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المقدمة 
يكتسـب موضـوع حقــوق االنسـان امهيــة 
كبــرية يف الوقــت احلاضــر اذ بــات قيــاس دميقراطيــة 
الــــــدول بكثرهـــــــا تطبيقـــــــا حلقـــــــوق االنســـــــان وتعـــــــد 
الواليــــات املتحــــدة االمريكيــــة احــــدى اهــــم الــــدول 

العـــــامل مبـــــا كفلـــــه هلـــــا دســـــتورها مـــــن دميقراطيتـــــا يف 
ضـــــمانات حقيقيـــــة للمـــــواطن االمريكـــــي يف جمـــــال 
احلرية واحلقوق فهذا الدستور يعد من اقدم دساتري 
العــامل املدونــة والثابتــة اذ انــه مل يغــري ويعــدل ســوى 
ســتة وعشــرين مــرة كانــت العشــرة االوىل منهــا بعــد 

والـيت يعـدها الـبعض ١٧٨٩سنتني مـن اقـراره عـام 
ملا تضمنته هذه التعديالت ) وثيقة حقوق ( بة مبثا

.ة ومحاية حلرية املواطن االمريكيمن ضمان
اال ان هذه الضمانات الدستورية كانـت 
ـــــني احلـــــني  عرضـــــة لتجـــــاوزات الســـــلطة التنفيذيـــــة ب

مبوجبها حقوق االنسان وحرياته العامة 

في الدستور حقوق اإلنسان 
األمريكي وضمانات حمايتها

يف اوقـــات معينـــة والســـباب عديـــدة كـــأن تكـــون حالــــة  
حــــرب أو إعــــالن حالــــة الطــــؤارى لوجــــود خطــــر يهــــدد 
االمن القومي االمريكي و ما قـانون مكافحـة اإلرهـاب 

وماتبعه مـن ٢٠٠١/الذي صدر عقب احداث ايلول 
.ذهبنـا اليـهيذية اال دليل علـى مـا استصدار لقوانني تنف

لذا سنتطرق من خالل هذه الدراسة اىل مسألة حقوق 
االنسان يف الدستور االمريكي اليت وجدنا من االفضـل 
ان نقســــــمها اىل ثالثــــــة مطالــــــب يتحــــــدث االول عــــــن 
مصــادر الدســتور وضــمانات محايتــه مــن خــالل التطــرق 
اىل اهــــم االفكــــار الــــيت ارتكــــز عليهــــا واضــــعوا الدســــتور 

يفعــن مكانــة حقــوق اإلنســانفيمــا يتحــدث الثــاين
التعديالت الدستورية اما الثالث فسوف يتناول حقوق 

يف ٩/٢٠٠١/ ١١اإلنســـــــــــــــان يف ضـــــــــــــــوء احـــــــــــــــداث 
.الواليات املتحدة
المبحث االول

حقوق اإلنسان في الدستور األمريكي وضمانات حمايتها
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حقوق اإلنسان ومضامينها
هناك العديد من الدراسـات عـن حقـوق 

يت تثـــري العديـــد مـــن التســـاؤالت حـــول االنســـان والـــ
ـــــة بـــــني حقـــــوق االنســـــان باعتبارهـــــا حقوقـــــ االعالق
مكتســــبة وطبيعيــــة متجســــدة يف انســــانية االنســــان

، بعــــــد ان مت 
تشـــــريعها وتفنينهـــــا يف جمموعـــــة القـــــوانني واملواثيــــــق 

ى ومضـــامين
لوجيــا علـى العــاملاملهيمنـة سياســيا وعسـكريا وتكنو 

نســان يصــعب فلــذلك عنــد التطــرق اىل حقــوق اال
ق عـــــن لظهـــــور هـــــذه احلقـــــو فصـــــل املراحـــــل االوىل 

فجـــر اإلنســـانية األوىل املراحـــل الـــيت اعقبتهـــا فمنـــذ 
وصــوال إىل مــرورا مبــا حــاءت بــه الشــرائع الســماوية

ت اإلعـــــــالن العـــــــاملي حلقـــــــوق االنســـــــان عـــــــام وقـــــــ
١٩٤٨.

إذ شكلت هذه احلقوق حلقـات مرتبطـة الواحـدة 
بــــــاالخرى مرتكــــــزة علــــــى اســــــس مشــــــرتكة هــــــدفها 

ومـن االمسى هو االنسان كائن مكرم لـدى اجلميـع 
مجيــع النــاس ولــدوا (قاعــدة اساســية عليهــا كــون ان 

واذا كانــت الشــرائع الســماوية اعتــربت ان ) احــرارا 

او انتهاكهـــــا فـــــأن القـــــوانني واملواثيـــــق الدوليـــــة الـــــيت 
جاءت خالصة للفكر واملمارسة االنسانية يف هذا 

ـــــني  ـــــة كـــــربى ب االهتمامـــــات الفكريـــــة حتضـــــى بأمهي
الفـــــرتة األخـــــرية مـــــن القـــــرن االخـــــرى خصوصـــــا يف 

، فقـــد جـــاء تطـــور هـــذا املفهـــوم بشـــكل واضـــح املاضـــي
ــــــة الثانيــــــة وي كتســــــي هــــــذا التطــــــور بعــــــد احلــــــرب العاملي

-:ظاهرتني
إن حقوق اإلنسان وحرياته الفردية واجلماعية :األولى 

قد اصبحت شانا عامليا بعد ان ظلت يف القرن املاضي 
شــانا وطنيــا حمصــورا ادراكــه يف فئــة الثــوريني او عنــد قلــة 

.من املفكرين اإلصالحيني
:الثانيــــة 

انتقلـــــت مـــــن ميـــــدان املبـــــادىء االخالقيـــــة والنظريــــــات 
الفلسفية وااليدلوجية السياسية واالجتماعية اىل ميـدان 

جلماعات البشـرية املمارسة الواقعية من جانب االفراد وا

الشـرعية الدسـتورية فحســب ، بـل علــى طلـب الوســائل 
القانونية والشرعية لضمان تطبيقها ،وعن انشاء آليـات 

.مناسبة  لرقابة هذا التطبيق ولردع االنتهاك 

فـرد او اجلماعـة مـن املـواطنني كالنقابـات متنح املـواطن ال
العامليــة مــثال حــق التقــدم بالشــكوى ضــد ســلطة الــبالد 
بتهمة انتهاكها للحقوق واخالهلـا بـاملواثيق الدوليـة الـيت 

.صادقت عليها
وبــــــالرغم ممـــــــا وصـــــــلت اليــــــه قضـــــــية حقـــــــوق 
االنسان من درجة عاليـة مـن االهتمـام علـى الصـعيدين 

هنـــاك انتهاكـــات يف جمـــال الـــداخلي واخلـــارجي إال إن  
حقـوق االنسـان مــن قبـل االنظمــة السياسـية وخصوصــا 
يف الـــــــوطن العــــــــريب ودول اجلنـــــــوب وحــــــــىت يف اعــــــــراف 
االنظمـــة الدميقراطيـــة مثـــل الواليـــات املتحـــدة االمريكيـــة 
حيث املمارسات التعسفية ضـد العـرب واملسـلمني بعـد 
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وكـــــذلك مامتارســـــه ٢٠٠١/ايلـــــول /١١احـــــداث  
االمريكـــي يف افغانســـتان والعـــراق قـــوات االحـــتالل 

ذكر النظام من انتهاكات غري اخالقية ناهيك عن 
يف االراضـــــي الفلســـــطينية ) االســـــرائيلي(العنصـــــري 

احملتلـــــــــة وماميارســـــــــه مـــــــــن تنكيـــــــــل ضـــــــــد الشـــــــــعب 
الفلســطيين بعــد تعــايل االصــوات للمطالبــة بضــرورة 
ايقـــــاف هـــــذه االنتهاكـــــات الـــــيت تقـــــع علـــــى عـــــاتق 

هي من صلب واجبات العمل املنظمة الدولية  بل 
) منظومــة القــيم العامليــة(الــدويل يف حفــظ وضــمان 

من اشكاليات ) السيادة الوطنية( وخصوصا مامتثله
مــرة يف 

التـــــــدخل يف ) شـــــــرعية(حمـــــــيط العالقـــــــات الدوليـــــــة 
املنتهكـة حلقـوق (االخـرى الشوؤن الداخلية للدول

وبشــكل ) االنظمــة الدكتاتوريــة(واســقاط ) االنســان
خمــالف للمــادة الثانيــة مــن ميثــاق االمــم املتحــدة ، 

وذلـــــك الهـــــداف سياســــــية وعســـــكرية واقتصــــــادية  
) جديـــد(فرضـــتها قـــوى مهيمنـــة هـــدفها بنـــاء عـــامل 

القــــومي (علــــى و 
الــــذي يتطلـــب جتــــاوز احلـــدود اجلغرافيــــة )  والعـــاملي

دار ما ان مسألة احلقوق واحلريات ومبق١بني الدول
تعـــد مـــن اهـــم املســـائل اجلوهريـــة الـــيت ال ميكـــن ان 

اتفقــــت ا
واذا كانـــت مســـألة احلقـــوق .مجيعهـــا يف املضـــمون 

باعتبارهــــــا ) باملواطنــــــة ( واحلريــــــات متعلقــــــة ايضــــــا 
عالقــــة تنظــــيم بــــني الفــــرد والدولــــة وفقــــا ملــــا حيــــدده 
قانون تلك الدولة ومبا تشتمل عليه تلك العالقات 

لـــذا فـــأن العالقـــة بـــني الطـــرفني ٢مـــن حقـــوق وواجبـــات
تبـــدو وجهـــان لعملـــة واحـــدة الميكـــن االشـــارة اىل وجـــه 

، ولـذلك فـان هـذه دون التطرق اىل الوجه الثاينحد بوا
ـــــه  ـــــات يكتســـــبها الفـــــرد حبكـــــم مواطنت ـــــيت ب احلقـــــوق وال
واكتسابه جلنسية بلده ،وباعتباره ايضا فردا لـه كيـان يف 

املنظومـــــــة املتكاملــــــــة مــــــــن احلقـــــــوق املدنيــــــــة السياســــــــية 
ية والثقافيـــــــة والـــــــيت جيـــــــب ان واالجتماعيـــــــة واالقتصـــــــاد

.يكفلها القانون 
وقـــــــد اختلفـــــــت التعربفـــــــات اخلاصـــــــة حـــــــول 
-

كــــاختالف الفلســــفات السياســــية والقــــوانني  -املــــواطن 
.والشرائع السماوية 

تعريف حقوق اإلنسان
احلقوق بـــــــــــاختلفــــــــــت التعريفـــــــــــات اخلاصـــــــــــة 

-واحلريات االساسي
ـــــأختالف الفلســـــفات السياســـــية والقـــــ-املـــــواطن وانني ب

ولكــــــن قبــــــل التعــــــرض .الوضــــــعية والشــــــرائع الســــــماوية
لتعريفـــات حقـــوق االنســـان ارى مـــن الضـــروري التطـــرق 

هـو الشـيء -:واجياد تعريف معني للحق ، فـاحلق لغـًة 
د الثابــت بــال شــك او هــو النصــيب الواجــب ســواء للفــر 

كمـــا يعـــرف احلـــق عنـــد بعـــض اللغـــويني .او للجماعـــة 
.٣بأنه امللك او املال او االمر املوجود الثابت 

