
: العدالـة ومفهوم الطبيعي احلق

مع الطبيعة من أزليا صراعا نشأته اإلنسان منذ عرف
تأكيد أجل أخرى، من جهة من اإلنسان أخيه ومع جهة،
ومسكنه. وأسرته نفسه عن والدفاع الوجود في حقه

وحشته من اإلنسان انتشال في الفضل كان  وإذا
الديانات إلى باألساس الطبيعة يرجع جبروت أمام وحيرته
جتاوز في بحظ وافر ساهم البشري فإن العقل السماوية،
فبدأ الطبيعة، حلواجز والعصور األزمان وعلى مر اإلنسان
ويدافع مواقعه يحصن وأخذ االجتماعية،  اخلاليا  ببناء

فيه. يعيش الذي العالم على ويتعرف مصيره عن
أول ونوع  مفهوم حتديد في العلماء اختالف ورغم
التاريخ، ما قبل عصر في عرفها اإلنسان اجتماعية خلية
األولى الفطرية اجلماعات إلى أن يذهب الراجح الرأي فإن
وكان القرابة، وحدة على األبوي النظام ظل قامت في
ما دمه. وإذا يستباح يعتبر عدوا العشيرة أجنبي عن كل
هبت "العشيرة"، أفراد أحد على غريب من اعتداء وقع
بكرة أبيها لتأخذ بالثأر، وتتضامن في األخيرة عن هذه
املنتمني األفراد أحد من واقعا إذا كان االعتداء املسؤولية

إليهـا.
الفوضى بطابع مطبوعة اجلماعات هذه حياة وكانت
والقـوة. العنف إلى واللجوء واملعاملة باملثل، والتعدي

"عهد بتجاوز ملحوظا تطورا اجلماعات عرفت ثم
مختلف في "العشيرة" واستقرار الراعي"، اإلنسان
عرف كيان هذا احتادها عن ونشأ وتوحدها، البقاع،
محل والتصالح التحكيم فيها حل التي "بالقبيلة"

القوة. إلى االحتكام
الدين، رجال طبقة ظهرت الدينية" "العقيدة وبتطور
الوقت ذات في الديني الرئيس وهو احلاكم كان حيث
الكهنة"- تلقيه-"مبساعدة بعد املنازعات في يفصل
بني الناشئة املنازعات في فصله لدى اإلالهي" "احلكم
تقاليد إلى اإلالهية" "األحكام حتولت هذه ثم األفـراد.
قانونية. قاعدة أصبحت أن بعد للقضاء ملزمة وأعراف
القواعد خلق في الدين رجال محل "الفقهاء" وحل
الشعـوب. لدى عناصرها باكتمال وتفسيرها القانونية

يتم حتقيقها كان الذي العدالة مفهوم تطور وقد 
هذه احلقوق طريق دفع االعتداء على عن غريزية، بطريقة
فأصبح مقتصرا باالنتقـام، الحقة مرحلة في والقيام
كان الذي املفهوم هذا أن إال الضرر. عن التعويض على
في النهاية في تبلور والشعوب، األمم باختالف يختلف
التي الطبيعي"، القانون "مبادئ سميت مبادئ مجموعة

القانـون. مصادر من مصدرا بعد فيما أصبحت
البشر عالقات «أن اليونانيون" "الفالسفة فقد الحظ
وأن الشعوب،  بني متحدة وقواعد  أنظمة على تسير
عليا لقوة الطبيعية كالظواهر تخضع القواعد هذه
"بالطبيعة"، وسموا القوة هذه وسموا وحتكمها، حتركها
وال زمانا مكانا ال تتغير ال الثابتة التي القواعد مجموعة
"وحي من القانون هذا واعتبروا الطبيعي"، "بالقانون
على يسمو ولذلك فهو البشر، صنع وليس من الطبيعة"
ومن عليا، مثل من عليه اشتمل الوضعي" مبا "القانون

التغييـر». يلحقها ال خالدة ثوابت
الطبيعي" "القانون بني الرومانيون" "الفالسفة وميز
الطبيعي" "القانون  وبني جهة، من املدني"  و"القانون
اقتباسهم رغم أخرى، وذلك من جهة الشعوب" و"قانون

اليونان. عن الطبيعي" "القانون لفكرة
أنواع مختلف ينظم الذي املدني" "القانون وكان
يستمد الرومـاني، اتمع أفراد بني الرابطة العالقات

القدمية. الرومانيـة والعادات التقاليد من جذوره
املسمى للقانون يخضعون فكانوا "األجانب" أما
إلى املكثفة الهجرة إثر نشأ الذي الشعوب"، "بقانون
بني وتشعبها العالقات لتعدد نتيجة الشرق من "روما"
يستمد الذي القانون هذا وجاء والرومانيني. األجانب
بني العالقة لينظم والتقاليد" العدالة "مبادئ من أصوله
أخرى، من جهة الرومان وبني وبينهم جهة، من األجانب
في الفصل ليتولى األجانب" بريتور "وظيفة وأنشئت

الرومانيني. وبني األجانب، وبينهم بني القائمة املنازعات
متانة أكثر واإلغريق الرومان بني الصلة وملا أصبحت
الرومان  وفالسفة فقهاء تأثر اجلمهوري، أواخر العصر في
أن يجب أعلى مثال واعتبروه الطبيعي"، "بفكرة القانون
مببادئه. وفي ويتقيد هديه على الوضعي" "القانون يسير
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طليعة في كان الذي "شيشرون" الفيلسوف يقول ذلك
الطبيعي: للقانون الدعاة

السليم، وهذا الفكر من مستوحى قانون "يوجد هناك
فهو األفئدة، في ومنقوش الطبيعة، من مستمد القانون
روما، وفي أثينا في بذاته فهو يتبدل، وال يتغير ثابت ال
ال كما عليه، اخلروج الشعب حتى وال البرملان وال يستطيع
العقاب". تعرض لسوء وإال يخالفه أن فرد أي يستطيع

