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 المحاضرة األولى

الحريات العامة وحقوق االنسان في 

السداسي الرابع

- ه- فوج

.وتطورها نشأتها ها،مفهوم الحريات:

 .الحرية اإلنسان في األصل أوال:

 بما نفس كل﴿ :تعالى قوله مثل في الكريم القرآن لها أسس التي الحرية اإلنسان في األصل

 والقول الفكر في اإلنسان حرية على والمسؤولية التكليف ترتب اآلية فهذه ﴾رهينة كسبت

 فيما المسؤولية يتحمل أن يستطيع ال المسائل هذه في الحرية يملك ال الذي أن ذلك والعمل؛

 .األمور سائر من يدع أو يأتي

 على حتى اإلنسان يكره أن يريد ال وتعالى سبحانه الله أن اإلنسانية الحرية قدسية من ويبلغ -

 :ويقول ﴾مؤمنين يكونوا حتى الناس تكره أفأنت﴿ :القائ الكريم رسوله يخاطب فهو اإليمان،

 أن -وتعالى سبحانه- فمشيئته ،﴾هداها نفس كل ألتينا شئنا ولو﴿ :ويقول ﴾الدين في إكراه ال﴿

 وجوده وغايات لمصالحه إدراكه وعلى وعقله فطرته على تتأسس حرية حرا، اإلنسان يكون

 زوده سبحانه أنه أي ﴾النجدين وهديناه﴿ :تعالى قوله معنى هوأيضا  وهذا ، العالم هذا في

 المخلوقات سائر دون هذه االختيار حرية ممارسة من يتمكن بحيث هدوأع والتمييز بالعقل

 .الفيزيقية حاجاتها طبائع وتقودها غرائزها، تقودها التي

 ةبالماد ذكيرالت دون الجماعات أو الفرد ةيرح بمسألة قيتعل خطاب أو مقال يخلو يكاد ال

 جميع يولد( نصها تيوال )م 1948 جنبرد 10 ( اإلنسان لحقوق العالمي ناإلعال من األولى

 الخطاب بن عمر سيدنا قاله ما هنا ونتذكر، والحقوق الكرامة في ومتساوين أحرارا الناس

".راأحرا أمهاتهم ولدتهم وقد الناس استعبدتم متى"

 الفردية الحريات لمسألة المفاهيمي البعد ثانيا:

 هو ما في فكيرللت أساسا ظريالن الجانب يعتبر إذ بالغة، ةأهمي ذات للمسألة ةظريالن الزاوية-

 يكون أن يجب ما على الوقوف إلى حتما بنا ييؤد الجانب هذا في المسألة حصر لكن ،عملي

.بالفعل كائن هو ما على وليس
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 احيةالن من اإلنسان حرية مسألة في خللها من البحث تم   تيال المبادئ من سلسلة هنالك -

 التي اإلرادة تليها ثم معين، عمل ممارسة إلي اإلنسان تدفع التي البواعث فهناك ،ةالنظري

 تنظر أن بعد يتم الذي القرار بعدها يأتي عدمه، من باعهاات لتقرر الدوافع هذه في تنظر

 والوسائل الظروف إلى بدوره يخضع الذي الفعل إلى القرار يترجم ثم   الباعث، في اإلرادة

  . حدوثه عند به تحيط التي

، األفضل فعل على تقوم الحرية أن م.ق 399  سقراط يعتبر والشر الخيرفوفقا لمعايير 

 روح عرفت حيث المثُل عالم في حقيقي، وجود إلى اإلنساني الوجود تقسيم من انطلقاو

 أن )م .ق 347 ( طونأفال يرى األرضي، العالم في وهمي، ووجود الحقائق، كنه اإلنسان

 األرض بشوائب مرتبطة حواجز أو عوائق دون كماله نحو اإلنسان قةانطال هي الحرية

 .الحكمة متابعته بحكم حرا كان لمن إال -رأيه حسب- ذلك يتأتى وال والجسد

 ضامنا وبالتالي العقلي للنشاط صورة أعلى التأمل يعتبر فإنه )م.ق 322 ت( أرسطو أما

 .المحررة الط اقة بهذه تختص التي هي كذلك نةي  مع فئة فإن وبذلك للحرية،

 ناتجة العبودية أن إلى األبيقورية المدرسة تذهب ونقيضه الشيء بين المقابلة لمنطق وطبقا

