
 الباب االول

 حقوق االنسان

 الفصل االول

 مدخل عام الى مفهوم حقوق االنسان

يتكون مصطلح حقوق االنسان من كلمتين مندمجتين، الشق األول يتعلق باإلنسان موضوع الحق، 
اما الثاني فيتعلق بمعنى الحق او الحقوق التي تخص هذا االنسان، وهكذا فان هذا الفصل سيكون مخصصًا 

 معنى االنسان والحق ومفهوم حقوق االنسان.لتوضيح 

 المبحث االول: التعريف باإلنسان:

اإلنسان هو أحد المخلوقات الكونية المكلفة التي اسكنها هللا تعالى هذه األرض في أحسن تقويم، 
 وسيكون حديثنا عنه في ثالث نقاط أساسية هي: 

 اواًل: تحديد َمن هو اإلنسان موضوع الحق: 

نسان في اللغة على كل فرد من افراد الجنس البشري، واالنس في اللغة: اسم جنين يطلق لفظ اال
يطلق على الذكر واالنثى، فيقال للرجل )إنسان( وللمرأة )انسانة(. وقد اختلف علماء اللغة في اشتقاق لفظ 

تق من )إنسان(، فقال بعضهم انه مشتق من )األُنس( والهمزة فيه اصلية، ويرى البعض االخر انه مش
)النسيان( وتكون الهمزة في اإلنسان زائدة، واالصل )إْنسيان( على وزن )إفعالن(، ولهذا ُيرد الى أصله في 
التصغير فُيقال )إَنْيسيان(، واالنسان سمي إنسانًا، ألنه ُعهد اليه فنسي، والمقصود باإلنسان: ابن ادم الذي 

 خلقه هللا تعالى واوجده في هذه االرض ليعمرها.

 يًا: طبيعة اإلنسان: ثان

لقد تحيََّر العلماء في معرفة حقيقة الطبيعة االنسانية وذلك لشدة تعقيدها، وكون المناهج التي اتبعوها 
في دراسة هذه الطبيعة مناهج غير سليمة، لغلبة النزعة الفلسفية عليها، واقتصارها على جانب معين من 

دم تصورًا كاماًل عن حقيقة الطبيعة االنسانية، فتميز عن جوانب الطبيعة االنسانية. أّما االسالم فقد ق
الفلسفات والمذاهب االرضية بنظرته الشاملة المحيطة لماهية اإلنسان، واعترافه بكل جوانب هذه الطبيعة 
وخصائصها من دون ميل او اهمال لناحية على حساب ناحية اخرى.  وهكذا فأن الطبيعة االنسانية قد 

 ئيسين:تكونت من عنصرين ر 



ويتمثل في التراب والماء، أو ما يتركب منهما، وهو الطين،  . تكوين ارضي مادي )عنصر مادي(:1
 وقد نتج عن ذلك التكوين البيولوجي لإلنسان المشتمل على وحواسه واعضائه وحاجاته الجسدية. 

أو ويتمثل في التكوين السيكولوجي لإلنسان  تكوين سماوي روحي )عنصر روحي معنوي(:. 2
الجانب المعنوي، والناتج عن تلك اللطيفة الربانية التي هي سر الحياة )الروح( وما يستبقها من عواطف 

 واشواق، وصفات معينة خاصة بالطبيعة االنسانية. 

 ثالثًا: مظاهر التكريم اإللهي لإلنسان: 

ى كثير من خلقه، وهكذا فان اإلنسان في نظر االسالم مخلوق متميز مكّرم، َميَّزه هللا وفضله عل
 ونذكر هنا بعض مظاهر التكريم االلهي لإلنسان: 

 استواء الخلق:  -1

لقد كرم هللا سبحانه وتعالى االنسان بالصورة الخلقة الحسنة، فهو يتميز عن الحيوان بقامة مستقيمة، 
مكان نمو وخلق سوي، فقد قال تعالى: )لقد خلقنا االنسان في أحسن تقويم(، كما يمتاز عن الحيوان بإ

حواسه نموًا يعين على تكوين حاسة العقل والتفكير عنده، وحاسة التفكير والعقل تمكن االنسان من العلم، 
وتجعله قادرًا على التعبير عن علمه وافكاره، وبها يكون ذا ارادة واختيار، قادرًا على اختيار طريقه بمحض 

بت غيره من المخلوقات حملها لثقلها، اختار حملها حريته وكامل ارادته، وعندما عرضت عليه االمانة بعد أ
 بإرادته.

