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ديانته أو أصله اإلنسان لمجرد كونه إنساناً أي بشراً بصرف النظر عن جنسيته أو 

العرقي أو القومي أو وضعه االجتماعي أو االقتصادي يملك حقوقاً حتى قبل أن يكون 

إال إننا ال نستطيع النظر إلى تلك الحقوق نظرة مجردة فلسفية بل . عضواً في مجتمع معين

  .يتعين علينا النظر إليھا في إطار المجتمع الذي يعيش فيه اإلنسان

نسان فكرة سامية وقديمة وتعريفھا له ينعكس بطريقة مباشرة على وتعتبر فكرة حقوق اإل

  :ونتناول في ھذه الدراسة الموضوعات التالية . القيمة القانونية لھذه الحقوق

  .تعريف حقوق اإلنسان ومصادره: المبحث األول

 .التطور التاريخي لنشأة قانون حقوق اإلنسان: المبحث الثاني

 المبحث األول

  اإلنسان ومصادرهمفھوم حقوق 

  تقسيم

علينا أوال وقبل البدء في موضوع البحث أن نتناول مفھوم حقوق اإلنسان، ثم نتبع 

ذلك ببيان مصادر القانون الدولي لحقوق واإلنسان وال شك أن له مصادر عديدة منھا 

 الدين والقانون الطبيعي والمعاھدات والوثائق الدولية، وغيرھا وھو ما نتناوله بالبحث في

  .ھذا المبحث

  مفھوم حقوق اإلنسان: المطلب األول

  .مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان: المطلب الثاني
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  المطلب األول

  مفھوم حقوق اإلنسان

إال أن الفقھاء , حقوق اإلنسان مصطلح يأخذ قسط وافر من االھتمام يوما بعد يوم

فاً محدداً جامع مانع مثل والمنظمات وحتى الحكومات لم تولي جھد أو لم تعطي تعري

, نذكر منھا على سبيل المثال مصطلح اإلرھاب, العديد من المصلحات األخرى والمشابھة

فال يعطى لھا تعريف , والسبب في ذلك يعود إلى كونھا مصطلحات فضفاضة. العولمة

  . محددللتعتيم أوحتى تبقى مجاالً للمناورة

ة سواًء على مستوى العالقات مع أن موضوع حقوق اإلنسان نال أھمية كبير

وسواًء من قبل الفقه الداخلي أو من قبل الفقه , الداخلية أو على مستوى العالقات الدولية

  .)١(وسواًء من جانب الدول أو من جانب المنظمات الدولية, الدولي

أو لم يتم التوصل إلى , قلنا أنه لم يعطى تعريف محدد لمفھوم حقوق اإلنسان

وقبل أن نشير ھنا إلى بعض تلك ,إال أنه حاول البعض تعريفه, لھذا المفھومتعريف محدد 

المحاوالت الفقھية في تعريف حقوق اإلنسان نتطرق إلى إشارة بسيطة إلى معنى الحق 

  :ومعنى اإلنسان على النحو اآلتي 

                                                            
مطلب , جامعة اإلسكندرية, حقوق اإلنسان: إبراھيم أحمد خليفة  –ماجد راغب الحلو : انظر )١(

 .٢٢ص, ٢٠٠٥سنة , جامعي
–Szabo : 1., "Historial Foundations of Human rights and Subsequent 

Developments" In The Intemaational Dimensions of Human rights 
Unesco, 1982. 
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  :تعريف الحق 

ذلك : ( الى قال تع, ھو اسم من أسماء هللا تبارك وتعالى وصفته :أوالً في اللغة 

ليحق : ( وقال تعالى . )٢()بأن هللا ھو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير

وال : (قال تعالى , والحق نقيض الباطل.)٣()الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

  . )٤()تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون

الحق في القانون : ثانياً 

  .)٥(ماقامعلٮالعدالةواإلنصافوسائرأحكامالقانونومبادئاألخالق:

: فالحق . ھو كل مركز شرعي من شأنه أن ينتفع به صاحبه أو غيره: وقيل 

وال , مصلحة أي منفعة تثبت إلنسان ما أو شخص طبيعي أو اعتباري أو لجھة أخرى

  .)٦(تفاقية أو الميثاقيعتبر إال إذا قرره الشرع أو القانون أو النظام أو العرف أو اال

  :تعريف اإلنسان 

اإلنس البشر والواحد انسي ) : أن س ( جاء في مختار الصحاح للرازي ما نصه 

ويقال , وكذا األناسية. )٧()َوأنَاَِسيََّكثيًِرا(: قال تعالى , والجمع أناسي, بالكسر وسكون النون

                                                            
 ).٦(ة سورة الحج آي)٢(
 ).٨(سورة األنفال آية )٣(
 ).٤٢(سورة البقرة آية )٤(
بحث منشور في االنترنت على , حقوق اإلنسان وحرياته األساسية: نضال جمال جرادة )٥(

  :الموقع 
http;\\www.eastaws.com 

 .١٣،ص٢٠٠٦بغداد، حقوقاإلنسان،:  حافظعلوانحمادي )٦(
 ).٤٩( آية الفرقان سورة)٧(



5 

وقال . والواحد انسي وأناسٌ  ,وكذا في لسان العرب, للمرأة إنسان وال يقال لھا إنسانة

  .)٨(فتكون الياء عوضاً عن النون, الواحد انسي وانسيٍ , اإلنس البشر: الجوھري 

ولما أنه ال يوجد تعريف محدد لحقوق اإلنسان بل ھناك مجموعة من المفاھيم 

لذا نستعرض بعضاً من ھذه التعريفات , التي تختلف عن بعضھا البعض بسبب الثقافة

  :عض المصادر على النحو اآلتي الواردة في ب

  حقوق اإلنسان ھي علم يتعلق بالشخص ال سيما اإلنسان الطبيعي الذي يعيش في ظل

والذي يجب أن يستفيد بالحماية القانونية سواًء عند اتھامه بارتكاب جريمة أو , دولة

وذلك عن طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات , عندما يكون ضحية النتھاك

متناسقة مع  –خاصة الحق في المساواة  –كما ينبغي أن تكون حقوقه  ,الدولية

 . )٩("مقتضيات النظام العام

  حقوق اإلنسان ھي الحقوق التي تھدف إلى ضمان وحماية معنى "ويعرفھا آخر بأن

ويضيف . اإلنسانية في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

وھناك , ة والمساواة ركنان أساسيان من أركان حقوق اإلنسانآخرون إلى أن الحري

من ينكر ذلك ويعتبرھما مظھران فقط من مظاھر ممارسة حقوق اإلنسان وليس 

 .)١٠("ركنين في تكوينھا

  وقد عرف البعض حقوق اإلنسان معتمداً على مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني

المنصوص عليھا في عدد من اإلعالنات مجموعة القواعد والمبادئ "بأنھا 

والمعاھدات الدولية التي تؤمن حقوق وحريات األفراد والشعوب في مواجھة الدولة 
                                                            

 .٩٠ص, الثالث المجلد:  للرازي الصحاح مختار)٨(
دار , قانون حقوق اإلنسان في الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية: عبدالواحد محمد الفأر )٩(

 .٣ص, ١٩٩١, القاھرة -النھضة العربية  
, حقوق اإلنسان وحرياته في القانون الدولي والشريعة اإلسالمية: جابر إبراھيم الراوي . د)١٠(

 .   ١٦٦ص, ١٩٩٩, الطبعة األولى, األردن, طباعة والنشردار وائل لل
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وتلزم الدولة بحمايتھا , وھي حقوق لصيقة باإلنسان وغير قابلة للتنازل عنھا. أساساً 

 .)١١("من االعتداء أو االنتھاك

 حق "ا في المواثيق الدولية بأنھا وعرف البعض اآلخر حقوق اإلنسان بحسب ورودھ

وحقه في التحرر من الرق والعبودية , كل إنسان في الحياة والحرية وسالمة شخصه

ومن التعذيب أو التعرض لضروب من المعاملة أو العقوبة القاسية المھينة المنافية 

وحق كل إنسان من , وحق جميع الناس في المساواة أما القانون, للكرامة اإلنسانية

وحق كل إنسان في , التحرر في القبض عليه أو حبسه أو نفيه بدون مسوغ قانوني

وحق كل إنسان في أن , محاكمة علنية أمام محكمة نزيھة إذا اتھم باقتراف جرم ما

وصيانة حرية كل إنسان من االعتداء على حرمة حياته , يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته

وحق كل إنسان , مراسالته بدون مسوغ قانوني أو حرمة أسرته أو مسكنه أو, الخاصة

, وحقه في االنتماء إلى جنسية, في اللجوء إلى بالد أخرى عند التعرض لالضطھاد

 .)١٢("وحقه في الزواج وتكوين أسرة

  اإلشارة إلى ما ينبغي االعتراف به لألفراد من "كما عرفت حقوق اإلنسان بأنھا

, انية كحد أدنى وتفرضھا فرضاً الزماً حقوق مقدسة خالدة تحتمھا الطبيعة اإلنس

فھي حقوق تتبع من الكرامة . كضمان لحماية األفراد من تحكم الدولة واستبدادھا

                                                            
 –تاريخ القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان : محمد نور فرحات )١١(

 .٨٣ص, ٢٠٠٠, دار المستقبل العربي, القاھرة –دراسات في القانون الدولي اإلنساني 

مكتبة دار الثقافة , ان وحرياته األساسيةالوجيز في حقوق اإلنس: غازي حسن صابريني . د)١٢(
 .٨ص, ١٩٩٧, األردن, الطبعة الثانية, للنشر والتوزيع



7 

ومن ثم فإن انتھاكھا يشكل حرمان الشخص من , المتأصلة في الشخصية اإلنسانية

  .)١٣("إنسانيته

إلنسان إال المالحظ وفي ظل تعدد المفاھيم واآلراء واختالفھا في تعريف حقوق ا

أن ھناك من يميل إلى استخدام مصطلح حقوق اإلنسان على أنه مجموعة االحتياجات أو 

وفي أي مجتمع ودون تمييز , المطالب التي يلزم توافرھا بالنسبة إلى عموم األشخاص

أو العقيدة , أو اللون, أو النوع, سواًء العتبارات الجنس –في ھذا الخصوص  –بينھم 

  .)١٤(أو ألي اعتبار آخر, صل الوطنيأو األ, السياسية

وتوضيحنا الموجز له إال أن األمر يحتاج , ورغم كثرة التعريفات لھذا المفھوم

إلى مزيد من التوضيح والتعمق لحسن إدراك ھذه الحقوق وما إذا كانت مضامينھا تختلف 

االتفاقات والمعاھدات والمواثيق و, والقوانين الدولية, أو تتطابق مع القوانين الوضعية

  . اإلقليمية والدولية

  المطلب الثاني

  مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان

تتعدد وتتنوع مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان منھا، الدين والقانون  

  .الوضعي، والتشريع، والوثائق الدولية

                                                            
, ترجمة مبارك علي عثمان, حقوق اإلنسان العالمية بين النظرية والتطبيق: جاك دونللي )١٣(

, ١٩٩٧, الطبعة األولى, القاھرة –المكتبة األكاديمية , محمد نور فرحات. د.مراجعة أ
 .٢٩ص ,٢٠٠٠

الھيئة العامة لقصور  –نحو مدخل إلى وعي ثقافي  –حقوق اإلنسان : أحمد الرشيدي . د)١٤(
 .وما بعدھا, ١٨ص, ٢٠٠٥, القاھرة, الثقافة
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  .الدين: أوالً 

" يدعي بعض الفقھاء أن الديانات السماوية الثالث تخلو من أي ذكر لمصطلح  

وإن كان علماء الالھوت قد تبنوا نظرية من شأنھا اعتبار القانون اإللھي " حقوق اإلنسان 

ديم . مصدرا أساسيا لحقوق اإلنسان د الق وراة " وقد افترض العھ تحفظ  –" الت ع ال أن  –م

ي الرب خلق آدم صورة منه م ه ف ن حيث كمال الخلق وجعل نسل آدم عليه السالم شبيھا ل

ا . الخلق والصفات ا كلھ ادرة وختمھ وكأنه سبحانه وتعالى قد أصدر عدد من العمالت الن

ه ع خلق ى جمي زه عل ورة آدم فمي د .بص اتم الواح الت ذات الخ ي العم ل ف ع أن األص م

دة  ذه العمالت تختلف الواح ة؛ إال أن ھ ا عن األخرىمساواتھا في القيم ي آدم ال . منھ فبن

يتساو في الصفات والخصال ولذلك حق لكل إنسان على انفراد أن يقول العالم بأسره ُخلق 

  .)١٥(من أجلي

وة    رة أب ة والمسيحية فك ويعتنق علماء الالھوت والمتعمقون في الديانتين اليھودي

إخو انھم ب ك إيم ى ذل ي آدم الشتراكھم الرب لخلقه من نسل آدم عليه السالم، ويبنى عل ة بن

أ  ي تنش ة والت فتھا العالمي انية ص ى اإلنس بغ عل ا يس و م ره، وھ الم بأس د للع ي أب واح ف

ولما . لإلنسان حقوق معينة يتميز بھا عن غيره من المخلوقات ويتساوى فيھا الناس جميعا

كان مصدر ھذه الحقوق الھي بطبيعته فال يجوز المساس بھا من جانب أية سلطة وضعية 

  .)١٦( يصح االلتفاف عليھا بما وضعه البشر من قوانينوال

وق  ن حق ه م ون ب ا يتمتع اواتھم فيم م، وأن مس ي آدم كلھ إخوة بن ليم ب ع التس وم

ه واحد ا من صنع إل ونھم جميع أن المصدر . إنسانية إنما ينبع من ك ليم أيضا ب ومع التس
                                                            

(15)Talmud, sanhedrin 3801, shestack, op. cit., p. 76 
  :انظر في ذلك )١٦(

s. Greenberg, foundation of faith (1967), M, Konvitz, judaism and human 
rights (1972). 
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ه  ادر، إال أن ة المص و كاف ي يعل در الھ و مص وق ھ ذه الحق وحظ أن بعض األول لھ د ل ق

ة من  ات معين بة لفئ ية بالنس ه األساس وق اإلنسان وحريات ى حق ودا عل ان وضعت قي األدي

  .)١٧(البشر مثل الرقيق والنساء، على الرغم من أنھم جميعا من خلقه سبحانه وتعالى

ان  ي األدي ھما ف دان أساس ا تج اواة إنم ة والمس ي العدال ه أن فكرت ا ال شك في ومم

ات  ومن ھنا. السماوية ى أخالقي ا إل ية طريقھ وجدت فكرة حقوق اإلنسان وحرياته األساس

  .المؤمنين من البشر حتى أصبحت النظرية عقيدة وممارسة في نفس الوقت

فقد أكملت الشريعة اإلسالمية وھي خاتمة الشرائع السماوية ومنتھاھا ما جاء في 

ة  اليم وأوامر إلھي يحية من تع اره ويح. الديانتين اليھودية والمس ريم باعتب رآن الك وي الق ت

المصدر األول للشريعة اإلسالمية على القواعد التي يجب أن تحكم العالم اإلسالمي سواء 

لمين ر مس انوا أو غي . ما تعلق منھا بعالقة العبد بربه أو عالقته بغيره من البشر مسلمين ك

ة بتسوية المنازعات وھي باعتبارھا نظاما تكافليا للمجتمع اإلسالمي تحوي الوسائل الكفيل

  .سواء تلك التي تنشب بين األفراد أو بينھم وبين الدولة 

ة أو االستداللية للشريعة   ا للمصادر الرئيسية أو االحتياطي ويتضح من مطالعتن

اس  اع والقي ادر كاإلجم ن المص ا م نة وغيرھم ريم والس رآن الك ل الق المية مث اإلس

ى ت الم يصر عل رف؛ أن اإلس ان والع ام هللاواالستحس يعھم أم ر جم اوي البش ا . س ولكنھ

ر " فقد قال تعالى في كتابه الكريم , مساواة مع اختالف اكم من ذك ا خلقن اس أن ا الن يا أيھ

                                                            
ى )١٧( ودا عل ك نجد ا المسيحية وضعت قي رغم من ذل ى ال ومع ذلك يجادل بعض الفقھاء بأنه عل

ين البشر  االسترقاق وشرعت أحكاما إلنصاف الفقراء ولمعاملة األغراب ونادت بالمساواة ب
  -:وانظر في ذلك . ونبذ العنصرية 

Nasr, the concept and rality of freedom in islam and islamic civilization, 
in the philosophy of human rights 96-101. ( A. Rosenbaued. 1980). 
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ر* أن أكرمكم عند هللا اتقاكم * وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  يم خبي  أن هللا عل

")١٨( .  

ان وا من  .فال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى واإليم يعھم خلق و آدم جم فبن

ده رسول هللا صال  ا أي واه وھو م تراب وال يمتاز أحدھم على اآلخر إال بقدر إيمانه وتق

  .عليه وسلم بأحاديثه الشريفة

ه  وق اإلنسان وحريات وقد أسبغت الشريعة اإلسالمية حمايتھا على العديد من حق

ه . األساسية في شتى المجاالت دان  –ومن أشھر أعالم الفق ي مي ادة ف م الري ممن كانت لھ

ة –الدعوة لحماية حقوق اإلنسان  ي حنيف ه . القاضي أبو يوسف تلميذ أب ه سبق زمان ل إن ب

  . )١٩(كل من كتبوا في الموضوع بأجيال عديدة 

رد  ان الف وره، فك ويمثل اإلسالم ثورة اجتماعية كانت جديدة على العالم وقت ظھ

ادئ حجر الزاوية في المجتمع اإلسالمي  راء مب ه الشريعة اإلسالمية الغ الذي استحدثت ل

ة  أخالقية لم يكن له عھد بھا من قبل ، مثل المساواة والعدالة ، والحرية واإلخاء ، والرحم

ل أن . والتراحم بين الناس  د من قضائھا قب رد الب ى الف ات عل ريم واجب وشرع القرآن الك

  .حقوق تقابلھا التزاماتيتمتع بامتيازاته، وبقدر ما يعطي يأخذ ، فكل ال

ر   دھما عن األخ دة ال ينفصم أح دة واح ا وح رد كالھم المجتمع والف ر . ف والبش

ي كفلت . يتساوون حكاما كانوا أم محكومين . سواسية وق الت اة الحق وعلى كل منھم مراع

وما دام البشر . الشريعة اإلسالمية حمايتھا مثل الحق في الحياة ، والحرية ، وحق الملكية 

انون ي ام الق اوون أم ا متس م أيض ام هللا، فھ اوون أم وق . تس رز الحق الم أب ل اإلس د كف وق

                                                            
 .١٣سورة الحجرات، اآلية )  ١٨

(19)Abdel Malek al saleh. The right of the individual to personal security 
in islam  at 55, and M. salama, General principles of criminal evidence in 
islamic jurisprudence, at 109, the Islamic Criminal justice system, M.C. 
Bassioni, editor, ociana publitations, inc london. 1982 
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ائر  دة ، وس ة العقي ر ، وحري ة الفك ية ، وحري ة السياس ل الحري ھا مث ات وأقدس والحري

  .)٢٠(الحريات المدنية إلى درجة فاقت ما وصلت إليه التشريعات الحديثة في وقتنا الحالي

ة ولعل أھم منجزات الشريع ا لالسترقاق وكفال ذا المجال، تحريمھ ة الغراء في ھ

ريم . المحاكمة العادلة اء ذي " قال تعالى في كتابه الك دل واإلحسان وإيت أمر بالع أن هللا ي

ذكرون م ت م لعلك ر والبغي يعظك بحانه  )٢١("  القربى وينھي عن الفحشاء والمنك ال س وق

