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   حقوق اإلنسان:  المطلب األول 

إن حقوق اإلنسان حقوق هي حقوق طبيعية ال تعطى وال تمنح وال توهب من احد فهي        
الوطنية  والقوانين  الدساتير  بموجب  عنها  ويكشف  يعلن  اإلنسان  طبيعية  في  متأصلة  حقوق 
والعهود والمواثيق واالتفاقيات الدولية ومنها معاهدات حقوق اإلنسان وبالتالي هي أيضًا ال تخلق  

نشأ بهذه التسميات انها مخلوقات طبيعية بطبيعة والدة اإلنسان، نابعة من صميم كيان أي ال ت
ذات نفوذ أو تأثير مباشر أو غير مباشر اإلنسان نفسه فليس للمجتمع أو دولة أو سلطة أخرى  

  أنها صاحبة الفضل بمنحها لألفراد.  الحق إن تدعى

او  الحضارية  المفاهيم  من  اإلنسان  حقوق  مفهوم  العالم  يعد  بلدان  دخلت  التي  لكبرى 
المرجع  غربية  قيمية  منظومة  إلى  كلها  تقريبًا  تنتمي  المفاهيم  من  حزمة  ضمن  اإلسالمي 

 والتوجه. 
أم  األكاديمي  المستوى  على  ذلك  أكان  سواًء  واسعًا،  قبواًل  المفهوم  هذا  اكتسب  لقد 

تناولوه   ممن  كثيرًا  فان  استخدامه،  شيوع  شدة  ومن  الدولي،  يهتموا  المستوى  لم  كتاباتهم  في 
 بتأصيله، حتى اصبح يستعمل بدون تمحيص وكأن ال مجال لمراجعته. 

كلي  مفهوم  على  تدل  اللفظي  تركيبها  من  ظاهر  هو  كما  اإلنسان  حقوق  عبارة  ان 
الجمع   بصيغة  مفهوم حق  مفهومين مخصصين،  بين  الجمع  يتكون من  تركيب  وهو  ومركب، 

 ردًا.)حقوق(، ومفهوم إنسان الذي ورد مف

ان مفهوم حقوق اإلنسان مفهوم حديث نسبيًا، إذ يعود إلى الربع األخير من القرن الثامن  
عشر، أما استخدام مصطلح "حقوق اإلنسان" فهو استخدام لم يبدأ بالظهور، وتعرف األوروبيون 

إال في فترة صعود    –عن الحقوق الطبيعية على سبيل المثال    –على استخدامه كمفهوم مستقل  
مضمونه،  وس حداثة  بالضرورة  تعنى  ال  المفهوم  حداثة  ولكن  والعالم،  أوروبا  في  النازية  قوط 
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فحقوق اإلنسان بوصفها مضمونًا سابقة لظهور هذا المفهوم وذلك بقرون وقرون، بل نستطيع  
الذي ظهر فيه كل      القول ان عبارة )حقوق اإلنسان( بوصفها مضمونًا ترجع إلى ذلك الوقت

 من مفهوم )اإلنسان( ومفهوم )الحق(، وهو وقت ال يمكن تحديده وال تخمين بداية له.

 حقوق اإلنسان بتعريف  الالفرع األول : 
   الحق في اللغة:اواًل: 

وحقاق،   حقوق  وجمعه  الباطل،  نقيض  والحق  ووجب،  ثبت  اذا  الشيء  حق  مصدر 
كما يعرفه بعض  ، ق هللا األمر حقُا، أثبته وأوجبهومعنى حق األمر وجب ووقع بال شك. ومنه ح

 اللغويين بأنه الملك والمال، أو األمر الموجود الثابت.  

َعَلْيِهُم    َحق  وقد وردت كلمة الحق في المعجم القرآني دالة على الثبوت كما في قوله تعالى: )
بمعنى  ( أ63()القصص: من اآليةاْلَقْول القول، وجاءت  ثبت عليهم  الباطل كما في  ي  نقيض 

ِ َعلَى اْلبَاِطِل فَيَْدَمغُهُ فَِإذَا هَُو َزاِهققوله تعالى: )   . (18()األنبياء: من اآليةبَْل نَْقِذُف بِاْلَحق 

 :  االصطالح الحق في   ثانيًا: 

القانون  فقهاء  الحق عند  تعريف  بينهم، فليس    ،أثار  الهين    باألمرالكثير من الخالفات 

 إعطاء تعريف علمي للحق يحدد ماهيته ويكشف جوهره التخاذه أساسًا لدراسته. 

المميزة له تعريف الحق عن الخصائص  الحديث كشف في  الفقه  الفقيه    ،اال ان  فعرفه 

االتجاه   هذا  صاحب  وهو  إ  –"دابان"  بقيمة،  او  بشيء  إستئثار   " بأنه  يحميه  الحق  ستئثارًا 

 القانون". وهذا التعريف يبين الخصائص المميزة للحق والمتمثلة بـ :
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 االستئثار او االختصاص بشيء او بقيمة  -1 

التصرف   -2  على  القدرة  ,أي  بالقيم    ،التسلط  تتعلق  التي  بالحقوق  يتعلق  ال  وهذا 

دون إمكان التصرف    اذ يقتصر االمر بالنسبة لها على االستعمال فقط من  ، اللصيقة بالشخص

 في حياته –على سبيل المثال  –ان يتصرف  لإلنسانفيها اذ ليس 

القانونية  -3 الخاصية    ،الحماية  هذِه  على  الفقه  ويطلق   . الحق  لوجود  الزمة  فهي 

 بالعنصر الخارجي والذي يتلخص في وجود الغير وضرورة احترامهم الستئثار صاحب الحق.

ها من حريات أساسية ، فقد عرفها االستاذ ) رينيه كاسان ( وما يتصل ب  ،أما حقوق اإلنسان

بأنها  ) فرع خاص من فروع العلوم االجتماعية، يختص بدراسة العالقة بين الناس، استنادًا إلى  

    . بتحديد الحقوق والرخص الضرورية الزدهار كل إنسان ( ،كرامة اإلنسان

( بأنه  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  ُعرف  والمبادئ    بينما  القواعد  مجموعة  في  يتمثل 

األفراد  وحريات  حقوق  تؤمن  والتي  الدولية  والمعاهدات  اإلعالنات  في  عليها  المنصوص 

للتنازل عنها،  قابل  باإلنسان وغير  لصيقة  الدولة أساسا وهي حقوق  مواجهة  والشعوب في 

 وتلتزم الدولة بحمايتها من االعتداء أو االنتهاك ( . 

اإلنسان كما وصفه البعض واجب التطبيق من حيث المبدأ في جميع  فقانون حقوق  

األوقات أي في وقت السلم و إثناء النزاعات المسلحة على السواء ، كما يرسي قواعد ملزمة  
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وعدد    ،للحكومات في عالقتها باألفراد، وتوجد قواعده في النصوص الدستورية و القانونية

الت العالمية واإلقليمية  المدنية من الصكوك  الحقوق  القضايا مثل  ي تغطي نطاق واسع من 

والسياسية أو تركز على حقوق بعينها على سبيل المثال حضر التعذيب أو تركز على فئات 

 معينة من المستفيدين كاألطفال والنساء.

وفي وقتنا الحاضر هناك أثر مهم لمنظومة حقوق اإلنسان على ممارسة مهنة الطب  

ح وشكلت  آدابها،  الثقافات وعلى  بين  ما  للحدود  العابر  المشترك  العامل  اإلنسان  قوق 

 والمجتمعات والدول المختلفة، حفاظًا على حياة اإلنسان وصحته وكرامته.  

مع   يتعامل  األحيان  من  كثير  في  الطبيب  أن  في  اإلنسان  حقوق  اهمية  وتكمن 

التهجير القسري أثناء الحروب  إصابات وأمراض تنتج عن انتهاكات لهذه الحقوق، من مثل  

نفاذ  العنف أو الجريمة ..الخ، كما أن األطباء لهم عالقة مباشرة في قرار  التعذيب أو  أو 

حقوق   من  أساسي  حق  يشكل  والذي  الوطني  المستوى  على  الصحية  للخدمات  المواطنين 

 اإلنسان وحجب هذا النفاذ يشكل انتهاكًا للحق بالحياة والصحة والعالج. 
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 سمات قانون حقوق اإلنسان   :رع الثانيفال

والوطنية  -1 الدولية  القوانين  سائر  على  بعلوه  القانون  هذا  الخاصة   ،يتميز  القواعد  ألن 

بحقوق اإلنسان وسالمته، تعد من القواعد القانونية اآلمرة التي ال يجوز االتفاق دوليًا على 

 خالفها أو النص داخليًا على نقيضها . 

الفرد  -2 شأن  من  القانون  هذا  لحقوق    ،ُيعلي  مخالفتها  عند  لحكومته  ندًا  يقف  فيجعله 

بأن يشكو الفرد    ،المتحدة والمنظمات الدولية واإلقليميةإذ تسمح نظم وقواعد األمم    ،اإلنسان

سيادتها ونطاق  حدودها  خارج  هيئة  إلى  حكومته   ،دولته  وتقف  مدعيًا  الفرد  يقف  وعندئذ 

محايدة دولية  هيئة  أمام  عليها  حقوق ،  مدعى  بانتهاك  للحكومة  الموجهة  االتهام  تنظر 

 اإلنسان . 

مت  -3 بجزاء  اإلنسان  حقوق  قانون  والوطنيةيتمتع  الدولية  الساحة  في  حقوق    ،نوع  فهناك 

محاكمة  يوجب  مما  الدولي،  المجتمع  تمس  دولية  جريمة  عليها  االعتداء  يشكل  إنسانية 

 ومن الناحية الوطنية توجد جزاءات جنائية تطال منتهكي حقوق اإلنسان .  ،مرتكبيها
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 حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة  المطلب الثاني: 

انتقل التشريع في هذه المرحلة ، إلى تدوين األعراف السائدة وصياغتها في أحكام إلزامية       

على عاتقها  أخذت  التي   ،) الحاكمة  الدولة  ) سلطة  فكرة  وتوضحت  الحضارة  تقدمت  أن  بعد 

 التشريع المباشر بوساطة القوانين المكتوبة. 

