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 : مقدمة
. في تمؾ الفترة كاف تفكؾ 1998ُكِتَب ىذا البحث القيـ في شتاء عاـ 

االتحاد السوفياتي وانييار منظومة الكتمة االشتراكية تثير اآلماؿ العريضة 
قراطية موالمبادئ الدي أنظمةبناء مجتمعات ودوؿ معاصرة تستند عمى ب

نياء و عف الشعوب رفع االضياد واالستبداد في و  ،الحقيقية ، اتوريتالدكتاا 
لنظميا السياسية واالجتماعية  إرادتيا في االختيار الحرّ وتعيد إلى الشعوب 

في انتخاب حكاميا، بما ينسجـ ويحقؽ تضع في يدىا حقيا و  ،واالقتصادية
 معاصر. الحضاري المجتمع الو  حرّ النساف اإلطموحاتيا في بناء 

 ، كاففي تمؾ الفترة، أي في العقديف األخيريف مف القرف العشريف
. فقد كاف حزب في َأوِجو التضييؽ عمى الحريات الديمقراطية في سوريا

 1963البعث قد أعمف عف نفسو قائدًا لمدولة والمجتمع، وىيمف منذ عاـ 
يد األجيزة األمنية دوف قيد  ُمطمقاً عمى ساحة العمؿ السياسي بشكؿ مطمؽ، 

مف في سوريا ، وبقي نافذا 1962في عاـ الطوارئ أو رقيب بموجب قانوف 
تاريخو. فقد شكؿ انقالب حزب البعث وسيطرتو عمى مقاليد الحكـ في آذار 

، نقطة البدء لمرحمة طويمة وكارثية لمختمؼ أوجو الحياة السياسية في 1963
، نتيجة منطقية التي تعيشيا سوريا حالياً  اليائمةالمدمرة سوريا، وتعتبر األزمة 
البعث، وتتحمؿ قياداتو المسؤولية  لحزب قصائيواإللمنيج االستبدادي 

 الكاممة عف سقوط سوريا في ىاوية القتؿ واإلرىاب. 
في بحثو إلى الجذور والبدايات التاريخية كماؿ حناف لقد عاد الكاتب 

 ض نماذج تداوؿ السمطة في الدوؿ. واستعر وحقوؽ اإلنساف لمديمقراطية
 .في بالد اليوناف ، أي الديمقراطية،القديمة. فبدأ مف موطف نشأتيا والممالؾ

اختيار شكؿ في و  ثـ عرض لمنماذج الدينية ألنماط الحكـ التي ظيرت الحقاً 
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والخمفاء والمموؾ الحكاـ، واآلليات التي استنبطت في مجاؿ اختيار األمراء 
منيا خاصة، والتي ال تزاؿ  واإلسالميةالدولة الشرقية في بدايات تأسيس 

وتداوؿ السمطة. الحكـ أسسًا الستالـ  ،الشرؽ األوسطدوؿ  معظـتعتبر لدى 
الرجوع إلى التاريخ لفيـ الخمفية الدينية والثقافية عمى الكاتب حرص قد ق

استالـ السمطة وحكـ دوليا وشعوبيا، والتاريخية لسموؾ ومنيج الحكاـ في 
 . خاصة في منطقة الشرؽ األوسطو 

التي وضعت  واألنظمةأراد الكاتب في بحثو ىذا، المقارنة بيف القوانيف 
في العديد مف الدوؿ واألقاليـ  ؿ حقوؽ اإلنساف في القرف العشريففي مجا

ربيف العالميتيف األولى ومف قبؿ منظمة األمـ المتحدة أيضا، وخاصة بعد الح
تزاـ بيا مف قبؿ األنظمة والحكومات التي وقعت وبياف مدى االل والثانية،
الموقعوف راعي وضعت لكي يالتي و  ،خضوعيا لتمؾ القوانيف أعلنتعمييا و
 .واألنظمة مف قبؿ مختمؼ الدوؿحقوؽ االنساف والشعوب، عمييا 

 باإلعالنالحكومة التزاميا  أعلنتففي سوريا، عمى سبيؿ المثاؿ، 
حقوؽ االنساف الصادرة عف المنظمة وبشرعة  ،العالمي لحقوؽ االنساف

يثبت  وافقت عمى االتفاقية العربية لحقوؽ االنساف، ولكف الكاتبكما الدولية، 
عث ببنود ومواثيؽ الحكـ في سوريا، لـ يمتـز طواؿ حكـ حزب الب نظاـف بأ

حزب البعث حكـ  الذي " الطوارئ واالحكاـ العرفية" فقانوف  تمؾ االتفاقيات.
ليس فقط بتمؾ االتفاقيات وبمواثيؽ حقوؽ االنساف  ،لتزاـأي ا نييأ، في ظمو 

الذي وضعو حزب و الديمقراطية، بؿ عطمت العمؿ بدستور البالد قو قوح
ة وري بكافنى المجتمع واإلنساف السمبالد. وقد عال وخالؿ فترة حكمالبعث 

والتفرد  االستبداد السياسي، أطيافو الثقافية والدينية والقومية مف وطأة وتبعات
فساد الحياة السياسية في سوريا، ومف عدـ التزاـ الدولة واحتراميا و  بالسمطة، ا 
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 بشأف الحريات الديمقراطية وحقوؽ نفسولما أكدت عمييا في بنود الدستور 
الدولية في إطالؽ الحريات  بالمواثيؽ التزامواإلنساف، ناىيؾ عف عدـ 

 وصيانة حقوؽ االنساف.
عف قانوف الطوارئ  كامالً  د الكاتب فصالً وفي ىذا المجاؿ، أفر 

 . 8/3/1963قالب حزب البعث في نحكاـ العرفية،الذي أعمف عنو أثناء اواأل
في منطقة  1962لقانوف اإلحصاء لعاـ كما خصص فصال آخر 

األكراد، السورييف الجزيرة، بيف فيو مدى الظمـ والحيؼ الذي لحؽ بالمواطنيف 
بموجب ذلؾ وحقوؽ المواطنة لسورية بعد أف نزعت عنيـ الجنسية ا

تبعاتو، القانوف و مدى ما القاه المواطنوف مف جراء يكشؼ عف اإلحصاء، و 
ض ليا منتسبو األحزاب السياسية ر التي تعالعديدة حمالت االعتقاؿ منيا و 

، مثؿ وما نتج عنوبإلغاء ذلؾ القانوف  تيـطالبم والنشطاء، بسببالكردية 
لكرد ومنحيا لمواطنيف عرب سوريوف جيء بيـ مصادرة أراضي الفالحيف ا

اإلحصاء مف أرياؼ مدينة الرقة كمستوطنيف، عمى حد قوؿ صاحب مشروع 
 طمب ىالؿ.  محمد الضابط األمني

 ،لقد كاف الصديؽ الكاتب كماؿ حناف يحمؿ ىمـو اإلنساف الكردي
كاف ذلؾ، مف وعمؿ طواؿ حياتو في سبيؿ إزالة الظمـ عنو. ولكنو أكثر 

اإلنساف السوري مف شمالو إلى جنوبو ومف ساحمو إلى داخمو.  مؿ ىمـويح
جسا دائما افقد كانت مسائؿ الحريات الديمقراطية وحقوؽ االنساف يشكؿ ى

في سوريا وفي لحقوقو لو، وكاف عمى قناعة تامة، بأف نيؿ الشعب الكردي 
، والشعوب احتراـ حقوؽ اإلنسافبو  ،دوؿ الجوار، يبدأ مف تحقيؽ الديمقراطية

 الحضاري لمستوى التطورفيما معياراف حقيقياف ومقايس عالمية وتاريخية 
 الدوؿ والحكومات.لممجتمعات و 
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 : الكاتب كمال حنان
في قرية )تمؼ( التابعة لمدينة عفريف، أكمؿ المراحؿ  1954ولد سنة 

األولى مف دراستو في مدارس المدينة ، ثـ انتقؿ إلى مدينة حمب، وأكمؿ 
 في معيد الخطوط الحديدية. دراستو

انتسب الكاتب وىو في مرحمة الدراسة الثانوية أواخر ستينات القرف 
الماضي إلى الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، وبقي حتى يـو استشياده 
ممتزمًا بالخط الوطني الديمقراطي لمحركة الوطنية الكردية إلى جانب رفاقو 

) يكيتي (، وتدرج في مسؤولياتو  في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي
الحزبية إلى مستوى عضو في قيادة الحزب. وىو مف مؤسسي نادي عفريف 

ي فومف مؤسسي مؤسسة تعميـ وحماية المغة الكردية  1969الرياضي 
 سوريا.

عانى مف جراء عممو في صفوؼ الحركة الديمقراطية الكردية، مف 
تعسفيًا مف عممو لمدة أكثر مف مضايقات مستمرة لألجيزة األمنية، فقد سرح 

سنتيف، وتعرض منزلو إلى مداىمات مف قبؿ األجيزة األمنية ألكثر مف مرة، 
 وتعرض خالليا لالستجواب والمتابعة. 

عف كتاباتو العربية، لمكاتب كتابات ومقاالت متنوعة بالمغة الكردية  عدا
ر مف عشرة (، وكاف رئيسًا لييئة تحريرىا ألكث نػوروزنشرت في جريدة ) 

، حينما تعرض لطمؽ 2113-1-31أعواـ، لحيف استشياده في حمب بتاريخ 
ناري مف قناص غادر وىو متجو إلى منزلو في حي األشرفية ، وقد شيع 

إلى مسقط رأسو ووري الثرى في مقبرتيا  2113 -2–1جثمانو بتاريخ 
 بحضور جماىيري كبير وبمراسـ الئقة .
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بحؽ شييد الحرية والديمقراطية وحقوؽ  الكاتب الشييد كماؿ حناف، ىو
وأحالـ عشرات آالؼ بوطف ديمقراطي مزدىر، اإلنساف. والريب أف أحالمو 

نساف حر وطف والمفقوديف والمعتقميف والمخطوفيف في  الشيداء كريـ وا 
  ما!!!. اً ستتحؽ يوم

بحكـ صداقتنا التي امتدت مف أياـ الدراسة في ثانوية  أنو .نفيدكـ ىنا..
ف، عرضت عمينا السيدة فاطمة محمد زوجة الصديؽ الشييد كماؿ، عفري

بتفحص محتويات حاسوبو، ومراجعة أعمالو الكتابية، وفي الحقيقة كاف ذلؾ 
أقؿ مما يمكف عممو مف أجؿ صديقنا ورفيقنا الفقيد. فقمنا بقراءة البحث 

عداده لمطبع دوف أي حذؼ أو إضافة،  وقد تبيف أنو قد أنيى ىذا البحث وا 
. ومف الجدير بالذكر، أف لمفقيد كتابات أخرى 1998المتكامؿ في شتاء عاـ 

عمى  (، وسنعمؿ الحقاً ػوروز نعظميا بالمغة الكردية في جريدة ) نشرت م
عدادىا لمطباعة.  مراجعتيا وا 

 د. محمد عبدو عمي
 عفريف – 2115/ 11/2 
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 الفصــــل األول

 

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

 *انين االستثنائيةفي ظل القو
 مقدمــة : 

لقد كافح اإلنساف الطبيعة القاسية لمسيطرة عمييا، وكافح الطغياف لكي 
يمارس حقوقو اإلنسانية، وما يزاؿ يواصؿ معركتو لمقضاء عمى الظمـ 
واالستعباد واستغالؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف. حيث لـ تستطع ىوؿ األحداث 

نوؼ القير والعذاب والموت، الحد مف والكوارث التي حمت بالبشرية مف ص
ىذا النضاؿ. ليس ىذا النضاؿ مف أجؿ أف يحقؽ لمشعب سيادتو، ويكوف 

لكي يستكمؿ اإلنساف  شيئ حرًا في وطف حر فقط، بؿ قبؿ كؿ الفرد مواطناً 
مقومات إنسانيتو، وبذلؾ يمكف أف يكوف عنصرًا نافعًا وفعااًل في مجتمعو. 

ف اختمؼ الموقع الجغرافي ومعارؾ الديمقراطية والحر  ية في التاريخ متشابية، وا 
 والعناصر والقوى المحركة ليا.

بداعات الشعب في  إف المقصود بالديمقراطية ىو ))تفجير عطاءات وا 
عممية التقدـ االجتماعي والتاريخي، دوف وصاية مف أحد، أو إخضاعيا 

الفكرية وتخريب لمنطؽ الرأي الواحد، فيذا يؤدي إلى تشويو حياتو الروحية و 

                                                 
 2114لعاـ  / 43 – 42/  جالمزدو  العدد –تـ نشر ىذا الفصؿ في مجمة الحوار  *

 . حسن جومي، باسـ مستعار 
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كما ىو عميو الوضع في معظـ دوؿ العالـ النامي  ( 1)مناخات اإلبداع لديو((.
 ودوؿ االنظمة الشمولية التي تحكميا حزب واحد.

إف محاولة البحث في موضوع الديمقراطية ال يأتي مف قبيؿ التنظير، بؿ 
يدية أو ىي محاولة لكي ال تصبح في غياب الوعي الديمقراطي شيئًا مف التقم

 الموضة.
 جـذور الديمقراطيـة: 

بما أف الديمقراطية ىي أسموب في الحكـ، بمعنى أنيا حققت لمبمداف 
اآلخذة بيا مناخات لمتقدـ  والتطور عمى كافة األصعدة، وىي غاية بمعنى 

 السعي الييا يستحؽ التضحيات. فكيؼ كاف الطريؽ إلى الديمقراطية ؟.

 الديمقراطية في أوروبا 

الدكتور محمد عايد الجابري ))إذا نحف انتقمنا إلى النيضة األوربية يقوؿ 
الحديثة وجدناىا تتخذ اآللية ذاتيا، آلية العودة إلى األصوؿ بداية ليا 

 التاريخية لوالدة وتطور الديقراطية في اوربا. أي الجذور ( 2)ومنطمقًا((.

-I  ،وبما أف تعتبر األسطورة اليونانية مف أبرز األساطير القديمة
أولى أشكاؿ التعبير عف الفكر وقضايا وىمـو واىتمامات تمؾ  األسطورة ىي

الشعوب، فبالعودة إلى أساطير الشعب اليوناني لدراسة أداء عقؿ تمؾ 
المجموعة البشرية، نجد أف جذور الديمقراطية ضاربة في أعماؽ التاريخ. 

خمة في إحدى فاألسطورة اليونانية التي تقص عف انبثاؽ شجرة زيتونة ض
األياـ في أثينا وعمى مقربة منيا أنبثؽ نبع ماء عذب، ولدى البحث عف السر 
اإلليي الكامف وراء ىذا الحدث. أكدت  عرَّافة )دلفي( بأف شجرة الزيتوف ىي 
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اآللية أثنيا والنبع ىو اإللو )بوسيدوف( وأف االلييف يخبراف أىؿ المدينة أي 
مع الممؾ كؿ السكاف واستفتاىـ باألمر. االسميف يطمقوف عمى مدينتيـ. فج

فصوتت النساء إلى جانب اإللية أثينا والرجاؿ إلى جانب اإللو بوسيدوف،  
ىذا مف . ( 3)فكانت الغمبة لمنساء، وتـ إطالؽ أسـ اإللية أثينا عمى المدينة

 ناحية ومف ناحية ثانية ولدى دراسة الفكر السياسي الذي أنتجو اليونانيوف،
ف نجده يعتب ر مف أرقى ما وصمت أليو الشعوب في تمؾ الحقبة التاريخية وا 

قامة النظاـ الذي يحقؽ  حيوية الشعب اليوناني وقدرتو عمى تخطي العقبات وا 
إنسانية اإلنساف لدييـ، وتمنع التسمط والطغياف والقضاء عمى الدكتاتورية 

 وقد ظمت )الطاغية ىيباركوس( ليو وجو آخر مف إقامة الديمقراطية.
الديمقراطية تتطور عمى يد مجموعة مف القادة وبالتعاوف مع الشعب اليوناني. 
فقدـ دستور )كميسنثيس( صورة لديمقراطية متطورة، ما لبث أف تطور إلى 
شكؿ أرقى وأكثر تميزًا أياـ )بركميس(. ))أحد سالطيف الديمقراطية(( حيث 

ليد الحكـ ممثمة في استكمؿ الدستور اليوناني إطاره الديمقراطي وأصبحت مقا
مجمس الشورى )الخمسمائة( و )الجمعية الشعبية( التي تضـ جميع المواطنيف 

( و)المحاكـ الشعبية(. ففي إحدى خطب القائد بركميس حيث 18فوؽ سف )
يقوؿ )لنا دستورنا الخاص بنا، لـ نقتبسو عف أحد مف الجيراف فنحف قدوة 

اـ الحكـ بيننا يتمثؿ في سيادة لغيرنا وال نحاكي اآلخريف، ونظرًا الف نظ
األكثرية وليس األقمية، فقد عرؼ باسـ الديمقراطية. وبينما يقؼ الجميع عمى 
قدـ المساواة أماـ القوانيف في شؤونيـ وخالفاتيـ الخاصة. نجد عند تحديد 

اليناؿ شرفًا أكثر في الحياة العامة فالمكانة والمنزلة فاف ناؿ أي شخص 
نما بسبب ما عرؼ عنو مف فضؿ. كؿًّ بسبب انتمائو الطبق ي أو االجتماعي وا 
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في مجاؿ تميزه، وال يقدـ الفقر أو األصؿ  حائاًل أماـ شخص لديو القدرة عمى 
 ( 4)إسداء النصح لمدولة(.

أما المستوى الديني، فقد مارس الشعب اليوناني تعددية حيث لـ يعبد آليًا 
وكاف ىذا دافعًا لئال ينفرد  ،المطمقةولـ ينفرد لديو إلو واحد بالسمطة  ،واحداً 

حاكـ بالسمطة في إطار السياسة وقيادة المجتمع. بمعنى أف اإلنساف اليوناني 
فبالرغـ مف أف  كرس عبادتو إللو يخدـ الناس ال عبادة إلو يخدمو الناس.

المدف اليونانية عرفت مف بيف ما عرفت النظاـ الممكي، لكف المصادر 
لـ يكف بقسوة النظامي الشرقي. فالمدف اليونانية وقعت  التاريخية تؤكد بأنو

تحت حكـ الطغاة لمدة قرف ونصؼ القرف، وذاؽ المواطف اليوناني الكثير مف 
الظمـ واالضطياد. إال إنو لـ يحدث أف طمب أحد الطغاة مف اليونانييف أف 

نة بيف يديو، وعندما غزا االسكندر الشرؽ، انيزمت المدي يمثؿ مايسجد لو عند
ورغـ ذلؾ ظؿ المواطف اليوناني  ،اليونانية الجميورية وانتصر النظاـ الممكي

خاضعًا لمقانوف الذي صنعو البشر. ولـ يخطر بالباؿ أف يكوف الحاكـ إليًا أو 
أنو يمثؿ اإللو. ففكرة تأليو الممؾ أو اإلمبراطور صناعة شرقية بحتة. وبعد 

د آسيا// ومف ثـ تسمى باسـ غزو االسكندر لمشرؽ  )أطمؽ عمى نفسو //سي
الممؾ. ولـ يستعمؿ ىذا المقب عمى العممة التي سكبيا االسكندر في مقدونية. 

.  (7)بؿ ظيرت ىذه األلقاب عمى بعض العمالت اآلسيوية التي كاف يصدرىا
وبدأ االسكندر يأخذ بعادات الشرؽ وثيابيـ ويتزوج منيـ، إال إف وصؿ الى 

ـ فأراد أف يعترؼ بو الشعب اآلسيوي، بؿ اليوناني أعمى عادة وىي تأليو الحاك
ؽ.ـ. أزمع عمى اقتباس عادة فارسية  327أيضًا بأنو إلو. وابتداء مف عاـ 

التي لـ  -وىي السجود عند المثوؿ بيف يديو. فعارض اليونانيوف ىذه العادة
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عارضوىا بشدة. وأخيرًا اتفقوا معو عمى أف تقتصر ىذه العادة عمى  -يألفوىا
وىكذا نجد أف االسكندر لـ يفكر في تأليو نفسو إال في  سيوييف فقط.اآل

 الشرؽ، موطف تأليو الحكاـ.

-II  ولدى العودة إلى التراث الروماني نجد أف الحضارة الرومانية قد
اتصفت بتجربة غنية وناجحة في كافة المجاالت ومف أبرزىا مجاؿ القانوف 

تسمط والطغياف )قيصر ونيروف( كما والفكر السياسي وتجربتيا في محاربة ال
أوجد الرومانيوف أطرًا لحياة سياسية تتطور مع األياـ. فقد لوحظ كثرة 
المجالس والييئات التي تساىـ في الحياة السياسية في المجتمع الروماني. 
مجالس العشرة. مجالس المئة. مجالس العامة والجمعية المعروفة بمجالس 

الجمعية مصدر الشرائع الخاصة في روما قبؿ قبائؿ الشعب حيث كانت ىذه 
 سنة ؽ.ـ. 2111

لدليؿ عمى حيوية األنظمة االجتماعية  ،إف تنوع وكثرة ىذه المجالس
 ،والسياسية التي أنتجتيا ىذه الحضارة. ويجب أف ال ننسى حقيقة ميمة وىي
 أف التجارب اليونانية والرومانية لـ تبمغ المدى الذي بمغتو إال عندما أصبحت
شرائع مكتوبة ومتفؽ عمييا عبر مؤسسات ديمقراطية، حيث أصبحت ىذه 
التجارب األرضية التي انطمقت منيا أوروبا لموصوؿ إلى العصور التالية. 
عصر اإلصالح الديني )القرف الخامس عشر( وعصر النيضة )السادس 
عشر( وعصر العقالنية )السابع عشر( الذي فؾ االرتباط بيف سمطة الكنيسة 

لسمطة السياسية. في ظؿ تمؾ األوضاع قامت الثورة اإلنكميزية التي جردت وا
، كما قامت الثورة 1628الممؾ مف بعض صالحياتو مف قبؿ البرلماف عاـ 

، ومف 1789، وصواًل إلى الثورة الفرنسية الكبرى عاـ 1773األمريكية عاـ
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عالف الجميورية عاـ  عالف حقوؽ1792نتائجيا إعداـ الممؾ وا  اإلنساف  ، وا 
 والمواطف مف قبؿ الجمعية التأسيسية.

وىنا البد مف التأكيد عمى حقيقة ثابتة وىي أف الفضؿ في التطور 
السياسي والحضاري يعود إلى نتاجات المفكريف، حيث ساىمت أفكارىـ في 
تنوير الشعب وتعريفيـ بحقوقيـ ودفعيـ إلى الثورة، كما حددوا لإلنساف 

ونية إلقامة النظاـ الجديد مف جية، ومف جية ثانية األسس التشريعية والقان
إلى التضحيات الكبيرة التي قدمتيا تمؾ الشعوب مف أجؿ الحصوؿ عمى تمؾ 

 المكاسب.

