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 شكر وامتنان                               

أبدٌاَ والصالة والســـالم على بأسمه تعالى علٌماً حكٌماً له األسماء الحسنى وحمداً له حمداَ 

 رسوله النبً محمد ) صلى هللا علٌه وال وسلم ( رسول الهدى وعلى اله الطٌبٌن الطاهرٌن.

 

ً قوالً وأنا أخطو أول درجة من درجات العلم أال التقدم بالشكر والعرفان هلل عز ال ٌسعن

العمل وبـــذل الجهد وجل الذي وفقنً ومنـــحنً الصــحة والصبر والمثـــابرة على 

 لمواصلة السٌر فً هذه الدراسة وأتمام هذا البــــحث وأخراجه فً صورته النهائٌة .

 

كما ٌسعدنً ان اقدم الشكر والتقدٌر والحب الفائق ألصدقائً وزمالء الدراسة كافة الذٌن 

هللا ان كان لهم ٌد العون المعنوي والمحبة الصادقة لما ابدوه من اهتمام ومساعدة وأسأل 

 ٌسدد خطانا جمٌعاً فً كل درب من دروب العلم والمعرفة .

 

وشكري الجزٌل وتقدٌري العالً الى موضفات مكتبة كلٌة القانون فً جامعة دٌالى كما اقدم 

الشــــكر والعرفان الى االستاذ الدكتور جالل عبدهللا خلؾ لما ابداه لً من جهد مخلص 

 ت الصعاب .ومتابعة انارت امامً السبٌل وذلل
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 مقدمة                                      

تعتبر حماٌة حقوق االنسان من اهم القضاٌا المطروحة على جمٌع المستوٌات الدولٌة 

واالقلٌمٌة والوطنٌة على مستوى جمٌع العالم , وان من ٌتأمل تارٌخ األنسان على االرض 

تبٌن له ان األنسان هو الكائن الحً الذي تعرض اكثر من ؼٌره من الكائنات لمحن قاسٌة ٌ

على مدى تارٌخ وجوده على االرض منذ ظهور الحضارات القدٌمة وما بعدها وحتى 

العصر الحاضر , وقد ترتب على هذه المحن اهدار حقوق االنسان االساسٌة كحقه فً 

 ٌة والمساواة واألمن والمأوى والؽذاء.الحٌاة والكرامة االنسانٌة والحر

لذلك كان من الضروري اٌجاد حماٌة فعالة لهذه الحقوق من اجل الحفاظ على كرامة 

االنسان وأدمٌته , وقد تعاظم هذا الدور على مر التارٌخ حتى األن , وقد ظهرت حقوق 

ٌتعٌن معه ظهور انواع اخرى على مر التارٌخ نظراً للتقدم العلمً والتكنولوجً الهائل مما 

جدٌدة لحقوق األنسان مما ٌتطلب توفٌر الحماٌة الالزمة لهذه الحقوق الناشئة عن هذا التقدم 

األمر الذي ٌتعٌن معه مواكبة هذا التطور لضمان وسائل الحماٌة الفعالة لهذه الحقوق , وقد 

بحسب العقائد تختلؾ هذه الحقوق من دولة الى أخرى ومن مجتمع ألخر ومن بٌئة ألخرى 

 والعادات والتقالٌد والحظارات والتوقؾ على درجة التطور .

أال انها تلتقً معها من حٌث المبدأ ـ وهو اذا وجدت هذه الحقوق ٌتعٌن توفٌر الحماٌة لها 

والتً ٌقابله واجبات والتزامات حٌث انه من الثابت ان كل حق ٌقابله واجب ـ ولعل ولعل 

لجماعة بقٌمة هذا الحق الذي ٌتمتع به وضرورة الحفاظ علٌه هذا لكً ٌشعر الفرد فً ا

وتدعٌمه . وتحرص معظم المواثٌق والعهود واألتفاقٌات الدولٌة وكذا الدساتٌر والتشرٌعات 

الوطنٌة على النص على حقوق االنسان والضمانات التً تكفل حماٌتها والتمتع بها دون 

 االنتقاص منها أو اهدارها بدون وجه حق .
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ولعل ما ٌهم الفرد هو كٌفٌة ممارسة حقوقه والتمتع بها والقاء االلتزامات والواجبات علٌه 

ولذلك تحرص الدساتٌر على تنظٌم هذه الحقوق والحرٌات العامة وكفالة حماٌتها . والتً 

مها األمر الذي ٌكون حامً الحقوق والحرٌات تستقً منها جمٌع التشرٌعات واللوائح أحكا

العامة , لما ٌمثل من قٌمة علٌا وأهمٌة كبرى فً حٌاة األفراد والدولة عامة ـ من هنا ادركنا 

أهمٌة وخطورة هذا الموضوع الحٌوي وهو الحماٌة الدستورٌة لحقوق األنسان ـ والذي 

ل فرد فٌه بالطمأنٌنة والسكٌنة ٌحقق األمن األجتماعً والسٌاسً فً المجتمع حتى ٌشعر ك

وؼرس الثقة واالستقالل لدٌه عندما ٌشعر ان حقوقه تحترم وٌكون هذا اٌظاً من واقع تربٌة 

الشٌئ تربٌة سلٌمة قائمة على حرٌة التعبٌر عن الرأي والدٌموقراطٌة السلٌمة ـ األمر الذي 

حتى ٌتم تحقٌق األمل ٌعلم فٌه كل فرد ماله من حقوق وما علٌه من التزامات وواجبات 

المنشود من خالل نشأة مجتمع صالح ٌقوم على الفضٌلة وأحترام القٌم واألخالق ونبذ العنؾ 

 واألرهاب سواء األرهاب الفكري او األرهاب بكافة صوره . 

وتهدؾ دراستنا الى ابراز اهمٌة الحماٌة الدستورٌة لحقوق األنسان ـ وعلى هذا ٌتحدد 

و الدفاع عن حقوق االنسان هذ من ٌعتدي علٌها او ٌجور علٌها ومن مفهوم هذه الحماٌة وه

ثم فأنه كان لصون هذه الحماٌة اهمٌة كبرى سواء من الناحٌة النظرٌة او الناحٌة العلمٌة , 

 وعلى هذا فأن الحماٌة نوعان هما:

 أـ حماٌة صرٌحة : وهً التً تنص علٌها الدساتٌر والقوانٌن واللوائح .

نٌة : وهً التً تستخلص من روح النصوص الدستورٌة والنصوص ب ـ حماٌة ضم

 القانونٌة واللوائح .
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 وكـــذلك تكون لهذه الحماٌة أشكال وهً نوعان هما :    

أ ـ حماٌة موضوعٌة : وهً التً تتطلب حماٌة صلب حٌاة الفرد وتمثل حقوقه وحرٌاته 

 العامة األساسٌة من اي أعتداء علٌها مثل المأكل والملبس والمأوى والتً تهدؾ الى ابقائها .

ب ـ حماٌة شكلٌة وهً تهدؾ الى الدفاع عن الفرد عما ٌمسه من اضرار مثل حقه فً 

 الحفاظ على اسمه او عدم تقٌٌد حرٌته والتعبٌر عن رأٌه وحرٌة ممارسة العبادة وؼٌرهــا.

تهدؾ الى الدفاع عن األنسان وتبؽً الحفاظ على كرامته وأدمٌته وحرٌته ,  ولكنها جمٌعاً 

وتهدؾ الدساتٌر والقوانٌن الى حماٌة هذه الحقوق وكفالة وسائل حماٌتها وتوفٌر الضمانات 

الالزمة وذلك من خالل الرقابة على دستورٌة هذه القوانٌن واللوائح ومضاهاتها بالدستور 

بتوفٌر الحماٌة لالنسان من اي ظلم أو جور علٌه وكذلك توفٌر حتى ٌعم الشعور العام 

الحماٌة الدستورٌة له فً مواجهة السلطان العام ـ وذلك كله مشروط بعدم الخروج من 

النظام او المشروعٌة , فممارسة الحقوق والحرٌات العامة مكفولة للجمٌع ولكنها بظوابط 

  تعم الفوضى وكً ٌشعر الفرد بقٌمتها . بعدم الخروج على النظام او المشروعٌة حتى ال

لذلك كانت من األهمٌة بمكان دراسة هذا الموضوع دراسة مستفٌضة من خالل الواقع 

النظري المتمثل فً النصوص الدستورٌة المكفولة ومدى سد متطلباتها لحاجة العصر ومع 

لتؽٌٌر حتى ال تصدأ التؽٌرات سواء على الساحة السٌاسٌة أو األجتماعٌة ومدى الحاجة الى ا

هذه النصوص , وكذلك من خالل الواقع العملً اٌضاً من خالل تنفٌذ هذه النصوص 

والسهر على تطبٌقها من خالل الرقابة على تطبٌق هذه النصوص من عدمها حتى تكتمل 

 منظومة الحماٌة وتقم تحت مظلة الحماٌة الدستورٌة لحقوق األنسان .
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بصرؾ النظر عن نوع الرقابة أو اشكالها ـ سواء كانت رقابة سٌاسٌة ام رقابة قضائٌة , 

