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المحاضرة الثالثة
إصالحات أوروكوجينا * :
وىو حاكم مدينة لجش  ،وقد عثر في مدينة الشطرة عمى لوح سومري مكتوب دونت عميو ِ
ىذه
اإلصالحات  ،تكاد تكون إصالحاتوُ قانوناً لوال خموىا من المقدمة والخاتمة  ،وتتمحور إصالحاتو

عمى معالجة الوضع الضرائبي وشؤونو بصورة أساسية ومع ذلك فقد أكدت ىذه اإلصالحات عمى
بعض المبادئ الميمة كفكرة الحرية في حدود القانون وان المناصب الوظيفية العالية في الحكومة
واإلدارة ال تعفي صاحبيا من الحدود القانونية ،وىذا كمو بيدف توفير أساس قانوني لمعاقبة
،

الموظفين وجامعي الضرائب ممن خرقوا التقاليد وتجاوزوا عمى حقوق المواطنين وممتمكاتيم
ومما تجدر اإلشارة إليو ان إصالحات اوروكوجينا ىي الوثيقة األولى في تاريخ البشرية التي

وردت فييا كممة الحرية  ،ودعا الى عدم التمايز بين الغني والفقير  ،ففي إحدى النصوص وردت
عبارة (بيت الفقير صار بجوار بيت الغني) .

ثانياً  :الحضارة المصرية :
لقد أسيمت الحضارة المصرية القديمة في مجال حقوق اإلنسان وحرياتو بشكال واضح
أخضع اإللو ( رع ) إلو الشمس  ،المجتمع المصري الى قانون زعم

 ،فقد

أنوُ من السماء  ،وأطمق

عميو إسم ( ماعت)  ،ويمكن استعراض أىم الحقوق التي كفميا ىذا القانون :

 -1حق الحياة :فالمصريين القدماء اعترفوا لإلنسان بالحق في الحياة فمم يكونوا يقتمون أبنائيم
مثمما فعمت األمم المتوحشة ،فمم يسمح بوأد األطفال  ،ففي روما مثال كان لألب الحق في ان

يوافق عمى انتساب ابنو لو أو يرفض حتى لو كان ناتج عن زواج شرعي  ،أما البنات فمم يكن

االباء ممزمون اال بتربية البنت الكبرى فقط  ،ولم يكن مسموح بوجود طفل ىزيل أو معوق ،كذلك
فقد سادت فكرة التضحية البشرية في العالم القديم وتقديم القرابين البشرية لإللو ،بينما المصريين

القدماء كانوا يقدسون حياة االنسان وحق الطفل سواء كان ذكر او انثى في ان يتربى في جو

أسري سميم  ،والثابت في العديد من الوثائق أن عقوبة اإلعدام مثال كان ال يممك الحكم بيا إال
الممك وذلك لشده مساسيا بالكيان اإلنساني في إفناء الحياة وفي كثير من األحيان كانت

يستعاض عنيا بعقوبة فييا فائدة لمناس.
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 -2حق المساواة بين الجميع :كان المصريين جميعاً إمام (ماعت) سواء ،فال فرق بين غني

وفقير ،وال رجل وامرأة ،وال بين حر وعبد ،وال بين مواطن وأجنبي الجميع لو نفس  ،ألن اختالل

ذلك النظام يعني الفوضى وىو أعظم األخطار التي كان الممك والمعبد مكمفين بمنع حدوثيا،
وكان من حق الجميع تممك العقارات واألراضي وىكذا تخبرنا الوثائق األثرية ،حتى و

إن ظمم

المواطن من صاحب السمطة فمم يتحرج ذلك المواطن من شكوى المسؤول إلى الممك  ،ومن بين

القصص المصرية القديمة قصة (الفالح الفصيح) الذي تعرض لمظمم من أحد المسؤولين فأرسل
لمممك شكاوي عرفت في األدب المصري القديم (شكاوى الفالح الفصيح) جاء

فييا ( أقم العدل

“ماعت” من اإللو فالعدالة تدوم لألبد ،وتنزل معك إلى القبر ،فاإلسم يمحى ولكن الـ “ماعت”
تبقى وتدوم) فكان رد الممك عميو أن أعاد لو حقو.