يمكننا القوؿ بأف نضاؿ الشعوب األوروبية مف أجؿ الديمقراطية التي  ،إذاً 
جاءت عبر نضاؿ طويؿ وشاؽ أستمر قرونًا قدمت  ،تقطؼ ثمارىا اليـو

 ثير مف أرواح ودماء أبنائيا، وكاف نضااًل واعيًا وعقالنيًا يعرؼ ماذا يريد.الك

إف التطور االقتصادي والتقدـ االجتماعي واإلنجازات العممية اليائمة 
والمتالحقة التي تحققيا تمؾ الشعوب يرجع الفضؿ فييا لإلنساف الذي امتمؾ 

ياتو الطبيعية ال حدود ألف عطاءات اإلنساف الذي يمتمؾ حر  األساسية،حرياتو 
بشرط توفر نظاـ ديمقراطي يحمي ىذه الحقوؽ. ويجب أف ال ننسى أف  ،ليا

إال أنيا تخدـ  ،ىذه األنظمة ليست مثالية وغير خالية مف العيوب والنواقص
وبنجاح حقوؽ اإلنساف الطبيعية وخاصة حرية الفكر والتعبير والنشر 

. ضمف حدود القانوف الذي وجد والصحافة والتنظيـ السياسي واالجتماعي..
لحماية ىذه الحقوؽ. كما يجب التأكيد عمى أف مفيـو حكـ الشعب لدى 

وقد استبعد  ،كاف  مقتصرًا عمى األحرار فقط ،المجتمعيف اليوناني والروماني
النساء والعبيد والمقيميف مف مفيـو الشعب السياسي. وىكذا يتبيف اف حكـ 
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اف كاف ذا تطبيؽ محدود ال يتجاوز ثمث الشعب الشعب عند اليونانييف والروم
 -بمفيومو االجتماعي الذي يشمؿ جميع األفراد الذيف ينتموف لمدولة )النسػاء

... الخ(. كما يجب التأكيد عمى  -المساجيف -المرضى -الرجاؿ -الشيوخ
 -651وىي أف الحضارة اليونانية وقعت ولفترة طويمة نسبيًا ) ،حقيقة ثانية

حت حكـ الطغاة. ابتداء مف طاغية كورنثو الشيير عاـ ( ؽ.ـ ت511
وينتيي بطرد  ،والذي افتتح المؤرخيف بو )عصر طغاة اإلغريؽ( ،ؽ.ـ651

كما أف المجتمع الروماني  (5)ؽ.ـ 511أبناء الطاغية كيسيموس مف أثينا عاـ 
عرؼ الحكـ الديكتاتوري والذي ظير في الجميورية الرومانية كمنصب لمحاكـ 

أحد القنصميف بتذكية مف مجمس الشيوخ. حيث يتمتع ىذا الحاكـ  يرشحو
وتخضع لو الدولة والقوات المسمحة بكامميا في أوقات  ،بسمطات استثنائية

األزمات المدنية أو العسكرية ولفترة محددة ال تزيد عف ستة أشير عمى أكثر 
ف كاف يؤدي إلى وقؼ العمدتق ؿ ير، حيث كاف ىذا اإلجراء دستوريًا وا 

 بالدستور مؤقتًا.

إف ىذا الفيـ أي الفيـ الروماني لمدكتاتور يختمؼ كثيرًا عف مفيـو 
وخير مثاؿ عمى تقيد الدكتاتور بالمدة المحددة  ،الدكتاتور في العصر الحالي

وىو قائد عسكري ورجؿ دولة عيف دكتاتورًا عاـ  ،sinsinatisىو سنسناتس 
طر. فترؾ مزرعتو وجمع فرقًا ؽ.ـ عندما كاف الجيش الروماني في خ 458

 ،ؽ.ـ دكتاتوراً  435مف الجنود حتى انتصر ثـ استقاؿ وعيف مرة أخرى عاـ 
وبعد انتياء ميمتو عاد إلى مزرعتو مع وجود إستثناءات عمى سبيؿ المثاؿ 

ؽ.ـ دكتاتورًا لمدة غير محددة والثاني يوليوس  82عاـ  Sulaحيف عيف سوال 
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ؽ.ـ ثـ  46دكتاتورية لمدة عشر سنوات عاـ  قيصر الذي أتخذ لنفسو سمطات
 . (6)أعطيت لو ىذه السمطات مدى الحياة قبؿ اغتيالو

واخيرا مف الجدير ذكره كأحد العوامؿ اليامة في اشادة الديقراطية في 
الحاكـ إليًا أو مف طبيعية إليية لكي يستمد  اوربا اف الديف المسيحي لـ يعتبر

ف تدخؿ إرادة أخرى في اختياره. ثـ انو سمطتو مف مصدر عموي )اهلل( دو 
وىي الفصؿ بيف  ،اثناء الصراع بيف الكنيسة واالمبراطور ظيرت فكرة جديدة

السمطة والحاكـ الذي يمارسيا. فالسمطة مف عند اإللو، ولكف اإللو ال يتدخؿ 
ف كاف مف الممكف إرشاد األفراد إلى الطريؽ  ،مباشرة في اختيار الحاكـ وا 

 ـ إلى اختيار الحاكـ. الذي يؤدي بي

 الشرق والديمقراطية 
لنبدأ مف السؤاؿ التالي: ىؿ وجد اإلنساف الشرقي طريقو إلى 
الديمقراطية؟ أي بمعنى ىؿ وجد اإلنساف الشرقي نظاـ ديمقراطي يستند إلى 

 قوانيف مكتوبة، ومجالس ال قرار التشريع؟!.

طة عمى أساس لقد أتجو التفكير في الشرؽ منذ البدء إلى تأسيس السم
إليي، وما داـ الحاكـ يستمد سمطتو مف مصدر عموي، فيو يسمو عمى 

وبالتالي تسمو إرادتو عمى إرادة المحكوميف. ىذه الفكرة  ،الطبيعة البشرية
لعبت دورًا كبيرًا في التاريخ، وقامت عمييا معظـ الحضارات القديمة في 

د بعض المموؾ في أوروبا واستن ،الشرؽ، وأقره الديف المسيحي في بادئ األمر
 كما اسمفنا سابقا.  ،عمى ىذه الفكرة لتعزيز سمطتيـ لفترة وجيزة

 وىنا البد مف عرض نماذج مف الحكـ الثيوقراطي في الشرؽ القديـ:
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مف دراسة تاريخ الفراعنة نجد أف الممؾ يتمتع  مصر الفراعنة: -8 
كثار السكاف، والحماية وا الخ( وعندما …لعقاببالخواص )الفيـ واإلدراؾ، وا 

سـ الممؾ إشارات اويرافؽ  ،يعتمي العرش ال ييبط مستوى المياه في النيؿ
 ((.…ترمز إلى ))الحياة والصحة والقوة

السمطة السياسية في بابؿ وبالد ما بيف النيريف  تاستند بابل: -5
لى جانب افتخار المموؾ بأصميـ الممكي كانوا  ،باستمرار إلى مصدر إليي. وا 

ف الناس في كؿ مناسبة باختيار اآللية ليـ. وكاف الممؾ في بالد ما يذكرو 
حريصًا عمى أف يعرض اختياره ألحد أبنائو لتولي الحكـ مف  -بيف النيريف

بعده عمى اآللية لتقره. وعند تتويج الممؾ كاف يرتدي زي الكاىف وىذا رمزًا 
 التحاد الديف والدولة.

لقارس يسمى )ممؾ المموؾ( وىو كاف اإلمبراطور في بالد افارس:  -3
 وكاف الفرس يؤليونو ويسجدوف لدى المثوؿ أمامو. ،ذو سمطة مطمقة

وىو  ،يستمد سمطتو مف السماء يكاف اإلمبراطور الصين الصين: -4
وكاف يعاوف اإلمبراطور  ،يحكـ وفؽ الحؽ اإلليي الذي يخولو سمطة مطمقة

عياف والثاني الوزراء، في تصريؼ شؤوف البالد مجمساف. أوليما مجمس األ
اف أي لوف مف الرقابة عمى الممؾ. والممؾ يستشير يوليس ليذيف المجمس

بف السماء( افالممؾ في الصيف ىو ) ،المجمسيف إذا شاء أرادتو الممكية
 وسميت تاريخيًا المممكة السماوية. 

 ويمكف تحديد السمات االساسية لمممؾ في الشرؽ:

 خفى عمييا خافية.شخصية إليية مقدسة ال ت -1 
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الفرد محكـو عميو بالتسميـ والطاعة والخضوع ألف مشيئة الممؾ  -2
رادتو ىي القانوف.  وا 

 ليو.إعدـ وجود قوانيف مكتوبة لعدـ حاجة الفرد  -3

الممؾ ىو ىمزة الوصؿ بيف اآللية والمواطنيف وىو الوحيد الذي  -4
 يعرؼ ماذا تريد اآللية.

 فذ األوحد الذي يحكـ القضاء باسمو.الممؾ ىو المشرَّع والمن -5

: انو يستحيؿ وجود عالـ منظـ في ىذا الشرؽ ما لـ خالصة القول
تفرض عميو سمطة تفرض عميو إرادتيا. وىذا ما أدى إلى أف يقوؿ الفيمسوؼ 
اليوناني ارسطو ))يتمثؿ الطغياف بمعنى الدقيؽ في الطغياف الشرقي، حيث 

طبيعية العبيد،  -الؼ الشعوب األوربيةعمى خ -نجد لدى الشعوب اآلسيوية
وظمت ىذه  .(8)الخ(( …وىي ليذا تتحمؿ حكـ الطغاة بغير شكوى أو تزمر

حيث يقوؿ  ،مع تعديالت طفيفة ،الفكرة سائدة في الفكر السياسي األوربي
مونتسيكو ))واالستبداد نظاـ طبيعي بالنسبة لمشرؽ، لكنو غريب عف 

أكثر تقدمًا عف ارسطو حيث يقوؿ  . ولـ تكف نظرية ىيجؿ9)الغرب((
حر،  -بما ىو إنساف -ف لـ يتوصموا إلى معرفة الروح أو اإلنسافو ))الشرقي

وكؿ ما عرفوه إف شخصًا  ،فإنيـ لـ يكونوا أحراراً  ،ونظرًا ألنيـ لـ يعرفوا ذلؾ
جاءت  ( .11)معنيًا حر )ىو الحاكـ ( الطاغية وبقية الشعوب عبد لو بالطبيعة

مع األسؼ الشديد مف دراستيـ لمدولة اإلسالمية االولى االموية ىذه الفكرة 
 الخ((… والعباسية التي حكمػيا طغاة أمثػاؿ ))معاويػة وغيره
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 الديانات التوحيدية والديمقراطيـة
 اليهودي ، المسيحي: 

اف خالصة الفكر السياسي لبعض الحضارات الشرؽ تبيف لنا بأف ىذه 
منيا لـ تنتج سوى الطغياف واالستبداد. وقد الحضارات في الجانب السياسي 

لبس ىؤالء الطغاة عباءة الديف بعد ظيور الديانات السماوية. يعتبر الفكر 
السياسي الييودي مف اقدـ ضروب الحكـ الثيوقراطي عمى نحو ما عبرت عنو 
آيات العيد القديـ. فالفكرة الظاىرة فيو ىي، أف الشعب الييودي ))شعب اهلل 

. وبالتالي مصيره متميز وىو ال يشبو غيره مف الشعوب. وجاء في المختار((
. فيو الذي  (11)سفر التثنيو مف أف ))إسرائيؿ يحكميا اهلل بصورة مباشرة((

ذا كاف لكؿ شعب مالؾ حارس يرعاه  ،قسـ األمـ ووضع حدودًا لمشعوب وا 
فإف الرب ىو الذي يحرس شعب إسرائيؿ عمى نحو  ،ويمثمو في السماء

 ر.مباش

واحدة في السماء ىي  ،اماعند السيد المسيح أنقسـ العالـ إلى مممكتيف
يعيشيا بدوف  ،التي ينبغي أف يطمح المؤمف إلييا والثانية عمى األرض

االكتراث بيا. أي بمعنى أف المحف التي يمر بيا اإلنساف في حياتو مثؿ 
تمؼ وىي تخ ،ىي مف صنع البشر ،الخ(( …))الفقر والعبودية والطغياف

بطبيعتيا عما تصنعو السماء. ومف ىنا جاءت عبارة القديس بولس التي دعـ 
والظالـ سيناؿ ما  …بيا حكـ الطغاة ))أييا العبد أطيعوا في كؿ شيء سادتكـ

كما دعى بصورة مباشرة وواضحة إلى  .(12)ظمـ بو، وليس ثمة محابات((
يف الفائقة، طاعة السمطاف حتى ولو كاف طاغية ))لتخضع كؿ نفس لمسالط
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ألنو ليس سمطاف إال مف اهلل حتى إف مف يقاـو السمطاف يقاـو ترتيب 
 (  13)اهلل((.

وبالتالي فإف معارضتو  ،وىكذا نجد أف الحاكـ يستمد سمطتو مف اهلل
تعني عصياف اإلرادة اإلليية ومعارضة الترتيب اإلليي، ونفس الفكرة دعى 

اب أخضعوا لكؿ ترتيب بشري مف إلييا القديس بطرس في قولو ))أييا األحب
أجؿ الرب، إف كاف لمممؾ فكمف ىو فوؽ الكؿ، أو لموالة كمرسميف منو لالنتقاـ 
مف فاعؿ الشر ولممدح لفاعمي الخير، اكرموا الجميع، احبوا االخوة، خافوا 

 ( 14)اهلل، اكرموا الممؾ.((.

ف  وبعد ذلؾ نفى الديف المسيحي الطبيعية اإلليية لمحاكـ واعتبرتو بشرًا وا 
كاف بشرًا يتمتع بسمطاف مف اهلل، وينبغي الخضوع لو واالمتناع عف مناقشتو 
وأرجاء األمر كمو إلى اهلل ليحاسبو في اآلخرة. أما في الدنيا فالسمع والطاعة 
واالستسالـ واعتبار صاحب السمطة، ومانحيا لممكالـ ىو وحده دوف سواه 

ءوا استخداـ ىذه السمطة. تطبيقًا لقوؿ الذي يممؾ  محاسبتيـ إذا ظمموا أو أسا
بولس ))فالحاكـ المستبد ال يحمؿ السيؼ عبثًا، إذ ىو خادـ اهلل منتقـ لمغضب 

ونالحظ أف الفكر المسيحي تأثر بالفكر الييودي  .(15)مف الذي يفعؿ الشر((
والنظر إلى  ،الذي يحبذ قياـ الدولة عف أساس ديني يحكميا اإللو مباشرة

أنو سيؼ اهلل الذي ينتقـ مف األشرار، وحتى لو كاف الحاكـ الحاكـ عمى 
مستبدًا وظالمًا فعمى المواطنيف أف يتحمموا تطبيقًا لفكرة ))مف لطمؾ مف خدؾ 

 األيمف، فحوؿ لو اآلخر أيضًا((. 

وأخيرًا نجد أف استبداد الحاكـ وظممو يمكف أف يفسر عمى أنو رحمة مف 
 ر في العالـ.فيو دليؿ عمى كثرة الشرو  ،السماء
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وعندما ضعفت اإلمبراطورية الرومانية وتطورت الكنيسة، حتى أصبحت 
مف أكبر مالكي األرض في أوروبا. ظيرت نظرية جديدة ومضمونيا أف 

لكنيـ يمارسونيا بموجب رضا الشعب  ،الحكاـ يستمدوف سمطتيـ مف اهلل
الكنيسة،  المسيحي. وبما أف الكنيسة تمثؿ المسيحية والمسيحيوف يتحدوف في

فإنيا بالتالي ال بد أف ترضى عف ىذا  ،والكنيسة ىي التجسيد ليذا االتحاد
االختيار وتباركو. وىكذا دخمت الكنيسة طرفًا في إضفاء الشرعية الدينية عمى 

 الحاكـ.

 الدولة االسالمية والديمقراطية:
 قبؿ الخوض في الديمقراطية واإلسالـ البد لنا مف التوضيح التالي:

اوؿ في بحثنا ىذا عف واقع الدولة اإلسالمية التي ظيرت عمى سنتن
مسرح التاريخ، ال عف الدولة التي يستخرج الفقياء والمفكروف شكميا 
ومضمونيا مف الكتاب الكريـ أو السنة النبوية الشريفة لتشكيؿ صورة مثالية 

اقع لما ينبغي اف تكوف عميو الدولة في اإلسالـ. أي أننا سنحاوؿ اف نرى الو 
 كما كاف عميو، ال كما نود اف نتصوره ونراه .

 مف المعروؼ اف الدعوة اإلسالمية بنيت عمى ركائز أساسية منيا:
 مبدأ التوحيد. -1
 مبدأ المساواة. -2
 مبدأ الشورى. -3

مف خالؿ سيرة حكـ الخميفتيف أبو بكر وعمر بف الخطاب نجد أف بيعة 
ف موافقة الناس في  ،الحاكـ مرىونة برضى الناس بقاء حكمو ودوامو وا 
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نما ىو بشر يخطئ  ،أساسي، وىذا يعني أنو ليس ىناؾ ثمة تأليو لمحاكـ وا 
ويصيب. كما كاف ىناؾ مجاؿ واسع لحرية التعبير عف الرأي وحرية النقد أي 
نقد الحاكـ. فقصة المرأة التي اعترضت عمر بف الخطاب وىو ينيي عف 

صابت امرأة التاريخ. ))المغاالة في الميور في إحدى خطبو مشيورة في ا
   (16)وأخطأ عمر((.

إال إف المبادئ التي نادى بيا اإلسالـ وسموؾ الخميفتيف أبو بكر وعمر 
لـ تحظ بالتطبيؽ السميـ في عيد عثماف بف عفاف ومف بعده. وبعدما طعف 

وضع أمر  ،عمر في المسجد وىو عمى فراش الموت وبناء عمى توصيتو
 ،ة مف أرستقراطية قريش وممثمييا المحافظيفالخميفة المقبؿ بيف يدي ست

فأنتخب عثماف بف عفاف مف قبميـ والسيؼ فوؽ رؤوسيـ ييدد مف خالؼ 
 (17)شذ.

تنكر لمكثير مف المبادئ التي كرسيا حكـ سابقيو ابو  ،تولية عثماف دوبع
وابتدع سننا ومبادئ جديدة في مفيـو الحكـ والحاكـ وأبرز ىذه  ،بكر وعمر
 المبادئ.

أعتبار تولية الحكـ حكمة إليية. حيث أعتبر الحكـ أمر يختص بو  -1
وال يمكف ألحد أف يتدخؿ في ذلؾ. وعندما طالبوه  ،اهلل مف يشاء مف عباده

رد قولو المشيور ))لف يخمع سربااًل سربمو لو اهلل عز  ،بالتخمي عف الخالفة
 . (18) وجؿ((

أف يحاسبو الناس عمى  إلغاء مبدأ الرقابة والمحاسبة. فيو لـ يرضى -2
وأنكر  ،وأعطى لنفسو الحؽ في أف يفعؿ ما يشاء ،نوعية الوالة الذيف يعينيـ
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أف يكوف خميفة مف دوف أف يكوف قادرًا عمى التصرؼ ببعض الماؿ العاـ، 
 بعكس ما فعؿ أبو بكر وعمر بف الخطاب.

 :إف المرحمة الجديدة مف تدشيف الدولة اإلسالمية أتسمت بسمات أىميا

عدـ وجود تجارب سياسية ناضجة وبطالف االعتماد عمى تجارب  -1
 مف سبقيـ .

ويكرر ىذا المبدأ كمما لـز  ،عدـ وجود أساس معيف الختيار الحاكـ -2
ومف ىنا صح قوؿ الطبري ))أف اختيار الخميفة لـ تقع عمى أساس  .األمر

 ( 19)الشورى بؿ كاف مثالية((.

المبادئ التي حمميا الديف عدـ وجود مؤسسات ترعى تطبيؽ  -3
الجديد. كالمؤسسات التي كانت ترعى تطبيؽ الديمقراطية في المجتمعيف 

 اليوناني والروماني.

وعندما استولى معاوية بف أبي سفياف عمى مقاليد الحكـ. وصعد المنبر 
،قاؿ ))أما بعد فإني واهلل ما وليتيا بمحبة عممتيا منكـ، وال مسرة بواليتي 

فال ييمو رضا الناس ما داـ  (21)كـ بسيفي ىذا مجالدة.. ((.ولكني جالدت
وأتاىـ الممؾ وىـ  ،السيؼ والقوة معو. فقد أشاعوا أف اهلل أختارىـ لمخالفة

وأحاطوا خالفتيـ بيالة مف القدسية  ،ويتصرفوف بمشيئتو ،يحكموف بإرادتو
((  ولقبوا أنفسيـ بكثير مف األلقاب الدينية، ))خميفة اهلل عمى األرض

وعبد  ،و))األميف(( و))المأموف((. وأبنو يزيد لقب نفسو ))إماـ المسمميف((
 الخ. ……الممؾ بف مرواف ))أميف اهلل(( و))إماـ المسمميف((
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وأخذت مبادئ اإلسالـ تغيب عف التطبيؽ وتفتقد االحتراـ. ففرض 
ح توريث بمعاوية أبنو يزيدًا وليًا لمعيد ومف ثـ خميفة. ومف بعد ذلؾ أص

ح أحد ز  ،تقريبا  نصب الخالفة سنة سار عمييا جميع الخمفاءم انية بوقد وضَّ
معاوية وىو يزيد بف المقنع الموقؼ األموي مف الخالفة في عبارة موجزة 

 :ومعبرة حينما قاؿ

 ))أمير المؤمنيف ىذا(( وأشار إلى معاوية. 

 ))فإف ىمؾ، فيذا(( وأشار إلى يزيد. 

 سيفو.! ))ممف أبى فيذا(( وأشار إلى 

 (21)فقاؿ معاوية ))أجمس، فانؾ سيد الخطباء((!!

بداء  وغاب مبدأ المساواة كما غاب مبدأ الحؽ بالحرية. الحؽ بالتعبير وا 
الرأي وحؽ النقد. حيث وصؼ أحد الباحثيف ىذه المرحمة االموية مف دولة 

ثـ ))منذ أف استولى معاوية عمى الحكـ بالقوة وجعمو وراثيًا بالقير  اإلسالـ:
تيميش دور المسمميف حتى يومنا ىذا في األمور التي تتعمؽ بالسمطة 

حتى يومنا تعيش عمى  والعربيةالسياسية، وما زالت الشعوب اإلسالمية 
وما  ،اليامش في األمور التي تتعمؽ بانتقاء الحكاـ وصالحياتيـ ومدة حكميـ

  (22)زاؿ االستبداد السياسي ىو المسيطر عمى العقؿ العربي((.

لقد أستخدـ معاوية أحط وأقذر سبؿ القتؿ والغدر والخيانة في سبيؿ 
 تحقيؽ طموحاتو. 

ومقالب كثيرة مف  ،أما يزيد فيقوؿ عنو المسعودي ))ليزيد أخبار عجيبة
حراقو،  شرب الخمر وقتؿ أبف بنت الرسوؿ، ولعف الوصي، وىدـ البيت وا 
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يو الوعيد والبأس مف وسفؾ الدماء والفسؽ والفجور، وغير ذلؾ مما قد ورد ف
  (23)غفرانو((.

والذي لـ يكف يترؾ  ،أما عبد الممؾ بف مرواف، ىذا الرجؿ التقي والورع
وكاف المصحؼ في حجره، فأطبقو  ،الجامع، فعندما عمـ أنو بويع بالخالفة

وثـ عرض سياستو بوضوح شديد حيث ،  (24)وقاؿ ))ىذا آخر عيدنا بؾ((
بتقوى اهلل بعد مقامي ىذا إال ضربت  واهلل ال يأمرني أحد …قاؿ ))
 (25)عنقو((.

أما الحجاج، فغنى عف التعريؼ وال داعي لمحديث عف بطشو وقسوتو 
تجاه خصومو السياسييف، وقد خمؼ مبدأ في الحكـ ىو مبدأ الطاعة المطمقة 
لمحاكـ وتنفيذ األوامر الصادرة بدوف قيد أو شرط ميما كاف تافيًا أو بدوف 

))واهلل ال آمر أحد أف يخرج مف باب مف أبواب : و بقولووقد لخص ،معنى
 (26)المسجد، فيخرج مف الباب الذي يميو إال طربت عنقو((.

