
اإلنسان حقوق إلىمدخل 
تقییم فكرة حقوق اإلنسان في جذورھا األولى وموقف المسیحیة منھا 

إذا كانت القوانین والمدارس الفلسفیة القدیمة قد تعاملت بشكل أو بآخر مع أفكار المساواة والعدالة حیث كان للعامل االقتصادي واالجتماعي 
لتشریعات والمدارس فان أمر تقییم بعض ھذه الجوانب أو األفكار یمكن ان یساعد على فھم الحال والسیاسي الدور في إظھار مواقف معینة لتلك ا

بشكل أفضل كما أن التطرق لموقف المسیحیة من ھذه المسألة یساھم في إسدال الستار على مرحلة تاریخیة مھمة حول الموقف من بعض 
. األصول الفكریة التي تقوم علیھا مبادئ حقوق اإلنسان

المطلب األول 
تقییم فكرة حقوق اإلنسان في جذورھا التاریخیة األولى 

إن األسس العامة التي تبرر المجاھرة بحمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة ال تخرج عن مفاھیم العدل والحریة والمساواة وإذا كنا قد 
 والمدارس الفكریة التي ظھرت في العصور األولى فانھ یحق لنا أن تعرضنا لمفھوم حقوق اإلنسان من خالل التشریعات ومواقف بعض الفالسفة

نتساءل عن القیمة الحقیقیة لألفكار التي طرحناھا، وھذا یستدعي منا تقییم فكرة حقوق اإلنسان في جذورھا التاریخیة األولى، وھي عملیة 
قتصادي واالجتماعي والسیاسي كلھا عوامل مھمة في الوصول إلى تتطلب اإلشارة إلى مجموعة العوامل المكونة للمجتمعات البشریة فالعامل اال

. تقییم متوازن لھذه الحقوق التي نسعى لمعرفتھا وفھمھا وتقییم مدى احترامھا
ه االرتقاء ان اإلیمان باإلنسان والوالء أو االنتماء لإلنسانیة، ھما اللذان یثیران في طبیعة اإلنسان الخیرة أعمق الدوافع وأكثرھا صدقًا باتجا

بمستوى الكائن البشري ولكي یكون المسخر لخدمة غیره إنسانًا بشریًا نابھًا فھل عاملت األمم والشعوب القدیمة في الفترة التي أشرنا إلیھا 
بعضھا البعض أو الطبقات الفقیرة والمستضعفة منھا بشيء من الرحمة؟ 

ام الرق الذي كان قائمًا في تلك الفترة ربما ظل أكبر اإلھانات الموجھة لإلنسان، ھذا ان اإلجابة یمكن أن تكون واضحة من خالل اإلقرار ان نظ
النظام الذي جعل من اإلنسان موضوعًا ومحًال للتصرفات القانونیة ولیس فقط طرفًا وشخصًا للقانون وكانت الحروب ھي المسبب األكبر 

ان یعتمد علیھا بشكل كبیر، ومن ثم فان عدم المساواة بین طبقات أو فئات المجتمع الستمراره بغیة استمرار الحیاة ونشاطھا االقتصادي الذي ك
ظل عامًال من عوامل عدم احترام األسس الضروریة لحق كل إنسان في العیش بشكل متساو مع غیره من بني البشر، وإذا كانت اآلالت الحربیة 

عامًال من عوامل النجاح في الحروب من أجل تحقیق األمن واالستقرار على التي طورت بشكل مطرد على أیدي األقوام القدیمة وكانت تعد 
الصعیدین الداخلي والخارجي فان التجارب التاریخیة تؤكد أن تطبیق مفاھیم الحقوق اإلنسانیة من خالل قوانین الدولة تلعب دورًا مھمًا في 

دمت قوانینھا أفكار الحریة والمساواة والدیمقراطیة بشكل أو بآخر ولكنھا تحقیق الھدف المنشود فالتجربة الرومانیة على سبیل المثال التي ق
وبعد ھزیمة الرومان على ید القبائل الغالیة فقد اقتنع الرومان بتغییر تنظیم . حصرت ھذه المفاھیم في فئات معینة األمر الذي أفقدھا والء األفراد

الناس، ومن ثم فقد أصبح العامة مواطنون وكان علیھم االشتراك في الجیش وقامت جیشھم األرستقراطي وتطبیق مبدأ المساواة العامة بین 
الدولة مقابل أعمال ھذه الفكرة بتوزیع األراضي على من لم یملك أرضًا وخول الدستور الجدید الجمعیة الشعبیة إجازة القوانین باتخاذ القرارات 

ة اإلمبریالیة لحروب اإلمبراطوریة الرومانیة فالطبقة األرستقراطیة بقیت مسیطرة على الخاصة بالحرب والسلم، ومع ذلك فان ھذا لم ینِف الصف
المجالس الشعبیة إذ كان العامة یدلون بأصواتھم لھذه المجموعات األرستقراطیة التي كانوا یشعرون معھا بنوع من األمن، أو ألنھم تعودوا 

خالل خدمتھم العسكریة ویصف أحد الكتاب عظمة القسوة التي وجدت في اإلمبراطوریة الخضوع للسلطة أو لعلھم تعلموا التسلسل القیادي من 
أن الفقراء الرومان المنبوذین، واألیامى والمنكوبات اللواتي تدوسھن األقدام، وحتى الكثیرین من الرومان المتعلمین (الرومانیة حیث یقول 

حتى ال یھلكو من قسوة البربریة بین ) القبائل الجوالة(نسانیة الرومانیة بین البرابرة لقد كانوا یبحثون عن اإل. وأوالد الناس الذوا بأعدائھم
لقد انطلقوا لیعیشوا بین الھمج في جمیع األنحاء ولم یندموا على فعلتھم قط، وفضلوا أن یعیشوا أحرارًا تحت مظھر العبودیة على … الرومان

). أن یعیشوا تحت قناع الحریة
عبید على درجة واحدة عند األمم فلدى الجماعات البدائیة كانت معاملتھم حسنة، ولم تكن سلطة السادة مطلقة علیھم وكان ولم تكن معاملة ال

یعتبر العبد فردًا من أفراد األسرة، وتمیزت روما عندما كانت مدینة صغیرة بمثل ھذا النوع من المعاملة مع عبیدھا، إال ان الصورة تغیرت عندما 
وریة، فقد أصبح العبید عنصرًا أساسیًا في اقتصاد الدولة وبررت روما انحطاط العبد إلى درجة الحیوان لتقوم باستغاللھ بالطریقة أصبحت إمبراط

. التي تناسبھا، فكان للسید الروماني كامل الحق في أن یتصرف بحیاة عبیده ان شاء أحیاھم وأن شاء قدمھم لمصارعة األسود حتى الموت

.  الشعوب الشرقیة فقد كانت المعاملة التي یلقاھا العبید في الحضارات الشرقیة أكثر رحمة من الغربأما الرق لدى
علیھ فان ما یعرف بحقوق اإلنسان من الناحیة الواقعیة ال یمكن أن یقال إنھا كانت معروفة في تلك الحضارات القدیمة بالشكل الذي یحفظ كرامة 

. أو اللون أو الطبقة االجتماعیة التي ینتمي إلیھا الفردالبشر بعیدًا عن الجنس أو العرق 
أما القوانین أو التشریعات التي حاولت ان تؤكد على أفكار كالعدالة بوصفھا ھدف التشریع أو القانون فھي لم تخرج على وجھ العموم من اإلطار 

اإلطار االقتصادي لتلك المجتمعات القائمة على الحرب بشكل أو االجتماعي القائم على وجود طبقات متعددة في المجتمع كما أنھا لم تخرج عن 
. بآخر، وھذا أمر لم تسلم منھ حتى المدارس الفلسفیة واألفكار التي دعت إلیھا

المطلب الثاني 
موقف المسیحیة من فكرة حقوق االنسان 

 تقوم علیھا فكرة حقوق اإلنسان فیشیر جانب إلى أن المسیحیة یمكن اإلشارة إلى وجھتي نظر تتعلقان بموقف المسیحیة من األفكار العامة التي
قد ركزت على كرامة اإلنسان وعلى المساواة بین جمیع البشر على اعتبار أنھم أبناء اهللا، ووضعت حجر األساس لتقیید السلطة إذ أن األخیرة 

 للسلطة الزمنیة أن تتجاوز اختصاصھا فتتدخل في األمور الدینیة تقرر بالنتیجة من أجل خدمة اإلنسان ویتوجب علیھا بالتالي احترامھ وال یجوز
). 40(وتصبح مقاومتھا أمرًا مشروعًا) أعط ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا(وإال فانھا في ھذه الحالة ستخالف مبدأ 



السلطة الدینیة والدنیویة فضًال عن فكرة وإذا كانت المسیحیة التي نادت بمبدأ أعط ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا وما یمثلھ ذلك من فصل بین 
العدالة وباتخاذ األسرة والكنیسة والدولة وسائل لتحقیق السعادة لإلنسان واعتبار الناس أخوة متساوین أمام اهللا في الحیاة األخرى، وفتحت 

ن الممكن أن یؤدي إلى نجاح المسیحیة في أبواب الكنائس للعبید ودافعت عن الفقراء والمستضعفین ضد األغنیاء فتطبیق ھذه المبادئ كان م
. تقلیص التفاوت الطبقي وإشاعة العدالة والمساواة في المجتمع إال أن ھذه المبادئ لم تطبق

 وإذا كان المجال قد فتح في عصر قسطنطین لحریة االعتقاد إال أن ذلك قد زال بعد أن أصبحت المسیحیة دینًا رسمیًا للدولة وعوقب من یدین بغیر
. دین الدولة بقسوة بالغة، وكان ذلك بدایة االستبداد الذي مارستھ الكنیسة حیث عطلت إرادة الفرد وحرمتھ من أیة مكانة لھ عندھا

ویؤكد أحد الكتاب على أن األفكار ذات الطابع السیاسي التي طرحھا المسیحیون األوائل لم تكن تعبر بأي شكل من األشكال عن خصوصیة محددة 
أنھا في حقیقتھا أفكار سبق أن طرحھا غیرھم، فھم آمنوا شأنھم في ذلك شأن الرواقیین بالقانون الطبیعي ومبدأ المساواة بین البشر بھم اذ 

وبضرورة التزام الدولة بالعدالة فضًال عن مبدأ مھم أضافوه أعتبر المحور الذي دارت بخصوصھ المناقشات طیلة الفترة التي امتدت حتى القرن 
واطاعة لوصیة ) أعطوا ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا( المیالدي وھو مبدأ إطاعة السلطة الشرعیة واحترامھا تطبیقًا لقول السید المسیح العاشر

لتخضع كل نفس للسالطین ألنھ لیس ھناك سلطان إال من اهللا، والسالطین الكائنة ھي مرتبة من اهللا، حتى من یقاوم (القدیس بولص القائلة 
 یقاوم ترتیب اهللا، والمقاومون سیأخذون ألنفسھم اإلدانة فان الحكام لیس أداة خوف لألعمال الصالحة بل للشریرة أفترید أال تخاف السلطان

ولكن إذا فعلت الشر فخف ألنھ ال یحمل السیف عبثًا إذ ھو خادم اهللا المنتقم . السلطان؟ افعل الصالح فسیكون لك مدح فیھ ألنھ خادم اهللا للصالح
). لذلك یلزم أن یخضع لھ لیس بسبب الغضب فقط، بل، أیضًا لمن لھ اإلكرام. لغضب من الذي یفعل الشرل

وطبقًا لھذه الكلمات فإن إطاعة السلطان كانت تعد فضیلة مسیحیة لم ینكرھا أي من زعماء الكنیسة، فھي طاعة یأمر بھا اهللا، وھذا القول یسبغ 
). 43(یر النظریة الدستوریة الرومانیة التي ترى أن سلطة الحاكم مستمدة من الشعبعلى التعالیم المسیحیة طابعًا یغا

علیھ فان ھناك من یرى أن معاملة الرقیق على سبیل المثال كانت أفضل عند الشرقیین منھا عند الغرب وخاصة اإلمبراطوریة الرومانیة فشرائع 
 قوانین الغرب، وأن المسیحیة، وھي رسالة إنسانیة، اضطرت بتأثیر الظروف التي الشرق وقوانینھ كانت على العموم أكثر رحمة بالرقیق من

. عاشت في ظلھا في أوربا أن تتأثر بالفكر الغربي في النظرة إلى الرقیق
ن سوء واستمر الحال على ھذا المنوال حتى في العصور الوسطى المسیحیة التي اعتبرت الرق نظام الھي وأوصت العبید بتحمل ما یلقوه م

. معاملة أسیادھم إال أنھا في الوقت نفسھ دعت السادة إلى أن یرأفوا بعبیدھم المسیحیین دون غیرھم إال إذا تنصروا

الفصل الثاني 
حقوق اإلنسان في اإلسالم 

ة التي مرت بھا الدولة سنتعرض في ھذا الفصل الى المقصود بحقوق االنسان في االسالم من حیث النظریة والتطبیق، وفي المراحل المختلف
فما ھي األسس التي تقوم علیھا فكرة حقوق االنسان في االسالم؟ وھل تتفق ھذه األسس مع األسس العالمیة التي ظھرت في العصر . االسالمیة

ي الجماعة؟ وما الحدیث وھي تمثل بشكل أو بآخر ھاجس االنسان األول في تحقیق العدالة؟ فكیف حدد االسالم حقوق االنسان كفرد وكعضو ف
ھي المعادلة التي طرحھا االسالم إلخضاع الدولة للشریعة التي ھي بمثابة القانون في الدولة الحدیثة؟ ثم ما ھي تفاصیل الحقوق االساسیة التي 

اعترف االسالم بھا لالنسان؟ 
لتي طرحھا االسالم لحقوق االنسان، والتطرق لمبدأ أن ما تقدم من تساؤالت یمكن البحث فیھا واإلجابة عنھا من خالل دراسة األسس الفكریة ا

. خضوع الدولة االسالمیة للقانون أو الشریعة، ثم البحث في تفاصیل الحقوق والحریات االساسیة التي أقر االسالم بھا لالنسان

المبحث األول 
المنطلقات األساسیة لحقوق االنسان في االسالم 

مبادئ حقوق االنسان وأن تعداد ھذه الحقوق االصلیة والجزئیة ال حصر لھا، وإذا كان من الضروري فھم أن الكالم في ھذا العصر كثیر عن 
المقصود بحقوق االنسان في االسالم بصورة صحیحة فإن البدایة یجب أن تكون من المنطلقات الفكریة التي تمثل الجوھر أو األساس لفكرة 

. ه دراسة تفاصیل ھذه الحقوق، وقبل ذلك معرفة موقف الدولة االسالمیة من ھذه المسألةحقوق االنسان فھذه ھي الخطوة األولى باتجا

المطلب األول 
األساس اإلسالمي لحقوق االنسان 

ترتكز مفاھیم حقوق االنسان في الشریعة االسالمیة على طابع الضرورة المؤسس على العقیدة، وھو طابع یقوم على ضمان معنى اإلنسانیة، 
للعرب فقط فدعوتھ جاءت للناس جمیعًا، وقد انطلق االسالم من قاعدة أساسیة ثابتة فیما یتعلق ) ص(م دین عالمي ولم یرسل النبي محمد فاإلسال

. 12المؤمنون، )ولقد خلقنا االنسان من ساللة من طین(قال تعالى. بحقوق االنسان، وھي أن أصل االنسان واحد ومصیره واحد
نظرتھ لألمور كافة فلسفة وسطیة حیث االعتدال أبرز مالمحھا، بمعنى مجانبة اإلفراط والشذوذ والتفكك والتفریط والمبالغة وقد تبنى االسالم في 

 ، وینظر االسالم الى االنسان 143البقرة،) وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شھداء على الناس(قال تعالى. والتسیب بل یقوم على االتزان
وسخر لكم ما في السماوات ( قال تعالى . كائنات وأعظمھا طالما كان مخلصًا هللا تعالى الذي سخر لھ الكون لیحقق لھ السعادةباعتباره أغلى ال

والحقیقة ان تكریس الكون بما فیھ لالنسان إنما ھو تكریم لھ من اهللا . 13الجاثیة) وما في األرض جمیعًا منھ، أن في ذلك آلیات لقوم یتفكرون
قال . فضیل اهللا لالنسان ان جعلھ خلیفة في األرض لما تمتع بھ من الطاقات والقدرة واالستعداد للقیام بمھام المسؤولیة في الحكمتعالى ومن ت

 . 30البقرة،) وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خلیفة(تعالى 



تكریم اإللھي لالنسان فاإلنسان ھو خلیفة اهللا في األرض ومحور مما تقدم یبدو جلیًا أن األساس االسالمي لحقوق االنسان إنما یقوم على ال
الرساالت السماویة ولھ سجدت المالئكة وفضل على سائر المخلوقات وسخر لھ ما في الكون، وقد شرع االسالم الكثیر من األحكام وبّین الحقوق 

، فالحدود )تلك حدود اهللا فال تقربوھا( ھا، والتقید بھا فقال تعالى والواجبات في جوانب الحیاة المختلفة وإلزام المسلمین أداءھا والوقوف عند
ھي الفواصل بین الحقوق والواجبات واألوامر والنواھي والحق والباطل، ومن ثم فإن األساس في االسالم لحقوق االنسان ھو ما قرره االسالم 

العبودیة هللا (ن یعبر عن األساس لحقوق االنسان في االسالم بمبدأ في تشریعاتھ وأحكامھ وان ھذه الحقوق ھي منحة من اهللا تعالى ویمكن ا
فطرة اهللا التي فطر الناس علیھا، فاإلسالم دین الفطرة وھو الحامي لھا والمدافع عنھا ومن مستلزمات ھذا الحق أن یرعى كل فرد من ) تعالى

ني المطلب األساسي للناس جمیعًا على مستوى الفرد والجماعات، ویرى الناس ھذا الحق ألمثالھ بمقدار ما یرعاه لنفسھ ویكون ھذا الحق االنسا
آخرون أن حقوق االنسان في االسالم تنبع من العقیدة وبشكل خاص من عقیدة التوحید فاهللا الواحد خلق الناس أحرارًا ویریدھم أن یكونوا 

وقاتلوا في (بھا ثم كلفھم شرعًا بالجھاد في سبیلھا، قال تعالى أحرارًا ویأمرھم بالمحافظة على الحقوق التي شرعھا والحرص على االلتزام 
). سبیل اهللا الذین یقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال یحب المعتدین

والحقیقة أن مدلول ھذه العبارات واحد فحقوق االنسان في االسالم تنبع من التكریم اإللھي لھ بالنصوص الصریحة وھو جزء من التصور 
ذه المسألة القائمة في جانب مھم منھا على العبودیة هللا تعالى وفطرة االنسان التي فطره اهللا علیھا فكرامة االنسان ھي األساس لكل اإلسالمي لھ

الحقوق األساسیة، فھي دلیل إنسانیة البشر وإذا كانت الكرامة اإلنسانیة ھي المنبع لحقوق االنسان جمیعًا فقد كانت ھذه المسألة والزالت غایة 
جمیع القوانین والدساتیر وعماد حیاة الفرد االجتماعیة وھذا ما عبرت عنھ المواثیق واإلعالنات والعھود الدولیة المتعلقة بحقوق االنسان حیث 

االعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء األسرة البشریة وبحقوقھم ( أن1948جاء في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عام 
، أن ما تقدم یظھر أن حقوق االنسان مرتبطة ارتباطًا جذریًا بالعقیدة الصحیحة )تساویة والثابتة ھو أساس الحریة والعدل والسالم في العالمالم

). وأن اإلیمان باهللا تعالى أوًال وبالشریعة المنزلة ثانیًا ھو مصدر الحقوق وأساسھا

قیقتھا لیست مّنًة من حاكم أو دولة أو ایة جھة محددة وإنما ھي حقوق أزلیة فرضتھا اإلرادة أذن حقوق االنسان التي یقررھا االسالم ھي في ح
اإللھیة فرضًا كجزء ال یتجزأ من نعمة اهللا على االنسان حین خلقھ في أحسن صورة وأكمل تقویم فحقوق االنسان في االسالم موضوعة ومقررة 

. ى سائر المخلوقات إذ أوكل لھ دوٌر في الحیاة مما یعني إعطاءه مقومات الحیاة الكریمةسلفًا، وھي تتناسب مع كونھ انسانًا متمیزًا عل
إن األسس التي تقوم علیھا مفاھیم حقوق االنسان انما تجد اساسھا في مفاھیم بنى علیھا المسلمون حیاتھم فمفاھیم العدل والحریة أساسیة 

، والعدل 90النحل،) ان اهللا یأمر بالعدل واإلحسان(قال تعالى . سالم من العدل اساسًا للحكملتأسیس االفكار الخاصة بحقوق االنسان وقد جعل اال
غایة في االسالم الذي نادى بالحریة والمساواة ویختلف المفھومان عما ھو علیھ الحال بالنسبة للمدارس الغربیة التي تنادي بالحریة الفردیة 

لحریة الفردیة، فالحریة والمساواة في االسالم مقیدة وذلك بھدف تحقیق العدل العام المعبر عنھ على حساب المساواة أو المساواة على حساب ا
في الشریعة التي تنص على مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، والعدل ان یعطي الحاكم كل ذي حق حقھ ویسمح االسالم بدخول االفراد في سباق 

النسان ألخیھ االنسان وعند عدم تحقیق ھذه المساعدة تتدخل الدولة عندھا، ومن ثم فان لتحقیق مصالحھم ولكنھ یؤكد على ضرورة مساعدة ا
الشریعة تنص على تحریم القتل حفاظًا للنفس التي حرم اهللا قتلھا إال بالحق، وتحریم الزنا حفاظًا للنسل، وتحریم السرقة حفاظًا لألموال، وتحریم 

للعقل، ومعاقبة المرتد حفاظًا للدین وھذه كلھا ضروریات تحقق العدالة االجتماعیة في جوانب القذف حفاظًا للعرض، وتحریم الخمر حفاظًا 
یرفع اهللا الذین آمنوا منكم ( قال تعالى . اساسیة منھا، كما تقرر أحكام االسالم المساواة بین افراد المجتمع وجعل التفضیل في العمل الصالح

) . والذین أوتوا العلم درجات
وق االنسان وحریاتھ االساسیة في االسالم بأنھا ذو بعد أخالقي عمیق وھي ذات خصائص ثالث فتتمیز حق

.  ھي أنھا منح ربانیة الھیة ولیست منة من دولة أو حاكم-1
 التفرقة  انھا شاملة من حیث الموضوع لكل الحقوق والحریات وعامة لسائر الجنس البشري، وبذلك فإن الشریعة االسالمیة تكون قد أدانت-2

. العنصریة والنظم التمیزیة األخرى على المستوى الوطني والمستوى الدولي
). 5( انھا كاملة وغیر قابلة لإللغاء أو الوقف لمجرد ضیق الدولة أو الحاكم بمباشرتھا ألنھا جزء من الشریعة اإلسالمیة-3

المطلب الثاني 
حقوق اإلنسان والدولة اإلسالمیة 

انت فیھ أوربا تعیش قرونھا الوسطى وقد سیطر على حیاتھا السلطان المطلق للحاكم والدولة بحیث تالشت أیة مالمح لفكرة في الوقت الذي ك
بعد ھجرتھ الى المدینة وقد وطد ) ص(الشرعیة أو خضوع الدولة للقانون، نشأت في الجزیرة العربیة أول دولة قانونیة أقامھا الرسول محمد

دون، وكانت دولة قانونیة بالمعنى المعاصر، دستورھا القرآن الكریم، وعرفت مبدأ التدرج في القیمة القانونیة لقواعد دعائمھا الخلفاء الراش
القانون التي تنظم العالقات بین سلطات الدولة بعضھا مع البعض اآلخر، وبین األفراد وتم اإلقرار بالحقوق والحریات الفردیة ووضعت القواعد 

الدولة وخضوعھا للقانون مثل مبدأ الفصل بین السلطات وتنظیم الرقابة القضائیة وتقریر السیادة الشعبیة في قاعدة المبایعة التي تكفل احترام 
اقام ) ص(أي اختیار الشعب للحاكم ومراقبتھ وعزلھ، وبذلك یكون القانون قد أرسى دعائم الدولة القانونیة ألول مرة في تاریخ البشر، فالرسول 

لمدینة وباشر فیھا اختصاصات الرئیس األعلى للدولة بالمعنى المعاصر، من اعالن الحرب، وعقد الصلح، وإبرام المعاھدات، ورئاسة دولتھ في ا
الجھاز التنفیذي والقضائي، والخالصة أنھ ما من مسألة تتعلق بالسیاسة الخارجیة أو بالشؤون الداخلیة إال وكان النبي یلجأ فیھا الى الشورى 

.  وحي فیھفیما ال
والدولة االسالمیة قائمة على دستور دیني ھو القرآن الكریم حیث الشریعة االسالمیة ھي عماد الدولة والسیادة في الدولة االسالمیة لیست 

، وقد أكد بعض 105النساء،)انا نزلنا الیك الكتاب بالحق لتحكم بین الناس بما أراك اهللا وال تكن للخائنین خصیما(قال تعالى. للحاكم أو للمحكوم
الفقھاء على أن دور الحاكم المسلم ال یزید عن كونھ یراقب تنفیذ أوامر اهللا وعندما یتحقق ذلك فقد وجب على المسلمین طاعة اهللا ورسولھ 



خاضعة للشریعة وأولي األمر، فضًال عما تقدم فإن الشرع االسالمي ھو صاحب السیادة في سیاسة الدولة الخارجیة فالحرب والسلم والمعاھدات 
. وأحكامھا

والشریعة االسالمیة عند فقھاء المسلمین نظام عند اهللا سابق لوجود الفرد والمجتمع والدولة وذھب بعضھم للتأكید على أن االسالم أعفى كل 
ا ستفقد مكانتھا كدولة وفي كل شریعة سابقة علیھ وما الدولة إال منفذة ألوامر المشرع االسالمي وفي حالة عجزھا عن القیام بھذه المھمة فإنھ

). األحوال یظل المؤمن ملتزمًا بالقوانین الدینیة حتى في غیاب الدولة
وھدف الدولة االسالمیة إنما یتجسد من خالل إقامة العدل واستتباب األمن واالستقرار لسكانھا بصرف النظر عن أشكالھم وألوانھم وعقیدتھم 

 آمنوا كونوا قوامین هللا شھداء بالقسط وال یجرمنك شنئان قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتقوى یا أیھا الذین(قال تعالى. وأعراقھم
ولیس للحاكم في الدولة  . 9-8المائدة،) واتقوا اهللا ان اهللا خبیر بما تعملون وعد اهللا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لھم مغفرة وأجر عظیم

 ال یزید عن كونھ موظفًا یختاره أبناء األمة وھو یستمد شرعیتھ من طاعتھ للقوانین االسالمیة التي یخضع لھا االسالمیة سیادة على الشعب فھو
. الحاكم والمحكوم معًا

ا ومن ھنا فإن الدولة االسالمیة إنما تقوم طبقًا للفكر االسالمي على أسس قانونیة أو شرعیة ویكفي أن نشیر ھنا إلى ھذه الحقیقة التي عبر عنھ
أول دولة قانونیة في األرض یخضع فیھا الحاكم للقانون، ویمارس سلطاتھ وفقًا لقواعد علیا تقیده وال یستطیع الخروج (أحد الحقوقیین بقولھ 

علیھا بما لألفراد من حقوق وحریات نص علیھا االسالم، ونظمھا، وقرر الضمانات التي تكفل حمایتھا ضد اعتداء الحكام والمحكومین على 
سواء، فاإلسالم عرف فكرة الحقوق الفردیة المقدسة التي تكون حواجز منیعة أمام سلطات الحاكم، عشر قرون، قبل أن یظھر على السنة ال

فالسفة العقد االجتماعي في القرن السادس عشر، فمن االسالم انتقلت فكرة الدولة القانونیة الى مختلف النظم القانونیة في العالم وھي األفكار 
ي لوالھا ما عرف العالم حقوق االنسان في أوربا في القرن السادس عشر بسبب المطالبة بحقوق األفراد وحریاتھم نتیجة شیوع األنظمة الت

االستبدادیة الظالمة ونتیجة لھا أصبحت السیادة تجد مصدرھا في المجموع ال في فرد واحد، وھذه الفكرة بدورھا ساھمت بالنتیجة في إبراز 
د االجتماعي في نشوء الدولة، وھو العقد الذي انتقل بموجبھ األفراد من حیاة الفطرة غیر المنظمة الى العیش في مجتمع منظم غیر أن فكرة العق

الخالف نشأ بین أنصار ھذه النظریة بشأن تحدید مضمون ھذا العقد االجتماعي فمنھم من صوره باعتباره تنازل من الجماعة عن حقوقھا 
 الحاكم الذي اختارتھ وانتھوا الى المناداة بالسلطة المطلقة، في حین ذھب آخرون وبحق الى القول بأن السیادة غیر قابلة السیادیة لصالح

للتصرف فیھا، ومن ثم ال تملك الجماعة التنازل عنھا للحاكم لكنھا تفوضھ ممارستھا بالنیابة عنھا وتحت مراقبتھا وبشرط أن یكون الحق في 
. لجزاء علیھ في حالة خرقھ لنصوص العقدمقاومتھ وإیقاع ا

وفي الدولة االسالمیة لیس للحاكم سیادة على الشعب اذ أنھ مجرد موظف یستمد سلطتھ من طاعتھ للشریعة االسالمیة وعلى الرعیة مساعدتھ 
بكر تعبیرًا واضحًا عن القضیة حین في الخضوع للشریعة فإذا تصرف الحاكم خالفھا فالناس في حٍل من والئھم لھ ولعل في خطبة الخلیفھ أبي 

أطیعوني ما أطعت اهللا ورسولھ، … إلى قولھ .. …أیھا الناس إني قد ولیت علیكم ولست بخیركم فإن احسنت فأعینوني وان أسأت فقوموني(قال 
). فإن عصیت اهللا ورسولھ فال طاعة لي علیكم

شخصیة یتمیز بھا عن أي مواطن عادي وسلوكھ الشخصي كسلوكھ الوظیفي إن ما تقدم یعني أن لیس لرئیس الدولة االسالمیة أیة قداسة 
عرضة للخطأ والصواب ویستوجب الحساب وال خالف بین المسلمین عمومًا على أن رئیس الدولة في حالة إخاللھ بواجباتھ یمكن عزلھ، ویجب 

الخروج علیھ وخلعھ بالقوة؟ عزلھ اذا قدر على ذلك، ولكن الخالف ظھر فیما اذا لم یقدر على عزلھ فھل یجب 
أما . أخیرًا في حالة قیام ثورة ضده فإن من یقودھا یصبح الرئیس الشرعي إذا انتصر على األول وھؤالء الذین قالوا بجواز الخروج والثورة

 على وحدة األمة االسالمیة األول حرصھم: الذین رفضوا الثورة أو الخروج على رئیس الدولة في حالة إخاللھ بواجباتھ ال حظوا في ذلك أمرین
. وتجنب الفتن إعماًال للقاعدة الشرعیة في تحمل الضرر األدنى لتفادي الضرر األكبر

أما األمر الثاني فھي السوابق التاریخیة الثابتة ایام الصحابة والتابعین اذ امتنع الصحابة عن الخروج على سلطان الخلفاء األمویین الذین فسقوا 
. لفوا الكتاب والسنة في كثیر من أعمالھمعن أمر ربھم وخا

والحقیقة أن الرأي األخیر لیس بالرأي الراجح في الفقھ االسالمي فضًال عن أنھ یعتمد على أساس مادي ویرتكز الى القوة المسلحة التي یتمتع 
. التي انتھجھا الخلفاء الراشدونبھا الحاكم الجائر في الوقت الحاضر، وھو رأي ضعیف ویتجافى مع األسس الدستوریة في االسالم 

مما تقدم یبدو لنا أن اإلسالم قد قرر مجموعة من المبادئ العامة التي یعتبرھا دعائم ضروریة یلتزم بھا نظام الحكم في المجتمع اإلسالمي وھذه 
 -:المبادئ ھي

) ص(وقول رسول اهللا ) وشاورھم في األمر(ولھ تعالىإذ ورد النص على الشورى في القرآن الكریم وفي أحادیث نبویة شریفة، كق: الشورى. 1
. ، ویذھب الرأي الراجح من علماء المسلمین إلى القول بأن الشورى تعد فرضًا واجبًا)ما ندم من استشار وال خاب من استخار(
ا من كل من یملك سلطة أیا كانت إعماال فقد اشتھر اإلسالم بأنھ دین العدالة وھو ال یطلب العدالة من رجال القضاء فقط بل یطلبھ: العدالة. 2

). إن اهللا یأمر بالعدل واإلحسان(لقولھ تعالى 
في خطبة الوداع ) ص(، ویقول الرسول )إنما المؤمنون أخوة(قال تعالى. وھي من المبادئ األساسیة المقررة في القرآن والسنة: المساواة. 3
فالقرآن والسنة یقرران مبدأ ).  على ابیض وال ألبیض على أحمر فضل إال بالتقوىلیس لعربي على اعجمي وال اعجمي على عربي وال أحمر(

. المساواة بوصفھ وسیلة لتحقیق العدالة
تضمنت أحكام اإلسالم منھجًا یحقق حریة الفرد ویحفظ كرامتھ وإنسانیتھ ولم یضع من القیوم التي تحد من ھذه الحریة إال ما یتطلبھ : الحریة . 4

. م، وقد كفل الحریة دینیًا فضًال عن كفالة الحقوق والحریات التقلیدیة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیةالصالح العا
فھذا مبدأ معمول بھ في اطار النصوص الشرعیة التي وردت في القرآن والسنة والتي توجب الشورى كما إن االقرار بھذا : مسؤولیة الخلیفة. 5

 الراشدین واعترافھم بمسؤولیتھم عن أعمالھم، ویترتب على تقریر مسؤولیة الخلیفة ما ذھب إلیھ بعض العلماء المبدأ أمر یفھم من نھج الخلفاء
. من جواز عزل الخلیفة إذا فقد صالحیتھ للمنصب ألسباب جسدیة أو خلقیة

 الدیمقراطیة الغربیة والعكس اصح على اعتبار إن المبادئ المذكورة أعاله تجعل النظام السیاسي في اإلسالم أكثر النظم السیاسیة قربًا لمفھوم



أن اإلسالم رسالة سماویة أوًال وأن النظام اإلسالمي كان اسبق في الظھور والتطبیق ثانیًا، ومع ذلك فعلى الرغم من وجود ھذا التقارب فإن 
لة معًا، ویترتب على ھذا بروز بعض الفوارق االختالف في بعض الجوانب موجود كذلك فالدیمقراطیة ھي دولة فقط بینما اإلسالم ھو دین ودو

: بین الدیمقراطیة ونظام الحكم في اإلسالم وبالشكل اآلتي
تقترن الدیمقراطیة بفكرة القومیة فالفكرة األخیرة لعبت دورًا في بروز الدولة القومیة إذ یتحدد شعبھا بأنھ الشعب الذي یعیش في اقلیم واحد . 1

. م والجنس واللغة والعادات المشتركة، بینما یتحدد شعب الدولة اإلسالمیة على أساس وحدة العقیدةیجمع بین أفراده روابط الد
تھدف الدیمقراطیة إلى تحقیق غایات دنیویة حیث تلعب الجوانب المادیة دورًا مھمًا بینما یھدف النظام اإلسالمي إلى تحقیق اغراض روحیة . 2

. وأخرى مادیة
لطة مطلقة للشعب باعتباره صاحب السیادة، بینما األمر لیس كذلك في اإلسالم إذ أن سلطة الشعب مقیدة بالشریعة تقرر الدیمقراطیة س. 3

. اإلسالمیة
یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق (على مستوى العالقات الخارجیة یؤكد االسالم على وحدة الجنس البشري، قال تعالى 

، ویحث اإلسالم على 1، النساء،)بث منھا رجاًال كثیرًا ونساء، واتقوا اهللا الذي تساءلون بھ واألرحام أن اهللا كان علیكم رقیبامنھا زوجھا و
. ضرورة احترام حقوق اآلخرین كحقھم في الحیاة، والملكیة طالما أن حقوقھم ال تضر بحقوق المسلمین

دولة االسالمیة اذا اعتدى أحد علیھا أو على أمنھا واستقرارھا كما أن ھناك قوانین تلتزم الدولة وتقرر الشریعة االسالمیة بإمكانیة الدفاع عن ال
االسالمیة بھا في حالة الحرب، فاإلسالم ال یسوغ اللجوء الى الحرب العدوانیة وال یجیز قتل األبریاء أو حرق المنازل واألشجار وال یقاتل 

. تلون وال یجیز تعذیب سجناء الحرب أو إساءة معاملتھمالشیوخ والنساء واألطفال الذین ال یقا

المبحث الثاني 
تصنیف حقوق االنسان في اإلسالم 

تتعدد حقوق االنسان بشكل الفت للنظر مع مرور الوقت إال أن معالجة المسلمین للحقوق األساسیة بقي أمرًا مطروحًا ومفھومًا في مصادر 
اللھا سواء عبر المصادر األصلیة أو المصادر التبعیة أن نتلمس وجود العدید من ھذه الحقوق التي بدأت القاعدة الشرعیة التي نستطیع من خ

االتفاقیات الدولیة ودساتیر العالم تشیر إلیھا بینما كان االسالم قد تحدث عنھا ونبھ الى أھمیتھا قبل قرون عدیدة، كما یمكن تصور وجود 
قوق التي أقرھا اإلسالم، ومن ثم سنبحث في تفاصیل بعض الحقوق األساسیة في االسالم فضًال عن ضمانات قانونیة وقضائیة لحمایة الح

. الضمانات القانونیة والقضائیة

المطلب األول 
صور من حقوق اإلنسان في اإلسالم 

موعات محددة سنتعرض إلى بعض منھا توجد العدید من الحقوق التي یجب أن یتمتع بھا كل إنسان لكي یعیش بكرامة وأمن ویمكن ردھا الى مج
: من خالل استعراض موقف اإلسالم بالشكل اآلتي

 الحقوق الشخصیة –الفرع األول 
إن حقوق االنسان والنظرة إلیھا یجب أن تتم في اطار واحد وككل ال یتجزأ، ومع ذلك فإن بعضھا أھم من البعض، والحقیقة ھي أن الحقوق 

: صي ھي التي تحافظ على المصالح الضروریة شرعًا وبشكل خاص في الدین والنفس ومنھااألساسیة أو ذات الطابع الشخ
كل المسلم (ھذا الحق ھبة من اهللا تعالى الى االنسان، وقد اجمعت على ھذه الشرائع واألدیان، وھو مأخوذ من الحدیث الشریف :  حق الحیاة-أ

إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم حرام علیكم كحرمة یومكم ھذا، في (خطبة الوداع وھو ما جاء في ) على المسلم حرام، دمھ، ومالھ، وعرضھ
: وینبني على ھذا الحق مجموعة من األحكام الشرعیة المھمة ھي) شھركم ھذا، في بلدكم ھذا

لحق یتساوى فیھ الناس جمیعًا بمجرد ، وأن ھذا ا151، االنعام،)وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق( تحریم قتل االنسان، لقولھ تعالى . 1
. الحیاة ال فرق بین شریف ووضیع وبین عالم وجاھل وبین عاقل ومجنون وبین بالغ وصبي وبین ذكر أو أنثى وبین مسلم وذمي

نتحار، وقد روى الشافعي تحریم االنتحار، فالحیاة ھبة اهللا والروح أمانة في ید صاحبھا فال یجوز لھ االعتداء علیھا بل ویعاقب من یحاول اال. 2
). من قتل نفسھ بشيء من الدنیا ُعذَب بھ یوم القیامة( قال ) ص(أن رسول اهللا 

ویلحق باألمر المتقدم تحریم االذن بالقتل حیث اهللا ھو المحي والممیت فان اذن شخص آلخر بان یقتل األول منھما الثاني فقد اختلف الفقھاء في 
ي فاعتبر الحنفیة ذلك شبھة تدرأ العقوبة، وال یقتل الجاني، بل یلتزم بالعقوبة تعزیرًا، وقال المالكیة ال یعتبر االذن العقوبة التي توقع على الجان

. شبھة ألنھ باطل، وال یبیح الفعل فالجاني یعد قاتًال ویستحق القصاص
. وحرمت المبارزة، وھي االقتتال بین شخصین بھدف إثبات حق أو لدفع عاٍر أو اھانة. 3

وألجل المحافظة على حق الحیاة لكل إنسان فقد اباح الشارع لھ بعض المحظورات للحفاظ علیھا فأجاز لھ أكل المحرمات كالمیتة والخنزیر 
والخمر حفاظًا على حیاتھ كما أجاز للمریض الفطر في رمضان حفاظًا على صحتھ ویتصل حق الحیاة بالكرامة االنسانیة وضرورة المحافظة 

) فقام، فقیل لھ إنھا جنازة یھودي فقال أو لیس إنسانًا؟) ص(التكریم لالنسان جاء من اهللا تعالى، وقد روي أن جنازة مرت بالنبيعلیھا ف
كما یثبت حرمة أفناء النوع أو الجنس البشري تحت أي ظرف وألي سبب ومن ھذا المنطلق حرم جمھور العلماء فكرة تحدید النسل، والقضاء 

. م یسمحوا إال بھ في حدود ضیقةعلى الذریة، ول
) ص(وحرم االسالم انطالقًا من األفكار المتقدمة المثلة بالمیت، والقتیل ولو كان من االعداء المحاربین في المعركة وبھذا المعنى قال رسول اهللا 

على صیانة عرض المیت ) ص(یتًا ثم حث الرسول ، انطالقًا من فكرة تكریم اإلسالم لإلنسان حیًا وم)َكْسُر عظم المیت ككسر عظم الحي في اإلثم(
لئن یجلس أحدكم على جمرة فتحترق ثیابھ فتخلص الى جلده، خیر (ومنع وطئ القبور والجلوس علیھا حیث قال ) اذكروا محاسن موتاكم(بقولھ 

). لھ من أن یجلس على قبر



یجب أن تصان جنازة االنسان وأال تنتھك، كما یحرم تشریحھ إال (على ) 4(فقرة ) 2(وقد نص االعالن االسالمي لحقوق االنسان في المادة 
). بمجوز شرعي، وعلى الدولة ضمان ذلك

تعذیب األشخاص جریمة، وال تسقط ( من مشروع الدستور اإلسالمي الذي وضعتھ لجنة من العلماء في الشریعة على أن 33وقد نصت المادة 
فان كان بمساعدة موظف أو بموافقتھ أو . یلتزم فاعلھا أو الشریك فیھا بالمسؤولیة عنھا في مالھالجریمة أو العقوبة طول حیاة من یرتكبھا، و

). بالسكوت عنھا، فھو شریك في الجریمة جنائیًا ومسؤول مدنیًا، وتسأل معھ الحكومة بالتضامن
. الت غیر اإلنسانیةفاإلسالم انطالقًا من احترامھ للحق في الحیاة یقرر تحریم التعذیب والعقوبات والمعام

یعتبر ھذا الحق من أكثر الحقوق التصاقًا بحق الحیاة فھو من الحقوق االساسیة لالنسان ویعد حقًا عامًا شامًال واصل لحقوق :  حق الحریة-ب
 الحقائق وحریة التعبیر متعددة تدخل تحت عناوین مختلفة منھا حریة االعتقاد والتدین وحریة التفكیر المرتبط بالعقل والبحث واالختیار لكشف

وبقدر . 3/104، آل عمران،)ولتكن منكم امة یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر(والدعوة الى الخیر أعماًال لقولھ تعالى 
: تعلق األمر بالحریة الشخصیة فھي محترمة في االسالم بقیدین

. أن تتوقف حریة الشخص عند حریة اآلخرین. 1
. ورة تقیید ھذه الحریة باألنظمة واألحكامضر. 2

والقوانین العادلة التي تراعي المصالح العامة وقد كفل االسالم حق الحریة الشخصیة فالناس متساوون في ھذا الحق اذ أن األصل ھو الحریة 
. حتى یعلم أنھم غیر أحرار

سالم لم یستحدث نظام الرق، لكنھ شجع على القضاء علیھ كما أن االدیان أما موقف االسالم من الرق فیجب أوًال أن نعترف بحقیقة وھي أن اال
السابقة لالسالم لم تحرمھ ولما جاء االسالم كان المجتمع العربي وحالھ في ذلك حال بقیة المجتمعات األخرى یأخذ بالرق اذ كان النظام 

 جانبًا سیئًا، ولیس في القرآن الكریم نص صریح یدل على فرض نظام االقتصادي والسیاسي واالجتماعي والقانوني ال یجد في اقرار مبدأ الرق
الرق على أي فئة من البشر حتى ولو كان مشركًا یقاتل المسلمین على الرغم من وجود آیات أخرى فیھا اشارة الى الرق لكنھا جاءت لبیان 

، أو في اآلیات التي تدعو الى 5/6، المؤمنون،)ما ملكت أیمانھموالذین ھم لفروجھم حافظون، إال على أزواجھم أو (بعض األحكام كقولھ تعالى 
، وھناك آیات تدعو الى تحریر 3، سورة المجادلة،)والذین یظاھرون من نسائھم، ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة(تحریر األرقاء كقولھ تعالى 

. 4، سورة محمد،)ما فداءحتى اذا أثخنتموھم فشدوا الوثاق، فأما منًا بعد، وأ(الرق كقولھ تعالى 

ولم یفرض القرآن الرق على أسرى الحروب وإنما اضطر المسلمون الى اللجوء لفرض الرق على أسرى الحروب من باب المعاملة بالمثل أما 
. التعذیب أو التنكیل بأسرى الحروب بعد استرقاقھم فقد أدانھ االسالم بشدة

عتباره من الكفارات حیث كانت منافذ العتق قبل االسالم ضیقة تنحصر أو ھي تكاد أن تكون كذلك في وقد وسع االسالم من أبواب العتق من باب ا
: أرادة السید وقد اتبع االسالم في توسیع منافذ العتق عدة اسالیب منھا

. ، سورة البدل)ك رقبةفال أقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة ف(الحث والترغیب دون أن یقید ذلك بكفارة الذنب كقولھ تعالى . 1
ومن یقتل مؤمنًا خطأ، فتحریر رقبة مؤمنة ودیة مسلمة الى (األخذ بنظام الكفارات بصدد الذنوب الكبیرة كالقتل الخطأ اعماًال لقولھ تعالى . 2

. 92، سورة النساء، )أھلھ
 اذ یأتي ھذا الحق بعد الحق في الحیاة من حیث األھمیة ألن فضًال عما تقدم فقد أقر االسالم حق االعتقاد أو الحق في التدین والتفكیر والضمیر
، 2/256، البقرة،)ال اكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي(الدین أحد الضروریات الخمس وقد أكد القرآن الكریم ھذا المنھج في قولھ تعالى 

، وقد أقر االسالم حریة 10/99، یونس،)اس حتى یكونوا مؤمنینولو شاء ربك ألَمَن من في األرض كلھم جمیعًا أفأنت ُتكره الن(وقال تعالى 
االعتقاد الدیني والتسامح بشكل لم یعرف لھ التاریخ مثیًال، وتمثل ھذا بمظاھر عدیدة منھا احترام بیوت العبادة والوثائق التاریخیة كثیرة في 

سلمین ووقت الفتوحات مع غیر المسلمین كالوثیقة العمریة مع أھل وصیة الخلفاء لقادة الجیوش وفي المعاھدات التي تم ابرامھا من جانب الم
. بیت المقدس فاألساس في التعامل مع غیر المسلمین ھو البر والقسط مع الناس جمیعًا إال اذا قاتلوا المسلمین فھذا یشرع الجھاد ضدھم

لما (ردة وما قال بھ علماء المسلمون بھذا الخصوص اذ نصت على وقد أنفرد االعالن االسالمي لحقوق االنسان في مادتھ العاشرة بتثبیت حكم ال
كان على االنسان ان یتبع دین الفطرة، فإنھ ال یجوز ممارسة أي لون من االكراه علیھ، كما ال یجوز استغالل فقره، أو ضعفھ، أو جھلھ لتغییر 

). دینھ الى دین آخر، أو الى اإللحاد
نس حریة الرأي مقیدة بعدم الردة، فالنظام االسالمي الذي منح غیر المسلمین حریة العقیدة وسمح لھم فحریة العقیدة في االسالم ھي من ج

بالعیش في الدولة االسالمیة لھم ما للمسلمین وعلیھم ما على المسلمین فھو لم یسمح لھم وال لسواھم أن یدخل أحدھم في االسالم متى شاء بنیة 
الخروج منھ متى شاء بدعوى

لعقیدة أو الرأي فاإلسالم وضع ھذا القید حمایة لمصلحة الجماعة ودرًأ للمفسدة وبیان ذلك أن الردة عن االسالم وإعالنھا على وجھ حریة ا
الخصوص انما ھي مفسدة للجماعة وإضرارًا بھا مع سبق االصرار ألن المرتد ما كنا نعرفھ لوال اعالنھ لردتھ المتعمدة بھدف التشكیك بعقائد 

لتي اتخذت االسالم اساسًا في قیامھا وبقائھا والدلیل على أن المرتد المعلن ردتھ یقصد فعًال ھذا االضرار بمصالح جماعة المسلمین قولھ الناس ا
ن ، وھنا البد م73، آل عمران،)وقالت طائفة من أھل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذین آمنوا وجھ النھار واكفروا آخره لعلھم یرجعون(تعالى 

قد أكد على حریة العقیدة في أول اعالن دستوري لحقوق االنسان عندما أسس دولتھ في المدینة اذ أكد ھذا ) ص(االشارة الى أن الرسول 
). للیھود دینھم وللمسلمین دینھم(االعالن على أن 

إننا اذا نظرنا الى التسامح الذي أمتد ( یؤكد على أخیرًا من المفید ان نسجل شھادة المستشرق البریطاني الكبیر السیر آرنولد بھذا الصدد حیث
الى رعایا المسلمین من المسیحیین في صدر الحكم االسالمي ظھر أن الفكرة التي شاعت بأن السیف كان العامل في تحویل الناس الى االسالم 

. بعیدة عن التصدیق
 الحقوق السیاسیة -الفرع الثاني 



قة االنسان بالدولة والمجتمع وإذا كان اقامة الدولة من الضرورات فإنھا ال تقوم إال باألنظمة والقوانین ومنھا والمراد بھا الحقوق التي تنظم عال
ما ینظم عالقة األفراد بالدولة وقد تتعارض ھذه األنظمة والقوانین مع حقوق االنسان ذات الطابع الشخصي، ومن ھنا تنشأ الحقوق السیاسیة 

. لألفراد في الدولة
میدان الحقوق السیاسیة میدان واسع وسوف یقتصر حدیثنا ھنا على ما تمنحھ الدولة لألفراد من حقوق ذات صلة شخصیة بھم ضمن مفھوم إن 

). الشورى(وحدود المصلحة العامة كحریة الرأي والتعبیر والحق في االشتراك في شؤون الحكم 
 حریة الرأي والتعبیر وحق الشورى -أ

الحكم مشاركة بین الحاكم والمحكوم، وأن الحاكم انما یقوم وجوده على أساس تحقیق مصالح الناس ومن ھذا المنطلق وضع ان االسالم یعتبر 
). تصرفات األمام منوطة بالمصلحة(الفقھاء القاعدة الفقھیة التي تقول 

تلفة ومن بین المسائل التي یمكن أن یعبروا عن ومن ثم فإن حریة الرأي والتعبیر تتمثل في قدرة االنسان في ابداء وجھة نظره بوسائل مخ
. وجھة نظرھم بخصوصھا المسائل المتعلقة بسیاسة الحكم، وقد كان الخلفاء یطلبون نصیحة الناس وآرائھم في المسائل المختلفة

على إذن من سلطان طالما أن القصد أن الضمان لحریة التعبیر انھ یعد واجب من واجبات األمة وھو واجب دیني كما أنھ من جھة ثانیة ال یعتمد 
منھ رضا اهللا تعالى والتذكیر بطریق العدل والحق، كما أن لحریة التعبیر حدودًا ال یجب أن یتم تجاوزھا ومن ذلك أن تتقید بالحق والحجة 

. عیدًا عن الظن والوھم وسوء النیةوالبرھان كما ینبغي أن ال تؤدي الى حرمان اآلخرین من إبداء رأیھم كما یجب أن یكون الرأي المعبر عنھ ب
. 49،6، الحجرات، )یا أیھا الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قومًا بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین(قال تعالى 

لرعیة والحكام، اذ أن أساس ویرتبط بالحق في حریة الرأي والتعبیر ما یعرف بحق الشورى الذي یعني ضرورة التشاور بین المسلمین من ا
تؤكد ھذا ) ص(كما أن سیرة الرسول ) وشاورھم في األمر(الشورى طبقًا للرأي الراجح في الفقھ االسالمي إنما یوجد في آیات قرآنیة، قال تعالى 

. المنھج
 األمام علي بن أبي طالب حین خرج علیھ والحقیقة أن حریة الرأي في المیدان السیاسي كانت مكفولة في عھد الخلفاء الراشدین، فما یذكر أن

الخوارج وكانوا نحو ثمانیة آالف بعد قبولھ تحكیم الحكمین في النزاع الذي قام مع معاویة اذ لم یعمد األمام علي الى استعمال القوة معھم 
اآلخرین أن ارجعوا فأبوا فأرسل الیھم بصورة تلقائیة بل بعث الیھم الصحابي الجلیل أبن عباس لیناظرھم فرجع منھم أربعة آالف فبعث الى 

ال نبدأ بقتال ما (كما قال لھم ) كونوا حیث شئتم بیننا وبینكم أال تسفكوا دمًا حرامًا وال تقطعوا سبیًال وال تظلموا أحدًا فإن فعلتم نبذت الحرب معكم(
فولة في عھد الخالفة الراشدة، ومع ذلك فإنھ ال یمكن االدعاء وھذه الحادثة تظھر أن حریة الرأي في المیدان السیاسي كانت مك) لم تحدثوا فسادًا

أن ھذه الحریة كانت مكفولة في الغالبیة العظمى مما تال ھذا العھد من تاریخ المسلمین، ولقد كان الخلیفة منذ عھد الخالفة األمویة یطلب الى 
على حد تعبیر ) االكراه فیھا أكثر وأغلب( ر تتم في حریة تامة إنما كان الناس قبل وفاتھ مبایعة ولي عھده وھذه المبایعة لم تكن في حقیقة األم

أبن خلدون، وفي العھد العباسي قل من الوزراء من لم یلق حتفھ على ید أحد الخلفاء ومع ذلك فقد عرف في بعض العھود بعض العلماء الذین 
ھم أذى كالحسن البصري في عھد األمویین إال أن ھذه الحالة تمثل تكلموا بشؤون الحكم وانتقدوا تصرفات الخلفاء واألمراء دون أن یصیب

. االستثناء عن القاعدة
 موقف مشروع الدستور االسالمي من الحقوق السیاسیة -ب

طبیقي وبھذا أن تقییم أیة تجربة البد أن یتم من خالل فھم النظریة أو األسس الفكریة التي جاءت بھا ومقارنتھا مع األسس العملیة أو الجانب الت
الخصوص یمكن بحث ذلك من خالل مشروع الدستور االسالمي الذي لم تعتمده بعد أیة دولة اسالمیة اذ یحتوي ھذا الدستور على رؤیة متكاملة 

. في ھذا المجال
 منھ بحریات 29تقر المادة فالمادة الرابعة منھ تنص على قیام الشعب بمراقبة األمام ومساعدیھ ومحاسبتھم كما أن الشعب مصدر السلطات حیث 

 منھ حریة 41سیاسیة مھمة كحریة الفكر وإبداء الرأي وإنشاء الجمعیات والنقابات واالنضمام الیھا وحریة االنتقال واالجتماع، كما تقر المادة 
الكسب والتملك مكفول ال یجوز حق العمل و( منھ على 17الصحافة وتمنع الدولة من محاربة وقتل خصومھا السیاسیین اقتصادیًا اذ تنص المادة 

ال جناح على من أبدى ( التي نصت على 49وفي المادة ) للمواطنین حق تكوین الجمعیات والنقابات( على أن 42وفي المادة ) …المساس بھ 
 طاعة لمخلوق في معصیة ال( على 45كما ال یقر االسالم بالحصانة المطلقة لرئیس الدولة إذ نصت المادة ) رأیھ ضد البیعة لإلمام قبل تمامھا

 94أما المادة ) یخضع األمام للقضاء ولھ الحضور بوكیل عنھ( على 51والنص في المادة ) الخالق وال لإلمام في أمر مقطوع بمخالفتھ للشریعة
ي الحق في الشورى كما یقر االسالم ومشروع الدستور االسالم. فقد أكدت على عدم جواز منع القضاء من سماع الدعوى ضد االمام والحاكم

. 84، 83، 71، 61والرقابة على دستوریة القوانین في المواد 
فضًال عما تقدم تمنع نصوص مشروع الدستور االسالمي الحاكم من وضع یده على األموال العامة أو قبول الھدایا، كما ال تجیز الشریعة، 

 سیاسیًا باألفراد أو حقوقھم السیاسیة المكفولة لھم شرعًا كما ال یجوز إنشاء ومشروع الدستور االسالمي العبث بالسلطة القضائیة بھدف التنكیل
. محاكم استثنائیة

 حقوق األسرة -الفرع الثالث 
تعد األسرة النواة الحقیقیة التي أقر االسالم من خاللھا منظمة الزواج واإلنجاب وقرر فیھا المساواة بین الزوجین في الحقوق والواجبات، قال 

، ولكن ھذه المساواة لیست مطلقة في الجزئیات بل یفضل كل منھما اآلخر في جانب، وقد جاء االعالن )ولھن مثل الذي علیھن بالمعروف(ىتعال
: االسالمي لحقوق االنسان فنظم جانبًا من االحكام المتعلقة باألسرة والزواج بشكل موجز في مادتھ الخامسة وفي فقرتین ھما

س في بناء المجتمع والزواج أساس تكوینھا، وللرجال والنساء الحق في الزواج، وال تحول دون تمتعھم بھذا الحق قیود األسرة ھي األسا. 1(
). على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج، وتیسیر سبلھ وحمایة األسرة ورعایتھا. 2. منشؤھا العرق أو اللون أو الجنسیة

مومة واألبوة اذ جاء اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان مذكرًا بما تقدم في فقرتھ الثالثة من المادة السابعة منھ ویتفرع من حقوق األسرة في األ
). لألبوین على األبناء حقوقھما، ولألقارب حق على ذویھم، وفقًا ألحكام الشریعة(التي نصت على 

ینما ثبتت الفقرة الثانیة من المادة السابعة الحق لألب باختیار نوع التربیة وھذا النص یحیل على الشریعة وقد انفرد باإلشارة الى األقارب ب
لآلباء ومن بحكمھم، الحق في اختیار نوع التربیة التي (ألوالده وھو ما انفرد بھ اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان حیث نصت ھذه الفقرة على 



). ي ضوء القیم األخالقیة، واألحكام الشرعیةیریدون ألوالدھم، مع وجوب مراعاة مصلحتھم، ومستقبلھم، ف
أما حق الطفولة فقد ثبت لألوالد في الشریعة االسالمیة اذ یجب على الوالدین رعایة الصغیر منذ الصغر وتربیتھ وتوجیھھ وتعریفھ بالحالل 

ة بین األوالد والحقیقة أن حقوق األبناء المقررة والحرام وتعلیمھ ممارسة العبادات وإقامة الصالت االجتماعیة القویة وتحفیظھ القرآن والتسوی
. شرعًا ھي حق التربیة وحق النسب وحق الرضاعة وحق الحضانة

لكل طفل منذ والدتھ حق على (وقد أكد االعالن االسالمي لحقوق االنسان ھذه الحقوق في الفقرة األولى من المادة السابعة التي نصت على أن 
ة في الحضانة، والتربیة، والرعایة المادیة، والعلمیة، واألدبیة، كما تجب حمایة الجنین، واألم وأعطاءھما عنایة األبوین، والمجتمع، والدول

). خاصة
 الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة -الفرع الرابع 

بعض منھا بصورة موجزة أكدت الشریعة االسالمیة على ضرورة ضمان مجموعة من الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة ویمكن االشارة الى 
: وھي

 حق العمل -أ
، وھناك العدید من األحادیث النبویة الشریفة التي )وقل أعملوا فسیرى اهللا عملكم ورسولھ والمؤمنون(أمر اهللا تعالى االنسان بالعمل، قال تعالى 

) أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقھ() ص(وقال ) أفضل الكسب بیع مبرور، وعمل الرجل بیده) (ص(حثت على العمل اذ قال الرسول 
). 24)(ما من نبي إال رعى الغنم(المثل بنفسھ فكان یرعى الغنم قبل البعثة ویقول ) ص(وضرب الرسول 

وال تتقید حریة الحق في العمل إال بموجب القیود العامة في الحالل والحرام وضمن االحكام الشرعیة وأال یؤدي العمل الى اإلضرار والضرر 
)). ال ضرر وال إضرار) (ص(بالغیر لقولھ 

 على أن العمل حق تكفلھ الدولة والمجتمع ولإلنسان 13وقد أفرد االعالن االسالمي لحقوق االنسان مادتین لتأكید حق العمل إذ نصت المادة 
 ذكر أو أنثى، والحق باألجر العادل حریة اختیاره، وحق العامل في األمن والسالمة، وحق كل فرد بأجر متساٍو للعمل، دون أي تمییز بین

والمرضي الذي یكفل العیشة الالئقة للعامل وأسرتھ مع طلب اإلخالص واإلتقان في العمل، ووجوب تدخل الدولة لفض النزاع ورفع الظلم، كما 
.  على حق االنسان بالكسب المشروع دون احتكار أو غش14نصت المادة 

 حق الضمان االجتماعي -ب
). التكافل االجتماعي في االسالم(أو ) العدالة االجتماعیة في االسالم(لحق في الفكر االسالمي المعاصر تحت عنوان عرف ھذا ا

 –من ولي لنا عمًال، ولیس لھ منزل، فلیتخذ لھ منزًال (حق التكافل االجتماعي لعمال الدولة على وجھ الخصوص فقال ) ص(وأعلن رسول اهللا 
ما آمن بي من بات شبعان (قال ) ص(وفي حدیث آخر لرسول اهللا ). یس لھ زوجة فلیتزوج، أو لیس لھ دابة فلیتخذ دابة أو ل–أي من بیت المال 

). وجاره جائع الى جنبھ، وھو یعلم
یش في لكل انسان الحق أن یع. 1( التي نصت على 17وقد أكد االعالن االسالمي لحقوق االنسان على الحق في الضمان االجتماعي في المادة 

لكل انسان على مجتمعھ . 2. بیئة نظیفة من المفاسد واألوبئة األخالقیة تمكنھ من بناء ذاتھ معنویًا، وعلى المجتمع والدولة أن یوفر لھ ھذا الحق
ل الدولة لكل انسان تكف. 3. ودولتھ حق الرعایة الصحیة واالجتماعیة بتھیئة جمیع المرافق العامة التي یحتاج الیھا في حدود اإلمكانیات المتاحة

حقھ في عیش كریم، ویحقق لھ تمام كفایتھ، وكفایة من یعولھ، ویشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعلیم والعالج وسائر الحاجات 
). األساسیة

 حق التملك -ج
الستفادة منھ واستغاللھ، واألصل في یراد بحق التملك االعتراف بحق الملكیة الفردیة لالنسان وتمكین المالك من سلطة التصرف بالشيء وا

الملكیة أن تكون لألفراد وھي الملكیة الفردیة وأقر االسالم كذلك الملكیة العامة للدولة في األموال التي تعد أساسیة لتلبیة حاجات األمة والتي تعد 
لكل انسان الحق في التملك بالطرق . 1: (كل اآلتي من االعالن االسالمي لحقوق االنسان على ھذا الحق بالش15مصدر الثروة، وقد نصت المادة 

الشرعیة والتمتع بحقوق الملكیة بما ال یضر بھ أو بغیره من األفراد أو المجتمع وال یجوز نزع الملكیة إال لضرورات المنفعة العامة، ومقابل 
). تحرم مصادرة األموال وحجزھا إال بمقتضى شرعي. 2. تعویض فوري وعادل

لكل انسان الحق في االنتفاع بثمرة ( في االعالن االسالمي لحقوق االنسان على اقرار حقوق الملكیة الفكریة اذ نصت على 16ادة كما أكدت الم
إنتاجھ العلمي أو األدبي أو الفني ولھ الحق في حمایة مصالحھ األدبیة والمالیة الناشئة عنھ على أن یكون ھذا االنتاج غیر مناٍف ألحكام 

. الشریعة
ن ما تم ذكره من تفاصیل لبعض الحقوق التي أقرت من جانب الشریعة اإلسالمیة ال یعني بأي حال من األحوال انھا جمیع الحقوق التي یتمتع ا

. بھا االنسان في ظل آخر الرساالت السماویة
المطلب الثاني 

ضمانات حقوق اإلنسان في اإلسالم 
فة أو بیانھا فھي لیست مجرد شعارات تطرح في مناسبات معینة، ومن ھنا قرر االسالم أنھ ال فائدة لم یقم اإلسالم بتأكید حقوق االنسان المختل

من منح الحقوق أو النص علیھا اذا لم تتوافر الضمانات القضائیة الالزمة لحمایتھا ووضعھا موضع التطبیق وسواء تم ذلك عبر االیمان 
. لتكلم بالحق اذا لم یكن ھناك نفاذ لھ والدین بغیر قوة تحمیھ فلسفة محضةوالقناعة أو من خالل الرھبة والقوة فال ینفع ا

ومن ھنا فإن القضاء یعد وبحق من أھم الضمانات التي یمكن أن تحمي حقوق االنسان وتقیم الشرع وتطبق األحكام العامة ولذلك فقد اعتبر 
یا داود إنا جعلنك خلیفة في األرض فأحكم بین الناس بالحق وال تتبع (لى االسالم القضاء من أركان الدولة وھو من وظائف األنبیاء، قال تعا

). 83/26، الصف ...)الھوى فیضلك عن سبیل اهللا 

واإلسالم مفتوح األبواب لجمیع الناس ال یدفع أحد المتنازعین أیة رسوم مقابل الخدمة القضائیة فالدولة تتحمل نفقاتھ اذ أنھ ال یقل أھمیة عن 
لیوم واحد من أمام عادل أفضل أو (في القضاء العادل حیث قال ) ص(تعلیم والصحة العامة التي تتكفل الدولة بھا، وقد رغب الرسول األمن وال



). أن اهللا مع القاضي ما لم یجر، فإذا جار تبرأ اهللا منھ(كذلك ) ص(وقال ) خیر من عبادة ستین سنة
 حقوق االنسان ھي حق التقاضي المكفول في الشریعة لكل مواطن في الدولة االسالمیة مسلماً وفي مقدمة الضمانات المقررة في االسالم لحمایة

درعي، لم : لما رجع علي من قتال معاویة وجد درعًا لھ افتقده بید یھودي یبیعھا، فقال علي(كان أم غیر مسلم، وھنا روى وكیع عن شریح، قال 
والحسن ) مواله(ھل لك بینة، قال نعم، قنبر: اختصما الى شریح، فقال لھ شریح حین أدعىدرعي، وفي یدي، ف: أبع، ولم أھب فقال الیھودي

. سبحان اهللا رجل من أھل الجنة): علي(شھادة االبن ال تجوز لألب، فقال : أبني، فقال شریح
ة، سببًا مباشرًا لكثیر من الناس في اعتناق والحقیقة أن المساواة بین الخصوم وإقامة العدالة بینھم مھما تفاوتت مكانتھم االجتماعیة والدینی

. االسالم واالنضواء مع المسلمین في العقیدة
ومن الضمانات األخرى لحقوق االنسان ھي المساواة بین المتقاضین بغض النظر عن الغني أو الفقیر أوالمكانة االجتماعیة أو اختالف الدین 

). من ابتلى بالقضاء بین المسلمین، فلیعدل بینھم في لفظھ وإشارتھ ومقعده) (ص(ھ والمذھب والجنسیة والحاكم والمحكوم إعماال لقول
كذلك فاألصل براءة الذمة حیث ال یقام حد أو قصاص على أحد اذا اثبت ذلك أمام القاضي باألدلة أما اذا لم یتحقق ذلك فال مجال لفرض العقوبة 

النتزاع االقرار منھ وشملت ضمانات التقاضي فیما یتصل بحقوق االنسان جمیع المشاركین علیھ كما ال یجوز اللجوء الى ضرب أو تعذیب المتھم 
. 2/282، البقرة،)وال ُیضار كاتب وال شھید(في العمل القضائي ومنھم الشھود، قال تعالى

أن اهللا كتب االحسان على كل ) (ص (كما أقرت مبادئ الشریعة جوانب مھمة من حقوق االنسان عند تنفیذ األحكام القضائیة وبھذا یقول الرسول
). شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

أخیرًا البد من االشارة الى حقیقة مضمونھا أن قضیة حقوق االنسان في االسالم اذا ما كان ھناك خلل فیھا فان ھذا الخلل كان مرده الدولة 
لمشاكل السیاسیة التي تولدت عن قضیة الخالفة والحكم األمر الذي انعكس االسالمیة ابتداءًا من بدایات الحكم األموي وھو بدوره ناتج عن ا

بشكل أو بآخر على المسائل االنسانیة األخرى الخاصة بحقوق االنسان، أما االسالم فالواقع أنھ كنظام اجتماعي واقتصادي وسیاسي قد وضع 
. ري بھدف تحویل العالم الى مجتمع اسالمي موحدالخطوط العریضة للعدالة داخل المجتمعات االسالمیة على المستوى النظ

