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د. السطي محمد

 .األساسية الحريات مفهوم وفق العامة للحريات الحديثة األسس :األولىالفقرة 

 إلى بنا تؤدي فكرة العامة السلطات مواجهة في حتى مشددة حماية من العامة الحريات استفادة

 القمعية أو البوليسية الدولة " مفهوم مع يتنافى الذي المبدأ وهو " القانون دولة " مبدأ عن الحديث

 وسمو األفراد توحريا حقوق واحترام الشعبية، كالسيادة مفاهيم عدة القانون دولة فكرة وتشمل ، "

 ويتحقق القانونية القاعدة تطبيق احترام باعتبارها البعض تبسيطها حاول وقد، ذلك وغير القانون

 وضعها التي العامة والقواعد بالقوانين مقيدة اإلدارة فيه نتكو " القوانين تدرج " أ مبد باحترام ذلك

 بموجبه تكون مؤسساتي نظام هي القانون دولة أن الفقه أجمع فيما ،للشعب ممثال بصفته البرلمان

.نللقانو خاضعة العامة السلطات

 الرقابة القوانين، كل على يسمو دستور وجود :القانون دولة عليها تقوم التي األسس بين ومن 

.الدولة في الديمقراطية أسس وتطبيق السلطات، بين الفصل مبدأ القوانين، دستورية على

.القانون دولةو العامة الحريات أوال:

 وبحكم .القانون سيادة أي القانون دولة عناصر من عنصر شيء كل وقبل أوال هي العامة الحريات

 غير عامة سلطة شكل تتخذ دولة نفهم أن علينا يجب العامة الحريات منظور من القانون، سيادة

.شخصية

 مستوى أي على ممارستها، عن المسؤولين أولئك إلى حتى وال شخص، أي إلى تنتمي ال سلطة -

 تمارس، تبقى التي الخاصة السلطات مختلف عن واضحا اختالفا تختلف سلطة وهي ،كان مهما

 .المدني المجتمع إطار فيو، سيطرتها وتحت هامشها على

 بلوغ إلى حصرا تهدف هي بل معينة، مصالح عن تعبيرا أعمالها تكون أال يجب التي السلطة يه-

 وتكفل العام، النظام على الحفاظ إلى تصبو كسلطة استيعابها يمكن وهنا المشتركة، العامة المصالح

 .بحرية التصرف في وقدرته القانونية ذاتيه احترام فرد لكل

 خاضعين أشخاصا بوصفهم) والحريات الحقوق (األشخاص امتيازات جميع تحترم سلطة هي-

. للقانون
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 والتنفيذية التشريعية السلطات بين الفصل يتم وبالتالي محدودا اختصاصها نطاق يكون سلطة هي-

 .المختلفة والقضائية

 وضمان االلتزامات لنفس األفراد جميع إخضاع :المساواة قدم على الجميع إلى موجهة سلطة هي-

 .نفسها المشروعة بالحقوق الجميع تمتع

 قاعدة كسلطة ولكن آخرين على األفراد من مجموعة أو فرد كقوة تظهر ال سلطة هي األخير في

 .للقانون الجميع احترام مسألة وتفرض الجميع، على وتطبق شخصية غير قانونية

 أيضا هي بل فحسب، ألعضائها القانونية الذاتية تحترم دولة ليست القانون دولة فإن اختصار،وب   

 .بينهم فيما أفرادها لعالقات وكذلك أفرادها مع لعالقاتها قاعدة الذاتية هذه من تجعل دولة

  .والديمقراطية العامة الحريات ثانيا:

، للديمقراطية مكونا عنصرا أيضا تشكل أنها إلى بوضوح يشير العامة للحريات السابق التعريف

 عالقات زاوية من باألخص والديمقراطية، القانون دولة بين التمييز الضروري من سيكون ولهذا

 : العامة الحريات مع منهما كل

 عنها غنى ال اأنه بل فحسب، القانون لدولة ضرورية ليست العامة الحريات ممارسةإن  ،للتأكيد-1

