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 اجلهضت انولج

 حضجَم وحعبرف 00011    0011

في  احلموق واحلرٍبث انعبمتأهمَت  00011     0011
  انذونت انمبوووَت

  اميه ابراهَم انعشمبوى. د.أ
 املذويانمبوون  لضمرئَش 

 احلموقكهَه 
  املىوفَهجبمعه 

 

 إصرتاحت 00003     0011

 أصئهت ومذاخالث 00011     0003
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 تماعيتجمعيت الساداث للتنميت والرعايت االج

 

 في مصر سيادة القانونتعزيز 

 

 ((خالل فترة التحول الديمقراطي  ))  

 
 في انذونت انمبوووَت احلموق واحلرٍبث انعبمتأهمَت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2102نوفمبر 

 

 
 

  اميه ابراهَم انعشمبوى. د.أ
 انمبوون املذوي لضمرئَش 

 احلموق كهَه 
 جبمعه املىوفَه

 

  عببس مربون انغزٍرً. د.أ
 عمَذ كهَه احلموق 
 جبمعه املىوفَه
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 احلموق واحلرٍبث انعبمت في انمبوون انوضعي 
 وانفمه اإلصالمي

احلموق واحلرٍبث انعبمت في انمبوون انوضعي 
الحريات العامة: واًلأ: 

محددا للحرية ، بل اختلفت التعاريف بااختفف الاايياة  ا  لم يضع الفقه تعريف:  تَرقفذاحلرقة
لااا ماان اليااايل الااي تعريااف للااا يحميلااا ماان التااي ير اار مرلااا الااي الحريااة يالدايااة المااراد تحقيق

 .التعرض للا يبين يسائل حمايتلا
ملماا اارات المساميات التاي أ لقات  ليلاا  أساسايةيأيضح الابعض ان الحرياة ضاريرة 

فلي في مضاميرلا احاد العرااار اسساساية الفاماة للفارد به تباار  اائراا فاي المىتماع بال  اي 
 .يحيا للاأىبلا يمن  اإلرسانأيضا ىاء من حياة 

 ااي مرااااا ناريريااة لتفااراد تمااارلم ماان م البااة الساال ة با مترااا   اان القياااام  فالحريااة
تلااام الساال ة بداال يااد ا  اان التعاارض للر ااا  الفاارد   أرلااابعمال مااا فااي بعااض المىااا ت، أ  

 .في بعض رياحيه المادية

ذ:حتدقدذؿدؾولذاحلرقاتذاؾَاؿة

الاماان يالمااان يالما  ب ، يلام ياان  لا  لقد اختلف تعريف يمادليل الحرياة بااختفف 
ا ختفف يسيرا بل اان اختففاا ابيارا بيراا ، يابيارا إلاي حاد أن رىاد ر اماا ييااف فاي اماان 
اي ماان ما اي في م  ب ما، بأره ر اام مار ، فاه ا براا رىاد  فاي كيار  لا  الاماان اي المااان 

 .اي الم  ب بياف بأره ر ام كير حر أي استبداد 
 لاي فعال ماا يرياد  يمان  راد   اإلرساان اي نادرة  :كما يقول الفيمسوف ليينزفالحرية 

 .يسائل ااثر ياين  ادة ااثر حرية لعمل ما يريد
 .ريد فل   حريتيأ ردما افعل ما : الفيمسوف فولتير يفي  ات المعري يقيل 

رمااا  ااي ارادة، يماان ثاام فهرلاا أمريااةيىااي ر  اا   المفااا يم يفحيا ااا ان الحريااة ليساات  ا يا 
 .تتأثر با ماارات المتاحة لإلرسان
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يا  ا اان اإلرسان يتمتع بالحرية فهره   يتمتع بلا م لقة ، إ    يىايد للحرياة الم لقاة 
 ياسامراة اسينااتحرا حرياة م لقاة فاي ىمياع  اإلرسانبين الب ر ، اما اره   يمان ان ياين 

 .القائم يفي ىميع الميانف ، إ  أن الحرية يحد ا الر ام القاريري
الحا  فيماا يسامح باه القاارين يالمايا ن الا   يبايح بأرلاا  فقد عررف مونتسركيو الحريرة

 .لرفسه ما   يبيحه القارين لن يمتع بحريته  ن باني الميا رين سياين للم رفس القية
أن اسااس الحاام  لاي المىتماع مان يىلاة ر ار الحرياة،  اي ماا يتمتاع باه " :ويرى ميل

 ".ن حرية ايا اان  ال الحايمة القائمة فيهافراد   ا المىتمع م
 :اسمان فقد استرد في تعريفه للحريات يالحقي  العامة  لي ما يأتي هالفقي أما

 .لتفراديىيد الحقي  ال اتية  -1
ان الفارد  اي مااادر اال الحقاي  سن الفاارد يحاد  دين كيار   ااي الااائن الحقيقاي الحاار  -2

 المسؤل

فااراد  يخاارج ماان  لاا  سي تحقياا  الحقااي  ال اتيااة ان اللاادف ماان انامااة المىتمااع السياساا -3
الي فارة محيرية مؤدا ا ان الفارد  اي ماادر اال حا  سراه يحاد   اي الااائن الحقيقاي 

 .الحر المسؤل

"  بأرلاااالحريااة  1789الفررسااي الاااادر  ااام ساارة  اإلرسااانحقااي   إ اافن اارف  أخياارا -
ممارساة الحرياات  ا إخضاي  يماان  بااخخرينح  الفرد في ان يعمل اال ماا   يضار 

مان التمتاع بحقاينلم ي ا    اخخرينالىما ة  أ ضاءال بيعية لقييد ا  من اىل تماين 
 ".القييد   يىيا فرضلا ا  بقارين

- احملاورذاؾتىذقدتندذاؾوهاذتقرقرذاحلرقاتذاؾَاؿةذواحلقوق: 

 :يمكن القول بأن تقرير الحريات والحقوق العامة يقوم عمى محاور ثالثة ىى
، ي اااا    ااااي  مىااااردا   إرسااااارا  لحريااااات العامااااة يالحقااااي  تقااااررت للفاااارد مىااااردا  با تبااااار  ا -1

 .ريات الفردية التي تتال ب ات الفردحال
تقاررت للفارد با تباار  يعايط يسا  مىمي اة مان ا فاراد التاي الحريات العاماة يالحقاي   -2

 .ي     ي حرياته يحقينه في مياىلة الىما ة التي يعيط فيلا
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تقااااررت للفاااارد به تبااااار  يالىما ااااة يخضااااعين لساااال ة التااااي امااااة يالحقااااي  الحريااااات الع -3
سياسااية معيرااة ايااا اااان  ااال الر ااام السياسااي الاا   يعاايط فااي فلاااه ي اا    ااي حرياتااه 

 .يحقينه في مياىلة السل ة

ذ:اؾتىذققومذعلوهاذؿفهومذاحلرقاتذاألدس

 :ىى لمحريات والحقوق تحكمو عدة اعتبارات وأسس األساسيةان المفاىيم 
 (الحرية  ات مفليم رسبي)الرسبية في معري الحرية  -1

 .يالثبات  بر الامان يالماان اإل ف سرلا   تحتمل 
 .الحرية من الراحية الر رية يالراحية الت بيقية -2

 .السلبية يا يىابية للحريات اسيىه -3

ذ:تقدوماتذاؾفقهذؾلحرقاتذاؾَاؿة

امة م ا ب  يئ يفقا للاايياة التاي ير ار تقسيماته للحريات يالحقي  الع ي  ب الفقه ف
 .مرلا ال فقيه الي     الحريات

 .رايل تقسيمات الفقه للحريات العامة يفقا للفقلاء يالففسفهتيمن ثم فهررا سر
 :دوجى نتقسيم الحريات وفقا لفكر ليو-1

 ا ترااا  لياااين ديىاااي فاااارة التميياااا باااين الحرياااات السااالبية يالحرياااات ا يىابياااة يي لااار
فاااي اااايرة نيااايد  لاااي سااال ان الديلاااة ا  تفااارض  لاااي الديلاااة مىااارد  ااادم  األولاؾنوووو ذ
 .حرياتلم اسفرادردما يمارس  التدخل 

في لار  رادما تفارض  لاي الديلاة ياىباات محادد  ( الحرياات ا يىابياة) أؿاذاؾنو ذاؾثاـى
لا بحيث يتعين  ليلاا ان تتحار  ايىابياا لترفيا  ا فلا ا الراي  يتضامن خادمات ايىابياة تقادم

 .الديلة الي ا فراد
 :تقسيم الحريات وفقا لفكر اسمان-2

يفاار  اساامان بااين المساااياة المدريااة يالحريااة الفرديااة ، ثاام حااايل يضااع تاااريفات تحاات 
 .ال فر 
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 :حقوق ىى أربعةبالنسبة لممساواة وضع تحتيا 
 .المساياة امام القضاء -ب.المساياة امام القارين  -أ
 .ئف العامةالمساياة في تيلي الي ا -ج
 .ف  العامة يالضرائباالمساياة امام المر  -د

ذ:تقدومذؽوؾوارذؾلحرقاتذواحلقوقذاؾَاؿة

اي الحرياااات  اسساساااية، ي اااي الحرياااات  أنساااامثفثاااة  إلاااييقسااام ايلياااار الحرياااات العاماااة 
 .ال خاية يحريات الفار يالحريات ا نتاادية

المساان يسارية  مةل ياحترام حر يردرج تحت الحريات ال خاية ح  ا من يحرية الترق -
 .المراسفت يحرمة الحياة الخااة لففراد

ييردرج تحت حرية الفار حرية الرأ  يحرية الدين يالتعليم يالاحافة يالمسرح يالسيرما  -
 .يا  ا ة يالتلفايين يحرية ا ىتما  يحرية التىمعات 

ات الرقابياااة يحااا  يت ااامل الحرياااات ا نتااااادية يا ىتما ياااة الحااا  فاااي العمااال يالحريااا -
 .الملاية يحرية التىارة يالارا ة

4-ذ:ؿيٌفىذأبوذزقدذػهمىذؾلحرقاتذاؾَاؿة/ذتقدوماتذد

 :مصطفى أبو زيد الحريات العامة فى مجموعات ثالثة ىى. يضع د
  .ات ال خايةاااااااالحري( 1
 .حريات الفار اي الحريات ال  رية (2
  . ةاااات ا نتااديااااالحري( 3

     الحريات تمثل نييد  لي سل ة الديلة تمرعلا من التدخل  يير  ان

ذ:ثروتذبدوىذؾلحرقاتذاؾَاؿة/ذد.تقدومذأ-5

ذ

ذ
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 0بلضم احلرٍبث إىل لضمني رئَضني وهم
 

 

 

 

 
 

ذ:اؾتقدومذاحلدقثذؾلحرقاتذاؾَاؿةذ-6

 :يتجو الفقو الحديث إلى تصنيف الحريات العامة إلى قسمين رئيسين ىما
 الحريات العامة ا ىتما ية يا نتاادية ة التقليدية الحريات العام

  –الحريات الشخصية  –الحقوق والحريات الفردية ويندرج تحتيا -أ
 

 حريات التجمع –حريات الفكر             

 
 يت مل ح  الملاية يحرية التىارة يالارا ة  –الحريات ا نتاادية يا ىتما ية -ب

 

ذ:اتذػىذاإلدالمأـوا ذاحلقوقذواحلرق

ذتنقدمذاحلقوقذواحلرقاتذػىذاإلدالمذإىلذثالثةذأـوا 

 
 
 

 

