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 :المقدمة 

ان مبددددأ المسددداواة يعدددد مدددن اهدددم مرتكدددز الدددذي يسدددعى االنسدددان الدددى تحقيقددده علدددى مدددر     

أالزمندددده والعصددددور رغددددم ان هنالددددك ثمددددرات فددددي هددددذا المسددددمى مددددن حيددددث هنالددددك فددددوارق 

طبقيددددة فددددي التصددددنيفات التددددي اوجدددددها االنسددددان مددددن الناحيددددة الماديددددة حيددددث هنالددددك الطبقددددة 

بقدددة الوسدددطى كمدددا ان هنددداك فروقدددات مدددن حيدددث االغنيددداء وطبقدددة الفقدددراء كمدددا ان هنالدددك الط

الجددنس البشددري حيددث هنالددك اسددياد وهنالددك عبيددد وهنالددك رجددال وهنالددك نسدداء وقددد تناولددت 

فددي هددذا البحددث مبدددأ المسدداواة علددى مددر العصددور وكددذلك رأي االديددان السددماوية علددى شدديء 

 من االيجاز كما هو مبين . 

الطائفددددة الواحدددددة إذا تماثلددددت مراكددددزهم  فمبدددددأ المسدددداواة يعنددددي عدددددم التمييددددز بددددين أفددددراد

القانونيدددة. وعلدددى ذلدددكأ فدددان مبددددأ المسددداواة بدددين المدددواطنين أمدددام القدددانون ال يعندددي أن تعامدددل 

األفدددراد علدددى مدددا بيدددنهم مدددن تفددداوت فدددي مراكدددزهم القانونيدددة معاملدددة قانونيدددة متكافئدددة. فمبددددأ 

ود والفواصدددل لمعاملدددة المسددداواة يتطلدددب معاملدددة متسددداوية فدددي التشدددريعأ والدددذي يضدددع الحدددد

األفددراد ذوي المراكدددز القانونيددة المختلفدددة معاملدددة مختلفددةأ فمبددددأ المسددداواة ال يعنددي أنددده يجدددب 

معاملددددة كددددل األفددددراد بطريقددددة متماثلددددةأ بددددل يعنددددي أن األشددددخا  ذوي المراكددددز القانونيددددة 

 المتماثلة ينبمي معاملتهم معاملة متماثلة.
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 المبحث االول

 مفهوم مبدأ المساواة

الدددذي مدددر بددده هدددذا المبددددأ  التددداريخيان لفهدددم مبددددأ المسددداواة البدددد لندددا مدددن متابعدددة التطدددور    

والددذي مددن خيلددده يمكننددا معرفددة صدددوره وكددذلك التعدددرف علددى تطبيقاتدده فدددي الحيدداة العمليدددة 

التدددي البدددد مدددن وجودهدددا فدددي حياتندددا اليوميدددة فدددي شدددتى المجددداالت ومدددن خددديل ذلدددك يمكدددن 
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 المطلب االول 

 لمفهوم مبدأ المساواةالتطور التاريخي 

االغفدددال عنهدددا فدددي ان المسددداواة بدددين افدددراد المجتمدددع باتدددت مدددن ابجدددديات التدددي ال يمكدددن      

 المجتمعدددات علدددى مدددر العصدددور ورغدددم ان فدددي بعدددض العصدددور والخاصدددة العصدددور القديمدددة

هدددوم فكاندددت المسددداواة نسدددبية وقدددد سددداهمة فدددي السدددعي لكثيدددر مدددن المجتمعدددات الدددى تطدددوير م

مبددددأ المسددداواة ممدددا ادر الدددى تطدددور مبددددأ المسددداواة تطدددويراً ملحوظددداً حيدددث ادر هدددذا التطدددور 

فددي هددذا المفهددوم الددى تطددور عملددي بعددد ان كددان مجددرد افكددار نظريددة او بعبددارة ادق مجددرد 

ود الشدددعب غيدددر ان هدددذا الحدددال لدددم يددددم طدددوييً حيدددث ادر  لكسدددبشدددعارات يطلقهدددا الحكدددام 

الفكريدددة ن امدددام القدددانون وكدددذلك المسددداواة وتطدددور مفهدددوم المسددداواة الدددى جعدددل االفدددراد متسددداو

السياسددية وجعددل المسدداواة اكثددر ايجابيددة تحددت دعددور المسدداواة الفعليددة وهددو مددا يمثددل العددالم 

 .  (1)المتحضر اليوم 

ر فدددددي تحديدددددد مبددددددأ المسددددداواة وفقددددداً االخدددددتيف االسدددددس وقدددددد اختلفدددددت وجهدددددات النظددددد    

وقددد كانددت فكددرة المسدداواة خاليددة مددن والمتبقيددات التددي يتبناهددا المفكددرين فددي نظددرتهم للحيدداة 

 بعض المفاهيم االنسانية 

 

لدددذلك فدددان االمدددر يتطلدددب بحدددث اكثدددر توضددديحاً فدددي دراسدددة مبددددأ المسددداواة وذلدددك مدددن خددديل 

. لدددذلك  (2)  اندددت سدددائدة علدددى مدددر العصدددور والزمندددهالخدددوض فدددي افكدددار ومفددداهيم التدددي ك

سدددوف يدددتم البحدددث فدددي المبددددأ المسددداواة عبدددر االنظمدددة السياسدددية القديمدددة ثدددم بعدددد ذلدددك سدددوف 

نهدددرل علدددى مفهدددوم مبددددأ المسددداواة مدددن خددديل الخدددوض فدددي مددددر اهتمدددام الشدددرائع السدددماوية 
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فدددي مبدددددأ المسددداواة وبعدددددها نتعدددرف علددددى مفهدددوم مبدددددأ المسددداواة فددددي النظدددام الديمقراطيددددة 

 الحديث .

 

 

 م مبدأ المساوة في االنظمة السياسية القديمةاوآل: مفهو

كددددل مددددا اوغلنددددا فددددي التدددداريا القددددديم وجدددددنا ان هندددداك تبدددداين وتفدددداوت فددددي مفهددددوم مبدددددأ    

المسددداواة حيدددث دلدددت الدراسدددات التاريخيدددة للفدددراق القدددديم انددده اول مدددن وضدددع وثيقدددة التدددي 

ء والتدددي تدددم ها العراقيدددون القددددماعندددادت بحقدددوق االنسدددان حيدددث دلدددت مخطوطدددات التدددي وضددد

اوركاهيندددا وكدددذلك قدددانون حمدددو رابدددي الدددذي اعطدددى العثدددور عليهدددا ومدددن هدددذه الوثدددائق وثيقدددة 

غيدددر ان  (3)حدددق التقاضدددي وحدددق تدددولي الوظدددائف العامدددة  وأعطاهددداشخصدددية قانونيدددة  للمدددرأة

مبدددأ المسدداواة فددي بدديد بددين النهددرين لددم يكددن يعددرف هددذا المفهددوم بصددورة مطلقددة حيددث كددان 

الجددنس او اللددون او هنالددك تميددز بددين افددراد المجتمددع ان ذلددك حيددث كددان التميددز علددى اسدداس 

 آندددذاكالعقيددددة . حيدددث ان تلدددك الحضدددارة عرفدددت كميرهدددا مدددن الحضدددارات الدددت كاندددت سدددائدة 

م العبوديدددة حيدددث كدددان المجتمدددع يتكدددون مدددن ثددديث طبقدددات حيدددث حيدددث عرفدددت الدددرق ونظدددا

كانددت هندداك طبقددة االحددرار وطبقددة العامددة وطبقددة العبيددد وكددان هنالددك تميددز يبدددأ وضددحا فددي 

 حضارتهم ضد النساء .

القديمددددة فددددأن فقهدددداء الدسددددتور اليوندددداني القددددديم وفددددي مقدددددمتهم  اليونانيددددةامددددا الحضددددارة     

مقراطيدددة حيدددث كدددان يدددرر ان اسددداس الديمقراطيدددة هدددي ارسدددطو حيدددث كدددان يددددعو الدددى الدي

المسدداواة بددين جميددع الندداس غيددر ان المسدداواة بددين االشددخا  فددي الحضددارة اليونانيددة كانددت 

نسدددبية نوعدددا مدددا حيدددث كاندددت تقتصدددر علدددى االشدددخا  دون سدددواهم حيدددث ان دسدددتور اثيندددا 

عددا مددا ولكندده لددم الديمقراطيددة نو صددفتهكددان مددن اكثددر الدسدداتير تقدددم فددي اليونددان حيددث كانددت 

 .  (4)يعترف بالحريات السياسية 
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وكددذلك لفلسددفتها وقددد كانددت هندداك  نددان وكددذلك كددان للمعبددد اليددد الطددوالءكددان لحكددام اليو      

اباحددة الددى الددرق والسددتبداد . امددا الحضددارة الرمانيددة فددان حضددارتهم كانددت تسددودها طبقتددين 

والطبقدددة راف  شدددوكدددان هنالدددك تفددداوت فدددي الحقدددوق والواجبدددات حيدددث كدددان هنددداك طبقدددة اال

 شدددياء مدددن حاجيددداتهمأوكاندددت طبقدددة العبيدددد ال تعتدددرف علدددى انهدددم اشدددخا  بدددل كدددانوا العامدددة 

المنزليددددة حيددددث ال يعتددددرف لهددددم بددددالزوال وكددددذلك ال يحددددق لهددددم امددددتيك االحددددوال وكددددذلك 

وان الدددتفح  االمعدددان جيدددداً فدددي  (5)االشدددتراك فدددي مجلدددس الشدددعب او تدددولي وظدددائف عامدددة

االنظمددة السياسددية القديمددة فأننددا نجدددها لددم تعددرف فكددرة المسدداواة بمعنددى المسدداواة بددين جميددع 

اندده هنالددك تميددز وضددحاً بددين افددراد المجتمددع ويكددون هددذا  المجتمددع آنددذاك حيددث تددرر دافددرا

التميدددز علدددى اسددداس الجدددنس او اللمدددة او المركدددز االجتمددداعي وكدددذلك هنددداك تميدددز بدددل تعسدددف 

