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الحريات العامة وفي حقوق االنسان 

السداسي الرابع

- ه- فوج

.األساسية والحقوق العامة الحريات بين التمييزأوال: 

 الحريات أو الحقوق جميع قانونية بصورة تمثل األساسية الحقوق أوية األساس الحريات

 اإلنسان حقوق جزئيا تغطي وهي والديمقراطية، القانون دولة حالة في وتكفل للفرد، األساسية

 . الواسع بالمعنى

 ،الحرية أو الحق " أساسية " لفهم طرق عدة وهناك نسبيا حديث المفهوم القانوني، الفقه في

 أولوياتها وتحديد معينة حريات أو لحقوق األولوية إعطاء على تنطوي ذاتها األساسية ففكرة

.ألهميتها وفقا

 :األساسية الحريات مضمون 

 ) لفكريةاو البدنية لإلنسان المالزمة أو اللصيقة الحقوق (للتصرف القابلة غير الحقوق •

 .العالمي وطابعها الواسع الكالسيكي بمفهومها اإلنسان حقوق •

 .قانونا المقررة ةالعام الحريات •

، الى جانب سليمةال بيئةال في العيشالتنمية و في الحقتتعلق ب جديدةهناك حقوق  ولكن•

.الحقوق ذات الطابع الشخصي

: الفقه حسب األساسية الحريات ميزات

 .العامة الحريات من اآلخر البعض ويعتبرها الدستوري الحقوق على البعض يقصرها

 القائمة العالقةوطبيعة  بالجماعة مرتبط خاصم مفهو األساسية الحريات الواقع في لكن ✓

 معاني لها األساسية فالحريات الجماعة داخل والدولة الفرد وبوظائف والحرية السلطة بين

.المشترك العيش بقواعد صلة ذات
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 فهي مصادرتها ألحد يحق فال والمؤسسات األفراد على قيدا تمثل األساسية الحريات ✓

 ممارستها وضمان توسيع أجل من إال ن يكو أن يمكن ال فالتدخل واألفراد السلطة عن مستقلة

  .عليها للتضييق يسلو

 المجتمع مكونات بين وبالتعايش المشترك العيش قواعد بتعزيز مرتبطة األساسية الحريات ✓

 ( ةحري - سلطة) : بالثنائية فقط وليس ومؤسسات وسلطة أفرادا

 االستمتاع بل والحريات الحقوق على القانوني التنصيص فقط تعني ال األساسية الحريات ✓

 . لها الالزمة المستلزمات وتوفير هاب

 يشالتعا منطق إلى والحرية السلطة بين الصراع منطق من تنقلنا األساسية الحريات ✓

 للفرد بجالوا قبل الحق على التركيز عم الطرفين بين والواجبات الحقوق على يالمبن

 . للسلطة بالنسبة الحق قبل لواجباو

 والمؤسسات القانون ودولة والحريات الحقوق مجتمع بترسيخ ترتبط األساسية الحريات ✓

 .األفراد بين لمساواةاو والديمقراطية

 مضمون في فقط يكمن ال االثنين بين الرئيسي التمييز أن يعتبر الفقه من جانب هناكولذا ف

 الحق كان إذا أيضا، تحميها التي القاعدة مكان في بل ذاته، حد في المحمي الحق أو الحرية

 محميين كانا إذا حين في عامة الحرية ستكون تشريعي نص خالل من فقط محميين الحرية أو

 لحقوق األوروبية االتفاقية المثال سبيل على(،دولية أو معاهدة دستورية قاعدة بموجب

 والقاعدة القانون يحميها التي الحرية فإن النحو، هذا وعلى أساسية أنها نعتبر سوف ،) اإلنسان

 .األساسية اإلنسان حقوق من حقا ستعتبر دستورية كقاعدة العليا الطبيعة ذات

 مجال إلى تنتمي العامة أو باألساسية وصفت سواء فالحريات منتقد الرأي هذا الواقع في

 دستوري، ونص تشريعي نص يحميها إذ متداخلة الحريات أو الحقوق من والعديد القانون،

 يعقل ال أنه كما ،الحالي الوقت في كمترادفين يستخدمان ماكثيرا المفهومين أن يفسر ما وهذا