السمو، وصيغت إلى درجة ارتقى الفقه هذا العهد في
الطبيعي مبادئ "القانون مع املتوافقة املبادئ القانونية
لدى املفعول ساري يزال ما املبادئ هذه والعدالة"، ومن
بدل القانون روح كاستلهام اليوم، حتى األمم من العديد

القانـون. أمام املساواة ومبدأ النص،
"القرون في سائدة الطبيعي" القانون "فكرة وظلت
وخصوصا الدين، بصبغة اصطبغت أنها إال الوسطى"،
دينا رسميا الدين املسيـحي، فحني أصبح هذا الديـن
في نهاية "تيودور" اإلمبراطور من بقرار الرومانية للدولة
"بسلطان األباطرة طرف  من االعتراف مت الرابع، القرن 
احملاكم و"باختصاص الكنسي"، و"بالقانون الكنيسة"
الدين)- من رجال  -(وهم قضاتها التي كان الكنسية" 
الفصل الدينية  املسائل في  الفصل  جانب إلى يتولون
بتراضي إليهم  املرفوعة املدنية املنازعات في أيضا 

األطراف.
هذه احلقيقة االكويني" "توماس الفيلسوف أكد وقد
وعليه للخالق، بوجودها مدينة الطبيعة إن : بقوله
هذا وقسم اهللا. صنع من يعتبر الطبيعي القانون فإن
األزلي، اإللهي : القانون أنواع ثالثة إلى القوانني الفيلسوف
من البشري يدركه العقل ما آخر الطبيعي وهو والقانون

والقانون الوضعي. اإللهي، القانون
كما الطبيعي عرف املسلمون بدورهم القانون هذا وقد
بها أوحي مبادئ "مجموعة واعتبروه  الكنيسة، عرفته
جعلوا لهذا أنهم إال واملرسلني". بواسطة األنبياء للبشر

"العقـل". وليس هو "الدين" وحيدا مصدرا القانون
تنظيم من عليه اشتمل مبا اإلسالمي  للدين وكان
البلدان كل قوانني في كبير أثر والدين الدنيا لشؤون
الناحية من وأحدث "صلعم"، "محمد" بدعوة آمنت التي
في األثر بالغ انقالبا والقانونية واالجتماعية اخللقية
أداء على حتث تعاليم من جاء به مبا اإلسالمي، اتمع
الفقه اإلسالمي ووضع لبعضهم. الناس احلقوق، وإنصاف
وقيودها، وحدودها للحرية وضابطا جامعا واحدا أصال
ميكن هذا األصل ومبقتضى القانون، كل فروع فيه تشترك
أو اخلير، احلق، أو تتصادم مع لم لإلنسان ما احلرية إطالق
يقع دام لم ما القانون لتدخل مجال وال العامة، املصلحة

التصادم. هذا

اإلقطاع زوال وإثر الوسطى" "العصور نهاية في
الدول نشأة إلى أدت التي الديني" اإلصالح ظهرت "حركة
ظهور ذلك عن  ونتج الكنيسة،  ضعف  بعد األوروبية 

وخارجيا". داخليا الدولة سيادة "مبدأ
تأثير حتت التي تفجرت "الثورة الفرنسية" جاءت ثم
اإلنسان "بحقوق سمته ما لتعلن الطبيعي"، "القانون

الوضعية". القوانني تقيد التي اخلالدة الطبيعية
فرنسا على الطبيعي" "القانون تأثير يقتصر ولم
حني األمريكية املتحدة الواليات إلى جتاوزه بل  وحدها،
إبان أمريكا املتحدة في مستعمرة عشرة خطت الثالث
إعالن وثيقة بإذاعة  الشهيرة  خطوتها  التحرير  حرب
"احلقيقة : فيها جاء والتي   ،1776 عام االستقالل
متساوين، يولدون الناس بأن القول تقتضي الساطعة
واحلرية، احلياة منها تستباح، ال حقوقا منحهم اخلالق وأن
أقيمت قد  البشرية احلكومات وأن السعادة، ونشدان

وضمانها". احلقوق هذه لصيانة
صورتها من الطبيعي" "القانون فكرة تطورت وقد
الفقهاء من عدد بتبني صورتها احلديثة إلى التقليدية
نظامها في بعض التضييق مع ألفكارها، ولكن احملدثني
املشتركة، العامة  املبادئ سوى يشمل ال أصبح الذي
و"جيني" الفقهاء "جوسران" الرئيسية، ويعتبر واألصول
آمنوا الذين احملدثني الفقهاء طليعة في و"بالنيول"

للقانون الطبيعي". "بالنظرية التقليدية
: "بالنيول" الفقيه يقول السياق هذا وفي

محصورة مبادئ مجموعة هو الطبيعي القانون "إن
الذوق، وسالمة العدالة  على مبنية العدد،  حيث  من
وبها يحكم بها، ويلتزم يراعيها أن املشرع على  يتعني
الطبيعي فالقانون نذمه، أو مندحه فإما أن أوامره، على
العليا القاعدة بل هو القانون، منوذج وال القانون هو ليس
قانونا ظاملا. يسن فإنه عليها وخرج حاد إن للمشرع التي
على إن قيل فإذا العدد، قليلة الطبيعي القانون ومبادئ
حرية يحمي وحريتهم، وأن الناس يضمن حياة أن املشرع
بالنظام املساس شأنه ما من مينع املال، وأن العمل وحرية
بحقوق واألقارب للزوجني يعترف وأن واألدبي، االجتماعي
ولكننا وضعي، نكون جد بعيدين عن قانون فإننا متبادلة،

الطبيعي". القانون مبادئ استنفذنا قد نكون
الطبيعي "القانون أن جهته من "جيني" الفقيه ويرى
االنتقادات رغم  صامدا ظل وقد  يقهر، ال عتيد قانون
الناس إميان عن تعبيرا جاء ألنه إليه، وجهت التي 
على تهيمن التي اخلالدة السامية باملبادئ وتعلقهم
واحلنني والتعلق اإلميان هذا يوجد ومادام الناس حياة 
األرض في يعيش اإلنسان ومادام البشر، حياة  في
الطبيعي". القانون من البد  فإنه السماء في  وعقله
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من الفردية احلرية ألفاظ امحت املاركسية وبظهور
إلى بعد فيما اتمع حتويل بهدف الشيوعي القاموس
الفرنسي اإلعالن في ماركس وطعن "بروليتاريا"، مجتمع
حلقوق الطنان  اجلدول "هذا : ودعاه اإلنسان حلقوق
حقوق يحقق لم أنه مادام جدواه عليه منكرا اإلنسان"،
يصون حقوق قانونا أن مؤكدا وأوضاعه، وأوقاته العمل 