ضددد المددرأة والددرق . امددا مفهددوم مبدددأ المسدداواة فددي الددنظم الوضددعية الحددديث فقددد اختلفددت فددي 

القتصددادية التددي يتبناهددا ذلددك االفكددار والددرنر مددن نظددام ل خددر حسددب  معطيددات السياسددة وا

حيددددث  واأليدددددولوجياتدور فددددي تبلددددور النظريددددات الفكددددر وكددددذلك كددددان للعامددددل االجتمدددداعي 

 األيدددددولوجيتينالماركسددددية حيددددث انتشددددرت هددددذه  وااليدلوجيددددةظهددددرت االيدلوجيددددة الليبراليددددة 

فددي حيدداة الشددعوب فددي فهددم الواضددح لمبدددأ المسدداواة ويمكددن اجمددالهم بشدديء مددن االختصددار 

فددي تطددوير مفهددوم مبدددأ المسدداواة قددة حقددوق االنسددان فددي فرنسددا لهددا الواقددع  يكددان لوث حيددث

م التدددي كاندددت تددددعو الدددى الحقدددوق الفرديدددة 1789 فدددي النظدددام المربدددي حيدددث صددددرت عدددام 

وهدددي الحريدددة والمسددداواة فدددي حدددق الملكيدددة وحدددق مقاومدددة الظلدددم وقدددد قدددام النظدددام  لإلنسدددان

المربدددي علدددى فكدددرة المدددذهب الفدددردي لهدددا صدددلة بالقدددانون الطبيعدددي وفكدددرة العقدددد االجتمددداعي 

حيدددث كددددان سددددعار الثددددورة الفرنسددددية وهدددي الحريددددة أ المسدددداواة أ وان القصددددد مددددن المددددذهب 

سدددداواة الفعليددددة اي ان يكددددون جميددددع االفددددراد الفددددردي هددددي المسدددداواة القانونيددددة وليسددددت الم

ن فدددي دفدددع التكددداليف امدددام القدددانون ون فدددي الحمايدددة القانونيدددة وكدددذلك فدددأنهم متسددداوومتسددداو

اعتبددددار مددددادي او جنسددددي او ديددددن وان مفهددددوم مبدددددأ   أليوذلددددك دون تميددددز بددددين االفددددراد 

حقددوق االفددراد  المسدداواة فددي النظددام المربددي قددائم علددى اسدداس المسدداواة القانونيددة فددي حمايددة

 .  (6)وفرض الواجبات 

امددا وفددق النظريددة الماركسددية فددأن اسدداس مبدددأ المسدداواة يقددوم علددى الناحيددة الماليددة للفددراد     

االنتدددال وأنهدددم متسددداوون فدددي هدددذا المجدددال دون مدددا تميدددز  اهدددم اسدددبابحيدددث يعتبدددر االفدددراد 
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وقددددد مددددره مفهددددوم حيددددث تقددددوم علددددى فكددددرة لكددددل حسددددب حاجتدددده وحسددددب مقدرتدددده وكفدددداءة 

المسدداواة بددأطوار عديدددة حسددب النظددام السددبوعي علددى مراحددل متعددددة منهددا مرحلددة االولدددى 

وكدددذلك فدددأن فدددر  التعلددديم ال تتدددوفر علدددى وفيهدددا تكدددون المسددداواة شدددكلية امدددا فدددي المرحلدددة 

فددددي  ل خددددرمقددددراً مددددن المسددداواة بددددين االفدددراد المجتمددددع وان الكفدددداءة تختلدددف مددددن شدددخ  

صدددل فدددي المسددداواة يجدددب ان تمتددداز بالعموميدددة المطلدددق حيدددث يجدددب ان المجتمعدددات فدددان اال

يطبدددق القددددانون علددددى الجميددددع دون مدددا تميددددز غيددددر ان المسدددداواة غيدددر موجددددودة فددددي الواقددددع 

واصدددل فدددي قاعددددة  . (7)بالنسدددبة للمراكدددز المتماثلدددة  إالث ان المسددداواة ال تتحقدددق يدددالعملدددي ح

القدددانون يجدددب ان تكدددون عامدددة مطلقدددة وتنطبدددق علدددى المجتمدددع مدددن غيدددر تميدددز او اسدددتثناء 

االن ذلدددك انكدددار ليمتيدددازات الخاصدددة وأتاحددده الفدددر  المتكافئدددة وان يكدددون جميدددع االفدددراد 

متسددداوون امدددا القدددانون غيدددر ان ذلدددك صدددعب المثدددال فدددي الحيددداة العمليدددة االن القدددانون فيددده 

كدددم طبقدددة وان مدددن الصدددعب تدددوافر تلدددك القواعدددد والشدددروط فدددي جميدددع شدددروط وقواعدددد تح

جميدددع المتقددددمين ال يمكدددن توافرهدددا فدددي  وظيفتهددداافدددراد المجتمدددع حيدددث ان تدددوافر الشدددروط 

ن تكدددون شدددروط االنتفددداع بدددالمرفق العدددام موجدددود المتصدددور امدددا ان غيدددر للحصدددول عليهدددا مثل

ون واحددداً بالنسددبة للجميددع افددراد فددي كددل االشددخا  فددي وقتدداً واحددد أ اي ان القددانون لددن يكدد

ذين تتددددوافر فدددديهم شددددروط االنتفدددداع دون التفرقددددة بددددين شخصدددديتهم لدددديكددددزن ل وإنمدددداالجماعددددة 

الدددى نبدددذ  دعدددواالثانيدددة فقدددد تطدددور واصدددبحت تحقدددق المسددداواة الفعليدددة الحقيقدددة حيدددث وذواتهدددم 

الطبقيدددة وان درجدددة التسددداوي عنددددهم هدددي مددددر مدددا يقددددم الشدددخ  مدددن عمدددل وان مفهدددوم 

مسدددداواة قائمددددة علددددى اسددددس عدددددم التميددددز بددددين االفددددراد علددددى اسدددداس الجددددنس او اللددددون او ال

  . (8)المركز االجتماعي 
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 المطلب الثاني

 صور المساواة

خاصددداً ان لمبددددأ المسددداواة صدددور اشدددكال متعدددددة وان لكدددل صدددور او شدددكل معندددى معينددداً      

مدددن جاندددب وهنالدددك مسددداواة قانونيدددة هنالدددك المسددداواة المطلقدددة و المسددداواة النسدددبية بددده حيدددث 

 -ومساواة فعلية ويمكن ايجازها على الشكل التالي :

 صورة المساواة المطلق والمساواة النسبية  -اوالً :

التميدددز عدددن غيدددرة مدددن  يمكندددهان هنالدددك اخدددتيف بدددين مدددا يمتلدددك االفدددراد مدددن ثدددروة فكريدددة 

افدددراد المجتمدددع وكدددذلك هنددداك تفددداوت فدددي االوضددداع االجتماعيدددة التدددي يعيشدددها بهدددا الفدددرد 

المواهددب التددي يتمتددع بهددا الفددرد مددن حيددث تختلددف اهتمامددات االسددر بأبنائهددا تبعدداً ليخددتيف 

 .تلك االسر 

 لمساواة القانونية والمساواة الفعليةاثانياً : صور 

يددددة بهددددذا المفهددددوم تعنددددي ان االفددددراد متسدددداوون امددددام القددددانون دون تميددددز ان المسدددداواة القانون

   لمكانتهم المادية والمعنوية .

فهدددي تعنددي يتسددداور االفددراد كدددي حسددب المقدرتددده فددي تحميدددل الواجبدددات  هفقيددالامددا المسددداواة 

واكتسدداب الحقددوق مددع مراعدداة الفددروق الحقيقددة للفرديددة حيددث تكددون المسدداواة القانونيددة غيددر 

القانونيدددة فقدددد ردت الدددى القضددداء وان المسددداواة  (9)رضدددة مدددع عددددم قيدددام المسددداواة الفعليدددة متعا

رجددال الدددين لددبعض الفئددات المجتمددع حيددث كددان حكددراً علددى العلددى االمتيددازات التددي كانددت 

جتمددع مددن تطددور وازدهددار فددي شددتى المجدداالت الحيدداة مالحاصددل فددي ال والنددبيء ومددع التقدددم 

بددددين افددددراد المجتمددددع  زدون تميددددفأندددده اصددددبح متدددداح امددددام الجميددددع التقاضددددي امددددام المحدددداكم 

وكددذلك فددان هددذا التطددور واالنفتدداح الددذي شددهده العددالم ادر الددى تسدداوي كددل شددرائح المجتمددع 

ون وسددداذلك فدددانهم متة كاندددت او جماعيدددة وكدددامدددا القدددانون مدددن حيدددث اكتسددداب الحقدددوق الفرديددد
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التدددي تلقدددى عددداتقهم وكدددذلك فدددي مجدددال الخددددمات االجتماعيدددة التدددي امدددام تحميدددل الواجبدددات 

يتهم او حتقدددددمها الدولددددة حيددددث ال يجددددوز التميددددز بددددين االفددددراد المجتمددددع مددددن حيددددث صددددي

 .حيث دفاعهم عن الوطن الذي يعتبر واجب مقدس اعجزهم في اداء واجباتهم 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

 مبدأ املساواةاساس 

 املطلب االول : القانون الطبيعي

 املطلب الثاني : العقد االجتماعي

 املطلب الثالث : الشرائع السماوية
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 المبحث الثاني

 اساس مبدأ المساواة

 يمكددن ان يعددول عيهددا الفقهدداء فددي انام فددي تحديددد االسدداس الددذي ئددعلددى و الفقددهلددم يكددن      

فدددي تفسدددير فكدددرة المبددددأ المسددداواة حيدددث الحظدددوا ان هنالدددك بعدددض  يكدددون المرجدددع االصدددلي 

الدسدددتوري يحمدددل فدددي جنايتددده بعدددض اسدددس مبددددأ المسددداواة وهدددو  والفقدددهاالفكدددار السياسدددية 

