز وتحمي حقوؽ االنساف الثابتة عمى نطاؽ الوطف العربي لمدفاع عف 

ؿ القضاء وسيادة حكـ حؽ االنساف العربي وحرياتو االساسية وتأكيد مبادئ استقال
 القانوف.  

 
 

 الفصل الرابع 
  ضنانات حقوق االنساى

اف الػػنص عمػػى حقػػوؽ االنسػػاف فػػي قػػوانيف خاصػػة او عامػػة فػػي دولػػة مػػا فضػػاًل عػػف 
الػػػنص عمييػػػا فػػػي اعالنػػػات الحقػػػوؽ والمواثيػػػؽ الدوليػػػة واالقميميػػػة ال يكفػػػي لمقػػػوؿ بػػػاف تمػػػؾ 

 الدولة تحتـر حقوؽ االنساف وممتزمة بالمعايير الدولية في ىذا الشأف .
او وجػدت نتيجػة ْلعػراؼ اجتماعيػة قػد اذ اف تمػؾ الحقػوؽ التػي سػطرت فػي قػوانيف عػدة 

تتعرض لالنتياؾ مف السمطات المتعددة في الدولة ، ومف ثـ وجب ايجاد وسائؿ وضمانات 
تكفػػؿ حمايػػة ىػػذه الحقػػوؽ . وبػػالرجوع الػػى التطبيقػػات االكاديميػػة المعاصػػرة يمكػػف تصػػنيؼ 

 ىذه الضمانات الى ثالثة اصناؼ رئيسة ووفؽ االتي :  
 القانونية اواًل : الضمانات 

 ثانيًا : الضمانات القضائية 
ثالثًا : الضمانات السياسية

 اواًل : الضمانات القانونية
 الدستور  : . 1

الدولة القانوف االعمى الذي يبيف القواعد االساسية لشكؿ يعرؼ الدستور عمى انو 
ونظاـ الحكـ فييا وينظـ السمطات العامة مف حيث التكويف واالختصاص والعالقات بيف 
ىذه السمطات وحدود كؿ سمطة والواجبات والحقوؽ االساسية لالفراد والجماعات ويضع 

...كما واف الدستور قد يكوف ُمدوف او يكوف عرفي، اال اف  الضمانات ليا تجاه السمطة
الوقت الحاضر ىو االخذ بالدساتير المدونة، النيا تتسـ بالوضوح والدقة  االتجاه الغالب في

 والتحديد مما يؤدي الى ضماف حقوؽ االفراد وحرياتيـ .
ويعد الدستور مف اىـ وسائؿ حماية حقوؽ االنساف السيما اذا ما نص الدستور  
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لُمشّرع عمى المبادئ االساسية لتمؾ الحقوؽ في صمبو حيث يصبح امر تعديميا مف ا
العادي محظورًا في الدساتير الجامدة وصعبًا في الدساتير المرنة النو يتعمؽ بمسألة في 
غاية الحساسية لما ليا مساس بحقوؽ الشعب اذ يتردد اصحاب القرار مف االنتقاص منيا 
في الدوؿ ذات االتجاه الديمقراطي مف الناحيتيف الشكمية والفعمية وفي الدوؿ االخرى )غير 

مقراطية( مف الناحية الشكمية، الف ما يدوف في الدستور مجرد نصوص ال قيمة ليا في الدي
ميداف التطبيؽ. ولذلؾ نرى اف الفيصؿ في الحكـ عمى احتراـ حقوؽ االنساف ىو مراقبة 
آلية تطبيؽ نصوص الدستور والقوانيف االخرى ذات العالقة في الواقع، الننا نرى في دوؿ 

نصوص محكمة مف حيث الصياغة والجودة بخصوص حقوؽ  عدة دساتير احتوت عمى
االنساف اال انيا ظمت حبرا عمى ورؽ ال قيمة ليا مف حيث التطبيؽ، وىذا ما يؤكد اف 
كيفية تطبيؽ الدستور ال تقؿ اىمية )اف لـ تزد( عف نصوص الدستور ذاتة، لمحكـ عمى 

الدساتير، والتطبيؽ الجيد قد  نوعية النظاـ الذي يتبناه، فالتطبيؽ الفاسد قد يذىب بأرقى
 يغطي ما قد يكوف بالدستور مف شوائب.

ىذا وتتجو بعض الدساتير الى منع تعديؿ المواد الدستورية التي تنظـ حقوؽ 
( منو عمى ٛٚٔاذ نصت المادة ) ٜٜٙٔاالنساف منعًا مطمقًا، مثاؿ ذلؾ دستور الجزائر 

االساسية وحقوؽ االنساف والمواطف(. انو )ال يمكف اي تعديؿ دستوري اف يمس: الحريات 
( عمى اف )ال ٕٓٔاذ نصت الفقرة )ج( مف المادة ) ٕٕٓٓوكذلؾ دستور البحريف لسنة 

يجوز اقتراح تعديؿ المادة الثانية في ىذا الدستور... ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في 
 ىذا الدستور(.

حقوؽ االنساف وحرياتو وىناؾ دساتير اخرى اجازت تعديؿ النصوص التي تنظـ 
ولكف بشرط اف يكوف الغرض مف ذلؾ التعديؿ زيادة في ضمانات تمؾ الحقوؽ، ومثاؿ ذلؾ 

( منو عمى اف )االحكاـ الخاصة ٘ٚٔ، اذ نصت المادة )ٕٜٙٔدستور الكويت لسنة 
بالنظاـ االميري لمكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عمييا في ىذا الدستور ال 

تراح تعديميا ما لـ يكف التنقيح خاصًا بمقب االمارة او بالمزيد مف ضمانات الحرية يجوز اق
(. مف الدستور ٙٗٔحيث نصت المادة ) ٖٕٓٓوالمساواة(. وكذلؾ دستور قطر لسنة 

عمى اف )االحكاـ الخاصة بالحقوؽ والحريات العامة ال يجوز طمب تعديميا اال في الحدود 
 زيد مف الحقوؽ والضمانات لصالح المواطف(.التي يكوف الغرض منيا منح م

وىناؾ دساتير اشارت الى منع تعديؿ النصوص المتعمقة بحقوؽ االنساف لمدة 
حيث  ٕ٘ٓٓمحددة ثـ احاطت تعديميا باجراءات صعبة، مثاؿ ذلؾ دستور العراؽ لسنة
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اب ( مف الدستور اجراء تعديؿ عمى الحقوؽ والحريات الواردة في البٕٙٔحظرت المادة )
الثاني مف الدستور اال بعد دورتيف انتخابيتيف متعاقبتيف، وبناء عمى موافقة ثمثي اعضاء 

 مجمس النواب عميو، وموافقة الشعب باالستفتاء العاـ ومصادقة رئيس الجميورية.
ونخمص مما تتقدـ اف الدستور واف كاف ينظـ العالقة بيف سمطات الدولة وبيف االطار 

وواجباتيـ فانو فوؽ كؿ ذلؾ يكفؿ احتراـ الحقوؽ والحريات في مواجية العاـ لحقوؽ االفراد 
الدولة فيو بيذا المعنى اداة فعالة لحماية ىذه الحقوؽ والحريات في مواجية الجميع بما 

 في ذلؾ السمطة التشريعية.
 

 مبدأ الفصؿ بيف السمطات :: 2
ئة واحدة، وأنما توزيعيا يراد بمبدأ الفصؿ بيف السمطات عدـ تركيز السمطة في قبضة ىي

عمى ىيئات متعددة تتمتع كؿ منيا باالستقالؿ. اذ تقـو ىيئة بتشريع القوانيف واخرى تنفذىا 
وثالثة تختص بالفصؿ في المنازعات بيف االفراد )السمطة القضائية( والييئة االخيرة اختمؼ 

ىا فرعًا تابعًا لسمطة الفقياء في مدى استقالليا، فمنيـ مف يرى انيا سمطة مستقمة واخر عد
 اخرى قد تكوف السمطة التنفيذية او التشريعية.

اف مبدأ الفصؿ بيف السمطات ال يعني استقالؿ كؿ سمطة عف االخرى استقالاًل تامًا، 
الف االستقالؿ التاـ ال يمكف تصوره مف الناحية العممية، اذ اف السمطات عمى الرغـ مف 
فصميا ستجد نفسيا بالضرورة وبطبيعة االشياء مضطرة لمتضامف والتعاوف والسير معا كما 
يقوؿ )مونتسكيو(، ولذلؾ نعتقد اف الفصؿ بيف السمطات يجب اف يكوف نسبيا ومرنا ويبنى 

 عمى اساس التعاوف والتوازف بينيا.
ة حقوؽ االنساف ويعد مبدأ الفصؿ بيف السمطات وفقا ليذا المفيـو وسيمة فاعمة لحماي

وحرياتو مف تجاوز او تعسؼ احدى السمطات اذ مف خالؿ تطبيؽ ىذا المبدأ تطبيقا سميما 
تقسـ وظائؼ الدولة عمى سمطات متعددة، مما يفرض عمى كؿ سمطة اف تعمؿ بوضوح 
اماـ السمطات االخرى التي ليا اف تراقبيا وتوقفيا اذا ما تجاوزت عمى اختصاص 

اذا تعدت عمى حقػوؽ وحريات االفراد وفقًا لمػقولة ] مونتسكيو :  السمػطات االخرى او
السمطة تحد السمطة [ واف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يعد مف اىـ ضمانات حماية حقوؽ 
االنساف وحرياتو اذا ما اعتمد مبدأ التوازف بيف السمطات السيما بيف السمطتيف التشريعية 

لية الوزارة اماـ البرلماف ومنح السمطة التنفيذية حؽ والتنفيذية مف خالؿ تقرير مبدأ مسؤو 
الحؿ كما ىو معروؼ في النظاـ البرلماني، او اعتماد عدد مف الموازنات بيف السمطتيف 
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بحيث ال تطغى سمطة عمى اخرى وىذا ما اخذ بو دستور الواليات المتحدة االمريكية 
 .ٚٛٚٔلسنة

الفصؿ بيف السمطات صراحة او ضمنًا  ىذا ويالحظ اف معظـ الدساتير تشير الى مبدأ
 ٕ٘ٓٓعف طريؽ توزيع وظائؼ الدولة عمى ىيئات مختمفة. وقد نص دستور العراؽ لسنة 

عمى االخذ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات صراحة في المادة السابعة واالربعيف منو بقولو } 
مارس تتكوف السمطات االتحادية مف السمطات التشريعية التنفيذية والقضائية، ت

 اختصاصاتيا وميماتيا عمى اساس مبدأ الفصؿ بيف السمطات {.
اف اشارة الدساتير الى ىذا المبدأ صراحة او ضمنا التعني اف مبدأ الفصؿ ال زاؿ 
يحظى بذات االىمية التي اضفاىا عميو اعالف حقوؽ االنساف والمواطف الفرنسي 

الحقوؽ مؤمنة وال فصؿ ، بنصو عمى اف )كؿ مجتمع ال تكوف فيو ضمانة ٜٛٚٔلسنة
 (.ٙٔالسمطات محدد ىو مجتمع ال دستور لو اطالقًا ()ـ

اذ اف النظـ السياسية تتجو منذ منتصؼ القرف العشريف تقريبا الى االخذ بمبدأ التدرج 
بيف السمطات مف الناحية العممية واف كفة الرجحاف تميؿ في الغالب الى السمطة التنفيذية، 

د الحقوؽ والحريات العامة، مما يدفع الى التمسؾ بوسائؿ اخرى وىذا قد يشكؿ خطرا ييد
لحماية تمؾ الحقوؽ والحريات ولعؿ مف اىميا اعتماد مبدأ سيادة القانوف والرقابة عمى 

 دستورية القوانيف.
 : مبدأ سيادة القانوف :  3

اذا كاف وجود القانوف ومف ثـ السمطة ضرورة حتمية لشيوع االمف والسالـ في 
تعني تمع، فاف تطور السمطة ومف ثـ الدولة فرض وجود الدولة القانونية ،  والتي المج

خضوع جميع مؤسسات الدولة لقواعد قانونية تقيدىا وتسمو عمييا ومعنى ذلؾ اف مؤسسات 
والقوؿ بذلؾ ادى  الحكـ ممزمة بالخضوع الحكاـ القانوف، شأنيا في ذلؾ شأف المحكوميف.