 بالجهل مرتبطة فهي وبالت الي العالم شؤون في اآللهة تدخل فكرة إلى االنصياع عن

 .والخرافات؟؟

  .األفضل فعل على تقوم الحرية أن)م.ق 399 ت (سقراط يعتبر روالش الخير لمعاييرفوفقا 

 روح عرفت حيث الُمثُل عالم في حقيقي، وجود إلى اإلنساني الوجود تقسيم من وانطلقا

 هي الحرية أن طونأفال يرى األرضي، العالم في وهمي، ووجود الحقائق، كنه اإلنسان

 وال والجسد األرض بشوائب مرتبطة حواجز أو عوائق دون كماله نحو اإلنسان قةانطال

 .الحكمة متابعته بحكم حرا كان لمن إال رأيه حسب ذلك ىيتأت

 ضامنا وبالتالي العقلي للنشاط صورة أعلى التأمل يعتبر فإنه )م.ق 322 ت( أرسطو أما

  .المحررة الطاقة بهذه تختص التي هي كذلك معينة فئة فإن وبذلك للحرية،

 ناتجة العبودية أن إلى األبيقورية المدرسة تذهب ونقيضه الشيء بين المقابلة لمنطق وطبا

 بالجهل مرتبطة فهي وبالت الي العالم شؤون في اآللهة تدخل فكرة إلى االنصياع عن

 .والخرافات؟؟
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 بالمنقاد أو الجاهل دون بالمفكر إما الحرية تختص إذ المنحى أحادية المقوالت هذه أن حظنال

 .  عنها العازف دون الشهوات إلى بالمستجيب أو غيره دون القادر إلى

 تحرر اليليف ربط فقد ،مستوياته تعدد رغم التحرر أهداف تقاطع ندرك يجعلنا ما وهو-

 إلى الكون وجود وإخضاع األسطوري التفسير سلبيات بإبراز وذلك العقل، بتحرير اإلنسان

 .المستلب العقل تحرير إلى  يهدف فإنه ،هيجل أما ،أساسا والفيزياء الرياضيات تعتمد تفسيرات

 من الشغيلة بقةالط تحرير على للتركيز الهيجلي الديالكتيك الماركسية الفلسفة استثمرت كما-

أسمالي االقتصاد هيمنة  (وإعالن الميتافيزيقيا مع القطع في التحرر نيتشه يحصر حين في .الر 

 من يبدأ التحرر أن فرويد يرى) المكبوتة الرغبات(و)األعلى األنا (صراع وعبر)اإلله موت

  .للفرد الداخلي المستوى

 كان لذا واقعية، غير األقاويل من العديد وتبقى منقوصةل تظالتعريفات  التعريفات هذه لكن

 ورصد إثارتها أسباب وتقصي المفاهيم هذه لظهور األولى البدايات إلى العودة لزاما

 .التاريخ عبر سيرورتها

 .الدينية السلطة ومخالب الخاصة الملكية فكي بين الفردية الحرياتثالثا: 

 الحياة إلى ةالفطري لحاجته نتاجا كان بل الصدفة وليد أو طفرة يكن لم البشري االجتماع-

 الحديث يمكن فل بالطبع مدني اإلنسان : خلدون ابن قول يفسر ما وهو المجموعة، ضمن

 .اإلنسان بأخيه صلة تربطه ال منعزل إلنسان ةفردي أو ةطبيعي ةحري عن إذن

 محاولة القديمة الحضارات تاريخ من أمثلة إلى جوعالر ةأهمي نبرز أن هنا المفيد من ولعل-

 . والحديث القديم بين والت واصل القطيعة مواطن يتقص إلى امن

 مرتبط واليونانية كالبابلية المعروفة القديمة الحضارات في ةالحري مفهوم أن التاريخ سجل فقد

 . العبودية أي بنقيضه،

 عاملين نذكر الفرد،/اإلنسان ةلحري رالمبك التغييب وراء كانت التي األسباب عن بحثنا إذا-

 :اإلنسان استعباد لتبرير الغربي المجتمع في ينالد واستعمال ةالخاص ةالملكي ظهور :أساسيين

 الملكي ة ظهرت المياه، بمنابع االستئثار ومحاولة األراضي وحيازة راعةالز اكتشاف فمع

 أصحاب إلى الناس فانقسم ،المساواة وعدم والمنافسة الجشع نزعات معها ونشأت الخاص ة

 . لديهم عمال وإلى كأمال
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 التقسيم هذا يشمل أن دون طبقات ثثال إلى الرافدين بلد مجتمع ينقسم الثروات، لتفاوت فتبعا

 .القمة تحتل التي الحاكمة الطبقة يمثلون فهؤالء الدين، ورجال الملوك طبقة

 المتوسطة الطبقة تليها االجتماعي، ل مالس أعلى التجار وكبار الزراعيين كالمال طبقة لقستت

