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الوحدة التعميمية األولى
مقدمة في الحريات العامة وحقوق اإلنسان
الكممات المفتاحية:
حقوق اإلنسان – الحريات العامة – النظام القانوني الداخمي – النظام القانوني الدولي لحقوق
اإلنسان – االىتمام بحقوق اإلنسان – التعسف – انتياك حقوق اإلنسان – اختالف المفاىيم –
السياق التاريخي لحقوق اإلنسان.

الممخص:
إن أىمية حقوق اإلنسان ،تتمثل بتأكيد جممة من الحقائق ،ككون حقوق اإلنسان مرتبطة
بوجوده ،وأنيا ثمرة تطور فمسفي واجتماعي وسياسي وقانوني طويل ،وأنيا نتاج الحضارات
اإلنسانية .وان أسباب االىتمام بحقوق اإلنسان تتمثل في ما أنتجتو الحضارات اإلنسانية الدينية
وما أحدثتو الثورات الكبرى من قيم ،وزيادة التقارب الدولي وتشابك العالقات الدولية ،لنصل إلى
نتيجة مفادىا أن الدول تيتم بحقوق اإلنسان طوعاً أو كرىاً ،مع مالحظة أن ىذه الحقوق تصبح
عرضة لمتعسف عمى الصعيدين الداخمي والدولي ،في مختمف المراحل التاريخية ،ولدى حضارات
الشرق والغرب .كما تتناول المحاضرة موقف األديان السماوية من حقوق اإلنسان.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 .1تكوين نظرة متكاممة عن الجوانب القانونية لحقوق اإلنسان.
 .2تعريف النظام القانوني الداخمي ،والنظام القانوني الدولي ،وعالقة حقوق اإلنسان بكل منيما.
 .3تعريف صمة حقوق اإلنسان بفروع القانون األخرى.
 .4إدراك أىمية موضوع حقوق اإلنسان.
 .5توضيح كيفية تعامل الحضارات اإلنسانية مع ىذا الموضوع.
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 .6إبراز الدور الذي لعبتو األديان السماوية فيما يتعمق بحقوق اإلنسان.
 .7تأكيد فكرة تكاممية حقوق اإلنسان.
المقدمة
لعل ما يتردد في ىذه اآلونة من أفكار ومفاىيم وطروحات حول الحريات العامة وحقوق اإلنسان،
يعد انعكاساً لحقيقة قديمة ،مفادىا أن كثي اًر من ىذه الحقوق مرتبط بوجود اإلنسان ذاتو؛ وان كان
ظيورىا ثمرة تطور فمسفي واجتماعي وسياسي وقانوني طويل.
والواقع ،إن القيم التي ينطوي عمييا مفيوم حقوق اإلنسان ،تجد أصوليا في المذاىب السياسية
واالجتماعية والدينية في النظم كافة .وىذا يعني أن ىذه الحقوق – بشكميا الوضعي – ىي نتاج
الحضارات اإلنسانية كافة.
ومما ال شك فيو أن االىتمام الحالي بحقوق اإلنسان ،يدين بوجوده لسببين:
أولهما ،ما أنتجتو الحضارات اإلنسانية – بما في ذلك الدينية – من قيم ومثل رافضة لمظمم
االجتماعي ،حيث ظيرت األديان السماوية لتقيم موازين العدل وتؤسس لعالقات اجتماعية قائمة
عمى الحق والفضيمة؛ كما قامت الثورات الكبرى – كالثورة الفرنسية والثورة األمريكية – لتناىض
الطغيان واالستبداد ،وترسخ ثقافة حقوق اإلنسان والحريات العامة ،وتحمي ىذه الحقوق والحريات
بدماء شعوبيا ،وتصونيا من خالل منظومات قانونية متماسكة عمى مستوى النظم الداخمية.
وثانيهما ،زيادة التقارب الدولي وتشابك العالقات الدولية ،عمى الرغم من أن حقوق اإلنسان ىي
من الموضوعات ذات المنشأ الداخمي أصالً.
فالظيور الواضح والحديث والمتزايد لحقوق اإلنسان يعكس مدى اىتمام المجتمع الدولي بيذا
الموضوع ،ويعطيو بعداً حساساً من الناحية السياسية في العالقات بين الدول ،لينعكس في النظام
الدولي العالمي واإلقميمي المعاصر كواحد من أبرز االىتمامات الخاضعة لتنظيم دولي ٍ
متنام.

لذلك ،فإن من الطبيعي أن تيتم الدول بحقوق اإلنسان طوعاً أو كرىاً .وفضالً عن ذلك ،فإن
احترام حقوق اإلنسان أصبح في عالم العالقات الدولية معيا اًر لديموقراطية أنظمة الحكم ،ودائماً
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ما تحرص الدول عمى تأكيد تمسكيا بيذه المفاىيم ،عمى الرغم من اختالف وجيات نظرىا
حوليا.
بحد ذاتيا من قيم سامية لإلنسانية ،فإنيا
بيد أن الحريات العامة وحقوق اإلنسان ،برغم ما فييا ّ
معرضةً إلساءة االستخدام والتعسف ،عمى الصعيدين الداخمي والدولي عمى حد سواء.
تظل ّ
عمى الصعيد الداخمي يسيل عمى الحكومات المستبدة أن تتنكر لمحريات العامة وحقوق اإلنسان
ضمنت دساتيرىا وقوانينيا
حالما وجدت نفسيا ميددة الوجود ،أو عرضةً لألخطار ،حتى لو ّ
جميع الحقوق والحريات .أما عمى المستوى الدولي فقد أصبحت حقوق اإلنسان حجة قوية

لمحاربة الدول ،واحتالليا ،واسقاط أنظمة الحكم (غير المالئمة لبعض الدول القوية).
وقبل أن ندخل في تحميل موضوع ىذا الكتاب ،لعل من المفيد أن نمقي نظرة تاريخية عجمى عمى
ندعي اإللمام بالحقيقة التاريخية ليذه
حقوق اإلنسان .ولكنـنا نسمم – بادئ ذي بدء – أننا ال ّ
الموضوع .وفضالً عن ذلك ،إذا ما أردنا تقييم حقوق اإلنسان في النظم الوضعية القديمة لدى
الحضارات المختمفة ،فإن ذلك سيكون مستنداً إلى المفاىيم السائدة حالياً عن فكرة حقوق اإلنسان،
وىو ما سيسم ىذا التقييم بالقصور وعدم الحياد.

ومن جانب آخر ،فإن منطقية السياق التاريخي الصحيح لحقوق اإلنسان تحتاج إلى عدم فصل
ما أتت بو الديانات السماوية عما وصمت إليو اإلنسانية حالياً من تطور في ىذا المضمار .ومع
ذلك ينبغي عدم النظر إلى ما جاءت بو الديانات السماوية – وال سيما اإلسالم – في مجال
حقوق اإلنسان عمى أنو أثر من التاريخ ،وانما ىو ٍ
ىاد دائم بسبب ما يتضمنو من ُمثل ،ينبغي
السعي إلدراكيا ،ليس من أجل احترام حقوق اإلنسان بوصفو فرداً فحسب ،وانما من أجل
الوصول إلى البناء المتكامل لمجتمع إنساني يقوم عمى العدل والمساواة … بشكل يتوفر فيو
المناخ المالئم الحترام حقوق اإلنسان.
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حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة:
لو نظرنا إلى حقوق اإلنسان بشكل عام في الحضارات القديمة لوجدنا أنيا تتراوح بين االنعدام
واالحترام ،حسب النظم السائدة في كل منيا ،وال سيما بالنسبة لمتمييز في المعاممة بين بني
البشر ،في تمك الحضارات.
وتحفل كتب تاريخ القانون باألمثمة عمى مدى انعدام حقوق اإلنسان أو احتراميا في النظم
القانونية لتمك الحضارات .ولن نخوض في ىذا الموضوع– بالطبع – ألن مكانو ىو مقرر تاريخ
القانون ،وانما نكتفي باإلشارة إلى السمة العامة لحقوق اإلنسان في تمك النظم.
ففي حضارات الشرق القديم اتحدت السمطة السياسية بالسمطة اإلليية ،أو انبثقت األولى عن
الثانية (أو ىذا ما صوره الحكام لشعوبيم) .وقد أدى ذلك إلى صرامة القواعد القانونية التي كانت
تتسم بالقداسة ،كما أعطيت القوة القانونية لمقواعد األخالقية المنبثقة أصالً عن إرادة اإللو/الحاكم،
وىذا ما يمكن أن نجده لدى الحضارة الفرعونية .ومن الطبيعي أن تؤدي ألوىية الحاكم إلى
االفتئات عمى حقوق اإلنسان ،أو تقييدىا عمى األقل برغبات الحاكم/اإللو وارادتو.
ورغم أن بعض الحضارات الشرقية القديمة أوجدت قواعد قانونية تنظم المجتمع بشكل ار ٍ
ق جداً،
وتحفظ أمن المجتمع في إطار من العدل ،إال أنيا مع ذلك لم تتخمص من مسحة القسوة لدى
تطبيق تمك القواعد ،كما ىو الحال في شريعة حمورابي .حيث كانت الكثير من األحكام غير
متناسبة – في المعايير السائدة حالياً – مع الحاالت والوقائع التي تنطبق تمك القواعد بشأنيا،
رغم أن السمة العامة لذلك النظام القانوني تؤكد احترام حقوق اإلنسان المقررة في التشريع بشكل
فعال.
أما السمة العامة لحقوق اإلنسان في الحضارة الهممينية الغربية القديمة (اليونان والرومان) فقد
تميزت بافتقادىا ألحد أىم مبادئ حقوق اإلنسان (وىو المساواة) بشكل فظ.
ففي أثينا واسبارطة كانت حقوق اإلنسان مقصورة عمى فئة قميمة ،ىي طبقة المواطنين األحرار
التي كانت تتمتع بالحرية (الجماعية) ،وبحق التممك ،وحق التصرف ،وبإمكانية اإلفالت من
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العقاب أحياناً؛ في حين أن فئات من الناس كانت محرومة بشكل كامل (كاألجانب) أو بشكل
جزئي (كالنساء) من أبسط الحقوق.
وعندما انتقل مركز الحضارة اليممينية إلى روما تنامى الشعور بالحرية الفردية ،وبوجود قانون
طبيعي يحمي ىذه الحرية ،وا ْن ترافق ىذا التنامي لمحرية الفردية مع تقمص مبدأ المساواة بين

األحرار ،فضالً عن حرمان طبقة العبيد تماماً من أي حق.

حقوق اإلنسان في الفكر الديني:
عند الحديث عن الديانات السماوية ينبغي التسميم بأنيا تنبثق من مشكاة واحدة،ألن مصدرىا ىو
اهلل الخالق الواحد رب العالمين .ومع ذلك ،فإن ما وصل إلينا من تعاليم ىذه األديان ،لم يتييأ لو
أن يكون متساوياً في صحة النقل.
ومما يؤسف لو أن تمتد يد اإلنسان لمعبث بما أنزل اهلل من الحق .فاليهودية مثالً أصابيا
تحريف كبير ،حيث اجت أر الييود عمى تحريف كالم اهلل عن مواضعو ،فأصبح الكثير مما ىو
وارد في التوراة موضع تشكيك بسبب ىذا التحريف .وىو ما يجعل تقييم حقوق اإلنسان في
الييودية (كدين سماوي) مقامرةً بالحقيقة.
وقد كان ظيور المسيحية ،بداية مرحمة جديدة وميمة ،جاءت لتخميص اإلنسان من عبوديتو
لإلنسان .ولذلك القت ىذه الديانة االضطياد والعداء من قبل أباطرة الرومان ،إلى أن تمكنت من
التغمغل واالنتشار لتصبح بعد ثالثة قرون من ظيورىا ديانةً رسمية لمدولة الرومانية.
وقد تميزت المسيحية بفكرتين أساسيتين تتصالن بحقوق اإلنسان ىما فكرة الفردية حيث لم يعد
الفرد مجرد جزئية في جسد الدولة ،وانما ىو مخموق ٍ
سام يتمتع بقيم مطمقة؛ وفكرة ازدواجية
السمطة حيث وجدت السمطة الروحية لمكنيسة ،وتركت السمطة الزمنية لمدولة .وبالتالي فقد كان
الخمط بين الدين والدنيا – في المسيحية – ممنوعاً ،إذ أن (ما لقيصر لقيصر ،وما هلل هلل) .ويبدو
أن ىذه الفكرة قد أثرت في النظم السياسية المختمفة (بغض النظر عن الدين السائد في الدولة) إذ
أنيا ما تزال تطبع سياسات الحكم في األنظمة العممانية ،وىي ليست بالقميمة.
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أما في اإلسالم ،فإن األمر مختمف ،ليس ألنو خاتمة الشرائع السماوية فحسب ،وانما ألن الكتاب
الذي أنزل عمى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم (وىو القرآن العظيم) الذي ال يأتيو الباطل من
بين يديو وال من خمفو ،لم ولن تمتد إليو يد التحريف ألن اهلل تعالى قد تكفل بحفظو (إ ّنا نحن
نزلنا الذكر وا ّنا له لحافظون) "الحجر ."9
وقد كان اىتمام اإلسالم بحقوق اإلنسان واضحاً ،ألن ىذا الدين ما جاء إال لخير اإلنسان .بل إن
اهلل تعالى – كما ورد في القرآن الكريم  -رتب حقوقاً خاصة لإلنسان قبل أن يبث فيو الروح،
حيث قال جل وعال مخاطباً المالئكة( :فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين)
"سورة الحجر ،اآلية  ،29وسورة ص ،اآلية  ."72ولما كان اإلسالم ىو الدين الخاتم الذي
ارتضاه اهلل لمبشرية ،فقد سن فيو خير القواعد وأكثرىا تالؤماً مع الفطرة التي فطر الناس عمييا،
إذ يقول جل وعال( :شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به
ابراهيم وموسى وعيسى …) "سورة الشورى ،اآلية ."13
لن ندخل في تفاصيل اىتمام اإلسالم بحقوق اإلنسان ،ألن ذلك يحتاج إلى موسوعات مطولة.
ولكن الحقيقة التي ال مراء فييا أن حقوق اإلنسان في اإلسالم ىي أرقى ما يمكن أن تصل إليو
منزه عن كل عيب ،فمو الحمد
البشرية ،ألن صياغة ىذه الحقوق جاءت من لدن عزيز حكيمّ ،
عمى ما حبا اإلنسانية من نعمائو ،وتعالى اهلل عما يصفون.
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تمارين:
اشر الى اإلجابة الصحيحة:
 .1العالقة بين الحريات العامة وحقوق اإلنسان:
 .1الحريات العامة أشمل من حقوق اإلنسان.
 .2الحريات العامة جزء من حقوق اإلنسان ،والعدوان عمييا نبو لموضوع حقوق اإلنسان.
 .3الحريات العامة ىي نفسيا حقوق اإلنسان.
 .4كل ما تقدم غير صحيح

اإلجابة الصحيحة رقم .2
 .2ىل اىتمت الحضارات القديمة بحقوق اإلنسان؟
 .1الحضارات القديمة ال عالقة ليا بحقوق اإلنسان.
 .2بعضيا اىتم بحقوق اإلنسان وبعضيا أنكرىا.
 .3ىناك اىتمام في كل الحضارات بحقوق اإلنسان وان اختمفت عن المعايير المعاصرة.
 .4الحضارات الدينية فقط اىتمت بحقوق اإلنسان.

اإلجابة الصحيحة رقم .3
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الوحدة التعميمية الثانية
حقوق اإلنسان في ضوء النظم القانونية الداخمية

 -1الحق في الحرية

الكممات المفتاحية:
الحرية – الحؽ في الحرية – الحقوؽ الطبيعية – المجتمع المنظـ – المعاني السمبية واإليجابية
لمحرية – والية تنظيـ الحريات الفردية  -السمطة التأسيسية – إعالنات الحقوؽ – ضمانات
الحقوؽ – المفيوـ االجتماعي لمحرية.

الممخص:
يعد الحؽ في الحرية مف أىـ حقوؽ اإلنساف قاطبة ،ألنو جاء حصيمة نضاؿ طويؿ ودائـ لمبشرية
ّ
جمعاء ،وألنو يعد مف الحقوؽ الطبيعية المصيقة بالذات اإلنسانية .والحرية كممة عصية عمى
التعريؼ إذ ليا مف القيمة أكثر مما ليا مف المعنى .وىي مف الناحية القانونية تعني قدرة المرء
عمى التصرؼ ضمف مجتمع منظـ ،سواء بسموؾ إيجابي أو بسموؾ سمبي (امتناع) .ومف يمارس
الحرية ينبغي أف يتقيد بالحدود التي تضعيا السمطة التشريعية .وتظير الحرية ضمف مؤسستيف
قانونيتيف تتمثالف في إعالنات الحقوؽ ،وضمانات الحقوؽ .ويتفؽ الفقياء عمى أف فكرة إعالنات
الحقوؽ تتحدر مف نظرية العقد االجتماعي؛ أما ضمانات الحقوؽ فيي نصوص في الدستور
موضوعيا تنظيـ ممارسة الحرية ألنشطة فردية معينة .كما تتناوؿ المحاضرة طريقة تعاطي
الدساتير المقارنة مع الحؽ في الحرية.

األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى:
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.1

إبراز الحرية كحؽ مف الحقوؽ الطبيعية.

.2

تعريؼ كيفية الوصوؿ إلى إقرار الحؽ في الحرية والسيما مف خالؿ الثورات الكبرى

كالثورة الفرنسية.

حقوق اإلنسان في ضوء النظم القانونية الداخمية
تمهيد :في الواقع ،إف التشريعات الداخمية المقارنة قد حفمت بالنصوص التي توفر الحماية
الكاممة لحقوؽ األفراد األساسية ،وفي مقدمة ىذه التشريعات تأتي الدساتير التي تحرص دائماً
عمى رفع بعض الحقوؽ التي يتمتع بيا األفراد إلى مصاؼ الحقوؽ الدستورية.
ودوف شؾ ،فإف القوانيف المقارنة لـ تصؿ إلى ىذه المرحمة مف الوعي الذي مف شأنو أف يحمي
حقوؽ األفراد األساسية إال بعد نضاؿ مرير وطويؿ ،عبر التاريخ ،لذلؾ فإف ىذه الحقوؽ ذاتيا
تقوـ عمى أرضية فكرية حقوقية عميقة ،صقمتيا التجارب الطويمة ،حتى خرجت لنا عمى ىذه
الصورة.
وعمى رأس ىذه الحقوؽ يأتي الحؽ في الحرية ،ذلؾ الحؽ الذي احتؿ عمى الدواـ في ضمير
اإلنسانية وتجاربيا مكاناً مرموقاً ،وذلؾ ألف اإلنساف مجبوؿ بطبعو عميو ،و ال يدخر أي جيد في
سبيؿ تحقيقو ،لذلؾ يكوف دائماً عمى رأس إعالنات حقوؽ اإلنساف و مواثيقيا ،ويماثمو في ذلؾ
يعد الشرط المنطقي لمحؽ في الحرية ،فاإلنساف ال يكوف
الوضع تماماً الحؽ في المساواة ،والذي ّ
ح اًر إال إذا كاف يعيش ضمف جماعتو اإلنسانية في الشروط نفسيا التي يعيش بيا اآلخروف،
وذلؾ طبعاً إذا توافرت المعطيات ذاتيا لممركز القانوني لألفراد الذيف يفترض أف ينطبؽ عمى
وضعيـ القانوني الحؽ في المساواة .وبالطبع فإنو وفقاً ليذا المنظور فإف الحؽ في المساواة يغدو
ذا طابع نسبي جداً.
واضافة إلى ذلؾ ،فإنو مف الطبيعي أف يعيش اإلنساف ضمف مجتمعو و ىو متمتع باألماف في
حياتو ووجوده وسالمتو البدنية ،كما لإلنساف أخي اًر أف يتمتع بالحؽ في المجوء إلى قضاء عادؿ
ألجؿ الدفاع عف مركزه القانوني الخاص بو ضمف مجتمعو.
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لذلؾ فإننا سوؼ ندرس حقوؽ اإلنساف مف زاوية المنظومة القانونية الداخمية المقارنة عمى امتداد
ىذا الباب ،فنتطرؽ أوالً إلى الحؽ في الحرية والمساواة (الفصؿ األوؿ) ثـ نبحث في الحؽ في
المحاكمة العادلة و الحؽ في الحياة والسالمة البدنية (الفصؿ الثاني) ،عمماً أف دراستنا ليذه
الحقوؽ األساسية في ضوء النظـ القانونية الداخمية ،لف يمنعنا مف التطرؽ لموضع القانوني ليذه
الحقوؽ نفسيا ضمف المواثيؽ واإلعالنات الدولية:

الحق في الحرية والمساواة
يعد الحؽ في الحرية مف أىـ حقوؽ اإلنساف قاطبة ،وذلؾ ألنو جاء حصيمة نضاؿ طويؿ ودائـ
ّ
لمبشرية جمعاء ،و ألنو يعد مف أولى الحقوؽ الطبيعية المصيقة بالذات اإلنسانية ،إضافة إلى أنو
مف الحؽ بالحرية تتفرع العديد مف الحريات ذات األنواع المختمفة ،وينطبؽ الكالـ نفسو عمى
الحؽ في المساواة ،الذي يمعب دو اًر محورياً وميماً جداً عمى مستويات المنظومة القانونية الداخمية
كافة ،كما سيتوضح لنا في موضعو ،وعمى ضوء ذلؾ فإف ىذا الفصؿ سوؼ ينقسـ إلى مبحثيف،
ندرس في أوليما الحؽ في الحرية ،وفي الثاني الحؽ في المساواة:

الحق في الحرية
دوف شؾ ،إف التطرؽ إلى مفيوـ الحرية كحؽ قانوني ،يقتضي منا بادئ األمر البحث في
مفيوميا ذاتو ،وفي موقعيا كحؽ إنساني في الدساتير الداخمية والشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف
(المطمب األوؿ) ،كما يقتضي البحث في أنواع الحريات (المطمب الثاني) ،وكذلؾ دراسة
ضمانات الحرية (المطمب الثالث) ،وذلؾ كما يمي:
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مفهوم الحرية وموقعها كحق إنساني في الدساتير الداخمية ،والشرعة الدولية
لحقوق اإلنسان
أوالً – مفهوم الحرية:
تعد الحرية  La Libertéإحدى الكممات العصية عمى التعريؼ ،وذلؾ ألنيا تممؾ مف القيمة
ّ
أكثر مما تممؾ مف معنى ،ألنيا أكثر مما تتحدث ،وقد عبر الفقيو مونتسكيو عف ذلؾ منذ زمف
طويؿ ،حيث قاؿ إنو توجد كممة مستعصية عمى التعريؼ مثؿ الحرية(.)1
والحرية لغة ىي الخالص مف التقييد والعبودية والظمـ واالستبداد وأف يكوف لمفرد المقدرة عمى
ؾ لنفسو ،وبالتالي فإف الحرية
االختيار ،وأف يفعؿ ما يشاء ،وقتما يشاء ،فيو صاحب إرادتو ومم ٌ
نقيض العبودية .)2(Servitude
أما مف الناحية القانونية فإف الحرية ىي القدرة عمى التصرؼ ضمف مجتمع منظـ Société
 ،Organiséeوفقاً لمتحديد الذاتي ولكف ضمف القيود والقواعد القانونية الموجودة والسارية في
ذلؾ المجتمع(.)3
فإذا قبمنا بأف الحرية ىي أف ِّ
يقدر المرء عمى ما يجب أف يتقبمو ويصيغ بو سموكو وحياتو تقدي اًر
نابعاً مف داخمو ،وغير مفروض عميو مف أي قوة خارجية ،فإننا نكوف قد طرحنا الحرية بمعناىا
السمبي ،التي يجب أف نتعداىا لنطرح مفيوماً إيجابياً لمحرية يتمثؿ في النشاط التمقائي لمشخصية
اإلنسانية الكاممة ،نشاط يتجو عف وعي إلى تحقيؽ تصور تؤمف بو وال يتناقض البتة مع الصالح

)1(- Verpeaux.M, La liberté, A.J.D.A, 1998,p144.
قااوس ا فكر ااس فكيٌويااًف مااوكٌ

س س مااص س ا فكس م ااٌ ف 1994ف فك ا ا فل ف سور ا سفا فسث فكة،و ااصف
دسرقف ص.247

( )2د.مبد فكس ٌد مبد فكحرٌظ يلٌسو ف فك ٌ ً فكوظم فكيٌويٌصف دفس فكة،و ص فكعسبٌصف فك،وهسثف ص314ف فوظس
ف petet Larousseسع م س موس فك حوحف س مبص فكو سيف دسراقف بات ماوسٌصف ص129ف فوظاس قاوس ا
بوسٌاف طبعص 2222ف ص.594
)3(Verpeaux.M, op.cit, p144.
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المشترؾ ،الذي يتجسد بدوره مف خالؿ ىدؼ اجتماعي معيف ،وذلؾ ألف الحرية السمبية تجعؿ
مف الفرد كائناً منعزالً ،تقوـ عالقاتو مع الوسط المحيط بو عمى أساس التباعد وعدـ الثقة(.)4
فقد أثبتت الدراسة االجتماعية لمقانوف أف المرء ليس ح ًار إال مف خالؿ تنظيـ اجتماعي تتأتى لو
فيو إمكانيات النضج الكامؿ ،ومف ثـ ال يمكف الوصوؿ إلى لب مشكمة الحرية عف طريؽ
مواجيتيا بحسبانيا قضية ذاتية تصد المجتمع عف صاحبيا ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ بحسبانيا
«تنظيماً اجتماعياً» ،وبالتالي فيجب أف ال ينظر إلى الحرية عمى أنيا أعمى مف الصرح
االجتماعي ،بؿ مجرد ٍ
حجر مف أحجار بنيانو الضخـ(.)5
قانوني بيا ،يحدد
لذلؾ فإف الحرية ال تممؾ وجوداً لذاتيا ،بؿ ال بد أف تكوف محالً العتراؼ
ٍّ
مضمونيا وينظـ ممارستيا ضمف نطاؽ ضرورات الحياة االجتماعية( ،)6بؿ يذىب جانب مف
الفقو إلى القوؿ إف مضموف الحرية وحدودىا يرسماف بوساطة المواطنيف والمجتمع في كميتو،
وذلؾ استناداً إلى أف قانوف حرية ما يكوف مكاناً ىندسياً لكؿ تناقضات المجتمع في لحظة ما مف
تاريخو(.)7
واذا كاف األمر يستمزـ ضرورة تدخؿ المشرع لقياـ حرية ما عمى النحو المتقدـ ،فإنو يجب أف نحدد
ما ىي السمطة التي ليا الوالية في تنظيـ حرية فردية ؟
في الحقيقة َّ
إف ىذه السمطة ىي السمطة التشريعية ،وىذه األخيرة إما أف تكوف بدورىا سمطة
تأسيسية ،بحسبانيا السمطة التشريعية المختصة بوضع القواعد والمبادئ الدستورية ،واما السمطة
التشريعية العادية (البرلماف) التي تختص بوضع القواعد القانونية واجبة السرياف في دولة ما،
ويالحظ أف السمطة التأسيسية قد انشغمت بالحريات الفردية ضمف نوعيف مف النصوص ىي
إعالنات الحقوؽ وضمانات الحقوؽ ،واعالنات الحقوؽ ىي جممة النصوص الصادرة عف
( )4د .وعٌم مطٌصف فكوظسٌص فكعوسص كلحسٌوا فكرسدٌصف سيوكص د ما سف،ف باد
( )5د .وعااٌم مطٌااصف فك،ااوو

دفس وراسف فك،اوهسثف1964ف ص32ف
سو بعدهو.

فك،ااٌم فا مسومٌااصف دسفيااص ااً فكرلياارص فك،وو وٌااصف فكلٌاااص فكس ااسٌص فكعوسااص كلمااوكٌ
فكورسف 1971ف ص.18
( )6د .وعٌم مطٌصف فكوظسٌص فكعوسصف فكسس ع فكيوبقف ص 151سو بعدهو.

)7( Bréchon-Moulénes, CH, Liberté contractuelle des personnes publiques, A.J.D.A,
1998, p644.

12

الييئات المتقمدة لمسمطة التأسيسية والتي توجز في عبار ٍ
ات أخاذة المبادئ التي يجب أف يقوـ
تعد مف الناحية العممية عرضاً لمصالحيات ،والمكنات
عمييا التنظيـ االجتماعي والسياسي ،وىي ّ

التي تخص األفراد والتي يجب عمى الدولة أف ال تتنكر ليا(.)8

ويتفؽ الفقياء عمى أف فكرة إعالنات الحقوؽ إنما ىي نتاج مباشرة لفمسفة القرف الثامف عشر،
وأنيا تتحدر منطقياً مف نظرية العقد االجتماعي(.)9
وقد كاف أوؿ مجمس نيابي يتبنى فكرة إعالنات الحقوؽ ىو برلماف فرجينيا في  1776/6/12ثـ
حذت حذوىا غالبية الواليات المتحدة األمريكية يعد تحررىا مف االستعمار البريطاني(.)10
عمى أف ىذه اإلعالنات األمريكية قد تضاءلت ضمنيا بعض الشيء في التاريخ الدستوري بعد
صدور إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف الذي وافقت عميو الجمعية التأسيسية الفرنسية في المدة
مف  18إلى 1789/8/27لذي كاف ذا تأثير ممحوظ بالنظر إلى صياغتو المحكمة المؤثرة مف
ناحية ،والى الذيوع الذي لقيتو الثورة الفرنسية في القرنيف عشر والتاسع عشر في العالـ أجمع مف
ناحية أخرى(.)11
أما بالنسبة لضمانات الحقوؽ فإنيا ذات طبيعة أخرى ،إذ ىي مجرد مواد في الدستور موضوعيا
تنظيـ ممارسة الحرية ألنشطة فردية معينة ،أي أنيا إرساء قانوني لحريات فردية مف مؤداه تنبيو
كؿ مف السمطة التشريعية العادية والسمطة التنفيذية إلى وجوب عدـ المساس بيا ،حيث يمكف
لمسمطة التأسيسية التي تضع الدستور أف تنظـ فيو أوضاعاً مختمفة تبدو أنيا ذات أىمية خاصة
في حياة الجماعة تستوجب عدـ تركيا إلى تقدير السمطة التشريعية العادية(.)12
()8د .وعٌم مطٌصف فكوظسٌص فكعوسصف فكسس ع فكيوبقف ص.155
( )9سف ع ً وظسٌاص فكع،اد فا مساومً د .د .سحساد سسخواً ٌاسيف فكاوظم فكيٌوياٌصف 1995ف سورا سفا وسعاص
مٌ رساف فك،وهسثف ص 27سو بعدهو.
( )10د .وعٌم مطٌصف إمتووا ح ،ق فإلويو

فكس فط ً فكم سبص فكديم سٌص فلو ل دسسٌ ٌصف س لص إدفسث قضوٌو
فكح سصف فكعدد فكةووًف إبسٌ ف ٌ وٌهف  1973ص.49

Morgan. E. S. the American revolution, New Jersey, 1965, P10.
( )11د .وعٌم مطٌصف فكوظسٌصف فكسس ع فكيوبقف ص.156
( )12مطٌصف فكوظسٌصف فكسس ع فكيوبقف ص.156
Morange. S, Les Libertés Publiques, PU.F, que suis je, 1995, P24.
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ومف جية أخرى ،فإنو إذا لـ تدرج حرية فردية معينة والعناصر الالزمة لتنظيميا في ٍ
نص ذي
قيمة دستورية ،فإف السمطة التشريعية العادية تصبح صاحبة الكممة العميا في الموضوع ،إذ
يتوقؼ عمييا وحدىا في ىذه الحالة تنظيـ الحريات الفردية ،أو عدـ االعتراؼ بيا كمية حيث
يقتضي حسف تفيـ الصالح العاـ االحتفاظ لمتشريع بتنظيـ الحريات الفردية(.)13
ويالحظ أف فكرة الحرية قد تطورت فبعدما كانت تكتسي ثوباً فردياً صرفاً ،اصطبغت بالطابع
االجتماعي ،حيث رأى فالسفة القانوف في القرف الثامف عشر أف اليدؼ األقصى لممجتمع المنظـ
عف طريؽ القانوف ىو حماية الفرد وحريتو ،وذلؾ ألف الجماعة الحقة عمى الفرد ،وىي إنما
وجدت مف أجمو ،ولـ يوجد ىو مف أجميا ،فيي مف صنعو وىي لـ تصنعو L’Etat est fait
 ،pour l’individu et non l’individu pour l’Etatوقد سمي ىذا المذىب بالفردية
القانونية .L’individualisme juridique
ومف ثـ كاف لمفرد قيمة أعمى مف الجماعة ،وأصبح ما يجعؿ لممجتمع معنى ىو أف يتخذ مف حماية
الحرية الفردية وتنميتيا ىدفاً لو( ،)14وقد ترجمت الفكرة الفمسفية إلى لغة القانوف في الدور الغالب
الذي تتقمده «اإلرادة الفردية» ،وعمى األخص في مجاؿ العقود ،حيث كاف أفضؿ السبؿ لكفالة
الغايات الفردية ىو أف يترؾ تنظيـ العالقات االجتماعية لألفراد قدر اإلمكاف ،فال يتدخؿ القانوف إال
()15
عد نتاجاً لعقد اجتماعي ،وبالتالي
لتكممة إرادة المتعاقديف  ،بؿ إف القانوف ذاتو وفقاً ليذه النظرية ّ

فإف كؿ شيء يقوـ في نظر الفكر القانوني الفردي عمى «فكرة العقد» وقد جسد ألفريد فوبيه ذلؾ
بمقولتو الشييرة بأف كؿ ما ىو تعاقدي ىو عادؿ(.)16

( )13مطٌصف فكوظسٌصف ص.172
)14( Morange op.cit, P14 ets.
( )15د .سلوااد و ا حف فإلٌ ااوب فك،ب ا ااً فكع،ااد فإلدفسيف سيااوكص د م ا سف،ف فك،ااوهسثف 2221ف ص14ف د .مااود
س طرى بيٌ وًف فكمرسٌع فإليتسً فكوظم فك،وو وٌص فك ضعٌصف سبدد يلطو فإلسفدث باٌ فكراسٌعص فإلياتسٌص
فك ،فوٌ فكغسبٌصف فكلٌاص فكعوسص فكس سٌص كل موبف فك،وهسثف 1978ف ص.122
Ranouil, P130, L’ autonomie de la volonté. Naissance et évolution d’un concept,
P.U.F, Paris, 1980, P20.
( )16د.وعٌم مطٌصف فك،وو
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فكٌ،م فا مسومٌصف فكسس ع فكيوبقف ص.31

بيد أف التغيرات االقتصادية واالجتماعية المتوالية التي صاحبت الثورة الصناعية قد أدت إلى
إحداث تغييرات حاسمة عمى ىذه النظرة لمحرية ،فناقش المفكروف طواؿ القرف التاسع عشر
والعشريف األسس الفكرية لممذىب الفردي ،والسيما مف حيث انقالب العالقات بيف األفراد وضمف
المجتمع إلى عالقات قائمة عمى القسر واإلذعاف ،ال عمى االختيار الحر والتوافؽ الرضائي ،وىو
األمر الذي دفع فقيياً كبي اًر مثؿ إهرنج إلى القوؿ بأف الحرية بالمفيوـ الفردي المطمؽ مف شأنيا
تسميـ رخصة صيد لحفنة مف القراصنة ليصطادوا األفراد الضعفاء الذي يقعوف ضمف
شباكيـ(.)17
كما أفاض بعضيـ اآلخر في نقد الحرية بمعناىا الفردي بحسبانيا حرية نظرية جوفاء ،فتساءلوا
ٍ
لمعدـ ال يممؾ شيئاً ،وطالبوا بتحويؿ الحريات بالمعنى الفردي إلى
عف قيميا الفعمية بالنسبة
حر ٍ
يات حقيقية أو ممموسة ،ذلؾ ألف الحرية تحتاج إلى كثير مف الخدمات اإليجابية التي يجب
أف تقوـ بيا الدولة حتى ال تبقى الحرية وقفاً عمى حفنة مف المواطنيف دوف سواد المجتمع،
وبالتالي فإف األمر يتطمب أف توضع في أيدي المواطف الخدمات األولية الالزمة لحرياتو
وكرامتو ،وتساءلوا عف جدوى أف يحمي القانوف حؽ الحياة ،بينما ال يمقى المواطف مف الدولة
الرعاية الصحية التي تدفع عنو غوائؿ المرض ،وال يجد الحماية مف مخاطر الجوع والعري
والسكف غير الصحي ،وما الجدوى في أف ينص الدستور عمى حرية العمؿ إذا ترؾ المواطنوف
فريسة لمبطالة والتشرد؟(.)18
إف ىذا المفيوـ االجتماعي الجديد لمحرية قد أدى إلى توسع دور الدولة ،وتدخميا في مختمؼ
مياديف الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،كما أدى إلى تزايد دور التشريع في العالقات بيف
األفراد عمى حساب األداة اإلرادية المتمثمة في العقد ،وىو ما دفع بعض الفقو إلى القوؿ بأنو:
«بيف األقوياء والضعفاء ،الحرية ىي التي تستعبد ،والقانوف يحرر.)19( »...
( )17د .سلود و حف فكسس ع فكيوبقف ص.15
Ranouil. V, op.cit, P130.
( )18قوس ا فكر س فكيٌوياًف فكسس اع فكياوبقف ص252ف د .وعاٌم مطٌاصف فكسس اع فكياوبقف ص35ف د.د .سحساد
سسموً ٌسيف فكسس ع فكيوبقف ص225ف د.د .سو فكغوكًف فك،وو فكديم سيف سور سفا وسعص دسرقف
دسرقف1987ف ص.319
)19( Ranuil V, op..., P133.
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ٍّ
كحؽ إنساني في الدساتير الداخمية ،والشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف:
ثانياً  -موقع الحرية
لقد تبنت الدساتير المعاصرة واعالنات الحقوؽ الداخمية الحرية ،ورفعتيا إلى مصاؼ الحقوؽ
الدستورية الجوىرية واألساسية ،ففي فرنسا ،يالحظ َّ
أف إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف كوثيقة
دستورية ليا أىميتيا القصوى ،قد قدـ الحرية في مادتو األولى والثانية عمى رأس الحقوؽ المعترؼ
بيا ،لإلنساف ،حيث تنص المادة األولى عمى أف« :الناس يولدوف ويظموف أح ار اًر ومتساويف في
الحقوؽ» ،أما المادة الثانية منو فقد أوردت الحرية كحؽ إنساني في المقدمة ،وقبؿ حؽ الممكية
واألمف ومقاومة الظمـ والطغياف ،حيث تنص عمى أف« :ىدؼ كؿ تنظيـ سياسي ىو الحفاظ عمى
حقوؽ اإلنساف الطبيعية وغير القابمة لمتقادـ ،وىذه الحقوؽ ىي :الحرية ،الممكية ،مقاومة الظمـ
والطغياف .»...وباإلضافة إلى ذلؾ ،فإف الحرية ىي الحؽ الوحيد الذي كاف محالً لتعر ٍ
يؼ خاص
في اإلعالف ،وقد ظير ىذا التعريؼ مف خالؿ مادتيف فالمادة  4منو تعرؼ الحرية كما يمي:
« الحرية ىي سمطة عمؿ كؿ ما ال يضر بالغير.)20(»...
أما المادة  /5/مف اإلعالف فقد بينت النظاـ الحر لمقانوف  Régime libéral de la loiفي
فرنسة.
فالقانوف بمقتضى المادة نفسيا ال يمكف أف يمنع األعماؿ التي تكوف ضارة بالمجتمع ،وبالتالي
فإف المادة ذاتيا تقرر أف كؿ ما ال يمنعو القانوف ال يمكف أف يكوف محرماً ،أي أف الحرية تجد
ضار بالمجتمع (.)21
مجاليا وفقاً لمنطوؽ ىذه المادة في كؿ ما لـ يمنعو القانوف مف سموؾ ألنو ٌ
ويظير دور الحرية الفردية أيضاً في اإلعالف نفسو مف خالؿ المواد مف  7إلى  9والمتعمقة
بالقانوف الجنائي ،وأصوؿ المحاكمة الجنائية ،والسيما مف حيث شرعية الجرائـ والعقوبات،
والمالحقة والتوقيؼ الذي يجب أف يكوف وفقاً لمقانوف( ،)22أما المادة  17مف اإلعالف فقد طرحت
تعريفاً عاماً لحؽ الممكية ،وعمومية ىذا التعريؼ تجعؿ لمحرية دو اًر كبي اًر في تحديد حؽ الممكية
)20( Art.4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
)21( Art.5 ,La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, tout ce
qui n’ est pas défendu par la loi ne peut être empêché..
)22( Verpeaux.M, op.cit, p146.
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()23
ٍ
حؽ مصوف ومقدس ،وال
وتجعؿ ممارسة ىذا الحؽ عمى
اتصاؿ مباشر مع الحرية « :الممكية ٌ