قانوف، والذي مف مقتضاه اف اعماؿ السمطات العامة في الدولة الى والدة مبدأ سيادة ال
وقراراتيا النيائية ػ عمى أي مستوى كانت مف التدرج ػ ال تكوف صحيحة وال مؤثرة قانونيًا اال 
بمقدار مطابقتيا لمقاعدة القانونية االعمى التي تحكميا. وكذلؾ اف االجراءات واالعماؿ 

سمطات العامة ال تكوف صحيحة وال منتجة الثارىا والتصرفات التي تتخذ مف قبؿ ال
القانونية المقررة اال بمقدار التزاميا بما يقضي بو القانوف، فاذا صدرت خالفا لما تقضي بو 
القاعدة القانونية فأنيا تكوف غير مشروعة ويجوز الصحاب الشأف حؽ طمب الغائيا 

ف ذلؾ اف سيادة القانوف ال والتعويض عنيا اماـ الجيات القضائية المختصة. فضال ع
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تعني فقط مجرد االلتزاـ باحتراـ احكامو، بؿ تعني سمو القانوف وارتفاعو عمى الدولة، وىو 
ما يتطمب اف تبدو ىذه السيادة في مضموف القانوف ال في مجرد االلتزاـ بأحكامو ، ومف 

موف ىو اساس حيث المضموف يجب اف يكفؿ القانوف الحقوؽ والحريات لالفراد، فيذا المض
 سيادة القانوف.

اذ ال فائدة ترجى مف قانوف ال يحفظ حقوؽ وحريات الجماعة، ويكوف أداة في يد 
السمطة لقير االفراد وكبت حرياتيـ ، فضال عف ذلؾ اف مبدأ سيادة القانوف قد يكوف ال 
ؿ معنى لو وال يشكؿ اية ضمانة لحماية حقوؽ االنساف في حاؿ اذا كاف القانوف غير عاد

وغير انساني، اذ يصبح االخذ بو مف عدمو سياف اذا لـ يحقؽ االمف الحقيقي لالفراد، او 
لـ يضع قيودا عمى سمطة اجيزة الدوؿ في حالة منحيا سمطات واسعة ال حدود ليا. ولذلؾ 
البد مف وجود صماـ امف يكفؿ فعالية مبدأ سيادة القانوف ويضمف تحقيؽ اىدافو، وىذا 

بدأ الشرعية، ويراد بالشرعية المبادئ الدستورية التي تتقيد بيا السمطات، الصماـ يكمف في م
وتقـو ىذه المبادئ بكفالة احتراـ حقوؽ االنساف واقامة التوازف بينيا وبيف الصالح العاـ في 

 ظؿ نظاـ ديمقراطي.
اف مبدأ الشرعية ييدؼ مف خالؿ القانوف الى حماية الفرد ضد تحكـ السمطة، 

بكرامتو االنسانية، اال اف مضموف ىذا المبدأ يختمؼ مف دولة الى اخرى وضماف تمتعو 
بقدر اختالؼ نظاميا السياسي واالقتصادي، كما يختمؼ مدى احترامو بقدر سالمة 

 التطبيؽ واحتراـ الدولة لمقانوف.
اف الدولة القانونية ىي التي يتوافر لكؿ مواطف في كنفيا الضمانة االولية لحماية حقوقو 

ياتو، ويتـ تنظيـ السمطة وممارستيا في اطار مف المشروعية، وىي ضمانة يدعميا وحر 
القضاء مف خالؿ استقاللو وحصانتو لتصبح القاعدة القانونية محورا لكؿ سمطة، ورادعا 

 ضد العدواف.
 ثانيًا : الضمانات القضائية :

ال يتحقؽ إال إف القوؿ بوجود ضمانات وسائؿ قضائية لحماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو 
إذا كانت السمطة القضائية تتمتع باالستقالؿ والحياد ، اذ إف قياـ السمطة القضائية بوظيفة 
الرقابة عمى أعماؿ سمطات الدوؿ اْلخرى تشكؿ ضمانة أساسية لحقوؽ اإلنساف و حرياتو، 
اذ تراقب حسف تطبيؽ أحكاـ الدستور، و تنفيذ أحكاـ القانوف مف خالؿ فصميا في 

زعات التي تنشأ بيف اْلفراد أو بينيـ و بيف السمطتيف التشريعية و التنفيذية نتيجة المنا
 اْلعماؿ التي تصدر عنيا.
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 وتقسـ الضمانات القضائية الى :
 الرقابة عمى دستورية القوانيف :: 1

لمرقابة صورتاف، فيي اما اف تكوف سياسية، واما اف تكوف قضائية، ففيما يتعمؽ باْلولى 
يا تباشر مف ىيئة سياسية تشكؿ ليذا الغرض وفقًا الحكاـ الدستور وىي رقابة يالحظ ان

عمى مشروعات القوانيف وليست عمى القوانيف، اذ يجيز الدستور لرئيس الدولة أوجية أخرى 
احالة مشروع القانوف قبؿ اصداره عمى ىيئة مختصة لتقرر مدى احترامو الحكاـ الدستور 

بيذا الخصوص، وقد اخذت فرنسا في بعض دساتيرىا بيذه مف عدمو وقراراتيا نيائية 
 الرقابة.

أما الرقابة القضائية فيي رقابة تباشر عمى القوانيف مف جية القضاء مع تبايف في 
تحديد تمؾ الجية ولذلؾ ستقتصر دراستنا عمى ىذه الرقابة ْلنيا تشكؿ وسيمة ىامة مف 

شريعية أو انحراؼ عف المسار الذي وسائؿ حماية حقوؽ اإلنساف مف تجاوز السمطة الت
رسمو الُمشّرع الدستوري. و لمرقابة القضائية صورتاف، فيي أما أف تكوف رقابة امتناع و 

 أما أف تكوف رقابة إلغاء.
 
 رقابة االمتناع )الرقابة عف طريؽ الدفع( -أ 

تقـو ىذه الرقابة عمى امتناع المحكمة عف تطبيؽ القانوف المخالؼ الحكاـ 
الدستور، وتتميز ىذه الرقابة بانيا محددة وتابعة، فيي محددة النيا مرتبطة بنزاع معيف 
معروض اماـ القضاء، وىي تابعة النيا التثار اال تبعًا لمسألة موضوعية معروضة عمى 

 المحكمة.
 

 اء :رقابػػة اإللغػػ -ب
تقـو ىذه الرقابة عمى اساس اناطة حؽ مراقبة دستورية القوانيف بالقضاء، اذ يخوؿ 
سمطة الحكـ ببطالف  القانوف المخالؼ الحكاـ الدستور، ومف ثـ يعد القانوف الباطؿ 

 معدومًا وال يجوز االستناد اليو في المستقبؿ.
 قة واما اف تكوف الحقة.ولرقابة االلغاء صورتاف في التطبيؽ، فيي اما اف تكوف ساب

 
 :رقابة اإللغاء السابقة 

وفقًا ليذه الصورة مف الرقابة ينص الدستور عمى تخويؿ رئيس الدولة او جية اخرى سمطة 
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احالة مشروع القانوف قبؿ اصداره الى المحكمة المختصة لمتأكد مف عدـ مخالفتو ْلحكاـ 
 الدستور، وقرار المحكمة بات ممزمًا لمكافة.

دير بالذكر اف ىذه الرقابة لـ تأخذ بيا اال بعض الدساتير، النيا اشبو ومف الج
 بالرقابة السياسية مع اختالؼ في الييئة التي تباشر بالرقابة.

 
 :رقابة اإللغاء الالحقة 

تباشر ىذه الرقابة عمى القوانيف بعد اف تصبح نافذة يجوز لالفراد او لييئات حكومية 
 ماـ القضاء وفقًا لآللية التي يحددىا الدستور.الطعف في دستورية قانوف ما ا

ويعد ىذا االجراء او اي اجراء اخر مشابو لو ضمانة أساسيو مف ضمانات الحرية 
 وقيد حقيقي عمى عدـ الخروج مف يباشروف السمطة عمى اطار القانوف.

اخذ برقابة االلغاء الالحقة ونص  ٕ٘ٓٓمع االشارة اؿ اف دستور العراؽ لسنة 
] يكفؿ القانوف حؽ كؿ مف مجمس الوزراء وذوي الشاف مف االفراد وغيرىـ حؽ  عمى اف

 البند ثالثا(. ٖٜالطعف المباشر لدى المحكمة [ )ـ
 
 الرقابة عمى أعماؿ اإلدارة: 2

اذا كانت السمطة في الدولة القانونية قائمة عمى فكرة القانوف و مرتبطة ارتباطا و 
أعماؿ السمطة العامة في اطار القانوف، وىذا يعني ثيقا فاف ذلؾ يعني وجوب اف تكوف 

خضوع اعماؿ االدارة لرقابة شبو تامة مف جانب القضاء انسجاما مع مبدأ سيادة القانوف اذ 
يجب اف تكوف جميع تصرفات االدارة في حدود القانوف،ويراد بالقانوف ىنا، القانوف بمعناه 

لة سواء اكانت مدونة اـ عرفية و ايا كاف العاـ، الشامؿ لجميع القواعد الممزمة في الدو 
مصدرىا مع مراعاة التدرج في قوتيا، ويترتب عمى مخالفة االدارة لمبدأ المشروعية بطالف 
التصرؼ الذي خالفت بو القانوف، اذ يحؽ لكؿ صاحب شأف حؽ طمب الغائو ووقؼ 

 تنفيذه، فضاًل عف حؽ طمب التعويض. 
يمة رقابة االدارة في مباشرة اعماليا  الى وقد اتجيت معظـ الدوؿ الى اسناد م

القضاء، ونخمص مما تقدـ اف رقابة القضاء عمى اعماؿ االدارة تشكؿ ضمانة ىامة 
 واساسية لحماية حقوؽ االنساف وحرياتو مف تعفس وطغياف االدارة .
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 ثالجًا : الضنانات السياسية 
 األحزاب السياسية :: 1

اف النظـ الديمقراطية في العالـ المعاصر تقـو عمى مبدأيف اساسييف االوؿ ىو مبدأ تعدد 
اْلحزاب واالخر تداوؿ السمطة عف طريؽ صناديؽ االقتراع. وينتج عما تقدـ  وصوؿ 
الحزب الفائز في االنتخابات الى السمطة ولكف المدة محددة وفقًا الحكاـ الدستور وقياـ 

 المعارضة .الحزب الخاسر بدور 
وال يخفى ما لألحزاب مف دور مؤثر وفعاؿ في حماية حقوؽ االنساف وحرياتو سواء  

أكانت في المعارضة اـ في السمطة، ففي  ما يتعمؽ بدور االحزاب المعارضة فيتمثؿ 
بمراقبة اعماؿ وتصرفات ما يباشروف السمطة سواء داخؿ البرلماف او خارجو، اذ يقـو 

مؾ االحزاب بإبداء المعارضة لمحزب الحاكـ ومنحو قدر االمكاف مف اعضاء البرلماف مف ت
اصدار قوانيف تضر بالصالح العاـ او تشكؿ انتياكا لحقوؽ االفراد وحرياتيـ فضاًل عف 

 تشخيص اخطاء الحكومة والتنبيو الى خطورتيا.
ا والى جانب ذلؾ يستطيع الحزب المعارض مسائمة الحكومة وفقًا لمكيفية التي رسمي 

الدستور والنضاـ الداخمي لمبرلماف في حالة ثبوت قيامو بما يسئ الى حقوؽ االفراد 
 وحرياتيـ.

