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 حقوق اإلنسان والديمقراطية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0المقدمة 
 ــــــــــــــــــــــ

تصرفات تستند فكرة حقوق االنسان بصفة عامة إلى تلك الفكرة النابعة من التجارب السابقة لل   

غير االنسانية تجاه االنسان  ، ولذلك فان حماية حقوق االنسان تستهدف حماية االنسان )الفرد أو 

الجماعة (من السلوك غير العادل الصادر عن اآلخرين وهي بذلك تفرض واجبا على المجتمع أو 

سلطة التي الدولة لحماية االنسان من كل صور السلوك غير االنساني المشوب بإساءة استعمال ال

     0يمكن ان تلحق الضرر باالنسان 

والشك أن قضية حقوق اإلنسان تأخذ في الزمن الحاضر أبعاداً مختلفة لكن هذه األبعاد تكاد   

إذ أن هذه الحقوق تصادر  0تجمع على أهمية هذه الحقوق كأساس لبناء الديمقراطية في المجتمع 

الشرعي للحكم ، وتعتمد فيه السلطة على الغلبة أو تنتهك في الدول التي يغيب عنها األساس 

ويمكن القول أن ما يثير الجمهور الواسع بشكل أكبر في مفهوم الديمقراطية اليوم هو  0والقهر

بالذات ما تسعى قضية حقوق اإلنسان إلى نشره ، أي تنمية المواطنة واالعتراف بها كمنبع 

 0ب الظروف االستبداديةحصل التراجع عنها بسب 0لحقوق األفراد الثابتة 

ولكي يتمكن االنسان من التمسك بحقوقه ويدافع عنها ويسعى بالطرق القانونية لحمايتها البد له   

من معرفة تامة بها )مضامينها ـ حدودها ـ سبل حمايتها وضماناتها( ولهذه المعرفة بحقوق 

شت النظم الدكتاتورية على االنسان اهمية كبيرة في بناء النظام السياسي الديمقراطي ، فقد عا

  0حجب االنسان عن معرفة حقوقه وتغييبها ال بل مصادرتها 

وكانت الكثير من الحكومات في بلدان العالم الثالث ترى انها اذا صادقت على تعليم حقوق    

   0االنسان في بلدانهم  فكأنما بذرت بذور فنائها بيدها وسلمت شعوبها الحبل الذي سوف تشنقها به 

وبينما تحقق قضية حقوق اإلنسان الكثير من المكاسب على المستوى العالمي ، فإنها تتخلف   

إذ تعرضت حقوق اإلنسان في العراق لكثير من االمتهان والعدوان  0كثيراً على المستوى الوطني

على مر التاريخ ، ولعل ذلك عائد إلى ميل الحكام إلى تجاوز حدودهم والتعسف بسلطاتهم 

ين كل المبادئ السامية التي جاءت بها الديانات السماوية، السيما الشريعة اإلسالمية متجاوز

 0الغراء 

ومع أن الغالبية من الدول تعترف اليوم بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتنص عليها  

بدساتيرها وقوانينها ، فأن مشكلة احترام هذه الحقوق تبقى من حيث التطبيق وتتطلب العديد من 

والواقع إن اعتراف الدول بحقوق اإلنسان لم يأت بسهولة  0الضمانات التي تكفل هذا االحترام 

ويسر ، إنما جاء نتيجة كفاح طويل لبني البشر أدى في النهاية إلى تضييق سلطة الدولة في 

التدخل في شؤون األفراد واعتراف القانون الوضعي الداخلي بهذه الحقوق أوالً ثم جاء اعتراف 

 0لقانون الدولي ا

وهناك ربط بين تغييب حقوق االنسان وعدم اعالمه بها من جهة ، وبين ديمومة االنظمة   

  0الديكتاتورية من جهة اخرى 

وأما من يقوم بنشر ثقافة حقوق االنسان واعالم المواطن بها ، فان الكثير من الدول ترى انها   

ذا التثقيف بادراج مواضيع حقوق االنسان في من اختصاص جهاز التعليم الرسمي وحده ، ويتم ه

   0المقررات الرسمية وادراج مواضيعها ايضا في برامج الدورات والمؤتمرات الجامعية 

مؤكدين  0وفي هذه الدراسة حاولنا أن نبحث موضوع حقوق اإلنسان وتطورها التاريخي   

اد وقهر الحكومات ما سلبه ضرورة تنمية الوعي بحقوق اإلنسان العراقي الذي واجه من استبد

 0كل حقوقه 
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 0 الفصل أألول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0حقوق االنسان في الحضارات القديمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0المبحث األول  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0أوال / الحضارة اليونانية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام بحقوق االنسان بمراحل تطور مختلفة ، اذ ان بداية هذا االهتمام انما يعود إلى مراالهتم   

     0الحضارات القديمة التي أولت االنسان عناية كبيرة ولكن بدرجات متفاوتة بين حضارة واخرى 

وفي الواقع اليمكن نكران ما قدمه مفكرو الحضارات اليونانية والمصرية في ميدان حقوق  

  0ن اسهامات كبيرة في هذا المجال االنسان م

فلقد حاول المفكرون اليونانيون إيالء االنسان وحقوقه قدرا كبيرا من االهتمام في كتاباتهم ، اذ   

 قبل حواليسوفوكليس يعد االنسان أحد اعظم المعجزات في الدنيا على حد قول المفكر اليوناني 

  0م 0سنة ق( 2500)

رة اليونانية انها أقرت االسترقاق ونصت على المساواة الناقصة اال ان ما يؤخذ على الحضا  

باالستناد إلى طبيعة التكوين االجتماعي والسياسي للمجتمع ، وبالتالي فان المشاركة السياسية  

التقسيم الطبقي للمجتمع اليوناني كان ينفي فكرة المساواة المطلقة بين االفراد ،ذلك ان مفهوم 

  0يمنح صاحبه حق المشاركة في النشاط السياسي وفي الشؤون العامة المواطنة هو امتياز 

من صنع الطبيعة التي جعلت العبيد من االدوات  أرسطوأما طبقة االرقاء فانهم على حد قول   

كما ان المرأة لم تكن أوفر حظا من العبيد في نيل  0التي البد منها لتحقيق سعادة األسرة اليونانية 

  0رد من كافة حقوقها المدنية ويحظر عليها مزاولة أي عمل من األعمال حقوقها وكانت تج

أما بخصوص حقوق الملكية ، فقد عرف اليونانيون القدماء ملكية االرض الجماعية ، ثم تحولت   

  0مع مرور الزمن إلى ملكية القبائل 

نعدام التوازن ونتيجة لما تقدم ، يتضح لنا عدم مساواة مطلقة عند اليونانيين ، وذلك ال  

االجتماعي الذي كان السمة الغالبة في المجتمع اليوناني حتى ظهرت الفلسفة الرواقية التي نادت 

 0باالخوة االنسانية والمواطنة والمساواة بين البشر وبتحرر االفراد من القوانين الوضعية 

  

  0ثانيا/ الحضارة الرومانية  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد كان التقسيم الطبقي والتفاوت في الحقوق والواجبات هو  الحضارة الرومانيةأما في ظل   

السمة البارزة في المجتمع الروماني ، اذ قسم ذلك المجتمع إلى طبقتين هما طبقة االشراف وطبقة 

لعامة بحقوق العامة ، فالمساواة امام القانون كانت معدومة بين الطبقتين ولم يعترف للطبقة ا

المواطنة ، ومنعوا من المشاركة في المجالس الشعبية كما لم يعترف لهم بالمساواة امام القضاء 

 0بل كانت تنطبق عليهم قواعد قانونية خاصة 

وعلى غرار الفكر اليوناني فقد كانت المرأة منتهكة الحقوق عند الرومان فاليحق لها االنتخاب    

ف العامة وتم تجريدها من حقوقها السياسية والمدنية في مختلف أو الترشيح أو تولي الوظائ

مراحل حياتها فمنذ والدتها كانت تخضع لسلطة رب االسرة المطلقة في كافة حقوقها ، كحق 

كما عرف الرومان نظام الرق حيث  0الحياة والموت والطرد من االسرة وحق بيعها كالرقيق 

رقيق إذ كانوا يعملون في االقطاعيات نهارا ويتم تقييدهم المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة لل

    0بالسالسل وتفرض بحقهم اشد العقوبات ليال
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  0ثالثا / الحضارة المصرية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد اسهمت الحضارة المصرية القديمة في مجال حقوق االنسان وحرياته بشكل واضح اختلف   

الحال في الحضارتين اليونانية والرومانية ، اللتان اتسمتا بالتقسيم الطائفي وانعدام  عما عليه

المساواة ، حيث ان هدف القانون الذي طبقه آله الشمس حاكم مصر آنذاك ، هو تحقيق العدل 

واحقاق الحق والصدق ، على اساس انه قانون منزل من السماء ، وبالتالي فقد خضع له الحكام 

  0لة وبه تحققت سعادة الشعب فترة طوي

واوجب هذا القانون عدم التفرقة بين رجل مهم وآخر من أصل متواضع ، وعدم ايقاع عقوبة   

  0غير عادلة ومساعدة الضعيف وعدم جواز القتل 

كما 0إلى التوحيد والسالم والتسامح والرحمة وتحقيق العلم للجميعاخناتون وفي فترة حكمه دعا   

المصريون في اطار التربية والتعليم  من المثل المرتبطة بحقوق االنسان تمت قدم المعلمون 

  0كتابتها على قطع من الحجر والخزف 

 

   0رابعا / الحضارة العراقية القديمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برزها اهتماما بحقوق االنسان ، تعد حضارات وادي الرافدين من اقدم الحضارات البشرية وا  

ففي بالد سومر ظهرت وألول مرة في التأريخ حدود الملكية الشخصية وتوضحت العالقات 

االقتصادية بين الفرد والدولة وبين االفراد انفسهم ، كما تنظيم العالقات االجتماعية بابعادها 

  0المختلفة 

م حاكم مدينة لكش 0( ق2313ـ 2350)  اورو ـ كاجيناوتمثل اصالحات العاهل السومري   

اقدم اصالحات اجتماعية واقتصادية عرفها التأريخ ، وقد عثر على اربع نسخ من هذه 

  0االصالحات مدونة على رقم من الطين باللغة السومرية وبالخط المسماري 

منع االغنياء والكهنة والمرابين من استغالل  000ومن ابرز ما جاء في هذه االصالحات   

الفقراء ، وساهم في رفع المظالم التي كانت تقع على الفقراء وقد ذكر هذا االصالح في وثيقة 

فحواها ) ان بيت الفقير قد صار بجوار بيت الغني( خاصة بعد ان منح الملك الحرية التامة لسكان 

قية علما ان كلمة الحرية ظهرت والول مرة في التأريخ البشري في هذه الوثيقة العرا 0مملكته

  0القديمة 

زمنيا فقد كتبت باللغة  اورو ـ كاجيناالتي اعقبت اصالحات اورنمـــو  اما مجموعة قوانين  

( مادة قانونية وضعت عالجا لعدد من المسائل االجتماعية 31السومرية ايضا ، وتتألف من )

ة كانت بدال من واالقتصادية ، واكتفى اورنمـــو في قانونه بفرض الغرامة على المدان بأية جريم

  0العقوبة البدنية 

وفي مطلع األلف الثاني قبل الميالد وصلت ثالث مجموعة من القوانين المدونة باللغة السومرية   

بالخط المسماري ، ومقدمة هذا  على اربع رقم من الطين وقد دونتلبت عشتار والمنسوبة للملك 

( مادة قانونية تعالج عددا 37ك الشريعة )القانون تشبه إلى حد كبير شريعة حمورابي ، وتضم تل

  0من القضايا االقتصادية واالجتماعية وشؤون األسرة والرقيق 

م من اقدم القوانين المدونة 0( ق1992سنة)  بال المــاالتي وضعها الملك   شـــنوناوتعد شريعة أ

( 61من ديباجة و) تسبق شريعة حمورابي بنحو قرنين من الزمان ، وتتألف باللغة األكدية ، وهي

     0مادة قانونية عالجت جوانب من الحياة االقتصادية واالجتماعية

فهي اول شريعة قانونية انسانية مدونة باللغة البابلية وبالخط المسماري  حمورابياما شريعة     

( مادة قانونية تعد 282على مسلة من حجر الدايورايت االسود ، وتتالف هذه الشريعة من )

  0تأريخيا للعديد من القوانين الوضعية القديمة  مصدرا
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ويبدأ حمورابي شريعته تلك بمقدمة طويلة يبين فيها االسباب التي دعته لوضع تلك الشريعة ،   

  0ثم يمجد االلهة التي طلبت منه وضع هذه الشريعة لنشر العدل في البالد 

قتصادية والعسكرية والمهنية ، عالجت شريعة حمورابي مختلف شؤون الحياة االجتماعية واال 

وتضمنت مواد الشريعة المختلفة احكاما تتعلق بالقضاء والشهود والسرقة والنهب وشؤون الجيش 

والزراعة والقروض ومسائل الزواج والطالق واألرث والتبني والتربية وكل ماله صلة باألسرة 

  0باالضافة إلى مواد تخص العقوبات والغرامات 

ق ان حضارة وادي الرافدين تعد من أقدم الحضارات االنسانية التي أولت اهتماما يتضح مما سب  

منقطع النظير بحقوق االنسان وحرياته وصالحياته العائلية ، وحرصت دائما على انصاف 

  0المظلوم وحماية حقوق الضعيف ومنع اسغالل الفقراء واشاعة العدل  بين الناس

 

  0المبحث ألثاني     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0حقوق االنسان في الشرائع واالديان السماوية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0وال / حقوق اإلنسان في الشريعةاإلسالميةأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسماوية في أوائل القرن السابع الميالدي جاءت الرسالة اإلسالمية لتكون خاتمة الشرائع ا   

فرسمت للناس المنهج القويم الذي يكفل لهم السعادة الخالدة ، إذا هم التزموا بتطبيق هذا المنهج ، 

وقد بنيت هذه الشريعة في األساس على القرآن الكريم بأدلة اعتمدها فقهاء المذاهب اإلسالمية 

 0بقيود وشروط معينة 

ات الجوهرية في هذه الشريعة ومسألة وقضية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من الموضوع  

وجودها في هذه الشريعة مسألة بديهية ، ترتبط بوحدانية هللا عز وجل الذي خلق البشر وكرمهم 

وفضلهم على جميع المخلوقات ورسم لهم المنهج الذي يسيرون عليه في هذه الحياة فحال بذلك 

منهم وأضفوا على أنفسهم صفات  بينهم وبين االنحطاط والتردي في االعتقاد بإلوهية أفراد

القداسة ، األمر الذي أدى إلى شعور عامة الناس بالكرامة اإلنسانية ، وبوجودهم ككائنات حية 

 0لها قيمة واعتبار 

من هنا يمكن القول بأن موقف الشريعة من قضية حقوق اإلنسان قد جاء بمثابة فتح جديد في    

باعتبارها ديناً عالمياً ، جاء ليخلص البشرية من الضالل تاريخ البشرية ، قامت به هذه الشريعة 

وليرفع عن كاهلها المعاناة ، فكان لها الفضل كل الفضل في تقديم أرقى مضامين الحرية ووضع 

 0األساليب التي تمكن األفراد من ممارسة حقوقهم وحرياتهم الشخصية

ن موقف غيرها من الشرائع ولقد تميز موقف الشريعة اإلسالمية من قضية حقوق اإلنسان ع

 والنظم الوضعية بعدة أمور منها: 

 

أ ـ إن إقرار الشريعة لهذه الحقوق لم يكن خوفاً من ثورة شعبية أو نتيجة لتفتح وعي الناس 

 واالقتصادي لمجتمع من المجتمعات وقيامهم بمظاهرات للمطالبة بها أو نتيجة للتطور االجتماعي

اء بنصوص آمرة لتكون منحة إلهية تبرز كرامة اإلنسان الذي خصه البشرية ، وإنما شرعتها ابتد

 0هللا تعالى بالتكريم وحمل األمانة 

والحديث عن تشريع هذه الحقوق في اإلسالم ليس عملية تقليد وتفتيش وتنقيب في شريعته    

 ذ عهد الستنباط موضوعات حديثة تساير وتطور المفاهيم الغربية التي برزت فيها هذه الحقوق من

الثورة الفرنسية في العصر الحديث ، وإنما هو إلبراز مكانتها في هذه الشريعة ، ولبيان سبقها في 

 0إقرار هذه الحقوق لكل األنظمة والتشريعات الحديثة 

ب ـ إن الشريعة اإلسالمية لم تخضع تشريع حقوق اإلنسان ، وال االعتراف بها لرغبة إحدى 

 0اص معينين فيهاسلطات الدولة أو إلرادة أشخ
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 ومن النصوص التي تشير إلى حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية ما يلي :  
 

 ( في المساواة : 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجد نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تشير إلى المساواة بين األفراد في الحقوق والتكاليف    

 0بينهم بسبب الجنس أو اللون أو المركز االجتماعي العامة فال تميز 

 )) يَا أُيَُها النَاُس إِنَا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأْنثَى َوَجَعْلنَاُكم ُشُعوباً َوقَبَائَل لِتََعاَرفُوا إنَ قال تعالى :   

 0((  أْكَرَمُكْم ِعْنَد هللا أْتقَاُكْم إَن هللا َعلِيٌم َخبِيرٌ 

) كلكم آلدم وآدم من تراب(                    وقال :  0(  المسلمون تتكافأ دماؤهم) ص ( : )  وقال النبي  

 0)الناس سواسية كأسنان المشط ( 
 

 ( في الحرية الفردية :2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية الفردية ولعل أهم تطبيقاتها تظهر في حفلت الشريعة اإلسالمية بالنصوص الخاصة بالحر  

 المجاالت التالية : ـ 

/ لم يرتض هللا سبحانه تعالى ان يكون اإلسالم مبنياً على اإلكراه فورد في  ـ حرية العقيدةأ 

 ولو شاء ربك آلمن منكما ورد في قوله تعالى ) 0( 256) البقرة ( الإكراه في الدينالقرآن الكريم ) 

  0( ميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنينفي األرض كلهم ج

ويتبين من هذه النصوص ان اإلسالم لم يفرض على أهل الكتاب ان يتركوا ديانتهم كرهاً انما   

) ( وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسندعا إلى اإلسالم بالتي هي أحسن قال تعالى ) 

   0( 46العنكبوت 

ة اإلنسان في الشريعة اإلسالمية محفوظة ومصونة ال يجوز االعتداء / حيا في حق الحياةب ـ 

 ) وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلناعليها اال بحقها قال تعالى 

  0( 33) اإلسراء (  لوليه سلطاناً فال يسرف في القتل

وقال تعالى  0( 93) النساء (  اؤه جهنم خالداً فيها) ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزوقال سبحانه وتعالى 

 أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما) 

  0( 32) المائدة (  أحيا الناس جميعاً 

( ، كما ساوت  لزوال الدنيا أهون على هللا من قتل رجل مسلموقال الرسول الكريم ) ص( ) 