الفصل الثالث 
تطور الحقوق والحریات 

لم تكن الحقوق والحریات التي حصل علیھا اإلنسان ولیدة زمن واحد أو مكان واحد إذ ان تطور الحقوق والحریات عملیة تمت في أماكن عدیدة 
مر علیھا من أحداث سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وسوف نحاول في ھذا الفصل ان نتتبع من العالم تبعًا لتطور تاریخ األمم والشعوب وما 

مراحل التطور التي مرت بھا ھذه الحقوق والحریات من خالل متابعة االعالنات التي ظھرت نتیجة الثورات واألحداث السیاسیة، فضًال عن 
. المدارس والمذاھب والنظریات الفلسفیة والفكریة

ث األول المبح
المذاھب والمدارس والنظریات الفلسفیة والفكریة 

ساھمت المذاھب والنظریات الفلسفیة والفكریة التي ظھرت منذ نھایات العصور الوسطى األوربیة في بلورة اتجاه یخدم بشكل أو بآخر بعض 
. مفاھیم حقوق اإلنسان أو األسس التي قامت علیھا ھذه األفكار في العھود الالحقة

. من ثم فان التعرض لبعض التیارات أو األفكار التي شھدتھا ھذه الفترة أمر یساعد في فھم جانب من األصول الفكریة لتطور الحقوق والحریاتو

المطلب األول 
العصور الوسطى 

ن الخامس عشر المیالدي، ویمكن یقصد بالعصور الوسطى تلك الفترة التي تمتد من الربع األخیر من القرن الخامس المیالدي وحتى نھایة القر
: تقسیمھا إلى ثالثة فترات أساسیة

الفترة األولى تمتد حتى القرن العاشر للمیالد شھدت أوربا خاللھا غزو الجرمان من الشمال والفتوحات العربیة في الجنوب، وفي ھذه الفترة 
 على ضرورة الطاعة للكنیسة والوالء لھا كما تم تقبل أیة سلطة حتى شھدت الكنیسة تأكیدًا لمركزھا في إطار اإلمبراطوریة، وكان ھناك إصرار

لو كانت ظالمة وترفض مقاومتھا حتى لو جاءت من غیر مؤمن، فضًال عما تقدم فقد سعت الكنیسة إلى اكتساب امتیازات قبل السلطة الزمنیة 
. ومما ساعد الكنیسة في تركیز ھیمنتھا خالل ھذه الفترة سیطرة اإلقطاع

فترة الثانیة ھي التي تلت القرن العاشر والتي تمتد حتى القرن الثالث عشر للمیالد وخاللھا تنامت واشتدت قوة الكنیسة حیث شھدنا صراعاً ال
بینھا وبین رجال الدولة بحیث أصبحت نظریة السیفین التي وصفھا جالسیوس األول والتي تقرر نوعًا من المساواة بین السلطتین الدینیة 

. یویة موضوعًا منتھیًاوالدن
الفترة الثالثة امتدت من بدایة القرن الرابع عشر وخاللھا نشھد المراحل األولى النھیار السلطة البابویة، وقیام النظام االستبدادي مع دعوات 

 مقدس، وان الملوك ھم ظل اهللا إلقامة مجتمع عالمي وحكومة الھیة واحدة في مقابل دعوات أخرى أساسھا إقامة الدولة القومیة واعتبارھا نظام
فھم ال یخضعون لسلطة الكنیسة وال یسألون أمام بابواتھا، وقد أدى ھذا الصراع بین الدولة والكنیسة إلى ظھور أفكار جدیدة ذات طابع سیاسي 

. على ید بعض المفكرین



إذ تمیل ھذه الصیاغة إلى جانب المحكومین في الدول الحرة فنحن نجد في كل مجتمع عقیدة سیاسیة وصیاغة قانونیة لألفكار السیاسیة المتبناة 
بینما ھي تنـزع نزعة عكسیة في الدول االستبدادیة أو الشمولیة، والعقیدة السیاسیة في الدول الحرة تعد مصدرًا أساسیًا من مصادر ضمانات 

ومن ثم یجب ان تتمتع بأوفر قسط ممكن من . ة الحرة لما تتمیز بھاألفراد إذ انھا تؤكد قیام النظام السیاسي بأسره على احترام الشخصیة اإلنسانی
. الحریة

والحقیقة ان العقیدة السیاسیة التي قامت علیھا النظریة التقلیدیة في حقوق األفراد العامة انما ترجع إلى أصول تاریخیة تمتد إلى القرون 
في أواخر القرن الثامن عشر فالوضع العام في العالم القدیم كان یعارض فكرة قیام الوسطى األوربیة على الرغم من انھا لم تتبلور بشكل كامل إال 

حقوق لألفراد في مواجھة السلطة العامة وكان في مكنة الجماعة ان تأتي ما تشاء طالما كان ذلك إجراءًا عامًا، وقد نبتت بذور العقیدة الحرة 
یة الخاصة من ناحیة وبالحركة الفكریة التي نشطت فیھ من ناحیة أخرى وبقدر تعلق األولى خالل العصر الوسیط الذي تمیز بطبیعتھ السیاس

األمر بالحركة الفكریة یمكن اإلشارة إلى أھم المفكرین الذین ظھروا خالل ھذه المرحلة فضًال عن التطرق ألھم األحداث التي ساھمت في حصول 
. الشعوب على حقوقھا

 جریجوري - الفرع األول
 تولى 590 عمدة على روما غیر انھ اعتزل ھذا المنصب لیتفرغ كلیة للدین، وفي عام 573ي من أقوى البابوات، وقد ُنصب عام كان جریجور

منصب البابویة، وتضمنت كتاباتھ أقوى الحجج المؤیدة لواجب احترام السلطة الزمنیة، فھو الوحید من بین الشخصیات البارزة في الكنیسة الذي 
لحاكم السیاسي بلغة تدعو إلى الطاعة السلبیة وتتلخص وجھة نظره في ان للحاكم السیئ الحق لیس في الطاعة وحدھا، وانما تكلم عن قداسة ا

في ضرورة كون ھذه الطاعة صامتھ وسلبیة، والرعایا یجب علیھم ان یطیعوا كما یجب علیھم االمتناع عن محاولة الحكم على حیاة حكامھم أو 
ما یقومون بھ، وكان جریجوري یحتج على أوامر اإلمبراطور إذ كان یعتقد انھا تناقض القانون، لكنھ مع ذلك یطبقھا، نقدھا أو مناقشتھم فی

ویبدو ان نظریتھ تتلخص في اعتبار اإلمبراطور یمتلك السلطة الالزمة إلصدار األوامر التي یراھا حتى ان كانت ھذه األوامر غیر قانونیة ما دام 
 وإذا قادت ھذه المسؤولیة إلى تعرضھ للعنة روحیة، فلیست سلطة الحاكم مستمدة من اهللا فقط، لكنھا أعظم سلطة على یتحمل مسؤولیة ذلك

. األرض باستثناء سلطة اهللا
 توماس االكویني - الفرع الثاني

 انصبت معالجات ھذا المفكر على ھو من أعظم فالسفة القرن الثالث عشر المیالدي، وتقوم فلسفتھ على التوفیق بین العقل واإلیمان، وقد
توضیح جوانب متعلقة بالدولة والمجتمع ونظم الحكم وعالقة الدولة بالكنیسة وغیرھا من المواضیع، وھو یرى ان السلطة السیاسیة حق من 

 ان اهللا ال یمكن ان یعد مسؤوالً الحقوق اإلنسانیة، وان ھذه الحقوق اإلنسانیة تعتبر جزءًا من الحقوق الطبیعیة الصادرة عن الذات االلھیة، كما
عن أي شكل من أشكال الحكومات، ألنھ لم یكون بفعل إرادي ھذا الشكل أو ذاك، كما ان اهللا لم یقرر أفضلیة أحد األشكال على غیره من أشكال 

، ویعتقد بان فكرة الدولة وأصولھا )5(الحكومات، أي انھ یرى ان السلطة السیاسیة تقوم على الحقوق اإلنسانیة، رغم ان اهللا ھو مصدر السلطة
تتصل بشكل أساسي، بنزعة االندفاع االجتماعي لإلنسان، فاإلنسان كائن اجتماعي بطبعھ ال یستطیع العیش خارج اطار الجماعة وھذا یعني ان 

یتھم لتحقیق ھدف األفراد للحصول الدولة عبارة عن حدث طبیعي تقتضیھ طبیعة الحیاة اإلنسانیة، وتتمثل في كونھا تنظیم ارتضاه األفراد بحر
. على السعادة

ویقول االكویني أیضًا ان السیادة ھي سلطة عمل القوانین، وھي مركزة في جمیع أفراد المجتمع السیاسي أو فیمن یمثلونھم، وان الملك أو 
ر االكویني ھي الحكومة التي تشرك أصحاب األمیر انما یستمد سلطتھ العلیا من سلطة المجموع ویزاولھا باسمھم، والحكومة الصالحة في نظ

السلطة وھم أفراد المجتمع في مظاھر الحكم، ویؤكد ان أفضل أشكال الحكومات ھي الحكومة المختلطة التي تختلط فیھا عناصر النظام الملكي 
. والنظام االرستقراطي والنظام الدیمقراطي

الحاكم، فالملكیة التي یریدھا االكویني تكون انتخابیة على ان یعاون الملك مجلس ان الفكرة المتقدمة تتحقق من خالل أعمال مبدأ انتخاب 
ارستقراطي منتخب من قبل الشعب، فھناك ملك یعاونھ مجلس ارستقراطي منتخب، والنظام المذكور ھو ملكیة معدلة بأرستقراطیة ودیمقراطیة، 

الحق في مقاومة الحاكم المستبد الذي یتجاوز حدود سلطتھ بشرطین أساسیین كما یظھر االكویني معارضتھ للحكم االستبدادي، ویمنح الشعب 
إال تمارس ھذا الحق طائفة معینة من الشعب بل یجب ان یمارسھ مجموع الشعب، كما یجب ان یأخذ القائمون بالمقاومة على مسؤولیتھم : ھما

 الذي یستمد -ان للشعب حق قانوني في ارغام الحاكم(ا وھو یقول اال ینتج عن حركتھم تلك مساوئ تفوق مساوئ الحاكم المستبد أو تعادلھ
).  على التزام الشروط التي بموجبھا تنازل لھ عن السلطة-سلطتھ من الشعب

 مارسلیو بادوا -الفرع الثالث
ة البابویة، وصوًال إلى تحدید دقیق وكان ھدفھ ھو ھدم السیطر) المدافع عن السالم( عنوانھ 1324دّون ھذا االیطالي أفكاره في كتاب أصدره عام 

وفعال لما تدعیھ السلطة الروحیة من حق في السیطرة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على أعمال الحكومة الزمنیة حیث ذھب الى وضع 
 الكتاب انھ أول من ، وینسب إلیھ بعض)8(الكنیسة تحت سیطرة الدولة وبھذا یكون قد وصل إلى مرحلة متقدمة في دفاعھ عن السلطة الزمنیة

نادى في العصور الوسطى بمبدأ حق الشعوب في السیادة، إذ میز بین األمة وھي مصدر السلطة، وبین الحكومة وھي األداة المنفذة إلرادة األمة، 
لشعب السلطة التنفیذیة وقرر بادوا حق الشعب في السلطة التشریعیة وسیادة ھذه السلطة على السلطة التنفیذیة، إذ انھ طبقًا آلرائھ یختار ا

ویكون لھ حق اإلشراف علیھا وتكون ھي مسؤولة أمامھ، كما نادى بحق الشعب في معاقبة الحكام إذا انتھكوا القوانین التي سنھا الشعب، ومن 
. حق الشعوب خلع حكامھا وإبعادھم عن السلطة

فاألفراد أو جمیع المواطنین أو غالبیتھم ھم الذین ) المواطنین(وریة ان نظرة بادوا إلى القانون باعتباره من الضروري ان یصدر عن ھیأة دست
یقررون بإرادتھم، في جمعیة عامة، وفي لغة معبرة ال لبس فیھا ما ھو المباح للناس وما ھو المحرم من األعمال المدنیة مع تعرض المخالف 

غتھ، والحقیقة ان ھذا المفھوم یقدم لنا فكرة عن سیادة االرادة العامة للعقوبة، فالقانون البشري ینشأ نتیجة اشتراك الجماعة في تشریعھ وصیا
تذكرنا بروسو فنحن مع بادوا في عالم مختلف عن عالم القدیس توماس االكویني حیث ال نجد في أفكار بادوا أثر لفكرة االكویني الخاصة بان 



القانون الطبیعي، فالدولة ھي مصدر القانون، وقانونھا یجب طاعتھ لیس الدولة تخضع لنظام أبدي مطلق من القیم یعبر عنھ القانون االلھي و
. ألنھ یقترن باإلكراه المادي لكنھ في ذاتھ تعبیر عن العدالة

 ولیم أوكام -الفرع الرابع
 جانب كبیر من  وقد عكست كتاباتھ عدم رضا1349 في مقاطعة أوكام التابعة لوالیة بوركشاریر وتوفي عام 1290ولد ھذا الفیلسوف عام 

المسیحیین عن سیطرة البابا التي شاع االعتقاد انھا شر على الكنیسة وأوربا معًا ومن ثم فقد حاول أوكام ان یحدد مجال اختصاص كل من 
و تذویب سلطة الكنسیة السلطتین الزمنیة ممثلة باإلمبراطور أو الملك والسلطة الدینیة ممثلة بالبابا إال انھ في كل األحوال لم یكن یفكر في إلغاء أ

). في الدولة وإنما أراد إصالح األوضاع القائمة عبر فصل مجال اختصاص كل من السلطتین الدینیة والزمنیة

ان فلسفة أوكام السیاسیة عكست حالة الفكر السیاسي الذي كان قائمًا في القرن الرابع عشر بصورة واضحة، وھي لم تكن تخرج في جوھرھا 
عة العالقة بین السلطتین الدینیة والدنیویة على الرغم من ان السلطة الفعلیة لبابوات روما على الملوك كانت قد تالشت تقریبًا إال عن مناقشة طبی

ان الجدید في فلسفة أوكام انھا طرحت في المناقشات السیاسیة العالقة بین الملك ورعایاه، وكذلك حق ھؤالء الرعایا في مقاومتھ إذا ما أتخذ 
. رًا یمس ضمائرھم حول ما یعتقدون انھ یمثل حقیقة العقیدة المسیحیةقرا

أخیرًا یمكن القول ان العصور الوسطى قد تمیزت بأفكار طرحت من جانب مفكرین وفالسفة ورجال دین عبرت عن وجود انواع مختلفة من 
ن أو ما یمكن ان یعبر عنھ بثنائیة البابا إزاء اإلمبراطور، الحقیقة الثنائیة، فھناك رجال الدین وسلطاتھم في مواجھة السلطة الزمنیة أو العلمانیی

ان نھایات العصور الوسطى خالل القرنین الرابع عشر والخامس عشر قد شھدت تحوالت عمیقة ومھمة إذ عصفت األزمات االقتصادیة بالقارة 
ا كما ان بذخ الكنیسة كلھا عوامل قادت الى التفكیر بأسالیب مختلفة األوربیة فضًال عن انتشار األوبئة التي قضت على ثلث سكان فرنسا وبریطانی

والقبول بآراء جدیدة ساعدت على بروز الدولة القومیة مع بدایات عصر النھضة التي وضعت األسس الفكریة األولى للنظام السیاسي 
ا لكن ھذا الصراع تحول إلى صراع مباشر بین واالقتصادي ألوربا وما صاحب ذلك من صراع طویل للشعوب في سبیل الحصول على حقوقھ
. الملوك من جھة والشعوب من جھة أخرى بدل الصراع الذي كان قائمًا بین البابا واإلمبراطور

وإذا كانت األفكار المتقدمة ھي التي مثلت أو عكست جانبًا من الصراع الفكري في العصور الوسیطة فان سواد الشعب كان محكومًا بسیادة نظام 
االقطاع الذي انشأ إلى جانب سلطات الدولة سلطات رؤساء االقطاع، وال غرابة أال یزدھر سلطان الدولة في ظل النظام االقطاعي كما انھ لیس 
من الغریب ان ال یتم ترجیح الصالح العام في مواجھة مصالح اإلقطاعیین إذ ان من شان سلطان زعماء االقطاع ان یضعف من سلطات الدولة 

قلل من سیادتھا، والحقیقة اننا نجد في النظام اإلقطاعي رؤساء یملكون األراضي والمقاطعات ویتمتعون بسلطان واسع وحقوق متعددة، وان ی
ھذه الحقوق وذلك السلطان ال ترد علیھما قیود إال تلك التي یقررھا العرف أو تنشأ عن العقد المبرم بین رئیس االقطاع والملك، وھذا ھو الذي 

حقوق كل طرف تجاه اآلخر، فإذا دفعوا ضریبة، فاألساس القانوني لدفعھا ھو العقد السالف الذكر ولیس حق الدولة في فرض الضرائب یحدد 
على األفراد الذین یعیشون في إقلیمھا كما ان رؤساء اإلقطاع لم یخضعوا لقضاء الدولة، فإذا وجبت مسؤولیتھم فإنھم یحاكمون أمام قضاة من 

 االجتماعیة، ومع ذلك فان ھؤالء أي رؤساء اإلقطاع لم یكونوا ملزمین بالمثول أمام محكمة مكونة بھذه الطریقة ألنھم كانوا نفس درجتھم
یملكون اعالن الحرب، ومن ثم فقد كان رئیس اإلقطاع یفضل ان یصفي منازعاتھ عن طریق الحرب على ان یسویھا عن طریق اللجوء الى 

یعتبر أمرًا مستغربًا أال یكون ھناك مجال للكالم عن حقوق األفراد تجاه الدولة، الن رابطة اإلقطاع القائمة على وجود المحاكم، ومن ثم فانھ لن 
). إقطاعي متنفذ لم تترك مجاًال لتنظیم عالقة حقیقیة واضحة بینھم وبین السلطة المركزیة، كما انھ لیس غریبًا أال تسود فكرة الصالح العام

 المطلب الثاني
األصول الفكریة للحقوق والحریات العامة في عصر النھضة والعصور الحدیثة 

إذا كانت العصور الوسطى في القارة األوربیة قد تمیزت بالصراع الذي نشب بین الكنیسة من جھة والملوك واألمراء، والذي انتھى بانتصار 
لملوك أو األمراء الممثلین للسلطة الزمنیة أصحاب النفوذ والسلطان بدون الملوك واألمراء وفصل الكنیسة عن الدولة مما قاد إلى ان یصبح ا

. منازع وبشكل خاص بعد القضاء على نظام اإلقطاع وقیام الطبقة الوسطى التي یمثلھا التجار والصناع والحرفیون
ى إلى قیام الطبقة الرأسمالیة التجاریة فھي ومما ساعد في الوصول إلى ھذه النتیجة حركة االستكشافات الجغرافیة التي دفعت مع عوامل أخر

التي قامت بمقاومة النظام اإلقطاعي القائم على الملكیات الكبیرة واقتصاد المدن المستقلة وقد نجحت ھذه الطبقة في سعیھا عندما حققت وحدة 
.  المفكرینالسلطة المتمثلة بالملك الذي تم دعم سلطاتھ في المراحل األولى من جانب عدد ال بأس بھ من

ولھذا فقد شھد عصر النھضة والدة النظام الملكي المطلق الذي ساد في القارة األوربیة وتركزت السلطات الثالث بید الملك، فقد مارس السلطة 
. التشریعیة بواسطة األوامر التي كان یصدرھا، كما استحوذ على السلطة التنفیذیة بشكل كامل ودون شریك

بالء واألشراف من االحتجاج والثورة فقد قام باختیار وزرائھ من صغار النبالء، كما ثبتت لھ والیة القضاء بحیث كانت ولكي یمنع كبار الن
). 14(األحكام تصدر باسمھ ولھ حق التدخل في الدعاوى وفي أي وقت فضًال عن صالحیات أخرى أفقدت القضاء كل استقالل

ومین من كل الحریات الفردیة وكانت أقوى وسیلة لردع ھؤالء خطابات الملك المغلقة، وھي عبارة عن أما األفراد فقد كانوا في ھذه المرحلة محر
رسائل مختومة بختم الملك الشخصي وبموجبھا توقع العقوبة دون حكم قضائي إال ان ھذا الحال لم یقدر لھ ان یستمر على المستوى الفكري إذ 

وأخذت تبحث عن مصدر للسلطة في غیر النظریات الثیوقراطیة ذات الطابع الدیني، ومن ثم فإننا ظھرت حركات فكریة ناوئت االستبداد الملكي 
. سنحاول تتبع أكثر المفكرین والفالسفة تأثیرًا في ھذا المجال سواء في عصر النھضة أو في العصور أو القرون التي أعقبت ھذا العصر وبدایاتھ

حریات العامة في عصر النھضة  األصول الفكریة للحقوق وال- الفرع األول
مع فجر عصر النھضة وبدایات العصور الحدیثة حدث تقدم في مجاالت مختلفة شھدتھا القارة األوربیة وعلى وجھ الخصوص في مجال األفكار 

لمرحلة میكافیلي وبودان والنظریات السیاسیة األمر الذي أثرى الجدل الفكري المتعلق بمفھوم الحقوق والحریات العامة ومن أبرز مفكري ھذه ا



 -:وھوكر
نیقوال میكافیلي . 1

 في وقت كانت قد قامت فیھ الدولة القومیة المستقلة في كل من انجلترا وفرنسا بینما 1469ولد المفكر اإلیطالي میكافیلي في مدینة فلورنسا سنة 
وربیة، وھو ما اثر بدوره على الفلسفة السیاسیة لھذا المفكر فنادى ظلت ایطالیا تعاني من االنقسام مما أثر على وضعھا المستقبلي في القارة األ

. بسبب ذلك بإتباع سیاسة واقعیة مؤسسة على القوة والحذر وھما الصفتان اللتان اعتبرھما ضروریتان للحاكم
وھم الذین لم یمتلكوا القوة، وقد ) حیناألنبیاء المسلحین ھم الذین كانت لھم الغلبة والسلطة، بینما فشل غیرھم غیر المسل(آمن میكافیلي ان 

أسند الضعف الذي عانت منھ ایطالیا في القرنیین الخامس عشر والسادس عشر إلى الكنیسة الكاثولیكیة ورجال دینھا الذین صنعوا كما قال 
ت مجزئة متقاتلة معًا والحل في نظره كما ان الكنیسة كانت السبب األساسي في تقسیم ایطالیا إلى دویالت وإمارا) االیطالي الالدیني الشریر(

یكمن في ایجاد أمیر قوي قادر على توحید ھذه اإلمارات المتنازعة، ومن ثم فقد كانت دعوة ھذا المفكر صریحة لحاكم فلورنسا األمیر مدیسي 
ون ماكرًا كالثعلب ال طیبًا وان یكون قویاً لتحریر ایطالیا من الفرنسیین واألسبان وتوحید ھذا البلد بكاملھ وكانت نصیحتھ لألمیر المذكور ان یك

كاألسد وال یثق بأحد كما أشار علیھ ان یكون مخادعًا ومدٍع للتدین وحب الدین، أي ان الغایة تبرر الوسیلة وكل ذلك من أجل بناء دولة آمنة 
. ا یتمتعون بھ من مراكز قوةقویة ومستقرة یحكمھا دستور یحفظ حقوق األمیر والنبالء وبقیة أفراد الشعب بنسب تتفق مع م

یفضل میكافیلي النظام الجمھوري بالمقارنة مع النظام الملكي فاألول ھو نظام حر حسب رأیھ تتحقق فیھ الحریة والمساواة وإذا كان ھذا المفكر 
لورنسا دافع عن الحریة وأكد ان من انصار الحكم المطلق في مؤلفھ األمیر إال انھ وفي مؤلفیھ اآلخرین وھما المحاضرات أو الخطب ودستور ف

الحریة تتطلب المساواة إذ ال حریة دون مساواة وقال ان أعداء المساواة ھم األشراف الذین یعیشون مما تنتجھ مزارعھم وممتلكاتھم دون ان 
ھم، ویعترف میكافیلي للشعوب یكون لھم عمل حقیقي فھم أي النبالء سبب كل فساد على حد قولھ وال یمكن قیام نظام جمھوري إال بالقضاء علی

بالحق في استعمال القوة للحصول على حقوقھا في الحریة والمساواة، فقد نادى كما ذكرنا في مؤلفھ المحاضرات أو الخطب بالسلطة الجمھوریة 
. المعتدلة وعدل في ھذا المؤلف عن فكرة الحكم المطلق

ود رأیین األول یقول انھ كان یدعو إلى الحكم المطلق عند انشاء الدولة، لكنھ یؤید وعند تقییم آراء میكافیلي فمن الضروري اإلشارة إلى وج
. الحكم الجمھوري للمحافظة على النظام وتأكید دعائمھ

ًا لھذا بینما ذھب رأي آخر إلى القول ان ھذا الرجل كان وطنیًا وھذا ما یبرر دعوتھ للحكم المطلق بھدف توحید ایطالیا، ومن ثم فان میكافیلي طبق
الرأي من انصار الحكم المطلق الذي یعد وسیلتھ لتوحید ایطالیا ومن انصار النظام الجمھوري الذي یحقق الحریة ویكفل المساواة بالنسبة للدول 

. األخرى
جان بودان . 2

 البروتستانتي المنادي بحریة العقیدة ، في الفترة التي تمیزت بانشقاق الكنیسة بعد ان ظھر المذھب1596 وتوفي عام 1530ولد ھذا الفقیھ عام 
وضرورة تخلیص المسیحیة من الشوائب واالدعاءات التي علقت بھا نتیجة الصراع بین الكنیسة واألمراء واستخدام بعض رجال الدین األمیر 

 1572ھ بمذبحة سانت بارتلیمي سنة كوسیلة للتمتع بالثروة والسلطة وقد انتقل ھذا الصراع بین الكاثولیك والبروتستانت إلى فرنسا وبلغ ذروت
وفي خضم ھذا الصراع الدموي نشأ حزب سیاسي أكد على ضرورة التعایش واالعتراف بحریة العقیدة لكل طرف من األطراف المتنازعة وكان 

. جان بودان فقیھ ھذا الحزب والمنظر الفكري آلرائھ
 وكان من انصار نظریة التطور العائلي في أصل نشوء الدولة، وبموجبھا فان 1576في ستة أجزاء عام ) الجمھوریة(ألف بودان كتابھ الشھیر 

األسرة ھي أصل نشوء الدولة إذ ان الدولة تتألف من مجموعة من األسر المرتبطة مع بعضھا بمصالح مشتركة وتخضع لسلطة علیا واحدة، 
النظام االرستقراطي فالملكیة ھي النظام الطبیعي المتفق مع الطبیعة، ویعتبر بودان من انصار النظام الملكي الذي یفضلھ على النظام الشعبي و

فالعالم یحكمھ الھ واحد والسماء ال توجد فیھا إال شمس واحدة واألسرة لھا رئیس واحد، ومن ثم فان الدولة یجب ان یكون لھا رئیس واحد كذلك 
. یعترف الجمیع بھ ویخضعون لھ
ة مطلقة استبدادیة بصورة كاملة فسیادة الملوك یجب ان تقید بالقانون الطبیعي، وال یمكن للملك ان یخرج على والحقیقة ان بودان لم یناِد بملكی

أحكام ھذا القانون في أي أمر یأمر بھ أو أي قانون یسنھ، والقانون الطبیعي الذي على الملك ان یتقید بھ من صنع اإللھ، ومن ثم فانھ یجب على 
). 20(ات السبب الشرعي ویجب علیھ ان یحترم الملكیة الخاصةالملك ان یحترم العقود ذ

إذن الملكیة التي نادى بھا بودان ھي لیست نظامًا یتنكر فیھ الملك للقوانین الطبیعیة واإللھیة، ولعل أبراز بودان لفكرة السیادة یعد المساھمة 
بأنھا السلطة المطلقة الدائمة (ة عن التجمعات البشریة األخرى ویعرفھا الممیزة لھ في المجال القانوني والسیاسي فھي العنصر الذي یمیز الدول

فالسیادة ھي سلطة عمل القوانین ) في الدولة، وھي الخاصیة الرئیسیة التي تظھر الدولة على غیرھا من التجمعات والتنظیمات البشریة األخرى
ام ھو الذي یربط السیادة بالدولة واألمر الثاني ان السیادة سلطة مطلقة لكل أفراد الشعب وتتصف بأمرین األول انھا سلطة دائمة فعنصر الدو

. نسبیًا إذ ال تتقید سلطة صاحب السیادة إال بالقوانین االلھیة والطبیعیة، وقد لعبت فكرة السیادة دورًا في تحرر الشعوب
ریتشارد ھوكر . 3

حالة الطبیعة األصلیة التي یخضع فیھا الناس إلى القوانین الطبیعیة فقط  وھو یفترض وجود 1600 وتوفي عام 1544ولد ریتشارد ھوكر عام 
وقد أدرك األفراد ضرورة إزالة اآلثار الضارة الناتجة عن العالقات فیما بینھم وھذا ما لم یكن من السھل إتمامھ دون وجود اتفاق بینھم لتنظیم 

. ھ ھذا إلى وجود شكل من أشكال العقد االجتماعينوع من الحكومة العامة وإخضاع أنفسھم لھا، وھو یشیر بكالم

 األصول الفكریة للحقوق والحریات العامة في القرنین السابع عشر والثامن عشر - الفرع الثاني
ون في نھایات عصر النھضة األوربیة وبدایات العصور الحدیثة كان ھناك أساس لتقیید صاحب السیادة ببعض القیود التي أشرنا إلیھا كالقان

الطبیعي وأوامر اهللا والقوانین األساسیة للدولة، والحقیقة ان ھذه القیود لم تكن حدیثة النشأة وعلى وجھ التحدید القیود المستمدة من القانون 
االستبداد الطبیعي، بل ھي تمتد في جذورھا التاریخیة األولى إلى عھد اإلغریق والرومان إال انھا عادت للظھور مرة أخرى لمقاومة الطغیان و

والحكم المطلق على ید الفقیھین جروشیوس وبفندورف إذ ظھر على ید األول ما بات یعرف بمذھب الحقوق الطبیعیة حیث نشر جروشیوس 



ثم توالت المؤلفات التي تتحدث ) حقوق الطبیعة والبشر( كتابھ 1673أما الثاني فقد نشر سنة ) حقوق الحرب والسلم( كتابھ الشھیر 1625سنة 
حقوق البشر أو مبادئ ( كتابًا في أصول الحقوق الطبیعیة وفاتل الذي وضع كتابھ المسمى 1748 الحقوق الطبیعیة للبشر إذ نشر فولف سنة عن

. في الموضوع ذاتھ) السنة الطبیعیة
ھي من نتاج الفلسفة الیونانیة إال علیھ فان القرن السابع عشر قد شھد انبعاث الحدیث عن نظریة الحقوق الطبیعیة التي ترجع الى قرون قدیمة ف

ان مفھومًا محددًا لم یتبلور إال في ھذین القرنین وتعرف ھذه الحقوق كونھا القواعد التي أمالھا العقل والتي یجب ان تسود عالقات األفراد وھم 
كفلھا لھم القانون الطبیعي الذي یقف مانعًا أمام في الحالة الطبیعیة، ففي حالة الطبیعة ھذه كان األفراد یتمتعون بكامل حقوقھم وحریاتھم التي ی

أي اعتداء علیھا، وھذه الحقوق والحریات سبقت وجود الدولة، وان دخول الفرد أو اإلنسان في الجماعة أو الشعب المكون للدولة ال یعني مطلقاً 
. انھ تنازل عن ھذه الحقوق مما ال یعطي للدولة الحق باالعتداء علیھا

شارة إلى أبرز فالسفة ومفكري ھذین القرنین ممن كان لھم مساھمة متمیزة في بلورة مفاھیم وأفكار تخص حقوق وحریات األفراد علیھ یمكن اإل
أثرت في مسیرة الشعوب على المستوى السیاسي والقانوني

جوھانس الثیوسیس . 
 وقد طبقت ھذه النظریة عملیًا من قبل اآلباء الحجاج على 1603ھو مفكر ألماني استعمل فكرة التعاقد االجتماعي في بناء نظامھ السیاسي عام 

(الباخرة  May Flower ونحن أیضًا نقوم أحیانًا باالتفاق وإبرام العھد فیما بیننا أمام اهللا ونلزم أنفسنا معًا في ( حیث أشیر إلى 1620عام ) 
). رباط سیاسي مدني

یقرر عدم وجود فرد أو كائن ذو سلطات مطلقة ال حدود لھا إال اهللا الذي ھو اإللھ الواحد، أما ویطرح ھذا المفكر قیدًا یرد على سلطات الدولة إذ 
سلطان الرجال فال یمكن ان یكون مطلقًا ال ترد علیھ القیود، وطبقًا لوجھة نظره توجد قواعد ثالث تحد من سلطات صاحب السیادة، وھي 

. انین األساسیة للدولة، مع انھ لم یضع تعریفًا دقیقًا لما أطلق علیھ القوانین األساسیة للدولةالقوانین اإللھیة وقواعد العدالة الطبیعیة والقو
 ان القیود التي ذكرھا ال تنشئ للفرد حقًا خاصًا بھ یولد معھ ویتصل بذاتھ، فالقید األول یستمد أصولھ من واجبات Loyseasویالحظ على آراء 

ن الطبیعي وھذا القید في نھایة المطاف صورة من صور القید األول مادام القانون الطبیعي من صنع اهللا، الملك تجاه اهللا، والثاني عن القانو
وھذه الفكرة تؤدي إلى ضرورة ان یحترم الملك أوامر اهللا أو القانون الطبیعي باعتبارھما واجبات دینیة، ولكن لیس للفرد إذا خالف الملك 

لك أیة دعوى قانونیة تضمن لھ استیفاء حقھ المسلوب، أما القید الثالث الخاص بالقوانین األساسیة، فھو واجباتھ أي حق تجاھھ، ومن ثم ال یم
. قید غامض الن حدوده غیر واضحة وماھیتھ غیر ظاھرة

جون میلتون . 2
ومن ثم فان افكاره بھذا الخصوص  وأشار إلى الطبیعة التعاقدیة التي قادت إلى ظھور الدولة، 1674 وتوفي عام 1608ولد ھذا الفیلسوف عام 

یمكن ان تمثل حلقة من حلقات نظریة العقد االجتماعي التي طورت بعد ذلك على ید ھوبز ولوك وروسو فمیلتون یشیر في كتاب لھ صدر عام 
عیش بسالم وتجنب األشرار  إلى ان الناس ولدوا احرارًا، وان الخطأ األول كان قد نھض مع خطیئة آدم، ولكي یستطیع األفراد الطیبون ال1649

والسیئین، فقد اتفقوا على صیغ عامة لربط أنفسھم بھدف الخالص من األذى المشترك، ولیدافعوا عن انفسھم ضد أي معارض أو معتدي أو 
. مخٍل بھذا االتفاق

توماس ھوبز . 3
 وربما كان لھذا األمر تأثیر على 1651-1642ألھلیة  حیث عاش ھذا الفیلسوف االنكلیزي خالل الحرب ا1679 وتوفي عام 1588ولد ھوبز عام 

) 28(تأییده لفكرة الحكم المطلق إذ كانت أعظم الحاجات الملحة إلنكلترا في تلك الفترة تتمثل في حكومة قویة تحافظ على القانون والنظام،
دس مشیرًا إلى عیوب وشرور الدیمقراطیة إثر مطالبة والحقیقة ان ھوبز كان قد بدأ التعبیر عن آراءه في السیاسة عندما ترجم أعمال ثیوسیدی

( نشر كتابھ التنین 1615 بتنفیذ وثیقة الحقوق، وفي سنة 1628أعضاء البرلمان االنجلیزي سنة  Leviathan الذي لم یلق القبول والترحیب ) 
االنجلیز المقیمین في فرنسا مما أضطره للرجوع إلى بھ ال في فرنسا التي كان یعیش فیھا بسبب ھجومھ على الكنیسة الكاثولیكیة وال من أقرانھ 

) 29.(انكلترا بعد ان وعد كرومویل ان ال یعمل في الحقل السیاسي
وفي تبریره لكیفیة قیام الدولة وما یتمتع بھ الحاكم من سلطان مطلق یؤكد ھوبز على ان اإلنسان لیس كائنًا اجتماعیًا بطبیعتھ كما تصوره 

اني محب لنفسھ ال یعمل إال بالقدر الذي تتحقق فیھ مصالحھ الشخصیة وھذا ما قاد إلى ان تكون حیاة اإلنسانیة األولى أرسطو لكنھ مخلوق ان
حیاة صعبة تسودھا الفوضى واالضطراب حیث سیطر األقویاء فیھا على الضعفاء وبما ان الفرد اناني بطبعھ فان ھذه الصفة قد ولدت لدى 

ان یعیشوا تحت رئاسة أحدھم یتنازلون لھ عن حقوقھم الطبیعیة كافة وترتب على ذلك التعاقد ان تحول األفراد األفراد ضرورة التعاقد على 
للعیش في حیاة اجتماعیة بدل العیش في حیاة الفطرة التي كانت تقود إلى حرب الكل ضد الكل، وفي الحالة الطبیعیة یقرر ھوبز، انھ ال توجد 

ھناك حرب ضروس وقاسیة، وفي مثل ھذه الظروف ال یظھر من الفضائل إال القوة والخداع، وھكذا فقد تخلص ملكیة وال عدالة أو ظلم، لكن 
األفراد من شرور حیاة الفطرة األولى عن طریق االنصیاع لقوة مركزیة قادرة على حفظ األمن وتوفیر االستقرار لمصلحة الجمیع، وھو ما تم 

لعقد عند ھوبز انھ تم بین األفراد وحدھم حیث یتعاقد كل فرد مع غیره من األفراد لمصلحة الحاكم الذي عن طریق العقد االجتماعي، وأساس ھذا ا
لم یكن طرفًا بھذا العقد، وھذا یعني ان العقد سیكون ملزمًا لألفراد بما یتضمنھ من التزامات دون ان یلتزم الحاكم بأي شيء طالما انھ لیس طرفاً 

 عن حقوقھ الطبیعیة التي كان یتمتع بھا في حیاة الفطرة، ومن ثم فان األفراد عن طریق ھذا العقد یحولون سلطتھم فیھ ودون ان یتنازل الحاكم
السیاسیة إلى الحكام، وھو ما سیجعل حقوق األقلیة واألكثریة تحت رحمة السلطة الحاكمة التي تستطیع ان تقرر لھم نوعیة الحقوق التي یمكن 

فانھ ال یحق لألفراد الثورة والخروج على السلطة الحاكمة الن الحاكم مجرد شخص مستفید من العقد الذي تم بین ان یتمتعوا بھا، ومن ثم 
طالما ال یمكن الحدیث عن تقیید سلطة الحاكم أو سلطة ) 30(األفراد، وھذا یعني بالنتیجة انھ ال مجال للحدیث عن الدیمقراطیة في فلسفة ھوبز،

.  النظري لدولة مطلقة السلطات مبنیة على تعاقد وقبول حر، واألساس النفسي لھذه النظریة ھو الخوفالدولة فھوبز وضع األساس
جون لوك . 4

 وھو أكبر أعداء الحكم المطلق وممثل الحركة اللیبرالیة في أوربا والذي جاءت أفكاره متطابقة مع آراء 1704 وتوفي عام 1632ولد لوك عام 



س حیاتھ للدفاع عن الحریة ومعاداة االستبداد والتحكم، كما یرجع إلیھ الفضل في إعطاء الثورة االنكلیزیة سندھا أنصار المذھب الحر فقد كر
 وقد أسھم في تحلیلھ لفكرة 1690الفكري والفلسفي ضد أسرة آل ستیوارت عندما عبر عن فلسفتھ في كتابھ عن الحكومة المدنیة الصادر سنة 

. ریة السیادة الشعبیة كما شارك في اقامة مبدأ الفصل بین السلطاتالعقد االجتماعي في إقامة نظ
ینطلق لوك من مبدأ ان الحكومة المدنیة انما ھي نتیجة عقد اجتماعي وھو یتفق مع ھوبز في وجود حیاة فطریة عاشھا اإلنسان قبل ان ینتقل 

یاة الفطرة إلى حیاة الجماعة أو المجتمع المنظم سیاسیًا لكنھ أختلف إلى حیاة الجماعة وان العقد االجتماعي ھو الذي نقل األفراد للعیش من ح
مع ھوبز في ان حیاة الفطرة لم تكن حیاة فوضى سادت فیھا سیطرة األقویاء على الضعفاء إذ ان لوك یرى ان حیاة الفطرة كانت حیاة فاضلة 

اد أرادوا االنتقال إلى حیاة أفضل فقد عمدوا إلى تنظیم الحریات التي یسودھا القانون الطبیعي وأھم مبادئھ الحریة والمساواة، وبما ان األفر
یوفرھا لھم القانون الطبیعي ودفع االعتداء الذي یمكن ان یقع علیھم فقد تعاقدوا فیما بینھم على أن یقیموا سلطة تتمثل في شخص أو مجموعة 

الجتماعي عند لوك قد تم بین الشعب من جانب والحاكم من جانب آخر من أجل من األشخاص یمثلون المجتمع بأكملھ وبناءًا على ما تقدم فالعقد ا
إقامة العدل وتنظیم الحریات التي كان األفراد یتمتعون بھا في حیاة الفطرة، فلوك یعتبر الحاكم طرفًا في العقد بعكس ھوبز وترتب على العقد 

للحاكم عن حقوقھ كاملة ولكنھ تنازل لھ عنھا بالقدر الذي یقیم السلطة وھذا ما لم االجتماعي طبقًا لمفھوم لوك ان األفراد أو الشعب لم یتنازل 
یقل بھ ھوبز، كما أكد لوك على ان سلطة الحكام مقیدة ولیست مطلقة وأساس التقیید ھو ما تضمنھ العقد من التزامات متبادلة إذ ان الحاكم مقید 

انھ ملزم بإقامة العدل بینھم في مقابل التزام األفراد بواجب الطاعة تجاه الحاكم في حدود العقد باحترام حقوق األفراد التي لم یتنازلوا عنھا كما 
. أما إذا تجاوز الحاكم صالحیاتھ بموجب العقد واعتدى على حقوق وحریات األفراد فان الحق سیكون ثابتًا لھم في مقاومة الحاكم وعزلھ

ر بمسؤولیة الدولة أو الحاكم حیث یستطیع األفراد معارضتھ لكن الشيء الوحید الذي یقید ویحد علیھ فان نظریة لوك ھي نظریة دیمقراطیة ُتق
. من دیمقراطیة لوك ھو انھ یخرج من ال یملك عقارًا من قائمة المواطنین، ومن ثم فھو یقصر المواطنة على جزء معین من الشعب

ولة كل السلطات وتحكم حكمًا مطلقًا، والبد للسلطة القضائیة ان تتمتع باالستقالل ویرى لوك ان من غیر المقبول وھو یعد خطأ في ان تملك الد
التي تكون سلطة خاضعة وتسمو السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة وھي تستمد ھذه المكانة من حقیقة قیامھا ) 34(عن السلطة التنفیذیة

صل بین السلطات على انھ نوع من القانون الذي یتحقق عبر تحقیق التوازن بینھا بسن القوانین المعبرة عن الصالح العام، فلوك یتصور الف
. ولكن ھذا التعاون یمیل لمصلحة السلطة التنفیذیة إذ ان ھذا التوازن یتحقق عبر دور أساسي للملك

مونتسكیو . 5
 واضح لمبدأ الفصل بین السلطات عندما عرض  وھو یعد صاحب الفضل الحقیقي في تقدیم تحدید1755 وتوفي عام 1689ولد مونتسكیو عام 

وھو یقر بوجود ثالث سلطات حیث تتكون السلطة التشریعیة من . 1748الصادر سنة ) روح القوانین(فھمھ لھذا المبدأ في كتابھ الشھیر 
من الضروري تمكینھم من مجلسین باعتبار وجود اناس متمیزون عن عامة الشعب بسبب المولد أو الثروة، ومن ثم فان لھم مصلحة خاصة 

الدفاع عنھا وعنده فان اختصاصات المجلسین متساویة إال انھ عند التعارض سیقتصر اختصاص المجلس الثاني على االعتراض فقط، أما 
.  للقانون الخاصالسلطة التنفیذیة فھي توضع بید الملك ویسمیھا السلطة المنفذة للقانون العام، أما السلطة القضائیة فیسمیھا السلطة المنفذة

ویؤكد مونتسكیو على ان الحریة تتحقق بتقیید السلطة أیًا كانت ھذه السلطة فجمع السلطة في ید واحدة یعد خطرًا على الحریة وال یمكن ان 
: دأ بثالثة اعتبارات ھيتوجد الحریة مع جمع السلطات الثالث، فالفصل طبقًا لرأیھ ھو الوسیلة الوحیدة الفعلیة لتأمین الحریة وھو یبرر ھذا المب

ان التجارب البشریة قد أثبتت ان من یتمتع بسلطات واسعة غیر محددة سیسيء استعمالھا، وھذا ما یجعل من الضروري ان یقوم النظام . 1
. السیاسي على أساس مبدأ الفصل بین السلطات

. وتطبیقھا بصورة صحیحةان مبدأ فصل السلطات ھو الوسیلة الوحیدة التي تكفل احترام القوانین . 2
. اعتقاد مونتسكیو ان النظام االنجلیزي في عصره الذي كان معجبًا بھ یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات. 3

ولتحقیق ھذا المبدأ یشیر مونتسكیو إلى ضرورة ان تتمتع كل سلطة بقدرة البت في األمور التي تدخل في اختصاصھا فالبرلمان یسن القوانین 
النسبة لبقیة السلطات، كما انھ یجب ان تتمتع كل سلطة بقدرة المنع أي ان لكل سلطة سلطة منع السلطات األخرى في ان تتدخل وھكذا ب

. باختصاصاتھا
: والخالصة ان آراء مونتسكیو تنتھي إلى إقرار أمرین

أما األمر الثاني فھو الرقابة المتبادلة . طات الثالثاألول التخصص بالنسبة لكل سلطة في مباشرة وظیفتھا فضًال عن ضرورة التعاون مع السل
. بین السلطات الثالث

جان جاك روسو . 6
 1762 وھو یمثل مرحلة مھمة في تأریخ الفكر الدیمقراطي إذ یعد كتابھ العقد االجتماعي الصادر عام 1778 وتوفي عام 1712ولد روسو عام 

ادة الشعبیة ولھذا فانھ ال یمكن انكار أثره على التطور الدیمقراطي خالل القرنین الثامن عشر من أوضح وأقوى الكتب التي كتبت عن نظریة السی
والتاسع عشر كما لعب روسو دورًا فكریًا مھمًا في التمھید للثورة الفرنسیة فكثیرًا من قادتھا یعدون من مؤیدي روسو والمعتنقین آلرائھ، وقد 

یسجل الكثیر من آراء ھذا الفیلسوف كسیادة الشعب، والحریات الفردیة، والقانون یعبر عن اإلرادة ، ل1789صدر إعالن الحقوق الفرنسي عام 
. العامة

فروسو دعا للدیمقراطیة المباشرة وأنكر نظریة الحق اإللھي للحكام وكان یعتقد ان الدیمقراطیة المباشرة ھي النظام األمثل للحكم أما الحكومة 
. االرستقراطیةالتمثیلیة فیسمیھا انتخاب 

وھذا یعني انھ ال یوافق على النظام النیابي وھذا االتجاه یتفق مع ما كان یعتقده حول فكرة السیادة إذ انھا عند روسو غیر قابلة للتصرف كما 
ال یتصور ان تحل إرادة شخص انھا غیر قابلة لالنقسام وعلى ھذا األساس فان السیادة ال یمكن نقلھا ألنھا تجد التعبیر عنھا في اإلرادة العامة، و

. محل إرادة شخص آخر فروسو بالنتیجة یرفض النظام النیابي القائم على فكرة الدیمقراطیة غیر المباشرة التي قال بھا لوك ومونتسكیو
نسان یتصور نفسھ سید ولد اإلنسان حرًا، إال انھ مكبل باألغالل في كل مكان، وعلى ذلك فھو اإل(بدأ روسو كتابھ العقد االجتماعي بعبارة 

). اآلخرین الذي ال یعدو ان یكون أكثرھم عبودیة
یستھدف روسو إقامة دیمقراطیة مباشرة من خالل فكرتھ عن العقد االجتماعي فھو یقول بتنازل األفراد عن جمیع حقوقھم الطبیعیة ال لشخص 



ل المذكور للمجتمع بأكملھ وھذا ھو أساس مبدئھ الشھیر أال وھو مبدأ معین بالذات وال ألشخاص معینین بالذات كما ذھب ھوبز ولوك ولكن التناز
. السیادة الشعبیة

یضاف إلى ذلك ان األفراد حین تنازلوا عن حقوقھم الطبیعیة لم یفقدوا جمیع تلك الحقوق عملیًا إذ انھم استعاضوا عنھا بحقوق مدنیة تضمن لھم 
ق التي كانوا یتمتعون بھا في حیاة الفطرة فالحقوق المدنیة مضمونة من جانب السلطة حیاة أفضل وھي حقوق أكثر فعالیة من تلك الحقو

السیاسیة والتعاقد عند روسو وظیفتھ تتمثل في إحالل اإلرادة العامة محل اإلرادة الفردیة، ویؤكد روسو على ان حیاة الفطرة كانت حیاة سعیدة 
 الفتح وإال فان ھذا سیقود إلى انكار الحق بصورة كلیة وطالما ان األفراد في حیاة الفطرة وان السلطة ال یمكن ان ترتكز على القوة أو على حق

كانوا أحرارًا متمتعین بكامل حریتھم ومتساوین مع بعضھم فھم ال یستطیعون االنتقال إلى حیاة الجماعة أو حیاة المجتمع المدني المنظم إال 
 تم االتفاق بإجماع اإلرادات الحرة لألفراد وھو اتفاق یتم لصالح الجماعة ال لمصلحة فرد أو بموجب اتفاق حر یتم بینھم وھذا ما حصل عندما

مجموعة من األفراد وھدف ھذا التعاقد تنازل األفراد عن حقوقھم الطبیعیة لمصلحة المجتمع وما دام ھذا التنازل یتم دون تحفظ من قبل األفراد 
یتحقق مبدأ المساواة كما انھ ما دام كل فرد قد تنازل عن حقوقھ للمجتمع فانھ لن یكون ھناك من فلیس ألحدھم ان یطالب بشيء وبھذا الشكل 

یدفعھ الى التعدي على اآلخرین وفي ھذا تحقیق لمبدأ الحریة إال ان التنازل عن الحقوق الطبیعیة یقابلھ كما ذكرنا تمتعھم بحقوق مدنیة حیث 
 وبذلك یكون روسو قد اختلف عن ھوبز الذي جعل التنازل یتم بصورة كلیة لصالح الحاكم، كما أختلف یقوم الشخص العام الذي أقاموه بحمایتھم

مع لوك الذي قصر ھذا التنازل على بعض الحقوق دون البعض اآلخر وبذلك فانھ طبقًا للعقد االجتماعي الذي طرحھ روسو فان السلطة أو 
.  الشعبیة الذي یعبر عنھ بمبدأ سیادة القانون بوصفھ تعبیرًا عن االرادة العامةالسیادة تكون للجماعة أي انھ أقر بمبدأ السیادة

. ویالحظ على عقد روسو االجتماعي ان ھدفھ الحریة ولكنھ في حقیقة األمر یعلي من شان المساواة حتى وان كان ذلك على حساب الحریة
:  أساسیتین ھماوالخالصة ان النظام الذي جاءت بھ أفكار روسو یقوم على فكرتین

الحریة الدیمقراطیة، ویراد بھا االستقالل الفردي بمعنى خضوع الفرد للقانون الذي یشارك في صنعھ كما انھا تعني تأكید حریة الفرد بشرط . 1
. ان ال تتجاوز حریة غیره، ومن ثم فالحریة بھذا المعنى ال توجد في النظام النیابي

 في االستقالل الفردي والمساواة في الحریات فھي تفھم بمعنى رفض ان تكون الحریة امتیازًا للبعض دون المساواة، ویراد بھا المساواة. 2
البعض اآلخر، والضمان في ان تكون الحریة للجمیع إال بالمساواة وینتھي روسو إلى الربط بین الحریة والمساواة عن طریق عمومیة القانون 

. واستبعاد كل سلطة شخصیة
الضروري اإلشارة إلى ان اإلرادة العامة الحرة التي یتحدث عنھا روسو ھي عبارة عن قوة میتیافیزیقیة خارجة عن نطاق الطبیعة، أخیرًا من 

. كما ان روسو ال یعتقد بمبدأ فصل السلطات
آدم سمیث . 7

 خارج نطاق الطبقة المسیطرة وھو یعتقد  وھو اقتصادي اسكتلندي شھیر نظر إلى المجتمع االنكلیزي،1790 وتوفي عام 1723ولد سمیث عام 
انھ مجتمع مليء بالصراع ال یحكمھ قانون مستقر أو متزن وأخالقیات أفراده سیئة جدًا، فالنساء واألطفال یعملون في مناجم الفحم ویتقاضون 

انت توصف بأنھا من أسوء ما یمكن ان أجورًا بخسة وال یرون النور، والحقیقة ان الحیاة االجتماعیة في بریطانیا في القرن الثامن عشر ك
. یشاھده ویعیشھ إنسان

الذي ناقش فیھ قضیة ھامة تتلخص في كیفیة استمرار المجتمع في مسیرة الحیاة رغم ) ثروة األمم(أصدر سمیث كتابھ الشھیر المعروف باسم 
لبحث في منفعتھ الخاصة أوًال بحیث تأتي في النھایة بمعنى كیف یضع الفرد نصب عینیھ ا. التباین الموجود بین أفراده واختالف توجھاتھم

مصلحة المجتمع؟ 
یقول سمیث ان األفراد ال یتعاطفون معھم ألنھم إنسانیین ولكن التعاطف ناتج عن حب مصلحتھم الخاصة وھذه ھي التي تدفع األفراد إلى العمل 

عیف ومتضعضع، ولكن المنافسة بین األفراد ھي التي تخلق المجتمع إال ان المجتمع الذي یعمل افراده بدافع المصلحة الخاصة ھو مجتمع ض
القوي، إذ ان الباحثون عن المصلحة الخاصة مقیدون بما تملیھ علیھم اعتبارات المنافسة مع اآلخرین التي تفرض علیھم تقدیم أفضل ما عندھم 

لخاصة طبقًا لالعتبارات المتقدمة تولد بطبیعتھا نتیجة للمنافسة في أثناء العمل تحقیقًا لمصلحتھم الخاصة على المدى الطویل، وھذه المصلحة ا
. السوق نتائج لصالح المجتمع وھو ما یطلق علیھ باالنسجام االجتماعي

دم أما ھدف سمیث األول في ھذا الكتاب فكان إبعاد العوامل المؤثرة كسیطرة الدولة أو غیرھا على فعالیات السوق التجاري فھو یؤكد على ان ع
التدخل في قوانین السوق أمر مھم لتأخذ عوامل التقدم مجراھا من دون تدخل من أحد وبھذا األسلوب ینتشر الغنى وال یكون ھناك ھوة كبیرة 

. بین الرأسمالي وبین الفقیر وأفكار بھذا الشكل تنطبق على بریطانیا في القرن الثامن عشر
وقد ناصر ) ال تحاول ان تعمل صالحًا، ولكن دع العمل الصالح یبرز من خالل االنانیة(لقائل سمیث رأى كذلك ضرورة انتصار العقالنیة فھو ا

. سمیث تحریر الرقیق ذلك ان ھذه الخطوة أصح على المدى الطویل
 تدعو إلى دور محدود أو مما تقدم یبدو واضحًا ان أفكار سمیث قد لعبت دورًا مساعدًا في بلورة النظریة التقلیدیة لحقوق األفراد العامة إذ انھا

ثانوي للدولة في العالقات االقتصادیة واالجتماعیة، فالدولة التي أرادھا سمیث ھي دولة حارسة توضع في خدمة المجتمع، فالدولة تمنح 
دعھ (ھذه القاعدة المجتمع شكلھ القانوني بإمساك النظام فیھ، ویبقى للمجتمع أولویتھ على الدولة ویخضعھا لسلطانھ والتعبیر االقتصادي ل

). یعمل، دعھ یمر
جیریمي بینثام . 8

 1776 وھو فیلسوف ورجل قانون بریطاني أھتم بدراسة طبیعة علم العقاب وأنظمة السجون، وقام عام 1832 وتوفي عام 1748ولد بینثام عام 
 صاغ بینثام نظریاتھ حول فلسفة التشریع، 1780عام ھاجم فیھ صیغة القانون في انكلترا في ذلك العھد، وقبیل ) شيء عن الحكومة(بنشر كتابھ 

وتتسم فلسفتھ التي یطلق علیھا اسم مذھب المنفعة بتحقیق أعظم الخیر ألكبر عدد من الناس، وبان العقاب انما ھو عمل من أعمال الشر أو ھو 
كبر، وھكذا یبدو جلیًا ان بینثام تمكن في العصر عمل غیر مشروع في ذاتھ وال یمكن تبریره إال إذا كان ذلك العقاب یحول دون وقوع شرور أ

الذي عاش فیھ من تحدید الحاجة إلى جمع القانون الجنائي وتنسیقھ وإجراء االصالحات علیھ، وكان لھذا الفیلسوف تأثیرا كبیر في جیل من 



. القوانینالحقوقیین الذین كانوا مثلھ دائمي الھجوم على سوء استخدام العدالة وأسالیب االلتفاف حول 
جون ستیوارت میل . 9

یقرر ان ) الدولة التمثیلیة( حیث ربط بین الدیمقراطیة والدولة المثالیة، فھو في كتابھ 1873 وتوفي عام 1808ولد جون ستیوارت میل عام 
 ید أفراد المجتمع حیث لكل مواطن أفضل أنواع الدول والحكومات ھي التي تكون السیادة فیھا أو القوة المركزیة العلیا لتسییر شؤون الدولة في

الحق في المشاركة السیاسیة، وھو یؤكد بان النظام الدیمقراطي وان كان لیس النظام المثالي إال انھ أفضل األنظمة الموجودة وھو ینطلق من 
. ضرورة ان یتمتع الجمیع بالحریة والمساواة

قراطیة وارتباطھا بحقوق األفراد الخوف الكبیر من حكم الطغاة ھذا الحكم الذي ال أخیرًا یبدو من خالل استعراض اآلراء المقدمة لفكرة الدیم
یظھر فقط من خالل حكم الفرد الواحد أو المجموعة الصغیرة من األفراد بل ان ھذا الشكل من أشكال الحكم یمكن ان یظھر من خالل حكم الكثرة 

. على حساب القلة
 حقوق األفراد العامة  النظریة التقلیدیة في- المطلب الثالث

تطرقنا في المطلب السابق إلى األصول الفكریة للحقوق والحریات األساسیة لألفراد، وقد ظھر جلیًا المحاوالت المستمرة إلبراز القیمة العلیا 
لمشتركة أو الصالح العام، وھذه للفرد باعتباره الھدف النھائي وما الدولة إال وسیلة لتأمین حقوق األفراد والموازنة بینھا ولتحقیق المصالح ا

مسألة ارتبطت في قیامھا بإعالنات حقوق اإلنسان والمواطن وبظھور حركة اإلصالح الدیني البروتستانتي قبل ذلك وظھور الطبقة البرجوازیة 
قة تزامن تاریخي أم انھا عالقة فھناك عالقة متبادلة بین ھذه العوامل وان كانت من الصعب تحدید طبیعة ھذه العالقة فیما إذا كانت مجرد عال

السبب بالنتیجة، وھنا من الضروري اإلشارة إلى أبرز الشخصیات الفكریة التي ذكرنا والتي مثلت أفكارھم األسس الفكریة لحقوق اإلنسان 
و بخاٍف على أحد، بل ان وحریاتھ األساسیة قد تأثر بعضھم باآلخر فروسو یعتبر جروشیوش أستاذ علم السیاسة، ولیس تأثیر لوك في مونتسیك

لوك قد أثر في روسو كذلك إلى حٍد كبیر كما تأثر األخیر بھوبز عندما اقتبس منھ فكرة العقد االجتماعي والمجتمع المدني ولكن الفرق یبقى قائماً 
إلى النتائج المنطقیة الجریئة بین علماء الحقوق الطبیعیة وفالسفة فرنسا في القرن الثامن عشر إذ تحاشى علماء الحقوق الطبیعیة الوصول 

ألفكارھم نتیجة تمتعھم بحمایة أمراء أوربا إال ان النتیجة قد أدت إلى تبلور مفھوم یمكن ان نطلق علیھ النظریة التقلیدیة في حقوق األفراد 
. العامة

: وجھة إلیھاعلیھ سنحدد في ھذا المطلب مفھوم النظریة التقلیدیة في حقوق األفراد العامة واالنتقادات الم
 األسس التقلیدیة لنظریة حقوق األفراد العامة - الفرع األول

إذا كانت البذور األولى للمذھب الفردي قد ظھرت خالل العصر الوسیط من خالل طبیعة السیاسة المتمثلة بانحالل السلطة المركزیة فیھ وإحالل 
رد الالھوتیون المبادئ الطبیعیة إال ان ھذه األفكار لم تتبلور بشكل كامل إال في الوالیات محلھا، والحركة الفكریة التي نشطت أثنائھ عندما أو

. القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر على ید مجموعة من المفكرین والفالسفة الذین سبق لنا ان تعرضنا ألفكارھم
ائلین بالقانون الطبیعي ومضمونھا وجود قانون یحمل بعداً ان المذھب الفردي التقلیدي، ذو أسس متعددة فقد وجد أساسھ أوًال في نظریة الق

أخالقیًا كبیرًا ومفاھیم منطقیة وھو سابق على كل تشریع وضعي ومستقل عنھ، وھذا ما یرتب التزامًا على الدولة بضرورة احترامھ ثم جاءت 
بالحقوق الفردیة من خالل ضرورة ان یتم النظر إلى كل نظریة العقد االجتماعي التي بلغت أوجھا على ید جان جاك روسو، كما قدر االعتراف 

إنسان باعتباره متمتع بالكرامة اإلنسانیة كونھ أسمى مخلوقات اهللا عز وجل، فالشخصیة اإلنسانیة شخصیة حرة وعاقلة، ومن ثم فھي تتمتع 
 األسس من خالل التعبیر عنھا في قوانینھ، ولعل أكثر بحقوق تستمدھا من ذات القیمة اإلنسانیة السامیة ویتعین على كل نظام حكم ان یحترم ھذه

األفكار شیوعًا في نطاق المذھب الفردي التقلیدي ھما حالة الطبیعة والعقد واالجتماعي، فالحقوق الطبیعیة لإلنسان واحدة بالنسبة لجمیع أفراد 
الطبیعي وھو شبیھ بتسمیتنا لحقوق اإلنسان بالحقوق الجماعة وفي كل زمان ومكان، وھذا یعني وجود قانون نموذجي واحد یسمى القانون 

الطبیعیة ویرتب ذلك التزامًا على الفقھ بضرورة البحث عن مضامین ھذا القانون واستجالء قواعده وعلى المشرعین تسجیل ھذه القواعد في 
لتي تستلزمھا الحیاة االجتماعیة من الضروري ان قوانینھم الوضعیة وحیث ان األفراد یولدون أحرارًا فان القیود الواردة على حریة كل فرد ا

تكون متساویة بالنسبة للجمیع، ألنھا إذا لم تكن في حقیقة األمر بھذا الشكل أي متساویة فسیختلف ما لكل فرد من حریة عما لغیره فالمساواة 
یعیة، إذ ان القاعدة القانونیة إذا لم تقم على المساواة فقد إذن، وان لم تكن في الواقع حقًا طبیعیًا إال انھا واجبة لإلبقاء على حقوق الفرد الطب

.) انتقصت بشكل أو بآخر من الحقوق الطبیعیة لفرد من األفراد
فالقانون الطبیعي ھو المثل األعلى الذي یراد الوصول إلیھ وتحقیقھ، فباسم ھذا القانون یدان الواقع الموجود بھدف اقامة نظام آخر بدیل لھ، ففي 

فباسمھ وانطالقًا منھ أرید إدانة النظام الملكي ) الطبقة البرجوازیة( الثامن عشر كان القانون الطبیعي یمثل طموحات الطبقة الثالثة القرن
تیجة المدعوم من الطبقة االرستقراطیة، والحقیقة ان ھناك محاوالت قد تمت في ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة إلحیاء فكرة القانون الطبیعي ن

المآسي التي تركتھا الحرب في نفس الشعب األلماني ففي ھذا القانون یجد األفراد مثًال أعلى وتكمن وراءه أیضًا آمال وطموحات الطبقات الجدیدة 
جتماعي التي تسعى إلى تحقیق نظام قانوني جدید، فاإلنسان حین یجد نفسھ مطوقًا ومحاصرًا باألوضاع الصعبة على المستوى االقتصادي واال

ان تاریخ القانون الطبیعي ھو قصة بحث (والسیاسي فانھ یسعى الى تجاوز ھذه األوضاع باسم البحث عن العدالة المطلقة وقد أحسن من قال 
). اإلنسان عن عدالة مطلقة وفشلھ في ذلك

 ال تقوم على إرادة منفردة لكنھا تفترض توافق أكثر كما تجد النظریة التقلیدیة لحقوق األفراد العامة أساسھا في العقد االجتماعي إذ ان الجماعة
من إرادة فرد على تأسیس الجماعة وھذا ما تم بواسطة العقد االجتماعي وكما كان الفرد ھو السابق في وجوده للجماعة أو ھو علة الجماعة أو 

مھمة الجماعة تقتصر على ضمان غایات األفراد وترك سبب وجودھا فانھ یجب اخضاع الغایات واألھداف الجماعیة للغایات واألھداف الفردیة، و
: إرادتھم حرة في تحقیقھا، ومن ثم فان حریة األفراد ھي أساس وجود الجماعة وقوانینھا، فالنظریة التقلیدیة تخلص إلى

. ا بالعقد المبرم بینھمان سیادة الدولة وسلطتھا العامة تجد األساس القانوني لھا في تراضي األفراد المكونین لھا والمعبر عنھ. 1
ان الجزء الذي یحتفظ بھ الفرد من حریتھ ھو حق طبیعي لھ وھذا یعلو على سیادة الدولة وسلطتھا العامة ویقیدھا فال سلطان مطلق للدولة أو . 2

. من یمثلھا سواء كان ملكًا أو أمیرًا أو غیر ذلك من المسمیات إلى ان ھناك حدودًا لسیادة الدولة
: ت النظریة الفردیة ذات أسس متعددة فإنھا تبقى ذات وحدة حقیقیة تظھر من خالل النتائج اآلتیةوإذا كان



ان الدولة لیست مطلقة السلطان وھذا یرتب نتیجة مضمونھا عدم إمكانیة ان تفرض قواعد قانونیة للتطبیق كما ترید أو دون قیود وھذا األمر . 1
. كاألمة والجنس والطبقة واألسرةیشمل كذلك الفئات أو المسمیات األخرى 

یجب احترام الحقوق الفردیة على مستوى األھداف والوسائل فال یمكن تبریر االستبداد لمجرد السعي إلى خلق أوضاع أفضل في المستقبل . 2
. لحیاة تسودھا مبادئ الحریة فالغایة ال تبرر الوسیلة

جود تضحیات من جانب األفراد ولكن ھذه التضحیات مقیدة بضرورة مراعاة الحقوق ان كل عمل یستھدف تحقیق المصلحة العامة یفترض و. 3
. الفردیة

ان دور الدولة ھو دور قانوني في العالقات االجتماعیة وأساس ھذه النتیجة بنیت على بعض المالحظات االقتصادیة بمعنى وجود انسجام . 4
 من الدولة التي ربما یعرقل تدخلھا النشاط االقتصادي فتحقیق االنسجام االجتماعي طبیعي یتحقق في حالة ترك نشاط األفراد حرًا دون تدخل

. سیقوم عندما تعمل بالقاعدة االقتصادیة التي تقول دعھ یعمل دعھ یمر
 االنتقادات الموجھة إلى النظریة التقلیدیة في حقوق األفراد العامة - الفرع الثاني

: ت إلى النظریة التقلیدیة في حقوق األفراد العامة باآلتيیمكن إجمال أھم االنتقادات التي وجھ
حالة العزلة ال وجود لھا، ففكرة اإلنسان المنعزل الذي یعیش في حالة طبیعیة سابقة على دخولھ لحیاة الجماعة ھي فكرة میتافیزیقیة أي انھا . 1

. فكرة تعدو الطبیعة وتتجاوز المسلمات الفعلیة
ي بطبعھ وھو لم یعیش منعزًال قط إذ ان طبیعتھ ال تمكنھ من ذلك فما یمكن ان یعتد بھ الباحث لیس ھو الفرد في حد ذاتھ اإلنسان كائن اجتماع. 2

. بل اإلنسان في المجتمع
الفات بل المساواة المطلقة بین أفراد الجماعة غیر واقعیة فاألفراد یختلف بعضھم عن البعض اآلخر وال تعمل المدنیة على إزالة ھذه االخت. 3

. تزیدھا
. ان فكرة وجود قانون مثالي عام ھي فكرة من نسج الخیال وال وجود لھا. 4
. فكرة الحق الطبیعي السابق على الجماعة غیر صحیحة. 5
ة بأي عمل إیجابي انتفاء االلتزامات اإلیجابیة على عاتق الدولة إذ ان األخیرة ھي عبارة عن دولة حارسة حسب النظریة التقلیدیة وقیام الدول. 6

. یعتبر حسب معیار ھذه النظریة اخالًال باألساس الذي قامت علیھ
. عدم قدرة النظریة الفردیة تقیید الدولة بالقانون. 7
. انھیار فكرة المجال الفردي فلم یعد ھناك في تطور الفكر القانوني الحدیث مجاًال معینًا یمنع ان تنظمھ الدولة. 8

