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 ولل االفصل    
 ريخلتاحقوق اإلنسان وتطورها في ا

الحقوووق هووي كلوو  ق لووح حووق والحووق وكووحق الواطوول وقوول حووق يقاو وو  واكوو  ي وو     
والحووق هووو لووايتلت  وووو  النسووان توموواع لنوووع اللكتلوو  والو ووو   ، واحترالوواآلكوورين 

 و اسحلياع.القتصادي الذي يميش في  لا اذا قان عوودياع او رأسلالياع او اشتراقياع ا
 وقانونيقققا   صققق إس مسققإ يا  ا وه وهققيسققمل م  زقققا ا   وو الثابقققوه وهققهقق :والحققف  ققل ال  ققق 

 .و  سفيا   خإقيا  وا
 .كم  ص ح   قررة شرعا   ل الشريل :والحف  

  صققق ح  يح ياقققا مشقققري  خقققا  او و صققق ح  يح ياقققا الققققانو ه اوالحقققف  قققل الققققانو : 
 فاقي  ثنائي  دولي .ماعإ  دولل او ا

هم ققات مبيققي  الحقققوف والحريققاو ال صققيق   ققل  ققدار ا) :ن حقوووق النسووان هووييوو  فوو وع 
االنسققا  وال سققم دة  قق  مكققريت اض لققع ومفاققي ع ع ققه سققائر  خ وقامققع المققل مب ققورو عبققر 

اققا مسققم د مققراكت مققاريخل  قق  خققإم الشققرائ  واالعققراا والقققواني  الداخ يقق  والخارزيقق  و ي
 ققققت والشققققلو  الققققدوم واال  ققققل  سققققموياماا ال خم فقققق نسققققاني  ومبنقققه حقققققوف الز اعققققاو اإ

  راد(.واال
 

 هليح الحقوق والحرياتا
م ثققققققم حقققققققوف االنسققققققا  والحريققققققاو اللا قققققق   ز وعقققققق   قققققق  ال لققققققايير المققققققل ال ي كقققققق  
ل نققققققاع ا  يليشققققققوا بكرا قققققق  بققققققدوناا و قققققق  خإلاققققققا ي كقققققق  م ققققققوير صققققققفامنا البشققققققري  

دا اا  قققققق  ازقققققم حيقققققاة ماقققققق   وذكائنقققققا و واهبنقققققا ووعينقققققا وحازامنققققققا الروحيققققق  واسقققققمخ
 االحمرات والح اي  والكرا   ال مأص   والقي   الذامي  لإنسا .

نقر   ك ق  الحققوف المقل يم مق  باقا اإنسقا ه لقذل   الحري  هل  ل الواق  واحدا  عر نا او 
لذلك نر  ا الفاته    هذ ن إقا   مداخ   و مراب   ب ريق  حم ي  ا   الحرياو والحقوفا
حيققج زسققدماا  ققل  هه يققع كبيققرة  ققل دسققامير الققدوملاققا اوالحقققوف وزققدو   الحريققاو ا

  ماققق  القققدوم ال نقققاه  هم قققات القققه اققققد م قققور هقققذا االو  باقققاه والم ا قققا   دسقققاميرها مأكيقققدا  
لقه اال قر القذي يشقير ا الخاص  باا لمدريساا  ل ال دارع وال لاهقد والك يقاو ال خم فق ه
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لم ات باقققذل الحققققوف واللدالققق  ال رمب ققق  بقققاالئ الكرا ققق  وهقققل مقققذكر ب بقققاد هعمقققراا باقققااال
ق ي ي  لمكمإو االوالاا ع ه  خم ا ال سموياو  ل الدوم  و  زاال  والحرياو حمه وزد

 الدولل وال نظ او غير الحكو ي .وع ه ال سمو  
 

 ريخلتاحقوق اإلنسان وتطورها في ا
ف  قل اللصقور نلقر  لاقذل الحققو   االبد  هورهاوم  اإنسا ه نشأة حقوف ع  وال وق

 ه ل اللصور الوسق ه اإنسا وسوا نمك ت ع  حقوف  هو ل الشرائ  الس اوي القدي   
 .ري  هذل الحقوف  ل الماريخ ال لاصنب خيرا  وا
 

 في المصور القديلح وفي الشرائ  السلاويح  اإلنسانحقوق 
 حي  ظار ع قه وزقع اإنسا بم وزدو     هزديدة ع ه الناع اإنسا لت مك  حقوف 

و قق   اآلخققري عمققراا  قق  هققذل الحقققوف واال مدراكال شققك   مك قق   ققل   ا مال هالبسققي  
ءا  بقد ههقذل الحققوف  قل الحاقاراو القدي ق  ي   نا  لر ق   راال  إلذا    الس  او اللا 

 هو قا وعنقد اليونقا  ثقت الر  هثت عند الحاقاراو الشقرقي  القدي ق  هبحاارة وادي الرا دي 
 س اوي  حسب ا ندرزع مباعا . ل الشرائ  ال خيرا  وا
 

 حقوق اإلنسان في الح ارات القديلح 
( ال  الحاقارة وا  كانقو درزق   ق  المققدت ال قادي  كقر )ا  وزود حاارة يلنل وزود 

اال ا  هذا المقدت ال ادي الي ك  مصور وزودل اال بفام  كقر االنسقا ه و ق  هنقا كقا  
 المراج الفكري اهت عنصر    عناصر الحاارة.

 في ح ارة وادي الرافدين  اإلنسانحقوق  :لع و ا
ع ه الرغت    س    الحكات ال   قق  ننقذاك و ققا  لنظريق  المفقوي  اآللاقل والمقل ملمبقر 
الحاكت ظم اض  ل االر ه اال ا  حاارة وادي الرا دي  ملقد اققدت الحاقاراو البشقري  

وا  ققل  قالمققع : )اقققدت واولاققا اهم ا ققا  بحقققوف االنسققا ه يقققوم الققدكمور بانققات ابققو الصقق
وثيقق  لحققوف االنسقا  كانققو سقو ري  وا  الققانو  واللدالق  والحريقق  كانقو  ق  اساسققياو 
الفكقققر اللراققققل الققققديت و نقققذ بقققدء المقققدوي   قققل االلقققا الثالقققج ف.ت ه كقققا  اللراقيقققو   قققل 
 خم قا عصققورهت الماريخيقق  سقو ري  كانققو ات اكديقق  باب يق  او اشققوري  ي ققالبو  عققاه ات 
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باعمبارل نائبا لآللا  بوا  قواعد وم بيف ازراءاو ما   ل ز ي  الحري  واللدال   دو ا  
االزم اعي  وال ساونةه وقد وردو ك    )ا اركل( والمل ملنل )الحري (  ل ن  سو ري 
ألقدت وثيق  عر اا اللالت القديت مشير صقراح  القه مه يق  حققوف االنسقا  ومأكيقدها ع قه 

 ق  ذلك.حريمع وبر ااا كم  ا ينا
  ل بإد  ابي  الناري  يمكو  المركي  االزم اعل     بقمي  ه ا )االحرار واللبيد(.و 

 قاعل انقع لقيع   كقا  ألحقد يخاق  ماالحرار: الحر هو قي ق  ال يق ا  االز .1
قي قق   ققق   مكثققرل قققانو  ولكنققع بالنسققب  ل  حققاكت وبنظقققر اللقوبققاو يلمبققر 

لنقققاع هققققت اللقققا  ي   ققققل ا  الفئققق  ال حكو قققق  المقققل ماققققت عا ققق  اه اللبقققد
الحققققققوم وال ققققق ار  وال شقققققاغم والقققققدواز  وال حقققققإو المزاريققققق  الصققققق يرة 
والكسققب  وغيققرهت   قق  يلم ققدو   ققل اللققيا ع ققه زاققدهت اليققو ل هققت  قق  

 ال منفذي  النبإء يشك و   بق  االحرار.
كق  الققانو  اناقت احقرار  ق  الوزاق  النظريق  القانونيق  ل واحقدة ا قاتوهقت يلقا  و   لا  ق  

 الكثير  نات  قيدة حريمات بواق  ظرو ات االقمصادي  الصلب .
( و ) شققكينو( المققل )ا ي ققووخققإم اللاققد البققاب ل كانققو القققواني  قققد  يقق و االحققرار بققي  

 مقاب اا  ل اللربي  ك    ) سكي ( و ناا اشمقو الك    الفرنسي  ) سكا (.
 و يأمل  ق   ركق  الفقرد  قل اللائ ق   الفئ  االوله هت الل يا    الناع سواء كا  هذا الل

او  رك ل  قل ال زم ق ه ا قا الفئق  الثانيق   اقل ال بقق  القدنيا  ق  االحقرار وهقت وسق  بقي  
الفئق  االولققه واللبيقد وهققذا الم ققاي  يققوت باألصققم ع قه اسققاع الم ققاي   قل الحقققوفه وهققو 

 ققي   1/3مققع  ايكشقا عقق  اخقمإم المققوا   االزم قاعله  ققاذا قمققم ال شقكينو حققرا   قأ  دي
 ققي   قق  الفاقق ه واذا  ققا  قئققو عققي  ال شققكينو  1/2 قق  الفاقق   ققل حققي  ديقق  اال ي ققو 

اوكسققرو ذراعقق   ل ققه ال لمققدي ا  يققد   لققع  ققي   قق  الفاقق  واذا  ققاوق  نفققع االعمققداء 
ع ه اال ي و  أنع ي  ك حقف اللققا  ال ثقم بالقصقا ه هقذل ال إحظقاو السقريل  ي كق  

ع  غيا  ال سقاونة داخقم  بقق  االحقرار ذاماقاه اذ ا   ق  ا  ملي  ع ه مكوي  ان با  
 ال ل وت ا  ال ساونة هل احد  ال بادْ  االساسي   ل حقوف االنسا .
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اللبيد : انات اسقر  الحقرو  ويفمققر هقاالء القه الكثيقر  ق  الحققوف المقل  .2
يم مق  باقا كققم  ق  اال ي قو وال شققكينو  ق  االحقراره لكقق  ذلقك اليلنققل ا  

لدو ق  الحققوف ك يقا  اذ ن حقظ اللبيقد م ملقوا ع قه  قر الق    هذل ال بق   
ببل  الحقوف المل لت ممحقف القرانات  ل بقي  ال زم لاو االخر ه  ات 
رغت عبوديمات الكا    السيادهت كانوا قادري  ع ه ا  ي م كقوا او ي ارسقوا 
  االع قام المزاريق  واسقمدان  النققود البميققا  الحريق ه واذا  قام وم اللبقد  قق

حرة كا  االبنقاء احقرارا ه وكقا  اللبيقد يق ودو  بأرااقل  ق  قبقم االغنيقاء 
ل راعماققققا وكققققانوا ي  كققققو  حققققف مأزيرهققققا وكققققانوا ينمفلققققو  بققققبل  حقققققوف 

 الحيا ة.
و قققل اللاققققد البقققاب ل ا دادو حقققققوف اللبيققققد سقققل  السققققي ا الحققققوف االقمصققققادي   أصققققب  

وصققيار   و قق ارعي  وا م ققك بلاققات ي م ققك  انقق   سققمق   وصققار  ققنات حر يققو  ومزققار 
بلاققات  شققاغم حر يقق  مل ي يقق ه وب ققً اال ققر حققدا  اصققبحوا  لققع قققادري  ع ققه اسققمئزار 
اآلخري  كل ام او وكإء مزاريي ه ولذا يققرر بلق  ال خمصقي   قل دراسق  الحاقاراو  
بأ  اللبيد  ل اللراف القديت لت يكونوا يلمبرو   ق  صقنا االشقياء وان قا  ق  النقاع وا  

ر اللبيققد لققبل  حقققوقات او حر ققانات  ناققا لققيع  قق  شققأنع ا  ينقق   عققنات الصققف  ا مقققا
االنساني ه ا  ا راد هذل ال بق  يم ي و  ع  نظرائات  قل ال زم لقاو االخقر  كاليونانيق  
والرو اني  اذ لت مز  القواني  ملذيبات او اربات اربا   برحا  ولقت مزق  ققم ات حمقه  ق  

 قبم  الكيات.
 

 ح ارة وادي الرافدينالقوانين في 
    ال لروا ا  القواني   ل ال زم لاو القدي   نشأو  مشابا  و رو ب راحم:

 راح اا االوله: بدائي   راماا اروراو الحياة وكا   صدرها  ل هقذل ال رح ق  اآللاق  
 المل ارماماا م كت ال زم لاو.
 ال رح   الثاني : القاعدة اللر ي .

 القانونل.ال رح   الثالث : المدوي  
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ولذلك  أ  المشريلاو القانوني  ملكع  سقمو  الم قور االزم قاعل ل  قت و سقمو  رقياقا 
وا   زرد االحساع بالحاز  اله منظيت الس وك االزم قاعل عبقر المشقري  الققانونل يلقد 

 دال  ع ه الومائر ال مصاعدة ل نا  الحااري.
لوثيقققققق  او هقققققذل اصقققققإحاو اوركازينقققققا: مقققققت اللثقققققور ع قققققه ز يققققق  نسقققققخ هقققققذل ا -1

ت وم ققققو 1878االصقققإحاو  قققل منقيبقققاو البلثقققاو الفرنسقققي   قققل  دينققق  )لكقققا( عقققات 
 اا الوم  رة    قبم اللإ   الفرنسل ) رانسوا مورو دانزا (.ممرز 

اصقققإحاو حقققرت ب وزباقققا اسقققم إم االغنيقققاء  مصقققدرواوركازينققا هقققو   قققك  دينققق  لكقققا 
لشققلبع وانققع اعققاد اللققدم والحريقق  ل نققاع  وهقق  الحريقق  )انققع بققع:ل فقققراء وكققا    ققا يفخققر 

 وا ام عنات ال ظالت واالسم إم(.
) نق  االغنيقاء والكانق  وال قرابي   ق  اسقم إم  االصقإحاو: ا زاء  ل هذل  مبر و   

الفقراء وساهت  ل ر   ال ظالت المل كانو مق  ع ه الفقراء( وقد ذكر هذا االصقإس  قل 
 صار بزوار بيو ال نل(.وثيق  و حوال )ا  بيو الفقير قد 

ا   ناداة قواني  اوركازينا باللدم والحري  ملد اوم وثيق  نادو بحقوف االنسا  وحريمعه 
ع  ققا ا  ك  قق  )الحريقق ( ظاققرو ألوم  ققرة  ققل المققاريخ البشققري  ققل هققذل الوثيققق  اللراقيقق  

 القدي  .
 مع ققق   قققل ف. ت( 7000-3500 قققل مور المقققل ا مقققد عاقققدها ) اورن قققو:ققققانو   -2

ز يقق  ال ققد  السققو ري  موم كمققا  شققا م  قق  كمقق  القققانو   ققل مققاريخ اللققالت كمقق   يققع 
اورن قققو معظقققت   ققققوك مور: )لققققد اق قققو اللدالقققق  ال سقققمندة القققه قققققواني  ن قققا الصققققالح  

انصققر و هقققذل القققواني  القققه منظققيت االسقققرة واال و قق  وحققققوف ال ققرمة  قققل  د(. ولققققل لدالقق 
 نظيت اللإقاو المزاري .الم  ك وسواها واشم  و اياا  ع ه م

( مصدرل ال  ك لبقو )نفرولقد اكمشا هذا القانو   ل  دين   عشمار:قانو  لبو  -3
وهققو )خققا ع   ققوك سققإل  ايسقق (ه ويمكققو   قق   قد قق   ف.ت( 1934-1924عشققمار )

 (  ادة ولقد ملاد ال  ك بالقااء ع ه الب   واللنا ونشر الو اء(.38و)
وهقو  ق   ف.ت( 1992)و  الذي وال  ال  ك بقإ ال قا وهو القان مشنون :قانو   -4

القققواني  ال دونقق  بال  قق  األكديقق  وهققل مسقبف شققريل  ح ققورابل بنحققو نصققا قققر  او  مققدت
(  ققادة قانونيقق  عالزققو زوانقق   قق  الحيققاة 61مكثققر  قق  ال  ققا ه وممققألا  قق  ديبازقق  و)
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ت  ق  1945د عقات االقمصادي  واالزم اعي ه وقد عثر ع ياا  ل )مم حر ا ( قر  ب دا
 قبم ال اسس  اللا   لآلثار  ل اللراف.

شريل  ح ورابل: ملمبر شريل  ح ورابل اللاهم البقاب ل المقل اصقدرها  قل السقن   -5
القققواني  المقل اهم ققو  مشقارف.ت(  1750-1792الثإثقي   ق  حك ققع القذي دات ل فمققرة )

 .بحقوف االنسا  بلد اعادمع موحيد وادي الرا دي  بدول  واحدة
ل  انققع وقققد اسققمند ح ققورابل  ققل شققريلمع الققه  ققا كققا  سققائدا  قق  اعققراا وقققواني  سققابق  

كانو سو ري  ات باب ي  اال انع ع قم ع قه ز لاقا ومنقيماقا وملقدي اا لقمإئت  زم ق   سواء
شققريلمع ع قه عققدد  ح قورابل  قوادالدولق  ال وحقدة الزديققدة الواسقل  االرزقاء... وقققد دو  

قققت ال ققي  وو عاققا ع ققه ا اققاو  ققد  اللققراف ننققذاك  ثققم نفققر  قق  ال سققإو الحزريقق  ور 
 واور والوركاء وسبار ومشور ااا   اله بابم اللاص  .

(  ادة قانوني   دون  بال    الباب يق  والخق  ال سق اري 282وممألا شريل  ح ورابل    )
ع قه وال قم  والخام ق ( وينماقل قسق اا اال )ال قد ق ومنقست اله ثإث  مقسات رئيسقي  هقل: 

 بنحو بار  لآللع ش ع نلع اللدم وا ا ع ح ورابل واقا بخشو .
ح ققورابل اال يققر االع ققه عابققد اآللققع لكققل انشققر اللدالقق   ققل  )انققا  قققد ماا:وقققد ورد  ققل 

اللالت ومقال ع ه االشرار واالث ي  وا ن  االقويقاء بقأ  يظ  قوا الاقلفاء ومنشقاء النقور 
ذي معقا  شقلبع  قل وققو ال حنق  ن ق  النقاع  ل االر  مرعه  صال  الخ قف... انقا الق

 ع ه ا إكات  ل بابم وحاكت الشل  الخادت الذي مسر اع الع منونيو(.
واحموو شريل  ح ورابل ب وادها ال خم ف  ع ه قاايا ممل ف بالقااء والشقاود والسقرق  
والناقق  وشققاو  الزققيا وال راعقق  والقققرو  ك ققا ا  هنققاك  ققواد عديققدة ملققال  الشققاو  

 ي   ق   وام و قإف ومرج ومبنقل ومربيق  وكقم  القع عإقق  بحيقاة األسقرة... وهنقاك اللائ
  واد خاص  باللقوباو وال را او.

وللم  ايقمال ذكرل  قل هقذا ال واقو  هقو ا  الدولق   قل عاقد ح قورابل كانقو مشقرا 
ع ققه م بيققف القققواني  ب لنققه مناققا كف ققو اقق ا  الحقققوفه  قققد  نلققو القققواني  الفققرد  قق  

ك قققا ا  الققققانو  زقققرد سققق    اال   الدولققق هثقققور وبالمقققالل اللقوبققق  منفقققذ  ققق  قبقققم نخقققذ ال
ع ققه ال بققق  المققل ينم ققل  ح ققورابلاللقابيقق  وزل اققا بيققد الدولقق ه واألهققت  قق  ذلققك  ققر  
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الياققا هققو وز اعمققع ا  محسقق  المصققرا ومكققو  قققدوة حسققن   ققل سقق وكاا لآلخققري  حيققج 
 زري  .زلم اللقوب  ع ياا مشد بالنسب  اله نفع ال

ويكفينا هنا ا  مقمبع مهت  اقالع ال خمصو  ع  مشري  ظم  حمفظا  بزوهرة ع ه  د  
ال لنيقققي  بدراسققق  حاقققارة وادي الرا قققدي  م  شقققريل   محقققدخ سققق  عشقققر قرنقققا ه  ققققد ققققام 

ح ورابل المقم رقيا  ع  شقريل  اي دولق  موربيق  حديثق  وققم م  يزقد االنسقا   قل مقاريخ 
الحقاكت الحفقيظ األ قي   )منقاف ومز م    االلفقاظ المقل منماقل باقا: الشرائ  ك ع الفاظا  مر 

 قققل ق بققققل ح  قققو مهققققم االر  سققققو ر ومكقققد وبحك مققققل قيققققدمات حمقققه اليظ ققققت األقويققققاء 
 الالفاء وحمه ينام اللدال  اليميت واألر   (.

يماقق    ققا سققبف ا  حاققارة وادي الرا ققدي   قق  مقققدت الحاققاراو االنسققاني  المققل مولققو 
نق قق  النظيققر بحقققوف االنسققا  وحريامققع وصققإحيامع اللائ يقق  وحرصققو دائ ققا مهم ا ققا   

ع ه انصاا ال ظ وت وح اي  حقوف الاليا و ن  اسم إم الفقراء واشاع  اللدم بي  
 الناع.

 

 في الح ارات الشرقيح القديلح اإلنسانحقوق  :نياثا
 اإنسا حقوف  دمأكيحااراو الشرف القدي    ل الاند والصي  بقدر  لي   ل  سا وا

 الاندوسققققي   هاإنسققققا عنققققد ا رب ققققو بققققي  الملققققاليت الدينيقققق  وال فاققققوت الخققققا  بحقققققوف 
ع قققه  سيسقققا  ما اإنسقققا كانقققو ملمقققرا بحققققوف  سقققيااشقققرف  وزنقققو ال نمشقققرة  قققل الانقققد 

 سققعاالالمققل مزسققد  ع الققعالققه وا (الاندوسققل ه ققا)برن الققه النصققو  ال قدسقق  اللائققدة
 ف.ت  130_150ل فمرة     خإقي اال

بشقكم ملقاليت وليسقو قواعقد  ف.ت ليقدت ح قوال  480قد ظار  ل الاند عات  )بوذا(  اك ا 
 بققادئ  الكثيققر  قق  اسققياه وماقق نونمشققرو  ققل الصققي  واليابققا  وزنققو  شققرف ا هدينيقق 

وزسققت ال مسققوم الفقيققر   يققراال ققرف بققي  زسققت  ال مذ هة والحريقق  ومل ققيت اللدالقق ال سققاون
 .اعندل وال بي  روحيا 

.ت  ق  نشققر اللقدم والققدعوة ف550و قل الصقي  م كقق  الفي سقوا والحكققيت )كونفوشقيوع(
وكققا  يققر   هاإنسقا  خيققعنسقا  اللقالت والققه وزقو  خد قق  اإبقي  شققلو  ال لقه المققوخلا
 الرذائم. مبش الظ ت هو      ا
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  في الح ارة اليونانيح اإلنسانحقوق  :راوما
سققرا   ثقم )  قذاذاو قا لقدياا  ق   فكقري   هالحاارة اليوناني   ق  مققدت عر و بع     ا

 ال لت ملمقرا  هبقدر نسبلمال  اإنسا لت ملمرا بحقوف  نااا مال هوارس و(  إ و وا
يزقري  اإنسقا وحققوف  الرف  نمشرا   ومركو   الشل    لين   سياسي  ل بقبحقوف مال 

  ي نحو  حف  ا صحا ا هشراااثإج  بقاو: ) لها وال زم    قس ا   مزاه اا دائ ا  
عبيقد  لقهاوالقذي  يسقملبدو  ويمحولقو  ارقق  بالقدي  ال  و بق  الفإحي  الفققراء هال وا ن 

 .(يم كنو     و اء ديونات ال ألنات
ي حقاوم محريقر الفإحقي   ق  القديو  ورغت زاود بل  حكات اليونا   ثم )سولو ( الذ

قققات ا حققاكت )ك شققي ( الققذيالالقققر  السققاب  ف.ته و قق  بلققدل  خققراونسققمرقاف  ققل وال ققه اال
دهققرو الدي قرا يقق    قمققرا  السققري حيققج اد نظققات االنمخققا  واالوزققاكو قق  دي قرا يقق  و ح

 هالفي سقوا سققرا  عقداتاحقام  دي قرا يمقعنقع سقق  واقاعو  لقع ا ماله لفمرة    ال   
السياسققي  وحققدهت ال م ملققو  بققالحقوف  لققت يقققروا ذلققك وظ ققوا ق ققا واال   رزققام الققدي ال

مسقا ع اصقإس ال زم ق  واوزقو  ب (  إ قو اال ننكر دعوة الفي سقوا)   ه ولك وال دني
ال زم ق   قيقاتووزقو    قناتاالدول  بمحقيف سلادة الناع والحفاظ ع ه  ل اتوا هبالفاي  

   الدول  بدونع مكو   اسدة.ع ه اللدم ال
 هو  اللادمبواس   القان  راداالمنظت حياة   االدول  يز    ا لها (رس وا)كذلك ذه  

القرف  زقا انقع ا مال هداء الفصقم بقي  السق  او  قل الدولق لمق ات ب بقوزو  اال لهاوذه  
 مالال مصق    ال رمة  اوكا  ير  عقم(ه  ولك  لاا ال سمأنس )الحيواناو اللبيد بقوس ه 

كيا  ذامقل  اإنسا   االحاارة اليوناني  لت مك  مدرك   الكم ذلك نر  لشاو  البيوه 
الحكقققققت  كقققققا  مذ هحمرا اقققققا وح ايماقققققا ووازبقققققاو البقققققد  ققققق  انقققققع ي  قققققك حقوققققققا   سقققققمقم وا

 . را   بيليا  سمرقاف ااالسمبدادي هو السائد واال
 

  حقوق اإلنسان في الح ارة الرولانيح :كالسا
ال زم ققق  الرو قققانل   بيلققق عنقققد الرو قققا  بسقققب    ققققرا   اإنسقققا لقققت يكققق   فاقققوت حققققوف 

ممفف و بيل  هذل  عرااا حيج محك ا ا هال راع  هلاال نصر ي   الفإحي ال كو     
وكققا  الرزققم يلقققد  ه رادهققااع ققه عائ مققع بز يقق    لققإه وكانققو الواليقق  اللا قق  ع ققاماال
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المقل ي ارسقاا   االوهقت يخاقلو  لسق     هوي  قاقا  مقه شقاء هراءبلقد شع ه  وزمع 
حقققوف ووازبققاو الخاصقق  ب ه يقق االوهققو الوحيققد الققذي ي م ققك كا ققم  هسققرةاع ققيات كققرئيع 

 .ع ارهتااللائ   عنع بصرا النظر ع    رادالسمقإلي  وبالمالل  إ ا هاللائ  
والم ييق  بقي  ال قوا   الرو قانل  هزان االا ااد وكا  اسمرقاف ال دي  ومفشل الربا وا

لققانو  خقا  بقع هقو  زنبقلواال هل قانو  ال قدنل الرو انلحيج يخا   ه مب  زنبلواال
 الرو انل هو صاح  الحقوف  ق .و  هقانو  الشلو 

وكققا  اللبيققد اقق    ققا  هشققياءوا شققخا ا لققهاوداو  ققل الحيققاة قسقق وا ال وزقق والرو ققا 
وهققو  هليققعاوال بلقققم وال م ييقق  حسققب ا كققانوا ينظققرو   بققإرادة ققإ يم مقق   هشققياءبااليسقق ه 

ي  فاوت البيق  والشقراء  ثقم ا اللبد عندهت يق  محو  هيدخم ا   ال لا إو المزاري 
  ققرف بينققع وبققي  ال داةااللبققد هققو  زققرد   ا)يققر   الفي سققوا )سققينكا(  الدرزقق   هسقق ل 

  .(بالن ف مالالحيوا  
ا وحقدها المقل مم مق  بحقف وكانو ال بق  الل ي ه بقاو لهاوزر  مقسيت ال زم   عندهت 

 قق  كم اللبيققد زقق ا  كبيققرا  لققذلك شقق هاقق  الفقققراء واللبيققد لحكققت القققانو بين ققا يخ هال وا نقق 
القانونيق  والسياسقي   والدراسقاوالقنظت  رغت  قا عقرا بقع الرو قا   ق  مققدت  قلو  هالسكا 
ع قه  حكقرلظ قو  ناقاامال  هيات  ق   زقالع شقلبي  لمقولل السق   لقد ورغقت  قاه واإداري 

ء  قق  وحققرت الفقققرا هع ياققا المققل كققا   بققداء الحقققوف السياسققي   قصققورا   هال بقققاو الل يققا
ه للبوديقق  عنققد عزقق هت عقق  سققداد الققدي خاققلوا ل ققرف واسققي  واالحريققاو والحقققوف السيا

 .ثرياءاالوكانو الوظائا  قصورة ع ه 
ه القذي (عشقر ثنقلاإققانو  )اققرار  ل  وكانو سببا   هثورة الفقراء المل ه و رو ا  ا مال
 هاقق ااد والقاققراال سققالي اغيققرو الكثيققر  قق   ه سققاونة بققي  النققاع  ققل الحقققوفقققر الا
هقققذل الققققواني    ارغقققت  هالشخصقققي  حقققوامولإواققق  مشقققري  ل لقوبقققاو  قققل  كانقققو سقققببا  و 
 الرف واللبودي  ل  دي  اللاز  وهذا عيباا الخ ير. باحوا

ست ومحوم الحكت اال ماللاا  ولت يبف زالع الشل   مل ل اإ برا ورياللصر   اغير 
ل ه وكانققو الدولق  ممقدخم  ققل كقم شققْل حمقه  ققحريقاو ه  قإ حقققوف وال قردي    ققف لقها

سققم ر وا هاققائي نلققد و الاقق اناو القك ققا ا هبنققاءواال اآلبققاءو ققل اللإققق  بققي    واماال
 الحام حمه ظاور الديان  ال سيحي .
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  المكوي  صائ  خ ا ال سيحي   ل البني  االزم اعي هالديان  حدثمع ثر الذي اورغت األ
ا  بققي   بقاماققا و  ققل النقق   ققل اخإقاققا ا  برا وريقق  الرو انيقق االزم ققاعل والسياسققل لإ

ا الفادحق  وحروباقا سقمبدادي  البيروقرا يق  واقرائبا ل كساد مزارماا و قل حكو اماقا االو 
 سبا  لسقو اا.ال ا ك  كانو ا

 

 حقوق اإلنسان في الشرائ  السلاويح
ل نظققات   كقم القدياناو السق اوي  بلقد مأكيقدها ع ققه عبقادة اض وعقدت الشقرك بقعه مرسقا  

 .هنسا  وسلادمعقي ل ل ملا م غايمع اإ
 

  الديانح اليهوديح  :ولع ا
ز لوها  ل   كارا  االياود  حبارا ليعا ااااالذي  هالديان  الياودي  ع ه المورنةعم دو ا
 قدعي  نق قع عق  النبقل ( يو او هع راهشويي هيبقق)المكوي هالخرومهالآلال لرو    سفارهتا

 غريبق  سقا يرا( القذي ماق   )الم  قود سقتوالمقل مقداولوها محقو ا وسه )ع يقع السقإت( 
ولقققد  قق  وازبققاو ع ققياته  او ققا يحك اقق قق  باققل  قواعققد مل قققو بحقققوف ال قق ارعي   مال

بلققد  صققبحواثققت  هثنققا عشققر  ز ققدا  قققرو  مملققددو  ز ققداو الم  ققود لمصققب  بلققد ث انيقق  
حمققار الشقلو  ا لقهاغ باقا دعقوة  والمقل كانقو  قل ا(  ز قدا  36االنك ي ي  ) لهامرز ماا 
 عمبارهت شل  اض ال خمار.يات باالياود ع  ومفايم

ناقا لقت م فقم عق   سقأل  هذل الشقريل  مقت محريفاقا  ق  قبقم احبقار الياقود وا    ا يلنل ا
دالق  بقي  البشقر وان قا لفئق  ع ال سقاونة واللسقاريامع ولكق  لقيع ع قه احقوف االنسا  وح

 مبا  الشريل  الياودي . لين     ا
 

 الديانح اللسيحيح :ثانياع 
نسقاني  المقل نمزقو عق  زم اعي  الإميان  ال سيحي   لالز  الظواهر االسماد و الدلقد ا

لمووت الديانووح وقوود قبقام النققاع ع ياقاه ال لمكققو  سقببا    زم ق  وثنقل اققاعو  يقع الحققوف
لوو  الح ووارة وا ورووويال الفقوور  لوو ا ساسووينا لووودأينفووي نقوول  فوواعحع  اللسوويحيح دوراع 

 اإلنسوانيحالقرالوح  :هلوا اللوودننوهذان  والذات، اإلنسانل  نظريح حقوق وا ورويحال 
 .الس طح الذي يرفض الس طح اللط قحوتحديد  ،عتوارها قيلح ع ياوا
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المفريقققف بقققي  الفقققرد  لقققهاال سققيحي   وذهبققق اإلنسوووانيح،الكووواا والقرالوووح  ولال  فاللوووودأ
اض  قق  خ قققف  نقققعال اإنسققا ا ققق  مقققر  وزققو  حفققظ كر  جك قققوا  ه حيقق دنسققا ه والفققر كإ

  ي ل اض ملاله ع  باقل ال خ وقاو. ده وقحمراتزدير باال وملالهه وه
والمأكيققد  هاض  ققاتاة بققي  الز يقق  نال سققاو  لققها (ع يققع السققإت)و دعققوة ال سققي  ك ققا زققاء

لالزقق  الفققوارف بققي  ال نققل   ياققا  ه وقققد مناولققو اع ققه  بققاد ء اللققدم والمسققا   وال حبقق 
ه اققت  ققل الحيققاة  ي  يزل ققو ولئققك الققذا ملااققع  قق  ا   ققت يخققا السققيد ال سققي  هوالفقيققر

زققإم وقققد از ققو الديانقق  ال سققيحي  القق وام اي ققا ا هن  ققاع  ققل المققراز قق  اال ققوام واال
نفرا اققاه ولققت منظققر ال سققيحي  الققه عقققد القق وام كلقققود  قدسقق  الي كقق  اوزل ماققا راب قق  

 سققيحي  االزاققا  ووند ثنيقق ه وحر ققو الثينققا الو  ققل ا ال نققا   المزاريقق  ك ققا كققا  سققائدا  
موصقققل بلفققق  ونققققاء  فقققامه وكانقققو ذو الكنيسققق  اولئقققك ال شقققردي   ققق  االنققققاال فقققام وا
محريقر  لقهادعقو عق  ذلقك  ققد   اقإ  خإقي  الل يا. ذلك    ال ثم اال عمبروالنساء وا

الققذاو ل  فاققوت ال سققيحل هققل ثققورة ع ققه    الثققورة و قققا  وا هاقق اادالنقاع  قق  الظ ققت واال
  م ييققر الققذاو القذي كانققو منشقدل ال سققيحي  كققا  ويبقدو ا ه ييرهققا نحقو الخيققرالفرديق  وم

 ق  الظ قته  خاليقا   الزم اعيق  منظي قا  هو ال لوم ع يقع لمحريقر اللبيقد ولمنظقيت اللإققاو ا
 اإنسققا الكنيسقق  لقت مققدعت حقققوف   اك ققا  هولققت م ققً اللبوديق  داها ظققم  حقدودا  ولكق  صقق
 رائاقتا بقداءابقم  نلقوا النقاع  ق   هالقرميسق  حريق  ولت يلقرا رزقام الكني واا هبشكم 

 .ورباا والسي ا  ل اللصور الوس ه  ل
 هم ا قا   قل بقداياماا القت مل قل ال سقيحي   ه اللوداء الثاني الكاا وتحديود السو طح لاا

ه   مكققو   بنيقق  ع قق بالسقق    وزققر  المأكيققد ع ققه ا  عإققق  الفققرد بالدولقق  ينب ققل اكبيققرا  
بقوم السقيد  حمرا عه  ذلك  ر  ع ه كم  سيحل ع إ   ل الدول  وا  اع  الحكت القائت

ي سقق    ا  اال سققيحي  مققر    ه مال اعقق   ققا لقيصققر لقيصققر و ققا ض ض((ا)) ال سققي :
  ا قراد   لإوال ه  السق    ال   قق  ض وحقدلال ه  مكو     قق ار  ال ي ك  ع ه اال

  الديانق  ال سقيحي  وباقذا نزقد ا هالسق اء   لت ي بف ملاليتال سمبد يثوروا ع ه الحاكت ا
 سققمنادا  بقققدر  اعنيقو باعققادة البنققاء االزم ققاعل ا ه يقق   قق  االلقت مققوم قاققي  الحكققت ققدرا  

  بقققر و  شقققك   منظقققيت عإقققق  الفقققرد بقققي  وبلقققد اه ققققيت المسقققا   واللقققدم وال سقققاونةه الققق
 ققل الفمققرة بققي    السقق  مي  وبلققد ا  شققادو اللإققق  نققو   قق  النقق ا  بققي  الكنيسقق  والدولقق
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ساسقي  والسقي ا  قل كنيسق  عق  ملقاليت السقيد ال سقي  االحر و الته وبلد ا  ان64-311
المققل بينقققو   ققل اللصققور الحديثقق   كققار والنظريققاور االوبلققد ظاققو  هاللصققور الوسقق ه

السقققق  مي  ه ققققا لخد قققق  النققققاع ولققققيع مي    هققققواخ ققققاء هققققومي  السقققق  مي  ك ققققا بينققققو ا
ع يققع )لقققوم ال سققي   سققمنادا  ا صققم الققدي  عقق  الدولقق   لققها الكنيسقق  ع ققدو هسققم إلاتال

   بققاد ء  قق  مأكيققد االبققد  خيققرا  وا هعقق   ققا لقيصققر لقيصققر و ققا ض ض((ا)) : (السققإت
ع المققل مرمكقق  سققوة المققل زققاءو باققا ال سققيحي  هققل االخققة والمسققا   واالاللققدم وال سققاون

 دنه شك.ع ياا قاي  حقوف اإنسا  بدو  ا
 

 اإلسحليحانح الدي :ثالثاع 
  اإلسح قول ظهور 

 المل شك و كم  ناا دول سإت    قبائم وشلو  و   زم   الز يرة اللربي  قبم اإيمك
خر بققي  االمفققو  حراويسققودل المنقق(ه  فككققا   ا   زم لقق) ل سققاع الملصقق  القب ققا سققمق   ع ققه 

بداد المقققم سققم  قق  ال  يققا  واالسققإت اققروبا  عر و الز يققرة اللربيقق  قبققم اإه وقققدالقبائققم
 عققرا الزانقق  االقمصققادي اققإ عقق  ا   خققر هالشققلو  اال عقق  اققروبع المققل عر ماققا

ه ا  يق بيل ا   قر اكقا  ال ق و ذ م ليع ظقاهرة ال ق وهدرز     االخمإم الذي ي ك  ا  مل   ا
 قإك ال يقر بقالقوة كسق   م اف ع   ريف االسمحواذ ع ه ار دوا   ال  و  ادي  )اي االو 
وللم ذكر بل  الظواهر  فيد  هسرهت(خري  نميز  اسملباد اآل ايانا  حس   والباائ  واال

    المل كانو سائدة:
 حيج يشمري المازر  اهو  لرو     س ل   يحمكرها. حمكار:اال .1
 و الولد.له حد ره  ال وز  اقرا  يصم مالربا: وكا  هذا النو     اال .2
 سا .نذالم لإل: و ا يمرم  ع ه هذل المزارة    امزارة اللبيد .3

زم اعيققق  مزسققدو بظاقققور لقققد كققا   ققق  نمققائ  الملا قققم االقمصققادي  بقققرو  اخققمإالو ا
ال ققوة الل قم وكقانوا مذا اشقمدو  قرهت ملقد ي  وهقاالء الي  كقو   ق  ا بق     الناع ال 

ادركاقت  حسق   ذاال ام هنمظقار  قومات زوعقا   وز سقوا  قل ابليقدا   نمحوا  كانقا  بات ال لينع ا
ال وزققاو   ققا و ابنققاء والبنققاو و قق  هققاالء ال لققد ي  ينمقققم اال هزورب لققات او ع ققم  ققا

 لققه اللبوديقق  زقق اء عزقق هت عقق  رد القققرو  المققل يقمراققونااهاميسققر لاققت  قق  الحريقق  
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حيققج ينشقف ال لققدت عقق   نمشققرو )الصقل ك (وبسقب  هققذا المفقاوو  ققل ا كانقاو اللققيا ا
 ا م ويسمولل ويصي   ناا  ايسم ي . قبي مع ويك   ل قو 

 والدهت    قا  االلر   ريف ثانل يقم و     كان و هد البناو عادة  لرو   و مبل نو  وكا 
وقققد ذكققرهت اض  ققل  ه ققا  قق  عققدت  اينفلققع ع يققع   الققع وانفاسقق   نققع ع ققه  ققاينفف  قق  ققاا

 َكققا َ  َققْمَ ُاتْ  م َّ  تَوا اليَّقاكُ  َنقْرُ ُقُاتْ  نَّْحق ُ َواَل َمْقُم ُقوْا َمْوالَدُكقْت َخْشقَيَ  مالْ قإف  ) بقولقع:  الكقريت الققرن
ْ ئققا    ققراد بققم كانققو  ققإ حقققوف وال حريققاو لإع يققع  ه(31االي  )االسققراء/ ( سققورةَكباليققرا   خال

 .ساع هذل الحقوفاالقبي   هل 
ا   زم قق   الد   قق  بإغقق  قويقق  م  ققا يلكسققع اال  ل ققه الققرغت هوع ققه الصققليد الفكققري

شقارها لكق    قا نمالي ك  الق    قل االز يرة كانو مسودل اال ي ه و   ا  قاي  اال ي  
بقق ه وهققذا نققم  عنققع بسققا    ققل هققو ق قق   قق  يققمق  القققراءة والكما ياققا  ء  يققع االي كق  ال ققرن

نصققرا و  ققا كقا  يا بقا ور القدي  اء  قا كققا  يقرمب   ناققحققائف الحيققاة سقون ومدراكوعقل 
  ور الدنيا.ال
براهي يق  ققد مركقو ديانقع االيد( كانو  وزودة قبقم اإسقإت مذ ا  اليدة الموح  )عق   او 

 يققرة و ققدو الققه الز ياققا  )الياوديقق ( ا دينيقق   ققل  كقق  و ققا حولاققاه ملققاليت وعبققاداو وقي ققا  
النصقراني ( المقل و ققدو ملقد )نمشقرو  قل القي   ويثققر ه و اللربيق   ق  الشقات و  سقق ي   ا

  ققا حققققعع حبققاا  اققإ  هققل االخققر  الققه الز يققرة اللربيقق  بسققب  االخققمإ  بققالروت واال
  قد منصرو ز اعاو  ل الي   وم    و ل و ناذرة الحيرة  هعمناقعالمبشير    د   ال
ه وقققد بحققري  وق ققر وه يققروال ققائا ويثققر  وال وكققذلك ا ققراد  ققل  كقق  وبلقق    وكاققاه

وكقا   هنمشقارريق  البي ن ينيق  ع قه هقذا اال برا و كانقو مققوت بقع االساعد المشزي  الذي 
  )ال زوسققي ( هققل ديقق  ال زققوع اللققراف وحققرا ه ورغققت ا ققل  ياققا  ا نمشققارا  )ل صققابئ ( ا

وهاالء يحرصو  ع قه عقدت دخقوم ال ربقاء اليقع لكق   قل  زم ق  الز يقرة عر قو  القو ل
   هنققاك  قق  )يلبققد الكواكقق ااققا ع الققه هققذا الملققدد  ققا هققذل الديانققع ولققو بشققكم  حققدوده

 عق  )القدهريي (  اقإ   ه(خرو  يلبدو  الز والش ع والق ر واناع يلبدو  ال إئك  وا
ققَل مالالَّ َحَيامَُنققا القَدْنَيا َنُ ققوُو َوَنْحَيققا له ع ققه لسقانات : )القذي  قققام سقبحانع وملققا َوَقققاُلوا َ قا هال
 ( القققذي  يلبقققدو  )ال شقققركي خيقققرا  وا (ه24االيققق  )الزاثي / ( سقققورةَوَ قققا ُيْا الُكَنقققا مالالَّ القققدَّْهرُ 
   يوزقد نظا قا  احقوام ا  بقاي حقام  ق  االدينل  ا كق  هذا الملدد الاالصنات واالوثا ه ا
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لثقا يقق  هققو السقق     ملققدد الاويقق  الفكريقق  وال زم قق  الز يققرة اللربيقق ه بققم ا واحققدا    كريققا  
 خم ف     يرست ذلك صورا  وكا     ال بيلل ا نلكاع ل ملددي  الديني هالظاهرة ع يع كا

 زم اعل. مناقا  ل س وك االو 
اض عنققع( ا ققات   ققك  )راققلفققر بقق  ابققل  القق  زلسققملارة وصققا وباققذا الشققأ  مصقق   ا
ونسقلء  ال يمق كقم د االوثقا  ونأ ع قه الشقرك نلبقال  ك كنا قو ا   )ايااالحبش ه اذ يقوم: 

وال  ال نح ققم شققيئا   الققد اء وغيرهققاالزققوار ونسققمحم  حققارت بلاققنا  قق  بلقق   ققل سققفك 
  نمققع  ققدعانا الققه انلققرا و ققاءل وصققدقع وا ا منفسققنا قق   لينققا نبيققا  بلققج اض ا نحر ققع...ه

رحققات ونحسقق  الزققوار ونصقق ل ونصققوت وال نلبققد بققد اض وحققدل ال شققريك لققع ونصققم االنل
 زم اعل و ا يمرم  ع يع     قدا الوصا يكشا لنا  سمو  المناق  االه  اذا غيرل(

 نسا .حري  ولكرا   اإل حقوف وال
 سح د ظهور اإلوم

امقققع حمقققه ظاقققرو  نقققذ  قققدة زقققاو و وحري اإنسقققا عمقققرا بحققققوف ا اإسقققإتول قققا زقققاء 
 حقد باوال قوا    قل  رنسقا  اإنسقا حقوف  عإ ازاءو قبم  اناه واقرنا  عشر  ربل اال

بققوة اض ملقاله  ي قا اال ساسقعا مسإ يا    ليارا   اإسإتوف  ل عم دو الحقواه قرنا  عشر 
 اإنسقا ققوة  سقمندو ال قدارع الحديثق  ع قهبين ا ا هقرير هذل الحقوف وح ايماالم رادمعوا

لحقققوف  رئيسققيا   ماريخيققا   واسققم رو  صققدرا   اإسققإ ي وقدرمققع الذاميقق  لققذلك ظ ققو الشققريل  
 اإسققإ ي ل شققريل   ساسققا  ا  الكققريت والسققن  النبويقق  شققكم القققرنحيققج  هوحريامققع اإنسققا 

وحقوققع ع قه  اإنسا لحري   لكم زوان  الحياة وا انا   كا إ   شا إ   وزلإ  ناا نظا ا  
 .وال زم    راداال   ماا    اعسا

 

ولوون توودور لوون ذوي اللوووا  فووي نصوووا الدسووتور اللهووي يكوود ان الوورو  
السووائدة فيوو  لوون اولوو  الوو  اكوورد رو  كيوورد توودعوا الوو  الم وو  والملوول والحريووح 
واللساونة والمودل والرحلوح والهودا والحوق والحسوان والنفواق واليثوار والقوي  

لتي يك  ع   اإلنسان ان يتح   وها، وتنهي عن والكحق وسائر الف ائل ا
الظ وو  والقسوووة والتفرقووح وال ووحل والكهوول والشووط والووووي والطويووان والتلوواي  

 والتطاول وسائر الكحق الرذي ح التي يك  ع   اإلنسان ان يتك   عنها.
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 :سح اإل في اإلنسانتلي ت حقوق وقد 
 اض ملاله  نااا    
 قدس   نااا  
 نااا        
 :وهذد الحقوق لنهاسح  قواعد كاصح ل تلت  حدد اإل وقد

 .  الكريت والسن  النبوي    القرن الت يحرت بن   صإ  اكم شل  باس  .1
لقققوم  اآلخققري حقدود حريقق  الفققرد وحققع يقفققا  عنققد حققدود حريقاو وحقققوف  .2

 ارار(.الرسوم الكريت )آلارروآل
ح  اللا ققققق  حريامقققققع  قققق  ال صققققق وحقوققققققع و ملاراققققو  صققققق ح  الفققققرد  مذا .3

)حيث ققا  الفقايقق بالقاعققدة  ع ققإ   وال  ا و صقق ح  ال زم قق   ال صقق ح  اللا قق 
 يكو  شر  اض(. مكو  ال ص ح  اللا  

بالحسقنه. مال سإت  ل   ارس  الحرياو  قإ زقدام خإقياو اإااللم ات با .4
 بالحك   وال زار بالسوء    القوم.  مالوال دعوة 

 . سمخدات اللقم  ل  حاك   النفعا .5
 .  ك ناام ل س وك و ل   سف  الحكتعم اد الشور ا .6
ْ َنقا َبنالقل نَدَت َوَحَ ْ َنقاُهْت ) :لقولقع ملقاله اإنسقا بكرا ق   اإسقإتهقمت ولققد ا َوَلَققْد َكرَّ

ققققْ  َخَ ْقَنققققا  ققققْ َناُهْت َعَ ققققه َكثاليققققر  َ  َّ  الققققل اْلَبققققَر َواْلَبْحققققرال َوَرَ ْقَنققققاُهت َ ققققَ  ال ََّيَبققققاوال َوَ اَّ
قققيإ  َمفْ  ة لقولقققع ال سقققاون لقققها اإسقققإت دعقققهك قققا ه (70االيققق  )/ اإسقققراءسقققورة  (اال

َيقققا َمَياَقققا النَّقققاُع مالنَّقققا َخَ ْقَنقققاُكت َ ققق  َذَكقققر  َوُمنثَقققه َوَزَلْ َنقققاُكْت ُشقققُلوبا  َوَقَبائالقققَم ) :ملقققاله
نققدَ  َمْكققَرَ ُكتْ  مال َّ لالَمَلققاَرُ وا  االيقق  حزراو/السققورة  (َخباليققر   ت  َع الققي ال َّققعَ  مال َّ  َمْمَقققاُكتْ  ال َّققعال  عال

َوَلُكققققْت  الققققل ) :لقولققققع ملققققاله اإنسققققا الشققققريل  ح ايقققق  حيققققاة  كققققدواك ققققا ه (13)
ه وقققد (179سققورة البقرة/االيقق  ) (اْلقالَصققا ال َحَيققاة  َيققْا ُمولالققْل اأَلْلَبققا ال َلَل َُّكققْت َممَّقُققو َ 

َع َيقققْأُ ُر بالاْلَلقققْدمال مال َّ ال  ققق: )ه قققر بقققع ه بقولقققع ملقققالسقققإت  بقققداء اللقققدم وارسقققه اإا
ي اْلُقْرَبققه َوَيْناَققه َعقق ال اْلَفْحَشققاءال َواْلُ نَكققرال َواْلَبْ ققلال  ْحَسققا ال َوا اليمَققاءال ذال ُظُكققتْ َواإال  َلَل َُّكققتْ  َيلال

ع ه ال س  ي   ق  بم غير واليقمصر اللدم  (ه90االي  )/( سورة النحمَمَذكَُّرو َ 
مال َّ ال  قققَع َيقققْأُ ُرُكْت َم  قولقققع ملقققاله : )وزل قققع اض اسقققاع ال  ققك  ل ياقققا  ا ال سقق  ي  



 

16 
 

قا ال  قعَ  مال َّ ُماَدوْا اأَلَ اَناوال مالَله َمْه الَاا َوا الَذا َحَكْ ُمت َبْيَ  النَّاعال َم  َمْحُكُ قوْا بالاْلَلقْدمال   ناللال َّ
ُظُكت قيرا  ال  عَ  مال َّ  بالعال  َيلال  اإسقإتوحفقظ  (ه58( سقورة النسقاء/ االيق ) َكاَ  َسق اليلا  َبصال

يقق ال ) :عمقققاد لقولققع ملققالهحريقق  اال يققُنُكْت َولالققَل دال ه (6سققورة الكققا رو / االيقق ) (َلُكققْت دال
َظق ال ) :لقولقع ملقاله الرميحري   اإسإتقر وا ْكَ ق ال َواْلَ ْوعال اْدُ  ماللالقه َسقباليمال َرَبقَك بالاْلحال

ْلُاتاْلَحَسَن ال  قلَ  بالقالَّمالل َوَزقادال  َوُهقوَ  َسقبالي العال  َعق  َاقمَّ  بالَ ق  َمْعَ قتُ  ُهقوَ  َربَّقكَ  مال َّ  َمْحَسق ُ  هال
ي َ  َمْعَ ققققتُ  ققققققوف وركققققق  اإسققققإت ع ققققه الحه (125االيقققق ) /سقققققورة النحققققم (بالاْلُ ْامَققققدال

ي َخَ قفَ ) :لقول  ملالهزم اعي  والثقا ي  االقمصادي  واال سقورة  (اْقَرْم بالاْستال َرَبَك الَّقذال
ْثُم ) :ولع ملالهلق ال رمةوكذلك حف  حا ظا  لحف المل ته ه(1الل ف/االي  ) َوَلُا َّ  ال

ي َعَ ققْياال َّ بالققاْلَ ْلُرواال   البقققرة/سققورة  (َحُكققيت   َع اليقق    َوال  ققعُ لال َرَزققامال َعَ ققْياال َّ َدَرَزقق   وَ الَّققذال
ي َزَلققَم َلُكققُت ) :حققف الل ققم لقولققع ملققاله اإسققإتقققر ك ققا ا ه(228االيقق ) ُهققَو الَّققذال

قق  َرْ قالققعال اأْلَْرَ  َذلُققوال  َ اْ ُشققوا  الققل َ َناكال   ك/ال  قققسققورة  (الَنُشققورُ  َوا الَلْيققعال بالاَققا َوُك ُققوا  ال
 .(15)االي 

 

 حقوق النسان في المصور الوسط  والحديثح
و  وال فكقققرو   قققل  خم قققا الل قققوت  كقققار رزقققام السياسققق  والققققاننلقققر  ل قققا زقققاءو بقققع ا

ققق  اك ققا سققنمك ت عقق  و  هإنسققا انسققاني  خققإم اللصققور الوسقق ه  ي ققا يمل ققف بحقققوف اإ
 . امس ه بلصر الناا  وا ههذل الحقوف  ل اللصور الحديث 

 

 في المصور الوسط   اإلنسانحقوق  :ولع ا
كانقو  مذ هالرو قانل وبقي  الكنيسق   برا قوراالشمد الصرا   قل اللصقور الوسق ه بقي  ا

  قراداالوكانقو هقل ال وزقع لمصقر او  هع قه السق  مي  الدينيق  والدنيويق  مسمحوذ خيرةاال
الكنيسققق   خاقققلواك قققا  هعمبارهقققا الحا يققق  لحققققوقات باما قققا   خاقققلوا لاقققا خاقققوعا    القققذي

ققوع دينيق  خاصق  ممقوله  راقو ممويزقع وموليقع اللقرا ب ال  ك ذامقع لسق  مات عنقد ا 
 . برا ورواالالذي مسب   ل صرا  بي  الكنيس    رااله هل منفيذها

 (عقواتاه سقيادا هزقام القدي وظار نظات ال بقاو )ر  هق ا االو ل هذل الفمرة  ساد نظات 
 ققل  لإلنسقا  ولقت ملقد هنقاك حقوققا   هدرزق   قل ال زم ق  سقفماالقذي واق  الفإحقي   قل 

 لققهامزاهققاو  كريقق  دعققو هققذل الظققروا لققت مخ ققوا  قق  ظاققور ا  ا ماله ظققم هققذا النظققات
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وقفقو الكنيسق  نفسقاا   اه ثقت لسياسقي  ووزقو  مقييقد سق    الحكقاتعمراا بالحرياو ااال
وقووان لوون ه عمققراا بالحريققاو السياسققي اال لققهاه ودعققو ت واما ققمات بالمسقق  اققد الحكققا

ع    نق ترااوركال الدين في  شراقال، هو ثورة اللهلح في هذد الفترة حداثالكل ح 
ات  ولوك  المهد الشهير التنا ل عن ومض س ط ل ا  طرودوا (،ريسانتالل ك )كان 
     magna carta 1215وو)اللاقناقارتا(  اللمروق

   

  د:وولوك  هذا المه
  .الحرياو قروا .1
  .وقيدو س    ال  ك  ل  ر  الارائ  .2
  .نظات ال ح في  قراروا .3
بلقد مال المل  ناا عدت زوا  حبع الفقرد  ساسي االبالحقوف  قراراك ا ما   هذا اللاد  .4

 . حاك   عادل 
 .قرار ال ي اني ف  ل او ن  البرل ا  الح .5
النظقات ال  كقل ال   قف  ل قووانظقات ال  كيق  الدسقموري  ال قيقدة  ياقا  اهذل الوثيقق   قرووا .6

  .بداال لها
 ققل نشققوء حقققوف   ا قا   ساسققا  ا رااهققتاكانقو   ققذاذاك قا عر ققو هققذل الفمقرة ظاققور  فكققري  

نمقققققد مقققققديع ه الققققذي ا1244ت عققققا (نك يقققق ي )روزققققر بققققيك و ققققنات ال فكققققر اال هاإنسققققا 
 ققل محقققوم  سققببا    كققارلاالققذي كانققو  ه1254عققات  (آلكققوينلوكققذلك )مو ققاع ا هالسقق   

 مات و سققاعدمات لمققولل وخققد  ققراداالوزققو  رعايقق  حقققوف  لققها وربققلاالالفكققر السياسققل 
 . ال ساولياو

 ل انيققاا ققل   ا ققا   ثققرا  ا البرومسققمانمي  ب عا قق  ) ققارم  لققوثر( صققإساالك ققا مركققو حركقق  
 لققها شققاروا  اد بلق ه ق  هي نققع الكنيسقق  وصقكوك ال فققرا  اإنسققا عنقد ا حققررو عققم 

 ولقققيع بوسقققا   الكنيسققق  ورزالاقققاه سقققاعاالبقققاض وحقققدل  باشقققرة هقققو  اإنسقققا  ي قققا ا  ا
اض   اع قققه  مكقققدالقققذي  القققدينل ال فكقققر الفرنسقققل )زقققا  كقققالف ( صقققإساالوكقققذلك  عقققيت 

 لآلخققري  ق  خققإم حيامقع وسق وكع الحسقق  و قا يققدت  اإنسقا ملقاله هقو القذي يصقق فل 
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حقف  لقهادعقوا  نيقي  وهقت ز يلقا     الفإسقف  اللقإ (ور  اع ه و ث ع  لم )مو    عو 
 .ر اال ل السلل لمحقيف سلادمع ع ه  اإنسا 

يققققرمب   مذه وربققققلااليققققرمب  بمققققاريخ الم ققققور  ن ققققاامسقققق ي  القققققرو  الوسقققق ه   ققققإفا  ا
ذلققك الين بققف   مال اه ر الظققإت والمخ ققا و حققاكت المفمققياعنققد ذكرهققا عصققو  ذهققا باال

خرزنققا  قق  دائققرة الحاققارة ال ربيقق  وخاصقق  بالنسققب  ل حاققارة اللربيقق   مذاا ال سققي  م ا ققا  
ع قه  بدا واال دهار والرخاء لاا عصور اال بالنسب حيج م ثم هذل الظروا  اإسإ ي 

  انققققذكر   اه لققققذلك البققققد والفنيقققق  وغيرهققققا دبيقققق واالكا قققق  ال سققققموياو الل  يقققق  والفكريقققق  
وعققل  ناققامواللبققا دورا   ا ققا  ققل م ققور  إسققإ لاوالققدي   اإسققإ ي الحاققارة اللربيقق  

نَد ال َّعال َمْمَققاُكتْ ة )ه ال سي ا  بداء ال ساونساسي االبحقوقع وحريامع  اإنسا  ( مال َّ َمْكَرَ ُكْت عال
ْ َنقققا َبنالققل نَدتَ ) لإلنسقققا  لاقققلاالوالمكققريت    ظاقققور ا مذعمبقققارل  ركققق  الوزقققوده ( واَوَلَققققْد َكرَّ
 قل سقبيم مقدعيت ومرسقيخ حققوف  حقيقق ه يلقد ثقورة السقاب  ال قيإدي الققر  وائما اإسإت
 .اإنسا 

 

 حقوق اإلنسان في المصور الحديثح :ثانياع 
 قذاه  و قدارع ونظريقاو ه ظاقرو و  ا يس ه بلصر النااق  ل اللصور الحديث ه ا

ع ققه شققكم  لققه اقق ا  حقققوف اإنسققا  وصققدرو عناققا شققرعاو حقققوفه دعققو اسياسققي 
 ريكقا و رنسقاه وخقإم ه واكقدماا الوثقائف الدسقموري   قل انك مقرا واالثوراوعإناو قد ماا ا

 .مباعا   الثورة الروسي  وهو  ا سنلراع لع
 

 في اللذاه  واللدارس والنظريات السياسيح اإلنسانحقوق  .1
شققادو حقققوف اإنسققا  م ققورا  ه حيققج بمققداء  قق  عصققر النااقق لصققر الحققديج اال يبققدم 

م ا ال سموياو  خع ه ه وذلك نو ع يع  ل اللصور الوس هه  ا كاله بالقياع اكبيرا  
ه مذ وربيقققق بلقققق  الققققدوم اال اشققققادماه وع ققققه  سققققمو  الثققققوراو المققققل الفكريقققق  والسياسققققي 

ه ثقت مبلماقا دسقامير نصقو ع قه شقرعاو منسقاني  عإناو ل حققوف شقك وصدرو عناا ا
 هذل الحقوف بالصي   المل نراها اليوت.

