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 المحاضرة االولى

 نبذة تاريخية عن حقوق االنسان

 اعداد / م.م. ليث عبد الستار عيادة 

 )لطلبة المرحلة االولى( قسم الحاسبات + قسم الرياضيات + قسم اللغة العربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حقوق االنسان في العصور القديمة: المبحث االول:

اخذت فكرة حقوق االنسان تتبلور منذ القرن الثامن عشر ق.م. بظهور مقدونٌا كقوة  

حٌث استطاع االسكندر المقدونً ان ٌبنً من خاللها امبراطورٌة وصلت الى اوج قوتها جدٌدة، 

 فً العهد الهٌلٌنً، وكانت معظم حقوق الناس فً تلك الفترة تعد مباشرة من قبل السٌد المالك. 

ولقد ساهمت الحضارة الفرعونٌة التً تعد من اقدم الحضارات البشرٌة ان لم تكن  

لفكر القانونً لحماٌة حقوق االنسان وٌذهب المؤرخون الى ان اول صفحات اقدمها فً تجسٌد ا

 3333حوالً  -التارٌخ البشري المكتوب بدأت فً أراضً وادي النٌل االدنى، مصر الفرعونٌة

ق.م. وذلك عندما اتخذت القرى الزراعٌة على طول النٌل فً مملكتٌن هما مصر العلٌا ومصر 

ذاك، اخضع اهلها الى قانون سماوي اسمه )ماعت( وان اهم السفلى تحت حكم الفراعنة ان

الركابز التً كان ٌستند الٌها هذا القانون هً مفاهٌم الحق والعدل والصدق وبقً العمل بهذا 

 القانون لمدة طوٌلة. 

فً عهد االسرة الثامنة عشر مجالس للبالد تحكم بالعدالة، وتنادي وٌذكر اٌضاً انه انشا  

بضرورة تطبٌق معاٌٌر العدالة، حٌث صار من حق كل فرد ضمن حقوقه الدٌنٌة ان ٌحفظ جثته 

 بعد موته خاصة وان التحنٌط لم ٌكن من حقوق العامة اذ تمارسه طبقة االمراء والملوك فقط. 

لسٌاق االشارة الى ان ثورة اخناتون تعد من اهم الثورات ونرى انه لمن المفٌد فً هذا ا 

التً جاءت لتجسد معاٌٌر ومفاهٌم حقوق االنسان فً تلك الحقبة، حٌث دعت الى السالم 

والرحمة والتسامح ونبذ الحروب ونشر المساواة بٌن الناس فً شؤونهم الدنٌوٌة، كما دعت الى 

التقدٌس المبالػ به لألسرة المالكة وذلك بشكل اصبح تحقٌق العدالة للجمٌع من دون تمٌز، وألؽت 

 بموجبه افراد العابلة المالكة كسابر ابناء الشعب من حٌث المعاملة واالمتٌازات. 

كما ان اهم ما جاء فً تعالٌم الملك )حرٌكارع( احد حكماء االسرة العاشرة الذي اوصى  

ذا السٌاق تقول احد التعالٌم )احتفظ باقامة العدل وضرورة الشعور باالخرٌن فً محنهم وفً ه

بذكراك بٌن الناس بحبهم فاالنسان الذي ٌصل الى االخرة من دون ان ٌرتكب حطٌبة فانه سوؾ 

ٌمكث هناك وٌمشً مرحاً مثل االرباب الخالدٌن( ونشٌر هنا الى ان جمٌع االمثال المرتبطة 

علٌم والتربٌة قد كتبت على قطع من بحقوق االنسان قام بتقدٌمها الحكماء المصرٌون فً اطار الت

 الخزؾ وشظاٌا من الحجر الجبري. 
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وفً اطار المراجعة التارٌخٌة تجد ان الحضارة الٌونانٌة قد شرعت على الصعٌد  

االجتماعً )نظام الرق العام، والرق الخاص او تسنٌد العبٌد فً خدمة البٌوت واالمراء فكان 

علٌهم واجبات الخدمة والحراسة ولم وقوفون لها وكانت للهٌاكل فً اسٌا الصؽرى أرقاؤها الم

ٌكن من حقهم والٌة اعمال الكهنة والعبادة العامة( ومٌز معظم عباقرة الفلسفة الٌونانٌة امثال 

ارسطو بٌن القانون الطبٌعً والقوانٌن الوضعٌة واعتبر ارسطو ان مبدأ المساواة من المبادئ 

ٌع الحقوق والحرٌات المعترؾ بها لالثنٌن، وبهذا فان مبدأ االساسٌة التً تنظوي تحت لوابه جم