 من قتل قتيالً منلشريعة اإلسالمية بين حرمة قتل المسلم والذمي ، قال الرسول الكريم )ص( )ا

  0(  من آذى ذمياً كنت خصمه يوم القيامة( وقال )ص( )  أهل الذمة حرم هللا عليه الجنة

/ يتمتع الفرد في الشريعة اإلسالمية بحرية السكن إذ جعل لمسكن الفرد  في حرية السكنج ـ 

) ياأيها قال تعالى  0عند اآلخرين محفوظة فال يدخل أحد مسكن أحد إال بأذنه ورضاه  حرمة

الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم 

 فإن لم تجدوا فيها أحداً فال تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو 0تذكرون 
  0( 28ـ27) النور (  أزكى لكم وهللا بما تعملون عليم

 

أي / احترم اإلسالم حرية الرأي مادامت محكومة بمبدأ أألمر بالمعروف والنهي في حرية الرد ـ 

عن المنكر ، فكان لكل امرئ حق االبانه عن رأيه في المسائل المختلفة سواء كانت علمية أو 

 ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فأن لمل الكريم )ص( قال الرسو 0اجتماعية أو اقتصادية 

 0( يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإليمان

 

/ جعلت الشريعة اإلسالمية للملكية حرمة فال يجوز ألحد أن يحرم آخر من  في حق الملكيةهـ ـ 

 0ماله بإتالف أو غصب أو عدوان 
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 كلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموالَوال تَأقال تعالى : ))    

 0(( الناس باإلثم وأنتم تعلمون

/ لكل مواطن مسلم الحق في ان يختار العمل المنسب له ما دام ذلك  في حرية العمل والتجارةو ـ 

 ل كسب أطيب من) ما كسب رجقال رسول هللا )ص( :  0العمل مشروعاً وال يؤدي إلى معصية 

والعمل مهم ال تستقيم حياة اإلنسان بدونه بل إن اإلسالم فرض العمل على اإلنسان  0(  عمل يده

 0(  وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنينقال تعالى : )  0الن فيه صالح المجتمع 

ة ، وقد كفل اإلسالم / للفرد الحق في أن يتعلم ما يفيده في الدنيا واآلخر في حق التعليمي ـ 

للمواطن حق التعليم والتربية الصالحة فجعلها حق لألوالد على أبائهم ثم جعل العلم فريضة على 

 0كل مسلم ومسلمة 

 00 طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم)ص( : 0قال الرسول الكريم   

 

  0ـ الرسول الكريم محمد )ص( وحقوق اإلنسان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتولَى اإلسالم المعامالت 0عني النبي محمد )ص( بشؤون الناس وقضايا المجتمع، عناية تامة،  

فاإلسالم ليس في عزلة عن المجتمع وما  0العامة كما تولى السلوك الفردي بتوجيه وتشريع 

وقد بلغ من اهتمام اإلسالم بالمجتمع أنه أعد كل خدمة اجتماعية لوناً من 0يجب له من قوانين

بل ان خدمة الجماعة هي فوق إقامة الشعائر الدينية في معنى العبادة الصحيحة  0العبادة 

  0(  ل من عامة الصالة والصيامصالح ذات البين أفضواإليمان بالخير يقول النبي )ص( :) 

ولم يكن النبي )ص( ليجيز إقامة الفرائض الدينية على حساب المعاش ، وليست قضية اإلفطار 

والصوم بذات شأن إذا كانت عائقاً دون البناء ، ودون خدمة الجماعة ، ودون النظر في أسباب 

من رأى س في قول النبي )ص( ) البقاء وتنظيم السعي تنظيماً يقتضي التعاون الجماعي ، ثم ألي

 منكم منكراً فليغيره بيده ، فمن لم يستطع فبلسانه ، فمن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف اإليمان( 

إشارة صريحة إلى ضرورة أألخذ بما يفيد الجماعة وينفع الناس والى المسؤولية التي تطال 

  0يسيء  المجتمع والفرد في رفع ما

تقطع بأن من يخدم الجماعة بسبيل من السبل هو أكثر من فضل العابد  وهناك أحاديث نبوية كثيرة

نظر النبي  فإذا كان العالم يأتي المجتمع بالخير فالشك انه يفضل مليون عابد في0الزاهد المصلي 

)فضل العالم على العابد كفضل القمر على  ، كما يفضل البدر ماليين الكواكب وكما يقول )ص(

لنبي العقل ألنه القوة المبدعة في اكتشاف ما يفيد الناس على أألرض ، ويعظم ا 0(  الكواكب

 ( تفكير ساعة واحدة خير من عبادة سنةتعظيماً ال مزيد عليه إذ يقول ) 

 ) إنوتروي كتب الحديث الكثير من أحاديث النبي التي يقدس بها العمل ويكرم العامل ومنها   

 0(  ا أكل أحدكم طعاماً قط خيراً من عمل يدهم( و )  هللا يحب العبد المؤمن المحترف

ويبدو من خالل نظرة النبي إلى المال ، ليس اال واسطة ال قامة حدود العيش بالنسبة للكائن    

  فاإلنسان إذ قرر له الكون حقه في الهواء والنور ، قرر له مثل هذا الحق في 0االجتماعي 

وال يقف أمام  0اطنه أن يحرمه من هذا الحق خيرات األرض وما إليهما ، وليس لجاره أو مو

  0حصول الفرد على حقه حسب وال جنس وال معتقد ودين 

 

  0ـ بعض من أقوال الرسول الكريم محمد )ص( في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0ـ اإلنسان أخو اإلنسان أحب أم كره 1

  0ـ كونوا عباد هللا إخوانا 2

  0ـ الدين المعاملة  3

  0لخلق كلهم عيال هللا وأحبهم إليه أنفعهم لعياله ـ ا 4

  0ـ تفكير ساعة واحدة خير من عبادة سنة  5

  0ـ صالح ذات البين أفضل من عامة الصالة والصيام  6
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  0ـ الناس كلهم سواسية كأسنان المشط  7

  0ـ الناس شركاء في ثالث : في الماء والكأل والنار  8

 0ر الناس ـ ال يشكر هللا من ال يشك 9

 

  0ـ اإلمام علي بن أبي طالب )ع ( وحقوق اإلنسان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ( آخذة بالتحول إلى ملك أموي ، أو انها قد  كانت الخالفة قبل ان تؤول إلى اإلمام علي )  

وكان والة أألمر والوزراء والمستوزرون قد تعودوا الوالية  0تحولت بالفعل إلى ملك أموي 

على انها حق لهم يعود بأسبابه إلى الحسب والنشأة والى ما يبذل في تثبيته من أموال ورشوات 

ى حقوق الشعب على انها منوطة بإرادة الوالة كما كانوا قد تعودوا أن ينظروا إل 0ومساومات 

فالجماهير المستضعفة لم تكن في نظر  0مهما كان شأن هذه اإلرادة في مقاييس الخير والشر 

  0أولئك القوم إال ظهوراً تعرى لتصبح مراعي للسياط ومرافع لألثقال 

ظمهم من بني أمية ، أضف إلى ذلك إلى أن خالفة عثمان قد أتاحت الفرصة لهؤالء الوالة ومع  

أو من أنصارهم النازعين منزعهم في النظر إلى األمور ، ألن يعملوا في أنحاء البالد المرتبطة 

بالخالفة على إعداد العدة كاملة لتشييد ملك أموي تدعمه أألموال والرشوات والمساومات 

المحاربة بثمن ، ثم وإطالق أيدي النافذين في قدرات العامة وفي رقابهم ، وفي ابتياع الجيوش 

  0في تقريب من ترجى منهم المناصرة وإبعاد من ال يناصرون 

آلت الخالفة إلى اإلمام علي )ع( والدنيا على هذه الحال ،والقوم سائرون في ما هم سائرون فيه  

 ، فإما استماتة في مناصرة الخالفة في شخص اإلمام الذي يعرفون عدله وميله إلى العامة ، وإما

في مساندة الملك في العنصر أألموي الذي يأبى إالَ استعادة أمجاد الجاهلية مهما توعرت  إفراط

  0الطريق وتهشم فيها من الضحايا 

لم يكن اإلمام علي )ع( ليرضى بالخالفة يوم ذاك ألنه يريد لها وجهاً والقوم يريدون لها وجهاً   

قال ) في دهر عنود وزمن كؤود يعد فما هو منهم بها ، وال هم منه، وألنه كان كما  0آخر 

  0المحسن مسيئاً ، ويزداد الظالم عتوا ( 

هذه حقيقة الحال التي مر بها اإلمام )ع( في أأليام القالئل التي تلت مقتل عثمان وسبقت   

غير ان هنالك ما يحمل اإلمام)ع( على ان يقبل بما أرادوا  0استخالفه والقوم يبايعون له ويلحون 

والناس يأكل قويهم ضعيفهم وقد أطلقت أيدي  0فالعدالة االجتماعية في خطر  0يعة له من الب

 فأنى له ان 0النافذين منهم والحاكمين في أألرزاق واألعناق واحتكار الخيرات وابتالع الناس 

يبقى بعيداً عن مركز القيادة والحالة هذه الحال ، اذن فقبول البيعة واجب عليه وإن كلفه هذا من 

  0(  في زمن كؤود يعد المحسن مسيئاً حمل ما ال طاقة عليه لمحسن ) الت

لم تكن الوالية في نظر اإلمام )ع( حسباً تشيد عليه أألمجاد وال شرفاً قديماً تبنى له العروش   

  والكرم أعطف( و)  ال حسب كالتواضع وال شرف كالعلمويتوسل به إلى استعباد الناس فإنه ) 

 0فالشورى أولى  0كن الوالية استبداداً في الرأي بعد استتباب أألمر ولم ت 0(  من الرحم

وللجماعة الحق ملء الحق في أن يطالبوا الوالي ) بأال يحتجز دونهم سراً وال يطوي دونهم 

وللجماعة الحق ملء الحق أيضاً في أن يدركوا واليهم بالرأي في كل ما يعود عليهم  0أمراً(

الواجب في أن يستقبل وجوه أآلراء جميعاً لعل في هذه اآلراء ما لم  وعلى الوالي ملء 0بالخير 

  0يخطر بباله أو يهجس به ضميره أو يبلغه علمه 

كما لم تكن الوالية في مذهب اإلمام )ع( عصبية ألن التعصب مذموم إال إذا كان ) لمكارم   

  0في أألرض ( الخصال واألخذ بالفضل والكف عن البغي وإنصاف الخلق واجتناب الفساد

أما معاني الحرية عند اإلمام )ع( فتنبع من العالقات التي يرتبط بها أبناء المجتمع ، بقدر ما    

هكذا يقرر العقل والتجربة  0تنبع من الضمائر والوجدانيات ، وال تقوم مقاييسها اال عليها جميعاً 

  0، وهكذا يقرر اإلمام )ع( 
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ا تقيد به والة زمانه من أغالل اإلشادة بالحسب والنسب ، لقد حرر اإلمام علي )ع( نفسه م  

وحرر نفسه من المطمع في الملك والمال والجاه والكبر واالستعالء ، وحرر نفسه من العرف إن 

لم يدر في نطاق العقل السليم والحاجة االجتماعية والشوق اإلنساني الخير ، وحررها من 

هم ومن الحقد على أخصامه واالنتقام من مبغضيه ، تخصيص ذويه ومحبيه بما ينفعهم دون سوا

 0وحرر ضميره من كل مناجاة بعمل ال يثق بصالحه أو قول ال يرضاه ، فكان الضمير العمالق 

ثم حرر جسده من شهوة ألمأكل والمشرب والملبس والمسكن إال ماكان من الضرورات من بيت 

 0نصيب عماله ووالته على أألقل  المال العام على حقه في الحصول على نصيب منه كبعض

وأنه )ع( باع سيفه ودرعه وأمتعته ليأكل وبنيه بأثمانها ، فيما كان يوسع على العمال والوالة كي 

  0ال يضطروا إلى قبول الرشوة مما يؤدي إلى ظلم الحق ومسايرة الباطل 

بما نستنبطه من  إن مفهوم الحرية عند اإلمام أوسع وأعم نستدل بذلك من نص صريح له ، ثم  

 ال تكن عبد غيرك وقددستوره العام الذي نرى منه وجوهاً في معظم أقواله وعهوده ووصاياه ) 

فأنظر كيف توجه اإلمام )ع( بقوله إلى من يريد أن يثق بنفسه ويستشعر روح  0(  جعلك هللا حراً 

  0الحرية ومعناها 

زم للحياة الداخلية التي ترسم بذاتها إن اإلمام )ع( يقرر ان الحرية عمل وجداني خالص ، مال

وهي  0الخطوط والحدود والمعاني فال تقسو عليها ، ألنها نابعة من الذات ال تلقائية وال خارجية 

 إذا كانت كذلك فليس ألحد ان يكره اآلخر أو يجبره في هذا النطاق

به في العمل من أجل بعد ان تبين لنا موقف اإلمام )ع( من المجتمع وأحواله ، وظهر لنا أسلو  

توطيد العالقات االجتماعية على أساس من العدالة متين ، البد من إثبات مختارات من كتاب بعث 

( لما واله على مصر وأقطارها ، وهو من أطول عهوده ومن أجلها شأناً )األشتر ألنخعيبه إلى 

الناس بالعالقات  لنتيح الفرصة لالطالع على فصل من أروع ما أنتجه العقل والقلب في ربط

  0االجتماعية واإلنسانية الخيرة 

وأن الناس  0)) ثم اعلم أني قد وجهتك إلى بالٍد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور   

ينظرون من أمور في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة قبلك ، ويقولون فيك ما كنت تقول 

هللا لهم على ألسن عبادة ، فليكن أحب الذخائر إليك فيهم ، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري 

فاملك هواك وشح بنفسك عما ال يحل لك فان الشح بالنفس اإلنصاف منها  0ذخيرة العمل الصالح 

وأشعر قلبك الرحمة للرعية ، والمحبة لهم ، واللطف بهم ، وال تكونن  0فيها أحبت أو كرهت 

(  إما أخ لك في الدين أو نظيٌر لك في الخلقنفان :) عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم ص

يفرط منهم الزلل ويؤتي على أيديهم في العمد والخطأ ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي 

أنصف الناس  0وال تندمن على عفٍو وال تبجحن بعقوبة  0تحب أن يعطيك هللا من عفوه وصفحه 

يتك ، فانك إال تفعل تظلم ! ومن ظلم عباد من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رع

وليس شيء ادعى إلى تغير نعمة هللا وتعجيل نقمته من أقامة  0هللا كان هللا خصمه دون عباده 

 0على ظلم ، فأن هللا سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد 

وليس  0الرعية  وليكن أحب األمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا  

أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤنة في الرخاء وأقل معونة في البالء ، وأكره لألنصاف ، 

وأسأل باللحاف ، وأقل شكراً عند اإلعطاء ، وأبطأ عذراً عند المنع ، وأضعف صبراً عند ملمات 

وليكن  0يلك معهم الدهر من أهل الخاصة والعدة لألعداء العامة من األمة ، فليكن صغوك لهم وم

ابعد رعيتك منك ، وأشنأهم عندك ، أطلبهم لمعائب الناس ، فإن في الناس عيوباً الوالي أحق من 

فال تكشفن عما غاب عنك منها فانما عليك تطهير ما ظهر لك ، فاستر العورة ما 0سترها 

  0أطلق عن الناس عقدة كل حقد ، وأقطع عنك سبب كل وتر  0استطعت 

ن الكلمات التي احتوتها الرسالة التي بعثها اإلمام علي )ع( إلى عامله األشتر هذه بعض م  

النخعي والتي تدل داللة واضحة على اهتمام وحرص اإلمام )ع( على ضمان حصول الناس 

 0جميعاً على حقوقهم وحرياتهم كاملة التي وهبها هللا لهم 
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  0اإلنسان والحريات العامة  وهذه بعض من أقوال اإلمام علي ) ع( في مجال حقوقـ  
                       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0ـ ال يسعنا أن نعطي امرأً أكثر من حقه 1

  0ـ ال تكن عبد غيرك وقد جعلك هللا حراً 2

  0ـ وهللا إني ألعترف بالحق قبل أن أشهد عليه 3

  0ـ كل إنسان نظير لك في الخلق 4

  0ـ أحبب لغيرك ما تحب لنفسك ، واكره له ما تكره لها 5

  0بأس العدوان على العباد  ـ6

  0ـ أشقى الرعاة من شقيت به رعيته 7

 
  0ثانيا/ حقوق االنسان في الديانتين المسيحية واليهودية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الشرائع والرساالت السماوية التي تدعو إلى التوحيد فيما يخص تعد الديانة المسيحية   

العقيدة ، كما اهتمت بحقوق االنسان وحرياته االساسية ، وقد اضافت إلى الحضارة االوربية 

االنسانية وفكرة تحديد  وقانون حقوق االنسان بعض المباديء  السامية المتعلقة بكرامة الشخصية

  0المطلقة اليمارسها اال هللا 

واستطاعت ان تضع حدا فاصال بين مايعد من االمور الدينية وبين ما يعد من االمور الدنيوية   

 0غايتها في ذلك تنظيم المجتمع االنساني على اساس واضح وسليم 

نسان وحرياته فهي تدعو إلى وال يمكن نكران اسهامات الديانة المسيحية في مجال حقوق اال  

المحبة والتسامح والسالم بين بني البشر وحماية الضعفاء والمحافظة على حقوق العمال كما انها 

عارضة عقوبة االعدام اضافة إلى ان الدين المسيحي والحضارة المسيحية قد اقر االلتزام المدني 

 0والديني بغية الحصول على الحقوق وتأدية الواجبات 

 أن ما يؤيد على االمبراطورية المسيحية هو ان معالجتها لحقوق االنسان لم تكن معالجة اال  

 0دينية شرعية خاصة بل كان للكنيسة وما تطرحه من افكار دور كبير في معالجة هذه الحقوق 

ـ  1859وعلى الرغم من اعتبار المسيحية فكرة لالخاء العام في نظر الفقيه الفرنسي برغسون )  

( هدفها تحقيق المساواة ، حيث ان الفقراء كانوا يعيشون تحت االضطهاد واالستغالل من  1949

قبل االغنياء ، وقد وصفوا بالعبيد على اساس التقسيم الطبقي الذي عاشه المجتمع المسيحي انذاك 

راء وهذا ما يتناقض كليا مع مكانة الفقراء التي منحهم اياها المسيح )ع ( }ما اسعدكم ايها الفق

 0فلكم مملكة هللا{

كما ان االفكار المسيحية التي دعت إلى االخوة والتسامح والسالم تأثرت سلبا بظهور نظرية  

، وملخص هذه النظرية 15في مطلع القرن ال القديس اوغسطينوسالحرب العادلة التي اعدها 

لعنف المرافقة ان الحرب التي يباشرها عاهل شرعي هي حرب عادلة ارادها هللا وان افعال ا)