  . )٢٢("  ره المجرمونليحق الحق ويبطل الباطل ولو ك" في سورة األنفال 

ي  اس ال يعلمون أن الشريعة اإلسالمية ھي الت ر من الن ومما ال شك فيه أن كثي

جاءت بمبدأ من أھم المبادئ التي تكفل حق اإلنسان في محاكمة عادلة، وھو مبدأ افتراض 

ه. البراءة ات . فاألصل أن المتھم بريء إلى أن تثبت إدانت ي وضعت عبء اإلثب وھي الت

  .المدعي، وھي التي شرعت جزاء البالغ الكاذب الغير مؤيد بدليلعلى 

دوھم " قال هللا تعالى  ة شھداء فاجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع

  .)٢٣("  ثمانين جلدة وال تقبلوا لھم شھادة أبدا وأولئك ھم الفاسقون

ه الصالة و  د الرسول علي د أي ى من ادعى وق ذا فالبينة في اإلسالم عل السالم ھ

ائھم : "المبدأ بحديث شريف قال  وم ودم وال ق ال أم لو يعطي الناس بدعواھم الدعى رج

  .)٢٤("لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

                                                            
نة . انظر أ)٢٠( ة، س ة الثاني دة، الطبع الة الخال ي الرس زام ف ذي ١٩٥٤ع وم ال ى الل ار إل د أش ؛ وق

ان تعرض ل ر ب م الغي ا عل ن الخطاب لم ر ب اكم مصر من جانب عم ن العاص ح ه عمرو ب
 األول استعبد قبطيا مسيحيا ، وسأله كيف تستعبد إنسانا ولد حرا ؟

 .٩٠آية  –سورة النحل )٢١(
 .٨آية  –سورة األنفال )٢٢(
 .٤آية  –سورة النور  )٢٣(
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي : أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقالني  )٢٤(

 .٤٠٦ص, ٤ج, م١٩٨٩ - ھـ ١٤١٩الطبعة األولى , دار الكتب العلمية, الكبير
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ر  ات غي ة اإلثب ول أدل دم قب ل وقضت بع دأ ب ذا المب راء بھ ولم تكتف الشريعة الغ

وى ضمانات ويعتبر ھذا الضمان من نتائج الحق في افترا. المشروعة ض البراءة ومن أق

  .)٢٥(المحاكمة العادية

ريم  ه الك ي كتاب وقد أمر هللا سبحانه تعالى نبيه الكريم بأن يحكم بالعدل وخاطبه ف

ائِنِ : " قائال ن لِّْلَخ ُ ۚ َواَل تَُك ا أََراَك هللاَّ اِس بَِم ْيَن النَّ تَْحُكَم بَ اْلَحقِّ لِ اَب بِ َك اْلِكتَ يَن إِنَّا أَنَزْلنَا إِلَْي

  . )٢٦("َخِصيًما

ا  م طبق ي الحك دل ف ائم الع م دع وكان مبدأ المساواة بين الناس أمام القضاء من أھ

للشريعة اإلسالمية فال تفرقة بين الناس عند الحكم بينھم بسبب اختالف األصل أو الحسب 

دة ريف . أو النسب أو العقي ديث ش ي ح لم ف ه وس ول صل هللا علي ول الرس ال فضل " ويق

  .)٢٧("لى عجمي إال بالتقوى لعربي ع

ه  ى علي د هللا وأثن ر، فحم ولما بويع أبو بكر بالخالفة بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بك

أعينوني، : "ثم قال إن أحسنت ف ركم، ف يكم ولست بخي أما بعد أيھا الناس فإني قد وليت عل

أريح وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى 

وم  دع ق ه إن شاء هللا، ال ي ى آخذ الحق من عليه حقه إن شاء هللا، والقوى فيكم ضعيف حت

م هللا  ط إال عمھ وم ق ي ق ة ف يع الفاحش ذل، وال تش بيل هللا إال ضربھم هللا بال ي س اد ف الجھ

                                                            
ة  )٢٥( وث القانوني اد للبح انون واالقتص ة الق رور، مجل ي س د فتح دكتور أحم تاذ ال ة األس مقدم

نة ي  –عدد خاص : ١٩٨٠ واالقتصادية، السنة الخمسون س وق اإلنسان ف ي حق دراسات ف
 .١٥، ص١٩٨٣دار إلھنا للطباعة سنة  –الشريعة اإلسالمية والقانون المصري 

 ١٠٥سورة النساء اآلية )٢٦(
وأبو ). ٥١٣٧(والبيھقي في الشعب برقم ).  ٢٣٥٣٦(أخرجه اإلمام أحمد في مسنده برقم )٢٧(

 .٣١٣ص, غاية المرام: األلباني  وصححه اإلمام. ١٠٠ص) ٣ج(نعيم في الحلية 
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ي  ة ل ال طاع وله ف يت هللا ورس إذا عص وله، ف ت هللا ورس ا أطع وني م البالء، أطيع ب

  . )٢٨(."عليكم

ل تجاوزت  ولم د التقاضي ب وق اإلنسان عن ة حق تكتف الشريعة اإلسالمية بكفال

رت  ا وف ا أنھ ن الشخصي ، كم ي األم ة ، وف ي الحري اة، وف ي الحي ه ف ة حق ى كفال ك إل ذل

اج  ل واإلنت ى العم ان عل ث اإلنس ا تح ة باعتبارھ ة الفردي ق الملكي ة لح ة الالزم الحماي

  .)٢٩(واالدخار

الم ريعة اإلس ت الش ا كان ادة ولم ا للم ريع المصري طبق يا للتش ية مصدرا رئيس

الثانية من الدستور المصري فقد كان رجوعنا إليھا كمصدر لقانون األسرة في مصر أمرا 

ة ة فائق ل عناي رأة والطف وق الم الم بحق ى اإلس د عن ي . ضروريا وق ريم غن رآن الك والق

ة وق النفق ل حق ية مث ه األساس ا حقوق ل منھم ل لك ي تكف ام الت انة  باألحك والنسب والحض

ول الرسول . والميراث وق عمال بق وشدد الشارع اإلسالمي في عدم التھاون في ھذه الحق

ول " عليه الصالةوالسالم  ه الصالة . )٣٠("كفى بالمرء أثما أن يضيع من يع ه علي وقول

ى يسأل الرجل عن أھل : " والسالم  إن هللا سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حت

  .)٣١("بيته 

                                                            
 –دار الشروق , ٢ج, الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان: بسيوني محمود شريف )٢٨(

وقد نشرت ھذه الوثيقة بتصريح من المعھد الدولي لحقوق اإلنسان بجامعة . ٢٠٠٣, القاھرة
الطالبي، الناشر إعداد دكتور عمار  -كتاب آثار ابن باديس , انظر كذلك. دي بول شيكاغو

 .٤٠١الجزء األول ص –ھـ، المجلد الثاني ١٤١٧, الطبعة الثالثة -الشركة الجزائرية 
انون الوضعي، .د )٢٩( نزيه محمد الصادق المھدي، حق الملكية في الفقه اإلسالمي مع مقارنة بالق

 .٢٠١مرجع سابق، ص 
وأخرجه . )٥/٣٧٤(، والنسائي في السنن الكبرى)٤/٥٤٥(أخرجه الحاكم في المستدرك  )٣٠(

 .)١٦٩٤(، وأبو داود، برقم ) ١٨٠/  ١٤(وأحمد .)٢٣٥٩(، برقم )يقوت(مسلم بلفظ من 
رى )٣١( ننه الكب ي س ائي ف م  ٥/٣٧٤(رواه النس ي صحيحه , )٩١٧٤رق ان ف ن حب  ١٠/٣٤٥(واب

م  اني , )٤٤٩٣رق ال األلب ن(وق م ) حس ديث رق حيح ح امع الص ر الج ال ). ١٧٧٤(انظ وق
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ات  ي أوق انية خاصة ف ة اإلنس ة المعامل ى أھمي كما أكدت الشريعة اإلسالمية عل

ذه , الصراعات البشرية وبوجه خاص لألسرى في المعارك ريم ھ رآن الك ا الق ويعرض لن

  ).٣٢"(ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً :" المعاملة في قوله تعالى 

لمين كما كانت وصايا الرسول محمد ابن  ادة المس لم لق ه وس عبدهللا صلى هللا علي

ه  يرة والفق ب الس ن كت د م ي العدي ا ف اء ذكرھ دة ج داً عدي ي ج اد وھ روجھم للجھ د خ عن

  ).٣٤(-)٣٣(اإلسالمي واعترفت به كتابات غير المسلمين من المستشرقين األجانب

رأة أو  ان أم ام رد رجال ك د رتب للف ومما سبق يتضح أن الشارع اإلسالمي وق

ائق  ا تسميھا التشريعات الوضعية والوث ية مم ات األساس وق والحري طفال العديد من الحق

تمدة  الدولية حاليا بحقوق اإلنسان األمر الذي يجعل من الشريعة اإلسالمية والقواعد المس

ك  وق وتل ذه الحق من المذاھب الفقھية األربعة الرئيسية في الفقه اإلسالمي مصدرا أوليا لھ

  .الحريات

  .القانون الطبيعي: ثانيا

ي " العدالة " لقد اھتم الفقھاء والفالسفة القدامى بفكرة  يا ف باعتبارھا معيارا أساس

. الحكم على صالحية التشريعات الوضعية في التطبيق على مجتمع معين في زمان معين 

. ومع ذلك اختلف مفھوم الناس لھذه النظرية باختالف الزمان والمكان واختالف الشعوب

م يقف  ذا ل د أن ھ المي موحد، نج ومع تسليمنا بأن فكرة العدالة فكرة تفتقر إلى تعريف ع

                                                                                                                                                  

ْن أَنَس :" ٧١٣٨في شرح حديث البخاري رقم/الحافظ في الفتح ِحيح َع نٍَد َص ِدّي بَِس َواِلْبِن َع
ا اِْستَْرَعاهُ َحفِظَ َذلَِك أَْو َضيََّعهُ "   ."" إِنَّ هللاَّ َسائِل ُكّل َراٍع َعمَّ

 ).٨(آية رقم, سورة اإلنسان)٣٢(
المجلة الدولية , المفھوم اإلنساني في القانون الدولي اإلسالمي: إيمانويل ستافراكي . د)٣٣(

 .وما بعدھا, ٣٦ص, ١٩٩١, فبراير-يناير, ١٧العدد , للصليب األحمر
نظرية : محمد أبو زھرة , وللمزيد من الوصايا والقواعد اإلسالمية حول حقوق اإلنسان انظر)٣٤(

العالقات , وللمؤلف أيضاً . ١٩٥٨, لمصرية للقانون الدوليالمجلة ا, الحرب في اإلسالم
 . ١٩٩٥طبعة سنة , الدولية في اإلسالم
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ور رعية األم ى ش م عل ي الحك ا ف ه عليھ اد الفق ائال دون اعتم ان . ح ادل ك و ع ا ھ ل م فك

والعدالة تعتبر من أسمى .شرعيا، والعكس كل ما يتسم بالظلم البد وأن يكون غير شرعي

ي  ة الت يم األخالقي يالق انون طبيع و أي ق ة تعل ي مرتب ذلك فھي ف ا اإلنسان ول د . عرفھ وق

انون اإللھي وھو المصدر  أرجع بعض الفقھاء سمو مرتبتھا إلى أنھا مستقاة أصال من الق

رون  ي الق لطتھم ف ه س تمدون من ا يس رب أوروب ام غ وك وحك ان مل ذي ك ي ال األساس

  .)٣٥(الوسطى

ذه األزم فة ھ ر من فالس د ذھب كثي ك فق ع ذل انون الطبيعي وم ار الق ى اعتب ة إل ن

وقالوا أن القانون الطبيعي جزء من القانون اإللھي . مصدرا أساسيا للحقوق الثابتة لألفراد

أن فصل القانون الطبيعي عن القانون اإللھي وجعل من  Grotiusثم لم يلبث جروشيوس 

ذ ة، ول ى المنطق والعقالني ى عل وي مبن د عرف األول مصدر أساسيا لكل قانون دني لك فق

ه  ي بأن انون الطبيع يوس الق ھا " جروش ي يفرض رة الت ة اآلم د القانوني ة القواع مجموع

ة  الي فھي ". المنطق السليم والتي نجد أساسھا في األخالق أو الضرورات األخالقي وبالت

ع المنطق  ق م ر متف ق أو غي القواعد التي يمكن في ضوئھا الحكم على فعل معين بأنه متف

  .)٣٦(ليم والمثل األخالقية المعترف بھاالعقالني الس

رن . وفكرة الحقوق الطبيعية ليست بجديدة انية في الق فقد نشأت مع الحركة اإلنس

وك  ل جون ل فة المشھورين مث د . JohnKockeالسابع عشر والتي قادھا بعض الفالس فق

ة" لوك"ذھب  ل نشوء الدول ة قب ة تام انوا يعيشون في حري م ك. إلى أن الناس ك انوا وإنھ

                                                            
(35)Sieghart, p., op. cit., p. 1. 3. 

  :راجع في ذلك  )٣٦(
H. Grotius, De jure Belli ac pacis, BK.1, ch.1 

 .international protection of human rights (A. Eide.& A. Schou edsوايضا 
1968).  
ذا  H.Rommen, the natural law in legal and social history and :وك

philosophy (1948) 
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نھم بشكل كامل اواة بي ى نحو يضمن المس اتھم عل اروا أن . يتمتعون بكامل حري ا اخت فلم

ن  ا م ا يلزمھ ه بم ا في وا لھ دا اعترف لطة عق ذه الس ع ھ وا م ة ابرم لطة حاكم م س ون لھ تك

سلطات مقابل احتفاظھم بحقوقھم الطبيعية مثل الحق في الحياة، وفي الحرية، وفي الملكية 

بل وألزموھا بالحفاظ على ھذه الحقوق وتلك . ال قبل ابتداع ھذه السلطةالتي كانت لھم أص

اء  ديھا والقض يھم تح ق عل رعيتھا وح رافھم بش ا اعت حبوا منھ ل س م تفع إذا ل ات ف الحري

  .)٣٧(عليھا

  .التشريع: ثالثا

ي  ديد ف د ش تعرضت نظرية األصل اإللھي واألصل الطبيعي لحقوق اإلنسان لنق

يةفقد . القرن التاسع عشر ة والسياس د . ظھر فريق جديد من أصحاب النظريات القانوني وق

ر  ة كل تفكي ة فحسب، مھمل ائع اليقيني تبني ھذا الفريق نظرية تسمى بنظرية الفلسفة والوق

ة  ة"تجريدي في األسباب المطلقة، لذلك سميت بنظري ول أصحاب ". الوضعية اليقيني ويق

ي  انون اإللھ ة الق ة أن أصحاب نظري ذه النظري ى ھ دون عل ا يعتم ي إنم انون الطبيع والق

ل , إيمانھم باإللوھية أو بوجود هللا ى ُمث دون عل م يعتم ة فھ ة الطبيعي مثلھم أصحاب النظري

ى  م عل ي حكمھ ذا ف أخالقية معينة في تأصيلھم لھذه الحقوق وفي الحكم على شرعيتھا وك

دالتھا ان من المستحيل إ. القوانين من حيث عدالتھا أو عدم ع ا ك ذين ال ولم اع ھؤالء ال قن

ور ذه األم ات بھ ا وال باألخالقي ون ال ب ة . )٣٨(يؤمن د نظري ه أن يج ى الفق ا عل ان لزام ك

القيم  تھتار ب اد واالس ه ظاھرة اإللح ملموسة تكون اقرب إلى العقول في زمان انتشرت في

  .إلى حد بعيد

                                                            
  :راجع في ذلك )٣٧(

John locke, the second treatise of civil government sieghartm p., op. cit., 
p. 1. 7 

(38)Sieghart, p., op. cit., p. 1 .5. 
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ا ةقاً ألصحاب المدرسيوتطب  وق اإلنس د لحق إن المصدر الوحي ن ھو الوضعية ف

زاءات  ة الج انون خاص رام الق ى احت اس عل ار الن ائل إلجب ن وس ه م ا يحوي ريع بم التش

ا د مخالفتھ وانين عن ك الق ي تل ا ف راء . المنصوص عليھ ر ھ ك يعتب ر ذل ول بغي وأن الق

  . )٣٩(ومھاترة

رن  ل الق ر وأوائ ع عش رن التاس ي الق عا ف ارا واس ة انتش ذه النظري ت ھ ذلك نال ل

وق  عت حق ث وض رين حي هالعش ان نفس يطرة اإلنس ت س ان تح اب . اإلنس ت الب وفتح

وق . للتشريعات الوطنية لتبني حمايتھا واالعتراف بھا اء نظام للحق كما أنھا أسھمت في بن

ذا ضمانه  في القانون الدولي العام ال يمكن التوصل إليه إال برضاء الدول ذات السيادة وھ

ون  ي في حد ذاتھا إذ أن أصحاب ھذه المدرسة ال يعترف انوني ف ه أي وضع ق رد ل أن الف ب

  .القانون الدولي وعلى ذلك فحماية حقوقه ال تتأتى إال بإرادة الدولة التي يتبعھا

ولم تسلم ھذه النظرية بدورھا من النقد فالقانون من صنع البشر وھناك جماعات 

وق ومتسم ذه الحق اكرة لھ وانينھم ن أتي ق م ت ة من الناس ال يؤمنون بحقوق اإلنسان ومن ث

ه . بالظلم ا يجب أن يكون علي يس بم انون ول ه الق ا يقول ي بم ة تعن ويالحظ أن ھذه النظري

فھي تفصل التشريع عن جذوره األخالقية والمعنوية في المجتمع وتفرض طاعة . القانون

  .)٤٠(األفراد له بصرف النظر عن تمشيه مع المثل األخالقية أو منافاته لھا

                                                            
د  Geremy Benthamانظر الھجوم الذي شنه )٣٩( ة فق ة والطبيعي ة اإللھي على أصحاب النظري

  :قال 
" Right is a child of aw: from real laws come real rights, but from 
imaginary law, from " laws of nature, " come imaginary rights…  
Natural rights is simple nonsense: Natural and imprescriptible rights 
rehetorical nonsense, - nonsense upon stilts". 