 وفي .الجنود صغار مثل المحدود الدخل ذوي ومن العمال من األحرار أنصاف من نةوالمتك

 الخاصة الملكي ة على المحافظة أجل من للصراع نتاجا تمث ل ال تي األرقاء طبقة نجد السل م أسفل

 .توسيعها في الرغبة أو

 ومن الرافدين بلد مجتمع ومن اليونان من المستقاة التاريخية األمثلة من العديد ذكر يمكن

 بين ما بلد في السياسية السلطة بزمام الماسك فإن اإلله هو نفسه الملك كان حيث ،الفراعنة

  .والناس اآللهة بين الوسيط ليمث النهرين

 مسؤوليته أن إذ الجميع على طاعته تجب من وهو األعلى، القاضي فهو الوساطة، هذه وبحكم 

ف من رضاءها ينال ال ال تي اآللهة أمام مباشرة  حضارة من وأيضا الملك، يمليه ما ضد   تصر 

  الرومان

 استمد وا حيث الحكام تقديس فتواصل الوسطى، العصور فترة في حاله على األمر أبقي

 .مباشرة الله من متأتية سلطتهم وأن األرض على الله ظل أنهم لفكرة ترويجهم من مكانتهم

 .ضوابط أو حدود دون مطلقا الحاكم سلطان جعل في المباشر األثر له كان ما وهو

 .وعقائدهم ساالن أموال في المتحكم المالك ثوب في الكنيسة بروز هو تعقيدا األمر زاد ومما -

 وفي االختصاصات في كبيرا طااختال اريخية،الت الحقبة هذه لخال الغربي، العالم شهد إذ

 لله ما أصبح بل لقيصر، عما منفصل لله ما يعد فلم ،ياسيوالس ينيالد بين الحدود تالشي

 .السلطتين بين فيه متنازعا لقيصر ما وأصبح معا، والكنيسة التاج إلرادة خاضعا

 فإن أوروبا، في اإلقطاع عصر ممي زات من معا لطةوالس الثروة على الحرص كان اولم-

 الخناق دتشد الكنيسة جعل ما وهو .القائم ظاملنل دةالمهد الوسائل أخطر من تعتبر الفكر حرية

 .اإلقصاء مبدإ على المرتكز االقتصادي للمنهج يهاتبن ينتقد أو معتقداتها يخالف من كل على

 محاكم( كانت كما الهراطقة، لتصفية وللقضاء للشرطة مؤسسة أقيمت عشر، الثالث القرن ففي

 المعادي الفكر أشكال سائر وضد لإلقطاعية المعادية الحركة وجه في مرفوعا سلحا )التفتيش

 .الكنيسة رسمته لما
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 صدر الشمس، ومركزية األرض حركة في كتابا 1543 - 1473  كوبرنيكوس صنف فلما 

 أيد حين 1642- 1564  جاليلي مصير ذلك وكان،  الكتاب يقرأ من وتكفير بتكفيره الحكم

 مات ثم تكفيره تم إذ األرض، بدوران قةالمتعل فكرته عن دافع وحين كوبرنيكوس اكتشفه ما

 فيه تزداد الذي الوقت في والمجتمع الكنيسة بين فشيئا شيئا تتعمق الهوة ظلت- السجن في

 على هجوما اإلقطاع على الهجوم بمقتضاها أصبح متانة الزمنية بالسلطة الدين رجال علقة

 هاوس من كل له مهد الذي الديني حاإلصال عصر بعد حتى حاله على األمر وظل ،الدين

 1546-1483 لوثرمارتن  مع مداها وبلغت،  1416 - 1360وجيروم 1369-1415

 لقدسية انتهاكا مخالف، رأي كل تعتبر الكنسية األوساط أغلب توظل   1564-1509وكالفن

 . الله   على وتآمرا الوحي

 هجومات إلى المسيحية فتعرضت مجمله في الدين ينكرون المفكرين بعض جعل ما هذا-

 أكبر من يعد 1778-1694 فولتر ولعل  1789  الفرنسية الثورة مع مداها بلغت شديدة

 باسم ستبدادلال حليفا ينالد كان اولم ،الخديعة على ترتكز باعتبارها لألديان انتقادا رينلمفكا

 نيتشه أكد تيال اإلله موت فلسفة معه راجت مألوفا أمرا منه الناس نفور أصبح اإللهي، القدر

 معنى هذا ولعل ، الجهل ومن الخرافة من اإلنسان تحرير في أهميتها على  1844-1900

 وهكذا "إلحاد من إليه صرنا بما للكنيسة مدينون نحن" قال حين ماكيافيللي إليه انتهى ما