اما دور االحزاب المعارضة خارج المجمس النيابي في مراقبة ومسائمة ىيئات السمطة فال 
يقؿ اىميتيا عف دورىا داخؿ المجمس حيث تستطيع عف طريؽ وسائؿ االعالـ المختمفة 

عمى االعماؿ والتصرفات المسيئة لحقوؽ االنساف او االنتقاص منيا ومف ثـ تسميط الضوء 
اثارة رأي عاـ ضد الحكومة مما يجعميا اداة ردع وضغط مف الصعوبة تجاىميا، وىذا ما 

 سيؤدي الى الحد مف طغياف السمطة واستبدادىا.
ال ينفي  واذا كاف الحزب يحظى بيذه االىمية وىو في المعارضة فاف وجوده في الحكـ

او يمغي تاثيره عمى مف يباشروف السمطة واف كانوا مف قادة الحزب او مف انصاره ، النو 
يعمـ عمـ اليقيف اف بقائو اطوؿ مدة ممكنة في الحكـ مرىوف بحسف اداء الحكومة وتنفيذىا 
البرنامج االنتخابي الذي عرضتو عمى الناخبيف اثناء الحمالت االنتخابية، وتجنب االخطاء 

لتي قد تقمؿ مف شعبية الحزب لدى الرأي العاـ، مما يوجب عمى الحزب مراقبة ومحاسبة ا
اعضائو المشتركيف في السمطة، وىذا ما يؤدي الى انشاء عامؿ ردع داخؿ الحزب يمنعيـ 

 مف التعسؼ واسائة استعماؿ السمطة.
ى ىذه ويالحظ اتجاه معظـ االحزاب في الوقت الحاضر الى اقامة ىيئات خاصة تتول
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 الميمة فضاًل عف معاقبة االعضاء الذيف تثبت ادانتيـ.
ىذا بالنسبة لألنظمة الديمقراطية اما اْلنظمة المستبدة او الدكتاتورية والتي تتعرض  

فييا حقوؽ االنساف وحرياتو الى انتياكات خطيرة ومستمرة فمف الصعوبة باْلمكاف الحديث 
ف تمؾ اْلنظمة ال تسمح بتعدد اْلحزاب ومف ثـ عف دور ذي أىمية لألحزاب السياسية ، ال

 ال يوجد غير حزب واحد ىو حزب الدكتاتور الذي يصفؽ لو في حالتي الخطأ والصواب.
اال اف اسموب القمع الذي تعتمده تمؾ اْلنظمة يؤدي الى قياـ )احزاب سرية تعمؿ  

الفراد و تحت االرض(، مف الممكف اف تساعد في كشؼ فضائح و جرائـ النظاـ ضد ا
انتياكـ لحقوؽ االنساف وحرياتو مف خالؿ المنشورات والبيانات السرية و محاولة ايصاليا 

 الى الرأي العاـ المحمي والدولي بغية الضغط عمى النظاـ اليقاؼ تمؾ االنتياكات .
 
  منظمات المجتمع المدني :: ٕ

مجتمعػات كافػة اف منظمات المجتمع المدني ىي منظمات غيػر حكوميػة، وتوجػد فػي ال 
تقريبا، وتتبايف ىذه المنظمات في اىدافيا وفي مياديف نشاطيا، فمنيا مف ييتـ بمصالح فئة 
محػػػػددة كجماعػػػػات الضػػػػغط الموجػػػػودة فػػػػي الواليػػػػات المتحػػػػدة االمريكيػػػػة وغيػػػػره مػػػػف الػػػػدوؿ 
االوربيػػػة، والجماعػػػات المينيػػػة المختمفػػػة، وىنػػػاؾ منظمػػػات تعنػػػى بحقػػػوؽ االنسػػػاف وىػػػدفيا 

و حمايػػػة حقػػػوؽ االنسػػػاف والػػػدفاع عنيػػػا فضػػػال عػػػف نشػػػر وتعميػػػؽ ثقافػػػة حقػػػوؽ االسػػػاس ىػػػ
 االنساف وحرياتو.

وتقـو ىذه المنظمات بالكشؼ عف تجاوز السمطات عمى حقوؽ االفراد وحرياتيـ  
وعرضيا اماـ الرأي العاـ المحمي والدولي. فضاًل عف قياميا بالدفاع عف االفراد الذيف 

لالنتياؾ او اقامة دعاوى جنائية ضد المتجاوزيف. وال يخفى تعرضت حقوقيـ او حرياتيـ 
الدور الياـ الذي تقـو بو المنظمات المينية في ىذا المجاؿ السيما نقابات المحاميف 
وجمعيات الحقوقييف، حيث يقع عمى كاىؿ ىذه المنظمات ميمة توعية الرأي العاـ وتبصير 

انوف فضال عف التصدي لمقوانيف والقرارات التي االفراد بحقوقيـ وحرياتيـ التي كفميا ليـ الق
تشكؿ انتياؾ لحقوؽ وحريات االفراد مف خالؿ اتباع االساليب التي رسميا القانوف لمطعف 

 فييا.
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 الػػرأي العػػاـ ::  3
تتبػػايف قػػوة الػػرأي العػػاـ وحػػدود تػػأثيره تبعػػًا لطبيعػػة النظػػاـ السياسػػي، فػػال شػػؾ اف الػػرأي  

يتسػػـ بتػػاثير فعػاؿ فػػي الػػنظـ الديمقراطيػػة ولػذلؾ نجػػد بعػػض رمػوز تمػػؾ الػػنظـ يطػػروف العػاـ 
عميو الى حد المبالغة في تقدير اآلخريف ػ ففي فرنسا قاؿ ) ميرابػو (...] اف الػرأي ىػو سػيد 
الُمشّرعيف جميعًا والمستبد الذي ال يدانيو في السمطة المطمقة مستبد آخر [ . وفي الواليػات 

مريكيػػة .... ] يقػػؼ الػػرأي العػػاـ شػػامخا متعاليػػًا فػػوؽ ىامػػات رؤسػػاء الجميوريػػة المتحػػدة اال
وحكػػاـ الواليػػات وفػػوؽ مجمػػس الكػػونجرس والمجػػالس التشػػريعية لمواليػػات، وفػػوؽ المػػؤتمرات 
والجيػػاز الحزبػػي الواسػػع العظػػيـ، انػػو يقػػؼ باعتبػػاره المصػػدر اْلعظػػـ لمسػػمطة والسػػيد الػػذي 

 عًا [. كما قاؿ الكاتب السياسي البريطاني )جيمس برايس(.يرتجؼ الخدـ امامو رعبًا وىم
وال يخفى ما لمرأي العاـ مف اىمية كبيرة في الذود عف حقوؽ االنساف وحرياتو مف  

خالؿ الوقوؼ ضد استبداد السمطة وطغيانيا وفضح انتياكاتيا لتمؾ الحقوؽ و الحريات 
 عف طريؽ الوسائؿ المتاحة لو. 

ي العاـ يعبر عف نفسو بوسائؿ متعددة، وىذه الوسائؿ نفسيا ومف المعروؼ اف الرأ 
منظورًا الييا مف زاوية اخرى ىي مف المؤثرات عمى الرأي العاـ ومف عوامؿ تكوينو فوسائؿ 
االعالـ المختمفة مف صحافة و راديو وتمفزيوف وسينما ومسرح فضال عف االشاعة والنكتة 

العاـ مف جية اال انيا قد تكوف وسيمة لمتأثير السياسية ىي مف وسائؿ التعبير عف الرأي 
 عمى الرأي العاـ و محاولة توجييو بمسار محدد مف جية اخرى.

ومف خالؿ ما تقدـ نستنتج اف فاعمية الرأي العاـ وتأثيره تظير بوضوح في المجتمعات 
اـ الحرة التي تكوف فييا وسائؿ االعالـ المختمفة غير ممموكة لمدولة وال توجو مف الحك

عمى عكس االنظمة غير الديمقراطية حيث تييمف السمطة عمى وسائؿ االعالـ كافة و 
تسخرىا لخدمة اىدافيا مما يجعميا بوقًا مف ابواقيا ويكوف تاثيرىا محدودًا عمى االفراد النيا 

 فقدت المصداقية ومف ثـ ثقة الناس فيما تطرح.
غير الديمقراطية السيما بعد التطور  اال اف ذلؾ ال يمنع القوؿ بنمو رأي عاـ في النظـ 

اليائؿ في وسائؿ االعالـ، وظيور شبكة المعمومات والفيس بوؾ والفضائيات حيث اصبح 
العالـ قرية صغيرة، يستطيع الناس الى االطالع عمى خطايا واخطاء الحكاـ ومعاناة 

ات المستبدة الشعوب في اي بقعة مف بقاع العالـ، وىذا ما ساعد عمى تعطيؿ قدرة الحكوم
 في خداع الناس وتضميميـ لمدة طويمة.

ونستطيع القوؿ اف أية حكومة ال يكتب ليا االستقرار واالستمرار اذا كاف الرأي العاـ 
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يتخذ منيا موقفا عدائيًا معمنًا، حتى واف كاف استقرارىا قائما عمى البطش واالرىاب 
لخوؼ والرىبة مطالبيف والخوؼ،الف ذلؾ سيتالشى عندما يكسر المواطنوف حاجز ا

بحقوقيـ وحرياتيـ واحتراـ كرامتيـ االنسانية وتعجز كؿ ادوات القمع في اعادتيـ الى حالة 
 ما قبؿ الصحوة واليقظة.

واف عمى المجتمعات التي اختارت مسار الديمقراطية والحرية حديثًا بعد معانات طويمة  
عمى اشاعة ثقافة الحوار وقبوؿ الرأي  مف حكـ الطغياف واالستبداد وتكميـ االفواه اف تعمؿ

اآلخر فضاًل عف تعميؽ تربية االفراد عمى قدسية حقوؽ االنساف وحرياتو وىنا تبرز 
 االىمية القصوى لمضموف المناىج الدراسية ومستوى القائميف بتدريس ىذه المناىج.