ونتيجة لمظمـ والقير األموي، قامت ثورات عديدة ضدىـ، منيا ثورة أبف 
الزبير، وأبف األشعث، ويزيد بف المػيمب، والخوارج والشيعة، وكانت تضـ 

لمذيف أضطيدىـ بنو أمية وحرموىػـ المساواة مع بني امية مئات مف الموالػي ا
 في الحقوؽ. 

وقد كاف لمموالي دور كبير في انتصار العباسييف في صراعيـ مع 
االموييف، وقد استيػؿ السفاح أوؿ خمفاء بني العباس حكمو بإخراج جثث بني 

ة ، وأرسؿ زوج(27)فجمدىـ وحرؽ الجثث ونثرىا في الريح ،أمية مف قبورىا
 ىشاـ بف عبد الممؾ حافية وعارية ثـ قتميا.
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وكاف أبو جعفر رجؿ جد  ،بويع أخوه أبو جعفر المنصور ،وبعد وفاتو 
 ،أوؿ عمؿ قاـ بو بعد استالمو لمخالفة ابعيد عف الميو، جامعًا لمماؿ. ام

كاف قتؿ أبا مسمـ الخرساني الذي يعود لو الفضؿ في انتصار العباسييف. ف
لمنصور يغدر بمف آمنو، فقد غدر بثالث رجاؿ معروفيف، وكاف ابو جعفر ا

وبأبي مسمـ بعد  ،أبف ىبيرة وقد أعطاه األماف، وبعمو عبد اهلل بعد أف آمنو
وقد كػتب في وصيتو البنو الميدي ))إنني تركػت الناس  . ( 28)أف اطمأنو

سجونًا فقيرًا ال يرجوا إال غناؾ، وخائًؼ ال يرجوا إال أمنؾ، وم ،ثالثػة أصناؼ
 ( 29)ال يرجوا اال الفرج منؾ((.

 مما تقــدم نجـد أن :
 إبداء الرأي والمعارضة كاف ضربا مف الفدائية واالستشياد. -1

البيعة كانت مسألة صورية تمامًا. فقد تكوف البيعة لطفؿ صغير لـ  -2
كما فعؿ ىاروف الرشيد عندما عيد بوالية العيد  ه،يتجاوز الخامسة مف عمر 

مف بعده. أو أف تكوف المبايعة بحد السيؼ عمى ظرؼ مختـو ألبنو األميف 
 (31)دوف معرفة ما في داخمو كما فعؿ عبد الممؾ بف مرواف.

فالميـ إجبار الناس عمى السمع  ،عدـ االكتراث برضى الناس عمى حكمو -3
 والطاعة.

ياة البذخ والترؼ والثراء في بالط الخالفة خالؿ ىذه الفترة حدث حعف  -4
د أحصى أحد الفقياء والمقربيف مف ىشاـ بف عبد الممؾ في وال حرج. فمق

خزائنو بعد وفاتو أثني عشر ألؼ قميص. وعندما خرج لمحج حمؿ ثيابو عمى 
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وعندما توفى أبو جعفر المنصور وجد في خزانتو  (31)ظير ستمائة جمؿ.
 ( 32)أربعة عشر مميوف مف الدنانير وستمائة مميوف مف الدراىـ.

العيد األموي والعباسي بفكرة التفويض اإلليي بدأت الدولة في  -5
صراحة  وخاصة لدى العباسييف، حتى يقوؿ المنصور بصراحة ليست بعدىا

 ( 33)((.))أنا سمطاف اهلل في أرضو

كما ال بد لنا ونحف بصدد العيد األموي أف نتطرؽ إلى موضوع آخر، 
بعض  بحجز أال وىو موضوع الموقؼ مف الشعوب غير العربية الذي تميز

مثؿ فرض الضرائب عمى األعياد القومية لمشعوب  ،ت الخاصة بيااالحري
غير العربية، ومنيا ضريبة النوروز. عندما استولى المسمموف عمى ارض 

أبقوا عمى كثير  ،(Meso Potamiya)اإلمبراطورية الساسانية وما بيف النيريف 
ال تتعارض مع مف المظاىر اإلدارية والحضارية لمدولة الساسانية والتي 

مبادئ اإلسالـ. فقد اعتمدت جباية الضرائب في بداية األمر عمى األسس 
التي كانت سائدة في عيد اإلمبراطورية الساسانية والبيزنطية في المناطؽ 
المفتوحة. غير أف عمر بف الخطاب حرص عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية 

رجاف ألنو اعتبرىا غير في جباية الضرائب، فألغى ضريبة عيدي نوروز والمي
وفي عيد  ( 34)شرعية، وكانت في العيد السابؽ تدفع إلى أكاسرة الفرس.

عثماف بف عفاف فرض الموالياف الوليد بف عقبة وبعده سعيد بف العاص ىذه 
ولكف الخميفة عثماف بف عفاف نيى عف ذلؾ بعد وصوؿ  ،الضريبة مف جديد

 (35)د جعؿ ضريبة النوروز إلزامية.ليو. أما معاوية بف أبي سفياف فقإالخبر 
ولكنيا تجبى بصور  ىذا، ولالسؼ ما زالت لنوروز ضريبتيا حتى يومنا

 وأشكاؿ مختمفة.
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ومف دراسة تاريخ الحكومات اإلسالمية المتعاقبة نجد أنيا لـ تعط أي 
بؿ عمدت دائما تقريبا إلى  ،نموذج في مجاؿ اعتماد وتطبيؽ الديمقراطية

ي والمجوء إلى سياسة كـ األفواه وشراء الذمـ وقتؿ المخالفيف محاربة حرية الرأ
لتوجيياتيا السياسية. حيث عاشت الجماىير في رعب حقيقي. اما المرأة 
المسممة فقد ابعدت عف  حضور المسجد ألداء الصالة، وىو حؽ أكد عميو 
النبي )ص( بنفسو. فكيؼ يسمح ليا بممارسة الحقوؽ السياسية واالجتماعية. 

 ،ا اف عداء السمطات اإلسالمية لمثقافة والمثقفيف غير المواليف كاف شديداكم
إال أولئؾ الذيف كانوا يقفوف عمى أبواب السالطيف والمموؾ  أحرارا،ولـ يكونوا 

مف أصحاب الثقافة التبريرية التي تعمؿ عمى شرعنة السمطات. وانتشر العداء 
لخوفيـ مف  ،أصحابو والتصفية بحؽ ،ضد كؿ نتاج فكري مخالؼ لرأييـ

الرأي اآلخر ودفاع ىذه السمطات عف الجبرية والحؽ اإلليي المتجسدة بيا 
لغاء فكرة  ،ضد فكرة حرية االختيار، مما أدى إلى إلغاء دور الجماىير وا 

وتكريس فكرة )الرعية( )القطيع(، حيث الراعي ىنا ىو المدبر  ،الشعب
ابؿ القطيع ىو الكـ الجماىيري والموجو الفاعؿ القادر عمى كؿ شيء، وبالمق

)الجاىؿ والخامؿ!!(، والذي عميو تقديـ كؿ ما يطمب منو واطاعة كؿ اوامر 
الحاكـ. نتيجة ىذه المظالـ قامت ثورات كثيرة تطالب بالمساواة  -الراعي

والعدؿ والحرية. كثورة البابكية والزنج والقرامطة. فتـ قمع ىذه الثورات بوحشية 
لحاكمة، كما قفؿ باب االجتياد. خوفًا مف بروز اي رأي مف قبؿ السمطات ا

 ،مخالؼ، وساعدىـ في ذلؾ بعض الفقياء الذيف قاموا بتكفير كؿ مف خالفيـ
إذ اعتمدت  ،وىكذا اتحدت ىذه العقمية المنافقة مع عقمية السمطة السياسية

اي تنزيؿ األوامر مف السمطة إلى الشعب كما  ،كمتاىما عمى مبدأ )التنزيؿ(
إلى العالـ، وبالتالي أصبح الحاكـ ممثاًل هلل ومف  ينزيؿ الوحي مف اهلل تعالى
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ىذا التصور أو المنطؽ جاءت فكرة الزعيـ األوحد ،المنقذ والمميـ، يأمر 
وجرى إعالء شأف القمة  ،وفيما بعد ىذه الصفة إلى النظـ السياسية ،فيطاع

مف في الجيش ىو  وأىـ ،عمى القاعدة. فأوؿ شخص في الدولة ىو الرئيس
وفي البيت الرجؿ حتى أصبحت الرئاسة مطمبًا لمجميع. والرئيس ال  …القائد

والمرؤوسوف ال يتحاوروف بؿ يطيعوف أو يتنافسوف عمى  ،يحاور بؿ يأمر
))سواء قمت الممؾ أو الرئيس أو  :الرئاسة. وفي ىذا المعنى يقوؿ الفارابي

وفي ىذا الجو الذي يعطي القمة  (36)(.اإلماـ أو اهلل فإنني أقوؿ شيئًا واحدًا(
ف …ال يمكف أف يتـ فيو الحوار ،ويسمب القاعدة كؿ شيء ،كؿ شيء . وا 

الخوؼ مف السمطة جعمت الناس تيتـ بمقمة العيش والسعي في سبيميا وترؾ 
ذا ظير فريؽ يرفض ىذا المنطؽ فسرعاف ما يتـ  ،الحوار والمطالبة بالحؽ. وا 

عاده مف قبؿ السمطة. وبذلؾ ظير مفيـو الثالوث احتواؤه أو لفظو أو استب
ألف  ،العقؿ((. وفي ىذه الظروؼ أعتبر العقؿ جنوناً  -السمطة -المحـر ))اهلل

العقؿ الحر يناىض السمطة ويكشؼ الالشرعية واألوضاع الزائفة واستعادة 
الحقوؽ وكشؼ العورة وتزعزع السمطات القمعية، كما فعؿ العقؿ في أوروبا 

ى عمى اإلقطاع بفضؿ ترشيد العقؿ في النظـ الميبرالية، وفي ظؿ عندما قض
ومف أىـ مظاىر  .سيادة العقؿ يكوف الحوار ممكنًا بيف القاىر والمقيور

ألننا لسنا أحرارًا في تفكيرنا،  ،األزمة في شرقنا ىو غياب الحوار في حياتنا
في إبداء ألننا ال نسمـ بحؽ اآلخر في الحرية والتفكير واالعتراؼ بحقو 

الرأي، حيث نواجو الفكرة بالسيؼ والرأي باالعتقاؿ، والعقؿ بالعضالت أو 
أو يتيـ بالخيانة والعمالة أو  ،رفع سالح التكفير عمى كؿ مخالؼ في الرأيي

وال أجد ىنا أصدؽ مف حكمة األميف العالـ المساعد التحاد  ،الجنوف
ت في عماف بتاريخ المحاميف العرب في حفؿ تأبيف الكاتب شفيؽ الرشيدا
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ذا كاف حكامنا اليـو  1979/ 13/1 ))إذا كانت أمتنا تعاني ما تعانيو، وا 
ذا كانت تحميالت وقرارات  موزعيف إلى كتؿ وجيات متعددة ومتناقضة، وا 
القمـ العربية المتعاقبة قد أثبتت عدـ جدواىا لحؿ المشاكؿ الخطيرة 

ا ،ة حقيا في إبداء رأيوفمرد ذلؾ إلى غياب شعوبنا عف ممارس ،والمطروحة
  (37)ومراقبة أفعاؿ حكاميا((. ،والمساىمة في تقرير مصيرىا

ال بد لنا مف تقويـ الديمقراطية في أي مجتمع كاف، أي كيفية  وأخيــرا  
األستداؿ عمييا؟ وقياس مدى وجودىا وفاعميتيا؟. ولإلجابة ال بد مف طرح 

 األسئمة التالية:

الديمقراطية متاحة في المجتمع. أي ما  إلى أي مدى ممارسة الحريات  -1
ىي القيود المفروضة مف سياسية وقانونية وبوليسية مباشرة عمى 

 ممارستيا!؟.

مف يممؾ وسائؿ ممارسة الحريات الديمقراطية. بمعنى أي الفئات   -2
االجتماعية ىي التي تتحكـ بالموارد المالية والخبرات القانونية وأجيزة القمػع 

 الخ. …ية واإلعالمػية والثقافية والمؤسسػات االقتصادية والوسائؿ التربو 

إلى أي مدى تدخؿ عممية ممارسة الحريات الديمقراطية إف وجدت، في   -3
 الخ.…عمميات اتخاذ القرار السياسي واالقتصادي والثقافي 

ال شؾ أف ىذه األسئمة تتعمؽ بصورة جوىرية بنية الدولة السائدة 
ات الجوىرية لمظاىرة الديمقراطية انطالقًا مف وطبيعتيا. أنيا تحدد المقوم

أسسيا ومقاصدىا واليات تحققيا وىي تنطوي عمى الرأي. بأف جوىر 
الديمقراطية تكمف في ممارسة الحريات الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار 
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عمى نطاؽ واسع إلى ىذا الحد أو ذلؾ. وبغيػاب ىذه الشرطيف تكوف 
 الخ. ……ئفة حتى ولو كػاف ىناؾ برلماف وانتخابات الديمقراطية المعنية زا

وإلسقاط ىذه األسئمة عمى النظـ السياسية في الشرؽ األوسط نجد أف 
النظـ السياسية في الشرؽ األوسط التي تدعى الديمقراطية، اف العممية 
الديمقراطية في ىذه النظـ لـ تمس األجيزة األمنية، ال مف حيث البنية وال مف 

حيات والوظائؼ وال مف حيث الموازنة. فيذه األجيزة تظؿ سيفًا حيث الصال
مسمطًا عمى رقاب الشعب، ويمكف أف يستعمؿ في أي لحظة، فميس ىناؾ 
مف قيود عمى ىذه األجيزة سوى مشيئة الحاكـ الذي يجعؿ منيا قيدًا فوالذيًا 

بو عمى ممارسة الحريات الديمقراطية. كما تحكـ ىذه البمداف استقراطيات أش
إلى العصابات منيا إلى الطبقات. فيي تسيطر عمى كافة المؤسسات 

كما تسعى الى بسط سيطرتيا عمى المؤسسات  ،الرسمية وشبو الرسمية
وبذلؾ تكوف الغالبية الساحقة مف المواطنيف ال يممكوف  ،الشعبية واالقتصادية

الجزء ألف الفئة الحاكمة تحتكر  ،أدنى شروط ممارسة الحريات الديمقراطية
وينعكس . األكبر مف ىذه الشروط والجزء الباقي تحتكره البرجوازية الطفيمية

وما زاؿ اتخاذ القرارات  ،ىذا بصورة قاتمة في البرلمانات الشرؽ أوسطية
الرئيسية والحاسمة المتعمقة يوضع البمد حكرًا عمى الفئة التي تشكؿ قمب ىذه 

 األجنحة األخرى.مع ترؾ مساحات ضيقة لمشاركة   ،االستقراطية

إف االختالؼ في طرح ماذا نريد مف الديمقراطية! وأية ديمقراطية نريد؟ 
مرجعو األوؿ واألخير كوف الديمقراطية ال تشكؿ في وعينا جميعًا أيدلوجية 
الضرورة التي تقتضييا مصمحة المواطف كإنساف لو حقوقو السياسية 

 ي العيش بحرية وكرامة. واالجتماعية، في مجتمع نزعت منو السياسة وحقو ف
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الديمقراطية ىي الضرورة التي تستوجبيا لمجابية الواقع الذي نعيش فيو 
 تحت مظمة القير والظمـ واالستبداد في كافة نواحي الحياة. 

إف األنظمة التي عجزت عف مواجية األخطار الخارجية وفشمت في 
بقائيا تحقيؽ حالة مف النيوض، اتجيت نحو االستبداد ولمحفاظ عمى 

وأنتجت جممة مف عالقات سياسية واجتماعية وثقافية  ،عسكرت المجتمع
 فرضت عمى الجماىير بشكؿ استبدادي.

بما أف اإلنساف ىو ىدؼ الديمقراطية، كاف ال بد مف االعتبار أف 
اإلنساف ىو الكائف الوحيد القادر عمى جعؿ نفسو موضوعًا لمعرفتو وتطورات 

اعي الذي يعيش بصراعات المختمفة. إال أف ىذه المعرفة والوعي االجتم
اإلنساف المنزوع منو حقو في العيش بحرية وكرامة ال يمكف أف تترسخ 

وبالتالي السبيؿ إلى تحقيؽ ىذه الممارسة  ،الديمقراطية في وعيو وممارساتو
والقدرة عمى اكتشاؼ قوانينيا وتحميؿ ىذه القوانيف مف أجؿ تحسيف شروط 

 حياتو.

بد لنا مف أف نورد مقتطفات مف البياف الختامي الجتماعات وختامًا ال 
 1979/أيار/  9-6المكتب الدائـ التحاد المحاميف العرب المنعقد في دمشؽ 

))إف المكتب الدائـ التحاد المحاميف العرب، إيمانًا منو بأف انتياكات حقوؽ 
والقمع  اإلنساف في الوطف العربي والتعرض لحرياتو األساسية بالكبت والقير

ومصادرة الفكر  ،واالعتقاؿ والتعذيب والحرماف مف ممارسة الحقوؽ السياسية
والمجوء إلى  ،طة لمكرامة وممارسة التعذيبوحرية الصحافة واالعتقاالت المحِ 

المحاكـ االستثنائية، إنما ىو الخطر األكبر الذي داىـ أمتنا، مما أدى إلى 
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ابتيا المشروعة عمى األنظمة وحجب رق ،شؿ قدرات جماىيرنا وفعالياتيا
 والحكومات وسياساتيا ومؤسساتيا وأجيزتيا المختمفة.

وعدـ وجود دساتير دائمة تضمف حقوؽ  ،ونظرًا لغياب الحرية وفقدانيا
كاف السبب األساسي والمباشر لجميع المصائب  ،المواطنيف بالطريقة الشرعية

متنا العربية في تاريخيا والكوارث واليزائـ والنكبات المتالحقة التي حمت بأ
 (38)الحديث((.

.................................... 
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 الفصــل الثانــي

 

 المصـادر القانونيـة لحقـوق اإلنسـان

 

يتميز قانوف حقوؽ اإلنساف عمى سائر القوانيف اإلقميمية والوطنية، 
بتضمينو نصوصًا مف وضع المجتمع الدولي، فالقواعد الخاصة بحقوؽ 

ـ إبادة الجنس البشري، وتحريـ االتجار الشعوب في تقرير مصيرىا، وعد
وما يتصؿ بحياة اإلنساف وسالمتو مف  ،بالرقيؽ والتميػيز العنصػري

الممارسات السالبة لحياتو تعسفػًا أو االعتداء التعذيبي لجسده. تعتبر جميعًا 
مف القواعد الدولية اآلمرة التي ال يجوز االتفاؽ دوليًا عمى خالفيا أو النص 

ى نقيضيا. كما أف القواعد األساسية لحقوؽ اإلنساف ىي في مرتبة داخميًا عم
أسمػى وأعمى مف كػؿ المعاىدات واالتفاقيات الدولية وكؿ الدساتير 

 والتشريعات الوطنية.

 :يستمد قانوف اإلنساف قوتو مف مصادر ثالث
I-   .المصدر الدولي 

II- .المصدر الوطني 
III- .المصدر الديني 

-I  إلى قسميف لــيالمصــدر الدو ينقسـ:     

 .المصدر اإلقميمي -2     .المصدر العالمي -1 
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  المصـدر العالمـي: -8
يعتبر ىذا المصدر مف أغنى المصادر القانونية لحقػوؽ اإلنساف 
وأغزرىا. فنتيجػة الكوارث التي حمت بالبشرية مف جراء الحرب الكونية 

ص لحماية حقوؽ األولى. نشط المجتمع الدولػي بعد الحػرب لوضع نصو 
 ،1916اإلنساف. فأنشئت بعد المنظمات منيا منظمة العمؿ الدولية عاـ 

وغيرىا. ولكف بيذه  1926واتفاقية منػع االتجار بالرقيؽ والمعاقبة عمييا عاـ 
االىتمامات المحددة لـ يستطع المجتمع الدولي التأثير عمى الحكومات التي 

ولـ يكف لعصػبة األمػـ أي دور  ،ػاتتضطيد اإلنساف ميما كانت ىذه االنتياك
ثارة مسؤولياتيا دوليًا. وخالؿ الحرب الكونية  في التصدي ليذه الحكومات وا 

كاف تفكير المجتمع الدولي يدور حوؿ فكرة أساسية لعالـ ما بعد  ،الثانية
الحرب، وىي فكرة احتراـ حقوؽ اإلنساف والشعوب كأساس ال غنى عنو. 

والذي يقع عمى  1945ي ميثاؽ األمـ المتحدة عاـ حيث دونت ىذه المعاني ف
عاتؽ أجيزتيا الرئيسية ميمة تأكيد حقوؽ اإلنساف واعتبارىا التزامًا تحترمو 
كؿ دولة داخؿ حدودىا، سواء لمواطنييا أو غيرىـ. ومنذ ذلؾ التاريخ أصبح 

 ولـ يعد ،اإلنساف محؿ اىتماـ متزايد مف المجتمع الدولي ومؤسساتو القانونية
التعامؿ مع الفرد تدخؿ في االختصاصات المطمقة لمحكومات كما كاف الحاؿ 

ة :قبؿ الحرب الكونية الثانية. حيث ورد  في ديباجة ميثاؽ األمـ المتحد
))نحف شعوب األمـ المتحدة قد آلينا عمى أنفسنا أف ننقذ األجياؿ المقبمة مف 

يعػجز عنيا  ويالت الحرب التي جمبت مرتيف خالؿ جيؿ واحػد أحزاناً 
وأف نؤكػد مف جديد إيػماننا بالحقوؽ األساسية وبكرامػة الفرد وقدره  ،الوصػؼ

  (1)وبما لمرجاؿ والنساء واألمـ كبيرىػا وصغيرىػا مف حقوؽ متساوية((.
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وقد حددت المادة األولى مف الميثاؽ أىداؼ األمـ المتحدة عمى الشكؿ  
 :التالي

))حػؽ  :الفقرة الثانيةألمف الدولي ((. ))حفظ السمـ وا :الفقرة األولى 
مسالـ العالمي وأساس الحقوؽ اإلنسانية ((. لتقرير المصير الذي يعتبر أساسًا 

 ،))تقرير احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساس لمناس جميعاً  :الفقرة الثالثة
ػف والتشجيع عمػى ذلؾ دوف تمييز بسػبب الجنس أو المغػة والديػف أو التفرقة بي

، إف مسائؿ حقوؽ اإلنساف الواردة في  (2)الرجػاؿ والنػساء ((. وكما ىو معمـو
الفصؿ األوؿ مف ميثاؽ األمـ المتحدة تعتبر مشتركة بيف الدولة والمجتمع 
الدولي ومنظماتو، وحؽ وواجب أجيزة  األمـ المتحػدة التدخػؿ فػي شؤوف أية 

ني مف ىذا الميثاؽ، إف كما يعتبر الفصؿ الثا ،دولة تمس حقوؽ اإلنساف
الشروط الرئيسية لقبوؿ واستمرار عضوية أية دولة في األـ المتحدة ىي احتراـ 
حقوؽ اإلنساف والشعوب، وتستطيع فصؿ أيػة دولة في حاؿ انػتياؾ ىذا 

كما  ،اليدؼ الرئيسي المتمثؿ فػي تقرير واحتراـ حقوؽ اإلنساف والشعػوب
المجمس االقتصادي بسمطة إنشاء لجاف  / مف الميثاؽ إلى68عيػدت المادة /

تابعة لو. وكاف أىـ ما أنشأه لجاف حقوؽ اإلنساف والتي أسيمت بالدور 
الرئيسي في أعداد مشروعػات إعالنػات واتفاقػيات حقوؽ اإلنساف والتػي 
اعتمدت مف قبؿ الجمعية العامة ووقعت وصادقت عمييا الدوؿ، لتصبح 

مجاؿ احتراـ حقوؽ اإلنساف ومف أىـ اإلعالنات التزامًا قانونيًا ووطنيًا في 
 العامة:
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 8948/ 8/ ك81اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تاريخ  -8
يتألؼ ىذا اإلعالف مف ديباجة )مقدمة( وثالثوف مادة. حيث وردت في 

))لما كاف اإلقرار بما لجميع أعضاء األسرة البشرية مف كرامة  :الديباجة
اوية وثابتة بشكؿ أساسي )الحرية والعدؿ ومف حقوؽ متس ،أصيمة فييـ

ولما كاف تجاىؿ حقوؽ اإلنساف وازدراؤىا قد أضفيا إلى  ،والسالـ في العالـ(
أعماؿ أثارت بربريتيا الضمير اإلنساني، وكاف البشر قد نادوا ببزوغ عالـ 
يتمتعوف فيو بحرية القوؿ والعقيدة، بالتحرر مف الخوؼ والفاقة فأسمى ما ترنو 

نفوسيـ ولما كاف مف األساسػي أف تتػمتع حقوؽ اإلنساف بحمػاية النػظاـ أليو 
 ،ولقد ضمنت مواد ىذا اإلعالف حقوؽ اإلنساف األساسية (3)القانػوني ((.

