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        بسم هللا الرحمن الرحيم                            

ُ وَن بِِه ِجنّ ـَ ٌة  َبلْ َجاَءهُ م  بِاْلحَ ــــــقّ  ِ◌ َوأَْكَثُرُهْم    (  أَْم َيقُولــــــ
َماَواُت  َبَع اْلَحقُّ أَْهَواَءُهْم لََفَسَدِت السَّ لِْلَحقِّ  َكاِرهُ ون* وَ لَِو اتَّ
َواْألَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ  َبلْ أََتْيَناُهْم بِِذْكِرِهْم َفُهْم َعْن ِذْكِرِهْم 

 ُمْعِرُضونَ )
  دق ا العظيم

۷۱-۷۰المؤمنون/اآلية/  
  



     

3 
 

 
  

            اإلنسان والديمقراطية        قوقح
                                               )المحتويات(                                    

     والديمقراطية : ضرورة التربية على مفاهيم حقوق اإلنسان المقدمة  
   ناالول:حقوق اإلنساالفصل  

إلنسانحقوق ا ول:  مفهومالمبحث األ                    
ننساتعريف حقوق اإل  طلب االول:الم                                

 تعريف الحق- -)۱(                              
 تعريف اإلنسان -)۲(                              
 تعريف مفهوم حقوق اإلنسان-)۳(                              

نسان:صفات حقوق اإلالمطلب الثاني               
:أنواع حقوق االنسانالثالمطلب الث            

: فئات حقوق االنسانالرابعالمطلب             
مصادر المبحث األول             

                        المبحث الثاني :التطور التأريخي لحقوق اإلنسان
 نسان في حضارات العراق القديمة حقوق اإلالمطلب االول:            

 و .نمقانون اور -۱                            
 .انون لبت عشتارق  -۲                                   
 قانون مملكة اشنونا. -۳                                   
 ورابي.ــــــون حمــــقان -٤                                   

 الخرىا ةن في الحضارات القديمنساحقوق اإلالمطلب الثاني:             
 ةالحضارة الهندية والصين  -۱                               
    ر الفرعونيةـــمصحضارة  -۲                               
الحضــارة اليونانية -۳                              

الرومانيةالحضارة  -٤                              
 قوق اإلنسان في العصور الوسطىالمطلب الثالث : ح              
 مصادر المبحث الثاني              

                              حقوق اإلنسان في الشرائع السماويةالمبحث الثالث: 
        ةـــالمطلب األول: حقوق اإلنسان في الديانة اليهودي
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      المطلب الثاني: حقوق اإلنسان في الديانة المسيحية
        الثالث :حقوق اإلنسان في اإلسالم               المطلب

مصادر المبحث الثالث                          
حقوق اإلنسان في مجتمعات عصر النهضة والعصور الحديثة والمعاصرة :المبحث الرابع                   

 مصادر المبحث الرابع
                                                                         المبحث الخامس: ظاهرة الفساد االداري

         ري اوالً: تعريف ظاهرة الفساد االدا 
           ثانياً: انواع الفساد االداري      
     ثالثاً: اسباب الفساد االداري   

 عوالمجتم االنسان  وقرابعاً:أنعكاسات ظاهرة الفساد االداري على حق                         
                                 ه.مكافحة الفساد وحماية المجتمع منل ةخامساً:المعالجات الناجح              

                                                                                             الفصل الثاني: الديمقراطية
           ول: في معنى الديمقراطيةث األالمبح      

                              : التطورالتاريخي لمفهوم الديمقراطيةالمطلب األول
                                                        ): حضارة وادي الرافدين۱(  

                                                               نيلارة وادي الــ):حض۲(
          : الحضارة اليونانية)۳(
         الحضارة الرومانية): ٤(
العصور الوسطى والحديثة)٥(       

                                                    : تعريف الديمقراطيةالمطلب الثاني
                       ):التعريف۱(

                ): الفرق بين الحرية والديمقراطية۲(                       
  ):العالقه بين الحقوق والحريات العامة لالفراد والديمقراطية۳(                                        

):اآلراء اإلسالمية في نظام الحكم الديمقراطي٤(                        
نظام الديمقراطي): نظام الشورى وال٥(             

: أشكال  الديمقراطية                             المطلب الثالث  
      : الديمقراطية المباشرة)۱(
                                                   ): الديمقراطية شبه المباشرة۲(      

                                         ):الديمقراطية النيابية ( التمثيل النيابي)۳(
 : الديمقراطية الليبرالية)٤(
 ): الديمقراطية التوافقيه٥(
 ): الديمقراطية التفويضية٦( 
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 النظام الديمقراطي وأركانشروط نجاح وعناصر :المبحث الثاني 

      :الشروط العامه لنجاح النظام الديمقراطيالمطلب األول
 نسـانأحترام حقوق اإل -۱
 الســياســــية التعــددية-۲
 التداول السلمي للسلطة-۳
 المســـاواة السياســــية-٤
 غلبـيةأحتــرام مبــدأ األ-٥
 وجـــود دولة القانـــون-٦

                              مكونات أوعناصر الديمقراطية الرئيسة : :المطلب الثاني
            المواطنـــة  - ۱                                      
 المشاركه السياسية -۲                                      
 االنتخابات -۳                                     
 النواب والمسؤولية -٤                                     
 المعارضة -٥                             
 نالفصل بين الحكومة والبرلما -٦      
 الشرعية الدستورية -۷                                      

                                                                                    اركان النظام الديمقراطي :المطلب الثالث        
                                                           : مفهوم االنتخابات وتكييفها القانوني الثالمبحث الث

                                                                 االنتخاب :مفهومأوالً  
                                  ثانياً:التكييف القانوني لالنتخاب

                                            ثالثاً:شروط االنتخاب
                              رابعاً: مفاهيم خاصة باالنتخابات

                                 نظم االنتخابات     أنواعخامساً:
                                   تقييم النظام الديمقراطي  :المبحث الرابع

                   اوالً:أيجابيات النظام الديمقراطي ومحاسنه
                   هئثانياً: سلبيات النظام الديمقراطي ومساو

                    ثالثاً:تطبيق النظام الديمقراطي في العراق
     :  جماعات الضغطخامسالمبحث ال
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                                          اوالً:المفهوم والتعريف.
                                   ثانياً: انواع جماعات الضغط.

   ثالثاً: اساليب جماعات الضغط التي تستخدمها لتحقيق اهدافها.       
.جماعات الضغط والديمقراطيةرابعا:                                         
مصادر الفصل الثاني     

الخاتمة                        
         التشريع اإلسالمينسان في حقوق اإلعالنات )إ ۱(ملحق    

           ۱۹٤۸/ عالن العالمي لحقوق اإلنسان) اإل۲ملحق(                       

) اإلعالن العالمي بشأن الديمقراطية الذي أقره مجلس االتحاد      ۳ملحق(        
                                                           ۱۹۹۷البرلماني الدولي/القاهرة     

      
                                                                                  مصادرال
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والديمقراطية    اإلنسان : ضرورة التربية على مفاهيم حقوق المقدمة   

                                                                               
 تتيح ايجاد مجتمع يحضى فيه االفراد بالكرامة والديمقراطية حقوق اإلنسانان اشاعة ثقافة 

والتقدير واالحترام ،فالتوعية بهذا الجانب يجعل هناك تأثير لقيم حقوق اإلنسان في المجتمع 
لمجتمع بشكل ملموس،من خالل الجهود المبذولة لمؤسسات الدولة التعليمية ، ومؤسسات ا

،اضافة الى المرجعيات الدينية واالجتماعية من خالل تأثيرها  حكوميةالمنظمات غير الالمدني ، و
                                                                                               الفاعل في المجتمع. 

ّعال يتيح لألجيال تفهم حقوقهم اإلنسانية وباعتماد منهج تربوي ففالربط بين كل هذه الجهود 
،فضالًعن حقوقهم المدنية والدستورية،وفهم الموضوعات والظواهر المحيطة بهم من خالل 

                               االطالع على الحقوق وادراك الواجبات الناتجة مباشرة عن تلك الحقوق. 
يات التي يستطيع بها المجتمع ان ينقل المعرفة فعملية نشر هذه الثقافة توجب توسيع العمل  

والعلم والتربية عليها الى أكبر عدد من أفراد المجتمع، والتفاعل مع المستجدات التي تظهر على 
يعيش الناس في  الواقع اإلنساني العام،ألن ثقافة حقوق اإلنسان ترتبط بالمعايير االساسية التي

                                                                                             . ظلها بكرامة كبشر
اعداد جيل يحمل وعياً من أهداف  ضرورة وهدف سامي على ثقافة حقوق اإلنسان هيفالتربية 

وادراك حقيقة الذات  مذه األرض،وفهـــعلى ه ورات في المجتمعات التي عاشتـــــعالياً عن التط
ه اإلنسان في ـــــللفرد وعالقاته مع غيره من الناس، لتحقيق االطمئنان الذي يبحث عناإلنسانية 

ه اإلنسانية ــعر بأن مكانتبحاجة دائمة الى ما يجعله يش كل مكان من بقاع األرض، فاإلنسان
تحقق المعادلة الصحيحة بين رغبات اإلنسان  ة، بوجود معايير إنسانية عادلةــــمحفوظ

وهذا ما يدفـــــع  اإلنسان الى  وقــه االساسية، وبين الواجبات الملقاة على عاتقه،وطموحاته وحق
مصاعب الحياة، والتعاون  مصالحه الفردية والجماعية وتجاوزالتحــــرر واالندفــاع نحــو تحقيق 

                                                                              لبناء الحياة الكريمة. مع اآلخرين
وتعّد المؤسسات التعليمية من أبرز المؤسسات االجتماعية القادرة على تطوير االجيال فكرياً 
واجتماعياً،فاإلنسان يميل دائماً الى الحرية منذ والدته، وهذه الحقيقة اكدتها الوقائع اإلنسانية 

هود القديمة والحديثة،ألجل تربية المختلفة،ونادى بها الكثير من المربين والفالسفة في الع
         دوا من ذكائهم لتحريك قدراتهم العقلية.ييستفعلى الحرية والتصرف بعقل متطور ل النشىء

دفع  قيم االجتماعية العليا ، وهذا ماوالتربية على حقوق اإلنسان هي تطويع السلوك باتجاه ال 
يق نظم السياسية ، التي تكفل لهم تحقة والمن العالقات االجتماعي المجتمعات الى تأسيس انواع

             للحياة. الحرية والحفاظ عليها وضمان عدم المساس بحقهم في اختيار طريقتهم المالئمة
وواجبات يلتزم بها نتيجة  ومن المعروف ان اإلنسان ملتزم بانتمائه الى امته ووطنه ، وله حقوق

الوعي  والمجتمع تحتم نوعاً من ن حقوق المواطنانتماءه لهذا المجتمع، وهذه العالقة بي
والمعرفة لكي تتحقق المواطنة الصالحة،النها تمثل جزءاً اساسياً في نظرية حقوق اإلنسان من 

بين المواطنة كمبدأ يساهم في بناء لوطن، وبين حقوق اإلنسان كنظرية تسعى الى خالل الترابط 
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يانه وحرياته االساسية ضمن الوعي والثقافة تأمين عيش الئق يستحقه الفرد حفاظاً على ك
.                                                            .                             ئدة في ذلك المجتمعاالس

وقد أشارت منظمة العفو الدولية في نشراتها ان تعليم مفهوم حقوق اإلنسان يعني(تلك النشاطات 
                               يلي:اة لجعل االفراد قادرين على التسلح بمعرفة وفهم مالمصمم المتعددة

اإلنسان والقيم وأنماط التفكير التي تؤدي الى احترام حقوق االنسان. مفاهيم حقوق-۱  
الوثائق الرسمية التي تصنف وتحمي حقوق اإلنسان.-۲  
اكيد القيم وانماط التفكير التي تؤكد على نفس وت نسانات الهادفة الى االمساك بحقوق اإلالمهار-۳

.)۱(العمل للدفاع عن تلك الحقوق)الحقوق للجميع وتشجيع   
لضمان تنشئة جيل واِع  ان تعميم ثقافة حقوق اإلنسان والديمقراطية ضرورة للعملية التعليمية

عيل العقل والتفكير ومؤمن بقيم التسامح والتعدد واالختالف من خالل احترام الكرامة اإلنسانية وتف
                                                                                                             واالبداع.

للتطورات الحاصلة في المجتمع الدولي ازاء حقوق اإلنسان يسعى الباحثون باختالف  وطبقا
كي يدرك الفرد حقوقه وحرياته، وهذا ياتي  ،ثقافةتوجهاتهم الفكرية والسياسية بنشر هذه ال

منسجماً مع مساعي المنظمة العالمية للثقافة والعلوم والفنون (اليونسكو) في تعزيز التدريس 
، حيث طلبت لجنة حقوق اإلنسان قي االمم المتحدة في عام والبحث في مجال حقوق اإلنسان

 منظمة الجامعات، وعلى ذلك قامتحقوق اإلنسان في  من اليونسكو تدريس مادة ۱۹۷۱
(اليونسكو) بتكليف مجموعة خبراء دوليين إلعداد مفردات مقررمنهجي لتدريس المادة في 

دولي لتدريب معلمي حقوق اإلنسان في الجامعات،ضمن المركز الالجامعات، وقامت ايضاً بتمويل 
(اليونسكو) خطة  نظمةم وضعت۱۹۷۷  اطار المعهد الدولي لحقوق اإلنسان في فرنسا، وفي عام

                                                   الجامعي لحقوق اإلنسان. البحوث والتدريس عمل لتطوير
اعماله  ۱۹۷۸كما خصص المؤتمر الدولي لتدريس مادة حقوق اإلنسان المنعقد في فيينا عام 

يات الحقوق والعلوم السياسية في مجال تطوير تدريس المادة في كللدراسة برنامج اليونسكو 
                                     .).                                              ۲(والعلوم الطبيعية في جامعات العالم كافة

أرجو ان يكون هذا الجهد ذا فائدة لبناء أساس متين لمبادىء واسس حقوق اإلنسان في بلدنا 
باألنظمة الديمقراطية ليحقق طموحات وتطلعات كل أبناء الشعب العراقي  الحبيب،وتطوير الوعي

هللا تعالى نستمد العون والتوفيق.                                                 بمختلف أطيافهم، ومن   
الباحث                                                                                              

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 تراتيجية والمستقبلية،مطبعة االحمد وليد شهيب الحلي وآخرون،التربية على حقوق اإلنسان،معهد العراق للدراسات االس-)۱( 
 .۷۳،ص۲۰۰۷، بغداد،۱للطباعة،ط      

 .۷٥،ص۲۰۰۳،بغداد ، ۱عامر حسن فياض، مقدمة منهجية في الرأي العام وحقوق اإلنسان،الناشر صباح صادق،ط-)۲(
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الفصل األول       

     حقوق اإلنسان  
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إلنسانحقوق ا مفهومول:  المبحث األ                                           

ننساتعريف حقوق اإل  المطلب االول:                                                  
 

 تعريف الحق:- -۱
َ هَُو الْ َحقُّ   -2 لَِك بِأَنَّ هللاَّ    الحق في اللغة: هو اسم من أسماء هللا تبارك وتعالى وصفته، قال تعالى:( َذٰ

     َوأَنَّهُ يُْحيِي اْلَمْوتَٰى َوأَنَّهُ َعلَٰى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير)(۱).           
هَ إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ  وقال تعالى:( ۖ  َال إِلَٰ ُ اْلَملُِك اْلَحقُّ  .)۲()فَتََعالَى هللاَّ

م���ر حق���اً أي أثبت���ه و أوجب���ه) ،ق���ال وم���ن مع���اني الح���ق (الثاب���ت والوجوب)،فيق���ال :(ح���قَّ هللا األ
ُ أَْن يُِح���قَّ اْلَح���قَّ بَِكلَِماتِ���ِه َويَْقطَ���َع َدابِ���َر اْلَك���افِِرينَ  تع���الى:( لِيُِح���قَّ  :(وق���ال تع���الى ،)۳() َويُِري���ُد هللاَّ

 .)٤() اْلَحقَّ َويُْبِطَل اْلبَاِطَل َولَْو َكِرهَ اْلُمْجِرُمونَ 
 تَْلبُِس�����وا اْلَح�����قَّ بِاْلبَاِط�����ِل َوتَْكتُُم�����وا اْلَح�����قَّ َوأَْن�����تُْم َوَال  ض الباط�����ل، ق�����ال تع�����الى:(والح�����ق نق�����ي

 .)٥() تَْعلَُمونَ 
���ا َج���اَءهُْم ۖ فََس���ْوَف يَ���أْتِيِهْم أَْنبَ���اُء َم���ا  :(وه���و الق���رآن الك���ريم ، ق���ال تع���الى  بُوا بِ���اْلَحقِّ لَمَّ فَقَ���ْد َك���ذَّ

   .)٦()َكانُوا بِِه يَْستَْهِزئُونَ 
 . )۷() َوقُِضَي بَْينَهُْم بِاْلَحقِّ َوهُْم َال يُْظلَُمونَ   ى :(قال تعال،وهو العدل 

ئَِك هُُم اْلُمْفلُِحونَ  :( ىـــلاوقال تع  .)۸()  َواْلَوْزُن يَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ۚ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ فَأُولَٰ
ل���ه نص���يباً  اً ل���ه ف���ي م���ال أبي���ه) اي انق ب���ه) بمعن���ى أج���در، ويق���ال ( ك���ان حق���ويق���ال ( ه���و أح���

ائِِل َواْلَمْحُرومِ قال تعالى: ( وحظاً من ذلك المال،  .)۹()َوفِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِلسَّ
و( الحقيق���ة) ) ه���ي القيام���ة النه���ا تفص���ل ب���الحق، ف���الحق ف���ي الم���ال تعن���ي النص���يب،و( الحاق���ة 

                                                                                     طابق مع الواقع ، والجمع (حقائق).الواقعة الثابتة التي تت
 قص�����د ب�����ه الممي�����زات أو المص�����الح أو الحري�����ات الت�����ي يتوقعه�����ا الف�����ردوالح�����ق اص�����طالحاً: ي

 أوالجماعة من المجتمع أو من الدولة وبما يتفق ومعاييرها.
و ثاب���ت ثبوت���اً واس���تعمل فقه���اء الش���ريعة اإلس���المية كلم���ة (الح���ق) واطلق���وه عل���ى ك���ل م���ا ه���

 ف���ه فقه���اء الش���رع عل���ى ان���ه :(م���اوعل���ى ذل���ك عرّ  ش���رعياً، اي : ثاب���ت بحك���م الش���رع واق���راره،
 ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته).