 .في الممارسة الديمقراطية

 على األفراد قدرة ( لألفراد القانونية الذاتية عن للتعبير العامة الشروط تحترم القانون دولة إن -

 دولة ولكن ،قانوني أساس وعلى استثناءا إال تعبيرها يحظر فال ،)قانونا بها المعترف التصرف

 فإذا ،الجماعية بالحريات يتعلق فيما وباألخص التعبير، هذا وكثافة جودة لوحدها تضمن ال القانون

 العمال نقابات في أنفسهم وتنظيم علنا آرائهم عن التعبير من األفراد تمنع ال مثال السلطة كانت

 تلقائية ستكون الحريات لهذه األفراد ممارسة أن بالضرورة يعني ال ذلك فإن السياسية واألحزاب

 في الرداءة من كبير قدر مع جنب إلى جنبا تسير أن يمكن القانون دولة فإن وبالتالي قيود، ودون

 . العامة الحريات ممارسة

 ،ممكن قدر وأكبر وكثافة بفعالية العامة الحريات ممارسة الديمقراطية تتطلب أخرى، ناحية ومن -

 الكالسيكي التعريف من واضح وهذا ،العامة الحريات ممارسة دون ديمقراطية توجد وال

 اإلرادة عن التعبير هو القانون أن تعني الشعب كحكومة وللشعب، الشعب كحكومة للديمقراطية

 القانون بأن تستوجب فإنها للشعب، حكومة) بيةغلاأل إرادة سيطرت اإلجماع، غياب) في العامة

 بأن العلم ومع، الغالبية مصلحة األقل على الجميع، مصلحة غياب في العامة للمصلحة يستجيب

 . تغييره واقتراح القائم القانون في للطعن الفرصة تملكالحاالت  جميع في تبقى األقلية



 على المنظور اهذ ومن لهذا ،القانون صياغة في بنشاط يشارك الشعب أن بوضوح يعني هذا كل

 .للديمقراطيةضروريا  شرطا تعد الواسعة وممارستها العامة الحريات فإن الخصوص وجه

 ومداوالت جماعية مناقشات إجراء بالضرورة سيعني العامة اإلرادة تجسيد إن: المثال سبيل على

 التعبير، الرأي، االتصال، حرية ) العامة الحريات دون تصورها يمكن ال واستفتاءاتت وانتخابا

 .(االنتخاب المعارضة،

 أكثر يبرز أن يجب أمر وهذا ،والتظاهر ألحزاب،او الجمعيات تكوين التجمع، حرية أيضا ولكن

 . األغلبية قرارات في الطعن في األقليات بحقوق األمر يتعلق عندما

 شيء كل وقبل أوال تقاس الديمقراطي النظام ونوعية األقلية حرية شيء كل وقبل أوال هي فالحرية 

 .لألقلية يحفظها التي المكانة في

 نفسه يفرض األخير هذا فإن االجتماعي للواقع المتضارب البعد القانون دولة تتجاهل أن يمكن -2

 األفراد بين النزاعات يتجاهل قد القانون لدولة الضيق التعريف إن ،الديمقراطية في محوري كعنصر

 واألجيال، والجنس، الطبقات،( االجتماعية الفئات مختلف بين والصراعات المجتمع، داخل

 القوة ظواهر بوجود ترتبط النزاعات هذه)ذلك إلى وما الدينية أو العرقية والجماعات والجنسيات،

 . )والرضوخ والهيمنة االستغالل(  القمعية االجتماعية والعالقات السلطة، أجل من والصراع

 من ، حيث أنأدائها صميم في التنازعي البعد هذا تضع ذلك، من العكس على الديمقراطيةو    

 ومن العامة، اإلرادة تجسيد عن بحثها خالل من والمداوالت، الجماعية المناقشة إجراءات خالل

 الصراعات لهذه سلمي حل إيجاد القتراح ناحية، من تهدف، فهي ،األقليات حقوق احترام خالل