القدددانون الطبيعدددي فدددي حدددين يدددرر جاندددب اخدددر نظريدددة العقدددد االجتمددداعي االسددداس الدددذي يبندددى 

يقبددل الشددك ان هندداك اهتمددام  عليددة مبدددأ المسدداواة الددى جانددب ذلددك يمكددن ان تلمددس وبشددكل ال

واسددع بمبدددأ المسدداواة فددي الشددرائع السددماوية وفددي مقدمددة  هددذه الشددرائع الشددريعة االسدديمية 

المدددراء حيددددث كدددان هندددداك النصدددو  الصددددريحة الشدددريفة التددددي كدددان لهددددا دور البدددارز فددددي 

 ترسددديا مبددددأ العدالدددة والمسددداواة حيدددث يعتبدددر مدددن الشدددرائع السدددماوية التدددي تعدددد اساسددداً التدددي

 اآلراءتقدددوم عليدددة الفكدددرة مبددددأ المسددداواة حيدددث تدددم مدددن خددديل هدددذا المبحدددث التطدددرق الدددى 

الفقهيدددة والنظريدددات التدددي تتحددددث كدددل منهدددا عدددن ترسددديا مبددددأ المسددداواة حيدددث يتدددألف هدددذا 

  -المبحث من ثيثة مطالب هي :

 

 المطلب االول : القانون الطبيعي

 المطلب الثاني : العقد االجتماعي

 المطلب الثالث : الشرائع السماوية 
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 المطلب االول

 القانون الطبيعي

يعيشدددون مندددذ بدايدددة الخليفدددة الطبيعدددي االشدددخا  الدددذين كدددانوا وفقددداً لنظريدددة القدددانون       

كدددانوا علدددى سدددجيتهم يتمتعدددون بالمسددداواة التامدددة التدددي كاندددت ميزمدددة لهدددم علدددى فطدددريتهم اي 

فالقدددانون الطبيعدددي .  (10)انهدددم كدددانوا يمارسدددون حقدددوقهم وحدددريتهم الطبيعيدددة وبددددون اي تميدددز 

ن تسدددبق فدددي وجودهدددا المجتمعدددات البشدددرية وهدددذا الحقدددوق كدددا لإلنسدددانيقددديم حقوقدددا طبيعيدددة 

فدددي حالدددة الطبيعدددة رة فدددي الحالدددة البدائيدددة فدددي العصدددور المدددابوهدددو يعدددي  يباشدددرها  لإلنسدددان

وتعتبددر ميزمدددة لدده كانسدددان ولمددا كاندددت القددوانين الوضدددعية تخضددع للقدددانون الطبيعددي فعليهدددا 

وقدددد تدددأثر مفكدددرو الثدددورة الفرنسدددية بهدددذا المفهدددوم  لإلنسددداناذان تضدددمن الحقدددوق الطبيعيدددة 

علدددى ان م لينكدددد  1789حقدددوق االنسدددان والمدددواطن الفرنسدددي عدددام وعلدددى اثدددرة تدددم اعدددين 

   حيدددث جددداءت فدددي نددد  المدددادة   . (11)اصدددل الحقدددوق االنسدددان يرجدددع الدددى قدددانون الطبيعدددي 

( مددن االعددين ان ) اهددداف كددل تكتددل سياسددي هددو حفددظ حقددوق االنسددان الطبيعيددة التددي  4) 

( مدددن نفدددس االعدددين حيدددث جددداءت لتأكيدددد هدددذه الحقدددوق  2وتحددددد المدددادة رقدددم ) ال تسدددقط ( 

 (12)التدددي يجدددب التمسدددك بهدددا هدددي ) المسددداواة أ الحريدددة أ الملكيدددة ( فتقدددول ان اهدددم المبددداد  

ان مبدددأ المسدداواة وفقدداً لقددانون نجدددها مددن خدديل الطبيعددة المشددتركة لكددل فددرد مددع غيددره مددن 

وهدددذا ين البشدددر حيددث يلتدددزم الفددرد بدداحترام حقدددوق االخددرين االفددراد فددالتزام المتبدددادل فيمددا بدد

نددت م ظهددرت بعددد ذلددك عدددة افكددار التددي كاثددمددن ناحيددة وقددد ظهددرت فكددرة القددانون الطبيعددي 

تقدددوم علدددى اسددداس الفكدددر الدددديني ومدددن هدددذه االفكدددار افكدددار تومددداس االمدددويني وبعددددها جددداءت 
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عددددة نظريدددات التدددي كاندددت تحددداكي التقليدددد علدددى اسددداس فكدددرة القدددانون الطبيعدددي ثدددم بعدددد ذلدددك 

ظهدددر الفكدددر الحدددديث الدددذي يتبندددى عددددة نظريدددات والتدددي تقدددوم علدددى اسددداس القدددانون الطبيعدددي 

حيدددث اكدددد ان القدددانون الطبيعدددي ال لقدددانون الطبيعدددي المحددددد العلمدددي وبعددددها ظهدددر مدددذهباً ا

 . (13)متعددة  باشكاليظهر  ألنهيمكن ان يكون اساساً لمبدأ المساواة 

 

 

 المطلب الثاني

 العقد االجتماعي

سددددعى بعددددض المفكددددرين اعددددادة مبدددددأ المسدددداواة الددددى فكددددرة العقددددد االجتمدددداعي اذ اندددده        

عي لددددر المفكدددر جددداك روسدددو تندددازل االفدددراد عدددن جميدددع اسدددتناداً الدددى فكدددرة العقدددد االجتمدددا

الجماعدددة وطالمدددا ان االفدددراد  ةمصدددلحن المسددداواة الطبيعيدددة فيمدددا بيدددنهم لحقدددوقهم وكدددذلك عددد

فددان اي قيددود تددرد علددى حريددة االنسددان والتددي تعتبددر مددن مقتضدديات الحيدداة يولدددون احددراراً 

لدددم تكدددون متسددداوية فانددده  االجتماعيدددة يجدددب ان تكدددون علدددى قددددر مدددن المسددداواة للمجتمدددع واذا

يتعهددد االخددتيف سددنعكس علددى حريددة االفددراد ويددرر روسددو اندده بموجددب العقددد االجتمدداعي 

بيدددنهم الطبيعيدددة بحيدددث تسدددود المسددداواة المطلقدددة  مكدددل متعاقددددين علدددى التندددازل عدددن حقدددوقه

ويكدددون اسددداس الحريدددة ليسدددت المسددداواة القائمدددة علدددى التميدددز بدددين االشدددخا  وانمدددا المسددداواة 

وفددددي اطددددار االرادة العامددددة .  (14)القائمددددة علددددى الحقددددوق المشددددتركة لكددددل افددددراد المجموعددددة 

المستخلصدددة مدددن الجماعدددة الواحددددة . فمبددددأ المسددداواة فدددي مفهدددوم العقدددد االجتمددداعي فدددي نظدددر 

الحقدددوق الطبيعيددة للفدددرد وان القاعددددة  لإلبقدداءيعددد كوسددديلة  أالندددهطبيعيدداً روسددو لدددم يكددن حقددداً 

المسدداواة فأنهددا تبدددوا ناقصددة مددن اول وهلدده أالنهددا انتقصددت القانونيددة اذا لددم تقددوم علددى مبدددأ 

  . (15)من الصور من الحقوق الطبيعية للفرد 
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يدددة مصددددرها العقدددد من الدددى ان المسددداواة المدنسدددويدددذهب بعدددض الفقهددداء ومدددنهم االسدددتاذ اي     

الدددذي يدددن  علدددى المسددداواة بدددين المجتمدددع وهدددذا وقدددد اكددددا الفقهددداء فدددي فتدددره مدددن االجتمددداعي 

الفتددرات علددى مبدددأ الحقددوق الطبيعيددة مددنهم يفرضددون وجودهددا فددي علددى انهددا حالددة طبيعيدددة 

فدددي المجتمعدددات المدنيدددة واألمدددر الدددذي دعدددا الدددى التدددي قددددمتها الحدددوادث االجتماعيدددة الحديثدددة 

اسددددتنباطها مددددن هددددذه الحددددوادث حيددددث ان االنسددددان مجبددددوراً علددددى االعتددددراف بوجددددود هددددذه 

الطبيعدددة حيدددث توجدددب عليددده االعتدددراف بطبيعدددة بوجدددود النددداس اضدددافه الدددى طبيعدددة وجدددوده 

فدددي االخدددرين عنددددما كشدددخ  او فدددرد المجتمدددع وعليددده احتدددرام مقتضددديات سسدددن الطبيعدددة 

يددد ان مددن االخددرين احترامهددا فيدده ولمددا وجدددت المسدداواة فددي الطبيعددة االنسددان حيددث مددن ير

ولددم خدديل هددذه المعطيددات دفعددت المجتمددع المدددني الددى االعتددراف بهددا وكددذلك الددى احترامهددا 

التددي يمكددن اكتسددابها فددي المجتمددع وانمددا تحددت المسدداواة تعنددي المسدداواة فددي االمددور الماديددة 

.  ومدددن خددديل الخدددوض فدددي فكدددرة العقدددد   (16)الطبيعدددة البشدددرية فدددي الحقدددوق المكتسدددبة مدددن 

االجتمددداعي تدددرر انهدددا ال يمكدددن ان تكدددون اساسددداً لمبددددأ المسددداواة فهدددي تفدددرض لينتقدددادات 

بددددل عاشددددوا فددددي حالددددة  كثيددددرة ومددددن هددددذه االنتقددددادات ان االفددددراد لددددم يعيشددددوا حالددددة الفددددرد

 .  (17)ماعةالج
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 المطلب الثالث

 السماويةالشرائع 

مدددن خدددديل الخدددوض فددددي مختلدددف االديددددان والشدددرائع السددددماوية نجدددد فيهددددا التأكيدددد علددددى    

د ان تسددداوي النددداس فدددي الحقدددوق والواجبدددات بدددل ان االديدددان تجدددل فدددي صدددلب عقيددددتها تنكددد

وأم واحددده وهددم متسدداوون فددي الواجبددات  البشددر قددد ولددد مددن صددلب واحددد اي مددن اب واحددد 