بسن   البادئة  القديمة،  اإلنسانية  الحضارات  تنظم وكانت  التي  والقوانين  التشريعات 

مجتمعاتها بفروعها المختلفة ومنها حقوق اإلنسان . وسنتطرق لمسألة حقوق اإلنسان في قوانين 

لتلك  نماذج  بوصفها  والرومانية،  اليونانية  الحضارتين  وفي  القديمة،  العراقية  الحضارة 

   .الحضارات

 قديمة  حقوق اإلنسان في الحضارة العراقية ال –الفرع االول:

  ، يشير الباحث ) موئيل كريمر(، في تناوله ألولى المدونات الكتابية في التاريخ اإلنساني

الغالب   في  ألنه  والروحي،  االجتماعي  اإلنسان  نمو  وتقصي  تتبع  بالرغم من صعوبة  إنه  إلى 

نظامها   الديمقراطية ( ومؤسساتها أو  باسم )  المعروف  الحياة  بطيء ومنحرف، إال أن أسلوب 

ساسي وهو المجلس التأسيسي، لم يكن قاصرًا على الحضارة الغربية ، فالحقيقة هي، أن أول  األ

ق .   3000برلمان سياسي معروف في تاريخ اإلنسان المدون ، التأم في جلسة مهمة في حدود 
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م في بالد ) سومر ( حيث كان يقطن شعب أنشأ ما يرجح أن يكون أرقى حضارة في العالم  

   المعروف آنذاك .

ويورد ) كريمر(، أول سابقة قانونية في نطاق حماية حق اإلنسان في الحياة والمحاكمة 

لدى   معروفة  كانت  القانون،  حدود  في  الحرية  ان  ويؤكد  الدفاع،  حقوق  احترام  في  العادلة 

 السومريين في األلف الثالث قبل الميالد  . 

د نصت على بعض الحقوق  أما شريعة حمورابي التي تعد أول شريعة قانونية مدونة، فق

األساسية ومنها مثاًل: الملكية الفردية، كما اعتمدت المحاكمات، واستنادًا إلى بعض نصوصها،  

على قاعدة )األصل براءة الذمة( ، فإذا ادعى أحد على آخر بجريمة ُحكمها اإلعدام ولم يتمكن  

 من إثبات ادعائه، يحكم عليه باإلعدام  .

فقد كان لهذه )   بين األفراد على أساس  عليه  العالقات  تنظيم  دوٌر كبير في  المدونة ( 

فقد تبلورت مرجعية شرعية  مفردات العدل والمساواة في ضوء نصوصها الواردة فيها، ومن ثم 

في تكوين المؤسسات الحقوقية من خالل ) إشاعة العدالة من اجل منع األقوى من اإلساءة إلى  

 األضعف ( . 
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 وق اإلنسان في الحضارتين اليونانية والرومانية : حق – الفرع الثاني:

واضحة  إنسانية  مبادئ  بوصفها  اإلنسان  حقوق  ماهية  الحضارتان،  هاتان  تحدد  لم 

ومتكاملة ، فقد أقرتا االسترقاق ونصتا على المساواة ) الناقصة ( باالستناد إلى طبيعة التكوين 

الس فالمشاركة  ثم  ومن  للمجتمع،  والسياسي  وذات االجتماعي  المتنفذة  للنخبة  ستكون   ، ياسية 

القاعدة االقتصادية واالجتماعية فيه ، وإذا تناولنا بعض المفاهيم ) الحديثة (، المتصلة بحقوق  

من  غيرها  إلى  الثقافات  بعض  شيوع  وإمكانية  وشموليتها  الحقوق  هذه  عالمية  ومنها  اإلنسان، 

 هاتين الحضارتين، فسنجد ما يأتي:  وقمنا بتتبع جذورها التاريخية من خالل ،المجتمعـات

اليوناني  -أ الفكر  في  اإلنسان  كبيرة،  :    حقوق  درجة  إلى   ) العقالنية   ( فكرة  تطورت 

وقامت على مبدأ يؤمن ان نظامي العالم الطبيعي واألخالقي قاما على أسس عقالنية، وان عقل  

 ها . اإلنسان، اسهم في طبيعة الكون العقالنية ومن ثم فهو قادر على فهم

وهنا يتجلى مفهوم ) العالمية ( من خالل تجسيد فكرة اإلنسانية وعالقتها بالكون والنظام  

األخالقي والطبيعي، لكن هذه الفكرة تكون قاصرة عندما تتحول إلى الواقع المعمول به، ومن ثم  

المواطنون (، فضاًل عن أن طبقة   المجتمع، وهي طبقة )  العليا من  بالطبقة  )  فإنها ستتجسد 

األجانب (، كانت في مرتبة متأخرة، إذ ) ظل األجنبي محل ازدراء في الفكر اليوناني، إذ لم  

 يكن ) غير اليونانيين ( في نظرهم، سوى أولئك البرابرة غير المتحضرين أو المثقفين (.
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األحرار   ثقافة   ( ومحاولة جعل  وعالميتها  اإلنسان  فكرة شمولية حقوق  يتنافى مع  وهذا 

 اليونانيين ( هي النموذج وصاحبة االمتياز والسيادة .  

وعلى الرغم من أن ) )أثينا( قدمت في عصـر )بركليس(، مثاًل للمدنية التي يعيش فيها 

ان يسترق أحدهم ألي سبب من األسباب (،      المواطنون متساويين أحرارًا ، بمعنى انه ال يمكن  

إال أن التقسيم الطبقي للمجتمع اليوناني، كان ينفي فكرة المساواة المطلقة بين األفراد ، التي تقود 

صاحبه  يمنح  امتياز  هو   ) المواطنة   ( فمفهوم   ، السياسية  المشاركة  في  المساواة  عدم  إلى 

كة في النشاط السياسي وفي الشؤون العامة، أي أن  عضوية المدنية ويؤهله لحد أدنى من المشار 

من   العبد  جعلت  التي  الطبيعة،  صنع  من  هٌم   ،) ارسطو   ( يورده  ما  وحسب  األرقاء  طبقة 

األدوات التي ال بد منها لتحقيق سعادة األسرة اليونانية.  كما أن المرأة لم تكن أوفر حظًا في  

 ومن تولي أي عمل من األعمال.   نيل حقوقها، إذ كانت مجردة من حقوقها المدنية

ذلك جهدًا فكريًا  الدولة وحمايتها، وبذلوا في  تعزيز كيان  الى  اليونان  لقد سعى فالسفة 

بإلغاء فكرة   ذلك  تجلى  إذ  الدولة،  الفرد في شخصية  إذابة شخصية  وعمليًا كبيرًا حينما حاولوا 

بوالديهم األطفال  جهل  أن  إلى  استنادًا  النساء،  وشيوع  مكلفًا  الزواج  الشيوخ  مجلس  سيجعل   ،

وضياٌع  لألطفال  الصالحة  والتربية  االسرة  لنظام  هدم  وهذا  الدولة،  لحماية  وإعدادهم  برعايتهم 

 للنظام االجتماعي بهدف تقوية وتعزيز مركزية الدولة وسيطرتها .
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أنه على الرغم من شيوع مفهوم  من هنا نجد ان الفقيه الفرنسي ) دو فرجيه ( يقول : 

األفراد )الحر  حريات  إزاء  الدولة  سلطة  كانت  القديمة،  اليونانية  الديمقراطية  تاريخ  في  ية(، 

 وحقوقهم المطلقة ال حدود لها وال قيود عليها ، أي أنها كانت سلطة استبدادية  . 

ناقصة   حرية  فهي  الكاملة،  المساواة  عدم  من  مشتقًا  كان   ) الحرية   ( مفهوم  فان  لذا 

 رى .وقاصرة على طبقة دون أخ

الروماني  -ب   الفكر  في  اإلنسان  حقوق   :   حقوق  على  طرأ  جوهريًا  اختالفًا  نجد  ال 

  .اإلنسان في الفكر الروماني، ال بل نجد أن هناك تحديدًا لمسألتي التباين وعدم المساواة الطبقية

فعلى الرغم من أن مفهوم ) عالمية حقوق اإلنسان ( يبدو حاضرًا في الفكرة القائلة )بأنه 

الطبيع وهذه  واحدة  بشرية  طبيعة  غير  هناك  والنبالة ليس  للجميع  وملك  الجميع  في  مستقرة  ة 

المساواة  تكريس عدم  إلى  يشير  التاريخي ،  الواقع  النفسية(، إال أن  الفضيلة  نبالة  الوحيدة هي 

الطبقية، ومن ثم فلم تكن هناك مساواة أمام القانون بين الطبقات ولم يعترف للطبقة العاملة بحق  

ولم ُيعترف لها بالمساواة أمام القضاء ومن ثم طبقت  المواطنة ولم تشارك في المجالس الشعبية  

قانونية خاصة. قواعد  الحقوق      عليها  ُجردت من  التي  المرأة،  يخص حقوق  فيما  األمر  كذلك 

 المدنية مثل )حق الحياة( والطرد من األسرة وحق بيعها كالرقيق  .  
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الطبقة    ( ثورة  أثر  اإلثني عشر،  األلواح  قانون  الرغم من صدور  على  وعلى   ) العامة 

  ) لجنة   ( الشيوخ  عين مجلس  الميالد،  قبل  الخامس  القرن  منتصف  في  وذلك  اإلشراف  طبقة 

اثني عشر  على  ما جمعته  نقش  ثم  العصر،  ذلك  في  السائدة  الرومانية  العادات  بجمع  قامت 

في   المساواة   ) القانون   ( هذا  أقر  ثم  ومن  تشريع روماني الحق،  نواة كل  كانت  نحاسيًا  لوحًا 

لحقوق بين طبقات الشعب الروماني وإزالة الفوارق أمام القانون بين الفقراء وبين األغنياء، وكان ا

ذلك في العهد الجمهوري ، لكنه في بداية العصر اإلمبراطوري لم يبَق من المجالس، إال اسمها 

    .وصار نظام الحكم فرديا مطلقا وأصبحت الديمقراطية تعتمد على الثروة والطبقة

 حقوق اإلنسان في الشرائع السماوية  - ع الثالث:الفر 
إن للشرائع السماوية دورًا كبيرًا في تثبيت مبادئ حقوق اإلنسان وحمايتها، نظرًا لما لها  

من أهمية في تنظيم العالقات اإلنسانية بين األفراد وعدهم متساوين جميعًا أمام عدالة السماء  

اإلنسان من حق الحياة أو أن ينتهك، الن كل انتهاك أو وعدالة األرض، فال يجوز أن يحرم  

كان  ولما  قداستها،  من  تنقيصًا  او  الحياة  من  حرمانًا  يعد  للجسم  إفناء  أو  تعذيب  أو  تأليم 

اآلدميين من أٍب واحد وخلقوا للمصير نفسه، فهم متساوون، ومن ثم فان خضوعهم للخالق نفسه  

 يعد الضمان األقوى للمساواة بينهم .
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 شرائع ما قبل اإلسالم :  - أ

لقد كانت الشريعة اليهودية، المبنية على التوراة وما أضاف إليها أحبار اليهود مما اّدعوا  

نقله بالرواية عن موسى عليه السالم، وما أضافوه من شروح وتفاسير، جمعت كلها فيما اسموه  

 د شعب هللا المختار.  بالتلمود، تقر شريعة القصاص وتنادي باحتقار الشعوب وتعد اليهو 

وهنا نجد دور األحبار، يتجلى في اخراج التعاليم الدينية السماوية عن طريقها الشرعي  

بما أضافوه ) لهذه الشريعة ( من تعاليم وتفاسير أذكت روح التناحر والعصبية وأعطت بعدًا )  

هم االمتياز ومن ثم عالميًا ( كونها من ترتيب ) الشارع (، وان الخالق هو الذي اختارهم وأعطا

فان ) ثقافتهم ( هي األصلح التي يجب أن تسود، لذا فأن لديهم )المشروعية ( في تكفير غيرهم  

من الشعوب، فهي شريعة تناولت حقوق اإلنسان ، لكن ليس على أساس المساواة والعدالة بين 

قدر على ما يريده هللا كل أبناء البشر، وانما لفئة معينة من ) اتباع ( الشريعة اليهودية فهي األ

 وعلى حكم اآلخرين بحسب اعتقادهم .