وسواء كانت رقابة سابقة أم رقابة الحقة لذلك سوؾ نستعرض من خالل دراستنا لهذه 

ى الجانب الحقوق والحرٌات وتعرٌفها وتقسٌماتها المختلفة ثم ننتقل من دراستنا النظرٌة ال

العلمً منها وهً دراسة تطبٌقٌة لمدى بسٌط الرقابة على كفالة تنفٌذها والسهر على تطبٌق 

هذه النصوص ـ ومدى استٌعابها لدرجة التطور والتؽٌٌر المطروء داخل المجتمع والكشؾ 

عن حقائق لم تتعرض لها النصوص بمحاولة سد العجز أي دورها المكمل لهذا النقصان فً 

 النصوص عن أمور بعٌنها او عدم افصاحها صراحًة .ضوء صمت 
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 المبحث األول                                        

 تمهٌد عن حقوق االنسان وتارٌخ نشأتها وتطورها

لمجرد كونه انساناً , وٌستند حقوق االنسان هً الحقوق والحرٌات المستحقة لكل شخص 

مفهوم حقوق االنسان على االقرار لجمٌع افراد األسرة البشرٌة من قٌمة وكرامة أصٌلة فٌهم 

فهم ٌستحقون التمتع بحرٌات أساسٌة معٌنة وبأقرار هذه الحرٌات فأن المرء ٌستطٌع ان 

 اته.ٌتمتع باالمن واألمان وٌصبح قادراً على اتخاذ القرارات التً تنظم حٌ

 

 المطلب األول                                        

 تعرٌؾ حقوق األنسان لؽًة واصطالحاً                      

الحق فً اللؽة : حقق: الحق: نقٌض الباطل , وجمعه حقوق وحقاق , ولٌس له بناء ادنى 

عدد . وفً حدٌث التلبسة : لبسك حقا حقا أي ؼٌر باطل , وهو مصدر مؤكد لؽٌره أي انه 

أكد به معنى : الزم طاعتك الذي دل علٌه لبٌك ,كما تقول : هذا عبدهللا حقا فتؤكد به 

ٌد . وتعبدا مفعول له , وحكى سٌبوٌه : الحق انه ذاهب بأضافة حق الى وتكرره لزٌادة التأك

أنه كأنه قال : لٌقٌن ذان امرك , ولٌست فً كالم كل العرب , فأمرك هو خبر ٌقٌن النه قد 

أضافة ذان وأذا اضافة الٌه لم ٌجز ان ٌكون خبراً عنه , قال سٌبوٌه : سمعنا فصحاء 

م اسمع هذا من العرب انما وجدناه فً الكتاب ووجه العرب ٌقولون , وقال االخفش : ل

جوازه , على قلته , طول الكالم بما اضٌؾ هذا المبتدأ الٌه , واذا طال الكالم جاز فٌه من 

الحذؾ ما ٌجوز فٌه أذا قصر , االترى الى ما حكاه الخلٌل عنهم , ما انا بالذي قائل لك 

شٌئاً ؟ ولو قلت : ما انا بالذي قائم اقبح 
(6)

. 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  2003ـ أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم ) ابن منظور ( , لسان العرب , 1
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ثبوت والوجوب واللزوم ونقٌض وتتسم كلمة الحق فً اللؽة العربٌة بمعان عدة , منها ال

بٌن مفهومً  الحق والواجب فً اللؽة , فالعل حق له , ٌفٌد وجب له  الباطل وهناك ارتباط

كقولنا حق علٌه , اي بمعنى وجب علٌه او ثبت علٌه 
(6)

. وٌالحظ ان كلمة الحق استخدمت  

}قال انريه حق فً معانً عدة فً القرأن الكرٌم , فأتت بمعنى الثابت كما فً قوله تعالى 

. وأتت فً مكان اخر(4) عهيهم انقىل {
 

وال تهبسىا احلق } بمعنى نقٌض الباطل , كقوله تعالى 

(4)بانباطم وتكتمىا احلق واوت تعهمىن {
} بم وقرف باحلق عهى انباطم . كما فً قوله تعالى 

(5)فيدمغه فأذا هى زاهق { 
} ونكه حق انقىل . وأنت بمعنى الوجوب كما فً قوله تعالى 

( 6)مين {
( 7)} وكان حقاً عهينا وصر املؤمنني {. أو قوله تعالى 

. 

 مفهوم الحق فً األصطالح                             

, لذلك تعددت األراء وتباٌنت فً هذا المجال , اذ  لم ٌتفق الكتاب على تحدٌد مفهوم الحق

انكر بعضهم فكرة الحق من اساسها فً حٌن اتجه اخرون الى تأٌٌدها واألعالء من شأنها 

وٌالحظ هذا التباٌن فً األراء ٌعود الى تعدد المذاهب والمدارس التً تحدثت لهذا 

ب الفردي الى تأٌد التعرٌؾ الموضوع , لذلك ذهب انصار مدرسة القانون الطبٌعً والمذه

 الذي كان شائعاً للحق بأنه) مكنة اوسلطة ٌعترؾ بها القانون للفرد اومصلحة 
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 , 277, ص 2002ـ د. فاروق السامرائً ,حقوق االنسان فً القرأن الكرٌم , بٌروت , 1

 .146, ص 1777الرازي , مختار الصحاح , القاهرة , محمد بن بكر

 . 25ـ د. محمد عابد الجابري , حقوق األنسان فً الفكر العربً , ص2

 . 63ـ سورة القصص األٌة 3

 . 42ـ سورة البقرة األٌة 4

 .  11ـ سورة األنبٌاء األٌة 5

 13ـ سورة السجدة االٌة 6

 47ـ سورة الروم األٌة 7
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فً حٌن ٌرى انصار المدرسة الواقعٌة واألجتماعٌة ان فً هذا األتجاه  .(6)( ٌحمٌها القانون

تاٌد لنزعة فردٌة ترفضها عقٌدتهم , وحاولوا هدم تلك الفكرة واستبدالها بنموذج أخر , تحل 

كرة األستئثار او التسلط الفردي , وقد أثمرت جهود تلك فٌه فكرة المركز القانونً وحل ف

المدارس فً الحد من تطرؾ المذهب الفردي فً مفهوم الحقوق , أال ان ذلك لم ٌؤدي الى 

القضاء على فكرة الحق التً ما زالت تمثل حقٌقة قانونٌة أساسٌة ٌؤٌدها معظم فقهاء 

القانون 
(6)

 . 

لفقهاء المؤٌدٌن لذلك على تعرٌؾ واحد للحق , اذ ٌالحظ أال ان القول بذلك ال ٌعنً أتفاق ا

تعرض تعرٌفه الى كثٌر من الجدل بٌن انصاره , فهناك من ٌدعوا التوسع فً التعرٌؾ 

 .(4)وأخر الى التضٌٌق

ومع ما تقدم ٌمكن تعرٌؾ الحق بأنه ) سلطة او مكنة ٌمنحها القانون لشخص من األشخاص 

 له بها وٌحمٌها .تحقٌقاً لمصلحة مشروعة ٌعترؾ 
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 .273, ص 1771د. هاشم القاسم , المدخل الى علم الحقوق , المطبعة العالمٌة دمشق , ـ 1

 .167, ص1774د. حمدي عبدالرحمن , مبادئ القانون , مكتب المصري الحدٌث , األسكندرٌة , ـ 2

 . 167ـ المصدر نفسه , ص 3
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 المطلب الثانً                                        

 حقوق االنسان فً العصور القدٌــــمة                     

 الفرع األول / حظارة بالد الرافدٌن                      

بالد مابٌن النهرٌن مهداً االقدم الحضارات والشرائع , وٌمتد التارٌخ المدون لتلك كانت 

البالد الى اكثر من ثالث أالؾ سنـــة قبل المٌالد ومع تعدد البلدان البشرٌة التً اسهمت فً 

بناء تلك الحضارة ,
(6)

. أال ان تارٌخ بالد الرافدٌن ٌجمع بٌن البساطة والتنوع . ولذلك 

لباحث ان ٌرى بوضوح المتؽٌرات الكبرى فً كل الؾ سنة من االالؾ الثالث ٌستطٌع ا

التً سبقت المٌالد.
(6.) 