 عامل إلى هادما يكون أن يحتمل عامل لتحويل أخرى، جهة ومن والقمع العنف تحييد طريق عن

 عن الدائم البحث محرك المختلفة واآلراء الخاصة المصالح بين) المواجهة)التناقض  جعل :بناء

  (الديمقراطية بجوهر يعرف ما (العامة المصلحة وعن العامة اإلرادة

 لهذه الخاضع للمجتمع الجماعية اإلرادة في السياسية السلطة مصدر فقط تضع ال والديمقراطية   

 ،الديمقراطي المبدأ عن فصلها يمكن ال الحريات بعض ،فعاليتها عن تبحث أيضا ولكن السلطة،

 الجمعيات، تكوين وحرية لعملهم، باالنتقاد للسماح ذلك، بعد سواء الممثلين، اختيار عند سواء

 .العامة اإلرادة تشكيل حرية لضمان ضرورية الحصر، ال المثال سبيل على والصحافة، واالجتماع،

 .واالقتصادية االجتماعية العامة الحريات على الحديثة الفكرية بالمذاه أثرالفقرة الثانية: 

 القانون، سيادة القانونية، الذاتية العامة، والحريات الشخصية الحريات (األشكال هذه كل

 منها: تاريخية لتراكمات نتيجة هي) الديمقراطية



 .في تكريس الحريات العامة الرأسماليةمدى مساهمة أوال: 

 عالقات فيه تصبح مجتمع، السوق مجتمع هي بل السوق، اقتصاد مجرد من أكثر هي الرأسمالية 

 عالقات نفسها هي العالقات هذه أكانت سواء األفراد، بين للعالقات المهيمن الشكل هي السوق

 األعضاء جميع فيه يقوم مجتمع فهو ثم ومن ،السوق عالقات ومنطق تلمتطلبا تابعة أو سوقية

 .قانونية موضوعات إلى ويتحولون البعض، بعضهم مع تبادل عالقات بربط باستمرار

 تراعى أن يجب) التصرف على القدرة (قانونية بذاتية األعضاء جميع فيه يتمتع الرأسمالي المجتمع

 الذاتية تصبح الذي المجتمع فإن وأخيرا ،السوق خارج حتى أو السوق في أو المتبادلة عالقاتهم في

 العامة، الحريات الحترام ضرورة فيه تتولد العام المجال يحكم وشرطا معيارا ألعضائه القانونية

 .ألعضائه القانونية الذاتية وممارسة وجود من يتجزأ ال بعدا كونها

 الطبقة ستصبح والتي الرأسمالي الفكر أصل هي التي الطبقة أوال حملتها القاعدة هذه تاريخيا،

 نظر وجهات من السلطة لقهر كسالح دايةفي الب استعملتها والتي  ،(البرجوازية الطبقة) : ةالمهيمن

 لإلنتاج اإلقطاعية العالقات حل خالل من السوق عالقات توسيع بدعم لها وسمحت، مختلفة

 من األراضي ملكية مصادرة عن طريق وخاصة الرأسمالي، اإلنتاج بعالقات عنها ةنواالستعا

 أو امتالك على بناءا) الهرمي وتسلسله المجتمع وتقسيم لحل أيضا البرجوازية واستخدمتها ،النبالء

 عن فضال اجتماعية، طبقات شكل في هرمي وتسلسل بقسمة واستبدالها )امتيازات امتالك عدم

 .البرلمانية األنظمة ثم الدستورية، بالملكية واستبدالها، ذاتها حد في المطلقة الملكية عن الشرعية نزع

 األحادية في النظر إعادة وراء الدافعة القوةو ه العامة الحريات عن البرجوازية دفاع كان وأخيرا، 

 مبدأ عليها غلبت والتي ،) خصوصا الديني المستوى على (القديم النظام لمجتمعات األيديولوجية

 . المجتمع داخل األفكار لجميع والنقاش والتعبير الحرية

 عن فضال والنكسات، والركود المتناوب التقدم فيها كان قرونا استغرق هذا كل أن البديهي ومن