يمكف أف يتـ الحرماف منيا ،إال بسبب الضرورة العامة ،المثبتة بشكؿ قانوني ،وبشرط التعويض
المسبؽ العادؿ» ..وكذلؾ يظير دور الحرية واضحاً في ممارسة حقي الرأي واالعتقاد ،وفقاً لممادة
 10مف اإلعالف ذاتو(.)24
تعد جزءاً مف النسيج الدستوري الفرنسي ،قد
ويالحظ أف مقدمة دستور  1946/10/17التي ّ
أقرت مفيوـ الحرية كما ورد بو إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف لسنة  ،1789وذلؾ في الفقرة
األولى منيا ،كما أشارت الفقرة األولى نفسيا مف المقدمة إلى مفيوـ الشعب الفرنسي الحر
 ،Peuple libreوذلؾ كشرط سياسي إلمكاف ممارسة الحرية عمى الصعيد القانوني( ،)25ولكف
مقدمة دستور  ،1946لـ تتناوؿ الحرية كمصطمح مباشر إال بشكؿ محدود جداً ،إذ كاف طرحيا
لمحرية غير مباشر ،ومف خالؿ التركيز عمى الحقوؽ االجتماعية ،والسيما االنتساب إلى النقابات
وحؽ العماؿ في المشاركة في تحديد شروط العمؿ ،وحؽ المرأة في المساواة مع الرجؿ في كؿ
المجاالت ...إلخ ،ومما دفع بعض الفقو الفرنسي إلى القوؿ َّ
أف مقدمة دستور  1946قد أعطت
لمحرية مفيوماً اجتماعياً(.)26
أما في دستور  ،1958فإف مصطمح الحرية أو المصطمحات التي تكوف متصمة بيا ال تكوف
مستخدمة كثي اًر ،حيث وردت في المادة  4المتعمقة بإحداث األحزاب والمنظمات وفي المادة 66
التي تكرس مبدأ الحرية الفردية ،والمادة  72التي اعترفت لوحدات اإلدارة المحمية بالحرية الكاممة
في إدارة شؤونيا ودوف تدخؿ السمطات المركزية.
كما تـ طرح الحرية في دستور  1958في فرنسة في موضعيف ميميف وليما داللتيما ،فالمادة 2
مف الدستور نفسو حينما بينت شعار الجميورية الفرنسية ،وضعت الحرية عمى رأس مفردات
الشعار المذكور« :إف شعار الجميورية ىو حرية ،مساواة ،إخاء» ،أما في المادة  34فقد أعطت
)23(Verpeaux.M, ibid, p146
)24( Art.10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvues
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
)25( Verpeaux.M, op.cit, p147.
)26(Verpeaux.M, ibid, p147
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لمقانوف فقط اإلمكانية في تحديد القواعد المتعمقة بالضمانات األساسية الممنوحة لممواطنيف ألجؿ
ممارسة حرياتيـ العامة وليذا النص أىميتو ألنو يتناوؿ توزيع االختصاص في تنظيـ الحريات
العامة بيف الدستور والقانوف وبيف ىذا األخير والالئحة .le Réglement
27
يؼ دستوري لمحرية وارد في
أما في إنكمت ار التي يسود فييا الدستور العرفي  ،فإنو ال يوجد تعر ٌ

مواثيؽ الحقوؽ كما ىو الحاؿ في إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف في فرنسة ،بؿ إف عريضة
الحقوؽ منع السمطة مف اعتدائيا عمى الحريات ،وذلؾ كاف نتيجة تاريخية لمصراع بيف الممؾ
شارؿ األوؿ والبرلماف منذ سنة  ،)28( 1625وكاف العيد األعظـ الصادر سنة ( 1215في عيد
الممؾ جوف) قد تضمف قاعدة كمية ميمة بالنسبة لحريات األفراد ،تقررت ألوؿ مرة في التاريخ
الدستوري ،ومؤداىا عدـ جواز القبض عمى شخص أو حبسو إال في الحدود التي يعينيا القانوف،
ٍ
ٍ
قاض منصؼ،وفي حضرة المحمفيف (.)29
صادر عف
وبموجب حكـ
ولكف دعائـ الحريات الفردية في إنكمترة لـ تتوطد إال مع صدور قائمة الحقوؽ سنة  1689في
عيد الممؾ أورانج ،والذي شدد خصوصاً عمى حرية االنتخابات البرلمانية أو حرية القوؿ
والمناقشة ،وكذلؾ مف خالؿ قانوف الحرية الشخصية الصادر عاـ  ،1679والمعدؿ عاـ ،1816
والذي حصف األفراد ضد القبض أو التوقيؼ التعسفييف ،مف خالؿ إيجاد ضمانات قضائية
لذلؾ(.)30
وبشكؿ عاـ يالحظ أف مدلوؿ الحرية الفردية في الفكر الدستوري اإلنكميزي ىو مدلوليا نفسو في
نظرية الحقوؽ الطبيعية مف حيث كونيا حقيقية ذاتية لصيقة باإلنساف بحسبانو إنساناً ،وأف حياة
الفرد االجتماعية توجد القواعد القانونية العرفية التي ال تغير مف مدلوؿ الحرية الفردية في حد
27

 ً فك فقع إ فكوظوم فكديم سي ً إو لمسث و كٌد مط س ط ٌ ف فسمد ل ةس س يبعص قس ف فكمًمط سا تكلو فكعدٌد س فكسؤييواف ضعا كلعدٌد س فكمغٌٌسفا .سف ع

-Sharma. B . M, Modern government, A . publishing house , Bombay, 1969, p9
( )28د .وعٌم مطٌصف إمتووا ح ،ق فإلويو ..ف فكسس ع فكيوبقف ص.2
( )29د .وعٌم مطٌصف فكسس ع وريهف ص.2
)30(- Sharma. B. M, op.cit, p78.
د .وعٌم مطٌصف فكسس ع وريهف ص 7سو بعدهو.
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ذاتيا شيئاً ،وانما كؿ ما ىنالؾ تورد عمييا قيوداً مستمدة مف وجود حريات األفراد اآلخريف التي
يجب بدورىا أف يعتد بيا ،واف كؿ إعالنات الحقوؽ التي صدرت في إنكمت ار عبر تاريخيا تمثمت
في مقاومة طغياف المموؾ عف طريؽ منعو مف فرض قيود اصطناعية عمى الحرية الفردية مف
وحي شيواتو ومطامعو فقط ،وال تقتضييا الحياة في المجتمع اإلنكميزي(.)31
أما في الواليات المتحدة األمريكية ،فقد تشبع إعالف االستقالؿ الصادر في  1776/7/4بنظريتي
الحقوؽ الطبيعية والعقد االجتماعي ،فقرر قياـ الحقوؽ غير القابمة لمتخمي عنيا في الحياة والحرية
وتقصي السعادة ولضماف ىذه الحقوؽ قامت الحكومات التي تستمد سمطتيا المشروعة مف رضاء
المحكوميف(.)32
ومف بيف دساتير الدويالت األمريكية البد أف نشير مف الناحية التاريخية إلى دستور فرجينيا
نص
الصادر في  ،1776/6/12والذي لو أىمية خاصة في مجاؿ الحريات الفردية ،والذي َّ
صراحة عمى حؽ األفراد في الحياة والحرية والسعادة واألمف(.)33
يعد أقدـ دستور مدوف في العالـ ،فمـ
أما بالنسبة لمدستور الفيدرالي الصادر سنة  1787والذي ّ
يتضمف بادئ ذي بدء إعالناً لحقوؽ األفراد ،ألف عنايتو الرئيسة اتجيت نحو تسجيؿ القواعد
التي تنظـ الروابط بيف الدويالت المختمفة والدولة المركزية ،إال أف التعديالت الالحقة عمى ىذا
الدستور نفسو قد أدخمت نصوصاً جديدة تعدد وبدورىا الحريات الفردية التي تـ االعتراؼ بيا في
دساتير الدويالت األعضاء في االتحاد وذلؾ بغية أف تعترؼ الدولة المركزية بتقيدىا ىي األخرى
بوجوب احتراميا ،فتـ تقديـ عشرة بنود لتعديؿ الدستور سنة  ،1789إلى الكونغرس ،وىي تتعمؽ
جميعاً باعتراؼ الدولة المركزية وضمانتيا لمحريات الفردية ،والسيما فيما يتعمؽ بحرية العقيدة،
وحرية القوؿ ،وحرية الصحافة وحرية االجتماع ،والحرية الشخصية ،وحرية المسكف ،وقد وافؽ

( )31د .وعٌم مطٌصف إمتووا فكح ،قففكسس ع فكيوبقفف ص 12سو بعدهو.
( )32سف ااع بوكمر ااٌ

هااوسس .وف دياام س فك اٌااوا فكسمحاادثف ف مس سااص دسٌااس وس ا ف س مبااص فلو ل ا س ااسٌصف
فك،وهسثف 1982ف ص 42سو بعدهوف سف ع

Griffitn, E. S. the American system of government, F, Praeger. New York, 1965. P11.
( )33مطٌصفإمتووا فكح ،قف فكسس ع فكيوبقف ص.54
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الكونغرس في أيموؿ  1791عمى أف يضاؼ إلى الدستور تمؾ البنود العشرة التي تضمنت ما
يمكف أف يطمؽ عميو بإعالف الحقوؽ (.)34
وفي نطاؽ الدساتير العربية ،فإننا نالحظ أف الدستور المصري لسنة  ،1971قد قرر في المادة
حؽ طبيعي وىي مصونة ال تمس» ،ثـ اقر الحريات
 41منو عمى « :أف الحرية الشخصية ٌ
العامة المعترؼ بيا لألفراد في مواد أخرى منو ،عمى نحو ما سنراه الحقاً..
أقر الحرية
أقر الحؽ في الحرية كمفيوـ مجرد ،ثـ َّ
أما دستور الجميورية العربية السورية ،فقد َّ
حؽ مقدس ،تكفؿ الدولة
الشخصية ،إذ نصت الفقرة األولى مف المادة  25منو عمى أف« :الحرية ٌ
لممواطنيف حريتيـ الشخصية ،وتحافظ عمى كرامتيـ وأمنيـ.»...
ثـ أفرد دستورنا الدائـ ،عدداً مف المواد لمحريات العامة عمى نحو ما سنرى في موضعو.
أما عمى صعيد إعالنات الحقوؽ عمى المستوى الدولي ،فيالحظ اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف
الصادر سنة  1948قد أعطى لمحرية مكاناً مرموقاً ،حيث نصت المادة ( )1منو عمى أف يولد
جميع الناس أح ار اًر ومتساويف في الكرامة والحقوؽ) ،أما المادة ( )3فقد أقرت إنو لكؿ فرد حؽ
في الحياة والحرية ،وفي األماف عمى شخصو ،كما أشارت المادة ( )9مف العيد الدولي الخاص
بالحقوؽ المدنية والسياسية الصادر سنة  1966عمى أنو« :لكؿ فرد حؽ في الحرية وفي األماف
ف فك،ا ٌ )34(Freedom of religionتحظ د فكمعادٌ فل قاد مضاس حاق فل اسفد اً حسٌاص فكدٌوواص
ف ذكك مضس حق فل سفد اً س وطباص فكح ساص Assemblyف فا مسوع  Pressف فك حو ص Speech
ف دسو فكمعدٌ فكةووً فكةوكث ،د مضس حسوٌص فل سفد  The right to petition governmentبعسفاض
اً قاا
ضد فكوروط فكعي سي فكمعيرًف ايٌسو ٌسو ٌمعلق بسوع فك ،فا فكعي سٌص س فإلقوسص ً فكسواو
فكيلم ً .حٌ مضسوا فكمعدٌتا فكسفبعص فك وسيص فكيوديص حسوٌص فل سفد ضد معي فكرسطص فك،ضواف
ف  Grand juryدسو فكمعدٌ فك وسا ،د د ب سحو سص فكسملم ً فك اسفام فكلوساص دساوم هٌااص سحلراٌ باس
سو حظس فكع،وب م ذفا فكرع سسمٌ ف ذكك حظس رلودث فكرسد ملى ذفمهف سو سواع م،لاٌص اسص فكحٌاوث
فكحسٌص فكسل ٌص د ديبوب قوو وٌصف دسو فكمعادٌ فكياودا ،اد مضاس س ،ساوا فكسحو ساص فكعودكاصف اً حاٌ
مضس فكمعدٌ فكيوبع ،د حادد فكحوكاص فكماً ميام ب مرا ٌ ك واص سحلراٌ اً فك،ضاوٌو فكسدوٌاصف دساو فكمعادٌ
ف اذكك حظاس فكع ،باوا فك،وياٌص خٌاس  Excessive bailsفكةوس ،د مضس حظسفً كل رواا فكسغوكى ٌلو
فكسعمودث ف دسو فكمعدٌ فكمويع ،د و هوسو ً لوه دروس إكى سبدد هوم ه د مدم م،وٌ بعاض فكح،ا ق ديام سٌو ً
ا ٌعواااً مااادم فا مماااسف كح اااسفد باااوكح ،ق فكماااً كااام ٌااامم م،وٌولاااوف دساااو فكمعااادٌ فكعوراااس ،اااد واااص ملاااى
ً هذ ،فكحوكص س ف م اوص
فا م و وا فكمً ا مر ض بلو فكح سص فكسس ٌص ( فكرٌدسفكٌص)ف حٌث م
فك اٌوا د فكرعب.
Glick. N- Richard.G – Schroder, An outline of American government, U.S.I.A, 1990,
p44.

هوسس ف فكسس ع فكيوبقف ص.42
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عمى شخصو ،وال يجوز توقيؼ أحد أو اعتقالو تعسفاً ،وال يجوز حرماف ٍ
أحد مف حريتو إال
ألسباب ينص عمييا القانوف طبقاً لإلجراء المقرر فيو.» ...
كما نصت االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف بشكؿ واضح عمى الحؽ في الحرية ،حيث نصت
الفقرة األولى مف المادة ( )5منيا عمى أنو « :لكؿ إنساف الحؽ في الحرية واألمف ،وأنو ال يجوز
حرماف أحد مف حريتو إال وفقاً لمطرؽ القانونية وفي الحاالت التالية:
آ ػ إذا كاف قد حبس قانونياً بعد أف أدانتو محكمة مختصة.
ب ػ إذا كاف قد قبض عميو ،أو حبس قانونياً لمخالفتو أم اًر صاد ًار عف المحكمة وفقاً لمقانوف ،أو
لضماف تنفيذ التزاـ حدده القانوف».
كما نصت المادة ( )1مف البرتوكوؿ رقـ ( )4المضاؼ إلى االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف
والصادر في ستراسبورغ في  ،1963/9/16عمى عدـ جواز حرماف أحد مف حريتو لمجرد عجزه
عف الوفاء بالت ازـ تعاقدي.
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أنواع الحريات
رأينا في المطمب السابؽ أف الحرية كمبدأ مجرد ال قيمة قانونية ليا ،وأنيا ال تكتسب قيمتيا
القانونية تمؾ إال إذا اعترؼ بيا النظاـ القانوني السائد في دولة ما ،كمبدأ ،ثـ حدد مضامينيا
المختمفة واف تحديد المضاميف المختمفة لمحرية ىو الذي يخرجيا إلى حيز الوجود القانوني ،وما
يطمؽ عميو اصطالحاً تسمية الحريات العامة
Les Libertés Publiques

()35

وبالتالي فإف الحريات العامة تكوف تمؾ الحقوؽ المحددة

والمعترؼ بيا مف قبؿ الدولة ،والتي يمارسيا الفرد عف طريؽ التحديد الذاتي ،بمعنى أف القانوف
عندما يعترؼ بحرية ما ويحدد مضمونيا ،فإنو ال يمكف أف يحدد تفاصيؿ ممارستيا ،وذلؾ ألف
أي حرية ميما كانت ،ال يمكف أف تمارس إال بشكؿ ذاتي ،وبعيداً عف أي تحديد موضوعي
مفروض مف الخارج ،وذلؾ بالتوفيؽ مع المصمحة االجتماعية(.)36
وسوؼ نقوـ في ىذا المطمب بدراسة التقسيمات المقترحة لمحريات العامة مف جانب الفقو ،ثـ
نتطرؽ إلى مضاميف ىذه الحريات ،كما سيمي:
أوالً  -التقسيمات المقترحة لمحريات العامة:
لقد اقترح الفقو تقسيمات مختمفة لمحريات العامة ،فميز دوجي بيف الحريات العامة السمبية ،وىي
التي تظير في صورة قيود عمى سمطة الدولة والحريات اإليجابية التي تتضمف خدمات إيجابية
تقدميا الدولة إلى األفراد ،غير أف األستاذ دوجي نفسو لـ يجعؿ مف ىذه التفرقة أساساً لتقسيـ
عاـ لمحقوؽ والحريات (.)37

)35( Morange. Les libertés publiques, op.cit, P47.
)36( Rivero.J, Les libertés publiques, P.U.F, Paris, 1995 7éd, P. 15.ets.
Picard. E, La liberté contractuelle des Personnes publiques constitue-elle droit
fondamental? A. J. D.A, 1998, P663.
)37( Duguit. L. Droit constitutionnel, ed 2, T5, P1, et.s.
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أما األستاذ إسمان فقد رد الحريات الفردية إلى قسميف :الحريات ذات المضموف المادي أو التي
تتعمؽ بمصالح الفرد المادية ،والحريات المعنوية التي تتصؿ بمصالح الفرد المعنوية ويضـ النوع
األوؿ:
 1ػ الحرية الشخصية بالمعنى الضيؽ ،أي حؽ األمف وحرية التنقؿ.
 2ػ حرية التممؾ.
 3ػ حرية المسكف وحرمتو.
 4ػ حرية التجارة والعمؿ والصناعة.
أما النوع الثاني مف الحريات أي تمؾ التي تتصؿ بمصالح األفراد المعنوية فيي تشمؿ:
 1ػ حرية العقيدة وحرية الديانة.
 2ػ حرية االجتماع.
 3ػ حرية الصحافة.
 4ػ حرية تكويف الجمعيات.
 5ػ حرية التعميـ.
ويأخذ الفقو عمى التقسيـ الذي أتى بو إسمان ثالثة أمور :أوليا :أف التمييز بيف المضموف المادي
والمضموف المعنوي لمحريات ليست لو نتائج قانونية أو عممية ،وثانييا :أف بعض ىذه الحريات تمثؿ
جانباً مادياً وجانباً معنوياً في الوقت نفسو ،كحؽ األمف مثالً لو مضموف مادي (وىو عدـ إمكاف
القبض عمى الفرد أو تقييد حريتو في التنقؿ إال وفقاً لمقانوف ،أي عدـ جواز اتخاذ إجراءات مادية
تتضمف تقييداً مادياً ليذا الحؽ) ،كما َّ
أف لو مضموناً معنوياً ال ينكر ،وربما ىو الذي يشكؿ بعده
األكبر ،أما ثالثيا :فيو تجاىمو لمحقوؽ االجتماعية مثؿ حؽ العمؿ وحؽ التأميف الصحي والضماف
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االجتماعي ،وحؽ تكويف النقابات المينية ،وحؽ اإلضراب عف العمؿ ،واخراجو ىذه الحقوؽ جميعيا
مف نطاؽ الحقوؽ والحريات العامة(.)38
كما ميز الفقو الفرنسي بيف الحريات العامة المختمفة عمى أساس المستفيد منيا ،وحسبما يكوف
شخصاً طبيعياً ،أـ اعتبارياً عاماً أـ خاصاً ،فيناؾ حريات ال يستفيد منيا إال األشخاص
الطبيعيوف مثؿ حرية التنقؿ ،في حيف أف حريات أخرى ال يستفيد منيا سوى األشخاص
االعتبارييف ،مثؿ حرية اإلدارة التي تستفيد منيا وحدات اإلدارة المحمية بمقتضى المادة ( )72مف
الدستور الفرنسي.
كما ميز جانب آخر مف الفقو الفرنسي الحريات حسب محميا (حرية الصحافة ،حرية تكويف
الجمعيات) مف جية ،وحسب أساليب ممارستيا (حريات فردية ،أو حريات جماعية) ،مف جية
أخرى(.)39
ويالحظ أف األستاذ ريفيرو قد قدـ تفرقة مختمفة لمحريات العامة ،حيث ميز بيف نوعيف منيا:
 الحريات التي تتعمؽ باإلنساف وتتعمؽ بوجوده المادي مثؿ حرية التنقؿ والحرية
الشخصية.
 الحريات التي تتعمؽ باإلنساف بحسبانو كائناً أخالقياً  moraleوفكرياً intellectuelle
مثؿ حرية الرأي ،وحرية التعبير واالعتقاد(.)40
 الحريات االقتصادية واالجتماعية ،مثؿ حرية التجارة والصناعة والحريات النقابية ...إلخ.
وسوؼ نتطرؽ إلى توضيح مضاميف الحريات العامة وفؽ منظور قريب جداً مما طرحو التقسيـ
األخير ،فنتحدث عف الحريات الشخصية ،وحريات الفكر ،وحريات التجمع ،والحريات
االقتصادية.

د.د .ةااس ا بااد يف فكااوظم فكيٌويااٌصف دفس فكولضااص فكعسبٌااصف فك،ااوهسثف 1994ف ص414ف د .وعااٌم مطٌااصف ()38
فكوظسٌصف فكسس ع فكيوبقف ص.223
)39(Villiers.M, Dictionnaire de droit constitutionnel, A. Colin, Paris,1999, p131.
)40( Rivero.op.cit, p31
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ويالحظ أف الدساتير المقارنة ال تعرؼ مثؿ ىذه التقسيمات الفقيية لمحريات العامة بؿ إنيا
تعترؼ بيا مف حيث المبدأ ،فترسـ عادة بصورة عامة الخطوط الرئيسية لمفمسفة السياسية
واالجتماعية التي يجب أف تستوجبيا سياسة الدولة في مجاؿ الحريات ،تاركة لمقانوف العادي
والصادر عف السمطة التشريعية أمر تنظيميا ،غير أف االتجاه المعاصر في الفقو يرى ضرورة
أف يكوف التنظيـ الدستوري لمحريات ىو األساس والغالب حتى ال يترؾ أمر ىذه الحريات تحت
رحمة التشريع ،وألنو كمما كاف الدستور شامالً وواضحاً في تنظيمو لمحريات العامة ،شكؿ ذلؾ
ضمانة أفضؿ لمحريات .غير أف ذلؾ ال يمنع أبداً أف يتولى المشرع العادي تنظيـ الحريات
التي تستمزـ تنظيماً عممياً يتفؽ مع واقع الحياة وتطورىا ،إذ توجد بعض الحريات ال يمكف أف
نتصور بحسب طبيعتيا أف توضع موضع التنفيذ بمقتضى النص الدستوري وحده ،حيث تتطمب
ضرورة تدخؿ المشرع العادي لتحقيؽ ذلؾ ،وليذا السبب فإف غالبية الدساتير تترؾ طريقة
ممارسة الحريات وتنظيـ ضماناتيا لمقانوف شريطة أف ال يترتب عمى ذلؾ مخالفة لمقواعد
العامة والمبادئ األساسية المنصوص عمييا في الدستور(.)41
واذا ما أسند الدستور ميمة تنظيـ إحدى الحريات العامة إلى المشرع ،فإف القوانيف التي يمكف أف
تصدر في ىذا المجاؿ ،يجب أف ال يكوف مف شأنيا المساس بيذه الحرية ،أو وضع عقبة ما في
سبيؿ مباشرتيا(.)42
كما يجب أف يقوـ القانوف المنظـ إلحدى الحريات العامة عمى أسس مف دعـ الحرية وكفالتيا،
وذلؾ بأف يسبغ عمى الحرية محؿ التنظيـ ذات القوة التي تتمتع بيا النصوص الدستورية المنظمة
ليا

()43

( )41د .مود دب فك ٌسف فكضبط فإلدفسي حد د،ف فكلٌااص فكعوساص فكس اسٌص كل ماوبف فك،اوهسثف 1995ف ص332ف
سو بعدهو.
د .وعٌم مطٌصف فكوظسٌصف فكسس ع فكيوبقف ص .175سو بعدهو.
ملسو ً د فكسودث  27س فكديم س فكي سي موص ملى سوٌلً ( ٌسوسا فكس فطو

ح ،قلم ٌمسمعا

بحسٌاوملم ،او ً
كل،وو ).

( )42د .مود دب فك ٌسف فكسس ع وريهف ص.338
( )43د .مود دب فك ٌسف فكسس ع وريهف ص.342
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أوالً  -الحريات الشخصية:
الشؾ في َّ
أف الحريات الشخصية تأتي في مقدمة الحريات باعتبارىا ضرورية إلمكاف التمتع
بغيرىا مف الحريات العامة ،إذ إنيا تعد شرطاً لوجود غيرىا مف الحريات العامة ،فعمى سبيؿ
المثاؿ ال يكوف لتقرير حرية التجارة والصناعة والتممؾ قيمة إذا سمب الفرد مكنة التنقؿ الالزمة
إلجراء عمميات البيع والشراء والتعاقد عموماً(.)44
وفي الحقيقة ،لقد عبر البعض عف الحريات الشخصية بمصطمح «الحريات الفردية بمعنى الكممة
 ،Les libertés individuelles Proprement ditesوذلؾ ألف الحريات الشخصية تمثؿ
مركز الدائرة بالنسبة إلى جميع الحريات األخرى(.)45
وتتفرع الحريات الشخصية إلى عدة فروع:
ٍ
مكاف آلخر،
أ -حرية التنقل  :La liberté d’aller et venirوتعني حؽ االنتقاؿ مف
والخروج مف البالد والعودة إلييا دوف تقييد أو منع إال وفقاً لمقانوف( ،)46ولكف يالحظ أف ىناؾ
حدوداً لحرية التنقؿ تتجمى فيما يمي:
يمكف أف تقيد حرية التنقؿ بالنسبة لبعض األشخاص ،إذا كاف في ذلؾ حفاظ عمى األمف أو
ضماف لحقوؽ اآلخريف ،وذلؾ كما ىو الحاؿ عندما يحد مف حرية تنقؿ المجرميف الخطريف.
يتـ تقييد حرية التنقؿ بالنسبة لممصابيف بأمراض معدية حفاظاً عمى الصحة العامة.
في حاالت الحرب بصفة عامة يحؽ لمسمطات المختصة أف تحد مف تحركات الناس بشكؿ
واسع ،كما يحؽ ليا أف تأمر المواطنيف جميعاً بمزوـ ديارىـ في أوقات معينة كأوقات الغارات
الجوية مثالً.

( )44د .د .ةس ا بد يف فكوظم فكيٌويٌصف ص.422
( )45د .د .ةس ا بد يف فكسس ع وريهف ص.422
( )46د .د .ةس ا بد يففكسس ع وريهف ص.422
-Morange, op.cit, p49.
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وفي بعض الظروؼ يكوف مف حؽ الدولة أف تمنع ىجرة األىالي إلى بعض المناطؽ المزدحمة
بالسكاف ،والسيما إذا كانت ىذه اليجرة تتسبب في إحداث نوع مف االختالؿ االقتصادي.47
وقد جسد دستور الجميورية العربية السورية ىذه الحرية في المادة ( )33منو التي نصت عمى
ما يمي 1« :ػ ال يجوز إبعاد المواطف عف أرض الوطف..
 2ػ لكؿ مواطف الحؽ بالتنقؿ في أراضي الدولة إال إذا منع مف ذلؾ بحكـ قضائي أو تنفيذاً
لقوانيف الصحة والسالمة العامة».
وعمى المستوى الدولي ،يالحظ أف المادة ( )13مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف قد قننت ىذا
الحؽ واعترفت بو ،كما قننتو المادة ( )2مف البرتوكوؿ رقـ (( )4المضاؼ إلى اتفاقية حماية
حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية الذي يقر بعض الحقوؽ والحريات غير المنصوص عمييا في
االتفاقية ،وفي البرتوكوؿ األوؿ المضاؼ إلييا ،ستراسبورغ .)1963/9/16
ويالحظ أحياناً ،أف حرية التنقؿ قد تتقمص في حاؿ المجوء إلى وسائؿ تقنية خطرة ،فحؽ قيادة
يعد دوف شؾ امتداداً ضرورياً لحرية التنقؿ ،ولكف ال يمكف إنكار المخاطر الناجمة عف
السيارة ّ
إطالؽ ذلؾ الحؽ ،لذلؾ فإف ىذا الحؽ يصبح محالً لمتقييد إذا تطمبت ضرورات المصمحة العامة
ذلؾ ،كما ىو الحاؿ مثالً عند سحب إجازة السوؽ(.)48
ب -األمن  :La Sûretéأي عدـ جواز القبض عمى أحد األشخاص أو اعتقالو أو حبسو إال
في الحاالت المنصوص عمييا في القانوف وبعد اتخاذ جميع اإلجراءات والضمانات التي حددىا
ىذا األخير(.)49

 -47مبد فكرموح حيوٌ مد يف فكدٌس قسفطٌص

سث فكد كصف

فسث فكمعلٌم فكعوكًف فك،وهسثف 1964ف ص.35
)48( Morange, op.cit, p49.

( )49د .د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبق ص .421
- Morange, op.cit, p51
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وتعدو جذور ىذه الحرية إلى قانوف اليابياكوربوس  Habeas corpusأو قانوف الحرية
يعد نفسو موقوفاً بطريقة
الشخصية الذي صدر في عاـ  ،1679والذي مقتضاه ،أف لكؿ شخص ّ
غير شرعية أف يطمب مف القضاء أف يمثؿ أمامو التحقؽ مف شروط ىذا القبض وأسبابو(.)50

ونظ اًر إلى أىمية ىذا الحؽ ،فقد نص دستور الجميورية العربية السورية عميو صراحة في الفقرة
( )2مف المادة ( )28منو ...« :ال يجوز تحري أحد أو توقيفو إال وفقاً لمقانوف.»...
وكذلؾ تبناه الدستور المصري في المادة ( )41منو« :الحرية الشخصية حؽ طبيعي وىي
مصونة ال تمس ،وفيما عدا حالة التمبس ال يجوز القبض عمى أحد أو تفتيشو أو حبسو ،أو تقييد
حريتو بأ ي قيد أو منعو مف التنقؿ إال بأمر تستمزمو ضرورة التحقيؽ وصيانة أمف المجتمع،
ويصدر ىذا األمر مف القاضي المختص أو النيابة العامة ،وذلؾ وفقاً ألحكاـ القانوف».
وأما عمى المستوى الدولي ،فإف المادة ( )9مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف قد أوضحت ىذه
الحرية أيضاً« :ال يجوز اعتقاؿ أي إنساف أو حجزه أو نفيو تعسفاً» ،وكذلؾ الحاؿ في االتفاقية
األوروبية لحقوؽ اإلنساف ،حيث نصت المادة ( )5منيا ...« :لكؿ إنساف الحؽ في الحرية
واألمف.»....
ج -حماية الحياة الخاصة :La protection de la vie Privée
والحياة الخاصة حسب رأي العميد كاربونييه ىي ذلؾ القطاع السري الذي يمتمؾ فيو الفرد القدرة
عمى االبتعاد عف الغير ،ومف العناصر التي تشكؿ مضموف الحياة الخاصة الحؽ في االحتفاظ
بسرية اليوية (الحؽ في كتماف الوضع المدني ،وعدـ اإلفصاح عف عنواف المنزؿ ،وأماكف
اإلقامة) ،وكذلؾ أيضاً الحؽ الحفاظ عمى حميمية الحياة األسرية (حماية الحياة العائمية
()51
وتعد حرمة المسكف
والزوجية) ،والحؽ في سرية الوضع الصحي ،أو التمتع بأوقات الفراغ ّ ...

مف أىـ عناصر الحياة الخاصة الجديرة بالحماية ،وىو الذي يقتضي تحريـ اقتحاـ مسكف أحد
()50د .وعٌم مطٌصف إمتووا فكح ،قف فكسس ع فكيوبقف ص.8
- Morange, op.cit, p51.
)51(-Morange.op.cit, p59.et.s.
د .سبدس فك ٌا دةس فكمرلٌس ً فك حو ص ملى فكحسٌص فكر
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ٌصف 1986ف بت دفس ورسف ص6ف سو بعدهو.

األفراد أو تفتيشو إال في الحاالت ووفقاً لإلجراءات التي يحددىا القانوف والمسكف ىنا ال يقتصر
عمى المنزؿ الذي يقيـ فيو الشخص إقامة دائمة ،بؿ ينصرؼ إلى كؿ مكاف يقيـ فيو الشخص
بصفة دائمة أو عرضية ،وسواء أكاف مالكاً لو أـ مستأج اًر إياه ،أو يقيـ فيو عمى سبيؿ التسامح
مف مالكو(.)52
وقد أفرد دستورنا الدائـ المادة  31منو لحماية الحؽ في الحياة الخاصة ،وصيانة حرمة المساكف:
«المساكف مصونة ال يجوز دخوليا أو تفتيشيا إال في األحواؿ المبينة في القانوف».
وكذلؾ كاف موقؼ الدستور المصري في المادة  44منو ،وكذلؾ أيضاً كاف موقؼ اإلعالف
العالمي لحقوؽ اإلنساف في المادة  12منو« :ال يجوز تعريض أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو
الخاصة أو في شؤوف أسرتو أو مسكنو »...وىو المنيج ذاتو الذي اتبعتو االتفاقية األوروبية
لحقوؽ اإلنساف في المادة  8منيا.
د -سرية المراسالت :Le Secret de la Correspondence
ومضمونيا وعدـ جواز مصادرة سرية المراسالت بيف األفراد لما يتضمنو ذلؾ مف اعتداء عمى
حؽ ممكية الخطابات المتضمنة ليذه المراسالت ولما في ذلؾ انتياؾ لحرية الفكر( ،)53وقد أقرت
المادة  32مف دستور الجميورية العربية السورية ىذه الحرية حيث نصت عمى ما يمي« :سرية
المراسالت البريدية واالتصاالت السمكية مكفولة وفؽ األحكاـ المبينة في القانوف ،»...وكذلؾ
قررت المادة  45مف الدستور المصري ،والمادة  12مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف،
والمادة  8مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف.

( )52د .د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص.422
)53(Morange. Op.cit, p61.
د.د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص.422
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ثانياً  -حرية الفكر:
 1ـ حرية العقيدة والديانة  :La Liberté de conscienceويقصد بيا حرية الشخص أف
يعتنؽ الديف أو المبدأ الذي يريده ،وحريتو في أف يمارس شعائر ذلؾ الديف ،وذلؾ كمو في حدود
النظاـ العاـ وحسف اآلداب( ،)54وقد ضمنت المادة  35مف دستورنا الدائـ ىذه الحرية ،إذ نصت
عمى أف 1« :ػ حرية االعتقاد مصونة وتحترـ الدولة جميع األدياف.
 2ػ تكفؿ الدولة حرية القياـ بجميع الشعائر الدينية عمى أف ال يخؿ ذلؾ بالنظاـ العاـ.»...
قد نصت المادة  46مف الدستور المصري عمى ىذه الحرية وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممادة  18مف
اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف ،والمادة  9مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف.
 2ـ حرية التعميم :وىي تتجمى خصوصاً في الفرد في حؽ الفرد أف يتمقى قد اًر مف التعميـ ،وعمى قدـ
المساواة مع غيره مف المواطنيف ،دوف أف يميز بعضيـ مف بعض بسب الثروة أو الجاه ،وتفترض
ٍ
وصنوؼ متعددة مف العموـ ،وأف يكوف الفرد ح اًر في اختيار
ىذه الحرية أيضاً وجود مدارس مختمفة،
العمـ الذي يريد أف يتعممو( ،)55وقد وردت حرية التعميـ في المادة  37مف دستورنا الدائـ ،والتي نصت
حؽ تكفمو الدولة ،وىو مجاني في جميع مراحمو ،والزامي في مرحمتو االبتدائية،
عمى ما يمي« :التعميـ ٌ
وتعمؿ الدولة عمى مد اإللزاـ إلى مراحؿ أخرى ،وتشرؼ عمى التعميـ وتوجيو بما يحقؽ الربط بينو
وبيف حاجات المجتمع واإلنتاج.»...
وقد جاء النص عمى حرية التعميـ في المادة  26مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف التي
أوجبت مجانية التعميـ في مراحمو األولى واألساسية عمى األقؿ ،وأف يكوف التعميـ األولي إلزامياً
والتعميـ الفني والميني في متناوؿ الجميع ،وأف يتاح التعميـ العالي لمجميع عمى أساس المساواة.
 3ـ حرية الصحافة  :La Liberté de Presseويقصد بيا حرية التعبير عف الرأي في
الجرائد والمجالت المختمفة ،وقد تطور مفيوـ الصحافة مع تطور وسائؿ االتصاؿ ،فأصبحت

)54(Morange, op.cit, p63.
د.د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص.423
()55د.د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص.423
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حرية الصحافة تشمؿ الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة( ،)56وتمارس حرية الصحافة في
نطاؽ النظاـ العاـ واآلداب العامة ،ولكف يجب أف ال تستعمؿ كأداة لمتشيير بالغير ،ولمتدخؿ في
حياتو الخاصة( ،)57وقد ضمنت المادة  38مف دستورنا الدائـ ىذه الحرية فنصت عمى ما يمي:
«تكفؿ الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً لمقانوف.»...
 4ـ حرية الرأي :وترتد الحريات الفكرية المذكورة سابقاً جميعيا إلى فكرة حرية الرأي وحرية
التعبير عنو ،سواء بوساطة ممارسة الشعائر الدينية ،أـ بوساطة التعمـ والتعميـ ،أـ بوساطة
الصحافة ،أو النشر في الكتب( ،)58وتحقؽ حرية الرأي في المجتمع وظائؼ عديدة :فيي وسيمة
لتحقيؽ تأكيد األفراد لذواتيـ ،كما أنيا أسموب ال يستغنى عنو لتقدـ المعرفة ،واكتشاؼ
تعد شرطاً أساسياً لتحقيؽ المشاركة في الحكـ عف طريؽ
المجتمعات اإلنسانية لمحقائؽ ،وكذلؾ ّ

المشاركة في اتخاذ الق اررات.59

وقد جسدت المادة  38مف دستور الجميورية العربية السورية ذلؾ ،حيث نصت عمى ما يمي:
« ...لكؿ مواطف الحؽ في أف يعرب عف رأيو بحرية وعمنية بالقوؿ والكتابة وكافة وسائؿ التعبير
األخرى ،وأف يسيـ في الرقابة والنقد البناء لما يضمف سالمة البناء الوطني والقومي ويدعـ النظاـ
االشتراكي.