الي  مزاريقق  وقفققو بوزققع النظققات را يقق  والل  يقق   بققق  رمسقق كمشققا او الز   قققد ولققدو اإ
ه والققذي كقققا  يلرققققم قمصقققاد ال ققد  ال سقققمق  الكبيققرة وا ق ققاعل الققققائت ع ققه ال  كيقققاواال
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ه وقققد سققاعدها بلقق  ال فكققري  ع ققه ذلققك و ققنات ) مو ققاع ي  صققال  ال بققق  الرمسقق ال
البري ققانل شققارم  إ  ال  ققكه وعققاا  ققل بقق( الققذي ناصققر الحكققت ال  كققل ال   ققفهققوب 
ه وبالمقققالل ال حققققوف وال حريقققاو مال ب قققا لقققه وزقققو  غ بققق  سققق    الدولققق اعيقققا  اه دالثقققانل

القذي كقا  يقدعو ملقه مققديع السق    والل قم  (لي نحع ال  ك  قق ه و ث قع  لقم ) يكيقا  
ه و ث اقا  لقم الفرنسقل  قرادليصادر بذلك حقوف وحريقاو االب بدم )ال اي  مبرر الوسي  ( 

لققققه السققققيادة ال   ققققق  ل دولقققق  ومركيقققق  السقققق  او الققققثإج ( الققققذي يققققذه  ادا زققققا  بققققو )
  راد    الحرياو.ال  كه وحر ا  اال يدالمشريلي ه المنفيذي ه القاائي ( ب)

 نظريوح المقود الكتلواعيه  ناقا سقببا   قل ظاقور حركقاو  كريق  زديقدةكم  ا مقدت كا  
ه مذ انققع اققد  قق  )مو ققاع هققوب (ي كققا  يقققا بالنك يقق ي )زققو  لققوك( الققذعقق  الفقيققع اإ

  القققه ه مال انقققع ذهققق  اصقققم الدولققق  هقققو اللققققد االزم قققاعلا  امفقققاف  لقققع  قققل رغقققت اال
يحقا ظ ع قه حريقاو وحققوف اال قراد وح ايماقا   انع يزق  لحاكت  را  ل هذا اللقد واا
ال ريققف نحققرا عقق  ه وا  ل شققل  اسقققا ع مذا  ققا امقيققد بالدسققمور  ا  سقق  مع يزقق  وا

نك يقق ي )شققارم ال ققر الققذي مسققب  بققالثورة ع ققه ال  ققك اال صقق ح  اللا قق ه االالققذي يخققدت 
ه ك ققا نك مقرارانقق ( بقدال   نقع ع قه عقرا اه ومنصقي  ال  قك )وليقات او 1688الثقانل( عقات 

  ريكققا ( ل ثققورة  ققل ا  عشققرثقق)الثإ   كققار لققوك سققببا  حققا  ا  ل  سققمل راو البري انيققكانققو ا
 .  1776قإم  ل م و  سماد المام البري انل واعإ  اال

( المقل واقلاا  قل كمابقع 1720-زم قا  الفرنسقل ) ونمسقكيوك ا زاءو ا كار عقالت اال
ي  والفصم بي  له ال  كي  الدسمور داعيا  ا 1748ني ( الذي نشرل عات روس القوا)الشاير 

لكقم  قرد   القه لفرنسل )زقا  زقاك روسقو( القذي ذهق  اال فكر ا كذلك زاء الس  اوه
ادة الشقققلبي (  قققل كمابقققع )اللققققد زققق ء  ققق  السققق    و قققرس  كرمقققع  قققل )السقققي ققق  النقققاع 

عنققع   قق  الشققل  وهققو وكققيإ  خميققارل زقق  االحققاكت ي  ا يققع ع ققه  مكققداالزم ققاعل( الققذي 
  اح  بع.واز  الوكال  كا  ل شل  ع لع واالب مخم إذا  ا 

قوا اد حرياو والو له نشر ال( ا1770 -ال فكر الفرنسل ) ولمير كذلك  ل و دعواو
ه و قل الققمخ   خإققا  واالكبيققر  قل محريقر اإنسقا  زسقق ا  وعققإ   مثرهقاالملصق  والظ قت 

 خيع اإنسا .   ظ ت اإنسا  ال
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( عقق  حريق  الفكققر  ققل 1770-نك يقق ي )مو قاع بققاي و قل نفققع االمزققال دا ق  ال فكققر اال
ل قيققات الثققورة  قق ثققر البققالًوحقققوف اإنسققا ( اال هالشققايرةه والمققل  ناققا )الفاققت كمبققع الثإثقق 

ه سققمل ارعقق  انك مققرا والمحققرر  قق  االنفصققام اال ققريكيي  الققه اال ه عنققد ا دعققانك ي يقق اال
لققه ل حكققت غيققابل بسققب  هربققع اهققدار د ققع  قق  الحكو قق  البري انيقق  ال  محكققت باد قق  ققا 
 .و   وراثي  مكو  ب بيلماا ظال  (كم حك) :ه عند ا قام رنسا

اإنسقا  سقبف   القه ه المقل مقذه  انو  ال بيلقلارو  درس  القاظ ته1590و ل عات 
ع وهقو يسقم دها  ق    حقوققع نشقأو  لقال زم   وهو يليا ع قه ال بيلق  وا  ل وزودل

 سقمق      حققوف اإنسقا الدول ه وا المل مصدرها ه وليع    القواني  بيلمع الشخصيع
 ه كوناا مدخم محو  فاوت الحف ال بيلل. حمه ع  الملاليت الدينيع

ر اهي    اه وهو ير      إسف  القانو  ال بيلل (1610-كا  الفقيع )كروشيوع ولقد
 الفقققع  ه وذلقققك  قققلحاك ققق  ل لإققققاو الدوليققق اإنسقققا  مسقققم  ت  لالزققق  شقققا    ل قواعقققد ال

 .1625قانو  الحر  والس ت( الذي صدر  ل عات الاخت )
القققانو  الواققلل  ع قه القه القققانو  ال بيلققل كونقع يل ققو ودعقا كروشققيوع القه الرزققو  ا 
وهقو   حكقات وال حكقو ي  ولز يق  الشقلو هوهو    ت ل منع يقوت ع ه  كرة الحف واللدال
سقع وااقح  مم ثقم ال بيليق  والققانو  ال بيلقل ع قه ا الص   بقي  الحققوف مكدوم    ا

الشقلو ( )ققانو  عم قد ع قه انقع رغقت ذلقك ك قع ابوزود حف ثابو كال بيل  واللققمه مال 
ه وبالمققالل بققرر اسققمرقاف اإنسققا  زانقق   ققل رو ققاققق  بققي  الققو ني  واالإيققنظت الل الققذي

 واا  ال ليش .ه وا كارلب  ل دول  ال   وب   ناق  اسملباد الدول  ال الالخيع اإنسا  وا
النظريقق  نمشققار )الكبيققر وال باشققر  ققل ا مثققرل ه مققرك راء ل فإسققف  وال فكققريمقققدت  قق  ا ققا 
لقه مح قيت واو ال مواصق   اه وبالمقالل ظاقور القدعوربقال ا ي (  ل اوسا  ال ثقفي   قاللق

 قرار حقوف اإنسا .بال حص    ل ايد الناع والمل كانو منص  كم  ا يق
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 :ات الحقوق وفي الثورات والدساتيرعحنحقوق اإلنسان في ا .2
 :نق ترافي ا

ي والقذ ت1215عقات نك مقرا ا قل  (اللاقناقارتوا) عظتاالبلد صدور  يثاف اللاد  
 . (  نع ع ه ا اناو الحري  الشخصي39ال ادة ) كدوا
 بما ق   مال شقخا االالذي  ن  حقبع  1628(  ل عات ل تلس الحقوق) عقبعا

  وقو الس ت. مال  لاللر ي   حكاتاال عإ اه وعدت حقيقي 
  ه1679عقق  البرل ققا  عقققات  (الهاويوواس قوروووووسذلققك صقققدور قققانو  ) م ققلثققت 

ال  ققك القققانو  ع ققه   ققر  هققذامققت  مذ (هالقاققاء ت ققااال ثققوم   ققراوالققذي يلنققل )
عنقع عنقد   قراملإالقاقاء   قاتاه والذي يقال بحف الد ا  ال قدع ل  مات بالقوة

ل حقققققوف والحريققققاو  ساسققققا  ا عمبقققروالققققذي ا يققققاتاخقققإم ثققققإج  دلقققق االعقققدت مققققو ر 
 .اإنساني 

  شقارم البري قانل اقد ال  قك )وبلد الثورة المل ققات باقا الشقل   1688و ل عات
سققت )ال  ققك ولققيت الققذي عققرا با ورنقق (ومققولل اللققرا  قق  ال  ققك )ولققيت ا (الثققانل

( المققققل زققققاءو زقققق ء  قققق  الدسققققمور الحقوووووق عووووحناوثيققققق  ) قققققراراالثالققققج( مققققت 
لماق  هقذل الوثيقق  حقدا  ل حكقت  هاللر ي ع ه القواعد  غ بيمعانك ي ي القائت  ل اال

 قققإ  ه قققك ل برل قققا  والققققانو حمقققرات ال ا ووزقققو  هنيقققاال  كقققل ال   قققف  قققل بري ا
الققانو  يسقري   اعنقع  ق  ال  قك  ا قا كانقو الظقروا بقم  عفقاءامل يم لع وال 

 .حده الز ي  دون ا اسمثناء ال ع
ل شقققل   ساسقققي االعمقققراا ال  قققوك بقققالحقوف القققذكر ا نفققق نوققققد شقققك و الوثقققائف الثإثققق  

 .والحري ة ال ساونالقانو  ومحقيف قواعد  وا ا  سيادة  وبالدي قرا ي  البرل اني
 

  :لريقافي ا
عشر  سقمل رة مابلق  ل مقام البري قانل  قل ز ئاقا الشق الل  ثإث عبارة ع    ريكاا كانو

وحمققه  1775سققمقإم  قق  د الحكققت البري ققانل لمسققم ر حققر  االقا ققو ز يلاققا ثققورة اقق
اقققت  قد ققق  ع قققه  داخ يققا   دسقققمورا   صقققدروواسققمقإم ز يلاقققا اال ع نقققوا مذ 1783عققات 
عقق  وثيققق  الحقققوف  ع قق ا قق   وماوكانققو واليقق   رزينيققا  اإنسققا لحقققوف  إ عققاشققكم 
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والذي صاغ  1776م و   4الصادر  ل   ريكلاال سمقإممل عناا اخذ  ا و  االوال
(ه وقققققد زققققاء هققققذا ند قققق و)زققققو   و)بنيققققا ي   ققققرانك ي ( )مو ققققاع زفيرسققققو ( نصوصققققع

ر السياسققل  ققل المزربقق  لنصققوال ه  ال سققيحل)الققدي :هققل بثإثقق  عناصققر   يقق ا   عققإ اال
هققذل المقل صققدرو عقق    ريكيق اال عإنققاوواال هو  سققف  الققر  الثققا   عشقر( هالبري انيق 
 ق  وليع عق   كقرة   سقفي    ريكلاالم ي و بالصف  الواقلي   لبرة ع  الواق  الوالياو 
ض وقققد وهققبات ا هحققرارا  ا)يولققد ز يقق  النققاع  :سققمقإم بققالقوممصققري  اال زققاء مذعال يقق ه 
لحيقققاة والحريققق  والبحقققج عققق  ه و ققق  بقققي  هقققذل الحققققوف ايمخ قققوا عناقققا  ايلققققم  ال حقوققققا  
( ك ا سلو ز يق  قائ   الل م ع ه ا ا  هذل الحقوف  ع ه الحكو او الوا هالسلادة

 .الن  ع ه هذل الحقوف  ل دساميرها ملهالوالياو الثإث  عشر 
 ومالمشققكم   ريكيق االال محقدة   قل الواليققاو  ريكقلاالصقدر الدسققمور  1787و قل عقات 

بيليق    عمبارهقا حقوققا  با اإنسقا والقذي ماق   عراقا  لحققوف  هدول   يدرالي   ل اللالت
ال ساع باا وال مل يقاقا وال المنقا م عناقا ولقيع    إ يزو ه سابق  ع ه اللقد االزم اعل

ور حريقاو ثقت عقدد الدسقم هو والحققوفي ققانو  يحقد  ق  هقذل الحريقايشر  ا  ال برل ا  
 ق  الفقرد  قل شخصقع ل وعقدت انماقاك حر ق  الشقل  واق ا  االصحا   والمز ق  السق  

  والشقاود وال حاك ق  اللادلق  ه وحقع  قل القد ابسب   لقوم مالعمقالع با  راالوبيمع وال 
 سملان  بال حا ي .واال

 

  في فرنسا: 
 قل حرباقا   ريكيق اال الحري  ودعقت الواليقاو ال محقدة لهامدعوا   كارا ل  رنسا  نمشروا

اق رت الشقار  الفرنسقل بالمظقاهراو اقد ال  كيق  ال سقمبدة لإسمقإم ع  بري انيقا ثقت ا
غق  سقز  الباسقميم بقال ثقفي  والكمقا    اوبالذاو ال  ك )لقويع السقادع عشقر( بلقد 

حيققج  1789م ققو   14ثققورة  ققل   لققهانماققو ل سققز  والمنكيققم حمققه ا حققراراالوملققر  
 اإنسقا )حققوف  عقدادالبلقد يقو ي   ق  قيقات الثقورة  1806سقييع(   اال و  الثوار )

  ث قققوا الشقققل   قققل الز ليققق  ققققرل ا  ابلقققد  1789ا  26وال قققوا  ( القققذي صقققدر  قققل 
 هوال قوا  ( اإنسقا ) حققوف  نقع زقاء بصقي  ه الذي اكمسق  الصقف  اللال يق  الالو ني 

ع قققه الحفقققاظ ع قققه  يقققدالمأكعنقققد ا ماققق   السققق   البرزوا يققق   بلمقققع  ب ابلاقققا   ا مال
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 ل عدت ال سقاونة  قل الثقورة وبالمقالل عقدت  ساعاال ناااال  كي  الخاص  ع ه الرغت    
لثورة الفرنسي  ا  كارا ل نشر  عإ االوقد نز  هذا ال ساونة  ل الحقوف  ل ال زم  ه 

  حس . قانونيا    زم   وليع دليإ  زاءو ل شرو   المل
  اإلعحنلحتوا 

ةه وح ايققق  ال  كيققق  واققق ا  الحريققق  وال سقققاون لقققها شقققاروا (  قققادة17) عقققإ االحمقققو  ا
ال زم ق   قا  ه وحف الملبيره واسيادة الو ني ال ومأكيده و قاو   الظ ت وال  يا ه   اال

ه وحريقق  القرمي(  نقع بحريقق  10) القدي قرا له و نقق  الموقيقا الملسققفله وعراقو ال ققادة
 ني  ز يق  ال قوا سقااتواه السق  او لقها زم ا  الس  ل بقإ سقإسه ومققديت اللقرائ اال

(  نققع 16ال ققادة ) كققدواه ك ققا والوازبققاوه وقققرار  سققاولي  ال ققوظفي  بالمكققاليا اللا ققع
ال  كي   قدسا  ال  حف  ا(  نع ع ه 17ال ادة ) كدوواالفصم بي  الس  او   بدمع ه 

 وبملوي  عادم.  ل ارورة اللا ع ماله يحرت  نع احد
  عحن الكصائا 
 .امصا باللال ي  نعا .1
 المنا م عناا.  كا اال بيلي  وعدت  اإنسا حقوف  مأكيد .2
  .والمحد بحدودال ملمرا  اإنسا حقوف  .3
زباماققا ل وققوا ع قه  ققد  صقح  مصققر او االمثقيقا ع ققه حققوف النقاع وو  ملق ات .4

 .اآل ن الس  او 
 هذل  قدس  وال يزو  ال ساع باا وال المصرا  ياا. اإنسا حقوف   ا .5
 يزققادا ملققهوهققو ياققدا هققذا ال يخ ققف هققذل الحقققوف بققم يل قق  عناققا  عققإ اال  ا .6

 الوسائم المل ما   ح ايماا.
لت يلي  الوسائم ال مبل   ل رعاي  الحقوف المل زاء باقا  عإ اال  ا مالورغت  ا مقدته 

 ال بقادئالقذي م بقف  يقع  اإ قارالدسقمور هقو   ا لقها(  نقع ذهبقو 16ال قادة )  ارغت 
زققققاء  عقققإ االهقققذا   اولقققققد رم  رزقققام الققققانو   قققل  رنسققققا  اإنسقققا ققققوف ال مل قققق  بح

 مأكيققدالفرنسقيي  ع قه  1946ه1958القذي ح قم وااققلل دسقموري عقات   قراال مكقا إ  
ه وكذلك  ل و الكثير    الدسقامير ردة  يع ا   نصو  هذي  الدسموري الوا ال بادئ

 . ريقياا ل 
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 :في روسيا
بحكقققت القياصقققرة  ه1917ة الب شقققفي  )الشقققيوعي ( عقققات الثقققور   احقققوايا حيقققج و قققل روسققق
 ناققام السياسققل  ققل الفكققر وال زديققدا   اناققا قققد و ن وذزققا    هوالكنيسقق  ق ققا واالالققروع 

زسقققققققققققققققققدمع دسقققققققققققققققققامير و عم قققققققققققققققققدل الحققققققققققققققققق   الشقققققققققققققققققيوعل واالقمصقققققققققققققققققادي القققققققققققققققققذي ا
 1991 حمققققه عققققات نا ققققذا   خيققققراال( وقققققد ظققققم الدسققققمور 1918ه1924ه1936ه1977)

السو يمل حيج مرز و هذل الدسامير  فاوت النظري  ال اركسي   قل  محادعند ا مفكك اال
  اه ذلقققك  عققق   فاو اقققا  قققل القققدوم ال يبراليققق  الحققققوف والوازبقققاو المقققل مخم قققا م ا قققا  

زققر  المركيقق   ياققا  وقققد هشققمراكلاكي  م ققارع  ققل ال زم قق  االشققمر الحقققوف  ققل الققدوم اال
زم ققاعل وحققف المل ققيت الالاقق ا  اقمصققادي  كحققف الل ققم و ع ققه الحقققوف االزم اعيقق  واال

  الحققوف والفارف بي  الحقوف  قل القدوم الشقيوعي  وال قر  يم ثقم  قل   ارسقوال ساونةه 
الحققوف البرزوا يق  لقيع لاقا  قدلوم   ايقر  ال اركسقيو   مذو ل الادا  ق    ارسقمااه 

  قاتا ماق   اشقمراكي   قا  ع قه القدوم اال االحاك ق ه لقذع قه ال بقق   ناا حكقرا  الواقلل 
 الحقوف.كم الوسائم ال ادي  ل  ارس    راداال

 قققل  مباعقققعاالمفسقققير يزقققري   يققق  مال ا بقققداء الحر  لقققهامقققدعوا   راكي  واشقققماال ريوالدسقققام
  وحريقققق  الملبيققققر والحققققف  ققققل الل ققققمه كحريقققق  الصققققحا  هعقققق  ز يقققق  الحقققققوف عققققإ اال

الحريقاو   ا يه الشقمراكوازق  ا داءاعق   ملبيقرا   ن قاوام قارع بحريقع  والحرياو هذل ال
نظققققات ومحقيققققف   الاققققدا  ناققققا مقويقققق  هققققذا المخاقققق  ل قماققققياو النظققققات االشققققمراكل ال

 . ص ح  ال بق  اللا   
 

 حقوق اإلنسان في التاريخ اللماصر
 ققل  عظقتاالباللاقد  بققدءا   اإنسقا ال خم فق  المققل ذكرنقا  قل  زققام حققوف  الم قوراورغقت 
 ه1789وال ققوا   الفرنسققل عققات  اإنسققا وف حققق عإ بققانماققاءا  وا 1215يققا عققات بري ان

ع قققققه الحققققققوف  1814ه1848وردماقققققا دسقققققامير  رنسقققققا  قققققل المقققققل ا المأكيقققققداووحمقققققه 
ال زم     اه ك ا د صد   ل دسامير الكثير    الدومهذا ك ع لت يز  ا مالوالحرياوه 

و مفاقيقققاالزققق ء الق يقققم  ققق  اال ماللقققت يققققر  ولقققهاالالقققدولل نفسقققع وحمقققه الحقققر  اللال يققق  
والن سقاوي   ل انيق االالوسق ه   برا ورياواالنايار وذلك بلد ا هاإنسا ال مل ق  بحقوف 
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نفسقع  1918و قل عقات ه دكماموريق  نظ ق المذه      ا ياا  ق   ه1918وال زري  عات 
را ققف  هاإنسققا قققرو دسققاميرها حقققوف الشققرقي  والوسقق ه ا وربققااظاققرو دوم زديققدة  ققل 

ال محققدة ك نظ قق    ققتاالوظاققور هيئقق   ه1945عققات  الثانيقق نماققاء الحققر  اللال يقق  ذلققك ا
 ق ي لواالع ه ال سمو  الدولل  اإنسا عمراا بحقوف ليمأكد اال هياتاالدولي  حمه هذل 

وحققوف  اإنسانلو ل ن اف ال نظ او غير الحكو ي  المل كانو ملنل بالقانو  الدولل 
 .اإنسا 

 

لوو  ال لوو  وفووي ليثوواقي عهوود عصوووح اللي وحقوووق اإلنسووان فووعتووراق الوودو ال :ولع ا
 اللتحدة

مققققق  اقققق     مققققأخروقققققو الدولقققق  المققققل هققققو  قققق  رعاياهققققا وحمققققه كانققققو عإققققق  الفققققرد ب
 عإنقققاواالك قققا لقققت مققققدت  الققققانو  القققدولله  قققاراولقققت مقققدخم  قققل  هخمصاصقققاا ال   قققفا

اققققق اناو  يققققق ا والحريقققققاو اللا ققققق  اإنسقققققا الو نيققققق  وال المشقققققريلاو الخاصققققق  بحققققققوف 
 اومفاقيققا ماللققت يقققر  ولققهاالول ايقق  الحققر  اللال يقق  ها وحمققه ال زم قق  الققدولل لمزسققيد

هقاي مفاقيقع آلوا القرصقن ومحقريت  هبقالرقيف زرةوال مقوه والمل  ناقا محقريت القرف ق ي ع عناا
اققر   مظادو   هالحققر  ثنققاءا مبققا االوازبقق   قواعققدالمققل اقق و  ه1899ه1907لسققن  

م الكبقر  عقدة  اسسقاو لح ايق  و القدو ين قا انشقأب  هقذل الحققوفه لح اي ي خصوص ي ا
 زانق االل ملا قم  ق   دنقهاالك ا  الق  الفققع ال ربقل بالحقد  هخر االها  ل الدوم رعايا

بقاو عقدت خاقو   حمقه هلقت يمقو ر ذلقك ل قوا نل م قك القدوم  حمقه وا ه ل غير دولاقت
ك ققا  هتال اقيف  لاق ميقا او هقذا لقققواني  الب قدا  وب وزقق  نظقات اال وربيق االرعايقا القدوم 

والقققذي  قققل حقيقمقققع  هاإنسقققاني زقققم ولل المق يقققدي  شقققروعي  المقققدخم  ققق  اققققر الفققققع القققدا
  ل ص ح  الدوم الكبر   ق .

بشري  زراء الحربي  اللال يمي  ال صابواسل المل بأ  الويإو وال و عمراااالوالبد    
  ققرااله لمقق ات باققااالو  بشققأنااالنظققر  عققادةال ياققا د قق  الققدوم  اإنسققا نمااكققاو حقققوف وا

هل الفمقرة  ولهااله    ا مي   ل م ور ال زم   الدوللن ي  بي   رح مي  االذي ي   نا 
الحقر   عقبقوا مم ثم  ل الفمرة المقل  هخر االال رح     ااه والثاني  هولاالبي  الحربي  

 اللال ي  الثاني  وحمه الوقو الحاار.
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 ومكققا ه1919عققات  ( ققتاال )عصققب  سققيعما  زققر  ولققهاالنماققاء الحققر  اللال يقق  بلققد ا
  قتاال عصقب  يثقاف   اك قا  هحيناا اقئيإ   اإنسا هم ات بحقوف ه وكا  االمز   دولل

عاققد  راداسقمل اري وهقو نظققات ا نمققدا ه  ناققا باسقمثناء ابمداعققع نظقات االنفسقع زققاء خاليقا  
ااقققل  وزققد بلققق  الاققق اناو ال مو حيقققج ا هالخاصققق  الشققرعي يسقققبً ع يقققع   ا اللصققب 

بنظققات دولققل  ه1919 لاهققداو الصقق   للققات  وزققدواخاققلو لققعه ك ققا ل شققلو  المققل 
والقدوم  ها ا   الدوم المل ظاقرو بلقد الحقر المل ملي ق ياواالزديد لح اي  حقوف 

  ققتاالولكقق  هققذا النظققات  ام بقق وام عصققب   هلياققاازديققدة  قققاليتاالمققل موسققلو بلققد اققت 
صب  األ ت بدمو مظار عوا م الفااه  أل انيا و نذ السنواو االوله لمأسيع عه نفساا

واالمحاد السو يمل لت  1935ولكناا انسحبو  ناا عات  1926لت مقبم اللصب  اال عات 
بسققققب   ااز مققققع لفن نققققدة  1938و صققققم  ناققققا عققققات  1934يناققققت الياققققا اال  ققققل عققققات 

 ق  وملقد هقذل االنسقحاباو  1937وانسقحبو اي اليقا عقات  1935وانسحبو اليابا  عات 
 اسبا   شم اللصب .

 

 ويلقن أكلال فشل المصوح ال  لايأتي: 
 شقق و  ققل  نقق  انسققحا  الققدوم  ناققا حيققج ب ققً عققدد الققدوم ال نسققحب   ناققا  -1

 ( دول  وهو  ايقار  ث ج معاائاا.20)
 شقق و مياققا   ققل مسققوي  النقق ا  الققذي ثققار بسققب  ز يققرة كور ققو بققي  اي اليققا  -2

 .1923واليونا  عات 
 .1932م اليابا  ل صي   ل عات لت مسم ي     احمإ -3
 .1936لت مفلم شيئا  لوقا محمإم اي اليا ل حبش  عات  -4
 ك ا  ش و  ل حم ال شاكم ال مل ق  بن   السإس ومخفي  المس  . -5
 ومخيرا   ش و     ن  قيات الحر  اللال ي  الثاني . -6

 ناققااهققو  هولققهاالمفاقيققاو الصقق   بلققد الحققر  اللال يقق  وا  ققتاال  ققا ي  عصققب   اغيققر 
 ع و قا   اإنسقا مفاقيق  لحققوف ا وماوالمقل شقكم دسقمورها  ه نظ   الل قم الدوليق  سسوا

باللدالققققق   مالالسققققق ت اللقققققال ل لققققق  يمحققققققف   ا سقققققاعاع قققققه  هولحققققققوف الل قققققام خاصققققق 
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نساني زم اعي  وا ا  شرو  ع م عادل  اال     وسقا    كانقو م قورا   هسقاءل رزام والن وا 
  حق . ل الفمرة الآل

هم قققات   قققل االكبيقققرا   ل رح ققق  الثانيققق   ققق  م ققور ال زم ققق  القققدولل  ققققد شققادو مققققد ا  ا  ققاا
م ثققم بقيقات منظقيت عقال ل زديقد اقت سققو  هبلقد الحقر  اللال يق  الثانيق  اإنسقا بحققوف 

 ق  زديقد  ي قا اال يثاقاقا ع قه  مكقدوالمقل  ال محقدة(  قتاالوعشرو  دول  باسقت ) نظ ق  
مققعه حيققج دخ ققو هققذل الحقققوف دائققرة القققانو  الققدولل وكرا  لإلنسققا  ساسققي االبققالحقوف 
 وتداء ليثاقها والموارات التاليح:ندلا اعه الوالل

اللقو ح لن ويحت  كيالالننقذ  نا أنفسناع    لينااقد  ،اللتحدة ل ال))نحن شمو  
يمكوو  عنهووا  ح انوواالوورتين  اإلنسووانيحالحوور  التووي فووي كووحل كيوول واحوود ك وووت ع وو  

ووقرالح الفورد وقودرد  لإلنسان ساسيحالوالحقوق  يلاننااد لن كديد ن نؤقوا ،الوصق
 ((.قويرها وصويرها لن حقوق لتساويح ل والوقلا ل ركال ل نساء 

وكققذلك  ققل  هاإنسققا حمققرات حقققوف  قق  ال يثققاف ع ققه مل يقق  وا ولققهاالال ققادة  كققدواك ققا 
ال ز ققع ائا  ققل  لققر  الحققديج عقق  وظقق (62وكققذلك  ققل ال ققادة ) (  نققعه19ال ققادة )

المقققل ماكقققد ع قققه مشقققكيم لزقققا  لمل يققق   (68و ث اقققا ال قققادة ) زم قققاعلهواال االقمصقققادي
لنظققققات  ساسققققي اال هققققداااالالمققققل محققققدثو عقققق   (76ال ققققادة ) ياققققا  وا هاإنسققققا حقققققوف 

 الوصاي .
مفاقيققققاو وال لاهققققداو اال لققققهاناقققق و عنققققد ا ا اإنسققققا عمققققراا بحقققققوف اال مأكققققدكقققذلك 

 ومااللمق ات  قل بلقدي  وققد ظاقر هقذا االه ل ال زم ق  القدولل ق اإنسقا الخاصق  بحققوف 
 اإنسقققا والثقققانل  واقققوعل ي يقق  حققققوف  ه  نيققا   اإنسقققا رمقققاء حققققوف مققاريخل م ثقققم با

 زم اعي  المل مما ناا.واال اإنساني  هداااالويبر ها    خإم 

 (68 قادة ) ل المزسيد الل  ل ل  اإنسا عمراا الدولل ال لاصر بحقوف ولقد مل   اال
المواللي  عحنال ،اللتحدة ل لح المالح الكلميح قرتاحيث  ،ال محقدة  تاال    يثاف 
 هاإنسققا لمل يقق  حقققوف  ولققهاكخ ققوة  ه1948 ولال قووانون 10فووي  اإلنسووانلحقوووق 

 هاإنسقاني  سقرةاال عااءاال مأص   لكا    بالكرا   قراراال  ا)) :والذي زاء  ل  قد مع
القذي مققوت ع يقع  سقاعااليشقكم   قاانباقاه المل  ال ي ك  المصقرا  ي ال مساو وبحقوقات 

كانققو  اإنسققا اللققال ل لحقققوف  عققإ االنصققو    اورغققت ((ه واللدالقق والسققإت  الحريقق 
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 قل الكثيققر  ق  دسققامير القدوم لمم سققك  ع نقوا ناققاا مال ه يقعوليسققو ال ا دبيقعاذاو قي ق  
 .اإنسا حقوف  حمراتاوالمل  ناا  هولي الد ال نظ   هداابالم ات  ع  االباا ملبيرا  

اللاققدي   ه اققاازديققدة لمنظققيت هققذل الحققوف بشققكم مققدريزله وكققا   مفاقيققاواك قا ظاققرو 
ال مل ققققف  الثققققانلوالسياسققققي ه و الخققققا  بققققالحقوف ال دنيقققق   مو ه اال1966الققققدوليي  للققققات 

وهكقذا (ه 1976نا قذي  عقات ) مصقبحاوال ذي   والثقا ي  زم اعي واال قمصاديعاالبالحقوف 
 والتووي مسقق فنازانقق  الوثققائف الققثإج المققل  لققها اإنسققا بحقققوف  الخاصقق موالققو الوثققائف 

 .(اإلنسانلحقوق  الدوليحالشرعح )ووسليت 
 مفاقيقققاوواال عإنقققاواالماققق نو  وثيقققق  ققق  خ سقققي   مكثقققر ال محقققدة  قققتاال صقققدروا مذ 

)حقف  الب قدا  ال سقمل رة قن  اسقمقإم  عإ وا  ل الم يي  اللنصريه الصادرةوالقراراو 
 بقققادة الزقققنع البشقققريهوزري ققق  ا والفصقققم اللنصقققريه ومحقققريت القققرفه مقريقققر ال صقققير(ه

  باا.خر    حقع و اوبروموكوال وح اي  ال فول ه زئي هوالم يي  اد ال رمة وح اي  الآل
 ققت ) فواققي  اال ققت ال محققدة و ناققا:  نظ ققاو و فواققياو مل ققم  ققل ا ققار االونشققأو 

زقر   1993و قل عقات  هزئقي لآل الح اي لمو ير  1951عات زئي (   الآلال محدة لشاو 
 ال مخصصق  الدوليق الو ك قا للبقو الوكقاه (ال فواي  السقا ي  لحققوف اإنسقا ) مشكيم
 الصقققح و نظ قققع  هالدوليققق الل قققم   ثقققم  نظ ققق  هاإنسقققا  قققل مل يققق  حققققوف   ا قققا   دورا  

 خمصاصقامااهوذلك كقم حسق  ا هسكواليون و نظ   وال راع  و نظ   االغذي  هاللال ي 
  ققققق واال هوالكرا ققققق  والحريققققق الر قققققال ال قققققادي  لقققققهابالسقققققلل  ز يلقققققا    قققققراداالحقققققف  لمأكيقققققد

 المربيقق و ققل  زققام  هالققدوليي   قق واالقمصققادي ومكققا ا الفققر  والحفققاظ ع ققه السقق ت اال
الحكو قققاو  ممكف قققع منسققا لكقققم  ساسقققلاهقققو حققف  بالصقققح   الم مقق  وا هوالثقا ققق والل ققوت 

 .   الإ زم اعي واال الصحي  ير المدابير بمو 
نسققا  وب زاالمققع وزوانبقع المققل مققت ذكرهقا هققو بققإ عمراا ال لاصققر بحققوف اإوع يقع  ققاال

زققققم الحقققققوف ت يكقققق  يمحقققققف دو  ناققققام وماققققحياو اال ققققراد والشققققلو   قققق  اشققققك لقققق
لسققق اوي  ثقققت الف سقققفاو والحركقققاو ا سقققاا او الكبقققر  ل شقققرائ  عققق  االوالحريقققاوه  اقققإ  

 مقداد وح ايماقا ع قه اسقع ودعقائت ثقا ق  حققوف اإنسقا    بواق  ازم اعي  والسياسيالا
 الماريخ البشري.
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  اإلنسانعحن الماللي لحقوق في ال عحقح حقوق اإلنسان
 قققل صقققورة موصقققي   ققق   صقققدر عقققإ  اللقققال ل لحققققوف اإنسقققا  والقققذيماققق   اال لققققد

لديبازقق   اسققا  نلكديبازقق  شققك و ا ه1948مفاقيقق  عققات  ققل صققي   ا عولققي الز ليقق  اللا قق 
اسقي  سادة عقدو حققوف اإنسقا  وحريامقع االلقه ثإثقي   ق  ااقا ا ه ت ال محقدة يثاف اال
 زام ونساء دون ا م يي .ر  اا ل بشر ز يلا  بد    ا انوالمل ال

نصقققو  اعقققإ  الحققققوف ال دنيققق  والسياسقققي ه بين ققق(  ققق  اال21-3وققققد عراقققو ال قققواد )
 زم اعي  والثقا ي  وبالشكم المالل:قوف االقمصادي  واال   الح (27-22ال واد )

 

 :ساسيح ولتراوطح(الحقوق اللدنيح والسياسيح )حقوق ا 
عققإ   اققل م اققد ل حقققوف الققواردة  قق  ال ققواد االسققاع االهققت  ققل اال عققدو ال ققادة الثالثقق 

ال دنيقق  والسياسققي  المققل  بقيقق  الحقققوف ققا ا ه( المققل مسققود حقققوف كققم منسققا   ققرد4-21)
 ال ققادة الثالثقق  )الحققف  ققل الحيققاةه لققهااققا   ا (21-3) عققإ   ققل  ققوادلاعمققرا باققا اال

 : ال    الشخصل(الحف  ل اال الحف  ل الحري ه
 سملباد.الخإ     االسمرقاف واال .1
نسققققاني  المقققل محقققق  مو الإع ل ملقققذي  وال ل  لا  قققق  القاسقققي  ا كقققا  ملراققققعقققدت ا .2

 نسا .اإبكرا   
 لع بالشخصي  القانوني   ل كم  كا .  يلمرا حف اإنسا  ا .3
 حف اإنسا   ل  حاك   عادل      حك    حايدة و سمق   و نصف  وع ني . .4
 دانمع.حمه مثبو ا حقع  ل كونع بريئا   .5
سقرمع فقرد بشقكم ملسقفل او  قل شقاو  االحيقاة الخاصق  ل عدت زوا  المدخم  قل  .6

 و سكن  و راسإمع.
 حف اإنسا   ل حري  المنقم. .7
 ل زوء.حقع  ل ا .8
   مكو  لع زنسي .حقع  ل ا .9

 سرة.  ا.حقع  ل ال وام ومكوي10
 . حقع  ل الم  ك.11
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 . حقع  ل حري  الفكر والوزدا  والدي  والرمي والملبير.12
 .زم اعاومكوي  الز لياو وعقد اال . حقع  ل13
ا قات الققانو  ة    اللا ق  كناخق  وك رشق  وبال سقاونساات  قل السق . حقع  ل اال14
 .ت مولل الوظائا اوا

 

 

 :كتلاعيح والثقافيحالحقوق القتصاديح وال
زم اعيققق  االقمصقققادي  واال ( ع قققه الحققققوف27-23عقققإ   قققل  قققوادل )لققققد شققق م اال

والثقا ي  والمل يلد كم  رد  ل ال زم    اهم ل م م  باا   ا الغنه لإلنسقا  عناقاه 
  اذل الحقوف هل:

 زم اعل.حف اإنسا   ل الا ا  اإ .1
 الفراغ.وقاو  ل الل م وا الحف .2
 الحف  ل الراح . .3
 الحف  ل  سمو  زديد    ال ليش  يا   صحمع ور اهع. .4
 الحف  ل المل يت. .5
 الحف  ل ال شارك   ل الحياة الثقا ي . .6

 

  :الحقوق الكتاليح
 : ( لماكد ع ه30-28إ   ل ال واد )عمأمل هذل الحقوف  ل اال

مراعققه  يققع الحقققوف والحريققاو دولققل   لكققم  ققرد الحققف  ققل اللققيا  ققل  زم قق  . ا1
 .كا   

 .ي  قيود   ا ال يقرل القانو د ال راعدت خاو  اال .1
  اي دولقق  او ز اعقق  او  ققرد  قق  ا   ققا يققدعل بحققف  ققا ياققدا  قق   كانيققعققدت ا .2

الحقققوف والحريققاو ي  قق  ت بققاي  لققم يكققو  سققببا   ققل  صققادرة الققه القيققاخإلققع ا
 .عإ المل وردو  ل اال

عإ  عر  عراا  كا إ  لحقوف اإنسا  وقد صقار  صقدرا  ل حققوف واخيرا   ا  اال
ق ي يق  والو نيق  مذ ع ه كا   ال سموياو الدوليق  واال والحرياو ومأكد الل م با ونع
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واثيقاقا ل قر  مل يق  حققوف ق ي يق  ب ي  القدوم بدسقاميرها وال نظ قاو االزسدمع غالب
 . اإنسا 

 

 لكاصين وحقوق اإلنسان حقوق اإلنسان في المهدين الدوليين ا
ثقإج   قت ال محقدةاعم دو الز لي  اللا ق  لإ جه حي1966هذا ال شرو  عات  نز ا

لياققا حريقق  الموقيق  ع ياقا ومصققديقاا واالناق ات اعاقاء وثقائف دوليق  مركققو ل قدوم اال
 وهذل الوثائف هل:

 .اللاد الدولل الخا  بالحقوف ال دني  والسياسي . 1
 زم اعي  والثقا ي .ف االقمصادي  واال.اللاد الدولل بالحقو 2
 خمياري ال  حف باللاد الدولل الخا  بالحقوف ال دني  والسياسي ..البرموكوم اال3

الشرع  ل ل لحقققوف اإنسققا  شققك و  ايسقق ه بققق)عققإ  اللققاوهققذل الوثققائف الثإثقق  واال
 .الدولي  لحقوف اإنسا (

 

ين الكاصيين وحقوق اإلنسان لين المهدين الدو ويرا اللهتلون وحقوق اإلنسان ا
 :قد اقيلا ع   ارومح اسس هي

 سمل ار. محرير الشلو     اال .1
 محرير اإنسا     قار اإنسا .  .2
 محرير اإنسا     قار الحكو او والس  او. .3
 سبا  الفع.محرير اإنسا  الاليا    ا .4

الم قابف عق  هقذا  و اإ   حكات ديباز  اللادي  مشابع بلااا البل هولقد زاءو ا
 تي:المهدين يطاوق وم ها الومض في ال ن قح نكد ا هالذي ورد  ل الديبازيمي 

 .عال يا   عمبار حف مقرير ال صير حقا  ا .1
 دنيقق  والسياسققي  وكققذلك الحقققوف نققاج ع ققه السققواء بققالحقوف الم مقق  الققذكور واال .2

 قمصادي  والثقا ي .االزم اعي  واال
 .خر  وح ايمااواردة  ل ال واد اال.عدت مقييد الحقوف ال3
.الحقققوف المققل وردو  ققل اللاققدي  ليسققو    ققق  بققم مخاقق  ل قيققود المققل يفراققاا 4

 القانو  والنظات اللات ب فاهي ع الثإج:
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 اللات.اال    
   الصح  اللا   والسكين  اللا . 
   االدا  اللا. 

انو  الثققانل عققات   اللاققدي  الققدوليي  حيقق  المنفيققذ  ققل الثالققج  قق  كققولقققد دخققم هققذا
1976. 

 

 ق يلي وحقوق اإلنسانلعتراق اال :ثانياع 
ق ي ققل لاققذل الحقققوف م ثققم اهم ققات ا رهم ققات الققدولل بحقققوف اإنسققا ه ظاققالققه زانقق  اال

 و ناقققا  انشقققاء ال محقققدةه  قققتاالرا قققف بلاقققاا نشقققوء  نظ ققق   ق ي يققق هبانشقققاء  نظ قققاو ا
 هاإنسققققا عمراا بحقققققوف هققققذل ال نظ ققققاو وثققققائف خاصقققق  بققققاال صققققدرواه حيققققج بلققققدها

 قل هقذل  عاقاءاالل مابلق  م بيقف هقذل الحققوف  ق  القدوم  زاق ةاالاللديقد  ق   نشااهاوا
  قققل القققو   اللربقققله  خم فققق ع قققه  سقققموياو  نشقققأوق ي يقققع وال نظ قققاو االه ال نظ قققاو

ع قققه  خيقققرا  وا ه ريقيققق االوالققققارة  ه ريكيققق االو قققل الققققارة  هوربيققق االوع قققه  سقققمو  القققدوم 
 و قا ل لر  الذي نبينع: هاإسإ ي دوم  سمو  ال

 

 ع   لستوا الوطن المروي اإلنسانعتراق وحقوق ال (1
  ققتاالوذلققك قبققم صققدور  يثققاف  هصققدر  يثققاف الزا لقق  اللربيقق  ه1945 نذار 22قققل 

 الشديد  ا   يثقاف زا لق  القدوم اللربيق  هقذا زقاء خاليقا   ساه ولإشاراال محدة بثإج 
 عا ققا   ه1968عققات   ققتاالعمبققرو  نظ قق  ا  انققع وبلققد يققر اغ هاإنسققا  قق  ذكققر حقققوف 

 قققد  هاإنسققا اللققال ل لحقققوف  عققإ االعققات ع ققه صققدور  ل ققرور اإنسققا لحقققوف  دوليققا  
لزنققع  شققاءانوا قققو ب وزبققع ع ققه  ه1968ي ققوم م 3 ققل  الزا لقق  اللربيقق  قققرارا   صققدروا

هقذل ال زنق  ققد ولقدو   اغقت ( ر اإنسقا اللربي  الدائ   لحقوف  ق ي ي االس يو بق)ال زن  
ولقت  ه قل الزا لق  عااءاالالدوم    ث لزاءو  زرد هيئ  سياسي  مات  نااال هزا دة

 عقق   نققق  هقققذل ال زنققق   اقققإ   الشخصقققي ه بصقققفماتينفقققذو   اا ققا  شقققخا امشققكم  ققق  
 .مالوهل هيئ   داول  ليع  عااءاالمصام بالدوم باال

 عقققإ ال شقققرو   عقققداداليققق  لزنققق  شقققكم  ز قققع الزا لققق  اللرب 1970 مي قققوم 15و قققل 
وا ف  ز ع  جه حي1977وحمه عات  ه ماال شرو  هذا   اإنسا ه ولكعربل لحقوف 
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 (ال ققوا    ققل الققدوم اللربيققق  عققإ اسقق ل ) عققإ االزا لقق   ققل القققاهرة ع ققه  شققرو  
اض عق  وزقم زلقم  ق    ا)) عقإ االوقد زاء  ل ديباز  (  ادةه 31ما    قد   و)

حقققع  كققدووا هاإنسققا ل حاققاراو المققل كر ققو  ل ققدياناو و و نققا   بققل  اققدا  ال ققوا   اللر 
وا    هخقققاءواالوالكرا ققق   الحريققق  قققل  اإنسقققا  ققق  حققققوف  سقققعاع قققه  ع يققق ة قققل حيقققاة 

 صقققال ابالحريقق  واللدالققق  وسققيادة الققققانو  ومكققا ا الفقققر  هققو  ليقققار  اإنسقققا سققم ما  ا
 ال زم  ((.

  ماققققلاا وا اإنسقققا اللقققال ل لحققققوف  عقققإ الا مققق ات ب بقققادئلالديبازققق  اال كقققدواك قققا 
سقققم رو ا اإنسقققا  يثقققاف عربقققل لحققققوف  عقققدادالموالقققو الزاقققود  تهم قققاته ثقققاال واققق  

زققققاء بديبازقققق   جه حيقققق15/9/1994 ققققل  قققققرارلا هه وحمقققق1994-1982شققققمع  قققق   ناق
 ال يثققاف لققتهققذا   ا مالعربيقق ه محفظققو ع ققه بلقق  بنققودل سققب  دوم  ده وققق(  قادة43و)

 قق  الققدوم  هم ا قا  ك قا لققت ي قققل ا ينشقأ وسققائم ل منفيققذ ته ولققاو ع  يق  لمنفيققذلبخ ققو  يبقدءا
 المل وقلو ع يع. 