 احلموق انفردٍت انخىظَمَت
ذ:منذذهذاحلقوقذتتًووووووووووف

ذحرؿةذادلدكن،ذذاألؿنذحق،حرقةذاؾتنقلذذإىلتنقدمذذذاحلرٍبث انشخصَت

وحرقةذاؾتَلومذواؾيوحاػةذوحرقوةذذذذواألدقانحرقةذاؾَقودةذذذذاحلرٍبث انفكرٍت

ذ.وحرقةذاؾرأىذواإلذاعةادلدرحذواؾدونماذ

ذ.حرقةذتكوقنذاؾنقاباتذواجلمَواتذ،ذوحرقةذاالجتما ذحرٍت انخجمَع

 .ادللكوةذوحرقةذاؾتجارةذواؾيناعةذحقذذذذذتاحلرٍبث االلخصبدٍ

 احلمــــــوق االجخمبعَت
ذ:ذهذاحلقوقذتتًمنذووووووووووف

عنووهذؿوونذقنووت ذحووقذاؾَموولذوؽوولذؿوواذذذ

 حقوقذوحرقاتذوضماـات

 حرقةذاؾتنقلذذذذذذحقذاألؿنذذذذذذحرقةذادلدكنذذذذذذذذذذدرقةذادلرادالت

 رقةذاؾيحاػةحذذذذذذذذذذتَلومحرقةذاؾذذذذذذاؾَقودةحرقةذ

 حقذاالحزابذحقذتكوقنذاؾنقاباتذحقذاؾَملذ

 احلرٍبث انشخصَت
ذحرقةذاؾتنقل -

 حرؿةذادلدكن -

 حقذاالؿنذ -

 درقةذادلرادالت -

 حرقةذاؾفكرذؿنذحرقةذاؾرأىذواؾَقودةذوحرقةذاؾتَلوم -

 احلموق االلخصبدٍت
حرقةذاؾتجارةذواؾيناعةذ -

 وحقذادللكوة

 احلموق االجخمبعَت
 محقذاؾَملذػىذاإلدال -

 اؾزؽاةذواؾتكاػلذاالجتماعىذ -

 حقذاؾرعاقةذاؾيحوة -
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  حعرٍف احلك وحمضَمبث احلموق0 ثبوَب 
 0 حعرٍف احلك [  0] 

 :ختلف التعريفات الخااة بفارة الح  إلي ثفث اتىا ات  يميمان رد 

ياااة التااي يخيللاااا يعاارف الحاا  بأراااه تلاا  القااادرة أي الساال ة اإلراد :ذاالجتووواهذاؾىخيوووى-أ
فااي ر ااا  معلاايم يياارتب   اا ا الحاا  ب ااخ  معااين  ااي  اس ااخا القااارين ل ااخ  ماان 

 .ااحب الح  

يعرف الحا  باراه ماالحة يحملاا القاارين ييارب   ا ا التعرياف : االجتاهذادلوضوعى-ب
 .بالح  يميضي ه يالدرض مره

 .يعرف الح  باره إرادة يمالحة في آن ياحد :االجتاهذادلختلطذذ-3

يالتعريف ال   يلقي نبي  من كالبية الفقه المار   ي استئثار  خااي بماال اي نيماة  -
 .معيرة استئثارا  يحميه القارين

ال ااائ الثابااات أي مااان يثبااات لاااه الحااا  ي اااي : ويخمرررل الفقرررو الرررى ان أركررران الحرررق ىرررى 
اااااحب الحااا  أماااا المااادين فلاااي مااان يثبااات لاااه الحااا  ي اااي الديااار الااا   يثبااات الحااا  فاااي 

 .أخيرا م ري ية ال ئ الثابتمياىلته ي 
 :يمكن تقسيم الحقوق إلى األنواع اآلتية

يقااد باالحقي  السياساية تلا  الحقاي  التاي تثبات لففاراد : حقوق سياسية وحقوق مدنيرة-1
با تبااار م ا ضاااء فااي ىما ااة سياسااية معيرااة فتخاايللم حاا  الم اااراة فااي حااام  اا   الىما ااة 

 .ح  تيلي الي ائف العامة  –ح  ا رتخاب  –للمىالس الريابية  ح  التر يح –مثل 
ييقاد بالحقي  المدرية ما يلام ثبيته لففراد في ر اا لم العااد  فاي الىما اة مان حقاي  

 .كير  ات افة سياسية

ي اي تلا  الحقاي  التاي يحاملاا القاارين العاام ر ارا لتعلقلاا يحا  السايادة  :ذحقوقذعاؿوةذذ-ب
 .لحقي  الخااة فلي التي يحاملا القارين الخا في الىما ة اما ا

ذ:حقوقذحاؾوةذوؿؤجلةذ-جو
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حياث تخضاع ا يلاي لرناباة القضااء بيرماا  :تقدقرقوةذذذأووحقووقذؿٌلقوةذذذذةدووذقؿحقوقذذ-د
 .يتر  استعمال الثارية لمحض تقدير ااحابلا دين رنابة  ليلم في  ل 

بعضالم نبال  اسسارةين ا ضااء التاي تقايم با ىناك طائفة مرن الحقروق ىرى حقروق ا سررة -أ
 .البعض يتثبت لال مرلم با تبار مراا  في ا سرة 

 :حقوق مالية وحقوق غير مالية: س

  مضمون احلموق واحلرٍبث انعبمت0 ثبنثب 
ي اي التاي  إرساارا اي تلا  الحرياات اللاايقة بال اخ  با تباار  : احلرقواتذاؾىخيووةذذذ:ذأواًل

 .يسائر اسرار  تؤمره  لي بدره يتحرااته ، يمساره ،
ديرلا   يماان تااير با، بل اره  اإل ف الحريات  لي  أ ميتعتبر     الحريات  ي 

 .اإل ف يىيد حريات  لي 
سااااارية  –حااااا  ا مااااان  –حرماااااة المساااااان  –حرياااااة الترقااااال  –يتضااااام الحرياااااات ال خااااااية  -

 .المراسفت

اخال الاي ن اي خارىاه ييقااد بلاا اماارياة ارتقاال الفارد مان مااان خخار د :حرقةذاؾتنقولذ[ذأ]
 .يالعيدة للبفد مع الحرية في اختيار يسيلة الترقل

أرااه   " مرااه حيااث تاار   لااي اختااي  55افاال الدسااتير المااار  حريااة الترقاال فااي المااادة  -
فااي ماااان  باإلنامااةمعيرااة ي  ان يلااام لااه  ةفااي ىلاا اإلنامااةر  لااي ا  ماايا ن ح اايىاايا ان ت

 .لقارينالمبيرة في ا اسحيالمعين ا  في 
 مان العايدة اليلاا أنو   يجوز ابعاد اى مواطن عن البالد أو متعرة: مره 51يتر  المادة  -
ا ا اان ال خ  يتمتع بح  ا رتقال الي خارج الابفد، فاهن تر ايم  ا ا الحا    يعراي تقيياد  ي 

ا  ارااه يخضااع لرااي  ماان الرنابااة ا داريااة تتمثاال فااي الحااايل  لااي ىااياا ساافر يالماارير  باار 
 . ات الحديد أي مياري السفرسل
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ييتمثل  لا   :ويعنى حق الفرد فى الحياة دون تيديد من جانب السمطة :  حقذاالؿنذ-ب
التاااي يااار   ليلاااا  اسحااايالفاااي  ااادم ىاااياا القااابض  لاااي الفااارد اي ا تقالاااه اي حبساااه ا  فاااي 

 .ىراءات التي حدد اإلالقارين يفي الحديد التي بيرلا يمع مرا اة الضمارات يا
فااي مادتااه الثالثااة  اإلرسااانالعااالمي لحقااي   اإل اافنالحاا  فقااد راا    اارا س ميااة  اا اير
الماادة الخامساة ، ونصرت "لكل شخل الحق فى الحيراة والحريرة وسرالمة شخصرو"  لي ان 

  يعررررر  اى انسرررران لمتعرررربيب و  لمعقوبررررات او المعررررامالت القاسررررية او "  مرااااه  لااااي ارااااه
  يجروز القرب  عمرى أى "  لماادة التاساعة مراه  لاي اراهبالاراماة يفاي اطرو االوحشية او الح

 ".انسان او حجزه أو نفيو تعسفا  
الحريررة "  لااي ان  1971ماان الدسااتير المااار  الاااادر ساارة  41ينااد رااات المااادة 

الشخصية حق طبيعرى وىرى مصرونو   تمرس، وفيمرا عردا حرا ت التمربس   يجروز القرب  
ريتررو بررأى قيررد أو منعررو مررن التنقررل ا  بررأمر عمررى احررد او تفتيشررو او حبسررو او تقييررد ح

تستمزمو ضرورة التحقيق وصيانة امرن المجتمرع ويصردر ىربا ا مرر مرن القاضرى المخرتل 
 .يند رقلت     المادة إلي ا  فن الدستير   ". او النيابة العامة وفقا ألحكام القانون

لساارة  27بالقااارين ماان نااارين ا ىااراءات الىرائيااة المعاادل  45امااا اااادت  لاا  المااادة 
  يجوز القب  عمرى اى انسران أو حبسرو ا  برأمر مرن السرمطات " برالا  لي اره 1972

 . "المختصة قانونا

يتعرااي حرمااة المسااان  اادم ىااياا دخيلااه اي تفتي ااه ا   بقااا للقااارين  :حرؿووةذادلدووكنذ-جووو
فاي اساتخدام  اإلرساانيفي الحا ت التي يحدد ا اي بميافقة  ااكل المساان ، اماا ت امل حا  

مساااره  ااري ة ان   يضاار  اا ا ا سااتخدام باااسمن العااام اي اسااتخدامه ب ريقااة تخااالف الر ااام 
 .العامة اخدابالعام اي 

فااي مادتااه الثاريااة   اار  لااي احتاارام  اا ا  اإلرسااانالعااالمي لحقااي   اإل اافنينااد راا  
   لااي إ  تاار 1971ماان دسااتير ساارة  44الحاا  امااا يرد الاار   لااي  اا ا الحاا  فااي المااادة 

ي  تفتي االا ا  بااأمر نضااائي مساابب يفقااا سحاااام  لممسرراكن حرمررو فررال يجرروز دخوليررا" ان 
 .يند رقلت     المادة الي ا  فن الدستير " القارين
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يتعري سرية المراسفت  دم ىياا ارتلا  اي اف اء سارية المراسافت ذ:درقةذادلرادالتذذ-د
ذ.الخ ابات البريدية يالماالمات اللاتفية  المتبادلة بين ا فراد ، ييقاد بالمراسفت

لممراسرررالت " مراااه  45 ااا ا الحااا  ، إ  ىااااء فاااي الماااادة  1971يناااد أااااد دساااتير سااارة 
البريدية والرقية والمحادثات التميفونية وغيرىا من وسائل ا تصال حرمة او سريتيا مكفولرة 

مسرربب ولمرردة محررددة  و  تجرروز مصررادرتيا او ا طررالع عمييررا او رقابتيررا ا  بررامر قضررائى
 "وفقا ألحكام القانون

ماان  انااات  اإلرسااانيتعرااي حريااة الفااار اال مااا يمااان ان يااادر  اان  :حرقوواتذاؾفكوور:ذثاـوووًا
 .مبد ة يمن ثم فهرلا تعري الحريات التي ت تر  في التايين الفار  للفرد في المىتمع 

 :ويندرج تحت حرية الفكر مجموعة من الحريات بات الصمة ىى
يتعرااي  اا   الحريااة حاا  ااال ارسااان فااي ا ترااا  الديارااة التااي يركااب فااي  :يررة العقيرردةحر  –أ 

ا ترقلا بم ل  اختيار  ياامل حريته، يحريته في ان يمارس م ا ر     الدياراة يتعراي ايضاا 
 .ره آخرار ديره ليعتر  دييح  ال ارسان في ان يد

مراه  18إ  تار  الماادة يند ااد ا  فن العالمي لحقي  ا رساان  لاي  ا   الحرياة ، 
والضرمير ويشررمل ىربا الحرق حريررة  لكرل شرخل الحررق فرى حريرة التفكيررر والردين"  لاي أن 

تغييرررر ديانترررو او عقيدترررو وحريرررة ا عرررراب عنيمرررا برررالتعميم والممارسرررة واقامرررة الشرررعائر 
 .ومراعاتيا سواء أكان بلك سرا ام جيرا  ، منفردا  أم مع الجماعة 

حريااة الديريااة اإل لتر يملااا ييضااع الضااياب  الفامااة للمحاف ااة ي  تتاادخل الديلااة فااي ال
 . لي الر ام العام في المىتمع

تعتبااار حرياااة التعلااايم مقدماااة حتمياااة يضاااريرية لممارساااة اافاااة الحرياااات  :حرقوووةذاؾتَلووووم-ب
يالحقااي  المتعلقااة بحريااة الفااار ينااد ااااد ا  اافن العااالمي لحقااي  ا رسااان  لااي حريااة التعلاايم 