المطلب الرابع 
لمفھوم الماركسي لحقوق اإلنسان ا

بدأ ماركس وانجلز تأسیس التصور المتعلق بحقوق اإلنسان في أفكارھما بإدانة ما وصفاه بالنظرة البرجوازیة لحقوق اإلنسان واصفین إیاھا 
نسان عاش أسیرًا للطبیعة بالزیف والخداع وتبدأ نقطة البدایة في المذھب الماركسي بقضیة حقوق اإلنسان من تصور للحریة مضمونھ ان اإل

حتى استطاع ان یفھم بعض جوانبھا وأسرارھا عندما تمكن من تسخیرھا أو جزء منھا لمصلحتھ غیر انھ سرعان ما ظھرت مشاكل على 
غالل، وقد المستوى االجتماعي نتیجة نمو الملكیة الخاصة وما أفرزتھ من طبقات اجتماعیة، عاش أفرادھا أسرى لوضع اجتماعي قائم على االست

اعتقد ماركس وانجلز ان ھذا االستغالل یبلغ ذروتھ في النظام الرأسمالي ولمعالجة ھذا الوضع فان النظرة یجب ان ترتكز على أسلوب اإلنتاج إذ 
ماعیة وتحقیق ھذه یشكل العامل المھم والذي یحدد مجموع الحیاة االجتماعیة، فالحریة لیست قیمة في حد ذاتھا لكنھا ترتبط بحیاة اإلنسان االجت

الحریة یتم من خالل إزالة الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج وبالشكل الذي یتیح للفرد التأثیر في مجمل مظاھر الوجود االجتماعي فالحریة تنشأ في 
بقًا للماركسیة ال یمكن ان إطار المضمون االجتماعي واالقتصادي للتنظیم االشتراكي ویترتب على النظرة المتقدمة ان المعنى المتقدم للحقوق ط

. یقوم إال في ظل السلطة االشتراكیة
والحقیقة ان الماركسیة قد أوحت الى النظام الرأسمالي بضرورة مراعاة الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة، وھذا ما تم فعًال حتى في المجتمعات 

. الغربیة لكن في مرحلة الحقة وبأسلوب مختلف

المبحث الثاني 
إلنسان في شرعات وإعالنات الحقوق والثورات والدساتیر حقوق ا

لم تكن الحقوق والحریات التي حصلت علیھا الشعوب ولیدة منحة من الملوك لكنھا كانت نتیجة النتفاضات وثورات قامت ضد الملوك أصحاب 
رض لتطور مسعى الشعوب في المطالبة بحقوقھا السلطان المطلق تم من خاللھا تقیید ھذا السلطان بصورة تدریجیة وسیكون من المناسب التع

. وحریاتھا في أشھر البلدان التي شھدت تطورات بھذا الخصوص وھي إنكلترا والوالیات المتحدة األمریكیة وفرنسا
المطلب األول 

إنكلترا 
 الدستوریة في ھذا البلد انما كانت عبارة عن یمیل الشعب اإلنكلیزي إلى التطور البطيء نظرًا لطبیعة المحافظة ونتیجة لذلك یالحظ ان الوثائق

. تردید وإحالة من جانبھا إلى الحقوق والحریات التي یتمتع بھا اإلنكلیز سابقًا
مجموعة القواعد التي تعلن وتؤكد تأسیس الحیاة االجتماعیة، وتبین (وفي ضوء تعریف العمید ھوریو لفكرة الدستور االجتماعي المقصود بھ 

ت العامة التي یحرص المجتمع علیھا وبالتالي تحدد عالقة المواطن بالدولة، فالدستور االجتماعي یمس حیاة كل فرد ویؤثر في أنواع الحریا
ومسلك الشعب البریطاني یبرز اھتمامھ بفكرة الدستور االجتماعي إذ حرص ھذا ) سعادتھ الشخصیة ویحظى باھتمام كل فرد یعیش في المجتمع

ستور االجتماعي في وثائق تاریخیة عبرت أھمھا عن قدرة ھذا الشعب في مراحل مختلفة من تاریخھ على انتزاع حقوقھ الشعب على تدوین الد
: من الملوك أصحاب السلطات المطلقة حیثما سمحت الظروف بذلك، ومن أھم ھذه الوثائق یمكن اإلشارة إلى المواثیق اآلتیة
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لوثائق التي ثبتت مجموعة من الحریات وارتبطت بالنزاع الذي نشب بین الملك جون واألشراف نتیجة قیام الملك بفرض الضرائب من أقدم ا

التعسفیة وزج خصومھ في السجن دون سبب مشروع مما أدى إلى ثورة األشراف والقبض علیھ حیث ألزم بتوقیع ھذه الوثیقة المكتوبة وتم 
 مع إدخال بعض التعدیالت، وأھم نصین جاء بھما العھد األعظم ھما 1297، 1225، 1217، 1216ورد فیھا في األعوام تجدید وتأیید العمل بما 

التي أكدت على عدم جواز القبض على شخص أو حبسھ أو تجریده من حریتھ أو حرمانھ من حمایة القانون أو نفیھ إال بحكم ) 39(نص المادة 
لن نرفض أو نتعصب أو نتساھل في (فقد جاءت على لسان الملك ومضمونھا ) 40(لقانون، أما نص المادة قضائي صادر عن المحلفین طبقًا ل

). تطبیق القانون وإیفاء العدالة
ان قیمة ھذه الوثیقة مستمدة من تسجیلھا لمبدأ خضوع الملك لحكم القانون وان مقاومة استبداده ال یعتبر عمًال غیر مشروع فضًال عن ضرورة 

. وافقة دافعي الضرائب عن أیة ضریبة یراد فرضھاأخذ م
 1628 عریضة الحقوق - الفرع الثاني

 وبذلك أصبح لدى البرلمان سالح یشھره بوجھ الملك 1311أصبح وجود ممثلین لعامة الشعب في البرلمان إلى جانب اإلشراف مقررًا منذ سنة 
) 69.(لى ما یحتاج الملك إلى جبایتھ من الضرائبعند مساسھ بحریات الشعب أال وھو االمتناع عن الموافقة ع

والبرلمان، إذ اشترط البرلمان لقاء ) 1649-1625( بعد صراع بین الملك شارل األول 1628 حزیران 7وقد صدرت عریضة الحقوق بتاریخ 
یضة الحقوق التي تضمنت مجموعة موافقتھ على المال الذي ُطلب من جانب شارل األول لتمویل حربھ ضد اسبانیا ان یوافق على مضمون عر

من الحقوق والحریات الخاصة بالمواطنین وقد قبل الملك بھذا العرض، غیر ان النزاع تجدد بین الطرفین بخصوص إمكانیة قیام الملك بفرض 
 البرلمان الذي قضى الضرائب مما أدى إلى اتھامھ بجریمة خیانة حقوق الشعب وحریاتھ وانتھى األمر بإلقاء القبض علیھ ومحاكمتھ أمام

. بإعدامھ
: وأھم البنود التي تضمنتھا ھذه الوثیقة ھي

. عدم قیام الملك بطلب الھبات والقروض اإلجباریة. 1
. عدم قیامھ بسجن أي شخص إال بتھمة حقیقیة محددة. 2
. عدم إعالن األحكام العرفیة وقت السلم. 3
. احترام الحریة الشخصیة. 4
. جدیدة إال بموافقة البرلمانعدم فرض ضرائب . 5

 1689 إعالن الحقوق أو قائمة الحقوق -الفرع الثالث
من أجل اقرار وتأكید ( انتھت بھا سلطة الملوك المطلقة إذ أعلن أعضاء البرلمان 1689وثیقة إنكلیزیة مھمة أقرت من جانب البرلمان في شباط 

ة في تعطیل القوانین أو عدم العمل بھا أو االستغناء عنھا دون موافقة البرلمان، وإبطال بطالن سلطة الملك المزعوم) حقوقھم وحریاتھم القدیمة
العمل بالمحاكم االستثنائیة وعدم مشروعیة جبایة الملك للضرائب بدون موافقة البرلمان، وان من حق أفراد الشعب تقدیم العرائض والتظلمات 

وان االنتخابات البرلمانیة یجب ان تكون حرة، وعدم عرقلة حریة الرأي والمناقشة وكافة إلى الملك دون جواز تعرضھم للعقاب من أجل ذلك، 
اإلجراءات ووجوب مراعاة العدالة وعدم االفراط في العقوبات والغرامات والرسوم التي تقتضى من األفراد، وبھذه الوثیقة أرسیت دعائم الحریة 

. ظر الفقھاء االنكلیز دستور انكلترا الحدیثالفردیة في انكلترا إذ یعتبر اعالن الحقوق في ن
والحقیقة ان المناسبة التي دعت البرلمان إلى إصدار ھذه الوثیقة كانت قد ارتبطت بدعوة الشعب االنكلیزي للملك ولیم أوف اورانج وزوجتھ 

. لروابط بین الملك والشعب وتأكید حقوق األفرادماري لتبؤ العرش بعد تنازل الملك جاك الثاني عنھ حیث رأى البرلمان ان ھذه مناسبة لتحدید ا
) علیك ان تخطر جده( قانون الحریة الشخصیة أو الھابیاس كوربوس -الفرع الرابع

 وبموجبھا 1816 وعدلت عام 1679ھي الوثیقة الرابعة التي وفرت ضمانة أساسیة لحمایة الحریة الشخصیة من تعسف السلطة إذ صدرت عام 
ص دون مذكرة قانونیة، ومن حق الموقوف طلب إعادة النظر في توقیفھ كما یلتزم القضاء بالتعامل مع الموقوف بحسن نیة منع اعتقال أي شخ

 على المواد الجنائیة ثم امتد بعد التعدیل الذي جرى علیھ 1679وقد اقتصر تطبیق ھذا القانون عند صدوره عام ) ال جریمة وال عقوبة إال بنص(
. د األخرى أي لو كان االعتقال لسبب آخر عدا ارتكاب جریمة إلى الموا1816عام 

 السمات المشتركة لوثائق الحقوق اإلنكلیزیة - الفرع الخامس
ال تتطرق ھذه الوثائق عند تثبیتھا لمجموعة الحقوق التي تجيء بھا ألیة تبریرات فلسفیة أو نظریة لكنھا فقط تسجل على الملك مجموعة من . 1

اءات التي تعددھا ھذه الوثائق حصرًا وتطلب من الملك أو السلطات اإلقرار بعدم العودة إلى إتیانھا ألنھا ال تنسجم مع الحریات التجاوزات واإلس
. وعادات المملكة ویرضخ الملك لھذه المطالب تحت تأثیر الظروف بتوقیعھ للوثیقة التي تقدم إلیھ

 تتوجھ بخطابھا إلى شعوب أخرى، وھذا ما تختلف فیھ ھذه الوثائق عن إعالنات الحقوق ان ھذه الوثائق ذات صبغة إنكلیزیة بحتھ حیث ال. 2
. التي صدرت بعد الثورة الفرنسیة في فرنسا

تتجھ الوثائق اإلنكلیزیة إلى تقیید سلطات الملك دون البرلمان إذ ان الشعب اإلنكلیزي یعتبر ان البرلمان یمثلھ، ومن ثم فھو ال یفكر في اتخاذ . 3
أي تدبیر یحد بھ من سلطاتھ المطلقة وھذه میزة أساسیة تمیز الوثائق الدستوریة اإلنكلیزیة عن مثیالتھا في أمریكا وفرنسا، كما ال یعرف 

ة القاعدة القانون العام اإلنكلیزي التفرقة المقررة بین القاعدة القانونیة الدستوریة والقاعدة القانونیة العادیة وما تقتضیھ ھذه التفرقة من علوی
. الدستوریة على القاعدة القانونیة العادیة، ولھذا السبب یقال في إنكلترا ان البرلمان یستطیع عمل كل شيء إال تحویل الرجل إلى امرأة

. تعد ھذه الوثائق نصوصًا تشریعیة یجوز لألفراد التمسك واالحتجاج بھا أمام القضاء إللزام اإلدارة بمضمونھا. 4
وثائق وكذلك الحال مع الوثائق األمریكیة التي تضمنت حقوق المواطنین من أكثر الوثائق المحترمة من جانب الجھات التي تعد ھذه ال. 5

أصدرتھا ذلك ان البرلمان مع سلطاتھ الواسعة ال یمس بھذه الحقوق بسبب التقالید المعمول بھا في إنكلترا أو نظام المجلسین كما ان أي حزب 
سیجد نفسھ قد خسر االنتخابات إذ ان الشعب اإلنكلیزي ال یقبل أي مساس بحریاتھ فضًال عن أھمیة وجود صحافة حرة كما یمس بھذه الحریات 

. یلعب القضاء اإلنكلیزي دورًا مھمًا في المحافظة على ھذه الحقوق والحریات



المطلب الثاني 
الوالیات المتحدة األمریكیة 

كري للدیمقراطیة في أمریكا فالدیمقراطیة عند جفرسون عبارة عن وسیلة لبلوغ غایة تتمثل في حریة تعد آراء توماس جفرسون األساس الف
: اإلنسان، ویمكن اإلشارة إلى بعض الشرعات وإعالنات الحقوق األمریكیة للتعرف على مضامینھا وھي

 دستور أو شرعة فرجینیا - الفرع األول
 أھمیة خاصة في میدان الحقوق الفردیة فھو أول دستور تضمن اعالنًا معتبرًا لحقوق 1776ان  حزیر12یكتسب ھذا الدستور الصادر بتاریخ 

ان األفراد بحسب الطبیعة، (اإلنسان إذ تضمنت نصوصھ تعدادًا لغالبیة الحقوق الفردیة التي أقرت بھا مدرسة الحقوق الطبیعیة حیث یشیر إلى 
نة لصیقة بھم ال یملكون عند دخولھم إلى حالة االجتماع ان یحرموا بأیة صورة من صور متساوون في الحریة واالستقالل، ولھم حقوق معی

) العقود ومن ھذه الحقوق على األخص االستفادة من الحیاة والحریة ووسائل اكتساب الملكیة وكذلك تقصي السعادة واألمن والحصول علیھما
حریة االنتخابات، وعلى ضرورة ان تتم المحاكمة أمام قاٍض حسن النیة، وعلى كما أشار ھذا الدستور إلى ان الشعب مصدر السلطات، وعلى 

حریة الصحافة، وعلى عدم جواز حرمان الفرد من حریتھ أو حیاتھ إال طبقًا للقانون وبعد محاكمة یتوافر فیھا عنصر المحلفین، وعلى حریة كل 
. ریةفرد في التعبیر عن آرائھ على ان یتحمل مسؤولیة إساءة ھذه الح

. والحقیقة ان دستور فرجینیا قد عد النموذج الذي سارت علیھ الدویالت األمریكیة األخرى التي تضمنت دساتیرھا نصوصًا مماثلة
 1776 إعالن االستقالل - الفرع الثاني

ن آدمز وبنیامین فرانكلین جاء ھذا اإلعالن بعد الثورة األمریكیة حیث عھد الكونغرس بوضعھ إلى لجنة مكونة من خمسة أشخاص بینھم جو
وتوماس جیفرسون الذي كان لھ األثر الكبیر في وضع ھذا اإلعالن، ومن قراءة اإلعالن یالحظ انھ مليء باألفكار المعبرة عن نظریة الحقوق 

ة فضًال عن تثبیت الحق الطبیعیة والعقد االجتماعي إذ قرر المساواة واإلقرار بفكرة وجود حقوق غیر قابلة للتخلي عنھا في الحیاة والحری
. للمحكومین في مقاومة الطغیان

. إذ ان إعالن االستقالل قد بّین األسباب التي دعت الشعب األمریكي إلى الثورة مع التصریح بحقوقھ السیاسیة المقدسة
ة قد خلقوا متساوین، وان الخالق قد حباھم اننا نعتبر الحقائق اآلتیة أمرًا واضحًا من تلقاء نفسھ، فان الناس كاف(فقد ورد في دیباجة اإلعالن 

بحقوق مؤكدة غیر قابلة للتخلي عنھا، ومن ضمن ھذه الحقوق، الحیاة والحریة وتقصي السعادة، ولضمان ھذه الحقوق شیدت الحكومات التي 
 لتلك األغراض كان من حق تستمد سلطتھا المشروعة من رضاء المحكومین، فإذا أصبحت حكومة ما، مھما كان الشكل الذي تتخذه، ھدامة

. الشعب ان یعدلھا أو یلغیھا، وان یقیم محلھا حكومة جدیدة
 السمات المشتركة إلعالنات الحقوق األمریكیة -الفرع الثالث

: یمكن إجمال السمات المشتركة إلعالنات الحقوق األمریكیة ودساتیر الوالیات التي صدرت بعد نجاح الثورة األمریكیة باآلتي
مثل الدساتیر األمریكیة الحالة األولى التي عرف فیھا التاریخ الدستوري دساتیر مكتوبة ملزمة أما قبل ذلك فقد اقتصر األمر على مجرد ت. 1

. مجموعة قواعد عرفیة أو تشریعات في مسائل معینة كانت تسمى القوانین األساسیة للمملكة
وتبریرات عقائدیة ھي نظریة الحقوق الطبیعیة لألفراد إذ رأى واضعوا تلك اإلعالنات كما قامت إعالنات الحقوق األمریكیة على أسس فلسفیة . 2

 ان ال تقتصر اإلعالنات على مجرد تعداد للحریات الفردیة بل اھتموا ببیان 1776فعل جفرسون في إعالن االستقالل األمریكي الصادر عام 
. األساس الفلسفي بھا

كیة إلى األمریكیین فقط حالھا حال إعالنات الحقوق اإلنكلیزیة، وھذا عكس ما ذھبت إلیھ إعالنات الحقوق وجھت إعالنات الحقوق األمری. 3
. الفرنسیة بعد ھذا التاریخ

قیدت إعالنات الحقوق األمریكیة سلطات الدولة التنفیذیة والتشریعیة تجاه األفراد وھذا تقدم یسجل لصالحھا في مواجھة إعالنات الحقوق . 4
كلیزیة التي حدت من سلطات السلطة التنفیذیة، وتعد اإلعالنات األمریكیة المحاولة األولى لتسجیل حقوق األفراد في وثیقة دستوریة اإلن

وضمانھا ضد استبداد األغلبیة البرلمانیة ال ضد استبداد الملوك فقط، فھي ترفض ان الشعب ھو صاحب السیادة المطلقة التي ال ضابط لھا لكنھا 
. بان الشعب رغم كونھ صاحب السیادة فھو یخضع لقاعدة قانونیة علیا مضمونھا ضمان حقوق اإلنسانتؤكد 

اعتبرت إعالنات الحقوق األمریكیة قواعد قانونیة ملزمة، ومن ثم فان ألي مواطن أمریكي الحق بالتمسك بھا أمام القضاء فھي قواعد . 5
عن بأي قانون عادي یخالف ھذه اإلعالنات وما جاءت بھ من حقوق ثبتت بواسطتھا لمصلحة دستوریة تعلو التشریعات العادیة ولذا یمكن الط

. األفراد
 1787 الدستور االتحادي -الفرع الرابع

 الذي وضعھ مادیسن بعد ان اجتمع ممثلوا الوالیات المنفصلة عن إنجلترا في مؤتمر فیالدلیفیا 1787أقر الدستور االتحادي األمریكي عام 
، 1799 استبدال میثاق التعاھد القدیم بدستور جدید باستثناء والیة رود آیالند التي لم تلتحق باالتحاد إال في سنة 1787 ایلول 17ا بتاریخ وأقرو

تھا وال یحتوي ھذا الدستور اعالنًا لحقوق األفراد إال انھ احتوى بضعة نصوص تتعلق بضمانات الحریة الفردیة فقد سجلت المادة األولى في فقر
التاسعة ضرورة الھابیاس كوربوس وعدم جواز سریان القوانین على الماضي، ونص على ضرورة توزیع األعباء الضریبیة تبعًا لقدرة 

. المكلفین، وعلى عدم جواز إنفاق المال العام في غیر األغراض المحددة طبقًا للقانون، وعلى عدم منح األلقاب
ألمریكي دفعة واحدة عشرة تعدیالت أقرت وفاًء لوعد قطع لبعض الوالیات القلقة على استقاللھا وحریات  تبنى الكونغرس ا1789 أیلول 25وفي 

 وفقًا للمادة الخامسة من الدستور وھذه التعدیالت تتعلق ثمانیة منھا 1791 كانون األول 15مواطنیھا وقد أصبحت ھذه التعدیالت نافذة في 
. ردیة واالثنان األخیران بحقوق الدول في أمورھا الداخلیةبضمانات الحقوق الشخصیة والملكیة الف

وقد نصت ھذه التعدیالت على انھ لیس لمجلس الشیوخ سن قوانین تفرض اتباع دین معین، أو تمنع حریة النقد حدیثًا أو كتابة أو تحد من حریة 
ما حظر على مجلس الشیوخ سن قانون یمنع المواطنین من الصحافة أو تمنع أفراد الشعب من التجمع بھدف التعبیر عن المطالبة بحقوقھم ك

حمل السالح أو شرائھ أو بیعھ، كما ال یحق لممثلي الدولة دخول أحد بیوت المواطنین دون موافقتھ كما ال یحق للدولة البحث عن أوراق أو 



نین وفي حالة ارتكاب جریمة فالمجرم یملك الحق في ممتلكات المواطنین وال یجوز أخذ أموال األفراد العقاریة بدون تعویض مقبول من المواط
المطالبة باإلسراع في محاكمتھ، ولھ الحق في ان یعرف الجرم الذي ارتكبھ أو المخالفة التي قام بھا، ولھ الحق في مقابلة الشھود الذین یودون 

. ھ الحق في تعیین من یدافع عنھأداء الشھادة ضده وسماع أقوالھم، كما ان لھ الحق في الحصول على شھود لمصلحتھ، ول
في كتابھ ) ألیكس دوتوكفیل( وأثر حرب االنفصال تم تبني التعدیل الثالث عشر الخاص بإلغاء الرق وبھذا الخصوص أكد 1865وفي عام 

) 84.(قت نفسھالدیمقراطیة في أمریكا على ان إلغاء الرق في أمریكا لم یكن لمصلحة الزنوج فقط لكنھ لمصلحة البیض أنفسھم في الو
 فقد قضى ولو من الناحیة الشكلیة على مشكلة السود الدستوریة بان نصت ھذه 1868أما التعدیل الرابع عشر الذي تبناه الكونغرس عام 

مواطن اإلضافة أو التعدیل على ان كل من ولد أو توطن في الوالیات المتحدة وخضع لسلطتھا ھو مواطن من مواطني الوالیات المتحدة كما انھ 
. للوالیة التي یقیم فیھا

ومضت اإلضافة في فقرتھا الثانیة لتقول ان أیة والیة ال تملك ان تصدر أو تطبق أي تشریع من شانھ ان یحد من المزایا أو الخصائص التي 
ضمانات الشرعیة الكافیة وبذلك یتمتع بھا المواطنون فال یحق ألیة والیة ان تجرد شخص من حیاتھ أو حریتھ أو حقھ في الملكیة دون مراعاة ال

توافرت الحمایة الدستوریة لحقوق المواطن المدنیة ضد حكومة الوالیة التي ینتمي إلیھا الشخص بعد ان كانت ھذه الحمایة قاصرة طبقًا للبنود 
. حقھم في المساواة التامة أیضًاالعشرة األولى من الدستور على حكومة االتحاد، فاإلضافة الرابعة عشر اھتمت بتقریر حریات السود وتقریر 

 وأقر مبدأ المساواة في االنتخابات بین البیض والملونین والتعدیل التاسع عشر الصادر عام 1870أما التعدیل الخامس عشر فقد صدر عام 
.  الذي منح اإلناث حق االنتخاب على قدم المساواة مع الذكور1920

المطلب الثالث 
فرنسا 

فرنسیة في مجاالت إعالن الحقوق من أكثر التجارب ثراًء إذ ان مفھوم حقوق اإلنسان قد تبلور في فترة تاریخیة ارتبطت في تعد التجربة ال
 اإلعالن األكثر شھرة ألنھ 1789 آب 26ظھورھا على المستوى العالمي بالثورة الفرنسیة إذ یعد إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الصادر بتاریخ 

ة كما ان أغلب دساتیر دول العالم تتضمن قائمة في الحقوق الفردیة التي صیغت بعبارات یبدو تأثرھا بنصوص إعالن حقوق أحرز قیمة عالمی
. 1789اإلنسان والمواطن الصادر عام 

: علیھ یمكن اإلشارة إلى بعض المراحل المھمة في التجربة الفرنسیة المرتبطة بحقوق اإلنسان وھي كاآلتي
) 1789 آب 26(الن حقوق اإلنسان والمواطن  إع- الفرع األول

. 1791 أیلول 3ھو اإلعالن األول لحقوق اإلنسان والمواطن الذي صدر بعد الثورة الفرنسیة الكبرى، والذي تصدر دستور 
 حقوق اإلنسان ھي تجاھل أو نسیان أو احتقار(وقد جاءت عبارة حقوق اإلنسان في عنوان اإلعالن الفرنسي أو في مقدمتھ التي نصت على ان 

). …األسباب الوحیدة للمصائب العامة ولفساد الحكومات

غایة كل اجتماع سیاسي ھي المحافظة على (كما جاءت عبارة حقوق اإلنسان في ھذا اإلعالن في بعض مواده فالمادة الثانیة التي نصت على ان 
). حقوق اإلنسان الطبیعیة والتي ال یأتي علیھا التقادم

: ا اإلعالن مقدمة وسبع عشرة مادة واألسس التي تقوم علیھا نصوصھ تتلخص بالنقاط اآلتیةیتضمن ھذ
. لكل إنسان حقوق طبیعیة مقدسة خالدة غیر قابلة للتغییر بسبب تبدل الزمان كما ال یمكن التخلص منھا وھي الحیاة والحریة والمساواة. 1
. ق اإلنسان إذ ان اإلنسان ھو الغایةھدف المجتمع السیاسي یتمثل في الحفاظ على حقو. 2
. ال توجد حدود تقید من حریة اإلنسان إال الحدود الناجمة عن ممارسة الغیر لحقوقھ الطبیعیة. 3
. القانون ال یمكن ان یؤثر في حریات األفراد فھو ال یستطیع ان یضع حاجزًا إال إزاء األعمال المضرة بالمجتمع وعند الضرورة. 4

الناس یولدون (عالن مجموعة من الحقوق، فقد أعلنت المادة األولى إقرار المساواة المدنیة بین المواطنین إذ نصت على ان ضمن ھذا اإل
، وھنا یؤكد العالمة إیسمن )ویبقون أحرارًا ومتساوین في الحقوق Esmein على ان المساواة المدنیة تتضمن افتراض التساوي بین األفراد في 

قوق المحمیة قانونًا فھي ال تعني المساواة في الثروة لكنھا تعني حمایة الجمیع حمایة متساویة بالنسبة لما یتمتعون بھ من أھلیة اكتساب الح
حقوق أي ان المساواة المدنیة تضمن حمایة ما یتمتع بھ األفراد من مزایا أو حقوق بنفس الطریقة وبنفس القوة، وھذه المساواة المدنیة ال 

. عتراف بتكافؤ الفرص بالنسبة للمزایا االجتماعیة التي تقدمھا الدولةتتحقق إال باال
والحقیقة ان وثیقة حقوق اإلنسان الصادرة في السنة الثالثة للثورة قد تضمنت اإلشارة إلى حق المساواة، وكذلك فعلت الجمعیة الوطنیة 

. 1793الفرنسیة سنة 
: ویترتب على المساواة المدنیة النتائج اآلتیة

. مساواة جمیع المواطنین أمام القانون، بمعنى ان المشرع یسن قوانینھ دون تمییز بین شخص وآخر أو طبقة وأخرى. 1
المساواة أما المؤسسات العامة أي ان على مؤسسات الدولة عند قیامھا بأداء واجباتھا أال تمیز بین األفراد من حیث الخدمات التي تقدمھا أو . 2

.ان المساواة أمام المؤسسات العامة للدولة تؤدي إلى تحریم إقامة قضاء خاص لبعض األفراد تمییزًا لھم عن اآلخرینالمقابل لھا، كما 



كما ان مبدأ السیادة أما المادة الثانیة فقد بینت ان ھناك حقوق طبیعیة ال یمكن التنازل عنھا وھي الحریة والملكیة واألمن ومقاومة الطغیان، 
. یقوم بشكل أساسي على األمة وأشارت المادة الثالثة إلى ان مبدأ مساواة اإلنسان ھو األساس الوحید الذي تقوم علیھ ھذه الحقوق

 لكل فرد لیس الحق في عمل كل ما من شانھ أال یضر بحقوق الغیر، ومباشرة الحقوق الطبیعیة(أما المادة الرابعة فقد عرفت الحریة باعتبارھا 
). لھا من حدود إال تلك التي تكفل تمتع أفراد الجماعة اآلخرین بنفس ھذه الحقوق ویجب ان ال تقرر حدود الحقوق الطبیعیة إال بواسطة القانون

لھذا فقد عبر والحقیقة انھ بدون الحریة السیاسیة تصبح الحریات األخرى مجرد منحة تستطیع السلطة أو من یمثلھا استردادھا بأي وقت، و
مونتسكیو عن ھذه المسألة خیر تعبیر عندما قرر ان أنظمة الحكم الدیمقراطیة ھي مصدر ضمانات الحریات جمیعًا، كما ان الحریة السیاسیة ال 

. یمكن ان تتحقق بصورة فعلیة إال في ظل توافر الحریات األخرى، فاالنتخاب یقتضي قیام صحافة حرة واالعتراف بحریة االجتماع
). الدیمقراطیة عندنا تتوج في شخص رئیس الدولة الذي اختارتھ األمة(وھذا كالم یجعل من الصعب قبول ما عبر عنھ نابلیون حین قرر ان 

ھ إال فضًال عما تقدم فقد أشار اإلعالن إلى حریات أخرى بینتھا المواد السابعة والثامنة والتاسعة حیث ال یمكن اتھام أي إنسان أو توقیفھ واعتقال
في الحاالت المحددة طبقًا للقانون، كما ال یمكن معاقبة أي إنسان إال طبقًا للقانون وان المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ، كما تمنع المادة العاشرة 

ألساسیة، ومن إزعاج أي إنسان بسبب آرائھ الدینیة، ونصت المادة الحادیة عشرة على ان حریة التعبیر عن األفكار واآلراء ھي من الحریات ا
ثم فان لكل مواطن الحق في التعبیر والكتابة والنشر بحریة تامة بشرط عدم التجاوز على حریات اآلخرین وفقًا للقانون والحقیقة ان السبب الذي 

كن تسمح بمثل جعل واضعوا اإلعالن الفرنسي یركزون على حریة التعبیر ویفردون لھا مادة خاصة یعود إلى وضع الكنیسة المھیمن التي لم ت
. ھذا الحق فضًال عن تسلط اإلقطاع

أما المواد الثانیة عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة فقد أكدت على تأمین الحمایة الضروریة لحقوق اإلنسان، فضًال عن 
نما تكلمت المادة السادسة عشرة عن مبدأ الفصل الضرائب والنفقات العامة ومحاسبة الموظفین عن أعمال إدارتھم المتعلقة بشؤون األفراد، بی

. بین السلطات باعتباره المعیار الحقیقي للنظام السیاسي
لما كانت الملكیة حقًا مصونًا ومقدسًا فال یمكن ألحد ان یحرم منھا إال حینما (أما المادة السابعة عشرة فقد تحدثت عن الملكیة عندما نصت على 

). ابتة قانونًا ھذا األمر بصورة واضحة وشرط ان یمنح لھ تعویض عادل ومسبقتقتضي الضرورة العامة الث
 حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة في الدساتیر الفرنسیة - الفرع الثاني

در بعد  ثالثة عشر دستورًا مكتوبًا وال یكاد یخلو دستور فرنسي ابتداء من الدستور األول الذي ص1875 حتى عام 1789عرفت فرنسا منذ عام 
 من تسطیر مجموعة من الحقوق والحریات األساسیة، ومن أبرز ھذه الدساتیر التي 1958الثورة الكبرى وصوًال لدستور دیغول النافذ لعام 



: یمكن اإلشارة إلیھا
 1791 أیلول 3دستور . 1

تتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة عن شخصیة ھو أول دستور صدر بعد الثورة الفرنسیة الكبرى ونص على ان السیادة لألمة وھذه األخیرة 
األفراد المشرفین على شؤونھا إال ان االقتراع لم یكن عامًا وشامًال ومباشرًا، أي ان األفراد لم یكونوا یتمتعون بحق شخصي بممارسة االنتخاب، 

. الشكل المعمول بھ في الدستور األمریكيالن السیادة ھي في األمة ولیس بكل فرد، وقد نص ھذا الدستور على مبدأ الفصل بین السلطات ب
 لكنھم وضعوه كما 1791 عندما جاء دستور 1789 لم یبدلوا شیئًا في اعالن حقوق اإلنسان والمواطن الصادر عام 1791ان واضعي دستور 

ملزمة بعد ان أثار اإلعالن  بصیغة دستوریة 1789 اعالن الحقوق الصادر عام 1791ھو في رأس ھذا الدستور، وبھذا الشكل فقد جسد دستور 
المادة (مسألة القیمة القانونیة الحقیقیة لنصوصھ، ونص الدستور المذكور على جملة من المبادئ األساسیة فالسیادة تعود لألمة كما ذكرنا 

 24 تم التصویت على دستور وذكر ھذا الدستور مبدأ الفصل بین السلطات في المادة السادسة عشرة، وقد بقي ھذا الدستور نافذًا حتى) الثالثة
. 1793حزیران 

 1793 حزیران 24دستور . 2
أعلن عن حقوق اإلنسان في مقدمة ھذا الدستور الذي تألف من  مادة إذ تمیز باتجاھھ االجتماعي فاعترف بحق العمل والحق في المساعدات 

قتراع العام دون ان تطبق بعد صدوره وثبت الحق في مقاومة الطغیان االجتماعیة وبحق التعلیم لجمیع المواطنین، كما تبنى ھذا الدستور فكرة اال
. إذا ما قامت حكومة بانتھاك حقوق الشعب وادخل اسلوب االستفتاء الشعبي في العملیة التشریعیة

لیھ غیر انھ لم یقترن فھذا الدستور وصف بان جانبًا مھمًا منھ قد استمد من أفكار روسو وقد وافق الشعب على ھذا الدستور بعد ان عرض ع
 بإرجاء 1793إلى اتخاذ القرار في العاشر من تشرین األول ) المؤتمر(بالتنفیذ نظرًا لتمرد المدن الكبرى وخطر الغزو الخارجي مما دفع الساسة 

یر وعرف ھذا العھد تطبیقھ وتشكیل حكومة ثوریة اشتق من ھذه الحكومة لجنة عرفت باسم لجنة السالمة العامة التي خضعت لسیطرة روبسب
 22 دستور 1793، حیث صدر بعد دستور 1795بعھد الرعب إذ بقیت الحكومة الثوریة في السلطة حتى السادس والعشرین من تشرین األول 

الشاب  الذي عكس طموح نابلیون بونابرت وتمیز بدكتاتوریة السلطة التنفیذیة التي جسدھا الجنرال 1799 كانون األول 13 ثم دستور 1795آب 
 الملكي الذي رفض الملك فیھ مبدأ السیادة الوطنیة وأصر على اعتبار نفسھ 1814 حزیران 4مع االحتفاظ ببعض مظاھر الدیمقراطیة ثم دستور 

مصدر السلطة لكنھ مع ذلك أقر بالحریات العامة التي حصل علیھا الشعب الفرنسي واعترفت بھا الدساتیر الفرنسیة التي صدرت بعد الثورة 
الفرنسیة الكبرى كحریة الصحافة، والحریة الشخصیة، والحریة الدینیة، والمساواة أمام القانون ثم جاء بعد ھذا الدستور الملكي دستور ملكي 

.  وبموجبھ عرفت فرنسا ألول مرة النظام البرلماني بصیغة معینة1830آخر ھو دستور 
 1848 تشرین الثاني 4دستور . 3

 البرجوازیة التي قادت إلیھا مسألة التمسك باألرستقراطیة االنتخابیة وتم القضاء مرة أخرى على النظام 1848د ثورة تم سن ھذا الدستور بع
. الملكي وما رافقھ من ممارسات صنفت بأنھا مضادة للدیمقراطیة ولحقوق اإلنسان وحریاتھ

ماني مواد فضًال عن فصلھ الثاني الذي یبدأ بالمادة الثانیة وینتھي یبدأ ھذا الدستور بإعالن لحقوق اإلنسان عبرت عنھ مقدمتھ المؤلفة من ث
. بالمادة السابعة عشرة

 21 ومعالجة جوانب جدیدة واستقر حق االقتراع العام وخفض سن االنتخاب إلى 1789وبموجب ھذا الدستور فقد تم ترسیخ مبادئ إعالن عام 
 الحقوق التقلیدیة ووضحھا 1848وریة بالتقدم والعدالة االجتماعیة وّثبت مشرع دستور  سنة، كما بررت فكرة الجمھ25سنة وسن الترشیح إلى 

وھي الحریة واألمن وأشار إلى إلغاء الرق في فرنسا، وبموجب المادة العاشرة أشیر إلى مبدأ المساواة ونص الدستور على حق التعلیم مع 
مع فضًال عن إلغاء عقوبة اإلعدام عن الجرائم السیاسیة، كما أشار الدستور إلى إشراف الدولة على المؤسسات التعلیمیة وأشیر إلى حق التج

. ضرورة ان تقوم الحكومة بتقدیم العون والمساعدة للمواطنین المحتاجین وللعاجزین عن العمل
 1946 تشرین األول 27دستور . 4

 كلفت بمھمة وضع دستور جدید لفرنسا حیث برز مشروع 1945م  تم انتخاب جمعیة تأسیسیة عا1940 تموز 10 في 1875بعد ان ُألغي دستور 
 إال انھ رفض وصادف انتقادات 1946 أیار 5 الذي وافقت علیھ الجمعیة التأسیسیة في العام نفسھ وعرض على الشعب في 1946دستور نیسان 

دستور بصورة صریحة فضال عن المواد التي تناولت شدیدة وبشكل خاص فیما یتعلق بحریة التعلیم التي لم یتم االعتراف بھا في نصوص ھذا ال
حق الملكیة فإذا كانت الغالبیة الطاغیة من صغار المالك لم یكن یعنیھم قیام الدولة بتأمیم الصناعات والملكیات الكبیرة، إال انھم لم یقبلوا ان یقال 

ة یستمد وجوده من المشّرع الذي یستطیع ان یجردھم منھا في أي قانونًا ان المشّرع ھو الذي یعطیھم الحق في الملكیة أي ان حقھم في الملكی
وقت وكان من األسباب المھمة للرفض ان جزءًا مھمًا من الناخبین الفرنسیین كان یطالب بالمزید من الحریات والحقوق 

عالن للحقوق بدأ بفصل أول تحدث  نیسان المرفوض من قبل الشعب الفرنسي قد تضمن مقدمة أو دیباجة ثم إ19والحقیقة ان مشروع دستور 
عن الحریات تاله فصل ثان تحدث عن الحقوق ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي وقام بتنظیم الحقوق والحریات في ھذا المشروع على 

ط ثم االعتداد بالتطورات أساسیین األول ضرورة تأكید احترام الشعب الفرنسي وإیمانھ بالمبادئ الحرة نظرًا لما القاه اإلنسان من عبودیة وتسل
التي أصابت مفاصل الحیاة من الوجھة االجتماعیة واالقتصادیة وضرورة إیجاد نوع من التوافق بینھا وبین المبادئ التقلیدیة التي قامت علیھا 

. نظریة حقوق اإلنسان وحریاتھ العامة أي إیجاد صیغة توافق بین المبادئ الفردیة الحرة والمبادئ االشتراكیة
 نیسان المشار إلیھ 19 الذي وافق علیھ الشعب الفرنسي والموضوع بعد رفض مشروع دستور 1946 تشرین األول 27أما بخصوص دستور 

 نیسان لكي تكفل لھ موافقة الشعب حیث لم 19 بمعالجة مشروع دستور 1946 حزیران 2انفًا فقد قامت الجمعیة التأسیسیة التي انتخبت بتاریخ 
ت أساسیة تغیر من جوھر المشروع السابق فالمبدأ العام ھو محاولة إیجاد صیغة توافقیة بین الماركسیة واألفكار التي یقوم تكن ھناك تعدیال

. علیھا المذھب الحر
دول عن والحقیقة ان الصراع قد احتدم بین اآلیدیولوجیتین عندما قامت الجمعیة التأسیسیة بمراجعة إعالن الحقوق ولتفادي الخالف فقد تم الع

إیراد إعالن مفصل للحقوق في الدستور المراد إعداده مع القبول بإیراد القواعد األساسیة التي تضمنھا اإلعالن في مقدمة الدستور حیث بدأت 
 یمكن ان یعلن الشعب الفرنسي من جدید ان لكل إنسان بال تمییز بسبب األصل أو الدین أو العقیدة حقوقًا مقدسة ال(المقدمة بالتأكید على ان 



 والمبادئ األساسیة المعترف بھا في 1789یجرد منھا، ویؤكد رسمیًا حقوق وحریات اإلنسان والمواطن المقررة بإعالن الحقوق الصادر عام 
). قوانین الجمھوریة

: ماعیة التالیةالمبادئ األساسیة واالقتصادیة واالجت-كضرورة خاصة لعصرنا-وفضًال عن ذلك یعلن(ثم تضیف المقدمة النص اآلتي 
. یضمن القانون للمرأة حقوقًا مساویة للرجل في كافة المیادین. 1
. كل فرد یضطھد في سبیل حریتھ لھ حق االلتجاء إلى أراضي الجمھوریة. 2
. عل كل فرد واجب العمل ولھ حق الحصول على العمل وال یظلم فرد في عملھ أو مھنتھ بسبب اصلھ أو آرائھ أو معتقداتھ. 3
. من حق كل فرد ان یدافع عن حقوقھ ومصالحھ بواسطة النقابة التي یختار االنضمام إلیھا. 4
. حق االعتصام تنظمھ قوانین خاصة. 5
. كل خدمة وكل مشروع تتسم ممارستھ بطابع أھلي أو ینطوي على احتكار یجب ان تؤول ملكیتھ إلى الجماعة. 6
ب الضروریة لتقدمھم وتضمن للجمیع والسیما لألمھات وللعمال المسنین حمایة الصحة والضمان المادي تكفل األمة لألفراد وللعائالت األسبا. 7

والراحة واإلجازة، وكل إنسان یجد نفسھ عاجزًا عن العمل بسبب سنھ أو عدم قدرتھ البدنیة أو العقلیة أو لسوء حالتھ الصحیة لھ حق الحصول 
األمة للصغیر والكبیر فرصًا متكافئة للتعلیم والتثقیف والتدریب وتأخذ الدولة على عاتقھا تنظیم على المقومات الضروریة لمعیشتھ، وتضمن 

.) التعلیم ومجانیتھ في كافة مراحلھ
 الفرنسي 1946 ومقدمة دستور 1789القیمة القانونیة إلعالن حقوق اإلنسان والمواطن 

، ثم أثیر 1789تملكھا إعالنات الحقوق ومنھا إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الصادر عام أثیر البحث أوًال في فرنسا حول القیمة القانونیة التي 
.  الفرنسي التي تضمنت مجموعة من الحقوق والحریات العامة1946الجدل بعد ذلك حول القیمة القانونیة لدیباجة أو مقدمة دستور 

 اعتبار نصوصھ ذات طابع قانوني وضعي، ومن ثم فھي غیر واجبة  رأى إیسمان عدم امكانیة1789فبخصوص إعالن الحقوق الصادر عام 
. النفاذ إذ انھا مجرد إعالن عن مبادئ لكنھا تفتقر للصفة القانونیة الملزمة

 ان فھذه المقدمة أو الدیباجة ھي عبارة عن إعالن وھي ال تعدو ان تكون قواعد فلسفیة أو برامج ال شان للقانون بتنظیمھا ولو أراد المشروع
یسبغ علیھا الصفة القانونیة لنظمھا في صلب الدستور خاصة إذا أراد ان یراعي الناحیة الشكلیة ولیحسم أي خالف قد یثار في المستقبل بھذا 
 ال الشأن عن طریق نصوص وعناوین واضحة ومحددة ال ان یوردھا في المقدمة إذ ان العبارات المنمقة والرنانة قد تثیر مسامع اإلنسان البسیط
رجل القانون الذي علیھ ان یستعمل منھجیتھ في التفریق بین ما ھو ملزم وما ھو اختیاري غیر ملزم وھذا األمر ینطبق على إعالنات الحقوق 

). كاري دي مالبیرغ وإیسمان(وكذلك فھي ذات طبیعة فلسفیة مثالیة غیر ملزمة وھذا في أقل تقدیر بالنسبة للمدرسة الشكلیة التي یمثلھا 
فھما یذھبان إلى عكس ما ذھبت إلیھ المدرسة الشكلیة إذ یؤكد ) العمید لیون دوجي وموریس ھوریو(أما المدرسة الموضوعیة التي مثلھا 

العمید دوجي على ان إعالن الحقوق أسمى مرتبة وأكثر قوة من النصوص الدستوریة ذاتھا، ولھذا فان الحقوق والحریات العامة التي لم ینص 
.  الفرنسي تعتبر أعلى شانًا من ذلك الدستور نفسھ بل ھي قید على الجمعیة التأسیسیة التي وضعتھ1875ور علیھا دست

 الفرنسي فھو لم ینص على الحقوق والحریات العامة في نصوصھ لكنھ أعلن عنھا في دیباجة بعكس مشروع الدستور 1946أما مقدمة دستور 
والحقیقة ان الفقھاء مختلفون حول القیمة القانونیة لھذه الدیباجة أو ) 1946مشروع دستور نیسان (الذي رفضھ الشعب الفرنسي في العام ذاتھ 

المقدمة رغم كونھا جزء مرتبط بالدستور سواء عند وضعھا من جھة واحدة أو عند االستفتاء علیھا من قبل الشعب حیث تم االستفتاء علیھا مع 
. 1789یقة منفصلة كما كان علیھ حال إعالن الدستور ولم تفصل عنھ، وھي بذلك لیست وث

:  بین ثالث حاالت ھي1946انھ یجب التمییز بخصوص القیمة القانونیة لدیباجة دستور ) رینیھ(ویرى أحد األساتذة الفرنسیین 
بارة عن تأكید لبعض األفكار بعض نصوص الدیباجة ال تتضمن أیة مادة قانونیة إذ انھا ال تتضمن أمر أو نھي أو أي التزام حقیقي لكنھا ع. 1

السیاسیة ومثالھا العبارة التي وردت في الدیباجة والتي تسجل ان الجمھوریة الفرنسیة تراعي قواعد القانون الدولي العام والعبارة التي تقدم 
. تعریفًا لالتحاد الفرنسي

ي أي تلك الحقوق ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي فھي توجد عبارات كحالة النص على الحق في العمل وضمان النماء الفردي والعائل. 2
تتضمن أكثر من وعد من جانب الدولة مضمونھ قیامھا بإصدار التشریعات الضروریة الالزمة بتحقیق مضامین ھذه الحقوق إذا سمحت الظروف 

. )فال یتأتى للفرد التمسك بھا قبل الدولة أمام القضاء إال إذا سمحت الظروف بذلك(بذلك، 
ھناك فئة ثالثة من العبارات التي وردت في المقدمة تتمتع بالصفة القانونیة، إذ انھا تتضمن النص بصفة عمومیة على الحریات السابق . 3

 كالحق النقابي والحریة 1946 ویمكن ان یضاف إلیھا الحریات الجدیدة وبعض الحقوق األخرى التي وردت في دستور 1789إعالنھا في عام 
ة ومجانیة التعلیم والمساواة بین الرجل والمرأة، فھذه الحقوق تتمتع بصفة قانونیة كاملة وال یستطیع المشرع إصدار قوانین أو تشریعات النقابی

یدة تخالفھا، وإذا كانت القاعدة المتقدمة تخلو من الجزاء طالما ان المحاكم الفرنسیة ال تملك سلطة مناقشة دستوریة القوانین فان الضمانة الوح
المكفولة للقوانین تتمثل في سلطة رئیس الجمھوریة بان یرفض التوقیع على أي تشریع یكون مخالفًا للدستور ویعیده للبرلمان بھدف مناقشتھ 

  قد1946ان ھذه الكفالة واھیة وغیر فعالة في ضوء السوابق البرلمانیة الفرنسیة، فضًال عن ان دستور ) رینیھ(مرة أخرى، ویؤكد االستاذ 
). 92(من اختصاص اللجنة الدستوریة التي انشأھا لمراجعة دستوریة القوانین طبقًا للمادة ) الدیباجة(أخرج صراحة المقدمة 

 1958 تشرین األول 4دستور . 5
 ما یعرف  مما قاد إلى بزوغ1946بعد اندالع حرب التحریر الوطنیة في الجزائر تأزمت أوضاع الجمھوریة الرابعة التي جاء بھا دستور 

 إذ وضع الجنرال الفرنسي الخطوط العریضة لھذا الدستور في 1958بالجمھوریة الفرنسیة الخامسة التي جاء بھا دستور دیغول الصادر عام 
 ویتضمن دستوره ھذا أثنتین 1969 وطوره بعد ذلك أثناء وجوده على رأس السلطة في فرنسا حتى عام 1944 حزیران 15خطاب ألقاه بتاریخ 

.) عین مادةوتس
 لكنھ أعلن تبنیھ إلعالن 1946 لم یقدر لھ ان یقدم جدیدًا في مجال الحقوق والحریات العامة یتجاوز ما قدمھ دستور 1958والحقیقة ان دستور 



ت متعلقة  التي قضت باالعتراف بالحریات الجماعیة في مجاال1946 فضًال عن تبنیھ مقدمة دستور 1789حقوق اإلنسان والمواطن الصادر عام 
بالعمل إذ أقر حق اإلضراب وحق اختیار المندوبین كما تمت اإلشارة إلى مسألة التخطیط االقتصادي لضمان االستخدام العقالني للموارد كما أقر 

. حق الحیاة الالئقة لجمیع المواطنین في مجاالت الحمایة الصحیة واألمن والراحة والتسلیة والتعلیم المجاني
 وما جاء بھ من مضمون یعبر عن الفردیة وسلبیة الدولة ولكنھ بالمقابل أقر مقدمة دستور 1789 قد تمسك بإعالن 1958ر ویالحظ ان دستو

 وما عبرت عنھ من مضمون إیجابي للدولة حیث تم التوسع في مجال الحریات من مجالھا الفردي السلبي والمحدد بثالث مجاالت تتعلق 1946
 ملكیتھ وتأمین ذھابھ وایابھ إلى مجاالت وافق انصرفت إلى التوسع لحمایة الجماعة ومقدراتھا المادیة والصحیة بحمایة الفرد والمحافظة على

. والتعلیمیة بصورة تعبر عن االھتمام بالفرد والجماعة في الوقت نفسھ ضمن مفھوم الدولة القومیة الحارسة والمرفھة والضامنة للحیاة
.  الدستوریة من الحقوق والحریات العامة موقف االتجاھات- المطلب الرابع

مثلت عملیة ظھور الدساتیر الطابع الممیز للدولة في العصر الحدیث وفي ضوء الشعارات المطروحة من جانب القابضین على السلطة فقد 
ت الحروب والثورات التي وقد ساھم. عبرت ھذه االتجاھات الدستوریة عن طابع فھم معین للحقوق والحریات التي تبناھا دستور كل دولة

شھدھا العالم في صیاغة العدید من دساتیر الدول التي عبرت عن اتجاھات متباینة في ممارسة السلطة وفي اإلقرار بحقوق وحریات لإلنسان 
ل المراحل ذات طابع مختلف الواحدة عن األخرى على انھ یمكن تلخیص أھم االتجاھات الدستوریة التي ظھرت في دساتیر العالم من خال

: التاریخیة اآلتیة
مثلت ھذه المرحلة موجة الدساتیر التي ظھرت بعد حرب االستقالل األمریكیة والثورة الفرنسیة وتمیزت ھذه المرحلة بظھور : المرحلة األولى

تنظیم ممارسة السلطة ومصدر ھذه الدساتیر المكتوبة وھذا عكس ما كان معموًال بھ قبل ذلك إذ كانت األعراف والتقالید ھي المتحكمة في عملیة 
األعراف والتقالید ھم الحكام ومن ثم فان الدستور األمریكي الفیدرالي وقبلھ دساتیر الوالیات ومن أھمھا دستور فرجینیا كان قد تضمن بعض 

. الحقوق والحریات األساسیة أو الطبیعیة

 جزءًا منھ، ومن ثم فقد بقي موضوع 1789الذي اعتبر اإلعالن الصادر عام  1791أما في فرنسا فقد صدر أوًال إعالن للحقوق ثم صدر دستور 
الضمانات أمرًا مشكوكًا فیھ طالما ان اإلعالن بتفاصیلھ لم یكن في متن الدستور وقد تأثرت بعد ذلك دساتیر العدید من الدول األمریكیة والدول 

. واألوربیة بالدستور األمریكي والدساتیر الفرنسیة

 1848 اللیبرالیة وعام 1830شھدت ھذه المرحلة ظھور الدساتیر في ألمانیا واألراضي المنخفضة وكان ورائھا ثورتي عام : ة الثانیةالمرحل
 بمجموعة من المبادئ 1848 بدستور ملكي اعتمد النظام اللیبرالي البرلماني بینما جاء دستور 1830االجتماعیة في فرنسا إذ جاءت ثورة 

. االجتماعیة
جسدت ھذه المرحلة الدساتیر التي ظھرت بعد الحرب العالمیة األولى إذ انھارت إمبراطوریات ودول أدى إلى ظھور دول جدیدة : لمرحلة الثالثةا

في العالم العربي وأوربا الوسطى، وھذه ھي المرحلة ذاتھا التي شھدت ظھور دول فاشیستیة تمیزت بتوجھاتھا االجتماعیة التي انحسر فیھا 
 الفرد إذ قامت ھذه الدول على تألیھ الدولة فالفرد ال دور لھ وال اعتراف بھ إال في ضوء دوره المساند للدولة، وبالنتیجة تم تقلیل دور دور

الحریات الفردیة في الدول الفاشیستیة والنازیة والبلشفیة واالستعاضة عنھا بمفاھیم الحریات ذات المضمون الجمعي، فالماركسیة اللینینیة 
تحدثت عن حمایة الطبقیة، والفاشیستیة تحدثت عن حمایة األمة وصیانتھا وإعالء شانھا لتحقیق مفھوم األمة الرومانیة، وفیما یتعلق بالنازیة 

. فان األمر مرتبط باالھتمام وتعظیم الشعب بمفھومھ المنظم السامي لمجموعة متجانسة ومنسقة ال دور لحریة الفرد فیھا في ھذا اإلطار كفرد
ان ھذه المرحلة طبقًا للتطبیقات المتقدمة عبرت عن تراجع في مفھوم الحریات العامة وضماناتھا بالمقارنة مع المرحلة األولى والحقیقة ان 

یة إلى مضمون الحریات ذات الطابع الجمعي قد امتد الى البرتغال وإسبانیا والنمسا وبولندا بل حتى فرنسا التي لم تأمن من تدفق األفكار الداع
. تبني حریات بمضمون جمعي على حساب المفھوم الفردي ولم تسلم من ھذه الموجة إال بریطانیا وبدرجة ما عندما تمسكت باللیبرالیة

د ھي من أھم المراحل من جھة عدد الدساتیر التي أشارت الى الضمانات للحریات الفردیة إذ ظھرت العدید من الدول الجدیدة بع: المرحلة الرابعة
نھایة الحرب العالمیة الثانیة وإنشاء منظمة األمم المتحدة، وھذه المجموعة من الدساتیر توزعت بین مجموعتین األولى عبرت عن توجھات 
لیبرالیة بینما عبرت المجموعة الثانیة عن توجھات ماركسیة، أما المجموعة الثالثة فقد احتوت مضامین مشتركة من المجموعتین، ومع ذلك 

 االشتراك بقیت قائمة من جھة المضامین التي عبرت عنھا مجموعة من دساتیر ھذه المرحلة فالدساتیر االشتراكیة تبنت مفاھیم لیبرالیة فعوامل
. والعكس صحیح

ابع أما دساتیر دول العام الثالث فان أغلب ھذه الدساتیر احتوت على حقوق وحریات ذات طابع لیبرالي وأخرى ذات طابع جمعي إال ان الط
: الجمعي كان أكثر بروزًا نظرًا لطابع األنظمة السیاسیة، ویمكن القول ان دساتیر دول العالم الثالث تنقسم إلى فئتین أو اتخذت مرحلتین ھما

حررة حدیثاً اتسمت ھذه المرحلة بطابع االستنساخ أو النقل من دساتیر الدول المستعمرة ولھذا فقد أخذت دول العالم الثالث المت: الفئة األولى
بالضمانات الدستوریة من دساتیر الدول الغربیة المستعمرة لھا من الناحیة الشكلیة وھذا ما سارت علیھ موریتانیا وتشاد إذ انھا أخذت أو ھي 

عارات تنطبق إلى حد كبیر مع الدستور الفرنسي فمقدمات بعضھا تكلمت بعبارات إعالن حقوق اإلنسان والمواطن الفرنسي وطرحت ذات الش
) حریة، إخاء، مساواة(

عبرت عن ھذه المجموعة دساتیر تونس والجزائر والكامیرون والسنغال حیث أبرزت المضامین االشتراكیة فضًال عن تبنیھا لنظام : الفئة الثانیة
الجمعي بسبب حرص ھذه الحزب الواحد كما ان تفاصیل الحقوق والحریات ذات الطابع الفردي لم تكن غائبة عن نصوصھا مع غلبة التوجھ 

الدول على سیادتھا والمفاھیم التي سادت في تلك المرحلة كمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة وحق الشعوب في تقریر مصیرھا وحق كل 
 بسبب تأكیدھا شعب في اختیار دستوره ونظامھ السیاسي وتراجعت على المستوى الفعلي الحریات الفردیة بمفرداتھا المعروفة في ھذه الدساتیر

. على مضامین جمعیة حرصًا على االستقالل وباسمھ على حساب الحریات الفردیة



الفصل الرابع 
أشكال وصور حقوق اإلنسان والترابط بینھا 

الم المتعددة، توجد قائمة طویلة من الحقوق والحریات األساسیة التي تضمنتھا اإلعالنات والدساتیر والتشریعات العادیة الصادرة في دول الع
فھناك أوًال الحریات والمراد بھا حقوق اإلنسان التقلیدیة التي تمتنع فیھا الدول عن التعرض لألفراد طالما ھي تمثل مراكز قانونیة یمارس 

ان والمواطن األفراد من خاللھا خصائصھم الذاتیة بقصد إشباع حاجاتھم الخاصة وقد عبرت عن ھذه الحریات بصورة أساسیة قائمة حقوق اإلنس
في الدساتیر وإعالنات الحقوق التي بدأت بالظھور منذ أواخر القرن الثامن عشر، وھناك من جھة أخرى الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة حیث 

تتمثل بتقدیم ال تقف الدولة في مواجھة ھذه الحقوق موقفًا سلبیًا من األفراد كما ھو حالھا في الحریات، لكنھا ملزمة باتخاذ مواقف ایجابیة 
الخدمات المختلفة في مرافق الصحة والتعلیم والضمان االجتماعي وھذه مجموعة من الحقوق بدأت تحتل مكانًا بارزًا في قائمة حقوق اإلنسان 

میة الكرامة منذ نھایة الحرب العالمیة األولى نظرًا لتطور فكرة الحریة من كونھا مجرد فكرة تستھدف تحطیم العوائق إلى فكرة تعمل على تن
. اإلنسانیة وھذا كلھ نتیجة للترابط الذي ظھر بین فكرة الدیمقراطیة السیاسیة والدیمقراطیة االجتماعیة واالقتصادیة

ومع تطور الحیاة ونمو المجتمع أضیفت حریات وحقوق أخرى لإلنسان لم تكن إعالنات الحقوق والدساتیر األولى قد تضمنتھا، ومن ھنا فإنھ 
لضروري التعرض لتفاصیل الحقوق والحریات المعروفة في بعض الدساتیر ومنھا الدساتیر العراقیة مع تحدید مضمونھا أو سیصبح من ا

معناھا، فضًال عن التطرق لتفاصیل ھذه الحقوق والحریات في المعاھدات الدولیة، أي على مستوى القانون الدولي لحقوق اإلنسان في المبحثین 
: اآلتیین

.  تصنیف الحقوق والحریات ودور الدولة في تحقیقھا-لالمبحث األو
.  صور الحقوق والحریات-المبحث الثاني

المبحث األول 
تصنیف الحقوق والحریات ودور الدولة في تحقیقھا 

 قد شھد تطورًا في ان وضع تصنیف للحقوق والحریات أمر لم یكن محل اتفاق في النظرة إلى ھذا الموضوع بین القانونیین كما ان دور الدولة
. ھذا المجال

وعموما تتضمن تسمیة الحقوق والحریات امتیازات االفراد في مواجھة السلطة العامة من ناحیة ، وعمومیتھا وتمتع جمیع االفراد بھا بصفة 
. عامة وبدون تفرقة او تمییز بین المواطنین واالجانب من ناحیة اخرى 

اكز قانونیة لالفراد تمكنھم من مطالبة السلطة باالمتناع عن القیام بعمل مافي بعض المجاالت ، او ھو والحقوق الحریات العامة عموما ھي مر
. التزام السلطة بغل یدھا عن التعرض للنشاط الفردي في بعض نواحیھ المادیة 

. لسیاسي القائم وفكرة الحقوق والحریات العامة فكرة نسبیة یختلف مضمونھا بأختالف الزمن وتبعا لطبیعة النظام ا
. ففي ظل المذھب الفردي كانت الحقوق والحریات ھي الحقوق والحریات الطبیعیة التي یكتسبھا الفرد بوالدتھ وھي لصیقة بھ والتنفصل عنھ 

حراسة االمن ووظیفة الدولة في ھذا النظام تقتصر على حمایة ھذة الحقوق والحریات وضمان عدم المساس بھا تماشیا مع وظیفتھا الوحیدة في 
. الداخلي والخارجي 

اما في ظل المذھب االشتراكي فقد تطورت فكرة الحقوق والحریات بحكم تطور وظیفة الدولة التدخلیة فصار على الدولة ان تتدخل لتوفیر اغلب 
. یة تلك الحقوق كحق االفراد بالضمان الصحي واالجتماعي وتوفیر العمل والتي عرفت فیما بعد بالحقوق االجتماع

اال ان ھذا التدخل ، ولم تعد تقتصر وظیفتھا على توفیر الحقوق والحریات الفردیة والتي تلقى على الدولة واجبا سلبیا باالمتناع عن التدخل فیھا 
. كان في كثرة من االحیان على حساب الحقوق السیاسیة وحق الملكیة 

لفردیة واالشتراكیة وعالجت مساوئ المذھب الفردي من خالل توسیع مجاالت تدخل ازاء ذلك اخذت الكثیر من الدول موقفا وسطا بین النظم ا
. الدولة في الجانب االقتصادي واالجتماعي دون ان یصل ھذا التدخل الى حد الغاء الملكیة الفردیة الخاصة 

 باالضافة الى دورھا السلبي في االمتناع عن المساس وخلصت النظم االقتصادیة الى اقرار تدخل الدولة ایجابیا لتوفیر الحقوق االجتماعیة لالفراد
. بالحقوق والحریات التقلیدیة 

المطلب األول 
تصنیف الحقوق والحریات 

اختلف الفقھ في االساس الذي یتم فیھ تصنیف الحقوق والحریات العامة وسلكو في ذلك 
: مذاھب شتى ومن ابرز ھذة التقسیمات

 تقسیم ایسمان -:اوًال
: یسمان الى ان حقوق االفراد وحریاتھم تتضمن فرعین رئییسین ھما ذھب ا

وھي تلك التي تتعلق بمصالح االفراد المادیة ومنھا حریة االمن ،والتنقل ، والملكیة ، والمسكن ، : الحریات ذات المضمون المادي :الفرع االول 
. والتجارة ، والصناعة 

وھي تلك الحریات التي تتضمن حریة العقیدة ، والعبادة ، وحریة الصحافة ، وحریة االجتماع ، : نوي الحریات ذات المضمون المع:الفرع الثاني 
. وحریة التعلیم ، وحریة تكوین الجمعیات

ولم یسلم ھذا التقسیم من النقد من حیث انھ ال یرتب ایة نتائج قانونیة او مزایا عملیھ من جھة والنھ غیر منطقي من جھة اخرى فھو یضع 
. الحریات الفردیة داخل اطار الحریات المادیة السیما الحق في االمن 

. كما ان ھذا التقسیم قد تجاھل الحقوق االجتماعیة كحق العمل والضمان االجتماعي والصحي 
: تقسیم دوجي -:ثانیًا 



: یمیز دوجي بین نوعین من الحریات ایضًا ھما 
. لتي تظھر في صورة قیود على سلطة الدولة یشمل الحریات السلبیة وھي ا: النوع االول

. فیتضمن خدمات ایجابیة تقدمھا الدولة لالفراد :النوع الثاني 
:  تقسیم ھوریو -:ثالثًا

یقسم ھوریو الحقوق والحریات الى ثالثة اقسام یطلق على القسم االول الحریات الشخصیة ، وتشمل الحریات الفردیة والحریة العائلیة وحریة 
. اقد وحریة العمل التع

اما القسم الثاني ویسمى الحریات الروحیة او المعنویة ویتضمن حریة العقیدة والتدین وحریة التعلیم وحریة الصحافة وحریة االجتماع في حین 
. ة تكوین الجمعیات یحتوي القسم الثالث على الحریات المنشأه للمؤسسات االجتماعیة وھي الحریات االجتماعیة واالقتصادیة والنقابیة وحری

:  تقسیم بیردو -:رابعًا 
ـ :قسم االستاذ بیردوا الحریات الى اربعة مجموعات رئیسیة ھي 

.  الحریات الشخصیة البدنیة وتتضمن حریة الذھاب واالیاب وحق االمن وحریة الحیاة الخاصة -1
. وحریة التظاھر  الحریات الجماعیة وتشمل حق االشتراك في الجمعیات وحریة االجتماع -2
. الحریات الفكریة وتشمل على حریة الرأي وحریة الصحافة وحریة التعلیم والحریة الدینیة -3
. وتحتوي على الحق في العمل والملكیة وحریة التجارة والصناعیة:  الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة -4

وق و الحریات فأنھم یشملون كافة الحقوق والحریات في ضمن تقسیماتھم وعلى أي حال فأنھ على الرغم من اختالف الفقھاء في تقسیم الحق
: وعموما یمكن تقسیم الحقوق والحریات من خالل تتبع المراحل التاریخیة التي مرت بھا طبقا للتفصیل االتي. تلك

) الجیل األول( التصنیف التقلیدي للحقوق والحریات - الفرع األول
وق والحریات إلى نظریتا القانون الطبیعي والعقد االجتماعي اللتان أكدتا على الطابع الفردي للحقوق والحریات في استند التصنیف التقلیدي للحق

، فالفكر )بالحق المطلق في تقریر الفرد لمصیره وشؤونھ(الذي یعرفھا ) لوك(مواجھة الدولة، فالحریة الفردیة ھي األصل وھذا ما یؤكد علیھ 
الذي أكد فالسفتھ على أھمیة احترام الفرد باعتباره فردًا أو أنسانا، ومع انھم سلموا بضرورة ) القرن الثامن عشر(الغربي في عصر التنور 

وجود الدولة لكن على أساس احترامھا للحقوق والحریات الفردیة، وھذا ما یتحقق إذا لم تتدخل الدولة في تنظیم أمور المجتمع إال في نطاق الحد 
). الحد من سلطة الحاكم(للحریة إذ یذكر انھا ) جون ستیوارت مل(ساس یفھم تعریف األدنى وعلى ھذا األ

 ھذه األفكار في معالجة الحقوق والحریات حیث أقرت المادة الثانیة 1789وباالستناد لمل تقدم كرس إعالن حقوق اإلنسان المواطن الصادر عام 
وق الطبیعیة لإلنسان التي ال یمكن إلغائھا وقد أكدت الكتابات القانونیة الالحقة منھ صراحة ان ھدف كل تشكیل سیاسي ھو الحفاظ على الحق

الفكرة المتقدمة التي مضمونھا ان الحقوق والحریات الطبیعیة ھي لصیقة بالفرد عندما ال یكون ھناك مجال لتدخل الدولة في شؤونھ أي عندما ال 
دیة المستمدة من المفاھیم المتقدمة إلى بیان الحریات ذات الطابع المادي والحریات ذات تكون الدولة طرفًا فیھا وقد ذھبت التقسیمات التقلی

. الطابع الروحي، وھناك تقسیمات أخرى سلمت بوجود حریات أساسیة وحریات ثانویة أو غیر أساسیة
ھي حقوق في مجموعھا تتحقق بمجرد االمتناع علیھ فان الجیل األول من الحقوق والحریات یراد بھا مجموعة الحقوق السیاسیة والمدنیة التي 

. عن االعتداء علیھا سواء من جانب السلطة العلیا أو من أیة جھة أخرى، ومثالھا الحق في الحیاة وحریة الرأي والتعبیر
) الجیل الثاني( التصنیف الحدیث للحقوق والحریات - الفرع الثاني

 األول من الحقوق والحریات التي طالب بھا اإلنسان فبعد ان تحولت المجتمعات في بریطانیا ظھر ھذا المفھوم في بیئة مختلفة عن بیئة الجیل
وفرنسا وألمانیا إلى مجتمعات صناعیة وما رافق ذلك من خلق تجمعات سكانیة مكتظة والمطالبة بظروف معیشة أفضل، وھو ما أدى إلى ظھور 

