


  __مفاهيم  ___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٣

  

  

  

  

  

  

  التعريف بالكاتب

 أحمد الرشيدي

والعلوم السياسية، جامعة • أستاذ العلوم السياسية المساعد، كلية االقتصاد 

  .القاهرة

، جامعة"الدور السياسى لمهمشى حضر مصر" فى موضوع دكتوراه •

 .القاهرة ومعهد العلوم االجتماعية بهولندا

 . االجتماعية بهولندا معهد العلوم -دبلومة العالقات الدولية والتنمية  •

وم االجتماعية بهولندا- دبلومة تنمية الموارد البشرية  •  . معهد العل

جنبية منها جامعتى بالتدريس فى عدد من الجامعات المصرية واألقام •

يان    . الواليات المتحدة– نبراسكا، وينونا مينسوتا –ويزل

  



  __مفاهيم  ___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٤

  

  تقديم

  

 تدشيناً ١٩٤٨ ديسمبر ١٠نسان فى عالن العالمى لحقوق اإلكان صدور اإل

وقد كان . كمفهوم محورى على الصعيدين المحلى والدولى" نسانحقوق اإل"لمفهوم 

سهام ، وكان له إرينيه كاسان من أوائل المفكرين الذين حاولوا تعريف المفهوم

ب فكرة نسان، وهو أيضاً صاحعالن العالمى لحقوق اإلواضح فى صياغة اإل

  .سان فى ستراسبورج بفرنسانإنشاء معهد دولى لحقوق اإل

األولى خالل الثورات الكبرى فى . وقد مر المفهوم بثالث مراحل أساسية

ساسية مثل ا حيث ركز المفهوم على الحقوق األبريطانيا والواليات المتحدة وفرنس

والحرية والتعبير والتنظيم المهنى والسياسى وضمان المحاكمة العادلة أمام  الحياة 

ركز المفهوم فى المرحلة الثانية، والذى استلهم مبادئ الثورة فى حين . القضاء

الشيوعية فى روسيا، على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل الحق فى 

والعمل واإلقامة والتنقل ثالثة والتى تأثر خاللها المفهوم . التعليم  أما المرحلة ال

ودعاة السالم، فقد ركز خاللها بحركات التحرر الوطنى ثم جماعات حماية البيئة 

على حقوق الشعوب والجماعات مثل حق تقرير المصير، وحق التنمية والبيئة 

  .المتوازنة، وحق السالم

نسان يتضمن الحقوق السابقة جميعاً سواء كانت والشك إن مفهوم حقوق اإل

  .حقوق شخصية أو جماعية

ان، بل والنص على نسلدولية التى تؤكد إحترام حقوق اإلورغم المواثيق ا

ذلك فى كافة الدساتير الداخلية للدول، تظل قضية االحترام الفعلى للحقوق 

نامية . والحريات موضع جدل يراً ما تنتهك هذه الحقوق ليس فقط فى الدول ال فكث

حظاً فى الديمقراطية كما كان يعتقد البعض ولكن حتى فى الدول األكثر " األقل"أو 
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مريكية والبريطانية الصارخة ولقد كانت اإلنتهاكات األ. طيةخذاً بالديمقرانمواً وأ

يات المسلمة على لحقوق اإل نسان ليس فقط فى أفغانستان والعراق بل وتجاه األقل

تان ربة قاسمة لشعارات حماية حقوق اإلأراضيها، ض نسان التى طالما رفعتها الدول

تحقيق مآرب سياسية دول األخرى والسيما الواليات المتحدة للتدخل فى شئون ال

  . ستراتيجية أخرى بعيدة كل البعد عن حماية حقوق شعوب تلك الدولوإ

عادة النظر ليس فى مفهوم حقوق طار أصبح من الضرورى إفى هذا اإل

واإل الدفاع عنه، والذى يجب أن يظل نسان، ولكن فيمن له الحق فى حمايته 

و الجماعة المعنية بهذه الحقوق وليس طرفاًاإل ة نسان أ  خارجياً يبحث عن مظل

تحق   . نسانيق مصالحه حتى وعلى حساب حقوق اإليستتر بها ل

نسان ميزاً لإلقتراب من مفهوم حقوق اإلويتضمن االصدار إسهاما مت

وتوضيح المقصود به؟ وإلى أي مدى يمكن القول إن ثمة مبادئ أساسية حاكمة 

الضمانات التي يتعين بالنسبة إلى هذه الحقوق؟ وما هي أبرز تصنيفاتها؟ وما 

  إقرارها لكفالة حماية هذه الحقوق وتعزيزها على مستوى الممارسة؟ 

  

chhc[T„J)‘chhjL  

سمب       ((٢٠٠٦ ردي
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  تمهيد

يان، أن االهتمام بحقوق اإلنسان قد أضحى يمثل إحدى السمات  غني عن الب

اية الحرب األساسية المميزة للنظام الدولي المعاصر الذي أرسيت دعائمه منذ نه

 . العالمية الثانيـة

فخالفـاً لما كان عليه الحال في الماضي ـ وفي ظل قواعد القانون الدولي 

التقليدي ـ لم تعد مسألة حقوق اإلنسان بمختلف أبعادها من األمور التي تندرج 

فقد . للدول فرادى" المجال المحجوز"فقط ضمن نطاق االختصاص الداخلي أو 

ي ـ وفي حدود معينة ـ طرفاً أصيالً في ما يتعلق بهذه أضحى المجتمع الدول

ة، وأصبح يقف إزاءها على قـدم المساواة مع الدول التي تنتهك فيها هذه  المسأل

يها خروج صارخ ومتعمد على مجموعة  الحقوق، خاصةً في األحوال التي يحدث ف

موعة  ضد مج،القواعد واألحكام ذات الصلة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية

  .كبيرة من األفراد أو ضد جماعة أو أقلية عرقية معينة

وواقع األمر، أنه وإن كان االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان قد تبلور وبحق 

ثانية ومع قيام منظمة األمم المتحدة تحديداً، إال أن  في أعقاب الحرب العالميـة ال

عض الجذور الممتدة قبل األمر الذي ال شك فيه هو أن مثـل هذا االهتمام يجد له ب

  . ذلك، وخاصةً خالل فترة ما بين الحربين العالميتين

  .  في صور وتطبيقات عديدة،وقد برز هذا االهتمام، وكما هو معلوم

فعلى سبيـل المثال، وإلى جانب نظام االنتداب الذي نشأ في إطار عصبة 

والـذي كان يهدف باألساس إلى االرتقاء بسكان األقاليم  غير المتمتعة األمم 

، كان هناك ) من عهد العصبة٢٢المادة (بالحكم الذاتي والسير بهم نحو االستقالل 

 كالحماية الدولية للعمال ـ ؛نظام الحماية الدولية لطوائف معينة من األفراد

كما كان هناك . الوطنيين واألجانب على السواء ـ في إطار منظمة العمل الدولية



  __مفاهيم  ___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٧

متيازات األجنبية الذي قصد من وراءه حماية طوائف أو نظام حماية األقليات واال

 وهو النظام الذي كان لعصبة األمم دور ال ينكر في ،مجموعات عرقية معينة

ورته، إلى جانب ما عرف بـ  الذي تذرعت   ،"مبدأ التدخل اإلنساني"تأسيسه وبل

. ألخرىبه بعض الدول االستعمارية ـ قديماً وحديثاً ـ للتدخل في شئون الدول ا

كان هناك ـ وال يزال ـ نظام الحماية الدبلوماسية الذي وليس آخرا، وأخيراً، 

دفاعاً عن مصالح رعاياها الذين ينتمون  القانونى، يتيح للدول الحق في التدخل

  .إليها بعالقات الجنسية، ووفقاً آلليات وشروط معينة

ة حقوق اإلنسان ناول الدولي لمسأل ، سواء في ما ومع ذلك، فالثابت أن الت

تها، أو من حيث النص على الضمانات  يتعلق ببيان ماهية هذه الحقوق في حد ذا

يراً ـ  تاحة الفرصة للتمتع بها، قد شهد تطوراً كب الالزمة التي تكفل احترامها وإ

، وعلى وجه الخصوص منذ وكما سلف البيان ـ منذ إنشاء منظمة األمم المتحدة

يزيد على نحو خمسة عقود من  الزمان، حين صدر اإلعالن العالمي لحقوق ما

 والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق ١٩٤٨اإلنسان في عام 

–، وهما العهدان اللذان يعتبران ١٩٦٦االقتصادية واالجتماعية والثقافية في عام 

 األساس أو القاعدة بالنسبة إلى كل عموم التطورات الدولية الالحقة في -وبحق

تاريخ، باتت مسألة حقوق اإلنسان وضماناتها .مايتعلق بحقوق اإلنسان  فمن ذلك ال

 وفي أدبيات ،المختلفة تشكل ما يعرف اآلن ـ في االصطالح القانوني الدولي

إلى جانب ، "القانون الدولي لحقوق اإلنسان"العالقات الدولية على وجه العموم بـ 

  ".إلنسانيالقانون الدولي ا"ما اصطلح على تسميته 

 ميثاق األمم  كال منولعله يكون من قبيل تحصيل الحاصل القول، هنا، بأن

يهما تمثل المتحدة  واإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين المشار إل

ينظر إليه في هذا الخصوص بوصفه اللبنة الوثائق الدولية األربع المهمة التى 

ورة هذين الفرعين الجديدين المساهمةل األساسية األولى التي كان لها فض  في بل

والمتميزين من فروع القانون الدولي العام، ونعني بهما ـ كما ذكرنا ـ القانون 
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وحسبنا، في هذا الخصوص، ". القانون الدولي اإلنساني"الدولي لحقوق اإلنسان و

كيف  لنرى - أي ميثاق األمم المتحدة– أن نلقي نظرة سريعة على ديباجة الميثاق

أن تنقذ األجيال المقبلة من "التي آلت على نفسها " الشعوب"أنها بدأت باإلشارة إلى 

الحقوق "، مع التوكيد من جديد على إيمان هذه الشعوب بـ "ويالت الحرب

يرها وصغيرها  األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء واألمم كب

باجة من معاٍن ذات داللة في ما وإضافةً إلى ما حو". من حقوق متساوية ته الدي

يتصل بحقوق اإلنسان، تضمن ميثاق األمم المتحدة أيضاً نصوصاً عديدة تشير في 

تزام الدول كافة باحترام هذه الحقوق  ودونما تمييز ألي ،مجملها إلى أهمية ال

: المواد(اعتبار خاص بالجنس أو األصل الوطني أو العرقي أو اللون أو اللغة 

  ).٨٧ج ، /٧٦ ، ٢و٦٢/١ ، ٥٦ ، ٥٥ب ، /١٣،  ١/٣

فماذا يقصد، تحديداً، بحقوق اإلنسان؟ وإلى أي مدى يمكن القول إن ثمة 

مبادئ أساسية حاكمة بالنسبة إلى هذه الحقوق؟ وما هي أبرز تصنيفاتها؟ وما 

الضمانات التي يتعين إقرارها لكفالة حماية هذه الحقوق وتعزيزها على مستوى 

   ...الممارسة؟

 هي موضوع – وغيرها مما قد يتفرع عنها –اإلجابة عن هذه التساؤالت 

نا لمفهوم ، كأحد "حقوق اإلنسان: "هذا البحث الذي نعرض له في إطار تناول

  .المفاهيم السائدة في العالقات الدولية المعاصرة
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 في التعريف بحقوق اإلنسان: أوالً

 

، ال شك في أن المدخل العلمي الصحيح إل ى التعريف بحقوق اإلنسان عموماً

يد أن،وعليه. إنما يكمن ـ بدايةً ـ في بيان المقصود بالحق  نبدأ بتعريف  فمن المف

 لها، ثم المبادئ الحاكمةو ببيان المقصود بحقوق اإلنسان، ذلكنعقب  الحق، ثم

  .أنواعها، ومصادرها

  

  في تعريف الحق عموماً  - ١

ثابت ب ال شك، أو هو النصيب الواجب سواء للفرد الحق، لغةً، هو الشيء ال

كما يعرف الحق عند بعض اللغويين بأنه الملك والمال، أو األمر . أو للجماعة

ثابت وفي المعاجم القانونية المتخصصة، يعرف الحق ـ على وجه . )١(الموجود ال

العموم ـ بأنه ما قام على العدالة أو اإلنصاف وسائر أحكام القانون ومبادئ 

وفي الشريعة اإلسالمية، فإن لفظ الحق يشير ـ في أحد معانيه ـ إلى . )٢(قاألخال

حقوق وحقاق، وإن " حق"وجمع . )٣(اهللا تعالى، حيث إنه اسم من أسمائه جل شأنه

  .كانت الصيغة األولى هي األكثر استخداماً لشيوعها

                                                 
ـده،   . د: انظر، مثالً، في تعريف الحق، لغةً واصطالحاً   )  ١ ي تقيي فتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة ـف

 .٢٥١، ص ١٩٩٧دار البشير، : عمان
ذاتها)  ٢  .المرجع السابق، الصفحة 
 آية من آيات القرآن الكـريم،  ٢٥٠قد وردت في نحو " الحق " وجدير بالذكر، في هذا الخصوص، أن كلمة       ) ٣

ـسان              . وبمعان مختلفة  ـوق اإلن ات حق ذي تعطيـه لهـا أدبـي ه اـل كما وردت هذه الكلمة، لتشير إلى المعنى ذاـت
ة   (وفي أموالهم حق للسائل والمحـروم  : " الً، ما يشير إليه قوله تعالى    ومن ذلك، مث  . المعاصرة الـذاريات، اآلـي