لكرل شرخل الحرق فرى التعمريم " ، يالتي تر  في فقرتلاا ا يلاي  لاي أن منو 26 في المادة
ويجب ان يكون التعميم فرى مراحمرة ا ولرى وا ساسرية عملا قرل بالمجران وان يكرون التعمريم 

، يان ييسار القبايل للتعلايم العاالي  لاي ا ولى الزاميا ونبغرى ان يعمرم التعمريم الفنرى والمينرى
 .للىميع  لي اساس الافاءةندم المساياة التامة 
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ييقاااد بحرياة الاااحافة حريااة التعبيار  اان الاارأ ، يفاي  اا ا الااادد :  حرقووةذاؾيووحاػةذ-جووو
حريرررة الصرررحافة والطباعرررة والنشرررر "  لاااي ان  1971مااان دساااتير سااارة  48تااار  الماااادة 

وانررربارىا او وقفيرررا او إلغائيرررا  ووسرررائل ا عرررالم مكفولرررة والرقابرررة عمرررى الصرررحف مح رررورة
 . وقد نقمت ىبه المادة إلى ا عالن الدستورى ا دارى مح ورلطريق با

ر  ان آرائلام فاي يايتعري ح  ا فراد في ا ىتما  في ا  ماان للتعب :حرقاتذاؾتجمع:ذثاؾثًا
مراااه  54حريااة ا ىتمااا  حيااث رااات المااادة  1971 ااتي المىااا ت ينااد افاال دسااتير سااارة 

غير حاممين سرالحا ودون حاجرة الرى  لممواطنين حق ا جتماع الخال فى ىدوء"  لي ان 
اخطررار سررابق و  يجرروز لرجررال ا مررن حضررور اجتماعرراتيم الخاصررة وا جتماعررات العامررة 

، ةقرررد نقمرررت ىررربه المرررادة الرررى ا عرررالن والمواكرررب والتجمعرررات مباحرررة فرررى حررردود القرررانون
 .الدستورى

 0احلرٍبث االلخصبدٍت واالجخمبعَت 0 رابعب  
ييقاد بلا تل  الحقي  يالحريات التي تتال اتااا  يثيقاا يعمال :ذاحلرقةذاالؼتيادقة[ذذ1]ذذ

 .الفرد لتيفير سبل العيط يا ل  ح  الفرد في الملاية
 .يت مل حرية التىارة يالارا ة يح  الملاية

ييقاد به ح  الفرد في ان يتمل  من ا ميال ما ي ااء يأن   تتعارض  :حق الممكية  - أ
 –ء اي التاااأمين اي فااارض الحراساااة ا  يفقاااا للقاااارين لاااه الديلاااة بالمااااادرة اي ا ساااتيف

 .ييعري ايضا حرية التارف في     الممتلاات دين فيد
يتعرااي حريااة مبا اارة الفاارد لفر اا ة التىاريااة يالااارا ية  : حريررة التجررارة والصررناعة -ب

 .يكير ا من ا ر  ة في ا ار الر ام القاريري

 :الحقي   لي  دة حقي   ييند ا تملت      :احلقوقذاالجتماعوة[ذ2]

ييقااااد باااه ان تافااال الديلاااة للفااارد العمااال الااا   يراساااب ندراتاااه يخبراتاااه  :حرررق العمرررل  - أ
ييضاامن لااه دخااف يحقاا  لااه الحياااة الاريمااة لااه يسساارته ييىعلااه م مئرااا  لااي حاضاار  

 .يمستقبله
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أحاااام مثاال يضااع حااد ادرااي لتىااير يضاامن للعاماال اسىاار  مىمي ااةيياارتب  حاا  العماال ب
ب لقدراتاه يالا   يافال سسارته الحيااة الاريماة يالحا  فاي الراحاة يتحدياد حاد أنااي المراس

 .لسا ات العمل ، يأن ياين العمل في  ريف آمره
يند رات الدساتير الحديثة يا  فن العالمي لحقي  ا رساان  لاي حا  العمال فاي ا اار 

 .ال ري  الساب  ا  ارة اليلا
ي  الىما ياة التاي تعاد ضاماره فعالاه لتحساين أحايال ي اي مان الحقا:  حق تكون النقابرات-ب

 .العمال ا ىتما ية يا عار العامل باياره
 .يتر  مع م الدساتير الحديثة  لي ح  العمال في تايين رقابات يا رضمام اليلا

حاا  العمااال فااي ا مترااا   اان العماال فااي محايلااة  ابإلضاار اييعرااي حاا   :ابإلضررر احررق  -جررر
العمال  أااحابالعمل فلاي يعاد بمثاباة يسايلة فعالاه للضاد   لاي  ريف  أي اسىيرلتحسين 
 .أحياللملتسحين 

وحرٍبحه  اإلوضبنانضمبوبث انمبوووَت وانخىظَمَت ودورهب في محبٍت حموق 0 رابعب  
 0انعبمت

لاي يست يع ال فرد التمتع بحقيناه يحرياتاه العاماة التاي احتيتلاا المياثيا  يا تفانياات 
 .عاارة فهره يربدي تيفير الضمارات التي تمان من التمتع بلاالديلية يالدساتير الم

يفااااي العااااار الحااااديث تترااااي   اااا   الضاااامارات مااااا بااااين ضاااامارات ناريريااااة يضاااامارات 
تر يميااة ، يتتمثاال الضاامارات القاريريااة فااي مىمي ااة ماان المبااادئ القاريريااة السااائدة فااي العااالم 

الرنابااة ا داريااة  لااي ا مااال ا دارة، مثاال مباادأ الم ااري ية ، يمباادأ الفااال بااين الساال ات ، ي 
 .يالرنابة القضائية  لي ا مال ا دارة يا فرات الحقي  ، يالرنابة  لي دستيرية القيارين

امااا الضااامارات التر يمياااة فتتمثااال فاااي الاارأ  العاااام يدير  فاااي حماياااة حقاااي  اإلرساااان ، 
العاماة ، ياخيارا  التضاامن يايضا ا حااب السياسية يدير ا في ضمان حقي  ا فراد يحريااتلم 

 .المىال  ا ا ىتما ي يدير  في 
 : اآلتيينولمزيد من ا يضاح نعر  لبلك من خالل الفصمين 

 الضمانات القانونية ودورىا فى حماية حقوق اإلنسان وحرياتو العامة: األولالفصل. 
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حقوق اإلنسان وحرياتو فى الفقو ا سالمى: الثانى فصلال. 
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 األول انفصم
  انضمبوبث انمبوووَت ودورهب في محبٍت حموق اإلوضبن

 وحرٍبحه انعبمت
تقاايم الضاامارات القاريريااة لحقااي  ا رسااان يحرياتااه العامااة  لااي البراااء القاااريري للديلااة 
ال   تقر  يثيقتلاا الدساتيرية يالتاي يربداي احتراملاا مان اافاة سال ات الديلاة ر ارا  سن خضاي  

مياااا للديلااة الحديثااة يايضااا لحلاايل فااارة الديلااة القاريريااة محاال الديلااة للقااارين اااابح  ابعااا م
 الديلة البيليسية

 :وتتمثل الضمانات القانونية لحقوق ا فراد وحرياتيم العامة فى اآلتى

ضااريرة  امااة  ضااريعااد مباادأ الم ااري ية فااي اليناات الحا :احوومامذؿأوودأذادلىووروعوة:ذأواًل
احتاارام القااارين ي لاا  ماان خاافل اتفااا  تااارفاتلا  إللاااام الساال ات العامااة فااي الديلااة بضااريرة

 .معه بمدليله العام يخااة السل ة ا دارية  رد اىراء تارفاتلا
ييقاااد بمباادأ الم اااري ية ان تاااين ىميااع تاااارفات الساال ة العامااة فاااي الديلااة متفقاااة 

 .ياحاام القارين بمدليله العام سياء اارت     السل ات ت ريعية اي ترفي ية اي نضائية
يماان ثاام فااهن  اا ا المباادأ يحمااي حقااي  اإلرسااان يحرياتااه العامااة ماان خاافل ب اافن ااال 

ثر رىعاي، يفاي أالسل ة العامة  لاي خافف القاارين يماا يترتاب  لياه با تىربهتارف ناريري 
الااام  ا   السال ة باالتعييض  ان ا ضارار التاي تاايب ا فاراد مان ىاراء التاارف اي العماال 

 .المخالف للقارين

اال سال ات الديلاة  ان بعضالا فييقااد بلا ا المبادأ  :ؿأدأذاؾفيلذبنيذاؾدلٌاتذ:ثاـوًا
 ااادم تااايافر  :يتيايعلاااا  لاااي افاااراد ي يئاااات مختلفاااة يمساااتقلة ي لااا    تباااارات متعاااددة ا ملاااا

ب بيعتاه للتملا   اإلرساانالحرية في حالة ىماع السال ات فاي ياد سال ة ياحادة ر ارا إلاي ميايل 
يحريااتلم السياساية يتأايادا  اسفاراد، يأيضا تأميرا يضمارا لحقاي   تمل  السل ة إ ايا ستبداد 

لت بياا  القاايارين ت بيقاااا اااحيحا ي لاا  سن المحاف اااة  لااي حقااي  ا فاااراد  يحرياااتلم العاماااة 
 .ري  من التعاين بيرلم  دييىب الفال المرن بين السل ات مع ايىا
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بلاا الرناباة التاي تمارسالا السال ة  ييقااد :ذاإلدارةاؾرؼابةذاالدارقوةذعلوىذاعموالذذذذ:ذثاؾثًا
ا دارية  لي نرارتلا من خافل مراىعتلاا يناد يقايم بلا   الرناباة الىلاة ا دارياة التاي ااادرت 
القرارات براءا   لي ت لم ادار  من ااحب ال أن ، يند يقيم بل   الرناباة أحاد الرؤسااء الا   

ناد تىار  السال ة ا دارياة  ا   الرناباة يعلي الىلة ا دارية التي اادرت القارار المات لم مراه ي 
 .من تلقاء رفسلا يبدير ت لم ااحب ال أن

تعااد الرنابااة القضااائية  لااي ا مااال ا دارة  :اإلدارةذأعمووالاؾرؼابووةذاؾقًوواعوةذعلووىذذ:ذرابَووًا
بمثابة اليسيلة المثلي للحفا   لي حقي  ا رسان في مياىلة ا دارة ي ل  ر را لماا يتمتاع باه 

 .ترام يثقة سياء من ىارب ا فراد اي ا دارةالقضاء من اح
 .رنابة تل  التي تبا ر ا المحاام ا دارية اي المحاام المعايرةلييقاد بل   ا

تعاد ا فراات الحقاي  الديلياة ، ياا ل  ا تفاناات يالمعا ادات  :اعالـاتذاحلقووقذ:ذخاؿدًا
ن  ا   ا  فراات يا تفاناات الديلية من ا م ضامارات حقاي  ا فاراد يحريااتلم العاماة ر ارا س

 .ىامعة لحقي  ا رسان با تبار  مىردا  ايا اان ىرسه اي  رفه اي  قيدته
ييىاااب التريياااه فاااي  ااا ا المقاااام الاااي ان  راااا  العدياااد مااان ا تفانياااات الديلياااة المتعلقاااة 
 بحقي  ا رسان التاي تعتبار ملاماة لىمياع الاديل ساياء نامات باالتينيع  ليلاا ام    سايما تلا 

 .التي تتعل  بحقي  ا رسان يحرية العامة
 را  العديد من القيارين الي رية التي تلاام القاضاي بت بيا  ا تفانياات الديلياة مبا ارة 

 .ارض احااملا مع احاام القارين الي ريعتتحتي يلي اارت 

ن ت ااب  ماييقااد بالرناباة الدساتيرية التحقا   :اؾرؼابةذعلوىذددوتورقةذاؾقوواـنيذذذ:ذداددًا
لقاايارين العاديااة اي ا ساسااية التااي تااادر ا الساال ة الت ااريعية مااع احاااام الدسااتير يراياااه ا

 .ي دم تعارض نارين  اد  مع نارين ا لي مره يا   دا   ا القارين با ف
يماان ثاام ا ا ااراات  اا   القاايارين مخالفااة للدسااتير ماان حيااث ال ااال اي الميضااي  فلااي 

