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 المحاضرة الرابعة

 :الحضارة اليونانية: ثالثًا 

، يشير الى قانون حقوق اإلنسان   مايونانيةنو ليس في الحضارات الأبتداًء إلى إن نشير أيجب  
،  تكاد تمغي أو تعدم ىذا المفيوم االنتياكات ىذه الحقوق أو جممة من انتياكيؤكد  بل فييا ما

ة داميآجعمت الحديث عن قواعد تكفل حفظ ، فأنتشار ظاىرة الرق وسيادة الزوج عمى زوجتو 
دارة النظام السياسي ومؤسسات الحكم بسمطاتيا الثالثة إ ضرب من المستحيل ناىيك عن اإلنسان

وكان الفرد  ، تحدىا حدود أو مقيدة بالحدود التي وضعيا الحاكم نفسو التي كانت أما مطمقة ال
مرة الدولة وخاضعًا ليا في كل شيء دون حد أو قيد أو أ الحضارة اليونانية القديمة تحت في

شرط وعمى الرغم من أن تمك الحضارة كانت حضارة متقدمة أال انيا كانت تقصر الحقوق 
عمى طبقة معينة من الناس فالمجتمع اليوناني كان مبنيًا عمى السمطة والقوة والعنف  السياسية

  :وحقوق اإلنسان منتيكة وكان السكان منقسمين الى ثالث طبقات ، فالرق كان شااعاً 

. ركان الجيش ومنيم الحكام والقضاة والكينة أ أي طبقة الفرسان وىم  :طبقة األشراف

. وىوالء تم اإلعتراف ليم بحق المواطنة : صحاب المين أطبقة 

  .ءوىي الطبقة المحرومة من كل شي: طبقة الفالحين والفقراء 

أنسانية ولم يكن   فقد كان يعامل بيذا الوصف معاممة ال،    ولم يكن لالنسان كيانًا ذاتيًا مستقالً 
من المستساغ اإلقرار بأن لو حقوق ينبغي أن تحظى بالحماية واإلحترام فالمواليد المشوىة تعدم 

 .ق والسميمة تستر

  والجدير بالذكر أن الفالسفة والمفكرين اليونان كان ليم دور في اإلصالحات الخاصة بحقوق 
وىو من حكماء اليونان  (ولونص )في أواخر القرن السابع عشر قبل الميالد قاماإلنسان ، ف

ربعة طبقات بداًل من أجتماعية وسياسية ، حيث قسم السكان إو ، قتصاديةإصالحات إ بالسبعة
  وحرم الربا  ، وألغى الرىن العقاري، وحرر رقيق األرض ، وأعطى ساس الثروة ،أثالثة عمى 

فقد نادى  (أفالطون )الحق لمرقيق الذين تم بيعيم خارج البالد بالعودة ، وأقر حق األرث ، أما 
بفكرة العدالة ، وأعتبرىا الوسيمة التي تعزز روابط المجتمع ، وأىتم بقيام نوع من الممكية الخاصة 

لمدولة يتمحور  أن القيم العميا (أرسطو)، لمحد من الفوارق الطبقية بين الفقراء واألغنياء، ويرى 
 .في سيادة القانون والتعميم ، وأن الدولة وجدت لصالح المواطن ، وليس المواطن لصالح الدولة 



حسن ثاجب محيل. د.                                                                              م101مبادئ حقوق االنسان ث  

 :ة يالحضارة الرومان:  رابعًا 

 فقد كان المجتمع الروماني يتميز بتركيز السمطات تركيزًا قويًا ، وبنظام قاسي داخل الجماعة 
المنزلية التي كانت المنظمة اإلجتماعية األكثر بروزًا بل المنظمة االجتماعية الوحيدة التي ليا 

 ((رب االسرة  ))فراد ىذه الجماعة خاضعين لسمطة شديدة يمارسيا الرايس أبنية حقًا ، فكان 
ستقالل ميما إما بقية األفراد فميست ليم أية مبادرة وال أي أمتالك االىمية الحقوقية ، إالذي لو 