یاسیة فطالب المواطنون بالعدالة االجتماعیة من خالل توفیر فرص العمل والتعلیم مضامین جدیدة للحقوق والحریات ارتبطت بالمساواة الس
والرعایة االجتماعیة، فالمطالبات المقدمة ارتبطت بالمجموع ولم تعد تؤكد على الفرد، وھذا یعني ان المضمون الحدیث قد تحول إلى المطالبة 

. بالرعایة واالھتمام ولیس الفرد بھذا الوصفبالحصول على عطاء، أو امتیاز من الدولة لیشمل المجتمع 
إذن الجیل الثاني من الحقوق والحریات یراد بھا الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة كالحق في العمل، والحق في المسكن والملبس، 

ھذه الحقوق ولیس دورًا سلبیًا كما ھو الحال في والحق في الغذاء، والرعایة الصحیة، والتعلیم ودور الدولة ھو دور ایجابي فھي مطالبة بتحقیق 
. حقوق وحریات الجیل األول التي تكون الدولة مطالبة فقط بعدم االعتداء علیھا

 حقوق وحریات الجیل الثالث -الفرع الثالث
االجتماعیة والثقافیة، أما حقوق اقترنت حقوق وحریات الجیل األول بالفرد، بینما اھتمت حقوق وحریات الجیل الثاني بالجوانب االقتصادیة و

وحریات الجیل الثالث فقد اقترنت بالدور الذي تلعبھ األمم المتحدة طبقًا لمیثاقھا وھذه الحقوق یرتبط بعضھا بالفرد بینما یرتبط البعض اآلخر 
لدولة القومیة لیشمل اإلنسانیة كلھا، وھي بالجماعة، لكن لیس ضمن مفھوم الدولة القومیة وإنما ینصرف االھتمام بھا إلى سائر البشر متخطیًا ا

حقوق ولیدة التطور القانوني على المستوى الدولي، والمثال على ھذه الحقوق الحق في السالم، والحق في بیئة نظیفة، والحق في التنمیة، 
.ليوھذه الحقوق تفرض دورًا ایجابیًا على كل األطراف المعنیة وھي الشعوب، والحكومات، والمجتمع الدو



المطلب الثاني 
دور الدول في مجال الحقوق والحریات 

كثیرًا ما تورد الدساتیر الحدیثة مجموعة من الحقوق ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي، فضًال عن ذكرھا للحریات الفردیة التقلیدیة، فنجد 
حریات اإلنسان والمواطن المقررة في إعالن " قد أكدا على 1958ا النافذ لعام  ودستور فرنس1946مقدمة الدستور الفرنسي الصادر عام 

واعترافا بالمبادئ االقتصادیة واالجتماعیة الضروریة للعیش في الجماعة الحدیثة، وفي حقیقة األمر فان الحریات الفردیة لیست في " 1789
عة، وھذا المعنى قد بدأ ظاھرًا في المادة الرابعة من إعالن الحقوق الصادر عام الواقع إال حریات اجتماعیة ألنھا ال تمارس إال في نطاق الجما

ممارسة الحقوق الطبیعیة لكل إنسان لیس (، ثم أضافت ان )الحریة تتضمن فعل كل ما لیس من شأنھ اإلضرار بالغیر(، إذ نصت على ان 1789
). الحقوق ذاتھالھا من حدود إال ما یضمن لغیره من أعضاء الجماعة ممارسة ھذه 

ومع ذلك فإن الحقوق ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي قد تم االھتمام بمضمونھا من الناحیة القانونیة والعملیة في وقت متأخر عن االھتمام 
. لكل منھاواالحترام للحقوق الفردیة ویمكن إجمال خصائص كل من ھاتین المجموعتین من الحقوق وبالشكل الذي سیوضح القیمة الفعلیة 

االلتزامات اإلیجابیة وااللتزامات السلبیة . 1
ال تفرض الحریات الفردیة على عاتق الدولة إال التزامًا سلبیًا مؤداه االمتناع عن القیام بعمل في مجاالت النشاط الفردي، فدور الدولة یقتصر 

 والجیش، إذ انھا دولة حارسة أما الحقوق االجتماعیة فھي على على تولیھا مرافق األمن والقضاء) في العالقة مع ھذا النوع من الحریات(
العكس من ذلك تتطلب من الدولة ان تتیح لكل مواطن عمًال الئقًا وأجرًا معقوًال وان توفر لألم والطفل والشیخ والمریض العنایة المطلوبة، فھذه 

. حي الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة لألفرادالحقوق تفرض التزامات إیجابیة على الدولة منھا ان تتدخل في شتى نوا
فاألحكام الخاصة بالحریات الفردیة من الضروري ان تصاغ بھدف توفیر حمایة كافیة للمواطنین من احتمال تعسف السلطة التنفیذیة أو 

قتصادیة فتصاغ بطریقة تحقق حمایة الحكومة، إذ یقیم المشرع حولھا سدًا منیعًا لحمایتھا، أما األحكام الخاصة بالحقوق االجتماعیة واال
الحكومة للمواطنین وبھدف تقدیم العون لھم في حیاتھم، فإذا نص الدستور في باب الحریات على ان للمنازل حرمة، فھذا یرتب التزامًا سلبیاً 

. ال طبقا للقانون وبأمر القضاءعلى عاتق الحكومة یفید أنھ لیس للحكام شأن بما یجري في المنازل، وھم ال یستطیعون اقتحام المنازل إ
أما نص الدستور في باب الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة على ان الدولة تكفل للمواطن المسكن والغذاء والكساء والعالج والتعلیم، فھذا یفید ان 

ما یحتاج لھ فھذا التزام إیجابي یقع للمواطن أن یطالب السلطات بان تقدم لھ العون في حیاتھ الخاصة لترى في أي مستوى یعیش بھدف تقدیم 
. على عاتق الدولة

إن الحریات التقلیدیة في حقیقتھا إنما ھي تعبیر عن واقع حاصل وال یبقى بخصوصھا إال النصوص المنظمة لھا والمرتبة لألوضاع التي . 2
. تمارس بناًء علیھا

 طالما ان النصوص الدستوریة التي تسجلھا ال تتضمن تقریرًا لحالة واقعیة بقدر أما فیما یتعلق بالحقوق االجتماعیة واالقتصادیة فاألمر یختلف،
ما تتضمن رسما لبرنامج یھتدى بھ مستقبًال، وعلى ذلك فإذا ارتبطت الحریات الفردیة بما ھو كائن، ترتبط الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة بما 

. یجب ان یكون
. اسیة حریة طبیعیة یكفي لحمایتھا قیام الدولة بعمل سلبي یتمثل برفع یدھا عن التدخل فیھاعلیھ فالحریة بالنسبة للدیمقراطیة السی

. أما بالنسبة للدیمقراطیة االجتماعیة فالحریة حالة مستقبلیة ال یتوصل إلى تحقیقھا إال بإخضاع النشاط االجتماعي لنفوذ الحكومة
عي واالقتصادي أمر یتوقف على جھود المشرع العادي واإلدارة في كل دولة لمناقشة ھذا وان القیمة الفعلیة للحقوق ذات الطابع االجتما

. الخطوات التي تقود لتحقیق الوجود المادي لھذه الحقوق وصیاغتھا في تشریعات قابلة للتنفیذ
األعباء . 3

باء الدولة، فضًال عن تحمل األفراد لواجبات لم تكن إذا كانت الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة ترتب التزامات إیجابیة فھذا یعني زیادة في أع
: معروفة من قبل في ظل إعالنات الحقوق ذات الطابع الفردي الخالص ویتضح ذلك فیما یلي

 بالنسبة اللتزامات الدولة -أ



لدستور الذي یرتب على الدولة ان تقوم إن االتجاه نحو إقرار الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة یؤثر تأثیرًا بعیدًا في سیاسة الحكم بأسرھا، وا
بأداء خدمات اجتماعیة عامة یوجب علیھا كذلك توفیر الوسائل االقتصادیة لزیادة الثروة القومیة لكي ال تصبح الضرائب باھظة فتعوق التقدم 

ولة على أسس جدیدة بحیث توجھ نفقات االقتصادي واالجتماعي معًا، ھذا ویتطلب التوسع في الخدمات االجتماعیة من جانب آخر وضع مالیة الد
. الدولة توجیھًا مثالیًا باتجاه تحقیق فعلي للحقوق االجتماعیة واالقتصادیة

 بالنسبة اللتزامات األفراد -ب
ار ھذه إن تدخل الدولة لحمایة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة یتطلب فرض التزامات ازاء األفراد لكي یتحقق الھدف المنشود من وراء إقر

الفئة من الحقوق، فعندما تلتزم الدولة قبل أفرادھا بأداء الخدمات فھي تقدر مبلغ العبء الملقى على عاتقھا، فتفرض واجبات معینة على األفراد 
. منھا ضرورة االلتزام بعمل ما، وھكذا یتحول العمل من مجرد حریة إلى فرض إجباري على المواطنین

من الدستور اإلیطالي التي جاءت بالنص اآلتي ) 53( یمكن اإلشارة إلیھا بھذا الخصوص ما جاءت بھ المادة ومن النصوص الدستوریة التي
). على كل شخص ان یسھم في المصروفات العامة وفقًا لقدرتھ على اإلسھام(

یة أكثر منھا التزامات قانونیة، ومع ھذا تبقى والحقیقة فإن كثیرًا مما اشتملت علیھ الدساتیر الحدیثة من التزامات الزالت مجرد التزامات اخالق
. فائدتھا السیاسیة قائمة باعتبارھا عامًال من عوامل اإلرشاد وتوجیھ الشعوب

التزامات الدولة بالتنفیذ .4
لفردیة فیستطیع الفرد رفع تتباین الحریات الفردیة والحقوق االجتماعیة واالقتصادیة في فعالیتھا أمام القضاء، إذ تقوم المحاكم بحمایة الحریات ا

. أمره إلیھا مبینًا أن حریة من حریاتھ قد لحقھا اعتداء ما، إلیقاف ھذا االعتداء وطلب التعویض عن األضرار التي لحقتھ من جرائھ
اء، على ان تحقیق أما الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة فإن التخلف عن أدائھا ال یصلح على وجھ العموم أن یكون موضوعًا لدعوى أمام القض

مضمون ھذه الحقوق یتطلب ان تكون الدولة قادرة مادیًا على أدائھا، ثم انھا ستبقى في مرحلة اإلعالن النظري وال تبلغ الكمال في تطبیقھا إال 
. تدریجیًا حتى یتیسر لمیزانیة الدولة ان تمكن الحكومة من ان تقیم المجتمع األمثل

المبحث الثاني 
الحریات صور الحقوق و

توجد عدة تصانیف للحقوق والحریات كل منھا یحمل اسمًا مختلفا عن اآلخر إال انھا تتداخل في حقیقة األمر، فھناك حقوق اإلنسان الفردیة 
. قوقوحقوق اإلنسان الجماعیة، وحقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة، فضًال عن الحقوق التي تمثل الجیل الثالث، وسنتعرض لجانب من ھذه الح

المطلب األول 
) الجیل االول( حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة

تعرف الحریة بانھا تأكید كیان الفرد تجاه سلطة الجماعة وھو ما یعني، االعتراف للفرد باإلرادة الذاتیة، مما یعني االتجاه إلى تدعیم ھذه اإلرادة 
مت الحریة انطالقًا من المعنى المتقدم خالل القرن التاسع عشر باعتبارھا وسیلة وتقویمھا بما یحقق لإلنسان سیطرتھ على مصیره، وقد فھ

لمقاومة الدولة وتقیید سلطاتھا لصالح األفراد فھي ضمانة الستقالل الفرد وتحقیق ذاتھ وحفظ كرامتھ اإلنسانیة وعلى ھذا األساس سارت 
: الحریات الفردیة في اتجاھین
 مجال خاص للنشاط الفردي حیث یعتبر ھذا المجال منطقة مغلقة في مواجھة الحكومة، ومن ثم فان المجموعة االتجاه األول یتمثل في تحدید

. األولى من الحریات الفردیة سیقصد بھا الحریات المتعلقة بالنشاط الفردي التي ال تستطیع الدولة ان تباشر أي نشاط فیھا
ط الحكومي، مع االعتراف لألفراد بحقیقة أساسیة ھي انھم یملكون وسائل متعددة لمنع الدولة االتجاه الثاني تمثل باالعتراف بمجال محدد للنشا

من ان تبسط نفوذھا وسیطرتھا، وبالشكل الذي یمنع تھدیدھا للنشاط الفردي وھذه تمثل المجموعة الثانیة من الحریات الفردیة، وھي الحریات 
لة داخل الحیز المسموح لھا بالتدخل فیھ، ومن ثم فان ھناك مجموعة من الحریات الفردیة حیث المقررة لألفراد باعتبارھا وسائل لمعارضة الدو

: تشتمل المجموعة األولى المشار إلیھا آنفًا باعتبارھا تمثل الحریات أو الحقوق المدنیة وسنتعرض لبعض منھا وھي
) الفردیة( الحقوق المدنیة - الفرع األول

ریة وفي أمان الفرد على نفسھ الحق في الحیاة والح: أوًال
یعد الحق في الحیاة أحد الحقوق الطبیعیة التي یجب ان تضمن لكل إنسان، وحمایة ھذا الحق ال یقتصر على عدم المساس بھ من قبل الدولة 

 والجماعات، ووضع القوانین وسلطاتھا العامة، بل ھو حق یتطلب ضمانُھ التزام الدولة بمنع حدوث االعتداء علیھ من جانب األفراد، والھیئات،
. التي تحقق ھذه الحمایة بصورة فعلیة، وتوقع الجزاء على من یعتدي على ھذا الحق بأي شكل من األشكال

ونصت أكثر من اتفاقیة دولیة على ھذا الحق بشكل صریح، أما دساتیر الدول العربیة فال یوجد دستور عربي واحد یضمن الحق في الحیاة بأي 
، فقد نصت المادة السادسة من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة على )12م(یما عدا قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة االنتقالیة شكل كان، ف

 لكل إنسان الحق الطبیعي في الحیاة، ویحمي القانون ھذا الحق، -1((تفاصیل تتضمن مجموعة من الضمانات لھذا الحق إذ تشیر ھذه المادة إلى 
)  یجوز حرمان أي فرد من حیاتھ بشكل تعسفيوال

أما الفقرات األخرى من المادة ذاتھا فقد جاءت بتنظیم قانوني لمسالة عقوبة اإلعدام باعتبارھا من أكثر المسائل التي یمكن ان تتعرض للحق في 
عدام بالنسبة ألكثر الجرائم خطورة فقط طبقًا للقانون  یجوز ایقاع حكم الموت، في األقطار التي لم تلَغ فیھا عقوبة اإل- 2: (الحیاة إذ تنص على

المعمول بھ في وقت ارتكاب الجریمة ولیس خالفًا لنصوص العھد الحالي واالتفاق الخاص بالوقایة من جریمة إبادة الجنس والعقاب علیھا، وال 
ھذه المادة، إذا كان حرمان الحیاة یشكل جریمة إبادة  لیس في -3. یجوز تنفیذ ھذه العقوبة إال بعد صدور حكم نھائي صادر عن محكمة مختصة

جنس ما یخول أیة دولة طرف في العھد الحالي التحلل بأي حال من أي التزام تفرضھ نصوص االتفاق الخاص بالوقایة من جریمة إبادة الجنس 
.  العفو أو تخفیض حكم الموت في كافة األحوال لكل محكوم علیھ بالموت الحق في طلب العفو أو تخفیض الحكم ویجوز منح- 4. والعقاب علیھا



 -6.  ال یجوز فرض حكم الموت بالنسبة للجرائم التي یرتكبھا أشخاص تقل أعمارھم عن ثمانیة عشر عامًا كما ال یجوز تنفیذه بامرأة حامل-5
اجل تأجیل إلغاء عقوبة اإلعدام أو الحیلولة دون ذلك لیس في ھذه المادة ما یمكن ألیة دولة من الدول األطراف في العھد الحالي االستناد إلیھ من 

). اإللغاء
 أعلن البروتوكول االختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بھدف إلغاء عقوبة 1989 كانون األول 15وفي 

مة اإلنسانیة والتطویر التدریجي لحقوق اإلنسان وان التدابیر الرامیة إلى اإلعدام وفیھ تم التأكید على ان إلغاء ھذه العقوبة یسھم في تعزیز الكرا
 بوجوب إلغاء 2 / 1إلغاء عقوبة اإلعدام تمثل تقدمًا في المتمتع بالحق في الحیاة، وھذا البروتوكول یضع التزامًا على الدول األطراف في مادتھ 

. الدولة لعقوبة اإلعدام داخل نطاق والیتھا القضائیة
ن خالصة موقف القانون الدولي یتجھ إلى إلغاء ھذه العقوبة باعتبارھا تتنافى مع الحق في الحیاة، إال ان ھذا االتجاه یبقى غیر معبر عن ا

 السیاسات العقابیة في بلدان العالم المختلفة والتي تنسجم على وجھ العموم مع المجتمعات الوطنیة لكل دولة، فضال عن ان العدید من البلدان
التي تعتمد ھذه العقوبة توجد فیھا ضمانات متعددة، فإیقاع اإلعدام ال یتم بإجراءات سھلة ومن ھذه الضمانات انھ ال یجوز فرض عقوبة اإلعدام 

ة إال على أكثر الجرائم خطورة، وھي تثبت الحق في االستفادة من العقوبات األخف في ظل ظروف معینة، والحق اإللزامي باالستئناف مع إتاح
الوقت الكافي إلعداد الدفاع والتماس العفو، ووضعت استثناءات من عقوبة اإلعدام بالنسبة لألشخاص الذین لم یبلغوا سن الثامنة عشرة وقت 

ارتكاب الجریمة والحوامل، واألمھات الحدیثات اإلنجاب، واألشخاص المخبولین أو الذین أصبحوا كذلك أو المتخلفون عقلیًا، ونص على 
ت خاصة باإلثبات فیما یتعلق بالكشف عن الجرائم وأھلیة المحاكم بغیة ضمان محاكمة عادلة وعدم ترك أي مجال لتأویل الحقائق على مقتضیا

غیر ما ھي علیھ، ویحق للمتھمین الحصول على مساعدة قانونیة خاصة تفوق ما یقدم في حاالت الجرائم التي ال یعاقب علیھا باإلعدام كما یحق 
اإلطالع على كامل التھم الموجھة إلیھم واألدلة المستخدمة ضدھم وھناك التزام إنساني بأن یضمن عند تنفیذ ھذه العقوبة ان تكون للمتھمین 

. معاناة السجناء عند الحد األدنى
 طالب جمیع الدول التي لم 1997 نیسان 3من جانب آخر یشار إلى ان لجنة حقوق اإلنسان التابعة للجمعیة العامة لألمم المتحدة اتخذت قرارًا في 

ُتلِغ بعد عقوبة اإلعدام بأن تدرس وقف تنفیذ اإلعدام بغیة إلغاء ھذه العقوبة إلغاًء كامًال وطالب القرار دول العالم باالنضمام إلى البروتوكول 
الجنائیة الدولیة الذي اعتمده مؤتمر األمم االختیاري الثاني الملحق باتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة كما ان نظام روما األساسي للمحكمة 

.  ال ینص على فرض عقوبة اإلعدام على أي من الجرائم الخطیرة الواردة في النظام األساسي1998المتحدة الدبلوماسي للمفوضین في تموز 
موقف الدساتیر العربیة من عقوبة اإلعدام 

 عامًا أو حظر إعدام النساء الحوامل، وھذا ما قد 18إلعدام، كحظر إعدام من یقل سنھ عن تخلو الدساتیر العربیة من أیة تدابیر تقید من عقوبة ا
یوحي بأن واضعي ھذه الدساتیر قد اختاروا ان یتجنبوه تمامًا في دساتیرھم على اعتبار ان من حق الدولة استخدام ھذه العقوبة وھذا أمر مسلم 

األولى تتعلق بتحدید حق طلب العفو :  بعض الدساتیر تتضمن إشارة إلى ھذا الموضوع بطریقتینبھ طبقًا لھذا االتجاه الدستوري ومع ذلك فھناك
من عقوبة اإلعدام أو إبدالھا وھذا أمر تتركھ الدساتیر لرئیس الدولة، بینما تنفرد الوثیقة الخضراء اللیبیة في منح المحكوم علیھ الحق بطلب 

. ور عربي آخر عن مفھوم الفدیة في ھذا المجالوال یتحدث أي دست) 8م(التخفیف أو الفدیة 
وال یبدو واضحًا إذا ما كان ذلك ) 33م(أما الطریقة الثانیة فھي تتمثل في منع بعض الدساتیر الوسائل غیر المشروعة للعقوبات كالدستور الیمني 

لكھربائي والغازات السامة وھذه أسالیب متبعة في یشمل عقوبة اإلعدام، وتمنع الوثیقة الخضراء اإلعدام بوسائل تعتبرھا بشعة كالكرسي ا
. الوالیات المتحدة األمریكیة

أخیرًا من الضروري التذكیر بان الشریعة اإلسالمیة تأخذ بعقوبة اإلعدام لبعض الجرائم وھي توفر مجموعة من الضمانات الكافیة في إطار 
).  القصاص حیاة یا أولي األلبابولكم في(فلسفة التشریع والعقاب في ھذه الشریعة، قال تعالى 

أما الحق في الحریة وأمان الفرد على نفسھ فھذه حقوق تتضمن مجموعة كبیرة من الحریات والحقوق التي تنضوي تحتھا فال یجوز استرقاق 
 تحریم السخرة ویعد العمل من إنسان ألي سبب كان، وھذا أمر نصت علیھ الكثیر من االتفاقیات الدولیة وتنصاع لھ القوانین الوطنیة، فضًال عن

أعمال السخرة أو مفروضًا في مفھوم حقوق اإلنسان، كل عمل یفرض على اإلنسان، دون ان تكون إلرادتھ دخل في قبولھ، وال یھم بعد ذلك ان 
. یكون المرء الذي یقوم بھذا العمل یؤدیھ نظیر أجر أو بدون مقابل

صیة، ومن ثم ال یجوز القبض علیھ أو إیقافھ بصورة تعسفیة دون اتخاذ اإلجراءات القانونیة وھناك حق لكل فرد في الحریة والسالمة الشخ
السلیمة بھذا الخصوص كما ال یجوز ان یحرم أحد من حریتھ ومن الضروري ان یتم إبالغ كل من یقبض علیھ بأسباب ذلك عند حدوثھ، فضالً 

لشخص المقبوض علیھ أو الموقوف بتھمة جزائیة فورًا أمام القاضي أو أي موظف آخر عن إبالغھ فورًا بأیة تھمة توجھ إلیھ ویجب ان یقدم ا
مخول قانونًا بممارسة صالحیات قضائیة ویكون من حق المقبوض علیھ أو الموقوف ان یقدم إلى المحاكمة خالل فترة زمنیة معقولة أو یفرج 

و توقیفھ أن یلجأ إلى اإلجراءات القانونیة المتاحة أمام المحاكم المختصة عنھ ومن حق كل إنسان یحرم من حریتھ بسبب إلقاء القبض علیھ أ
لكي تقرر مدى شرعیة اإلجراءات القانونیة التي اتخذت بحقھ وتم إیقافھ استنادًا إلیھا كما ان لھ الحق في طلب التعویض عن األضرار التي 

. أصابتھ في حالة كون إجراءات إیقافھ غیر قانونیة

ساتیر العربیة فیما عدا دستور دولة قطر على تدابیر تتعلق باعتقال األشخاص واحتجازھم لكن عددًا محدودًا من ھذه الدساتیر وتحتوي الد
تتوافق نصوصھا مع المعاییر التي تتطلبھا االتفاقیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، فھناك عدد من الدساتیر العربیة تتحدث عن الحریة 

، كما جاء في )حق طبیعي وھي مصونة ال تمس( عام على أنھا مضمونة، بینما تشیر دساتیر أخرى إلیھا باھتمام أكبر فھي الشخصیة بشكل
وال تسمح دساتیر الدول العربیة بحرمان أحد من الحق ) 25/1م( في الدستور السوري ) حق مقدس(من الدستور المصري أو ھي ) 41(المادة 

ال یجوز توقیف أحد أو (ال وفقًا للقانون، وھذا نص یقترب إلى حٍد ما من الصیاغات الدولیة لھذا الحق حیث في الحریة واألمان الشخصي إ
، وھنا یالحظ غیاب مفھوم التعسف في الدساتیر العربیة، وھو مفھوم كان )من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة) 9/1م ) (اعتقالھ تعسفًا

ن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة حمایة األفراد من األفعال القصد من وراء استخدامھ في اإلعال
غیر المشروعة وغیر العادلة بشكل متساٍو فلو اقتصر األمر على مجرد حمایة اإلنسان من األفعال غیر المشروعة فقط لما أمكن الطعن في كل 



. رة الحكومیة طالما كانت تلك األعمال متفقة مع القوانین الوطنیة الموضوعةأعمال الظلم التي تقوم بھا اإلدا
كذلك یالحظ ان معالجة الدساتیر العربیة للحقوق األساسیة المتعلقة بكیفیة االعتقال واالحتجاز تعكس وجود اختالفات عدیدة تفرض متابعة 

الحمایة للحق في األمان الشخصي حمایة فعلیة أم ال، ویمكن القول ان دساتیر الدول ودراسة القوانین المطبقة في كل بلد للتأكد مما إذا كانت ھذه 
العربیة توفر نوعًا من الحمایة النسبیة لھذا الحق إال ان ما یؤخذ على ھذه الدساتیر ان نصوصھا عامة، فدساتیر الجزائر والبحرین ومصر 

 ھي التي یمكن ان تنجح في توفیر شيء من الحمایة المفصلة والضمانات 1966سیة  من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیا9/3والیمن مع المادة 
الموسعة لھذا الحق وبشكل خاص عندما تكون السلطة القضائیة ھي المرجع في ھذا األمر، فالدستور المصري یشترط وجود أمر اعتقال 

وتتطابق معھا المادة ) 41م (تص أو النیابة العامة طبقًا للقانون تستلزمھ ضرورة التحقیق وصیانة أمن المجتمع یكون صادرًا عن القاضي المخ
من الدستور الیمني مدعومة بالفقرة السابقة التي تضع شرطًا مضمونھ عدم جواز تقیید حریة أحد إال بحكم من محكمة مختصة، كما ) 32/5(

من )ج/42(من دستور الجزائر والمادة ) 45(أمر قضائي كالمادة توفر مجموعة أخرى من الدساتیر دورًا أخر للقضاء بحظر تمدید االحتجاز إال ب
. دستور الیمن

تحریم التعذیب والعقوبات والمعاملة غیر اإلنسانیة : ثانیا
 ویرتبط بالحق في الحیاة والحریة واألمان الشخصي تحریم التعذیب والعقوبات والمعاملة غیر اإلنسانیة والحقیقة أن تحریم ھذه الممارسات قد

جاء مباشرة بعد النص على الحق في الحیاة في االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان مما یعكس أھمیة النص على تحریم التعذیب وضروب المعاملة 
القاسیة وغیر اإلنسانیة، وتعرضت اللجنة األوربیة لحقوق اإلنسان إلى ھذا الموضوع في الطعن الفردي الذي قدمھ مواطن نمساوي حكم علیھ 

لسجن في بلده وكان یتعرض للنوم على أشیاء صلبة مرة واحدة كل ثالثة أشھر كعقوبة تكمیلیة حكمت بھا المحكمة النمساویة وعلى الرغم من با
 انھا (1959ان الطاعن لم ُیِشْر إلى ھذه المسألة باعتبارھا معاملة غیر إنسانیة فقد تعرضت الجنة لھا تلقائیًا وذكرت في قرارھا الصادر عام 

الحظت جسامة العقوبة التي وقعت على الطاعن بمقتضى نظام النوم على أشیاء صلبة، ولكن مع ذلك، فان ھذه العقوبة التكمیلیة ال یتعرض لھا 
). الطاعن إال مرة كل ثالثة شھور، وال تعد نظرًا لذلك عقوبة غیر إنسانیة بالمعنى الوارد في االتفاقیة

 العقوبة غیر إنسانیة أو استثنائیة لو كان الطاعن یتعرض لھا یومیًا أو خالل مدة طویلة من فترة السجن وربما كانت اللجنة ستعد مثل ھذه
. المحكوم بھا علیھ، ویؤید ھذا الفھم ان اللجنة الحظت من تلقاء نفسھا جسامة ھذه العقوبة

 القاسیة أو االستثنائیة، توفر بشكل خاص منھجًا لحمایة ان النصوص الدستوریة التي تؤكد على تحریم التعذیب والمعاملة غیر اإلنسانیة أو
حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائیة وال توجد في عدد من دساتیر الدول العربیة أیة إشارة إلى التعذیب أو المعاملة القاسیة أو المھینة أو 

 أو المھینة أو الحاطة بالكرامة ال تتجاوز نصف الدساتیر العربیة الحاطة بالكرامة، فالدساتیر العربیة التي ترحم التعذیب أو المعاملة القاسیة
اإلیذاء واإلساءة أو المعاملة بشكل یوصف بالتعذیب بدنیًا أو (وعلى درجات متفاوتة من التحدید والوضوح حیث تستخدم مصطلحات مثل 

 المھینة أو وضع عقوبات جزائیة ضد من یرتكب التعذیب أو ینتھك جسمانیًا أو معنویًا أو نفسیًا أو استخدام مصطلح المعاملة الحاطة بالكرامة أو
 من الدستور 42 و 19م (، فضًال عن اعتبار ما انتزع بسبب التعذیب الغیًا وباطًال ) من الدستور السوري28/3م(الحظر المفروض علیھ 

لدى انتھاء مدة التوقیف للنظر، یجب ( إذ تنص على من الدستور الجزائري فھي توفر ضمانة جیدة بھذا الخصوص) 45(، أما المادة )المصري
، ومع ان الفحص الطبي من الوسائل الرادعة أو العملیة لمنع )ان یجرى فحص طبي على الموقوف ان طلب ذلك، على ان یعلم بھذه اإلمكانیة

الموقوف وعند انتھاء مدة التوقیف فقط ولیس قبل اللجوء إلى التعذیب إال ان ما یالحظ علیھ أنھ ُیلقي بعبء المطالبة بالفحص الطبي على عاتق 
. ذلك ویقع االلتزام على الدولة بإعالمھ ان لھ الحق في ذلك في نھایة المدة المذكورة

من دستور الیابان ) 38(وتوجد نصوص دستوریة أخرى في دول العالم تنص على تحریم التعذیب والمعامالت القاسیة أو غیر اإلنسانیة كالمادة 
ال یجوز إكراه أحد على اإلدالء بأقوال تسيء إلى مصالحھ، واالعتراف الذي یتم نتیجة لإلكراه أو التعذیب أو التھدید ( التي نصت على 1967 لعام

یة أو القبض أو الحبس لفترة تتجاوز ما یقتضي بھ القانون ال یجوز ان ینھض دلیًال في اإلثبات، كما ال یجوز إدانة أحد أو توقیع عقوبة جنائ
). علیھ إذا كان اعترافھ ھو الدلیل الوحید القائم ضده

یحرم جمیع انواع ((  فقد نص على تحریم جمیع انواع التعذیب والمعاملة غیر االنسانیة فجاء في المادة  2005اما الدستور العراقي لعام 
كراه او التھدید او التعذیب ، وللمتضرر المطالبة بالتعویض التعذیب النفسي والجسدي والمعاملة غیر االنسانیة وال عبرة باي اعتراف انتزع باال

)). عن الضرر المادي او المعنوي الذي اصابھ وفقًا للقانون
الحق في احترام الحیاة الخاصة والعائلیة : ثالثًا

عائلتھ أو بیتھ أو مراسالتھ كما أنھ ھو أیضًا من الحقوق المدنیة حیث ال یجوز التدخل بصورة تعسفیة أو بشكل غیر قانوني بخصوصیات أحد أو ب
ال یجوز التدخل بشكل غیر قانوني بشرفھ وسمعتھ ویثبت لكل شخص الحق في الحمایة القانونیة ضد مثل ھذا التدخل أو التعرض، ونصت على 

ة لحقوق اإلنسان التي أكدت مضموناً ھذا الحق جمیع االتفاقیات الخاصة بحقوق اإلنسان كاتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة، واالتفاقیة األوربی
آخر یتعلق بھذا الحق عندما أشارت إلى عدم جواز ان تتدخل السلطات العامة في مباشرة ھذا الحق، إال إذا كان ھذا التدخل ینص علیھ القانون، 

للدولة، أو لحمایة النظام أو لمنع الجرائم، أو ویعد اجراءًا ضروریًا، في مجتمع دیمقراطي لألمن الوطني أو األمن العام، أو الرفاھیة االقتصادیة 
لحمایة الصحة واآلداب، أو لحمایة حقوق وحریات الغیر، وھذا یعني ان حمایة الحیاة الخاصة والعائلیة والمحافظة على حرمة المسكن وسریة 

ًا لمباشرة الحقوق المذكورة في مجتمع المراسالت لیست مطلقة إذا ما توافرت الشروط المذكورة آنفًا أي إذا كان تدخل المشرع ضروری
دیمقراطي وتوافر أسباب ضروریة تبرر التدخل، وعلى ھذا األساس فان الطعن الذي قدم إلى اللجنة األوربیة لحقوق اإلنسان من جانب بعض 

مقبولة باالستناد إلى الحق في حمایة األشخاص الذین أرادوا اعتبار مباشرة بعض العالقات غیر المقبولة من الناحیة االخالقیة معترفًا بھا أو 
. الحیاة الخاصة لكن اللجنة أكدت أن ھذا الحق یجوز تقییده بما یفرضھ المشرع من حمایة لآلداب واألخالق العامة

ة أو آداب  ال تشمل الحمایة العامة لصح8/2والحقیقة ان اللجنة قد أكدت في قرار آخر ان عبارة الصحة واآلداب المنصوص علیھا في المادة 
المجتمع بل یراد بھا كذلك حمایة صحة وآداب أفراد المجتمع ویقصد بھا الرفاھیة النفسیة والمادیة للفرد وحمایة توازنھ النفسي من كل خطر قد 

. یھدده



 8/2باالستناد إلى المادة وتعتبر عملیة مراقبة مراسالت المسجونین من االستثناءات الجائزة في نطاق النظام االقلیمي األوربي لحقوق اإلنسان 
وینطبق المعنى ذاتھ على جواز االحتفاظ بملفات تضم وثائق خاصة بالمسجونین وصورًا لھم وبصمات أصابعھم التي تتعلق بقضایا جنائیة سابقة 

. بھدف حمایة المجتمعات الدیمقراطیة من الجریمة واستتباب األمن العام
 من دستور یوغسالفیا السابق الذي حدد شروط انتھاك حرمة المسكن وحرمة 52 جاء في المادة ومن الدساتیر التي نصت على ھذا الحق ما

للمساكن حرمة، وال یجوز انتھاك حرمة المساكن وما في حكمھا أو تفتیشھا على الرغم من ارادة اصحابھا إال بموجب أمر (السر حیث نص على 
 یجري تفتیشھا وألفراد أسرھم ووكالئھم حق حضور التفتیش وال یجوز إجراء التفتیش إال بذلك وفقًا للقانون، والصحاب المساكن والمحال التي

). في حضور أثنین من الشھود
للمساكن حرمة، فال یجوز دخولھا وال تفتیشھا إال بأمر قضائي مسبب وفقاً ( منھ على ان 44 فقد نصت المادة 1971أما الدستور المصري لعام 

). ألحكام القانون
لحیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیھا القانون وللمراسالت البریدیة والبرقیة والمحادثات ( من الدستور ذاتھ على ان 45 المادة ونصت

التلفونیة وغیرھا من وسائل االتصال حرمة وسریتھا مكفولة وال تجوز مصادرتھا أو االطالع علیھا أو مراقبتھا إال بأمر قضائي ولمدة محددة 
كل اعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرھا من الحقوق ( على ان 57، ونصت المادة )ام القانونوفقًا ألحك

والحریات العامة التي یكفلھا الدستور جریمة ال تسقط الدعوى الجنائیة والمدنیة عنھا بالتقادم، وتكفل الدولة تعویضًا عادًال لمن وقع علیھ 
). االعتداء

لكل فرد الحق في الخصوصیة الشخصیة بما ال یتنافى مع حقوق اآلخرین او : اوًال  ( 2005في حین اوردت المادة  من الدستور العراقي لعام 
). حرمة المساكن مصونة ، وال یجوز دخولھا او تفتیشھا او التعرض لھا إال بقرار قضائي ، وفقًا للقانون: ثانیًا . االداب العامة 

 في الحیاة الخاصة قد یتعارض مع حقوق وحریات أخرى منھا مثًال التنازع الذي یحدث بین الحق في حمایة حرمة الحیاة الخاصة ان الحق
وضرورة العیش بسالم وأمان مع الحق في التعبیر والتجمع، ومن ثم فانھ یجب ممارسة ھذین الحقین بطریقة معتدلة ومنصفة لكي ال یطغى 

. احدھما على اآلخر
) الغدو والرواح(حریة التنقل : بعًارا

بموجب ھذا الحق یصبح لكل انسان مقیم بصفة قانونیة داخل اقلیم دولة معینة الحق في حریة االنتقال من مكان إلى آخر، وفي اختیار مكان 
خول إلى بالده، ویذكر ھنا ان الحقوق اقامتھ ضمن ذلك االقلیم ولھ الحریة في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وال یجوز حرمان أحد من حق الد

المشار إلیھا أعاله یمكن ان تخضع لقیود ینص علیھا القانون إذا كانت ھذه القیود القانونیة ضروریة لحمایة األمن الوطني أو النظام العام أو 
 األجانب من االقامة 1961ي الملغى لسنة الصحة العامة أو األخالق أو حقوق وحریات اآلخرین، فعلى سبیل المثال منع قانون االقامة العراق

والمرور والتجول في بعض المناطق فمنع االقامة في محافظات الموصل وأربیل والسلیمانیة وكركوك عدا حدود بلدیة مركز المحافظة وأخضع 
یریة األمن العامة ومنع األجانب من سفر األجانب من العاصمة إلى المناطق المحرمة المذكورة آنفًا على استحصال موافقة وزارة الداخلیة ومد

 على ان یؤكد حریة المواطن العراقي 2005االقامة في المؤسسات النفطیة باستثناء العاملین فیھا، اما الیوم فقد حرص الدستور العراقي لعام 
ال یجوز نفي العراقي ، او : ثانیًا . ارجھ للعراقي حریة التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخ: اوًال (في التنقل والسفر فنص في المادة  منھ 
) . ابعاده او حرمانھ من العودة الى الوطن 

.  الیجوز ابعاد اردني عن دیار المملكھ -1( منھ ) 9(كذالك فعل الدستور االردني النافذ في الماده 
).  اال في االحوال المبینھ في القانون الیجوز ان یحظر على اردني االقامھ في جھھ ما وال ان یلزم باالقامھ في مكان معین-2

ومن الجدیر بالذكر انھ یمكن ابعاد األجنبي المقیم بصورة قانونیة من اقلیم الدولة إذا كان ذلك األمر باإلبعاد صادرًا طبقًا للقانون، ویستطیع ان 
 من اتفاقیة 13غیر ذلك، وھذا ما نصت علیھ المادة یعترض على ھذا القرار إال إذا كانت ھناك أسباب اضطراریة تتعلق باألمن الوطني تتطلب 

. الحقوق المدنیة والسیاسیة

الحقوق األسریة : خامسًا
تعد العائلة الوحدة االجتماعیة الطبیعیة واألساسیة لكل مجتمع وبھذه الصفة یقع على كاھل الدولة والمجتمع حمایتھا، وإذا كانت النصوص 

تم االعتراف كذلك للرجال والنساء الذین ھم في سن الزواج بتكوین األسرة باعتبارھا الخلیة االجتماعیة األساسیة القانونیة تقر بھذه الحقیقة فقد 
في جمیع المجتمعات البشریة وھي تتشكل نتیجة الرضا الكامل ألطراف العالقة ویقع على كاھل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتأمین المساواة 

ؤولیات في المراحل المختلفة للزواج كما یجب حمایة األطفال باعتبارھم قاصرین ویقع االلتزام األخیر على األسرة في كافة الحقوق والمس
. والدولة والمجتمع ویجب تسجیل كل طفل فور والدتھ ویكون لھ اسم

 بعض األنظمة القانونیة لمبدأ یحصر  تبني1955وترتبط بحقوق األسرة حقوق وواجبات األبوة وقد الحظ المجلس االقتصادي واالجتماعي سنة 
السلطة األبویة أو ھي تجعل ھذه السلطة في المرتبة األولى من حق الزوج وال یوجد أي حق للزوجة في مباشرتھا وان حضانة األطفال في حالة 

مساواة بین الزوجین وأوصى انتھاء الزواج تكون للزوج بصرف النظر عن ظروف القضیة، ورأى المجلس ان ھذا الوضع ال یتفق مع مبدأ ال
الدول األعضاء باتخاذ تدابیر تضمن تحقیق المساواة بین األب واألم في مباشرة الحقوق وااللتزامات تجاه األفراد وھذه تشمل المساواة في 

. مسائل حضانة األطفال القصر وتعلیمھم ورعایتھم وإدارة أموالھم سواء عند الزواج أو أثنائھ أو بعد االنفصال
الحقیقة ان الحق في تكوین األسرة أي حق الفرد في ان یتزوج ویؤسس عائلة دون تدخل الدولة ولھ بالنتیجة ان یربي أطفالھ ویعلمھم بالشكل و

 الذي یریده، كل ھذه تعد من الحریات المانعة التي یراد بھا تلك الحریات التي یكون مضمونھا أو میدانھا خاصًا باألفراد ومحفوظًا لھم بحیث
. یحرم على الحكام التدخل فیھ

مبدأ المساواة المدنیة : سادسًا
یطغى على نظریات الحریات مبدأ أساسي في كل ما تقرره من حقوق وحریات لمصلحة األفراد وھو مبدأ المساواة ویعني ان جمیع األفراد 



ون أو الدین، ولذلك فان الدیمقراطیات التقلیدیة ترى في اقرار متساوین في التمتع بالحریات الفردیة دون أي تفرقة أو تمییز بسبب الجنس أو الل
: ھذا المبدأ ضمانة أساسیة من ضمانات الحریات الفردیة وھو یتضمن

.  المساواة أمام القانون-أ
.  المساواة أمام القضاء-ب
.  المساواة أمام الوظائف العامة-ج
. أو أداء الخدمة العسكریةالمساواة أمام التكالیف العامة، كأداء الضرائب . د

ومبدأ المساواة یعد واحدًا من خصائص الدیمقراطیة الغربیة ویراد بھ تحدیدًا المساواة أمام القانون وتسمى كذلك بالمساواة المدنیة لكنھا لیست 
كون القانون واحدًا بالنسبة للجمیع ودون مساواة فعلیة أي مساواة من الناحیة المادیة واالقتصادیة، والمقصود بمبدأ المساواة أمام القانون ان ی

تمییز بین طبقة وأخرى، وال بین األفراد بسبب األصل أو الجنس أو الدین أو اللغة ولیس المقصود بھذه المساواة المساواة الفعلیة التي نادت بھا 
ي یحظى بھا المواطنون یجب ان یحمیھا القانون دون المذاھب االشتراكیة لكن المقصود بالمساواة أمام القانون ان تلك المیزات االجتماعیة الت

تمییز بین فرد وآخر أو بین طبقة وأخرى، وقد تقرر ھذا المبدأ على الصعید الرسمي ألول مرة في الدیمقراطیات الغربیة الحدیثة في وثیقة إعالن 
یعیة لإلنسان ھي الحریة، المساواة، الملكیة، حق األمن، ، حیث أشار اإلعالن إلى ان الحقوق الفردیة أو الحقوق الطب1789حقوق اإلنسان لسنة 

. حق مقاومة الظلم
ولكن ما ھو أساس المساواة المدنیة بین األفراد؟ 

یذھب أنصار نظریة العقد االجتماعي إلى ان ھذا العقد ھو مصدر المساواة المدنیة وھم یبرھنون على ذلك بان شروط العقد كانت واحدة بالنسبة 
شتركین فیھ، وھذا یعني انھ أبرم بین أطراف متساوین وان الدولة التي تكونت نتیجة إلبرام ھذا العقد یقع علیھا التزام بمعاملة أطرافھ لجمیع الم

. معاملة متساویة باعتبارھم متساوون
یعي وھم یقولون ان الناس حین كانوا وقد استنتج بعض فقھاء القرن الثامن عشر ان المساواة المدنیة بین األفراد مصدرھا أحكام القانون الطب

یعیشون في الحالة الطبیعیة األولى كانوا متساوین ال یفرق بینھم فارق وال یمیز بینھم ممیز، وقد أكدوا ھذا المساواة على الرغم من اعترافھم 
دون فكرة المساواة بین األفراد على اعتبار بان االفراد غیر متساوین من حیث كفاءتھم الجسمیة والمعنویة، وأنصار مدرسة القانون الطبیعي یؤی

األول ان كل فرد یشترك مع غیره من األفراد في الطبیعة االنسانیة، والثاني ان كل فرد یجب ان یحترم احكام القانون : انھا تقوم على أساسین
وھذا االلتزام المتبادل بین األفراد سیقود إلى تحقیق الطبیعي إذا أراد ان یحترم غیره من األفراد أحكام ھذا القانون في عالقتھم مع ھذا الشخص، 

المساواة بینھم 

ویترتب على المفھوم المتقدم ان المساواة بین األفراد تكون حقیقیة كما ھي واقعة فعلیة من غیر الممكن انكارھا، وھذا ال یعني تحقیق المساواة 
ھا الماركسیة التي تستھدف ضمان ان یكون لألفراد قدرًا متساویًا من الثروة، والدراسة المادیة أو المساواة في الثروة تلك المساواة التي تنادي ب

التاریخیة للوقائع تظھر ان الدیمقراطیة التقلیدیة لم تكن تستھدف تحقیق المساواة المادیة بین األفراد فالنضال في عھد الثورة الفرنسیة كان 
شعب في إدارة شؤون البالد وبشكل متساوي بین األفراد ولم تخطر فكرة المساواة المادیة ببال یستھدف الوصول الى الحریة السیاسیة إلشراك ال

منظري تلك الفترة، والحقیقة المھمة ان المساواة المدنیة ال تتحقق إال إذا تم االعتراف بتكافؤ الفرص بالنسبة للمزایا االجتماعیة التي تقوم 
. الدولة بتقدیمھا

 المدنیة كما أشرنا آنفًا مساواة األفراد أمام القانون وھو یتطلب من الشارع ان یسن تشریعاتھ دون تمییز بین فرد وآخر أو یتضمن مبدأ المساواة
بین طبقة وأخرى ففي مجال القانون الجنائي ان ینص على توقیع العقوبة ذاتھا بالنسبة لنفس الجریمة على الجمیع وال یعد وجود حٍد أدنى وحدٍ 

ة على ذات الجریمة وبالشكل الذي یقود إلى تطبیق أو فرض الحد األدنى على حالة والحد األعلى على حالة أخرى، إخالًال بمبدأ أعلى للعقوب
. المساواة أمام القانون أو المساواة في العقاب

أال یكون ھناك تمییز : تھ، والمقصود بھالمبدأ الثاني الذي تشتمل علیھ المساواة المدنیة ھو مبدأ المساواة أمام القضاء بمختلف جھاتھ ودرجا
ألشخاص على غیرھم من حیث القضاة أو المحاكم التي تفصل في جریمة وال من حیث العقوبات القانونیة التي تقرر على مرتكبیھا وعلى أساس 

الخاصة األخرى أو االستثنائیة التي قضت الثورة الفرنسیة على المحاكم الخاصة بالنبالء وعلى المحاكم ) المساواة أمام القضاء(ھذا المبدأ 
تحاكم مرتكبي بعض الجرائم الخاصة، كما قضت على التفریق في العقوبة الذي كانت ھذه المحاكم تتبعھ، وفي طرق تنفیذ العقوبة حیث كان 

. في حین كان یتم اعدام غیر النبالء شنقًا) المقصلة(األشراف یعدمون بضرب العنق 
ائف العامة فھي تلزم مؤسسات الدولة بعدم التمییز بین المواطنین عند تقدیمھا للخدمات أو عند استیفائھا للمقابل عنھا أما المساواة أمام الوظ

ویدخل ضمن ھذا األمر عدم جواز اقامة قضاء خاص لبعض األفراد تمییزًا لھم عن اآلخرین وال یجوز اقامة أي تمییز فیما بین المواطنین 
ف واألعمال العامة طالما كانوا متساوین في الشروط التي یتطلبھا القانون، ومع ذلك یمكن قبول استثناءات محدودة بخصوص قبولھم في الوظائ

 منع أبناء العائالت التي سبق لھا 1886جدًا وھذه االستثناءات التي ترد على المبدأ المذكور محددة للغایة، ففي فرنسا مثًال قرر قانون صدر عام 
. ن تقلد الوظائف العامة أو النیابیةتولي عرش فرنسا م

أما المساواة في التكالیف فھي تشكل جانبًا من المساواة أمام المصالح والمؤسسات العامة حیث ال یجوز ان تفرض الضرائب مثًال على فئة 
لتجاوزات غیر المشروعة على ھذا اجتماعیة دون أخرى بمعنى ان الضرائب یجب ان ال تثقل كاھل طبقة من األفراد أكثر من طبقة أخرى فمن ا

 الفرنسیة بالنسبة لألشراف ورجال الدین وكذلك الحال فیما یتعلق بأداء الخدمة العسكریة إال 1789المبدأ االعفاء الكلي من الضرائب قبل ثورة 
ة ما ال یمكن لألفراد ان یطالبوا انھ یالحظ ان من المقبول فرض بعض الشروط لالنتفاع ببعض المؤسسات العامة ذلك ان من المصالح العمومی

بخدماتھا إال إذا توافرت فیھا شروط معینة أو قاموا بإجراءات خاصة تحددھا القوانین والتعلیمات وعلى ذلك ال یمكن لجمیع المواطنین دخول 
 الشرب أو الكھرباء إال إذا دفعوا مقابل ھذه الجامعة إال إذا كانوا حاصلین على شھادة الدراسة اإلعدادیة وال یمكن لجمیع األفراد ان ینتفعوا بمیاه

. الخدمات



وال خالف في الوقت الراھن على ان المساواة أمام مؤسسات الدولة أو المساواة المدنیة عمومًا أصبحت واجبة االحترام ولذا فان كل قانون 
أ المساواة فمن حق الفرد الذي أصابھ الضرر ان یرفع یخرج على مقتضیاتھا سیكون مخالفًا للدستور وإذا خالفت دائرة من دوائر الدولة مبد

دعوى أمام القضاء طالبًا التعویض من الدائرة المخالفة، فإذا امتنعت مؤسسات االتصاالت عن ایصال خدمة الھاتف إلى أحد المواطنین فانھ 
ال للتعویض إذا كان الرفض مبنیًا على خطأ طالب یجوز لھ ان یرفع أمره إلى القضاء للحكم لھ بالتعویض المناسب إال انھ لن یكون ھناك مج

وقد ال تمتنع المؤسسة الحكومیة عن اداء الخدمة وإنما ) 45(االشتراك نفسھ أو كان مبنیًا على مسوغ شرعي كعدم توفر الخطوط الكافیة مثًال،
البة بالتعویض أو الغاء األمر الذي بني على تمیز تمیز فقط في المعاملة بین اشخاص كانت تجب المساواة فیما بینھم فان من حق المتضرر المط

. في المعاملة
 من 40وتتضمن الدساتیر العربیة جمیعھا مبدأ المساواة أمام القانون الذي یقضي بان كل المواطنین سواسیة أمام القانون فقد ورد في المادة 

وق والواجبات العامة، ال تمییز بینھم في ذلك بسبب الجنس أو المواطنون لدى القانون سواء، وھم متساوون في الحق(الدستور المصري ان 
). األصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة

العراقیون متساوون امام القانون دون تمییز بسبب الجنس او العرق او القومیة او االصل او : ( منھ ) 14(كما نص الدستور العراقي في المادة 
). لرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعياللون او المذھب او المعتقد او ا

: منھ لینص ) 6(وفي االتجاه ذاتھ جاء الدستور االردني في الماده 
.  االردنیون امام القانون سواء التمییز بینھم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغھ او الدین - 1( 
) . یاتھا وتكفل الطمأنینھ وتكافؤ الفرص لجمیع االردنیین  تكفل الدولھ العمل والتعلیم ضمن حدود امكان-2

والحقیقة ان معظم الدساتیر العربیة اتفقت في نصوصھا التي أوردتھا بھذا الشأن مع اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة مع فروقات بسیطة في 
 على أساس الرأي السیاسي وغیر السیاسي وأحوال الملكیة والمیالد التعابیر المستخدمة ویستثنى من ذلك ما تذكره ھذه االتفاقیة من منع التمیز

وغیرھا وتستبدل ھذه في بعض الدساتیر العربیة بالكالم عن حظر التمییز على أساس الحالة االجتماعیة أو محل االقامة أو المھنة بینما یورد 
) دونما فرق بینھم... القانون كل اللبنانیین سواء لدى (الدستور اللبناني نصاًَ مبسطًا إذ یذكر فیھ 

وال یشكل النص في دساتیر العالم على المساواة وعدم التمییز مجرد مبدأ توجیھي أو مجرد توصیة، لكنھ نص أساسي ودقیق ومھم للغایة وھو 
 في تعاملھا مع المواطنین یفرض على األجھزة القضائیة واجب اكتشاف ان السلطات التشریعیة واإلداریة قد أخذت بنظر االعتبار ھذا المبدأ

وعند انتھاك ھذا المبدأ فانھ یجب على القضاء ان یأمر ھذه الجھات بعدم تطبیق القوانین والقرارات والتعلیمات األخرى غیر المنسجمة مع ھذا 
. القانون

 الحقوق السیاسیة - الفرع الثاني
) الجنسیة(ا ذات مضمون سیاسي بشكل أو بآخر، منھا حق المواطنة یقع تحت ھذا العنوان مجموعة من الحقوق والحریات التي توصف بانھ

وحق المشاركة في الشؤون العامة وحق االجتماع وتشكیل الجمعیات والعضویة فیھا والحق في حریة الرأي والعقیدة والدین وسنتعرض لھذه 
: الحقوق بالشكل اآلتي

حریة االجتماع وتكوین الجمعیات : أوًال
من قدرة الفرد لالجتماع بغیره بھدف عرض آرائھ، ویذھب أحد الكتاب إلى عدم جواز الخلط بین حق االجتماع وحق تشكیل یتكون ھذا الحق 

الجمعیات، فاألول ھو اجتماع مجموعة من األشخاص بشكل مؤقت وفي مكان معین بھدف عرض بعض األفكار ومناقشتھا، أما الحق الثاني فھو 
على تكریس نشاطھم بھدف الوصول إلى تحقیق غرض معین، واالجتماع في ھذه الحالة لھ صفة الدوام وال یتكون من اتفاق مجموعة أشخاص 

یستطیع المشرع المساس بھذا الحق أو جوھره إال انھ یستطیع ان یتخذ االجراءات التي تضمن عدم مساس ھذه االجتماعات أو التجمعات بحریة 
ممكن تنظیم الحق في االجتماع وذلك باخطار اإلدارة قبل انعقاد االجتماع أو التجمع وقد ضمنت اآلخرین أو األمن العام، ومن ثم فان من ال

 ضمنًا على احترام حق األفراد في االجتماع 1789من اإلعالن حقوق اإلنسان الفرنسي والصادر سنة ) 11(الدساتیر ھذا الحق إذ نصت المادة 
. سیین الفرن1848 ودستور 1791وكذلك الحال في دستور 

أما الحق في تشكیل الجمعیات فال نجد إشارة لھ في إعالنات الحقوق وكذلك الحال مع الدساتیر التي صدرت في فترة الثورة الفرنسیة حتى ان 
قد  كانوا یرون ان الحق في االشتراك في تكوین الجمعیات یتضمن اعتداء على الحریة الفردیة لذلك ف1789واضعي إعالن حقوق اإلنسان لسنة 

 یقضي بمنع الجمعیات المھنیة إال ان الوضع لم یستمر على ھذا النحو فھناك أول إشارة للحق في تكوین الجمعیات 1791أصدروا قانونًا سنة 
. 1848من دستور ) 8(وردت في المادة 

وین الجمعیات، فالفرد یكون حرًا مادام ان اھمیة الحق في تكوین الجمعیات تبرز من خالل اإلقرار بوجود وسیلة واحدة للحریة تتمثل بحریة تك
. قویًا وھو كذلك بالقدر الذي ال یكون فیھ منفردًا

في انكلترا یعد النظر إلى حریة االجتماع طبقًا للقانون االنكلیزي مثاًال للصورة التي تنظر فیھا العقلیة االنكلیزیة إلى حریة الفرد، فالفقیھ 
نكلیزي، على العكس من القانون الفرنسي والبلجیكي ال یعرف حقًا متمیزًا قائمًا بذاتھ یرعى حق االجتماع االنكلیزي دایسي یقول ان القانون اال

لكن ھذا الحق عبارة عن امتداد للحریة الشخصیة ولحریة التعبیر حیث یستطیع مجموعة من اِألشخاص التجمع للتعبیر عن آرائھم ولكن ھذا 
 یمكن ان یمارس بطریقة مخالفة للقانون، إذ ان عقد االجتماع بطریقة تنطوي على جریمة أو تعكیر لألمن الحق في االجتماع للتعبیر عن الرأي ال

بشكل أو بآخر ففي ھذه الحالة سیكون االجتماع غیر مشروع وھنا یجوز للسلطات العامة فض االجتماع وتحمیل المجتمعین المسؤولیة عنھ، إال 
 حكم بعدم جواز ان یتحول اجتماع مشروع إلى اجتماع غیر مشروع لمجرد أثارتھ لمعارضة 1882 سنة انھ یالحظ ان القضاء االنكلیزي ومنذ

. عنیفة ومخالفة للقانون وإفضائھ بذلك عن طریق غیر مباشر إلى اضطراب األمن
: أما القیود التي یوردھا القانون االنكلیزي على حریة االجتماع فھي

جتماع ما یجعلھ غیر مشروع وأثار ھذا السلوك غیر المشروع مناوئي االجتماع مما أدى إلى التصادم  إذا قام في سلوك القائمین باال-1
واالشتباك فانھ یجوز اعتبار المشتركین في االجتماع مسؤولین عن نتائج االصطدام، فمثًال إذا عقد أحد دعاة البروتستانتیة اجتماعًا في مكان 



خطبھ ألفاظًا نابیة وسبًا للكاثولیك مما دفع بعضًا منھم إلى االعتداء بالقوة على المجتمعین فان ھذا االجتماع عام یكثر فیھ الكاثولیك واستعمل في 
. یعد غیر مشروع

 إذا كان ھناك اجتماع مشروع من حیث الھدف وسلوك المشتركین فیھ إال انھ أثار اضطرابات من غیر الممكن إعادة النظام واألمن إلى -2
. ض ھذا االجتماع فان اإلدارة یجوز ان تأمر المجتمعین بالتفرق أما إذا استمر االجتماع رغم ذلك فسیعد اجتماعًا غیر مشروعالمجتمع دون ف

 ھناك قوانین عدیدة تنظم عقد االجتماعات في انكلترا منھا قانون الطریق العام الذي یعاقب على عقد االجتماع في الطریق العام دون الحصول -3
ن اإلدارة، فادعاء المجتمعین بحقھم في االجتماع بأي عدد وألي مدة یریدون االجتماع فیھا على الطریق العام فیھ إضرار بحقوق على اذن م

. اآلخرین، وال یمكن ان ینسجم مع حق المرور إذا ترك األمر على اطالقھ دون تنظیم
 صدر قانون 1936روف والمالبسات التي تحیط بكل اجتماع وفي عام فالقضاء اإلنكلیزي یقدر الظ) المظاھرات(أما االجتماعات المتحركة 

المحافظة على النظام العام الذي خول سلطة محددة لإلدارة على المواكب التي یخشى من تأثیرھا السلبي على النظام واألمن العام، كما یعاقب 
(القانون اإلنكلیزي على جریمة التجمھر  Riot أشخاص أو أكثر في طریق أو مكان عام بھدف تحقیق غرض والمقصود بھ اجتماع ثالثة ) 

أما حول تكوین الجمعیات ) 53(مشترك بالقوة ویتسم سلوكھم بالعنف، ففي حالة كون ھدف المتجمھر ارتكاب جنایة أعتبر التجمھر جنایة،
تسعى إلیھ أو محلھا مشروعًا، والحقیقة ان فالقانون اإلنكلیزي كقاعدة عامة یعطي حریة كاملة في تكوین الجمعیات طالما كان الھدف الذي 

.  اعترف بشرعیة تلك الجماعات1871الجماعات المھنیة كانت غیر مشروعة إلى منتصف القرن التاسع عشر ثم صدر تشریع عام 
تعبیر عنھ، وقد حكمت عام المحكمة العلیا في الوالیات المتحدة األمریكیة تنظر إلى حریة االجتماع باعتباره شكًال من أشكال حریة الرأي وال

 بعدم جواز اخضاع أي اجتماع في النیة عقده ویكون عامًا لشرط الحصول على أذن سابق من إحدى الجھات اإلداریة باعتبار ان حریة 1939
ن التعرض لھا االجتماع ھي واحدة من الخصائص والمیزات التي یحظى بھا المواطن في أمریكا وھي مظھر مھم من مظاھر الحریة التي ال یمك

 بضرورة الحصول على إجازة مسبقة، 1941إال بالطرق القانونیة الالئقة، وبخصوص تسییر المواكب في الطرقات قضت المحكمة العلیا عام 
ادي والحقیقة ان منح ھذه اإلجازة كان ھو األصل وھي ال تمنح إال إذا كانت ھناك مجموعة من االعتبارات المتعلقة بحسن سیر المرور أو تف

. االصطدام بین المظاھرات المتعارضة، فضًال عن التقلیل من أخطار االضطرابات
وتضمن جمیع دساتیر الدول العربیة حریة تكوین الجمعیات عدا دستور قطر والقانون األساسي السعودي إذ ال توجد أیة إشارة لھذا الحق 

على سبیل المثال یالحظ في بعض ھذه الدساتیر إشارة عامة إلى حق تشكیل ویختلف تعریف تكوین الجمعیات أو مفھومھ من دولة إلى أخرى، ف
الجمعیات بینما تشیر دساتیر أخرى فضًال عما تقدم وبإشارة خاصة إلى حق تكوین األحزاب السیاسیة أو الجمعیات ذات الطابع السیاسي كجزء 

. حق في تكوین الجمعیات أو النقابات المھنیة أو العمالیةمن ضمان حریة تكوین الجمعیات وھناك أحد عشر دستورًا عربیًا تضمن ال
لالردنیین ( من الدستور األردني تنص على 16وعند استعراض الدساتیر العربیة یالحظ میلھا إلى التقیید من ھذا الحق، فیالحظ مثًال ان المادة 

، أما المادة )ائلھا سلیمة وذات نظم ال تخالف أحكام دستورھاالحق في تألیف الجمعیات واألحزاب السیاسیة على ان تكون غایتھا مشروعة ووس
 من دستور البحرین فقد ضمنت حریة تكوین الجمعیات بشرط ان تكون قائمة على أسس وطنیة وألھداف مشروعة، ویالحظ كذلك عدم إجازة 26

ھي ) أسس وطنیة(أو ) أھداف شرعیة(دام عبارات مثل أي قانون أو دستور إقامة تجمعات تقود إلى تھدید سالمة وأمن البلد والحقیقة ان استخ
. عبارات تمیل وتفسر غالبًا لمصلحة السلطة ضد حقوق وحریات األفراد

 حریة تأسیس -:اوًال ) : ( 39( على حریة تأسیس الجمعیات واالحزاب السیاسیة فقد تضمنت المادة 2005وقد اكد الدستور العراقي لعام 
. سیة ، او االنضمام الیھا مكفولة و ینظم ذلك بقانونالجمعیات واالحزاب السیا

).  ال یجوز اجبار احد على االنضمام الى أي حزب او جمعیة او جھة سیاسیة او اجارة على االستمرار في العضویة فیھا -:ثانیًا 
: منھ ) 16(كما اورد الدستور االردني في الماده 

. نون  لالردنیین حق االجتماع ضمن حدود القا- 1( 
 لالردنیین الحق في تالیف الجمعیات واالحزاب السیاسیھ غلى ان تكون غایاتھا مشروعھ - 2

. ووسائلھا سلمیھ وذات نظم التخالف القانون 
). ینظم القانون طریقة تالیف الجمعیلت واالحزاب السیاسیھ ومراقبة مواردھا - 3

االخرى تكفل حریة تأسیس الجمعیات واالحزاب ، فان القوانین التي تنظم ھذه الحریة تحضر واذا كان ھذا الدستور وكثیر من الدساتیر العربیة 
على االفراد عمومًا تكوین ھذه الجمعیات ما لم تستحصل على اجازة او اذن مسبق من السلطة التنفیذیة ، وال یتم الحصول على ھذا االذن مالم 

. لسیاسي القائم یتم التأكد من والء اعضاء ھذه الجمعیة للنظام ا
لذلك فان اعمال ھذه الحریة یتطلب العدول عن موضوع االجازة او االذن الى االخبار او االشعار ومقتضاه ان یعمل اعضاء الجمعیة على اخبار 

. السلطة التنفیذیة بتأسیس جمعیتھم دون ان یتوقف تأسیس الجمعیة على اذن ھذه السلطة 
یة تضمن ھذا الحق المتمثل بتكوین الجمعیات أو الروابط األخرى بمفھومھا االجتماعي أو المھني إال انھ یالحظ والخالصة ان دساتیر الدول العرب

زیادة القیود التي تفرض على تشكیل الجمعیات أو الروابط كلما اقتربت ھذه التشكیالت من العمل السیاسي، فضًال عن استخدام صیاغات 
. لسلطةوعبارات عامة یسھل تفسیرھا لصالح ا

حریة الرأي والتعبیر : ثانیا
ھي واحدة من الحقوق المعنویة ذات الطابع السیاسي ولقد أكدت الدساتیر جمیعھا تقریبًا على تمتع األفراد بھا، فنجد المادة العاشرة من إعالن 

 الجمعیة الوطنیة الفرنسیة بتكریس  تنص على عدم جواز ان یضایق شخص بسبب آرائھ، وقد قامت1789حقوق اإلنسان الفرنسي الصادر سنة 
، كما ینص دستور السنة الثالثة على )ال یجوز منع األفراد من اظھار آرائھم ومعتقداتھم( بالنص على 1793 من دستور 7ھذا الحق في المادة 

ا ألیة رقابة وال یمكن مسائلة أي عدم جواز منع أي شخص من الكالم أو الكتابة أو طبع أو نشر آرائھ كما ال یجوز اخضاع المحررات قبل نشرھ
. شخص عما عبر عنھ كتابة وقام بنشره إال في األحوال التي یحددھا القانون



والحقیقة ان حریة الرأي تشمل مجموعة من الحقوق كحریة االعتقاد بدین معین وحریة االجتماع وحریة التعلیم والصحافة، وسنتعرض لھذه 
.  في حریة االجتماعالحقوق بعد ان تعرضنا سابقًا للحق

ان كل انسان یستطیع التعبیر عن آرائھ وأفكاره للناس سواء كان بشخصھ أو برسالة أو بوسائل النشر المختلفة (فالحق في حریة الرأي یراد بھ 
). أو عن طریق الروایات أو األفالم وغیرھا من وسائل النشر أو االتصال

ھناك حقوق من العبث التخلي عنھا إلى الحكومة وان كانت الحكومات ( یقول 1789حیث كتب عام ویبرز جیفرسون أھمیة حریة الرأي والتعبیر 
قد استباحت لنفسھا الجور علیھا على الدوام، ھذه الحقوق ھي الحق في حریة الفكر، وحریة القول والكتابة، والحق في تجارة حرة، والحق في 

ریة األفراد في التعبیر والتصرف من شأنھا كما كتب جیفرسون إلى الرئیس األمریكي جیمس ، فالدولة المستبدة التي تمنع ح)الحریة الشخصیة
). كان من األفضل لھم إال یولدوا(وھي تجعل من األفراد یشعرون بأنھ ) ان تدمر نعمة الحیاة (1782مونرو عام 

التي كان یرى انھا مبنیة على ما ھو خیر وحسن، ومن ثم فانھ وھكذا وضعت الفلسفة السیاسیة لجیفرسون قناعتھا إلى حٍد كبیر بطبیعة اإلنسان 
إذا كان الشعب یحكم نفسھ بنفسھ ویمكن ان تخطيء أثناء المسیرة فان امكانیة اصالح الخطأ ستكون متوافرة طالما كان من المتاح لھذا الشعب 

مون أنفسھم ویعیشون في دول ال تحترم حریة الرأي سیبقون وأجھزة الدولة ان تعرف الحقیقة عن طریق حریة الرأي، أما اولئك الذین ال یحك
.) عرضة للوقوع في الخطأ دون وجود فرصة لالصالح لعدم احترام حریة الرأي

وقد تأكد احترام حریة الرأي والتعبیر في العدید من األحكام التي صدرت عن المحكمة االتحادیة العلیا في الوالیات المتحدة ففي حكم صدر عام 
 رفضت المحكمة إدانة شخص بسبب حضوره ومشاركتھ في اجتماع عقد من قبل حزب یدعو إلى قلب الحكومة واستعمال العنف إذ اكدت 1937