تاذ  ص األس د لخ ه  Hartولق ي مقال ة ف وق الطبيعي ة الحق ام لنظري د بنث  .Bentham:نق
Anarchical fallacies  

HART, Unitarianism and natural rights , 53 Tul. L. Rev. 663(1979). 
(40)Meron, T. op. cit., p. 80. 
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مدرسة ال يھمھم أن يكون القانون صالحا أو ويتضح مما سبق أن أصحاب ھذه ال

القوة . غير صالح عادال كان أو ظالما ذ ب ابال للتنفي انون ق إنما الذي يھمھم ھو أن يكون الق

ذه المدرسة . الجبرية إن لزم األمر اء ھ ق من فقھ رفض فري ا أن ي يس غريب وبناء عليه فل

  .الزمة لوضعه موضع التنفيذاالعتراف بالقانون الدولي كلية الفتقاره إلى الوسائل ال

  :الوثائق الدولية : رابعا

  .)٤١(ميثاق األمم المتحدة -١

ه  وق اإلنسان وحريات دولي بحق ع ال د للمجتم ام المتزاي يمكن إرجاع أصول االھتم

نة . إلى التعاليم اإلنسانية لعصر النھضة ي س ة ف ة الثاني ا قامت الحرب العالمي  ١٩٣٩ولم

اعة بعض  رب وبش وال الح رت أھ ه ظھ ان وحريات وق اإلنس ا لحق م وانتھاكھ م الحك نظ

د . األساسية في صورة لم يسبق لھا مثيل في التاريخ ى مزي وقد أدت تجربة ھذه الحرب إل

وق اإلنسان ة لحق ة الفعال ة الدولي ام من الحماي رار نظ ذا . من االقتناع بوجوب إق ان ھ وك

  .شرطا من الشروط الضرورية إلقرار األمن والسالم الدوليين

وم  الن ي ذا اإلع ى ھ ت عل د وقع نة  ١وق اير س ة  ١٩٤٢ين رون دول تة وعش س

بأن " وانضمت إليھا بعد إحدى وعشرون دولة أخرى أعربت الدول الموقعة عن اقتناعھا 

النصر التام على األعداء ضروري للغاية من اجل الدفاع عن الحياة والحرية، واالستقالل 

وق اإل ى حق اظ عل ة، وللحف ة الديني ن والحري ا م ي غيرھ ا وف ي أقطارھ ة ف ان والعدال نس

  ".األقطار 

                                                            
ة ميثاق )٤١( دل الدولي ة الع دة والنظام األساسي لمحكم ة  –األمم المتح ة العام اء باألمان إدارة اإلنب

  .لألمم المتحدة بنيويورك 
  :انظر أيضا 

Paul sieghart, the international law of human rights, clarendon press. 
Oxford 1985, p. 24. 
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ام  ي ع ي وضعت ف ارتن اوكس الت ة  ١٩٤٤وقد توخت مقترحات دمب تأسيس منظم

ياء ،  ائر األش ين س ول للمشاكل " عامة تحت اسم األمم المتحدة تقوم ب اد الحل بتسھيل إيج

انية  اكل اإلنس ن المش ا م ة وغيرھ ة الدولي ادية ، واالجتماعي منت " . االقتص ذلك تض ك

ى مجلس اقتصادي  ة ، وإل المقترحات أن يعھد بمسئولية تنفيذ ھذه المھمة إلى جمعية عام

ادية  ائل االقتص أن المس يات بش ديم التوص وض بتق لطتھا، يف ع لس اعي خاض واجتم

ارتن اوكس .واالجتماعية الدولية وغيرھا من المسائل اإلنسانية  وقد مھدت مقترحات دمب

ان فران ؤتمر س ام لم ي ع د ف ذي انعق كو ال أه  ١٩٤٥سيس دة وھي م المتح اق األم د ميث واع

  .للتوقيع والتصديق 

ؤتمر سان  ي م اع ف راره باإلجم د إق وبعد ذلك خرج ميثاق األمم المتحدة إلى العالم بع

نة  ٢٥فرانسيسكو في  ي  ١٩٤٥يونيو س ية ف ه األساس وق اإلنسان وحريات ى حق يرا إل مش

رات ي الديباج.عدد من الفق دة عن تصميمھا فف م المتح د " ة تعرب شعوب األم ى تأكي عل

اوية  الحقوق المتس ه، وب رد وقيمت ة الف ية وبكرام وق اإلنسان األساس د بحق إيمانھا من جدي

ا وصغيرھا  م كبيرھ اء ولألم ال والنس ارة ". للرج ر عب رام " وتظھ جيع احت ز وتش تعزي

ز بسبب الجنس حقوق اإلنسان األساسية لناس جميعا والتشجيع على ذلك إطال ال تميي ا ب ق

اق" أو اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء  ي الميث لعل . في أكثر من موضع ف

  .)٤٢(أولھا الفقرة الثالثة من المادة األولى

ا " األمم المتحدة " ال تفرض " ثم جاءت المادة الثامنة ونصت على أنه  ودا تحد بھ قي

اء لال ال والنس ار الرج واز اختي ا ج ي فروعھ اواة ف ه المس ى وج فة وعل ة ص تراط بأي ش

ة  ية والثانوي ادة .الرئيس ي الم ة  ١٣وف لطات الجمعي ائف وس اق، والخاصة بوظ ن الميث م

رة  د أن الفق ة نج ات ) ب(العام ان والحري وق اإلنس ق حق ى تحقي ة عل ى اإلعان نص عل ت

  .ضمن اختصاصات الجمعية العامة .. األساسية للناس كافة 

                                                            
الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق األمم : علي ناجي صالح األعوج , انظر )٤٢(

 .وما بعدھا, ٢٥٩ص, ٢٠٠٤, جامعة القاھرة, رسالة دكتوراه, المتحدة
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ا  ٥٥مادة ونصت ال    ي فقرتھ دة ) ج(من الفصل التاسع ف م المتح ى أن تعمل األم عل

ز "على   ال تميي ع ب ية للجمي ات األساس وق اإلنسان والحري رام حق الم احت ي الع أن يشيع ف

وق "بسبب الجنس أو اللغة أو الدين  ك الحق اة تل ، وال تفريق بين الرجال والنساء ، ومراع

عھد جميع أعضاء األمم المتحدة بالقيام بأي عمل مشترك يت ٥٦أما المادة . والحريات فعال

ادة  ي الم ا ف ق األغراض المنصوص عليھ ة من أجل تحقي ع المنظم اون م أو منفرد بالتع

٤٣(٥٥(.  

ئولية  ٦٢أما المادة     ناد مس فقد زادت من مھام المجلس االقتصادي واالجتماعي بإس

يات  ع التوص ي وض ه وھ افية إلي اعة" إض تص بإش ا يخ ان  فيم وق اإلنس رام حق احت

ي ".والحريات األساسية ومراعاتھا  اعي ف اق المجلس االقتصادي واالجتم ويفوض الميث

في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ومن أجل تعزيز حقوق " بتشكيل اللجان  ٦٨المادة 

دولي / ٧٦ثم جاءت المادة ".اإلنسان  ية لنظام الوصاية ال ـ والخاصة باألھداف األساس ج

ى و ل عل س بالعم ى اختصاص المجل ان " نصت عل وق اإلنس رام حق ى احت جيع عل التش

البعض .. والحريات للجميع  د بعضھم ب والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقي

")٤٤(. 

                                                            
الطبعة , القاھرة -دار النھضة العربية , الحماية الدولية لحقوق اإلنسان: أحمد أبو الوفا . د)٤٣(

 .٢٦-٢٥ص, م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠, األولى
ع)٤٤( ا . د, راج و الوف د أب ة: أحم ات الدولي انون المنظم ي ق يط ف ة , الوس ة العربي  -دار النھض

ة . ٣١٥ص, ١٩٩٦, القاھرة دل الدولي ة الع ام األساسي لمحكم م المتحدة والنظ  –ميثاق األم
  .إدارة اإلنباء باألمانة العامة لألمم المتحدة بنيويورك 

  :انظر أيضا 
Paul sieghart, the international law of human rights, clarendon press. 
Oxford 1985, p. 24. 
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 .)٤٥(اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -٢

نة    ي  ١٩٤٨لقد صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في العاشر من ديسمبر س ف

ى " باريس باعتباره  م حت ة الشعوب واألم المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستھدفه كاف

ى  نھم، إل ذا اإلعالن نصب أعي يسعى كل فرد وھيئة في المجتمع، واضعين على الدوام ھ

ات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات موحدة، توطيد احترام ھذه الحقوق والحري

دول  ين ال ة ب ة فعال ورة عالمي ا بص ا ومراعاتھ راف بھ مان االعت ة ، لض ة وعامي قومي

  .)٤٦("األعضاء ذاتھا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانھا 

  :ويمثل اإلعالن المرحلة األولى من مراحل ثالث

  . مختلفة لإلنسان التي يجب احترامھا مرحلة إعالن يحدد ويعين الحقوق ال :أوال 

  .مرحلة االتفاقيات التي تلزم الدول األطراف فيھا باحترام ھذه الحقوق  :ثانياً 

  .مرحلة التدابير واألجھزة التي ستقوم على التطبيق : ثالثاً 

ل    ة ھو مجرد إعالن للمث ة القانوني ومن الجدير بالذكر أن  اإلعالن من الناحي

ا أو أداة  ةالعلي ر فاعلي وى وأكث ن األدوات األق ا م ق لغيرھ د الطري ح . تمھ ا نج ذا م وھ

                                                            
/ كانون األول / ١٠المؤرخ ) س –د (ألف ) ٢١٧(اعتد وصدر رسمياً بقرار الجمعية العامة )٤٥(

, منشورات األمم المتحدة, انظر المعاھدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان. ١٩٤٨ديسمبر
 . ٢٠٠٦, وجنيف –نيويورك 

  .٢٧ص, مرجع سابق, الحماية الدولية لحقوق اإلنسان: أحمد أبو الوفا . د )٤٦(
  :وحول اإلعالن العالمي راجع في ذلك 

Verdoodt (A.) : Naissance et signification de  La declaration uni-verselle 
des droit de I'homme- Louvin, Paris – ed. Nauwelaerts, 1963.             
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ي  ية الت ه األساس وق اإلنسان وحريات ا لحق دادا دقيق وا تع د ح اإلعالن في تحقيقه بالفعل فق

  .)٤٧(وعلى ذلك فھو أداة غير ملزمة . يجدر الدول احترامھا واالعتراف بھا

نة  ران س د في طھ ذي عق م المتحدة ال ؤتمر األم ان م وق  ١٩٦٨وان ك حول حق

دول  ى ال ا عل اإلنسان قد أمكنه التصريح بأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يشكل إلزام

  . األعضاء في المجتمع الدولي باحترامھا

 ١٩٤٨ومما ال شك فيه أنه منذ صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في سنة  

ى اإلطالق  – أثيرا عل ا ت ائق وأكثرھ ر  –كوثيقة من أشھر الوث ا لتبري وده يستشھد بھ وبن

ان مصدر  ه ك ا أن ة، كم ا من المنظمات الدولي دة وغيرھ م المتح ذھا األم الجھود التي تتخ

م المتحدة ل . الھام عند إعداد المواثيق الدولية الخاصة بحقوق إلنسان داخل وخارج األم ب

ي وأدخلت الحقوق الوار دة به أو استشھد بھا في الدساتير الوطنية والتشريعات المحلية وف

وده كمستوى  ا اإلعالن أو بعض بن ذكر فيھ رة ي اك حاالت كثي ذلك ھن أحكام المحاكم ، ك

زام  للسلوك أو مقياس لقياس رجة احترام المستويات الدولية لحقوق اإلنسان أو مدى االلت

  . )٤٨(بھا

  )٤٩(اإلنسانمواد اإلعالن العالمي لحقوق 

                                                            
(47)J.G. starke, introduction to international law, 9thed Buttersorths 
London 1984, p. 351. 

 Rousseau (Ch.) : Droit International Public – T.II (Les  :راجع في ذلك )٤٨(
sujets de droit) Paris,                                   1974, ed. Sirey– pp. 717- 

 :انظر أيضاً                                                   .18
Sorensen (M.) and others : Mannual of public international law-

Macmillan                   1968, P. 501.                                               
  , ونظر                                        

Thierry (H.) : Combacau (J.) Sur (S.) et Vallee (Ch.) : Droit                
    international public – Paris – Montehrestien, 1975, p. 401.              

                   
 .١٠ -١ص  ١٩٨٤الوثيقة الدولية لحقوق اإلنسان ، إدارة شئون اإلعالم ، األمم المتحدة )٤٩(
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ية ه األساس . يتكون اإلعالن من ديباجة وثالثين مادة تحدد حقوق اإلنسان وحريات

ز الم دون تميي ي الع ان ف ى السواء في كل مك اء عل . وھي الحقوق المخولة للرجال والنس

د قالت  وق فق ة والحق ة والكرام ي الحري اس ف ين الن " ونصت المادة األولى علٮالمساواة ب

اس  ع الن د جمي ميرا، يول ال وض وا عق د وھب وق وق ة والحق ي الكرام اوين ف رارا متس أح

اء  روح اإلخ ا ب ھم بعض ل بعض يھم أن يعام دأ ".وعل ددت المب د ح ة فق ادة الثاني ا الم أم

ية لإلنسان  ات األساس األساسي للمساواة وعدم التمييز فيما يتصل بالتمتع بالحقوق والحري

ر  بب العنصر أ: " تحظ التمييز بس ز، ك دين أو أي تميي ة أو ال نس أو اللغ ون أو الج و الل

يالد  روة أو الم اعي أو الث وطني أو االجتم الرأي السياسي أو أي رأي أخر ، أو األصل ال

  ".أو أي وضع أخر 

ة وسالمة شخصه ،  اة والحري أما المادة الثالثة فنصت على حق كل فردفي الحي

  .وھي الحقوق الضرورية للتمتع بجميع الحقوق األخرى 

ا ) ٢١إلى  ٤المواد من ( ضمن اإلعالن مجموعة من المواد ويت التي يوضح فيھ

ر يل أكب رد بتفض ل ف ة لك ان المخول وق اإلنس ية .حق ة والسياس وق المدني من الحق وتتض

ن  واد م ي الم ان ف ا لإلنس رف بھ ى  ٣المعت اإلعالن  ٢١إل ة : ب اة والحري ي الحي ق ف الح

ت ترقاق واالس ن االس رر م ه ، والتح المة شخص ذيب وال وس رض للتع دم التع بعاد ، وع

ة  ا .للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو اإلحاطة بالكرام وحق كل إنسان أينم

دم التعرض  ي إنصافه قضائيا ، وع ة، والحق ف رف بشخصيته القانوني ي أن يعت د ف وج

تقلة ة مس ة  للقبض التعسفي أو الحجز أو النفي والحق في أن تنظر قضيته أمام محكم نزيھ

ي  دخل تعسفي ف ي أال يعرض لت ه ف ه، وحق ى أن تثبت إدانت ا إل ، وحقه في أن يعتبر بريئ

ق  وء ، وح ل، وحق اللج ة التنق الته، وحري كنه أو مراس رته أو مس ه الخاصة أو أس حيات

ر  التمتع بجنسية ما ، وحق التزويج وتأسيس أسرة ، وحق الملكية الخاصة ، وحرية التفكي

وحرية الرأي والتعبير، حرية والتعبير، حرية االشتراك في الجمعيات والضمير والدين ، 
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بالده، وحق كل شخص  ة ل والجماعات السلمية ، وحق االشتراك في إدارة الشئون العام

  .)٥٠(في تقلد الوظائف العامة في بالده

التي تحدد الحقوق  ٢٧إلى  ٢٣وتعتبر المادة الثانية والعشرين مقدمة للمواد من   

اره . ادية واالجتماعية والثقافيةاالقتص رد باعتب " وھي الحقوق التي يكفلھا باإلعالن لكل ف

ع  ي المجتم ان " عضوا ف ة اإلنس ا لكرام ى عنھ ا ال غن وق بأنھ ذه الحق ادة ھ وتصف الم

دولي " وللنمو الحر لشخصيته ، وتبين أنھا تتحقق اون ال ومي والتع ود الق " بواسطة المجھ

  .)٥١(ة ومواردھا االقتصادية واالجتماعية والتربويةوذلك في حدود نظم كل دول

منھا   د ض ا فق رف بھ ة المعت ة والثقافي ادية واالجتماعي وق االقتص ن الحق ا ع أم

ي  ٢٧إلى  ٢٢اإلعالن في المواد من  حق الضمان االجتماعي، والحق في العمل والحق ف

أجر متساو للعمل المتكافئ ، والحق في الراحة ووقت الفراغ ، والحق في مستوى معيشة 

اة  كاف للمحافظة على الصحة والرفاھية ، والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحي

  . ٥٢الثقافية للمجتمع

ى  ٢٨أما المواد األخيرة من اإلعالن وھي المواد من   فتعترف بحق كل  ٣٠إل

ات  وق والحري ع الحق اه جمي ق بمقتض ي تتحق اعي ودول ام اجتم ع بنظ ي التمت ان ف إنس

ة ات ومسؤوليات ك. األساسية لإلنسان كامل د واجب ه ويؤك اه مجتمع وتحذر . ل إنسان تج

رد أي حق  ٣٠المادة  ة أو جماعة أو ف ا يخول دول ذا اإلعالن م ي " من أنه ليس في ھ ف

  . )٥٣(في اإلعالن " القيام بنشاط أو تأدية عمل يھدف إلى ھدم الحقوق والحريات الواردة 

                                                            
 .من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) ٢٧-٣(من المادة , انظر )٥٠(
االقتصادية واالجتماعية والثقافية بموجب قرار لجنة صدرت االتفاقية الخاصة بالحقوق )٥١(

للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم ) ٤٦/١٤٢١(والقرار رقم ) ١٤(حقوق اإلنسان رقم 
 .المتحدة

ديوان المطبوعات , الطبعة الثانية, دراسة في مصادر حقوق اإلنسان: عمر صدوق )٥٢(
 .١١٣- ١١١ص, ٢٠٠٣, الجزائر, الجامعية

 .١٢ -١٠المرجع السابق ص , الدولية لحقوق اإلنسان الوثيقة)٥٣(
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  .الوضع القانون لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

ه حول القيم ة لقد اختلف الفق وق اإلنسان كوثيق المي لحق ة لإلعالن الع ة القانوني

راف دول األط ة لل ة ملزم ات . قانوني ن المناقش ل م ي ك ه ف الف أساس ذا الخ د ھ ويج

  .والمداوالت التي سبقت صدور اإلعالن وفي ديباجه اإلعالن ذاتھا

م تقصد أن يكون اإلعالن  )٥٤(اتجه جانب من الفقه إلى أن لجنة حقوق اإلنسان ل

ة  ام وثيق دولي الع انون ال ي الق زام ف ى اإلل ة بمعن ة . ملزم ارات الختامي ك العب د ذل ويؤك

ى : " للديباجة إذ تقول  فإن الجمعية العامة تنادي بھذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عل

رد  ى يسعى كل ف م حت أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستھدفه كافة الشعوب واألم

رام وھيئة في المجتمع، وا د احت ى توطي نھم ، إل ضعين على الدوام ھذا اإلعالن نصب أعي

ة  ردة ، قومي راءات مط اذ إج ة واتخ يم والتربي ق التعل ن طري ات ع وق والحري ذه الحق ھ

ا  وعالمية لضمان االعتراف بھا ومراعاتھا بصورة عالمية فعالة بين الدول األعضاء ذاتھ

  ".وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانھا

ب كثي ذلك ذھ دول ل ا لل ة قانون ر ملزم ة غي ذه الوثيق ى أن ھ ين إل ن المعلق ر م

ى  األعضاء في األمم المتحدة وإنما ھي تتمتع بقيمة أدبية ومعنوية كبرى وإن كانت ال ترق

ا .)٥٥(إلى حد خلق االلتزامات القانونية الدولية وفقا للقانون الدولي العام  اك م ومع ذلك فھن

ر . قيمة القانونية والقوة الملزمة لھذا اإلعالن يؤيد الفريق األخر الذي يؤمن بال ويذھب أكث

اآلراء تطرفا في ھذا الفريق إلى أن كال من الحقوق والحريات األساسية الواردة باإلعالن 

ا اتضح من . في القانون الدولي  Jus Cogensواردة على سبيل الحق القانوني  ك بم وذل

دول  ١٩٧٢ – ١٩٥٨ففي الفترة من . الممارسة المستمرة للدول  استشھد عدد كبير من ال

                                                            
 Paul sighart op. cit., p. 6. 2 . 1: راجع )٥٤(

(55)H. lauterpact, international law and human rights, p. 152. 
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ام  ة وأحك بمواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في دساتيرھا الوطنية والتشريعات المحلي

  .)٥٦(المحاكم 

زم ) ١٩٦٠(ومن المالحظ أن دستور الصومال   ة سوف تلت ى أن الجمھوري عل

ق  ه للتطبي ل من در القاب ام . باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالق دا لع ن دستور روان ويعل

يراعي ١٩٦٢ ان س وق اإلنس المي لحق الن الع ي اإلع ة ف ية المبين ات األساس ، أن الحري

وف  واطنين، وس ع الم مانھا لجمي ا ض دين، وجوب مير، وال ات الض رام حري ن احت تعل

يم،  ة، والتعل ة الملكي كنى، وحري ة والس ديث، واإلقام ات، والح ات، واالجتماع والجمعي

  .)٥٧(وظروف العمل الجيدة 

ي  ١٩٦٥وقد صدر قرار سنة  دخل ف دعت الجمعية العامة كافة الحكومات ألن ت

دم تدابير م" خططھا الخاصة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية  د من التق ق مزي وجه لتحقي

وق  امي لحق الن الع ي اإلع ة ف ان المعلن ية لإلنس ات األساس وق والحري ق الحق ي تطبي ف

ة لإلعالن ".اإلنسان  وفي مناسبات عديدة أكدت الجمعية العامة من جديد األھمية التاريخي

  .مبينه جدية التزم بالمبادئ والقيم والمثل الواردة به

اك أما مجلس األمن فقد أثا ر في قراراته المتصلة بالموقف في جنوب أفريقيا انتھ

وق اإلنسان  المي لحق ادئ اإلعالن الع نة . حكومته لمب ي س طلب المجلس من  ١٩٦٣وف

ا  وب أفريقي ة جن دابير تنطوي : " حكوم تمر لت ن اآلن فصاعدا فرضھا المس أن توقف م

اق داف ميث ادئ وأھ ة لمب دابير منافي ي ت ع، وھ ز والقم ى التميي ود  عل دة وبن م المتح األم

  ".اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

                                                            
(56)Paul sieghart, op. cit., p. 6  .2 . 1. 