المساواة هذا ٌحتم معاملة جمٌع الناس بشكل متساو سواء امام القانون او حتى فٌما ٌتعلق 

بحقوقهم السٌاسٌة والوظٌفٌة وممارسة الحق فً الرأي وحرٌة التعبٌر، واكد ارسطو فً مذهبه 

ٌة النهم ٌعملون على االالت التً ٌتصرؾ فٌها االحرار ذو رٌقاً من الناس مخلوقون للعبودان )ف

الفكر والمشٌبة( ووفقاً لمفهوم ارسطو فان هللا خلق فبتٌن من الناس الٌونانٌون الذٌن ٌمتازون 

بالفعل واالرادة والبربر ذوو الطاقات البدنٌة التً تهٌبهم الن ٌكونوا عبٌداً ومع ظهور ما ٌعرؾ 

الفكر االروسطً التمٌزي الذي ٌنادي بالعبودٌة واسترقاق البشر  بالمدرسة الكلبٌة اندحر

وجاءت هذه المدرسة تندد بالكثٌر من الممارسات الشنٌعة والمتعارضة مع جوهر الكرامة 

 البشرٌة ودعت الى ضرورة الؽاء مثل هذا الفكر واقرار مبدأ المساواة بٌن جمٌع افراد المجتمع. 

ق االنسان كانت تنتقص للجوهر والوجه التً تعرؾ به ونالحظ مما تقدم ان فكرة حقو 

الٌوم فً العصور االؼرٌقٌة القدٌمة حٌث كانت هذه الحقوق ال تشمل الفبات االجتماعٌة االخرى 

من ؼٌر الٌونان ومع ذلك وجدنا ان مدارس حضارٌة اخرى جاءت لتخفؾ من حدة التطرؾ 

ان والتً تبعت خطاها بعد المدرسة الرواقٌة الفكري والفلسفً الٌونانً تجاه مسألة حقوق االنس

ق.م( والتً كان من اهم مبادبها على االطالق مبدأ االخوة والذي ٌقضً بان جمٌع 433-493)

البشر اخوان. والؽت ظاهرة العبودٌة والسٌد والعبد اذ تنظر هذه المدرسة ان جمٌع البشر اخوة 

عهم الى قانون واحد هو القانون الطبٌعً مهما تباٌنت اصولهم واجناسهم ولؽاتهم وذلك باخضا

 الذي ال ٌجوز ان ٌخالؾ من قبل نصوص القانون الوضعً. 

وذهب الرواقٌون الى ابعد مما سبق حٌث رأوا بانه من ؼٌر المسوغ تحدٌد المواطنة  

بمدٌنة او شعب معٌن، وان جمٌع ابناء الجنس واعتبر الرواقٌون االنسانٌة جمعاء اسرة واحدة 

ختلفت شعوبها ومواطنها وان االنسان ٌولد حراً فً منظور قانون الطبٌعة العادل وانه ال مهما ا

 ٌجوز فً اي حال من االحوال مخالفة القوانٌن االنسانٌة لنوامٌس الطبٌعة وقوانٌنها. 

وفً سٌاق القراءة التارٌخٌة لتطور مفهوم حقوق االنسان، نرى لزاماً ضرورة تسلٌط  

نجازات والمساهمات التً قدمتها حضارات بالد ما بٌن النهرٌن فً الضوء على بعض اال

العراق القدٌم، ففً بالد الرافدٌن كانت هناك حضارات عرٌقة حثت على وجوب احترام حقوق 

االنسان، وجاءت لتشرع لهذه الحماٌة فً قوانٌن وتشرٌعات وصلنا بعضها، مثل قانون 

التً ٌحظى بها قانون حمورابً والذي ٌعود الى  حمورابً، وعلى الرؼم من القٌمة القانونٌة

القرن الثامن عشر قبل المٌالد، لما تضمنه من تأكٌدات على بعض حقوق االنسان وصون 

كرامته، وكبح شهوات الطؽٌان السادة الحكام، ؼٌر ان عٌوب ونواقص كثٌرة قد ظهرت وال 

 لت منه قطع ؼٌر مترابطة. تزال تظهر فً هذا القانون حٌث انه لم ٌصل كامالً، وانما وص
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كما وتمٌز قانون حمورابً اٌضاً باقرار قانون الثأر والذي ٌتنافى مع مبادئ العدالة  

كان ٌؤمن هذا القانون بمبدأ العدالة الفردٌة، باالضافة الى اقراره بمبدأ وجوهر االنسان، حٌث 

وبات القاسٌة التً ملكٌة االرض من قبل شخص واحد وهو الملك، وتشدد اٌضاً فً فرض العق

تتنافى مع الطبٌعة البشرٌة، حٌث اجاز بتر االعضاء البشرٌة واالنسان الٌزال على قٌد الحٌاة 

 واجاز قتل االبن بدل ابٌه وهو ما ٌتنافى مع مبادئ حقوق االنسان والعدالة والشرابع السماوٌة. 