المحكمة ان من حق الحكومة حمایة نفسھا ضد استعمال حریة الرأي والتعبیر واالجتماع بطریقة سیئة إال انھ في الوقت ذاتھ من حق األفراد أال 
ارسة الحریات التي یكفلھا القانون لھم بصورة اعتیادیة، وفي العام ذاتھ اصدرت المحكمة حكمًا آخر یظھر مدى الحمایة التي یمنعون من مم

توفرھا المحكمة لألفراد في مواجھة اإلدارة فأكدت عدم جواز معاقبة شخص لمجرد حیازتھ لعدد من النشرات الھدامة طالما لم یثبت بمقتضى 
 ذھبت المحكمة إلى ان القاء محاضرة تدعو إلى تعدد الزوجات ال یعد 1948زیعھا أو شيء مثلھا من قبل، وفي حكم صادر عام القانون قیامھ بتو

دعوة أو تحریضًا خالقًا لخطر وشیك وواضح لكي یتحرك القانون ضده، ولم تسمح المحكمة في حكم آخر بالقاء القبض على خطیب إال إذا كانت 
.  إلى العنف وكان حصول ھذا العنف وشیك الوقوعخطبتھ أو أقوالھ تدعو

على مستوى موقف الدساتیر العربیة من حریة الرأي والتعبیر یالحظ وجود حوالي أربعة دساتیر عربیة ھي التي تقدم ضمانات إلطالق حریة 
وموریتانیا، أما بقیة ) 47م( ومصر )23م(والبحرین ) 36م(الفكر أو الرأي دون ان توجد قیود واضحة في نصوصھا، وھي دساتیر الجزائر 

دساتیر الدول العربیة فھي تخضعھ لشروط یتم إیرادھا طبقًا للقانون مع عدم وجود تفصیل أكبر لھذا التنظیم أو معاییر واضحة وما تقدم أعاله 
. یمثل الحق في اعتناق الرأي

 بصیاغة متواضعة وعامة وبعیدة عن التفصیل وتخضعھ للتنظیم أما بخصوص التعبیر فالدساتیر العربیة تضمن الحق في التعبیر عن الرأي
أو تستخدم ) ولیس في نص دستوري(بموجب القانون، وھي تستخدم صیغ متنوعة فیالحظ ان ھذا الحق یشار إلیھ باعتباره مضمونًا في القانون 

مما یؤدي إلى مصادرة ھذا الحق باستخدام حجج مثل ) نونبالشروط التي یحددھا القا(أو ) بما یتفق مع القانون(أو ) في حدود القانون(عبارة 
. حمایة النظام العام أو حمایة اآلداب العامة مما یؤدي إلى فرض وصایة النظام السیاسي على ھذا الحق أو الحقوق األخرى

 وتضمن حقھ في التعبیر عن رأیھ علناً سیادة كل فرد في المؤتمر الشعبي األساسي،(أما الوثیقة الخضراء اللیبیة فتؤكد مادتھا الخامسة على 
.....).) وفي الھواء الطلق 

حریة الفكر والتعبیر، والصحافة، والنشر واالجتماع ( فھو ینص في الفصل الثامن منھ على ان 1959أما الدستور التونسي الصادر عام 
ك من األحزاب السیاسیة احترام حقوق اإلنسان وبانھ ویطلب الفصل الثامن كذل) وتأسیس الجمعیات مضمونة وتمارس حسبما یضبطھ القانون

). ال یجوز لھا إرساء مبادئھا، أو أھدافھا، أو أنشطتھا أو برامجھا على اعتبارات الدین، أو اللغة، أو العرق، أو الجنس أو الجھة(
 حریة التعبیر عن الرأي بكل -:اوًال : ام العام واآلدابتكفل الدولة ، بما ال یخل بالنظ( منھ ) 38(بینما اورد الدستور العراقي الحالي في المادة 

) .  حریة االجتماع والتظاھر السلمي ، وتنظم بقانون-:ثانیًا .  حریة الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنشر- :ثانیًا . الوسائل 
: من الدستور االردني ) 15(في حین جاء في الماده 

ولكل اردني ان یعرب بحریھ عن رایھ بالقول والكتابھ والتصویر ،  تكفل الدولھ حریة الرأي - 1( 
. وسائروسائل التعبیر بشرط ان الیتجاوز حدود القانون 

.  الصحافھ والطباعھ حرتان ضمن حدود القانون -2
.  الیجوز تعطیل الصحف وال الغاء امتیازاتھا اال وفق احكام القانون -3
 العرفیھ او الطوارئ ان یفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات واالذاعھ رقابھ محدوده في االمور  یجوز في حالة اعالن االحكام-4

التي تتصل بالسالمھ العامھ واغراض الدفاع الوطني 
) .  ینظم القانون اسلوب المراقبھ على موارد الصحف -5

ي ھي من الحقوق المھمة وتعني حق األفراد في التعبیر عن آرائھ ومعتقداتھ في من ذالك یتبین ارتباط حریة الرأي والتعبیر بحریة الصحافة الت
محررات مطبوعة بصرف النظر عن االسم أو العنوان الذي تحملھ والتي قد تصدر بشكل أساسي في صیغة مجلة أو صحیفة أو منشور، وتتطلب 

يء استعمال ھذا الحق في األحوال المنصوص علیھا في القانون، وقد ھذه الحریة احترام حقوق الغیر وحریاتھم عند ممارستھا إذ یسأل من یس
 على حریة الصحافة وإذا كانت ھذه الحریة مصونة بشرط عدم االضرار بالغیر فان المشرع ال یستطیع ان 1789 من اعالن 11نصت المادة 

ویرى بعض فقھاء ( اختصاص القضاء ال السلطة اإلداریة یتدخل بشكل وقائي قبل وقوع االعتداء على الغیر وتوقیع الجزاء عند التدخل ھو من
القانون العام ان حریة الصحافة ال تتحقق في العمل بدون تنظیم قضاء المحلفین كي یكون ھذا القضاء ھو السلطة الوحیدة التي تختص في جرائم 

ألداة التي تعبر عن إرادة الرأي العام، فإذا أرید تقریر ما الصحافة، عدا جرائم القذف والسب في حق األفراد، ومرجع ھذا الرأي ان الصحافة ھي ا
إذا كانت صحیفة من الصحف قد خرجت عن حدودھا أي خرجت عن دائرة تعبیرھا عن إرادة الرأي العام، فان ھذا الرأي یكون بوساطة ممثلیھ 



 أجدر أنواع القضاء بالحكم في القضایا الصحفیة، -لة ھذه والحا- من الحلفین، ھو السلطة الطبیعیة للحكم في ھذا الموضوع، فقضاء المحلفین ھو
. وھو في نھایة األمر الضمان الحقیقي لحریة الصحافة

حریة الضمیر والعقیدة الدینیة : ثالثًا
أو غیر بموجب ھذا الحق یكون لكل انسان حریة اختیار الدین الذي یؤمن بھ وحقھ في ان یعبر بصورة منفردة أو مع آخرین بصورة علنیة 

. علنیة عن الدیانة أو العقیدة التي یؤمن بھا سواء تم ذلك عن طریق العبادة أو الممارسة أو التعلیم أو التقید بتعالیم ھذا الدین
 التي وینبني على ما تقدم عدم جواز اخضاع أي انسان لوسیلة من وسائل اإلكراه تؤدي إلى تعطیل حریتھ في االنتماء إلى أحد األدیان أو العقائد

یختارھا، إال انھ یجوز اخضاع حریة الفرد في التعبیر عن دیانتھ أو معتقداتھ للقیود المنصوص علیھا في القانون والتي تستھدف حمایة السالمة 
 من 18 العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق أو حقوق اآلخرین وحریاتھم األساسیة والمضامین المتقدمة نصت علیھا المادة

اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة، والحق ان الحریة الدینیة كانت دائمًا محًال العتداءات صارخة أكثر من االعتداءات التي تقع على بقیة 
لتي ال الحریات المعنویة األخرى كحق الرأي أو النشر وذلك ان كل مؤمن بدین معین یعتقد انھ قد اكتشف الحقیقة الوحیدة في ھذا العالم وا

یتطرق إلیھا الشك مطلقًا، وھذا النمط من التفكیر یقود إلى البعد عن التسامح والمرونة في التعامل مع األمور، ومن ثم فان إیمان الدولة بدین 
. یقودھا في العصور التي مرت على وجھ التحدید إلى اضطھاد األدیان األخرى أو النظر إلیھم نظرة غیر متساویة

حظ ان الحریة الدینیة كانت أول الحریات التي ُأعُتِرف بھا لإلنسان في العصور الحدیثة فحركة اإلصالح الدیني التي ظھرت في من جانب آخر یال
أوربا وقادت إلى اختالفات واضطھادات أدت في النھایة إلى األخذ بمبدأ حریة الفرد أو اإلنسان في االعتقاد بالدین أو بالمذھب الذي یؤمن بھ 

ي مباشرة الطقوس الدینیة، وقد اعتبر كرومویل ھذه الحریة قاعدة أساسیة من قواعد الدستور الذي أراد ان یضعھ، بینما یعلن فاتیل وحریتھ ف
وھو من أنصار مدرسة القانون الطبیعي ان الحریة الدینیة ھي حق طبیعي وغیر قابل لالعتداء علیھ ونصت المادة العاشرة من إعالن حقوق 

). ال یجوز ان یضایق شخص بسبب آرائھ ومعتقداتھ الدینیة( على أنھ 1789ر سنة اإلنسان الصاد
أما في إنكلترا فقد تم إقرار الحریة الدینیة حیث ال تعتبر ممارسة أیة دیانة أو انكار الدین جریمة ما عدا القذف في حق دین معین فھذا یعد جریمة 

الدینیة المختلفة أمر مسموح بھ وان العقیدة الدینیة ال دخل لھا في ممارسة الحقوق المدنیة من جرائم النشر كما ان الممارسة العلنیة للطقوس 
. والسیاسیة وھكذا استقر الحال بإقرار الحریة والمساواة الدینیتین في ھذا البل

ال یصدر االتحاد أي (بنصھا على ما یلي  من الدستور تكفل الحریة الدینیة 116وفي استرالیا ال یوجد میثاق عام للحقوق والحریات لكن المادة 
قانون یؤسس دینًا أیًا كان أو یفرض التقید بدین أو یمنع الممارسة الحرة وال یطلب اجتیاز أي امتحان ذي طابع دیني كشرط لألھلیة لتقلد 

دینیة، على المستوى االتحادي، بید أنھا ویكفل ھذا النص مبدأ الحیاد فیما یتعلق بالدین والحریة ال) مناصب أو مھام عامة تحت سلطة االتحاد
تقتصر على توفیر حمایة قانونیة محدودة نظرًا ألنھا ال تسري إال على السلطات التشریعیة لالتحاد ولیس على السلطات واألنشطة األخرى 

ات واألقالیم التي تتمتع، من الناحیة فضًال عن ذلك، فان الحمایة الدستوریة تسري على االتحاد ال على الوالی. وبخاصة التنفیذیة والقضائیة
. القانونیة، بحریة التصرف في میدان الحریة الدینیة بما في ذلك فرض القیود

 من 116، أوصت اللجنة الدستوریة االسترالیة المكلفة باالحتفال بالذكرى المئویة الثانیة لالستیطان األوربي بتعدیل المادة 1988وفي عام 
مانات الممنوحة للحریة الدینیة على المستوى االتحادي ساریة أیضًا في جمیع والیات االتحاد وأقالیمھ، وفي االستفتاء الدستور لكي تصبح الض

 رفضت مسألة مد نطاق الضمانات الممنوحة للحریة الدینیة على المستوى االتحادي إلى مجمل والیات االتحاد وأقالیمھ 1988الذي أجري عام 
األصوات لكن ھذه الحمایة المحدودة الممنوحة للحریة الدینیة سیقابلھا التقدم المحرز في مجال الحمایة القانونیة من مجموع % 69بأغلبیة 

للحریة الدینیة نتیجة لالحكام التي اصدرتھا المحكمة العلیا السترالیا فیما یتصل بتعریف مصطلح الدین وبتفسیرات األحكام الدستوریة المتعلقة 
 في قضیة كنیسة العقیدة الجدیدة ضد لجنة الضرائب على الرواتب ان تفصل في نزاع 1983ب من المحكمة العلیا في عام بتأسیس دین فقد طل

ال یمكن ان تقتصر صفة الدین على عقائد التوحید وحدھا، وأوضح القاضي میسون والقاضي برنین (على موضوع الضرائب وعرفت الدین بانھ 
اإلیمان بكائن أو شيء أو مبدأ خارق للطبیعة والخضوع لقواعد سلوك : دین یقوم على معیار مزدوج وھوان المعیار الخاص بتقریر وجود 

تجسد ھذا اإلیمان، ورأى القاضي مورفي انھ یجوز ألي منظمة تدعي أنھا منظمة دینیة وتشكل عقیدتھا وشعائرھا استعادًة أو انعكاسًا لعبادات 
). ئن خارق للطبیعة أو أكثر بإلھ أو بكیان معنوي، وستعد دینًاقدیمة ان تطالب بحقھا في اإلیمان بكا

فیما یتعلق بالموقف من الحریة الدینیة في الوالیات المتحدة األمریكیة فقد ُفِسَرْت الحریة الدینیة أوسع تفسیر إذ أدخلت في معنى الحریة الدینیة 
ینیة حتى في حالة كون ھذه الدعایة من جانب مجموعات دینیة متطرفة، ففي عام باإلضافة إلى حریة العقیدة وحریة العبادة، حریة الدعایة الد

 حكمت المحكمة االتحادیة العلیا ببطالن قرار إداري یمنع توزیع منشورات دینیة تبشیریة من دون إذن سابق، وقالت المحكمة ان حریة 1938
بوعات بل أیضًا نشرھا، فضًال عن توزیعھا، وفي حكم آخر صدر عنھا عام الصحافة مكفولة في الدستور األمریكي، وھي ال تشمل فقط طبع المط

 حكمت بإعفاء بیع الكتب الدینیة في الطرق العامة من الرسوم المقررة لغلبة الطابع الدیني على الطابع التجاري، وفي حكم صادر عام 1943
مة عدم جواز منع أشخاص من دخول مدینة أنشأتھا شركة خاصة لسكنى عمالھا ومستخدمیھا وحدھم متى كان دخول ھؤالء  أكدت المحك1944

 قضت المحكمة بجواز استخدام مكبرات الصوت وان القول بعدم امكانیة 1948األشخاص إلیھا ألغراض الدعایة الدینیة لعقیدتھم، وفي عام 
اإلدارة ھو اجراء مخالف للقانون، وأكدت المحكمة على ان الجھة اإلداریة ال تملك إال تنظیم الساعات التي استخدامھا إال بموافقة سابقة من 

. تستخدم فیھا تلك المكبرات، ومكان استخدامھا، ومدى ارتفاع صوتھا

بضرورة احترام العقائد والدیانات التي علیھ یبدو واضحًا ان المحكمة العلیا في الوالیات المتحدة األمریكیة قد حمت الحریات الدینیة وقضت 
تتنوع في المجتمع األمریكي إال انھ من الضروري مالحظة ان حریة التعبیر الدیني یجب حمایتھا إال انھ في الوقت نفسھ ال توجد حمایة بنفس 

 باخضاع عرض فلم سینمائي 1952ا عام المستوى للدین في مواجھة حریة الرأي والكتابة والتعبیر، وعلى ھذا األساس لم تسمح المحكمة العلی



. لموافقة الرقیب الذي یمكن ان یرفض عرض الفلم متى عده خارقًا للمعتقدات الدینیة

أما في فرنسا فان للمجلس الدستوري موقفًا معروفًا من حریة المعتقد فھو یعتبرھا من المبادئ األساسیة التي تعترف بھا قوانین الجمھوریة 
 بانھا دولة علمانیة وفصلت بین الكنیسة والدولة، 1905مبدأ حریة التعلیم فمنذ ان أعلنت فرنسا بموجب القانون الصادر عام وكذلك الحال مع 

واعترفت بمبدأ حیاد الشارع، یالحظ صدور قرارات من السلطات اإلداریة تقید من خاللھا الحریات الدینیة وكان المجلس الدستوري ھو المالذ 
 حیث 1989وفر نوعًا من الحمایة لھذه الحریات وقد ظھرت في فرنسا أول مشكلة تتعلق بارتداء الحجاب في المدارس عام في فرنسا الذي ی

ان حمل (طردت فتاتان مسلمتان من مدرستیھما ورفض وزیر التربیة البت في القضیة وطلب رأي مجلس الدولة الفرنسي الذي بین في فتواه 
انتمائھم لدیانة ما، ال یشكل بذاتھ تعارضًا مع مبدأ العلمانیة ومنذ ھذه الفتوى استقر اجتھاد مجلس الدولة على التالمیذ للشعارات التي تظھر 

وفي حاالت أخرى كان مجلس ... قاعدة ان للتالمیذ الحق في اظھار انتمائھم الدیني سواء بلبس الحجاب أو حمل الصلیب أو رفع القلنسوة 
 التعلیمیة على قرارھا بحظر حمل الشعارات الدینیة أو لبس الحجاب وذلك في الحالة التي یترافق فیھا ارتداء الدولة الفرنسي یوافق المؤسسة

الحجاب مع اضطراب في النظام العام والمساس بمعتقدات وحریات الطالب أو یحدث اضطرابًا في القطاع التعلیمي، أو ال یتوافق مع السیر 
....). الطبیعي للدروس

.  والقاضي بطرد الفتاتین المسلمتین1989ن مجلس الدولة لم یقم بابطال قرار المدرسة الصادر عام والحقیقة ا
ویبدو من ھذه العبارات التي استخدمھا المجلس اللجوء إلى مفاھیم وصیاغات عامة تتعلق باألمن العام والمصلحة العامة للتقیید من الحریات 

. الدینیة للمسلمین

ریة العقیدة والعبادة باعتبارھا تمثل حریة الشخص وقناعتھ في اعتناق مبدأ أو عقیدة محددة أو عدم اعتناقھا وحریتھ في علیھ یمكن تلخیص ح
التعبد طبقًا للعقیدة التي یؤمن بھا داخل مسكنھ أو خارجھ، ومن ثم فان دین الدولة الرسمي أو دین أغلبیة الشعب یجب ان ال یخل باالحترام الذي 

.  البناء األدیان األخرى االعتقاد والتعبد والحقیقة ان حریة العبادة نسبیة تخضع لمعاییر النظام العام واآلدابیجب ان یضمن

) الجنسیة(حق المواطنة : رابعًا
تكفل للفرد تعد الجنسیة رابطة قانونیة وسیاسیة بین شخص ودولة تترتب علیھا مجموعة من االلتزامات والحقوق المتبادلة، فالجنسیة ھي التي 

التمتع بالحقوق األساسیة التي یتطلبھا كیانھ اإلنساني فالحق في العمل بنواحیھ المختلفة داخل الدولة رھن بتمتع الفرد بجنسیة ھذه الدولة كما 
ة واالجتماعیة ان الجنسیة ھي الطریق الوحید لحمایة الفرد في المجتمع الدولي، فضًال عن مباشرة الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادی

لكل فرد حق التمتع -1( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ان 15والثقافیة كلھا تعتمد إلى حٍد كبیر على رابطة الجنسیة وقد أكدت المادة 
بالحقوق المدنیة  من العھد الدولي الخاص 24، أما المادة )ال یجوز حرمان شخص من جنسیتھ تعسفًا أو انكار حقھ في تغییرھا-2. بجنسیة ما

). لكل طفل الحق في ان تكون لھ جنسیة(والسیاسیة فقد نصت على 

والحقیقة ان قلة من تشریعات الدول العربیة تقر بحق الفرد في تغییر جنسیتھ دون شروط أو قیود بالصیغة التي عبر عنھا اإلعالن العالمي 
 حق اإلنسان في تغییر جنسیتھ إلى قیود منھا ضرورة موافقة دولتھ إال ان لھذا لحقوق اإلنسان، فالعدد األكبر من التشریعات العربیة تخضع

االتجاه ما یبرره فمن الظواھر التي تھدد نمو ھذه الدول ظاھرة ھجرة العقول وذوي التخصصات إلى الدول الصناعیة التي تحاول استقطابھم 
. ھا حول مسألة خروج رعایاھا عن جنسیتھابشتى األسالیب مما یبرر تشدد الدول التي تھاجر ھذه العقول من

كذلك تثبت الحق لكل شخص في عدم قیام الدولة التي یحمل جنسیتھا بتجریده من ھذه الجنسیة بصورة تعسفیة ویؤكد القانون الدولي الخاص 
یة دولة أخرى حتى ال یصبح بال على وجود ما یعرف بمبدأ استمرار الجنسیة ومضمونھ عدم جواز نزع الجنسیة عن الفرد قبل دخولھ في جنس

جنسیة والحالة األخیرة حالة شاذة وغیر مرغوب بھا، ومع ذلك یالحظ وجود نصوص في قوانین دول العالم المختلفة تجیز اسقاط الجنسیة أو 
لة أداء مواطن أمریكي یمین فقدھا ومنھا قانون الھجرة والجنسیة األمریكي الذي یمكن ان یفقد مواطنو الوالیات المتحدة جنسیتھم بموجبھ كحا

الوالء لدولة أجنبیة أو ألي من تنظیماتھا السیاسیة، وانضمام الفرد إلى القوات المسلحة لدولة أجنبیة أو العمل فیھا كضباط أو كضباط صف أو 
.تحدة وغیرھا من الحاالتانضمامھ إلى القوات المسلحة أو العمل في القوات المسلحة لدولة أجنبیة تكون في حالة حرب مع الوالیات الم

) الجیل الثاني( الحقوق والحریات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي والثقافي -المطلب الثاني

تتضمن الحقوق والحریات ذات المضمون االقتصادي واالجتماعي والثقافي قائمة من المضامین التي تعد الجیل الثاني من الحقوق والحریات، 
عشرین اھتزت أركان المذھب الفردي نتیجة للتأثیر المتزاید الناتج عن توسع دور الطبقة العاملة على المستوى السیاسي، فمع مطلع القرن ال

فضًال عن انتشار المذاھب االشتراكیة التي نادت بالعدالة االجتماعیة مما قاد إلى اعتناق فكرة التدخل من جانب الدول على درجات مختلفة ترتبط 
صادیة واالجتماعیة والسیاسیة في كل دولة، وسنتعرض في ھذا المطلب للحقوق التي تحقق أھداف المذاھب التي أكدت علیھا أو بالظروف االقت

: طرحتھا في مواجھة المذھب الفردي، ومن أھم ھذه الحقوق یمكن اإلشارة إلى المجموعة اآلتیة

 الحق في العمل والضمان االجتماعي - الفرع األول

لعمل في الفكر الغربي من المضامین الجدیدة التي جاءت بھا البروتستانتیة، فالعمل كما نادت بذلك الكنیسة في العصور الوسطى لیس تعد فكرة ا
فضیلة ولكنھ عقاب بینما نظرت البروتستانتیة إلى العمل نظرة مقدسة وأعلت من شأنھ وكان لھذه النظرة دور في التقدم الرأسمالي، 



دت على ان اهللا یحب العاملین من البشر الذین یعبدونھ وال یحب الكسالى كما نادى بذلك كالفن، ویالحظ كثرة األعیاد الدینیة فالبروتستانتیة أك
. لدى الكاثولیك وقلتھا لدى البروتستانت

 إال ان ھذا اإلغفال لم یقدر لھ ان وقد أغفلت الدساتیر المكتوبة األولى إلى حٍد ما اإلشارة إلى الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة بصورة مباشرة
یستمر وبشكل خاص في الدساتیر التي ظھرت بعد الحرب العالمیة األولى سواء تلك التي ظھرت في أوربا الشرقیة أو أوربا الغربیة أو بقیة 

، إذ )77(1947ور اإلیطالي لعام  والدست1931 والدستور االسباني الصادر سنة 1919أصقاع العالم، ومثال ذلك الدستور األلماني الصادر سنة 
سعت النصوص الدستوریة التي تناولت موضوع العمل والضمان االجتماعي إلى تحقیق فكرة األمن االقتصادي للمواطن التي قادت بدورھا إلى 

 الئقة فعمل اإلنسان وجھده ال االعتراف بحق العامل في عمل نافع ومالئم یحفظ لھ كرامتھ ویتناسب مع احتیاجاتھ اإلنسانیة التي تتمثل في حیاة
یمكن ان ینظر الیھما باعتبارھما مجرد سلعة تخضع لقوانین العرض والطلب، لكن األجر الذي یدفع یجب ان یؤمن للعامل متطلبات حیاة إنسانیة 

لشیخوخة وحوادث العمل، كریمة لھ وألسرتھ في حدود ما تسمح بھ ظروف المجتمع وھذا ما یتطلب بدوره ترتیب نظام للتأمین ضد العجز وا
 على حق مواطني االتحاد السوفیتي في العمل من زاویة 1936 من الدستور السوفیتي الصادر عام 118وباالستناد لألفكار المتقدمة نصت المادة 

 حیث كفل الحق في 1952تأمینھ لكل مواطن مع ما یقابلھ من أجر یتناسب مع كمیتھ ونوعیتھ وكذلك الحال مع الدستور البولندي الصادر عام 
تؤمنھ الملكیة االجتماعیة للوسائل األساسیة لالنتاج، وتنمیة نظام اجتماعي تعاوني خال من (العمل لكل مواطن وھذا الحق المضمون دستوریًا 

، كما أشار ھذا )الةكل استغالل في الریف، وكذلك الزیادة المخططة للقوى االنتاجیة، والقضاء على اسباب األزمات االقتصادیة وتصفیة البط
 منھ إلى الحق في توفیر الحمایة الصحیة من المرض والمساعدة في حاالت العجز عن العمل عن طریق تنمیة التأمینات 60الدستور في المادة 

سع في تقدیم االجتماعیة للطبقة العاملة وتحسین المستوى الصحي في األریاف والمدن وخلق ظروف آمنة للوقایة والصحة أثناء العمل والتو
. الخدمات الطبیة المجانیة

، وأمنت ھذه النصوص الدستوریة الُمَنِظَمْة لحق 1954وھناك نصوص حملت المضمون ذاتھ وبصیاغات قاطعة في دستور الصین الصادر عام 
 عالج مجاني وتلقي العامل ألجره العمل والضمان جانبًا مھمًا من اھتمامات اإلنسان وحاجیاتھ في العمل والتأمین الصحي بما ینطوي علیھ من

كامًال أو الجزء األكبر منھ طوال المدة التي یتغیب فیھا عن العمل نتیجة المرض، فضال عن التأمین ضد العجز عن العمل نتیجة االصابة أو 
حضانة والمراكز الطبیة، وتكررت الشیخوخة وتأمین األمومة بمنح األمھات الحوامل العنایة الطبیة واالجازات المناسبة للوضع وإنشاء دور ال

. 1978ھذه اإلشارات في دستور الصین الصادر عام 

ان ضمان حق العمل ال یقتصر على توفیر أو ضمان تحقیق أجر عادل للعمال في ظل ظروف عمل مالئمة فقط إذ ان ھناك حقوق أخرى مكملة، 
ة بإدارة المشاریع التي یعمل فیھا العامل، والحق في الضمان االجتماعي كالحق في تكوین النقابات، والحق في االضراب، والحق في المشارك

ضد المرض والعجز والشیخوخة واصابات العمل، والحق في الراحة والتمتع بأوقات الفراغ ولم تكن ھذه التطورات

مریكیة صدرت تشریعات عادیة تضمنت بعض وعلى ھذا األساس صدرت الدساتیر والقوانین التي حمت ھذه الحقوق ففي الوالیات المتحدة األ
، أما في انكلترا فقد قررت )السیاسة الجدیدة( والتي أطلق علیھا اسم 1935الحقوق التي اشرنا إلیھا بعد األزمة االقتصادیة التي حدثت سنة 

داءًا من نھایة الحرب العالمیة األولى، بعض الحقوق ذات المضامین االقتصادیة واالجتماعیة بموجب قوانین صدرت عن البرلمان االنكلیزي ابت
 في مقدمتھ تحدیدًا شامًال لھذه الحقوق ومنھا تضمین القوانین لفكرة المساواة 1946ولم تكن فرنسا بعیدة عن ھذه التطورات إذ تضمن دستور 

 یضار إنسان من عملھ بسبب الجنس أو بین الرجل والمرأة في المجاالت كافة، وضمان حقوق العمال، بالتأكید على حق العمل، وعدم جواز ان
الرأي أو العقیدة، والحق في ان ینضم أي إنسان إلى النقابة التي یمكن ان تدافع عن مصالحھ، وأقر الحق في االضراب ضمن حدود القانون الذي 

وریة الستمرار حیاة العاجزین عن ینظمھ، فضًال عن ضمان التأمین الصحي والراحة، والحق في التمتع بأوقات الفراغ وتوفیر الوسائل الضر
. العمل نتیجة الشیخوخة أو المرض

 فقد نص على الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة التي تضمنتھا المبادئ السابقة ولكن بطریقة 1958وفي الدستور الفرنسي النافذ والصادر عام 
. 1946دستور  ومقدمة 1789غیر مباشرة إذ ُأشیر إلى تمسك الشعب الفرنسي بإعالن سنة 

وھنا یمكن اإلشارة إلى حقیقة تتمثل في ان الدیمقراطیات الغربیة لم تعِط الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة نفس القدر من األھمیة التي تعطیھا 
ب على الحكومات للحقوق والحریات الفردیة فمجموعة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في دساتیر الدول الرأسمالیة ھي مجرد أھداف عامة یج

). 82(ان تحاول تحقیقھا في حین ان الحریات التقلیدیة تتمتع بحمایة تشریعیة وقضائیة تمنع االعتداء علیھا أو الحد من فعالیتھا
ریمة ، كما منھ على ان العمل حق لكل العراقیین بما یضمن لھم حیاة ك) 22( قد اكد في المادة 2005ومن المھم القول بان الدستور العراقي لعام 

. نص على الحقوق االخرى التي تساھم في كفالة ھذا الحق من قبیل تأسیس النقابات واالتحادات المھنیة وحریة االنضمام الیھا 
تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي للعراقیین في حال الشیخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد ( منھ اورد ) 30(وفي المادة 

وینظم ذالك ، السكن والمناھج الخاصھ لتاھیلھم والعنایھ بھم ،وتوفر لھم ،الیتیم او البطالة ، وتعمل على وقایتھم من الجھل والخوف والفاقھ او 



) . بقانون 

جب الدولھ في توفیره كما اشار الى وا، منھ على حق العمل لجمیع االردنیین ) 23( في الماده 1952ومن جانبھ اكد الدستور االردني النافذ لعام 
. وفي احوال التسریح و المرض والعجز واصابات العمل ، كما قرر تعویض خاص للعمال المعیلین ، لھم باجور تتناسب مع كمیة العمل وكیفیتھ 

 حق الملكیة - الفرع الثاني

ن قد بدأت عندما وضع شخص ما قدمھ على قطعة یعد حق الملكیة من الحقوق األساسیة والمھمة بالنسبة لكل فرد وربما كانت مشكلة اإلنسا
إن السلطة العلیا یجب إال تسلب الفرد جزء من ملكھ دون ان تحصل على رضاه، وذلك ألن حمایة (أرض وقال ھذه ملكي، وكتب لوك یقول 

 الذي أكد على ان 1789ن عام ، ووجد ھذا الكالم صداه في إعال)الملكیة ھو الغرض الذي من أجلھ ُأنشئت الحكومة، وكون األفراد الجماعة
الملكیة حق مقدس ال یمكن المساس بھ وال یجوز ان تنزع الملكیة الخاصة لشخص إال إذا كان ذلك للمصلحة العامة وطبقًا للقانون على ان (

). یكون ذلك في مقابل دفع تعویض سابق وعادل

قرن الثامن عشر والنص األول من القرن التاسع عشر حیث كان یعد من والنص المتقدم یعبر عن النظرة التي سادت لھذا الحق في نھایة ال
الحقوق الطبیعیة لألفراد بعد الحریة وقبل الضمان ومقاومة الطغیان، وھذا یعني ان النص الذي جاء بھ إعالن حقوق اإلنسان والمواطن لعام 

 الحصینة للحریات الفردیة فھي التي تعبر أصدق تعبیر عن حریة  قد عبر عن إیمان الثورة الفرنسیة بان الملكیة الخاصة تمثل القلعة1789
اإلنسان، وان شخصیة كل إنسان ال یمكن ان تنمو إال إذا نشأت بحریة ال تحت رحمة الغیر، لذا فان ُمكنة تملك األموال ھي خصیصة جوھریة 

یة لحقوق األفراد العامة عن مفھوم یربط بین الملكیة والحریة وأساسیة لجمیع المكنات الفردیة المكونة لحریات الفرد، وعبرت النظریة التقلید
حیث اعتبرت ان الفرد یستوفي مقومات استقاللھ عن الدولة ویستطیع ان یستغني عن مساعدتھا متى ما توافرت الملكیة والحریة، وعلى ھذا 

م الدولة ذاتھا، إال ان المفھوم المتقدم للملكیة باعتبارھا حق األساس عدت الملكیة مثل الحریة حق طبیعي یمكن االحتجاج بھ أمام الكافة بما فیھ
مقدس وطبیعي وغیر قابل للزوال تحت ضغط التطورات االقتصادیة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وربما قبل ذلك بفترة قصیرة حیث 

: یمكن تحدید ثالث اتجاھات فكریة عبرت عن موقفھا من حق الملكیة ھي
. یذھب إلى تضییق الملكیات الفردیة وإحالل ملكیة الدولة أو الملكیات الجماعیة محلھا اتجاه -1
) نظریة الملكیة كوظیفة اجتماعیة( اتجاه ثاٍن یذھب إلى تغیر طبیعة النظرة إلى الملكیة وذلك عن طریق اعتبارھا تقوم بوظیفة اجتماعیة -2

لتزامات التي تقود إلى تحقیق الحاجات االجتماعیة فالمالك علیھ عندما یقوم باستخدام ویراد بھا تقید حق الملكیة بإخضاعھ لمجموعة من اال
. ملكیة ان یراعي حاجات الجماعة قبل كل شيء

ء  اتجاه ثالث جمع العناصر الجیدة في االتجاھین السابقین إذ یفضل ھذا االتجاه نقل الملكیة من الفرد إلى الدولة أو إلى الجماعة إذا كان أدا-3
المال لوظیفتھ االجتماعیة ال یتحقق إال بنقلھ إلى الدولة أو الجماعة وھذا ما یتحقق عن طریق التأمیم، ومن األمثلة على التأمیم كجزء نجده فیما 

ع لفرنسا أثناء قامت بھ الحكومة الفرنسیة من تأمیم لمصانع رینو للسیارات بعد الحرب العالمیة الثانیة بسبب النشاط المعادي لمالك ھذه المصان
االحتالل األلماني، والحالة الثانیة تتمثل بتغییر طبیعة الحق بحیث یحل طابع نسبي للملكیة محل الطابع المطلق لھا وذلك عن طریق تحدید 

ماعیة التي ال سلطات المالك على ملكھ وھذا یعني االعتراف بالملكیة الخاصة لكن مع اعطاء السلطة السیاسیة القائمة بتفسیر المصلحة االجت
. تستطیع فكرة الملكیة الھروب منھا

 منھ على حق كل فرد في 17من جانب آخر أكدت االتفاقیات الدولیة على حق الملكیة وكذلك االعالن العالمي لحقوق اإلنسان حیث نصت المادة 
من اتفاقیة ) 5(المضمون ذاتھ أشارت إلیھ المادة التملك سواء بمفرده أو مع غیره وأضافت إلى ذلك عدم جواز تجرید شخص من ملكھ تعسفًا، و

 7القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري وإعالن القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 
.  وكذلك الحال مع اإلعالن الخاص بحقوق المعوقین1967تشرین الثاني 

لحقوق الثقافیة  ا-الفرع الثالث

من أھم الحقوق الثقافیة الحق في التعلیم والثقافة حیث تم االعتراف في القوانین الداخلیة للدول والمعاھدات الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان 
بشكل مؤثر وفعال في نشاط بالحق في الثقافة والتعلیم بھدف توجیھ الثقافة نحو بناء وتنمیة الشخصیة اإلنسانیة واإلحساس بكرامتھا واالشتراك 

المجتمع الحر، وھذا ما یتم تحقیقھ عبر إتاحة فرصة التعلیم االبتدائي وجعلھ إلزامیًا ومجانیًا للجمیع، والعمل على جعل التعلیم الثانوي والفني 
، فضًال عن جعل التعلیم العالي والمھني متاحًا ومیسورًا وبكل الوسائل المناسبة وعلى وجھ التحدید عن طریق جعل الثقافة مجانیة للجمیع

میسورًا للجمیع على أساس كفاءة كل شخص والعمل على تطویر المناھج المدرسیة واحترام حق اآلباء وحریتھم في اختیار ما یرونھ من 
سیس المعاھد التعلیمیة ضمن مدارس لتعلیم أبنائھم واحترام حریة البحث العلمي واالنتفاع بالتقدم العلمي وتطبیقاتھ، وكذلك حریة األفراد في تأ

. المبادئ التي تنسجم مع الحد األدنى للمستویات التي تقررھا الدولة

ان حق اآلباء في تعلیم أبناءھم قد أشیر إلیھ منذ القرن الثامن عشر على ان یكون ذلك تحت رقابة الدولة بالشكل الذي یمكنھا من اختیار 
). لنظریات واألفكار التي تلقن للطالبالمدرسین واشرافھا على برامج التعلیم وا



فعلى سبیل المثال كان التعلیم في انكلترا حتى نھایة القرن الثامن عشر محتكرًا تقریبًا من جانب الكنیسة الرسمیة ونتیجة للثورة الصناعیة 
یم حر ال یلقن التلمیذ فیھا دیانة معینة بینما دعا واالقتصادیة وأفكار الثورة الفرنسیة طرحت آراء من قبل جوزیف النكستر دعا فیھا إلى ایجاد تعل

 1870 بدأ البرلمان االنكلیزي یھتم بالتعلیم فمنح إعانات لالتجاھین السابقین وفي عام 1833أندروبیل إلى التمسك بالنظام القدیم، وفي عام 
یث اعتمد ھذا التنظیم على إتاحة الفرصة لكل طفل في ان صدر قانون التعلیم األولي حیث تدخلت الدولة طبقًا لنصوصھ لتنظیم التعلیم العام ح

یتلقى تعلیمًا أولیًا واتخذت إجراءات عملیة لتحقیق ھذا الھدف عن طریق إنشاء ھیئة تدریسیة في كل مقاطعة، فضًال عن بناء المدارس ثم 
). صدرت بعد ذلك قوانین أخرى نظمت العملیة التعلیمیة في ھذا البلد

ت المتحدة األمریكیة فقد كان من األمور المھمة بالنسبة للمجتمع الدیمقراطي الصحیح طبقًا لتوجھات جیفرسون، ان تقوم فیھ أما في الوالیا
الثقافة الشعبیة، فھذه ھي التي تحرر عقل اإلنسان وتعمل على اتساع أفقھ ومداركھ، وھو أمر یؤدي إلى خلق إنسان أكثر قدرة على تطویر 

. متعددةالمجتمع بنواحیھ ال

ویالحظ مما تقدم ان بدایة تنظیم التعلیم كان ألسباب دینیة والزال العامل الدیني یثیر بعض التحفظات على مستوى العملیة التعلیمیة ككل، 
 یرتبط بھ فموضوع التعلیم من المواضیع المھمة بحیث یجب تطویعھ لتحقیق الغایات اإلنسانیة النبیلة فلكل فرد حق في التعلیم وحق في العمل

ویمكن من خالل الحق في التعلیم اعمال الحق في العمل حیث یستغل المتعلم ما لدیھ من معلومات وبدون تعلیم وطني متاح للجمیع تصبح 
. المساواة في الحقوق تعبیرًا بال معنى

 الجیل الثالث من الحقوق - المطلب الثالث

 فأصبحت ھناك مجموعة من الحقوق التي تحتاج إلى تعاون الجمیع سواء على المستویین تتسع مجاالت حقوق اإلنسان مع مرور الزمن وتتطور
الداخلي أو الدولي لكون ھذه الحقوق ذات بعد انساني عام كالحق في التنمیة، والحق في السالم، والحق في التضامن، والحق في بیئة نظیفة، 

. غاثة عند الكوارث الكبرىوالحق في الثروة الموجودة في قاع البحار، والحق في اإل

 الحق في التنمیة - الفرع األول

یوجد بعد انساني لمفھوم التنمیة وإعطاء تعریف یشتمل على جانب واحد من ھذا المصطلح لیس باألمر الصحیح فالتنمیة كمفھوم أعطیت لھا 
ي ثم تطور مفھوم التنمیة لیشتمل على البعد السیاسي تعاریف متعددة وقد تطورت ھذه التعاریف بتطور الزمن حیث اقترنت بالنمو االقتصاد

واالجتماعي والثقافي إلى جانب البعد االقتصادي ومجموع المضامین المتقدمة یعبر عنھا بالتنمیة البشریة ویعرف اعالن الحق في التنمیة الذي 
تصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة تھدف إلى تحقیق التحسن عملیة متكاملة ذات أبعاد اق(، عملیة التنمیة بأنھا 1986أقرتھ األمم المتحدة عام 

). المتواصل لرفاھیة كل السكان وكل األفراد، والتي یمكن عن طریقھا اعمال حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة

ن إدارة المجتمع والدولة والھدف من وراء الحق في التنمیة القضاء على الفقر والعمل على تدعیم كرامة اإلنسان واعمال حقوقھ، فضًال ع
بصورة جیدة بتوفیر فرص متساویة أمام كل األفراد فھذه اإلدارة الجیدة إذا ما تحققت یمكن تحقیق كل حقوق اإلنسان االقتصادیة واالجتماعیة 

. والثقافیة والسیاسیة والمدنیة

وسیع لخیارات الناس بزیادة القدرات البشریة وطرق العمل وحدد  عرفھا بانھا عملیة ت1990أما تقریر التنمیة البشریة فمنذ بدایة صدوره عام 
: ھذه القدرات األساسیة الواجب توافرھا ألعمال التنمیة البشریة بثالث ھي

.  ان یعیش الناس حیاة طویلة وصحیة-أ
.  ان یكونوا مزودین بالمعرفة-ب
. ئق ان یكون بامكانھم الحصول على الموارد الالزمة لمستوى معیشة ال-ج

 حیث أكد على اعتبار التنمیة حقًا من حقوق اإلنسان وھو جعل الھدف من التنمیة 1986وسبق ان صدر اإلعالن العالمي للحق في التنمیة عام 
لم تمكین اإلنسان من الحصول على حقوقھ فحقوق اإلنسان والتنمیة سیدعم كل منھما اآلخر فالتنمیة البشریة بمعناھا الواسع لن تتحقق إذا 

تتحقق المساواة بین األفراد في المجتمع الواحد كما ان الجھود الرامیة لتعزیز احترام حقوق اإلنسان ستكون أكثر حظًا في النجاح إذا ما تم 
). القضاء على الفقر ورفع مستوى المعیشة

ع العادل لفوائد التنمیة وھذا ما یتحقق عن طریق تمكین أما المسألة الثالثة فھي الربط بین الحق في التنمیة والحق في المشاركة الشعبیة والتوزی
الناس من أخذ القرار وبالشكل الذي یربط بین الدیمقراطیة والتنمیة عن طریق ایجاد مؤسسات دستوریة تعمل على تعمیق مشاركة الناس في 

قدرة على االتصال والتعامل مع الفئات المھمشة وخرق الشأن العام كما تلعب المنظمات غیر الحكومیة دورًا مھمًا بھذا االتجاه ألنھا تملك ال
. مركزیة الدولة

 الحق في بیئة نظیفة - الفرع الثاني



 بھدف الھام الشعوب وارشادھا للمحافظة على البیئة 1972وضع اعالن المؤتمر الخاص بالبیئة البشریة الذي دعت إلیھ األمم المتحدة عام 
اإلنسان ھو، في الوقت نفسھ، مخلوق بیئتھ ومحدد شكلھا، فھي تؤمن لھ عناصر وجوده (الدیباجة على وتعزیزھا ونصت الفقرة األولى من 

المادي وتتیح لھ فرصة النمو الفكري واالجتماعي والروحي، وخالل التطور الطویل والقاسي للجنس البشري على ھذا الكوكب، تم الوصول اآلن 
 السریع للعلم والتكنولوجیا، القدرة على تحویل بیئتھ بأسالیب ال تحصى وعلى نطاق لم یسبق لھ إلى مرحلة أكتسب فیھا اإلنسان، عبر التقدم

مثیل، وكال الجانبین من بیئة اإلنسان، الطبیعي والذي من صنع اإلنسان، ضروري لرفاھیتھ وللتمتع بحقوق اإلنسان األساسیة، وحتى بالحق في 
). الحیاة

لالنسان حق أساسي في الحریة، والمساواة وظروف عیش مناسبة، في بیئة ذات نوعیة تتیح ( ستوكھولم على وقد أكد المبدأ األول من اعالن
.....). حیاة الكرامة والرفاه، وھو یتحمل مسؤولیة جلیلة في حمایة بیئتھ وتحسینھا للجیل الحاضر ولألجیال المقبلة 

حقیق بیئة مثالیة لعیش اإلنسان بل ان الغایة ھو المحافظة على التكوین الطبیعي للمحیط ان االھتمام بالحق في بیئة نظیفة ال یعني الوصول إلى ت
الذي یعیش فیھ اإلنسان وحمایة ھذا المحیط من أي تدھور خطیر وتطویره بالشكل الذي یؤدي إلى خدمة اإلنسان وھناك نصوص دستوریة في 

 على تمتع اإلنسان ببیئة 1978 من الدستور االسباني لعام 54یئة إذ نصت المادة العدید من دساتیر دول العالم نصت على حمایة الحق في الب
الحق بالعیش في بیئة سلیمة ومالئمة لتطویر الحیاة ( على 1979 من دستور بیرو لعام 123مناسبة تساھم في تطویره، بینما نصت المادة 

). والحفاظ على الریف والطبیعة
 لكل فرد حق العیش في ظروف -:اوًال(منھ ) 33(یر العربیة القلیلھ التي اھتمت بھذا الحق فقد اورد في المادة ولعل الدستور العراقي من الدسات

. بیئیة سلیمة 
.)  تكفل الدولة حمایة البیئة والتنوع االحیائي والحفاظ علیھما -:ثانیًا 

الدولة في الوقت نفسھ التي تعد فیھا حقوقًا لمصلحة اإلنسان فقد حدد وإذا كانت حقوق اإلنسان على وجھ العموم، تمثل التزامًا على األفراد أو 
یجب اتاحة الفرصة لجمیع األشخاص ( بوضوح مضمون المشاركة الفردیة حیث نص على 1982 من المیثاق العالمي للطبیعة 23المبدأ رقم 

ات ذات الصلة المباشرة ببیئتھم، واتاحة وسائل االنتصاف وفقًا لتشریعھم الوطني لالسھام منفردین أو مشاركین مع غیرھم في صیاغة القرار
). أمامھم إذا الحق بھم ضرر أو تدھور

 -2.  للجمیع الحق ببیئة بشریة سلیمة ومتوازنة وعلیھم واجب حمایتھا-1( من الدستور البرتغالي على 66واعماًال لالتجاه المتقدم نصت المادة 
 منع التلوث والسیطرة على آثاره وأشكال التآكل المؤذیة -اشدة وبمساندة المبادرات الجماھیریة في أتلتزم الدولة عن طریق مؤسساتھا بالمن

 تشجیع االستمتاع - د.  خلق وتطویر المتنزھات الطبیعیة-ج.  تنظیم مساحة اقلیمیة وذلك بغیة اقامة مناطق مستقرة بایلوجیًا-ب. التي یسببھا
). اظ على مسؤولیتھا واستقرارھا البیئيالعقالني بالموارد الطبیعیة مع الحف

وعلى مستوى التطبیقات القضائیة الوطنیة یمكن اإلشارة إلى قرار المحكمة الھندیة العلیا التي أكدت بان االلتزام بالمحافظة على التوازن 
. اآلیكولوجي ال یقتصر على الدول فحسب وإنما یمتد إلى األفراد

 بخصوص 1996 الدولیة للحق في البیئة فقد أكدت محكمة العدل الدولیة في الفتوى الصادرة عنھا عام كذلك تعرضت المؤسسات القضائیة
ان وجود (مشروعیة استخدام األسلحة النوویة أو التھدید باستخدامھا على الحق في بیئة نظیفة وأقرت بوجود القانون البیئي العرفي وذكرت 

طة الجاریة في إطار والیتھا أو سیطرتھا لبیئة الدول األخرى أو المناطق الواقعة خارج السیطرة التزام عام على الدول بضمان احترام األنش
). الوطنیة، شكل اآلن جزءًا من القانون الدولي المتصل بالبیئة

 الحق في التضامن -الفرع الثالث

قد وھبوا عقالً (اإلنسان التي أكدت على ان الناس جمیعًا  من االعالن العالمي لحقوق 1یقوم الحق في التضامن على أساس ما ورد في المادة 
، فضًال عن كون التضامن واقع اجتماعي ویفترض ان یمتثل الفرد إلرادة الجماعة )وضمیرًا، وعلیھم ان یعامل بعضھم بعضًا بروح اإلخاء

 أخالقیًا كبیرًا إال ان ھذا البعد األخالقي الممیز ال یعني انھا باعتبارھا تعبیرًا عن ذلك التضامن، ویبدو ان المعاني المتقدمة تحمل في طیاتھا جانبًا
. غیر متمتعة بوصف االلزام باعتبارھا قواعد قانونیة طالما تم النص علیھا في اتفاقیات دولیة أو في تشریعات داخلیة

اعدة والعمل على نجدة اإلنسان أو المجتمعات التي وعلى اساس الحق في التضامن یقع التزام أخالقي أوًال وقانوني ثانیًا بضرورة تقدیم المس
. یمكن ان تتعرض لبعض النكبات أو المشاكل أو االعتداءات في حاالت الحروب والكوارث الطبیعیة

نا بالتسامح، وان ان نأخذ أنفس(.... ان الحق في التضامن یجد لھ أساسًا قانونیًا وأخالقیًا متینًا في دیباجة میثاق األمم المتحدة التي نصت على 
..... ). نعیش معًا في سالم وحسن جوار

 الحق في السالم -الفرع الرابع



یجد الحق في السالم األساس لھ في نصوص میثاق األمم المتحدة التي تعمل على تحقیق مجموعة من األھداف وعلى رأسھا تحقیق السلم 
نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلینا على أنفسنا ان ننقذ األجیال المقبلة من ویالت (تیة واألمن الدولیین ودیباجة المیثاق تصدرتھا الكلمات اآل

...). الحرب التي في خالل جیل واحد جلبت على اإلنسانیة مرتین أحزانًا یعجز عنھا الوصف 

ان (ًا بشأن حق الشعوب في السلم أكدت فیھ  اعالن1984 تشرین الثاني 12وإعماال لنص المیثاق اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ 
الحیاة دون حرب ھي بمثابة الشرط الدولي األساسي للرفاھیة المادیة للبلدان ولتنمیتھا وتقدمھا وللتنفیذ التام لكافة الحقوق والحریات األساسیة 

). التي تنادي بھا األمم المتحدة

تدرك ان اقامة سلم دائم على األرض، في العصر النووي، یمثل الشرط األولى للمحافظة على (.... وأضافت الجمعیة العامة في ھذا اإلعالن انھا 
 تعلن رسمیًا ان - 1الحضارة اإلنسانیة وعلى بقاء الجنس البشري، وإذ تسلم بان ضمان حیاة ھادئة للشعوب ھي الواجب المقدس لكل دولة 

لى حق الشعوب في السلم وتشجیع تنفیذ ھذا الحق یشكالن التزامًا أساسیًا على كل وان المحافظة ع..... شعوب كوكبنا لھا حق مقدس في السلم
وان ضمان ممارسة حق الشعوب في السلم یتطلب من الدول ان توجھ سیاساتھا نحو القضاء على أخطار الحرب، وقبل أي شيء آخر .... دولة 

.. ة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة على أساس میثاق األمم المتحدة الحرب النوویة، ونبذ استخدام القوة في العالقات الدولیة، وتسوی
وناشدت الجمعیة العامة جمیع الدول والمنظمات الدولیة ان تبذل كل ما في وسعھا للمساعدة في ضمان تنفیذ حق الشعوب في السلم باتخاذ 

. التدابیر المالئمة على المستوى الوطني والدولي لتحقیق ھذا الھدف

الفصل الخامس 
الحمایة الداخلیة لحقوق االنسان 

ترتب على نضال الشعوب وثوراتھا وانتصاراھا في مواجھة قھر السلطة في كثیر من مراحل التاریخ البشري ، ان انتقلت الحریة من مجرد 
لقانون باعتبارھا شرط من شروط استقرار افكار ورؤى یدعو الیھا الكتاب والمفكرین وتتطلع الیھا الشعوب الى حقوق معترف بھا ویحمیھا ا

. الدول وحمایة نظامھا السیاسي واالجتماعي 
وعلى ذلك یجب ان توفر السلطة ضمانات جدیة تكفل احترام ھذه الحقوق وتتعھد باحترامھا وفي مقدمة ھذه الضمانات ادراج الحقوق والحریات 

. من اعتداء الحكام او االفراد انفسھمفي صلب الوثیقة الدستوریة فال حریة بدون قانون یحمیھا 
وقد یسر ذلك انتشار الدساتیر والوثائق القانونیة واعالنات الحقوق التي اضحت ضمانات اكیدة في مواجھة االنظمة السیاسیة القائمة وخارجھ 

 مستقل یملك والیة الغاء قرارات عن مجال سیطرتھا إال إنھا ضمانات غیر كافیة یجب تعزیزھا على المستوى الداخلي من خالل وجود قضاء
السلطة التنفیذیة الماسة بالحقوق والحریات ، اذا ما خالفت القانون او تعسفت باستخدام سلطاتھا وتقریر مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین 

قیق العدالة واحترام حقوق وحریات االفراد وكفالة دیمقراطیة التجاء االفراد الى القضاء ال لغاء القوانین غیر الدستوریة وایجاد نضم جدیدة لتح
. خارج النظام القضائي 

وھو موضوع ھذا الجزء من . الى غیر ذلك من وسائل اخرى تساھم على المستوى الوطني في تعزیز احترام حقوق االنسان وحریاتھ االساسیة 
. الدراسة 

المبحث االول 
ة ادراج الحقوق والحریات في صلب الوثیقة الدستوری

. من المبادئ المسلم بھا في النظم الدیمقراطیة إن یمثل الدستور الوثیقة القانونیة العلیا واجبة االحترام من السلطات األساسیة الثالث في الدولة
امة في الدولة بحكم إن الدستور یتضمن المبادئ القانونیة التي تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم فیھا وعالقتھ بالمواطنین وینظم السلطات الع

. وحقوق وحریات األفراد ویعد الدستور أعلى التشریعات في الدولة ویقع في قمة الھرم القانوني ویسمو على القواعد القانونیة األخرى جمیعا
د الدستور وال یحق فالسلطة التنفیذیة تلتزم بقواع. مما ینبغي إن تلتزم سلطات الدولة جمیعھا بالتقید بأحكامھ وإال عدت تصرفاتھا غیر مشروعة

كما إن السلطة التشریعیة ممثلة بالبرلمان تتقید ھي . لھا مخالفتھا في أعمالھا إذ إن ذلك یعرض أعمالھا لإللغاء والتعویض عما تسببھ من ضرر
ومن الجدیر بالذكر في ھذا . األخرى بأن تحترم تشریعاتھا القواعد الدستوریة وإال كانت عرضھ لإللغاء استنادا إلى مخالفتھا لمبدأ المشروعیة 

إنما یجب العمل على كفالة احترام . المجال إن نؤكد انھ لیس المھم إن یسجل الدستور المبادئ العامة التي تحكم السلطات األساسیة في الدولة
ة والواقعیة الحترام القواعد الدستور وتقدیر الضمانات التي إلى تعزیز ھذا االحترام وفي ھذا الجزء من الدراسھ نتناول الضمانات القانونی

. الدستوریة

المطلب االول 
مضمون القواعد الدستوریة 

یختلف محتوى الدستور من دولة إلى أخرى حسب التنظیمات الدستوریة السائدة فیھا لذلك لیس من السھولة التحدید الدقیق لما یحتویھ الدستور 
یتعلق الجزء األول منھا : انون الدستوري تقوم على تقسیم القواعد الدستوریة إلى جزئینغیر إن الخطوط الرئیسیة المجمع علیھا من فقھاء الق

. أما الجزء الثاني فیتعلق بدراسة الحقوق والحریات. بدراسة القواعد المنظمة لممارسة السلطة
: القواعد المنظمة لممارسة السلطة: أوال 

لطات الحاكمة في الدولة والعالقة بینھا وحدود عمل كل سلطة حتى ال تطغي سلطة على یتضمن الدستور القواعد التي تنظم ممارسة نشاط الس



. األخرى وفق مبدأین أساسیین ھما فصل السلطات والتوازن بینھما
تطغي السلطة ویقوم التوازن بین السلطات بان ال) تشریعیة ، تنفیذیة ، قضائیة( فقد درج الفقھاء على تقسیم وظائف الدولة القانونیة إلى ثالث 

التنفیذیة على الشعب ممثال بالبرلمان وال یطغي البرلمان على السلطة التنفیذیة وھذا األمر یحتاج إلى ضابط حازم یؤدي إلى الحفاظ والثبات في 
. النظام السیاسي القائم

. ور باعتباره الوثیقة القانونیة األعلى في الدولةوفي ھذا المجال تثار مشكلة تتصل بتنظیم ھذه السلطات والعالقة بینھا وھو ما یتكفل بھ الدست
 ورجال الثورة الفرنسیة فورد النص 1787وقد كان لفكرة توزیع السلطات في الدولة قبوال لدى واضعي دستور الوالیات المتحدة األمریكیة عام 

 الدستوریون الیوم على إن ھناك نموذجین  ، ویتفق معظم1791 الملحق بدستور عام 1789علیھ في إعالن حقوق اإلنسان والمواطن عام
أساسیین لتوزیع السلطات احدھما یتمثل بالنظام البرلماني واآلخر بالنظام الرئاسي یأخذ األول بالفصل المعتدل بین السلطات بینما یعتمد الثاني 

. على الفصل شبھ المطلق
، كما یتضمن شكل ) الوراثة ، االنتخاب ( ي أسلوب تقلد السلطة وانتقالھامن جانب آخر تتضمن الوثیقة الدستوریة القواعد التي یرجع إلیھا ف

. الدولة ما إذا كان بسیطا أم مركبا ، وإذا كان فدرالیا فان الدستور یبین تقسیم السلطة بین الحكومة الفدرالیة وحكومات الوالیات
. القواعد المنظمة للحقوق والحریات:. ثانیا

. لثاني من أحكامھ تلك القواعد المنظمة لحقوق األفراد وحریاتھمیحدد الدستور في الجزء ا
فقد حرصت الوثائق الدستوریة المختلفة على أن تتضمن في جانب منھا الحقوق والحریات التقلیدیة السیما تلك المتعلقة بالحقوق المدنیة 

. اعیة والثقافیةوفي جانب آخر الحقوق والحریات ذات المضامین االقتصادیة واالجتم. والسیاسیة
ولم یقف المشرع الدستوري عند حد تسجیل ھذه الحقوق والحریات بل عمل على كفالة احترامھا وتقدیر ضمانات ممارستھا ووضع القیود التي 

. لمجتمعبشرط إن تبقى في حدود عدم مساسھا بحقوق وحریات اآلخرین وعدم األضرار بالمصالح األخرى ل. تحد من تقیید السلطات العامة لھا
ومن اجل إن ال تتجاوز السلطة . وھذا التقیید الضابط للحریة من الخطورة بحیث الیمكن تركھ لتقدیر الدولة وال یمكن التعویل على نبل مقاصدھا

م إدراج على ھذه الحقوق والحریات كان ال بد من وجود ضابط لتلك السلطة یتمثل في نص الدستور على احترام تلك الحقوق والحریات وان یت
المبادئ الرئیسیة التي تنظم الحریات العامة في صلب الوثیقة الدستوریة وان ال یترك للسلطة التنفیذیة أن تنضمھا عن طریق المراسیم فتتوغل 

. في تلك الحریات وتجعل ممارستھا استثناءا من المنع
لحریات العامة في إعالنات الحقوق أو في دیباجة دساتیره ولعل في ولم یتبع المشرع الدستوري في اغلب الدول العربیھ أسلوب تقریر الحقوق وا

. ذلك تجنب لما قد یثار بشأن القیمة القانونیة لھذه اإلعالنات
كما لم یتبع ما نصت علیھ بعض الدول من تقریر ھذه الحقوق في قوانینھا العادیة كما ھو الحال في انكلترا وما قد یؤدي إلیھ ھذا األمر من 

.  المشرع العادي في تعدیل ھذه الحقوق بالزیادة أو النقصانإمكانیة
فقد تبنت ھذه الدساتیر األسلوب الذي اتبعھ الدستور األمریكي في تقریر الحقوق والحریات العامة في نصوص وردت في صلب الوثیقة 

. الدستوریة مما اسبغ علیھا من القوة ما للنصوص الدستوریة األخرى

المطلب الثاني 
ضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة ال

 سواء كانت تشریعًا عادیًا صادرا من السلطة التشریعیة أو تشریعا -ینتج عن مبدأ سمو الدستور على القواعد القانونیة األخرى بمختلف مراتبھا 
 الدولة ، اعتباره المعبر الوحید عن اإلرادة الشعبیة  إن تعلو أحكام الدستور على كل أعمال السلطات في-فرعیًا صادرًا عن السلطة التنفیذیة 

. وتكون ھذه األعمال الغیھ وباطلة إذا ما خلقتھ
ولكن السؤال ھو من الذي یقرر ما إذا كانت تلك األعمال الصادرة من السلطة التشریعیة أو من السلطة التنفیذیة تتناقض مع الدستور وما ھي 

.  تطبیق القواعد الدستوریةاإلجراءات الواجب مراعاتھا لضمان
) . الرقابة على دستوریة القوانین : ( الفرع االول

الدستور یقید المشرع العادي في الحدود التي رسمھا لھ ومن ثم تمنع السلطة التشریعیة عن إصدار التشریعات التي تتعارض مع نصوص 
. سلطة التشریعیة بتلك الحدود من الضروري فرض الرقابة علیھاولضمان التزام ال. الدستور وفق ما یسمى بمبدأ دستوریة القوانین 

: والمالحظ إن الدساتیر مختلفة في إتباع الطریقة التي تحقق بھا تلك الرقابة وسلكت في ھذا المجال سبل مختلفة أھمھا ما یلي
. الطعن في دستوریة القوانین أمام لجنة أو مجلس دستوري-:اوًال 

. توریة القوانین في بعض األحیان من قبل ھیئة أو لجنة ذات صیغة سیاسیة غیر قضائیةتباشر الرقابة على دس
وقد انفردت فرنسا منذ أواخر القرن الثامن عشر في الدعوة إلى إیجاد ھیئة سیاسیة یكون من اختصاصھا إلغاء جمیع القوانین التي تسن مخالفة 

بسبب السمعة السیئة لھ في ذلك الوقت  ولم تعھد بھذه المھمة إلى القضاء . ألحكام الدستور
فاخذ االتحاد السوفیتي السابق بھذا األسلوب في . وقد أخذت العدید من الدول عن فرنسا ھذا النوع من الرقابة مع اختالف بین دستور وآخر

 و بلغاریا في 1949 دستورھا لعام  وجعل الرقابة من اختصاص السلطة التشریعیة كما اخذ بھ دستور ألمانیا الدیمقراطیة في1977دستور عام
. 1954 والصین في دستورھا لعام1947دستورھا لعام

تسعة :  مھمة الرقابة إلى ھیئة اسماھا المجلس الدستوري تتكون من نوعین من األعضاء 1958وقد أناط الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام 
كما یضم المجلس رؤساء الجمھوریة السابقون . ة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخأعضاء یتم تعیینھم من قبل رئیس الجمھوریة ورئیس الجمعی

أما رئیس المجلس فیعین من بین أعضاء المجلس من قبل . لالستفادة من خبراتھم السیاسیة التي اكتسبوھا من سني خدمتھم من ناحیة أخرى
. رئیس الجمھوریة

قوانین في انھ یمارس رقابھ وقائیة على القوانین غیر الدستوریة وھي في مرحلة تشریعھا ویتمیز ھذا النوع من انواع الرقابة على دستوریة ال
قبل ان تصدر ، لكنھ بالرغم من ذلك تعرض لالنتقاد من حیث إن تحریكھ یعود أما للسلطة التشریعیة أو التنفیذیة مما یقیم الرقابة على اعتبارات 



بحكم ان جھة الرقابة غالبًا تتكون من ھیئة یتم تعیینھا أو اختیارھا من إحدى ) 3(ة وموضوعیةسیاسیة أكثر من إقامتھا على اعتبارات قانونی
. ھاتین السلطتین وال شك إن الطابع السیاسي یتدخل في ھذا التعیین مما یفقدھا االستقالل والحیاد األمني في ممارسة دورھا الرقابي

 :الرقابة القضائیة على دستوریة القانون: ثانیًا 
: بموجب ھذا النوع من الرقابة یمارس القضاء مھمة الفصل فیما إذا كان القانون دستوریا من عدمھ ویتم ذلك في الغالب بإتباع طریقین ھما

: رقابة االمتناع أو الدفع الفرعي-1
 ھذه الطریقة من طرق الرقابة في وقد اتبعت. ویتم ذلك بان یھمل القضاء القانون غیر الدستوري ویمتنع عن تطبیقھ في القضیة المعروضة

وتتم من خالل نزاع قضائي یدفع فیھ احد الخصوم بان القانون المراد تطبیقھ علیھ غیر دستوري فتنظر المحكمة في . الوالیات المتحدة األمریكیة
. عھذا الدفع فإذا ثبت لدیھا انھ مخالف للدستور امتنعت عن تطبیقھ وإذا ظھر العكس استمرت في نظر النزا

لكن نص المادة . ومن الجدیر بالذكر انھ لیس في الدستور األمریكي نص صریح یرجح أو یقر مبدأ الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین
قضاة تكون ھي القانون األعلى للبالد، ویكون ال.. ھذا الدستور وقوانین الوالیات المتحدة التي تصدر طبقا لھ(( السادسة من الدستور قد أكد إن 

)). في جمیع الوالیات ملزمین بھ،وال یعتد بأي نص في الدستور أو قوانین أیة والیة یكون مخالفاً لذلك
وقد ذھب الرأي الراجح في الفقھ الدستوري األمریكي إلى القول بان الرقابة على دستوریة القوانین ھي بطبیعتھا من اختصاص السلطة 

 عن التأثیر السیاسي فضال عن الخبرةالقضائیة بحكم إنھا تمتلك میزة البعد
مع إن البعض قد ذھب إلى إن إسناد ھذه السلطة للقضاء فیھ اعتداء على اختصاص السلطة التشریعیة ویجعل منھا سلطة سیاسیة أعلى من 

. سلطة األمة الممثلة ببرلمانھا
 دستوریة قانون ما فإنھا ال تلغي القانون وإنما تمتنع عن تطبیقھ ووفق ھذا النوع من الرقابة وعندما تحكم إحدى المحاكم في دعوى أمامھا بعدم

ویضل القانون سلیما على الرغم من ذلك ویجوز لمحكمة أخرى إن تطبقھ كما یصح إن تطبقھ ذات المحكمة التي امتنعت عن تطبیقھ في قضیة 
ما لم یكن الحكم الصادر بعدم الدستوریة صادرا من المحكمة . أخرى إذ إن حجیة الحكم بعدم الدستوریة نسبیة یقتصر أثرھا على طرفي النزاع

. االتحادیة العلیا
ویعد ھذا الطریق األسلوب األكثر نجاحا في فرض الرقابة على دستوریة القوانین في الدول التي تخلو دساتیرھا من النص صراحة على حق 

ومن ذلك .  بعدم دستوریة قانون ما واجب التطبیق–أثناء نظر دعوى مرفوعة  –القضاء في الرقابة على دستوریة القوانین ، إذا ما دفع أمامھ 
.  رغم خلوھما من نصوص تنظیم الرقابة1958 ودستور عام 1956ما درج علیھ القضاء المصري في ظل دستور عام 

. الطعن في دستوریة القوانین بطریق الدفع األصلي أو رقابة اإللغاء-2
ة لبعض المحاكم إلغاء القانون غیر الدستوري وإنھاء العمل بھ وقد یكون ھذا الحكم قبل صدور القانون فتسمى رقابة یجیز ھذا النوع من الرقاب

وبسبب خطورة األثر المترتب على ھذا الحكم والمتمثل بإلغاء تشریعات البرلمان ، حرصت . اإللغاء السابقة أو بعده فیسمى رقابة اإللغاء الالحقة
سھ محاكم دستوریة علیا متخصصة أو أعلى درجات القضاء في الدولة ، كما لم تجز كثر منھا لألفراد إن یطعنوا مباشرة في الدول على إن تمار

دستوریة القوانین بینما أجاز بعضھا ذلك بطریق غیر مباشر بان یتقدموا بالطعن بعدم دستوریة قانون ما أمام بعض المحاكم، فان اقتنعت ھذه 
. ن تقدمت بھ إلى المحكمة الدستوریةالمحكمة بجدیة الطع

 حیث أناط فحص دستوریة القوانین بمحكمة 1925ومن الدول التي أخذت بھذا األسلوب من طرق الرقابة، العراق في ظل القانون األساسي عام 
. علیا وجعل حق الطعن في دستوریة القانون من اختصاص السلطة التنفیذیة دون األفراد