ر،   " ... ؛ ) " ٣٨الروم، اآلية .. (فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل    " ؛  ) " ١٩ كلوا من ثمـره إذا أثـم
 ).١٤١األنعام، اآلية (وآتوا حقه يوم حصاده 
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ناحي  صطالحية، فقد درج الفقه القانوني الوضعي المقارن ـة اإلأما من ال

تجاهات أو مذاهب ثالثة فيما يتعلق  والقانون األوروبي أساساً ـ على التمييز بين ا

  :)٤(بتعريف الحق، وهي

 أو ما يطلق عليه المذهب الشخصي، ويذهب أنصاره ـ :االتجاه األول

قدرة أو سلطة : "والذين ينتمون إلى التيار الفردي أساساً ـ إلى تعريف الحق بأنه

  ". ون شخصاً معيناً، ويرسم حدودهاإرادية، يخولها القان

وهذه اإلرادة هي معيار وجود الحق وجوهره، حيث إن الحق ـ وفقاً لرأي 

ـ إنما هو صفة تلحق بالشخص، فيصبح بها قادراً على القيام  أصحاب هذا االتجاه 

  .)٥(بأعمال معينة، تحقق له في الغالب مصلحة يريدها

يف األول للحق تعارضه مع وقد أخذ بعض القانونيين على هذا التعر

ثابت، لديهم، أن القدرة أو اإلرادة التي ينهض عليها التعريف المذكور، . المنطق فال

ال تعدو في المقام األخير إال أن تكون نتيجة لوجود الحق واإلقرار به وليست 

 تثبت  التيخاصةالحاالت  بعض الجوهره، هذا ناهيك عن حقيقة أن الواقع يعرف

تا : فراد حقوق معينة، دون أن تكون لهم إرادة، ومن ذلك مثالًفيها لبعض األ حال

  .)٦(المجنون، والصغير غير المميز

أو ما يطلق عليه المذهب الموضوعي، والذي ينسب أساساً ـ  :االتجاه الثاني

في الفقه القانوني األوروبي ـ إلى الفقيه األلماني إهرنج ـ ويذهب أنصاره إلى 

وهذه المصلحة، قد تكون مادية ". صلحة يحميها القانونم: "تعريف الحق بأنه

الحق : كالحقوق الشخصية، ومنها مثالً( ، وقد تكون معنوية )كحق الملكية مثالً(

                                                 
نعمان خليل جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانونية، . د: ل المثالراجع في هذا الشأن، وعلى سبي ) ٤

رة نهضة العربية، : القاه  . وما بعدها٢٨٣، ص ص ١٩٧٩دار ال
ف  ١١٤ ـ  ١١٣فتحي الدريني، مرجع سابق، ص ص . راجع، د ) ٥ ؛ وانظر أيضاً في عرض مماثل لتعرـي

ضرا. د: الحق في األدبيات المختلفة  ـة االقتـصاد   : ت في حقوق اإلنسان، القـاهرة مصطفى كامل السيد، محا كلي
 . ٨ -٣، ص ص ١٩٩٣/١٩٩٤والعلوم السياسية، 

 .١١٥ ـ ١١٤فتحي الدريني، مرجع سابق، ص ص . د  )٦
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في الحرية، والحق في سالمة البدن، والحق في المحافظة على شرف اإلنسان 

نسبة إلى عموم األفراد، ..). واعتباره، و كما أن هذه المصلحة تتحقق بال حتى ول

  .)٧(انعدمت اإلرادة أو تعطلت لدى البعض منهم

يسيين : ووفقاً للمعنى السابق، فإن اصطالح الحق إنما يقوم على عنصرين رئ

و  األول، موضوعي أو جوهري، ويتمثل في المصلحة التي تتجسد في الفائدة أ

وأما العنصر اآلخر، فهو . الميزة أو المكسب الذي يحصل عليه صاحب الحق

تشريعات التي تنظمها شكلي ـ من خالل ال ، ويتمثل في الحماية القانونية التي تكفل 

  . ـ إنجاز هذه المصلحة

ضرورية، حيث إن  ـ  وتعد هذه الحماية ـ في نظر أنصار االتجاه المذكور 

ياً بحد ذاته، وإنما يتعين وجود غطاء مناسب من الحماية  تقرير المصلحة ليس كاف

برزها صورة وتأخذ هذه . يضمن تحققها الحماية ـ في التطبيق ـ صوراً عدة، أ

تقاضي   .الدعوى أو حق ال

ونالحظ، هنا، أن االنتقاد األساسي الذي وجه إلى المذهب الموضوعي في 

تعريف الحق، قد انبني على مقولة رئيسية، مؤداها أن العنصرين اللذين يقوم 

وبيان . حق وأساسهعليهما هذا التعريف يتعذر النظر إليهما بوصفهما جوهر ال

ذلك، أن العنصر األول من هذين العنصرين ـ وهو ما وصف بأنه العنصر 

الجوهري ـ ليس من جوهر الحق في شيء، وإنما هو الهدف منه، ومن ثم فهو 

، المتمثل في )الشكلي(وكذلك الحال بالنسبة إلى العنصر اآلخر . أمر خارج عنه

ح ـ هي أيضاً ـ ألن تكون جوهراً للحق، فهذه الحماية ال تصل. الحماية القانونية

ة، يقررها القانون لحماية شيء موجود  وإنما هي ال تعدو إال أن تكون مجرد وسيل

  .)٨(فكأن هذه الحماية موجودة، ألن الحق موجود أصالً قبل كل ذلك. هو الحق

                                                 
  .١١٥المرجع السابق، ص  ) ٧
 .١٢٠ ـ ١١٥ المرجع السابق، ص ص   )٨
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فقوامه ما أطلق عليه بعض القانونيين التعريفات  :االتجاه الثالثوأما 

حيث إنها ـ أي هذه التعريفات ـ تكاد تجمع بين التعريفين اللذين المختلطة، 

  .) ٩(انتهى إليهما االتجاهان األوالن سالفا الذكر

تعريفات  برز هذه ال   :)١٠(ما يلي، )المختلطة(ومن أ

 الحق هو سلطة لإلرادة اإلنسانية، معترف بها ومحمية :التعريف األولأ ـ 

  .من القانون، ومحلها مال أو مصلحة

 الحق سلطة مقصود بها خدمة مصلحة ذات صفة :التعريف الثانيب ـ 

  .اجتماعية

ل أو المصلحة المحمية عن طريق  الحق هو الما:التعريف الثالثج ـ 

  .عتراف بقدرة إلرادة صاحبهااإل

والواقع، أن هذا التباين في الفقه القانوني األوروبي، فيما يتصل بتعريف 

، نجد أنفسنا أمام . قف الفقه العربيالحق، قد انعكس أيضاً على مو فهنا، أيضاً

برزها ـ على سبيل المثال ـ ما يلي   :تعريفات عدة، أ

فيق شحاته، ومفاده أن الحق ش.  وهو الذي يذهب إليه د:التعريف األولـ أ 

وقد أخذ  ".ن طرفين، وتقوم على مصلحة مشروعةالصلة التي تربط بي: "هو

لمتمثل في عدم اشتماله على الحقوق كافة، البعض على هذا التعريف قصوره ا

حيث إنه ينطبق أساساً على طائفة الحقوق الشخصية التي يتصور فيها وجود 

ناع  عالقة بين شخصين، تخول أحدهما سلطة مطالبة اآلخر بالقيام بعمل أو باالمت

  .)١١(عن عمل

                                                 
 .١١٨ ـ ١١٧ المرجع السابق، ص ص   )٩
ت )١٠ صفحات ذا  .ها المرجع السابق، ال
 .٣٠٨ ـ ٣٠٧نعمان جمعة، مرجع سابق، ص ص . د ) ١١
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قدرة لشخص من األشخاص، : " وأساسه أن الحق هو:التعريف الثانيب ـ 

". أن يقوم بعمل معين، يمنحها القانون ويحميها، تحقيقاً لمصلحة يقرهاعلى 

تعريف، أنه تأثر كثيراً بما ذهب إليه أنصار المذهب  وواضح، من هذا ال

بدل بعنصر المصلحة، ما سماه عنصر  الموضوعي سالف الذكر، وإن كان قد است

  .)١٢(القدرة على التصرف بطريقة معينة

المركز القانوني الذي يتمتع : "داه أن الحق هو ومؤ:التعريف الثالث ـ ج

وام هذا ". صاحبه بميزة يستأثر بها، ويستطيع أن يفرض احترامها على الغير وق

 ـ مركز، ألن صاحبه أوالًفهو ـ . التعريف ـ في رأي أصحابه ـ خمسة أمور

 ـ قانوني، ألن ثانياًوهو ـ . يكون في وضع محدد يختلف به عن اآلخرين

وهو . و الذي يقرره، وينظمه، ويضفي عليه الجزاء الذي يضمن احترامهالقانون ه

ـ رابعاً وهو ـ . ـ يعطي لصاحبه ميزة سواء أكانت مادية أم معنويةثالثاً ـ 

 ـ وأخيراً خامساًو. يرتب ميزة لصاحب هذا المركز القانوني مقررة لمصلحته هو

وحده  نما يستأثر  بالميزة المشار إليها، ودون ـ فإن صاحب هذا المركز القانوني، إ

  .)١٣(سائر الناس

  

  

                                                 
 .٣١٠ ـ ٣٠٨المرجع السابق، ص ص  ) ١٢
 .٣١٨ ـ ٣١٧المرجع السابق، ص ص  ) ١٣
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  تعريف حقوق اإلنسان - ٢

أما حقوق اإلنسان، وما . صطالحاًإإلى تعريف الحق بوجه عام، لغةً وانتهينا 

يتصل بها من حريات أساسية، فقد عرفها البعض ـ كاألستاذ رينيه كاسان ـ 

اسة العالقات بين فرع خاص من فروع العلوم االجتماعية، يختص بدر: "بأنها

الناس، استناداً إلى كرامة اإلنسان، بتحديد الحقوق والرخص الضرورية الزدهار 

  .)١٤("ـ كل كائن إنساني

علم يتعلق : "كما عرفها البعض اآلخر ـ كاألستاذ كارل فازاك ـ بأنها

بالشخص، وال سيما اإلنسان العامل، الذي يعيش في ظل دولة، ويجب أن يستفيد 

لقانون عند اتهامه بجريمة، أو عندما يكون ضحية لالنتهاك، عن طريق من حماية ا

وقه ـ أي . تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية كما ينبغي أن تكون حق

واة، متناسقة مع مقتضيات النظام العام   .)١٥("اإلنسان ـ وال سيما الحق في المسا

ت" حقوق اإلنسان"وذهب باحث ثالث إلى القول بأن مصطلح  سع ليشمل ي

جميع المفاهيم التي كانت تدل عليها المصطلحات التي تداولتها الدساتير والقوانين 

الوطنية في القرن التاسع عشر وعلى امتداد النصف الثاني من القرن العشرين، 

تملك " الحريات الخاصة"مصطلح : مثل الذي يشمل الحريات المدنية كحرية ال

الذي يشمل " الحريات العامة" ومصطلح ،وحرية التعاقد وحرية العمل وغيرها

 كحرية التجمع  وحرية تأسيس الجمعيات وحرية ؛الحريات السياسية

  .. )١٦(الصحافة،

نما يشير إلى  وذهب باحث رابع إلى القول إن اصطالح حقوق اإلنسان، إ

وفاء بقدرات أو مكنات معينة، يلزم توافرها على أسس " وجود مطالب واجبة ال

                                                 
دولي اإلقليمـي،      . د:  مشار إليه في  )١٤ يم اـل ل التنـظ عزت سعد السيد البرعي، حماية حقوق اإلنسان فـي ـظ

 .٤، ص ١٩٨٥دار النهضة العربية، : القاهرة
 .٥الً عن المرجع السابق، ص نق ) ١٥
اح   : علي القاسمي، حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية واإلعالن العالمي، الدار البيضاء     . د  )١٦ مطبعـة النـج

 .٤٦، ص ٢٠٠١الجديدة، 
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بشر، دونما تمييز فيما بينهم على أساس النوع، أو الجنس، أو اللون، أخالقية لكل ال

أن يكون ألي أو العقيدة، أو الطبقة، وذلك على قدم المساواة بينهم جميعاً، ودون 

  .)١٧(.."منهم أن يتنازل عنها

حقوق اإلنسان والحريات "أما نحن، فإننا نميل إلى التعامل مع اصطالح 

و  إصطالحاًبوصفه" األساسية  يشير، بصفة عامة، إلى مجموعة االحتياجات أ

المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم األشخاص، وفي أي مجتمع، دون 

و  و النوع، أ أي تمييز بينهم ـ في هذا الخصوص ـ سواء العتبارات الجنس، أ

  ". اللون، أو العقيدة السياسية، أو األصل الوطني، أو ألي اعتبار آخر

 أن حقوق اإلنسان، بهذا المعنى سالف الذكر، إنما تمثل مساحة وال شك في

وسطاً أو موضوعاً مشتركاً بين أكثر من فرع من فروع العلوم االجتماعية، 

ئفة العلوم  وبخاصةً العلوم القانونية والعلوم السياسية، ناهيك ـ بالطبع ـ عن طا

  .شرعيةالتي اصطلح بعض الباحثين المسلمين على تسميتها العلوم ال

فقوانين العقوبات مثالً ـ أو التشريعات الجنائية ـ تعنى بحقوق اإلنسان من 

يا عدة؛ تتمثل ـ باألساس ـ في التوكيد على جملة من المبادئ الحاكمة ذات  زوا

الصلة المباشرة بحماية هذه الحقوق وما يرتبط بها أو ينبثق عنها من حريات؛ 

أ شخصية العقوبة، ومبدأ الحق في الدفاع كمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ومبد