فمم يكن مفيوم حقوق االنسان ثابتًا ، ولم تكن عالقة الفرد ، كان عمرىم ووضعيم اإلجتماعي 
فرادىا ، أبالسمطة عمى نمط واحد ، حيث وجد ىناك مايعرف بوالية رايس العاامة عمى جميع 

سترقاق المدين ، إووالية الرجل عمى زوجتو التي يعقد عمييا بعقد الشراء ويطمقيا متى يشاء ، و
ضطياد األجانب ، وساد التمييز بين المواطن الروماني واالجنبي ، وخضع كل إباحة الربا وإو

 فالحقوق القديمة ،ما المواطن الروماني فيو وحده صاحب ىذه الحقوقأمنيما لقانون خاص بو ، 
في روما كانت خاضعة لمقانون الروماني القديم الذي كان يسقط صفة االشخاص القانونية عن 

:  ثالث مجموعات رايسية من االفراد ىي 

.  اذ كان السيادىم أن يضربوىم أو يقتموىم وان يتصرفوا بيم وفق مشياتيم:   الرقيق :  اوالً 

لم يكن ليوالء أذا جاؤا الى روما أن يتمتعوا بالمزايا القانونية المخصصة : االجانب : ثانيًا 
.  لممواطنين الرومان

وىوالء ىم االبناء والبنات بأي عمر كانوا :  افراد العااالت الرومانية من غير ارباب االمر :ثالثاً 
                  .مادام والدىم حيا والزوجات أذا انتقمن بحكم الزوج الى سمطة رب العاامة الجديدة

 أنشأتوكانت الطبقات العميا في روما تحتكر وحدىا مجمس الشيوخ والمجالس الشعبية التي   
في العيد الممكي اما في العيد الجميوري فقد خمع الممك وحل مكانو قنصالن يحكمان الدولة 

وفي ظل ىذا الحكم توسعت انظمة المجالس فدخميا العامة ، لكن تصديق مجمس الشيوخ عمى 
القرارات كان وفقا لقرارات االعضاء االشراف، االشراف وحدىم ، وميما يكن من امر فقد حرم 

الفقراء من الحريات والحقوق السياسية واخضعوا الى الرق والعبودية في حالة عجزىم عن الوفاء 
بديونيم وكان الوصول لموظااف والمراكز يعتمد عمى القدرة المالية لمفرد ، ولذلك كانت الطبقات 

اال أنو صدر في ىذا العيد قانون االثني عشر وذلك عمى . الفقيرة محرومة من التمتع بحقوقيا 
اثر ثورة الفقراء وعامة الناس عمى طبقة االشراف فقام مجمس الشيوخ بتعيين لجنة كمفت بوضع 

نواة لكل تشريع روماني الحق وبذلك اقر ىذا القانون المساواة بين الناس في الحقوق ووضع 
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 اجاز اذتشريعا لمعقوبات والمحاكمات وكذلك االحوال الشخصية ولكنو كان قاسيا في احكامو ، 
أال أن ما ييم في ص ، استرقاق المدين الذي يعجز عن دفع الديون واجاز كذلك اعدام المصو

تمك المرحمة ، من مراحل تطور حماية حقوق االنسان بشكل عام ،والميم بشكل خاص ماعرفت 
 ادين فإذاكانت جماعية وليست فردية  (المتيم  )فيو تمك المرحمة من حيث أن مسؤولية المذنب 

في بداية العصر االمبراطوري لم يبق من  ، والفرد فأن الجزاءات تصيبو وتصيب جماعتو
المجالس اال اسميا وصار نظام الحكم في روما يعتمد عمى الثروة والطبيعة وعمى كل حال فقد 

كانت االمبراطورية القديمة تجيل فكرة الحقوق والحريات العامة وذلك الن الدولة ممثمة في الممك 
واالمبراطور وكانت تتدخل في كافة الشؤون العامة والخاصة حتى في قضايا الزواج واالسرة 
والعالقات بين االباء واالبناء وما الى ذلك من االمور الشخصية المحضة وكان الحكم مطمقا 

 .ود ليا وكان العرف مصدرا رسميا لمتشريع جوالضمانات القضااية ال و

 

 

 

 

 

 


