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مقدمة  -:إن حقوق االنسان ترتكز بصفة عامة إلى التصرفات الغٌر إنسانٌة تجاه االنسان ولذا فان
حماٌة حقوق االنسان تستهدف حماٌة االنسان سواء كان فرد أو جماعة من السلوك غٌر العادل والعدوانً
الصادر عن اآلخرٌن .و أن هناك إلزاما واجبا على المجتمع أو الدولة حماٌة االنسان من كل صور السلوك
غٌر االنسانً المشوب بإساءة استعمال السلطة واالفعال التً تلحق الضرر باالنسان بطرق مختلفة ،
وترجع أهمٌة هذه الحقوق كونها أساس لبناء الدٌمقراطٌة فً المجتمع وأنها تنتهك فً الدول التً ٌغٌب
عنها األساس الشرعً للحكم  ،والتً تعتمد فٌه السلطة على القوه الغاشمة والقهر فتراجع حقوق االنسان
ٌكون كلما سادت الظروف االستبدادٌة فتطغى على حقوق األفراد الثابتة واالصولٌة ،أن هناك دول قد
عاشت النظم الدكتاتورٌة فٌها على حجب االنسان عن معرفة حقوقه وتغٌٌبها عنه بل إمتدت الى
مصادرتها  ،وأغلب تلك الدول تكون من دول العالم الثالث ،فمنهم أنظمه وحكومات ترى أن مجرد تعلٌم
حقوق االنسان فً بالدهم فكأنما بذرت بذور فنائها بٌدها وسلمت شعوبها طرق التخلص منها .وفً سبٌل
معرفه مفهوم حقوق اإلنسان البد من معرفه معنً الحق وكذا معنً الحرٌة .
الحق  -:هو المعاٌٌر األساسٌة التً ال ٌمكن للبشر أن ٌعٌشوا من دونها بكرامة  .وتعرٌف أخر/هو
السلطة التً ٌخولها القانون لشخص لتمكٌنه من ا لقٌام بأعمال معٌنة تحقٌقا لمصلحة له معترف بها .
الحرٌة -:هي عذم الخضوع لسلطه أعلي والقذرة علي القيام ﺑﻌﻣل أواﻻﻣﺗﻧاع عن عمل  ،و القدرة علﻰ
الﺗقرﯾر الراﺗي ﺣﯾث ﯾﺧﺗار اﻹﻧﺳان ﺑﻣقﺗﺿاها ﺳلوكه الﺷﺧﺻي دون إكراﻩ  ،وﺗوﺻف الﺣرﯾﺔ ﺑالﻌاﻣﺔ ﻷﻧﻬا
ﺗﻔﺗرض ﺗدﺧل الﺳلطﺔ الﻌاﻣﺔ ﻓي الدولﺔ لﺗﻧظﯾﻣﻬا.
حقوق اإلنسان -:هً مجموعة الحقوق التً تثبت لإلنسان بوصفه إنسانا ً بحٌث ال ٌجوز تجرٌده منها
ألي سبب كان بصرف النظر عن كل مظاهر التمٌٌز والجنس مثل الدٌن واللغة واللون واألصل والعرق ،
وإن حقوق اإلنسان تقوم على المساواة الشاملة بٌن الناس جمٌعا ً التً ال تعترف بأي شكل من أشكال
التمٌز غٌر الموضوع بٌنهم  ،فهً كل ما ٌسهم فً سمو االنسان سواء كانت ذا مصدر طبٌعً أو دٌنً
أو وضعً بشكل ٌحافظ على الكرامة االنسانٌة وٌدعم العٌش المشترك الذي ٌستلزم فً نفس الوقت
مراعاة قواعد النظام العام .