العالم. في واملرتقبة الكبرى الشرعة وحده هو العمل

الطبيعي لإلنسان للحق العاملية الطبيعة
الدولي القانون في األفراد حماية حقوق ومؤيدات

              
: الدولي والقانـون الفـرد

الفلسفي اجلانب عناية الفقهاء على تركزت أن بعد
التركيز أصبح احلقوق الطبيعية لإلنسان، لبلورة والفقهي

الدولي. القانون على العشرين القرن في
"طاملا : القول إلى الدولي القانون فقهاء ذهب وهكذا
داخلية من احلقوق هدف أفراد، فإن من يتألف الشعب أن
إلى نرمي الداخلية احلقوق في واحد، فنحن دولية هو أو
إلى نرمي  الدولية احلقوق وفي مباشرة، الفرد خدمة
تتألف من شعب، التي الدولة خدمة خدمته عن طريق

األفراد". من مجموعة أي
املتعلق بالفرد املبدأ هذا األمم املتحدة ميثاق كرس وقد

: املقدمة بديباجة ورد حيث
حماية على العازمني املتحدة، األمم شعوب "نحن
اجتاحت التي احلرب  كارثة من  املقبلة األجيال شعوب 
جيل حياة مدى  على مرتني توصف ال بآالم  اإلنسانية

واحد.
اإلنسان حقوق في جديد من إمياننا تأكيد وعلى
وقيمتها، البشرية  الشخصية كرامة وفي األساسية، 
الكبيرة األمم وحقوق والنساء، الرجال حقوق مساواة وفي

والصغيرة. منها
وحرمة العدل لصيانة الالزمة الشروط إيجاد وعلى
مصادر سائر وعن املعاهدات، عن الناشئة االلتزامات 

القانون الدولي.
أحسن وتنظيم شروط الرقي االجتماعي، وعلى رعاية
هذه سبيل في والعازمني أوسع، حرية نطاق في للحياة،

: األهداف
أخيه مع الفرد يعيش وأن  التسامح،  ممارسة على
حلفظ السلم قوانا وعلى توحيد جوار، وحسن سلم في

الدوليني... واألمن
األهداف. توحيد جهودنا لتحقيق هذه قررنا

اتمعني ممثليها بواسطة حكوماتنا  فإن هذا وعلى
بالصالحيات واملزودين فرنسيسكو"، "سان مؤمتر في
القانوني، الشكل واستيفائها بصحتها، املعترف الكاملة
هذا مبوجب وأنشأت هذا، املتحدة األمم ميثاق  أقرت قد

املتحدة". األمم "اسم دولية حتمل منظمة الصك
من أخرى نصوص جاءت  بالديباجة، ورد  عما وفضال
و 55 13 و 1 (املـواد الفرد: إلى بوضوح هذا امليثاق تشير

.(76 و 62 و
بالفرد اهتم املتحدة األمم ميثاق أن مما سبق ويتضح
من أهدافه وجعل نصوصه، من كثير في اهتماما بالغا
جلانا الغاية لهذه وألف حقوقه تأمني األساسية

متخصصة.
األفراد املتحدة حقوق األمم ضمنت ذلك إلى باإلضافة
في الدولية األسرة قررته ما أعظم يعتبر عاملي بيان في

لألفراد. خدمة االجتماعي         احلقل
البيان في لألفراد األساسية الطبيعية احلقوق

اإلنسان حلقوق          العاملي
حلقوق العاملي البيان صدر 1948 دجنبر 10 بتاريخ

فصال. وثالثني ديباجة من ويتألف اإلنسان،
مبوضوعنا  الوثيق وارتباطها الديباجة ألهمية ونظرا

يلي: فيما ننشرها

املتأصلة بكرامة اإلنسان االعتراف وأن "أما الديباجـة:
وبحقوقهم جميعا، البشرية األسرة أعضاء كيان في
احلماية أساس هو إمنا عنهم، لها انتزاع ال التي املتساوية

العالم. في والسلم والعدل
إلى أفضيا قد واحتقارها اإلنسان حقوق جتاهل وإن n

انبثاق عالم وأن اإلنسانية، ضمير همجية استأثرت أعمال
من اخلوف واملعتقد، ويتحرر القول بحرية املرء فيه يتمتع

يصبو إليه الناس. والعوز غاية ما
اإلنسان، حقوق لصيانة منها القانون البد سيادة وإن n

دفع الظلم إلى أمره مضطرا في آخر املرء يلجأ ال حتى
والطغيان عنه بالثورة.

األمم. بني الودية منو العالقات تعزيز اجلوهري من وإن n

مرة امليثاق في جاهرت قد املتحدة األمم شعوب وإن n

شخص وبكرامة األساسية، بحقوق اإلنسان بإميانها أخرى،
وحقوق املرأة، الرجل بني حقوق وبالتساوي وقدره، اإلنسان
رفع وعلى االجتماعي، الرقي تعزيز على عزمها وأعلنت

مدى. أوسع احلرية من ظل حتت احلياة مستوى
على نفسها عهدا قطعت قد األعضاء الدول وإن n

العاملي االحترام املتحدة األمم  مع بالتعاون ن تؤمِّ بأن
األساسية. وللحريات اإلنسان الفعلي حلقوق
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أهمية ذو واحلريات احلقوق لهذه املشترك الفهم وإن n