المسدددديحية اكدددددت علددددى عنصددددرين فددددي بندددداء  ان الديانددددةلحقددددوق منددددذ ولحظددددة والدتهددددم ووا

االنسدددان مدددن خددديل انمدددى روح المسددداواة بدددين افدددراد المجتمدددع البشدددري حيدددث اكددددت علدددى 

  -:ق االنسان من خيل عنصرين أساسينبناء نظرية حقو

مددن هددذه الكرامددة حيددث   االنتقددا ل حددداكدددت علددى كرامددة االنسددان حيددث ال يجيددز  -1

 بهذه الكرامة . وخصهان هللا هو الذي خلقة 

وضدددعت حددددود السدددلطة الدينيدددة بمقتضدددى قدددانون اعلدددى مسدددتمد مدددن طبيعدددة االنسدددان  -2

 . (18) والمجتمع كما خلقة هللا 

ظهددور الديانددة المسدديحية اثددر فددي والدة عصددر جديددد تسددتقر فيدده العيقددة بددين االفددراد لفكددان 

فصددل الدددين التددي دعددت أليهددا الديانددة المسدديحية حيددث دعددت الددى  المبدداد يل والدولددة مددن خدد

( كمدددا فدددادت المسددديحية بفكدددرة هللالقيصدددر لقيصدددر ومدددا هلل  عدددن الدولدددة مدددن خددديل ) دع لمدددا

العدالددددة المطلقددددة باتخدددداذ التقسدددديمات مددددن حيددددث االسددددرة والدولددددة والكنيسددددة وسددددائل لتحقيددددق 
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الحيددداة االخدددرر وفتحدددت ابدددواب  ن امدددام هللا فددديوالسدددعادة حيدددث يجعدددل مدددنهم اخدددوة متسددداو

راء والمعددددومين مدددن سدددطوة وجبدددروت االغنيددداء  قددددور العبدددادة امدددام العبيدددد ودافعدددت عدددن الف

(19) . 

الولددى الوهلددة  منددذوامددا فددي الشددريعة االسدديمية المددراء فددان مبدددأ المسدداواة بددداء واضددحا     

القدددران  لظهدددور االسددديم وكدددان هنالدددك وصدددف دقيدددق لمبددددأ المسددداواة حيدددث جددداء فدددي نددد 

ددي الكددريم فددي قولددة تعددالى  ددنُكم َعاِمددلٍ  َعَمددلَ  أُِضدديعُ  اَل  أَنِّ ددن مِّ ُضددُكمۖ   أُنَثددى   أَو   َذَكددرٍ  مِّ ددن َبع   مِّ

دددٍض  . فهندددا جددداء القدددران الكدددريم بالمبددددأ الدددذي ال يفدددرق بدددين النددداس بسدددبب اللدددون او   (20) َبع 

المفاضدددلة بدددين النددداس مقتصدددر علدددى  س او االصدددل االجتمددداعي واصدددبح معيددداراللمدددة او الجدددن

َهددا َيددا االيمددان والتقددور حيددث قددال تعددالى  دداسُ  أَيُّ ددا النَّ َندداُكم إِنَّ ددن َخلَق  َندداُكم   َوأُنَثددى   َذَكددرٍ  مِّ  َوَجَعل 

ددددَرَمُكم   إِنَّ ۖ   لَِتَعدددداَرفُوا َوَقَباِئددددلَ  ُشددددُعوًبا َقدددداُكم   هللاَِّ  ِعندددددَ  أَك  َ  إِنَّ ۖ   أَت  وقددددد .   (21) َخِبيددددر   َعلِدددديم   هللاَّ

كدددان ينكدددد علدددى مبددددأ المسددداواة مدددن  عظدددم  صدددلى هللا عليدددة والددده وسدددلم كدددان الرسدددول اال

 سدددنانكأخددديل االحاديدددث الشدددريفة حيدددث قدددال صدددلى هللا عليدددة والددده وسدددلم  ) النددداس سواسدددية 

) ال فدددرق بدددين عربدددي وأعجمدددي إال بدددالتقور ( المشدددط (  وقدددال صدددلى هللا عليدددة والددده وسدددلم  

وقدددد اكدددد رسدددول االعظدددم صدددلى هللا عليدددة والددده وسدددلم  علدددى مبددددأ المسددداواة امدددام القضددداء 

 إلعفائهددامددن بنددي محددزوم سددرقت وذلددك  مددرأهلعندددما رفددض بشدددة شددفاعة بعددض الصددحابة 

) انمددا اهلدددك الددذين مدددن         فددي العقدداب فقدددال الرسددول محمدددد صددلى هللا عليدددة والدده وسدددلم 

الشدددريف تركدددوه واذا سدددرق فددديهم الضدددعيف اقددداموا عليددده قدددبلكم انهدددم كدددانوا اذا سدددرق فددديهم 

 تطبيقددداتوجددداءت .(22)الحددد . واقسدددم بددداهلل لدددو ان فاطمدددة بندددت محمددد سدددرقت لقطعدددت يددددها ( 

قددول الخليفددة عمددر بددن الخطدداب  لمبدددأ المسدداواة فددي حكددم الخلفدداء الراشدددين وذلددك مددن خدديل

علدددى ازاره فلطمددده ) ر ض ( لجبلدددة وكدددان ملكددداً قدددد اسدددلم وجددداء الدددى الحددد  قدددداس شدددخ  

جبلددة فطلدددب مندده عمدددر بددن الخطددداب ان يرضددي الرجدددل او يقددت  منددده فقددال جلبدددة ) وكيدددف 

) رضدددي هللا تعدددالى عنددده ( ) ان       ذلدددك واندددا ملدددك وهدددو سدددوقة ( فقدددال عمدددر بدددن الخطددداب 

وقدددال االمدددام علدددي .  (23)االسددديم سدددور بينكمدددا قلدددت نفضدددله بشددديء إال بدددالفتور او العافيدددة ( 

) عليدددة السددديم ( فدددي وصددديتة لمالدددك االشدددتر حدددين والة علدددى مصدددر قدددال عليدددة السددديم ) 
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. ام بالنسدددبة لميدددر المسدددلمين  (24)النددداس صدددنفان ام اخددداً لدددك بالددددين او نظيدددر لدددك فدددي الخلدددق 

الددذين يعشددون فددي ضددل الدولددة االسدديمية الددذين اعطدداهم الفقهدداء تسددمية ) اهددل الذمددة ( فأندده 

ذميين فددي االسدديم فددأنهم متسدداوون كمددا المسدددلمين دة العامددة فددي الحقددوق والواجبددات للدددالقاعدد

) لهدددم مالندددا   إال فدددي اسدددتثناءات قليلدددة حتدددى شددداع بدددين الفقهددداء المسدددلمين القدددول المشدددهور 

وعلدديهم مددا علينددا ( وقددد قددال امددام العدددل الخليفددة علددي بددن ابددي طالددب عليددة السدديم عددم اهددل 

قدددد الذمدددة لتكدددون امدددوالهم كأموالندددا ودمدددائهم كددددمائنا ( ام االسدددتثناءات الذمدددة ) انهدددم قبلدددوا ع

الدددى انددده بعدددض الحقدددوق والواجبدددات تسدددتلزم لثبوتهدددا ر القاعددددة القليلدددة التدددي تدددرد علدددى مثدددو

للشدددخ  العقيددددة االسددديمية وال يكفدددي للتمتدددع بهدددا او االلتدددزام بهدددا تدددوافر صدددفة المواطندددة 

ان يكدددون الشدددخ  مسدددلماً فمنصدددب رئددديس الدولدددة  ومحدددل جنسدددية دار االسددديم بدددل االبدددد مدددن

مسددددلم والزكدددداة ال يلتددددزم بأدائهددددا اال المسددددلم وال شددددك ان الدولددددة عندددددما  إالمددددثيً ال يتددددواله 

تفدددرق بدددين المدددواطنين فدددي بعدددض الحقدددوق والواجبدددات انمدددا تقددديم هدددذه التفرقدددة علدددى اسددداس 

ة ودار االسددديم تعتبدددر اخدددتيفهم فدددي بعدددض االوصددداف التدددي تراهدددا كافيدددة لتبريدددر هدددذه التفرقددد

فدددي بعدددض الحقدددوق الوصدددف الدددديني هدددو العمدددل المتميدددز المقبدددول للتفرقدددة بدددين المدددواطنين 

. (25)والواجبددددات ألنهددددا محكومددددة بالشددددريعة االسدددديمية المددددراء وال تملددددك الخددددرول عليهددددا

ويددددرر بعددددض المستشددددرقين ان الدددددين االسدددديمي قددددد ابدددداح الددددرق وهددددذا امددددر يخددددالف مبدددددأ 

علددى ذلددك هددو ان الدددين االسدديمي الحنيددف لددم ينشددى نظددام الددرق فلقددد كددان المسدداواة والددرد 

معروفدددداً قبددددل االسدددديم وكددددان بعددددد مددددن الدددددعامات االقتصددددادية التددددي تقددددوم عليهددددا الحيدددداة 

وان تحزمددده تحزيمدددا تامددداً مدددرة واحددددة بعدددورة .  (26)االقتصدددادية فدددي كثيدددر مدددن بددديد العدددالم  

فجائيدددة كدددان يعدددد مدددن االمدددور التدددي مدددن شدددانها ان تدددنثر علدددى الحيددداة االقتصدددادية للجماعدددات 

جددداء االسددديم كدددان الدددرق يعتبدددر ضدددرورة حربيدددة حيدددث اسدددترقاق اسدددرر الحدددرب وعنددددما 

سدداس مبدددأ نظامدداً متبعدداً فددي الحددروب فكددان اعددداء المسددلمين يسددرقون جنددد المسددلمين فعلددى ا

ام االسددديم قدددلدددذلك اومددام هدددذه الحالددة ام المسدددلمين يسددترقون جندددد اعدددائهم قددالمسدداواة بالمثدددل 

قضددى علددى الددرق تدددريجياً ولددم يبقيدده لنظددام فددالقران الكددريم لددم يفددرض نظددام الددرق كمددا ان 