ميكننـا العودة اىل تعـاريف حقـوق االنسـان بو 
وع مـن عرفوهـا فهنـاك مـن عرفهـا 

تولد مع الفرد والحتتاج اىل ممارستها اىل اعرتاف ( ب
ها وإمنــا يتحـدد دور الدولــة مبجــرد الدولـة او حــىت تـدخل
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تنظيم استعمال هذه احلقوق من قبـل االفـراد ورفـع 
التعـــــــارض احملتمـــــــل بيـــــــنهم اثنـــــــاء اســـــــتعمال هـــــــذه 

احلقـوق (.٤)احلقوق
اللصــــيقة باالنســــان واملســــتمدة مــــن تكــــرمي اهللا لــــه 
وتفضـيله علـى ســائر املخلوقـات والــيت تبلـورت عــرب 

تــــــأرخيي مــــــن خــــــالل الشــــــرائع  واالعــــــراف تــــــراكم 
والقــوانني الداخليــة والدوليــة ومنهــا نســتمد وعليهــا 

تبـــــىن حقـــــوق اجلماعـــــات االنســـــانية يف مســـــتوي
األســـــتاذ  ويعرفهـــــا.٥)املختلفـــــة شـــــعوبا واممـــــا ودوال

علــم يتعلــق بالشــخص الســيما (كــارل فــازاك 
االنســان العامــل الــذي يعــيش يف ظــل دولــة وجيــب 

عنـــدما يكـــون ضـــحية لالنتهـــاك عـــن طريـــق تـــدخل 
بغـي ان كمـا ين.القاضي الوطين واملنظمـات الدوليـة

والســـــيما احلـــــق يف -إي اإلنســـــان-تكـــــون حقوقـــــه
تضــــــــــــيات النظــــــــــــام متناســــــــــــقة مــــــــــــع مقاملســــــــــــاواة 

كمــا يــتم التــداول حقــوق االنســان بشــكل .٦)العـام
ضـــــمانات قانونيــــة عامليــــة حتمـــــي (دويل علــــى ا

تتــدخل يف احلريــة االساســـية والكرامــة ويلــزم قـــانون 
معينــــة حقــــوق االنســــان احلكومــــات بفعــــل اشــــياء 

قـــا ملـــا تقـــدم وفو ٧)ومينعهـــا مـــن فعـــل اشـــياء اخـــرى
قسم بعض الفقهاء حقوق االنسان حسب املعيار 

:ىل ثالثة اجيال وهيالزمين ا
وتســـــــمى  : احلقـــــــوق املدنيـــــــة والسياســـــــية-١

بـــــــاحلقوق الفرديـــــــة او حقـــــــوق كـــــــذلك 
:٨ايتيماالشخصية، وتشمل 

مبعـىن حـق االنتقـال مـن مكــان : حريـة التنقـل- أ
ون اىل اخـــــر واخلـــــروج مـــــن الـــــبالد والعـــــودة د

.اال وفقا للقانونتقييد او منع
احلـق (وتتضـمن : سـالمة االنسـان وأمنـهحق-ب

ـــــاة واالعـــــرتاف بال ـــــة يف احلي شخصـــــية القانوني
.)وحترمي التعذيب

.)احلق يف حماكمة عادلة(لعدالة احلق يف ا-ج
حريــة (مثــل : احلــق يف محايــة النشــاط الفكــري-د

، احلــــــق يف حريــــــة الــــــرأي والتعبــــــريالفكــــــر والــــــدين
).ية املراسالتوالتفكري وضمان سر 

احلــــق يف تشــــكيل (حريــــة النشــــاط السياســــي -هـــــ
االحزاب ، التجمع السلمي او تكـوين اجلمعيـات 

).واحلق يف االنتخاب 
ن احلــق يف محايــة النشــاط االقتصــادي ويتضــم-و
.)احلق يف محاية امللكية اخلاصة(

وهـــي : القتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــةاحلقـــوق ا-٢
احلقوق وتسمى ايضا احلقوق اجلماعية اجليل الثاين من 

:كرامة االنسان ، وتشمل مايليضرورة لصون
احلرية يف اختيار العمـل (وتتضمن : احلق يف العمل -ا
).يف التمتع بشوط عمل عادلة ومرضيةو 

.احلق باملساواة باالجور-ب
.ياحلق يف الضمان االحتماع-ج
.احلق يف الراحة -د
.احلق يف الرتبية والتعليم -هـ
.احلق يف ضمان صحي -و
.احلقوق الثقافية-ز
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جيـل حقـوق االنسـان (جيل حقوق التضـامن -٣
وهــــذه متثــــل اجليــــل الثالــــث مــــن احلقــــوق ) اجلديــــد 

اوهــــي نابعـــــة مـــــن االخـــــوة بـــــني البشـــــر وتضـــــامنهم 
، كمــا تــرجم احلقــي واالعــرتاف بالكرامــة االنســانية 

-:وتتضمن مايأيت 
.احلق يف التنمية -ا

.احلق يف بيئة سليمة -ب
.احلق يف االرث االنساين املشرتك-ج
.احلق يف السلم -د
.احلق يف مكافحة االرهاب-هـ

الدستور األمريكيمصادر 
إن ســر جنــاح أي مشــروع هــو التخطــيط 
املتقن واملصاحل جلعل هذا املشروع ذا دميومة وجناح 

والدســتور األمريكــي يعــد مــن املشــاريع الــيت اتقــن .
ـــــــه يف تلـــــــك  خمططـــــــوه وضـــــــع االفكـــــــار املناســـــــبة ل
الظـــــروف الصـــــعبة الـــــيت كانـــــت تعيشـــــها الواليـــــات 

الدســتور عامــة واوضــعوااملتحــدة االمريكيــة بصــورة 
، فــاىل جانـب خوضــهم احلــرب ضــد بصـورة خاصــة

املســـــتعمر الربيطـــــاين مـــــن اجـــــل االســـــتقالل كـــــانوا 
يعملــــون علــــى بلــــورة افكــــارهم لوضــــعها يف ميثــــاق 

.يلتزم به اجلميع ويضمن حقوقهم
٤جـــــاء اعـــــالن ميثـــــاق االســـــتقالل يف و 

ليكـــون اخلطـــوة االوىل يف بنـــاء احليـــاة ١٧٧٦متـــوز 
ت املتحــــــدة االمريكيــــــة مــــــن الدســــــتورية يف الواليــــــا

خــالل املــؤمتر الــذي انعقــد يف فيالدلفيــا ويعــد هــذا 

االعــالن الـــذي حـــرره تومــاس جفرســـون نصـــرا لالفكـــار 
الدميقراطية ، اذ احتوى االعالن على مبـادىء املسـاواة 
واحلريـــة والعدالـــة وعلـــى حـــق الشـــعب بأختيـــار حكامـــه 

اطن ، وتغيريهم وعـزهلم اذا انتهكـوا احلقـوق الثابتـة للمـو 
ان اهللا خلــق النــاس متســاويني يف حــق (فقــد نــص علــى 
تعبري للعقلية االمريكية (فاالعالن هو ) احلياة والسعادة

.٩حسب قول توماس جفرسون) 
والبـــــد باالشـــــاره إىل مـــــومتر فيالدلفيـــــا الـــــذي 

) ٥٦(و الـــــــذي شـــــــارك فيـــــــه ١٧٧٤انعقـــــــد يف ايلـــــــول 
منــــدوبا ميثلــــون اثنــــيت عشــــر مســــتعمرة حيــــث نــــتج عنــــه 

١٧٧٣تشكيل جلان دائمة يف كـل مسـتعمرة منـذ عـام 
مهمتهـــــــا القيـــــــام بالدعايـــــــة ضـــــــد القـــــــوانني اإلنكليزيـــــــة  
والــــدعوة للتعــــاون بــــني املســــتعمرات اذ اصــــبح الشــــعب 

املتمثلة بالغاء الضرائب اجلديدة بالرفض من قبـل ملـك 
.١٠انكلرتا

املسـتعمرات اىل االجتمـاع مبمثلـيوحدا هذا 
والـــذي ١٧٧٥/أيـــار /١٥مـــرة اخـــرى يف فيالدلفيـــا يف 

الثــــاين وحضــــره كــــل مــــن جــــون اطلــــق عليــــه الكــــونغرس
وجــورج بنيــامني فــرانكلني وتومــاس جفرســون،هــانكوك

١١واشــنطن الـــذي اوكلــت اليـــه قيـــادة اجلــيش فيمـــا بعـــد

وقـــد نـــتج عـــن هـــذا االجتمـــاع تقـــدمي بعـــض احللـــول اىل 
الذي رفض هذه احللـول ) جورج الثالث (ا ملك انكلرت 

املقدمــة اليــه ،االمــر الــذي كــان مــن بــني اهــم االســباب 
ـــــــيت دعـــــــت املســـــــتعمرات االمريكيـــــــة اىل االســـــــتقالل  ال

) يل ( واعــالن وثيقــة االســتقالل بعــد ان تقــدم الــزعيم 
هــذا املقــرتح وحظــّي .١٢
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د فيمــا بعــد اىل ان مبوافقــة اجلميــع االمــر الــذي مهــ

.االحتاد 
بـــــــــالرغم مـــــــــن ان الواليـــــــــات املتحـــــــــدة و 

االمريكية كانت قد مرت مبرحلة الكونفدرالية وهي 

٢/١٧٨١ت/ ١٤يف ) املــــــؤمتر القــــــاري ( عقــــــد 
الكونفــدرايل للواليــات والــذي صــدر عنــه الدســتور

الـــثالث عشـــر املتســـاوية يف الســـيادة واســـتمر لغايـــة 
وهـــــو تـــــاريخ اعـــــالن الدســـــتور ١٧٨٧ايلـــــول /١٧

.االحتـــاد الفيـــدرايل
تاريخ الواليات املتحدة يف جتسيد اخلطـوة الالحقـة 
يف اعــــالن الدولــــة الفيدراليـــــة ودســــتورها االحتـــــادي 

اىل جانـــب العديـــد ) الكونفدراليـــة (فهـــذه املرحلـــة 
من االفكار والتجارب السـابقة كـان هلـا تـأثري كبـري 
علــى واضــعي الدســتور االمريكــي وميكــن ان نــدرج 
بعــض االفكــار الــيت ارتكــز عليهــا واضــعوا الدســتور 

.اجلديد 
:افكار لوك-١

-١٦٣٢(اثر املفكر االنكليزي لوك 
بشكل كبري على افكار واضعي الدستور ) ١٧٠٤

لــذين كــانوا علــى درايــة بافكــار ه السياســية ففــي ا
مقالتــان عــن احلكومــة ( مؤلفــه الــذي كــان بعنــوان 

)Two Trcatises On Goverment ( الـيت اكـد
فيهـــــا لـــــوك ان البشـــــر لـــــديهم  القـــــدرة علـــــى فهـــــم 
واســــــتيعاب القــــــانون االعلــــــى او الطبيعــــــي ، وهــــــو 
ـــــــذي حيـــــــدد اســـــــس ومعـــــــايري الســـــــلوك  القـــــــانون ال

تنبع احلقوق الطبيعية لإلفراد حبق احلياة االنساين ،ومنه
وحـــــق احلريـــــة وحـــــق امللكيـــــة ، الـــــيت الجيـــــوز للدولـــــة او 

مث ان مسؤولية محايـة احلقـوق .١٣احلكومة ان تنتهكها 
الطبيعيــة تقــع علــى عــاتق اولئــك الــذين يتولــون مقاليــد 
احلكم وبالتايل يصبح من حق الشـعب االطاحـة بتلـك 

احلقـــــــوق وقـــــــد عـــــــرب تنتهـــــــك هـــــــذه احلكومـــــــات الـــــــيت
( -:عن ذلـك يف اعـالن االسـتقالل بقولـه) جفرسون(

ان احلكومات امنا تقوم بني الناس لكفالة هـذه احلقـوق 

حـــق الشـــعب اذ مـــا اضـــحى نـــوع احلكـــم قاضـــيا علـــى 
تلـــك احلقـــوق ان يغـــريه او  يلغيـــه وان ينشـــىء حكومـــة 

.١٤) جديدة
-) :الوثيقة العظمى(جنا كارتا  املا-٢

تعــد هــذه الوثيقــة مــن الوثــائق املهمــة الــيت 
ارتكــــز عليهــــا واضــــعوا الدســــتور لــــيس ملــــا حتتويــــه هــــذه 

انتزاعا بعد سنني من القهر والظلـم ) جون( االنكليزي 
Runnymedيف رينميــــــد ١٢١٥فقــــــد شــــــهد عــــــام .