تاما. إيفاء بهذا العهد عظمى لإليفاء
اإلنسان حلقوق اإلعالن تنادي بهذا العمومية فاجلمعية
املشترك، للتحقيق للشعوب واألمم قاطبة، مثال أنه على
وهذا اتمع، هيئات وجميع األفراد جميع يسعى كما
والتربية، بالتعليم يعززوا العيون، ألن نصب دائما اإلعالن
في تدريجية بتدابير ويؤّمنوا، واحلمايات، احلقوق هذه احترام
على وتطبيقها بها االعتراف والدولي، الوطني النطاقني
األعضاء الدول شعوب ذلك في سواء فعال، عاملي نحو

عهدتها". في الداخلة األقاليم وشعوب نفسها،
على عدد من  مشتملة الثالثون الفصول جاءت وقد  

يلي: فيما تصنيفها ميكن املتنوعة املواضيع
احلق ومنها لألفراد: األساسية  الطبيعية احلقوق -1
وتأمني متييز أي دون النفوس على في احلياة واحلرية واألمن
11 و و10 و9 و8 و7 و6 (الفصول 1 و 2 و3 العادلة احملاكمة

و12).
والدولة: باتمع  الفرد لعالقة املنظمة احلقوق -2
16 (الفصالن التملك وحق والزواج اجلنسية حق ومنها

و17).
احلرية ومنها العامة: باحلريات املتعلقة احلقوق -3
واالجتماعات والرأي والدين الضمير وحرية الفكرية،
في املشاركة وحق التوظيف، في واملساواة السلمية،
والشفافية بالنزاهة  تتسم  أن يجب  التي االنتخابات 

و21). 18 و19 و20 (الفصول
في احلق ومنها واالجتماعية: االقتصادية احلقوق -4
والتربية النقابي واالنتماء االجتماعية، والتأمينات العمل
و23 22 (الفصول الدورية العطل  من  واالستفادة اانية،

و26). و24
الوطنيـة اإلنسان في التشريعات حقوق إدماج
: الدساتـيـر في حقوق اإلنسـان إدمـاج

تكتسي احلديث العصر اإلنسان في  حقوق أصبحت
مفهومها أن تطور بعد الداخلي امليدان في قصوى أهمية
في جاهدة  تعمل الدول وأخذت الدولي. النطاق على 
الوطنية، بعد تشريعاتها في احلقوق هذه إدماج سبيل
استقاللها، إثر في أمريكا الشمالية إعالنات احلقوق ميالد
فرجينيا" والية "إعالن  هو  عليه اقترع  إعالن أول وكان
إلى احلقوق إعالن عملية وانتقلت ،1776 يونيه في 12
احلقوق، بإعالنات الثورية  الدساتير كل  وتوجت فرنسا، 

الدساتير. هذه أشهر 1789 دستور ويعتبر
األوربية الدساتير توجت األولى العاملية احلرب وعقب
،1919 سنة "وميار" كدستور احلقوق بإعالنات  اجلديدة 
إلى ظهرت التي الدساتير ألغلب بالنسبة الشأن وكذلك

الوجود بعد سنة 1945.

في الدستور األمريكي جند احلقوق إعالنات جانب إلى
1791-7-3 دستور الفرنسية، وخصوصا الدساتير وفي

ضمانات احلقوق.
إن هوريو":  "أندري األستاذ يقول السياق هذا وفي
تبدو كقواعد وضعية أن حتاول أو تبدو، احلقوق ضمانات
املشرع، على نفسها تفرض إكراهية قيمة ذات وملزمة
من الثالثة الفقرة العادي، وهكذا نصت املشرع وباألخص
ميكنها ال التشريعية السلطة أن » على دستور 1791
ممارسة احلقوق يعيق أن ميس أو قانون ميكن أي تسن أن
احلقوق) (ضمانات العنوان هذا حتت املذكورة الطبيعية

بالدستور». واملضمونة
في ظهورها  بعد  احلقوق ضمانات انتشرت وقد
الدستورية احلركة وفي والفرنسية األمريكية الدساتير 

.1918-1914 خصوصا عقب حرب األروبية،
من بذلت التي اجلهود أن النظر،  إمعان بعد ويبدو
واحلريات على احلقوق املطلقة الشرعية قيمة إضفاء أجل
عن تتأتى مما أكثر احلقوق ضمانات  عن  تتفرع الفردية 

ذاتها. اإلعالنات
مقدمة في جاء :1946 لعام فرنسا دستور مقدمة
1958(الفقرة دستور وبعده 1946 لعام الفرنسي الدستور

يلي: األولى) ما
متسكه بحقوق علنية بصورة الفرنسي الشعب يعلن »
سنة بإعالن كما عرفت الوطنية ومببادئ السيادة اإلنسان

.«1946 دستور مبقدمة وأكملت وأكدت ،1789
إلى ضمنية إشارة املستند هذا مقدمة في ووردت

لإلنسان: الطبيعية احلقوق نظرية
الدين أو في أو العرق متييز في كائن بشري، دون «كل

ومقدسة». ثابتة حقوقا ميلك املعتقد، في
جاء والتي نفسها املقدمة في التأكيد هذا  ونلمس

فيها:
حقوق على علنية بصورة الفرنسي الشعب يؤكد »
لسنة احلقوق بيان في املكرسة اإلنسان واملواطن وحريات
قوانني في بها املعترف األساسية املبادئ وعلى  ،1789

اجلمهورية».
يتعلق هوريو"  "األستاذ ذلك يؤكد وكما هنا فاألمر
االجتماعي الطابع ذات احلقوق أو التقليدية باحلريات 
اجلمهورية ظل في العادية بالقوانني املكرسة والنقابي
دوما تكن لم التي السابقة ظل األنظمة في أو الثالثة

واحلقوق: احلريات هذه بني ومن جمهورية،
-8-29 بقانون كبير حد إلى املكرسة الصحافة: حرية -

1881؛
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30-6-1881؛ قانون في املقررة التجمع: حرية -
21-5-1884؛ املكرسة بقانون النقابية: احلرية -
29-8-1881؛ بقانون املقررة اجلمعيات: حرية -

جديدة- أسس على املنظمة واألديان: املعتقدات حرية -
.1905 مبوجب قانون الدولة)- عن الكنائس (فصل