المسيحية الديانة  اإلنسان،  أما  قانون حقوق  والى  األوربية  الحضارة  إلى  فقد أضافت   ،

أكدت  إذ  السلطة،  تحديد  وفكرة  اإلنسانية  الشخصية  بكرامة  المتعلقة  السامية  المبادئ  بعض 

حترام والتقدير، كما إنها رأت ان السلطة المطلقة  المسيحية على كرامة اإلنسان الذي يستحق اال
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تنازل   الفرد في كيان الجماعة وعلى ضرورة  يمارسها إال هللا ، كما اكدت على دمج كيان  ال 

 الفرد عن بعض حقوقه لضمان وجود المجتمع المدني وحمايته .

وتعال المعروفة  األناجيل  أساس  على   ) الكنيسة   ( رتبتها  الديانة  هذه  أن  الرسل  إال  يم 

وقرارات الباباوات وما استوحته من الفلسفة اليونانية ومن ثم الفلسفة الرومانية بعد ذلك، لذا لم  

 تكن معالجتها لمسألة حقوق اإلنسان، معالجة ) دينية شرعية ( خالصة . 

بابوية كنسية ( و   لوائح )  الحقوق، انطالقًا من  للكنيسة دور كبير في معالجة هذه  فقد كان 

أعطت لها بعدًا دينيًا ليصبح لها تأثيرًا وذات صدى بين اتباع الديانة المسيحية، لكن ما الذي  

حصل وما الذي حملته هذه ) اللوائح ( الوضعية ؟ وعلى الرغم من أن بعض مفكري المسيـحية 

برغســون    ( الفرنسي  ومنهم   ، الحديـث  العصر  في   1949-1859في  المسيحية  عّد  قد   )

واحترام  الحقوق  في  المساواة  تتضمن   ، العام  لإلخاء  فكرة   ،) واألخالق  الدين  كتابه)مصدر 

اإلمبراطورية  فأن  اإلنسان،  حقوق  إعالن  إلى  أدت  التي  فهي  ثم،  ومن  البشرية  الشخصية 

ففيمها تم   ،طى المسيحية ، كانت بعيدة عن االعتراف بالحرية والمساواة المسيحية والقرون الوس

 التمييز بسبب اللون .  

وفيما يتعلق بالمساواة اإلنسانية ، فقد أكدت المسيحية أن الناس متساوون أمام هللا، وان  

الفقراء  الفقراء لهم مملكة وذلك عندما يخاطبهم المسيح عليه السالم ويقول : ) ما أسعدكم أيها  
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لكن هذه المساواة كانت بالفعل أمام هللا ، أما على األرض فلم يكن الفقراء   ،فلكم مملكة هللا (

فمن  قائمًا،  بقـي  الطبقي  التقسيم  وان  تلَغ  لم  العبودية  فأن  ثم،  ومن  األغنياء  بحقوق  يتمتعون 

جم على   (  : فيها  يقول   ) طويموتاوس  إلى)   ) بولس   ( القديس  وجهها  رسالة  من  خالل  يع 

 يخضعون لنير الرق أن يعتبروا أسيادهم جديرين بكل تبجيل ( .  

عليه   تقوم  الذي  الديني  التسامح  من  الرغم  فعلى  الدين،  بسبب  بالتمييز  يتعلق  وفيما 

اعتناق   على  قسرًا  الناس  لتحمل  صدرت  وملكية  كنسية  مراسيم  هناك  فأن  المسيحية،  الديانة 

( في أسبانيا، التي )خيرت(   1502( و )    1499المسيحية، مثل التي صدرت في عامي )  

المسلمين بين اعتناق المسيحية أو مغادرة البالد ، ومن يرفض ذلك ، يكون حكمه اإلعدام، مثل  

  ( على  واحدة  جلسة  في  حكمت  التي   ) طليطلة   ( حـرقًا    1200محكمة  باإلعـدام  شخص   )

م إجبار اإلنسان على تغيير دينه، وهو لرفضهم تغيير دينـهم  , وهذا يتنافى وحرية االعتقاد وعد

 إنكاٌر لمبادئ العدالة والحرية .  

وما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، فقد كانت هناك عقوبة ) المارقين (، ويقصد بهم أولئك  

( قانون 379الذين ال يرون في المعتقدات ما تراه السلطة الدينية من رأي ، إذ صدر في عام )

راء المارقة التي تحظرها القوانين اإللهية واإلمبراطورية ، أن تصمت إلى  يقول : )على جميع اآل

وضعية   قوانين  كانت  وإن   ، إلهية  تعاليم  مخالفة  بدعوى  التعبير  لحرية  إنكاٌر  وهذا   ,  ) االبد 

 صادرة من سلطة زمنية تريد إضفاء الطابع الديني عليها . 
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المسيح فالتعاليم   ، السلطة  بتحديد  يتعلق  فيما  زمنية  أما  سلطة  توجد  ال  أنه   ، ترى  ية 

مطلقة فوق األرض ، وأن هذه السلطة يمارسها هللا وحده، إال أن السلطة مورست بشكل مطلق  

وبوحي أو مباركة من هللا، لذا فهي مطلقة وال يجوز معارضتها ، إذ بررت ) الحكم المطلق (  

 وما يتضمنه من تقييد لحقوق اإلنسان وحرياته .

 :   ان في الشريعة اإلسالميةحقوق اإلنس - ب

للتعرف على وجهة نظر الفكر اإلسالمي فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، البد أن نتناول في  

البدء )أصل التسمية( ، أهي حقوٌق أم ضرورات أم واجبات ؟ ومن ثم التطرق إلى بعض مالمح  

في صياغ ومفكريها  اإلسالمية  الشريعة  مساهمة  ومدى  اإلسالم  في  الحقوق  من هذه  الكثير  ة 

 القواعد الشرعية ، التي أْثرت القانون الدولي والقواعد المتعلقة بحقوق اإلنسان . 

 في أصل تسمية ) الحقوق ( : -1

يشير بعض الباحثين إلى أن اإلسالم ، قد بلغ في األيمان باإلنسان وبتقديس حقوقه ،  

هذا اإلنسان فردية كانت أم إلى الحد الذي يتجاوز فيه الحقوق، عندما عدها ضرورات واجبة ل 

جماعية إذ ال سبيل إلى حياة اإلنسان من دونها فهي ليست مجرد ) حقوق ( يمكن التنازل عنها 

 أو عن بعضها  .  
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) أن الحق منفعة ثبتت إلنسان على آخر ، فالحق مصلحة قررها الشرع  ويقول آخر  

ون واجبًا والتزامًا على آخر يؤديه  أو القانون لينتفع بها صاحبها، ويتمتع بمزاياها وبالتالي تك

 لتتحقق الغاية( .  

فهي إذًا حقوق لإلنسان، من حقه أن يتمتع بها ، وهي في الوقت نفسه، واجبات عليه  

 يلتزم بها تجاه اآلخرين وأمام هللا انطالقًا من كونها ) ضرورات ( ال تستقيم الحياة إال بها .  

 :   األساس الفكري لحقوق اإلنسان في اإلسالم - 2

ا  الشريعة  من  تستمد  إلهية  منح  الحقوق،  هذه  خلق  إن  تعالى  فاهلل  اليها،  وتستند  إلسالمية 

اإلنسان ومنحه حق الحياة ومن ثم كرمه وفضله من خالل منحه حقوقًا وحريات ثابتة في 

 شريعته . 

واإلنسان، مخلوق هللا،    ،) اإلسالمية  العقيدة   ( هو  الحقوق،  لهذه  الفكري  األساس  فان  لذا 

ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِ  َواْلَبْحِر  اآلية الكريمة )َوَلَقدْ خلقه وكرمه وفضله في ضوء    َكر 

ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر مِ م ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل ( .     َوَرَزْقَناُهم مِ َن الط يِ َباِت َوَفض 

يحرم    ) إلهية  منٌح   ( هي  حقوقًا،  هللا  منحه  والتكريم،  والتفضيل  الخلق  هذا  على  وبناًء 

من   مصادرتها األفراد  بتمكين  اإلسالمية  )الدولة(  وتقوم  انتهاكها،  أو  عليها  االعتداء  أو 

 التمتع بها وحمايتها من االنتهاك 
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اإلنسان   لحقوق  ومهمًا  التاريخية مصدرًا رئيسًا  الناحية  اإلسالمية من  الشريعة  تعد  إذن 

وحرياته األساسية , فقد امتاز اإلسالم على ماعداه من القوانين واإلعالنات الوضعية في نظرته 

ية  إلى اإلنسان من حيث القيمة كإنسان ، ومن حيث الحقوق التي منحها إياه , أما القيمة اإلنسان

   -فنالحظها في ثالثة أمور هي : 

اختالف   .  1 على  جميعا"  الناس  ان  الكريم  القرآن  أبان  فقد  اإلنساني،  األصل  لوحدة  بيانه 

آدم وحواء، وانهما من   ،اجناسهم و السنتهم و الوانهم يرجعون الى أب واحد وأم واحدة هما

كم الذي خلقكم من نفس واحدة مادة واحدة هي التراب، قال تعالى " يا ايها الناس اتقوا رب

 .  (1)  "  وخلق منها  زوجها

وانما  2 اآلباء،  شرف  او  اللسان،  او  اللون  او  بالعنصر  الناس،  بين  التفاضل  لعدم  بيانه   .

