
 الحموق والحرٌات العامة
 د. انس غنام جبارة

  1 
 

 االول الفصل

 االنواع، التمييز ،المفهوم ،العامة الحريات

 اوال: تعريف الحرية

 والسٌاسً، المانونً الفمه فً وابهاما   غموضا   المفاهٌم اكثر من الحرٌة فكرة تعد

 بمفهوم ولإلحاطة علٌها، لةللدال مفاهٌم وعدة مسمٌات عدة لها ظهرت لذلن

 مدلول على نتعرف ولكً. وتصنٌفها لتعرٌفها، التعرض وجب العامة الحرٌات

 عن فضال   االصطالحً ثم اللغوي، مدلولها عند التولف من بدفال العامة الحرٌات

 .الحك مصطلح عن تمٌٌزها

 لغة الحرية تعرف -1

 غٌر الصافٌة النمٌة الطبٌعة العربٌة اللغة فً الداللٌة أصولها فً الحرٌة كلمة تعنً

 وخلوصه، نمائه فً صونه وٌجب زٌفا ، ٌمبل ال الذي األصل هً بسواها، المختلطة

 الحر، والفرس الحر، والطٌن الحر، الذهب ٌمال وبالتالً الثمٌن، الجٌد األصلو

 او الرفٌعة ومنزلته الفاضلة لهاخال الى إشارة اما الحر اإلنسان ٌمال كما وغٌرها

 ما بأداء المٌام على الفرد ممدرة هً فالحرٌة هنا ومن، دالمستعب غٌر اإلنسان الى

 .للعبد فا  خال ارادته من تحد موانع دون ٌشاء وما ٌرٌد

 اصطالحا الحرية تعريف -2

 عرفها فلسفً منظور من فهً ،االصطالحٌة الناحٌة من الحرٌة تعرٌفات تعددت

 ٌتبناها، التً للرؤٌة تبعا   بنفسه تصرفاته تحدٌد على اإلنسان لدرة انها على سمراط

 انطاللة انها على أفالطونالفٌلسوف  عرفها كما ،والالأخاللً األخاللً بٌن فٌختار

. الجسد او األرض بشوائب مرتبطة حواجز او عوائك دون كماله نحو اإلنسان

 .المنظور هذا فً التعرٌفات من الكثٌر وهنان

 لانوني منظور من الحرية تعرف -3

 على المرء لدرة فً تتمثل الحرٌة ان على مونتسكيوالفٌلسوف الفرنسً   فٌعرفها

 هً فالموانٌن العادلة، الموانٌن علٌه تنص لما وفما   لكن ارادته علٌه تملٌه ما ٌعمل ان

 لحرٌة اٌضااٌعرف  كما .الحرٌات وتضمن المجتمع داخل لاتالالع تنظم التً

 ما وٌرفض المانون، ٌمنعه ماال بكل المٌام على المدرة انها على اللندالفٌلسوف 

 . المانون هذا ٌحرمه
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 خولهات التً األساسٌة الحموق انها على العامة الحرٌات تعرٌفلنا  ٌمكنوبالتالً 