: أن نؤكد على ميكن عامة وبصفة
قرن من أكثر منذ ظهرت التي االجتاهات احلديثة أن -1
املنشورة بالدساتير املرفقة احلقوق إعالنات في واملوجودة
في الفردية  احلقوق كرست األولى، العاملية احلرب إثر
تتعهد التزامات صبغة احلقوق هذه وكست  دساتيرها،

لألفراد. الدولة بتقدميها
املذكورة الدساتير تضمنتها التي املبادئ أن -2
الوطنية التشريعات على  إيجابي  بشكل انعكست

املعنية. للبلدان الداخلية
؟ الوطنية تشريعاتنا عن فماذا

هذه في اإلنسان حقوق إدماج مظاهر وماهي
التشريعات؟

اإلنسان حلقوق العاملي واإلعالن الدستور املغربي
              

احلريات املغربي ملبادئ حماية الدستور
لألفراد والسياسية األساسية

التي اإلنسان بحقوق املتعلقة  املبادئ تقسيم  ميكن
قسمني: إلى عليها الدستور املغربي نص

األساسية. أو احلريات األولية -1
والسياسية. املدنية العامة: احلقوق احلياة حريات -2

الدستور نصوص مراجعة  من يتبني كما احلرية إن
بالنظام "التقيد اإلرادي هي: روحه املغربي والتعرف على
سلطة عن عبارة احلرية وهذه الفوضى، لتمييز احلرية عن
تكون أن قبل  الذات على سلطة أنها أي تقريرية، 
املفهوم بهذا اإلنسانية فاحلرية اآلخرين. على سلطة 
الواردة احلريات تلخيص وميكن توازي السيادة اإلنسانية"،
أو األولية احلريات  في: ذكرنا كما املغربي الدستور في

العامة. احلريات وفي األساسية،
على: وتشتمل األساسية، أو األولية احلريات

الشخصية: احلرية أ •
فعلية ممارسة  هي التي التنقل حرية في وتتمثل

الطبيعية. للحرية
مبوجب  هذا الصدد في املغربي الدستور نص  وقد

يلي: ما على منه الفصل التاسع من الفقرة األولى
التجول،  حرية املواطنني جلميع الدستور يضمن »

اململكة». أرجاء بجميع االستقرار وحرية
عليه  نص الداللة ما حيث من الفصل هذا  ويقابل
اإلعالن العاملي صك من 13 الفصل من األولى بالفقرة

باحلرف: فيه جاء الذي حلقوق اإلنسان
داخل  محل واختيار التنقل، حرية فرد لكل »  

دولة» كل حدود
األمان: احلق في ب •

محاكمة. بدون عدم التوقيف في احلق به ويقصد
ومبوجب اال  هذا في املغربي الدستور  نص وقد 

يلي: ما على العاشر الفصل من الفقرة األولى
يعاقب وال يعتقل  وال  أحد على القبض يلقى ال  »
في عليها  املنصوص اإلجراءات وحسب األحوال في  إال

القانون».
من التاسع الفصل بنص  النص هذا  مقارنة وميكن

فيه: جاء الذي اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن
نفيه أو حجزه  أو إنسان على القبض اليجوز  »

تعسفا».
     

اخلاصة: امللكية ج •
احلريات. جملة من وتعتبر

مبوجب الصدد هذا في املغربي الدستور  نص وقد
مايلي: على منه عشر الفصل اخلامس

للقانون مضمونان» اخلاصة وحق املبادرة امللكية «حق
ذلك ضرورة إلى دعت إذا وممارستهما من مداهما يحد أن

للبالد. واالجتماعي االقتصادي النمو
اإلجراءات وحسب األحوال امللكية إال في نزع ميكن وال

القانون. في عليها املنصوص
حلقوق اإلعالن العاملي في الوارد بنظيره النص هذا ومبقارنة
إذ النصني، في كال والهدف املفهوم وحدة اإلنسان، تتضح
ما يلي: العاملي على عشرة من اإلعالن السابعة املادة تؤكد
مع أو باالشتراك مبفرده التملك حق شخص « لكل

غيره».
تعسفا». ملكه من أحد جتريد اليجوز »

من "احلريات يعتبر السابقة احلريات مجموع كان وإذا
مجموعة هناك  فإن األسبقية"، ذات والضرورية األولية

يلي: فيما تلخيصها احلريات ميكن من ثانية
العبادة: و حرية املعتقد أ. •

دين هو اإلسالم أن على ينص املغربي الدستور أن رغم
مبوجب وذلك والعبادة، املعتقد ضمن حرية أنه إال الدولة،

جاء فيه: الذي الفصل السادس
حرية واحد لكل تضمن والدولة الدولة، دين «اإلسالم

الدينية». شؤونه ممارسة
من كونهم الرغم املغاربة على اليهود يتوفر وهكذا
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طقوسهم يؤدون فيها "بِـَيع" على أقلية دينية، يشكلون
وأعيادهم اخلاصة مقابرهم ولهم حرية، بكل الدينية

الدينية.
املسيحية الديانة ملمارسي بالنسبة الشأن وكذلك
صلواتهم يؤدون فيها كنائس على يتوفرون بدورهم الذين

تامة. حرية في
العاملي باإلعالن الوارد النص املغربي بنظيره  ومبقارنة

والغاية. املفهوم وحدة تتضح
أن: تنص على اإلعالن عشرة من الثامنة فاملادة

والضمير التفكير  حرية  في  احلق شخص «لكل
عقيدته، أو ديانته تغيير حرية هذا احلق والدين، ويشمل
الشعائر، وإقامة واملمارسة، بالتعليم عنها اإلعراب وحرية

اجلماعة». مع أو سرا ذلك أكان سواء ومراعاتها،

التعليم: حرية • ب.
على ما املغربي الدستور من عشر الثالث الفصل ينص

يلي:
على السواء». للمواطنني حق والشغل «التربية

اسم يطلق حيث والتعليم، بالتربية املغرب ويعنى
الثانوي بشقيه التعليم وزارة على الوطنية التربية وزارة

واجلامعي.
الوارد النص من  بنظيره أيضا  النص هذا  ومبقارنة
الهدف وحدة تتضح اإلنسان  حلقوق العاملي باإلعالن 
على والعشرون السادسة املادة تنص إذ  واملضمون،

مايلي:
يكون أن ويجب  التعليم،  في احلق  شخص «لكل 
األقل باان، على واألساسية األولى في مراحله التعليم
التامة املساواة قدم على العالي  التعليم يكون وأن

الكفاءة». أساس وعلى للجميع،
على فيه الوطنية التربية وزارة  تتوفر الذي فاملغرب
االبتدائي الرسمي التعليم حق ميارس ميزانية، أضخم
طلبة التعليم توفر إلى باان، باإلضافة فيه واألساسي
ملعايير تخضع تشجيعية دراسية منح على العالي

موضوعية.
على مراكز بعيد أمد يتوفر ومنذ أصبح املغرب أن كما
لتكوين تابعة واملهني والتقني  الفني  للتعليم ومعاهد 

األطر.