 حتى أو ويحميها بها يعترف الذي القانوني النص ةقيم بسبب أخرى على حريات تغلب أن

 وصف أن البعض يرى لذلك، القانونية القيمة نفس لها الحريات فكافة، مضمونها بحسب



 الراجح الرأي وهو ( العامة للحريات حديثة نظرة عن تعبير إال هو ما باألساسية الحريات

 . )الحقا سنراه كما

 . األخرى القانون وفروع العامة الحريات قانون بين لعالقةثانيا: ا

 وقد )الخاص والقانون العام القانون ( القانونية الفروع من العديد مع العامة الحريات تتداخل

 من ابتداء لكن والمدني والجنائي الدستوري القانون مواد ضمن بداياتها في تدرس كانت

 العام القانون مواد ضمن العامة الحريات تدريس أن ذلك مستقلة مادة أصبحت تاالستين

 جعل الحاصل الدولي التطورأخرى  جهته من ،الحريات ر منالكثي إهمال إلى أدى والخاص

 أصبحت وهكذا، الدولي اإلطار إلى تتعداهو الوطني إطارها من تخرج العامة الحريات حماية

 الحريات " تسمية تحت الغربية الدول من العديد في حاليا المادة هذه تدرس بذاتها مستقلة مادة

ولكن  العام القانون تخصص في المادة تدرس التسعينيات بداية مند مثال فرنسا ففي " األساسية

 .األساسية الحريات تسمية تحت

 األخرى: القانون بفروع العامة الحريات ارتباط مظاهر بعض يلي فيما

 العامة للحريات يعطي قانوني نص أهم هو الدستور :الدستوري والقانون العامة الحريات-1

 .وحمايتها لكفالتها ضمانات ووضع بها اإلقرار خالل من القانوني إطارها

 ممارسة أمام األولى الواجهة في مكانها اإلدارة تأخذ :اإلداري والقانون العامة الحريات-2

 القانوني التحديد وجب العام النظام على الحفاظ بمهمة تضطلع وألنها لحرياتهم األفراد

 . الخ...القضاء م أما فيها الطعن ولطرق أعمالها في الشرعية عنصر ولضوابط لصالحياتها

 .وبضماناتها العامة الحريات بممارسة مباشرة عالقة لها األمور هذه كل

 العامة الحريات القانون هذا نصوص من العديد تحمي :العقوبات قانون و العامة الحريات-3

 شرعية ( العادلة المحاكمة ضمانات لألفراد تضمن كما بها المساس حالة في عقوبات وتقرر

 (.الدفاع في الحق البراءة قرينة سابق قانوني نص بموجب إال عقاب وال جريمة فال العقوبات

 للقواعد خاصة عناية القانون هذا يحفظ : الجزائية اإلجراءات قانون و العامة الحريات -4

 القانون، تطبيق عند مراعاتها ضرورة أقر حيث ،العامة بالحريات المتعلقة القانونية والمبادئ

 : المبادئ تلك صور ومن



 البدني اإلكراه حظر ماله أو المتهم نفس على االعتداء حظر (البراءة قرينة) العقوبات شرعية

 .والقبض والتفتيش التحري إجراءات مراعاة بالشهود اإلضرار منع

 . مثال وحمايتها الملكية بحق المرتبطة كالنصوص :المدني والقانون العامة ياتالحر-5

  الخ...والصناعة التجارة بحرية المتعلقة كالنصوص : التجاري والقانون العامة لحرياتا -6

 حق أو الشغل في بالحق المتعلقة كالنصوص :جتمايياال قانون و العامة الحريات -7

  النقابية والحرية العمل وطب االجتماعي الضمان في الحق أو الراحة في الحق أو اإلضراب

 .العامة للحريات الحديث التعريف الفقرة الثانية:

 الحريات قانون " لتصبح تدريجيا " العامة الحريات " تسمية أعيدت التسعينات، بداية منذ

