
 المحاضرة األولى لحقوق االنسان 

 مفهوم وتعريف وخصائص حقوق االنسان  

 المقدمة:  

ان حقوق االنسان والديمقراطية والحريات العامة من المفاهيم األساسية التي انتشرت  
فهمها   في  كثير  جدل  وهنالك  المصطلحات  هذه  عن  الحديث  وازداد  الشعوب  بين 
وتفسيرها من حيث مضمونها وطبيعتها لذلك جائت الضرورة واالهمية للكتابة في تلك  

 المواضيع 

اآلونة األخيرة أصبحت ه الجامعات  وفي  تدرس في جميع  أساس  المفردات مادة  ذه 
القطر ونهدف هنا الى وضع تعريف شامل ومركز بحقوق االنسان ابتداء من جذور  
نشأتها والتطورات التي شهدتها هذه الحقوق عبر العصور والمجتمعات البشرية فضال  

والمث بالقيم  رفدها  في  والحضارات  واألديان  اإلسالمية  الشريعة  اسهام  في  عن  ل 
تاريخنا المعاصر .كما نتناول االعتراف الدولي بحقوق االنسان من قبل المنضمات  
المعنية   حكومية  الغير  المنضمات  ضهور  ,ثم  المتحدة  األمم  مقدمتها  وفي  الدولية 
عملها   ووسائل  المنضمات  تلك  واهداف  اإلنساني  الدولي  والقانون  االنسان  بحقوق 

 وق االنسان . ودورها في تطور واحترام وحماية حق

 

 

 

 

 



 تعريف وخصائص وأنواع حقوق االنسان  

 واهم الحقوق األساسية  

: هو الثبات وهو نقيض الباطل، وهو اسم من أسماء هللا الحسنى  الحق في اللغة  

وهو سلطة إرادية للفرد او هو مصلحة يحميها القانون او هو  الحق في المصطلح: 
 انتماء لشخص ما يحميه القانون . 

دخول الى مفهوم حقوق االنسان وجب التطرق الى بعض المصطلحات  وقبل ال
 المهمة مثل :  

هو مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم سلوك األشخاص  القانون بمعناه العام : 
وحياتهم ونشاطهم وعالقاتهم بعضهم ببعض وتقرة السلطة التشريعية في البالد , اما  

التي تنظم ناحية معينة من حياة األشخاص   فهو مجموعة من القواعد بمعناه الخاص
  القانون الطبيعيونشاطهم كقانون العمل وقانون البناء وقانون التقاعد   ...الخ . اما 

فهو القانون المستمد من الطبيعة والذي يفرض نفسة على المجتمع البشري عند   
فقدان القانون الوضعي وهذا القانون غير مكتوب ويدور حول فكرتي العدل والخير  

فهو القانون الذي تضعه سلطة ما وهو على قسمين   القانون الوضعيالعام ام 
وعالمي  )الحقوق الدولية والحقوق الداخلية ( أي محلي   

وهي حقوق ال سبيل الي انتزاعها من االنسان ألنه يولد متمتعًا  الحقوق الطبيعية  :
بها كحقه بالحياة وحقه في الحرية وحقه في اكتساب السعادة وحقه في تغيير  

 الحكومات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق 

 

 



 حقوق االنسان  

يعيشوا بكرامة باعتبارهم بشرًا من   وهي المعايير األساسية التي ال يمكن لإلنسان ان 
دونها وان حقوق االنسان هي أساس الحرية والعدالة والمساواة وان من شان هذه 

الحقوق واحترامها اتاحة إمكانية تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة وتمتد جذور تنمية  
يوجد  حقوق االنسان في الصراع من اجل الحرية والمساواة في كل مكان في العالم و 

األساس الذي تقوم عليه حقوق االنسان مثل احترام حياة االنسان وكرامته في اغلب  
 الديانات والفلسفات 

 خصائص حقوق االنسان 

 يمكن ادراج اهم الخصائص التي تتسم بها حقوق االنسان واجمالها بما يأتي

حقوق االنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث , فهي ببساطة ملك الناس   •
 كلهم النهم بشر بمعنى ادق ان حقوق االنسان )متأصلة( في كل فرد  

حقوق االنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر او الجنس او   •
  الدين او الرأي السياسي او الراي االخر او األصل الوطني او االجتماعي ,
اذ ان الناس قد ولدو أحرارا جميعهم ومتساوين في الكرامة والحقوق , بمعنى  

 ( لكل الناس  عالميةادق ان حقوق االنسان ) 
حقوق االنسان ال يمكن انتزاعها , فليس من حق احد ان يحرم شخصا أخر  •

من حقه حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده او عندما تنتهكها تلك القوانين  
 ( غير قابلة للتصرف ن ثابتة أي )فحقوق االنسا

لكي يعيش الناس بكرامة فانه يحق لهم ان يتمتعوا بالحرية واالمن بمستويات  •
 (. غير قابلة للتجزئة معيشية الئقة بهم , أي ان حقوق حقوق ) 

 



 المحاضرة الثانية
 فئات )أنواع( حقوق االنسان  •

 يمكن تصنيف الحقوق الى ثالث أنواع رئيسة  

 أوال : الحقوق المدنية والسياسية 

الحقوق األساسية والفردية او المدنية التي يمكن اإلشارة اليها ضمن هذه     
المجموعة والتي ضهرت تباعًا في االهتمامات الفكرية الفردية والعامة وتضمنها  

حق التمتع باألمن واألمان واحترام    النصوص التشريعية باالهتمام والتكريس وهي 
بال تقييد وإهدار لكرامته وحق الذهاب واالياب واحترام   االنسان ككائن قائم بذاته حرا

وتسمى هذه الحقوق من  الذات الشخصية من عدم انتهاك حرمه المنزل او المراسلة 
غموض  وهي مرتبطة بالحريات , اما الحقوق السياسية فينطبق ال  حقوق الجيل االول

على مفهومها باعتبارها نوع من انواع الحقوق فقد اختلف فقهاء السياسة وتباينت  
))الحكومة الدستورية اي الحكومة التي يكون  تعريفاتهم لهذا الحق بعضهم بانها 

 الشعب فيها صوت مسموع(( 

 وتشمل الحقوق األتية 

 حق الحياه  •
 حق حريه االمن  •
 حق عدم التعرض للتعذيب  •
 حق التحرر من العبودية  •
 حق المشاركة السياسية  •
 حق الراي والتعبير والتفكير والضمير والدين  •
 حق وحريه تكوين الجمعيات واالشتراك فيها  •



 

 ثانيا: الحقوق االقتصادية واالجتماعية: 

ية  يقصد بها كل الحقوق التي تدخل في نظامها كل النشاطات ذات الصفة الجماع 
هي تلك التي ال تخص الفرد لوحده وانما تشمل مجموعه من االشخاص وتسمى  

 الجيل الثاني من الحقوق وهي مرتبطة باألمن وتشمل ما يأتي: 

 حق العمل وحق التعليم   •
 حق المستوى الالئق في المعيشة •
 حق المأكل والمشرب والرعاية الصحية   •

 ثالثا: الحقوق البيئية والثقافية والتنموية:  

ان حق التفكير يعد امرا داخلي يتم في اعماق النفس اثناء العقل لذا فهو بعيدا عن  
سيطرة الحكام وسلطان القانون االن له مظاهر خارجيه واثار ظاهرية تتمثل بحريه  

الجيل  عليم وتسمى العبادة او العقيدة كما تشمل حريه الراي والتعبير والصحافة والت 
من الحقوق وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونه من التدميروالحق في   الثالث 

 التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية. 

 

 

 

 

 

 



 الثالثةالمحاضرة  
 اهم حقوق االنسان األساسية 

 و تشمل حقوق كثيره منها:  

فمن دون الحياه ال يتمكن االنسان من ممارسه حقوقه  حق الحياه والحرية: -1
االخرى ولهذا يعد هذا الحق اهم الحقوق األساسية التي يجب توافرها للفرد وال  
يعني هذا مجرد الحياه وانما حق الطمأنينة والدفاع عن النفس , و كل الدول  

 تبيح لرعايتها هذا الحق عند الضرورة القصوى وفي حد القانون 
ويستند هذا الحق على اساس اخالقي ان انها ضرورية لتحقيق   كية:حق المل-2

الهدف المعنوي للفرد وهي بهذا المعنى ضرورية لوجود االنسان ولكن حق 
الملكية ليس حقا مطلقا فقد يتعارض حق الملكية الخاصة مع المصلحة  

 العامة ولهذا تقدم المصلحة العامة 
فاذا كان للفرد حق تملك شيء فانه وهو وجه من اوجه الملكية,  حق التعاقد: -3

يتبع ذلك ان يكون من حق التصرف فيه والعقود ضرورية لكل المجتمعات ,  
ففي المجتمعات البدائية كانت العقود بسيطة الشكل ولكنها تحقق تعقدت في  

الدول الحديثة و اكتسبت اهميه كبيره ألنها صارت اساس جميع االعمال 
 االقتصادية

ينشا هذا الحق من طبيعة االنسان اذا القدرة على الكالم   الكالم:حق حريه -4
ضرورة لتكوين المجتمع وال يقصد به بشكل مطلق للفرد ما في اي وقت قبل  
ان يكون حق الكالم في ما ال يتنافى مع المصلحة العامة وليس حق فرد ان 

معظم  يتهم فردًا اخر وهي ما تسمى بتهمه )القذف( وهي تهمة تعاقب عليها  
 قوانين الدول في العالم 



يقصد بالعقيدة اي الدين والتدين فال يزال حق العبادة مقيدا في   حق العقيدة: -5
بعض الدول ,ولكن معظم الدول تأخذ مبدا حريه العقيدة , و تاريخ اإلنسانية  

بالحروب الدينية العقائدية التي ترمي الى القضاء على االديان المخالفة  
 لكن حريه العقيدة والدين ايضا لها قواعد وقيود منها : للديانة الدولة. و 

 ان ال يكون الدين او العقيدة منافيه لألخالق.  -

 ان ال يقوم اهلها بأعمال تعرض سالمه الدولة للخطر.  -

 ان ال يستوجب ضرر األخرين   -

وان تكون الجمعيات من حقوق االولى    حق تكوين الجمعيات واالشتراك فيها: -6
نه كائن اجتماعي ولكن الدولة يجب ان تحافظ على نفسها ألنها هي  لإلنسان أل

الوسيلة لتحقيق رغبات الناس واستقرارهم وتضع قواعد عامه لقيام هذه الجماعات 
 فحق تكوين الجماعات غير مطلق ألنه تلك الجماعات التي تعيش في حمايه الدولة.

بع الى رغبته. والذهاب بمعنى امكانيه تغيير االنسان مكانه ت  حق التنقل:  -7
 واالياب والمجيد داخل بلده و الخروج والعودة اليه. 

وهو حق االنسان في ان تحترم الحياة الخاصة به   الخاصة: والحياة البيت حق -8
وان تحفظ اسراره التي يجب ان ال يطلع عليها االخرى مثل حمايه المسكن و حرمه  

 االتصاالت والمراسالت وغيرها.

ان العائلة هي االساس وجود الجنس البشري لذلك   األسرة: حق تكوين -9
وجب على الحكومات والدول ان تحافظ على الحقوق العائلية وهنالك حقوق  
متعددة تتفرع من حق تكوين العائلة من ذلك: حق الزواج و حق الدفاع عن  
العالقات الزوجية و حق االبوين على االوالد و حقوق االوالد على االبوين 

 الميراث فكل هذه الحقوق ذات طابع اجتماعي خاص باإلنسان . حق 



 الرابعةالمحاضرة  
 التطور التاريخي لحقوق االنسان  

 

ان التاريخ حلقات موصله يكمل بعضها بعضًا فالماضي وسيله لفهم الحاضر يعيش  
فيه الماضي و كالهما يرسمان مالمح المستقبل وموضوع عن حقوق االنسان ليس  

العصر وانما هو قديم قدم اإلنسانية نفسها , ويشكل جزءا ال يتجزأ من تاريخها  وليد 
فهو قد ارتبط بالمجتمعات البشرية منذ بدء الخليقة و تأثر سلبا وايجابا بالظروف  

الزمنية والمكانية لتلك المجتمعات والتيارات الفكرية والتقاليد السائدة فيها وكم ارتبط  
 ها الشريعة اإلسالمية في الشرائع اإللهية واخر 

لذا وجب علينا التعرف على تاريخ حقوق االنسان ونفهم مراحل تطورها و لنستعيد   
ثقتنا بديننا وانفسنا في االسالم هو اول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق االنسان  

على اكمل وجه وصوره اوسع نطاق وهذه المبادي طالما صدرنا ها الى الناس واالن  
 علينا على انها من الغرب .  اعاده تصديرها

 ان تاريخ حقوق االنسان مره في ثالث مراحل اساسيه هي: 

حقوق االنسان في الحضارات والمجتمعات القديمة وتبدا هذه   المرحلة األولى: 
المرحلة من بدء الخليقة الى القرن الخامس الميالدي اي بسقوط اإلمبراطورية  

 الرومانية. 