حقوقو اذ اف تثقيؼ المواطف وتربيتو في وقت مبكر مف عمره عمى االعتزاز بحريتو و 
واحتراـ حرية وحقوؽ االخريف والخضوع عمى قدـ المساواة مع االخريف لقواعد المعاممة 
نفسيا فضاًل عف تدريبو عمى حسف اختيار قادتو اختيارًا حرًا ميذبًا، فاف ذلؾ سيضمف الى 
حد كبير اقامة مجتمع حر، ال يتردد المواطف فيو مف انتقاد السمطة والتعبير عف ارادتو 

حرًا بعد اف عرؼ قيمتو كأنساف وجسامة مسؤولياتو في سبيؿ صوف تمؾ القيمة مف  تعبيراً 
 اي تجاوز او انتياؾ.

 
 

 الدميقراطية
  -مفهوم الدميقراطية  :

( مصػػػطمح يونػػػاني قػػػديـ مكػػػوف مػػػف جػػػزأيف Aldemocratiaالديمقراطيػػػة )               
(demo ( ومعناىػػا الشػػعب أو العامػػة و ) cratia ومعناىػػا ). وبػػذالؾ   حكػػـ أو سػػمطة

وحسب ىذا المفظ اليوناني القديـ تصبح معنى الديمقراطية )حكـ الشعب او سمطة العامػة ( 
والػػػذي يعنػػػي اصػػػطالحًا اختيػػػار الشػػػعب لحكومتػػػو أو سػػػيطرة الشػػػعب عمػػػى الحكومػػػة التػػػي 
يختارىػػا ، أي نظػػاـ الحكػػـ الػػذي يسػػتمد مػػف الشػػعب أو غالبيػػة الشػػعب ، وبيػػذا نسػػتطيع أف 

وؿ اف الديمقراطيػػة تعنػػي حرفيػػًا حكػػـ الشػػعب وذالػػؾ  تمييػػزًا ليػػدا النػػوع مػػف الحكػػـ القػػائـ نقػػ
عمى قاعدة حكـ االكثرية عف انظمة الحكـ االخرى : الحكـ الفردي االحتكاري )الدكتاتورية 
او المونوقراطيػػػة( التػػػي تسػػػتند إلػػػى سػػػمطة الفػػػرد الواحػػػد )الحػػػاكـ ( او انظمػػػة حكػػػـ االقميػػػة 

 طية ( التي تعتمد عمى حكـ فئة قميمة تسمى أحيانا ) النخبة ( . )اْلرستقرا
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لقػػد أصػػبحت الشػػعوب جميعيػػا تطمػػح إلػػى تحقيػػؽ ىػػذا النظػػاـ ، ال غايػػة بحػػد ذاتيػػا 
نمػػػا وسػػػيمة لحمايػػػة حقػػػوؽ اْلفػػػراد وحريػػػاتيـ ، إذ إف ممارسػػػة المػػػواطف لمديمقراطيػػػة تعنػػػي  وا 

لحريػػة فػػي اختيػػار مػػف يمػػارس السػػمطة ممارسػػتو لمسػػمطة بشػػكؿ أو بػػأخر أو تمتعػػو بكامػػؿ ا
 نيابة عنو . 

إف النظاـ الديمقراطي رغـ قدمو إال انو شيد انتشارًا ىائاًل فػي بدايػة القػرف العشػريف 
( إذ أصػػبحت لمديمقراطيػػة جاذبيػػة ٜٛٔٔ -ٜٗٔٔوخاصػػة بعػػد الحػػرب العالميػػة اْلولػػى ) 

دسػػاتيرىا وقوانينيػػا لػػدى الشػػعوب ممػػا اضػػطرت جميػػع اْلنظمػػة السياسػػية إلػػى  الػػنص فػػي 
 عمى حرية الشعب وحقو في ممارسة السمطة بنفسو أو عف طريؽ ممثميو .

 تعريؼ الديمقراطية : 
ىػػػي نظػػػاـ سياسػػػي يقػػػـو عمػػػى المشػػػاركة الواسػػػعة فػػػي اختيار)الشػػػعب( لمحػػػاكـ ولنظػػػاـ     

 .الحكـ عف طريؽ االنتخاب وفقًا لمبدأي المساواة بيف المواطنيف وحرية االختيار
والبعض عَد الديمقراطيػة شػكؿ مػف اشػكاؿ الحكػـ كونيػا تحتػـر رأي الشػعب فػي اختيػار مػف 

 يتصدى لمسؤولية ممارسة السمطة طالما اف مصدر السمطة يكمف في الشعب نفسو .
 

 

 أنواع الديمقراطية :   
 :  اواًل : الديمقراطية المباشرة

يمػػارس السػػمطة بنفسػػو دوف حاجػػة إف نظػػاـ الديمقراطيػػة المباشػػرة يعنػػي أف الشػػعب         
إلى ممثميف أو نواب عنو ، وىذا ما ينسجـ مع مبدأ)السيادة الشعبية( وىو يعنػي إف السػيادة 
تعػػود لمشػػعب ولػػو أف يمارسػػيا بنفسػػو لحكػػـ نفسػػو . وفػػي ىػػذا النػػوع مػػف الديمقراطيػػة يمػػارس 

لػذيف يتمتعػوف الشعب جميع خصائص السيادة بنفسو مباشرة ، فيجتمع جميع أفػراد الشػعب ا
بممارسة الحقوؽ السياسية في ىيئة) جمعية شعبية( عامة ويضعوف بأنفسيـ القوانيف ، كما 
ينتخبوف بشكؿ مباشر الموظفيف الذيف يعيد الييـ ممارسة السمطة التنفيذية أيضا ويختاروف 

ا يحؽ القضاة أو الحكاـ المكمفيف بالنظر في المنازعات التي يمكف أف تقع بيف اْلفراد . كم
لمجمعيػػة الشػػعبية الفصػػؿ بنفسػػيا فػػي بعػػض القضػػايا اليامػػة التػػي تػػرى ضػػرورة النظػػر فييػػا 
دوف إحالتيػػا إلػػى الحكػػاـ المختصػػيف . والديمقراطيػػة المباشػػرة ىػػي أقػػدـ صػػور الديمقراطيػػة 
ظيورا حيث سبؽ واف أخذت بيا بعػض المػدف اإلغريقيػة والرومانيػة وطبقػت معظػـ مبادئيػا 

. 



)70( 
 

 
  -مقراطية شبو المباشرة :ثانيًا : الدي

 

الديمقراطيػػة شػػبو المباشػػرة ىػػو نظػػاـ وسػػط بػػيف الديمقراطيػػة المباشػػرة والديمقراطيػػة          
النيابيػػة )غيػػر المباشػػرة ( ففػػي ظػػؿ ىػػذا النظػػاـ ال يتػػولى الشػػعب ممارسػػة جميػػع خصػػائص 

السػػػيادة  السػػػيادة بنفسػػػو كمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ فػػػي الديمقراطيػػػة المباشػػػرة وال يتخمػػػى عػػػف ممارسػػػة
نمػػا يحػػتفظ لنفسػػو بجانػػب المجمػػس  لممجمػػس بصػػورة مطمقػػة كمػػا فػػي الديمقراطيػػة النيابيػػة وا 
المنتخب باعتبػاره صػاحب السػيادة بحػؽ البػت فػي بعػض المسػائؿ اليامػة عمػى الوجػو الػذي 
يريػػده . فالديمقراطيػػة شػػبو المباشػػرة تقػػـو عمػػى وجػػود مجمػػس نيػػابي منتخػػب )كمػػا ىػػو الحػػاؿ 

النيابيػة ( ولكنيػا فػوؽ ذلػؾ تقػرر أف لمشػعب الحػؽ فػي رفػض القػوانيف التػي  في الديمقراطية
قرارىػػػا . كمػػػا إف رقابػػػة  يضػػػعيا النػػػواب واقتػػػراح قػػػوانيف جديػػػدة يجػػػب عمػػػى النػػػواب سػػػنيا وا 
الشػػعب ال تقػػؼ عنػػد رفػػض واقتػػراح القػػوانيف بػػؿ تتعػػداىا إلػػى النػػواب أنفسػػيـ والػػى المجمػػس 

إقالة النواب قبؿ انتيػاء مػدة نيػابتيـ كمػا لػو الحػؽ فػي النيابي ، حيث لو الحؽ)الشعب( في 
جراء انتخابات جديدة ، وبيذا يمكننا القوؿ بأف ىيئة الناخبيف في ىذا النظاـ  حؿ المجمس وا 
تصبح سمطة رابعة إلػى جانػب السػمطات الػثالث وبػذلؾ تػزداد أىميػة النػاخبيف عمػى حسػاب 

 المجمس المنتخب .
 

 لمباشرة )النيابية( :ثالثًا _ الديمقراطية غير ا
رأينػػػػا إف الديمقراطيػػػػة المباشػػػػرة مستحيػػػػػمة أو مػػػػػتعذرة التطبيػػػػؽ فػػػػي العصػػػػر               

الحالي، كما إف الديمقراطية شبة المباشرة يتطمب تطبيقيا درجة عالية جػدًا مػف الػوعي لػدى 
نيا غير مطبقة في يومنا ىذا سوى دولة و  احدة )سويسرا( الشعب وشعورًا كبيرًا بالمسؤولية وا 

وبعض والواليات المتحدة االمريكية. والنظػاـ الػديمقراطي المتبػع حاليػًا فػي اغمػب الػدوؿ ىػو 
 نظاـ الديمقراطية )النيابية( التمثيمية وبأشكاؿ مختمفة .

