
 
1 

 احلرية
 : فكوم الحريةم
مختلفة، ففً العصور المدٌمة كان المعنى السائد لكلمة ستعملت كلمة الحرٌة بمعانً ا

ك الحرٌة ضٌفت لها كلمة الحك ٌكون الممصود بحأاالسترلاق، واذا  الحرٌة هو عدم

ورد فً نص المادة الثالثة من  ستعباد، وكماسترلاق أو االوالذي ٌعنً عدم جواز اال

ألن حرمان  والحرٌة( عالن العالمً لحموق اإلنسان ) لكل فرد الحك فً الحٌاةاال

الرلٌك أو العبد من حرٌته ال ٌمل عن حرمانه من حمه فً الحٌاة، وهو فً ذات 

 الولت حرمان من حموق اإلنسان .

 لتزامجتماعٌة وعدم االة الحرٌة هً التحرر من المٌود االومن المعانً األخرى لكلم

أو دٌن ودون تدخل  لتزام بمانون أو عرفدون اال ، بمعنى أن ٌفعل اإلنسان ما ٌشاء

 اآلخرٌن .

لتالع جذور المٌم اه ٌؤدي الى عتراض من لبل البعض كوناوهذا المعنى علٌه 

 سم الحرٌة .االفوضى محل النظام واالستمرار ب نسانٌة واحاللاال

ستعمارٌة األوربٌة لبلدان وشعوب رتبط بالتجربة االاأما المعنى اآلخر للحرٌة فمد 

تٌنٌة. حٌث جاءت كلمة الحرٌة مرادفة لكلمة مرٌكا الاللارات آسٌا وأفرٌمٌا وأ

حتالل لن البلدان والشعوب بعد رفضها لالاالستمالل وتمرٌر المصٌر والسٌادة لت

 ستمالل خالل فترة النصف الثانً من المرن العشرٌن .والحصول على اال

ستعمال كلمة الحرٌة بالحموق األساسٌة التً ٌتضمنها ارتبط اوفً العصر الحدٌث 

دستور الدولة للمواطنٌن وٌعطً لها الضمانات ضد التجاوزات التً لد ٌتعرض لها 

المواطنون سواء من لبل األفراد أو السلطة العامة، وهً الحموق المعروفة باسم 

م لكلمة الحرٌة ستعمال للحموق هو ألرب المفاهٌالحرٌات العامة. حتى أصبح هذا اال

أي دستور للدول المعاصرة أو أي وثٌمة إللٌمٌة أو دولٌة  ولم ٌخلو ، والتعبٌر عنها

أو وطنٌة من معنى الحرٌات العامة، وأصبحت تتضمن فً التشرٌع المانونً 

والسٌاسً بما ٌكفل حرٌة الشخص فً التصرف بكل ما ٌتعلك بشؤونه الخاصة 

رٌته فً اعتماد ما ٌراه صوابا وفً إبداء رأٌه ضمن دائرة المانون، وكذلن ضمان ح

فً كل ما ٌتعلك بالمجتمع الذي ٌعٌش فٌه، وفً كل ما ٌصدر عن السلطة الحاكمة 

 فً المجتمع من تصرفات. 
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ممكنات يتمتع بها الفرد بسبب  : زاء ذلن ٌمكن تعرٌف الحرٌات العامة، بأنهااو

بها صالحه الخاص ويسهم بها  طبيعته البشرية أو نظرا لعضويته بالمجتمع يحقق

في تحقيق الصالح العام المشترك للبلد ويمتنع على السلطة أن تحد منها إال إذا 

 . أساءت بمصالح األخرين

 