ن حيث هو إنسان، ويحتضنه القانون هو مجموع الحق المالزم لطبيعة اإلنسان موالحق الطبيعي:(
      الطبيعي)

، ويحتض�نه  ق�وانين المكتوب�ة والع�ادات الثابت�ةوص علي�ه ف�ي الهو الحق المنص�والحق الوضعي:(
 .الق�����انون الوض�����عي)
          

              )۱۰(ما قام على العدالة واالنصاف وسائر احكام القانون ومبادئ االخالقالحق في القانون:و 
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الحق:مص���لحة أي ، فأن ينتف���ع ب���ه ص���احبه أو غي���ره ن ش���أنهِ م���مرك���ز ش���رعي  ه���و ك���ل(والح���ق:
نس���ان م���ا أو لش���خص طبيع���ي أو اعتب���اري أو لجه���ة اخ���رى ،وال يعتب���ر الح���ق إل  منفع���ة ،تثب���ت

               ). ۱۱)(واألتفاقية والميثاق ام أو العرفــــــأال إذا قرره الشرع أو القانون والنظ
   ).۱۲(نهوالحق: ماثبت على وجه األختصاص وقرر به الشارع سلطة ً وتكليفاً تحقيقاً لمصلحة معي

                                                                                                             

ساس قدرة او مكنة يّدعيها الفرد انطالقا من اسس قانونية او اخالقية معينة ، ان الحق هو في اال
والمهم في االمر ان تتوفر االسس القانونية وليس المهم ان تتوفر القدرة الفعلية ، فما يحتاجه 
الفرد انما هو هذه القدرة بحماية وكفالة وضمان تلك االسس ، لكي تتوفر له حرية السلوك 

اإلنسانية  سواءاً الفردية منها أو الجماعية،ووضع االسس مكن من اشباع حاجاته والتصرف ليت
الكفيلة بعدم التجاوز على حقوق االفراد من قبل الجماعات او الدولة،وضرورة ان تسمو هذه 

 عنيزةالحقوق الى مرتبة يتمكن فيها الناس من ان يتمتعوا  بها  باعتبارهم لهم الخصوصية المتم
                ..                              لحقوق اإلنسان ات ، وهذا هو االساس االخالقيباقي الكائن

                                                                                   
                                                                                          ننساف اإلعريت:-۲

بالكسر وسكون  سياألنس البشر والواحد ان في مختار الصحاح للرازي ما نصه (أن س) :جاء 
نسان إألناسية ويقال للمرأة وكذا ا ، )۱۳()َوأَنَاِسيَّ َكثِيًرا (:اسي ،قال تعالىالنون ،والجمع أن

وقال الجوهري  .اسٌ نسانة)،وكذا في لسان العرب ،والواحد أنسي وأنإ( لها واليقال
                                                                                       . )۱٤(:(اإلنس،البشر، الواحد اإْنسًي وأنَسًي، فتكون الياء عوضاً عن النون)

د منهما ومن تولّ  و(حواء) (آدم) هو لصفات واالعتبارات،أومهما أختلفت اهو كل آدمي نسان إلوا 
التفاوت واالختالف  رالىــن من جسم وروح ،دون النظوّ ــوالمك والمتواجد على االرض،،وتناسل

مادام  ،صفرأو أسود أو أبيض أ، اً ،سواء كان ذكر أو انثى غنياً أم فقير في سائر االعراف االخرى
نسان ن إنسانية اإلتعالى، (إ تبديل لخلق هللامخلوقاً على الفطرة التي فطر هللا الناس عليها ال

 ).۱٥(تتحقق بالتعاون بين جسده وروحه فال يهبط به ليصبح حيواناً، وال يعلو به ليكون مالكاً)
 نسان عن بقية الكائنات الحية بما يمتلكه من تفكير وادراك ونطق ووظائف عديدةإلويختلف ا    

على الكالم ،أي والقدرة  ،الدماغووزن  ،من انتصاب للقامة ،ةيتميز بها عن سائر االنواع الحي
وهو اجتماعي ،نسانية اإل ةوالفطر ةوالوعي واالحساس بالمرارامتالكه خاصية العقالنية واالرادة 

حقوقه وواجباته من خالل عالقاته باآلخرين وتطابق مصلحته مع المصالح قادر ان يتفهم  عهبطب
ته وكيانه،وكذلك كائن حتفاظه بشخصيا،فهو يحمل صفة الكائن الفردي ب الجماعية العامة

نسان النها دت الى ظهور حقوق اإلأهي التي  ةعن االجتماع باآلخرين وهذه الصف اجتماعي يبحث
 .)۱٦(في مواجهة الغير والعيش في مجتمع تظهر اال ال
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 ۳-: تعريف مفهوم حقوق اإلنسان  : 
                                  

ونها ال يستطيع ، تلك الحقوق االصلية في طبيعتها والتي بدوتسمى ايضاً (الحقوق الطبيعية)
، وذلك نظراً لطبيعة هذه الحقوق المتغيرة والمتجددة والتي تواكب بشراالنسان ان يعيش ك

ن حقاً أصبح اآل ةفما كان ال يعتبر من حقوق اإلنسان قبل سنين عديد تطورالعصرفي تغيرها،
لمواثيق الدولية الخاصة بحقوق ن خالل كفالته بالقوانين واة الى رعاية وحماية مــــأساسياً بحاج

                                                                                                              نسان.اإل
نسان بل هناك العديد من المفاهيم التي تختلف من مجتمع محدد لحقوق اإل ليس هناك تعريفو
خر أو من ثـقافـة الى أخرى وفيما يلي استعراضاً لبعض هذه التعاريف الواردة في بعض آل

                                                                                      :المصادر االجنية والعربية
يله على سائر مخلوقاته ( الحقــــوق اللصيقه باالنسان والمستمده من تكريم هللا له  وتفض -أ

والتي تبلورت عــــبرتراكم تاريخي  من خالل الشرائع واالعراف والقوانين الداخليه والدوليه 
شعوباً وامماً  ـا تبنى  حقوق الجماعات اإلنسانية في مستويانها المختلفةومنها تستمد وعليهــــ

                                                                                                         )۱۷(ودوالً )
الحقوق مجموعة ( :نسان بأنهاف حقوق اإلعرّ باحث لبناني وهو  تعريف محمد المجذوب : -ب

بل  عتراف بهاوالتي تظل موجودة وإن لم يتم اال نسان واللصيقة بطبيعتهها اإلكتلالطبيعية التي يم
                                                      . )۱۸()ـات من قبل سلطة مك حتى لو أَنتهكاكثر من ذل

قوق اإلنسان:(انها فرع من وهو أحد واضعي اإلعالن العالمي لح وعّرفها الفقيه رينيه كاسان -ت
قوق والرخص الضرورية التي تتيح ازدهار شخصية د الحفروع العلوم االجتماعية يختص بتحدي

                                                      .)۱۹(المجتمع استناداً الى كرامته اإلنسانية)ي كل فرد ف
                                                                                               :آخرون وعرفه -ث        

        رستها الى اعتراف الدولة او حتى تدخلها وانما يتحدد دور تولد مع الفرد وال تحتاج في مما(نها: ا    
بمجرد تنظيم استعمال هذه الحقوق من قبل االفراد ورفع التعارض المحتمل بينهم اثناء  الدولة

 .)۲۰()استعمال هذه الحقوق
    ان  وفي السياق القانوني يعّرف:(ثبوت قيمة معينة لشخص بمقتضى القانون فيكون لهذا الشخص    

                                                                                                                    .)۲۱(نة يكفلها القانون)يمارس سلطات معي
 :نسان هيالحقوق لإل منح هللا سبحانه وتعالى والحكمة من   

ْنَس إِالَّ لِيَْعبُُدونِ  لعبادته، قال تعالى:(نسان ن هللا سبحانه وتعالى خلق اإلأل -۱  .)٥٦(الذاريات/) َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
ْمَنا َبنِي آَدَم َوَحَمْلَناُهْم فِي اْلَبرِّ وَ  ألنه كّرم بني آدم  بقوله تعالى:( -۲ َباِت  اْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمنَ َولََقْد َكرَّ يِّ الطَّ

ْلَناُهْم عَ  ْن َخلَْقَنا َتْفِضيًال َوَفضَّ       ) ۷۰(االسراء/) لَٰى َكثِيٍر ِممَّ
نسان ليظهر مدى امتثاله الوامره وشكر نعمته، واالنتهاء من نواهيه،قال ء(امتحان) اإللغرض ابتال -۳

  َعِزيُز اْلَغفُورُ الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ لِيَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًالۚ  َوُهَو الْ  تعالى:(
 .)۲(الملك/)

 نسان ودرء المفاسد واالضرار عنه .ه الحقوق تسهم في تحصيل مصالح اإلألن هذ -٤
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 المطلب الثاني:صفات حقوق اإلنسان

 
نسان يمكن إيجازها ناك مجموعة صفات أساسية لحقوق اإلومن هذه التعاريف يتضح إن ه

 باآلتي:
نسان ،فهي ليست وليدة التطورات االجتماعية واالحداث اإل قَ لِ ان هذه الحقوق موجودة منذ خُ   -۱

نسان البدائي كان له الحق في الحياة فان اإل ،نسان الحق في الحياة اآلنإالعالمية ،فكما ان لكل 
نسان وهذه الصفة تمثل الضامن االساسي الذي الغنى عنه ليحيى اإل ،تبقى ببقاء البشر ،فهيايضاً 

                                                                                                          . حياة حرة كريمة
حقوق االنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث فهي ملك للبشر، وهي ليست منحة من احد بل  -۲

و الرأي بغض النظر عن لونهم او عرقهم اودينهم اوجنسهم، ا، هي حق للبشر بصفتهم بشر
بمعنى  السياسي ، أو األصل االجتماعي، وهي متأصلة في كل فرد من افراد المجتمع اإلنساني، 

                  ، وهي ملزمة التطبيق في جميع الدول. نسان منذ والدته وحتى وفاتهانها ترافق اإل
أو أية سلطة قرارها من قبل سلطة تشريعية أو دستورية وجب إلانها موجودة حكماً ال م  -۳

نسان ولم تقل العالمي لحقوق اإل االعالن عالنات بموهذا مافعلته االمم المتحده عندما قا ،أخرى
                                                 .                                           .   قرار هذه الحقوقإب
وال على بقعة واحدة من  ،معينة من الناسفئة  ليست قاصرة على شاملة ان هذه الحقوق–٤

نسان في كل زمان وفي كل وانما هي حقوق موجودة  مالزمة لإل ،وال على زمان محدد ،العالم
يعيش جميع الناس بكرامة تامة يحق لهم ان يتمتعوا  يلك، وال يستطيع احد حجبها عنه ،مكان

                .                                                 . قةئبالحرية واألمن وبمستويات معيشية  ال
ثابته وغير قابلة للتصرف فليس من حق أحد ان يحرم شخصاً من حقوقه حتى ولو لم تعترف بها  -٥

.  قوانين بلده ،او عندما تنتهك تلك القوانين فهي حقوق اليمكن أنتزاعها
                                                             

 
 المطلب الثالث:أنواع حقوق االنسان

 
وفي الوقت  ،ان حقوق االنسان في جوهرها حقوق في حالة حركة وتطور وليست حقوقاً ساكنة

مصدر ثراء لها،ونظراً لعددها الكبير  فقد وضعت  عدّ وهذا التنوع يً  ،نفسه تتميز بالتنوع فيما بينها
                                                                               منها: معايير عديدة الجل تصنيفها
                                   

ساسية .أساسية وغير أمن حيث االهمية تقسم الى حقوق   -آ  
من حيث االشخاص المستفيدين منها تصنف الى حقوق فردية وحقوق جماعية . -ب  
وحقوق اقتصادية  ،ة وسياسية من جهةنيالى حقوق مدمن حيث موضوعها تصنف  -ت

                                                                             واجتماعية وثقافية من جهة اخرى.
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                       وهناك طائفة جديدة من الحقوق الحديثة والتي تسمى بحقوق التضامن . -ث
                     

الحقوق األساسية وغير األساسية:-آ  
ابته لكل شخص بمجرد وجوده نسان والثهي الحقوق الالزمة لحياة اإل :اسيةالحقوق االس            
 وتتسم بصفة القواعد اآلمرة التي اليجوز انتهاكها أو مخالفتها والتي يعد تحقيقها ،نساناً إلكونه 

والحرية  كحق الحياة، ،نسان االخرىوجوهرياً للتمتع بكافة حقوق اإل وتعزيزها شرطاً سابقاً 
اطة و الحنسانية أو الالإة القاسية أو العقوباملة أوتحريم التعذيب والمعواالمان الشخصي، 

التمييزفي التمتع بالحقوق  و اعتقاله تعسفاً، والمساواة وعدمبالكرامة،وعدم توقيف أحد أ
ات االساسية على أساس العنصر او اللون وغيرها، وتحريم االسترقاق واالستعباد حريوال

متحده واالعالن العالمي في مقدمة ميثاق االمم ال وقد ورد ذكر هذه الحقوقواالتجار بالرقيق،
وق المدنية والسياسية في )،والعهد الدولي للحق،٥، ٤، ۳، ۲( :ادوفي الم نسانلحقوق اإل
على سبيل المثال مبدأ عدم التمييز المبني على العنصر أو اللون، الجنس  ،)۸،۹، ۳،٦المواد: (  

 .)۲۲(،األصل ،الدين ،المعتقد أو اللغة
باستكمال حياته ورفاهه وسعادته والتي  الحقوق المتعلقة بقية وهي اما الحقوق غير االساسية:

اسية متعلقة بمشاركته في الحياة تحقق له قدرا كافياً من الكرامة والعيش الرغيد،منها حقوق سي
العامة،كالحق في حرية التفكير والوجدان والدين ، وحرية التعبير والرأي ، وحرية االجتماع 

وتقلد  وانشاء الجمعيات واالشتراك بها، وحق المشاركة في اداررة شؤون الدولة
ومنصفة وعلنية،  والحق في العدالة القضائية، والمثول امام محاكم مستقلة ومحايدةالوظائف،

 وغيرها من الحقوق التي ذكرت في المواثيق واالعالنات والعهود الدولية.
الحقوق الفردية والحقوق الجماعية: -ب  

مشروع في مواجهة الدولة أي ضد التدخل التعسفي أو غير ال الفرد هي حقوق :الحقوق الفردية
الحياة، وعدم التعرض للتعذيب او  في هفرد بذاته كحقوهي حقوق يتمتع بها ال ،من جانب الدولة

رية الفكر في محاكمة عادلة أو حقه بالعمل والتعليم واالنتماء وحالمعاملة القاسية ، وحقه 
 .والضمير واألمن ...الخ

فهي ليست  حق التصرف بها، ع االفرادفهي تلك الحقوق التي يثبت لمجمو :اما الحقوق الجماعية
مثل  ،بشكل جماعي والتتم ممارستها إال ،ي حقوق تثبت للجماعةوانما ه ،حقاً شخصياً لفرد بعينه

يز ومنع التمي ،في التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعيةللشعوب حق تقرير المصير
والقوميات من التمتع بثقافتهم الخاصة  وحقوق األقليات ،يومنع إبادة الجنس البشر ،العنصري

 .)۲۳( ام لغتهم الخاصةاو المجاهرة بدينهم وحقهم في استخد
ة على فردية والجماعية مبني بصورة رئيسنسان الشارة الى ان التمييز بين حقوق اإلوتجدر اال

 .)۲٤(وق من جهة واسلوب ممارستها من جهة أخرىتحديد المستفيد من هذه الحق
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الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: -ت  
الزمة لكل فرد بأعتباره لا: وهي الحقوق المرتبطة بالحريات ة والسياسيةينالحقوق المد :)اوالً (

وتتميز بأنها حقوق للتطبيق الفوري وال تحتمل  عضواً في المجتمع واليمكن االستغناء عنها
 : ومنها  التأخيرأو التدريج في تطبيقها، وهي حقوق سهلة التطبيق ال تكلف الدولة مادياً ومعنوياُ 

                     
وضعية واالعالن الشرائع السماوية والدساتير ال احق الحياة من أهم الحقوق المدنية وتؤكد عليه 

وعدم  األطمئنان ناحق األم،والدولي للحقوق المدنية والسياسيةنسان والعهد العالمي لحقوق اإل
وكذلك حق  خصية القانونية،،وحق االعتراف بالشالقاسية ةــــــالتعرض للتعذيب او المعامل

وحق اللجؤ الى المحاكم الوطنية إلنصافه،وحق الحماية من التدخل التعسفي ، العدالة والمساواة
وعدم التمييز بسبب  ،حق التنقل ،وحق التمتع بالجنسيةفي حياته الخاصة او حياة اسرته، و

الحقوق السياسية  ،ومن الجنس واللون أو الدين ،وحق التنقل وحرية المسكن وحرمة المراسالت
قد،وحرية الرأي   وحرية المعت ،ا وحق التجمع السلميــــأو المشاركة فيه اتبحق تكوين النقا

                     المشاركة بإدارة الشؤون العامة وتقلد الوظائف،وحق اللجؤ.والتعبير،والحق في 
                                                       

والتي  ،الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:وهي تلك الحقوق المرتبطة باألمة):ثانياً ( 
وتسمى بالحقوق االيجابية أي التي تلتزم  ،تتطلب تدخالً ايجابياً من قبل الدول من اجل كفالتها

والراحة  الحق في العمل :ومن اهمها ،وبصورة تدريجيةالحكومات بعمل اشياء معينة 
والحق في  الملكية ،والحق في تاسيس اسرة ،والحق في مستوى معاشي كاِف، جازة،وحق واال

الضمان والتأمين االجتماعي والحقوق العائلية والحق في الصحة والحق في التربية والتعليم 
                                                                                              .)۲٥(والحقوق الثقافية

طائـفـة حقوق التضامن: -ث   
والتي وتسمى بجيل الحقوق التضامنية وهي تلك الحقوق التي تقتضيها طبيعة الحياة المعاصرة 

وجدت نتيجة تطور النظام الدولي واتساع دائرة المعرفة وثورة االتصاالت والتقدم التكنولوجي 
كومات والمجتمع الدولي لتحقيقها ،ومن هذه ،وهي تفترض دوراً أيجابياً على الشعوب والح

الحقوق : الحق في السالم ،الحق في التنمية ،الحق في البيئة النظيفة ،الحق في الهدوء، الحق 
في الثروات الموجودة في ماء البحار،الحق في المياه الصالحة ،الحق في األغاثة عند الكوارث 

      .)۲٦(الكبرى
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                                                    المطلب الرابع: فئات حقوق االنسان 
 

 هي: نسان الى ثالث فئات أو أجياليمكن تصنيف حقوق اإل
 نسان الفرد والمواطن وتشمل:وهو جيل اإل يل األول: الحقوق المدنية والسياسيةالج -۱
الحق في الحياة والحرية واألمن ،وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية المشاركة  

ية االشتراك في الجمعيات السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين،وحر
واالقامه ، واللجؤ، وحق الملكية، وحق المشاركة في ادارة الشؤون  ، وحرية التنقلوالتجمع
 العامة.