 السمو الروحي:  -2

واالنسان وان أشبه الحيوانات في تكوينها الطيني، غير أنه خالفها في التكوين المعنوي، فقد كرمه 
تعالى هللا تعالى بالروح العليا، بأن جعل فيه نفخة من روحه استحق بها ان تنحي له المالئكة بأمر هللا 

كبارًا، وهذا التكريم االلهي إنما هو تكريم للنوع االنساني في شخص ادم عليه السالم، فاهلل سبحانه  إجالاًل وا 
 وتعالى أكرمه بمواهب العقل والعلم والروح.

 استخالفه في االرض:  -3

ر ما فيها وِلَما امتاز به االنسان من صفات، جعله هللا تعالى خليفًة له في االرض ليعمرها ويستثم
من خيرات، والخالفة في االرض منزلة تشوقت اليها مالئكة الرحمن، فلم يعطوها، ومنحها هللا تعالى 
لإلنسان، وليقوم اإلنسان بوظيفة الخالفة بيسر وفاعلية زوده هللا تعالى بكافة الوسائل الالزمة، وهيأ له 

 نهار.الكون كله، األرض والسماء، والنبات والحيوان، والبحار واال



 التكليف وبيان المنهج ورسم طريق الهداية:  -4

وهذا من أّجل وأعظم مظاهر التكريم االلهي لإلنسان، ذلك ان االنسان لم يخلق لمجرد األكل والشرب، 
ثم بعد ذلك يموت كما يموت الحيوان، إنما ُخِلَق لغاية، فاإلنسان خلقه هللا تعالى لمعرفته وعبادته واداء 

ض، وترك االنسان لنفسه بادئ ذي بدء لم يكن عقله ليوصله وحده إلى تحقيق هذه الغاية، امانته في االر 
فكان من رحمة هللا باإلنسان بأن تداركه فرفعه عن االنحطاط بعبادة ما هو في االصل مسخر له من ظاهر 

 هذا الكون واجزائه. 

 المبحث الثاني: التعريف بالحق: 

، وهو خالف الباطل، وهو الثابت الذي ال يجوز انكاره، ويطلق الحق هو اسم من اسماء هللا تعالى
ايضا على الصدق، وجمعه حقوق، ويقصد بها الميزات او المصالح او الحريات التي يتوقعها الفرد او 

 . الجماعة من المجتمع او من الدولة بما يتفق مع معاييرها الخاصة بها

او امتياز او حصانة يمتلكها االفراد في مواجهة وفيما يتعلق بحقوق االنسان، فان الحق هو طلب 
 الدولة، فتصبح بمثابة التزامات عليها.

 المبحث الثالث: التعريف بحقوق االنسان:

تلك الحقوق )بأنها وحسب ما جاء في أحد منشورات االمم المتحدة يمكن تعريف حقوق اإلنسان 
وكذلك يمكن  .(دونها أن نعيش كبشرب، والتي ال يمكن والتي تولد مع االنسان المتأصلة في طبيعتنا

المعايير األساسية او الدولية التي تعترف بكرامة االفراد وسالمتهم، وتوفر لهم الحماية تعريفها بانها )
مجموعة الحقوق والحريات المقررة بمقتضى المواثيق الدولية )بأنها ، فيما عرفها اخرون دون تمييز(

، ن بشري في كل زمان ومكان، وتلتزم الدول بإقرارها وضمانها وحمايتها على أراضيهاواإلقليمية لكل كائ
، كما يمكن تعريفها بشكل مبسط بانها الحقوق (ويترتب على انتهاكها مسؤولية بمقتضى المواثيق الدولية

يولدون  األساسية التي يتمتع بها كل شخص ألنه انسان، وتستند الى المبدأ الذي يقول بان جميع البشر
متساوين في الكرامة والحقوق، ولجميع حقوق االنسان أهمية متساوية وال يجوز الحرمان منها تحت أي 

 ظرف.