 .اف القيارينبا لة ب فرا م لقا ي  ي ب   ليلا ي 
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  لحمايااة حقااي  ا فااراد يحرياااتلم العامااة باار لا ل  تعااد الرنابااة  لااي دسااتيرية القاايارين ضاامارة ا
ي دم ا ت ار السل ات العامة  ليلا ي ل  من خافل اب اال المحااام المختااة لاافاة القايارين 

 .المخالفة للدستير
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 املبحث االول
 وضبنانضمبوبث انخىظَمَت ودورهب في محبٍت حموق اإل

  تافااي الضااامارات القاريرياااة يحااد ا لتااايفير الحماياااة الفعليااة لحقاااي  ا فاااراد يحريااااتلم 
العامة، بل يربدي تيافر مىمي ة من الضامارات السياساية يا ىتما ياة الفاماة لحماياة حقاي  
ا رسااان فااي مياثياا  يا فرااات ديليااة يلااان يلملاام تاايفير الضاامارات التااي تلااام الساال ة العامااة 

 .م     الحقي  يالحريات يالعمل  لي ت بيقلا يترفي  ا يتينيع الىااءات  رد ارتلائلاباحترا
ييقااااد بالضااامارات السياسااااية تلااا  المتمثلااااة فاااي نااااية الااارأ  العااااام يمرلىاااه السياسااااي 

الديمقرا ية يالتي ياين للرأ  العام فيلا  ثقله السياسي يتاأثير  الفعاال  تيخااة في المىتمعا
 .سي يا ىتما ي للديلة  لي الر ا  السيا

السياسية ايضا احد الضمارات السياسية لحقي  ا فراد يحريااتلم العاماة  اسحاابيتعد 
فااي اليناات الحاضاار سرلااا تقاايم بي ااائف ملمااة مرلااا الرنابااة  لااي الااارا  ماان اىاال الساال ة 

 يتربية الميا رين سياسيا  ، ير ر ايديليىية الحاب بين الميا رين 
رات ا ىتما ية لحقي  ا فراد يحريااتلم العاماة فهرلاا تتمثال اساساا فاي يبالرسبة للضما

التضاااامن ا ىتماااا ي باااين ا فاااراد يال اااعيب با تباااار  يسااايلة حديثاااة للحماياااة الىدياااة لحقاااي  
ا رسااان ي لاا  ر اارا للاادير الابياار الاا   يقاايم بااه التضااامن ا ىتمااا ي داخاال الديلااة يخارىلااا 

ر  يماان ثاام ا ا ارتلااات الديلااة البيليسااية حقااي  ا فااراد يحرياااتلم يخلفااه رأيااا  امااا مؤياادا لمااا يقاا
العامااة ي ىااات الضاامارات القاريريااة  اان حمايااة  اا   الحقااي  يالحريااات ، يالتاااام الاارأ  العااام 
باافة يسائله يا حاااب السياساية باافاة اريا لاا يايضاا التضاامن ا ىتماا ي بارد  ا   الحقاي  

 .رات اافية للاا ىتما ية يتيفير احترام يضما

  0انخطبَك انفعهي ملبذأ املضبواة0 خبمضب 
المساواة مبدأ خالد، فرضتو الشرائع السماوية، وعرفة القردماء ، وكران شرعارا لمثرورة 

 .الفرنسية الكبرى
ولكررن مررا المقصررود بالمسرراواة ، وىررل تعتبررر المسرراوة احرردى الحريررات العامررة وىررل تعنررى 

 .؟وامام القانون وفى الواقعالمساواة انيا مطمقة بين البشر، 
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ذ:ادلداواةذأداسذاحلرقاتذوؾوسذؿنذاحلرقات

اارااات ال اااعيب القديماااة تااار  فاااي المسااااياة  اااي الحرياااة ، فماااا دام  راااا  نيا اااد  اماااة 
يمىردة ت ب   لي الىميع بف تمييا ، أيا ااان مضاميرلا فاهن مان ت با   لايلم  ا   القيا اد 

لقيا اااد  لاااي الىمياااع دين تفرناااة باااين فااارد يباااين احااارار ، فالحرياااة اارااات تعراااي ت بيااا   ااا   ا
 .ىما ة يىما ة

 :ولكن تطور الفكر ا نسانى لم يعد يكتفى فى المراحل التالية
للب اارية باااين القيا اااد القاريريااة  اماااة يمىااردة ، أ  ت بااا   لااي لىمياااع بااف تميياااا ، 

ريااات ، أي حتااي تاااين محققااة للحريااة، باال أن  اا   القيا ااد نااد تضاامن ماااادرة لحريااة ماان الح
 .بفرض  ري ا  لي ممارستلا بما يفركلا من مضميرلا باسنل

فلاا  لاي ارلاا مان الحرياات العاماة فرىاد يرىد ان بعض الفقلاء ند ا تبار المسااياة ياي  
نااد نساام الحريااات العامااة الااي نساامين ابياارين، أحااد ما المساااياة المدريااة ،  "اسررمان"ان الفقيااه 

تبر أن أ م م ا ر المساياة  ي المساياة أمام القارين يالمسااياة يالثاري الحريات الفردية ، يا 
 .أما القضاء يالمساياة في تيلي الي ائف العامة يالمساياة أمام الضرائب

ليسات بمثاباة " اسامان" أن م ا ر المساياة التي  ار اا  "كوليار " في حين ير  الفقيه 
الحرياااات ، فلاااي أسااااس الحرياااات حرياااة  اماااة مساااتقلة ، يارماااا  اااي حىااار الاايياااة لاااال  ااا   

 .العامة، يا  ا كابت المساياة فف مىال للقيل بيىيد حريات  امة
 أيلاا ل  فقااد حرااات الدساااتير الحديثااة  لااي أن تتضاامن رايااالا التأايااد  لااي مبااد

المساااياة بااين ىميااع الماايا رين، فااف تمييااا بياارلم ي لااي اساااس اخااتفف الىاارس اي ا ااال اي 
 .عقيدة الديرية اي السياسية اللين اي اللدة اي ال

 اي ايل ماا  1789درته الثايرة الفررساية  اام اايند اان ا فن حقي  ا رساان الا   ا
ان الراس ىميعاا " ر   لي   ا المبدأ في المىال اليضعي ، حيث ىاء في مقدمة ا  فن 

 لي اسااس  ين احرارا متسايين في الحقي  ، ي  يميا بيرلم اىتما يا ا  ييلدين احرار ييعي
 ".الرفع العام
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يىاااء الاار   لااي المساااياة ايضااا فااي ديباىااة دسااتير الىمليريااة الرابعااة الاااادر فااي 
 .1958لىمليرية الخامسة الحالي الاادر  ام ايابقي  ليلا دستير  1946فررسا  ام 

ال   ىااء  1923يا ل  رات  لي   ا المبدأ الدساتير المارية ، بداية من دستير 
الماااريين لااد  القااارين سااياء، ي اام متسااايين فااي التمتااع بااالحقي  المديرااة " الثااة فااي مادتااه الث
يفيما  ليلم من الياىباات يالتاااليف العاماة   تميياا بيارلم فاي  لا  بسابب ا اال يالسياسية،

 ".اي اللدة اي الدين
 1971مان دساتير  45يارتقل   ا الر  الي دسااتير الثايرة ، ي اي ايضاا را  الماادة 

 .ارتقل أيضا  إلي ا  فن الدستير ي  الحالي
فاي مباادئ القاارين ال بيعاي ، فاي  أساساهيير  ىارب من الفقه ان مبادأ المسااياة يىاد 

 .ال   نام  ليه المبدأ اسساسان ر رية العقد ا ىتما ي تعتبر  اسخرحين ير  الىارب 

ذ:ؿأادئذاؾقاـونذاؾٌأوَى[ذ1]ذ

بالمسااياة   ا فاراد ناد تمتعايا فاي حالاة الف ار ر رياة القاارين ال بيعاي ، أن  أرااارير  
 .التامة فيما بيرلم يمارسيا حقينلم يحرياتلم ال بيعية بدين تفرنة

باان ماادام الرااس ناد خلقايا ب ريقاة ياحادة، يللام رفاس القادرات " جون لروك"يلل ا يقارر 
 .ال بيعية فيىب ان يايريا متسايين فيما بيرلم بف تبعية اي خضي 

يىااد اساسااه فااي ال بيعااة الم ااتراة لااال  –  أيفقااا للاا ا الاار  –باادأ المساااياة يلاا ل  فااهن م
 .ا فراد مع بعضلم يا لتاام المتبادل فيما بيرلم باحترام ال فرد مرلم لحقي  ا خرين

تفتارض  ا   الر رياة ان ا فاراد ناد تعاناديا للخاريج مان حالاة  :ـٍرقةذاؾَقدذاالجتماعى-ب
فيفقاااا لر رياااة العقاااد  .تمتعاااين فيلاااا ىميعاااا بالمسااااياة التاماااةالف ااارة مااان اىااال حيااااة افضااال ، ي

ا ىتمااا ي  راااد  ريساااي أن ا فاااراد نااد تراااااليا  ااان ىمياااع حقااينلم ال بيعياااة ، ي ااان المسااااياة 
ال بيعيااة فيمااا بياارلم لمااالحة الىما ااة، ياسااتبدلي ا بمساااياة معرييااة يناريريااة، ي لاا  ماان اىاال 

 .انامة السل ة السياسية
 

 : اىر المتفق عمييا لممساواةمال ونتناول ا ن
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 :المساواة فى الحقوق  - أ
مااان م لااار  المسااااياة اااايرا ارباااع ، ي اااي المسااااياة فاااي الي اااائف  اسيلللااا ا الم لااار 

الااااي المساااااياة امااااام القااااارين  باإلضااااافةالعامااااة، يفااااي ا رتفااااا  بخاااادمات المرافاااا  العامااااة، 
 .يالقضاء

ذLa Egalité Devant La Loiذذذذذذذ:ادلداواةذاؿامذاؾقاـون[ذ1]

يقاد بالمساياة امام القارين أن تاين  امة يمىردة ي  يتم التمييا بين المايا رين فاي 
ت بياااا  القااااارين  لاااايلم س  ساااابب ماااان ا سااااباب، الخارىااااة  اااان  ااااري  ار بااااا  القا اااادة، 
فالعميمياااة يالتىرياااد ترفياااان التميياااا ساااياء بسااابب الىااارس اي ا اااال اي اللاااين اي اللداااة اي 

 .العقيدة اي ال بقة اي الثرية اي المراا ا ىتما ي الدين اي
يتعرااي العميميااة يالتىريااد ايضااا  اادم ا فاااء فاارد اي  ائفااة ماان احاااام القااارين إ ا مااا 

 .م  ري  ار با  القارينلتيفرت في حق
فااي تاااريس  اا ا المباادأ فااي  اساباار اسثاار، يالثاايرة الفررسااية  اسمريايااةينااد اااان للثاايرة 

 .القيارين الحديثة في العالماافة الدساتير ي 
ا  ان ارت اااار  اااا ا المباااادأ ، يالااار   ليااااه فااااي اافااااة الدسااااتير الحديثااااة فااااي الضاااامير 

 .رخةايمرع من يني  المخالفات الاا رساري، لم 
، يامااا اااان يحاادث فااي ىراايب افريقيااا ماان  اسمريايااةامااا حاادث فااي الي يااات المتحاادة 

 .تفرنه  رارية  لي اساس اللين يالىرس

يعري المساياة امام القضاء ، افالاة  ا ا الحا  للىمياع  لاي نادم  :ادلداواةذاؿامذاؾقًاءذ[ذ2]
اي الىاارس اي اللااين اي اللدااة اي ا داء امااا ان  اسااالالمساااياة دين تفرنااة تقاايم  لااي اساااس 

المحاام ياحدة بالرسبة للىميع ، تحاملاا نيا اد اختااا   اماة مىاردة، يا ىاراءات المتبعاة 
 .  تختلف سسباب  خاية  اتيةاماملا 

ي  يتعااااارض مااااع مضاااامين المساااااياة امااااام القضاااااء ، يىاااايد محاااااام خااااااة للفااااال فااااي 
ميضااااي ات خااااااة اي ىاااارائم معيرااااة ، امحاااااام المخاااادرات اي المحاااااام التىاريااااة اي محاااااام 
ا حااداث ، يلااان ان ياااين  اا ا التقساايم  لااي اساااس ميضااي ي ، ي  يماارح ا ختاااا  للاا   
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الري ية اي ما ي ابللا يفقا  ساباب  خااية ، بمعراي ان   تقايم  ا   المحااام  لاي المحاام 
 .اساس التمييا بين ا فراد