)56(Morange, op.cit, p76..
( )57د .سبدس فك ٌاف فكسس ع فكيوبقف ص 1سو بعدهو.
( )58د.د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص424ف مبد فكرموح حيٌ مد يف فكدٌس،سفطٌاص اسث فكد كاصف سس اع
يوبقف ص.357
 59د .سحي مب ديف سبدد فكسرس مٌص ح ،ق فإلويو ف دفس فكولضص فكعسبٌصف فك،وهسثف 1995ف ص.96
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ثالثاً – حريات التجمع :Les rassemblements
وتندرج تحت نطاؽ ىذه الحريات حرية االجتماعات وحرية تأليؼ الجمعيات ،وتعني حرية
االجتماع أف يمتقي األفراد بشكؿ مؤقت ،بيدؼ االستماع إلى عرض اآلراء أو بغية البحث في
كيفية الدفاع عف المصالح( ،)60أما الجمعيات  Les associationsفيي عبارة عف أشخاص
قانونية معنوية تشكؿ وفقاً لمقانوف في سبيؿ تحقيؽ نفع عاـ مادي أو معنوي ،دوف استيداؼ
()61
وتعد إحدى أىـ أوجو
تحقيؽ الربح ،وبالتالي فإنيا تشكؿ جوىر مؤسسات المجتمع المدني ّ ،

الحريات العامة في عصرنا الحالي ،وبذلؾ فإف االجتماع يتميز عف الجمعية في كوف ىذه
األخيرة تتضمف رابطاً مستم اًر وثابتاً بيف أعضائيا كما يختمؼ االجتماع عند االستعراض
 Spectacleوذلؾ ألنو يحمؿ طابعاً فكرياً( ،)62كما يالحظ أف االجتماع يتطمب بعض التنظيـ
عد نوعاً مف الجميرة الغوغائية ) (Attroupementأما التظاىرات
واال
ّ

Les

 ،manifestationsفيي تعني اجتماعاً متحركاً عمى طريؽ عاـ ،ويجب أف تتـ ممارسة ىذه
الحرية ضمف اإلجراءات التي يحددىا القانوف ،إال أصبحت غير مشروعة(.)63
وقد نظمت المادة  39مف دستور الجميورية العربية السورية حريات التجمع ،حيث نصت عمى
ما يمي« :لممواطنيف حؽ االجتماع والتظاىر سممياً في إطار مبادئ الدستور ،وينظـ القانوف
ممارسة ىذا الحؽ ،»...وكذلؾ في المادة  48التي نصت عمى أنو« :لمقطاعات الجماىيرية حؽ
إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مينية أو جمعيات تعاونية لإلنتاج أو الخدمات ،وتحدد
القوانيف إطار التنظيمات وعالقاتيا وحدود عمميا .»...وكذلؾ نظـ الدستور المصري حريات
التجمع في المادتيف  54و 55منو ،أما اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف فقد نظميا في المادة
 20منو:
( )60دوظس ً هاذف فك ادد ح ام بوٌ ساو فك اودس ما س لاا فكد كاص فكرسوياً اً 1933/5/19ف سوسيا كا
ً بسٌبو ف دح وم فكسبودئ ً فك،ضوا فإلدفسي فكرسويًف مس سص دحسد ٌياسيف دفس فكسعاوس ف
بسبٌس ً
فاي ودسٌصف1991ف ص.262
)61(Villiers.M, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit,p133.
)62( Morange, op.cit,p70.
د.د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص.426
)63(Morange. Op.cit, p71.
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( 1ػ لكؿ شخص حؽ في حرية االشتراؾ في االجتماعات والجمعيات السممية.
 2ػ ال يجوز إرغاـ أحد عمى االنتماء إلى جمعية ما).
رابعاً – الحريات االقتصادية:
وىي تتضمف حرية التممؾ أو حؽ الممكية الفردية وحرية التجارة والصناعة ،وكانت ىذه الحريات تعد
مف الحريات األساسية لألفراد وفقاً لمفمسفة التي سادت في القرنيف الثامف عشر والتاسع عشر(.)64
لذلؾ كانت الدساتير واعالنات الحقوؽ تنص عمى قدسية حؽ الممكية وعدـ إمكاف المساس بو
بحسبانو حقاً طبيعياً لإلنساف وبحجة أف النشاط االقتصادي تحكمو قوانيف طبيعية ال دخؿ لمدولة
فييا ،وبالتالي فإنو يجب ترؾ األفراد أح ار ًار في أعماليـ ،ونشاطيـ االقتصادية ألنيـ قادروف إذا
ما تركوا أح ار اًر عمى أف يحققوا الخير والنفع ألنفسيـ( ،)65وبالنتيجة لذلؾ نشأ نظاـ الحرية
االقتصادية الذي يقتضي حرية المبادالت وحرية التجارة استناداً إلى مبدأ (دعو يعمؿ ،دعو
يمر)  .Laissez fair, Laissez Passerحتى ذىب فالسفة ىذه المرحمة إلى القوؿ إف
الحياة االقتصادية ال تكوف سوية إال إذا استندت إلى ثالثة أسس ىي :المصمحة الشخصية
كيدؼ ،والمزاحمة كوسيمة ،والحرية كشرط ،ومعنى ذلؾ أف اإلنساف ال يستطيع أف يعمؿ ويبذؿ
أقصى جيده في النطاؽ االقتصادي ،إذا لـ تتح لو أف يتوخى أىدافاً شخصية ،وتنتج المزاحمة
عف المصمحة ،فاألفراد يعيشوف في المجتمع في حاؿ تنافس وتزاحـ ،ألف كالً منيـ يعمؿ في
سبيؿ مصمحتو الخاصة والمنتجوف يجتيدوف منفرديف ليبمغ كؿ منيـ ىدفو أوالً والمتمثؿ في بيع
منتجاتو وخدماتو ،ثـ إف المزاحمة والمصمحة إنما يمكف أف يتجميا في جو الحرية وحده ،فالحرية
ىي الشرط الضروري لعمؿ المصمحة والمزاحمة عمميما(.)66
ويقتصر دور الدولة إزاء ىذا النظاـ االقتصادي ػ القانوني عمى حماية النظاـ الحر لممعامالت
والمبادالت التي يقوـ عمييا النظاـ االقتصادي ،وىذا معناه أف دور األجيزة الحكومية يكوف ضئيالً،
( )64د .سحسااد ااوس ق فكبورااوف فكمرااسٌعوا فا مسومٌااصف قااوو فكعس ا ف سطب مااوا وسعااص دسرااقف دسرااق 1989ف
ٌوٌاااث وكٌسٌااااف ماااوسٌص فكر اااس
ص18ف سف اااع ب ااا سث سر ااالص مااا ظاااس وراااوث هاااذ ،فكسسحلاااصف ااا
فاقم وديف مس سص دحسد ؤفد بلبعف موكم فكسعس صف فك ٌاف 2222ف ص45ف سو بعدهو.
( )65د .د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص.427
( )66د .د .سحسد وس ق فكبوروف فكسس ع فكيوبقف ص.22
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حيث يقتصر عمى الخدمات الضرورية مثؿ الحفاظ عمى األمف الداخمي والدفاع الخارجي والقضاء
والعالقات الخارجية(.)67
إال أف مبدأ الحرية االقتصادية عمى النحو المذكور أعاله ،قاد إلى الظمـ االجتماعي النعداـ
المساواة الحقيقية التي ال تتحقؽ إال بتسميح أطراؼ العالقات القانونية االقتصادية بسالح مماثؿ
ثـ تركيـ يتنافسوف في معركة الحياة ،بيد أف الناس في المجتمع الفردي غير متساويف في
الظروؼ وال في الكفاءات الطبيعية ،وال في القوة االقتصادية ،لذلؾ البد مف تدخؿ المجتمع ،أو
السمطة لتالفي ىذه االختالالت الناشئة عف فرضيات الحرية االقتصادية المطمقة(.)68
لذلؾ ،وتحت تأثير األفكار االشتراكية ومذاىب التدخؿ ،فقد أخضعت الدوؿ المعاصرة الحريات
االقتصادية لتنظيـ دقيؽ وقيود عديدة ،تحقيقاً لمبادئ العدالة االجتماعية ،حتى أصبحت ىذه
عد ىذه الحريات
الحريات موجية لخدمة االقتصاد القومي ،وأصبح الحاؿ اليوـ يذىب إلى ّ
وظائؼ اجتماعية تيدؼ إلى حماية الصالح العاـ لمجماعة أكثر منيا حقوقاً فردية ألصحابيا،
وأصبحت الحريات االقتصادية تقترف بالحريات االجتماعية ،وتسمى جميعيا بالحريات
االجتماعية واالقتصادية( ،)69والحريات االجتماعية ىي عبارة عف مجموعة مف الحقوؽ العامة
تيدؼ إلى تنظيـ العالقة بيف العماؿ وأرباب األعماؿ .والى فرض خدمات إيجابية تقدميا الدولة
إلى الضعفاء اقتصادياً لتدفع عنيـ أسباب الضغط أو السيطرة االقتصادية ،قد سميت ىذه
الحريات بالحريات االجتماعية نظ اًر ألنيا تيدؼ إلى تحقيؽ الديمقراطية االجتماعية ،وألنيا في
النياية حقوؽ مقررة لطبقة اجتماعية معينة ،ىي طبقة األجراء والضعفاء اقتصادياً ،بيدؼ رفع
الظمـ االجتماعي عنيا..
( )67د .د .سحسد يعٌد دسٌ ف فكسولج فكبٌاً فكس،وس

ً دسفيص ملم فإلدفسث فكعوساصف دفس فكولضاص فكعسبٌاص فك،اوهسثف
1995ف ص.273

د .د .حو م فكببت يف د س فكد كص ً فاقم اودف فكلٌااص فكس اسٌص فكعوساص كل ماوبف فك،اوهسث 1999ف ص22ف
سو بعدهو.
د .د .سحس د دب فكيع د حبٌبف فكس ظ

فكعومف سسوسيص فكح ،ق فكحسٌوا فكيٌويٌصف وسعص مٌ رساف
فك،وهسثف 1997ف ص.5
( )68د .د .سحسد سسخوً ٌسيف فكسس ع فكيوبقف ص.224
د .د .سحسد وس ق فكبوروف فكسس ع فكيوبقف ص.24
( )69د.د .ةس ا بد يف ص.427
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وعمى العموـ فإف الحقوؽ االجتماعية تجد أساسيا في الرغبة في تحرير الضعفاء اقتصادياً مف
سيطرة المالؾ وأرباب األعماؿ ،وتأمينيـ ضد الفقر والمرض والعجز عف العمؿ ،وتخميصيـ مف
أسباب الخوؼ والبطالة وتييئة العمؿ الالئؽ ٍّ
لكؿ منيـ(.)70
َّ
ولعؿ أىـ الحقوؽ المتفرعة عف الحريات االجتماعية بمعناىا السابؽ ىو الحؽ في العمؿ وما
يتفرع عنو مف حقوؽ ،فحؽ المواطف في األمف االقتصادي والمادي يفرض عمى الدولة واجب
توفير العمؿ المنتج والمجزي لو ،وبالتالي يطمئف العامؿ عمى مستقبمو وحاضره،
وال يكفي تقرير حؽ العمؿ ،بؿ يجب أف تقوـ الدولة بتنظيـ شروط العمؿ بما يجعمو مجزياً
ومالئماً ،فعمى الدولة أف تحدد ساعات العمؿ وتنظـ اإلجازات وأوقات راحة العامؿ ،وأف تضمف
سالمتو ،فتؤمنو ضد مخاطر اإلصابة والعجز عف العمؿ كما تفرض رقابتيا في سبيؿ تأميف
المكاف المناسب والظروؼ المناسبة لمعمؿ.
وضماناً لتحقيؽ كؿ ذلؾ ،وحماية لحقوؽ العماؿ ،فإف النظـ القانونية المختمفة تقرر غالباً لمعماؿ
نوعيف مف الحقوؽ :األوؿ ىو حؽ تشكيؿ النقابات ،والثاني ىو حؽ اإلضراب.
وفي الحقيقة فقد كاف لممؤسسات النقابية العماؿ فضؿ كبير في دفع عالقات العمؿ إلى مستوى
عاؿ مف التطور موضوعياً وتنظيمياً وتجسدت آثار ذلؾ في تشريعات العمؿ بدوؿ العالـ
المختمفة ،ولـ يقطؼ العماؿ وحدىـ ثمار ذلؾ وانما انعكس ىذا االرتقاء عمى تطور عالقات
ٍ
بشكؿ
العمؿ ضمف المجتمع اإلنساني مف حيث االستقرار واإلنتاج وتنظيـ توزيع الناتج واألجور
ٍ
عاؿ بيف طاقة العمؿ وطاقة رأس الماؿ(.)71
أما اإلضراب  La grèveوىو التوقؼ عف العمؿ مع التمسؾ باالستمرار فيو ،وذلؾ في سبيؿ
()72
عده الفقو
تحقيؽ مطالب ذات عالقة بشروط العمؿ وأوضاعو يطرحيا العماؿ المضربوف  ،فقد ّ

()70د .د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص428ف د .اوس ق فكبوراوف فكسس اع فكياوبقف ص32ف د .وو اٌ إساوم
يعد هت ف إضسفب فكعوسلٌ بٌ فإل و ث فكمحسٌمف سيوكص وسعص مٌ رساف فك،اوهسثف 1984ف ص .62د.
سو خوكًف فكسس ع فكيوبقف ص .321
( )71د .وس ق فكبوروف ص .35سف ع ح

فكحس وا فكو،وبٌص مس ساو ً س بٌاس بٌاس ل فكسا فط فكد كاصف مس ساص
ولود سضوف م ٌدفاف بٌس اف 1983ف ص 16سو بعدهو.

( )72د.سحس د دب فكيع دف ص 138سو بعدهوف سف ع معسٌا
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فإلضاسفبف د .وو اٌ

إساوم هات ف فإلضاسفبف
ص22ف سو بعدهو.

أحد أبرز الحريات العامة ،وىو نتيجة لنوٍع آخر مف ىذه الحريات ،ىو حرية الصناعة والتجارة،
يعد أسموباً رئيساً لحفظ التوازف االجتماعي واالقتصادي
عد أحد صور التعبير عف الرأي كما ّ
وي ّ
ُ

ألنو يؤدي إلى منح العماؿ أسموباً فعاالً مف أجؿ إعادة التوازف بينيـ وبيف أولئؾ الذيف يفرضوف
عمييـ شروطيـ(.)73
وغني عف القوؿَّ ،
أف اإلضراب ليس حرية مطمقة مف أي قيد ،بؿ إف القوانيف تنظمو وتضع
بعض القيود عميو ،بؿ تشدد في ىذه القيود ،إذ وقع مف قبؿ فئة معينة مف العماؿ ىـ الموظفوف
لدى اإلدارة العامة ،ألف مف شأنو أف يضر بالسير المنتظـ لممرافؽ العامة ،وييدد المصالح
العامة(.)74
ويالحظ أ ف دستور الجميورية العربية السورية ،قد حمى الحريات االقتصادية ولكف بعد أف
وضعيا في إطار الحريات االجتماعية ،وذلؾ في سبيؿ تحقيؽ الديمقراطية االجتماعية ،فقد
تضمنت المادة  14منو حؽ الممكية ،فأقرت أنماط الممكية العامة ،لكنيا راعت أيضاً الممكية
الفردية:
«ينظـ القانوف الممكية وىي ثالثة أنواع:
 1ػ ممكية الشعب :وتشمؿ الثروات الطبيعية والمرافؽ العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي
تقيميا الدولة وتتولى الدولة استثمارىا واإلشراؼ عمى إدارتيا لصالح مجموع الشعب ،وواجب
المواطنيف حمايتيا.
 2ػ ممكية جماعية :وتشمؿ الممتمكات العائدة لممنظمات الشعبية والمينية والوحدات اإلنتاجية
والجمعيات التعاونية والمؤسسات االجتماعية األخرى ويكفؿ القانوف رعايتيا ودعميا.
 3ػ ممكية فردية :وتشمؿ الممتمكات الخاصة باألفراد ،ويحدد القانوف وظيفتيا االجتماعية في
خدمة االقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ،وال يجوز أف تتعارض في طرؽ استخداميا مع
مصالح الشعب.
( )73د.وو ٌ

إسوم هت ف ص 67سو بعدهو.

( )74سف ع ً موظٌم فإلضسفب د.سحس د دب فكيع دف ص 144سو بعدهو.

36

وحماية الممكية الفردية فقد قررت المادة  15مف الدستور ما يمي:
 1ػ ال تنزع الممكية الفردية إال لممنفعة العامة ،ومقابؿ تعويض عادؿ وفقاً لمقانوف.

 2ػ المصادرة العامة في األمواؿ ممنوعة.

 3ػ ال تفرض المصادرة الخاصة إال بحكـ قضائي.

 4ػ تجوز المصادرة الخاصة بقانوف لقاء تعوي ٍ
ض عادؿ.
كما تضمنت المادة (  )36مف الدستور حؽ العمؿ ،فأقرت أف العمؿ حؽ لكؿ مواطف وواجب
عميو وتعمؿ الدولة عمى توفيره لجميع المواطنيف ،كما أقرت بحؽ كؿ مواطف في أف يتقاضى
أجره حسب نوعية العمؿ ،ومردوده ،وعمى الدولة أف تكفؿ ذلؾ ،وكذلؾ قضت المادة ذاتيا بأف
تحدد الدولة ساعات العمؿ وتكفؿ الضماف االجتماعي لمعامميف ،وتنظـ ليـ حؽ الراحة ،واإلجازة
والتعويضات والمكافآت.
ويالحظ مف جية أخرى أف المادة ( )23مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف قد تضمنت بياناً
شامالً عف حؽ العمؿ ،وما يتفرع عنو مف حق وؽ وحريات ،وما يمزـ لحمايتو مف ضمانات ،كما
نصت المادة  24عمى حؽ اإلنساف في الراحة والف ارغ ،وعمى وجوب تحديد ساعات العمؿ تحديداً
معق والً ،وضرورة تقرير إجا ةز دورية لكؿ عامؿ ،وأف يصرؼ لو أ ج اًر عنيا ،كما قامت المواد  6ػ  7ػ
 8مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،باالعتراؼ بحؽ العمؿ،
وما يتفرع عنو ،والضمانات الالزمة لعدالة عالقة العمؿ.
وعمى كؿ حاؿ ،يالحظ تراجع ممحوظ في الخطاب القانوني المتعمؽ بحقوؽ اإلنساف االقتصادية
واالجتماعية ،وذلؾ يعود بالدرجة األولى إلى العولمة التي أضحت السمة األبرز لعالمنا المعاصر،
فالعولمة المستندة في أساسيا عمى الميبرالية المطمقة ،تحمؿ في طياتيا ضرباً كبي اًر مف النفعية،
القائمة عمى ضرورة تحقيؽ أعمى قدر ممكف مف الربحية بأقؿ تكمفة ممكنة ،ولما كانت الحقوؽ
االقتصادية واالجتماعية ترتب عمى أرباب العمؿ و أصحاب الشركات جممة مف االلتزامات
لمصمحة العماؿ خصوصاً ،فإف ىذه الشركات لـ تعد تنظر بعيف الرضا إلى ىذه التأمينات العمالية
واالجتماعية ،و أخذت تسعى لمتأميف منيا بصورة كبيرة ،كما أضحت الشركات العالمية تنقؿ
أنشطتيا مف الدوؿ التي ترعى ىذه الحقوؽ وتكفميا إلى الدوؿ التي يكاد ينعدـ فييا مثؿ ىذه
التأمينات العمالية واالجتماعية.75
75
 -د .سحسد لٌ فكس يىف م وس ح ،ق فإلوياو

اً فك،اوو فكاد كً فإلقلٌساً فكسعو اسف س لاص ماوكم فكر اسف
فكس لد 37ف فكعدد فكسفبعف 2223ف ص 149ف سو بعدهو.
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ضمانات الحرية
ال يكفي أف تقر الوثائؽ الدستورية والقانونية بالحرية مع اختالؼ مضامينيا ،بؿ َّ
البد مف ضماف
وضع ىذه النصوص التي تقر بيا موضع التطبيؽ ،مما يشكؿ في حد ذاتيا ضماناً لكؿ الحريات

ٍ
لوقت طويؿ
العامة في الوقت نفسو ،لذلؾ فإف ىناؾ آليات قانونية اجتيدت اإلنسانية وعانت
حتى أوجدتيا ،ىذه اآلليات ىي :الديمقراطية وخضوع الدولة لمقانوف والرقابة القضائية.

أ-

الديمقراطية:

َّ
لعؿ أىـ الضمانات الالزمة لحماية الحرية ،وصيانتيا ضد كؿ اعتداء يقع عمييا ،يكمف في وجود
ٍ
نظاـ ديمقراطي يكفؿ السيادة لمشعب ،فالسيادة الشعبية ىي أوؿ أركاف الديمقراطية ،فإذا كانت
كممة ديمقراطية نفسيا تعني حكـ الشعب ،فإنيا تغدو كممة جوفاء ال معنى ليا ،وبغير مدلوؿ ،إذا
لـ تتضمف اعترافاً بسيادة الشعب بحسبانو صاحب كؿ السمطات في الدولة ومصدرىا الوحيد(،)76
وقد اختمؼ فقو القانوف الدستوري في تحديد الصورة التي يجب أف يساىـ بيا الشعب في تولي
شؤوف الحكـ ،فقاؿ البعض أنو يجب أف يتوالىا بنفسو مباشرة دوف وسيط (الديمقراطية المباشرة)،
وقاؿ بعضيـ اآلخر أنو يكتفي باختيار نو ٍ
اب عنو يتولوف نيابة عنو ىذه الميمة كمية (الديمقراطية
النيابية) ،وسمؾ اتجاه ثالث مف الفقو مسمكاً وسطاً بيف المسمكيف السابقيف ،فرأى أف الشعب
ينتخب نواباً يتولوف نيابة عنو بعض شؤوف الحكـ بصفة أساسية ،إال أنو يحتفظ لنفسو ببعضيا
اآلخر (الديمقراطية شبو المباشرة) (.)77
ويعد االنتخاب ،وتطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف السمطات مف المبادئ التي تكفؿ تحقؽ الديمقراطية(.)78
ّ

( )76د.سحساااد سسخواااً ٌاااسيف ص 183فد .د .ماااوط

فكبواااوف فك ياااٌط اااً فكاااوظم فكيٌوياااٌصف فك،اااوهسثف 1996ف
ص.242

Chevallier, J, L’Etat de droit, R.D.P, 1988, P369, et. s.
( )77سف عف د .د .موط

فكبووف فكسس ع فكيوبقف ص246ف سو بعدهوف د .د .سحسد سسخوً ٌسيف ص184ف سو
بعدهو.
( )78د .سحسد سسخوً ٌسيف ص229ف سو بعدهو.
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ومف المالحظ أف دستور الجميورية العربية السورية قد جسَّد مبدأ السيادة الشعبية ،حيث نصت
الفقرة  2مف المادة الثانية منو عمى أف (السيادة لمشعب ويمارسيا عمى الوجو المبيف في
الدستور.)...

ب  -خضوع الدولة لمقانون:
ومعنى ذلؾ خضوع الجميع حكاماً ومحكوميف لقانوف أسمى يقيدىـ ويمزميـ في تصرفاتيـ
اإليجابية السمبية ،ويمنع الكافة مف الخروج عمى حدود ما ليـ مف حقوؽ ،أو سمطات ،ويرسـ
الحدود الفاصمة بيف سمطة الحاكـ وحرية المحكوـ( ،)79ونظاـ الدولة القانونية L’ Etat de
 droitيقوـ عمى مجموعة مف العناصر والمقومات التي تكفؿ االحتراـ المتبادؿ بيف الحكاـ
والمحكوميف ،والتي تحافظ عمى النظاـ في المجتمع ،كما تصوف الحقوؽ والحريات التي يقررىا
الدستور والقانوف ،ونظاـ الدولة القانونية ىو وحده الذي يقوـ عمى تقرير الحقوؽ والحريات
لألفراد ،ويبيف ضمانة الممارسة الفعمية ليذه الحقوؽ والحريات ،كما َّ
أف نظاـ الدولة القانونية
بناء عمى
يحظر عمى السمطات الحاكمة فرض القيود عمى الحرية إال بالقانوف أو عمى األقؿ ً

مر معنا(.)80
قانوف كما َّ

واذا كاف  -وفقاً لمفيوـ الدولة القانونية  -ال يمكف لمدولة أف تتصرؼ إال بمقتضى القانوف ،فإف
استخداـ القوة المادية يجب أف يوضع عمى أساس قاعدة قانونية تجيزىا ،وكذلؾ فإف ممارسة
السمطة  La puissanceمف قبؿ أجيزة الدولة ال يمكف أف يتـ إال في إطار القواعد
القانونية(.)81
( )79سحس د حو ظف فك،ضوا فإلدفسيف دفس فكولضص فكعسبٌصف فك،وهسثف 1993ف ص.21
يوسً سو فكدٌ ف مدسو فك ،فمد فك،وو وٌصف سوروث فكسعوس ف فإلي ودسٌصف 1986ف ص.9
-Weil.P, Le droit administratif, P.U.F, Paris, ed17, 1997,p79.
.)80( Chevallier, J,op.cit P365, et. s
-Duverger.M, Les régimes politiques, P.U.F, 1954, p50.et.s.
د.د.ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص.445
)81(Chevallier, J, op.cit,p318.et.s.
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وبالتالي ،فإف القانوف وفقاً لما تقدـ لـ يعد أداةً لنشاط الدولة ،ولكف موجياً وىادياً لتقييد سمطتيا،
إف مؤيد خروج الدولة عمى القواعد القانونية يكمف في خضوعيا إلى جز ٍ
ٍ
قاض مستقؿ(،)82
اء يرتبو
كما سيتضح لنا في موضعو.
ويرى الفقو أف تدرج القواعد القانونية ىو أحد مقومات الدولة القانونية ،حيث ال يمكف تصور
النظاـ القانوني لمدولة القانونية بدوف ىذا التدرج الذي يظير في سمو بعض القواعد القانونية
عمى بعض ،وتبعية بعضيا لمبعض اآلخر ،وىو ما يستمزـ بالضرورة خضوع القاعدة األدنى
لمقاعدة األسمى شكالً وموضوعاً ،فأما خضوعيا شكالً فبصدورىا مف السمطة التي حددتيا
القاعدة األسمى ،وباتباع اإلجراءات التي بينتيا ،أما خضوعيا موضوعاً ،فذلؾ بأف تكوف متفقة
في مضمونيا مع مضموف القاعدة األعمى ،وبالتالي فال يصح أف تتعارض قاعدة قانونية دنيا مع
أخرى تعموىا أي حرية التدرج حتى ال يحدث خمؿ في انسجاـ البناء القانوني لمدولة(.)83

ج -الرقابة القضائية:
وتعد الرقابة القضائية مف الضمانات األساسية لحماية الحريات العامة ،ولصيانتيا ضد ما
ّ
يمكف أف يقع عمييا مف اعتداءات ،وذلؾ عف طريؽ قياـ سمطة قضائية مستقمة بممارسة رقابة
قضائية عمى أنشطة السمطات الحاكمة كافة ،وال يمكف أف تكوف الرقابة القضائية ناجعة ،إال
وعده مف الحقوؽ
إذا قامت عمى مجموعة مف المبادئ واألسس مف بينيا كفالة حؽ التقاضي ّ
الدستورية األساسية التي ال يجوز المساس بيا ،وأف تمتد رقابة الفضاء لكؿ أعماؿ السمطات
العامة ،وأف يكوف لمقضاء استقاللو وحصانتو وحيويتو ،مما سوؼ يتبيف لنا مفصالً في
موضعو(.)84

)82(Chevallier, J, op.cit,p330.
()83د.د .يوسً سو فكدٌ ف فكسس ع فكيوبقف ص.17
Chevallier, J, op.cit,p318.et.s.
Chapus.R, Droit administratif général, T1, Montchrestien, 1995,p888.
( )84د .د .ةس ا بد يف فكسس ع فكيوبقف ص . 446د.

ً فكو اوسف اسث فكغلاط فكعاٌ اً فك،ضاوا فكديام سيف
دفس فكولضص فكعسبٌصف فك،وهسثف 1997ف ص.2
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وتقوـ السمطة القضائية ٍ
بدور ميـ في نطاؽ رقابتيا عمى أعماؿ السمطة التنفيذية ،فيي التي
تتصدى لما تقوـ بو مف أعماؿ إدارية مخالفة لمقانوف ،فتعمف بطالنيا وتمغييا ،وتعوض األفراد
عف األضرار التي تصيبيـ نتيجة التصرفات أو األعماؿ الخاطئة والصادرة عف الجيات
اإلدارية(..)85
كما أ ف السمطة القضائية ىي التي تحمي الدستور ،وما يقرره ومف ضمانات لمحرية ،فتمغي أو
تمتنع عف تنفيذ القوانيف واألعماؿ اإلدارية الالئحية والفردية ،والمخالفة لممبادئ الدستورية العامة،
()86

أو لمنصوص الدستورية الصريحة ،وذلؾ فيما يعرؼ بالرقابة عمى دستورية القوانيف

)85( Debbasch, CH, Contentieux administratif, Dalloz,Paris, 1978,p652. .
( )86سف ع ً فكسقوبص ملى ديم سٌص فك ،فوٌ ب سث سر لص د .وبٌلص مبد فكسحٌم وس ف فكسقوبص ملاى ديام سٌص
فك ،فوٌ ف دفس فكولضص فكعسبٌصف فك،وهسثف 1993ف ص42ف سو بعدهو.
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 -2الحق في المساواة وعدم التمييز

الكممات المفتاحية:
المساواة أساس الحقوؽ  -المساواة عنصر أساسي لبناء دولة القانوف  -المفيوـ التبادلي –
العدالة التبادلية – المفيوـ التناسبي – العدالة التوزيعية – قاعدة القانوف – محتوى القانوف –
وساطة القانوف  -المساواة أماـ القضاء  -حؽ التقاضي – القضاء الواحد – المحاكـ الخاصة –
مجانية القضاء – المرفؽ العاـ – الخدمة العامة – المصمحة العامة – الوظيفة العامة – الماؿ
العاـ – األعباء العامة.

الممخص:
تختمؼ رؤية بعض الفالسفة لتعبير المساواة ،فمممساواة معاني متنوعة ،وتختمؼ أنواع المساواة
بمفيومييا التبادلي والتناسبي ،وعالقتيا مع العدالة ،وموقؼ الدساتير منيا ،وال سيما الدستور
السوري ،والمصري ،فضالً عف الدساتير الفرنسية .وتبرز ىذه الوحدة التعميمية أشكاؿ المساواة
مع التركيز عمى المساواة أماـ القانوف ،لدى سنو ،ولدى تطبيقو ،مع مراعاة التمايز في المركز
الواقعية لألفراد .لممساواة في الحقوؽ أشكاؿ متعددة ،المساواة أماـ القانوف ،المساواة أماـ القضاء،
المساواة أماـ المرافؽ العامة ،ثـ المساواة في نطاؽ الوظيفة العامة ،فالمساواة في استخداـ
األمواؿ العامة بذلؾ تكتمؿ أشكاؿ المساواة في الحقوؽ .أما المساواة في الواجبات فيي المساواة
في التكاليؼ واألعباء العامة.
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األهداف التعميمية:
في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى:
 .1تقديـ فكرة متكاممة عف المساواة بمعانييا المختمفة.
 .2طرح أبعاد المساواة أماـ القانوف ،بغية البدء بالتكويف الحقوقي لمطالب.
 .3التخمؽ بالعدالة والمساواة.
 .4تمييز معاني المساواة في الحقوؽ والواجبات.
 .5الولوج في القانوف العاـ عمى أساس مف المعرفة المسبقة.
 .6التعامؿ المنطقي مع القواعد العامة مع مراعاة االستثناءات الواردة عمى ىذه القواعد ما دامت
مقررةً بموجب القانوف.
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مفهوم الحق في المساواة
المساواة  L’égalitéتعني التطابؽ والمماثمة بيف األفراد في الحقوؽ والواجبات ،بمقتضى القاعدة
القانونية التي تنظـ العالقات االجتماعية وتحتؿ المساواة مكانًا مرموقًا ضمف المنظومات الحقوقية
لمدوؿ المعاصرة ألنيا تعد شرطاً لمحرية ،كما يعد بعض الفقو أف المساواة ىي أوؿ الحقوؽ وأساس
الحقوؽ(.)1
وقد عبر الفيمسوؼ الفرنسي روسو عف مبدأ المساواة بقولو أنيا تعني عدـ وجود شيء ،يمكف أف
يعطى لمجميع وال يعطى لشخص محدد Chacun se donnant à tous ne se donne
 ،à Personneوفي رأي الفيمسوؼ نفسو أف المساواة ىي التي تدفع باألشخاص إلى احتراـ
القوانيف ألنيا صادرة في النياية عف إرادتيـ( ،)2وقد رأى بعض الفقو أنو توجد عالقة وثيقة بيف
المساواة والعدالة ،حيث يطرحوف معنييف لممساواة ،األوؿ ىو المفهوم التبادلي Réciprocité
ليا وىو الذي يعني المساواة الكاممة بيف األفراد مف حيث األداءات التي يقدمونيا ،والمقابؿ الذي
يحصموف عميو ،وىو ما يقابؿ بدوره مفيوـ العدالة التبادلية  La justice commutativeأما
المفيوـ اآلخر لممساواة فيو مفيوـ تناسبي ويتماىى مع مفيوـ العدالة التوزيعية
 ،La justice distributiveحيث يعترؼ ىذا المفيوـ التناسبي لممساواة باختالؼ في المعاممة
بيف األفراد في نطاؽ توزيع الثروة واألعباء ،بمعنى أف كؿ فرد وفقاً لممفيوـ التناسبي لممساواة
يثاب أو تشدد األعباء الممقاة عمى عاتقو حسب جدارتو في المجتمع(.)3
ويجمع فقو القانوف العاـ عمى حسباف المساواة عنص اًر أساسياً لبناء دولة القانوف ،وذلؾ ألنيا تعد مبدأً
سياسياً مف شانو ضماف وحفظ الحقوؽ ضمف المجتمع(.)4

)1(Villiers.M, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit,p91.
)2( Frier N.B. Le Principe d’égalité, A. J. D. A, 1998, P153.
- Delvolvé. P. Le Principe d’égalité devant les charges Publiques, L. G. D. J, 1969,
Paris, P2.
)3( Frier. N. B, Opcit, P153.
)4( Pellissier. G, Le Principe d’egalité en. droit public, L. G. D. J, Paris, 1996, P25.
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وتحتؿ المساواة مكاناً بار اًز في النظـ الدستورية المقارنة ،فقد نصت المادة ( )25مف دستور
الجميورية العربية السوري عمى ما يمي:
 3ػ المواطنوف متساووف أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات.
 4ػ تكفؿ الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بيف المواطنيف»...
وكذلؾ أقر الدستور المصري بالحؽ في المساواة بيف المواطنيف ،حيث نصت المادة ( )40منو
عمى ما يمي« :المواطنوف لدى القانوف سواء ،وىـ متساووف في الحقوؽ والواجبات العامة ،ال
نميز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أو األصؿ أو المغة أو الديف ،أو العقيدة.»..
أقر مبدأ المساواة منذ صدور إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف سنة ،1789
أما في فرنسة ،فقد َّ
فرؽ بيف األساس الفمسفي لممساواة ،وتحققيا القانوني ،فأقر أنو ال توجد مساواة مطمقة بيف
والذي َّ
األفراد ،إنما توجد أشكاؿ محظورة لمتمييز بينيـ ،حيث ال يجوز التمييز إال بسبب فضائؿ األفراد
ومواىبيـ ،وكتجسيد ليذه المساواة فقد نصت المادة  6منو عمى أف القانوف ال يصدر عف جميع
األفراد في الدولة ،إنما أيضاً يجب أف يطبؽ عمى الجميع.
وكذلؾ نص اإلعالف عمى أف المساواة تقتضي أيضاً أف تكوف الفرص متساوية لمجميع ،وأف
الثروة يجب أف توزع بالتساوي ضمف المجتمع( .)5مع مالحظة أف اإلعالف لـ يضع المساواة في
قائمة الحقوؽ الطبيعية لإلنساف ،وغير القابمة لمتقادـ (وىي الحرية الممكية ،األمف ،مقاومة
الطغياف ...ـ 20منو».
وقد أقرت مقدمة دستور  1946مبدأ المساواة في العديد مف فقراتيا فأقرت الفقرة الثالثة ،حؽ
المرأة في المساواة مع الرجؿ في جميع المجاالت ،كما نصت الفقرة  12منو عمى تضامف جميع
الفرنسييف ومساواتيـ أماـ األعباء التي تنتج عف الكوارث الوطنية ،كما ضمنت الفقرة  13مف
المقدمة نفسيا لمجميع حؽ التعميـ عمى قدـ المساواة .وقد كرس دستور  1958الحؽ في المساواة
في متنو ،حيث نصت المادة الثانية منو عمى أف شعار الجميورية الفرنسية ىو الحرية والمساواة
واإلخاء.
)5( Pellissier. G.op.cit, p24.
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أشكال المساواة
تأخذ المساواة أشكاالً مختمفة ومتعددة إذ أنيا تتنوع وفقاً لمضمونيا وغاياتيا ،وسوؼ ندرس ىذه
األشكاؿ وفقاً لما يمي:
أوالً  -المساواة أمام القانون:
ويتجمى ىذا النمط مف المساواة عمى ثالثة مستويات:
ًً ـ المساواة أمام قاعدة القانون :L’égalité devant la régle de droit
ويقتضي ىذا المفيوـ مساواة الجميع أماـ القانوف ،وذلؾ عف طريؽ التزاـ يقع عمى كؿ مف يطبؽ
القاعدة القانونية يفرض عمييـ أف ال يرتكبوا تميي اًز بيف الخاضعيف لمقاعدة القانونية ال تنص عميو
ىذه األخيرة ،ودوف شؾ فإف ىذا المظير لممساواة أماـ القانوف ال يتعمؽ بمحتوى العمؿ التشريعي
ذاتو ،إنما يتعمؽ فقط بأساليب تطبيقو(.)6
وفي الحقيقة إف المساواة أماـ قاعدة القانوف تكوف تاريخياً التعبير األوؿ عف المساواة ،بحيث
تطرح نظاماً قانونياً يقوـ عمى إبطاؿ جميع أنماط التمييز التي تقترؼ مف قبؿ القائميف عمى
تطبيؽ القاعدة القانونية ،وقد ظيرت ىذه القاعدة لتقضي عمى التمايزات االجتماعية التي كانت
توجد خصوصاً في النظـ اإلقطاعية القديمة ،ولتطرح مبدأ قانونياً جوىرياً يقوـ عمى وحدة البنية
القانونية التي تطبؽ عمى الجميع دوف استثناء ،أي ضرورة تطبيؽ قانوف وحيد Droit unique
عمى الجميع ،فطالما كاف األفراد يممكوف جميعاً الحقوؽ نفسيا ضمف المجتمع السياسي ،فإنو مف

الطبيعي أف يخضعوا لقانوف واحد ،ولمعيار و ٍ
احد يطبؽ عمى الجميع لمتمييز(.)7

)6( Pellissier. G, L’égalité, Op. cit, P25.
Frier, N.B, Op. cit, P153.
)7( Pellissier. G, Op. cit, P25.
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وبالتالي فإف الوظيفة األساسية التي يطرحيا مفيوـ المساواة أماـ قاعدة القانوف إنما تتمثؿ في
تجميع كؿ المواطنيف في فمؾ قانوني واحد  ،Une Sphére juridique uniqueوبغض
النظر عف مراكزىـ الواقعية التي يشغمونيا(.)8
ويشكؿ مبدأ المشروعية والذي يقوـ عمى أساس مطابقة القاعدة القانونية األدنى لمقاعدة
األعمى( ،)9ضماناً ميماً لتحقيؽ المساواة أماـ القانوف ألنو مف شأنو أف يحوؿ دوف ارتكاب
تغيييرات عف طريؽ األعماؿ القانونية األدنى (لوائح ،ق اررات فردية )... ،بالمخالفة لمقتضى
ومضموف القواعد القانونية الناتجة عف األعماؿ القانونية األعمى مثؿ القوانيف(.)10
ً 2ـ المساواة ضمن قاعدة القانون :L’égalité dans La régle de droit
ٍ
حاالت مف عدـ المساواة بيف
في الواقع إف المساواة أماـ قاعدة القانوف ال تحوؿ دوف وجود
المخاطبيف بالقاعدة القانونية إال ضمف تطبيؽ القواعد العامة عمى المراكز الفردية ،لذلؾ يطرح
مفيوـ المساواة ضمف قاعدة القانوف ليؤكد المساواة مف خالؿ محتوى القاعدة القانونية ذاتو(.)11
وفي الحقيقة إف المساواة ضمف قاعدة القانوف تقتضي مف الجية المختصة بسف القانوف أف ال
ترتكب تميي اًز او محاباة بيف المخاطبيف بيا ،وبالتالي فإف القانوف يجب أف يعامؿ كؿ المراكز
المتماثمة بطريقة متطابقة(.)12

)8( Pellissier. G, Op. cit, P25.
( )9أ .د .سامي جمال الدين ،تدرج القواعد القانونية ،المرجع السابق ،ص16
)10( Pellissier. G, Op. cit, P26.
)11( Pellissier, op. cit, P26.
-Robert. J, Liberté. Egalité Fraternité, 1976, Mélanges, Burdeau. G, L.G.D.J., Paris,
1977, P959.
)12( C.E, 10-7-1995, Contremoulin, A.J,D.A, 1995, P 225.
وفي الفقه:
- Sousse. M, Principe de non-discrimination- A.J. D. A, 1999, °n12, P989.
- Relloube-Frier. N, Op. cit, P153.
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ويالحظ أف المساواة أماـ القانوف تقوـ بتحقيؽ المساواة بشكؿ مباشر ،في حيف َّ
أف المساواة ضمف
قاعدة القانوف تحقؽ ىذه المساواة بشكؿ غير مباشر ،وىذا ىو السبب الذي يدفعنا إلى القوؿ إف
تـ تأميف المساواة ضمف
المساواة أماـ القانوف عمى النحو السابؽ بيانو ال يمكف أف تتحقؽ إال إذا َّ
قاعدة القانوف ،فكيؼ يمكف تكميؼ القائميف عمى تطبيؽ قاعدة القانوف باحتراـ مبدأ المساواة عند
تطبيؽ القاعدة القانونية ،إذا كانت ىذه األخيرة في حد ذاتيا ال تتضمف ذلؾ في محتواىا
ٍ
أف القانوف في ِّ
وجوىرىا ،بمعنى َّ
بشكؿ
حد ذاتو يجب أف يحقؽ المساواة في مضمونو ،وأف يطبؽ
ٍ
متساو بيف المواطنيف(.)13
ومف المسمـ أف المساواة ضمف قاعدة القانوف ،إنما تتحقؽ عف طريؽ عمومية القاعدة القانونية
لدرجة أف عمومية القاعدة القانونية ومبدأ المساواة أصبحا يعبراف عف المفيوـ األصيؿ لمقانوف.
ويكوف القانوف عاماً بوساطة أساليب إعداده المتمثمة بشكؿ أساسي في مساىمة جميع المواطنيف
في النياية بسنو ولو كاف ذلؾ بوساطة ممثمييـ ،وىذا ال يمنع مف أف ينتج القانوف في بعض
الحاالت أفضميات مف نمط معيف ،غير أف ىذه االمتيازات ال يمكف أف تسند بشكؿ خاص إلى
شخص معيف(.)14

)13( Pellissier. G, Op.cit, P26 et 5.
)14( Pellissier. G, Op. cit, P27.
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ًً ـ المساواة بوساطة قاعدة القانون :L’égalité par la régle de droit
مفيوـ المساواة بوساطة قاعدة القانوف ال يختمؼ بعمؽ عف المساواة ضمف القانوف ،فيو كما
يطرح ىذا المفيوـ األخير ،يتعمؽ بمحتوى القاعدة ،وىو يجد مصدره ضد ضرورات تدخؿ الدولة
عف طريؽ القانوف لحفظ مبدأ المساواة ،ولكف يختمؼ المفيوماف عف بعضيما في أف مفيوـ
المساواة بوساطة قاعدة القانوف يفترض موقفاً إيجابياً مف القائميف عمى سف قاعدة القانوف ،ففي
حيف يمتنع عمى السمطة التشريعية بموجب المساواة ضمف قاعدة القانوف ،أف تضمف القاعدة
القانونية أي نمط مف أنماط التمييز أو المحاباة ضمف القاعدة القانونية ،وأف ال يعامؿ أصحاب
المراكز المتساوية معاممة مختمفة ،فإف المساواة بوساطة قاعدة القانوف تفرض عمى السمطة
القائمة عمى سف القاعدة القانونية أف تعامؿ بشكؿ مختمؼ المراكز المختمفة ،وبالتالي يمكف القوؿ
إف مفيوـ المساواة ضمف قاعدة القانوف يعني طرح مبدأ المساواة ضمف محتوى القاعدة القانونية
بغض النظر عف تنوع المراكز الواقعية لألفراد ،أما مفيوـ المساواة بواسطة القانوف فإنو يطرح
مبدأ ال مساواة ضمف محتوى القاعدة القانونية آخذيف بالحسباف تنوع المراكز الواقعية وتعددىا،
وعدـ انتظاميا في أنماط واحدة ،وىذا التمايز في المراكز الواقعية ،ىو الذي يرخص لمقاعدة
القانونية أف تخص أحكاماً مختمفةً لممراكز المتنوعة والمختمفة(.)15
ثانياً  -المساواة أمام القضاء :L’égalité devant la justice
تعني المساواة أماـ القضاء ممارسة جميع مواطني الدولة لحؽ التقاضي عمى قدـ المساواة أماـ
محاكـ واحدة ،وبال تمييز أو تفرقة بينيـ ،بسبب األصؿ ،أو الجنس ،أو الموف ،أو المغة ،أو
العقيدة ،أو اآلراء الشخصية(.)16