 (الصحيح المسار على الرأسمالية وضع تم عندما ولكن ،العنيفة الثورات أو السلمية التطورات

 هذه فإن ،البرجوازية قوة وثبتت) االزدهار نحو وانطلقت تشكلت التي لإلنتاج الرأسمالية العالقات

 (محرومين بقوا الذين كل قبل من ضدها ستتحول القانونيةة الذاتي في الواردة والمتطلبات المعايير

 الخاصة اآلثار بسبب أو للرأسمالية، السابقة القمع عالقات استمرار بسبب إما) جزئيا أو كليا

 .للرأسمالية االستغاللية للعالقات

 العديد تبنتها العامة بالحريات المتعلقة تلك والسيما القانونية الذاتية ومتطلبات قواعد فإن وهكذا، 

 .الخاصة مطالبها من متكاملة أجزاء أو كشرط األخرى االجتماعية الحركات من



 و ،العمل وتطوير نقابية منظمات تشكيل في الحق أجل من بنضالها العمال حركة مثال فنشأت

 والرفض والمطالبة التعبير ألغراض العام الفضاء من جزء احتالل في الحق أجل من بصراعاتها

. 

 الليبرالية مساوئ من للحد ايجزئ الدولة تدخل بمبدأ القبول إلى الليبرالية النظم توجهت الوقت مع

 الحقل لتنظيم واتجهت االجتماعية والكفالة والصحة كالتعليم األفراد حقوق تضمن الدولة فبدأت

 الفردية الملكية واحترام الفردية المصلحة على الجماعية المصلحة وتغليب واالجتماعي االقتصادي

 الحوادث عن العمال وتأمين العمل وساعات األجور تحديد في الدولة تدخلت حتى األمر تطور ثم

 .االجتماعي الضمان قوانين اصدار وتم البطالة أو

 نفسها لتشكيل المستعمرة الشعوب نضال صميم في كان العامة الحريات أجل من النضال نفس

 نضال في أيضا ووجد ،الوطني استقاللها على والحصول) الدولي السياسي المجتمع في (لكدو

 التمييز على القضاء أجل من) أفريقيا جنوب أو المتحدة الواليات في السود مثل (العرقية الجماعات

 أجل من النساء نضال في أيضا ووجد منها حرمت أن سبق التي المدنية الحقوق وضمان العنصري

 .حقوقهم

 بين الهوة فاتسعت العمال واستغالل الربح تحقيق على مبني ألنه للنقد الرأسمالي المذهب تعرض

 االستغالل من حقوقهم حماية أجل من الدولة بتدخل العمال فنادى العاملة والطبقة البرجوازية الطبقة

 مطالبة اشتراكية أفكار لظهور المجال هيأ مما الفعلية المساواة من نوع وتحقيق البورجوازي

 .االجتماعية بالعدالة

 االشتراكية للحريات الفردية وتبنيها الدفاع عن الحريات الجماعية.  تصديثانيا: 

 عنه بديال وطرح الغربي العالم في الحريات مفهوم رائد الفكر االشتراكي ماركس كارل رفض

 حقوق على الدولة فيه وتشرف الطبقات فيه تنعدم اشتراكي مجتمع ظل في حرياتال في تمثل

 (الجماعة حقوق أجل من الفرد بحقوق التضحية ثم الفرد على الجماعة بأولوية ونادى ،اإلنسان

 .) الجماعة مصلحة

 الواحد الحزب طريق عن السياسية الهيمنة على ترتكز تدخليه هي الدولة الماركسي الفكر حسب

 االشتراكية النظم ظل في ظهرت االقتصادية، المخططات خالل من الممارسة االقتصادية الهيمنة ثم

 العمل في الحق قبيل من واألمريكية واالنجليزية الفرنسية الحقوق إعالنات في تكن لم جديدة حقوق

 . التعليم في والحق التأمين في والحق الراحة في والحق



 واستطاعت الحديث العصر في والسياسة الفكر تطور في كبيرا دورا الماركسية النظرية لعبت

