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المحاضرة الثانية
* قانون اورنمو :
ىو أ قدم القوانين المكتوبة  ،ويتألف من (  )31مادة قانونية  ،تم ال عثور عمييا من قبل عمماء
اآلثار وىذا القانون أصدره الممك السومري ارونمو مؤسس ساللة أور الثالثة( 2111 -2003قبل
الميالد) وقد استطاع العالم المسماري (صموئيل نوح كريمر ) التعرف عمى لوح مسماري محفوظ
في متحف الشرق القديم في اسنطبول ،وىذا الموح كان يحتوي عمى اجزاء من ىذا القانون الذي
اصدره الممك السومري اورنمو  ،وقد جاء في ىذا القانون اقرار لحقوق االنسان وكان ىذا عام
1952ميالدي وقد ذكر في مقدمة ىذا القانون ما اليدف من تشريعو حيث تطرق الى توطيد
العدالة والحرية في البالد وازالة البغضاء والظمم

والعداوة ،وقد تضمن ىذا القانون العديد من

نصوص مبادئ حقوق االنسان التي تم أقرارىا في االعالن العالمي لحقوق
تمك الحقوق تحريم المساس بجسم االنسان والذي جاء نصو في المواد(

االنسان ،وأن مثل
)15الى( ،)19وىنا

نتطرق الى بعضيا والواضح منيا  ،اذ تنص المادة 16 /عمى ان(( :اذا حطم رجل متعمدا طرف
رجل اخر بيراوة ،عميو ان يدفع مناً واحداً من الفضة)) وجاء في المادة 17 /عمى ان(( :اذا قطع
رجل بسكين انف رجل اخر ،عميو ان يدفع ثمثي المن من الفضة)) وجاء في المادة 19/عمى ان:
((اذا كسر رجل سن رجل اخر ،عميو ان يدفع شيقمين من الفضة لكل سن)) .وقد اعتمد القانون
مبدأ التعويض في العقوبات  ،لذلك لقب أورنمو بـ( منظم العدالة في سومر وأكد ) .

* قانون لبت عشتار:
وىو خامس مموك ساللة ( أيسن األمورية ) الذي حكم في بداية العيد البابمي ،وقانونو يتكون من
( )37مادة عثر عميو مكتوب عمى سبع قطع وبالمغة السومرية،

تضمنت نصوص ىذا القانون

حقوق االنسان في العراق القديم .يتألف ىذا القانون من مقدمة مشابية لقانون اورنمو وخاتمة
ومواد قانونية أخرى  ،ومن الحقوق التي أكد عمييا ىذا القانون حماية طبقة العبيد ومنع االساءة
الييم واوجب إنصافيم  ،ومنع تعذيب االنسان لالنسان ،وضمن حقوق الطفولة ،ومنع المساس
بجسم الحيوان ،كما ان ىذا القانون أعتبر المتيم برئ حتى تثبت أدانتو  ،وىنا وضع القانون نصا
بعدم االيجاز فيو ألي شخص يمقي القبض عمى شخص أخر بجرم يعتقد أو يشك أنو اقترفو

،
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وح دد ان عممية القبض تتم فقط في حالة ثبوت الجرم .كما أن مواده اعطت لالنسان حقو عندما
يمحقه الضرر والمساس وتنص المادة  14/عمى أن اذا اشتكى عبد سيد عمى سيده بسوء معاممتو
وثبت عمى سيده إساءة عبوديتو مرتين ،فسوف يحرر العبد)) كما جاء في الخاتمة ان (( :لبت
عشتار ابن االلو انميل قد قضيت عمى البغضاء والعنف وعممت إلى ابراز العدالة والصدق وجمب
الخير لمسومريين واالكديين)).