 

  ورويحال ع   لستوا الدول  اإلنسانعتراق وحقوق ال (2
بي  ل ن  وقو  الحر  ووالو لذلك ور ر  اللا ي  الثاني  سلو الدوم االنمااء الحلد مب
الققذي زققاء  ققل نظا ققع ال وققق   وربققلاالع و ال ز قق انشققأ لح ايقق  حقققوف اإنسققا ه سسققا  ا

الحريقققق  الفرديققققق    بققققادئ  امقققققع ))وبقققققالفقرة الثالثقققق   قققق  ديباز1949 ميققققار 5ع يققققع  ققققل 
 ال قادة الثالثق   نقع وزبقوابين قا  والسياسي  وسيادة القانو  مشكم الدي قرا ي  الحقيقي ((ه

رع كقم  قرد خااق  لقع ي قا مقر بسيادة القانو  القذي و ققا    ا)ع ه الدوم ال وقل  ع يع 
 (.والحرياو اللا   اإنسا ل والي  القاائي  حقوف 

وهققو   يققعه عاققاءاالالققدوم  رادةا نظ ققع دوليقق  قانونيقق   سققمق   عقق   وربققلاالوال ز ققع 
(  انقعاال ه الز ليق  البرل انيق ال خم ف  وهل )لزنقع القو ارةه زا معاي ارع ع    بواس   

   خ ع عشقرة دولق   اإنسا لحقوف  وربي اال مفاقي وكا  لزاودل الفام  ل موقي  اال
حيققج  ه1953ي ققوم م13ودخ ققو حيقق  المنفيققذ  ققل  ه1950مشققري  الثققانل 4 ققل  وربيقق ا

  ققادةه (69الحقققوف ال دنيق  والسياسققي  بقق)  لظقتو إحقاقا الث انيقق   مفاقيقق االغ قو هقذل 
 (69)ل  قادة  ا  ومنفيقذقمصقادي ه الحققوف اال1961للات  وربلاالال يثاف  يااال ااااك ا 
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لحقققوف  وربيقق ا  اإنسققا ه و حك ققلحقققوف  وربيقق الزنقق   نشققاءا توربيقق ه مققاالمفاقيقق  ال قق  ا
 صققاباتانماكقو حققوقات وال  البقق  بقالملوي  ع قا  قا ا مذا لياققااال زقوء   قرادلإ اإنسقا 

ومققديت مققارير عق   وربي االمفاقي  لزن  ل مفميا ع ه السزو  اال نشأواك ا    ارره 
 فاقي  ع  سواها.ا و بع هذل االم م ا ا هتاوهو  لسزو  و لا    السزو   يااهحال  ا

 

  لريقيحالع   لستوا القارة  اإلنسانعتراق وحقوق ال (3
 يثقققاف  :وماال  قققل  صقققدري ه  ريكيققق اال قققل القققدوم  اإنسقققا عمقققراا بحققققوف مزسقققد اال

اال ريكيقق  مفاقيقق  اال والثققانل: ه1948الصققادر  ققل بوغومققا عققات   ريكيقق اال نظ قق  الققدوم 
ال لنقه الحقيققل ل ماقا   وحسق  الزقوار بقي    ا)  قل ديبازمقع بقالقوم: اإنسقا  لحقوف

واق اناا وح ايماققا اإنسقا  حققوف  ققرارواالقدوم يقمت  ق  خقإم ال اسسقاو الدي قرا يقق  
 .(ل ز ي  دو  م يي 

 ققل  ا اإنسقلحققوف ووازبقاو   ريكقلاال عققإ اال  ريكيق اال نظ ق  القدوم  صقدرواك قا 
ك ا وا قو ال نظ ق   قل  ام رهقا الثقا   ال نلققد  قل ه 1948 ل  ايع  بوغوما)كول بيا(

اققق ااد القققذي نقققدد با )السقققادع والثإثقققو ( عقققإ اع قققه  ه1958)لي قققا( بقققق)بيرو( عقققات 
 بكيقققا هحقاقققا بال  البققق   نكقققرابين قققا  القققدي  ه واالز اعقققاو بسقققب  اللنصقققر  وا  قققراداال

و قققل عقققات  ه ق يقققاواالحققققوف  لقققهاك قققا لقققت يشقققر  ل صقققيرهحقققف مقريقققر ا نكقققاراوبالمقققالل 
ثقت  هحمقرات هقذل الحققوفلمل يق  ا اإنسقا لحققوف   ريكيق االزر  مشكيم ال زنق   ه1959

ع قه   ريكيق االبموقيق  دوم ال نظ ق   ه1960 قايع  25هذل ال زن   قل  شاءانسمك م ا
 دينققق  )سقققا    قققل 1969مشقققري  الثقققانل  22 قققل  اإنسقققا لحققققوف   ريكيققق االمفاقيققق  اال

والمقققققل دخ قققققو حيققققق  المنفيقققققذ  قققققل  وربيقققق اال  فاقيقققققباالم مقققققداءا  قا  قققققل كوسقققققماريكا خو يققققع(
18/7/1978. 

مثبقو ل فققرد ل زقرد كونققع  اإنسققا حققوف   اع ققه   ريكيق االمفاقيقق   قد ق  اال كققدواولققد 
ك ا اعمر قو االمفاقيق  بحققوف زديقدة   ل دول   لين ه ال وا ن  ساعاوليع ع ه  سانا  ان
ب قق   قققيات الققذي  يولقققدو  خققارم راب ققق  ال وزيقق  بقققذاو   فقققاماالعمقققراا لز يقق  ناققا اال 

ع ققه خقققإا   ريكيققق االاللديققد  ققق  الققدوم  منماققك  قققل اإنسقققا حقققوف   االحقققوف رغقققت 
حققددو اللإققق  بققي   ناققااال ريكيقق  افاقيقق   ققاي ي  االم  اك ققا ه وربيقق االالحققام  ققل الققدوم 
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 هاللقات   وبقاال هاآلخقري كقم شقخ   قيقدل بحققوف  ))حقوف :الحقوف والوازباو بالقوم
ال حك قق   نشققأواك ققا   ققل  زم قق  دي قرا ققل((ه اللادلقق  ل  صقق ح  اللا قق  ووال قماققيا

 وربيقق االمفاقيقق  باال قققرواك ققا  هوربيقق االع ققه غققرار ال حك قق   اإنسققا لحقققوف   ريكيقق اال
 . اإنسا لحقوف 

 

 فريقيحالع   لستوا القارة  اإلنسانعتراق وحقوق ال (4
ه صقدر عق  1963 قايع 22 قل  (ابقااب ديقعا قل )  ريقي االزم ا  راساء الدوم بلد ا

هقققذل ال نظ ققق   قققل ز يققق   دانقققواولققققد  ه ريقيققق اال نظ ققق  الوحقققدة  نشقققاءبا ال قققام ر بيانقققا  
ولققد كقا   ق   سقمنكرمعه ياا الفصم اللنصري بشقدة وا وشاركوال ام راو المل عقدماا 

نلقققد  ققل ااقق  الفصققم اللنصققري الققذي  ققام ر اللققال ل ل ناههققذل ال ققام راو هققو ال هققتا
بالملقققاو   ققق   نظ ققق   ه1977ال محقققدة عقققات   قققتاالوالقققذي نظ مقققع  بنيزيريقققاه )الغقققوع(
 لماكقد ع قه قناعق  ال نظ ق  الكا قم  ريقيق اال نظ ق  وزقاءو ديبازق  اله  ريقيق االالوحقدة 
(  قق  5) لفقققرلا كققدواك ققا  هاإنسققا اللققال ل لحقققوف  عققإ واال هال محققدة  ققتاالب يثققاف 

ه اإنسقا ال ادة الثاني     ال يثاف ع ه سلل ال نظ   ل ملاو  الدولل  ل  زام حققوف 
 1981 قل الق قق  المقل عققدماا  قل نقايروبل بكينيقا عققات   ريقيق االال نظ ق   صقدرواك قا 

 ققق  عقققات  وماالالقققذي مقققت الل قققم بقققع  قققل مشقققري   ه(اإنسقققا لحققققوف   ريققققلاالال يثقققاف )
نققع  ققل ا خققر االوقققد م يقق  عقق  ال واثيققف  ع يققعه  ريقيقق االبلققد  صققادق  الققدوم  ه1986

خققإم الحققر  الققج مبلمققع دوم اللققالت الثا  قراوهققو  الز اعيقق  ل حقققوف خصق  نصوصققا  
ث ققا   لققها اققا عاوالشققلو  ديبازققع  اإنسققا لحقققوف   ريقققلاالالبققاردة وقققد اققت ال يثققاف 

 وسمو   ادة.
ا و والشلو   اإنسا  ريقي  لحقوف  نظ   لزن  او هذل الانشأ 1981و ل ح يرا  

مخققابات  قق   ققام ر راسققاء  ققل ال يثققاف ويزققري ان  ققراااالمرشققحات  حققد عشققر عاققوا  ا
  قا يزل اقت   ريقيق االوهو الايئ  الل يا ال اي ن  ع ه  نظ   الوحدة  هوالحكو اوالدوم 

كقا  ال فقرو  يلينقوا مذ  مابلي  لاذل الحكو او وبالمالل ال زدو     هقذا الل قم ك قعه
و ال نظ    حك   انشأ 1977و ل عات ه بصفمات الشخصي  وانمخا     الشل  باال

ع قه ورف ولقت مقر  ا ظ و حبقرا  ولكنا هوالشلو  اإنسا لحقوف   ريقي االباست ال حك   
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الذي حوم   ريقلاالحاد صدر ال رسوت الدسموري الخا  باالم 2000و ل عات  هالنور
 وزققر  الل ققم بققع  ققل هوربققلاالمحققاد غققرار االمحققاد ع ققه ا ملققه  ريقيقق الا نظ قق  الوحققدة 

 .وربي اال حك   ل لدم ع ه غرار  حك   اللدم  نشاءاالذي موله و  ه2001 ايع 26
 

  اإلسحليحع   لستوا الدول  اإلنسانحقوق  (5
 قققل  اإسقققإ ي وكقققرد  لقققم ع قققه اللقققدوا  الصقققايونل ع قققه ال قدسقققاو  1972 قققل عقققات 

زم قا  و راء خارزيق  بققرار صقدر عق  ا اإسقإ ل نظ ق  ال قام ر  شقاءناالقدع زقر  
 قل اللقالت  اإسقإ ي يات الدوم  ق ي لاوهل منظيت  هال نلقدة  ل زدل اإسإ ي الدوم 

 اإسقإ لولققد نصقو ديبازق   يثقاف  نظ ق  ال قام ر المل غالبي  سكاناا    ال س  ي  
وبحققوف  هال محقدة  تاالب يثاف  اإسإ ي مقييد الدوم  كدواعند ا  اإنسا ع ه حقوف 

بين ققا  وحاققارمااه خويقق االمقويقق  اللإقققاو  لققهاك ققا ذهقق  ال يثققاف  هساسققي اال اإنسققا 
 حقق  المفرقققق  اللنصققري  و كا حققق   ققق  ال ققادة الثانيقق  ع قققه وزققو   كا (3الفقققرة ) كققدوا

 .شكالعباسمل ار اال
عقققد نققدوة  ققل  اإسققإ ل  قققرر ال ز ققع الققدائت بصققندوف الماققا  ه1977و ققل  ققارع 

والحريققاو  ققل  اإنسققا نيققا ل لحقققوف  عإ اصققدر عناققا  ايسقق ه بققق)) نيققا ل بققق)النيزر(
اللاشقر لقو راء الخارزيق   اإسقإ لع قه ال قام ر  عإ االوبلد عر  هذا ((ه اإسإت

سمشقققاري   ققق  خبقققراء القققدوم لزنققق  ا  نشقققاءاال نلققققد  قققل ) قققاع( بقققال  ر  ققققرر ال قققام ر 
 عقققإ ا)بلقققد ال وا ققق  ع ققه  اإسققإت ققل  اإنسقققا وثيقققق  عقق  حقققوف  عققدادال اإسققإ ي 

وثيقق  محقو عنقوا   قراربا  راالنماه وا ع الاااوبالفلم شرعو هذل ال زن   ل  هنيا ل(
 عقققإ االحيقققج ماققق   هقققذا  ه1990 قققل عقققات  (هاإسقققإت قققل  اإنسقققا حققققوف  عقققإ ا)
وحقققف المل قققيت  وال فقققم ال قققرمة وحققققوف سقققرةاالع قققه الحريقققاو وحققققوف  كقققدوا قققادة  (25)

 قققات الققققانو  والقاقققاء وحريققق  ة االشخصقققل وال سقققاون  ققق االوالحقققف  قققل والل قققم والم  قققك 
 والحف  ل المنقم بحري . الشاو  اللا   دارةاوالحف  ل الملبير 
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 اللنظلات غير الحقوليحعتراق وحقوق اإلنسان في نطاق ال :ثالثاع 
زم قاعل الاقمصقادي و ع قه ال ز قع اال  اال محدة   تاال    يثاف  (71نصو ال ادة )

المققققل ملنققققل  ل مشققققاور  قققق  ال نظ ققققاو غيققققر الحكو يقققق  ال ناسققققب يزققققري المرميبققققاو   ا))
وقققد وردو هققذل المرميبققاو ل مشققاور  قق  ال نظ ققاو  (هاخمصاصققع(بال سققائم الداخ قق   ققل 
ع قه   يقنوالقذي  ه1968يقار م23 قل  (44د/ /1296) ال قرقتغير الحكو ي  بقالقرار 

 عند ملا م ال ز ع    هذل ال نظ او.  حددة م بف بادئ 
والمقل ملنقل بحققوف  عقإلاولقد كا  لمشكيم ال نظ او غيقر الحكو يق  ال قذكورة بقالن  

القذي عر نقا  ق ي قلواالعمقراا القدولل ع  اال ه ي اباذل الحقوف اليقم  عمرا ا  ا هاإنسا 
 عإنققاواالعنقد ا مبنققو اللديقد  قق   هققذل ال نظ قاو بققاو وااققحا   ه يق ا  ا مذ ق  قبققمه 

  احمقققه  هدوليققق  قققل ال قققام راو ال سقققاتابلاقققاا   اك قققا  هق ي يققق واالوال واثيقققف الدوليققق  
مينيق   قل  ام ر)سقا   رانسيسقكو( عقات الإ  ريكقااقمراس القذي مققد و بقع بلق  دوم اال

  اإنسققاال محققدة يماقق   قائ قق  بحقققوف   ققتاال  حققف ل يثققاف  يزققادا ققل وزققو   ه1945
 هذل ال نظ او. بمأثيراوكا   ن اا  اسساو ل مابل  ذلكه قا  واحمرا اا م  ت الدوم با

صقق و  ع ققه ال  يققد  قق  النققاع يح  ا لققهاالقققر  اللشققري  سققاد  فاققوت يققذه  خققإم و 
ولققققذلك زققققاءو ال نظ ققققاو غيققققر  مز لققققاو م ققققت شقققق  اته لققققهاناقققق ا ات ال نققققا   عنققققد ا

 حقددة ل م سقك بققيت  سقاني ان هقداااد ا  عق  الحكو ي  لمكو  ن وذم لاذل المز لاو ل 
 هقذل ال نظ قاو  لقإ   سقا واولققد  هال محدة نفسقاا  تاال والمل  ناا  اسبف نشوء هنبي  
حمقققه منوعقققو  هلمكقققو  ققققو  دوليققق  اقققاغ   اإنسقققا ثر  قققل  زقققام حققققوف م  قققا وبشقققك

 قا  ناقاا ك قا هال مقم ك  الحكو قاو  ق  القيقات باقال ناو  ب اقات ققد  هدا ااوامشكيإماا 
وهقو  زديقدا   والمل قد و واقلقا   زم اعي   لين ه ع   صال  قو  سياسي  وازاءو ملبيرا  

  و قأالشقلو  زقاء لاقا   ابقم  هي  لت ملقد قاصقرة ع قه القدوم وحقدهااللإقاو الدول  ا
 اسي  غير الحكو ي  المل قدت  ل ال سرس الدولل  ث مع هذل ال نظ او ع   ريف الدب و 

 . ل اللإقاو الدولي  اليوت ثرلاالذي مرك   راال ه ارسماا
 االلقالته   ناق نحقاءا قل  خم قا  انمشقرو مقدريزيا   صماال وربي اظاهرة ال نظ او وهذل 

ومسقمخدت ه ساسقي االوح ايق  الحريقاو  اإنسقا المل مامت بحقوف  الااالاليوت  ئاو بم 
مخقققاذ ال ل ل قققر  االلقققات اللققق القققرميع قققه  ل مقققأثيرهقققذل ال نظ قققاو اللديقققد  ققق  الوسقققائم 
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 ققق  خقققإم ز ققق  ال ل و قققاو  ققق  الصقققحا  اإنسقققا   ققق  لح ايققق  حققققوف الإالخ قققواو 
والاقققاربي  لاققحايا والسققزناء وشققااداو عوائققم ا هال محققدة  ققتاالوال زققإو و  بوعققاو 

 ققققل  ل مققققأثيرحيققققج ملققققر  هققققذل ال ل و ققققاو ع ققققه الحكو ققققاو  وال  مققققربي ه والإزئققققي 
 سياسماا مزال شلوباا.

 اإنسققانل  قق  ياققمت بالقققانو  الققدولل  ناققاوال ه يماققاال ناققا  ققق   بقق الر  وسققوا نلققر 
 وك ا ي ل: اإنسا وحقوف 

 

 حلرلحال كنح الدوليح ل ص ي   .1
بلققد  يارمققع  هصققماالالسويسققري  هققذل ال زنقق   قق  قبققم الكامقق  )هنققري دونققا ( نشققاءامققت 

الفرنسقي  وسقردينيا  نمصقار الققواورديا( بلد ال يدا   لرك  )سولفارينو( ب قا ل  )لو با
مركققوا دو  رعايقق   راعققع  نظققر الزرحققه الققذي  مذ ه1859ع ققه القققواو الن سققاوي  عققات 

 ثقراال ه1862حيج كا  ل الفقع )مقذكار سقولفارينو( القذي نشقرل عقات  ه ل ساح  القمام
 مولققدو لديققع  كققرة  هخققر االاللققات السويسققري والب ققدا   والققرميالبققالً  ققل نفققوع النققاع 

 غاثقققق اال ع ققققاماحيققققج قققققات )دونققققا (  ققققل  يققققدا  ال لركقققق  بمنظققققيت  هرح ققققاالالصقققق ي  
حمقققه  ل خقققد او ال بيققق  المقققل لقققت مققققدت ل زنقققوده مل يققق ا   المقققل لديقققعه ال ح يققق وبالوسقققائم 

ع قققه القققدعوة  1864يح  قققوا الحكو ققق  السويسقققري  عقققات   اسقققم ا  وبلققق   وا نيقققع ا
ل زنقق   ساسققي اال دئال بققاعشقرة دولقق   ققل زنيققا مولقو محديققد  ربقق ال قام ر دولققل اققت 
المقققل  ح ققراالل زنقق  الصققق ي   سققاعاالالققدولل والمققل كانقققو  ح قققراالالدوليقق  ل صقق ي  

 .1880ظارو عات 
 ع قه الصقليد القدولله منسقاني وال زن  هذل شخصقي  قانونيق  سويسقري  ممقوله نشقا او 

زانباقققا بشقققكم مقققدريزل ز ليقققاو و نيققق  م قققارع نفقققع ال اقققات ومح قققم  لقققهاثقققت نشقققأو 
 دالققبإالز ليققاو ال  اث قق  المققل نشققأو  ققل  مخققذوابين ققا  هلاققا شققلارا   ح ققراالالصقق ي  
 ح قرااللقوائ  الصق ي    قاراولكق   قل  لاقاه شقلارا   ح قراالالاقإم  إسإ ي او اللربي  
 الدولل.
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ثقت نق قو  قرهقا   قل بقاريع(هح قر االنشأو )راب   ز لياو الصق ي  1919و ل عات 
بخققإا لزنقق   هرغققت كوناققا غيققر حكو يقق  نظ قق  دوليقق وهققل   ه1939زنيققا عققات  لققها

 السويسريو . مال لياااينات  الدولل المل هل سويسري  وال ح راالالص ي  
الحكو قق  السويسققري   ققل  لققهاالمققل قققد ماا لزنق  الخ ققع   يساسققال بققادئ االولققد كانققو 

وحدة ال ال اب  ال وعله سمقإمهاالالحياد و  نحيا هعدت اال هاإنساني وال م ث   بق) حينع
 اليوت. لهامشكم قواعد ع م لاذل ال نظ    اللال ي (
مفقرف بقي   هقدا ربحقل لاقا وهقل ال وال هي سق    حكو يق    هذل  سمق   ع  اوال نظ

مقققدت اللققو  لز يقق  الزرحققه  ناققااال اققت  لققت يكونققواه تاالزرحققه سققواء كققانوا ع ققه الحققف 
هققو رائققدها  نسققانلاإ الزانقق   هالاققحي  واوال صققابي  بصققرا النظققر عقق  ال لمققدي 

 .مالليع 
 ه1864  عقققات ن 24 قققل  موقيلقققع يثقققاف لح ايققق  زرحقققه الحقققر  قققد زقققر   وماوكققا  

 والخاصقق  بح ايققق  اقققحايا الحقققر ه ه1949للقققات عقققات  بقق االر زنيقققا  مفاقيقققاوا خيققرا  وا
 فاقيققاو زنيققا للققات   ققل هققذا ال زققام البروموكققوالو االاققا ياو الموثيققق محققدجوكانققو 
الخقققا  بح ايققق  اقققحايا ال نا عقققاو  وماال ه1977 ياقققا عقققات   وقققق  عل قققذاوا ه1949

 خا  بال نا عاو ال س ح  غير الدولي . والثانل الدولي  ال س ح ه
مفاقيقاو زنيقا ا م بيقف راقبق   ه حايقدةه ممقول نظ ق   ح قراالوال زن  الدولي  ل ص ي  

رحقه لززقم اللسقكريي  اا  ه   ل الس ت وا ل الحر   ء يااه سوا  راااال   الدوم 
الحقققر  لقققد  اللقققدو القققذي مسقققله ال زنققق   ومسقققر ه وال راقققه وال نكقققوبي   قققل البحقققار

م يقق   وهققل  نظ قق  غيققر سياسققي  و نفمحقق  اللمحسققي  ظققروا حيققامات لحققي  محريققرهته 
قواعقققد  رسقققاءالسقققلو ومسقققله  ان قققه وااللقققرف واالزقققنع  وابقققي  النقققاع بسقققب  القققدي  

 .اإنسانلالقانو  الدولل 
 

  ليح:لنظلح المفو الدو  .2
وهققل  نظ قق   سققمق   غيققر   السياسققييوهققل  نظ قق  ممققوله الققد ا  عقق  حقققوف السققزناء 

بلقققد ال ققققام القققذي كمبقققع ال حقققا ل )بيمقققر  ه1961 قققل بري انيقققا عقققات  سسقققوما نحقققا ة 
اللقالت ل سقلل  نحقاءاب ر ر البري اني  والقذي حقج النقاع  قل كقم  ل زريدة اال (بنسو 
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 لهاهذل ال حاول  الفردي    رواثحيج  هم يي  الالرمي دو  م يي  و   رام ع  سزناءلإ
 قيات هذل ال نظ   اللال ي .

 هي:كلسح لكالت  اللنظلح فيهذد  هداقاوتت كا 
 واعمق قوا بسقب   لمققدامات الدينيق  ا وا  ق  سقزنوا  القرميسقزناء  سراس م إف .1

 ققققل  ل ققققمات ولققققت يسقققق كوا اللنققققا سققققبيإ   وازنسققققات  وانم ققققائات اللرقققققل بسققققب  ا
 سمخدا ع.ا لهاات ولت يدعوا ناال

خقققإم  مقققرة   السياسقققيي حاك قققاو عادلققق  ل سقققزناء  زقققراءاالل قققم ع قققه وزقققو   .2
 ل قواعد الدولي  ال لمرا باا. و قا   زراهاا لقول  والملزيم  ل 

ل لا إو ال اينق  والقاسقي  وملذي  السزناء وا عداتاالعقوب   ل اءاالل م ع ه  .3
 واكانوا قد  ارسوا اللنا  ل ناالات  مذا نساني  بحقات ب   النظر ع اموالإ
 .مباععا لهادعوا 

( عقققداتاالوع  يقققاو القمقققم ) خمفقققائات()ا  السياسقققييواققق  حقققد لل  يقققاو م ييققق   .4
 القااء.السياسل خارم س    

يققر الققانونل  ققل الن اعققاو  منققا  الحكو ققاو عق  القمققم غالوققوا ع ققه وزقو  ا .5
 .ال س ح 

 

 :اإلنساناللنظلح المرويح لحقوق  .3
ه  قل القو   اللربقل سسقوما قل القو   اللربقل  اإنسقا هل  نظ   ل قد ا  عق  حققوف 

زم ققققا   ققققل قبققققر  الققققذي اققققت عققققدد كبيققققر  قققق  بلققققد ا 1983عققققات  وماال ققققل كققققانو  
 وما( الشخصقي  اللربيقق  وقققد كقا  ) محقل راقوا  اإنسقا الشخصقياو ال ام ق  بحققوف 

 وهل  نظ   غير حكو ي . هرئيع لاا
محصقققققم ع ققققه الصقققققف  االسمشققققاري   قققققل ال ز قققققع   ال نظ ققققق  سقققققم اعو هققققذل اولقققققد ا

حمققرات حقققوف اقق ا  ا لققهاال محققدة وهققل ماققدا   ققتلإزم ققاعل المققاب  االقمصققادي واال
وب قققا يمفقققف و اققق و   ساسقققلااللنظا اقققا  ومل ي هقققا  قققل القققو   اللربقققل  بققققا   اإنسقققا 

يسققو  نحققا ة وال نظ قق  له خققر االوال واثيققف الدوليقق   اإنسققا اللققال ل لحقققوف  عققإ اال
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 نماققاك لحقققوفاي مقققا بالاققد  قق  ا ناققااعققدا  لنظققات عربققل  لققي  وال اققد حكو قق   ققا
 اللربي . ل الدوم  اإنسا 

  ققراداالشققمراكاو وم وي اققا  قق  ا هولكققم  ققوا   عربققل الحققف  ققل ال شققارك   ياققا بقناعقق 
ربيق   رو  عديدة  ل الدوم الل كانوه ولااي حكو   مم قه اي دعت    ا ه والومبرعامات

 وخارم هذل الدوم.
نقق  المنفيذيقق  وال ز هالققذي يرسققت السياسقق  المفصققي ي  لاققا  نققاءاال ز ققع  هيئاماققا  اققله  قاا

ثققت الايئقق  الل يققا المققل م ثققم السقق    الل و يقق   ققل ال نظ قق  ويمققوله  هسياسققماا المققل منفققذ
 زان  رئيع ال نظ  . لها  ورهاااللات  ياا مسيير   ي اال
 

 نسان )هيولن رايتس ووتش(اإل لنظلح لراقوح حقوق  .4
نسققققا  والققققدعوة لاققققاه حكو يقققق   لنيقققق  بالققققد ا  عقققق  حقققققوف اإهققققل  نظ قققق  دوليقققق  غيققققر 

  ا ع  قققققا   فاقيقققققاو ه سقققققنكل(هما)لزن   راقبققققق  بققققققوكانقققققو مسققققق ه  1978سسقققققو سقققققن  ام
 1975ال نلقققققد  ققققل عققققات صققققدرو  ققققل  ققققام ر ه سققققنكل   وثيقققققمفققققاف ه سققققنكل هققققو ا

وقققققد كانققققو  ا قققق   وربيققق هوالملققققاو  بققققي  الققققدوم اال ققق  زديققققدة لإ سسققققا  اوالمقققل نظ ققققو 
ات حكققققققققشققققققققمراكي  لإ مثققققققققام دوم الكم قققققققق  االاساسققققققققي  هققققققققل  راقبقققققققق   ققققققققد  ال زنقققققققق  اال

 مفاقي .النسا   ل اال مل ق  بحقوف اإ
يمي  بشققققققققأ   ققققققققريكيقققققققاو القققققققققر  ال ااققققققققل لزنققققققق   راقبقققققققق  االك قققققققا نشققققققققأو  ققققققققل ث انين

خقققققر  انحقققققاء اون قققققو  قققققل  وسقققققرعا   قققققام ورو ال نظ ققققق  هنسقققققا نمااكقققققاو حققققققوف اإا
سققققققت ا ي ققققققا بقققققاو يلققققققرا ب 1988ال زقققققا  عققققققات   موحققققققدو ز يقققققق  القققققه ا ققققق  اللققققققالت 

 )هيو   رايمع ووما(.
  )روبقققققققرو برنسشقققققققمي ( وهقققققققو اال 1999ن  ماا وحمقققققققه سقققققققأ نقققققققذ نشققققققق سقققققققاامكقققققققا  ير 

ه ممخققققققققذ   هققققققققو )كينيققققققققج روج(لمنفيققققققققذي لاققققققققا اال ققققققققا ال ققققققققدير االه رئيسققققققققاا الشققققققققر 
ائقققققت لاقققققاه ويمبققققق  لاقققققا  كامققققق   قققققل )لنقققققد  وبروكسقققققم د ال نظ ققققق   ققققق  نيويقققققورك  ققققققرا  

و وسققققكو وسققققا   رانسيسققققكو وهونققققً كونققققً وواشققققن   ولققققوع انز ققققع( ومقيققققيت  كامقققق  
  اقمع عند الارورة.
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زاققققدهت ل ل ققققم ع ققققه  ين ققققوي محققققو عاققققويماا الكثيققققر  قققق  ال انيققققي  الققققذي  يكرسققققو 
و  سققققققبو  والصققققققحفيمبققققققا  اللققققققالته  ققققققيات ال حاانسققققققا   ققققققل شققققققمه  راقبقققققق  حقققققققوف اإ

سقققققققامذة الزا لقققققققاو والخبقققققققراء وال خمصقققققققو   قققققققل شقققققققاو  ب قققققققدا  اللقققققققالته وهقققققققت  ققققققق  او 
 نسققققققا  باللقققققققالتهلم قققققققدو  عإقققققققاو  ققققققق  ز اعققققققاو حققققققققوف اإ خم ققققققا الزنسققققققياو وي
ع قققققه مبرعقققققاو ال اسسقققققاو الخاصققققق   عم ادهقققققااسقققققمقإليماا بامحقققققا ظ ال نظ ققققق  ع قققققه 

  راد والمقبم الدعت ال الل الحكو ل.واال
عم ققققققاد احاققققققا ه نزاهققققققدا اا و سققققققاعياااظ قققققق   ققققققل محقيققققققف  ن ث قققققق  نزاحققققققاو الاو قققققق  

 فقققققام  قققققل الزيقققققواه ك قققققا  قققققا و ال نظ ققققق  بزقققققائ ة )نوبقققققم  لاهقققققدة محظقققققر مزنيقققققد اال
اققققققي ه ولاققققققا ر ل ققققققات االسققققققمخدات االامثققققققر زاودهققققققا ل ناهاقققققق   1977ت( عققققققات ل سققققققإ

 نشاء  حك   زرائت الحر .ازاود  لمبرة  ل 
  ت اللكتل  اللدني:لؤسسا

 ققراد خققارم لايئققاو وال نظ ققاو المققل يقي اققا اال)ا :اللكتلوو  اللوودني يقصوود ولؤسسووات
ظ قققاو يكقققو   قققايلرا و ز قققو  م قققك ال ن ه( عققق  سقققي رماا ونفوذهقققان قققاف الدولققق  بليقققدا  
 قققراد قي اقققا اال) ز وعققق  القققرواب  ال وعيققق  المقققل ي :خقققره وهقققو ب لنقققه اال زم ققق  ال قققدنل

يقققاو االعإ يقققي  وال اسسقققاو وز ل نقابقققاو الل قققام وال قققوظفي   خقققارم ن قققاف الدولققق (ه
بحقاجه هقذل لايئاو ال اني  ال مخصص  و راك  انمقام اال كقار و لاهقد االزم اعي  وااال

 ك اا ملمبر     اسساو ال زم   ال دنل. 
ه ل  زم قق   نفلقق  عا قع مققديت : فوح هووووان لون لهووا  وواكووات هووذد اللؤسسووات اللكت

ت مزقققاو  الحكو ققق  و اققق ا  عقققدد ااققق   الققققواني  النا قققذة  قققل الب ققق ومكقققوي  رمي عقققات
و  الذي يحكقت الز يق  له القااء وقوة القانوازا ماا لحقوف ا رادها ع   ريف ال زوء ا

 .سمثناءبإ ا
منا ل رمع ال ام ومحك ع  :لقن هنالك كطر يهدد لؤسسات اللكتل  اللدني وهو 

اله  يوهذا   ا سياد هو غير ال باشر باذل ال اسساور اش ريف نفوذل ال با ع 
 زم اعل والسياسل. فاقاا وق   مأثيرها  ل الواق  االخا

 الملل التطوعي:
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الم و  ل    شمف    ك     و  وال و  نقي  الكرل ) ولمفل نع  وعا  او كرها ( و ا  
اي آل  وانقاده والم و  هو  امبر  بع االنسا     ذاو نفسع   ا ي   ع  راعه وع يع 

االزم اعي  بأنع: ) ذلك ال وا   الصال  الذي يدرك  يلرا الم و   ل ادبياو الخد  
ويا   بأ   شاركمع ال وعيع  ل النشا او ال زم لي  ال حقق  ل صال  اللات واز  

 ع يع والبد ا  يقوت باا ع ه خير وزع.
وال م وعو  اصناا  نات ال م و  بال ام والزاد والزاد والخبرة والوقو والزاد 

ل الظروا ال ارئ  كالكوارج ال بيلي ه و نات ال م و   ل وال امه و نات    يم و   
 ال اسساو المل ي    ع ياا صف  االسم راري .

وع يع ي ك  ملريا الل م الم وعل بأنع: )الزاد والوقو وال ام الذي يبذلع االنسا  
برغبع واخميار لخد   ال زم   ودو  ملوي   ادي او  لنوي او شخصله ويلد 

كم ال زاالو االنساني  واالزم اعي  ودو  م يي  بي  الفئاو موظيا ل  اقاو  ل 
 بادا االرمقاء والناو  بال زم  (.

ومنحصر نظرة ع وت الناع  ل بإدنا ل ل م الم وعل ع ه  اي ك  مقدي ع     ام 
وزاد ل زااو الخيري     وقو آلخره بين ا يملد   فاوت الل م الم وعل هذا ال فاوت 

 ينحصر  ل  ساعدة االيمات واالرا م و حارب  الفقر  ق  بم يمس  المق يدي الخيري  إ
ليش م كم انسا  وحقع  ل الحيال والسإت والحري  وحقوقع االزم اعي  واالقمصادي  

 والسياسي  بم وحقع  ل المن ي .
 اإ  ع  ذلك  أ  حيوي  اي  زم   او ركودل نميز   نو   ب سمو  الثقا   السائدة 

ادمع ثقا    نمز  و محررة وواعي   سيكو   زم لا  حيويا  و محررا   يع  أذا  ا س
و مقد ا ه ا ا ا  سادمع ثقا   س بي  و مخ ف   أ  ال زم   سيصا  بالركود وانلدات 
الفاع يعه وثقا   الم و  هل ز ء ال يمز اء     فاوت الثقا   بال لنه اللات وانمشارها 

ال  يد    االنزا  واالنمام  ل  يادي   ل اي  زم   يلنل محريكع ود لع نحو 
 و زاالو الل م الم وعل.

وبذلك يلد الل م الم وعل ظاهرة ازم اعي  صحي  محقف المراب  والمأخل بي  ا راد 
ال زم   وارورة    الاروراو المل يفرااا الواق  كونع   ارس  انساني  ارمب و 

د كم ال زم لاو البشري   نذ اال مه ارمبا ا  وثيقا  بكم  لانل الخير والل م الصال  عن
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ولكنع يخم ا  ل حز ع وشك ع وامزاهامع ودوا لع     زم   اله اخر و    مرة   ني  
 اله اخر .

ولقد وردو اللديد    االدل  الدال  ع ه  شروعي  الل م الم وعل  ل الكما  والسنع 
 نورد  ناا ع ه سبيم ال ثام ال الحصر  ايأمل:

  
  القرنن القري :

 2قام ملاله : ) وملاونوا ع ه البر والمقو (. سورة ال ائدة / االي  
 184وقام ملاله: ) و   م و  خيرا   او خيرا  لع(. سورة البقرة / االي  

وقام ملاله: ) ونمه ال ام ع ه حبع ذو  القربه واليما ه وال ساكي  واب  السبيم(. 
 177سورة البقرة/ االي  

ند اض هو ا  اض اعمبر اي انسا  قات بل م خير ألخيع و   عظ   ا ر الم و  ع
ك ا بشر االنسا  كأن ا قدت الل م اله اض سبحانع وملاله وهو الذي سيزا يع ع يعه 

 ملاله مصحا  األع ام الصالح  بالحياة ال يب   ل الدنيا واألزر اللظيت  ل اآلخرة 
ع حياة  يب  ولنز ينات مزرهت )    ع م صالحا     ذكر مو منثه وهو  ا     نحيين

 97بأحس   ا كانوا يل  و (.سورة النحم/االي 
 السنح النوويح الشريفح:

قام رسوم اض ) (: ) الساعل ع ه االر    وال سكي  كال زاهد  ل سبيم اض او 
 القائت ال يم او الصائت  ل الناار(.

صدف ال لنوي لع ويقوم ) (: ) مبس ك  ل وزع اخيك صدق (ه وهذا يدم ع ه الم
  كانع كبيرة  ل االسإت اياا  واحيانا  مكو   ائدمع اكبر    المصدف والم و  ال ادي.

ويقوم ) (: )  ثم ال ا ني   ل موادهت ومراح ات وملا فات ك ثم الزسد الواحد اذا 
 اشمكه  نع عاوا  مداعه لع سائر الزسد بالسار والح ه(.

 لكالت الملل التطوعي:
ال زم لاو وملقدو اللإقاو االزم اعي  داخ اا م داد اه ي  الل م  ك  ا مقد و

الم وعل اذ ادو الم ييراو االقمصادي  واالزم اعي  والثقا ي  و م  باو الحياة 
ال لاصرة اله محوم الل م الم وعل     زرد اع ام  ردي  مق يدي  اله اع ام 
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و  ملددة ممناس  ز اعي   نظ    ل شكم ز لياو و اسساو حديث  و ل  زاال
واحميازاو خد   ال زم   ومن يمع وظرو ع ال سمزدةه وللم    ابر   زاالو الل م 

 الم وعل  ايأمل: 
 

ويلد    اوس  ال زاالو المل يكثر  ياا الل م الم وعل  اللكال الكتلاعي: .1
وقد انمقم    ال اب  الفردي الم قائل اله مظا ر الزاود وبرو   كرة الز لياو 

سساو الم وعي  ذاو النف  اللات والمل مسات  ل خد   ال زم   و واكب  وال ا 
 ايسمزد    احميازاو شرائح  ال خم ف هو   اال ث ع  ل هذا ال زام رعاي  
االيمات واالرا م والالفاء وال ساكي  ورعاي  اللز ة وال سني  وال لاقي  وذوي 

 االحميازاو الخاص  و ساعدة مسر السزناء...الخ
ومن  ف اه ي  الل م الم وعل  ل هذا ال زام     ل التم يلي والترووي:اللكا .2

اه ي  المربي  والمل يت ذامااه ونظرا  لكثرة  رو  هذا ال زام ومداخم انش مع    
ال زاالو االخر   أنع يم     بادرة ذاميع    اللا  ي  وزاود كبيرة ل  شارك  

 يت الكبار و حو اال ي  الم وعي  وذلك ع   ريف ال ساه    ل برا   مل
ومنظيت ال قاءاو المربوي  وال ام راو الااد   لموعي  ال زم   واقا   الدوراو 

 المدريبي ...الخ
ويم ثم  ل الدعوة اله ال ساعدة  ل منفيذ خد   صحي   اللكال الصحي: .3

مسمادا المصدي ل ر  شائ  او اع اء لقاحاو وقائي   نع قبم انمشارل 
داو والصيدلياو ال بي  واقا   الندواو والدوراو المل ي ي  وكذلك ادارة الليا

 وال شارك   ل ح إو المبر  بالدت...الخ
 الل م الم وعل لع دور بار   ل غرع روس الل اء واالنم اء  اللكال اللني: .4

 ل نفوع اال راد ال م وعي  وبالذاو الشبا    ا يل   قيت االنم اء والوالء 
ت بال ساولي  ومظار ادوار الل م الم وعل  ل الحد    لديات وبالمالل احساسا

ال شكإو االزم اعي  والموعي  اال ني   ل  زاالو الب ال  وال خدراو 
والزري  ه ك ا يساهت  ل حاالو الكوارج اللا   المل مسمادا حياة الناع 
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وا والات ومم    مكاما ا راد ال زم   وملاونات حمه يصب  اال    ساولي  
 ال  ساولي  رزم اال   وحدل. الز ي 

ومبدوا الحاز   اس  لاذا النو     الل م الم وعل نظرا   الحفاظ ع   الويئح: .5
لمفاقت ال شكإو البيئي  المل بامو مادد اللالت ك ع بكوارج خ يرة نميز  
لإعمداء ع ه البيئ  ال بيلي  وم ويج البحر والزو والفااء النام     ال صان  

ركع     خ فاو ونفاياو صناعي  اارة بالبيئ ه ااا اله الاخ   و ا مم
ذلك االعمداء ع ه االشزار وال اباو وال ساحاو الخاراء   ا مد  اله  يادة 

 الم وج البيئل.
ولع الكثير    ال زاالو    اه اا الد ا  ع   الدفاع عن حقوق النسان: .6

االنسا  ومحج ملاليت  حقوف االنسا  ال لنوي  وال ادي   اض سبحانع وملاله كرت
االسإت و   ثت القواني  الوالي  بواوس وزو  احمرات االنسا  وح اي  حقوقع 
   الملدي والمزاو  واالهدار وحر    صادرة اي حف    حقوقع ال شروع ه 
ويلد هذ الزان     ابر   زاالو الل م الم وعل المل محمام اله ال  يد    

االسإ ل واللربله  أحمرات حقوف االنسا  يلد الفاع ي  والنشا   ل اللال ي  
عإ   ل م ور الحااري  ل حي  ا  انمااك هذل الحقوف دليم ع ه المخ ا 

 الحااري. 

  واوط الملل التطوعي:
حمه يحقف الل م الم وعل اهدا ع ومكو   خرزامع ونمائزع  ل ا ار عقيدة ال زم   

ه هذا االساع مت محديد الاواب  وقي ع وعادامع كا  البد    وزود اواب  لع وع 
 المالي :
  اخإ  الني  ض ملاله .1
  الم كي  ال لر ل وال ااري .2
  الرغب  بالقيات بالل م الم وعل .3
 رب  الل م الم وعل باالخإف الح يدة .4
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 اسوا  تراك  الملل التطوعي في اللكتل :
 ل      خ و  ثقا ل وقي ل  حف  ودا   لإنخرا  ان م كع   االسا ا  كم  

 زاالو الل م الم وعل اال ا  ال إحظ  ل  زم لنا هو مدنل المفاعم     زاالو 
الل م الم وعل و اسسامع ولزانع ولو قارنا بي   اوص و اليع ال اسساو المل مل م 
 ل  زام الخد   واالنساني   ل بإد ال ر  وبي  حام  اسسامنا الخيري  نزد الفرف 

   عديدة لن اور ها:ويمود سو  ذلك لسواكبير زدا 
غيا  ثقا   الم و  لد  الكثير    الناع وعدت ادراك ال اا ي  النبي    .1

 االهداا وكذلك  وائد و كمسباو الل م الخيري والم و .
اهم ات اال راد بالقاايا الخاص  وعدت اع اء اي  اه ي  لقاايا ال زم    .2

 وال ص ح  اللا   ل    .
ف اللا  ي   ل االع ام الم وعي  وزود  لوقاو و شكإو ملمر   ري .3

   ايد   الكثير اله االبملادع  ال شارك   ياا.
م  الل م الخيري مداة ل سا غفم عناا صنا  القرار  ل البإد اللربي  وهل   .4

وع يع ارورة دعت الدول  ه سات بشكم  اعم  ل ع  ياو المن ي مداة ي ك  م  م
  خإم الدعت ال ادي والمنظي ل الرس ل ل ل م الم وعل بشكم دائت و سم ر  

 والمشريلل.
عدت مكريت ال م وعي  ومقديت الشكر والمقدير ل   قدت خد او م وعي   ا ا  .5

 كا  حز اا.
غيا  الدور اإعإ ل الذي يوا  مع ام وزاود ال م وعي  ونثار م ك  .6

 األع ام والزاود.
 ل  لالز  ا  امع وع يع يليد الل م الم وعل لخد   االنسا  وال زم   واالساات 

و شاك ع م را  اروريا  والسي ا  ل  زم   وب د كاللراف  ر بظروا قاسي  ومحدياو 
ه والواق  يشير خ يرة مركو والم ام نثارها ع ه االمزاهاو وال سموياو والفئاو كا  

ا  ال زم   اللراقل عندل اسملداد عام ل بذم والل اء والمبر  و   خإم المزار  
 ل اع ام البر والخير.وال ساه    
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واخيرا   أ  الم و  وع م الخير وح  الخير قي   انساني  ز ي   م يد قي ماا ويل وا 
شأناا حي  ممزسد وممحوم اله ع م    وع ي س  د ل  ال ح و  ويواسل ق   
ال زروس ويل ت األ ل ويثقا ال حمام ويبلج السلادة والراا  ل نفع صاحبع قبم 

   اآللف  وال حب  مزست االي ا   ل مرقه صورل واع ه درزامع  اآلخري  ويشي  روحا  
ويحوم ال زم   اله زسد واحد اذا اشمكه  نع عاوا  مداعه لع سائر الزسد بالسار 

 والح ه.
 

 المراقيح: في الدساتير والحريات اإلنسانحقوق  :اع راوم
برا وريقققق     قققق  االاللث انيقققق  وكققققا  يشققققكم زقققق ءا   خاقققق  اللققققراف ل ققققدة  وي قققق  ل اي نقققق 

زماحققو االولققه مفككققو الدولقق  اللث انيقق  واثققر الحققر  اللال يقق  ال انققع ع ققه االلث انيقق ه م
القققواو ال نمصققرة الكثيققر  قق  الواليققاو المققل كانققو مابلقق  لاققا وكققا   قق  اقق ناا اللققرافه 

وكا  هذا الماريخ بدايق  لظاقور الدولق   1917حيج دخ و القواو البري اني  ب داد سن  
وسققنحاوم دراسق  حققوف اإنسققا  نمقدا  البري قانله اققلو لإحديثق  والمقل خاللراقيق   ال

سققيع الدولقق  اللراقيقق  الحديثقق  وحمققه  قق  ما بققدءا    ققل الدسققامير اللراقيقق  والحريققاو اللا ققع
 .و اما نع    حقوف وحرياو 2005دسمور 

ذات صوو ح  لووواد الحقوو  ويت وولن  سووسواالدسووتور يلثوول ف سووفح النظووا  السياسووي 
 .فرادلح الحريات المالحوالحقوق و 

 لوروراع  1925المراقوي دسوتور  ساسيالوالقانون  ت الدساتير المراقيح ودءاع اءوقد ك 
، 1963نيسوان  4لوروراع ودسوتور  1958دسوتوركلهوريح فوي الموراق  ولاودستور 

 أي ووووول 21ثوووو  دسووووتور ،(1964نيسووووان  29ودسووووتور 1964نيسققققا   22ودسققققمور )
 كيوراع وا 2004نتقاليوح الدولح ال  دارةاث  قانون  ،1970تلو   16ودستور  ،1968

لحقووووق  ساسووويحال واللوووواد كووواءت هوووذد الدسووواتير  ،2005 ولال دسوووتور تشووورين 
، 1964نيسوان  22، 1963نيسوان  4ستثناء دستوري والحريات المالح وا اإلنسان

 . الحريات المالح وا اإلنسان،حق لن حقوق  يلي ذقر فقد كاء كالياع لن ا
 والحريوات المالوح اإلنسوانذات الصو ح وحقووق  لوواد الللواد التي وردت فيها ا ه ا 

 :في الدساتير المراقيح
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كققا  ي  ققف ع ققه الدسققمور  ققل الدولقق  اللث انيقق   صقق     :1925 ساسوويالالقووانون  
ساسققل( عنققد مشققري  قققانو  االساسققل(ه و ققل اللققراف  قققد اسققمخد و عبققارة )القققانو  اال)ال

 1958ساسقل  قل عقات حمقه سققو  الققانو  اال الوصا قائ قا  وظم هذا  1925دسمور 
ة اللراقيي  ع ه  ساون (  نع6وقد نصو ال ادة ) وصدور دسمور  اقو  ل نفع اللاته

( الحريقق  7ه ونصققو ال ققادة )ون ققا  ققرف  ققل اللققرف وال  قق  والققدي القققانو  د  ققاتاز يلققا  
 وا لاقبمقع  واققب  ع يقع ال وا قنات  ياله وال يزقو  الملقر  يلقا  ز   قرادلإ الشخصي 

حريقق    ققراداال ع ققوا(  قققد 12ال ققادة )  ققاا و قققا  ل قققانو ه مالع ققه مبققديم  سققكنع  زبققارلا
 الققانو ه ل الحدود المل يرسق اا  ليااانا ات الز لياو واال مألياوالنشر و  الرمي بداءا

عمققققققاد لز يققققق  وحريققققق  اال ( حريققققق    ارسققققق  الشقققققلائر الدينيققققق 13ال قققققادة ) ع قققققواك ققققا 
( م مق  اللقراقيي  18ال قادة ) ققروواه دي  الدول  اإسإت  ابمداءا  ا قرواه وقد للراقيي ا
 . يلا  بالحقوف السياسي  وال دني ز

  الشققققل   صققققدر ع ققققه ا  نققققع (7صققققو ال ققققادة )وقققققد ن :1958تلووووو   27دسووووتور 
 القانو   ل الحقوف والوازباو  اتاة ال وا ني  ( ع ه  ساون9لس  او ونصو ال ادة )ا

ه عمققققاداال واالقققدي   واالزقققنع  واال  ققق   وا صقققماالاللا ققق  دون قققا م ييققق  بيقققنات بسقققب  
  الحريقق  ( ع ققه ا11) ةه ونصققو ال ققادعمقققاد والملبيققر( حريقق  اال10ادة )واقق نو ال قق
حسققق   قماقققياو  ماليزقققو  المزقققاو  ع يا قققا وحر ققق  ال نقققا م  صقققونما  وال  الشخصقققي 

حمققرات الشققلائر ب ققا ال وا ديققا االع ققه حريقق  ( 12ه ك ققا نصققو ال ققادة )لسققإ   اللا قق ا
 يخالا النظات اللات.

ه 29ه 28ه 27ه 25, 22, 23, 19, 17)نصو ال قواد  :1964نيوسان  29دستور 
وحريققق   هاللا ققق  قققل الحققققوف والوازبقققاو والحريقققاو ( ع قققه الحققققوف 33ه 32ه 31ه 30

والصقققحا    لقققرمياوحريققق   الشقققلائرهو  ارسققق   ديقققا االوحر ققق  ال نقققا مه وحريققق   السقققك ه
 وحف الل م. المل يتهوالحف  ل  والنقاباوهومكوي  الز لياو  والنشرهوال باع  
زبقققاو اخصققق  البقققا  الثالقققج محقققو عنقققوا  الحققققوف والو  :1968 أي وووول 21دسوووتور 
 .اللا  

ه 20ه 19 قققل ال قققواد )  ققرادلإماققق   الحقققوف ال  نوحققق   :1970تلوووو   16دسووتور 
 (.33ه 32ه 30ه 27ه 26ه 25ه 24ه 23ه 22ه 21
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  ( ع ققققه ا12ل ققققا نصققققو ال ققققادة ) :2004 نذار 8نتقاليووووح الدولووووح ال  دارةاقووووانون 
الزقنع  واالقدي   واال  ق   وااللراقيي   مساوو   ل الحققوف بصقرا النظقر عق  اللقرف 

( ع قققه اققق ا  13ادة )ه ونصقققو ال قققالققققانو   قققاتاال لمققققد وهقققت  مسقققاوو   وا القققرمي وا
نم ققاء ل ز ليققاو حققف  ققل الملبيققر واالزم ققا  السقق  ل واالالحريققاو اللا قق  والخاصقق  وال

 نمقام السك  والسفر خارم البإد.وحري  ا ح ا واالومشكيم النقاباو 
ني ع و  الحقووق قال وح لدنيوح قانوت ا  سياسويح، : ت لن الووا  الثوا2005دستور 

قلا ، ح ا الوالصحافح وتشقيل  الرأيكتلاعيح وحريح وقذلك الحقوق القتصاديح وال
، 41، 40، 38، 37، 36، 35ن الحريووات الوووواردة فوووي الفصووول الثووواني وووواللواد ) ا

حتوورا  شكصوو  وقرالتوو  وعوود  كوووا  تمري وو  ( كوواءت لت وولن حريووح الفوورد فووي ا42
كتلاع والتظاهر الس لي ولوا ل وحريت  في التموير والصحافح وال ،هانت ا وال تمذي  

تصوالت واللراسوحت وحريوح ال  حو ا وال الكلميوات سيستايكل والنظا  الما ، قذلك 
، وقووذلك حريووح الفقوور وللارسووح المقائوود الدينيووح وحريووح السووقن ل وورورات قانونيووح إل

 والسفر وتم ي  لؤسسات اللكتل  اللدني. 
 

  حقوق النسان الحديثح
 الحق في الت الن  .1

 لاء ا  الحف  ل الماا   ياكد ع ه بلد زديد هو ارورة الماا   بي  البشري  ز
 ل  وازا  المحدياو المل ملمرااا وي ك  ا  مادد بقاءهاه وهو زيم    الحقوف 

 ث   ايلنل بنوعي  الحياة ذامااه و    ع يع )الزيم الثالج لحقوف االنسا ( اذ م  ف
 ت  يع اعإ     الز لي  اللا   لإ حقوف هذا الزيم حف الشلو   ل الس ت الذي ورد

ر    اعإ     الز لي  اللا    ل المن ي  الذي صده والحف 1984ال محدة عات 
 والحف  ل بيئ  نظيف . 1986 ت ال محدة عات لإ

اله  وينب ل ا  يكو  الحفاظ ع ه النظات وبقاء ال زم   الدولل  ل حد ذامع  سمندا  
 بداء الماا   والملااد خاصع  ل وزع الكوارج ال بيلي  او الفقر او االرها  او 

 لن ا .حاالو  ابلد ا
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وقد وصا البل  الماا   الدولل بانع حف سات يش م او يدعت ز ي  الحقوف 
االخر ه وينظر اله الماا   الدولل باعمبارل وسي   اساسي   ل سلل ال زم   الدولل 

  الماا   قبم وقو  الواقل  او  زمثاج الفقرهاقيف السإت والمن ي  ال سمدا   و اله مح
  الوقاي  خير    ا: )اله الحك   القائ   سمنادا  ا ه   الماا   بلد وقوعاا م ام

 اللإم(.
زيم )الحقوف  حيانا  ا ا ام  ح م زدم  قال وي  ف ع يع وزيم هذل الحقوف االنساني  

االنساني  الكوني ( وممقاست االهم ات بع كا   دوم اللالت وال نظ او الدولي ه و  ا ينب ل 
يد ع ه الماا   الدولل ومرز ماا ع ه ار  الماكيد ع يع ا  هناك  زوة بي  الماك

 الواق .
 