 والثقافية جتماعيةقتصادية واالالجيل الثاني: الحقوق اال --۲
، ويعد عاية الصحيةوتشمل :العمل والتعليم والمستوى الالئق للمعيشة ،والمأكل والمأوى والر

  نسان الجماعية.هذا الجيل جيالً لحقوق اإل
 ويطلقنسان الجديدة) ،لتنموية (جيل حقوق اإلحقوق البيئية والثقافية واجيل الثالث: الال -۳

 عليها جيل التضامن بين البشرية جمعاء في مواجهة التحديات التي تعترضها او تهدد بقاءها ،
الثقافية والسياسية وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير ،والحق في التنمية 

 .)۲۷(، وحق الشعوب في السلمصادية واالقت
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 المبحث االول مصادر

 القران الكريم
 ).٦سورة الحج،أآلية ( -۱
 ).۱۱٦( سورة المؤمنون، اآلية -۲
 ).۷( سورة االنفال، -۳
 ).۸سورة ألنفال،اآلية ( -٤
 ).٤۲( سورة البقرة، اآلية -٥
 ).٥( سورة األتعام، اآلية -٦
 ).٦۹( سورة الزمر، اآلية -۷
 ).۸( ، اآليةعرافسورة األ -۸
 )  . ۱۹سورة الذاريات،اآلية ( -۹

 نضال جمال جراده ،حقوق االنسان وحرياته االساسيه، بحث منشور في االنترنيت على الموقع -۱۰
http;\\www.eastaws.com 

 ۱۳،  ص۲۰۰٦حافظ علوان حمادي،حفوق االنسان،بغداد، -۱۱
 ed.com\network\searchاالنترنيت                                                 -۱۲
 ).٤۹سورة الفرقان،اآلية ( -۱۳
 . ۳/۹۰الصحاح  -۱٤
 .۷۸،ص۲۰۰۳الرأي العام وحقوق اإلنسان،بغداد، عامر حسن فياض، -۱٥
 .۱۷حافظ علوان حمادي، المصدر السلبق،ص -۱٦
دة وقضايا حقوق اإلنسان وحرياته االساسية،اطروحة دكتوراه غير منشورة،جامعة اصالح حسن مطرود، السي -۱۷

 ۳۹،ص۱۹۹٥بغداد،
 .۹، ص ۱۹۸٦، ۱محمد سعيد مجذوب،الحريات العامة وحقوق اإلنسان،طرابلس،ط  -۱۸
عبد الواحد محمد الفار،قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة االسالمية،القاهرة، دار النهضة نقالً عن  -۱۹

 .۳، ص۱۹۹۱العربية،
 .۱٦،ص۱۹۸۲حسن علي، حقوق اإلنسان،منشورات وكالة المطبوعات، الكويت، -۲۰
 . ۷٦عامر حسن فياض،المصدر السابق،ص. -۲۱
 ) من االعالن العالمي لحقوق االنسان.۲٦-۳جاء تأكيد هذه الحقوق في المواد ( -۲۲
 .۹۷۹،ص۲۰۰۳محمود شريف بسيوني،الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، المجلد األول ، دار الشروق، القاهرة، -۲۳
 .۸۷-۸٦،ص ص ۲۰۰٥امينها حمايتها،بغداد، رياض عزيز هادي ، حقوق االنسان ،تطورها مض -۲٤
   ۲۲، ٦،  ۱االنسان، والمواد (   ) من االعالن العالمـــي لحقوق  ۲۳، ۱٥، ۱۳، ۱۲، ۸، ۷، ٥، ۳، ۲، ۱انظر المــواد  ( -۲٥

)من العهد الدولي الخاص بالحقوق ۱۲، ۹،  ٦) من العـــهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيه ، والمواد (
 قتصاديه واالجتماعيه.اال

 .۱٥۷،ص ۱۹۹٤) ،۱۱۷عمر الجويلي ، االمم المتحدة وحقوق االنسان تطور واليات، مجلة السياسة الدوليه،العدد ( -۲٦
 .۹۳-۹۱ص  رياض عزيز هادي ، المصدر السابق،ص -۲۷
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    نسانلثاني :التطور التأريخي لحقوق اإلالمبحث ا             
 

أكد الكثير من الباحثين في الحضارات والمعتقدات القديمة ان هذه الحضارات اسهمت في بناء 
مفهوم حقوق اإلنسان ، وذلك اعتماداً على معتقداتها الفكرية والسياسية واالجتماعية 

وبعض النيل والحضارة الصينية والهندية  والدينية،ولعل حضارات وادي الرافدين ووادي
 والحضارات الغربية منها اليونانية والرومانية الحضارات اآلسيوية االخرى كالفارسية وغيرها،

قد اسهمت في تكوين نظرية حقوق اإلنسان ، واخذ هذا التطور مراحل تاريخية طويلة، ويؤكد 
والعقائدية والتقاليد  العتبارات الفكريةاب ثراً ، ومتانسان جاء متقطعاً اإل ان تاريخ حقوق الباحثون

والظروف الزمانية والمكانية، وكان موضع اهتمام الفالسفة ورجال الدين والسياسة وعلماء 
االجتماع والقانون واالقتصاد ورجال الفكر واالدب،وقد حدد بعض الباحثين ان هذا التاريخ قد مّر 

 :بمراحل عدة منها
تد بمجاهل العصور القديمة عندما كانت المجتمعات مبنية على وتم، المرحلة العرفية 

 ،والرق منتشراً ومعروفاً، ونظام الطبقات شائعاً، واغلب الشعب مستعبدا ،)۱(مباديء(الحق للقوة)
ريع والمراة منتهكة الحقوق. وتتميز هذه المرحلة بان العرف والعادة هو السائد ومصدر التش

 .الوحيد
عن العربي بالشهامة والغيرة على العرض،واكرام الضيف ، وحماية الجار  فَ رِ ورغم ما عُ 

اتسمت هذه المرحلة بالتفكك الى قبائل  فعندهموالمستجير ورعاية الذمة والعهد، 
والثأر والسبي واالسترقاق حالة متعددة،والعصبية القبلية معروفة وشائعة،والغزو مباحا ومألوفاً،

اال ان المراحل الالحقة عرفت عدة  ،)۲(ب ، والزواج اخذ أشكاالً متعددةنطبيعية،والمرأة مهانة الجا
 مبادرات البعاد االنتهاكات لحقوق اإلنسان.

وين االعراف الموجودة في المجتمع الى مرحلة تد ة الثانية فهي المرحلة القانونية:اما المرحل 
ونات والشرائع والقوانين وبحسب الحاجة وتغيير االحوال، فظهرت المد قوانين مكتوبة وملزمة

التي تؤكد على حقوق وواجبات االفراد وتنظم الحياة العامة للمجتمعات مثل القوانين المدونة 
 الهندية والصينية والشرائع السماوية وغيرها.والعراقية القديمة،والقوانين االغريقية والرومانية 

الدول في المراحل الحديثة والمرحلة الثالثة هي المرحلة الدستورية:عندما كتبت اغلب 
،تضمنت هذه الدساتير مباديء واركان القانون العادي نوالمعاصرة دساتيرها وفرقت بينه وبي

 بقية الحقوق. قوق اإلنسان األساسية لتمييزها عنح
نتيجة التطور الكبير في نظم االتصاالت والتبادل  :كانت المرحلة الدولية هي المرحلة الرابعةو

ثقافي بين االفراد والدول تطورت فكرة حقوق اإلنسان ، بعقد المعاهدات واالتفاقيات االقتصادي وال
الدولية التي تخص االعتراف وحماية حقوق اإلنسان وتحديد الحقوق والحريات االساسية بمواد 

عليها، مثل االعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية قانونية ملزمة لالطراف الموقعة 
 .وغيرها ۱۹٤۸ة لالمم المتحدة عام العام
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 نسان في حضارات العراق القديمة حقوق اإلالمطلب االول:                 

 
نسان ،إذ يذكر المختصون وابرزها أهتماماً بحقوق اإلالعراق مهد الحضارات البشرية  يعدّ    

قد ظهرت هناك على اثر نسانية ين المكتوبة قي تاريخ اإلأن اولى القوانبق القديم بتاريخ العرا
القيام االعراف والتقاليد التي من ابرزها هو وجود مجلس للشيوخ ،من ابرز اختصاصاته هو 

، ووصفت درج عليه الناس في ادارة شؤونهم الموروث العرفي الذي  لىبتأليف القوانين بناءاً ع
 نسان.رية حقوق اإلهذه القوانين بالتطور الذاتي على صعيد نظ

،حيث أشارت النقوش األثريه أللواح القوانين ةالرقي الذي وصلت اليه هذه الحضارر فيظهر مقدا
والمساواة نسان لم تكن مجهولة في الفكر القانوني والعرفي ،فالحرية والعداله حقوق اإلان 

 ،ات الكفيلة بحمايتها كانت من االفكار االساسية التي جسدتها القوانين المكتوبةعووضع التشري
 . )۳(نسان كانت سومرية قدم وثيقه لحقوق اإله اويذكر ان

وان القانون والعدالة والحرية من اساسيات الفكر العراقي القديم ، وان كلمة حرية (أماركي) قد 
نسان اهمية حقوق اإلالى  حةً صراثيقة عرفها العالم القديم تشير وردت في نص سومري ألقدم و

 .)٤(ذلك  وتأكيدها على حريته وبرفضها كل ما يناقص
عي أحكام العدالة من الحضارات االخرى كالفرعونية نسان وادي الرافدين أقدم مشرّ إ دّ عَ ويُ 

ي صميم نظرية اآللهة والكون ، فقد وضع تصوراته عن العدالة والظلم فواالغريقية والرومانية
الة(شمس) س ألله العدنسان، فالعراقيون القدامى يحتفلون في العشرين من كل شهربعيد مكرّ واإل

 الذي أنجب في اعتقادهم ولدين هما (كيتو) و(ميتساو) أي العدالة والحق.
قول:(ال يوجد شيء يرقى الى مستوى العدالة فإنها هي اللسومرية القديمة البليغة ا َكمْ ومن الحِ 

العدالة والتي التي تسمح بازدياد الحياة وتطورها)، ومن النصائح الموجهة الى الحكام بالتزام 
والتي تهدف الى حماية حقوق المواطنين  ق .م ) ٦۲٦-٦٦۸عليها في مكتبة (آشور بانيبال  عثر

 آنذاك تقول : (اذا لم يعبأ الملك باقامة العدل ، فستعم الفوضى شعبه وتخرب بالده)
يقول(كريمر ):ان في بالد سومر كان يقطن شعب يعيش في ارقى الحضارات في العالم، وان اول 

في مجال حماية حق االنسان في الحياة والمحاكمة العادلة وفي احترام حق الدفاع ، سابقة قانونية 
 .)٥( وتاكيد الحرية في حدود القانــــون كانت معروفة لـــــدى السومريين (في األلف الثالث ق .م)

كما ان حقوق االفراد في المجتمع السومري تحضى بمساحة واسعة واسهامات عديدة ومهمة 
نسان،وفي اعتقاد العراقيون القدامى ان اقرار العدل اس القانوني والدستوري لحقوق اإلستدعم األ

ان  (الملك :تحب العدل وتمقت الظلم ، كما يعتقدون ان والنظام من اهم واجبات الملك ألن اآللهه
 .)٦(لم ينشر العدل فان رعيته ستثور عليه ومملكته ستتهاوى ومصيره سينقلب والبلية تالحقه) 

 قسم الى طبقتين هي:فينما النظام االجتماعي في المجتمع العراقي القديم ا
 طبقة الحكام: وتضم ثالث فئات هي الفئة الدينية ، والفئة البيرقراطية ، وفئة العسكريين. -)۱(
طبقة المحكومين: وهم الخاضعين لقرارات الطبقة الحاكمة ، وينقسمون الى فئات اجتماعية  -)۲(

 وهي:فيما بينهم مساواة في الحقوق والواجبات ميزتها عدم ال
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فئة االحرار : وهي قمة هرم المحكومين، لها امتيازات وحقوق وضمانات اعلى من بقية  -(أ)
 الطبقات.

 الفئة الوسطى (المشكينوم): وهم اصحاب الحرف وهم عامة افراد المجتمع.-(ب)
واالرادة في نظر  مع، وهم عديمي الحقوقوهي الطبقة الدنيا في المجت(الرقيق): طبقة العبيد -(ج)

 .)۷(بيهب الرقبق الى سيده وليس الى أمه أو أينسالقانون، حيث 
وفيما يتعلق بالحقوق السياسية فأن الوثائق التأريخية تؤكد عن ان نظام الحكم في العراق القديم  

 ي،فالبرلمان العراقلم يكن مطلقاً ،إذ كانت هناك مجالس عامة تشارك الحكام في ممارسة السلطة 
 .)۸(القديم كان مكون من مجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس المحاربين 

،تتضح فيها بعض ي الحضارات العراقية القديمة اربعة قوانين مدونة فو عمل اصالحي وقد ظهر
و القوانين قد سميت باسماء الملوك والجدير بالذكر ان هذه المدونات أ، نسانمالمح حقوق اإل

 ي:هوضعوها والذين 
 و .نمقانون اور -۱
 قانون لبت عشتار.  -۲
 قانون مملكة اشنونا. -۳
 ورابي.ــــــون حمــــقان -٤

االصالحات  وهو ،ه من المقدمة والخاتمةاصالحي يكاد يكون قانونا لوال خلوّ وهناك عمل 
والتي  ،ق.م) في القرن الرابع والعشرين حاكم لكش() اوركاجيناالمنسوبة الى العاهل السومري (

عثر  فقد،والتأكيد على حريته  ،نسانحقوق اإلتعد أقدم وثيقة تاريخية تشير صراحة ً الى اهمية 
للقضاء في مدينة الشطرة جنوب العراق على لوح سومري يضم هذه االصالحات والتي تدعو 

ى الفقراء من وازلة الظلم واالستغالل الواقع عل، الفقراء واالغنياء نعلى التمايز االجتماعي بي
(بيت الفقير صار بجوار بيت : قبل االغنياء والمتنفذين ورجال المعبد حيث ورد نص يقول

 . )۹)(الغني
وقد قام هذا العاهل بالفعل بوضع القوانين التي توفر للشعب الحرية والعدالة االجتماعية 

قوبه الموت على ،وفرض عةايضاً تحريم الزواج بأكثر من زوجصالحاته إومن  ،)۱۰( والمساواة
من يخالف ذلك ،ومنع االغنياء والكهنة والمرابون من استغالل الناس الفقراء ،ومنع ضربية دفن 

 . )األرمــلة الى القويو الموتى وحاسب الكهنة عليها،وعاهد األلــه بانه (لن يسلم الضعيف
أضطهاد الكهنة  ن رفع عنهمملطبقة المحاربين وطبقة جماهير الشعب  وأكد هذا العاهل تأييده

وجباة الضرائب،وانقص الضرائب التي فرضها الكهنة في حوادث االحوال الشخصية ،وفي 
متها الزواج والطالق،ووضع حداً إلستحواذ طبقة الحكام على أمالك المعابد ، وتحديد سلطات مقد

أالحوال الطبقة الحاكمة ، وعمل على معالجة الجرائم ، وتنظيم العقوبات الخاصة بها، واهتم ب
الشخصية مثل تحريم زواج المرأة من رجلين في آن واحد، وأمر بالعفو عن المسجونين 
والموقوفين بسبب ديونهم السابقة ، أو لسبب أستحقاق الضرائب عليهم الى السلطة 

 الحاكمة،وفرض الرجم على السارق ،ومن مواد اصالحات هذا العاهل:
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ت يعود الى فقير ،فبأستطاعة الفقير ان يطلب الثمن الذي (أذا أراد وجيه (متنفذ) شراء حمار أو بي
، وعلى هذا الوجيه ان يدفع الثمن بنقود معتمدة، وال يستطيع بأي حال من يريده من الوجيه

 .)۱۱(االحوال أن يضطهد الفقير اذا رفض البيع)
 ى ان ويجمع الباحثون عل� ،ق.م) ۲۰۹٥-۲۱۱۳و: هو مؤسس ساللة أور الثالثة (نمقانون اور-۱

ق.م) م��ن حكم��ه ف��ي مدين��ة  ۲۰٥۰قوانين��ه ه��ي أق��دم النص��وص القانوني��ة المكتش��فة ف��ي الفت��رة(
حق�وق الم�رأة المتزوج�ة والمطلقة،ومس�ألة  عدد من  ) مـادة۳۱المكونة من ( نفر،عالجت شريعته

رث ومعالجات ألحوال العبيد وحالة هروبهم وع�تقهم ،وان�ه أاالحوال الشخصية من زواج وطالق و
 .)۱۲(أمر العدالة ورفع الظلم والبغضاء دَ وطّ 

م وابن�ه العاه�ل (أوش�كي)لقب بـ�ـملك العدال�ة ال�ذي ق�دّ  ،وأكد(م�نظم العدال�ة) ف�ي س�ومر بـ�ـ بَ قِّ وقد لُ 
 .)۱۳(نفسه بأعتباره الذي جعل العدالة تسود طبقاً للقوانين

 :عشتار -قانون لبت-۲
داية العهد البابلي القديم ، ) حكم في بق.م ۱۷۹٤-۲۰۱۷هو خامس ملوك ساللة أيسن األمورية (

حمورابي بقرنين من الزمان وقد  سبقت شريعته شريعة، ق.م)  ۱۹۲٤-۱۹۳٤قانونه عام ( نَ وّ دَ 
ى عل تهذا القانون ثاني أقدم قانون ،وقد وجد عدّْ نها باللغة السومرية والخط المسماري ،ويُ وّ د

(عندما  :القطع هذه جاء في احد، مادة المقدمة والخاتمة وسبع وثالثين  تضمنت ،قطع  سبع
 .)۱٤(عززت رفاهية  بالد سومر واكد أقمت هذه المسلة)

وقد أوضح في مقدمة شريعته قائآلً:(....وعندما دعيا االلهان (انو  و أنليل) لبت عشتار الراعي 
اقبة الظالم نر) المارة البالد وتحقيق العدالة فيها ولمع–نام  -الحكيم المنادى من قبل االله ( نو

ولرد العداوة وكل عصيان مسلح) ، ثم يضيف (.....وأنا الالئق لقلب االله (أينانا) ، وقد وطدت 
(وعندما اقيم العدل في بالد سومر  العدالة في سومر واكد وفقاً ألمر االله(انليل)، ويضيف ايضاً:

لورعين..لقد أقمت القانون (فخور أزاء العظام .. طيب أزاء ا :ويفتخر بأفعاله بقوله،  وأكد ...)
 . )۱٥()عشتار انا الذي جعلت العدالة تزدهر–واطلقت حرية الناس أنا لبت 

د العدالة ونشر القانون المكتوب ،ومنع الظلم وانصف الفقير واعان الضعيف وان هذا الملك قد وطّ 
 قة،وحقوم الضرائب وشؤون المرأة الزوجة الحرّ ِم حقوق الناس ،وشؤون العبيد ،ونظَّ ونظَّ 

الزوجة األمة وحقوق االوالد واألرث ،والقضاء على األوضاع المتردية وسوء األدارة وفساد 
 .)۱٦(الموظفين 

 قانون مملكة اشنونا:-۳
تم العثور على الواح من قانون مملكة أشنونا من خالل التنقيبات التي قامت بها المؤسسة       

، حيث عثر على لوحين خالل التنقيبات،  ۱۹٥٤ة سنة العامة لآلثار في تل حرمل في بغداد الجديد
وهذا  ،قامت على أنقاض ساللة أور الثالثةاحدى الممالك األمورية التي  هيومملكة أشنونا 

ه ضعسنة) و ٥۰( ق قانون حمورابي بـــالقانون من اقدم القوانين المكتوبة باللغة األكدية ،يسب
 .د ملوك اشنونا البارزينق.م) ،وهو اح ۱۹۹۲الملك (بالالما) عام (

مادة قانونية عالجت ،قانون األسرة ،وحقوق الزوجة والزوج  ۷۰تصل مواد هذا القانون الى  
،وحق الزوج العائد من الحرب بأستعادة زوجته وان كانت قد تزوجت وانجبت ،وحقوق األسير 

ق هذا القانون ََّّ،وفر وامور العبيد ،ومصير امواله ،وتنظيم العقود القانونية واالحوال الشخصية
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بعــتـق السيد لعبده طوعاً والثاني فانه  لرقيق المحلي ،فاألول الينتهي االبين الرقيق االجنبي وا
 .)۱۷(مؤقت ينتهي بأنتهاء المدة القانونية التي حددها القانون

 قانون حمورابي:-٤
مؤسس ساللة بابل وهو  ،وضع هذا القانون الملك الشهير حمورابي أشهر ملوك بابل         

مسلته الشهيرة بكالم آله الشمس الذي أملى عليه  تْ هلَّ وقد استُ  ،ق.م) ۱٥۹٤-۱۸۹٤األولى (
وفي  )،۱۸((انا حمورابي ملك القانون ،وأياي وهبني اله الشمس القوانين) :مدونته حيث يقول

ليحكم مدينة المقدمة حدد أعماله وأسباب اصداره القانون  بأنتدابه من قبل (االله مردوخ) 
بابل،وينشر العدل بين الناس ،ويذكر صراحة ان هذه هي االحكام العادلة التي اصدرها حمورابي 

، وورد في المقدمة قوله : (انا وانتشر العدل والحكم الصالح  الملك العظيم للبالد فأزدهرت البالد
لبالد وألجعلهم حمورابي محبوب عشتار، حينما امرني (مردوخ) بان اجري العدل بين سكان ا

ت الشعب لعدل في طول البالد وعرضها ، وجعليحصلون على حكم رشيد ، نشرت الحق وا
   .)۱۹(يزدهر)

) لقيادة البالد في الطريق وقد اوضح حمورابي بقوانينه وتشريعاته انه مرسل من اآلله (مــردوخ
ألقضي على البالد،و أنا حمورابي االمير التقي الذي يخشى آلهته،ألوطد العدل في (:و السوي

لكي اليستعبد القوي الضعيف ولكي يعلو العدل كالشمس فوق الرؤس ر، الخبيث والش
السود...حمورابي الذي يجعل الخير فيضاً وكثرة ...المنقذ لشعبه من البؤس ...الذي ساعد على 

 ....اظهار الحق ..انا حمورابي وضعت القانون والعدالة بلسان البالد لتحقيق الخير للناس
 .)۲۰()حمورابي السيد الذي هو اشبه باألب الحقيقي للشعب الذي يضمن النجاح للشعب الى االبد

هي تدوين لالعراف السائدة في عصره ،اعتمد على قاعدة (العين بالعين والسن تشريعاته و
 .)۲۱(بالسن)