فحدددددده بمصدددددرين فقددددط هددددي الوراثددددة اي الددددرق الددددذي االسدددديم ضدددديق مددددن مصددددادر الددددرق 

قيقدددة والدددرق الدددذي بفدددرض علدددى اسددداس الحدددرب وعمدددل علدددى تحريدددر يفدددرض علدددى ابنددداء الر

فددداره كالدددرق بوسدددائل كثيدددرة منهدددا انددده اعتبدددر ولدددد الجاريدددة الدددذكر حدددراً واعتبدددر عندددف الدددرق 
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مندددة وديدددة مسدددلمة الدددى نمدددن قتدددل ننمنددداً خطدددأً فتحريدددر رقبدددة م الدددذنوب عددددة لقولدددة تعدددالى 

كمدددا جعلهدددا وسددديلة ليتقدددرب بهدددا المدددنمن الدددى هللا وكدددذلك جددداز الددددين االسددديم  .  (27)اهلدددة 

وفدددي الددددين االسددديمي ال .  (28)مبلمددداً مدددن المدددال لعتدددق رقبتددده  لسددديديهالحنيدددف ان يددددفع العبدددد 

يوجددد ف فددرق بددين الرجددل والمددرأة مددن حيددث الحقددوق وااللتددزام والواجبددات غيددر ان هنالددك 

سدددداس التميددددز بددددين الصددددنفين انمددددا علددددى الندددداس مبدددددأ نقاطدددداً اخددددت  بهددددا الرجددددل ال علددددى ا

المسدددداواة فددددي الحقددددوق وااللتزامددددات فددددي يوجددددد تفدددداوت فددددي تددددولي الوظددددائف العامددددة بددددين 

فدددي كدددل الرجدددال والنسددداء اال بالنسدددبة لتدددولي الرئاسدددة الدولدددة ومدددا عدددداها فدددأنهم متسددداوون 

وان هددددذا  الحقددددوق والواجبددددات وكددددذلك فددددي مجددددال الميددددراث فاندددده ال يوجددددد تفدددداوت كبيددددر

التفددداوت يرجدددع الدددى اسدددباب كثيدددرة منهدددا ان الرجدددل هدددو المسدددنول علدددى النفقدددات والسدددكن 

علدددى اسددداس  ةوان الشدددريعة المدددراء وضدددعت مفهدددوم متميدددز للمسددداوا . (29)وحمايدددة االسدددرة 

وجدددل وبالتدددالي فدددان الجميدددع لهدددم الحدددق فدددي التمتدددع  ن امدددا الخدددالق عدددزوان الجميدددع متسددداو

 لى اساس مبدأ المساواة . بالحقوق والحريات العامة ع
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 ثالثالمبحث ال

 الضمانات الدستورية العامة لمبدأ المساواة

 منها موقف بعض الدساتير العربية

بعدددد ان بيندددا فدددي المبحدددث االول مفهدددوم مبددددأ المسددداواة واالسددداس الدددذي يرجدددع اليدددة واثدددره   

المهدددم فدددي الدسددداتير وإعيندددات حقدددوق االنسدددان وبشدددكل خدددا  اثدددره فدددي الدسددداتير العربيدددةأ 

ونظدددراً لهدددذا المكاندددة التدددي يتمتدددع بهدددا مبددددأ المسددداواة فأنددده فدددي حاجدددة الدددى ضدددمانات تكفلددده 

 داء ممكن ان يقع عليه .وتحميه من كل اعت

وأول هددددذه الضددددمانات التددددي يمكددددن االسددددتعانة بهددددا لحمايددددة هددددذا المبدددددأ هددددي الضددددمانات 

الدسددتورية العامددة والتددي تظهددر بشددكل خددا  فددي النصددو  الدسددتورية المنكدددة علددى مبدددأ 

المسددداواة والنصدددو  الدسدددتورية الخاصدددة بتعدددديل الدسدددتور والنصدددو  الخاصدددة باألماميدددة 

وليدددة أ أمدددا الندددوع الثددداني مدددن الضدددمانات الدسدددتورية العامدددة فتظهدددر فدددي مبددددأ المعاهددددات الد

اسددددتقيل السددددلطة القضددددائية ومددددا يددددندي اليددددة اسددددتقيل القضدددداء مددددن ضددددمانة أكيدددددة لمبدددددأ 

المسدداواة أ امددا الندددوع الثالددث فهدددو مبدددأ المشدددروعية ومددا يترتدددب علددى سددديادة احكددام القدددانون 

يددده ومدددن خددديل هدددذا الفصدددل سدددنبحث هدددذه الضدددمانات مدددن حمايدددة فعالدددة لمبددددأ المسددداواة أ عل

 في مباحث :

 المطلب االول : النصو  الدستورية

 المطلب الثاني : مبدأ استقيل السلطة القضائية

 

 



 

 

 

19 

 المطلب االول

 النصوص الدستورية ودورها في حماية مبدأ المساواة

ور هددددو ضددددمان لقددددد ظهددددر لمفكددددري الثددددورة الفرنسددددية ان الهدددددف االساسددددي للدسددددت      

( مددددن اعددددين حقددددوق  16الحقددددوق الفرديددددة للمددددواطن وهددددذا مددددا اكدتدددده بوضددددوح المددددادة ) 

مدددن ان ) كدددل جماعدددة سياسدددية ... ال تدددوفر الضدددمانات  1789االنسدددان والمدددواطن الفرنسدددي 

االساسدددية للحقدددوق والحريدددات العامدددة هدددي جماعدددة بميدددر دسدددتور ( مدددن هندددا داء التدددرابط بدددين 

ه مددددن نصددددو  واحكددددام وكددددون هددددذه النصددددو  بحددددد ذاتهددددا فكددددرة الدسددددتور ومددددا يتضددددمن

 ضامنة فعالة لمبدأ المساواة .

ولدددو تصدددفحنا التددداريا الدسدددتوري لدددنظم اوربدددا السياسدددية قبدددل الثدددورة الفرنسدددية لوجددددنا ان 

م حقددوق االفددراد وحريدداتهم القائمددة علددى اسدداس المسدداواة لددم تحددظ باالهتمددام الجدددير بهددا اذ لدد

االعدددراف الحمايدددة المطلوبدددة فكدددان غدددرض هدددذه القدددوانين  القائمدددة علدددىتدددوفر لهدددا قوانينهدددا 

تدددامين دوام المملكدددة واسدددتقيلها حتدددى بدددرز تيدددار فكدددري يرمدددي الدددى جعدددل وسدددائل ممارسدددة 

السدددلطة السياسدددية وطدددرق انتقالهدددا محدددددة بوثيقدددة قانونيدددة سدددميت ) الدسدددتور ( وكدددان هدددذا 

يل تقييدددد الحكدددم المطلدددق بنصدددو  ارهاصددداً لبدددزور الفكدددرة الدسدددتورية التدددي جددداءت فدددي سدددب

الحكددام فددي ممارسددة اعمددال تقديريددة محددددة بدددال مددن االعددراف التددي غالبددا مددا يتكدد  عليهددا 

واسدددعة أ وهكدددذا انتهدددت الفكدددرة الباعثدددة علدددى التددددوين الدسدددتوري لتجعدددل مدددن الدسدددتور اداة 

ووسدددديلة لتبصددددرة االفددددراد ه الددددتحكم السددددلطوي جددددمددددن ادوات الحريددددة تكددددون مانعدددداً فددددي و

بحقدددددوقهم وحريددددداتهم ووسددددديلة لتنشدددددئتهم سياسدددددياً كميددددداً يكوندددددوا متعلقدددددين بدددددتلكم الحقدددددوق 

علدددددى اسددددداس المسددددداواة ( وتعلدددددق المسدددددتمر بهدددددا أ وبقيدددددام الثدددددورة والحريدددددات ) القائمدددددة 



االمريكيدددددة كدددددان علدددددى رأس مطاليدددددب الثدددددورة اقامدددددة دسدددددتور مكتدددددوب يضدددددمن حقدددددوقهم 

 .(30)فكرة الحكومة المقيدة  ة ( ويتضمن وحرياتهم العامة ) القائمة على اساس المساوا

ة اال اذا امددددن االفددددراد بهددددذا حددددان حمايددددة مبدددددأ المسدددداواة ال يمكددددن ان يتحقددددق بصددددورة ناج

المبدددأ وتبنددوه أ وهددم ال يمكددن لهددم ان يتبنددوه أ اال تعرفددوا عليددة واليمكددن لهددم التعددرف عليدده 

ح يقددددوم بدددده اال اذا عددددرض علدددديهم بشددددكل واضددددح وثابددددت وهددددذا العددددرض الثابددددت الواضدددد

 يرجدددع الدددى اعتبارهدددا كتوبدددة مالدسدددتور المكتدددوب أ فمدددن اهدددم اسدددباب شددديوع فكدددرة الدسددداتير ال

وسددديلة مدددن وسدددائل الناجحدددة لضدددمان الحقدددوق والحريدددات العامدددة بشدددكل عدددام ومنهدددا مبددددأ 

  . (31)المساواة بشكل خل  

إمدددا الوسددديلة العمليدددة التدددي يدددتم مدددن خيلهدددا ضدددمان مبددددأ المسددداواة عدددن طريدددق نصدددو  

الدسدددتور المددددون فهدددي كمدددا يلدددي أ ان الدسددداتير كمدددا هدددو معدددروف تتضدددمن نصوصددداً للتأكيدددد 

وعمليددة الددن  هددذا بحددد ذاتهددا تعتبددر ضددمانة مباشددرة للمبدددأ كمددا ان الدسدداتير مبدددأ المسدداواة 

تتضددددمنها نصددددو  الدسدددداتير فمددددن الممكددددن ان تعطددددي تتضددددمن اجددددراءات خاصددددة لتعددددديلها 

وضدددعا خاصددداً للنصدددو  المتعلقدددة بدددالحقوق هدددذه النصدددو  الدسدددتورية الخاصدددة بالتعدددديل 

والحريددددات العامددددة ومبدددددأ المسدددداواة او تجعددددل تعددددديل نصددددو  الدسددددتور بشددددكل عددددام أمددددراً 