أما فٌما ٌتعلق باألنسان وحقوقه فً مسٌرة هذه الحضارة , فال ٌتضح ذلك اال من خالل 

نظرة للقوى المهٌمنة على المجتمع حٌنذاك سواء كانت روحٌة أم بشرٌة . فا بالنسبة للقوى 

حٌة كان للدٌن تأثٌراً واضحاً على كل المؤسسات, حٌث والدت فكرة الحق من الدٌانة الرو

القدٌمة التً كان من مبادئها ان كل عائلة أو مدٌنة ألهاً خاصاً بها , وتنظم العالقات بٌن 

الناس وقضاٌا الملكٌة وفق مبادئ هذه الدٌانة , ولٌس على اساس مبدأ المساواة الطبٌعٌة , 

ادئ ذلك الدٌن تنوعت قواعد الحكم وحصرت بالرجال , فاألب هو رب العائلة وفقاً لمب

والملك او القاضً هو رب المدٌنة وكان الدٌن والقانون والسلطة المتداخلة وشٌئاً واحداً 

تحت مظاهر ثالثة مختلفة , اال ان الدٌن هو السٌد المطلق فً الحٌاة الخاصة والحٌاة 

حكم العالقات بٌن الناسالسٌاسٌة معاً , وهو الذي ٌ
(4)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, عباس  135, ص1771ـ صبٌح مسكونً , تارٌخ القانون العراقً القدٌم, مطبعة شفٌق, بغداد 1

 وما بعدها. 10,ص1717العبودي , تارٌخ القانون , دار الكتب للطباعة والنشر ,جامعة الموصل

ـ جورج بوبٌة , المسؤولٌة الجزائٌة فً األداب االشورٌة والبابلٌة , ترجمة سلٌم الحوٌص , 2

 .12, ص1711منشورات وزارة الثقافة واالعالم العراقٌة , بغداد 

  .17ـ المصدر نفسه , ص3
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 الفرع الثانً                                        

 فكرة حقوق االنسان فً العصور الوسطى                  

 وعصر النهضة ومطلع العصر الحدٌث                  

ٌراد بالعصور الوسطى الحقبة التارٌخٌة التً تقع بٌن العصور القدٌمة وعصر النهضة , 

ٌرى ان مدتها التارٌخٌة تتجاوز عشرة قرون , اذ بدأت من تارٌخ  والرأي الراجح فً الفقه

م( ونتهت فً النصؾ األول من القرن 371انهٌار األمبراطورٌة الرومانٌة الؽربٌة )

الخامس عشر الذي ٌوصؾ بأنه مطلع عصر النهضة
(6)

. 

م وبدأ فً هذه العصور تكوٌن النظام االقطاعً فً أوربا , والذي ٌقوم على اساس قٌا

صاحب االرض ) الشٌخ( بحكم المقاطعة التً ٌملكها والدفاع عنها , بواسة فرق الفرسان 

فً حٌن ٌقوم الفالحون والحرفٌون بأنتاج ما ٌكفً ألشباع الحاجات المادٌة لسكان المقاطعة 

كافة
(6)

. وكانت عالقة الفالحٌن باألقطاع تقترب من صورة العبودٌة , اذ فً حالة عجزهم 

بألتزاماتهم ٌتعرضون لعقوبات عدة كالبٌع أو األستبدال أو الطردعن الوفاء 
(4)

. 

أما العالقات بٌن الناس فتحسم بواسطة العرؾ اذ الٌوجد مشرعون وال قوانٌن , وكان السٌد 

هو من ٌفصل فً الخالفات , وتتمٌز هذه العصور بتحول الكنٌسة الى سلطة دنٌوٌة فوق 

بدادهم أستناداً الة نظرٌة الحق األلهً , اذ أن السلطة وفقاً الملوك واألمراء مما أدى الى أست

لهذه النظرٌة تكون للكنٌسة ممثلة بالبابا, وٌجب ان ٌخضع جمٌع األفراد لهذه السلطة بما 

فٌهم األمبراطور حتى ال تحل علٌهم لعنة السماء
(3)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .377ـ محمد كامل لٌلة , النظم السٌاسٌة , مصدر سابق , ص1

 .415ـ المصدر نفسه , ص2

 .414ـ المصدر نفسه , ص3

 403ـ المصدر نفسه , ص4
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المستبدة تبدأ بأستبداد الكنٌسة ثم وكل األفراد فً تلك الحقبة ٌخضعون لسلسة من السلطات 

األمبراطور وٌعقبه الحكام األقلٌمون ثم الحكام المحلٌون من أمراء االقطاع وسادة األرض 

وهذا ٌعنً أستحالة قٌام اي حقوق أو حرٌات فردٌة , السٌما وان تلك الجهات لم تكن 

تخضع الى قانون ٌقٌدها أو ضابط شرعً ٌحدد أختصاصها
(6)

. 

لنهضة فهو ٌبدأ من النصؾ األول من القرن الخامس عشر الى نهاٌة القرن أما عصر ا

السادس عشر
(6)

. أذ ٌبدأ العصر الحدٌث , وتمٌز هذا العصر بتراجع وتضائل سلطة الكنٌسة 

واألقصاع وقٌام الدولة الملكٌة القوٌة فً أوربا وأزدهار السلطان المطلق للملوك, وتنظر 

ه األتجاهات )مٌكافٌلً( فً أٌطالٌا و) بودان ( فً فرنســـالها , وكان من ابرز دعاة هذ
(4)

. 
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, د. عدنان  153, ص1775ـ د. ثروت بدوي , النظم السٌاسٌة , دار النهضة العربٌة , القاهرة ,1

 .16سابق , صحمودي الجلٌل , مصدر 

ـ د . علً عبد المعطً , السٌاسة وأصولها وتطورها فً الفكر العربً , دار المعارفة الجامعة , 2

 . 175, ص1713األسكندرٌة , 

 . 156, ص1775ـ د . ثروت البدوي , النظم السٌاسٌة , مصدر سابق , القاهرة , 3
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      المطلب الثالث                                    

            التطور التارٌخً لحقوق األنسان                     

أن تطور حقوق األنسان ٌرتبط أرتباطاً جدلٌاً بمدى تطور المجتمع الذي ٌعٌش فٌه األفراد 

السٌاسً فً مجتمع ما دوراً وفً مختلؾ مجاالت الحٌاة , ولقد كان وال زال لطبٌعة النظام 

مؤثراً فً تقرٌر حقوق األنسان ومن ثم أحترامها وحماٌتها من تعسؾ اصحاب السلطة أو 

من تجاوز األفراد . وٌرى علماء األجتماع أن وسٌلة التعٌش , اي طرٌقة األنتاج ٌمكن ان 

مع البشرٌة تتخذ معٌاراً صالحاً لتحدٌد مراحل التطور , اذ شهد التطور التارٌخً للمجت

مراحل رئٌسٌة هً األلتقاط والصٌد والرعً والزراعة وما تالها من صناعة وتجارة , 

ومن ثم األنتقال الى مشارؾ المدنٌة , وقد تطورت من الرق الى األقطاع الى الرأسمالٌة ثم 

الى األشتراكٌة
(6)

. 

تقاط لم تكن فكرة وكانت حٌاة األنسان ومعٌشته متباٌنة فً تلك المراحل , ففً مرحلة األل

التملك معروفة لضالة مورد الرزق , فضالً عن شبه أنعدام لفكرة المال الخاص, فاألرض 

 ملكٌة جماعٌة , والطعام ال ٌخزن , والسالح قد ٌكون مشتركاً .

نظراً لعدم وجود المال فال ٌسعى أحد الى السلطة , ومن ثم الٌنقسم المجتمع الى حكام 

لمساواة بٌن أعضاء الجماعٌة , فهو مجتمع بال طبقات وال ٌوجد ومحكومٌن وٌسود مبدأ ا

سادة وال عبٌد. اال ان هذا األمر تؽٌر من مرحلة الرعً أذ ظهرت فكرة الملكٌة الخاصة , 

عندما صارت الماشٌة ملكاً لمن ٌرعاها , وبعد أكتشاؾ األنسان للمحراث وستأثر ببقعة 

 معٌنة من األرض على سبٌل الدوام.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وما  21, ص1774ـ د. ثروت أنٌس األسٌوطً , مبادئ القانون , دار النهضة العربٌة , القاهرة , 1

 بعدها .
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راضً ونتج عن ذلك انشطار المجتمع الى تبلورت مع الزمن فكرة الملكٌة الخاصة لأل

طبقات , وفقاً لمقدار الثروة التً ٌحوزها كل فرد, وادى القتال بٌن القبائل , وقٌام القبٌلة 

المنتصرة بأسر رجال القبٌلة المهزومة وتشؽٌلهم لمصلحتهم الى انقسام الناس الى احرار 

وعبٌد ثم انقسم األحرار الى أشراؾ وعامة
(6)

وكان كل ذلك مقدمة لظهور السلطة ومن ثم  .

 التباٌن بٌن األفراد فً الحقوق والواجبات . 