))لكؿ إنساف حؽ التمتع بجميع الحقوؽ  :حيث نصت المادة الثانية عمى
سيما التمييز والحريات المذكورة في ىذا اإلعالف دونما تمييز مف أي نوع وال 

بسبب العنصر أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو الرأي سياسيًا أو غير 
سياسي أو األصؿ الوطني أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع 

))لكؿ فرد حؽ في الحياة والحرية  :كما نصت المادة الثالثة عمى (4)آخر((.
))ال يجوز تعريض  :نصت عمى /12المادة /( 5)وفي األماف عمى شخصو((.

أحد لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أو في شؤوف أسرتو أو مسكنو أو 
ولكؿ شخص حؽ في أف يحميو  ،مراسالتو وال لحمالت تمس شرفو وسمعتو

/ 15كما نصت المادة /( 6)القانوف مف مثؿ ذلؾ التدخؿ وتمؾ الحمالت((.
ز تعسفًا حرماف أي شخص ))لكؿ فرد حؽ التمتع بجنسيتو ما وال يجو  :عمى

/ 19كما نصت المادة / (7)مف جنسيتو وال مف حقو في تغيير جنسيتو((.
))لكؿ شخص حؽ التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمؿ ىذا الحؽ حرية  :عمى
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اعتناؽ اآلراء دوف مضايقة وفي التماس األنباء واألفكار وتمقييا ونقميا إلى 
مف  2و1وأخيرًا أكدت الفقرة  (8)محدود((.اآلخريف بأية وسيمة دونما اعتبار ل

))لكؿ شخص حؽ في حرية االشتراؾ في  :/ عمى ما يمي21المادة /
االجتماعات والجمعيات السمػمية((. ))ال يجػوز إرغاـ أحػد عمى االنتماء إلى 

وبالرغـ مف أف ميثاؽ األمـ المتحدة واإلعالف العالمي لحقوؽ  (9)جمعػية ما((.
بالعبارات العامة عف حؽ الشعوب في تقرير مصيره وكذلؾ  اإلنساف، اكتفيا

الحقوؽ والحريات األساسية لإلنساف مف دوف إيضاح تفصيالت ىذه الحقوؽ. 
وفشمت المحاوالت الرامية إلى وضع أو إلحاؽ قواعد تفصيمية بالميثاؽ تبيف 

 ويعود أسباب الفشؿ إلى أمريف وىما:  ،مضموف ىذه الحقوؽ وكيفية تنفيذىا

األساس الذي بنيت عميو ىذه القواعد كانت تمس المصالح الحيوية  -1
لمدوؿ الكبرى المنشئة لألمـ المتحدة. فتقرير مصير الشعوب ومنيا حرية 

كاف يعني تخمي بريطانيا  اختيار نظميا السياسية واالقتصادية واالجتماعية،
يا في أفريقيا وفرنسا واالتحاد السوفيتي وأمريكا وغيرىا عف نفوذىا ومستعمرات

 وآسيا وأمريكا الالتينية.

واقع التمييز العنصري كاف يصطدـ بواقع األمور في أمريكا وبعض  -2
الدوؿ األوربية ومستعمراتيا أو األقاليـ الخاصة لوصايتيا بالرغـ مف إعالف 
رفض التمييز العنصري بموجب اتفاقية اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

 .وميثاؽ األمـ المتحدة

إال أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة والمجمس االقتصادي واالجتماعي 
لـ تتأخرا كثير في وضع تفصيالت لحقوؽ  ،ولجنة حقوؽ اإلنساف التابعة لو

اتفاقيتيف دوليتيف وبرتوكوؿ فقد تـ صياغة  ،اإلنساف والحريات األساسية
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ؤوف االجتماعية في لجنة حقوؽ اإلنساف، ومف ثـ في المجنة الثالثة لمش ممحؽ
 وىما: 1966/ 1/ؾ16واإلنسانية والثقافية التابعة لمجمعية العامة في 

العيد الدولي لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية تاريخ  -1
 .1976/ 2/ؾ3النفاذ 

العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والبرتوكوؿ الممحؽ تاريخ  -2
 .1976/آذار/ 23

دولي عمى ىذيف العيديف باإلضافة إلى اإلعالف أطمؽ فقياء القانوف ال
 العالمي لحقوؽ اإلنساف أسـ ))الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف((.

والفضؿ في اعتماد إلى ىذيف العيديف يعود إلى نضاؿ شعوب 
المستعمرات وحصوليا عمى االستقالؿ ودخوليا أعضاء في األمـ المتحدة 

تقرير المصير بكؿ أبعاده الدولية باعتبارىا الطرؼ المستفيد مف مبدأ حؽ 
باإلضافة كونيا المدافعة عف الشعوب المحرومة مف  ،والسياسية واالقتصادية

 ىذا الحؽ.

إف مفيـو العيديف الدولييف تعني شمولية النصوص المتضمنة لحقوؽ 
وأىميا حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا والتصرؼ بثرواتيا، الحؽ  ،اإلنساف

ز بسبب الجنس أو العنصر، الحؽ في الحرية وعدـ في المساواة دوف تميي
تحريـ التعذيب والمعاممة أو  ،جواز الحبس التعسفي، حرية الفكر والديانة

العقوبة القاسية أو غير اإلنسانية أو المينية، حؽ الطفؿ في الجنسية 
تمؾ أىـ عناويف حقوؽ الشعوب  .الخ…والحماية القانونية، حؽ األحزاب 

ة في العيديف، ولذا وصفا العيديف الدولييف مع ميثاؽ األمـ واألفراد الوارد
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وىذا المصدر يكممو  ،المتحدة بأنيما بمثابة المصدر العاـ لحقوؽ اإلنساف
ويدعمو عدد كبير مف الوثائؽ الدولية الممزمة التي تتناوؿ حقوؽ محددة 

 لإلنساف، أو تعني بفريؽ معيف مف األفراد وتسمى وثائؽ خاصة منيا:

 -األطفاؿ -يؽ لحماية اإلنساف األكثر ضعفًا)النساءمواث -1
أعضاء األقميات الجنسية والدينية  -الشيوخ -المعوقوف -المتخمفوف عقمياً 

 الخ ومف ىذه المواثيؽ: …والمغوية 

 .1967آ : اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة لعاـ 

 .1954ب: اتفاقية بشأف األشخاص عديمي الجنسية لعاـ 

 .1957خػ: اتفاقية بشأف جنسية المرأة المتزوجة لعاـ 

 .1952د : اتفاقية حوؿ الحقوؽ السياسية لممرأة لعاـ 

 .1961ىػ: اتفاقية بشأف خفض حاالت انعداـ الجنسية لعاـ 

 .1949و : اتفاقية منع االتجار باألشخاص واستغالليـ في الدعارة لعاـ 

ي مزيدًا مف العناية ألحد مواثيؽ خاصة بحقوؽ محددة، وىي تعط -2
وذلؾ بالنص عمى  ،حقوؽ اإلنساف الواردة في الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف

يجاد وسائؿ دولية لممارسة ىذه الحماية  تفصيالت لحماية ىذا الحؽ وا 
 ومنيا:

 .1965آ : االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري لعاـ 

لمنع جريمة الفصؿ العنصري والمعاقبة عمييا لعاـ ب: االتفاقية الدولية 
1973. 
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 .1949 -1948ج : اتفاقية الحرية النقابية وحماية حؽ التنظيـ النقابي لعاـ 

 .1948د : اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عمييا لعاـ 

و المينية ىػ: اتفاقية منع التعذيب والمعاممة أو العقوبة القاسية والالإنسانية أ
 .1948لعاـ 

مواثيؽ خاصة تطبؽ خالؿ النزاعات المسمحة. ظيرت ىذه االتفاقية  -3
 نتيجة جيود منظمة الصميب األحمر الدولي. وتعرؼ بقانوف جنيؼ.

آ : اتفاقية جنػيؼ األولى بشأف تحسيف حاؿ الجرحػى والمرضػى مف أفراد 
 .1949القوات المسمحة في الميػداف لعاـ 

يؼ الثانية بشأف تحسيف حاؿ الجرحى والمرضى والغرقى ب : اتفاقية جن
 .1949مف أفراد القوات المسمحة في البحار لعاـ 

 .1949ج : اتفاقية جنيؼ الثالثة بشأف أسرى الحرب لعاـ 

د: اتفاقية جنيؼ الرابعة بشأف حماية المدنييف في وقت الحرب لعاـ 
1949. 

اقية جنيؼ والمتعمؽ الممحؽ باتف 1977ىػ: البروتوكوؿ األوؿ لعاـ 
 بحماية ضحايا المنازعات المسمحة الدولية.

الممحؽ باتفاقية جنيؼ والمتعمؽ  1977و : البروتوكوؿ الثاني لعاـ 
 بحماية ضحايا المنازعات المسمحة غير الدولية.
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إف الغاية األساسية مف ىذه االتفاقيات ىي تخفيؼ معانات جميع 
لسمطات العدو، سواء أكانوا مف ضحايا المنازعات المسمحة الخاضعيف 

 الجرحى أو المرضى أو المنكوبيف في البحار أو أسرى الحرب المدنييف.

 المصـدر اإلقميمـي : 2-
ىو المصدر الثاني الذي يستمد قانوف حقوؽ اإلنساف قوتو منو. 
وتنحصر تطبيؽ ىذه االتفاقيات في إقميـ معيف وعادة في ظؿ منظمة دولية 

إلى جانب المصادر  متواضعةذه المواثيؽ مصادر قانونية إقميمية. وتعتبر ى
الدولية العالمية التي تـ ذكرىا. وقد أبرمت عدة قوانيف دولية لحقوؽ اإلنساف 

 في إطار المنظمات اإلقميمية.

 االتفاقية األوربية:  -8
تمثؿ ىذه االتفاقية الميثاؽ العاـ لحقوؽ اإلنساف في غرب أوروبا، 

ـ لحماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية. تـ التوقيع وتسمى الميثاؽ العا
ودخمت حيز التنفيذ في  1951/تشريف الثاني/14عمى ىذه االتفاقية في 

 .1953/أيموؿ/3

ومف المفيد الذكر بأف ىذه الدوؿ وحتى تاريخو مازالت تطبؽ المبادئ 
 (11)الواردة في ىذا الميثاؽ بجدية واحتراـ.

تبر بمثابة التنظيـ الشامؿ لحماية حقوؽ اإلنساف بما أف ىذه االتفاقية تع
ولكنيا ليست بالتنظيـ الكامؿ. لذا عمدت الدوؿ األوربية إلى اعتماد عدد مف 
اتفاقيات تكميمية في إطار مجمس أوروبا، لتنظيـ مجاالت عديدة مف حقوؽ 

 اإلنساف منيا:
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الميثاؽ االجتماعي األوروبي المبـر في تورينو بإيطالية في  -آ
 .1961/تشريف األوؿ /18

االتفاقية األوربية لمنع التعذيب والمعاممة أو العقوبة الالإنسانية أو  -ب
 .1987/تشريف الثاني /26المينية المبرمة في ستراسبورج في 

المعنية بالحقوؽ االقتصادية  1957وروما  1951اتفاقية باريس  -ج
 واالجتماعية.

 :وبرتوكوالتها لميثاقالحقوق الواردة في هذا اويمكف إيجاز 

 -الحؽ في قضاء عادؿ -الحؽ في الحرية واألمف الحق في الحياة:
حرية الفكر  -الحؽ في احتراـ الحياة الخاصة األسرية والمسكف والمراسالت

حؽ ترؾ  -حرية التعبير حرية االجتماع وتكويف الجمعيات -والعقيدة والديانة
 -المعاممة غير اإلنسانية أو الميينةمنع العقوبة أو  -ي ذلؾ بمدهفأي بمد بما 

 الخ.…عدـ إيجاز الطرد الجماعي  -منع عقوبة اإلعداـ

تعتبر ىذه الحقوؽ الواردة في الميثاؽ األوربي جميعيا ممكًا لألسرة 
وتعتبر كذلؾ مف النظاـ العاـ األوربي. حيث يمكف ألية دولة طرفًا  ،األوربية

أخرى بانتياؾ حقوؽ اإلنساف حتى ولو  في ىذه االتفاقية أف تتيـ دولة أوربية
لـ يكف لمدولة األولى أي رعايا انتيكت حقوقيـ. وسجالت وقرارات واحكاـ 
المجنة األوربية والمحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف بستراسبورج لدليؿ عمى 

 ذلؾ.

ىذه الحيوية في التعامؿ مع اإلنساف في أوربا الغربية، يعود باألساس 
الذي أيقظ عمى الحقيقة والخراب والدمار التي خمفتيا  إلى ذلؾ اإلنساف
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الحرب العالمية الثانية مف جراء وصوؿ الفاشية والنازية إلى سدة الحكـ في 
وىي أف اإلنساف ىو أساس كؿ شيء، ىو أساس اإلنتاج  -بعض البمداف

ف تمتعو بحقوقو وحرياتو األساسية يعتبر  والرفاىية والعدؿ واألمف والسالـ، وا 
يزة أساسية وال غنى عنيا في بناء مجتمع دولي ووطني ينشد ىذه األىداؼ رك

 واآلماؿ.

ويجب أف ال ننسى أف بعض مف الدوؿ المنضوية في ىذه الميثاؽ 
 ،عدلت قانونيا الداخمي بما يالئـ بنود ىذه االتفاقية كسويسرا والدانمارؾ

  (11)اخمي.وبعضيا تطبقو كقانوف داخمي بؿ وأعمى مرتبة مف القانوف الد

 االتفاقية األمريكية: -ب 
كف أف مإف المصادر القانونية لحقوؽ اإلنساف في الدوؿ األمريكية ي

 نجدىا في وثيقتيف أساسيتيف وىما:

المنشئ لمنظمة الدوؿ األمريكية  1948ميثاؽ بوجوتا لعاـ  -1
 1948/نيساف/ 31حيث تـ التوقيع عمى ىذه االتفاقية في  -وتعديالتيا
 .1951/ديسمبر/13يز التنفيذ في ودخمت ح

 .1969االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف عاـ  -2

في البداية لـ يتضمف الميثاؽ األمريكي نصوص تفصيمية لحقوؽ 
نما مجرد إشارة ليذا الحقوؽ. كما أف اإلعالف األمريكي لحقوؽ  اإلنساف، وا 

يكف لو  لـ 1948اإلنساف وواجبات اإلنساف الصادر مع ميثاؽ بوجوتا 
الصفة القانونية لكي يمتـز بو الدوؿ األمريكية. وبعد قياـ المنظمة األوربية 

نشطت أجيزة الدوؿ األمريكية عمى غرار أجيزة منظمة  ،لحقوؽ اإلنساف
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مجمس أوروبا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف. حيث أدخمت تعديالت موسعة عمى 
اف االقتصادية ميثاؽ بوجوتا. منيا نصوص تتضمف  مستويات لحقوؽ اإلنس

واالجتماعية والتربوية والعممية والثقافية. وبما أنو لـ يكف ذلؾ كافيًا في مجاؿ 
فقد أسرعت أجيزة  ،حقوؽ اإلنساف وخاصة بعد صدور العيديف الدولييف

المنظمة األمريكية في أعداد اتفاقية أمريكية لحقوؽ اإلنساف عمى نمط 
دوؿ األمريكية في ساف خوسو وعقدت مؤتمر خاص لم ،االتفاقية األوربية

صادؽ المؤتمر عمى ىذه  .1969/نوفمبر /12-7عاصمة كورستاريكا مف 
وأصبح قانونًا تمتـز بو  1978/حزيراف /18االتفاقية ودخمت حيز التنفيذ في 

 الدوؿ التي صادقت عميو.

 ج: االتفاقيـة األفريقيـة: 
ى قانونًا دوليًا وضعيًا تعتبر القارة األفريقية ىي القارة الثالثة التي يتبن

لحقوؽ اإلنساف. حيث أقر المؤتمر األفريقي الثامف المنعقد في نيروبي مف 
الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب ودخؿ  1981/حزيراف/24-27

. جاء ىذا الميثاؽ بعد كفاح مرير 1986/تشريف األوؿ/21حيز التنفيذ في 
في أفريقيا. حيث مارس حكاـ وشاؽ خاضو المدافعوف عف حقوؽ اإلنساف 

ىذه الدوؿ وباألخص العسكريوف منيـ جميع أنواع القير وانتياكات لحقوؽ 
 اإلنساف األساسية.

عند مقارنة المواثيؽ اإلقميمية الثالث يالحظ تدرجًا في قوة التطبيؽ، 
حيث يتصدرىا الميثاؽ األوربي، ألنو يتضمف وسائؿ تطبيؽ مف خالؿ لجنة 

مكانية تقديـ أي شكوى ضد الحكومة، حقوؽ اإلنساف وا لمحكمة األوربية، وا 
عف السمطات ذوالحؽ العاـ األوربي يشجع عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف، حيث ت
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لسيادة القانوف وقرارات وأحكاـ المجنة والمحكمة. أما الميثاؽ األمريكي فقد 
ا نص أيضًا عمى لجنة ومحكمة لحقوؽ اإلنساف، ولكف الفعالية التي يتممسي

ال يجد نظير ليا في  ،المرء في المجنة والمحكمة األوربية لحقوؽ اإلنساف
حيث يخمو ىذا  ،أمريكا الالتينية. ويأتي الميثاؽ األفريقي في الدرجة الثالثة

الميثاؽ مف محكمة أفريقية لحقوؽ اإلنساف فضاًل عف ضعؼ الصياغة 
ء موضوعات حقوؽ القانونية لجية االلتزاـ مف قبؿ الحكومات األفريقية إزا

 اإلنساف. 

 االتفاقيـة العربيــة : -د
لدى البحث في جعبة الدوؿ العربية، ال يجد المرء ما يمكف أف نسميو 
بالشرعة العربية لحقوؽ اإلنساف. أي أف الدوؿ العربية لـ تقترب مف حقوؽ 
اإلنساف، باعتمادىا وثيقة عربية كما فعمت القارات الثالث اآلنفة الذكر. 

فترة االنتدابات عمى الشعوب العربية وحتى نياية الحرب العالمية خالؿ 
خاضت الشعوب العربية وكافة األقميات القومية معركة حرية الوطف  ،الثانية

وقدمت ضحايا كثيرة وأرواحًا بريئة، ولكف حقوقو كإنساف بقيت  ،واستقاللو
الوطني((. طي النسياف يحجميا الشعار الكبير ))النضاؿ مف أجؿ االستقالؿ 

وقمة قميمة مف الميتميف والمتنوريف رفعوا الصوت عاليًا تدافع عف حقوؽ 
اإلنساف في العيش بكرامة والتمتع بحرياتو الطبيعية. ألف اإلنساف المحرـو 
مف حقوقو الطبيعية ال يمكنو الدافع عف الوطف. يصؼ الكاتب رئيؼ خوري 

))بعض –حقوؽ اإلنساف حاؿ اإلنساف العربي خالؿ ىذه الفترة في كتابو 
  (12).((أجزاء بالدنا العزيزة يعامؿ العربي معاممة تخجؿ منيا القروف الوسطى
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الدوؿ العربية وحققت استقالليا الوطني. صادقت معظـ  تبعد أف تحرر 
 ،الدوؿ العربية عمى الشرعة الدولية لحقوؽ اإلنساف والمواثيؽ الخاصة

حدة، ورفضت الدوؿ العربية التي باإلضافة إلى انضماميا إلى األمـ المت
تعتمد التشريع اإلسالمي المصادقة عمى اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف. 
بالرغـ مما نص عميو التشريع اإلسالمي مف تكريـ اإلنساف وتفضيمو عمى 
سائر المخموقات، ومف مبادئ سامية تستيدؼ مصمحة اإلنساف. ولدى 

دقت عمى الشرعة الدولية يجد المرء مراجعة دساتير الدوؿ العربية التي صا
بأنيا تنص عمى معظـ ما ورد في تمؾ المواثيؽ الدولية. ولدى البحث في 
أرض الواقع يجد المرء في كال النظاميف، أف اإلنساف في الدوؿ العربية 
محرـو مف أبسط الحقوؽ اإلنسانية الطبيعية التي يتمتع بيا اإلنساف في 

رجع بعض السياسييف والمثقفيف، تجميد العمؿ العديد مف بمداف العالـ. وي
بمبادئ الدستور الوطني )وجود الخطر اإلسرائيمي(. فبحجة الحرب مع 

ـ تجميد التشريعات الوطنية وحؿ محميا التشريعات االستثنائية تإسرائيؿ 
)قانوف الطوارئ واألحكاـ العرفية(. فيذا المناخ الذي يعيشو اإلنساف في ىذه 

كاتب فؤاد زكريا في كتابو ))خطاب إلى العقؿ العربي(( عمى الدوؿ، وصفو ال
))لو تساءؿ المرء عف الصفة األخالقية التي يراد مف اإلنساف  :الشكؿ التالي

العربي أف يتحمى بيا في كافة مراحؿ عمره، وفي جميع المياديف التي يتفاعؿ 
ي معيا خالؿ حياتو العامة والخاصة، لكانت ىذه الصفة عمى األرجح ى

  (13)الطاعة((.

يجابي في  إف تجريد اإلنساف في ىذه البمداف مف القياـ بأي دور فعاؿ وا 
حياة بالده السياسية وعزلو عف قضاياه الكبرى مف سياسية واقتصادية وثقافية 
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وشعر كأف األحداث التي تعصؼ  ،أدى إلى غربتو عف الوطف ،الخ…
ف سر سمبية الشعوب بوطنو تجري في عالـ آخر. فقد سئؿ ارسطو يومًا ع

وعدـ مشاركتيا في التصدي لألخطار التي تحيط بأوطانيا. أرجع ذلؾ إلى 
))طغياف حكاميا، وقياـ ىؤالء الحكاـ بتشييد عروشيـ عمى تدمير روح 
محكومييـ وزرع الضعؼ واإلستكانة في نفوسيـ ومنعيـ عف ممارسة حقوقيـ 

   (14)السياسية((.

