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االفراد  ان حقوق االنسان وحرياته هى  حقوق طبيعية متأصل ال يمكن التنازل عنها أو النيل منها. وان

لهم الحريات االساسية،  اال اذا توافرت -التي هي مناط سلطة الحكم -يستطيعون التعبير عن ارادتهم ال 

وحق االجتماع أوالتظاهر السلمى  مثل الحرية الشخصية والسياسية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة

جه السلطة لمواجهة أى مهمة فى و  . وفي المقابل فان ممارسة االفراد لهذه الحريات يمثل وسيلة ضغط

 ).1)خرق لحقوق الناس وحرياتهم

 االعالن العالمي التقييد القانوني للحقوق والحريات بشروط مشددة.  ويربط

  -على أنه :  / ب تنص 29فالمادة 

القانون مستهدفا منها حصرا،  "ال يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه وحرياته، اال للقيود التي يقررها 

والوفاء العادل من مقتضيات الفضيلة  الواجب بحقوق وحريات اآلخرين واحترامها، ضمان االعتراف

والهمية القوانين المنظمة للحريات العامة فان فقهاء  "والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي

 تنظيم الحقوق والحريات العامة يجب ان يكون عن طريق قوانين القانون الدستوري يؤكدون على إن

 .تصدرها الدوله

وقددد شددغلت العالقددات المتبادلددة بددين اهنسددان وأخيدده اهنسددان محددور اهتمددام الفالسددفة والمفكددرين السياسددين 

واالجتمدداعيين، وسدداهمت أفكددارهم ومبددادقهم فددى إقددرار قدديم ومثددل عليددا يسددعى اهنسددان لتحقيقهددا فددى عالقتدده 

ر الموضوعات التى أثارت ومازالت تثير الجدل بين باآلخرين، وال نبالغ إذا قلنا إن الحريات العامة من أكث
                                                 

د. أحمد وكذلك 16، ص1999، 1المغرب،ط العامة وحقوق اإلنسان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،رقية المصدق، الحريات ( 1(

 17-16، ص 2003، 1الدولية، ط دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، مكتبة الشروق –الرشيدي، حقوق اإلنسان 



المهتمدين بقضدايا الحريدات العامددة وبدين المشدتغلين بالقدانون، وهددذا الجددل لديس وليدد اليددوم بدل لقدد ثدار منددذ 

 ( 2القدم. )

أمددا حقددوق اهنسددان فهددي تلددل الحقددوق التددى يتمتددع بهددا اهنسددان لكوندده بشددرا  بصددرف النظددر عددن أصددله أو 

 ( 3جنسيه...الخ وهذه الحقوق طبيعية يملكها اهنسان حتى قبل أن يصبح عضو فى المجتمع. )ديانته أو 

وتنقسم حقوق اهنسان إلى قسدمين مطلدق ونسدبي وحيثمدا كدان للمسداس التدام بالحفداظ علدى الحيداة بكدل مدا 

لحقدوق مطلقدة تحتوي الكلمة من معني كحرية التعبير والرأي والحق فى المساواة والحق فى الحرية تصبح ا

وأما اذا كانت الحقوق تعبر عن تطلعات اهنسان فى الحصول على مبتغي معين كالحصول على جنسدية 

 – 1748ما أو الحق فى السكن أو التنقل فإن الحقوق تصبح نسبية ويمكن اهستناد الى مسلة حمورابي )

اهنسدددان فدددى العصدددور ق.م( فددى وصدددف أول وثيقدددة مدوندددة تعبدددر عدددن الضدددمانات القانونيدددة لحقدددوق 1681

مدادة قانونيدة تتعامدل مدع جميدع المدواطنين علدى أسداس ضدمان حدق الحيداة  282القديمة والتدى تتكدون مدن 

 للمواطنين فى بابل.