نسان في العصور الوسطى تبدا من ظهور االسالم في  حقوق اال  الثانية: المرحلة  
 القرن الخامس الميالدي و تنتهي من القرن الخامس عشر الميالدي تقريبا 



: حقوق االنسان في العصر الحديث تبدأ من القرن الخامس عشر  الثالثة المرحلة
 الميالدي

على ان هذه المراحل لم تكن منفصلة عن بعضها وال توجد فواصل زمنيه محدده  
بينها، مع حقوق االنسان لم تنتقل من مرحله الى اخرى دفعه واحده وانما على شكل  

 مراحل. 

 

 حقوق االنسان في الحضارات في المجتمعات القديمة 

ا الكثير من لم يعش االنسان القديم بحسب ما تمليه عليه غرائزه كما يصوره
الباحثين، الن البشرية لم تخلق في االرض لتعيش حياه الفوضى بل ان المجتمع  

البشري االول قد ساره ما مده طويله محفوفه بالعناية اإللهية والرعاية الربانية و هذا  
ال يعني انه لم تقم مجتمعات على الصورة التي صورها الباحثون في التاريخ البشري  

 الجانب الديني   لكنها تفتقر الى

 حقوق اإلنسان في بعض الحضارات القديمة 

 بالد وادي الرافدين-أوال: 

أن الحقب التاريخية التي مرت على العراق القديم هي العهد السومري واالكدي   
والبابلي واالشوري ثم البابلي الثاني وقد شهدت تطورا كبيرا في التمدن االنساني وان  

أي )العراق القديم ( هي أقدم حضارة في العالم من خالل  حضارة بالد وادي الرافدين 
تاريخه في جوانبه المختلفة الديني والسياسي واالجتماعي واالقتصادي .ويذكر  

 العلماء أن أول وثيقة لحقوق اإلنسان سومرية . 



الذي يمنا هو الجانب االجتماعي فقد أنشأ اكثر القوانين إلعطاء االنسان حقوقه  
ته فالحرية والعدالة والمساواة كانت من األفكار األساسية التي  والتعريف بواجبا

عشتار وقانون   -نمو وقانون لبت  -تجسدت في كثير من القوانين منها : قانون) اور 
اشنونا وقانون حمورابي والقوانين االشورية (  وال نذكر أن هناك طبقية في المجتمع  

والطبقة الوسطى. وان التمييز بين   العراقي القديم وهي طبقة االحرار وطبقة العبيد 
طبقتين فقط هما طبقة االحرار والعبيد ويالحظ سعي الحكام آنذاك إلى+ اعطاء  

المزيد من الحماية لطبقة العبيد ولتخليصها من العبودية .كما كان للمرأة في العصر  
العراقي القديم الحق في ممارسة اعمال ومهن مختلفة والقيام بواجبات ضمنها لها  

 المجتمع والقانون  

وتعد شريعة حمورابي العاهل البابلي التي اصدرها في السنة الثالثين من حكمة والتي  
اهتمت بحقوق االنسان بعد أعادته توحيد وادي الرافدين بدولة واحدة وقد استند  
حمورابي في شريعته إلى ما كان سائدا من اعراف وقوانين سابقا لزمانه إال أنه  

ثم دون مواد    ٫نقاها لتالئم مجتمع الدولة الجديدة الواسعة االرجاء جمعها وعدلها و 
 شريعته 

على عدد من المسالت الحجرية ورقم الطين ووزعها على امهات مدن العراق القديم  
. وبهذا يكون قدماء العراقيين قد سبقوا غيرهم من الشعوب بحوالي الف سنة في  

 للفرد حريته وحقوقه وامنه وضع االصالحات والقوانين التي تحفظ 

 الحضارات القديمة االخرى  -ثانيًا:

الى جانب حضارات وادي الرافدين تعتبر الحضارات الشرقية الصينية والهندية من  
الحضارات التي تهتم بحقوق االنسان والعالقات اإلنسانية انت جعلت هذه الحضارات  

التي ظهرت   فالهندوسينسان وحقوقه ارتباطا وثيقا بين التعاليم الدينية والنظر الى اال



( قبل الميالد وانتشرت من الهند الى مناطق  1300-1500في الفترة ما بين)
مجتمعات جنوب شرق اسيا في قوانينها خاصه بحقوق االنسان اذا بعض النصوص  
المقدسة الخاصة بها ما هي النصوص التي نسبت الى براهما )االله الهندوسي( او  

 ه تلك المرتبطة والخلق الى اعماله وبخاص

( قبل الميالد الذي لم يدع دينا وانما حلوال  480-560انطلق بوذا )  الهند ومن 
عمليه للحياة وانتشرت تعاليمهم في الصين واليابان وجنوب شرق اسيا, فقد جاء في  

تعاليمه الكثير من المبادئ ومنه المساواة والحرية ونشر العدالة ويرى بوذا ان ال فرق  
 جسم االمير وجسم المتسول وكذلك ال فرق بين روحهما  بين 

( قبل الميالد في نشر  479-550فقد تجلت حكمه كونفوشيوس ) الصين في اما
العدل واالخاء العالمي واالمن والسالم بين الناس وشدد هذا الفيلسوف الصيني في  

ر الروماني في  تعاليمه ان الظلم هو رذيلة الرذائل واسهم كل من الفكر اليوناني والفك
ميدان حقوق االنسان بما قدمه فكروا الحضارات اليونانية والرومانية ومن اسهامات  

 كبيره في هذا المجال 

فان التأكيد على العدالة واحترام القانون تعبيرا عن مده  اإلغريقية ففي التقاليد  
كومة  صالحيه المجتمع و مقياس لفضائله وكان يرى حكماءهم انا اول ما تعني به ح 

الجمهورية هو ان تكمل السعادة للمحكومين وانت تهبهم الصحة والرضا كما اعتبروا  
ْان ليس لالجتماع المدني من قاعده سوى العدل وان اي دوله ال تعرف ان تقوم به  
دوله فاسده مؤذن باالنهيار كما اكدوا على ان المثل العليا للدولة هي سياده احكام  

م وان الدولة انه موجوده اتصال االنسان ولم يوجد االنسان  القانون والعدالة والتعلي 
 لصالح الدولة اذا ما ولد االنسان اال ليسعد 



رخصة طبيعية تستمد وجودها من قانون احلى واسماء  الرومانوتعد الحرية عند  
من القانون الوضعي وكانت افكار علمائهم التي تجعل منها اساسا لبناء نظام  

 رام اإلرادة الشعبية وحقوق االنسان سياسي دليل على احت 

كان الفراعنة يخضعون اهلها القانون جاءهم على حد زعمهم    الفرعونية مصرفي  
من السماء يقوم على العدل والحق والصدق وخضع له الحاكمون طويال فسعد به  

الشعب وذلك منذ األسرة االولى الى السادسة الحاكمة وقد تقدم المعلمون والمصريون 
ماء القدامى في اطار التعليم والتربية كثيره من المثل مرتبطة بحقوق االنسان  والحك

كتبت للشعب على قطع من الزخرف والحجر في االلتزام بتعاليم ها وهنا اود التنويه  
الى انه ال يعني انه ما ذكر يدل على ان هذه الحضارات كانت في القائمة فقط بدون  

لقله االبحاث فيها مال هذه الحضارات هو  تاريخ االرض ملئ بالحضارات ولكن 
الذي يحول دون ذكرى بشكل معمق .اذ هناك حضارات كانت  قائمه وانشئت دواًل  

 . قويه وحكمت لعقود طويله من الزمن  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخامسةالمحاضرة  
 حقوق االنسان في العصور الوسطى 

لقد كانت طبائع العرب اشبه ما تكون بالمادة الخام التي لم تنصهر بعد في اي من   
المدنيات المجاورة، فكانت ترى فيها الفطرة اإلنسانية السليمة والنزعة القوية الى 
االتجاهات اإلنسانية الحميدة كالوفاء والنجدة والكرم واالباء والعفة ,ألنها كانت  

لهم الطريق, فكانت تغلب عليهم عدم معرفتهم للطريق   تعوزهم المعرفة التي تكشف
الصحيح فيقتلوا االوالد بدافع الشرف والعفة, ويتلفوا االموال الضرورية بدافع الكرم,  

 ويثيروا فيما بينهم من معارك بدافع االباء والنجدة. 

وقد وضح جعفر الطيار رضي هللا عنه عظمه الدين االسالمي على اإلنسانية في   
مع النجاشي حاكم الحبشة بقوله ))حتى بعث فينا رسواًل نعرف نسبه وصدقه   حديثه

وامانته فدعانا الى هللا لنوحده ونعبده, ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من الحجارة 
واالوثان وامرنا بصدق الحديث واداء األمانة وصلت الرحم وحسن الجوار والكف عن  

وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنات  المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش 
 وامرنا ان نعبد اله وحده وال نشرك به شيئا وامرنا بالصالة والزكاة والصيام...(( 

 

 حقوق االنسان في الدين االسالمي 

لقد كان ظهور االسالم في الجزيرة العربية الدور الكبير في توحيدها بعد ان كانت  
العادات والتقاليد القبلية التي مزقتها الثارات  متناحرة متفرقه ومتناحرة تحكمها

والعصبيات فكانت القبيلة تمثل الوحدة السياسية في النظم االجتماعية فكان الدين  
االسالمي ثوره على الظلم وسلطانك هنا وش عودتهم فجاءه الشريعة كانت منظمه  



ائم على  مختلف شؤون الحياه و تحقق السعادة للبشر و تعمل على بناء مجتمع ق
التضامن والمساواة بين جميع ابناء اإلنسانية وقد اكد الدين االسالمي والمبادئ  

 األساسية عده منها

 مبدا التوحيد  -1

هو عدم االشراك باهلل تعالى كما قال تعالى)) وقضى ربك ان ال تعبدوا اال اياه  
في التوحيد ثالث   اذ ال تكون العبادة هلل وحده 23وبالوالدين احسانا(( االسراء. اآلية  

 اصناف هي: 

 توحيد الربوبية:   •
 توحيد األلوهية:   •
 وتوحيد ذاته هللا:   •

 مبدأ العمل  -2

فالعمل االساسي الى االرتقاء باإلنسان ومقاييس هذا العمل ان يكون مرتبط 
بالمصلحة العامة فقد اكد هللا تعالى في كتابه العزيز العمل الصالح ألنه احد الوسائل  

ن بربه وخالقه كما قال تعالى ))وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله للقاء االنسا
والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون(( التوبة اآلية  

105  . 

 مبدأ العلم -3

ان اول ما نزل من ديننا القويم هو قوله تعالى ))اقرا باسم ربك الذي خلق(( العلق   
تأكيد على عظمه العلم في الدين االسالمي وقد عبر االسالم عن هذا    . وهذا1اآلية 

المبدأ في آيات ادله كثيره منها قوله تعالى ))يرفع هللا الذين امنوا منكم والذين اوتوا  
العلم درجات(( كما ان السنة النبوية المطهرة اكدت على العلم قال عليه الصالة  



علما سهل هللا له به طريقا الى الجنة(( فالعلم  من سلك طريقا يلتمس به ))والسالم 
 والتعلم في نظر االسالم من المبادئ واالهداف األساسية التي تسعى اليها

 مبدأ بناء االمه -4

ان التوحيد ثوره فالبد لثوره من اداء وهي بناء االمه كما قال تعالى ))وكذلك  
ول عليكم شهيدا(( البقرة  جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرس

.من المواد المذكورة انفا هي مبادئ النظرية البد من تطبيقها بشكل   143األية 
عملي من خالل الدعوة الى التعبير مبتدئًا بنفوس الناس ونياتهم هو اساس تطبيق  
المشاركة الفعلية في المواد النظرية الذي يقول هللا تعالى ))ان هللا ال يغير ما بقوم  

 11يغيروا ما بأنفسهم(( الرعد األية   حتى

 مبدأ االمر بالمعروف والنهي عن المنكر -5

 
 
 
 
 
 
 



 المحاضرة السادسة
 حقوق االنسان في اإلسالم

 أوال: الحقوق المدنية والسياسية 

ان اإلنسانية لها معنى مشترك كما قال هللا تعالى)) يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي   
خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثيرًا ونساء واتقوا هللا ((  

بالطمأنينة واالمان في   المواطن شعور . بينما يرى بعضهم بانه ))1النساء اآلية 
 (( ني انعدام كل حكم  تعسفي او مستعبدالمجتمع وهذا الشعور يع

وكما اكد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في خطبه الوداع قال فيها " ايها الناس ان   
ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم الدم ,وادم من تراب ,اكرمكم عند هللا اتقاكم ليس  

لهم فاشهد"  لعربي فضل على اعجمي وال ألحمر على اسود اال بالتقوى اللهم بلغت ال
من هنا جاءت تأكيد االسالم على عدم التمييز بين الناس والذي كان معموال به قبل  

االسالم من العرب والفرس والروم وغيرهم. بل ان االسالم جعل االختالف بين الناس  
ايه من آيات هللا ليس تميزا,              اذا يقول تعالى ))ومن آياته خلق السماوات 

.   22ف السنتكم والوانكم ان في ذلك آليات للعالمين(( الروم اآلية واالرض واختال
وان اساس الحياه انما للتعارف بين الشعوب واالمم ال للتحارب قال تعالى ))يا ايها  

الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا  
فاإلسالم يسعى لتحرير االنسان  13ت اآلية اتقاكم ان هللا عليم خبير(( الحجرا

ويعمل على تطبيق المبادئ األساسية التي جاء من اجلها وهي تنطبق بتلك العبارة  
التي كانت تتردد على السنه القادة المسلمين بقولهم "جئنا لنخرج الناس من عباده 

االسالم ومن  العباد الى عباده رب العباد وهو هللا تعالى ومن جور االديان الى عدل 



ضيق الدنيا الى سعه الدنيا واألخرة" فلقد ساوى الرسول الكريم بين الحاكم والمحكوم  
 بل وضح ان من واجب الحاكم خدمه الرعية. 