ومع تباٌن النظرٌات التً أهتمت بدراسة ظهور السلطة والدولة وأتجاه كل منهما اتجاه 

مؽاٌر للنظرٌات األخرى , ونظراً لكون تلك النظرٌات قائمة على اساس األفتراض . لم 

النقدٌسلم اي منهما من 
(6)

. أال اننا نستطٌع القول ان اشكالٌة حقوق األنسان ظهرت بشكل 

 واضح عندما نشأت السلطة وبصرؾ النظر عن شكل تلك السلطة وأساس شرعٌتها.
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 . 63القانون , مصدر سابق , صـ د ثروت أنٌس االسٌوطً , مبادئ 1
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 المبحث الثانً                                     

 الضمانات الدستورٌة لحقوق األنسان                  

 المطلب األول                                

 الوسائل الدستورٌة لحماٌة حقوق األنسان                

تتعدد الوسائل الدستورٌة التً تساعد على حماٌة حقوق األنسان أال ان أهمها فً تقدٌرنا 

تكمن فً ضرورة وجود دستور مدون ٌنص على األخذ بمبدأ الفصل بٌن السلطات وكذلك 

 فرع مستقل وفق األتً:اقرار مبدأ سٌادة القانون وسنتناول كل منهما فً 

 الفرع األول                            

 الدستـــــــور المــــدون                        

أن القواعد الدستورٌة قد تكون مدونة أو تكون عرفٌة , اال ان األتجاه الؽالب فً الوقت 

لتحدٌد مما ٌؤدي الى الحاضر هو األخذ بالقواعد المدونة , ألنها تتسم بالوضوح والدقة وا

ضمان حقوق األفراد وحرٌاتهم
(6)

. أذ ان القواعد الدستورٌة تتمٌز بالسمو الموضوعً على 

القواعد القانونٌة األخرى على اساس أنها القواعد األعلى فً الدولة , وقد تتمٌز بالسمو 

 الشكلً أٌظاً.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك الٌعنً بالضرورة ان الدولة تأخذ بالدستور العرفً )مع أنحسارها ( الٌوجد فٌها ضمان ـ 1

لحقوق األفراد , وتعد برٌطانٌا خٌر مثال على ذلك , اذ الزالت تأخذ بالدستور العرفً الى جانب بعض 

حداً كبٌــر. مبادئ القانون  الوثائق المدونة , أال ان حقوق األفراد وحرٌاتهم مكفولة فٌما الى

, وجعفر الصادق , ضمانات حقوق األنسان , رسالة ماجستٌر 103الدستوري , مصدر سابق , ص

 . 31, ص 1770كلٌة القانون جامعة بغداد , 
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القوانٌن وتعد القواعد أذ نص الدستور على األخذ بالرقابة القضائٌة على دستورٌة 

الدستورٌة من اهم وسائل حماٌة حقوق األنسان وال سٌما اذا ما نص الدستور على المبادئ  

األساسٌة لتلك الحقوق فً صلبه حٌث ٌصبح امر تعدٌلها من المشرع العادي محظوراً فً 

ساسٌة لها الدساتٌر الجامدة وصعباً فً الدساتٌر المرنة ألنه ٌتعلق فً مسألة فً ؼاٌة الح

مساس بحقوق الشعب ٌتردد أصحاب القرار من األنقاص منها فً الدول ذات األتجاه 

الدٌمقراطً من الناحٌتٌن الشكلٌة والفعلٌة وفً الدول األخرى )ؼٌر الدٌمقراطٌة ( من 

الناحٌة الشكلٌة , ألن ما دون فً الدستور مجرد نصوص ال قٌمة لها فً مٌدان التطبٌق 

فصل فً الحكم على احترام حقوق االنسان هو مراقبة ألٌة تطبٌق نصوص لذلك نرى ان ال

الدستور والقوانٌن األخرى ذات العالقة فً الواقع . ألننا نرى فً دول عدة دساتٌر احتوت 

على نصوص محكمة من حٌث الصٌاؼة والجودة بخصوص حقوق االنسان أال انها ضلت 

, وهذا ما ٌؤكد أن كٌفٌة تطبٌق الدستور ال  حبراً على ورق ال قٌمة لها من حٌث التطبٌق

تقل أهمٌة أن لم تزد عن نصوص الدستور ذاته , للحكم على نوعٌة النظام الذي ٌتبناه 

فالتطبٌق الفاسد قد ٌنص بأرقى الدساتٌر, والتطبٌق الجٌد قد ٌؽطً ما قد ٌكون بالدستور من 

شوائب
(6)

. 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د . عبد الفتاح حســــن , مبادئ الــــنظام الدســـــتوري  فً الــــكوٌت , دار النهضة العربٌة , ـ 1

 . 10, ص 1761بٌروت , 
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 الفرع الثانً                               

 مبدأ الفــــــصل بٌن الــــسلطات                       

ٌراد بمبدأ الفصل بٌن السلطات عدم تركٌز السلطة فً قبضة هٌئة واحدة , وأنما توزٌعها 

على هٌئات متعددة تتمتع كل منهما باألستقالل . اذ تقوم هٌئة بتشرٌعٌة القوانٌن وأخرى 

ات بٌن األفراد والسلطة القضائٌة , والهٌئة تنفٌذها وثالثة تختص بالفصل فً المنازع

األخٌرة قد أختلؾ الفقهاء فً مدى استقاللها فمنهم من ٌرى انها سلطة مستقلة وأخر عدها 

فرعاً تابعاً لسلطة اخرى قد تكون السلطة التنفٌذٌة أو التشرٌعٌة
(6)

. 

الً تاماً أالن أن مبدأ الفصل بٌن السلطات ال ٌعنً أستقالل كل سلطة عن أألخرى أستقال

األستقالل التام ال ٌمكن تصوره من الناحٌة العملٌة
(6)

. أذ ان السلطات على الرؼم من 

فصلها ستجد نفسها بالضرورة وبطبٌعة األشٌاء مضطرة للتضامن والتعاون والسٌر معاً كما 

ٌقول مونشٌكو
(4)

 . وذلك نعتقد أن الفصل بٌن السلطات ٌجب ان ٌكون نسبٌاً ومرناً وٌبنى

على اساس التعاون والتوازن بٌنهما
(3 )

. 

وٌعد مبدأ الفصل بٌن السلطات وفقاً لهذا المفهوم وسٌلة فعالة لحماٌة حقوق األنسان 

وحرٌاته من تجاوز او تعسؾ احد السلطات أذ من خالل تطبٌق هذا المبدأ تطبٌقاً سلٌماً تقسم 

ان تعمل بوضوح امام وضائؾ الدولة على سلطات متعددة , مما ٌفرض على كل سلطة 

 .(5)السلطات األخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ـ د . حمٌد حنون خالد , األنظمة السٌاسٌة , مصدر سابق , ص1

العلمً , ـ د. عادل الطبطانً , الحدود الدستورٌة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والقضائٌة ,مجلس النشر 2

 . 1, ص 2000الكوٌت , 

 .  647ـ د. محمد كامل لٌلة , مصدر سابق , ص3

 .73ـ د . حمٌد حنون خالد , األنظمة السٌاسٌة , مصدر سابق , ص4

 .133ـ المصدر نفسه , ص5
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تصاص السلطات األخرى أو اذا تعدت التً لها ان تراقبها وتوقفها أذ ما تجاوزت على اخ

على حقوق وحرٌات األفراد وفقاً لمقولة مونتسكٌو السلطة ضد السلطة
(6)

. وفً تقدٌري أن 

مبدأ الفصل بٌن السلطات ٌعد من اهم ضمانات حماٌة حقوق األنسان وحرٌاته أذ ما اعتمد 

ذٌة من خالل تقرٌر مبدأ مبدأ التوازن بٌن السلطات ال سٌما بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌ

مسؤولٌة الوزارة امام البرلمان ومنح السلطة التنفٌذٌة حق الحل كما هو معروؾ فً النظام 

البرلمانً , أو أعتماد عدد من الموازنات بٌن السلطتٌن بحٌث ال تطؽى سلطة على أخرى 

6787وهذا ما أخذ به دستور الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لسنة 
(6)

معظم  . وٌالحظ ان

الدساتٌر تشٌر الى مبدأ الفصل بٌن السلطات صراحة أو ضمناً عن طرٌق توزٌع وظائؾ 

على األخذ بمبدأ الفصل  6115الدولة على هٌئات مختلفة . وقد نص دستور العراق لسنة 

بٌن السلطات صراحة فً المادة السابعة واألربعٌن منه بقوله )تتكون السلطة األتحادٌة من 

ٌعٌة والتنفٌذٌة والقضائٌة , تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ السلطات التشر

 الفصل بٌن السلطات (.
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, ص 1767ـ د . ٌحٌى الجمل , األنظمة السٌاسٌة المعاصرة , دار النهضة العربٌة , بٌروت , 1

127. 