 .الكنيسة معتقدات من اإلنسان تخلص بمدى مرتبطا لغربيا المجتمع في التحرر أصبح

 .السلطة وقانون القانون سلطة بين الفردية الحرياترابعا: 

 بداية فإن   القدم، منذ اإلنساني الفكر في كامنا وجود االجتماعي العقد لمصطلح كان لئن -

 . عشر والثامن السابع القرن في كانت علمية نظرية شكل في وبلورته دراسته

 على يقوم االجتماعي للن ظام جديد نموذج إقامة إلى القرنين هذين لخال المفكرين بعض دعا-

 من، و االجتماعي العقد  باسم يعرف ما وهو واسقراره وأمنه الفرد حرية يضمن عقد فكرة

 (1704-1632) لوك وجون (1679-1588) هوبز توماس النظرية هذه مفكري أبرز

-1694) فولتيرو (1755-1689) مونتيسكيوو (1778-1712) روسو جاك وجان

1778) . 
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 ومقاومة الفرد حرية ضمان مبدئي على اأساس يقوم الذي االجتماعي العقد هذا أن حظنال -

ر مغاير بشكل أحيانا استخدم قد والملوك، األمراء واستبداد المطلقة السلطة  أنظمة إقامة يبر 

 في الفضل إليها يرجع النظريات هذه فإن فات،االختال هاته رغم لكن .االستبدادي الحكم

 في الغربية مجتمعاتهم في واألباطرة الملوك إليه استند الذي اإللهي الحق لمسألة معارضتها

 الفلسفية والنظريات األفكار من لكثير وملهما محفزا كانت كما .العالم شعوب حكمهم

 للث ورتين إلهام مصدر كانت كما الحديثة الدساتير فكرة اختمار بداية مث لت التي والسياسية

 التي المطلقة للحكومات النهاية لبداية اومؤشر   1789   والفرنسية   1776   األمريكية

 دعم إلى باالستناد إما االستبداد من قرون طيلة أوربا في األمور مقاليد على تهيمن ظلت

 .وحده المدني طغيانها بقوة أو الكنيسة

 .والتطبيق النظرية بين اإلنسان حقوق مواثيقخامسا: 

 من م، 1215 سنة إنجلترا ملك الثاني هنري جون أصدرها تيال ، العظيم العهد وثيقة تعبر-

 . الدستور سيادة مبدأ على دتأك تيال البيانات أوائل

 هتال الذي )الحقوق إعالن (م 1776 يونيو 12 في األمريكية فيرجينيا دولة عرفت كما -

 .م 1776 يوليو 4 في األمريكية المتحدة للواليات لاالستقال نإعال

 المواطنين بين المساواة أهمها ومن والسياسية الشخصية الحريات على اإلعالن هذا أكد وقد

 . الجسدية العقوبات وإلغاء

 بيان أشهر يظل م، 1789 سنة فرنسا عرفته ذيال والمواطن اإلنسان حقوق نعالإ لكن-

 من كمرجع يت خذ كي والدته موطن حدود تجاوز فقد ،الفردية ياترالح صيانة بوجوب ينادي

 .والجماعي ة منهاة الفردي والحقوق الحريات مجال في المراجع أهم

 .: تقنين حقوق االنسانسادسا

 1948 دجنبر 10 في اإلنسان لحقوق العالمي ناإلعال صدور اسباب

 .اإلنسان لحقوق العالمي ناإلعال ومواد ديباجة-

 الدولي المجتمع أعضاء من كبير جانب من اإلنسان لحقوق العالمي ناإلعال قبول أضفى-

 الملموس أثره ترك الوزن هذا، وكبيرا معنويا وزنا ناإلعال هذا في الواردة المبادئ على

 وقوانينها البلدان دساتير على
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 لحقوق الدولية المواثيق من مجموعة شكل على الدولي اإلنسان حقوق مصطلح ترجمة تمت-

 الدولية النصوص ولعل ،وليا بها المعترف اإلنسان حقوق معايير مجملها في شكلت اإلنسان

 .المواثيق لهاته قاالنطال فقط تمثل) الدوليين والعهدين العالمي اإلعالن (اإلنسان لحقوق

 ضمانات حقوق االنسان. سابعا:

 .اإلنسان حقوق حماية ضمانات تجليات أهم-

 .والقضائية والتنفيذية التشريعية السلطات بين الفصل-

 .للقوانين الدستورية الرقابة-

 .التشاركية والديمقراطية االستفتاء طريق عن المباشرة الشعب رقابة-

 .بستراسبورغ األوروبية المحكمة مثل اإلنسان لحقوق خاصة محاكم إنشاء-

 