إف الديمقراطيػػة التمثيميػػة تعنػػي إف يقػػـو الشػػعب باختيػػار حكامػػو ويخػػوليـ ممارسػػة     
ػوف ىذا االختيػار محػددًا بمػدة معينػة ليتسػنى لمشػعب محاسػبة السمطة نيابة عنو عمى إف يك

عادة اختيار الصالح منيـ وتغيير مف لـ يمثؿ الشعب تمثياًل حقيقيًا ولـ يعبر عػف  ممثميو وا 
آمالو ولـ يستطع تحقيؽ طموحات الشعب .  إف ممثػػمي الشعب يجتمعوف عمى شػكؿ ىيئػة 

تقػػـو أذف عمػػى ركػػف أساسػػػي ىػػو وجػػود برلمػػاف  تسػػمى )البرلمػػاف( . فالديمقراطيػػة التمثيميػػة
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منتخػػب لمػػدة محػػددة. ويجتمػػػػع البرلمػػاف بموجػػب دعػػوة مػػف رئػػيس الدولػػة )انكمتػػرا وبمجيكػػا 
مػػثاًل( بينمػػا يجتمػػع فػػي دوؿ أخػػرى تمقائيػػػػًا وذلػػؾ عنػػدما يحػػدد الدسػػتور أو القػػانوف موعػػدًا 

(. ويمكػػف إف يعقػػد البرلمػػاف دورات معينػػا النعقػػاد دور البرلمػػاف ) ايطاليػػا . فرنسػػا . العػػراؽ
استثنائية )طارئة( لمناقشة أمر مف اْلمور أو معالجة موقؼ معػيف ، ويػدعى البرلمػاف إلػى 
دورة اسػػػتثنائية مػػػف قبػػػؿ رئػػػيس الدولػػػة )الواليػػػات المتحػػػدة اْلمريكيػػػة . العػػػراؽ(، كمػػػا يمكػػػف 

لمػػاف نفسػػو. وعمػى كػػؿ تمديػد الػدورات االعتياديػػة بطمػب مػػف رئػيس الدولػػة أو بقػرار مػػف البر 
حػػػؿ فػػػأف قواعػػػد الػػػدورات االسػػػتثنائية أو تمديػػػد الػػػدورات االعتياديػػػة تختمػػػؼ مػػػف دولػػػة إلػػػى 
أخػػرى.  إف االختصػػاص الػػرئيس الػػذي تتمتػػع بػػو جميػػع برلمانػػات العػػالـ ىػػو التشػػريع إذ أف 

في الدولة البرلماف ىو ىيئة تشريعية دائمًا وأبدًا بينما قد تكوف الييئة التشريعية جية أخرى 
فػػي حالػػة عػػدـ وجػػود برلمػػاف، أو فػػي الظػػروؼ االستثنػػػػائية. والبرلمػػاف يضػػع القػػوانيف فػػي 

 مختمؼ الشؤوف ػ عدا حاالت استثنائية. 
 

وتشترؾ برلمانات العالـ كافة باختصاص أخر ىو ) االختصاص المالي( والذي يعني     
بمو وبذلؾ يتسنى لو مراقبة إف ميزانية الدولة يجب إف تعرض عمى البرلماف وتقر مف ق

كيفية حصوؿ الدولة عمى مواردىا وسبؿ إنفاقيا ، والقانوف الذي يشػرعو البرلماف باسـ 
نفػػاؽ  )قانوف الميزانية( يعني إف الحكومة ال يمكف اف تتصرؼ في مجاؿ جباية اإليرادات وا 

 المصروفات إال حسبما جاء في الميزانية التي أقرىا البرلماف.
 

 وواجبات الحاكـ االسالمي مواصفات
 قراءة عيد االماـ عمي"عمية السالـ" 

 لواليو عمى مصر
 مػقػػػػدمػػػػػػػػػػػػػة

" الخالفة فييا بوفرة اإلنتاج  عميو السالـتميزت السنوات المعدودة التي تولى أمير المؤمنيف عمي "
الثقافي سواء كػاف عمى شكؿ خطػب وكتػب ووصايا و عيود ، أو عمى شكؿ حوادث ووقائػع حيػث 
غطى ىػذا اإلنتاج حقػواًل عديػدة فػي الفكػر واْلخالؽ والمعػارؼ والحقػوؽ واآلداب إلى غيػر ذلػؾ . 

اإلسالـ في  " إلى والتو وعمالو وموظفيو خير وجو ناصع لسياسةعميو السالـوتمثػؿ رسائؿ اإلماـ "
كيفية ادارة البالد والعباد فيي جامعة لمسياسة اإلسالمية في كؿ أبعادىا وفي مختمؼ شؤونيا، 
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كتابػًا،  ٖٓوكاف مجمػوع الكتػب التػي أرسميا إلى والة اْلمصار وعمػالو عػمى الصدقػات والخراج 
ا أرسؿ إلى أمراء وصية ، أما مجمػوع م ٔٔومجمػوع وصايػاه ْلىؿ بيتػو ولألمراء والعماؿ 

 ٕٓالجيػوش مف كتب فيو إضافة إلى عيديف ، وأرسؿ ثمانيػة كتػب إلى  أىؿ اْلمصار وكتػب 
ذا كػاف ىػذا الكػـ الذي وصؿ ألينا مف الكتب والوصايا يعكس شدة اْلحداث  كتابػًا إلى أعدائو.  وا 

رصو عمى بناء نظػاـ التي واجييا عميو السالـ في مدة خالفتو ، فإنيا تعكس مف جيػة أخرى ح
ىػ حيف بعثو  ٖٚسياسي وأداري ناجػح ويبقػى عيػد اإلماـ الػذي كتبػو إلى عاممػو مالؾ االشتر سنة 

واليًا عمى مصر ، يكتسب أىمية فائقة مف خالؿ تحشيده لمرؤى واْلفكار وعالجات الواقػع فيػو ، 
رة فحسب ، بؿ ىو خطة منزوعة فقػد جػاء العيػد ليؤسس خطابػًا ليس معػاصرًا ومعانقًا لحاض

الخصوصيات ، مطمقة اْلفكار ، صالحة لمتطبيؽ في أية مرحمة مستقبمية يواجييػا أصحاب القرار 
 فػي خضـ تجاذبات الواقػع السياسية واالجتمػاعيػة والفكرية .

إف قراءة ىذا العيد بشكؿ تفصيمي والوقوؼ عمى  المفاصؿ الرئيسية التي تناوليا يحتاج إلى 
كما نص  أطوؿ عيػد كتبو واجمعو لممحاسف" ،مسمة مف الدراسات العميقػة والمتخصصة فيػو" س

وىو"أفضؿ مرسـو إداري كتب لحػد أالف ولػـ  عمى ذلؾ ابف أبي الحديد في شرحو لنيػج البالغػة
مف "عيػوف الفكر  الشيرازي وىو كما يؤيد اإلماـ. "  يصبػو غبػار النسياف عمى مرور الزماف

ياسي الشاىػد عمى نضػج الفكر العبقري فػي السياسة واإلدارة مػا يشيػد لمػوىبة األماـ فػي الس
 عمى حػد تعبير محمػد عمػارة.ىػذا الفػف " ،

 
ولقػػد تضمػػف التقػريػر الػذي أعده برنػامج اْلمـ المتحػدة اإلنمائي الخػاص بحقػوؽ اإلنساف 

و السالـ التػي تضمنيػا ىػذا العيػد .   وسنقتصر مقتطفات مػف وصايػا أمير المػؤمنيف عميػ
في بحثنا ىذا عمى تناوؿ مسألة محورية وجوىرية وردت في ثنايا العيد وتتعمؽ بصفات 

 الحاكـ االسالمي وواجباتو االساسية تجاه الرعية  
 ولإلحاطة باْلسس واْلفكار التي ثبتيا اإلماـ عميو السالـ فػي عيػده لمالؾ االشتر والتي 

أسست لنظرية أدارية وقانونيػة ال زالت مػادة لمقراءة مػف قبػؿ نظػاـ الحكػـ في أية دولػة تسعى 
لتطبيؽ الرؤية اإلسالمية في جيازىا اإلداري والحكومي، سيتـ تناوؿ الموضوع عبر 

 -العناويف الرئيسية التالية:
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 مواصفات الحاكـ االسالمي -المبحث األوؿ:
 

ي نظاـ الحكـ العادؿ أف يكوف المسؤلوف فيو شخصيات قوية مف اْلمور الجوىرية ف
فاعمة ومؤثرة فػي إدارة مفاصؿ ذلؾ النظاـ ، توجيو نحو إخصاب الحالة العامة لمبالد 
وازدىارىا في جوانبيا المختمفة ، ففي الحكـ تكمػف قوانيػف وسمػات ومػؤشرات الظػمـ والعػدؿ 

. 
لذي البد أف تقوـ عميو اية إدارة ناجحة ، فيػو ال ويعد العدؿ اْلساس والمرتكز اْلساس ا

يختص بزمػف دػوف آخر ، وال تحتاج أليو فئة دوف غيرىا ، بؿ ىو سنة تاريخية أودعت فػي 
سياؽ ىػذا الكػوف والوجػود الكبير ، وظاىرة سيوسيولوجية تأتي ثمارىا حيف يمارسيا الناس 

في الدولة ، وتتمثؿ ثمارىا في ازدىار  إلى جانب ممارستيا مف قبؿ الساسة ووالة اْلمر
المجتمع ونظاـ الحكـ ، ىذا فيما يؤدي الظمـ واالستبداد ال إلى انييار النظاـ السيػاسي 

 فحسب ، بػؿ وانييػار الكػياف االجتمػاعػػي ْلية جمػاعة بشريػة .
دراكًا منو لمخاطر الحكػـ ومسؤولياتػو الكبرى تمؾ،كػاف اإلماـ "عميػو السال ـ " متشددًا فػي وا 

تحديػد مواصفػات الوالي العادؿ الذي يمثؿ قمة اليـر في الجيػاز اإلداري ومؤكدًا عمى اثػر 
التفاعؿ السيكولوجػي بيف ذات الفػرد ومبدئػو بالنسبػة إلى حركػة السياسي المسئوؿ عمى إدارة 

اإلدارية تطبيقًا  نظػاـ الحكػـ ، فعندما يعػي المسئوؿ عظػـ ميػامػو سينطمػؽ فػي حركتػو
خالص متوخيػًا تجػسيد  وتجديػدًا ،واعتدااًل ، ومساواة بحرص، ووعي، ونزاىػة، ومبدئية ، وا 
اليػدؼ المنشود فػي إسعاد الشعػب وعيشػو بكػرامػو وحريػة واستقػالؿ . وجاءت نقطة البداية 

سمـ القوي مف اختيار الشخص المالئـ الذي يمتمؾ مقومات اإلداري الناجح ومبادئ الم
واهلل لو كػاف جبػاًل لكاف فنداً ، ولو كاف حجراً فجػاء اختيػاره لمػالؾ االشتر الػذي يقػوؿ فيػو " 

 لكاف صمداً ، ال يػرتػقيػو الحػافػز وال يػوفػي عميػو الطػائػر " 
 
ؿ وكػاف البػد لإلماـ مف أف  ينبو الػوالي إلى عظػـ المسؤولية الممقاة عمى عاتقو فيما يتص 

بإدارة شؤوف المصر الذي يخضع لو مف الناحية السياسية والمالية والخمفية ، فاإلماـ يحكـ 
اْلقاليـ اإلسالمية المختمفة بطريقة غير مباشرة أي عبر الوالة ، فالوالي أذف ىو الخميفة في 
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واليتو فعميو كما عمى الخميفة واجبات خمقية وسياسية ومالية ، واف كانت في حدود أضيؽ 
 ف حدود الخميفة مف الناحية السياسيػة والمكانيػة ، وأوسع مػف حػدود المػوظفيػف اآلخريف.م

وتناوؿ عيد اإلماـ لوالي مصر أىـ المسائؿ المتعمقة بشخصية الحاكـ، والخطوات الواجب 
 -عميو اتخاذىا وذلؾ عمى النحو التالي :

 
 المقومات الخمقية والعقائدية لمحاكـ  -أوال :  

البػدايػة بػالشرط اْلصعب ووضع اليػد عػمى البدايػة الصحيحػة لمقيػاـ بحكػـ عادؿ  كػانػت
وذلؾ بتحديد المواصفات الواجب توافرىا وترسيخيا في نفس القائد اإلداري والتي تنطمؽ مف 
خشية اهلل تعالى وتقواىا . والتقػوى معناىا حفظ النفس ومراقبتيػا والسيطػرة عمييػا وقػد أمر 