ومبدأ القانون األصلح للمتهم، ومبدأ التفسير الضيق للنصوص الجنائية،  الشرعي،

وأخيراً ـ وليس آخراً ـ المبدأ القاضي بأن عبء اإلثبات يقع على عاتق المدعي 

 من أن البينة على من ادعى، واليمين على: "إعماالً للقاعدة األصولية التي تقرر

  ".أنكر

ـ  كما عنيت القوانين الخاصة باإلجراءات الجنائية ـ على وجه الخصوص 

بالتوكيد، بدورها ـ على ضرورة احترام حقوق اإلنسان، من منطلق االهتمام 

                                                 
 .٨مصطفى كامل السيد، مرجع سابق، ص . د  )١٧
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؛ كالحق في الدفاع، هذه الحقوقبتقرير العديد من الضمانات الالزمة لكفالة 

  .. واعتبار أن األصل في اإلنسان هو البراءة،

أما كل من القانون الدستوري وعلم السياسة بفروعه المختلفة، فقد جاءت 

عنايتهما بحقوق اإلنسان متمثلة في وضع اإلطار المرجعي لطائفة مهمة من هذه 

الحقوق، ونعني بها طائفة الحقوق السياسية؛ كالحق في االنتخاب، والحق في 

 الحياة السياسية ، الترشيح لشغل الوظائف العامة، والحـق في المشاركة في

، والحق في حرية االجتماع، والحق في تكوين والحق في حرية الرأي والتعبير

  …،) ١٨(الجمعيات أو االنضمام إليها

وإضافةً إلى ما تقدم، تدخل حقوق اإلنسان ـ أيضاً ـ ضمن نطاق اهتمامات 

ى بهذه فروع أخرى لعلم القانون؛ كقانون العمل والتشريعات االجتماعية، التي تعن

وكيد على الحق في العمل، والحق في الحصول  الحقوق من جوانـب عدة؛ كالت

على أجر متساٍو في مقابل العمل المتساوي، والحق في إنشاء تنظيمات نقابية، 

  ..والحق في المفاوضة الجماعية،

وأما القانون الدولي العام، فيعود إليه الفضل الكبير في صياغة وبلورة العديد 

وا القانون الدولي لحقوق (عد الخاصة بحقوق اإلنسان، سواء في وقت السلم من الق

ناء النزاعات المسلحة )اإلنسان القانون الدولي اإلنساني، أو قانون (، أو في أث

  ).النزاعات المسلحة

والواقع، أن اسهامات القانون الدولي العام، في مجال النظرية العامة لحقوق 

يرة من األهمية والوضوح، وإلى الحد الذي اإلنسان، قد أضحت على درجة ك ب

                                                 
  :انظر مثالً  )١٨

Szabo, I., Fondements Historiques et Developpement des Droits de l’Homme, en, 
Vasak, K., (Rédacteur), Les Dimensions Internationales des Droits de l’Homme, 
Paris: Unesco, 1978, p. 11.  
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يتعذر معه بالنسبة إلى أي باحث في هذا المجال أن يغض الطرف عنها، إن أراد 

  .حقاً اإلحاطة بهذه النظرية من جوانبها المختلفة

  

لمبادئ الحاكمة بعض:حقوق اإلنسان - ٣    ا

الصلة بحقوق ال شك في أن القراءة المتأنية للتشريعات الوطنية والدولية ذات 

يقة أن هذه الحقوق وتلك  اإلنسان والحريات األساسية، إنما تكشف عن حق

الحريـات، تتميز بعدد من القواعد العامة أو المبادئ الحاكمة، والتي يمكن إبراز 

  :فيما يليأهمها 

  

  ـ األصل في حقوق اإلنسان أنها مسألة وطنية داخليةأ 

دولي بحقوق اإلنسان والحريات فعلى الرغم من تعدد مظاهر االهتمام ال

ثاني من القرن العشرين، وعلى الرغم ـ  األساسية، وخاصةً منذ بداية النصف ال

يم بأهمية الجهود التي بذلت في إطار الهيئات والمنظمات الدولية  كذلك ـ من التسل

الحكومية منها وغير الحكومية، بهدف تعزيز هذه الحقوق وتلك الحريات، إال أن 

   .)١٩( يخلع عن حقوق اإلنسان منشأها الوطني أو الداخليذلك كله ال

وتقديرنا، أن هذا المبدأ إنما يجد سنده الذي يسوغه في االعتبارات اآلتية 

  :على وجه الخصوص

تشريعات الوطنية، ير،  أن القوانين وال على اختالف مستوياتها وبخاصةً الدسات

 مجال تقنين حقوق اإلنسان  في - أول األمر – هي التي اضطلعت بالجهد األكبر

  .والحريات األساسية، ووضع الضوابط القانونية التي تكفل تعزيزها وحمايتها

                                                 
عصام محمد زناتي، حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم . د: راجع تأييداً لهذا الرأي، وعلى سبيل المثال ) ١٩

رةاألساس القاعد: المتحدة نهضة العربية، : ي، اإلطار المؤسسي، آليات المتابعة والمراقبة، القاه ، ١٩٩٨دار ال
 .٢ـ  ١ص ص 
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ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا في هذا الخصوص ـ ودون مبالغة ـ إن جوهر 

، إنما يكمن في حماية الحقوق  تشريعات الوطنية في الدول عموماً القوانين وال

مثالً، القانونين الدستوري واإلداري اللذين يقوم ولنأخذ، . والحريات المذكورة

وحرياتهم سواء في  موضوعهما ـ وفي جانب كبير ـ على تقرير حقوق األفراد 

، . مواجهة السلطة العامة أو في مواجهة بعضهم البعض وكذلك الحال، أيضاً

وق بالنسبة إلى قوانين العقوبات التي تعنى أكثرية أحكامها بإسباغ حماية شاملة لحق

الحق في الحياة، والحق في سالمة البدن، والحق : األفراد وحرياتهم، وعلى رأسها

  .في الشرف واالعتبار

كذلك، فإنه مما يؤكد على المنشأ الوطني أو األصل الداخلي لحقوق اإلنسان 

يسية التي يعول عليها في  وحرياته األساسية، حقيقة أن من بين المصادر الرئ

ة دراسة هذه الحقوق وتط ورها، إضافةً إلى المصادر الدينية السماوية ومبادئ العدال

أو قواعد األخالق والقانون الطبيعي واالتفاقات والمواثيق واإلعالنات الدولية ذات 

 ودعاة الصلة، ذلك المصدر المهم المتمثل في إسهامات الفالسفة والمفكرين

   . في الدول عموماًاإلصالح والتنوير

التفاقات والمواثيق واإلعالنات الدولية المعاصرة ذات ومؤدى ما سبق، أن ا

الصلة بحقوق اإلنسان، إنما جاءت كاشفة عما استقر ـ قبالً ـ في الضمير 

اإلنساني الوطني، وفي الحضارات اإلنسانية المختلفة إزاء هذه المسألة، وعلى 

  .امتداد الزمان

 –ن بحقوق اإلنسان على أنه في مقابل هذا االتجاه الراجح لدى بعض المهتمي

تجاه آخر يذهب أنصاره إلى التوكيد على المنشأ العالمي لهذه –ونحن منهم   هناك إ

ومن هنا، فقد تحدث هذا الفريق من . الحقوق وما يرتبط بها من حريات أساسية

  ".حقوق اإلنسان العالمية" عما سماه – صراحة –الباحثين 
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ان أنها مسألة وطنية داخلية ويترتب على اعتبار أن األصل في حقوق اإلنس

  : نتائج مهمة، في رأينا

، فمؤداها أنه مع تقديرنا إلسهامات الفكر السياسي أولى هذه النتائجأما 

الغربي في مجال حقوق اإلنسان، إال أن ذلك ال ينبغي ـ بحال ـ أن يقودنا إلى 

يم بالمقولة التي يتحمس لها البعض منا ـ سواء عن غير علم أو عن  قصد ـ التسل

تاج هذا الفكر الغربي وحده،ومؤداها أن حقوق اإلنسان هذه   .  إنما هي من ن

ـ إلى حقيقة أن عناية الحضارة الغربية بحقوق  ومرد ذلك ـ بحسب اقتناعنا 

فمن . اإلنسان، إنما تعود إلى تاريخ قريب ال يكاد يتجاوز قرنين من الزمان

نسبة إلى أي باحث منصف ـ  أن اهتمام الغرب بهذه المقطوع بصحته ـ بال

الحقوق لم يبدأ ـ أساساً ـ إال في أوائل الربع األخير من القرن الثامن عشر، 

يام الثورة الفرنسية عام  ، التي وضعت وثيقة مهمة في هذا ١٧٨٩وتحديداً مع ق

الشأن عرفت بوثيقة حقوق اإلنسان، وذلك من دون التقليل من المؤثرات التي 

ات بعض الفالسفة والمفكرين؛ من أمثال المفكر الفرنسي  ككتاب،سبقت تلك الثورة

  .)٢٠(١٧٧٦جان جاك روسو، وكذلك إعالن االستقالل األمريكي الصادر عام 

 فمؤداها، أن العمل من أجل تعزيز هذه الحقوق وحمايتها، النتيجة الثانيةأما 

ـ في إنما يتعين أن يكون منطلقه األول هو المجتمع الوطني ذاته، وهو ما يعني 

عبارة أخرى ـ أن نشطاء حقوق اإلنسان والمناضلين على دربها في كل موقع، 

وأن يحرصوا دوماً ـ من ثم ـ  وا من منطلق داخلي أصالً وأساساً،  البد وأن يعمل

  . على أن تكون لهم جذور ضاربة بعمق في أرضية مجتمعاتهم الوطنية

                                                 
. د: راجعـ  على سبيل المثال ـ في إشارة إلى موقع حقوق اإلنسان في الفكر الـسياسي الغربـي عمومـاً     )  ٢٠

صالح الوكيل، النظرية السياسية اإلسالمية في حقـو . محمد أحمد مفتي، د  شرعية  سامي  ة  : ق اإلنـسان اـل دراـس
  .٣٣ـ  ٢٦، ص ص ١٩٩٠مؤسسة أخبار اليوم، : ، القاهرة)كتاب األمة(مقارنة، 

ة   . د: وانظر في رأي مغاير للرأي الذي نراه ونعتقد بصحته    ين األيديولوجـي محمد السيد سعيد، حقوق اإلنسان ـب
ة  حقوق اإلنسان: ملف خاص (واألخالق العالمية، مجلة السياسة الدولية،       ـة والعربـي دد  )  في السياسة الدولي ، الـع

ـوق        . ويذهب د . ٥٣، ص   ١٩٨٩،  ٩٦ ول إن فكـر حق ـد الـق محمد السيد سعيد، في هذا الخصوص، إلـى ح
 .اإلنسان هو فكر غربي شكالً ومحتوى
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في حقوق اإلنسان أنها  المترتبة على قولنا إن األصل ةثالثالنتيجة الوأما 

يقة أن حقوق اإلنسان قد  مسألة وطنية داخلية أساساً، فمؤداها أنه مع التسليم بحق

تزايد المطرد في درجة االهتمام الدولي بها ـ ذات طابع  ـ بفضل ال أضحت اآلن 

ـ ال يعني بالضرورة  عالمي، إال أن القبول بذلك ـ وبحسب المذهب الذي نراه

ثقافية لبعض الشعوبنفي الخصوصيات الحض   . ارية وال

وبعبارة أخرى، فإذا كان صحيحاً أن ثمة قاسماً مشتركاً على مستوى بعض 

المفاهيم، فيما بين النظم والثقافات القانونية والسياسية المختلفة، بالنسبة إلى ما 

يتصل بقضايا حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، إال أنه صحيح أيضاً ـ وبالقدر 

ه توجد ثمة خصوصيات ال ينبغي ـ بل وليس من الضروري أو من ذاته ـ أن

وهذه الخصوصيات، قد يكون مصدرها . المصلحة ـ إغفالها أو التغاضي عنها

الحرية الجنسية، أو حقوق (أو النظام العام واآلداب : القيم الدينية السائدة مثالً

ي يمر بها ، أو حتى طبيعة المرحلة من التطور والنمو الت)الشواذ، مثالً

  . )٢١(المجتمع

ومؤدى ذلك، في عبارة أخرى، أن احترام الخصوصيات أو الثقافات الخاصة 

ـ بحسب رأينا ـ مع  والتقاليد الدينية، ليس فيه ما يتعارض البتة  وقيم النظام العام 

تها المستمدة في المقام األول مـن  حقوق اإلنسان، أو حتى مع االعتراف بعالمي

وجدلزوميتها لكـل إنس   .ان، أينما 

واتساقاً مع هذا اإلدراك، فإنه يكون من صميم حقوق اإلنسان وجوهرها، 

حـق األفراد المنتمين إلى جماعة معينة أو إلى شعب معين في أن يشعروا 

عن غيرهم من الجماعات والشعوب األخرى، ومن  ـ  بتميزهم ـ في حدود معينة 

 وأي استنتاج آخر بخالف .دون أن يعني ذلك سمواً لعنصر على حساب اآلخر

                                                 
ة    : أحمد الرشيدي، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    . د: راجع مثالً )  ٢١ ات، مجـل الدالالت، النجاحـات، اإلخفاـق
المنظمة العربية لحقوق اإلنـسان،  : ، القاهرة)١٩٩٩أيلول  / سبتمبر  ( ايا حقوق اإلنسان، اإلصدار الخامس      قض
 . ٩٩ص 
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ذلك، من شأنه أن يصطدم ـ في رأينا ـ وظروف الواقع ومقتضياته، ناهيك عن 

أنه سيقود في نهاية األمر إلى إتاحة الفرصة لهيمنة ثقافة أو منظومة قيم معينة 

يم األخرى   . )٢٢(على باقي الثقافات أو منظومات الق

والحضارية، فيما غاية القول، إذن، أن االعتراف بالخصوصيات الث قافية 

يتصل بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ال ينبغي النظر إليه بأي حال من 