، ١٩٧٨، مطابع دار الشعب ١٩٧٨األمم المتحدة وحقوق اإلنسان ، األمم المتحدة ، نيويورك )٥٧(
 . ٦٩ – ٦٨ص 
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ول أن ممارسات  ه يق ن الفق ه م تھان ب ق ال يس اك فري بقأن ھن ا س والخالصة مم

المي  ى أن اإلعالن الع دل عل ا ت الدول والحكومات والمنظمات الدولية على ھذا النحو إنم

ه وبا ه جزء من لحقوق اإلنسان أصبح جزءا من العرف الدولي المستقر علي الي فأحكام لت

ع . القانون الدولي العام  ي المجتم دول األعضاء ف ع ال ولذلك فھي تتمتع بقوة إلزامية لجمي

  .)٥٨(الدولي األعضاء في األمم المتحدة وغير األعضاء على السواء 

                                                            
(58)J.P. Humphrey, " the universal Declaration of human rights: its 
history, impact and juridical character in : Human rights: years after the 
universal declaration ch. I, 21 ff; H. Waldick, ICLQ, supplementary 
publication No. II, 1965, 15 
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  :رأي الباحث 

وق  دول للحق اء ال ن ارتض ان م وق اإلنس المي لحق الن الع ة لإلع وة اإللزامي تمد الق تس

ا وتصديقھا . الحريات األساسية لإلنسان و ى توقيعھ ه راجع إل ا ورد ب ذ م ا بتنفي والتزامھ

  :عليه وليس لكونه أصبح أو لم يصبح عرفا دوليا مستقالً، ومما يؤيد ذلك

ادتين : أوال ى  ٥٦،  ٥٥الم ل عل منان العم ا تتض دة إنم م المتح اق األم ن ميث م

وق اإلنسان و" تعزيز  ا االحترام العالمي لحق اس ومراعاتھ ع الن ات األساسية لجمي الحري

  ".دون تفرقة بسبب العنصر ، أو الجنس ، أو اللغة أوالدين 

ه أداة  ومع التسليم بأن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ال يحوي في ذاته ما يجعل

ي  زام الت ا بصفة اإلل ه اآلن متمتع ور تجعل د جدت أم ه فق إلزام بالنسبة للدول الموقعة علي

ران .يفتقر إليھا من البداية كان  ي طھ د ف ذي انعق دولي ال ففي بيان لمؤتمر األمم المتحدة ال

ن  ى  ٢٢م ل إل نة  ١٣أبري ايو س ؤتمر أن  ١٩٦٨م ن الم وق " أعل المي لحق الن الع اإلع

ي ال تنكر وال يجوز  الحقوق الت ا يتصل ب الم فيم اإلنسان يبين تفاھما مشتركا لشعوب الع

ع أعضاء ا ا لجمي ع انتھاكھ راد المجتم ع أف بة لجمي ا بالنس كل التزام رية، ويش رة البش ألس

دولي  عوب ". ال ع الش ث جمي اإلعالن وح واردة ب ادئ ال ه بالمب ؤتمر إيمان د الم وأك

ع " والحكومات على  وفروا لجمي ودھم لكي ي ادئ ومضاعفة جھ ذه المب تكريس أنفسھم لھ

ق ى تحقي ؤدي إل ي ت ة الت ة والكرام ة بالحري اة مليئ ة  البشر حي مانية والعقلي ة الجس الرفاھي

  . )٥٩(" واالجتماعية والروحية 

                                                            
(59)Paul sieghart, op. cit., p. 54. 

 .٦٦المرجع السابق، ص . وأيضا األمم المتحدة وحقوق اإلنسان 
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 .)٦٠(العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ات    داد التفاقي ي اإلع ا ف دة عملھ م المتح ة لألم ان التابع وق اإلنس ة حق دأت لجن ب

رة أن .  ١٩٤٧ملزمة حول حقوق اإلنسان سنة  ذه الم ا ھ ه وكان عليھ د الموج ادى النق تتف

م  ي األم دول األعضاء ف ة لل ر ملزم ة غي ه وثيق ن أن ان م وق اإلنس المي لحق لإلعالن الع

دة  ام . المتح ي ع ة ف ق انتھت اللجن ذا المنطل ن ھ ين  ١٩٥٤وم اقيتين دوليت داد اتف ن إع م

ة  وق االقتصادية واالجتماعي ة بشأن الحق ة الدولي ا االتفاقي خاصتين بحقوق اإلنسان؛ وھم

اري وا ول االختي ية والبروتوك ة والسياس وق المدني أن الحق ة بش ة الدولي ة واالتفاقي لثقافي

  .الملحق باالتفاقية األخيرة 

ا  ة منھم اء اللجن ور انتھ دة ف م المتح ة لألم وقد عرضت االتفاقيتان على الجمعية العام

نة  ي س ام  ١٩٦٦وأقرتھما ف ى ع دأ حت م يب اقيتين ل اتين االتف د . ١٩٧٦إال أن سريان ھ وق

ة  ٤٦صدقت  ة والثقافي وق االقتصادية واالجتماعي ة بشأن الحق ة الدولي ى االتفاقي ة عل دول

ة .  ١٩٧٦حتى أول يناير سنة  ة الثاني ة الدولي ى االتفاقي دول المصدقة عل دد ال بينما بلغ ع

اريخ  ذا الت ة، وصدقت  ٤٤والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية في ھ ى  ١٦دول ة عل دول

الحقوق  بروتوكولھا دولي الخاص ب د ال ى العھ دول المنضمة إل االختياري وقد بلغ عدد ال

  .دولة ) ٨٩( ١٩٨٦االقتصادية واالجتماعية والثقافية في نھاية سنة 

                                                            
العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي اعتمد وعرض للتوقيع )٦٠(

- د(ألف ) ٢٢٠٠(والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
تاريخ , مادة) ٣١(ويتكون من ديباجة و, ١٩٦٦ديسمبر/ كانون األول/١٦المؤرخ في ) ٢١

انظر المعاھدات الدولية األساسية .  ٢٧وفقاً للمادة  ١٩٧٦يناير / الثاني كانون/٣بدء النفاذ 
  . ٢٠٠٦, وجنيف –نيويورك , منشورات األمم المتحدة, لحقوق اإلنسان
  :انظر في ذلك 

Economic, Social and Cultural Rights: Handbook for National Human 
Rights institutions, P.R., P.34; S.Skogly, P.R., p.53; A. Vincent, P.R., 
P134; E. P almer, P.R., P.26. 
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ائفتين من  ى ط وق اإلنسان إل المي لحق ويرجع تقسيم الحقوق الواردة في اإلعالن الع

السياسية التي تثبت بين كتلتي الرأي الحقوق واردتين في اتفاقيتين مستقلتين إلى الخالفات 

وق اإلنسان  وق . في الجمعية العامة ولجنة حق يم ھو أن الحق ذا التقس ي ھ ي تبن والسبب ف

ى إرادة  ا عل ف حمايتھ ية تتوق ة والسياس وق المدني أن الحق ة بش ة الدولي واردة باالتفاقي ال

ة  ي تشر. الحكومات المعني درجھا ف ا فسوف ت راف بھ إذا أرادت االعت ا ف يعاتھا وأوامرھ

ادية  وق االقتص أن الحق ة بش ة الدولي ي االتفاقي واردة ف وق ال م الحق ا معظ ة؛ بينم اإلداري

ذا  واالجتماعية والثقافية متوقف تطبيقھا على مدى نمو الدولة المعنية وقد يطول انتظار ھ

  .)٦١(النمو لعدة سنوات دون أن يكون األمر في يد حكومتھا

وق  اء الحق ا يصفون ويصف بعض الفقھ ة بينم وق فردي ا حق ية بأنھ ة والسياس المدني

درة . الحقوق االقتصادية واالجتماعية بأنھا حقوق جماعية  . ولكن ھذا الرأي يفتقر إلى الق

ة لكل  ا مكفول ى أنھ رد " ولكل " شخص " فإن غالبية الحقوق منصوص عل " ولكل " ف

ان  ة عل". إنس ة ھي الصفة الغالب ك أن صفة الفردي ى ذل ان ومعن ا ك وق أي ع الحق ى جمي

  .وھي ملتصقة بصفة اإلنسان. تكييفھا 

ة واد االتفاقي واد :)٦٢(م اقيتين والم دمتا االتف ون مق اد تك ابقتين  ٥، ٣،  ١تك ا متط . بھم

وق اإلنسان  ز حق دة لتعزي م المتح . فديباجة كل عھد تذكر التزامات الدول وفق ميثاق األم

                                                            
(61)Paul sieghart, op. cit., p25 

, ٢٠٠٤, رسالة دكتوراه, آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان: نبيل مصطفى إبراھيم خليل (٦٢)
  .٣٢٧ص

, مم المتحدةمنشورات األ, انظر المعاھدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان: انظر في ذلك 
  . ٢٠٠٦, وجنيف –نيويورك 

  :انظر كذلك 
D. Fischer, international op. cit., p. 175.  
Economic, Social and Cultural Rights: Handbook for National Human 
Rights institutions, P.R., P.34; S.Skogly, P.R., p.53; A. Vincent, P.R., 
P134; E. P almer,  
P.R., P.26. 
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ه  وتذكر الفرد بمسؤوليته في السعي من أجل ا، وتعترف بأن تعزيز ھذه الحقوق واحترامھ

ع  ذي يتمت ر ال ان الح ل اإلنس ق مث ن تحقي ان ال يمك وق اإلنس المي لحق الن الع ق اإلع وف

ي  تطيع ف ي يس ي الظروف الت ن الخوف إال ف ية ، والتحرر م ة والسياس ات المدني بالحري

ه االقت ذا حقوق ة وك ية والمدني ه السياس ع بحقوق خص أن يتمت ل ش ا ك ادية إطارھ ص

  .واالجتماعية والثقافية

ر المصير حق  ى أن حق تقري اقيتين عل ى بكل من االتف ادة األول وقد نصت الم

ه  ذا الحق واحترام ق ھ ز تحقي ى تعزي دول إل ي كال . عالمي ودعت ال ة ف ادة الثالث ا الم أم

وق اإلنسان  ة حق ع بكاف ي التمت رأة ف العھدين فقد أكدت على حق المساواة بين الرجل والم

  .تدعو الدول إلى تحويل ھذا المبدأ إلى حقيقة واقعةو

وتنص المادة الخامسة في االتفاقيتين معا على ضمانات ضد القضاء على أي من 

رر  ال مب دھا ب ية أو تقيي ى ضمانات . ھذه الحقوق أو الحريات األساس ا نصت عل ا أنھ كم

يلة لتبري ك وس اذ ذل ة واتخ ود االتفاقي د من بن ا أو ضد سوء تفسير أي بن اك حق م ر انتھ

  .حرية ما 

ن  واد م رف الم ل  ١٦-٦وتعت ق العم ة بح ذه االتفاقي ن ھ ع ) ٦م(م ق التمت ، وح

ا ) ٧-م(بظروف عمل عادلة ومواتية  ال واالنضمام إليھ ، ) ٨م(، بحق تكوين نقابات العم

ة  ات االجتماعي ك التأمين ي ذل ا ف اعي بم مان االجتم ق الض رة ) ٩م(وبح ق األس ، وح

ة واألمھات و ة والمعون در ممكن من الحماي ، والحق ) ١٠م(األطفال والشباب في أكبر ق

ة  اف للمعيش توى ك ى مس ي الحصول عل ن )١١م(ف توى ممك أعلى مس ع ب ق التمت ، وح

ة  دية والعقلي حة الجس يم ) ١٢م(للص ي التعل ق ف ان ( والح ي ) ١٤، ١٣المادت ق ف والح

  ).١٥م(االشتراك في الحياة الثقافية 

                                                                                                                                                  

O. Sehutter, p.r., p 742; M. Ssenyonjo, P.R, P.161. 
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ة وال يحوي العھ ة أي ة والثقافي الحقوق االقتصادية واالجتھادي دولي الخاص ب د ال

ق  ير أو التطبي ة بالتفس واد خاص الغ . م تم إب أنه ي ن ش ا م وي نظام و يح ك فھ ع ذل وم

ع  ي تق ات الت اعي بالمخالف ادي واالجتم ھا االقتص دة ومجلس م المتح ام لألم كرتير الع الس

د ا.والتي يترتب عليھا انتھاك نصوص العھ ع تق ان وترف وق اإلنس ة حق ى لجن ذلك إل رير ب

ا  ى م والتي يمكنھا في ذات الوقت أن تستعين بالوكاالت الدولية المتخصصة للحصول عل

  .يلزمھا من معلومات وتوصيات 

 )٦٣(العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ة والسياسية    ا  ٥٣يتضمن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدني ادة يضاف إليھ م

د م ذا العھ اص بھ اري الخ ول االختي ادة ١٤(واد البروتوك ـ ) م ت ال د تناول ادة  ٢٧وق م

وتفرض . العديد من الحقوق والحريات األساسية لإلنسان  –بكثير من التفصيل  –األولى 

وق  أمين الحق احترام ت ه ب المادة الثانية من ھذا العھد التزاما مباشرا على كل دولة طرفا في

  .جھا في تشريعاتھا القائمة الواردة فيه وإدرا

اة  ٢٧إلى  ٦وتحمي المواد من    ي الحي د الحق ف ين ضرورة ) ٦م(من العھ ، وتب

ي  انية الت ر اإلنس ية أو غي ة القاس ة أو العقوب ذيب أو للمعامل دم تعرض أي شخص للتع ع

ة ) ٧م(تحط بالشأن  ة ، وضرورة حظر العبودي رد في اسر العبودي ، وعدم سقوط أي ف

قيق ، ومراعاة عدم تعرض أي شخص لالسترقاق أو إلزامه بعمل ما بالقوة أو وتجارة الر

ر  في ) ٨م(الجب ال التعس بض أو االعتق خص للق رض أي ش دم تع رورة ) ٩م(، وع وض

، وعدم التعرض ) ١٠م(معاملة جميع األشخاص المحرومين من حريتھم بطريقة إنسانية 

  .)٦٤() ١١م(ام تعاقدي أي شخص للسجن لمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتز

                                                            
 –نيويورك , منشورات األمم المتحدة, انظر المعاھدات الدولية األساسية لحقوق اإلنسان(٦٣)

 . ٢٠٠٦, وجنيف
 .٧٢األمم المتحدة وحقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص)٦٤(
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ة    ر اإلقام ار مق ة اختي ال وحري ة االنتق ى حري واد عل ذه الم د ھ ، ) ١٢م(وتؤك

دول  ن ال ة م ي دول ي أراض ين ف ب المقيم رد األجان ى ط ود عل رض قي ى ف نص عل وت

انون  م الق ام ) ١٣م(األطراف بحك ة األشخاص أم ين كاف اواة ب ى المس نص أيضا عل ، وت

ة المحاكم وعلى ضمانات في أثناء اإلجراءات الجنائي ، وترسى حق كل ) ١٤م(ة والمدني

ان  ل مك ي ك انون ف ام الق راف بشخصه أم ي االعت ادة ) ١٦م(شخص ف ب الم  ١٧وتطال

ه أو  رته أو بيت ة أو أس رد الخاص اة الف ي حي انوني ف ر الق في أو غي دخل التعس ر الت بحظ

  .مراسالته 

ر والضمير وا  ة التفكي دين وأيضا تنص مواد االتفاقية على توفير الحماية لحري ل

ة أو أي دعوة ). ١٩م(ولحرية التعبير ) ١٨م( ة حربي انوني ألي دعاي وتطالب بالحظر الق

اداة أو  ز أو المع ى التميي ا عل كل تحريض ا يش ي مم ومي أو عنصري أو دين داء ق ى ع إل

ف  ادة ) . ٢٠م(العن رف الم لمي ) ٢١(وتعت ع الس ق التجمي ادة . بح رف الم ا تعت  ٢٢بينم

زواج  –وبحق النساء والرجال . يات بحرية االشتراك في الجمع وا سن ال ذين بلغ ي  –ال ف

د  ا لعق زوجين طبق الزواج وتأسيس أسرة ، ومبدأ المساواة في الحقوق والمسؤوليات بين ال

ا  د حلھ ة وبع ام الزوجي اء قي وق ) . ٢٣م(الزواج أثن ة حق دابير لحماي د ت واد العھ وتضع م

واطن في االش)٢٤م(األطفال  رف بحق كل م ة ، ، وتعت تراك في ممارسة الشئون العام

ى أساس  ده عل ي بل ة ف ولي الوظائف العام ة ت يح لالنتخاب وحري راع والترش وحق االقت

م ) ٢٥م(المساواة  انون ومرخص لھ ام الق ، وتنص على أن جميع األشخاص متساوون أم

ة  ة متكافئ ة قانوني ى حماي دابير ). ٢٦م(بالحصول عل ى ت نص عل د ي إن العھ را ، ف وأخي

اية األقليات العنصرية أو الدينية أو اللغوية التي قد توجد في أقاليم الدول األطراف في لحم

  .)٦٥() ٢٧م(ھذه االتفاقية 

                                                            
 ٧٣المرجع السابق ص . األمم المتحدة وحقوق اإلنسان )٦٥(
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  .رأي الباحث

وق    ذه الحق ية لھ ة والسياس الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال رض العھ رى أن تع ن

اإلعالن ال ا ورد ب وق م ن التفصيل يف ر م يء كبي ية بش ات األساس وق والحري المي لحق ع

  :وقد أنشأ العھد لجنة لحقوق اإلنسان تختص بأمور ثالثة. اإلنسان 

ه من  -١ ا اتخذت ي شأن م التعليق على التقارير التي على الدول األطراف تقديمھا ف

  .خطوات نحو االلتزام بما ورد بالعھد من التزامات 

اك -٢ ي شأن انتھ دول األعضاء ضد دول أعضاء أخرى ف  التحقيق في شكاوي ال

 .ھذا العھد

كاوي  -٣ ي ش ق ف ق التحقي ة ح د للجن ق بالعھ اري الملح ول االختي ا للبروتوك طبق

 . )٦٦(ضحايا انتھاك لھذا العھد 

وق    دوليتين الخاصيتين بحق اقيتين ال واردة باالتف ات ال الحقوق والحري ك ف ومع ذل

ات  وق والحري بة للحق ة بالنس ود خاص ة لقي ل حال ي ك ة وتخضع ف ان ليست مطلق اإلنس

ود المشروعة . الواردة في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  فھو يحدد القي

وم  على الحقوق التي أوردھا بإخضاعھا للقيود الواردة بالقانون والالزمة لحماية األمن الق

  .أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق أو الحريات وحقوق اآلخرين 

ام وعلى الرغم من أن ال إال أن  ١٩٦٦جمعية العام لألمم المتحدة قد أقرت ھذا العھد في ع

دول  ١٩٧٦مارس سنة  ٢٣سريانه لم يبدأ حتى  ومنذ ذلك اليوم والتصديقات تتوالى من ال

                                                            
(66)Paul sieghart, op. cit., p25 
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ذا  الراغبة في االنضمام إليه وإلى البروتوكول الملحق به حتى بلغ عدد الدول المنضمة لھ