تباع ما أمر بو في كتابو مف ـ "عميػو السالـ" واليػو "اإلما يثار طاعتو وا  بتقوى اهلل وا 
فرائضو وسنتو التي ال يسعد احد إال بإتباعيا وال يشقػى إال مع جحودىا وا ضاعتيا .. 
وأمره إف يكسر نفسو مف الشيوات وينزعيا عف الجموحات ، فاف النفس أمارة بػالسوء إال 

ذلؾ يؤشر اإلماـ بعدي التقوى حيث يتمثؿ بعدىا اْلوؿ بالعمؿ بالواجبػات ". وب مػا رحػـ اهلل
والفرائػض الدينيػة ، بينػما يػتػمثػؿ بعػدىا الثانػي بتػرؾ المػحػرمػات والمحظػورات ، وأشار إلى 

 اْلوؿ بتعػبػيػر "إيثار طاعتػو "والػى الثاني " أف يكسر نفسو عف الشيػوات " .
ميو السالـ " بالتأكيد عمى القيـ والشروط العقائدية واْلخالقية التي ال بد ويستمر اإلماـ "ع   

إف تتوفر في شخص الحاكـ إليمانو باف اْلخالقية ىي الضمانة الحيوية لحسف تطبيؽ 
النيج السياسي لمعدؿ االجتماعي ، وفيما عداىا ال يتمقى المواطنوف مف رجاؿ الحكـ 

يتحمؿ أوزارىا المجتمع ، وكمما ازدادت قيمة المكانة  واإلدارة غير الصفات السمبية التي
الوظيفية لرجاؿ الحكـ واإلدارة والمسؤولية ،كمما ازدادت أىمية التوكيد عمى االتصافػات 
االخالقيػة العاليػة والتػي يجمميا اإلماـ بعضًا منيػا فػي ثنايػا عيده لالشتر ومنيا ،إشاعة 

لعمػؿ عمى اقتراف الوعػود بالتنفيذ وتجنػب الخمػؼ بالوعػد الخير لمرعية دوف منة أو تزيد ، وا
رجاء اْلقواؿ الغير مسنػودة بأعماليا "  ياؾ والمػف عمى رعيتؾ بإحسانؾ أو التزيد فيمػا وا  وا 

الناس والتي تدؿ عمى الخير ا توارثيا الحفاظ عمى السنف الصالحة التيو  ..."كػاف مػف قبمػؾ
" فضاًل  وال تنقػض سنػة صالحػة عػؿ بيػا صدور ىػذه األمة"  والعقؿ والحكمة والصالح

ياؾ والعجمة عف االعتداؿ في الحكـ واتخاذ التدابير في أوانيا واالبتعاد عف العجمة "  وا 
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االعتػداؿ فػي الشخصيػة واالبتعػاد و "  أو التساقط فيما عند أمكانيا ... باألمور قبؿ أوانيا
واممؾ حمية نفسؾ وسورة حدػؾ وسطػوة يػدؾ وغرب "  عػف الغضب والعصبيػة فػي اْلمور

ولف تحكـ ذلؾ مػف االرتباط الدائـ بالمبدأ ومقاصد الشريعة وعالـ الغيب    " و  "لسانؾ
" وحب الشعب والرحمة بو واإلحساف إليو نفسؾ حتػى تكثر ىمومػؾ بػذكر المعػاد مػف ربػؾ

 ليـ والمطػؼ بيػـ " واشعر قمبؾ الرحمة لمرعية والمحبة" " عميو والحرص
  

 الثقافة العامة لمحاكـ االسالمي   -ثانيا :
 
وبعػد إف يفػرغ مػف تحديد المواصفات الشخصية لمحاكـ العادؿ جسـ الػدولة ،   تأتي أىمية  

ضرورة تثقيؼ الموظؼ اإلداري بالثقافة العممية وتزويده بالمعارؼ ليتمكف مف تاميف الحقوؽ 
مجتمع وتأمينيا بيف اْلمة والحكػومػة عػمى المبادئ العمميػة واْلخالقية والواجبات بيف أفراد ال

 والعرفيػة التػي تقتضيػيا مصمحة الدولة ودواميا . 
ولعػؿ مػػف أىـ عنػاصر الثقافػػة لإلداري النػاجح وقػوفػو عمى التطػورات التاريخية والتشريعية 

لػو عمى تفيػـ اْلخالؽ والعػادات والعػرؼ  التي مرت باإلقميـ الػذي يعيش فيػو ، وخيػر معيػف
وسائر التقاليػد االجتماعية الميػمة ىو تاريخ البػمد وحوادثو الكبرى ، فعمى قدر تبحػره وسعة 
اطالعو في تاريخ بمده ومحيطو ، يستطيع القائد اإلداري معالجة اإلمراض اإلدارية 

 ػييػا .والسياسية وحػؿ مايجابيػو مػف المشكػالت والمعضالت ف
وانطالقًا مف ىذا الفيـ لفت اْلماـ عميو السالـ نظر واليو االشتر إلى تاريخ مصر وما 

ثـ اعمـ يا مالؾ أني قد وجيؾ إلى بالد قد جرت دالت عمييا مف دوؿ وحكومات فيقوؿ " 
 عمييا دوؿ قبمؾ مف عػدؿ وجػور ، 

الوالة قبمؾ ويقػولػوف واف الناس ينظروف مف أمورؾ في مثؿ ما كنت تنظر فيو مف أمور 
" ،وفي ذلؾ إشارة إلى إف السنف التاريخية تعيد نفسيا عمى يد فػيؾ مػا كػنت تقوؿ فييـ

اإلنساف ، فقد شيد تػاريػخ مصر حكـ الفراعنة وظمميـ فانحسرت حضارتيـ وسمطاتيـ عف 
ع الناس مسرح التاريخ ، كما شيد حكامًا عادليف مػارسوا مفيػوـ العػدؿ وطبقػوه عمى واقػ

 فأنتج كيانػًا اجتمػاعيػًا وسياسيا متالحمػًا .
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وىذا اْلخير ىو الذي ينتظره شعب مصر مف الوالية السياسية لمالؾ االشتر وعميو فال 
 ينبغػي خذالنيـ 

فيما يتوقعوف مف مستقبؿ سياسي عادؿ وال يصح لمحاكػـ إف ييمؿ سنػة العػدؿ الف إىماليا 
 ػدولة وخػػذالف الجمػاىير .يػؤدي إلى انييػار كيػاف ال

 
 -الفطنة وحسف االختيار : -ثالثا :  
 

يبيف اإلماـ العالقة الوطيدة والمباشرة بيف صالح الحكومة وعمو مقاميا وبيف صالح الوزراء 
ونضجيـ ، فالوزراء ىـ ارفع الذيف يضطمعوف بمسؤولية برمجة مشاريع الحكومة وىـ الذي 

 يمكنيـ قيادة المسيرة 
ية نحػو الصالح والفػالح ، أو جػرىا إلى الفساد واالنحػراؼ ويػوصي عميػو السالـ واليػو اإلدار 
 بسمب 

صالحيػة التصدي لمػوزارة والمناصب الحساسة فػي الحكػومػة مف كاف ذا تجربػة وسابقػة فػي 
ة فػي وزارات الحكومات الطاغية واْلنظمة الفاسدة ْلنيـ تأقمموا عمى الثقافة الجػائرة السائد

ذلؾ النظػاـ ، فيػـ ال يتورعوف عف الظمـ، فيوكد إف اْلمر الذي يحوؿ بينيـ وبيػف التجانس 
 مػع حكومػة العػدؿ التػي تػرفػض كافػة أشكاؿ الظمـ واالضطياد 

شر وزراءؾ مف كاف لألشرار قبمؾ وزيرًا ، ومف شركيـ فػي اآلثػاـ ، فػال يكونف لػؾ " 
وأخواف الظممة ، وأنت واجد منيـ خير الخمؼ ممف لو مثؿ بطانة فأنيـ أعواف األئمة 

آرائيـ ونفاذىـ وليس عميو مثؿ اصارىػـ و أوزارىـ وآثاميـ ممف لـ يعاوف ظالمػًا عػمى 
 . ظممو وال آثماً  عمى آثمة "

  
 العالقة المباشرة بالناس : -رابعا : 

 
القاتو مع الناس إلى استخداـ أدواتو حيػف تتنػوع مسؤوليػات الوالػي وتتعػدد فانػو يعمػد فػي ع

السياسية والوظيفية فتنشأ شبكة مف اإلدارييف والمسئوليف الثانوييف الذيف يمثموف البيروقراطية 
الجديدة المحيطة بالوالي ، فتمثؿ مراكز جديدة تؤثر عمى التوجو السياسي العاـ لموالي 
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" احتػرازًا نظريًا وسموكػيًا عميػو السالــ "فتحركو وفقًا إلرادتيا ومصالحيا ، وػمذلؾ يبدي اإلما
ضروريًا لمجابيػة تمػؾ الظػاىرة وأشكاليا المتجددة ، لذلؾ ستكوف العالقة الحية والصحيحة 
مع الناس وجيًا لوجو ضمانة كبرى لسيادة الحؽ .والبد مف رفض السفراء والحجاب 

العالقػة المباشرة لكي تصبح منيجًا والوسطاء بيف الوالي وبيف شعبو لتربية الػوالة عػمى نسؽ 
فال تطولػف إسالميًا ثابتًا تصنع مف خاللو قرارات الحؽ والعدؿ ويأتي قولو بيذا الصدد "

احتجابؾ عف رعيتؾ فاف احتجاب الوالة عف الرعية شعبة مػف الضيؽ وقمػة عػمـ باألمور 
لكبير ، ويعظػـ واالحتجػاب منيـ يقطع عنيـ عمـ ما احتجبوا دونو فيصغر عندىػـ ا

نما الوالي بشر ال  الصغير ، ويقبػح الحسف ، ويحسف القبيح ، ويشاب الحؽ بالباطؿ ، وا 
 يعرؼ ما توارى عنو الناس بو مف األمور " .

 
 اعتماد الشورى وتقريب العمماء  -خامسا :  
 

المبادئ اْلساسية التي ينبغي لمحاكـ أتباعيا مبدأ االستشارة التي تعني أشراؾ اْلمة في مف 
القضايا التي  تتعمؽ بيا وتحريؾ فعالية المسمميف نحو اْلمور المختمفة ، وتعد مف 
العناصر العممية في الحيمولة دوف التسمط واالستبداد ، إلى جانب االنفتاح عمى أفكار 

إلى اْلساليب الناجعة لمتعامؿ مع بعض  اْلمور وتنشا أىميتيا مف اآلخريف والتوصؿ 
أمريف "،التطور والشمولية التي تشيدىا القضايا السياسية والثقافية واْلخالقية واالقتصادية 
وغيرىا في كافة مجاالت الحياة السيما أف التعقيد والتخصص الذي يكتنؼ اغمب المسائؿ 

درا ؾ فقراتيا وبالتالي ال مناص مف استشارة ذوي الخبرة يجعؿ   مف الصعوبة فيميا وا 
واالختصاص إف كؿ فرد مف أفراد البشر ميما امتمؾ مف قوة عضمية وذكاء حاد مقارنة 
باآلخريف ، فانو يبقى أنسانَا محددًا ، فإذا استشار  اآلخريف وتعرؼ عمى أفكارىـ حصؿ 

 عمى النتيجة اْلمثؿ .
السالـ الشورى عمميًا واستشار أصحابو في أكثر مف موطف وقد اعتمد أمير المؤمنيف عميو 
وشاورىـ في " وتجسيدًا لقولو تعالى " صمى اهلل عميو وآلو وسمـومناسبة تأسيا بسيرة" الرسوؿ "

"  ولذلػؾ نصح بيا واليػو االشتر فػي إدارتو ْلمور الدولػة موكػدًا بعدىػا العممػي  األمر
ا ، حيث يعطػي جميػع اآلراء القػوة والمتانة لمرأي المتمثؿ في ضـ اآلراء إلى بعضيػ
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المستخػمص منيػا ، فضاًل عػف بعػدىػا االجتماعي الذي يتمثؿ في اجتماع المسمميف لممداولة 
 في أمورىـ والبحث عػف رأي سميػـ وسديػد .