الرأي: حرية ج. •
الثانية الفقرة مبقتضى املغربي الدستور ضمنها وقد

فيه: الذي جاء الفصل التاسع من
وحرية الرأي حرية املواطنني جلميع الدستور «يضمن

.« ... بجميع أشكاله التعبير
العاملي اإلعالن عشرة من املادة الثامنة تضمنت وقد

عنه وعبرت احلق، نفس سابقا إليها املشار اإلنسان حلقوق
التفكير". "بحرية

جمعيات: االشتراك في حرية د. •
الثالثة الفقرة مبقتضى املغربي الدستور ضمنها وقد

فيه: الذي جاء الفصل التاسع من
املواطنني: جلميع الدستور يضمن

أية في االنخراط وحرية اجلمعيات،  تأسيس «حرية 
أن ميكن وال وسياسية حسب اختيارهم. نقابية منظمة

القانون». إال مبقتضى احلريات هذه ملمارسة حد يوضع
اإلعالن العاملي العشرون من املادة عليه نصت وهذا ما

جاء فيها: التي اإلنسان حلقوق
اجلمعيات في االشتراك حرية في احلق إنسان «لكل
االنضمام على أحد وال يجوز إرغام السلمية، واجلماعات

ما». جمعية إلى

واملسكن: املراسالت حرمة هـ.  •
على الدستور من عشر واحلادي العاشر نص الفصالن

يلي: على ما التأكيد حيث مت احلرمة هذه ضمان
إال حتقيق وال تفتيش وال حرمته تنتهك  ال  «املنزل
ال القانون، في عليها املنصوص واإلجراءات الشروط طبق

املراسالت». سرية تنتهك
املادة مبوجب العاملي أكده اإلعالن الذي نفس املبدأ وهو

فيها: جاء التي منه عشرة الثانية
اخلاصة أو حياته لتدخل تعسفي في أحد يعرض «ال
في احلق شخص ولكل مراسالته... أو مسكنه أو أسرته

احلمالت» تلك أو التدخل هذا مثل من القانون حماية

االجتماعية للحقوق املغربي الدستور حماية
الصرفة

والسياسية املدنية احلقوق : العامة احلياة حرية
بقوله: والسياسية املدنية احلقوق "هوريو" األستاذ :عرَّف
باملشاركة تسمح التي تلك املدنية احلقوق "تسمى
لتولي األهلية أي الواسع، باملعنى العامة الوظيفة في

املناصب العامة بالذات.
املشاركة تتيح التي تلك هي السياسية واحلقوق
في االقتراع كحق الوطنية، السيادة عن التعبير في 
واالشتراك التصويت وحق للترشيح، واألهلية االنتخابات،

الشعبي. االستفتاء في
فكرة من واحد آن في  تنطلق السياسية  واحلقوق
ميكن وهي ال الفردية، احلرية فكرة و من السياسية، احلرية
بل األفراد، كل إلى متنح أن هذه املشتركة صفتها بسبب

التصنيف بهذا واعتبارا ممارستها"، بلغوا سن للذين
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يلي: في ما احلقوق هذه تلخيص ميكننا

القانون: أمام املساواة . أ •
املغربي على  الدستور من اخلامس الفصل ينص حيث

يلي: ما
القانون». أمام سواء املغاربة جميع »

من املادة السابعة أكدته الذي هو بالذات املبدأ وهذا
العاملي: اإلعالن

.« القانون... أمام سواسية الناس «كل

املناصب: األهلية لتولي . ب •
الثاني الفصل مبقتضى املبدإ على هذا التأكيد مت وقد

املغربي: الدستور من عشر
واملناصب الوظائف أن يتقلدوا املواطنني «ميكن جلميع
املطلوبة للشروط يرجع فيما سواء وهم العمومية،

لنيلها».
الثانية من بالفقرة عليه املنصوص املبدأ نفس وهو
جاء التي العاملي اإلعالن من والعشرين احلادية  املادة

فيها:
تقلد في  لغيره الذي احلق نفس  شخص لكل »

في البالد». الوظائف العامة

واملرأة: الرجل بني ج. املساواة •
باحلرف: على ذلك الثامن الفصل من األولى الفقرة نصت
السياسية». باحلقوق التمتع في متساويان واملرأة «الرجل
حلقوق العاملي اإلعالن من الثانية املادة أكدت وقد

احلق: هذا اإلنسان
الواردة واحلريات احلقوق بكافة التمتع حق إنسان «لكل
أو العنصر، بسبب متييز، كالتمييز دون اإلعالن هذا في

.« اجلنس... أو اللون،

االنتخابات: في املشاركة حق . د •
من  الثامن  الفصل من الثانية الفقرة نصت   

يلي: الدستور على ما
يكون  أن  في احلق  أنثى أو  كان  ذكرا مواطن «لكل
املدنية بحقوقه سن الرشد، ومتمتعا بالغا كان إذا ناخبا

والسياسية».
حلقوق العاملي النص في بنظيره النص هذا مبقارنة و
نصت الفقرة حيث والغاية، املفهوم وحدة تتضح اإلنسان

يلي: ما على والعشرين احلادية من املادة األولى
العامة الشؤون إدارة في االشتراك احلق في فرد «لكل
اختيارا يختارون ممثلني بواسطة وإما مباشرة، إما لبالده 

حرا».