أي الوثيقة العظمى )املاجناكارتا(تزاع الشعب لوثيقة ان
واستخلصـــها منـــه استخالصـــا ، اذ ) جـــون(مـــن امللـــك 

حــــددت هــــذه الوثيقــــة ســــلطة امللــــك واعطــــت لالفــــراد  
وثيقــــة ( عــــدة حقوق،مجلــــة محايــــات هــــي يف االعتبــــار 

وقـــــد .١٥لكـــــل مـــــن االنكليـــــز واالمـــــريكيني ) احلريـــــات
قرب اربعمائــة جــاءت بعــد ذلــك وثيقــة اخــرى بعــد مــاي

) Bill Of Rights()اعـالن احلقـوق (سـنة وهـي وثيقـة 
اذ نصت .واليت تضمنت العديد من املكاسب لالفراد 

ان لكـــل فـــرد مـــن االفـــراد حـــق احملاكمـــة امـــام هيئـــة مـــن 
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احمللفــني ،ورفــض دفــع أي ضــريبة اليقرهــا الربملــان ، 
كمــا اقــرت عــدم دخــول اجلنــود يف مســاكن االفــراد 

.احلكم العريف االيف وقت احلرب، وان اليعلن 
لقــــد كانــــت هــــذه املبــــادئ جــــزاء مــــن 
قواعـــــــــد احلكـــــــــم وأصـــــــــوله يف الواليـــــــــات املتحـــــــــدة 
األمريكية بعد أن محلها معهم املستعمرون االجنليز 

.عرب البحار إىل القارة األمريكية
-:١٦وثيقة االستقالل -٣

) اعـــالن االســـتقالل (جـــاءت وثيقـــة 
يف حقيقـة االمــر توكيــدا لتلــك

ـــا (وثيقتـــا  فمـــن ).اعـــالن احلقـــوق(و) املاجنـــا كارت
خـــــالل االطـــــالع علـــــى وثيقـــــة اعـــــالن االســـــتقالل 

جنــد انــه مل يعلــن فيهــا .١٧٧٦/متــوز / ٤الصــادرة 
االســــتقالل االيف الفقــــرة االخــــرية منهــــا واســــتغرقت 

اذ .شـــرح الضـــرورة القاضـــية لـــذلك اغلـــب الوثيقـــة 
اســتهل االعــالن بيــان ب

مث شرح صنوف البغي  وجـوه . االدبية ، ودوافعها 
التعســــــف الــــــذي مارســــــه التــــــاج الربيطــــــاين لتلــــــك 

وثيقـة احلقـوق ( الواليات ومـن بينهـا انتهـاك مـواد  
مث جـاء يف ختامـه اعـالن االسـتقالل . االجنليزيـة ) 

ومـــن اجلــدير بالـــذكر انــه ملـــا .عــن التـــاج الربيطــاين 
المريكيـــون التفكـــري يف االســـتقالل  كـــان مـــن بـــدأ ا

االيســـر ان يـــتكلم اعـــالن االســـتقالل عـــن احلقـــوق 
الطبيعية لالنسان بدال من الكالم عن احلقوق اليت 

ومــن املعــروف ان .يكنهــا القــانون العــادي لالجنليــز
الواليات املتحدة االمريكية مرت مبرحلتني دستورية 

بعد ١٧٨١ام ـــــعاالوىل املرحلة االحتادية وتبدأ يف 

ان وافقـــت مجيـــع الــــدول علـــى تبــــين الدســـتور املعــــروف 
Articles(بأســم شــروط االحتــاد التعاهـــدي   Of

Confederation ( والــــــــــذي يقضــــــــــي بضــــــــــم الـــــــــــدول
الـــدول االمريكيــــة ( االمريكيـــة  يف احتــــاد يعـــرف بأســــم 

وبذلك حتول الكونغرس االمريكـي مـن مـؤمتر ) املتحدة 
نــوع مــن احلكومــة املركزيــة للـــدول للــدول االمريكيــة اىل 

االمريكيـــة املتحـــدة وكانـــت اهليئــــة التنفيذيـــة العليـــا الــــيت 
توالهــــا الكــــونغرس نفســــه حيــــث كانــــت تضــــم منــــدويب 
الـــدول الـــثالث عشـــر بنســـبة اثنـــني يف االقـــل وســـبعة يف 
االكثــر حســب نســبة الســكان ومســاحة الدولــة وكانــت 

رحلـــة وتلـــت هـــذه امل١٧
والــــــيت ) مرحلــــــة االحتــــــاد األمريكــــــي ( مرحلــــــة جديــــــدة 

حيث اجتمع بفيالدلفيا ١٧٨٧/ايار/ ٢٥انطلقت يف
مخســة ومخســون منــدوبا ميثلــون اثنــيت عشــر واليــة أكثــر 
هــوالء املنــدوبني مــن ذوي اخلــربة يف الشــوؤن العســكرية 

ة املســـــتعمرات وقـــــد والقانونيـــــة وممـــــن عملـــــوا يف حكومـــــ
، وكــان رئيســا للمــؤمتر) واشــنطنجــورج (اختــار اجلميــع 

مراجعة بنود (اهلدف الرئيسي من انعقاد هذا املؤمتر هو 
اال ان زعماء املؤمتر متكنوا من توجيه املؤمتر اىل ) االحتاد

اجتاه اخـر ، وهـو السـعي لوضـع دسـتور جديـد يناسـب  

،وقد واجـــه القتصـــاديةم  االصـــلية ومعـــاملهم ا
، وابـرز 
هـــذه الصـــعوبات هـــي التوفيـــق بـــني التيـــارين االساســـيني 

) Federalist(يف املؤمتراذ كان االول تيار فيدرايل 
تزعمــه جــورج واشــنطن وســاندته واليــة فرجيينيــا والــذي 
اقـــــرتح حكومـــــة وطنيـــــة تتـــــوىل فيهـــــا الســـــلطة التشـــــريعية 



}٨٩{

ومتثــل فيــه الواليــات مبــا ) (جملســان 

االمريكــي االخــر ،اهلــدف منــه االقــالل مــن ســلطة 
ــــــــات وجعــــــــل املــــــــواطنني ميثلــــــــون يف  جمــــــــالس الوالي
الكــــونغرس مــــن قبلــــه ، ويف هــــذا جتــــاوز لســــلطات 

امــا التيــار االخــر فهــو تيــار حمــافظ قادتــه . ١٨الــدول
ــــات الصــــغرية الوال ــــام حكــــم .ي فهــــي ال ترغــــب بقي

ـــــات مركـــــزي قـــــوي تـــــذو  ب يف ظلـــــه كيانـــــات الوالي
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن تعارضـــــه املشـــــروعني . الصـــــغرى

) التيــارين (
أجتماعـــــــات طويلـــــــة و سلســـــــة مـــــــن التنـــــــازالت و 
احللــــول الوســــط مــــن االتفــــاق اىل شــــكل الدســــتور 

ذلك اتضــــحت صــــورة وبــــ١٧٨٩الــــذي أقــــر عــــام 
.الدستور االحتادي اجلديد 

ضمانات الحماية الدستورية لحقوق اإلنسان 
تشــــــــري العديــــــــد مــــــــن الكتابــــــــات اىل 
وجــــــوب تــــــوفر ضــــــمانات محايــــــة تضــــــمن حقــــــوق 
االنســـان ومحايتهـــا بشـــكل مناســـب علـــى الصـــعيد 
الـــوطين و الـــيت تأخـــذ اشـــكال متعـــددة منهـــا علـــى 

سواء أكانـت (شكل ضمانات دستورية او قانونية 
) بـــالنص الدســـتوري او وفـــق مبـــدأ ســـيادة القـــانون 

واخــــرى علــــى شــــكل ضــــمانات سياســــية أي مــــن 
والـيت خالل املمارسة السياسـية للسـلطة وتـداوهلا ،

-:١٩ميكن ان ندرجها وفق االيت
-:الضمانات الدستورية - أ

:اخذ هذه الضمانات اشكال عدة منهاوميكن ان ت
علـــى حقـــوق تـــايت مســـالة الـــنص الدســـتوري-١

االنســـان يف مقدمـــة اهـــم اليـــات احلمايـــة كـــون 
الدســـــــتور هـــــــو القـــــــانون االعلـــــــى الـــــــذي يبـــــــني 
القواعد االساسية لشـكل الدولـة ونظـام احلكـم 
فيهــــــا ويــــــنظم الســــــلطات العامــــــة مــــــن حيـــــــث 

قــــــــــــات بــــــــــــني التكــــــــــــوين واالختصــــــــــــاص والعال
، والواجبــــــات الســــــلطات وحــــــدود كــــــل ســــــلطة

ت ويضــع اواحلقــوق األساســية لالفــراد واجلماعــ
، من اجلدير بالذكر الضمانات هلا جتاه السلطة

ان الدستور االمريكي قد نص على العديد من 
النصــــــــوص الدســـــــــتورية الــــــــيت تكفـــــــــل حقـــــــــوق 

.االنسان وطرق ممارستها 
يعتـــرب مبـــدا ســـيادة القـــانون احـــد الضـــمانات -٢

االوىل املبدئيـــة حلمايـــة حقـــوق االنســـان حيـــث 
ون خضـوع ختضع سلطة احلاكم يف الدولـة لقـان

.احملكومني له
وســـــيادة القـــــانون التعـــــين وجـــــود القـــــانون 
فقـــط بغـــض النظـــر عـــن مضـــمونه وحمتـــواه اذ ينبغـــي ان 
يضمن القانون احرتام االنسان وحرياتـه وهـو مبـدأ قـائم 
علــــــــى ركيــــــــزتني أساســــــــيتني مهــــــــا ال جرميــــــــة دون نــــــــص 
والعقوبة دون حكم قضائي صـادر مـن حمكمـة خمتصـة 

من الضروري وجود رقابة قضائية اال ان.وفقا للقانون 
حلقـوق االنسـان تتمثـل بالرقابـة القضـائية علـى دسـتورية 

.القوانني والرقابة القضائية على اعمال الدائرة 
مبــدأ الفصــل بــني الســلطات هــو إن أهــم مــا -٣

مييـــــز مبـــــدأ الفصـــــل بـــــني الســـــلطات  توزيـــــع 
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( االختصاصــــــــات للســــــــلطات الثالثــــــــة 
) ئية القضــــــا–التنفيذيــــــة –التشــــــريعية 