ذا يستفيد عالمنا المعاصر اليوـ مف قضية االستشارة ويحاوؿ االنفتاح عمى تجارب  وا 
يف والسيما في اْلجيزة المرتبطة بالدولة التي توظؼ اْلفراد مف ذوي العمػـ والتجربػة اآلخر 

واالختصاص،غير أف اْلمر الذي أغفمتو اغمب اْلوساط إنما يكمف في المعايير اْلخالقية 
التي ينبغي إف تتوفر في المستشاريف واستبعاد مف ال تنطبؽ عميو تمؾ المعايير مف ىيئػة 

" وال تدخمف في مشورتؾ بخياًل يعدؿ بؾ ما أشار أليو أمير المؤمنيف بالقوؿ الشورى وىػذا 
عف الفضؿ ، ويعدؾ الفقر ، وال جبانًا يضعفؾ عف األمور ، وال حريصًا يزيف لؾ الشره 

 بالجور،فاف البخؿ والجبف الحرص غرائز شتى يجمعيػا سوء الظف بػاهلل " .
 
 المبحث الثاني 

 واجبات الحاكـ االسالمي
مف اجؿ ذلؾ ولوضع المباديء االسالمية موضع التطبيؽ العممي ، فاف الحاكـ االسالمي    

يتحمؿ مسؤوليات وواجبات عدة ، تحتميا طبيعة موقعو الميـ كقائد اداري وسياسي اعمى . 
وقد وضح عيد االماـ عمي "عميو السالـ" لواليو عمى مصر ابعاد تمؾ الواجبات الجسيمة 

ؽ الحاكـ في المجاالت االجتماعية واالقتصادية واالمنية . ويمكف تمخيص الممقاة عمى عات
 تمؾ المياـ باالتي : 

 
 :  أواًل : االصالح االجتماعي

تناوؿ االماـ تركيبة المجتمع والقوى المؤثرة فيو والقطاعات الضرورية فيو ،               
 مطة العميا تجاه كؿ طبقة .وحدد كيفية التعامؿ مع تمؾ القوى الميمة ومسؤوليات الس

وبيذا الصدد يذكر االماـ اف المجتمع االنساني ينقسـ الى عدة طبقات واليمكف ليذه     
 الطبقات اف يستغني بعضيا عف البعض االخر ، واليتـ صالحيا اال بتعاونيا والتئاميا 

 " واعمـ اف الرعية طبقات اليصمح بعضيا االبعض وال غنى لبعضيا عف البعض "
ويعدد االماـ ىذه الطبقات ويذكر اىمية كؿ طبقة وما تقدمو مف خدمة لمطبقات االخرى 

 وحاجتيا الييا وكما يمي : 



)79( 
 

" فالجنود : وىـ الحصوف التي يمجأ الييا الرعية لمحماية وتحقيؽ االمف وبذلؾ الجنود -ٔ
ـ الرعية باذف اهلل حصوف الرعية ، وزيف الوالة ، وعز الديف ، وسبؿ االمف وليست تقو 

تعد الموسسة العسكرية قطب الرحى في تماسؾ أي مجتمع وىي الحارس االميف  االبيـ " 
لكؿ فضيمة ، والمساعد المتيف لقمع كؿ رذيمة ، وميزاف العدؿ ، ولوال الجنود ال نعدـ اْلمف . 

" فوؿ مف جنودؾ انصحيـ في نفسؾ هلل ولرسولو والمامؾ ، وينصح االماـ واليو بالقوؿ 
اىـ جيبًا وأفضميـ حممًا ممف يبطيء عف الغضب ويستريح الى العذر ويرأؼ بالضعفاء وانق

 . وينبو عمى االقوياء ممف اليثير العنؼ وال يقعد بو الضعؼ "
: وىـ الذيف يكتبوف ويحفظوف العيود بيف الناس وينظموا احواليـ  كتَاب العامة والخاصة -ٕ

منع المظالـ ، اما الخاصة فيـ كتاب الحاكـ والذيف ويدبروا شؤونيـ ويسعوف لعمارة المجتمع ل
 يكتبوف مخاطباتو لعمالو واعوانو في السمـ والحرب .

" باف  اليجوز اختيار افراد ىذه الطبقة بالقرابة وحسف الظف ، فاف الرجاؿ عميو السالـوحذر "
ليظفروا بمثؿ ىذا المنصب دوف اف يكونوا قد يتصنعوف الصالح ويتظاىروف بالقدرة واالمانة 

في حقيقتيـ عمى شىء مف لصالح والكفاءة ، واالختيار االمثؿ ىؤالء يتـ عمى اساس 
المعرفة التامة بمحيطيـ وكفاءتيـ وقدرتيـ وممف يعرفيـ الشعب بالحب لة ورعاية مصالحو 

خيرىـ واخصص  ثـ انظر في حاؿ كتابؾ فوؿ عمى امورؾوالسير عمى رفاىيتة وسعادتو "
رسائمؾ التي تدخؿ فييا مكائدؾ واسرارؾ باجمعيـ لوجوه صالح االخالؽ ....ثـ ال يكف 
اختيارؾ اياىـ عمى فراستؾ وحسف الظف منؾ ...ولكف اختبرىـ بما ولوا لمصالحيف مف 

 " قبمؾ
 
و : وىـ الذيف يقضوف بيف الناس بالحؽ والعدؿ ويقيموا حكـ اهلل تعالى في خمق القضاة -ٖ 

"ثـ اختر لمحكـ بيف الناس افضؿ "  عمية السالـويأخذوا حؽ المظموـ مف الظالـ ، ويوصي "
 " رعيتؾ في نفسؾ ممف التضيؽ بة االمور والتحكمو الخصومة ، واليتمادى في الزلة

ومف المعروؼ باف السطمة القضائية مف أىـ سمطات الدولة بيا يفرؽ بيف الحؽ والباطؿ ، 
ـ مف الظالـ ،والجؿ ذلؾ كانت الحيطة مف االماـ شديدة في اختيار وبيا ينتصؼ لممظمو 

واقوميـ نفسا"، القضاة ، وارشد واليو الى ضرورة اف يختار لمقضاة مف الرعية افضميـ عمما" 
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واجودىـ فيما"، واشدىـ التزاما"،وامضاىـ دفاعا"عف الحؽ وتثبيتا"لو ، وغير ذلؾ مف 
 "باالجتياد المطمؽ في الشريعة  ،والعدالة" الصفات التي لخصيا  فقياء االسالـ

 
ويقصد بيـ الموظفيف الذيف يجمعوف ماؿ اهلل مف عباده  رجاؿ الماؿ )اىؿ الخراج (: -ٗ

بالحؽ ويحفظونو ويصرفونو بالعدؿ واالحساف واولى االماـ عمي الخراج في الدولة االسالمية 
صاد الدولة في ذلؾ العصر . عناية خاصة وذلؾ الف الخراج كاف المصدر الرئيسي القت

ولعؿ مف بديييات النظريات االقتصادية المعادلة الدقيقة بيف االنتاج واالستيالؾ فتطور 
االقتصاد في االمة متوقؼ عمى احكاـ تمؾ المعادلة .ويعرؼ الخراج بانو "عبارة عف االجرة 

د اسالمي مشروع التي تتسمميا الدولة عف االرض التي تدخؿ في حساب المسمميف نتيجة جيا
 فمما كاف االنتفاع بسبب تمؾ االرض سموىا )اي النفقة ( خراجا"."

ولما كانت االرض ىي المصدر الرئيسي لمدولة ، كاف صالحيا وصالح القائميف عمييا  
"وتفقد أمر صالحًا  لمف سواىـ مف الرعية وجاء في نص عيد ا الماـ لمالؾ االشتر قولو 

في اصالحو وصالحيـ صالحًا لمف سواىـ والصالح لمف  الخراج بما يصمح اىمو فاف
سواىـ االبيـ الف الناس كميـ عياؿ عمى الخراج واىمو " ويضيؼ قائاًل " وليكف نظرؾ في 

 " عمارة االرض ابمغ مف نظرؾ في استجالب الخراج  الف ذلؾ اليدرؾ اال بالعمارة
ليس لمخراج اف نا بقاعدة " وىذه القاعدة عرفت عند المختصيف في عمـ االقتصاد في عصر 

 "  يعرقؿ االنتاج
" والتي تعني عممية تطوير االرض  بالتنمية المستدامةوتاكيدًا لما يسمى اليوـ " 

والمجتمعات وكذلؾ االعماؿ التجارية بشرط اف تمبي احتياجات الحاضر بدوف المساس بقدرة 
 االجياؿ القادمة عمى تمبية حاجاتيا .

 
: وىـ ركيزة السوؽ ومف يوفر لمناس احتياجاتيـ وسمعيـ  التجار واىؿ الصناعات -٘

بالتصنيع او المتاجرة . وقد نبو االماـ عاممو عمى مصر الى اىمية دور ومكانة اصحاب 
التجارة وأرباب الصناعات في المجتمع وعمى الوالي مسؤولية تفقد شوؤنيـ واحواليـ فيقوؿ " 

 "  ي الصناعات ، واوصي بيـ خيراً ثـ استوصي بالتجار وذو 
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مف جانب اخر يمفت نظر الوالي الى مافي ىذه الطبقة مف سمبيات وعيوب اجتماعية  
واقتصادية فقد يكوف في كثير منيـ نوع مف الشح والبخؿ فيدعوىـ ذلؾ الى االحتكار في 

الحتكار القوت والحيؼ اي تطفيؼ في الوزف والكيؿ وزيادة في السعر او ما يعبر عنو با
 الذي نيى عنو رسوؿ" اهلل صمى اهلل عميو والو وسمـ.  .