 ثانيًا: الحقوق القضائية 

ان االسالم رسالة تستهدف اقامه العدل وانبياء هللا كلهم بعثوا من بدء الخلق الى   
ل جالله في كتابه العزيز ذلك بقوله ))ان هللا يأمركم ان  اعطاء الناس حقوقهم واكد ج 

  58تؤدوا االمانات الى اهلها وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل(( النساء اآلية 
ومعرفه احكام هللا في قضايا الناس ال تحتاج الى جهد صعب وانما الذي يحتاج اليه  

ن الناس الذين غالبا ما يصنعون  هو معرفه قضايا الناس نفسها واستكشاف الحقيقة م
الدهاء والمكر والحيل إلخفاء ما ارتكبوه. وقد كان الخلفاء الراشدون يختارون القضاء  

 والوالء من اصحاب هذه الفراسة الصادقة. 

والشريعة لم تحدد الوسائل التي تعين على اقامه العدل وعلى عقد المحاكمات بل   
ن. ومن مصادر الطمأنينة في المجتمع ان  وتركت ذلك الجتهاد الناس وتطور الزم

يعلم كل انسان الحدود التي تقف عندها فال يعتدي وان يشعر حين يعتدي ان 
المؤاخذة التي يؤاخذ بها ليس جبروت حاكم وال سطوة سلطان وانما هي حق  

ومصلحة الجماعة. وقد جرت سنه االسالم على التسوية بين انواع الخصوم مهما  
ذاهبهم وطالما احتكم المسلمون وغير مسلمين الى القضاء اختلفت نحلهم وم

االسالمي فكانت العدالة تفرض نفسها وتأخذ طريقها الى شتى االطراف المتنازعين  
دون تفرقه كما ان االسالم دين يقوم على السماحة في معامله االخرين على احترام 

 اواصر اإلنسانية بين بني البشر قاطبه. 

صص في سيره الرسول الكريم وفي عهد الخلفاء الراشدين منها  هناك الكثير من الق
تلك المرآه المخزومية التي كانت لها اهمية في قريش والتي حكمت عدالة االسالم 



بقطع يدها لثبوت جريمة السرقة فراوا ان يستشفعوا بأسامه بن زيد الى الرسول الكريم  
ه و كان الناس يعلمون ان  كي يتجاوز عن اقامه الحد لما ألسره المرآه من مكان 

رسول هللا شديد الحب ألسامه وألبيه الذي استشهد في معركه مؤته .فلما تحدث  
اسامه في الشأن الذي جاء من اجله غضب الرسول منه وانتهره وقال مستنكرًا" اتشفع  
في حد من حدود هللا ثم قام في الناس خطيبا يقول لهم انما هلك الذين من قبلكم انهم  

اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وأيم  كانوا 
وهللا لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها" بهذا وضع حجر المساواة العامة 

 بين الناس كلهم امام شريعة هللا  

 الحقوق االجتماعية -ثالثا:

 وتشمل الحقوق األتية:  

كل انسان ما هو الطريق الشرعي لبناء األسرة يعد الزواج حق ل حق بناء األسرة:  -أ
وانجاب االوالد وقد ذكر هللا تعالى في كتابه العزيز)) يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي  

خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا هللا  
.                     1اء اآلية الذي تساءلون به واالرحام  ان هللا كان عليكم رقيبا (( النس

فهنالك حقوق وواجبات للزوج والزوجة فان واجب الزوج ان ينفق على زوجته واوالده ,  
قال تعالى)) ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم  

 21مودة ورحمه ان في ذلك آليات لقوم يتفكرون(( الروم اآلية  

االسالم يفرض لألبوين من واجب العناية والرعاية والتكريم ما   الوالدين: حقوق  -ب
يعلوا بهما الى قمه التقدير واالحترام يحظى االبوان من االكرام في االسالم أعلى  

المراتب والدرجات ولك ان تدرك هذه الحقيقة لدى اقتران عباده هللا عز وجل والنهي  
تعالى ))واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا   عن االشراك به مع بر الوالدين , قال



وهناك كثير من اآليات القرآنية تبين منزله   36وبالوالدين احسانا(( النساء اآلية 
 (  23( واالسراء )8االبوين عند هللا تعالى في سوره العنكبوت ايه ) 

نظر الدين االسالمي للمرآه على كال من الذكر واالنثى جنس ادمي   حق المرآه:  -ت
ما قال تعالى)) يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها  ك

زوجها وبث منهما رجااًل كثيرًا ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون به واالرحام ان هللا كان  
 فمن مبادى االسالم تجاه المرآه ما يأتي:  1عليكم رقيبا(( النساء اآلية 

 المساواة في اإلنسانية  . 1
ة في الحقوق فكل من الرجل والمرآه لهم حقوق متساوية مع االخر في المساوا  . 2
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 عزيز حكيم(( المائدة اآلية فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكاال من هللا وهللا
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المساواة في حريه االعتقاد كما قال تعالى ))من عمل صالحا من ذكر او  . 5

فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا  انثى وهو مؤمن 
 .  97يعملون(( النحل اآلية 

يدعي االسالم االباء بضرورة العناية بأبنائهم من خالل حسن    حق األبناء: -ث
التأديب والتربية و ان ينمو فيهم اصول الخير و معاني الخلق الكريم كي ال يمسهم  

ات التي على االباء االلتزام بتقديمها لألبناء  المرض وفساد الطبع. وان أهم المعطي 
هي عنصر العطف والرحمة بشكل متساو ن فينشئوا رحماء مع انفسهم ومع اهليهم  

ومع الناس وقد حذر النبي عليه الصالة والسالم من التمييز بين األبناء, فقد جاء في  



أكله فقال له حديث متفق عليه ان رجال جاء مع ابنه الى الرسول الكريم و بلغه بم
الرسول "اكل ولدك نحلته مثل هذا فقال ال فقال له الرسول الكريم اتقوا هللا واعدلوا في  

 اوالدكم" 

اذ حث الدين االسالمي على وجوب العناية بالجار واالحسان اليه  حق الجار:  -ج
وتقديم العون والسيما في اوقات الضيق والحاجه ,يقول عز وجل ))اعبدوا هللا وال  

وا به شيئًا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى  تشرك
. ويوصى بالجار اشد توصيه حتى ليوشك ان  36والجار الجنب(( النساء اآلية  

يجعله وارثه ألخيه الجار. وفي حديث متفق عليه ان النبي عليه الصالة والسالم قال 
 فليحسن الى جاره " " من كان يؤمن باهلل واليوم االخر 

 رابعًا: الحقوق االقتصادية

ان الطبيعة بثرواتها الكاملة هي حق من حقوق االنسان في االنتفاع كما قال  
تعالى)) هلل ملك السماوات واالرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير(( المائدة 

و من حق االنسان ان يعمل وينتج و يحصل على الرزق من مصادر   20اآلية .
ه مشروعة على هذه االرض في ضمن الملكية العامة والملكية الخاصة مشروعة  كثير 

                                                                                                                                                                 للفرد على ان ال تتعارض مع المصلحة العامة امه وتوظف مصلحه االمه.                                                              
ولفقراء المة حق مقرر في مال االغنياء ذكر هللا تعالى ذلك بقوله ))الذين في  

.فهو حق ال يجوز   26الى  25أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم(( المعارج اآلية  
نعه وبالمقابل توظيف مصالح الثروة ووسائل االنتاج لمصلحه االمه.  تعطيله وال م

ومن الحقوق االقتصادية في الدين االسالمي انه ال يجوز انتزاع الملكية الخاصة 
التي نشأت عن الكسب الحالل فهو حق من حقوق ملكيه الفرد للمصلحة العامة كما  

كم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا  اكد القران الكريم بقوله تعالى ))وال تأكلوا اموال



. الن العدوان على  188فريقا من اموال الناس باإلثم وانتم تعلمون(( البقرة اآلية 
 الملكية الخاصة الفردية تعني عدوان علي الملكية العامة للمجتمع . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المحاضرة السابعة
 شريعة اهم حقوق االنسان األساسية: والتي تنص عليها ال

 اإلسالمية )القران والسنه المطهرة( 

 والحكومات والمنظمات 

 من اهم هذه الحقوق ما يأتي:  

لقد وهب هللا الحياه لإلنسان فقد دعاه الى احترامها   حق الحياه والحرية: -1
والمحافظة عليها اذ حرم االعتداء عليها وتعريضها لألذى من دون وجه حق بل حرم  

على االنسان نفسه ان يعرض حياته الموت او االذى اال ألسباب ضرورية الدفاع 
او فساد في   عن النفس او العرض او الوطن قال تعالى ))ومن قتل نفسا بغير نفس

االرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا(( المائدة اآلية  
. فكرامه االنسان في االسالم مقدسه وال يجوز المساس بها اذ دعا االسالم الى 32

احترام مشاعر االخرين قوله تعالى ))وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا(( االنعام  
 . 108اآلية 

فاإلسالم يرى ان الحياه ملكًا خالصا هلل وليست لإلنسان وحده وانما هي مشتركه    
بينه وبين المجتمع وكما حرم االسالم قتل االبناء والقتل العمد ووضع عقوبات رادعه 
بحق مرتكب هذا الجرم قال تعالى ))ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 

 . 93له عذابا عظيما ((النساء اآلية وغضب هللا عليه ولعنه واعد 

ويراد به قدره الفرد على ان يصبح مالكًا وان تصان ملكيته من    حق التملك:-2
االعتداء عليها وان يكون له حق التصرف فيها وفي  ما ينتجه وان يسمح للفرد 

ممارسه حقه في استغالل ملكيته واالستثمار فيها والذي يقرر احترامًا للجميع وليس  



د دون احد. فقد جاءت اعالنات الحقوق العامة لإلنسان تضع هذه الحرية  الح 
 )التملك( بعد النص على الحرية المباشرة وقبل النص على مقاومه الطغيان. 

ولقد أقر االسالم حريه وحق التملك وحرم السلب والنهب واالعتداء على االخرين   
ايها الذين امنوا ال تأكلوا اموالكم   وقد نص على ذلك القران الكريم بقول هللا تعالى ))يا

 . 29بينكم بالباطل(( النساء اآلية  

اال ان المشرع االسالمي قيد الملكية الفردية بقيود لغرض تامين العدالة االجتماعية  
والتكافل االجتماعي ومن هذه القيود ضريبة الزكاة وجعلت فرضا على االغنياء يقابله  

 . 19الهم حق للسائل والمحروم(( الذاريات اآلية حق الفقراء قال تعالى ))وفي امو 

وانسجاما مع مبدا اال تكون الثروة الفردية فاحشة وان يسير االنسان على وفق   
مهمته االسختالفية نجد ان النبي عليه الصالة والسالم قد جعل الموارد ذات النفع  

ار والكأل((  العام للمجتمع بأكمله بقوله ))المسلمون شركاء في ثالث الماء والن 
 فالملكية في االسالم هي لتحقيق المصلحة العامة اصال.

يراد بحق العبادة ان يتمكن االنسان من اعالن شعائر ملته   حق العقيدة والعبادة:-3
وإظهار طقوس عقدية لياًل ونهارًا سرًا وجهارًا وان يباشر او ال يباشر اي نشاط 

ذكورة والقضاء عليها وتحريم  عقائدي وال يجوز للدولة المساس بالحرية الم
االجتماعات الدينية او تعطيلها ولكن ليعلم الجميع ان هذه االجتماعات الدينية تسوغ  
عال وفق مقتضيات النظام العام واآلداب فاذا كان الفرد يمارس عبادته فال يجوز له  

او  ان يتعرض اثناء هذه الممارسة ألي دين او نقد او تجريح او اثاره فتنه طائفيه 
 خالفات مذهبيه 

و لم يكره االسالم احدا على اعتناق دينا  او عباده معينه فلكل انسان حريته الدينية   
يعتقد ما يشاء و يتعبد كيفما يشاء اال انه حرم على المسلم ان يتخلى عن اسالميه  



حفاظا على تماسك المجتمع ووحده االمه لقد اقر االسالم حريه وحق العقيدة بأوسع  
اذ سمح ألهل الكتاب ببناء الكنائس والمعابد وعاقب المعتدي ولكن اقر  معانيها

االسالم الجزية عليهم ثمنًا لحمايتهم وإلعفاء من واجب الخدمة العسكرية قال تعالى  
مبينا هذا حق ))ال اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي(( وقال الرسول الكريم "لهم  

ل الذمة. حتى انهم كانوا متساوين في تقليد المناصب  ما لنا وعليهم ما علينا "يعني اه
 والوظائف كما اقر االسالم اكل طعامهم والتزوج منهم وزيارتهم إذا مرضوا. الخ.