تتحقا  المسااياة اماام المرافا  العاماة بالتسايية  :ادلداواةذػىذاالـتفا ذبوادلراػقذاؾَاؿوةذذ[ذ3]
لاي الخادمات الااملة في معاملاة ا فاراد بديار تميياا اي تفرناة مان حياث الحا  فاي الحاايل  

التي تقدملا المراف  العاماة، ا ا تايافرت  اري  الحاايل  لاي الخدماة فاي حا  المتقادم اليلاا، 
ي ا   المسااياة تتحقا  فاي الحاايل  لاي الخدماة يفاي الرسايم المقاررة للحاايل  ليلاا ييعراي 

ة ي  العامااة تسااتلام تياىااد المرتفعااين فااي مرااااا ناريريااة مت ااابل  اا ا ان المساااياة امااام المرافاا  
يخل بمبدأ المساياة ان تاين الخدمة  لي درىات متعددة يمتفايته لقاء تفايت الرسايم المقاررة 

 .، مثل تعدد الدرىات في يسائل الرقل يفي المست فيات
يا ل    يعتبر خرنا للمساياة امام المراف  العامة تقرير امتيااات بمقتضي القيارين اي 

ت امعيرة ، اما في حالة تقرير المىارية  ااحاب العا ا الليائح   خا  تتيافر فيلم  ري 
 .اي المحاربين القدماء اي كير  ل 

 .ييعتبر ا  نارين يخرج  لي مبدا المساياة اما م المراف  العامة  ي نارين كير دستير 

تعرااي  اا   المسااياة حاا  ىمياع الماايا رين الاا ين  :ادلدوواواةذػووىذتوووىلذاؾولوواعفذاؾَاؿووة-4
تتيافر فيلم  ري  التي ف ، في تايلي الي اائف العاماة، ا  ان تااين فرااة الحاايل  لاي 
الي يفة متسايية بين ىميع المايا رين الا ين تتايافر فاي حقلام ال اري  الميضاي ية للي يفاة ، 

ااااا الي يفيااة ماان حيااث الماايااا يتعرااي المساااياة ايضااا  اادم التفرنااة بااين ماان يحتلااين  ات المر 
 .يا  باء الي يفية

المسااياة باين المر احين لادخيل الي اائف  :وهلذاذتَنىذادلدواواةذاؿوامذاؾولواعفذاؾَاؿوةذذذذ
العامة، ثم المساياة بين الماي فين داخال الليئاة فاي مااياا يالتااماات الي يفاة ، يأخيارا  المسااياة 

يا  ا ااان  راا  اىما اا  لاي المسااياة فاي الحالاة  .بين الرىل يالمرأة في تيلي الي يفاة العاماة
 .ا يلي يالثارية ا ا تيافرت ال ري  اي المرااا الي يفية

في حين ير  الابعض ان  اري  الاافحية للي يفاة ان يتايلي الي يفاة العاماة الرىاال دين 
 اياة فاااي تااايلي الي اااائف العاماااة،ساااالمأ الرسااااء اي العااااس ، فاااهن  ااا ا   يمثااال اخاااف  بمباااد
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ي ا ا تر  المحامة ا دارية العليا ا ا تقيل في احاد احااملاا ، ان تقريار الم ار  اي سال ة 
التعيين افحية المراة لفض ف  بملام بعاض الي اائف دين الابعض ا خار ،   ير اي  
 لاااي اخااافل باااالحام الدساااتير  الااا   يقضاااي بالمسااااياة فاااي الحقاااي  العاماااة ا  ان العيامااال 

قاليد ي بيعة الي يفة يمسئيلياتلا  أن ابير في تيىياه الم ار  اي السال ة البيئية ياحاام الت
ا دارياااة اليىلاااة التاااي يرا اااا اف ماااا محققاااة للماااالحة العاماااة، يمتفقاااة ماااع حسااان ارت اااام 

مع ىلة ا دارة بسال ة تقادير فاي  ا ا المىاال   معقاب  لياه ماا دام يرا اا المراف  العامة، 
 . ةند خف من اساءة استعمال السل

ييقاد بلاا الفقاه المسااياة اماام الضارائب ، يالمسااياة  :ادلداواةذػىذاؾتكاؾوفذاؾَاؿة - ب
 .خدمة العسارية الامام 

  يعرااي مباادأ المساااياة امااام الضاارائب ان يااؤد  افااراد المىتمااع  :المسرراواة امررام الضرررائب-1
تر اااي  فاااي ضااارائب متساااايية ، أ  ان يااادفع الىمياااع مبااااله متساااايية ، فلااا   مسااااياة م لقاااة 

، يارمااا فااي المساااياة فااي تحمياال الضاارائب ان يتساااي  محقيقتلااا  لااي  اادم مساااياة يتفرنااة بياارل
ا فراد ال ين تت ابه  ريفلم المالية يا ىتما ية فاي مقادار ماا ياؤد  ديراه مان ضارائب ، اماا 

 .ما اختلفت     ال ريف فهن المساياة في حقيقتلا تر ي   لي  لم بين يتفرنة فىة
الي المساياة في ا داء الضريبي المساية فاي  باإلضافةالمساياة امام الضرائب ايضا  يتبدي

 بقيا اد  اماة مىاردة ، ي  تقايم  لاي اإل فااءاتا  فاءات الضريبية ، بمعراي ان تتقارر  ا   
 .  خاي اي  ائفي أساس

ذ:ذوحيكمذادلداواةذاؿامذاؾًراعبذادادني

لضاريبة ، بمعراي ان الضاريبة   تفارض ا  بقاارين ، ي ي مبدأ م اري ية اي ناريرياة ا :األول
فلاي  المياة  :اؿاذادلأدأذاؾثاـىذذ.يأن   ت ب  ا  بالرسبة للمستقبل ي  ترسحب الي الماضاي

رين يا ىاراااب ،  الضاااريبة ، أ  ار بانلاااا  لاااي ىمياااع ا فاااراد المقيماااين فاااي انلااايم الديلاااة الاااي 
 .ةالميىيدة في الديل اسمياليا ل   لي اافة 

 .يلان  را  العديد من ا ستثراءات في   ا المىال لعل ا ملا  ي مبدأ  خاية الضريبة
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يعري   ا المبدأ التاام ىميع الميا رين بياىب الخدماة  :ادلداواةذاؿامذاخلدؿةذاؾَدكرقة-1
تيافرت فيلم  ري  الاافحية سداء  ا   الخدماة ، يماؤد   ا ا المبادأ   يتقارر ممن الي رية 
 .بدريةي من الخدمة العسارية ا  لعىا اي  دم ليانة احية  اإل فاء

الخدماة العساارية ،  إمااملفئات معيرة يعاد اخاف  بمبادأ المسااياة  إ فاءاتيل ل  فان تقرير 
مان الخدماة العساارية فاي مقابال آداء مبلاه رقاد   اإل فااءتقريار  اإلخافليا ل  يعد من نبيل 

ياااتم  لاااي اسااااس تميياااا القاااادرين  لاااي أداء المقابااال  اءاإل فااالخايراااة الديلاااة، سراااه يعراااي ان 
 .الرقد 

ماان اداء ياىااب  ياإل اارابالباادي الرحاال  إ فاااءينااد اااان العماال فااي مااار يىاار   لااي 
، يااان  راا  ر اام  1952رايفمبر  4مان ناارين  45الخدمة العسارية ، يفقا لر  الماادة 

 .رية ر ير مقابل رقد البدل ال   يتقرر لبعض الفئات   فائلم من الخدمة العسا
بتر اااايم الخدماااااة  1947لسااااارة  145يلقااااد ارتلاااااي ر ااااام البااااادل بااااادير القاااااارين رناااام 

 فاء البدي يا  راب فقد الدي ت بيقا سحااام القضااء ا دار  الا   ا تبار إ االعسارية ، ام
د عساارية الم اار اليلاا   تتفا  ماع مبادأ المسااياة يلام تعاامان ناارين القر اة ال 45ان الماادة 

 .راف ة بعد ادير الدستير
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 انفصم انثبوي
 اإلصالمٌفمه في انوحرٍبحه حموق اإلوضبن 

الديمقرا يااة تفاااخر بمااا نررتااه  اسمااملعااار الحااديث فااي ان افااي  اسساساايةتتمثاال ال ااا رة 
للب ااارية فاااي مىاااال حقاااي  اإلرساااان يترساااب اااال اماااة لرفسااالا فضااال خدماااة الب ااارية مااان حياااث 

ان العاالم  اسسااسضمارات احتراملا يافالتلا، يتد ي  لي  ا ا الد ية للحرية ييضع  إ فن
مدين للا بتقرير حقي  اإلرسان، بياد أن تتباع التاارين مان خافل ت اير  يباين لراا بىافء تاام ان 

 يأري تقريار المباادئ الخاااة بحقاي  اإلرساان فاي أامال  ند حراات  لاي اإلسفميةال ريعة 
 اسيلاإلساافمية يخااااة فااي الااادر  اسمااةبقتلااا ع ر ااا  ي اا   المبااادئ  سااااايرة ي لااي اي 

 اا ا المقااام للتاادليل  اافااة يتفيناات  ليلااا يحساابرا فااي اسماام، ينااد ساابقت بلااا  اإلساافميةللديلااة 
لحقااااي  اإلرسااااان فااااي ال ااااريعة اإلساااافمية ، ثاااام  اسساسااااية لااااي  لاااا  ان رسااااتعرض المبااااادئ 

 .الينيف  لي يسائل حمايتلا  يضمارات استخداملا



26 

 

 األول بحثامل
 اإلصالمٌ فمهفي انوحرٍبحه حلموق اإلوضبن  األصبصَتاملببدئ 

 اإلسافميةالثابات لل اريعة  اسسااسيعاد  :حقوقذاإلـدانذوػلدوفةذاؾتىورقعذاالدوالؿىذذذ:ذواًلأ
 ي قياادة الاادين ا ساافمي فااي اسلي يااة تااتلخ  فااي" العقياادة" فيمااا يتعلاا  بحقااي  اإلرسااان  ااي 

يمااا"   إلاااه إ  ا  "  باااارة  ان الرااااس باااا  ياتىاااا  الماااؤمرين بقلااايبلم الياااه لااايس مىااارد مساااألة يا 
رماااا ت باااا   ااان رتاااائة اىتما ياااة  اإليماااان ر  قيااادة الرااااس فااايقااافلساافية اي اساااتىابة ريحياااة ، يا 

 ملية لاالح اإلرسان في تؤد  الي تفرد ا  سبحاره يتعاالي بخااائ  ا ساتعفء يالابريااء 
حاااام القلااار الاا     يسااأل  مااا يفعاال يلااان الب اار يسااالين التااي   تربدااي سحااد كياار ، فلااي ال

فالراس ىميعا   باد ا  من خلقه اللم ساياء   يعلاي احاد مارلم  لاي اخخار، ييخضاع الىمياع 
 .  العلي القدير

المساااياة يالحريااة  يا  اافنبااا  إلااه إ  ا  تر ااي   لااي تقرياار  اإليمااان فعقياادة اإلساافم فااي
 اإلساافميةن الب اار س  ساابب  اا   العقياادة يين حااديد ي  نياايد ي  تمييااا بااد اإلرسااارية ياإلخااية

يساااا د  لاااي تثبيااات  اسسااااس اااي ا سااااس الااا   يربراااي  لياااه تقريااار الحقاااي  ، اماااا ان  لااا  
قينلاااا ي   ااا  أن  ااا   العقيااادة  اااي التاااي تحقااا   راااد الرااااس حل ىاااالرفااايس فاااي افاحلاااا مااان ا

ن  رياا  العقياادة يعاارف اإلرسااان مراااا  فااي الاااين التااياان الرفسااي يالعقلااي يا ىتمااا ي ، فعاا
ال   خلقه  ا  يسخر  بامر  لاالح العباد فالعقيدة  ي التي تحدد مراا الفرد بالرسابة لليىايد 
يتينفااه  لااي حقيقااة يضااعه فيااه، فاإلرسااان  بااد ا  يخضااع لااه دين ساايا ، ييتبااع احاامااه التااي 