املنفصلة مع وجود تعـاون  فيمـا بينهـا ، 
اذا جـــاء هـــذا املبـــدأ ليؤكـــد علـــى صـــيانة 

.احلرية  ومنع  االستبداد 
اذ أكـــــــــــد مضـــــــــــمون الفصـــــــــــل بـــــــــــني 
الســـلطات كمـــا اوضـــحه املفكـــرون اىل عـــدم تركيـــز 
الســـــــلطات يف يـــــــد هئيـــــــة واحـــــــدة حـــــــىت اليســــــــى 

كمـــــــا حيـــــــتم مبـــــــدأ الفصـــــــل بـــــــني .٢٠اســـــــتعماهلا 
ان تقوم كـل واحـدة منهـا بوظيفـة السلطات العامة 

مــن وظــائف الدولــة علــى ان تقــوم كــل ســلطة مــن 
هــــذه الســــلطات مبراقبــــة الســــلطات االخــــرى لكــــي 

ت حــدود ســلطتها او توقفهــا عنــد حــدها اذ جتــاوز 
لــذلك اعتـــرب مبــدأ الفصــل بـــني .أســات اســتعماهلا

ــــيت  الســــلطات ضــــمانة اساســــية مــــن الضــــمانات ال
اعتـــداء ، ووســـيلة 

ــــات ا لعامــــة وتعســــفها يف هامــــة ملنــــع اســــتبداد اهلئي
امليزة االخرى ملبدأ الفصل بني و .استعمال سلطتها

اهليئــــــات هــــــي املســــــامهة يف حتقيــــــق دولــــــة القــــــانون 
باعتبارهـــــا ضـــــمانة اساســـــية مـــــن الضـــــمانات الـــــيت 
تكفــــل قيـــــام دولــــة القـــــانون والعــــيش فيهـــــا حبقـــــوق 

.مضمونة وفق هذا املبدأ 
اما امليزة املهمة اليت ميكن جنيها من فوائـد 

ــــــــع ا ــــــــة فتــــــــأيت بتوزي ملهــــــــام تقســــــــيم وظــــــــائف الدول
بني السلطات الثالث . والوظائف العامة يف الدولة

ـــــــق مبـــــــدأ تقســـــــيم العمـــــــل  ـــــــيت تعـــــــود مـــــــن تطبي وال
كـل سـلطة لتخصص فيه والـذي ينـتج عنـه إتقـان  وا

ري لعملها على خـري وجـه ممـا حيقـق يف النهايـة حسـن سـ
فـــأن هلـــذا.لـــة

مــن أهــم الضــمانات مبــدأ الفصــل بــني الســلطات تعــد

.الدستور
-:الضمانات السياسية -ب

حلقـــــوق املقصـــــود بالضـــــمانات السياســـــية 
االنســـــان وجـــــود ارادة سياســـــية ونظـــــام سياســـــي يـــــؤمن 

.حبقوق االنسان وحرياته االساسية
االان مـــن الضـــروري ممارســـة وجـــود اليـــأت 
ــــــق هــــــذه االرادة السياســــــية وتعــــــد ممارســــــة  عمــــــل لتطبي
الدميقراطيـــة هـــي نظـــام سياســـي واقتصـــادي واجتمـــاعي 

الـــدكتور ريـــاض عزيـــز األســـتاذوهـــذا يقـــوم كمـــا يـــرى 
-:٢١على ثالث اركان هيهادي
واملســــاواة ومــــايتفرع حقـــوق االنســــان يف احلريـــة:االول

.منها كاحلق يف احلياة واحلق يف العمل وتكافؤ الفرص
:الثــاني

على مؤسسات سياسية ومدنية تعلو على االفراد مهما  
.

بـــني تـــداول الســـلطة داخـــل هـــذه املؤسســـات: الثالـــث
القوى السياسية وذلك علـى اسـاس حكـم االغلبيـة مـع 

.حفظ حقوق االقلية
المبحث الثاني

الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور
بعد ان بينـا اهـم االفكـار الـيت اثـرت بشـكل او 

ون بعـــد ذلـــك بـــاخر بواضـــعي الدســـتور االمريكـــي لتكـــ
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الــــذي احتــــوت بنــــوده و ،مصــــادر الدســــتور اجلديــــد
يقيــة للحقــوق واحلريــات العامــة علــى ضــمانات حق

فكــــرة احلقــــوق الطبيعيــــة لالنســــان تثــــور يف اذهــــان 
االمــريكيني قبــل الثــورة االمريكيــة باعتبارهــا حقوقـــا 

اذ .ميليهــــا العقــــل 
يب املهنــــة القانونيــــة يف امللقــــب بــــأ) يلجريــــد(أشــــار 

ان (:ولهبق١٧٢٥يف عام ) جون آدمز(وسطن لـب
دراسة القانون الطبيعي املثايل  اذا مل تكن ضـرورية 

.٢٢)ا يف مهمـة لرجـل القـانون االمريكـيفهي إجنلرت 
وري ان نبـــــني أهـــــم احلقـــــوق لـــــذا نـــــرى  مـــــن الضـــــر 

الــــيت تضــــمنها الدســــتور ســــواءيف اصــــل  * واحلريــــات
فت فيما بنود الدستور او تعديالته الالحقة اليت عر 

**.اوالتعـــديالت األخــــرى) وثيقـــة احلقـــوق(ـبعـــد بـــ
لكن بعد ان نوضح الطريقة او االليـة الـيت يـتم مـن 

مـــن ) ٥(، اذنصـــت املـــادة خالهلـــا تعـــديل الدســـتور
يقرتح الكـونغرس ادخـال تعـديالت علـى (الدستور 

الدستور اذ رأى ثلثا االعض
علــــى  طلــــب ، ولــــه ان يــــدعو بنــــاء ضــــرورة لــــذلك

مــــؤمتر القــــرتاح التعــــديالت الــــيت تصــــبح قانونيــــة يف 
مجيــع مقاصــدها واهــدافها باعتبارهــا جــزء مــن هــذا 
الدســـــتور يف أي مـــــن احلـــــالتني مـــــاان تـــــتم املوافقـــــة 

طة املـــؤمترات يف ثـــالث الواليـــات املختلفـــة او بواســـ
.٢٣)يقرتحه الكونغرس ارباع الواليات وفق ما

مــــن املالحــــظ ان اغلــــب التعــــديالت جــــاءت و 
عــن طريــق اقــرتاح تقــدم بــه الكــونغرس مث صــادقت عليــه 
النســـبة 

ــــــــة الجــــــــراء التعــــــــديل امــــــــا حقيقــــــــة األمــــــــر إن .املطلوب
جـــــاءت بأغلـــــب األحيـــــان نتيجـــــة 
ملخاوف الواليات الصغرية مـن هيمنـة الواليـات الكبـرية 
علــى احليــاة السياســية وبالتــايل اســتحواذها علــى املبــادرة 

.يف وضع التعديالت اليت تراها مناسبة 
ومن خالل دراسة واالطالع على بنود دسـتور 

جند انه قد تضمن موادا خاصة حلماية حقـوق ١٧٨٧
وانـــه يـــؤمن محايـــة املـــواطنني االيف حالـــة الثـــورة االنســـان 

ــــذين يهــــددان الســــالمة العامــــة ومحايــــة  ــــداء ال اوال االعت
( حقـــــوق املـــــواطن مبوجـــــب التعـــــديالت العشـــــرة االوىل 

الجيـــوز للكـــونغرس ان يصـــدر أي قـــانون خـــاص باقامـــة 
وقــــدادت ٢٤)ديــــن مــــن االديــــان او منــــع حريــــة ممارســــته

صـــــل بـــــني الكنيســـــة هـــــذه الفقـــــرة اىل تقويـــــة عمليـــــة الف
والدولة وحرية ممارسة املعتقدات الدينية اليت يعتقد فيها 

توماس (املرء مهما كانت وهذا مااراد وضعه يف االصل 
بـــني الكنيســة والدولـــة ) جـــدار عــازل(مــن ) جيفرســون 

فـــــال يوجـــــد ديـــــن رمســـــي للدولـــــة يف الواليـــــات املتحـــــدة 
.االمريكية 

كمــــــــا اليتوجــــــــب علــــــــى احلكومــــــــة ان تبــــــــدي 
تيال علـى احـد االديـان علـى غـريه وهـذا مـا أشـار تفض

إليـــه احملكمــــة العليــــا يف صــــياغة االفكــــار السياســــيةعلى 
-:٢٥النحو التايل 

.جيب ان يكون للقانون هدف علماين-١
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الجيب ان يتقدم القانون على إي  دين -٢
.او يتدخل به

تشـابك ( جيب االيتمخض القانون عن-٣
بني الكنيسة والدولة ) مفرط

ومماتقــــدم جــــاء قــــرار احملكمــــة العليـــــا يف
فاحلكومــة يف )* ١٩٦٢قضــية اجنــل ضــد ميشــيل (

الواليات املتحدة االمريكية التستطيع ان تكره أي 
فــــرد علــــى االلتــــزام بعقيــــدة دينيــــة اوممارســــة شــــعائر 

غـــري ان فقـــرة حريـــة املمارســـة التعـــد . دينيـــة معينـــة 
ب ممارســــــات دينيــــــة ضــــــارة ضــــــد ترخيصــــــا بارتكــــــا

فاحملاكم على سـبيل املثـال لـن تسـمح بـان .ع
حيـرم طفــل مــريض مــن احلـق يف نقــل دم حيتــاج أليــه 
بســبب عقيــدة دينيـــة ، ويف قضــية اخــرى حضـــرت 
احملكمــــــة تعــــــدد الزوجــــــات رغــــــم مباركــــــة الكنيســــــة 

ويــــرى الــــبعض ان الســــبب احلقيقــــي .املورونيــــة  لــــه
الــذي حــدى بوضــعي الدســتور اىل اجــراء التعــديل 

ور بعــد مضــي ســنتني علــى اقــراره هــو االول للدســت
التجربــة املاســاوية والصــراع الــديين يف أوروبــا لــذلك 
أرادوا بــــــأن يبتعــــــدوا بانفســــــهم وبالدهــــــم عــــــن أي 

حمتمــــل لــــذلك ادركــــوا بضــــرورة * صــــراع مســــتقبلي 
عــدم اقامــة ديـــن رمســي للــبالد وخـــالف ذلــك يعـــد 

.خرق اساسي للحريات واحلقوق العامة 
لثانية من التعديل اما فيما خيص الفقرة ا

الجيوز ( االول والذي عين حبرية الكالم والصحافة 
للكــونغرس احلــد مــن حريــة الكــالم او الصــحافة او 
تقييـــــــــــد حـــــــــــق االفـــــــــــراد يف عقـــــــــــد االجتماعـــــــــــات 

فقـــد ادرك مـــن صـــاغ التعـــديل االول .٢٦)الســـلمية

من ان الدميقراطية تعتمـد علـى التبـادل احلـر لالفكـار ، 
االمـن خـالل ركنـني اساسـني مهـا فالدميقراطيـة التتحقـق 

حرية التفكري وحرية التعبري ،لكن حرية الكـالم والتعبـري 
مل ترتك سائبة فقد قيدت بقيود عدة منها منع التشهري 
او النطـق عمــدا بعبــارات كاذبــة وملفقــة وحاقــدة تنطلــق 

ممــا يضــر بشخصــية فــرد ) افــرتاء(مــن واقــع افرتاضــي أي 
مقاضاة القانونية أي اخر او مسعته ، ومن مث يتعرض لل