)15( Pellissier. G. Op. cit, 30.
( )16د .ثروت بدوي ،المرجع السابق ،ص.454
عبد الغني بسيوني عبد هللا ،مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
 ،1983ص.16
د .طلعت حرب محفوظ ،مبدأ المساواة في الوظيفة العامة ،الهيئة العامة المصرية للكتاب ،القااررة،1989 ،
ص.126
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ويقتضي مضموف المساواة أماـ القضاء أف يكوف القضاء الذي يتقاضى أمامو الجميع واحداً ،وأال
تختمؼ المحاكـ باختالؼ األشخاص الذيف يتقاضوف أماميا ،وكذلؾ يقتضي المضموف نفسو أف
تكوف إجراءات التقاضي التي يسير عمييا المتقاضوف واحدة(.)17
وال يتنافى مع جوىر المساواة أماـ القضاء أف تعطى الحرية لمقاضي لكي يحكـ بالعقوبة المالئمة
تبعاً الختالؼ ظروؼ كؿ قضية ،أو تبعاً الختالؼ ظروؼ المتيميف ولو كانت الجريمة
واحدة(.)18
وكذلؾ ال يتعارض مع مضموف مبدأ المساواة أماـ القضاء وجود محاكـ مختمفة باختالؼ أنواع
المنازعات أو باختالؼ طبيعة الجرائـ بشرط أف ال تقاـ تفرقة بيف أشخاص المتقاضيف.
كما ال يخالؼ مبدأ المساواة أماـ القضاء أف توجد محاكـ خاصة بطوائؼ معينة مف المواطنيف
إذا دعت الضرورة لذلؾ ،ولكف بشرط أف ال يكوف وجود مثؿ ىذا النوع مف المحاكـ سبباً في
تمييز فئة مف األفراد عمى غيرىا ،وذلؾ كما ىو الحاؿ في نطاؽ محاكـ األحداث التي تختص
بمحاكمة المجرميف األحداث عمى اقترفوه مف جرائـ ،وتطبؽ عمييـ نظاماً عقابياً مختمفاً عف تمؾ
التي تطبؽ عمى الراشديف ،وكذلؾ تطبؽ عمييـ إجراءات خاصة لمتقاضي تختمؼ عف إجراءات
التقاضي المتعارؼ عمييا أماـ المحاكـ األخرى ،بقصد إصالحيـ وتقويـ سموكيـ واعادة
تأىيميـ(.)19
ولكف وفي كؿ الحاالت يجب عدـ التوسع في إنشاء مثؿ ىذه المحاكـ الخاصة ،واال تـ خرؽ
مبدأ المساواة أماـ القضاء ،وأف يقتصر إنشاؤىا عمى حاالت الضرورة ،وبما يتالءـ مع ضرورات
الصالح العالـ(.)20

( )17أ.د.ثروت بدوي ،المرجع السابق ،ص.454
د .عبد الغني بسيوني عبد هللا  ،المرجع السابق ،ص.16
د.طلعت حرب محفوظ ،المرجع السابق ،ص.126
( )18د .طلعت حرب محفوظ،المرجع السابق ،ص .127د .عبد الغني بسيوني،المرجع السابق ،ص.16
()19د .طلعت حرب محفوظ ،المرجع السابق ،ص ،127عبد الغني بسيوني ،المرجع السابقص.17
()20عبد الغني بسيوني ،المرجع السابق ,ص.17
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وينتج عف مبدأ المساواة أماـ القضاء ثالث نتائج ميمة جداً:
ً 1ػ وحدة القضاء  L’unité de juridictionويقصد بوحدة القضاء أف يكوف التقاضي بالنسبة
لجميع المواطنيف أماـ القضاة نفسيـ الذيف ىـ مف الدرجة نفسيا ،وبدوف أي تفرقة أو تمييز بيف
األفراد أو بيف الطبقات االجتماعية ،وبالتالي فإف وحدة القضاء تفترض عدـ وجود محاكـ خاصة
أو استثنائية ألفراد معينيف بذواتيـ أو لطوائؼ أو طبقات اجتماعية محددة ،وذلؾ كما كاف عميو
الحاؿ في فرنسة قبؿ الثورة ،حيث كانت توجد محاكـ خاصة بطبقة النبالء واألشراؼ وغيرىا مف
الطبقات ،وذلؾ تميي اًز لكؿ طبقة عف غيرىا مف طبقات الشعب(.)21
ً 2ػ المساواة أماـ التشريعات والعقوبات المطبقة  L’égalité des Peinesتتمثؿ النتيجة الثانية
لمبدأ المساواة أماـ القضاء في ضرورة تحقيؽ المساواة بيف المتقاضيف بالنسبة لمقوانيف التي
تطبؽ عمييـ فيما يثور بينيـ مف منازعات ،وتوقيع ذات العقوبات المقررة لمجرائـ نفسيا عمى
جميع مرتكبييا..
وتتضمف ىذه النتيجة فيما يتعمؽ بالعقوبات شقيف اثنيف :الشؽ األوؿ ،ويتمثؿ في وحدة العقوبات
الموقعة نتيجة لوحدة القانوف المطبؽ ،والشؽ الثاني نجده في مبدأ شخصية العقوبة ،بحيث يرتب
العقاب عمى مف ارتكب جريمة بحؽ المجتمع ،بمعنى أنو يجب أف ال يحتمؿ أخذ وزر ما ارتكبو
غيره بحؽ المجتمع ،ميما كانت درجة قرابتو أو صمتو بو ،وتتطمب المساواة في العقوبة كذلؾ
التسوية بيف المحكوـ عمييـ في إجراءات ووسائؿ تنفيذ العقوبة المحكوـ بيا عمييـ(.)22
 3ػ مجانية القضاء  :Gratuité de la Justiceفمكي تتحقؽ المساواة بيف الجميع أماـ القضاء،
فإف المجوء إليو يجب أف يكوف مجانياًَّ ،
ولكف ىذه المجانية مازالت حتى اآلف مسألة نظرية ،ألنو
إذا كانت العدالة نفسيا بالمجاف فإف وسائؿ المجوء إلى القضاء ليست كذلؾ بالتأكيد ،فمف الناحية
العممية يتحكـ الجانب االقتصادي لكؿ فرد في قدرتو عمى االلتجاء إلى القضاء لمحصوؿ عمى
ٍ
ٍ
ورسوـ وأتعاب محاماة قد تكوف فوؽ طاقتو
نفقات
حقوقو المتنازع عمييا ،ولما يتطمبو ذلؾ مف
المادية في كثير مف األحياف.
( )21د .عبد الغني بسيوني ،المرجع السابق ،ص.19
( )22د .عبد الغني بسيوني،المرجع السابق ،ص.22
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وليذا السبب نجد أف كثي اًر مف النظـ القانونية في العالـ قد نظمت وسائؿ تقديـ المساعدات
القضائية إلى المتقاضيف المحتاجيف ليا ،وبعضيا يشجع تنظيـ الجمعيات التي تقدـ يد المساعدة
إلى مف يطمبيا مف غير القادريف(.)23
ثالثاً  -المساواة أمام المرافق العامة:
ٍ
حاجة مف
المرفؽ العاـ  Le Service Publicىو نشاطٌ تمارسو جية عامة في سبيؿ إشباع
الحاجات التي تحقؽ الصالح العاـ ،وبالتالي فإف ميمة المرفؽ العاـ تتمثؿ في تقديـ خدمات
لمعامة بيدؼ تحقيؽ النفع العاـ(.)24
وطالما كاف المرفؽ العاـ بطبيعة وجوده ،خدمة لممجتمع ولمصمحة الجميع ،لذلؾ فمف الطبيعي
ٍ
تمييز أياً كاف سببو(.)25
أف يتساوى أمامو الجميع وبغير
ويسمى األفراد الذيف تقدـ ليـ خدمات المرفؽ العاـ« ،بالمنتفعيف» ،ولكف مبدأ المساواة أماـ
المرافؽ العامة ال يطبؽ عمى ىؤالء المنتفعيف فقط ،إنما يتمتع بو طالبو االنتفاع أيضاً أي الذيف
تقدموا لالنتفاع ،ولـ ينتفعوا فعالً بالخدمة ،بمعنى َّ
أف مبدأ المساواة ىذا يجب أف يطبؽ عمى
جميع مف تتوافر فييـ شروط االستفادة مف خدمات المرفؽ العاـ بغير تمييز بينيـ أو محاباة،
وفي الحقيقة إف مبدأ المساواة يحتج بو طالبو االنتفاع أكثر مما يحتج بو المنتفعوف فعالً ،ألنو
يثور غالباً عندما ترفض اإلدارة القائمة عمى المرفؽ العاـ طمب أحد األفراد في االستفادة مف
خدمات المرفؽ العاـ ،رغـ توافر الشروط فيو(.)26

( )23د .عبد الغني بسيوني ،المرجع السابق ،ص.23
( )24أ .د .سعاد الشرقاوي ،القانون اإلداري وتحرير االقتصاد ،دار النهضاة العربياة ،القااررة 1995،ص،154
محمود حافظ ،المرافق العامة ،دار النهضة العربية ،القاررة ،1982 ،ص 16وما بعدرا.
Chapus.R, Droit administratif général, op.cit, p513.
Weil.P, op.cit, p59.
)25( Guglielmi.G Koubi.G, Droit du service public, Montchrestien, Paris, 2000, p365.
Chapus.R, Droit administratif général, op.cit, 542.
)26( Guglielmi.G Koubi.Gm op.cit, p385.
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ويعد مبدأ المساواة أماـ المرافؽ العامة مف قبيؿ المبادئ العامة لمقانوف التي تطبؽ وا ْف لـ

يتضمنيا نص قانوني معيف(.)27

غير َّ
أف مساواة األفراد أماـ المرافؽ العامة ليس مطمقاً ،ألنو ال يعني جواز أف يطمب كؿ فرد
االنتفاع مف خدمات المرفؽ العاـ دوف قيد أو شرط ،إنما ال تصبح ىذه المساواة حقاً لممنتفع إال
بتوافر شروطيا ،وذلؾ شأنيا شأف جميع المراكز القانونية(.)28
فالممنوع أف يقيـ المشرفوف عمى المرفؽ تفرقة بيف المنتفعيف ال تستند إلى مسوغ قانوني ،كالتمييز
بسبب الجنس أو الموف أو المغة ،...أو أي سبب آخر ال ىدؼ لو إال التمييز غير المبرر في
المعاممة(.)29
ولكف ال يتنافى مع قاعدة المساواة السابقة أف توضع شروطٌ عامةٌ البد مف توافرىا في كؿ مف
يريد االنتفاع ،كتحديد رسـ م عيف فيمف يريد اقتضاء الخدمة ،أو كتحديد جممة مف الشروط فيمف
يريد اقتضاء خدمة التعميـ الجامعي ،فمثؿ ىذه الشروط ،ماداـ مقصوداً منيا مصمحة المرفؽ
ذاتو ،أو المصمحة العامة ال تخؿ بقاعدة المساواة ،إال إذا كاف التعميـ ظاىرياً ،ولكنو يعني في
حقيقة األمر حرماف طائفة مف األفراد مف االنتفاع بخدمات المرفؽ ألمر مف األمور(.)30
َّ
ولعؿ مف أىـ شروط االنتفاع بخدمات المرفؽ العاـ إنما يتمثؿ في دفع مبمغ معيف مف الماؿ،
وفي ىذه الحاؿ تثور مسألة جماعية المرافؽ العامة ،حيث مف المسمـ أنو ليكوف المرفؽ مرفقاً
عاماً ،ال يشترط أف تكوف الخدمات التي يقدميا مجانية لمجميع ،بؿ يجوز فرض رسوـ عمى كؿ
منتفع لقاء انتفاعو بخدمات مرفؽ معيف ،ولكف يجب أف ال يكوف الرسـ مغالياً فيو بحيث يخرج
المرفؽ عف عموميتو ،والغاية التي أحدث مف أجميا ،والمتمثمة في المصمحة العامة ،ويالحظ
عموماً توجو المشرع المتزايد إلى توسيع نطاؽ مجانية المرافؽ العامة في وقتنا الحالي(.)31
)27(Guglielmi.G Koubi.Gm Ibid, p383.
( )28أ.د .سااليمان الطماااوي ،الااوجيل فااي القااانون اإلداري ،دار الفكاار العربااي ،القاااررة 1991،ص ،439أ.د.
بكرالقباني ،القانون اإلداري ،دار النهضة العربية ،القاررة ،بال تاريخ ،بال رقم طبعة ،ص 368وما بعدرا.
( )29أ.د .سليمان الطماوي ،المرجع السابق ،ص.439
()30أ.د .سليمان الطماوي ،المرجع السابق ،ص.439
)31(Chapus.R, op.cit,p548.
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رابعاً  -المساواة في نطاق الوظيفة العامة:
يأخذ مبدأ المساواة في الوظيفة العامة عدة مظاىر ،فقد يتجمى في نطاؽ الدخوؿ إلى سمؾ
الوظيفة العامة ،وفي نطاؽ الرواتب واألجور ،والترقيات ،والعالوات:
آ ػ الدخوؿ إلى سمؾ الوظيفة العامة :لقد طرح مبدأ المساواة في التوظيؼ أوؿ األمر في فرنسة،
ومؤداه عدـ تفضيؿ طبقة أو فئة معينة عمى غيرىا في شغؿ الوظائؼ العامة ،بؿ يكوف لكؿ
مو ٍ
اطف الحؽ المتساوي في التقدـ لشغميا ،وىذه المساواة ىي مساواة قانونية ،بمعنى أنو يمزـ أف
ٍ
ومؤىالت عممية
تتوافر فيمف يتقدـ لشغؿ الوظيفة العامة كؿ ما يتطمبو القانوف مف شروط
وخبرات عممية ،وىذه الشروط يجب أف تكوف عامة ومجردة بحيث تتيح لممواطنيف جميعاً فرصاً
متكافئة في التقدـ لشغؿ الوظائؼ العامة(.)32
وفي الحقيقة إف ىذا المفيوـ القانوني لممساواة الذي تجسد في مبدأ المساواة في التوظيؼ كاف
ييدؼ إلى الوقوؼ عند حد تحطيـ االحتكارات الطبقية واذابة الفوارؽ االجتماعية في مجاؿ شغؿ
الوظائؼ العامة ،والتي كانت تسود أوربة وقت تقرير ىذا المبدأ ،ويالحظ أف مبدأ المساواة
القانونية تحقيؽ كفاية الوظيفة العامة وبالتالي تطور الدولة إذ يتيح ليا فرصة اإلفادة مف مختمؼ
الكفايات الموجودة بيا دوف قيد طبقي أو اجتماعي(.)33
ولكف مبدأ المساواة في التوظيؼ في مفيومو القانوني السابؽ شرحو،والذي ساد أوربا ،لـ يحؿ مف
الناحية الواقعية ،دوف استمرار االحتكار الطبقي لموظيفة العامة ،بؿ أدى إلى قياـ طبقة
بيروقراطية منفصمة عف الشعب ومتعالية عميو ،لذلؾ فإف الرئيس األمريكي (جاكسوف) طرح
نظريتو القائمة عمى توقيت الوظيفة العامة عمى أساس مف المساواة ،وذلؾ باعتبار توقيت شغؿ
الوظيفة العامة ىو السبيؿ الوحيد لتمكيف كؿ مو ٍ
اطف مف تقمد الوظيفة العامة في يوـ ما(.)34

( )32د.طلعت حرب محفوظ ،المرجع السابق ،ص183
Delvolvé. P. op. cit, P4..
( )33د .طلعت حرب محفوظ ،المرجع السابق ،ص.183
( )34د .طلعت حرب محفوظ ،المرجع نفسه ،ص.185
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وييدد مبدأ المساواة في الدخوؿ إلى الوظيفة العامة في نطاؽ ما يسمى باالحتكار الوظيفي
ُ
التركيزي ،الذي يركز الوظائؼ في ٍ
أيد قميمة يجمع الواحد منيـ بيف أكثر مف وظيفة ،وبالتالي
يغدو في مركز متميز عمى بقية األفراد ،ومما يؤدي في النياية إلى الحكـ عمى الطاقات البشرية
في الدولة بالعطؿ(.)35
مف الموضوعات الميمة في نطاؽ المساواة في الدخوؿ إلى سمؾ الوظيفة العامة ،ذلؾ المتعمؽ
بمسألة المساواة بيف الذكور واإلناث في تولي الوظائؼ العامة ،وتكتسب ىذه المسألة أىميتيا في
أف المرأة عبر تاريخ الحضارة اإلنسانية كانت وضعت في ظؿ ظروؼ دنيا ،وذلؾ عمى أساس
أف المرأة مف الناحية الفكرية والجسدية ىي في وضع أدنى مف الرجؿ(.)36
وبالنسبة لموقؼ القضاء مف ىذه المسألة ،فقد تبايف موقؼ مجمس الدولة الفرنسي ،حسب
المرحمة التاريخية التي طرح فييا ىذا المبدأ ،ففي بادئ األمر ،احترـ المجمس المذكور كؿ
اتجاىات اإلدارة الرامية إلى استبعاد النساء مف الوظائؼ العامة ،ثـ اتخذ مواقؼ أكثر جرأة،
حيث أعمف رفضو لجميع العوائؽ التي تقؼ أماـ النساء في نطاؽ تولي الوظائؼ العاـ’ ،لكنو لـ
يسحب كؿ النتائج المترتبة عمى ىذا الموقؼ ،وفي سنة  ،1946اتخذ المجمس نفسو موقفاً
حاسماً حيث قرر حؽ النساء في تولي الوظائؼ العامة وفقاً لمشروط الواقعية والقانونية نفسيا
التي تطبؽ عمى الذكور(.)37
وقد تكرست ىذه القاعدة تشريعياً بدءاً مف سنة  1946كذلؾ ،وتكررت في قوانيف الوظيفة العامة
الفرنسية المتعاقبة بعدىا ،وبالتالي فإف المبدأ المستقر عميو حالياً في فرنسة يتمثؿ في أف الطبيعة
األنثوية لممرأة يجب أف ال تقؼ حائالً دوف دخوليا إلى سمؾ الوظيفة العامة(.)38

( )35د .طلعت حرب محفوظ ،المرجع نفسه ،ص.187
( )36راجااع مفصاالل حااول تطااور وضااع الماارأة فااي مواجهااة الرجاال :أ.د .نعاايم اليااافي وضااع الماارأة بااين الضاابط
االجتماعي والتطور ،مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر ،1985 ،ص ،9وما بعدرا.
Debbasch. La femme et la fonction Publique D, 1961, Chron, P 140.
Ayoub, E. La femme dans la fonction Publique, D. S, 1971, P157.
)37( Debbasch, La femme..,OP. cit. P141.
)38( Debbasch.Ibid. P142.
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وقد تكرس ىذا الوضع دستورياً أيضاً ،حيث أقرت مقدمة دستور  1946بأف القانوف يضمف
لممرأة ضمف كؿ المجاالت ،حقوقاً مساوية لمحقوؽ التي يممكيا الرجاؿ.
َّ
ولكف القضاء اإلداري الفرنسي وضع استثناء عمى مساواة النساء بالرجاؿ في نطاؽ تولي
الوظائؼ العامة ،حيث يجوز خرؽ مبدأ المساواة المذكور إذا كانت شروط ممارسة وظيفة معينة
تستمزـ مثؿ ىذا الخرؽ« ،كأف تكوف شاقة وتستمزـ جيداً عضمياً كبي اًر»(.)39
أما في سورية فقد كاف الحكـ قاطعاً في نصوص الدستور ،حيث نصت المادة  45منو عمى
مايمي:
« تكفؿ الدولة لممرأة جميع الفرص التي تتيح ليا المساىمة الفعالة والكاممة في الحياة السياسية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ،وتعمؿ عمى إزالة القيود التي تمنع تطورىا ومشاركتيا في بناء
المجتمع العربي االشتراكي».
ويالحظ في مصر أف القضاء اإلداري قد اتجو في نفس مسار القضاء اإلداري الفرنسي ،حيث
أقر ببطالف كؿ قاعدة مطمقة تحوؿ بيف المرأة وبيف تولي الوظائؼ العامة لمجرد كونيا أنثى،
ولكف القضاء ذاتو قد أورد استثناء عمى ذلؾ ،حيث أقر أف المرأة قد ال تصمح لتولي بعض
المناصب العامة ألسباب تقدرىا اإلدارة ،تتعمؽ بالظروؼ االجتماعية أو بطبيعة العمؿ في
ذاتو(.)40
ب ػ المساواة في الراتب والعالوة والترفيع :يعد الراتب والعالوة والترفيع مف أىـ العناصر الرئيسية
التي يقوـ عمييا كؿ نظاـ وظيفي ،فيذه العوامؿ الثالثة تعد عصب الحقوؽ الوظيفية ،فالراتب
يمثؿ المقابؿ المادي الذي يتقاضاه الموظؼ مقابؿ عممو الذي يؤديو ،كما أف العالوة تعد النتيجة
الحتمية لبعض لبقاء الموظؼ في وظيفتو مدة طويمة مما يترتب عميو ضرورة زيادة مرتبو زيادةً
دورية كؿ سنة أو سنتيف حسب األحواؿ وحسب ما ينص عميو كؿ تشريع عمى حدة ،وحتى

يتناسب الراتب مع متطمبات الحياة المادية المستمرة ومع التغييرات السريعة لألسعار ،كذلؾ فإف
-Ayoub. E, Op. cit, P159.
)39( Ayoub. E, OP. cit. P159.
( )40حكم المحكمة اإلدارية العليا المصرية الصادر في  ،1963/3/31السنة  ،28المجموعة ،ص.979
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الترقية (الترفيع) ىي النتيجة الحتمية لكفاءة الموظؼ والجزاء الضروري الجتياده ونشاطو في
عممو الوظيفي(.)41
وفي الحقيقة إف نظاـ الرواتب الوظيفية يجب أف يوفر لمموظفيف مطالب الحياة وأف يحقؽ العدالة
والمساواة بالنسبة لمجميع ،وألجؿ أف يحؽ نظاـ الرواتب المساواة فالبد أف يكوف عاماً بحيث
يشمؿ كؿ الدرجات والوظائؼ دوف استثناء وتفرد في المعاممة كما يجب أف يكوف ػ أي نظاـ
المرتبات ػ واضحاً غير مشموؿ بأي تعقيدات تعطؿ تنفيذه ،كما يجب أف يحقؽ التوازف بيف
الدرجات في جميع المستويات ،حيث يجب أف تكوف الفروؽ في المرتبات بيف المستويات
الوظيفية المختمفة متناسبة مع الفروؽ في المواصفات الوظيفية والمينية المتطمبة في كؿ مف
مستويات الوظائؼ ،وىذا يعني أف المساواة ال تتحقؽ في ىذه الحالة إال إذا كاف األجر متساوياً
في العمؿ الواحد ،ويالحظ في ىذا المقاـ أيضاً أف النظاـ الوظيفي لمرواتب ال يكوف عادالً وقائماً
ٍ
متساو مع أجر الرجؿ متى كانت تماثؿ ىذا
عمى مبدأ المساواة إال إذا خص المرأة الموظفة بأجر
األخير في الدرجة الوظيفية وفي طبيعة العمؿ الذي تقوـ بو(.)42
ومف ج ية أخرى ،لكي تكوف عالوات الترفيع متفقة مع مبدأ المساواة فإنو يجب أف تكوف ضوابط
ٍ
قانوني
لنظاـ
ومعايير منحيا ،أو الحرماف منيا واحدة بالنسبة لجميع العامميف الذي يخضعوف
ٍّ
ٍ
بنسبة أعمى
واحد ،وتتماثؿ أوضاعيـ الوظيفية وظروؼ عمميـ ،أما إذا تقررت لبعض العامميف
مف النسبة التي تقررت لزمالئيـ المتماثميف معيـ في الوظيفة أو الدرجة ،فإف ذلؾ يعد مجافياً
لمبدأ المساواة ومتعارضاً معو(.)43
أما بالنسبة لمترقية (الترفيع) ،فإنو يأخذ إحدى صورتيف ،فإما أف يكوف مف جية عمى أساس
األقدمية المطمقة ،وبالتالي فإف الترفيع الوظيفي يتـ تمقائياً مع مرور فترة زمنية معينة عمى خدمة
العامؿ ،واما أف يكوف مف جية أخرى بطريؽ االختيار ،ومقتضى ذلؾ أف يكوف أساس الترقية

( )41أ .د .أنور أحمد رسالن ،الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،القاررة ،1995 ،ص ،165وما بعدرا.
( )42طلعت حرب محفوظ ،المرجع السابق ،ص.214
( )43د .طلعت حرب محفوظ ،المرجع السابق ،ص.218
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ليس األقدمية ،إنما اجتياد العامؿ في نطاؽ أعباء وظيفتو ،بحيث يفضؿ في الترقية العامؿ
الكؼء واف كاف أحدث في أقدميتو مف العامؿ األقدـ غير الكؼء(.)44
ويالحظ أف الترفيع باألقدمية تعتمد عمى واقعة مادية بحتة ىي ترتيب العامؿ في كشوؼ األقدمية
دوف النظر إلى المعايير الموضوعية التي تتعمؽ بالعمؿ الوظيفي وصالحو ،وعمى ذلؾ فإف ىذه
الطريقة وفي الترفيع ال تحقؽ المساواة بيف العامميف ،وذلؾ عمى خالؼ ظاىرىا ،ألف المساواة
ٍ
عمؿ يؤدى
تقتضي أف تكوف الترقية لمعامؿ الكؼء األكثر صالحية ،وأف تكوف أيضاً مقابؿ
أف يرقى عامؿ لمجرد أنو أقدـ في ترتيب األقدمية حتى
بطريقة جادة وجيدة ،وليس مف المساواة ْ

ولو كاف ال يؤدي عمالً ،أو حتى لو كاف يمثؿ زيادة في اليد العاممة(.)45

ولكف بالمقابؿ يالحظ أيضاً أف الترفيع باالختيار ال يمكف أف يكوف أساساً سميماً لممساواة بيف
العامميف ،والترفيع إال إذا كاف االختيار قائماً عمى أسس موضوعية سميمة ال تدخؿ فييا
االعتبارات الشخصية واألىواء الذاتية ،واال اختمت كطريقة سميمة لممساواة بيف العامميف ،لذلؾ
يذىب الفقو إلى أف الطريقة المثمى لمترفيع والتي مف شأنيا أف تحقؽ المساواة بيف العامميف ىي
تمؾ التي تعتمد عمى األقدمية واالختيار معاً ،بحيث يكوف الترفيع لموظائؼ السفمى مف السمـ
اإلداري باألقدمية ،وتكوف الترقية باالختيار لموظائؼ العميا والمناصب القيادية الرئيسية التي
تحتاج إلى ميارات ذاتية وقدر ٍ
ات خاصة إلى جانب طوؿ مدة الخبرة في الوظيفة العامة(.)46
خامساً  -المساواة في استخدام األموال العامة:
الماؿ العاـ ىو كؿ ماؿ ممموؾ لمدولة أو أحد أشخاص القانوف العاـ األخرى (المحافظات،
المدف ،البمداف ،القرى ،المؤسسات والييئات العامة ،»...ويكوف مخصصاً لمنفعة عامة ،وىذا
التخصيص إما أف يكوف باستعماؿ الجميور لمماؿ العاـ مباشرة كما ىو الحاؿ في الحدائؽ العامة

( )44د.أنور رسالن ،المرجع السابق ،ص.192
( )45د .طلعت حرب محفوظ ،المرجع السابق ،ص .221د .أنور رسالن ،المرجع السابق ،ص.195
( )46د .أنور رسالن ،المرجع السابق ،ص ،197د .طلعت حرب محفوظ ،المرجع السابق ،ص.222
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والطرؽ ،واما أف يكوف باستعماؿ الجميور لمماؿ العاـ عف طريؽ مرف ٍ
ؽ عاـ كالسكؾ الحديدية
والمستشفيات ..إلخ(.)47
وطالما كاف الماؿ العاـ مخصصاً لمنفع العاـ ،فإنو يستخدـ حتماً مف قبؿ الجميور ،أي مجموع
األفراد في المجتمع ،وىو ما يطمؽ عميو اصطالحاً تسمية االستعماؿ العاـ لمماؿ العاـ ،وىو يقوـ
بشكؿ أساسي عمى مبدأ مساواة المنتفعيف ،أي المساواة بيف جميع مستخدمي الماؿ العاـ،
وبالتالي فإف جميع األفراد يجب أف يعامموا عمى قدـ المساواة في ىذا المجاؿ ماداموا قد تساووا
في مراكزىـ القانونية(.)48
ولكف ال يخؿ بمبدأ مساواة المنتفعيف سالؼ الذكر أف تقوـ اإلدارة عمى تمييز طائفة مف األفراد
بقصد ممارسة االستعماؿ العاـ ألحد عناصر األمواؿ العامة عمييـ فقط ،مادامت قد حددت
قواعد ىذا االستعماؿ بشروط عامة تعطي لكؿ مف تتوافر فيو ىذه الشروط مف أفراد الطائفة حؽ
استعماؿ الماؿ العاـ ،ومثاؿ ذلؾ قصر ارتياد بعض المكتبات العامة عمى مف يتمتع بمستوى
عممي معيف ،كما ال يخؿ بيذا المبدأ أيضاً التمييز في شروط االستعماؿ القانونية بيف المنتفعيف
عمى أساس اختالؼ صور االنتفاع العاـ بيف ىذه الفئات ،فيشترط مثالً حصوؿ السيارات عمى
تراخيص مسبقة لمسير في الطرؽ العامة األمر الذي ال يشترط بالنسبة لممشاة ،وذلؾ الختالؼ
سبؿ االستعماؿ في الحالتيف(.)49

()47أ.د .سليمان الطماوي ،الوجيل ،المرجع السابق ،ص.594
Mirand-Deviller. J, Caurs de droit administrtef des bienes. Mantchrestien, Paris,
1999, P31, ets.
( )48محمد فاروق عبد الحميد  ،المركل القانوني للمال العام ،1983،رسالة دكتوراه ،القاررة ص.666
( )49د .محمد فاروق عبد الحميد ،المرجع نفسه ،ص.666

59

سادساً  -المساواة في التكاليف واألعباء العامة:
إف تعبير التكاليؼ العامة  Charges Publiquesيعني كؿ النفقات التي تدفع ضمف مصمحة
معنى واحداً في ىذا النطاؽ ،وىي
كؿ أفراد المجتمع ،وبالتالي فإف نفقات الدولة وأعباءىا تأخذ
ً
أي ػ ىذه األعباء ػ تحتاج إلى موارد كافية لتغطيتيا وىذه الموارد يجب أف توزع عمى كؿ أفراد
المجتمع عمى قدـ المساواة ،طالما أنيا أف تدفع في سبيؿ مصمحتيـ جميعاً ،لذلؾ ال يجوز أف
يتحمميا البعض دوف البعض اآلخر مف األفراد(.)50
ويعد إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف أوؿ مف أثبت ىذا المبدأ بشكؿ رسمي ،وذلؾ حيف نص
عمى ضرورة أف يشترؾ جميع المواطنيف عمى قدـ المساواة في األعباء والتكاليؼ العامة(،)51
ولكف يالحظ َّ
أف القضاء اإلداري الفرنسي قد أخذ بمبدأ المساواة بيف المواطنيف في التكاليؼ
العامة وأرجع إليو الكثير مف نظريات القانوف اإلداري ،والسيما في مجاؿ المسؤولية ،إال أنو في
جميع األحكاـ التي أصدرىا بيذا الصدد لـ يشر إلى إعالف الحقوؽ أبداً ،كنص يشكؿ مرجعية
دستورية وتاريخية ،في الوقت نفسو ،إنما عده عمى الدواـ مف قبيؿ المبادئ العامة لمقانوف(.)52
وفي الحقيقة ،إف مبدأ المساواة أماـ التكاليؼ العامة يتجمى أكثر في النطاؽ الضريبي ،وفي
نطاؽ الخدمة العسكرية:
مستمد مف
 1ػ في النطاؽ الضريبي :في الحقيقة إف مبدأ المساواة أماـ الضريبة ىو في حقيقتو
ٌ
مبدأ المساواة أماـ القانوف ،لذلؾ فإف المساواة أماـ الضريبة ىي المساواة أماـ قانوف الضريبة،
والمساواة أماـ الضريبة بيذا المعنى ال تعني وجوب أف يدفع جميع المكمفيف الضريبة نفسيا ،بؿ
يجب أف يتناسب ما يدفعو ٌّ
كؿ منيـ وقدرتو المالية ،وبعبارة أخرى يجب أف تسعى الدولة إلى أف
تكوف الضرائب التي تفرضيا في مجموعيا متناسبة مع المقدرة التكميفية لممكمفيف ،لذلؾ فإف
المساواة أماـ الضريبة ال تفترض وجود نظاـ قانوني ضريبي واحد يطبؽ عمى جميع المكمفيف،
)50( Delvolvé. P, OP, cit, P5..
( )51المادة  16من اإلعالن .
Delvolvé.P, op.cit, p9.
)52( Delvolvé.P, Ibid, p13.
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بؿ عمى العكس ،إف المساواة أماـ الضريبة في وقتنا الحالي تعني ضرورة تعود األنظمة
الضريبية التي تخضع ليا المكمفوف فالبد عمى سبيؿ المثاؿ مف تمييز أصحاب الدخوؿ الكبيرة
عف أصحاب الدخوؿ الصغيرة ،وخضوع كؿ منيما لنظاـ ضريبي مختمؼ(.)53
ولذلؾ يرى بعض الفقو أف الخطوة األولى لتحقيؽ المساواة أماـ الضريبة ىي تقسيـ المكمفيف إلى
أنواع  ،Catégorisationsوالتقسيـ الشائع ىو تقسيـ المكمفيف بحسب إمكانياتيـ المالية ،فيقسـ
المكمفوف عادة إلى صغار المكمفيف وكبار المكمفيف ،كما يوجد تقسيـ آخر لممكمفيف ىو تقسيميـ
بحسب الضرائب التي يخضعوف ليا ،إذ يوجد مكمفوف يخضعوف لمضرائب عمى الدخؿ ،بينما
يخضع آخروف لمضريبة عمى القيمة المضافة ،ويخضع آخروف لمضريبة عمى الشركات...
إلخ(.)54
ٍ
لنظاـ ضريبي
وباإلضافة إلى ما تقدـ ،فإف المساواة أماـ الضريبة تستوجب خضوع كؿ المكمفيف
واحد إذ وجدوا في مركز واحد يحدده القانوف ،وبالتالي فإنو يحظر عمى المشرع أف يقرر اختالفاً

في المعاممة الضريبية ألصحاب المراكز المتماثمة ،وقد تكررت ىذه القاعدة في ٍ
عدد غير قميؿ
مف أحكاـ المجمس الدستوري الفرنسي(.)55
والمساواة أماـ الضريبة ليست واجبة فقط في مجاؿ فرض الضرائب فحسب ،بؿ ىي التزاـ واقع
عمى عاتؽ المشرع أيضاً في حالة اإلعفاء منيا ،وبذلؾ فإنو ال يجوز التمييز بيف أصحاب

المراكز المتماثمة سواء بإخضاعيـ لضر ٍ
يبة ما أـ بإعفائيـ منيا(.)56

()53أ.د .ثروت بدوي ،المرجع السابق ،ص.451
راجع :أ .د.محمد عبد اللطيف ،الضمانات الدستورية في المجال الضريبي ،مطبوعاات جامعاة الكويات،
الكويت ،1999 ،ص ،134وما بعدرا.
أ .د .عصام بشور ،المالية العامة والتشريع المالي ،منشورات ،جامعة .دمشق ،ط ،1992 ،5ص.24
( )54أ.د .محمد عبد اللطيف المرجع السابق ،ص.136
( )55أ.د .محمد عبد اللطيف المرجع نفسه ،ص.138
()56أ .د .محمد عبد اللطيف ،المرجع نفسه ،ص.124
أ .د .ثروت بدوي ،المرجع السابق ،ص.422
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واذا كاف اإلعفاء مف الضريبة ألشخاص محدديف بصفاتيـ ،فإف مبدأ المساواة يتحقؽ دوف شؾ،
إعفاء ضريبياً عمى المعاشات المستحقة لجرحى الحرب مثالً ،إال أنو إذا كاف
كأف يقرر المشرع
ً
القانوف ذاتو يعفي شخصاً محدداً بذاتو مف بعض الضرائب أو الرسوـ ،فإف ىذا القانوف يخرؽ
مبدأ المساواة حسب الرأي الراجح في الفقو ،وذلؾ كما ىو الحاؿ مثالً بالنسبة لقانوف
 1970/12/23الصادر في فرنسا بشأف إعفاء تركة الجنراؿ ديغوؿ مف بعض الضرائب
والرسوـ(.)57
ولكف يجوز الخروج عمى مبدأ المساواة أماـ الضريبة في حاالت ضيقة ،وذلؾ حيف يميز المشرع
بيف المكمفيف ويخرج بالتالي عف مبدأ المساواة ألسباب تتعمؽ بالمصمحة العامة ،فعادة ما يمجأ
المشرع إلى تمييز بعض المكمفيف بمعاممة ضريبية خاصة ،وذلؾ لتحفيزىـ عمى استثمار أمواليـ،
ٍ
اتجاه معيف ،وتحفؿ قوانيف االستثمار في الدوؿ التي تحتاج إلى
أو لتوجيو ىذا االستثمار في
رؤوس األمواؿ الوافدة بإعفاءات أو تعامالت ضريبية خاصة ومميزة ،بؿ يجري العمؿ في فرنسة
عمى إبراـ ما يسمى بالعقود الضريبية  Contrats Fiscalsوالتي مف أىـ آثارىا منح أفضميات
ضريبية معينة لبعض المكمفيف ،وذلؾ في سبيؿ حسف تنفيذ الخطط االقتصادية(.)58
وعمى كؿ حاؿ ،فإنو يجب أف ال يغرب عف الباؿ الدور الميـ الذي تمعبو الضريبة في حياة
الشعب االجتماعية ودورىا في إعادة لتوزيع الدخؿ ،وفي تخفيؼ حدة التفاوت بيف الطبقات
ٍ
بشكؿ أو بآخر أىمية الضريبة كأداة لتوزيع المساواة االقتصادية بيف
االجتماعية ،مما يعكس
األفراد عمى مستوى الحياة االجتماعية ككؿ(.)59
والجدير مالحظتو أخي ًار َّ
أف دستور الجميورية العربية السورية قد تبنى صراحة مبدأ المساواة أماـ
الضريبة ،وأشار إلى الدور الذي تمعبو الضريبة في تحقيؽ العدالة االجتماعية ،وذلؾ حيف نصت
المادة  19منو عمى أف« :تفرض الضرائب عمى أسس عادلة وتصاعدية ،تحقؽ مبادئ المساواة
والعدالة االجتماعية».

()57أ .د.محمد عبد اللطيف ،المرجع السابق ،ص.128
)58( Delvolvé, op.cit,p121.
( )59أ .د .عصام بشور ،المرجع السابق ،ص.342
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 2ػ المساواة في أداء الخدمة العسكرية :ال شؾ في أف الخدمة العسكرية واجب وطني يتساوى
المواطنوف جميعاً ،في القياـ بو ،ومف ثـ فال يجوز اإلعفاء مف واجب الدفاع عف الوطف إال
ألسباب تحدد حص اًر في القانوف وتكوف موجبة لذلؾ(.)60

( )60أ.د .ثروت بدوي ،المرجع السابق ،ص ،453طلعت حرب محفوظ ،المرجع السابق ،ص.128
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تمارين:
أشر إلى اإلجابة الصحيحة :
ـــ الحرية مف الناحية القانونية ىي :
 .1الخالص مف التقييد والعبودية والظمـ واالستبداد .
 .2القدرة عمى التصرؼ ضمف القيود والقواعد القانونية الموجودة والسارية في المجتمع
المنظـ .
 .3مقدرة الفرد عمى االختيار ،وأف يفعؿ ما يشاء ،وقتما يشاء .
 .4كؿ ما تقدـ.
اإلجابة الصحيحة رقـ .2
 المواطنوف متساووف أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات) .ىذا النص يندرج تحت: .1المفيوـ التبادلي لممساواة .
 .2المفيوـ التناسبي.
 .3المفيوميف معاً.
 .4ال شيء منيما .
اإلجابة الصحيحة رقم ً.
 ينتج عف مبدأ المساواة أماـ القضاء ثالث نتائج ليس مف بينيا : .1وحدة القضاء.
 .2المساواة في األعباء والتكاليؼ.
 .3المساواة أماـ التشريعات والعقوبات المطبقة.
 .4مجانية القضاء.

اإلجابة الصحيحة رقم .2
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اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ الثالثة
الحق في المحاكمة العادلة
الكممات المفتاحية:
القواعد الموضوعية – القواعد اإلجرائية  -دليؿ اإلدانة  -حؽ المتيـ في إثبات براءتو – الخصومة
الجنائية – الحكـ البات – عمنية المحاكمة – تسبيب الحكـ – ضمانات الدفاع – القاضي الطبيعي.
الممخص:
األصؿ بالنسبة لمحؽ في المحاكمة العادلة أنو مبدأ عاـ يشمؿ جميع أنواع التقاضي ،بيد أنو فيما يتصؿ
بحقوؽ اإلنساف يرد بشكؿ خاص أماـ القضاء الجزائي والسيما فيما يتعمؽ بأصوؿ المحاكمات وضمانات
المحاكمة العادلة تؤدي إلى تفادي المخاطر الناجمة عف المحاكمة الجزائية وتشويو أغراضيا،
الدفاع ،ؼ
ولتوفير العناصر األساسية لتحقيؽ العدالة لممتيـ ،وتمكينو مف الدفاع عف نفسو .ويمكف التعبير عف
ٍ
بوجو
المحاكمة العادلة بأنيا مجموعة مف الضمانات األساسية التي تكفؿ بتكامميا مفيوماً لمعدالة يتفؽ
عاـ مع المقاييس المعاصرة .وتنطوي عمى مجموعة مف اإلجراءات التي تتـ بيا الخصومة الجنائية في
إطار مف حماية الحريات الشخصية وغيرىا مف حقوؽ اإلنساف المتصمة بيا ،فيي بذلؾ تعد ضمانة
أساسية لصوف حقوؽ اإلنساف وكرامتو وشخصيتو المتكاممة .وتتمثؿ الضمانات المتعمقة بإجراءات
فعؿ و ٍ
المحاكمة في سرعة البت بالدعوى ،عبلنية المحاكمة ،الشفيية ،عدـ جواز محاكمة المتيـ عف ٍ
احد
مرتيف ،ووجوب تسبيب الحكـ الجنائي .أما ضمانات الدفاع فتتمثؿ في :حؽ المتيـ في اإلحاطة بالتيمة
ٍ
بمحاـ ،حؽ المتيـ في اعتباره
الموجية لو ،حؽ المتيـ في إبداء أقوالو بحرية ،حؽ المتيـ في االستعانة
بريئاً حتى تثبت إدانتو بحكـ مبرـ ،وأخي اًر حؽ المتيـ في المحاكمة أماـ قاضيو الطبيعي.
األهداف التعميمية:
في نياية ىذا الجزء يجب أف يكوف الطالب قاد اًر عمى:
- 1التحمي بالعدالة واحتراـ حقوؽ اإلنساف.
- 2إبراز المجاؿ الرابط بيف حقوؽ اإلنساف والحؽ في المحاكمة العادلة.
- 3التعرؼ عمى ضمانات المحاكمة العادلة سواء كانت متعمقة باإلجراءات أو
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بالدفاع.