 .يالعقلية تافل له التياان الم ليب من الراحية الرفسية 
امااا ان العقياادة  ااي التااي تحاادث التااياان ا ىتمااا ي  رااد الراااس سرلااا تؤاااد للاام ان  رااا  
نية ا  م ياابر من اإلرسان  ي نية ا ، اما ان  را  متا ا  ا  م ياخلد من متاع الادريا  اي 

لعقيادة متا  الحياة اخخرة ، يا ا تىا ل الراس نية ا  يحساب الييم اخخر فمعري  لا   ارح ا
يمان اإلرسان برفسه فقا  يبالادريا يحاد ا، يساخر ىلايد  إلحاراا اابار نسا  مان متاا  الادريا  يا 
سااالاا  فااي سااابيل  لاا  مختلاااف اليسااائل دين ا تمااام ب اااريفلا ييضااعيلا ، فراااي  اليساايلة التاااي 
ي رنلااا   يعرياااه ييترتاااب  لاااي  اا ا السااالي  تف اااي ا رارياااة يالماديااة يالرفعياااة يا رتلااياااة باااين 
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  دااي القااي   لااييا فاراد فااي المىتمااع الب اار ، يماان  رااا تتأااال ال اارير فااي رفاايس الراااس ي 
 .قاء الضعيف ، يتتا ا  القيم يتض رب احيال المىتمع ييسيد  ال

الفاساااادة فااااي  اسيضااااا فااااي اااااافح  –يالحالااااة ااااا ل   -" اسخفنيااااةالمبااااادئ "ي  تفلااااح 
ي  الدرض المقايد مرلا ترىاع الاي ارلاا  ن تحق اسخفنيةالمىتمع ي لة  ىا     المبادئ 

ا فاراد سن اال فارد   ياؤمن ا  برفساه  من  مل اإلرسان ،  يب ل    ياين للاا سال ان  لاي
ر ار يي  ير  في كير  ما ياد  ره ، يمن ثم فهن المعايير ا خفنية التي يضاعلا اإلرساان   

ارلاا مباادئ اسامي مان تفايار م ييىاب  إليلا ا فراد  لي ارلا معاايير تقياد م فاي تاارفاتلم اي
ان يخضاااعيا للاااا فاااي ا مااااللم، يارماااا يساااخريرلا لخدماااة اكراضااالم ياخااا  الفااارد مرلاااا ماااا يتفااا  
يتحقيا  ماااالحة، يياد  مااا  يتفا  مااع را اتااه يركباتاه ، يالفاارد فاي  اا ا التاارف ارمااا يحااام 

 تبار  مان  مال اإلرساان ا ل  با" القارين" فارة الخا  دين مبا ة بسرتاج افاار ا خرين ي 
يعىااا  ااان اناااتف  ىاا ير ال ااار فاااي رفاايس الب ااار سن اإلرساااان ي اا   لاااي رفساااه ان يخضاااع 

 .لعمل ارسان مثله
للااااا  أ  يمااااان ان يتلياااا –فااااي ا  راحيااااة ماااان الرااااياحي  –رحلاااا  ممااااا تقاااادم ان العدالااااة 

، ي لاااي  ا ساااتقرار المر ااايد فاااي ىاااي تااااين فياااه القااايم ا خفنياااة يالقاااارين مااان اااارع اإلرساااان
العاااس ماان  لاا  يتدياار اليضااع إ ا ااراات الفضااائل يالقااارين ماان ااارع نااية ا لااي ياساامي ماان 
ا فااراد ا  ماان  رااد ا  ، فااهن  لاا  يىعاال ااال فاارد يخ ااي ا  فااي  فنتااه بدياار  ماان الب اار ، 
اما اره   يرسي اخخرة ي ي يسعي للعيط فاي درياا  ، إن اإلرساان فاي  ا   الحالاة يخ اي ا  

تساتقر فااي ع تااارفاته فلالسار يالعلاان ييعمال حساااب اليايم ا خار، ي اا   العقيادة التااي فاي ىميا
العلياااا التاااي نرر اااا ا   لم ا خفنياااة يالمثااااالرااايس تىعااال اااال فااارد حارساااا  لاااي الفضاااائل يالقيااا

الرنابااة الفردياااة الراىمااة  ااان العقياادة اناااي  يااثااار يااب أن  ااا     ر ليسااير  لاااي  ااديلا الب ااار ي 
 .رنابة اخر فعالية من اية 

ىمعت فلسفة اإلسفم في اااالة يري اة باين  :فقهذاالدالؿىحقوقذاإلـدانذػىذاؾ:ذثاـوًا
ي حقاي  اإلرساان ا ىتما ياة ، يبا ل  ( ال اير  ، المسااياة، الحرياة)حقي  اإلرسان السياسية 

افلااات للفاااارد اااااال مااااا تااااابيا اليااااه رفسااااه ماااان اسااااباب الحياااااة الاريمااااة دين ان ردفاااال اااااالح 
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رمااا نررتلاااا المىتماا ع ، يلاا ل  لاام تقتااار  ااا   الفلساافة  لااي تقرياار الحقاااي  يساابل حمايتلااا، يا 
 .بالياىبات التي يتحتم  للالفرد القيام بلا لخدمة الىما ة التي يرتسب اليلا

ذ:ورىذوووواؾى -1

ية التي يقيم  ليلا ر ام الحام فلاإلسفم ، يناد سيعتبر مبدأ ال ير  أحد الد ائم ا سا
َوَأْمررُرُىْم )):  اا ا المباادأ فااي  اادد ماان آيااات القاارآن الاااريم ، نااال تعااالي ر   لااي الااىاااء 

 ((َوَشرراِوْرُىْم ِفررَ اأَلْمرررِ  َواْسررَتْغِفْر َلُيررمْ  َفرراْعُف َعررْنُيمْ )): ، ينااال ىاال  ااأره((ُشرروَرى َبْيررَنُيمْ 
فلاتااان اخياتااان تااد ن  للااأن ال ااير  تعتباار احااد ا سسااس التااي يقاايم  ليلااا ر ااام الحااام 

 .ير  ئين الديلة اإلسفميةيتدب
كير ان اإلسفم لم يحدد ال ال اي الايرة التي يىب  لاي المسالمين اتبا لاا لت بيا  
  ا المبدأ ، ي ل  حراا   لي  دم التعرض لتفايفت تتدير مع تدير الماان يالاماان ، 

لتاي يمن ثم فقد ااتفاي بتقريار المبادأ ، يتار  التفاايفت لم لا  حرياة ىما اة المسالمين ا
 .للا ان تختار الر ام ال   ترا  بما يحق  مالحتلا في ال ماان يأ  امان

اان يست ير ااحابه في اثيار مان اسماير ، اماا ىار  ( )يند ثبت ان الرسيل ا  
 .الخلفاء الرا دين  لي   ا المبدأ، يسار  لي رلىلم سائر ا ئمة يالي  

 ريعة يلام تضاع للاا اياة حلايل ،  لا  يال ير  ياىبة في المسائل التي ساتت  رلا ال
ان تلاااا  المسااااائل ماااان ا مااااير التااااي يىااااب  لااااي المىتمااااع ا ساااافمي يضااااع المبااااادئ ، 

يفاااي المساااائل . يالتفاااايفت الفاماااة للاااا بماااا يتفااا  ياإلرساااىام ماااع ريح اإلسااافم يكاياتاااه 
ماا التي يضعت للا ال ريعة اإلسفمية مبادئ  امة، فهن ال ير  يمان ان تمتاد لتفاايل 

امااا المسااائل التااي ن عاات فيلااا ال ااريعة بأحاااام . اىملتااه ال ااريعة بمااا يتفاا  يتلاا  المبااادئ
تفااايلية مساالبة، فلااي خارىااة  اان ر ااا  ال ااير ، ا  ان تاااين ال ااير  فااي حااديد تفلاام 
الاار  يبيااان الحااام الاا   ياادل  ليااه يايفيااة ترفياا   يفااي ااال ا حاايال فااهن ال ااير  ليساات 

رما  ا ي مقيادة باأ  تخارج  ان حاديد ماا ىااء باه القارآن يالساره ، فاف م لقة من ال نيد، يا 
يىااايا بأياااة حاااال ان تاااؤد  ال اااير  الاااي مخالفاااة رااااي  الت اااريع ا سااافمي اي الخاااريج 
 لااي ريح الت ااريع ، باال يىااب ان تىاائ ال اااير  م ابقااة تمامااا لااريح ال ااريعة اإلسااافمية 

  .يأ دافلا ياتىا اتلا
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ال ااريعة اإلساافمية تاارتب  ارتبا ااا  ىاا ريا  بالدايااة  يالحامااة ماان اناارار مباادأ ال ااير  فااي
يفقاا للمارلة ا سافمي  –الىي رية مان نياام الديلاة ا سافمية  اتلاا،  لا  ان كاياة الديلاة 

 ااي ايىاااد الساال ة الامريااة المساائيلة  اان ت بياا  ال ااريعة اإلساافمية ، يمرااع خااريج ا   –
يا  ا اارااات تلااا  الملماااة  –تماااا ي ا نااال فاااي ا ماااير  ات ال اااابع ا ى  لاااي –فاارد  ليلاااا 

المسااائل  مري اة بالحااام فاي الديلاة ا ساافمية بمالاه مان سال ة تتايح لااه ا مار يالرلاي فاي
ا ىتما يااة ، إ  ارااه ملمااا ايتااي ماان نااية يحامااة يتقااي  فلاان يساات يع تحقياا   لاا   لاااي 

 اااي   لااا  أن ىااااءا  ابيااارا   مااان احااااام ال اااريعة اإلسااافمية ،اليىاااه الم لااايب دين م ااايرة
مبادئ  امة   يمان ت بيقلا ا   ان  ريا  مىلايد م اتر  باين أفاراد المىتماع ، مىلايد 
ماااار م يا  يمااااان ان ر لاااا   ليااااه تعاااااين م ااااتر  بااااين الحاااااام يالمحااااايمين  دفااااه ااااابه 
المىتمااع بتعاااليم اإلساافم يمبادئااه يمثالياتااه، فااي تساايير امااير مىتمعااه سياساايا  ي لاا  ماان 

ااااااام، فالخففاااااة  قاااااد باااااين الخليفاااااة يا ماااااة ترعقاااااد با ختياااااار خااااافل اختياااااار  يمبايعتاااااه للح
يالتراضاااي فلاااي تر ااايح مااان ا ااال الحااال يالعقاااد اي الخليفاااة السااااب  ثااام مبايعاااة مااان ا ماااة، 
فاااالرايل  لاااي رأ  افاااراد ا ماااة فاااي اختياااار مااان يلاااي اماااير م يعتبااار نماااة ا  تاااراف بحااا  

 .اإلرسان في الم اراة في الحياة السياسية

 أيضاااا هنااارر اإلسااافم مبااادأ المسااااياة باااين الرااااس فاااي اامااال اااايرة ، يامثااال  :ادلدووواواة[ذ2]
ياتخ   د امة لىميع ما سره من ر ام لعفناات ا فاراد بعضالم ماع بعاض ، ي بقاة فاي ىمياع 
: الرياحي التي تقتضي العدالة ا ىتما ية يارامة اإلرسان ان ي ب  في  ائيرلا، ناال تعاالي  

 ََّوَقَباِئرَل ِلَتَعراَرُفوا ِإنَّ َأْكرَرَمُكْم ِعنرَد  َوَجَعْمَنراُكْم ُشرُعوبا   َوأُنَثى ا َخَمْقَناُكم مِّن َبَكر  َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإن
فالرااس فاي ر ار اإلسافم سياساية فاي القيماة ا رساارية ، ي اي بلا ا المبادأ الرفياع  المَِّو َأْتَقاُكمْ 

يىعاال لتفااايت الراااس فااي ا حساااب  نضااي  لااي ال ائفيااة ييسااائل التفرنااة بااين ال بقااات، يلاام
 .يالىرسية ا  اثر في المفاضلة بيرلم ياسديان اسليانيا رساب ياختففلم في 