  0(  لها تعد مشروعة على هذا االساس

( كانوا يستطيعون فعل كل شيء النفسهم ضد االبرارواخطر نتيجة سلبية عن ذلك هو ان )  

 جان( والتشكل افعالهم تلك جرائم بل عقوبات يمكن ايقاعها ضد المدنيين ، ولم يتردد االشرار)

ف الحروب الصليبية التي كانت الحرب العادلة بانها فقيه القانون الدولي االنساني في وص بكتيه

    0أسوأ مثال على هذا العدل 

بقي ان نقول ان المسيحية اذا كانت قد دعت إلى حرية العقيدة فانها اهملت غيرها من الحريات   

، اذ كانت حرية الديانة هي الشيء الوحيد الذي يعلو في نظرها ، ولذلك ما ان تمكن رجال الدين 

السلطة حتى الحقوا باالفراد الوانا من الطغيان واالضطهاد وسرعان ما قضي على الفكرة من 

التي بدأت تنبت عن القانون والعودة إلى العصور البدائية ، وازداد الرباط الذي يشد الفرد إلى 

  0الجماعة ضيقا وقوة 
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مما رواه أحبار اليهود  ، فقد بنيت على التوراة وما اضيف اليها الديانة اليهوديةأما بخصوص   

وكذلك الشروح والتفاسير التي ألفت بمجموعها ما سمي بالتلمود  )عليه السالم( مدعين نقله عن موسى 

ولكن ليس على اساس المساواة  00ولم تغفل هذه الشريعة عن مسألة حقوق االنسان وحرياته 

   0ودية والعدالة بين البشر وانما لفئة من معينة من اتباع الشريعة اليه
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  0الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0المبحث االول/ تحديد مفهوم وخصائص حقوق اإلنسان
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0( وتقسيماتها  Human Rightsأوالًـ تحديد مفهوم ) حقوق اإلنسان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Rights 0( حقوق  1
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المفرد في العربية هو )الحق( ضد الباطل وهو بمعنى الثابت والواجب المقتضي ،  ـ لغة :

قوق . والفعل منه )حق( بمعنى ثبت ووجب ، يقال )هو أحق به( بمعنى أجدر، ويقال والجمع ح

و)الحاقة( هي القيامة  0)كان حقاً له في مال أبيه( أي نصيبه وحظه من ذلك المال تعني النصيب 

و)الحقيقة( الواقعة  0ألنها تفصل بالحق وتحق كل مجادل في دين هللا بالباطل فتحقه أي تغلبه 

 0التي تتطابق مع الواقع الموضوعي، والجمع حقائق  الثابتة

 ) الميزات أو المصالح أو الحريات التي يتوقعها الفرد أو الجماعة منيقصد بها ـ اصطالحاً :

 ) هو السلطةوالحقوق من وجهة نظر القانون 0المجتمع أو من الدولة وبما يتفق مع معاييرهما(

 لقيام بأعمال معينة تحقيقاً لمصلحة له يعترف بهاالتي يخولها القانون لشخص لتمكينه من ا
 ) المعايير األساسية التي ال يمكن للبشر أن يعيشوا منكما يمكن تعريفها على أنها 0( القانون

وإن من شأن  0(. إن حقوق اإلنسان هي أساس الحرية والعدالة والسالم دونها بكرامة كناس

 تمع تنمية كاملة . احترامها أن يتيح إمكان تنمية الفرد والمج

 وتقسم الحقوق إلى : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: هي الثابتة الالزمة عن طريق طبيعة اإلنسان من حيث هو  Natural Rights أ(حقوق طبيعية

ذلك أنها تعد كائنة في  0ته إنسان . والحقوق الطبيعية تعد واقعاً طبيعياً وقيماً مطلقة في الوقت ذا

طبيعة اإلنسان وتعد فطرية وموروثة وال يجوز التنازل عنها ، كما ال يجوز ألي سلطة 

 اغتصابها أو انتزاعها منه . 

وأهم الحقوق الطبيعية هي حق الحياة والحرية والمساواة وحق السالمة الجسدية، والتي يجب      

 0حت كل الظروف توفيرها لكل البشر وفي كل األوقات وت

: وهي مكتسبة عادةً يقررها الدستور والقوانين المكتوبة  Positive Rights ب( حقوق وضعية

والعادات المقررة . وكون هذه الحقوق مكتسبة ال ينفي عنها صفة الثبات والوجوب . وال يجوز 

أن يسلبها أو  للقاضي أن يلغي سلطة الدستور أو القانون الذي تقررت في ظله فال يملك بالتالي

 0يزيل آثارها بحجة تطبيق قانون مستجد 

وأهم الحقوق المكتسبة هي حق المواطنة وحق الملكية وحق العمل والحق في الكرامة وحق    

التعليم وحق السكن وحق تكافؤ الفرص وحق اللجوء إلى القضاء وحق العمل السياسي وحق 

التي يجب توفيرها لكل أفراد المجتمع وفي كل الترشيح واالنتخاب، و... ما إلى ذلك من الحقوق 

 0األوقات وتحت كل الظروف 

 Human 0( اإلنسان 2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصل في العربية من )أنِس( )أُنس( ضد توحش . و)تأنَس( صار إنساناً . فـ)اإلنس( هو  ـ لغة :

 و )اإلنسان( البشر للذكر واألنثى، أي غير الجن والمالئكة . 0( الواحد والجمع )أناس

: ويطلق على أفراد الجنس البشري ، باختالف أجناسهم وأثنياتهم وألوانهم ودياناتهم  ـ اصطالحا

وهي مرحلة متقدمة من حيث ارتفاع وسمو  0وطوائفهم . و)اإلنسانية( ما أختص به اإلنسان 

من  ان فيها البشر يقتربون في حياتهملة السابقة للنوع اإلنساني التي كأخالق البشر ، قياساً للمرح

الحيوان ، من حيث قيم التعامل بينهم ومن حيث ارتباطهم بالطبيعة واعتمادهم قيم حياة الوحشة 

 والغاب . 
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 ثانياً ـ خصائص حقوق اإلنسان :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فهي ببساطة ملك للبشر ألنهم ناس .. ( إن حقوق اإلنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث1

 فحقوق اإلنسان متأصلة في كل فرد من أفراد المجتمع اإلنساني.

جنس أو ، فهي واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو ال( إن حقوق اإلنسان عالمية2

فقد ولد جميع  0الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتماعي 

 0البشر أحرار ومتساويين في الكرامة والحقوق 

، فليس من حق أحد أن يحرم شخصاً من حقوق اإلنسان ( إن حقوق اإلنسان ال يمكن انتزاعها3

فحقوق  0تنتهك الحكومة تلك الحقوق والقوانين حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما 

 0اإلنسان ثابتة وغير قابلة للتصرف 

ذلك أنه كي يتمتع اإلنسان بحقوقه وجب أن يعيش  0 ( إن حقوق اإلنسان غير قابلة للتجزؤ4

كما يجب أن يعيش اإلنسان بكرامة، مثلما يحق له أن يتمتع بالحرية  0ويحيا، فله حق الحياة 

   0ويات معيشية الئقة واألمن وبمست

  0ثالثا / أشكال حقوق اإلنسان وتصنيفاتها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0ـ الحقوق االقتصادية والحقوق الثقافية  1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تلك الحقوق التي تتعلق بالشؤون االقتصادية لحياة  حقوق اإلنسان االقتصاديةيقصد بـ )   

األفراد والجماعات والتي يترتب لمن يستحقها من األفراد والجماعات الحصول على مكاسب 

دية فيما يترتب عليها تكاليف اقتصادية معينة تتحملها الدولة تجاه مواطنيها عادةً أو تتحملها اقتصا

ومن أهم هذه الحقوق : الحق في التملك والحق في التقاعد والحق  0الدولة تجاه األفراد عموما 

 في العمل والحق في الخدمات الصحية واالجتماعية ) الضمان الصحي واالجتماعي ( ، والحق

في تعويض األفراد في حاالت الكوارث واإلرهاب وغيرها ، والحق في العمل ، والحق في 

 0ما إلى ذلك 000السكن ، و

( فيقصد بها تلك الحقوق التي يترتب لمن يستحقها من األفراد  حقوق اإلنسان الثقافيةأما )   

تكاليف اقتصادية  والجماعات الحصول على مكاسب معنوية أو غير مادية ، فيما يترتب عليها

ومن أهم هذه الحقوق : الحق في المساواة القانونية  0معينة تتحملها الدولة تجاه مواطنيها أيضاً 

والسياسية والمساواة في الحقوق والواجبات ، والحق في التعليم ، والحق في حرية الفكر والرأي 

 0والمعتقد والحق في التجمع والتظاهر 

 0وق السياسية ـ الحقوق المدنية والحق 2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشك في أن ميدان الحقوق السياسية واسع جداً، يشمل أسس المجتمع وأركان الدولة ونظام    

  0ات، وبيان حدودها في تعاملها مع المواطنينالحكم، ومدى اشتراك المجتمع فيه، وتوزيع السلط

وال شك في أن البحث في تفصيل هذه الحقوق جميعاً يخرج عن موضوعنا ويدخل في أبواب 

 0القانون الدستوري العام والقانون اإلداري ونظام القضاء

ة غير أن البعض من هذه الحقوق ترتكز على حريات عامة ، تعتبر من مقومات الكرامة اإلنساني

ومن ثم تدخل في فئة حقوق اإلنسان األساسية وأهمها حرية الشعوب ، وشرعية الحكم ، 

 وهي المسائل والقضايا التي لسنا في صدد بحثها 0ديمقراطية الحكم ، ونزاهة القضاء واستقالله 

( تلك الحقوق التي تتعلق بشؤون  حقوق اإلنسان السياسيةفي البحث الحالي ، ذلك أننا نقصد بـ ) 

الحياة السياسية لألفراد كالحق في العمل السياسي والحق في التجمع والتظاهر والحق في الترشيح 

واالنتخاب والحق في الرأي والمعتقد والحق في االشتراك في إدارة الشؤون العمة للدولة بشكل 

لى وما إ 000مباشر أو بشكل غير مباشر بواسطة ممثلين ينتخبهم األفراد باالقتراع الحر ، و

 0ذلك
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( فيقصد بها تلك الحقوق التي تتعلق بشؤون الحياة المدنية لألفراد  حقوق اإلنسان المدنيةأما )    

المواطنين ، كالحق في الزواج والحق في العمل والحق في الراحة وأوقات الفراغ والحق في 

شارة الحصول على وثائق سفر أو وثائق شخصية موحدة سارية المفعول ال تحتوي على أي إ

 0ما إلى ذلك 000تفريق أو تمييز ، و
 

  0ـ الحقوق الفردية والحقوق الجماعية  3
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عض األفراد والجماعات وذلك ( تلك الحقوق التي يستحقها ب حقوق اإلنسان الفرديةيقصد بـ )   

لظروفهم الخاصة فيترتب بحصولهم عليها مكتسبات اقتصادية وثقافية تتحملها الدولة تجاههم 

 00ومن أمثلة هذه الحقوق حق األمومة وحق الطفولة وحق الشيخوخة وحق التعويض ،و 0عادة

 0ما إلى ذلك

تي يملكها جميع األفراد في جميع أما ) حقوق اإلنسان الجماعية ( فيقصد بها تلك الحقوق ال  

ومن أمثلة هذه الحقوق حق الحرية وحق  0األوقات فهي ليست محددة بظرف أو زمان معينين 

 0ما إلى ذلك  00العمل وحق الكرامة والسالمة الجسدية وحق المواطنة ، و

 

  0المبحث الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0 2005جمهورية العراق لسنة دستور 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( من ديباجة ومائة وأربع وأربعون مادة موزعة 2005يتألف دستور جمهورية العراق لسنة)  

الباب الثاني منه للنص على حزمة من الحقوق والحريات التي يجب  على ستة ابواب ، وقد افرد

أكد الدستورفي  00ان يتمتع بها المواطن في العراق ، ففي اطار الحقوق المدنية والسياسية 

على ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو  (14المادة)

لدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو القومية أو األصل أو اللون أو ا

    0االجتماعي 

االفراد الحق في الحياة واألمن وعدم جواز الحرمان من هذه  (15)كما منح الدستور في المادة   

الحقوق أو تقييدها وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة ، بينما نصت 

 (17/3)وتنص المادة 00ه على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين من (16المادة)

منه ان تكفل الدولة اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق ذلك ، كما اكدت على حرمة المساكن وعدم 

وقد عد الجنسية العراقية بمثابة  0جواز دخولها أو التعرض لها اال بقرار قضائي ووفقا للقانون 

، كما ان القضاء مستقل السلطان عليه  (18/1وهي أساس مواطنته في المادة )حق لكل عراقي 

اال القانون ، وأشار إلى مبدأ قانوني مهم مفاده ان الجريمة والعقوبة اال بنص ، والعقوبة اال 

على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ، واليجوز تطبيق أشد من العقوبة النافذة وقت 

 وبين الدستور بان حق التقاضي مصون ومكفول للجميع ،وان  0 (19/1جريمة المادة )ارتكاب ال

ونص على  0( 19/4حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة المادة)

المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة ، وعدم محاكمة المتهم عن التهمة ذاتها 

 (8( ، ونصت الفقرة )19/5فراج عنه اال في حالة ظهور أدلة جديدة المادة )مرة اخرى بعد اال

من المادة ذاتها على ان العقوبة شخصية وعدم رجعية القوانين ما لم ينص على خالف ذلك ، 

 0( 19/9) واليشمل هذا االستثناء قوانين الضرائب والرسوم المادة

كافة رجاال أم  (20للمواطنين في المادة ) فقد اعطى الحق أما في مجال الحقوق السياسية  

  0نساءا في المشاركة في الشؤون العامة بما فيها حق التصويت واالنتخاب والتشريع

/ أوال 22)أكد الدستور العراقي في المادة وفي اطار الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

ياة حرة وكريمة ، وان تكفل الدولة حق ( على ان العمل حق لكل  العراقيين بما يضمن حوثانيا 

  0تأسيس النقابات واالتحادات المهنية أو االنضمام اليها وينظم ذلك بقانون 
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( على ان الملكية 23نصيب في هذا الدستور ، اذ نصت المادة )وكان لحق الملكية الخاصة   

ود القانون ، وعدم الخاصة مصونة ويحق للمالك االنتفاع بها واستغاللها والتصرف بها في حد

  0وينظم ذلك بقانون 00جواز مصادرتها اال ألغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل 

كما منح العراقيين حق التملك في أي مكان في العراق ، واليجوز لغيره تملك غير المنقول اال   

ن المادة ما استثني بقانون ، كما ان لألموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواط

(27/1)0         

باهتمام الدستور بوصفها خلية المجتمع واوجب على الدولة ان تحافظ على  األسرةوحظيت   

كيانها وقيمها الدينية واالخالقية والوطنية وعليها ايضا ان تكفل حماية األمومة والطفولة 

مية ملكاتهم وقدراتهم والشيخوخة ، وان ترعى النشىء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتن

، واعطى األوالد الحق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم ، في الوقت  (29/1المادة )

الذي يجب فيه على األوالد احترام الوالدين ورعايتهما السيما في حاالت العوز والعجز 

ة المادة ، وحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصورة خاص (29/2والشيخوخة المادة )

عد التعليم  المجاني حقا لكل العراقيين في مختلف مراحله ،  00وفي مجال التعليم 0( 29/3)

وعلى الدولة ان تشجع البحث العلمي لألغراض السلمية بما يخدم االنسان ، وان ترعى التفوق 

  0 (34/2واالبداع واالبتكار ومختلف مظاهر النبوغ المادة )

فقد كرس للحريات التي يجب االعتراف بها 00لباب الثاني من الدستور أما الفصل الثاني من ا  

( فيه لتؤكد ان حرية االنسان وحرمته 37لألفراد في حدود القوانين السارية ، فقد جاءت المادة)

مصونة ، وعدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه إال بموجب قرار قضائي ، كما حرمت الفقرة 

ع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير االنسانية ( من المادة ذاتها جميج)

( ،وأكد كذلك على حرية تأسيس الجمعيات واالحزاب السياسية أو االنضمام اليها /أ،ب،ج37)

( ان العراقيين أحرارا في ممارسة احوالهم 41مكفوال وينظم بقانون ، في حين ذهبت المادة )

عتقداتهم أو اختياراتهم وتنظم بقانون ، وان لكل فرد الشخصية حسب ديانتهم أو مذاهبهم أو م

( على حرية ممارسة /أ43( ، في حين نصت المادة )43حرية الفكر والضمير والعقيدة المادة )

ومنح الدستور العراقي في  0الشعائر الدينية ، وان تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها 

السكن داخل العراق وخارجه وعدم جواز نفي العراقي أو ( حرية التنقل والسفر و44/1،3المادة)

( دور مؤسسات 45/1وبرز الدستورفي المادة ) 0ابعاده أو حرمانه من العودة إلى الوطن 

المجتمع المدني وأوجب على الدولة تعزيز دور هذه المؤسسات ودعمها وتطويرها واستقالليتها 

  0المشروعة وينظم ذلك بقانون  بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق االهداف

( فقد نصت على عدم جواز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة فيه 46أما المادة )  

 0أو تحديدها إال بقانون أو بناء عليه 

 0المبحث الثالث / الحريات العامة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0بالحرية  التعريف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحرية في اللغة : اسم من حَر، فيقال : حَر الرجل يحر حرية ، إذا صار حراً ، والحر من    

  0الرجال : خالف العبد ، وسمي بذلك ألنه خلص من الرق 

 

 0الحرية في االصطالح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن الحرية والمساواة، وما يتفرع  0إذا كانت الكرامة اإلنسانية منهل حقوق اإلنسان جميعاً   

إن تثبيت حقوق المساواة والحرية في الشرائع المدنية  0عنهما من حقوق، هما عماد هذا المنهل

فمن جهة يميل الفرد  0مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع الوضعية كان نتيجة لموازنة دقيقة بين

لذا فإن مصلحة المجتمع اقتضت،  0على الحرية، ولكن هذه الحرية قد تؤدي إلى عدم المساواة

وبكلمة أخرى كان تاريخ  0من جهة أخرى تقييد هذه الحرية وتأمين حد أدنى أساسي للمساواة
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حرية والمساواة، بين الفرد والمجتمع، بين القيم حقوق اإلنسان جهاداً متواصالً للتوفيق بين ال

 0اإلنسانية والعدل االجتماعي 

إن الحرية بال ريب ، كانت وال تزال أكثر حقوق اإلنسان أهمية، وأعظمها شأناً، وقد كانت     

ولكن الحرية  0فهي نشيد الثائرين وسالح الناقمين، في كل عصر 0وال تزار أكثرها بحثاً وجداالً 

وعلى كل فإن مفهوم  0مطلقة كالفوضوية، بل هي مقيدة بحقوق اآلخرين وبمصلحة العامةليست 

الحرية لم يكن دائماً على وتيرة واحدة وإنما اختلف كثيراً باختالف أجيال الناس وظروفهم، 