في الحقيقة إف اإلنساف إذا ما مثؿ أماـ المحكمة مدعياً أو مدعى عميو ،ال بد أف يتمتع بالضمانات
الكافية التي مف شأنيا أف تؤمف لو محاكمة عادلة ،تضمف لو الوصوؿ إلى حقوقو ،كما تمكنو مف الدفاع
عف نفسو ،كما أف اإلنساف في وجوده في الوسط االجتماعي ،ال بد أف يتمتع بحؽ البقاء ،وبأف تبقى ذاتو
سميمة ال تمس ،لذلؾ جاءت القوانيف المعاصرة بجممة مف القواعد القانونية التي تضمف لئلنساف حقو في
الحياة وفي السبلمة البدنية ،وعمى ضوء ذلؾ فإف دراستنا سوؼ تنقسـ عمى امتداد ىذا الفصؿ إلى
مبحثيف ندرس في أوليما ،الحؽ في المحاكمة العادلة وؼي ثانييما ،الحؽ في الحياة والسبلمة البدنية ،كما
يمي:
الحق في محاكمة عادلة
غرض القانوف عموماً ىو تنظيـ سموؾ األفراد في عبلقاتيـ بعضيـ ببعضيـ اآلخر ،وفي عبلقاتيـ مع
المجتمع ككؿ ،أما القانوف الجزائي ييدؼ إلى القضاء عمى الجريمة بما تمثمو مف تيديد لسبلمة األ فراد
والمجتمع ،ومف خطر عمى النظاـ العاـ ،والبد أف يأخذ ىذا القانوف بالحسباف الحفاظ عمى النظاـ العاـ
وذلؾ عف طريؽ مجموعة مف القواعد التي تسنيا الدولة لتحريـ أفعاؿ أو امتناعات معينة وفرض الجزاء
المناسب عمى مرتكبييا مف جية ومصمحة األفراد في صوف حياتيـ وحريات ىـ وحقوقيـ مف جية أخرى،
وتندرج مجموعة القواعد القانونية الموضوعية التي تنظـ حؽ الدولة في حرماف الذيف يعتدوف عمى النظاـ
االجتماعي مف حريتيـ وحياتيـ أحياناً ،وبتحديد الجرائـ ووضع العقوبات المقررة ليا في قانوف العقوبات.
أما القواعد القانونية الشكمية الخاصة با إلجراءات التي تتبع في إثبات الجرائـ ومحاكمة مرتكبييا وتنفيذ
العقوبة بحقيـ فتندرج في قانوف اإلجراءات والمحاكمات الجزائية.
ولكف القانوف الجزائي بقسميو قد يساء استخدامو مع ما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج خطيرة عمى حقوؽ
اإلنساف ،وبخاصة ما يتعمؽ منيا بالحياة والحرية الفردية ،لذلؾ يجيء مفيوـ المحاكمة العادلة لتفادي ىذه
المخاطر الناجمة عف المحاكمة الجزائية وتشويو أغراضيا ،ولتوفير العناصر األساسية لمحاكمة عادلة
لممتيـ ،وتمكينو مف الدفاع عف نفسو ،ولمتوفيؽ بيف حؽ الدولة في الحصوؿ عمى دليؿ اإلدانة وبيف حؽ
المتيـ في إثبات براءتو.
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ويكتسب مفهوم المحاكمة المنصفة اليوم داللة مزدوجة  :فهو يعني مجموعة من اإلجراءات التي يجب
احترامها أثناء تطبيق قوانين العقوبات ،ومجموعة المؤسسات التي تراعي الشرعية اإلجرائية(.)1
وقد أتيح لممحكمة الدستورية العميا المصرية تعريؼ المحاكمة العادلة فقررت بأنيا« :مجموعة مف
ٍ
الضمانات األساسية التي تكفؿ بتكامميا مفيوماً لمعدالة يتفؽ
بوجو عاـ مع المقاييس المعاصرة وىي
بذلؾ تتصؿ بتشكيؿ المحكمة وقواعد تنظيميا وصيغة القواعد اإلجرائية المعموؿ بيا أماميا وكيفية
تعد في النطاؽ الجنائي وثيقة المصمحة بالحرية الشخصية ،وبالتالي
تطبيقيا مف الناحية العممية ،كما أنيا ّ
مبدئي لرد العدواف عف
فبل يجوز تفسير قاعدة الحؽ في المحاكمة المنصفة تفسي اًر ضيقاً ،إذ ىي ضماف
ّ
حقوؽ الفرد وحرياتو األساسية»(.)2
تعد المحاكمة المنصفة أحد الحقوؽ األساسية لئلنساف ،وىي تقوـ عمى توافر مجـ وعة اإلجراءات
وبذلؾ ّ
التي تتـ بيا الخصومة الجنائية في إطار مف حماية الحريات الشخصية وغيرىا مف حقوؽ اإلنساف
المتصمة بيا ،فيي بذلؾ تعد ضمانة أساسية لصوف حقوؽ اإلنساف وكرامتو وشخصيتو المتكاممة(.)3
واستناداً إلى ما تقدـ يمكف القوؿ َّ
إف المحاكمة المنصفة تقوـ عمى نوعيف

مف الضمانات ،األولى تتعمؽ

بإجراءات المحاكمة ،والثانية تتعمؽ بضمانات الدفاع.

( )1د .يحًد يٕسف ػهٕاٌ ،حمٕق اإلَساٌ في انمٕاَيٍ انٕطُيت ٔانًٕاثيك اندٔنيت ،يطبٕػاث جايؼت انكٕيج  ،1989ط،1
ص.415
( )2انًحكًت اندسخٕريت انؼهيا ،1992/2/2 ،يجًٕػت أحكاو اندسخٕريت انؼهيا ،ج ،2يجهد  ،2لاػدة رلى  ،21ص.165
( )3د .إبراْيى اندراجي ،جريًت انؼدٔاٌ ٔيدٖ انًسؤٔنيت انمإََيت اندٔنيت ػُٓا ،رسانت دكخٕراِ ،جايؼت ػيٍ شًس،
انماْرة ،2002 ،ص .836
 ،2001ص .362
أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انمإٌَ انجُائي اندسخٕري ،دار انشرٔق انماْرة،
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الضمانات المتعمقة بإجراءات المحاكمة
أوالً  -سرعة البت في الدعوى:

فالبت في الدعوى يجب أف يتـ في أسرع ٍ
وقت ممكف ،وذلؾ تقتضيو كؿ مف المصمحة العامة مف جية،
والمصمحة الخاصة لمفرد مف جية أخرى ،فالمصمحة العامة تقتضي سرعة االنتياء مف المحاكمة إحقاقاً
لمعدؿ ،واعادة التوازف إلى المراكز القانونية في المجتمع ،والسيما إذا كانت المحاكمة جنائية فإف سرعة
الفصؿ فييا تؤدي إلى تحقيؽ الردع العاـ ،وذلؾ إضافة إلى ما يمكف أف تتكبده الدولة مف نفقات ب سبب
طوؿ اإلجراءات.
أما المصمحة الخاصة لمفرد ،والسيما إذا كاف متيماً جنائياً ،فتتجسد في ضرورة وضع ٍّ
حد لآلالـ التي
يتعرض ليا بسبب وضعو موضع اتياـ ،مما يمس شرفو واعتباره وقدره بيف الناس ،وخاصة في ضوء
عبلنية إجراءات المحاكمة ،وىي آالـ نفسية تمحؽ بو وبأسرتو ،ؾ ما أف انتظار المتيـ وقتاً طويبل ً
لممحاكمة قد يؤدي إلى إضعاؼ قدرتو عمى جمع األدلة التي تفند أدلة االتياـ ،كما أنيا قد تؤدي إلى
إصابة الشيود بالنسياف ،مما يؤثر في معرفة الحقيقة(.)4
والشؾ في أف سرعة المدة التي يتعيف خبلليا الفصؿ بالدعوى إنما تتوقؼ عمى ظروؼ كؿ

قضية عمى

حدة ،فيي مسألة تتعمؽ بالوقائع ،مما يضع عبئاً عمى قاضي الموضوع بتقدير عناصر الواقعة ،وطبيعتيا
والتي يتوقؼ عمييا تحديد الموعد المعقوؿ لمفصؿ في الدعوى ،ومما الشؾ فيو أيضاً أف سموؾ أطراؼ
الدعوى في التعاوف مع المحكمة إنما يسيـ إسياماً فعاالً في سرعة الفصؿ بالدعوى...
ويبلحظ أنو ال يجوز التضحية بحؽ الدفاع في سبيؿ ىذه السرعة ،ألف ضماف سرعة الفصؿ في الدعوى
ال يمغي ضماناً ميماً مثؿ الحؽ في الدفاع(.)5
وقد ثار البحث عف الجزاء المترتب عمى إخبلؿ سمطة التحقيؽ أو المحكمة بضماف سرعة المحاكمة ،وقد
اختمفت التشريعات في ىذا الصدد عمى النحو التالي:
 1ػ تحديد فترة زمنية يجب خبلليا الفصؿ في الدعوى واالنتياء مف المحاكمة ،مع بياف االستثناءات التي
يجوز بسببيا إطالة ىذه الفترة ،وىذه المدة تبدأ منذ التحقيؽ في الدعوى قبؿ بدء المحاكمة.

( )4أ .د .يحًد يٕسف ػهٕاٌ ،انًرجغ انسابك ،ص  .419أ .د .أحًد فخحي سرٔر انًرجغ انسابك ،ص  .433د .يحًد
يصباح انماضي ،حك اإلَساٌ في يحاكًت ػادنت ،دار انُٓضت انؼربيت ،انماْرة ،1996،ص.63
( )5د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ انسابك ،ص.62
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 2ػ أجازت بعض التشريعات رفض االتياـ إذا طاؿ أمد الدعوى الجنائية كما ىو الحاؿ في القانوف
الفيدرالي األمريكي الخاص بسرعة المحاكمة الصادر سنة .1974
 3ػ اتجيت بعض التشريعات إلى بعض اإلجراءات الوقائية مثؿ الحكـ بالبطبلف ،أو تخويؿ رئيس
المحكمة اتخاذ الخطوات البلزمة لسرعة الفصؿ في الدعوى.
 4ػ تقدير بعض اؿجزاءات التي تتمثؿ بإعبلف المحكمة بعدـ اختصاصيا بنظر الدعوى والتي طالت فييا
إجراءات المحاكمة ،أو الحكـ بالغرامة عمى المتسبب في التأخير ،وقد يتمثؿ الجزاء في التعويض ،وقد
أجاز القضاء الفرنسي لصاحب الشأف أف يطمب التعويض بسبب المدة غير المعقولة التي استغرقتيا
المحاكمة ،عمى أساس َّ
أف ذلؾ يمثؿ أحد أوجو إنكار العدالة.
 5ػ وقد قضت المحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف بأف تخفيؼ القاضي الوطني لمعقوبة بسبب طوؿ
يعد تعويضاً مبلئماً يحوؿ دوف تمكيف المتيـ مف طمب التعويض مف المحكمة
إجراءات المحاكمة ،إنما ّ
ذاتيا.
منصوص عميو في قانوف
 6ػ تقادـ الدعوى الجنائية إذا مضت المدة المقررة لمتقادـ وفقاً لما ىو
ٌ
اإلجراءات الجنائية(.)6

ومف المبلحظ أف المادة /13/14جػ مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ،قد نصت عمى أف لكؿ
تأخير ز ٍ
ٍ
ائد عف المعقوؿ ،لما
فرد عند النظر في أي تيمة جنائية ضده الحؽ ،في أف تجري محاكمتو دوف
أف تجري المحاكمة خبلؿ وقت
أكدت المادة  1/6مف االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف عمى وجوب ْ

معقوؿ ،وقد أقر ىذا الضماف أيضاً التعديؿ السادس لمدستور األمريكي ونص عميو التعديؿ الرابع عشر
لكي يطبؽ عمى كؿ الواليات(.)7

( )6أ .د .فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،صٔ 437يا بؼدْا.
أ .د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ انسابك ،صٔ 64يا بؼدْا.
( )7د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ انسابك ،ص.61
أ .د .يحًد يٕسف ػهٕاٌ ،انًرجغ انسابك ،ص.419
أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.433
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ثانياً  -عبلنية المحاكمة:
ويقصد بالعمنية أف تعقد جمسة المحاكمة في مكاف يجوز ألي ٍ
فرد مف أفراد الجميور أف يدخمو ويشيد
المحاكمة بغير قيد إال ما يقتضيو ضبط النظاـ في الجمسة وحفظ اليدوء ،ودوف أف يكوف لمقاضي تقييد
ذلؾ إال وفؽ الخطوط التي يرسميا القانوف(.)8
وعمى ىذا األساس فاأل صؿ في المحاكمات أف تجري بصورة عمنية ،يحضرىا مف يشاء مف الناس

.

وتفرض العمنية في سبيؿ تحقيؽ غايتيف ،األولى:إعطاء ضمانة واسعة لممدعى عميو ألف المحاكمة
تجري تحت إشراؼ الرأي العاـ ،والثانية  :أنيا تحمي القاضي مف الشكوؾ والريب التي قد تحوـ حولو،
فيما إذا أجريت المحاكمة س اًر بدوف سبب قانوني(.)9
وتتمثؿ العمنية في أمريف  :حؽ كؿ شخص في حضور المحاكمة ،وحرية نشر الوقائع في الصحؼ
عنيؼ
والدوريات ،وىذا يقتضي ترؾ أبواب المحاكمة مفتوحة ضمف حدود استيعاب القاعة .وقد ثار جداؿ
ٌ
حوؿ إمكانية إذاعة وقائع المحاكمات عمى شاشات التمفزة أو عبر المذياع ،فرأى بعض الفقو ضرورة منع
ذلؾ ،عمى أساس أنو يمكف أف يشعر أطراؼ القضية والشيود ،وحتى القضاة ،أنيـ تحت المراقبة،
فيتخذوف أوضاعاً اصطناعية يمكف أف تضر بالعدالة ،كما أف المتيـ تحت األضواء ال يستطيع أف يركز
فكره عمى ما يجري وما يقاؿ وعمى ما يقوؿ.
كما أنو مف الجائز أف تجرح إذاعة الجمسات مشاعر وكرامات بعض المشاركيف في الدعوى  .في حيف
رأى بعضيـ اآلخر ضرورة إباحة ذلؾ عمى أساس َّ
أف العمنية يعني أف يعرؼ الشعب ما يجري في قاعات
المحاكـ وليس التمفاز إال وسيمة فنية ،لتصؿ ما كاف مف حقيـ أف يشاىدوه بأنفسيـ ،ؿو كاف لدييـ الوقت،
أو كانت قاعة المحاكمة واسعة جداً ،كما أف نقؿ المحاكمات عبر اإلذاعة والتمفاز مف شأنيا أف تحكـ
رقابة الشعب عمى سموؾ القضاة(.)10
وتشمؿ العبلنية جميع التحقيقات والمرافعات واصدار القرار واألحكاـ بجميع أنواعيا ،بيد أف نطاؽ
العبلنية ال يطاؿ المد اولة في األحكاـ ،حيث تكوف بصورة سرية بيف القضاة مجتمعيف (.)11

( )8أ .د .حسٍ صادق انًرصفأي ،ضًاَاث انًحاكًت في انخشريؼاث انؼربيت ،انماْرة ،جايؼت اندٔل انؼربيت،
ص.11
( )9أ .د .ػبد انْٕاب حٕيد ،أصٕل انًحاكًاث انجزائيت ،انًطبؼت انجديدة ،ديشك ،1987 ،ط ،4ص.816
أ .د .حسٍ صادق انًرصفأي ،انًرجغ انسابك ،ص.12
( )10أ .د .ػبد انْٕاب حٕيد ،انًرجغ َفسّ ،صٔ 818يا بؼدْا.
( )11أ .د .حسٍ جٕخدار ،أصٕل انًحاكًاث انجزائيت ،ج ،2يطبٕػاث جايؼت ديشك ،ديشك  ،1988صٔ 255يا بؼدْا.

،1973
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واذا كاف األصؿ ىو عبلنية المحاكمة عمى النحو المذكور سابقاً ،إال أف ىناؾ حاالت تتطمب المصمحة
العامة فييا أف تجري المحاكمة بصورة سرية ،غير أف تقرير سرية المحاكمة ال يجوز إال في حالتيف فقط
وتتفؽ عمييما التشريعات المقارنة:
األولى :المحافظة عمى النظاـ العاـ ،كأف تتطمب المصمحة الوطنية عدـ إجراء المحاكمة بصورة عمنية.
الثانية :المحافظة عمى األخبلؽ العامة ،كما ىو الحاؿ في الجرائـ الجنسية ،غير أف الحكـ حتى في
ىاتيف الحالتيف ،يجب أف يتمى بصورة عمنية(.)12
حؽ لممحكمة إال أف بعض التشريعات تقضي ألصحاب العبلقة الحؽ في المبادرة بطمب
وتقرير السرية ٌ
سرية المحاكمة مف المحكمة المختصة ،وتوجب في الوقت نفسو عمى المحكمة الناظرة بالدعوى أف
تقضي بو ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لقانوف  1980/12/23في فرنسا الذي يعطي لضحية جريمة
يعد ممزماً لممحكمة في ىذه الحالة(.)13
االغتصاب الجنسي والفحشاء الحؽ بطمب السرية ،األمر الذي ّ
ويبلحظ أف قاعدة عبلنية المحاكمة ىذه ترتقي في بعض الدوؿ إلى مصاؼ القواعد المقننة دستورياً ،كما
ىو الحاؿ في دستور جميورية مصر العربية الذي نصت المادة  169منو عمى أف (جمسات المحاكـ
عمنية إال إذا قررت المحكمة جعميا سرية مراعاة لمنظاـ العاـ أو اآلداب ،وفي جميع األحواؿ يجب أف
يكوف النطؽ بالحكـ في جمسة عمنية).
أما في الجميورية العربية السورية فإف ىذا المبدأ مقرر صراحة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية
بالنسبة لجميع أنواع المحاكـ الجنائية عمى اختبلؼ درجاتيا (المواد  190و 216و 257و 278أصوؿ
جزائية ،والمادة  65عقوبات عسكري).

( )12انًادحاٌ  278 ،190أصٕل يحاكًاث جزائيت سٕري ،انًادة 1/268إجراءاث جُائيت يصري.
( )13أ .د .ػبد انْٕاب حٕيد ،انًرجغ انسابك ،ص.822
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ثالثاً  -الشفوية:
ويعد مبدأ شفوية المرافعة مف المبادئ األساسية
ّ
التي تحكـ إجراءات المحاكمة ،ويعني ىذا المبدأ
وجوب أف تجري جميع إجراءات المحاكمة
ٍ
بصوت مسموع ولذلؾ ينبغي أف
شفوياً ،أي
تباشر ىذه اإلجراءات شفوياً بالجمسة وليس
استناداً إلى ما يثبت باألوراؽ الخاصة بالتحقيؽ
االبتدائي أو االستدالالت(.)14
وذلؾ ألف األساس في األحكاـ الجزائية أف تكوف
قائمة عمى قناعة القضاة ،وىذه القناعة يجب أف
تستقي عناصرىا مف الوقائع المبسوطة أماميـ،
ومف واجب المحاكـ أف تحكـ بموجب ما تسمع مف أقواؿ الخصوـ والشيود ،وما ترى بعينيا في قاعة
المحكمة ،لذلؾ يجب عمى الشيود أف يدلوا بشياداتيـ أماـ المحكمة بصورة شفيية ،وعمى الموظفيف
العدلييف الذيف نظموا ضبوطيـ أف يحضروا إلى المحكمة إذا دعوا إلييا ،ويشرح وا الظروؼ التي نظموا
فييا ىذه الضبػوط شفاىاً ،وكذلؾ يجب عمى الخصوـ أف يتقدموا بطمباتيـ شفاىاً لممحكمة ومف الضروري
استناد إلى القاعدة
أف تحترـ الشفيية بدقة أماـ المحاكـ الجنائية عمى اختبلؼ درجاتيا( ، )15وذلؾ كمو
ً

التي تقضي بعدـ جواز استناد الحكـ إلى أي دليؿ ؿـ يطرح أماـ المحكمة في الجمسة(.)16

ويساىـ مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة في تطبيؽ مبدأ المواجية بيف الخصوـ ،فمكي يتاح لكؿ طرؼ
في الدعوى أف يواجو خصمو بما لديو مف أدلة ،ويتاح لو أف يعرؼ ما لدى خصمو مف أدلة ويقوؿ رأيو
فييا ،يتعيف أف تعرض ىذه األدلة شفوياً بالجمسة ،وتدور في شأنيا المناقشة بيف أطراؼ الدعوى (.)17

( )14د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ انسابك ،ص.71
( )15أ .د .ػبد انْٕاب حٕيد ،انًرجغ انسابك ،ص.824
( )16د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ َفسّ ،ص.71
( )17د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ َفسّ ،ص .72
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فعؿ و ٍ
رابعاً  -عدـ جواز محاكمة المتيـ عف ٍ
احد مرتيف:
حكـ مبرـ
فالقاعدة أنو متى ما تمت محاكمة المتيـ بشأف واقعة معينة أماـ المحكمة وصدر بشأف ذلؾ ٌ
بالبراءة أو باإلدانة ،فبل يجوز مرة أخرى محاكمتو عف ذات الواقعة سواء أماـ المحكمة التي أصدرت

الحكـ األوؿ ،أـ أماـ غيرىا ،وذلؾ ألف محاكمة المتيـ عف فعؿ واحد أكثر مف مرة سوؼ يعرضو لعدة
عقوبات بسبب ارتكاب ىذا الفعؿ ،مما يتعارض مع مبدأ التناسب في العقاب.
يعد الحكـ الجنائي
ويعرؼ ىذا الضماف باسـ حجية الحكـ الجنائي أماـ القضاء الجنائي ،فوفقاً لذلؾ ّ
البات عنواناً لمحقيقة بناء عمى قرينة قانونية قاطعة غير قابمة إلثبات العكس ،وىو ما يعرؼ باسـ الوجو
سمبي يتمثؿ في عدـ جواز محاكمة المتيـ عف ذات الفعؿ مرة
اإليجابي لمحجية ،والى جانبو يوجد وجوٌ
ٌ
أخرى( ،)18وقد تأكد ىذا الضماف في المادة  7/14مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والتي
نصت عمى أنو « :ال تجوز محاكمة أحد أو معاقبتو مرة ثانية عف جريمة سبؽ أف صدر بشأنيا حكـ
نيائي أو أفرج عنو فييا طبقاً لمقانوف ،ووفقاً لئلجراءات الجنائية لمبمد المعني ،كذلؾ أكدت المادة  4/8مف
االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف عمى ذات المبدأ التي نصت عمى أنو  1« :ػ متى حكـ عمى شخص
نيائياً باإلدانة أو حكـ نيائياً البراءة ووفقاً لمقانوف فبل يجوز محاكمتو ثانية عف الفعؿ نفسو مرة ثانية ،ولو
تحت وصؼ آخر » ،كما نص البروتوكوؿ السابع لبلتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف عمى المب دأ ذاتو،
وعمى مستوى النظـ القانونية الداخمية ،قد تبنى المشرع الدستوري الفرنسي ىذا الضماف منذ دستور
 ،1791ونص عميو قانوف اإلجراءات الجنائية الفرنسي (المادة .)1/6
كما أف التعديؿ الخامس لمدستور األمريكي أكد عمى ضماف عدـ جواز تعريض أي شخص لخطر العقاب
مرتيف عف الجريمة نفسيا ،وىو ما يعرؼ بضماف الخطر المزدوج  ،Double Jeopardyأما في مصر
فقد تبنت المادة  454مف قانوف اإلجراءات الجنائية المبدأ نفسو ( ،)19كما قامت المحكمة الدستورية العميا
برفعو إلى مصاؼ المبادئ الدستورية ،فقد قضت بأف مبدأ عدـ جواز معاممة الشخص مرتيف عف ؼ عؿ
يعد جزءاً مف الحقوؽ وثيقة الصمة بالحرية الشخصية،
واحد ،واف لـ يرد صراحة في الدستور ،إال أنو ّ
ويعد مف الحقوؽ التي يعتبر التسميـ بيا في الدوؿ الديمقراطية مفترضاً أولياً لقياـ الدولة القانونية(.)20
ّ

( )18أ .د .حًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.456
( )19أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،صٔ 495يا بؼدْا.
( )20دسخٕريت ػهيا ،1992/1/4 ،في انمضيت رلى  /12/نسُت  8ق «دسخٕريت» انجريدة انرسًيت/ ،1992/1/22 ،ع ./4
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أما في سورية ،فقد أقر قانوف العقوبات ىذا المبدأ ،حيث نصت ا لمادة  /181منو عمى أنو « :ال يبلحؽ
الفعؿ الواحد إال مرة واحدة».
ويبلحظ أف شروط مبدأ عدـ جواز معاقبة الفعؿ الواحد أكثر مف مرة واحدة تتمثؿ فيما يمي:
صادر عف ىيئة قضائية.
 1ػ يجب أف يكوف ىناؾ حكـ جزائي
ٌ
 2ػ أف يكوف ىذا الحكـ فاصبلً في موضوع الدعوى.
 3ػ أف يكوف الحكـ باتاً.
 4ػ أف تكوف الواقعة التي سبؽ محاكمتو عمييا ىي الواقعة ذاتيا التي سيحاكـ ألجميا المتيـ الحقاً(.)21
خامساً  -وجوب تسبيب الحكـ الجنائي:
أسباب الحكـ ىي «حيثياتو» أو أسانيده القانونية
والواقعية التي تبرره وتعطيو الحقيقة اإلقناعية،
ألنيا تبرىف لمف يطمع عميو أف المحكمة فكرت
في األمر جيداً قبؿ إصداره ،وأنيا اعتمدت عمى
منط ٍ
ؽ سميـ ،واستخبلص قويـ مف نصوص
القانوف ،بانطباقيا عمى الواقعة وبأف األدلة التي
اعتمدتيا المحكمة قاطعة بأف المتيـ ىو حقاً
وصدقاً ومنطقاً وقانوناً مرتكب الجريمة ،أو ىو
يء منيا ،وبذلؾ يطمئف الناس بأف العدالة مف
بر ٌ
عمؿ العقؿ والتفكير ،وليست عمبلً تحكمياً(.)22

وواقع األمر ،أف جميع ضمانات المحاكمة المنصفة ،ال دليؿ عمى احتراميا إال أسباب الحكـ التي تكشؼ
عف مدى التزاـ المحكمة بمراعاة ىذه الضمانات ،فبدوف األسباب الواضحة الكاممة المنطقية ال يمكف
التحقؽ مف قياـ محاكمة منصفة ،بغض النظر عف وجوب التحقؽ مف صحة تطبيؽ القانوف ،فبل قيمة
لمضمانات التي توجبيا النصوص الدستورية وتؤكدىا النصوص القانونية ،إذا لـ يكفؿ القانوف أداة تكشؼ

( )21أ .د .حسٍ جٕخدار ،األصٕل ،انجزء األٔل ،ص.142
( )22أ .د .ػبد انْٕاب حٕيد ،انًرجغ انسابك ،ص.953
ٔاَظر أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.454
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عف مدى احتراـ ىذه الضمانات ،وباإلضافة إلى ذلؾ فإف ىذه األسباب تتيح لممتيـ حؽ الطعف عمى
الحكـ ،وابداء دفاعو أماـ محكمة الطعف(.)23
كما أنو مف شأف بياف أسباب األحكاـ اكتشؼ عف مدى احتراـ قاعدة شرعية الجرائـ والعقوبات ،واف خمو
ي لمدفاع يكشؼ عف إخبلؿ المحكمة بضمانات الدفاع البلزمة
أسباب الحكـ مف الرد عمى وجو جوىر ٍّ
()24

إلقامة محاكمة قانونية عادلة

( )23أ .د .فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.455
( )24د .يحًد يصباح انماضي ،ص.76
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ضمانات الدفاع

أوالً  -حؽ المتيـ في اإلحاطة بالتيمة الموجية لو:
فدفاع المتيـ ال يكوف فعاالً ما لـ يكف لممتيـ
ٌّ
حؽ في أف يعمـ بكؿ ما يتعمؽ بو في الدعوى،
وبدوف ىذه المعرفة يصبح حؽ الدفاع مشوباً
بالغموض ،عديـ الفاعمية  ،وقد أشارت المادة
 3/14مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية
والسياسية ليذا الحؽ فيما تطمبتو مف إببلغ الفرد
فو اًر ،وبالتفصيؿ ،بمغة مفيومة لديو بطبيعة
وسبب التيمة الموجية إليو(.)25
وقد نص قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية
السوري عمى ىذه الضمانة حيث نصت الفقرة
األولى مف المادة  69منو عمى ما يمي:
« ...عندما يمثؿ المدعى عميو أماـ قاضي التحقيؽ يتثبت القاضي مف ىويتو ويطمعو عمى األفعاؿ
المنسوبة إليو ويطمب جوابو عنيا.»....
وكذلؾ في المادة  280مف القانوف نفسو والتي نصت عمى أنو « :ينبو رئيس المحكمة المتيـ إلى ضرورة
إصغائو إلى كؿ ما سيتمى عميو ،ويأمر كاتب اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ بتبلوة قرار قاضي اإلحالة وورقة االتيامات »،
وعمى التزاـ رئيس المحكمة بعد ذلؾ بضرورة تمخيص مآؿ التيمة الموجية لممتيـ ،وضرورة أف يوعز إليو
بأف ينتبو إلى األدلة التي سترد بحقو...

( )25أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.421
أ .د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ انسابك ،ص.88
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ثانياً  -حؽ المتيـ في إبداء أقوالو بحرية:
حيث يجوز لممتيـ أف يقدـ بنفسو ما شاء مف
شفوي أو كتابي ،كما لو أف يقدـ المستندات
دفاع
ٍّ
ٍ
التي يراىا الزمة لدفاعو ،يجب عندئذ أف تعطيو
المحكمة الميمة البلزمة إلعداد ىذا الدفاع ،وكؿ
ذلؾ دوف إخبلؿ بحؽ المتيـ في الصمت،
ورفض الكبلـ ،أو اإلجابة عمى األسئمة الموجية
يعد حؽ الصمت مف حقوؽ الدؼاع
إليو ،حيث ّ
األساسية ،لذلؾ فيجب عمى المحكمة أف ال
تستخمص منو قرينة ضد المتيـ ( ،)26ويفترض
ىذا الحؽ أيضاً عدـ جواز تعذيب المتيـ ،وكؿ
قوؿ يثبت أنو صدر مف شخص تحت وطأة التعذيب أو التيديد بشيء منو ييدر وال يعوؿ عميو ،ويبلحظ
أف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف يحظر في المادة  /5/منو التعذيب والمعاممة القاسية أو البلإنسانية
أو الميينة ،وىو األمر الذي نصت عميو االتفاقية األوربية لحقوؽ اإلنساف أيضاً (ـ.)3/
كما تعززت قاعدة حظر التعذيب بفضؿ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية الذي بعد أف
قرر عدـ إخضاع أحد لمتعذيب أو لممعا ممة والعقوبة القاسية ،أو البلإنسانية أو المينية ،أوجب أف يعامؿ
جميع المحروميف مف حريتيـ معاممة إنسانية تحترـ الكرامة األصيمة في الشخص اإلنساني( ،ـ 10/منو).
وقد تكممت الجيود الدولية باعتماد اتفاقية مناىضة التعذيب ،التي اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
بتوافؽ اآلراء في .)27(1984/12/10
وقد نص دستور الجميورية العربية السورية عمى حظر التعذيب الجسدي أو المعنوي ،أو معاممة أي
شخص معاممة مينية ،وشدد عمى وجود عقاب مف يفعؿ ذلؾ ( المادة  28منو) ،وكذلؾ فإف قانوف
العقوبات السوري ،عاقب في المادة  391منو كؿ مف ساـ شخصاً ضروباً مف الشدة  ..رغبة منو في
الحصوؿ عمى اإلقرار بارتكاب جريمة بالحبس حتى  3سنوات(.)28
( )26أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،صٔ 423يا بؼدْا.
( )27أ .د .يحًد يٕسف ػهٕاٌ ،انًرجغ انسابك ،ص.392
( )28راجغ حفاصيم ذنك ػُد :أ .د .ػبد انْٕاب حٕيد ،انًرجغ انسابك ،ص.553
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ومف ناحية أخرى فإف حؽ المتيـ في إبداء أقوالو بحرية ال يجيز سماعو شاىداً ضد نفسو ،ليذا فبل يجوز
لسمطة التحقيؽ تأخير استجواب المتيـ بحيث يسمع كشاىد في بعض الوقائع ضد نفسو ،كما يجوز
لمشاىد أف يمتنع عف إجابة تنطوي عمى دليؿ ضده يمكف أف يحولو إلى متيـ  .ويتطمب سماع أقواؿ التيـ
بحرية عدـ تحميفو اليميف أثناء اإلستجواب لما يمثمو القسـ مف إكراه أو عمى حريتو في الكبلـ ،وفي نفس
الوقت ال يجوز إطالة االستجواب بصورة قاسية ترىؽ المتيـ أو تؤثر في إرادتو ،كما ال يجوز تقييد حرية
المتيـ في إبداء دفاعو لمدة معينة يسقط بعدىا حقو في الدفاع(.)29

( )29أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.425
أ .د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ انسابك ،ص.91
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ٍ
بمحاـ:
ثالثاً  -حؽ المتيـ في االستعانة

ٍ
بمحاـ عنو في جميع مراحؿ
حيث يحؽ لممتقاضيف ،والسيما المتيـ في الدعوى الجزائية أف يستعينوا

الدعوى ،فالمتيـ ضعيؼ بمفرده في الدعوى الجزائية ،وخصوصاً مع وجود ممثؿ النيابة العامة القوي،
ومف ثـ فإف وجود المحامي إلى جانبو يكفؿ نوعاً مف التوازف بيف الخصوـ ،فالمحامي يناقش األدلة بنفس
القوة التي يتمتع بيا ممثؿ النيابة ،ولو ترؾ المتيـ وحده ليقوـ بميمة الدفاع عف نفسو الرتبؾ وؿعجز عف
متمرس بالقانوف ،ويعرؼ مقاصد
ذلؾ ،وفي ذلؾ دوف ريب تفريطٌ بمقتضيات العدالة ،وذلؾ ألف المحامي
ٌ

المشرع ،في حيف أف غالبية الخصوـ في الدعوى يجيمونو ،وال يعرفوف تفسير نصوصو ،كما أف المحامي

يحيط تماماً بشخصية موكمو ،ويعرؼ بدقة ظروؼ إقدامو عمى جريمتو في حالة

الدعوى الجزائية فينقؿ

ىذه المعمومات إلى القاضي ،ويكشؼ لو عما يعانيو موكمو مف أوضاع نفسية أو خمقية أو مرضية،
تساعده عمى معرفة ىذه الشخصية ،لتقدير مدى مسؤوليتيا واختيار التدابير والعقوبات المناسبة(.)30
وقد كفؿ دستور الجميورية العربية السورية ىذا الحؽ في

الفقرة الرابعة مف المادة  28منو التي نصت

مصوف بالقانوف  »...وتأكيداً عمى ذلؾ
عمى أف« :حؽ التقاضي وسموؾ سبؿ الطعف والدفاع أماـ القضاء
ٌ
فإف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية قد اشترط وجود ٍ
محاـ أماـ محاكـ الجنايات ،وذلؾ وفقاً لممادة
 274منو التي أوجبت عمى أف رئيس المحكمة أف يسأؿ المتيـ ىؿ اختار محامياً لمدفاع عنو ،فإف لـ
يكف قد فعؿ عيف لو الرئيس أو نائبو محامياً في الحاؿ ،واال كانت المعامبلت البلحقة باطمة حتى لو

عينت لو المحكمة لو محامياً خبلؿ المحاكمة  ،..وكذلؾ اشترط القانوف نفسو ضرورة وجود ٍ
محاـ لدى
محاكـ األحداث في الجنايات والجنح (المادة  44مف قانوف األحداث الجانحيف).
وقد ضمنت المادة  57مف قانوف تنظيـ مينة المحاماة في سورية الحؽ لممحامي في أف يسمؾ الطريؽ
التي يراىا ناجعة في الدفاع عف موكمو..
ويبلحظ أف وجود المحامي يجب أف يكوف فعاالً وىو ما ال يتيسر إال إذا كاف ا لمحامي قاد اًر عمى الدفاع
عف المتيـ ،فبل يجوز تشويو ىذا الضماف واعتباره مجرد مظير شكمي ٍ
خاؿ مف المضموف  .وتطبيقاً

لذلؾ ،فإف المحامي ال يعتبر قاد اًر عمى الدفاع إذا كانت المحكمة قد انتدبتو في الجمسة ولـ تتح لو الوقت
الكافي لئلطبلع حتى ولو قبؿ المحامي بذلؾ ،أو إذا ثبت أف المحامي كاف جاىبلً بالقانوف الذي يحاكـ
المتيـ بمقتضاه ،أو إذا طمب مف المتيـ في ختاـ المرافعة أف يعترؼ بالتيمة دوف مبرر(.)31
( )30أ .د .ػبد انْٕاب حٕيد ،انًرجغ انسابك ،ص.830
( )31أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.432
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رابعاً  -حؽ المتيـ في المحاكمة أماـ قاضيو الطبيعي:
القاعدة األصمية ،أنو يجب أف يحاكـ كؿ إنساف أماـ قاضيو الطبيعي ،أي القاضي المعيػف بصورة أصمية
لمفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف المواطنيف  .وفي الدولة الحديثة نجد أف أعضاء السمطة القضائية
بناء عمى أحكاـ الدستور وتطبيقاً ليا ،ىـ القضاة المختصوف بالفصؿ في الدعاوى التي ترفع
المعينيف ً
أماميـ مف كافة األفراد دوف تمييز أو تفرقة بينيـ.

وبناء عمى ذلؾ فإنو ال يجوز التدخؿ وحرماف األفراد مف المحاكمة أماـقاضييـ الطبيعي المحدد مسبقاً ،لكي
ً
(32
الشرط).
يقدموا لممحاكمة أماـ محاكـ ال تحقؽ ىذا

وقد ظيرت فكرة القاضي الطبيعي ألوؿ مرة في العيد األعظـ في إنكمترة عاـ  ،1215ثـ عرفت ىذه
الفكرة في النصؼ األ وؿ مف القرف الثالث عشر في صورٍة معينة ،وىي انتماء القاضي إلى نفس طبقة
المتقاضيف ،فيحاكـ رجاؿ الكنيسة أماـ نظرائيـ مف رجاؿ الكنيسة ،ويحاكـ اإلقطاعيوف أماـ المحاكـ
اإلقطاعية ،ثـ ظيرت فكرة القاضي الطبيعي كأصؿ مف أصوؿ الدولة القانونية ،وعبر عنيا الدستور
الفرفسي الصادر سنة ( 1790المادة  )17بوصفيا ضماناً أساسياً لمحريات(.)33
ويستند ضماف القضاء الطبيعي عمى أساسيف متكامميف ،أوليما استقبلؿ القضاء وحياده ،وثانييما مبدأ
المساواة أماـ القضاء.
أما بالنسبة الستقبلؿ القضاء عف السمطتيف التشريعية والتنفيذية وحياده ،فإنيما يقتضياف أال يخضع
القاضي لغير القانوف الذي حدد اختصاصو وواليتو عمى الدعوى قبؿ وقوع الجريمة ،فكؿ تدخؿ في
اختصاص القاضي بصدد دعوى معينة يعتبر اعتداء عمى استقبللو وحياده ،وأما عف مبدأ المساواة أماـ
ٍ
قضاء
القضاء ،فإف ىذه المساواة تتطمب أف يحاكـ كؿ المواطنيف أماـ

و ٍ
احد ىو القضاء الطبيعي عمى

ٍ
نحو تتكافأ فيو مراكزىـ القانونية في سعييـ لرد العدواف عمى حقوقيـ دفاعاً عف مصالحيـ الذاتية(.)34
وىناؾ شروط يجب توافرىا ليكوف القضاء طبيعياً:
 1ػ إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصيا بقانوف  :فالقانوف بوصفو األداة التي تنظـ استعماؿ اﻟﺣﻘوق

والحريات ىو مصدر قواعد التنظيـ القضائي وقواعد االختصاص ،لذلؾ فإف القانوف بقواعده العامة
والمجردة ىو أداة إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصيا ،وىذا ما أشارت إليو المادة
( )32أ .د .ػبد انغُي بسيَٕي ،انًرجغ انسابك ،ص.32
( )33أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.343
( )34أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ َفسّ ،ص.344
أ .د .ػبد انغُي بسيَٕي ػبد هللا ،انًرجغ انسابك ،ص.32
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 14مف العيد الدولي

الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسػية مف أف لكؿ فرد الحؽ عند النظر في أية ﺗﮭﻣﺔ جنائية ضده أو في
حقوقو والتزاماتو ،بأف يحاكـ بواسطة محكمة مختصة ومستقمة وحيادية حاكمة استناداً إلى القانوف(.)35
وىو األمر الذي نص عميو دستور الجميورية العربية السورية بوضوح في المادة  135منو« :ينظـ
القانوف الجياز القضائي بجميع فئاتو وأنواعو ودرجاتو ،و ﯾﺑﯾن قواعد االختصاص لدى مختمؼ
المحاكـ.»...
 2ػ إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصيا وفقاً لمعايير عامة مجردة  :حيث يجب أف يعرؼ سمفاً كؿ مو ٍ
اطف
مف ىو قاضيو وفقاً لمعايير عامة مجردة ،فبل يجوز بعد وقوع الجريمة انتزاع المتيـ مف قاضيو الطبيعي
إلى محكمة أخرى أنشئت لدعاوى ـ عينة دوف ضوابط عامة مجردة ،وال يمكف االحتجاج في ىذه المجاؿ
ٍ
قانوف جديد يعدؿ في التنظيـ القضائي ويستوحي أحكامو مف حسف تنظيـ العدالة ،ألف ىذه
بصدور
االعتبارات يجب مراعاتيا دوف انحراؼ عف الغاية المشروعة مف إصدار القانوف.
وبالنتيجة لذلؾ ،فإنو إذا صدر قانوف ليح دد اختصاص محكمة معينة بشأف دعوى محددة فإف ىذا القانوف
يكوف معيباً لفقدانو طابع التجريد ،كما ال يغير مف األمر أف تكوف اإلجراءات واحدة في كبل المحكمتيف،
أمر ال يمكف التفريط بو
أمر يتعمؽ باستقبلؿ القضاء وحياده ،وىو ٌ
ألف طبيعة المحكمة واختصاصيا ٌ

حماية لمحريات.