 الحق في التنليح .2
 ققققققت ال محقققققققدةه قرمقققققققع االااعققققققإ  )الحقققققققف  ققققققل المن يققققققق ( والققققققذي  1986صققققققدر عقققققققات 

نسققققا  ولققققيع  زققققرد   قققق  ي القققق  بققققع  قققق  حقققققوف اإ والققققذي يزلققققم  قققق  المن يقققق  حقققققا  
 اال قققققققققراد ول حكو قققققققققاو ا  مسقققققققققمزي  او ال مسقققققققققمزي  دو  ا  يقققققققققق  ع ياقققققققققا حققققققققققرمه

)ع  يققق   مكا  ققق  ذاو  نهوووا:اعل يوووح التنليوووح و ويمووورق اعوووحن )الحوووق فوووي التنليوووح(
زم اعيقققققققق  وثقا يقققققققق  وسياسقققققققققي  ماققققققققدا الققققققققه محقيققققققققف المحسققققققققق  اقمصققققققققادي  و اابلققققققققاد 

ع قققققام ااال قققققراده والمقققققل ي كققققق  عققققق   ريقاقققققا  ال مواصقققققم لر اهيققققق  كقققققم السقققققكا  ولكقققققم
 حقوف االنسا  وحريامع االساسي (.

الزوانقققق  ال مل ققققق  بالمن يقققق   مراب قققق  وبالمققققالل اصققققبحو  كققققد االعققققإ  ع ققققه ا  كققققماو 
نسققققا ه وزققققاءو  وا ققققق  الققققدوم النا يقققق  اليمزقققق اء  قققق   نظو قققق  حقققققوف اإ حقققققا وزقققق ءا  

ع ققققه هققققذا الحققققف لملنققققل ا  هققققذل الققققدوم اصققققبحو  سققققاول  ا ققققات شققققلوباا عقققق  القيققققات 
ا ققققا  هبالمن يقققق  االقمصققققادي  و ققققا يم  بققققع ذلققققك  قققق  ابلققققاد ازم اعيقققق  وسياسققققي  وثقا يقققق 

ناققققا اصققققبحو  سققققاول  ا قققق  ع ققققه هققققذا الحققققف  قققققد زققققاءو لملنققققل  وا ققققق  الققققدوم ال مقد
عققق   سقققاعدة القققدوم النا يقققق  المقققل مفمققققر القققه ال ققققوارد ال اليققق  والفنيققق  الكا يققق  لمحقيققققف 

رل  قققام ر  ينققققا ليقققرب  بقققي  حقققققوف وزققققاء برنقققا   الل قققم الققققذي اقققق المن يققق  االقمصقققادي ه
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يققققق  حقققققف  ققققق  حققققققوف االنسقققققا  ممقققققراب   ققققق  بقيققققق  نسقققققا  والمن يققققق ه واصقققققبحو المن اإ
 الحقوف المل لت يلد    ال  ك  مز ئماا او مرامباا.

( نسوووووانيحالتنليوووووح الوشوووووريح او اإل ) قكقققققوبقققققدمو مظاقققققر ل من يققققق   صققققق  حاو زديقققققدة 
 حسقققق  ك ققققا كققققا  ينظققققر لاققققا  قققق  قبققققم وان ققققا  اقمصققققاديا   حيققققج لققققت ملققققد المن يقققق  ن ققققوا  
نسققققققا  ي اإاز اققققققته اشققققققر مققققققمت باققققققت و قققققق  نسققققققا  او البا اإاصققققققبحو من يقققققق   حورهقققققق

وا  مكقققو  لز يققق  النققققاع ولقققيع لفئققق   لينققق ه ثققققت  غايماقققا ووسقققي ماا  قققل نفققققع الوققققوه
( وذلققققك لصققققيان  التنليووووح الوشووووريح اللسووووتدالحظاققققرو ك  قققق  )ال سققققمدا  ( لمصققققب  )

 حقوف االزيام القاد    ل المن ي .
ة  ققققل  ققققت ال محققققدن ققققائل لإالققققذي يصققققدرل البرنققققا   االوعر اققققا مقريققققر المن يقققق  البشققققري  

: )ع  يققققق  موسقققققي  خيقققققاراو النقققققاع ب يقققققادة الققققققدراو ناقققققااب 1990بدايققققق  صقققققدورل عقققققات 
 البشري  وقدراو الل م البشري (.

وثحثوووووح  1998ر التنليوووووح عوووووا  الوووووا  يوووووادة القووووودرات الوشوووووريح فقووووود حوووووددها تقريووووو
 :لورا

 . ا  يليا الناع حياة  وي   وصحي 
 هنققققققققا يقققققققققأمل دور المل ققققققققيت ونوعيمقققققققققع و  ا  يكونققققققققوا  قققققققق ودي  بال لر ققققققققق ه

 و سموال.
  ا  يكققققو  با كققققانات الحصققققوم ع ققققه ال ققققوارد الإ  قققق  ل سققققمو   ليشققققل

 الئف.
 

 الحق في ويئح نظيفح كاليح لن الت وث  .3
ه   يلكققر نقققاء الاققواء الققذي يسمنشقققع قق  حققف كققم منسققا  ا  يلققيا  ققل زققو خققام  قق  ا

دخنقق  خققر  م ويققج الاققواء باال ققراد االف الدولقق  والشققركاو والز اعققاو واالولققيع  قق  حقق
 اإنسا .بخرة وال بار الاار بصح  واال

 كانياماا ل نق  الم قوج الاقار بصقح  اإنسقا  اواز  الدول  ا  مسخر مشريلاماا و و   
ساسققل  قق  ااهيقق  اللا قق  ال   وبقق   ناققا كاققدا والحيققوا  والنبققاو ب ققا يكفققم محقيققف الر 

 نسا .واإ ات الشل  اهداا الس    و ساولياماا ا
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لققاء ا ق  الم قوج القذي محدثقع ال صقان  ب    حف اإنسا  ا  يشر   ياها  نظيف  خاليق 
لحيقوا  وسقإ   اقرار بصقح  اإنسقا  وا حقف اب قً االناار والمر    قا ي خ فاماا  ل اال

سققائم لققه سققوء اسققمخدات و ا  المقققدت الل  ققل والمقنققل والفنققل داه ولقققد النبامققاو وال راعقق 
حققد  صققورل  ققل ثقققق  احققداج خ ققم خ يقققر بالبيئقق  م ث ققو الققه امزاماققا المكنولوزيققا و ن

  اللا  .سيئا  ع ه الصح   و و  و ا سببع    اا راباو غير  بيلي  ماثر مأثيرا  اال
ال خ فاو الاارة  لقاءااو   م وج ال يال وال لاقب  ع ه و   واز  الدول  حظر و ق

ناار و زاري  يال الشر  حيراو واالل ن ق  االقمصادي  والبق ي ل واب يال البحر اال
ولاذا اهم و الدوم ب قاو   م وج البيئ  بلقد  ام راو دولي     ازم  والري ع و ا ه

نقاذ ال 1992دي زانيرو بالبرا يم عات  مدارع بقاء البيئ  ك ام ر ق   األر   ل ريو
ه    خ ر ع ه حاار و سمقبم البشري ليع حال  البيئ  ار    ا وصم كوك  اال

بيئ  و قاو   ح ا  وز اعاو  ا ماا الل م ع ه نظا   الاك ا مكونو داخم الدول  
  .ياا  انسانل  ق  بم هو واز  ع يع ا   نقاء البيئ  هو ليع حفا  خيرا  اه و الم وج

 

 حقوق الطفل
ع   وعاز ا   نسا  حيج يولد ال فم اليفا  مي اال فول   رح    ا   وحساس   ل حياة 

خاص  ويصب  بحاز  اله رعاي  وعناي  خاص ه وال فول  هل الفمرة   ارس  شاونع ال
نع انسا  كا م االواقل  بي  الوالدة والب وغه ويقصد بال فم    وزا  نظر القانو  ب

بكم ال  كاو والقدراو والحواع والصفاو البشري   الخ ف والمكوي  حيج يولد   ودا  
 نساني .واإ

 او الليا وظروا الحياة القاسي  المل كانو سببا  ولقد عانه ال فم  اعانال    صلوب
صا  ا ا   ل عدت ايإء ال فم وحقوقع اللناي  والرعاي  المل يسمحقانااه غير ا  م ورا  

 هذل الحقوف  ل  راحم   ني   لينع ولك  بدرزاو  خم ف .
 وع ي   قد مناولنا حقوف ال فم عبر هذل ال راحم و ف  اي ل:

 الودائيح والح ارات القديلح اللكتلماتفي : حقوق الطفل اولع 
 والديانح اإلسحليح : حقوق الطفل في الديانح اللسيحيحثانياع 
 : اللواداء الساسيح والحقوق التي ت لنتها اتفاقيح حقوق الطفل.ثالثاع 
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 حقوق الطفل في اللكتلمات الودائيح والح ارات القديلح :اولع 
احو ظاهرة  بيلي  اناج  نات خاص  االو كد ا  ظاهرة وند اال فام ا باو    ال 

عند هذا الحد بم شاعو بل    رولت يقا اال  مأص   لد  االقوات البدائي ه
)عدت زوا  غسم كق نسا  يز  ا  يحمرت إال  ارساو المل ح و    قي   ال فم ك

اال فام والسي ا االناج  ناته مقييد اال فام ومح ي ات ودهنت بال يو وال بدة ل رد 
سم راره سح  السنمات اله الخارمه اسكارهت ااس الشريرة و اشاكم ذلكه اربات باالرو 

ارار زسدي  انساني  المل مادي اله مل ر  مادئمات وغيرها    ال  ارساو الإ
 ونفسي (.

وحشي  و ناا  ا كا   مكثراا   اله ذلك  قد عر و االنظ   القدي     ارساو باال
ير ه باال فام    صخور  رمفل   أ  لت ممح م ه اذ كا  سبار    ثإ  ايحدج  ل 

قوياء البني  اعمبار ا  الحياة الم يف االبازسا ات برودة ال يال زا  عدت مربيمات با
 شداء قادري  ع ه  قارع  االعداء.اوالقادري   ي ا بلد ا  يصبحوا  حاربي  

كثرها وحشي  او ا  هذل اللصور ال ظ    المل القه  ياا اال فام اشد ال  ارساو قسوة 
 اهم ات. مدنلالكبير ع ه حياة اال فام وحقوقات المل لت منم  مثرهاكا  لاا 

 حقوق الطفل في ح ارة وادي الرافدين .1
بحقوف  بال ا   هم ا ا  انواعاا اخمإا اولو شرائ  حاارة وادي الرا دي  ع ه ا

 فل قانو  )لبو  نسا  بصف  عا   وحقوف اال فام ع ه وزع الخصو هاإ
مار( السو ري الذي يلد ثانل اقدت القواني  المل وص و الينا نزد انع قد عش

اعمرا ل  فم بشخصي  قانوني  وبحقع  ل األرجه ا ا قانو  ح ورابل الذي يلد 
ل لديد    القواعد وال باديء ال سمقرة  ل الشرائ  الوالي   ماريخيا   بحف  صدرا  

خر نع هو االاشر قبم ال يإده  القدي   والحالي  والصادر  ل القر  الثا   ع
نع ارجه واالدهه    ذلك عمرا بالشخصي  القانوني  ل  فم وبحقع  ل األا

ا   حقوف الزني  وهو  ل ب   ا ع وعاق  ع ه    يلمدي ع ه هذا الحف 
خر وسب  اذا ار  الرزم بنو رزم ا(  ا فادل: )209ك ا زاء  ل ال ادة )

يد   عشرة شقيإو    الفاع السقا ع  ل يع ا   -زنيناا –لاا اسقا   ا 
  ا ل زو اا.
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  ارة وادي النيلححقوق الطفل في  .2
ا  حاارة وادي النيم حر و ظاهرة وند البناو المل سادو  ل بإد اليونا  

وكا  ال فم يحظه  ل السنواو االوله    ع رل بالرعاي  الس ي    ل  القدي  ه
  سمقر مسودل االخإف.   مسر زو 

ب واو  ال فول ه وقد وصم هذا  بال ا   هم ا ا  ااد )اخنامو ( وقد شاد ع
ع بااه برغت ال ساوء المل سز و  ل بل  اهم ات  رح    ا   الباال

ال زاالو كالمل يت وال دارع ال خصص  ل  بق  ال مر    ق  ع ه حسا  
 . ال بق  اللا      الشل

 حقوق الطفل في الح ارة اليونانيح .3
 ثينا هل ال درس  االوله لإ فامهالصر ال بكر    ماريخ اعمبرو االسرة  ل ال

 بيد ا  انلدات الموا   االزم اعل كا  هو ال اب  ال  ي  ل  د  االغريقي ه
نلدات  بداء اي اخ قوا ل  اع  والل مه  بأناتوكانو نظرمات مزال الرقيف 

 ال ساونة بي  البشر عا   واال فام خاص .
 كار عديدة ممل ف بال فول  ومربيمات ا   او نظرياو  وقد كا  )ال إ و (

كماب  الشاير )الز اوري ( حيج ناد  ا إ و  بارورة مربي  اال فام  ل س  
ه  يفا و  ع ه ر اقات رقاهت عقإ  اخميار ا بكرة لمحديد  يولات وقدرامات ليمت 

وعناي  خاص ه   ايدم  ل نااي  اال ر ع ه م يي   مس لويحظو  بمربي  
ل بداء  نمااكا  ااال فام وخرف لحقوقات  ل بيئ  عائ ي  س ي   و   اا  بي 

هداا الدول  اال ص ح  الفا ه ل  فم    خإم مسخير ال فول  لمحقيف 
 و  وحاماا.

 حقوق الطفل في الح ارة الرولانيح .4
ه اذ وزد نسا  ثابما  ا ا  ل ظم ال زم   الرو انل   ت يك   فاوت حقوف اإ

 رادها ب ا  يات اال فامه ارئيع اللائ   ع ه ز ي    ايلرا بوالي  او س   
او رهين  و  ارس   عمبارل عبدا  ا راد االسرة او بيل  با هاف روس اي  رد    ا

 ال قوع الديني  عنع.
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ي  ل اواخر اصا  حقوف اال فام  ل القر  الثالج ال يإدي ا ا  اال ا  م ورا  
ام و ر  قيود  لين  حدو عصر الز اوري ه    اقرار ح اي  زنائي  لإ ف

    س    اال  ال   ق  ع ه اوالدل.
 

 سحليح: حقوق الطفل في الديانح اللسيحيح والديانح اإلثانياع 
 حقوق الطفل في الديانح اللسيحيح .1

نسا  هم و الديان  ال سيحي  شأناا شأ  ز ي  الشرائ  الس اوي  باإا
ج مربيمات ع ه ال حب  وحقوقعه وقد  ام هذا االهم ات شرعي  ال فم    حي

همت السيد ال سي  )ع يع السإت( باال فام اوالر ف و لا  مات بالحسنهه وقد 
عمبارهت       ك  ا سادهت وكا  يدعوا اله مركات ي مفو  حولع باوحذر    
هذا االهم ات باال فام  ل الفص ي  الثا    نزيم  مل(  زسدا  ااضه وزاء )

واالكثر ه حد هاالء الص ار(اذروا ا  محقروا حاعشر والماس  عشر بقولع: )
بم يملدال اله     ذلك اهم ات ال سيحي  بال فم ال يقمصر ع ه والدمع حيا  

الزني   ل ب   ا ع اذ لع الحف  ل الحياة والم م  بالسإ   الزسدي ه 
زم مل ي  حقوف ال فم اة الحا م    مويز  مو ير اللناي  الإ    بال ر 

واللائ  ه ك ا اناا شزبو االزاا  وقمم االزنع وعدمع  وحقوف الوالدي 
 ب ثاب  زري   عظ ه.

 سح إلحقوق الطفل وا .2
سإ ي  الس حاء ال فم وحقوقع عناي  بال   االه ي  ولو الشريل  اإا

سإت ح     رد اإاوقد  ع م اوله بالرعاي  الحوم لع والقوةهاباعمبارل كائ  
  يم م  ال فم ب فول  هني  اع الاا ا     الحقوف والا اناو المل    شأ

د االدنه    ال ن صاو او الصلوباوه ك ا ا  حقوف حو الليا  ل الا
 الي ك  انكارل بأي حام    االحوامه احو واقلا  ا نسانا  مال فم باعمبارل 

( 8َها )( َ َأْلَاَ َاا ُ ُزوَرَها َوَمْقَوا7َوَنْفع  َوَ ا َسوَّاَها )): اله قولع ملاله اسمنادا  
 (.10ه7) االياو/سورة الش ع (( َوَقْد َخاَ  َ   َدسَّاَها9َقْد َمْ َ َ  َ   َ كَّاَها )
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سح  ل طفل ال اننا سنحاول قرها اإلاوع   الرغ  لن الحقوق المديدة التي 
 ان نس ط ال وء ع   الومض لنها واهلها في هذا اللكال: 

 الحق في  الحياة 
حف ال فم  ل الحياةه  حرت وند  ربل  عشر قرنا  ا ه قرر االسإت  نذ  اي يد ع
َوا الَذا اْلَ ْوُاوَدُة ُسئالَ ْو لقولع ملاله: )  ل الزاه ي  ماكيدا   البناو الذي كا  سائدا  

سإت قمم ال فم ( .وقد حرت اإ9ه8االياو) /سورة المكوير (( بالَأَي َذن   ُقمالَ وْ 8)
الدا   ع ه ذلكه اذ قام اض  ي سب     االسبا  حمه لو كا  الفقر هوال

ْ ئا   َقْمَ ُاتْ  م َّ  َوا اليَّاُكت َنْرُ ُقُاتْ  نَّْح ُ َواَل َمْقُمُ وْا َمْوالَدُكْت َخْشَيَ  مالْ إف  ملاله: ) َكاَ  خال
 (.31االي ) /( سورة االسراءَكباليرا  

ك ا ناه النبل ) ( ع  قمم اال فام  ل ال لارك وعدت  زات  ل الصراعاو 
ي  واالقمصادي  والسياسي  ومأ ي  بيئ   ناسب  مكفم الن و الصحل لاته اللسكر 

 وكا  ) ( يوصل الزند  ل ال لارك بلدت قمم الشيوخ واال فام والنساء.
  كتيار ال االحق في حسن 

ركا  احد اهت  قاصدل وغايامع واال فام ايلد اال فام ث رة    ث ار ال وام و 
هت اعظت نلت انسانل والزنع البشري و و  اإاالسرة وع   ريقات يمت بقاء الن

 َواْلَباقالَياوُ اْلَ اُم َواْلَبُنوَ   اليَنُ  اْلَحَياةال الَدْنَيا الحياة و ينمااه بدليم قولع ملاله: )
الالَحاوُ  ندَ  َخْير   الصَّ  (.46االي ) /( سورة الكاا َثَوابا  َوَخْير  َمَ إ  َرَبكَ  عال

خميار ا   خإم حقع   ل حس   الدمع حيا    حقوف ال فم مبدا قبم و اك ا 
  االت هل ال درس  المل محما  ال فم لمرالع لب  االد  والمربي  ال ال وز ه

   لب  الثدي وال ذاءه ثت مرعال  ل اوم  راحم الل ر لم رع  ل عق ع وق بع 
البذور االوله المل من و عند الكبر ومصو    رمع ع ا يفسدها     ا ما  

صفاو  وروثع و با   ف ورة و واه   مأص  ه يقوم اض ملاله: وليدها    
ُاو  ُمْوَلئالكَ َوال ََّيَباُو لال  ََّيباليَ  َوال ََّيُبوَ  لال  ََّيَباوال )   َّْ فالَرة   َلُاتَ   ال َّا َيُقوُلوَ  ُ َبرَّ

ْ ف    (.26االي ) /( سورة النورَكراليت   َورال
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 حقوق الطفل في الر اع 
م  ل الراا     الحقوف االساسي  ل  فم بلد الوالدةه وقد بي  ويلد حف ال ف

القرن  الكريت الحد االع ه ل رااع  بسنمي  كا  مي  ل   اراد ا  يمت الرااع  
َ ْي ال لقولع ملاله: ) ماكيدا   ْلَ  َمْواَلَدُه َّ َحْوَلْي ال َكا ال  ُيمالتَّ  َم  َمَرادَ  لالَ  ْ َواْلَوالالَداُو ُيْراال

 (.233)االي   /( سورة البقرة الرََّااَع َ 
  حق الطفل في الح ان 

يقصد بالحاانع القيات ع ه مربي  ال فم ورعاي  شاونع ومدبير  لا ع وشرابع 
و  بسع ونظا مع وماديبع  ل الفمرة االوله    حيامع وهل  مرة  وي   اذا  ا 

ع ه  قورنو بسائر ال خ وقاو االخر ه لذلك اقرل االسإت حقا ل  فم ووازبا  
االبوي ه ونظرا ل  بيل  الخاص  لاذل ال رح    أ  االت اوله بحاان   ف اا    

وحمه لو   قو االت  ال احف بحاان  ولدها  الت  غيرها محو اشراا اال ه
 مم وم لقولع ) ( : )انو احف بع  الت مم وزل(.

  حق الطفل في ثووت النس 
 فم هل حقع  ل ثبوو نسبع سإت ل و   بي  الحقوف الزوهري  المل اقرها اإ

سإت  زرد وعد اإ سإت ال ساع بالنس  ناائيا  اإ     والدل الشرعله و ن
لحد القذا وعدل رسوم اض ) (   وزبا    را  االما   بالنس  او المشكيك  يع 

    الكبائر.
  حق الطفل في الس  اللناس  والد 

بوي  الس ي   و   بي  هذل سإت الحنيا الوالدي  بارساء الدعائت المر ك ا اإ
الدعائت ا  يحسنا اخميار است لولده اه حيج يقوم رسوم اض ) (: )حف الولد 

 دبع(.اس ع وا  يحس  اع ه الوالد ا  يحس  
وكا  رسوم اض ) ( ي ير االس اء القبيح  المل كانو  ل الزاه ي  اله اس اء 

لمربي  غير ال باشرة ال  كم حسنعه اذ ا  الخميار االست الحس  عإق  بار ة  ل ا
  شر.  خير وا  كا  شرا   ا  كا  خيرا   شخ     اس ع نصي  ...

 حق الطفل في للارسح عقيدت  الدينيح 
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ف كا   ال واثيف واالمفاقياو الدولي  لحقوف بسإت قد سي ك  القوم بحف ا  اإ
حام ي سب     االسبا ه واال فام حالات االنسا   ل  سول  اقرار الحري  أل

خري  يز  ا  يم ملوا بالحري  الديني ه ذلك ا  حري  المفكير والدي  والوزدا  اآل
ت ال محدة لحقوف ال فم ان ا مموا ف وروس القانو   فاقي  االاملإ فام الواردة  ل 

نسا  حين ا سإ ل لحقوف اإعإ  اإكد هذا الحف  ل االأسإ له وقد ماإ
نع اليزو  اسإت دي  الف رة  ا  ا  يمب  اإنسنع: )ل ا كا  ع ه اإان  ع ه 
سم إم  قرل او الفع او زا ع اك ا اليزو   هي لو     االكرال ع يعا  ارس  

سإ ل عإ  اإ(    اال10و اله االلحاد( ال ادة )اخر الم يير دينع اله دي  
 نسا .لحقوف اإ

   الحق في التم ي 
قرها االسإت ل  فم بوصفع االمل المل يت    الحقوف االساسي   الحف  ليلد 

)حف الولد ع ه الوالد ا  يحس  اس ع وا  ي وزع  (:ه لقوم الرسوم ) نسانا  م
وحيج عد     الل ت  ريا  ع ه كم  س ت و س     ويل  ع الكما (ه مدرك مذا

وواز   ل الوقو نفسع ع ه ال زم   والدول     حيج ما ي  سب ع ووسائ ع 
  ص ح  ال زم  .وا ا  منوعع ب ا يحقف 

 حق الطفال اليتال  في الرعايح القال ح اللتقال ح 
حف اال فام اليما ه  ل الحياة الكري   اسوة بنظرائات حف مسإ ل اصيم   قد 
اوصانا اإسإت الحنيا برعاي  اليما ه واالهم ات بات اكبر اهم اته النات  ل 

 اة اال  او االت او حاز  اله رعاي  وع ا وحنا ه وقد حر وا    كم ذلك بو 
ك يا اه ولقد كا  نبل اإنساني  ) ( يمي ا  وا م  اض ع يع ونوال وا ر مال يقار 

ْدَك َيمالي ا  َ وَو  )اليميت بقولع: ) ( َوَوَزَدَك َعائالإ  7( َوَوَزَدَك َااال   َ َاَد  )6َمَلْت َيزال
ا بالنالْلَ  ال 10 َّا السَّائالَم َ َإ َمْنَاْر )( َوَم9( َ َأ َّا اْلَيماليَت َ َإ َمْقَاْر )8َ َأْغَنه ) ( َوَم َّ

(ه واوصانا اض ب ام اليميت بقولع 6ه11( سورة الاحه/االي  )َرَبَك َ َحَدجْ 
 هماللَ  َمْ َواَلُاتْ  مَْأُكُ واْ  َوالَ  بالال ََّي ال  اْلَخباليجَ  َمَمَبدَُّلواْ  َوالَ َونُموْا اْلَيمَاَ ه َمْ َواَلُاْت ملاله: )
يَ  (ه وقولع ملاله: )2( سورة النساء/االي  )يرا  َكبال  ُحوبا   َكا َ  مالنَّعُ  َمْ َوالالُكتْ  مال َّ الَّذال

ْت َنارا   يرا   َوَسَيْصَ ْو َ َيْأُكُ وَ  َمْ َواَم اْلَيمَاَ ه ُظْ  ا  مالنََّ ا َيْأُكُ وَ   الل ُبُ ونالاال ( سورة َسلال
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ُ وَ  ال ََّلاَت َعَ ه ُحَبعال يت بقولع: )ودعانا اله ا لات اليم (ه10النساء/االي  ) َوُيْ لال
يرا   ْسكالينا  َوَيمالي ا  َوَمسال  (.8( سورة االنسا /االي  ) ال

ورغبنا الرسوم ) ( باللناي  باليميت وبكفال  اليميت واالهم ات بشاون  وبال س  
 ع ه رمسع وب راعامع واالنفاف ع يع وا  خير البيوو بيو  يع يميت يحس  اليعه

 ل الزن  هكذاه  ل حديج شريا قام رسوم اض ) (: )انا وكا م اليميتف 
ومشار بالسباب  والوس ه و رم بينا ا شيئا (ه وع ي   اإسإت لت ينع ال فم 
اليميت وشدد ع ه االهم ات بع ورعايمع احس  رعاي  والحفاظ ع ه ا وال  

وي  ه وهذل حقوف ل يميت والل ا ع يع والرم   بع واعانمع ع ه المربي  الس ي   الق
)سواء ذكر ات انثه(ه وهذل الحقوف ليسو هباو    اال راد وان ا حقوف اخم  

 باا االسإت النع شريل  س اوي   مكا    ل دي  والدنيا ول لقيدة والحياة.
 

 تفاقيح حقوق الطفلاساسيح والحقوق التي ت لنتها : اللواداء الثالثاع 
رب  وخ سو   ادة قانوني   و ع  ا   ديباز  و  1989ات مفاقي  حقوف ال فم للاممألا 

واا  ال ليشي  ال وساوي  المل يليشاا ع ه ثإث  از اءه وقد ذكرو الديباز  باال
وبارورة وزود ملاو  دولل لمحسي   ليش  اال فام  ل كم ب ده ويقصد  اال فامه

الت يب ً س  الرشد بال فم الغرا  هذل االمفاقي  كم انسا  لت يمزاو  الثا ن  عشر  
قبم ذلك ب وز  القانو  ال  بف ع يعه ك ا ال  و االمفاقي  الدوم اال راا  ياا 
بارورة احمرات الحقوف ال واح   ل هذل االمفاقي  وب   النظر ع  عنصر ال فم 
او والديع او الوصل القانونل ع يع اولونات او زنسيمات او ل مات او دينات او اص ات 

 م اعل.القو ل او االز
ساسي  و واد احموو     باد ء اوي ك  القوم ا  االمفاقي  الدولي  لحقوف ال فم ب ا 

نزا  غير ال سبوف قانوني  عنو بشريح  خاص     البشر هت اال فام ملد ب ثابع اال
هم ات واللناي  بحقوف اال فام  ت ال محدة  ل  زام االوالفريد ل ز لي  اللا   لإ

ه ي  الكبيرة المل حظيو باا االمفاقي  قانوني  الإ   ه وبسب  االوايإئاا الح اي  ال
 ت ال محدة باالز ا ه الدولي  لحقوف ال فم  قد مت اعم ادها    قبم الز لي  اللا   لإ
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 ت ال محدة  اعدا الوالياو ال محدة ك ا صادقو ع ياا ز ي  الدوم االعااء  ل اال
 اال ريكي  والصو ام.
وا لواد التفاقيح يلقننا ان نس ط ال وء ع   ومض حقوق ولن كحل تحري نص

 الطفال التي احتوتها وع   النحو التي: 
 حف ال فم بالحياة واعمراا الدوم اال راا بذلك. .1
 حف ال فم  ل است وزنسي   نذ الوالدة. .2
ومق  ع ه الوالدي  ال ساولي  االولي   حف ال فم  ل ا  يليا  ل كنا والدي ه .3

 مربي  ال فم وينب ل ع ه الدول   ساعدما ا  ل هذل ال ا  .ال شمرك   ل 
 حف ال فم  ل حري  الملبير. .4
 حف ال فم  ل حري  المفكير والوزدا  والدي . .5
 حف ال فم  ل الم م  ب سمو   ليشل  إئت. .6
حف ال فم  ل المل يت ال وزع نحو من ي  شخصي  ال فم و واهبع وقدرامع  .7

 اللق ي  والبدني .
 ح ايمع    االسم إم االقمصادي حف ال فم  ل .8
 حف ال فم  ل ح ايمع    االسم إم الزنسل. .9

ك ا حر و عقوب   .حف اال فام  ل عدت الملر  ل ملذي  او ال لا    القاسي ه10
االعدات او السز   د  الحياة ع  الزرائت المل يرمكباا اشخا  مقم اع ارهت ع  

 ث انل عشر سن .
 ام و شاركمات  ل ال نا عاو ال س ح ..  ن  مزنيد اال ف11      
 .مقديت ال ساعدة االنساني  لإ فام الإزئي .12     
 .حف ال فم بالم م  باع ه  سمو  صحل ي ك  ب وغع.13     
  ل الم م  برعاي  خاص . وزسديا   .حف ال فم ال لوف عق يا  14     
 مزار بات.. ن  اخم اا اال فام واال15     
 ق ياو.حقوف ا فام اال.ح اي  16     
الخ رةه وكذلك  ل الح اي     المور  ر .ح اي  ال فم    ال خدراو واللقاقي17     

  ل انمازاا او مو يلاا.
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 .نش   الثقا ي .ل  فم الحف  ل اوقاو الفراغ وال ل  وال شارك   ل اال18     
 نمسا  الياا.. حف ال فم  ل حري  مكوي  الز لياو واال19     
.الدول        با ا  حصوم ا فام احايا الن اعاو ال س ح  او الملذي  20     

او االه ام او سوء ال لا    او االسم إمه ع ه ال لالز  ال ناسب  والإ    لملا يات 
 واعادة اد ازات  ل ال زم  . 
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 الثانيالفصل 
 الحريات العامة

 لحريةا ومعنىمفهوم 
 :هي يثالثة معانالمفاهيم المختلفة في  للحرية
 رغام والقيود.ويراد به فقدان اال معنى بايلوجي: .1
انه  يوهو يعني قدرة اإلنسان على االختيار بين عدة حلول، ا :معنى نفسي .2

 ختيار.حرية اال
ال  موجودا   عتباره كائنا  اإلنسان با نويقصد به الوجود نفسه، ال :معنى فلسفي .3

 و عدمه.يتأكد وجوده ا ييتحدد إال من خالل حريته، وبالتال
، وهي ملكة رادة ذاتيهاو تركه با يقدرة اإلنسان على فعل الش :يقصد بالحريةو 

نه عن سيطرة اآلخرين ال فعاله بعيدا  صدر عن كل إنسان عاقل وبها يصدر اخاصة ت
 مته.وال في بلده وال في قومه وال في افي نفسه حد ال ال ليس مملوكا  

المفاهيم كونه يعني اإلنسان بغض النظر  غيره منوالحرية مفهوم خاص يتميز عن 
، وقد وصف هذا المفهوم بعض الكتاب و جنسه بل وحتى عمرهه او مذهبه اعن دين

 ةلعامهم مقومات الحرية ا، وان من امكنة والمذاهببحسب االزمنه واال بأنه يختلف
ساسي من متطلبات يشكل هذا الشعور جزء امان حيث هو الشعور باالمن واال

 ن تتحقق الغايات واليمكن ان تستقيم الحياة.بالسعادة الفردية وبدونه اليمكن االشعور 

 ن الحرية هي حالة التحرر من القيود التي تكبل طاقات اإلنسان سواء كانت قيودا  وا  
ن خلص من العبودية لشخص او جماعة واهي تشمل التمعنوية ف م قيودا  مادية ا

نما هي وا و مكسبا  مفطور على الحرية فهي ليست هبة ا اإلنسان بطبيعته وتكوينه
، والحرية حاجة دائمة ومتجددة لكل إلنسان حر وحريته نابعة من الذاتضرورة فا

جمة ي هي تر ، امانيهوط والقيود التي تحول دون اإنسان تهدف تخليصه من الضغ
 .رض الواقعا النظري إلى الواقع العملي على ارادات من واقعهالرغبات واال
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 الحرية فتعاري
 :ومن بين تعاريف الحرية

 باآلخرين. رن يفعل ماال يضحق الفرد في ا /1
يحاولون طالق العنان للناس ليحققوا خيرهم بالطريقة التي يرونها طالما كانوا الا /2

 .حرمان الغير من مصالحهم
جاالت للحيلولة فراد من معارضة السلطة فيما يختص فيه من المانها تمكين اال /3

 دون تمادي الحكام.
ديد خيار من و تحد بدون اي جبر او ضغط خارجي على اتخاذ قرار امكانية الفر ا /4

 مكانيات موجودة.عدة ا
 نعدام القيود.ا /5

حقوق وحريات اآلخرين طار الذي اليتعدى وبهذا فان تعريف الحرية هو في اال
المادية والمعنوية فهي تكون ذات معاني سامية نبيلة مستوحاة من القيمة العليا التي 

 شرعها اهلل سبحانه وتعالى لإلنسان.
 

 طالق من كل قيدهل ان الحرية تعني اال
ن الخطوط الرئيسية والحرية اما ان تكون مطلقة او ان تتحدد بتشريع او قانون وا

 ن تفعل ماتريد في الوقت والمكان الذي تريد(.ة المطلقة )التعريف الحري
التي يثيرها الهوى ومن  والحرية المطلقة من كل قيد وضابط تؤدي إلى الفوضى وهي

ديان من إتباعه في االكثر مما يبنيه ولذلك منع نسان ان الهوى يدمر اإلالمعلوم ا
 لوضعية.السماوية ومنها اإلسالم وكذلك في الشرائع والقوانين ا

 الضوابط والحدود:
 كانه.ديد سالمة النظام العام وتقويض ار لى تهحرية الفرد والجماعة ا يال تؤدا .1

 عظم منها.ا ال تفوت حقوقا  ا .2

 ضرار بحرية اآلخرين.اال تؤدي حريته إلى اال .3

ثبت وبهذه الضوابط والحدود لن تقر الحرية لفرد على حساب الجماعة كما لم ت
 كل واحد منهم حقه. عطيولكن الموازنة بينهما فافرد للجماعة على حساب ال
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 مفهوم الحرية في اإلسالم 

ن إنسانية اإلنسان التتحقق إال من خالل حريته فاهلل عز وجل الذي كرم فإنه يرى ا
مالئكة وسخر له مافي سجد له يث خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وااإلنسان بح

دنية والذهنية ده وزوده بالقوى والقدرات البوجعله خليفة عن رض جميعا  السموات واال
رتقاء صل اقصى ماقدر له من كمال مادي وارض ويعمرها وليوالمواهب ليسود اال

 .روحي
إذا توفرت له جميع هدافه ويحرر طاقاته ويبلغ مراميه إال واليمكن ان يحقق اإلنسان ا

ة والتعليم اوآالمسمله غير منقوصة في الحياة والتملك و خذ حقوقه كاعناصر النمو وا
 والتعبير عن الرأي وغيرها.

و حيث هو إنسان بغض النظر عن لونه او جنسه اوهذه الحقوق واجبة لإلنسان من 
 من ، وهكذا فقد جعل اإلسالم )الحرية( حقا  جتماعيدينه او اصلة او مركزه اال
المرء حريته قيمة لحياة اإلنسان بدون الحرية وحين يفقد  الحقوق الطبيعية لإلنسان فال

 .يموت داخليا  

 تخذ حرية الفرد دعامة من حقوقه وان اإلسالم قرر الحرية اإلنسانية وجعلها حقا  ا
قرارها ولم إلسالم في الجميع ماسنه للناس من عقيدة وعبادة ونظم وتشريع وتوسع ا

 لحاقاآلخرين بعدم التدخل في شؤونهم واحترام فيما فيه الصالح العام وا اليقيد احد إ
 رائهم ومقدساتهم وغير ذلك.في اعرافهم وال في اخالقهم وال في ا الضرر بهم ال

الحقوق والواجبات يتحقق من خالل هوم الحرية من المنظور اإلسالمي ومف
ن تقييد بالشعور ، الن الحقوق من دون اعتبارها وجهين لعملة واحدة)المسؤوليات( با

حقوق  فن وقد يعرف حقوقه وال يعر بالمسؤولية سيصبح الفرد غير مرتبط باآلخري
 عن اداء واجباته، في تعامله قاصرا   نفراديا  خرين عليه، وبذلك يصبح المتجاوز ااآل

و المسؤوليات منطلق الحقوق فقط دون الواجبات ا نه إذا كانت الحرية منوذلك ال
تباع للغرائز على حساب اآلخرين وهذه هي فسيحدث عدم التوازن في الحياة وا

 ستقراره وسالمته. ي على امن المجتمع وعلى اى التي تقضالفوض
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ير معفي من رعاية المصالح العامة ن الفرد في المجتمع اإلسالمي غوعليه نقول ا 
) كلكم راع  :عن رعيته في المجتمع كما قال علية الصالة والسالم لفكل فرد مسؤو 
 .عن رعيته( لوكلكم مسؤو 

إلنسان من حيث هو إنسان فكرمه بالعقل وكفل له ولقد جاء اإلسالم ليرفع من كرامه ا
لقوله تعالى: )َوَلَقْد  ،فضلية على كثير من المخلوقاتله االرزق والطيبات وحقق 

ْلَناُهْم َعَلى َكثِ  ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ يٍر َكرَّ
  . (70االية )/يال ( سورة اإلسراءْن َخَلْقَنا َتْفضِ مِّمَّ 

استعباد اإلنسان سس التي تكفل التخلص من نظام الرق وأبطل ووضع اإلسالم اال
ن الناس سواسية اليتفاضلون هلل الفرد الصمد... واعلن ا الإ ةخية اإلنسان فالعبوديال
ن اإلسالم عند اب والسنة تشهد باايدينا من الكت فجملة التعاليم التي بين البالتقوى ...إ

ن يلفت ا بدن الكريم الينظرون في آيات القرآ ظهوره وجد منابع الرق كثيرة والذين
ن يق هو مصطلح الرقبة وليس العبد وان المصطلح القرآني الذي تناول الرقصيرتهم اب

ِمٍن َأن َيْقُتَل َوَما َكاَن ِلُمؤْ : )ن بالتحرير قال تعالى في القرآهذا المصطلح مقترن دائما  
 (.92سورة النساء/االية ) (مُّْؤِمَنةٍ  َرَقَبةٍ  َفَتْحِريرُ  َخَطئا   ُمْؤِمنا   َقَتلَ  َوَمنُمْؤِمنا  ِإالَّ َخَطئا  

عن كاهلهم  ورفع رقاء حقوقا  اإلسالم لال غلب روافد الرقيق شرعوباالضافة الى الغاء ا
)للملوك  ه وآلة وصحبة وسلم( يقول:، فالرسول )صلى اهلل عليالتكليف بما اليطيقون

 من منطلق تكريم بني (، فاإلسالم إذا  قمن العمل ماال يطي هطعامه وكسوته وال تكلفون
ه رادتعايشة بادم عمل على تحرير اإلنسان من الرق ليتمكن اإلنسان من العيش والمآ

د جعل ، وهكذا فقتحت ضغط غير مشروع و واقعا  ا لوما  و مظا ن يكون مقهورا  دون ا
قيمة لحياة اإلنسان بدون   من الحقوق الطبيعية لإلنسان فالاإلسالم )الحرية( حقا  

 الحرية.
و لونه منح اإلنسان بصرف النظر عن جنسه اول نظام يوليس هذا بحسب بل كان ا
المنطلقة المتسيبة  ةالحرية الشاملة( وال يعني هذا الحري) ومعتقده مايمكن ان نسـميه

لتي تؤدي الى الضياع والخراب فتلك هي الفوضى بعينها ا ضوابط وقيود بال
نهيار للمجتمع، لكن المقصود بالحرية الشاملة تلك التي تتناول كل جوانب الحياة واال
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و ا و مظلوما  ا ن يكون مقهورا  ن ارادته دو من العيش والمعايشة باوتمكن اإلنسان 
 تحت ضغط غير مشروع. واقعا  

 

 اإلنسان لماذا الحريات وليست حقوق
ا مكتوبة في الكتب متداد لحقوق اإلنسان الحقوق التي نجدههي ا الحريات العامة
نهم من خلقه  سبحانه وتعالى لكل البشر بدون استثناء الن قدرها اهللالسماوية بعد ا

ين واللوائح نجدها مكتوبة في الدساتير والعهود والمواثيق والقوان، )عز وجل( وصنعه
وهذه الحقوق  ،(حيانا  قوق طبيعية مكتسبه )وواجبه علية ا، فهي حانظمة ... وغيرهواال

درات هي مايميز اإلنسان ذلك المخلوق الذي كرمه اهلل تعالى بصفات ومميزات وق
ة ق المساوآ، ومن قائمة هذه الحقوق )حق الحياة وحعظيمه عن غيره من المخلوقات

عتقد الديني والحق الشخصي الرأي والم نوالحق المدني وحق التعليم وحق التعبير ع
 ...الخ(.

فعندما يعيش اإلنسان بطمأنينة  من حق ما الحريات فهي مايتمتع به اإلنسان فعال  ا
كل إنسان الحق لن وامن وشعور باالطمئنان فانه قد اكتسب حق الحياة، وذلك ال

، حد منهحرمان ا زن يحمي هذا الحق وال يجو الطبيعي في الحياة وعلى القانون ا
حقه في التعليم ستخدم فرصة في التعليم متاحة له بيسر فانه قد ادما يجد اإلنسان وعن
 صبحت لديه الحرية في التعليم وهكذا الحال لباقي الحريات.وا

نماط لحقوق اإلنسان وهي نمط من ا متداد الطبيعيوعليه نقول بان الحريات هي اال
ن لإلنسان الحق في ك افالحرية هي حق من الحقوق ذل ،تعريف الحق وممارسة له
 الحرية بمختلف صورها.

 

 ستخدام مصطلح الحريات العامةا
ئفة او و طاالتنصرف الى الفرد الواحد وانما لالفراد وال الى فئة ا الحريات العامة

بين احد  قنما هي عامة مشاعة للكل ال تمييز وال تفري، والى قومية بذاتهامذهب او ا
 يات.ال في الحقوق وال في الحر 
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بين الجميع بغض النظر عن  ةنها تحقق العدالة والمساوآاي ا مةد من كونها عاوالمرا
وون في الحقوق والحريات و العرق وغيره، فالكل متسآلمذهب او االلون او الجنس ا

تماعي او المدني او االقتصادي او جء كانت في االطار االص الجميع سواالتي تخ
 .لحريات العامة غير الشخصيةالثقافي وغيره من ا والفكري ا

اص في الدراسات حتواء خ( اوجد لهذا المصطلح )الحريات العامةالمسألة الثانية 
فيها لتنظيمها  و المؤسسات العامة طرفا  القانونية عندما اصبحت الدولة او السلطة ا

 ن هنالك سلطةية عامة طالما ا، لذا فهي حر ولتوفير المستلزمات المادية لها وحمايتها
 تعترف بها. عامة
 يجد مطابقة في المحتوى والشكل حاليا   ستعمال مصطلح الحريات العامةيه فاوعل

اكثر دقة من االستعماالت االخرى السابقة كالحقوق االساسية او الحريات الطبيعية 
 وليين.ئدة في كتب اآلو الحريات الجماعية التي كانت ساا
 

 عامةلوضعية والقانونية للحريات الالطبيعة ا
ة التشريعات التي راد من قبل الدولة بواسطهي حقوق معترف بها لالف الحريات العامة

بتداء من دستور الدولة الذي يحدد فيه كل مايتعلق من حقوق تصدرها الدولة ا
 وحريات تقرها الدولة لمواطنيها.
 د تتعلق بالحقوق والحريات ينبغي ان تحترم من قبلفكل مايتضمنه الدستور من موا

ن الدولة الوحيدة التي تحترم والعهد الذي ينبغي الوفاء به، وا نها كالموثقالسلطات ال
ال فإ ها جديرة بحمل وزر الحريات العامةالقانون وحد نها هي ونشرها وضمانها، وا 

جراءات مقررة من خالل ا ات العامةخذ بفكرة الحريبيق واالوحدها الكفيلة بالتط
 .مح للفرد بالتمتع بالحريات العامةتس ومتخذة بواسطة القوانين التي

ذا تم اال للمواطنين فانه البد ان تكون مرهونة  قرار على الحقوق والحريات العامةوا 
طار قانوني وضعي يتعلق بتنظيم الحقوق والحريات مع الشروط ومرتبطة في ا

ما ساسية للقيام بهذه التشريعات ولذلك عندالدولة وهي اعتبارات ا الموضوعية لبيئة
ها التشريعات قرتالرأي والمعتقد وحرية الذهاب واالياب التي ايتعين الكالم عن حرية 
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المساس بها او في  قرت دورها في عدمعندما ا صبحت طرفا  الدستورية فالدولة ا
 متيازات والبيئة المالئمة لمواطنيها.جانب توفير اال

 

 جتماعية للحريات العامةصادية واالقتاالعتبارات اال
ن هذه الحريات هيم المتعلقة بالحريات العامة، فامفاهذا التطور السريع لبعض ال وبعد

والتطورات المتعلقة بها لم تعد تقتصر على ذكر هذه الحريات ووضع الحدود  العامة
حظ الدستورية والدولية لها عبر المعاهدات والقرارات المتعلقة بها فقط، بل بدأنا نال

 جتماعيةوالسيما مجال الحريات االقتصادية واال امةظهور مجال جديد للحريات الع
الممارسات الفعلية زمة لتمكين المواطنين من موال المادية الآلبهدف توفير اال
المعترف بها على نحو فعال بتأكيد تنفيذ النصوص المتعلقة بها  للحريات العامة

 ، نسانية عامةشة الكريمة للفرد ولإلزم للمعيانه الحد االدنى من الدخل الالوبضم
، وتنفيذ مايتعلق باالستفادة من حق التأمين بيق حق الحصول على السكن المالئموتط
لدستورية بتطور النظم ا سجتماعي والصحي وهذا كله مرتبط في الوقت الحاضر لياال

در وفاعلية قليمة والدولية لهذه الحقوق والحريات فقط بل بقالمحلية واالوالقانونية 
جتماعية والثقافية حتى تتحول هذه الحقوق إلى واقع محقق سية واالالمؤسسة السيا

وبرامج سياسية وتنفيذية تقوم الحكومات بتنفيذها وبتأكيد القيم اإلنسانية لدى 
قافية وذلك لبلورة نظم سياسية وث ،معات على المستوى النظري والعمليالمجت

عمل خالقية في صميم ة واالاإلنساني جتماعية فعالة تقوم بإدخال القيمواقتصادية وا
لى المجتمع اإلنساني الحر العادل ، وذلك لالنتقال اقليمية والدولية والمحليةتها االجهز ا

 في جميع مستوياته وبين شرائحه وفئاته كافة.
 

 المواطنة والحس الوطني
حب الموطن واالنتماء اليه شعور غريزي عند اإلنسان، وما الوطن سوى المكان 

نشب فيه ونتوارثه من أجدادنا ونورثه لمن ننجب، وهو المكان الذي يعج الذي نولد و 
بعبير أنفاس الناس الذين نشأنا بينهم، وتفوح منه روائح حكايات اآلباء واألمهات 
والجدات، وهو تراب نحمله في قلوبنا يتنقل معنا حيثما اتجهنا في العالم، سنبين في 



 

70 
 

الحس الوطني لدى المواطن وماهي هذا الموضوع ماهي المواطنة وكيف يتكون 
 اساليب تعزيزه.
 ماهي المواطنة

هي ثقافة اإلهتمام بالشأن العام والعمل على تطويره، وهي ثقافة تقوم على التسامح 
والحوار والمبادرة في مواجهة التحديات، ثقافة َأداء الواجبات طوعا  ال كرها  والحفاظ 

لعام والمرافق العامة، ثقافة اإلعتزاز باإلنتماء على الموارد الطبيعية والبيئية والمال ا
 الى الوطن من دون تعّصب أو انغالق بل اإلنفتاح على سائر الشعوب.

وبعيدا  عن التعريفات النظرية وبالتعريف البديهي لدى أي مواطن عادي، فالمواطنة 
 هي حّس عميق باإلنتماء إلى الوطن، ومن ميزات هذا اإلنتماء التمّتع بالحقوق
المالزمة للشخص البشري والقيام بالواجبات المرتبطة بها،  ولقد وردت هذه الحقوق 

جتماعية واهمها:  والواجبات في الدستور وكفلتها القوانين،  والحقوق فردية وا 
الحرية بكل أشكالها وتعابيرها، والمساواة أمام القانون، والعدالة،  الحقوق الفردية:.1

 العنف.  وممارسة الديمقراطية، ونبذ
، وتأمين فرص العمل والعناية : الحصول على التعليم المجانيالحقوق اإلجتماعية.2

الصحية والحفاظ على بيئة سليمة خالية من التلّوث الذي بات يهدد األجيال 
 المستقبلية.

وحدته وحريته وسيادته  ومن الواجبات األساسية التشّبث بالوطن والحفاظ على
الميليشيات واإلسترهان للخارج  االرهاب أو بنبذ منطق ويتجلى ذلك، واستقالله

ا واإلستقواء به والسماح له بتحويل الوطن إلى ساحة للصراعات اإلقليمية والدولية، بم
، وانعدام الثقة بين أبناء الوطن الواحد، وتقليص يؤدي إلى تصّدع الوحدة الوطنية

اجرين بحثا  عن عمل مفقود فرص العمل بسبب قلة اإلستثمارات، وتكاثر أعداد المه
 وعن أوطان بديلة.

لى دولة قوية ترعاها وتطّبقها ااجبات تحتاج إلى قوانين تحميها و غير أن الحقوق والو 
على الجميع، وغياب الدولة أو إضعافها يؤّدي الى الفوضى والى شريعة الغاب، والى 

ا في نصرة فريق التشرذم واإلتكال على القوى الخارجية التي لها مصالحها ومآربه
 على آخر.
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يق الى وما بطاقة الهوية التي يحملها المواطن سوى تعبير عن هذا اإلنتماء العم
، وما األناشيد الوطنية التي تلقَّن للطالب أو تنَشد في وطن الذي يرمز إليه العلم

 المناسبات إال وسيلة لتعزيز هذا اإلنتماء واإلفتخار به.
عف المواطنية التهافت على اكتساب جنسية أخرى، ومن األمور السلبية التي تض

 مهما كانت الذرائع مبررة للحصول عليها.
 : ماهو الحس الوطني

، عي بالمسؤولية عن أمنه واستقراره، وهو الو لشعور الواعي بالواجب تجاه الوطنهو ا
، كما أنه لتطوير عن طريق التربية والتوجيهوهو شعور فطري، ولكنه قابل للتنمية وا

المصالح األنانية ، حين يتغلب الشعور باألنا وتتغلب ضمور والضعفيضا  قابل للأ
هذه الطاقة الخالقة المبدعة التي تكمن  الذاتية الضيقة، أريد بتعبير الحس الوطني

، فيشعر أن وطنه ين ذاته وفكره وسلوكه وبين وطنهتوحد ب في صميم كيان اإلنسان
نه هو ذاته ملك للوطن، وآمال وأحالم الوطن هي وأ ملك له من أقصاه الى أقصاه

آماله وأحالمه، يمكن القول أنه حس يغلب على باقي األحاسيس والغرائز حين يشعر 
اإلنسان أن وطنه في خطر، فتهون عليه الحياة بكل ما فيها من جاه ومتع وسلطان، 

في الحياة إن الشهيد الذي ضحي بحياته من أجل وطنه، وضع قدما في الدنيا وقدما 
األخرة، يخطو الى الشهادة وقد داس على كل ما في هذه الدنيا من مكاسب 

 ومناصب وشهوات.
إن الذي يمتلك الحس الوطني القوي يتألم إذا رأى مواطنا  له مظلوما ، كأن الظلم قد 
وقع عليه، ويحزن مع الحزاني، ويفرح مع الفرحين، إن هذا الحس الوطني يحوله إلى 

ينطلق منه ليحتضن آمال وآالم وطنه ومنها يحتضن آمال وآالم العالم إنسان كوني 
كافة، فالوطن عنده ليس مجرد جغرافيا أو تاريخ أو تراث، بل الوطن عنده قبل ذلك 
كله هو المواطن اإلنسان أخوه في الوطن في الماضي والحاضر والمستقبل ولو 

توحد األسرة البشرية علي  تأملت في حقيقة األديان كافة لوجدت هدفها األسمي أن
الخير والسالم، وكيف تتوحد البشرية قبل أن يتوحد الوطن وتسقط الصراعات األنانية 

 التي تمزقه، ويغيب عن فضائه وأرضه التعصب أو التطرف أو االستعالء.
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 تصنيف الحريات العامة
 و الحريات الفرديةالحريات االساسية ا

وهي هتمام والتكريس، النصوص التشريعية باالقد تضمنتها الفرد ذاته و وهي تعني 
نها تتعلق بذات اإلنسان فهي مكون من مكونات وجوهرها ال ساس الحرياتتشمل ا

 الحريات العامة.
 :ىوتقسم الحريات االساسية او الحريات الفردية ال

 .طمئنانحرية االمن والشعور باال .1

 الحرية الشخصية. .2

  .يابحرية التنقل الذهاب واال .3

 .لتملك الفرديحرية ا .4

 طمئناناواًل: حرية االمن والشعور باال
مان من عور باالمن واالهم من الشلك بين الحريات االساسية الفردية ماهو اليس هنا
بالسعادة الفردية وبدونه من متطلبات الشعور  ا  ءعتبر هذا الشعور جز فقد ا ،قبل الفرد

يؤدي حياته اليومية بنجاح ن ينصرف الفرد و اليمكن ان تستقيم الحياة وال يمكن ا
، والمادة الثالثة من ن الحريات المفتاح لباقي الحرياتعتبار هذا النوع مويمكن ا

فرد حق في ن لكل : ) اتنص على 1948عالن العالمي لحقوق اإلنسان عام اال
 مان على شخصه(.الحياة والحرية وفي اال

لشخصي والمساس بسالمته منه ااإلنسان واالخالل بأ ةعتداء على حيا االحيانا  وا
فراد والجماعات داخل الدولة بل قد يقع اال والمعنوية ال يقع فقط من جانب ةالجسدي

من جانب السلطات المتعسفة، والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية 
ن : ) ان الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان وعلى القانون اوالسياسية تنص على

 (.لحق وال يجوز حرمان واحد من حياته تعسفا  يحمي هذا ا

منهم وسالمتهم حرياتهم واراد و الرغم من ان القانون موجه لحماية االف نه على فاخيرا  وا
، ولكن قيام االفراد بواجباتهم في اطار الجماعة عامل مهم في سيادة الشخصية

 حترام حقوق اإلنسان. وا
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 من الوطني اال
عقائدها راضيها وشعبها ومصالحها و لدولة على حماية اي يتعلق بقدرة اهوذلك الذ
ضافة الى قدرتها على التصدي لكل واقتصادها من اي عدوان خارجي، باال وثقافاتها

د ستقطاب وتزيشاكل الداخلية والعمل على حلها واتباع سياسة متوازنة تمنع االالم
ذلك يحتاج الى حراك وكل  نتماء الوطني والقيادات،وحدة الكلمة وتجديد الوالء واال

راسات االستراتيجية المبنية على دائم على المستوى المحلي والخارجي قوامه الد
 ستقراء الماضي ومراجعة الحاضر.ا

مد من الوطني يعتبر من الركائز الجوهرية الحساسة التي تعتن االومما الشك فيه ا
 منها وتطورها.عليها الدول في المحافظة على استقاللها وا

خرى والسبب هو لكل دولة الوطني فإنها تختلف من دولة الى امن مقومات االاما 
ن هناك قواسم مشتركة بين الدول فيما فها وخصائصها وماهيتها ومع ذلك فاظرو 

من الوطني تكاد تكون صورته العامة فالخطوط العريضة لالمن الوطني بااليخص 
  متطابقة.