 0وآمالهم ومطامحهم 

ن التعدي على اإلذن بفعل أو االمتناع عنه، بدو( من وجهة نظر القانون: )الحريةويقصد بـ )    

(، ومادامت الحرية مقيدة بالقانون فهي نسبية ومن وال مجاوزة حدود القانون 0حقوق اآلخرين 

ثم ال تكون حقيقية إال إذا كان القانون عادالً، أو كان مقيداً بدستور عادل، وكان يهدف النظام العام 

 0وال يتجاوزه إلى االستبداد والطغيان 

هنا إلى أننا ونحن نتحدث عن حقوق اإلنسان وحرياته اليهمنا أن  بادئ ذي بدء أود اإلشارة  

نحدد المعنى الفلسفي لكلمة حرية ، ألن مثل هذا التحديد العقالني لماهية الحرية الطائل من وراءه 

، خاصة مع عدم تأهل أدوات البشر المعرفية إلدراك حقائق وماهية كثير من أألشياء ، فشأن 

سفي لكلمة حرية ، شأن البحث في ماهية عقل اإلنسان وروحه، وقد قال البحث في المفهوم الفل

  0   85اإلسراء /(  ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربيتعالى ) 

وإنما الذي يهمنا هنا هو بيان استعماالت هذه الكلمة على مر التأريخ البشري من قبل الشعوب   

 ، فمن المعانيالقانوني السياسي الحديث لهذه الكلمة واألفراد ، لنصل من خالل ذلك إلى المفهوم 

  التي استعملت فيها :
: ومن هذا المعنى قوله تعالى  الخالص من الخضوع للشهوات ومن العبودية للمخلوقاتـ 1

عمران  (آل إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً حكاية عن امرأة عمران ) 

/35 0    

: وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم للفظين مشتقين من الجذر الذي اشتقت  ترقاقعدم االسـ 2

 منه كلمة الحرية ، وذلك في أربعة مواضع منه ، وهذان اللفظان هما : 

 

أألول : كلمة) الحر ( بمعنى غير الرقيق وذلك في قوله تعالى )ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم 

  0 178البقرة /حر والعبد بالعبد ( القصاص في القتلى الحر بال

الثاني : كلمة ) تحرير ( مقترنة بكلمة رقبة بمعنى إعتاق الرقيق ، قال تعالى في سورة النساء 

 ماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحريربشأن كفارة القتل الخطأ ) 

  0 92النساء / ( رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله

وعدم االسترقاق هو المعنى السائد لكلمة الحرية في العصور القديمة ، وإذا أطلقت كلمة الحرية   

وأضيف إليها ) كحق الحرية ( كان مقصوداً بها عدم جواز االسترقاق أو االستعباد كما ورد في 

  0( ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) لكل فرد الحق في الحياة والحرية 3نص المادة )

: ففي مفهوم بعض الناس الحرية تعني " ان يفعل  التحرر من القيود االجتماعية وعدم االلتزامـ 3

اإلنسان ما يشاء دون االلتزام بقانون أو عرف أو دين ، ودون تدخل من اآلخرين ، فمثل هؤالء 

وذلك باسم الناس قد يقتلعون جذور القيم اإلنسانية ، ويحلون الفوضى محل النظام واالستقرار 

  0الحرية 

: حيث تستعمل كلمة الحرية كمرادف لكلمة االستقالل فقد  تقرير السيادة للدول والشعوبـ 4

ترتب على قيام الغالبية العظمى من دول أوربا في العصر الحديث باحتالل العديد من دول العالم 

الحديث عن الحرية  وتكبيل شعوبها باألغالل ان أكتسب لفظ الحرية مفهوماً جديداً ، فأصبح

والتحرر لدى هذه الشعوب المعتدى عليها يعني : تحرير بالدهم من المحتل الغاصب ونيل 

  0االستقالل 
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: والحرية بهذا المعنى ملكة خاصة يتمتع بها  القدرة على التصرف في أألمور الخاصةـ 5

، العن إرادة غريبة  اإلنسان من حيث هو كائن موجود عاقل ، بحيث تصدر أفعاله تبعاً إلرادته

  0عنه ، وذلك في شتى مجاالت حياته : العقائدية واالجتماعية والثقافية وغيره 

 

ويصونها لهم ضد التجاوزات  الحقوق أألساسية التي يخولها دستور دولة ما لمواطنيهاـ 6

ومختلف ضروب التعسف التي قد يتعرضون لها سواء ن قبل أألفراد أو السلطة ، وهي الحقوق 

  0المعروفة باسم الحريات العامة 

ولعل االستعمالين أألخيرين لكلمة الحرية هما أقرب المفاهيم لدراستنا هذه ، فال يكاد يخلو  

دستور من دساتير الدول المعاصرة ، أو أية وثيقة إقليمية أو دولية من هذه الكلمة ، والتي 

ص في التصرف بكل ما يتعلق ) حرية الشخأصبحت تتضمن في عرف أهل القانون والسياسة :

بشؤونه الخاصة ضمن دائرة القانون ، كما تتضمن حريته في اعتقاد ما يراه صواباً ، وفي 

إبداء رأيه في كل ما يتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه ، وفي كل ما يصدر عن السلطة الحاكمة 

   0في المجتمع من تصرفات (
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 الثالث  الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  0اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 10لألمم المتحدة في  أخذت مسألة تدويل حقوق اإلنسان أكثر فأكثر مع إقرار الجمعية العامة  

 وكان اإلعالن في  0( 3/ 217لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ) القرار رقم  1948ديسمبر 

ذهن واضعيه عبارة عن الخطوة أألولى في طريق التنظيم الفعال لحماية حقوق اإلنسان على 

لعهدين دوليين  1966وقد تحققت الخطوة الثانية بإقرار الجمعية العامة عام  0 0الصعيد الدولي 

احدهما خاص بالحقوق المدنية والسياسية واآلخر خاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

وإذا كان اإلعالن اليلزم الدول قانوناً ،إال أنه يعد بمثابة تعبير عن اتفاقها على " مثل  0والثقافية 

 تي من إقراره جاءوالواقع ان أهمية اإلعالن تأ 0أعلى مشترك تصبو إليه الشعوب كافة " 

( دولة ، ولم تصوت أي دولة ضده تغيبت وهندوراس  48بموافقة جماعية فقد صوت إلى جانبه) 

واليمن عن التصويت ، في حين امتنعت ثمان دول ـ ست دول شيوعية على رأسها االتحاد 

   0السوفيتي ، وكل من المملكة العربية السعودية واتحاد جنوب أفريقيا عن التصويت 

على أساس ان اإلعالن يغلب الحريات  الدول الشيوعية امتناعها عن التصويتوقد بررت   

الرأسمالية ، كما انه اليولي أهمية كبيرة لواجبات الفرد نحو المجتمع ، كما ان من أسباب 

هذا فضالً  0االمتناع كذلك الخشية من تدخل المنظمة لألمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول 

وأخيرا  0إلعالن لم يتطرق إلى الوسائل الكفيلة بضمان الحقوق التي تم االعتراف بها عن ان ا

فان الدول الشيوعية لم تقدر الموقف الذي اتخذته الدول الغربية بشأن رفض إدانة الفاشية 

صراحة وذلك متذرعة باستحالة إعطاء تعريف جامع مانع لهذه الظاهرة التي كانت وراء اندالع 

  0لمية الثانية الحرب العا

عن التصويت إلى تضمين اإلعالن بعض النصوص التي تصطدم  امتناع السعوديةويرجع   

من اإلعالن تعترف للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق  16فالمادة  0بالشريعة اإلسالمية 

د ولها حقوق متساوية عن 0الزواج وتأسيس أسرة دون قيد بسبب الجنس أو الجنسية أو الدين 

منه تتحدث عن الحرية في إبدال الدين أو  18كما ان المادة  0الزواج وأثناء قيامه وانحالله 

  0ال تفرق بين الولد الشرعي وغير الشرعي  25وأخيراً فأن المادة  0المعتقد 

عن التصويت إلى سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها  جنوب أفريقيا فيعود امتناعهاأما   

ع أبسط مبادئ حقوق اإلنسان ، هذا فضالً عن انها رأت ان الحقوق االقتصادية والتي تتناقض م

  0واالجتماعية يجب اال يكون لها أي مكان في اإلعالن 

هذا ونتحدث اآلن على التوالي عن كل من مضمون اإلعالن والسمات الرئيسة  والقيمة   

  0القانونية له 
 

  0أوالً /  مضمون اإلعالن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0( مادة  30جاء اإلعالن في مقدمة )   

وتؤكد المقدمة على وحدة أألسرة اإلنسانية وكرامة وقيمة اإلنسان ، كما انها تشير إلى ان   

لقانون حماية اإلنسان النتائج المأساوية لتناسي وازدراء حقوق اإلنسان والى ضرورة ان يتولى ا

وأخيرا توضح المقدمة  0لكي ال يضطر المرء آخر أألمر إلى التمرد على االستبداد والظلم 

الصلة القائمة بين احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون والحرية في النظام الداخلي من السالم 

  0العالمي بين أألمم من جهة أخرى  

اإلعالن جميع الحريات التقليدية الفردية منها والجماعية ، (من 21ـ  1وتتضمن المواد من )  

  0المدنية والسياسية 
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  0ثانياً / السمات الرئيسة لإلعالن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذلك ألنه يكتفي في معظم  بالنهج الفرنسي من حيث الشكل فإن اإلعالن يأخذ عموماً     

ولكنه  0النصوص بوضع المبدأ العام للحق دون توضيح مضمونه أو رسم الصور الممكنة له 

الذي اليكتفي بذكر الحق بل يحدد مضمونه بقدر من  أألنجلو سكسونيأحيانا يأخذ باالتجاه 

ألخير نشير بشكل خاص إلى ومن بين نصوص اإلعالن التي انتهجت األسلوب أ 0التفصيل 

( 25( بشأن حرية التفكير والضمير والدين والمادة )18(بشأن عدم التمييز والمادة )2المادة )

  0بشأن الحق في مستوى من المعيشة كاف 

أما من حيث المضمون فأنه يالحظ ان اإلعالن يركز على الحقوق الفردية التقليدية ، وهو ال    

  0اً للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يخصص سوى مكاناً متواضع

ولذلك فان واضعي اإلعالن قد  0ومع ذلك فان عالمية النص قد فرضت الحلول الوسط أحيانا   

حاولوا التوفيق بين المفهومين في العديد من النصوص فمقدمة اإلعالن تتحدث عن " انبثاق عالم 

ومثل  0رية القول والعقيدة ، ويتحرر من الفزع والفاقة يتمتع في الفرد ـ فعلياً وليس نظرياً ـ بح

هذه الصياغة ترضي بطبيعة الحال الدول االشتراكية ـ التي طالما انتقدت الحقوق والحريات 

  0النظرية أو الشكلية في المذهب الرأسمالي الفردي 

انتماءه لدولة  وأخيراً فان اإلعالن ال يفرق بين حقوق اإلنسان التي تثبت له بغض النظر عن  

انه ال يعلن حقوق  0معينة وحقوق المواطن التي تثبت له لكونه عضواً في مجتمع سياسي معين 

مواطن في دولة معينة أو حقوق اإلنسان في قطر معين ، بل حقوق جميع الناس على اختالف 

 لبشر وهو ينطبق على جميع الدول وعلى جميع بني ا 0الجنسيات واألصول والمعتقدات والدول 

دون تمييز بين وطني وأجنبي اال في بعض الحاالت مثل المشاركة في أدارة الشؤون العامة )م 

  0( 22( واالنتفاع من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) م / 21/

 0وجميع الحقوق التي وردت في اإلعالن جاءت تحت عنوان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   

هذه الزاوية يتمتع بطابع عالمي ، فهو يعترف بحقوق تتجاوز نطاق الدولة الواحدة،  واإلعالن من 

والوسيلة الوحيدة إلقرار مثل هذه الحقوق هي تضمينها 0مما ال يمكن ألي قانون وطني إقرارها 

  0بنص أو وثيقة دولية كاإلعالن 
 

  0ثالثاً / القيمة القانونية لإلعالن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في شكل توصية من الجمعية العامة لألمم المتحدة ولم   

 0ومعنى ذلك انه ليس عبارة عن نص ليس قيمة قانونية ملزمة  0يأخذ شكل معاهدة دولية 

لكنه يتضمن مبادئ عامة يمكن  0يه ينادي بمبادئ غير ملزمة واإلعالن باعتراف واضع

اعتبارها بمثابة برنامج أو توجيهات ولكنها ليست بحال من األحوال قواعد قانونية دولية ملزمة ، 

 0وبناء على ذلك فانه ليس من شأن إعالن ان يلغي أو ان يعدل من القوانين الداخلية المغايرة له 

والواقع ان سبب اختيار  0في الدول المختلفة ليس ملزما قانونيا بتطبيقه  كما ان القضاء الداخلي

أسلوب اإلعالن وتحبيذه على أسلوب المعاهدة الدولية انما مرده القناعة بان غالبية الدول لن تقبل 

 0االلتزام على الفور باتفاقية دولية تتضمن التزامات محددة ومباشرة في مجال حقوق اإلنسان 

ة غير الملزمة لإلعالن هي التي جعلت إعداده ال يستغرق سوى ثمانية عشر شهرا، وهذه الصف

هذا في حين ان إعداد االتفاقية الدولية الملزمة المعنية بحقوق اإلنسان يستغرق عادة العديد من 

  0السنين

لقد صدر اإلعالن خالل الحرب الباردة حيث كان النزاع بين الشرق والغرب يستقطب   

والشك ان مثل هذه الحالة ال تكون مواتية تماما الزدهار قضية حقوق  0الدولية  العالقات

ولربما يفسر ذلك كون اإلعالن قد صدر في شكل قرار غير ملزم وليس في شكل  0اإلنسان

  0 ةاتفاقية دولية ملزم
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مجلس وهذا ويالحظ ان المحكمة العليا األمريكية أنكرت الصفة اإللزامية لإلعالن وكذلك فعل   

 0الدولة الفرنسي 

ولكن هل معنى ذلك ان اإلعالن خلو من أي قيمة قانونية وانه ليس له سوى قيمة أدبية أو   

سياسية فقط ؟ الواقع ان هناك اتجاه يؤكد على القوى اإللزامية لإلعالن أو على األقل على ان 

وتستند هذه اآلراء  0الداخلي قوته وان كانت اقل من قوة االتفاقية اال انها اكبر من قوة التشريع 

 الذي أسهم إسهاما كبيرا رينيه كاسانوكما يقول  0إلى اإلعالن جاء مفسراً لميثاق األمم المتحدة 

من  62في إعداد اإلعالن ، فانه بالنظر إلى جميع أعضاء األمم المتحدة تعهدوا بموجب م/

لكي يشيع في العالم احترام حقوق  الميثاق بان يقوموا منفردين أو مجتمعين بالتعاون مع الهيئة

اإلنسان والحريات األساسية للجميع ، فان القيمة القانونية لإلعالن تتجاوز مجرد كونه عبارة عن 

  0توصية معنوية ليس لها أي قدر من اإللزام 

هذا والشك انه كان لإلعالن أوقع األثر في القانون الدستوري للعديد من الدول وخاصة   

ومما له داللته في هذا الصدد حرصت الدساتير في عدد من الدول ان تشير في  0نها اإلفريقية م

مقدماتها الى االلتزام بإحكام اإلعالن ، بل ان دولة بيرو ذهبت إلى ابعد من ذلك حين تبنت 

 0 1959اإلعالن بموجب قانون أصدرته عام 

نقاش الدائر بشأن القيمة القانونية هذا بالرغم من ان محكمة العدل الدولية لم تأخذ جانبا من ال  

لإلعالن ، فان المحكمة تستند إلى اإلعالن في بعض القرارات واآلراء االستشارية كما يمكن 

 الدفاع عن الصفة اإللزامية لإلعالن على أساس اعتبارها من قبيل المبادئ العامة للقانون 

مصادر القانون الدولي على ما المعترف بها من األمم المتحدة ، وهما مصدران رئيسيان من 

 0( من النظام السياسي لمحكمة العدل الدولية 38تقتضي به ) م/

يمكن الدفاع عنها كذلك إذا ما قبلنا وجهة النظر التي تقول ان  الصفة اإللزاميةوأخيرا فان   

 Jus Cogens0القواعد والمبادئ التي تهم حقوق اإلنسان تندرج ضمن القواعد الدولية الملزمة 
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  الرابعالفصل 

  0نظرة تأريخية في نشوء الفكر الديمقراطي

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الديمقراطية كممارسة حياتية او سياسية شأنها شأن أي فكرة أو نظرية أو علم    

ذورها في القدم في عمق التأريخ اكتشفه اإلنسان تستند إلى أسس تأريخية تمتد ج

البشري ، فهي لم تأت إلى الوجود مصادفة اوانها محض افكار فيلسوف بل انها 

  0جاءت على أسس تراكم الخبرات البشرية العلمية عبر مراحل التاريخ 

والديمقراطية بمعناها العام تشير إلى طريقة أو أسلوب للحياة في المجتمع ، يعتقد   

له ان لديه حرية المشاركة في القيم التي يقرها المجتمع ، واذا أخذنا كل فرد من خال

الديمقراطية بمعنى أضيق من ذلك ) فهي تعني مشاركة أعضاء المجتمع بحرية في 

القرارات والمسائل الهامة التي تمس كل مجاالت حياتهم وخاصة تلك القرارات 

   0( السياسية التي تؤثر في حياتهم الفردية واالجتماعية 

وسوف نناقش مراحل تطور نشوء الفكر الديمقراطي في الحضارات القديمة بدءاً  

بالحضارة أألغريقية التي نشأت فيها هذه الفكرة أو الممارسة ألول مرة ومن ثم 

تطورت هذه الفكرة في عصر أألمبراطورية الرومانية ) دولة القوانين ( ومن ثم 

  0نتناول الفكر الديمقراطي المعاصر 

 

 0المبحث أألول / الفكر الديمقراطي في أثينا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اهتم الفالسفة أألغريق اهتماما بالغاً  في البحث عن أفضل السبل التي يمكن من    