 -3الحق في الرعاية الصحية :يتضح من خالل سجالت العمال بدير المدينة (باألقصر) وىو
المكان المخصص إلقامة العمال العاممين في حفر المقابر الممكية

 ،أن العمال كانوا يتمتعون

بصحة جيدة وذلك ألنيم كانوا يتمتعون بنظام رعاية صحية حكومي شامل حيث كان يمكنيم أخذ

يوم كراحة مرضية مدفوعة األجر ،و الذىاب إلجراء فحوص طبية

 ،فاألشياء التي نعتبرىا

إبداعات العصر الحديث ،مثل الرعاية الصحية واإلضرابات العمالية .
 -4حق التعميم :لقد كان لمتعميم والمتعممين في مصر القديمة مكانو كبير حيث كان التعميم
متاح لمجميع  ،فجاء في قانون ماعت (إن المتعمم دون سواه ىو الذي يدير أعمال جميع الناس ،
أما من يكره العمم فإن الحظ يتخمى عنو) وعن الجيل (ان الذي ال يتعمم ال يعرف
ومثمو مثل الحمار المثقل بما يحممو يسوقو المتعمم ويوجيو).

إسمو أحد،

 -5حق العمل واإلضراب عن العمل :عرف المصريين منذ القدم تنظيم العمل والتخصص في
العمل ،ولقيمة العمل كانت الدولة المصرية تكفل العمل لالفراد في

أوقات الفيضان حيث ال

تصمح فييا األراضي لمزراعة فكانت تقام المشاريع الكبري مثل بناء اإلىرامات أو السدود وغيرىا

والتي يمتحق بيا العمال من كل فج في مصر  ،وكان البد من نظام دقيق يكفل لمعمال حقوقيم

حيث كفل ذلك النظام لمعمال مواقيت عمل مع منحيم إجازة في نياية كل أسبوع عمل ،وكذلك
مراعاة الجوانب اإلنسانية كما تشير الوثائق األثرية التى تم العثور عمييا في مدينة العمال وحيث

نجد أحدىم سمح لو بالتغيب عن العمل حتى يحتفل مع إبنتو بيوم ميالدىا  ،وأخر حتى يكون
بجوار زوجتو عقب والدتيا  ،وثالث ألنو ذىب لزيارة مقبرة والد ِ
ه،كما كان المصريين القدماء أول
من نفذ إضراب عن العمل في عيد الممك ( رمسيس الثالث )  ،وإستمر اإلضراب لمدة  11يوم

حيث رفضوا العمل وأعمنوا العصيان حتى تصرف رواتبيم أوالً والتي تأخرت  18يوما حيث رفعوا
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شكواىم لرئيس العمال المدعو (نفر-حتب) وقد كان المسئول عن متابعة مستحقات العمال وجاء

فييا (نحن جوعي لقد مضت  18يوما بدون طعام) فكتب (نفر-حتب) تقريره ورفعة إلى الوزير
(تو) وجاءت كمماتو لتعبر عن العمال فقال (إن العمال في بؤس شديد ،وعمى حافة الموت
جوعا).

وعمى الرغم من وجود ِ
ىذه القوانين في مصر القديمة  ،إال أن فترة حكم الفراعنة شيدت تجاو اًز
عمى حقوق اإلنسان  ،والسبب في ذلك إن فراعنة مصر كانوا يدعون اإللوىية ألنفسيم والممك
عندما يؤلو نفسو إنما يجعميا فوق الجميع فالفرعون كان يعد نفسه إلياً مطمقاً في الحكم ومصد اًر
ال
لمعدالة والتشريعات التي كانت تصدر عن أرادتو ومشيئة  ،فقال تعالى عمى لسان فرعون (( َوقَ َ

ت لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو َغ ْي ِري))  ،وكان الحاكم يستضعف الناس ويستخف بيم
ِف ْرَع ْو ُن َيا أَيُّيَا اْل َم َألُ َما َعمِ ْم ُ
حتي وصل بو الحال الى حرمان بعضيم من حق الحياة  ،فمن ال يتبع دين الفرعون يعاقب
بالموت أو النفي.
واستمرت مصر القديمة عمى ىذا الحال حتى زمن الدولة الفرعونية الوسطى  ،اذ برز فكر
جديد يتجو نحو األصالح  ،وىو حكم (إخناتون) الذي دعا إلى التوحيد  ،وقمل من سمطة الكينة
 ،ونادى بالسالم والتسامح والرحمة وتحقيق العمم لمجميع  ،ومن أقو ِ
الو ( إن مساواة الناس في
شؤونيم الدنيوية مثل تساوييم أمام خالقيم ).