التفاضل بينهم يكون بالتقوى والعمل الصالح، قال تعالى " يا ايها الناس انا خلقناكم من 

 .  (2)  لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتقاكم "ذكر وانثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل 

 .  (3) ". تكريم االنسان ورفع قدره ، قال تعالى " ولقد كرمنا بني آدم3

 

 

 
 (1سورة النساء : اآلية ) (1)
 (13سورة الحجرات : اآلية ) (2)
 (70سورة اإلسراء : اآلية ) (3)
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 بعض مالمح حقوق االنسان في اإلسالم : - 3

اذا ما تناولنا بعض هذه المالمح ، سنجد أن الشريعة اإلسالمية أسست مرجعية قانونية ) 

حقوق اإلنسان ( من خالل نصوص قرآنية سامية يتوجب على اإلفراد  شرعية ( تناولت )  

 والدولة اتباعها وااللتزام بها، ومنها : 

 في نطاق حق الحياة :  – 1

ويعّد أول وأهم حق لإلنسان ، فإذا ُأّمن له توافرت سائر الحقوق األخرى، إذ تكون حياة  

تسلـب الشريعة    اإلنسان مقدسة، ال يجوز ألحد أن يعتدي عليها وال  القدسـية إال بسلطات  هذه 

وباإلجراءات التي تقرها  , وفي هذا الصدد يقول هللا تعالـى : )َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد  

 ِفي اأَلْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا ( .  

قتل   تحريم  منها   ، شرعية  أحكام  عدة  الحق  هذا  على  بني  واالنتحار  وقد  اإلنسان 

) َم ّللّاُ ِإالَّ ِباْلَحقِّ  .  (4)واإلجهاض ، إذ يقول هللا تعالى : )َواَل َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

وإذا ما تتبعنا النصوص القانونية الدولية الحديثة المتعلقة بحقوق اإلنسان ، سنجد فيها 

واسبقيتها في تناول حقوق اإلنسان ، لذلك فقد ما يشير إلى ثـقل ) النصوص القرآنية ( واهميتها  

( على ان : )لكل فرد   3نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق الحياة في )المادة /

 

 ( . 151( سورة األنعام ، اآلية ) 4)
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اإلنسان   لحقوق  الدولي  العهد  نصت  كما   ، شخصه(  على  واألمان  والحرية  الحياة  في  الحق 

حق الطبيعي في الحياة ، ويحمي ( على أنه )لكل إنسان ال1ف   6المدنية والسياسيـة في ) م   

 وال يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي (.  القانون هذا الحق 

 :   في نطاق حق التفكير وحرية الرأي والتعبير – 2

جعل اإلسالم التفكير فريضة دينية إلعمال العقل وحثه على االنطالق والعمل، ومعرفة  

 أسرار الكون واالستفادة مما فيه.  

والحرية مقدسة أيضًا وهي الصفة الطبيعية األولى التي بها يولد اإلنسان، وهي مستمرة  

ية األفراد وال يجوز ليس ألحد أن يعتدي عليها، كما يجب توفير الضمانات الكافية لحماية حر 

تقييدها أو الحد منها إال بسلطان الشريعة وباإلجراءات التي تقرها  , وقد نص اإلعالن العالمي 

) لكل شخص حق التمتع بحرية  ( على انه :  19لحقوق اإلنسان على هذا الحق في )المادة/

،)  .. والتعبير  ا  الرأي  للحقوق  الدولية  االتفاقية  في  )الحق(  هذا  ورد  في كما  والسياسية  لمدنية 

 ( . 22(، وكذلك في اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان في )المادة /19)المادة /
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 في نطاق حق اإلنسان في العيش بأمان :  - 3 

كفلت الشريعة اإلسالمية لإلنسان أن يعيش في المجتمع اإلسالمي وهو آمن على نفسه 

 بين الفرد والجماعة لتأمـين عدم انتهاكه .   وماله وعرضه ، وحق األمـن يجب أن يكون متبادال 

وفي هذا يؤكد الحديـث الشريف ) … كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه 

( على هذا الحـق، وكذلك  3( ، أما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فقد نـص في )المـادة /  

( التي نصت على أن : ) لكل فرد الحق  1فق/  9اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية في ) المادة /

في الحرية والسالمة الشخصية . . ( ، كمـــا نص اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان في )المادة  

نفسه ودينه وأهله وعرضه  1فق  18  / آمنًا على  الحق في أن يعيش  إنسان  بالقول : ) لكل   )

 وماله ( . 

 في نطاق حق المساواة :  - 4

ميعا أمام الشريعة، وال تمييز بين األفراد في تطبيقها عليهم  إذ يقول هللا  إن الناس متساوون ج

ِلَتَعاَرُفوا إِ  َوَقَباِئَل  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  َوُأنَثى  َذَكٍر  َخَلْقَناُكم مِّن  ِإنَّا  َأيَُّها النَّاُس  َأْكَرَمُكْم تعالى : )َيا  نَّ 

ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ ّللاََّ عَ  ِليٌم َخِبيٌر (، ونص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق المساواة  ِعنَد ّللاَّ

المواد )   للحقوق    21,    10,  7,    1في اكثر من مـادة ومنها  الدولية  (، كما نصت االتفاقية 

( على أن : ) جميع األشخاص متساوون أمام القانون ومن  26المدنية والسياسية في )المادة/  
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تميي أي  دون  التمتع  )المادة/حقهم  وفي   ،) بحمايته  بالتساوي  اإلعالن    19ز  نص  أ(  فق 

الحاكم  ذلك  في  ،يستوي  الشرع  أمام  سواسية  الناس   (  : ان  على  اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي 

 والمحكوم ( . 

 في نطاق حق اإلنسان في التعلم :   - 5

وردت مفردات العلم والتعليم في اآليات االولى التي نزلت على رسول هللا الكريم محمد 

  : اْقَرْأ ِباْسِم َربِ َك ال ِذي َخَلَق  بقوله تعالى(    َخَلَق األنَساَن ِمْن َعَلٍق    اْقَرْأ َوَربَُّك األْكَرُم  

( من اإلعالن 1فق/  26، وجاء في )المادة/(5) َعل َم األنَساَن َما َلْم َيْعَلْم (  ال ِذي َعل َم ِباْلَقَلِم  

  العالمـي لحقوق اإلنسان أنه ) لكل شخص حق في التعليم ويجب أن يوفر التعليم مجانًا..( ، 

( على حق كل فرد  13كما نصـت اتفاقية الحقوق االقتصاديـة واالجتماعية والثقافية فـي )المادة /

فق/أ( علـى أن )    9التربية والتعليم، ونص اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان في )المادة /  في  

 طلب العـلم فريضة والتعليم واجـب على المجتمع والدولـة ( . 

   في نطاق حقوق األسرة : -6

تعّد األسرة الخلـية األولى فـي المجتمع اإلنساني، وهي نواته وعماده، ويتم تكوين األسرة  

ظل الشريعة اإلسالمية (، حصرًا بالزواج الذي يتحقق منه اإلنجاب ومن ثم تحريم جميع    ) في 

 

 ( . 5 - 1( سورة العلق ، اآلايت ) 5)
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نَّْفٍس   َخَلَقُكم مِّن  َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي  العالقات غير الشرعية  , ويقول هللا تعالى : )َيا 

 .   (6) ااًل َكِثيًرا َوِنَساء( َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرجَ 

( على  1فق/  16وفي هذا الصدد نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في )المادة /  

 أن ) للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة .. ( .  

 10كما نصت االتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في )المادة /  

أ1فق/  .. األسرة  منح  وجوب   ( على  اإلعالن  (  ونص   ،) والمساعدة  الحماية  من  قدر  كبر 

   . فق/أ( على أن )األسرة هي األساس في بناء المجتمع( 5اإلسالمي لحقوق اإلنسان في )المادة/

 

 

 

 

 

 

 

 ( .1( سورة النساء ، اآلية )6)
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 حقوق اإلنسان  مصادر المطلب الثالث: 

لقد شهدت مسيرة تطور حقوق اإلنسان وحرياته األساسية عقبات كبيرة على مر الزمن،  

أن نوغل في القدم ونتعرض إلى التاريخ وما فيه من أحداث مروعة أصابت اإلنسان في وال نريد 

الحقوق   هذه  أن  مفادها:  أساسية  حقيقة  على  التأكيد  نريد  ما  بقدر  وحرياته،  وحقوقه  كرامته 

، سواء أكان ذلك على صعيد ةوالحريات قد نالت قدرًا من االهتمام والعناية ولكن بدرجات متفاوت

 القوانين الوطنية أو على صعيد المواثيق واإلعالنات االتفاقيات الدولية.   

واذا كانت مسألة إلدراج حقوق اإلنسان في الدساتير الوطنية للدول يعطيها قدرًا كبيرًا من  

التزاماتها الدولية في هذا المجال،  االحترام والحماية، إال أن ذلك ال يعني أن تنتصل الدول عن  

اتفاقيات أن  أن    ذلك  منها  يتطلب  الدول  إليها  انضمت  التي  واالقليمية  الدولية  اإلنسان  حقوق 

 تجعل تشريعاتها الوطنية منسجمة مع التزاماتها الدولية المنبثقة عن هذه االتفاقيات. 

في اإلعالن العالمي   وعلى هذا األساس فان هناك مصادر دولية لحقوق اإلنسان تتمثل

عاو   الصادر  اإلنسان  االقتصادية  1948لحقوق  بالحقوق  الخاصتين  الدوليتين  واالتفاقيتين  م، 

والسياسية المدنية  والثقافية، والحقوق  العام    واالجتماعية  البروتوكول   ،1966في  إلى  باإلضافة 

والسياسية، المدنية  للحقوق  الدولي  بالعهد  الملحق  ا  االختياري  لوطنية لحقوق اإلنسان ومصادر 
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وعلية سوف يتم تقسيم مصادر حقوق اإلنسان  تتمثل في الدساتير والتشريعات الداخلية للدول.  

   -إلى الفرعين التاليين:

 الفرع األول: المصادر الدولية   

هي   األمم  عصبة  عهد  عن  المتحدة  األمم  ميثاق  تميز  التي  البارزة  السمات  من  ان 

اإل بحقوق  الواضح  دولية اهتمامه  معاهدة  أول  الميثاق  كان  وبالتالي  األساسية،  وحرياته  نسان 

التي تسعى جماعية   األهداف األربعة  الحقوق والحريات، وتجعله ضمن  بمبدأ احترام هذه  تقر 

من  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المصادر  على  التعرف  وبهدف  إلنجازها،  المتحدة  األمم  منظمة 

 خالل ما يأتي:

 لمي لحقوق اإلنسان  اواًل: االعالن العا

أن حقوق اإلنسان لم تكتسب طابعها القانوني والدولي إال عند صدور اإلعالن العالمي  

العاشر من كانون األول من عام   المتحدة في  لألمم  العامة  الجمعية  م وقد 1948لحقوق عن 

ديباجة وثالثون مادة.  ص الدول، ويتضمن  أكثر  ديباجة اإلعالن    دقت عليه  التركيز في  وعند 

البشر،   بني  في  المتأصلة  والكرامة  والحرية  الحياة  في  اإلنسان  حقوق  إلى  تشير  أنها  نجد 

وبحقوقهم الثابتة كأساس للحرية والعدالة والسالم، وأن البشرية تريد عالمًا ينعم فيه الفرد بوصفه  



27 
 

حماية إ القانون  يتولى  أن  وضرورة  والعوز،  الخوق  من  والتحرر  والعقيدة  القول  بحرية  نسان، 

 حقوق اإلنسان من االنتهاكات التي تتعرض لها على مر الزمن.  