 اشتراكية دولة وتؤسس القيصر في المتمثل الفردي بالحكم تطيح أن روسيا في االشتراكية الثورة

  .1989 في تنهار أن قبل

 فالسلطة جانب كل من حوصر الفرد لكن الثروات وتوزيع العمل في العدل بعض االشتراكية حققت

 اآلخر للرأي المجال يفسح ولم الواحد الحزب وسيطرة بيد كلها تركزت، ووالثروة واإلعالم والمال

 طة.السل على والتداول الحكم في والمشاركة الحر السياسي العمل في الحق وصودر

 نتيجة جاءت العامة الحريات أن يبقى ذاك أو اإليديولوجي الفكر هذا ومساوئ محاسن عن بعيدا

 . مختلفة تيارات فيها أسهمت وفكرية فلسفية تراكمات

 .العامة الحريات خصائصالفقرة الثالثة: 

 .الحريات عموميةأوال: 

 مواجهتها في نافدة وألنها العامة السلطة من بها معترف ألنها " العامة " ب الحريات توصف

 من جميع بها يتمتع تاالحري أن الصفة هذه من يفهم أنه كما ،قبلها من ومحمية مكفولة وألنها

 على واألجانب المواطنون اهب يتمتع حريات أنها كما تمييز وال تفرقة دون ما مجتمع في يوجدون

 تقيد أن يجب ال أنه كما ،فقط المواطنين على تقتصر التي السياسية الحريات باستثناء السواء حد

 .عامة كحريات اطبيعته مع تتفق عامة بقيودو الحدود أضيق في إال العامة الحريات

 ومتكاملة. متداخلة العامة الحرياتثانيا:    

 حرية ممارسة أن حد إلى بينها فيما مترابطة فهي البعض بعضها عن الحريات فصل عمليا يمكن ال

، ولذا كذلك أخرى حريات ممارسة عنها يتفرع وقد أخرى حريات ممارسة من ينطلق معينة

 .متعددة بحريات المساس إلى حتما يؤدي حرية بأي المساسف

 :هذا التداخل والتكامل أمثلةومن 

 حقوق ممارسة عليه وتترتب .االجتماعية وبالحقوق العمل في بالحق جهة من مرتبط النقابي الحق -

 .والتعبير الرأي وحرية النقابات إنشاء في كالحق أخرى

 .والرأي الفكر حرية على اعتداء فيه المعتقد حرية على االعتداء -

 . األمن في والحق التنقل حرية تقتضي التجارة حرية -

 .بالسلبية أو باإليجابية توصف الحرياتثالثا: 



 اكفالته ومدى اتجاهها العامة السلطة بواجب مرتبط السلبية أو باإليجابية الحريات وصف

 كالحق االجتماعية الحقوق البارزة أمثلتها من ،ممارستها لكفالة الالزمة الحرية فتكون ،لممارستها

 .الصحة وفي التعليم وفي السكن في

 مجرد تتعدى معينة واجبات الفعلية ممارستها ضمان يقتضي عندما باإليجابيةوتوصف الحريات 

 للمرافق الدولة توفير تتطلبالتي  التدابير تتخذ أن السلطة على أن أي ،حيالها التدخل عن االمتناع

 . بها األفراد لتمتع الالزمة المنشآتو

 السلطة من التدخل عدم واجب ممارستها فرضت ما ذا إ بالسلبية الحريات توصف المقابل في

 المعتقد وحرية التنقل في كالحق :الشخصية الحريات أمثلتها من ،لها األفراد ممارسة عند العامة

 .الرأي وحرية

 : العامة الحريات نسبية -1

 : األمور من العديد على تنطوي الحريات نسبية

 وحريات العامة ب واآلداب العام النظام ( بالقانون ومقيدة محدودة فهي مطلقة ليست الحريات -

 . ) الخ...االستثنائية والظروف اآلخرين وحقوق

 .الديني أو اإليديولوجي أو الفكري نظامه بحسب آخر إلى مجتمع من يختلف الحريات مضمون -

 مثال مسلم مجتمع في مرفوضا يكون قد مسيحي مجتمع في كحرية مقبول هو ما المثال سبيل ىلفع

. 