 من لكل متغير بمكان االحتفاظ مع التطور، هذا القانوني الفقه أعمال تبعت ولقد " ةاألساسي

 .المصطلحين هذين

 هذا حيال الفقهية المواقف من أنواع ثالثة بين P. Wachsmann يميز الصدد، هذا في

 :التغير

 مخلصين ويظلون للمصطلحات الرسمي للتغيير االمتثال يرفضون الذين المحافظون-1

 االنسان.  حقوق أو " العامة الحريات "  يةالتقليد للتسمية

 .األساسية بصفة إكمالها مع التقليدية بالتسمية يحتفطون الذين المعتدلون-2

 ) األساسية الحقوقو الحريات ( الحديثة التسمية على يعتمدون الدين المجددون-3

 مثيرا " األساسية " إلى " العامة " ب الحريات وصف من االنتقال يكون أن يمكن إذن

 .الكلمات في تغيير سوى ليس االنتقال هذا فإن البسيطة، النظر وجهة من، والتساؤل للغموض

 تغيير ينطوي والمنطقية،  ضرورة أي تحددها ال التي المتعددة للتفسيرات قابلة الكلمات ولكن

 األكوام عن مفصوال كان إذا إال ،) واحدة داللة على أي (ذاته الشيء على المصطلحات

 .فيها أدرجت التي العملية واألعراف المفاهيمية

 خاليا يكون قد " األساسية الحقوق " عبارة من " العامة الحريات " عبارة مرور فإن وبالمثل،

 الوصف عن التخلي يتم الحالة، هذه في ،لها المنظمة القانونية القواعد جميع على اآلثار من

 .الداللة أي الفكر، هيكل تغيير دون المصطلحي



 في تعميق عن معبرة بطريقة تشير قد آلخر مصطلح من االنتقال أو التغيير داللة المقابل في

 موضوع تكون أن يمكن التي المفاهيم في أدق، نحو على أو بالمصطلحات، المرتبطة المفاهيم

 ال " D. Lochak أشار وكما الصدد، هذا وفي ،معين مفاهيمي أو لغوي سياق في الكلمات

 وفي" بها المرتبطة والدالالت الرموز تجاهل الصعب ومن محايدة، الكلمات أن أبدا يعرف

 المفردات في " األساسية الحقوق " تعبير ظهور يعتبر D. Lochak حسب الحالة، هذه

 يجب إذ واعدة، و معبرة واقعية أثار له أمر المصطلحات تطور أن على مؤشر أول القانونية

 . ذاته حد في للمصطلح اللغوية الداللة تتجاوز قضايا إلى الناقل أنه على إليه ينظر أن

 العالقة تعديل يدعم " األساسية الحريات " مفهوم استعمال إلى التحول D. Lochak حسب •

 القانون في بها االعتراف مجرد من ينقلنا إذ ،القانونية والنظم والحريات،قوق الح بين

 مطالبات تأكيد إلى أي ،بها المطالبة يكفل قانوني نظام ظل ممارستها في ضمان إلى الوضعي

 .الشخصية قبل الجماعية المصالح عن تعبر للفرد مضمونة قانونية

 الظاهرة، لهذه نموذجيا مثاال D. Lochak حسب توفر " االجتماعية " بالحقوق يسمى ما إن

 يعتمد " األساسية والحريات الحقوق " أو " العامة الحريات " في إدراجها عدم أو فإدراجها

 ناحية ومن المفاهيم، هذه من لكل يعطى الذي بالمعنى ناحية، من تتعلق افتراضات عدة على

 الناحية من ،المطالبة في الحق ومفهوم االجتماعية الحقوق بين القائمة العالقات إلى أخرى

 وتعير بمطالبات المتعلقة الحقوق رفض إلى دوما تميل كانت السياسية األنظمة فإن الواقعية،

 العامة السلطات جانب من االمتناع إلى ضمانها يستند التي الحريات أو الحقوق إلى األولوية