وتزوؿ شبية المساس بالقضاء الطبيعي إذا صدر قانوف جديد جعؿ الدعوى مف اختصاص محكمة أكثر
ضماناً لممتيـ ،حيث يتأكد في ىذه الحالة احتراـ الحريات(.)36
 3ػ يجب أف تكوف المحكمة دائمة  :ويقصد بيا المحكمة العادية التي أنشأىا القانوف لنظر الخصومات
دوف قيد زمني معيف ،سو اء تحدد ىذا القيد بمدة معينة أـ بظروؼ مؤقتة ،وىذا يعني أف الخصومات
والسيما الجنائية العادية ىي دائماً مف اختصاص المحاكـ العادية التي ال يتوقؼ وجودىا أو اختصاصيا

ٍ
عمى ٍ
ظرؼ معيف(.)37
وقت أو

( )35أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.345
( )36أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،ص.347
( )37أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ َفسّ ،ص.350
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خامساً  -حؽ المتيـ في اعتباره بريئاً حتى تثبت إدانتو بحكـ مبرـ:
ويشير ىذا المبدأ إلى حالة يمر بيا المتيـ ،مثؿ أف يثبت قضائياً عدـ سبلمة االتياـ المنسوب إليو ،وقبؿ
أف يتـ التحقؽ مف إدانتو ،ومعنى أصؿ البراءة أف المتيـ يجب معاممتو مثمما يعامؿ األبرياء ،ومف ثـ فإف
األصؿ ىو تمتعة بجميع الحقوؽ والحريات التي كفميا الدستور ونظميا القانوف(.)38
وال يكفي لدحض ىذا األصؿ أدلة اإلثبات الواقعية المقدمة مف النيابة العامة وبواسطة اإلجراءات التي
يباشرىا القاضي الجنائي بحكـ دوره اإليجابي في إثبات الحقيقة ،بؿ يظؿ ىذا األصؿ قائماً رغـ األدلة
المتوافرة والمقدمة مف أجؿ دحضو ،حتى يصدر حكـ قضائي بات يفيد إدانة المتيـ ،وبيذا الحكـ ينتقض
أصػؿ البراءة وتتوافر قرينة قاطعة عمى حقيقة ما قضى بو الحكـ ،وىذه القرينة القاطعة ىي التي تصمح
إلىدار األصؿ في المتيـ البراءة إذا كاف الحكـ قاضياً باإلدانة(.)39
وقد ساؽ الفقو بعض االعتبارات التي تدعـ مف ضرورة األصؿ العاـ بالبراءة :فأصؿ البراءة مف شأنو أف
يعزز مف حماية أمف األفراد وحريتيـ الفردية ضد تحكـ السمطة عند افتراض الجرـ في حؽ المتيـ ،كما
ٍ
ضرر ٍٍ ال يمكف تعويضو إذا ما ثبتت براءة المتيـ الذي افترض فيو
أنو مف شأنو أف يؤدي إلى تفادي
الجرـ وتمت معاممتو عمى ىذا األساس.
كما أف ىذا األصؿ العاـ بالبراءة يتفؽ مع االعتبارات الدينية واألخبلقية التي تيتـ بحماية الضعفاء ،كما
يسيـ ىذا األصؿ ذاتو في تبلفي األخطاء القضائية بإدانة األبرياء ،وخاصة أف ىذه األخطاء تفقد الثقة
في النظاـ القضائي في نظر المجتمع.
في حيف رد بعض المعارضيف لقرينة

البراءة بأف افتراض البراءة ال يصمح إال بالنسبة إلى المجرـ

بالصدفة ،وبالعاطفة ،ويتعيف رفضو بالنسبة لممجرـ بالميبلد والمجرـ المحترؼ ،باإلضافة إلى أف افتراض
البراءة مف شأنو أف يؤدي إلى منح المجرميف نوعاً مف الحصانة غير المرغوب فييا مما يضر بالمجتمع
كما أف العمؿ أثبت دحض ىذا االفتراض ألف معظـ الميتميف تتـ إدانتيـ.
ولكف الفقو رد عمى ىذه الحجج بسيولة ،وذلؾ ألف تقسيـ المجرميف إلى مجرـ بالعاطفة وآخر بالصدفة
عممي ال محؿ لو في نطاؽ اإلجراءات الجنائية وألف
ومجرميف بالميبلد ومجرميف معتاديف ،إنما ىو تقسػيـ
ٌّ
القدرة عمى تصنيؼ المجرميف عمى فرض صحة ىذا التصنيؼ ال يمكف أف تتأتى إال في مرحمة متأخرة،
وبعد ٍ
بحث دقيؽ لشخصيتيـ ،وليس صحيحاً أف افتراض البراءة يعطي لممجرميػف نوعاً مف الحصانات ،ألف
( )38أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ َفسّ ،ص.359
ٔراجغ أيضاًا :أ .د .يحًد يٕسف ػهٕاٌ ،انًرجغ انسابك ،ص.427
( )39د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ انسابك ،صٔ ،48يا بؼدْا.
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ىذه القرينة ضمانة لمناس جميعاً ضد التحكـ والتعسؼ ،أما القوؿ بإدانة معظـ المتيميف فيو ـ ردود ،ألف
(
إلييـ.)40
الحكـ ببراءة بعض المتيميف يؤكد صحة افتراض براءتيـ منذ توجيو االتياـ

وتترتب عمى مبدأ قرينة البراءة نتائج ليا أىميتيا عمى مستوى قوانيف أصوؿ المحاكمات الجزائية المقارنة،
ومف أىـ ىذه النتائج القاعدة التي تقضي بأف الشؾ يفسر لمصمحة المتيـ،

وأف اليقيف القضائي أساس

لمحكـ باإلدانة ،وأف المتيـ ال يمتزـ بإثبات براءتو(.)41
ويبلحظ أف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف قد تبنى مبدأ أصؿ البراءة ،وذلؾ في المادة ( )1/11منو،

كما أكد ىذا المبدأ العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية في المادة ( 14منو) ،كما نصت عميو االتفاقية
األوربية لحقوؽ اإلنساف (المادة  6منيا) ،كما تبناه دستور الجميورية العربية السورية في الفقرة األولى

مف المادة  28منو التي نصت عمى ما يمي ...« :كؿ متيـ بريء حتى يداف بحكـ قضائي مبرـ،»...
كما تبنتو معظـ الدساتير العربية ،مثؿ الدستور المصري (الـ ادة  )1/34منو ،والتونسي (الفصؿ رقـ

 ،)12والميبي (المادة  15منو) ،والمادة ( )1/34مف الدستور الكويت.

( )40راجغ في ذنك كهّ :أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ انسابك ،صٔ ،253يا بؼدْا.
( )41راجغ :أ .د .أحًد فخحي سرٔر ،انًرجغ َفسّ ،صٔ ،263يا بؼدْا.
د .يحًد يصباح انماضي ،انًرجغ انسابك ،ص.52
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تمارين:

اشر إؿى اإلجابة الصحيحة :يقصد بالقاضي الطبيعي:
 .1أف يكوف شخصاً طبيعياً.

 .2أف يكوف شخصاً اعتبارياً.

 .3أف يكوف معيناً بصورة أصمية لمفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف المواطنيف.
 .4كؿ ما تقدـ.

الجواب الصحيح رقم 3
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اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
الحق في الحياة والسالمة البدنية
الكممات المفتاحية:

حماية اإلنسان ضد التعذيب  -ضروب المعاممة الالإنسانسة أو القاسية أو الميينة – الحق الفطري –

النياية غير الطبيعية لمحق في الحياة – قتل المرحمة – اإلجياض – عقوبة اإلعدام – جريمة اإلبادة
الجماعية.

الممخص:

تتناول المحاضرة الحق بالسالمة البدنية و المعنوية لمشخص ،ويتمحور ىذا الحق في االعتراف بالحق
بالحياة لإلنسان ،وفي حماية اإلنسان ضد التعذيب وكافة ضروب المعاممة الالإنسانسة أو القاسية أو

ي فإن حمايتو شرط أساسي لمتمتع بجميع حقوق اإلنسان
الميينة  .ولما كان الحق في الحياة حقاً فطر اً

األخرى ،إذ إن كافة الحقوق األخرى ال تزيد عن كونيا إضافات عمى نوعية الحياة و ظروفيا و شروطيا،
كما أن سائر حقوق اإلنسان األخرى تعتمد في األساس عمى وجود الحياة ذاتيا ،ومن ثم فإن ىذا الحق

ىو األسمى ،فال يقبل التعطيل سواء في األو

قات العادية أم في حاالت

الطوارئ  .وىناك عدد من

اإلشكاالت القانونية التي تتعمق بتطبيق ىذا الحق ،كتحديد اإلطار الزمني لبداية التمتع بيذا الحق،

والنياية غير الطبيعية لمحق في الحياة ،وأسباب الحرمان المشروع من الحياة ،ثم جريمة اإلبادة الجماعية

التي تدخل في إطار العدوان عمى نطاق جماعي واسع عمى الحق في الحياة  .أضف إلى ذلك أن ىناك
ضروباً من المعاممة الالإنسانية الحاطة بكرامة اإلنسان.

األهداف التعميمية:

في نياية ىذه الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطالب قاد اًر عمى:
 -ترسيخ ثقافة تقديس الحق في الحياة.

 -تعريف األوجو القانونية لمحق في الحياة والسالمة البدنية.

 إبراز اإلشكاالت القانونية حول الحق في الحياة والسالمة البدنية. -استعراض المواقف المتباينة من اإلنياء القانوني لمحياة.
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الحق في الحياة

إن احلق يف احلياة ىو حق فطري و أصيل  ،1وضبايتو شرط أساسي للتمتع بكافة حقوق اإلنسان األخرى ،إذ إن
كافة احلقوق األخرى ال تزيد عن كوهنا إضافات على نوعية احلياة و ظروفها و شروطها ،كما أن سائر حقوق
اإلنسان األخرى تعتمد يف األساس على وجود احلياة ذاهتا ،ومن مث فإن ىذا احلق ىو األمسى ،فال يقبل التعطيل

سواء يف األوقات العادية أم يف حاالت الطواريء.2
ويف احلقيقة ىناك طائفة من االلتزامات القانونية ملقاة على كاىل الدول ضمن ادلنظومة الدولية حلقوق اإلنسان
يف سبيل احًتام ىذا احلق (الفرع األول) ،كما أن ىناك عدداً من اإلشكاليات ادلتصلة باحلق ذاتو ( الفرع الثاين).

االلتزامات الواقعة على عاتق الدول ﻓﻲ سبيل حماية حق اإلنسان في الحياة

لقد نصت ادلادة الثالثة من اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان على مايلي  ( :لكل فرد احلق يف احلياة .)..كما
نصت ادلادة السادسة من العهد الدورل للحقوق ادلدنية والسياسية على أن  -1( :احلق يف احلياة حق مالزم لكل
إنسان ،وعلى القانون أن مي ىذا احلق ،و ال وز حرمان أحد من حياتو تعسفاً ،)..وبناء عليو فإن ىناك
صبلة من االلتزامات تقع على الدول يف سبيل مراعاة ىذا احلق ،وىذه االلتزامات تتعلق حبماية احلق يف احلياة
قانوناً ،وىو ما فسر على أساس وجود التزام حبماية حياة كل فرد خاضع لوالية دولة من الدول ،وىذا يعٍت بدوره
إن الدول ملزمة بوضع تشريعات من شأهنا منع االعتداء على ىذا احلق ،و ادلعاقبة عليو إن وقع ،و ىذا االلتزام
يفرض على عاتق الدول مايلي :
تلتزم الدول حبماية حياة األشخاص مسلويب احلرية و احملتجزين أو ادلوقوفُت .
تلتزم الدول األطراف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان بازباذ التدابَت و اإلجراءات الضرورية كافة بغية منع تعرض
حياة أي من اخلاضعُت لواليتها إذل اخلطر بسبب تقصَتىا يف نظم الرعاية الصحية أو يف نظم الصحة العامة
والبيئة.
تلتزم الدول بازباذ التدابَت الوقائية و العالجية الضرورية حلماية الفرد من أي خطر أو هتديد أو اعتداء قد يلحق
بو جراء سلوك األفراد العاديُت ،كما تلتزم الدول دبكافحة و مالحقة وزلاكمة مرتكيب االعتداءات اجلرمية على
حياة الناس سواء أكانت ذلم صفة رمسية أم دل تكن ذلم ىذه الصفة ،لذلك عادة تقوم الدول بتجرًن القتل أو
الشروع فيو من خالل القوانُت اجلزائية ،وإضافة إذل ذلك ،ىناك التزام واقع على عاتق الدول بأن تتخذ اإلجراءات
 -1ولعل الشريعة اإلسالمية من أكثر الشرائع السماوية ضباية للحق يف احلياة ،وعدم جواز االعتداء عليها ،ويذبسد ذلك جلياً يف قولو تعاذل ( :من
قتل نفساً بغَت نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس صبيعاً ،ومن أحياىا فكأمنا أحيا الناس صبيعاً – ادلائدة – اآلية  ،)32ومن الواضح أن
الشريعة الغراء قد عدت كيان اإلنسان ادلادي وادلعنوي ضبى ،تحميه الشريعة في حياته و في مماته ،ومن حقه الترفق و التكريم ،في التعامل مع

جثم ـانه ( :إذا كفن أحدكم أخاع فليحسن كفنو – رواه مسلم و أبو داوود و الًتمذي و النسائي ) ،راجع يف ذلك  :د .الشافعي زلمد بشَت ،قانون
حقوق اإلنسان ،منشأة ادلعارف ،االسكندرية ،2004 ،ص.112
 -2د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،القانون الدورل حلقـوق اإلنس ـان ( احلقوق احملمية ) ،اجلزء الثاين ،دار الثقافة للنشر و التوزيع،
عمان ،2007 ،ص .148وراجع :د .الشافعي زلمد بشَت ،ادلرجع السابق ،ص.133
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ادلناسبة دلنع وقوع االعتداء على حياة األفراد ،3ويف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ىذا االلتزام الوقائي والعالجي حلماية حياة اإلنسان
يتمثل يف نشاط الضابطتُت اإلدارية و العدلية ضمن الدولة ،وذلك ألن نشاط الضابطة اإلدارية يتحقق من خالل
منع كل األفعال اليت من شأهنا اإلضرار حبياة اآلخرين حبسباهنا متصلة بعناصر النظام العام ادلختلفة ( الصح ة
العامة ،و الراحة العامة ،واألمن العام ،والسكينة العامة والبيئة العامة ) ،وألن نشاط الضابطة العدلية يتمثل يف
مالحقة فاعلي اجلرائم بعد ارتكاهبا ،وال سيما تلك الواقعة على حياة األشخاص .
وعلى كل حال ،فإن ىناك التزاماً إ ابياً إجرائياً ذا معٌت يف ىذا اجملال ،وىو ذاك ادلتعلق يف وجوب قيام ربقيق

شفاف وفعال عند وقوع أي اعتداء على احلياة أو احلرمان منها .
وىناك التزام إ ايب أساسي يضمن التمتع باحلق يف احلياة من الناحية الواقعية ،وىو يتعلق بتأمُت احلاجات
األساسية لإلنسان كادلأكل وادللبس وادلسكن والرعاية الصحية وفرص العمل اليت تضمن دخالً كرمياً ،وىذه كلها
مظاىر حلقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية ،وخباصة حق اإلنسان يف مستوى معيشي الئق .4

 -3د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع السابق ،ص  151وما بعدىا.
 -4د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع نفسو ،ص 152وما بعدىا.
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اإلشكاالت المتعلقة بالحق في الحياة
ىناك عدد من اإلشكاليات القانونية تتعلق بتطبيق ىذا احلق ،و أول ىذه اإلشكاليات تتعلق بتحديد اإلطا ر
الزمٍت لبداية التمتع هبذا احلق ،أما ثانيها فيتعلق بالنهاية غَت الطبيعية للحق يف احلياة ،أما ثالثها فيتعلق بأسباب
احلرمان ادلشروع من احلياة ،أما رابعها فيتعلق جبرمية اإلبادة اجلماعية ،وسوف نناقش كل ىذه ادلشاكل تباعاً،

وذلك كما يلي:

والًال -تحديد اإلطار الزمني للبدء بالتمتع بالحق في الحياة :

لعل من ادلسلمات القانونية القول أن احلق يف احلياة يبدأ بوالدة اإلنسان حياً ،وقد باءت احملاوالت ادلبذولة

لتوسيع نطاق تطبيق ىذا احلق ليشمل األجنة بالفشل ،وإن كان البعض يرى أن احلظر الذي يقرره العهد الدورل
اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية وادلتعلق بعدم تنفيذ حكم اإلعدام باحلوامل إذل حُت وضع احلمل  ،5إمنا يعكس
قرينة ىامة على أن القانون الدورل حلقوق اإلنسان ميد ىذا احلق ليشمل األجنة أيضاً .6

انياًال -النهاية غير الطبيعية للحق في الحياة :

يقصد بالنهاية غَت الطبيعية للحق يف احلياة احلرمان منو لسبب آخر غَت الوفاة ،أو يف غَت احلاالت ادلرخص فيها
قانوناً للحرمان من احلياة ،ولعل أىم اإلشكاليات ادلتعلقة بالنهاية غَت الطبيعية للحياة ىو ذلك ادلتعلق بقتل
ادلرضبة ،و اإلجهاض:
قتل المرحمة :ىو القتل بدافع الشفقة ،وىو يعٍت القضاء على حياة شخص آخر بناء على إحلاحو ،ورغبة يف
إنقاذه من آالم داء ميؤوس من شفائو ،وىذا يعٍت إنو لكي يقوم القتل إشفاقاً ،ال بد أن يتوافر شرطان جوىريان،
شرط يتعلق بادلقتول و شرط آخر يتعلق بالقاتل:
الشرط ادلتعلق بادلقتول :اإلحلاح بالطلب :أي أن يقوم اجملٍت عليو ويلح بالطلب على اجلاين ليضع حداً حلياتو ومن
مث ير و من آالمو ،و ادلسألة اجلوىرية يف ىذا النطاق أن يكون اجملٍت عليو ىو الباديء يف اإلفصاح عن طلب
ادلوت ،أي أن يكون لو ادلبادرة يف طلب ادلوت ،وبشكل صريح وواضح ،وجدي ومتكرر ،و اليشًتط أن يكون
الطلب خطياً ،إمنا ميكن أن يصد ر عن الضحية بأي شكل كان ،وقد كان ادلشرع السوري واضحاُ يف تطلب ىذا
 -5ادلادة  5/6من العهد الدورل اخلاص باحلقوق ادلدنية و السياسية.
 -6د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع السابق ،ص.154
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الشرط ،يف ادلادة  538من قانون العقوبات ،وذلك على خالف بعض التشريعات اليت عدت رضا الضحية
وحده كافياً لتحقق القتل ادلقصود ادلخفف الناجم عن قتل ادلرضبة ،و إن دل يكن اجملٍت عليو ىو ادلبادر يف طلب

ادلوت.7
الشرط ادلتعلق بالقاتل :دافع اإلشفاق :ب أن يكون الدافع الذي ضبل اجلاين على تلبية طلب اجملٍت عليو يف
إذاقتو طعم ادلوت ىو الشفقة ،ومن مث فإذا كان اجلاين يهدف إذل ربقيق مصلحة خاصة ،أو احلصول على مأرب
من وراء وضع حد حلياة الضحية ،فال تتحقق عندئذ حالة القتل إشفاقاً ،وىذا الشرط قد تطلبو ادلشرع السوري

أيضاً صراحة يف النادة  538من قانون العقوبات.
وعلى كل حال ،فإن ادلادة  538من قانون العقوبات ذاهتا قد عدت جرمية القتل إشفاقاً من قبيل جرائم القتل
ادلقصود ادلخفف ،وعاقب عليها باالعتقال بُت ثالث إذل عشر سنوات .8

ويالحظ على مستوى القانون الدورل حلقوق اإلنسان ،أن ىذا ادلوضوع قد أثَت يف مناقشات اللجنة ادلعنية حبقوق
اإلنسان ،وقد انتقد أعضاؤىا القوانُت الداخلية اليت زبفف عقوبة القتل يف ىذه احلالة ،وذلك على أساس أن ىذا
النوع من القتل ال يتفق مع العهد الدورل اخلاص با حلقوق ادلدنية و السياسية.
-2اإلجهاض :يعرف الفقو اإلجهاض بأنو إخراج اجلنُت عمداً من الرحم قبل ادلوعد الطبيعي لوالدتو ،أو قتلو

عمداً يف الرحم .9ودون أدىن شك ،فإن ىناك اختالفاً بُت اإلجهاض والقتل ،إذ إن االجهاض يستهدف إزىاق
روح اجلنُت قبل ادلوعد الطبيعي للوالدة ،يف حُت يستهدف القتل إزىاق روح إنسان حي ،ومن ادلالحظ أن
العقوبات ادلقررة جلرائم القتل يف التشريعات الداخلية أقسى من العقوبات ادلقررة جلرائم اإلجهاض ،كما يالحظ
أن القتل اخلطأ أو غَت ادلقصود معاقب عليو ،يف حُت أن اإلجهاض ال يكون إال عمديا ،وىو إن وقع خطأ فال
يعاقب عليو.
وعلى كل حال ،فإن جرمية اإلجهاض تقوم على ركن مادي و آخر معنوي ،ويتمثل الركن ادلادي يف سلوك
اجلاين ،الذي قد يكون إ ابياً أو قد يكون سلبياً ،ويكون السلوك إ ابياً عندما تتجو إرادة اجلاين إذل القيام بفعل

من شأنو إحداث اإلجهاض ،بينما يكون السلوك سلبياً عندما تتجو إرادة اجلاين إذل عدم القيام بفعل بقصد إهناء
احلمل و حدوث االجهاض .وتعد النتيجة اجلرمية العنصر الثاين من عناصر الركن ادلادي يف جرمية االجهاض،
وتتمثل يف إهناء احلمل قبل األوان ،وكذلك يتطلب الركن ادلادي توافر عالقة السببية بُت الفعل و النتة ،حبيث
يكون سلوك اجلاين ىو السبب يف حدوث النتيجة .
 -7أ.د .زلمد الفاضل ،اجلرائم الواقعة على األشخاص ،دمشق ،1965 ،ص ،436وما بعدىا.
 -8أ.د .زلمد الفاضل ،ادلرجع نفسو ،ص  ،441مع مالحظة أن ىناك عدداً من التشريعات األجنبية تنزل بالوصف اجلرمي دلثل ىذا الفعل إذل
مستوى اجلنحة ،بل إن بعض التشريعات كالتشريع اذلولندي يبيح مثل ىذا النوع من القتل ،راجع :أ.د .زلمد يوسف علوان ،و د .زلمد خليل ادلوسى،
ادلرجع السابق ،ص.156
9
 -د .منال ادلنجد ،اإلجهاض يف القانون اجلنائي ،رسالة دكتوراه ،جامعة عُت مشس ،القاىرة ،2002 ،ص.18
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ويتمثل الركن ادلعنوي جلرمية اإلجهاض يف القصد اجلرمي ،أي ال بد أن يتوافر لدى الفاعل القصد اجلرمي بعنصريو
ادلتمثلُت يف العلم واإلرادة ،علماً أن جرمية اإلجهاض تعد من اجلرائم القصدية دائماً ،دبعٌت أنو ال يتصور أن تقوم

على أساس اخلطأ.10
وقد انقسم الفقو حول إباحة أو حظر اإلجهاض ،فذىب البعض إذل وجوب إباحتو ،وقد كان احلق يف
اخلصوصية واحلرية الشخصية احلجة األوذل اليت استند إليها أنصار ىذا االذباه لتدعيم وجهة نظرىم ،وذلك على
ضباي حلقوق ادلواطنُت ،وصبيع ادلواثيق و ادلعاىدات الدولية تصبح عدمية
أساس أن صبيع الدساتَت دبا تتضمنو من ة

القيمة عندما ذبرب امرأة ما على االستمرار يف ضبل جنُت غَت راغبة يف ضبلو و يف استقبالو .11
ومن ناحية أخرى يرى مؤيدو اإلجهاض أن احلق يف اخلصوصية يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحلق يف احلرية الشخصية،
حيث إن احلق يف احلرية الشخصية يشمل احلياة اجلنسية اخلاصة ،فادلرأة البالغة ذلا حرية مطلقة يف إنشاء عالقات
جنسية خارج مؤسسة الزواج ،وىذه مسألة وثيقة الصلة بالدين و األخالق ،وليس بالقانون ،وإجبار ادلرأة على
ضبل جنُت ناشيء عن عالقة عابرة ،فيو انتهاك حلقها يف اﻟﺣرﯾﺔ اجلنسية ،واعتداء على حياهتا اخلاصة ،و من
ادلالحظ أن احملكمة العليا يف الواليات ادلتحدة كانت قد استندت على ىذه احلجة ،إلعالن عدم دستورية قانون
اإلجهاض يف والية تكساس يف قضية  Roe V Wadeعام  ،1973والذي عد نقطة ربول يف التاريخ

القانوين لإلجهاض يف الواليا ت ادلتحدة األمريكية.12
وإضافة إذل ما تقدم ،فإن مؤيدي اإلجهاض يرون فيو حالً لبعض ادلشكالت اذلامة ،وخصوصاً اإلجهاض السري
الذي عل اإلجهاض يتم يف اخلفاء و ربت ظروف غَت صحية شلا يؤدي إذل إيذاء النساء اللوايت خيضعن لو
بدنياً ،وكذلك األمر يأيت اإلجهاض حالً ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ التزايد السكاين وربديد النسل ،من أجل إعادة التوازن للعادل من

جديد.13
أما معارضو اإلجهاض فقد رأوا أن ىذا العمل يؤدي إذل االعتداء على احلق يف احلياة للجنُت ،ذلك احلق الذي
تكفلو الشرائع الدينية والدنيوية على حد سواء إضافة إذل ادلعاىدات و ادلواثيق الدولية ادلتعلقة حبقوق اإلنسان .
وذلك ألن اجلنُت يعد كائناً حياً منذ حلظة اإلخصاب ،فالبويضة ادللقحة الناشئة عن عملية اإلخصاب إمنا ىي
أول مرحلة من مراحل احلياة اإلنسانية.14
وعلى كل حال ،فإن قانون العقوبات السوري كان من التشريعات اليت جرمت اإلجهاض ،وتشددت يف ىذا

النطاق ،وذلك يف ادلواد  525إذل  532منو.15
 -10د .منال ادلنجد ،ادلرجع السابق ،ص 37وما بعدىا.
 -11د .منال ادلنجد ،ادلرجع نفسو ،ص .184
 -12د .منال ادلنجد ،ادلرجع نفسو ،ص.186
 -13د .منال ادلنجد ،ادلرجع نفسو ،ص  193و ما بعدىا.
 -14د .منال ادلنجد ،ادلرجع نفسو ،ص.189
 -15د .منال ادلنجد ،ادلرجع نفسو ،ص .234وما بعدىا.
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أما على صعيد القانون الدورل حلقوق اإلنسان ،فيالحظ أن إعالن القاىرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،و
اتفاقية الدول األمريكية حلقوق اإلنسان مها الصكان الوحيدان اللذان يشَتان إذل ضباية اجلنُت و إذل أن احلياة تبدأ
من حلظة احلمل ،أما العهد الدورل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية ،فال يتناول ىذه ادلسألة بل يكتفي
باالعًتاف باحلق يف احلياة لكل إنسان  .16وكذلك احلال بالنسبة لالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان .علماً أنو قد
أتيحت الفرصة للجنة األوربية حلقوق اإلنسان لتبدي رأيها دبوضوع اإلجهاض  ،حيث قررت ( :ليس يف كل
احلاالت يعد اإلجهاض من صميم ادلسائل اليت تتعلق باحلياة اخلاصة للمرأة ،فالدولة قد تتدخل يف احلياة اخلاصة
دلواطنيها).17

الثاًال -سباب الحرمان المشروع من الحياة :
وسوف نناقش أىم ىذه األسباب ادلتعلقة بعقوبة اإلعدام ،واستخدام القوة ادلسلحة يف حالة الضرورة :
-1عقوبة اإلعدام:

ىي عقوبة ادلوت اليت توقع على من ارتكب جرماً معيناً دده القانون ،وتعد عقوبة اإلعدام من أقدم العقوبات،
و قد كانت الشرائع القدمية تقررىا بشكل بديهي ،كما كانت تطبقها أحياناً على نطاق واسع  ،18وقد استمر

احلال على ما ىو عليو ،إذل أن أعلنت فلسفة القرن الثامن عشر ثورهتا على قسوة العقوبات عامة ،وعلى التوسع
يف استعمال عقوبة اإلعدام خاصة ،وكان ذلذه الثورة الدور الكبَت يف دفع التشريعات إذل التقليل من عدد اجلرائم
اليت يعاقب عليها باإلعدام ،و إذل تنفيذ ىذه العقوبة بأساليب معتدلة  .وكان من نتيجة ذلك أن قلت نسبة تنفيذ
عقوبة اإلعدام يف القرنُت التاسع عشر و العشرين تدر ياً ،و إذل حد كبَت جداً  ،19وبعد ذلك تصاعدت

األصوات اليت تنادي بإلغاء ىذه العقوبة ،وقد استند أنصار ىذا االذباه إذل احلجج التالية :
.
فعلتهم
أ -احلياة منحة من اهلل تعاذل ،وال ق ﻟﻠدوﻟﺔ سلبها من مواطنيها ،مهما كانت
ب -عقوبة اإلعدام ىي عقوبة غَت منطقية ألهنا قتل منظم ،فاجملرم يرتكب جرميتو ربت تأثَت ظروف سلتلفة و
دوافع دل تعرف أسباهبا بعد ،أما اجملتمع فيقتل بدم بارد و أعصاب ىادئة .20

 -16د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع السابق ،ص.158
 -17أ.د .زلمد أمُت ميداين ،النظام األوريب حلماية حقوق اإلنسان ،منشورات احلليب احلقوقية ،بَتوت 2009 ،ص.48
 -18راجع يف موقف الشرائع القدمية من عقوبة اإلعدام  :أستاذنا الدكتور عبود السراج ،علم اإلجرام وعلم العقاب ،مطبعة ذات السالسل ،الكويت،
 ،1990ص ، 407و كذلك راجع مقدمة أستاذنا احملامي عبد اذلادي عباس لكتاب تأمالت يف عقوبة اإلعدام ،تأليف أرثر كوستلر ،و ألبَت كامو و
جان بلوش ميشيل ،وترصبة األستاذ عبد اذلادي عباس ،دار احلصاد ،دمشق ،2002 ،ص 5و ما بعدىا.
 -19أستاذنا الدكتور عبود السراج ،علم اإلجرام ،ادلرجع السابق ،ص.408
 -20كانت أيام الشنق يف إنكلًتا خالل القرن الثامن عشر كلو ،معادلة أليام األعياد القومية ادلألوفة ،وقد كان الصناع ادللتزمُت بتسليم بضاعتهم يف
زمن معُت ،يتحفظون عند التوقيع بعبارة إذا دل يكن يف ذلك احلُت يوم شنق ،ألن ىذا سيكون يوم عطلة ،وآنذاك ،كانت ىناك منصات شيدت من
أجل ادلشاىدين ادلتميزين كما ري اليوم يف مباريات الكرة ،راجع  :أرثر كوستلر ،و ألبَت كامو و جان بلوش ميشيل،ادلرجع السابق ،ص  27و ما
بعدىا.
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ج -وىي عقوبة ظادلة ،ألنو من العسَت على القاضي قياس درجة اخلطأ ،وحساب نسبتو ،لتكون العقوبة متساوية
معو وعادلة ،كما أهنا عقوبة انتقامية ،فهي مازالت موجودة من بقايا نظام الثأر ،الذي ال يرضى من اجلاين بأقل
من حياتو.
د -ىي عقوبة خطرة ،ال ميكن تاليف اخلطأ فيها ،و إصالح آثارىا ،فإذا ما ثبتت براءة احملكوم عليه بعد تنفيذ
احلكم ،يكون قد فات األوان ،وضاعت الفرصة يف إصالح اخلطأ القضائي .
ه -ىي عقوبة غَت مفيدة ،هتدر اذلدف اإلصالحي للعقوبة ،و ال ربقق غاية الردع العام  .فقد ثبت من البالد
اليت ألغتها أن نسبة اجلرمية دل ترتفع فيها بعد اإللغاء  .وىي عقوبة متخلفة ،ومنافية لفلسفة العقاب يف وقتنا
احلاضرن ىذه الفلسفة اليت تقوم على إصالح اجملرم و تأىيلو اجتماعيا . ً 21
أما أنصار اإلبقاء على ىذه العقوبة فَتون أن عقوبة اإلعدام عقوبة عادلة يتساوى فيها الضرر باجلزاء ،و ىي

عقوبة رادعة ،زبيف الناس و تؤدي إذل منع اجلرائم  ،22وىي عقوبة ضرورية لتخليص الناس من بعض األشرار
اخلطرين ادليؤوس من إصالحهم ،وىي العقوبة اليقينية الوحيدة ألن عقوبة احليس غالباً ما تنتهي باذلرب أو بالعفو
أو باإلفراج الشرطي .كما أن عقوبة اإلعدام تتفق مع االقتصاد ادلارل للدولة  ،23ألهنا تؤدي إذل توفَت مصاريف
السجن ادلؤبد الذي سيحكم بو اجلاين يف حال عدم وجود عقوبة اإلعدام .24

 -21راجع ىذه احلجج لدى أستاذنا الدكتور عبود السراج ،ادلرجع السابق ،ص  ،418وكذلك لدى أ .د .عبد الوىاب حومد ،ادلفصل يف شرح قانون
العقوبات ،ادلطبعة اجلديدة ،دمشق ،1990 ،ص  .792أ.د .زلمد زكي أبو عامر ،قانون العقوبات ،القسم العام ،الدار اجلامعية ،بَتوت،
،1993ص.384
 -22ولعل ىذه احلجة ىي أكثر احلجج أمهية لدى دعاة اإل يقاء على عقوبة اإلعدام ،وقد رد الكاتب الفرنسي ألبَت كامو على ىذه احلجة بقولو  " :إن
أكرب حجة ألنصار عقوبة اإلعدام ىي عربة العقوبة ،فال تقطع الرؤوس من أجل معاقبة فاعليها فحسب ،إمنا لإلخافة ،فاجملتمع ال يثأر ،إن ه فقط يريد
يرأ ادلرشحون للقتل مستقبلهم يف ذلك ،و من مث يًتاجعوا  ..ولكن ب أن نالحظ إزاء ىذه احلجة مايلي  :إن
أن مينع ،إنو يلوح بالرأس من أجل أن ق
اجملتمع ال يعتقد ىو بذاتو بالعربة اليت يتحدث عنها ،و إنو دل يثبت إن عقوبة اإلعدام أدت إذل تراجع قاتل واحد قرر أن يكون قاتالً ،و إضافة إذل
ذلك ،فإن الطابع احل ديث ذلذه العقوبة أن ال تنفذ علناً ،إمنا تنفذ يف باحات و غرف السجون و أمام عدد قليل من ادلختصُت ،فكيف تؤدي إذل
الردع؟؟" راجع مؤلفو مع آرثر كوستلر و جان بلوش ميشيل ،ادلرجع السابق ،ص  129وما بعدىا  .وحنن من عندنا نقول لو أن عقوبة اإلعدام رادعة
فلماذا دل تردع اجلرمية عرب العصور ،وىي ادلقررة عرب العصور؟؟
 -23ويف رأينا أن ىذه احلجة ىي أضعف احلجج و أكثرىا سطحية ألنصار اإلبقاء على عقوبة اإلعدام ،ألنو ودون شك الميكن مقاربة ضخامة
ادلوازنة العامة للدولة ،بنفقات أحد احملكومُت بالسجن ادلؤبد؟؟
 -24أستاذنا الدكتور عبود السراج ،ادلرجع السابق ،ص .417
ومن ادلالحظ أن عدد الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام إلغاء كامالً شبانون دولة يف العادل حسب تقرير األمُت العام لألمم ادلتحدة الصا در بالوثيقة رقم
 2005/3تاريخ  ،2005/3/5يف حُت أن عدد الدول اليت أبقت على عقوبة اإلعدام يف قوانينها ،وألغتها حبكم الواقع ،أي ال تطبقها ،و التنفذىا
إذا صدرت تبلغ  41دولة .ومن اجلدير ذكره أن الدول اليت ألغت عقوبة اإلعدام بدأت تتبٌت سياسة عدم تسليم األشخاص الذين ميكن أن يواجهوا
عقوبة اإلعدام إذل البلدان اليت تبقي على ىذه العقوبة ،راجع  :أستاذنا الدكتور عبود السراج ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،منشورات جامعة
دمشق ،دمشق ،2007 ،ص 608وما بعدىا.
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ويالحظ أن ادلشرع يف اجلمهورية العربية السورية دل يلغ عقوبة اإلعدام  ،25بل أبقاىا لتطبق على اجلرائم األكثر
خطورة ،وذلك مثل القتل العمد ،وقتل األصول للفروع و قتل الفروع لألصول  .26وبعض جرائم ادلخدرات.27
أما على مستوى القانون الدورل حلقوق اإلنسان فيالحظ أن العهد الدورل اخلاص باحلقوق السياسية و ادلدنية دل
يلغ ىذه العقوبة ،إال أنو قيد تطبيقها بقيود صارمة حيث نص على عدم جواز تطبيقها إال يف حالة اجلنايات
اخلطَتة جداً .وعدم جواز تنفيذىا إال بعد صدور حكم قطعي صادر عن محكمة سلتصة ،وعدم جواز احلكم هبا
على من ىم دون الثامنة عشرة من العمر ،أو على النساء احلوامل ،وأحقية احملكوم عليو هبذه العقوبة يف االستفادة
من العفو اخلاص أو العام أو إبدال العقوبة .28
وإضافة إذل ما تقدم ،فإن اللجنة ادلعنية حبقوق اإلنسان أضافت قيداً آخر ،وىو ادلتعلق بعدم جواز تنفيذىا
بأسلوب قاس أو حاط بالكرامة ،وقد كانت اخلطوة النوعية يف ىذا اجملال على ادلستوى الدورل حُت أحلق

بروتوكول ثان بالعهد الدورل اخلاص باحلقوق السياسية و ادلدنية ،بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام عام  ،1989والذي
دخل حيز النفاذ يف .199129/7/1
ولعل أكرب اخلطوات جدية على مستوى القانون الدورل حلقوق اإلنسان تتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام ىي تلك
ادلتخذة على ادلستوى األوريب ،حيث جاء الربوتكول رقم  6ادلضاف إذل اتفاقية ضباية حقوق اإلنسان و حرياتو
األساسية و ادلؤرخ يف  ،301983/4/28ليلغي عقوبة اإلعدام ،ودون السماح بأي ربفظ عليو ،31وذلك من
باب التأكيد على حق اإلنسان يف احلياة  .32وشهد النظام األوريب تطوراً ملفتاً من خالل الربوتوكول الثالث عشر
اإلضايف لالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ،الذي اعتمده رللس أوربا يف  ، 2003/7/1ودخل حيز النفاذ يف

 ،2005/5/2وقد تضمن الربوتكول إلغاء مطلقاً لعقوبة اإلعدام يف كل األوقات ،ويف السلم و احلرب يف آن
معاً ،ومنع إبداء أي ربفظ على أحكامو مهما كان نوعو أو مضمونو .33

 -25ادلادة  43من قانون العقوبات السوري .و ادلادة  455وما بعدىا من قانون أصول احملاكمات اجلزائية السوري.
 -26ادلادة  535من قانون العقوبات السوري .وراجع يف شرح ىاتُت احلالتُت ادلشددتُت للعقاب يف جرمية القتل ،أ.د .زلمد الفاضل ،ادلرجع السابق،
ص 368وما بعدىا.
 -27ادلادة  39و ادلادة /40ب و ادلادة  50من قانون ادلخدرات السوري.
 -28راجع :د.عبد الرحيم زلمد الكاشف ،الرقابة الدولية على تطبيق العهد الدورل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية ،دار النهضة العربية ،القاىرة،
 ،2003ص 548و ما بعدىا.
 -29أ.د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع السابق،ص .162وراجع :د .الشافعي زلمد بشَت ،ادلرجع السابق،ص.134
 -30وقد دخل ىذا الربوتوكول يف السريان بتاريخ .1985/3/1
 -31ادلادة  4منو.
 -32راجع :أ.د .زلمد أمُت ادليداين ،ادلرجع السابق ،ص 38وما بعدىا.
 -33أ.د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع السابق،ص.163
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استخدام القوة المسلحة في حالة الضرورة :
أقرت الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان بأحقية السلطات
العامة داخل الدول األطراف باستخدام ا لقوة ادلسلحة
يف ظروف زلددة ،وضمن حدود ضيقة ،و لو أدى ذلك
إذل قتل األفراد ،و حرماهنم من حقهم يف احلياة ،كأن
تلجأ قوات األمن إذل القتل منعاً من االعتداء على حياة
اآلخرين .وقد تفردت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان
يف ربديد احلاالت اليت وز للسلطات العامة ﻣﻌﮭﺎ
استخدام القوة العسكرية و من مث ضباية األفراد من
حقهم يف احلياة ،وىي تتمثل فيما يلي :
 الدفاع عن أي شخص ضد عنف غَت مشروع . يف حالة إلقاء القبض على شخص تنفيذاً لقرار مشروع ،أو دلنع شخص مقبوض عليو وفقاً ألحكامالقانون من اذلرب.
 الزباذ اإلجراءات ادلشروعة اليت هتدف إذل قمع الشغب ،أو اخلروج عن السلطة الشرعية .34رابعاًال -جريمة اإلبادة الجماعية : Génocide