وقد أشار اإلعالن في مادته األولى إلى أنه ) يولد الناس أحرارا، متساوين في الكرامة 

 يهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح اإلخاء(.  والحقوق، وقد وهبوا عقاًل وضميرًا وعل

يعد االعالن بانه انجاز موحد مشترك لكافة الشعوب واالمم , يتوجب على كل فرد وكل 

هيئة في المجتمع ، وضع هذا االعالن نصب العين على الدوام وبذل الجهد من اجل توطيد 

, واتخ والثقافة  التعليم  الحقوق والحريات عن طريق  والعالمية  احترام هذه  الوطنية  اذ االجراءات 

الكفيلة بضمان االعتراف بها ومراعاتها عالميا بصورة فعالة بين شعوب الدول االعضاء ذاتها  

 وشعوب االقليم الخاضعة لسلطانها .  

الخاصة  التقليدية  والمقدمات  الديباجات  عن  االنسان  لحقوق  العالمي  االعالن  ويختلف 

دساتير او القوانين االساسية المتنوعة الصادرة في القرنين الثامن  بحقوق االنسان التي تحتويها ال

عشر والتاسع عشر و في اوائل القرن العشرين في هذا المجال , وذلك من حيث انه ال يعالج 

الحقوق المدنية والسياسية فقط  , ولكنه يعالج كذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

العمل  لإلنسان في  والحريات    كالحق  الحقوق  يتمتع  ان  انسان  لكل  ان  و   , التعليم  كافة وفي 

المنصوص عليها في االعالن بدون تمييز من اي نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر او اللون  
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بسبب   او  االجتماعي  او  القومي  او االصل  السياسي  الراي  او  الديانة  او  اللغة  او  الجنس  او 

, و  الوالدة وغيرها  او صفة  او الملكية  السياسي  تمييز على اساس الوضع  يكون هناك  انه لن 

القانون الدولي للقطر واالقليم الذي ينتمي اليه الفرد سواء كان ذلك القطر او االقليم مستقاًل او 

القيود ، كما  قيد من  الذاتي او كانت سيادته خاضعة الي  بالحكم  تحت الوصاية غير متمتع 

ية اساءة في استعمال حقوقه وحرياته االساسية اذ جاء حماية االنسان ضد اعلى  نص االعالن  

فيه )ليس في هذا االعالن ما يمكن تاويله على انه يخول ألية دولة او جماعة او فرد اي حق 

في القيام باي نشاط او اداء اي عمل يستهدف هدم اي من الحقوق والحريات المنصوص عليها  

 .  فيه(

 الدوليان لحقوق االنسان   ثانيًا: العهدان

حرص واضعو االعالن العالمي لحقوق االنسان على ان يلحق هذا االعالن  , اصدار 

االساسية  وحرياته  االنسان  حقوق  مجال  في  سلطاتها  ولجميع  للدول  ملزمة  دولية  اتفاقيات 

 .   ووجوب حمايتها واحترامها وضمان ممارسة االفراد لها

اإلعالن  حد  عند  تقف  ال  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المصادر  بأن  القول  يمكن  وعلية 

واصلت الجمعية العامة لألمم المتحدة جهودها الحثيثة في مجال  العالمي لحقوق اإلنسان، حيث  

عام   عليها  والمعاقبة  البشري  الجنس  إبادة  جريمة  منع  اتفاقية  اعتمدت  فقد  اإلنسان،  حقوق 
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االتفاقي  1948 واالجتماعية ثم  االقتصادية  والحقوق  والسياسية  المدنية  للحقوق  الدوليتين  تين 

عام   عام    1966والثقافية  التنفيذ  حيز  لألمم  1976ودخلنا  العامة  الجمعية  هدف  وكان   ، م 

المتحدة من هاتين االتفاقيتين التأكيد على مبادئ معينة منها: تحرير الشعوب من االستعمار،  

مييز العنصري، تعزيز الحريات العامة وصيانتها من اضطهاد الحكومات ، تحريم االسترقاق والت

وبغية تسليط الضوء على جوانب تقرير حماية خاصة لبعض الفئات كالطفل والمرأة والعجزة.   

 هذين العهدين كما في الفرعين التاليين: 

  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: -1

المدنية   بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  المتحدة   لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت  لقد 

م، ويسعى العهد إلى تعزيز وحماية 1976م ، واصبح وعدًا نافذًا عام  1966والسياسية في عام  

الحقوق المدنية والسياسية التي هي أساس ألمن ورخاء اإلنسان أينما تفرقة بين الرجال والنساء  

ا هذا  المدنية لصدد.  في  الحقوق  حول  عنوانه  في  يتضمن  لم  أنه  العهد  هذا  على  ويعاب 

   والسياسية كلمة قانوني، وبهذا يضع حقوقًا قانونية معينة في خانة الحقوق المدنية.

وهو جيل حقوق اإلنسان الفرد والمواطن , وهدف هذه الحقوق تأمين سالمة الكيان المادي  

قوق المدنية بالحق في ) الحياة , الحرية واألمان ، المساواة ،  والمعنوي لإلنسان ، وتتمثل الح

 الحياة الخاصة , حرمة المسكن , حرية المراسالت , حرية التنقل , العدالة  ( . 
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اما الحقوق السياسية فتتمثل بالحق في ) الجنسية , المشاركة في الحياة السياسية والشؤون   

ة ( .  وسوف نتعرض لهذه الحقوق على النحو  العامة ، االنتخاب وتولي المناصب العام

  -االتي :

 -الحقوق المدنية , واهم هذه الحقوق هي :  -أ

 الحق في الحياة  -

يعد الحق في الحياة من الحقوق األساسية لإلنسان ، بل هو أساس كل الحقوق الن الحياة هي 

  ، الحقوق  ببقية  للتمتع  وبالتالي   ، واستمراره  اإلنسان  لوجود  تناولته شرط  الحياة  في  والحق 

القانونية  األنظمة  وأكدته  كما   ، الكبائر  من  عليه  االعتداء  فعدت  السماوية  األديان  بالحماية 

إلى   هذا   ، القانون  عليها  يعاقب  جريمة  اإلنسان  حياة   على  االعتداء  وعدت  للدول  الداخلية 

 جانب النص عليه في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية . 

 ية واألمان الحق في الحر  -

أن حرية االنسان مقدسة كحياته , وهي الصفة الطبيعة األولى التي يولد بها اإلنسان , وهي  

مصاحبة ومستمرة مع اإلنسان , وليس ألحد أن يعتدي عليها ، إذ ال يجوز تقيدها أو الحد  

 منها ،او سلبها كالرق والعبودية  . 
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على نفسه ، فال يقبض عليه او    باألمناما حق اإلنسان في االمن , فيعني شعور اإلنسان  

تعسفية من شأنها المساس بشخصه ، اال وفقًا للحاالت واالجراءات التي    إلجراءاتيتعرض  

 ينص عليها القانون . 

 الحق في حرية المراسالت  -

لــف انواعــه , ســواء اكانــت يقصــد بــه حــق اإلنســان فــي ســرية الرســائل الصــادرة عنــه بمخت

 خطابات ام طرود ام محادثات هاتفية .

والقــانون يحميهـــا هـــذه مــن االنتهـــاك , لكـــون مراســالت االنســـان تعـــد مــن الصـــق الحقـــوق 

بشخصه ، وتعنــي حرمــة المراســالت عــدم جــواز االعتــداء عليهــا بــاالطالع او التفتــيش او 

تنصــت , إال فــي االحــوال التــي يــنص المراقبة او المصــادرة او التصــوير او التســجيل او ال

( مــن االعــالن العــالمي لحقــوق االنســان علــى حرمــة  12عليها القانون ، وقد شــددت ) م 

المراســــالت ، عنــــدما نصــــت علــــى ) ال يجــــوز تعــــريض احــــد لتــــدخل تعســــفي فــــي حياتــــه 

 الخاصة او في شؤون اسرته او مسكنه او مراسالته .... ( .  

إلـــــى ان حريـــــة االتصـــــاالت  2005مهوريـــــة العـــــراق لســـــنة ( مـــــن  دســـــتور ج 40وأشـــــارت ) م 

والمراســـــالت البريديـــــة والبرقيـــــة والهاتفيـــــة وااللكترونيـــــة وغيرهـــــا مكفولـــــة , وال يجـــــوز مراقبتهـــــا او 

 التنصت عليها , او الكشف عنها  إال لضرورة قانونية وأمنية وبقرار قضائي . 
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حرية التنقل:  -  

والــرواح والــذهاب واإليــاب مــن مكــان إلــى أخــر ســواء كــان ذلــك ويقصــد بهــا حريــة الغــدو  

داخــل حـــدود الدولـــة أو إلـــى الخــارج دون قيـــود إال مـــا تقتضـــي المصــلحة العليـــا للـــبالد بشـــرط أن 

يكــون ذلــك اســتثناء ال يقــاس عليــه أو يتوســع فيــه وان يكــون المنــع لفتــرة مؤقتــة وفــي الحــدود التــي 

 رسمها القانون.

مكانيــة تغييــر الفــرد لمكانــه وفقــا لمشــيئته أو الــذهاب والمجــيء حيــث وعرفــت أيضــا بأنهــا إ 

يشاء ، وهي إمكانية مقيدة بقيود عديدة ترجع إلى اعتبارات متنوعة كأمن األشخاص ، أو الرقابة 

 التي تكون بهدف مالي واقتصادي أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي .

 حق اإلنسان في العدالة  -

ن فــي قضــاياه ، ينبنــي علــى تمتعــه لمجموعــة مــن الحقــوق األساســية تحقيق العدالة لإلنســا 

للوصول إلى العدالة ، أولها حقه في المساواة أمام القضاء ، الــذي يعنــي إن لجميــع األفــراد الحــق 

فــي اللجــوء إلــى القضــاء دون أي تمييــز قــائم علــى أســاس الجــنس أو الــدين أو اللغــة أو المعتقــد ، 

غيرهــا مــن األســباب ، لــذلك فاألصــل فــي القضــاء أن يكــون اللجــوء أو المركــز االجتمــاعي ، أو 

إليــه مجانيـــا حتــى يـــتمكن جميــع األفـــراد مـــن األغنيــاء والفقـــراء مــن اللجـــوء إليــه ، والمســـاواة أمـــام 

القضاء تعني أيضا أن يكون القانون الذي تطبقه المحاكم واحدا بالنسبة إلى الجميع ، وان تكــون 
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وان تكـــون العقوبـــات عـــن ذات النـــوع مـــن الجـــرائم واحـــدة ال تختلـــف إجـــراءات التقاضـــي واحـــدة ، 

 باختالف األشخاص .