ويقصد بحق الراي والتعبير قدره الفرد على   حق التعبير عن الراي والمشاركة: -4
لتي يستخدمها سواء  التعبير عن آرائه وافكاره بحرية تامة بغض النظر عن الوسيلة  ا

كان ذلك باالتصال مباشر بالناس او الكتابة او باإلذاعة او الصحف او بواسطه 
الرسائل ...و غيرها. و تخضع السلطات التي تحد من هذه الحقوق للرقابة القضائية 

التي تعد الضمانة الرئيسة وألكيدة الحترام هذه الحقوق من قبل السلطات العامة 
وقد اكدت العديد من الدساتير على هذا الحق على الرغم من  وكفاله ممارستها .

تفاوت األنظمة في العالم واعترفت الدساتير العربية بشكل عام به وبصفه عامه بحق  
الراي والتعبير وقد اعطى االسالم حريه الراي للناس في القضايا العامة والمشاركة 

الراي يجب ان يكون مفيدا بما  فيها مثل البيع او االنتساب وتولي مسؤوليات وان حق 
يخدم المصلحة العامة فال يجوز استخدام هذا الحق باإلساءة الى  حقوق االخرين  

واستخدامه في بث االفكار الهدامة واآلراء الملحدة الضالة بما يشيع الفوضى  
 واإلساءة  الى االخرين وفضحهم بفاحش القول من الكالم . 

من الحقوق األساسية لإلنسان وهي ركنا اساسيًا يعني حق التعليم   حق التعليم:  -5
من االركان التي يقوم عليها دور رئيس في تنشئة االجيال كما انها تعني حق االفراد 
في تعليم غيرهم ما يعرفونه او يعتقدون انهم يعرفونه وهذا الحق في تعليم الغير هو   

عنها لذا فان عمليه    مظهر من مظاهر حريه االفراد في نقل آرائهم للغير والتعبير



التعليم وما تعنيه من تلقى تشكيل ذهنيه الفرد يعد من االمور ذات الطبيعية المعقدة  
والمركبة والتي يمكن ان يكون لها دور حاسم و اساسي في تربيه وتعليم االجيال  

والنشا الجديد فقدت الدول سياسات متعددة في هذا الخصوص واولت الدول بدورها 
ايدة ومتواصلة لرعاية مجتمعاتها عن طريق ايال االهتمام بالتعليم  اهتمامات متز 

بطرائق مختلفة بحسب ما ينتظر من التعليم من تأهيل االجيال في شتى المجاالت .  
ولقد عبر االسالم عن هذا الحق في آيات عده و كثيره منها قوله تعالى ))يرفع هللا  

كما ان السنه النبوية المطهرة اكدت    الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات((
على التعليم اذ قال عليه الصالة والسالم "من سلك طريقا يلتمس به علما سهل هللا له  
به طريقا الى الجنة" فالعلم والتعلم في نظر االسالم من الحقوق واالهداف األساسية 

قوله تعالى))  التي تسعى اليها .وهنالك من اآليات الكثير التي تؤكد على ذلك منها 
.والكثير من احاديث   9هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون(( الزمر اآلية 

النبي عليه الصالة والسالم منها قوله ))العلماء مصابيح االرض وخلفاء االنبياء  
 ورثتي وورثه األنبياء(( 

بل  ليس هناك ما هو اهم من الشعور باألمن او االمان من ق حق االمن واألمان:  -6
الفرد فقد عده هذا الشعور جزء من المتطلبات الشعور بالسعادة الفردية اذ بدونه ال  
يمكن للفرد ان يتصرف بشكل اعتيادي في ادائه لواجبه او حياته اليومية وال تستقيم  
حياه الفرد بدون االمان في الحرية الفردية هي قدره الفرد في القيام بعمل يرغب به  

ى المساس بحريه االخرين او االعتداء على حقوقهم فالحرية بدون ان يؤدي عمله ال
من حق كل فرد ولكن عليه ان يعلم بان هناك حقوق لألخرين وطالما ان الفرد ال  
يعيش بمفرده أي انه يعيش مع االخرين وجب عليه ان يأخذ بنظر االعتبار بين  

او لمنع الفرد من   المجتمع السلطة والوسيلة التي يمكن ان يلجا اليها المجتمع لردع
االتيان بعمل ال يتفق او ال ينسجم مع حقوق وسلطه االخرين. وما ذاك اال حمايه  



للمجتمع جراء العمل المتخذ من قبل الفرد بحريه غير مقيده في التصرف وقد ورد 
عن النبي صلى هللا عليه وسلم" ظهر المسلم حمى اال في حد وحق" ولقد اكدت  

المن لإلنسان فأكدت حريته الشخصية التي يراد بها في  الشريعة اإلسالمية حق ا 
الذهاب واالياب والتنقل بحريه داخل البالد والخروج منها اذا ما اراد وكذلك حقه في  
عدم القبض عليه او حبسه ومعاقبته اال بمقتضى القانون وفي الحدود التي يقررها 

اي اعتداء وحمايه كرامته  من  -اين كان-فقد اوجب االسالم على الدولة حمايه الفرد 
 وشرفه وبيته امنه . 

ويعرف حق العمل نظريًا بانه ))حق االنسان في العيش من خالل   حق العمل:-7
عمله للحصول على المواد الضرورية(( وقررت االعالنات الدولية والمواثيق  

له والدساتير هذا الحق باعتباره مرتبط مباشره باإلنسان فلكل فرد الحق في اختيار عم
بحريه وفق شروط عادله ومرضيه ولكل فرد حق الحماية من البطالة او حق االجر  

المتساٍو مع غيره في عمل متطابق لكفاءته .ويكفل لإلنسان وألسرته عيشا يليق  
بكرامته و تضاف اليه وسائل اخرى لحمايته االجتماعية عند اللزوم , مثل تحديد  

الفراغ مع اعطاء اجازات او عطالت   ساعات عمل معقوله واعطاء الرخصة في وقت
دوريه وباجر... الخ وبذلك فالمالحظ انه حق العمل ورد في اطار المساعدة التي 
ضمنها الدستور وهي محددة للفقراء وغير المتمكنين في العمل. أما االسالم فقد 

حبب العمل واوجبه ألنه السبيل الوحيد للكسب والعيش الكريم لإلنسان وبارك 
ن وأثنى عليهم بينما ذم الكسالى الذين ال يعملون. قال تعالى ))هو الذي جعل  العاملي 

.  15لكم االرض ذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور(( الملك اآلية  
وقال عليه الصالة والسالم "ما اكل أحد طعاما قط خيرا من ان يأكل االنسان من  

 كل من عمل يده"عمل يده وان نبي هللا داود كان يأ 



فأعطى االسالم االنسان الحق في ممارسه العمل الذي يناسبه ويالئمه بما يكفل له   
العيش الكريم وكذلك يلزم االسالم بتوفير العمل المناسب لإلنسان وكذلك يلزم برعاية 
العمال وان يعطي اجورهم كامله غير منقوصة اذ قال عليه الصالة والسالم "اعطوا  

 قبل ان يجف عرقه"االجير اجره 

ازدادت في السنوات األخيرة  حق السالمة البدنية و السمعة والشرف االنسان: -8
اعمال التعذيب والتعديات والعقوبات والمعامالت القاسية والغير إنسانيه التي تمارس  
على االنسان وتحطم كرامته كما ازدادت التجارب الطبية والعلمية في وقتنا الحاضر 

ن دون رضاه وهذا ما دفع العالم وبشكل بارز وصريح للدفاع والمحافظة  على الفرد م
على السالمة الجسدية واالمن الشخصي للفرد .ويعد هذا الحق في الحياه من اهم  
حريات االفراد وفي طليعتها والتي نصت عليها مختلف الشرائع اإللهية والمواثيق  

ية وقد ركزت اهتمامها على حق حياه  واالعالنات واالتفاقات والدساتير الوطنية والدول
االنسان و اوكلت مهمه حمايتها الى القانون والسلطات التطبيقية وكمثال على ما  

تطرقنا في اعاله فقد جاء في المادة السادسة من االتفاقية الدولية الخامسة الخاصة 
لحق  من الفترة االولى ))ان لكل االنسان ا  1966بالحقوق المدنية والسياسية لعام 

الطبيعي في الحياه ويحمي القانون هذا الحق وال يجوز حرمان اي فرد من حياته  
 بشكل تعسفي(( 

ان السمعة والشرف والعرض للفرد ال يجوز انتهاكها وقد ذكر هللا تعالى ذلك في   
القران الكريم بقوله ))يا ايها الناس امنوا ال يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا 

من نساء عسى ان يكن خيرا منهن وال تلمزوا انفسكم وال تنابزوا   منهم وال نساء
باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد االيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون((  

كما ذكر الرسول الكريم عليه الصالة والسالم في قوله "ان  11الحجرات اآلية 
شهركم هذا في بلدكم  دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمه يومكم هذا في 



هذا" وقد اقر االعالن العالمي لحقوق االنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم  
. هذه المبادئ من المادة االولى والتي جاء في نصها ))يولد  1948المتحدة في 

جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق(( في المادة الثالثة ))لكل فرد الحق  
 لحرية والسالمة الشخصية البدنية(( في الحياة وا

   حق اللجوء: -9

اذ من حق كل انسان مضطهد ان يلجا الى مأمن و هو حق يكفله الدين االسالمي  
ومهما تكن جنسيته اوعقيدتها ولونه وعلى كل مسلم توفير االمن لالجئ متى لجا اليه  

 ثم ابلغه  قال تعالى ))ان احد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا
   6مأمنه ذلك بانهم قوم ال يعلمون(( التوبة اآلية 

 حق المساواة: -10

ان الناس متساوون جميعهم ازاء الشريعة اإلسالمية وال تمايز بين االفراد اال بالتقوى   
فهم متساوون في القيمة اإلنسانية ولكل فرد حق في االنتفاع بالموارد المادية للجميع  

ذلك بقوله ))ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم   وقد ذكر هللا تعالى
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتقاكم ان هللا عليم خبير(( الحجرات اآلية  

13 

كما اكدت منظمه االمم المتحدة هذا الحق في االعالن العالمي لحقوق االنسان في   
الناس احرارا متساوين في الكرامة  الفقرة االولى والتي نصت على "يولد جميع

 والحقوق وقد وهبو عقال وضميرًا وعليهم ان يعامل احدهم االخر بروح االخاء  

 حق العدالة: -11

اذ من حق كل انسان ان يلجا الى الشريعة اإلسالمية السترداد حقه المسلوب وهذا  
وا اطيعوا هللا واطيعوا  ما ذكره هللا تعالى في كتابه العزيز في قوله ))يا ايها الذين امن 



الرسول واولي االمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى هللا والرسول ان كنتم  
. فمن حق الفرد 59تؤمنون باهلل واليوم االخر ذلك خير وأحسن تأويال(( النساء اآلية 

ان يدافع عن نفسه من ظلم ومن حق الفرد ان يدافع عن حق اي فرد اخر او  
 جماعه. 

 

 

 ضرة الثامنةالمحا
 حقوق االنسان في العصر الحديث

كان )مارتن لوثر( زعيم الحركة االصالح في المانيا وهو مؤسس المذهب  
البروتستانتي وناكر على الكنيسة ورجال الدين ان يكون وسطا بين االنسان وربه بل  
يتوقف ذلك على ايمان االنسان نفسه وقد تبعه عدد من المفكرين واالصالحيين في  

شر والسادس عشر وبدأيه القرن الغرب .اذ شهدت اوروبا وخالل القرن الخامس ع 
السابع عشر ظهور الثورة الصناعية وما رافقها من استكشاف جغرافي واتساع التجارة 
ونمو المدن وقد ادى ذلك كله الى بداية اضمحالل النظام االقطاعي وبدا نمو الطبقة  

الوسطى ليكون لها دور في حياه المجتمعات األوروبية وهذه الطبقة هي التي تبنت  
قوق االنسان وحرياته . ورفعت شعار أصبح رائجا فيما بعد "ان قيمه االنسان تكمن  ح 

 في ذاته " 

شهدت حقوق االنسان في العصر الحديث نهضه كبيرا بفضل عوامل كثيره منها  
سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وعلميه .فظهرت الكثير من االفكار الجديدة في  

كثير من الثورات التحررية وظهر علماء من  المجتمعات , ومن ثم شهد التاريخ وال



الفالسفة في اوروبا استحدثوا افكار جديده في التنمية والحقوق والحريات مثل )جون  
لوك( االنجليزي و كتابه الشهير" الحكم المدني" الذي دافع بها عن القانون وفي  

" وانتقد به  فرنسا أشتهر العالم )مونتيسكيو( عالم اجتماع والذي كتب "روح القوانين
بشده الحكم المطلق في الوقت الذي دخل في العالم الربع االخير من القرن الثامن  
عشر الميالدي شهد الغرب حدثين مهمين كان لهما االثر الكبير في تحويل مجرى  
التاريخ في مجال حقوق االنسان االول قيام ثوره الشعوب األمريكية ضد المستعمر  

.أما الحدث الثاني فهو قيام الثورة الفرنسية  1776الل عام البريطاني و اعالن االستق
وكانت ثوره   1789ضد الحكم االمبراطوري واعالن حقوق االنسان والمواطن عام 

ضد الظلم واالستبداد وفيها تم اعالن حقوق االنسان و اعالن المبادئ األساسية 
 .   1793ام العدل( وتم تجديد تلك المبادئ ع -المساواة  -الثالثة) الحرية

ومن ابرز المناضلين االحرار الداعين الى مبدا )الالعنف( المطالبين بالتحرر هو  
)المهاتما غاندي( الذي قام بالعصيان المدني والتي أدت ثورته الى استقالل بلده  

الهند و اصبح قدوة الكثير من الحركات المطالبة والداعية لحقوق االنسان. وكذلك  
نادى )باالعنف( او ما تسمى )المقاومة السلمية( والذي دعا برز )مارتن كنج( الذي 

الى عدم التفرقة بين السود والبيض نتيجة نضاله بالعصيان المدني اصدرت المحكمة  
 حكمها التاريخي الذي ينص على عدم التفرقة العنصرية. 