وفدددى أثيندددا ظهدددر "قدددانون دراكدددون" وقدددانون صدددولون" الدددذى مدددنح الشدددعب الحدددق فدددى المشددداركة فدددى السدددلطة  

 .1215ا كارتا" عام التشريعية عن طريق مجالس الشعب ووثيقة "الماجن

فى إنجلتدرا، وهندال تجدارب إنسدانية خددمت مفداهيم حقدوق اهنسدان فقدد  1688وكذلل القحة الحقوق عام  

 -( فى رسالة تتعلق بالتسامح فقال : 1740 – 1632تحدث "جون لول" عام )

                                                 
 – 1984طبعة  -دار النهضة  –رها على بعض فروع القانون الوضعي حقوق اإلنسان , قيمتها القانونية وأث –( دكتور / ماهر عبد الهادي 1)

 . 7ص

  76ص – 1962طبعة  –دراسة ألحكام القانون الدولي وتطبيقاتها  التى تهم الدول العربية  –( دكتور/ محمد حافظ غانم 2)



تورية قدال "أن "أن الدول يجب أن ال تتدخل فى الممارسات الحرة للدين" وفى حديث عن الديمقراطية الدس 

الهدف الرقيسي للحكومة هو حماية الفرد وملكيتده" وأكدد علدى أن لانسدان حقدوق طبيعيدة منهدا حدق الحيداة 

 والحرية الشخصية والملكية. 

( حيث عرف الديمقراطية بأنها "الحرية مقسدمة وهدذه أول مدرة تدذكر فيهدا 1679 – 1588وكذلل "هوبز" )

والتنفيذ والقضاء فى توزيع الحرية فإن توزيع هذه الضدمانات تعتمدد أنظمة المؤسسات على أساس التشريع 

علدى توزيددع تلدل السددلطات وبالتدالي يصددبح بمقددور اهنسددان الحصدول علددى تقنيدات الحريددة مدن خددالل تلددل 

 المؤسسات.

( مددن أفكدداره جدداءت شددعارات الثددورة الفرنسددية والتددى عبددرت عددن 1778 – 1712أمددا "جددان جددال روسددو" ) 

كددان  1789مسدداواة مددن المنظددور الفكددري التدداريخي فددإن اهعددالن الفرنسددي لحقددوق اهنسددان عددام الحريددة وال

الدفعة القوية ألفكار ومفاهيم حقوق اهنسان والذى أشار إلدى أن الشدعب هدو مصددر السدلطات وأن النداس 

ل هدذه خلقوا متساويين فى الحقدوق ولكدل مدواطن الحدق فدى التعبيدر بحريدة وهدو مسدؤول عدن إسداءة اسدتعما

 الحرية.

وهكذا فدالحقوق والحريدات ال يمكدن العددول عنهدا أو انتزاعهدا كمدا أنهمدا ييدر محدددين علدى سدبيل الحصدر 

( تتحددد علدى أسداس مفهدوم وشدكل حقدوق اهنسدان فدى كدل 4ألنه يمكن أن يضداف إليهمدا حقدوق جديددة، )

للنظددام الدددولي  وعلددى ذلددل مجتمددع وفددى ضددوء ظروفدده المحيطددة تتعدددد هددذه الحقددوق وتلددل الحريددات تباعددا  

 (5فدستور كل دولة وكذلل قوانينها تتكفل بتحديد حقوق اهنسان وحرياته األساسية وكذلل ممارستها )

                                                 
 338ص  –الجذور التاريخية والفلسفية لحقوق اإلنسان  –( دكتور / عادل بسيوني 1)

  14ص -  1988طبعة  –حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي  –ور/ محمد الحسيني ( دكت2)



وبالريم من أن القانون الطبيعي يقوم على تقرير الحق فى المسداواة بدين البشدر، فدإن حقدوق اهنسدان تهدان 

هدداره فتدارة يكدون فدى صدورة تفرقدة بدين  على مر الزمن وبمبررات يوجدها البشدر للخدروع علدى هدذا الحدق واد

 ( 6الرجل والمرأة وتارة أخري يكون بسبب الرق....إلخ.)

ولقد طرأ على حقوق اهنسان وحرياته تطور كبير وقد تم تسجيل هذه الحقوق فى وثاقق رسدمية كداهعالن 

لدى حقدوق اهنسدان الصدادر فدى وكدذلل االتفاقيدات األوربيدة للحفداظ ع 1948العالمي لحقوق اهنسان عام 

والوثدداقق الدوليددة المتعلقددة بحقددوق اهنسددان المدنيددة والسياسددية مددن ناحيددة وحقوقدده االقتصددادية  1950عددام 

 .1975ومؤتمر هلسنكي عام  1966واالجتماعية والثقافية من ناحية أخري وذلل فى عام 

لدددف جواندددب حقدددوق اهنسدددان وأصدددبح وهكدددذا عدددرف العدددالم العديدددد مدددن المواثيدددق الدوليدددة التدددى عالجدددت مخت 