 

 الحرية الشخصيةثانيًا: 
في كل مايتعلق على التصرف في شؤون نفسه و  يكون اإلنسان قادرا   نالمقصود بها ا

ن اليكون في تصرفه ه على اعتداء عليه في نفسه وعرضه ومال من االمنا  بذاته ا
 عدوان على غيره.

بنفس اإلنسان وبصميم كرامته وهي صل الحريات لتعلقها والحرية الشخصية هي ا
إنسان منذ الوالدة لهذا عبر عنها الخليفة  ثبتها الفكر التشريعي لكلة ايصلية طبيعا

لى لى حاكم مصر لتعدي ابنه ع) رضي اهلل عنه( بقوله ا الراشد عمربن الخطاب
ذلك جعل ( ل حرارا  مسيحي قبطي ) ياعمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم ا

 ي محمدالمال والعرض إذ قال النبو ي حرية النفس محرمة اإلسالم الحرية الشخصية ا
م واموالكم ن دمائك) ا :)صلى اهلل علية وآلة وصحبه وسلم( في حجة الوداع

ن تلقو ربكم ( وتعني هذه الحرمة الصدق والتقديس لى اعراضكم عليكم حرام اوا
عتداء ظلم واإلسالم يحرم على الحرية الشخصية وعلى النفس الن االعتداء وتحريم اال
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لحياة فدم اإلنسان الشمول لكل مجاالت ا كما تقتضي هذه الحرية الظلم مطلقا  
تشمل حق الشعوب في التحرر من  كما ،المساس بها زاليجو وعرضه وماله 

 .النفسستعمار وحق الحياة ومنع التعدي على اإل
 :مايليوالحرية الشخصية تتضمن  

حتقاره وذلك كرامة اإلنسان وعلو منزلته وعدم امتهانه واي تقدير ا  حرمة الذات: .1
 نه مكرم من قبل اهلل ومخير بالعقل والتفكير،لبشر على سائر المخلوقات اللعلو ا

ى منزلة واسمي مكانه حتى انه يعتبر علاإلسالم اإلنسان في اولذلك وضع 
 .ه والرعاية له رعاية للمجتمع كلهعتداء على المجتمع كلاالعتداء علية ا

و ا و امرأة حاكما  ا جال  كان الشخص ر  ا  الكرامة اإلنسانية للفرد يتحقق ايوتقدير 
 و الجنسلى اللون احق ثابت لكل إنسان من غير النظر افهو  و فقيرا  ا غنيا   محكوما  

 و الدين. ا
منه في نفسه وعرضه وماله فاليجوز وذلك بضمان سالمة الفرد وا :مين الذاتتا .2

تداء سواء كان على البدن علتعرض له بقتل او جرح او شكل من اشكال االا
فس والضمير كالسب او الشتم او االزدراء و على الناو السجن او نحوه اكالضرب 

 ونحوه. نتقاص وسوء الظن او اال
، قامة اإلنسان حتى لو كان مستأجرا  احترام محل سكن وا حترام محل سكناه:ا .3

فحماية مكان السكن هي حماية للحياة العائلية الخاصة التي يجب توفيرها للفرد 
ذ لكل شخص بشكل طبيعي اعتيادي واليجوز الحد ان ء او المالوهي الملجا

و سلطة مالم  اباذنه حتى لو كان الداخل حكاما  يقتحم ماوآه او يدخل منزله إال
صدرته السلطة للتفتيش ضرورة قصوى او مصلحة بالغة إال لتنفيذ امر ا تدع اليه
 القضائي.

مور توجب عدم سالت هي بمثابة ان المراان المبداء يحتم ا حرية المراسالت: .4
، وعليه يجب ص ثالث حماية لخصوصيات المواطنينطالع عليها من قبل شخاال

ة تتوخى السلطة فيها الوقوف يه على المراسالت وفرض رقابة في حالوضع ال
، ومن ضمن اسالتدلة قد تفيد التحقيقات الجارية بعدد شبهات تتعلق بالمر على ا

ة التصنت على المكالمات هز جانتهاك المراسالت الشخصية هو استخدام ا
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ة و السياسيتتعلق بالمعتقدات الدينية ا مورا  ، فقد تتضمن هذه المراسالت االداخلية
لالهمية التي  ، ونظرا  قتصاديةعية او شركات تجارية او او تتضمن عالمات صناا

اإلنسان فقد اجمعت القوانين و الدور الذي تؤديه في حياة تتميز بها هذه الحرية ا
، ولكن بات القاسية بحق من ينتهك حرمتهاحترام هذه الحرية ووضعت العقو على ا

حرية المراسالت ليست مطلقة في ظل ظروف يحددها القانون لذلك هنا يكون 
للسلطة حق التدخل في مراقبتها والحد منها وبناء على ذلك تناولت الدساتير 

المحادثات الهاتفية من لبريدية و المختلفة تنظيم هذا الحق لما لحرية المراسالت ا
طالع إال بحق قضائي وفي ظل لحياة اإلنسان المعاصر وحظرت اال همية بالغةا

 ظروف محددة.

 

 يابحرية التنقل الذهاب واالثالثًا: 
و خارجه دون في التنقل والسفر داخل البلد ا ن يكون اإلنسان حرا  المقصود بها ا

ني طبيعي تقتضيه ظروف الحياة نساعوائق تمنعه، والتنقل الذهاب واالياب حق ا
حياء الن الحركة شأن االذلك ، و والعمل وطلب الرزق والعلم وغيره البشرية من الكسب

ُهَو ) :ن الكريم قوله تعالى، وقد جاء في القرآبل وتعتبر قوام الحياة وضروراتهاكلها 
ْزِقِه الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوال  َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها وَ  َلْيهِ ُكُلوا ِمن رِّ ( سورة النُُّشورُ  َواِ 

  (.15الملك/االية )
امة تخص الفرد والمجتمع كتفشي لى لتحقيق مصلحة عواليمنع اإلنسان من التنقل ا

طبيعية تؤدي بحياة و كوارث عينة او حدوث نكبات اماكن ممراض واالوبئة في ااال
وتؤمن بحالة من االمن والتنقل ن تهيئ طرق المواصالت للمرور اإلنسان ويجب ا

 .نينةوالطمأ
نتقال من مكان الى اخر وعليه فان مضمون هذه الحرية هو ان يكفل  الفرد حرية اال

حكام ن تشديد او منع االوفق اليه دو والخروج من بلد والرجوع اليه ومغادرته والعودة ا
في حق جانب هما وااللدولة التمييز بين مواطنيالقانون النافذ في الدولة، وهنا على ا

ة في التنقل بين وطنه وله الحري رض، فالمواطن يقيم على امة وحرية التنقلقااال
 .جراءاتنب الذين يتطلب دخولهم البلد واالقامه فيه بعض االجاارجاءه بخالف اال
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 حرية التملك الفرديرابعًا:  
االختصاص   وينتفع به على وجهن يحرز الشخص شيئا  يقصد بالتملك الفردي هو ا

ملك للفرد وجعله عطى القانون ومن قبله الشرائع السماوية حق التوالتعيين، وقد ا
ظه لصاحبه قتصاد ورتب على هذا الحق نتائجه الطبيعية في حفقاعدة اساسية لال

تدى علية ونحو ذلك ووضع عقوبات رادعة لمن اعختالس وصيانته من السرقة واال
البيع والشراء واله وممتلكاته برد حق التصرف في املهذا الحق، كما اعطى للف ضمانا  

 نواع التصرف. والهبة وغيرها من ا
 

 الحريات الفكرية
وهي تعبير عن الفعاليات اإلنسانية المختلفة التي لها ارتباط بالفكر والمعتقد والرأي، 

في  ثرا  واعمقها ا نا  ية من اهم مظاهر الحياة العامة وابلغها شأبر الحرية الفكر توتع
علقة البشري، والحريات الفكرية هي المتوبخاصة بناء العنصر  جتماعيالبناء اال

 عتبارية. بحقوق االفراد المعنوية واال
ت والوقوع في وهام والخرافامن اال حرية التفكير وحرر عقله ولقد كفل اإلسالم لإلنسان

ة فقد خلقه اهلل ن يتمتع بهذا النوع من الحري، ومن حق اإلنسان اعمىاسر التقليد اال
له ان يكون خليفة اهلل  من مادة الطين ونفخ فيه من روحه وكرمه بالعقل الذي كفل

ذااهلل اإلنسان بالحواس ال لذاتها ، ولقد كرمرضفي اال ن لم تستطع الحواس ا ، وا 
كون وسائل لتحصيل العلم والوصول ترتفع بالحقيقية اإلنسانية في نفس اإلنسان وت

و عدمها سواء، وبهذا المفهوم الشامل م فوجودها اى والتحرر من الظللى اليقين والهدا
مع مايرى من مظاهر من الجمود والتوقف والتخلف عن التفاعل الحي  لتحرير للعق

رتبط لكريمة تتكرر كلمة ) العقل( وما ا، وفي مئات من اآليات القرآنية االكون والحياة
لفظة وكلها تدور على  (1043) ومجموعهما )الفقه(بها من الفاظ ) العلم( )التفكير( و

 ن للعقل والنظر والتفكير. تقدير القرآ
ن التعرض للعقاب على واإلسالم يقرر لإلنسان ان يفكر فيما شاء كما يشاء وآمن م

 .هذا التفكير
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اإلنسان ذاته بوجود  هذه هي حرية الفكر والرأي في اإلسالم ربطها اهلل سبحانه وتعالى
 طاقاته العقلية دون ان ستعمال حقه في التفكير والتأمل مستخدما  الى اودعاءه القرآن 

 . و ال يفيديهدرها فيما ال ينفع ا ويعطلها بالتقليد االعمى ا

 

 : قسام هيالى عدة ا تصنف الحريات الفكرية
 حرية الرأي والتعبير  .1

 حرية المعتقد .2

 حرية التعليم .3

 الحرية السياسية  .4

 حرية الصحافة .5
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و ا وهي في الواقع ليست قيودا  ال ضوابط الخلق والسلوك والنظام الحرة اليقيدها إ
 ع بل هي معايير وضوابط. موان

رائهم ومواقفهم ن اونساء  بالحرية في التعبير ع قر اإلسالم بتمتع المجتمع رجاال  ولقد ا
 َيْأُمُرونَ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ) :ن الكريمحيث يذكر القرآ

 (.71ة التوبة/االية )( سور اْلُمنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَهْونَ  ِباْلَمْعُروفِ 
مور الدينية منكر في المجتمع ال يقتصر على االمر بالمعروف والنهي عن الواال

يم في والعبادات فحسب، بل كل النشاط اإلنساني في التفكير والنقد والمعارضة والتقي
 تصاد ...الخ.شؤون السياسة والثقافة واالق

مبدءا التشاور وعدم الفردية في اد عتمي والتعبير في اإلسالم امثلة حرية الرأومن ا
سورة آل  (َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمرِ ) :لى ماجاء في قوله تعالى استناداً اتخاذ القرار ا
 االية /سورة الشورى ،(َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهمْ ) قوله تعالى: وفي ،(159عمران/االية )

(38.) 

 حرية المعتقدثانيًا: 
ين وعقيدة يرتضيها عن قناعة و معتقد يريده بيقلدين ا ويقصد بها اختيار اإلنسان

ختيار لإلنسان ويجعل المكره الكراه يفسد االخر على ذلك فإن ادون ان يكرهه احد ا
 قتناعه.سلوب االرادة فينتفي بذلك رضاه وام
عتقاد وكان من قواعد اإلسالم الراسخة قاعدة قوله لقد كفل اإلسالم لإلنسان حرية االو 

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ا تََّبيَّنَ  َقداَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن : )تعالى  ِبالّلهِ  َوُيْؤِمن ِبالطَّاُغوتِ  َيْكُفْر  َفَمنْ لرُّ
(، 256سورة البقرة/االية ) (َعِليم   َسِميع   َوالّلهُ  َلَها انِفَصامَ  الَ  اْلُوْثَقىَ  ِباْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  َفَقدِ 

اْدُع ِإِلى ) :وقوله تعالى (،6سورة الكافرون/االية ) (ُكْم َوِلَي ِدينِ َلُكْم ِدينُ )وقوله تعالى: 
 ِبَمن َأْعَلمُ  ُهوَ  َربَّكَ  ِإنَّ الَِّتي ِهَي َأْحَسُن بِ  َوَجاِدْلُهمَسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة 

 (.125رة النحل/االية )( سو ِباْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َسِبيِلهِ  َعن َضلَّ 
 وقد كانت عهود النبي ) صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم( وخلفائه للذميين دليال  

عتقاد كما نرى في عهد  حرية االعلى كفالة الحرية الشاملة لهم وخصوصا   قاطعا  
كده ، ذلك العهد الذي اه وآله وصحبه وسلم( لنصارى نجرانالنبي )صلى اهلل علي
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نه م واموالهم وكنائسهم ولصلبانهم وانفسهال مانا  ربعة فاعطوهم ااالخلفائه ووثقه 
 موالهم. دم وال ينتقص منها وال من شي من االتسكن كنائسهم وال ته

فع االكراه عن المرء في عقيدته واقر ان الفكر واالعتقاد ن اإلسالم ر ومن هذا نجد ا
او تهديده على اعتناق مذهب خويفه و تالبد ان يتسم بالحرية وان اي اجبار لإلنسان ا

 .في الضميرنه ال يرسخ العقيدة في القلب وال يثبتها او دين او فكرة باطل مرفوض ال
نه ال لدين ما تعده الدين الرسمي لها فان الدولة المعتنقة وننوه الى اشكالية مفادها ا

نقي لى معتخر عرض مع حرية العقيدة او العبادة الن هذا ال يؤثر بشكل او بآيتعا
ين الرسمي للدولة وممارسة تخالف الد ديانا  تباع  ااالديان االخرى وال يمنع الناس من ا

وقد بين الدستور العراقي هذه  ،دابطالما التزموا بحدود النظام واال ديانهمشعائر ا
و مذهب : " اتباع كل دين انه(( منه والتي نصت على ا 43ادة )) الحرية في الم

 :  فيحررا  ا
 لشعائر الدينية. ممارسة ا 
  ومؤسساتها الدينية وتنظم بقانون قاف وشؤونهاادارة االو. 
 ماكنهاولة حرية العبادة وحماية اتكفل الد. 
(( 2دة ))للما ن الدين الرسمي للجمهورية العراقية هو الدين اإلسالمي طبقا   اعلما       

: ساس للتشريعو مصدر امي وهن اإلسالم دين الدولة الرسمن الدستور الناصة على ا
تعارض مع )) ال يجوز سن قانون ي :( تنص على 2وفي الفقرة ) أ ( من المادة ) 

 .حكام اإلسالم ((ثوابت ا
 

 حرية التعليمثالثًا: 
ولى تخاطب النبي في حياة اإلنسان نزلت آيات القرآن اال همية العلم والمعرفةال

اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك ) :قال تعالى، لى القراءةة وصحبه وسلم( تدعوه ا)صلى اهلل عليه وآل
والقراءة هي مفتاح العلم وخاصة عندما يكون  (،1سورة العلق/االية ) (الَِّذي َخَلقَ 

جيال واال ساسي في تربية وتعليم النشىءاسم واالتعليم في خدمة المجتمع وله دور ح
في ممارسة وبناء الدولة العصرية المتقدمة ولكي تكون هناك فرصة حقيقية لإلنسان 

ن توفر السلطات في الدولة كل مايسهل لإلنسان سبل التعليم من ي احق التعليم ينبغ
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، وقد متيازاتوما الى ذلك من وسائل وامدارس وكليات ومراكز للبحوث والدراسات 
هتمامات هذا الخصوص واولت الدول بدورها ا سادت الدول سياسات متعددة في

هتمام بالتعليم بطرائق مختلفة تها عن طريق إيالء االعاية مجتمعامتزايدة ومتواصلة لر 
 عن ذلك جيال في شتى المجاالت، فضال  ماينتظر من التعليم من تأهيل اال بحسب

ع من منزلة من حقوقه فحسب بل رف ن اإلسالم لم يدع إلى طلب العلم وجعله حقا  فا
يَن ُأوُتوا اْلِعْلَم آَمُنوا ِمنُكْم َوالَّذِ َيْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن ) :، قال تعالىالعلماء وطالبي العلم

 (.11سورة المجادلة/االية ) (َخِبير   َتْعَمُلونَ  ِبَما َواللَّهُ  َدَرَجاتٍ 
 

 الحرية السياسيةرابعًا: 
ي ادارة ختيار سلطة الحكم وفي المشاركة فبالحرية السياسية حق المواطن في ايقصد 

داء السلطات والهيئات التنفيذية قبة واشؤون الدولة والحق في االنتخابات ومرا
 صالح.لها إذا انحرفت عن جادة الحق واالومحاسبتها ونقدها وعز 

ن السلطة حق اعباء السلطة ووظائفها الكثيرة النه يحق له المشاركة في القيام بكما ا
، خرىسرة دون ا على فئة او او وقفا  حد ا على ابين رعايا الدولة وليس حكرا  مشترك 

و         من ينوب عنه في مجالس الشورى ا وار اإلنسان للسلطة قد يتم بنفسه اختيوا
في ظل حرية الفكر والرأي،  الإن تتحقق ن(، والحرية بهذا المعنى اليمكن االبرلما)

جتماع وحرية المناقشة الفرد بحرية القول والكتابة واال يتضمن تمتع نتخاب مثال  فاال
 هم مضامين الحرية الفكرية. وهذه االعتبارات من ا مة والجهر بالرأي الشخصيالعا

 من في المجتمع وهذا الشعور)) شعور المواطن بالطمأنينة واالنها ويرى بعضهم بإ
صفاء ذهن  ةولهذا تعني الحرية السياسي ،و مستعبد ((عني انعدام كل حكم تعسفي اي

يلة للعمل من اجل بحد ذاته بل هي وس عتبارها هدفا  النظر اليها با بالشعب وال يج
 .سعاد اإلنسانيةخير وا

 

 حرية الصحافة :خامساً 
لى بقية الحريات ن يشار ابضرورتها باقترن ساسية التي توهي من الحريات اال

عتراف ة وتوجد هذه الحرية متى ما تم االاليمكن الحصول عليها دون حرية الصحاف
ا من حرية االعالم والرأي وتستمد حرية الصحافة اسسه ،بهذه الحرية في بلد يعتمدها
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رائهم في الصحف والمجالت لالفراد حرية التعبير عن ان تكفل الدولة والتي يراد بها ا
ما شاء من صدار تعابير هذه الحرية هي السماح لالفراد في ا وكذلك من ،المختلفة

نه يالحظ ، الداف معينة وبدون رقابة من السلطةهالصحف والمطبوعات ضمن ا
ي عارضين للسلطة لوجود حرية للصحافة بينما تتحفظ الحكومات فمدى حرص الم

ال نه با) :ن نابليون قالويقال ا ،على وجودها نها تشكل خطرا  فسح المجال لحريتها ال
وذلك  (،شهر مع وجود الصحافةيتمكن من تحمل مسؤولية حكومة اكثر من ثالثة ا

إذ انها تسمح بانتقال السلطة ذي تلعبه الصحافة للدور والمردود السياسي المباشر ال
 . صحافة حرةكثر بكثير لو لم تكن البشكل ا
 صبحت الصحافة اليوم تضطلع بهمة خطيرة ورسالة ضخمة وتشكل جزءا  او      

هتمامات البشرية الرئيسة لما توجهه في تكوين المجتمعات وتدخل ضمن اال ساسيا  ا
وبناء على ما ورد اعاله من  ،مجهزة الحكوتمثله في الرقابة الفعلية على ا وتنوره

واالعالم فان الكثير من الدول تنادي باعطاءها سلطة رابعة  همية البالغة للصحافةاال
ثر التقدم في ، وبرزت اهمية الصحافة احيان )) السلطة الرابعة ((تدعى في اغلب اال

تنظيم  ستخدام اآلالت الحديثة والمعدات المتطورة ولهذا بات ضروريا  حفي واالفن الص
و ة للدعوة للكراهية القومية احرية الصحف من قبل الحكومة لكي ال تستعمل كوسيل

ن تتلقي او الدينية ولكي التصبح وسيلة الستغالل ذوي النفوذ والسيطرة او ا العرقية
 .و الدفاع عن مصالحهاداخل البلد امعونات خارجية تعمل على خدمة قضاياها 

 

 حرية التجمع سادسًا: 
 :فر ثالث صفات مشتركة له وهيرف التجمع بتو يع    
 ن يكون منظما. 
  ا  غير مستمر. 
 هدفه تحقيق فكره ما. 

فراد في مكان كما ان وجود اال ستبعدت الفكرة التلقائية من تعريف التجمع،لذا ا     
صفة الجمعية التي يقصد  والتجمع يختلف عن ،عام كأن يكون مقهى ال يعتبر تجمعا  

 .ت غير محددة زمنيا  جتماعاافرادها ا
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رية للتجمعات البشرية مع الغايات الفط نسجاما  اقرار حرية التجمع ولقد جات فكرة ا
ادة النظر عتعبير عن حالة تستوجب المراجعة واو للبشكل عام البداء موقف معين ا

و للدفاع لى تبادل االفكار ا مايهدف التجمع البناء ا، وغالبا  مر يهم قضية معينةفي ا
 الح معينة. عن مص

مكان ي االجتماعات السلمية في ان يتمكن الناس من عقد الحرية اومضمون هذه 
يختارونها كالخطابات والمناقشات رائهم بالطريقة التي ولمدة من الزمن للتعبير عن ا

 .فتاتالمحاضرات او رفع الشعارات والال لقاءاو عقد الندوات وا
 زاليجو ، كما من العامفي اال ضطرابا  ا احدثت اتقييد هذه الحرية إال إذ زلهذا ال يجو  

ا عمد الناس الى تنفيذ اغراضهم بالقوة ولهذا فان القوانين العامة حمل السالح فيها إذ
 ،جاهات سلطة الحكومةظيمية لممارسة هذه الحرية لبيان اتحكام تنتتضمن اعالن ا

دون  مورسو  عا  مشرو  جتماع إذا كان غرضا  قد اقرت غالبية الدساتير حرية االول
( 38/3وقد كفل الدستور العراقي هذه الحرية في المادة ) و تظاهرات عنيفة،شغب ا

جتماع والتظاهرات ل بالنظام العام واالداب حرية االتكفل الدولة بما اليخ: ))منه
 .السلمية وتنظم بالقانون((

 

 حرية المظاهراتسابعًا: 
ارض مع الحرية و تتعقد تصطدم ا مع اإلقرار  بحرية التجمع إال ان هذه الحرية

راد لذا فقد وجد القانون في ضبط الممارسات العامة للتجمهر وهي فالمقررة لال
 و التجمع تلقائيا  ، وقد يكون التجمهر اعالن الحرية في الرأيمعبرة عن ا تجمعات

الرأي حول موقف معين  بداءلى الخروج عن الضوابط العامة الغير منظم قد يؤدي ا
و مالحقة المتظاهرين خاصة عندما لي فان للسلطة الحق في التدخل لمنع اوبالتا

 ستقرارها. مساس بامن الدولة وسيادتها ومنع الى المر ايتحول اال
و المسيرات سلمية تهدف للتعبير عن مشاعر مشتركة سواء وعندما تكون المظاهرات ا

 على المسيرة.  مر صادر من الجهة المشرفةبا و خاص فهي مقرة في مكان عام ا
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 ليهانضمام ات واال ليها والنقاباضمام اامنًا: حرية تكوين الجمعيات واالنث
 ليهانضمام احرية تكوين الجمعيات واال 

ويراد بها تشكيل جماعات منظمة يستمر وجودها لفترة طويلة بقصد ممارسة نشاط  
ة ومشروعة غراض معينة منصوصبوابها مفتوحة وتحقق ا وتبقى امحدد ومعلوم سلفا  

على بالغ الحكومة للحصول لجمعيات اسيس لهذه اال تمثل الربح المادي ويشترط التاو 
إذا ما تعلق نشاطها  جتماعية كبيرة خصوصا  ولهذه الجمعيات فوائد ا ،منهاترخيص 

 .حسان ونشر الخير بين الناسم واالبمسائل العل
ي انضمام الى على اال المذكورة اعاله تقتضي عدم جواز اكراه الناس ن الحريةا 

اء نشان بعض الدساتير يتيح اجمعية وهذا ما نصت عليه العديد من الدساتير  كما 
نواع الجمعيات موضعها العمل السياسي وتعد حزاب السياسية وهي نوع من ااال

نها تحدد البرامج السياسية وتوضحها ارسة الحكم النيابي الديمقراطي إلضرورية لمم
ساسها وقد نص القانون العراقي  ى اعل سياسيا   هالى هديها وتحاسبللناخبين وتعمل ع

الجمعيات  سيس)) حرية تا :( القائل39الدستور( على هذه الحرية في نص المادة ))
اجبار احد على  ليها مكفولة وينظم بقانون وال يجوزنضمام اواالحزاب السياسية واال

 .ستمرار في عضويتها((و االزب او جمعية او جهة سياسية اي حلى انضمام ااال

 

 ليهانضمام احرية تكوين النقابات واال 
و لحرفه او مصالح الهم تدافع عن مصالحهم ا راد على تأليف نقاباتوتعني قدرة االف 

نشائها وتكوينها بقانون ا ويتقيدون بنظامها وعادة مايتم االمهنة التي ينتسبون له
 .طباء والمحامين وغيرهانقابات االك
 

 ضراباتحرية االًا: تاسع
نتيجة االختالل في تطبيق االنظمة او تي العمل او عن الشيء ياضراب عن اال

انوا العاملين في شخاص سواء كالقوانين او لعدم االيفاء بالوعود الممنوحة لال
 و كمواطنين عاديين تجاه السلطات.مؤسسات الدولة ا

ثامنة ولقد نصت المادة ال اص،شخيعاني منها اال يفهو تعبير عن حالة المعاناة الت
عليه معظم  جتماعية والثقافية والذي وقعتقتصادية واالمن العهد الدولي للحقوق اال
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ويعتبر  ،للقانون وفقا   هضراب بشرط ممارستدول العالم على حق االشخاص في اال
تي وافقت ضراب في الدول الللقوانين التي تحظر حق اال وناسخا   هذا النص معدال  

ساسي من ق اضراب كحفالعهد الدولي يكفل حرية اال ،على العهد الدولي وصدقت
نما يترك للدولة فقط تنظيم ممارسته بمصادرة هذا الحق وا ححقوق العمل وال يسم

 بالقانون.
 

 جتماعي الحريات ذات المضمون االقتصادي واال
تذكر ت الدساتير لريات تدخل ضمن النطاق السياسي فجاخالل وقت طويل كانت الح

ما ياتي جتماعية، وفية او اقتصاديالحريات التي تنساق وفق مضامين اوتميز بعض 
 جتماعي:تصنيف القسام الحريات ذات المضمون االقتصادي واال

 :حرية العملاواًل: 
ل على مستوى معاشي كافي في الحصو  و الحقني الحق في العمل احرية العمل تع 

عنصر فعال في والعمل  من الغذاء والمأوى، يعني بحاجتهم سرته يوفر ماللشخص وال
ا الدين اإلسالمي وله شرف باحتها الديانات السماوية ومنهالتي ا كل طرق الكسب

ي عظيم باعتباره قوام الحياة ولذلك فان حرية العمل قد اقرت بحق اإلنسان في ا
و تعارضه مع مصلحة في نطاق تضاربه مع اهداف ا اله ولم يقيده إاؤ ميدان يش

وهكذا نجد كثير من نصوص الكتاب والحديث النبوي الشريف  ،لجماعة والمجتمعا
ة الحديد ونجارة السفن عمال متنوعة كصناعتحدث عن العمل وتحث عليه وتنوه بات

ن العمل في ذاته وسيلة للبقاء من حيث هو هدف ال ،رض ونحو ذلكوفالحة اال
 نه. بتغاء رضواللغاية الكبرى وهي عبادة اهلل وا مرحلة

 ن توفر برامج التوجيه والتدريب الفني والمهني التي تيسر للفردلذلك فان على الدولة ا
زمة للعمل ن توفر الشروط الآل، كما ينبغي اكتساب مهارات تعاونه على العملا

 بين الجميع بدون تمييز.  ضي لتكفل تحقيق العدالة والمساوآةالعادل والمر 
نظمتها حول فلسفة العمل فمنها الفكار ا بقا  ختلفت دساتير بعض الدول طولقد ا

 مرا  ن في تلك الدولة ومنها مايعتبره اجباري يحدد مواطنة اإلنسامل امر امايجعل الع
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ر بما موجود في المجتمعات التي ، وبذلك اختلف االمختياري وحسب رغبة المواطنينا
 ة.تعتمد التخطيط الشامل لحياتها والتي التتعارض مع المصلحة العام

 

 الجماعي حرية التملكثانيًا: 
الملكية وحق التملك لإلنسان والجماعات حق طبيعي اليسقط بالتقادم وتعني التمتع 

ستعماله ممنوع ومنافي للقانون، والملكية نوعان في تقرير االشياء شرط ان اليكون ا
شارة إلى التملك الفردي في موضوع سابق ، وحيث تم االجماعي تملك فردي وتملك

 فسيتم الحديث عن التملك الجماعي.
لبشري الكبير او بعض جماعاته والتملك الجماعي هو الذي يستحوذ على المجتمع ا
 في نتفاع الفرد به إال لكونه عضوا  واالستفادة منه وباثاره لكل افراد المجتمع وال يكون ا

امة المستشفيات العختصاص معين بجزء منه، مثاله: )يكون له ا نالجماعة دون ا
والملك  كلها ملك عام يعود للمجتمع، (و ذلكنهار وخزينة الدولة...ونحوالطرق واال

 العام يصرف في المصالح العامة فقط. 
 يؤثر به  وس للحاكم او السلطة او اي مسؤول ان يستقل به او يستغله اولي
دارته وتوجيهه وانما هو مسؤول عن حسن ا ،حد ليس له فيه استحقاق بسبب مشروعا
 لتوجيه الصحيح الذي يحقق مصالح الجماعة وسد حاجاتها. ا
و كالموارد فمنها الموارد الطبيعية كالماء ا ما عن وسائل الملكية الجماعية فهي كثيرةاو 

رها وقاف وغيالناس مثل الدوائر الحكومية واال المحمية التي تحميها الدولة لمنفعة
 غنائم. كالموارد التي تجنيها الدولة ك

 

 لتجارة والصناعةحرية ا
ن منظور الديانات السماوية مور المباحة بل هي مالعمل في التجارة والصناعة من اال

وهناك من التجارة  لى منفعة عامة،من االمور الحسنه خاصة تلك التي تؤدي ا
طيط الدولة فراد العاديين لكونها تقع ضمن تخصناعة مايمنع ممارستها من قبل االوال

ماتكون ضمانات حماية حرية التجارة والصناعة بصيغ  ، وغالبا  ديةقتصاوحساباتها اال
 قانونية. 
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طالق الصناعة في التشريعات الدستورية او القانونية اقرار حرية التجارة و واليعني ا
 ن المفردات الخاصة بالتجارة والصناعةحرية بالمعنى العام والمطلق حيث اهذه ال

ضرار بالمصلحة العامة للمجتمع لى االا رستهفمنها مايؤدي مما، وعامة واسعة جدا  
صدار القرارات والتعليمات السلطات التنفيذية بين الحين واالخر بالذلك تقوم  ،والدولة

ن ماتفرضه به، ومن جانب اخر فاتجار مايمنع صناعاته واال االتي تحظر فيه
كلها قد والمحددات الكثيرة السلطات من بعض القيود كالضرائب والتبعات المالية 

ن جد الحاق الضغوط تجاه ممارسة هذا النمط من الحريات، في حين نلى اتؤدي ا
ة والصناعة والتشجيع عليها كثيرة تساهم مساهمة فعالة في تنشيط حركة التجار  دوال  

لى حرية التجارة والصناعة ذات وكانت االشارة اتجاهات والضوابط القانونية، في اال
مام رية تأخذ شكلها الطبيعي إذ كان هنالك عراقيل تقف اشأن قليل ولم تكن هذه الح

ن لم يشير عالن حقوق اإلنساب التوجهات المختلفة للدول وحتى اممارستها بسب
: )) ان قرر (( إذ 1791لقانون المالي لعام ))ن صدر اصراحة إلى هذه الحرية الى ا

ي فن يجده جارية او ابالتعامل التجاري وممارسة اي عمل ومهنة ت حرارا  االفراد هم ا
ثر هذه ، وا((ذا الحقجازة من قبل الدولة لممارسة هويستوجب الحصول على ا حسنا  

 لعيان في العالم اجمع.ل الحرية واضح تماما  
  

 جتماعي والرعاية الصحية حرية الضمان اال
وبموجب هذه الحرية فان للفرد ان يتمتع بضمان اجتماعي يوفره له المجتمع     

( )الضروريةمن الحياة وبخاصة للحاجات الماسة  قل مستوى محترما  على اال والسرته
العوز  وللفرد كذلك حرية الضمان ضد والكساء والخدمات الصحية وغيرها،كالغذاء 

وما مومة االو الشيخوخة وكذلك ضمان حقوق والحاجة في حالة البطالة او المرض ا
لتي نصت عليها المادة بهذه الحرية واوعلى الحكومات االلتزام  من رعاية خاصة،لها 
طر البؤس والضياع عالن العالمي لحقوق اإلنسان برعايته الفرد من مخا( من اال25)

 .مكانيات لرعاية الفرد صحيا  وتقديم كافة اال
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 حتياجات الخاصةالمعاقين وذوي اال
ائف كثر من الوظاو ارد على القيام  بوظيفة واحدة حالة تحد من قدرة الف عاقةاال

و ممارسة العالقات ا، كالعناية بالذات ساسية في الحياة اليوميةاتعتبر  التي
و هي اضمن الحدود التي تعتبر طبيعية،  قتصادية وذلكجتماعية والنشاطات االاال

عله في حاجة مستمرة الى كتفاء الذاتي وجعدم تمكن المرء من الحصول على اال
 عاقته.اعلى التغلب على بية خاصة تساعده خرين والى تر معونة اال

، ف البصر، التخلف العقلي، الصمم، كطراف) الشلل، بتر اال عاقةومن مظاهر اال
ية والتربوية في المطلبات التعليم عاقات السلوكية والعاطفية بحيث يستوجب تعديال  اال

 قصى حد ممكن(.اكان تنمية تلك القدرات الى مالحياتية ليكون باال
 : ة هو سببين رئيسين هماعاقسباب االاهم اومن 
 .سباب وراثيةا .1
 .سباب بيئيةا .2

شخاص الذين لديهم قصور في القيام بدورهم فهم اال حتياجات الخاصةما ذوي االا
قتصادية والطبيعية، جتماعية واالسبة لنظرائهم في السن والبيئة االومهامهم بالن

 وغيرها. و العالقات العائليةاو التكوين المهني او الرياضة اكالتعليم 
% من سكان العالم، وترتفع النسبة 10ويمثل المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة 

مم المتحدة صاءات الصادرة عن االح% بناء على اال12عالم العربي الى في ال
 والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

المستوى العالمي هتمام بالمعوقين على في اال كبيرا   ولقد شهد القرن العشرين تطورا  
برزها امم المتحدة وكان من ن المواثيق التي صدرت عن هيئة االتمثل في العديد م

بان ذلك العام في اقين، ولقد نشطت الدول للمعا دوليا   عاما   1981عالن عام ا
 مم المتحدة عقد الثمانينيات عقدا  علنت االابرامجها في مجال المعوقين، لذا  تطوير
 3يوم  1992مم المتحدة منذ عام عتبرت االالهذه الحقوق  وتاكيدا   للمعوقين، دوليا  
 حتياجات الخاصة.مبر من كل عام يوم عالمي لذوي االديس

تياجات حى المعاهدة الدولية لحقوق ذوي االوقد صادقت الكثير من الدول عل
وتهدف  ،2008ختياري بعد دخولها حيز النفاذ في عام الخاصة وبروتكولها اال
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حتياجات الخاصة وتلزم المجتمع شكال التمييز ضد ذوي االادة الى الغاء كافة المعاه
الدولي بمحاربة النظرة السائدة في المجتمعات والتي تحط من قدرهم وتعزيز الوعي 

تهدف الى القضاء على كما  بالقدرات التي تتمتع بها هذه الفئه من المجتمع،
جتماعية للمشاركة في الحياة االصة تصادي لهذه الفئة ومنحهم الفر قالتهميش اال

 سوة بغيرهم.ادية قتصاوالسياسية واال
خاصة تم حتياجات الن هنالك الكثير من حقوق ذوي االاوبناء على ماسبق ف

 طفالير الرعاية الصحية والتأهيلية لال: )توفدها في كثير من دول العالم ومنهاعتماا
فضلية، ظيف تعطيهم االتو  عتماد سياساتاحتياجات الخاصة عن طريق ذوي اال
ف ماكن العامة ووسائل النقل والمدارس ودور السكن، تكييمكانية دخولهم االاتأمين 

رشادات مرورية ارصفة بحتياجاتهم مثل تزويد االاالبيئة العمرانية بما يتفق مع 
العوائق  رصفة التي يسيرون عليها خالية منن تكون الممرات واالاو  صوتية،

 .يضاح مكتوبة بطرق )برايل(اق وتوفير وسائل نزاللال رضيتها مانعةاو 
 داخل يالت للفردجهزة والتعدوهو المصطلح الشامل لال وتوفير)التقنية المساعدة(

 ابي االلعو التخلص من العجز، والمشاركة فاالمجتمع والتي تساعد في التغلب 
ساسية للتعامل ة االرشاديستخدام الخطوة االانشطة الحياتية، و الرياضية وغيرها من اال

 عطاءهم الثقة بذاتهم. احترام و اتعاملهم ب حتياجات الخاصة من خاللمع ذوي اال
 

 حتياجات الخاصة في العراقحقوق المعاقين وذوي اال
د كبيرة من المعاقين الذين شكلت عدااسهمت في فرز اان الحروب في العراق 

بسط مقومات العناية بهم اغياب عليهم وعلى عائالتهم في ظل  كبيرا   عاقتهم عبئا  ا
عن عدد حصاءات الدقيقة لدولة لهم، ويفتقر العراق الى االالتي يفترض ان توفرها ا

 عداد تتزايد في ظل تواصل العنف في العراق،ن االامعاقيه ويبرر البعض ذلك ب
عداد معاقي حرب الثمانينيات وحرب ان ا) :يس تجمع المعاقين في العراقويؤكد رئ
بسبب زيادة حاالت  2003وقد ازداد العدد بعد عام  معاق، (46300لغ )تب 1991
ن وكيل ايقة عن عدد المعاقين في العراق فحصاءات الدقومع غياب اال ،(العنف
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ربعة ماليين ونصف المليون معاق، وهذا االعراق بوزارة العمل يقدر عدد المعاقين في 
 ية في العراق.العدد برأيه جاء بسبب العنف والتفجيرات االرهاب

)تراعي الدولة المعاقين  :نا( منه على 32العراقي في المادة )كد الدستور اولقد 
وتلزم هذه  هيلهم بغية دمجهم في المجتمع(،احتياجات الخاصة وتكفل توذوي اال

عاقة بتشريع قانون خاص برعاية ذوي اال المادة الحكومة ومجلس النواب
 حتياجات الخاصة.واال

لجمهورية على قانون رعاية قر مجلس النواب وصادق رئيس ااى ذلك وبالتأكيد عل
حكام ال ستنادا  اوذلك  2013يلول عام أ 5حتياجات الخاصة في عاقة واالذوي اال
 الدستور.

جتماعية وتوفير فرص لبات العالجية والخدمات االوينص القانون على تأمين المتط
منح المشمول بالقانون هويات خاصة مع التعليم العام والخاص والتعليم المهني، كما ي

ياجات الخاصة، ونص حتدات التي يحتاجها المعاق وذوي االجهزة والمعالتوفير ا
( حتياجات الخاصةعاقة وااليس هيئة تسمى )هيئة رعاية ذوي االساالقانون على ت

كاملة همها تقديم الرعاية الاجتماعية وتقوم بمهام كبيرة ترتبط بوزارة العمل والشؤون اال
حتياجات عاقة واال)رئيس هيئة رعاية ذوي االلهذه الشريحة، ويمثل الهيئة رئيس يدعى

 قسام لها في مراكز المحافظات.اقر الهيئة في مدينة بغداد وتفتح الخاصة(، ويكون م
حتياجات عاقة واالبة لهذا القانون هو رعاية ذوي االسباب الموجهم االان من اوعليه ف

دمجهم في المجتمع ولنشر التوعية بالعوق والوقاية منه وللمساهمة هيلهم لاالخاصة وت
حكام هذا القانون ولغرض تنسيق العمل اسباب الحياة الكريمة للمشمولين بافي توفير 

 والمهام بين الوزارات ذوات العالقة بما يحقق ذلك شرع هذا القانون.
 

 القيود على الحقوق والحريات
 ن يرد عليها قيود وحدود تفرض في الظروفكن اان حقوق اإلنسان وحرياته يم

عالن حالة الطوارئ االستثنائية يترتب عليها ، فااالستثنائية وفي الظروف العادية
البد ان يكون هناك رقابة مع جل هذا ، ومن اتقييد ممارسة بعض حقوق اإلنسان

 عالنها.مبرراتها وعدم التعسف في اعالن حالة الطوارئ للتأكد من وجود ا
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مة وتقرير هذه الحالة تعني وجود خطر عام  يهدد حياة اال: حالة الطوارئعريف ت
ولهذا يجب  يترتب وضع قيود على ممارسة بعض حقوق اإلنسان وحرياته،

و الهيئات لداخلي من ناحية والقضاء الدولي اخضاع التقرير فيها لرقابة القضاء اا
 لحقوق اإلنسان.الدولية المعنية برقابة تنفيذ المواثيق الدولية 

 عالن حالة الطوارئ:لى القول بانه توجد ثالث دوافع الوقد ذهب البعض ا
 ستعدادات لمواجهة حدوثها المتوقع.الحرب الفعلية او اال .1
 الخوف من وجود التخريب الداخلي. .2
 .قتصاديؤدي اليها االنهيار المحتمل لال حالة الطوارئ التي .3

ان سلطة الحكومة تتوسع في حالة المعروف  ،عالن حالة الطوارىءانتائج 
 الطوارىء وهذا التوسع يمكن ان يتخذ االشكال التالية:

ذ تحتل السلطة العسكرية مكان السلطة المدنية اتحويل السلطة وانتقالها:  .1
 في ممارسة السلطات العامة للضبط.

جراءات حادة افتباشر السلطة القيام ب عتيادية:توسيع سلطات الضبط اال .2
وراق لبيوت المواطنين والتثبت من صحة اال ليال   وا يام بالتفتيش نهارا  كالق

بالتجمهر او شخاص عن مكان سكناهم وتمنع القيام الثبوتية لحاملها وتبعد اال
 جتماعات العامة.عقد اال

فتنظر المحاكم  فراد المدنيين:ختصاص المحاكم العسكرية لالاشمول  .3
 لمدنيين.العسكرية في قضايا تخص نشاطات ا

 

ن نظام الحكم يعتبر نفسه في ا :والمشاهد في حاالت الطوارئ االستثنائية
الثورة والعصيان او  وينسب إليهمو العقائديين، ا نمواجهة مع خصومة السياسيي

ة الجسدية لمعارضي النظام وذلك ضطرابات وعندئذ يخشى من التصفياثارة اال
ص بعشوائية وشمولية تسقط العديد طالق الرصاباطالق يد الشرطة والجيش في ا

 عتداء صارخ على حق اإلنسان في الحياة وفي الحرية.وفي ذلك ا من القتلى،
عتقالهم وتقديمهم ن يمكن اكأفراد ب قتل اصى الجهود لتجنذل اقوعندئذ يجب ب
عدام، ولكن بالشروط والضمانات الواردة في المادة قد تنتهي باالللمحاكمة التي 
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)لكل إنسان الحق  :نعهد الدولي التي تنص صراحة على الالسادسة من ا
حد من ن يحمي هذا الحق وال يجوز حرمان االطبيعي في الحياة وعلى القانون ا

 (.حياته تعسفا  
فالمادة السابعة من  ،و المسجونيناز ممارسة التعذيب على المعتقلين كذلك ال يجو 

خضاع احد )ال يجوز ا :ناوهي تنص على  استثناء،ي عهد الدولي ال تحتمل اال
  نسانية الخاصة بالكرامة(.و الالإاملة او العقوبة القاسية اللتعذيب وال للمع

 
 

 
 
 



 



 

 الثالثالفصل  
 
 
 

ضمانات الحقوق 

 والحريات
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 الفصل الثالث                              
 ضمانات الحقوق والحريات                       

ا في دساتير الدول، وال دراجهايتم  ناوالحريات  اإلنسانحقوق  تأكيدليست العبرة في 
 ،نظمتهاواغير الحكومية  في مناهج المنظمات وا قليميةوايصدر من وثائق دولية  مافي
الوسائل والضمانات  يجادباحيز التنفيذ وذلك  لىا ظهارهاا تأكيدفي  تيتارة العب نماوا

 ناكافة  فراداالالحد الذي يستطيع  لىا ،وصدقا   ة في تفعيلها وتجسيدها حقا  الكفيل
 ىالي دولة بنصوصها والعمل على نقلها لتزام السلطات المختلفة في اوا بهايتمتعوا 

 .دائم ومستمر كلبش بهاوالعمل  ،الواقع العملي
لم  وكأنهاتغدوا في حكم العدم  ساسيةاالن هذه الحقوق  والحريات تقدم فا وبخالف ما

 ليميةواقتوفير وسائل دولية  ناوعليه  تكن وال يرجى من وراء صدور قواعدها نفع،
والحريات  اإلنسانلحقوق  ال بد من العمل عليه بجدية تعزيزا  مر اووطنية فاعلة 

 .ساسيةاال
 

 اإلنسانحترام وحماية حقوق ت ااضمان
ن وا ساسيةاالبالحقوق والحريات  اإلنسانيتمتع  ناهي وسائل يراد من توفرها 

نتهاك وتكون ضوابط قانونية لتحقيق هذه الحماية تشكل حماية لهذه الحقوق من اال
 وهي على ثالث مستويات وكما يلي: 

 توى الوطنيعلى المسحترام وحماية حقوق اإلنسان ضمانات ا :ولا ا 
 تتنوع الضمانات على المستوى الوطني بين:

وهو  ،ن الدستور يمثل فلسفة النظام السياسيا ضمانات بالدستور والقانون: .1
ساسية، اال كما يبين الحقوق والحريات ،للحاضر والمستقبل منهاج عمل

ر يعد القانون ن الدستو الحقوق والحريات هو اهمية النص على وتأتي ا
وية والسمو على غيرها من ن قواعده تتمتع بالعلوبالتالي فابالد على في الاال

دستور بشكل محدد ال يعني يراد حقوق اإلنسان في الن اكما االقواعد، 
ن وكذلك يجب ا خرى خارج الوثيقة الدستورية،ا وقا  نعدام حقحصرها وا

 الحاالتبراز حقوق اإلنسان ضمن نصوصها ب الى جانتتضمن الدساتير ا
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، وذلك حكام العرفيةحالة الطوارئ او االعالن ائية التي تستوجب انستثاال
  م.ز ساسية االحترام الالوق اإلنسان والحريات االلكي تنال حق

وذلك  ساسية لقيام الدولة القانونية،ن وجود الدستور يعتبر ضمانة امما تقدم يتضح ا
كل دستور يعتبر  ن ليسطات للقواعد القانونية، والصحيح امن خالل خضوع كافة السل

ن الدستور الذي يرقى لهذه الصفة هو الدستور ال ضمانة من ضمانات الدولة القانونية،
فراد يات االالذي يكون مصدره الشعب وليس الحاكم، والذي تحدد فيه حقوق وحر 

 .وكذلك وسائل حمايتها
 

التتخذ  نامبدأ سيادة القانون يعني  نا ضمانات في مبدأ سيادة القانون: .2
وتجسيدا  لمبدأ  ي إال وفقا  للقانون وتنفيذا  له،و مادداري اا ي قرارا دارةاال

حترام الحقوق ا لىايهدف  نان القانون نفسه يجب ، فاسيادة القانون
هذا  لىاصراحة  شارتاالكثير من الدساتير قد  نا، لذلك نجد الحرياتو 

 المبدأ.
صل بين السلطات لم يكن مبدأ الف ضمانات في مبدأ الفصل بين السلطات: .3

فقهاء القرن الثاني عشر ، فلقد عرفه وحمايتها اإلنسانجديدا  لضمان حقوق 
الدولة، وبات مبدأ مهما  وعنصر  ثر كبير في تنظيم السلطة فيوكان له ا

، فضال  عن كونه وسيلة من من عناصر تكوين الدولة القانونيةساسيا  ا
مونتسكيو في  فكارالنت ، ولقد كاوالحريات اإلنسانوسائل حماية حقوق 

لتزام بمبدأ الفعلها المؤثر في ا 1748( الصادر عام القوانينكتابه )روح 
ين السلطات ال ن الفصل با لىا، كما ذهب مونتسكيو الفصل بين السلطات
تبادل عن الم والتأثيرفصال  مبني على التعاون  نماوا، يعني الفصل المطلق
ذا، طريق الرقابة المتبادلة ن العديد من دساتير الدول لوجدنا ا صفحناما ت وا 

ضمنا  على مبدأ الفصل بين السلطات  واالكثير منها قد نصت صراحة 
ومن  (تشريعية تنفيذية وقضائية)وتوزيع عمل السلطات على هيئات ثالث 

  . 2005هذه الدساتير الدستور العراقي عام 
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لحماية  ضماناتهم التعد الضمانات القضائية من ا الضمانات القضائية: .4
كثر فاعلية من غيرها من حقوق اإلنسان وحرياته االساسية بل واال

خرى غير الرقابة القضائية مثل وعلى الرغم من توفر رقابات ا الضمانات،
ن رقابة ، إذ انها ال يمكن عدها كافيةرية إال االرقابة البرلمانية والرقابة اإلدا

زب االغلبية والرقابة العادة ح البرلمان هي رقابة سياسية يتحكم فيها في
، إذ تكون االدارة هي الخصم دارةا تجعل االفراد تحت رحمة االنهاالدارية فا

 سه.والحكم في الوقت نف
لتجاء الحقيقية لالفراد إذ يستطيعون االنها تشكل وحدها الضمانة اما الرقابة القضائية فا

لغاء لقضاء وتمكنه من اا ستقاللستقلة تتمتع بضمانات اكيدة بسبب الى جهة ما
لها والتعويض عن االجراءات التي و تعديدارية اوكذلك الغاء القرارات اال ،القانون

وفي و خالفا  لقواعد الدستور، لمقررة اتخذتها السلطة العامة خالفا  للقواعد القانونية اا
 ساسية.لحماية حقوق اإلنسان والحريات االكيد ومهم ذلك ضمان ا

دراج  يكفي اال العام: والرأيسياسة العامة وفي الصحافة الضمانات في ال .5
 نماوا و مبدأ الفصل بين السلطات،الحقوق في الدستور او في الرقابة ا

 اإلنسانحقوق  قراربا ا  وصدقالسياسية المؤمنة حقا   رادةاالفر يجب تو 
ويرى  كيدةواال ساسيةاال الضمانة قها والتي تعدوتطبي ساسيةاالوالحريات 

تور بطرس غالي االمين العام السابق لالمم المتحدة من خالل الخطاب كالد
ن ا في فيينا، 1993قوق اإلنسان عام لقاه في المؤتمر العالمي لحالذي ا

وب الحكم سلحقوق اإلنسان والحريات االساسية وحمايتها يرتبط اساسا  في ا
سياسي ال طار المطلق في بلد ما ومدى ايمان الحكام بمبدأ الديمقراطية كا

الذي ستيعابه من مختلف الثقافات، و قف عن بلد ما او شعب ما بل يمكن اي
ن الديمقراطية تشكل اطارا  امثل لحماية ، اال خالف عليه في عالم اليوم

مما تقدم نجد  قتصاديُا،سياسيا  واجتماعيا  وا عتبارها نظاما  حقوق اإلنسان با
لحقوق اإلنسان والحريات  ىقو حكومات الديمقراطية هي الضمان االن الا

  .ساسية وحمايتهااال
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ضافة العام يلعب دورا  اساسيا  في  الرأين الضمانة في السياسة العامة نجد ا لىا وا 
العام يتمثل  الرأيو  ،اإلنسانلحقوق زمة لتامين الحماية الال ساسيةاتوفير ضمانات 

مقدمة هذه الوسائل  وفي ،فيهثير تا كثراالالمختلفة والتي تعد  اإلعالمفي وسائل 
وحمايتها بما  اإلنسانالصحافة لتقدم دورا  كبيرا  وفاعال  في ضمان حقوق  تأتي

 السلطتين التنفيذية والتشريعية. عمالاضطلع به من رقابة على ت
 الرأيفي توجيه  سهاماالالديمقراطية  نظمةاالالسياسية في  حزاباالكما تتولى  

التي تسمح بوجود معارضة علنية تراقب  نظمةاال والسيما في ،عنه العام والتعبير
والحريات  اإلنسانحترام حقوق الالعامة للحكومة وتقف بالضد منها  السياسة

  .ساسيةاال
 :اإلنسانحترام وحماية حقوق منظمات الوطنية غير الحكومية في ادور ال .6

الضمانات التي ذكرنا  علىوحمايتها ال يتوقف  اإلنسانن ضمانات حقوق ا
 واالبد من وجود المنظمات غير الحكومية وطنية كانت  نماوا، سبفح

والتثقيف  اإلنسانعالمية تمارس عمال  نشيطا  ومؤثرا  في الدفاع عن حقوق 
والدور الذي تلعبه  والسلطات العامة، فراداالفي حياة  ثرهاواعلى قيمها 

 نساناإلهتمام بحقوق على وجوب اال التأكيدالمنظمات غير الحكومية في 
مساعدا  وداعما  لدور الدولة التي تتحمل مسؤولية  ا  لتزام بقواعدها هو دور واال

من خالل ما تصدره من تشريعات ومتابعة  ولىاالحماية الحقوق بالدرجة 
 تنفيذها.