  .منضمة إلى البروتوكول االختياري  ٣٨دولة و  ٨٥،  ١٩٨٦العھد في سنة 

  الخالصة

دولي  انون ال ي تشكل مصدرا من مصادر الق ة الت ة العالمي ائق الدولي ھذه ھي الوث

ان ة . لحقوق اإلنس ائق الدولي د من الوث اك عدي ذا المجال فھن ي ھ دة ف ا ليست الوحي ولكنھ

وھي بال شك . صدرت على المستوى اإلقليمي في أوروبا وأمريكا بل وفي الدول العربية 

  . ي الدولي لحقوق اإلنسانتشكل مصدرا من مصادر القانون

  المبحث الثاني

  التطور التاريخي لنشأة قانون حقوق اإلنسان

  .تمھيد وتقسيم

إذا كان من المفيد في كل علم أن نعرف تاريخه ونلم بمراحل تطوره فإن تبدو 

ألن المسائل ذات الصلة بھذا . أھمية ھذه معرفة تاريخ وتطور موضوع حقوق اإلنسان

أن وجدت المجتمعات البشرية وتطورت بتطورھا،ومن ثم فان الموضوع وجدت منذ 

االھتمام بمراحل تطور ھذه الفكرة تاريخيا وفلسفيا يؤدى بنا حتما إلى تفھم العوامل التي 

وبالتالي تجعلنا أقدر على فھم ما تعنيه ھذه . أثرت سلبا، أو ايجابيا على تلك الحقوق

صولة يكمل بعضھا البعض،والماضي الحقوق في العصر الراھن،فالتاريخ حلقات مو

  .وسيلة لفھم الحاضر

لذلك من المفيد اإلشارة إلى المراحل التاريخية التي مرت بھا حقوق اإلنسان 

, والعصور الوسطى, والتي تطورت مع الزمن وفق عصور ثالثة وھي العصور القديمة

  :والعصور الحديثة في المطالب اآلتية 

  .في العصور القديمةحقوق اإلنسان : المطلب األول 
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  .حقوق اإلنسان في العصور الوسطى: المطلب الثاني 

  .حقوق اإلنسان في العصور الحديثة: المطلب الثالث 

  المطلب األول

  حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة

نتناول في ھذا المطلب حقوق اإلنسانفيالحضارات القديمة، وقد ظھرت البوادر 

  : حضارات المتعاقبة في العصور القديمة في الفروع التاليةاألولى لحقوق اإلنسان في ال

  الفرع األول

  حقوق اإلنسان في بالد وادي الرافدين

أطلق اإلغريق على السھل المنبسط بين نھرى دجلة والفرات اسم بالد ما بين 

وقد كانت بالد ما بين النھرين بحسب الوثائق التاريخية المستنطقة ورأي ). ٦٧(النھرين

الفقھاء مھد البدايات الحقيقية للتشريع والقانون والتي تكونت فيھا أولى التجمعات البشرية 

بكل ما تعنيه الدولة من تنظيم سياسي واقتصادي , المشكلة لألشكال األولى للدولة

  .)٦٨(واجتماعي

وقد ساعدت الظروف الطبيعة والمناخية والبيئة الجغرافية على ظھور مدنيات 

) ٦٩(وكانت حاضرتھا بابل وكان أشھر ملوكھا حمورابى،. مابين النھرين مبكرة في بالد

. ولقد اعتمد النظام السياسيفي بالد ما بين النھرين على فكرة الحكم اإللھي المطلق

فالسلطة واألمر كله بيد اآللة وتقاليد الحكم في مستودع أسراره يھبھا من يشاء من عباده،  

                                                            
،بدون ١٩٩٧محاضرات في نظم بالد مابين النھرين،طبعة :عبد الحميد نصير . د)٦٧(

 وما بعدھا ٢٧ناشر،ص
دار قنديل للنشر , المدخل لدراسة حقوق اإلنسان: حيدر أدھم عبدالھادي , مازن ليلو راضي)٦٨(

 . ٢٠-١٩ص, ٢٠١٠, األردن, والتوزيع
،بدون ١٩٩٧محاضرات في نظم بالد مابين النھرين،طبعة :لحميد نصير عبد ا. د)٦٩(

 وما بعدھا ٢٧ناشر،ص



37 

وب عنة فياألرض ويمثله أمام البشر ينقل إليھم مشيئته فالملك ليس إال خليفة لآللة ين

فالملك احتل في فلسفة الحكم مكان . وفى نفس الوقت فانه نائب عن شعبة أمامه. وإرادته

رض الوسيط بين البشر واآللة فھو ھمزة الوصل ونقطة التالقي ما بين عالم األ

  .)٧٠(والسماء

بسبب الطابع اإللھي للملك  –ولقد تمتع الملك بصفات مطلقة تجاه شعبة   

فھو فوق البشر وال يشاركونه حكمه وال يملكون له تعيننا أو  - واألصل الديني لحكمه 

محاسبة، فاإلله وحده الذي يستطيع محاسبته ألنه مسئول أمامه دون سواه عن أخطائه، 

على ويعتبر الملك القائد األ.ولقد انعكست ھذه الصبغة الدينية للحكم على سلطات الملك

للجيش، فكان  يحارب دائما على رأس جيوشه وكان من النادر أن تنقضي سنة دون أن 

وقد كان الملك ھو المشرع الوحيد وھو في ذلك يعبر عن . يخوض الملك فيھا حربا

اإلرادةاإللھية وھو الرئيس اإلداريوالتنفيذي األعلى في الدولة، وبھذه الصفة خضعت 

وكان الملك ھو القاضي األعلى في البالد، ).٧١(باشرةاإلدارات المختلفة لسلطته الم

وبصفته ھذه يعتبر المرجع األخير للقضاء، وھو يباشر اختصاصه القضائي باإلشراف 

  ).٧٢(على الھيئات القضائية، وقد يقوم أحيانا بنظر الدعوى والفصل فيھا بنفسه

حقوق  تتضح فيھا بعض مالمح, وقد عرفت بالد الرافدين أربعة قوانين مدونة

والجدير بالذكر أن ھذه المدونات أو القوانين قد سميت بأسماء الملوك الذين , اإلنسان

                                                            
،مؤسسة الثقافة ١٩٧٢تاريخ النظم القانونية واالجتماعية،طبعة :عبد المجيد الحفناوي .د)٧٠(

 .٣٧٨الجامعية،ص
, القاھرة –بيةأھم الشرائح القانونية القديمة،دار النھضة العر: سليمان ھاشم  -مسعد قطب . د )٧١(

 .٩٧،ص ١٩٩٨- ١٩٩٧طبعة 
, بدون دار نشر, حقوق اإلنسان في مصر الفرعونية: محمود سالم زناتي . د)٧٢(

 .١٢٠،ص٢٠٠٣
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وقانون , وقانون مملكة أشنونا, وقانون لبت عشتار, وھي قانون أورنمو,وضعوھا

  .قانون حمورابي, ونتناول كمثال من بين تلك القوانين وأشھرھا. )٧٣(حمورابي

وھو , القانون الملك الشھير حمورابي أشھر ملوك بابلوضع ھذا :قانون حمورابي 

) م.ق ١٥٩٤-١٨٩٤(مؤسس ساللة بابل األولى 

 :وقداستھُلتمسلتھالشھيرةبكالمإلھالشمسالذيأملٮعليه مدونتھحيثيقول

وفي المقدمة حدد أعماله وأسباب . )٧٤()أناحمورابيملكالقانون،وإيايوھبنيإلھالشمسالقوانين(

حينما أمرني مردوخ بأن أجري العدل , أنا حمورابي: (يھا قوله إصداره القانون وورد ف

نشرت الحق والعدل في طول البالد , بين سكان البالد وألجعلھم يحصلون على حكم رشيد

, أنا حمورابي: (وجاء أيضاً أن قال . )٧٥()وعرضھا وجعلت الشعب يزدھر

ألوطدالعدلفيالبالدوألقضيعلٮالخبيثوالشر، لكيال 

الضعيفولكييعلوالعدلكالشمسفوقالرؤوس السود يستعبدالقوي

  .)٧٦()أناحمورابيوضعتالقانونوالعدالةبلسانالبالدلتحقيقالخيرللناس..

العين بالعين والسن (فتشريعاتھھيتدوينلألعرافالسائدةفيعصره، اعتمدعلٮقاعدة

لذلك . )٧٧()وبالسن

نھامثلتأولمدونةوضعتعّدشريعةحمورابيوثيقةقانونيةمھمةفيحقوقاإلنسانوالحرياتاألساسية،أل

يةللقانونالجنائي،حددتقواعدالعدلواإلنصاف،وتضمنتما يرفعالحيف 

                                                            
, ٢٠٠٥بغداد, نشر دار بدون – تطورھامضامينھاحمايتھا - حقوقاإلنسان:رياضعزيزھادي)٧٣(

 .٥ص
 ،١٩٨٤بغداد،١ج ضمنمؤلفحضارةالعراق، القانونواألحوااللشخصية،: رضاجوادالھاشمي)٧٤(

 .٤١٨ص
 .٩٣،ص١٩٨٩جامعةالموصل، دارالكتبللطباعةوالنشر، تاريخالقانون،:  عباسالعبودي)٧٥(
. ١١٣ص, ١٩٧٦الشرائعالعراقيةالقديمة،العراق،: فوزيرشيد)٧٦(

, ١٩٨٥عبدالرضاالطعان،الفكرالسياسيفيواديالرافدينوواديالنيل،مطبعةجامعةبغداد،بغداد،
 .١٢٣ص

, نشر سنة بدون, ١ط بيروت،,دارالعلمللماليين أركانحقوقاإلنسان،:  صبحيالمحمصاني )٧٧(
 .٢٠ص
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فنجد في ). ٧٨(والظلمعناألفرادبشكلعاموالمرأةبشكلخاص

عھدھتحسنوضعالعبيد،فأصبحتلھمذمةماليةمستقلةعنالسيد،ولھمحق 

  .)٧٩(التقاضيأمامالقضاءكمدعيأوكمدعٮعليه

ھا شريعة حمورابي نصوصاً تمجد وتضمنت النصوص القانونية التي جاءت ب

ومن أمثلة ذلك اعتبار الدولة مسئولة عن تقصيرھا في حماية , حماية حقوق اإلنسان

دون أن ننسى اإلصالحات المنسوبة إلى حاكم مدينة لجش أورو , األشخاص والممتلكات

وقد أكدت ھذه اإلصالحات على بعض المبادئ الھامة , كوحينا لمعالجة الوضع الضريبي

وأن المصالح العليا في اإلدارة والحكومة ال تعفي , فكرة الحرية في حدود القانونك

وھي مبادئ ذات قيمة كبيرة كونھا ظھرت في البدايات , صاحبھا من الحدود القانونية

يضاف إلى ذلك التوجه نحو إقرار منطق قضائي , األولى لتكون الجماعات البشرية

ومن األمثلة الدالة على العدالة القضائية التي , ةيكرس العدالة في المراحل اإلجرائي

شھدتھا تلك المرحلة في أن المحاكم السومرية لم يكن لھا الحق في أن تصدر حكماً على 

  . )٨٠(شخص يرفع أمره إليھا ما لم يكن حاضراً المحاكمة أو بلغ بالحضور ولم يحضر

العدل حتى يسود وھكذا ساھمت تشريعات حمورابي إلى حٍد كبير في تطبيق 

على األرض بحيث من شأن ذلك أن يضع حداً للظلم الذي يتعرض له الضعفاء من طرف 

وقد جاء تدوين األعراف التي تسطر حقوق المواطنين على أثر قيام الدول . األقوياء

وكانت , والتي اھتمت بوضع األسس التشريعية لذلك, المركزية في بالد النھرين

  .)٨١(دليل على ذلكالنصوص القانونية خير 

                                                            
 فلسفةوتاريخالنظماالجتماعيةوالقانونية،دارالفكرالعربي،: محمودالسقا )٧٨(

 ١٧٥،ص١٩٨٧القاھرة،
 .٨٢ص ،١٩٨٨بغداد، بيتالحكمة، قانونحمورابي،:  شعيبالحمداني )٧٩(
, سابق مرجع, المدخل لدراسة حقوق اإلنسان: حيدر أدھم عبدالھادي , مازن ليلو راضي )٨٠(

 .بعدھا وما, ٢١ص
, الجزائر, الجامعية المطبوعات ديوان, الشعوب وحقوق اإلنسان حقوق:  هللا سعد عمر)٨١(

 . ٢٧ص, ٢٠٠٣
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وخالصة الحديث عن حقوق اإلنسان في بالد الرافدين بأنھا كانت موجودة مع 

وأنه , بداية ظھور التشريعات القديمة وأن العراقيون قد عبروا عن حاجاتھم اإلنسانية

ً في المجتمعات العراقية فإن جل األفكار , رغم ھاجس العدالة والذي كان مطروحا

  .   )٨٢(متعلقة بحقوق اإلنسان كانت معروفة في تلك المجتمعات القديمةوالمبادئ األولية ال

 الفرع الثاني

  حقوق اإلنسانفي مصر الفرعونية

إن مصر الفرعونية كانت أول أمة في التاريخ رفعت شعار حقوق اإلنسان 

وطبقته بصرامة في جوانب الحياة المختلفة، وليس ھذه مجرد صرخة حماسية تنطلق من 

حيث أن نظم المصريين في العصر الفرعوني كانت تتميز عن نظم .صريفم مواطن م

غيرھم من الشعوب بأنھا كانت ذات  طابع إنساني بارز، كما أن احترام حقوق اإلنسانفي 

مصر الفرعونية لم يكن مقصورا على مجال معين وإنما ھو احترام عام يمتد لجميع 

ھرامات ضخمة ومعابد فخمة ونحاتين فھم لم يكونوا مجرد بناة أ. جوانب الحياة فيھا

ونوجز فيما . لتماثيل رائعة،بل كانوا قبل ذلك قوما ذو فكر سام وأخالق فاضلة وقيم نبيلة

  :يليبعضاً من مظاھر حقوق اإلنسان في مصر الفرعونية على النحو التالي

  الحق في الحياة: أوالً 

اإلنسان في الحياة كان القدماء المصريون في العصر الفرعوني يحترمون حق 

احتراما بالغا يظھرفي الكثير من نظمھم وتقاليدھم،وفيما يلي نستعرض موقف مصر 

  .الفرعونية من مجموعة أمور تتصل بحق اإلنسان في الحياة

نص القانون الفرعوني على تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام : حق الجنين في الحياة  -١

يدل على احترام حق الجنين في أن في المرأة الحامل إلى أن تضع حملھا، وذلك 

                                                            
, سابق مرجع, المدخل لدراسة حقوق اإلنسان: حيدر أدھم عبدالھادي , مازن ليلو راضي )٨٢(

 .بعدھا وما, ٢١ص
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ولقد أخذت العديد من الدول كبالد اليونان عن القانون . تتاح له فرصة الحياة

الفرعوني ھذا الحكم الذي أعطت مصر فيه دوالً أخرى درسا فيكيفية احترام 

  ).٨٣(حقوق اإلنسان

  عدم وأد األطفال أو نبذھم -٢

يتمسكون بھا كثيرا وھى تربية الحظ بعض الجغرافيين أن للمصريين عادة خاصة  

كما انتزعت القوانين من األب كل حق في قتل ذريعته، ).٨٤(كل األطفال الذين يولدون لھم

وقد عرفوا المصريين وجرت عادتھم . "واعتبر المصريين أن قتل الطفل جريمة بشعة

ت بعدم وأد أطفالھم بل وقضت قوانينھم بالعقاب على ذلك،وقد كان ذلك انطالقا من ذا

  .المبدأ القاضي باحترام حق اإلنسان في الحياة

  الحد من عقوبة اإلعدام أو إلغائھا -٣

لقد حرص المشرع المصري القديم بتطبيق عقوبة اإلعدام في أضيق نطاق ولم  

وخير مثال على ذلك،أن المشرع ) ٨٥(يتوسع فيھا على خالف المشرعين في بالد أخرى

ية بعقوبة اإلعدام بل كانت العقوبة ھي فقدان المصري اليعاقب على الجرائم العسكر

االعتبار، كما عرفت مصر استبدال عقوبة اإلعدام،ولم يقتصر المشرع المصري القديم 

على اإلقالل إلى حد بعيد من الجرائم التي يعاقب عليھا بعقوبة اإلعدام، بل ضيق  أيضا 

                                                            
, القاھرة –مطبعة النسر الذھبي , حقوق اإلنسان في مصر الفرعونية: محمود سالم زناتي. د)٨٣(

دار , فلسفة تاريخ النظم القانونية واالجتماعية: طه عوض غازي. د. ١٠ص, ٢٠٠٣
 .ما بعدھا  ٢٠ص, ١٩٩٦, القاھرة –النھضة العربية 

 .١٣٧ص, ١٩٤٧, القاھرة –دار المعارف , تعريب وھيب كامل:دييودور الصقلي في مصر )٨٤(
 .١٤١ص, نفس المرجع: دييور دور )٨٥(
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فقد اشترط . المختصةمن حاالت تنفيذ عقوبة الموت بعد صدورھا من الجھة القضائية 

  ).٨٦(تصديق الملك على الحكم الصادر بتوقيع العقوبة حتى يكون من الممكن تنفيذھا

  تجريم بعض العادات التيتنطوي على انتھاك لحق اإلنسان في الحياة  -٤

عرفت مصر شأنھا شأن غيرھا من المجتمعات القديمة بعض العادات   

لحياة، مثال ذلك عادة أكل لحوم البشر وھذه التيتنطوي على انتھاك لحق اإلنسان في ا

وقد ظلت ھذه ). ٨٧(العادة كانت موجودة في مصر على ما يبدو قبل عصر األسرات

الذي "قاعا"العادة موجودة طوال عھد األسرة األولى فيما عدا آخر ملوكھا وھو الملك 

د، ثم امتد الحظر يبدو أنه حظر ھذه العادة على األقل فيما يتعلق بالجزء الشمالي من البال

وقد ظلت تمارس ھذه العادة في بالد أخرى غير مصر . بعد ذلك في األجزاء األخرى

  ).٨٨(الفرعونية بعد تخلي مصر عنھا بآالف السنين

يتضح موقف القانون المصريفي العصر الفرعوني من حق :الحق في الحرية: ثانيا

المركز _در الرق مصا"اإلنسان في الحرية من خالل تناول ھذه الموضوعات 

  ".طرق اكتساب الحرية _القانونيواالجتماعي للرقيق 

ويقصد بھا األسباب التي تؤدى إلى فقدان الحر حريته وصيرورته عبدا .مصادر الرق

،وقد كان القانون المصريالفرعوني يحد من أسباب الرق ألبعد مدى، فال نجد فيه مصادر 

                                                            
)٨٦(                                                                          .wite ,acient Egypt,new 

yourk 1970 Wilknson,the amcient egyptian ,London 1994p 209                
                                    

وما بعدھا ٢٦٧،ص٢٠٠٤, مبادئ تاريخ القانون،دار النھضة العربية: طه عوض غازي . د)٨٧(
 .١٠ص, مرجع سابق, حقوق اإلنسان: محمود سالم زناتي. د,   انظر .