لت النها مث مهمة في حقوق االنسان والحريات االساسية، شريعة حمورابي وثيقة قانونية وتعدّ 
اول مدونة وضعية للقانون الجنائي، حددت قواعد العدل واالنصاف ، وتضمنت مايرفع الحيف 

 .)۲۲( والمرأة بشكل خاص بشكل عام االفراد والظلم عن
وفي عهد حمورابي تحسن وضع العبيد ، فاصبحت لهم ذمة مالية مستقلة عن السيد، ولهم حق 

 .)۲۳(ى عليهالتقاضي امام القضاء كمدعي او كمدع
تحاكي تبويب احدث  ةة حمورابي بخمسة ابواب رئيسعلشريوقد تم حصر المواد القانونية 

القوانين والتشريعات ،تتحدث عن جرائم ضد األدارة القضائية والملكية ،واحكام التجارة ،واحكام 
العمل واحكام ذوي المهن ،والزاعة والري ،واحكام أجور  ،الزواج ،واحكام االراضي والبيوت

 وبدل األيجار واحكام الرقيق.
وقد مثلت هذه القوانين قمة ما وصلت اليه وحدة البالد السياسية والحضارية، وقد اصدرها في 

من حيث اليه القوانين العراقية القديمة اواخر حكمه وعهده،ووصفت بانها افضل ما وصلت 
 النضج والصياغة القانونية.
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 االخرى ةن في الحضارات القديمنساحقوق اإللثاني: المطلب ا                   

 
، والحضارات الغربية األغريقية الصينية والهنديةو كمصر الفرعونية تعد الحضارات الشرقية

 . نسانالتي اهتمت بحقوق اإل القديمة من الحضارات والرومانية
 الحضارة الهندية والصينية: -۱
 ،عملية للحياة وضع حلوالً في ق.م)  ٤۸۰-٥٦۰( من الهند انطلق بوذا ية:الهند الحضارة  

حيث أكدت تعاليمه على الكثير من مبادئ المساواة  ،وانتشرت تعاليمه في الصين واليابان
وكذلك  ،ويرى بوذا انه الفرق بين جسم األمير وجسم المتسول الفقير ،والحرية ونشر العدالة
حماية لكونه ال ينتمي للمجتمع  ،وفي الهند يجردون االجنبي من ايالفرق بين روحيهما

  .)۲٤(االنساني
وانتشرت منها الى مناطق ومجتمعات ، ق .م.)۱۳۰۰ -۱٥۰۰ظهرت الهندوسية في المدة(و

وص المقدسة ــــوالى النص ،استندت الى قوانينها الخاصة بحقوق االنسان جنوب شرق اسيا،
والتي قامت في جوهرها  ،لهندوسياآلله ا) هما ارب (ىـوص التي نسبت الـالخاصة بها مثل النص

على قاعدة التمييز في المعاملة بين البشراستناداً الى منشأهم الطبقي ، اال ان مبدأ احترام حقوق 
اإلنسان هو الغالب في هذه الديانة ، ألنهم يبالغون في تقديس الروح ولكل المخلوقات وحتى 

 ) .۲٥(سر الحياةالتي تفهم  فهي جزء من معتقداتهم القديمة ،الحيوانات
من  )۱۷٤فالمادة( ،الزمة الجراء التصرفات القانونيةرأة وفق( قانون مانو) االهلية الولم يكن للم

هذا القانون تنص:(المرأة ليس لها الحق طوال حياتها ان تقوم باي عمل وفق مشيئتها ورغباتها 
ان المرأة تظل تابعة  :)۱٤۸(الخاصة حتى ولو كان ذلك من االمور الداخلية لبيتها)، وتؤكد المادة

لها ابناء  واذا مات الزوج تتبع ابنائها،واذا لم يكنللرجل في بداية حياتها ألبيها،ومن ثم لزوجها، 
وقد وجد في ،  )۲٦( و لالعمام، واذا لم يكن لها اعمام انتقلت الى حاكم الواليةفلعشيرتها االقربين، أ

استخدام االسلحة التي تسبب  عندما حّرمان قوق اإلنسهذا القانون ما يدعو الى انه اهتم ببعض ح
معاناة غير ضرورية ومفرطة ، بما في ذلك السهام ذات االطراف الساخنة او المسممة او 

 . )۲۷(المعقوفة
 

ق.م) في نشر العدل والدعوة الى األخاء  ٤۷۹-٥٥۰اما في الصين فقد تجلت حكمة (كونفوشيوس
نسان أياً كان ورأى ان الظلم في تعاليمه على خدمة اإل اس وشددالعالمي واألمن والسالم بين الن

 . )۲۸(هو رذيلة الرذائل
 :مصر الفرعونيةحضارة  -۲
له (رع) ألـــه ة عن طبيعة المجتمع الفرعوني فاالنصوصاً حضارية واضح هذه الحضارة قدمت 

اء اطلق عليه اسم الشمس حينما حكم مصر آنذاك أخضع اهلها لقانون يزعم انه جاء به من السم
،وفي عهد االسرة الثامنةعشر تم انشاء مجالس يقوم اساسه على الحق والعدل والصدق ،(ماعت)

، واصبح من حق كل فرد ان يحتفظ للبالد تحكم بالعدل وتنادي بضرورة تطبيق معايير العدالة
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زمن ولكنهم عندما ال ة منالشعب فتر افسعد بهلفراعنة،  بجثته بعد موته بعد ان كانت حكراً على ا
 ية.فأعيد هذا القانون ثانأندلعت ثورة شعبية فوشقي وسقط في الفوضى  ذلّ  اوا عنهانحرف

ان المصريين القدامى ينظرون الى ملوكهم نظرة تقديس بوصفهم آلهة ،وهذه صفة اساسية من 
عراق ، على خالف ملوك ال )۲۹(على مر تاريخها عبر القرون، صفات الدولة المصرية القديمة

َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا  ول هللا تعالى :(من اآللهه، وقد ايد ذلك قالقديم اللذين اعتبروا انفسهم مفوضين 
ٍه َغْيِري فَأَْوقِْد لِي يَا َهاَماُن َعلَى الطِّيِن فَاْجَعْل لِي َصْرًحا  لََعلِّي أَطَّلُِع أَيَُّها اْلَمَألُ َما َعلِْمُت لَُكْم ِمْن إِلَٰ

ِه ُموَسٰى َوإِنِّي َألَظُنُّهُ ِمَن اْلَكاِذبِينَ إِلَٰى   . )۳۰()إِلَٰ
وكانت طاعة الملك واجبة ألن الفرعون هو مصدر السلطات وسلطته مطلقة لطبيعته األلهية،  

المصريين القدامى من اعتناق اي عقيدة ال تتماثل مع ارادة  مَ رِ ولذلك حُ  ،)۳۱(وعليه ان يكون عادالً 
 عقوبة من يتخذ عقيدة اخرى هي الموت او االتحدار الى مرتبة العبودية.االله(الفرعون)، و

والمجتمع المصري القديم يتكون من عدة طبقات على راسها الفراعنة والكهان، والطبقة 
االرستقراطية،والطبقة المتوسطة،والطبقة الدنيا وهم الفالحين، وحقوق االفراد تتحدد وفقاً 

وهذا التقسيم حّرم على الطبقات الدنيا من الزواج من الطبقات العليا ، )۳۲(لالنتساب لهذه الطبقات
 وبالعكس.

والنوع العام، فهناك عبيد الدولة او  ا تنقسم الى نوعين: النوع الخاص أما طبقة العبيد فانه
وعبيد االثرياء،ويرتبط العبد بسيده برابطة الملكية الفرعون،وعبيد رجال الجيش، وعبيد الكهنة،

 .)۳۳(فيه وللسيد كامل حقوق الملكية التامة،
وفي حقبة الدولة الفرعونية الوسطى برز للواقع فكراً جديداً اتجه نحو االصالح، وتنصل عن فكرة 

الذي يعد اول ملك نادى  واقرب ثوراتهم الى التوحيد هي ثورة (اخناتون) ،الوهية الملوك الفراعنة
دعا الى السالم قلل من سلطة المعابد والكهان، وبوحدانية هللا سبحانه وتعالى خالق كل شيء، و

دعا الى كما الناس في شؤونهم الدنيوية ، والرحمة والتسامح ونبذ الحروب ونشر المساواة بين
مثل  يقول:( ان مساواة الناس في شؤونهم الدنيوية تحقيق العالم للجميع من دون تفاوت او تمييز

كما ان الملك (حر  ،)۳٤(اال في رحاب الحق والعدل)تساويهم أمام خالقهم، واإلنسان ال يحيى 
د للسالم فوق االرض ومواساة طّ اوصى بأقامة العدل الموشرة يكارع)احد حكماء االسرة العا

 .)۳٥(الحزين
وانهم قوم ان حكم الفراعنه كان يسوده الظلم والفساد  الكريمة ياتهوقد ذكر القران الكريم في آ

فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوَجَعَل أَْهلََها ِشيًَعا يَْستَْضِعُف طَائِفَةً ِمْنهُْم يَُذبُِّح  إِنَّ ( :فاسقين، بقوله تعالى
 .) ۳٦( )أَْبنَاَءهُْم َويَْستَْحيِي نَِساَءهُْم ۚ إِنَّهُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 

 
 ة اليونانيةالحضار -۳

 مه مفكروا الحضارات اليونانية من اسهاماتنسان بما قدفي ميدان حقوق اإلأسهم الفكر اليوناني 
، فعند فالسفتهم ان الرق حالة طبيعية وضرورية )۳۷( نسان سلباً اوايجاباً في مجال حقوق اإل

لتأمين الحياة،، ورب االسرة له السلطة المطلقة على افراد عائلته ، والرجل يعقد على الزوجة 
  .واباحة الربا،واضطهاد االجانب، يونعقد شراء وله حق طالقها متى شاء،واسترقاق المد
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وهو من حكماء اليونان السبعة ، له اصالحات  )ق.م ٥٦۰-٦٤۰ صولون(ومن هؤالء الفالسفة  
عالمة بارزة في تأطير آدمية اإلنسان تأطيراً قانونياُ،واهم  تعدّ  تشريعية وقانونية وادارية عديدة،

نياء والفقراء في المساهمة في انتخاب قضائه ز بين االغيحق الشعب دون تمي ماجاء في دستوره 
،وحّرم الربا،والغى حق الدائن بجسد )۳۸(من ممثلي الشعب (محاكم شعبية) ةموجب محكمة مكونب

مدينه بسبب عدم الوفاء بالدين،والغى الرهن العقاري ضد فقراء الفالحين،وحرر رقيق 
 )،۳۹(ده، واقر حق االرث ألفراد االسرةالى بال االرض،وحق كل من تم بيعه خارج البالد من العودة

وعندما سؤل صولون هل اعطيت افضل القوانين ألهالي اثينا قال: (اعطيتهم افضل ما يمكنهم 
 .)٤۰(تحمله)

) الذي نادى بفكرة العدالة باعتبارها الوسيلة التي ق.م۳٤۷-٤۲۷ فالطون(ا والفيلسوف والمفكر
صة النها تحقق الخير للدولة واالفراد على السواء تعزز روابط المجتمع ، وهي فضيلة عامة وخا

ونادى بوجوب اشراك المواطنين في ادارة شؤون المدينة ، واهتم بقيام نوع من الملكية  ،)٤۱(
اال انه لم يستسيغ ان يتمتع  ،) ٤۲(الخاصة المحددة لغرض استبعاد الفوارق بين االغنياء والفقراء

 ملة التي كان ينادي بها لالغريق.العبيد باي لون من الوان حسن المعا
المثل العليا للدولة هي سيادة احكام القانون والعدالة  انّ : ق.م)  ۳۲۲-۳۸٤( ارسطويرى و 

نسان نسان لصالح الدولة انما ولد اإلوجدت لصالح االنسان ولم يوجد اإل والتعليم ،وان الدولة انما
يؤكد ارسطو ان و ،)٤٤(يكون البرابرة عبيداً)ن انه اكد (إن الطبيعة قد قصدت أ ، غير)٤۳(دسعَ ليُ 

ن يرفعوا عن كاهل الطبقات وان على العبيد أ، قة العبيد تمتاز بمقدرتها على االنتاج والحمايةطب
لكي يمكنهم من االرتقاء بقدراتهم المعنوية والثقافية لينصرفوا  الحياة المادية، االخرى أعباء
داً ذلك بقوله:(ان البعض أحرار الطبع، وان البعض ارقاء والفنون والفلسفة، مؤك لمهام السياسة

 .)٤٥(بالطبع)
االكثر تجاوزاً على آدمية اإلنسان، تعزز هذا بتبرير ديني  بان هذه الحقبة الزمنية بانها  وتعدّ  

االله (زيوس) خلق اإلنسان من معادن مختلفة ، فطبقة المواطنين من الذهب الخالص،واالجانب 
 . )٤٦(بيد من الحديد،فكان لهذا تأثير على التوجه االجتماعي آنذاكمن الفضة، والع

موا من التمتع بالحقوق المدنية رِ وهذا الحال طال االجانب المقيمين في أثينا ايضاً فقد حُ 
، وكان للمرأة ايضاً نصيباً من الحرمان من المشاركة السياسية والمدنية وتولي )٤۷(والسياسية

  .)٤۸(الوظائف العامة
نسان احد اعظم المعجزات قه قدراً من االهتمام ،إذ يعد اإلنسان وحقولقد حاول اليونانيون ايالء اإل

(كثيرة : نالذي اكد ا )م .سنة ق۲٥۰۰ ( كليس)فوسوفي الدينا على حد قول المفكر اليوناني (
ة) ان وجاء في ملحمة (هوميروس االوديسي،)٤۹() أعظمها لمعجزات في الدينا ولكن االنسانهي ا

انتهاكاً جسيماً لمسلك اآللهه وينبغي اظهار الرحمة لألسرى الذين  استخدام االسلحة المسممة يعدّ 
 .)٥۰(واحترامه وتبادلهم والسماح بسالمة المرورال حول لهم ،ويجوز دفع الفدية لألسير 

د الى طبيعة خذ على هذه الحضارة اقرارها االسترقاق ،وسيادة المساواة الناقصة باالستناؤي ماوم 
رة المساواة المطلقة بين التكوين االجتماعي ،وظهور التقسيم الطبقي الذي نفى فك

،ومعاملتهم لألجانب معاملة االشياء ،ويعدون البشر من غيرهم ليس لهم حقوق ،وأن سمو االفراد
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اليه خضوع  اليوناني يكفل له اكتساب كافة الحقوق والسيطرة على االجانب الذين يخضعون
 .)٥۱(ون:(ان الفارق بين اليوناني والبربري هو الفرق بين االنسان والحيوان)بيد،ويعدّ الع
االنسان وآدميته في تاكيدها على ان الحضارة اليونانية عرفت انعطافة كبرى ازاء حقوق  األ
في اثينا واثارتهم لمفاهيم  ائيون)طكجماعة (السفس ل ظهور جماعاتنسان من خالنسانية اإلإ

فهوم حقوق اإلنسان دون تمايز بسبب اللغة او الجنس او الدين، ومناقشتهم آلدمية جديدة لم
حيث تمكن الفرد من خالل طروحاتهم من السعي لتحقيق الذات متخطياً  حقوق اإلنسان وحقوقه،

والتي دعت  ومن جراء هذه الجماعة ظهرت المدرسة (الكلبية) ،)٥۲( قوانين وقيم المجتمع السائدة
رغبات االنسان الجانحة الى الظلم واالستبداد ،فال لبشر ،وازالة اسباب القوة ،واة بين االمساو ىال

) kunos ( ومصطلح الكلبية مشتق من الكلمة اليونانية، )٥۳(اغنياء والفقراء والسادة وال عبيد
 .)٥٤(، إلدعاء هؤالء انهم حّراس الفضيلة وينبذون الرذيلةوالتي تعني الكلب
يورية) والتي اضافت بعداً آخر للمناداة بالمساواة بين الناس وأشاعة روح كما ظهرت (األبق

 .األخوة بين البشر نادت بمبدأ فقد )المدرسة الرواقية(أما  ،األخاء
  :الحضارة الرومانية  -٤

مر تاريخها القديم ، وتغيرت اشكال الحكم فيها،من النظام شهدت روما تحوالت سياسية على 
البنية االجتماعية فانها تعتمد على ثالث شروط ، أما )٥٥(ري والى االمبراطوريالجمهو الملكي الى

يجب ان يكون حراً غير  شخصية قانونية قانونية فرضها القانون الروماني ،فلكي تكون للفرد
غير أجنبياً،رب أسرة ومستقل عائلياً،وعليه فان المجتمع الروماني مقسماً  عبداً،مواطناً رومانياً 

 :)٥٦(فئات هي  الى اربع
 االحرار : لهم كامل الحقوق. - أ

 االرقاء (العبيد):ليس لديهم حقوق بل مملوكين لغيرهم. - ب
 العتقاء: كانوا عبيداً فتم عتقهم ،ليس لديهم كامل الحقوق - ت
  المشبهون باالرقاء: وهم عبيد االرض ،وهم وسطاً بين االحرار والرقيق. - ث

قوق العامة والخاصة، على حساب بقية الطبقات، وقد استأثرت طبقة االحراراالشراف بكافة الح
بين  م طبقة العموم بثورة ضد النظام الملكي حصلت على نوع من المساواةدعى الى قيا مما

  . )٥۷(الطبقتين
،عيّن مجلس الشيوخ لجنة من وعلى اثر ثورة العوام وفي منتصف القرن الخامس قبل الميالد

قاليد الرومانية السائدة في ذلك العصر، نقشتها على اثنتي عشرة اعيان ، قامت بجمع العادات والت
ت هذه االلواح نواة كل تشريع روماني الحق،أقرت هذه التشريعات دّ عشر لوحاً نحاسياً، ع

المساواة في الحقوق بين طبقات الشعب الروماني ، وازالة الفروق بين الفقراء واالغنياء ،وحق 
واعطاء اليتامى شيء من الحماية من خالل اعطائهم الحق الملكية ، ومسائل االحوال الشخصية،

في اصدار  الحكام المطلقةبمطالبة ومحاسبة اوصيائهم،واحكام الزواج والطالق،وقيدت من سلطة 
 ).٥۸(االحكام الشديدة بالنفي واالعدام،وغيرها من الحقوق

العنصرية الرومانية  واتساعها ظهرت وبعد التحوالت السياسية واقامة االمبراطورية الرومانية
في المجتمع، فكان سكان روما يتمتعون بتشريع خاص بهم ، والشعوب االخرى لها تشريع 
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، من حالت ظهر التمايز الواضح بين الطبقتينكما  ،)٥۹(آخريدعى تشريع البرابرة او الشعوب
 الى الفقر المدقع للطبقة العامة. البذخ والترف لطبقة الحكام،

االجتماعية وظهور افكار المدرسة (الرواقبة) تحسنت احوال العبيد ، االحوال وبعد التطورات في 
وصدر قلنون يمنع قتل العبد الذى ال يرجى منه نفع، وتحرير العبد المريض الطريد بعد 

 .)٦۰( شفائه،وفتح ابواب المحاكم للعبيد وتعيين قضاة لالهتمام بشكاوى العبيد
نية لم تاخذ باالفكار االنسانية المتعلقة بنظام الرق والنظرة ورغم ذلك فان االمبراطورية الروما 

اإلنسانية لهم،فقد اكدت االحداث ان افعال الظلم والجور على العبيد استمرت،فيذكر ان احد اعضاء 
مجلس الشيوخ في االمبراطورية قتل اربعمائة من عبيده دفعة واحدة كونهم قصروا في 

 .)٦۱(حراسته
ق.م) الذي  ٤۳-۱۰٦ شيشرونان والذين لهم اسهامات إنسانية المفكر (ومن أهم مفكري الروم

(يجب : أكدو ،)٦۲(سواء امام القانون ، وأكد على ان يكون المواطنون جميعاً تأثر بالفكر الرواقي 
وترتكز نظريته  ،)٦۳( ان تكون الحقوق القانونية للمواطنين في الجمهورية الواحدة متساوية )