 المجتمع قيم و مبادئ تطور يواكب و ثابت وغير مرن فمفهومها الزمن مع الحريات نطاق يتطور -

 الحقا بها االعتراف تم قبل من بها معترف يكن لم التي الحريات من فالعديد ،التقني التطور حتى و

 اإلجهاض في كالحق ( التقني التطور نتيجة قبل من معروفة تكن لم جديدة بحريات اعترف كما

  ) الشخصية المعطيات حماية في والحق مثال

  .العامة الحريات تصنيفاتالفقرة الرابعة: 

 طريقة أو لموضوعها اوفق الحريات تصنف والتي تمييزها، يمكن التي التصنيفات من العديد هناك

 الحريات من كبيرا عددا أن األذهان عن يغيب أال يجب ذلك، ومع المثال سبيل على ممارستها

 . عادة بها ترتبط التي الفئة يتجاوز

 األحيان من كثير في تحافظ فهي منفصل بشكل حرية كل إلى النظر الخطأ من ذلك، على عالوة

 حرية وممارسة ةمتكامل مضمونها في العامة فالحريات ،أخرى حريات مع وثيقة عالقات على

 .أخري ت حريا ضمان تقتضي



 ريات العامة.حال تقسيماتأوال: 

 .الجماعية والحريات الفردية الحريات-1

 في  1947 غشت 13 في الصادر الفرنسي الدولة مجلس قرار من مستوحى الثنائي التقسيم هذا

وقد يكون  ، الفردية الحرية يشمل " العامة الحريات "مصطلح أن على جلسالم ينص ، القرار هذا

 العام الفضاء في تمارس بل ، وحده الفرد على تقتصر ال والتي الجماعية الحريات مستقل عن

 .للجمهور دعوة أو األفراد من اشتراكا وتتطلب

 وحرية الجمعيات تكوين وحرية التجمع حرية العامة الحريات من الفئة هذه تشمل ،لذلك ونتيجة

 الشعائر وممارسة الفكر وحرية التعبير حرية ،عامة وبصفة ،الصحافة النقابات، وحرية تكوين

 . " التعليم وحرية الدينية

 ممارستها لألشخاص يمكن التي فهي عنها، أمثلة القرار يورد لم التي الفردية بالحريات يتعلق فيما

 ،الخصوصية في والحق ،األمن في والحق ،الحياة في الحق :مثال الحريات هذه تشمل بمفردهم،

 .  الملكية وحق التنقل، وحرية

 بالرجوع التصنيف عملية ويسهلبسيط  فهو التعقيد من خال أنه هو التصنيف هذا في االيجابيو

 غير ،معقدة معايير على أو مضمونها على يعتمد وال جماعيا أو فرديا الحرية ممارسة ةطبيع إلى

 كما) العقيدة كحرية (التصنيف خارج المختلطة الطبيعة ذات الحريات يجعل ألنه منتقد تصنيف أنه

 .فرديو جماعي :أسلوبين بين الحريات ممارسة في الجمع إمكانية يغفل أنه

 الفرنسي. الدستوري المجلس تصنيف -2

 بشركات والمتعلقة 1984 أكتوبر 11و 10 في المؤرخةالمدلس الدستوري الفرنسي  قرارات في

 األولى معتبرا وغيرها األساسية العامة الحريات بين الفرنسي الدستوري المجلس ميز الصحافة،

 : مبادئ ثالثة إلى المجلس حسب الحماية هذه تستندو خاصة حماية من وتستفيد أهمية أكثر

 ،األساسية الحريات هذه فبخصوص ،مسبق تفويض لنظام األساسية الحريات إخضاع ظرح -أ

 .االستثناء هو والتقييد القاعدة هي الحرية

 وليس األساسية العامة بالحريات التمتع دائرة توسيع أجل من إال التدخل للمشرع يجوز ال -ب 