دات هددصددعباً ممددا ينسددحب أثددرة بالتددالي علددى مبدددأ أ وهندداك نصددو  دسددتورية تعطددي للمعا

علمندددا ان بعدددض هدددذه االتفاقدددات والمعاهددددات متعلقدددة بالمسددداواة  وإذاواالتفاقدددات قيمدددة خاصدددة 

تلددددزم احتدددرام التشدددريع الدددداخلي لهددددا وفدددي ذلدددك ضدددمانة أكيدددددة  فأنهددداوالحقدددوق والحريدددات 

 وفعالة لمبدأ المساواة .
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 النصوص الدستورية الخاصة بتعديل الدستور 

 المساواةودورها في ضمان مبدأ 

ان القواعددددد الدسددددتورية هددددي فددددي حقيقتهددددا انعكدددداس ل وضدددداع السياسددددية واالجتماعيددددة      

بهددا ان هددذه االوضدداع فددي تطددور وتميددر  وتتددأثروليقتصددادية فددي المجتمددع السياسددي . تددنثر 

التطددددورات المختلفددددة التددددي ترافددددق مسددددتمر بددددات لزامدددداً علددددى القواعددددد الدسددددتورية مواكبددددة 

ذلك مدددن خددديل إجدددراء التعددددييت الضدددرورية والتدددي تفرضدددها سدددنة المجتمدددع السياسدددي وكددد

الجديددددة  ل فكدددار. ومدددن الددددوافع تعدددديل النصدددو  الدسدددتورية مسدددايرة التعدددديل  (32)التطدددور 

فدددي المجتمدددع أ فنجدددد مدددثيً فدددي خددديل القدددرن التاسدددع عشدددر والقدددرن العشدددرين تمدددت وبشدددكل 

فدددي التصدددويت حقهدددا  المدددرأة ءباعطددداتطالدددب  وإصددديحيةمتزايدددد افكدددار وحركدددات اجتماعيدددة 

ومسدداواتها الكاملددة بالرجددل فددي المشدداركة فددي الحيدداة السياسددية أ فددأثرت هددذه الدددعوات نحددو 

تعددددديل الدسدددداتير بمددددا يتفددددق وهددددذا التوجدددده فجددددرر تعددددديل دسددددتور الواليددددات المتحدددددة عددددام 

الددددذي يمكددددن المددددرأة فددددي ممارسددددة حددددق التصددددويت   (19م وتددددم ادخددددال التعددددديل ) 1920

. فهندددا نجدددد ان التطدددور فدددي مفهدددوم المسددداواة ابدددرز الحاجدددة الدددى  (33)بالتسددداوي مدددع الرجدددل 

وجدددوب تعدددديل الدسدددتور بمددددا يتفدددق والمسددداواة بدددين الرجددددل والمدددرآة فدددي مباشدددرة الحقددددوق 

 السياسية .
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ور علدددى اجدددراءات مدددا نددد  الدسدددت فددداذاوهنددداك نوعدددان مدددن الدسددداتير مدددن حيدددث تعدددديلها 

الدددى حدددد مدددا االجدددراءات اليزمدددة لتعدددديل التشدددريع العدددادي فنكدددون  تقتدددربمبسدددطة تشدددابه او 

امددددام دسددددتور مددددرن أ امددددا اذا وجدددددنا فددددي نصددددو  الدسددددتور احكامددددا تتعلددددق بلددددزوم اتخدددداذ 

 .اجراءات خاصة ومعقدة فنكون امام دستور جامد 

 

يدددن  عليددده الدسدددتور نفسددده  وتعدددديل نصدددو  الدسدددتور الدددذي يدددتم وفدددق االجدددراءات الدددذي

يطلددددق عليدددده التعددددديل الرسددددمي أ اال ان تعددددديل الدسددددتور يمكددددن ان يددددتم خددددارل القواعددددد او 

االجددددراءات التددددي يددددن  عليهددددا الدسددددتور وحينددددذاك نكددددون امددددام التعددددديل العرفددددي للدسددددتور 

(34). 

امدددا كيفيدددة اسدددهام النصدددو  الدسدددتورية المتعلقدددة بتعدددديل احكدددام الدسدددتور فدددي حمايدددة مبددددأ 

المسددداواة فدددان ذلدددك يدددتم يشدددكل مباشدددر بدددان يتضدددمن الدسدددتور ) حظدددراً موضدددوعياً ( علدددى 

النصدددددو  تعدددددديل النصدددددو  الخاصدددددة بمبددددددأ المسددددداواة وفدددددي المقابدددددل اجدددددازة تعدددددديل 

م فددي اعطانهددا ضددمانة اكثددر لهددذا المبدددأ أ فدداذا الدسددتورية الخاصددة بمبدددأ المسدداواة بمددا يسدداه

تضدددمن تعدددديل الدددن  الدسدددتوري المدددنظم لمبددددأ المسددداواة زيدددادة اكثدددر لضدددمانة هدددذا المبددددأ 

فالتعدددديل هندددا جدددائز أ وهدددذا مدددا ظهدددر واضدددحاً فدددي التعددددييت التدددي جدددرت علدددى دسدددتور 

دة وفددي تأكيددد الواليددات المتحدددة االمريكيددة فدداكثر تعدددييت الدسددتور جدداءت منصددبة فددي زيددا

(  والمدددرآةمبددددأ المسددداواة بكافدددة تطبيقاتددده سدددواء علدددى اسددداس الجدددنس ) المسددداواة بدددين الرجدددل 

او علددددى اسدددداس اللددددون المسدددداواة بددددين البدددديض والزنددددول مثددددل التعددددديل الثالددددث عشددددر عددددام 

 بددداإلكراهلدسدددتور الواليدددات المتحددددة الدددذي وضدددع نهايدددة لجميدددع اندددواع الدددرق والعمدددل  1865

فددددي  واألنثددددىر بددددين الددددذكر والددددذي سددددا 1920تعدددددي التاسددددع عشددددر عددددام والعبوديددددة أ وا

يددددة أ والتعددددديل كوجميددددع الواليددددات االمريمباشددددرة حددددق االقتددددراح فددددي الواليددددات المتحدددددة 

الدددددذي اقدددددر الحدددددق لجميدددددع المدددددواطنين المشددددداركة فدددددي  1964الرابدددددع والعشدددددرون عدددددام 

 . االنتخابات الوطنية العامة 
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ة قددد سددارت علددى هددذا الددنه  فحرمددت المسدداس بالتعددديل وهكددذا نجددد بعددض الدسدداتير العربيدد

التعدددديل فدددي حالدددة مدددا اذا كدددان التعدددديل فيددده  وأجدددازتللنصدددو  الخاصدددة بمبددددأ المسددداواة 

 زيادة لضمانة هذا المبدأ وترسيخه .

حيددددث  2000والمعدددددل سددددنة  1973وهددددذا مددددا نجددددده فددددي دسددددتور البحددددرين الصددددادر عددددام 

) .... ان مبددداد  الحريدددة والمسددداواة المقدددررة فدددي / ل ( منددده علدددى :  104)   نصدددت المدددادة

 يلها بأي حال من االحوال (.هذا الدستور ال يجوز اقتراح تعد

 

( منددده علدددى ان ) ال ينددداق  اي  99حيدددث نصدددت المدددادة )  1991وكدددذلك دسدددتور موريتانيدددا 

مشددروع مراجعددة مقدددم مددن طددرف البرلمددانيين إال اذا وقعددة فددي االقددل ثلددث احدددر المددرفتين 

أ وال يصدددددادق علدددددى المشدددددروع مراجعدددددة إال اذا صدددددوت عليددددده ثلدددددث اعضددددداء الجمعيدددددة 35

) الوطنيددددة وثلثددددا اعضدددداء مجلددددس الشدددديوف ليتسددددنى تقديمدددده ليسددددتفتاء ( أ ونصددددت المددددادة 

) تعتبددددر مراجعددددة الدسددددتور نهائيددددة اذا نالددددت االغلبيددددة البسدددديطة مددددن االصددددوات     : ( 100

تور اشددترط ثلددث اصددوات احدددر غرفتددي البرلمددان المعبددر عنهددا فددي االسددتفتاء ( أ فهنددا الدسدد

لمناقشدددة المشدددروع واشدددترط للتصدددديق عليددده موافقدددة ثلثدددي اعضددداء الجمعيدددة الوطنيدددة وثلثدددي 

اعضددداء مجلدددس الشددديوف ولتكدددون الموافقدددة نهائيدددة اشدددترط الدسدددتور موافقدددة اغلبيدددة البسددديطة 

 من الشعب من خيل استفتائهم على تعديل الدستور . 