  -هي : وأهم هذه الحقوق ، الحقوق السياسية  -ب

 الحق في المواطنة ) الجنسية (  -

يعــد حــق المواطنــة فــي طليعــة الحقــوق السياســية مــن حيــث االهميــة ، فالجنســية هــي رابطــة  

 دولة .قانونية و سياسية بين الفرد وال

ــية مـــا , هـــذا مـــا اكـــده االعـــالن العـــالمي لحقـــوق  كمـــا ان كـــل فـــرد لـــه الحـــق فـــي التمتـــع بجنسـ

 االنسان في 

ال يجــوز تعســفًا ,  -2 لكــل فــرد حــق التمتــع بجنســية مــا . -1( التــي تــنص علــى )  15) م 

 حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه في تغير جنسيته ( .

إلــى الجنســية حــق لكــل  2005( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة  18وكــذلك أشــارت ) م 

 عراقي ، ويحظر اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالوالدة ألي سبب كان .  
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كما تكفل الجنسية للفرد التمتع داخل الدولة التي ينتمي اليها , بالعديد من الحقوق المهمة كحق  

لوظائف العامة وغيرهــا مــن الحقــوق , امــا خــارج الدولــة فتكفــل الجنســية للفــرد, االنتخاب , وتولي ا

 الحماية الدبلوماسية من قبل دولته في مواجهة الدول األخرى .

 :حق المشاركة في الشؤون العامة للدولة -

واتفقت نصوص اتفاقيات قــانون حقــوق اإلنســان علــى إن هــذا الحــق هــو خــاص بمــواطني  

  -ب ، وهو حق يتفرع عنه ثالثة حقوق أساسية ، تتمثل في :الدولة دون األجان

بحقــه فــي إدارة الشــؤون العامــة لدولتــه أمــا بشــكل مباشــر أو بواســطة ممثلــين ينوبــون عنــه  •

 مختارين بحرية .

وحقه في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجرى دوريا وباالقتراع العام وعلــى قــدم   •

 ويت السري وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين . المساواة بين الناخبين وبالتص

 وحقه في تولي الوظائف العامة في بلده وعلى قدم المساواة . •

وكل ذلك مع مراعاة الشروط التي يضعها قانون كل دولة لمباشرة الحقوق المذكورة ,   

نسان فإذا استوفى المواطن هذه الشروط ، كان له الحرية في مباشرتها ، فإذن حرية اإل

في المشاركة في الشؤون العامة للدولة مقيدة باستيفائه للشروط المذكورة في قانون دولته 

 ,ومن ثم كان له الحرية في مباشرة هذا الحق أو االمتناع منه .
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إلى أنه للمواطنين كافة رجااًل  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة  20وقد أشارت ) م  

 ة في الشؤون العامة ، بما فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح .كانوا أم نساء حق المشارك

  حق االجتماع وتكوين الجمعيات -

ــان   ــاع لعـــدد معقـــول مـــن األشـــخاص فـــي نفـــس المكـ ــاء أو اجتمـ ــه التقـ ــاع بأنـ رف االجتمـ عـــُ

 . لمناقشة قضايا مدنية وسياسية أو كسب موافقة على مسار معين لعمل مدني أو سياسي

االجتمــاع وتســمى أيضــا بحريــة التجمــع ، قــدرة األفــراد علــى االجتمــاع فتــرة ويقصــد بحريــة  

من الوقت طالت أو قصرت ليعبروا عن أراءهم بالمناقشة وتبادل الرأي أو الدفاع عن رأي معــين 

 وإقناع اآلخرين بالعمل به أو على سبيل التعليم والمنفعة العامة.

اس يشــتركون فــي غــرض عــام ويســعون أما تكوين الجمعيات فيقصد بها تجمع طوعي ألن 

 على نحو عام إلى تحقيقه.

وحريــة تكــوين الجمعيــات يقصــد بهــا قــدرة الفــرد علــى تشــكيل جمعيــات منظمــة لهــا وجــود  

مستمر، ولها أهداف محددة تسعى إلى تحقيقها ومبادئ تستند إليها وتدافع عنهــا، وبصــفاتها هــذه 

 االجتماعات التي تعتمد لفترات محددة ينتهي تجمع األفراد بانتهائها.الدوام واالستمرار تتميز من 

كما أن حق اإلنســان فــي التجمــع الســلمي , ال يجــوز فــرض قيــود علــى ممارســته إال بمــا قــد يقــرره 

القانون من قيود تعد ضرورية لتحقيق مصلحة األمــن القــومي أو الســالمة العامــة أو النظــام العــام 
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أو حمايــة حقــوق اآلخــرين وحريــاتهم  , دون أن يحــدد المواضــيع التــي  أو حمايــة الصــحة العامــة

تعقــد ألجلهــا االجتماعــات أو التجمعــات الســلمية بــل شــرطها الوحيــد أن تكــون ســلمية ال تنطــوي 

ــا العامــــة أو الصــــحة العامــــة أو حقــــوق  ــأمن الدولــــة أو آدابهــ ــد أو مســــاس بــ علــــى عنــــف أو تهديــ

 قوانينها الداخلية. اآلخرين على وفق ما تحدده كل دولة في

الــى ان حريــة تأســيس الجمعيــات  2005( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة  39واشــارت ) م 

 واالحزاب السياسية او االنضمام إليها مكفول , وينظم بقانون . 

 حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لل العهد الدولي: ثانياً 

واالجتماعية   االقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اصدرت  لقد 

 ( منه. 27طبقًا ألحكام المادة ) 1976وأصبح نافذ في العام  1966والثقافية في العام 

   -واهم الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية , هي :

  الحق في العمل: -

ثالث حقوق أساسية ، أولها حقه في العمل، وحقه في حرية   لإلنسان في مجال العمل 

العمل ويعني في مزاولة العمل أو االمتناع من مزاولته دون قسر أو إجبار وحريته في اختيار  

نوع العمل الذي يزاوله ، وحقه األخر هو حريته في تشكيل النقابات التي يدافع بها أن مصالحه 
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، وما إال ان حريته في العمل التي هي ليست مطلقة وإنما   وحرية االنضمام إلى هذه النقابات

مقيدة بما يتوافر لديه من خبرات ومؤهالت تمكنه من مزاولة المهنة التي يختارها ، لكن بشروط 

   .مرضية لحمايته من البطالة , وحقه في أجر عادل يؤمن له ولعائلته حياة تتفق وكرامة اإلنسان

ة العمل الدولية , بان حق العمل . يعد أحد الحقوق األساسية  كما جاء في مقدمة ميثاق منظم

الحق ليس ضروريًا فقط لمعيشة  يقوم عليها مبدأ حقوق وحريات اإلنسان ، وتحقيق هذا  التي 

 اإلنسان , ولكن لتنمية شخصته أيضًا .  

 الحق في الملكية  -

شياء , وهي  يمكن تعريف الملكية بانها حق الشخص ) المالك ( على شيء أو مجموعة ا

تنبع اساسًا عن نمط معين من العالقات القانونية التي يوافق عليها المجتمع , والتي تعبر 

 اجتماعية محددة  . عن عالقة 

تملكه  بعد  فانه   ، غيره  بشكل مشترك مع  أو  بمفرده  التملك  في  الحق  إنسان  لكل  كان  إذا 

االعتداء عليها أو حرمانه منها إال في  يملك حقا أخر وهو أن يتم احترام ملكيته وعدم جواز  

 الحدود التي يسمح بها القانون لقاء تعويض عادل .
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وقــد نصــت العديــد مــن المواثيــق الدوليــة علــى هــذا الحــق ، وعلــى ضــرورة حمايتــه وعــدم االعتــداء 

لكــــل  -1( منــــه علــــى )  17عليــــه، منهــــا اإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق اإلنســــان الــــذي نصــــت ) م 

 ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا ( .  -2شخص حق التملك بمفردة او باالشتراك مع غيره . 

 ن االجتماعي  الحق في الضما -

تنبـــع فكـــرة الضـــمان االجتمـــاعي، مـــن المبـــدأ القائـــل بـــان مـــن واجـــب المجتمـــع ان يكفــــل 

, وتلبيـــــة الحاجـــــات الماســـــة  ةللمـــــواطن واســـــرته الحـــــد االدنـــــى الضـــــروري للعـــــيش بكرامـــــ 

( مــن العهــد الــدولي  9والضــرورية كالغــذاء والكســاء والخــدمات الصــحية ,وقــد أشــارت ) م 

 الجتماعية والثقافية إلى حق كل فرد في الضمان االجتماعي .   للحقوق االقتصادية وا

فضــاُل عــن تنظــيم هــذا الحــق فــي العديــد مــن دســاتير وقــوانين الــدول ، كدســتور جمهوريــة 

( والتــي  32,  31,  30,  29, الــذي نظــم هــذا الحــق فــي المــواد )  2005العــراق لســنة 

لعــراقيين فــي حــال الشــيخوخة او أشــارت إلــى تكفــل الدولــة الضــمان االجتمــاعي والصــحي ل

 .   ةالمرض او العجز عن العمل او اليتم او البطال

   الحق في التعليم -

وعلــى الدولــة أن توجــه التعلــيم إلــى اإلنمــاء الكامــل للشخصــية اإلنســانية  ،لكل فرد حق في التعلــيم

 وتوطيد احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية .  ،واإلحساس بكرامتها
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الحــق جعــل التعلــيم االبتــدائي إلزاميــا وإتاحتــه للجميــع مجانــًا , وجعــل التعلــيم الثــانوي  ويتطلــب هــذا

متاحًا للجميع , وكذلك جعل التعليم العالي متاحًا للجميع على قــدم المســاواة تبعــًا للكفــاءة، وبكافــة 

 الوسائل المناسبة ، إلى جانب تشجيع على نظام ) محــو األميــة ( مــن اجــل األشــخاص الــذين لــم

  .يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية

 حق اإلنسان في الصحة   -

ثمة صالت مهمة بين الصحة وحقوق اإلنسان، وتتمثل جوانب التقاطع بين المجــالين فــي أمــور، 

 من ضمنها العنف، والتعذيب، والرق، والتمييز، والمياه، والغذاء، والسكن، والممارسات التقليدية.

االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة، لعــــام  ( مــــن العهــــد الــــدولي بشــــأن الحقــــوق 12)وفــــي المــــادة 

م، تم االفصاح على نحو اوضح عن االلتزام الوارد في االعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 1966

بشأن حق اإلنسان في الصحة باعتباره جزءا من الحق في مستوى معيشي الئق، وتضمنت هــذه 

 يلي:  المادة ما

ر الدول األطراف فــي هــذا العهــد بحــق كــل إنســان فــي التمتــع بــأعلى مســتوى مــن الصــحة تقر   -1

 الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

تشــمل التــدابير التــي يتعــين علــى الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد اتخاذهــا لتــأمين الممارســة  -2

 الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير االزمة من أجل:



40 
 

 يد والرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيًا.خفض معدل وفيات الموال -أ

 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية.  -ب

 الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واالمراض األخرى وعالجها. -ج

 تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. -ء

 الحق في حرية الفكر والعقيدة   -

يعد الفكر من اثمن مواهب اإلنسان وأعظمها أثرا في مدنيته وسبيله للعلم والنــور والحكمــة  

وهــو نتــاج العقــل وقــوة التمييــز ومــن أدوات حريــة اإلرادة واختيــار األعمــال والتمييــز بــين الرذيلـــة 

بعــد نضــال طويــل ســببه يعــود إلــى مــا والفضيلة واالعتراف بحرية الفكر لــم يــأت بســهولة بــل جــاء 

 كان يمارس من اضطهاد ديني وفكري في الماضي.

وتعني حرية الفكر حق المرء في التفكير مــن دون قيــد أو شــرط وحقــه فــي اتبــاع مــا يمليــه  

عليه فكره وضميره وعقائده وحرية الفكر يستتبعها حرية العقيدة على اختالفهــا مــن دينيــة وفلســفية 

ه فــي اختيــار عقيدتــه الدينيــة واتبــاع المــذهب الــذي يــؤمن بــه وإقامتــه للشـــعائر وفنيــة وتعــد حريتــ 

 والطقوس الدينية التي تمليها هذه العقيدة من أهمها .
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يشمل مضمونه كل توجهات اإلنسان الفكرية من سياسية ودينية وثقافية فقد نصت العهــد الــدولي 

ريــة الفكــر والوجــدان والــدين ، وبينــت للحقوق المدنيــة والسياســية علــى إن لكــل إنســان الحــق فــي ح

انــه فــي نطــاق حقــه فــي حريــة الــدين فــان هــذا الحــق يشــمل حريتــه فــي أن يــدين بــدين مــا ، وفــي 

اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره ، وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر 

دة ، ونصــت علــى عــدم جـــواز والممارســة والتعلــيم بمفــرده أو مــع جماعـــة أمــام المــأل أو علــى حـــ 

تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخــل بحريتــه فــي أن يــدين بــدين مــا ، أو بحريتــه فــي اعتنــاق أي 

ديــن أو معتقــد أخــر ، وبأنــه ال يجــوز إخضــاع حريــة الفــرد فــي إظهــار دينــه أو معتقــده إال للقيــود 

ظــام العــام أو الصــحة التــي يفرضــها القــانون التــي تكــون ضــرورية لحمايــة الســالمة العامــة أو الن

العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية وهو مــا يعنــي أن هــذا الحــق لــيس 

مطلقًا وإنما يمكن للقوانين الداخلية أن تقيده لالعتبارات السابقة والدولة فــي هــذه الحالــة هــي التــي 

 . بقةستقرر اإلجراءات التي يتم بواسطتها تحقيق وضمان األمور السا

 الحق في حرية الرأي والتعبير   -

 يتفرع عن حرية فكر اإلنسان وعقيدته، حرية اإلنسان في رأيه وفي التعبير عن رأيه. 
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والمقصود بحرية الــرأي، حريــة اإلنســان فــي اعتنــاق وتبنــي مــا يريــد مــن أراء دون مضــايقة  

اره الخاصــة التــي يســتقيها أو تــدخل أو إكــراه مــن اآلخــرين، أي حريتــه فــي أن يكــون لــه آرا ه وأفكــ 

 من تجاربه وخبراته ومن وسائل العلم والمعرفة.

وحرية اإلنسان في رأيه مرتبطة ارتباطا وثيقا بحريته فــي التعبيــر عــن هــذا الــرأي ، فحريــة  

 الرأي ال تكفي إذا كان اإلنسان ممنوعا من التعبير عن هذا الرأي وإيصاله إلى اآلخرين.

رة الفرد على اإلفصاح عن آرائه وأفكاره بحرية تامة بغض النظــر وحرية التعبير، تعني قد 

عن الوسيلة التي يستخدمها سواء كان ذلك باالتصال المباشــر بالنــاس، أم بالكتابــة، أم باإلذاعــة، 

 الصحف، بوساطة الرسائل .

وتســتلزم هاتــان الحريتــان أمــرين حتــى يكــون بمقــدور اإلنســان تكــوين آرا ه، وإيصــالها إلــى  

رين، األول أن تكون له حرية في الحصول على األفكار واآلراء من شتى المصــادر كالكتــب اآلخ

والمجالت والصحف والسينما والمسرح واإلذاعة والتلفزيون، والثاني أن تكون هــذه الوســائل متاحــة 

 له أيضا للتعبير فيها عن رأيه وحق اإلنسان في حرية رأيه ونقله بالوسائل المذكورة إلــى اآلخــرين

ــية واجتماعيـــة  ــيع مـــن سياسـ غيـــر محـــدد بمواضـــيع أو أفكـــار معينـــة بـــل تشـــمل كـــل أنـــواع المواضـ

  واقتصادية ودينية وثقافية وعلمية أي كل ما يكون محل اهتمام فكر اإلنسان.
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 2015والمعــاد اعتمــاده عـــام  2005إعــالن حقــوق المــريض لجمعيــة األطبــاء الدوليــة لعــام  -3

ى بسبب التشــريعات، أو بســبب قــرارات الحكومــات، أو مــن قبــل على" عندما تنتهك حقوق المرض

أو مؤسســة يتوجــب علــى األطبــاء اتبــاع كافــة الوســائل المناســبة لضــمان تحقيــق حقــوق أي إدارة 

 المرضى ومنع انتهاكها وضمان إعادة االستفادة منها". 

الشــحيحة بــالمجتمع للمنفعــة وبناًء على ذلك لألطباء دور هام فــي االســتفادة مــن مصــادر العــالج 

القصوى للمرضى، ومنع استغاللهم من قبــل خــدمات القطــاع الخــاص الســلبية التــي تهــدف بشــكل 

   رئيسي الكسب المادي بعيدا عن المهنة وااللتزام بحقوق المريض.

 الفرع الثاني: المصادر الوطنية 

حق      مبادئ  من  الكثير  ترسيخ  في  أهمية  لها  الوطنية  المصادر  وحرياته،  ان  اإلنسان  وق 

اإلنسان،   بحقوق  العالم  لدساتير  المتزايد  في  ولالهتمام  األعلى  القانون  هو  الدستور  باعتبار 

م كنموذج 2005الدولة والمعبر عن ارادة الشعب، وسوف تناول دستور جمهورية العراق لعام  

 للدساتير التي اهتمت بحقوق اإلنسان. 

   2005الدستور العراقي لعام  -

من ديباجــة ومائــة واربــع واربعــون مــادة موزعــة  2005يتألف دستور جمهورية العراق لسنة       

على ستة أبواب، وقد أفرد الباب الثاني منه للنص على حزمة من الحقــوق والحريــات التــي يجــب 
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سياســية ... أكــد الدســتور علــى أن يتمتــع بهــا المــواطن فــي العــراق، ففــي إطــار الحقــوق المدنيــة وال

أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجــنس أو العــرق أو القوميــة أو األصــل أو 

 اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.

كما منح االفراد الحق في الحياة واالمن والحرية وعدم جواز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييــدها 

 وفقًا للقانون وبناًء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة. 

ونصت المادة السادســة عشــرة مــن الدســتور علــى أن تكــافؤ الفــرص حــق مكفــول لجميــع العــراقيين 

لالزمـــة لتحقيـــق ذلـــك، وأكـــد علـــى حرمـــة المســـاكن وعـــدم جـــواز وتكفـــل الدولـــة اتخـــاذ االجـــراءات ا

، وقــد عــد الجنســية العراقيــة دخولهــا أو تفتيشــها أو التعــرض لهــا اال بقــرار قضــائي ووفقــًا للقــانون 

 بمثابة حق لكل عراقي وهي أساس مواطنته، كما أن القضاء مستقل ال سلطان عليه اال القانون.  

أن ال جريمــة وال عقوبــة اال بــنص، وال عقوبــة اال علــى الفعــل  واشــار إلــى مبــدأ قــانوني مهــم مفــاده

ت اقترافــه جريمــة، وال يجــوز تطبيــق أشــد مــن العقوبــة النافــذة وقــت ارتكــاب قــ الــذي يعــده القــانون و 

ــول للجميـــع،  ــون مكفـ ــق التقاضـــي مصـ ــأن حـ ــين الدســـتور بـ ــة. وبـ ــدفاع مقـــدس الجريمـ ــق الـ وان حـ

    ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

ونص على أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمــة قانونيــة عادلــة، وعــدم محاكمــة المــتهم 

 عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد االفراج عنه اال في حالة ظهور أدلة جديدة. 
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وفي إطار الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية... أكد الدستور العراقي على أن العمــل حــق 

ين بمــا يضــمن حيــاة حــرة وكريمــة، وأن تكفــل الدولــة حــق تأســيس النقابــات واالتحــادات لكل العراقي

 . المهنية أو االنضمام اليها وينظم ذلك بقانون 

جبايتهــــا اال بقــــانون، وحظيــــت األســــرة باهتمــــام وحـــرم الدســــتور فــــرض الضــــرائب والرســــوم وعـــدم 

كيانهــــا وقيمهـــا الدينيــــة الدســـتور بوصـــفها خليــــة المجتمـــع واوجــــب علـــى الدولـــة أن تحــــاف  علـــى 

ــًا أن تكفـــل حمايـــة األمومـــة والطفولـــة والشـــيخوخة، وأن ترعـــى  ــا أيضـ واالخالقيـــة والوطنيـــة، وعليهـ

النشــىء والشــباب وتــوفر لهــم الظــروف المناســبة لتنميــة ملكــاتهم وقــدراتهم، وأعطــى األوالد الحــق 

جــز والشــيخوخة، وحظــر علــى والــديهم احتــرام الوالــدين ورعايتهمــا الســيما فــي حــاالت العــوز والع

 االستغالل االقتصادي لألطفال بصورة خاصة. 