 : أشكال الحريات العامة وأنواعكا

: تعتبر هذه الحرٌات واحدة  اوال ـ الحريات األساسية أو الحريات الفردية

التً ٌجب ان ٌتمتع بها كونها متعلمة به كشخص طبٌعً ، وانها تشكل  لالنسان

حدود الفرد أمام تسلط الدولة أي أن السلطة ال تستطٌع ان تتعدى هذه الحدود. ومن 

،وحرٌته فً التنمل  هذه الحرٌات هً حرٌة وحك الفرد فً األمن والسالمة البدنٌة

الشخصٌة من خالل عدم انتهان حرمة واحترام الحرٌة  ، واختٌار مكان االلامة

المسكن وسرٌة المراسالت الشخصٌة، وحرٌة التملن . وألهمٌة هذه الحرٌات فمد 

  الوطنٌة واالتفالٌات الدولٌة واعالنات حموق االنسان أكدت علٌها الدساتٌر

نسانٌة التً من أهم الحرٌات اال تعتبر ثانيا ـ الحريات الفكرية أو الثقافية :

الفرد فً حٌاته الرتباطها الشدٌد بجوانبه الروحٌة والتً تسمح له بتكوٌن ٌحتاجها 

أرائه وأفكاره فً مختلف المجاالت. وتشمل الحرٌات الفكرٌة كحرٌة الرأي والتعبٌر 

 وحرٌة المعتمد وحرٌة التعلم وحرٌة الصحافة . 

ة وأحد فبالنسبة لحرٌة الرأي والتعبٌر والتً تعتبر ركٌزة من ركائز الدٌممراطٌ

مظاهرها. كما ٌمصد بهذه الحرٌة لدرة الفرد بالتعبٌر عن آرائه وأفكاره بحرٌة تامة 

باشر مع الناس بغض النظر عن الوسٌلة التً ٌستخدمها سواء كان ذلن باالتصال الم

 ذاعة أو الصحف أو بواسطة الرسائل. أو بالكتابة أو اال

بشرط أن تكون محددة بنص إضافة الى ذلن لد تخضع هذه الحرٌة لبعض المٌود 

حترام حموق اآلخرٌن أو سمعتهم أو اتكون ضرورٌة لغاٌات معٌنة منها  المانون وأن

حماٌة األمن المومً أو المصلحة العامة أو اآلداب العامة ، وكذلن حماٌة عمائد 

لن عنها مٌثاق األمم المتحدة الشعب. أما ما ٌتعلك بحرٌة المعتمد الدٌنً فمد أع

العالمً لحموق اإلنسان والعهد الدولً للحموق المدنٌة والسٌاسٌة عالن واال

وااللتصادٌة واالجتماعٌة، والتً تكفل حرٌة ممارسة الشعائر والطموس الدٌنٌة ، 

ا وحرٌة التعلٌم الدٌنً والكتابة الدٌنٌة. وأما من جانب حرٌة التعلٌم فمد أجمعت علٌه

للٌمٌة والمحلٌة ، وٌكون من حك ولٌة واالعالنات الدجمٌع المواثٌك واالتفالٌات واال

كل فرد فً التعلٌم ، وحمه فً التمتع بكل مجاالت الثمافة والتمدم العلمً وحك 

 المساهمة فً البحث والنشاط العلمً. 
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لحرٌة كل  اجماعٌ امتداداة وهً بأوسع معانٌها تمثل وأما فً مجال حرٌة الصحاف

 موق اإلنسان. مواطن فً التعبٌر المعترف به كحك من ح

فالمجتمعات الدٌممراطٌة ال ٌمكن أن تنهض إال على أساس مفهوم سٌادة الشعب 

،ألن حك الرأي العام فً أن ٌعلم ٌمثل  الذي ٌحدد إرادته العامة رأي عام مطلع

جوهر حرٌة وسائل األعالم وأن الحرمان من هذه الحرٌة سٌؤثر على الحرٌات 

 . األخرى

وهً الحرٌات التً تدخل فً مجالها كل النشاطات  اعية :ـ الحريات االجتم اثالث

عة ذات الصفة الجماعٌة ، أي تلن التً ال تخص الفرد لوحده ، بمدر ما تشمل مجمو

جتماع ، وحك تكوٌن الجمعٌات واألحزاب من األشخاص. ومنها حرٌة حك اال

مل وحك السٌاسٌة، والنمابات، وحك الضمان االجتماعً والرعاٌة الصحٌة، وحك الع

وجود الملكٌة . ألن وجود الدٌممراطٌة النٌابٌة الحدٌثة ال ٌمكن أن تعمل بدون 

جتماع لمنالشة الشؤون العامة ،مع وجود منظمات ضمانات لحرٌة األنسان فً اال

المجتمع المدنً وغٌرها من التنظٌمات االجتماعٌة وأن تتمتع بطابعها السلمً، وأن 

لحكومة. وهذه الحرٌات ألرتها الدساتٌر والمواثٌك تعمل على تعزٌز مصالحها لدى ا

 . واالتفالٌات واألعالنات الدولٌة ومنظماتها

 