ـ د . حمٌد حنون خالد , الوظٌفة التنفٌذٌة لرئٌس الدولة فً النظام الرئاسً , القاهرة , دار عطوة 2

, د . سعاد الشرقاوي , النظم السٌاسٌة فً العالم المعاصر , مصدر سابق  0, ص 1711للطباعة , 

 وما بعدها . 111,ص
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 الفرع الثالث                                 

مبدأ ســـــٌادة الــــقـانون                         
(6) 

أذا كان وجود القاعدة القانونٌة ومن ثم السلطة ضرورة حتمٌة لشٌوع األمن والسالم فً 

تعنً المجتمع , فأن تطور السلطة ومن ثم الدولة فرض وجود الدولة القانونٌة , والتً 

خضوع جمٌع مؤسسات الدولة لقاعدة قانونٌة تقٌدها وتستمر علٌها , ومعنى ذلك ان 

مؤسسات الحكم ملزمة بالخضوع ألحكام القانون , شأنها فً ذلك شأن المحكومٌن . والقول 

بذلك ادى الى والدة مبدأ سٌادة القانون , والذي من مقتضاه أن اعمال السلطات العامة فً 

ها النهائٌة على أي مستوى كانت من التدرج ال تكون صحٌحة وال منتجة الدولة وقرارات

ألثارها القانونٌة المقررة فً مواجهة المخاطبٌن بها اال بمقدار مطابقتها للقاعدة القانونٌة اال 

على التً تحكمها. وكذلك ان األجراءات واألعمال والتصرفات التً تتخذ من قبل السلطات 

وال منتجة االثارها القانونٌة المقررة اال بمقدار التزامها بما ٌقضً  العامة ال تكون صحٌحة

به القانون . فأذا صدرت خالفاً لما لما تقضً به القاعدة القانونٌة فأنها تكون ؼٌر مشروعة 

وٌجوز األصحاب الشأن حق طلب الؽائها والتعوٌض عنها امام الجهات القضائٌة 

المختصة
(6)

سٌادة القانون التعنً فقط مجرد األلتزام بأحترام أحكامه . فضالً عن ذلك فأن 

بل تعنً سمو القانون وأرتفاعه على الدولة , وهو ما ٌتطلب ان تبدو هذه السٌادة فً 

مضمون القانون ال فً مجرد االلتزام بأحكامه, ومن حٌث المضمون ٌجب ان ٌكفل القانون 

سٌادة القانونالحقوق والحرٌات لألفراد فهذا المضمون هو أساس 
(4)

. 
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ـ د . حمٌد حنون خالد , مبدأ سٌادة القانون ودور نقابة المحامٌن فً تعزٌزه , بحث منشور فً 1

 . 34, ص  2001, سنة  22مجلة دراسات قانونٌة , بٌت الحكمة , العدد 

 . 121, ص 1773ٌمة الجرف , نظرٌة الدولة , مكتبة القاهرة الحدٌثة , القاهرة ـ د . طع2

ـ د . أحمد فتحً سرور ,الحماٌة الدستورٌة للحقوق والحرٌات, دار الشروق , القاهرة, 3

 . 21,ص2002
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 ثانًالمطلب ال                                

 التشرٌع العادي كوسٌلة لحماٌة حقوق األنسان               

ٌأتً التشرٌع العادي بعد الدستور وفق لمبدأ تدرج القواعد القانونٌة وفً الؽالب ٌصدر 

التشرٌع بناء على توجٌه من المشرع الدستوري , حٌث ٌرد المبدأ فً الدستور وٌطلب من 

المبدأ , اال ان عدم أحالة الدستور الى القانون ال المشرع العادي وضع تفاصٌل تفٌد هذا 

ٌعنً منع السلطة التشرٌعٌة من اصدار القوانٌن التً ترتأي اصدارها على ان ال تتعارض 

وتعد القواعد القانونٌة ذات العالقة لحقوق األفراد وحرٌاتهم من  مع أحكام الدستور.

أللزام والمشروعٌة من النص الضمانات المهمة لتلك الحقوق حٌث انها تستمد قوة ا

الدستوري الذي تستند علٌه , والحقٌقة ان القوانٌن التً لها صلة بحقوق األنسان وحرٌاته 

كثٌرة ومتشعبة مع األشارة الى ان الضمانات التً تشٌر الٌها تلك القوانٌن تختلؾ من قانون 

وبات على مبادئ وٌحتوي قانون العق الى اخر بما ٌنسجم مع طبٌعة وأهداؾ كل قانون .

قانونٌة عدة تعد من أهم وسائل حماٌة حقوق االفراد وحرٌاتهم فضالً عن نصوص اخرى 

 توفر الحماٌة الالزمة لألفراد للتمتع بتلك الحقوق والحرٌات وسنتناول هذه المبادئ كاألتً

 الفرع األول                                      

 عٌة الجرائم والعقوبات مبدأ شر                       

ٌقصد بهذا المبدأ أن األصل فً أفعال األفراد األباحة , حٌث ان أي فعل من أفعالهم أو 

تصرفاتهم ال ٌعد جرٌمة تحت اي ذرٌعة , اال أذا وجد نص فً قانون نافذ ٌضفً الصفى 

الجرمٌة على فعل محدود ٌرتب له جزاء . شرٌطة أن ٌكون النص قد صدر قبل أرتكاب 

لفعلا
(6) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35, ص 1772ـ د . فخري عبد الرزاق الحدٌثً , شرح قانون العقوبات ـ القسم العام , بغداد , 1
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المبدأ أصبح مبدأ دستورٌاً حٌث تنص علٌه معظم دساتٌر الدول فً الوقت والحقٌقة ان هذا 

الحاضر
(6 )

فً المادة التاسعة عشر منه 6115.ومنها دستور العراق لسنة 
(6)

. 

وتأسٌساً على ما تقدم ٌصبح المشرع العادي ملزماً بتنفٌذ ما أمر به المشرع الدستوري واال 

 المشروعٌة.كان القانون الذي اصدره مشوباً بعدم 

 الفرع الثانً                               

 شخصٌة المسؤولٌة الجنائٌة                           

وٌراد بذلك أن ال ٌسأل عن جرٌمة اال مرتكبها , أذ ) ال ٌسأل شخص عن جرٌمة لم تكن 

نتٌجة لسلوكه األجرامً (
(4)

وال ٌمكن . ولذلك ال تفرض العقوبة أال على شخص المتهم , 

أن تصٌب أحداً من افراد أسرته , وال ٌجوز فٌها أألنابة وال تقبل التحوٌل أو الحلول , 

وتتجه معظم الدساتٌر الى النص على شخصٌة العقوبة , وهذا ما أخذ به دستور العراق 

6115لسنة 
(3)

. 
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( , 66)م1771(, دستور مصر لسنة 25)م 1747ـ ومن هذه الدساتٌر , دستور أٌطالٌا لسنة 1

 ( . 20)م  2002( البحرٌن لسنة  27) م  1771األمارات لسنة 

ـ ) ال جرٌمة وال عقوبة اال بنص , وال عقوبة اال على الفاعل الذي ٌعده القانون وقت أقترافه جرٌمة 2

وبة أشد من العقوبة النافذة وقت أرتكاب الجرٌمة ( وهذا ما أخذ به الدستور , وال ٌجوز تطبٌق عق

 أٌظاً فً المادة الحادٌة والعشرون منه . 1770العراقً سنة 

 .1767لسنة  111ـ المادة التاسعة والعشرون من قانون العقوبات العراقً 3

( . وكذلك 21اٌظاً ) م  1770تور ـ المادة التاسعة عشرة من الدستور البند ثانٌاً . وأخذ بذلك دس4

 ( . 66) م  1771دستور مصر لسنة 
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 الفرع الثالث                                 

  مبدأ عدم رجعٌة القانون الجنائً                       

تطبق نصوص القانون الجنائً على وقائع سبقت تارٌخ نفاذه وهذا ٌعنً منع ال ٌجوز ان 

المشرع من تجرٌم أفعال بقانون الحق , واذا صدر قانون ٌخالؾ هذا المبدأ تعٌن على 

القاضً أن ٌمتنع عن تطبٌق القانون الذي صدر على ؼٌر مقتضاه
(6)

. 

ً تنص علٌها معظم الدساتٌر حماٌة ومن الجدٌر بالذكر أن هذا المبدأ أصبح من المبادئ الت

لحقوق وحرٌات األفراد
(6)

. وال شك ان هذا المبدأ له أهمٌة كبٌرة من الناحٌتٌن األجتماعٌة 

والسٌاسٌة , ففٌما ٌتعلق با األولى , قٌام المشرع بوضع العقوبة فً أطار القانون فٌكون هو 

ة لدى األفراد , اذ ٌتم فرضها أي )القانون ( أساسها وسندها الشرعً , مما ٌجعلها مقبول

على المخالؾ من اجل مصلحة المجتمع , فالعقوبة كما هو معروؾ بؽٌضة ال سٌما عندما 

تكون وسٌلة للتعسؾ والطؽٌان , أما اذا فرضت استناداً الى القانون وطبقاً لنصوص 

 أصبحت عادلة ومشروعة. 

القانون الجنائً الضمانة األساسٌة  أما فٌما ٌتعلق فً الناحٌة األخرى فٌعد مبدأ عدم رجعٌة

للحرٌات المدنٌة , التً ال تتضمن فعل ما ٌرٌده األنسان , وأنما فعل ما ال ٌحظره القانون , 

أذ وفقاً لهذا المبدأ ٌتم تعٌٌن الحدود بٌن المحظور من األفعال وبٌن المشروع منها مما ٌتٌح 

ا ٌوفر له الثقة واألطمئنان , أذ ان للفرد معرفة حدود حرٌته فً اي عمل أو تصرؾ وهذا م

حقوقه وحرٌته فً حماٌة القانون
(4)

. 
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 . 51د. فخري الحدٌثً , مصدر سابق , صـ 1

رجعً  أال اذا كان  على أن  ) ال ٌسري القانون الجنائً بأثر 2005ـ نص دستور العراق لسنة 2

الفقرة ب ( ودستور  67أٌظاً ) م  1770البند عاشراً ( وهذا ما قرره دستور  17أصلح للمتهم ( ) م 

 ( . 27) م  1773( , ودستور سورٌا لسنة  66) م  1771مصر لسنة 

 . 37ـ د . فخري الحدٌثً , مصدر سابق , ص3
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 المبحث الثالث                               

 حماٌة القاضً الدستوري ضد التمٌٌز فً مجال الحرٌات الفكرٌة         

قضت المحكمة الدستورٌة بعدم دستورٌة العدٌد من التشرٌعات التً تمثل تمٌٌزاً بٌن األفراد 

 وأخالالً بالمساواة بٌنهم فً مجال الحرٌات الشخصٌة .