ي مجاؿ حقوؽ اإلنساف حتى اآلف ىو إنشاء إف ما فعمتو الدوؿ العربية ف
لجنة عربية لحقوؽ اإلنساف بموجب قرار الجامعة العربية الصادرة في 

. وجاءت ىذه الثمرة بناء عمى 1967عقب ىزيمة حزيراف  ،1968/أيموؿ/ 3
طمب األمـ المتحدة وليست بمبادرة عربية خاصة. وكمفت ىذه المجنة مف قبؿ 

بأعداد مشروع ميثاؽ عربي لحقوؽ  1979ذار//آ11الجامعة العربية في 
اإلنساف. قررت مجمس الجامعة العربية إحالة المشروع إلى الدوؿ العربية 

. لكف الدوؿ العربية لـ تتحمس ليذا 1983/آذار/31إلبداء الرأي بتاريخ 
تـ صياغة المشروع بعد (  15)المشروع إذ لـ ترسؿ سوى أربع دوؿ مالحظاتيا.

.ورود تمؾ المالح  ظات ولـ يتخذ بشأنو قرارًا حتى اليـو

يتألؼ المشروع مف ديباجة وخمس وستوف مادة. تتضمف: الحؽ في 
عدـ إجازة القبض إال  -الحياة بموجب القانوف الحؽ في سالمة الشخص

استقالؿ  -حرية التنقؿ والمغادرة حرية إبداء الرأي والتعبير -بسند قانوني
الجمعيات واألحزاب السياسية. كما حرية تشكيؿ  -حؽ الجنسية -القضاء

تضمف المشروع وسائؿ تطبيقية ليذه المواد وىي المجنة والمحكمة العربية 
 لحقوؽ اإلنساف.
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وخالؿ مؤتمر عف العدالة الجنائية وحقوؽ اإلنساف المنعقد بالمعيد 
العالي لمدراسات العميا في العمـو الجنائية بمدينة سياكوزا بإيطاليا عاـ 

أساتذة القانوف العرب عف استعدادىـ لوضع مشروع اتفاقية  . أبدى1985
عربية عامة لحقوؽ اإلنساف. عقد المعيد المذكور مؤتمر لمخبراء العرب مف 

. أسفر عف ىذا المؤتمر مشروع ميثاؽ لحقوؽ 1986/كانوف األوؿ/5-12/
اإلنساف والشعب في الوطف العربي. تضمف الميثاؽ ديباجة وجمس وستوف 

وؿ الحقوؽ السياسية والمدنية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية في مادة تتنا
اإلطار العاـ لمشرعة الدولية. باإلضافة إلى لجنة ومحكمة عربية لحقوؽ 

 اإلنساف.

بالرغـ مف السعي الدائـ مف قبؿ المكتب الدائـ التحاد المحاميف العرب 
اسية. كوف اإلنساف بمطالبة الحكومات العربية الحتراـ حقوؽ اإلنساف األس

ىو السالح األوؿ في أية معركة كانت. اال أف ىذا النداءات لـ تمؽ آذاف 
صاغية ))إننا مع تقديرنا الكامؿ لمعركة أمتنا المصيرية مع الصييونية 
واإلمبريالية ومتطمباتيا، ومع إدراكنا لمتحوالت االجتماعية واالقتصادية 

عربي ىو سالحنا األوؿ في ىذه البد أف نؤمف بأف اإلنساف ال ،وظروفيا
المعركة. وىو أداتنا األوؿ وىدفنا األوؿ في ىذه التحوالت المأمولة، وما لـ 
يطمئف ىذا اإلنساف عمى حريتو وكرامتو وعمى حقوقو وأىدافو. فسنظؿ ندور 

.))   (16)في حمقة مفرغة عمى طريؽ الثقة بيف الحاكـ والمحكـو

أف يخفي ما يجري مف انتياكات  وبالرغـ مف أف ليس بمقدور أي نظاـ
عف أعيف العالـ، ولـ يعد بخاؼ عمى أحد بأف موضوع حقوؽ اإلنساف أصبح 
مف الموضوعات األساسية في ىذا العالـ، ونحف عمى أعتاب القرف الحادي 
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مازاؿ اإلنساف في ىذه المنطقة الحساسة مف العالـ محرومًا مف  ،والعشريف
وقو اإلنسانية األساسية. ىذه الحقوؽ التي أكدتيا الشرائع السماوية حق

والقوانيف والمواثيؽ الدولية الوضعية. مازاؿ ىذا اإلنساف يحمـ بأف يمتمؾ حؽ 
يجب أواًل وأخيرًا أف يتمتع بحقوقو  ،الحوار. ولكي يمارس اإلنساف ىذا الحؽ

ف ممارسة الحوار تقتضي الضرورة تعميـ ال ديمقراطية ألنيا السبيؿ كإنساف، وا 
المجرب لضماف حؽ الفرد بممارسة حقوقو كإنساف. وىنا ال يسعنا إال أف 
نقدـ مقتطفات مف كممة المسرحي السوري الكبير سعد اهلل ونوس التي ألقاىا 

))لو جرت العادة عمى أف يكوف  :1996باسـ المسرح العالمي في آذار 
يؽ بالحاجات التي يمبييا المسرح، لالحتفاؿ بيـو المسرح العالمي عنواف وث

ولو عمى مستوى رمزي، ألخذت الحتفالنا اليـو ىذا العنواف )الجوع إلى 
الحوار(. حوار متعدد، مركب، شامؿ، حوار بيف األفراد، حوار بيف 
الجماعات، ومف البدييي أف الحوار يقتضي تعميـ الديمقراطية واحتراـ 

  (17)التعددية((.

لتأكيد عمى حقيقة، أنو مازاؿ اإلنساف في الوطف وأخيرًا ال بد مف ا
العربي محرومًا بما يتمتع بو أخيو اإلنساف في األمـ األخرى مف مواثيؽ 

ألف الشعوب العربية في نظر حكاميـ ليسوا  ،واتفاقيات بشأف حقوؽ اإلنساف
ألف ىذه الحقوؽ تدخؿ  ،بحاجة إلى قوانيف واتفاقيات لحماية حقوقيـ الطبيعية

مع واقع الدوؿ  ىب الكماليات، وىذه النظرية )المستوردة( ال تتماشفي با
العربية وتناقص ومتطمبات التنمية ومقاومة التخمؼ االقتصادي والثقافي 

 ،الخ؟!. وليس بحاجة أصاًل إلى حرية الفكر والرأي والتعبير…واالجتماعي 
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وأخيرًا  ألف الحكاـ ىـ يخططوف ويفكروف وينفذوف وىذا اإلنساف بحاجة أوالً 
 …إلى المأكؿ والمشرب فقط؟!!!

II- : المصـدر الـوطـني 
يعتبر ىذا المصدر ىو األساس ولو األولوية عمى المصدر الدولي في 
الحماية الوطنية لحقوؽ اإلنساف. أي أنو يمثؿ خط الدفاع األوؿ في حاؿ 

 / مف العيد الدولي41حدوث انتياكات لحقوؽ اإلنساف استنادًا إلى المادة /
/ مف البروتوكوؿ االختياري والفقرة 5والمادة / ،لمحقوؽ المدنيػة والسياسػية
/ الصادر عف المجمس االقتصادي لألمـ 1513السادسػة مف القرار رقـ /

. فعمى الضحية أواًل البحث عف وسائؿ 1971/ أيار/ 27المتحدة تاريخ 
ستورًا أو تشريعًا الدفاع والحماية في القانوف الوطني سواء أكاف ىذا القانوف د

بؿ المجوء إلى أي قعاديًا أو عرفًا ممزمًا. فيجب تطبيؽ ىذا القانوف أواًل 
مصدر دولي. إذًا يتطمب مف المدعي فردًا أـ دولة، استنفاذ وسائؿ الدفاع 

والمقصود بالمصدر الوطني ما  .المحمية قبؿ المجوء إلى وسائؿ الدفاع الدولية
نساف في الدستور والتشريع والعرؼ فضاًل يرد مف نصوص متعمقة بحقوؽ اإل

 عف أحكاـ المحاكـ الوطنية.

III-  : المصـدر الـديـني 
يعتبر ىذا المصدر مصدرًا آخر مف مصادر القانوف اإلنساف حيث 
يعتبر بعض الدوؿ اإلسالمية التي ليس ليا دستورًا مكتوبًا أف القرآف والسنة 

ترجع حقوؽ اإلنساف إلى ما ورد  النبوية دستورىا وتشريعيا المدوف. بحيث
بشأنيا مف آيات وأحاديث فضاًل عما ورد في سيرة الخمفاء الراشديف وفقو 
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األئمة المعتمديف. بمعنى أف المصادر القانونية لحقوؽ اإلنساف في تمؾ 
الدوؿ تتمثؿ دستورًا وتشريعًا في الشريعة اإلسالمية أساسًا لمحكـ في الدولة 

ف. أما الدوؿ اإلسالمية التي وضعت لنفسيا دساتير وأساسًا لحقوؽ اإلنسا
فإف الشرعة اإلسالمية تظؿ مصدرًا  ،مكتوبة وتشريعات في حقوؽ اإلنساف

احتياطيًا إلى جانب المصدر الرسمي المباشر فيما لـ يرد بشأنو نص في 
 الدستور أو التشريع.

.................................... 
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 الفصـل الثالـــث

 

  قانـون اإلحصـاء االسـتثنائي 

 

ؾ فيو، أف الكرد مف الشعوب القديمة التي سكنت منطقة الشرؽ ال ش
بشكؿ كبير في بناء الحضارة اإلنسانية في ىذه المنطقة  واوساىم ،األوسط

الحساسة واالستراتيجية، ويؤكد بعض الباحثيف بأف سكاف جباؿ كردستاف كانوا 
نيـ دجنوا الماعز والخرفاف والخن ،/ ألؼ عاـ12/رواد الزراعة منذ ازير وا 

ويعتقد بأف استخداـ األدوات  ،وزرعوا القمح والشعير والشوفاف والعدس
النحاسية ألوؿ مرة في التاريخ بدأ في األلؼ السابع قبؿ الميالد في منطقة 

وبأف األدوات البرونزية ظيرت في ىذه المنطقة أيضًا في  ،ديار بكر )آمد(
 (1)األلؼ الرابع قبؿ الميالد.

بيف اإلمبراطورية الفارسية والعثمانية أسفرت عف إف الحروب المستمرة 
كوف المعارؾ كانت تجري عمى أرض  ،تدمير معظـ أنحاء كردستاف

/ـ والتي أسفرت عف انتصار 1514كردستاف. وبعد معركة تشالديراف عاـ /
العثمانييف، تـ تقسيـ كردستاف أرضًا وشعبًا وألوؿ مرة في التاريخ بيف 

قؼ المعارؾ بينيما حتى عقد معاىدة قصر شيريف اإلمبراطوريتيف. ولـ تتو 
والتي بموجبيا تـ ترسيـ الحدود بيف اإلمبراطوريتيف. ولـ يكتؼ  1639عاـ 

                                                 
  حزب -" لمجنة الثقافة واالعالـ  -3-تـ نشر ىذا الفصؿ في كراس خاص " إصدار

 . وليد حنا، باسـ مستعار 2113الوحػدة الديمقراطي الكردي في سوريا ) يكيتي ( ، حزيراف 
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، بؿ عمدوا إلى سياسة األرض لمصراعالطرفاف مف جعؿ كردستاف ساحة 
المحروقة وتيجير األكراد مف مقاطعتيـ لحرماف الطرؼ اآلخر مف المواد 

مف جية أخرى السيطرة عمى أرض الكرد. و اصمة الحرب البشرية الالزمة لمو 
كما فعؿ البابميوف  ،تقميد شرقي قديـىي بمعنى أف سياسة التيجير 

 واآلشوريوف.

إف الحروب المستمرة عمى أرض كردستاف واألساليب الوحشية المعتمدة 
أدت إلى تغيرات كبيرة في بنية  ،مف قبؿ اإلمبراطوريتيف العثمانية والفارسية

مجتمع الكردي، كما ال بد مف الذكر بأف األكراد عمى الصعيد الديني عانوا ال
مف اضطياد مستمر مف جانب السمطات الفارسية الشيعية والعثمانية السنية. 

/ ألؼ مف األكراد العموييف 41حيث قتؿ السمطاف سميـ األوؿ أكثر مف /
 ،العشريف. ومنذ القرف السابع عشر وحتى القرف (2)بحجة مؤازرة الفرس

تعرض األكراد األيزيديوف لعشريف عممية إبادة جماعية نفذىا األتراؾ إلرغاميـ 
 (3)عػف التخمي عف ديانتيـ واعتناؽ اإلسالـ.

كانت أرض كردستاف  ،/1918-1914خالؿ الحرب العالمية األولى /
أىـ مياديف تمؾ المعارؾ، حيث حؿ الدمار والخراب معظـ أنحاء كردستاف. 

مع الدوؿ االستعمارية كبيرة جدًا في أرض كردستاف لموقعيا وكانت مطا
االستراتيجي الياـ. في العمميات العسكرية مف جية ووجود حقوؿ النفط مف 

وقد زاد مف جاذبيتيا أكثر فأكثر ألف تمؾ الحروب قد برىنت أف  .جية ثانية
 النفط أصبح المادة االستراتيجية بالنسبة ليـ.

المية أوزارىا وصمتت المدافع، بدأ المنتصروف وعندما وضعت الحرب الع
بيكو الذي أعد مسبقًا –في التقسيـ الذي أنتظروه طوياًل. وفؽ معاىدة سايكس 
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بيكو ( والمعاىدة التي  -)قبؿ انتياء الحرب( وبموجب ىذه المعاىدة )سايكس
بموجبيا اقتطاع  تـو  1921/ 1/ؾ 23تـ توقيعيا بيف اإلنكميز والفرنسييف في 

 ،مف كردستاف وضميا إلى الدولة السورية )تحت حكـ انتداب الفرنسي( جزء
كرداغ( جزءًا مف  -وكوباني -ومنذ ذلؾ التاريخ أصبحت المناطؽ )الجزيرة

وعندما دخمت قوات االحتالؿ الفرنسية مدينة ،  (4)أراضي الدولة السورية
حربية يوسؼ دمشؽ بعد معركة غير متكافئة بيف القوات السورية بقيادة وزير ال

 1921تموز  27العظمة وقوات االحتالؿ الفرنسي بقيادة الجنراؿ غورو وفي 
 أعمف الجنراؿ غورو األحكاـ العرفية في البالد. 

 ،قامت ثورات في كافة أرجاء البالد ،وبغية التحرر مف النير االستعماري
 حيث شارؾ فييا كافة أبناء الشعب السوري )جبؿ الدروز، جبػؿ العموييف،

الخ(. ونتيجة لنضاؿ الشعب السوري ……جبػؿ الزاوية، جبػؿ األكراد الجزيرة 
 .1946/نيساف/17تـ جالء المستعمر الفرنسي عف أرض البالد في 

إف حقيقة مشاركة األكراد بكؿ قواىـ ضد االحتالؿ الفرنسي، ابتداًء مف 
ومعركة عامودا وحركة  ،معركة بياندور التي قتؿ فييا الجنراؿ روغاف

بخاؼ عمى أحد، وبأف الرصاصة األولى  تالمريديوف في جبؿ األكراد ليس
التي أطمقت في وجو االستعمار الفرنسي كانت مف بندقية الثائر الكردي محو 
ايبو شاشو في جبؿ األكراد وبعفريف. كما شارؾ الجنود األكراد في حرب 

ا إلى جانب إخوتيـ العرب، واستشيد العشرات ورو  1948فمسطيف عاـ 
بدمائيـ الطاىرة أرض فمسطيف، ومازاؿ ضريح الشييد الرقيب األوؿ سميماف 

 ( عمر ورفاقو بجانب دار الحكومة في عفريف شاىد عمى ذلؾ. gulَكؿ )
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لـ يستقر الوضع في سوريا، حيث تتالت  1948بعد حرب عاـ 
االنقالبات العسكرية حتى قياـ الوحدة االندماجية بيف سوريا ومصر في 

تـ ترشيح عبد الناصر لرئاسة  1958/شباط/5وفي  .1958/شباط/1
حيث ناؿ  1958/شباط/22وجرى االستفتاء في  ،الجميورية العربية المتحدة

  (5)مف مجموع أصوات المستفتيف. 25/99الرئيس 

وال بد مف التذكير بأف جماؿ عبد الناصر لـ يوافؽ عمى الوحدة إال 
 بشرطيف أساسييف وىما:

 السياسية في سوريا. حؿ كافة األحزاب -1

بعاد الجيش عف السياسة. -2  حؿ المجمس العسكري السوري وا 

فوافؽ حزب البعث واألحزاب القومية العربية األخرى عمى شرطي جماؿ 
ورفض الحزب الشيوعي والبارتي الديمقراطي الكردي حؿ  ،عبد الناصر

 نفسيما.

الناصر  إف األعماؿ الوحشية والبربرية التي اتبعيا أعواف جماؿ عبد
وزبانية وزير الداخمية في اإلقميـ السػوري عبد الحميد سراج ضد القوى الوطنية 

 ،وتصفية المعارضيف )فرج اهلل حمو( بكافة الوسائؿ ،والتقدمية السورية
باإلضافة إلى االعتقاالت الكيفية والتي شممت كافة القوى الوطنية 

أقبية المكتب الثاني بما  وتعرضيـ إلى شتى أنواع التعذيب في ،والديمقراطية
فييـ قيادة البارتي والعشرات مف أنصاره، وكبت الحريات العامة. حيث تـ 
اعتقاؿ الوطنييف والديمقراطييف مف أبناء الشعب الكردي بتيمة مزدوجة 

شيوعي( وزجيـ في السجوف والتنكر ألبسط الحقوؽ القومية  -)بارتي
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 راديو بسًا بجـر االستماع إلى صوتواإلنسانية. والويؿ ثـ الويؿ لمف وجد متم
لسماع األغاني الكردية مف قبؿ زبانية عبد الحميد السراج الذيف  ((فافيير ))

 كانوا يسترقوف السمع مف خمؼ النوافذ في المدف الكردية.

كانت ألعماؿ وأساليب الحكـ الجديد في اإلقميميف أثر كبير في نفوس 
ر االنفصاؿ. حيث جرى االنفصاؿ الجماىير وابتعادىا وعدـ تصدييا لعناص

تـ  ،1961/تشريف الثاني/15بقيادة النحالوي وفي  1961/أيموؿ/28في 
/كانوف األوؿ 1اإلعالف عف دستور جديد وانتخاب مجمس النواب في 

 .(6)وانتخاب ناظـ القدسي رئيسًا لمجميورية 1961/

أصدرت جممة مف  ،ولفرض السيطرة والييمنة مف قبؿ زمرة االنفصاؿ
القوانيف االستثنائية. وما ييمنا مف ىذه القوانيف ىما قانوف اإلحصاء الذي 

 جرى في محافظة الحسكة وقانوف الطوارئ واألحكاـ العرفية.

قبؿ البحث في قانوف اإلحصاء االستثنائي وآثاره عمى الشعب الكردي، 
وخاصة أكراد الجزيرة. ال بد مف تقديـ بعضًا مف األمثمة عف نمط وتفكير 

عقمية بعض القومجييف العرب تجاه الشعب الكردي عامة والشعب الكردي و 
في سوريا خاصة بشكؿ مختصر كشاىد إثبات والمتعمؽ ببحثنا ىذا. ومف ىذه 
العقمية دراسة المالـز األوؿ محمد طمب ىالؿ رئيس الشعبة السياسية في 

 -يةوىي بعنواف ))دراسة عف محافظة الجزيرة مف النواحي القوم ،الحسكة
المرفوعة إلى السمطات السياسية في دمشؽ في  (7)السياسية(( -االجتماعية

 .1962عاـ 
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إف الغاية مف عرض مقترحات ذلؾ الشخص، ىي كشؼ عقمية حكومة 
االنفصاؿ الشوفينية والحاقدة عمى كؿ ما ىو كردي والتي أصدرت تمؾ 

 القوانيف االستثنائية، وليس الرد عمييا. 

لكردية مف مطمع القرف العشريف وحتى نياية بعد عرضو لممشكمة ا
))أصبحت المشكمة الكردية تيدد  :الحرب العالمية الثانية يقوؿ ط. ىالؿ

الكياف العربي، وال بد مف وضع النقاط عمى الحروؼ، واتخاذ اإلجراءات 
الكفيمة بإنيائيا نيائيًا كي ال يعود الشغؿ الشاغؿ لمعرب. لذا وجب حميا 

طط الالزمة لذلؾ في القطريف الشقيقيف سورية والعراؽ، ووضع الخ ،جذرياً 
ويكوف الحؿ موحدًا والخطة واحدة، فالخطر األوؿ واألخير في الجزيرة السورية 
وشماؿ العراؽ، وييوف كؿ خطر إلى جانب ىذا الخطر الذي أخذ طريقًا 

  .(8)مشابيًا تماـ المشابية إلى طريؽ الييود في فمسطيف((

بعد أف يستعرض أماكف تجمع األكراد والعشائر  ،وفي الفصؿ الثاني
نيـ قـو بأ))لذا وبناء عمى ذلؾ يجب أف ننظر إلى األكراد : الكردية يقوؿ

حيث  ،يحاولوف بكؿ جيدىـ وطاقاتيـ وما يممكوف إلنشاء وطنيـ الموىـو
يترتب عمى ىذه النظرة كونيـ أعداء وال فرؽ بينيـ وبيف إسرائيؿ، رغـ الرابطة 

وبعدىا  (9)فإف )ييودستاف( و)كردستاف( صنواف أف صحت التعابير((. الدينية
))اف التجواؿ في  :تتفتؽ عقمية ىذا القومي بالحقد والكراىية حيث يقوؿ

الجزيرة، سيمحظ فورًا ومباشرة، أحسف المدارس وأحدثيا وعمى اختالؼ درجاتيا 
تمؾ عف حسف  في المناطؽ الكردية، بينما المناطؽ العربية ميممة، فإف كانت

وىذا ىو األرجح، فإنيا اليـو أتت أكميا  ،نية وبغية التعريب، أو عف سوء نية
وخمقنا ألنفسنا بأنفسنا أعداء الداء أشداء جمعوا بيف الشراسة والعقيدة والحجة 
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الفصؿ يصؿ إلى المقترحات التالية بشأف المشكمة  ىذاوفي  (11)بؿ والبياف((.
 الكردية:

ى عمميات التيجير إلى الداخؿ مع التوزيع في أف تعمد الدولة إل -1
وال بأس أف تكوف الخطة  ،ومع مالحظة عناصر الخطر أواًل فأوؿ ،الداخؿ

ثنائية أو ثالثية السنيف، نبدأ بالعناصر الخطرة لتنتيي إلى العناصر األقؿ 
 ……خطورة وىكذا

سياسة التجييؿ: أي عدـ إنشاء مدارس أو معاىد عممية في  -2
 ىذا أتت عكس المطموب بشكؿ صارخ وقوي.المنطقة ألف 

إف األكثرية الساحقة مف األكراد المقيميف في الجزيرة يتمتعوف  -3
 ،وىذا يجري اآلف ،فال بد مف تصحيح السجالت المدنية ،بالجنسية التركية

إنما يتطمب أف يترتب عمى ذلؾ إجالء كؿ مف لـ تثبت جنسيتو وتسميمو إلى 
ذلؾ يجب أف يدرس مف تثبت جنسيتو دراسة  الدولة التابعة ليا. أضؼ إلى

ألف الجنسية ال تكسب إال  ،ومالحظة كيفية كسب الجنسية ،أيضًا معقولة
بمرسـو جميوري، فكؿ جنسية ليست بمرسـو يجب أف تناقش ويبقى مف 

 بالتالي إلى وطنو. يعادمف تنزع عنو الجنسية و  ،تبقى أي األقؿ خطراً 

مساىمة في الخطة مف سد أبواب  سد باب العمؿ. ال بد لنا أيضاً  -4
العمؿ أماـ األكراد حتى نجعميـ في وضع غير قادر عمى التحرؾ وثانيًا في 

وىذا يجب أف يأخذ بو  ،وضع غير مستقر المستعد لمرحيؿ في أي لحظة
اإلصالح الزراعي أواًل في الجزيرة بأف ال يؤجر وال يممؾ األكراد والعناصر 

 اهلل.العربية كثيرة وموفورة بحمد 
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شف حممة مف الدعاية الواسعة بيف العناصر العربية ومركزة عمى  -5
بتييئة العناصر العربية أواًل لحساب ما، وخمخمة وضع األكراد ثانيًا  ،األكراد

 بحيث يجعميـ في وضع قمؽ وغير مستقر.