  خصائص النظام الديمقراطي:
وجود دستور ٌضع المواعد األساسٌة لنظام الحكم فً الدولة، وكٌفٌة تشكٌل  -1 

العامة )التشرٌعٌة والتنفٌذٌة والمضائٌة( والعاللات فً ما بٌنها )وبصورة  السلطات 

بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة(، والممومات األساسٌة للمجتمع،  خاصة ما 

 وضماناتها.  وحموق األفراد 

ٌادة المانون. وٌمصد بالمانون فً هذا المجال المواعد المانونٌة جمٌعها، أٌاً س -2 

اللوائح اإلدارٌة(،  -المانون الذي تسنه السلطة التشرٌعٌة –مصدرها )فالدستور  كان 

كانت مكتوبة أم عرفٌة. فالماعدة المانونٌة متى وجدت، خضع لها الجمٌع، ال  سواء 

 ، كبٌر وصغٌر، غنً وفمٌر، وطنً وأجنبً. فً ذلن بٌن حاكم ومحكوم فرق 

حرٌة التعبٌر وإبداء الرأي. وٌدخل ضمن ذلن حرٌة االجتماعات العامة،  -3

إصدار الصحف، وعدم جواز إلغائها أو ولف إصدارها إال بحكم لضائً،  وحرٌة 

 إخضاع ما تنشره ألي رلابة من جهة إدارٌة. وعدم 

الحزب تنظٌم رسمً هدفه الظفر بالسلطة، حرٌة تكوٌن األحزاب السٌاسٌة. و -4 

على خالف جماعة المصلحة وجماعة الضغط التً تستهدف التأثٌر فً  وذلن 
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السٌاسً من دون أن تستهدف الوصول إلى السلطة وتحمل مسؤولٌة مباشرة  المرار 

 الحكم. 

ري، استمالل السلطة المضائٌة. وذلن بعدم لابلٌة رجال المضاء للعزل بمرار إدا -5  

التدخل فً شؤون المضاء، وكفالة تنفٌذ األحكام المضائٌة النهائٌة وعدم  وعدم 

المضاء عن النظر فً أي منازعة، السٌما فً ذلن المنازعات التً تثور  حجب 

  الجهات اإلدارٌة والمواطنٌن. بٌن 

 

 تقييم النظام الديمقراطي : 
 ايجابيات النظام الديمقراطي ومحاسنه :أوال : 

 ًّ بعدٍد من المزاٌا، أهّمها:ز المجتمعات التً تطبّك نظام الحكم الدٌممراطتتمٌّ 

  إعداد مواطنٌن صالحٌن: تعد الدٌممراطٌة نظاماً سٌاسٌاً مثالٌاً، ٌهدف إلعداد

مواطنٌن صالحٌن من خالل توفٌر بٌئٍة مثالٌٍة تساعد على اكتساب الصفات 

الحمٌدة، وتنمٌة شخصٌة إٌجابٌة، كما ٌوفّر النظام الدٌممراطً مجاالً كبٌراً 

 لألفراد لمعرفة حمولهم وواجباتهم كاملةً. 

 ماٌة مصلحة المواطنٌن: وهذا من خالل منحهم الحك فً التصوٌت لمن ح

سٌمثلونهم فً الحكومة، وذلن ضمن مختلف المضاٌا سواًء السٌاسٌة، أو 

 االلتصادٌة، أو االجتماعٌة، وحماٌتهم من تطبٌك لرارات ال ٌوافمون علٌها.