 المطلب األول                                      

الحماٌة الدستورٌة ضد التمٌٌز على اساس الدٌن او العقٌدة تناولت المحكمة الدستورٌة العلٌا 

من  76التمٌٌز على اساس الدٌن او العقٌدة فً حكمها الخاص بالطعن على نص المادة 

ً تقضً بأن تكون الحضانة للزوج الذي الئحة األحوال الشخصٌة لألقباط األثوذكس الت

صدر حكم الطالق لمصلحته , حٌث نصت المدعٌة على النص المشار الٌه تمٌزه بٌن ابناء 

الوطن الواحد فً مسألة ال تتعلق بجوهر العقٌدة و أخالله بالمساواة فً شأن الحظانة بٌن 

دار مصلحة المطلقات المسلمات وأزواجهن وصؽارهن من جهة اخرى , فضالً عن أه

 ( من الدستور . 31,  61األسرة المسٌحٌة , بمخالفة لحكم المادتٌن ) 

وفً بٌانها لجوهر المخالفة الدستورٌة ذهبت المحكمة الدستورٌة الى ان الحظانة فً أصل 

شرعٌتها والٌة للتربٌة ؼاٌتها االهتمام بالصؽٌر وضمان رعاٌته والقٌام على شؤونه فً 

ته التً ال ٌستؽنى فٌها عن عناٌته النساء ممن لهم الحق فً تربٌته الفترى األولى من حٌا

شرعٌاً 
(6 ,)

واألصل فٌها هو مصلحة الصؽٌر وهً تتحقق بأن تضمه الحاضنة الى جناحها 

 .والن انتزع منها طفالً  بأعتبارها أحفظ علٌه وأحرص على توجٌهه وأجدر على حٌاته
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 .437, ص 2007محمد عطٌة محمد فودة , الحماٌة الدستورٌة لحقوق األنسان , القاهرة , ـ 6
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الدقٌقة من حٌاته التً ال ٌستقل بها وهً اشفق علٌه وأوفر صبراً مضرة به فً هذه الفترة 

بأموره , وال تقدم الشرٌعة األسالمٌة فً مبادئها المقطوع بثبوتها وداللتها على األم احداً فً 

شأن الحظانة , فبذلك قضى الرسول الكرٌم محمد ) صلى هللا علٌه وال وسلم ( األمرأة 

ٌرها , فقال لها ) أنت احق به ما أحتكمت الٌه فً أمر مطلقها , وقد أراد ان ٌنتزع منها صؽ

لم تنكحً ( . وأضافت المحكمة أن قوانٌن األحوال الشخصٌة للمسلمٌن وأن خلت بتحدٌد 

سن الحظانة , وترتٌب الحاضنات , ومن بعدهم الحاضنٌن , مقدمة أم الصؽٌر على من 

عداها من النساء , األ انها خلت من نص ٌنظم أحكام األهلٌة للحظانة
(6)

. 

صت المحكمة الى تحدٌد قواعد األهلٌة للحظانة ال تعد فً الدٌانة المسٌحٌة من أصول وخل

العقٌدة التً وردت بشأنها ـ فً مجال األحوال الشخصٌة ـ نصوص قاطعة كواحدٌة الزوجة 

وحظر الطالق أال لعلة الزنا فتعتبر بالتالً شأناً أجتماعٌاً خالصاً بما ٌجعل تحدٌدها على 

كل أبناء الوطن الواحد , أقرب الى واقع ظروؾ المجتمع , وأدنى الى  نحو موحد ٌشمل

تحقٌق المساواة بٌن افراده فً مجال الحقوق التً ٌتمتعون بها بما ٌكفل الحماٌة التً ٌقررها 

الدستور والقانون للمواطنٌن جمٌعاً بال تمٌٌز بٌنهم
(6)

. 
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 . 431ـ محمد عطٌة محمد فودة , المصدر السابق , ص1

 . 437ـ الصدر نفسه , ص2
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وهكذا لم ٌقتصر دور المحكمة الدستورٌة فً حماٌتها لحرٌة العقٌدة وحظر التممٌز على 

بأشخاص مسلمٌن مسٌحٌٌن وأنما أمتدت حماٌتها الى دور العبادة  اساس الدٌن على ما ٌتص

الدٌنٌة بأعتبارها من أهم رموز الحرٌة الدٌنٌة وموضع ممارسة الشعائر العقائدٌة
(6 )

. 

أرسلت المحكمة الدستورٌة العلٌا مبدأ هاماً , فً خصوص التممٌز بٌن المصرٌٌن على 

عاماً ال محل فٌه لخصوصٌة العقٌدة وذاتٌتها  اساس الدٌن وقومه أن ما بعد شأناً مصرٌاً 

الروحٌة ال ٌجوز التمٌٌز بٌن المصرٌٌن فً خصوصه , وأذا كانت المحكمة الدستورٌة وقد 

وضعت ضابطاً عاماً قوامه التسوٌة بٌن األسرة المسلمة والمسٌحٌة فٌما عدا األصول الكلٌة 

خر ٌتسم بالسعة والشمول , للعقٌدة , فأنها عادت وأكدت ذلك من خالل وضع ضابط أ

فالمبدأ األخٌر ال ٌتعلق بموضوع معٌن , وانما قوامه حظر التممٌز بٌن المسلمٌن 

والمسٌحٌٌن فٌما ٌعد شأناً مصرٌاً عاماً والشأن المصري العام ٌشمل الى جانب ما ٌتعلق 

أوسع من باألسرة المسلمة والمسٌحٌة سائر جوانب الحٌاة المصرٌة وضابط عام ٌكفل نطاقاً 

الحماٌة ضد التمٌٌز
(6)

. 
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 . 551ـ د. حسام قرحات ابو ٌوسف , الحماٌة الدستورٌة للحق فً المساواة , المرجع السابق , ص1

 .441, ص 2007القاهرة ـ محمد عطٌة محمد فودة , الحماٌة الدستورٌة لحقوق األنسان , 2
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 المطلب الثانً                                      

 الحماٌة الدستورٌة ضد التمٌٌز فً مجال حرٌة التعلٌم والحق فٌه       

ٌالحظ ان الحماٌة التً تكفلها المحكمة الدستورٌة للحق فً التعلٌم هً حماٌة شاملة تمتد الى 

كافة عناصرها العملٌة التعلٌمٌة , حٌث ذهبت المحكمة الى ان التعلٌم حق , وان العملٌة 

التعلٌمٌة تتكامل عناصرها , فال ٌجوز تعٌضها بفصل بعض أجزائها عن البعض ذلك ان 

تها هو الضمان لفعالٌتها لتمتد الحماٌة التً كفلها الدستور للحق فً التعلٌم الى تضافر مكونا

كل العناصر التً ٌتألؾ منها , فال ٌجوز تعطٌل بعض جوانبها , وتقٌدها بنصوص قانونٌة 

او تدابٌر أدارٌة من شأنها األخالل بركائز التعلٌم بما ٌنال من محتواه , وبوجه خاص ٌجب 

العامة جمٌعها التدابٌر التً ٌقتضٌها انهاء التمٌٌز ؼٌر المشروع سواء فً  ان تتخذ السلطات

مجال شروط القبول فً المعاهد التعلٌمٌة أو من خالل القواعد التً تفرق بٌن الطلبة فً 

شأن مصروفاتهم 
(6)

. أو منحهم الدراسٌة أو فرص متابعتهم لتعلٌمهم فً الدول األجنبٌة , 

اهد التعلٌمٌة أن تماٌز بٌن طلبتها فً شأن صور التعامل وأشكال وبوجه عام ال ٌجوز للمع

العالئق التً ترتبط بها معهم , مالم ٌكن التمٌٌز بٌنهم مستنداً جدارتهم أو متصالً بأوضاع 

تلك المعاهد وأحتٌاجاتها
(6)

. 
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 .442محمد عطٌة محمد فودة , مصدر سابق , صـ 1

ق دستورٌة المجموعة ,  16, سنة  40ة فً القضٌ 1775/ 7/ 2الدستورٌة فً ـ حكم المحكمة 2

 . 174, ص 7ج
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الحماٌة ضد التمٌٌز ؼٌر المبرر فً مجال الحق  ولقد باشرت المحكمة الدستورٌة دورها فً

 فً التعلٌم , وذلك فً العدٌد من الحاالت مثل :

ـ عدم دستورٌة المعاملة األستثنائٌة فً القبول بالتعلٌم العالً ولقد تأسس قضاء المحكمة 6

الدسورٌة فً مجمله على الحجج التالٌة
(6)

. 