رساؿ مشايخ  -6 نزع الصفة الدينية عف مشايخ الديف عف األكراد وا 
ونقميـ إلى الداخؿ بداًل مف غيرىـ ألف  بخطة مدروسة عربًا واقحاحاً 

بؿ وبدقة العبارة مجالس كردية. فيـ  ،مجالسيـ ليست بمجالس دينية أبداً 
لينا ال يرسموف برقيات ضد البرزاني إنما يراسموف ضد سفؾ إلدى دعوتيـ 

 دماء المسمميف. وأي قوؿ ىذا القوؿ؟.

إثارة مف ضرب األكراد في بعضيـ. وىذا أسيؿ وقد يكوف ميسورًا ب -7
يدعوف منيـ بأنيـ مف أصوؿ عربية عمى العناصر الخطرة منيـ كما يكشؼ 

 ىذا العمؿ أوراؽ مف يدعوف بأنيـ عربًا.

إسكاف عناصر عربية في المناطؽ الكردية عمى الحدود. فيـ  -8
ونقترح  ،حصف المستقبؿ ورقابة بنفس الوقت عمى األكراد ريثما يتـ تيجيرىـ

عشيرة شمر ألنيـ أواًل أفقر القبائؿ باألرض أف تكوف ىذه العناصر مف 
 وثانيًا مضمونيف قوميًا مئة بالمئة.

 ،جعؿ الشريط الشمالي لمجزيرة منطقة عسكرية كمنطقة الجبية -9
جالء األكراد  بحيث توضع فييا قطاعات عسكرية ميمتيا إسكاف العرب وا 

 وفؽ ما ترسـ الدولة مف خطة.
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نيـ الدولة في الشريط إنشاء مزارع جماعية لمعرب الذيف تسك -11
عمى أف تكوف ىذه المزارع مدربة ومسمحة عسكريًا كالمستعمرات  ،الشمالي

 الييودية عمى الحدود تمامًا.

عدـ السماح لمف ال ينطؽ المغة العربية بأف يمارس حؽ  -11
 االنتخابات والترشيح في المناطؽ المذكورة.

تمؾ  منع إعطاء الجنسية السورية مطمقًا لمف يريد السكف في -12
 (.……المنطقة ميما كانت جنسيتو األصمية )عدا الجنسية العربية الخ

ف ىذه المقترحات ليست كافية بؿ أردنا منيا إثارة المسؤوليف  ىذا وا 
بحسب خبرتنا لتكوف تباشير مشروع خطة جذرية شاممة لتؤخذ لمذكرى بعيف 

  (11)االعتبار((.

عشائر العربية الموجودة وأخيرًا يصؿ السيد ىالؿ إلى المقترحات بشأف ال
في الجزيرة ويوجز مطالبو ومقترحاتو لتكوف أساسًا ومطمقًا لوضع خطة شاممة 

 وقومية منسجمة مع أىداؼ ىذه األمة وأىميا:

 تثبيت مف لـ يثبت في األرض وتحضيره بالسرعة القصوى. -1

 توزيع أمالؾ الدولة توزيعًا سميمًا عمى العناصر العربية. -2

ح الزراعي المستولى عمييا عمى العناصر توزيع أراضي اإلصال -3
 العربية.

سكانيا في الجزيرة بشروط  -4 استجالء عناصر عربية أخرى مف الداخؿ وا 
 معقولة.
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 نشر العمـ والمدارس وعمى أوسع نطاؽ بيف العناصر العربية. -5

إرساؿ بعثات عممية مف أبناء الجزيرة دوف شروط إال شرط الشيادة  -6
 الطبقة الفقيرة مف العناصر العربية. وتحقيؽ تمؾ البعثات ألبناء

إنشاء مزارع جماعية نموذجية في المناطؽ العربية وموزعة وبكثرة  -7
 لغرس حب العمؿ بيف تمؾ العناصر ومساعدتيا.

 إنشاء مدارس زراعية ومعاىد عالية في الجزيرة. -8

ىذه المطالب العاجمة نضعيا بيف أيديكـ لتكوف أساسًا أولية في أساس 
  (12)((.……نقاذ العناصر العربية في الجزيرة خطة شاممة إل

بعد أف عرضنا نموذجًا مف العقمية الشوفينية خالؿ مرحمة الخمسينيات. 
بالرغـ مف أف المسافة الزمنية  ،سنحاوؿ عرض نموذج آخر مف تمؾ العقمية

/ عامًا، حيث انقمبت معظـ المفاىيـ والنظريات رأسًا 37بينيما تبمغ أكثر مف /
والتي كانت حتى وقت قريب حقيقة، والتطور اليائؿ في كافة عمى عقب 

مجاالت الحياة إال أف العقمية الحاقدة عمى كؿ ما ىو غير ديمقراطي، مازالت 
تعشعش ومع األسؼ الشديد في عقوؿ فئات كثيرة مف القومييف العرب بالرغـ 

 1998/ خريؼ 21مف معرفتيـ بالحقيقة الساطعة. ففي مجمة الحوار العدد /
حاور السيد إبراىيـ إبراىيـ الضابط األمني السابؽ وعضو مجمس الشعب 

ووجو إليو عدة أسئمة تتعمؽ بموقؼ القوى  ،الحالي السيد منذر موصممي
العربية مف القضية الكردية. وفي معرض إجابتو عمى السؤاؿ الثالث )تؤيد 

كيا ومساندتيـ أوساط سياسية وثقافية عربية وأنت فرد منيا، دعـ األكراد في تر 
إلى حد إنشاء دولة خاصة بيـ، وعندما يمس األمر األكراد اآلخريف يكوف 
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ىناؾ تنكر ألبسط حقوقيـ القومية واإلنسانية، أليس في ىذا األمر مفارقة، أال 
 يعتبر ذلؾ كياًل بمكياليف؟(.

))ما يتصؿ بالوجود الكردي في األراضي العربية، فنحف ال ننكر  :فيقوؿ
 ،مواطنيف سورييف مف أصوؿ كردية يعيشوف بيننا عمى قدـ المساواة أبدًا وجود

وال نمانع أف يتحسسوا بمشاعر أىميـ في كردستاف وأف يعتزوا بأصميـ 
عمى أف ال يتعدى ذلؾ إلى أية نشاطات مشبوىة ومدانة نتصدى ليا  ،الكردي

متدادًا بتصميـ فيما إذا حاولت أف تستنتج بأف الوجود الكردي التاريخي يشكؿ ا
ونأخذ سورية مثااًل عمى ذلؾ وسنتذكر ما  ،لوطنو الكردي في الوطف العربي

 (13)سببو ىؤالء مف اتخاذ إجراءات معينة في محافظة الحسكة((.

بعد عرض موقؼ السيديف ىالؿ وموصممي فيما يتعمؽ بوضع الشعب 
ي الكردي عامة وأكراد الجزيرة خاصة ال بد مف العودة إلى موضوعنا األساس

ضمف سياؽ ىذا البحث المتعمؽ بحقوؽ اإلنساف في ظؿ القوانيف االستثنائية 
 ومنيا قانوف اإلحصاء.

فقد أصدرت حكومة االنفصاؿ برئاسة ناظـ القدسي المرسـو التشريعي   
والمسمى بقانوف اإلحصاء. القاضي  (14).1962/آب/23/ تاريخ 93رقـ /

 بإجراء إحصاء عاـ لسكاف محافظة الجزيرة.

تحديد عدد  -ف الغاية مف اإلحصاء كما ادعت الحكومة حينيا ىيإ
المتسمميف مف األراضي التركية إلى األراضي السورية. بمعنى أنيا ليست 
عممية إجراء إحصاء عاـ لمسكاف لتحديد عدد سكاف سوريا كما تفعؿ دوؿ 

 العالـ.
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))يجري إحصاء عاـ  :/ عمى93وقد نصت المادة األولى المرسـو رقـ/
مسكاف في محافظة الحسكة في يـو واحد يحدد تاريخو بقرار مف وزير ل

 (15)التخطيط بناء عمى طمب اقتراح وزير الداخمية((.

))عند انتياء عممية إحصاء  :اما المادة السابعة منو فقد نصت عمى
السكاف في محافظة الحسكة تشكؿ لجنة عميا بمرسـو جميوري بناء عمى 

ارسة نتائج اإلحصاء وتقرر تثبيتيا في سجالت اقتراح وزير الداخمية لد
 (16)األحواؿ المدنية الجديدة أو عدمو وأعداد التعميمات الالزمة لذلؾ((.

 ،))قبؿ تسجيؿ السكاف في السجؿ المدني :ونصت المادة العاشرة منو عمى
تقـو لجنة بالتحقيؽ والتثبيت بجميع الطرؽ والوسائؿ عف صحة البيانات 

ارات اإلحصاء المدلى بيا مف قبؿ أصحاب العالقة وخاصة المدونة في استم
بمطابقة ىذه المعمومات عمى محتويات سجالت األحواؿ المدنية األساسية 

 (17)وعرض النتيجة عمى الجنة المركزية لتقدير التسجيؿ أو عدمو((. ،السابقة
وبالفعؿ تمت عممية اإلحصاء بسرعة البرؽ في يـو واحد كما حددتيا المادة 

 ،1962/تشريف األوؿ/5/ وىو يـو 93ألولى مف المرسـو التشريعي رقـ /ا
/ألؼ 121وبموجب ىذا )اإلحصاء( الغريب والعجيب تـ تجريد ما يزيد عمى /

مف الجنسية السورية بالرغـ مف امتالكيـ  سوري مف االكراد فقط؟!مواطف 
ا خدمة وبعضيـ أدو  ،ف منذ العيد العثمانيو ف سوريو وثائؽ تثبت أنيـ مواطن

العمـ في الدولة السورية. وكانت النتيجة انقساـ حاد في العائمة الواحدة. فمنيـ 
مواطنوف سوريوف ومنيـ اصبحوا بيف ليمة وضحاىا محروموف مف الجنسية. 
:  وطبقًا ليذا اإلجراء تـ تقسيـ المجتمع الكردي في الجزيرة إلى ثالث فئات

عنيا الجنسية السورية  تفئة نزع -2 .فئة ظمت متمتعة بالجنسية السورية -1
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عنوة لعدـ تسجيميـ في السجالت بموجب التعميمات الصادرة إلييـ مف 
 فئة المكتوميف. -3 .السمطات المركزية

إف الفئة األولى محرومة مف التمتع بأبسط حؽ مف حقوقيا القومية 
ة العادلة إال أف الفئة الثانية باإلضافة إلى حرمانيا مف حقوقيا القومي .العادلة

فيي محرومة أيضًا مف حقوقيا المدنية والسياسية لعدـ امتالكيا سوى بطاقة 
((. أما 1962حمراء كتب عمييا ))لـ يرد أسمو في السجالت بموجب إحصاء 

مف أبويف مجرديف أو أب مواطف وأـ  1962الفئة الثالثة الذيف ولدوا بعد عاـ 
نتيكة حقوقيا اإلنسانية لعدـ مجردة أـ بالعكس. ىذه الفئة أشد الفئات الم

وىـ يعيشوف في األرض التي ولدوا عمييا أبًا عف  ،اعتراؼ الدولة بيـ عمداً 
وسنقارف ىنا المرسـو العنصري مع قانوف الجنسية  ،جد كعناصر غريبة

ألنيما يشكالف المصدر األوؿ لوسائؿ الحماية والدفاع عف  ،والدستور السوري
 لمفرد في سوريا.الحقوؽ المدنية واالنسانية 

I – الجنسية 
مف قانوف الجنسية السورية عمى ))تثبت جنسية  المادة الثانيةنصت  

الجميورية العربية السورية لمف كاف متمتعًا بيا وفقًا ألحكاـ المرسـو التشريعي 
 عمى: 67. حيث ينص المرسـو 1961/تشريف األوؿ/31تاريخ  67رقـ 

 .1958شباط/ /22لمف تمتع بالجنسية السورية في  -1

لمف اكتسب جنسية الجميورية العربية المتحدة مف المواطنيف في  -2
  (18).1961/أيموؿ/22المدة الواقعة ما بيف 

 مف قانوف الجنسية فتقوؿ:  المادة الثالثةأما 
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 حكمػػًا: عربيا  سوريا  يعتبر 

 مف ولد في القطر أو خارجو مف والد عربي. -آ

سورية ولـ تثبت نسبتو إلى أبيو  مف ولد في القطر مف أـ عربية -ب
 قانونًا.

مف ولد في القطر مف والديف مجيوليف أو مجيولي الجنسية أو  -ج
ا ويعتبر المقيط في القطر مولودًا فيو وفي المكاف الذي عثر ،ال جنسية ليـ

 عميو فيو ما لـ يثبت العكس.

 مف ولد في القطر ولـ يحؽ لو عند والدتو أف يكتسب بصمة النبوة -د
 جنسية أجنبية.

مف ينتمي بأصمو لمجميورية العربية السورية ولـ يكتسب جنسية  -ىػ
أخرى ولـ يتقدـ الختيار الجنسية السورية في الميؿ المحددة بموجب 

ويسري حكـ ىذه المادة ولو كاف الميالد قبؿ  ،القرارات والقوانيف السابقة
  (19)تاريخ العمؿ بيذا المرسـو التشريعي.

مف قانوف الجنسية تحدداف حاالت وأسباب  21و 21مادتيف كما أف ال
سقوط الجنسية السورية وتجريدىا، أي إلغاء الرابطة القانونية بيف المواطف 
والدولة والتي ال تنطبؽ عمى المجرديف األكراد بموجب اإلحصاء االستثنائي 

 .1962لعاـ 

اء / الخاص بإجر 93مما تقدـ نالحظ بأف المرسـو التشريعي رقـ /
وباألخص  ،إحصاء استثنائي متناقض كميًا مع مواد قانوف الجنسية السورية
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مع المادة الثالثة مف قانوف الجنسية. وحتى لـ يعتبروا الفئة الثالثة )فئة 
 …المكتوميف( مف المقطاء؟!

II- الحرية 
ال شؾ فيو بأف جميع الشرائع السماوية والوضعية تؤكد عمى أىمية  

اف ىو العنصر األىـ في عممية البناء والتقدـ. واإلنساف اإلنساف، كوف اإلنس
الحر المتمتع بحقوقو ىو العنصر األىـ في تمؾ العممية. فقد أكد الخميفة 

))متى استعبدتـ الناس وقد  :الراشدي الثاني عمر بف الخطاب قولو المشيور
ممخصا بذلؾ الموقؼ الشامؿ لالسالـ مف حقوؽ  ،ولدتيـ أمياتيـ أحرارًا((

 االنساف.

 /مف الدستور السوري تنص عمى:25فالفقرة األولى مف المادة /

))الحرية حؽ مقدس وتكفؿ الدولة حريتيـ الشخصية وتحافظ عمى 
 (21)كرامتيـ وأمنيـ((.

لو ألقينا نظرة متفحصة عمى واقع الشعب الكردي عامة والمجرديف 
ية المشروعة خاصة وتساءلنا: كيؼ يمكف لإلنساف المحرـو مف حقوقو القوم

  1962واإلنسانية وباألخص ىذا الجيش الجرار الذيف ولدوا بعد إحصاء 
. وكيؼ يتساوى أماـ القانوف مع المواطف المتمتع  تكوف حريتو مقدسة؟

بالجنسية في الحقوؽ والواجبات؟ وكيؼ يمكف ليذا المواطف االسياـ في الحياة 
ؽ لو بموجب الدستور السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية كح

 ……! السوري؟



 71 

اف سوريا عضوة في ىيئة األمـ المتحدة ووقعت وصادقت بمحض 
إرادتيا عمى ميثاؽ األمـ المتحدة وعمى القوانيف الصادرة عف الييئة العامة 

فمف  …بدءًا مف اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف وانتياءًا بحقوؽ الطفؿ
 قوانبف.الواجب أف تحتـر توقيعيا عمى تمؾ ال

))يجب بأخذ  :فقد ورد في مقدمة ميثاؽ اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف
االعتبار واالعتراؼ بأف الكرامة ىي خاصة يتمتع بيا كافة أعضاء األسرة 
اإلنسانية وأف حقوقيـ المتساوية التي ال تتجزأ تعتبر أساس الحرية والعدالة 

االستخفاؼ واالزدراء بحقوؽ والسالـ العاـ. وكذلؾ األخذ بعيف االعتبار أف 
اإلنساف أدت وتؤدي إلى أعماؿ بربرية تثير سخط الضمير 

/ مف ميثاؽ األمـ المتحدة الفقرة 55وقد نصت المادة / (21)((.……العالمي
))االلتزاـ العاـ ومراعاة حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمجميع  :/ عمى3/

 والمغوية والدينية((.بغض النظر عف الفرو قات العرقية والجنسية 

/ مف اإلعالف العالمي لحقوؽ 15/ مف المادة /1كما نصت الفقرة /
 اإلنساف عمى :

 لكؿ فرد حؽ التمتع بجنسية ما. -آ

ال يجوز تعسفًا حرماف أي شخص مف جنسيتو وال مف حقو في  -ب
 ( 22)تغير جنسيتو.

حقوؽ / مف العيد الدولي بال24/ مف المادة /3-2كما نصت الفقرتيف /
 المدنية والسياسية عمى:

 ))يتوجب تسجيؿ كؿ طفؿ فور والدتو ويعطى اسمًا يعرؼ بو((. -2
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       (23)))لكؿ طفؿ حؽ في اكتساب جنسيتو((. -3

المادة األولى مف إعالف األمـ المتحدة لمقضاء عمى جميع  جاء فيكما 
و الموف أو ))يمثؿ التمييز بيف البشر بسبب العرؽ أ  :أشكاؿ التمييز العنصر

ويجب أف يداف باعتباره إنكارًا لمبادئ  ،األصؿ الديني إىانة لمكرامة اإلنسانية
ميثاؽ األمـ المتحدة وانتياكات لمحريات األساسية المعمنة في اإلعالف 
العالمي لحقوؽ اإلنساف وعقبة دوف قياـ عالقات ودية سياسية بيف األمـ 

  (24)الشعوب((. ودافعًا مف شأنو تعكير السمـ واألمف بيف

وأخيرًا ال بد مف إلقاء نظرة عمى اإلعالف العالمي لحقوؽ الطفؿ فقد نص 
مف ىذا اإلعالف عمى: ))يجب أف يتمتع الطفؿ بجميع الحقوؽ  المبدأ األوؿ

الواردة في ىذا اإلعالف، ولكؿ طفؿ بدوف استثناء أف يتمتع بيذه الحقوؽ دوف 
أو الديف أو الرأي سياسيًا أو غير تمييز بسبب الموف أو الجنس أو المغة 

سياسي أو األصؿ القومي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكوف لو أو 
  (25)ألسرتو((.

عمى: ))لمطفؿ منذ مولده حؽ في أف يكوف لو  المبدأ الثانيكما نص 
 (26)اسمًا وجنسية((.

وىكذا وبعد أف عرضنا ما ورد في قانوف الجنسية السورية والدستور 
السوري والشرعة الدولية وبعضًا مف مواد المعاىدات واالتفاقيات الخاصة 
المتعمقة بحؽ مف حقوؽ اإلنساف التي وقعت وصادقت عمييا سوريا، وبيف ما 

لبالد مف قبؿ أنظمة ايتـ تطبيقو عمى أرض الواقع حياؿ الشعب الكردي في 
تبيف لممرء بأف ي ،الحكـ المتعاقبة عمى حكـ سوريا منذ االستقالؿ وحتى تاريخو

الذي يجري عمى الواقع مخالؼ أللؼ باء حقوؽ اإلنساف، ومواد تمؾ 
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المعاىدات والمواثيؽ التي تـ ذكرىا. كما أف كافة الحكومات السورية انتيجت 
سياسة شوفينية حياؿ الشعب الكردي في سوريا حيث عمدت إلى نزع الممكية 

 -الحزاـ العربي –يئ الصيت الخاصة مف أكراد الجزيرة بموجب المشروع الس
عشائر عربية مف محافظة الرقة وتـ إسكانيـ في ىذه  1973جمبت في عاـ و 

قامة قرى  ،المنطقة وتوزيع األراضي المستولى عمييا مف األكراد عمييـ، وا 
باإلضافة إلى كافة أشكاؿ الدعـ المادي والمعنوي مف قبؿ  ،نموذجية ليـ

مف سكانيا األصمييف وتغيير ديموغرافية السمطات المحمية لتفريغ المنطقة 
 المنطقة.

 -واألدىى مف كؿ ذلؾ، عندما طالبت القيادة المشتركة لألحزاب )الموحد
بموجب بياف موجو إلى الرأي العاـ  1992الشغيمة( عاـ  -االتحاد الشعبي

ناشدت فيو القوى الوطنية والديمقراطية والمثقفيف السورييف لمضغط ، السوري
زالة آثارىا، بعد أف عمى الحكو  مة السورية إلعادة الجنسية ليؤالء المجرديف وا 

مجمس الشعب ووفود شعبية إلى محافظ وأميف فرع  -يئسوا عف طريؽ المحاكـ
جف جنوف  ،القصر الجميوري –وزير الداخمية  –الحزب في الحسكة 

تـ اعتقاؿ ما يقارب و السمطات في كؿ مف محافظتي الحسكة وحمب، 
ساف كردي بشكؿ عشوائي مف قبؿ كافة األجيزة األمنية، وتـ خمسمائة إن

تعذيبيـ بشكؿ ىمجي، ضاربيف بعرض الحائط كؿ األعراؼ والقوانيف 
دخاؿ  السماوية والوضعية، حتى تـ نزع أضراس بعضيـ بواسطة الكماشات وا 
حالة بعضيـ إلى محكمة أمف الدولة العميا  القوارير إلى شرج بعضيـ، وا 

ياـ ىؤالء المناضميف مف اجؿ حقوؽ االنساف بتيـ ال تمت إلى بدمشؽ. وتـ ات
 الواقع بصمة .
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إف ما كاف قد طالب بو ذلؾ البياف ىو إعادة الجنسية السورية لممجرديف 
مف الجنسية مف االكراد، وىو حؽ اساسي مف حقوؽ االنساف ومتطابؽ تمامًا 

))لكؿ  :عمى/ مف الدستور السوري والذي ينص 37مع ما ورد في المادة /
مواطف الحؽ في أف يعرب عف رأيو بحرية وعمنية بالقوؿ والكتابة وكافة 
وسائؿ التعبير األخرى وأف يسيـ في الرقابة والنقد البناء بما يضمف سالمة 
البناء الوطني والقومي ويدعـ النظاـ االشتراكي وتكفؿ الدولة حرية الصحافة 

 (27)والطباعة والنشر وفقًا لمقانوف((.