األحوال باعتباره مناقضاً ـ من حيث الجوهر أو المضمون ـ لمبدأ العالمية الذي 

يجب أن ينصرف فحواه، في رأينا، إلى ذلك القدر المشترك المتمثل في وجود 

اإلرتقاء بالحقوق والحريات العامة، وإنما ينبغي النظر مصلحة إنسانية للجميع في 

  . إليه بوصفه يمثل إضافة مهمة في هذا الشأن

فالتوكيد على مثل هذه الخصوصيات وعدم استبعادها من شأنه ـ وال شك ـ 

أن يفسح الطريق للوصول بحقوق اإلنسان والحريات األساسية ـ فكراً وممارسةً 

ن يتفق عليه أعضاء الجماعة الدولية عموماً، والذين ـ إلى درجة أبعد مما يمكن أ

ال يتفقون ـ عادةً ـ إال على الحد األدنى المشترك الذي يجمع بينهم، ويعكس 

  . التقاء مصالحهم

  

ـ األصل ـ أيضاً ـ في حقوق اإلنسان أنها عامة أو مطلقةب    

من ومؤدى هذا المبدأ، أنه يتعين االعتراف بهذه الحقوق وما يتصل بها 

حريات لكل إنسان على وجه اإلطالق وفي جميع األحوال، وأن تقييدها ـ لذلك ـ 

 ال يكون جائزاً إال على سبيل االستثناء الذي ال ينبغي التوسع فيه، وإنما يكون

                                                 
صفحة ذاتها)  ٢٢  .المرجع السابق، ال
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تقديره في إطار حالة الضرورة التي تسوغه، وبشرط أال يؤدي ـ أي هذا 

  . )٢٣(ق االستثناء ـ إلى إهدار طائفة بذاتها من الحقو

وبعبارة أخرى، فإنه مع التسليم بعمومية حقوق اإلنسان وإطالقيتها ـ 

و الحريات، ال يجوز  بالمعنى المشار إليه ـ إال أن ممارسة أي من هذه  الحقوق أ

ود إلى التضحية بغيرها من الحقوق والحريات ومن ذلك، . البتة أن تتم على نحو يق

ر، ال يجوز ممارسته اعتداء على الحق في مثالً، أن الحق في حرية الرأي والتعبي

بار   . )٢٤(الحياة الخاصة، أو الحق في الشرف واالعت

أن فكرة التقييد االستثنائي لبعض حقوق اإلنسان والحريات  والثابت،

تشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة على حد  األساسية، تجد سنداً لها في عموم ال

و األصيل ـ قبل ذلك كله ـ في المبادئ سواء، وإن كانت تجد سندها الحقيق ي أ

القانونية العامة، التي تقضي بأن ثمة واجبات معينة تقع على كل فرد تجاه السلطة 

كما أن . العامة في المجتمع الذي يعيش فيه، وتجاه غيره من األفراد سواء بسواء

ناء ـ على حقوق اإلنسان والحريات األساسية،  ود معينة ـ استث قد يأتي إيراد قي

انطالقـاً من حرص المشرع ـ الوطني أو الدولي ـ على إتاحة الفرصة أمام 

ـ للظروف الطارئة التي قد تستجد،  السلطة العامة في المجتمع للتصدي ـ بفاعلية 

  . والتي تستلزم تدخالً من نوع خاص

كذلك، فقد يكون التقييد لبعض الحقوق والحريات األساسية راجعاً إلى الرغبة 

تقويم سلوك األفراد الذين قد تسول لهم أنفسهم الخروج على مقتضى القانون، في 

من حقوق وحريات ـ  ـ  متوهمين أن الحق في التمتع بما هو مقرر لهم ـ قانوناً 

                                                 
ـسان    . د: انظر على سبيل المثال في القول بعمومية حقوق اإلنسان وإطالقيتها  )  ٢٣ ـوق اإلن صباح، حق سعاد اـل

ـشر والتوزيـع،    : ويت في العالم المعاصر ، الك ع  ٤٨ـ   ٤٧، ص ص ١٩٩٦دار سعاد الـصباح للن  ؛ وراـج
ي إطار منظمة  . د: أيضاً   ة   األمم المتحـدة أحمد أبو الوفا ، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ـف  والوكـاالت الدولـي

ـ ٨٨، ص ص ٢٠٠٠دار النهضة العربية ، : المتخصصة ، القاهرة   ٩٠.  
اهرة أحمد ف. د: انظر مثالً   )٢٤ شروق،  : تحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الـق ، ١٩٩٩دار اـل

 . ٨٩ص 
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هو حق مطلق، يسوغ للواحد منهم االفتئات على حقوق اآلخرين وحرياتهم، ودون 

  .ما مراعاة لمقتضيات حماية الصالح الوطني العام

  

   ـ تكامل حقوق اإلنسان فيما بينها جـ

و  األصل في حقوق اإلنسان هو ترابطها، وعدم قابليتها لالنقسام أ

، بمعنى أنه ال يوجد ثمة ما يسوغ ـ من حيث المبدأ ـ إعطاء أولوية )٢٥(التجزئة

خاصة لطائفة بعينها من هذه الحقوق، كالحق في الغذاء ـ مثالً ـ أو الحق في 

والسياسية، العمل، على حسا ب طائفة أو طوائف أخرى منها؛ كالحقوق المدنية 

  .الحق في حرية التعبير واالجتماع، أو الحق في المحاكمة العادلة، مثالً

ومن هنا، فإن ما درجت عليه بعض أدبيات حقوق اإلنسان من تصنيف هذه 

يسية ثالث الجيل األول من (حقوق مدنية وسياسية : الحقوق إلى مجموعات رئ

وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية )ق اإلنسانحقو ، وحقوق )الجيل الثاني(، 

ثالث(جماعية أو مجتمعية  ، ال يعدو ـ أي هذا التصنيف الثالثي ـ إال أن )الجيل ال

يكون وصفاً للحالة العامة لتطور هذه الحقوق في الفكر القانوني والسياسي، منذ 

  .ديدنهاية الحرب العالمية الثانية على أقل تح

و  وتقديرنا، أن القول بتكامل منظومة حقوق اإلنسان وعدم قابليتها لالنقسام أ

نما يجد مسوغه في كون هذا التكامل هو الذي يمثل الشرط الضروري  التجزؤ، إ

ياً من جهة، وألنه ـ أي هذا التكامل ـ هو  لكفالة التمتع بهذه الحقوق واقعياً أو فعل

فرصة إشباع حاجاته األساسية والمجتمعية، بصفته الذي يتيح لإلنسان، أينما وجد، 

ناً يعيش في إطار جماعة سياسية منظمة، من جهة أخرى   .إنسا

                                                 
 .٩٢ـ  ٩٠المرجع السابق، ص ص )  ٢٥
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 وترابطها وعدم قابليتها لالنقسام  على أن القول بمبدأ تكامل حقوق اإلنسان

ناً وبحسب وجهة نظر أخرى نعتقد بسالمتها ـ عدم  تجزؤ، ال يعني ـ أحيا أو ال

  .  مقتضاه بصورة مطلقةإمكان الخروج على

سواء من حيث الظروف الموضوعية التي ،  ليسوا سواء دوماً،فاألفراد

ياجات األساسية التي يتعين إشباعها   . يعيشونها، أو من حيث نوعية االحت

ـ مثالً ـ عن وجوب إعمال مبدأ المساواة  نا  وبعبارة أخرى، فإنه مهما تحدث

نه يبقى صحيحاً أيضاً ـ وبالقدر ذاته ـ أن بـين بني اإلنسان أينما وجدوا، إال أ

نسبة إلى شخص يعيش في مجتمع معيـن؛  احتياجات الحياة ومتطلباتها بال

باني مثالً، والذي خطا كل منهما بخطـوات بعيدة على  كالمجتمع الفرنسي أو اليا

مدارج التقـدم المادي والديمقراطي، تختلف ـ كماً وكيفاً بال شك ـ عن 

نسبة إلى شخص آخر يعيش في مجتمع تقليدياحتياجات الح  ؛ياة ومتطلباتها بال

واحد منهاكالعديد من المجتمعات العربية واألفريقية، اليزال  يتحسس خطاه على  ال

  .طريق التنمية والتقدم

ومؤدى ذلك، أنه من المتوقع ـ مثالً ومن الناحية العملية أو التطبيقية ـ أن 

كالحق في الغذاء والحق في العمل (االجتماعية تحظى طائفة الحقوق االقتصادية و

يزال أفراده يعانون أولوية متقدمة في مجتمع متخلف البأهمية خاصة، أو ب) مثالً

طرق جيدة، وصرف (الفتقاد إلى بنية تحتية مناسبة من ظروف الفقر االجتماعي وا

قوق ، مقارنةً بالح..)صحي، وإنارة، ومياه شرب نقية، خدمات تعليمية حقيقية،

المدنيـة والسياسية؛ كالحـق في المشاركة السياسية، والحق في حرية الرأي 

وهي الحقوق التي ينظر ..والتعبير، والحق في إنشاء النقابات وتكوين الجمعيات،

  .إليها باعتبارها ضرورية للغاية في مجتمع متقدم

أدبيات والحقيقة، أنه في مقابل هذا االتجاه الذي نؤيده، ثمة اتجاه آخر في 

صاره إلى الربط بين مجموعتي حقـوق اإلنسان سالفتي  حقوق اإلنسان، يميل أن
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الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق االقتصادية واالجتماعية من : الذكر

جهة أخرى، وذلك انطالقاً من اقتناع أساسي، مؤداه أن ثمة عالقة جدلية بين هاتين 

 المحرومون من حقوقهم االقتصادية فاألفراد. المجموعتين من الحقوق

واالجتماعية، مثالً، يتعين أن يكونوا قادرين على االحتجاج والتعبير عن آرائهم، 

و كان حرمانهم ـ من الغذاء مثالً ـ مرجعه التوزيع غير العادل  وبالذات فيما ل

ير، إنما تعتبر ـ . للموارد في وبعبارة أخرى، فإن كفالة التمتع بحرية الرأي والتعب

ة ـ الوسيلة التي يتم من خاللها جذب االنتباه إلى معاناة هؤالء  مثل هذه الحال

  . األفراد

والمشاهد، أن هذا المنهج في التفكير ـ أي اعتبار أن حقوق اإلنسان كافة 

ذات أهمية متكافئة ـ هو الذي تنتهجه منظمة األمم المتحدة وأجهزتها  ذات 

ل أعمال المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان الذي الصلة، وهو ما تأكد أيضاً مـن خال

فقد جاء فيما سمى إعالن فيينا، وبرنامج العمل الصادر . ١٩٩٣انعقد في فيينا عام 

وإن كان يتعين مراعاة  في ختام أعمال المؤتمر المذكور، ما يشير صراحةً إلى أنه 

 الدول ـ الخصوصيات الوطنية واإلقليمية وأخذها في االعتبار، إال أن من واجب

بغض النظر عن طبيعة نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ـ 

  .العمل من أجل تعزيز كل حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها

  

لحريات األساسية ما ال يجوز التنازل عنه البتة -  د   هناك من حقوق اإلنسان وا

ها من قبيل الحقوق المالزمة وتوصف هذه الطائفة من الحقوق والحريات بأن

للشخصية أو للحقوق اللصيقة بالشخصية، بالنظر إلى أن محلها هو المقومات 

وجوده بدونها . )٢٦(األساسية ـ المادية والمعنوية ـ لذات اإلنسان، والتي يستحيل 

وترتيباً على ذلك، فإن شرط الرضا ـ بافتراض تحققه ـ ال ينتج أي أثر قانوني 
                                                 

والمراكز القانونية، القاهرة. د: انظر مثالً ) ٢٦ دمة القانون المدني  رحمن، مق بدون ناشر، : حمدي عبد ال
وما بعدها؛ د٥٠،  ص ص ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢بدون ناشر، : ، نظرية الحق، القاهرةأيمن سعد سليم.  