مثل الجانب الرئٌسً للتعلٌم العالً ال تتهٌأ ـ أن فرص األلتحاق بالتعلٌم الجامعً ـ وهو ٌ

لجمٌع الناجحٌن فً شهادة الثانوٌة العامة وما ٌعادلها , وأنما تتوفر هذه الفرص ألعداد منهم 

ٌحددها المجلس األعلى للجامعات فً نهاٌة كل عام جامعً األمر الذي من شأنه تزاحم 

 لتحاق بالتعلٌم الجامعً.الناجحٌن فً تلك الشهادة على الفرص المتاحة لهم لال

ـ أنه ٌبٌن فً النصوص التشرٌعٌة المطعون علٌها أن المعاملة األستثنائٌة التً خصت بها 

فئات الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة أو ما ٌعادلها لقبولهم بالتعلٌم العالً دون التقٌد 

الصلة بطبٌعة هذا بمجموع درجاتهم فً هذه الشهادة أنما ترتكز فً واقعها على اساس 

 التعلٌم وأهدافه ومتطلبات الدراسة فٌه.
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ق دستورٌة , المجموعة  6لسنة  106فً القضٌة  1715/  6/  27حكم المحكمة الدستورٌة فً ـ 1

 . 227, ص3ج
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ـ عدم دستورٌة التمٌٌز بٌن طلبة المدارس العامة والخاصة فً مجال األنتفاع بالمرافق 6

والخدمات التً تتصل بالعملٌة التعلٌمٌة , حٌث عرضت المحكمة الدستورٌة المادة الثالثة 

ضت مبالػ فً شأن التأمٌن الصحً على الطالب , التً فر 6996لسنة 99من القانون رقم 

على طلبة المدارس الخاصة تزٌد كثٌراً عن تلك التً تقتضٌها كجهة فً التأمٌن , عما 

تقتضٌه الدولة من نظراتهم فً المدارس الحكومٌة والمعاهد األزهرٌة والمدارس الخاصة 

المعانة , مقررة عدم دستورٌتها تأسٌساً على انه ال ٌسوغ ان تتخذ السلطات العامة من 

ونة التً تقدمها الى المعاهد التعلٌمٌة , وأٌاً كان مقدارها ـ موطئاً لتقٌٌد حقوق أشكال المع

فئة بذاتها من طلباتها أو تقدٌمها وتفضٌلها على نظراتهم ولٌس لها ان تعطل حق أولٌاء 

أمور الطلبة فً الحاق أبنائهم بمعاهد تعلٌمٌة ؼٌر التً أنشأتها بشرط أن ال ٌقل مستواها 

 دنٌا التً تطلبها الجهة ذات األختصاص بتنظٌم شؤون التعلٌم.عن الحدود ال

وأضافة المحكمة أنه ال ٌجوز أن ٌكون أنتفاع طلبة المعاهد التعلٌمٌة بمرافقها أو خدماتها , 

مرتبط بمقدرتهم المالٌة , ذلك أن التمٌٌز بٌن المواطنٌن فً مجال مباشرتهم للحقوق 

األساسٌة عٌنها على ضوء ثرواتهم كان دائماً أمراً محظوراً منهٌاً عنه دستورٌاً 
(6)

. 
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 المطلب الثالث                                           

 الحقوق والحرٌات العامة التقلٌدٌة وموقؾ بعض                    

 الدساتٌر المقارنة العربٌة منــــها      

تباٌنت أراء الفقهاء فً تصنٌؾ الحقوق والحرٌات العامة وسبب ذلك ٌرتبط بالزمان 

ال مناص من تأثٌر بالنظام السٌاسً والتنظٌم والمكان الذي تواجد فٌه صاحب الرأي اذ 

القانونً الذي ٌحكم العالقات بٌن السلطة واألفراد , اال أن تعدد األراء فً هذا المجال ال 

ٌعنً عزل الحقوق والحرٌات بعضها عن بعضها عن االخر , أو التمتع ببعضها وأٌقاؾ 

 رتباط .األخرى , الن معظم الحقوق والحرٌات تتمٌز بالتكامل واأل

 الفرع األول                                      

 الحـــق فً الحٌـــــاة                          

وهو من أهم حقوق النسان أذ ٌتقدم على الحقوق األخرى كافة وهً تابعة له من حٌث 

عبث األهمٌة وذلك ٌجب على المجتمع والدولة المحافظة على ارواح الناس وحماٌتها من 

العابثٌن ومن تعسؾ سلطات الدولة واذا كان القانون ٌنص على عقوبة األعدام فال ٌجوز 

تنفٌذ العقوبة اال بناء على حكم قضائً تتوافر فٌه الشروط التً نصت علٌها المواثٌق 

الدولٌة لحقوق األنسان وبعد مراعاة األجراءات والضمانات التً تكفل العدالة فً تطبٌق 

س من سلطة الحكومة ان تسلب حٌاة األفراد على ٌد فرق األعدام الفوري التً القانون . فلٌ

تطلق النار أو الشنق من دون محاكمة عادلة أو عقب محاكمات صورٌة أو بأستخدام 

الرصاص الحً خالل مظاهرات عادٌة
(6) 
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ـ د . الشافعً محمد بشٌر , قانون حقوق األنسان , ذاتٌته ومصادره , حقوق األنسان ) دراسات 1

 .23, ص1771حول الوثائق العالمٌة واألقلٌمٌة( المجلد الثانً دار العلم للمالٌٌن , بٌروت 
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اؼلبها الى النص على الحق فً الحٌاة فً حٌن أؼفلت دساتٌر اخرى  الدساتٌر المقارنة اتجه

النص علٌه
(6)

ٌعد  6665. وتجدد األشارة الى ان العهد األعظم البرٌطانً الصادر فً عام 

من أوائل القوانٌن الوطنٌة التً نصت على هذا الحق
(6)

. ثم دستور الوالٌاة المتحدة 

6796األمرٌكٌة فً التعدٌل الخامس لسنة 
(4)

. وقد ذهبت الدساتٌر الحدٌثة على النص على 

(. 67,) م 6937تحرٌم عقوبة الموت كالدستور األٌطالً لسنة 
(3)

والدستور السوٌسري  

الذي نص على أن ) لكل أنسان الحق فً الحٌاة , وعقوبة الموت ممنوعة ( 6998لسنة 
(5)

. 

رة مباشرة سوى ثالث دساتٌر وهً أما الدساتٌر العربٌة فلم تنص على الحق فً الحٌاة بصو

6919دساتٌر كل من الصومال لسنة 
(1)

 6996, جٌبوتً لسنة 
(7)

. والسودان لسنة 

6998
(8 )

. 

والقول بعدم نص الدستور على الحق فً الحٌاة ال ٌعنً ان هذا الحق مهدر فً الدول التً 

التنص دساتٌرها على ذلك , حٌث تحمً القوانٌن الجنائٌة ذلك الحق.
 

 ان وجود النص أال

الدستوري مهم لٌس فقط تقٌٌد حدود التدخل القانونً المباح ولكن ألنه قد ٌتجاوز مجرد الحد 

من األثر السلبً للقانون , وذلك بوضع أطر أٌجابٌة تساعد على حماٌة الحق وتنمٌه
(9)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( دستور وطنً. أنظر د. محمود بسٌونً , 101ـ ورد النص على صٌانة الحق فً الحٌاة فً )1

 .  701, ص 2005دراسة مقارنة للمعاٌٌر الدولٌة واألقلٌمٌة والدستورٌة 

 من العهد األعظم . 37ـ الفصل 2

 القانونٌة المناسبة(ـ ) ال ٌجوز ان ٌحرم اي شخص من حٌاته أو حرٌته أو ممتلكاته بدون الحماٌة 3

 ـ )وال ٌسمح بعقوبة األعدام اال فً األحوال المنصوص علٌها فً قوانٌن الحرب (.4

 (1ـ المادة العاشرة الفقرة )5

 . 16ـ )لكل شخص الحق فً الحٌاة وفً سالمته الشخصٌة ( م6

 . 10ـ ) ٌتمتع كل فرد بالحق فً الحٌاة والحرٌة واألمن وسالمته الشخصٌة ( م7

 .  20لكل انسان الحق فً الحٌاة والحرٌة ....... الخ ( م ـ )1

ـ د. علً سلٌمان فضل هللا , حقوق الطفل فً ظل الدٌمقراطٌة السودانٌة , مجلد حقوق األنسان , 7

 .435المجلد الثالث , مصدر سابق , ص
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 الفرع الثانً                                        

 الحق فً الكرامة والحرٌة والسالمة الشخصٌة                  

أذا كان الحق فً الحٌاة حق طبٌعً ومالزم لألنسان فأن هذا الحق ال معنى له اذا كان 

ٌم الحٌاة مع األؼالل األنسان ٌعٌش حالة قهر وظلم واهدار لكرامته األنسانٌة , أذ كٌؾ تستق

والقٌود وتقٌٌد الحرٌة فال قٌمة لحٌاة ال تحظى بالحماٌة االزمة لجسد األنسان ونفسٌته ومنع 

من ٌباشرون السلطة من أساءة أستخامها من خالل أعمال التعذٌب البدنً والنفسً أو فرض 

ان العشوائً من عقوبة قاسٌة وال أنسانٌة ومهٌنة لكرامة البشر وكذلك منع القبض أو الحرم

 الحرٌة .