بشكل  غير الحكومية والوطنية منها ن هناك من ينكر دور المنظماتا نوال نظ
مما حكومات الدول، تراف بها من غالبية ععد االب اإلنسانخاص في ميدان حقوق 

الكبيرة والدور الفاعل في هذا المجال رغم ما تواجهه من مصاعب  هميةااليمنح 
 اإلنسانلحقوق  نتهاكات المختلفةيق سعيها لتقديم المعلومات عن االوهي في طر 

نتهاج السياسة وا القوانين صداراحثها للحكومات والبرلمانات في الدول على  فيو 
حمايتها وتحديد الوسائل التي تعتمد ضمان و  اإلنسانلتي تعزز ممارسة حقوق ا

 لتجسيدها في الواقع العملي.
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 داري والماليظاهرة الفساد ال
وهي قديمة وجدت في كل  ،داري والمالي آفه مجتمعية فتاكةتعتبر ظاهرة الفساد اال

القوية والضعيفة وحتى  مية،المتعلمة واال العصور وفي كل المجتمعات الغنية والفقيرة،
مادية نسان في الحصول على مكاسب ستمرارها مرتبط برغبة اإلافظهورها و  يومنا هذا،

و دولة بذاتها، ابعينه  ن الفساد اليخص مجتمعا  اذ إ، و معنوية بطرق غير مشروعةا
جتماعي من االمن خطر على اال له كل الدول لمانما هو ظاهرة عالمية تشكو منها او 
 داري.قتصادي واالداء المالي واالمو االنوال

لى اعات والدول وتعالت النداءات هتمام كافة المجتماومن هنا حازت هذه الظاهرة على 
لذلك ولقد كانت ظاهرة الفساد  نتشارها ووضع الصيغ المالئمةادانتها والحد من ا

تها ثالث وخاصة في مؤسساداري واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات العالم الاال
 قتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم.ن سبب مشكالتها االا، حيث الحكومية

نها للتخلص من هذه اآلفه المجتمعية الوقد جاهدت الكثير من المجتمعات الحديثة 
شيها في ن تفاو  تقف عقبة في سبيل التطور السليم والصحيح لتللك المجتمعات،

قتصادي حيث نتعاش االي وجه االت خطورة فشد العقباامؤسسات الدولة تعتبر من 
و او االبتزاز اراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة غستغالل السلطة الايظهر في 
م غير مباشر، ا و التالعب فيه وسواء أكان ذلك مباشرا  اهدار المال العام او االمحاباة 

ميع الى جسيئة وهي تحويل الموارد واالمكانيات الحقيقية من مصلحة ال ثارا  اوينتج عنه 
شخاص حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من المجتمع وهذا امصلحة 

 ثار سيئة وضارة.اذو  ليس في صالح الدولة على المدى البعيد مما يولد مستقبال  
لغة )البطالن( فيقال فسد  : )فسد( ضد )صلح( و )الفساد(وتعني كلمة الفساد في اللغة

 ضمحل.اي بطل و االشيء 
و القحط( كما في اجدب تي التعبير عن الكلمة على معان بحسب موقعها فهي )الايو 

ِض َواَل َفَسادا  ) :قوله تعالى َرأ  (.83االية)/( سورة القصصِللَِّذيَن اَل ُيِريُدوَن ُعُلّوا  ِفي اْلأ
َه َوَرُسوَلهُ ِإنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللّ ) :عصيان لطاعة اهلل كما في قوله تعالى وا

ُجُلُهم مِّنأ ِخالٍف أَ  ِض َفَسادا  َأن ُيَقتَُّلواأ َأوأ ُيَصلَُّبواأ َأوأ ُتَقطََّع َأيأِديِهمأ َوَأرأ َن ِفي اَْلرأ َعوأ وأ َوَيسأ
ِض  اأ ِمَن اَْلرأ ( سورة َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  ِفي َوَلُهمأ َلُهمأ ِخزأٌي ِفي الدُّنأَيا  َذِلكَ ُينَفوأ
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يم على تحريم ن الكر آية الكريمة السابقة تشديد القر ونرى في اال (،33االية )/المائدة
 خرة.ديد في اآلن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشا، و الفساد على نحو كلي

تلفة تتفق في كون الفساد هو سوء تجاهات مخا: فهناك صطالحا  اما كلمة الفساد ا
جل اعطاء ميزة من او اصول على حطة للالسل واستعمال المنصب او استخدام ا

 خرين.و نفوذ على حساب اآلاو قوة اتحقيق مكسب مادي 
تضمن سوء )كل عمل ي: نهاداري بفساد االال قد عرفت منظمة الشفافية الدوليةو 
 و جماعته(.التحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسة  ستخدام المنصب العاما
، لذلك ينظر ن يحوية تعريف جامع مانع لهامكن داري مفهوم واسع الين للفساد االاو 
لى الفساد من خالل المفهوم الواسع وهو الخلل بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم ا

ريف التي تناولت موضوع الفساد غلب التعاان او  ا الشخص،والمعتقدات التي يؤمن به
التي تتركها  ثار السلبيةكل كبير على سوء هذه الظاهرة واالداري جاءت متفقة وبشاال

في كل مستويات الحكومة ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية، وتعتبر هذه الظاهرة وبائبة 
 في معظم دول العالم.

 

 داريمظاهر الفساد اإل
و اجل تنفيذ عمل اخرى من اية منافع او اموال اعلى ي الحصول ا: الرشوة .1

 المتناع عن تنفيذه مخالفة لالصول.ا
ثل و جهة ينتمي لها الشخص ماال لصالح فرد عماي تنفيذ ا: المحسوبية .2

 يكونوا مستحقين لها. نادون  ،و منطقة ...الخاو عائلة احزب 
خرى في الخدمة بغير حق للحصول على اي تفضيل جهة على ا: المحاباة .3

 مصلحة معينة.
صول العمل التزام بو جماعة دون االاي التدخل لصالح فرد ما ا: الواسطة .4

سباب تتعلق بالقرابة ل تعيين شخص في منصب معين المة مثوالكفاءة الالز 
 و غير مستحق.انتماء الحزبي رغم كونه غير كفوء و االا
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ن غير وجه موال الدولة والتصرف بها ماالحصول على : نهب المال العام .5
و االسلع عبر منافذ السوق السوداء  و تمريراحق تحت مسميات مختلفة 

 تهريب الثروة النفطية.
موال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ اي الحصول على ا :بتزازال .6

 مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد.
و تزوير الوثائق االنقود  و تزويراتزوير الشهادات الدراسية : التزوير .7

 الرسمية الصادرة من الدولة.
لكية المبنظام العدالة وحقوق  المتعلقةنظمة والقوانين فساد يتقاطع مع ال  .8

 ئتمانات وكذلك التمويل الخارجي.والتسهيالت المصرفية واال
انت للدول الصناعية ، وكالتلوث ودخان المصانع: الفساد في بيئة المجتمع .9

 باس الحراري التي يمر بها العالمحتفي ظاهرة اال كبراال ثرالكبرى اال
 .حاليا  

مالت وخاصة المهمة والمستعجلة كمعانجاز المعامالت االتباطؤ في  .10
و اووثائق تأييد صحة صدور الشهادات التقاعد والجنسية وجواز السفر 

 الكتب الرسمية.
 

 داري من حيث الحجمنواع الفساد الا
 : فساد الدرجات الوظيفية الدنيا. الفساد الصغير1           

وهو الفساد الذي يمارس من فرد واحد دون تنسيق مع اآلخرين 
ستالم رشاوي الموظفين عن طريق نتشر بين صغار الذا نراه ي
 خرين.من اآل

 : فساد الدرجات الوظيفية العليا من الموظفين.الفساد الكبير2
ادية الذي يقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح م

خطر لتكليفه الدولة مبالغ اشمل و اهم و اجتماعية كبيرة وهو او ا
 ضخمه.
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 نتشارنواع الفساد من ناحية ال ا
يعبر حدود  عالميا   خذ مدى واسعا  أيوهذا النوع من الفساد : . فساد دولي1           

ن البالد بفتح الحدود والمعابر بي الدول وحتى القارات ضمن مايطلق عليها )بالعولمة(
خل وخارج تصادية للدول داققتصاد الحر، تربط المؤسسات االوتحت مظله ونظام اال
ل بينهما، ادته لتمرير منافع اقتصادية نفعية يصعب الفصو قياالبلد بالكيان السياسي 
قتصادات على مدى واسع ويعتبر ايلف كيانات و  خطبوطيا  الهذا يكون هذا الفساد 

 .خطر نوعا  اال
قتصادية ه االاتداخل البلد الواحد في منش وهو الذي ينتشر :. فساد محلي2         

و الهم خارج الحدود )مع شركات تباط ر ان المناصب الصغيرة ومن الذين ال وضم
 و عالمية(.اكيانات كبرى 

 

 : اري والماليدسباب الفساد  الا
 :بما يليسباب الفساد ايمكن تحديد 

والنظام  سباب السياسية هي غياب الحرياتويقصد باال: سباب سياسيةا .1
 عالم والرقابة.ضعف اال، الديمقراطي، ضعف مؤسسات المجتمع المدني

ا في المجتمع والتدخالت متمثلة بالحروب وآثارها ونتائجه: جتماعيةاسباب ا .2
 ستقرارحسوبيات، القلق الناجم من عدم االالطائفية والعشائرية والم ،الخارجية
موال بأي وسيلة لمواجهة ، جمع االوضاع والتخوف من المجهول القادممن اال

 هذا المستقبل المجهول الغامض.
دية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك تصاقاالوضاع اال: قتصاديةاسباب ا .3

لى مستويات متدنية من إفراد يف المعيشة والنقص في مدخوالت االارتفاع تكال
جور ي بالتشريعات الخاصة بهيكيلية االهتمام الجهاز الحكوماجراء عدم 

 والرواتب.
 وغموض جراءات المعقدة )البيروقراطية(االتتمثل في  :دارية وتنظيميةاسباب ا .4

على  عتمادهااعدم العمل بها ضمن المؤسسة لعدم و االتشريعات وتعددها 
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ختيار العناصر القيادية غير ادارية و جيدة في كافة الجوانب االالكفاءات ال
 المناسبة للعمل القيادي.

عد من الثقافة التنظيمية ويسا داري سيصبح الفساد جزءا  سباب الفساد االالكثرة  ووفقا  
تصاالت غير رسمية تعمل على تدمير الهيكل انظمة و اظيمي و في نشوء هيكل تن

 خرى المهمة لعمل المنظمة.دارات االنظيمي الرسمي وتساهم في تدمير االالت
 

 ثار المترتبة على الفساد الداري اآل
يؤدي الفساد الى حاالت  الفقر وتراجع العدالة االجتماعية : جتماعيةثار الاآل .1

قتصادي وتدني المستوى المعيشي لطبقات الجتماعي واالدام ظاهرة التكافؤ اوانع
التي  يدي فئة قليليةانتيجة تركز الثروات والسلطات في كثيرة من المجتمع 

، ويؤدي الفساد كثرية وهم عامة الشعبساب فئة االتملك المال والسلطة على ح
ايير النفسي لفكرة التفريط في معالى عدم المهنية وفقدان قيمة العمل والتقبل 

الى  ، ويؤدي ايضا  ابي وتراجع االهتمام بالحق العامداء الواجب الوظيفي والرقا
نتشار الحقد اا يؤدي الى االحتقان االجتماعي و الشعور بالظلم لدى الغالبية مم

شكل خاص بين شرائح المجتمع وزيادة حجم المجموعات المهمشة والمتضررة وب
 ثار االجتماعية المترتبة عن الفساد.، وغيرها من اآلالنساء واالطفال والشباب

قامة المشاريع استغاللها في اموال الدولة التي يمكن اضياع  :ثار القتصاديةاآل .2
، ويقود قتها او تبذيرها على مصالح شخصيةالتي تخدم المواطنين بسبب سر 

الى الفشل في جذب االستثمارات الخارجية وهروب رؤوس االموال  الفساد ايضا  
وكذلك هدر الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصية بالمشاريع المحلية، 

التنموية العامة، وكذلك الفشل في الحصول على المساعدات االجنبية، الى 
مل في الحصول على موقع يتالئم االجانب هجرة العقول والكفاءات التي تفقد 
ثير أعمل ونجاح في الخارج، وهذا له ت مع قدراتها مما يدفعها للبحث عن فرص
ثار االقتصادية الكثيرة ، وغيرها من اآلعلى اقتصاد وتنمية المجتمع عموما  

 المترتبة عن الفساد.
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احترام  يؤثر على مدى تمتع النظام بالديمقراطية وقدرته على :السياسية رثااآل .3
لفرص كما ة وتكافؤ اآاسية وفي مقدمتها الحق في المساو سحقوق المواطنين اال
تخاذ القرارات اويؤدي الفساد الى حالة يتم فيها نفتاحه، اام و يحد من شفافية النظ

، مراعاة للمصالح العامةلمصالح شخصية دون  حتى المصيرية منها طبقا  
ويقود الى الصراعات الكبيرة اذا ماتعارضت المصالح بين مجموعات مختلفة، 

 الى ضعف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني ويؤدي الفساد ايضا  
ويعزز دور المؤسسات التقليدية، ويسيء الى سمعة النظام السياسي  وعالقاته 
الخارجية خاصة مع الدول التي يمكن ان تقدم الدعم المادي له وبشكل يجعل 
هذه الدول تضع شروطا قد تمس بسيادة الدولة بمنح مساعداتها، ويضعف 

جهزة الرقابة الغياب الثقة بالمؤسسات العامة و  المشاركة السياسية نتيجة
 ثار السياسية المترتبة على الفساد.لة وغيرها من اآلآوالمس

وعليه فان ظاهرة الفساد االداري تعرقل عملية البناء والتقدم في كافة المستويات 
عموم ابناء المجتمع، فهي قتصادية والمالية والسياسية والثقافية لجتماعية واالاال

نجاز اداء المسؤوليات و ااقات وتعرقل الثروات والوقت والطموال و تهدر اال
صعدها المختلفة اية التنمية بالوظائف والخدمات وهي عقبة في طريق تقدم عما

 بتعاد عن الخطط والبرامج التنموية.واال
 

 الجهات المسؤولة على مكافحة الفساد عالمياا 
داري على نطاق فساد االحددت الجهات التالية كجهات دولية مهمتها مكافحة ال

 :عالمي وهي
مم المتحدة عدد من القرارات لمحاربة صدرت االا: مم المتحدةمنظمة ال .1

ساد وما له من مخاطر ومكافحة الفساد وللقناعة التامة بخطورة الف
ية لمكافحة تفاقا صدرت ايضا  امن المجتمعات و استقرار و اوتهديد على 
 نضمت اليها الكثير من دول العالم.اوقد  2004الفساد سنة 
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الدولي مجموعة من الخطوات واالستراتيجيات  وضع البنك:بنك الدوليال .2
ثارة السلبية على آدول على مواجهة الفساد والحد من لغرض مساعدة ال

 عملية التنمية االقتصادية.
فساد لجاء صندوق النقد الدولي الى الحد من ال :صندوق النقد الدولي .3

الفساد عائق في عملية  ي دولة يكون فيهابتعليق المساعدات المالية ْل
 التنمية االقتصادية.

وهي  1993نشأت هذه المنظمة عام ا :منظمة الشفافية العالمية .4
ساس على مكافحة الفساد والحد منه امنظمة غير حكومية تعمل بشكل 

جراءات واستقرارها وانسجامها ن خالل وضوح التشريعات وتبسيط االم
قتصادية ر وفقا للتغييرات االمرونة والتطو مع بعضها في الموضوعية وال

 دارية.جتماعية واالواال
 

 داري والمالي في العراقالفساد ال
ي فسية واقتصادية واجتماعية تتباين زمات سياامايشهده العراق من ظواهر غريبة و ان 
د االرهاب هي ظاهرة الفساد بع هم تلك الظواهر تأثيرا  احجامها، ولعل من اشكالها و ا

 اري والمالي والسياسي والقضائي ...الخدنواعه االاوبكل 
المفتش وكان لسن العديد من القوانين وتشكيل المفوضية العامة للنزاهة ووجود دوائر 

ندثرت االعراق و  مل وشعور باالطمئنان لعهد جديد دخل فيهاالعام في الوزارات بارقة 
ري ادلفساد االذ بانت مظاهر اإ، مالظلمة، لكن النتيجة كانت مخيبة لآلمعه عصور ال

صعدة نعكاساته على كافة االاسبابه وآثاره و انواعه و اوجها موجودة و اوالمالي ب
والمستويات بداءت تظهر للعيان وبشكل كبير، وقد بلغ العراق في السنوات االخيرة 

بعد )الصومال  ضحى العراق يحتل المركز الثالث عالميا  ا، مما مستوى قياسيا  
داري والمالي وذلك حسب تقرير عن في هرم الفساد اال ا  بلد 180ومينمار( من بين 

 )منظمة الشفافية العالمية(.
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 في العراق الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد محلياا 
 :داري والمالي وهيافحة الفساد االهناك ثالثة مؤسسات رقابية تعمل على مك

 2004نة لس 55مر انشأت هيئة النزاهة بموجب اال: هيئة النزاهة العامة .1
مهمتها التحقيق في حاالت الفساد المشكوك فيها كقبول الهدايا والرشاوي 

ستغالل اعلى االساس العرقي او الطائفي و  والمحسوبية والمنسوبية والتمييز
 .ةموال العامستخدام االاة او سوء هداف شخصياالسلطة لتحقيق 

لسنة  57مر انشأت مكاتب المفتشين العامون بموجب اال :المفتشون العامون .2
مستويات المسؤولية  في الوزارات كافة مهمتها المراجعة والتدقيق لرفع 2004

ساءة استخدام السلطة اومنع حاالت التبذير و  شراف على الوزاراتوالنزاهة واال
التي تقدم عن حاالت الفساد في  هيئة النزاهة من خالل التقارير والتعاون مع

 الوزارات المختلفة.
وهي الجهة المسؤولة عن التدقيق المالي في العراق  :ة الماليةديوان الرقاب .3

مهمتها تزويد الجمهور والحكومة  2004لسنة  77انشأت بموجب االمر 
بالمعلومات الدقيقة الخاصة بالعمليات الحكومية واالوضاع المالية لغرض 

 ةحداء ولغرض مكافمهمة التدقيق المالي  وتقييم اال تعزيز االقتصاد من خالل
 . الفساد المالي

 

 داري والمالي توصيات لمكافحة الفساد ال
ثقافية تبين مخاطره داري يتطلب صحوة ارة الى ان القضاء على الفساد االشينبغي اإل

رادة الجادة والحقيقية من قبل كما ينبغي توفر االجتماعية، صادية واالقتالسياسية واال
ستراتيجية لمحاربة الفساد تتطلب ي اأوان ، داريالسياسية لمحاربة الفساد االالقيادة 

 :لتاليرادة السابقة وعلى النحو استخدام وسائل شاملة تدعمها االا
من تبني نظام ديمقراطي يقوم على مبداء الفصل بين السلطات وسيادة القانون  .1

حكامه من جميع امامه وتنفيذ احترامه والمساوآة اخالل خضوع الجميع للقانون و 
 يقوم على الشفافية والمسآلة. طراف، نظاماال
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بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن ان  .2
 حكامه.احترام اام من قبل السلطة التنفيذية على تضعف عمله وااللتز 

فصاح ، كقانون االكافحة الفساد على جميع المستوياتتفعيل القوانين المتعلقة بم .3
وقانون  المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، عن الذمم المالية لذوي

لقة بمكافحة الرشوة حكام المتعالى المعلومات، وتشديد اال حرية الوصول
ستغالل الوظيفة العامة في قانون العقوبات وضمن سقف زمني اوالمحسوبية و 

 محدد.
الية اوين الرقابة المكمراقب الدولة او دو  تعزيز دور هيئات الرقابة العامة، .4

مؤسسات الدولة دارة في لتي تتابع حاالت سوء االو دواوين المظالم اادارية واال
وغياب الشفافية  داري،لتزام المالي وااللتعسف في استخدام السلطة وعدم االوا

 جراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة.في اال
ي قطاعات نسان في محاربة الفساد فعلى البعد االخالقي وبناء اإلالتركيز  .5

كل االديان الى  العمل العام والخاص وذلك من خالل التركيز على دعوة
و امن خالل قوانين الخدمة المدنية  شكالة المختلفة، وكذلكامحاربة الفساد ب

 االنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة )مدونات السلوك(.
لومات ومنح الحصانه عطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول الى المعا .6

للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن 
 قضايا الفساد ومرتكبيها.

تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خالل برامج التوعية بهذه اآلفة  .7
ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات 

لمدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد، المجتمع ا
 والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية.

 ،اطنقتصادي كبير ورفع المستوى المعاشي للمو االتأكيد على تحقيق توازن  .8
و مواطن عادي للنهوض بالمستوى اسواء كان موظف ضمن دوائر الدولة 

 االقتصادي للفرد.
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 (المنظمات القليمية) قليميالعلى الصعيد  اإلنسانضمانات احترام حقوق :اثاني
قر اقد  1945ن ميثاق االمم المتحدة الصادر عام اعلى صعيد التنظيم الدولي نجد 

تت امن الجماعي الذي مع نظام اال قليمية ولم ير فيه تعارضا  مبداء قيام المنظمات اال
حول دون نه ليس في هذا الميثاق ماياعلى  1/25ة لدولية، اذ نصت المادبه المنظمة ا

من الدولي االمور المتعلقة بحفظ السلم واال قليمية تعالج مناقيام تنظيمات او وكاالت 
مت هذه التنظيمات او الوكاالت ومادا فيها ومناسبا   قليمي صالحا  مايكون العمل اال

دئها، كما خصص الفصل مم المتحدة ومبامية ونشاطها متالئمة مع مقاصد االقلياال
من الدوليين وعالقتها ح هذه المنظمات في حفظ السلم واالالثامن من الميثاق لشر 

 بالمنظمة العالمية.
في مجال ضمان وحماية حقوق  قليميةاالتنوعت الجهود التي بذلتها المنظمات وقد 

 وربيةال تفاقيات التي صدرت منها في القارات وال  اتعالنالتراوحت بين اذ  اإلنسان
 ،العربيةوالجامعة  اإلسالميومن منظمة المؤتمر والسيوية  فريقيةوال مريكيةوال

 .قليميةا واوذلك في صيغة صكوك دولية 
، ودخلت 1950التي وقعت عام  اإلنسانلحقوق  وربيةاال تفاقيةنجد ان اال وربااففي 

 وربيةاالالمحكمة و  وربيةاالاللجنة  نشاءاعنها  تمخض، قد 1952حيز التنفيذ عام 
والتي  اإلنسانلتتولى كل منها دورها في ضمان الحماية لحقوق  ،اإلنسانلحقوق 

 فاقية.تبحمايتها بموجب هذه االتعهدت الدول 
عام  اإلنسانلجنة حقوق  خرىاالهي  نشأتاقد  مريكيةالمنظمة الدول  كما نجد ان

، 1969في تشرين الثاني لعام  اإلنسانلحقوق  مريكيةاالتفاقية ، وبعد توقيع اال1960
 . اإلنسانلحقوق  مريكيةاالالمنظمة المحكمة  نشأتا

اليوم(  فريقياالاالتحاد ) فريقيةاالتبنت الدول من خالل منظمة الوحدة  فريقيااوفي 
والذي دخل حيز التنفيذ في  1981في عام  اإلنسانلحقوق  فريقياالالميثاق  صدارا

 . اإلنسانلحقوق  فريقيةاالاللجنة  كذلك نشأتوا 1986 ولاالتشرين 
 قرتهاالذي  اإلنسانفان الميثاق العربي لحقوق  على الصعيد الوطن العربي ماا

، وبالتالي ال اإلنساني ذكر لحقوق من ا ، فقد جاء خاليا  1994الجامعة العربية عام 
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 مرالا، محددة لحمايتها وضمان تطبيقها آلياتوال  اإلنسانتوجد محكمة عربية لحقوق 
 .في هذا المجال  قليميةاالالذي جعل الجامعة العربية من اضعف المنظمات 

قليمية يد تكوين التكتالت االقتصادية االمتسع النطاق على صع وقد شهد العالم نشاطا  
ساسية المميزة لهذا العصر، وتبلورت هذه صبحت الظاهرة االاكانت او دولية، حيث 

ابط التاريخية والثقافية والجغرافية القائمة بين الدول الظاهرة نتيجة عدة عوامل كالرو 
هم اصبح من اتحاد االوربي الذي تكتالت، ومن بين هذه التكتالت االالمنظمة لهذه ال

 سيان.فتا ومنظمة اآلآالن ضافة الى كل منا التكتالت الرائدة في العالم،
 

 ليعلى الصعيد الدو  اإلنسانضمانات احترام وحماية حقوق  :اا ثالث
متزايدة في ظل الوضع  هميةاتحتل  صبحتاالضمانات على الصعيد الدولي  نا

 منواالنتهاكاتها مخلة بالسلم واعتبار ا اإلنسانحقوق  لىاالدولي الراهن وتطور النظرة 
 الدوليين.

لتعزيز وحماية حقوق  وسعاالالدولي  طاراالالمتحدة اليوم بمثابة  مماالوتعتبر منظمة 
ابتداءا  من مجلس  اإلنسانالدولية بحقوق المنظمة  جهزةاالعديد من  ، وتهتماإلنسان

وحمايتها من زاوية مدى المساس بهذه الحقوق  اإلنسانالدولي الذي يهتم بحقوق  ناالم
تقديرات  نماوا معايير قانونية إلىوال يخضع تقديره في ذلك  ،الدوليين منواالبالسلم 

 سياسية بحتة.
المتحدة وهي الجهاز الرئيسي للمنظمة وذو طابع سياسي  مملالالجمعية العامة  ماا

غلب المواضيع التي تناقشها المتعلقة بحقوق ، فان االمتحدة مماال عضاءايضم 
مستمدة من تقارير المجلس االقتصادي واالجتماعي ومن القرارات السابقة  اإلنسان

 ميناالومن  خرىاالالمتحدة  مماال جهزةاللجمعية ومن المقترحات المقدمة لها من 
تحال على لجنة الشؤون  اإلنسانغلب المواضيع المتعلقة بحقوق ن ا، واالعام

 .ثقافية المعروفة باللجنة الثالثةوال واإلنسانيةاالجتماعية 
 مماالكبرى في  هميةاذو ساسي و وهو جهاز اوالمجلس واالقتصادي واالجتماعي 

( 54لمدة ثالث سنوات ويتكون من ) اطرفهالمتحدة تابع للجمعية العامة ومنتخب من 
لمجموعات الجغرافية في ة اويضمن تمثيل كاف ،التوزيع الجغرافي ساسادولة على 
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التي  اإلنسانلجنة حقوق  همهاامن  اإلنسانلجان لتعزيز حقوق  انشأنه العالم، فا
دولة  (43تتكون من ) 1946عام  نشأتا ،دي  واالجتماعيالمجلس االقتصا هاينشأ
وتنبثق من لجنة  ،التوزيع الجغرافي لمدة ثالث سنوات ساساة من المجلس على منتخب

 (26التي تتكون من ) اإلنساناللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق  اإلنسانحقوق 
سنوات  ربعةاالتوزيع الجغرافي لمدة  ساساعلى  اإلنسانعضوا تنتخبهم لجنة حقوق 
 وتمثل هيئة خبراء مستقلين.

 

 نسانإل مجلس حقوق ا
نشاء اب 251/60القرار  2006نيسان  3يخ اعتمدت الجمعية العامة لالمم المتحدة بتار 

الجديد هو بديل عن لجنة حقوق  نسان، وقد جاء بالقرار ان المجلسمجلس حقوق اإل
ن يقوم المجلس بجملة ا وتقرر نسان، وهو مرتبط بالجمعية العامة ومقره جنيف،اإل
 مور منها:ا

عن الخدمات  نسان فضال  ف والتعلم في مجال حقوق اإلالتثقيالنهوض ب .1
 ستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات.اال

لموضوعية المتعلقة بجميع ضطالع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا ااال .2
 نسان.حقوق اإل

تقديم توصيات الى الجمعية العامة تهدف الى مواصلة تطوير القانون الدولي  .3
 نسان.في مجال حقوق اال

لتزامات التي تعهدت بها في االعضاء على ان تنفذ بالكامل اال تشجيع الدول .4
 مجال حقوق االنسان.

وموثوق بها لمدى  ستعراض دوري شامل يستند الى معلومات موضوعيةاجراء ا .5
نحو يكفل وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق االنسان على 

 المعاملة بين جميع الدول. ة فيآشمولية التطبيق والمساو 
نتهاكات لحقوق االنسان ال الحوار والتعاون في منع حدوث سهام من خالاال .6

 في الحاالت الطارئة المتعلقة بحقوق االنسان. ستجابة فورا  واال
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عمل مفوضية ضطالع بدور ومسؤوليات لجنة حقوق االنسان فيما يتصل باال .7
 ررته الجمعية العامة.مم المتحدة لحقوق االنسان على نحو ماقاال

النسان مع الحكومات والمنظمات العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق ا .8
 قليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان والمجتمع المدني .اال

 تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق االنسان. .9
 .تقديم تقرير سنوي الى الجمعية العامة.10
المتحدة في تعزيز وحماية  مماال جهزةالدور  سبةبالنذكره   قما سب إلى ضافةا   

دة قد مرت بمراحل ثالث في ميدان المتح مملالالعامة  مانةاالفان  ،اإلنسانحقوق 
مركز  ،اإلنسانهي: )شعبة حقوق 1946من عام  ابتداء اإلنسانهتمامها بحقوق ا

لدولي خذ المجتمع اوبذلك ا ،(اإلنسانالمفوضية السامية لحقوق  ،اإلنسانحقوق 
وحمايتها لتعزيز الصالحيات  اإلنسانيخطوا خطوات جادة لتوفير ضمانات لحقوق 

تدخال   وابالسيادة الوطنية  يعد ذلك مساسا   ناالرقابية والتدخلية عند الضرورة دون 
العالمية وزيادة  اإلنسانيعكس تنامي حركة حقوق  وهو ما ،الشؤون الداخليةفي 

 حرص على توفير الضمانات لها .وال اإلنسانيةالوعي بالحقوق 
التعاون والتنسيق بين الدول  تقضي ضمنا   اإلنسانوبهذا الشأن فان حقوق      

في ضمان  نموذجااليجب ان تكون الدولة  طاراالوالمنظمات الدولية، وضمن هذا 
المسؤولية  ساسياواليها يجب ان يعهد المجتمع الدولي بشكل  اإلنسانحقوق 

 . فراداالق عن حماية حقو  ولىاال
وحينما تكون الدولة غير جديرة بهذه المهمة وغير قادرة على تحمل المسؤولية     

المتحدة التي  مماالاالساسيه لميثاق  المبادئوذلك حينما تنتهك هذه الدول ذاتها 
حقوق المواطنين بدال  من حمايتهم وهو مالم  هدارا إلىالتزمت بها وحين تتحول 

عن الرأي العام في ظل ثورة المعلومات التي نعيشها  اءهفاخيعد ممكنا  لدولة ما  
 خباراالالكترونية تنقل  تحتيةالصناعية تربط العالم ببنية  ماراالق خذتا إذاليوم )

 قماراال، وقد جعلت هذه مكان في كوكبنا بسرعة شديدة يا لىاوالمال والبيانات 
كل  ىاللمراقبين الحكوميين المعلومات متجاوزة ا ماماالحدود قابلة لالختراق كليا  

 مواطن(.



 

109 
 

ان تتحمل  قليميةواالوعليه ففي مثل هذه الظروف يتعين على المنظمات الدولية 
عن الدولة التي تخفق في القيام بواجباتها في هذا الميدان، وان  نيابة امسؤوليته

 صبحتانتهاك السيادة التي يثير التخوف من ا إالمثل هذا البناء القانوني يجب 
 .اإلنسانحقوق  هدارالشمولية  نظمةاتستر بها ت
 

 الضمانات القتصادية والجتماعية والثقافية
في توفير  ساسيةتعزيز حقوق اإلنسان والحريات اال مم المتحدة فين تقدم دور االبعد ا

وكاالت متخصصة في المنظمة الدولية  يضا  ا، ظهرت هنالك الضمانات والحماية لها
تصادية واالجتماعية والثقافية والتي تعمل كل في مجال على المستويات االق

 مم المتحدة.العمال اجهزة اال كماال  ا يضا  ااختصاصها لتعزيز حقوق اإلنسان ، وتعد 
، ومنظمة الصحة العالمية ة العمل الدولية، منظمة اليونسكووهذه الوكاالت مثل منظم

 غذية والزراعة. منظمة االمم المتحدة لالخيرا  وا
 ، الصادر في 1979/1التمس المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجب القرار رقم وقد 
مم المتحدة دراسات موجزة توضح ن تقدم لال، من تلك الوكاالت ا1979أيار /10

 نشاطها وبرامجها في مجال حقوق اإلنسان.
 

 (I.L.Oمنظمة العمل الدولية  ) .1
مم في الحادي تبط بعصبة االفها مؤسسة مستقلة تر نشأت منظمة العمل الدولية بوصا

م قامة سال) ال سبيل الى ا :ه، وقد ورد في ديباجتها ان1919م عشر من نيسان عا
 ساس من العدالة االجتماعية (.عالمي ودائم إال إذا بني على ا

 الدفاع عن حقوق العمال مثل : اوتتولى منظمة العمل الدولية بموجب دستوره 
  .حق العمل .1
  .وف عمل عادلة ومالئمةالحق في التمتع بظر  .2
 .الحق في تشكيل النقابات واالنضمام إليها .3
 الحق في الضمان االجتماعي . .4
لى جانب الحقوق المدنية والسياسية كحرية الحق في مستوى مالئم للمعيشة ا .5

 التعبير والحق في االجتماع السلمي.
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هداف المنظمة وفقا  ساعدة الحكومات للعمل على تحقيق الى مكما تسعى المنظمة ا
 للمعايير والمبادئ التي اقرها دستور المنظمة.

 

 ( F.A.Oغذية والزراعة )منظمة المم المتحدة لال .2
العالمية الثانية  مم المتحدة تنشا بعد الحربهي اول وكالة متخصصة لمنظومة اال

كي مري، بعد دعوة الرئيس االمريكيةجر( بوالية فرجينيا اال) هوت سبرنوذلك في مؤتمر
( دولة على العمل سوية 44تفقت فيه )، والذي اى هذه المؤتمرروزفلت آنذاك ال

لى حيز عالمي مستقر، وظهرت هذه المنظمة المكافحة المجاعة ووضع نظام زراعي 
ديباجة  وقد بينت، 1945( تشرين الثاني 16الوجود بعد التوقيع على دستورها في )

 :ل فينشاءها والذي تمثالغرض من ا الدستور
ار التي تقبل شعوبها هذا قطى التغذية والمعيشة للشعوب في االرفع مستو  .1

 .الدستور
 .زيع المنتجات الغذائية والزراعيةنتاج وتو ضمان العمل على تحسين كفاءة ا .2
 وضاع في المناطق الريفية.تحسين اال .3
 يجاد اقتصاد عالمي شامل لتحرير اإلنسان من الجوع.االسهام في ا .4
 

 (UNESCOالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) مممنظمة ال .3
( تشرين الثاني 4مم المتحدة في )بية والعلوم والثقافة التابعة لالنشأت منظمة التر ا

هي التي اقترحت انشاؤها ن فرنسا ، ولقد جعل مقرها في باريس ال1946عام 
، ول البشركانت الحروب تتولد في عق) لما  ، ولقد ورد في الميثاق ما يلي:بتداءا  ا

ة اليونسكو تسعى بموجب ومنظم، ن تبنى حصون السالم(ففي عقولهم يجب ا
من، بالعمل عن ) المساهمة في صون السلم واال لى:المادة االولى من ميثاقها ا

مم المتحدة لجميع ين االطريق التربية والعلوم والثقافة، وتوثيق عرى التعاون ب
 الشعوب(.

في توطيد التعاون بين الدول من خالل التربية سهاما  من منظمة اليونسكو وا
حترام الشامل للعدالة وضمان سيادة القانون تعزيز اال فوالعلوم والثقافة بهد

عتمدت في ذلك العديد من ا نهافا، لحريات العامة لشعوب العالم كافةوالحقوق وا
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ومن جملة هذه  حقوق اإلنسان في الواقع العملي، الصكوك الدولية التي تضع
عتمدت في التمييز في مجال التعليم والتي ا تفاقية الخاصة بمكافحةالصكوك اال

 .1960كانون اْلول عام  14
، تتولى جمع ونشر المعلومات التي جهزتهاوال ننسى ان منظمة اليونسكو ممثلة با
ثقافي، وتقدم المزيد من االستشارات والعون تحقق رفع المستوى التربوي والعلمي وال

لى جانب المؤتمرات واللقاءات ، اكاديمية المختلفةاء المؤسسات االشنالفني ال
والتي ، ت المالية للمنظمات غير الحكوميةعانااسية والندوات الثقافية وتقدم االالدر 

 تعزيز ضمان حقوق اإلنسان وحرياته. تصب جميعا  في المحصلة الى
 

 (W.H.Oمنظمة الصحة العالمي )  .4
لى حيز الوجود وبشكل رسمي في السابع من ا ظهرت منظمة الصحة العالمية

( 166كثر من )شارك في عضوية هذه المنظمة االن ا، وي1948نيسان عام 
على مستوى وتهدف منظمة الصحة العالمية الى )بلوغ جميع الشعوب ادولة، 

 ممكن من الصحة(.
انها تعتمد صكوكا  دولية معينة، إال  مية لمن منظمة الصحة العالن اوعلى الرغم م

 ن،داب الطب ودور الموظفين الصحييترسيخ مبادئ واسهمت وبشكل فاعل في ا
شكال ب ومن مختلف اطباء في حماية السجناء المحتجزين من التعذيوخاصة اال

  .ةنالمهي وا ةنسانيالعقوبات الالإ
 

 الرهاب:
نى خاف جاءت كلمة االرهاب في اللغة العربية من رهب رهبا  ورهبة واساس الكلمة بمع
( Terreurوارهب فالنا  بمعنى خوفه وفزعه، وفي اللغة الفرنسية فأن كلمة االرهاب )

( وهي ذات اصل آلتيني ومنها اشتقت اللغة االنكليزية Tererمشتقة بجذورها من )
( وهي تعني رعب وخوف شديد واضطراب عنيف تحدثه في Terrorismeايضا  )

 النفس صورة شر حاضر او خطر قريب.
عمل االرهابي قديم يعود بنا بالتاريخ  الى اآلف السنين ولم يستحدث قريبا في وال

تاريخنا المعاصر، ونقصد بذلك ان الجريمة االرهابية في بداياتها هي الصورة ذاتها 
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التي نراها عليها اليوم في جوهرها على االقل مع بعض التغييرات التي طرأت عليها 
 ظهر على هذا النحو الذي نراه عليه اليوم.لتتناسب ومتطلبات هذا العصر ولت

والشك ان االرهاب اصبح في وقتنا الحاضر اكثر الجرائم رعبا  خاصة وان تلك الظاهرة 
التعترف بحدود والتتقيد بجنسية او سن او انتماء محدد وخطورتها انها بال اي قواعد 

هاب من مظاهر او قوانين تنظمها وال حتى أدنى حد من االخالق، وتعد طاهرة االر 
العنف الذي تفشى في المجتمعات الدولية فمنذ اوائل السبعينات في القرن الماضي 
وكلمة االرهاب ومشتقاتها امثال ارهابي واالرهاب المضاد وغيرها من اكثر 

 المصطلحات شيوعا  في العالم.
وذلك الن االرهاب وجرائمه يشكالن خطر جسيم على المجتمعات ويمثالن اعتداء 

مجموعة مباشرة من حقوق االنسان اولها الحق في الحياة لما ينطوي عليه من  على
من جرائم القتل العشوائي ثم الحق في سالمة الجسد لما ينطوي عليه من الحاق اضرار 
بدنية جسيمة بضحاياه وحرية الرأي والتعبير بما ينطوي عليه في اشاعة الخوف 

لى نحو يخالف التوجهات العقائدية والرعب والترويع في صيغة الجهر بالرأي ع
والفكرية لممارسة العمل االرهابي، فضال عن مجمل الحقوق والحريات االخرى التي 
التي يحرضها االرهاب في طريقه المفروشة بالدماء واالشالء كالحق في التملك والتنقل 

وانتهاكا  والسكن والثقافة والتعليم وتدنيس للمقدسات واعتداء على حقوق المرأة والطفل
للحق في الصحة والغذاء والسالم واالمن وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية 

 والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وفي العراق يأخذ هذا الموضوع بعدا  اكثر اهمية بحكم معاناة العراقيين من مختلف 

مة المجتمع وامنه صور الجرائم االرهابية وتحت مسميات وذرائع مختلفة عرضت سال
للخطر والقت الرعب في نفوس المواطنين والحقت الضرر باالقتصاد والبيئة والمنشأت 
واالمالك العامة والخاصة وعرقلة ممارسة الحياة الطبيعية في اجزاء كبيرة من الوطن، 
وقد شهد العراق وحده سقوط اكثر من ثلث اعداد ضحايا العمليات االرهابية في العالم 

لعقد الماضي والعقد الحالي والزال يواجه االرهاب ويحاربه دفاعا عن الدم خالل ا
 والمال والعرض والمقدسات.
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وعلى الرغم من ذلك فان ظاهرة االرهاب لم تحض بتعريف جامع مانع من قبل االمم 
المتحدة وفروعها المختلفة مما جعل الباب مفتوحا  على مصراعيه الجتهادات الفقه 

 ي لوضع تعريف جامع وشامل لهذه الظاهرة.والقانون الدول
وعلى الرغم من ان القانون الدولي في العصر الراهن قد فشل حتى اآلن في ايجاد 
تعريف موضوعي لمفهوم االرهاب نتيجة لتضارب مصالح الدول المؤثرة وازدواجية 
ل المعايير، اال انه يدين االرهاب الصادر عن انظمة سياسية او افراد ويطالب الدو 

بضرورة االمتناع عن تأييد النشاطات االرهابية او مساعدتها بل انه يدعوا الى مكافحة 
هذه االعمال بكل الوسائل ويحدد العقوبات في حاله مارستها سواء كان مرتكبوها افراد 

 او منظمات سياسية او دوال .
التي تدعوا الى وقد استند القانون الدولي الى عدد كبير من االتفاقيات الدولية الضارعة 

يضاف الى ذلك العديد من البيانات التي صدرت عن الهيئات الدولية او القرارات  ذلك،
 المتعلقة بالموضوع.

وحرص على ان يحظر على الدولة ممارسة االرهاب او القيام بما يخالف القانون 
 تحت اي ذريعة كانت 1949االنساني الدولي والسيما اتفاقيات جنيف الرابعة عام 

كل عمل : ( واستجابه الي سبب او حافزا ايا يكن نوعه، ويعرف االرهاب الدولي بانه
عنف منظم او التهديد بما يقوم به فرد او جماعات  او حكومات اودول لخلق حالة من 
 الخوف والذعر واليأس بقصد تحقيق اهداف عامة سياسية او اجتماعية او اقتصادية(.

لقمع والتوسع واالحتالل واالستغالل والهيمنه بكل اشكالها وتعد اعماال  ارهابية اعمال ا
التي تمارسها االنظمة االستعمارية وانظمة التمييز العنصري والهيمنه االجنبية والتعد 
اعماال  ارهابية نضال الشعوب وحركات التحرر الوطني ْلجل تقرير المصير والتحرير 

 واالستقالل.
دين تجاه الظاهرة على امتداد العصور بل قام ولم يقف المجتمع الدولي مكتوف الي

بمحاوالت حثيثة لمكافحتها والحد منها ولكن محاوالته لم تؤت الثمار المرجوة فلم يكد 
االرهاب يغيب عن مجتمع معين االويعود ليطل عليه بحله جديدة، وازداد خطره ليهدد 

مما جعل االرهاب الدولي  االمن العام الدولي واتخذت االعمال االرهابية اشكاال  متعددة
 من اعقد المشكالت الدولية المعاصرة.
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 بعض تعاريف الرهاب:
عرفه قاموس اكسفورد بوصفه: )استخدام العنف والتخويف بصفة خاصة لتحقيق 

 اهداف سياسية(.
وقد عرفته الموسوعة السياسية بانه: ) استخدام العنف غير القانوني او التهديد به 

االغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب والنسف وغيره بغية تحقيق باشكاله المختلفه ك
 هدف سياسي معين(.

وقد عرفه مجموعة الفقة االسالمي التابع لرابطة العالم االسالمي بانه: ) العدوان الذي 
يمارسه االفراد والجماعت او الدول بغيا  على االنسان دينه ودمه وماله وعقله 

 وعرضه(.
( محرم 22-20الخبراء العرب في تونس في الفترة  من )وقد اجتمعت لجنة 

ميالدية لوضع  تصور عربي 1989( اغسطس عام 24-22هجرية والموافق )1410
اولي عن مفهوم  االرهاب واالرهاب الدولي والتمييز بينه وبين نضال الشعوب من اجل 
 التحرر ووضعت تعريفا  يعد اكثر الصيغ شمولية ووضوحا  حيث ينص على ان
االرهاب هو: ) فعل منظم من افعال العنف او التهديد به يسبب فزعا  ورعبا  من خالل 
اعمال القتل واالغتيال او حجز الرهائن او اختطاف الطائرات او تفجير المفرقعات 
وغيرها مما يخلق حالة من الرعب والفوضى واالضطراب الذي يستهدف تحقيق اهداف 

موعة من االفراد وذلك في غير حاالت الكفاح سياسية سواء قامت به دولة او مج
المسلح الوطني المشروع من اجل التحرير والوصول الى حق تقرير المصير في 
مواجهة جميع اشكال الهيمنة او قوات استعمارية او محتله او عنصرية وغيرها،وبصفة 
خاصة حركات التحرير المعترف بها من االمم المتحدة ومن المجتمع الدولي 

نظمات االقليمية بحيث تنحصر اعمالها في االهداف العسكرية او االقتصادية والم
للمستعمر او المحتل او العدو وال تكون مخالفة لمبادىأ حقوق االنسان، وان يكون 
نضال الحركات التحررية وفقا ْلغراض ومبادىأ ميثاق االمم المتحدة وسواه من قرارات 

 اجهزتها ذات الصله بالموضوع.
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ه التعاريف نستخلص ان جوهر االرهاب يظل واحدا  وهو استخدام العنف ومن هذ
والتهديد باستخدامه من اجل اثاره الخوف والهلع في المجتمع من خالل استهداف افرادا  

 وجماعات او مؤسسات او نظام حكم كله لتحقيق هدف سياسي معين.
 الرهاب من المنظور السالمي:
ال دين وليس حديث النشأة ومعاناة االنسان منه ليست االرهاب كمفهوم ليس له وطن و 

للتو انما هي سلسلة وتاريخ طويل من االحداث لذا جاءت معالجة االمر بالديانات 
السماوية وخاتمتها ديننا االسالمي الذي اوفى هذ ا الموضوع حقه في المعالجة الوقائية 

 والعالجية.
في اثنى عشر موضعا  في القرآن لقد وردت كلمة رهب وما اشتق منها من تصريف 

الكريم وقد اتفق المفسرون لتلك االيات على امرين هما ان الداللة اللفظية في كل تلك 
المواضيع تعني الخوف والخشية وما اشتق منها والمقصود به الخوف بمعناه االيجابي 

وامال  في الذي يقود الى طاعة اهلل سبحانه وتعالى والتبتل اليه خشية وخوفا من عقابه 
رضاه، واما فيما يخص قوله تعالى: ) واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو اهلل وعدوكم وآخرون من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم( سورة االنفال/ 

، يعني دفع االعتداء والوقاية منه ولهذا جاء التوجيه القرآني يطلب االعداد 60االية 
ون من نتيجة خوف العدو مما لديك فال يهاجمك، اي كلمة ترهبون جاءت الذي يك

بالمعنى االيجابي ايضا وهو سد باب االعتداء والقتل والخراب والفساد الذي يلحق 
بالمجتمع ضررا كبيرا، فهو ارهاب وقاية ودفع للشر ال ارهاب اعتداء على االخرين 

 وتخريب وفساد وخيانة وخروج عن الصواب.
الشرعي للعنف واالرهاب واضح جدا  فال يجوز شرعا  والعقال  ارهاب اآلمنين  والحكم

وارعابهم وقطع الطريق عليهم او تهديدهم او تعريض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر 
او القتل بغير حق وسواء كانوا مسلمين او غير مسلمين فضال  عن ذلك فان ديننا 

خيرية والحكمة في االمور كلها وحرم علينا الغلو الحنيف يأمرنا بالوسطية واالعتدال وال
: ) إياكم والغلو في الدين( والغلو في ميزان الشرع قال )ص(والتطرف والعنف والظلم 

هو مجاوزة الحد في االمر المشروع وذلك بالزيادة فيه او المبالغة الى الحد الذي 
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سالم يقوم ايضا على ومنهج اال، العليميخرجه عن الوصف الذي اراده الشارع الحكيم 
 الرفق واللين العلى العنف والشدة والغلظة ، 

وبعد هذا فالتسأول الذي يطرح هنا هو على الرغم من هذا الطرح الواضح لالسالم في 
موضوعة مخالفة االرهاب وجرائمة لماذا نشأت الجماعات االرهابية كالقاعدة او داعش 

 ها تشويه االسالم؟!وغيرها والتصقت بأسم االسالم؟! وهل أريد ب
تصحيح لتتطلب االجابة وقفة تحليلية علمية وواقعية صادقة وايضا  بحوث ودراسات 

الصورة التي اكتسبت لونا  مقيتا  باالضافة الى قطع خيوط االحتيال والدجل الذي ترتكز 
 عليه هذه المنظمات هي ومن يدعمها.

 انواع الرهاب:
الى انظمة الرعب التي صاحبت الثورات الكبرى  ويعودهذا النوع اول /ارهاب الدولة:

مثل ارهاب روبسبير والي عقوبين أبان الثورة الفرنسية ، وارهاب ستالين أبان الثورة 
البلشفية وتندرج تحته صور متعددة من سلوكيات الدول الشمولية والعنصرية المعاصرة 

ندا وبوكاسا في افريقيا مثل فظائع هتلر في المانيا النازية وجرائم عيدي امين في اوغ
الوسطى وموبوتوا في زائير ونظام بول بوت في كمبوديا وممارسات الطغمة العسكرية 
في امريكا الالتينية المدعومة علنا  او سرا  من الواليات المتحدة االمريكية واستخباراتها 
كما في االرجنتين وتشيلي، ويضاف الى ذلك دولة اسرائيل العنصرية كنموذج هي 

آلن في المجتمع الدولي ويشهد على ابشع صور ارهاب الدولة وتتسامح معه ا
 الجماعات الدولية وتقابله بصمت مريب.

ويتميز ارهاب الدولة بممارسة بشعة من قبيل اختطاف  واغتيال المعارضين السياسين 
بواسطة اجهزة االمن السري والسجن دون محاكمة والتعذيب والمذابح الموجهة الى 

يات الدينية والعرقية والى جماعات اجتماعية وعقائدية معينة واالعتقال الجماعي االقل
للمواطنين في معسكرات االعتقال، انه نوع من االرهاب المقترن بممارسة النظم 
الدكتاتورية التي تدوس باالقدام كل قيم ومبادىء حقوق االنسان سواء حدث ذلك في 

التي تخضع الحتالل الدولة ويدخل في ذلك ايضا   اقليم الدولة االصلي او في االقاليم
عمليات االبادة الجماعية التي تقوم بها هذه الحكومات وذلك بأستئصال جماعة بسبب 

 جنسيتها او عرقها او انتمائها االثني او الديني .
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اما النوع الثاني من ارهاب الدولة يتم بواسطة بعض الدول التي تزعم تبنيها النهج 
وذلك عندما تتعرض الدولة الحداث طارئة تهدد امنها الوطني او لحروب  الديمقراطي

اهلية او لهجمات ارهابية فتنخرط هي نفسها في اعمال ارهابية تحت شعار مقاومة 
الخطر االرهابي باالرهاب ولعل ابرز مثال على ذلك هو ردود فعل الواليات المتحدة 

سمي بالحملة الدولية ضد  فيما 2001أيلول/سبتمبر11االمريكية ضد هجمات 
االرهاب اذ سلكت سلوك ارهابي تمثل في انتهاكات صارخة لحقوق االنسان وتهديد 
باستخدام القوة المسلحة واستخدامها فعليا  ضد الجماعات والدول المعارضة للسياسة 
االمريكية بزعم انها تمثل قوى الشر وقد برعوا في استخدام المصطلحات ذات الداللة 

 ة االخالقية لتغطية نزعات ارهابية عدوانية هي ابعد ماتكون عن الدين واالخالق.الديني
والدول الكبرى غالبا  ما تلجأ الى ارتكاب هذه الجرائم بدافع السيطرة والهيمنه على الدول 
االخرى واخضاعها الرادتها وتوجيهها في االتجاه الذي يحقق مصالحها واطماعها، 

ليات القانونية لتحقيق اهدافه ومراميه، اي ان ارهاب الدولة ويستحدم ارهاب الدولة اآل
ديمقراطية كانت او قانونية غالبا  مايكون ارهابا  بقانون عن طريق قيام الدولة بسن 
تشريعات داخلية او الحصول على قرارات دولية تمكنها من ممارسة القهر تحت غطاء 

 شرعي من قواعد قانونية نافذة.
 