تفظت بارتباط وثٌق بٌن اما الحضارات العراقٌة القدٌمة مثل البابلٌة والسومرٌة، فقد اح 

التعالٌم الدٌنٌة والنظرة الى االنسان وحقوقه واشهر ما وصلنا من قوانٌن تخص حقوق االنسان 

فً العصور القدٌمة شرٌعة لبٌث عشتار وشرٌعة حمورابً الذي حكم الدولة البابلٌة من عام 

 ق.م. 2362-2325

 حقوق االنسان والفلسفة الرومانية القديمة:  المبحث الثاني:

ان اهم ما ٌمٌز الحضارة الرومانٌة واسهاماتها على صعٌد التطور الفكري البشري  

بمبدأ الدٌمقراطٌة، حٌث قامت بإسمه الثورات التً وجههتها الحرٌات المستخدمة والتً اقرارها 

هود الدولٌة وفً مقدمتها االعالن العالمً لعبت دوراً فاعالً فٌما بعد والدة معظم المواثٌق والع

لحقوق االنسان فً القرن الثامن عشر، وكانت روما للعدٌد من القرون والحقب الزمنٌة موطناً 

 للصراع فً سبٌل احقاق مبادئ المساواة وتحقٌق الحرٌة . 

 ولم ٌكن الحال عند الرومان بأفضل منه عند الٌونان، فقد انتشر االسترقاق بٌنهم من 

ؼٌر تفرٌق بٌن ما كان رومانٌاً او اجنبٌاً فكانوا ٌملكونهم اما بحرب او شراء او باختطاؾ 

وتعتبر االلواح االثنً عشر من اقدم اثار الحق الرومانً وقد وضعت فً اوساط القرن الخامس 

قبل المٌالد للنضال بٌن العوام والخواص فحلت محل حق العرؾ والعادة الساري المفعول فً 

التماٌز الطبقً واالجتماعً فً نسٌج المجتمع الرومانً قبل ذلك، وقد عكست هذه القوانٌن  روما

القدٌم، على اساس الملكٌة وتطور نظام الرق ونشوء دولة مالكً العبٌد، وكتبت القوانٌن على 

 أثنً عشر لوحاً. 

لم ولقد تجاوزت فظابع انتهاكات حقوق االنسان فً العصر الرومانً كل اشكال الظ 

والقهر التً شهدها االنسان فً الحضارات االخرى، فقد كان الرقٌق فً العهد الرومانً شٌباً ال 

بشراً فال حق لهم وكان سبب ؼزو الرومان لؽٌرهم هو لمجرد استعباد سكان االقالٌم التً تقع 

الصل تحت احتاللهم، وكان القانون الرومانً ٌقسم الناس الى وطنٌٌن واجانب، واالخٌرون فً ا

اعداء وهم سكان البالد المجاورة لهم والتً تقع على الضفة االخرى للنهر وما لم ٌرتبط هؤالء 

االجانب بروما بمعاهدة او حلؾ فقد كان للرومان ان ٌستولوا علٌهم وعلى اموالهم وممتلكاتهم 

رومانٌة فً وبالتالً كان مبدأ استباحة االخرٌن هو اهم المبادئ التً قامت علٌه عناصر القوة ال

التعامل مع االخرٌن من شعوب هذه االرض ومن ثم كان القانون الرومانً ٌقسم العالم الى ثالثة 

 دٌار هً دار الوطنٌٌن، ودار االعداء، ودار المعاهدٌن والمحالفٌن. 

وتعرؾ قواعد القانون الطبٌعً على انها ))مجموعة القواعد القانونٌة االمرة التً  

لٌم والتً تجد اساسها فً االخالق او الضرورات االخالقٌة(( ولقد مهدت ٌفرضها المنطق الس

اعمال ؼروشٌوس المناخ للمفكرٌن والفالسفة للنظر الى حقوق االنسان وشرعٌتها باعتبارها 
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حقوقاً طبٌعٌة وكان لفكرة القانون الطبٌعً انعكاساتها فً مجموعة قوانٌٌن االمبراطور 

جلٌاً فً بعض النصوص التً تنادي بالدفاع عن الرقٌق العامل  البٌزنطً جو ستان، وهذا ٌظهر

 فً بٌت صاحبه وتلك التً تقؾ الى جانب الحرٌة. 