( اواًل: "لكــل عراقــي الحــق فــي الرعايــة الصــحية، وتعنــي 31كما نص الدستور العراقي فــي المــادة)

الدولــــة بالصــــحة العامــــة، وتكفـــــل وســــائل الوقايــــة والعــــالج بإنشـــــاء مختلــــف انــــواع المستشـــــفيات 

    والمؤسسات الصحية".

ثانيــًا: لألفـــراد والهيئـــات إنشـــاء مستشـــفيات أو مستوصــفات أو دور عـــالج خاصـــة وبأشـــراف مـــن 

 الدولة، وينظم ذلك بقانون. 
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الدولــة وفي مجال التعليم... عد التعلــيم المجــاني  حقــًا لكــل العــراقيين فــي مختلــف مراحلــه، وعلــى 

عــــى التفــــوق واألبــــداع الســــلمية بمــــا يخــــدم اإلنســــان، وأن تر  راضأن تشـــجع البحــــث العلمــــي لألغــــ 

 واالبتكار ومختلف مظاهر النبوغ. 

أما الفصل الثــاني مــن البــاب الثــاني مــن هــذا الدســتور، فقــد كــرس للحريــات التــي يجــب االعتــراف 

( فيــه لتؤكــد أن حريــة اإلنســان 37بها لألفراد في حدود القــوانين الســارية، فقــد جــاءت فــي المــادة) 

أو التحقيق معه اال بموجــب قــرار قضــائي، كمــا حرمــت وحرمته مصونه، وعدم جواز توقيف أحد 

الفقرة )ج( من المادة ذاتها جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غيــر اإلنســانية، وأكــد 

  كذلك على حرية تأسيس الجمعيات واألحزاب السياسية أو االنضمام اليها مكفواًل وينظم بقانون.     

 

 

 

 

 

 



47 
 

   المريض الطبيب و حقوق المطلب الرابع : 

الطبيب احترام كرامة المريض والسهر على راحته   مهنة انسانية تستلزم من  بيةمهنة الطال
بتقديم افضل العناية له، ولهذا قيل بحق ان الطباتبة مهنة من نوع خاص ال شبيهة لها 

ف  االساس  هذا  وعلى  اخالقية،  فنية  ممارسة  فهي  األخرى  المهن  الطب بين  لمهنة  ان 
 اساسيين هما: 

وبذل   -1 وعلومه  الطب  بفن  التامة  المعرفة  الطبيب  من  يقتضي  الذي  الفني  الجانب 
 الجهد في تقديم خدماته ومسايرة التقدم العلمي والتطور.

يكون    -2 تفرض عليه ان  وادابها فهي  المهنة  بتقاليد  الطبيب  بالتزام  الجانب االخالقي 
 ًا في تصرفاته ال يتوانى في مد يد العون والمساعدة لمن يطلبها.  رحومًا  ومتواضعًا وواعي

وبناء على ذلك ان حقوق المريض على الطبيب من الشمول واالتساع فهي تشتمل على  
مجموعة الحقوق والواجبات المتبادلة بين المريض والطبيب. فكل حق ال حدهما يقابله 

يقابلة حق للطرف  بالضرورة واجب على الطرف االخر وكل واجب على ا حد الطرفين 
الطبيب ماهي اال واجبات تقع على عاتق  االخر. وهذا يعني ان حقوق المريض على 
اذا نظر   قانونية  الطبيب نحو مريضه والحق والواجب متقابالن شي واحد، وهو عالقة 
فهي  الثاني  الطرف  ناحية  من  اليها  نظر  واذ  حق،  فهي  طرفيها  احد  ناحيه  من  اليها 

 يمكن الفصل بين الوجهين.  واجب وال

فحق المريض في ان يلقي العناية والرعاية مثاًل يقابلة واجب الطبيب ببذل العناية في  
سبيل شفاء المريض تلك العناية التي وصفت بالعناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق  

 العلمية المكتسبة .  
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 الفرع االول: حقوق المريض قبل مباشرة العمل الطبي:  

المريض   يعطيها  التي  الموافقة  اساس  على  تكون  والطبيب  المريض  بين  العالقة  ان 
عن   وينشأ  الطبيب  بموافقة  تقترن  والتي  والعالج  الفحص  في  الطبي  بالعمل  بالمباشرة 

ين، وقد تكون العالقة غير ذلك العقد الطبي الذي يتضمن االلتزامات المتقابلة بين الطرف
تعاقدية مبنية نتيجة لحاالت معينه كحالة الضرورة لعالج المريض فاقد الوعي اومعالجة  
يسمى   أو  للدولة  التابعة  الصحية  المؤسسات  قبل  معد من  او  انتقالي  بمرض  لالصابة 

ية فيما  بالعالج االجباري، وبالرغم من ذلك اال ان العالقة التي تنشاء ولو انها غير تعاقد
لنفس االحكام   تثيرها  التي  المسائل  انها تخضع في اكثر  السابقة اال  ذكرنا من حاالت 
الطبيب،   على  المريض  حقوق  تبقى  خاص  وبوجه  التعاقدية  العالقة  لها  تخضع  التي 

 ومثال على ذلك االتفاق على اجر الطبيب أو على وقت العالج أو مكانه.  

يبة وان اول حق له حقه في العالج، ذلك الحق  لذا فان حقوق المريض ثابته تجاه طب
المستمد من حق االنسان في الحياة وفي سالامة بدنه، ويترتب على ذلك كحق اخر في 
اختيار المريض لطبيبة الذي يثق به في اجراء مداواته ومعالجته وبعد ان يتم االختيار 

المريض عل الطبي دون استحصال موافقه  بعمله  القيام  للطبيب  العالج اال في  فليس  ى 
 حاالت االستثنائية ال يستطيع فيها المريض اعطاء الموافقه.  

 الفرع الثاني: حق المريض في العالج:  

ان رضا االنسان بالممساس بحقه في الحياة وفي سالمه جسده باطل وغير مشروع اال 
لصيانه صحته،   أو  حياته  لحف   االنسان ضروريا  جسم  بسالمة  المساس  كان  اذا  انه 

الحق في سالمة الجسم اهم حق يتمتع به االنسان بعد حقه فيالحياة، فالمساس بالجسم  ف
 لالغراض الطبية تقتضيه ضرورة العالج. 
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اساسه   في  يرجع  المريض  على جسم  الطبي  بممارسة عمله  للطبيب  االذن  اعطاء  وان 
التي يجنيها الفرد والمجتمع من قيام الطبيب بمداواة ومعالجة ال مريض من  الى المنفعه 

 مرضه.  

وفي حالة مرض االنسان يثبت له الحق في معالجة الطبيب يختلف هنا االمر بشأن هذا  
الحق في حالة الضرورة العالجه عنها في الظروف االعتياديةكما يختلف في حالة ما اذا 
الذي  الحر  الطبيب  حالة  في  عنها  العالجية  الدولة  مؤسسات  في  يعمل  الطبيب  كان 

 الخاصة، ويمكن توضيح ذلك على اساس مايأتي :  يعمل في عيادته

 اوال: حالة الضرورة 

االمر  يتطلب  مما  بحياته  يؤدي  قد  خطر  الى  االنسان  يتعرض  االحيان  من  كثير  في 
استدعاء الطبيب او تدخل من تلقاء نفسه ال سعاف المصاب واتخاذ الوسائل المناسبة 

 لعالجه او نقله الى مؤسسات اخرى الكمال عالجه. 

الطبيعية ال الضرورة االدبية وتفرض حالة الضرورة  بالضرورة هي الضرورة  والمقصود 
 في : 

ان يكون العمل الطبي ضروريًا بمعنى ان يكون هو الوسيلة الوحيدة المتاحه ال نقاذ -1
 حياة المريض.

 ان يكون العمل عاجال ال يحتمل التاخير لحين الحصول على الموافقة.   -2

وبناء على ذلك يمكن القول في حالة الضرورة من حق الطبيب ان يقوم بالعمل الطبي  
 او الجراحي بالرغم من الخطورة دون رضا المريض او ذويه. 
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 ثانيًا: الطبيب الذي يعمل في مؤسسات الدولة

لها   دولة  واالجتماعي لكل  االقتصادي  النظام  باختالف  يختلف  الذي  الصحي  نظامها 
في   يعالجة  الذي  الطبيبيب  اختيار  حق  للمريض  تجيز  ال  انظمة  فهناك  والسياسي، 
الموسسات الصحية بل ان النظام الصحي يفرض على الطبيب معالجة المريض الذي  

لمعالجة المريض طالما يتقدم لطلب العالج وليس للطبيب حق الرفض او االمتناع عن ا
النظام المتبع يوجب تعيين طبيب معين لفحص المرضى ومعالجتهم وبذلك يتعلق حق  
المريض في العالج بذلك الطبيب، واذ امتنع الطبيب يتعرض للمسائلة من قبل الجهات 

 او المؤسسات التي يعمل بها، فضال عن تعرضه للمسائلبة من قبل المريض نفسه. 

 لذي يمارس المهنة لحسابة الخاص:  ثالثًا: الطبيب ا

قد يختار المريض مراجعة الطبيب في عيادته الخاصة وبهذا يخض ىالمريض الى نفس  
 النظام الذي يقؤره الطبيب في عيادته من حيث الوقت والمواعيد واالتعاب .  

وهناك سؤال هل للمريض الحق في ان يعالج عند اي طبيب يختاره وهل الطبيب رفض  
 ريض ؟ عالج اي م

ان للمريض الحرية في اختيار الطبيب الذي يعالجه اال اذا كانت المعالجة في مؤسسة 
مجانية او كانت على نفقه شركة او مؤسسة يرتبط بها المريض فال يكون له ىالخيار في  
مثل هذه الظروف اال اذا تم االمر على نفقه الخاصة، كما ان للطبيب الحق في تقديم  

في حاالت معينة كحالة الضرورة او الطوارىء وفي حالة ارتباطه   خدماته لمن يريد ال
بالعناية بمريض فان عليه ات ال يهملة اال اذ اعفى من االستمرار بها واال ينقطع عن  

 العناية اال بعد اشعار مناسب يتسع معه للمريض مجال اختيار من يحل محله.  
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ال الحرية في اختيار  للمريض مطلق  ذلك ان  يعتمد على  وبناء على  المبدأ  طبيب وهذا 
اساس الثقه التي يودعها المريض للطبيب، الذي يعالجة ويودعه ثقه على امل شفائه من  

 المرض، لذا فعقد الطبي يقوم على اعتبارات شخصيه.

وفقد نصت تعليمات السلوك المهني لالطباء في العراق على ذلك بقولها للمريض الحرية  
ذي يعالجه اال اذا كانت المعالجة في مؤسسة مجانية يرتبط  المطلقة في اختيار طبيبه ال

   بها المريض فال يكون له الخيار في مثل هذه الظروف اال اذا تم االمر على نفقته.              
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