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محاضرات حقوق االنسان ث101

محاضرات مقرر حقوق اإلنسان ( ث)101
المحاضرة األولى:
المطلب األول :مفه ــــوم "حقوق اإلنسان" :
ووًال :تعريف "الحقوق" في اللغة :
وىي جمع "حق" وىو مصدر قوليم (:حق الشيء)  :أي وجب  ،مأخوذ من مادة (ح ق ) ،
وىو خالف الباطل ،ويطمق في المغة عمى عدة ٍ
معان  ،منيا :األمر الواجب  ،والموجود الثابت
يقال " حق الشيء  ،أي وجب  ،وأحققت الشيء  ،أي أوجبتو ) .
،ف
انياًال :تعريف "الحقوق" اصطالحا:
وىي مجموعة الحقوق الطبيعية المصيقة بالشخصية اإلنسانية  ،والتي نصت عمييا الشرائع
ِ
ِ
ِ
ودينو
ولونو
جنسو
السماوية والمواثيق الدولية  ،وال يجوز سمبيا من اإلنسان  ،بغض النظر عن
ِ
ولغتو.

المطلب ال اني  :التطور التاريخي لمفهوم " حقوق اإلنسان :
أكد الباحثون في مجال حقوق اإلنسان أن الحضارات القديمة ساىمت في مفيوم حقوق
اإلنسان  ،وىذا اإلسيام كان سمباً وايجاباً  ،حيث اختمفت الحضارات في بناء ىذا المفيوم  ،فكل
مر التاريخ البشري
حضارة كان ليا معتقدات فكرية وسياسية واجتماعية ودينية خاصة بيا  ،وقد ّ

بعدة مراحل ىي :

المرحلة األولى ( :العرفية ) :

وسادت ِ
ىذه المرحمة في العصور القديمة  ،عندما كانت

المجتمعات مبنية عمى مبدأ القوة  ،وانتشار العبيد  ،وشيوع نظام الطبقات  ،وانتياك حقوق المرأة
ىذه المرحمة بالعرفية  ،ألن األعراف والعادات والتقاليد ىي السائدة في ِ
 ،وسميت ِ
ىذه الفترة ،
وأعتبرت ِ
ىذه األعراف ىي مصدر التشريع الوحيد.
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المرحلة ال انية  ( :القانونية ) :

وىي مرحمة تدوين األعراف السائدة في المجتمع  ،وأصبحت

ِ
ىذه األعراف قوانين مكتوبة  ،فظيرت عدة مدونات تؤكد عمى مبدأ حقوق اإلنسان وتنظيم الحياة
العامة لممجتمعات  ،ومن تمك القوانين  ،القوانين العراقية  ،والمصرية  ،واألغريقية  ،والرومانية ،
وغيرىا من القوانين.
المرحلة ال ال ة ( :الدستورية)  :وىي المرحمة التي تحولت فييا المدونات القانونية الى دساتير ،
حيث سنت الدول والحضارات القوانين عمى ىيئة دستور واجب اإللتزام بو.
المرحلة الرابعة  ( :الدولية ) :

حيث كان لمتبادل التجاري والثقافي بين الدول دور كبير في

تطور نظم اإلتصالت الدولية ِ ،
وىذه اإلتصالت ال تدوم من غير حماية حقوق اإلنسان  ،لذلك
عمدة الدول الى عقد اإلتفاقات والمعاىدات الدولية لحماية حقوق رعاياىا  ،ومن بين تمك
المعاىدات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة سنة
1948م .

المطلب ال الث  :دور الحضارات القديمة في مفهوم حقوق األنسان :
إن المسيرة الفمسفية والقانونية لحقوق اإلنسان لم تبدأ في غفمة من التاريخ فيناك أصول وأسس
سابقة بنت عمييا الحضارة الحديثة مفاىيميا عن حقوق اإلنسان ،ومن ثم فان القيمة التاريخية
لمضامين الحقوق ال تقل أىمية عن القيمة الموضوعية فاألولى تبرز أىمية الثانية بشكل
مضاعف والتطرق لموضوع حقوق اإلنسان من الناحية التاريخية ومحاولة التماس األصول
التاريخية ليذه المسيرة أمر لو أىميتو بيدف رسم صورة لعممية التغيير التي حدثت في األفكار
اإلنسانية التي ترتب عمييا الدعوة إلى حركة وطنية ودولية لحقوق اإلنسان لمعرفة إمكانية ضمان
تطبيق ىذه الحقوق بصورة عممية  ،لذا البد لنا من دراسة كل حضارة ومدى تفاعميا مع مفيوم
حقوق اإلنسان :

ووًال  :الحضارة العراقية :

تعد القوانين العراقية القديمة  ،أقدم القوانين التي عرفتيا البشرية

وأىم ماعرفو منيا التاريخ القديم  ،وىذا يدل عمى أن المجتمع العراقي قد قطع شوطا بعيدا في
بناء صرح الحضارة االنسانية  ،وأنو كان عمى درجة كبيرة من المدنية والتنظيم االجتماعي ،
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حتى أصبح العراق ميد الحضارات البشرية ،وأبرز إىتماماً بحقوق اإلنسان ،وىنالك عدة أدلة
تثبت صحة ىذا اإلدعاء منيا :

 -1العثور عمى لوح منقوش عميو بالخط السومري كممة ( أماركي ) ِ
وىذه الكممة تعني الحرية.
 -2احتفال العراقيين القدماء في العشرين من كل شير بعيد اإللو ( شمس) وىو إلو العدالة ،
ِ
وولديو ( كيتو و ميتساو ) أي العدالة والحق.
 -3العثور عمى حكمة سومرية تقول ( الشيء يرتقي الى مستوى العدالة  ،فإنيا تسمح بازدياد
الحياة وتطورىا )
 -4العثور في مكتبة أشور بانيبال عمى حكمة سومرية موجيو الى الحكام جاء فييا ( إذا لم يعبأ
الممك بإقامة العدل  ،فستعم الفوضى شعبو وتخرب بالده )
 -5وجود خمسة قوانين وعمل إصالحي  ،يتضح من خالليا مدى وعي العراقيين القدماء في
بناء مفيوم حقوق اإلنسان .