ويتوجب عمى الوالي اف يتصدى لمنع ذلؾ ومطاردة المخالفيف ومعاقبتيـ في غير اسراؼ " 
واعمـ اف في كثير منيـ حيفًا فاحشًا وشحًا قبيحًا ، واحتكارًا لممنافع وتحكمًا في البياعات 

 الوالة فامنع مف االحتكار فاف رسوؿ اهلل منع منو ..." وذلؾ باب مضرة لمعامة وعيب عمى
 
 :  الطبقة السفمى -ٙ

مف المعروؼ باف الطبقة الفقيرة تشكؿ القسـ االكبر مف المجتمع في كؿ زماف ومكاف ، لذلؾ 
البد مف توجيو كؿ الطبقات السابقة لحماية ومساعدة ىذه الطبقة حتى تنيض مما ىي فيو 

 ماعية وتنعـ بالعدالة االجت
ويطمؽ االماـ عمي عمية السالـ الطبقة السفمى عمى  طبقة الفقراء ويوصي واليو بيا خيرًا ، 
والناس مف ىذه الطبقة ىـ الذيف القدرة ليـ عمى الكسب والتكسب ، ويجعؿ ليـ حقوقًا مقررة 

كيف ثـ اهلل اهلل في الطبقة السفمى مف الذيف الحيمة ليـ مف المساوثابتة في بيت الماؿ " 
والمحتاجيف واىؿ البوسى والزمنى فاف في ىذه الطبقة قانعاً ومقراً ... واجعؿ ليـ قسماً مف 

 بيت مالؾ "
وىؤالء الفقراء ىـ اليتامى وكبار السف واصحاب االمراض والعاىات المزمنة وكذلؾ الذيف 

 " . المتعففيفيمنعيـ الحياء عف سؤاؿ الناس رغـ حاجتيـ " 
في دعوة واليو لرعاية امرىـ وبحث احواليـ واف يخصص مف وقتو  ويمضي امير المؤمنيف

قسمًا يتفرغ فيو المور ىذه الطبقة والسماح ليـ بالتحدث عف قضاياىـ واحتياجاتيـ ومطالبيـ 
" واليشغمنؾ عنيـ بطر ... وتفقد امور مف اليصؿ اليؾ منيـ ... ففرغ الولئؾ دوف خوؼ 

ىـ ثـ اعمؿ فييـ باالعذار الى اهلل سبحانو يـو ثقتؾ مف اىؿ خشيتؾ فميرفع اليؾ امور 
 تمقاه ، فاف ىوالء مف بيف الرعية احوج الى االنصاؼ مف غيرىـ " 

 
 ثانيًا : تحقيؽ االمف والدفاع  



)82( 
 

االسالمي ، ولذا فيي ليست منة تعد الوظيفة االمنية لمدولة االسالمية واجبًا في المنظور 
مف الدولة لممواطنيف ، بؿ اف احد مظاىر فقداف السمطة لمشروعيتيا ىو عدـ قدرتيا عمى 
توفير االمف لمشعب . وعمى الدولة اف تسعى لحماية وتفعيؿ حقوؽ االنساف بعدىا الضمانة 

اشاعة اجواء عدـ  االساسية لالمف الداخمي والخارجي الف سياسة الدولة تعد مف ابرز عوامؿ
 االستقرار السياسي اذا كانت موجية ضد حقوؽ وحريات المواطنيف .

ولمجيش اىمية كبيرة في حفظ النظاـ االسالمي النو الحصف الحصيف لمحاكـ والرعية وحماية 
الديف مف البغاة والمعتديف ، فمذا وضع االسالـ نظامًا دقيقًا في رعاية وتنقية صفوفو مف كؿ 

يف واالنسانية وتحديد حقوقيـ وواجباتيـ ورعاية عوائميـ في حميـ وترحاليـ " مايشيف لمد
وليكف اثر رؤوس جندؾ عندؾ مف واساىـ في معونتو وافضؿ عمييـ مف جدتو بما يسعيـ 

 " مف وراءىـ مف خموؼ اىمييـ حتى يكوف ىميـ واحداً في جياد العدو
لـ العالقة الطيبة لمبالد االسالمية مع وعمى الصعيد الخارجي يحدد االماـ عميو السالـ معا

البمداف المجاورة مع توطيد االحتراـ المتبادؿ وعدـ التدخؿ بشؤوف الغير وتجنب الضرر 
والتربص بالجيراف ، وياتي الوفاء بالعيد تدعيمًا الركاف السمـ مع االخريف ولذلؾ يفرض عمى 

يفي بيا ، ويخاطب االشتر  كؿ مف اعطى عيدًااو ذمةاف يصونيا بجسده وروحو فييمؾ او
واف عقدت بينؾ وبيف عدوؾ عقدة او البستو منؾ ذمة فحط عيدؾ بالوفاء وارع بالقوؿ " 

ذمتؾ باالمانة واجعؿ نفسؾ جنة دوف ما اعطيت فانو ليس مف فرائض اهلل شي الناس أشد 
تغدرف عميو اجتماعًا مع تفرؽ اىوائيـ وتشتت ارائيـ مف تعظيـ الوفاء بالعيود ... فال 

 بذمتؾ ... فانو اليجتري عمى اهلل اال الجاىؿ الشقي " 
 "  ثالثاً : عمارة البالد "التنمية االقتصادية 

عندما بويع االماـ عمي بف ابي طالب لقيادة االمة االسالمية واصبح خميفة رابع لممسمميف 
اكد عمى ـ( أعمف معالـ سياستو التي تميزت بتقدـ حضاري ممموس ، حيث ٙ٘ٙىػ )ٖ٘سنة 

السياسة المالية وواردات الدولة ، والية توزيعيا ، واىتمامو بأمر الخراج والضرائب وماتممكو 
 الدولة مف عائدات مالية التي ىي ممؾ الشعب  .

وتجدر االشارة الى اف الموارد المالية في صدر االسالـ كانت تقتصر عمى الخراج والجزية 
يد اولى االماـ اىمية متميزة لمخراج بعده العصب والخمس والزكاة ، ومف خالؿ نصوص الع

الرئيسي لمموارد المالية فيوصي الوالي باف يصمح القائميف عمى استحصالو النيـ االداة 
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المنفذة لجبابيو ، فاذا صمح حاليـ صمح الخراج ، واف صالح اىؿ الخراج ىو صالح لالمة 
عتمادىـ في معيشتيـ وبناء حياتيـ بكامميا الف الناس كميـ عياؿ عمى الخراج واىمو اي ا

 عميو .
وقد رسخ االماـ عمي عميو السالـ بعض السمات لالقتصاد االسالمي مف خالؿ التاكيد عمى 

 اىـ المبادي لمسياسة المالية لمدولة لعؿ ابرزىا : 
: التاكيد عمى قيمة العمؿ ويستمد ذلؾ مف مبادىء االسالـ  عف الربا واالحتكار  االبتعاد -ٔ
ث اشارت نصوص مف القراف الكريـ والسنة النبوية الى تمؾ االمور عندما حرمت الربا حي

واالحتكار ، ودعت الى حفظ الموازيف ، والتوازف واالعتداؿ الذي اليتعدى االفراط والتفريط 
فا منع والبخؿ والتبذير ، كما اىتـ االماـ بتنظيـ معامالت البيع والشراء ومراقبة االسعار " 

حتكار فاف رسوؿ اهلل منع منو ، وليكف البيع بيعًا سمحًا بموازيف عدؿ واسعار مف اال
التحجؼ بالفريقيف مف البائع والمبتاع فمف قارؼ مكره بعد نييؾ اياه فنكؿ بو وعاقبو مف 

 "  غير اسراؼ
: فمف مباني النظاـ االسالمي في االقتصاد ىو اف الممكية  الممكية المطمقة اهلل تعالى -ٕ
، وممكية االنساف اعتبارية ومؤقتة ، وماىو االمستخمؼ عمييا ، فال بد مف حفظ االمانة  اهلل

 واتقاف معادلة الكسب والصرؼ بما يحقؽ رضا المستخمؼ عمى المستخمؼ .
: يعرض االماـ مبدا فمسفي مف مبادى الفمسفة االقتصادية في االسالـ ،  الماؿ وسيمة -ٖ

، وسيمة لبناء الحياة وخدمة االنساف وتحقيؽ ادميتو عمى وىو اف الماؿ وسيمة وليس غاية 
 طريؽ الصالح .

: يوجو االماـ واليو باف ال يصطفي نفسو وذويو في امواؿ الدولة ،  التوزيع العادؿ لمثروة -ٗ
وانما تنفؽ تمؾ االمواؿ لتطوير وتنمية الحياة العامة مف خالؿ خمؽ فرص العمؿ وتقميؿ 

، ورفع مستوى المعيشة لمفرد ، والقضاء عمى الجريمة والفساد ، واشاعة الرفاه معدؿ البطالة 
 االقتصادي لسكاف الدولة االسالمية دوف تمييز او اعتبار جانبي .

: يعرض االماـ معادلة يتناسب طرفاىا تناسيًا طرديًا وىي  عمراف االرض والمجتمع -٘
عا ظـ قدرة تحمؿ الناس ويزداد عطاؤىـ ، عمراف االرض والمجتمع ، فكمما تحسف العمراف تت

والمعادلة الثانية تناسبيما عكسيًا فتنحدر االرض واىميا نحو الخراب واالنحطاط كمما ازداد 
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وانما توتى خراب االرض مف اعواز اىميا ، وانما يعوز حرص الحكاـ عمى جمع الماؿ " 
 مة انتفاعيـ بالعبر "  اىميا الشراؼ انفس الوالة عمى الجمع وسوء ظنيـ بالبقاء وق

: مف المبادى الميمة التي يوكد عمييا العيد مبدأ توفير االمف لمتجار  االمف االقتصادي -ٙ
وخاصة في اسفارىـ فاف لو اىمية كبيرة في حفظ التجارة وسيولة حركتيا وانسيابيتيا في 

ياف العقود االسواؽ ، وتحقيؽ االمف االقتصادي سيحقؽ االستقرار في االسعار ويضمف سر 
التجارية بيسر ونجاج مما يسيـ في الحفاظ عمى مصالح الناس بجمب الربح ودفع الخسارة 
وينعكس بالتالي عمى الحالة االقتصادية لممجتمع ككؿ واوجز االماـ اثار االخالؿ 

 " وذلؾ باب مضره لمعامة وعيب عمى الوالةبالمعامالت التجارية بقولو " 

 :  الخاتمة
ـ رسائؿ عديدة لوالتو وعمالو في اقطار الدولة االسالمية خالؿ مدة حكمو لقد وجو االما

التي دامت خمس سنوات وثالث أشير ومف خالؿ تمؾ الرسائؿ اراد االماـ اف يبسط العدؿ 
والمساواة بيف الرعية مف خالؿ تطبيؽ مبادىء العدؿ لدى الحاكـ و نظرية االماـ في العدؿ 

 عمى احتراـ االنساف وحقوقو التي اسسيا االسالـ كديف حؽ .  والمساواة بيف الرعية قائمة 
" لواليو عمى مصر مالؾ عميو السالـمف خالؿ استعراض بعض فقرات عيد االماـ عمي "

االشتر والمتعمقة بمواصفات الحاكـ وواجباتو ، يمكف القوؿ انو اراد اف يضع اسسًا 
العدالة وايصاؿ الحقوؽ الصحابيا ومنع الظمـ عف الناس واضحة الدارة الحكـ وتطبيؽ 

" أو مبادىء النزاىة والعدالة والشفافية الحكـ الرشيدوىذه مف اىـ مميزات مايسمى اليوـ "
 والمحاسبة التي تعتبر اىـ اسس الحكـ الصالح والصحيح .

 
 
 

    

 