صحفي  او مراسل يقدم على مثل هذا العمل بـل وان 
املالحقـــة القضـــائية تصـــل كـــذلك اىل صـــحيفته وتقـــدم 

.كمة بتهمة التشهري او االفرتاءاملذنب امام احمل
امـــا التعـــديل الثـــاين الـــذي جـــاء ليكفـــل حـــق 
املـــواطن بالســـكن وحرمـــة ســـكنه وعـــدم اســـتخدامه مـــن 

اقامة اجلنود هذا التعديل على اذ حظر .قبل السلطات 
* فيمــا خصصــت بنــود التعــديالت .يف املنــازل اخلاصــة

الرابع واخلامس و السادس و الثامن حلماية املتهيمن يف 
اجلــــــرائم و مــــــن التعــــــرض لالجــــــراءات احلكوميــــــة غـــــــري 
القانونيـــــــــة او االكـــــــــراه فـــــــــالفرد يف الواليـــــــــات املتحـــــــــدة 

) هو مبـدأ عـام و (االمريكية يعد بريئا حىت تثبت ادانتة 
انطالقا من هذه القاعدة  ،وفق القاعدة القانونية العامة 

وكــذلك الجيــوز االكــراة يف ، التفتـيش بــدون اذن رمســي 
كمـــا اكـــد التعـــديل .نـــزع االعـــرتاف بالـــذنب او اجلـــرم 

السـادس علــى  احلـق احلصــول علـى حمــام للمـتهم الــذي 
وقــــد اوضــــحت ، اليســــتطيع توكيــــل حمــــامي يــــدافع عنــــه

مشـرتطة ) اجـراءات سـريعة(ني الفدرالية اصطالح القوان
اال ميــر اكثــر مــن مائــة يــوم بــني القــبض علــى املــتهم يف 
جرميــة فدراليــة وحماكمتــه  جيــب إن حيــاكم أمــام حملفــني 
غــري متحيــزين ، وعــادة يـــتم اختيــار احمللفــني مــن قائمـــة 
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مــن اثنــيت عشــر عضــوا ميكنهــا ان احمللفــني الفدراليــة
اذا اتفــــق احمللفــــون ،،تصــــدر حكمــــا باالدانــــة فقــــط

مجــيعهم علــى اصــدار مثــل هــذا احلكــم و باملقابـــل 
نـــــرى ان واليـــــات عديـــــدة تســـــتخدم هيئـــــة حملفـــــني 

.صدور احلكم باالمجاع 
فعلى الرغم من وجود بعض  السلبيات 

ريـــــات املدنيـــــة و حقـــــوق االنســـــان يف يف نظـــــام احل
أال إن النقاد أنفسهم يسلمون ، الواليات املتحدة 

باتسأع نطاق احلماية املمنوحة للمـتهم والـذي زاد 
مــن اتســاع نطــاق محايــة  احلريــات الفرديــة واملدنيــة 
هـــو قـــرارات احملكمـــة العليـــا الـــيت تصـــدر بـــني احلـــني 

ومــــــن هــــــذه القــــــوانني .
اذ .١٩٥٤م ادرة قــــانون احلقــــوق املدنيــــة عــــاالصــــ

العنصــري يف املــدارس العامــة بأقصــى ســرعة ، تبعــه 
الذي ١٩٦٤بعد ذلك قانون احلماية املدنية لعام 

اذ نــــص ١٩٥٤جــــاء ليؤكــــد ماذهــــب اليــــه قــــانون 
القسم السادس من هذا القـانون علـى قطـع املعونـة 

دراليــــة عــــن حكومــــة أي واليــــة او وحــــدة حمليــــة الف
وبعــد ذلــك .تمر يف ممارســتها للتمييــز العنصــريتسـ

الـــذي اصـــدر ١٩٩١جـــاء قـــانون احلقـــوق املدنيـــة 
مـــــن قبـــــل الكـــــونغرس ومبوجبـــــه مـــــرت التعويضـــــات 
التأديبية الول مرة لتشمل ضحايا التمييز العنصري 
يف العمــل علــى اســـاس مــن العنصــر او اجلـــنس  او 

العجــز ا

وكـان ١٩٨٩

.٢٧بالتمييز العنصري يف العمل او كسبها
لــذا وجــدنا مــن الضــروري ان نتطــرق لــبعض 
القضــــــايا احلقـــــــوق الـــــــيت تعـــــــد مثـــــــار اخـــــــتالف داخـــــــل 

الواليات
:-

-:المرأة في المجتمع االمريكي - ١
مل تكن للمرأة قبل القرن التاسع عشر سوى 

 ،
وكانت االعمال احلقرية تصيبهن ، ومع منتصف القـرن 
التاســع عشــر اصــبحت املــرأة اكثــر تنظيمــا مــن الناحيــة 
السياســـية اذ طالبـــت املــــرأة مبنحهـــا حــــق االقـــرتاع حــــىت 

) سوزان ب انتـوين(حتقق ذلك بعد كفاح طويل بقيادة 
الـــــذي متثـــــل يف ان أقـــــر )لرتاميـــــت كـــــادي ســـــنتانونا(و

والــذي ) ١٩٢٠(الكــونغرس التعــديل التاســع عشــر يف 
وجـاءت بعــد .٢٨تضـمن علـى حــق املـرأة يف التصــويت 

واملـرأة . ذلك قوانني احلقوق املدنية اليت ذكرناها سابقا 
جــــزء مــــن هــــذه القــــوانني او احلالــــة الــــيت عاجلتهــــا هــــذه 

ليسـمح للمـرأة مبقاضـاة١٩٩١فجاء قـانون .القوانني 
اربـــاب العمـــل يف املشـــروعات الصـــغرية واملتوســـطة عـــن 

.٢٩عمل اخر ضدها يف العمل
-:قضية اإلجهاض - ٢

تعد قضية االجهاض مـن اهـم القضـايا مثـار 
خالف داخل الواليات املتحدة وغالبا ماتتضمن برامج 
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لـــــــى معاجلـــــــة موضـــــــوع حـــــــقالرئاســـــــة وســـــــباقها ع
قـــانون جييــــز ١٩٩٠فلـــم يكـــن لغايـــة .االجهـــاض

اعطــــاء املــــرأة حديثــــة الــــوالدة اجــــازة غــــري مدفوعــــة 
االجــــر حــــىت اقرهـــــا الكــــونغرس وملـــــدة اربــــع اشـــــهر 

.فقط
امــــــا قضـــــــية االجهــــــاض فقـــــــد حظيـــــــت 

وهــو ١٩٧٣بنصــيب كبــري مــن اجلــدل ولعــل عــام 
العام الذي شهد وضـع قـرار مثـري للجـدل مـن قبـل 

والــــذي ) رد ضــــد ويــــد( ية احملكمــــة العليــــا يف قضــــ
جهـاض ، ولكـن القـرار قســم اعطـى للمـراة حـق اال

:٣٠اىل ثالث مراحل) االجهاض(احلمل 
ويف هــــــذه  املرحلـــــــة يعطــــــي املــــــرأة حـــــــق :االولــــــى

بعيـــدا عـــن ) بأستشـــارة مـــع طبيبهـــا ( باالجهـــاض 
وهــذا احلــق دســتوريا ( 

).يف الشهور الثالثة االوىل للحمل 
وهــي املرحلــة الــيت تتضــمن الشــهور الثالثــة :الثانيــة

التالية وهذه املدة تـدخل يف اهتمـام الواليـة بصـحة 
االم يعطيها احلق يف تنظيم االجهـاض أي ان هـذا 

.احلق منح  فقط حينما يكون حلماية االم صحيا
وتبـــدأ هـــذه املرحلـــة عنـــدما يصـــبح اجلنـــني : الثالثـــة

االهتمــام الواليــة قــابال للحيــاة بشــكل حمتمــل فــأن 
باحلياة احملتملـة للجنـني يغلـب علـى مصـلحة  املـرأة 

ولكــن يصــبح االجهــاض ( .خبصــوص اإلجهــاض 
وباملقابــل .النفــاذ حيــاة االم فقــط) قــانوين(شــرعي 

جنحـت مجاعــات احلــق يف احليــاة مــن الضــغط علــى 
) الفيتو(الكونغرس يف نقض استخدام حق النقض 

ن اجهــــــاض الــــــوالدة للــــــرئيس الســــــابق كلنتــــــون يف قــــــانو 
.٢٠٠٠٣١اجلزئي يف عام 

-):الشواذ( مثليي الجنس - ٣
تشــــــــري التقــــــــديرات اىل ان الشــــــــواذ يولفــــــــون 

مــن امجــايل عــدد الســكان البــالغني يف الواليــات % ١٠
قاومت هذه األقلية الكبرية اليت . ٣٢املتحدة االمريكية 

التمييز ) املولعون بالتمتع (يطلق عليها عادة اصطالح 
اىل حد كبري على اسـلوب احليـاة يف العـيش الذي يقوم

واالســـــكان واخلـــــدمات العامـــــة ، اضـــــف اىل ذلـــــك ان 
املشكلة املتفاقمة هـي مـرض االيـدز او متالزمـة معـه اذ 
يصــــــيب هــــــذا املــــــرض باالســــــاس الشــــــواذ مــــــن الــــــذكور 
ومدمين املخدرات عن طريـق احلقـن وكـذلك عـن طريـق 
نقـــل الـــدم ، وزادت مـــن حـــدة الســـخط العـــام وجعلـــت

عمليـــة الكفـــاح مـــن اجـــل حقـــوق الشـــواذ اكثـــر تعقيـــدا 
.بالنسبة للشواذ

ومن اجلدير بالذكر  إن بعض الواليـات تقـر 
مما ادى بالكونغرس اىل اقرار ) الزواج باملثل(
يعـد العالقــات اجلنسـية الشـاذة بــني ١٩٨٦قـانون عـام 

فـــالرئيس ٣٣.شخصـــني بـــالغني يف ســـن االدراك جرميـــة 
الســــــابق بيــــــل كلنتــــــون ومــــــن خــــــالل محلتــــــه األمريكــــــي 

دعـــــــــا إىل ١٩٩٠االنتخابيـــــــــة الرئاســـــــــية االوىل عـــــــــام 
ــــــــة للشــــــــواذ ، وتضــــــــمن  وجــــــــوب اعطــــــــاء بعــــــــض احلري
االســتطالع للــراي العــام الــيت اجراهــا معهــد غــالوب ان 
اغلبية االمريكيني يفضلون فرص عمل متساوية للشواذ 

اط وتثري قضـية الشـواذ جـدال كبـريا يف االوسـ.٣٤جنسيا
ســــــــــان (كيــــــــــة بعــــــــــد اقــــــــــرار احملكمــــــــــة يف واليــــــــــة االمري

حالـــة زواج  ) ٣٠٠(مـــن بزواج مـــا يقــار ) فرانسيســكو



}٩٥{

وهـذا مـادفع الـرئيس بـوش االبـن ٢٠٠٤املثل عام 
اىل اقـــرتاح مشـــروع لتعـــديل الدســـتور وجعـــل الـــنص 

، وهـــذا مـــادفع ) رجـــل وامـــرأة( اجلديـــد أي الـــزواج 
ـــرئيس بـــوش  ـــتهجم علـــى ال ووصـــفوه بالشـــواذ اىل ال