قيق الخير والسعادة خاللها أقامة أنظمة سياسية لحكم البالد حكماً سليما يسعى إلى تح

لبني اإلنسان في المجتمع من أجل أقامة عالقة متوازنة بين السلطة )الدولة ( 

 0والشعب ) المجتمع ( أألمر الذي أوجب خلق او سن أفضل دستور ممكن للبالد 

فوضع افالطون مدينته الفاضلة وجعل  0وتقوم على أساسه هذه السلطة الحاكمة 

ء الذين يمتلكون سعة أألفق التي تتيح لهم تحقيق العدل حكامها من الفالسفة الحكما

والمساواة بين أفراد أومواطني الشعب فلم يكن اهتمام الفالسفة االغريق فيها على 

تعريف الدولة بقدر اهتمامهم بنمط ممارسة السلطة للحكم في المجتمع وقد اتسعت 

تيجة انتشار الوعي تصورات مواطني المدينة ـ الدولة ـ في الحضارة االغريقية ن

الذي صاحب ازدهار الفلسفة في هذه الحضارة حتى اصبحت عملية بناء أنظمة 

الحكم العادلة ) الديمقراطية ( هاجسهم أألساسي بل وأنها اصبحت مرادفة لعملية بناء 

المدينة ذاتها اذ عمد االغريق عند بنائهم للمدن إلى احضار أحد الحكماء أو الفالسفة 

تور حكم لهذه المدينة وقد سعوا جاهدين إلى تطبيق هذه الدساتير من من اجل سن دس

اجل بناء مدن مثالية لكي يعيش فيها بنو اإلنسان من االغريق بسعادة بعيدا عما 

ينغص حياتهم من مشكالت اجتماعية تعوق وصولهم إلى السعادة المنشودة ، ولقد 

جوانب حياة هذه المدينة  كان تصورهم الستقالل المدينة ـ الدولة ـ يشتمل على

السياسية واالجتماعية وكانوا يتعصبون بشدة لهذا االستقالل بما يضمن نشوء مدن 

مستقلة سياسياً واجتماعياً ، وعلى الرغم من ان نظرة العديد من الفالسفة الذين كلفوا 
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بانشاء دساتير هذه المدن من اجل اسعاد المواطنين وتعريفهم للديمقراطية )) بأنها 

نظام سياسي للحكم يقوم على أساس الحرية واالخاء والمساواة (( فقد كان يشوبها 

الكثير من التعصب الديني والعرقي فقد كانوا يضعون الكثير من المحددات أالساسية 

التي تعمل على تحديد صفة المواطنة في بعض سكان هذه المدن دون غيرهم فلم يكن 

ممارسة العملية السياسية واالسهام في الحكم بل جميع المواطنين آنذاك يتمتعون بحق 

اقتصرت صفة المواطنة على بعض أألفراد الذين تتوافر فيهم مجوعة من السمات 

أألساسية التي تتطابق مع شروط المواطنة فيها فقد كان مواطني هذه المدن من 

ية كما أألحرار حصراً اذ ان نظرة االغريق إلى العبيد اتسمت بانها نظرة غير انسان

كان هؤالء المواطنين من الرجال فقط ذلك بسبب النظرة الدونية للمرأة وكذلك لم 

يكن اصحاب المهن والحرف من مواطني الدولة بل اقتصرت على النبالء 

وأألشراف ومالك أألراضي ورؤوس أألموال وكانت الفئات المسحوقة تحرم من 

عليم والمساواة مع غيرهم من حق المواطنة ومن حق المشاركة السياسية وكذلك الت

سكان المدن االغريقية فلم يكونوا يتمتعون بأي امتيازات اجتماعية شأنهم شأن بقية 

حقوق المواطنين االخرى ، بل ان طريقتهم في العيش تشبه بقية الحيوانات التي 

  0تعمل على خدمة المواطنين 

اعتبارها أضيق  هذه هي أبرز معالم الديمقراطية االغريقية التي نستطيع  

الديمقراطيات وأكملها تأريخياً ، فقد كانت أضيقها لقلة عدد المواطنين الذين ساهموا 

في الحياة السياسية ، أما أكملها فذلك ألنها أعطت المواطنين المشاركة في صنع 

ولقد عبر ) بركليز ( عن هذه المشاركة  0وتطبيق القرار السياسي على قدم المساواة 

" ان المواطن الذي اليعنى بالمسائل العامة الترى فيه رجالً منعدم الضرر عندما قال 

وارتبط مفهوم االغريق بالحرية بإيمانهم بأن المناقشة  0بل رجالً منعدم الفائدة "

كما أكد فالسفة اليونان على ان  0والحوار هما أفضل الوسائل لدراسة أألمور العامة 

  0يست للحاكم السيادة في كل دولة هي القانون ول

ختاما نقول ان الديمقراطية االغريقية من خالل تطبيق الديمقراطية المباشرة هدفين   

 مهمين هما 

  0ـ المساواة في الحقوق السياسية  1

  0ـ وتحقيق مبدأ السيادة الشعبية  2

 

  0المبحث ألثاني / الفكر الديمقراطي في روما   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

تتمثل الفكرة الديمقراطية في أألمبراطورية الرومانية في الفلسفة الرواقية التي    

اتخذت تسميتها من تعليم الفلسفة في أروقة المعابد والقصور ألباطرة الرومان وعلى 

غريق الرغم من ان أالمبراطورية الرومانية فرضت سيطرتها على جميع بالد أال

وجعلت مدنها المستقلة تابعة لها إال ان تطور الحضارة االغريقية آنذاك سبغ 

االمبراطورية الرومانية بصفة هذه الحضارة وهنا يكون ظهور الفكر الديمقراطي 

في روما بتأثر الفكر االغريقي والفلسفة الرواقية بسبب تحلل الشعب وقيام الثورات 

  0أألشراف بالثروة والحكم المتتالية نتيجة إلستئثار طبقة 
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ولذلك ظهرت العديد من الحركات االجتماعية التي طالبت توزيع الثروة والسماح    

بإشراك الشعب في السلطة أألمر الذي دفع بأباطرة الرومان إلى تشكيل مجالس 

شيوخ التي ضمت عددا اليستهان به من عامة الشعب في مقابل أألقلية الضئيلة من 

لمجلس وقد صار الشعب يتحكم أو يتدخل في السلطة وادارة شؤون أألشراف في ا

االمبراطورية عن طريق ممثليه في مجلس الشيوخ وكذلك فقد ظهرت هناك العديد 

من الفلسفات التي طالبت بأن تكون الدولة ملكاً للشعب وان يكون الحاكم خادما له فقد 

س  ) أوغسطين ( الذي يرى أكد على ذلك الفيلسوف )سيتال ( وتبعه في ذلك القديـ

بأن هللا هو مصدر السلطة وان مستلزمات الحياة االجتماعية هي التي تحمل أألفراد 

على انتخاب رؤساء لهم ليعملوا على ممارسة السلطة وادارة شؤون البالد كما 

  0يريدها هللا ال كما يريدها الحكام بما تقتضيه مصالحهم 

مقراطية في الحياة السياسية لالمبراطورية الرومانية ومن هنا فأننا نجد ممارسة الدي  

انحسرت في مجلس الشيوخ الذي يضم غالبية افراده من عامة الشعب باالضافة إلى 

طبقة أألشراف المتنفذة وان سلطة الملوك اصبحت سلطة الهيئة مستمدة من الحق 

في اإللهي لهم في شؤون البالد وقد حدث ذلك بعد ظهور المسيحية كديانة 

االمبراطورية الرومانية فكان من النادر االعتراض على قرارات الملوك أو تعديلها 

بسبب هذه الصفة القدسية وارادته في ادارة شؤون المجتمع لذا فقد كانت الديمقراطية 

في االمبراطورية الرومانية عبارة عن ديمقراطية برلمانية شكلية أألمر الذي ادى 

االمبراطورية تدريجيا وانهيارها على يد القبائل البربرية إلى استبداد الملوك وضعف 

0  

وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت هنالك العديد من الفلسفات التي نادت بتحجيم   

  0سلطة الملك المطلقة المستمدة من هللا المصدر االساسي للسلطة السياسية 

 

  0المبحث الثالث / الفكر الديمقراطي المعاصر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشأ الفكر الديمقراطي سراً في رحم النظام االستبدادي الفاسد الذي بلغ حداً من    

الفساد واالنحطاط فقد معه القدرة على ممارسة القمع وشكلت هذه أألنظمة الحاكمة 

بلغ االيمان بالديمقراطية حداً عقبة في طريق تقدم المجتمعات في بالد كثيرة وقد 

أحرزت معه بعض الدول المتخلفة تقدماً كبيراً آنذاك ، وقد ارتكز الفكر الديمقراطي 

المعاصر على ظهور العديد من الفلسفات لنشوء المجتمعات ـ الدولة ـ كممثلة للسلطة 

ليل السياسية في المجتمع ومن ابرز هذه الفلسفات التي تناولت هذا الموضوع بالتح

والتفسير هي ) فلسفة العقد االجتماعي ( والتي تعد احد اهم الفلسفات التي نادت 

  0بالديمقراطية كوسيلة او ممارسة في العملية السياسية وإدارة شؤون البالد 

اذ تقوم هذه الفلسفة على أساس اشتراك جماعة من الناس على عقد ضمني وافقوا   

هذا العقد في التنازل طوعاً عن بعض حقوقهم  عليه باالجماع يقوم أألفراد بموجب

في اقامة الحماية الطبيعية لمجموعة أو أفراد منهم مقابل قيامهم بحمايتهم وحماية 

حرياتهم من أجل أن يعيشوا حياة اجتماعية في مجتمعهم ويتمتعون بنوع من الهوية ) 

  0الشعور باالنتماء لهذا المجتمع ( 
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ية في المجتمع سلطة مفوضة من قبل مجموعة من وبذلك كانت السلطة السياس  

أألفراد أو المؤلفين لهذا المجتمع اليحق لها ان تمارس القمع ضدهم أو تمارس العنف 

أو التعسف في معاملتهم اذ ان أألفراد الذين اشتركوا في هذا العقد قد اختاروا طوعاً 

تمعات االنسانية قبل الرضوخ لهذا النظام تخلصاً من الفوضى التي سببها تمرد المج

  0ظهور المجتمعات المنظمة تنظيماً سياسيا ) الدولة ( 

وهنا يرى )جان جاك روسو ( في كتابه العقد االجتماعي ان الشعب هو صاحب   

السيادة وهو المانح للسلطة ألنه يتألف من مجموعة من أألفراد الذين قبلوا بالعقد 

ب طاعة القانون والسلطة السياسية في االجتماعي كما اليمكن ان يكون هنالك واج

حالة الديمقراطية الشديدة التطرف حيث اعتبر ) روسو ( الديمقراطية هي أفضل 

صور الحكم ) أألنظمة السياسية ( في حين يرى         ) توماس هوبز( ان 

  0الديمقراطية تشمل جميع المحكومين الذين تجيء بهم أألجيال الالحقة 

ة الفرنسية ومبادئها الديمقراطية الداعية إلى الحرية ومشاركة ولقد كانت الثور  

الشعب في صنع القرار السياسي نقطة الشروع في التحوالت الديمقراطية في العالم 

المعاصر ، اذ قامت هذه الثورة بالعديد من التغييرات الدستورية التي كانت يقصد بها 

هذه التحوالت لم تقتصر على توسع نطاق الحكم للشعب وعلى الرغم من ذلك فأن 

فرنسا وحدها وكذلك فهي لم تقتصر على الثورات الدموية التي قامت في فرنسا عام 

( ، بل شملت الثورات البيضاء التي قامت دون اراقة الدماء كما هو الحال 1789)

في بريطانيا عن طريق رضا السلطات الحاكمة آنذاك باالتجاه نحو الديمقراطية 

   0سهاما مباشراً في تقدم هذه الدول وازدهارها والذي أسهم ا

واستندت االفكار الديمقراطية السياسية في اوربا قبل قرنين على الفكرة القائلة بنقل   

السلطة من يد الملوك إلى يد الشعوب ، واقامة النظام السياسي للحكم على الفكرة 

   0النيابية ، والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات 

بدأت أألفكار الديمقراطية في أوربا بالظهور هادفة إلى تخليص المجتمع من وهذا   

نظام االقطاع وحكم الكنيسة اللذان كانا سائدين في العصور الوسطى ، والتي كانت 

تتسم بأنها كانت عصورا من الظلم والظالم أهدرت فيها جميع المعاني الديمقراطية 

لصناعية التي قضت على العهد االقطاعي واالنسانية إلى ان ظهرت بشائر الثورة ا

ومساوئه ، وبعثت الديمقراطية من جديد لتتمرد على الحكم االستبدادي الفردي 

 ألمراء أألقطاع وكانت فاتحة ذلك بريطانيا وفرنسا وانتقلت إلى أمريكا الشمالية 

عالية  أما في الواليات المتحدة أألمريكية والتي بلغت فيها الديمقراطية فيها درجة  

 1776من المقبولية من خالل اعالن وثيقة االستقالل من المستعمر البريطاني عام 

كما انها عملت على فتح الوظائف بصورة دورية والعمل على تطبيق اساليب 

  0الديمقراطية المباشرة مع بداية القرن العشرين 

السياسي فيها على وعليه فقد توصف الدولة بأنها دولة ديمقراطية اذا ماقام النظام   

بعض أألسس التي ترتكز إلى الحصول على الموافقة والتأييد الشعبي الذي يضمن 

موافقة غالبية مواطني هذه الدولة حول الممارسات السياسية وطرق اتخاذ القرارات 

المصيرية وتنفيذها في هذه الدولة باالستناد الى القوانين والتشريعات وأألنظمة التي 

موافقة الرأي العام عليها وتعدد أنماط الممارسات الديمقراطية في مثل قامت أساساً ب
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هذه الدول التي توصف بانها ديمقراطية وتقوم على أساس مجموعة من المحددات 

تعمل على تقوية ممارسة الديمقراطية كممارسة سياسية لحكم البالد في عدة اتجاهات 

ية اتخاذ القرار السياسي والخضوع اهمها وجود الهيئات البرلمانية المؤثرة في عمل

للسلطة الحاكمة وكذلك وجود الهيئات والتأييد الشعبي من قبل جميع أفراد الشعب أو 

   0مواطني الدولة عن طريق االقتراع العام 

وهنا نجد انه البد من االشارة إلى ان االقتراع الشعبي أي عملية انتخاب أفراد   

م الذين يكونون على درجة من العلم والدراية في الشعب أو مواطني الدولة لممثليه

ادارة الشؤون السياسية وعملية اتخاذ القرارات وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع على 

حد سواء تؤهلهم الختيار الحكومات التي تعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من هذه 

التأييد الشعبي وموافقة المنفعة االجتماعية العامة وبالتالي تؤهلهم إلى أكبر قدر من 

   0الرأي العام 

والدولة الديمقراطية هي تلك الدولة التي تحوز على رضا الشعب من خالل عملية   

اختيارها أو توجيهها في ادارة شؤون البالد سياسياً واتخاذ القرارات سواء تم هذا 

قتراع االختيار على أساس من االقتراع العام المباشر والشعبي أو عن طريق اال

النسبي الذي يقوم به ممثلوا الشعب في الموافقة على قرارات الحكومة وتوجهاتها 

  0الحالية والمستقبلية 

 

  0/ خصائص الديمقراطية  رابعالمبحث ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تتمثل خصائص الديمقراطية بما يأتي : ـ  

قراطية مذهب سياسي : ـ اذ أنها تقوم على مبدأ أساسي يتمثل بتولي الشعب ـ الديم 1

مهمة ممارسة شؤون السلطة السياسية سواء كان ذلك بنفسه مباشرة أم عن طريق 

نواب يمثلونه أو قد يشترك الشعب مع النواب في ممارسة السلطة السياسية ، وعليه 

السياسي للمجتمع لذلك توصف بأنها  فان الديمقراطية وفق هذا التصور تهتم بالجانب

مذهب سياسي ال اجتماعي وال اقتصادي بحيث يتم كل شيء من قبل الشعب بخالف 

الديمقراطية االجتماعية الت أساسها السعادة المادية ومضمونها ان كل شيء للشعب 

0  

ـ الديمقراطية مذهب فردي : ـ اذ انها ترمي إلى تمتع أفراد الشعب بحقوقهم  2

اسية عللى اعتبار فرديتهم ، أي بصفتهم مواطنين بصرف النظر عن الطبقة السي

االجتماعية التي يتنمون اليها أو المصلحة التي يمثلنها ، فهي باعتبارها مذهب فردي 

التقيم وساطة بين الفرد وبين مساهمته في تكوين االرادة العامة حيث يكفي انه فرد 

  0اهمة في المجتمع لكي يكون له حق تلك المس

ـ الديمقراطية مذهب غير مادي ) روحاني ( : ـ كونها التتعلق بشيء مادي  3

  0ملموس بل هي تتعلق بفكرة معنوية وهي ان يمارس الشعب السلطة السياسية 

ـ الديمقراطية أساسها المساواة بين أألفراد : ـ ويراد بالمساواة هنا المساواة  4

ون بنفس الحقوق السياسية ، ألن الديمقراطية السياسية أي ان جميع أألفراد يتمتع

تنظر إلى أألفراد بصفتهم مواطنين مجردين عن المصالح التي يمثلونها والطبقة التي 
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ينتمون اليها فالبد ان يكون لكل فرد منه حقوق سياسية واحدة فالجميع متساوون في 

 المواطنة

ـ اذ ان الحرية ترتبط  ـ الديمقراطية تهدف إلى حماية حقوق وحريات أألفراد : 5

بالديمقراطية برباط ال انفصام له اذ ال توجد حرية من دون ديمقراطية كما ال توجد 

  0ديمقراطية بدون حرية

والحرية الفردية بدون نظام يحكمها تؤدي إلى الفوضى والفوضى تؤدي إلى   

اطي مقيدة القضاء على الحرية ذاتها ولذلك يجب ان تكون الحريات في النظام الديمقر

بقيود يحددها النظام ، ويجب ان ال يؤدي هذا التقييد إلى القضاء على الحريات او 

التقليل منها وان ل يكون اكثر من القدر الضروري حيث ان ان المبالغة في ذلك 

يعني انقالب الديمقراطية إلى الدكتاتورية التي ال تقيم لتلك الحريات وزناً وال ترعى 

           0لها حرمة 

 

  0 خامسالفصل ال

 0المبحث أألول / تعريف الديمقراطية  

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

هناك مفاهيم وتعريفات كثيرة لمصطلح الديمقراطية وهناك استعماالت مثيرة    

الشعوب  وهناك استعماالت تتفق عليها أغلب 0للنقاش دون ان تكون مثيرة للسخرية 

اقل مايقال عن المصطلحات التي سوف نقوم  0وهناك استعماالت غير متفق عليها 

وينطبق على مفهوم  0بعرضها انها غنية ومعقدة وذات تأريخ حافل بالخالف 

الديمقراطية الوصف العربي البليغ )السهل الممتنع ( حيث اننا عندنا الكم الهائل من 

ناولت موضوع الديمقراطية والتجارب المختلفة أألبحاث والكتب والمقاالت التي ت

لتطبيق الديمقراطية ، يخيل لنا ان الحديث عن الديمقراطية اليحتاج إلى أي جهد ، 

خاصة وان الجميع يتفق على تعريف رئيسي للديمقراطية من المعنى اللغوي لهذا 

والتي Cratosوالتي تعني الشعب ، وكلمة       demosالمفهوم الذي جاء من كلمتي 

تعني الحكم ، وهكذا تعني الديمقراطية حسب اللفظ اليوناني القديم ) حكم الشعب ( 

والذي يعني اصطالحاً اختيار الشعب لحكومته وغلبة السلطة الشعبية وسيطرة 

  0الشعب على الحكومة التي يختارها 

كمون وجوهر الديمقراطية كما تقول موسوعة "كولينز " يقع في حقيقة ان الناس يح  

انفسهم ، ولن هذا اليتم مباشرة فيما عدا الجماعات الصغيرة بل بالتصويت إلختيار 

ممثلين عنهم فالكل يجمع على ان الديمقراطية هي )حكم الشعب بالشعب وللشعب (  

0  

كما ان بعض اصدقاء الديمقراطية يصفونها بانها تعني فقط شكالً من اشكال الحكم   

بانها الحكم الذي يملك فيه كل فرد نصيباً ، ويعرفها ديسي   Seeley، فيصفها سيلي  

بانها )شكل من اشكال الحكم الذي تكون فيه الهيئة الحاكمة جزءاً كبيراً نسبياً من 

  0أألمة كلها ( 
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 ماهي الديمقراطية ؟