( حيددث بددين اندده فددي حالددة موافقددة مجلددس  189وفددي المددادة )  1971 وكددذلك دسددتور مصددر

الشدددعب علدددى مبددددأ التعدددديل ينددداق  بعدددد شدددهرين مدددن تددداريا هدددذه الموافقدددة المدددواد المطلدددوب 

تعددديلها فدداذا وافددق علددى التعددديل ثلددث عدددد اعضدداء المجلددس عددرض علددى الشددعب السددتفتاء 

 تيجة االستفتاء . واذا وافق الشعب عليه اعتبر نافذا من تاريا اعين ن

تضدددمن اجدددراءات صدددعبة فدددي تعديلددده كمدددا وضدددحتها المدددادة فقدددد  1973امدددا الدسدددتور سدددوريا 

 ( وكما يلي :  149) 

 لرئيس الجمهورية كما لثلث اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور. -1

 يتضمن اقتراح تعديل النصو  المراد تعديلها واألسباب الموجبة لذلك . -2
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 الشعب فور ورود اقتراح التعديل اليه لجنة خاصة لبحثه .يشكل مجلس  -3

ثيثدددة اربددداع اعضدددائه اعتبدددر  بأكثريدددةينددداق  المجلدددس اقتدددراح التعدددديل فددداذا اقدددره  -4

التعددددديل نهائيدددداً شددددريطة اقتراندددده بموافقددددة رئدددديس الجمهوريددددة ادخددددل فددددي صددددلب 

الدسددددتور. ( فنجددددد مددددن خدددديل هددددذا الددددن  ان اجددددراءات تعددددديل الدسددددتور السددددوري 

 راءات صعبة ومعقدة . اج

فقدددد تضدددمن هدددو االخيدددر اجدددراءات صدددعبة ومعقددددة والجدددراء  1990امدددا دسدددتور الددديمن 

( : ) لكدددل مدددن رئددديس الجمهوريدددة ومجلدددس الندددواب  156التعدددديل حيدددث نصدددت المدددادة ) 

وبعدددد دراسدددة هدددذه النصدددو  الدسدددتورية المتعلقدددة بتعدددديل الدسدددتور ودورهدددا فدددي حمايدددة 

دسددداتير العربيدددة اتجهدددت ثيثدددة اتجاهدددات بهدددذا الخصدددو  مبددددأ المسددداواة نيحدددظ ان ال

االول حظدددددر بشدددددكل صدددددريح تعدددددديل النصدددددو  الدسدددددتورية المتعلقدددددة بمبددددددأ  فاالتجددددداه

المسددداواة ومدددن ابدددرز هدددذه الدسددداتير قدددانون ادارة الدولدددة العراقيدددة للمرحلدددة االنتقاليدددة مدددن 

(  156مددددن خدددديل ندددد  المددددادة )  1923ودسددددتور مصددددر (  3خدددديل ندددد  المددددادة ) 

 104( حيددددث حظددددرت المددددادة )  2000) المعدددددل سددددنة  1973ودسددددتور البحددددرين 3637

 ( الفقرة )ل( تعديل المباد  الحرية والمساواة المنصو  عليها في الدستور .

امدددا االتجددداه الثددداني فيدددذهب الدددى جدددواز التعدددديل النصدددو  المتعلقدددة بمبددددأ المسددداواة لكدددن 

زيدددادة اكبدددر وحمايدددة اكثدددر لمبددددأ المسددداواة وهدددذا مدددا نجدددده  ها كدددان هدددذا التعدددديل فيددداذ

فهدددو يجيدددز تعدددديل النصدددو  المنظمدددة للحقدددوق  1962صدددراحة فدددي دسدددتور الكويدددت 

والحريددددات ولمبدددددأ المسدددداواة اذا كددددان فددددي هددددذا التعددددديل مزيددددد مددددن ضددددمانات الحريددددة 

 ( . 157والمساواة حسب المادة ) 

وهددددو الددددذي ذهبددددت اليدددده غالبيددددة الدسدددداتير العربيددددة وهددددو اسددددتخدام  ثالثالدددد االتجدددداهامددددا 

اسددلوب غيددر مباشددر فددي حمايددة مبدددأ المسدداواة مددن خدديل تعددديل كددل نصددو  الدسددتور 

بشدددكل صدددعب ومعقدددد ممدددا ينسدددحب بشدددكل غيدددر مباشدددر علدددى النصدددو  الخاصدددة بمبددددأ 

(  126و  92فددددددي المددددددادة ) 1952المسدددددداواة وهددددددذا مددددددا نجددددددده فددددددي دسددددددتور االردن 

(  156فددددي المددددادة )  1990( ودسددددتور الدددديمن  189المددددادة )  1971سددددتور مصددددر ود
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فددددددي المددددددادة           1973( ودسددددددتور سددددددورية  99المددددددادة )  1991 موريتانيدددددداودسددددددتور 

 (149  . ) 

ونددددرر ان االتجدددداه الثدددداني الددددذي يجيددددز تعددددديل  النصددددو  الدسددددتورية الخاصددددة بمبدددددأ 

بدددأ هددو االفضددل بددين هددذه االتجاهددات الددثيث المسدداواة بمددا يزيددد مددن ضددمانة وحمايددة الم

حيدددث ان تعدددديل الدسدددتور هدددو امدددر وارد تفرضددده طبيعدددة التطدددور ولكدددن هدددذا التعدددديل 

 يجب ان يصب في مصلحة االفراد بزيادة الضمانات 

 

 

 

 

 

 المطلب الثاني

 مبدأ استقالل السلطة القضائية ودورها في حماية مبدأ المساواة

يشدددكل مبددددأ اسدددتقيل السدددلطة القضدددائية ضدددمانة فعالدددة ومهمدددة لمبددددأ المسددداواة وذلدددك    

 على اعتبار ان القضاء هو حامي الحقوق والحريات العامة .

فالددددور الدددذي يقدددوم بددده القضددداء فدددي حمايدددة االفدددراد وحمايدددة حقدددوقهم وحريددداتهم القائمدددة 

يقدددوم القضددداء بمهمتددده  علدددى اسددداس المسددداواة هدددو دور اساسدددي ال يمكدددن انكددداره . ولكدددن

 هذه يجب ان كفل له االستقيل في الرأي والحيدة في احاكمه .

تحقددددق للقضدددداء اسددددتقيله سدددداهم القضدددداء فددددي حمايددددة مبدددددأ المسدددداواة الن السددددلطة  فدددداذا

القضدددائية هدددي الرقيدددب علدددى السدددلطة التشدددريعية وهدددي الرقيدددب علدددى السدددلطة التنفيذيدددة 

ينتهدددك مبددددأ المسددداواة مدددن احددددر هددداتين السدددلطتين وبالتدددالي تكدددون مددديذ االفدددراد حدددين 

 بقانون تشريعي او بقرار أداري .



فمددن خدديل هددذا المبحددث سددوف ندددرس مفهددوم مبدددأ اسددتقيل السددلطة القضددائية فددي عليدده 

المطلدددب االول أ ومدددن ثدددم نددددرس فدددي مطلدددب ثددداني مبددددأ اسدددتقيل السدددلطة القضدددائية فدددي 

  بعض الدساتير العربية . 
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 مفهوم مبدأ استقالل السلطة القضائية

ان مفهددوم مبدددأ السددلطة القضددائية يسددتقى مددن مبدددأ دسددتوري هددام وهددو مبدددأ الفصددل      

 بددين السددلطات أ فمبدددأ الفصددل بددين السددلطات ظهددر بقصددد تحقيددق هدددف معددين وهددو الحددد

مددددن سددددلطان الحكددددام ومددددنعهم مددددن االسددددتبداد بحقددددوق المحكددددومين او االعتددددداء علددددى 

وحريدداتهم القائمددة علددى اسدداس المسدداواة أ وظهددرت فكددرة توزيددع السددلطات فددي حقددوقهم 

الدولددددة بقصددددد حمايددددة الحقددددوق والحريددددات العامددددة القائمددددة علددددى اسدددداس المسدددداواة فددددي 

كتابددات الكثيددر مددن مفكددري القددرنين السددابع عشددر والثددامن عشددر وأبددرز مددن نددادوا بهددذا 

 المبدأ لوك ومونتسيكو .

السدددلطان وانتشدددر بعدددد ان تناولددده مونتسددديكو وعبدددر عنددده فدددي ولقدددد ذاع مبددددأ الفصدددل بدددين 

.وتدددددتخل  االسدددددس التدددددي أقدددددام عليهدددددا  (38) 1748منلفددددده الشدددددهير ) روح القدددددوانين ( 
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مونتسددديكو فكرتددده حدددول هدددذا المبددددأ والتدددي عرضدددها فدددي كتابددده ) روح القدددوانين ( فدددي ان 

خدمها لتحقيددق اسددتعمال السددلطة التددي تعطددى لدده ويسددت أسدداءهاالنسددان ميددال بطبيعتدده الددى 

الددددى تددددوخي اسدددداءة اسددددتعمال السددددلطة اال بمنددددع أغراضدددده وغاياتدددده الخاصددددة وال سددددبيل 

كددل هيئددة ان تلددزم تركيزهددا فددي يددد واحدددة وتوزيعهددا بددين هيددأت متعددددة بحيددث تسددتطيع 

االخددددرر حدددددودها وتحددددول دون اسدددداءة اسددددتعمال سددددلطتها فددددأي تنظدددديم لتوزيددددع  ةأيددددهال

السدددلطة يقتضدددي ان تكدددون كدددل هيئدددة قدددادرة علدددى ان توقدددف الهيئدددة االخدددرر ان سدددعت 

الدددى تجددداوز حددددودها وسدددلطتها او حسدددب مدددا عبدددر عنهدددا مونتسددديكو بقولددده :  ) السدددلطة 

  . (39)توقف السلطة ( 

الفصددل بددين السددلطات تدداثير كبيددر فددي رجددال الثددورة وكددان لهددذه االفكددار المتعلقددة بمبدددأ 

الفرنسدددية فتدددأثير فكدددر مونتسددديكو علدددى الفقددده الفرنسدددي كدددان كبيدددراً وتطبيقدددا لدددذلك نددد  

. وبعددددض الفقدددده يددددرر ان االسددددتقيل  (40)تطبيددددق القددددوانين وضددددمان الحريددددة والمسدددداواة 

ة السددددلطة القضددددائية يعتبددددر العنصددددر االساسددددي فددددي الفصددددل بددددين السددددلطات الن وظيفدددد

أ ويدددرر الدددبعض ) ان مبددددأ   القضددداء ليسدددت ) سياسدددية ( او هدددي االقدددل ) أقدددل سياسدددية (

الفصدددل بدددين السدددلطات بالنسدددبة الدددى مبددددأ اسدددتقيل القضددداء يقتضدددي وجدددود درجدددة مدددن 

االحتددددراف فددددي وظددددائف القضددددائية وعددددزل السددددلطة القضددددائية عددددن تدددداثير الخددددارجي 

المخصددددد  للسدددددلطة القضدددددائية فدددددي الددددددور وتددددددخل السدددددلطتين التشدددددريعية والتنفيذيدددددة 

 والمعهودة بها اليها ( .