فهي أساس الحرية والعدالة والمساواة وان من شان هذه الحقوق واحترامها إتاحة إمكانية تنمية الفرد 
نستخدم بشكل كامل صفاتنا و لنا أن نطور فحقوق اإلنسان والحريات األساسية تتيح  والمجتمع تنمية كاملة،

البشرية وذكاءنا ومواهبنا ووعينا، وأن نلبي احتياجاتنا الروحية وغيرها من االحتياجات. وتستند هذه الحقوق 



إلى سعي الجنس البشري المتزايد من أجل حياة تضمن االحترام والحماية للكرامة المتأصلة والقيمة الذاتية 
ريده منها ألي سبب كان بصرف النظر عن كل من مظاهر التمييز مثل الدين واللغة لإلنسان، وال يجوز تج

 .واللون واألصل والعرق والجنس وغير ذلك

 المبحث الرابع: سمات وخصائص حقوق االنسان:

 اواًل: خصائص حقوق االنسان:      

جمالها بما يأتي:    يمكن إدراج أهم الخصائص التي تتسم بها حقوق اإلنسان وا 

حقوق اإلنسان متأصلة في كل فرد، اذ انها ال تشترى وال تكتسب وال تورث، فهي ببساطة ملك  -1
 الناس ألنهم بشر.

حقوق اإلنسان )عالمية( تشمل الناس كلهم وهي واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر  -2
 أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو األصل الوطني أو االجتماعي.

وق اإلنسان ثابتة ال يمكن انتزاعها، فليس من حق أحد ان يحرم شخصًا أخر من حقه حتى حق -3
 لو لم تعترف بها قوانين بلده.

معيشية الئقة،  تلكي يعيش الناس بكرامة فانه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية واألمن وبمستويا -4
 أي إن حقوق اإلنسان )غير قابلة للتجزئة(. 

 قديمة قدم البشر، وجدت مع وجود االنسان وارتبطت به.حقوق االنسان  -5

 ثانيًا: فئات )أنواع( حقوق اإلنسان:

 يمكن تصنيف الحقوق إلى ثالث أنواع رئيسة: 

 الحقوق المدنية والسياسية: -1

وتسمى هذه الحقوق بحقوق الجيل األول وهي مرتبطة األساسية أو الفردية أو المدنية، الحقوق       
تشمل بعض الحقوق مثل الحق في الحياة والحرية واالمن، وعدم التعرض للتعذيب، والتحرر من بالحريات و 
أما   .المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والدين؛ وحرية االشتراك في الجمعيات والتجمعالعبودية، و 

)الحكومة عضهم بأنه الحقوق السياسية فقد اختلف فقهاء السياسة وتباينت تعريفاتهم لهذا الحق فيرى ب
)الحكومة الحرة أي البلد الذي أو هو  الدستورية أي الحكومة التي يكون للشعب فيها صوت مسموع(

 تحكمه حكومة نيابية ديمقراطية، فالشعب هو الذي يقرر تشكيل الحكومة بنفسه(.



 الحقوق االقتصادية واالجتماعية: -2

مها كل النشاطات ذات الصفة الجماعية أي تلك ويقصد بها كل الحقوق التي تدخل في نظا       
نما تشمل مجموعة من األشخاص. وتسمى الجيل الثاني من الحقوق وهي  التي ال تخص الفرد لوحده وا 

 مرتبطة باألمن، وتشمل ما يأتي:

 حق العمل وحق التعليم. -

 حق المستوى الالئق من المعيشة. -

 حق المأكل والمشرب والرعاية الصحية. -

 البيئية والثقافية والتنموية:الحقوق  -3

وتسمى الجيل الثالث من الحقوق وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير        
 والحق في التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية. 

 

 

 