الفضيلة، وتعتمد على العلم والمعرفة، ويدعو للرجوع الى القانون الطبيعي على اساس العدالة و
لكي ينعم الناس بقدر محدد من الكرامة اإلنسانية واالحترام بوصفهم بشراً يملكون العقل والطبيعة 

 .)٦٤(، واكد على ان يكون للعبيد نصيب منها االجتماعية
فكاره تعبر عن صبغة دينية واضحة،ويعتقد ان م):فان ا٦٥-ق.م.  ٤ سينيكاأما المفكر اآلخر  (

نسانية، وان المساواة اإل الطبيعة هي التي تقدم االساس الذي يعيش في ظله االفراد، واقر بمبدأ
يجعل ذي هي مسألة اصطالح قانوني وان الحظ السيء وحده ال االختالفات بين السيد والعبد

عاً كونهم اخوة ينتمون الى دولة واحدة هي الدولة ، ونادى بمساواة االفراد جمي)٦٥(۰اإلنسان عبداً 
  .)٦٦(العالمية

 
 المطلب الثالث : حقوق اإلنسان في العصور الوسطى   

يقصد بالعصور الوسطى الحقبة الزمنية بين العصور القديمة وعصر النهضة، ويرى بعض 
مد على امتالك االرض الباحثين انها تتجاوز العشرة قرون،اتصفت بظهور نظام االقطاع ، الذي يعت

الفالحين شبه عبيد  واستخدام الفالحين النتاج ما يكفي الشباع سكان المقاطعات ، وهذا النظام يعدّ 
 .)٦۷(عند االقطاعيين، فيتعرضون للبيع واالستبدال او الطرد

على مقدرات االفراد وحياتهم  كما اتصفت هذه الحقبة الزمنية بتحول الكنيسة الى سلطة دنيوية
،  بعد انتصارها على االمبراطورية الرومانية فوق الملكخاصة والعامة وبشكل مطلق و ال

 االفراد لسلطات مستبدة ،كالكنيسة واالمبراطورواستغلت نظرية الحق اإللهي لالستبداد واخضاع 
  .)٦۸(والحكام االقليميون والحكام المحليون من امراء االقطاع

 لغرب: من اهم مفكري العصور الوسطى في او
صاحب االفكار ذات الصبغة الدينية ،يؤمن بان الحكومة الرشيدة هي التي  المفكر اوغسطين:

بالقوة الى حد الحرب ،  تحقق العدالة االجتماعية، والسالم بين االفراد، يقول: (اذا نزعت العدالة
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عية.......وطالب متى ما كانت الوسيلة الوحيدة لصيانة الحقوق المهددة ألجل انتظام الحياة المجتم
 .)٦۹()ان تسود روح المحبة حتى بين االعداء المتحاربين

وقد اجمع الباحثين على ان آدمية اإلنسان قد تدهورت في العصور الوسطى ،فنظام الرق بقي 
، وحتى اوغسطين أصر على بقاء نظام الرق،وعده نظاماً منتشراً، وبمباركة فالسفتهم آنذاك 

 .)۷۰(ادية واجتماعية وسياسيةمشروعاً يؤدي وظاءف اقتص
لكنه من جانب آخر ساوى بين االحرار والعبيدعند هللا الن الرق للجسد اما الروح فهي حّرة طليقة 

الة استيالء النبالء على حق الملكية وجب ان ح سطين :(وغدائماً فهما زمالء لالنسانية، وأكد ا
  .)۷۱(عليهم مساعدة الفقراء)

والعدالة الفيلسوف االيطالي يرى ان الوحدة االجتماعية  )۱۲۷٤-۱۲۲٥أما توما االكويني(
مهمة في نظره،واعطى الشعب الحق في الثورة على أشكال الحكم االرستقراطي والدكتاتوري 
المستبد، وطالب بانتخاب الملك من قبل الشعب ، ومجلس ارستقراطي ايضاً منتخب،ويرى الدولة 

هو تحقبق  ارتضاه االفراد للحياة معاً، وهدف الدولة ظاهرة طبيعية ، وهي عبارة عن تنظيم
  .)۷۲(السعادة الفرادها على اسس من الخلق والفضيلة

واتصفت حالة العرب قبل االسالم بأنها ذا نظرة انسانية سليمة ، وتوجهات نحو عالقات اجتماعية 
والحلم ،  والعفة وعزة النفس وانسانية قوية ، منها الوفاء بالعهد والنجدة والكرم واالباء

واقع مجتمعهم ، فظهرت تصرفات مشينة تنكر لها ، اال ان الجهل قد غلب على  ويةدوالسذاجة الب
خشية العار واإلنفاق أو قتل االوالد  هر في الجزيرة العربية ، مثل وأد البناتعندما ظسالم اإل

، لوماً)ظالماً أو مظأخاك  خشية الفقر واإلمالق،واحياء العصبية القبلية على المثل السائر (أنصر
رها، وخير من وغيفالجهل منتشر والخرافات لها وقعها في المجتمع ، والمرأة تباع وتشترى 

مام ملك الحبشة اثناء الهجرة اليها أع) ()جعفر بن ابي طالب(وصف حال المجتمع العربي  آنذاك 
كل الفواحش، ونقطع عبد االصنام ، ونأكل الميتة، ونأ:( كنا قوماً أهل جاهلية نبقوله

 .)۷۳(االرحام،ونسيء الى الجوار،ويأكل القوي منا الضعيف.....)

لجاهلي عند العرب ظهور حلف ومن ابرز ما تمثلت به قضية االهتمام بحقوق االنسان في العصر ا 
 ، ذلك الحلف الذي ناقض روح الحمية الجاهلية التي كانت العصبية ، على أثر حرب الفجارالفضول
حيث تداعت اليه عدة قبائل من قريش فتعاهدوا وتعاقدوا على ان ال يجدوا مظلوماً في ، تثيرها

مكة من أهلها وغيرهم من سائر الناس إال قاموا معه ، ووقفوا ضد الظالم ،حتى تعود له 
هذا الحلف ، الذي قال عنه بعد ان اكرمه هللا تعالى  )r(،وشهد الرسول الكريم محمد مظلمته

أحب أن لي به حمر النعم ، ولو أدعي به في  شهدت في دار عبدهللا بن جدعان حلفاً ما بالنبوة( لقد
في التاريخ  تْ فَ رِ ول وثيقة اتفاقية لحقوق اإلنسان عُ هذا الحلف أ ويعدّ  ،)۷٤(ألجبت)اإلسالم 
 اإلنساني.
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   المبحث الثالث: حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية              
 

ر األساس لبناء األسس ان الديانات السماوية الثالث ( اليهودية والمسيحية واإلسالمية) هي المحو
والنظرية لحقوق اإلنسان، النها استوعبت حقيقة ان اإلنسان هو القيمة العليا للحياة، ويجب  الفكرية

دون تفرقة بينهم ألي اعتبارات قومية او عرقية او دينية او لون اولغة  والجماعات األفراد ان يحترم
 او غيرها. 

 المطلب األول: حقوق اإلنسان في الديانة اليهودية                 
 

لى ا (عليه السالم)انزلت على نبي هللا موسى مبنية على (التوراة) أكدت الديانة اليهودية كرسالة سماوية 

جانب من حقوق اإلنسان من خالل تركيزها على تحرير الفرد والجماعة كهدف ينبغي الوصول اليه 

لتحقيق حالة التكامل اإلنساني ،وركزت على حق الفرد والمجتمعات في حق التحرر من الظلم ونشر قيم 

عليه  عز وجل لموسى (وان الوصايا العشر التي ابلغها هللا والتخلص من العبودية ، ،)۱(العدالة والمساواة)

 اانما تدعو الى طائفة من حقوق االنسان، وفيها دعوة للحرية ونص هذه الوصاي ) ليبلغها للناس،السالم

( ال تجعل لك الهاً غير هللا ، أكرم أباك وأمك ،التقتل،ال تزن ،ال تسرق،ال تشهد زوراً،ال تشته بيت :هي 

 . )۲(، وال حماره، وال شيئاً مما له)،وال ثوره عبده قريبك،وال تشته امرأته، وال

اال ان اليهود لم يتمسكوا بما جاء به نبيهم في التوراة ، بل اضافوا اليها على يد احبارهم العديد من 

ل مسألة حقوق اإلنسان وحرياته وهذا جع ،)۳() وجمعوها تحت اسم( التلمود والتفاسير والشروحاالسفار

،  االخرى أظهرت احتقارها للشعوبو ،)٤(ودية وليس لعامة الناسة معينة من اتباع الديانة اليهلفئ

اليهود شعب هللا المختار ،مؤكدة على روح التناحر والعصبية،وانهم تم اختيارهم من بين الشعوب  وعّدتْ 

 .)٥(رهم من الشعوبلهم الشرعية في تكفير غيقافتهم، ووعليه يجب ان تسود ث

ك شعب :(ألن فيها دين في ذلك على تعاليم التلمود التي وردفشريعتهم ترتكز على أساس عنصري مستن

 .)٦()مقدس للرب الهك،اياك قد اختار الرب اليك لتكون له شعب خالص من جميع الشعوب على وجه االرض

والبد من التمييز بين الديانة اليهودية كديانة سماوية وبين ما هو سائد من معتقدات وقيم وعادات 

منذ القدم  بي هللا موسى وبقيت بعد ظهوره، فقد كان نظام الرق منتشراً وسائداً اجتماعية قبل ظهور ن

اما بالحرب او بالشراء،  ومعرو فاً عند اليهود بشكل غريب،ألن غير اليهودي هو وحده الجائز استرقاقه،

ت كل الجهود وقد فشل ،)۷(اما اليهودي فال يسترق ،وال يجوز تحريره او افتداؤه حيث يبقى رقيقاً ابد الدهر
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وكراهية بقية في منع هذه الصورة المشينة في عدم المساواة بين البشر، لما في نفوسهم من حب الذات 

 .)۸(االجناس

ها مخلوق غير نوقيق ، فهي ايضاً منتهكة الحقوق المدنية، ويعدّ راما حقوق المرأة عندهم فال تختلف عن ال

  .)۹(طاهرالنها تحيض وتدخل النفاس نتيجة الوالدة

 
 المطلب الثاني: حقوق اإلنسان في الديانة المسيحية                     

المسيحية من الشرائع السماوية التي تدعو الى التوحيد واالهتمام بحقوق االنسان وحرياته الديانة  تعدّ 
ح األساسية، فقد اكدت على كرامة اإلنسان الذي يستحق االهتمام والتقدير، وعلى المحبة والتسام

والسالم بين البشر ،وحماية الضعفاء والمحافظة على حقوق الناس، والغاء العنصرية والتباغض بين 
لقيم المساواة صوراً واضحة   )عليه السالم(،فقد قدمت تعاليم السيد المسيح  )۱۰(البشر، والغاء عقوبة االعدام

لبشر اخوة انطالقاً من أبوتهم واحترام خصوصيات الفرد ، وجعلت لإلنسان مكانة رفيعة ، مؤكدة ان ا
اال  المؤسس الحقيقي للمسيحية) قد ارسى مبدءاً هاماً من مباديء الحرية -، كما ان( بولس )۱۱(الواحدة

كر وأنثى، فكلهم سواء في وهو مبدأ المساواة بقوله:( ليس هناك يهود وإغريق، وال حر وال عبد، وال ذ
  . )۱۲(المسيح)

نة المسيحية هو عدم معالجتها لحقوق اإلنسان معالجة دينية شرعية خاصة، اال ان ما يؤخذ على الديا
بل كان للكنيسة وما تطرحه من افكار دور كبيرفي معالجة هذه االمور،وكانت ومنذ القرون الوسطى 

من االغنياء ، ،فقد عاش الفقراء باضطهاد واستغالل )۱۳(بعيدة عن االعتراف بالحرية والمساواة،
عليه (مجتمع المسيحي آنذاك،وهذا مايتناقض مع قول المسيح على ضؤ التقسيم الطبقي لل وا عبيداً واصبح

   .)۱٤()م ايها الفقراء فلكم مملكة هللا:( ما أسعدك)السالم
خراج وليس لها ذمة مالية ، ويعّدونها هي المسؤولة عن إ هكة بخضوعها للرجلتمنالمرأة  اما حقوق

وهذا ايضاً يتناقض مع تعاليم  ترام حقوقها ، وان ال تدنو من الهيكل،آدم من الجنة، وعليه يجب عدم اح
ة من قدم الرجل كي ال يدوس (ان هللا لم يخلق المرأ دها بقوله:السيد المسيح الذي عظّم المرأة ومجّ 

ن عظم قلب الرجل كي تحبه بل خلقها معليها، ولم يخلقها من عظم رأس الرجل كي ال تدوس عليه، 
 .)۱٥( )وتساويه
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    المطلب الثالث :حقوق اإلنسان في اإلسالم:                

   Åره النص نسان قبل غيره من النظم ،وهذا االقرار مصدعالميَا قد أقر حقوق اإل  سالم ديناً ن اإل
سالم آخر األديان ولما كان اإل مستقبله اآلخروي، نسان مع الحياة ومعالقرآني لكيفية تعامل اإل 

سالم هو دين البشرية جمعاء دون استثناء هو آخر االنبياء ،فان اإل)r(ونبينا محمدالسماوية 
 ان دون غيره أو حقبة زمنية معينه.ودون اقتصاره على شعب دون آخر او مك

و الحديث تي كفلها اإلسالم بالنص القرآني أتلك المميزات السالم هي وحقوق اإلنسان في اإل
ã حرامًا وال يحرّ  هل الفقه وأجمعت عليها االمة بما ال يحلّ ا أأو اجتهد في اإلفتاء به الشريف
ة هبة الهي ربعة عشر قرنًا واعتبر هذه الحقوقر اإلسالم حقوق اإلنسان منذ ألقد أقحالًال، و 

سالمية مما يجعلها مقدسة ومضمونة ضد اعتداءات السلطات ترتكز على الشريعة والعقيدة اإل
 . عليها

سالم للناس : هي تلك الحقوق التي كفلها اإل، العامة منها)وخاصةً  عامةً  : (وهذه الحقوق
حسن تقوبم مه اهللا وخلقه في أجميعًا على اساس انهم جميعًا خلق اهللا وابناء رجل واحد كرّ 

روريات الحياة الضامنة ÜÜÜونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته وسّخر له الكون ووهبه ض
 لها وضعت الحدود ( صيانة النفس والمال والعرض والدين).ومن اجرار الجنس البشري Üإلستم
هي واجبات على الناس نحو اهللا سبحانه وتعالى، وهي حقوق تخص فئات من  خاصة: اً وحقوق

( حقوق المرأة،والطفل، :سّنة اهللا في خلقه ومنها الختالفات بينهم وهيالناس لمراعاة ا
والمريض،والمعاقين،وااليتام،والفقراء،والمساكين،  السبيل،ن،والرقيق،واالسير،والسجين،وعابر والمس

وحقوق اخرى شّرعها اهللا تعالى)،وهذه الحقوق الخاصة تختلف باختالف الثقافات والحضارات 
 والزمن.

 æسالمأهم خصائص ومميزات حقوق اإلنسان في اإل: 
نطلق كل م عدّ والتي تعقيدة التوحيد،  سالمية: والتي هيانها تنبثق من العقيدة اإل -)١(

ت، الن اهللا سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارًا ، ويريدهم ان يكونوا أحرارًا، الحقوق والحريا
، فنظر اإلسالم لإلنسان نظرة راقية فيها ، ومنع االعتداء عليها عن حريتهمودعاهم للدفاع 

 تكريم وتعظيم انطالقًا من آيات اهللا سبحانه وتعالى العديدة التي تصف اإلنسان.
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)٢(- Ç ،مثله  فهي ليست منحًا من مخلوق لمخلوق آخر ¡منحها اهللا لخلقه نها منح الهية 
نسان عمومًا، دوت تمييز قررها اهللا لإل æ  هابل منحبها عليه، او يسلبها منه متى شاء، يمّن 

لك الحقوق ألي سبب كان،فهي تتمتع بقدر كاف من الهيبة واالحترام والقدسية، وهي بينهم في ت
وخالية من االفراط بحقوق االفراد على حساب  لة بطبيعتها لاللغاء او النسخ،غير قاب
لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَيِّنَاِت َوأَْنَزْلنَا َمَعهُُم اْلِكتَاَب َواْلِميَزاَن لِيَقُوَم النَّاُس ( :ال تعالىق ¡)١٦(الجماعة

َ بِاْلقِْسِط ۖ َوأَْنَزْلنَا اْلَحِديَد فِيِه بَأْ  ُ َمْن يَْنُصُرهُ َوُرُسلَهُ بِاْلَغْيِب ۚ إِنَّ هللاَّ ٌس َشِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َولِيَْعلََم هللاَّ
  ).١٧()قَِويٌّ َعِزيزٌ 

æ كل انواع الحقوق وعامة لكل الناس، سواء الحقوق السياسية أانها حقوقًا شاملة ل -)٣(
امة دون تمييز بينهم بسبب اللون أو دينية، وانها عو الو االجتماعية أو الثقافية أÃاالقتصادية 

َماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالُف أَْلِسنَتُِكْم َوأَْلَوانُِكْمۚ  إِنَّ فِي  (قال تعالى:¡و اللغةالجنس أ َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ

لَِك َآليَاٍت لِْلَعالِِمين تُُكْم أُمَّ ( ¡)٢٢/الروم( )َذٰ ِذِه أُمَّ  .)٥٢/(المؤمنون)ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاتَّقُونِ َوإِنَّ َهٰ
)٤(- Ç سالمية ، النها جزء من الشريعة اإل ¡ نها ثابتة وال تقبل االلغاء او التبديل او التعطيل

 وهي خاتم االديان ، فهي باقية مادامت السموات واالرض.
ÑÇ سالمية، وعدم االضر لشريعة اإلعدم التعارض مع مقاصد اانها ليست مطلقة بل مقيدة ب -)٥(

 نسان فردُا من افرادها. اإل  بمصالح الجماعة التي يعدّ 
 æان البشر جميعًا : (  سالم الن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلقد جاء في المادة االولى من اع

الناس متساوون في أصل الكرامة ع ياسرة واحدة جمعت بينهم العبودية هللا والنبوة آلدم، وجم
Ç لية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو التكليف والمسؤو  نسانية وفي أصلإل

و غير ذلك من الجنس أو المعتقد الديني أو االنتماء السياسي أو الوضع االجتماعي أ
نسان ،وان مو هذه الكرامة عن طريق تكامل اإل االعتبارات ،وان العقيدة الصحيحة هي الضمان لن

فضل ألحد منهم على اآلخر اال  ان الم عيال اهللا ،وان احبهم اليه انفعهم لعياله ،و الخلق كله
 .)١٨()بالتقوى والعمل الصالح 

على ان  بشكل واضح يعطي داللة نسانلحقوق اإل  سالمير اإلالتصو   عالناإل áوقد فصّ 
نسانية إل و والتقديس واعتبرها الضرورات اى بتلك الحقوق الى مستوى السمسالم قد ارتقاإل

نسان فعليها ستحيل قيام الدين بدون توفرها لإل الواجبة الى الحد الذي يراها االساس الذي ي
 .)١٩(يتوقف االيمان ومن ثم التدين بالدين
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    :هيوالتي أهمها  نسان لحفظ حقوق اإل  مي القواعد الضامنة والحاكمةسالالتشريع اإلكفل  وقد 

وعند  ¡الحقوقوتطبق سائر  تبدأ وعند وجوده وبه ä¡ا: وهو الحق االول لإلنس حق الحياة
نسان ، ويجب على سائر االفراد هذا الحق مكفوًال بالشريعة لكل إ ويعتبر الحقوق،تنعدم انتهائه 

وابعاد كل الوسائل  نسان،ن كل اعتداء،كتحريم قتل اإل والمجتمع والدولة حماية هذا الحق م
  المؤدية للقتل.

ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِويمٍ  هللا بقوله تعالى: (نسان اعظم خلق افاإل    فالحياة  ¡)٢٠() لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
ياة فأستحق تكريم الخالق نسان بوصفه كائنًا حيًا اراد اهللا له الحمقدسة النها هبة اهللا لإل 

ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاهُْم فِي اْلبَرِّ َوا(سبحانه قال تعالى: ْلبَْحِر َوَرَزْقنَاهُْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َولَقَْد َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضيالً  ْلنَاهُْم َعلَٰى َكثِيٍر ِممَّ  . )٢١()َوفَضَّ
َوَال بقوله تعالى ( نهم متساوون في استحاق الحياة وحرمة الدم،ال الحق عام لكل الناس ، وهذا 

ُ إِالَّ بِالْ  َم هللاَّ َحقِّ ۗ َوَمْن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجَعْلنَا لَِولِيِِّه ُسْلطَانًا فََال يُْسِرْف فِي تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
 .)٢٢() اْلقَْتِل ۖ إِنَّهُ َكاَن َمْنُصوًرا

 ،وان اهللا سبحانه هو الذي يقدر مصير هذا الحق يةنسانقتل اإل وان ازهاق الروح جريمة ل 
لِكَ : (تعالى ومدته قال َكتَْبنَا َعلَٰى بَنِي إِْسَرائِيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي  ِمْن أَْجِل َذٰ

ْم ُرُسلُنَا اْألَْرِض فََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْحيَاَها فََكأَنََّما أَْحيَا النَّاَس َجِميًعاۚ  َولَقَْد َجاَءْتهُ 
لَِك فِي اْألَْرِض لَُمْسِرفُونَ  بِاْلبَيِّنَاِت ثُمَّ   ¡ )٢٣()إِنَّ َكثِيًرا ِمْنُهْم بَْعَد َذٰ

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن  قال تعالى:( حّرم االنتحاركما  

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًماتَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْمۚ  َوَال تَْقتُ    .)٢٤()لُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ
وتحريم االنتحار:(من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في في حفظ النفس  )r(وقال رسول اهللا 

ه في يده يتحساه ًا فقتل نفسه فسمّ نار جهنم، يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها ابدًا،ومن تحسى سمّ 
لدًا فيها ابدًا،ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخ

        ٥٤٤٢ /البخاريفي نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا)
نسان وعلى الحياة هبة اهللا وهي مكفوله لكل إ äÇ :ن اعالن القاهرةوجاء في المادة الثانية م

وال يجوز أزهاق روح دون ¡ ل اعتداء عليهاالفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من ك
مقتضى شرعي كما أكدت نفس المادة على تحريم اللجوء الى وسائل تفضي الى افناء الينبوع 
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على استمرار  وان المحافظة¡ وال يجوز االعتداء عليها نسان مصونةجسد اإل  وسالمة ¡البشري
 الحياة البشرية واجب شرعي.

ة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن كَ لَ سالم المَ اإلفي :وتعني في الحريةحق االنسان  
نسان و اكراه، الن اإل فعال عن ارادة وروية دون اجبار أغيره وتمنحه السلطة في التصرف واال

المتناع Ç æاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو مقيد، انما يختار افعاسير أ æالحر ليس بعبد أ
يولد حرًا ويجب ان يعيش حرًا ، وال يعبد اال اهللا الواحد االحد  نسانعنه دون ضغط خارجي ، واإل 

وحده سبحانه، فالحرية هي حرية اإلنسان تجاه اخيه نسان على العبودية له الذي فطر اإل 
                                              نسان من جهة ، ومن جهة اخرى ما يصدر عنه هو باختياره.اإل 

كأحد المباديء المهمة  شريع اإلسالمي على مبدأ المساواةاكد الت:المساواةفي نسان حق اإل 
دون تفريق بين مسلم وآخر، ألجل اقامة  ¡قواعد وأحكام اإلسالم على الناس كافةفي تطبيق 

مجتمع يسوده العدل والحق،، فقد ساوى اإلسالم بين الناس امام القانون، داعيًا الى تطبيق 
 .)٢٥(قوانين واحدة، اال بشأن الدين فينظر الى الذميين باحترام عقائدهمالعدالة على الجميع وب

وال يستثني من ذلك ¡القضاء والقانون المساواة بين الناس الى سالم قواعد مبدأاإل ووضع
وا اْألَ (تعالى: العدالة بين الناس جميعًا بقولهأحدًا،واكد على  َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ َمانَاِت إِلَٰى إِنَّ هللاَّ

 َ ا يَِعظُُكْم بِِه ۗ إِنَّ هللاَّ َ نِِعمَّ  ) َكاَن َسِميًعا بَِصيًراأَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلَعْدِلۚ  إِنَّ هللاَّ
)٢٦(. 

äÇæ ¡ يةالوظائف العامة ،الن الناس سواسالعمل و  سالمي المساواة في توليكما حدد التشريع اإل
َوقُِل اْعَملُوا  (:نسان في الدينا واآلخرة قال تعالىجاح اإل العمل فرضًا وواجبًا وهو مقياس ن

َهاَدِة فَيُنَبِّئُ  وَن إِلَٰى َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّ ُكْم بَِما ُكْنتُْم فََسيََرى هللاَّ
  .)٢٧() تَْعَملُونَ 

بين الرجل والمرأة المساواة  æسالمي على المساواة بصفة عامة لمصلحة البشر أكد التشريع اإل
هما قدم المساواة مع الرجل فال فضل ألحدنسانية فهما بشر،وجعل المرأة على من الناحية اإل 

أُْنثَٰى َوَجَعْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَاِئَل ا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر وَ ي( :على اآلخر بقوله تعالى

َ َعلِيٌم َخبِيرٌ  ِ أَْتقَاُكْمۚ  إِنَّ هللاَّ   .)٢٨() لِتََعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاَّ
) بقوله: ( إنما النساء شقائق rوقد أعلن التشريع اإلسالمي على لسان نبيه الكريم محمد(

الثامنه من شرعة حقوق اإلنسان فـي اإلسالم :(المرأة شقيقة الرجل  الرجال) ، وجاء فـي الماده
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الرجل قّيم على ¡ قوق مثل الذي عليها من الواجباتومساويه له فـي اإلنسانية، ولها من الح

األسرة ومسوؤل عنها، وللمراة شخصيتها المدنيه وذمتها الماليه المستقله ، وتحتفظ بإسمها 

 . )٢٩(ونسبها)

أول من أعترف للمرأة بالشخصية القانونية المستقلة مثل الرجل تمامًا وفقًا لمنفعة  سالم هوواإل
 .)٣٠( المجتمع وعلى اساس التضامن بين اعضاء المجتمع

في خطبة  )r( وأكدت األحاديث النبوية الشريفه مبدأ المساواة المطلقة بين البشر بقول النبي
أكرمكم عند  احد ،كلكم آلدم وآدم من تراب،إنباكم و ä Ãياأيها الناس إن ربكم واحد وإ الوداع: ( 

فضل لعربي على أعجمي وال أعجمي على عربي وال أحمر على أبيض وال أبيض  اهللا اتقاكم ،وال
 على أحمر اال بالتقوى ).

سالم ،حيث يعتبر ان وأساسي في اإل مبدأ رئيسالعدالة  سالمي على انكما أكد التشريع اإل
ْحَساِن  (:ق بينهم في األحكام ، قال تعالىه الفرجميع الناس سواء وان َ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ إِنَّ هللاَّ

ُرونَ   .)٣١() َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َويَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغِي ۚ يَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
ِ ُشَهَداَء بِاْلقِْسِط ۖ َوَال يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَٰى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آمَ ( :وقوله تعالى اِميَن ِلَّ نُوا ُكونُوا قَوَّ

َ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  َ ۚ إِنَّ هللاَّ                                            .)٣٢()أَالَّ تَْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا هَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوٰى ۖ َواتَّقُوا هللاَّ
َوَال تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إِالَّ بِالَّتِي ِهَي (قال تعالى  الوفاء بالعهدمي على سالكما اكد التشريع اإل    

هُ ۚ َوأَْوفُوا بِاْلَعْهِدۖ  إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسئُوًال   .)٣٣() أَْحَسُن َحتَّٰى يَْبلَُغ أَُشدَّ
 :مع الدولي أسرة واحدة قال تعالىواعتبار المجت حرية الشعوبلى سالمي عكما أكد التشريع اإل

ا ِرَجاًال َكثِيًرا يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنهُمَ (

َ الَِّذي تََساَءلُونَ  َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا َونَِساًء ۚ َواتَّقُوا هللاَّ  .)٣٤()بِِه َواْألَْرَحاَم ۚ إِنَّ هللاَّ
فَبَِما ( :قال تعالى مبدأ الشورىلى اساس سالم بتنظيم العالقة بين الحكام والمحكومين عوأمر اإل

وا ِمْن  ِ لِْنَت لَهُْمۖ  َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغلِيظَ اْلقَْلِب َالْنفَضُّ َحْولَِك ۖ فَاْعُف َعْنهُْم َواْستَْغفِْر لَُهْم َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ
لِينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ِ ۚ إِنَّ هللاَّ ْل َعلَى هللاَّ   (:وقوله تعالى ¡)٣٥() َوَشاِوْرهُْم فِي اْألَْمِر ۖ فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّ

َالةَ َوأَْمُرهُ  ا َرَزْقنَاهُْم يُْنفِقُونَ َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ  .)٣٦() ْم ُشوَرٰى بَْينَهُْم َوِممَّ
، حيث جعل سبحانه وتعالى وقتًا لطلب المعاش  العمل وحق الراحة حقسالمي كذلك على وأكد التشريع اإل

قت العمل واالكتساب ، والليل ظالم وهو وقت الراحة النهار ضياءًا وهو و  واالبتغاء من فضله تعالى، فجعل
 .)٣٧()  َوَجَعْلنَا النََّهاَر َمَعاًشا ، َوَجَعْلنَا اللَّْيَل لِبَاًسا تعالى:(قال  ناس،لل
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نسان الحق في ان يعمل مايشاء وان يكسب من الطرق المشروعة ماشاء، وله وجعل لكل إ
الحق في ان يختار وقت العمل وساعاته، على ان ال يؤدي ذلك العمل الى االضرار والضرر 

 باآلخرين.
لكسب الرزق والتجارة والخالص من االضطهاد وحماية النفس  من بلد آلخر التنقل حقوله  

هَُو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْألَْرَض َذلُوًال فَاْمُشوا فِي  :(قال تعالى ¡ظلم والوقاية من المرضالبشرية من ال

الخاصة فان  التدخل في شؤون الناسãÏ وع¡)٣٨() َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه ۖ َوإِلَْيِه النُُّشورُ 
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال  (وقال تعالى : ¡االسالم نهى من الدخول الى المساكن دون اذن من اهلها 

لُِكْم َخْيٌر لَُكْم  فَإِْن  .لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ تَْدُخلُوا بُيُوتًا َغْيَر بُيُوتُِكْم َحتَّٰى تَْستَأْنُِسوا َوتَُسلُِّموا َعلَٰى أَْهلَِهاۚ  َذٰ
ُ لَْم تَِجُدوا فِيَها أََحًدا فََال تَْدُخلُوَها َحتَّٰى يُْؤَذَن لَُكْم ۖ َوإِْن قِيَل لَُكُم اْرِجعُوا فَاْرِجعُوا ۖ هَُو أَ  ْزَكٰى لَُكْم ۚ َوهللاَّ

 .)٣٩()بَِما تَْعَملُوَن َعلِيمٌ 
َوَما َكاَن  (كما جاء في قوله تعالى: سالمي تشريع اإللفي اوالترغيب فيه  حرية التعليمواكد على 

يِن وَ  لِيُْنِذُروا قَْوَمهُْم إَِذا اْلُمْؤِمنُوَن لِيَْنفُِروا َكافَّةًۚ  فَلَْوَال نَفََر ِمْن ُكلِّ فِْرقٍَة ِمْنهُْم طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّ
العلم (طلب : )r(كما في الحديث الشريف قال النبي ¡ æ  )٤٠( )َرَجعُوا إِلَْيِهْم لََعلَّهُْم يَْحَذُرونَ 

 .هه بالدين): ( من يرد اهللا به خيرًا يفق )r(وقوله فريضة على كل مسلم ومسلمة)، 
نَّاهُ نَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا ِمَن اْلبَيِّنَاِت َواْلهَُدٰى ِمْن بَْعِد َما بَيَّ إ لى:(وحّرم كتمان العلم ، قال تعا

ِعنُونَ  ُ َويَْلَعنُهُُم الالَّ ئَِك يَْلَعنُهُُم هللاَّ  .)٤١( ) لِلنَّاِس فِي اْلِكتَاِب ۙ أُولَٰ
، وتعني االعتراف بحق مايمتلكه الفرد ، وتمكينه من  بحق التملكسالمي واهتم التشريع اإل

مال  البعضدم اكل وامر اهللا سبحانه وتعالى الى عالتصرف بالشيء واالستفادة منه واستغالله ، 
قة او الحيلة او الربا او الرشوة، حق، كالغصب او السر  بالباطل او اخذها بدون وجه االخرين

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراضٍ قال تعالى: (

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًماِمْنُكْم ۚ َوَال  َوَال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم تعالى: (، وقوله )٤٢() تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم ۚ إِنَّ هللاَّ

ْثِم َوأَْنتُْم تَْعلَمُ  اِم لِتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس بِاْإلِ  .)٤٣( ) ونَ بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّ
سالمي حق الملكية ووضع لها ضوابط منها ان يكون مصدرها ونمائها كما قّيد التشريع اإل

َوالَِّذيَن إَِذا  (ر، قال تعالى: باالعتدال دون اسراف او تقتي ðÇ واستهالكها وانفاقها مقيد شرعياً 

لَِك قََوامً  ،كما شّرع العقوبات عند االعتداء على )٤٤( )اأَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن َذٰ
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ملك الغير بقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءًا بما كسبا نكاًالمن اهللا واهللا 
 .)٤٥( عزيز حكيم) 

وحرية ممارسة الشعائر  ¡االعتقاد والعبادةالحرية الفكرية و حق سالمي على واكد التشريع اإل
نسان في ، حيث رفع االكراه عن اإل  ، والتحرر من األوهام والخرافاتد المجتمعالدينية لكل افرا

ۚ  فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن تعالى: (قال   ¡عقيدته ْشُد ِمَن اْلَغيِّ يِن ۖ قَْد تَبَيََّن الرُّ َال إِْكَراهَ فِي الدِّ

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوْثقَ  ُ َسِميٌع َعلِيمٌ بِالَّ َشاَء  َولَوْ : (، وقال تعالى)٤٦ ()ٰى َال اْنفَِصاَم لََها ۗ َوهللاَّ

 ،وحرية الرأي)٤٧() ُمْؤِمنِينَ َربَُّك َآلَمَن َمْن فِي اْألَْرِض ُكلُّهُْم َجِميًعاۚ  أَفَأَْنَت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّٰى يَُكونُوا 
َال  يَا( فال تعالى: لَِك ةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمْنكَ بُنَيَّ أَقِِم الصَّ ِر َواْصبِْر َعلَٰى َما أََصابََك ۖ إِنَّ َذٰ

 ¡ )٤٨( )رِمْن َعْزِم اْألُُمو
إِلَٰى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْدُع (قال تعالى: والموعظةوحرية المناقشة الدينية بالحكمة 

 )ينَ َجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه ۖ َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَدِ اْلَحَسنَِة ۖ وَ 
¡ ، اال ان التشريع اإلسالمي وضع حدودًا لهذه الحرية بعدم التجاوز على حقوق اآلخرين)٤٩(

ْنيَا َواْآلِخَرِةۚ   الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَنْ  إِنَّ ( قال تعالى: تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم فِي الدُّ

ُ يَْعلَُم َوأَْنتُْم َال تَْعلَُمونَ   .)٥٠( )َوهللاَّ
، وال يجوز الحيلولة بين اإلنسان وبين الوصول  معرفة الحقسالم حق كل انسان في كما اقر اإل

َوَال تَْلبُِسوا عالى: (م لبس الحق بالباطل ، وتحريم كتمان الحق بقوله تالى الدين الحق، وعد

 .)٥١( ) اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ 
واليهود وغيرهم ممن يقيمون  ، وهم المعاهدون من النصارى لالقليات حقوقهمكما كفل اإلسالم 

إِنَّ حترام والصيانة من ارواح واموال واعراض واديان،بقوله تعالى: (االسالم من الحقوق واالبدار 
ِ َواْليَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالِ  ابِئِيَن َمْن آَمَن بِالَّ ًحا فَلَُهْم الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرٰى َوالصَّ

 )٥٢( ) َال هُْم يَْحَزنُونَ أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم وَ 
:(ما آمن بي  )r(وضرورة معرفة احتياجاته ومواصلته، قال رسول اهللا بالجاركما اهتم اإلسالم 

 . ٧٣٠٧الحاكم/من بات شبعانًا وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به) 
 أثناء الحرب ، وفي ذلك بالمدنيين واألسرىوحقوق اإلنسان تصل أوج عظمتها حين تتعلق 

 . ١٧٣١مسلم/: (ال تقتلوا وليدًا وال امرأًة وال شيخًا)  )r(رسول اهللايوصي 
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 عصر النهضةمجتمعات نسان في حقوق اإل :الرابع  المبحث   

 ةوالمعاصر ةر الحديثووالعص               

ة وثائق تدعوا الى مع بداية عصر النهضة في القرن الثالث عشر الميالدي ،صدرت عد

شرية في تأكيد واستمرت مراحل المسيرة الب ¡حقوق االفراد  للتخلص من طغيان الحكام

مرورًا بالعصر  عصر النهضة مابين العصر الوسيط و مجتمعاتنسان في حقوق اإل 

 : التاليةلمواثيق واالعالنات والعهود بأصدار ا الحديث الى وقتنا الحاضر،

 :)١٢١٥ãعظم (الماجنا كارتاعام الوثيقة الكبرى ،أو العهد األ -١
  æ مراعاة الملت على ضرورة ونصّ  صدرت في انكلترا بعد ثورة ضد الملك (جون)التي ß

وضمان محاكمة الناس على ايدي  ¡وحمايتهم من الظلم¡ لحقوق الرعية افرادًا وجماعات
خص أو وعدم سجن أي ش ¡فالعدالة ال تباع وال ترفض وليست محل مساومة ¡محلفين

، وعدم فرض ضريبة اال بالموافقة العامة من المملكة، القبض عليه دون سند قانوني
 ).١(بكل حرية وامان ج والعودة للمملكةاالشخاص بالخرو والسماح لجميع 

 ):١٦٢٨ãعام (عريضة الحقوق  -٢
 نسان ،اكدتبشأن حقوق اإل  ها البرلمان االنكليزي للملك (شارل األول)،لوالتي ارس 

و سجين دون سند قانوني ،وعدم جواز Ãنسان Åعدم جواز القبض على  علىالوثيقة 
 بموافقة البرلمان. السلم ،وعدم فرض ضرائب االفي زمن فرض االحكام العرفية 

 ):١٦٧٩(عام وثيقة او قانون االحضار -٣
مكلفين بحراسة السجون وضباط آخرين ضد المتهمين في صدرت للكف من تعسف ال 

(حظر تقييد حرية االفراد دون  :وأكد هذا القانون على جنائية او شبه جنائية،قضايا 
و التحقيق خالل مدة معينة من تاريخ مختصة ، وضرورة جلبهم للمحاكمة أ حكم محكمة

 .)٢()ãحبسهم أو توقيفه
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 : ١٦٨٨اعالن الحقوق  -٤
فرنسا، واهم ماورد فيه من حقوق  صدر بعد هروب الملك (جيمس الثاني ) الى

من حق الرعايا التقدم بعرائض للملك،االنتخاب الحر  احترام القوانين،لمواطنين:ل
يجب على البرلمان æ  و توقيع عقاب قاس،Ã ال يحق فرض الغرامات المرتفعةæ للبرلمان،

 ).٣(االجتماع بشكل دائم
 :)وغيرهمفولتير،مونتسكيو،روسو،  جون لوك،هوبز،  مساهمة المفكرين ( -٥

 :في مجال تمهيد الطريق لألعتراف بحقوق االنسان لهم الدور البارز كان
ينظر الى حقوق االفراد في حالتين عندما التكون : )١٦٧٩-١٥٨٨(هوبزالفيلسوف  