يالمساياة مبدأ  ام لاه ااير متعاددة، لام يدفال مرلاا اإلسافم  ايئا  يارماا بيرلاا ياااد ا، يلام 
رما تمس  دائما  بعميميت  .لا يا فنلايحايل في اية مراسبة تقييد فارة المساياة ، يا 

فالمساياة امام القارين يقاد بلاا خضاي  ىمياع الرااس للقاارين دين تفرناة بيارلم اي محابااة 
إرماااا ا لااا  الااا ين مااان نااابلام ارلااام إ ا سااار  فااايلم : "  ااا ا المعراااي بقيلاااه ()يناااد اااااد الرسااايل
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 ال ااريف تراااي  يا  ا ساار  فاايلم الضااعيف اناااميا  ليااه الحااد ، يالاا   رفسااي بيااد  لااي ان فا مااة
ينااد ضاارب الخلفاااء الرا اادين اري  المثاال فااي مياادان تحقياا  " براات محمااد ساارنت لق عاات يااد ا

الا   لام يتلااين نا  "  مر بن الخ اب" المساياة بين ا فراد ، ييبرا في   ا المىال الخليفة 
فااي ترفياا  احاااام ال ااريعة اإلساافمية دين مىاملااة، يانامااة حااديد ا  دين تمييااا بااين الراااس ، 

ه ي تااه ينااياد  الااي التمساا  بلاا ا المباادأ يمرا اتااه دائمااا  حتااي   يختاال مياااان العاادل ياااان يرباا
 .يتفسد حالة الر ية رتيىة ا دار احاام ال ريعة ا سفمية

يالمساااياة امااام القضاااء  لاارت فااي اساامي معاريلااا، فااف مىاملااة ي  تفرنااة بااين الراااس فااي 
يناااد ضااارب القضااااء فاااي اإلسااافم اري  . القضااااء مااان حياااث القضااااء اي المحااااام اي العقيباااة 

ا مثلة في العدل يا رااف يالمساياة بين الراس دين حساب س  ا تبار ، يدين تمييا باين 
حاااام يمحااايم فالااال فااي  ااريعته سااياء يلاام يااان الخليفااة اي ي ة ا ناااليم يتاادخلين فااي  اائين 

 .القضاء ي  في احاامه
بااااب التي اااف مفتيحاااا  اماااام المااايا رين الااا ين التي ياااف ياااراد بلاااا ان يااااين  يالمسااااياة فاااي

تتاايافر فاايلم ال ااري  الفامااة للتي ااف يالتااي يت لبلااا القااارين يالي ااائف التااي تحتاااج مااؤ فت 
يحااال  ليلااا الماارء بااالتعليم ، يلاااي تتحقاا   اا   الااايرة  مااف  يىااب ان تتاااح فاار  التعلاايم 

ي يسار فاف يااح ان يااين ينفاا  للىميع يان ياين فاي ماراة الرااس  لاب العلام يالتاايد مراه فا
 لي ا كرياء القادرين  لاي دفاع رفقاتاه ، يلقاد حار  الخلفااء ا ئماة  لاي ر ار العلام يحاض 
الراااااس  لااااي التعلاااايم يتااااركبلم فيااااه يتسااااليل ساااابل تحااااايله يبلاااا   اليسااااائل تتحقاااا  الفاااار  

رتيىاة لفاتح  المتاافئة للىميع فيترتب  لي  ل  امااان تحقيا  مبادأ المسااياة فاي تقلاد الي اائف
 . ابياب العلم امام الراس مع ت ليل العقبات التي تعترض  ريقلم رحي يليج     ا بياب 

اسية حسرة لخلفائه ، إ  بين للم معاالم ال ريا  التاي يسايرين  لاي ( )يند اان الرسيل 
 . ديلا ييتبعين مرلاج ااحبلا ييقتدرين بتارفاته الحايمة

فم حرية الفرد ياتخا  مان الحرياة رايااة تساترد اليلاا ىمياع العقائاد ندس اإلس :احلرقوووووووووة[ذ3]
يالت اااريعات يالااار م التاااي ساااارلا للعبااااد ، يحااار   لاااي ت بيقلااااا فاااي مختلاااف راااياحي الحياااااة 
السياسية يالفارية يالديرية يالمدرية يا نتاادية يا ىتما ية يند ىمع  اإلسفم بلا ا ا ساليب 

 : سليمة حقيقة ، ي  ان ال قان  مابين  قي الديقرا ية حتي تاين 
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يمااا يلحا  بلاا ي رااا  ااير متعااددة  والناحيررة ا جتماعيرةيماا يتبعلاا،  الناحيرة السياسررية
 .للحرية
تعري ح  ال خ  في الترقل داخل الديلة، ياست ا ته الخاريج مرلاا ي يدتاه اليلاا متاي   

ام القااايارين يفاااي حاااديد ا اراد ، ي ااادم ىاااياا القااابض  لياااه اي حبساااه اي معانبتاااه ا  يفااا  احاااا
 .المقررة اإلىراءات أساسي لي 

يقرر ااا اإلسااافم للفاارد ، ياإلسااافم يباايح اااال ساابيل  اااريف يساالاه اإلرساااان  وحريررة التممرررك
للتملاا  ي  يساامح بالملايااة الراىمااة  اان  لاام اي كااط اي اضاارار بالراااس يا ا اااان اإلساافم نااد 

ي يفاة " ، فهره ىعللا في رفس الينات اتراملنرر حرية الملاية الفردية ي مل  لي حمايتلا ياح
 .يليست حقا  يتحام فيه الفرد ب ريقة ند تضر بالمىتمع" اىتما ية 

، فاف يىايا دخيللاا بادين ا ن  حماية المساكن وتقريرر حرمتيرااما حر  اإلسفم  لاي 
اااااااحبلا ا   راااااد الضاااااريرة التاااااي يىيا اااااا القاااااارين يحرماااااة المساااااان تعتبااااار امتااااادادا  للحرياااااة 

 .ل خاية يرتيىة للا يتقرير   ا الح  فيه ضمان للديء اإلرسان في سارها

، يا تبر العمل  رفا  يياىبا   لاي اال ناادر  لياه ، يتعتبار حرقةذاؾَملاما نرر اإلسفم 
حريااة العماال امتاادادا  اي تتمااة للحريااة ال خاااية ، يمقتضااي  اا   الحريااة مرااع احتاااار الحاارف 

رماا يىاب ان يااين العمال حارا  مباحاا  للىمياع اماا اراه   يالملن ينار ا  لي فئات معيراة ، يا 
 . مل معين ياح ان يىبر ارسان  لي

يناد ساىل القارآن الااريم  ا   الحقيقاة بيضايح  حرقةذاؾَقودةذواؾَأادةا ل  نرر اإلسافم 
 .اما نرر أيضا حرية المران ة الديرية ((  إكراه فلالدين)): ، يقيل ا  تعالي 

، حيث حر   لي تقرير     الحرية  لي أيساع ر اا  ،  حرقةذاؾرأىفم يند افل اإلس
يناد ماارس الراااس  ا   الحريااة باايرة رائعااة فاي  لااد الخلفااء الرا اادين بالا ات فاااان مان حاا  
ال فارد ان يعارب  ان رأياه بمختلاف اليساائل ييقايل ماا ا تقاد اراه الحا  ، ييرتقاد الحااام دين 

تحقياا  المااالحة العامااة يرافااع الضاارر  اان رفسااه ي اان  مااادام مخلاااا  فلرقااد  مبتديااا  . تليااب
 .الراس م البا  باتبا  حام ا  يسرة رسيله
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الحياة في ر ر ال ريعة اإلسفمية   بة مان ا  تعاالي ، فلاي ماايرة  :الحق فى الحياة[ 4]
اىف  لليا ب يلاال ارساان الحا  فاي ان يادافع  ان حياتاه سن بقااء  مارتب  بلاا ييربراي  لاي 

 :ا الح   دة أحاام  

، يتتسااي  ا رفاس فاي  ا   الحرماة  حترقمذؼتلذاؾنفسذاالذؾألدأابذاؾتىذعونهواذاؾىور ذذ
اإلسفم ان من نتل رفسا  ي ي  الم يقتل بلا ي  ا المبادأ مساتمد مان نيلاه  ، يالمبدأ المقرر في

 َواْلَعْبرُد ِباْلَعْبردِ  لَقْتَمرى الُحررُّ ِبراْلُحرِّ َيا َأيَُّيا الَِّبيَن آَمُنوا ُكِترَب َعَمرْيُكُم الِقَصراُل ِفرَ ا: تعالي  

بعااد رفاان  وحتوورقمذؼتوولذاجلوونني، لذتووقباؾييتفاارع  اان  اا ا التحااريم ا  ن  َواأُلنثَررى ِبرراأُلنَثى
حياث   يحا  لإلرساان ان يقتال رفساه برفساه ، فاهن ماات ساق ت  حترقمذاالـتحار .الريح فيه

حار ليحاساب  لياه فاي اخخارة ، يا  ا لام يمات المرتحار العقيبة الدرييياة يبقاي ا ثام يحملاه المرت
 .ا  ر فيعانب  لي محايلته ا رتحار تعاي

اراااف اإلساافم الماارأة  فاادفع  رلااا  لاام  :ادلوورأةذذوحقوووقذاإلـدووانذػووىذاإلدووالمذ:ذثاؾثووًا
الىا لية يحف  للا آدميتلا يارامتلاا يا لاي مان  اأرلا ، فلام يدما  حقلاا يساايا ا بالرىال مان 

يلقااد خلاا  اإلساافم " إرمااا الرساااء  ااقائ  الرىااال" ، فقااد يرد بالحااديث  اإلرسااارية حيااث القيمااة
العاارب ماان بيائاا  الىا ليااة يادران اليثريااة ، يرلااا م  اان اتبااا  العااادات المر يلااة ييضااع للاام 
دسااتيرا  ىدياادا  يقاايم  لااي احتاارام اإلرسااان دين تمييااا يرىااع الااي ىاارس اي كياار ، يحاا ر م ماان 

 .يا رثيالتفرنة بين ال ار 
السااياء بالتااااليف ال اار ية، امااا ناارر اإلساافم  ينااد خا ااب اإلساافم الرىااال يالرساااء  لااي

ح  المرأة  في التعليم ، يا تارف للاا بأ لياة ااملاة  اارلا  اأن الرىال، اماا فارض للاا راايبا  
ا رث ال   اارت محريماة مراه ، اماا نارر للمارأة حا  اختياار ايىلاا اختياارا  حارا  فاه ا تام  في

يلام يلمال اإلسافم  ه قد الاياج دين رضا ا اان كير احيح يللا الحا  فاي الم الباة بفساخ
رما ا ترف للا بل   الحقي   .حقي  المرأة  السياسية يا 

يا  ا ااااان اإلسااافم ناااد فضااال الرىااال  لاااي المااارأة  فاااي بعاااض اسماااير، ااياااادة راااايبه فاااي 
ئف با رفاا   ليلااا ي لاي اساارته اإلرث يتمياا  ليلااا فاي بعااض حاا ت ال االادة يايثاار  بالي ااا

بعاااد  لااا  يبسااابب ضاااعف م اااا ر المااارأة أحيار اااا ي اااا ا ىااااءت ال اااريعة مراااافة للمااارأة ملبياااة 
 .م البلا الم ري ة ، إ  سلمت للا بحقينلا يا ترفت بلا  ضيا   امف  في المىتمع
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ال اريعة القا ادة العاماة التاي يضاعتلا  :غريذادلدلمذوحقوقذاإلـدانذػىذاإلدالم:ذرابًَاذ
فللاام مااا للمساالمين ماان حقااي   "ليررم مالنررا وعمررييم مررا عمينررا" اإلساافمية فااي  اا ا الااادد  ااي 

 اماااة، ي لااايلم ماااا  لاااي المسااالمين مااان ياىباااات  ااادا تلااا  التاااي تتعاااارض ماااع  قيااادتلم سن 
اإلساافم   يفاارض رفسااه  لااي احااد يللاا ا فااهن كياار المساالم ماان ر ايااا الديلااة ا ساافمية يتمتااع 

ة ييسااىل التااارين ان اإلساافم باااله فااي تسااامحه مااع الاا ميين يالمعا اادين ياحتاارام بحريااة العقيااد
 .حياتلم يلي ااريا كير مأميرين بين ديار المسلمين يديار ا بائلم