النقابي: احلق . هـ •
النقابات، إلى االنتساب حق املغربي الدستور  يضمن
التاسع منه ما الفصل من الثالثة الفقرة حيث جاء في

يلي:
املواطنني: جلميع الدستور يضمن »

أية في  االنخراط وحرية اجلمعيات، تأسيس حرية
وسياسية». نقابية منظمة

العمل: في و. احلق •
يلي: ما على عشر من الدستور الثالث الفصل نص

السواء». على للمواطنني حق والشغل التربية »
من الفصل جاء في الفقرة األولى النص ما هذا ويقابل

اإلنسان: حلقوق العاملي اإلعالن من والعشرين الثالث
اختياره حرية وله العمل،  في  احلق شخص لكل »

مرضية». عادلة بشروط

اإلضراب: حق ز. •
ما على املغربي من الدستور عشر الرابع نص الفصل

يلي:
تنظيمي قانون وسيبني مضمون».  اإلضراب «حق

احلق. هذا ممارسة معها ميكن التي واالجراءات الشروط
املغربيباإلضافةإلىذلك علىعدد ولقد نصالدستور هذا
املثال: سبيل على منها باألفراد، املتعلقة األخرى من احلقوق
16)؛ الفصل الوطن: ( الدفاع عن حق املساهمة في -
االستطاعة: قدر التكاليف العمومية على حتمل حق -

17)؛ (الفصل
السلطة عن مستقل بقضاء  التمتع  في احلق -

والتنفيذية؛ التشريعية
طريق عن العامة احلياة في  املشاركة في احلق  -

احمللية. اجلماعات
املبادئ إال عادة يتضمن ال أن الدستور البديهي ومن
أمر والتنفيدية التشريعية ويترك للسلطتني األساسية

التكميلية. واملراسيم القوانني سن

التشريع اإلنسان في حقوق إدماج مظاهر
املغربي

أن على من الدستور واألربعون السادس نص الفصل
في بالتشريع النواب يختص عن مجلس الصادر القانون
: وفي مقدمتها احلصر سبيل على حددها عدة ميادين
األول الباب عليها في املنصوص واجلماعية الفردية احلقوق

الدستور. من
كظهائر سابقا صدر ما هذه القوانني إلى يضاف
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والعقوبات واجلرائم املذكورة، احلقوق إطار تشريعية حددت
واجلنائية. املدنية واملسطرة احلقوق هذه على اجلارية

والظهائر واملراسيم  التشريعات هذه من يهمنا وما
الفردية احلقوق حماية : مبوضوعنا منها يتعلق ما هو
الداخلية. التشريعات في هذه احلقوق وإدماج واجلماعية،
هذه سيَّجت التي املذكورة التشريعات إيجاز وميكن

: يلي ما في احلقوق

اجلنائيـة : املسطرة في قانـون أ. •
الشكلية القواعد من جملة القانون هذا حدد
سلسلة ولضمان اجلنائية، الدعوى سير لضمان واجلوهرية
ولشخصه تهدر، أن من الفرد لكرامة صونا احلقوق من

تعسفي. بشكل أن ميس من
حتت الوضع موضوع يثيره زال وما أثاره ملا واعتبارا 
-مببادرة النواب مجلس أصدر وتخوفات، جدل من احلراسة
رقم حتت قانونا اإلنسان– حلقوق االستشاري من الس
من الثامن والستني الفصَل مبقتضاه يعدل 1991-67-90
بالتقليص ،(1959 سنة (الصادر اجلنائية املسطرة قانون
68 الفصول في احملددة احلراسة حتت الوضع مدة  من
أكد االحتياطي باالعتقال يتعلق وفيما و169. و82
االحتياطي االعتقال أن على اجلنائية املسطرة قانون
هي البراءة بأن القائل املبدإ على استثنائي يستند تدبير

األصل.
مجلس عن الصادر القانون املشرع مبقتضى وقد عمد
على جوهرية أعاله إلى إدخال تعديالت إليه املومإ النواب
االحتياطي، مسطرة االعتقال اللجوء إلى وكيفية شروط
املتهم حق في مقدمتها بعدة ضمانات، ذلك إحاطة مع

محام. مؤازرة في
الضمانات إلى أضاف املشرع أن  ذكر مما ويتبني
إضافية، أخرى  ضمانات  للمتهمني أصال املمنوحة
من و8 و9 و10 5 املواد في الواردة املقتضيات مع انسجاما
من و10 و14 و7 2 واملواد اإلنسان، حلقوق اإلعالن العاملي
والسياسية املدنية  باحلقوق اخلاصة الدولية االتفاقيات
املتحدة لألمم  العامة اجلمعية طرف من عليها املصادق

بتاريخ 1966-12-16. (2200 أ) قرارها رقم مبوجب
مبدأ ذلك عن فضال اجلنائية املسطرة قانون كرس وقد
الدفاع في واحلق امللكية، واحترام حق وصيانة حرمة املنزل

اجلنائية. الدعوى مراحل خالل

املغربي : اجلنائي القانون في ب. •
املبادئ مؤكدا على بدوره املغربي اجلنائي القانون جاء
الضمانات توفير إطار  في شرحها، سبق  التي العامة
باإلعالن إسوة  األفراد حقوق على للمحافظة الالزمة

حلقوق اإلنسان. العاملي
التحكمية يخص األعمال مت التنصيص فيما وهكذا
األفعال هذه مرتكبي معاقبة على الفردية، املاسة باحلرية

ج. ق 255 الفصل قررها مشددة بعقوبة
وانتزاع التعذيب يخص فيما التنصيص مت كما
الفاعل معاقبة على  واإلكراه الضغط حتت االعترافات
مبقتضى وذلك  صرامة سابقتها عن تقل ال بعقوبة

ج. الفصل 231 ق
الفصل املسكن نص انتهاك حرمة جرم وفيما يخص
بعقوبة اجلرمية  هذه مرتكب معاقبة على ج ق  230
إلى خمسني من وغرامة  سنة إلى شهر  من احلبس