أي  Cratosأي الشعب و Demos" تشتق كلمة ديمقراطية من كلمتين هما :  

تعني الديمقراطية حكومة الشعب أي اختيار الشعب لحكومة السلطة أو الحكومة ، و

وغلبة السلطة الشعبية أو سيطرة الشعب على هذه الحكومة التي يختارها " 

 وللديمقراطية عدة مصطلحات : 

 0ـ الديمقراطية السياسية : التي تقضي بحق المواطنين باالقتراع السري العام  1  

 0ني العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين الديمقراطية االجتماعية ـ: تع 2  

 0ـ الديمقراطية الشعبية : تطلق على النظم الشيوعية  3  

وبتعريف شامل للديمقراطية نجد أنها " هي الحكومة التي تقر سيادة الشعب وتكفل   

الحرية والمساواة السياسية بين الناس وتخضع فيها السلطة صاحبة السلطان لرقابة 

 0ر ، له من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذه " رأي عام ح

فالديمقراطية هي الثمرة التي أنضجتها المحاوالت الجادة التي بذلها الشعب   

األوربي لمعالجة المشاكل الناتجة عن النظام الصناعي الذي طرح نفسه في النصف 

بيق بين دولة األول للقرن التاسع عشر ورغم االختالف من حيث النظرية والتط

وأخرى أو معسكر وآخر بالنسبة للنظام الديمقراطي فالشيوعيون يرون الديمقراطية 

الصحيحة بتأمين الحرية االجتماعية واإلنسانية ، والغربيون يرون أنها مطلقة وتعني 

 0حكم الشعب بالشعب وللشعب 

اطية وهو ورغم كل ذلك يبقى هناك أساسا مشتركا تتميز به هذه األنظمة الديمقر  

    0حق األغلبية بالحكم وحق األقلية بالمعارضة 

 

  0المبحث الثالث / طرق نشوء الديمقراطية  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان واحداً من أهم أألسئلة التي تثار اليوم أي اكثر الحاحاً في وضع االجابة العلمية   

شافية حول كيفية غرس الديمقراطية كوسيلة الدارة الحياة وكممارسة للعملية ال

السياسية في المجتمع الذي العهد له بالديمقراطية والذي يكون قد وعى لفترات 

طويلة ومتتالية من الظلم واالستبداد والدكتاتورية وانظمة الحكم الشمولية وفترات 

فيه الحاكم فوق القانون بل يكون في بعض طويلة جداً من الحكم الفردي الذي يكون 

أألحيان هو مصدر هذا القانون وفق ماتشتهيه رغباته وما يحقق مصالحه في البقاء 

على رأس سدة الحكم عن طريق امتناعهم عن قبول الديمقراطية حيث حاولوا في 

تراكي هذه التفسيرات لبيان كيفية التوفيق بين الديمقراطية االقتصادية واالقتصاد االش

بما يفرضه من قيود تجعله في خدمة الصالح العام بغض النظر عن مدى تحقيق 

المصلحة الفردية واستناده إلى الغاء حرية التملك وجعل الملكية جماعية فتصبح بذلك 

الدولة هي المالك الوحيد لكل وسائل االنتاج ) أألرض والمال ( تعمل على ادارتها 

تمثل الدولة الراعي للمصلحة االجتماعية بما يضمن  بالنيابة عن أفراد المجتمع اذ

    0خير وصالح المجتمع وأفراده 
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ومن الجدير بالذكر ان مثل هذا النوع من الديمقراطية يقوم على رفض جميع    

البرامج االصالحية ويركز ايمانه على الثورة التي تعمل على خلق التغيير الجذري 

  0ر السريع الذي يضمن دقة التطبيقات االجتماعية في الحياة االجتماعية ذلك التغيي

وهنا يقوم ممثلوا االتجاه االشتراكي محاوالت للتوفيق بين الديمقراطية    

واالشتراكية من خالل تشريك الصناعة ونقل ملكيتها من الملكية الفردية إلى الملكية 

لبيروقراطي الجماعية التي تشرف الدولة مباشرة على ادارتها من خالل الجهاز ا

الذي يقوم على مجموعة أألنظمة والقوانين المكتوبة والراغبة في ادارة الملكية 

الجماعية وتمثل عملية التشريك هذه الضرورة أألولى لالشتراكية لكي تحصل الدولة 

على القوة الالزمة في تنظيم االقتصاد وأوجه الحياة االقتصادية االخرى على ان 

ة والسلطة المستندة على اختيار أألغلبية السابقة لها في عملية تستخدم الدولة هذه القو

توفير الرفاه القومي في حين ذهب بعض مفكري االشتراكية إلى ان الديمقراطية هي 

جزأ اليتجزأ من االشتراكية واليمكن فصلها عنها بأي حال من أألحوال وقد تميز 

 ة هي : ـ هذا االتجاه بثالث سمات رئيسية في تفسير الديمقراطي

ـ ان الشعب هو صاحب السيادة التي يفوضها بالتالي إلى الحكومة من خالل عملية  1

 أختياره لها 

ـ ان الديمقراطية هي حق الشعب في اختيار حكومته والذي يعتبر من أول الحقوق  2

0  

ـ ضرورة وجود نظام أألحزاب المختلفة والنيابية كي التكون الديمقراطية مجرد  3

و شعار تتبناه دولة الحزب الواحد من أجل ضمان تعدد مجاالت االختيار خرافة أ

  0الحقيقي لألفراد من بين األيدلوجيات والنظريات السياسية المطروحة 

    

 ويمكن ايجاز انتشار الديمقراطية بالطرق التالية : ـ 

    The Secret Wayأوالً : ـ الطريقة السرية         

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأول هذه الطرق في نشوء الديمقراطية هي الطريقة السرية في أي مجتمع من   

المجتمعات بذرة الديمقراطية في رحم الدكتاتورية والظلم والطغيان واالستبداد من 

ي ومثقفي الشعب يعملون من خاللها خالل تبنيها كفكر وممارسة فعلية من قبل مفكر

على نشر الوعي السياسي والشعور بالمواطنة الحقة وتطبيق هذا الشعور على ارض 

الواقع من أجل ان تكون هذه المسؤولية الملقاة على عاتق المواطن هي الدافع أو 

المحرك أألساسي لقلب أنظمة الحكم الدكتاتورية ، اذ تقوم على أساس المشاعر 

اذ تركز على االنتماء لدى الفرد واالحساس المشترك بين مواطني الشعب  الوطنية

بالمسؤولية تجاه اآلخرين ومنها مسؤولية اقامة الديمقراطية بكل ما يمكن او يتاح لهم 

من فرص وطرق ووسائل للتخلص من الحكم الدكتاتوري سواء بالطرق السلمية كما 

الدموية كما حدث في الثورة الفرنسية    حدث في الثورة البريطانية أو طريق الثورات

0    

وهنا يكون العمل الدؤوب والواعي والشعور الحقيقي بالمسؤولية بين مواطني   

الشعب من خالل ما يتمتعون به من المواطنة الفاعلة في نشر الديمقراطية ومحاولة 
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إلى  قلب أألنظمة الدكتاتورية الفاسدة التي تحارب التيارات الفكرية الداعية

الديمقراطية وتغرس الوعي السياسي بين المواطنين والعمل على وضع حد 

الستمرار النظم الدكتاتورية التي تعد غايتها االساسية االبقاء على سدة الحكم أطول 

   0فترة ممكنة 

ويمكن ان تتم هذه العملية من خالل الرفض الشعبي العام كصورة جماعية   

ع وتجريد النظم المستبدة من استخدام وسائل العنف التي ومتزامنة لتحجيم وسائل القم

تؤهلها لالستمرار في الحكم على ان ذلك اليعني ان يسمح أفراد الشعب أو المواطنين 

بخرق القوانين التي تمس استقرار وأمن المجتمع وأفراده وحرياتهم ومصالحهم مما 

ة بحيث يتمنى أفراد يؤدي بالتالي إلى حدوث فوضى اجتماعية تكون عواقبها وخيم

الشعب عودة الحكم الدكتاتوري نتيجة من ويالت الفوضى أو تهديدات لحياتهم 

وسالمة أألفراد وممتلكاتهم وحرياتهم ، بل ان العمل يجب ان يتركز حول تلك 

القوانين التي تستند عليها النظم الحاكمة من اجل ادامة حكمها وبقائها على دفة الحكم 

العباد وارزاقهم ، ألن الفوضى المثالية من رفض القوانين  المتسلطة على رقاب

جميعها وخرقها وعدم االنصياع لها وترك أألفراد يتصرفون بحريات مطلقة غير 

معنيين بما يصيب اآلخرين والمجتمع ن الويالت له أمر خطير على المجتمع من 

ثل هذه الفوضى قد النظم الدكتاتورية مما يعني ابدال الشر بأسوء منه ناهيك من ان م

تعني خلق دكتاتورية جديدة بصورة بطل ناضل من أجل استقرار الشعب وتحقيق 

أألمن وفق نظرية ) العادل المستفيد ( وسيكون مثل هذا الفرد هو محرك للديمقراطية 

وتكون ممارستها صورة من ممارسة عبادة الفرد بالنسبة للمجتمعات أو يباح له ما 

ر الفوضى وانعدام أألمن وهذا هو السلوك الدكتاتوري بعينه يباح لغيره خشية تكرا

سواء كان الفرد فيه حاكما أم محكوم يمكن ان يصل في يوم من أأليام إلى سدة الحكم 

0  

  

     The Coersionثانياً : ـ  طريقة الفرض ) اإلجبار(    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الرغم من الطابع العام لهذه الطريقة على انها سلوك دكتاتوري إال ان هدفها   

هو انشاء الديمقراطية أألمر الذي اليعني اننا في هذه الحالة نفضل ) مبدأ الغاية تبرر 

مقراطية الوسيلة ( بل يرى العديد من الباحثين في هذا المجال ان عملية غرس الدي

في بعض الشعوب التي تفتقد اليها يتطلب نوعاً من الممارسة الحازمة للسلطة من 

عملية خلق االعتياد على هذه الممارسة وخلق الشعور باالنتماء والمواطنة لدى جميع 

أفراد المجتمع أو مواطني الدولة بال استثناء فاألمر الذي اليمكن انكاره بأي حال من 

انه حتى في أسوأ النظم الدكتاتورية فانه توجد هنالك فئات أألحوال أو تجاهله 

اجتماعية مستفيدة من استمرار مثل هذه أألنظمة من اجل تحقيق مصالحها على 

حساب أفراد الشعب وان هؤالء سيعملون حتماً على توظيف كل ما يملكون من 

ة ومن امكانات من أجل استمرار هذه الصورة من صور الحكم هذا من ناحية أساسي

ناحية أخرى فيجب ان تعرف الديمقراطية كممارسة  حياتية على شعب من الشعوب 

عن طريق الحاكم العادل الذي يحب شعبه ويمتلك شعوراً باالنتماء الصادق لهذا 
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الشعب حتى لو تطلب أألمر التضحية بمصالحه الشخصية وهذا ما نسميه مسؤولية 

لشعب على الديمقراطية له أفضل السبل التي المواطنة ويعتمد هذا الحاكم على تعويد ا

وسيعمل  0يمكن ان يحقق بها شعبه الحرية والرفاه والمساواة والعدل االجتماعي 

على فرض هذه الممارسة على جميع أفراد الشعب بصورة متساوية وعادلة دون أي 

ن تمييز ألحد منهم على حساب اآلخرين فرداً كان أم طبقة اجتماعية أي يجب ان يكو

 0مثل هذا الحاكم متحرراً من جميع االنتماءات الثانوية ومتمسكاً بانتمائه لشعبه 

    

  The Revolutionثالثاً : ـ الثورة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلية وهذه الطريقة تتمثل بإزاحة النظام الدكتاتوري بالتدخل العسكري من قوى دا   

أو قوى خارجية لها مصالح سياسية أو اقتصادية متبادلة مع شعب من الشعوب بما 

أألمر الذي اليعني تمييز  0يتفق ويحقق الديمقراطية كممارسة حياتية في هذا الشعب 

االحتالل على النظام الدكتاتوري ، فكل تدخل عسكري خارجي يسمى في أألعراف 

نعني الشعب في مثل هذه الحالة سوف يمتلك  العسكرية والسياسية احتالل ولكننا

فرصة لممارسة الديمقراطية وتنميتها والداعي لألفراد على ان تكون غاية هذه 

الممارسة وغاية هذا الوعي هو الحصول على االستقالل بما يضمن المصالح 

االقتصادية والسياسية بين مواطني الشعب والقوى الخارجية التي عملت على ازاحة 

وإال فان االحتالل مهما كان نوعه أو شكله فهو أسوأ بكثير من  0م الدكتاتوري النظا

الفوضى التي تعد بدورها أسوأ مايمكن ان يكون عن النظام الدكتاتوري الظالم 

 0المستبد 

ومن هنا تكون عملية ممارسة الديمقراطية هي عملية بناء النظم السياسية المنهارة    

هذه النظم لكي تضمن بان عملية ممارسة الديمقراطية  مع مراعاة ضرورة استقالل

هي ممارسة حقيقية وليست ممارسة صورية من خالل استقالل الفرد السياسي بعيداً 

عن المؤثرات الخارجية واقتصاره على المنافع الفردية واالجتماعية لمواطني البلد 

  0مع اآلخرين 

عملية احداث تغييرات جذرية  وهذا يعني ان قلب النظام عن طريق الثورات هو  

سريعة في المجتمعات من خالل قلب أنظمة الحكم العامة فيها وتعني الديمقراطية 

كهدف أسمى في ممارسة الحياة االجتماعية التي يهدف الثوار إلى خلقها في مجتمعهم 

على ان تبقى كل الممارسات الثورية التي عملية التغيير هذه تحت الرقابة الشعبية 

ن تحقيق الديمقراطية وعدم استبدال دكتاتور بآخر ثائر عليه يجب ان يخضع لضما

الثوار لهذه الرقابة الشعبية والقوانين التي تؤمن أمن واستقرار المجتمع شأنهم في 

ذلك شأن أي مواطن من مواطني الشعب وكذلك وأألهم هو يجب ان تسعى هذه إلى 

ول لتوليها ، وان أي عملية تأجيل غرس الديمقراطية كممارسة فعلية من اليوم أأل

لهذه الممارسة مهما كانت اهدافها العلنية كالحفاظ على أمن البلد واستقراره يعني 

  0خلق دكتاتور جديد بدل السابق مع مبررات جديدة للحكم الجديد 

وعلى الرغم من ان الثورة هي عبارة عن عمل صراعي يحسم ضمن مسار ميزان   

الجديد قد يطول او يقصر بمقدار ما يحشد النظام السابق من القوى بين القديم و
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امكانيات من اجل منعها من تحقيق الديمقراطية بكل ما تملك من امكانيات وقدرات 

  0ودعم داخلي أو خارجي   

ومما يجدر االشارة اليه فالثورة وحدها التكفي إلنشاء الديمقراطية ، بل يجب ان   

هناك تطبيق فعلي ومباشر لها وإال فان تعدد الثورات  تستمر هذه الثورة حتى يكون

وتواليها هو الحل أألمثل للقضاء على الدكتاتورية وهذا هو حال الثورة الفرنسية اذ 

  0هي عبارة عن ثورات متعددة 

   

  0المبحث الرابع / صور الديمقراطية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوالً /الديمقراطية المباشرة :ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قد تبدأ الفكرة مثالية أو هكذا تكون ، حيث أنها في األغلب ترمز إلى األحالم   

 0واألمنيات والرغبات التي يتمناها الناس وهم في واقع يرغبون بالتخلص منه 

في الشرق القديم في أثينا المدينة الصغيرة مساحة وسكاناً  والمقسم أهلها إلى   

طبقات وحدها طبقة األحرار لها حق ممارسة السياسة واالشتراك بشؤون الدولة ، 

في تلك المدينة تمت المناداة بالديمقراطية المباشرة والتي تعني فعال ً وقوال ً حكم 

ن يجتمع كل من يحق لهم ممارسة األعمال الشعب بواسطة الشعب ، وتقضي بأ

السياسية في ساحة واسعة ويتناقشون في شؤون الدولة العامة ، دون وساطة نواب أو 

ممثلون وتصدر قراراتهم إما باإلجماع أو باالغلبية وكانت مهماتهم تتعدى التشريع 

 0حتى تشمل تعيين الموظفين والقضاة 

 0لك لبعض المقاطعات الصغيرة في سويسرا اليوم لقد كان ذلك ممكناً  في أثينا وكذ  

 0لكن األمر شبه مستحيل بالنسبة للدول الكبرى 

وقد رأى روسو في الديمقراطية المباشرة الترجمة الوحيدة والصحيحة لمبدأ سيادة   

األمة ، حيث إن السيادة غير قابلة لالنقسام وكذلك ال يجوز التنازل عنها وإنابة الغير 

 0حده بجميع أفراده هو المثل الحقيقي إلرادة األمة ، فالشعب و

 فإلى أي مدى يمكن تطبيق الديمقراطية المباشرة في عصرنا الحاضر ؟   

 كما المحنا من قبل ، يقف في وجه تطبيقها صعوبات عديدة :                                

قد االجتماع هذا ـ تزايد عدد السكان بشكل يصعب معه حتى إيجاد مكان يتسع لع1

 0عدا عن الصعوبة التي تحول دون تفاهمهم والمشاركة في المناقشة وإعطاء الرأي 

تركت بعض الواليات السويسرية العمل بالديمقراطية المباشرة  1928ففي عام   

ألفا ً ، هذا إذا ما أخذ بعين االعتبار أن  55مجرد أن ارتفع عدد سكانها إلى 

 تطبق حتى في الواليات العاملة بها حاليا ً إنما يتم ذلك بشكل الديمقراطية المباشرة ال

 0مجتزأ 

فمجلس الوالية هو الذي يعد المشاريع وميزانية الوالية ومن ثم يعرضها على   

جمعية الشعب التي تناقشها مناقشة أبعد ما تكون عن الجدية ، وحتى الوظائف 

، وكذلك السيادة الخارجية التنفيذية والقضائية تمارس عبر من ينتخب الشعب 
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للمقاطعة هي من اختصاص دولة االتحاد ، فليس لسكان الوالية إال انتخاب ممثليهم 