بعدها٢١ص ص   . وما 
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ومن أمثلة هذه الحقوق التي .  إسقاط الحماية المقررة لهذه الحقوقمن شأنه نفي أو

الحق في الحياة، والحق في سالمة : ال يجوز التصرف فيها، على أي نحو كان

  . البدن

نازل عن حقه في الحياة، سواء بإقدامه هو  وعليه، فإنه ال يجوز ألي فرد الت

ه – الطبيب مثالً –لغيره نفسه على إزهاق روحه باالنتحار مثالً، أو بالسماح   بقتل

  .تخليصاً له من اآلالم التي يعانيها

  

حتجاج بقاعدة التقادم فيما يتعلق بالجرائم التي تشكلها انتهاكات اال عدم ـ هـ

  حقوق اإلنسان

جرى العمل من جانب التشريعات الوطنية والدولية على حد سواء، على 

تستهدف حقوق اإلنسان وحرياته استثناء الجرائم الناشئة عن االعتدءات التي 

  . األساسية من القاعدة العامة التي تقضي بسقوط الحق في رفع الدعاوى بالتقادم

 هناك ـ مثالً ـ ما تنص عليه المادة ـ فعلى مستوى التشريعات الوطنية،

كل اعتداء على : "، من أن١٩٧١ من الدستور المصري الحالي الصادر عام ٥٧

و حرم وغيرها من الحقوق الحرية الشخصية أ ة الحياة الخاصة للمواطنين 

والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية 

وتكفل الدولة تعويضاً عادالً لمن وقع عليه . وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم

  ". عتداءاإل

ير في هذا  فحسبنا أن نش ـ وأما على مستوى التشريعات الدولية،

الخصوص ـ وعلى سبيل المثال ـ إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

  .١٩٩٨ يوليو ١٧الذي أقره مؤتمر روما الدبلوماسي في 



  __مفاهيم  ___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٢٧

ئم التي تدخل في ٢٩فقد نصت المادة   منه ـ وبدورها ـ على أن الجرا

وم، فإنه طبقاً. اختصاص هذه المحكمة ال تسقط بالتقادم  لنص المادة وكما هو معل

 من نظامها األساسي، تختص المحكمة المذكورة بنظر الجرائم اآلتية التي ٥/١

جريمة : تشكل في مجملها اعتداء صارخاً على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

وذلك  اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان، 

  .)٢٧(حددها النظام األساسي المذكوروفقاً للتعريفات والشروط التي 

  

   حقوق اإلنسان تراث إنساني مشترك وليست صناعة غربية–و 

وحقوقه رأينا ، بصفة عامة، أن تطور االهتمام الوطني والدولي بالفرد 

نما يرتد من حيث  وحرياته األساسية، والذي بلغ اآلن درجة لم يعهدها من قبل، إ

ة : ، هياألصل إلى ثالثة أنواع من المصادر المصادر الدينية، والمصادر المتمثل

في نتاج الفكر اإلنساني وإسهامات الفالسفة والمفكرين السياسيين وقيم الثورات 

اإلنسانية الكبرى، ثم المصادر االتفاقية وقوامها االتفاقيات والمواثيق واإلعالنات 

  .الدولية ذات الصلة بهذه الحقوق

نابهال شك فيفمما  عة من األديان السماوية ينظر إليها بوصفها  أن المصادر ال

ولسنا هنا بحاجٍة . هي التي وضعت األساس الفكري أو النظري لحقوق اإلنسان

يا، أو المبادئ الحاكمة في األديان  يم العل إلى التوكيد على حقيقة أن من بين الق

ن أي السماوية، واإلسالم، المبدأ القاضي بوجوب احترام حقوق األفراد جميعاً، دو

  . تفرقة بينهم ألي اعتبار كان

نا في هذا الخصوص بأن ما نص عليه اإلعالن العالمي  ولعلنا ال نبالغ إذا قل

، بشأن عدم جواز التمييز في المعاملة بين ١٩٤٨لحقوق اإلنسان الصادر عام 

                                                 
ذكره في هذه الدراسة عن المحكمة الجنائية الدولية ) ٢٧   .راجع ما يلي 

ضاً رشيدي، النظام الجنائي الدولي. د: وانظر أي ية : أحمد ال من لجان التحقيق المؤقتة إلى المحكمة الجنائ
دولية، العد  .٢٠٠٢، أكتوبر ١٥٠د الدولية، مجلة السياسة ال
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و األصل الوطني، أو العرقي، أو االنتماء  األفراد ألسباب متعلقة بالجنس، أ

و إال أمر كاشف عما نصت عليه ـ قبالً ـ هذه األديان السماوية السياسي، ما ه

  . السمحة الصحيحةوتعاليمها

 السياسي كمصدر لحقوق اإلنسان، –وأما في ما يتصل بموقع الفكر الفلسفي 

: فقد صنفت األدبيات هذه الصلة بهذا النتاج الفكري إلى مدارس ثالث، هـي

طبيعي، التي انطلقت من فكرة أساسية  وهي مدرسة القانون ال،المدرسة األولى

 إنما يلزمه التمتع بمجموعة الحقوق ،مؤداها أن أي إنسان يعيش في جماعة منظمة

 وهي مدرسة القانون الوضعي والمدرسة الثانية، .التي يستحيل عليه الحياة بدونها

التي شدد أنصارها على حتمية وضع الحقوق األساسية لإلنسان في قوالب قانونية 

وينطلق أنصار هذه .  وهي المدرسة النفعيةالمدرسة الثالثة،و .اسبة ومقبولةمن

المدرسة من مقولة أساسية مفادها أن الجماعة التي يعيش الفرد في كنفها، إنما هي 

واتساقاً مع ذلك، خلص هذا الفريق من الباحثين إلى . أصل الحقوق التي يتمتع بها

 تحرص دوماً على تحقيق أكبر قدر من القول بأنه يتعين على هذه الجماعة أن

ـ التضحية بحقوق   ـ استثناء المنافع ألكبر عدد من األفراد، حتى ولو استلزم ذلك 

  .فرد معين أو أفراد معينين

راً  االتفاقيات والمواثيق واإلعالنات الدولية ذات ، وفي ما يتعلق بدوروأخي

  : كمصدر لحقوق اإلنسانالصلة

يد من االتفاقيات والمواثيق واإلعالنات الدولية، ذات المشاهد، أن هناك العدف

باعاً منذ  و صدرت ت الصلة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية، والتي أبرمت أ

  . نهاية الحرب العالمية األولى على أقل تقدير

وجه ولعل من أهم هذه االتفاقيات وتلك المواثيق واإلعالنات، ما يلي على 

  :الخصوص
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لدولية ذات الطابع العام،ـ االتفاقات وال ميثاق األمم :  ومنها مثالًمواثيق ا

 أحكاماً مهمة خاصة بحقوق اإلنسان والحريات -وكما قدمنا– تضمن المتحدة الذي

باجة، المواد(األساسية  ، على وجه ٧٦، ٧٣، ٥٦، ٥٥، ١/٣، ١/٢: الدي

وق ، العهد الدولي للحق)١٩٤٨(، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )الخصوص

، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية )١٩٦٦(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

)١٩٦٦.(  

ـ االتفاقات والمواثيق واإلعالنات الدولية ذات الطابع الخاص أو المنظمة 

 المتعلقة ١٩٤٩ اتفاقيات جينيف األربع لعام : ومنها مثالًلموضوعات بذاتها،

يا الحروب والنزا  إعالن األمم عات المسلحة على وجه العموم،بحماية ضحا

؛ االتفاقية الدولية ١٩٦٣المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 

 بشأن إلغاء كافة أشكال التمييز العنصري والتعديالت التي أدخلت ١٩٦٥الصادرة 

؛ االتفاقية الدولية الخاصة بقمع جريمة الفصل ١٩٩٢، ١٩٨٢عليها في عامي 

؛ اإلعالن الدولي بشأن العنصر والتمييز )١٩٧٣(العنصري والمعاقبة عليها 

االتفاقية الخاصة بمنع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها  ؛١٩٧٨العنصري لعام 

؛ االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال ١٩٤٨والصادرة عام 

و غير اإلنسانية أو الحاطة م والصادرة عام المعاملة القاسية أ ن كرامة اإلنسان 

 االتفاقية الدولية بشأن مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام ؛١٩٨٤

 النظام األساسي ،١٩٨٩، واالتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل لعام ١٩٧٩

  .١٩٩٨للمحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 

لدولية ذات الصلة بحقوق وإضافةً إلى هذه االتفاقات واإلعالنات والمواثيق ا

يسية لالهتمام الدولي بهذه الحقوق ـ  اإلنسان ـ والتي تشكل أحد المصادر الرئ

واعد االسترشادية التي صدرت عن األمم  هناك أيضاً مجموعات المبادئ أو الق

يا لمعاملة السجناء : ة، ومنها على سبيل المثالالمتحدة خاص القواعد النموذجية الدن

؛ )١٩٧٩(؛ ومدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين )١٩٥٥(
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وال سيما األطباء،  ومبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين المحميين، 

و في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره م ن ضروب المعاملة أ

ة )١٩٨٢(العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو المهنية  ؛ والضمانات الخاصة بكفال

؛ ومبادئ أساسية بشأن )١٩٨٤(حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام 

؛ ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع )١٩٨٥(استقالل السلطة القضائية 

؛ )١٩٨٨(شكل من أشكال االحتجاز أو السجن األشخاص الذين يتعرضون ألي 

؛ وقواعـد األمم المتحدة بشأن حماية )١٩٩٠(والمبادئ األساسية لمعاملة السجناء

؛ ومبادئ أساسيـة بشأن استخدام القوة )١٩٩٠(األحداث المجردين من حريتهم 

نازية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين   ؛)١٩٩٠(واستعمال األسلحة ال

يا للتدابير غير االحتجازية المعروفة بقواعد  نموذجية الدن وقواعد األمم المتحدة ال

ختفاء القسري ؛ واإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من اإل)١٩٩٠(طوكيو

  ..؛ )١٩٩٢(

 فنشير ـ على سبيل المثال ـ إلى وأما على المستوى الدولي اإلقليمي،

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان : آلتيةاالتفاقيات والمواثيق واإلعالنات ا

والصادرة عام  واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ١٩٥٠والحريات األساسية  ؛ 

؛ والميثاق األفريقي ١٩٧٦؛ وإعالن الجزائر حول حقوق الشعوب عام ١٩٦٧لعام 

؛ ومشروع ميثاق حقوق اإلنسان والشعوب ١٩٨١لحقوق اإلنسان والشعوب عام 

؛ وإعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان في اإلسالم ١٩٨٦ن العربي لعام في الوط

ثاق العربي لحقوق اإلنسان ١٩٩٠عام  والمي    .٢٠٠٤لعام ؛ 
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  تصنيفات حقوق اإلنسان والحريات األساسية: ثانياً

  

لما كانت مفاهيم حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ال يصح النظر إليها 

وقاً مجردة، وإنما  هي تتطور ـ من حيث نطاقها ومضامينها ـ بتطور بوصفها حق

العالقات االجتماعية ودرجة التوافق بين المجتمعين السياسي والمدني في إطار هذه 

باينت اجتهادات الباحثين بشأن تصنيفات هذه . العالقات االجتماعية لذلك، فقد ت

  .الحقوق وتقسيماتها المختلفة

تصنيف حقوق اإلنسان والحريات وتأسيساً على ذلك، فقد جرى العمل على 

فعلى سبيل ، األساسية، وفقاً للمعيار المستخدم، إلى مجموعات أو طوائف خاصة

المثال، فإنه وفقاً لمعيار طبيعة الحق أو محله الذي يشمله بحمايته، فقد جرى العمل 

حقوق مدنية، وأخرى سياسية، : في نطاق األدبيات ذات الصلة على التمييز بين

  . قتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، أو غير ذلكوثالثة ا

بلية الحقوق للتقدير بالنقود أو للتقويم  كذلك، فإنه وفقاً للمعيار الخاص بمدى قا

المالي، وذلك من حيث الحاجات التي تشبعها، تصنف هذه الحقوق إلى ثالث 

ال المجموعة األولى، وهي مجموعة الحقوق غير المالية، أي تلك التي : مجموعات

والمجموعة . الحقوق المدنية والحقوق السياسية: يمكن تقويمها مالياً، ومن أمثلتها

الثانية، وتشمل مجموعة الحقوق التي تهدف إلى إشباع حاجات مالية، ومن أمثلتها 

ثالثة، فتتضمن مجموعة الحقوق . الحقوق العينية؛ كحق الملكية أما المجموعة ال

ية مع الجوانب غير المالية في ذات الوقت، ومن التي تتداخل فيها الجوانب المال

  .أمثلتها الحقوق الذهنية؛ كحق المؤلف

كما أنه وفقاً للمعيار الخاص بالمستفيد من هذه الحقوق أو من تقررت 

نا أن نتحدث ـ على سبيل المثال ـ عن حقوق فردية يتمتع بها  لمصلحته، يمكن
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 اإلنسان ليس بصفته فرداً في اإلنسان بصفته فرداً، وأخرى جماعية يتمتع بها

ناداً إلى كونه عضواً في جماعة معينة   .المقام األول، وإنما است

كما أنه وفقاً للمعيار الزمني، بمعنى الوقت الذي يتعين أن تكفل خالله 

تمتع بالحقوق والحريات المقررة لألفراد، سواء بصفاتهم  الزمة لل الضمانات كافة ال

 جماعة سياسية معينة، يجري التمييز عادة بين هذه أو باعتبارهم أعضاء في

والحريات األساسية الطائفة األولى، وتشتمل على ما : طائفتين من حقوق اإلنسان 

اصطلح على تسميته حقـوق اإلنسان في وقت السلم، وتأتي على رأسها الحقوق 

 والطائفة األخرى، وتشتمل على ما أطلق عليه حقوق اإلنسان. المدنية والسياسية

نزاعات المسلحة أو في ظل االحتالل، وهي  في وقـت الحرب أو في أثناء ال

الحقوق التي أضحت تنظم اآلن بموجب قواعد ما يسمى القانون الدولي اإلنساني، 

وهي حقوق ذات صفة جماعية، كحقوق المدنيين تحت االحتالل، أو الحقوق 

  .الخاصة بأسرى الحرب

تتداخل مع  بعضها البعض بدرجة كبيرة، والواقع، أنه مع أن هذه التصنيفات 

إال أن المعيار الذي يميز في إطارها بين حقوق فردية وأخرى جماعية يكاد يكون 

هو األكثر شيوعاً، لدى الفقه القانوني وفي األدبيات ذات الصلة ـ على المستويين 

  .الوطني والدولي على حد سواء

  

  :الحقوق الفردية - ١

  