خلفت الماليين من الضحايا  1914وقد شهد العالم الحربين العالميتين االولى عام   
من المدنيين او العسكريين والتي أنبثق بعدها عصبة االمم المتحدة والتي لم تتضمن  

م وما تخللها من دمار وخراب  1939حينها بنودًا بشان حقوق االنسان والثانية عام 
وخساره العالم الماليين الناس فضال عن خسارة األموال  والممتلكات وحدوث كوارث  

بعدها أسست منظمة االمم المتحدة والتي اعترفت دوليا  إنسانية في اليابان وغيرها  .و 
بحقوق االنسان ثم ادخلت ضمن القانون الدولي والتي جاءت كردة فعل من المجتمع  

 الدولي على الفظائع والماسي التي خلفتها تلك الحروب 



ومن نتائج تلك الحروب ادراك العالم لحقوق االنسان وتأسيس جمعيات وكتابة  
حقوق االنسان وإعطاء الحرية الكاملة وكذلك التعامل مع المجتمع  دساتير لحماية  

 اإلنساني بعامل المساواة وعدم التمييز بين الشعوب . 

لقد كان لهؤالء المفكرين والفالسفة الذين ظهروا في اوربا في القرنين السابع عشر  
. ولقد  والثامن عشر اثر كبير في انتشار النظرية العقلية بين الطبقات المتعلمة . 

بحثوا وكتبوا في العقل البشري وحطموا القيود تكبله في مجتمعاتهم وقدموا على هذا 
 الطريق خدمة لقضية االنسان وحقوقه وحرياته في جميع ارجاء العالم.

 اضرة التاسعةحالم
 االعتراف المعاصر بحقوق األنسان 

العالمية األولى وحتى يومنا هذا  اتخذ االعتراف العالمي بحقوق االنسان منذ الحرب 
 اتجاهات ومستويات متعددة وهي : 

 المستوى الدولي-

 المستوى اإلقليمي   -

مستوى المنضمات غير الحكومية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني وحقوق االنسان  -
.   

 االعتراف الدولي بحقوق االنسان  -المبحث األول :

بشرية خالل الحربين العالميتين اذا انتهكت حقوق  ان االهوال والفظائع التي شهدتها ال
االنسان بصفه فضيع االمر الذي يعزز االتجاه الذي يرقى الى كفاله قدر ادنى من  
االعتراف والحماية لحقوق االنسان التي تقررها بعض الوثائق الوطنية وجعل الفكرة  

 تزداد تجذرا 

امه بعد الحرب العالمية  وخطا االعتراف الدولي بحقوق االنسان خطوه واسعه وه
 الثانية قيام منظمه االمم المتحدة... 



وبفضل ميثاق المنظمة الدولية دخلت مسألة حقوق االنسان دائرة القانون الدولي 
الوضعي. وقد تضمن الميثاق عدة نصوص بشأن حقوق االنسان فلقد استهلت األمم  

 المتحدة ميثاقها بالعبارات اآلتية: 

حدة وقد آلينا على أنفسنا أن تنقذ االجيال المقبلة من ويالت  "نحن شعوب األمم المت 
الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على االنسانية مرتين احزانا يعجز عنها 

الوصف، وان نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره، 
ترام حقوق اإلنسان والحريات وكما للرجال والنساء واألمم كبيرها وصغيرها تعزيز اح 

 العامة .... الخ.

واآلتي بنود االعالن العالمي لحقوق اإلنسان كما أقرته الجمعية العامة لألمم  
 المتحدة. 

 

 

 االعالن العالمي لحقوق وحريات اإلنسان 

اعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة    1948كانون األول سنة   10إذ تم في 
لحقوق اإلنسان واصدرته وطلبت من الدول األعضاء أن تدعو  االعالن العالمي 

لنص االعالن وتعمل على نشره وتوزيعه وشرحه وال سيما في المدارس والمعاهد  
والجامعات الن هذا الحدث يعد هاما في تاريخ البشرية وجاءت العبارات الشهيرة لهذا  

ابلة للتصرف وحريات  اإلعالن  )) يولد جميع الناس متمتعين بحقوق متساوية غير ق
 اساسية ((. 

ولذلك نذكر أهم هذه الحقوق التي نادت بها هذه الجمعية مرتبة بحسب ورود المواد 
 فيها وكاالتي. 

يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا    -المادة األولى :
 عقال وضميرا وعليهم أن يعامل أحدهم اآلخر بروح االخاء . 



لكل أنسان التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا االعالن   -الثانية : المادة
ودون تمييز في اللون أو العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو حتى الرأي 

 السياسي .

 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسالمة الشخصية.  -المادة الثالثة :

استبعاد أي شخص ويحضر االسترقاق ال يجوز استرقاق أو  -المادة الرابعة :
 وتجارته بكافة أشكالها .

ال يتعرض اي انسان للتغريب والمعاملة القاسية أو الوحشية التي   -المادة الخامسة :
 تحط من كرامته . 

 لكل إنسان اينما وجد الحق في أن يعرف بشخصية قانونية .  -المادة السادسة :

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية   -المادة السابعة :
 متكافئة دون تمييز . 

كل انسان له الحق باللجوء إلى المحاكم الوطنية النصافه من  -المادة الثامنة :
 اعمال فيها اعتداء على حقوقه األساسية . 

 وظلما .  وال يجوز القبض على اي انسان  او حجزه أو نفيه تعسفا-المادة التاسعة :

لكل فرد الحق في النظر إلى قضيته امام محكمه مستقلة نزيهة   -المادة العاشرة :
 نظرا عادال علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته واية تهمة جنائية توجه إليه . 

 كل متهم بجريمة يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته .  -أ  -المادة الحادية عشر:

أو االمتناع عن أداء العمل إال إذا كان   ال يدان اي شخص جراء أداء عمل -ب
 جرما وفق القانون الوطني الدولي . 

ال يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو اسرته    -المادة الثانية عشر :
 أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت على شرفه أو سمعته ... الخ . 



ل إقامته داخل البلد  لكل شخص حق التنقل واختيار مح  -أ  -المادة الثالثة عشر :
 أو خارج حدوده . 

 يحق له مغادرة البلد والعودة إليه .   -ب 

 -المادة الرابعة عشر :

 لكل فرد حق اللجوء إلى بالد أخرى هربا من االضطهاد.  -أ

ال ينتفع من هذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو أعمال   -ب
 تناقض مواثيق االمم المتحدة  

 ............  -خامسة عشر : المادة ال

 ............  -المادة السادسة عشر : 

 لكل شخص حق التملك بمفرده أو مع غيره .  -أ  -المادة السابعة عشر :

 ال يجوز تجريد أحدا من ملكه تعسفا .  -ب

 ......الخ . 

ولقد تمثل االعتراف الدولي المعاصر بحقوق اإلنسان بالتبني واالنضمام إلى 
االتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق اإلنسان على الصعيد الدولي فضال عن  

إنشاء آليات لتنفيذ ورسوخ ثقافة مشروعية واحترام حقوق اإلنسان واتخذ ذلك بعدين  
 هما : 

 من خالل االرتقاء بمفهوم حقوق اإلنسان على أساس زمني .   البعد التاريخي : -

حقوق اإلنسان من خالل األهداف اإلنسانية  من خالل تمييز  البعد الموضوعي :  -
 واالجتماعية التي تتضمنها.  

ويمكن القول بان االعتراف الدولي المعاصر لحقوق اإلنسان قد مر بخمسة مراحل  
 أساسية هي : 



وتعني بلورة مفهوم حقوق اإلنسان وانتقاءه وتحديده   مرحلة التعريف بالحق :  -1
كمبدأ وغالبًا ما تتم من خالل كتابات فقهاء القانون والمفكرين وكذلك التطورات 

 االجتماعية . 

اي إقرار الحق كمبدأ عام معترف به من قبل المجتمع  مرحلة اعالن الحق : -2
أو معاهدة دولية تتسم بعمومية  الدولي وغالبا ما يأخذ هذا اإلقرار شكل اعالن عالمي 

 وعدم االلزام بشكل كامل . 

وفيها يتم تحديد عموميات الحق وتطويرها في شكل اتفاقيات  مرحلة التنفيذ : -3
 .  1966دولية مختصة كالعهدين الدوليين الصادرين عام 

من خالل إنشاء لجان لمتابعة تنفيذ اتفاقية دولية  مرحلة تشكيل آليات التنفيذ :   -4
ختصة أو تكوين لجنة تحقيق أو تقصي الحقائق وتقوم هذه اآلليات بإصدار تقارير  م

 تتسم في الغالب بالدبلوماسية وعدم توجيه نقد مباشر للحكومات المخالفة . 

اي وضع االنتهاكات على حقوق اإلنسان المعني   مرحلة الحماية الجنائية : -5
على مرتكبي هذه االنتهاكات   بالحماية في إطار نص تجريمي وفرض عقوبات رادعة

 . 

وأخذ االعتراف الدولي المعاصر بحقوق اإلنسان يعزز من إقرار الجمعية العامة 
، ثم العهدين الدوليين   1948لألمم المتحدة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 

) الخاصين بالحقوق المدنية األساسية و السياسية ( وقد   1966لحقوق اإلنسان عام 
 . ث بالشرعة الدولية لحقوق اإلنسانهذه الوثائق الثال سميت 

 واالتي بعض المواثيق العالمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان:  

والذي انشئت بموجبه منظمة األمم   1945ميثاق األمم المتحدة الذي صدر عام -1
 المتحدة . 

بح جزءًا  وأص 1948االعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، اعتمد هذا االعالن عام -2
 .  من القانون الدولي



العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد هذا العهد بقرار الجمعية  -3
م. الذي اشتمل على حقوق اإلنسان المدنية   1966العامة لألمم المتحدة عام 

 والسياسية  الفردية وانشا لجنة تعنى بحقوق اإلنسان. 

  1976قتصادية و االجتماعية والذي اعتمد عام العهد الدولي الخاص بالحقوق اال-4
 م . من قبل األمم المتحدة .

م واتفاقية حقوق الطفل والتي اقرت عام 1948اتفاقية منع اإلبادة الجماعية عام   -5
 م . 1989

اتفاقية األمم المتحدة بشأن التعذيب والعقوبة والقسر والمعاملة الوحشية عام  -6
 م . 1984

والشعوب   لعامة لألمم المتحدة بشأن منح االستقالل لألقطارقرار الجمعية ا -7
 . م 1960المستعمرة عام 

 م. 1998النظام األساس للمحكمة الجنائية الدولية في الهاي عام  -8

 المحاضرة العاشرة
 االعتراف االقليمي المعاصر لحقوق اإلنسان 

لقد رافق االعتراف واالهتمام الدولي المعاصر بحقوق االنسان اعتراف واهتمام اقليمي  
بها شمل جميع المنظمات االقليمية التي نشأت في عالمنا الحاضر وبخاصة في  

 المنظمات التي أنشئت بعد منظمة االمم المتحدة.  

ئق الخاصة وتجسد ذلك في المواثيق الناتجة عن تلك المنظمات االقليمية والوثا
وفي انشاء عدد من االجهزة التي   ٫بحقوق االنسان الصادرة  عن تلك المنظمات

 تشرف على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان الصادرة عنها . 

 ونتناول فيما يأتي حقوق اإلنسان على مستوى االقاليم في العالم .

 اوال : على الصعيد االوربي 



( ثم نتج عنه  1949المية الثانية في عام ) إذ نشأ المجلس االوربي بعد الحرب الع
ثم   ٫(1952( ودخلت حيز التنفيذ )1950االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان عام)

أنشئت بموجبها اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان والمحكمة االوربية لحقوق اإلنسان 
د نص  .وقد اقتصرت االتفاقية األوروبية على الحقوق المدنية والسياسية فقط وق

 ( على الحقوق االجتماعية . 1961الميثاق االجتماعي االوربي في عام )

 ثانيا :على الصعيد األمريكي  

( وكرس جهوده في صياغا 1948إذ أنشأ ميثاق منضمة الدول األمريكية عام )
نصوصا خاصة بحقوق االنسان . وقد صدر عن المنظمة األمريكية أيضا اإلعالن  

( . كما أنشئت المنظمة  1948وواجبات االنسان عام ) األمريكي لحقوق اإلنسان 
( ثم توجت هذه الجهود  1960اللجنة األمريكية الخاصة بحقوق االنسان في عام )

( . وصيغت هذه 1969بتبني المنظمة لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عام )
 االتفاقية باالعتماد على االتفاقية األوروبية كأنموذج لها . 

 لى الصعيد األفريقي ثالثا : ع 

( جسدت امال الشعوب االفريقية في  1963عدد إنشاء منظمة الوحدة اإلفريقية عام )
(  1981الحرية والمساواة , ومنها اصدرت منظمة الوحدة االفريقية في قمتها عام ) 

(  1986الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب االفريقية ودخل حيز التنفيذ عام )
  . 

( اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان  1981ت منظمة الوحدة االفريقية عام )كما أنشئ
والشعوب، ثم إنشاء المحكمة االفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ولكن هذه المحكمة  

( استبدلت منظمة الوحدة االفريقية باالتحاد األفريقي  2000لم تر النور، وفي عام ) 
 والذي صدر عن إنشاء محكمة العدل. 

 : على الصعيد اإلسالمي  رابعا

( اثر العدوان الصهيوني على  1972أنشئت منظمة المؤتمر اإلسالمي عام )
المقدسات االسالمية في القدس بموجب قرار مؤتمر وزراء خارجية الدول اإلسالمية  



في عقد في جدة. والمنظمة هي تنظيم اقليمي يضم الدول اإلسالمية في مختلف  
غلبية سكانها من المسلمين .وصدر عن منظمة المؤتمر  قارات العالم والتي تكون ا 

( ويشير هذا  1972اإلسالمي ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي لحقوق اإلنسان عام )
الميثاق إلى حقوق اإلنسان الواردة في ميثاق االمم المتحدة التي تعتبر اغراضها 

منظمة  ومبادئها اساسا لتعاون مستمر بين جميع الشعوب ومن ثم قد اصدرت  
( تضمن  1990المؤتمر اإلسالمي اعالنا مهما لحقوق اإلنسان في االسالم عام )

مادة اكدت على الحرية واالسرة وحقوق المرأة والطفل وحق التعليم والتنقل والعمل   25
والتملك واالمان والمسكن والمساواة  أمام القضاة والتعبير واالشتراك في ادارة الشؤون  

 العامة ...الخ 

 ا: على الصعيد العربي خامس

( قرار بأنشاء لجنة عربية دائمة لحقوق  1968أصدرت جامعة الدول العربية عام)
(  1970اإلنسان في نطاق الجامعة العربية، ثم قرار مجلس الجامعة العربية عام )

بتشكيل لجنة من الخبراء إلعداد مشروع اعالن عربي لحقوق اإلنسان، وقد أهمل هذا  
 طي النسيان ولم يعد يبحث في الجامعة العربية   القرار وأصبح في

( ،  1994ثم جاء بعد مخاض طويل اعتماد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان عام )
ويشير إلى المبادئ التي وردت في ميثاق االمم المتحدة و االعالن العالمي لحقوق  

والسياسية  اإلنسان واحكام العهدين الدوليين لألمم المتحدة بشان الحقوق المدنية 
 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .  

( اال 1994وعلى الرغم من أصدار الميثاق العربي لحقوق اإلنسان منذ عام ) 
أن هذا الميثاق لم ينشأ بعد عمليا اإلداة التنفيذية الالزمة له على غرار الكثير  

االهتمام من المواثيق الدولية واالقليمية فظال عن أن هذا الميثاق لم يعط له 
 المناسب من جانب الدول العربية.         

 المحاضرة الحادي عشرة 



 المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق اإلنسان 

ان نشوء المنظمات غير الحكومية المعنية بالقانون الدولي االنساني وحقوق االنسان 
بأهمية المنظمات ودورها في يعد ذاته جزءا من االعتراف العالمي واالقليمي والوطني  

مجال االعتراف وتعزيز حقوق اإلنسان ...كما لعبت بعض من هذه المنظمات دورا 
هاما في االعتراف بحقوق االنسان وتبني العديد من اإلعالنات والمواثيق الدولية 

 واالقليمية. 

ونظرا لصعوبة دراسة المنظمات غير الحكومية كافة والتي اصبحت تعد باألالف  
ي كل بقاع  العالم فأننا سندرس بعضنا من أهم هذه المنظمات غير الحكومية  وف

 والمعنية بالقانون الدولي االنساني وحقوق وحريات اإلنسان في جميع بقاع األرض .   

 اوال: منظمة العفو الدولية  

وهي منظمة متخصصة بالدفاع عن حقوق السجناء والسياسيين اسست في بريطانيا  
ة تطوعية عالمية تعمل من اجل الحصول على حقوق اإلنسان  كحرك 1961عام 

وهي تقدم نفسها كمنظمة دولية غير حكومية مستقلة عن جميع الحكومات 
والمعتقدات السياسية وهي ال تؤيد أو تعارض الضحايا التي تسعى لحمايتهم وحماية  

 حقوقهم. وهي ليست معنية سوى بحماية حقوق اإلنسان دون تمييز.   

لمنظمة حسب ما ورد في القانون األساسي لها وطبقًا للتعديل الذي ادخل  وهدف ا
فيما بعد هو "العمل على ضمان مراعاة احكام اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في  

 جميع انحاء العالم وتسعى منظمة العفو الدولية الى تحقيق االتي  

حرياتهم بشكل او  االفراج عن األشخاص الذين يسجنون او يعتقلون او تقيد   . 1
بأخر , وذلك بسبب معتقداتهم السياسية والدينية وغير ذلك من المواقف التي  
تمليها عليهم ضمائرهم اة بسبب انتمائهم العرقي او جنسهم او لونهم او لغتهم  
, وتقديم المعونة لهم شرط ان ال يكونوا قد ارتكبوا العنف بحق البشر االخرين  

 . 



سبة على مقاومة احتجاز سجناء الرأي او أي سجناء العمل بكل الوسائل المنا . 2
سياسيين من دون تقديمهم للمحاكمة وخالل مدة معقولة من احتجازهم , مع 

مقاومة أي اجرائات محاكمة تتعلق بهؤالء السجناء ال تخضع للقواعد المعترف  
 بها دوليًا. 

او   العمل بكل الوسائل المناسبة على مقاومة فرض وتنفيذ عقوبة اإلعدام . 3
التعذيب او غيرها من المعامالت او العقوبات القاسية او الال إنسانية او  

المهيئة للسجناء او غيرهم من األشخاص المعتقلين او الذين تقيد حرياتهم  
 بغض النظر عما اذا كانوا قد استخدموا العنف او دعوا الى استخدامه. 

أوقات الحروب  التأكد من امتناع الحكومات عن القتل غير القانوني في  . 4
 والنزاعات المسلحة.

وضع حد لعمليات القتل السياسي )االغتياالت( وحوادث االختفاء   . 5
 )االختطاف(. 

 منظمة مراقبة حقوق االنسان   -ثانيًا:

وكانت تسمى آنذاك   1978بدأت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان نشاطها في عام 
ها هي رصد االوضاع باسم "منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق اإلنسان" وكانت مهمت

االنسانية في دول الكتلة السوفيتية وفقا ألحكام المتعلقة بحقوق االنسان في اتفاقية  
هلسنكي. وفي الثمانينيات من القرن الماضي تم انشاء لجنة مراقبة األمريكيتين لبيان  
انتهاكات حقوق األنسان التي يقترفها حلفاء الواليات المتحدة في امريكا الوسطى ..  

( ليصبح اسمها "  1988قد تم توحيد كل اللجان المراقبة التابعة لها في عام )و 
 منظمة مراقبة حقوق اإلنسان" 

منع انتهاكات حقوق اإلنسان بما تنشره من معلومات مما   أوالً وتسعى المنظمة إلى 
كذلك تقوم بأجراء   ثانياً يجعلها مصدرا اساسيا للمعلومات للمعنيين بحقوق االنسان 

  ثالثاً تحقيقات لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق اإلنسان في كل مناطق العالم 
ثم نشر نتائج التحقيقات في كتب وتقارير سنويا األمر الذي يتولد عنه تغطية واسعة  

كما وتلتقي المنظمة    رابعاً في االعالم ألحراج الحكومات التي تهدر حقوق اإلنسان 



لحكومات لحثهم على إجراء تغييرات في سياساتهم وممارساتهم من  مع مسؤولي ا
. ويمكن إضافة أن المنظمة تدعو   خامساً خالل االمم المتحدة أو النظام االوربي 

إلى سحب الدعم العسكري أو االقتصادي من الحكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان  
  سادساً ائمة في العالم. وتقدم في اوقات األزمات احدث المعلومات عن الصراعات الق

. وتعمل المنظمة ايضا على دعوة حكومة الواليات المتحدة األمريكية الى دعم  
حقوق اإلنسان في مجال سياساتها الخارجية وهي تشير في الوقت نفسة إلى  

 انتهاكات حقوق اإلنسان داخل الواليات المتحدة سابعا

األرضية فقد فازت منظمة  وكعضو مؤسس للحملة الدولية لحضر انتشار االلغام 
(  1997مراقبة حقوق اإلنسان والمنظمات الشريكة لها بجائزة نوبل للسالم عام  )

وتؤمن المنظمة بأن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان تنطبق على كل البشر على حد  
سواء وان اليقظة الكاملة واالحتجاج في الوقت المناسب يمكن أن يمنعا تكرار 

 دتها القرن العشرون المأسي التي شه

 ثالثا المنظمة العربية لحقوق اإلنسان  

منظمة غير حكومية تعمل للدفاع عن حقوق اإلنسان في الوطن العربي ومقرها 
( في اجتماع عقد في قبرص وحصلت  1983الرئيس في القاهرة. أسست في عام )

لمتحدة  على الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم ا 
 وحدد النظام األساس للمنظمة واهدافها في العمل على احترام وتعزيز  

حقوق االنسان والحريات في الوطن العربي طبقًا لما تنظمه اإلعالن العالمي لحقوق  
اإلنسان والمواثيق الدولية االخرى وال تنحاز المنظمة وفقا لنضامها إلى اي نضام  

ع المعرضة ألية حكومة عربيه وال موقع  عربي او ضده وال تطمع نفسها في موق
التحالف مع اي معارضه عربيه وهي ليست ضد الحكومات بقدر ما تمارس من  

 انتهاكات لحقوق اإلنسان وليست مع المعرضة اال بقدر ما تنتهك حقوقها . 

 المحاضرة الثانية عشرة



 ظاهرة الفساد االداري 

  مقدمة: 

ختصون في مجال السياسة واالجتماع  تعد ظاهرة الفساد االداري كما يذهب الم 
واالقتصاد الى أنها ظاهرة اجتماعية وسياسية ويكاد ال يخلو منها أي مجتمع سواء  
كان من الدول المتقدمة أو الدول النامية ولكن بدرجات متفاوتة ومستويات مختلفة،  
وقد ازدادت واتسعت ظاهرة الفساد االداري والمالي في العصر الحديث وخاصة في  

لدول النامية. وللفساد االداري والمالي اثارا مدمرة وكبيرة على المجتمع وحقوق  ا
االنسان في مختلف النشاطات االجتماعية واالقتصادية والسياسية وحتى الثقافية مما  
يستوجب مما يستوجب أن نقف عند مفاصل هذه الظاهرة ومسبباتها ومن ثم الوقوف  

 هذه الظاهرة الخطيرة.  على اثارها والمعالجات الموضوعية ل

 تعريف الفساد االداري:  

تعد ظاهرة الفساد االداري ظاهرة عالمية لها جذور عميقة وتختلف درجة شموليتها  
 من مجتمع إلى آخر. 

ويعرف الفساد لغة بأنه )فسد( وهو ضد )صلح( والفساد لغة البطالن ويقال فسد 
 الشي أي بطل. 

وهنالك العديد من التعريفات العامة للفساد االداري ومنها "هو شكل من اشكال  
السلوك المنحرف البعيد عن االخالقيات والتقاليد والفضيلة. كما يعرف بأنه " 

استغالل السلطة للحصول على ربح أو منفعة لصالح شخص أو جماعة بطريقة  
 تشكل انتهاكا لمعايير السلوك األخالقي.  

لتعريف الشامل والذي تم اعتماده من قبل كل المؤسسات والمنظمات التي  اال أن ا
تهتم بظاهرة الفساد االداري هو " استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة أي 

 االستغالل السيء للوظيفة العامة أي )الرسمية( من اجل تحقيق المصلحة الخاصة " 



لق بمظاهر الفساد من االنحرافات اإلدارية وكما يعرف الفساد االداري بأنه" كل ما يتع
والوظيفية والمخالفات التي تصدر عن الموظف العام في اثناء تأديته مهامه الوظيفية  

 في منظومة التشريعات والقوانين السائدة في البلد ويميل الكاتب الى التعريف اعاله. 

ري تطال كل المقومات  ان االثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي ظاهرة الفساد االدا
في الحياة العامة ولعموم الشعب فهي تهدر االموال وتبدد الثروات والوقت والطاقات  
وتعرقل اداء المسؤوليات وتوقف انجاز الوظائف والخدمات ومن ثم تشكل منظومة  

تخريب وافساد بسبب المزيد من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى  
تصادي بل على الجانب السياسي واالجتماعي وكذلك الثقافي، فظال عن  المالي واالق

 مؤسسات ودوائر الخدمات العامة المباشرة واليومية مع حياة الناس.  

وتتمثل مظاهر الفساد االداري بعدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور  
زائرين أو  واالنصراف أو تمضية الوقت أو اهداره في قراءة الصحف واستقبال ال

 االمتناع عن اداء العمل أو التراخي والتكاسل في العمل وعدم تحمل المسؤولية . 