* قانون مممكة إشنونا :
وىي إحدى الممالك األمورية  ،وفي سنة 1954م تم العثور عمى ألواح مدونه بالمغة السومرية
واالكدية في تل حرمل في بغداد  ،تحتوي عمى ىذا القانون الذي يتألف من مقدمة و( )60مادة
قانونية وىو يتضمن حقوق االنسان في العراق القديم  ،وعالج ىذا القانون حقوق األسرة والزوج
والزوجة  ،وحقوق العبيد  ،ففرق بين الرقيق األجنبي  ،والرقيق المحمي  ،فاألول ال ينتيي إال
ِ
لعبده  ،والثاني ينتيي بانتياء فترة العبودية  ،كما
بعتق السيد

نظر ىذا القانون الى حقوق

االنسان من الزاوية االقتصادية  ،ورفع المعاناة االقتصادية عن االنسان ،لذلك انتيج ىذا القانون
نيجاً اشتراكياً لرفع المعاناة عن المواطنين  ،فقد حدد أسعار السمع والخدمات والمواد األساسية
التي يحتاجيا االنسان الدامة حياتو وتصريف شؤونو اليومية ،كسعر الحبوب والزيوت والصوف
وممح الطعام ،والنحاس والمحوم والنقل البري والنقل المائي  ،كما تطرق ىذا القانون الى جريمة
السرقة  ،وثبت المبدأ الذي يقضي بالتعويض عن الضرر الذي يمحقو الجاني بالمجني عميو بما
يتناسب مع جسامة الضرر إذ نصت المادة ) )45من القانون المذكور عمى أنو (إذا قطع رجل
إصبع رجل آخر فانو يؤدي غرامة ثمثي المنا من الفضة) كما نصت المادة (  )47عمى أنو (اذا
كسر قدمو فانو يدفع غرامة نصف مناً من الفضة ).

* قانون حمورابي:
وىذا القانون من اكثر القوانين اىتماماً بحقوق االنسان  ،وقد تضمنت حقوق االنسان التي وردت
في القوانين التي سبقتو ،واضاف الييا حقوقاً اخرى كثيرة  ،اذ ان حمورابي قد حذف مواد القوانين
السابقة التي ال تتفق مع روح العصر الذي يعيش فيو ،واضاف مواد قانونية اخرى

اقتضتيا

مصمحة المجتمع في حينو وباألخص المواد القانونية الصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص
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وطبق مبدأ ( العين بالعين والسن بالسن) ،و يتألف ىذا القانون من ثالثة أجزاء رئيسية ،المقدمة
والمتن والخاتمة  ،وقد جاءت مقدمة قانون حمورابي بصورة مطولة وىذا كان عكس ما جاء في
مقدمة المدونات السابقة من قانون أرنمو ولبت عشتار

حيث أكد في القانون عمى نشر الحق

والعدل في البالد وذلك لتحقيق الخير لمناس ،اما المتن  ،فقد تضمن ما يقارب (  )182مادة
قانونية ،وأن كل مجموعة من تمك المواد تتعمق بموضوع معين ،وىي التقاضي (االتيام الكاذب،
شيادة الزور ،تالعب القضاة) واالموال (الجرائم التي تقع عمى االموال ،األراضي والعقارات،
التجارة والعالقات التجارية) واألشخاص (االحوال الشخصية ،ايذاء االشخاص) واجور األموال
واألشخاص ( مسؤوليات اصحاب المين واجورىم ،اجور االشخاص والحيوانات

ومسؤولي
ة

اضرارىم) وبيع العبيد  ،و أشار في الخاتمة الى القوانين العادلة التي وضعيا ثم اشار الى
صفاتو الرفيعة ومؤىالتو وقابمياتو الفذة التي منحتو أياىا اإللية المختمفة ثم يذكر بعد ذلك انو في
سبيل ان ،ال يظمم القوي الضعيف ،ولمنح العدالة لميتيم واألرممة في بابل ،وىذا جزء منيا (( :لقد
كتبت كمماتي النفيسة عمى مسمتي وثبتيا امام تمثالي ممك العدالة ،في بابل المدينة التي رفع
رأسيا االليان انو وانميل عاليا ،وفي ايساكيال المعبد الذي اسسو ثابتة كالسماء واالرض ،ألفضي
البالد بالعدالة وألوطد النظام في البالد ،ولكي امنح العدالة لممظموم((.