 تتعرض لد الذي التعسفو التجاوزات من ونحمٌها لمواطنٌها ما دولةفً  الموانٌن

 .السلطة لبل من او األفراد لبل من سواء لها

 :الحك و الحريةبين  ا: التمييزثاني

 الذي اآلمر الحك، مصطلح الحرٌة مع وتتداخل تتشابه التً المصطلحات اهم من

 لم واذا هو؟ ما فرق هنان كان واذا بٌنهما؟ فرق هنان هل كثٌرة، تساؤالت ٌطرح

 ٌفرق احدهما رأٌٌن الى انمسم الفمه ان الجواب بٌنهما؟ الجمع غالبا   ٌتم فلماذا ٌكن

 .بٌنهما ٌجمع واآلخر بٌنهما

 فً تكمن العامة والحرٌات اإلنسان حموق بٌن االختالف نماط انٌرى  األول الرأي

 :اآلتٌة النماط

 ٌعترف لم او بها اعترف سواء باإلنسان لصٌمه و طبٌعٌة اإلنسان حموق ان  -1

 السلطة عترافا بعدوال تتحمك اال  الحك هذا ممارسة هً الحرٌة بٌنما بها،

 .به

 الحرٌة تصبح ولنعلى ممارسة الحك  اسبك هً أي للحك، تمهٌد هً الحرٌة -2

 .المانونلتنظٌم  وفما بممارستهابعد التمكن من  الا ،احم

 ٌجعلهما الذي الحك فخال على المساواة لدم على األفراد جمٌع الحرٌة تضع -3

 الناس كل ٌتمتع ال لكن للجمٌع، مكفولة التعالد فحرٌة متفاوتة مراكز فً

 والتزامات حمولا   ٌنشئ حٌث التعمد، حرٌة ممارسة عند الحموق بنفس

، كما ان تعالد كل مركز وبحسب عمد كل بحسب تتفاوت للطرفٌن بالنسبة

الحرٌة السٌاسٌة مكفولة للجمٌع لكن ال ٌتمتع بحك الترشح لعضوٌة البرلمان 

 وهكذا. اال من توفرت فٌه شروط خاصة

 بوجهها المساواة لدم على للجمٌع تثبت نهاأل الحك، من انطال أوسع الحرٌة -4

 و )وٌمصد بالوجه االٌجابً المدرة على المٌام بتصرف معٌن( اإلٌجابً

ترن او عدم المٌام بتصرف )وٌمصد بالوجه السلبً المدرة على  السلبً

 ٌتمتعون ال الناس ان عن فضال   فمط، اإلٌجابً الوجه له الحك بٌنما ،معٌن(

 من الل لشروط ممارستها فً تخضع الحرٌات ان كما الحموق، بنفس

 .حدة على حك كل لثبوت المانون ٌمررها التً الشروط

 فعندما عنها تنفصل ال التً الواجب فكرة بدون الحك فكرة فهم نستطٌع ال -5

 كانت وبالممابل اذا ،على عاتك السلطة الواجبات بذلن نعنً حموق نمول

 .حموق من جهة االفراد فً فهً الدولة عاتك على التزامات العامة الحرٌات
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 وال يفرق بينهما الحرية و الحك بين يجمع الذي الرأي

 اسمى هو الحك وان متالزمان نشٌئا والحرٌة الحك ان الفمه من كبٌر جانب ٌرى

 تتصل ذاتٌة حموق سوى لٌست العامة فالحرٌات وكرامته، األنسان حرٌة عن تعبٌر

 المجال ٌعطً بها االعتراف فان ثم ومن المجتمع، فً كفرد الشخص بكٌان مباشرة

 بانها األنسان حموق تعرٌف الى بعضهم ذهب ولذلن. ٌرٌد كما للتمتع بها للشخص

 عند ةٌاساس تعتبر والتً بها المعترف الحموق وانها العامة الحرٌات من حرٌة

 .لها التعرض عدم تضمن لانونٌة حماٌة حماٌتها ٌستلزم ما معٌن حضاري مستوى

وأٌا كان الرأي الراجح فإن الخالف بٌنهما هو نظري من الناحٌة الفلسفٌة فمط 

فالجمٌع متفك على اهمٌة الحك والحرٌة وان ال سبٌل لألفراد فً االستغناء عنهما 

وان من الضروري التزام السلطة بحماٌتها. اال ان الدول تختلف فً نطاق الحماٌة 

للحموق والحرٌات لدرجة، زدادت الحماٌة فكلما تنورت الشعوب وتمٌدت السلطات ا

وبالعكس كلما تخلفت الشعوب وتحللت السلطة من المٌود انتهكت الحموق وضاعت 

 الحرٌات.
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