 حقوق االنسان في الفكر العربي القديم:  المبحث الثالث:

من ادعاء البعض بأن للعرب فً العصر الجاهلً دوراً فً المساهمة على الرؼم  

نسان اال اننا نرى ان العرب لم ٌهتموا بهذا الجانب بشكل الحضارٌة فً تطوٌر فكرة حقوق اال

فكري وفلسفً، وانما ربما كانت ممارساتهم فً الؽالب االعم تتفق والمفهوم العام لحقوق 

االنسان، وذلك لمجرد السمات السلوكٌة التً كانت تفرضها علٌهم طبابع االنسان العربً 

دم ومع ذلك سجلت الذاكرة التارٌخٌة ان وثٌقة واالصالة المتجذرة فً الدم العربً منذ الق

الفضلٌن من اقدم الوثابق التارٌخٌة التً اهتمت بحقوق االنسان حٌث كانت هذه الوثٌقة قبل 

مجًء نبً االسالم محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم، ومما الشك فٌه ان الوثٌقة جسدت اهم 

عت اسساً ومعاٌٌر لالبقاء على مفاهٌم الحقوق للمواطنٌن الذٌن كانوا ٌقطنون شعاب مكة ووض

ومعانً السالم والعدالة والمساواة بٌن جمٌع اعضاء المجتمع المكً. ان اهم ما تمٌز به تارٌخ 

العرب قبل قدوم االسالم هو اقراره بكافة حقوق المرأة، ما عدا حقها فً المٌراث وفً هذا 

شك فً ان كل هذا التراث الفكري الذي السٌاق تذكر الدكتورة سلمى الخضراء بان ))ال مجال لل

زامن اٌام االسالم االولى فً الجزٌرة العربٌة وخارجها ونشأ من نضج الفكر ذو النزعة 

تطورت عبر قرون االنسانٌة الذي عم فً الجزٌرة خالل تجارب حٌاتٌة ونفسٌة البد من انها قد 

 من الزمن((. 

وال استؽراب ان تسجل ذاكرة التارٌخ البشري اهم الوثابق العالمٌة لحماٌة حقوق  

االنسان فً شبه الجزٌرة العربٌة، والتً تعكس فً مضمونها وفحواها مدى درجة الحضارة 

والتمدن التً وصل الٌها الفكر العربً فً القرن السابع للمٌالد والذي ٌنم عن زخم المٌراث 

دٌم الذي نما وترعرع فً جزٌرة العرب، وتجسد هذا التطور لمفهوم الحضاري العربً الق

حقوق االنسان على ٌد االنسان العربً القدٌم بوالدة ما ٌسمى ))بصحٌفة المدٌنة(( والتً جاءت 

لتراعً حقوقاً وواجبات خاصة ألطراؾ الوثٌقة وخصوصاً للٌهود، والتً بموجبها اضحى 

العام، كؽٌرهم من سكان المدٌنة، وتضمن للٌهود حرٌة الدٌن  الٌهود جزءاً من النسٌج االجتماعً

 واالعتماد وكل المكتبات فً الملكٌة واالقتصاد. 

وبناءاً على ماتقدم نرى ان التارٌخ العربً القدٌم شهد نزعة ذاتٌة لدى حضاراته  

انونً المختلفة تجاه احترام مبادئ حقوق االنسان وجوهرها بالرؼم من عدم توافر االطار الق

العام الذي ٌنظم هذه الحقوق اذ بقٌت الممارسات العلمٌة والبعٌدة عن الجانب التقنً والفلسفً 

 تزخر بمعاٌٌر حفظ وحماٌة تلك الحقوق. 

ولقد سجلت ذاكرة التارٌخ العربً القدٌم شاهدٌن حٌٌن على المساهمة العربٌة فً مسٌرة  

تبلور مفهوم حقوق االنسان وهما وثٌقة ))الفضلٌن وصحٌفة مكة(( والتً تعد من اهم الوثابق 

التارٌخٌة على صعٌد حقوق االنسان ولٌس فقط على مستوى العالم العربً القدٌم وانما على 

دولً واالنسانً، وبهذا فأننا نجد ان وثٌقة الفضلٌن تحتوي على مبادئ تضمن المستوى ال
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ى فً جوهرها الى المناجناكارتا او العهد العظٌم الذي شهدته لالنسان كرامته وحرٌته وترق

    انجلترا وال زال العالم ٌتؽنى بها حتى ٌومنا هذا. 