صل في حقوق اإلنسان إذ أنها هي التي يتعين أن تعتبر هذه الحقوق هي األ

باره فرداً يعيش في جماعة سياسية منظمة، أياً كان شكل النظام  يتمتع بها، باعت

و . السياسي الذي تعتمده هذه الجماعة باره وحدة قانونية أ فهذه الحقوق، بالفرد باعت

  .عينةشخصاً قانونياً، بقطع النظر عن انتمائه إلى مجموعة اجتماعية م



  __مفاهيم  ___________________________________________________  
 

_____________________________    _____________________________  
  
٣٣

وتأسيساً على ذلك، فإن هذه المجموعة من الحقوق تجد مصدرها األول في 

أصل نشأة اإلنسان نفسه، أو في ما اصطلحت النظريات الوضعية الغربية على 

، وهو ما يعني أن تدخل المجتمع إنما يكون بهدف تنظيم "القانون الطبيعي"تسميته 

ذه الحقوق ـ في الفكر القانوني وتصنف ه. طريقة حمايتها وليس لتقريرها أصالً

الحقوق المدنية مجموعة : والسياسي المعاصر ـ إلى مجموعتين رئيسيتين، هما

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من جهة  مجموعة والسياسية من جهة، و

  .أخرى

  

  :الحقوق المدنية والحقوق السياسية - أ

 لدى الكثير من الباحثين ـ المشاهد، بادئ ذي بدء، أن العادة قد جرت ـ

، ودون ما تمييز كبير بينهما نا . على تناول هاتين الطائفتين من الحقوق معاً غير أن

نرى أنه ربما يكون من المناسب اإلشارة إلى كل واحدة منهما باستقالل عن 

  .األخرى، بالنظر إلى وجود بعض االختالفات بينهما

  

لمدنية ا-    :لحقوق ا

طالح الحقوق المدنية إلى مجموعة الحقوق التي بصفة عامة، يشير اص

يد منها يام بأعمال معينة يستف   .يقررها القانون حماية للفرد، وتمكيناً له من الق

. والمالحظ، أن هذه المجموعة من الحقوق تثبت لكل إنسان بصفته فرداً

ة"ولذلك، فهي توصف بأنها من قبيل  و " الحقوق الشخصية أو األصيل الحقوق "أ

و " زمة للشخصيةالمال ، بالنظر إلى أن محلها هو "الحقوق اللصيقة بالشخصية"أ
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المقومات األساسية ـ المادية والمعنوية ـ لذات اإلنسان والتي يستحيل وجوده 

  . )٢٨(بدونها

وترتيباً على ذلك، فإن الحقوق المذكورة تثبت لألفراد كافة، ودونما تفرقة 

 الدين أو المكانة االجتماعية، إذ أنها حقوق ال فيما بينهم العتبارات الجنس مثالً أو

  . )٢٩(تقبل االنفصال عن شخص صاحبها، وليس لها مكان خارج هذا الشخص نفسه

وعليه، فإنه على خالف مجموعة الحقوق السياسية، التي تكون من حيث 

المبدأ مقصورة على الوطنيين، أي أولئك الذين ينتمون أصالً إلى الدولة ويرتبطون 

برابطة الجنسية، فإن الحقوق المدنية تثبت ـ في ظل ضوابط معينة ـ بها 

فكأن جوهر هذه الحقوق، إنما يقوم ـ أساساً ـ على حماية القيم . لألجانب أيضاً

األمن، السالمة البدنية، (المشتركة للحياة اإلنسانية، سواء في جانبها العضوي 

بها النفسي ..)حرية االنتقال، والتعبير، حرمة الحياة :مثالً(، أو في جان  حرية الفكر 

الخاصة، حرية االعتقاد، الحق في حماية الشرف والسمعة واالعتبار، الحق في 

  ..) االسم،

: )٣٠(وإضافةً إلى ما تقدم، توصف الحقوق المدنية بخصائص أخرى عدة

أوالها، أنه ال يجوز ـ كمبدأ ـ التصرف فيها على أي نحو كان وبأي حال من 

 وثانيتها، أنه ال يجوز الحجز عليها، حيث إنها حقوق غير جائز .)٣١(األحوال

ورثة الشخص ـ مثالً . التعامل بها وثالثتها، أنها حقوق ال تنتقل بالميراث، إذ أن 

باره نها ال تسقط . ـ ال يحق لهم أن يرثوا بدنه أو حقه على شرفه واعت ورابعتها، أ

 أن االعتداء على أي من هذه وخامستها،. بالتقادم أو بالترك وعدم االستعمال

                                                 
ت ، ص ص .ن ، د.د: نظريـة الحـق، القـاهرة   : حسين الراوي، المدخل لدراسة القانون    . د: راجع مثالً  ) ٢٨
 . وما بعدها٢١أيمن سعد سليم، مرجع سابق، ص ص . ؛ د٢٩ ـ ٢٨
 .٢١أيمن سليم، المرجع السابق، ص . د ) ٢٩
 .٣٠ـ  ٢٧المرجع السابق، ص ص  ) ٣٠
صراحةً على ٤٩ و ٤٨ى، نص المادتين راجع، مرة أخر ) ٣١ ؤكدان   من القانون المدني المصري، اللتين ت

صيقة بشخصيته ية لإلنسان لكونها ل  .مبدأ عدم جواز التصرف في الحقوق المدن
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الحقوق، ينشئ حقاً مالياً لصاحبها باقتضاء التعويض المناسب جبراً لما لحقه من 

   .)٣٢(عتداءإلضرر من جراء هذا ا

تزام الذي يرتبه القانون بوجوب احترام هذه  ومما هو غني عن البيان، أن االل

على عاتق السلطة العامة الحقوق وكفالة التمتع بها من جانب أصحابها، ال يقع فقط 

في الدولة، والتي يتعين عليها أن تضع التشريعات التي تجرم االعتداء على 

نما يقع ـ أيضاً ـ على عاتق كل األفراد اآلخرين في هذه  الحقوق المذكورة، وإ

الدولة وفقاً لقواعد المسئولية، كما يقع كذلك ـ  وكنتيجة لتطور نظام الحماية 

وخاصةً في الدولية لحقوق اإلن سان ـ على عاتق الدول األخرى ورعاياها، 

  .الحاالت التي يكون فيها الشخص صاحب الحق خارج حدود إقليم دولته

  

  :الحقوق السياسية - 

صطالح الحقوق السياسية ـ عموماً ـ إلى تلك الطائفة من الحقوق إيشير 

ه من التي تثبت للفرد بصفته عضواً في جماعة سياسية معينة، بقصد تمكين

  . المشاركة في إدارة شئون المجتمع الذي ينتمي إليه ويرتبط به برابطة الجنسية

وتأسيساً على ذلك، فإن الحقوق السياسية إنما يتمتع بها ـ وبحسب األصل 

وعلى ذلك، فإن هذه الطائفة من . ـ  الوطنيون فقط، وبمقتضى تنظيم قانوني معين

ة الحقوق ال تثبت لألشخاص األجانب الذين  قد يتصادف وجودهم داخل إقليم الدول

بأي صفة كانت، وإن كانت بعض التشريعات الوطنية تجيز ـ استثناء ـ تولي 

  .األجانب بعض الوظائف العامة في أحوال خاصة

                                                 
داء ٥٠راجع نص المادة  ) ٣٢ دأ التعويض في حالة االعت  من القانون المدني المصري، حيث يقرر صراحةً مب

لكل من وقع عليه : " لإلنسان، إذ يقرر النص المذكور في هذا الشأن أن) الشخصية(على الحقوق المدنية 
طلب وقف هذا االعتداء، مع التعويض عما  اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة للشخصية، أن ي

ضرر  واقع  من ذات القانون إلى المعنى المذكور، وذلك من ٥١كما يشير نص المادة " . يكون قد لحقه من 
داء على الحق في االسم، إذ يقرر أنه على كل من نازعه الغير في استعمال اسمه بال مبرر، : " حالة االعت

ضرر  تعويض عما يكون قد لحقه من   ".ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا االعتداء مع ال
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شتراك الحقوق السياسية مع الحقوق المدنية إوالمالحظ، أنه على الرغم من 

  : )٣٣(مهمتينفي بعض الخصائص، إال أنها تتميز عنها بسمتين 

أما أوالهما، فتكمن في حقيقة أن هذه الطائفة من الحقوق، إنما تتقرر ليس 

بقصد إشباع مصلحة شخصية للفرد أو المواطن، بل بقصد التعاون مع اآلخرين 

  . من أجل تحقيق مصلحة الوطن واإلعالء من شأنه بين سائر األوطان

السياسية، فمؤداها أن وأما السمة األخرى التي تتميز بها طائفة الحقوق 

ـ ال ينبغي  نسبة إلى الحقوق المدنية  ـ وعلى خالف الحال بال مباشرة هذه الحقوق 

نها مجرد حقوق فحسب، وإنما هي تتجاوز هذه المرتبة لتصير  النظر إليها على أ

وعليه، فليس ثمة ما يسوغ للمواطنين التقاعس . حقوقاً وواجبات في ذات الوقت

ني في مباشرة أي من هذه الحقوق ـ الحق في االنتخاب عن أداء واجبهم الوط

الزمة لذلك ـ طالما توافرت فيهم الشروط القانونية ال   .)٣٤(مثالً 

والمشاهد، أن التشريعات الوطنية ـ في الدول عموماً ـ قد درجت على 

إيراد شروط معينة يلزم توافرها لكي يتسنى للوطني مباشرة حقوقه السياسيـة؛ 

ة بالشرف أو االعتباركشرط السن مثالً ومن . ، أو شرط عدم ارتكاب جرائم مخل

 من الدستور ٧٥تطبيقات ذلك ـ على سبيـل المثال ـ ما تنص عليه المادة 

، من أنه يشترط فيمن ينتخب رئيساً ١٩٧١المصري الحالي الصادر في عام 

 هذا   من١٥٤وكذلك، نص المادة . للجمهورية أال تقل سنه عن أربعين سنة ميالدية

وزير أن يكون بالغاً من  و نائب  الدستور ذاته، والذي يشترط فيمن يعين وزيراً أ

وأيضاً، نص المادة األولى من . العمر خمساً وثالثين سنة ميالدية على األقل

                                                 
 .١٩ ـ ١٨أيمن سليم، مرجع سابق، ص ص . د ) ٣٣
ـشكل        والواقع، أن المشر   ) ٣٤ ر عـن هـذا المعنـى ب ى التعبـي ع الوطني في الكثير من الدول كان حريصاً عـل

انون رقـم       . صريح ن الـق سنة  ٧٣ومن ذلك مثالً، ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة األولى ـم  ١٩٥٦ ـل
ـة       ر بمثاب ق  بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث أشار إلى أن  مباشرة هذه الحقوق السياسية ال تعتـب  ـح

ـ أي المـشرع       ـه  ـدليل قول ضاً، ب مقرر لهؤالء األفراد فقط وإنما هي واجبات أيضاً يتعين عليهم الوفاء بها أـي
ـ  في المادة المذكورة  ر    : " المصري على كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سـنة ميالديـة، أن يباـش

 : .. ". بنفسه الحقوق السياسية اآلتية
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ة ١٩٥٦ لسنة ٧٣القانون رقم  ، بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعدل

ترط بلوغ سن ثماني عشرة سنة  ـ والذي يش١٩٧٦ لسنة ٧٦بالقانون رقم 

ميالدية ـ بالنسبة لكل مصري وكل مصرية ـ كشرط لمباشرة الحقوق السياسية 

  .)٣٥(المشار إليها تحديداً في المادة المذكورة

ومن أمثلة الحقوق المدنية والسياسية المقررة لألفراد عموماً، سواء بموجب 

 :ق الدولية ذات الصلة، ما يليالتشريعات الوطنية، أو وفقاً لالتفاقيات والمواثي

 الحق في ، الحق في الحياة وفي السالمة واألمن،الحق في حماية الحرية الشخصية

 ، حرية التجمع،  حرية االجتماع،حرية الرأي والتعبير، ممارسة الحرية الدينية

 ، الحق في االعتراف لكل فرد بالشخصية القانونية، الحق في احترام الحياة الخاصة

، الحق في التنقل وفي اختيار مكان اإلقامة المناسب، في الحماية القضائيةالحق 

الحق في ، تحريم التعذيب أو العقوبة القاسية أو غير اإلنسانيـة أو المهينة

الحق في تولي الوظائف ، الحق في الجنسية، المشاركة في إدارة الشئون العامة

  ...،العامة

  

  :الثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية و - 

و  هذه الحقوق، في مجملها، هي التي تخول األفراد الحق في  الحصول على أ

اقتضاء خدمة أساسية مـن الدولة باعتبارها الجماعة السياسية التي يعيشون في 

  . كنفها

وتعبر هذه الطائفة من حقوق اإلنسان عن بروز جيل جديد من هذه الحقوق، 

سياسية هي األكثر شيوعاً في المراحل األولى حيث كانت طائفة الحقوق المدنية وال

  . لنشأة االهتمام الوطني والدولي بحقوق اإلنسان

                                                 
وكذلك نص المادة ١٥٤ و ٧٥راجع نص المادتين  ) ٣٥  من الدستور المصري من الدستور المصري الحالي؛ 
 لسنة ٧٦ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمعدلة بالقانون رقم ١٩٥٦ لسنة ٧٣ من القانون رقم ١

١٩٧٦.  
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وقد جرى العمل ـ في األدبيات ذات الصلة ـ على نعت هذه الطائفة من 

الحقوق بأنواعها الثالثة؛ االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، على أنها تمثل الجيل 

كما يميل . هتمام الوطني والدولي بحقوق اإلنسانالثاني في تطور مسيرة اال

نها تركز على ضرورة بذل  البعض إلى نعت هذه الحقوق باإليجابية، من حيث إ

الجهد لتخليص اإلنسان مما يعانيه من أحوال صعبة اقتصادية واجتماعية، وهي 

 بذلك تختلف عن طائفة الحقوق المدنية والسياسية التي تحتاج ـ إلمكان مباشرتها

ود التي تحول دون ذلك، سواء  والتمتع بها ـ االمتناع عن وضع العقبات أو القي

فالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال . من جانب الدولة أو أي جهة أخرى