 ضمان يستوجب والتي ضمنا بها المرتبطة ،" المطالبات" و ،"الحقوق" تستثني فهي ثم ومن

 .العامة السلطات تدخلفي  بها التمتع

 العامة الحريات مفهوم بشأن تحفظاته مثال L. Duguit أبدى المفهوم، هذا أهمية وبسبب

 العامة السلطة مطالبة للفرد يكفل الذي " اإليجابي االلتزام " فكرة ليشمل توسيعه واقترح

 . األساسية بحقوقه

 القانون في األساسية الحقوق تأكيد أن على P. Wachsmann يؤكد الصدد، هذا وفي

 المنبع، هي األساسية فالحقوق ،الحقوق هذه لصالح ومعززة محددة حماية آليات بإنشاء يرتبط

 على يقع بأداء المطالبة أساس أنها بمعنى ذاتها، حد في الغاية أو المصب بالضرورة وليس



 للقانون السيادة فيه تكون سياسي نظام إطار في إال يكون ال األمر وهدا العامة، السلطة عاتق

 .أخر اعتبار أي قبل

 .العامة للحريات الحديث المفهوم مالمحالفقرة الثالثة: 

 عموما تعني والتي األساسية الحريات بمفهوم الراهن الوقت في العامة الحريات مفهوم يرتبط

 لديمقراطيةاو القانون دولة في للفرد قانونا بها المعترف أو الممنوحة الحقوق من مجموعة

 .المجتمع في )الفعال( النشط وجوده تحكم التيو

 ناحية، من :العامة الحريات من مجموعتين بين Alain Bihr الفقيه يميز المفهوم هذا وفق

 أخرى، ناحية من ،والرأي الفكر عن التعبير تحكم التي والتعبير، اإلعالم، االتصال، حريات

 وما والتظاهر، ،)الدائمة أو الدورية أو المؤقتة( الجمعيات وتكوين واالجتماع، التنقل، حرية

 الفضاء داخل جماعية بصفة والرأي والفكر الجماعي العمل عن التعبير تحكم التي ذلك، إلى

 . العام

 يعتبر والتي العلنية الحريات على يركز Alain Bihr الفقيه اعتمده الذي التقسيم أن ويالحظ

 علنية الحريات هذه أن يقالو ،الديمقراطيةو القانون دولة في جوهريا ممارساتها ضمان

 :مزدوج لسبب

 شخص لكل يمكن وفكرية اجتماعية مساحة وهي العام الحيز داخل تمارس فهي -1

 . فقط معينون أشخاص يحجزها التي الخاصة األماكن من بدال بحرية إليها الوصول

 الملكية، في الحق (الشخصية للحريات خالفا جماعي بشكل تمارس فإنها أخرى، ناحية ومن

 أو بمفردهم يمارسوها أن لألفراد يمكن التي) ذلك إلى وما التنقل، وحرية التعاقد، في والحق

 .األشخاص بين للعالقات المحدود االجتماعي اإلطار ضمن

 والحريات الشخصية الحريات بين يكون أن يمكن الذي التعارض عن وبعيدا ذلك، ومع

 وحدة هناك أن إلى يشير Alain Bihr الفقيه فإن الممارسة، طريقة حيث من الجماعية

 الحقوق من مجموعة إسناد : القانونية األسس نفس لهما بأن يؤكد فهو ،بينهما وتكامل عميقة

 كلياته، وفي شخصه في بحرية التصرف في الحق( للتصرف قابلة غير تعتبر والتي الفرد إلى

 فهما الطريقة، وبنفس )ذلك إلى وما الممتلكات، وأمن الملكية، في والحق الشخص، وأمن

 فالتصر وحرية اإلرادة استقاللية : القانونية الناحية من األساسية القدرات نفس عن يعبران



 أساس على الفردية دون العلنية الجماعية الحريات على تركيزه الفقيه يعلل و)القانونية الذاتية(

 ترتب فهي وبالتالي أكبر بشكل ) بالحقوق المطالبة (المطالبة عنصر فيها يبرز األولى أن

 .العامة السلطة عاتق على به الوفاء يقع ايجابيا التزاما

 