خصائص حقوق اإلنسان
 -)2حقوق لصٌقة بشخصٌة اإلنسان ومرتبطة بوجوده وتالزمه طوال حٌاته.
 -)1حقوق مطلقة ٌ ،جوز لمن تقررت له أن ٌحتج بها فى مواجهة الناس .
 -)3تعتمد على فكرة المساواة الشاملة التً ال تعترف بأي شكل من أشكال التمٌز غٌر الموضوعً
 -)4حقوق غٌر ذات قٌمة مالٌة مما ٌخرجها من دائرة التعامل فال ٌصح نقلها للغٌر بالتنازل عنها أو
التصرف فٌها .
 -)5حقوق ال تسقط بالتقادم  ،إذ أن عدم إستعمال هذه الحقوق مهما طالت مدته ال ٌحول دون من تقررت
له وال دون ممارستها متى رغب فً ذلك .
 -)6حقوق ال تنتقل للغٌر ال بالتنازل وال بالمٌراث ،وتنقضً بموت من تقررت له.

حقوق االنسان فى الحضارات القدٌمة
لقد عرفت حقوق االنسان تطور كبٌرا عبر مختلف العصورواألزمنة،والفضل فً ذلك للحضارات البشرٌة
واألدٌان السماوٌة وكتابات المفكرٌن والفالسفة  ،فكان اإلستبداد هو الدافع الرئٌسً لظهور فكره حقوق
اإلنسان وتطوٌرها على مر العصور واستخدامها كوسٌله من وسائل القضاء على الظلم والطغٌان

وتحقٌق العدل لذا مر االهتمام بحقوق ا النسان بمراحل تطور مختلفة  ،اذ ان بداٌة هذا االهتمام انما ٌعود
إلى الحضارات القدٌمة التً أولت االنسان عناٌة كبٌرة ولكن بدرجات متفاوتة بٌن حضارة وأخرى.

حقوق االنسان فً الحضارة المصرٌة -:
لقد أسهمت الحضارة المصرٌة القدٌمة فً مجال حقوق االنسان وحرٌاته بشكل واضح حٌث ان هدف
القانون الذي طبقه إله الشمس(رع ) حاكم مصر آنذاك  ،هو تحقٌق العدل واحقاق الحق والصدق على
اساس انه قانون منزل من السماء وبالتالً فقد خضع له الحكام فترة طوٌلة وبه تحققت سعادة الشعب
واوجب هذا القانون عدم التفرقة بٌن رجل مهم وآخر من أصل متواضع  ،وعدم اٌقاع عقوبة غٌر عادلة
ومساعدة الضعٌف وعدم جواز القتل كما دعا اخناتون فً فترة حكمه إلى التوحٌد والسالم والتسامح
والرحمة وتحقٌق العلم للجمٌع ولقد تقدم المعلمون المصرٌون فً اطارالتربٌة والتعلٌم من المثل
المرتبطة بحقوق االنسان تمت كتابتها على قطع من الحجر والخزف .