يا  ا يىدت بعض ا مال في الديلة ا سفمية   يعلد بلاا الاي كيار المسالمين ، فماا  لا  
ة فااااي تىراااابلم الحاااارج   يالفااااين بالقيااااام ا  أرلااااا تتعااااارض مااااع  قياااادتلم ، يلاااا ل  فهرااااه ركباااا

با  مال التي تحتاج الي العقيدة اإلسفمية حتاي   يااين ااارا  للام اي حارج  لايلم ، يالياناع 
ياحا اه بمختلاف الضامارات  اإلسافميةان اإلسفم ند يضح مراا كيار المسالمين فاي الديلاة 

ي لا  الاه فاي  افل المسااياة  التاي تافال للام العايط فاي أمان ياساتقرار يتعااين ماع المسالمين
 .التي يسر  حاملا  لي المىتمع

ي  ااااان اإلسااافم ناااد فااارض الىلااااد  لاااي المسااالمين خاااااة دين الااا ميين  ساااباب تتعلااا  
باحترام  قيدتلم ، يرفع الحرج  رلم ا ا ما الاميا بب ل دملم فلالدفا   ن ديلاة  اي ت اخي  

فاااا م اإلسااافم مااان  ااا ا الياىاااب حتاااي   مااان اىااال  لااا  ا . يتىسااايد لعقيااادة   ييمراااين بلاااا 
يض ر م الي الدفا   ن  قيدة تخالف  قيدتلم ، يلان مقابال حماياة الديلاة للام ي ي الم فاي 
 فللا فرض اإلسفم  ليلم الىاية ، ي ي ضريبة تحل محل ا فاائلم مان ياىاب الادفا   ان 

مثاباة رماا ي ء للديلاة التاي الديلة التي يرتمين اليلا يالدفا   ن ارفسلم، فلا   الىاياة تعتبار ب
تحميلم يتايفر للام سابل ا مان يالحيااة المساتقرة يا  ا نبال الا ميين  ان  ياب خاا ر ا  اترا  
ماع المساالمين فااي الىلاااد فااف ىايااة  لاايلم فااي  اا   الحالااة ، ي لااي  لاا  فااهن الىايااة ارمااا يااراد 

ىلاااد فااي ساابل حمايااة بلااا التعبياار  اان الااي ء للديلااة ، ي ااي باادل  اان ا  ااترا  فااي الاادفا  يال
الديلااة ، امااا ارلااا التاااام مااالي يقاباال التاااام المساالمين باادفع الاااااة حتااي تتاافااأ ا لتاامااات بااين 

 .الفريقين يتتحق  المساياة يالعدالة باىلي معاريلا

إ ا اارات ال اريعة اإلسافمية ناد  :ؿىوكلةذاؾورقذوحقووقذاإلـدوانذػوىذاإلدوالمذذذذذذ:ذخاؿدًاذ
ي مينيت تعارف  ليه العالم ينت ا  ، ا  ارلا ناد أاادت المسااياة اىاات الر  اعرف اىتما 
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سفم  رد  لير  مرابع الار  اثيارة يمااارفة نليلاة اي إل لي ارلا اسال، فقد يىد ا اإلرسارية
معديماااة، فاثااار المااااارف ير ملاااا ييساااعلا، يىفاااف المراااابع اي يضاااع للاااا مااان اليااااايا ماااا 

فاااا  ماان اسااباب ا ساااترنا  ر ل اإلساافم مااا اااان متعايىعللااا تىااف ماان تلقااااء رفساالا ، فقااد اب ااا
تاار  مرفاا ا اااديرا  -رأ  الاابعض –يالتااي ااراات تتخاا   ريعااة الااي ار اااء ر  ىديااد ا  ارااه فااي 

ي ي حال الحرب اإلسفمية الم اري ة ، إ  أراه باالر ر فلالمباادئ ا سافمية يتعااليم ال اريعة 
ائد يؤمئا  ان اسسار    حرماة للام ي  حا  الدراء رىد ارلا تيااي با سار  خيارا  يالعارف السا

  رىاد فيلاا ( )يارلم بين امارين احف ماا مار القتال اي ا ساترنا ، يا ا تتبعراا سارة الرسايل 
ن  اره ا ن بقتل ا ساير، اماا ا ساترنا  فلايس مان حسان السياساة ا اف  ا سار  فايرا  حياث 

سفم تحت يد  سيرا   لي نا دة المعاملاة اره امر يتعل  بمالحة الديلة العليا فأبقي  ليلم اإل
بالمثاال حتااي   يضااار بتعلقااه الم لاا  بالحريااة الااملااة ، حيااث ياااين ا ساار  المساالمين لااد  

يفااي اليناات الاا   . كياار المساالمين مسااتعبدين ، ياساار  كياار المساالمين لااد  المساالمين احاارار 
معاملاة  يتلا، ىعال الار  فايان تقابل با سترنا  من يستعبدين ر  اإلسفميةا ن فيه للديلة 

حتاي إ ا اتخرتماي م ف اديا اليثاائ  فهماا مراا بعاد ياماا فاداء " ا سر  محددا  لمثله العليا فحساب
 " حتي تضع الحرب أياار ا

ينااد افاال اإلساافم للاام الداا اء يالاساااء اداا اء ياساااء ايليااائلم ، يحف اات ال ااريعة ااارامتلم 
الحار فيماا يفضاله فياه مان  ائين  قادم العباد  لايفف يىايا خد الا بالماة رابياة ، اماا ناررت ت

 .الدين يالدريا
لتحرياار  امااا ا اادت ال ااريعة اإلساافمية يسااائل لماافحااة الاار ، ي ااي اسبااياب التااي فتحتلااا

الرنيااا  يمرلاااا تحاااريض الرااااس  لاااي  تااا  الرنااااب ، تحدياااد سااالم مااان خااااائن الديلاااة اااال  اااام 
 .ير العبيد  ي افارة لبعض ال ريبلتحرير المستعبدين يافتداء ا سر ، اما ىعلت تحر 
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 انثبوي بحثامل
 انفمه االصالميضمبوبث محبٍت حموق اإلوضبن في 

يعاااد ر اااام الحاااام فاااي اإلسااافم ىااااء   يتىااااأ مااان ال اااريعة اإلسااافمية، فالديلاااة ا سااافمية 
يحاملا رئيس ياحد، يتتبع سياساة ياحادة، يتساتلدف كاياة ياحادة  اي تحقيا  العادل يالمسااياة 

نامااة الديلااة ا ساافمية تعتباار يساايلة لدايااة اباار   ااي ايىاااد ير اار  الاادين الحاا  لفرسااارية ، يا 
الساال ة الامريااة المساائيلية  اان ر اار يت بياا  ال ااريعة اإلساافمية ، يمرااع الخااريج  ليلااا ماان 

في ا مير  ات ال ابع ا ىتما ي ، فارئيس الديلاة ا سافمية  – لي اسنل  –ىارب ا  فرد 
. حياااة المىتمااع ا ساافمي  لااي الرحااي الاا   يتفاا  مااع الت ااريع ا للااي مساائيل  اان اااياكة 

 .له يافت الرسالة ا سفمية بأرلا دين يديلةىي  ا  ي السبب ال   من ا
يمن  را يمان القيل بأن ضمارات حماية حقي  اإلرسان في اإلسافم  باد يان تساترد الاي 

 :ثفث ضريرات اساسية
مباادأ اسماار بااالمعريف يالرلااي  اان  وضرررورة تطبيررق -،  ضرررورة قيررام حكومررة اسررالمية

المراااار ، يضاااريرة تقراااين حقاااي  اإلرساااان اماااا انرتلاااا ال اااريعة اإلسااافمية يتضاااميرلا اليثيقاااة 
 .الدستيرية للديلة ياادار ا في  ال ت ريعات داخلية

 

ضرورةذؼوامذحكوؿةذادالؿوة:ذاواًلذذ:  

ي ضاريرة نياام الحاام فاي الديلاة ان ىي ر حماياة حقاي  اإلرساان فاي اإلسافم يامان فا
ا ساافمية يفقااا لفسااس يالااد ائم التااي نرر ااا اإلساافم، ييااأتي  لااي رأس تلاا  الااد ائم ، مباادأ 
ال ااير  فااي تقريااار امااير المىتماااع، مباادأ مسااائيلية الحاااام  ااان ا ماااللم  مبااادأ العدالااة ، مبااادأ 

ان تاااين فاي ال ااال " يةبالحايمااة ا سافم"احتارام حقاي  ا فااراد يحريااتلم ، يلاايس المقاايد  
الاا   ااااكة لرااا التااراث ا ساافمي، يلااان يافااي ان تسااترد  اا   الحايمااة  لااي د ااائم ال اار ية 
ا سفمية يالتي من ا م  رااار ا ا خا  بفاارة ال اير  امحاير للمارساة السياساية مان ىاراب 

الياىااب ان الحاااام يسن العدالااة  ااي القيمااة العليااا التااي تمثاال ىااي ر ال ااريعة اإلساافمية فماان 
اما أره بالر ر الي ان مبدأ الارامة ا رسارية ياحتارام حقاي  . ترحري اماملا ال القيم ا خر  

اإلرسان يعتبر ايضا   ىي ر العفنة التي يىب ان تسيد بين الحاام يالمحاايم ، فمان الياىاب 
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 ترساااين  ااا   العفناااة ياااابه المىتماااع ا سااافمي الاااه فاااي ر اااا   ااا ا ا  اااار ، ي لاااي  لااا 
 .فالحايمة يمان ان تاين اسفمية بقدر ما تلتام به من ال ريعة ا سفمية 

ضرورةذاحواءذؿأدأذاالؿرذبادلَروفذواؾنهىذعنذادلنكر:ذثاـوًا:  

ان الضريرة الثارية التي ترتب  ارتبا ا  باله اليثاي  بضامان حماياة حقاي  اإلرساان فاي 
لرلااي  اان المرااار ،  لاا  سرااه ا ا ااراات اإلساافم تتمثاال فااي احياااء فريضااة اسماار بااالمعريف يا

ملمااة الحايمااة ا ساافمية  ااي العماال  لااي ضاامان احتاارام تلاا  الحقااي  فااي الىارااب السياسااي 
يالماادري، ي ااي الىارااب الاا   يمثاال ال اادل ال اااكل لمختلااف  يائااف المقفااين يالسياساايين فااي 

تميااا بلااا المىتمااع  اااررا الاارا ن ، فااهن  رااا  ىاربااا  آخاار للرنابااة  لااي احتاارام تلاا  الحقااي  ي
ا سفمي، ي ي رنابة  عبية تتمثل في فريضة ا مر بالمعريف يالرلي  ن المراار با تبار اا 
يسيلة من يسائل حراسة المىتمع تمثل الم لار اليناائي لحراساة المىتماع ا سافمي مان بداي 

اااف ا خار ، يالادليل  لاي ان  ا ا المبادأ  بعض افراد   لي ا خرين اي ا تداء احد م  لاي
رَة َيرْدُعوَن ِإَلرى الَخْيررِ : من ا ايل التي يقيم  ليلا الدين  ي نيله تعاالي  رنُكْم ُأمَّ  َوْلرَتُكن مِّ

فحماية الحقاي  يالحرياات التاي انر اا اإلسافم لاال  َوَيْنَيْوَن َعِن الُمنَكرِ  َوَيْأُمُروَن ِبالَمْعُروفِ 
ماان  رااا تاماان القيمااة الحقيقيااة للاا   افااراد المىتمااع  ااي اماار ياىااب  لااي ىما ااة المساالمين، ي 

 .الفريضة با تبار ا يسيلة  عبية للدفا   ن الحقي  يالحريات التي أنر ا اإلسفم

ضرورةذتقننيذحقوقذاالـدانذؽماذاؼرفاذاالدالم:ذثاؾثًا:  

المىتمعاات  إن الضريرة الثالثة التي يت لب تيافر ا لضمان حماياة حقاي  اإلرساان فاي
بتقراين الحقاي  يالحرياات التاي افللاا ا سافم،  اإلسافميةنياام الحايماات  تامن فاي اإلسفمية

 ا فااااي  ااااال ت ااااريعات ياىبااااة ا  اااااياكتلا فااااي  ااااال مبااااائ يتضاااامرلا الدسااااتير أي إااااادار 
 .الت بي  