بانه ينتهك ويصادر احلريات علما ان هنـاك حركـة 
ـــــــــزواج يف االوســـــــــاط االمريكيـــــــــة  مضـــــــــادة هلـــــــــذا ال
خصوصــــــــــا مـــــــــــن املتــــــــــدينني بالدياتـــــــــــة املســـــــــــيحية 

.واالسالمية

المبحث الثالث
حقــــــــوق االنســــــــان فــــــــي الواليــــــــات المتحــــــــدة 

ايلول١١االمريكية بعد احداث 
على الرغم ماتضمنه الدستور من محاية 
حلقـــوق االفـــراد ، اال ان املتتبـــع للموضـــوع يـــرى ان 
هنــاك تعطيــل او  خــرق لــبعض بنــود هــذه احلريــات 
خصوصــــــا يف اوقــــــات االزمــــــات او عنــــــدما تواجــــــه 

ــــة خبطــــر مــــاالوال ــــات املتحــــدة االمريكي ــــرب .ي اذ يعت
قــــــــــانون مكافحـــــــــــة االرهـــــــــــاب الـــــــــــذي صـــــــــــدر يف 

ــــــول / ١١عقــــــب احــــــداث ٢٦/١٠/٢٠٠١ / ايل
واخطــــر القــــوانني الــــيت مــــن نفــــس العــــام مــــن اهــــم 

املدنيــــــــة يف الواليـــــــــات املتحـــــــــدة االمريكيـــــــــة  اذ مت 
مبوجـــب هـــذا القـــانون توســـيع صـــالحيات الســـلطة 

لــذا .ذيــة علــى حســاب الســلطتني االخــريتنيالتنفي
ســــوف نســــلط الضــــوء علــــى اهــــم ماتضــــمنه هـــــذا 

وق واحلريـات العامـة القانون وكيف اثر ويـؤثر علـى احلقـ
.داخل الواليات املتحدة االمريكية 

من املعروف ان لصـدور أي قـانون البـد مـن 
وجــود اســباب معينــة تــدفع بالضــرورة الصــداره وهــذا مــا 
حصل  داخل الواليات املتحدة االمريكية و الكونغرس 
وجلــان املختصــة الــيت عملــت علــى صــياغة قــانون هدفــه 

تحـدة االمريكيـة  وبالتـايل االساس هو أمـن الواليـات امل
ذا التصـور هلـافقو .يعود بالنفع على املواطن االمريكي 

وهـــو اشـــبه مـــايكون ٣٥جـــاء قـــانون مكافحـــة االرهـــاب
حبالة الطوارىء والسبب املعلن للصدور هو  اهلجمـات 
الـــــــيت تعرضـــــــت هلـــــــا الواليـــــــات املتحـــــــدة االمريكيـــــــة يف 

وهــو ســبب رأى بــه الــبعض كافيــا الن ١١/٩/٢٠٠١
ز كـــل الســـلطات وخاصـــة االمنيـــة منهـــا بيـــد رئـــيس تركـــ

لذا ميكننا حتليل اهم مـا جـاء يف  مـن القـانون . الدولة 
من خالل حمورين رئيسني اوهلما  حماولة تقييد احلريـات 
العامة  مبوجـب القـانون  وثانيهمـا يتمثـل يف التوسـع يف 
صــــالحيات االجهــــزة التنفيذيــــة عمومــــا واجهــــزة االمــــن 

. خصوصا
لحريات العامة من خالل القانون تقييد ا-١

علــــى الــــرغم  مــــن ان املســــتهدف االساســــي 
مــــن القــــانون هــــم االجانــــب الــــذين ينتهكــــون القــــوانني 

ولكن نـرى ان القـانون يتعـدى ذلـك ليوقـع .االمريكية 
ايضــــا املقيمــــون اقامــــة دائمــــة داخــــل الواليــــات املتحــــدة 

ــــــون االمريكيــــــون ايضــــــا  ــــــق تقــــــدير االجهــــــزة واملواطن وف
فعلى سبيل املثال ان قـانون مكافحـة االرهـاب .االمنية

يعــد الشــخص الــذي قــد تــورط يف نشــاط ارهــايب اذ مــا 
قــــام بصــــفته الشخصــــية او حبكــــم عضــــويتة يف منظمــــة 
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بــالتحريض علــى نشــاط ارهــايب ارهابيــا وهــي صــيغة 
جتعـــل جمـــرد االنظمـــام اىل منظمـــة تعـــدها احلكومـــة 

ة القـــانون االمريكيــة ارهابيــه عمــال يقــع حتــت طائلــ
حـــــىت لـــــو مل يشـــــارك الفـــــرد بنفســـــه يف اي عمـــــل ،

فضال ن ان املشروع  يقدم تعريفا . حيضره القانون 
حتريضـــا علـــى ارتكـــاب نشـــاط ( ملـــا يعـــده القـــانون 

.٣٦)ارهايب 
ــــــق الشــــــئ نفســــــه علــــــى تعريــــــف و  بتطبي

اذ نص على ان ذلك ) العمل االرهايب (القانون لـ 
مجــــــع معلومــــــات عــــــن اهــــــداف حيتمــــــل(يتضــــــمن 

او مجــع امـــوال او أي ، اســتهدافها بنشــاط ارهـــايب 
واملنظمــــــة .٣٧)شــــــئ ذي قيمــــــة ملنظمــــــة ارهابيــــــة 

مجاعــــة مــــن فــــردين او (االرهابيــــة يف القــــانون هــــي 
، اكثــر ســواء اختـــذوا ام مل يتخــذوا شــكال تنظيميـــا 

ومارســـــوا ايـــــا مـــــن االنشـــــطة الـــــيت عـــــدها القـــــانون 
ـــــــــوزيري العـــــــــدل وتـــــــــرك القـــــــــان.٣٨) ارهابيـــــــــة ون ل

ارجية تقرير أي املنظمات ارهابية و اليت ينطبق اخلو 
عليهـــا قـــانون مكافحـــة االرهـــاب مث اوجـــد القـــانون 

) االرهـاب احمللـي (جرمية جديدة اطلق عليها اسم 
اليت تسـمح بـأدراج منظمـات امريكيـة ضـمن قـوائم 

ويكــــون انضــــمام األجانــــب هلــــا جرميــــة ، االرهــــاب 
تســـــــتدعي االعتقـــــــال او الرتحيـــــــل ومســـــــح القـــــــانون

بإدراج عدد من أنشطة االحتجاج  السـلمي حتـت 
مســـمى االرهـــاب احمللـــي و هـــذا مـــا يشـــكل جتـــاوز 
واضــح علــى الدســتور وحــق املــواطن باالحتجــاج و 

.التعبري عن رأيه بالطرق السلمية 
توسيع صالحيات االجهزة التنفيذية -٢

من خالل االطالع علـى القـانون يتبـني  انـه 
لعـدل صـالحيات واسـعة يف اعطى لوزيري اخلارجيـة و ا

، ترحيل االجانب بل و منعهم اصال من دخول البالد 
ــــــص قــــــانوين يســــــمح باســــــتخدام االراء  فمــــــن خــــــالل ن
املعارضـــــة لسياســـــات الواليـــــات املتحـــــدة كاســـــاس ملنـــــع 

اصــدار التاشــريات اخلاصــة لــدخول االراضــي االمريكيــة  
ففـــي بنـــد يتعلـــق مبعـــايري حرمـــان االجانـــب مـــن دخـــول 

نص القانون على ان هذا احلرمان ، مريكية االراضي اال
أي اجنــيب اســتخدم مكانتــة يف أي بلــد (ينطبــق  علــى 

لــدعم انشــطة ارهابيــة او االخنــراط يف تلــك االنشــطة او 
اقنــاع االخـــرين بــدعم نشـــاط ارهــايب او منظمـــة ارهابيـــة 
علــى حنــو جيــدة وزيــر اخلارجيــة مقوضــا جلهــود الواليــات 

وممـــا .  ٣٩)او اقتالعـــه املتحــدة يف احلـــد مـــن االرهــاب
يلفــت االنتبـــاه اىل ان االحكـــام الـــيت وردت يف القـــانون 
اصــبحت ســـارية بـــاثر رجعـــي مـــامل يقـــرر وزيـــرا اخلارجيـــة 

وهذا امر غري مسبوق خصوصا يف ، والعدل غري ذلك 
بلد مثل الواليات املتحدة االمريكيـة الـيت كانـت لعلويـة  

االســــس املهمــــة القاعــــد القانونيــــة االثــــر البــــالغ يف بنــــاء 
.                                                                            للدميقراطية وضمان حقوق االفراد فيها 

ومــن اجلــدير بالــذكر ايضــا ان القــانون فــرض 
علـى مؤسسـات مدنيـة وعلـى راسـها اجلامعـات التعــاون 

مــن امــدادها بكـل مـا تطلبـه الوثيـق مـع اجهـزة االمـن و 
اذا لـــــزم القـــــانون اجلامعـــــات بتقـــــدمي امللـــــف . معلومـــــات

مــا حيتويــه هــذا امللــف مــن بكــل لــب ااخلــاص  بــاي ط
دون اخطـــــار ،معلومــــات اذ مــــا طلبتـــــة اجهــــزة االمــــن

بــل يســمح القــانون الجهــزة االمــن ان بــذلك الطالــب
م مبراقبة االتصـاالت االلكرتونيـة اخلاصـة باجلامعـات و تق
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تـــتم مـــع اجلامعـــات تصـــبح أي ان املراســـالت الـــيت 
وبعد ذلك ميكننـا القـول . ٤٠متاحة  الجهزة االمن

مثـــل توســـعا غـــري ) مكافحـــة االرهـــاب (ان قـــانون 
الحيات االجهزةالتنفيذيـــــة عمومـــــا مســـــبوق يف صـــــ

مـــن رقابـــة القضـــاءحيـــان يف كثـــري مـــن االأعفاهـــا و 
ـــــة مل والتشـــــريعة  اال ان الواضـــــح املؤسســـــة التنفيذي

مـن صـالحيات القانون هذاتكتف مبا منحة هلا
قــــانون أصــــدرت سلســــلة مــــن اذ وبعــــد صــــدور ال، 

القــرارات التنفيذيــة الــيت متثــل مزيــدا مــن التوســع يف 
وهي بالوقت ذاته تضيف اذامل تكن .الصالحيات 

ــــة يف الواليــــات  مصــــادرة للحقــــوق واحلريــــات املدني
.املتجدة االمريكية

القرارات التنفيذية
درت بعــد تعـد ساســلة القــرارات الـيت صــ

يف واقـــع احلـــال اخطـــر مـــن ٢٠٠١احـــداث ايلـــول 
فالقــانون يظــل علــى ايــه ،قــانون مكافحــة االرهــاب 

أي انه خيضع للرقابة على تنفيذة مـن ، حال قانونا
علمــا ان قــانون مكافحــة ، قبــل الســلطة التشــريعية 

االرهـــاب ينتهـــي العمـــل بـــه بعـــد اربعـــة اعـــوام بعـــد 
لتنفيذيـــة فقـــد اامـــا القـــرارات ، س لـــهتقيـــيم الكـــونغر 

، معرفـــة الســـلطة التشـــريعية صـــدرت دون موافقـــة و 
تخدمت الســــــــلطةالتنفيذية مــــــــا يعــــــــرف فقــــــــد اســــــــ

الــذي ) ســلطات صــنع القــرار يف وقــت الطــوارئ(بـــ
الصـــدار .٤١يســـمح لصـــدور القـــرار مث تنفيـــذة فـــورا 