 أسباب الفساد األداري 

ان المجتمعات تعاني من ظاهرة الفساد األداري من عدم وضوح الرؤية وتداخل  
القضايا واالزدواجية في النظر احيانا وان العالج  للفساد األداري يكمن في التركيز  

ى االصالح االجتماعي وليس مجرد التوقف عند االصالح االقتصادي الن المناخ  عل
 العام في كل مجتمع هو الذي يحدد درجة تقبله للفساد من عدمه . 

ان األسباب الرئيسية للفساد األداري والمالي يمكن تأطيرها بجملة اسباب تصنف  
 كاالتي: 

 اسباب تربوية وسلوكية  -أوال: 

 الجتماعية السلبية التي تساهم في نشر الفساد االداري وهي:  وهي أهم العوامل ا

التقاليد االجتماعية المكرسة للوالءات الطبقية والعالقات العرقية والدينية   . 1
 وغيرها. 



 ضعف الوازع الديني وانحراف القيم.  . 2
ضعف برامج التدريب والتأهيل والتثقيف على هذه القضايا الخطرة وذات  . 3

 االثار المدمرة. 
 ستويات التعليم وعدم إدراك المواطنين بحقوقهم. تدني م . 4
غياب الوعي االجتماعي وهذا ما يروج إلى بعض مظاهر الفساد لدرجة أن  . 5

 تشاع الرشوة في المجتمع والمحسوبية والمحاباة وغيرها من المظاهر الفاسدة.

 اسباب اقتصادية  -ثانيا:

 اجمالها بما يأتي:  وهي من أهم مسببات ظاهرة الفساد االداري والمالي ويمكن

تدني رواتب الموظفين في القطاع العام مع ارتفاع مستوى المعيشة الذي   . 1
يتعب كاهل الموظفين اصحاب األسر ومن ثم يودي إلى الفساد االداري  

 والمالي.
الفقر والتفاوت الطبقي بين ابناء الشعب مما يودي إلى ايجاد بيئة خصبة  . 2

 لنمو الفساد االداري والمالي. 
د نسبة البطالة في البلد مع تعطيل فرص التوظيف فظال عن قلة  ازديا . 3

 االستثمارات المحلية واالجنبية. 
احتكار الدولة وسيطرتها على عدد من المؤسسات ولمعظم القطاع   . 4

 االقتصادي مع حماية هذه المؤسسات من المنافسة.

 

 اسباب سياسية   -ثالثًا:

 االداري ومنها ما يأتي : وهي من العوامل المؤدية إلى الفساد 

 فساد اصحاب القرار وعدم وجود القدوة الحسنة المتمثلة بالنخبة السياسية.  . 1
للمواطن فظال عن عدم العدالة  3عجز الدولة عن اشباع الحاجات األساسية  . 2

 في توزيع المكتسبات والحقوق على المواطنين. 



نين تحمي رجال من أهم عوامل انتشار الفساد االداري والمالي هو وجود قوا . 3
 السياسة وكبار الموظفين من المالحقة القانونية وخضوعهم للسلطة.

ضعف دور المؤسسات ومنضمات المجتمع المدني والمنظمات الخاصة   . 4
 بمتابعة ومحاسبة ومحاربة الفساد االداري بكل اشكاله.

تجميد القضاء على الدور الفعال الذي يقوم به وذلك لصعوبة إجراءات رفع  . 5
ي والتقاضي أمام المحاكم وبخاصة تلك القضايا المرتبطة بالمخالفات الدعاو 

 اإلدارية والمالية.  

 رابعا: اسباب ادارية وتنظيمية: 

 وتتمثل باآلتي: 

غياب المخطط الهيكلي العام وعدم وضوح السياسات والبرامج واالهداف  . 1
 العامة لإلدارات. 

 تطبيق األنظمة والقوانين بشكل غير عادل.  . 2
 الرقابة اإلدارية مع ضعف المساءلة والشفافية. غياب  . 3
غياب المعايير الموضوعية في اختيار القيادات اإلدارية مع انتشار القيادات  . 4

 الفاسدة.
هذا وقد يرجع االنحراف والفساد االداري والمالي إلى سوء صياغة القوانين 

انين أو  واللوائح واالنظمة والتعليمات للعمل بموجبها وذلك لغموض مواد القو 
األمر الذي يعطي فرصة للتهرب من تنفيذ   ٫تضاربها في بعض األحيان

القانون أو الذهاب الى تفسيره بطريقته الخاصة التي قد تعارض مصلحة  
 المواطن.     

 
 



 اضرة الثالثة عشرةحالم
 انعكاسات ظاهرة الفساد االداري على

 حقوق اإلنسان  

 إذ ال تخلو ظاهرة الفساد االداري من اضرار جمة تحيق االنسان وحقوقه ومنها:  

ان يساهم في تدني كفاءة االستثمار العام واضعاف مستوى الجودة في البنية   •
 التحتية العامة للبلد. 

ومن ثم يودي إلى  ٫يرتبط الفساد االداري بتردي حالة توزيع الدخل والثروة •
 الى تراجع مستويات ومعدالت النمو االقتصادي.تراجع مستويات المعيشة و 

يودي الفساد االداري إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية بسبب الرشا  •
 والمحسوبية وغيرها.

الفساد االداري يودي إلى االخالل بالتركيبة االجتماعية ويزيد من   •
االضطرابات وحالة عدم االستقرار السياسي فظال عن تعرض الشرعية للنظام 

 ديمقراطي والسياسي إلى التآكل واالضمحالل.  ال
يودي الفساد االداري إلى تركز الثروة بأيادي قليلة تستغلها في غير المصلحة   •

 العامة.
يعمل على تردي وتراجع المؤشرات التنموية البشرية وفي عدة مجاالت   •

 كالصحة والتعليم ومن ثم هجرة الكفاءات العلمية. 
إذ عند انتشاره تصبح حقوق   ٫وق اإلنسانان الفساد االداري ينتهك حق •

وكما تضعف بناء على ذلك االستقرار السياسي  ٫اإلنسان وحرياته مهددة  
 واضعاف شرعية نظام الحكم.     

 المعالجات المنهجية الناجحة لمكافحة الفساد  

 وحماية المجتمع منه  



تبسيط وسائل العمل الى اقل ما يمكن، وتحديد مدة معينة إلنجاز   . 1
 عامالت  الم

اجراء تنقالت دورية بين الموظفين يمكن ان يسهل ويساعد على تخفيض  . 2
 حاالت الرشوة السائدة  

تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل ألداء الموظفين تقوم بأجراء   . 3
تفتيش دوري بين الدوائر والمؤسسات ووزارات الدولة فضال عن اعداد  

 التقارير الخاصة بذلك .  
يم العمل والوظائف العامة على وفق طبيعة  وضع مصنف يتضمن تقس . 4

عملها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغلها مؤهالت ومعرفة من مستوى  
 أي اعتماد معيار الخبرة والكفاءة .   ٫واحد 

تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد إجراء   . 5
 خاص. دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام وال

انشاء نظام رقابي فعال متسق مهمته االشراف ومتابعة الممارسات التي   . 6
 تتم من الموظفين العاملين في دوائر الدولة .  

العمل بمبدأ الشفافية في جميع مرافق ومؤسسات الدولة فضال عن معاقبة   . 7
 مرتكبي الفساد وبال تردد مهما كانوا. 

التركيز على الوقاية مشاركة المواطنين في تشخيص مواطن الفساد مع  . 8
 في اصالح الموسسات الفاسدة . 

توعية جمهور المواطنين وتنبيههم الى خطر الفساد عن طريق اإلعالم   . 9
وحثهم على التعاون مع المؤسسات المدنية كافة للحد من ظاهرة الفساد 

 االداري.
إشاعة المفاهيم االخالقية والدينية والثقافية والحضارية بين ابناء   . 10

تاج اليه من حياة المعيشة وتوفير وسائل الرعاية الصحية  الشعب يح
 واالجتماعية له وهذا ما يطلق عليها بالحريات االجتماعية ,  

ويندرج تحت هذه الحريات ثالث أنواع تقابل النفقة الدستوري الوضعي  
 المعاصر نذكرها فقط. 



 حرية التربية والتعليم   . 1
 حرية الرعاية االجتماعية والصحية   . 2
 حق العمل والتوظيف .  . 3

 

 المحاضرة الرابعة عشرة
 مفهوم الديمقراطية والمدخل اليها وانواعها 

 وتعني الشعب وكلمة  Domosالديمقراطية كلمة مشتقة من كلمتين اغريقيتين هما
Cratia ))ولهذا    وتعني الحكم السلطة وبالتالي تعني الديمقراطية لغة ))حكم الشعب

  . تطلق هذه التسمية على الحكومات التي ينتخبها الشعب ويختارها

اما الديمقراطية اصطالحا بمفهومها الشامل فتعني ))الحكومات التي تقرر سيادة 
الشعب وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الناس وتخضع فيها الحكومة صاحبة  

نية تكفل خضوع الحكومة له((السلطات إلى رقابة راي عام حر له وسائل قانو  .  

و ينظر للديمقراطية نظرة مختلفة في بلدان العالم وبحسب وجهة نظر كل نظام أو  
دولة ولكن يبقى االساس المشترك التي تتفق عليه هذه االنظمة أن الديمقراطية هي  

حق االغلبية بالحكم وحق االقلية بالمعارضة اما الديمقراطية بمفهومها الحديث تعني  
)حرية الفرد مشتملة على المواطن والحقوق والمسؤوليات من اجل النهوض  )

بالوظائف التي يختارونها من دون تفرقة ومن دون النظر الى الخلفيات االجتماعية  
واالقتصادية والسياسية والعرقية والجنس واللون لألفراد (( . وكما انها تعني ))حق  

عتقد من دون معوقات أو تهديد وان تختار   الفرد في الحياة والتعبير عن الراي والم
 .الشعوب مصيرها (( . والديمقراطية أنواع منها  



الديمقراطية المباشرة: وهي اشراك الشعب مباشرة في ممارسة السلطة وقد ال   •
 .يتم هذا بكيفية واحدة

الديمقراطية غير المباشرة: وهي اختيار الشعب ممثلين عنه يمارسون السلطة   •
 .نيابة عنه 

لديمقراطية شبه المباشرة: وتتخذ هذه الديمقراطية الصورتين السابقتين اعاله ا •
 .أي المباشرة وغير المباشرة

 خصائص النظام الديمقراطي

 . ومن خصائصه ما يأتي

الدستور : الذي يضع القواعد األساسية لنظام الحكم في الدولة ويوضح كيفية   . 1
)التشريعية( و )التنفيذية ( و) القضائية( والعالقات تشكيل السلطات العامة 

بينهما والمقومات االساسية للمجتمع وحقوقه وضماناتها ، وتعد قواعد الدستور  
 . اسمى القواعد القانونية على االطالق

سيادة القانون : القانون ايا كان مصدره سواء دستور أو قانون تسنه السلطة  . 2
ية سواء مكتوبأ أم عرفيا )غير مكتوب ( فهو الذي التشريعية أو اللوائح اإلدار 

 يسود الجميع )الحاكم والمحكوم ( واي تصرف يخالفه يعد خروج عن القانون 
.   

حرية الراي والتعبير : وتشمل حرية االجتماعات واصدار الصحف حيث   . 3
تحتاج إلى حكم قضائي اليقاف هذا الحق ويستثنى منه ما يخص المصالح 

 . للدولةالعليا 
حرية تكوين االحزاب السياسية :فالحزب تنظيم رسمي هدفه الوصول للسلطة  . 4

وهو بعكس جماعات الضغط والمصالح التي تستهدف التأثير في القرار 
 . السياسي دون الوصول إلى السلطة وتحمل مسؤولية الحكم المباشرة



ية وعدم استقالل السلطة القضائية : ويشمل عدم التدخل في االمور القضائ  . 5
 .اتخاذ إجراء عزل القضاء اداريا مع عدم  التدخل بشؤؤن القضاة

  مميزات النظام الديمقراطي •
  . يعمل على معاملة الجميع على قدم المساواة  . 1
  . يعمل على االيفاء بأحتياجات الناس . 2
  . يدعو للحوار الصريح واالقناع والسعي لحلول وسيطة . 3
 . األفراد األساسيةيعمل على كفالة وحماية حقوق وحريات  . 4
تجديد  قوة المجتمع من خالل استخدام الوسائل السلمية في استبعاد   . 5

 السياسيين الفاشلين ومن دون حدوث اضطرابات في نظام الحكم. 

 اركان الديمقراطية وشروط النظام الديمقراطي 

 اركان الديمقراطية   . 1
 سيادة الشعب  . 2
 حكم قائم على رضا المحكومين   . 3
 حكم االغلبية   . 4
 ق االقلية حقو  . 5
 حقوق اإلنسان األساسية   . 6
 انتخابات حرة ونزيهة.   . 7
 المساواة أمام القانون  . 8
 اتباع اإلجراءات القانونية المعتمدة   . 9

 القيود الدستورية على الحكومة   . 10
 التعددية االجتماعية واالقتصادية والسياسية   . 11
 قيم التسامح والواقعية. . 12



 الشعب. التوافق والتعاون والتراضي بين ابناء  . 13
 الشروط األساسية للنظام الديمقراطي   •
الوصول إلى مستوى معين من التقدم والتطور يترتب علية تحول اجتماعي  . 1

 واقتصادي.
 توافر االستقرار السياسي ألنه ارضا خصبة لممارسة الديمقراطية.  . 2
 وجود قاسم مشترك بين ابناء الوطن الواحد وهو حب الوطن وطريقة بنائه.  . 3
 لتربية والتعليم لتعزيز التحوالت الديمقراطية. مستوى جيد من ا . 4
 وجود قيادة تؤمن ايمانا كبير بالديمقراطية تساهم في التحول الديمقراطي.  . 5
حرية التمدن العالية التي تزيد من احتمال انخراط الناس في المهن الصناعية   . 6

 الذي يودي بدوره الى النمو االقتصادي وحتى السياسي. 