. نھ حرم المواطنین من ضمانة أساسیة لكفالة احترام الدستور وما یتضمنھ من حقوق وحریاتوھذا االمر منتقد أل
 بتشكیل محكمة دستوریة من خمسة عشر قاضیًا تمتلك سلطة إلغاء القانون غیر الدستوري اعتبارًا من 1947كما اخذ الدستور االیطالي لعام 

. تاریخ صدور الحكم
 بان جعل الرقابة على دستوریة القوانین من اختصاص المحكمة الدستوریة 1971 سبتمبر 11ي الصادر في واخذ بھ الدستور المصري الحال

. العلیا بعد إن نبذ المشرع الدستوري نظام الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین
نقد من جانب من الفقھ باعتبار إنھا تمثل خروجا على على انھ بالرغم من مزایا الرقابة القضائیة بطریق الدعوى المباشرة إال إنھا لم تسلم من ال

كما . حدود مھمة القضاء وتؤدي إلى إقحامھ في المجال التشریعي وإھداره لعمل السلطة التشریعیة ، مما یعتبر مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات
. لطات الدولة األخرى السیما السلطة التشریعیةإن إعطاء المحكمة سلطة إلغاء القانون، یعطیھا مركزا قویا ونفوذا كبیرًا باتجاه س



المطلب الثاني 
الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة 

 سواء كانت تشریعًا عادیًا صادرا من السلطة -ینتج عن مبدأ سمو الدستور على القواعد القانونیة األخرى بمختلف مراتبھا 
 إن تعلو أحكام الدستور على كل أعمال السلطات في الدولة ، -و تشریعا فرعیًا صادرًا عن السلطة التنفیذیة التشریعیة أ

. اعتباره المعبر الوحید عن اإلرادة الشعبیة وتكون ھذه األعمال الغیھ وباطلة إذا ما خلقتھ
 التشریعیة أو من السلطة التنفیذیة تتناقض مع ولكن السؤال ھو من الذي یقرر ما إذا كانت تلك األعمال الصادرة من السلطة

. الدستور وما ھي اإلجراءات الواجب مراعاتھا لضمان تطبیق القواعد الدستوریة
) . الرقابة على دستوریة القوانین : ( الفرع االول

لتشریعات التي الدستور یقید المشرع العادي في الحدود التي رسمھا لھ ومن ثم تمنع السلطة التشریعیة عن إصدار ا
ولضمان التزام السلطة التشریعیة بتلك الحدود من . تتعارض مع نصوص الدستور وفق ما یسمى بمبدأ دستوریة القوانین 

. الضروري فرض الرقابة علیھا
ما والمالحظ إن الدساتیر مختلفة في إتباع الطریقة التي تحقق بھا تلك الرقابة وسلكت في ھذا المجال سبل مختلفة أھمھا 

: یلي
. الطعن في دستوریة القوانین أمام لجنة أو مجلس دستوري-:اوًال 

. تباشر الرقابة على دستوریة القوانین في بعض األحیان من قبل ھیئة أو لجنة ذات صیغة سیاسیة غیر قضائیة
صاصھا إلغاء جمیع وقد انفردت فرنسا منذ أواخر القرن الثامن عشر في الدعوة إلى إیجاد ھیئة سیاسیة یكون من اخت

ولم تعھد بھذه المھمة إلى القضاء بسبب السمعة السیئة لھ في ذلك الوقت  . القوانین التي تسن مخالفة ألحكام الدستور
فاخذ االتحاد السوفیتي السابق . وقد أخذت العدید من الدول عن فرنسا ھذا النوع من الرقابة مع اختالف بین دستور وآخر

 وجعل الرقابة من اختصاص السلطة التشریعیة كما اخذ بھ دستور ألمانیا الدیمقراطیة 1977ور عامبھذا األسلوب في دست
. 1954 والصین في دستورھا لعام1947 و بلغاریا في دستورھا لعام1949في دستورھا لعام 

توري تتكون من نوعین  مھمة الرقابة إلى ھیئة اسماھا المجلس الدس1958وقد أناط الدستور الفرنسي الحالي الصادر عام 
كما . تسعة أعضاء یتم تعیینھم من قبل رئیس الجمھوریة ورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ: من األعضاء 

یضم المجلس رؤساء الجمھوریة السابقون لالستفادة من خبراتھم السیاسیة التي اكتسبوھا من سني خدمتھم من ناحیة 
.  بین أعضاء المجلس من قبل رئیس الجمھوریةأما رئیس المجلس فیعین من. أخرى

ویتمیز ھذا النوع من انواع الرقابة على دستوریة القوانین في انھ یمارس رقابھ وقائیة على القوانین غیر الدستوریة وھي 
یعیة أو في مرحلة تشریعھا قبل ان تصدر ، لكنھ بالرغم من ذلك تعرض لالنتقاد من حیث إن تحریكھ یعود أما للسلطة التشر

التنفیذیة مما یقیم الرقابة على اعتبارات سیاسیة أكثر من إقامتھا على اعتبارات قانونیة وموضوعیة بحكم ان جھة الرقابة 
غالبًا تتكون من ھیئة یتم تعیینھا أو اختیارھا من إحدى ھاتین السلطتین وال شك إن الطابع السیاسي یتدخل في ھذا التعیین 

. والحیاد األمني في ممارسة دورھا الرقابيمما یفقدھا االستقالل 
: الرقابة القضائیة على دستوریة القانون: ثانیًا 

بموجب ھذا النوع من الرقابة یمارس القضاء مھمة الفصل فیما إذا كان القانون دستوریا من عدمھ ویتم ذلك في الغالب 
: بإتباع طریقین ھما



: رقابة االمتناع أو الدفع الفرعي-1
وقد اتبعت ھذه الطریقة من . ذلك بان یھمل القضاء القانون غیر الدستوري ویمتنع عن تطبیقھ في القضیة المعروضةویتم 

وتتم من خالل نزاع قضائي یدفع فیھ احد الخصوم بان القانون المراد تطبیقھ . طرق الرقابة في الوالیات المتحدة األمریكیة
فع فإذا ثبت لدیھا انھ مخالف للدستور امتنعت عن تطبیقھ وإذا ظھر العكس علیھ غیر دستوري فتنظر المحكمة في ھذا الد

. استمرت في نظر النزاع
. ومن الجدیر بالذكر انھ لیس في الدستور األمریكي نص صریح یرجح أو یقر مبدأ الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین

تكون ھي .. ور وقوانین الوالیات المتحدة التي تصدر طبقا لھھذا الدست(( لكن نص المادة السادسة من الدستور قد أكد إن 
القانون األعلى للبالد، ویكون القضاة في جمیع الوالیات ملزمین بھ،وال یعتد بأي نص في الدستور أو قوانین أیة والیة 

)). یكون مخالفاً لذلك
ة على دستوریة القوانین ھي بطبیعتھا من وقد ذھب الرأي الراجح في الفقھ الدستوري األمریكي إلى القول بان الرقاب

اختصاص السلطة القضائیة بحكم إنھا تمتلك میزة البعد عن التأثیر السیاسي فضال عن الخبرة 
مع إن البعض قد ذھب إلى إن إسناد ھذه السلطة للقضاء فیھ اعتداء على اختصاص السلطة التشریعیة ویجعل منھا سلطة 

. ممثلة ببرلمانھاسیاسیة أعلى من سلطة األمة ال
ووفق ھذا النوع من الرقابة وعندما تحكم إحدى المحاكم في دعوى أمامھا بعدم دستوریة قانون ما فإنھا ال تلغي القانون 

وإنما تمتنع عن تطبیقھ ویضل القانون سلیما على الرغم من ذلك ویجوز لمحكمة أخرى إن تطبقھ كما یصح إن تطبقھ ذات 
 تطبیقھ في قضیة أخرى إذ إن حجیة الحكم بعدم الدستوریة نسبیة یقتصر أثرھا على طرفي المحكمة التي امتنعت عن

. ما لم یكن الحكم الصادر بعدم الدستوریة صادرا من المحكمة االتحادیة العلیا. النزاع
اتیرھا من النص ویعد ھذا الطریق األسلوب األكثر نجاحا في فرض الرقابة على دستوریة القوانین في الدول التي تخلو دس

 بعدم – أثناء نظر دعوى مرفوعة –صراحة على حق القضاء في الرقابة على دستوریة القوانین ، إذا ما دفع أمامھ 
 1958 ودستور عام 1956ومن ذلك ما درج علیھ القضاء المصري في ظل دستور عام . دستوریة قانون ما واجب التطبیق

. رغم خلوھما من نصوص تنظیم الرقابة
. الطعن في دستوریة القوانین بطریق الدفع األصلي أو رقابة اإللغاء-2

یجیز ھذا النوع من الرقابة لبعض المحاكم إلغاء القانون غیر الدستوري وإنھاء العمل بھ وقد یكون ھذا الحكم قبل صدور 
رة األثر المترتب على ھذا الحكم وبسبب خطو. القانون فتسمى رقابة اإللغاء السابقة أو بعده فیسمى رقابة اإللغاء الالحقة

والمتمثل بإلغاء تشریعات البرلمان ، حرصت الدول على إن تمارسھ محاكم دستوریة علیا متخصصة أو أعلى درجات 
القضاء في الدولة ، كما لم تجز كثر منھا لألفراد إن یطعنوا مباشرة في دستوریة القوانین بینما أجاز بعضھا ذلك بطریق 

یتقدموا بالطعن بعدم دستوریة قانون ما أمام بعض المحاكم، فان اقتنعت ھذه المحكمة بجدیة الطعن تقدمت غیر مباشر بان 
. بھ إلى المحكمة الدستوریة

 حیث أناط فحص 1925ومن الدول التي أخذت بھذا األسلوب من طرق الرقابة، العراق في ظل القانون األساسي عام 
.  حق الطعن في دستوریة القانون من اختصاص السلطة التنفیذیة دون األفراددستوریة القوانین بمحكمة علیا وجعل

. وھذا االمر منتقد ألنھ حرم المواطنین من ضمانة أساسیة لكفالة احترام الدستور وما یتضمنھ من حقوق وحریات
ة إلغاء القانون غیر  بتشكیل محكمة دستوریة من خمسة عشر قاضیًا تمتلك سلط1947كما اخذ الدستور االیطالي لعام 

. الدستوري اعتبارًا من تاریخ صدور الحكم
 بان جعل الرقابة على دستوریة القوانین من اختصاص 1971 سبتمبر 11واخذ بھ الدستور المصري الحالي الصادر في 

. المحكمة الدستوریة العلیا بعد إن نبذ المشرع الدستوري نظام الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین
على انھ بالرغم من مزایا الرقابة القضائیة بطریق الدعوى المباشرة إال إنھا لم تسلم من النقد من جانب من الفقھ باعتبار 

إنھا تمثل خروجا على حدود مھمة القضاء وتؤدي إلى إقحامھ في المجال التشریعي وإھداره لعمل السلطة التشریعیة ، مما 
كما إن إعطاء المحكمة سلطة إلغاء القانون، یعطیھا مركزا قویا ونفوذا كبیراً . سلطاتیعتبر مساسا بمبدأ الفصل بین ال

. باتجاه سلطات الدولة األخرى السیما السلطة التشریعیة

المبحث الثاني 
الرقابة على اعمال السلطة التنفیذیة 

 وحریات االفراد خالفًا لما ھو مقرر في مما ال شك فیھ ان السلطة التنفیذیة عندما تمارس وظیفتھا قد تنتقص من حقوق



. لذلك یجب ان ال تترك لھا ھذه السلطة دون ضابط یرسم الحدود التي ال تتجاوزھا ویعرض تصرفاتھا للبطالن . الدستور 
وتختلف ھذه الضمانات باختالف الدولة والنظم . ویفرض ذلك وجود ضمانات ووسائل تراقب عمل السلطة التنفیذیة 

غیر ان المستقر في اغلب الدول ان الضمانات القانونیة في مواجھة السلطة التنفیذیة تتمثل برقابة .  المتبعة فیھا القانونیة
. البرلمان العمال السلطة التنفیذیة ورقابة القضاء وأخیرًا رقابة الھیئات المستقلة 

المطلب االول 
رقابة البرلمان العمال السلطة التنفیذیة 

یق من الرقابة برقابة البرلمان على اعمال السلطة التنفیذیة وذلك عن طریق الشكاوى المقدمة من االفراد یتمثل ھذا الطر
والمتضمنة طلباتھم التي قد یجد البرلمان انھا على قدر من الوجاھة مما یدعو الى مواجھة الوزراء بحق السؤال او 

. االستجواب او سحب الثقة من الوزارة كلھا 
وھي تختلف من دولة الى اخرى وتكون الرقابة البرلمانیة اقوى في . لرقابة بما ھو مرسوم في الدستور ویتحدد شكل ا

النظم النیابیة منھا في النظم االخرى ، حیث تكون الوزارة مسؤولة امام البرلمان مسؤولیة تضمانیة ناھیك عن المسؤولیة 
. الفردیة لكل وزیر عن اعمال وزارتھ 

 رقابة البرلمان على اعمال الحكومة احترامًا لمبدأ المشروعیة عن طریق توجیھ 2005العراقي لعام وقد كفل الدستور 
السؤال الى رئیس مجلس الوزراء والوزراء في أي موضوع یدخل في اختصاصھم ، كما یجوز لخمسة وعشرین عضوًا في 

جلس الوزراء ، ولعضو مجلس النواب االقل من مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة الستیضاح سیاسة واداء م
وبموافقة خمسة وعشرین عضوًا ، توجیھ استجواب الى رئیس مجلس الوزراء او الوزراء ، لمحاسبتھم في الشؤون التي 

. تدخل في اختصاصھم 
ویعد مستقیالً ثامنًا من الدستور ان لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء باالغلبیة المطلقة ، / 61وقد ورد في المادة 

من تاریخ قرار سحب الثقة ، كما یملك المجلس بناًء على طلب خمس اعضائھ وباالغلبیة المطلقة لعدد اعضائھ سحب الثقة 
. من رئیس مجلس الوزراء بعد استجواب وجھ لھ 

ى رئیس مجلس ومن جانبھ تبنى الدستور االردني الرقابة البرلمانیھ على اعمال الحكومة عن طریق توجیھ السؤال ال
. الوزراء والوزراء

لكل عضو من اعضاء مجلس االعیان و النواب ان یوجھ الى الوزراء اسئلھ :  من الدستور 96فقد ورد في المادة 
واستجوابات حول اى امر من االمور العامھ وفقا لما ھو منصوص علیھ في النظام الداخلي للمجلس الذي ینتمي الیھ ذالك 

قبل مضي ثمانة ایام على وصولھ الى الوزیر اال اذا كانت الحالھ مستعجلھ ووافق الوزیر ، استجواب ما العضو ، وال یناقش 
." على تقصیر المده المذكوره 

 اذا قرر المجلس عدم -2.  تطرح الثقھ بالوزاره او باحد الوزراء امام مجلس النواب -1:"  منھ 53في حین ورد في الماده 
 واذا كان قرار عدم الثقھ خاصا باحد -3.یھ المطلقھ من مجموع عدد اعضائھ وجب علیھا ان تستقیل الثقھ بالوزاره باالكثر

" . الوزراء وجب علیھ اعتزال منصبھ 
لكن مع ما تتمتع بھ الرقابة البرلمانیة على اعمال السلطة التنفیذیة من اھمیة في مجال احترام وسیادة القانون فان دورھا 

دة الحزبیة السائدة في البرلمان التي تكون في احیان متوافقة مع ارادة الحكومة لو صادف انھا من الحزب مقید غالبًا باالرا
. نفسھ فتكون الحكومة الخصم والحكم 

كما ان عدم نضج الوعي السیاسي لدى اعضاء البرلمان وافتقارھم الى الخبرة وضعف المعارضة قد تؤدي الى ضعف ھذه 
. الحقیقي في حمایة حقوق االفراد وحریاتھم الضمانة ویختفي دورھا 

المطلب الثاني 
رقابة القضاء على اعمال االدارة 

تعد رقابة القضاء على اعمال السلطة التنفیذیة ممثلة باالدارة واحدة من اھم عناصر الرقابة واكثرھا ضمانًا لحقوق االفراد 
وما تتمتع بھ احكام القضاء من قوة وحجیة یلتزم الجمیع . یاد وحریاتھم لما تتمیز بھ الرقابة القضائیة من استقالل وح

. بتنفیذھا واحترامھا واال تعرض المخالف للمسائلة وما في ذلك من تبني لشرعیة دولة القانون 
 .ومن المستقر وجود نوعین من نظم الرقابة القضائیة على اعمال االدارة ھما نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج 

: نظام القضاء الموحد :النوع االول 
یسود ھذا النظام في انكلترا والوالیات المتحدة االمریكیة وبعض الدول االخرى ومقتضاه ان تختص جھة قضائیة واحدة 



. بالنظر في جمیع المنازعات التي تنشأ بین االفراد انفسھم او بینھم وبین االدارة او بین الھیئات االداریة نفسھا 
ا النظام یتمیز بانھ اكثر اتفاقًا مع مبدأ المشروعیة اذ یخضع االفراد واالدارة الى قضاء واحد وقانون واحد مما ال یمنح وھذ

. باالضافة الى الیسر في اجراءات التقاضي . االدارة أي امتیازات في مواجھة االفراد 

: نظام القضاء المزدوج :النوع الثاني 
س وجود جھتین قضائیتین مستقلتین جھة القضاء العادي وتختص بالفصل في المنازعات التي یقوم ھذا النظام على اسا

تنشأ بین االفراد او بینھم وبین االدارة عندما تتصرف كشخص من اشخاص القانون الخاص ویطبق على ھذا النزاع احكام 
 بین االفراد والسلطات االداریة عندما وجھة القضاء االداري تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ. القانون الخاص 

تظھر بصفتھا صاحبة السلطة وتتمتع بامتیازات ال یتمتع بھا االفراد ویطبق القضاء االداري على المنازعة قواعد القانون 
. العام ، وتعد فرنسا مھد القضاء االداري ومنھا انتشر الى كثیر من الدول كبلجیكا والیونان ومصر والعراق 

ھم القول بان ھذا النظام قد نشأ اساسًا على مبدأ الفصل بین السلطات ومقتضاه منع القضاء العادي من النظر في ومن الم
. المنازعات التي تكون االدارة طرفًا فیھا احترامًا الستقالل السلطة التنفیذیة 

. ءات ضمانًا لحسن المرافق العامةوقد اتسم القضاء اإلداري بسرعة الفصل في المنازعات االداریة والبساطة في االجرا
كما ان وجود قضاء متخصص یمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفیذیة یمثل ضمانة حقیقیة لحقوق االفراد وحریاتھم 

في مواجھة تعسف االدارة ، وتتجلى اھمیة وجود قضاء اداري متخصص للفصل في المنازعات االداریة في ان رقابة 
الدارة تعتبر الجزاء االكبر لمبدأ الشرعیة والضمانة الفعالة لسالمة تطبیق القانون والتزام حدودة وبھ القضاء على اعمال ا

. تكتمل عناصر الدولة القانونیة وحمایة حقوق وحریات االفراد من جور وتعسف االدارة 
القضائي تتخذ اسلوبا متمیزا ومن الدول التي اتبعت اسلوب القضاء المزدوج االردن والتي كانت في اول عھد تنظیمھا 

. یتمثل في ازدواجیة القانون ووحدة القضاء 
 1989 لسنة 11اال انھا عدلت عن ھذا التوجھ بعد فصل محكمة العدل العلیا عن محكمة التمییز بموجب القانون المؤقت رقم 

. حیث اصبحت االردن من دول القضاء المزدج
تقالل القضاء االداري في االردن وتفعیل دوره بالغاء االستثناءات الواردة على غیر ان االردن الزالل بحاجھ الى دعم اس

والیة محكمة العدل العلیا في الغاء القرارات االداریة واعتبارھا صاحبة الوالیة العامة في نظر طلبات االفراد في الغاء 
وعیة وخضوع االدارة للقانون ، ویفتح المجال القرارات االداریة لما في بقاء ھذه االستثناءات من تجاوز على مبدأ المشر

. امام تعسفھا وانتھاك حقوق االفراد وحریاتھم 
كما انھ من الضروري ان یمنح المشرع االردني لالداره سلطة الغاء احكام القوانین المؤقتھ المخالفھ للدستور او االنظمھ 

. احكامھا المخالفھ للقانون او الدستور المجرد تجمیدھا او وقف العمل ب
ویبرز دور القضاء االداري عندما تتخذ االدارة مجموعة من االجراءات واالوامر والقرارات بھدف المحافظة على النظام 

. العام وقد تؤدي ھذه االجراءات الى فرض قیود على الحریات الفردیة وحمایة لمصلحة المجتمع 
لسلطات تقیید الحریة ویتم ھذا من خالل الموازنة بین متطلبات مما یستدعي وضع حدود الختصاصات االدارة في ممارستھا 

النظام العام وضمان حقوق وحریات االفراد ، وقد درجت احكام القضاء االداري على منح االدارة حریة واسعة في ممارسة 
ك لرقابة القضاء سلطات ضبط او تقیید الحریات او كما یطلق علیھا بسلطات الضبط االداري ، غیر انھا اخضعتھا في ذل

. االداري من نواح عدة 
وفي ھذا المجال نبین باختصار حدود سلطات الضبط االداري في االوقات العادیة ثم نعرض لحدود ھذه السلطة في الظروف 

. االستثنائیة 
رقابة القضاء في الظروف العادیة : الفرع االول 

یة الذي یستدعي ان تكون االدارة خاضعة في جمیع تصرفاتھا تخضع سلطة االدارة في الظروف العادیة لمبدأ المشروع
للقانون ، وإال كانت تصرفاتھا وما تتخذه من قرارات باطًال غیر مشروعًا وتتمثل رقابة القضاء على سلطات االدارة في ھذه 

: الظروف فیما یلي 

.  الرقابة على الھدف -:أوًال 
ھ قرر المشرع منحھا ھذه السلطات ، فلیس لالدارة تخطي ھذا الھدف سواء كان یجب ان تتقید االدارة بالھدف الذي من اجل

او سعت الى تحقیق مصلحة ال . عامًا ام خاصًا ، فاذا استخدمت سلطتھا في تحقیق اغراض بعیدة عن حمایة النظام العام 
. دارة لرقابة القضاء المختص تدخل ضمن االغراض التي قصدھا المشرع فان ذلك یعد انحرافًا بالسلطة ویخضع قرار اال



. الرقابة على السبب : ثانیًا 
یقصد بالسبب الظروف الخارجیة التي دفعت االدارة الى التدخل واصدار قرارھا ، وال یعد تدخل االدارة مشروعًا إال اذا كان 

عام والصحة العامة والسكینة مبنیًا على اسباب صحیحة وجدیة من شأنھا ان تخل بالنظام العام بعناصره الثالثة االمن ال
وقد بسط القضاء االداري رقابتھ على سبب القرار الضابط للحریة مثلما ھو الحال في القرارات االداریة االخرى . العامة 

. وكما استقر علیھ القضاء في فرنسا ومصر واالردن 
. الرقابة على الوسائل : ثالثًا 

دارة مشروعة ، ومن القیود التي استقر القضاء على ضرورة اتباعھا في یجب ان تكون الوسائل التي استخدمتھا اال
استخدام االدارة لوسائل الضبط االداري انھ ال یجوز ان یترتب على استعمال ھذه الوسائل تعطیل الحریات العامة بشكل 

ومن ثم یجب .  وانما یكتفي بتقییدھا مطلق الن ذلك یعد الغاء لھذه الحریات ، فالحفاظ على النظام العام ال یستلزم ھذا االلغاء
وعلى ذلك تكون القرارات االداریة التي تصدرھا . ان یكون الحظر نسبیًا ، أي ان یكون قاصرًا على زمان ومكان معینین 

.. سلطة الضبط االداري بمنع ممارسة نشاط عام منعًا عامًا ومطلقًا غیر مشروعة
.  رقابة المالئمة -:رابعًا 

 یكون قرار الضبط االداري جائزًا قانونًا او انھ صدر بناًء على اسباب جدیة ، انما تتسع رقابة القضاء لبحث مدى ال یكفي ان
اختیار االدارة الوسیلة المالئمة للتدخل ، فیجب ان ال تلجأ الى استخدام وسائل قاسیة او ال تتالئم مع خطورة الظروف التي 

. صدر فیھا 
سلطة القضاء في الرقابة على المالئمة ھي استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على اعمال ومن الضروري ان نبین ان 

االدارة فاالصل ھو استقالل االدارة في تقدیر مالئمة قرارتھا ، لكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحریات 
. فان القضاء یبسط رقابتھ على المالئمة 

جوز مثًال لرجال االمن ان یستخدموا اطالق النار لتفریق تظاھرة في الوقت الذي كان استخدام الغاز وفي ھذا المجال ال ی
. المسیل للدموع او خراطیم المیاه كافیًا لتحقیق ھذا الغرض 

رقابة القضاء في الظروف االستثنائیة :الفرع الثاني 
ث الطبیعیة ، وتجعلھا عاجزة عن توفیر وحمایة النظام العام قد تطرأ ظروف استثنائیة تھدد سالمة الدولة كالحروب والكوار

وفي ھذه الحالة البد ان تتسع سلطات ھیئات الضبط لمواجھة ھذه الظروف . باستخدام القواعد واالجراءات السابق بیناھا 
. من خالل تمكینھا من اتخاذ اجراءات سریعة وحازمة لمواجھة الظرف االستثنائي 

تثنائي ایًا كانت صورتھ حربًا او كوارث طبیعیة ال یجعل االدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل مطلق على ان الظرف االس
، فال یعدو ان یكون االمر توسعًا لقواعد المشروعیة ، فاالدارة تبقى مسؤولة في الظروف االستثنائیة على اساس الخطأ 

ئیة یقاس بمیزان آخر غیر ذلك الذي یقاس بھ الخطأ في الظروف الذي وقع منھا ، غیر ان الخطأ في حالة الظروف االستثنا
. العادیة 

.  التنظیم القانوني لسلطة الضبط في الظروف االستثنائیة -:اوًال 
حیث ان نظام الظروف االستثنائیة من شأنھ المساس المباشر بحقوق وحریات االفراد التي یكفلھا الدستور ، فالبد ان یتدخل 

: د ما اذا كان الظرف استثنائیًا او ال ، ویتم ذلك باتباع اسلوبین المشرع بتحدی
االول ان تصدر قوانین تنظم السلطات اإلداریة في الظروف االستثنائیة بعد وقوعھا ، ویتسم ھذا االسلوب بحمایة حقوق 

إال بعد موافقة السلطة التشریعیة ، االفراد وحریاتھم النھ یحرم السلطة التنفیذیة من اللجوء الى سلطات الظروف االستثنائیة 
ویعیبھ ان ھناك من الظروف االستثنائیة ما یقع بشكل مفاجئ ال یحتمل استصدار تلك التشریعات باالجراءات الطویلھ 

المعتادة ، بینما یتمخض االسلوب الثاني عن وجود قوانین منظمة سلفًا لمعالجة الظروف االستثنائیة قبل قیامھا ویرخص 
. للسلطة التنفیذیة باعالن حالة الظروف االستثنائیة والعمل بمقتضى ھذا القانون الدستور 

وال یخفي ما لھذا االسلوب من عیوب تتمثل في احتمال اساءة االدارة سلطتھا في اعالن حالة الظروف االستثنائیة في غیر 
. فراد وحقوقھم اوقاتھا لالستفادة مما یمنحھ لھا المشرع من صالحیات في تقید الحریات اال

 1958وقد اخذ المشرع الفرنسي باالسلوب اذا منحت المادة السادسة عشرة من دستور الجمھوریة الخامسة الصادر عام 
 فقد 1952 من دستور عام 125 و124رئیس الجمھوریة الفرنسیة سلطات واسعة ، كذلك فعل المشرع االردني في المواد 

دعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طواريء فیصدر قانون باسم قانون الدفاع اذا حدث مایست " 124ورد في الماده 
تعطي بموجبھ صالحیھ وقف قوانین الدولھ العادیھ لتامین الدفاع عن الوطن ویكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما یعلن 

" . عن ذالك باراده ملكیھ تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء



.  القضائیة على سلطات الضبط في الظروف االستثنائیة الرقابة: ثانیا 
یمارس القضاء االداري دورًا مھمًا في الرقابة على سلطات االدارة في الظروف االستثنائیة مع ان ھذه السلطات تتسع بشكل 

ر حدودًا لسلطات كبیر لمواجھة ما یھدد النظام العام وحسن سیر المرافق العامة فقد وضع القضاء االداري في فرنسا ومص
الضبط االداري في ظل الظروف االستثنائیة ، حتى ال تتعسف االدارة في استعمال سلطاتھا تلك او تنتھك حقوق وحریات 

. االفراد
وفي ھذا المجال ال یجوز ان تستخدم االدارة سلطاتھا االستثنائیة دون ضابط ، كما ان التوسع في استخدام سلطات الضبط 

یكون بالقدر الالزم لمواجھة خطورة الظرف االستثنائي وان تتحدد ممارسة ھذه السلطات بمدة الظرف االداري یجب ان 
. االستثنائي وال یجوز ان تستمر فیھ لمدة تزید عن ذلك 

فالقاضي یراقب في ھذه الظروف قرارات االدارة من حیث اسبابھا والغایة التي ترمي الیھا من اتخاذھا وال یتجاوز في 
.  وھو ما استقر علیھ القضاء االداري في العدید من الدول – االختصاص والشكل والمحل – الى العیوب االخرى رقابتھ

وعلى ذلك فان الظرف االستثنائي ایا كانت صورتھ حربًا او كوارث طبیعیة ال یجعل االدارة في منأى من رقابة القضاء بشكل 
" . الضرورات تبیح المحضورات"تأسیسًا على مقولة .  المشروعیة مطلق ، فال یعدو االمر ان یكون توسعًا لقواعد

ویمارس للقضاء االداري دورا مھما في تحدید معالم نظریة الظروف االستثنائیة ، فان احكام القضاء االداري في فرنسا 
 االدارة في استخدام ومصر قد قطعت شوطًا كبیرًا في ذلك ، ووضعت شروط االستفادة من ھذه النظریة وبسطت الرقابة على

 -:صالحیتھا االستثنائیة حمایة لحقوق االفراد وحریاتھم وھذه الشروط ھي 
 وجود ظرف استثنائي یھدد النظام العام وحسن سیر المرافق العامة سواء تمثل ھذا الظرف بقیام الحرب او اضطراب او -1

. كارثة طبیعیة 
 سلطتھا في الظروف العادیة فتلجأ الستخدام سلطتھا االستثنائیة التي توفرھا  ان تعجز االدارة عن اداء وظیفتھا باستخدام-2

. ھذه النظریة 
 ان تحدد ممارسة السلطة االستثنائیة بمدة الظرف االستثنائي فال یجوز لالدارة ان تستمر في االستفادة من المشروعیة -3

. االستثنائیة مدة تزید على مدة الظرف االستثنائي
.  االجراء المتخذ متوازنًا مع خطورة الظرف االستثنائي وفي حدود ما یقتضیھ  ان یكون-4

وللقضاء االداري دور مھم في الرقابة على احترام االدارة لھذه الشروط وھو ما یمیز ھذه النظریة عن نظریة اعمال السیادة 
.  الصادرة استنادًا الیھا التي تعد خروجًا على مبدأ المشروعیة ویمنع القضاء من الرقابة على االعمال

المطلب الثالث 
رقابة الھیئات المستقلة العمال السلطة التنفیذیة 

استحدثت المتغیرات العالمیة نظمًابدیلة لتحقیق العدالة خارج النظام القضائي منھا ما ال یفصل في النزاع كنظم الرقابة 
ا ما یفصل في النزاع كما ھو الحال في نظام التحكیم القائم على المستقلة ولجان التوفیق او الوساطة او حقوق االنسان ومنھ

. اتفاق الخصوم 
ویتماشى استحداث ھذه النظم مع النتائج المترتبة على اتساع تدخل الدولة في نشاط األفراد تحت شعارالحفاظ على النظام 

حولھا مشرعیة وعدم مشروعیة تصرفات العام والمصلحة العامة والتي تشكل غایة العمل االداري ومناطھ والتي تدور 
. االدارة 

وقد كان االمر ملحًا التخاذ مواقف معینة لكبح جماح االدارة وردھا الى الطریق القویم اذا ما انحرفت في ممارستھا 
بة على وعزز ھذه الضرورة زیادة شعور االفراد بعدم كفایة الوسائل التقلیدیة في الرقا. المتیازاتھا في مواجھة االفراد 

اعمال االدارة وحمایة حقوق االفراد وحریاتھم من جھة وللعیوب التي تكتنف تلك الوسائل من تعقید في اجراءاتھا وبطئھا 
. وتكالیفھا الباھضة من جھة اخرى 

تشر ومن الوسائل البدیلة والتي اثبتت نجاحھا في ممارسة مھمة الرقابة نظام االمبودسمان او المفوض البرلماني الذي ان
في الدول االوربیة االسكندنافیة ونظام الوسیط الفرنسي واالدعاء العام االشتراكي وغیره من النظم االخرى والتي سنتطرق 

. الیھا ونعرض لنظامھا القانوني 

نظام المبودسمان : الفرع االول  Omboudsman او المفوض البرلماني 
وھو شخص مكلف من البرلمان بمراقبة االدارة والحكومة وحمایة . ممثل االمبودسمان كلمة سویدیة یراد بھا المفوض او ال

) . 19(االفراد وحریاتھم
 لیكون وسیلة لتحقیق التوازن بین االفراد بین سلطة البرلمان 1809وقد استحدثت السوید ھذا النظام في دستورھا لعام 



تیازاتھا في مواجھة االفراد ، ومن اسباب ظھور ھذا والسلطة التنفیذیة وللحد من تعسف ھذه االخیرة في استخدامھا الم
النظام في السوید ھو ما عانتھ من صراعات بین الملك والبرلمان في تلك الفترة ، فتارة ینتصر الملك فیستقل بالسلطة بال 

تحداث نظام منازع وتارة اخرى ینتصر البرلمان فتقید سلطة الملك الى اقصى حدھا ، وقد ادت ھذه الفوضى الى ضرورة اس
( یحقق التوازن بین ھاتین السلطتین فكان ھذا النظام ما اصطلح علیھ باالمبودسمان والذي تطور حتى بات یطلق علیھ اسم 

فھو الشخص الذي یلجأ الیھ المواطن طالبًا حمایتھ وتدخلھ اذا ما صادفتھ مشاكل او صعوبات مع الحكومة ) حامي المواطن
. او الجھات االداریة

 اخذت بھ فلندا ثم 1919ظر للنجاح منقطع النظیر لھذا النظام فقد اخذت الكثیر من الدول بانظمة مشابھة لھ ففي عام وبالن
 ثم نیوزلندا بمقتضى قانون سنة 1955 وتم اول انتخاب لالمبودسمان فیھا عام 1953الدنمارك بمقتضى دستورھا لعام 

 واخذت كندا بھذا النظام عام 1967ملكة المتحدة في قانونھا لعام  ثم اخذت بھ الم1963 ومارس العمل فیھا عام 1962
.  ایضًا 1967

 النھ یتوسط بین البرلمان Lemediatairوقد استحدثت فرنسا قانونًا مشابھًا لنظام االمبودسمان السویدي اسمھ الوسیط 
النظام نتیجة لمناقشات ودراسات مستفیضة وجاء انشاء ھذا . والحكومة او النھ وسطًا بین الرقابة البرلمانیة والقضائیة 

. جعلتھ بصورة خاصة ال تطابق النظم السابقة ، وان كان یتمتع ببعض اختصاصات االمبودسمان ونراه جدیرًا بالدراسة ایضًا

. النظام القانوني لالمبودسمان او المفوض البرلماني : اوًال 
نًا القواعد القانونیة واالختصاصات لالمبودسمان والتي نصت  متضم29/9/1967 في 1967 لعام 928صدر القانون رقم 

على ان یتم انتخاب االمبودسمان والذي من الممكن ان یكون قاضیًا او موظفًا او استاذًا في القانون لمدة اربع سنوات 
.  من كل مجلس 24 عضوًا من اعضاء البرلمان 48بواسطة 

سمان واحد یسمى  سار العمل على انتخاب امبود1915وقبل عام  Justitue omboudsman یمارس جمیع 
االختصاصات الموكلة لھ فیما یتعلق بالرقابة االداریة والمحاكم والقوات المسلحة ، لكن بعد ھذا التاریخ اصبحت المسائل 

. المتعلقة بالقوات المسلحة من اختصاص امبودسمان آخر 
 الثنائي الى عسكري ومدني وادمج عملھم في مكتب واحد برئاسة  الغي التقسیم28/9/1986وبموجب قانون التعدیل في 

 اختص احدھم بما یتعلق بحمایة حریات االفراد وما یتعلق Justitue omboudsmanثالثة موظفین یسمى كل منھم 
حة بالسجون ومؤسسات االطفال والمسنین وذوي العاھات اما الثاني فیتعلق نشاطھ بالرقابة على اعمال القوات المسل

ھذا ویقدم . والضرائب ، ویتعلق الثالث بالرقابة على اعمال المحاكم ورجال الشرطة واالمن المحلي واعمال االدارة 
. االمبودسمان تقریرًا سنویًا الى البرلمان یتضمن ما قام بھ من اعمال خالل تلك السنة 

. اختصاصات المفوض البرلماني : ثانیًا 
للمفوض حق اقامة الدعوى امام المحاكم المختصة ضد من ارتكبوا  (( 1908وید لعام  من دستور الس96تنص المادة 

)) . اعماًال مخالفة للقانون بسبب التحیز او المحسوبیة او أي سبب آخر او أھملوا في تأدیة واجباتھم على النحو المطلوب
. وعلى ھذا االساس یمارس االمبودسمان اختصاصھ في ثالث مجاالت 

. ة االداریة  الرقاب-1
للمفوض البرلماني الحق في التدخل من تلقاء نفسھ او بناء على شكوى یتلقاھا من االفراد ، او باي وسیلة اخرى یعلم من 

خاللھا بوقوع مخالفة كحقھ باجراء التفتیش الدوري على المؤسسات االداریة ولھ في سبیل ذلك الحق في االطالع على 
حظر المناقشات والمداوالت التي تعقدھا االجھزة االداریة كما یملك استدعاء أي موظف المستندات والملفات ولھ ان ی

ویستجوبھ فیما ینسب الیھ ، ولھ اقامت الدعوى على الموظفین المقصرین في اداء واجباتھم ومطالبتھم بالتعویض لمن 
. لحقھ ضرر من جراء التصرف غیر الشرعي لالدارة 

دارة الى وجوب اتباع اسلوب معین في عملھا تتدارك فیھ خطأھا ولو لم یكن منصوص علیة كما یتمتع بصالحیة توجیھ اال
في القانون اال انھ یرى فیھ تطبیقا لمبادئ العدالة فیھ وروح القانون وضمانا لمصلحا الفرد من جھة والمصلحة العامة 

. ممثلة باالدارة من جھة اخرى 
مجال شامًال اال فیما یتعلق باالملك فھو مصون اما الوزراء فینحصر اختصاصة واختصاص االمبودسمان السویدي في ھذا ال

في تحریك الدعوى بحقھم اما مسائلتھم فھي من شأن البرلمان كما یخرج عن اختصاصاتھ اعضاء البرلمان والمواطنین 
. العادیین

 الرقابة على جھاز القضاء -2
 على القضاء وتطبیقھم لوظائفھم ومسائلتھم عن اخطائھم التي یقعون بھا یختص المفوض البرلماني وفقا للدستور بالرقابة



اثناء تنفیذھم العمالھم فیما یخص تأخیر حسم الدعاوى او عدم محافظتھم على المستندات والسجالت وسوء تنفیذھم 
 القضاة عن االحكام لالحكام او اخاللھم بالسلوك الواجب اتباعھ في الجلسة او خارج المحكمة، كما یسأل االمبودسمان

الصادرة خالفا للقانون اذا كان االخالل بسوء نیة او كان الخطأ جسیما ولھ في ھذا السبیل االلتقاء بالمتھمین والتأكد من 
. عدم مرور وقت طویل على توقیفھم قبل محاكمتھم وزیارة المحاكم ومكاتب االدعاء العام 

جعلتھ من ضمن اختصاصات المفوض البرلماني فنلندا والدنمارك اما فرنسا ومن الدول التي اخذت بالرقابة على القضاء و
ونیوزلندا والنروج والمملكة المتحدة والكثیر من الدول االخرى التي تاخذ بھذا النظام فانھا ال تجیز ھذا النوع من الرقابة 

یة التي تحمي ھذا الجھاز المھم وترفض على اساس مبدأ الفصل بین السلطات واستقالل القضاء والتقالید والمبادئ الدستور
االاننا النجد في ممارسة ھذه الرقابة خروجا على مبدا استقالل القضاء ، فرقابة االمبودسمان . اي تاثیر خارجي علیھ 

التساھم في اصدار االحكام وال تغیر في مضمون قناعة القاضي واستقاللیتھ في اصدار قراراتھ ، وغایة ما في االمر ھو 
شراف على الجانب االداري من عمل القاضي كمدة تأجیلھ للدعاوى وفترة حسمھا وأسلوب إدارتھ للجلسات والتزامھ اال

. بقواعد المرافعات 
. اال اذا تعلق االمر بمخالفة جسیمة للقانون وفي ھذه الحالة ال یشكل األمر خرقا لالستقالل بقدر ما یحقق الصالح العام 

 المسلحة  الرقابة على القوات-3
یراقب المفوض البرلماني في السوید القوات المسلحة ویھدف من ذلك الرقابة على االدارة العسكریة وحمایة حقوق 
منتسبي القوات المسلحة ، ولھ في ذلك مراقبة تنفیذ القوانین واالنظمة المتعلقة بالجیش ومراقبة االدارة االقتصادیة 

. عسكریة كما یتعرض لمختلف االخطاء التي تخل بحسن ادارة مرفق الدفاع الوطني العسكریة واجھزة الرقابة الداخلیة ال
وھو في ذلك یتمتع بھ االمبودسمان المدني من حق تلقي الشكوى واجراء التفتیش الدوري ، وقد القى ھذا االختصاص 

ا النظام فأخذت بھ فنلندا والدنمارك الرقابي لالمبودسمان على القوات المسلحة الترحیب من الكثیر من الدول التي اخذت بھذ
wehrbe faen ftrggوالنرویج ، بل اقتصر عمل االمبودسمان االلماني  .  على الشؤون العسكریة 

بینما امتنعت بعض الدول عن االخذ بالرقابة على االمور العسكریة وقصرت اختصاصات المفوض البرلماني على االدارة 
. تحدة وفرنسا والھند وبعض الدول االخرى المدنیة فیھا ومنھا المملكة الم

االجراءات المتبعة في عمل المفوض البرلماني : ثالثًا procedures a respecter 
یتلقى المفوض البرلماني الموضوع المراد بحثھ اما عن طریق شكوى مباشرة من االفراد ، وال یشترط في ھذه الحالة شكل 

ویتكون ھذا المكتب من رئیس . مكتب المفوض بالید او بالبرید وبدون اي رسم معین لتلك الشكوى وتسلم الشكوى الى 
المكتب وستة رؤساء القسام المكتب ، قسمان للقضاء وقسمان للمسائل الحربیة وقسم للمسائل الخدمة المدنیة ،واربع نواب 

. عشر كاتبا وسكرتیرارؤساء الى جانب ستة من الموظفین وھؤالء من رجال القانون والقضاء ویعاونھم خمسة 
وقد یصل موضوع العمل المراد بحثھ الى علم االمبودسمان عن طریق الجوالت التفتیشیة التي یقوم بأجرائھا دوریًا الى 

مختلف االجھزه االداریة والمحاكم والقوات المسلحة لتأكد من قیام العاملین فیھا بواجباتھم على الوجھ الصحیح ، وقد یعلم 
تلك المخالفات عن طریق الصحافة وما تنشره من معلومات یتحقق من صحتھا ویمارس اختصاصھ في االمبودسمان ب

للتأكد من صحة الشكوى وصالحیة نظرھا من قبلھ ، على عكس االمر في السوید وفنلندا والنرویج . مواجھة المقصرین 
. ت بالتصال المباشر بین االفراد والمفوض والكثیر من الدول االخرى التي اخذت بالنظام المفوض البرلماني والتي سمح

ھذا ویملك االمبودسمان السویدي سلطة اتھام اي موظف او قاضي وتقدیمھ للمحاكمة اذا وجد انھ ارتكب خطأ او خرقا 
. یستوجب مسائلتھ باإلضافة إلى المقترحات والتوصیات التي یوجھھا لإلدارة 

سنوي المقدم الى البرلمان في بعض الدول ورئیس الجمھوریة في بعض الدول اما الوسیلة األكثر فعالیة فھي التقریر ال
األخرى ، والذي یتعین نشره علنًا ، وھو أمر ذو تأثیر على االدارة اذ یجعلھا موضع للمسائلة واالختبار فھو یؤثر على ثقة 

. االفراد باإلدارة والتي یسعى الوزراء الى كسبھا دائمًا 

.  المفوض البرلماني تقییم نظام: رابعًا
یتمتع ھذا النظام بخصائص مھمة تمیزه عن سائر وسائل الرقابة فھو على العكس الرقابة القضائیة ال یتطلب اي رسوم او 

مصاریف كما یتمتع بصفة السرعة التي تفتقر الیھا الرقابة القضائیة باإلضافة الى عدم اشتراطھ اي شكلیة في تقدیم 
قب موضوع المالئمة في اصدار االدارة بقراراتھا في مواجھة األفراد ویستمد سلطتھ تلك من مبادئ فھو یرا. الشكاوى الیھ

العدالة والقیم العلیا للمجتمع باإلضافة الى ما یتمتع بھ من اختصاصات مھمة في مجال السلطة التشریعیة وإسھامھ في 
 في المجتمع بأسلوب یحفظ حقوق وحریات األفراد ویمنع اقتراح وتعدیل التشریعات على وفق ما یالئم التطبیق السلیم لھا

. المساس بھا إال بالقدر الذي یسمح بھ القانون تحقیق لصالح العام 



اال انھ یؤخذ على ھذا النظام انھ لیس ملزما باتخاذ أجراء معین في الشكوى المرفوعة الیھ كما انھ ال یتمتع بسلطة إصدار 
مر انھ یوجھھا الى إتباع أسلوب معین في تعاملھا مع األفراد ومن خاللھ یطلب تعدیل او قرارات ملزمھ لإلدارة وغایة األ

. إلغاء قراراتھا ، فسلطتھ أدبیة في ھذا الشأن 
. نظام االدعاء العام االشتراكي المصري: الفرع الثاني 

 179 في المادة 1971المصري لعام أخذت مصر بھذا النظام كأسلوب للرقابة على الجھاز اإلداري فیھا فقد نص الدستور 
یكون المدعي العام االشتراكي مسؤول عن اتخاذ اإلجراءات التي تكفل تأمین حقوق الشعب وسالمة المجتمع ( منھ على ان 

ونظامھ السیاسي والحفاظ على المكاسب االشتراكیة والتزام السلوك االشتراكي ویحدد القانون االختصاصات األخرى ویكون 
). ابة مجلس الشعبخاضع لرق

: اختصاصات المدعي العام االشتراكي : اوًال 
حمایة (  لیحدد اختصاصات المدعي العام االشتراكي ومن االختصاصات في ھذا القانون 1980 لسنة 95صدر القانون رقم 

ق الشعب وقیمھ الدینیة القیم السیاسیة للمجتمع وتطبیق المبادئ المقررة في الدستور والقانون والتي تھدف الى حمایة حقو
والمقومات االقتصادیة واالجتماعیة واالخالقیة والحفاظ على الطابع االصیل لالسرة المصریة ، وما یتمثل فیھ من قیم 

 من القانون المذكور على ان یقدم المدعي العام 15كما نصت المادة ). وتقالید حمایة الوحدة الوطنیة والسالم االجتماعي 
رئیس الجمھوریة ومجلس الشعب تقریرًا سنویًا عما قام بھ من اعمال ، وما اجراه من تحقیق وما اتخذ من االشتراكي الى 

اجراءات ، ولھ ان یشیر في التقریر الى ما یراه من اقتراحات لحمایة النظام السیاسي بالدولة او لمعالجة اي ثغرات في 
. الم االجتماعي القوانین او النظم الخاصة بحمایة الوحدة الوطنیة والس

كما یتولى المدعي العام االشتراكي سلطة التحقیق واالدعاء امام محكمة القیم بالنسبة للمسؤولیة الناشئة من االنفعال 
. المنصوص علیھا في ھذا القانون بناء على ما یصل الى عملھ او بناء على ابالغ احد المواطنین او احد ماموري الضبط 

تحقیق بالموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنین بناء على تكلیف من رئیس الجمھوریة او كما یتمتع باختصاص ال
. مجلس الشعب او بناء على طلب من رئیس الوزراء 

ویبدو ان ھذا النظام یتمتع بالكثیر من اختصاصات المفوض البرلماني فھو انشأ لیكون اداة للمحافظة على الحریة والمبادئ 
قدمھا األفراد دینیًا وسیاسیًا واجتماعیًا وتوجیھ السلطة لما یساعد في سد الثغرات التشریعیة في النظم األساسیة التي ی

. القائمة لما فیھ من حمایة لحقوق وحریات المواطنین 
إال إنھ یختلف عن المفوض البرلماني في صبغتھ السیاسیة من خالل سعیھ إلى تطبیق النظام السیاسي في الدولة وضمانھ 
لتنفیذ السیاسة العامة لھا ، وال أدل على ذلك انھ یعین بقرار من رئیس السلطة التنفیذیة ، األمر الذي قاد في النھایة إلى 
توسیع اختصاصاتھ لیكون أداة في ید النظام السیاسي في مواجھة واألفراد بدًال من ان یكون عونًا لھم السیما اختصاصھ 

التداعي أمام محكمة الحراسة لغرض الحراسة والتحفظ على األشخاص المفروضة بإصدار قرارات المنع من التصرف و
 الذي عرف بقانون حمایة القیم والذي تم إلغائھ 1980 لسنة 95مما استدعى إعادة النظر في القانون رقم . علیھم 

 . 1994 لسنة 221وبالقانون رقم 
: االشتراكي إال ثالثة اختصاصات ھي  لم یبق للمدعي 1994 لسنة 221وبصدور القرار بقانون رقم 

 بأجراء 1971 لسنة 34كان المدعي العام االشتراكي یختص باالستناد إلى القانون رقم :  الحراسة على األموال -1
. التحقیقات المتعلقة باألموال والتحفظ على األشخاص إال إن ھذه المادة ألغیت وأصبحت الحراسة تالحق المال فقط 

 . 1977 لسنة 40 من قانون األحزاب رقم 17ي تخلف او زوال شرط من شروط تأسیس األحزاب وفقًا للمادة  التحقیق ف-2
 التحقیق فیما یكلف بھ من موضوعات من رئیس الجمھوریة أو مجلس الشعب او بناء على طلب من رئیس مجلس -3

.  والئحة مجلس الشعب 1980 لسنة 95الوزراء وفقًا للقانون رقم 
. الطبیعة القانونیة الختصاصات المدعي العام االشتراكي  : ثانیًا

أثارت مسألة تحدید الطبیعة القانونیة الختصاصات المدعي العام االشتراكي في مصر اختالفًا في الفقھ والقضاء ، فقد ذھب 
لتنفیذیة بینما ذھب البعض الى ان ھذا الجھاز جزء من السلطة القضائیة في حین ذھب آخرون الى انھ جزء من السلطة ا

. البعض إلى انھ جزء من السلطة التشریعیة 
اعتمد االتجاه األول على أساس ممارسة المدعي العام جانبًا من اختصاصات السلطة القضائیة كاالدعاء والتحقیق في 

. الدعاوي التي تختص بھا محكمة القیم وقد القى ھذا االتجاه بعض التأیید في أحكام القضاء
 ھذا القول محل نظر من حیث ان المدعي العام االشتراكي یتمتع بالكثیر من االختصاصات غیر القضائیة كما انھ غیر ان

كما انھ ال یتمتع بالضمانات التي یتمتع بھا أعضاء . یختار من أعضاء السلطة القضائیة مثلما یمكن أن یختار من غیرھا 
. الشعب وبناء على اقتراح من رئیس بالجمھوریةالسلطة القضائیة فھو یعین ویعزل بقرار من مجلس 



من جھة أخرى ال یمكن اعتبار المدعي العام االشتراكي جزء من السلطة التنفیذیة بحكم خضوعھ لمجلس الشعب على النحو 
 . مثلما ال یمكن اعتباره جزء من السلطة التشریعیة لعدم ممارستھ للوظیفة التشریعیة. الذي نظمھ الدستور والقانون 

ومن ذلك یتبین ان المدعي العام االشتراكي جھاز یتمتع باختصاصات متنوعة منھا ما ھو ذي طبیعة قضائیة ومنھا ما ھو 
ذو طبیعة سیاسیة ومنھا ما ھو ذو طبیعة إداریة ، وھو جھاز یتبع مجلس الشعب ویخضع لھ وال یمكن القول باستقاللیتھ 

.  السلطة التنفیذیة ومن ثم ھو یقترب من نظام االمبودسمان السویديعنھ مثلما ال یمكن القول باستقاللیتھ عن
. نظام الوسیط في فرنسا : الفرع الثالث 

 لمدة ست سنوات غیر قابلة للتجدید Lemediateur de la Republiqueوفقًا لھذا النظام یعین وسیط الجمھوریة 
، وھو ما تنص علیھ المادة الثانیة من القانون وھو ال بمرسوم من رئیس الجمھوریة باقتراح وموافقة مجلس الوزراء 

. یستطیع ان یمارس مھامھ التي حددھا القانون إال بعد حصولھ على التدریب الالزم 
وال یمكن عزل الوسیط خالل ھذه المادة او إنھاء ممارسة أعمال وظیفتھ إال عندنا یتعذر علیھ القیام بواجباتھ الوظیفیة 

لك الى لجنة مكونة من نائب رئیس مجلس إدارة الدولة ورئیس محكمة النقض ورئیس دیوان الرقابة ویترك أمر تقریر ذ
. المالیة ویتخذ القرار وباإلجماع 

ویتمتع الوسیط باستقالل تام فال یتلقى اي تعلیمات من اي سلطة وال یمكن إلقاء القبض علیھ او مالحقتھ او توقیفھ او 
. اآلراء التي یدلي بھاحجزه بسبب أعمال وظیفتھ او 

. اختصاصات الوسیط : اوًال 
 اختصاصات وسیط الجمھوریة في تلقي الشكاوى المقدمة من األفراد 3/1/1973 في 6تحدد المادة األولى من القانون رقم 

 .ذوي العالقة مع اإلدارات الحكومیة والمؤسسات العامة والمحلیة وكافة المرافق التي تقدم الخدمات العامة 
 لألشخاص المعنویة كالشركات والنقابات والھیئات المحلیة اللجوء الى الوسیط 6/2/1992بینما اجاز القانون الصادر في 

على ان یشترط في من یلجأ للوسیط سواء أكان شخصًا طبیعیًا ام معنویًا ان یكون لھ مصلحة وفي ذلك یختلف نظام الوسیط 
. الفرنسي عن نظام االمبودسمان السویدي 

كما یملك الوسیط تقدیم التوجیھات المؤدیة الى تحسین مستوى اداء اإلدارة وتسھیل حل المواضیع محل النزاع وتوجیھ 
ویحدد الوسیط مدة معینة تجیب اإلدارة على ھذا التوجیھ فاذا امتنعت عن اإلجابة . االدارة الى اتباع أسلوب معین في العمل 

. ط تقریرًا بذلك الى رئیس الجمھوریة او رفضت الرأي المقترح یرفع الوسی
ھذا وقد أوجب المشرع الفرنسي على الموظفین اإلجابة على أسئلة واستفسارات الوسیط ولھ في ذلك ان یطلب من الوزراء 
تسلیم المستندات والملفات التي تخص الموضوعات التي یبحثھا ، وال یجوز لھم االمتناع عن ذلك وان كانت الملفات سریة 

.  إذا تعلق االمر بالدفاع الوطني او المصالح السیاسیة العلیا للدولة إال
 اعمال االدارة المتعلقة بالمنازعات ذات 1973 من قانون عام 8ویخرج من اختصاصات الوسیط على وفق نص المادة 

.  للموظفین الطابع الوظیفي بسبب إناطة الفصل بھا الى مجلس الدولة وحسبھ كفیًال بتوفیر الحمایة الالزمة

. اإلجراءات المتبعة في عمل الوسیط : ثانیًا 
من الجدیر بالذكر أن المشرع الفرنسي استلزم تقدیم تظلم إلى جھة اإلدارة قبل تقدیم الشكوى امام الوسیط للتخفیف عن 

ة المحددة للطعن امام كاھلھ وإلتاحة الفرصة لإلدارة لتصحیح أخطائھا ، كما ان تقدیم الشكوى الى الوسیط ال یقطع المد
القضاء اإلداري والمحددة بشھرین وعلى ھذا األساس ال مانع من تقدیم الطعن امام القضاء في نفس الوقت الذي تقدم فیھ 

. الشكوى امام الوسیط 
شكو فاذا تبین للوسیط صحة الشكوى او وجاھة الطلب فیھا یقوم الوسیط بتقدیم التوصیات او المقترحات الى االدارة الم

منھا ویبین ما یراه ضروریًا لتجاوز موضوع الشكوى ویقدم الحلول التي یراھا مالئمة ، فاذا لم یتوصل الى جواب من 
اإلدارة خالل المدة التي حددھا لالجابة یمكنھ عندئذ ان یعلن عن تلك التوصیات من خالل وسائل اإلعالم او من خالل تقریره 

ة والبرلمان ، وفي ذلك إحراج لإلدارة ، باإلضافة إلى ذلك للوسیط ان یطلب احالة السنوي الذي یعلنھ لرئیس الجمھوری
. الموظف المقصر للقضاء المختص 

وعلى الرغم من ان الوسیط في فرنسا ال یستطیع أن یحل محل اإلدارة في إزالة المخالفة او یوجھ إلیھا أمر فان توصیاتھ 
 شكوى بینما 1695 حوالي 1974وبسبب اھمیتھ فقد تلقى عام . صالحات اإلداریة  بالغة األھمیة وكانت سببًا للكثیر من اإل

.  شكوى 30.000 الى ما یقارب 1991وصل عدد الشكاوى التي تلقاھا عام 
. ھیئة االدعاء العام في االتحاد السوفیتي السابق : الفرع الرابع 

 خمسة مواد لتحدید اختصاصھ ، ومن اختصاصاتھ 1922ة انشأ االتحاد السوفیتي السابق نظام ھیئة االدعاء العام سن



االشراف على تنفیذ األنظمة والقوانین ومراقبة تقید االدارة بھ وشرعیة اجراءاتھا وحمایة حقوق االفراد وحریاتھم في ظل 
. القانون 

التحقیق ومباشرة الدعاوى كما یتمتع االدعاء العام بحق اجراء التحقیق االبتدائي بنفسھ واإلشراف على ما یجریھ جھاز 
لعل من اھم اختصاصاتھ تلقیھ لشكاوى الموظفین المتعلقة . الجنائیة والمدنیة والطعن في االحكام المخالفة للقانون 

بمخالفات القانون، والبحث عن اوجھ تلك المخالفات والتي قد یتوصل الیھا من خالل ما یتردد في الصحف او من خالل 
یقوم بھ على األجھزة اإلداریة ویملك طلب فتح التحقیق بشأن المخالفات التي یلمسھا في تلك التفتیش الدوري الذي 

االدارات ، واذا وجد ان تلك الجھات قد ارتكبت فیما بعد مخالفة للقانون فانھ یقوم بتقدیم اعتراضا لھا او الى السلطة 
مما یترتب على ذلك وقف العمل المعترض علیھ الى حین الرئاسیة یبین فیھ المخالفة واإلجراءات الواجب اتخاذھا تجاھھا 

البت في االعتراض ، فاذا قبل االعتراض فیھا كان بھا اما اذا رفض او لم یبحث فیھ خالل عشرة ایام یعرض المدعي العام 
ل الى ان یصل االعتراض على المدعي العام الذي یعلوه مرتبة لتجدید تقدیم االعتراض امام سلطة اعلى ویستمر ھذا التسلس

ھذا ویقتصر عمل المدعي المدعي العام على التأكد من مطابقة العمل االداري . االمر الى مجلس وزارة االتحاد الوطني 
للقانون دون البحث في مالئمة االجراء االداري او كفایتھ وذلك على عكس االسلوب المتبع في عمل االمبودسمان السویدي 

. في مالئمة التصرف االداري وال ینحصر بمطابقة عملھا للقانون والوسیط الفرنسي حیث یبحثان

وكان یتم تعیین المدعي العام السوفیتي بواسطة السوفیت االعلى لمدة سبع سنوات ویمثل السوفیت اعلى ھیئة سیاسیة ممثلة للشعب ھناك 
ستویاتھم في البحث واالمن القومي ومعسكرات العمل وتحدد الئحة االدعاء العام ویشرف ھذا المدعي العام على المدعین العامین على اختالف م

. المؤھالت القانونیة والخبرة المتطلبة للتعیین في وظیفة االدعاء العام 
اعمالھا یتضح من ھذا السرد ان ھذا النظام یتمتع بالكثیر من االختصاصات التي تمكنھ من الرقابة على اعمال االدارة وضمان مطابقة 

وتصرفاتھا للقانون وھو في ذلك یعد مساعدا للقضاء في ذلك االمر وحامیا لالفراد من خالل حفاظھ على مبدأ الشرعیة الالزمة لحمایة حقوقھم 
ھمیة ولأل. وحریاتھم رغم ما یكشف عملھ بعض األحیان من عدم ألزام آراءه لإلدارة وعدم قدرتھ على تغیر مسلكھا اذا ما اصرت على رأیھا 

.  الروسي قد أبقى علیھ رغم تفكك االتحاد السوفیتي1993التي كان یتمتع بھا ھذا النظام في االتحاد السوفیتي نجد ان دستور عام 

المبحث الثالث 
الضمانات الواقعیة الحترام حقوق االنسان 

ناك ضمانات واقعیة غیر منظمة تعزز دور الضمانات الى جانب الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة وحقوق وحریات االفراد ھ
القانونیة التي قد تعجز احیانًا عن توفیر الحمایة الالزمة للدستور واحترام حقوق االفراد وحریاتھم وتتمثل ھذه الضمانات في رقابة الرأي العام 

. ومقاومة الطغیان 
المطلب االول 



رقابة الرأي العام 
 مجموعة اآلراء التي تسود مجتمع معین في وقت ما بخصوص موضوعات معینة تتعلق بمصالحھم العامة والخاصة یراد بمصطلح الرأي العام

)32 .(
ان رقابة الراي العام تعد في الواقع العامل الرئیس في ردع الحكام واجبارھم على احترام الدستور وما یتضمنھ من حقوق وحریات لالفراد فكلما 

. وكلما كانت رقابة الرأي العام ضعیفة او منعدمة كلما ضعف تبعًا لذلك احترام الدستور . كلما كان التقید بالدستور قویًا كانت ھذه الرقابة قویة 
إذ إن احترام القواعد الدستوریة انما یرجع الى مراقبة االفراد لحكامھم ، إال ان ھؤالء ال یمكنھم التأثیر على تصرفات الحكام ما لم یكن رایھم 

. رًا ناضجًا ومنضمًا من جھة اخرى مستنی
ومن الواضح ان ھذا النوع من الرقابة لھ االثر البالغ في الرقابة على اعمال السلطة التنفیذیة ومنعھا من التعسف في استعمال السلطة غیر ان 

من النضج ما یؤھلھ القیام بواجب الرقابة وعدم ھذا الطریق ال یتسع تأثیره إال في الدولة التي تكفل حریة التعبیر والتي یبلغ فیھا الرأي العام 
الخضوع لمصالح فئات معینة تسخر االرادة الشعبیة والرأي العام لتحقیق اھدافھا ومصالحھا الخاصة فتفقد بذلك حقیقة تعبیرھا عن المصلحة 

. العامة 
 المدني واالحزاب عن طریق طرح افكارھا والدعوة ویشترك في تكوین الرأي العام مختلف الھیئات والتنظیمات الشعبیة ومؤسسات المجتمع

. الیھا في مختلف الوسائل التي تؤدي الصحافة والوسائل السمعیة والبصریة دورًا كبیرًا في نشرھا وتعبئة الجماھیر وتوجیھھم من خاللھا 

. مؤسسات المجتمع المدني : اوًال 
مفكرین والفالسفة خالل القرنین السابع عشر والثامن عشر والتي تعتمد افكارھم برز مفھوم المجتمع المدني في اطار افكار ورؤى بعض ال

وان المجتمع المتكون . اساسًا على ان االنسان یستمد حقوقھ من الطبیعة ال من قانون یضعھ البشر وھذه الحقوق لصیقة بھ تثبت بمجرد والدتھ 
. طبیعیة لیكون حكومة نتیجة عقد اجتماعي اختلفوا في تحدید اطرافھمن اتفاق المواطنین قد ارتأى طواعیة الخروج من الحالة ال

والمفھوم المستقر للمجتمع المدني یقوم على اساس انھ مجموعة المؤسسات والفعالیات واالنشطة التي تحتل مركزًا وسطیًا بین العائلة 
یمي في المجتمع من ناحیة والدولة ومؤسساتھا واجھزتھا ذات باعتبارھا الوحدة االساسیة التي ینھض علیھا البنیان االجتماعي والنظام الق

) . 33(الصبغة الرسمیة من جھة اخرى
وبھذا المعنى فان منظمات المجتمع المدني تساھم بدور مھم في ضمان احترام الدستور وحمایة حقوق االفراد وحریاتھم وتمثل االسلوب االمثل 

فھي الكفیلة باالرتقاء . مع السلطة في سبیل تعزیز الدیمقراطیة وتنشئة االفراد على اصولھا وآلیاتھافي احداث التغییر السلمي والتفاھم الوطني 
. بالفرد وبث الوعي فیھ وتعبئة الجھود الفردیة والجماعیة للتأثیر في السیاسات العامة وتعمیق مفھوم احترام الدستور وسیادة القانون

.  وسائل االعالم -:ثانیًا 
 االعالم دورًا سیاسیًا مھمًا یساھم في تعبئة الرأي العام الشعبي من خالل كتابات واقوال المفكرین والصحف والفضائیات المرأیة تلعب وسائل

والمسموعة واالجتماعات والندوات التي تساھم في اطالع الجماھیر على المشاكل االكثر إلحاحًا والتي یتعرض لھا المجتمع وتكون مراقب 
) . 34(لشعب من خالل انتقاد سیاسات الحكام وكشف فضائحھم وفسادھم وانتھاكھم لسیادة القانونجماعي لصالح ا

.  االحزاب السیاسیة -:ثالثًا 
فالدور االساسي الذي تقوم بھ االحزاب السیاسیة . من اساسیات العمل الدیمقراطي ان تسعى االحزاب السیاسیة الى تحقیق االتصال الجماھیري 

. حصول على تأیید االفراد لبرامجھا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تعد بتنفیذھا اذا ما وصلت الى السلطة عبر االنتخاب ھو السعي لل
. وحتى تحقیق ذلك تبقى االحزاب مراقبة لعمل الحكومات لضمان احترامھا للدستور وسیادة القانون 

المطلب الثاني 
مقاومة طغیان السلطة 

دي الضمانات القانونیة دورھا في حمایة حقوق االفراد وحریاتھم ویتمادى الحكام في انتھاك الدستور اما لضعف المؤسسات القانونیة او قد ال تؤ
. مما یستدعي رد فعل شعبي لردع السلطات عن تعسفھا وجورھا . لسیطرة الحكام علیھا 

دى مشروعیة مقاومة الطغیان لضمان احترام القواعد الدستوریة وحقوق االفراد وقد حفل تاریخ الشعوب بكثیر من الثورات واالنقالبات فما م
وحریاتھم ؟ 
. موقف الفكر السیاسي من حق مقاومة الطغیان : الفرع االول 

سلطات لتخضع كل نفس لل(الى اھل روما یقول ) بولس الرسول( كان الخضوع للسلطة یمثل فضیلة وواجب في الدیانة المسیحیة ، ففي رسالة 
العلیا ، فما السلطان إال هللا والسلطات القائمة على االرض انما ھي من امره ، فمن یعص السلطات الشرعیة فأنما یعصي الرب ومن یعصھا حلت 

) . 35..))(علیھ اللعنھ 
عمیاء مطلقة حتى اصبحت وان التزام المسیحي بطاعة الحكام مبدأ راسخ ال یمكن انكاره إال إن ھذه الطاعة قد تدرجت من كونھا طاعة 

) . 36(مشروطة بفعل االراء التي قال بھا الفقھاء ورجال الدین المسیحیون
الذي ذھب الى ان من واجب المسیحي تصحیح وقمع اي )) جون نوكس((وكان اول من خرج على نظریة الطاعة العمیاء الفقیھ ورجل الدین 

 یقول ان القول بأن اهللا امر بطاعة الملوك عندما یفتقدون التقوى والصالح ال یقل فھو((خروج من الملك على كلمة الرب وشرفھ ومجده ، 
) . 37)).(تجدیفًا عن القول بأن اهللا بسنتھ ھو المبدع والمحافظ على كل جور

قیًا یلتزم بھ المسیحي وبذلك دافع جون نوكسن عن حق مقاومة الطغیان والخروج على طاعة السلطان الظالم بل انھ جعل ذلك واجبًا دینیًا واخال
فالحاكم یكون مطاعًا ما كان قائمًا بواجباتھ الدینیة والدنیویة وفق ما تملیھ علیھ العدالة واالیمان فأذا انحرف عن ذلك كان االفراد في حل من 