حقوق االنسان فً الحضارة العراقٌة (بالد الرافدٌن ) -:
تعد حضارات وادي الرافدٌن من اقدم الحضارات البشرٌة وابرزها إهتماما بحقوق االنسان،ففً بالد
سومر ظهرت وألول مرة فً التارٌخ حدود الملكٌة الشخصٌة وتوضحت العالقات االقتصادٌة بٌن الفرد
والدولة وبٌن االفراد انفسهم وتنظٌم العالقات االجتماعٌة.
وتمثل اصالحات العاهل السومري اورو ـ كاجٌنا الفترة (1350ـ  )1323ق.م وقد عثر على اربع نسخ
من هذه االصالحات مدونة على رقم من الطٌن باللغة السومرٌة وبالخط المسماري ومن ابرز ما جاء فً
هذه االصالحات -:
 منع االغنٌاء والكهنة والمرابٌن من استغالل الفقراء وساهم فً رفع المظالم التً كانت تقع علىالفقراء وقد ذكر هذا االصالح فً وثٌقة فحواها ( ان بٌت ال فقٌر قد صار بجوار بٌت الغنً خاصة
بعد ان منح الملك الحرٌة التامة لسكان مملكته)  .علما ان كلمة الحرٌة ظهرت وألول مرة فً
التأرٌخ البشري فً هذه الوثٌقة العراقٌة
 كما أن قانون أورنمو  1003-1122ق .م من أقدم القوانٌن المكتوبة التً عثر علٌها والتً
تقرب من  32مادة قانونٌة وضعت عالجا لعدد من المسائل االجتماعٌة فقد كتبت باللغة
السومرٌة والذي جاء فٌه -:
” أن الهدف من الشرٌعة توطٌد العدالة وإزالة البغضاء والظلم والعداوة وتوفٌر الحرٌة فً البالد ” كما
أقر الحق فً سالمة الجسد وحرمته وحماٌة الملكٌة الخاصة .واكتفى اورنمـــو فً قانونه بفرض الغرامة
على المدان بأٌة جرٌمة كانت بدال من العقوبة البدنٌة .
 وكذا قانون لبت عشتار هو خامس ملوك ساللة أٌسن الفترة من  2294 – 1022ق .م فً
بابل القدٌمة  ،تضمن حقوقا لإلنسان منها  :حماٌة العبٌد وعدم اإلساءة إلٌهم ،منع التعذٌب
حماٌة الطفل ،وحماٌة الحٌوان .وقد دون باللغة السومرٌة تشابه إلى حد كبٌر شرٌعة حمورابً.
 وقانون مملكة أشنونا بمحافظه دٌالى ( – 2991ق  .م) إبان العهد البابلً القدٌم من اقدم
القوانٌن المدونة باللغة األكدٌة ،فقد إعتبر هذا القانون أن الظروف االقتصادٌة المرٌحة هً أهم
ضمان لحماٌة حقوق اإلنسان  ،لذا قام بوضع سقف لألسعار وتحدٌد حاجات اإلنسان االساسٌة
،وكذا النقل البرى والمائً ،وحماٌه حق األسٌر

شرٌعة  /قانون حمورابً
( قبل  2250ق.م ) تضمنت  181ماده باللغة البابلٌة على مسلة حجر الداٌروٌت  ،وبدأ حمورابً
شرٌعته تلك بمقدمة طوٌلة ٌبٌن فٌها االسباب التً دعته لوضع تلك الشرٌعة  ،ثم ٌمجد االلهة التً طلبت
منه وضع هذه الشرٌعة لنشر العدل فً البالد عالجت شرٌعة حمورابً مختلف شؤون الحٌاة االجتماعٌة
واالقتصادٌة والعسكرٌة والمهنٌة  ،وتضمنت مواد الشرٌعة المختلفة احكاما تتعلق بالقضاء والشهود

والسرقة والنهب وشؤون الجٌش والزراعة والقروض ومسائل الزواج والطالق واألرث والتبنً والتربٌة
وكل ماله صلة باألسرة ,وحق المرأة فً التعلٌم وإدارة أمالكها الخاصة باإلضافة إلى مواد تخص
العقوبات والغرامات .
 ولقد إحتوت شرٌعة حمورابً على الكثٌر من الحقوق التً وردت فً القوانٌن واالعراف السابقة
علٌها وأضافت إلٌها حقوقا أخرى ومنها على سبٌل المثال -:
-2مسئولٌة حاكم المدٌنة على ضمان األمن واإلستقرار وحماٌة أموال المواطنٌن .
-1على الحاكم تعوٌض أهل كل شخص مفقود من المدٌنة جراء االختطاف.
 -3الرعاٌة الصحٌة وتحمل الطبٌب مسئولٌة الخطأ الطبً
 -4حماٌة الطفل من السرقه وإعدام الفاعل .
-5المحافظه على أموال العائلة ومصدر رزقها.
-6إثبات نسب الولد.
 -2حق اإلبن فً اإلرث .
 -8أطفال العبد المتزوج من حرة ٌعدون أحرارا.
 -9العقاب على االجهاض
 -20حماٌة االطفال الٌتامى قضائٌا .