 0في المجلس النيابي االتحادي 

 0فالديمقراطية المباشرة لم تعد إال " طرافة تاريخية "   

تماعية ، فبناء الدولة اليوم يحتاج إلى خبراء وفنيين في كل النواحي السياسية واالج  

وتعقد األمور وتشابك المصالح يجعل من الصعب على أية جمعية شعبية أن تجتمع 

 0بكامل سكان الدولة وتقر أمرا ً ما 

 ثانياً / الديمقراطية النيابية :ـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشعبية ، حيث يتم انتخاب في الديمقراطية النيابية ترتكز السلطة على األغلبية   

الحكام بواسطة االقتراع العام الحر ، وذلك من بين أكبر عدد من المرشحين ، عكس 

 0ذلك في االستفتاء الشعبي حيث يقتصر الترشيح على شخص واحد 

وتقضي الديمقراطية النيابية فصل السلطات وكذلك منح الشعب حريات مطلقة في   

والنشر وتأليف المؤسسات الحزبية ، والحرية السياسية  االجتماع والتدين ، والطباعة

0 

فبريطانيا منذ مطلع القرن التاسع عشر انتهجت الديمقراطية البرلمانية وذلك من   

خالل حزبين يتنافسان على اقتسام أعضاء مجلس النواب ، بحيث تكون السلطة من 

 0نصيب حزب األغلبية 

النيابية من خالل تعددية األحزاب ويتم أما في فرنسا فقد طبقت الديمقراطية   

االنتخاب مباشر من الشعب ، والسلطة تكون من نصيب الحزب الذي ينال مرشحه 

أغلبية األصوات ، ولهذا الفائز الحق بحل الجمعية الوطنية لمرة واحدة إذا اقتضى 

 0األمر 

من خالل النظام  أما في أمريكا ) الواليات المتحدة ( فقد طبقت الديمقراطية النيابية  

الرئاسي ، بحيث تتركز السلطة بيد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وذلك على 

درجتين وقد تفرد حزبا الجمهورية والديمقراطية في تولي أمور السلطة ويتم العمل 

 0السياسي من خاللها 

شعب في الديمقراطية النيابية هذه يكون المجلس بكامل أعضائه مستقال عن عامة ال  

وتدوم والية المجلس لمدة محددة حسب الدستور ، ويعتبر النائب ممثالً  لألمة كلها 

وليس لبيئة الناخبين أي حق في التدخل للحد من صالحياته أو توجيه عمله السياسي 

0 

 

 

 ثالثاً / الديمقراطية شبه المباشرة :ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" تأخذ بمزيج من النظام النيابي ومن الديمقراطية المباشرة فتقوم على أساس   

مجلس منتخب مع الرجوع إلى الشعب نفسه على أساس انه صاحب السيادة ومصدر 

السلطان يفصل في بعض األمور الهامة " وتختلف عن الديمقراطية المباشرة من 
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، سبب ذلك انه يقوم ببعض المهام ناحية عدم ممارسة الشعب لكافة شؤون السلطة 

 0فقط ويترك القسم األكبر من أمور الدولة إلى النواب الذين اختارهم ممثلين له 

وتختلف عن النظام النيابي بحيث يقرر هذا النظام للشعب حق مباشرة بعض أمور   

السلطة بينما تقتصر السلطة كل السلطة في النظام النيابي على النواب وحدهم مع 

 0ل استقاللية عن منتخبيهمكام

 ومظاهر الديمقراطية شبه المباشرة هي :ـ  

ـ االستفتاء الشعبي : ويتم خالله أخذ رأي الشعب في األمور الهامة التي تتعلق 1

بالتشريع        والدستور وسياسة الدولة ، واالستفتاء التشريعي من مظاهر 

 0الديمقراطية المباشرة

أ واألمور التفصيلية تترك للمجلس النيابي ولالستفتاء عوامل ويتم االستفتاء على المبد

عدة منها اإللزامية أو االقتراح من قبل المجلس النيابي أو من رئيس الدولة ، ويؤخذ 

 بالنتيجة إلزاما أو استثناء كما هو مقرر في الدستور     

ن ـ االعتراض الشعبي : يحق لعدد من الناخبين وضمن فترة زمنية معينة أ2

يعترضوا على مشروع ما صدر عن الهيئة التشريعية ويكون الحكم لما تراه األغلبية 

بعد عرضه على االستفتاء ، وكذلك يحق للشعب أن يتقدم بعضه باعتراض للسلطة 

ويعترض أيضا على االستفتاء ، وهذا الحق يعطي لكل من لديه المقدرة على أن 

 0يساهم بشكل فعال في األمور التشريعية 

ـ حق الناخبين في إقالة النائب : يمكن لعدد من الناخبين ) حسبما هو محدد في  3

الدستور ( أن يقترحوا عزل النائب ما قبل انتهاء مدته القانونية وإعادة انتخاب بديل 

عنه في الدائرة االنتخابية ، وضبطا لهذا الحق وحتى ال يصبح سيفا مسلطا على 

 نه قد اشترط لذلك : رؤوس بعض النواب وبشكل تعسفي فإ

أن يدفع بدل تعويض للنائب إذا أعيد انتخابه من جديد وكذلك ال يجوز االعتراض   

 0عليه إال بعد سنة من انتخابه وقبل سنة أيضا من انتهاء مدة نيابته 

ـ الحل الشعبي : بناء لطلب عدد من الناخبين ) يحدد عددهم بموجب الدستور (  4

العام يحل المجلس النيابي إذا قررت نتيجة االستفتاء ذلك  وبعد عرضه على االستفتاء

0 

ـ حق عزل رئيس الجمهورية : يحق للشعب أن يعزل رئيس الجمهورية إذا  5

 0استطاع أن يحصل على األغلبية الشعبية عبر استفتاء عام 

يعتبر هذا النظام أقرب للمثل األعلى للديمقراطية من النظام النيابي فهو يحد من   

طرة الحزب الواحد من جهة وكذلك فهو صمام أمان من أي تعسف يحصل من سي

 0قبل المجلس النيابي تحت أية ضغوط أو مؤثرات 

فالسيادة ليست بيد النواب وحدهم ، فالشعب ال زال محتفظا ً بحق تقرير مصير   

األمور المهمة ، وهذا ما يبعد التذمر والملل من بين صفوف الشعب ويضمن 

 0سياسيا ً مع إفقاد رأس المال أية قدرة على التالعب بمصير الناس  استقرارا ً

ومهما قلل البعض من أهمية هذا النظام بحجة عدم كفاءة الشعب أو أغلبيته على   

فالحقيقة أن هناك أمورا عديدة  0البت في أمور عديدة كالمعاهدات والميزانية مثال 
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س صحيحا أن ذلك يضيع من هيبة يمكن للشعب أن يعطي فيها الرأي السديد ولي

 0المجلس طالما أنه يؤدي إلى حفظ السيادة للشعب 

وخالصة القول أنه ال بد من إتاحة الفرصة للقيام بحملة إعالمية تنويرية تبصر   

 0الشعب بحقيقة ما هو مدعو لالستفتاء عليه 

     

  0المبحث الخامس / المقومات أألساسية للديمقراطية  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0المقومات السياسية والدستورية  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في المادة  1948/  12/ 1جاء في االعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في   

 ما يأتي :  21

ده مباشرة أو بواسطة ـ لكل فرد الحق في االشتراك في إدارة الشؤون العامة لبل 1

  0ممثلين يختارون اختياراً حراً 

  0ـ لكل فرد نفس الحق في تقلد الوظائف العامة في بلده  2

ـ ان ادارة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ، ويعبر عن هذه االدارة بانتخابات  3

نيهة ودورية تجري علىأساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو 

  0أي اجراء مماثل يضمن حرية التصويت حسب 

وعلى ذلك ينصرف مفهوم الشؤون العامة في المقام أألول إلى النظام السياسي   

الذي يتولى السلطة في البالد وادارتها، ومفهوم سلطة الحكم يرتبط بمفهوم الدولة 

  0والتي تقوم بوظيفة تسيير عجلة الشؤون العامة للبالد 

لحريات والحقوق السياسية ال ينفصل عن النظم الديمقراطية بناًء لهذا فالحديث عن ا  

على ان الديمقراطية كصيغة للحكم وادارة الشؤون العامة للبالد وعن طريقها يتمكن 

  0المواطن من ممارسة حقوقهم وحرياتهم بما فيها حقوقهم وحرياتهم السياسية 

الدستوري الحديث ان  وعلى ذلك فان المقصود بالحقوق السياسية في الصطلح  

أألمة مصدر السلطات ) السيادة العليا في شؤون الحكم ( سواء عن طريق اختيارها 

  0للحاكم ومراقبتهومحاسبته وفي عزله 

والحرية كما يقول مونتسكيو في كتابه " روح القوانين "  هي الحق في ان يعمل   

في ان يعمل بما التسمح به  واذا كان للمواطن الحق 0اإلنسان بما تسمح به القوانين 

القوانين فلن يكون حراً ألن اآلخرين سيكون لديهم الحق نفسه ومن ثم مقتضيات 

وتراثنا العربي واالسالمي ) اإلنسان الحر مالك لنفسه  0العدالة ضرورية للحرية 

  0ومملوك لقومه ( و ) حريتك تنتهي حيث تبدأ  حريات اآلخرين ( 

ان الشعب فيها حاكماً ومحكوكاً ، حاكماً باقتراعخ الحر  ان طبيعة الديمقراطية   

 0ومحكوماً بطاعته لوالة أألمر الذين اختارهم بمحض ارادته 
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  0/ االسالم والديمقراطية  لسادسالفصل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  0المبحث أألول / االسالم انموذجاً   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــ

أقرت الشريعة االسالمية حقوق اإلنسان وحرياته أألساسية بالشكل الذي يضمن   

فلم تكتفي الشريعة االسالمية بالعمل  0)اذا ما طبقت تطبيقاً سليماً ( ناء مجتمع مثالي 

حرية اإلنسان ومنع عدوان الناس بعضهم على التحرر ن العبودية لغير هللا وحفظ 

على بعض وانما كانت والزالت وسوف تبقى مباديء الشريعة ونصوصها تسعى من 

  0أجل تحقيق العدالة االجتماعية 

ولما كانت العدالة االجتماعية هي الضمان األساسي إلقرار حقوق اإلنسان وحرياته   

أقر االسالم على ذلك تلك الحقوق  فقد 0أألساسية ومنها حقوقه وحرياته السياسية 

بشكل مثالي وتعرف الحقوق السياسية بأنها ) جملة الحقوق أإللزامية المعترف بها 

من الدولة للمواطنين ، وفي حق المساهمة في الحكم بالضغط عليه والتأثير فيه عن 

   0طريق االنتخاب المباشر أو غير المباشر والحق في االعالم والتحزب ( 

عرف عن االسالم كشريعة سماوية تتميز عن الشرائع الوضعية كانت قد والم  

نظمت عالقة اإلنسان بربه كما نظمت عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان السيما مستوى 

تنظيم العالقة بين الحاكم والمحكوم بشكل خاص لذلك نجد في هذه الشريعة السمحاء 

وعال الحقوق والحريات بين الحكام  قواعد متكاملة للحكم نظًم من خاللها الخالق جال

   0والمحكومين على سبيل المثال في ) البيعة والشورى ( 

 ـ بيعة الحاكم : ـ  1

اعتمد المسلمون على مبدأ "البيعة " في اختيار الحاكم ومعنى ذلك ان الشخص   

 المرشح لزعامة أألمة االسالمية اليكون حاكماً شرعياً واجب الطاعة اال بعد مبايعة

"موافقة " المسلمين كافة سواء كان مباشرة من قبل الناس الذين يعيشون بالقرب من 

مركز الخالفة أو بصورة غير مباشرة من قبل الناس يتعذر عليهم مبايعة الخليفة بهذه 

الطريقة من عموم ارجاء الدولة االسالمية لذا يبايعون الخليفة عن طريق ممثليهم 

  0الفة الذين يتوافدون على مقر الخ

وبالمقابل أقر االسالم ) مبدأ التراجع( عن البيعة وعزل الحاكم " سحب الثقة " اذا   

ما انحرف أو خرج مباديء االسالم أو اختلفت أحدى الشروط التي أختياره على 

أساسها ) العدالة ، العلم المؤدي إلى االجتهاد ، سالمة الحواس ، سالمة أألعضاء ، 

  0الشجاعة ( تدبير مصالح الرعية ،

وعلى ذلك كان الرسول الكريم محمد "ص" أول من طبق البيعة ولم يكن حاجة   

اليها النه خاتم أألنبياء والمرسلين وقد تمت له "ص" أكثر من بيعة ) بيعة العقبة 

أألولى والثانية ( وبويع من قبل الرجال والنساء بدليل قوله تعالى ) ان الذين يبايعونك 

 ورسوله ( وقوله تعالى ) يا أيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك ( انما يبايعون هللا

  0وقوله تعالى ) لقد رضي هللا عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ( 
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 ـ مبدأ الشورى : ـ  2

كانت الشورى معروفة عند العرب قبل االسالم ، وعندما جاء االسالم أكد هذا   

كريمة بصيغة المدح لهذه الممارسة بقوله تعالى ) وأمرهم المبدأ ونزلت به أآلية ال

شورى بينهم ( ثم نزل أمر هللا تعالى إلى نبيه الكريم محمد "ص" بأن يستشير 

الصحابه بقوله تعالى ) وشاورهم في أألمر ( وعليه أصبحت الشورى الزمة وواجبة 

يستشير اصحابه قبل وعلى ذلك اصبح لزاماً على الحاكم ) الخليفة( ان  0في االسالم 

وكان الرسول الكريم " ص" يجمع الناس ويقول لهم في المسجد  0ان يقرر أمراً ما 

أو في المنزل ) أيها القوم أشيروا علي فقد أمرني ربي بالشورى ( لذا فأن الرسول 

الكريم "ص" أتبع مبدأ الشورى ولم يكن بحاجه اتباعه ) ألنه ال ينطق عن الهوى ( 

ساسي ان تتبع أألمة من بعده هذا المبدأ كمناهج عمل السيما على وكان الغرض أأل

صعيد السلطة والحكم وال سيما ان اتباع الرسول "ص" أمر من هللا تعالى كما جاء 

  0في محكم كتابه العزيز ) وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( 

  

  0مقراطية المبحث الثاني / هل ثمة تعارض بين اإلسالم والدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لالجابة على هذا السؤال علينا الوقوف على المفهوم المعاصر للديمقراطية   

ع هذا التحول وكيفية ومقاصدها ايضاً ، كذلك البد من الوقوف على عملية االندماج م

التعامل معه في الواقع الميداني للحياة بؤسساتها الحكومية وغير الحكومية وكل 

 000جوانب الحياة أآلخرى التربوية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والصحية 

  0ثم نعرضها على روح ومقاصد اإلسالم لنرى ان كان هناك تعارضاً أم اتفاقاً 

كر السياسي الحديث على اعتبار ان الديمقراطية هي الطريقة أآللية لقد استقر الف  

والنهج الذي يمنح القدرة لكافة المواطنين على حكم أنفسهم من خالل ممثليهم 

 0باالنتخابات حرة ونزيهة قائمة على تعددية حقيقية مفعمة بحرية التعبير والصحافة 

  0القامة السلطة  فالديمقراطية هي وسيلة تعتمد أرادة الكل الوطني

ولعل بدايات هذا التطور المعرفي للديمقراطية المعاصرة تجسدت على يد المفكر   

في كتابه المعروف ) الرأسمالية واالشتراكية  1942جوزيف شومبيتر عام 

والديمقراطية ( والذي يؤمن الوصول إلى قرارات سياسية والذي يتمكن فيه أألفراد 

  0قدير من خالل التنافس على أصوات الناخبين من امتالك القدرة على الت

هذا المعنى الذي أطلقه شومبيتر وقال : انه  1997وقد الحظ صامويل هانتغتون   

منذ الحرب العالمية الثانية أصبح االتجاه الغالب في تعريف الديمقراطية هو ذلك 

حت طاولة الذي يربطها باعتبارها مجموعة وسائل القامة الدولة والسلطة ووضعها ت

المسؤولية وذلك في مقابل الوسائل االخرى المعتمدة في أألنظمة السياسية التي تمكن 

  0أألفراد من ان يصبحوا حكاماً عن طريق الوالة أو الثروة أو أإلكراه 

فانه يذهب إلى ذات المعنى عندما يقول ) ان الديمقراطية  1992أما فوكوياما   

تراك في السلطة السياسية أي الحق الذي يملكه كل عبارة عن الحق الشمولي في االش

المواطنين في االنتخابات وفي المشاركة في الحياة السياسية ، والبلد الديمقراطي هو 

البلد الذي يمنح الشعب من اختيار حكومته بواسطة انتخابات دورية على أساس 
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والمساواة في  التعددية الحزبية واالقتراع السري وذلك على أساس االقتراع العام

  0ذلك بين جميع أفراد المجتمع 

فاذا كان جوهر الديمقراطية المعاصرة يقوم على حق أألمة في الحكم على أساس   

االرادة الحرة واالختيار النزيه وصوالً ألهداف نفي االستبداد واشاعة العدل 

ل تتعارض فه 0 0والمساواة والتكافؤ بين المواطنين لضمان السلم والتعايش الوطني 

هذه المعاني والغايات مع االسالم روحاً ومقاصداً ؟ إننا النرى أي تعارض جوهري 

 بين الديمقراطية واالسالم انطالقاً من : ـ 

 

 أوالً : ـ 

فان الحديث عن شكل الحكم يقوم على أألصل الثابت  0بعد انتهاء عصر الوحي   

الحكم في الوقت الحاضر لم تعالج  وهو) والية أألمة على نفسها ( باعتبار ) ان مسألة

في نص خاص على مذهبي السنة والشيعة معاً ( كما قال السيد الشهيد محمد باقر 

فيكون الرجوع إلى أصل والية أألمة على نفسها لتنظيم آليات  0الصدر "رض" 

حياتها بما يحفظ لها وجودها وبقائها وتقدمها ما دامت أألمة التتحدد بصيغة ثابتة 

بما يناسبها لتسيير أمورها وهي صاحبة المصلحة في ذلك ولها حق االختيار للحكم 

وحق التطبيق لصيغ الحكم التي ترى صالحها لتنظيم وادارة واقعها ومنها الصيغة 

وكما قال الشيخ شمس الدين ) اليوجد لدينا في الشرع على االطالق  0الديمقراطية 

عام ما يمنع من اعتماد الديمقراطية الفي الكتاب وال في السنة وال في الفقه ال

   0وأساليبها ومؤسساتها في هذا الحقل ( 

 ثانيا ً:  

لقد أقام اإلسالم رؤيته على وحدة األصل اإلنساني ووحدة نوعه وهويته بعيدا ً عن   

أي تمايز بسبب العرق أو اللون أو المال أو الطبقة } يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 

احدة { }يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا ً خلقكم من نفس و

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا اتقاكم إن هللا عليم خبير { ، ويؤسس علية نبذ 