هناك دولة اي (الحياة الطبيعية ) والتي يقصد بها ( الحرية الممنوحة لكل إنسان 
وبالتالي ان يفعل أي  الستخدام قواه الخاصة للمحافظة على طبيعته وحياته الخاصة،

فينظر الى القوة على انها تحتل المكانة لدى اإلنسان،  ¡)٤(شيء يكون في تقديره )
القائمة  وجب استخدام القوة الن االوضاع وذلك النعدام الثقة بين االفراد، وهذا يست

ال يستطيع االنسان ضمان ويقول:( ¡)٥(تفتقر الى قوة تثبت الرعب في قلوب الجميع
، اما بعد )٦(ى المزيد من القوة)مايملكه من اقتدار ووسائل عيش طيبة اال باالستحواذ عل

تقييد الحاكم لكي  ؤكد وجوبقيام الدولة فانه ينظر الى قيام السلطة المطلقة بحذر ، وي
(ان حماية الحقوق  :ويقول االفراد وتحقيق االمن واالستقرار،يكون قادرًا على حماية 

 والحريات هي الغاية من أقامة السلطة).
كان من الشخصيات التي ساهمت في اعالء شأن ) : ١٧٠٤-١٦٣٢أما جون لوك:(

،كما انه ناهض الحكم المطلق، وساند نضال )٧(الفرد وابراز هويته السياسية واالجتماعية
، فهو يقر بشرعية الثورة على الحاكم الذي يتجاوز على )٨(البرلمان للثورة ضد الملك

االنسان في نظره  م حقوق، فاحترا)٩(ã)العقد االجتماعي (ويرفض ان يكون الناس كالبهائ
 شرط من شروط التقدم واالستقرار،ويقول:(ان لنا كلنا حقًا متساويًا بهذه السلطة المطلقة

  .)١٠(بحكم كوننا جميعًا من ذرية آدم ، وبهذا نكون كلنا ورثاء آلدم)
إلنسان بشكل ينظر الى حقوق ا فانه :) ١٧٥٥-١٦٨٩مونتسكيو( لفرنسيÇاما افكار 
Þ حقولة االستعمارية المنافية لوندد بالسياسنسان االوربي، ينحصر في اإل كامل ال 
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، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وندد بالعبودية وتجارة العبيد،ودافع نسانإل الطبيعية ل
مهما كان جنسه  نسان قيمة مطلقةاإل  لرأي والفكر والمعتقد، ويعدّ عن حرية التعبيروا

 .)١١(ولونه او دينه
ان افكاره انطلقت  باكثر حرية من ف:  )١٧٧٨-١٧١٢جان جاك روسو( الفيلسوفأما  

سابقيه من فالسفة العقد االجتماعي (هوبز و لوك)، يرى ليس من حق الملك ان يقيد 
حرية االفراد، ويحترم المساواة بين البشر،المهم عنده السعادة البشرية، ويرى العودة 

عالء شان حقوق اإلنسان، لعدم وجود الثروة ،النها للحياة الطبيعية هي الحل االمثل ال
نسان ال عة اإلنسان، واإل (الحرية جزء من طبيويؤكد ان: ¡)١٢(تخلق التفاوت بين الناس

  .) ١٣( )يستطيع ان يتنازل عن طبيعته 
اما فولتير فانه كرس حياته للنضال من اجل الحرية والمساواة والتسامح وضد االستبداد 

ونذكر مقولة فولتير الشهيرة (قد والتعصب والتمييز والقمع المنافي لحقوق االنسان، 
اختلف معك في الرأي ،ولكني على استعداد ألن ادفع حياتي ثمنًا لحقك في الدفاع عن 

المفكر حياته ثمنًا للدفاع عن افكاره عندما اضطهدته الكنيسة  رأيك)،وبالفعل دفع هذا
¡úÈ ذِّ Üوعُ  في سجن الباستيل مرتين وسجن

)١٤(. 

عام (وثيقة فرجينيا  :وثيقة اعالن االستقالل في الواليات المتحدة األمريكية_ ٦
١٧٧٦ã(: 

بتثبيت من خالل المطالبة نسان لتحرر بدور فعال في تطور حقوق اإل قامت حركات ا

فقد ورد في مقدمة وثيقة اعالن ¡ وحرياته في مختلف نواحي الحياة  نسانحقوق اإل 

:( من الحقائق البديهية ان جميع الناس ١٧٧٦استقالل الواليات المتحدة االمريكية عام 

ومن هذه الحقوق ،حقهم في  خلقوا متساوين،وقد وهبهم اهللا حقوقًا معينة التنتزع منهم،

 .)١٥(والسعي لبلوغ السعادة )الحياة والحرية 

 :) ١٧٨٧عام (الدستور األمريكي -٧

وهي تنص على ¡ واطلقت على تعديالته اسم اعالن الحقوق َل عدة مراتøÏ والذي عُ  

حرية العقيدة وحرية النفس والمال والمنزل وضمانة حرية التقاضي وعدم التجريم بدون 
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والمساواة في حق االنتخاب دون تمييز محاكمة عادلة وتجريم الرق وتحرير األرقاء 

 لجهة او لون او جنس.

 :نسان والمواطن الفرنسياعالن حقوق اإل الثورة الفرنسية و  -٨

  æالسادس والعشرين  (الذي نشرته الجمعية التأسيسية المنبثقة عن الثورة الفرنسية في

وضعت اول وثيقة حقيقية  التي ،الذي جاء تتويجاً للثورة الفرنسية)١٧٨٩من آب

وقد صدرت بعد هدم سجن الباستيل بايام  ¡نسان وحرياته االساسية في الغربلحقوق اإل 

¡  æها لم تعلن حقوق مواطن دولة معينة، وتميزت بكونارتبطت بالحرية والمساواة Ã æ

نسان في بلد معين، بل اعلنت حقوق جميع الناس على اختالف الجنسيات حقوق إ

بلدان، معتبرة ان جميع الناس سواسية في تلك الحقوق الفردية االصيلة، والواالصول 

 ومن موادها: (يولد الناس احرارًا متساوين في الحقوق ).

ركزت مقدمة االعالن على ضرورة تعريف اإلنسان بحقوقه وتذكيره بها (ألن جهل 

مة ولفساد حقوق اإنسان أو نسيانها أو ازدرائها هي االسباب الوحيدة للمصائب العا

 .)١٦(الحكومات).

جاء في مقدمة االعالن :(ان ممثلي شعب فرنسا مشكلين في هيئة جمعية وطنية حيث 

نسان هي االسباب الرئيسة الجهل واالهمال واحتقار حقوق اإل  قد توضح لهم ان

للمصائب العامة وفساد الحكومات وقد قرروا ان يطرحوا في االعالن هذه الحقوق 

 .)١٧()الثابته التي اليجوز األنتقاص منهاالطبيعية 

 : ١٩١٧ثورة أكتوبر األشتراكية في روسيا عام -٩

نسان واقرار نت سماته العنف واألرهاب وسحق اإل ضد الحكم القيصري الذي كاقامت 

فجاءت الثورة كرد فعل تجاه سوء  ¡أو العبودية الذي ساد كنظام اجتماعي نظام (القنانة)

والعمل  ¡حيث غيرت بعض المفاهيم المدونة للحقوق والحريات ¡ادارة القياصرة للبالد
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وحماية الصحة  ¡وتحقيق مساواة حقيقية فعلية ¡على تنظيم الملكية الفردية الخاصة

 ).١٨(العامة وارواح الناس وامكانية الحصول على عمل والحصول على التعليم والثقافة

  :نسانحقوق اإل ميثاق عصبة األمم و -١٠

 ١٩٢٠) وأنبثاق عصبة األمم عام ١٩١٨-١٩١٤بعد انتهاء الحرب العالمية االولى (

وصدور ميثاقها الذي هدف الى توثيق التعاون بين األمم وضمان السلم واألمان 

وعدم اللجوء الى الحرب واحترام قواعد القانون الدولي، وتحقيق العدالة وغيرها  ¡الدوليين

ا من بشكل هامشي وبسيط ، حيث خال ميثاقه نسان االبمسألة حقوق اإل فانها لم تهتم 

 نسان.نصوص تتعلق مباشرة بحقوق اإل 

ير ) من عهد العصبة خاص للعمل، اكد فيه على ضرورة توف٢٣اال انه افرد نص للمادة(

ظروف عمل عادلة وانسانية للرجال والنساء واالطفال بصورة متساوية،وانشاء المنظمات 

واالشراف على تنفيذ  نسانية الدولية الالزمة لتوفير المعاملة العادلة للسكان الوطنيين،اإل 

االتفاقيات الخاصة باالتجار باالطفال والمخدرات وغيرها، واالهتمام بمسائل دولية خاصة 

 .)١٩(ض ورقابتهاباالمرا

ألول مرة نظامًا دوليًا لحماية حقوق االقليات  ١٩١٩وقد تضمنت معاهدة الصلح لعام 

ُعّد  كما تضمنت دستور منظمة العمل الدولية الذي ¡الذي تالشى بزوال عصبة االمم

 نسان بشكل عام وحقوق العامل بشكل خاص.ألتفاقية العامة األولى لحقوق اإل بمثابة ا

 :١٩٥٤األمم المتحدة عام ميثاق -١١

) دولة في سان فرانسسيكوا مؤتمرا ٥٠عقد ممثلوا ( ١٩٤٥نسيان من عام   ٢٥في 

اول وثيقة  الذي ُيعدّ وضعوا تصريح األمم المتحدة،ووقعت الدول ميثاق األمم المتحدة 
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نسان وحرياته االساسية،باعتبارها احدى مباديء القانون دولية اعترفت بحقوق اإل 

 .)٢٠(الدولي

نسان وحرياته األساسية حيث جاء ذلك على مبدأ احترام حقوق اإل  الميثاق نص وقد

ذكرت المادة األولى من ¡ ) ٧٦-٦٨-٦٢-٥٦-٥٥-١٣-١في العديد من مواده (

نسان والحريات االساسية ذه المقاصد تعزيز احترام حقوق اإل (ان من ه:الميثاق مايلي

و الدين Ãبال تمييز بسبب الجنس أو اللغة  والتشجيع على ذلك اطالقاً  للناس جميعاً 

 . )٢١(والتفريق بين الرجال والنساء)

ن يشيع في العالم احترام حقوق ان األمم المتحدة تعمل على ا : ()٥٥وذكرت المادة(

و الدين،وال Ãو اللغة Ãة للجميع ،بال تمييز بسبب الجنس نسان والحريات االساسياإل 

 .)،ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعالً تفريق بين الرجال والنساء 

 :١٩٤٨نسان عام األعالن العالمي لحقوق اإل -١٢
نسان في باريس في عالن العالمي لحقوق اإل الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلاعتمدت 

لغه كل بوصفه المثل االعلى المشترك الذي ينبغي ان تب ¡١٩٤٨كانون االول عام  ١٠

نسان مادة تحدد حقوق اإل  )٣٠عالن العالمي من ديباجة و(اإلويتكون  ¡الشعوب واألمم

 .وحرياته االساسية 

دة قد اعلنت عن إيمانها بحقوق ان شعوب األمم المتح :عالنيباجة اإلجاء في د

 .وان للرجال والنساء حقوق متساوية  ¡نسان األساسية وبكرامة الفرد وقيمتهاإل 

احرارًا ،متساوين في الكرامة والحقوق ،وقد وهبوا يولد الناس ( :وجاء في المادة األولى

 . )٢٢()عقًال وضميرًا وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضًا بروح اإلخاء

 -عالن طائفتين من الحقوق هي:وقد تضمنت مواد اإل
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والتي )  ۲۱الى ۳ ( والتي نجدها في المواد من : اوالً: الحقوق المدينة والسياسية
نسان وآخر في الكرامة واألخاء وان الناس إتشير صراحة الى حق المساواة بين 

من الحقوق  في الكرامة وهم سواسية امام القانون وغيرها ناحراراً ومتساوييولدون 
 ها هذه المواد.تالتي تضمن

  )٢٧-٢٢تضمنتها المواد من (  والتي :ثانيًا:الحقوق األقتصادية واالجتماعية والثقافية

حق في الينبغي ان يتمع بها كل فرد على وجه االرض ،ومنها ك الحقوق التي تل

حق في الحصول على االجر المساوي للعمل الحق في العمل و الالضمان االجتماعي و 

 ومحافظًا على صحته ورفاهيته ، ية،نساناإل  تهل له وألسرته عيشًا ألئقًا بكراموبما يكف

البطالة  في حالة ةوالعناية الطبية وتأمين معيشسكن ويتضمن ذلك الغذاء والملبس والم

 .،وغيرها  ةوالمرض والعجز والشيخوخ

ق فيه رد في نظام اجتماعي ودولي  تطب) حق الف٣٠-٢٨وتضمنت المواد الختامية (

 هي فرد في ممارسة حقوقجميع الحقوق والحريات األساسية بشكل تام وان اليخضع ا

واليجوز ألي دولة أو جماعة أو فرد بالقيام  ¡لقانونللقيود التي يقررها ا وحرياته اال

الحريات المنصوص عليها في هذا بأي نشاط او فعل يهدف الى هدم هذه الحقوق و 

 عالن .اإل

نسان عالن العالمي لحقوق اإل ساسية التي وردت في اإلنسان األوتشمل حقوق اإل 

 :االصلية عالنوبشكل ملخص عن مواد اإل مايلي

 الناس احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق.يولد جميع  -١
 الحق في عدم التمييز. -٢
 الحق في الحرية واالمان في شخصه. -٣
 تحريم ومنع العبودية والرق. -٤
 نسانية.لعقاب والمعاملة القاسية وغير اإل تحريم التعذيب وا -٥
 لكل انسان الحق باالعتراف له بالشخصية القانونية. -٦
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 حق المساواة امام القانون. -٧
 اللجؤ للمحاكم الوطنية المختصة النصافه.حق  -٨
 نسان او حجزه او نفيه،Åال يجوز اعتقال اي  -٩

 الحق في المساواة في محاكمة عادلة ومستقلة ومحايده. -١٠
 المتهم بريء حتى تثبت ادانته -١١
 اومسكنه. عدم الندخل التعسفي في الحياة الخاصة للفرد او شؤون اسرته_١٢
 حرية التنقل واالقامة._١٣
 الى بلدان اخرى. اللجؤ حق_١٤
 الحق في الجنسية والمواطنة._١٥
 الحق في الزواج وتكوبن اسرة._١٦
 الحق في الملكية._١٧
 الحق في حرية الفكر والضمير والمعتقدات والدين._١٨
 الحق في حرية التعبير والرأي._١٩
 الحق في تكوين الجمعيات واالشتراك بها._٢٠
 . ؤون البلد وتقلد الوظائف العامة الحق في االشتراك في ادارة ش_٢١
 لحق في الضمان االجتماعي ._٢٢
 الحق في العمل._٢٣
 الحق في الراحة واوقات الفراغ._٢٤
 الحق في مستوى معيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له والسرته._٢٥
 الحق في التعليم._٢٦
 الحق في المشاركة في الحياة الثقافية._٢٧
 ت العامة.ااعي ودولي يحقق له الحقوق والحريمتع بنظام اجتمالحق في الت_٢٨
التي هو فيها ، وال يخضع اال لقيود القانون الذي  لكل فرد واجبات ازاء الجماعة_٢٩

 يحمي حقوق اآلخرين.
ليس في هذا االعالن اي نص يجوز تأويله من قبل دولة او جماعة او فرد للقيام _٣٠

 الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.باي نشاط يهدف الى هدم اي من 
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 :)٢٣(نسانالدوليين الخاصين بحقوق اإل  العهديين_١٣

بل  ä¡نساعالن العالمي لحقوق اإل االنسان عند حد لم تقف المصادر الدولية لحقوق اإل 

فقد اعتمدت  ¡واصلت الجمعية العامة لألمم المتحدة جهودها الحثيثة في هذا المجال

،ومن ثم ١٩٤٨لبشري والمعاقبة عليها ،عام ابادة الجنس ااتفاقية منع جريمة 

األتفاقيتين الدوليتين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق األقتصادية واألجتماعية 

.وكان هدف الجمعية العامة من ١٩٧٦ودخلتا حيز التنفيذ عام  ١٩٦٦والثقافية عام 

 اصدار هاتين األتفاقيتين التأكيد على مبادئ مهمة هي:

 تحرير الشعوب من االستعمار. -أ   
 تحريم االسترقاق والتميز العنصري. -ب   
 تعزيز الحريات العامه وصيانتها من اضطهاد الحكومات. -ت   
 تقرير حماية خاصة لبعض الفئات كالطفل والمرأة والعجزة. -ث   
 

لألمم المتحدة أقرته الجمعية العامة : لدولي للحقوق المدنية والسياسيةأوأل:العهد ا

،يسعى العهد الى تعزيز وحماية الحقوق التاريخية ١٩٧٦واصبح نافذًا عام ١٩٦٦عام 

نسان اينما وجد دونما تفريق بين اسية التي هي اساس ألمن ورخاء اإل المدنية والسي

 الرجال والنساء.

ويتكون العهد من ديباجة وثالثه وخمسين ماده ،اشارت الى حق الشعوب في تقرير 

 ¡رها بنفسها والحق في المساعدة والتعاون الدولي والتعهد بضمان ممارسة الحقوقمصي

والحق في الحياة وعدم جواز حرمان احد من حياته  ¡وضمان مساواة الذكور واألناث

تعسفًا وعدم جواز الحكم بعقوبة االعدام على جرائم ارتكبها اشخاص دون الثامنه عشر 

لعقوبه بحق الحوامل ،وتضمنت المواد األخرى بقية وال يجوز تنفيذ هذه ا ¡من العمر

 ة.الحقوق المدنية والسياسي

 :ألقتصادية واألجتماعية والثقافيةثانيًا:العهد الدولي للحقوق ا
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 ة،ويتكون هذا العهد من ديباج١٩٦٦ة العامة لألمم المتحدة عام اعتمدته الجمعي

وأحدى وثالثون مادة ،نصت مواده على األعتراف بالحق في العمل،والحق في تكوين 

النقابات والحق في الضمان األجتماعي ،وحق منح األسرة اكبر قدر من الحماية 

 ¡والحق في الحصول على مستوى معيشي مناسب للشخص وألفراد اسرته ¡والمساعدة

والحق في التربية والتعليم  ¡العقليةوحق التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية و 

  .،والحق في المشاركة في الحياة الثقافية

نسان قد بنيا على اربعة اإل ويشير المختصون الى ان العهدين الدولين الخاصين بحقوق 
 -اسس مهمة هي:

Ã -  الشعوب من االستعمار.تحرير 
È-.تحرير االنسان من قهر االنسان 

 .الحكومات والسلطاتتحرير االنسان من قهر  -ج    

    Ï- ٢٤(تحرير االنسان الضعيف من اسباب ضعفه(. 
 