 كٍل متساٍو، تحمٌك المساواة: تتعامل الدولة الدٌممراطٌة مع جمٌع مواطنٌها بش

وتضمن لهم حمولهم السٌاسٌّة، وااللتصادٌّة، واالجتماعٌّة، كما تحمّك العدالة 

والمساواة أمام المانون، وتمنع التمٌٌز بٌن األفراد، بسبب اختالف الدٌّن، أو 

 الطبمة، أو الجنس، أو غٌرها من األمور. 

 ٍة، بحٌث منع احتكار السلطة: تمارس الحكومة صالحٌّتها ضمن فترةٍ معٌن

 ٌتّم التأّكد من أّن سٌاسات الحكومة تسٌر بما فٌه صالح الشعب. 

  استمرار الحكومة والتزامها بالمسؤولٌة: ٌتم انتخاب الحكومة فً ظّل

الدٌممراطٌة عن طرٌك االنتخاب، األمر الذي ٌجعل الحكومة الُمنتخبة أكثر 

فضالً عن أّن  مسؤولٌة، بحٌث ٌؤدي أفرادها واجباتهم على أكمل وجه، هذا

منالشة المضاٌا، والمشاكل المختلفة، ودراستها ٌساهم فً اتّخاذ المرارات 

 المناسبة، مّما ٌُنتج حكومةً فعّالةً، وثابتةً، ومستمّرةً.

  وصول المواطنٌن لمرحلة الرضا ًّ تعزٌز التغٌٌر: ٌُساعد النظام الدٌممراط

 غٌٌرها. من خالل مشاركتهم فً اختٌار الحكومات، وإمكانٌة ت
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  تنمٌة الوعً السٌاسً للشعب: عند إجراء االنتخابات ٌمترح المرشحون

واألحزاب السٌاسٌة برامج وسٌاسات، تُنَشر عبر وسائل االتصال المتنوعة، 

ًّ لدٌهم.   من أجل كسب تأٌٌد المواطنٌن، مّما ٌزٌد من الوعً السٌاس

 

 سلبيات النظام الديمقراطي وعيوبه :ثانيا : 

 مزاٌا النظام الدٌممراطً إاّل أّن هنان بعض المساوئ التً لد تنتج بالرغم من

 عند تطبٌك الدٌممراطٌة، وهً:

  وصٌاغة الموانٌن ، ًّ ٌحتاج إصدار المرارات وتنفٌذها فً النظام الدٌممراط

إلى ولٍت طوٌٍل ممارنةً مع األنظمة التً تتّخذ المرارات وتنفّذها دون الحاجة 

 للتّصوٌت. 

 ة الكثٌر من األموال من أجل دعم الحمالت االنتخابٌة، وٌزداد ٌُمكن إضاع

األمر سوءاً عند تولًّ أفراد غٌر مسؤولٌن مراكز السلطة، ٌساهمون فً 

 خسائر المال العام دون االهتمام بمصلحة الوطن. 

  لد ٌلجأ بعض األفراد إلى ممارساٍت غٌر أخاللٌة وفاسدة من أجل الوصول

 الحهم الشخصٌّة دون االهتمام بمصلحة المواطنٌن. إلى السلطة، لتحمٌك مص

  على توفٌر عدٍد كبٌٍر من الخدمات دون االهتمام ًّ ٌرّكز النّظام الدٌممراط

بجودتها فً بعض األحٌان، فضالً عن أّن توفٌر الخدمات لد ٌتّم بشكل غٌر 

 عادل بٌن الفمراء واألغنٌاء. 

 ٌن على إدارة الحكومة فً ظّل لد ٌتم انتخاب أفراد غٌر مسؤولٌن وغٌر لادر

الظروف االجتماعٌّة والسٌاسٌّة فً بلدانهم، وهذا ٌؤدي إلى اتخاذ لرارات 

 غٌر سلٌمة، ومخالفة لمصلحة الوطن. 

  لد ٌتم ممارسة أمور غٌر أخاللٌة من لِبل المرشحٌن للحصول على نسب

أو عالٌة من األصوات، كإساءة استخدام المال للحصول على أصوات أكثر، 

استخدام الموة للتأثٌر على الشعب، أو تشوٌه صورة أحد المرشحٌن 

 .واألحزاب المنافسة

 

  

 