 

 تطبيقات الديمقراطية 

 المبحث األول: المشاكل التي واجهت الدول العربية في تطبيق الديمقراطية 

ان عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية واجهت نوع من الضعف والتهافت 
 بسبب  

 السلطة االبوية .  . 1
 رسوخ القيم االستبدادية   . 2
 الخوف من الفتن واالضطرابات .  . 3
 التخلف االقتصادي المرعب.  . 4
 نفسية وتاريخية . اسباب  . 5

 ولكن واقع الحال فإن األسباب ترجع الى ثالث مجموعات رئيسة  



 . هشاشة الدولة  1

يعد العامل الجغرافي السياسي له االثر الكبير على الدولة العربية بسبب الثروة 
النفطية مما جعلها عرضة الستقطاب قوى خارجية وداخلية ادى لفقدان االمن  

الدولة فزاد شعور الحكومات برغبة في مواكبة متطلبات والشعور الدائم بهشاشة 
الدولة الحامية في التحوالت السياسية الداخلية أكثر من حاجتها إلى التفاهم مع الراي 

العام والعتمادها موافقة وتأمين شرعيتها فتجاهل المسألة الشرعية للسلطة ادى إلى 
القوة والقهر كوسيلة للبقاء بها فهي   االستهتار بالشرعية واالتجاه إلى المبالغة بأهميته 

 أكثر بعدا عن الديمقراطية.  

 .مشاكل االندماج الوطني 2

ان العامل االجتماعي السياسي مع تطور حركة االندماج الوطني ادى لصعود فئات  
عشائرية غير مثقفة إلى السلطة العليا مما ادى إلى انهيار الثقافة السياسية وحل  

ئفية والعشائرية وهذا ما ولد مجتمع عدائي للدولة واكثر ميال إلى  محلها التوازنات الطا
السلطة واكثر نضجا ووعيا سياسيا لكنه فقير اخالقيا وهذا هو السبب في ميل الدولة  

 للقيم العصبية والقبلية والطائفية القديمة .  

 .احتكار الثروة 3

اد زاد من التوترات ان العامل االقتصادي السياسي وتفاوت نسب الدخل العام لألفر 
السياسية بسبب الضغط المتولد من األزمات االقتصادية المحدقة بالبلد مع وجود  

العديد من النخب السياسية تعمل على تقليص النفقات وضغط الميزانيات لصالحها 
وهذا هو مكمن الخطر إذ بغياب دولة قوية يزداد القلق في كيفية بلورة سياسية شاملة 

 لبلد نحو تحقيق اقتصادي مثالي . تنموية تنهض با

 . انقسام نخب الشعب وغياب االجتماع  4



وهذا سببه عقائدي الن المجتمع العربي يعاني من انقسام عقائدي بين العلمانية  
)المسيطرة على الدولة ( واالتجاه االسالمي  )المسيطر على المجتمع ( وبالتالي 

دولة والقيود لذلك نقول لغرض اصالح  فالصدام بينهما يودي إلى انهيار المجتمع وال
النموذج الديمقراطي البد من معالجة األمور المسببة للضعف اعاله ومحاربة سد 
اليأس ومواجهة المعارضة والخروج من روح الطفولة والتجرد من عقدة الفراغ التي  

 نعيشها والمشاركة وتحمل المسؤولية حتى وان كان خارج الحكم 

 ة المحاضرة الخامسة عشر 
 توضيح موجز ألنواع الديمقراطية 

 تبين لنا انواع الديمقراطية وهي  

  -الديمقراطية المباشرة:  

هي التي باشر الشعب فيها السلطة نفسه دون وساطة أحد من النواب فتكون كافة  
الهيئات السلطوية تشريعيه وتنفيذيه وقضائية بيده كافة بمعنى ان يصبح الشعب هو  

الحاكمة والمحكومة في الوقت نفسه فالشعب هو يسن القوانين ويتخذ القرارات  الهيئة 
 مثل التعيينات وتحديد الضرائب وابرام المعاهدات ... 

 وكذلك يمارس السلطة القضائية. 

تعد الديمقراطية المباشرة من أرقى أنواع األنظمة التي تعبر من الناحية النظرية عن  
يق الكامل للديمقراطية ولكن بالنظر التباع جغرافية  سيادة الشعب ألنها تجسد التطب

الدول وتزايد اعداد سكانها فإن هذه الصورة من الحكم ال يمكن تحقيقها اال في دولة  
صغيرا ويتعذر تطبيقها في دولة كبيرا. والسبب في ذلك هو أن تطبيقها يحتاج الى  

لى جميع األمور كذلك  اجتماع المواطنين في مكان واحد وعليهم أن يكونوا مطلعين ع



أن تكون القضية المطروحة للمناقشة محدودة حتى ال يضطر المواطنين ترك أعمالهم  
 ومصالحهم لهذا الغرض. 

وعلى الرغم من مثالية الديمقراطية المباشرة. لم يتبقى منها في عالم اليوم ما يلفت  
ث يجتمع  النظر اال القليل جدا كالذي يحصل على بعض المقاطعات السويسرية حي

الناس مرة واحدة في السنة يقومون فيها بانتخاب ممثليهم وكذلك ادارة الشئون العامة  
مباشرة من وضع القوانين وفرض الضرائب والنظر في الميزانية وكذلك القيام ببعض  

 األعمال اإلدارية ويختارون فيها كبار موظفيهم وقضاتهم ....الخ  

 )النيابية( .الديمقراطية غير المباشرة 2

وهنا ترتكز السلطة على االغلبية الشعبية حيث يتم انتخاب الحكام بواسطة االقتراع  
العام الحر وذلك من بين أكبر اعداد من المرشحين وهذا عكس الستفتاء الشعبي  

 العام حيث يقتصر الترشيح على شخص واحد. 

مطلقة في  وتقتضي هذه الديمقراطية فصل السلطات الثالثة ومنح الشعب حريات
االجتماع والتدريب والطباعة والنشر وتأليف االحزاب والحرية السياسية والديمقراطية  

النيابية هي تجسيد لمبدا سيادة االمة إذ في هذا النوع من الديمقراطية ال تمارس 
االمة مباشرة السيادة كما الحال في الديمقراطية المباشرة ولكن تبقى االمة في نفس  

لسيادة والنظام النيابي يقوم على الفكرة القائلة ان الشعب ال يستطيع  الوقت مالكة ل
حكم نفسة بنفسة وعلية أن يحيل المهمة إلى ممثلين عنه الن من الصعب بل  
المستحيل عمليا اجتماع المواطنين حول القرارات التي تتعلق باألمة فظال عن  

يه الوكالة فالنائب ال  اجتماعهم في مكان واحد وترتكز هذه الديمقراطية على نضر 
يمثل ناخبيه فقط بل يمثل البلد واالمة جميعا لذلك ال يمكن عزل النائب من قبل احد  

ألنه وكالته تمثيلية يستمدها من االمة بأسرها كما أن الناخبين مكلفون بانتخاب  



ممثليهم وعند هذا الحد ينتهي دورهم .اذ أن ممارسة السلطة تستوجب الكفاءة والتقنية  
العداد والقابلية وهذه الصفات ال يمثلها جميع أفراد الشعب ولذلك  وان كان الشعب وا

ال يستطيع أن يشارك كله في الحكم والسلطة اال أنه قادر على اختيار ممثليه  
 ليحكموا بأسمة. 

 .الديمقراطية شبه المباشرة 3

وتقوم على اساس منتخب من الرجوع إلى الشعب نفسه على اساس انه صاحب  
لسيادة ومصدر السلطان في الفصل في بعض االمور الهامة وتختلف عن النظام  ا

النيابي بحيث يقرر هذا النظام للشعب حق مباشرة السلطة بينما تقتصر السلطة على  
النواب وحدهم في النظام النيابي مع كامل االستقاللية عن منتخبيهم ومن مظاهر  

 هذه الديمقراطية. 

ألخذ راي الشعب في االمور العامة بالتشريع والدستور  االستفتاء الشعبي العام   . 1
 والسيادة. 

االعتراض الشعبي من قبل الناخبين وضمن مدة زمنية معينة على ما صدر  . 2
عن الهيئة التشريعية ويكون الحكم لمن تراه االغلبية بعد عرضة على  

 االستفتاء ذلك. 
 حق الناخبين في اقالة النائب . 3
رضة على االستفتاء اذا قررت نتيجة االستفتاء الحل الشعبي للبرلمان بعد ع . 4

 ذلك.
حق عزل رئيس الجمهورية اذا استطاع ان يحصد االغلبية في االستفتاء ويعد   . 5

هذا النظام اقرب للمثل األعلى للديمقراطية في النظام النيابي فهو يحد من 
سيطرة الحزب الواحد من جهة ولذلك فهو صمام أمان من أي تعسف يحصل  

 لمجلس النيابي تحت أي ضغط أو مؤثرات.  من قبل ا



 

 الديمقراطية في االسالم 

قبل ظهور االسالم وفي جزيرة العرب نفسها عرفت هذه المنطقة واحدا من أقدم 
التطبيقات التاريخية للديمقراطية فقد ذكر هللا تعالى في كتابه الكريم قصة ملكة سبأ  

في قوله تعالى ))قالت يا ايها المال افتوني في امري ما كنت قاطعة أمرا حتى  
غة مجلس المشاورة أو بالمصطلح الحديث  تشهدون(( النمل. ويراد هنا بالمال ل

البرلمان وقولها ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون يدل على انقطاعها لبرلمانها وانها  
ما كانت تفصل في امورها السياسية اال باستشارتهم واستطالع رأيهم ولذلك فأن 

أو في   الديمقراطية هذه التي نتحدث عنها كانت في العقود األخيرة من االلف الثاني
 االسالم.  ظهورأول عقود االلف األول قبل الميالد وقبل  

كونها البلد الذي تجمع    بعرب وملتقى قوافل التجار إلى جان وفي مكة قلب جزيرة ال
إليها قبائل العرب مع االخذ بعين االعتبار الدافع السياسي واالجتماعي كان يسود  

فه ))الحكم الجمهوري (( وعندما  نوع من أنواع النظام السياسي القبلي يطلق عليه ص
اسطعت شمس االسالم عدت والدة الرسالة المحمدية مرحلة جديدة في تاريخ البشرية  

 مليئة باألمل والقيم السمحاء وهكذا ولد العالم مبدأ ديمقراطي جديد متمثال باالتي . 

الشورى بمثابة الفلسفة السياسية للنظام اإلسالمي مشابه للديمقراطية التي   . 1
 بحت بشكل من االشكال فلسفة النظم الغربية على شتى اشكالها . اص

 فالشورى لم تكن اجتهادا شخصيا إنما هي ذات مستند قرأني ورباني .  . 2
ليست الشورى فلسفة وضعية اجتهد في ابتداعها المفكرون وانما هي منتج  . 3

 الهي ال دخل للبشر في صنعه.  



دي المسلمين االوائل من صحابة  واستنادا على ذلك جاءت تطورات التطبيق على اي 
الرسول علية السالم واصبح هذا المبدأ ))الشورى (( فلسفة متكاملة للنظام اإلسالمي   

لئن كان المسلمون المتأخرون قد ضربوا بهذا المبدأ عرض الحائط وطبقوا ما يحلو  
تعاد  لهم من النظم السياسية فليس العلة في جوهر هذا المبدأ وانما تطبيقاته أو االب 

 عنه من قبل النظم االستبدادية أو الملكية أو الوراثية. 

قال تعالى تأييدا لما ذهبنا اليه ))والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وامرهم شورى  
بينهم ومما رزقناهم ينفقون(( وقول النبي صلى هللا عليه وسلم ))وما تشاور قوم اال  

 هدوا ألرشد امورهم((  

 وتستند مواقف االسالم من الديمقراطية إلى عدة نقاط كاالتي.  

 أمام القانون وامام القضاة في التوظيف )تولي الوظائف العامة(  _مبدا المساواة 1

_السلطة في االسالم )سلطة مجالس الشورى( ليست مطلقة وانما مقيدة بشريعة هللا  2
 ودينه واصوله.  

_ الحاكم الذي تختاره األمة يكون مسؤوال أمام هللا عن تصرفاته في شؤون الحكم  3
تودي االمانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الناس ان قال تعالى ))وان هللا يأمركم أن  

 تحكموا بالعدل(( الناس. 

وإذا ما استعرضنا مصطلحات معاصرة في موضوع الديمقراطية نجد أن االسالم فيه  
 ثالثة مبادى في هذا الخصوص تجسد الديمقراطية فيه وهذه المبادئ هي  

 والتي تمثل االنتخابات الشعبية .  _البيعة : 1

 والتي تمثل االستفتاء الشعبي. ورى: _ الش2

 ويعني االجتماع الشعبي .  _ االجتماع:3



 
 