هو االرهاب الذي التمارسه اجهزة الدولة نفسها  المدعوم من الدولة: ثانياا /الرهاب
وانما تقوم بدعم الجماعات واالفراد الممارسين له ويكون ذلك لرغبة الدول في إثارة 
المشاكل وزعزعة االستقرار في دولة اخرى الترتبط معها بعالقات ودية ومن االمثلة 

مساعدة روسيا في القرن التاسع عشر ودعمها  المتداولة على ذلك من الناحية التاريخية
الجماعات الثائرة في البلقان في سعيها الى اقامة دولة سالفية، وفي التاريخ المعاصر 
قيام حكومة النظام العنصري السابق في جنوب افريقيا بدعم حركات التحرر في 

 موزمبيق وانغوال في الثمانينيات.
تقليدية كونه يحقق اهدافه بدون مواجهة مباشرة مع ويعد االرهاب ايضا  بديل للحروب ال

الخصم ويمكن ان نقول انه اصبح شكال  من اشكال الحروب الجديدة في العالم، ومن 
االمثلة الستخدام الدول لالرهاب كبديل للحروب التقليدية النزاع القائم بين الهند 
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لخطورة الحرب المباشرة  وباكستان حول اقليم جاموا وكشمير وذلك الدراك كلتا الدولتين
بينهما وآثارها والسيما وان كلتيهما تملك سالحا  نوويا ، واعتمدت الواليات المتحدة 
االمريكية االسلوب ذاته ضد السوفيت إبان الحرب الباردة وذلك بقيامها بدعم 
الجماعات االسالمية في افغانستان التي تقاتل ضد السوفيت، وكذلك قيام السوفيت 

نظيمات االرهابية في دول غرب اوربا في تلك الحقبة، ويتراوح دعم الدول لهذا بدعم الت
 النوع من االرهاب بين التآييد المعنوي وبين تقديم الدعم المادي والعسكري واللوجستي.

 

والذي تمارسه جماعات غير رسمية من اجل تحقيق  ثالثاا/ الرهاب الفردي كافة:
هداف ذات طابع سياسي او عقائدي او ايديولوجي اهدافها الخاصة وهي في الغالب ا

اونفسي...الخ ، والسيما وان الغرائز الدافعة للسلوك البشري بعضها يدفع الى الخير 
واخرى الى غير ذلك ولهذا يوجد اشخاص لديهم ميول اجرامية تجعلهم يستحسنون 

ك وهؤالء الجرائم بصفة عامة والجرائم االرهابية بصفة خاصة بل وقد يتعطشون لذل
يميلون الى العنف في مسلكهم مع الغير حتى وان كانوا اقرب الناس اليهم كأسرهم 
مثال  نتيجة عوامل نفسية كامنة في داخلهم تدفعهم الى التجرد من الرحمة والشفقة وهذا 

 يرجع الى عيوب وخلل في تكوينهم النفسي او العقلي او الوجداني مكتسب او وراثي.
 

 رهاب:السمات العامة لال 
االعمال االرهابية يرفضها المجتمع االنساني جملة وتفصيال  النها تستخدم  .1

اقصى درجات العنف والتدمير سواء كان عنفا  ماديا  يمس حياة االنسان 
وسالمة الجسدية ام عنفا  نفسيا  يؤدي الى تدمير شخصية الضحية، واستخدام 

ي حد ذاتها وذلك من العنف هذا ضد الضحايا هو اسلوب عمل وليس كغاية ف
 اجل احراز مكاسب وهذه الضحايا قد التكون بالضرورة محددة ومقصودة.

الرعب والتخويف ضد الضحايا اذ اليهدف االرهابيون الى القضاء على ارواح  .2
واجساد الضحايا وممتلكاتهم فحسب بل يحرصون على زرع الرعب والخوف في 

هم تسعى المنظمات االرهابية نفوس جميع افراد المجتمع المقصود وهو هدف م
الى تحقيقة وذلك من اجل ان يواجة المجتمع المقصود حالة من التفكك 
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واالنهيار يفقده القدرة على الممانعة والحفاظ على االمن والسالم االجتماعي 
 السيما اذا كان المجتمع المستهدف باالرهاب يضم اثنيات واعراق متعددة.

ائل المواصالت المقصودة بعناية فائقة واختيار انتقاء االماكن والضحايا ووس .3
 اكثرها اهمية للرأي العام واحراجا  للنظام السياسي وتأثيرا  في وسائل االعالم.

استخدام عنصر المفاجأة بالنسبة لألجهزة االمنية المختصة عند تنفيذ الجرائم  .4
يمات االرهابية، فعلى الرغم من االجراءات االمنية المتشددة اال ان التنظ

 االرهابية تستغل الثغرات االمنية.
عدم مراعاة هذه التنظيمات تعرض بعض الفئات الن يكونوا ضحية للعمليات  .5

 االرهابية مثل االطفال والشيوخ والنساء.
والء االرهابيون المكلفين بتنفيذ الجرائم االرهابية لتنظيماتهم التي ينتمون اليها  .6

يمها مع وجود مبادىء خاصة بكل تنظيم والءا  عميقا  وااليمان بأهدافها وق
ارهابي وهي نبيلة من وجهة نظر اعضائها ايضا ومحاولة فرض هذه االفكار 
والمواقف والمذاهب بالقوة النها تعد نفسها على صواب واالغلبية مهما كانت 

 نسبتها على خطأ وتعطي لنفسها وضع الوصايا عليها تحت اي مبرر.
ت وتوظيفها في نشاطات التنظيم االرهابي استخدام احدث وسائل االتصاال .7

وقدرتهم ايضا  على تدمير المعلومات التي توفرها شبكة المعلومات) االنترنت( 
وفضال  عن ذلك فأن اغلب وسائل االعالم تنقل عملياتهم عبر االقمار 
 الصناعية ليشاهدها الجميع مما يمكنهم من اعالن قضيتهم واهدافهم ووسائلهم.

ث االسلحة واكثرها فتكا  وتدميرا  في العمليات االرهابية ووجود استخدام احد .8
خبراء مختصين في صناعة المتفجرات واالسلحة داخل التنظيمات االرهابية 
يقومون بتدريب عناصر التنظيم على صناعة وتجهيز وتفجير العبوات الناسفة 
 واستخدام االسلحة، وتمتلك بعض هذه الجماعات من المعدات واالسلحة
مايقارن بمعدات واسلحة الجيوش كبعض الجماعات االرهابية في سوريا والعراق 

 والتي تمتلك حتى الدبابات والصواريخ واسلحة متطورة اخرى.
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الحركية، يتمتع افراد التنظيم االرهابي بسهولة الحركة داخل المجتمع والعمل من  .9
لوثائق الشخصية خالل خاليا صغيرة والتعامل باسماء حركية غير المدونة في ا

 الحقيقية.

.قد برزت اشكال جديدة لالرهاب هي اشد خطورة من االرهاب التقليدي اهمها 10
االرهاب الكيمياوي وهنالك مخاوف غير مؤكدة من ارهاب نووي او بيولوجي وهو 

 مايعد تهديدا  محتمال  يهدد السلم واالمن العالمي باكمله.
 

 بعض طرق عالج الرهاب:
وسط لألمة وهو يمثل الصراط المستقيم في كل المجاالت ويجسد  االسالم منهج .1

التوازن واالعتدال في كل شيء في العقيدة والعبادة وفي االخالق والمعامالت 
والتشريعات كلها بعيدا  عن الغلو والتفريط، واالعراض عن هذه الوسطية 

ن والدنيا والجنوح الى احد طرفي االفراط والتفريط هو عين الهالك وضياع الدي
معا ، ولهذا يجب على العلماء والقائمين باْلمر توعية الناس وارشادهم الى 
الصراط المستقيم واعادتهم الى الوسطية واالعتدال حتى يكونوا من خير االمم 
التي خرجت للناس، ويقع جانب التوعية والتربية والتعليم ايضا  على المؤسسات 

في جوانب التكوين التربوي العام والخاص  التي تتولى تربية االفراد وتثقيفهم
وسواء كانت تلك المؤسسات ذات مسؤولية مباشرة كمؤسسات التعليم العام 

 الجامعي ام مسؤولية غير مباشرة كمؤسسات االعالم بشتى انواعها.
يجب على المجتمع الدولي وعلى الجهات المعنية كافة ايجاد تعريف منضبط  .2

لداخلية ويبدو ان هذا اْلمر غير مرغوب به في لالرهاب بصورة الدولية او ا
الكثير من الدول التي تكون ايديها مطلقة في ممارسة ارهاب الدولة وقمع 
الشعوب وانتهاك حقوق االنسان تحت ذريعة مكافحة االرهاب، ويرى البعض ان 
عجز اليآت االمم المتحدة بالحفاظ على االمن والسلم الدوليين ادى الى تطور 
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الرهاب الدولي، وبمعنى آخر انعدام الرادع الحقيقي لهذه الظاهرة اسهم ظاهرة ا
 في تطورها واتساعها.

تجفيف منابع االرهاب االعالمية وهي قنوات وصحف واذاعات ومواقع انترنت  .3
وكل وسيلة اعالمية تدعوا الى االرهاب او الفتنة ومنعها من ممارسة عملها 

اتم االمين محمد)ص(، كما وان وسائل منعا  قاطعا  كالصحف التي اساءت للخ
االعالم هذه تنقل العمليات االرهابية عبر االقمار الصناعية ليشاهدها الجميع 
مما يمكن الجماعات االرهابية من اعالن قضيتهم واهدافهم ووسائلهم ويختلف 
الوصف الذي يطلقه رجال االعالم على اعضاء المنظمات االرهابية بأختالف 

ي الذي يستخدمونه اتجاههم ويستخدمون اوصاف مختلفة عند الموقف السياس
اْلشارة اليهم فهم اما ارهابيون او مخربون او عصاة او منشقون واما جنود 
تحرير او محاربون من اجل الحرية او مناضلون او رجال حركة شعبية او 
ثورية واحيانا  يوصفون بأنهم خصوم او معارضون للحكم او راديكاليون او 

 فون ...الخ.متطر 
تجريم الفكر المتطرف دستوريا  من خالل قوانين تشرعها البرلمانات التشريعية  .4

في العالم ووضع عقوبة جزائية لكل من يدعوا لالرهاب والقتل والدماء، وحصر 
السالح بيد الدولة فقط واليمكن واليتصور ان تدعوا الدولة القضاء على 

مى الدولة وكذلك عدم تبرير االرهاب وترعى من يحمل السالح بغير مس
 الجريمة إيا  كان شكلها ومنفذها.

التزام الحكومات بتطبيق الدساتير وانصاف الشعوب فالحكومات التي تحتضن  .5
شعوبهم وتشعرهم بكرامتهم وحرياتهم وتمنحهم الحقوق وتشيع قيم العدل وتوفر 

ء اغلبية او لهم االذن الصاغية لالستماع لمطالبهم المشروعة وتنفيذها لهم سوا
أقلية تكون أقل عرضة وتهديد ْلنتشار االرهاب في داخلها وتقضي على 

 مسوغات اتخاذ العنف كوسيلة السترجاع حقوق او تنفيذ مطالب معينة.
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ال يعني ان يكون العمل االرهابي عمال  منفلتا  ومتحررا  من أي قيود قانونية او  .6
أيضا  من أي قيود قانونية او اخالقية ان يتحرر ردود فعل الدولة في مواجهة 

اخالقية، فأذا كان االرهاب محل ادانة انسانية شاملة فأن انتهاك حقوق االنسان 
بذريعة مكافحة االرهاب يجب ان يلقي أدانة أشد، واذا كانت االجراءات االمنية 
والعسكرية ضرورية لمقاومة االرهاب الداخلي والدولي في حدود القانون فأن 

االرهاب على المستويين الدولي والداخلي يعد الطريق االنجح تجفيف منابع 
 للتعامل مع االرهاب.

اليعني ان يد الدولة يجب ان تظل مغلولة في مواجهة االرهاب بحجة احترام  .7
حقوق االنسان فتلك الدولة التي تتعرض لالرهاب يجب ان تتخذ تدابير 

تكون مفروضة بقانون  استثنائية لمواجهته بشرط ان تكون ذات طابع مؤقت وان
وان تطبق تحت اشراف القضاء المستقل وفقا  لضمانات المحاكمة العادلة 
والتمس هذه االجراءات حقوق االنسان غير القابلة للمساس حتى لو اعلنت 
حالة الطوارىء بل حتى لو دخلت الدولة في حرب معلنة مع دولة اخرى وهذه 

مة الجسد من التعذيب ومبداء الحقوق تتمثل في الحق في الحياة وفي سال
الشرعية في مجال القانون الجناائي حيث الجريمة وال عقوبة االبنص وحرية 
القكر والضمير والدين والحق في محاكمة عادلة تقبل احكامها الطعن امام 

 سلطات أعلى.
واخيرا  اليمكن احتواء ومكافحة االرهاب في العالم وفي العراق خصوصا  مالم  .8

سباب والدوافع سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او تعالج كل اال
ثقافية لهذه الظاهرة، والشيء المهم هو االخالص والصدق والشعور بالمسؤولية 
للحفاظ على ارواح الناس وايقاف سفك الدماء من خالل التحلي بالشجاعة 

ية تريد ومقاومة االرهاب وعدم االنقياد وراء مخططات دول اقليمية او عالم
 الفتك بشعوبنا وزهق ارواحنا وموت احبتنا.
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 جرائم عصابات داعش
، فكار ورؤى الخوارجضافة الية باإلفكار السلفية الجهادهو تنظيم مسلح يتبع االداعش 

 سالمية وتطبيق الشريعة،عادة الخالفة اإلاعتقادهم الى ادف اعضاءه حسب ويه
العراق وسوريا مع انباء بوجوده في  راده وينتشر نفوذه بشكل رئيسي فيافويتواجد 

مناطق دول اخرى هي جنوب اليمن وليبيا وسيناء وازواد والصومال وشمال شرق 
 هو ابو بكر البغدادي. يريا وباكستان، وزعيم هذ التنظيمنيج

بو مصعب سسه وبناه اام القاعدة في العراق والذي يلقد انبثق تنظيم داعش من تنظ
وتحت قيادة زعيمها ابو بكر  2014من عام  بتداءا  ا، و 2004الزرقاوي في عام 

في المحافظات السورية البغدادي انتشر تنظيم داعش بشكل ملحوظ وتم لها وجود كبير 
 دلب ودير الزور وحلب بعد الدخول في الحرب االهلية السورية.امن الرقة و 

بعد و  2014فبراير عام صالت وثيقة مع تنظيم القاعدة في شباط / داعشلوكان 
شهر قطع تنظيم القاعدة كل العالقات استمر لمدة ثمانية اصراع طويل على السلطة 

ستقصاء وماقيل )اال وحشيا   حيث تعتبر القاعدة داعش تنظيما   مع جماعة داعش،
 سيء السمعة(.

يحارب التنظيم كل ما يخالف ارائه وتفسيراته الشاذة من المدنيين والعسكرين ويصفهم 
هالي المناطق التي اوتفرض داعش على  لنفاق ويستحل دمائهم،بالردة والشرك وا
د من والعدي عتقاداتها وتفسيراتها او دفع الجزية،اسالم حسب عتناق اإلاتسيطر عليها 

عذيب لغرض تحويل غير ستعمل تهديدات للقتل والتاالتقارير كشفت ان التنظيم 
 (سالمية)للدولة اال بيعةعطاء الاوعن قتل بعض الشيوخ لرفضهم  سالم،المسلمين لإل

ولقد قامت  قليات،ساسي نحو االاضطهاد داعش موجه بشكل اكما ان عنف و  المدعاة،
عمال اال والنساء الذين كانوا متهمين بعدام على كل من الرجاداعش بتنفيذ عمليات 

شكاال مختلفة بما في ذلك الرجم حتى الموت اعدام فتتخذ ما عقوبة االامختلفة، 
 ع الروؤس وحرق النساء احياء ورمي الناس من البنايات الشاهقة.والصلب وقط

ن تنظيم داعش يجند االطفال في سن التاسعة الى صفوفه حيث اعن ذلك ف فضال  
 يمكن مشاهدتهم وهم يغطون وجوههم باالقنعة ويحملون البنادق في ايديهم، ووفقا  

عمارهم الست سنوات اوز ن اطفال ال تتجااصادر عن مجلة السياسة الخارجية فلتقرير 
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خطفوا وارسلوا الى معسكرات التدريب العسكرية والدينية حيث يتدربون على قطع الرأس 
ستخدام ا ويتم ايضا   فكار داعش،ال على الدمى ويلقنون وجهات النظر الدينية وفقا  

االطفال كدروع بشرية في الخطوط االمامية ويستخدمون لعمليات نقل الدم منهم 
 اعش.لمقاتلي د

ستعبادهم ات الجنسية على النساء والفتيات و عتداءاهنالك العديد من التقارير حول اال
صدر تقرير  ،غلبهم من االقلياتاتنظيم داعش و  في المناطق المسيطر عليها من قبل

مقابلة مع شهود عيان بأن  (500 الى )ستنادا  ا 2014أكتوبر 2مم المتحدة يوم لال
ر لنساء والفتيات في منطقة نينوى في العراق في شه( من ا500-450خذت )اداعش 

و كمكأفة امكأفة للمقاتلين التابعين لداعش ما كاويتم التعامل معهن  2014غسطس ا
-5000ن )امم المتحدة كدت االاكتوبر اوفي منتصف شهر  ليتم بيعها كرقيق،

في  آليباعو ختطافهم من قبل داعش االنساء واالطفال اليزيدين قد تم ( من 7000
 )سوق النخاسة(.

ضافة الى ا)عليهما السالم(  ولقد قامت داعش بتدمير مرقدي النبي يونس والنبي شيت
تباع مختلف الطوائف والكنائس اادها عدد كبير من المراقد الدينية والمساجد التي يرت

 سباب طائفية وعقائدية بحتة.ال
فيديو نشرت داعش  26/2/2015ثار التاريخية، في يوم الخميس المصادف تدمير اآل

شورية والكلدانية الموجودة في متحف الموصل ثار االيقوم فيه رجالها بتحطيم اآل
ثرية ومدينة الحضر جنوب آلبتجريف مدينة النمرود ا وقد قاموا ايضا   التاريخي،
 الموصل.

موال ل الأعلنت )مجموعة العمل المالي( وهي هيئة دولية تعني بمكافحة غس
لبحوث  ستناداا اش ، بأنه يوجد خمسة مصادر مالية لتنظيم داعوتمويل التطرف

 :2015جرتها عام ا
حتالل االراضي كالسيطرة على المالية التي حصلت عليها من خالل المصادر ا .1

بتزاز ز وفرض الضرائب على المدنيين واالالبنوك واالحتياطي من النفط والغا
 والسرقة.
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 االختطاف للحصول على المال. .2
 ن خالل المنظمات غير الربحية.مساعدات م .3
 الدعم االجنبي والمعدات التي توفر لمقاتلي داعش. .4
 تصال الحديثة.على رأس المال من خالل شبكات اال الحصول .5

هم مصادر التمويل ان تجارة البشر واحدة من ا يضا  اورك تايمز كتبت صحيفة نيوي
 لدى تنظيم الدولة االسالمية )داعش(.

ا وطوائفها، هو ضد هذا التنظيم جع االسالمية بكل مذاهبهما ردود الفعل للمراا
 عتبرته خارج عن الدين ومنظمة ارهابية تسيء لالسالم ويجب محاربتها.او 
 

 جرائم عصابات داعش في العراق
رتكبتها انتهاكات التي )محمد مهدي البياتي( الجرائم واالستعرض وزير حقوق االنسان ا

مام مجلس حقوق االنسان الذي يعقد دورته االعراقي  رهابية ضد ابناء الشعبداعش اال
  .في جنيف (28ـ)ال

 قال الوزير:
منذ حزيران الماضي تاريخ الهجوم االرهابي الوحشي على مدينة الموصل من قبل 

نتهاكات بما اليقبل الشك حجم الجرائم واالتنظيم داعش االرهابي ظهر للعيان و 
 وشعوبا   وطانا  اتهاكات فشملت نعت تلك االوطننا وشعوبنا، وقد اتسالمرتكبة بحق 

فقط او  محليا   للحدود وليس خطرا   عابرا   رهاب داعش يمثل خطرا  اضحى معها ااخرى 
نتهاكات الفاضحة لحقوق تبينت للجميع االظاهرة مقتصرة على العراق وسوريا، ولقد 
ل الدين صو اتمت لصلة الى عن كونها ال االنسان لدى هذا التنظيم الوحشي، فضال  

 نساني.إخالقي او امحاء فهي اليردعها وازع ديني او والمبادىء السماوية الس
ن رتكبت بحقهم جرائم ترقى ماف ممن الدى بحياة االاان الهجوم االرهابي الداعشي قد 

بادة ة وجرائم الحرب بل وحتى جرائم اإلنسانيدون شك الى مصاف الجرائم ضد اإل
ن يقوم فريق التفتيش اش بنفسه تلك الجرائم حتى قبل داعوقد وثق تنظيم  الجماعية،

ممي الذي خوله مجلسكم الموقر بتوثيقها، وقام بنشرها بالصوت والصورة على اال
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عراف صارخ للخلق والقيم والقوانين واالبالجريمة وفي تحد  معانا  اوذلك  ،االنترنت طوعا  
 وتقاليد الحرب.

للبنى التحتية في محافظات  شامال   دمارا   ضافة للضحاياانتهاكات لقد خلفت تلك اال
وتجري على قدم  (نينوى وصالح الدين واالنبار وديالى)العراق الشمالية الغربية، ومنها 

ثه آثني والديني ومحو تر ة وتنوعه االوساق محاوالت طمس هوية العراق الحضاري
 نساني بصوره همجية ووحشية ويستمر مسلسل القتل والمذابح.اإل

من ابناء  ( مواطنا  150) عدام بشعة بحقاجرائم  كب تنظيم داعش مؤخرا  رتاكما 
وهم احياء في  مواطنا   (45عشائر ناحية البغدادي التي عارضت وجوده وقام بحرق )

في سجن  ( سجينا كانوا يقضون احكاما  350) عدمابلها قد وكان ق المنطقة نفسها،
ضافة الى ا ،خر مجهوال  اسجين ( 900ومايزال مصير ) )بادوش( والتمثيل بجثثهم،

( جندي من )قاعدة سبايكر( في محافظة 1700تنفيذ عمليات قتل جماعية بحق)
منية ودفن نينوى، وتصفية منتسبي القوات اال في صالح الدين، وقتل رجال الدين علنا  

العشرات من الضحايا في مقابر جماعية في محافظات نينوى وصالح الدين واالنبار 
قضاء المقدادية  بفتح مقبرة في امت وزارة خقوق االنسان في العراق مؤخرا  وديالى، وق

ن تلك اعصابات داعش االرهابية حيث ظهر  عدمتهماضمت رفات ضحايا 
 العصابات عملت على التمثيل بجثثهم ومنع ذويهم من دفنهم.

ما ا ،رتكب من جرائم بحق مكونات المجتمع العراقي فلم يشهد له التاريخ مثيال  اما ما ا
تكبت جرائم ار من هذه التجربة على يد داعش حيث قسى المراة فقد نالها النصيب اال

غتصاب الجنسي بحقهن في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش اال
تعذيب وااليذاء ختطاف الفتيات والمتاجرة بهن وممارسة الا ضافة الىا االرهابية،

د وثقت وزارة حقوق االنسان العراقية وق طافهن واحتجازهن،تخاالجسدي بمن تم 
كثر احتجاز اضة االرهابين وتوفرت معلومات عن شهادات حية من الناجيات من قب

 سواق للنخاسة في الموصل والرقة السورية،ايزيدية تم بيعهن في امراة ا( 900من )
تصفية نتزاعهم من ذويهم بالقوة او بعد امايتم  ستخدام االطفال الذين غالبا  اكما يتم 
سواق انتحارية والمتاجرة بهم في ارتكاب عمليات كدروع بشرية وتدريبهم ال ،عائالتهم
 للنخاسة.
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 الفصل الرابع                               
 مفهوم الديمقراطية                           

 

نارطجهراااتار يااا اعيااا ارتاعدرااادماطهحاااديمارطدره  ردرااا ا رااا اهنااامفاهيااامهرياا   ريااام
ش  اهنارطه ن ارطيغاياطيهحاديمارطهلطافاهاناه د ارناه  ردر اه   رفا ئرسياطيدر

رط كاياااررطسايد ا(اارط ايا  ناياkarats بااكيها ا)ارط ايا  نايارطشاا(demosههما)
سيد ارطش ب(اااراهكذرا  نيارطدره  ردر ا سبارطيغ ارطرانمنر ارط دره ا) كيارطش با

اخااا ربه نااا ا،اخ رااام ارطشااا باط كمهااا رحاااد  يان  نااايارطدره  ردرااا ارطه نااا ارااهااامر
 كاها اسارد مارطشا باعيا ارطاارا  رطش بارخ م ا كاهانررطسيد ا كاناطيش باأيا

ارخ م هم.رط يا
ا،نيساا يبماأنيساا يرطنااميار كهاااناانرناجاااه ارطدره  ردراا ار جياا اناايا  ر اا امعيراا اناا

أيا  ر ارطشا باناياارطش بابمطش برطدره  ردر اهيا كياانرارجهتاعي نمطكلااذنر
ا.خ رم ا كمه ابنيس راار كيانيس ابنيس ا

هنااذانهاانارط اهاامناا،ان ااداعاا ف اادر ارط  ااداهباادأاترطدره  ردراا اطرسااانرعياا ارطاا  يا
به نام اان اطياركاناه  انام اراإارطسهمار اادرمنرابحا ماعمه اهخ يفااق   ارا  ر ارا

سا  هيا ارا جاملارطادرنارطاذرناان ساي نرهماب دابيضلااإارط در ااطيا ك شفاه مطه ا
ساا بدردر اب حاادا  يرااالاناايارط كاهاامتارطهيكراا ارطهدي اا ااراكساا فاناايااجاا ارطهيااافا

ا.داهن مسيد  ياارط 
رطهيكاا رنااطاايااذهاامنراقااداتيااتارطدره  ردراا ادااارلارط اا انارط دراادمانكاا مانيسااير اناايا

هانااخ ج  امررط ايا1789بيضالارطواا مارطي نسار اط اميااإاطي كاياااضا رم اا حبمانتمهم ا
خااذارطنتااميارطاادره  ردياراهنااذاذطاافارطاقااتاا، راانارط دبراا ارط هيااياطاا ر راانارطنت راا ا

نااايارطاقاااتااأحااابمعشااا اارط شااا رنا  ااا ارنارط مساااتانرن شااام ااسااارهماخااا لارط ااا ابما
ا. بن اعير مادسم ر ارطدالارط درو رط يااسمسر رارط ارعدااأ درط مض ا
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 يا  هيا  ر اهجهاع اهنارطهبمدئاارطههم سمتارطا:نهاوتفهم الديمقراطية ايضًا با
اخ ا  نيا)هلسس ارط  ر (ا.رإلنسمنااهيابه ن ار

ارطدره  ردر انر ارط كاه  ارطسيدمتاارطهسلاطرمتارطهدنر ا يا يفارط يا هم ياهم نر م
ابارسد اكلارطهاردنرنابحا ماهبمش مااعب اهندابرناعن يار يارن خمب ياب  ر .

اكدا ارط م ي اراا  هلارطدره  ردر  ارط كي كاه اط ا رطذيار الادانا  الانتمي
ماراسمسر اهيانار داه مه طسيد ،اا د فارطنتيارطدره  ردر اردرك م ا ر ا ه يفاكلار

مارهمياط  بر اا  ر ارطه   داا  ارطهسماآسمسر اهولا  ر ار همر ا  ا ارإلنسمنارا
اار ارطسرمسر ارط منان ارط رمم اني اكمهي  ابحا م اارطهشم ك  اطي نتري ارطي ح   م  

ااراق حمدر اارطو منر اطيهج هت.
ا

 همها:االحديث خصائص  هبمفهومللنظام الديمقراطي و 
ا:ذهب الحرية السياسية.الديمقراطية م1

،اناا ردط طي كاهاا ارطدره  ردراا اهاااا   راا ارط  راا ارطسرمساار ااسمساايرارطغاا  اانرأيا
نااا ااجااااداطينتاااميا،اذر ااا ابااالااساااري اط   ر  ااامامرااا اناااي ركااااناهاااذرارطنتاااميااب رااا اا

اعهامط يرطنارب ا  اه رقبا ارط كاميااه مساب  ياعيا ااارطياركناطيش بااإذررطدره  رديا
ارط الاارطهنمقش اارطه م ض .ا  رمتاإد  ااذطفاعناد ر 

نارط  را ارط ايااباداهن امانايارطنتاميارطادره  رديا  نايارنامري ياباااانراطكنارجبااا
،اانارطنتاميانااياركااناخمضا م اطينتااميانرطكالانا دارط اا اناياعهالاكاالاهامار راادادانا

را اباداناض ا ياط همر ارط  رامتارطي درا ،اذطافاانارط  ااه ررط كاهمتارطدره  ردر ا
ااذر  م.رط ضمءاعي ارط  ر ااط ررطياض اارطياض ا لديا  هم ااط رنتميا لديا

ا

 اقتصادي: اجتماعي وال . الديمقراطية مذهب سياسي ال2
عناد ر اان ردرامانيارط  ا ارطسرمسر ابرناآ س  دفا   ر ارط  ر اارطهسمااان مرأيا

فارطدره  ردراااا اراااا ياكاااالاشاااايابارسااااد ارطشاااا بابخاااا ارط كااااياب راااا شاااا  رك ياناااايار
ناماط اذرانا،اكالاشاياطيشا بانررطسا مدمارطهمدرا ااهضاهان مااسمس مرراج همعر ارط يا

ط اأباالاهااياهساااطهاامنراط اخبااناكهااماراادعياب اا اأهسااارطسرمساار اطرسااترطدره  ردراا ا
نااياا  رفشااهسااأط اراين ااا،باام  هييااداراانكهاامار ااالارطكم باامنارطي نساارمناارهاامنارع راادما
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رطذرنار اطانارط كايااشخمصرارطداط انيارط قمب اعي اا ردمررطشلانارط مه انيا كارنا
ا.سيارطهجهاعمب

ن ار اهاتارطدره  ردرا ااعيا اد نايارطدره  ردر ارط  يردر اكمنتا   ب اسمب م اانرارط  ا
ن شاااام ارطهااااذهبارناااا اابساااابباراإا،اساااار ار هااااماخااااذرألرهكاااانااب راااا ااا،راج همعرااا 
 دروا ا   را ارطدره  ردرا اراج همعرا ارطدره  ردرا ارطا ا ر رهانااحاب ترراشا  ركيا

ا.   ر ارط  ر اارطهسمارمارطسرمسر اط راضمن بما
ا

  :.الديمقراطية مذهب فردي3
هجاا درنااناا ردرناايارطشاالانارط مهاا ابحااي  يااناا ردرااشاا رفا  هااياارطدره  ردراا انرأيا

،امإطر ارط ايارن هاانادارئفارطاارتارطحنمعمااررط  فااارعنارطهحمطمارط يارهويان ما
ابدا راطريابرن ياهانا اه سمارناان ردرنمطش بابمطنسب اطيدره  ردر ارط  يردر اهلطفاهنا

ا.ساىا ربد ارطهاردن 
ا

 :راداالفة السياسية بين المساوآ ساسهاا.الديمقراطية التقليدية 4
ارط  اااا انااايارطداطااا ار ه  اااانابااانييانااا ردراجهراااتاانرمارطسرمسااار اهااااارااا ردابمطهساااماآ

تان رج اطيهرانمارطسامب  اب را اركااناطجهراإاارطسرمسر اهذ ااهمهياام اارطهسماآطسرمسرر
ا.رطهاردنرنانييارط  ا ارطسرمسر 

 

 ركائز الديمقراطية

 
قراطية وهي االساس لباقي الركائز، هم ركائز الديمتعتبر الحرية ا :الحرية .1

رادة ا جواء حرة مطلقة فيهاحيث تجري االنتخابات والترشيح واالختيار في ا
تعتبر الحرية شرط في وفي الوقت الذي  ،ن فيما يختار ويرفضاإلنسا

، لذلك ان الترابط في منظومة حقوق اإلنسان القيمية ، تعد مبادئالديمقراطية

، والبد من تمكين اإلنسان ية ومبادئ حقوق اإلنسان وثيق جدابين الديمقراط
 و دليل.يمكن سلبها منه ال لسبب النيلها وال 

 

كرامة اإلنسان  يعتبر عدد من الكتاب في هذا المجال ان :الكرامة اإلنسانية .2

حترام حقوق اإلنسان تمس هذه الحقوق البد من ا ولكيال، ساس لحقوقههي اال
مة اإلنسان وتحقيق ، والممارسات الديمقراطية هي تعبير عن قيوصيانتها
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لمنظومة االجتماعية الذي له حق عتراف بوجوده كفرد ضمن الكرامته في اال

 . جواء الحياة الديمقراطيةتمع في ابداء دوره ومكانته في المجبا
 

ة ساسيوالعدالة من الركائز والدعائم اال ةلمساوآاان  والعدالة: ةالمساوآ .3

كبر للحرية ، وعلى الرغم من االهمية االواعهاقراطية باننظمة الديملال

ضل ويقوم ن هنالك من يف، فاهم نتائجهاا وأحديء الديمقراطية كركيزة في بنا
شاتليه( عندما  )فرانسوآعلى الحرية وهذا ماذكره   المساوآةواعتباريا   معنويا  

 .(ةى الحرية بدون المساوآة علالبشر يفضلون العبودية في المساوآن ا) :قال

 صور المساوآة

  .المساوآة بين االفراد بالتمتع بالحقوق والحريات العامة 

 العامة كالضرائب او  المساوآة في تحمل االعباء والتكاليف
 الخدمة العسكرية ...الخ

  المساوآة امام القضاء والمحاكم مما يسمح بحماية متساوية
 للجميع.

  المساوآة في فرص اشغال الوظائف العامة والمناصب العليا
 وحسب االختصاص والكفاءة.

  المساوآة في فرص الحصول على الخدمات والمنافع العامة
 كالتعليم والصحة واالمن.

  المساوآة في الحق بممارسة النشاط السياسي وتأليف االحزاب

 والمشاركة السياسية بكافة صورها المتاحة.

  المساوآة في الوصول للمعلومات واالتصاالت حتى يمكن

 للجميع ان يتمتعوا بحرية التعبير.
 

و حق المواطن ان المشاركة السياسية بالمعنى العام ه :المشاركة السياسية .4

او المشاركة المباشرة  تفي عملية صنع القرارا ي دورا  مافي ان يؤد

فراد لمشاركة تعني ممارسة كل  فرد من اكبر ان اباتخاذها، وبتوضيح ا
 : الحياة السياسية من خال عدة صور كان أم امرأة دوره في المجتمع رجال  

 المشاركة في نوع النظام الحاكم.  

 المشاركة في صياغة القرار. 

  تجاهات العامة للدولة والمجتمعرسم االالمشاركة في. 

 الجهاز الحاكم المشاركة في مراقبة ومحاسبة.  

   رادته الحرة. لقناعته وا ممارسة العمل السياسي بالشكل الذي يختاره وفقا 

 

، كذلك فان نسانية طبيعيةان االختالف ظاهرة اجتماعية ا: التعدديه السياسية .5
سلوب هو حق ويكشف عن اد واالاالختالف في الرأي والموقف واالجته

جتماعية في كل مجتمع، وبدون ات سياسية متعددة، بل وعقائدية واوجود تيار

الواحد لى مسرحية بطلها الدكتاتور والحزب التعددية تتحول الحياة السياسية ا
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ة اخرى عن حيوية المجتمع وحد كما ان التعددية تكشف من ناحياو القائد اال

 عاطي مع القضايا العامة. فراده في التوحيوية ا
 

ي مواطن بالتمتع وسيلة عن طريقها يتم عدم حرمان ا هي االنتخابات: .6

، رستهمتناع عن مماحقوقه السياسية وكذلك الحرية في استعماله او االب

ختيار ا المشرع للمواطنين للمشاركة في اويمكن عدها سلطة قانونية يقرره
افيا  لنظم شرطا  ضروريا  وليس ك خاباتتعد االنتو السلطات العامة في الدولة،

ام الحكم اصبح اليعني ان نظ جرد اجراء االنتخاباتومالحكم الديمقراطية، 

التعبير عن هي: ) ابرز مقاصد االنتخابات الديمقراطيةو ،نظاما  ديمقراطيا  
تسوية الصراعات  ،اختيار الحكام ،مبداء ان الشعب هو صاحب السلطة

 ،محاسبة الحكام ،توفير الشرعية السياسية او تجديدها ،السياسية بطرق سلمية

 (.التثقيف السياسي ،التجنيد السياسي
 

يبقى حكم االغلبية ضمن : قليةاالغلبية( وحماية حقوق االكثرية )حق اال .7

ميزات النظام الديمقراطي هم م، إذ ان حكم االكثرية تعتبر من اليةاحترام االق
 ثرية.الديمقراطي يقوم على مبداء االكم جون لوك( يرى ان النظابل ان )

 

ويعتبر تداول السلطة بشكل سلمي ارقي اشكال : تداول السلطة سلميا   .8

تجاهات العقائدية واالجتماعية التي الصراع بين االطراف السياسية واال
قتراع اال لى التنافس عن طريق صندوقا كان دمويا  الذي تحولت من الصراع 

 الشعب بواسطة ممثليه.  كثرية وحكمللحصول على اال

فالديمقراطية الحديثة كما يقول عالم االجتماع العراقي المعروف د. علي الوردي 
، نتخابات حينا بعد حينحيث يبدل الشعب حكامه بواسطة اال )ليست إال ثورة بيضاء

وراق التصويت لعين الغرض الذي كانت تستخدم السيوف والشعوب التي تستخدم ا

مبداء دستوري تتم مراعاته في  ن تداول السلطة سلميا  وعليه فإه قديما(، من اجل
 الدول الديمقراطية.

 

هذا المبداء ظهر كرد فعل للسلطة المطلقة للملوك  ناالفصل بين السلطات:  .9
ياه ة الفرنسية منذ بداياتها معتبره اوسالح للكفاح ضدها، إذ استعملته الثور

ة للملوك الذين كانوا قد جمعوا في الوسيلة المثلى للتخلص من السلطة المطلق

 ستبداد الملوك وطغيانهم. بضتهم جميع السلطات مما ادى إلى اق
ما معناها هو فصل السلطات ووظائف الدولة وتوزيعها بين هيئات متعددة تتمتع ا

لطة التنفيذية، السلطة ، الس)السلطة التشريعيةـبسلطات مستقلة وتتمثل هذه السلطات ب

 (.القضائية
ة وكفؤه الحتمتلك كل واحده من هذه السلطات قرارها واستقالليتها وان تكون صإذ 

وحمايتها عبر  ساسيةق االحترام وتعزيز الحقووتحظى بالقبول الشعبي، وان تتعهد با

ن تكون هنالك تشريعات قانونية تحدد مسؤوليات وصالحيات الدستور، كما يجب ا
هنالك آليات فاعلة للتوازن والتعاون  ن تكونكما يجب اكل سلطة من هذه السلطات، 

 فيما بينها. 
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)الشفافية  ساسيتين هما:تقوم هذه الركيزة على دعامتين ا لة:الشفافية والمسآ/10

ج من خالل هذه الركيزة للشعب إذ يحتا ،لة والمحاسبة(المسآوتداول المعلومات و 
راقبة الجهاز الحكومي ة ممة ومجموعاتها السياسية وهيأتها الدستورية والقانونيواال

 على التقصير.  ومحاسبتة

نفتاح الجمهور فيما يتعلق بهيكل ووظائف القطاع الحكومي )ا :هاوتعرف الشفافية بان
لقطاع العام من شأنه تعزيز المسآلة وكذلك وحسابات ا ،(المالية العامة هوبيان سياسات

عزعة االستقرار لى عدم زتؤدي ا تعزيز المصداقية وحشد تأييد أقوى للسياسات

 نتصار للعدالة.وعدم الكفاءة واال
النظام  وعندما تتوافر المعلومات بالمقدار والسهولة الكافية تكون الشفافية حقيقية في

ركائز الحكم الصالح وضرورية في  هملة التي هي من اجراء المسآالحاكم فيمكن ا

لشعب خاضعون سم اهم للحكم باختيارني ان من تم اي نظام ديمقراطي وهي تعا
لى نوعين لة ان فشلهم وعن نجاحهم، وتنقسم المسآئلة من قبل الشعب نفسه عللمسآ

عن طريق سلطات الدولة  لة داخليةومسآتتم عن طريق الشعب  لة خارجية)مسآ هما:

 اااا.(نظمة تحكم سلوك المؤسسات المختلفةمن خال ارساء ا
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 غلبيةابواسطة  واهي حكومة الشعب بواسطة الشعب  الديمقراطية كانت إذا
 ؟نفسه بنفسه الشعب يحكم ني الطريقة التي يستطيع بواسطتها افما ه ،الشعب
يعهد بممارستها  ناو ا ؟وم بنفسه بممارسه السلطات العامةالشعب يق ناأي هل 

 ؟نواب في ممارستهايشارك هؤالء ال نا وا ؟نواب ينتخبهم لهذه الغاية لىا
 :هيللحكومات الديمقراطية ثالث صور ن اولهذا يمكن القول 

 المباشرةالديمقراطية  واًل:ا
 و غير المباشرة الديمقراطية النيابية ا انيًا:ث

 الديمقراطية الشبه مباشرة  ثالثًا:
 

 :الديمقراطية المباشرةاواًل/ 
جهراتااهامتارط ايارهام يانر امارطشا باهانارط كر ردابمطدره  ردرا ارطهبمشا ماذطافارطنااعا

نرج هااتارطهاردنااانا)رطشاا بارطسرمسااي(ااهااياجهرااتاا،خحاامئصارطساارمدمابنيساا اهبمشاا م
ناااياهرئااا ا)جه رااا اشااا بر اارطشااا بارطاااذرنار ه  اااانابههم سااا ارط  اااا ارطسرمسااار انااا ردر

ههم سا ااإطار ي،اكهامارن خباانارطهااتيرنارطاذرنار  ادارط اارنرنابأنيسا ياناعمه (اارض 
  اتاانررط نيرذر اارخ م انارط ضممارطهكييرنابمطنت انيارطهنمنعمتارط يارهكانارطسيد ا

اران رد.برنا
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رطدره  ردراا ااطاا ررطاانتيارطسرمساار ااأقاا بجاادابااأنارطدره  ردراا ارطهبمشاا ماهاايا  اادياناههاام
ناهااذرارطنتاامياطاايار ضاايان اادااذطاافااارطساارمدمارطشاا بر ،اهباادأ   ر ااماطاكو هااماررطهومطراا ا

ر اااط انار بارطساارمدمااهحااد هماباالاهاااانااا اذطاافارطااذيارجاابانارطشاا باهااااحاامبااأ
ا.قضمئر اير نيرذر اايربنيس اجهرتاخحمئصارطسرمدماسارءاكمنتا ش ر ر ا

ا

 : الديمقراطية المباشرة في سويسرا تطبيقات
رطسارسااا يا  اااا ارط ااا نارط مساااتاعشاااا ا أ اااذابمطدره  ردراااا ا  اااامدامناااتاه مد ااامتاراك

ب اذرارطنتاميااطايا  ادا دب ا اارألخاذ مد متاعدطتاعانا يباهذ ارطهرانراإاا،رطهبمش م
ارنباانلاا،نلارطدرخيراا باانارا،رن ا ارلارطساايي ا، ارلارط يراامخهاياه مد اامتااهاايا)ارن اااإا

هااذ ارطه مد اامتارطخهااياهااذرارطناااعاهاانا دباا اااهااتاذطاافااا،اج  راايا(ا،رطخم جراا 
يا بمشاااا هماااراخ حمحاااامتارط ااااانر،اباااالانياااام اآرطدره  ردرااا اعياااا ارطشااااكلارطااااذياذك ناااام ا

هبمشا مابحاا مارطدره  ردرا ارطا أخاذرطجه رمتارطش بر انيارطه مد امتارطسارسا ر ارط ايا
سا يا  امدارطساراذطفااناهذ ارطه مد متا كاناجانءاهاناراا،عمه ابسرد ااه دادم

رطداطا ارط مها ارطدرخيرا اارطخم جرا ااعهاملر  امداجهراتارطاذيار ااط ابهاجابارطدسا ا ارا
خ حمحامتارط ايانامنارااها را،اانيا  ر  ارطهسمئلارطومنار اإاار  فاطيه مد متااا

اطااا ررطبيدرااا اهن ااامااعهاااملرااطااا رقااا بارطجه رااامتارطشااا بر اهااايانااايارطارقاااتارا  ااااياب ااام
ااا.اتمئفارطدالابمطه ن ارطه  اف

ا

ا:تقديرات الديمقراطية المباشرة
 :يأتي المباشرة بمزايا منها ما تتصف الديمقراطية

نارطشاا بااافرطشاا بر ،ااذطاارطساارمدماا  اا رياهباادأرطاا ارطاانتيارطسرمساار اراأقاا بان اامرا.1
اجهرتاخحمئصارطسرمدمانايارطداطا اااااهاارطذيارهم يابنيس اعي رار  ب ارطه جتا

اااجهمع .راهنارناباعن اسارءاكمنان در ااط رر  داب ما
ا ردمارناهحاد ااهاتارطهندا اارط  الاارطنتيارطسرمسر ا هشرم ااأكو ا   ب اكذطفاا.2ا

ا.رطش بإاااهمهارط مه انيارطداط ا
ا



 

134 
 

نتشىار هىذا عىدم ا لىىادفعت  نتقاداتا ةك عدهنا نا إالوعلى الرغم من هذه المزايا 
 :هي همهاوافي العصر الحديث  بها األخذو ا ةالديمقراطيالنوع من 

اجه  اياناياهكامناهكمنرا راعديااعدداسكمن م  ذ ا دبر  مانيارطدالارطكبر ماطكو ماا.1
ا. داطههم س اخحمئصارطسرمدمار
رط غيااااباعياااا احاااا اب اجهااااتارطهاااااردنرنانااااياهكاااامناار اااادااهكمنراااا ر اناااا  ااعيااااا.2

ه  ااددماب راا ااقسااميراطاا راذطاافاب  سااريارطشاا باانيساا يبمطههم ساا اخحاامئصارطساارمدما
نااا اهااانارطحااا بارنار ااااط ارطشااا بارطسرمسااايانما،عيااا ا ااادماقساااميرارهكااناجهاااتاكااالا

اقضااامئر ااهااانا رااا اا شااا ر ر اا نيرذرااا ي اااماهااانارطداطااا اااتمئاعهاااملرجهراااتااكهيااا بم
ا.نر ماطكو   ماا   ردهمار  أخذارطهس دمعار

ا، راامتارطشاا بر اهنمقشاا اارنراا ااجدراا رطه  اضاا اعياا ارطجهاهااا راعاادياهنمقشاا اا.3
ارط مه .اها رانياهذ ارطجه رمتااقي اد رر  يانيااعددارطهش  كرناذطفاطكو ما

رطهبمشا مانايارطه مد امتارطسارسا ر اعاديااردرا رطدره  ااط دات ا اهاناخا لا دبرا ا.4
رطهنمقشااامتاانااامءرو ه ااتارطهااااردنرنارطهشااا  كرناناايارطجه رااامتارطشااا بر ارط  راا ارطكمنرااا ا

اهاذراكبرا ر،ااور ر ا اماعهاملراب جملارطدرناارطهاتيرناا جاملااط أو هين رج اا، رءراارخذا
رطدره  ردرااا ااير ااامرط  رااا ارطسرمسااار ارط ااايا  ااااياعاهبااادأنرااا ار  ااام  اهاااتاافااشاااههاااما

 .هبمدئ ماهيررط يا   ب اهنااارطهبمش ما
 

اا:االنيابية واالديمقراطية  غير المباشرة ثانيًا/ 
ر ااايارطشاا باناايارطدره  ردراا ارطنرمبراا ابههم ساا ااخاا فارطدره  ردراا ارطهبمشاا ماااعياا 

خ راام اناااربارهم سااان مامابنيساا اارنهااما   حاا ااتري اا اعياا ارجهرااتاخحاامئصارطساارمد
طيدره  ردر ارطنرمبر اهايااجااداهجيايااسمسر رانمطهرنماه اانرمب اعن اطهدماه رن ،اسبأ

 .ن خبرنابارسد ارطش باطهدماه دادمب ض ياهااركي يااعضمءرنرمبياهلطفاهنا
 
 
ا
ا
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ختصاصىىات هىىذا ضىىيا ا واتسىىاع وتختلىىف الديمقراطيىىة النيابيىىة بىىاختالف مىىد  ا  
ا:اكهماريي ،المجلس النيابي

رطهجياااايارطنراااامبياارساااا  اجاااادر اب راااا ار اااارهناعياااا اجهرااااتااخ حمحاااامتر كاااااناا.1
ا ساااه ابدره  ردرااا ارطجه رااا اا(،رط شااا ر ر اارط نيرذرااا اارط ضااامئر )خحااامئصارطسااارمدما

ارطنرمبر .
أياا،عي اههم س ا)رطسيد ارط شا ر ر ان اد(خ حمحمتارطهجييارطنرمبيار  ح ارا.2

هاااذ ابمطدره  ردرااا اارطهرنرنرااا ارط مهااا اا ااادع اقااا ر اراضاااتارط اااارنرناانااا  ارطضااا رئبا
ارط ئمسر .