و تساءؿ المرء: ىؿ حقا اف المطالبة بإعادة الجنسية السورية إلى فم
ىي ضد البناء  93المجرديف مف الجنسية ضحايا مشروع االحصاء رقـ 

وجريمة ضد البناء االشتراكي؟. وىؿ اف حالة التجريد مف  ……الوطني؟!
 الجنسية بيذا الشكؿ الجماعي موجود  إال في سوريا ؟.

لمعتقميف بسبب توزيع البياف المذكور مف قبؿ إف التيـ الموجية إلى ا
 النيابة العامة لمحكمة أف الدولة العميا بدمشؽ كانت:

مناىضة تحقيؽ أىداؼ الثورة بمػوجب الفقرة /ىػ/ مف المرسػـو  -1
  (28).7/1/1965/ الصػادر في 6التشريعي رقـ /

  (29)مف قانوف العقوبات. 314بداللة المادة  316بموجب المادة  -2

تساب إلى تنظيـ سري ومحاولة اقتطاع جزء مف األراضي النا -3
 (31)مف قانوف العقوبات العاـ. 267السورية بموجب المادة 

/ 6معروؼ لدى جميع فقياء ورجاؿ القانوف بأف المرسـو التشريعي رقـ /
ىو قانوف استثنائي مثؿ القوانيف االستثنائية األخرى  7/1/1965الصادر في 
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صدر ىذا المرسـو بعد استالـ  ،الخ(……ف الطوارئ قانو  -)قانوف اإلحصاء
والمعروؼ أيضًا لدى العامة  ،1963السمطة مف قبؿ حزب البعث عاـ 

حيث نصت الفقرة /ىػ/ مف  -لكثرة استعماالتو –بقانوف مناىضة أىداؼ الثورة 
))مناىضة أىداؼ الثورة العربية ومناىضة أي ىدؼ مف  :ىذا المرسـو عمى
عرقمتيا سواء كاف ذلؾ عف طريؽ القياـ بالتظاىرات أو أىداؼ الثورة أو 

التجمعات أـ بأعماؿ الشغب أو بالتحريض عمييا أـ نشر األخبار الكاذبة 
 تقصد البمبمة وزعزعة ثقة الجماىير بأىداؼ الثورة((.

 فما ىي أىداؼ أية ثورة في العالـ؟!!.

ريكاف عاـ واألم 1628بدءًا بثورة الرسؿ مرورًا بثورة اإلنكميز عاـ 
والشعوب األفريقية وأمريكا الالتينية وآسيا  1789والفرنسية عاـ  1773

وصواًل إلى أىداؼ ثورة البعث. كاف ىدؼ أية ثورة ىو اإلنساف مف أجؿ إف 
يتمتع بحقوقو كإنساف، ومف أجؿ تحرير اإلنساف مف العبودية والرؽ، ليكوف 

في سوريا أىداؼ أخرى؟!. حرًا يستطيع خدمة بني جنسو، أـ اف لثورة البعث 
فمتى كانت المطالبة بإعادة الجنسية السورية إلى المجرديف تدميرًا لموحدة 
الوطنية العربية؟!. ومتى كاف واقع وآثار اإلحصاء الجائر في محافظة 
الحسكة أخبارًا كاذبة بالرغـ مف اعتراؼ الحكومة وكافة المسؤوليف السورييف 

الواقع. فقد جاء في تقرير منظمة مراقبة حقوؽ أماـ لجاف حقوؽ اإلنساف بيذا 
))يشكؿ األكراد أكبر مجموعة عرقية غير عربية  :اإلنساف قسـ الشرؽ األوسط

/ بالمائة مف مجموع السكاف، ويوضع ىذا التقرير 11-8,5في سوريا يمثموف /
اعتمادًا عمى الوثائؽ وضع األكراد سوري المولد والمحرـو مف المواطنة 

/ ألؼ 211واطف حسب إحصاء الحكومة بؿ يزيد عمى // م142465/
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لممصادر الكردية. ىؤالء الذيف حرموا بشكؿ استبدادي مف حؽ المواطنة 
وىذا يمثؿ خرقًا لمقانوف الدولي، وىـ مقيدوف تمامًا في سوريا وال  ،السورية

يعامموف بطريقة عنصرية عمى أرض ميالدىـ فحسب بؿ وال يممكوف حؽ 
جرة إلى بمد آخر بسبب حرمانيـ مف جوازات السفر أو أية االختيار في الي

 (31)وثائؽ أخرى لمسفر((.

أما التيمة الثانية الموجية إلى المعتقميف الكرد ىي ما ورد في المادة 
 مف قانوف العقوبات العاـ. فميا تنصاف عمى: 314/ بداللة المادة 316/

ولة بقصد تغير كياف الد))كؿ جمعية أنشئت  : 316المادة  -1
أو أوضاع المجتمع األساسية بإحدى الوسائؿ  االقتصادي أو االجتماعي

لييا باألشغاؿ إ/ تحؿ ويقضي عمى المنتميف 314المذكورة في المادة /
))يقصد باألعماؿ  :/ فتنص عمى314أما المادة / (32)الشاقة المؤقتة((.

ائؿ اإلرىابية جميع األفعاؿ التي ترمى إلى إيجاد حالة ذعر ترتكب بوس
كاألدوات المتفجرة أو ))األسمحة الحربية(( والمواد الممتيبة والمنتجات 
السامة أو المحرقة، والعوامؿ الوبائية أو الجرثومية التي مف شأنيا أف 

توزيع بياف يسػاوي أف  السؤاؿ ىو: ىؿ يعقؿ ( 33)تحدث خطرًا عامًا ((.
ية السوريػة بشكؿ سممي عمى الوطنييف السورييف يطالػب بإعادة الجنس

/ ؟!. إال 314أعمػاال إرىابػية مرتكبة بالوسائػؿ الواردة في نص المادة /
إذا كانت محكمة أمف الدولة تنطمؽ في احكاميا مف اسس تخالؼ تماما 

/ مف تعبير 316كؿ بند مف بنودحقوؽ االنساف .أما ما ورد في المادة /
ف حيث االساس ولكف وم جمعية سرية، فالمقصود بيا األحزاب الكردية.

أي  ،ال يوجد في سوريا أي قانوف ينظـ حياة وتشكيؿ األحزاب السياسية
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او  بال يوجد مرجع أو قانوف يحؽ بموجبو لألفراد االنتظاـ في احزا
تجمعات سياسية وفكرية كحؽ اساسي مف حقوؽ االنساف بموجب الشرائع 

الوطنية  الدولية. حتى أف األحزاب المنضوية تحت لواء ما تسمى الجبية
التقدمية ىي نفسيا غير شرعية لعدـ وجود رخصة نظامية ليا كما ال 

 يحؽ ليا إصدار مطبوعات وجرائد رسمية.

ولكف معظـ  ،أما األحزاب الكردية فيي تمارس نشاطيا بشكؿ سري
قياداتيا معروفة وبرامج فصائؿ الحركة الوطنية الكردية في سوريا تنص بشكؿ 

وتيدؼ إلى  ،أسموب النضاؿ السياسي السمميواضح وصريح بانيا تعتمد 
تأميف الحقوؽ السياسية والثقافية واالجتماعية لمشعب الكردي في إطار وحدة 

وىذه االمور ىي واضحة لمقاصي و الداني إال لدى قضاة محكمة أمف  البالد.
 الدولة العميا بدمشؽ !!. 

لذيف ايدوا اما التيمة الثالثة التي وجيت الى مف حكموا مف االكراد ا
مف قانوف  267البياف الموزع مف قبؿ القيادة المشتركة فكانت حسب المادة 

))يعاقب باالعتقاؿ خمس سنوات عمى األقؿ كؿ  :العقوبات التي تنص عمى
سوري حاوؿ بأعماؿ أو خطب أو كتابات أو بغير ذلؾ أف يقتطع جزءًا مف 

ا حقًا أو امتيازًا بالدولة األراضي السورية ليضمو إلى دولة أجنبية أو أف يممكي
 (34)السورية((.

إف الركف المادي في برامج الحركة الكردية في سوريا واضح تماما وىي 
انيا لـ تدع يومًا إلى اقتطاع أي جزء مف سوريا وضميا إلى اية دولة 

؟ وىؿ يمكف اقتطاع جزء مف الوطف ة االجنبيةاأجنبية؟!. ثـ أيف ىذه الدول
خفائو عف األنظار  ؟!..وا 
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لقد أوجدت محكمة امف الدولة مبررات وىمية ال أساس قانوني ليا حينما 
والحكـ في  ،اصدرت أحكاما جائرة بحؽ كوكبة مف مناضمي شعبنا الكردي

سوريا يستمر في اتتياج سياسية قومية شوفينية بحؽ الشعب الكردي في 
ية والدستور سوريا ضاربة عرض الحائط كافة الشرائع السماوية والقوانيف الدول

الوطني، وقد اتخذت ىذه السياسة عدة أشكاؿ وأساليب منيا تعريب أسماء 
فصؿ الطمبة األكراد والعماؿ مف المدارس  -المدف والقصبات والقرى الكردية

باإلضافة إلى المشروعيف  ،والمعامؿ تحت زريعة )خطر عمى أمف الدولة(
تندرج تحت عنواف واحد وىذه جميعيا  العنصرييف اإلحصاء والحزاـ العربي.

تتصرؼ  ،اف السمطات الثالث في سوريا التشريعية والتنفيذية والقضائية :وىو
و عمى الخصوص وكأف كؿ االنظمة حياؿ المواطف السوري والكردي من

لقوانيف التي تحفظ حقوؽ وحرية وكرامة االفراد والجماعات التعنييا المف وا
ية قد وقعت عمييا جميعيا، وتصبح قريب والمف بعيد، رغـ اف الدولة السور 

في بعض المناسبات وفي وسائؿ االعالـ مف اشد الدعاة ليا كمما كاف 
 اطية وحقوؽ االنساف.ر الحديث حوؿ الديمق

.................................. 
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 بــــعالفصـل الرا

 قانـون الطـوارئ واألحكـام العرفيـة

 فمنيـ مف قاؿ: تعريف حالة الطوارئاختمؼ فقياء القانوف في 

))إف حالة الطوارئ نظاـ استثنائي شرطي مبرر بفكرة الخطر المحيط 
  (1)بالكياف الوطني((.

))إنيا الحالة التي بواسطتيا تنتقؿ صالحيات السمطة المدنية إلى 
  (2)ية((.السمطات العسكر 

))إعالف حالة الطوارئ  :ويعَّرؼ المحامي عبد اهلل الخاني حالة الطوارئ
نظاـ دستوري استثنائي قائـ بفكرة الخط المحيط بالكياف الوطني، يسبغ اتخاذ 
السمطات المختصة لكؿ التدابير المنصوص عمييا في القانوف والمخصصة 

جزءًا ضد األخطار الناجمة لحماية أراضي الدولة وبحارىا وأجواءىا كاًل أو 
عف عدواف مسمح داخمي أو خارجي، ويمكف التوصؿ إلقامتو بنقؿ صالحيات 

  (3)السمطات المدنية إلى السمطات العسكرية((.

))فميس ىناؾ أي  :أما في سورية كما يؤكد األستاذ عبد اهلل الخاني
رئ لـ تعريؼ لحالة الطوارئ، ألف المشَّرع السوري الذي وضع قانوف الطوا

يثبت أية نظرية مف النظريات حيف اقتباسو النصوص الناظمة إلعالف قانوف 
الطوارئ والتدابير والقيود المفروضة عمى حريات في حالة إعالنيا مف 

ولقمة األبحاث  (4)القوانيف الفرنسية. وحتى لـ يقتبس التعريؼ الفرنسي((.
لدراسة عرض قانوف الفقيية المتعمقة بيذا الموضوع سنحاوؿ مف خالؿ ىذه ا

 الطوارئ في سورية. 
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 لمحـة تاريخيـة:
لـ يعرؼ قانوف الطوارئ في أوربا إال في نياية القرف التاسع عشر 
يطاليا عيد الفاشية  وبداية القرف العشريف وخاصة روسيا القيصرية وفرنسا وا 

 وألمانية عيد النازية.

كمو الحالي أما عمى صعيد الشرؽ األوسط، لـ يعرؼ قانوف الطوارئ بش
إال في اآلونة األخيرة. ففي العيد العثماني كانت أولى محاوالت ىذا القانوف 
في اإلجراءات القضائية المتمثمة في المجمس العرفي الذي ألفو جماؿ باشا 

لمحاكمة زعماء الثورة العربية، بموجب فرماف  -حاكـ إيالة سورية -السفاح
سورية فقد تـ إخضاع األراضي خاص. أما في عيد االنتداب الفرنسي عمى 

السورية لألحكاـ الصادرة عف رئيس الجميورية الفرنسية ومف ضمنيا 
وبموجب  11/9/1921وبتاريخ  ،النصوص الناظمة إلعالف األحكاـ العرفية

/ تـ إحالة كؿ عمؿ يرتكب ضد قوات االحتالؿ إلى المحاكمة 415القرار رقـ /
رارات الصادرة عف اإلدارة الفرنسية ومف ثـ تتالت الق .العسكرية الفرنسية

 المتعمقة باألحكاـ العرفية بحسب ظيور األحداث وظروفيا وحاجاتيا.

بعد خروج االستعمار الفرنسي مف األراضي السورية، وبمناسبة حرب 
/ بشأف إعالف 411القانوف رقـ / 15/5/1948فمسطيف، صدر بتاريخ 

بإعالف األحكاـ العرفية في  /411األحكاـ العرفية، كما صدر القانوف رقـ /
أراضي الجميورية السورية، ُحدد مفعولو بستة أشير ابتداًء مف تاريخ نشره. 

/ 5والحؽ بو مجموعة مف القرارات التنفيذية ليذا القانوف. مثؿ القرار رقـ /
 .القاضي بمنع التجواؿ في منطقة العمميات الحربية 23/5/1948تاريخ 

القاضي بمنع دخوؿ المصوريف  26/5/1948/ تاريخ 18والقرار رقـ /
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الذي  31/5/1948والقرار رقـ  .لألماكف المجاورة لممنشآت والمراكز العسكرية
 .يحظر عمى موظفي الدولة والمؤسسات التابعة ليا مغادرة أماكف عمميـ

القاضي بمنع السفر خارج األراضي  7/6/1948/ تاريخ 41والقرار رقـ /
 خ.ال……السورية بدوف إجازة  

/ القاضي 151صدر المرسـو التشريعي رقـ / 1949/حزيراف/ 22وفي 
بتنظيـ اإلدارة العرفية. حيث تضمف ىذا المرسـو التشريعي كامؿ مواد القانوف 

ألسباب الموجبة لسف ىذا القانوف عمى لساف المشَّرع اولقد جاءت  ./411رقـ /
يحدد اختصاص  ))ال يوجد في التشريع السوري النافذ نص قانوني :السوري

السمطة العسكرية والقضاء العسكري وعالقتيا بالسمطة اإلدارية وبالقضاء 
المدني في حالة إعالف األحكاـ العرفية، وقد وجدت وزارة الدفاع الوطني مف 
الضروري تالفي ىذا النقص، بأعداد مشروع المرسـو التشريعي المرفؽ، وىو 

ظيـ اإلدارة العرفية عمى يتضمف تحديد اختصاصات القضاء العسكري وتن
 (5)أسس واضحة((.

/ تاريخ 162لكف ىذا المرسـو لـ يدـ طوياًل، حيث صدر القانوف رقـ /
ى ىذا القانوف، المرسـو التشريعي غبشأف حالة الطوارئ حيث أل 27/9/1958

وبذلؾ بدا واضحًا لمعياف أف المشَّرع السوري يفرؽ بيف حالة  ،/151رقـ /
يف إعالف األحكاـ العرفية وتنظيـ اإلدارة العرفية مف جية وب ،الطوارئ مف جية

 ثانية.

وعندما فشمت الوحدة المصرية السورية، فقد أصدرت حكومة االنفصاؿ 
/ والمسمى 51المرسـو التشريعي رقـ / 22/12/1962في سوريا بتاريخ 
/ مف الفصؿ الثالث 12ىذا القانوف بموجب المادة / غيبقانوف الطوارئ. وأل
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أي  -، ومازاؿ ىذا القانوف27/9/1958/ الصادر بتاريخ 162نوف رقـ /القا
/ ساري المفعوؿ حتى يومنا ىذا. وىنا ال بد لنا مف تثبيت 51القانوف رقـ /

 / كما ورد في الجريدة الرسمية:51نص المرسـو التشريعي رقـ /

قانون حالة  55/85/8965تاريخ  58* مرسوم تشريعي 
 (6)الطوارئ.
 الوزراء ونشر رئيس الجميورية المرسـو التشريعي التالي: مجمس هأصدر 

 إعـالن حالـة الطـوارئ. -الفصـل األول
يجوز إعالف حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قياـ حالة  -آ-1مادة 

تيدد بوقوعيا أو في حالة تعرض األمف أو النظاـ العاـ في أراضي 
طرابات داخمية أو الجميورية أو في جزء منيا لمخطر، بسبب حدوث اض

 وقوع كوارث عامة.

يمكف أف تتناوؿ حالة الطوارئ مجموعة األراضي السورية أو جزءًا  -ب
 منيا.

تعمف حالة الطوارئ بمرسـو يتخذ في مجمس الوزراء  -آ -2مادة 
المنعقد برئاسة رئيس الجميورية وبأكثرية ثمثي أعضائو عمى أف يعرض عمى 

 مجمس النواب في أوؿ اجتماع لو.

يحدد المرسـو القيود والتدابير التي يجوز لمحاكـ العرفي اتخاذىا  -ب
والمنصوص عمييا في المادة الرابعة مف ىذا المرسـو التشريعي دوف اإلخالؿ 

 بأحكاـ المادة الخامسة منو.  
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عند إعالف حالة الطوارئ يسمى رئيس الوزراء حاكمًا  -آ -3مادة 
 ألمف الداخمي.عرفيًا وتوضع تحت تصرفو جميع قوى ا

. -ب   لمحاكـ العرفي تعييف نائب أو أكثر لو مرتبطيف بو وذلؾ بمرسـو

يمارس نواب الحاكـ العرفي االختصاصات التي يفوضيـ بيا  -جػ 
 ضمف المناطؽ التي يحددىا ليـ.

لمحاكـ العرفي أو نائبو أف يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع  -4مادة 
بعضيا وأف يحيؿ مخالفييا إلى المحاكـ  القيود أو التدابير اآلتية أو

 العسكرية.

وضع القيود عمى حرية األشخاص في االجتماع واإلقامة والتنقؿ  -آ
والمرور في أماكف أو أوقات معينة، وتوقيؼ المشتبو فييـ أو الخطيريف عمى 

واإلجازة في تحري األشخاص واألماكف  ،األمف والنظاـ العاـ توفيقًا احتياطياً 
 قت. وتكميؼ أي شخص بتأدية أي عمؿ مف األعماؿ.في أي و 

مراقبة الرسائؿ والمخابرات أيًا كاف نوعيا، ومراقبة الصحؼ  -ب
والنشرات والمغمفات والرسـو والمطبوعات واإلذاعات وجميع وسائؿ التعبير 
لغاء امتيازىا  والدعاية واإلعالف قبؿ نشرىا، وضبطيا ومصادرتيا وتعطيميا وا 

غالؽ أماكف ط  بعيا.وا 

غالقيا. -جػ  تحديد مواعيد فتح األماكف العامة وا 

سحب إجازات األسمحة والذخائر والمواد القابمة لالنفجار والمفرقعات  -د
غالؽ مخازف األسمحة.  عمى اختالؼ أنواعيا واألمر بتسميميا، وا 
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إخالء بعض المناطؽ أو عزليا وتنظيـ وسائؿ التنقؿ وحصر  -ىػ
 المناطؽ المختمفة.المواصالت وتحديدىا بيف 

االستيالء عمى أي منقوؿ أو عتاد وفرض الحراسة المؤقتة عمى  -و
الشركات والمؤسسات وتأجيؿ الديوف وااللتزامات المستحقة والتي تستحؽ 

 عمى ما يجري االستيالء عميو.

تحديد العقوبات التي تفرض عمى مخالفة ىذه األوامر، عمى أال  -ز
نوات وعمى الغرامة حتى ثالثة آالؼ ليرة أو تزيد عمى الحبس مدة ثالثة س

ذا لـ يحدد األمر العقوبة عمى مخالفة أحكامو، فيعاقب عمى  إحداىما. وا 
مخالفتيا بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير وبغرامة ال تزيد عمى خمسمائة 

 ليرة أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف.

يا في كؿ ذلؾ مع عدـ اإلخالؿ بالعقوبات األشد المنصوص عمي
 القوانيف األخرى.

يجوز لمجمس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجميورية  -آ-5مادة 
توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عمييا في المادة السابقة عند 

 االقتضاء بمرسـو يعرض عمى مجمس النواب في أوؿ اجتماع لو. 

شار ألييا، ويجوز ليذا المجمس تطبيؽ دائرة القيود والتدابير الم -ب
 يحسب الحالة التي استدعت إعالف حالة الطوارئ.

تحاؿ إلى  ،في المناطؽ التي أعمنت فييا حالة الطوارئ -6مادة 
القضاء العسكري ميما كانت صفة الفاعميف أو المحرضيف أو المتدخميف 

 الجرائـ اآلتية:
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 مخالفة األوامر الصادرة عف الحاكـ العرفي. -آ

 261مى أمف الدولة والسالمة العامة )مف المادة الجرائـ الواقعة ع -ب
 مف قانوف العقوبات (. 339حتى المادة 

حتى المادة  369الجرائـ الواقعة عمى السمطة العامة )مف المادة  -جػ
387.) 

 (.459حتى المادة  427الجرائـ المخمة بالثقة العامة )مف المادة  -د

حتى المادة  573مادة الجرائـ التي تشكؿ خطرًا شاماًل )مف ال -ىػ
586.) 

يجوز لمحاكـ العرفي أف يستثنى مف اختصاص القضاء  -7مادة 
 العسكري بعض الجرائـ المحددة في المادة السابقة.

يفصؿ الحاكـ العرفي بقرار مبرر في تنازع االختصاص بيف  -8مادة 
 القضاء المدني والقضاء العسكري.

تصبح مبرمة، ال تنفذ إاّل إذا  األحكاـ القاضية باإلعداـ والتي -9مادة 
 صادؽ عمييا الحاكـ العرفي بعد استطالعو رأي لجنة العفو في وزارة العدؿ.

 –إنهـاء حالـة الطوارئ  –الفصل الثاني 
يكوف إنياء حالة الطوارئ مف قبؿ السمطة المختصة  -11مادة 

سـو ( مف ىذا المر 2بإعالنيا، ووفقًا لألحكاـ المنصوص عمييا في المادة )
 التشريعي.
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تستمر المحاكـ العسكرية، بعد إنياء حالة الطوارئ عمى  -11مادة 
النظر في القضايا الداخمة في اختصاصيا سواًء أكانت محالة إلييا أـ لـ 

 تكف.

 –أحكـام مؤقتـة  –الفصل الثالث 
 27/9/1958الصادر في  162يمغي قانوف حالة الطوارئ رقـ  -12مادة 

 وجميع تعديالتو.

في جمع األمواؿ تبقى محاكـ أف الدولة المحدثة بالقانوف رقـ  -آ-13دة ما
المشار إليو مختصة بالنظر في الجرائـ الداخمة في اختصاصيا  162

المرتكبة قبؿ صدور ىذا المرسـو التشريعي سواًء أكانت محالة إلييا أـ لـ 
يؽ عمى تكف. وتتبع بشأف التحقيؽ واإلحالة والمحاكمة فييا وحفظيا والتصد

األحكاـ الصادرة أو التي تصدر فييا وتعديالتيا نفس األصوؿ واإلجراءات 
 المتبعة بموجب ذلؾ القانوف.