:العديد م القرارت التنفيذية ومن هذه القرارات
تأجيل تنفيذ احكام القضاء -١

اصـــــدر وزيـــــر العـــــدل قـــــرارا يعطـــــي لوكالـــــة 
اهلجــرة صــالحية تاجيــل تنفيــذ أي حكــم قضــائي يفــرج 

اذا  مـــا وجـــدت الوكالـــة يف ذلـــك ،عـــن مهـــاجر معتقـــل 
او خشـــــيت هروبـــــه ) (الشـــــخص 

–خـــارج الـــبالد ، ويفـــرغ هـــذا القـــرار الـــدور القضــــائي 
الــــذي نــــص عليــــه –احملــــدود اصــــال مــــن هــــذا اجلانــــب 

ون املذكور من اي حمتوى حقيقي اذ بات مبوجـب القان
هذا القرار بامكان تأجيل تنفيذ االحكـام القضـائية اىل 

فــالقرار مل حيــدد مــدة زمنيــة لــذلك . اجــل غــري مســمى 
التأجيل تلتزم بعدها وكالة اهلجرة بتنفيذ حكـم احملكمـة 

خطــرا (ومل يطالبهــا بتقــدمي مــا يثبــت ان املعتقــل ميثــل . 
(

عدم نشر بيانات عن المعتقلين -٢
اثـار قـرار عـدم نشـر بيانـات عـن املعتقلــني 
انتقادات واسعة  من جانب مجاعـات حقـوق االنسـان 

اذ اختذت وزارة العدل قرارا بالتوقف ، ووسائل االعالم 
وكان هذا القرار بعـد ان ، عن نشر اية بيانات باملطلق 

ـــــة يف واليـــــة  نيوجرســـــي اصـــــدرت احـــــدى احملـــــاكم احمللي
ـــــــة يف الواليـــــــة  ـــــــأمر الســـــــلطات احمللي حكمـــــــا قضـــــــائيا ي
ــــــأالعالن عــــــن أمســــــاء مــــــن مت القــــــاء القــــــبض علــــــيهم  ب

تعــــرض االمــــن ) حساســــة(العــــدل انــــه يتــــيح معلومــــات 
ولعل االمر امللفت لالنتبـاه .٤٢القومي االمريكي للخطر

يف البدايـــــة ملزمـــــة )احلقـــــوق وثيقـــــة(هـــــو انـــــه بينمـــــا كانـــــت 
للحكومـــــة الفيدراليــــــة فقـــــط مث مت الحقــــــا الـــــزام جكومــــــات 
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احلــــامي الرئيســــي للحريــــات اصــــبحت اليــــوم هــــي الــــيت 
تفـــرض علـــى حكومـــات الو 

.الوثيقة
التنصت على المكالمات -٣

هذا القرار االكثر اثارة فقـد كـان يعد 
والزال حمــل خــالف بــني الســلطة التنفيذيــة املتمثلــة 
بــــــــالرئيس االمريكـــــــــي والكـــــــــونغرس حـــــــــول مـــــــــدى 
صــــــالحية ومشــــــروعية هــــــذا القــــــرار الــــــذي اصــــــدره 

.٢٠٠١بعـد احـداث ايلـول ) بوش االبن( الرئيس
ـــرئيس  ان الغايـــة املرجـــوة مـــن ) بـــوش(بينمـــا يـــرى ال

كاملــــات هــــي ملكافحــــة لــــى املعمليــــات التنصــــت ع
، واحلــــد مــــن خطورتــــه ، يــــرى املعارضــــون االرهــــاب

هلـــذا القـــرار انـــه خطـــر ويقـــوض اســـس الدميقراطيـــة 
االمريكيــة دون ان حيقــق االمــن املنشــود اضــافة اىل 
ان هنـــــــاك جـــــــدل دســـــــتوري حـــــــول القـــــــرار نفســـــــه 
فـــالرئيس بـــوش يؤكـــد ان مـــن حقـــه اصـــدار القـــانون 

ملــــــواطن نظـــــرا لكونـــــه مســــــؤول عـــــن محايــــــة وامـــــن ا
االمريكــــي وفقــــا للدســــتور، بينمــــا يــــرى املعرتضــــون 
علــى ذلــك ان هنــاك خــوق للدســتور وتعــدي علــى 
ـــــــيت كفلهـــــــا  احلريـــــــات العامـــــــة وحقـــــــوق املـــــــواطن ال

فالقــــانون جــــاء ليخــــرق التعــــديل االول  .الدســــتور 
مــن الدســتور االمريكــي  والــذي يــنص علــى حريـــة 

عديل التعبري وسرية املراسالت وكما ميثل اخرتاق للت
الرابع من الدستور الذي ينص علـى عـدم التفتـيش 
واملصـــــــادرة دون اجـــــــراءات قضـــــــائية وميثـــــــل ايضـــــــا 
اخــرتاق واضــح ملبــدأ الفصــل بــني الســلطات الــذي 
تقـــــوم عليـــــه فلســـــفة احلكـــــم يف الواليـــــات املتحـــــدة 

االمريكية ، فوفقا هلذا املبدأ ان  اجلهـاز التنفيـذي ينفـذ 
ـــــا يكـــــو  ـــــى القـــــوانني واليصـــــنعها ومـــــن هن ن  املأخـــــذ عل

ر  دون ان اذ انــه اصــدر قــرا)  بــوش(الــرئيس االمريكــي 
خـــالف القـــانون حـــىت انـــه يأخـــذ اذنـــا مـــن الكـــونغرس، و 

مـــة الـــيت م يأخـــذ اذنـــا مـــن احملكالـــذي اصـــدره بنفســـه و 
ـــــــل باالمكـــــــان الســـــــلطة  ، ب
التنفيذية واذا اضطر يف حالة استثنائية ان يتنصت على 

معينـة او اشـخاص معينـني بـأ مكانـه ان يعلـم مكاملـات 
.عد اثنتان وسبعون ساعة من التنصتاحملكمة ب

وبــــالرغم مــــن ان الــــرئيس اعطــــي مســــاحة 

هـذا االمـر .٤٣ان تعطي هلذا القانون نوع من الشـرعية
دفـــع بـــالكونغرس اىل فـــتح حتقيـــق بـــذلك بعـــد ان اشـــار 
رئيس اللجنة القضـائية يف الكـونغرس وهـو مجهـوري اىل 
ان هنــاك خرقــا واضــحا للدســتور بأصــدار الــرئيس هــذا 
االمــر وهــو خمالفــة صــرحية ايضــا لقــانون مراقبــة التخــابر 

الـــذي حيظـــر التجســـس ١٩٧٨االجنـــيب الصـــادر عـــام 
ــــــات املتحــــــدة دون  ــــــى مــــــواطنني امــــــريكيني يف الوالي عل

ويف.احلصــول علــى تصــريح قضـــائي 
العـــدل االمريكـــي امـــرا اىل هيئـــة الســـجون اصـــدر وزيـــر

مبنحهــــا صــــالحية التنصــــت علــــى أي اتصــــال يــــتم بــــني 
) شكا موضـوعيا( املعتقل  موكله مربر ذلك بان هناك 

يف ان السجني يستخدم هذا االتصـال لتسـهيل اعمـال 
ارهابية وقد طبق هذا  القرار على السجناء املودعني يف 

ن الفيدرالية او املعتقلني الذين مل توجه هلـم بعـد السجو 
وهـــذا القـــرار انتهـــاك صـــريح للتعـــديل .٤٤

الــذي تضــمن ) وثيقــة احلقــوق( الســادس مــن الدســتور 
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حق املـتهم مبحاكمـة عادلـة خصوصـا بعـد  توسـيع 
هلــــذا ميكــــن القــــول لــــن * اســــتخدام االدلــــة الســــرية

صــت اثــار الكثــري مــن القــوانني خصوصــا قــانون التن
خماوف االمريكيني انفسهم يف ان هذا االجـراء قـد 
يهدد االسس الدميقراطية اليت تقوم عليها الواليات 

.املتحدة االمريكية
إنشاء المحاكم العسكرية - ٤

على لرغم من انشـاء احملـاكم هـو مـن 
صــالحية الكـــونغرس وفقـــا للدســـتور اال ان الـــرئيس 

ـــــام باصـــــدار امـــــرا رئاســـــيا بانشـــــاء احملـــــ اكم بـــــوش ق
العســـكرية حملاكمـــة االجانـــب املتـــورطني يف اعمـــال 

وينطبق ذلك على من يتم اعتقاهلم خارج .ارهابية
الواليات املتحدة او داخلها ،  القرار يشمل ايضـا 
احالـــــــة املهـــــــاجرين الـــــــذين مل حيصـــــــلوا بعـــــــد علـــــــى 

اذ نـص .اجلنسـية االمريكيـة اىل احملـاكم العسـكرية 
االعضاء يف تنظيم القرار على انه يشمل االجانب 

القاعــدة او مؤيــدهم او اعضــاء ايــة منظمــة ارهابيــة 
ــــات املتحــــدة االمريكيــــة ،   اخــــرى تســــتهدف الوالي

ايــــــواء (مــــــا ينطبــــــق ايضــــــا علــــــى مــــــن اشــــــرتك يف ك
.٤٥)ارك يوما يف االعداد لعمل ارهايبشخص ش

وبعــد كــل ماتقــدم نســتطيع القــول ان 
الواليــــــات املتحـــــــدة االمريكيـــــــة شـــــــهدت اخـــــــتالال 
واضــحا يف التــوازن بــني املؤسســات الــثالث لصــاحل 
ــــــانون مكافحــــــة  ــــــة ،و اذ كــــــان ق املؤسســــــة التنفيذي
االرهـــــاب توســـــعا ملوحظـــــا يف صـــــالحية املؤسســـــة 
ــــــــة عمومــــــــا واجهــــــــزة االمــــــــن علــــــــى وجــــــــه  التنفيذي

ت التنفيذيـــة مزيـــدا اخلصـــوص ، فقـــد مثلـــت القـــرارا

مـــن الصـــعود يف دور املؤسســـة التنفيذيـــة علـــى حســـاب 
التشــريعية الــذي جتســد يف وقــائع عــدة ، كمــا بينــا وهــو 
اخـتالل واضــح اليقتصــر علـى الصــعود التقليــدي لتلــك 
املؤسســة يف حالــة تعــرض الــبالد خلطــر خــارجي او ازمــة  

اتيجية تبنتها االدارة اجلديدةاذ انه ارتبط بأسرت . كربى 
، ووجــــدت يف منــــذ توليهــــا اصــــال)  ارة بــــوش االبــــناد(

تربيــرا قويــا يســمح بقبوهلــا علــى ٢٠٠١احــداث أيلــول 
نطـــــاق واســـــع ، كمـــــا ميكـــــن ان تشـــــري اىل ان احلريـــــات 
العامة املتمثلة بوثيقة احلقوق فقد حـدث تراجـع واضـح 
ـــــــيت  يف احرتامهـــــــا وهـــــــذا مامتثـــــــل مـــــــن خـــــــالل اللغـــــــة ال

ـــــــانون االرهـــــــاب ، فضـــــــال ـــــــوى اســـــــتخدمها ق عـــــــن حمت
.القرارات التنفيذية 

الخاتمة
أخـذت قضــية حقــوق اإلنسـان مكانــة مهمــة 
يف الدســـــــــتور األمريكـــــــــي إال إنَّ النمـــــــــوذج األمريكـــــــــي 
للدميقراطيــــة واحلريــــة املبــــين أصــــًال علــــى إعطــــاء املــــواطن 
حقوقــه مل يعـــد هـــو النمـــوذج األمثـــل خصوصـــاً بعـــد أن 