, ١٩٨٧, الطبعة األولى, مدخل تاريخي لدراسة حقوق اإلنسان: محمود سالم زناتي . د)٨٨(
 .١٠ص
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ومن الجدير بالذكر أن ).٨٩(الخطورة غير أسرى الحرب ، أو ارتكاب جرائم بالغة 

القدماء المصريين لم تجري عادتھم بتقديم قرابين بشرية إلى معبوداتھم وذلك بخالف 

ويقضي القانون يقضى بالنسبة لمصدر الرق . بعض الحضارات القديمة األخرى

الثاني،وھو الحكم باسترقاق الجانيفي بعض الجرائم الخطيرة حيث كان يعاقب 

يسرق ماشية الوقف بالوضع على الخشب ومصادرة أمواله وزوجته وأوالده الراعيالذي

لحساب الوقف، ومن األحكام التي أخذ بھا القانون المصريوتنطوي على احترام لحق 

اإلنسان في الحرية قصر حق الدائن في اقتضاء دينه على التنفيذ على أموال المدين دون 

ذلك قصر الرق على األجانب فقط دون ، وك٢٥أو  ٢٤شخصه وذلك بداية من األسرة 

  .المصريين

عن وضع األحرار،ومع ذلك  -االجتماعي والقانوني  -يختلف وضع العبيد .وضع العبيد

تمتع العبيد في مصر الفرعونية بأفضل وضع اجتماعيوقانونيعما يتمتع به العبيد فيأي 

  :وفيما يلي نعرض لھا). ٩٠(مكان آخر ويظھر جليا في عدة أمور

فقد كان العبد شأنه شأن الحر يتمتع بحالة مدنية رسمية، فبالنسبة  :مر األولاأل 

لألمور الجارية كان العبد يتخذ اسما مصريا وكان يتمتع ببنوة شرعية حيث كان اسم أبية 

واسم أمة يدونان في السجل المدني ،كما كانت تدون جنسيتھوكان يسجل على وثيقة 

  ).٩١(يتصرف فيه تحقيق شخصيته اسم المالك ،أو من

                                                            
،ولكنة أيضا عرف الرق بالميالد وكانت العبرة بحالة  ٣٨٦ولسون الحضارة المصرية ص )٨٩(

األب وحالة الزوج المختلط أما التجارة كمصدر للرق فلم يقم بھا المصريين كان يمارسھا 
 .األجانب

 
 .٢٧مرجع سابق ،ص, حقوق اإلنسانفي مصر الفرعونية: محمود الزناتي . د)٩٠(

)٩١(Pirenne,la religion et morale dans egypt amntique,p.109                       
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أيضا كان للعبيد تحت حماية بموافقة سيدھم تملك أي منقوالت أو  :األمر الثاني 

  .عقارات يتوارثونھا ابنا عن أب بل وكان لھم خدمھم الخصوصيين

كان القانون يحمى حياة العبد بذات الفاعلية التي يحمى بھا حياة :األمر الثالث

  .سواء كان القتيل عبداً أو حراً الحر فقد كانت عقوبة اإلعدام للقتل 

كان للعبد الحق في عقد زواج شرعي، وتكوين أسرة شرعية بل :األمر الرابع 

  .إن زواج العبد من حرة يستتبع اكتسابه الحرية،كذلك زواج الجارية كان يستتبع تحرريھا

  .أسباب اكتساب الحرية

وجعل أن أھم  لقد ساير المشرع المصري القديم كافة الشرائع في ذلك الوقت

أسباب كسب الحرية بالنسبة للعبد ھو أن يعتقه سيدة، إال إنه قد بلغ الغاية في التوسع في 

أسباب كسب الحرية ولم يكتفي بھذا العتق وحدة، ومن أھم األسباب والتي انفرد بھا 

المشرع المصري القديم ھي الزواج بين الحر والعبد كان يستتبع زواج من امرأة حرة 

  ).٩٢(و وأوالده منھاتحرره ھ

  .الحق في المساواة أمام القانون: ثالثا

لم يكن القانون المصري يفرق في المعاملة بين المصريين، فقد كانوا جميعا أمام 

القانون سواء الفرق بين غنى وفقير وبين حر وعبد وبين مواطن وأجنبي، فالكل أمام 

تاريخ الفرعوني وحتى نھايته حيث كان المجتمع المصري منذ بداية ال. القانون سواء

منقسما إلى طبقات الطبقة األرستقراطية،ثم الطبقة المتوسطة ثم الطبقة الدنيا،وكان ھذا 

االنقسام يتسم غالبا بنوع من الجمود، فكان أفراد كل طبقة يرثون وضعھم االجتماعي أبا 

                                                            
طبعة , فلسفة وتاريخ النظم القانونية واالجتماعية،دار النھضة العربية: طه عوض غازي . د)٩٢(

 .وبعدھا , ١٧ص, ١٩٩٦



45 

ي يحول دون عن جد، غير أن القانون لم يكرس ھذا االنقسام فلم يكن ھناك مانع قانون

  ).٩٣(الشخص وتغير الطبقة التيينتمي إليھا عن طريق تغيير العمل الذي يزاوله

  .الحق في نظام حكم عادل: رابعا

يوجد اعتقاد خاطئ لدى عامة الشعب وقطاعات عريضة من المثقفين صحفيين 

كان وُكتاب وغيرھم أن ُحكام مصر الفرعونية كانوا حكام مستبدين، وأن نظام الحكم فيھا 

حكما بوليسيا، وأن شعبھا كان يرسف في أغالل الظلم واالستعباد ولعل ما ساعد على 

انتشار ھذا االعتقاد ما ورد في بعض الكتب المقدسة باإلشارة إلى ما كان عليه بعض 

" اذھبا إلى فرعون إنه طغى"فراعنة مصر من تكبر،ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم 

  ).٩٤(صدق هللا العظيم

من الجدير بالذكر أن الحقيقة التي تؤكدھا شواھد عدة يبدو بينھا وبين ھذا و 

حقا لقد اختلف على مصر في العصر الفرعوني،كما اختلف  -االعتقاد الشائع مسافة بعيدة 

عليھا فى غيره من العصور، وكما اختلف عليھا غيره من أمم األرض، وملوك انساقوا 

فإذا كانت سلطة _ بالتقاليد والقوانين عرض الحائط  وراء أھوائھم فطغوا وبغوا وضربوا

فلقد كانت من الناحية العملية أبعد ما تكون على _الفراعنة من الناحية النظرية مطلقة

وتوضيحا لما سبق نوضح باختصار سلطات الملك والقيود الواردة عليھا ).٩٥(اإلطالق

  :على النحو التالي 

                                                            
)93( Frankfort, The Birth of Civilisatian The neareost New yurk 1956-
Double day Ancher books, p107. 

 ).٤٣(سورة طھآية )٩٤(

تاريخ القانون المصري ،طبعة :محمود سالم زناتي . د ,بشكل مفصل إلى كل من, انظر)٩٥(
فلسفة نظم القانون المصري قبل الفتح اإلسالمي : طه عوض غازي . د. ١٩٩٤

 .٢٠٠٦طبعة , ةتاريخ النظمالقانوني: فايز حسين . د. ٢٠٠٧لمصر،طبعة 
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ونية ال يعد إنسانا كسائر البشر، وإنما كان يعد كان الملك في مصر الفرع.سلطات الملك

ابنا لإلله ومن ثم يعتبر إلھبذاته،وكان الناس يخافون ذكر االسم المقدس للملك وبدال من 

ذلك كانوا يقولون اإلله أو الحاكم وكان الفرعون مستقر السلطات جميعا، فكان ھو 

ي يعين كبار الموظفين ويرقيھم الرئيس األعلى للدولة وھو القائد األعلى للجيش،وھو الذ

وھو الذي ينعم عليھم بالمكافآت المادية واألدبية وله الحق في تأديبھم والملك ھو صاحب 

  ).٩٦(السلطة التشريعية فله الحق في إصدار القوانين والمراسيم

ويعتبر الملك ھو القاضي األعلى في البالد، ولكن قلما كان يمارس الملك بنفسه 

لفصل فيھا وأيضا كانت للملك اختصاصات دينية فقد كان من واجبھتقديم نظر الدعاوى وا

القرابين لآللھة المختلفة كالًفي معبدة، أو تقديمھا إلى اإللھالرئيسي وينوب عنه غيره من 

الكھنة لتقديمھا لآلخرين وكان بالقطع يرأس الملك االحتفاالت الرئيسية التي تُقام في 

  .المناسبات الدينية المختلفة

أن السلطة الملكية فى ) ٩٧(يرى أغلبية الفقه تاريخ النظم القانونية في مصر  .القيود

مصر الفرعونية كانت محاطة بمجموعة من الضوابط التي جعلت منھا سلطة ملكية مقيدة 

  -:بالرغم من وصفھا بالطابع المطلق ، وتتمثل أھم القيود والضوابط فيما يلي 

أول قيد يرد على سلطة الفرعون ينبع بالذات من صفته اإللھية فالملك إله  :الدين -١

عادل واليمكن أن يكون غير ذلك،وبالتالي نجد من الناحية الدينية أن صفة 

اإللوھيةالتي قام عليھا نظام الحكم الملكي المطلق في مصر الفرعونية ھي نفسھا 

 ).٩٨(تقدم ضابطا لنظام الحكم

                                                            
ومحرم  -عبد المنعم أبو بكر . ترجمة د: كتاب مصر والحياة في العصور القديمة )٩٦(

 .١٩٨١كمال،القاھرة، 
دار المطبوعات , فلسفة وتاريخ النظم االجتماعية والقانونية: أحمد إبراھيم حسن . د, انظر)٩٧(

 .٣٨ص, ٢٠٠٣, الجامعية
 ٢١١،ص٢٠٠٦الطبعةاألولى، اإلسكندرية، , ونيةأصول النظم القان: فايز محمدحسين . د)٩٨(

 .وما بعدھا 
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الفرعون أن يحترم العرف السائد في البالد،فالحضارة  كان يجب على :العرف -٢

المصرية القديمة ضاربة بجذورھا في القدم،وخالل تلك الحقبة استقرت في 

 .البالد أعرافوتقاليد سار الناس عليھا والتزموا بھا على مر العصور واألجيال

وسلطة لما كانت من سمات اآللھة العدل، فتكون العدالة من أھم ضوابط  :العدالة -٣

الملكية في مصر الفرعونية،فالملك اإلله البد وأن يكون عادال وأن يحقق 

 .المساواة بين الجميع، ويضمن تطبيق العدالة في جميع أرجاء البالد 

كان القانون يشكل قيدا فعاال يحد من تعسف السلطة الملكية في مصر :القانون -٤

 ).٩٩(انونية النافذةالفرعونية،إذ كان الملك ملتزما باحترام القواعد الق

ويطلق عليھا مراكز القوى وھى تتكون من الكھنة وكبار  :مجموعة الضغط -٥

رجال الجيش،الوزير،كبار اإلقطاعيين، وھذه المجموعة مارست بالفعل نوع من 

 .التأثير على سلطة الملك الفرعون

كانت مراسم الدفن الرسمي التتم إال للملك الصالح  :مراسم الدفن الرسمي  -٦

رمان منھا كان يترتب عليه لعنة أبدية،تتمثل في عدم إلحاق الفرعون بآلھة والح

بمثابة -خوف الحرمانمن الدفن الرسمي  -في السماء،ولذلك فقد كان ھذا القيد 

ردع خاص بالملك وردع عام لكل من سيخلفھفي الحكم،إذ يجعل الملوك يتوخون 

  ).١٠٠(باستمرار تحقيق العدالة ومراعاتھا

                                                            
)٩٩(La lai quilinpase ason people imposealui-piremep.136                           

فايز محمد . د. ٨٢مرجع سابق،ص,فلسفة نظم القانون المصري:طه عوض غازي . د)١٠٠(
 .٢١٤نفس المرجع ،ص,أصول النظم:حسين 
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كان للعدالة عند القدماء المصريين أھمية فائقة ومكانة .في العدالة الحق: خامسا

وبالتالي ).١٠١(بارزة،سواء فيما يتعلق بعقيدتھم الدينية أو فيما يخص نظمھم المختلفة

  .سنقوم بشرح وضع العدالة في العقيدة الدينية ثم أھميتھا في النظم المدنية

كانت تشكل لدى القدماءالمصريين محور  ال شك أن العدالة.العدالة في العقيدة الدينية

يحب العدل ويأمر " رع"فخالق الكون ورب األرباب . العقيدة الدينية وركيزتھا األساسية

ودليل ذلك نص يرجع تاريخه لألسرة الثانية عشر جاء . به ويكره الظلم ويجازى عليه

أن يتنفس مثل لقد خلقت الرياح األربع حتى يستطيع كل إنسان ( على لسان رع ما يلي 

أخيه، والمياه العظمى حتى يستطيع الفقير أن يستعملھا كما يفعل سيدة، لقد خلقت كل 

إنسان مماثل ألخيه، لقد حرمت أن يأتي الناس الظلم ولكن قلوبھم ما قال 

وقد بلغ اھتمام القدماء المصريين بالعدالة وحرصھم على تحقيقھا أن ).١٠٢)(بھكالمي

  ).١٠٣"(ماعت "ليھا اسم يجعلوا لھا ربة أطلقوا ع

وتظھر في ھذه الجزئية مدى التزام الملك والوزير ).النظم المدنية(العدالة ونظام الحكم 

والحكام اآلخرين بمراعاة العدل فيما يصدرونه من قرارات أو يأتون من تصرفات فقد 

  .)١٠٤(وممثلھفي حكم مصر" رع"كان الملك يعد طبقا للعقيدة المصرية القديمة ابنا لإلله 

ماعت "وقد جرت العادة في الطقوس الدينية بأن يقدم الملك كل يوم تمثال الربة  

قربانا إلى الخالق تعبيرا على حرصه على مراعاة العدل في قيامة بوظيفته نيابة " 

                                                            
, أصول النظم القانونية: أحمد إبراھيم حسن . د, انظر. ١٣٥الصقليفي مصر،صيو دور يد)١٠١(

 .٤٠٠ص, مرجع سابق
دار , الطبعة الثالثة, مصر والعراق, ١ج, الشرق األدنى القديم: عبد العزيز صالح . د)١٠٢(

 .٣٦٧ص ,  القاھرة - األنجلو
، ٢٠٠٤طبعة , قاھرةال –مبادئ تاريخ القانون،دار النھضة العربية :طه عوض غازي . د)١٠٣(

 .وما بعدھا٢٦٧ص
طبعة , معالم تاريخ القانون المصري الفرعوني،مكتبة القاھرة الحديثة:محمود السقا . د)١٠٤(

 .وما بعدھا١٧ص, ١٩٧٠
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وكذلك اتخذ المصريين القدماء العديد من اإلجراءاتالتي تستھدف إقامة القضاء .)١٠٥(عنه

ومن ھذه اإلجراءات ما يتصل بأشخاص القضاة،كحسن . )١٠٦(على أساس متين من العدل

اختيارھم والتدرج في السلك الوظيفي،وتقييد حرية القضاة في االختالط بغيرھم،وجعل 

مرتبات مجزية لھم وتشديد العقاب على القاضي المنحرف، ومنھا ما يتعلق باإلجراءات 

مرافعة كتابية وتشديد التقاضي كمجانية التقاضي وجعل التقاضي على درجات وجعل ال

  .الجزاء على شھادة الزور وتزوير المستندات الرسمية

أكد المؤرخون ما كان عليه وضع المرأة المصرية من .المساواة بين الجنسين: سادسا

سمو بالمقارنة لوضعھا لدى الشعوب األخرى،وما كانت تتمتع به من مساواة تكاد تكون 

ف عند المصريين القدماء على أن يكون للملكة وجرى العر. مطلقة بينھما وبين الرجل

من القوة والمجد أكثر مما للملك، وأن يكون للمرأة من سواد الناس حق القوامة على 

  .)١٠٧(زوجھا

وقد كان القدماء المصريين حريصين على تعليم اإلناث وتشير الوثائق إلى أن 

، وأيضا كانت ھناك مساواة من اإلناث من كن يعرفن القراءة والكتابة ويشاركن في الثقافة

أما عن وضعھا في القانون فكانت مساوية للرجل فيما يتعلق باألحوال . بين الجنسين

. )١٠٨(الشخصية وفى مجال المعامالت المالية وكذلك في أداء الشھادة وحلف اليمين

والينكر أحد على المرأة في مصر الفرعونية أن كان لھا الحق في اختيار الزوج وبحرية 

  .لةكام

                                                            
, ٤جواد على ،ج. ٣٢٢ص, نفس المرجع, أصول النظم القانونية: أحمد إبراھيم حسن . د)١٠٥(

 .٢٣١ص
 .٧٧القانونية،مرجع سابق،صفايزمحمد حسين،تاريخ النظم . د)١٠٦(
وما ١٧،ص٢٠٠٣حقوق اإلنسانفي مصر الفرعونية،القاھرة،طبعة :محمودسالم زناتي . د)١٠٧(

 .بعدھا 
 .٨٧مبادئ تاريخ القانون،المرجع السابق،ص:طه عوض غازي . د)١٠٨(
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وكذلك اعترف القانون الفرعوني للمرأة بأنھا تتمتع بأھلية مالية كاملة، وكان  

سواء عن طريق الميراث أو عن طريق _ أھلية وجوب _ لھا حق اكتساب أموال خاصة 

الوصية وسواء بعوض كالشراء أو بغير عوض كالھبة، وقد تحسن المركز 

ون بكوقورين في مصر الفرعونية، القانونيواالجتماعي للمرأة خصوصا بعد صدور قان

وعرفت مصر الفرعونية المساواة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف والمناصب 

  .)١٠٩(فقد كان ھناك كھنة من الرجال وكاھنات من النساء. العامة وكذلك المناصب الدينية

من  كانت مصر الفرعونية القديمة قبل توحيدھا تتكون.الحق في حرية االعتقاد: سابعاً 

دويالت عدة، وكانت لكل دولة من ھذه الدويالت معتقداتھا الدينية الخاصة،ولم يستتبع 

توحيد الدويالت توحيد معتقداتھا بل تركت لكل مقاطعة إدارية الحرية في االحتفاظ 

وعن التسامح الديني لدى القدماء المصريين تقول الباحثة .بالمعتقدات الدينية السائدة فيھا

كان التسامح يشكل أحد العالمات البارزة في الحضارة ( زابيث الفون الفرنسية إلي

ولم يكن التسامح بالنسبة للمعتقدات الدينية مقصورا على المعبودات .)١١٠()الفرعونية 

المصرية بل سمح المصريون للغرباء بممارسة معتقداتھم الدينية الخاصة بھم دون تدخل 

سمح لليونانيين بإقامة "أمازين "ك مصر ولقد روى ھيرودوت أن أحد ملو. أو رقابة

  .)١١١(معابد خاصة بھم

لقد عرفت مصر في :  )١١٢(الحق في عدم التعرض لعقوبات وحشية أو للتعذيب: ثامنا

العصر الفرعوني أشكاال عدة للعقاب على الجرائم المختلفة،إلى جانب عقوبة اإلعدام، 

، وقد كانت تنفذ عقوبة اإلعدام عرفت عقوبات بدنية وأخرى سالبة للحرية وثالثة مالية 

                                                            
, القاھرة –تاريخ النظم القانونية واالجتماعية، دار النھضة العربية : صوفيأبو طالب . د)١٠٩(

 .وما بعدھا , ٢٠ص, ١٩٧٦
 .٢٥٦حقوق اإلنسانفي مصر الفرعونية، مرجع سابق،ص:محمود سالم زناتي . د)١١٠(
 .وما بعدھا, ٣١٠ص, ھيردوت يتحدث عن مصر, انظر)١١١(
اليعرض أيإنسان (من اإلعالنالعالمي لحقوق اإلنسان على ما يلي ) ٥(نصت المادة  )١١٢(

 ).للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أواإلحاطة بالكرامة 
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بسرعة رحمة بالمحكوم عليه وكذلك كانت العقوبات البدنية تتمثل في تشويه أحد أعضاء 

وھذه العقوبات كانت التقارن بقسوة العقوبات في المجتمعات . الجسم أو في الضرب

النظام  ومما ال شك فيه أن. القديمة األخرى مثل قانون حمورابي وقانون دراكون في أثينا

  - :العقابيالمصريالفرعوني كان به بعض الجوانب اإلنسانية منھا 

 .إعطاء أعشاب مخدرة للمحكوم عليه باإلعدام  -١

 .تحريم قتل أو إعدام األم الحامل المحكوم عليھا باإلعدام  -٢

  .تحريم قتل األب الذي يقتل ابنه  -٣

الحقوق اإلنسانية، ھي تشمل  مجموعة من :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  -:وھي

لقد عرفت الثقافة المصرية القديمة التكافل بين أفراد : الحق في التكافل االجتماعي: أوال