نما ال بد من العمل اإليجابي إلشباع  يكفي لممارستها إصدار القواعد القانونية، وإ

  .)٣٦(هذه الحقوقالحاجات األساسية التي تستهدفها 

الحق في ، الحق في التعليم، الحق في العمل : )٣٧(ومن أمثلة هذه الحقوق

تحريم السخرة أو العمل ، الحق في اإلضراب، الحماية من الرق والعبودية

، الحق في الضمان االجتماعي، تحريم التمييز ألي سبب من األسباب، القسري

  ...السكن، الحق في ، الحق في الرعاية الصحية المناسبة

والواقع، أنه على الرغم من تميز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

في بعض النواحي عن الحقوق المدنية والسياسية، إال أن الفصل بين هاتين 

فالمالحظ أن ثمةً تداخالً ال ينكر بين . الطائفتين من حقوق اإلنسان ليس قاطعاً

أن الحقوق النقابية، والحق في حماية : لك مثالًومن ذ. هاتين الطائفتين من الحقوق

ورد ذكرها في العهد الدولي للحقوق  األسرة، والحق في تقلد الوظائف العامة، قد 

صادي واالجتماعي وفي . المدنية والسياسية، وذلك على الرغم من طابعها االقت

                                                 
 .٤٢مصطفى كامل السيد، ص . د: انظر مثالً ) ٣٦
ضا٤٤ًـ  ٤٢المرجع السابق، ص ص  ) ٣٧  .١٦مرجع سابق، ص :  زناتيعصام. د: ؛ وأي
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صادية الوقت ذاته، لم يرد ذكر الحق في الملكية في العهد الدولي للحقوق االقت

  .)٣٨(واالجتماعية والثقافية، على الرغم من طابعه االقتصادي الغالب

  

  :مجموعة الجيل الثالث من حقوق اإلنسان - 

يشير اصطالح الجيل الثالث من حقوق اإلنسان إلى مجموعة من الحقوق 

ومن أمثلة هذه . التي اقتضتها ضرورات الحياة المعاصرة وما تشهده من تطورات

كل إنسان في أن يعيش في بيئة نظيفة؛ الحق في تداول المعلومات حق : )٣٩(الحقوق

  ..وعدم حجبها؛ الحق في مستوى معيشي مناسب؛ الحق في السالم واألمن؛ 

 والتى توصف –، أن اإلقرار بهذه الطائفة الجديدة من حقوق اإلنسان واقعوال

ة فى  ليس منبت الصلة بالتطورات المستحدث–أيضاً بأنها ذات طابع جماعى 

ه المختلفة، أو التطور  عالمنا المعاصر، سواء فى ذلك تزايد معدالت التلوث بأشكال

نزاعات  غير المسبوق فى ثورة االتصاالت والمعلومات، أو تفاقم الصراعات وال

  .الداخلية واإلقليمية إلى الحد الذى بات يهدد حق كل إنسان فى األمن

  

لجماعية - ٢   :الحقوق ا

 هذه الطائفة من الحقوق تندرج في عمومها ـ أيضاً ـ بدايةً، نشير إلى أن

ثالث من حقوق اإلنسان، وهي توصف بأنها حقوق جماعية،  ضمن طائفة الجيل ال

ألنها تستلزم لممارستها والتمتع بها وجود مجموعة من األشخاص يشتركون فيما 

وسمات معينة وعليه، فإن هذه الحقوق ال يمكن ممارستها . بينهم في خصائص 

غير أن ذلك ال يحول دون إمكان القول بأن ثمة صفة مزدوجة ـ . شكل فرديب

ناً ـ لبعض هذه الحقوق؛ بمعنى أنه يصح النظر إلى بعضها على أنه حقوق  أحيا

                                                 
ـ ٧٧عصام زتاتي، مرجع سابق، ص ص . د: راجع مثالً ) ٣٨  ٧٨. 
 .  وما بعدها٧١احمد أبو الوفا، مرجع سابق ، ص ص . د: رابع على سبيل المثال ) ٣٩
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بارها أيضاً من قبيل الحقوق  فردية، كحرية العقيدة، ولكن في ذات الوقت يصح اعت

 بهذه الحرية يكون متعذراً، ما لم الجماعية استناداً إلى أن مباشرة الحق في التمتع

  .ينخرط الفرد في جماعة معينة يشاركه أفرادها المعتقد ذاته

: ومن بين تطبيقات هذه الحقوق، نشير إلى ما يلي على وجه الخصوص

الحق في تقرير المصير، حقوق األقليات، الحق في السالم، الحق في الحياة في 

نزاعات ظل بيئة صحية وسليمة، الحق في التنمية ، حقوق المدنيين في أثناء ال

المسلحة وتحت االحتالل، حقوق العمال المهاجرين أو األجانب، حقوق السكان 

  ...األصليين، 

  

   ضمانات حقوق اإلنسان: ثالثاً

  

تتعدد الضمانات التي تكفلها الدساتير الوطنية واالتفاقات والمواثيق 

وتتداخل هذه . رياته األساسيةواإلعالنات الدولية، حمايةً لحقوق اإلنسان وح

ناً ـ مع  أحيا ـ  الضمانات مع بعضها البعض إلى حد كبير، بل إن بعضها يتداخل 

مفهوم الحقوق والحريات، وكذلك مع بعض اآلليات التي يعول عليها لتوفير 

  .الحماية الواجبة لهذه الحقوق والحريات

بادئ التي يلزم إلى مجموعة القواعد أو الم " الضمانات" صطالح إيشير و

  . مراعاتها ـ أساساً ـ من أجل كفالة االحترام الواجب لحقوق اإلنسان

والشك في أن تحديد هذه الضمانات يعتبر أمراً ضرورياً، على اعتبار أنه 

ختالف طوائفهم ـ إبدونها تصير الحقوق والحريات المقررة لألفراد ـ على 

، أنه بمقدار ما تكون هذه فالثابت. مجرد تعهدات أو نصوص نظرية ليس إال

الحقوق وتلك الحريات واضحة ومحددة وكافية، بمقدار ما يكون ذلك مؤشراً ذا 

ة على درجة احترام الدول لها في أقاليمها أي أن العبرة ـ في التحليل األخير . دالل
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ـ ليست فقط بشمول الدساتير والمواثيق الوطنية والدولية للعديد من األحكام ذات 

ة الصلة بح نما هي باألساس بمدى توافر الضمانات المقررة لكفال قـوق اإلنسان، وإ

وعليه، فإن حقوقاً . تنفيذ هذه األحكام، وبمدى سلطة الدولة في تقييد هذه الضمانات

  .)٤٠(بال ضمانات حقيقية أو جدية، تكاد تصير هي والعدم سواء

برز هذه الضمانات،    :ما يليومن أ

  

لحقوقمبدأ استقالل القضاء ك - ١   :اإلنسان والحريات األساسية ضمانة 

ينظر إلى القضاء، بمستوياته المختلفة، باعتباره من أبرز الضمانات الوطنية 

يات المهمة ـ التي يعول عليها في كفالة االحترام الواجب لحقوق  ـ بل ومن اآلل

اإلنسان والحريات األساسية في الدول عموماً، وذلك من خالل الدور الذي يضطلع 

ة  به مجال تطبيق القانون وإعمال قواعد الشرعية القانونية، وتوطيد أركان دول

  .)٤١(القانون

ويباشر القضاء ـ كآلية وطنية مهمة لحماية حقوق اإلنسان ـ دوره في هذا 

الخصوص استناداً إلى مبادئ أساسية مقررة في عموم النظم القانونية والسياسية 

  . بارها بمثابة مبادئ قانونية عامةالحديثة، وإلى الحد الذي يمكن اعت

ومن المسلم به، بصفة عامة، أن مبدأ استقالل القضاء، يعتبر أحد المبادئ 

القانونية العامة والمستقرة، ليس فقط في عموم الدساتير الوطنية، وإنما أيضاً في 

  . مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية

                                                 
ية، . د: راجع مثالً ) ٤٠ تها في بعض الدساتير العرب ضمانات الدولية لحقوق اإلنسان وتطبيقا أحمد الرشيدي، ال

 .٨، ص )مركز البحوث والدراسات السياسية: القاهرة(، ١٩٩٦، سبتمبر ١١٠سلسلة بحوث سياسية، العدد 
عبد العزيز . د: انظر، مثالً، فيما يتعلق بالضمانة القضائية ودور القضاء عموماً في حماية حقوق اإلنسان ) ٤١

ضمانات حقوق اإلنسان، القاهرة  . وما بعدها٨٩، ص ص ١٩٨٨بدون ناشر، : سرحان، مقدمة لدراسة 
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 فيما  الوطنية في العديد من الدول هذا التوجه العامدساتيرسايرت الوقد 

يتعلق بالتوكيد على مبدأ استقالل القضاء ، كضمانة أساسية من ضمانات تعزيز 

  . حقوق اإلنسان وحمايتها

فعلى سبيل المثال، عرض الدستور المصري الحالي ـ في الفصل الرابع من 

ة، مؤكداً على استقالليتها باعتبارها الباب الرابع منه ـ لموضوع السلطة القضائي

فطبقاً ألحكام الفصل المذكور، يالحظ . المرفق الذي نيطت به وظيفة إدارة العدالة

أن المشرع الدستوري المصري قد ساير ما جرى ما درج عليه المشرعون 

الدستوريون في النظم السياسية عموماً، من حيث التوكيد على استقاللية السلطة 

تهم للعزل ، واستقالل القضاة وعد)٤٢(القضائية   .. ،)١٦٨، ١٦٦: المادتان(م قابلي

 الدول قد ساير ما  بعضوالواقع، أنه وإن بدا لنا أن المشرع الدستوري في

يجري عليه العمل في عموم الدساتير الوطنية فيما يتعلق بالتوكيد على مبدأ 

  هذهر في العديد مناستقالل القضاء، إال أن المالحظ أن صياغة المبدأ المذكو

الدساتير قد جاءت في صورة عامة وغير قاطعة تماماً، األمر الذي يعطي السلطة 

التنفيذية ـ على وجه الخصوص ـ صالحيات واسعة في مجال تفسير هذه 

النصوص العامة وإلى الحد الذي يكاد يجعل من القضاء ـ الذي يفترض فيه أن 

و أخرى لهذه يكون مرفقاً مستقالً إلدارة العدالة  ـ سلطة خاضعة بدرجة أ

  .)٤٣(السلطة

وتبدو ظاهرة الخروج على مبدأ استقالل القضاء، في بعض الدول، في 

تدخل في إجراءات سير العدالة، االمتناع عن تنفيذ : صور شتى، منها مثالً ال

ادة"األحكام القضائية، التوسع في تفسير ما اصطلح على تسميته  " أعمال السي

عض تصرفات السلطة التنفيذية أو بعض قرارتها من الخضوع بهدف إخراج ب

                                                 
 . من الدستور١٦٥المادة  ) ٤٢
  .٢٨المرجع السابق، ص  ) ٤٣
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ضاء، تخويل المحاكم العسكرية اختصاصات واسعة وتوسيع نطاق  لرقابة الق

  )٤٤(..واليتها، 

فقد إلى جانب النص على مبدأ استقالل القضاء في عموم الدساتير الوطنية، و

ـ في مختلف المواثيق الدولية ال متعلقة بحقوق اإلنسان جرى التوكيد عليه ـ أيضاً 

وحرياته األساسية، وذلك بوصفه إحدى الضمانات المهمة لحماية هذه الحقوق وما 

  .يرتبط بها أو ينبثق منها من حريات

. والبداية، في هذا الخصوص، نجدها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

جأ إلى  من اإلعالن، يكون لكل شخص الحق في أن يل١٠، ٨فطبقاً لنص المادتين 

ة ونزيهة كما . المحاكم الوطنية إلنصافه، وأن تنظر قضيته أمام محاكم مستقل

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لتؤكد ـ إلى جانب ١٤جاءت المادة 

أمور أخرى ـ على هذا المبدأ بشكل أكثر وضوحاً، إذ نصت في فقرتها األولى 

 أي تهمة جنائية ضده أو في حقوقه لكل فرد الحق ـ عند النظر في: "على أن

والتزاماته في إحدى القضايا القانونية ـ في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة 

ناداً إلى القانون  ة وحيادية، قائمة است   ..." مختصة ومستقل

  

قاضيه الطبيعي  كفالة الحق في التقاضي وحق كل فرد في التقاضي أمام - ٢

  كإحدى ضمانات حقوق اإلنسان

 ، بدايةً، ينظر إلى هذا الحق، على مستوى النظم القانونية الداخلية عموماً

بوصفه أصالً غير قابل ألي جدل، وهو يجد سنداً له في المبادئ العليا للجماعة 

 لحقوق وينصرف الحق في التمتع بهذه الضمانة. السياسية المنظمة منذ وجدت

و  الموجودين على إقليم اإلنسان إلى عموم األشخاص الدولة مواطنين كانوا أ

  .أجانب
                                                 

صفحة ذاتها ) ٤٤  .المرجع السابق، ال
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ـ على إطالقه ـ تقع  وترتيباً على ذلك، فقد اعتبرت أي مصادرة لهذا الحق 