ههم س ارطسيد ارط شا ر ر ااه مساب ارطسايد ا)خ حمحمتارطهجييارطنرمبياركانارا.3
ارساه اهاذراا(،همها اهسالاطر اسرمسار را كااناهسالاط ب را ااعهمط مررط نيرذر ااه رقب ا

اه  ردر ابمطدره  ردر ارطنرمبر .ارطناعاهنارطدر
ا

ا:يركان همقراطية النيابية اربعة اللدي
ا :مجلس منتخب بواسطة الشعب يتمتع بسلطات فعلية .1

رهام ياخحامئصارطسارمدماارطشا بااانراساميررطدره  ردر ارطنرمبر ا  اياعيا اانربهما
ناربا ارطهن خبارناابارسد رهم س ماانهمارا،اارط ملانيارطدره  ردر ارطهبمش مبنيس اكهماه

ركيايااااررطشا ب،ااهاذاهجياياهن خابابارساد ان اابداطاجاداهاذرارطنتامينإا،هناقبي 
ش  رفان ييانياذرارطهجييابسيدمتان ير ا  ر ر اارنار ه تاهطركاناكذطفابلارجبار
ا.مار  ي اهن مابمطهسمئلارط ش ر ر شلانارطداط ااخمح اه

 

ا :المجلس المنتخب يمثل جميع الشعب عضو .2
رهوالان اداارطنمئابااانرطيدره  ردر ارطنرمبر انيارطاقتارط مضا ااسمسر راهنارط ارعدا

ا.رهولاجهرتارطش بانهماررطهند  اران خمبر ارط يانمنانياران خمبانر ما
ا:ب ذ ارط معدماعدمان مئجاهن مارألخذر   باعي ا

رط  يرهامتارط ايار اده ما ر اه رداقمنانماناياا رءرار ر اهنااهمذا خمرطنمئبا  انياراأ/
ا.ط انمخبا 
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اهنمقش اا أر ارعدمءمارط ميااط ارضتانحباعرنر ا   ر ارطحمطانرعي ارطنمئبااب/
ا.ر  ي اذطفانياهند   اران خمبر ار يارطداط ااطااطياجهرتاهم

ا.طنمخبر رطنمئبا ر اهينياقمنانما  دريا سمباعناعهي ارطنرمبيااج/
 .ن  مءاهدمانرمب  باقبلارخبرناعنلارطنمئر  اطينماااد/

 

  :ستقالل المجلس المنتخب عن هيئة الناخبينا .3
ن خااابارطهجيااايارطهاعضاامءر رااام هياخرطنااامخبرنارطسرمسااار ا ن  اايابهجااا دار اه هااانرأيا

برا اعانارطدره  ردرا اشاب ارهرانارطدره  ردرا ارطنرمااهذراهاما اطياهلاءارطسيد ارطي ير ،ا
عاانارطناامخبرناعاادياجااارنا اادخلاارطهن خاابساا   لارطهجيااياعياا ارر   اابااإذرطهبمشاا م،ا
 رفارطشاا بيااراع اا ر ارطشاا بياراق اااد راا انااياشاالاناهااذرارطهجيااياعاانرطناامخبرنا

   باا اهااناهتاامه ارطدره  ردراا اشااب اان اامراارط ااياساان ىانرهااماب ااداساا ي مءارطشاا بي،ارا
ا.رطهبمش م

ا

  :المجلس المنتخب لمدة محدودة عضاءانتخاب ا .4
ارجاباا،نهماطهادماه ادادمراطهدىارط رممااررطنرمبر ااارن خبااارطناربابمطدره  ردر ناأيار

ا.ن  مئ مب داررعمدماران خمبمتا
عضاامءارطهجياايارطهن خااباناايارطدره  ردراا ارطنرمبراا اهاااا  درااداهاادمانرمباا اراإنارطارقااتا

 يادرءاه هاا رطنااارباارط كااياعياا احاا  رم  يانااياررطاسااري ارطي مطاا اطه رقباا ا حاا نمتا
راارطااذرنارسااامءارااءكياامب ااذ ارطاساااري ارهكاانارب اامدارطناااربا رااا اراخاا ص،ااابمهمناا اار

ارهكانارط انرا ابارنارسا   لارضام ااب ذ ارطاسري ارا،نمءاهدمانرمب  يو  هملاسيدم  يارسر
 خ ى.رطهجييارطهن خباارا  يمتابمطسرمدماطيش باهناج  ار

ا

ااتقدير النظام النيابي 
ا:تيكاال مميزات هذا النظام  هما يجازايمكننا 

األنا رطشا بانايا كايانيسا اا  را راساميرنا ار ااياعيا اأيارا،ن انتميادره  رديرا.1
ا.منانيارطداط ااهحد ارطسيدمتانر مرطش باهااحم بارطسرمدماارطسيدا  فابمنر 
ا.طيارقتارط هيياهنارطنتميارطهبمش اأق برن اا.2
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هااانارطحااا باعيااا اعمهااا ااأحااابمبااامطنت اطدقااا ااتااامئفارطداطااا ارط دروااا اا   رااادهماا.3
ناعمهااا ااا،شااا  رفاهاااتارطناااارباناااياههم سااا  م  ااا اراااررطشااا باههم سااا  ماهبمشااا ما

ا.رر اارطخب مارطكمنر اطههم س  مرهيكانارطد ااباارطش 
ا

ا:همهااتقادات للنظام النيابي رغم هذه المزايا وجهت عدة ان
رمدماناهناخحامئصارطسااا،دمارطش بر رطنتميارطنرمبيار  م  اهتاهبدرءارطسرمانرا.1

  ا اهرئا اه نام اننمئ ام،اااريان داراط رن  مط ماهنارطش باعدياقمبير  ماط ن  ملاارنار
جامناجامفا اساا(اناياا أيرط رئ اهن خب اهناقبلارطشا با)اارناكمناهذرارطشخصاار

انمب اعن م.راااررط مه اا ردمرا هورلااهكمنر رعديا
ا ااا كاهااااار  بااا ارطنتاااميارطنرااامبياهااانارطنم رااا ارط هيرااا ا كاهااا ارطشااا با  ااا اا.2
ا.قير را كاه اانهماررطش باا يبر ر

 

 لمباشرة شبه ا ةثالثًا: الديمقراطي
رطهبمشااا ماارطدره  ردرااا ابااارنارطدره  ردرااا اااسااادطدره  ردرااا اشاااب ارطهبمشااا ماهااايانتاااميار

ر اااط ارطشاا باجهرااتاخحاامئصارطساارمدمابنيساا اكهااماهااااانيااياهااذرارطنتاامياارطنرمبراا ،ا
رط اااملانااايارطدره  ردرااا ارطهبمشااا ماااار خيااا اعاااناههم سااا ارطسااارمدماطيهجيااايارطهن خااابا

يتاطنيسااا ابجمنااابارطهجيااايار ااا انهااامارا،درااا ارطنرمبرااا ي ااا اكهااامانااايارطدره  ربحاااا ماهد
ا.رمدماب  ارطبتانيارطهسمئلارط مه ع بم  احم بارطسرطنرمبيابم

نمطدره  ردر اشب ارطهبمشا ما  ااياعيا ااجااداهجيايانرامبياهن خاباكهاماهااارط املانايا
نا ارط اارنرنارط اياطيشا بارط ا انايا اانررطدره  ردر ارطنرمبرا ااطكن اما  ا  اناا اذطافا

اطا راضامن بما،اق ر هامارق  رفاقارنرناجدردمارجاباعيا ارطناارباسان مامارطناربااررض  
  فاعناداا قمب ارطش باعي ارطهجييارطنرمبيانيارطدره  ردر اشب ارطهبمش مااانرذطفا

ا،جه ا ارطا ارطهجيايارطنرامبيابماأنيسا ي ن اارق  رفارط ارنرنابلا   ادرهمارطا ارطنااربا
كهااماطاا ا اا ا االارطهجيااياا،مب  ين  اامءاهاادمانرااقباالارراا اطاا ارط اا اناايارقمطاا ارطناااربا 

 ن  مءاهد  .ارج رءارن خمبمتاجدردماقبلار
 
ا
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امظاهر الديمقراطية الشبه مباشرة
ا:شب ارطهبمش ماستاهتمه اهياطيدره  ردر 

اس ي مءارطش بيااراا.1
اع  ر ارطش بياراا.2
اق  رفارطش بياراا.3
انمئب يااقمط ر  ارطنمخبرنانياا.4
الارطش بياطيهجييارطنرمبيا  ارط ا.5
ارطش بر (اقمط را  اعنلا ئريارطجه ا ر ا)ا.6

طينتااميااسمساار رهتاامه اااطاا را ياام ارطي  اامءا   باا ارطهتاامه ارطو واا ااهاانارطه  ااتابم
ا   م  اهتاقرميارطنتميارطنرمبي.ااأن مشب ارطهبمش ا

ا

 :ستفتاء الشعبياال .1
اهاا راكاامناهااذرااذرنااما،هااا راهاانااهاا ررطشاا بانااياا أيخااذاراا ردابماساا ي مءارطشاا بيار

 ش رتاساهيار  ي ابمطاااه راناكمناقمناناسهياراس ي مءا ش ر رم اارر  ي ابهش اعا
ا1921س ي مءارطش بارط  رقاياسان اراس ي مءارطسرمسيارااهناأهوي س ي مءاسرمسرم،ارا

م اخ رااررضام ارسا ي مءارااأهويا اهانارطهيفانرحلابنارط سارناعا اارط ا ر ،انيا اطيا
هجيسااايااار ئمساااياااررط كااايا)ب طهااامنيااشاااكملرع هااامداشاااكلاه ااارناهااانارااررطدسااا ا ا

اقيااريرخ راام اراارا،خ راام اناااعارط كايا)اجه ااا يا،ادرناايا،اهيكاي،اهاادني(...رطا((،اراار
 أيااطا ر،اا ر هماهنارط ضمرمارط اياااهنامصاهانارط جااعا  مدرااارنيحملاه رنارا

ارطش بانر م.ا
ا

 ستفتاء صور اال
ا: يهمرماهه محا اه  ددمارا ي مءارطش بيسط 
اارس ي مءارطدس ا ياناه  ي مابمطدس ا ارسه ا رنئذاراقداركااا،من حيث موضوعة أ.

اس ي مءارط ش ر يارط مدي.بمط ارنرنارط مدر ااردي اعير ارااه  ي م ا
طي كاها اارطهجيايارطنرامبيااس ي مءاهينه كمنتان رج ارااإذرا،إلزامهمن حيث قوة  ب.
عيراااا اادياااا رساااا ي مءا راااا اهينهاااا ان رجاااا اراكمنااااتااإذراهاااامررطهيااااني،اساااا ي مءاياراسااااه
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ر  بااا اهت ااا اهاااناهتااامه ارطدره  ردرااا اشاااب ااااخرااا رااهاااذراا،س شااام يراسااا ي مءارا
ارطهبمش م.

االناماا،خ رام يرسا ي مءارااراجبام يرسا ي مءاراهامرن اااا،جىراءهامن حيث ضىرورة  ج.
ر اا  اانررياا  اعياا ارطهجياايارطنراامبيااهساا هداهاانانحاااصارطدساا ا انيساا ارطااذي

ن خاابا  راا اهارطواامنيار اا فانراا اطيهجياايارطاهارن  اا اعيراا ،األخااذرط اامناناعياا ارطشاا با
ا.عده اارس ي مءارااج رءر
ساا ي مءاا ااا اراهااامرن ااااا،سىىىتعماله بالنسىىىبة لعمليىىة التشىىىريعامىىن حيىىىث ميعىىاد  د.

ا،هنارطهجيايارطنرامبيار  ق اررطش باهاضاعارط مناناب دااعندهمارس ي يطي منانااركانا
 ارطشاا بانااياهاضاااعارط اامناناقباالا ساا ي مءاساامب اطي اامنانااركاااناعناادهمارساا يراهاامار
ارنااا ارطشااا باعيااا ارطهاضااااعا ااااط ارطهجياااياسااانااذرناااما،هااانارطهجيااايارطنرااامبياقااا ر  ر

 ر  ف.اارارط منانا
ا

 :عتراض الشعبياال .2
احاد  ريا اقامنانارط ا اط ادداه ارناهانارطنامخبرناناياراع ا ر اعاعدامءرار حدابا ا

هاادماه رنا اهانا اام ر(ااع اا ر اناياخا لر ادياهاذراراانررطهجيايارطنرامبياعيا اشاا دا
ا.رطهدمارطه   ماونمءرطيارس  هي ارطنمخبانااإذرع  ر اارس دا  اراا،نش ارط منان

جلانيمذ اهنارار مفرانهماررط منانانيارط ملااطغمءرع  ر ارطش بيار   باعي اراااا
اطااا راع  ر ارطشااا بيارااالديا  هااام اناااماا،سااا ي مءناد رااا اراعاااع ضااا اعيااا ارطشااا با

ا.س ي مءارطش بيرا
ا

 قتراح الشعبي:اال  .3
رطهجياايارطنراامبيااعيراا ااطاا رر اادهاراهشاا اعاقاامناناانرهاانارطناامخبرنار اا اط اادداه اارنا

منارطدسام ر ا انصاناااارارن اعير ارطهجييارطنرمبياحاد اك امنانانمناذاانإذراهنمقش  ،
انرق ا رفارطشا بياعيا انااعرنانأهاماراها ،اارا مءارطش بانياس يعمدماعي اض ا مار

اركاااناقمحاا انرااأهاامق اا رفانااياشاكلاشاا اعاقاامنانا اميارط كااارناه ساايااهبااباركاانار
حااارم   ااهااا رنكااا ما شااا رتارط ااامناناهاااتا ااا فااار شااا ر يااهبااادءر اعيااا اهجااا دا   رااا ا

ارط منانر اطيهجييارطهن خب.
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 :نائبهم قالةاحا الناخبين في   .4
اهذرارطهت ا اهاناهتامه ارطدره  ردرا اا،يب ا  اعدداهنارطنمخبرناب نلانمئب اار حد

ب ادسم ر اكور مانيااخذتر ر اا،ه ركر راشب ارطهبمش ماهن ش انيارطاارمتارطه  دما
ا1903ط ااااامياانجيااااايراطااااااياا1911كدسااااا ا اكمطريا نراااااماط اااااميا)  ااااامدادارااااا تارا

خهايارطنامخبرنانايااار ا اط باتاهاذ ارطدسام ر ارطاعدترن دا(،ا1906اارشندناط ميا
ابهجاا داا،جهرااتارطهاااتيرناارط ضااممارطهن خباارناقمطاا رارضاام ارارهكاان يااباالا، يعاانلاناامئب

ا،ن خامبرااعامدمارط نها ااجا رءرترا خامذابمااربادءرا  دريارطديبار  با ارطنمئاباه اما ا
رادان خمبر اهاناجدرش  فانيارطه  ك اراانرب  ارطدسم ر اطينمئبارطه ملااجمنتراقدا
ا.خبرنرطنماهمير  ارطدنمعاعنانيس ااعد  ار
ا

 حا الحل الشعبي للبرلمان: .5
رط رئ ارطنرمبر ااركاناذطافابنامءاعيا ادياباعادداهانااعضمءرجهرتااقمط رااهنما شهلا

هديااباهانارطنامخبرناقاديارط اددارطاناإذرناواياهارن ا ارطشا باعيا اذطافارطدياب،ارطنامخبر
ذرسا ي مءااشا باعاناد را ارهاذرارطدياباعيا ارطارد فااا،ديبا لارطهجيي ارنا ااار 

ااا،يااا اهااذرارطديااابار  باا ارطهجياااياهاان   ارطشاا باع اقااادار  بااا ارطديااباه ناضااام ،اار 
 بياكدسااا ا اه مد اا ابااا نادسااام ر اب اا ارطه مد ااامتارطسارساا ر ابمط ااالارطشاااخااذتر

ا.1893طسن ا
ا

 :الشعبية( قالةاالحا عزل رئيس الجمهورية ) .6
بلارطنمخبرنانياديباعنلا ئريارطجه ا ر اقرط  اط دداه رناهنااعدمءرار حداب ا

اهواملاا،ر اهاذرارط ا اطيشا بانايا اداداه رنا ب ا ارطدسام اعدتراقداا،ن  مءاهد  ر
رطاااذياناااصاعيااا اجاااارناعااانلا(ا1919ط ااميااطهمنرااا رادسااا ا اجه ا رااا انااامره ا)ذطاافا

اعضاامءرديااباعاادداهاانارطناامخبرناهااذرارط اانلااارناا اعيراا اويواايااإذر ئااريارطجه ا راا ا
ساا ي مءارطشاا باعياا اب اادارإاارهكااناعاانلا ئااريارطجه ا راا اااطكاانااا،رر(هجياايارطاا ا

ارطساببانايا الارطهجيايااا الاهجيايارطا رر(،اع با ارطا ئرياه اناا انإناارنا ارا،ذطف
رطشاا باا ردمرعااناار  باا اه باا ر ااهااذرارطهجياايااانراطاا ررطنراامبيانااياهااذ ارط مطاا ار ااادا

ا.ح ر م اا  بر ر ا
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اة تقدير الديمقراطية شبه المباشر 
ااهياكما ي:ا،هنررمهمااعراب ماطيدره  ردر اشب ارطهبمش م

 مزايا الديمقراطية شبه المباشرة 
،ااذطاافاانارطشاا بارطدره  ردراا ارط  يردراا اهاانارطدره  ردراا ارطنرمبراا اطاا رقاا باران اامرا.1

خ حمحمتارط يار ه تاب امانايارطدره  ردرا اهنارااكو رخ حمحمتابهاجب مار ه تابم
ن خمباناربا ان ادار ه اتارطشا بانيارطنتميارطنرمبياب  ار تارطش بامار هنبرنهارطنرمبر ،

ارباناياههم سا ارطسايد ارط شا ر ر ارضامن اب ا اهشام ك ارطنانيارطنتامياشاب ارطهبمشا ا
ا.عهمط يياه رقب  يااه مسب  ياعنارط ا   انر
نارطشاا بابهاجب اامارهياافارطاساامئلااارطهن خباا ساا بدردارطهجاامطيا  ااالاداناران اامرا.2
اضمن ررطنارباا لارطهجييااقمط رنرس درتاا،بارسد  ماه رقب ارطهجييااه مسب  يارط 
ا.ع  ر اعي ارط ارنرناا نض م   انيارااط ر
رطاذيار   ابااها رارطنامخبرناا يبرا ر كاانارط اارنرناهارن ا اطا أياانراط ر لدياان مرا.3

ا.ريارطش باط ماارط  صاعي ا دبر  م   اعير ار
اربااديانرنارطشاا بابهاجب اامارساا درتااا،  ر انتااميارط كاايساا عياا ار ساامعداان اامرا.4

رطنرااامبياعاااناد رااا اراسااا ي مءارطشااا بيارط كاهااا اارطهجيااايااعهاااملراج ااا انتااا  انااايا
ضااااد ربمتاااساااامئلاراا اااادر راطاااا ررطيجاااااءااطاااا رع اااا ر ارطشاااا بيادانارط مجاااا اارا

ارط نف.
 عيوب الديمقراطية شبه المباشرة 

ا:هذرارطنتمياط رن  مدرتارطهاج  ارااهيرنرهمارييا
هرئاا ارطناامخبرنارط اايا االهي يارطهشاام ك انااياا يبراا رعااديا ااان ارطكياامءماارطخباا مانااياا.1

ا.شلانارطداط ارط مه اإدر مرط ش رتاانيا
 سااب  اانا حااارتاهرئاا ارطناامخبرناعياا ارط ااارنرنارطه  اضاا اعياار يااكهااماقراالابااأا.2

ار .هنمقشمتاجدر ااكمنر اكهماهاارط ملانيادرخلارطهجمطيارطنرمب
اطااا ر أر ااياناايارطهساامئلارطه  اضاا اعياار ياراادعاااباادرءاكواا مادعااامارطناامخبرناانرا.3

ارطهيلااضرمعااق  ي.
اضرمعاهرب ارطهجييارطنرمبي.اط ربمطدره  ردر اشب ارطهبمش مارلدياارألخذانرا.4
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ذراقم نمانياا ههر اهانارناهنررم اركو ارارم اطاجدنمرط  ر  ابرناعراباهذرارطنتميااهنرار 
ا.عراب 

ا

هدافها إال ان الديمقراطية التنجح والتحقا ان المؤمنين بالديمقراطية يرون اكما 
 :توفرت في الشعب شروط هي إذا

ا.  يمعاه اسداذكمئ ر .1
ا.ش ا  ابمطهسلاطر ارط مه  .2
اا.عهملارط مه ه همه ابمارداريا .3
ار .4 ارد رك  ارارن ا كي ابهبدرء ارجبارهمن  اركاناهح ابم ار يبر  بهبدرءاان

اقيرمت.ا ارا   ريا  ر
 ا

اشتراكيةبرالية والديمقراطية االيراطية اللمقارنة بين الديمق
ااالديمقراطية الليبرالية: ا درنجد ان اعي  ار اي اعندهي ارطدره  ردر  انك ماربر  سمي

رط يا  نمنيا نربارطسرمسر اراا،اا  ددطنرمبياانت ر ارطيحلابرنارطسيدمترط هورلار
اعي اشغلا ابرن م ارطه رنرهم ا يبر  اابمط مطيا شكرلارط كاه معد ارطنرمبر  ارطه م ض ا،

اهناراع  رفابمط  رمتا ارطيرب رطر ااش عر  م رطسرمسر ا كاناارض  انيارطدره  ردر 
ارطسرمسر .

ا  ار الشعبية: واشتراكية الديمقراطية اال ا ح  اني ا  هول ارط ئرسر  انك   م ن
اارطههم س  ابدب   اررطسرمسر  ادب مت ا  مطف اه رن را ارط همطر ج همعر  اكمطدب   ا،،

ا ر  اارط  ارط مهي  ارطش ب اقاى ا  مطف اارطي  رن، ارط همل اارط  بر اذطفا  مطف ،
ارطس ارطنهداهنارطدره  ردر  اررمسياط ذر ا نباار د اا نباه رهنار  رافابرنا كي

ا اجب   اسرمرر اد ا نتري اابرن اومنار  ارج همعر خ ى ادب مت ا آطفاعدم ارشهل ،اسي
ارطدارطه م اني ارطسرمسر  ارطه ض  انيامره  ردر  ارطه م ض  ا  ن انك م ان ي  كسر 

،الا  ك اه ماه اط كيارطب اطر م رمه  ي ادرك م ا ر ارطب اطر م رماا  الاباجاباقهتاك
،اه م ض انياه  ي ارطهج هتارطشراعيهكمنر انشاءارخ ىارن ما نك اهناج  اركهما

ا.ط اابمط مطيانارلارطسيد ارط مكه بسببانارلارطداا
ا
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اديمقراطيةتواجه الدول العربية في التحول نحو الي المشاكل الت
اا:ناعهير ارط  الارطدره  رديانيارطدالارط  بر اارج تاناعاهنارطض فاارط  منتابسبر

ا.ابار رطسيد اراا .1
ا.ا س بدردر ساخارط رياراا .2
ا.اضد ربمتارطخافاهنارطي ناارا .3
ا.اق حمديارطه عبرط خيفاراا .4
ا.سبمبانيسر اا م رخر را .5

شاا عر ااإطاا ،اري  ااداه تايارطاانتيارطسرمساار ارط  براا ااباد جمتاه يما اا ا اه تاايارطباام ورناانا    
،اا سا خديااسامئلارط  ا ارطهامدياارطه نااياطا ررط كي،اطذرانأنارطسيد انايارطادالارط  برا ا يجاأا

ارطهج هااتان ااا،ااطاارياطاادنتاساا ه ر هم اساا ه ارطنخاابارط مكهاا اار منتاا اعيااقااد رتارطداطاا اطيه
سيابم انيانش ارطدره  ردر اههم س ااراار   ر اهلسسمتارطهج هتارطهدنيااارديارط  ااررط    ا

ارط  مهلاهتاهاردنر م.ا
ا

يمقراطيىىة بكىىل عبىىارة الد خىىذناا إذا) :ن نستشىىهد بمىىا قالىىه جىىان جىىاك روسىىو يمكننىىا اخيىىراً وا
ا القىول وهىو بهىذ ،(اً بىدولن توجد ا داً ابن الديمقراطية الحقيقية لم توجد دقيا نجد امعناها ال

مىن تلقىاء  اإلنسىاننظام وضعي يبتدعه  يان ا لىايصيب كبد الحقيقة التي تشير بوضوح 
 فضىلا، لكنىه يبقىى لبني البشىر الطىالبين للكمىال المطلوبةيحقا السعادة  نانفسه ال يمكن 
لحىىرث ا هلكىىتوا اإلنسىىانكرامىىة  هىىدرتاالتىىي  ةالوضىىعية المسىىتبد نظمىىةاال مىىن غيىىره مىىن 
الىذي  كمىلواال  فضىلاالعبىاده هىو النظىام  لىىانزلىه ا  تعىالى نظىام الىذي اوالنسل، ويبقىى ال
ارئها الرحيم عبر منظومة معرفيىة مع ب اإلنسانيةمن جهة ويربط  رضاال يحقا الخالفة في 
 . خر استمرار من جهة ارتقائية تتصاعد با

ا
ا
ا
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 الفصل الخامس 
 حزاب السياسيةاال

 

 حزاب السياسيةرتباط بين الديمقراطية واالاال 
ار ون فيةةا  نخةة ا القةةر ا  الواسةةت ن  ةةن مةةة رعف الةةة     ةة  الديمقراطيةةف  ةةن م    ةة    

ظريةةةف سةةة ك  عةةةرث النمنيةةة  ال يةةة عن و ا، و ةةةن نقةةةو    ةةة  والمح سةةةعف   ةةة   ن   ةةة 
النن نن   ك  يم  عي هة    ة  ةة   سيف حزا  السي الفص  عين الس ط ت ون دد اال

 مةةةةة  المقومةةةةة ت الر يسةةةةةفا ،ومةةةةةن نةةةةة  نةةةةةةعي  الحعومةةةةةف ،ال ي عيةةةةةفغ عيةةةةةف المق  ةةةةةد ا
والنةةةةن نةةةةع  عم مو هةةة  المنةةةة   ،ث والمةةةة رعفآل ديمقراطيةةةف  هةةةن الحريةةةةف والمسةةة و 

حنةةةرا  حقةةةو  امةةة   ةةةو ر المم رسةةةف الديمقراطيةةةف  ةةةو مةةةد  ا ،ل ديمقراطيةةةف   ةةة اال
ويةةةةة  ال صةةةةةوة الق  و يةةةةةف وليسةةةةةت ال عةةةةةرث  يمةةةةة  نح ،ف والسي سةةةةةيفمد يةةةةةاإل سةةةةة ن ال
 مةة  المم رسةةف ال م يةةةف لهةةا  الحقةةو  مم رسةةةف اي  عيةةف والنةةن ن  ةةة  او  ،والدسةةنوريف

ومةن  ،النن نمس    ة  مخن ةا المسةنوي ت  ن ص ت القرارات حق    الة   مة رع   
لةد     ةن  ةداا العةد مةن مةة رعف  ةن السة طف والة  نحقية  ن ةل االا   السة ن ا

المةةرو ف والم نةرا عهة   حةزا  السي سةيف  السي سيف والمد يف والل  عر االالحقو 
 .دسنوري   

حزا  )االوالمنمن ةف عةةمةن بعة  القةو  السي سةيف  وي ةد نةداو  السة طف والن ة و    يهة    
عةةةةرز آليةةةة ت المم رسةةةةف ا ةةةةف   ةةةة  صةةةة يد الحيةةةة ث السي سةةةةيف مةةةةن الف   السي سةةةةيف 
لديمقراطيف وبوا د   ومؤسسة نه  عر  ن  م  ورسوخ مع دئ ا هو ي  ،الديمقراطيف

زاء مط لةةة  القةةةةو  اسةةةةنقل  ال ظةةة   السي سةةةن وحيةةةة د  اعمةةة  ي عةةةةر  ةةةن  ،لي نهةةة آو 
 .ع لمة رعف السي سيف حزا  السي سيف  السي سيف )اال

حةةةةزا  السي سةةةةيف ون ةةةةدد    ةةةةو  ةةةةزء مةةةةن ال ظةةةة   ن و ةةةةود االا يمعةةةةن القةةةةو   ا  إا   
ال ديمقراطيةف )   ة  و  ي  ي مت الفقة  الدسةنورب ع ،مقراطيف  الديالسي سن  ن الدو 

وي قةةةن  ةةةاا   ،حةةةزا  سي سةةةيفاضةةةم ن ل حريةةة ت ال  مةةةف عةةةدون و ةةةود  وال  ظةةة   وال
سةةن ا وعهةةاا الصةةدد يقةةو  اال ،مةةن ععةة ر   مةة ء القةة  ون الدسةةنورب  مةة  الةةر ب اال
 .  ه حزا  يخفن  داء ل ديمقراطيف اانن ال داء للا)  ع سن
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الاب ينحق  عة  الن ةدد  حزا  السي سيف  و الةرطرنع ط الديمقراطيف ع الان ا خيرا  او    
 ة  ال اعمة   ،مةن    صةر ال ظة   الةديمقراطن راء ي ةد   صةرا  ون ةدد اال ،راء ن اال
 مةة  ا ،ريف ديمقراطيةةف ننحقةة  الديمقراطيةةفن يعةةون ةةةع  المؤسسةة ت الدسةةنو اي  ةةن 

  .الحع   و ن الة   ن  قو  و فوك نعون المع دئ الديمقراطيف راسخف 
 

 

  السياسية حزاباالنشأة 
ن ةةةدد    سةةةع  وا  وا هةةة اععيةةةرث  ةةةن نحديةةةد   ميةةةفاالسي سةةةيف  حةةةزا اال  ةةةة ثلدراسةةةف   
 حةزا اال  ةة ثعيفيةف  لة ا، والسع   ةن الةل ي ةود لن لن م ر ف ال ظ  الحزعيف ل دو وع 

 ةن نحديةد عيفيةف نعوي هة  نر واضة  اله  س سي    ن ظهور   وال وام  النن ل عت دورا  ا
 .ون ظيمه 

السي سةةةيف لةةة  نعةةةن م رو ةةةف عم    ةةة  الحةةةدي  م ةةةا القةةةد  عمةةة   ةةةن الحةةة    حةةةزا االو  
الةةةوزراء، و  ةةة  ، ع لم ةةة لك ال ي عيةةةف وم ةةة لك خةةةر االع ل سةةةعف ل ن ظيمةةة ت السي سةةةيف 

لمه يةف ع يةد ال م ية ت الفعريةف والسي سةيف وا مدان ع ض الدو   ر ت م ا الرغ  من ا
م  ةةدا الواليةة ت   إ هةة ، م يةة ت اال نم  يةةف وم ظمةة ت الةةةع  عةة ل وادب وال ق عةة ت وال 

 خةةةر االمةةةوريك ديفر يةة   لةةة  ن ةةةرا الةةةدو   سةةةن ااال ر بحسةةة  ) مريعيةةةفاالالمنحةةدث 
  .1850)     ع د إالالسي سيف عم      الم روا ع   ن الوبت الح ضر  حزا اال

ن   ة ل  ةو ين مةن ال وامة  سة  مت  ةن  ةةوء ي  ع ديفر  سن ااال ير    مف وعصورث
 السي سيف، و ن  حزا اال

 ال وام  العرلم  يف. .1
 ال وام  الخ ر يف. .2

 

  :العوامل البرلمانية .1
رنع طةةةة   ونيقةةةة   عظهةةةةور مرنعطةةةة   ا ونطور ةةةة  يعةةةةدوالسي سةةةةيف  حةةةةزا الان ظهةةةةور ا  

طيةف ومعةد  سةي دث ع لديمقرا األخةاالم  لك ال ي عيف و مو وظ  فه  ع ني ف مةن  نة    
  الة  . ويمع    نوضي  الل عم  ي ن
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  ي نعةةةةر ظهةةةةور العنةةةة  العرلم  يةةةةف  ةةةةن الوابةةةةت ال ةةةةواث ظهةةةةور العنةةةة  العرلم  يةةةةف . 
، السي سةةةيف  ةةةن دو   ديةةةدث مةةةن ال ةةة ل  حةةةزا االالعنيةةةر مةةةن  ل ةةةة ث س سةةةيفاال

وو هةة ت   عةة راال ةةا  العنةة  المنقةة رعين  ةةن   ضةة ءاخ صةةف ع ةةد الن ةة ون عةةين 
 ة  نحقية  الةزمن عضةرورث ال مة  المةةنرل مةن ا و مةو ةة ور   عمةرورال ظر 

 نحقيقه . ل االنن يؤم ون عه  ويس ون   ع رواال  داااال
نوحيةةد موابةةا  لةة ان ع  ةةت عةة  عن ةةف نهةةدا  ةةن العدايةةف و عةةاا   ةةد ا ةة  ع ةةد ا

 ةة  مةةن ا ال ي عيةةفالنةةن ن ةةرض   ةة  الم ةة لك  مةةوراالن ةة   ع ةةض   ضةة  ه ا
 ليهةةةة االطعقةةةف النةةةن ي نمةةةون  واال ةةة   وعسةةةع  ونةةةة ظ  الف ةةةف  الةةةر ب ةةةن  النةةة نير

ععة   حةزا ا لة ا،  نحولت ع ض  ا  العن   يمة  ع ةد ويدا  ون  ن مص لحه 
ومنةةة   الةةةل العن ةةةف النةةةن ةةةةع ه  ال ةةةوا  ال ةةةر   ةةةن العرلمةةة ن  م  ةةة  الع مةةةف،
حةةةةز  الحريةةةةف  ل ةةةةة ثث   وانةةةةن ع  ةةةةت ال ةةةةوآ1911 ةةةة   ) آاارال نمةةةة  ن  ةةةةن 

 ل نم  ن. نلا اواال
السي سةيف  ني ةف لنطعية  الديمقراطيةف لة  نعةن  حةزا اال  ةة ثن من الملحظ عإ  . 

 اللجاااان)ع  ةةت ايضةةة    ةةةن طريةةة    مةةة وا ةةن طريةةة  العنةةة  العرلم  يةةف  حسةةة  
.   نخ عيةةةف ل مةةة  الد  يةةةف ل مرةةةةحينا م طقةةفالنةةن نةةةةع   ةةةن عةةة    االنتخابياااة
الةدو   ة ء  ةن عنيةر مةن  ن ظهةور ال  ة ن اال نخ عيةفإ إلي  ة رثاال ومم  ن  

 األخةان ي مة  الل لو ود الم  لك ال ي عيف بعة  ا، و ع د ظهور العن  العرلم  يف
ن  ةةةةؤالء م ةةةة لك، وا ةةةةا  ال  ضةةةة ءاخنيةةةة ر عمعةةةةد  االبنةةةةرا  ال ةةةة   عوسةةةةي ف ال

طرية  الورانةف، و  ة  عة    ن وا ن طري  الن يين  م ا نوني ع  وا   ض ءاال
 د اعة  ع ني ةف لنطعية  الديمقراطيةف  واألخةا   بنرا  ال ح     د ان ظهور اال

سي سةةيف   ةةدااوان   ةة ت نعنةة  ال ةة خعين   ةة  ةةةع  عنةة  ا نخ عيةةف اات ا لةة ا
 لة ا يصة له وا نخ عة ت رةةحيه   ةن اال ة   ةوز ممنع ي ف عة  م هة  ن مة  مةن ا

وبةةد عةة ن  مةة   والةةد     ةةن مصةة لحه ، را هةة االم ةة لك ال ي عيةةف ل ن عيةةر  ةةن 
ن اال نخة  ، إال ا نهة ء  م يةف ي نهةن ع  مةراال عة دئ نخ عيف  ن  ا  ال   ن اال

نصةة   عمؤيةةديه  عقصةةد ن ظةةيمه  عةة ن يسةةنمر  ةةن مع ةةةرث ن ظيمهةة  واالع ضةةه  
 نخ ع ت ال  مةف ونةو يهه   ةن مرابعةف لمرةحيه   ن اال صوانه الضم ن عس  
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 ةةن نسةة   ال مةة  الح عمةةف   ةة  السةةواء، و ني ةةف السةةنمرار واال ةةوا  والهي ةة ت 
  ضةةةة  ه اننع ةةةةور  ةةةةن داخ هةةةة  وازداد ن  ةةةة    عةةةة راالعةةةةد ت  الم ةةةة الت، ةةةةا  

ةةي     ةةي    حنة  نحولةت  ةن ال ه يةةف   م لهة اومؤيةديه  عهة  وعمع د هة   نطةورت 
ال  ةةةة ن   من ةةةةفومةةةةن  الخ صةةةةف،وعي   نهةةةة    ظمنهةةةة اسي سةةةةيف لهةةةة   حةةةةزا ا لةةةة ا

ن ة   اات اال ميةداعير سي سيف ) عن ف ةة ر  ال حزا ا ل ااال نخ عيف النن نحولت 
 سةةة  وعن ةةةف  ةةةن  ر  اليسةةة رب وعن ةةةف الم هةةةد المعو ةةةف مةةةن ال مهةةةوريين الم نةةةدلين

 ن    اليمي ن المنطرا .مقه  " مل ن " اات اال
ن الجماعاااا البرلمانيااة حااد وحااد ا وشااد ا عامااة يم اان القااول بااأ وبصااورة
عامال  ،حليميةاالالعوامل )وحدة الف ر،  بعض عدة عوامل منها: لىابعضها 
 .المهنة(

 

 .العوامل الخارجية:2
ن ال ق ع ت وال م ي ت الفعريف وم ظم ت الةع   والهي  ت الدي يف ل عت يمعن القو  عإ

ال ديةةد مةةن  و ةةة ث ةةن ال وامةة  العرلم  يةةف  ةةن نعةةوين   ميةةفادورا  ال يقةة   خةةر اال ةةن 
 الن لن السي سيف وع لةع   حزا اال

 د  ،حزا االوال ق ع ت  ن نعوين  ل ندلي      دور ال م ي ت الفعريف  
مةةةن عريط  يةةة  حيةةة  سةةة  مت ال ق عةةة ت ال م ليةةةف  ي ني ةةة منةةة     ضةةة ان ا

 وال م يف الف عيف  ن نعوين حز  ال م   العريط  ن.
ونر ةةت  1884 ةةن ا ع نةةرا  ةة    ن سسةةت صةةلحيفا م يةةف ) ةةن  الجمعيااة الفابيااة

ا  ةةةرا عخطةةةف  .  إ3  ةةةن القةةةرن الق  ةةةد الرومةةة  ن ) ةةة عيوك  لةةة ا النسةةةميف ةةةا  
وع  ةةةةت  ، دا ةةةة االةةةةدخو   ةةةةن م ةةةة رل ح سةةةةمف مةةةةت  معةةةةنا نصةةةة ر ون  عةةةة  مةةةة  اال

 .نالعر وازييال م يف نض  المنقفين 
   حةةةةزا اال ةةةن نعةةةةوين    مةةةة    ول عةةةت ال ق عةةةة ت الفلحيةةةف والن  و يةةةةف دورا 

 ورعة واسةع د   يف الفلحيةف  ةن الةدو  اال حزا االومن   الل  ،السي سيف
 سرا.الوسط  وسوي
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   السي سةيف  حةزا اال ةن ظهةور ال ديةد مةن    مة    عم  ل عت الع يسةف دورا
نةةر ظهةةور الع ف  يةةف ا و  ةة  ،  سةةعي  المنةة    ةةن الةةدو  الم خفضةةفو  ةة
ليقةا عو ة  المحة  ظين  را ة وا  عة ر ع حةز  سي سةن مةن المةؤم ين   ة 

 .الع نوليل
  مةن  ني  ي السي سيف  حزا اال  ة ثدور م ظم ت الةع    ن   من فومن

 قةةةد عةةة ن  ،1952وحةةةز  العن  ةةة   1954لع ةةة ن منةةة  حةةةز  ال  ةةة دث 
 سسةةن ن  ةةاين الحةةزعين م ظمنةةن ال  ةة دث والعن  ةة  ال نةةين   ةةة ث سةة كا

    1936. 
 حةةةزا   يةةةف دورا  عةةة رزا   ةةةن ظهةةةور ع ةةةض االوبةةةد ل عةةةت ال م يةةة ت الدي

ي سةةةيف والسةةةيم   ةةةن م طقةةةف الةةةةر  االوسةةةط منةةة  احةةةزا  االخةةةوان الس
خوان المس مين ن والنن ع ن اس ك  ة نه  ير ت ال   م يف االالمس مي

  ن ع ض الدو  ال رعيف.
 

وعةةين  حةةزا االمةةوريك ديفر يةة  بةةد رعةةط عةةين  ةةةوء ونطةةور  سةةن ااالن و ةةن الحقيقةةف ا
ن الدراسة ت الحدينةف ا إال   مف ) المنة   النق يةدب ا ع نةرا ، نخ   والعرلم ن عصورث اال

 حةةزا ارعةةط ديفر يةة   والةةل عسةةع  و ةةود ) ي   ةةاا الةةرعط ةة  اليمعةةن ن مةةا لةة انةةا   
ال  ل  الن ل  النن لهة   نخ ع ت والعرلم ن وخ صف  ن دو  ع يدا   ن اال  ة تسي سيف 

ع ظريةةةف النحةةةدي  والن ميةةةف ) قةةةد رعطةةةت ال ظريةةةف ال ديةةةدث النةةةن سةةةميت خصوصةةةينه ، 
 ةةن دو  ال ةة ل  السي سةةيف ونطور ةة   حةةزا االوظهةةور  زمةة تاالعةةين مفهةةو    السي سةةيف

السي سةةيف ال نةةةع    ظمةةفاالالنةةن نمةةر عهةة   زمةة تاالن ال ظريةةف عةةإ تالن لةة ، عمةة  ا عةة
، عة  ونعةون  ة مل  مهمة    ةن نحديةد  مةط ونطةور حةزا اال قط السي   النن نظهر ع  

 .حزا االن ل 
 ي ن عم   م تاالز  ا   ي  زاو موم   يمعن   

 الةر يف.  
 النع م  القومن. 
  الحي ث السي سيفالمة رعف  ن. 
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 السياسية بين مؤديها ومعارضيها  حزاباال
 السي سيف. حزا االن  عين و هف  ظر ع  من مؤيدب وم  رضن س ح و  ا

 حزاب السياسية من وجهه نظر مؤيديهافوائد اال :والا ا
السي سةةيف ع ظةةر مؤديهةة  وظةة  ا ومع سةة  عنيةةرث ونقةةد  خةةدم ت  حةةزا االنةةؤدب  

حسب وجهة النظار المؤيادة  السياسية حزاباالوظائف   ماومن ،  مف ل ةة و 
  ي ما يلي: 

 

 :حاسبة الهيئاا الحا مة في الدولةوم مراحبة .1
الوبةةوا عو ههةة   وامق ومةةف الهي ةة ت الح عمةةف  يسةةنطي ونو ةة  م فةةردون ال   ةةراداال
بةةةدر نن سةةةا  ةةةن اسةةةن م   سةةة ط نه ، وان النعةةةنلت ا واان نسةةةنعد  رادتامةةة   إاا

ت  ةةن ال صةةر السي سةةيف مةةن عةةين ن ةةل النعةةنل حةةزا واال الم ةة  ،مةة ه   ةةن  ةةاا 
الم  رضةةف  حزا  ةة    ةةن الم  رضةةف، الحةةدي  نقةةو  عهةةاا سةةوآء ع  ةةت  ةةن الحعةة   

 ةن  واء عة ن الةل داخة  الم ة لك ال ي عيةف الحز  الح ع  سوا موابانقو  عمرابعف 
ت الحةةةز  لم ةةة  ضةةة  ه اعن  يةةةد  حةةةزا اال فةةةن الم ةةة لك ال ي عيةةةف نقةةةو   خ ر هةةة ،

 نةداء   ة  اال وال مصة حف ال  مةف  ضةراراالقةوا ين النةن  يهة   صةداراالح ع  من 
 .لي اةر     اولهاا  ع  حز  ل  عن ف  ن الم  ك ال ي عن يقو  عم الحري ت،
 ةةةةةن مرابعةةةةةف الهي ةةةةة ت الح عمةةةةةف خةةةةة ر  الم ةةةةة لك ال ي عيةةةةةف ينمنةةةةة   حةةةةةزا االودور 

ال ة   ضةد .  الةر ب نة رثوا  الحة ع  عصح  نه  و ةةرانه    ة  م  بةةف سي سةف الحةز 
وضةةةوح    عنةةةرا ةةةن  ةةةاا الم ةةة   يعةةةون  حةةةزا االن دور ن  ةةةاعر عةةة ومةةةن المفيةةةد ا

، والسةةع   ةةن حةةزا االو    يةةف  ةةن ظةة   ظةة   الحةةزعين   ةة   ةةن ظةة   ظةة   ن ةةدد 
  ي    نوزيت المسؤوليف عين الحعومةف والم  رضةف منوا قة   مةت ن  اا ال ظ الل، ال

د ةف الحعة   دارثعة  غ عيةفاال يقةو  حةز   ، ب يةفاالوحز   غ عيفالاالنميز عين حز  
مهمةةةةف مرابعةةةةف الحعومةةةةف ومح سةةةةعنه    ةةةة   ب يةةةةفاالعي مةةةة  نقةةةةت   ةةةة   ةةةة ن  حةةةةز  

 نصر  نه .
الم  رضةف ن  ة  دورا  مةة عه   لمة   حةزا ان ع  ةت ، واحةزا االم   ن  ظة   ن ةدد ا
مةة    حةةزا امقسةةمف عةةين  ن الم  رضةةفا إال، قةةو  عةة  الم  رضةةف  ةةن  ظةة   الحةةزعينن
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ن  ةةد  الةةل  ةةإ لةة ا ضةة  فا خنل هةة  م ةة ،  الحةة ع  واز ي م هةة   ةةو م  رضةةف الحةة
ن  ةا  دور، حية  االةالم  رضةف ونع نهة  لمةدث طوي ةف يضة ا  ةاا  حزا اسنقرار ا
النن نةنرل  ةن  حزا   ال خر حس  ن ير الحعوم ت،نن ير من وبت ال حزا اال

 .خر ابد النةنرل  يه  لوزارث  تاراالوز الم  رضف ع ل سعف لوزارث من 
 ةةةن  واء عةةة ن  ةةةن السةةة طف الحةةةز  السي سةةةن سةةةوا ردو ن عمةةة  مةةةن الملحةةةظ عةةة  

،    ةةةدم   ميةةفاال ةةن غ يةةف  مةةرا ةةن مرابعةةف ومح سةةعف الهي ةةف الح عمةةةف  الم  رضةةف
بةد  خطة ءا ةن  ممةن  ة   ةن السة طف  ضة   ا ة  يخةة  وبةو  يعون  ن الس طف   
ولهةةةاا ينط ةةة  مةةةرابعنه   المسةةةنقع  السي سةةةن ل حةةز ،لنةةة لن  ةةن نضةةر عةةة لحز  وع 

 ومح سعنه  من بع  الهي  ت المخنصف  ن الحز .
 

 توعية الشعب ورفع مدار ه السياسية: .2
السي سةةيف عواسةطف صةةحفه  ومطعو  نهةة  و ةةرانه  ع ةةرض وم  بةةةف  حةةزا االنقةو   

. هةةة ومع د   ةةةدا ه ازمةةةف لهةةة   ةةةن ضةةةوء ةةةةؤون الدولةةةف وعيةةة ن الح ةةةو  الل مخن ةةةا
مع د ةة   نوضةي يقةو  عةة  حةز  ع مةة  الد  يةف ل فسةة   ةن طريةة   الةةل لة ا ضة  فا
  ضةة  ه المة  ع ل سةةعف    عةة ، ا لةة اال ة    والةةر ب ةة  عسة  المؤيةةدين مةةن ا  عة ر وا

ل قةة ءات الحزعيةةف والمح ضةةرات ا هةةن نقةةو  عهةةاا الةةدور  ةةن طريةة  اال نم  ةة ت و 
 الت و ةةةن ضةةةوء   سةةةفنه  ال  مةةف النةةةن ن ظمهةةة  لةةةرف سي سةةةنه   ةةةن مخن ةةةا الم ةة

 . ع ر  وا
 

  وتقليصها فراداالتنظيم الخالفاا بين .3
  ةةةراداالعةةة ن   ةةةن م نصةةةا القةةةرن الن سةةةت  ةةةةر حةةةزا  الحدينةةةف  اال ) ةةةة تبعةةة  

السي سيف عوضةت حةد  حزا االب مت  نه  ة وع د   عريف،ي يةون  ن ح لف  وض  
ن  ن المصة ل  والظةروا المنق رعي  رادااللها  الفوض  الفعريف  ن طري  ن ميت 

حةةز  واحةةد ي مةة    ةة  ع ةةورث نقةة رعه   واالسي سةةيف  ةةن ظةة  ن ظةةي  واحةةد   عةة رواال
 ومص لحه  الخ صف.  وا ه اع يدا   ن 

 ةة ت الفعريةةف والسي سةةيف الخل  ق ةةت بةةد السي سةةيف حةةزا االن قةةو  عةة الو عةةاا يمعةةن 
م   سةةف  ةةن صةة يد ال لةة امةةن صةة يد الصةةرا  عةةين المصةة ل  الخ صةةف   ةةراداالعةةين 
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 و م   س سينان  اا ين  من خل  نو ر   م ين ال  مف،   م   عإنحقي  المص حف 
 .خلصه واالسي سيف ونفن  ب دنه   حزا االدر ف و ن الة   ودر ف نطور 

 

 السياسية بنظر معارضيها حزاباالضرار ثانياا: ا
 الن ليف حس  و هف  ظر    مورع ال ي  ز  اويمعن 

 الحزعيف ون  يعه      المص حف ال  مف. النقيد ع لمص ل  .1
 .   ت وعن  من  حرث ل ا قس   الم نمت ا .2
 ال   . الر بنةوي   .3
 

 تعريف الحزب السياسي
مةةن  الوابةةتو  ، مينةة الالعةةد ل ةة  مةةن نحديةةد المقصةةود عةة لحز  السي سةةن والةةل عةة ل ظر 

لة   إاا السي سةيف حةزا للن ريا   مت ودبية    مية     ط ءا مع نع د  ء الص   اال
واالبنصةة ديف ل ع ةةد الةةاب  حةةدد مقةةدم   زمةةن و ود ةة  والظةةروا اال نم  يةةف والسي سةةيف 

السي سةيف لةيك واحةةدا   حزا عة الن المقصةود ا لة اوالسةع   ةن الةل ي ةود  ،و ةدت  ية 
حزعة   سي سةي    ةن وبةت مةن  ي نعةرولهةاا مة   وبة تاالع ل سعف ل ميت الةدو  و ةن  ميةت 

، عةة ل ظر لنطةةور مفهةةو  الحةةز  السي سةةن خةةرا ةةن وبةةت  بةةد ال ي نعةةر عةةالل وبةة تاال
 .زم ناالعمرور 

 ةةةةخ ةالعةةة ن ي نعةةةر حزعةةة   سي سةةةي    عةةة  ن مةةةت  حةةةزا اال مةةةنل    ةةةد عدايةةةف ظهةةةور 
ن الحةز        ) عو سةن ن ع ية مين  يقةو  عة ، و اا مالسي سيف المع دئي ن قون  فك 

و ةاا مة   السي سةيف  ، ئالمعة دي ن قةون  فةك  ةةخ ةاالالسي سن  ةو ) م مو ةف مةن 
  ) م مو ةةةف ننةةةع  عف ةةة   ةة ع ن ريةةةا الحةةز  السي سةةةن  إلةة ) ي  ةةةل   سةةن ااالد ةةت 
 سي سيف م ي ف ن م      نحقيقه  .  دااانف   ال    حو  اال
غفةةة  اعةةةر ا و االن الملحةةةظ عةةة ن  ةةةاين الن ةةةريفين وان اخن فةةة   ةةةن ع ضةةةه  حيةةة  او 

ال يسةنقيم ن مةت   همة ا إالالن  ن  ليه ا ة راالنن   داااال  صر ال م      نحقي  
  صةر  لة ا ةة رثاالغفة   م هم  بةد ان عل  السي سيف حي  ا حزا للالمفهو  الحدي  

 ، الاب ي نعر  ن الوبت الح ضر   صرا  من    صر الحز  السي سن.الن ظي 
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 زمة ناالخنلا و  الحز  السي سن ال يخن ا  قط ع ن مفهيلحظ عإ خر اومن  هف 
سةةيف واال نم  يةةف عةة خنلا الظةةروا السي  خةةر ا لةة ايخن ةةا ايضةة   مةةن دولةةف  مةة  وا

ن م  ي نعر حزع   سي سي    ن دولف بد ال ي نعر عالل  ن دولةف ولهاا    وال فسيف ل دو ،
 فن ع ض الةدو   الدولف، ن  حزا االعف   المهمف الر يسيف الم ق ث       ن   خر ا

 ةة  ن فيةةا مع د هةة  السةة طف مةةن ا لةة ا ةةن الوصةةو   حةةزا لل س سةةيفاالن نعةةر الوظيفةةف 
نن د  الل ععنير نةم  ايضة   ر ةت الةو ن  خر اعي م    د  ن دو   ، دا ه اونحقي  
الةةة   وننقةةةيفه  عمع د هةة  ومرابعةةف الهي ةةة ت الح عمةةف ونو ههةة  سةةةواء  ع ةة ءالالسي سةةن 
 .   ن خ ر ه  ن الس طف ا حزا اع  ت 

 

) مجموعاااة مااان النااااس  :بأناااهب السياساااي الحاااز )ماااوريس ديفرجياااه ( يعااارف 
 لاىاومصاال  معيناة ويهادفون الوصاول  مبااد ينتظمهم تنظيم معين وتجمعهام 

يميز ن تعريف )موريس ديفرجيه( وفي الحقيقة فإ (،المشار ة فيها  واالسلطة 
 .السياسية والجمعياا الخيرية و ذلك جماعاا الضغط حزاباالبين 
السة طف  ل االسي سيف نس   دوم   ل وصو   حزا االن النفري  يقو      ا س كوا
 لة امة  ع ل سةعف  ت الخيريف   يك له   دا سي سةن، ا يم  ال معف عه ، االمة ر  وا

  الةةع ض ريةة  الاانيةةف  ةةن طهنحقيةة  مصةة لح لةة انهةةدا   هةة    م  ةة ت الضةة ط 
 واالسةةةة طف  لةةةة امةةةة   ةةةةن  ةةةةل نحةةةة و  الوصةةةةو  ممةةةةن يقعضةةةةون   ةةةة  السةةةة طف، ا

 . مريعناالع رن  الحديد والص    )من   المة رعف  يه 
 

يقااوم  ساساايةان  ناااك عناصاار يم اان القااول بااا)مااوريس ديفرجيااه( ماان تعريااف 
 و ي:عليها الحزب السياسي 

 (عضاءاال) فراداالمجموعة من  .1
 والمصال . المباد وحدة  .2
 وحدة التنظيم. .3
 .وحدة القيادة .4
 .الوصول للسلطة .5
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 :(عضاء)اال فراداالمجموعة من  .1
طوا يةةةف  ليةةة ا ةةةن عةةة  حةةةز  سي سةةةن مةةةن و ةةةود  م  ةةةف مةةةن ال ةةة ك ي ضةةةمون العةةةد 

ن يعةةون   هةة ، وال يهةة   والةةد     المعةة دئوي ن قةةون مع د ةة ، وي م ةةون   ةة   ةةةر ن ةةل 
ن  ة  مةن ال  حيةف السي سةيف  ةإرا   ةن بية   الحةز  ونعوي ة ، غيةر اص ي وا دد   ععيرا  

 ع مةةة  عةةة ن ال ةةةدد  ريضةةةف، ععةةةر  ن طةةة  ل حةةةز  الةةةاب يمن ةةةل ب  ةةةدث ةةةة عيف   ميةةةفا
ن  ةةا  ا لةة ا ضةة  فامةةرا  ميسةةورا  السةة طف ا لةة اوصةةول   مةةراالعةةةرب ععيةةرا  ع مةة  عةة ن 

 العنرث ن طن الحز  د م   م دي   وم  وي  .
 

 :والمصال  المباد وحدة  .2
ومةة   السي سةيف،  ظمةفاالوعةةالل  حةزا االع ل ةف  ةةن حية ث   ميةفا ل معةة دئ صةعحتالقةد 
و ق  ةد  معة دئصرا   والر سم لن إالةنراعن عين الم سعر اال ا  الاب ع ن دا رالصر 

لمةن  نر ة ان ال قيةدث لهة  لهة ، والةةل  ةن ا الن ييةدي م  ع            ةر   وعسة  
، ومةةن نةة  الةةل الحةةز  اوال   لمعةة دئ، العةةد لةة  مةةن نفهةة  حةةز  م ةةين لةة ا نمةة ء يريةةد اال

عهةةة  والةةد      هةةة  والنةةةروي    ناإليمةة لةةة ا نق لةةة  سةةةعع    ةةن ا درالوااليعةةون  ةةةاا الفهةة  
 المحور الاب ي ا  ويعس  ال م  ير الة عيف. المع دئو عاا نعون    ه ،

 

 :وحدة التنظيم .3
السةة طف العةةد ان  لةة ا ةة  الوصةةو  صةةرا  مةةن ا  هةةزثا، السي سةةيف حةةزا االلمةة  ع  ةةت 

ول ة   المن   سةف، حةزا االعقيةف  زاءا   خةوض  ةاا الصةرا  يعون ن ظيمه  بوي   من ا
 ةةن  مهمةة   ن   صةةر الن ظةةي  والضةةعط ي  ةة  دورا  ر يسةة   القةةو  عةة  مةةوراال تعةةديهي مةةن 
ينوبةا   ضة ءاال  ة  مقةدار بةوث الن ظةي  وسةيطرن    ة   إا، السي سيف حزا االحي ث 

    ف الحز   ن حي ن  السي سيف.
 

 :وحدة القيادة .4
السي سةيف،   ظمةفاالالسي سةيف وحنة   حةزا االاله مف  ن حي ث  موراالوحدث القي دث من 
عي هة   عةرا  و مةل  ن نة ظ   يمة  الو ةود لعة   م  ةف نريةد اوا عةف  صة االوالس طف  ةن 
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و ا  الس طف العد له  من ب  د  النن نؤمن عه ،  دا ه انحقي   ل اورغعف  ن الوصو  
 يدير ةؤو ه .

 

 :السلطة لىاالوصول  .5
 واطع  عر  م   ي ن ن طريقه  يسنطيت ا إاالس طف،  ل اع  حز  يهدا الوصو   

ن يةر  وانطةوير  وا صةلفا ةن  راء واالر يسةيف و ظرانة    مع د ةالم ه  الاب ينضةمن 
 السي سيف واالبنص ديف واال نم  يف. وض  اال
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