. طاعتھ واصبح واجبًا علیھم ان یخلعوه 
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اهللا وأطیعوا ((  اهللا ورسولھ واولي االمر قال تعالى اما في الشریعة االسالمیة فقد اكد القرآن الكریم على واجب طاعة



. ویظھر من ھذه االیة الكریمة ان طاعة اولي االمر واجبھ ) 3 8))(الرسول واولي االمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى اهللا والرسول 
ني فقد عصى اهللا ، ومن اطاع امیري فقد اطاعني ومن عصى امیري فقد من اطاعني فقد اطاع اهللا ومن عصا(( وفي حدیث للرسول 

) 39)).(عصاني
لكن السؤال ما حدود ھذه الطاعة وھل ھي مقیدة ام ال ؟ 

اء ذھب الجانب االكبر من الفقھاء المسلمون الى القول بان االسالم حینما اوجب على الرعیة ان تطیع امیرھا لم یأمر بان تكون ھذه الطاعة عمی
) 40.(، وانما حددھا في اطار دائرة معینة ال تخرج عنھا ، فطاعة االمیر واجبة ما دام مؤمنًا محافظًا على المصالح التي یحمیھا االسالم

اما واالصل ان یأمر الحاكم المسلم الناس بالمعروف وینھاھم عن المنكر وینشر العدل والفضائل بینھم فان فعل ذلك استحق الطاعة من رعیتھ ، 
. اذا خالف ذلك حرمت طاعتھ

. ضوابط مقاومة الطغیان في الشریعة االسالمیة 
الن ذلك یعد افسادًا في )) حرابة(( اذا وجبت طاعة الحاكم القائم بأمور الحكم في الشریعة االسالمیة فان مقاومتھ وبال سبب ظاھر یعد جریمة 

. ا ان تعص امر الحاكم المسلم اذا كان ھذا االمر اجتھادیًا وان كان یخالف رأیھوعلیھ فیحرم على الرعیة او أي فرد من افرادھ. االرض 
اما اذا خرج الحاكم عن اصول الحكم وعاث فسادًا في امور الدین والرعیة فان طاعتھ غیر واجبة وتجوز مقاومتھ وفق قیود معینة حفاظًا على 

.  وما تجره على االمة من ویالت اقامة االمن واالستقرار في المجتمع ، وانقاذه من الفتنة
 - :فقد تدرج الفقھاء في كیفیة الخروج على االمیر ودرجة مقاومتھ بحسب كل حال وحسب التدرج اآلتي 

من راى منكم منكرًا فلیغره " ( ص"اول رد فعل على المنكر ھو انكار القلب وال یعذر المسلم بتركھ لقول الرسول :  انكار القلب من االعتزال -أ
) . بیده فان لم یستطع فبلسانھ فان لم یستطع فبقلبھ وذلك اضعف االیمان

. من اكبر الجھاد عند اهللا الكلمة عند السلطان والسكوت على ھذه الكلمة مشاركة في المعصیة:  انكار اللسان -ب
لمسلم عن تنفیذ امر الحاكم تبعًا لقدر المعصیة التي اذا لم تجد الوسیلتان السابقتان یمتنع ا:  اسقاط حق الطاعة واالمتناع عن تنفیذ االمر -ج

. ارتكبھا الحاكم 
بعد استنفاذ الوسائل السابقة یكون من الواجب الثورة على الحاكم والخروج لعزلة بشرط االستطاعة على الخروج :  الخروج على الحاكم - د

. والقدرة على النجاح 
. نونیة من حق مقاومة الطغیان موقف الوسائل الدستوریة القا: الفرع الثاني 

من الصعب ان تتضمن الدساتیر والقوانین االعتراف لالفراد بحق مقاومة السلطة على الرغم من اعتراف بعض نصوص اعالنات الحقوق بذلك 
 في 1793ولعام ) 2المادة (1789 واالعالنات الفرنسیة لعامي 1776 واعالن الحقوق االمریكي 1215ومنھا العھد االعظم في انكلترا سنة 

 . 34و33المواد 
لشل ارادة الجماھیر في السعي . بل نجد ان من النظم الوضعیة قد جرمت الثورة ومحاوالت االنقالب باعتبارھا عنف سیاسي غیر مشروع 

رھا فیقعون تحت طائلة فقد یلجأ االفراد الى المقاومة بقصد اقصاء الحكومة وتولي السلطة او تصحیح مسا. للتغییر السیاسي واالجتماعي 
. القانون الذي یجرم ذلك باعتباره جریمة سیاسیة في منظور القانون الداخلي 

: إال إنھ واستثناًء من ھذا المنع ھناك بعض المظاھر المشروعة لمقاومة الطغیان من قبیل 
. كثیر من الدساتیر بحق االفراد في التظاھر السلمي وتكون لمطالب محددة او احتجاجًا على وضع معین وقد اعترفت ال:  المظاھرات العامة -أ

وھو حق العمال او الموظفین باالمتناع عن تأدیة عمالھم او وظائفھم بصفة مؤقتة تعبیرًا عن عدم الرضا عن امر من االمور :  حق االضراب-ب
او لحمل السلطة على تلبیة طلباتھم دون ان تنصرف نیتھم الى ترك العمل نھائیًا 

االضراب من الحقوق السیاسیة التي اعترفت بھا بعض الدول إال انھ لیس ھناك موقف موحد بشأنھ ومدى مشروعیتھ فھنالك من الدول وحق 
. التي تسمح بھ بحدود ضیقة ومنھا فرنسا وكندا والمكسیك ومن الدول التي تحرمھ بریطانیا والوالیات المتحدة وسویسرا وبلجیكا 

والعراق الذي یعاقب ) ) 41( تحرمھ جمھوریة مصر العربیة التي تجرم االضراب وتجعل عقوبتھ االشغال الشاقة المؤبدةومن الدول العربیة التي
بالحبس مده التزید على سنتین وبغرامھ التزید على مئتي دینار او باحدى ھاتین 1969 لسنة 111 من قانون العقوبات رقم 364في الماده 

مھ عامھ ترك وظیفتھ ولو بصورة االستقالھ او امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظیفتھ او عملھ متى كان العقوبتین كل موظف اومكلف بخد
من شان الترك او االمتناع ان یجعل حیاة الناس اوصحتھم او امنھم في خطر وكان من شان ذلك ان یحدث اضطرابا او فتنھ بین الناس او اذا 

. عطل مرفقا عاما
. رتكاب ھذا الفعل باالتفاق من ثالثة اشخاص او اكثر ضرفا مشددا وقد عد ھذا القانون ا
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الفصل السادس 
الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان 

إذا كانت القوانین الداخلیة قد اھتمت بحقوق اإلنسان بقصد توفیر وسائل حمایة فعالة لھا، فان النظام القانوني الدولي قد فعل الشيء نفسھ بعد 
عالم المختلفة ونظرًا لما عاناه اإلنسان في القرن العشرین تحدیدًا من ویالت وآالم نتجت عن حربین عالمیتین فقد ان تكونت القناعة لدى دول ال

بدء اھتمام القانون الدولي بالفرد من خالل صیغ وأشكال مختلفة منھا االھتمام بتفاصیل الحقوق والحریات التي نادى بھا المفكرون والفالسفة 
النات الحقوق فضًال عن خلق آلیات للحمایة مقررة لمصلحة الفرد في مواجھة الدولة، والحقیقة ان كل ھذا العمل قدیم طبقاً وتبنتھا الدساتیر واع

للوسائل الدولیة، أي األسالیب التي یعبر بھا النظام القانوني الدولي عن أفكار واتجاھات أشخاصھ وھم الدول والمنظمات الدولیة فكانت 
.  والمبادئ العامة للقانون التي أقرتھا األمم المتمدنةالمعاھدات واألعراف

ان البوادر األولى لوجود نوع من الحمایة لحقوق اإلنسان دولیًا محددة األھداف وذات فكرة واضحة قد ظھرت بعد الحرب العالمیة األولى، وھذا 



. أمر ارتبط حتى قبل ھذا التاریخ بتحدید مركز الفرد في القانون الدولي
د توضیح الجوانب المختلفة لتطور الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان سنقوم بالبحث في ھذه الجوانب أو المظاھر المتعددة طبقًا للمباحث وبقص
: اآلتیة

المبحث األول 
تطور موقف القانون الدولي من الفرد وحقوقھ 

 حصل علیھ دفعة واحدة، فالقانون التقلیدي الذي ینظم العالقات بین الدول لم لم یكن الموقع الذي یشغلھ الفرد حالیًا في النظام القانوني الدولي قد
یكن یسمح للفرد بأیة مساحة ولو كانت محدودة في بنیانھ إال ان المسالة لم تعد كذلك مع بدایات القرن العشرین، وقد تجلت أولى مالمح ھذا 

عامل مع الشخصیة اإلنسانیة، ومن ثم سنتعرض في ھذا المبحث للوضع القانوني التغییر بعد انشاء عصبة األمم التي لعبت دورًا في مجال الت
. الذي یتمتع بھ الفرد في ظل النظام القانوني الدولي التقلیدي والتطورات التي حدثت في عھد عصبة األمم

المطلب األول 
موقع الفرد في النظام القانوني الدولي التقلیدي 

 ھي الالعب المباشر والوحید على مستوى العالقات الدولیة باعتبارھا الشخص 1648ام معاھدة صلح وستفالیا عام ظلت الدولة القومیة منذ إبر
الوحید للقانون الدولي وما یعنیھ ذلك من القدرة على التمتع بالحقوق وتحمل االلتزامات التي یفرضھا النظام القانوني الذي یحكم العالقات بین 

األولى ان الدولة كانت تصنع قواعد القانون الدولي وتخضع لھا، والثاني ان مبدأ السیادة كان یعتبر : ا األمر حقیقتینالدول، وقد ترتب على ھذ
) 1.(طیلة ھذه الفترة ھو المبدأ األساسي أو الحاكم المنظم للعالقات المتبادلة فیما بین الجماعة الدولیة

 في العلوم اإلنسانیة ومنھا القانون الدولي من االھتمام بحمایة حقوق اإلنسان األساسیة، ومع ذلك فان الحقیقة المتقدمة لم تمنع المتخصصین
فوضع الفرد في القانون الدولي على وجھ التحدید كان ومازال موضع نقاش منذ ظھور القانون الدولي التقلیدي، ولكن النتائج كانت تقود 

اشرة في النظام القانوني الدولي، رغم االعتراف بانھ یمثل الوحدة اإلنسانیة التي یقوم بصورة دائمة الى إنكار أي دور للفرد یلعبھ بصورة مب
ویرتكز علیھا أي نظام قانوني، فالقانون الدولي بقي ینظر إلى الفرد باعتباره مجرد شيء ال یمكن ان یتمتع بأي حقوق أو یلتزم بأي واجب 

قوق وما علیھ من التزامات مستبعدًا من دائرة القانون الدولي فھو أحد مواضیع ھذا بصورة مباشرة، وھكذا كان الفرد العادي بما لھ من ح
القانون ال أحد أشخاصھ، وكان یحق لصاحب السلطان أو الملك الذي یدین لھ األفراد بالوالء والطاعة السھر على حمایة مصالح رعایاه في 

. ندما یقرر حمایة رعایاه في الخارج فھو یفعل ذلك من منطلق حقھ الخاصالخارج دون ان یترتب على ذلك أي واجب تجاھھ إذ ان الملك ع
ورأت بعض الدول األوربیة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر على وجھ التحدید وبعد ان اتسعت تجاربھا وعالقاتھا مع بعض الدول انھ من 

موعة معینة من رعایاھا، وھو ما قامت بھ المملكة المتحدة التي الضروري ان تقوم بعقد معاھدات تتضمن احكامًا محددة تقضي بحمایة مج
أبرمت عدة معاھدات مع المغرب وافق بموجبھا على وجھ التحدید على معاملة جمیع رعایاه من مسیحیین وغیر مسیحیین على قدم 

) 2.(المساواة
فیما یتعلق بمركز الفرد حصل فیھا نوع من التكوین لقیم مشتركة ان المرحلة التي بدأت مع تكون أولى قواعد القانون الدولي في العصر الحدیث 
. ومفاھیم متفق علیھا على المستوى الدولي عبر جھود فكریة ذات طابع قانوني

ء على المستوى الفقھي یمكن الحدیث عن اتجاھین یتحدد بموجبھا الموقف من الفرد، االتجاه األول یرى ان الفرد یتمتع بالشخصیة الدولیة سوا
كانوا من المنتمین لمدرسة القانون الطبیعي أو من الذین ینتمون لمدرسة القانون الموضوعي، فانصار مدرسة القانون الطبیعي یؤمنون بوحدة 

ة القانون وال یترددون عن االعتراف بالشخصیة القانونیة الدولیة للفرد إذ انھم یرون ان القواعد القانونیة یجب ان تتفق وتنسجم مع الطبیع
العاقلة لإلنسان حیث یرى جروشیوس ان األفراد ھم أشخاص القانون الداخلي والدولي مما یترتب علیھ االعتراف لھم بحقوق طبیعیة أساسیة، 

كالحق في مقاومة الظلم، والحق في المالحة عبر البحار، والحق في تملك األقالیم التي ال سیادة علیھا، والحق في شراء األشیاء الضروریة 
من عادل، كما یتحمل األفراد بعض االلتزامات وقت الحرب، كااللتزام بعدم االشتراك في الحرب غیر العادلة، أو الحق في عقد االتفاقات مع بث

. الدول، مثل االتفاق الذي یبرمھ أسیر الحرب مع الدولة في نظیر تحریره
ة الدولیة كذلك ألنھم یعتقدون بضرورة تخلیص القانون من األفكار وأنصار مدرسة القانون الموضوعي یعترفون للفرد بالشخصیة القانونی

واالفتراضات والشوائب التي علقت بھ نتیجة ظروف التطور التي مر بھا، فیرون ان الدولة مجرد حیلة قانونیة أو صیاغة قانونیة قائمة على 
لحقیقي للنظامین القانونیین الداخلي والدولي ھو الفرد، وھم االفتراض، وھي منحت الشخصیة القانونیة بناًء على ھذا األساس وان الشخص ا

) 3.(یأخذون كذلك بوحدة القانون
االتجاه الثاني عبرت عنھ المذاھب الوضعیة، وھؤالء یرون عدم امكانیة االعتراف للفرد بأي دور في القانون الدولي، فاألخیر عبارة عن نظام 

) 4.(عاھدات الدولیة باألفراد كما انھ لیس للفرد حقوق وال التزامات في القانون الدوليقانوني یھتم بالدول وال یجوز ان تعنى الم
فقد ظھر تعزیز لدور الفرد في نطاق القانون الدولي حیث تم ) مدرسة القانون الطبیعي ومدرسة القانون الموضوعي(وانسجامًا مع االتجاه األول 

 الذي قاد إلى إبرام اتفاقیة 1855السلع عن طریق تحریم الرق منذ انعقاد مؤتمر برلین عام القضاء على محاوالت تشبیھ اإلنسان باألرض أو 
برلین التي جعلت من تجارة الرقیق عمًال غیر مشروع في القانون الدولي العام، وألزمت الدول األطراف فیھا بالقضاء على ھذه الظاھرة، كما تم 

 وتعاقبت بعدھا االتفاقیات التي اھتمت بھذا الموضوع فضالً 1926 وأخرى عام 1912 دولیة عام تحریم االتجار بالمخدرات حیث أبرمت اتفاقیة
 أنشئ مكتب مماثل بین 1904 وفي عام 1903عن اھتمام القانون الدولي بمكافحة األمراض واألوبئة حیث أنشئ مكتب الصحة الدولي عام 

نظمة الصحة العالمیة، وكان ھناك اھتمام دولي بحمایة الملكیة األدبیة والفنیة الدول األمریكیة، وھما یعدان األساس التاریخي لوجود م
) 5.( حیث أبرمت اتفاقیة دولیة بھذا الخصوص1883والصناعیة للفرد منذ عام 

دولیة في ظل سطوة ومع كل ما تقدم فان الحقیقة ھي ان القانون الدولي التقلیدي كان عاجزًا عن تقدیم حمایة حقیقیة للفرد في مواجھة سلطات 



مبدأ السیادة إال في الحاالت التي یطبق فیھا القانون الداخلي مبدأ االندماج الذاتي الذي یعتبر القاعدة القانونیة الدولیة بعد اندماجھا في النظام 
) 6.(القانوني الداخلي جزءًا من األخیر وبالتالي فھي سوف تتمتع بقوة القواعد الدستوریة الوطنیة

الثاني المطلب 
حقوق اإلنسان في ظل عصبة األمم 

بعد انتھاء الحرب العالمیة األولى وما خلفتھ ھذه الحرب من مآسي وویالت، اتفقت الدول المنتصرة في الحرب على إنشاء منظمة عصبة األمم، 
 تضم نصوصھ تنظیمًا قانونیًا محدداً وجاءت معاھدات السالم التي أبرمھا الحلفاء مع دول المحور الخاسرة متضمنة لنظام العصبة الذي ال

لحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة بل على العكس من ذلك إذ قوبل اقتراح الرئیس األمریكي ولسون تضمین عھد العصبة نصًا بشأن المساواة 
القومیة التي تعیش بصورة أساسیة الدینیة بالرفض، ولكن معاھدات الصلح تضمنت للمرة األولى نظامًا دولیًا لحقوق اإلنسان تعلق باالقلیات 

ضمن الدول الجدیدة أو القدیمة التي كانت قائمة قبل الحرب إال انھا توسعت بضم أقالیم جدیدة إلیھا كتشیكوسلوفاكیا، وبولندا، ویوغسالفیا، 
) 7).(ا والمجر وبلغاریاتركیا وإمبراطوریة النمس(ورومانیا، والیونان، وكذلك على بعض الدول المھزومة والتي نشأت من أنقاضھا 

من جانب آخر بذلت جھود صینیة یابانیة في مؤتمر الصلح الذي أعقب الحرب كانت تھدف إلى ضرورة تضمین میثاق العصبة النص على التزام 
 وأثناء مناقشة 1933أعضائھا بالتسویة في المعاملة بین األجانب دون تفرقة أساسھا األصل أو الجنس إال ان ھذه الجھود لم تثمر، وفي عام 

قضیة األقلیات ومعاملة الیھود في ألمانیا، تقدمت ھاییتي باقتراح إلى جمعیة العصبة یھدف إلى ان تعبر الجمعیة عن أملھا في إبرام اتفاقیة 
) 8.(دولیة لضمان حقوق اإلنسان، ولم تتخذ خطوات جدیة باتجاه إبرام مثل ھذه المعاھدة

االھتمام بحقوق اإلنسان في ظل عصبة األمم، وھو نظام لم یذكر في میثاق العصبة إال بالنسبة للدول المھزومة أو فنظام حمایة األقلیات عبر عن 
 93 و 86الدول الجدیدة التي ظھرت بعد انھیار اإلمبراطوریات القدیمة وأعفت الدول المنتصرة من الخضوع لھذا النظام الذي ذكر في المادتین 

لھدف األساسي من المعاھدات الخاصة باالقلیات تأمین التمتع بصورة قانونیة وفعلیة بالحقوق األساسیة المعترف بھا من معاھدة فرساي، وكان ا
للفرد في جمیع الدول المتحضرة مثل حمایة األشخاص المنتمین لھذه االقلیات، وتأمین حریتھم، وكرامتھم، والمساواة في المعاملة بینھم وبین 

یلت بعض المشاكل المتعلقة باالقلیات إلى محكمة العدل الدولیة الدائمة كالمسالة المتعلقة باألقلیة األلمانیة في بولندا، غالبیة السكان، وقد اح
وفیما یخص حالة األلمان المقیمین في بولندا حددت المحكمة مفھومھا لكلمة المساواة إذ أكدت ان ھذه الكلمة استعملت في المعاھدات الخاصة 

ني المساواة الفعلیة ولیست الشكلیة، وقد تعني ھذه الكلمة كذلك لكي تستفید أیة أقلیة من المساواة الحقیقیة في المعاملة ضرورة باالقلیات لتع
) 9.(منحھا معاملة تفضیلیة بالنسبة لما تعامل بھ الغالبیة التي تعیش األقلیة بینھا

: ان التطبیق الفعلي لنظام األقلیات وضع في األشكال اآلتیة
. معاھدات األقلیات، وھي معاھدات خاصة أبرمت بین الحلفاء وكل من یوغسالفیا ورومانیا والیونان وتشیكوسلوفاكیا وبولندا. 1
. نصوص خاصة بحمایة األقلیات وضعت في معاھدات الصلح التي أبرمت مع النمسا وبلغاریا والمجر وتركیا. 2
ات ثنائیة أبرمت بین بعض الدول كالمعاھدة المبرمة بین بولندا وتشیكوسلوفاكیا عام نصوص خاصة بحمایة األقلیات وضعت في معاھد. 3

1921 .
تصریحات صادرة من جانب واحد قامت بھا بعض الدول عندما انضمت إلى عصبة األمم كالتصریحات الصادرة عن فنلندا وألبانیا والعراق . 4

.  األممباحترام حقوق األقلیات عند انضمام كل منھا إلى عصبة
: أما الضمانات الخاصة لحقوق األقلیات فكانت على ثالثة أنواع

ان المعاھدات الدولیة وغیرھا من الوثائق القانونیة التي نصت على حمایة حقوق األقلیات لم تكن تخضع للتغیر أو اإللغاء إال بموافقة مجلس . 1
. العصبة

. لى مجلس العصبة الذي یملك الحق بتوجیھ مالحظات للدول المشكو منھاأجازت ھذه المعاھدات لألقلیات التقدم بشكاوى إ. 2
) 10.(ان الجھة المختصة بتفسیر نصوص ھذه المعاھدات أو تطبیقھا ھي محكمة العدل الدولیة الدائمة. 3

لدول المنتصرة المطالبة بتطبیق ھذا النظام فھذا النظام الذي یھدف إلى منع التمییز بین األغلبیة واألقلیات ھو نفسھ كان قائمًا على التمییز بین ا
والدول المھزومة التي فرض علیھا ھذا النظام، كما سمح ھذا النظام بتدخل بعض الدول بشؤون الدول األخرى بحجة حمایة األقلیات، وقد انھار 

. نظام األقلیات مع انھیار عصبة األمم إذ انھ كان نظامًا مرتبطًا بھا
قوق االقلیات قد تم حمایتھا ضمن الحمایة المقررة لحقوق اإلنسان في االتفاقیات المعنیة بھذه المسالة، وقد صدر إعالن إال انھ مع ذلك فان ح

عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة یتعلق بحقوق األشخاص المنتمین إلى أقلیات وأصبحت ھناك آلیات لحمایة وتعزیز حقوق االقلیات في ظل األمم 
. المتحدة

ستور منظمة العمل الدولیة الذي تم النص علیھ في معاھدة فرساي وكافة معاھدات السالم التي أعقبت الحرب فقد تضمن في مقدمتھ ما أما د
: یلي

لما كان الغرض من عصبة األمم إقامة السالم العالمي، وكان ھذا الغرض ال یمكن تحقیقھ إال على أساس من العدل االجتماعي، ولما كانت توجد (
ولما كان . وف للعمل تتضمن لعدد كبیر من األشخاص الظلم، والبؤس، والحرمان، مما یولد سخطًا یؤدي إلى تھدید السالم والتناسق العالميظر

لذا فان الدول المتعاقدة، مدفوعة بشعور العدل واإلنسانیة وبالرغبة في توطید سالم … من الواجب العمل عاجًال على تحسین تلك الظروف 
). قد اتفقت على إنشاء منظمة دائمة لتحقیق تلك األغراضعالمي، 

ویكمن الھدف األساسي للمنظمة في العمل على تحقیق الرفاھیة للعمال مادیا ومعنویًا وثقافیًا، وھي تعمل على تحیقیق ھذه األھداف من خالل 
ي تصدر عن مؤتمر العمل الدولي أحد أھم أجھزة المنظمة، خلق قانون عالمي موحد یضمن حقوق العمال بعقد االتفاقیات الدولیة والتوصیات الت

) 11.(وھو ینعقد سنویًا في مقر المنظمة في جنیف
ویشمل نشاط المنظمة مسائل ھامة مختلفة تنصب بصورة أساسیة على مجموعة الحقوق ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي كالعمالة، 

ل األطفال والنساء، والمسائل المتعلقة بصحة العمال وأمنھم وضماناتھم االجتماعیة، والعالقة والبطالة، والشروط العامة للعامل، وشروط تشغی
بین أصحاب العمل والعمال، وسیاسة التشریع االجتماعي وال یقتصر دور ھذه المنظمة على عقد االتفاقیات وإصدار التوصیات المتعلقة بشؤون 



) 12.(عات الوطنیة الخاصة بحقوق العمالالعمال لكنھا ساھمت بدور مھم في إعداد التشری
وقد تأكدت مبادئ وأغراض المنظمة في اإلعالن الخاص بأھداف وأغراض منظمة العمل الدولیة الذي أقره المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة 

 حیث أكد ھذا اإلعالن المبادئ التي 1946نة  وقد أدمج ھذا اإلعالن بشكل ملحق في دستور المنظمة طبقًا لتعدیل تم س1944بمدینة فیالدلفیا عام 
قامت علیھا المنظمة، ومنھا على وجھ الخصوص ان العمل لیس سلعة، وان حریة الرأي وحریة االجتماع ال غنى عنھما ألطراد التقدم، وان 

 أعلن ان لجمیع البشر 1946ال عام الفقر أینما وجد یولد خطرًا یھدد الرفاھیة في كل مكان وبعد مراجعة دستور المنظمة في مدینة مونتری
بصرف النظر عن فوارق الجنس أو العقیدة الحق في تحقیق رفاھیتھم المادیة وتقدمھم الروحي في ظروف عیش تكفل الحریة والكرامة 

) 13.(واالستقرار االقتصادي وتكافؤ الفرص، وھكذا فقد أصبح الحق في الرفاھیة ھدفًا أساسیًا تضمنھ إعالن رسمي

بحث الثاني الم
حمایة حقوق اإلنسان في ظل منظمة األمم المتحدة 

اتجھت البشریة بعد الحرب العالمیة الثانیة إلى العمل على إقامة نظام دولي بھدف تحقیق السالم والرفاھیة، وقد عمل میثاق األمم المتحدة على 
ة لعالقات دولیة مبنیة على السلم، وھذا ما یمكن ان یتحقق من تحقیق ھذه المبادئ واألھداف عن طریق خلق مناخ دولي مناسب وظروف مالئم

خالل احترام المساواة في الحقوق بین الشعوب، وان یكون لكل منھا تقریر مصیرھا، وتعزیز حقوق اإلنسان وحریاتھ بدون تمییز بسبب األصل 
لمتحدة بھذا االتجاه وتكون نتیجة لھذه الجھود ما عاد یعرف الیوم أو الجنس أو اللغة أو الدین دون تفرقة بین الرجال والنساء، وقد عملت األمم ا

. بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان

المطلب األول 
حقوق اإلنسان في المیثاق 

 في تضمن میثاق األمم المتحدة العدید من المواضع التي أشارت إلى ضرورة احترام حقوق اإلنسان سواء المضامین التي وردت في الدیباجة أو
. نصوص المیثاق ذاتھ

 دیباجة المیثاق - الفرع االول
تضمنت الدیباجة مبدأین یمثالن في نظر واضعي المیثاق الجزء األساسي في تحقیق الھدف الذي قامت علیھ األمم المتحدة وھو حفظ األمن 

تمییز، فضًال عن احترام المساواة بین الدول صغیرھا والسلم الدولیین، وھذا الھدف ال یتحقق دون احترام حقوق اإلنسان أفرادًا وجماعات دون 
. وكبیرھا، وھو العنصر األول لتحقیق أھداف المنظمة الدولیة، أما العنصر الثاني فیؤكد على ضرورة احترام العدالة وااللتزامات الدولیة

أثیر عنصر الجزاء الذي قد یقترن بھا لكن االلتزام الحقیقي وترى الدیباجة ان الضمانة الحقیقیة الحترام ھذه القواعد ال تكمن في االنصیاع لھا بت
بھا ینبع من قیام المخاطبین بھذه القواعد بصورة طوعیة وبحسن نیة باحترامھا، ومن ثم فان ھذا المبدأ یعد الضمانة الحترام ما ورد في 

. الدیباجة من مبادئ
انونیة للمبادئ الواردة في دیباجة المیثاق؟ وھنا یجوز لنا ان نتساءل عن األثر القانوني أو القیمة الق

انقسم الفقھ الدولي إلى اتجاھین لإلجابة عن السؤال المتقدم، فذھب االتجاه األول إلى ان الدیباجة ال تفرض التزامات محددة على عاتق الدول 
دة من أجلھ كما انھا تساعد على تفسیر التزامات األعضاء في األمم المتحدة، حیث ان أثرھا یقتصر على توضیح السبب الذي قامت األمم المتح

. الدول األطراف في المیثاق وتحدید مضمونھا، دون ان تكون بمفردھا مصدرًا اللتزامات محددة على عاتق الدول
ء في المادتین األولى والثانیة أما االتجاه الثاني فیذھب إلى عدم جواز التفرقة بین القیمة القانونیة للدیباجة، وما تتمتع بھ من إلزام، وبین ما جا

من المیثاق المتضمنتین لمقاصد األمم المتحدة ومبادئھا حیث ان العبرة لیست بالموضع الذي یأتي فیھ الحكم أو الشكل الذي یتخذه، وإنما العبرة 
جدھا إال في الدیباجة فضًال عن ان نصوص بحقیقتھ ومضمونھ، كما ان ھناك أفكارًا أساسیة قامت علیھا األمم المتحدة تتعلق بحقوق اإلنسان ال ن

المیثاق المتعلقة بحقوق اإلنسان ال تعكس ھذه الفلسفة أو األفكار، ومن ثم فإن الخروج بنظرة شاملة وصحیحة عن موقف المیثاق من حقوق 
نت في جوھرھا حربًا ضد العنصریة كما ان اإلنسان ال یتحقق إال إذا فسرت ھذه النصوص طبقًا لعدة اعتبارات منھا ان الحرب العالمیة الثانیة كا

الدیباجة قد تحدثت عن الشعوب كطرف أساسي في النظام القانوني الدولي وربطت الدیباجة كذلك بین تحقیق حقوق اإلنسان والتقدم االقتصادي 
) 14.(من المیثاق) 55(واالجتماعي، وھذا ما كرستھ المادة 

نحن شعوب األمم المتحدة وقد آلینا على أنفسنا ان ننقذ األجیال المقبلة (سان متضمنة العبارات اآلتیة ان دیباجة المیثاق قد تطرقت لحقوق اإلن
من ویالت الحرب التي في خالل جیل واحد جلبت على اإلنسانیة مرتین أحزانًا یعجز عنھا الوصف، وان نؤكد من جدید ایماننا بالحقوق األساسیة 

وان ندفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وان …… ا للرجال والنساء واألمم كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبم
.). …وان نستخدم األداة الدولیة في ترقیة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة للشعوب جمیعھا. …نرفع مستوى الحیاة في جو من الحریة أفسح 

المیثاق  حقوق اإلنسان في نصوص - الفرع الثاني
. 56، 55، 1 ولعل أھم ھذه المواد ھي 76، 68، 62، 56، 55، 13، 1عالج میثاق األمم المتحدة حقوق اإلنسان في الدیباجة وفي المواد 

الھدف تجعل من حقوق اإلنسان احدى أھداف األم المتحدة فضًال عن ان الدول األعضاء تلتزم بالتعاون مع المنظمة الدولیة لتحقیق ) 1(فالمادة 
من المیثاق حول االحترام العالمي لھذه الحقوق، وھكذا فان المیثاق یلزم الدول ) 55(المشار إلیھ، واحترام االلتزامات الواردة في المادة 

ة ان ما األعضاء والمنظمة بالعمل على احترام حقوق اإلنسان كافة، وال تستطیع أیة دولة ان تتحلل من التزاماتھا المتعلقة بھذه الحقوق بحج
) 15.(تقوم بھ یعد من مسائل االختصاص الداخلي للدول التي تنظم على المستوى الوطني فقط من الناحیة التشریعیة والقضائیة

أي ان میثاق األمم المتحدة لم یعتبر المشاكل ذات الصلة بحقوق اإلنسان من األمور الداخلة في صمیم االختصاص الداخلي للدول األعضاء في 
 بل على العكس من ذلك حیث یكفي ان یكون األمر معروضًا علیھا لیثیر اھتمامًا دولیًا لیثبت اختصاصھا، ولقد اعتبرت األمم المتحدة المنظمة

جمیع المسائل التي تعرض علیھا ذات الصلة بحقوق اإلنسان حتى ولو تعلق األمر بمعاملة دولة لرعایاھا من المسائل الدولیة وتستطیع بحثھا 



لیس في ھذا المیثاق ما (التي نصت على ) 16(من المیثاق) 7(فقرة ) 2(یمنعھا ذلك قید االختصاص الداخلي المنصوص علیھ في المادة دون ان 
یسوغ لألمم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس فیھ ما یقتضي األعضاء ان یعرضوا مثل ھذه 

).  تحل بحكم ھذا المیثاق، على ان ھذا المبدأ ال یخل بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابعالمسائل ألن
من المیثاق فھي ترسي نوعًا من العالقة بین تحقیق األمن والسلم الدولیین وبین ضرورة العمل على تحقیق التنمیة االقتصادیة ) 55(أما المادة 

حقوق اإلنسان، والحقیقة ان ھذه المادة بصیاغتھا الحالیة تفرض مجموعة من االلتزامات على األمم المتحدة واالجتماعیة وبین احترام وضمان 
وأجھزتھا مضمونھا ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابیر إیجابیة لتحقیق ھذه الغایة عن طریق البحث عن آلیات أو وسائل تحقیق ھذه األھداف 

واعي االستقرار والرفاھیة الضروریین لقیام عالقات سلیمة ودیة بین األمم مؤسسة على احترام رغبة في تھیئة د(تنص على ) 55(فالمادة 
: المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب وبان یكون لكل منھا تقریر مصیرھا، تعمل األمم المتحدة على

. د والنھوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعيتحقیق مستوى أعلى للمعیشة وتوفیر أسباب االستخدام المتصل لكل فر) أ(
. تقدیم الحلول للمشاكل الدولیة االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة وما یتصل بھا، وتعزیز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعلیم) ب(
یز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، وال تفریق بین الرجال ان یشیع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للجمیع بال تمی) ج(

). والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعًال
من المیثاق قد فرضت التزامًا على الدول األعضاء في المنظمة الدولیة بان یقوموا منفردین أو مجتمعین بما ) 56(فضًال عما تقدم فان المادة 

. وبالتعاون مع األمم المتحدة) 55(ھداف المنصوص علیھا في المادة یجب علیھم من عمل لتحقیق األ
 أجھزة األمم المتحدة المعنیة بحقوق اإلنسان -الفرع الثالث

أناط المیثاق الجزء األكبر من المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان إلى الجمعیة العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي إال ان ذلك لم یلِغ دور 
: ھزة األخرى، وھو ما سیتوضح طبقًا للتفصیل اآلتياألج
الجمعیة العامة والمجلس االقتصادي واالجتماعي : أوًال

تعد الجمعیة العامة ثاني أھم جھاز بعد مجلس األمن الدولي وھي بالدرجة األساس جھاز للمداولة واإلشراف واالستعراض ألعمال األجھزة 
نسان فان المادة الثالثة عشرة من المیثاق تنص على قیام األمم المتحدة بإنشاء دراسات وعمل توصیات األخرى، وبقدر تعلق األمر بحقوق اإل

إنماء التعاون الدولي في المیادین االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والصحیة، واإلعانة على تحقیق حقوق اإلنسان والحریات (بقصد 
من ) 22(وتنشأ الجمعیة العامة طبقًا للمادة )  بینھم في الجنس أو اللغة أو الدین وال تفریق بین الرجال والنساءاألساسیة للناس كافة بال تمییز

المیثاق ما تراه ضروریًا من األجھزة الفرعیة للقیام بوظائفھا، ومن ھذه األجھزة لجنة القانون الدولي، واللجنة الخاصة لمناھضة التمییز 
. … یة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقھ غیر القابلة للتصرف وغیرھا، العنصري، واللجنة المعن

أما المجلس االقتصادي واالجتماعي وھو جھاز متخصص في المسائل االقتصادیة واالجتماعیة، فھو طبقًا للمادة الستون یعمل تحت إشراف 
ن المیثاق فان للمجلس ان یقدم توصیات فیما یتعلق بإشاعة ونشر م) 62/2(الجمعیة العامة، وھي جھاز سیاسي بالدرجة األساس، وطبقًا للمادة 

واحترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة ومراعاتھا فضًال عن تقدیم دراسات في مجاالت االقتصاد واالجتماع والثقافة والتعلیم والصحة 
الشأن وإعداد مشاریع القوانین في المواضیع التي تدخل تحت وتقدیم توصیات إلى الجمعیة العامة وأعضاء األمم المتحدة وإلى الوكاالت ذات 

من المیثاق المجلس االقتصادي واالجتماعي الحق بإنشاء لجان تعنى بالمسائل االقتصادیة واالجتماعیة وتعزیز ) 68(اختصاصھ ومنحت المادة 
 بھ المجلس بصورة فعلیة فأنشأ عددًا كبیرًا من األجھزة حقوق اإلنسان وغیرھا من اللجان التي قد یحتاج إلیھا لتأدیة وظائفھ، وھو ما قام

) 17.(الفرعیة التابعة لھ لتعمل ضمن وظائفھ، وھذا ما دعا الجمعیة العامة إلنشاء لجنة خاصة لتنسیق العمل بین ھذه األجھزة الفرعیة
وضوع ھي لجنة حقوق اإلنسان التي تتمتع بنظام ومن أھم اللجان التي أنشأت من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي التي تھتم بھذا الم

ینشئ المجلس االقتصادي لجانًا للشؤون االقتصادیة ) (68(قانوني خاص بھا إذ انھا الوحیدة التي خصھا المیثاق بحكم تضمنتھ المادة 
والحقیقة ان ھذه اللجنة قد تم إنشائھا ) ھواالجتماعیة ولتقریر حقوق اإلنسان كما ینشئ غیر ذلك من اللجان التي قد یحتاج إلیھا لتأدیة وظائف

 وبموجبھ تم إنشاء لجنة حقوق 1946 الصادر في نیسان 5/1طبقًا لقرارین أصدرھما المجلس االقتصادي واالجتماعي أولھما القرار رقم 
ي مسائل حقوق اإلنسان وحمایة اإلنسان من تسعة أعضاء لتقوم بتقدیم التقاریر إلى المجلس المذكور كما تقدم لھ المقترحات والتوصیات ف

وبموجبھ ) 9( والذي یحمل الرقم 1946 یونیو 12الحریات األساسیة في صورة إعالنات أو مشروعات معاھدات، أما ثانیھما فھو الصادر في 
 األمم المتحدة وإنما حدد كیفیة تشكیل ھذه اللجنة واختصاصاتھا التي لم تكن شاملة في جمیع مسائل حقوق اإلنسان، وفي مواجھة كافة أجھزة

 سنوات 3عضوًا ینتخبون لمدة ) 53(تحدد اختصاصھا على تقدیم مقترحات وتوصیات إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي، و كانت تتكون من 
ئفھا، وقامت بذلك على أساس التوزیع الجغرافي العادل، و كانت اللجنة تستطیع ان تنشئ أجھزة فرعیة تابعة لھا إذا كان ذلك ضروریًا ألداء وظا

 ھي اللجنة الفرعیة لحریة اإلعالم، واللجنة الفرعیة لحمایة األقلیات، واللجنة الفرعیة للقضاء 1946فعًال وأنشأت ثالثة أجھزة فرعیة لھا عام 
) 26(قلیات وتتكون من على التمییز العنصري، واختصرت ھذه اللجان إلى لجنة واحدة ھي اللجنة الفرعیة لمقاومة التمییز العنصري وحمایة اال

) 18.(عضوًا
وقد ساھمت لجنة حقوق االنسان خالل الستین عاما الماضیھ من عمرھا بانجازات كبیره في مجال احترام حقوق االنسان اال ان الكثیر من 

.مما استدعى الى تاسیس جھاز اخر لیحل محلھا ھو مجلس حقوق االنسان ، السلبیات رافقت عملھا



مجلس حقوق االنسان : اثانی
وفي ، لتجاوز السلبیات التي رافقت عمل لجنة حقوق االنسان بسبب تسییسھا واالنتقائیھ واالزدواجیھ في تقاریرھا وطریقة اختیار اعضائھا 

مم المتحده في اقرت الجمعیھ العامھ لال، ضوء السعي المتزاید الصالح االمم المتحده ومؤسساتھا ولتفعیل احترام مبادئ حقوق االنسان 
 دولھ بینما 191 دولھ لصالح القرار من مجموع 170وقد صوتت ،  تاسیس مجلس حقوق االنسان لیحل محل لجنة حقوق االنسان 15/3/2006

وامتنعت ثالثة دول اخرى عن التصویت ھي ایران ، عارضتھ اربعة دول ھي الوالیات المتحده االمریكیھ واسرائیل وجزر مارشال وباالو 
. لوروسیا وفنزویال وبی

ومن المقرر ان یتبع ھذا المجلس الجمعیھ العامھ مباشره مما یعطیھ منزلھ رفیعھ تتناسب مع اھمیة الوظیفھ الموكلھ بھ ویتجاوز مشكلة االرتباط 
. بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التي طالما عانت منھا اللجنھ سابقا 

 عضوا باالقتراع الفردي السري وباالغلبیھ المطلقھ العضاء الجمعیھ 47المجلس البالغ عددھم وقد نص القرار على ان یتم اختیار اعضاء 
مع امكانیة اسقاط العضویھ ،ویشترط في اختیار االعضاء ان یلتزمو ا باحترام المعاییر الدولیھ لحقوق االنسان .  صوتا 96اي حوالي ، العامھ 

. حالة انتھاك ھذه المعاییر باغلبیة ثلثي عدد اعضاء الجمعیھ العامھ في 
ویتم اختیار االعضاء على اساس التوزیع ، ومن الجدیر بالذكر ان مدة عضویة المجلس ھي ثالثة سنوات قابلھ للتجدید مره واحده فقط 

ربیھ بما فیھا الوالیات  مقعدا آلسیا وستة مقاعد الوربا الشرقیھ وسبعة مقاعد لدول اوربا الغ13 مقعدا الفریفیا و13الجغرافي العادل بواقع 
. المتحده االمریكیھ وكندا ونیوزلندا و استرالیا وثمانیة مقاعد لدول امریكا االتینیھ والكاریبي 

ویعقد المجلس اجتماعاتھ في مقره الدائم في جنیف ومن المقرر ان یعقد ثالثة اجتماعات في السنھ على االقل ولمدة عشرة اسابیع ولیس ستة 
. كما یملك المجلس االجتماع في اي وقت آخر للنصدي لالزمات الطارئھ في مجال حقوق االنسان ،  علیھ االمر في عھد اللجنھاسابیع كما كان

ومن المنتظر ان یساھم المجلس في تعزیز االحترام الدولي لحقوق االنسان ویساھم في تجاوز االنتقائیھ في التعامل مع انتھاكات بعض الدول 
. نسان التي كانت سائده في ظل لجنة حقوق االنسان لمعاییر حقوق اال

وسیستعرض بشكل ، كما سیساھم في تقدیم التوصیات الى الجمعیھ العامھ بما یؤدي الى مواصلة تطویر القانون الدولي في مجال حقوق االنسان
. ان على نحو من المساواة والعدالھ دوري شامل وموثق مدى وفاء كل من الدول االعضاء بالتزاماتھ وتعھداتھ في مجال حقوق االنس

األجھزة األخرى : ثالثا 
) 24(یعد مجلس األمن الدولي الجھاز الرئیسي في المنظمة الدولیة الذي عھد إلیھ بمھمة حفظ األمن والسلم الدولیین طبقًا لما ورد في المادة 

تحقیق (ھو ) 1/3م(باالنسجام مع مبادئ األمم المتحدة وواحدًا منھا من المیثاق، ومجلس األمن الدولي مطالب في المادة المذكورة ان یعمل 
التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واإلنسانیة، وعلى تعزیز احترام حقوق اإلنسان 

وقد بحث المجلس ) ینھم بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدینوالحریات األساسیة للناس جمیعًا، والتشجیع على ذلك إطالقًا بال تمییز ب
الكثیر من المشاكل ذات المساس بحقوق اإلنسان منھا تقاریر عن تعذیب المسجونین السیاسین ووفاة عدد من المحتجزین وتصاعد موجات 

وعدم توفیر إسرائیل الحمایة المالئمة للسكان ) 1977 لسنة 417القرار (القمع ضد األفراد والمنظمات ووسائل اإلعالم في جنوب أفریقیا 
) 19).(1980 لسنة 471القرار (المدنیین في األراضي المحتلة 

 القاضي بتشكیل محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة المتھمین المسؤولین عن 22/2/1993 بتاریخ 808كما أصدر مجلس األمن قراره المرقم 
 ومن أخطر ھذه الجرائم جرائم التطھیر 1991إلنساني المرتكبة في أراضي یوغسالفیا السابقة منذ عام االنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي ا

 القاضي بتشكیل محكمة جنائیة دولیة 8/11/1994 في 955العرقي التي تعد شكًال من أشكال اإلبادة الجماعیة ثم أصدر المجلس قراره المرقم 
) 20.( في رواندالمحاكمة المتھمین بارتكاب جرائم اإلبادة

أما األمانة العامة فلھا مركز یسمى مركز حقوق اإلنسان یشكل حلقة الوصل بین أعمال األمم المتحدة في میدان حقوق اإلنسان وّفر ھذا المركز 
) 21.(مجموعة من الخدمات التي تقدمھا األمانة العامة ألجھزة األمم المتحدة المھتمة بحقوق اإلنسان

التي ) 1945(فضًال عن الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة كمنظمة الیونسكو ) 22( العدل الدولیة دورًا في ھذا المجالكذلك تلعب محكمة
التي تسعى إلى ضمان حق كل ) 1946(تستھدف بصورة أساسیة ضمان حق اإلنسان في التربیة والتعلیم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمیة 

مة التغذیة والزراعة التي تستھدف تحریر اإلنسان من الجوع، واالتحاد الدولي للمواصالت السلكیة والالسلكیة الذي إنسان في الصحة، ومنظ
. یعمل على تنظیم حریة المراسلة بجمیع أشكالھا، والمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة التي تسعى إلى ضمان الحق في الملكیة الفكریة

ك دور معین تلعبھ منظمة األمم المتحدة في مجال حمایة حقوق اإلنسان وبأشكال مختلفة من خالل أجھزة المنظمة مما تقدم یبدو واضحًا ان ھنا
وبالتعاون مع الدول األعضاء فیھا إال ان ھذا الدور یبقى في إطار تشجیع وتطویر قضیة حقوق اإلنسان فھي ال تتدخل لحمایة ھذه الحقوق إال في 

. شأنھ تعریض السلم واألمن الدولیین للخطرحالة وجود انتھاك لھا من 

المطلب الثاني 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 وھو یعد 1948 كانون األول 10جاء ھذا اإلعالن متضمنًا مقدمة وثالثین مادة، ووافقت الجمعیة العامة لألمم المتحدة على إصداره باإلجماع یوم 



ارة للجدل والنقاش، وھناك وجھ شبھ بین ھذا اإلعالن وإعالنات الحقوق الداخلیة كاإلعالن الفرنسي من أكثر اإلعالنات شھرة، وأكثرھا إث
.  وھو أول إعالن دولي لحقوق اإلنسان إتصف بالشمول إلى حٍد ما1776 وإعالن الحقوق واالستقالل األمریكي لسنة 1789الصادر عام 

لى ان جمیع الناس دونما تمییز یولدون أحرارًا ومتساویین في الكرامة والحقوق ثم تم تعداد تشیر المادتان األولى والثانیة من ھذا اإلعالن إ
المبادئ األساسیة للمساواة وعدم التمییز عند التمتع بالحقوق والحریات األساسیة، وبعدھا تعدد المواد التسع عشرة التالیة الحقوق المدنیة 

ومنھا الحق في الحیاة والحریة واألمن الشخصي، والحریة من العبودیة والرق، وعدم الخضوع والسیاسیة التي یحق لكل إنسان التمتع بھا، 
للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو الحاطة بالكرامة، واالعتراف بالشخصیة القانونیة لكل إنسان كما نص اإلعالن على ان 

إنسان اللجوء إلى القضاء أو المحاكم الوطنیة لالنتصاف من أیة أعمال تنتھك حقوق اإلنسان، وعدم الناس متساوون أمام القانون، ویمكن ألي 
التعرض إلى االعتقال أو االحتجاز أو النفي على نحو تعسفي فضًال عن تثبیت المبدأ الذي مضمونھ ان المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ، والحق في 

 أسرة، وحریة الفكر والضمیر والدین، وحق التملك، وحریة الرأي والتعبیر، وحریة االشتراك في التمتع بجنسیة، والحق في الزواج وتأسیس
. االجتماعات، والحق في المشاركة في الشؤون العامة لبلده وغیرھا من الحقوق

الحق في الضمان االجتماعي،  فھي تنص على مجموعة من الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تشتمل على 28-22أما المواد من 
والحق في العمل وحریة اختیار العمل، والحق في الحصول على أجر متساٍو ومكافأة عادلة ومرضیة تكفل لھ وألسرتھ عیشة الئقة فضًال عن 

رمل أو الشیخوخة، والحق الحق في إنشاء النقابات واالنضمام إلیھا، والحق في الراحة والرعایة في مجاالت المرض أو البطالة أو العجز أو الت
. في التعلیم، وغیرھا من الحقوق االجتماعیة واالقتصادیة

 فھي تنص على ان لكل فرد الحق بالتمتع بنظام اجتماعي ودولي یمكن ان تتحقق في ظلھ الحقوق والحریات التي جاء بھا ھذا 28أما المادة 
جبات ازاء المجتمع وال تخضع حقوق أي فرد إال للقیود التي یقررھا القانون وال یجوز  على ان كل فرد تقع علیھ وا29اإلعالن بینما تؤكد المادة 

ھدم كل ھذه الحقوق بأي شكل عن طریق تفسیر نص على نحو یفید انھ یتضمن مثل ھذا األمر، فاإلعالن أشار إلى ان الحقوق الواردة فیھ لیست 
ود ھذه الحقوق بشرط ان یكون الھدف الوحید من ھذه القوانین ضمان االعتراف مطلقة وللدولة ان تصدر القوانین التي ترسم بموجبھا حد

 على انھ 30واالحترام بھذه الحقوق لآلخرین فضًال عن احترام النظام العام واآلداب العامة والرفاھیة في مجتمع دیمقراطي، بینما نصت المادة 
و جماعة أو فرد أي حق في القیام بنشاط أو تأدیة عمل یھدف إلى ھدم الحقوق لیس في ھذا اإلعالن نص یجوز تأویلھ على انھ یخول لدولة أ(

). والحریات الواردة فیھ
القیمة القانونیة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - الفرع األول

م یأخذ صورة معاھدة دولیة حیث أخذ یذھب االتجاه الراجح في الفقھ الدولي إلى ان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ال یتمتع بقوة اإللزام طالما ل
 1958صورة توصیة صادرة عن الجمعیة العامة، وھي تشبھ بعض المواد التحذیریة الواردة في دساتیر دول العالم الثالث كدستور غینیا 

ة الثانیة والعشرون من  التي تؤكد اخالصھا والتزامھا بالمبادئ الواردة في اإلعالن فضًال عن ان الماد1972 والكامیرون 1963والجزائر 
اإلعالن تقر بأن تحقیق الحقوق المنصوص علیھا یجب ان یتم من خالل التنظیم القانوني الداخلي لكل دولة وحسب مواردھا، وقد ضمت بعض 

) 23.(الدول إلى قوانینھا المحلیة فقرات من اإلعالن كما ان اتفاقیات دولیة ضمت جمیع الحقوق التي جاء بھا ھذا اإلعالن
، علیھ فانھ طبقًا لالتجاه المتقدم فان )24(وقد أنكرت المحكمة العلیا األمریكیة الصفة اإللزامیة لإلعالن، وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنسي

 بھا اإلعالن ھو تعبیر عن مثل قال عنھا أحد الرواد في مجال حقوق اإلنسان انھ یجب ان تصبح ھذه المثل على مر السنین مبادئ قانونیة تعترف
وتطبقھا الدول األعضاء في األمم المتحدة، وھذا الكالم قیل ألن نص اإلعالن جاء مبھمًا ال یتضمن أیة توصیات للدول األعضاء أو إحكاما تحدد 

) 25.(الوسائل القانونیة الدولیة التي یمكن اللجوء إلیھا في حالة انتھاك حقوق اإلنسان
 العالمي لحقوق اإلنسان بقوة ملزمة الفقیھ الفرنسي شومون الذي یؤكد ان اإلعالن یردد بعض الحقوق ومن الفقھاء الذین ینكرون تمتع اإلعالن

دون ذكر امور محددة إذ انھ یشیر مثًال إلى الحق في الحیاة أو العمل أو في ان تكون لھ جنسیة، ولكنھ في الوقت نفسھ ال یذكر على أي نحو 
الفقیھ ان الحقوق الواردة في اإلعالن ال تتحدد مالمحھا إال باتخاذ إجراءات وطنیة أو دولیة الحقة یستطیع التمتع بھذه الحقوق، ویرى ھذا 

كإصدار تشریعات مختلفة تكون كفیلة بوضع ھذه الحقوق حیز التنفیذ أو عن طریق إبرام اتفاقیات دولیة تفصل ھذه الحقوق وتنص على آلیات 
) 26.(الحترامھا وتحقیقھا من الناحیة العملیة

االتجاه الثاني یقول بتمتع ھذه الوثیقة بقوة إلزام في حدود معینة، وھو یؤدي إذا ما توافرت شروط معینة إلى تكوین وارساء قواعد قانونیة 
) 27.(تلتزم الدول بھا عن طریق العرف الدولي

ضمون حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة المشار إلیھا في وفریق آخر ضمن االتجاه الثاني یقول ان اإلعالن یتضمن تفسیرًا رسمیًا أو تحدیدًا لم
المیثاق، وأخذ بھذا التفسیر اتجاه فقھي وحكومي منھا ما أعرب عنھ ممثل فرنسا، ومن بین الوثائق الرسمیة التي أخذت بھذا االتجاه إعالن 

) 28.( دولة الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان الذي حضرتھ وفود من مائة1969طھران لسنة 
 فضًال عن قرارات صادرة عن المؤتمرات التي عقدت في أمریكا الالتینیة لھذا اإلعالن، 1955وقبل ذلك اشارت إعالنات مؤتمر باندونغ عام 

، وھذه تشارك وكان لھ أثر كبیر في االتفاقیات الدولیة، وأشیر إلیھ في العدید من أحكام المحاكم الوطنیة التي تبین بشكل واضح ممارسات الدول
فھو ) المستوى المشترك(في تطویر القانون الدولي المعاصر ولعل الدور المتفق علیھ الذي یقوم بھ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان انھ یمثل 

جال حمایة حقوق المرشد أحیانًا في تفسیر القوانین الوطنیة وتطبیقھا، ویستشھد بھ باعتباره دلیًال على وجود قانون حدیث طور التكوین في م
) 29.(اإلنسان وحریات األفراد األساسیة

 من أیة قیمة قانونیة فضًال عن تأثیراتھ الفكریة على مستوى المشرع الوطني 1948وخالصة ما تقدم ان من الصعب تجرید إعالن عام 
إلنسان في دساتیرھا بل ان دولة بیرو قد تبنت والدولي، فقد حرصت بعض الدول مثًال على اإلشارة إلى أنھا تلتزم باإلعالن العالمي لحقوق ا

 فضًال عن أن محكمة العدل الدولیة قد أشارت في العدید من أحكامھا وفتاویھا إلى ھذا اإلعالن 1959نصوصھ كاملة بموجب قانون أصدرتھ عام 
ات أخرى كما ان الصفة اإللزامیة یمكن  فضًال عن قرار1970والحقوق التي جاء بھا كالقرار الصادر في قضیة شركة برشلونة تراكشن عام 

) 30.(الدفاع عنھا إذا ما قبلنا وجھة النظر التي مضمونھا ان المبادئ المتعلقة بحقوق اإلنسان تعد قواعد آمرة في النظام القانوني الدولي



 السمات األساسیة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - الفرع الثاني
: تیةیتمیز ھذا اإلعالن بالسمات اآل

ال یختلف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كثیرًا في صیاغتھ عن األسلوب الفرنسي المتبع في مثل ھذه اإلعالنات، إذ انھ ال ُیَفِصْل في توضیح . 1
ع ذلك فھو یأخذ مضمون الحق الذي یثبتھ لإلنسان، كما ال یرسم صورة واضحة لھ لكنھ یكتفي بوضع المبدأ العام أو االتجاه العام لمضمونھ، وم

في بعض األحیان باالتجاه االنكلوسكسوني الذي یعبر عن صیاغة اكثر تفصیًال، فھو ال یكتفي بذكر مضمون الحق بصورة عامة لكنھ یحدد 
لكل  (بشأن عدم التمییز التي نصت على) 2(مضمونھ، ومن األمثلة على الصیاغة الشبیھة باالتجاه االنكلوسكسوني یمكن اإلشارة إلى المادة 

إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا اإلعالن، دون أي تمییز، كالتمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین 
. رجال والنساءأو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المیالد أو أي وضع آخر، دون أیة تفرقة بین ال

وفضًال عما تقدم فلن یكون ھناك أي تمییز أساسھ الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ینتمي إلیھا الفرد سواء كان ھذا 
 ).البلد أو تلك البقعة مستقًال أو تحت الوصایة أو غیر متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سیادتھ خاضعة ألي قید من القیود

لكل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین، ویشمل ھذا الحق حریة تغییر دیانتھ أو (بشأن حریة التفكیر التي نصت ) 18(والمادة 
بخصوص ) 25(، والمادة )عقیدتھ، وحریة االعراب عنھما بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتھا سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة

 لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة كاٍف للمحافظة على الصحة -1(إنسان في مستوى جید من المعیشة حیث تنص على حق كل 
والرفاھیة لھ وألسرتھ، ویتضمن ذلك التغذیة والملبس والمسكن والعنایة الطبیة وكذلك الخدمات االجتماعیة الالزمة، ولھ الحق في تأمین 

 -2. رض والعجز والترمل والشیخوخة وغیر ذلك من فقدان وسائل العیش نتیجة لظروف خارجة عن إرادتھمعیشتھ في حاالت البطالة والم
لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعایة خاصتین، وینعم كل األطفال بنفس الحمایة االجتماعیة سواء أكانت والدتھم ناتجة عن رباط شرعي 

.) أم بطریقة غیر شرعیة

على الحقوق الفردیة التقلیدیة وال تحتل الحقوق ذات الطابع االقتصادي االجتماعي والثقافي سوى مكانًا متواضعًا فیھ وھذا یؤكد اإلعالن . 2
مرده ألسباب سیاسیة نظرًا لسیطرة الوالیات المتحدة األمریكیة على المنظمة وقت إصدار اإلعالن مما ترتب علیھ تغلیب المفھوم اللیبرالي على 

اركسي للحریات، ومع ذلك فان مفھومًا وسطًا تم تبنیھ في العدید من الصیاغات الواردة في اإلعالن فمقدمتھ مثًال تتحدث عن عالم المفھوم الم
حر انبثق حدیثًا یتمتع بھ الفرد بصورة فعلیھ ال نظریة بحریة القول والعقیدة ویتحرر من الفزع والفاقة، وھذه صیاغة ترضي الدول االشتراكیة 

یولد جمیع الناس أحرارًا متساوین في (تأخذ المادة األولى من اإلعالن ذاتھ بالمذھب الفردي وبنظریة الحقوق الطبیعیة إذ تنص على بینما 
). الكرامة والحقوق

راك مع لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشت(التي توفق بین الفكرین اللیبرالي والماركسي حیث تنص على ) 17(وكذلك الحال مع المادة 
، وال نجد من جھة أخرى أي ذكر لحق اإلضراب الذي ال تقره الدول الشیوعیة كما ال نجد إشارة إلى حریة التجارة والصناعة المقررة في )غیره

. الدول الرأسمالیة، فھذا السكوت ھو نوع من التوفیق كذلك
غض النظر عن دیانتھ ولونھ وجنسھ، وجنسیتھ أي انھ إعالن ال ان نصوص اإلعالن عالمیة النزعة فھي موجھة إلى اإلنسان أینما وجد ب. 3

. یحمل السمة الوطنیة لدولة معینة أو الخصائص الممیزة ألمة معینة طالما انھ یتجاوز نطاق الدولة الواحدة
المطلب الثالث 

 1966العھدان الدولیان الخاصان بحقوق اإلنسان لعام 
حقوق اإلنسان ھما االتفاقیة الدولیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة الثقافیة، وكذلك االتفاقیة الدولیة المقصود بالعھدان الدولیان الخاصان ب

فضًال عن البروتوكول االختیاري ) 21- د( أ 2200للحقوق المدنیة والسیاسیة اللتین اقرتھما الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب قرارھا المرقم 
تعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة والخاص باستالم ودراسة تبلیغات األفراد الذین یدعون بانھم ضحایا االعتداء على الملحق بالعھد الدولي الم

 1976 كانون الثاني 3الحقوق المنصوص علیھا في العھد، وقد بدأ نفاذ العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بتاریخ 
 بتمام تصدیق خمس وثالثین دولة على كل منھما وھو ما 1976 آذار 23یة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة بتاریخ في حین دخلت االتفاق

من العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة ) 27(من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة ) 49(قضت بھ المادة 
روتوكول االختیاري الملحق باالتفاقیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة حیز التنفیذ في الوقت ذاتھ بتمام واالجتماعیة والثقافیة ودخل الب

من البروتوكول، والعراق من الدول التي صادقت على ھاتین المعاھدتین دون ان تصادق ) 9(تصدیق عشر دول علیھ، وھو ما قضت بھ المادة 
وبموجب ھاتان االتفاقیتان تحولت الحقوق التي جاء بھا اإلعالن ) 31(الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة،على البروتوكول الملحق باالتفاقیة 

 إلى التزامات دولیة مصدرھا القانون الدولي االتفاقي مما یعني نھایة الجدل حول القیمة القانونیة إلعالن عام 1948العالمي لحقوق اإلنسان 
یتان نظامًا قانونیًا دولیًا للرقابة یعمل على ضمان تطبیق واحترام الحقوق والحریات التي جاءت بھا ھاتین ، كما أنشأت ھاتان االتفاق1948

) 32.(االتفاقیتین
ان جھود األمم المتحدة التي بذلت بھذا الخصوص تنقسم إلى مستویات عدة، المستوى األول یتمثل بإحساس المنظمة الدولیة بضرورة وجود 

اإلنسان وھي تعبر عن ھذا المستوى أو اإلحساس عن طریق إجراء دراسات في مختلف المجاالت المرتبطة بھذا قواعد تكرس حقوق 
. الموضوع

المستوى الثاني یتجسد باالعتراف بوجود ھذه الحقوق أو تقوم باإلعالن عن وجودھا بصورة فعلیة وھي تعبر عن ھذا المستوى ببحث 
. مم المتحدة المختلفة، وتقوم بإصدار التوصیات، وتدین االنتھاكات لھااالنتھاكات لھذه الحقوق في أجھزة األ

المستوى الثالث یتمثل بالعمل على توفیر نوع من آلیات الحمایة للحقوق المعترف بھا والمعلن عنھا عن طریق المعاھدات الدولیة، وھي بذلك 
) 33.( الملزمتنتقل بھا من المستوى األخالقي غیر الملزم إلى المستوى القانوني

حیث ان دیباجة أو مقدمة كل اتفاقیة ) 5، 3، 1(فضًال عما تقدم تتضمن ھاتان االتفاقیتان بعض األحكام المشتركة كمقدمة كل منھما، والمواد 



یة الملقاة علیھ في السعي إلى منھما تذكِّر الدول بالتزاماتھا طبقًا لمیثاق األمم المتحدة فیما یتعلق باحترام حقوق اإلنسان، وتذكِّر الفرد بالمسؤول
تعزیز ھذه الحقوق واحترامھا وتشیر المقدمة كذلك إلى المرتكزات األساسیة التي تقوم علیھا االتفاقیتین المتمثلة بالكرامة اللصیقة في جمیع 

ان ال فرق من حیث األھمیة بین أعضاء األسرة الدولیة وحقوقھم المتساویة وصدور ھذه الحقوق كذلك عن الكرامة اللصیقة باإلنسان، وتضیف 
حقوق اإلنسان المختلفة، فالتحرر من الخوف والحاجة یتحقق فقط إذا استطاع كل فرد ان یتمتع بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 

. وكذلك بحقوقھ المدنیة والسیاسیة

الدول إلى احترام ھذا الحق وتعزیزه، وتؤكد المادة الثالثة من من االتفاقیتین ان حق تقریر المصیر حق عالمي، ودعت ) 1(وتعلن المادة 
االتفاقیتین على حق المساواة بین الرجل والمرأة في التمتع بكافة الحقوق وطالبت الدول إلى تحویل ھذا المبدأ إلى حقیقة مطبقة، بینما تنص 

قوق أو الحریات األساسیة أو تقییدھا دون مسوغ، كما تضمنت المادة الخامسة من االتفاقیتین على ضمانات ضد القضاء على أي حق من الح
ضمانات ضد سوء تفسیر أي نص من نصوص االتفاقیتین واتخاذ ھذا التفسیر كمبرر النتھاك أي حق من الحقوق أو حریة من الحریات الواردة 

. فیھما
 تضم جمیع حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة والحقیقة ان تفكیر األمم المتحدة كان قد اتجھ أوًال إلى وضع اتفاقیة واحدة

واالجتماعیة والثقافیة إال ان اختالف طبیعة االلتزامات التي تفرضھا كل من الحقوق المدنیة والسیاسیة من جانب والحقوق االقتصادیة 
 یقضي بضرورة عقد اتفاقیتین منفصلتین إذ ان الحقوق واالجتماعیة والثقافیة من جانب آخر والملقاة على الدولة جعل التعامل مع ھذا الموضوع

المدنیة والسیاسیة تفرض التزامًا سلبیًا على الدولة یتمثل باالمتناع عن التدخل إلى حٍد ما بینما تفرض الحقوق ذات الطابع االقتصادي 
توافر إمكانات اقتصادیة جیدة إلى حٍد ما للدولة لكي واالجتماعي والثقافي التزامات إیجابیة فالحق في مستوى جید أو عادل من المعیشة یقتضي 

وأشارت الفقرة الرابعة من المادة ) 34(تستطیع ان تضع ھذا الحق موضع التطبیق والدول كما ھو معروف تختلف في إمكانیاتھا االقتصادیة
 حیث أشارت إلى طبیعة االلتزامات التي تقع على عاتق األولى من االتفاقیة الخاصة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة إلى ھذه المسالة

الدول األطراف من ھذه االتفاقیة عن طریق تبني أسلوب أو منھج تدریجي في تحقیق ھذه الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بما في ذلك 
ھما تستھدفان تحقیق نوع من الحمایة الدولیة ذات الطابع على وجھ التحدید تبني خطوات تشریعیة، ویالحظ على ھذین العھدین أو االتفاقیتین ان

. العالمي لحقوق اإلنسان فھما تستھدفان وضع نظام دولي عالمي لحقوق اإلنسان یحكم الجماعة الدولیة بأسرھا
عات العرقیة واالقلیات كما انھما قد اھتمتا بجمیع أعضاء الجماعة البشریة ولیس الفرد فقط، وھذا یعني ان الحمایة تمتد لألسرة والتجم

. والشعوب، أي ان النظرة إلى اإلنسان قد امتدت لتشملھ في إطاره االجتماعي ال بصفتھ كفرد فقط

 من 29/2أما من ناحیة التعدیل لھذین العھدین فإن اإلجراءات الخاصة بذلك تعكس مدى سیطرة األمم المتحدة على عملیة التعدیل، فالمادة 
یبدأ نفاذ ( من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة تنصان على 51/2لحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، والمادة االتفاقیة الخاصة با

التعدیالت متى أرقتھا الجمعیة العامة لالمم المتحدة وقبلھا أغلبیة ثلثي الدول األطراف في ھذا العھد وفقًا لإلجراءات الدستوریة لدى كل 
) 35).(منھا
 مع نفاذ االتفاقیة وتتعھد الدول التي انضمت إلیھ 1976كانت اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة قد ألحق بھا بروتوكول بدأ نفاذه عام وإذا 

بتمكین اللجنة المختصة بحقوق اإلنسان من القیام طبقًا ألحكام العھد باستالم ونظر الرسائل المقدمة من األفراد الذین یدعون انھم ضحایا أي 
انتھاك ألي حق من الحقوق المقررة في العھد فانھ من جانب آخر اعتمدت الجمعیة العامة البروتوكول االختیاري الثاني الذي یھدف إلى إلغاء 

، وھو ملحق كذلك باتفاقیة الحقوق المدنیة 1989 كانون األول 15 والصادر في 1991 تموز 11عقوبة اإلعدام وبدأ نفاذه بتاریخ 
) 36.(والسیاسیة

أما أھم األحكام أو الحقوق التي جاءت بھما ھاتین االتفاقیتین فقد وردت في القسم الثالث منھما إذ وردت الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
مل  من اتفاقیة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وھذه تشمل الحق في العمل، والحق في التمتع بشروط ع15- 6والثقافیة في المواد 