المجتمع في شتى شئون الحياة، وأساس التكافل ھو مد يد المعونة إلى كل محتاج وإغاثة 

 الملھوف، وحماية الضعيف،وقد شارك حكماء مصر القديمة في بث الروح في شباب

األمة وتعويدھم منذ نعومة أظافرھم على التخلق بھذه الصفات والتحلي بھذه األخالق 

وكان أكثرھم حديثا معلمو وأدباء، وقد أراد أحدھم أن يذكى النخوة والنجدة في نفس 

إذا رجاك يتيم مسكين اضطھده آخر وود ھالكه فسارع وقدم المعونة إليه، ( تلميذھفقال له 

  .)١١٣()فمن أعانه ربه حق عليه أن يعين كثيرين غيرهاجعل نفسك منقذا له،

فقد قامت تلك . حرص حكماء مصر القديمة على تمجيد التعلم:الحق في التعليم: ثانيا

، ولم يتركوا وسيلة من الوسائل التي تشجع الناس )١١٤(الحضارة العظيمة على أساس العلم

يم مقصورة على الذكور فقط بل ولم تكن الدعوة للتعل. لكي تلجأ إلى التعليم إال أظھروھا

                                                            
 .٣٥٤ص, ، بدون دار وسنة نشر١ج, مصر والشرق األوسط: عبد العزيز صالح . د)١١٣(
 .٨٠،ص١٩٩٧, ألدبالفرعوني،القاھرةالحكم واألمثالفيا: سيد كريم . د)١١٤(
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إذا علمت رجالً فإنك ( كانت تمتد لتشمل اإلناث أيضا وھذا ما يفسر مقولة أحد الحكماء 

  .)١١٥()علمت فردا وإذا علمت امرأة فإنك علمت أسرة 

فقد كان المصريون القدماء شديدي االعتداد بحقوقھم حريصين : الحق فياإلضراب: ثالثا

كثيرا ما كانوا يثورون على الظلم ويقفون في وجه كل الحرص على كرامتھم،و

  .)١١٦(الطغيان

لقد كانت توجد الملكية الخاصة في مصر في عصر الدولة : الحق في التملك: رابعا

القديمة،واستمرارھا خالل العصور التالية،ولم تكن الملكية الخاصة مقصورة على 

  .)١١٧(ي كلھا ملكا لفرعونالمنقوالت وإنما كانت تشمل أيضا العقارات وخاصة األراض

مما الشك فيه أن احترام اإلنسان والحفاظ على كرامته ھو : الحق في الكرامة: خامسا

سوف تتحقق , أساس وجوھر حقوق اإلنسان، فمع ترسيخ االعتقاد في كرامة اإلنسان

متطلبات حقوق اإلنسانولن تكون ھناك شكوى من تجاھلھا أو إغفالھاولن تكون ھناك 

، ولقد أدرك حكماء مصر القديمة ھذه )١١٨(تھاكھا أو االعتداء عليھاشكوى من ان

" ويقول أحدھم .الحقيقة،وقد شاعت في كتاباتھم الدعوى إلى احترام الناس بعضھم بعضا

كذلك " احترم من ھو أكبر منك يحترمك من ھو أصغر منك،احترم الناس يحترمك الناس

تحتقر الرجل األعرج والتعبس في ال تسخر من أعمى وال تھزأ من قزم وال " يقول 

  .)١١٩("وجوھم فالناس صنع من طين وقش، وهللا ھو خالقة وھو قدير يھدم ويبنى كل يوم

                                                            
 .٧٧ص, نفس المرجع, سيد عبد الكريم الحكم واألمثال. د)١١٥(
على أن تتعھد الدول األطراف بأن تكفل الحق ) د(فقرة ) ٨(نص العھد الدوليفيالمادة )١١٦(

 .فياإلضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص
, ن في مصر القديمة والحديثة،القاھرة،المطبعة العالميةالتاريخ العام للقانو: شفيق شحاتة . د)١١٧(

 .وما بعدھا, ٤٥ص, ١٩٥٨
 .٣٠٨مرجع سابق،ص,حقوق اإلنسانفي مصر: محمودسالم زناتي. د)١١٨(
 .الحكم واألمثال والنصائح،في مواضع متفرقة،بدون دار وسنة نشر:محرم كمال )١١٩(
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نتحدث عن معاملة المدنين واألسرى ثم االھتمام برعايا  :أما في العالقات الدولية

  : الدوالألخرى ثم عن حق اللجوء السياسي بشكل مقتضب 

كانت حروب مصر في غالبيتھا العظمى حروبا دفاعية :واألسرىمعاملة المدنين : أوال

تتمثل في ردع القبائل التي كانت تعتدي على مصر من وقت آلخر، أو في طرد عدو 

احتل أراضيھا، ولم تتبع مصر سياسة التوسع ألبعد أن مرت بتجربة االحتالل األجنبي 

كما أن المصريين لم . دوبھدف تأمين الحدود الشرقية للبال" الھكسوس "طويل األمد 

يھبطوا في ممارستھم للحرب إلى المستوى الذي ھبطت إليه بعضالشعوب من استخدام 

  .)١٢٠(أبشع صنوف القسوة مع أعدائھم

تعتبر مصر الدولة الوحيدة في العالم القديم التي  :االھتمام برعايا الدول األخرى: ثانيا

ول عن استبدادھم وعدم مراعاتھم سعت إلى الضغط على بعض الحكام لحملھم على العد

فقد سمح لليونانيين االشتراك في المباريات مثلھم مثل أھل مصر . لحقوق اإلنسان

  .)١٢١(القديمة،وااللتزام بتحقيق العدل في المباريات حتى لو شارك فيھا عنصر أجنبي

  حق اللجوء السياسي: ثالثا

جأ إليه عبد ھربا من يوجد في مصر الفرعونية معبد ل"يقول ھيرودوت في كتابه 

  .)١٢٢("سوء معاملة سيدة، ولم يكن للسيد مالحقته وال استرداده

                                                            
اص المدنين إثناء الحرب في المادة الخاصة بحماية األشخ١٩٤٩أوجبت اتفاقية جنيف لسنة  )١٢٠(

على احترام األشخاص المدنين وشرفھموحقوقھم األسرية ومعتقداتھم وشعائرھم ٢٧
 .الدينية

 .٧٠مرجع سابق،ص,حقوق اإلنسان في مصر:محمود سالم الزناتي . د)١٢١(
 .٣٥نفس المرجع، ص: محمود سالم الزناتى . د)١٢٢(
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  الفرع الثالث

  حقوق اإلنسان في الھند 

وأُريد بھذا " مانو"إن أقدم النصوص القانونية التي حكمت ھذه البالد ھو تشريع 

السلوك الصحيح، التشريع أن يكون الدليل، أو الكتاب الصغير الذي يرشدھم إلى أوضاع 

  .)١٢٣(وقد أصبح ھذا التشريع محددا للسلوك في المجتمع الھندي كله

ھو نظام نھائيأزلي  -وفقا للنظرية التقليدية الھندوسية  -إن النظام االجتماعي  

دائم وجزء من نظام الكون،وطبقا لمعتقدات الھندوس الدينية خلقت ھذه الطبقات فى 

فبرر . )١٢٤(المجتمع الھندي القديم من أجزاء مختلفة من جسم القربان الشعائري العظيم

من " رجال الحرب واإلدارة" سه وبرز الكشتريا من رأ"رجال الدين "البراھمة 

حمالو "من جزعة وبرز الشوادر "الحرفيون والتجار والفالحون "زراعية،وبرز الفيسيا 

  .)١٢٥(من ساقية"الحطب والسقاؤون 

ولدوا مرتين "وكانت تتمتع الطبقات الثالثة األولى بامتيازات خاصة ألنھم 

أما " الكتاب المقدس "وغھم الحق في تالوة الفيدا وتلقوا تدريبا دينيا لھم وحدھم عند بل"

الشودرا فھم على األكثر مواطنين من الدرجة الثانية غير أن لھم وضعا محددا وحقوق 

محددة، ومن الجدير بالذكر أن القوانين المقدسة كانت تضع لھذه الطبقات األربعة موازين 

                                                            
, القاھرة –لجنة التأليف والترجمة والنشر , الثالثالجزء , قصة الحضارة: ول ديورانت )١٢٣(

تاريخ النظم االجتماعية والقانونية، : محمود السقا . د, انظر كذلك. ١٦٤-١٦٣ص, ١٩٦٨
 .١١٢مرجع سابق،ص

, الشرائع السماوية كمصدر لحقوق اإلنسان عبر التاريخ: عبدالھادي عبدالرحمن أبو طارق )١٢٤(
محمد بدر ،تاريخ النظم /د-.١٠ص, ١٩٧٦, الطبعة األولى, مكتبة دار بيروت القديمة

 .٦١،القاھرة ،ص١٩٧٣القانونية واالجتماعية ،طبعة 
, القاھرة –لجنة البيان العربي , النظريات والمذاھب السيادية: مصطفى الخشاب . د )١٢٥(

مرجع , مدخل تاريخي لدراسة حقوق اإلنسان: محمود سالم زناتى . د. ١٤ص, ١٩٥٧
 .١١٨ص, سابق
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أنواع مختلفة من الكائنات الحية  مختلفة للعقاب والثواب ومعايير متباينة السلوك ألنھا

  .)١٢٦(وبصفتھم ھذه ال يتوقع منھم أداء نفس الشيء،أو السلوك على نفس النحو

وتقوم فلسفة البراھمة على عدم المساواة بين أفراد المجتمع في جميع النواحي 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية، وكانوا مستبدين واستندوا في ذلك على قوانين 

لتي تقرر عقوبات تتناسب مع حجم الجرائم،ولكن تختلف العقوبة باختالف ا"مانو"

المركز االجتماعيللمجني عليه،وقد عرفت الھند القديمة بالطغيان ووحشية العقوبة، كما 

وكان ال .)١٢٧(أن القوانين كانت ال تعترف للزوجة أو لالبن أو للعبد الحق في تملك شيء

. المرأة تحاط بحماية قوية وحراسة فعالة يجوز للمرأة مخالطة الرجال، فكانت

من )١٧٤(األھليةالالزمةإلجراءالتصرفاتالقانونية،فالمادة)وقانونمان(ولميكنللمرأةوفق

المرأةليسلھاالحقطوالحياتھاأنتقومبأيعملوفقمشيئتھاورغباتھا ( :ھذاالقانونتنص

) ١٤٨( وتؤكدالمادة) الخاصةحتٮولوكانذلكمناألمورالداخليةلبيتھا

مرأةتظلتابعةللرجلفيبدايةحياتھاألبيھا،ومنثملزوجھا،وإذاماتالزوجتتبعأبنائھا، أنال(

. )١٢٨()وإذالميكنلھاأبناء فلعشيرتھااألقربين،أولألعمام،وإذالميكنلھاأعمامانتقلتإلٮحاكمالوالية

وقدوجدفيھذاالقانونمايدعوإلٮانھاھتمببعضحقوقاإلنسانعندماحّرماستخداماألسلحةالتيتسبب 

  .)١٢٩(ريةومفر،بمافيذلكالسھامذاتاألطرافالساخنةأوالمسممةأو المعقوفةمعاناةغيرضرو

وانطالقا مما سبق يتضح األمر بانعدام حقوق اإلنسانفي الشرائع الھندية 

، إالبعض الحقوق المتعلقة بإقامة وتحقيق العدل والتحفيز عليه، كما نص على )١٣٠(القديمة
                                                            

)١٢٦(  Bashan,Aspects of Ancient indiancalture,p.6.                                     
                 

 .٣ط , ١ج, مرجع سابق, الشرق األدنى القديم: عبد العزيز صالح . د)١٢٧(
 نشر، وسنة دار األسفارالمقدسةفياألديانالسابقةلإلسالم،بدون: عليعبدالواحدوافي)١٢٨(

 .بعدھاوما٤٧ص
 – اإلنسان حقوق وزارة, اإلنساني األساسي القانون لدراسة مدخل:  بسيوني شريف محمود)١٢٩(

 .٢٠ص, ٢٠٠٥, بغداد
وما  ١٩١ص, حقوق اإلنسانفي مصر الفرعونية، مرجع سابق:محمودسالم الزناتي . د)١٣٠(

 .بعدھا 
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الذي يصحب البشر إلى ما بعد  العدل ھو الصديق(١٧المادة "مانو"ذلك في تشريع 

، وكذلك المادة )الموت، ألن كل عاطفة أخرى تخضع لما يخضع له الجسد من فناء 

ربع ماينطوي عليه الحكم من ظلم، يقع على الخصم الذي تسبب فيه، وربع على (١٨

لكن عندما يحكم على المذنب، يبرأ ( ١٩وأيضا المادة ). شاھد الزور،وربع على الملك

  .)١٣١("ينجو القضاة من اللؤم ويؤول الخطأ لمن ارتكبهالملك و

حيث أنه ظل ھذا , وكنظام فإن نظام البراھمة كان قائم على الطبقية واالستعباد

مما جعل الحكام في ظل , لذلك فھو استغل خوف المواطنين, النظام قائم على الجزاء فقط

ي ذلك إلى ما جاء في حكمھم الدكتاتوري أن يسرفوا في تقرير الجزاءات واستندوا ف

فمثالً من يسرق شيئاً ثميناً , قوانين مانو التي قررت عقوبات ال تتناسب مع حجم الجرم

وعقوبة الموت تنفذ إما بضربة وإما . يعاقب بقوبة تتراوح ما بين قطع اليد أو الموت

  . )١٣٢(أو بإكراھه قتل نفسه بيده, بتجويع المتھم

ديمة لم تعرف في الغالب إال الطغيان المطلق وبھذا نرى أن الحضارة الھندية الق

ونظام الطبقية المغلق بين األسرة الحاكمة وزواج األطفال ودفن الزوجات أحياء مع 

  . أزواجھن ووحشية العقوبة

                                                            
  lois deترجمة, ١٩٨٧مجلة الدراسات القانونية،العددالعاشر،كلية الحقوق جامعة أسيوط، )١٣١(

manoy  تحت عنوانles livres sacres de iorient ونشر في كتابlois leur 
leslongchomps  ١٨٤٠صدرفي باريس عام. 

, القاھرة -دار النھضة العربية, تاريخ النظم القانونية واالجتماعية: فتحي المرصفاوي )١٣٢(
 . ١٥٩-١٥٨ص,١٩٨٥
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  الفرع الرابع

  حقوق اإلنسانفي الصين القديمة

تعد الحضارات الصينية إحدى الحضارات العريقة التي ظھرت في العالم 

،وإذا كان لكل حضارة معالم خاصة بھا إال أنه يوجد دائما خط مشترك بين القديم

الحضارات، إال أن األمر بالنسبة للصين القديمة مختلف إذ أنھا تميزت بخصوصيات 

جعلتھا كأنھا حضارة مستقلة بذاتھا من _ منھا على سبيل المثال الفكر القانوني _معينة 

رى، والذي ساعد على استقاللية الحضارة كافة الجوانب عن باقي الحضارات األخ

الصينية عامل اللغة بوصفة حاجزا ثقافيا كبيرا منع تفاعل الحضارات األخرى مع 

الحضارة الصينية،والعامل الثاني يتمثل في العقلية الصينية التي يسيطر عليھا المورث 

،وبغض النظر )١٣٣(الثقافي وتأبى تقبل األفكار الغريبة عنھا، أو كل ما يمس ھذا الموروث

عن تحليل خصوصية الحضارة الصينية فإننا نوجھفكرنا نحو جانب معين من جوانب ھذه 

  .الحضارة وھو موقع حقوق اإلنسان في تلك الحضارة العريقة

كان النظام السياسيفي الصين القديمة يقوم على أساس مبدأ الحق اإللھي المباشر 

ابن السماء وقد اختارته السماء لما يتصف به فاإلمبراطور يستمد سلطتھمن السماء، ألنه 

وكانت مسئولية اإلمبراطور مسئولية مبنية على االلتزام .)١٣٤(من فضيلة وخير وأخالق

األخالقي، لذلك كانت مسئوليته مسئولية أخالقية ويعاقب عليھا من السماء وال يوقع عليه 

بالتفويض لذلك كانوا جزاء دنيوي، أما مسئولية تابعياإلمبراطور فكانت مسئوليته 

يعاقبون بعقوبات دنيويه رادعة،مما يحسب لحضارة الصين القديمة على أنه بالرغم من 

                                                            
–أحمد رضا : ترجمة , ٣ج, دنٮفي العصور الوسطىكتاب تاريخ التجارة في الشرق األ)١٣٣(

 .٩٦ص, ١٩٩٤, القاھرة
من المساھمين األوائل في نشر معالم الحضارة jaseph midiham جوزيه نيد ھام )١٣٤(

 .موسوعة العلم والحضارة في الصين: مؤلفه , الصينية انظر



58 

قيام النظام السياسيفي الصين على مبدأ الحق اإللھي المباشر إال أنھم قد عرفوا مبدأ سيادة 

  . )١٣٥(ذلك المبدأ الذي لم يظھر إال في القرن الثامن عشر. الشعب

الجتماعيفي الصين القديمة يتشكل من ثالث درجات في كل درجة وكان البناء ا

توجد طبقة،ففي الدرجة األولى توجد طبقة الموظفين وكانت ھذه الطبقة تتمتع بحماية 

قانونية خاصة إذ كانت لھا امتيازات سياسية مثل امتياز اإلعفاء من أعمال السخرة ومن 

العامة وكانت تضم مجموعة من المعلمين العقاب البدني،وفى الدرجة الثانية توجد طبقة 

والفالحين والحرفيين والتجار، وفى الدرجة الثالثة توجد طبقة الرعاع وھؤالء ھم العبيد 

وقد كان العرف الصيني القديم ال يسمح ألحد بتغير طبقته بل كان .)١٣٦(والمجرمون

لسماح له يفرض عقوبات صارمة على كل من يغير طبقته أو يتواطأ مع أحد األشخاص ل

بالخروج من طبقته إلى طبقة أخرى أعلى بمعنى أن النظام الطبقياالجتماعي كان نظاما 

  .)١٣٧(مغلقا اليصح وال يسمح فيه باالنتقال من طبقة إلى أخرى

وكان األب يتمتع بسلطة كبيرة على أوالده إذا كانت سلطته تشمل مايلي   

ين ولم يكن للدولة أية رقابة على ھذه السلطة المطلقة في والية تزويج أوالده من الجنس:

السلطة وكان لألب الحق في أن يقتل أوالده وإن يؤد بناته،وقد ظل ھذا الحق زمنا 

أن يضع نصا في قانون  ١٩٥٠طويالمماحاد بالتشريع الصيني الجديد الصادر في 

. لزواجاألسرة يُحرم على األب وأد بناته، وقد عرف الصينيون القدماء نظام الكفاءة في ا

كما كانت من فضائلھم القديمة أنه واجب على الزوج اإلحسان لكل زوجاته ومعاشرة كل 

                                                            
 .٤١النظريات والمذاھب السياسية، مرجع سابق،ص:مصطفى الخشاب . د)١٣٥(
, القاھرة–،القاھرة،ترجمة عبد جاويد ١ج’التاريخ وكيف يفسرونه: ويد جرى ,انظر )١٣٦(

 .وما بعدھا , ٤٣ص, ١٩٩٦
: محمد عبداللھالشرقاوي. المشار إليه عند د ٢٢كنفوشيوس،مولفة كتاب الطقوس،الفصل )١٣٧(

 .٧٢،ص١٩٨١, مدخل نقدي لدراسة الفلسفة،الزھراء للنشر والتوزيع
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نسائه، وكل إھمال من الزوج إلحدى زوجاته يعد ويمثل خطأ جسيما في حق المجتمع 