يا ولألصول المرعية، وذلك دون ما  باطلة وغير مشروعة ومنافية للمبادئ العل

انتقاص ـ بطبيعة الحال ـ من سلطة المشرع في تنظيم ممارسة الحق المذكور، 

ومقتضيات صالح وتحديد الوسائل الم ناسبة لذلك، مع مراعاة الروابط االجتماعية 

  .)٤٥(الجماعة

ويعني التسليم بهذا الحق األصيل لإلنسان، في كل من التشريعات الوطنية 

والمحاكمات االستثنائية، وبموجب ما  والدولية على السواء، أن اللجوء إلى القوانين 

أن يكون إال على سبيل يعرف في بعض الدول بقوانين الطوارئ، ال ينبغي 

فالقاعدة، أنه ال يجوز إصدار قوانين طوارئ إال في األحوال غير . االستثناء

العادية تماماً؛ كقيام حالة الحرب، أو وقوع الحرب ذاتها، أو نشوء أوضاع داخلية 

ذات تأثير خطير على األمن العام في المجتمع، وكذلك في حالة حدوث كوارث 

  .)٤٦(ييد بعض الحريات وحقوق األفراد والجماعاتطبيعية يتوجب معها تق

وتأسيساً على ذلك، فإن التوسع في إصدار مثل هذه القوانين االستثنائية 

تها المختلفة ـ محاكم عسكرية بالنسبة إلى غير  وإنشاء المحاكم غير العادية بمسميا

و ما شاكل  و محاكم الشعب أ ذلك ـ العسكريين، محاكم أمن الدولة، محاكم الثورة أ

ويبدو . ينتقص وال شك من مجمل الضمانات المقررة لحقوق اإلنسان والمواطن

ياً في حقيقة أن القوانين المذكورة تخول السلطة التنفيذية سلطة تجريم بعض  ذلك جل

األفعال والمعاقبة عليها، وذلك بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، الذي يحظر 

شر وظيفة التشريع الجنائي إال فـي أضيق بمقتضاه على هـذه السلطة أن تبا

  .)٤٧(الحدود

                                                 
ـ ٤٠٤عبد الواحد الفار، مرجع سابق، ص ص . د: راجع مثالً ) ٤٥  ٤٠٥. 
بة ا: الشافعي محمد بشير، قانون حقوق اإلنسان، المنصورة. د: انظر على سبيل المثال ) ٤٦ لجالء مكت

دة،   .٥٣ـ  ٥٢، ص ص ١٩٩٢الجدي
مرجع سابق، ص ... أحمد الرشيدي، الضمانات الدولية لحقوق اإلنسان، . د: انظر على سبيل المثال ) ٤٧
١٢. 
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كما تبدو خطورة هذه القوانين االستثنائية ـ أيضاً ـ بالنسبة إلى حقوق 

اإلنسان، وبالذات فيما يتعلق بالحقوق والحريات الشخصية، في ما تخوله ـ أي 

في القوانين المذكورة ـ من سلطات استثنائية واسعة للجهات التنفيذية، خاصةً 

يهم، والذين قد يعتقد أنهم يشكلون خطراً على األمن  مجال القبض على المشتبه ف

تزام  والنظام العام، فضالً عن الترخيص بتفتيش األشخاص واألماكن دون االل

بقواعد قانون اإلجراءات الجنائية ذات الصلة، إلى غير ذلك من األمور التي تمثل 

ئاتاً على حقوق األفراد  في المثول أمام قضاة عاديين، من خالل في مجملها افت

  .)٤٨(التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية

  

لعادلة - ٣   :الحق في المحاكمة ا

يتصل بحق كل فرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي أو العادي لالقتضاء 

أمامه، حقه أيضاً في أن تتوافر له معايير المحاكمة العادلة التي ال يخضع خاللها 

  .وط أو ألي  شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير اإلنسانيةألية ضغ

وتشمل معاييـر المحاكمة العادلة ـ المعترف بها دولياً ـ لكل إنسان، ما 

الحق في عدم التعرض للقبض أو االعتقال  :)٤٩(يلي على وجه الخصوص

ء الحق في اإلبالغ بسبب إلقا، )٥١( الحق في إبالغ كل فرد بحقوقه،)٥٠(التعسفي

بأ القبض عليه، الحق في توكيل محام، )٥٢(القبض ، الحق في إبالغ أسرة المتهم بن

الحق في عدم االستشهاد باألقوال التي ة، الحق في عدم االحتجاز على ذمة المحاكم

الحق في المحاكمة ، لحق في افتراض البراءة، ايتم انتزاعها تحت وطأة التعذيب

، تثناء ـ اإلبقاء على هذه المحاكمة سريةالعلنية، وذلك ما لم يقتض األمرـ اس

                                                 
 .١٣المرجع السابق، ص  ) ٤٨
دولية، اعرف حقوقك: راجع مثالً ) ٤٩ مطبوعات المنظمة : معايير المحاكمة العادلة، لندن: منظمة العفو ال
 MDE 1/5/98قة رقم الوثي
دة ٤١المادة  ) ٥٠   . من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان٩ من الدستور المصري، والما
دة ٧١المادة  ) ٥١  . من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية٩/٢ من الدستور المصري، والما
 .المادتان سالفتا الذكر ) ٥٢
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الحق في االستعانة بمترجم في جميع مراحل اإلجراءات ، الحق في مناقشة الشهود

تها، )٥٣(القضائية  الحق في حظر تطبيق ،الحق في عدم إعادة المحاكمة للتهمة ذا

 حق االستئناف، حيث إن لكل شخص أدين بجريمة حق ،القانون بأثر رجعي

  .)٥٤(قاً للقانون إلى محكمة أعلىاللجوء وف

  

  :مبدأ الرقابة على دستورية القوانين - ٤

يجد هذا المبدأ سنده الذي يسوغه في حقيقة أن الدستور باعتباره القانون 

األساسي الذي ينبني عليه النظام القانوني والسياسي في أي دولة، يسمو ـ بهذه 

وانين وتشريعات ـ على ما عداه من ق بع ذلك، أن القاعدة الدستورية ويستت. الصفة 

ومؤدى ذلك، في عبارة أخرى، أن . ال تلغي أو تعدل إال بقاعدة دستورية جديدة

القواعد القانونية العادية إنما تفقد أساسها من الشرعية، وتصير باطلة، إذا ما 

  . )٥٥(خالفت أو تعارضت مع القواعد الدستورية ذات الصلة

يا ومن هنا، نفهم تلك المكانة الس امية التي تتمتع بها المحاكم الدستورية العل

في عموم النظم القانونية، والدور المعتبر الذي تضطلع به هذه المحاكم ـ من 

  .)٥٦(خالل رقابتها القضائية ـ في مجال حماية حقوق اإلنسان وتعزيزه

فعلى سبيل المثال، يالحظ أن الدستور المصري قد خصص فصالً مستقالً 

ـ ١٧: المواد من(   .، للحديث عن المحكمة الدستورية العليا) ١٧٨ 

                                                 
 .و من العهد سالف الذكر/١٤/٣المادة  ) ٥٣
 . من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية١٤ادة الم ) ٥٤
دستور ) ٥٥ دأ علو ال دستوري ـ بمب   .ولعل هذا هو ما يعبر عنه ـ من جانب الفقه ال

: اإلسكندرية.. محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، . د: راجع في هذا الشأن، وعلى سبيل المثال
 . وما بعدها١١٧، ص ص ١٩٩٠منشأة المعارف، 

وما بعدها١٤٧المرجع السابق، ص ص  ) ٥٦   .  
دستور١٧٥راجع نص المادة   . من ال
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، تعتبر المحكمة الدستورية العليا هذه هيئة قضائية ١٧٤فطبقاً لنص المادة 

 من الدستور، فتنص على أن هذه ١٧٥أما المادة . مستقلة مقرها مدينة القاهرة

ية المحكمة هي وحدها التي تتولى دون غيرها مهمة الرقابة القضائية على دستور

وجه  ئح، وهي التي تتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك على ال القوانين واللوا

  . المبين في القانون

ولكفالة االستقالل التام ألعضاء المحكمة الدستورية العليا، فقد نص الدستور 

 منه على أن قضاة هذه المحكمة غير قابلين للعزل وال تكون ١٧٧في المادة 

ئلتهم إال أمامها    .مسا

وبصفة عامة، يالحظ أن المحكمة الدستورية العليا تحتل مكانة مرموقة في 

فالرقابة القضائية على دستورية القوانين . هيكل التنظيم القضائي في مصر

كما أن كلمتها هي فصل الخطاب في كل ما يتعلق . مقصورة عليها وحدها

ة في مواجهة بالمسائل الدستورية، فضالً عن أن أحكامها تتمتع بحجية مطلق

  .    )٥٧(الكافة

وحرياته األساسية، قد أصبحت من األمور  وبالنظر إلى أن حقوق اإلنسان 

التي تحرص الدول على النص عليها في صلب دساتيرها، خاصةً في ظل التطور 

الراهن الذي أشرنا إليه في ما يتعلق باالهتمام الدولي بهذه المسألة، لذلك فإن 

تور أو الرقابة على دستورية القوانين، إنما يكتسب أهمية اإلقرار بمبدأ سمو الدس

ة االحترام الواجب لهذه الحقوق وتلك الحريات   . كبرى فيما يتصل بكفال

يجري العمل من جانب غالبية النظم القانونية الوطنية على أن يباشر القضاء 

وق الدستوري دوره في الرقابة الدستورية، سواء عموماً أو في مجال حماية حق

المستوى األول، وهو مباشر، : )٥٨(اإلنسان وتعزيزها، على مستويين رئيسيين

                                                 
 . من الدستور١٧٥راجع نص المادة  ) ٥٧
 ـ ١٥٥مرجع سابق، ص ص : محمد رفعت عبد الوهاب. د: انظر لمزيد من التفصيل في هذا الشأن ) ٥٨

١٥٧.  
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ويتمثل في تعزيز عدم دستورية أي نص ذي صلة بالحقوق والحريات ـ أو أي 

ئم دستورية ويفترض هذا األسلوب وجود . نص قانوني آخر ـ ال ينبني على دعا

الختصاص القضائي، دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات ا

يها بعدم دستورية نص في قانون أو في الئحة يكون مطلوباً تطبيقه في  يتم الدفع ف

  . )٥٩(هذه الدعوى

وأما المستوى اآلخر، فهو غير مباشر، ومؤداه أنه من خالل اإلقرار بوجود 

ياتها المختلفة، يحرص المشرع العادي ـ قدر اإلمكان ـ على  هذه الرقابة بآل

تزام ب ضمان هذه الحقوق، وفقاً لإلطار الذي كفله الدستور، خشية القضاء بعدم االل

كما أنه ـ على هذا المستوى األخير . دستورية القوانين والقرارات التي يصدرها

أيضاً ـ يمكن للقضاء الدستوري أن يستخلص، بحسب ما يراه جانب من الفقه، 

يها صراحةً في الدستور، انطال قاً من االقتناع بلزوميتها حقوقاً جديدة لم ينص عل

  .للتطور الديموقراطي وإعمال مبدأ سيادة القانون

وحتى ال تكون هذه الضمانة الدستورية مجرد ضمانة نظرية ال جدوى منها، 

اتجه جانب من الفقه إلى المناداة ـ وبحق ـ بفكرة توسيع نطاق الجزاءات 

نب الدساتير، وسواء المترتبة على خرق الحقوق والحريات المعترف بها من جا

فأحكام المحكمة . وقعت المخالفة من قبل المشرع نفسه، أو من قبل السلطة التنفيذية

بلة للطعن كما . )٦٠(الدستورية العليا، تعتبر ـ من جهة أولى ـ نهائية وغير قا

تعتبر هذه األحكام ـ من جهة أخرى ـ ذات حجية مطلقة، ويترتب عليها وقف 
                                                                                                                                            

قه الدستوري ـ إلى القو. ويذهب د ل إن ثمة طرقاً ثالثة لمباشرة الرقابة على عبد الوهاب ـ مع جانب من الف
ين واللوائح، أمام الحكمة الدستورية العليا في مصر، وهي وهو طريق الدفع : دستورية القوان الطريق األول، 

تمثل في قيام محكمة الموضوع أو الهيئة ذات االختصاص القضائي التي تنظر . الفرعي الطريق الثاني، وي
دعوى بإحالة أوراق هذه الدعوى الدعوى، من تلقاء نفسها و بدون أي دفع من جهة الخصومـ  أثناء نظرها ال

أ /٢٩مادة (إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النص القانوني أو الالئحي واجب التطبيق 
ته). من قانون المحكمة الدستورية بمقتضى ما وأما الطريق الثالث، فيتمثل في قيام المحكمة الدستورية ذا ا ـ 

ـ بالتصدي لبحث مدى دستورية قانون أو الئحة يعرض لها أثناء  لها من سلطات جوازية في هذا الخصوص 
 . مباشرتها الختصاصاتها

ضا١٥٦ً ـ ١٥٥المرجع السابق، ص ص  )  ٥٩ دة : ؛ وراجع أي ب من قانون المحكمة /٢٩نص الما
 .الدستورية العليا

دستورية العليا من قانون المح٤٨نص المادة  ) ٦٠  .كمة ال
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تالي لتشره في الجريدة الرسميةتنفيذ القانون الذي حك . م بعدم دستوريته من اليوم ال

قاً بنص جنائي، فإن األحكام التي صدرت  أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعل

  .)٦١(باإلدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن

ولعله من المفيد اإلشارة، في هذا المقام، وتوكيداً على ما سبق، إلى حقيقة أن 

 من الدستور المصري تنصان ـ صراحةً ـ على أن سيادة ٦٥ و ٦٤ين المادت

وكما هو معلوم، فإنه حيث إن سيادة . القانون، إنما هي أساس الحكم في الدولة

القانون هذه ترد بحسب األصل إلى سيادة الدستور وسموه على ما عداه من قواعد 

فهذه .  للحقوق والحرياتقانونية، لذلك عدت الرقابة الدستورية بمثابة ضمانة مهمة

الرقابة هي التي تكفل ـ على الدوام ـ أن يأتي القانون مطابقاً للدستور، ووفقاً 

           .للمعايير واألسس التي يضعها

 

  

                                                 
دستورية العليا٤٩نص المادة  ) ٦١  . من قانون المحكمة ال