صالحة وعادلة، وحق تشكیل النقابات واالنضمام إلیھا، والحق في اإلضراب، والحق في الضمان االجتماعي وحمایة األسرة، والحق في مستوى 
یر معیشي مناسب، والحق في الصحة البدنیة والعقلیة، وحق كل فرد في الثقافة مع وجوب جعل التعلیم االبتدائي إلزامیًا ومجانیًا للجمیع مع تیس

. التعلیم الثانوي والمھني والفني والتعلیم العالي فضًال عن حریة البحث العلمي وحمایة اإلنتاج العلمي
 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وھذه النصوص تعترف 27-6أما الحقوق المدنیة والسیاسیة فقد جاء تفصیلھا في المواد 

توقیع عقوبة اإلعدام فیما عدا الجرائم األكثر خطورة وبشروط وضمانات خاصة، وتحریم التعذیب والعقوبات بالحق في الحیاة مع وجوب عدم 
والمعامالت القاسیة وغیر اإلنسانیة، وحظر اخضاع أي فرد دون رضاه للتجارب الطبیة أو العلمیة، وتحریم االسترقاق والسخرة والحق في 

في معاملة إنسانیة، وتحریم سجن إنسان على أساس عدم قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة الحریة والسالمة الشخصیة، وحق كل منھم 
والحق في التنقل والمساواة أمام القضاء والنص على مبدأ ال جریمة وال عقوبة إال بنص، وحق كل إنسان في ان ) عدم حبس المدین المعسر(

ة، وحریة الفكر والضمیر والدیانة، وتحریم الدعایة للحرب، والدعوات الھادفة إلى بث یعترف بھ كشخص أمام القانون وحرمة الحیاة الخاص
الكراھیة القومیة أو العنصریة أو الدینیة، والحق في االجتماعات السلمیة، والحق في إنشاء الجماعات كتشكیل النقابات واالنضمام إلیھا، والحق 

 الحق في االسم والجنسیة، وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والمساواة أمام القانون، في الزواج، وحق األطفال في الحمایة بما في ذلك
وعدم التمییز، وحمایة االقلیات العنصریة أو الدینیة أو اللغویة والتي تتضمن حقھم في التمتع بثقافتھم أو اإلعالن عن دیانتھم وإتباع تعالیمھم 

. أو استعمال لغتھم

المطلب الرابع 
االتفاقیات األخرى والجرائم الدولیة المرتبطة بحقوق اإلنسان 

إذا كانت الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان في ظل األمم المتحدة قد شھدت تطورًا ملحوظًا على المستوى الدولي سواء تعلق األمر بنشاطات أجھزة 



ا فانھ ال یمكن انكار الدور الذي لعبتھ األمم المتحدة في إبرام ھذه المنظمة أو االتفاقیات الدولیة التي تعرضت لحقوق اإلنسان بھدف حمایتھ
االتفاقیات التي أصبحت تشكل ما یعرف بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وھو فرع جدید للقانون الدولي العام یقوم بتنظیم القضایا المتعلقة 

 النقاش الذي سبق ان أثیر حول ما إذا كانت المسائل المتعلقة بحقوق بحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة في حالة السلم، وعلى الرغم من ان
اإلنسان وحریاتھ األساسیة تقع ضمن االختصاص الداخلي لكل دولة قد تم حسمھ باتجاه عدم اعتبارھا كذلك طبقًا للرأي الراجح في الفقھ الدولي 

قق الدیمقراطیة في المجتمعات الوطنیة لكل دولة ھي واحدة في فان ھناك تساؤوالت مختلفة طرحت على مستوى الفقھ مضمونھا ھل ان تح
المبادئ األساسیة الجدیدة التي یرتكز علیھا القانون الدولي؟ والحقیقة ان جانبًا مھمًا من المفاھیم الدیمقراطیة تتحقق فیما لو تم تطبیق مضمون 

ا ما أصبحت تكون جزءًا من القانون الجنائي الدولي، وسنتعرض لھذه االتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان وھي اتفاقیات متعددة منھ
: المفردات عبر فرعین

 الصكوك الدولیة األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان - الفرع األول
: توجد اتفاقیات دولیة متعددة نظمت جوانب تتعلق بحقوق اإلنسان منھا

لتمییز العنصري االتفاقیات الدولیة للقضاء على جمیع أشكال ا: أوًال
 وھي تھدف إلى تقنین فكرة المساواة بین 1969 وبدأت في السریان عام 1965وافقت الجمعیة العامة لألمم المتحدة على ھذه االتفاقیة عام 

) 37.(األجناس البشریة المتنوعة

التفرقة أو االستثناء أو التقیید أو التفضیل بسبب عبارة تمییز عنصري تعني كل شكل من أشكال ( منھا التمییز العنصري بانھ 1/1وتعرف المادة 
الجنس أو اللون أو النسب أو األصل الوطني أو العرقي، یكون من أغراضھ أو آثاره تقویض أو تھدید االعتراف أو التمتع بحقوق اإلنسان 

دیة أو االجتماعیة أو الثقافیة أو في أي مجال والحریات األساسیة أو ممارستھا في ظروف قوامھا المساواة في المجاالت السیاسیة أو االقتصا
). آخر من مجاالت الحیاة العامة

ویبدو من ھذا التعریف ان المعنى المقصود للتمییز العنصري مفھوم مركب یشترط فیھ حدوث فعل محدد أو ترك ینظر إلیھ ویوصف بانھ تمییز 
الواقعان في نطاق ھذا التعریف الوارد في االتفاقیة مبنیین على دوافع معینة ) الاإلغف(أو استثناء أو تفضیل، وان یكون ھذا اإلجراء أو الترك 

ھي الجنس واللون والنسب والمنشأ القومي أو العرقي، وان یستھدف ھذا اإلجراء غرض أو ھدف معین أو أثر یتمثل في تقویض أو تھدید 
. االعتراف أو التمتع بحقوق اإلنسان والحریات األساسیة

و ) ب/13(و ) 1/3( ان میثاق األمم المتحدة یحظر كذلك الممارسات التمیزیة بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین في المواد والحقیقة
أو الرأي السیاسي أو أي رأي … وھذا ھو الحال بالنسبة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي یمنع أي تمییز بسبب اللون ) ج/76(و ) ج/55(

صل الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المیالد أو أي وضع آخر طبقًا لمادتھ الثانیة، وتكرر ھذه االعتبارات في العھد الدولي الخاص آخر، أو األ
). 2/2المادة (والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ) 24/1 ، 2/1المواد (بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

فاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لمجموعة من الحقوق السیاسیة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة وتتطرق االت
والثقافیة منھا حق الوصول إلى كافة األماكن والمرافق المعدة لالستخدام العام كوسائط النقل والفنادق والمطاعم والمنتزھات، وغیرھا من 

وھي على وجھ التحدید الحق في حریة التنقل واختیار السكن وحق مغادرة أي بلد وحق العودة ) د/5(رى التي تعددھا المادة الحقوق المدنیة األخ
) 38.(إلیھ بما فیھ بلد الشخص نفسھ

: من االتفاقیة التزامات الدول األطراف فیھا للقضاء على سائر أشكال التفرقة باآلتي) 2(وتحدد المادة 
لة طرف في االتفاقیة باالمتناع عن القیام بأي عمل أو ممارسة أي إجراء یتضمن تمییزًا ضد األشخاص أو المؤسسات، كما ان تتعھد كل دو. 1

. الدول األطراف تضمن ان تعمل سلطاتھا ومؤسساتھا الوطنیة طبقًا لھذا االلتزام
. ارس من قبل أي شخص أو منظمة، وعدم الدفاع عنھ أو تأییدهتلتزم كل دولة طرف في االتفاقیة بعدم دعم الممارسات التمیزیة التي تم. 2
تلتزم كل دولة طرف في االتفاقیة باتخاذ اإلجراءات الفعالة بھدف مراجعة السیاسیات الحكومیة، وتعدیل أو إلغاء أو إبطال أیة قوانین أو . 3

. لوائح یكون من نتائجھا خلق أو إبقاء التمییز العنصري أینما وجد
م كل دولة طرف في االتفاقیة بمنع التمییز العنصري، وان تنھي كافة الوسائل بما في ذلك التشریع ھذه المسالة الممارسة من قبل أي تلتز. 4

. شخص أو مجموعة أو منظمة
 العوائق بین األجناس تلتزم كل دولة طرف في االتفاقیة بتشجیع المنظمات والحركات االندماجیة المتعددة األجناس، وغیرھا من أسالیب إزالة. 5

) 39.(المتعددة كلما كان ذلك مناسبًا فضًال عن عدم تشجیع كل ما من شأنھ تقویة االنقسام العنصري
كل دولة طرف فیھا ان تؤمن لكل شخص خاضع لوالیتھا الحمایة الفعلیة عن طریق توفیر سبل االنتصاف إذا ما ) 6المادة (وتلزم االتفاقیة 

 لالتفاقیة، وما جاءت بھ من حقوق فردیة وحریات أساسیة سواء أمام المحاكم الوطنیة أو أیة ھیئات حكومیة أخرى تعرض لفعل یشكل خرقًا
. مختصة ویحق لكل شخص انتھكت حقوقھ المضمونة في ھذه االتفاقیة المطالبة بالتعویض عن الضرر

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمتمثل ) 2/3(ادة من االتفاقیة فقد أكدت على المبدأ الذي نصت علیھ الم) 8(أما المادة 
بقیام النظم القانونیة الوطنیة أو المحلیة بتأمین حق رفع الدعوى ضد أي خرق لحقوق اإلنسان، كما تنص االتفاقیة على إنشاء لجنة من أجل 

دم التحیز والخلق العالي تختارھم الدول األطراف من بین رعایاھا تقوم خبیرًا مشھودًا لھم بع) 18(القضاء على التمییز العنصري تتكون من 
: باألعمال اآلتیة

.  فحص التقاریر التي تتسلمھا من الحكومات وتقدیم التوصیات واالقتراحات بصددھا-أ
.  التوصل إلى تسویات بصدد بعض المنازعات الدولیة المتعلقة بتطبیق االتفاقیة-ب
الغات الصادرة عن أشخاص أو مجموعات من األشخاص یشكون من اعتداء وقع علیھم من جانب دولة طرف اشتركت  استالم وفحص الب-ج

. من االتفاقیة) 14(في اإلعالن المنصوص علیھ في المادة 
) 40.( الذاتي التعاون مع أجھزة األمم المتحدة المختصة فیما یتعلق بالتظلمات الصادرة عن سكان األقالیم غیر المتمتعة بالحكم- د



التنظیم الخاص بالوضع القانوني للمرأة : ثانیًا
ان تؤكد (ساوى میثاق األمم المتحدة بین الرجل والمرأة بعبارات وردت في دیباجتھ والتي أكدت على ان شعوب األمم المتحدة قد آلت على نفسھا 

من ) 1(، وأكدت المادة ) من حقوق متساویة…… للرجال والنساء من جدید إیمانھا بالحقوق األساسیة لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما 
المیثاق على عدم وجود تفریق بین الرجال والنساء في مساعي األمم المتحدة المتعلقة بتعزیز احترام حقوق اإلنسان، وھذا النھج سارت علیھ 

 على مبدأ عدم 1966لیان الخاصان بحقوق اإلنسان لعام ، وینص العھدان الدو) 76(و ) 55(و ) 13(و ) 8(نصوص المیثاق األخرى كالمواد 
التمییز بین الرجل والمرأة وورد ھذا المبدأ في صكوك دولیة متعددة تناولت الحقوق الخاصة بالمرأة، كاتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، 

) 41.(وتجارة الرقیق واالعراف والممارسات الشبیھة بالرقواالتفاقیة الدولیة بشأن جنسیة المرأة المتزوجة، واالتفاقیة التكمیلیة إلبطال الرق 
ان أبرز االتفاقیات التي نظمت الوضع القانوني للمرأة المتعلق بحقوقھا وحریاتھا ھي اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة التي وافقت علیھا الجمعیة 

) 42.(لمساواة بین الرجل والمرأة والتي أشارت مقدمتھا إلى رغبة الدول في احترام مبدأ ا1952العامة عام 
على ) 2(بینما نصت المادة ) 1المادة (كما تضمنت أحكامھا المساواة بین الرجال والنساء وحق التصویت في جمیع االنتخابات بشروط متساویة 

ي بشروط تساوي بینھن وبین الرجال للنساء أھلیة في ان یتم انتخابھن لجمیع الھیئات المنتخبة باالقتراع المنشأة بمقتضى التشریع الوطن(ان 
). دون أي تمییز

فقد أشارت إلى حق النساء وأھلیتھن في تقلد المناصب العامة وممارسة جمیع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشریع الوطني ) 3(أما المادة 
) 43.(بشروط متساویة مع الرجال ودون تمییز

حة التمییز ضد المرأة تعرف باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي اعتمدتھا الجمعیة االتفاقیة الثانیة التي أنصبت على مكاف
 حیث تم انشاء لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة طبقاً 1981 أیلول 3 والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 1979 كانون األول 18العامة في 

 وھي تختص بالنظر في تقاریر الدول األطراف عن التدابیر التي قامت بھا لتنفیذ أحكام االتفاقیة فضًال عن 1982من االتفاقیة عام ) 17(للمادة 
عضوًا تنتخبھم الدول األطراف لمدة أربع سنوات، ) 23(إعداد مقترحات وتوصیات ورفع تقریر سنوي إلى الجمعیة العامة، وھي تتألف من 

) 44.(دة في السنةوتجتمع في فیینا لمدة أسبوعین مرة واح
على ان الدول األطراف تتعھد بكفالة المساواة مع الرجل في مجاالت متعددة منھا التصویت في جمیع ) 7(وتنص ھذه االتفاقیة في المادة 

 في صنع سیاسة االنتخابات واالستفتاءات العامة واألھلیة لالنتخاب لجمیع الھیئات التي ینتخب أعضاؤھا باالقتراع العام فضًال عن المشاركة
الحكومة وتنفیذھا، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدیة المھام العامة على المستویات الحكومیة كافة كما تلتزم الدول طبقًا لالتفاقیة بمشاركة 

حكومة مشاركة المرأة النساء على قدم المساواة مع الرجال في أیة منظمات وجمعیات غیر حكومیة تعنى بالحیاة العامة السیاسیة للبلد، وتكفل ال
في عملیة اتخاذ القرارات على الصعید الوطني والحكومي والمحلي بواسطة تدابیر تشریعیة وإداریة كما ینبغي القیام بأنشطة خاصة لزیادة 

) 45.(توظیف وتعیین وترقیة المرأة وعلى وجھ الخصوص في مناصب اتخاذ القرارات وتقریر السیاسات
بجنسیة المرأة المتزوجة اتفق األطراف فیھا على انھ ال یجوز ان یكون لعقد الزواج أو انفصال الرابطة الزوجیة فیما بین أما االتفاقیة المعنیة 

) 46.(مواطنین وأجانب أو لتغییر جنسیة الزوج أثناء الزواج أثر تلقائي في جنسیة المرأة
ولیة عقدت في أكثر من بلد تطرقت لموضوع أوضاع المرأة بقصد أخیرًا نشیر إلى صدور إعالنات متعددة من جھات مختلفة ومؤتمرات د

) 47(1993تحسینھا أو الدفع بھذا االتجاه منھا اإلعالن الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة لعام 
) 48.(1999ز ضد المرأة فضًال عن صدور البروتوكول االختیاري التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیی

االتفاقیات الخاصة بالجنسیة وانعدامھا والالجئین : ثالثًا
تعد المسائل المتعلقة بالجنسیة والالجئین من القضایا المھمة المطروحة على مستوى البحث والحقیقة ان ھناك ارتباط حقیقي بین مستوى 

اللجوء قد أخذت في التفاقم بدرجة ملحوظة مع تزاید حدة الصراعات والمنازعات الجنسیة وانعدامھا والوضع الخاص بالالجئین إذ ان مشكالت 
الداخلیة والدولیة فضًال عن استمرار بقاء نظم الحكم الشمولیة التي غالبًا ما تبالغ في انتھاكات حقوق اإلنسان والتنكیل بالمعارضین السیاسیین، 

األول یتعلق بالتنظیم القانوني للجنسیة وحالة : ومن ثم فان ھناك مجالین للبحث ھناوھذا الوضع یصاحبھ اسقاط للجنسیة في حاالت معینة، 
. انعدامھا والثاني یخص الوضع القانوني لالجئین

االتفاقیات الخاصة بالجنسیة وانعدامھا . 1
لتزامات المتقابلة وطبقًا للمادة تعرف الجنسیة باعتبارھا رابطة قانونیة وسیاسیة بین شخص ودولة تترتب علیھا مجموعة من الحقوق واال

. من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فان الجنسیة حق لكل شخص) 15(
والحقیقة ان الجنسیة تعد شرطًا مسبقًا لنشاط دولي معین إذ انھا ذو صلة في مجال القانون الدولي بقدر تعلق األمر بالوالیة على األشخاص، 

 الدولیة التي تؤمنھا دولة ما لشخص معین باعتبار الجنسیة أحد شروط ممارسة ھذه الحمایة، وقد تم وعلى وجھ التحدید بموضوع الحمایة
إقرار عدد من االتفاقیات الدولیة تحت إشراف ورعایة األمم المتحدة نظمت بعض الجوانب القانونیة المتعلقة بالجنسیة وحالة الالجنسیة منھا 

. 1958 آب 11 والتي دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 1957تزوجة لعام االتفاقیة المتعلقة بجنسیة المرأة الم
 والتي تولت معالجة بعض الجوانب الخاصة 1954 ایلول 28االتفاقیة الثانیة ھي االتفاقیة المتعلقة بوضع عدیمي الجنسیة المعتمدة بتاریخ 

والمكانیة تمتعھ بالحقوق والحریات في دولة ما إال بصفتھ بوضع عدیمي الجنسیة، وھو وضع فیھ امتھان لكرامة اإلنسان واھدار إلنسانیتھ 
كل شخص ال تعتبره أیة دولة ) (عدیم الجنسیة(من االتفاقیة یقصد بمصطلح ) 1(كأجنبي مع استمرار حالة الالجنسیة لصیقة بھ، وطبقًا للمادة 

ن الواجبات التي تقع على كاھل عدیم الجنسیة تجاه البلد ، وتنص ھذه االتفاقیة على مجموعة م)واحدًا من رعایاھا بمقتضى أحكام تشریعاتھا
الذي یعیش فیھ كاالمتثال لقوانین ھذا البلد وأنظمتھ وخضوعھ للتدابیر التي تتخذ للمحافظة على النظام العام، والحقیقة ان المعاملة التي یعامل 

) 3(فاقیة الخاصة بالالجئین، وبناءًا على ما تقدم نصت المادة بھا عدیم الجنسیة ال تختلف على وجھ العموم عن معاملة الالجئ بموجب االت
دون أي تمییز بسبب الجنس أو الدیانة ) الالجئین(تطبق الدول المتعاقدة أحكام ھذه االتفاقیة على عدیمي الجنسیة (المشتركة في االتفاقیتین على 

). أو بلد المنشأ



یة یحصلون على وضع أقل من وضع الالجئین فحق االجتماع والعمل بأجر یتعین على إال انھ بخصوص بعض الحقوق یالحظ ان عدیمو الجنس
الدول المتعاقدة ان تمنح األشخاص عدیمو الجنسیة المقیمون بشكل قانوني على أراضیھم معاملة مماثلة بقدر اإلمكان، وھي ال تقل رعایة بأي 

) 49).(17(و ) 15(وجھ العموم، وھذا ما قضت بھ المواد من األحوال عن تلك الممنوحة في الظروف نفسھا لألجانب على 
 13 والتي دخلت حیز التنفیذ في 1960 آب 30االتفاقیة األخرى المتعلقة بحق الجنسیة ھي اتفاقیة تقلیل حاالت انعدام الجنسیة المعتمدة بتاریخ 

نت بعض األحكام منھا ضرورة قیام الدول األطراف  وحاولت من خالل نصوصھا تحسین أوضاع عدیمي الجنسیة حیث تضم1975كانون األول 
بمنح جنسیتھا ألي شخص ولد على أراضیھا، وإذا لم یمنح جنسیة ھذه الدولة سیصبح عدیم الجنسیة إذ تمنح ھذه الجنسیة عند الوالدة بحكم 

 من جانب صاحب الشأن أو من ینوب عنھ إال انھ القانون أو بناءًا على طلب یقدم طبقًا لقانون الجنسیة في الدولة المعنیة إلى الجھة المختصة
. من االتفاقیة) 1(یجوز للدولة الطرف في المعاھدة اخضاع منح جنسیتھا لشروط معینة، وھذا ھو حكم المادة 

ه الدولة من المادة الثانیة نصت على ان أي لقیط یعثر علیھ داخل أراضي الدولة الطرف یعتبر ما لم یثبت العكس، انھ مولود على أراضي ھذ
. أبوین یحمالن جنسیتھا

وفي حالة وجود نص في قانون جنسیة دولة طرف یتضمن سقوط الجنسیة بسبب تغییر في الحالة المدنیة كالزواج او اإلقرار بالشرعیة او 
منھا على ) 8(كما نصت المادة ) 5م(االعتراف أو التبني یشترط قبل إسقاط الجنسیة ان یكون الشخص حائزًا لجنسیة دولة أخرى أو مكتسبًا لھا 

عدم جواز ان تقوم دولة ما بحرمان شخص من جنسیتھ إذا ترتب على ھذا الحرمان قیام حالة الالجنسیة مع وجود بعض االستثناءات على ھذه 
رق أو الدیانة أو على عدم جواز حرمان أي شخص من جنسیتھ أو أیة مجموعة ألسباب تتعلق بالجنس أو الع) 9(الحالة، بینما نصت المادة 

) 50.(السیاسة
) 51(الحمایة الدولیة لالجئین. 2

 الخاصة بوضع الالجئین على المستوى الدولي المعاھدة األولى التي حددت وضعًا دولیًا لالجئین، ثم عقدت اتفاقیة أخرى 1933تعد اتفاقیة عام 
قیة الخاصة بوضع الالجئین التي وافقت علیھا الجمعیة العامة لألمم  تخص الالجئین المنحدرین من ألمانیا، وأخیرًا عقدت االتفا1938عام 

كل شخص ( وتعرف االتفاقیة في مادتھا األولى الالجئ باعتباره 1954 نیسان 22ودخلت حیز النفاذ بتاریخ ) 54(1951 تموز 25المتحدة یوم 
وف لھ ما یبرره من التعرض لالضطھاد بسبب العنصر أو الدین أو إقامتھا المعتادة وعنده خ/ جنسیتھا أو بلد إقامتھ/ یوجد خارج بلد جنسیتھ

تستظل بحمایة البلد /القومیة أو اإلنتماء إلى فئة اجتماعیة معینة أو بسبب الرأي السیاسي وال یستطیع بسبب ذلك الخوف أو ال یرید ان یستظل
) 53).(أو العودة إلیھ خشیة التعرض لالضطھاد

جئین بما في ذلك حقوقھ المتعلقة بحریة العقیدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق في التعلم، والحصول على وثائق وتحدد االتفاقیة حقوق الال
السفر، واتاحة الفرصة للعمل، وتشدد على أھمیة التزاماتھ تجاه الحكومة أو الدولة المضیفة حیث ینص أحد األحكام الرئیسیة في االتفاقیة على 

و ردھم إلى بلد یخشى فیھ من التعرض لالضطھاد، وتحدد االتفاقیة األشخاص أو مجموعة األشخاص الذین ال تشملھم ھذه حظر إعادة الالجئین أ
االتفاقیة، وھم األشخاص الذین ارتكبوا جرائم ضد السالم، أو جریمة حرب، أو الجرائم اإلنسانیة أو جرائم جسیمة غیر سیاسیة خارج بلد 

) 54.(اللجوء
تفاقیة بإعطاء الالجئین معاملة ال تقل من حیث الدعایة عن تلك الممنوحة لمواطنیھا خاصة فیما یخص بعض الحقوق مثل حریة وقد تعھدت اال

ممارسة الشعائر الدینیة، والتقاضي أمام المحاكم، والتعلیم األولي، واألمن االجتماعي، واإلغاثة العامة، ویعطى الالجئون فیما یتعلق بحقوق 
ة ال تقل في جمیع األحوال عن تلك الممنوحة لألجانب عمومًا، وتنص االتفاقیة على عدم جواز طرد أو رد الالجئ دون إرادتھ إلى الملكیة معامل

حدود أراضي البلد الذي ھرب منھ أو ان یتم طرده إلى بلد تكون حیاتھ فیھ وحریتھ عرضة للخطر بسبب جنسھ أو جنسیتھ أو آرائھ السیاسیة أو 
ینیة أو انتمائھ إلى فئة اجتماعیة معینة، إال انھ ال یحق لالجئ التمسك بھذه األحكام إذا ما توافرت بحقھ أسباب مقبولة وجیھة تقود معتقداتھ الد

). 33م(إلى اعتباره خطرًا على أمن البلد الموجود فیھ أو سبق وادین طبقًا لحكم بات بجرم ھام یشكل خطرًا على مجتمع ذلك البلد 
 بانضمام ست دول إلیھ وأدى إلى اعتماده، فقد جاء باضافة جدیدة إذ ان المادة 1967 تشرین األول 4 الذي عد نافذًا في 1967 أما بروتوكول

األول زمني، والثاني جغرافي إذ :  قد أوردت قیدین لتحدید مفھوم الالجئ عند صدورھا1951األولى من اتفاقیة جنیف الخاصة بالالجئین لعام 
 دون غیرھم بینما تعرضت االتفاقیة 1951الجئ على الذین اصبحوا الجئین نتیجة أحداث وقعت قبل األول من كانون الثاني اقتصر مفھوم ال

لمشكلة تمثلت بعدم امكان اعتبار أي شخص الجئًا إذا كان تركھ لبلده لألسباب المبینة في االتفاقیة قد وقع بعد التاریخ المذكور أعاله 
) 55.( أدى إلى ان یفقد القید الزمني أھمیتھ1967م والبروتوكول الصادر عا

ان التنظیم القانوني الخاص بالالجئین ال یمكن فصلھ عن مفاھیم حقوق اإلنسان إذ انھم أناس انتھكت حقوقھم اإلنسانیة على مستوى خطیر 
المي لحقوق اإلنسان والمتمثلة بحق كل إنسان في ان فمفھوم حمایة الالجئ ال ینفصل في ذاتھ عن الفكرة األساسیة المشار إلیھا في اإلعالن الع

 وھناك أھمیة لحق عودة الالجئ إلى بلده، وھذا حق منصوص علیھ في اإلعالن 1951یتمتع بملجأ وھذا ما تنص علیھ اتفاقیة جنیف لعام 
 یجوز حرمان أي شخص تعسفًا من حق دخول ال(العالمي لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي یؤكد على انھ 

) 56).(بلده
التنظیم القانوني لتحریم الرق والعبودیة والتعذیب : رابعًا

 التي أعدت برعایة عصبة األمم إذ عرفت في 1926توجد مجموعة من االتفاقیات الدولیة المحرمة للرق والممارسات الشبیھة منھا اتفاقیة 
منھا ) 2(، بینما جاءت المادة ) أو وضع أي شخص تمارس علیھ السلطات الناجمة عن حق الملكیة، كلھا أو بعضھاحالة(الرق بانھ ) 1(المادة 

لتؤكد منع االتجار بالرقیق وقمعھ والعمل بصورة تدریجیة وبالسرعة الممكنة للقضاء على ھذه الممارسة بجمیع صورھا كلیًا واستكملت ھذه 
. 1956 أیلول 7البطال الرق التي عقدت بتاریخ االتفاقیة باالتفاقیة التكمیلیة 

ال یجوز استرقاق أحد أو استعباده، ویحظر الرق واالتجار (منھ التي نصت على ) 4(وأبطل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الرق في المادة 
لقانونیة، وھذا مفھوم محدود نسبیًا إذ ان تعني القضاء على الشخصیة ا) استرقاق(ویالحظ في ھذا السیاق ان عبارة ) بالرقیق بجمیع صورھا

االستعباد مفھوم أكثر عمومیة وسعة ویشمل جمیع الصور التي یسیطر فیھا إنسان على آخر كما ان ھناك ممارسات شبیھة بالرق تقود إلى الحط 



باعتبارھا األعراف والممارسات الشبیھة  1956من الكرامة اإلنسانیة وأشیر إلى ھذه الممارسات في االتفاقیة التكمیلیة إلبطال الرق لعام 
) 57.(بالرق

وتشمل صور الرق حالة االستیالء على الفرد لوفاء دیونھ، وحالة عبید األرض، وتزویج النساء كرھًا بمقابل نقدي أو عیني، والتنازل عن 
ھا عن طریق المیراث لشخص آخر، وحالة التخلي الزوجة من جانب الزوج أو أسرتھ أو قبیلتھ إلى الغیر، وحالة انتقال الزوجة بعد وفاة زوج

عن الطفل أو ممن ھو دون سن البلوغ من جانب والدیھ أو أي منھما أو عن طریق الوصیة إلى الغیر بمقابل أو دون مقابل بقصد استغالل 
اولة ذلك من دولة إلى أخرى بأیة وسیلة الشخص أو عملھ، كما تحرم االتفاقیة تجارة الرقیق التي تعرف باعتبارھا العمل على نقل العبید أو مح

) 58.(أو االشتراك في ھذه النشاطات
 فضًال عن 1933 واتفاقیة 1910 و 1904 و 1902كما أبرمت اتفاقیات عدیدة تحرم االتجار بالرقیق األبیض كاالتفاقیات التي أبرمت في األعوام 

باره على أداء عمل معین عن طریق اإلكراه، وھنا یالحظ ان مفھوم السخرة یعني  وجرى فضًال عما تقدم تحریم تسخیر الفرد أو إج1951اتفاقیة 
) 59.(كل عمل یفرض على اإلنسان، دون ان تكون الرادتھ دخل في قبولھ سواء كان مقابل أجر أو من دون مقابل

منھا واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال ) 8(ة ومن االتفاقیات التي حرمت الرق وأعمال السخرة اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة في الماد
) 60.(التمییز ضد المرأة

ونصت االتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان على تحریم التعذیب والعقوبات والمعامالت غیر اإلنسانیة أو االستثنائیة أو المھینة، وھو ما 
) 61.(من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 5(والمادة من اتفاقیة الحقوق المدنیة والسیاسیة، ) 7(نصت علیھ المادة 

أخیرًا من المفید اإلشارة إلى وجود جوانب أخرى تمت العنایة بھا في إطار الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان سواء من خالل إبرام اتفاقیات تكرس 
ان لھا دور في ظھورھا إلى حیز الوجود منھا إعالن حقوق ھذه الحمایة أو عبر إعالنات أو توصیات أو قرارات صدرت عن األمم المتحدة أو ك

، 1974، واإلعالن الخاص بحمایة النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة الصادر عن الجمعیة العامة عام 1959الطفل لعام 
 األول یخص 2000صدر لھذه االتفاقیة ملحقان عام  التي فصلت الحقوق التي جاء بھا إعالن حقوق الطفل و1990واتفاقیة حقوق الطفل لعام 

القیود التي یجب أن تفرض على اشتراك األطفال في األعمال المسلحة، والثاني یخص قمع الممارسات التي تستھدف استغالل األطفال في أعمال 
) 62.( دولة191ألعضاء في األمم المتحدة أي غیر أخالقیة أو في أعمال اباحیة والحقیقة ان اتفاقیة حقوق الطفل صدقت علیھا جمیع الدول ا

 الجرائم الدولیة المرتبطة بحقوق اإلنسان - الفرع الثاني
ساھم الترابط بین الجھود الساعیة إلى تدویل المسؤولیة الجزائیة، وإیجاد نوع من الحمایة لحقوق اإلنسان على المستوى الدولي، وعدم إفالت 

سان من العقاب إلى إیجاد جرائم ذات طابع دولي نظمت بموجب اتفاقیات دولیة فقد ذكرت حقوق اإلنسان في المسؤولین عن انتھاكات حقوق اإلن
المیثاق أو الدیباجة ثماني مرات والسعي إلى حمایة حقوق اإلنسان من مقاصد األمم المتحدة، ومن ثم ظھرت جرائم دولیة مرتبطة بھذا 

: الموضوع نشیر إلى أھمھا وھي
قیة منع جریمة إبادة الجنس البشري اتفا: أوًال

 وكان سبب إیجاد ھذه االتفاقیة سیاسة 1951 ودخلت حیز النفاذ سنة 1948أقرت ھذه االتفاقیة من جانب الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام 
عنى المتقدم في الرأي االستشاري الصادر اإلبادة التي اتبعتھا بعض الدول قبل الحرب العالمیة الثانیة وأثنائھا وأكدت محكمة العدل الدولیة الم

من الواضح ان االتفاقیة اعتمدت على غرض إنساني وحضاري (عنھا والمتعلق بالتحفظات الخاصة باتفاقیة منع إبادة الجنس البشري إذ ذكرت 
یة إلى ضمان الوجود ذاتھ لبعض بحت، بل ال یمكن تصور اتفاقیة لھا ھذا الطابع المزدوج بدرجة أعلى من ھذه االتفاقیة إذ ترمي من ناح

ولیس للدول المتعاقدة في مثل ھذه االتفاقیة مآرب خاصة، وإنما . الجماعات البشریة، ومن ناحیة أخرى إلى تأكید وتوثیق مبادئ األخالق األولیة
) 63).(الم الوجودلھا ولكل منھا مصلحة مشتركة وھي الحفاظ على المقاصد العلیا التي من أجلھا خرجت ھذه االتفاقیة إلى ع

منھا ) 1( اقتبست أحكامھا من مبادئ نورمبرغ المتعلقة بجریمة اإلبادة إال ان االتفاقیة المذكورة بموجب المادة 1948والحقیقة ان اتفاقیة 
 )64.(اعتبرت اإلبادة جریمة بموجب القانون الدولي سواء ارتكبت وقت السلم أو بالجرائم المخلة بالسلم أو جریمة الحرب

وقد ذكرت ھذه االتفاقیة شكل أو طائفة األفعال التي تتكون منھا جریمة اإلبادة الجماعیة بشرط توافر قصد جنائي خاص لدى المتھم یتمثل في نیة 
) 65.(التحطیم الكلي أو الجزئي لجماعة وطنیة أو عرقیة أو دینیة

 إخضاع -ج. اء الخطیر على السالمة الجسدیة أو النفسیة ألعضاء الجماعة االعتد-ب.  قتل أفراد الجماعة-أ: ویشمل مفھوم اإلبادة الجماعیة
التعقیم ( عرقلة أو منع الوالدات الجماعیة - د. كلیًا أو جزئیًا) العقلي(الجماعة عمدًا إلى ظروف معیشیة من شأنھا أن تؤدي إلى ھالكھا الجسدي 

) 66.( نقل األطفال باإلكراه من جماعة إلى أخرى-ـھ. أي فرض تدابیر تستھدف منع االنجاب داخل الجماعة) القسري
 الخاصة 1948أما نظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة فھو نص كذلك على ھذه الجریمة واورد األشكال المذكورة في اتفاقیة 

)67.(بجریمة اإلبادة الجماعیة للجنس البشري في المادة السادسة منھ



الجرائم ضد اإلنسانیة : ثانیًا
عرفت األشكال الخاصة بھذه الجریمة في میثاق نورمبرغ، ونظام محكمة طوكیو، وأن كان ھناك من یقول انھ قد عرفت قبل ھذا التاریخ وردوھا 

: برغ وطوكیو مبدئیین أساسیین ھماإلى جروشیوس الذي فرق بین الحرب العادلة والحرب غیر العادلة وبخصوصھا ثبتت محكمتي نورم
. عدم االعتداد بالحصانة المقررة ألعضاء الحكومة فیما یتعلق بأعمال السیادة)1
عدم جواز الدفع الذي یتقدم بھ الموظف العام ومضمونھ انھ كان ینفذ األوامر الصادرة عن رئیسھ األعلى في حالة قیامھ بتنفیذ أعمال غیر ) 2

) 68.(ن الدولي العاممشروعة طبقًا للقانو
 على األشكال المكونة لھذه الجریمة إذا ما أرتكب أحد ھذه 1998من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام ) 7(ونصت المادة 

) 69.(األشكال في إطار ھجوم واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالھجوم
تھاء الفترة الزمنیة التي استغرقتھا محاكمات نورمبرغ وطوكیو بقیت المالمح العامة لالتجاھات القانونیة الدولیة تدین الجرائم ضد وبعد ان

 القاضي بتشكیل محكمة جنائیة 25/9/1991 بتاریخ 808اإلنسانیة دون ان نشھد تطبیقات عملیة حتى صدر قرار مجلس األمن الدولي المرقم 
 حیث شھدت ھذه المحاكم إضافة 8/11/1994 الصادر بتاریخ 955ؤولین الیوغسالف عن انتھاكات وجرائم مختلفة، والقرار رقم لمحاكمة المس

صور جرمیة جدیدة للجرائم ضد اإلنسانیة، كاالختفاء القسري، والعنف الجنسي، واالستعباد الجنسي، والحمل القسري، والبغاء، وقد شھد نظام 
 آخر فیما یتعلق بموقفھ من الجرائم ضد اإلنسانیة حیث أخرجت ھذه الجرائم تمامًا من نطاق جرائم الحرب إذ كان یشترط روما األساسي تطورًا

لتحقیقھا ارتكابھا أثناء الحرب أو تكون مرتبطة بجریمة من الجرائم ضد السالم إلى صیغة وشكل جدید حیث ال یشترط ارتكابھا أثناء 
) 70.(الحرب

ل العنصري احدى األشكال المكونة للجرائم ضد اإلنسانیة، والحقیقة ان الفصل العنصري یعد جریمة بموجب االتفاقیة الدولیة وتعد جریمة الفص
) 71.(1976 والتي دخلت حیز النفاذ عام 1973لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا المعتمدة عام 

جرائم الحرب : ثالثًا
وھي جریمة ) 72( وصفت فیھ حرب االعتداء بأنھا جریمة دولیة1937 األمم بھذه الجریمة وأصدرت قرارًا عام اھتمت الجمعیة العامة لعصبة

یكون للمحكمة (منھ إذ أكدت الفقرة األولى منھا على ) 8(تنتھك حق اإلنسان في الحیاة ونص علیھا نظام روما األساسي كذلك في المادة 
یما عندما ترتكب في إطار خطة سیاسیة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة النطاق لھذه اختصاص فیما یتعلق بجرائم الحرب، والس

من المادة ذاتھا إیراد الصور المكونة لھا، ومن أبرزھا االنتھاكات الجسیمة التفاقیات جنیف المؤرخة في ) 2(، بینما تولت الفقرة )الجرائم
.  موضوع الحمایة ألحكام اتفاقیة جنیف ذات الصلة والتي ترتكب ضد األشخاص أو الممتلكات12/8/1949

 اتفاقیة دولیة تقضي بعدم تقادم جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد 1968أخیرًا نشیر إلى أن الجمعیة العامة لألمم المتحدة اعتمدت عام 
) 73.(1970 تشرین الثاني 11اإلنسانیة، والتي دخلت حیز النفاذ بتاریخ 

العدوان جریمة : رابعًا
كانت الحروب تشن تحت مختلف الذرائع حتى بدأت وثائق دولیة معینة تشیر إلى عدم جواز اللجوء إلى الحرب لفحص المنازعات كاتفاقیة الھاي 

 ومیثاق بریان كیلوج 1925 واتفاق لوكارنو 1924 وبروتوكول جنیف 1920ومیثاق عصبة األمم ) 227م( ومعاھدة فرساي 1907الثانیة 
، والحقیقة ان أولى الخطوات الجادة التي بدأت لمحاسبة ومعاقبة مجرمي الحرب العدوانیة قد نظمت بموجب وثائق دولیة منھا االتفاق  1928

 ومیثاق 1945 آب 8المتعلق بمحاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الرئیسیین في جانب المحور، وھو میثاق نورمبرغ الموقع في لندن بتاریخ 



 وھذا األخیر 1974لسنة ) 3314( و 1970لسنة ) 2625( و 1946لسنة ) 65( فضًال عن قرارات الجمعیة العامة المرقمة ،1946طوكیو لسنة 
) 74.(صدر تحت عنوان تعریف العدوان

اسي منھا أخیرًا من المفید اإلشارة إلى ان اتفاقیات دولیة مختلفة، قد نصت على جرائم ذات طابع دولي تضمن بعض أشكالھا نظام روما األس
) 75.(جریمتا القرصنة، واالتجار بالرقیق

المبحث الثالث 
الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان 

ال تقتصر الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان على الوثائق العالمیة المشار إلیھا آنفًا إذ توجد وثائق إقلیمیة سعت طبقًا لھا مجموعة من الدول إلى 
لحقوق اإلنسان مما یعني وجود نصوص وقواعد قانونیة إقلیمیة تتناول ھذا الجانب، وھي على وجھ العموم تستھدف تكریس تنظیم دولي إقلیمي 

. االستجابة للثقافات التي تتمیز بھا ھذه المجموعة اإلقلیمیة عن طریق إضافة لمسات تمیزھا عن الوثائق العالمیة
م اإلقلیمي لحقوق اإلنسان الذي قامت والزالت تقوم بھ منظمات دولیة إقلیمیة إذ تنص ومن الجدیر بالذكر ان ھناك أساس قانوني لھذا التنظی

لیس في ھذا المیثاق ما یحول دون قیام تنظیمات أو وكاالت إقلیمیة تعالج من األمور المتعلقة بحفظ األمن والسلم (من المیثاق على ) 52(المادة 
ناسبًا مادامت ھذه التنظیمات أو الوكاالت اإلقلیمیة ونشاطھا متالئمة مع مقاصد األمم المتحدة الدولي ما یكون العمل اإلقلیمي صالحًا فیھا وم

، كما دعت الجمعیة العامة إلى انشاء أنظمة إقلیمیة لحقوق اإلنسان تساعد على توفیر الحمایة لھا، ومن أھم الوثائق اإلقلیمیة أو )ومبادئھا
:  یمكن اإلشارة إلىمظاھر الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان

المطلب األول 
الحمایة األوربیة لحقوق اإلنسان 
 من قبل مجموعة من الدول األوربیة بھدف تحقیق وحدة ھذه الدول بصورة أوثق والعمل على توفیر 1949أنشأت منظمة مجلس أوربا عام 

مام، وھو ما یمكن أن یتحقق عن طریق تطویر مفاھیم حقوق حمایة للمبادئ والقیم المشتركة، ودفع التقدم االقتصادي واالجتماعي إلى األ
) 76.(اإلنسان وحمایتھا

 1950 أیلول 4وتم التوقیع على االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة نتیجة لجھود منظمة مجلس أوربا في مدینة روما بتاریخ 
. مادة) 66(األوربیة لحقوق اإلنسان على دیباجة، وخمسة أبواب، موزعة على ، وتحتوي االتفاقیة 1953 أیلول 3ودخلت حیز النفاذ یوم 

ان حكومات الدول األوربیة، التي تتماثل في التفكیر، وذات میراث مشترك من التقالید السیاسیة، والمثل العلیا، والحریة (تؤكد الدیباجة على 
واشتملت ) لجماعي لحقوق معینة مقررة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانقررت ان تتخذ الخطوات األولى للتنفیذ ا…… وسیادة القانون 

االتفاقیة على أھم الحقوق والحریات التي وردت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فھي لم تتضمن قائمة متكاملة للحقوق لكن ھذا النقص تم 
ي مراحل الحقة ابتداءاً من البروتوكول األول التفاقیة حمایة حقوق اإلنسان تفادیھ بموجب مجموعة من البروتوكوالت التي ُألحقت باالتفاقیة ف

) 77.(2000لالتفاقیة ذاتھا لعام ) 12( وانتھاءًا بالبروتوكول رقم 1952والحریات األساسیة لسنة 
ك مجاًال كذلك للحقوق االقتصادیة ومع ان االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان تركز بشكل أكبر على الحقوق المدنیة والسیاسیة إال ان ھنا

منھا على ضرورة تمتع كل إنسان بالحقوق والحریات الشخصیة كالحق في الحیاة، والحق في ) 10-2(واالجتماعیة والثقافیة إذ تؤكد المواد 
عذیب والعقوبات والمعامالت محاكمة عادلة فضًال عن حریة الفكر والعقیدة والدین، وحریة الرأي، وحریة االجتماع، وحقوقًا أخرى كحظر الت

الوحشیة أو الحاطة بالكرامة، وحظر الرق والعمل الجبري، والحق في الحریة واألمان، والحق في الحیاة الخاصة والحیاة العائلیة وحرمة مسكن 
عدم التمییز، وقد أضافت الشخص ومراسالتھ، والحق في تكوین الجمعیات بما فیھا االشتراك في النقابات، والحق في الزواج وتأسیس أسرة و

البروتوكوالت اإلضافیة عددًا من الحقوق األخرى، كالحق في احترام الملكیة، والحق في التعلیم، والحق في انتخابات حرة، وحظر الحبس بسبب 
. حریم عقوبة اإلعدامالعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، وحریة االنتقال، وحظر ابعاد رعایا الدولة، وحظر االبعاد الجماعي لألجانب، وت

كذلك تضمنت االتفاقیة إنشاء جھازین لضمان احترام التعھدات ھما اللجنة األوربیة لحقوق اإلنسان، والمحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان، ویبدو 
ن العالمي لحقوق واضحًا ان ھذه االتفاقیة قد تولت الكشف عن حقوق موجودة سبق االعتراف بھا على مستوى القوانین الداخلیة واإلعال

اإلنسان فضًال عن ان واضعي ھذه االتفاقیة قد فضلوا تخصیص وثیقة منفصلة للحقوق االجتماعیة ھي المیثاق االجتماعي األوربي الموقع عام 
نسان األوربي وال تقتصر الحقوق المثبتة في االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان على اإل) 78(1965 شباط عام 26 ودخل حیز النفاذ یوم 1961

وإنما ھي مقررة لمصلحة كل البشر، وھو ما تشیر إلیھ المادة األولى من االتفاقیة كما ان لكل دولة طرف في االتفاقیة الحق بمطالبة الدول 
یة أیة دولة، األطراف األخرى أو احداھا باحترام الحقوق الواردة فیھا سواء أكان ذلك لمصلحة مواطنیھا أو غیرھم حتى وان كان ال یحمل جنس

وھذا یشمل الزائرین للدول األطراف في المعاھدة في حالة انتھاك حقوقھم طبقًا لما تقرره المعاھدة واالتفاقیة تسمح للدول األعضاء باتخاذ تدابیر 
) 11( كما سمحت المادة مخالفة لاللتزامات التي تطبقھا داخل اقلیمھا في حالة الطوارئ وحالة الحرب أو أي ظرف آخر یھدد حیاة األمة بالخطر

لكل دولة طرف في ) 15(منھا بالحد من حریة التجمع واالجتماع، وعندما اعتبرت ممارسة ھذه الحریة مضرة بالنظام العام واجازت المادة 
اس بالحق في الحیاة، االتفاقیة باتخاذ تدابیر مخالفة للمیثاق األوربي في حاالت الحرب أو األخطار األخرى المھددة لحیاة األمة مع عدم المس

. والحق في عدم التعرض للتعذیب، والحق في عدم االسترقاق والعبودیة، والحق في محاكمة عادلة
 التي ُألحق 1950ان النظام القانوني األوربي یشتمل في حقیقة األمر على عدة وثائق أو اتفاقیات أولھا االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان لعام 

 التي ُألحق 1989 اثنا عشر بروتوكوًال، واالتفاقیة األوربیة لمنع التعذیب والمعاملة أو العقوبة غیر اإلنسانیة أو المھینة لعام 2000بھا حتى عام 
 واالتفاق األوربي المتعلق باألشخاص المشاركین في 1996 واالتفاقیة األوربیة بشأن ممارسة حقوق األطفال 1993بھا بروتوكوالن عام 

 والمیثاق االجتماعي األوربي 1997) المعدلة( والمعاھدة المنشئة للمجتمع األوربي 1996كمة األوربیة لحقوق اإلنسان لعام إجراءات المح
) 79.(2000 ومیثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوربي لسنة 1996) المعدل(

المطلب الثاني 



النظام القانوني األمریكي لحمایة حقوق اإلنسان 
القانوني اإلقلیمي في القارة األمریكیة المتعلق بحمایة حقوق اإلنسان مجموعة من النصوص القانونیة المعبر عنھا بصفة یتضمن النظام 

 والبروتوكول 1969 واالتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان عام 1948إعالنات واتفاقیات دولیة كاإلعالن األمریكي لحقوق وواجبات اإلنسان لعام 
 والبروتوكول الخاص باالتفاقیة 1988ة األمریكیة لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لعام اإلضافي لالتفاقی

 واالتفاقیة األمریكیة 1987 واالتفاقیة األمریكیة لمنع التعذیب والعقاب علیھ لعام 1990األمریكیة لحقوق اإلنسان اللغاء عقوبة اإلعدام لعام 
 1996 واالتفاقیة األمریكیة بشأن االختفاء القسري لألشخاص الصادرة عام 1994استئصال العنف ضد النساء والعقاب علیھ عام بشأن منع و

 واإلعالن األمریكي المقترح بشأن حقوق السكان األصلیین 1999واالتفاقیة األمریكیة بشأن إزالة كافة أشكال التمییز ضد األشخاص المعاقین 
) 80.(1993 والنظام األساسي للجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان 1980ساسي للمحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان  والنظام األ1997

 قد تضمن عدة نصوص بشأن حقوق اإلنسان إذ ان مقدمتھ توضح 1948والحقیقة ان میثاق الدول األمریكیة المعروف باسم میثاق بوغوتا لعام 
مریكا تتمثل في تقدیمھا لإلنسان أرضًا للحریة ومكانًا مناسبًا لتطویر شخصیتھ ولتحقیق آمالھ المشروعة، ان المھمة التاریخیة التي قدرت أل

وھي تؤكد كذلك على ان التضامن الحقیقي بین دول أمریكا وحق الجوار ال یمكن ان یتحقق دون إقرار نظام من الحریة الفردیة والعدالة 
الحقوق األساسیة لإلنسان في إطار من المؤسسات الدیمقراطیة في القارة كما یؤكد المیثاق على ان العدل االجتماعیة اللتان تقومان على احترام 

واألمن االجتماعي ھما أساس السالم الدائم، وھذا المیثاق یفرض على الدول احترام حقوق اإلنسان دون تمییز بسبب العنصر أو الجنس أو الدین 
إلى حق كل دولة في تطویر حیاتھا الثقافیة بحریة مع احترام حقوق ) 16(منھ وتشیر المادة ) 13(والمادة ) 5(أو الجنسیة كما ورد في المادة 

إال انھ ) 31-28المواد (اإلنسان ومبادئ األخالق العالمیة، كما یشتمل المیثاق على نصوص تتعلق بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
. وجیھات موجھة إلى الدول التي یجب علیھا ان تعترف بھا وتشجع احترامھا فقطیتعامل معھا باعتبارھا مجرد ت

ویربط اإلعالن بین الحقوق والواجبات إذ ان قیام كل شخص بواجباتھ ھو شرط مسبق لحق الجمیع فضًال عن ان حق كل إنسان مقید بحقوق 
) 81.(اآلخرین وبأمن المجموع ومقتضیات العدالة والرفاھیة العامة

 بإتمام إیداع عشر دول لوثائق 1978 تموز 18 ولم تدخل حیز التنفیذ إال في 1969ا االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان فقد أبرمت عام أم
التصدیق وقد صیغت في الكثیر من أحكامھا على نمط اإلعالن األمریكي لحقوق اإلنسان، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واالتفاقیة األوربیة 

 وتتضمن االتفاقیة األمریكیة أثنین وثمانین مادة أقرت ما یزید على 1966قوق اإلنسان، والعھدین الدولیین الخاصین بحقوق اإلنسان لعام لح
أربع وعشرین حقًا من حقوق اإلنسان المستمدة من الوثائق المذكورة آنفًا كما ان ھناك اعتراف بعدد من الحقوق غیر المذكورة في االتفاقیة 

وربیة والبروتوكوالت الملحقة بھا، كالحق في عدم الخضوع للرقابة المسبقة على حریة الفكر والتعبیر واالعتراف بجمیع األطفال بمن فیھم األ
الذین یولدون خارج نطاق الرابطة الزوجیة، وبحق كل فرد في جنسیة وحقھ في جنسیة الدولة التي یولد فیھا إذ لم یكن لھ الحق في التمتع 

یة أخرى والحق في اللجوء مع عدم السماح بابعاد األجنبي إلى بلد آخر إذا كان حقھ في الحیاة قد یتعرض للخطر بسبب جنسھ أو جنسیتھ بجنس
والحق ) 83(فضًال عن حظر الرق والحق في احترام الخصوصیة وحریة االعتقاد والدیانة) 82(أو دینھ أو وضعھ االجتماعي أو آرائھ السیاسیة،

وحق الشخص الذي یدان بموجب حكم نھائي أو بات مبني على خطأ قضائي في التعویض، وفي المقابل یالحظ ان االتفاقیة ال ) 18م(في اسم 
. تشیر إلى الحق في تقریر المصیر وحقوق األقلیات

 ھذه الحقوق وتضعھا موضع التنفیذ وتشیر االتفاقیة إلى الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وتلزم الدول باتخاذ الخطوات التي تحقق
بصورة تدریجیة، ویالحظ عدم تحدید االتفاقیة لھذه الحقوق لكنھا تحیل بھذا الخصوص إلى میثاق منظمة الدول األمریكیة المعدل بموجب 

) 84).(26م (بروتوكول بوینس آیرس 

المطلب الثالث 
حقوق اإلنسان في المواثیق األفریقیة 

انوني األفریقي لحقوق اإلنسان على المستوى اإلقلیمي مجموعة من الوثائق ھي المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب یتضمن النظام الق
 وقواعد اإلجراءات الخاصة باللجنة 1997 والبروتوكول الخاص بالمیثاق األفریقي إلنشاء المحكمة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب 1981

 واالتفاقیة التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل 1990 والمیثاق األفریقي لحقوق ورفاھیة الطفل 1995ان والشعوب األفریقیة لحقوق اإلنس
 وإعالن كمباال بشأن الحریة الفكریة 1994 ووثیقة أدیس أبابا بشأن الالجئین والتشرید القسري للسكان في أفریقیا 1974الالجئین في أفریقیا 

) 85.(1990والمسؤولیة االجتماعیة
والحقیقة ان أفریقیا التي ورثت أنظمة حكم شبیھة باألنظمة البرلمانیة السائدة في الدول المستعمرة والتي تبنت في دساتیرھا أي الدول األفریقیة 

فال النظام البرلماني المستقلة حدیثًا نصوص الحقوق التي جاءت بھا دساتیر الدول المستعمرة إال ان ھذا التوجھ لم یكتب لھ البقاء بسبب فشلھ 
وال الدساتیر التي وضعت بعد االستقالل كانت تعبر عن حقیقة الواقع األفریقي، فضًال عن تبریرات أخرى أدت إلى ان تقوم في الدول األفریقیة 

لحقوق الوطنیة، وھو أنظمة حكم تسیطر علیھا أجھزة تنفیذیة قویة أو یسیطر علیھا عسكریون أو دیكتاتوریون مما ساھم في تھمیش مواثیق ا
ما أدى بدوره إلى ان تبرز الحاجة إلى نوع من التنظیم اإلقلیمي لحقوق اإلنسان على مستوى القارة األفریقیة، وجاءت أول إشارة إلى ھذا 

ذ دعا فیھ  إ1961الموضوع في قانون الغوس الصادر عن المؤتمر الذي دعت إلیھ اللجنة الدولیة للفقھاء في الغوس عاصمة نیجیریا عام 
المؤتمرون الدول األفریقیة إلى دراسة فكرة وضع میثاق أفریقي لحقوق اإلنسان بھدف توفیر ضمانات إضافیة تحقق الحمایة على المستوى 

العملي وقدر لھذه الفكرة ان تكون محل نقاش في مؤتمرات أفریقیة عدة حتى عرض المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان على مؤتمر القمة 
) 86.(1986 وتمت الموافقة علیھ ودخل حیز النفاذ عام 1981یقي في نیروبي عام األفر

یتألف ھذا المیثاق من دیباجة وثمان وستین مادة حیث أكدت الدیباجة التي تعد جزءًا ال یتجزأ من المیثاق على ان الدول األعضاء مقتنعة 
حقوق المدنیة والسیاسیة عن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وان بضرورة كفالة االھتمام الخاص بالحق في التنمیة، وعدم فصل ال



الوفاء بالحقوق الثانیة ھو الذي یكفل التمتع بالحقوق األولى، كما أكدت الدیباجة على عزم الدول األفریقیة على إزالة كل اشكال االستعمار، وعن 
لتاریخي وقیم الحضارة في أفریقیا التي یجب ان تنبع منھا وتتسم بھا أفكارھا حول مفھوم وعیھا للفضائل التي تتمتع بھا التقالید ذات الطابع ا

حقوق اإلنسان والشعوب، وھذا یبرر الطابع الممیز والخاص لحقوق اإلنسان وأولویة بعضھا على بعضھا طبقًا لمفھوم أفریقي ینبع من مشاكل 
. وحاجات القارة السوداء

 اإلنسان وحقوق الشعوب بطریقة تؤكد التكامل وتكفل الترابط فیما بینھا ویتم التأكید في الدیباجة كذلك على الربط كما یربط المیثاق بین حقوق
من الدیباجة ) 7(بین حقوق األفراد وواجباتھم باعتبار ان التمتع بالحقوق والحریات مسألة تتطلب ان ینھض كل شخص بواجباتھ وذكرت الفقرة 

من الدیباجة على التزام الدول األفریقیة بمساعدة التحرر ) 8(خاصة للحق في التنمیة فضًال عن تأكید الفقرة على ضرورة اعطاء أھمیة 
األفریقي، والقضاء على كافة أشكال التمییز العنصري القائم بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي، 

. ن الدیباجة فتؤكدان تمسكھا بحریات وحقوق اإلنسان والشعوب كما جاءت في وثائق دولیة متعددةأما الفقرتین األخیرتین م
أشار المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان إلى ضرورة التمتع بمجموعة من الحقوق السیاسیة والمدنیة كعدم التمییز بین األشخاص في تمتعھم 

 كان وھذه مضمونة لكل شخص یقیم في بلد طرف في ھذا المیثاق، إال ان المیثاق فرق بین بالحقوق والحریات المكفولة في المیثاق ألي سبب
المواطنین وغیرھم بخصوص ممارسة بعض الحقوق كالحق في تكوین جمعیات، والحق في المشاركة في إدارة شؤون البالد وتولي المناصب 

قانون في الحمایة المتساویة أمام القانون وعدم انتھاك حرمتھ واحترام حیاتھ العامة ، أما فیما عدا ذلك فلكل فرد الحق في المساواة أمام ال
وسالمة شخصھ من الناحیة البدنیة والمعنویة واحترام كرامتھ وعدم تعرضھ لالھانة أو االستعباد، والحق في الحریة واألمن الشخصي، والحق 

ر الدینیة، والحق في التعبیر والحصول على المعلومات واالجتماع بحریة مع في اللجوء إلى القضاء، والحق في حریة العقیدة وممارسة الشعائ
الحق في الملكیة التي ال یجوز المساس بھا إال لضرورة أو ) 14(اآلخرین، والحق في التنقل، والحق في الحصول على ملجأ، وكفلت المادة 

. مصلحة عامة طبقًا ألحكام القوانین المعمول بھا
جاء دون قید على ممارستھ في حین ان ) 9(ض الحقوق كالحق في الحصول على المعلومات المنصوص علیھ في المادة ویالحظ ھنا ان بع

التعبیر عن األفكار ونشرھا ھو حق مسموح بھ في إطار القوانین واللوائح كما ان المیثاق األفریقي یخلو من نصوص تجیز تعطیل ضمان بعض 
) 87.( العمل بھذه الفكرة أو االقرار بھا لظروف استثنائیة في االتفاقیة الخاصة بالحقوق المدنیة السیاسیةالحقوق ألسباب طارئة على الرغم من

أما الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة فقد أشار المیثاق األفریقي إلى جانب منھا كالحق في العمل، والحق في التمتع بحالة صحیة جیدة، والحق 
ریة في الحیاة الثقافیة للمجتمع، وحق األسرة في الحمایة، وحق كل امرأة في عدم التمییز، فضًال عن حقوق األطفال في التعلیم وفي االشتراك بح

. وكبار السن والمعوقین
تطرقت لحقوق الشعوب التي تكلم عنھا المیثاق األفریقي، وھذا أمر یتمیز بھ ھذا المیثاق عن غیره وھذه الفئة من الحقوق ) 24-19(المواد 

عرف كذلك بحقوق التضامن أو حقوق الجیل الثالث كحق الشعوب في الوجود وفي تقریر مصیرھا وفي التصرف بحریة في ثرواتھا ومواردھا ت
الطبیعیة وفي تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وفي السالم وفي بیئة مرضیة وشاملة لتنمیتھا، وبھذا الصدد یثور السؤال اآلتي وھو كیف 

دد المقصود بكلمة شعب؟ فھل تقتصر الكلمة على تلك الدولة ذات السیادة على أراضیھا أم ھي تشمل المجموعات العرقیة الكبیرة یمكن ان نح
التي ال تقبل بوضعھا السیاسي القائم؟ 

شعوب المستعمرة المقھورة یؤكد أحد الكتاب في معرض أجابتھ عن ھذا السؤال ان المیثاق األفریقي یتخذ موقفًا وسطًا إذ انھ یتحدث عن حق ال
عن ان العالقات بین الدول تحكمھا مبادئ التضامن والعالقات الودیة التي أكدھا میثاق األمم المتحدة ) 23(في تحریر نفسھا، ویتحدث في المادة 

یة القائمة، وان تقریر المصیر ال وأكدھا مجددًا میثاق منظمة الوحدة األفریقیة، وھذه إشارة إلى احترام دول القارة األفریقیة للحدود السیاس
) 88.(یسري على المجموعات المختلفة التي تسعى إلى االنفصال

المطلب الرابع 
حمایة حقوق اإلنسان في القارة اآلسیویة 

اء العالم تتمتع بنفس ان تطور التنظیم القانوني االقلیمي لفكرة حقوق اإلنسان في أوربا وأمریكا خاصة في أقسامھا الشمالیة ال یعني ان كل أجز
القدر من الحمایة فیما یخص حقوق اإلنسان فیھا، ومع وجود بدایات تنظیم دولي للحقوق والحریات في القارة األفریقیة فان القارة اآلسیویة تعد 

دد السكان فیھا مما قاد إلى اختالف من أكثر قارات العالم افتقادًا لمثل ھذا التنظیم وربما كان ذلك بسبب سعة القارة اآلسیویة جغرافیًا وكثافة ع
الثقافات والنظم القانونیة بین بلدانھا الكثیرة حیث ھناك شعوب وأجناس ولغات وقومیات وأدیان وعادات وتقالید وأعراق متباینة إلى حٍد كبیر، 

ك فقد اتخذت خطوات محدودة باتجاه كما یوجد رفض نسبي للعمل على تطویر أفكار حول حقوق اإلنسان بین حكومات الدول اآلسیویة، ومع ذل
 لحقوق اإلنسان، Law Asia نظم من جانب لجنة 1985تكوین لجنة فرعیة تغطي منطقة جنوب الباسفیك عندما عقد اجتماع في ھاواي عام 

. فضًال عن وجود محاوالت باتجاه عقد معاھدة تشمل منطقة جنوب الباسفیك
ة حقوق اإلنسان في القارة اآلسیویة، وھي تركز عملھا على مجموعات محددة من المواضیع كتلك كما توجد منظمات وطنیة تعمل في مجال حمای

 واالتحاد اآلسیوي لحقوق اإلنسان، والمجلس Law Asiaالمتعلقة بصائدي األسماك والفالحین وعمال الریف والسكان االصلیین منھا منظمة 
ان اٍآلسیویة ومنظمة اإلقلیمي لحقوق اإلنسان في آسیا، ولجنة حقوق اإلنس Asiawatch .

ویذھب جانب من الفقھ القانوني في آسیا إلى القول ان فكرة حقوق اإلنسان ال تعد اكتشافًا غربیًا فھي ترجع في جذورھا إلى تاریخ وجود الجنس 
ة اإلیمان بحقوق اإلنسان لكن البشري فكل المجتمعات لدیھا أفكار حول حقوق اإلنسان، وان كل الفلسفات البشریة مع تنوعھا عمقت فكر

) 89.(االختالف بین ھذه الفلسفات أو األفكار قاد إلى تنوع التفسیر المقدم للحقوق األساسیة
المطلب الخامس 

الحمایة العربیة لحقوق اإلنسان على المستوى اإلقلیمي 
سان وحریاتھ األساسیة واستمر الموقف ھكذا حتى وافقت  إشارة إلى حقوق اإلن1945لم یتضمن میثاق جامعة الدول العربیة التي تأسست عام 

وھي في حقیقتھا لجنة مداولة تركز في عملھا ) باللجنة اإلقلیمیة العربیة الدائمة لحقوق اإلنسان(جامعة الدول العربیة على إنشاء لجنة سمیت 



 البلدان العربیة كما ان ھذه اللجنة ھي ھیئة سیاسیة على حقوق اإلنسان في األراضي العربیة المحتلة ولم تھتم بموضوع حقوق اإلنسان في
) 90.(تتكون من ممثلي الدول األعضاء في الجامعة

 وافق مجلس جامعة الدول العربیة على مشروع إعالن سمي بإعالن حقوق المواطن في الدول والبالد العربیة ویتكون اإلعالن 1977وفي عام 
. من الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةمادة تكلمت عن مجموعة ) 31(من مقدمة و 

والحقیقة ان جامعة الدول العربیة ھي المنظمة االقلیمیة الوحیدة التي تأخرت في الوصول إلى إقرار صیغة لحمایة حقوق اإلنسان حتى عام 
 وھو یقع في دیباجة 1997 عام 5427عة بموجب قراره المرقم  عندما صدر المیثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمده مجلس الجام1997

وأربع أقسام إذ تشیر الدیباجة إلى إیمان األمة العربیة بكرامة اإلنسان من خالل تاریخھا الطویل وتأكیدًا لمبادئ میثاق األمم المتحدة واإلعالن 
. قوق اإلنسان في اإلسالم فقد تم إقرار ھذا المیثاقالعالمي لحقوق اإلنسان وأحكام العھدین الدولیین وإعالن القاھرة حول ح

من المیثاق إلى حق الشعوب في تقریر المصیر والسیطرة على ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة، فضًال عن حقھا في ان تقرر نمط ) 1(وتشیر المادة 
على رفض العنصریة والصھیونیة واالحتالل ) 2(الفقرة كیانھا السیاسي وان تواصل بحریة تنمیتھا االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وتؤكد 

ویفرض المیثاق التزامًا على الدول األطراف فیھ ان تكفل لكل إنسان موجود على أراضیھا وخاضع لسلطتھا حق التمتع بكافة الحقوق والحریات 
). 2م (الواردة فیھ دون تمییز 

ات المكفولة بموجبھ إال ما ینص علیھ القانون ویعتبر ضروریًا لحمایة األمن واالقتصاد وال یجیز المیثاق العربي فرض قیود على الحقوق والحری
الوطنیین أو النظام العام أو الصحة العامة أو االخالق أو حقوق وحریات اآلخرین، ویجوز للدول األطراف في أوقات الطوارئ ان تتخذ اإلجراءات 

سب على ان ال تمس في كل األحوال الضمانات والحقوق الخاصة بحظر التعذیب واإلھانة والعودة التي تقید فیھا من ھذه الحقوق مع مراعاة التنا
، ثم تتولى بقیة المواد الواردة في المیثاق ذكر مجموعة من الحقوق )4م (إلى الوطن واللجوء السیاسي وشرعیة الجرائم والعقوبات والمحاكمة 

ال تكون عقوبة اإلعدام إال في الجنایات البالغة الخطورة ولكل محكوم علیھ باإلعدام الحق (مونھا ومض) 10(المختلفة منھا ما أكدت علیھ المادة 
). ال یجوز في جمیع األحوال الحكم بعقوبة اإلعدام في جریمة سیاسیة(التي نصت على ) 11(، والمادة )في طلب العفو أو تخفیض العقوبة

) 91).(در السلطات واألھلیة السیاسیة حق لكل مواطن رشید یمارسھ طبقًا للقانونالشعب مص(فھي تشیر إلى ان ) 19(أما المادة 
للمواطن الحق في الحیاة في مناخ فكري وثقافي یعتز بالقومیة العربیة، ویقدس حق اإلنسان ویرفض العنصریة (إلى ان ) 35(بینما تشیر 

). م العالميوالدینیة وغیر ذلك من أنواع التفرقة ویدعم التعاون وقضیة السال
) 92).(ال یجوز حرمان االقلیات من حقھا في التمتع بثقافتھا أو اتباع تعالیم دیاناتھا(على ) 37(وتنص المادة 

وإذا أردنا تقییم واقع حقوق اإلنسان في البلدان العربیة فان الحقیقة تفرض علینا ان نقول انھ واقع مریر على المستوى العملي، أما على 
انوني الداخلي فھو وان كان لم یبلغ ما بلغتھ الدول األوربیة في ھذا المجال إال ان األسس القانونیة والفكریة الحترام ھذه الحقوق المستوى الق

موجودة لكنھا تصطدم بواقع غیاب الدیمقراطیة وسیطرة الحزب الواحد أو األنظمة الشمولیة على معظم البلدان العربیة مما یفرغ النصوص 
. المنظمة لحقوق اإلنسان من أیة قیمة فعلیةالدستوریة 
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