 :نسانالدولية لحقوق اإل ةوتشكل الوثائق التالية الشرع
 .۱۹٤۸نسان الصادر عام االعالن العالمي لحقوق اإل-)۱(
العهد الدوليين الخاصين بحقوق االنسان المدنية والسياسية واالقتصادية  -)۲(

 . ۱۹٦٦واالجتماعية والثقافية عام 
 .والبروتوكولين الملحقين بهما)_۳(
 

 نسان:المواثيق الدولية لحقوق اإل-۱٤
 ۱۹٤۸نسان عام الن العالمي لحقوق اإلصدرت عدة مواثيق دولية بعد صدور االع

 وتقسم الى:

 :اوالً: المواثيق الدولية وأدناه بعض منها
 .۱۹٤۸اتفاقية لمنع االبادة الجماعية عام 
 .۱۹٥۷اتفاقية الغاء العمل القسري لعام 

 .۱۹٦٥اتفاقية اقصاء كل اشكال التمييز العنصري عام 
 .۱۹٦۸اتفاقية تحريم جرائم الحرب المرتكبة ضد االنسانية عام 

 .۱۹۷۹ضد المرأة عام  اتفاقية اقصاء كل اشكال التمييز
 .۱۹۸٤اتفاقية االمم المتحدة بشأن التعذيب والعقوبة والمعاملة الوحشية عام 

 .۱۹۸٦اعالن االمم المتحدة بشأن الحق في التنمية عام 
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 .۱۹۸۹اتفاقية حقوق الطفل عام 
 .۱۹۹۸النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 

 
 نسان وهي:اإلياً:المواثيق االقليمية لحقوق ثان
ونصت في  ،۱۹٥۰نسان: دخلت حيز النفاذ عام االتفاقية االوربية لحقوق اإل -)۱(

نسان في الحياة والحرية والسالمة الجسمانية والمحاكمة على حق اإلبعض موادها:
العادلة ، والحق في حماية الحياة الخاصة والعائلية والمسكن والمراسلة واالجتماع 

لعبودية والتعذيب، الزواج وتكوين اسرة، وتحريم الرق وا وتشكيل النقابات، وحق
والتعبير، وحق الملكية ، وحق الوالدين في تامين تعليم ألوالدهم طبقاً وحرية الفكر 

 .)۲٥(والحق في االنتخابات ،لدينهم ومعتقداتهم الفلسفية
 
على ، ونصت ۱۹۷۸االتفاقية االمريكية لحقوق اإلنسان: دخلت حيز النفاذ عام -)۲(

حق الحياة ، وحق االسرة والطفل، والحق في الجنسية واالسم والملكية الخاصة،والحق 
نسانية والتمتع بالحياة الحياة العامة، والحق في معاملة إفي المشاركة السياسية و

 .)۲٦(الخاصة، وحظر الرق، وحرية الفكر والعقيدة واالجتماع
 
،نصت بعض مواده، ۱۹۸٦ز النفاذ عام نسان: دخل حيلحقوق اإل الميثاق االفريقي-)۳(

الحياة ،والحق في االعتراف بالشخصية  ، الحق فياثيق السابقة وكما جاء في الم
القانونية ، والحرية واالمان والمساواة امام القانون ، وحق التقاضي والتنقل بحرية 

ر واختيار محل االقامة ، وحظر االمتهان واالستغالل واالسترقاق والتعذيب، وحظ
 .)۲۷(القبض التعسفي وغيرها

، ويقع ۱۹۹٤نسان: اعتمدته الجامعة العربية قي ايلول الميثاق العربي لحقوق اإل-)٤(
حق كافة الشعوب بتقرير  جاء في بعض موادها ) مادة،٤۳الميثاق في ديباجة و(

مصيرها،والسيطرة على ثرواتها الطبيعية، وحق التمتع بكافة الحقوق والحريات دون 
وال يجوز التعذيب ، تمييز بسبب العنصر او اللون، ودون تفرقة بين الرجال والنساء

 .)۲۸(وعدم شرعية تكرار المحاكمة على ذات الفعل وغيرها واالهانة، وحق اللجؤ،
هتمام الفعلي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بقضايا سالمي : برز االتمر اإلالمؤ اعالن-)٥(

تاسع عشر لوزراء ، في االجتماع العالن القاهرةنسان وحرياته االساسية في إحقوق اإل
ويتضمن  ۱۹۹۰كانون الثاني  ۳۱سالمية المنعقد في القاهرة في خارجية الدول اإل

 مواده على: بعض مادة، اكدت احكام ۲٥ديباجة و 
 حق الحياة مكفول لكل انسان. -۱
 بين جميع البشر. وجوب العمل على تحقيق المساواة -۲
 . السرة اساس بناء ا لمجتمعا -۳
 ال اكراه في المعتقد الديني. -٤
 حق التعليم مكفول للجميع. -٥
 .حرية كل انسان في العمل والتنقل والتملك -٦
 . )۲۹(حق االنسان في العيش في بيئة نظيفة -۷
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 المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق االنسان:ثالثًا : 

ان المنظمات غير الحكومية هي احدى القنوات لتجمعات االفراد للدفاع عن اهداف  
، ونشئتها تعّد ،أضافة الى المنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسانوقيم يؤمنون بها 

وأنشأت  ،)۳۰(حقوق اإلنسانجزءاً من االعتراف العالمي واالقليمي والوطني في تعزيز 
عن  لتعزيز المصالح الخاصة ، أو القيام  بمهمات  ال تعملها الحكومات، أو ان تعبر

واجتماعية، وهذه المنظمات تعطي مفهوماً واسعاً، يبدأ من مصالح قوى سياسية 
المنظمات المحلية ويصل الى االتحادات الوطنية او المنظمات الدولية،، فهي ممثلة 
للمجتمع المدني في العالم، واتخذت صفة مؤسسية من خالل مؤتمر المنظمات غير 

ومكتباً تنفيذياً، الحكومية الموجود مقرها في جنيف ونيويورك،وله جمعية عامة 
واصبح لها في نشأتها منظمة االمم المتحدة، غير الحكومية وسبقت بعض المنظمات

واليمكن الغاء أو تحجيم دورها  ،ثقلها كقوة دولية ضاغطة في مجال حقوق اإلنسان
 :)۳۱(إلعتبارات متمثلة في

 الربط بين انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني. -۱
 ة بالسلم واألمن الدوليين.اعتبار انتهاكات حقوق اإلنسان في الدولة مخلّ  -۲
 احداث آلية قضائية لمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان. -۳
 تنامي فكرة المراقبين الدوليين لحقوق اإلنسان. -٤
 .تطور النظرة لحقوق اإلنسان،حيث اصبح اإلنسان الفرد هو المحور الجديد  -٥
اتفاقات ومواثيق حقوق اإلنسان ، وضمان احترامها من قبل الرقابة على تنفيذ  -٦

 الدول.
 انكشاف الحماية الدولية التي كانت بعض الدول تتمتع بها في ظل الحرب الباردة. -۷
وق اإلنسان في قاستخدام عمليات حفظ السالم وتوسيعها الغراض حماية ح -۸

  مناطق عديدة.

ضد انتهاكات الحكومات  الدفاع عن الحقوق والحرياتأما اهم اعمالها هي:
لها،مستخدمة اساليب متعددة مثل التأثير في الراي العام،ورفع االنتهاكات الى هيئات 
الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، والعمل على ان تقوم التشريعات الوطنية بوضع 

، والتعاون مع المنظمات الدولية االخرى االجراءات الكفيلة بحماية حقوق اإلنسان
 ات االقليمية في دفع مسيرة حقوق اإلنسان الى االمام.والمنظم
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وسنختار ثالث منظمات لها دور فاعل في المجتمع  غير الحكومية عديدة منظماتال و 
 الدولي:
 منظمة العفو الدولية -أ       
 اللجنة الدولية للصليب االحمر -ب      
 المنظمة العربية لحقوق االنسان -ج     

. 

وهي منظمة غير حكومية مستقلة عن جميع الحكومات :الدوليةمنظمة العفو  - أ
كحركة تطوعية عالمية، متخصصة  ۱۹٦۱والمعتقدات السياسية، تأسست عام 

راء الضحايا التي آلسياسيين،وهي ال تؤيد وال تعارض بالدفاع عن حقوق السجناء ا
ولها استقاللها المالي عن الحكومات، وتعتمد على التبرعات  تسعى لحمايتهم،

وعدم التأثير على نشاطها،  والمساهمات الفردية وغير الرسمية ضماناً لحيادها ،
 ولها العديد من الفروع في مختلف دول العالم .

توجيه خطابات الى السلطات المختصة بشأن االنتهاكات  ومن اساليبها في العمل هو
يم مساعدات مالية لهؤالء السجناء أو لمن يعولهم،أو ايفاد مندوبين عنها ، أو تقد

لحضور المحاكمات لهؤالء االشخاص، ونشر الوقائع عن االشخاص المسجونين أو 
في تقريرها السنوي وذلك يسبب فضح واحراج الحكومات  المعتقلين لدى الحكومات

 . )۳۲(المنتهكة لحقوق هؤالء السجناء
 أهدافها:ومن أهم 

 االفراج عن السجناء والمعتقلين بسبب معتقداتهم السياسية والدينية. -۱
قدموا العمل بجد لمقاومة احتجاز سجناء الراي أو السجناء السياسيين والذين لم ي -۲

 للمحاكمة خالل فترة معقولة، وعدم احتجازهم في اماكن مجهولة وغير معروفة.
 التعذيب أو غيرها من العقوبات القاسية.أو اومة فرض وتنفيذ عقوبة االعدام مق -۳
 وضع حد لعمليات القتل السياسي وحوادث االختفاء. -٤
  غير القانوني في النزاعات المسلحة.كد من امتناع الحكومات عن القتل التأ -٥
 العمل على التحقيق في جميع شكاوى التعذيب بشكل كامل ونزيه. -٦
 السجناء ومن في حكمهم.ضمان توفير اسس المحاكمة العادلة لهؤالء  -۷
 

 :للصليب األحمر  اللجنة الدولية - ب
، وتم تحديد مبادئها ۱۸۸۰ظهرت بعد جهود من بعض الشخصيات السويسرية عام 

، فاصبح لها شخصية قانونية سويسرية من حيث ۱۸۸۳في عام  االساسية
االحمر، وأنشئت جمعيات وطنية عديدة في العالم اتخذت من نفس شعار الصليب الجوهر،

 وفي البلدان اإلسالمية والعربية شعار الهالل األحمر.
وكان لها الدور الكبير في وضع اتفاقيات جنيف االربعة الخاصة بحماية ضحايا الحرب 

 .على المواطنين ، ومحاوالت التخفيف من ويالت الحروب۱۹۷۷عام 
هي منظمة غير وللصليب األحمر مباديء إنسانية بعدم التحيز والحياد واالستقالل،ف

سياسية محايدة منفتحة دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو المعتقد، وتتخذ من 
واهتمت بعقد الجانب الطوعي والوحدة العالمية شعاراً لها، وال تسعى ألي مكسب ،
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المؤتمرات واالتفاقيات لتحسين حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة ، واالهتمام 
رب، وحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، أو النزاعات بمصير أسرى الح

 المسلحة غير الدولية.
، لتشمل  ۱۹۱۸كان لها دور هام اثناء الحربين العالميتين ، ووسعت نشاطها بعد عام 

اوقات السلم ، فهي ارست القانون الدولي اإلنساني بجهودها الدولية في عقد االتفاقيات 
)۳۳(. 

 العربية لحقوق اإلنسان :المنظمة  -ج
من أهدافها العمل على احترام وتعزيز ،۱۹۸۳هرة وتاسست عام مقرها في القا

لجميع المواطنين واالشخاص  حقوق اإلنسان والحريات االساسية في الوطن العربي
طبقاً لما تضمنه االعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق  الموجودين على ارضه

وذلك بالدفاع عن كافة االفراد والجماعات التي تتعرض حقوقهم  الدولية االخرى،
وهي منظمة حيادية االنسانية لالنتهاك خالفاً لما هو منصوص عليه في تلك المواثيق، 

ن المواقف ـــي ، وال تؤيد وال تعارض اي مـــى أي بلد عربــــغير منحازة ال
 .)۳٤(ةـــالعربي

اصدار البيانات والنشرات الشهرية لمتابعة انتهاكات ونشاط المنظمة يعتمد في  مجال  
منذ عام التقرير السنوي الذي تصدره المنظمة  عدّْ حقوق اإلنسان الساسية والمدنية، ويُ 

عن حالة حقوق االنسان في الوطن العربي  مصدرا عالي المستوى في التعّرف  ۱۹۷۷
همة في مجال تعميق على هذه الحقوق، فضالً عن التقارير التي تتضمن دراسات م

 .)۳٥(الوعي السياسي لدى المواطنين العرب بشأن ما يخّص حقوقهم وحرياتهم االساسية
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 )۱(المبحث الخامس: ظاهرة الفساد االداري

وتختلف درجة     ةلها جذور عميق ةوهي ظاهرة عالمي اوالً: تعريف ظاهرة الفساد االداري:
والفساد لغًة البطالن )، حَ لُ هو (فسد) وهو ضد (صَ  ويعّرف الفساد لغًة:، شموليتها من مجتمع الخر
 ويقال فسد الشيء اي بطل.

 للكسب الخاص. ةاو الوظيفة العام ةويعّرف اصطالحاً : هو أساءة استعمال السلط

ويعّرف ايضاً : هو شكل من اشكال السلوك المنحرف البعيد عن االخالقيات والتقاليد والقانون  
تشكل  ةبطريق ةو جماعألصالح شخص  ةللحصول على ربح او منفع ة، وهو استغالل السلطةوالفضيل

 انتهاكاً لمعايير السلوك االخالقي.

، وتلك المخالفات التي ةوالوظيفي ةهر الفساد من االنحرافات االداريوهو ايضاً: كل مايتعلق بمظا
 التشريعات والقوانين. ةاء تأديته مهمات وظيفته في منظومتصدر عن الموظف العام في اثن

و تمضية أاعيد العمل في الحضور واالنصراف االداري تتمثل بعدم احترام اوقات وموومظاهر الفساد 
اخي والتكاسل وعدم و الترأو االمتناع عن أداء العمل أقراءة الصحف واستقبال الزوار ،  الوقت في

 .ةتحمل المسؤولي

 ثانياً: انواع الفساد االداري
ات التي تصدر عن الموظف في اثناء تأديته لمهم: ويقصد بها تلك المخالفات ةاالنحرافات التنظيمي -۱

 بالعمل منها:  ةوظيفته التي تتعلق بصفة اساسي
 عدم احترام العمل - أ

 امتناع الموظف عن أداء عمله المطلوب - ب
 التراخي في العمل - ت
 عدم االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء - ث
 في العمل ةالسلبي - ج
 ةعدم تحمل المسؤولي - ح
 افشاء اسرار العمل - خ
التي يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه  ةالمخالفات االداري : ويقصد بها تلكةت السلوكياالنحرافا -۲

 الشخصي وتصرفه ومنها:
  ةعدم احترام كرامة الوظيف - أ

 ةسوء استعمال السلط - ب
 والمحاباة : اي التساهل مع االقارب والمعارف على حساب سير العمل ةالمحسوبي - ت
 ةالوساط - ث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماهر صبري كاظم، حقوق اإلنسان والديمقراطية والحريات العامة، مطبعة الكتاب،  -)۱(

                                     ۷۳-٦۰.ص ص۲۰۱۰بغداد،
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التي تتصل بسير العمل المنوط  ةواالداري ةويقصد بها تلك المخالفات المالي :ةمالياالنحرافات ال -۳
 بالموظف ومنها:

 .ةسسالمنصوص داخل المؤ ةمخالفة القواعد واالحكام المالي - أ
 .االسراف في استخدام المال العام - ب
الموظف مما يدفع او التأخير او التسويف من قبل  ةي التهديد بالضرر من خالل االعاقاالبتزاز ا - ت

 .بتقديم الميزه ةاالخرين للمبادر
 منها:  الرشوه، التزوير ، اختالس المال العام، غسيل االموال. :ةاالنحرافات الجنائي -٤

 ثالثاً: اسباب الفساد االداري:

 :ومنها ةوسلوكي ةاسباب تربوي -۱
 ة.والعالقات العرقي ةللوالءات الطبقي ةالمكرس ةالتقاليد االجتماعي  - أ

 .ضعف الوازع الديني وانحراف القيم - ب
 .ضعف برامج التثقيف والتدريب والتأهيل - ت
 .تدني المستوى التعليمي وعدم وعي الموظفين بحقوقهم  - ث
 .غياب الوعي االجتماعي - ج
 :ومنها ةاالسباب االقتصادي -۲
 ة.لمعيشقطاع العام وارتفاع مستوى اتدني رواتب العاملين في ال - أ

 .الفقر والتفاوت الطبقي - ب
 .وتعطيل فرص التوظيف ةطالأزدياد نسبة الب - ت
 .وسيطرتها على عدد من المؤسسات لمعظم القطاع االقتصادي ةاحتكار الدول - ث
 ومنها: ةاالسباب السياسي -۳
 ة.السياسي ةبالنخب ةالمتمثل ةب القرار وعدم وجود القدوة الحسنفساد اصحا - أ

 ةتوزيع المكتسبات الحكوميفي  ةللمواطنين وعدم العدال ةعن اشباع الحاجات االساسي ةعجز الدول - ب
 .على المواطنين

 ة.وخضوعهم للمسائل ةوكبار الموظفين من المالحق ةوجود قوانين تحمي رجال السياس - ت
 .بمحاسبة الفساد ةالمجتمع المدني والمؤسسات الخاص ف دور مؤسساتعض - ث
 .ال وذلك لصعوبة اجراءات رفع الدعوى والتقاضي امام المحاكمتجميد القضاء عن دوره الفع - ج
 ومنها: ةوالتنظيمي ةالعوامل اال داري -٤
 ة.لألدار ةغياب وعدم وضوح السياسات العام - أ

 .بشكل غير مالئم وغير عادل ةتطبيق القوانين واالنظم - ب
 ة.وضعف المسائل ةاالداري ةغياب الرقاب - ت

                                          ةوانتشار نموذج القدوة الفاسد ةر القيادات االداريفي اختيا ةيير الموضوعياغياب المع-ث  

بالفرد وتكوينه  ةفي الفرد وتنبع من ذاته ومرتبط ةوهي عوامل كامن:ةالذاتي ةالعوامل القيمي -٥
 ومنها:

 .كبيره بالتزام الفرد بالسلوك السوي ةاالتزام الديني له اهمي - أ
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 ة.على المصلحة العام ةالفردي ةاي طغيان النزع ةواالناني ةالفردي - ب

 رابعاً:أنعكاسات ظاهرة الفساد االداري على حقوق االنسان والمجتمع

 .يساهم الفساد االداري في تدني كفاءة االستثمار العام واضعاف مستوى الجودة في بناء البلد -۱
 يرتبط الفساد االداري بتردي حالة توزيع الدخل والثروة. -۲
 يؤدي الى تراجع معدالت النمو االقتصادي وتراجع مستوى المعيشة. -۳
 يؤدي الى زيادة كلفة الخدمات الحكومية. -٤
 .يؤدي الى االنهيار االجتماعي والثقافي بشكل يهدد النسيج االخالقي للمجتمع -٥
 يؤدي الى اختالل التركيبة االجتماعية ويزيد من حالة عدم االستقرار  السياسي. -٦
 كيز الثروة في ايادي قليله لتستغلها في غيرمصالح المجتمع والدولة.يؤدي الى تر -۷
يؤدي الى استشراء روح اليأس بين المواطنين وانتشار حالة االحباط مما ينعكس سلبيا على العمل  -۸

 واالبداع.
 وأساءة استخدامها. انكماش موارد الدول -۹

 يؤدي الى هجرة الكفاءات العلمية بسبب المحاباة والمحسوبية. -۱۰
 يعمل على تراجع مؤشرات التنمية البشرية. -۱۱
 يؤدي الى انتهاك حقوق اإلنسان -۱۲
 يؤدي الى اضعاف شرعية الدولة. -۱۳

 خامساً:المعالجات الناجحه لمكافحة الفساد وحماية المجتمع منه

 تبسيط وسائل العمل وتحديد مدة انجاز المعامالت. -۱
 الفساد.اجراء تنقالت دورية بين الموظفين يساعد على تقليل حاالت  -۲
 تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل الداء الموظفين لتفتيش الدوائر. -۳
 اعتماد معيار الكفاءة والخبرة والمؤهالت. -٤
 تحديد وتنظيم رواتب الموظفين بحسب المؤهل والكفاءة. -٥
 انشاء نظام رقابي فعال مهمته االشراف ومتابعة ممارسات الموظفين. -٦
 بالمواطنين واعطاءها االولوية. تفعيل ادارات الخدمات ذات العالقة -۷
 العمل بشفافية في حميع مؤسسات الدولة. -۸
 معاقبة مرتكبي الفساد االداري بال تردد. -۹

 مشاركة المواطنين في تشخيص مواطن الفساد. -۱۰
 التعاون مع الدول االخرى  والمنظمات الدولية لمحاربة الفساد. -۱۱
 توعية الجمهور الى مخاطر الفساد االداري.  -۱۲
 المفاهيم االخالقية والدينية والثقافية والحضارية بين المواطنين.اشاعة  -۱۳

 

 