 القيمة ذات األخرى المبادئ وبين بينها التوفيق ضرورة باستثناء عليها، التضييق أجل من

 . الدستورية

 . الوطني اإلقليم أنحاء جميع في موحد بشكل األساسية العامة الحريات تطبيق يجب -ج



 وحرية الجمعيات، تكوين حرية :أساسية الفرنسي الدستوري المجلس يعتبرها التي الحقوق من

 .اللجوء وحق التنقل، وحرية الصحافة، وحرية ،التعليم

 أخرى دون الحريات بعض على األساسية صفة إضفاء أن سأسا على التصنيف هذا انتقد ولقد

 موضوعي معيار أي إلى يستند ال أنه كما) العادية (األساسية غير الحريات ممارسةد تقيي شأنه من

  .قانوني أو

 .الثالثية التصنيفات-3

 : أهمها من متعددة وهي الفقه من جانب تبناها

 : إلى الحريات يقسم و المجتمع في الفرد وظيفة على يعتمد : الوظيفي التقسيم •

 الخصوصية، في الحق التنقل، حرية الحياة، في الحقك كإنسان وحرياته اإلنسان حقوق -1

 .  األمن في والحق

 الرأي حرية ،الملكية حقوق السياسية، الحقوق (المجتمع في كعضو وحرياته اإلنسان حقوق -2

 . والتجمع الجمعيات تكوين وحرية

 ي، النقاب الحق والصناعة، التجارة حرية (ياقتصاد كمتعامل وحرياته اإلنسان حقوق -3

 . )العمل في الحق ،اإلضراب في الحق

 : إلى الحريات يقسم و اإلنسان شخصية أبعاد عل يعتمد : البعدي التقسيم •

 .) المادية الحريات (الجسدية الحريات -1

 . )الفكرية الحريات (حيةالرو الحريات -2

 .الحريات من وغيرها -4

 على يختلفون أنهم إال األولين، الفئتين مضمون تحديد على عام بشكل المؤلفون يتفق بينما

  .الثالثة محتوى

 في والحق ،الحياة في والحق ،بجسده التصرف في الشخص حق :مثال المادية الحريات وتشمل

 .الخصوصية في والحق التنقل في والحق األمن في والحق الجسدية السالمة

 الصحافة وحرية الديني المعتقد وحرية والتعبير الرأي حرية :مثال الفكرية الحريات وتشمل

  .التعليم وحرية

 المجموعة أن يرى مثال G. Lebreton المؤلفين على ااعتماد يختلف الثالثة الفئة محتويو

 وتكوين التجمع كحرية، العالقاتية الحريات تشمل " األخرى الحريات "من المكونة الثالثة



 المجموعة ضمن يدرجون آخرون مؤلفونة، وهناك الملكي في والحق والعمل والتعاقد الجمعيات

 .Colliard et Burdeau .غوليارد وبيردوكا واالجتماعية االقتصادية الحقوق " الثالثة

 .الزمني التصنيف -5

   :رئيسية أقسام ثالثة إلى فتقسم ي التاريخ ظهورها ناحية من العامة الحريات إلى بموجبه ينظر

  التالية لألجيال وفقا تضامنية، حقوق ، وثقافية واجتماعية اقتصادية حقوق ، وسياسية مدنية حقوق

 . األول الجيل حقوق -أ

 في صورها أهم نجد والتي والسياسية القانونية اإلعالنات في الواردة الطبيعية الحقوق وتشمل 

 المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهدو 1789 لعام الفرنسي والمواطن اإلنسان حقوق إعالن

 على باألساس تقوم حيث اإلنسان حقوق تعريف في األولى المرحلة وهي 1966 لعام والسياسية

ة الملكي وحق المعتقد وحرية والمساواة األمن في الحق :صورها أهم من) الشخصية (الفردية الحقوق

 .التنقل ريةوح

 . الثاني الجيل ق حقو -ب

 الحرب بعد ملحوظ بشكل بها االهتمام بدأ التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق وتشمل 