العدددالم تكددداد بكدددل اشدددكالها وأيدددديولوجياتها علدددى احتدددرام مبددددأ اسدددتقيل  ان دسددداتيرونجدددد 

لة عدددن نظدددام الحكدددم الن صدددومنفالسدددلطة القضدددائية واعتبدددار الوظيفدددة القضدددائية متميدددزة 

لحريدددات فدددي كدددل امددده هدددو الحصدددن الدددذي يحمدددي كدددل مدددواطن فيهدددا وسددديال ا القضددداء

وحصددددن الحرمددددات واذا لددددم يقددددم القضدددداء علددددى اسدددداس متددددين مددددن االسددددتقيل والكفدددداءة 

والحيدددددة انهددددار اسدددداس الحيدددداة الديمقراطيددددة فددددي الددددبيد أ وفقدددددت الحقددددوق والحريددددات 

  العامة القائمة على اساس المساواة ضمانة فعالة من ضماناتها .

الددددى جانددددب السددددلطتين ان مددددا يجددددب ان يتمتددددع بدددده القضدددداء كددددي يكددددون سددددلطة مسددددتقلة 

هدددو ان يكدددون القضددداء سدددلطة ال مجدددرد وظيفدددة مدددا دام ان القضددداء التشدددريعية والتنفيذيدددة 
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فهددذا يعنددي ان القضدداء سددلطة يصدددر احكامدداً لهددا حجيددة علددى الكافددة محصددنة ضددد تدددخل 

فدددأن اي تددددخل يجدددري علدددى نشددداط القضددداء فهدددذا يعندددي اعتدددداء علدددى السدددلطة القضدددائية 

 الفصل بين السلطات .مما ال يجيزه مبدأ 

ولكددي يكددون القضدداء مسددتقيً يجددب ان يترتددب علددى ذلددك اسددتقيالً عددن السددلطة التنفيذيددة 

وحمايدددة مرتدددب القاضدددي ونظدددام خدددا  لمحاسدددبة القضددداء وبيدددان مسدددنوليتهم و وكدددذلك 

اسددتقيل القضدداء عددن السددلطة التشددريعية فلدديس للمشددروع ان يتدددخل فددي وظيفددة القضدداء 

حظددر عددام  وبوجدده ههددو حظددر المدداء الحكددم قضددائي او عدددم التنفيددذ أ ومفهددوم هددذا المبدددأ

المسددداس بحجيدددة الشددديء المقضدددي بددده أ ومندددع المشدددروع مدددن التددددخل فدددي تنظددديم القضددداء 

 . (41)اذا كان القصد منه النيل من االستقيل او االعتداء عليه

يقدددوم القضددداء كسدددلطة مسدددتقلة وهنددداك إمدددر مهدددم ينددددرل ضدددمن الشدددروط المطلوبدددة لكدددي 

و موضدددوع التخصددد  القضددداء أ فالقضددداء يجدددب ان يتدددواله اشدددخا  تتدددوافر فددديهم وهددد

شددددروطاً معينددددو لدددديس فقددددط مددددن ناحيددددة التخصدددد  فددددي القددددانون انمددددا التدددددريب الفنددددي 

والمدددددددران الطويدددددددل أ وشدددددددروط اخدددددددرر تتعلدددددددق بالسدددددددلوك الشخصدددددددي والعيقدددددددات     

 . (42)االجتماعية 

لددذلك كددان احدددر اهددم مظدداهر السددلطة للقضدداء التددي تجعلدده سددلطة مسددتقلة عددن السددلطتين 

االخددددريين هددددي ان تكددددون تشددددكيل القضدددداء تشددددكييً متميددددزا يتفددددق والطبيعددددة الخاصددددة 

ينديهددددا وهددددو مددددا يعنددددي اساسددددا التددددزام مبدددددأ التخصدددد  فددددي يتددددولى القضدددداء غيددددر 

 .(43)متخصصين 

قددق للقضدداء اسددتقيلية وان اسددتقيلية القضدداء عليدده فمددن خدديل تددوافر هددذه المقومددات يتح

 تكون ضمانة فعالة ومنثرة لمبدأ المساواة .
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 الخاتمة

ان مدددن خددديل البحدددث الدددذي تناولدددت فيددده مبددددأ المسددداواة وجددددة ان علدددى الدددرغم الحدددر     

الشددديد الددذي أتبددع فددي العصددر الحددديث والتركيددز علددى المسدداواة بددين افددراد الجددنس البشددري 

االن هنالددددك نددددوع مددددن التميددددز الددددذي يبدددددو واضددددحاً بشددددكل ال يقبددددل الددددبس حيددددث ان هندددداك 

ث العدددالم االول الددددول الدددرأس ماليدددة والعدددالم الثددداني التصدددنيف العدددالم الدددى ثددديث عدددوالم حيددد

الددددول المتحضدددرة والعدددالم الثالدددث الدددذي يضدددم الددددول اقدددل تطدددوراً مدددن تلدددك العدددالمين حيدددث 

الدددتحكم فدددي مصددديرها علدددى الدددرغم مدددن وجدددود ثدددروات فدددي بلددددان العدددالم الثالدددث وانهدددا مبددددأ 

تطبقهدددا تكدددون بشدددكل المسددداواة التدددي دعدددت لددده المنظمدددات الدوليدددة هدددي مجدددرد شدددعارات وان 

انتقددددائي حسددددب مصددددالح الدددددول العظمددددى هددددذه مددددن الناحيددددة السياسددددية امددددا مددددن الناحيددددة 

االجتماعيدددة فدددأن هنالدددك تفددداوت حيدددث التجدددار بالبشدددر واسدددتميل الفقدددراء وعلدددى الدددرغم مدددن 

وجددود كددل هددذه المنشددرات اال ان هنالددك بعددض الدددعاة الددذين يدددعون الددى المسدداواة الحقيقيددة 

ين البشددر ال علددى اسدداس الجددنس او اللددون او مددا يملددك مددن مددال انمددا التميددز وعدددم التمييددز بدد



مددن حيدددث الفائددددة التددي يسدددعا لتقدددديمها للبشددرية جمعددداء ونحدددن كمسددلمين عيندددا ان ندددته  بهدددذه 

 التوصيات .

 التوصيات :

 -أن المساوة الحقيقية التي يمكن تحقيقها ولو بشي من اليسر يجب ان تستند الى :

صآ متكافئة للحياة الحرة الكريمة من خيل توافر فر  عمل وخاصة للشباب ان تتوافر فر-1

 ومن كل فئات المجتمع دون تميز على اساس العرق واللون والجنس او الطائفة او المذهب .

زرع الثقة في نفوس افراد المجتمع هو ان هدف الدولة هو بناء االنسان على اساسآ صحيحآ -2

 ية بين افراد المجتمع دون تميزمسندآ على المساواة الحقيق

ان تكون الدعوة الى المساواة ليست مجرد شعارات يطلقها الحاكمون من اجل تحقيق -3

مصالحهم الشخصية وانما يجب ان تكون الدعوات حقيقية تستهدف بناء مجتمع بشري على 

 اساس مبدأ المساوات بين افراد المجتمع على حدآ سواء 
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 المصادر 

اطروحدددة ضدددمانات مبددددأ المسددداواة فدددي بعدددض الدسددداتير العربيدددة أ مقدمدددة  –احمدددد فاضدددل 

 . 2005ة القانون أ جامعة بمداد أ الى مجلس كلي

كليددددة  –الحقددددوق فددددي ظددددل الدسدددداتير العراقيددددة أ رسددددالة الماجسددددتير  –ازهددددار عبدددددالكريم 

 .  1983القانون أ جامعة بمداد أ 

أ لسدددددنة  564لقدددددانون أ مجلدددددة العدددددزي أ العددددددد النظريدددددة المحقدددددة فدددددي ا –اكدددددرم الدددددوتري 

2005. 

 . 1975بمداد أ  –الطبعة االولى  –فلسفة القانون  –حسين علي ذنون 



 .االولى الطبعة  –العيقات الدولية في العصور القديمة  –سمير عبدالمنعم 

حقددددوق االنسددددان السياسددددية والمدنيددددة أ دارسددددة مقارندددده بددددين  –صددددالح عبدددددهللا الراجحددددي 

عة االسددديمية والقدددوانين الوضدددعية أ مجلدددة الحقدددوق للنشدددر العلمدددي أ العددددد االولدددى أ الشدددري

 . 2003 – 27لسنة 

وسددددائل الشدددديعة أ بدددداب المعدددداميت أ طبعددددة بيددددروت  –عبدالحسددددين شددددرف الدددددين العدددداملي 

 .1976سنة 

 .يم الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في االس –عبدالحكيم حسن 

المركدددز العلمدددي واالبحددداث  –مركدددز االنسدددان فدددي المجتمدددع الجمددداهري  – عبدالسددديم علدددي

 . 1989 –طرابلس 

 . 1985النظم السياسية أ الدور الجامعة بيروت أ  –عبدالمني يسيوني 

 . تاريا قانون الدولي االنساني وطبيعته أ طبعة القاهرة –عزيز شكري 
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الحريددددات فددددي االنظمددددة السياسددددية المعاصددددرة أ الفصددددل الثدددداني أ مطبعددددة  –كددددريم يوسددددف 

 . 1983القاهرة أ 

الحقدددوق السياسدددية للمدددرأة فدددي االسددديم أ دراسدددة مقارندددة بدددين الشدددريعة  –محمدددد اندددس قاسدددم 

 . 1995االسيمية أ وباقي الديانات أ طبعة بيروت أ لسنة 

 .   1977نة فلسفتنا أ نظرية االنتزاع أ لس –محمد باقر الصدر 

 .   1970دار المعارف االسكندرية أ عام  –محمد طلعت 

حقددددوق االنسددددان فددددي االسدددديم أ دار النهضددددة للنشددددر القدددداهرة أ لسددددنة  –مصددددطفى الزلمددددي 

1997   . 

( 4مجلدددة ادارة قضدددايا الحكوميدددة لعددددد ) –االسدددس التقليديدددة للحقدددوق العامدددة  –نعددديم العطيدددة 

 .   1976لسنة 



ريم الحريدددات فدددي العيقدددات الدوليدددة  أ رسدددالة الددددكتوراه بددددون ناشدددر تحددد –يحيدددى النشددديمي 

 .   1976أ 
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