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  الحريات انواع: ثالثا

 العامة الى انواع عدة بناء على المصلحة التً تحمٌها وكاالتً: الحرٌاتٌمكن تمسٌم 

 وأدمٌته األنسان بشخص تتصل التً الحرٌات وهً الشخصية الحريات -1

 ممدمة فً أتًٌ الحرٌاتهذا النوع من  ان فً شنوال الشخصٌة، وحٌاته

 الحرٌات ببالً االنواع من التمتع للتمكن من ضروري باعتباره الحرٌات

 الحرٌات من غٌرها لوجود شرطا   تعد اي الحرٌة الشخصٌة انها بل العامة.

 والتملن والصناعة التجارة حرٌة لتمرٌر ٌكون ال المثال سبٌل فعلى العامة.

 والشراء البٌع عملٌات إلجراء الالزمة التنمل المدرة على الفرد سلب اذا لٌمة

 الحرٌات بمصطلح الشخصٌة الحرٌات عن البعض عبرٌ ولد والتعالد،

 :على الشخصٌة الحرٌات وتشمل ،الفردٌة

 آخر، الى مكان من االنتمال فً األفراد حك وتعنً :التنقل حرية - أ

 .للمانون وفما   إال منع او تمٌٌد دون الٌها والعودة دالبال من والخروج

 األخرى الحرٌات علٌها تستند التً األساسٌة الحرٌات من تعد ولذلن

 او االنتخاب لحك لٌس اذوااللتصادٌة  السٌاسٌة الحرٌات وخاصة

، وكذلن الحال تامة بحرٌة بالتنمل للفرد ٌسمح لم اذا لٌمة اٌة الترشٌح

 .بالنسبة لممارسة االنشطة االلتصادٌة

 او األشخاص احد على المبض جواز عدم وتعنً :واآلمن الحياة حق - ب

 شن وبال المانون. فً علٌها المنصوص الحاالت فً إال حبسه او اعتماله

الحٌاة وفً االمن  فً حمه من األنسان جرد اذا لٌمتها تفمد الحٌاة فان

 .الشخصٌة متهوفً سال

 تفتٌشه او ،األفراد احد مسكن التحام تحرٌم ومضمونها :المسكن حرمة - ت

 لانونٌة وضمانات إلجراءات وفما   المانون، حددها التً الحاالت فً إال

 المواثٌك معظم فً واضح حماٌتها على النص كان ولذلن محددة

 .والدساتٌر

 ملكٌة فً الفرد حك انتهان جواز عدم وتعنً :المراسالت سرية - ث

 على عطالالوا ،األفراد من غٌره مع مراسالته المتضمنة الخطابات

أٌا كان شكلها  المرسالت سرٌة تعد ولذلن مصادرتها او المراسالت هذه

 .الخصوصٌة عناصر اهم منورلٌة او الكترونٌة او صوتٌة او مرئٌة 

 

 : االتي وتتضمن الفكرية الحريات  -2

 الذي الدٌن ٌعتنك ان فً الشخص حرٌة وتعنً: والدٌانة العمٌدة حرٌة - أ

 بدٌانته المتعلمة الدٌنٌة والشعائر الطموس كافة ٌمارس وان فٌه، ٌرغب
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 كما .العام النظام ٌخالف ال االعتماد او الدٌانة هذه ان طالما ،تامة بحرٌة

 ممـارســـة او معٌن دٌـن اعتناق على شخص اي اجبار عدم تعنً

 بتعالٌم التمٌد او اعتناله او فٌه الدخول فً ٌرغب ال معٌن دٌن شعائر

الذي السائد فً النظام العام  ٌخرج عنال  ذلنطالما ان  .الدٌن هذا

ومن الجدٌر بالذكر ان االدٌان السماوٌة تتبنى هذا زمان ومكان معٌنٌن. 

المبدأ، فالنظام العام فً الدٌن االسالمً على سبٌل المثال ال ٌجبر غٌر 

المسلمٌن على اعتناق االسالم طالما انهم معتنمٌن لدٌن سماوي فاالطار 

 باعتناق ادٌان غٌر العام الحاكم فً االسالم هو رفض الشرن باهلل

سماوٌة، كما ان هذا النظام العام ال ٌجٌز لمن دخل فً االسالم فً 

وتتفاوت الدول والمجتمعات  االنحالل منه طالما ارتضى االنتماء الٌه.

فٌما ٌتعلك بهذا المجال سعة وضٌما بتفاوت االطار الذي ٌموم علٌه 

االلتصادٌة لمذاهب على االفكار وانفسه النظام العام. وٌنطبك االمر 

اذ ال ٌمكن اجبار شخص على  والسٌاسٌة واالجتماعٌة والعلوم االخرى،

 تبنً فكرة معٌنة.

 الذي العلم اختٌار وفً التعلٌم، فً فرد كل حك وتعنً: التعلٌم حرٌة - ب

 حرٌته كذلن عنده، ٌتعلم الذي المعلم اختٌار فً كذلن وحرٌته ٌرٌده،

طالما ان هذا  له مناسبة ٌراها التً بالطرٌمة للناس وعلمه فكره نشر فً

 حما   التعلم ٌكون ان الطبٌعً فمن ولذلنالنشر ال ٌخرج عن النظام العام 

 .للجمٌع تٌسٌره و سبله توفٌر الدولة على ٌجب

 الوسٌلة اشكالها بمختلف معالالاو الصحافة حرٌة تعد: الصحافة حرٌة - ت

 الدول تحرص ولذلن وتوجٌهه العام الرأي تكوٌن فً األساسٌة

 .له المناسب المناخ توفٌر على الدٌممراطٌة والحكومات

 فبٌن ذلن الى األنسان لحموق العالمً نإلعالا اشار ولد: الفكر حرٌة - ث

 بما عنه والتعبٌر الرأي حرٌة فً الحك انسان لكل انه مواده احد فً

 التماس وحرٌة التدخل، من بمأمن اآلراء اعتناق حرٌة من ذلن ٌتضمنه

دون االخالل بالنظام  الوسائل بمختلف واذاعتها ،واألفكار المعلومات

 .العام
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