الـبعض مـن أفرز الواقع معطيات مغايرة للدعاية ببشـرية
إن التاريخ إنتهى وقد وصل إىل مستقره األخري ، وهذا 

( ماطرحـــه الكاتـــب األمريكـــي فوكويامـــا يف كتابـــه 
حيـــث أنـــه بشـــر بـــأن النصـــر ١٩٩٢يف عـــام ) التـــاريخ 

النهــــــائي لألمنــــــوذج الــــــدميقراطي الليــــــربايل علــــــى النظــــــام 
هــــذا النوناليتـــاري الشــــيوعي هـــو الفعــــل يف دائـــرة وكــــان 

يرفــع هلــا مســلحة سياســية(ار املزعــوم إن يصــبح االنتصــ
قبــــل أن تــــنكس هــــذِه الرايــــة و ).الرايــــة البيضــــاءاجلميــــع 

ان أربعــة جتــارب ظ املزعومــة مــن خــالل التجــارب نالحــ
إعتــــربت إختبــــارات ) الدميقراطيــــة األمريكيــــة(
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حقيقية ملدى هشاشة تلك الدميقراطية الـيت عانـت 
امــــــة وحقــــــوق يق للحريــــــات العمــــــن جتــــــاوز وتضــــــي

حتت حجج متنوعة فبعـد احلـرب العامليـة . اإلنسان
األوىل ويف خضــم مرحلــة الصــراع اإلجتمــاعي الـــيت 
شــــهدت العديــــد مــــن التفجــــريات شــــنت احلكومــــة 
عــــدداً مــــن احلمــــالت الضــــخمة الــــيت القــــت فيهـــــا 

إعتبار لسالمة اإلجراءات شيوعيني وفوضيني دون 
ويف أثنــــاء احلــــرب العامليــــة الثانيــــة إحتجــــز . الزمــــةال

ــــــــــف شــــــــــخص يف خميمــــــــــات االحتجــــــــــاز ١١٠ ال
. اللشــيء ســوى إهــم ينحــدرون مــن أصــل يابــاين 

الحصــر هلــا ويف أثنــاء احلــرب البــاردة وقعــت أعــداد
فقــدوا وظــائفهم وتعرضــوا ) للفــزع األمحــر (ضــحية 

حـــــىت إن بعضـــــهم أودع الســـــجن . للمهانـــــة علنـــــاً 
لالشــتباه يف 

غـــــري إّن التجربـــــة . 
ـــــــيت هـــــــزت صـــــــورة حقـــــــوق اإلنســـــــان  األعنـــــــف وال

احلقوق هي اليت جاءت عقب اهلجوم علـى برجـي 
أيلول /١١مركز التجارة العاملي ومقر البنتاجون يف 

املتحـــــــــدة الواليـــــــــاتحيـــــــــث عاشـــــــــت. ٢٠٠١/
ولـة (ا عـن ختلـت خالهلـ) ردة حضـارية( األمريكية 

أو ) الدولــــة البوليســــية(هــــر يف هيئــــة لتظ)  القــــانون
) دولــة اجلنــراالت(

حيـث إنـه . عية العديـد مـن دول العـامل الثالـثالقم
تدعاء أي مـــن الصـــعب علـــى الـــدول املتحضـــرة إســـ

عيــــة، مهمــــا تعرضــــت مــــن مــــن تلــــك اآلليــــات القم

، على أساس أن تطورها الطبيعي وتقدمها أزمات أمنية
السياسي واإلجتماعي والتقـين 

علـــــى أراضـــــيها أليـــــة ) حقـــــوق اإلنســـــان(دون تعـــــريض 
. إنتهاكات

اإلدارة (ومـــــــــن وجهـــــــــة نظرنـــــــــا إن عســــــــــكرة 
ملــه مــن دالالت علــى إعــالء قيمــة ومــا حي)  األمريكيــة

مل يكـن وليـد ) اجلانـب القـانوين(علـى ) األميناجلانب (
أحـــــداث أيلـــــول وإمنـــــا كـــــان حاضـــــراً يف عقـــــل النخـــــب 
السياســـية الـــيت تعاقبـــت علـــى حكـــم الواليـــات املتحـــدة 

ميثــل مــا بــدت عليــه يف الفــرتة األخــرية ، بعــد أن كانــت 
هـــــا خـــــارج الواليــــــات ممارســـــة هـــــذِه العســــــكرة يف غالبيت

تـدخًال عسـكرياً خــارج ٢٤٠املتحـدة والـيت بلغـت حنــو 
أي ان العسكرة وما ترتـب . ١٧٩٨أراضيها منذ عام 

كانـــت تســـمى حريـــات " عليهـــا مـــن مضـــايقات أمنيـــة 
كــي مبنــأى عــن مثــل اآلخــرين فيمــا كــان الشــعب األمري

إن التجاوزات اليت حصـلت وحتصـل .هذِه اإلنتهاكات
ات املتحــــدة االمريكيــــة يف جمــــال حقــــوق اآلن يف الواليــــ

اإلنســــان الــــيت وصــــلت يف بعــــض األحيــــان مــــن خــــرق 
للدســــتور وتعديالتــــه والضــــمانت الــــيت كفلهــــا الدســــتور 

مرهونة بالسياسة اليت تتبعها النخب . للحريات العامة 
احلاكمـــــة يف الواليـــــات املتحــــــدة إذ كلمـــــا كـــــان الــــــنهج 

أت عليهـا السياسي موائم لألسـس الدميقراطيـة الـيت نشـ
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة كلمـــا كـــان هنـــاك إســـتقرار 

.رجوع لدولة القانون املبتغاة جمتمعي و 



}١٠١{

الهوامش 
١- .

 . .٢٠٠٥. ٢
.٤صفحة 

٢- _
 _

١٧صفحة ٢٠٠٣_عمان .اإلنسان 
-فتحي الدربثي. د. انظر -٣

––١٩٧٧٢٥١
)

)
 (

. .
.٨٧–٢٠٠٣.
)Right (

للقانون 
٤- :

. ١٩٨٦. ١ط. . . اإلنسان 
.٩ص

٥- .
 .

. ٣٩ص. ١٩٩٥. جامعة بغداد . العلوم السیاسیة 
٦--- :

vasak .k ( redacterr general) .les
Dimensions thterationlles des droit /

home , daris-unesco 197
١٤١-–-٧–

––
.٨صفحة ٢٠٠٣

٨-–
––

١١-٢٠٠٦-
––مجذوب 

١٧٠صفحة -١٩٨٦
––إسماعیل غزال -٩

–١٩٩٦
.٤٢١ص

١٠-––
.٧ص١٩٨٣دار النھضة -بیروت

١١-–
–٢ج––

.٨٢التاریخ بال ص –

١٢-–––
.٧٢صفحة -١٩٦١مكتب مطبعة مصر 

١٣--
__

.٢٠ص ١٩٩٦ط _
١٤-
.١٠ص –لتاریخ بال -مصر–مطبعة الشركة _
١٥-––

٢٠صفحة ١٩٧١. اإلسكندریة 
–

–-
.١١٣صفحة -١٩٦٥

١٦-–
.١٠مصدر سبق ذكره صفحة 

*–
––

––ماجستیر غیر منشورة 
).١(ملحق رقم -٢٠٠١-

١٧-_
)١٧٨٩-١٧٨٠(الكونفدرالي 

-–
٢٥ص -١٩٧٠-

١٨- . .
.١٦٣ص. ١٩٩٧. األوربي–مركز الدراسات العربي 

١٩- .–
.١٠٨صفحة -٢٠٠٥-بغداد –اإلنسان 

٢٠-––
.٣٤٣صفحة -١٩٨٩-الدار  الجامعة –القاھرة 

دار –––ي –
.٢٩١صفحة -١٩٦٤-النھضة العربیة 

٢١- .–
.١١٦صفحة 

–
-١٩٩٤––اإلنسان 
.٨٦صفحة 

.٧٠صفحة –ه مصدر سبق ذكر–روسكو باوند -٢٢
. ھناك ثمة فرق بین الحریات المدنیة والحقوق -* 

.كما تجسدھا وثیقة الحقوق الفردیة التي تضمنھا الدستور 

 .

 .
القوانین الفدرالیة وقوان

"الحمایة المتساویة" الرابع عشر الذي ینص على حمایة 



}١٠٢{

 **
. تعدیال ) ٢٦(١٧٨٩

. ي 
.١٧٨٧دستوري منذ عام 

من الدستور األمریكي) ٥(المادة -٢٣
.١٧٩١التعدیل األول للدستور األمریكي عام -٢٤
.٢٣٧ص. مصدر سبق ذكره . -الري الوتیز-٢٥
*-

.في أقضیة او ساحات المدارس العامة
*

١٧٨٧
( كالمنا ھذا إذ قال 

یجب إن تكون لنا حكومة ب
 (

 . .
. ١٢٤ص . مصدر سبق ذكره 

.١٧٩١التعدیل األول للدستور األمریكي -٢٦
*-

–
–

.٢٠٠٥غیر منشورة بغداد –أطروحة دكتوراه 
.٢٥٧ص.الري الوتیز ز مصدر سبق ذكره-٢٧

٢٨-
١٩٢٠.

.٢٥٧صفحة –مصدر سبق ذكره–الري الوتیز-٢٩
30- David p. filer: Americn Politics
Custom Edition for The United States
Military Academy of Waste Point
.2003.p.p 309-319
31- Karen O,Connor : American
Government Continuity and Change .
Newyork: 2002.p.151.

.٢٧٣ص. مصدر سبق ذكره. الري الوتیز-٣٢
٣٣-––

بیروت –ترجمة انیس صایغ 
٣٤-––

.٩٨صفحة ١طبعة ١٩٩٢–القاھرة االھرام للنشر 
–طن ( -٣٥

)USAPATRIOT ACt) (المتحدة االمریكیة

 :

.ومنعھ
 .

 .

– .
.٤٢ص. ٢٠٠٣اذار . بغداد . العلوم السیاسیة

٣٦-Puplic Low 107.56.26  October .2001
115 Stat.346

٣٧-Ibid.stat.347
٣٨-Ibid.stat.348

:انظر ایضا 
. : . د

.
١٢١١.٢٠٠١العدد . بیروت 

٣٩--Puplic Low 107.56.26  October .2001
115 Stat.346

٤٠-Mark .f .smith “ fighting terrorism in
afree society” amercan association of

university professors(aaup)g.April2002.
www.aaup.org/puplications/academe. htm

.
. . منار الشوربجي-٤١

.١٤ص. ٢٠٠٢. بیروت. مجلة المیتقبل العربي 
42- Any Goldstein and Dan Eggan.((u.sto
stop issuing detention.allies  Justice dept
.to share number in feeral custody ins
arrests washington post, 9/11/2001
http//washgton  post com /wp/articales
/a643308-2001 nov8.html.

١٦/١٢/٢٠٠٥صیحفة النیویورك تایمز -٤٣
44 - Helen Dewar" Sen.Leathy.Aba Protest
Asherofts Monitoring Order " Washington
Post 10/11/2001
(http//www..Washingtonpost.Com)

االدلة السریة المبدأ-*
١٩٩٦

 .

٢٠٠٠

٢٠٠١/ایلول / ١١
٤٥-John mintzcus adds legal Rights in

tribnuls:new rules also allow lee uay on
evidence washitnton post. 12/3/2002