توصف جرمية اإلبادة اجلماعية بأهنا جرمية اجلرائم ،وبأهنا من أكثر اجلرائم الدولية خطورة و جسامة ،وذدل بسبب
ما تتضمنو ىذه اجلرمية من انتهاك صارخ حلق اإلنسان يف احلياة ،ومن إنكار حلق صباعات كاملة يف الوجود .35
وقد عرفت االتفاقية الدولية دلكافحة إبادة اجلنس البشري ىذه اجلرمية كما يلي  ( :بأنو الفعل الذي يرتكب بقصد

القضاء كالً أو بعضاً على صباعة بشرية بالنظر إذل صفتها الوطنية أو العنصرية أو اجلنسية أو الدينية ).36
و يشًتط لقيام جرمية إبادة اجلنس البشري أن يتوافر ركنان ،مادي ومعموي ،وذلك كما يلي :
 -1ويتحقق الركن ادلادي ذلذه اجلرمية من خالل قيام اجلاين بعملية قتل صباعي جلزء من رلموعة السكان ادلدنيُت
يف إطار ىجوم واسع النظاق منظم عليهم ،وذلك يف سبيل ربقيق االستئصال ادلاد ي ذلم ،ويتحقق ذلك عن

طريق االعتداء على أفراد ىذه اجلماعة جسمانياً بالضرب أو اجلرح ،أو اإليذاء  ،37وميكن تصور جرمية اإلبادة عن
 -34أ.د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،القانون الدورل حلقوق اإلنسان ،ادلرجع السابق ،ص  ،164و د  .الشافعي زلمد بشَت،
ادلرجع السابق،ص.134
 -35أ.د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،القانون الدورل حلقوق اإلنسان ،ادلرجع السابق ،ص.168
 -36ادلادة الثانية من االتفاقية.
 -37د .زلمد سليم زلمد غزوي ،جرمية إبادة اجلنس البشري ،مؤسسة شبلب اجلامعة ،عمان ،1992 ،ص.21
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طريق االمتناع ،كما ىو احلال مثالً إذا امتنع رئيس أعلى عن ثٍت مرؤوسيو عن ارتكاب مذحبة ضد رلموعة من
السكان ادلدنيُت .38ويتحقق الركن ادلادي أيضاً يف جرمية اإلبادة اجلماعية عن طريق فرض أحوال معيشية من

شأهنا أن تؤدي إذل ىالك جزء من السكان ادلدنيُت ،ويف ىذه احلالة ال يشًتط ربقق النتيجة اجلرمية اليت تتمثل
دبوت رلموعة من الضحايا ادلدنيُت نتيجة فرض اإلحوال ادلعيشية سالفة الذكر ،وعلى ذلك ،فإنو يكيف لثبوت
جرمية إبادة اجلنس البشري إثبات أن من شأن األفعال ادلرتكبة أن تتسبب بشكل أكيد بادلوت بعد فًتة من
الزمن ،بدالً من ربقيق ادلوت السريع للضحايا ،ومن مث فال يشًتط للمساءلة عن ىذه اجلرمية إثبات وجود قتلى

من ادلدنيُت.39
 -2و يتحقق الركن ادلعنوي ذلذه اجلرًنة إذا توافر القصد و حرية االختيار عند ارتكاب الفعل ادلكون ذلذه اجلرمية
على حنو ما ىو مشًتط يف كافة جرائم القتل العمدية  .إضافة دلا تفرضو الطبيعة اخلاصة جلرمية اإلبادة عن طريق

خلق ظروف تستعصي معها احلياة .40
وعلى كل حال ،فإنو البد من مالحظة أن اتفاقية مكافحة جرمية اإلبادة اجلماعية دل ربرم اإلبادة ادلادية فحسب،
إمنا حرمت أيضاً اإلبادة ادلعنوية أيضاً ،وادلتمثلة يف أفعال التأثَت على النفس البشرية و أحاسيسها و شعورىا ،أو
نقل صغار صباعة معينة إذل صباعات أخرى زبتلف عنها يف الدين أو العادات أو التقاليد ،أو قد تتحقق ا إلبادة
ادلعنوية بكل االعتداءات اليت ميكن أن تؤدي إذل القضاء على ادلقومات اللغوية أو الدينية أو الثقافية جلماعة من
اجلماعات.41
ومن اجلدير ذكره ،أن ادلادة  6من نظام روما األساسي ادلنشيء للمحكمة اجلنائية الدولية قد تناولت جرمية

اإلبادة اجلماعية ،وقد جاء نص ىذه ادلادة نسخة مكررة من ادلادة  2من اتفاقية مكافحة إبادة اجلنس البشري،
وىو أمر يشَت إذل أن ما جاء يف ادلادة  6سالفة الذكر ليس إال تقنيناً لقاعدة دولية عرفية ،وقد صدر أول حكم
قضائي دورل يف جرمية إبادة صباعية عن احملكمة اجلنائية الدولية لراوندا يف قضية أكايسو  Akayesuسنة
.199842

 -38د .سوسن سبرخان بكة ،اجلرائم ضد اإلنسانية يف ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ،رسالة دكتوراه ،جامعة القاىرة،
 ،2004ص .325د .زلمد سليم زلمد غزوي ،ادلرجع السابق ،ص.16
 -39د .سوسن سبرخان بكة ،ادلرجع السابق،ص 327وما بعدىا.
 -40د .سوسن سبرخان بكة ،ادلرجع السابق ،ص.329
 -41ادلادة الثانية من االتفاقية ،وراجع :د .زلمد سليم زلمد غزوي ،ادلرجع السابق ،ص.24
 -42أ.د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع السابق،ص.172
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حماية اإلنسان من كافة ضروب المعاملة القاسية
دل يرد تعريف التعذيب يف أي من الصكوك الدولية ادلتعلقة حبقوق اإلنسان ،وذلك ما عدا االتفاقية الدولية
دلناىضة التعذيب وغَته من ضروب ادلعاملة القاسية أو الالإنسانية لعام  ،1984حيث عفتو ادلادة األوذل كما
يلي ( :أي عمل ينتج عنو أدل شديد ،جسدياً كان أم عقلياً ،يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول منو أو من

شخص ثالث على معلومات أو اعًتاف ،أو معاقبتو على عمل ارتكبو أو يشتبو يف ارتكابو لو ،أو عندما يوقع
ىذا األدل أو العذاب ألي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعو ،أو رض عليو أو يوافق عليو ،أو يسكت عنو
موظف رمسي ،أو أي شخص آخر يتصرف بصفتو الرمسية ،و ال يدخل يف مفهوم التعذيب ذلك األدل أو
التعذيب الناشيء فقط عن عقوبات قانونية أو ادلالزم ذلذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية ذلا ).43
ويالحظ من جهة أخرى أن الصكوك ا لدولية ادلتعلقة حبقوق اإلنسان إذا دل تعرف التعذيثب إال أن بعضها قد
حظره صراحة ،حيث تنص ادلادة  7من العهد الدورل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية على أنو ( ال وز
إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غَت إنسانية أو مهينة ).

أما على الصعيد األوريب ،فيالحظ أن ادلادة  3من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان قد نصت على أنو  ( :ال وز
أن خيضع أحد للتعذيب ،أو العقوبات و ادلعامالت غَت اإلنسانية أو االستثنائية ) ،علماً أنو مت التوقيع على
االتفاقية األوربية للوقاية من التعذيب و العقوبات أو ادلعامالت غَت اإلنسانسة أو ادلهينة يف ،1987/11/26
ودخلت يف حيز التنفيذ يف  ،1989/2/1واليت تأسست دبوجبها اللجنة األوربية للوقاية من التعذيب و
العقوبات أو ادلعامالت غَت اإلنسانية أو ادلهينة ،و اليت مسحت أيضاً بإ اد آليات واضحة للوقاية من التعذيب و
العقوبات أو ادلعامالت غَت اإل نسانية أو ادلهينة.44
وفً دلا سبق إمنا ىو شدة األدل وادلعاناة ،وعلى الصعيدين النفسي و
وعلى كل حال ،يالحظ أن ما مييز التعذيب قا
البدين ،وكذلك يالحظ أن التعذيب يعد من قبيل اجلرائم العمدية اليت يتعُت أن يتوافر فيها لدى اجلاين القصد
اجلنائي ،كما يقتصر التعذيب كما ورد يف اتفاقية  1984خصوصاً على التعذيب الذي يتم على يد موظف
رمسي أو شخص آخر يتصرف بصفتو الرمسية ،مع التأكيد على أنو ال يعد من قبيل التعذيب عقاب رلرم بالطريق
القانوين ادلقرر شريطة أال تكون العقوبة قاسية أو مهينة أو ال إنسانية .45

43
 مع مالحظة أن االتفاقية األمريكية للوقاية من التعذيب و العقاب عليو اليت أقرت يف  ،1985/12/9ودخلت يف حيز التنفيذ يف ،1987/2/28قد عرفت التعذيب تعريفاً وافياً أيضاً  " :ألغراض ىذه االتفاقية -يفهم التعذيب على أنو فع ل يرتكب عمداً إلنزال األدل البدين أو
العقلي أو ادلعاناة بأي شخص ألغراض التحقيق اجلنائي كوسيلة للتخويف أو كعقوبة شخصية ،أو كإجراء وقائي أو ألي غرض آخر ،ويفهم التعذ يب
كذلك على أنو استخددل الوسائل اليت يقصد منها طمس شخصية الضحية ،أو إضعاف قدراتو العقلية أو ال بدنية حىت و إن دل تسبب األدل البدين أو
العقلي ،و ال يشمل مفهوم التعذيب األدل البدين أو العقلي أو ادلعاناة اليت تالزم أو تكون من آثار اإلجراءات القانونية ،بشرط أن ال تشمل ارتكاب
أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها يف ىذه ادلادة" ،راجع :د .زلمد أمُت ادليداين ،ادلرجع السابق ،ص.201

زلمد أمُت ادليداين ،ادلرجع السابق ،ص.210

 -44د.
 -45أ.د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع السابق،ص 181وما بعدىا.
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ويرى الفقو أن معيار التفرقة بُت التعذيب و غَته من ضروب ادلعاملة الالإنسانية أو ادلهينة إمنا يكمن يف درجة
ادلعاناة واألدل الذي يلحق بالضحية من جراء كل منهما ،ومن مث إذا كانت درجة ادلعاناة و األدل يف أقصاىا نكون

أمام تعذيب ،وإال فإن األمر ال يعدو رلرد معاملة قاسية أو غَت إنسانية أ و مهينة .46ولكن وكما يرى البعض حبق
أن الشعور باألدل أو ادلعاناة اجلسدية أو النفسية مسألة نسبية تلعب الصفات الشخصية للضحية دوراًكبَتاً يف
ربديدىا ،ومن ىذه الصفات اجلنس و السن و احلالة االجتماعية ،إضافة للصحة اجلسدية أو النفسية ،فما
يسبب أدلاً وعناء شديدين بالنسبة للمرأة و الطفل ،ال يسببو بذات ادلستوى للرجل البالغ  .47لذلك فقد استنتج
بعض الفقو أن التفرقة بُت التعذيب و ادلعاملة غَت اإلنسانية إمنا ىي مسألة نظرية ،حيث ثبت من خالل التطبيق
صعوبة االلتزام هبا ،فعناك أفعال عدهتا اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان من قبيل التعذيب ،بينما اذبهت احملكمة
األوربية إذل عدىا من قبيل ادلعاملة غَت اإلنسانية و ليست تعذيباً.48

وقد نص دستور اجلمهورية العربية السورية على حظر التعذيب اجلسدي أو ادلعنوي ،أو معاملة أي شخص معاملة
مهنية ،وشدد على وجود عقاب من يفعل ذلك (ادلادة  28منو) ،وكذلك فإن قانون العقوبات السوري ،عاقب
يف ادلادة  391منو كل من سام شخصاً ضروباً من الشدة  ..رغبة منو يف احلصول على اإلقرار بارتكاب جرمية
باحلبس حىت  3سنوات(.)49
ومن اجلدير ذكره قبل ختام ىذا ادلطلب أن االغتصاب  The rapeيعد من أبلغ صور ادلعاملة ادلهينة
والالإنسانية ،و السيما إذا انصب على قاصر ،حيث يعد انتهاكاً للسالمة اجلسدية و لكرامة و شرف الضحية،
لذلك يشكل االغتصاب وغَته من ضروب العنف اجلنسي انتهاكاً صارخاً لعدد من احلقوق تاين نصت عليها

الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان ،حيث يتعارض ىذا الفعل مع ما ورد يف اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان من حق
اإلنسان يف احلرية وسالمة شخصو ( ادلادة الثالثة منو) ،كما يتعارض مع حقو يف عدم اخلضوع للتعذيب أو أي
شكل كان من أشكال ادلعاملة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة ( ادلادة اخلامسة منو) ،كما أنو يتعارض
مع عدد من نصوص العهد الدورل اخلاص باحلقوق ادلدنية والسياسية ،وخباصة تلك اليت تقضي بعدم جواز
إخضاع أي فرد دلعاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة ( ادلادة السابعة منو) .ودبا أن االغتصاب يوجو بشكل
أساسي اذباه ادلرأة فإنو يشكل انتهاكاً التفاقية القضاء على صبيع أشكال التمييز ضد ادلرأة ،كما ميكن حلظ
االغتصاب يف االتفاقيات اليت ربظر االسًتقاق و ادلمارسات ادلتعلقة بو ،كالبغاء القسري و االستعباد اجلنسي ،و
االذبار الدورل باألشخاص ،وخباصة ما يتعلق باالتفاقيات اخلاصة بقمع ذبارة الرقيق األبيض .50

 -46أ.د .زلمد يوسف علوان – د .زلمد خليل ادلوسى ،ادلرجع السابق ،ص.184
 -47د .سوسن بكة ،ادلرجع السابق ،ص.351
 -48د .عبد الرحيم الكاشف ،ادلرجع السابق ،ص.562
 49راجع تفاصيل ذلك عند :أ .د .عبد الوىاب حومد ،أصول احملاكمات ،ادلرجع السابق ،ص.553
50
 -د .سوسن بكة ،ادلرجع السابق ،ص 361وما بعدىا.
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تمارين:

اشر إلى اإلجابة الصحيحة:
أ -قتل المرحمة؟

 .1يعني قتل ذوي األرحام .

 .2ىو من الحاالت المشروعة لمقتل .
 .3يعاقب القانون السوري عميو بنفس عقوبة جريمة القتل المقصود .
 .4ىو من الحاالت غير المشروعة لمقتل.
الجواب الصحيح رقم 4
ب -التعذيب:

- 1جريمة في القانون.
- 2يختمف عن المعاممة الالإنسانية في درجة األلم.
- 3جريمة ضد اإلنسانية.
- 4كل ما تقدم.
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اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ

99

 ٠الحظ أْ ٘زٖ اٌٛثائك اٌذ١ٌٚح اٌؼاِح (إػافح إٌ ٝاٌثشذٛوٛي االخر١اس ٞاٌٍّحك تاٌؼٙذ اٌذ ٌٟٚاٌخاص تاٌحمٛق اٌّذٔ١حٚاٌس١اس١ح) لذ طٕفد د١ٌٚاً (ِٓ جأة األُِ اٌّرحذج) ذحد ػٕٛاْ" :اٌششػح اٌذ١ٌٚح ٌحمٛق اإلٔساْ" .ساجغ رٌه ف:ٟ
حمٛق اإلٔساْ ِ ،جّٛػح طىٛن د١ٌٚح ِٕ ،شٛساخ األُِ اٌّرحذج  1988ص .2من اآلن فصاعداً ِ :جّٛػح اٌظىٛن
اٌذ١ٌٚح اٌخاطح تحمٛق اإلٔساْ.
 اػرّذ ٔٚشش تمشاس اٌجّؼ١ح اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرحذج سلُ /217أ (اٌذٚسج اٌثاٌثح) ذاس٠خ  10وأ ْٛاألٚي .َ1948 ذشىٍد ٘زٖ اٌٍجٕح ِٓ اٌذٚي اٌخّس دائّح اٌؼؼ٠ٛح فِ ٟجٍس األِٓ إػافحً إٌ ٝإحذ ٜػششج دٌٚح ذّثً ِخرٍفاٌحؼاساخ اٌجغشاف١ح ف ٟاٌؼاٌُ ِٓٚ ،تٕٙ١ا ٌثٕاْ ِٚظش .ساجغ :د .ساِز ِحّذ ػّاس  ،حمٛق اإلٔساْ ٚاٌحش٠اخ اٌؼاِح ،
اٌطثؼح األ( 1996 ،ٌٝٚال روش ٌذاس إٌشش) ،ص.85

100

 -اٌّشجغ ٔفسٗ ،ص.85

101

 -د .ػثذ اٌؼز٠ز سشحاْ ،اإلطاس اٌمأٌ ٟٔٛحمٛق اإلٔساْ ف ٟاٌمأ ْٛاٌذِ ،ٌٟٚشجغ ساتك ،ص.120

102

 اٌّشجغ ٔفسٗ. ساجغ :اٌثٕذ ِٓ 2ٚ1 ٓ٠إػالْ طٙشإِْ ،شٛس فِ :ٟجّٛػح اٌظىٛن اٌذ١ٌٚح اٌخاطح تحمٛق اإلٔساْ ،ص.41 -د .ػثذ اٌؼز٠ز سشحاْ ،اإلطاس اٌمأٌ ٟٔٛحمٛق اإلٔساْ ف ٟاٌمأ ْٛاٌذِ ،ٌٟٚشجغ ساتك ،ص.124-123

103

أوﻻ  -اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﮭدﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن ﻟﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن :

 ذُ اػرّاد ٚػشع ٘زٖ االذفال١اخ ٌٍرٛل١غ ٚاٌرظذ٠ك ٚاالٔؼّاَ تمشاس اٌجّؼ١ح اٌؼاِح ٌألُِ اٌّرحذج سلُ  /2200أ(اٌذٚسج اٌحاد٠ح ٚاٌؼشش )ْٚتراس٠خ  16وأ ْٛاألٚي .1966
 ِٓ اٌجذ٠ش تاٌزوش أْ اٌجّٛٙس٠ح اٌؼشت١ح اٌسٛس٠ح ٘ ِٓ ٟاٌذٚي اٌر ٟطذلد ػٍ ٝاالذفال١رٚ ٓ١أطثحد تاٌراٌٍِٟرزِح تاٌمٛاػذ اٌر٠ ٟرؼّٕٙا ػٙذا ٌ 1966حمٛق اإلٔساْ.

104

ﺛﺎﻧﯾًﺎ  -اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ :

 ٌّشاجؼح ٘زٖ اٌحمٛق ذفظ١ٍ١اً ،أظش ٔظٛص اٌؼٙذ اٌذ ٌٟٚاٌخاص تاٌحمٛق االلرظاد٠ح ٚاالجرّاػ١ح ٚاٌثماف١ح ف:ِٟجّٛػح اٌظىٛن اٌذ١ٌٚح اٌخاطح تحمٛق اإلٔساْ (ص .)18 – 8
 ِٓ ت ٓ١اٌحمٛق اٌرٚ ٟسد إٌض ػٍٙ١ا ف ٟاٌؼٙذ تّٕ١ا أغفٍٙا اإلػالْ اٌؼاٌّ( ٟحك اإلػشاب) اٌزٚ ٞسد إٌض ػٍٗ١ف ٟاٌّادج /1/8د.

105

ﺛﺎﻟﺛًﺎ  -اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ :

 د .ػثذ اٌؼز٠ز سشحاْ ،اإلطاس اٌمأٌ ٟٔٛحمٛق اإلٔساْ ف ٟاٌمأ ْٛاٌذِ ،ٌٟٚشجغ ساتك ،ص .123 ساجغ ٔظٛص اٌؼٙذ اٌذ ٌٟٚاٌخاص تاٌحمٛق اٌّذٔ١ح ٚاٌس١اس١ح فِ :ٟجّٛػح اٌظىٛن اٌذ١ٌٚح اٌخاطح تحمٛقاإلٔساْ (ص .)36 – 18
 ِ ٛ٘ٚا أٚسدذٗ اٌّادج  ِٓ 16اٌؼٙذٚ ،وزٌه اٌّادج  ِٓ 6اإلػالْ اٌؼاٌّ ِٓ ٟلثً. حٍّد ٘زٖ اٌّسأٌح تؼغ اٌذٚي -واٌسؼٛد٠ح – ػٍ ٝػذَ اٌرظ٠ٛد ٌظاٌح اإلػالْ اٌؼاٌٌّ ٟحمٛق اإلٔساْ ألْ حكاإلٔساْ ف ٟذغ١١ش د٠ ٕٗ٠ؼٕ ٟإػفاء اٌّششٚػ١ح ػٍ ٝاٌشدج ػٓ اٌذِ ٛ٘ٚ ،ٓ٠ا ٠خاٌف اٌشش٠ؼح اإلسالِ١ح .حٛي ِؼٕٝ

106

راﺑﻌًﺎ  -وﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن ﻋﮭدي ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن :

ِماسب ،أظش :د .ساِز ِحّذ ػّاسِ ،شجغ ساتك (ص .)86 – 85
 حٛي ٘زا اٌّٛػٛع ،ساجغ ذفظ١ٍ١اً :د .ػثذ اٌشحِ ُ١حّذ اٌىاشف – اٌشلاتح اٌذ١ٌٚح ػٍ ٝذطث١ك اٌؼٙذ اٌذ ٌٟٚاٌخاصتاٌحمٛق اٌّذٔ١ح ٚاٌس١اس١ح – سساٌح دورٛساٖ – داس إٌٙؼح اٌؼشت١ح – .َ2003
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اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
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 - 1ضاخغ ِب ٚضز شوطٖ ف ٟاٌجبة األٚي ػٓ اٌحك ف ٟاٌّؽبٚاح ػٍ ٝطؼ١س إٌظُ اٌمبٔ١ٔٛخ اٌساذٍ١خ.
 ٘ٚصا ِب ٠زؼح ِٓ اٌفمطح األ ِٓ ٌٝٚز٠جبخخ إػبلْ األُِ اٌّزحسح ٌٍمؼبء ػٍ ٝخّ١غ أشىبي اٌزّ١١ع اٌؼٕظط ،ٞاٌظبزضثّٛخت لطاض اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ضلُ ( 1904اٌسٚضح  )18ربض٠د  20رشط ٓ٠اٌثبٔٚ 1963 ٟاٌز ٟرٕض ػٍ . . ." :ٝأْ ِ١ثبق
األُِ اٌّزحسح ٠م َٛػٍِ ٝجسأ ٞوطاِخ خّ١غ اٌجشط وتساويهمٚ ،أْ ِٓ األ٘ساف األؼبؼ١خ اٌزٕ٠ ٟشس٘ب رحم١ك اٌزؼب ْٚاٌسٌٟٚ
ٌزؼع٠ع ٚرشد١غ احزطاَ حمٛق اإلٔؽبْ ٚاٌحط٠بد األؼبؼ١خ ٌٍٕبغ خّ١ؼبً ز ْٚرّ١١ع ثؽجت اٌؼطق أ ٚاٌدٕػ أ ٚاٌٍغخ أٚ
اٌس."ٓ٠
 اٌٛثبئك اٌس١ٌٚخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؽبٚاح (ِٕغ اٌزّ١١ع) ػس٠سحِٕٙ ،ب: إػبلْ األُِ اٌّزحسح ٌٍمؼبء ػٍ ٝخّ١غ أشىبي اٌزّ١١ع اٌؼٕظط.ٞ
 االرفبل١خ اٌس١ٌٚخ ٌٍمؼبء ػٍ ٝخّ١غ أشىبي اٌزّ١١ع اٌؼٕظط.ٞ
 االرفبل١خ اٌس١ٌٚخ ٌمّغ خطّ٠خ اٌفظً اٌؼٕظطٚ ٞاٌّؼبلجخ ػٍٙ١ب.
 االرفبل١خ اٌس١ٌٚخ ٌّٕب٘ؼخ اٌفظً اٌؼٕظط ٞف ٟاألٌؼبة اٌط٠بػ١خ.
 ارفبل١خ اٌزّ١١ع (فِ ٟدبي االؼزرساَ ٚإٌّٙخ).
 ارفبل١خ اٌّؽبٚاح ف ٟاألخٛض.
 ارفبل١خ اٌمؼبء ػٍ ٝخّ١غ أشىبي اٌزّ١١ع ػس اٌّطأح.
 االرفبل١خ اٌربطخ ثبٌطق.
 ارفبل١خ رحط ُ٠اٌؽرطح.
ضاخغ ٔظٛص ٘صٖ اٌٛثبئك فِ :ٟدّٛػخ اٌظىٛن اٌس١ٌٚخ اٌربطخ ثحمٛق اإلٔؽبْ ،ص ٚ 131– 48ص .176 – 142
 ٘ٚصا أِط حزّٔ ٟبخُ ػٓ االؼزؼّبض ،ألْ اٌسٚي االؼزؼّبض٠خ (األٚضٚث١خ) وبٔذ رّ١ع ػس أثٕبء اٌشؼٛة اٌزٟرؽزؼّط٘ب .ضاخغ ،خ ْٛؼزٛ١اضد ِ ، ً١اٌحىِٛبد اٌجطٌّبٔ١خ ،رطخّخ اِ ً١اٌغٛض ، ٞزاض اٌ١مظخ اٌؼطث١خ ٌٍزأٌ١ف ٚاٌزطخّخ
ٚإٌشط ،1958 ،ص .296
 ِٓ اٌّؼٍ َٛأْ اٌجطرغبٌٚ ٓ١١األؼجبْ وبٔٛا ال ٠ىزف ْٛثٕٙت ثطٚاد اٌشؼٛة ف ٟاٌجٍساْ اٌز ٟاؼزؼّط٘ٚب ،ثً وبٔٛا فٛقشٌه ٠ظـبز ْٚأثٕبء ٘صٖ اٌجٍساْ وّب ٠ظـبز ْٚاٌحٛ١أبد ٌ١ؽزؼجس٠ٚ ُ٘ٚزدط ْٚث .ُٙوّب أْ اٌحؼبضح األِط٠ى١خ ٌُ رمُ إال
ثؼس أْ أثبز األٚضٚث ْٛ١شؼت اٌمبضح األطٍ( ٟإٌٛٙز اٌحّط) ٚأظاٌٛا حؼبضرٗ رّبِبًٚ .ال شه أْ ٘صٖ إٌظطح اٌس١ٔٚخ ِٓ
اٌغطة ٌآلذط ٓ٠ظٍذ رـجغ اٌحؼبضح اٌغطث١خ حزٚ ٝلذ لط٠ت خساًِّٚ .ب ٠بلحظ ثٙصا اٌظسز أْ اٌّدزّغ اٌس٠ ٌُ ٌٟٚزّىٓ
ِٓ اٌٛطٛي إٌ ٝارفبل١خ ز١ٌٚخ رّٕغ االردبض ثبٌطل١ك حز ٝػبَ /2َ( 1926أ ِٓ االرفبل١خ اٌربطخ ثبٌطق) .ثً ٌُ ٠زّىٓ ِٓ
اٌٛطٛي إٌ ٝارفبق ٠دطَّ االؼزطلبق حز ٝػبَ  ِٓ 6/َ( 1956االرفبل١خ اٌزىّ١ٍ١خ إلثـبي اٌطق ٚردبضح اٌطل١ك ٚاألػطاف
 ،ص143
ٚاٌّّبضؼبد اٌشجٙ١خ ثبٌطق) .ضاخغ ٘صٖ إٌظٛص فِ :ٟدّٛػخ اٌظىٛن اٌس١ٌٚخ اٌربطخ ثحمٛق اإلٔؽبْ
ٚص.151
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 ٠مطض اٌش١د ِحّس اٌغعاٌ ٟأْ" :اٌجشط إٌّزشط ْٚف ٟاٌمبضاد اٌرّػ أؼطح ٚاحسح أجثمذ ِٓ أطً ٚاحس  ُٙ١ّٕ٠أةٚأَ ٚاحسح .ال ِىبْ ثٌ ُٕٙ١زفبػً ف ٟأؼبغ اٌرٍمخ ٚاثزساء اٌح١بحٚ .اٌزىٍ١ف اإلٌ٠ ٟٙزدٗ إٌ ُٙ١خّ١ؼبً ػٍ ٝؼٛاء .ثٛطف
أٔ٠ ُٙزٛاضث ْٛاٌرظبئض إٌفؽ١خ ٚاٌؼمٍ١خ اٌشبئؼخ ف ٟخٕؽ ُٙوٍٗٚ .أٔ ُٙأً٘ ٌىً ِب وفً اهلل ٌئلٔؽبٔ١خ ِٓ وطاِخٔٚ ،بؽ ثٙب
ِٓ ٚاخت" .حمٛق اإلٔؽبْ ث ٓ١رؼبٌ ُ١اإلؼبلَ ٚإػبلْ األُِ اٌّزحسحِ ،طخغ ؼبثك ،ص.15
 أضٚع إٌظٛص اٌز ٟرمطض اٌّؽبٚاح ٚرحسز أؼػ اٌزفبػً ِ٘ ٟب خبء ف ٟاٌمطآْ اٌىط" : ُ٠يا أيها الىاس إوّا خلقىاكممه ذكر وأوثً وجعلىاكم شعىبًا وقبائل لتعارفىا إن أكرمكم عىد اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبير" ( .اٌحدطاد  .)13ثُ لٌٗٛ
طٍ ٝاهلل ػٍٚ ٗ١ؼٍُ فّ١ب ِؼٕبٖ" :الىاس سىاسية كأسىان المشط .ال فضل لعربي علً أعجمي ،وال ألبيض علً أ حمر إال
بالتقىي".
 -اٌّبزح اٌثبِٕخ ِٓ اٌّ١ثبق٠ٚ .بلحظ أْ ٘صا إٌض ِشبثٗ فِ ٟؼٌّٕ ٗٔٛض اٌّبزح  ِٓ 3/7ػٙس ػظجخ األُِ.
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 أطسضد اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ػبَ  1963إػبلٔبً ٌٍمؼبء ػٍ ٝخّ١غ أشىبي اٌزّ١١ع اٌؼٕظطٚ .ٞأػسد ػبَ ٚ ،1965ػبَٚ ،1973ػبَ  1985ارفبل١بد ز١ٌٚخ رزؼٍك ثّىبفحخ اٌزّ١١ع اٌؼٕظط ِٓٚ .ٞاٌدس٠ط ثبٌصوط أْ األُِ اٌّزحسح فطػذ
ػمٛثبد ػٍ ٝثؼغ اٌسٚي اٌز ٟرٕزٙح ؼ١بؼخ اٌزّ١١ع اٌؼٕظط ٞوّب ٘ ٛاٌحبي ثبٌٕؽجخ ٌدٕٛة أفط٠م١ب .ضاخغ حٛي ِٛلف
األُِ اٌّزحسح ِٓ ؼ١بؼخ اٌزّ١١ع اٌؼٕظط ٞف ٟخٕٛة أفط٠م١ب:
زِ .حّس ِظـفٔٛ٠ ٝػ ،إٌظط٠خ اٌؼبِخ ٌؼسَ اٌزسذً ف ٟشئ ْٛاٌسٚي  -زضاؼخ فم١ٙخ ٚرـج١م١خ ف ٟػٛء ِجبزا اٌمبْٔٛ
اٌس ٌٟٚاٌّؼبطط ،ضؼبٌخ زوزٛضاٖ ،خبِؼخ اٌمب٘طح ،وٍ١خ اٌحمٛق ،1985 ،ص .859 – 836
 اٌّٛاز ٚ ، 5 ،2 ،1اٌدعء اٌثبٔ ِٓ ٟاالرفبل١خ اٌس١ٌٚخ ٌٍمؼبء ػٍ ٝخّ١غ أشىبي اٌزّ١١ع اٌؼٕظط ،ٞاٌّؼزّسح ثمطاضاٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ضلُ ( 2106اٌسٚضح اٌؼشط )ْٚػبَ .َ1965
 اٌّبزح األ ِٓ ٌٝٚاالرفبل١خ اٌس١ٌٚخ ٌمّغ خطّ٠خ اٌفظً اٌؼٕظطٚ ٞاٌّؼبلجخ ػٍٙ١ب ،اٌّؼزّسح ثمطاض اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ( 3068اٌسٚضح  )28ػبَ .َ1973
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 -اػزّسٖ اٌّؤرّط اٌؼبَ ٌٍٔٛ١ؽى ٛثزبض٠د  10وبٔ ْٛاألٚي .1962
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 أػـ ٝاإلػبلْ اٌؼبٌٌّ ٟؼبَ ٌ 1948ؤلِِٛخ ٚاٌـفٌٛخ حمبً ف ٟضػب٠خ ِٚؽبػسح ذبطز( ٓ١اٌّبزح .)2/25 اٌّبزح ٚ 3/7اٌّبزح /23أ (ِٓ ػٙس ػظجخ األُِ)؛ اٌّبزح األٚ 3/ٌٝٚاٌّبزح اٌثبِٕخ ٚاٌّبزح اٌثبٌثخ ػشطح (ِٓ ِ١ثبق األُِاٌّزحسح)؛ اٌّبزح  ِٓ( 1/16اإلػبلْ اٌؼبٌٌّ ٟؼبَ )1948؛ اٌّبزح ٚ 3اٌّبزح  ِٓ( 2/10اٌؼٙس اٌس ٌٟٚاٌربص ثبٌحمٛق
االلزظبز٠خ ٚاالخزّبػ١خ ٚاٌثمبف١خ)؛ اٌّبزح  ِٓ( 3اٌؼٙس اٌس ٌٟٚاٌربص ثبٌحمٛق اٌّسٔ١خ ٚاٌؽ١بؼ١خ).
 ضاخغ اٌّـٍت اٌؽبثك (اٌربص ثبٌّؽبٚاح). طسض اإلػبلْ ثّٛخت لطاض اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ( 2263اٌسٚضح  )22ثزبض٠د  7رشط ٓ٠اٌثبٔ.1967 ٟ اٌّٛاز  10 ،9 ،6 ،4ػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ -اػزّسد االرفبل١خ ثبٌمطاض ضلُ ٌ180/34ؼبَ .1979
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 ػطػذ ٘صٖ االرفبل١خ ٌٍزٛل١غ ٚاٌزظس٠ك ثمطاض اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ( 1040اٌسٚضح  )11ربض٠د  29وبٔ ْٛاٌثبٔ.1957 ٟ -ػطػذ ٘صٖ االرفبل١خ ٌٍزٛل١غ ٚاٌزظس٠ك ثمطاض اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ) 640اٌسٚضح  )7ثزبض٠د  20وبٔ ْٛاألٚي .1952