  .)١٣٨(والطبيعة

وقد كان الفكر الصيني القديم أول من اھتدى إلى فكرة المدينة الفاضلة حتى قبل  

ه،مؤسسة على وجود حاكم فيلسوف يعلم شعبة الفضيلة واألخالق،وقد كان أفالطون ذات

ويرى الفيلسوف أن قيام . الفيلسوف الصيني كنغوشيوس ھو صاحب الفكرة قبل أفالطون

  .نوعية الحاكم، وكيفية إدارته لشعبه: ھذه المدينة يتوقف على أمرين

صل الصينيون القدماء أما بالنسبة للعدول والمساواة في الصين القديمة فقد تو 

إلى صياغة فكرة عن العدالة،ولكن مايميز الفكر الصينيأنه لم يضف على العدالة  بعدا 

  .)١٣٩(دينيا بل أنھأعطى لھا مفھوما سياسيا وضعيا

مبدأ التبعات الثالث، فكانت تتبع أبيھا  -في الصين القديمة  –كان يحكم المرأة  

حال ترملھا، كما كان القانون الصيني القديم يقر حال صغرھا ولزوجھا في شبابھا والبنھا 

، فقد كانت فكرة سمو الرجل مستقرة تمام )١٤٠(للزوج بالسلطة والتحكم في أموال زوجته

في الفلسفة الصينية فياألزمنة القديمة وظل مبدأ التبعات الثالث لم يكن ممكنا للمرأة أن 

  .)١٤١(طيھا التعليمات النھائيةتتصرف منفردة أبدا بل وفى يوم زفافھا كان والدھا يع

                                                            
 .وما بعدھا  ٤٧ص, النظريات والمذاھب السياسية، مرجع سابق: مصطفى الخشاب. د)١٣٨(
, ٢٠٠٢طبعة , بدون دار نشر, نشأة فلسفة القوانين وتطورھا: فايز محمد حسين . د)١٣٩(

 .٢٦٠ص
 - أحمد محمد صبحي،سلسلة عالم المعرفة . فجر العلم الحديث،ترجمة د: تونى أھاف , انظر)١٤٠(

 .٨٦،ص٢ج, ٢٢٠،رقم١٩٩٧, الكويت،عدد ابريل
, مرجع سابق, موجز تاريخ النظم االجتماعية والقانونية: محمود سالم زناتى . د, انظر)١٤١(

 .٧٦ص
 فيما يتعلق بمفھوم الدين في المجتمعات البدائية 
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  المطلب الثاني

  حقوق اإلنسان في العصور الوسطى

يرى غالبية المؤرخين األوربيين مصطلح العصور الوسطى على السنوات من  

م وھى أنسب بداية لتاريخ القرون الوسطى األوربية، ألن ھذه السنة تعتبر أخر ٤٧٦

العھد باإلمبراطورية الرومانية القديمة في الغرب بسبب االستيالء البرابرة على روما 

س أخر األباطرة وبناھيته انتھت اإلمبراطورية نھائيا وقضائھم على رومولوس أو جتولو

، )١٤٢(الرومانية القديمة بحضاراتھا ونظامھا وبدأت العصور الوسطى بأفكارھا وفلسفتھا

أما ختام العصور الوسطى فيراھا غالبية المؤرخين أيضا في نھاية القرن الخامس عشر 

ن العصور الوسطى م، ويقسم المؤرخو١٤٥٣عام سقوط قسطنطينية بيد العثمانيين عام 

م، ١٠٠٠م، ٤٠٠ذاتھا إلى حقبتين، ھما العصور الوسطى المظلمة وتقع بين عامي 

غير أن ھذه . )١٤٣(والعصور الوسطى الحقيقية وتشمل القرون الخمس أو الستة التالية

التقسيمات ال تعنى أن ھناك فاصل زمني بين ھذه الفترات فيما يتصل بحقوق اإلنسان 

ھذه الفترة بأكملھا من زاوية حقوق اإلنسانفي العصور الوسطى من  ومن ثم ستتم معالجة

  :جانبين

  .حقوق اإلنسانفي ظل نظام اإلقطاع: أوالً 

  .حقوق اإلنسان ومحاكم التفتيش: ثانيا

                                                            
, محمد محمد أمين،تاريخ أوربافي العصور الوسطى،دار الفكر الجامعي. د)١٤٢(

 .١٧٠،ص١٩٨٥
عبد العزيز توفيق حاويد،مطابع : طى،ترجمة يوھان ھوبز نجا،اضمحالل العصور الوس)١٤٣(

 .وما بعدھا, ٧١ص, ١٩٩٨الھيئة المصرية العامة للكتاب،
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  حقوق اإلنسانفي ظل نظام اإلقطاع: أوال

حيين ترجع ھذه التسمية لتلك الفترة التي كان فيھا الملوك المروفنجيين والكارولن 

اخذوا يأجرون قوادھم وموظفيھم اإلداريين بمنحھم مساحات من األرض كانت تسمى 

إقطاعيات وأصبحت ھذه اإلقطاعيات وراثية ومستقلة، وكانت العوامل التي مھدت السبيل 

لإلقطاع بين القرنين السادس والتاسع ھي نفسھا ذات العوامل التيإقامته بين القرنين 

دت غارات المسلمين والشماليين والمجر في القرن الثامن، السادس والتاسع حيث أعا

التاسع،والعاشر نتائج الغارات األلمانيةالتي حدثت قبلھا بستة قرون وزادتھا قوة، فقد 

عجزت الحكومات المركزية عن حماية األجزاء النائية عن عواصمھا وأقام األسقف أو 

محتفظا بقوته ومحاكمة الخاصة  البارون المحلى نظاما في مقاطعته للدفاع عنھا وظل

ولكي تتضح الصورة أكثر لبيان شكل ونشأة نظام اإلقطاع نستطيع أن نقرر أن نظام .

اإلقطاعفي أوربا كان يتمثل في أن اإلقطاعيين كانوا يمتلكون أراضى واسعة تسمى 

إقطاعيات وكانوا يحكمون ھذه اإلقطاعيات على وجه االستقالل من الناحية اإلدارية 

  .)١٤٤(لقضائية والشرطية وال تربطھم بالملوك سوى رابطة والء رمزيوا

الذييعتمدعلٮامتالكاألرض ,ظھورنظاماإلقطاعھذه المرحلة بوقد اتصفتب

واستخدامالفالحينإلنتاجمايكفيإلشباعسكانالمقاطعات،وھذاالنظاميعّدالفالحينشبھعبيدعنداإلق

. )١٤٥(طاعيين،فيتعرضونللبيعواالستبداألوالطرد

كمااتصفتھذھالحقبةالزمنيةبتحواللكنيسةإلٮسلطةدنيويةعلٮمقدراتاألفرادوحياتھم 

الخاصةوالعامةوبشكلمطلق 

واستغلتنظريةالحقاإللھيلالستبدادوإخضاعاألفرادلسلطاتمستبدة،كالكنيسةواإلمبراطور 

                                                            
, ١٩٩٩, أصول القانون الكنسي،العصور الوسطى،دار النھضة العربية: السيد العربي . د)١٤٤(

 .وما بعدھا , ١٧ص
 .٤١٥ص,١٩٦١القاھرة، دارالفكرالعربي، النظمالسياسية،:  محمدكاملليله)١٤٥(
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. )١٤٦(والحكاماإلقليميونوالحكامالمحليونمنأمراءاإلقطاع

قدتدھورتفيالعصورالوسطى،فنظامالرقبقي وقداجمعالباحثينعلٮأنآدميةاإلنسان

منتشرا،ًوبمباركةفالسفتھمآنذاك،وحتٮأوغسطينأصرعلٮبقاءنظامالرق، وعدھنظاما 

وفى النھاية نجد أن العصور . )١٤٧(مشروعايؤديوظائفاقتصاديةواجتماعيةوسياسية

ة الوسطى لم تفتح في مجموعھا النوافذ الفكرية لحرية الضمير وال لفكرة الحرية السياسي

  .)١٤٨(وال لفكرة المساواة في الحقوق فقد كانت وبحق عصور تقھقر بالنسبة للعالم القديم

  .محاكم التفتيش وحقوق اإلنسان: ثانيا

لقد قامت محاكم التفتيش في القرون الوسطى في بالد عديدة من أوربا مثل  

اسبانيا وايطاليا وفرنسا والبرتغال وألمانيا، حيث كان مبدأ عدم التسامح الديني مسيطرا، 

ولقد القى المسلمون في ھذه الفترة أشد العذاب الجسديوالمعنوي فكان كل يوم يوصفون 

الجميع فيأوربا من نبالء ورجال دين وأفراد الشعب بالغادرين والكالب وقد صفق 

  .)١٤٩(للحمالت الصليبية التي شنت على المسلمين

وكانت سلطة محاكم التفتيش مطلقة ال حدود لھا من حيث البطش والجبروت،  

ولكنھا كانت في اسبانيا أفظع من كل البالد األوربيةالتي قامت فيھا محاكم التفتيش وقد 

راضيھم مليونييھودي وثالثة ماليين مسلم، أما الذين اعدموا والذين بلغ المنفيون من أ

  .سجنوا والذين عذبوا في المعتقالت فقد كانوا مئات اآلالف

                                                            
 أصواللفكرالسياسيوالنظرياتوالمذاھبالسياسيةالكبرى،:  ثروةبدوي)١٤٦(

 .١٥٣ص,١٩٧٠,دارالنھضةالعربية،القاھرة
 دارالفكرالعربي، ،١ج سوسيولوجياالحضاراتالقديمة،:  صالحمصطفٮالفوال )١٤٧(

 .٢٩٢ص, ١٩٨٢القاھرة،
سيف،مراجعة فليب صابر : عالقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى،ترجمة )١٤٨(

 .١٩٧٢أحمد حاكى،القاھرة ،طبعة 
عبد العزيز توفيق جاويد،الھيئة : اضمحالل العصور الوسطى،ترجمة : يوھان ھوبز نجا )١٤٩(

 .وما بعدھا , ٢١١المصرية العامة للكتاب،ص 
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فقد أدت الثورة االقتصادية إلى اكتشافات عديدة لمصادر الثروة باإلضافة إلى  

رأسمالية والخيرة التوسع االستعماريالذي أدى إلى زيادة رؤؤس األموال ونشأة الطبقات ال

بدورھا حاولت أن تحافظ على مكاسبھا، وذلك بأحداث تغيير في النظام القانوني واألفكار 

السياسية القائمة وبالتالي فقد  قدم فكر النھضة نظرة جديدة إلٮاإلنسان، فاعتبره ھو 

المركز األساسي لكل شيء على خالف الوضع الذي كان سائدا في العصور 

وأصبحت . عن ضعف سلطة الكنيسة والفصل بين الدين والدولة ، فضال)١٥٠(الوسطى

الكنيسة تابعة للدولة، وبھذا قل تأثير العنصر الدينيفي الفكر والسياسة والواقع، وبالتالي 

بدأت دالئل لخروج البالد األوربية من تأثير السلطة الكنيسة وإھدار لحقوق اإلنسان 

  .)١٥١(األوربي وضياع حريته

 المطلب الثالث

  حقوق اإلنسان في العصور الحديثة

بدأ االھتمام بحقوق اإلنسان في التاريخ المعاصر من خالل المواثيق الدولية 

واإلقليمية التي أحاطت تصرفات األفراد والجماعات البشرية بمنظومة من الحدود 

. )١٥٢(والضوابط التي بموجبھا تتقلص رقعة السيادة المطلقة التي كان يمارسھا الحكام

وكان , وكانت البدايات األولى لحماية حقوق اإلنسان على المستوى الدولي متواضعة

وھو , االھتمام بحاالت معينة ومحدودة اقتصرت على مكافحة الرق واالتجار بالرقيق

ثم ظھر بعد , الذي دفع إلى ظھور أول حق لإلنسان في التاريخ على صعيد التقنين الدولي

العاملة ومحاولة توفير الحماية الدولية للحقوق االجتماعية ذلك االھتمام بشئون الطبقة 

                                                            
 .٤٨كتابة قانون حقوق اإلنسان،مرجع سابق،ص:عبد الواحد محمد الفار . د)١٥٠(
اإلمبراطورتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان،دار : عفاف السيد صبرة )١٥١(

 .٨٠،ص١٩٨٢, النھضة العربية،القاھرة
دار الفكر , حقوق اإلنسان بين مطرقة اإلرھاب وسندان الغرب: حسنين المحمدي بوادي )١٥٢(

 .١٥ص, ٢٠٠٤, اإلسكندرية, الجامعي
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وحقه في القيام بكل , إلى الدفاع عن حق اإلنسان وحريته) مونتيسيكو(فدعا , واالقتصادية

  .)١٥٣(ما ال تمنعه القوانين

وقد عرف واقع حقوق اإلنسان تطوراً بعد استيقاظ أوربا من غفلتھا جراء ما 

فظھرت الكثير من الثورات التي أعلنت , لإلنسانية وحقوقھاعانته شعوبھا من استبداد 

, ١٢١٥عام ) العھد األعظم(مثل الثورة االنجليزية التي نتج عنھا , حماية حقوق اإلنسان

وثورة الشعب الفرنسي على النظام الملكي الذي نتج عنه اإلعالن الفرنسي لحقوق 

قيقية لحقوق اإلنسان في والتي وضعت أول وثيقة ح, ١٧٨٩اإلنسان والمواطن سنة

ركزتمقدمةاإلعالنعلٮضرورةتعريفاإلنسانبحقوقھوتذكيرھبھاألنجھل .)١٥٤(الغرب

  .)١٥٥(حقوقاإلنسانأونسيانھاأوازدرائھا ھياألسبابالوحيدةللمصائبالعامةولفساد الحكومات

  :ميثاق عصبة األمم المتحدة وحقوق اإلنسان 

حرب واحترام قواعد القانون بصدور ميثاقھا الذي ھدف إلى عدم اللجوء إلى ال

فقد خال , إال أنھا لم تھتم بمسألة حقوق اإلنسان إال بشكل بسيط, الدولي وتحقيق العدالة

باستثناء ما , ميثاقھا من نصوص تتعلق بإعطاء الصفة الدولية الحماية لحقوق اإلنسان

منعھدالعصبةخاصللعمل،أكدفيھعلٮضرورةتوفير ) ٢٣(ورد في المادة 

نسيانمنعام٢٥وفي.)١٥٦(لةوإنسانيةللرجالوالنساءواألطفالبصورةمتساويةظروفعملعاد

ر وقعت الدول فيه على وثيقة تعد األولى نسسيكوامؤتمادولةفيسانفر)٥٠(عقدممثلو١٩٤٥

                                                            
, رسالة ماجستير, لي والقانون الداخليحماية حقوق اإلنسان في القانون الدو: يحياوي نورة )١٥٣(

 .٦ص, ٢٠٠١, جامعة الجزائر, كلية الحقوق
ضمانات حقوق اإلنسان وحمايتھا وفقاً للقانون الدولي : نبيل عبدالرحمن ناصر الدين )١٥٤(

 .١٠ص, ٢٠٠٦, اإلسكندرية, والتشريع الدولي
 .١٨٨،ص٢٠١٢بغداد، ،١ط مكتبةالسنھوري، حقوقاإلنسان،:  حميدحنونخالد )١٥٥(
مبدأ المساواة وحماية : عمار مساعدي , انظر أيضاً . منعھدعصبةاألمم)٢٣(انظرالمادة )١٥٦(

, ٢٠٠٦, الجزائر –دار الخلدونية , حقوق اإلنسان في أحكام القرآن ومواد اإلعالن
 .٨٥ص
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القانون كوثيقة دولية تعترف بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية باعتبارھا إحدى مبادئ 

  .)١٥٧(الدولي

من أولى المنظمات الدولية التي اھتمت بحقوق وتعتبر ھيئة األمم المتحدة 

إال أن ھذه الھيئة وإن اضطلعت بمسئولية ھامة في مجال . )١٥٨(اإلنسان وحرياته األساسية

وھذا يبدو من الوثائق التي دونت فيھا , تعزيز واحترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان

لنشاط فلم تعد تتحمل ھذه حقوق اإلنسان فإن من المالحظ اليوم أنھا تقاعست عن ھذا ا

وسبب ھذا التقاعس أملته االعتبارات السياسية ونظرية . )١٥٩(المسئولية في األلفية الجديدة

المصالح خاصة بين البلدان الكبرى وسيطرتھا على آليات ھذه الھيئة الدولية من خالل 

, يفكان ذلك على حساب الحقوق والحريات والسلم واألمن الدول, استخدام حق النقض

وبھذا أصبحت العدالة وحقوق اإلنسان بحسب العرق أو الديانة وليس لإلنسانية جانب 

  . منھا غير الشاعرات والتنديدات فقط

                                                            
 .١٣٠ص ،١٩٧٥,بغداد دراسةفيالمنظماتالدولية،:  صالحجوادالكاظم)١٥٧(
, دار الھدى للطباعة والنشر, دراسات في القانون الدولي العام: صالح الدين أحمد حمدي )١٥٨(

 .٣٧٢-٣٧١ص, ٢٠٠٢,  الجزائر
 –ديوان المطبوعات الجامعية , مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان: عمر سعد هللا )١٥٩(

 .٢٤٧ص, ٢٠٠٣, الجزائر
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  الخاتمة

تحدثنا في ھذا الفصل، عن فكرة حقوق اإلنسان من حيث نشأتھا، ومصادرھا، 

  -:منھا، وقد توصلنا إلى العديد من النتائج، ومفھومھا، وتطورھا التاريخي

  تعددت التعريفات التي قيلت في حقوق اإلنسان إزاء سكوت المشرع عن وضع

مجموعة االحتياجات أو " تعريف محدد ودقيق ، ومن ھذه التعريفات أنھا 

وفي أي مجتمع ودون , المطالب التي يلزم توافرھا بالنسبة إلى عموم األشخاص

أو , أو النوع, جنسسواًء العتبارات ال –في ھذا الخصوص  –تمييز بينھم 

  ".أو ألي اعتبار آخر, أو األصل الوطني, أو العقيدة السياسية, اللون

  تعتبر فكرة حقوق اإلنسان فكرة سامية وقديمة وتعريفھا له ينعكس بطريقة

  .مباشرة على القيمة القانونية لھذه الحقوق

 ق اإلنسان تعتبر ھيئة األمم المتحدة من أولى المنظمات الدولية التي اھتمت بحقو

 .وحرياته األساسية

  تتعدد وتتنوع مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان منھا، الدين والقانون

 .الوضعي، والتشريع، والوثائق الدولية

  يعترف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بحق كل إنسان في التمتع بنظام

لإلنسان اجتماعي ودولي تتحقق بمقتضاه جميع الحقوق والحريات األساسية 

 .ويؤكد واجبات ومسؤوليات كل إنسان تجاه مجتمعه. كاملة

  تستمد القوة اإللزامية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من ارتضاء الدول

والتزامھا بتنفيذ ما ورد به راجع إلى . للحقوق والحريات األساسية لإلنسان 

 .يا مستقالً توقيعھا وتصديقھا عليه وليس لكونه أصبح أو لم يصبح عرفا دول
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  نص القانون الفرعوني على تأجيل تنفيذ عقوبة اإلعدام في المرأة الحامل إلى أن

 .تضع حملھا، وذلك يدل على احترام حق الجنين في أن تتاح له فرصة الحياة

  المشرع المصري ال يعاقب على الجرائم العسكرية بعقوبة اإلعدام بل كانت

 .العقوبة ھي فقدان االعتبار

 لقانون المصري القديم يفرق في المعاملة بين المصريين، فقد كانوا لم يكن ا

جميعا أمام القانون سواء ال فرق بين غنى وفقير وبين حر وعبد وبين مواطن 

 .وأجنبي، فالكل أمام القانون سواء

  كان الملك في مصر الفرعونية ال يعد إنسانا كسائر البشر، وإنما كان يعد ابنا

 .إله بذاتهلإلله ومن ثم يعتبر 

  قد عرف واقع حقوق اإلنسان تطوراً بعد استيقاظ أوربا من غفلتھا جراء ما

فظھرت الكثير من الثورات التي , عانته شعوبھا من استبداد لإلنسانية وحقوقھا

العھد (مثل الثورة االنجليزية التي نتج عنھا , أعلنت حماية حقوق اإلنسان

ي على النظام الملكي الذي نتج عنه وثورة الشعب الفرنس, ١٢١٥عام ) األعظم

 .١٧٨٩اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن سنة 
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