تطوير المجتمع الدولي وتنميته يشكل عنصرا  فعاال ، وهكذا لدم تعدد، حقدوق اهنسدان وحرياتده محصدورة فدى 

المجددال القددانوني فحسددب بددل أصددبح موضددوعا  عالميددا  يدددخل فددى نطدداق القدديم األساسددية التددى يسددعى إليهددا 

دي احترامهددا للحقددوق والحريددات وهددذا لددن يتددأتى إال المجتمددع الدددولي وأصددبح تقيدديم سددلول الدددول يقدداس بمدد

بضمان تقرير هذه الحقوق فى التشريعات الداخلية للدول وصيايتها قانونيدا  ودسدتوريا ، واليدوم ال نكداد تدري 

دسددتورا  أو قانونددا  إال وتضددمن فددى جددزء مندده الحقدددوق والحريددات األساسددية وقددد تقددل هددذه الحريددات أو تزيدددد 

 ( 7فى الدولة. )حسب النظام الساقد 

وقددد اسددتقرت الدددول فددى العصددر الحددديث علددى إخضدداع نفسددها للقواعددد القانونيددة التددى وضددعتها أو صددادقت 

عليهدددا بحيدددث يكدددون النظدددام الدسدددتوري للدولدددة يحمدددي الفدددرد ويقيدددد مدددن سدددلطة الحددداكم وهدددذه الحقدددوق وتلدددل 

تدداء عليهدا مدن أى جهدة، وبمدا الحريات تطوق بطوق من الحماية التى تكفل احترامها وعددم تعرضدها لالع

                                                 
  7ص – 1987طبعة  –اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان فى القانون الدولي  –( دكتور / عبد العزيز سرحان 3)

  7ص –قانون حقوق اإلنسان بين الفكر الوضعي والشريعة اإلسالمية  –( دكتور/ عبد الواحد الفأر 1)



أن حقددوق اهنسددان وحرياتدده هددى األسدداس فددى النظددام القددانونى فددإن حريددة الفددرد ال يجددوز التفددريط فيهددا إال 

 استثناء  وبنص القانون.

( وهكدذا فدإذا كاندت حقدوق اهنسدان وحرياتده 8لذلل يجب على المجتمع حمايتها مدن أى اعتدداء يمدس بهدا) 

هدددذه الحقددوق والحريددات عرفددت منددذ فجدددر التدداريخ وتطددورت بتطددوره، والدراسدددة تشددكل ظدداهرة معاصددرة فددإن 

التاريخيددة فدددى هددذا المجدددال تدددؤدي ذات الدددور الدددذى تؤديدده فدددى المجددداالت األخددرى فإنندددا عندددما ننظدددر إلدددى 

 الماضي فإننا نستطيع فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل وبهذه الدراسة يمكننا تتبع العوامل اهيجابية والسلبية

فى مجال حقوق اهنسان وحرياته فهذا يجعلنا أكثر فهمَا لتلل الظاهرة فى الوقت الدراهن ولددينا القددرة علدى 

 (. 9التكهن بالمستقبل )

وهكددذا فكمددا اختزلددت العولمددة الزمددان والمكددان وجعلددت العددالم قريددة صددغيرة أصددبحت حمايددة حقددوق اهنسددان 

المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المددني ومنظمدات وحرياته مسقولية مشتركة بين المجتمع الدولي و 

 حقوق اهنسان والرأي العام على المستويين الدولي والمحلي.................      .

وفدددى هدددذه الدراسدددة سدددوف نتنددداول الحريدددات العامدددة فدددى الفكدددر الفلسدددفي والقدددانوني ثدددم نحددداول التغلغدددل فدددى 

ي معددددرفتهم للحقددددوق والحريددددات ثددددم نقددددوم ببحددددث الحقددددوق الحضددددارات الشددددرقية والغربيددددة للوصددددول إلددددى مددددد

والحريات فى الشراقع السماوية كمصادر أساسية لحقوق اهنسان ثدم نتنداول  الحقدوق والحريدات العامدة فدى 

 العصر الحديث. 

 

                                                 
المجلد  –مقال منشور فى موسوعة حقوق اإلنسان  –الضمانات الجزائية للحق فى األمن الشخصي فى التشريع األردني  –( دكتور / محمد سعيد 1)

 "317الثالث "دراسات تطبيقيه عن العالم العربي ص

  9ص– 1987طبعة  –مدخل تاريخي لدراسة حقوق اإلنسان  –م زناتي ( دكتور / محمود سال2)