117

 أطسضد األُِ اٌّزحسح ثٙصا اٌظسز إػبلٔبً ذبطبً ثحّب٠خ إٌؽبء ٚاألؿفبي ف ٟحبالد اٌـٛاضا ٚإٌّبظػبد اٌّؽٍحخ،ثّٛخت لطاض اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ضلُ ( 3318اٌسٚضح  )29ثزبض٠د  14وبٔ ْٛاألٚي .1974
 طسض ثّٛخت لطاض اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ( 1386اٌسٚضح  )14ثزبض٠د  20رشط ٓ٠اٌثبٔ.1959 ٟ اٌفمطح األذ١طح ِٓ ز٠جبخخ اإلػبلْ. ال ررطج ٘صٖ اٌّجبزا ػٓ ثؼغ اٌحمٛق األؼبؼ١خ وؼسَ اٌزّ١١عٚ ،اٌحك ف ٟاٌدٕؽ١خٚ ،اٌحك ف ٟاٌؼّبْ االخزّبػ،ٟٚاٌحك ف ٟاٌزؼٍٚ ،ُ١اٌحك ف ٟاٌحّب٠خ .ضاخغ ٘صٖ اٌّجبزا فِ :ٟدّٛػخ اٌظىٛن اٌس١ٌٚخ اٌربطخ ثحمٛق اإلٔؽبْ ،ص
.348-345
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 اػزّسد اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٘صٖ اٌمٛاػس ف ٟلطاض٘ب  33/40ربض٠د  29رشط ٓ٠اٌثبٔ.1985 ٟ اٌمبػسح (1-2أ). اٌمبػسح .8 اػزّسد اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٘صا اإلػبلْ ثّٛخت اٌمطاض  85/41ربض٠د  3وبٔ ْٛاألٚي  .1986ضاخغ ٔظٛص اإلػبلْفِ :ٟدّٛػخ اٌظىٛن اٌس١ٌٚخ اٌربطخ ثحمٛق اإلٔؽبْ ،ص .357-353
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 اػزّسد ٚػطػذ ٌٍزٛل١غ ٚاٌزظس٠ك ٚاالٔؼّبَ ثّٛخت لطاض اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٌؤلُِ اٌّزحسح  25/44اٌّؤضخ ف20 ٟرشط ٓ٠اٌثبٔٚ ،1989ٟزذٍذ ح١ع إٌفبش ف 2 ٟأٍٛ٠ي.1990
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 االرفبل١بد اٌز ٟػمسد ثطػب٠خ ِٕظّخ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ وث١طحِٕٙ ،ب ِب ٠زؼٍك ثحك اٌؼًّ ِٓ ٔبح١خ اٌزٕظ ُ١إٌمبثِٕٙٚ ،ٟبِب ٠زؼٍك ثزٕظ ُ١ػبللبد اٌؼًّ ،ف ٟاٌّدبي اٌؼبَ (ِدبي اٌرسِخ اٌؼبِخ)٘ ِٓٚ .صٖ االرفبل١بد:
 االرفبل١خ (ضلُ  )87اٌربطخ ثبٌحط٠خ إٌمبث١خ ٚحّب٠خ حك اٌزٕظ ُ١إٌمبث ،ٟاٌز ٟاػزّس٘ب اٌّؤرّط اٌؼبَ ٌّٕظّخ اٌؼًّ
اٌس١ٌٚخ ثزبض٠د  9رّٛظ .1948
 االرفبل١خ ضلُ ( )98اٌربطخ ثزـج١ك ِجبزا اٌحك ف ٟاٌزٕظ ُ١إٌمبثٚ ٟاٌّفبٚػخ اٌدّبػ١خ ،اٌز ٟاػزّس٘ب اٌّؤرّط اٌؼبَ
ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ثزبض٠د  1رّٛظ .1949
 االرفبل١خ (ضلٌُّٕ )122ظّخ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ثزبض٠د  1رّٛظ  1949اٌربطخ ثؽ١بؼخ اٌؼّبٌخ ،اٌز ٟاػزّس٘ب اٌّؤرّط اٌؼبَ
ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ثزبض٠د  9رّٛظ .1964
 االرفبل١خ (ضلُ  )135اٌربطخ ثزٛف١ط اٌحّب٠خ ٚاٌزؽ١ٙبلد ٌّّثٍ ٟاٌؼّبي ف ٟاٌّؤؼؽخ ،اٌز ٟاػزّس٘ب اٌّؤرّط اٌؼبَ
ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ثزبض٠د  23حع٠طاْ .1971
 االرفبل١خ (ضلُ )151اٌربطخ ثحّب٠خ حك اٌزٕظ ُ١إٌمبثٚ ٟإخطاءاد رحس٠س شطٚؽ االؼزرساَ ف ٟاٌرسِخ اٌؼبِخ ،اٌزٟ
اػزّس٘ب اٌّؤرّط اٌؼبَ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ثزبض٠د  27حع٠طاْ .1978
ضاخغ ٔظٛص ٘صٖ االرفبل١خ فِ :ٟدّٛػخ اٌظىٛن اٌس١ٌٚخ اٌربطخ ثحمٛق اإلٔؽبْ ،ص . 337 – 314
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 اٌّبزح  ِٓ 1االرفبل١خ (ضلُ  )111اٌربطخ ثبٌزّ١١ع فِ ٟدبي االؼزرساَ ٚإٌّٙخ ،اٌز ٟاػزّس٘ب اٌّؤرّط اٌؼبَ ٌّٕظّخاٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ثزبض٠د  25حع٠طاْ .1958
 اٌّبزح  ِٓ 2االرفبل١خ(ضلُ  )100اٌربطخ ثّؽبٚاح اٌؼّبي ٚاٌؼبِبلد ف ٟاألخط ٌس ٜرؽب ٞٚلّ١خ اٌؼًّ ،اٌز ٟاػزّس٘باٌّؤرّط اٌؼبَ ٌّٕظّخ اٌؼًّ اٌس١ٌٚخ ثزبض٠د  29حع٠طاْ .1951
 ضاخغ ف ٟشٌه :ز.ضِع ٞظو ، ٟااللزظبز اٌؽ١بؼٌٍ ٟجـبٌخ ،رحٍ ً١ألذـط ِشىبلد اٌطأؼّبٌ١خ اٌّؼبططح ،ؼٍؽٍخ ػبٌُاٌّؼطفخ ،ضلُ  ،226اٌى٠ٛذ ،1997 ،ص ِٚ 49ب ثؼس٘ب.
- World of Work, The Magazine of the ILO, No. 18, December, p.4.
ٔمبلً ػٓ :ز .ضِع ٞظو ،ٟاٌّطخغ اٌؽبثك ،ص٘ٚ – 501بِش.1
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 -اٌّبزح  ِٓ 22اإلػبلْ اٌؼبٌٌّ ٟؼبَ .1948
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 ٠ص٘ت خبٔت ِٓ اٌفمٗ إٌ ٝرمط٠ط أْ "الحق في التىمية ٘ ٛخ ً١ثبٌث ِٓ حمٛق اإلٔؽبْ ،فئػبفخ إٌ ٝاٌد ً١األٚياٌص٠ ٞشًّ اٌحمٛق اٌؽ١بؼ١خ ٚاٌّسٔ١خٚ ،اٌد ً١اٌثبٔ ٟاٌص٠ ٞؼُ اٌحمٛق االلزظبز٠خ ٚاالخزّبػ١خ ٕ٘بن اٌد ً١اٌثبٌث ٌحمٛق
اإلٔؽبْ اٌص٠ ٞحز ٞٛػٍ ٝحمٛق اٌشؼٛة وبٌحك ف ٟاٌزّٕ١خ ."… ،زِ .ظـف ٝؼبلِخ حؽ ، ٓ١رؽ١١ػ إٌّظّبد اٌس١ٌٚخ
اٌّزرظظخ ،اٌساض اٌدبِؼ١خ ،ث١طٚد  – 1991ص.26
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 ثبٌطغُ ِٓ ٚضٚز اٌحك ف ٟرمط٠ط اٌّظ١ط ػّٓ أ٘ساف األُِ اٌّزحسح (ف ٟاٌفمطح  ِٓ 2اٌّبزح األ ِٓ ٌٝٚاٌّ١ثبق) ٛ٘ٚأِط ِحّٛز ثحس شارِٗٚ ،ـٍٛة أ٠ؼبً؛ إال أْ ِٓ اٌّبلحظ أْ اال٘زّبَ اٌس ٌٟٚثٙصا اٌحك ٌُ ٠ظٙط ثشىً ٚاػحِٓ ،
خبٔت اٌسٚي اٌّزمسِخ ٚإٌّظّبد اٌس١ٌٚخ ،إال ِٕص أٚاؼؾ اٌؽز١ٕ١بد .ف٘ ٟصٖ اٌفزطح وبْ االؼزؼّبض اٌّجبشط ٍ٠فظ أٔفبؼٗ
األذ١طح ،ح١ث ؿُطِزَد اٌجٍساْ االؼزؼّبض٠خ (اٌّزمسِخ) ِٓ اٌجٍساْ اٌز ٟوبٔذ رحزٍٙبٚ ،ظٙطد اٌم ٜٛاٌؼظّ ٝاٌحس٠ثخ،
ٚالؼّ١ب اٌٛال٠بد اٌّزحسح (ثحؽجبٔٙب شاد رٛخٙبد ِـبثمخ ٌزٛخٙبد االؼزؼّبض اٌمس )ُ٠فطغجذ ٘صٖ اٌسٚي ف ٟاإلثمبء ػٍٝ
اٌّشىبلد ف ٟاٌسٚي حس٠ثخ االؼزمبلي ٌى ٟرؼّٓ رجؼ١زٙب ٌٙب ِٓٚ .ث ٓ١اٌّشىبلد اٌز ٟأضازد رأخ١دٙب ذٍك اٌفزٓ ف٘ ٟصٖ
اٌجٍساْ ،ػٓ ؿط٠ك ؿطٚحبد رحًّ ِؼبٔ ٟؼبِ١خٌٚ ،ىٕٙب رٕـ ٞٛػٍ ٝؼٛء ٔ١خٚ .لس وبْ حك رمط٠ط اٌّظ١ط ٚاحسًا ِٓ رٍه
اٌـطٚحبد ،ثح١ث ٠ىٚ ْٛضلخ ػغؾ ث١س اٌسٚي اٌّزمسِخّ٠ ،ىٓ ِٓ ذبلٌٙب اإلؿبحخ ثأٔظّخ اٌحىُ غ١ط اٌّبلئّخ ،وّب رَُّـىُِٓ
اٌسٚي اٌّزمسِخ ِٓ ذبلٌٙب وً خّبػخ – ف ٟاٌجٍساْ إٌبِ١خ – ِٓ اٌّـبٌجخ ثبالٔفظبي ف ٟزٌٚخ ِؽزمٍخ ،ػٕسِب ٠ى ْٛشٌه
ِٕبؼجبً (ػٍّبً أْ إٌّبلشبد ثشأْ حك رمط٠ط اٌّظ١ط فِ ٟؤرّط ؼبْ فطأؽ١ؽى – ٛف ٟاٌّطحٍخ األذ١طح ِٓ إػساز ِ١ثبق
األُِ اٌّزحسح ػبَ  – 1945رؤوس اردبٖ ِؼظُ ٚفٛز اٌسٚي اٌّشبضوخ ف ٟاٌّؤرّط إٌ ٝلظط رفؽ١ط ٘صا اٌحك ،ػٍ ٝحك
اٌشؼت ف ٟاذز١بض حىِٛزٗ)٠ ٌٓٚ .زُ اٌزٍ٠ٛح ثئٔدبظ اٌحك ف ٟرمط٠ط اٌّظ١ط – ؼٛاء ثّؼٕ ٝاذز١بض اٌحىِٛخ ،أ  ٚثّؼٕٝ
االٔفظبي – ِب زاِذ ِظبٌح اٌسٚي اٌّزمسِخ ِؽزمطحً .أِب إشا رأثطد ٘صٖ اٌّظبٌح ِٓ ،ذبلي ذطٚج أ ِٓ ٞاٌجٍساْ إٌبِ١خ
ػٓ اٌسٚضاْ ف ٟفٍه اٌسٚي االؼزؼّبض٠خ ،فئْ ٘صٖ األذ١طح ؼزؼًّ ػٍ ٝرغ١١ط اٌحىِٛبد اٌز ٟال رٕبؼجٙب ،أ ٚأٔٙب ؼزؽبػس
اٌدّبػبد االٔفظبٌ١خ ف٘ ٟصٖ اٌجٍساْ ػٍ ٝرّع٠ك ٚحسح اٌجبلز اٌز ٟرؼ١ش ف ٟوٕفٙب ثحدخ اٌحك ف ٟرمط٠ط اٌّظ١ط٘ٚ .صا ِب
٠ث١ط اٌشىٛن حٛي ِثبٌ١خ اٌسػٛاد اٌغطث١خ إلٔدبظ حك رمط٠ط اٌّظ١ط.
 حٛي اٌشك االلزظبزٌ ٞحك رمط٠ط اٌّظ١ط ،ضاخغ أؼزبشٔب اٌسوزٛض ػٍ ٟإثطا٘ ، ُ١اٌحمٛق ٚاٌٛاخجبد اٌس١ٌٚخ ف ٟػبٌُِزغ١ط ،اٌّجبزا اٌىجطٚ ٜإٌظبَ اٌس ٌٟٚاٌدس٠س ،زاض إٌٙؼخ اٌؼطث١خ ،اٌمب٘طح ،1997 ،ص.286 –213
 اؼزٕبزاً إٌ٘ ٝصا اٌحك ظٙطد ِٛخخ ِٓ اٌزأِّ١بد لبِذ ثٙب اٌسٚي حس٠ثخ االؼزمبلي ،زاػّخً ِٛلفٙب ثبٌؼس٠س ِٓ لطاضاداٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ٌؤلُِ اٌّزحسح ِٕص ػبَ  1952وبٌمطاض ( 623اٌسٚضح اٌؽبثؼخ)ٚ ،اٌمطاض ٌ 1314ؼبَ ٚ ،1958اٌمطاض 1803
ٌؼبَ ١ِٚ ،1962ثبق اٌحمٛق ٚاٌٛاخجبد االلزظبز٠خ ٌٍسٚي ٌ 3281ؼبَ ٚ ،1974اإلػبلْ اٌّزؼٍك ثئلبِخ ٔظبَ الزظبزٞ
ز ٌٟٚخس٠س ٌؼبَ  .1974ز .ػٍ ٟإثطا٘ ، ُ١اٌّطخغ ٔفؽٗ  ،ص ٚ 223 – 217ضاخغ حٛي ِٛػٛع اٌزأِ ُ١أ٠ؼبَ :ز .ػجس
اٌجبض ٞأحّس ػجس اٌجبض ،ٞاٌزأِٚ ُ١آثبضٖ ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌس ٌٟٚاٌؼبَ ،ضؼبٌخ زوزٛضاٖ ،خبِؼخ اٌمب٘طح.1972 ،
 حٛي ٘صا اٌّٛػٛع ،ضاخغِ :حّس ثدب ِٓ ،ٞٚأخً ٔظبَ الزظبز ٞز ٌٟٚخس٠س  ،أٌٛ١ؽىٚ ٛاٌشطوخ اٌٛؿٕ١خ ٌٍٕشطٚاٌزٛظ٠غ ،اٌدعائط.1980 ،
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 لطاض اٌدّؼ١خ اٌؼبِخ ضلُ  320ف ٟاٌسٚضح االؼزثٕبئ١خ ٌؼبَ .1974 ِٓ اٌدس٠ط ثبٌصوط أْ إٌظبَ اٌس ٌٟٚااللزظبز ٞاٌدس٠س – اٌصٛٔ ٞز ٞثٗ ضؼّ١بً ف ٟؼجؼ١ٕ١بد اٌمطْ اٌؼشطٌّ - ٓ٠ب ٠طٜإٌٛضٚ ،اٌؽجت ف ٟشٌه ٠طخغ إٌ ٝاٌّمبِٚخ اٌٛالؼ١خ ِٓ خبٔت اٌسٚي اٌّزمسِخ ٌٙصا إٌظبَ إٌّشٛز ِٓ خبٔت اٌسٚي إٌبِ١خ
(ضغُ ِٛافمخ اٌؼس٠س ِٓ اٌسٚي اٌّزمسِخ ػٍ ٝاإلػبلْ اٌّصوٛض)ٚ .فؼبلً ػٓ شٌه ،فمس ربلشذ آِبي اٌسٚي حس٠ثخ االؼزمبلي
ثبٌزّطز ػٍ ٝلٛاػس اٌمبٔ ْٛاٌس ،ٌٟٚاٌربطخ ثبٌؼبللبد اٌس١ٌٚخ االلزظبز٠خ أِبَ إططاض اٌسٚي اٌّزمسِخ ػٍ ٝرؽ٠ٛخ
إٌّبظػبد إٌبخّخ ػٓ ٘صٖ اٌؼبللبد ٚفك لٛاػس اٌمبٔ ْٛاٌس ٌٟٚاٌمبئُٔٚ ،دبحٙب ف ٟخط اٌسٚي اٌحس٠ثخ االؼزمبلي إٌٝ
اٌسذٛي ف ٟارفبل١بد ز١ٌٚخ ثٙصا اٌرظٛص .أِب اٌؼطثخ اٌمبػ١خ ػٍ ٝإٌظبَ اٌس ٌٟٚااللزظبز ٞاٌدس٠س فززّثً ف ٟإلبِخ ٔظبَ
ز ٌٟٚردبض ٞثس ً٠ػٓ إٌظبَ (اٌص ٞوبْ ِٕشٛزاً) .اٌظ١غخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٙصا إٌظبَ اٌس ٌٟٚاٌزدبض ٞلسِزٙب خٌٛخ أٚضخٛا ٞفٟ
ظً اٌـ  GATTح١ث ٔدُ ػٕٙب ل١بَ ِٕظّخ اٌزدبضح اٌؼبٌّ١خ ،ثىً ِب رشزًّ ػٍ ِٓ ٗ١ارفبل١بد ٌزحط٠ط اٌزدبضح اٌؼبٌّ١خ.
ضاخغ حٛي إٌظبَ اٌس ٌٟٚاٌزدبض :ٞز٠ .بؼط اٌح٠ٛش ِ ،جسأ ػسَ اٌزسذً ٚارفبل١بد رحط٠ط اٌزدبضح اٌؼبٌّ١خ  ،ضؼبٌخ زوزٛضاٖ ،
خبِؼخ ػ ٓ١شّػ – َ2001 ،اٌجبة اٌزّ١ٙس.ٞ
 ٠ص٘ت خبٔت ِٓ اٌفمٗ إٌ ٝأْ إٌّبزاح ثبٌحك ف ٟاٌزّٕ١خ ِٓ لجً أٌٛ١ؽى٠ ٛأر ٟف ٟإؿبض ٚػغ إ٠سٌٛٛ٠خ١خ خس٠سحٌٍٔٛ١ؽى .ٛضاخغ ،زِ .ظـف ٝؼبلِخ حؽ ،ٓ١اٌّطخغ ٔفؽٗ ،ص .27
 اإلػبلْ اٌربص ثبٌؼٕظط ٚاٌزح١ع اٌؼٕظط ،ٞاٌص ٞاػزّسٖ ٚأطسضٖ اٌّؤرّط اٌؼبَ ٌٍٔٛ١ؽى ٛثزبض٠د 27رشط ٓ٠اٌثبٟٔ.1978
 ٠حبٚي خبٔت ِٓ اٌفمٗ إثجبد إٌعاِ١خ اٌحك ف ٟاٌزّٕ١خ (لبٔٔٛبً) ِٓ ذبلي زضاؼخ األزٚاد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌز ٟرفطع ػٍٝاٌسٚي اٌزعاِبد ثؼّبْ اٌحك ف ٟاٌزّٕ١خٚ ،رحٍ ً١ػٕبطط ٘صا االٌزعاَ .ضاخغ ف ٟشٌه :إٌ٠ٛؼ ٟػجس اٌؼع٠ع ِ ،ؽؤ١ٌٚخ
اٌسٌٚخ ػٓ ػّبْ اٌحك ف ٟاٌزّٕ١خ  ،زضاؼخ ِمسِخ إٌٔ ٝسٚح اٌحّب٠خ اٌس١ٌٚخ ٌحمٛق اإلٔؽبْ  ،ؼ١طاوٛظا ،إ٠ـبٌ١ب ٕ٠ ،ب٠ط
.1988
 -زِ .ظـف ٝؼبلِخ حؽ ،ٓ١اٌّطخغ ٔفؽٗ ،ص .28
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 -زِ .ظـف ٝؼبلِخ حؽ ،ٓ١اٌّطخغ ٔفؽٗ ،ص ،29إٌ٠ٛؼ ٟػجس اٌؼع٠ع ،اٌّطخغ ٔفؽٗ ،ص .3
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 ال ذمرصش ِشىٍح اٌرذخً اٌذٌ ٌٟٚذّا٠ح دمٛق اإلٔغاْ ػٍ ٝاٌؼاللاخ ت ٓ١اٌذٚي (أ :ٞذذخً دٌٚح ضذ دٌٚح) ٚإّٔا ذّرذإٌ ٝاٌؼاللح ت ٓ١أشخاص اٌمأ ْٛاٌذ ٌٟٚػِّٛاً .أ ٞأٔٙا ذغش ٞأ٠ضاً ػٍ ٝذذخً ِٕظّح د١ٌٚح ضذ دٌٚح .ساجغ ف ٟرٌه:
FRANK (T. M.) & RODLY (N. S.), After Bangladesh: The Law of Humanitarian
Intervention by Military, (AJIL), 1973, Vol. 67, No. 2, P. 275.
٠ٚؤ٠ذ جأة وث١ش ِٓ اٌفمٗ اٌذ ٌٟٚاٌرذخً ٌذّا٠ح دمٛق اإلٔغاْ ٠ٚؼذّٖ جائضاً ِٓ إٌاد١ح اٌمأ١ٔٛح .أظش ػٍ ٝعث ً١اٌّثاي:
OPPENHEIM, International Law, A Treatise, vol. I- Peace, 8th ed., edited by:
LAUTERPACHT, Longmans, Green & Co., London- NewYork- Toronto, 1955, pp. 312-313.
 ساجغ :د .دغاَ أدّذ ِذّذ ٕ٘ذا ،ٞٚاٌرذخً اٌذ ٌٟٚاإلٔغأ ،ٟداس إٌٙضح اٌؼشت١ح ،1997 ،ص .5 د .دغاَ ٕ٘ذا ،ٞٚاٌّشجغ ٔفغٗ ،ص. 244 اٌّشجغ ٔفغٗ ،ص . 184 – 183 دٛي ٘زٖ اٌّفا٘ ،ُ١ساجغ :د٠ .اعش اٌذ٠ٛشِ ،شجغ عاتك. 188 – 174 ، -ساجغ ،دِ .ذّذ ِصطفٔٛ٠ ٝظِ ،شجغ عاتك ،ص ِٚ 771ا تؼذ٘ا.
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 اٌغثة ف ٟرٌه أْ اٌمأ ْٛاٌذ٠ ٌُ ٌٟٚىٓ ٠ذشَ اٌذشب تشىً واًِ لثً رٌه اٌٛلد .تً ػٍ ٝاٌؼىظ ،وأد اٌذشب دماًِششٚػاً ٌٍذٌٚح فّ١ا ِضّ٠ٚ ،ٝىٕٙا أْ ذؼٍٕٙا ف ٟأٚ ٞلد ضذ اٌذٌٚح اٌر ٟذشاءٚ .تغثة اٌّؼأاج ِٓ ٠ٚالذٙا ،تذأخ
ِششٚػ١ح اٌذشب ذخف ذذس٠ج١اً ،د١س أصثخ ِٓ اٌالصَ أْ ذى ْٛاٌذشب ػادٌح ٌى ٟذرغُ تاٌّششٚػ١حٚ ،أصثذد اٌذشب
اٌؼذٚأ١ح غ١ش ِششٚػح أتذاًٌٚ .ىٓ اٌّجرّغ اٌذ٠ ٌُ ٌٟٚرٛصً إٌ ٝذذشّٙ٠ا در ٝل١اَ األُِ اٌّرذذج ،د١س دظش اٌّ١ثاق فٟ
اٌّادج  4/2اعرخذاَ اٌمٛج أ ٚدر ٝاٌرٙذ٠ذ تاعرخذاِٙا ف ٟاٌؼاللاخ اٌذ١ٌٚح ت ٓ١أػضاء األُِ اٌّرذذج ،إال ٚفماً ٌٍّ١ثاق (أ ٞفٟ
 ،لأ ْٛإٌضاػاخ
إطاس األِٓ اٌجّاػ ٟاٌذٚ ،ٌٟٚاٌذفاع ػٓ إٌفظ) .ساجغ فِ ٟششٚػ١ح اٌذشب ،د .داصَ ِذّذ ػرٍُ
اٌّغٍذح اٌذ١ٌٚح ،اٌّذخً ،إٌطاق اٌضِأ ،ٟاٌطثؼح األ( 1994 ،ٌٝٚال روش ٌذاس إٌشش) ص .136-44
 واْ ػذد األػضاء ف ٟاألُِ اٌّرذذج ٌذ ٜل١اِٙا  51ػضٛاً ،تّٕ١ا ٠رجاٚص اٌـ  190ػضٛاً داٌ١اً. اٌّثاي اٌش١ٙش ػٍ ٝرٌه ٘ ٛف ٟذّ١١ض اٌذٚي دائّح اٌؼض٠ٛح فِ ٟجٍظ األِٓ تّٕذٙا دك إٌمض (اٌّادج ٚ 23اٌّادج 27ِٓ ِ١ثاق األُِ اٌّرذذج).
  ٟ٘ٚاٌفرشج اٌر ٟتذأ فٙ١ا ٔفار اٌؼٙذ ٓ٠اٌذٌ ٓ١١ٌٚذمٛق اإلٔغاْ. د .دغاَ ٕ٘ذا ،ٞٚاٌّشجغ اٌغاتك ،ص .184 اػرشضد  57دٌٚح ػٍِ ٝششٚع لشاس ٠طاٌة ترطث١ك اٌفصً اٌغاتغ ِٓ اٌّ١ثاقٚ .واْ ِٓ ت ٓ١اٌذٚي اٌّؼاسضحٌٍّششٚع سٚع١ا ٚدٚي االذذاد األٚسٚت .ٟتً إْ األِ ٓ١اٌؼاَ ٌألُِ اٌّرذذج – تطشط غاٌ ٟآٔزان – ػذّ اٌرذخً اٌؼغىشٞ
ف ٟاٌثٛعٕح ِرؼاسضاً ِغ ِ١ثاق األُِ اٌّرذذج .ساجغ ،د .صالح ػثذ اٌثذ٠غ شٍث ، ٟاٌرذخً اٌذِٚ ٌٟٚأعاج اٌثٛعٕح ٚاٌٙشعه ،
اٌطثؼح األ( 1996 ،ٌٝٚال روش ٌذاس إٌشش) ص ِٚ 52ا تؼذ٘ا.
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 " ٌ١ظ ف٘ ٟزا اٌّ١ثاق ِا ٠غٛؽ ٌألُِ اٌّرذذج أْ ذرذخً ف ٟاٌشؤ ْٚاٌر ٟذى ِٓ ْٛصّ ُ١اٌغٍطاْ اٌذاخٌٍ ٟذٌٚح ِا…" .اٌفمشج ( ِٓ )7اٌّادج اٌثأ١ح ِٓ اٌّ١ثاقٚ .ساجغ دٛي ٘زٖ اٌفمشج ،ذفص١ٍ١اً:
- PREUSS (Lawrence), Article 2, paragraph 7 of the Charter of the United Nations and
Matters of Domestic Jurisdiction, RCADI, 1949, I.
- WATSON (J. S.), Auto-Interpretation, Competence, and the Continuing Validity of
Article2 (7) of the UN Charter, AJIL, 1977, vol. 71, No.1.
 ساجغ ف ٟرٌه :د٠ .اعش اٌذ٠ٛش ِ ،شجغ عاتك ،ص ِٚ 323ا تؼذ٘ا (ٚتشىً خاص ص ٚ .)344 -340ساجغ أ٠ضاً:د .ػٍ ٟسضا ػثذ اٌشدّٓ سضا ِ ،ثذأ االخرصاص اٌذاخٍ ٟأ ٚاٌّجاي اٌّذجٛص ٌٍذٌٚح ف ٟظً اٌرٕظ ُ١اٌذ ٌٟٚاٌّؼاصش ،
سعاٌح دورٛساٖ ،جاِؼح اٌما٘شج ،1997 ،داس إٌٙضح اٌؼشت١ح ،ص ِٚ 314ا تؼذ٘ا.
 غٕ ٟػٓ اٌث١اْ أْ ٘زٖ اٌٍجٕح ذخرٍف ػٓ اٌٍجٕح إٌّصٛص ػٍٙ١ا ف ٟاٌؼٙذ اٌذ ٌٟٚاٌخاص تاٌذمٛق اٌّذٔ١حٚاٌغ١اع١ح.
 ذُ إٔشاء اٌٍجٕح تّٛجة لشاس اٌّجٍظ االلرصادٚ ٞاالجرّاػ ٟسلُ  5ذاس٠خ  16شثاط ٚ .1946لذ ذؼشضد اٌٍجٕحِٕز ٔشأذٙا األ ٌٝٚالٔرماداخ شذ٠ذج ،وٙٔٛا اٌجٙح اٌٛد١ذج اٌّؼٕ١ح تذّا٠ح دمٛق اإلٔغاِْٚ ،غ رٌه فئْ أػضاء٘ا ّ٠ثٍْٛ
دىِٛاذ .ُٙأظش ػٍ ٝعث ً١اٌّثاي:
LAUTERPACHT (H.), The International Protection of Human Rights, RCADI, 1947, I,
Tome 170, P. 67.
 2006ػٕذِا اعرؼ١ض ػٕٙا تّجٍظ دمٛق اإلٔغاْ ،اٌز٠ ٞرّرغ
ت١ذ أْ ذطٛساً ِّٙاً دذز تإٌغثح ٌٍجٕح ف١ٔ ٟغاْ
تصالد١اخ أٚعغ ٠ٚرى ِٓ ْٛػذد أوثش ِٓ اٌذٚي ِٓٚ .اٌّأِٛي أْ ٠صثخ اٌّجٍظ اٌّزوٛس را فؼاٌ١ح أوثش فِ ٟجاي دمٛق
اإلٔغاْ خالي اٌغٕٛاخ اٌمادِح.

135

 -ساجغ :دِ .ذّذ ِصطفٔٛ٠ ٝظِ ،شجغ عاتك ،ص .890 – 882

136

- Preuss, op. cit., pp. 623-624 (77-78).
 اٌمشاس ٌ 1761ؼاَ .1962 -د .دغاَ ٕ٘ذاِ ،ٞٚشجغ عاتك ،ص .150

137

138

 ،سعاٌح دورٛساٖ  ،جاِؼح
 ساجغ :د .عؼ١ذ ف ُ١ٙخٍ ، ً١اٌذّا٠ح اٌذ١ٌٚح ٌذمٛق اإلٔغاْ ف ٟاٌظشٚف االعرثٕائ١حاإلعىٕذس٠ح ،1993 ،ص ِٚ 348ا تؼذ٘اٚ .ساجغ أ٠ضاً :د .ساِض ِذّذ ػّاسِ ،شجغ عاتك ص.113

139

 د .ساِض ِذّذ ػّاس ،اٌّشجغ اٌغاتك ،ص .115 – 114 -د .عؼ١ذ ف ُ١ٙخٍ ،ً١اٌّشجغ اٌغاتك ،ص . 361

140

 اٌّشجغ ٔفغٗ ِٚ 362ا تؼذ٘ا.- EHRENBERG ( Danial S. ), The Labor Link: Applying the International Trading System
to Enforce Violations of Forced and Child Labor, YJIL, 1995, Vol. 20, No. 2, P. 375.
 ِٓ اٌجذ٠ش تاٌزوش أْ اٌرذخً اٌذٌ ٌٟٚذّا٠ح دمٛق اإلٔغاْ – بسغُ ِغاٚئٗ  -لٍ ً١جذاً ،ل١اعاً إٌ ٝاالٔرٙاواخ اٌّٛجٙحضذ ٘زٖ اٌذمٛق ف ٟدٚي وث١شج .فف ٟأدذ ذماس٠ش ِٕظّح اٌؼف ٛاٌذ١ٌٚح ،عجٍد أرٙاواخ ٌذمٛق اإلٔغاْ ف ٟأوثش ِٓ
ٚ www.amnesty-arabic.orgإرا ِا لٛسْ ػذد ٘زٖ
150دٌٚحً .ساجغ ذماس٠ش ِٕظّح اٌؼف ٛاٌذ١ٌٚح ػٍ ٝاإلٔرشٔد:
االٔرٙاواخ تؼذد اٌرذخالخ اٌذ١ٌٚح ٌذّا٠ح دمٛق اإلٔغاْ أ ٚتذجح ٘زٖ اٌذّا٠ح ،فئْ اٌفشق ع١ى ْٛوث١شاً ٌصاٌخ االٔرٙاواخ
طثؼاً (ِغ ذغٍّٕ١ا أْ اٌىث١ش ِٓ االٔرٙاواخ ّ٠ىٓ ذذتش٘ا تشٟء ِٓ اٌشلاتح اٌذ١ٌٚح اٌثغ١طح).
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-

:ِٓ ً وال،ً اٌّثاي١ عثٍٝ أظش ػDONNELLY (Jack), Human Rights: A Regime Analysis, International Organization,
1986, Vol.40, P. 616.
Ehrenberg, op. cit., p. 367.
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 -دٛي ٘زا اٌّٛضٛع ساجغ ذفص١ٍ١اً :د٠ .اعش اٌذ٠ٛشِ ،شجغ عاتك ،ص .431-414
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اﻟوﺣدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻷورﺑﻲ

145

146

 رٛجذ عذح رٕظّ١بد د١ٌٚخ إلٍ١ّ١خ خبطخ ثحمٛق اإلٔضبِْٕٙٚ ،ب: االرفبل١خ األِش٠ى١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ ٌعبَ ٠ٚ .1969الحظ عٍٙ١ب ضعف اٌحّب٠خ اٌذ١ٌٚخ ٌحمٛق اإلٔضبْ .فجبٌشغُ ِٓ
رّى ٓ١اٌفشد ِٓ اٌٍجٛء إٌ ٝاٌٍجٕخ األِش٠ى١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ ،فإْ ِٓ غ١ش اٌجبئز ٌٗ أْ ٠ذع ٟأِبَ اٌّحىّخ األِش٠ى١خ
ٌحمٛق اإلٔضبْ ضذ اٌذٌٚخ اٌز ٟرٕزٙه حمٛلٗ.
 اٌّ١ثبق األفش٠مٌ ٟحمٛق اإلٔضبْ ٚاٌشعٛة ٌعبَ ٠ٚ .1981زضُ ثبٌضعف ٚعذَ اٌفبعٍ١خ ،ألٔٗ ٠جذ ٚر ا طبثع ص١بص،ٟ
صٛاء ِٓ ح١ث اٌّحز ٜٛاٌّٛضٛعٟ؛ أَ ِٓ ح١ث أصبٌ١ت اٌشلبثخ اٌز ٟاعزّذ٘ب.
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148

ﻣﺟﻠس أوروﺑﺎ

 ٛ٠جذ إٌ ٝجبٔت ِجٍش أٚسٚثب عذد ِٓ اٌزٕظّ١بد األخش ٜوّٕظّخ اٌزعبٚ ْٚاٌزّٕ١خ االلزظبد٠خ ،حٍف شّبياألطٍض ،ٟارحبد أٚسٚثب اٌغشث١خ ،اٌجّبعبد االلزظبد٠خ األٚسٚث١خ اٌز ٟرحٌٛذ إٌ ٝاالرحبد األٚسٚث.ٟ
7
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CAROZZA (Paolo G.), Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights
Law, AJIL, 2003, Vol. 97, pp. 38 at pp. 49 etc.
 حٛي ٘زٖ اٌحشوبد ،ساجع :د .إثشا٘ ُ١أحّذ شٍجِ ، ٟشجع صبثك ،ص ٚ ،610 – 607ساجع أ٠ضبً :د .خ١ش اٌذ ٓ٠عجذاٌٍط١ف ِحّذ  ،اٌٍجٕخ األٚسٚث١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ ٚدٚس٘ب ف ٟرفض١ش ٚحّب٠خ اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد األصبص١خ ٌألفشاد
ٚاٌجّبعبد ،اٌ١ٙئخ اٌّظش٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة ،1991 ،صِٚ 69ب ثعذ٘ب.
 -ساجع :دِ .حّذ أِ ٓ١اٌّ١ذأ ،ٟإٌظبَ األٚسٚثٌ ٟحّب٠خ حمٛق اإلٔضبْ ،داس اٌجش١ش ،عّّبْ ،1989 ،ص .17
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أ-

ب  -ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس أوروﺑﺎ

 اٌّبدح األ١ِ ِٓ ٌٝٚثبق ِجٍش أٚسٚثب. اٌّبدح اٌثبٌثخ ِٓ ِ١ثبق ِجٍش أٚسٚثب. -دِ .حّذ أِ ٓ١اٌّ١ذأِ ،ٟشجع صبثك ،ص .23

150

ج-

 اٌّبدح اٌثبِٕخ ِٓ ِ١ثبق ِجٍش أٚسٚثب. اٌّبدح اٌحبد٠خ ٚاٌعشش ِٓ ٓ٠اٌّ١ثبق. اٌّبدح اٌخبِضخ عششح ِٓ اٌّ١ثبق. اٌّبدح اٌخبِضخ ٚاٌعشش( ٓ٠أ) ِٓ اٌّ١ثبق. اٌّبدح اٌخبِضخ ٚاٌثالث ِٓ ْٛاٌّ١ثبق. -اٌّبدح اٌثبٔ١خ ٚاٌعشش ِٓ ْٚاٌّ١ثبق.
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 اٌّبدح اٌضبدصخ ٚاٌثالث( ْٛة) ِٓ اٌّ١ثبق. -دِ .حّذ أِ ٓ١اٌّ١ذأِ ،ٟشجع صبثك ،ص . 35
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اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن

أ-

 د .خ١ش اٌذ ٓ٠عجذ اٌٍط١ف ِحّذِ ،شجع صبثك ،ص .72 – 71 -د .عجذ اٌعز٠ز صشحبْ ،اٌّشجع اٌضبثك ،ص .143

153

ب  -ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ :

 إٌ ٝجبٔت اٌجشرٛوٛي اإلضبف ٟاألٚي وبْ ٕ٘بن عذح ثشٚرٛوٛالد إضبف١خ أخش:ٜ اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌثبٔ ٟاٌخبص ثإعطبء اٌّحىّخ األٚسٚث١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ اخزظبص اإلدالء ثآساء اصزشبس٠خ.
(رُ رٛل١عٗ ف 6 ٟأ٠بس ٚ 1963دخً ح١ز إٌفبر ف 21 ٟأٍٛ٠ي .)1970
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌثبٌث اٌخبص ثزعذ ً٠ثعض إجشاءاد اٌٍجٕخ األٚسٚث١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ؛ ٚرعذ ً٠ثعض ِٛاد
االرفبل١خ (رُ رٛل١عٗ ف 6 ٟأ٠بس ٚدخً ح١ز إٌفبر ف 21 ٟأٍٛ٠ي .)1970
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌشاثع اٌخبص ثإضبفخ أسثعخ حمٛق(رُ رٛل١عٗ ف 16 ٟأٍٛ٠ي ٚ 1963دخً ح١ز إٌفبر ف 2 ٟأ٠بس
.)1968
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌخبِش اٌخبص ثزعذ ً٠إجشاءاد أزخبة أعضبء اٌٍجٕخ ٚأعضبء اٌّحىّخ( .رُ رٛل١عٗ ف20 ٟ
وبٔ ْٛاٌثبٔٚ 1966 ٟدخً ح١ز إٌفبر ف 20 ٟوبٔ ْٛاألٚي .)1971
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌضبدس اٌخبص ثزعذ ً٠ثعض إٌظٛص اٌّزعٍمخ ثإٌغبء عمٛثخ اإلعذاَ أ ٚرم١١ذ٘ب( .دخً ح١ز
إٌفبر ف 1 ٟآراس .)1985
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌضبثع اٌخبص ثزعذ ً٠ثعض إٌظٛص اٌّزعٍمخ ثحمٛق األجبٔت اٌّمٚ ،ٓ١ّ١اٌحك ف ٟاٌّشاجعخ
اٌمضبئ١خ األعٍٚ ،ٝاٌّضبٚاح ف ٟاٌحمٛق ث ٓ١اٌزٚج( .ٓ١دخً ح١ز إٌفبر ف 1 ٟرشش ٓ٠أٚي .)1988
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌثبِٓ اٌخبص ثزعذٔ ً٠ظٛص رزعٍك ثبٌٍجٕخ األٚسٚث١خٚ ،اٌّحىّخ األٚسٚث١خ( .دخً ح١ز إٌفبر
ف 1 ٟوبٔ ْٛثبٔ.)1990 ٟ
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌزبصع اٌخبص ثزعذٔ ً٠ظٛص رزعٍك أ٠ضبً ثبٌٍجٕخ األٚسٚث١خٚ ،اٌّحىّخ األٚسٚث١خ( .دخً ح١ز
إٌفبر ف 1 ٟرشش ٓ٠أٚي .)1994
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌعبشش اٌخبص ثزعذ ً٠اٌفمشح األ ِٓ ٌٝٚاٌّبدح ( .32دخً ح١ز إٌفبر ف 25 ٟآراس .)1992
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟاٌحبد ٞعشش اٌخبص ثإعبدح ٘١ىٍخ آٌ١خ اٌشلبثخ اٌز ٟأٔشؤرٙب االرفبل١خ األٚسٚث١خ ٌحمٛق اإلٔضبْ.
(رُ رٛل١عٗ فٚ 1994/5/11 ٟدخً ح١ز إٌفبر ف.)1998/11/1 ٟ
 اٌجشٚرٛوٛي اإلضبف ٟايثبْ ٞعشش اٌخبص ثحظش اٌزّ١١ز (افززح ٌٍزٛل١ع ف١ٔ 11 ٟضبْ .)2000
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ج-

 د .خ١ش اٌذ ٓ٠عجذ اٌٍط١ف ِحّذِ ،شجع صبثك ،ص .78 أٚسدد اٌّبدح اٌثبٌثخ ٚاٌضز ِٓ ٓ١االرفبل١خ ٔظبً ّ٠ىٓ ثّٛججٗ ِذ أطجبق أحىبَ االرفبل١خ إٌ ٝاٌجٍذاْ اٌز ٟرز ٌٝٛدٌٚخطشف ف ٟاالرفبل١خ ِجبششح عاللبرٙب اٌذ١ٌٚخ عٕٙب.
 -د .خ١ش اٌذ ٓ٠عجذ اٌٍط١فِ ،شجع صبثك ،ص .82
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 د .عجذ اٌعز٠ز صشحبِْ ،شجع صبثك ،ص .144 -د .عزد صعذ اٌض١ذ اٌجشعِ ،ٟشجع صبثك ،ص . 64 – 63
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 حٛي أصجبة إسجبء إدساج اٌحمٛق االلزظبد٠خ ٚاالجزّبع١خ ،ساجع :د .عزد صعذ اٌض١ذ اٌجشع ،ٟاٌّشجع اٌضبثك  ،ص. 370 – 368
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ب  -ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾﻖ اﻟﻣﯾﺛﺎق :

 اٌضعف اٌز٠ ٞعبٔ ٗ١اٌّ١ثبق ال ٠مزظش عٍٔ ٝطبق رطج١ك االرفبل١خٚ ،إّٔب ٠ظٙش ِٓ خالي ثعض اٌمٛ١د اٌٛاسدح فٟاٌّ١ثبق ،وّجذأ اٌزجبدي؛ ٚاٌزحفظبد اٌز ٟرشد عٍ ٝاٌّ١ثبق؛ فضالً عٓ ٔضج١خ رطج١مٗ .حٛي ٘زٖ اٌّفب٘ ،ُ١ساجع :د .عزد صعذ
اٌض١ذ اٌجشع ،ٟاٌّشجع اٌضبثك ،ص ِٚ 376ب ثعذ٘ب.
  ٟ٘ٚاٌحمٛق اٌٛاسدح ف ٟاٌّٛاد .19 ،16 ،13 ،12 ،6 ،5 ،1٘ -زا ِع ِشاعبح اٌششط اٌّزعٍك ثبٌعاللبد االصزعّبس٠خ ،اٌٛاسد ف ٟاٌّبدح .37
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 ساجع :دِ .حّذ أِ ٓ١اٌّ١ذأِ ،ٟشجع صبثك ،ص .112-111 ٚسد إٌض عٍٙ١ب ف ٟاٌّبدح .25ٚ -سد إٌض عٍٙ١ب ف ٟاٌّبدح .27
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ﺗﻣﺎرﯾن :
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اﻟوﺣدة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ

.4

162

 -اَظس :د .انشافؼٍ يحًد بشُس ،يسجغ ظابك ،ص .318

163

 َخحدد فٍ هرا انًماو ػٍ دوز انهجُت األوزوبُت نحمىق اإلَعاٌ ،ػهً انسغى يٍ شوانها ػٍ حُص انىجىد بؼد َفاذانبسوحىكىل انحادٌ ػشس ،نًا لايج به انهجُت يٍ َشاط فٍ حهمُها وحهها نؼشساث آالف انمضاَا خالل لسابت َصف لسٌ يٍ
انصياٌ ،وألَها كاَج ػهً حًاض يباشس يغ األفساد انًشخكٍُ يٍ اَخهاكاث حمىق اإلَعاٌ بحعباَها بىابت انًحكًت انخٍ ال
ًَكٍ نألفساد أٌ َُفروا إنُها إال يٍ خالنها.
 زاجغ حىل هرا انًىضىع ،بشكم حفصُهٍ :د .خُس اندٍَ ػبد انهطُف يحًد ،يسجغ ظابك ،ص 135ويا بؼدها. -د .يحًد أيٍُ انًُداٍَ ،يسجغ ظابك ،ص . 60 – 59
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 زاجغ فٍ ذنك :خُس اندٍَ ػبد انهطُف يحًد  ،انًسجغ انعابك  ،ص 151-141؛ د .يحًد أيٍُ انًُداٍَ  ،انًسجغانعابك ،ص 65-61؛ د .ػصث ظؼد انعُد انبسػٍ ،انًسجغ انعابك ،ص  211ويا بؼدها.
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 د.يحًد أيٍُ انًُداٍَ ،انًسجغ انعابك ،ص. 71 – 65 انًادة  26يٍ االحفالُت األوزوبُت. -انًادة  27يٍ االحفالُت األوزوبُت.
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 د .يحًد أيٍُ انًُداٍَ ،انًسجغ انعابك ،ص . 75 – 73 بخمدَسَا أٌ إنغاء انهجُت بًىجب انبسوحىكىل انحادٌ ػشس ،ال َمدح فٍ دوزها انكبُس انرٌ لايج به فٍ يجال حًاَتحمىق اإلَعاٌ ،وإًَا هى ػهً انؼكط يٍ ذنك َؼد إلسازاً بهرا اندوز؛ وإلسازًا بانطبُؼت انمضائُت نؼًم انهجُت .اندنيم عهى
ذنك أن هرا اإلنغاء يأتي في إطاز إعادة هيكهة وإصالح كم مه انهجىة وانمحكمة انقائمة حانياً مه خالل إقامة محكمة
دائمة جديدة نحقوق اإلوسان حعخُد إنً انُصىص انمائًت ذاحها ،وهرا يا ًَكٍ اظخُباطه يٍ إحدي فمساث دَباجت
انبسوحىكىل انحادٌ ػشس ،وانخٍ حرهب إنً أَه:
“Considering that it is therefore desirable to amend certain provisions of the Convention with
a view, in particular, to replacing the existing European Commission and Court of Human
Rights with a new permanent Court”.
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 38انخٍ ظخحًم انسلى 20
 َالحظ أٌ انًادة  1يٍ انبسوحىكىل اإلضافٍ انحادٌ ػشس فٍ يؼسض حؼدَهها نهًادةاظخبدنج ػبازة "َعاوٌ ػدد أػضاء يجهط أوزوبا" بؼبازة "َعاوٌ ػدد األطساف انعايُت انًخؼالدة".
 َالحظ أٌ انًادة  1يٍ انبسوحىكىل اإلضافٍ انحادٌ ػشس ػدنج انًدة انىازدة فٍ انًادة  40انخٍ ظخحًم انسلى 23(يٍ  9ظُىاث إنً  6ظُىاث).
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 -زاجغ َض انبسوحىكىل اإلضافٍ انثاٍَ.
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 -د .يحًد أيٍُ انًُداٍَ ،انًسجغ انعابك ،ص .113
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 -انًسجغ َفعه ،ص .116-115
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