تبقى الحراسة المفروضة عمى بعض الشركات والمؤسسات استنادًا  -ب
قائمة حتى يتـ إلغاؤىا وفقًا ألحكاـ المادة العاشرة مف  162إلى القانوف رقـ 

 ىذا المرسـو التشريعي.

 ينشر ىذا المرسـو التشريعي ويعمؿ بو مف تاريخ صدوره. -14مادة 

  55/85/8963و  56/7/8985دمشق في 
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 1962/شباط 23وعندما اعتمى حزب البعث السمطة في سوريا في 
 أصدر المجمس الوطني لقيادة الثورة قرارًا عسكريًا ىذا نصو.

 (5قرار المجمس الوطني لقيادة الثورة رقم )

 8/3/8963و  8385شوال  83يوم الجمعة الموافق  الصادرة في

 (5أمر عسكري رقم )

 إن المجمس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يمي :
( تعمن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية 8المادة )

    وحتى إشعار آخر. 8/3/8963ابتداء  من 
 ي لقيادة الثورةالمجمس الوطن...  8/3/8963دمشق في        

 

يعتبر قانوف الطوارئ واحدًا مف أكثر بحوث القانوف الدولي العاـ دقة 
ويندرج نظاـ الطوارئ  .وحساسية لتأثيره البالغ عمى مسألة الحريات العامة

تحت طائمة أعماؿ الحرب والظروؼ االستثنائية مف أىـ الحاالت التي تتوزع 
ارة( امتيازات وصالحيات ىي في حيث تمارس )اإلد ،فييا صالحيات اإلدارة
وبالتالي فإف ىذا النظاـ يشكؿ امتيازًا لإلدارة،  ،األصؿ محظورة عمييا

المتالكيا حرية أكبر في أعماليا وتصرفاتيا. ويترجـ نظاـ الطوارئ إلى 
ممارسة عممية مف خاللو األوامر العرفية الصادرة عف اإلدارة العرفية استنادًا 

 إلى قانوف الطوارئ.

ف قرار إعالف حالة الطوارئ ىي مسألة تتعمؽ بالسياسة العميا لمدولة إ
 /.51استنادًا إلى المادة األولى مف القانوف رقـ /
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مف ىذه المادة نجد أف المشَّرع السوري قد وسع مف دائرة المبررات 
إلعالف حالة الطوارئ، أي أنيا تتصؼ بالشمولية. أما اإلدارة العرفية فيي 

ىي أجيزة السمطة  ،/51مف قانوف / -المادة الثالثة الفقرة األولىاستنادًا إلى 
مع تمتعيا بصالحيات واسعة بموجب المادة  ،التنفيذية ))المدنية والعسكرية((

الرابعة مف ىذا القانوف. إف أولى اآلثار الناجمة عف إعالف حالة الطوارئ ىي 
ة بموجب المادة انتقاؿ اختصاصات السمطات التنفيذية إلى السمطات العرفي

الثالثة الفقرة آ مف قانوف الطوارئ. إف ىذا النص القطعي وبموجبو تغدو 
السمطات التنفيذية أداة بيد الحاكـ العرفي وسيفًا مسمطًا عمى رقاب الجماىير. 

أف كؿ التدابير التي نصت عمييا ىذه المادة والمادة  ،وليس بخاٍؼ عمى أحد
سمطات التنفيذية. فإخضاع االجتماع الرابعة ىي أصاًل مف اختصاصات ال

إلى الترخيص ومراقبة الرسائؿ والمخابرات أيًا كاف نوعيا، ومراقبة الصحؼ 
والنشرات والمؤلفات والمطبوعات واإلذاعات وجميع وسائؿ التعبير والدعاية 
غالؽ  لغاء امتيازاتيا وا  واإلعالف قبؿ نشرىا وضبطيا ومصادرتيا وتعطيميا وا 

ؿ ىذه االختصاصات أصبحت بيد رجؿ واحد، أال وىو ك ……أماكف طبعيا
الحاكـ العرفي. ىذا يؤدي بال شؾ إلى تعطيؿ كافة المؤسسات بما في ذلؾ 
الدستور السوري. ألف كافة مواد قانوف الطوارئ مخالفة لمدستور السوري 

 الخ(. ……قانوف العقوبات -والقوانيف األخرى النافذة )قانوف الجنسية

بعضًا مف مواد قانوف الطوارئ والدستور السوري عمى  وفيما يمي سنورد
))يعمف رئيس  :/ مف الدستور السوري تنص عمى111سبيؿ المثاؿ  فالمادة /

الجميورية حالة الطوارئ ويمغييا عمى الوجو المبيف في القانوف((. أما المادة 
ي ))تعمؽ حالة الطوارئ بمرسـو يتخذ ف :الثانية الفقرة آ مف قانوف الطوارئ
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عمى  ،مجمس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجميورية وبأكثرية ثمثي أعضائو
 أف يعرض عمى مجمس النواب في أوؿ اجتماع لو((.

إف ىذا االختالؼ الظاىر بيف الدستور وقانوف الطوارئ ال بد أف يبرز 
 إشكاالت كثيرة.

عمى ))وضع القيود  :الفقرة آ مف المادة الرابعة مف قانوف الطوارئ تنص
حرية األشخاص في االجتماع واإلقامة والتنقؿ والمرور في أماكف وأوقات 
معينة، وتدقيؽ المشتبو فييـ أو الخطريف عمى األمف والنظاـ توقيفًا احتياطيًا 
واإلجازة في تحري األشخاص واألماكف في أي وقت، وتكميؼ أي شخص 

 بتأدية أي عمؿ مف األعماؿ((.

 :ض مواد الدستور السوريوبمقارنة هذه المادة مع بع

))الحرية حؽ مقدس وتكفؿ  :/ التي تنص25/ مف المادة /1الفقرة /
 الدولة لممواطنيف حريتيـ الشخصية وتحافظ عمى كرامتيـ وأمنيـ((.

))ال يجوز تحري أحد أو توقيفو إال وفقًا  :/28/ مف المادة /2الفقرة /
 لمقانوف((.

ال يجوز تعذيب أحد جسديًا أو )) :/ مف نفس المادة تنص عمى3الفقرة /
 معنويًا أو معاممتو معاممة ميينة ويحدد القانوف عقاب مف يفعؿ ذلؾ((.

))المساكف مصونة ال يجوز دخوليا أو تفتيشيا  :/ تنص عمى31المادة /
 إال في األحواؿ المبينة في القانوف((.

))سرية المراسالت البريدية واالتصاالت  :/ تنص عمى32المادة /
 كية مكفولة وفؽ األحكاـ المبينة في القانوف((.السم
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))لممواطنيف حؽ االجتماع والتظاىر سمميًا في  :/ تنص عمى39المادة /
 إطار مبادئ الدستور وينظـ القانوف ممارسة ىذا الحؽ((.

مف خالؿ ىذه المقارنة نجد أف مواد قانوف الطوارئ مخالفة لمواد الدستور 
 ط معو.السوري ومتعارضة عمى طوؿ الخ

فيؿ يوجد لدى المشَّرع السوري الذي وضع قانوف الطوارئ ترمومتر 
يوضع عمى األشخاص لمعرفة المشتبو بو أو الخطر عمى األمف والنظاـ؟!. 

 أليس ىذا القانوف مستمد مف أعماؿ األموييف وخاصة عصر معاوية؟.

ومف آثار تطبيؽ قانوف الطوارئ، اتساع سمطات اإلدارة العرفية عمى 
 سمطات التشريعية والقضائية واإلدارية.ال

 ف أي نظاـ حكـ، يقـو عمى ثالث ركائز وىي:إ

السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. فاألولى تسف القوانيف، والثانية 
 .والثالثة تفصؿ في المنازعات عمى ضػوء تمؾ القوانيف ،تنفذ ىذه القوانيف

ظرية تقسيـ السمطات، والتي يػقوؿ الفيمسوؼ الفرنسػي مونتسيكو صاحب ن
))أي تسمط مف سمطة عمى أخرى يشكؿ  :تعتبر حتى اليـو أساسًا لمديمقراطية

ديكتاتورية مبطنة وخماًل في الديمقراطية وتعديًا عمػى الفرد والمجتمع، وال يمكػف 
ف طغياف  لمديمقراطية أف تتطور إال في حاؿ الفصؿ بيف السمطات الثالث، وا 

 (  8) دي إلى زعزعة النظاـ الديمقراطي((.سمطة عمى أخرى يؤ 

إف الغاية مف فصؿ السمطات ىي توزيع وظائؼ الدولة عمى ركائزىا 
وبالتالي إلى إساءة  ،ألف جػمع السمطات يؤدي إلى االحتكار ،األساسية
حيث يقوؿ الفقيو األلمانػي روبرتو ميشيؿ في ىذا الصدد: ))إف  ،استعماليا
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ة أف أغػمب الزعماء السياسيػيف في مختمؼ األزمنة التاريخ يبيف بصورة واضح
بدؤوا حياتيـ السياسية بنزعة مثالية وىي التضػحية في سبيؿ مبادئ  ،واألمكنة

عزموا األمر عمى العيػش مف أجميا أو الفناء مف دونيا، فإذا ما ركبوا صيوة 
وىذه الحػكـ وجمعوا السمطة المطمقة بيف أيدييـ أفسدت عقوليـ. ىذه السمطػة 

الحقيقة قاـ عمييا الػبرىاف فػي التاريخ. فإف دلػت عمى شيء فإنما عمػى 
الطبيعة البشرية التي لػف تجد أمامػيا سياجػًا يحوؿ دوف التمادي سوى مبدأ 
فصػؿ السمطات الذي تخفؼ إلى مد كبيػر مف مسػاوئ ىذه الطبيعة 

  (9)البشػرية((.

فيجب أف يكوف  ،صؿ السمطاتوبما أف المشَّرع السوري قد أخذ بمبدأ ف
وأىميا عدـ قياـ السمطات التنفيذية بوظيفة  ،العمؿ بيذا المبدأ بصورة كاممة

 التشريع.

لو عدنا إلى الفقرة )ز( مف المادة الرابعة مف قانوف الطوارئ والتي تنص 
((. إف ……))تحديد العقوبات التي تفرض عمى مخالفة ىذه األوامر  :عمى

ب الدستور السوري ىي اختصاص القضاء وليس فرض أي عقوبة وبموج
الحاكـ العرفي. نجد أف مخالفة تسعيرة التمويف يحاؿ المخالؼ إلى القضاء 

 العسكري؟!.

إف القيود والتدابير الواردة في المادة الرابعة مف قانوف الطوارئ، تحتوي 
 ،في ثناياىا أكثر مقومات االختصاصات الممنوحة أصاًل إلى اإلدارات العامة

فمثاًل اإلدارة العامة المختصة ال تممؾ اتخاذ أي إجراء بشأف الرسائؿ 
والمخابرات والصحؼ والنشرات إال ما صدر منيا ما يسيء لمنظاـ العاـ. أي 
أف سمطتيا تأتي بعد ارتكاب الفعؿ المحظور. أما السمطة العرفية فتمتمؾ كؿ 
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: مف المقصود بالمشتبو الحؽ بموجب ىذه المادة. وىنا ال بد مف السؤاؿ التالي
بو والخطر عمى األمف العاـ والنظاـ. ىؿ لدى المشَّرع السوري أي مقياس أو 
ضابط. أـ لدى السمطات العرفية قدرة خارقة لمعرفة ما يدور في نفوس 
البشر. لقد تحوؿ اإلنساف السوري إلى آلة يخاؼ مف خيالو، لما ليذه المادة 

 مى الساحة السورية.مف القوة في التطبيقات اليومية ع

وسيادة  ،مما تقدـ فإف استقالؿ القضاء ىو الضماف الوحيد لسيادة القانوف
القانوف ىي الضمانة الوحيدة لحقوؽ المجتمع بأفراده وىيئاتو، وكؿ انتقاص 

وبالتالي  ،مف استقاللو، فإف حقوؽ الفرد والمجتمع تكوف ميددة وكذلؾ حرياتيـ
 ونعني بسيادة القانوف: ،حضارة والتقدـتكوف الدولة متخمفة عف ركب ال

خضوع كؿ فرد سواًء أكاف شخصًا عاديًا أو موظفًا أو محكومًا وعمى  .1
 قدـ المساواة لألحكاـ التي ينص عمييا القانوف.

 ممارسة الحكـ مف خالؿ القانوف وضمف إطاره. .2

))إف سيادة القانوف ال تتحقؽ بمجرد فرض النظاـ  :قاؿ أحد فقياء القانوف
تتاب األمف، إذا لـ تحمؿ ىذه السيادة في طياتيا معنى تقيد الحكاـ واس

ف سيادة القانوف تتحقؽ بإخضاع الدولة لمقانوف لزاميـ باحتراـ القانوف، وا  ، وا 
بحيث يكوف مف حؽ كؿ فرد أف يمجأ  ،وكفالة الرقابة القضائية ليذا الخضوع

  (11)الفرد((.إلى القضاء متى تأثرت مصالحو بتصرؼ صادر عف السمطة أو 

قيؿ لمزعيـ اإلنكميزي تشرشؿ ))ظير الفساد في أجيزة الدولة. فقاؿ: 
والقضاء؟! قالوا لو: إف القضاء اإلنكميزي ممتاز جدًا. فأجاب ال خوؼ عمى 

      بريطانيا((.         
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ومرة تقدـ طالب زنجي إلى جامعة تكساس، فمنعت إدارة الجامعة دخوؿ 
ى إلى المحكمة االتحادية، فقررت المحكمة قبوؿ ىذا الطالب، فتقدـ بدعو 

الطالب في الجامعة إاّل أف حاكـ والية تكساس رفض قرار المحكمة االتحادية 
ومنع تنفيذ الحكـ مستعينًا بشرطة الوالية. فما كاف مف الرئيس األمريكي جوف 
 كندي إال أف أرسؿ جيشًا اتحاديًا مؤلفًا مف ثالثة آالؼ جندي وأدخؿ الطالب

))إف عدـ  :الزنجي تحت اسنة الحراب. ويردد موقفو ىذا أماـ مؤتمر صحفي
تنفيذ حكـ المحكمة االتحادية يشكؿ سياسة خطيرة في التاريخ األمريكي((. أما 
في سوريا وفي ظؿ ىذا القانوف المعيف، فكـ مف الطمبة األكراد فصموا مف 

ـ أكرادًا، وكاف المعاىد ومؤسسات الدولة ال ذنب ليـ سوى إف اهلل خمقي
وىي ذريعة نابعة مف صمب  الفصؿ تحت ذريعة )خطر عمى أمف الدولة(.
 االحكاـ العرفية عدا الموقؼ القومي مف االكراد.

اف اآلثار الناجمة مف جراء استمرار قانوف الطوارئ إلى يومنا ىذا بعد 
أف فقد كؿ مبررات وجوده، والذي يخوؿ الحاكـ العرفي صالحيات استثنائية 
تسمح لو بتعميؽ األحكاـ المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والحريات األساسية الواردة 

ىي مدمرة عمى  ،في الدستور واالتفاقيات الدولية التي وقعت عمييا سوريا
االنساف السوري والمجتمع السوري والدولة السورية ايضا. أف مبرر استمرار 

أف فرض ىذه الحالة  وجود ىذا القانوف ىي )حالة الحرب مع إسرائيؿ(. إالّ 
ليذه المدة الطويمة ىي مف أجؿ خدمة أىداؼ سياسية سمطوية بحتة بعيدة 
عف قضية الحرب وتحرير االرض أو تعرض األمف أو النظاـ العاـ لمخطر، 
ألف حالة الحرب مع إسرائيؿ قد تطوؿ لسنوات عديدة اخرى، بينما تنجـ عف 
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ادرة الحريات العامة والشخصية ىذه الحالة العرفية تعميؽ الديمقراطية ومص
 بكافة أوجو استعماالتيا وصورىا.

اف مف المتفؽ عميو كما ورد في المادة الرابعة مف العيد الدولي الخاص 
))في حاالت الطوارئ االستثنائية : انو -آ–بالحقوؽ المدنية والسياسية الفقرة 

طراؼ في ىذا يجوز لمدوؿ األ ،التي تيدد حياة األمة والمعمف قياميا رسمياً 
العيد أف تتخذ في أضيؽ الحدود والتي يتطمبيا الوضع تدابير ال تتقيد 
بااللتزامات المترتبة عمييا بمقتضى ىذا العيد شريطة عدـ منافاة ىذه التدابير 
لاللتزامات األخرى المترتبة عمييا بمقتضى القانوف الدولي وعدـ انطوائيا عمى 

ؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو تمييز يكوف مبرره الوحيد ىو العر 
 األصؿ االجتماعي.

مما تقدـ بأف ىذه الحالة )حالة فرض الطوارئ( المتصفة  نستنتج
سنة قد فقدت كؿ مبرراتيا الدستورية،  41بالديمومة واالستمرارية منذ حوالي 

وىي قد اتخذت أصاًل لمصادرة حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية، ألف ىذه 
ت كؿ القوانيف االعتيادية االخرى في سوريا طيمة دوانيف )االستثنائية( جمالق

 ىذه الفترة الطويمة. 
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 : تمـــة خـــا

الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف مف أىـ القضايا التي تشغؿ شعوب الشرؽ 
عمى مستوى األفراد واألحزاب وكذلؾ عمى المستوى الدولي والمؤسسات 

تجربة إنسانية أثبتت الدولية بما فييا منظمة األمـ المتحدة. ألف الديمقراطية 
جدارتيا وحقيا في البقاء، بالرغـ مف ظيور نظـ سياسية كثيرة زالت أو في 
طريقيا إلى الزواؿ. وىذا ما يثبت فكرة الفيمسوؼ اإلنكميزي ىربرت سنبسر 

))الصراع مف أجؿ البقاء، ليس قانونًا ينطبؽ عمى الكائنات  :القائمة بأف
نما يصدؽ كذلؾ في ميداف النظـ الحية، أو في ميداف البيولوجيا فح سب، وا 

اما المفارقة الغريبة التي أطمقيا بعض فالسفة  (1)السياسية واالجتماعية((.
الغرب، وىي إمكانية تطبيؽ الديمقراطية في المجتمعات الشرقية غير واردة، 
إال بعد إصالح ىذه الشعوب وتييئتيا لكي تكوف قادرة عمى ممارسة 

وطروحات قدمت مبررات الستعباد الشعوب مف قبؿ  الديمقراطية. ىي افكار
كما استغمتيا االنظمة والحكاـ في الشرؽ في قمع شعوبيا وسمبعا  االستعمار.

 حريتيا وارادتيا.

ولدى الحديث عف حقوؽ اإلنساف في المجتمعات الشرقية تصبح 
 الصورةِ أكثر قتامة. فبعد االستقالؿ أبقت معظـ ىذه الدوؿ عمى قوانيف القمع
والقير التي ورثتيا عف االستعمار بحجة مواجية التحديات الخارجية 
والمؤامرات التي تحاؾ ضد نظميا. فشددت وفرضت قوانيف الطوارئ والقوانيف 
االستثنائية ونظاـ الحزب الواحد. وانتشر الفساد في الحكـ دوف رقابة شعبية 

واالجتماعية  ومحاسبة فزادت الحالة سوءًا في كافة المجاالت االقتصادية
والسياسية والمدنية، فكانت الضحية األولى ىي حقوؽ اإلنساف. ومع األسؼ 
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باستحالة  -مازاؿ معظـ الحكاـ في الشرؽ يرددوف اسطوانة فالسفة الغرب
إللغاء دور الشعب وتأكيد سمطتيـ  -تطبيؽ الديمقراطية في ىذه البمداف

 المطمقة عمى كافة ميداف الحياة.

عالء قيمتو ،  اف حقوؽ اإلنساف في جوىرىا ىي احتراـ كرامة اإلنساف وا 
ف الحرية ما ىي إال ))ماىية الروح(( كما يؤكد ىيجؿ،  -حرية اإلنساف -وا 

ف تنازؿ اإلنساف عف حريتو لمحاكـ، إنما يعني تنازلو عف إنسانيتو، بمعنى  وا 
 أنو يتنازؿ عف حقوقو وواجباتو كإنساف.

 ،لييا الحرب الكونية األولى والثانيةفعقب المآسي والمجازر التي آلت أ
أنشئت ىيئة األمـ المتحدة لتخفؼ الظمـ والطغياف عف الشعوب، وأصدرت 
جممة مف المعاىدات واالتفاقيات بيذا الشأف ابتداءًا مف معاىدة إعالف حقوؽ 

وأوجد التوازف بيف الحقوؽ السياسية والمدنية، والحقوؽ االقتصادية  ،اإلنساف
الثقافية وجعميا حقوقًا مترابطة ال تقبؿ التجزئة، كما أضاؼ إلييا واالجتماعية و 

وأخيرًا وليس أخرًا اإلعالف  ،حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا واستثمار ثرواتيا
( والذي ربط بيف التنمية كحؽ مف حقوؽ 1986العالمي لمحؽ في التنمية )

أي  ،قواإلنساف، وجعؿ ىدؼ التنمية تمكيف اإلنساف مف الحصوؿ عمى حقو 
أنو ربط بيف التنمية وحقوؽ اإلنساف بجميع أبعادىا السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وبذلؾ جعؿ اإلنساف محور التنمية، فيو غايتيا 

 ووسيمتيا.

وبالرغـ مف دخوؿ معظـ دوؿ الشرؽ األوسط األمـ المتحدة والمصادقة 
تخرؽ وتخالؼ بنود ىذه  عمى المعاىدات الصادرة عنيا، إال أنيا مازالت

المعاىدات. ففي سوريا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. مازاؿ قانوف الطوارئ 
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/ تاريخ 51واألحكاـ العرفية الصادر بموجب المرسـو التشريعي رقـ /
ساري المفعوؿ  8/3/1963/ تاريخ 2واألمر العسكري رقـ / 22/12/1962

ياـ السمطات التشريعية حتى يومنا ىذا، مما أدى إلى تعطيؿ الدستور وم
 1962/آب/ 23/ تاريخ 93والقضائية. وبموجب المرسـو التشريعي رقـ /

/ ألؼ مواطف مف جنسيتيـ وأصبحوا بيف ليمة وضحاىا 121جرد ما يقارب /
مجرديف مف الجنسية والجئوف في ديارىـ ووطنيـ، واألنكى مف ذلؾ ىؤالء 

نسية والحقوؽ المدنية الذيف األطفاؿ الذيف ولدوا مف ىؤالء المحروميمف الج
وىذه مخالفة صريحة الدستور  ،حرموا مف كافة حقوؽ اإلنساف الطبيعية

وقانوف الجنسية السورية باإلضافة إلى مخالفتيا المعاىدات واالتفاقيات 
الصادرة عف ىيئة األمـ المتحدة  والشرائع السماوية. لقد احدثت ىذه السياسة 

مبرر لو في الجدار الوطني السوري حينما عاممت الشوفينية المنتيجة شرخًا ال
 مواطنييا االكراد وكأنيـ اناس غير مرغوب فييـ.

ولكف مع التطورات اليائمة والمذىمة في كافة نواحي الحياة عمى كرتنا 
االرضية لـ يعد ممكنًا استمرار ىذه األوضاع المأساوية بخصوص 

لشرؽ األوسط، خاصة وىي الديمقراطية وحقوؽ االنساف التي تعيشيا شعوب ا
اوضاع حقوقية غير الئقة بكرامة اإلنساف، فالديمقراطية واحتراـ حقوؽ 

كنيا ماإلنساف ىي الضمانة الوحيدة لبناء المجتمعات المدنية المتطورة التي ي
 اف تساىـ في بناء الحضارة اإلنسانية.

 _ انتهى _
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