درهم. خمسمائة

االجتماعية التشريعات في اإلنسان حقوق إدماج ج. •
على للمغرب بالنسبة اإلنسان حقوق إدماج :لم يقتصر
تهم ميادين عدة شمل بل الذكر، السالفي التشريعني

واالجتماعية. الفردية احلياة
املتعلق التشريع سن مت النطاق  هذه وفي هكذا،
على املغرب حصول إثر املهنية النقابات  تأسيس  بحق
بني من يعد االجتماعي الذي الضمان في واحلق استقالله.
القطاعات في األجراء بها يتمتع التي األساسية احلقوق
على املغرب سار وقد والتجارية. والفالحية الصناعية 
اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن اختطه الذي النهج
الصندوق فأسس منه،  22 املادة  إلى استنادا 
.1961 سنة  االجتماعي للضمان الوطني
عدد املسطرة املدنية على قانون نص ذلك جانب إلى
بحق يتعلق ما منها الشغل، ميدان في الضمانات من
االختصاصات نطاق  في االبتدائية،  احملاكم إلى اللجوء

االجتماعية. القضايا في للبت لها اولة
املتعلقة  املبادئ  مختلف أن  إلى  املالحظة وجتدر
في للمغرب بالنسبة إدماجها مت اإلنسان بحقوق

: التشريعات الوطنية التالية
 

الصحافة؛ قانون أ-
العمومية؛ التجمعات قانون ب-

قانون تأسيس اجلمعيات؛ ج-
اجلنسية. قانون د-

حقوق مجال في دور اجلمعيات املتخصصة
اإلنسان

جمعيات عدة باليسير ليس زمن منذ نشطت
قضايا مجال اهتماماتها في وطنية حصرت ومنظمات
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اإلنسان. حقوق
رسمية بصفة بها املعترف املدنية اجلمعيات هذه وتقوم
تعنى ومجالت نشرات عدة وتصدر أنشطة، بعدة وقانونية

بها. والنهوض املغرب في اإلنسان حقوق بقضايا
       

اإلدارية واحملاكم حلقوق اإلنسان االستشاري الس
وديوان املظالم

من مببادرة اإلنسان حلقوق االستشاري الس أنشئ
عليه.(1) رحمة اهللا احلسن الثاني امللك اجلاللة صاحب

مذكرات لعدة رفعه في الس أنشطة هذا متثلت وقد
نظر بوجهات علما جاللته إلحاطة اجلاللة، صاحب إلى

عليه. بعض القضايا املعروضة في الس
حقوق موضوع في امللك  جاللة من ثانية ومببادرة
طرف من  90.41 رقم قانون مشروع إقرار مت اإلنسان

إدارية. محاكم مبوجبه حتدث النواب مجلس

حتقق للمغرب ما توطيد امللكية في لإلرادة وجتسيدا
وحماية واإلنصاف،  والعدل احلق  كلمة إعالء مجال في
ديوان مؤسسة إحداث مت األفراد واجلماعات، وحريات حقوق
بتاريخ  1.01.298 الظهير الشريف رقم مبوجب املظالم

.2001 دجنبر 9
ميكن املذكور الظهير مقتضيات مضامني وباستقراء
املؤسسة هذه إلحداث املوجبة األسباب على التعرف

النقاط التالية: وتلخيصها في
وحماية املظالم  برفع املكلفة األجهزة تعزيز -

احلريات؛
جاللة أسالف عليه النهج الذي سار على التأكيد -
بجانبهم مؤسسات إحداث على دوما عملوا الذين امللك
مظالم من يلحق رعاياهم قد على ما تتولى إطالعهم
من اإلداريني املسؤولني بعض عن يصدر قد ما  وإصالح

وتعسفات؛ أخطاء
في وجعلها للسلطة ملموس آخر بعد إعطاء -
والتزامها منه، قربها وعلى والتنمية، املواطن خدمة

واإلنصاف؛ القانون سيادة بضوابط
فعالة أداة املؤسسة  هذه تكون أن على احلرص -
مرنة ووسيلة واإلدارة، املواطن بني التواصل لتطوير
وشكايات تظلمات  في  للنظر ومبسطة  وتوفيقية 
أي ضحايا أنفسهم يعتبرون للذين آمنا ومالذا املواطنني،
بعدم اإلنصاف أو مشوب مخالف للقانون، أو عمل قرار

مبمارسة صالحيات إليها هيئة عهد أو إدارة أي عن صادر
العمومية. السلطة

املؤسسة أمام  اال فسح على املشرع حرص وقد
استقالليتها وضمن كامال، دورها أداء من تتمكن لكي

امللك. بجانب جاللة وضعها خالل من وجتردها
التي التدابير سياق في املؤسسة إحداث هذه جاء وقد
"لتحقيق نصره اهللا، السادس محمد امللك جاللة اتخذها
بعدم لشعوره حد ووضع اإلدارة، مع املواطن  مصاحلة
املرفق وتخليق البيروقراطية، من واحلد معه،  تواصلها

املواطنة". ملفهوم قوية شحنة وإعطاء العام،
الشريعة مقاصد استلهام على القائم النهج وهذا
التي املغربية األصالة على املبنية والتقاليد  اإلسالمية
مغربية"، لقضايا مغربية حلول "إليجاد السعي تتوخى
للتراث اإلنساني املثلى القيم على االنفتاح من مينع "ال
النظم في مماثلة مؤسسات من يعرفه مما واإلفادة املشترك،
ألقي السامي الذي امللكي اخلطاب في جاء كما املعاصرة"،
اإلنسان بتاريخ حلقوق العاملي ذكرى اليوم تخليد مبناسبة

.2001 دجنبر 9

سعيا وذلك تنظيم الس االستشاري حلقوق اإلنسان، بإعادة يتعلق 1-00-350 عدد حتت شريف ظهير صدر 2001 أبريل 10 (1)بتاريخ
والسياسية... املدنية احلقوق لترسيخ على نحو أفضل وتأهيله وعقلنة طرق عمله، اختصاصاته وتوسيع هيكلته إلعادة
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