وختلفت الدساتٌر المقارنة فً معالجة هذا الموضوع اذ لم ترد عبارة ) الحق فً الكرامة 

والحرٌة والسالمة الشخصٌة ( فً الكثٌر منها , وأنما وردت بصٌاؼة مختلفة كالنص على 

( 81الحق فً سالمة الشخص والذي ٌراد به سالمة الشخص الجسدٌة ووردت فً حوالً )

 دستور . 61دستور. أما الحق فً الحرٌة أي الحماٌة من الحجز العشوائً ( فورد فً 

أما التعرض للتعذٌب أو المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو المهٌنة أو الألأنسانٌة فورد فً 

( دستور فً األقل646)
(6)

. 

ا الحق فً األمن ( دستور, أم61أما بالنسبة للدساتٌر العربٌة فقد ورد الحق فً الحرٌة فً )

وأشارت الٌه عشرة دساتٌر عربٌة ورد الحق فً عدم التعرض للقبض أو الحجز العشوائً 

( دستور . حٌث تحظر هذه النصوص القٌام بأي قبض أو احتجاز أو سلب للحرٌة 68فً )

 أال وفقاً للحاالت التً ٌقررها القانون . أما ما ٌتعلق بالحظر العام على التعذٌب أو استعمال

( دستور عربً , فذهبت بعض الدساتٌر العربٌة على النص على 63العنؾ فورد فً )

صٌانة كرامة المحتجز وعدم أٌذاؤه معنوٌاً أو أذالله أو أهانته
(6)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا بعدها .وم 675ـ د. محمود شرٌف بسٌونً , مصدر سابق , ص1

, 57م  1771, مصر لسنة  11م  1767, الصومال لسنة 31, المادة  1762ـ الكوٌت لسنة 2

 ,20,م1776,عمان 41, م1774, الٌمن  21, م1773, سورٌا لسنة 26, م1771األمارات لسنة 

 .16,م1772, جٌبوتً لسنة 13, م1771مورٌتانٌا لسنة 
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 الخاتمة                                   

 النتائج والتوصٌات                          

 النتائج:ــ 6

بعد ان تناولنا فً دراستنا الماثلة وهً الحماٌة الدستورٌة لحقوق األنسان واستعرضنا فٌها 

الظروؾ األعتٌادٌة او النصوص الدستورٌة الخاصة بحماٌة حقوق األنسان سواء فً 

الظروؾ األستثنائٌة وكذلك أستعرضنا الضمانات الكفٌلة بألٌة تطبٌق القوانٌن والسهر على 

تنفٌذ هذه النصوص الدستورٌة من خالل الرقابة على تنفٌذها  سواء كانت رقابة سٌاسٌة أم 

ٌة الدستورٌة رقابة قضائٌة , رقابة سابقة ام رقابة الحقة وأكدنا على اهمٌة دراسة الحما

لهذه الحقوق الذي ٌقوم علٌها الكٌان البشري والتً تحافظ على بقاء االنسان وحماٌته من اي 

ظلم أو جور وذلك من خالل وذلك من اعالء الدستور قدر الحقوق ورهن مشروعٌة 

النصوص القانونٌة والألحٌة بمبدئ مطابقتها األحكامه , ألن الدستور ٌعتبر أعلى سلطة فً 

ة وهو الذي ٌنظم شؤون الدولة ونظام الحكم فٌها وتنظٌم القوانٌن وجمٌع هذه القوانٌن الدول

 تستقس أحكامها منه , كذلك ٌسمى أبو القوانٌن .

 ـ التوصٌات :ـ 6

من خالل واقع دراستنا النظرٌة والتطبٌقٌة لهذا الموضوع الهام والحٌوي والذي ٌتزعم 

و الساحة األجتماعٌة فهً تكشؾ لنا بعض أوجه الموضوعات سواء على الساحة السٌاسٌة ا

النقص والقصور التً ٌنبؽً توضٌحها لمعالجتها حتى تمارس هذه الحقوق على الوجه 

 المطلوب من األمل المنشود وعلى ذلك نوصً باألتً :ـ 

ـ تفصٌل النصوص الدستورٌة الخاصة بحقوق األنسان بصلب الدستور من خالل تقنٌن 6

عها وتنظٌمها فً قانون خاص ٌسمى ) قانون حقوق األنسان ( وٌكون هذه النصوص وتجمٌ

 من القوانٌن المكملة للدستور.
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ـ أنشاء محكمة خاصة تنفٌذ وتطبٌق هذه القوانٌن تسمى ) محكمة حقوق األنسان ( تكفل 6

سان على الوجه المطلوب , وٌلحق بها حماٌة حقوق األنسان وتضمن تطبٌق حقوق األن

قضاة من اعضاء الهٌئات القضائٌة بعد أجتٌازهم للدورات التدرٌسٌة على هذا القانون , 

وٌكون فً تشكٌل هذه المحكمة خبٌر من خبراء المجلس القومً لحقوق األنسان على ان 

قوة القانون أال اذا ٌبدي رأٌه أستشارٌاً ونكون أحكام هذه المحكمة نهائٌة وواجبة النفاذ ب

شاب الحكم قصور او كان باطالً أو منعدماً ففً هذه الحالة أقترح تعدٌل قانون المحكمة 

الدستورٌة العلٌا فً هذا الشأن  سواء بالتعدٌل أو التأٌٌد وبذلك ٌكون دور المحكمة 

 الدستورٌة العلٌا أكثر فعالٌة فً مراقبة حماٌة حقوق األنسان .

خصصة لتنفٌذ األحكام الكاشفة سواء الصادة من محكمة حقوق األنسان ـ أنشاء شرطة مت4

 أو من المحكمة الدستورٌة العلٌا تسمى شرطة حقوق األنسان.

ـ تفعٌل دور المجلس القومً لحقوق األنسان بحٌث تكون توصٌاته ملزمة لجمٌع األدارات 3

ؾ التخفٌؾ على عاتق واألجهزة حتى تعالج المشكالت قبل صدورها الى ساحة المحكمة بهد

 القضاة وعدم ازدحام وتكدس المحكمة بالقضاٌا .

ـ تعدٌل قانون المحكمة الدستورٌة العلٌا بأن تكون رقابتها سابقة على صدور قانون حقوق 5

األنسان خاصة عدم وجود نص صرٌح سواء فً الدستور أو قانون أنشائها ٌمنع من بسط 

 رقابتها السابقة على القوانٌن.

زٌز وتدعٌم أستقالل القضاء والتنفٌذ الفوري الحكامه دون ابطاء وسرعة الفصل ـ تع1

 والحسم للقضاٌا الطروحة.
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ـ تربٌة النشئ على تعالٌم حقوق النسان وترسٌخها فً وجدانهم ونفوسهم وذلك من خالل 7

 لٌم األساسً او الجامعً .دراستها بالمناهج الدراسٌة سواء بالتع

ـ تعزٌز ونشر قٌم حقوق األنسان من خالل األعالم الرائد وعقد الدورات المنتظمة 8

بالمصالح والوزارات وكافة اجهزة الدولة والتدرٌب على حسن معاملة المواطنٌن وكذلك 

 نشرها من خالل دور العبادة والجامعات والنقابات .

ة بٌن ابناء الوطن الواحد ونشر روح المحبة والتسامح بٌن ـ تعزٌز وتقوٌة الوحدة الوطن9ٌ

ٌكون دوره نبذ  االدٌان وذلك من خالل أنشاء مجلس ٌسمى ) مجلس التسامح بٌن األدٌان(

 العنؾ والحفاظ على السالم األجتماعً .

ـ عقد الدورات والمؤتمرات التً ٌحاظرها متخصصون فً هذا المجال من اجل زٌادة 61

الدٌمقراطٌة وأستٌعاب التطورات المعاصرة األنواع حقوق األنسان عن طرٌق الوعً ونشر 

 شرحها وأفهامها وأعالمها لألفراد .

وبذلك نكون قد اسهمنا ولو بالقدر البسٌط من اجل النهوض فً هذا العمل الجاد والمثمر 

ى الوجه الخاص بكفالة حماٌة حقوق األنسان وأٌجاد ألٌات جادة للحفاظ علٌها وتطبٌقها عل

الذي ٌحافظ على كرامة األنسان وأدمٌته من خالل معرفته بما له من حوق وما علٌه من 

التزامات مفروضة ٌتعٌن احترامها من اجل الخٌر العام للجماعة من خالل احترام القٌم 

والعادات والتقالٌد واألخالق ونبذ العنؾ واألرهاب حتى ٌسود التسامح والمحبة بٌن ابناء 

ن هذا العمل ٌحده بعض النقص فهذا من سمات العمل البشري الن الكمال هلل الوطن وا

 وحده .
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 المصادر والمراجع                           

 ـ القرأن الكرٌم .6
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