 اللجوء وبداية " ةالحارس ةالدول " أو البوليسيةالدولة  " مبدأ عن التنازل بداية نتيجة ةالثاني العالمية

 الدولة عاتق على به الوفاء يقع إيجابيا االتزام الحقوق هده ترتب " التداخلية الدولة " أ مبد إلى

 االقتصادية بالحقوق الدولي العهد في الحقوق هده مثل نجد ،بحقوقهم الفعلي التمتع من األفراد لتمكين

 .1966 لعام والثقافية واالجتماعية

 في الحق اإلضراب، في الحق والمرأة، الرجل بين المساواة العمل، في الحق :صورها بين من

 في والحق الصحة، في الحق ،التظاهرو التجمع في الحق ،النقاباتو األحزابو الجمعيات إنشاء

 .السكن في الحق ،االجتماعي الضمان

 . الثالث الجيل قحقو -ج

 المستدامة التنمية في الحق أهمها اإلنسان حقوق عالمية عن تعبر حديثا بها اعترف قحقو وهي 

 المرتبطة ق والحقو للبشرية المشترك اإلرث حتراماو والسلم سليمة بيئة في والعيش

 والتشارك البشري التضامن ضرورة على مجملها في الحقوق هذه وتؤكد ةالحديث بالتكنولوجيات

 لمصلحة حقوقا ترتب كما الدولية المجموعة تواجه التي التحديات ومواجهة مشترك عيش أجل من

 .القادمة األجيال

 ." التضامنية أو التشاركية الحقوق " ب عادة الحقوق هذه توصف



 .السلبية والحقوق اإليجابية الحقوق-6

 .إيجابيةو سلبية إلى م فتقس الحقوق اتجاه الدولة دور طبيعة على التصنيف هذا يرتكز

 التدخل عدم عليها فتفرض العامة السلطة على كقيود السلبية الحريات تظهر R.ARON حسب

 تدخال تتطلب إذ ذلك من العكس على فهي االيجابية الحريات أما، لحرياتهم األفراد ممارسة ل خال

 دلألفرا يتسنى حتى معينة لخدمات بتوفيرها) اإليجابي بااللتزام يعرف ما (العامة السلطة من

 .حرياتهم ممارسة

 .لمعتقداو الرأي حرية و التنقل في الحقو الملكية في الحق : السلبية الحقوق أمثلة من -

 .التعليم في الحق و السكن في الحق و الصحة في الحق : اإليجابية الحقوق أمثلة من -

  ة.المطالب حقوقب اإليجابية لحقوقوا ،والحريات بالحقوق أيضا السلبية الحقوق الفقه يصف

 تقسيمها أن غير .Jellinek et Georg وLéon Duguit التقسيم هذا على المدافعين بين من

 أن أساس على ناقصا يعتبره مثال Claude Albert Colliard .رينخا فقهاء قبل من بشدة انتقد

 كل وفي الواقع في تترجم ال العامة السلطة عاتق على سلبيا واجبا تفرض التي السلبية الحريات

 هذه ممارسة تنظيم األقل على عليها فالسلطة قبلها من التدخل عن تام امتناع خالل من الحاالت

 .فيها تمارس التي الظروف وتحديد الحريات

 غير األحوال كل في حتمي الدولة تدخل أن أساس على التقسيم هذا Lebreton انتقد جهته من

 الحريات ممارسة لتسهيل فقط موجه التدخل هذا كان اذا أنه يعتبر فهو ،الدرجة بنفس يكون ال أنه

 أي (أصال لوجودها بل اإليجابية الحريات ممارسة لتسهيل فقط ليس وحتمي ضروري فهو السلبية

 موضوع أن عتبرحيث أ  Jean Riveroذهب اليه  االتجاه نفس، و)عمليا ممارستها تجسيد

 . العامة طةلالس تتدخل لم ذا إ المعالم واضح غير يبقى اإليجابية أو السلبية الحقوق

 