 0التميز والدونية واالنغالق ، وإشاعة التكافؤ والمساواة واالنفتاح 

{ ،  000} ولقد كرمنا بني آدم  كما أكد اإلسالم  على الكرامة اإلنسانية الفردية  

والتي ترفض الظلم واالستبداد واالضطهاد ، لذا كسب اإلنسان حق الحياة وحق 

 0العدل وحق التكريم وحق األمن

من جانب آخر تقر النظرة الدينية االختالف كسنة تقوم بها الحياة وتقوم عليها   

و األرض واختالف ألسنتكم الحركية اإلنسانية التاريخية } ومن آياته خلق السموات 

وألوانكم ان في ذلك آليات للعالمين { ، وليس اختالف تضاد بل اختالف تكامل 

ويتتبع ذلك اإلقرار  00فالتشابه يقضي على إمكانية نشوء الحياة والحركية اإلنسانية ،

بحقيقة التعددية في الحياة الدنيا } قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو أهدى 

بيال { ،} ولكل وجهة هو مولها فاستبقوا الخيرات { ، } لكل جعلنا شرعة س

ومنهاجة ولو شاء هللا لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم { من هنا يستلزم 

الواقع االعتراف بوجود اآلخر المختلف سواء في العقيدة أو المنهج بغض النظر عن 
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حقيقة االختل وما ينسجم عنها من تعددية في استنادا إلى  00رأينا بعقيدته ومنهجه 

 0الحياة التي تتخذ صور التعددية في الفكر والعمل والسياسة 

 ثالثا ً :

اشتراك اإلسالم والديمقراطية بنفي ونبذ ومحاربة االستبداد باعتباره جذر الكوارث   

 التي تشل الحياة ة تعطل مقومات اإلنسانية من حرية وإبداع وتطور وهنا تجب

اإلشارة إلى إن اإلسالم لم يؤكد على مبدأ وقيمة أو معلم أكثر من تأكيده على القسط 

والعدل حتى أنه جعل إقامة القسط من أهم غايات النبوات وأهداف الكتاب } ولقد 

أرسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط { من هنا جاء 

باعتباره عماد ومقياس أية تجربة ، وفي طليعة بوجوب أقامة وإشاعة العدل 

استحقاقات العدل إقرار حقوق البشر ونفي استعبادهم وظلمهم واستغاللهم ومصادرة 

وإن في نفي اإلسالم للتسلط وهظم الحقوق  000حقوقهم في الوالية على أنفسهم 

 000تأكيد على نفي أية شرعية للحكم االستبدادي المنافي لرضا وقبول الناس ،

وسواء قلنا بالشورى اإللزامية أو البيعة المشروطة أو االنتخاب الحر فهي كافة أوجه 

لتأكيد رضا الناس وقبولهم بما ينافي االستبداد والتسلط باإلكراه ، وبما يؤصل 

 0الختيارهم بعيدا عن التغلب واالضطهاد 

 المبحث الثالث

 المواطنة في ظل اإلسالم :

مكانية قبول مبدأ المواطنة على األرضية قيمة إسالمية ، بدل تثار أسئلة قلقة حول أ  

االعتقاد السائد هو تعارضهما في الداللة واالستحقاق ، وذلك لم نشهد خطابا إسالميا 

ناهضا وحقيقيا يتبنى المواطنة في عمق التنظير القيمي للدولة وللمجتمع السياسي 

اب الحركات السياسية اإلسالمية الحديث ويعمل من أهم النكسات التي مني بها الخط

ذلك المتصل بتجاهل المواطنة في خضم التأسيس الحديث لمشروع الدولة ومقومات 

وجودها ، وفي الحقيقة أدى هذا التجاهل التنظيري إلى بناء وحدة فكرية سطحية غير 

قادرة على التأسيس الحقيقي لمشروع الدولة ، بل ان الخطاب السياسي للحركات 

ة ـ حاله حال الخطاب القومي والماركسي ـ سحق مشروع الدولة الوطنية اإلسالمي

يتجاهله للمواطنة انتماء وبناء جوهرية ال يمكن تجاهلها في أصل نشوء وبقاء الدولة 

، وبذلك تم تحميل اإلسالم كدين تبعات هذه القرارات للحركات اإلسالمية مما حال 

 0ولة من الناحية القومية دون توظيفه في عمليات البناء السياسي للد

 المواطنة واإلخوة الدينية : 

يطرح البعض اإلخوة الدينية كأساس قيمي قبال مبدأ المواطنة ، على أساس إن   

اإلسالم يؤكد على أولوية االنتماء الديني في صياغة العالئق اإلنسانية وتكوين 

ة والخصوصية الذاتية الجماعة السياسية وإن هذا االنتماء متحرر من لوازم الجغرافي

للمجتمعات ، لذا نجد إن البعض اإلسالميين ال يعترفون بأي رابط يمكن إن يشد 

 0أركان المجتمع غير المشترك الديني 

ابتدءا فأننا نجزم ان اإلسالم ال يتعارض مع اعتماد المواطنة كوحدة بناء للجماعة   

مبدأ المواطنة ومبدأ اإلخوة  السياسية ، بل ال نجد مشكلة قيمية معرفية حقيقية بين

الدينية المشار إليه أنفا فاإلخوة هنا رابطة معنوية متحررة من الزمان والمكان إما 
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المواطنة فهي رابطة التعايش المشترك بين أفراد يعيشون في زمان معين ومكان 

 0محدد ضمن وحدة سياسية تسمى الدولة 

اطنة على أرضية إسالمية فهي ناتجة وعموما ، ان قلنا بوجود مشكلة في قبول المو  

عن عقلية الجمع بين العقيدة والمشروع ، فالعديد من اإلسالميين السياسيين ال 

يميزون بين لوازم العقيدة ولوازم المشروع السياسي المرتبط بالواقع المتحرك 

والمتغير والمتعدد ، ولعل في طريقة تلكم اللوازم ان المشروع السياسي المراد 

ه ال يتم من خالل حمل الواقع كقالب جامد على أساس العقيدة المنجزة دون إنجاز

النظر إلى حركية الواقع وتعقيداته وتحوالته ، وال يمكن حمل الواقع دفعيا إذا ما كان 

مغايراً لخصائص العقيدة ، كما انه سوف ال يصدق على الواقع الخارجي المراد 

السياسي تكمن في إيجاد روابط معنوية ومادية إحداث التغير فيه ، فاشكالية المشروع 

قادرة على التعامل مع الواقع كما هو مع محاولة ترشيده على أساس العقيدة أو 

 0اإليمان األيدلوجي 

 

 صحيفة المدينة :

لعل من اهم االتفاقات التي أقرها الرسول االكرم )ص( االخذ بنظر االعتبار لوازم   

 0قعي ، االتفاقية المعروفة بصحيفة المدينة المشروع السياسي على أساس وا

ان الرسول )ص( وبمجرد هجرته إلى المدينة وعزمه على تأسيس التجربة الجديدة   

وجد لديه واقعا ال يمكن بحال من االحوال حمله كليا على أساس العقيدة حتى ان 

ألرض المسلمين المتوحدين بالعقيدة لم يكونوا واقعا واحدا فاالنصار يمتلكون ا

مما اقتضى االمر  000واالمكانات واالنتماء إلى األرض على عكس المهاجرين 

المؤاخاة بينهم لتجاوز التمايز الواقعي الذي يحول دون صهرهم في بوتقة التجربة 

وهنا فأن  00الجديدة كما وجد لديه خليطا من غير المسلمين من المشركين واليهود 

اسي المراد تأسيسه في المدينة سوف تصدق اسقاط العقيدة كأساس للمشروع السي

على قسم من الناس وال تصدق على القسم اآلخر فاالخوة الدينية والمشترك العقائدي 

يصلح لتكون رابطة بين المؤمنين فقط وضمن شروط لتجربة اخرى تاخذ بكافة 

لى اسباب ومقتضات التجربة الدينية البحتة وواقع المدينة لم تكن كذلك كونه يشتمل ع

غير المسلمين ولوجود واقع آخر يميز التجربة اإلنسانية في أبعادها العقيدية 

واالجتماعية وهنا فان لوازم المشروع السياسي المراد تأسيسه من خالل هذه التجربة 

اإلنسانية تقتضي ايجاد تصدق على واقع المدينة المتنوع والمتعدد في اطيافه والوانه 

صحيفة المدينة وهذا ما فعله الرسول )ص( عندما عقد  المجتمعية والعقيدية فكانت

اتفاقا مع المسلمين من المهاجرين واالنصار ومعهم القبائل اليهودية ومع المشركين 

ونالحظ ان الرسول )ص( وصف المسلمين واليهود وغيرهم ممن في هذه االتفاقية 

ن غيرها من بانهم امة دون الناس أي بمعنى انهم جماعة لديها اتفاق يخصها دو

الجماعات خارج المدينة لقد وصفت الصحيفة مثال ان اليهود طائفة من المؤمنين 

والمؤمنين هم الجماعة السياسية المكونة لمجنمع المدينة الذي توحد على أساس وثيقة 

المدينة وال يراد بها الوصف المعنى العقائدي لاليمان فهذا المعنى ال ينطبق على 

انه مال كفة المقابلة للمسلمين في هذه المعاهدة وان على اليهود  اليهود قد اكدت ايضا
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نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة 

وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون االثم وان لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر 

تعريف الواسع لألمة هو اطار للمظلوم وانهم جميعا امة واحدة دون الناس وهذا ال

الجماعة السياسية المراد تأسيس مجتمع المدينة على أساسه من خالل بنود هذه 

الصحيفة التي شكلت اطارا واسعا للتعايش بين االديان والجماعات اإلنسانية 

المتنوعة وهذا يتطابق مع مفهوم المواطنة القائم على فكرة العالقة العضوية بين 

السياسي التي تحتمها ضرورات تنوعهم وتعدد اطيافهم مما يقضي  افراد المجتمع

 0ايجاد رابطة تشملهم جميعا 

ومن الملفت للنظر ان صحيفة المدينة اعتبرت الحقوق هبة هللا تعالى وليس الحد   

انتهاكها وان قرنت الحقوق بالواجبات في تأكيد جازم على مالزمتها النتاج حياة 

لى قدسية حقوق اإلنسان من خالل تأكيد على التعاون ضد مسؤولة وهادفة واشارت إ

الظلم والفساد والطغيان وحماية الضعيف ولم تعط بني البشر جميعا ولقد اعتبر 

العديد من الباحثين المحدثين ان الصحيفة المدنية أول وثيقة حقوقية نظمت العالقة 

اجبات على أرضية العضوية بين أفراد الجماعة السياسية وأنها ضمن الحقوق والو

 0التعددية الدينية والعرقية وانها عقد مواطنة متقدم على عصره 

 

 

 

 المبحث الرابع 

 الدولة الديمقراطية هي دولة المواطنة :

الترابط بين الديمقراطية والمواطنة هو ترابط عضوي بالصميم فكالهما ينتج اآلخر   

ما في الدولة المستبدة الالغية رغم عوارض التنكر الذي يعارض عالقتهما البنيوية ك

 لفروض واستحقاق المواطنة  

 اوال : الديمقراطية في العراق       

إذا ما استثنينا شعار الديمقراطية الذي تجود به ادبيات المدارس العراقية كادعاء   

فاقد الموضوعية الحقيقية في الفكر والخطاب والممارسة الفعلية في واقع الساحة 

ذا ما استثنينا بعض الوالدات الموؤده هنا وهناك في مسيرتنا الديمقراطية العراقية وإ

وإذا استثنينا ذلك نجد ان الديمقراطية لم تحض بدورة حياة فعلية منذ تأسيس الدولة 

العراقية الحديثة فاذا ما تم تقسيم عمر الدولة العراقية بين العهدين الملكي 

راطية وما تتطلبه من بني تحتية من حريات والجمهوري نلحظ الغياب الحقيقي الديمق

وصحافة واحزاب ومناخات سياسية سليمة الزمة النجاز التحوالت المجتمعية 

التصاعدية فطوال العهد الملكي لن تتطور الديمقراطية الناشئة والتي انتجها الوعي 

 تشرين 30الوطني منذ االستبيان الذي طرحه ولسن نائب الحاكم في العراق بتاريخ 

الفتقادها  0فالديمقراطية الملكية لم تنمو ولم تتطور كأي كائن وليد  1918الثاني 

لمقومات النمو الذاتي من اراده حره وسيادة كاملة وتشريعات عادلة ومناهج وطنية 

تترفع عن التمييز بين المواطنين وبقيت صورة مهددة باالحكام العرفية وخاضعة 
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منة المستعمر ونفوذ البيوتات السياسية لتوجهات ورغائب القصر وارادة وهي

 0الملتصقة بالمصالح واالمتيازات 

ورغم المحاوالت الوليدة في بداية العهد الجمهوري نحو اشاعة الحياة الديمقراطية   

ولو بصيغتها االولية إال ان عسكرة النظام وتطاحن االحزاب وانعدام البنى المنهجية 

الثقافية والمجتمعة بشكل انسيابي من قبل النخب في االرتقاء بالتحوالت القيمية و

العراقية ادى إلى االنسداد افق النمو والتطور السياسي للبلد نحو ديمقراطية حقيقية 

تستطيع استيعاب وامتصاص الردات االنقالبية التي اودت بحياة تلك المحاوالت 

 0الناشئة 

والممارسة الديمقراطية تمثلت ولعل الضدية القاصمة التي انهت كافة بوادر التفكير   

 68بسيطرة البعث على مقاليد الحياة العامة في البالد فان من اعظم خطايا انقالب 

تمثل بسيطرة هذا الحزب الذي وضع حدا للتطور السياسي في العراق فهو لم يحتكر 

السلطة فحسب بل ادى ايضا إلى الجمود وتراجعية عامة في كافة مناحي التطور 

وبالذات في عهد نظام صدام حسين الذي  0والسياسي والحضاري للبالد المجتمعي 

       0اغرق البالد والعباد في مستنقعات االستعباد واالستبداد

 

 المبحث الخامس 

 0أوال / النظام الدكتاتوري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقصد بالدكتاتورية تجسيد الفردي بأجلى مظاهره النها تحقق التركيز التام للسلطة   

السياسية ويقوم بممارستها رجل واحد يجمع بين يديه جميع االختصاصات ويعتمد 

 0هذا النظام على القوة في بسط سيطرته على مؤسسات الدولة 

 ومن أهم خصائص الدكتاتورية :   

ظام فردي ترتبط فيه السلطة بشخص الدكتاتور ، وأما المجلس ـ الدكتاتورية ن1

النيابي أو غيرها من الهيئات التي يقيمها الدكتاتور فانها ال تتمتع بصالحيات حقيقية 

 0فقد كانت مجالس موسليبي وهتلر مسلوبة الصالحية وال شأن لها في اتخاذ القرار 

أدعاء الدكتاتور المذهبية بدوامها ـ الدكتاتور نظام مؤقت يزول بزوال الحاكم رغم 2

 0واستمرارها فقد كان هتلر يتحدث عن النازية ستدوم آالف السنين 

ـ ال تخضع تصرفات الحاكم وأتباعه إلى اية رقابة وال تترتب عليهم اية مسؤولية 3

حيث تعمد الدكتاتوريات عادة إلى الغاء جميع الرقابة السياسية ان كانت قائمة قبل 

 0اتور إلى الحكم وصول الدكت

ـ تتبع االنظمة الدكتاتورية سياسة القوة والعنف تجاه خصومها في الداخل إذ إنها 4

عادة تأتي عن طريق القوة فتعمد إلى استعمال القوة والعنف واالرهاب للقضاء على 

 0اية معارضة أو أي مناهض أو نقد سياستها 

ة الفرد تزول وتفنى امام ـ بما ان الدكتاتور يمثل مصلحة الجماعة فان مصلح5

 0مصلحة الجماعة أي مصلحة الدكتاتور في حقيقة االمر 

ـ الحديث عن حقوق االفراد وحرياتهم امر غير وارد في النظام الدكتاتوري ولكن 6

قد تنص الدساتير في بعض الدول الدكتاتورية على بعض هذه الحقوق والحريات اال 
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حية الظاهرية غير الحقيقية بمعنى انه ال يجوز ان ذلك ال يكون في االمر اال من النا

مباشرة هذه الحقوق والحريات اال في حدود النظام السياسي للدولة أي لصالح نظام 

الحكم القائم فعال وفي الحدود التي ترسمها الدولة ذاتها مما دعا البعض إلى القول بان 

ذات اتجاه واحد ، أي ال حقوق االفراد وحرياتهم انما تكون في االنظمة الدكتاتورية 

 0يمكن مزاولتها اال في اتجاه نظام الحكم الدكتاتوري القائم ولصالح هذا النظام وحده 

ـ الحزب الواحد : تلجأ عادة الدكتاتوريات العسكرية إلى الغاء جميع االحزاب 7

القائمة وتأسيس حزب واحد تابع لها يسندها في ممارسة السلطة ويحاول ان يكسب 

أييد الشعبي اما االنظمة الدكتاتورية التي تنبثق عن حزب قائم فانها حال تسلمها لها الت

السلطة تلغي جميع االحزاب االخرى وتقضي على اية معارضة أو نقاش اليتفق 

 0 1933وسياستها وهذا ما فعله هتلر عند تسلمه السلطة في المانيا عام 

 

 0ثانيا/ المونقراطية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقصد بالمونقراطية الحكم الفردي أو التسلطي وتتكون هذه اللفظة من كلمتين   

حكم أي الحكم الفردي أو حكم الفرد الواحد  cratosفرد و mononيونانيتين هما 

الذي يمسك بزمام السلطة ويفرض أفكاره وطريقة حكمه على الشعب ، وهي كذلك 

واضح على الشخصية واستبدال مفهوم الدولة بالسلطة الشخصية ) الفردية ( تعبير 

ورغم أدعاء الفرد الحاكم أو محاولته االستناد إلى شرعية معينة كالوراثة أو 

المصلحة الوطنية غير ان ذلك ال يكون اال بهدف تقوية سلطته الفردية وهو وحده 

وقد يكون الفرد الحاكم  0به  الذي يعبر عن ارادة الشعب ويطبق افكاره الخاصة

محاطا بالمساعدين والمجالس االستشارية ، ولكن ذلك اليغير شيئا من صورة الحكم 

وقد يحصل هذا الحاكم اسم  0الفردي إذ  ان السلطة الحقيقية كلها منوطة بالحاكم 

وفي هذا النوع من االنظمة ال  0الملك ام الدكتاتور أو الطاغية ) الحاكم المستبد ( 

قيمة لرأي الشعب أو االغلبية ما دام الحاكم يملك بالسلطة فهو الذي يفكر وهو الذي 

 0يقرر ما على اآلخرين سوى الطاعة واالذعان 

وتنعدم كليا من هذا النظام حرية المواطنين وخاصة حرية الرأي والعقيدة إذ على 

يسير عليه الحاكم الشعب ان يعتقد  ويؤمن بالمذهب أو االتجاه السياسي والديني الذي 

   0الفرد 
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