
 الحرٌة مفهوم

 العصورر فً مختلفة معان   عن للتعبٌر التارٌخ عبر الحرٌة كلمة استخدمت 

 فوً فرد لكل إن   أي االستعباد؛ أر االسترقاق عدم الحرٌة معنى كان القدٌمة

 هوً انتشرت التً األخرى المعانً رمن رالحرٌة، الحٌاة فً الحق المجتمع

 المعنوى أما اآلخرٌن، تدخل درن االجتماعٌة رااللتزامات القٌرد من التحرر

 الالتٌنٌووة رأمرٌكووا رأفرٌقٌووا، آسووٌا، رقووارات شووعر  بتجووار  ارتووب  الوو ي

 من رالتخلص المصٌر، رتقرٌر االستقالل، فهر األررربً االستعمار بسب 

 السووٌادة علووى الشووعر  رحصوورل رالمسووتبدة، الظالمووة االسووتعمارٌة القوورى

 رثٌقوا   ارتبا وا   الحودٌ  العصور فوً الحرٌوة مفهورم ٌورتب . بالدها فً التامة

 الدرلة. فً المتبع بالدسترر

 فالحرٌة 

 موا حس  للفرد الدرلة ُتَقدمها أن ٌج  التً األساسٌة الحقرق مجمرعة هً 

 المورا نٌن، كراموة علوى الحفواظ ضورررة موع الودرلً، الدسوترر علٌو  نص  

 أر السووول ات أر األفوووراد مووون قموووع أر ظلوووم أر انتهوووا  أي   مووون رحمووواٌتهم

 أر اإلضوورار بعوودم الدرلووة أفووراد التووزام ضوورررة مووع اإلرهابٌووة، الجماعووات

 .اآلخرٌن حقرق على التعدي

وهناك تعرٌف اخر للحرٌة , ) فالحرٌة اذن سلطة وامكانٌة السٌطرة على 

الذات ٌستتطٌ  اننستان قمضتهتاها اختٌتار تتترفاتخ ال ختتٌة وممارستة 

  ن اطاتخ دون عائق (

 الفرق قٌن الحرٌة والدٌمضراطٌة 

ان الحرٌة هً مكنة االنسان درن أي عائق خوار  ، فالحرٌوة مع وى ٌرجود 

عند كل انسان رتفرض   بٌعت  رلٌس أي سل ة خار  عن  ، انهوا اسوتقالل 

الفرد الو اتً ، بحٌو  ٌسوت ٌع القٌوام بموا ٌرٌود رال ٌورام علوى القٌوام بموا ال 

ى ٌرٌوود . ا ن الحرٌووة ال بٌعٌووة الرفضووة لكوول خضوورح اجتموواعً تتحوورل الوو

حرٌووة اجتماعٌووة ار سٌاسووٌة ، رهوو ي هووً الدٌمقرا ٌووة رهووً عقووال رراقعووا 

 حكرمةترتب  بشكل ال ٌنفصم بفكرة الحرٌة رٌكرن التعرٌف للدٌمقرا ٌة ) 

الشع  براس ة الشع  ( فهً ا ن نظوام حكوم ٌهودف الوى دمور الحرٌوة فوً 



زمووة العالقوات السٌاسووٌة ، أي العالقووة التوً تقوورم علووى االمور رال اعووة المال

 لكول مجتموع موونظم سٌاسوٌا ، رالسوول ة حاضورة فوً مثوول هو ا المجتمووع ، اال

انهووا توونظم بحٌوو  تقوورم علووى مرافقووة ارلئوو  الوو ٌن ٌخضووعرن لهووا ، ربالتووالً 

سووتبقى منسووجمة مووع حرٌوواتهم ، رموون هنووا تظهوور القٌمووة االخالقٌووة  فأنهووا

ر . للدٌمقرا ٌووة التووً تقووٌم اسوواس النظووام السٌاسووً علووى رفعووة االنسووان الحوو

 ة اكثور مون لرمن هنا ٌمكون القورل ان الدٌمقرا ٌوة كانوت تحرٌورا مون السو

كرنها تملكا للسل ة من الشع  ، ره ا ٌعنً ان الحكام لٌس لهم كل الحقرق 

ران امتٌازاتهم تحكمها مت لبات الخٌر العام ، فالسل ة تقورم مون اجول الكول 

مون كول تحكوم  ،رالدٌمقرا ٌة هً الحرٌة قبل كل شًء أي تحرٌور االنسوان

 سل ري . 

 العالقة قٌن الحضوق والحرٌات العامة لألفراد والدٌمضراطٌة 

تفوورق قضوواٌا الدٌمقرا ٌووة رنشوور قووٌم الحرٌووة رالمسوواراة رسووٌادة القووانرن 

نفسووها علووى السوواحة الدرلٌووة فقوود اضووحت هوو ي القضوواٌا علووى راس ارلرٌووات 

لحوودٌ  عوون رجووال السٌاسووة ، ان الحرٌووات العامووة التووً ٌترجوو  رجردهووا ل

ظووام حكووم دٌمقرا ووً حقٌقووً هووً تشووكل اساسووا للدٌمقرا ٌووة ، ففووً اقوورال ن

بعق الباحثٌن لخص فٌها مفهرم الحكوم الودٌمقرا ً )ال ٌحوق الي شوخص 

ان ٌحكم االخرٌن درن رضاهم ( حٌو  ان الدرلوة ار الحكرموة الدٌمقرا ٌوة 

موواهً اال حكرمووة موون الشووع  رللشووع  ، ا ن الهوودف هوور صووٌانة حقوورق 

موورا نٌن ركرامتوو  رتشوووجٌع التنمٌووة االقتصووادٌة بموووا تحرٌووة موون تووورفٌر ال

للخوودمات ، رموون صووفات هوو ي الحقوورق هووً الشوومرلٌة رالعمرمٌووة بمووا ٌسووم  

 بت بٌقها . 

الحقورق السٌاسوٌة و رتتضومن حقورق تتسوم بانهوا االسواس االرل التوً  -1

 تبنى علٌ  الحقرق االخرى .

 حق الحٌاة  - أ

 العقربة القاسٌة  تحرٌم التع ٌ  رالمعاملة ار -  

 عدم التمٌٌز رالمساراة  - ت

 تحرٌم االسترقاق راالستعباد  -  

 الحق فً الحرٌة رالحق فً االمن رالسالمة الشخصٌة . -  



 الحقرق السٌاسٌة المتعلقة بعملٌة الممارسة الدٌمقرا ٌة رهً .  -2

 حرٌة الفكر رالرجدان رالدٌن  - أ

 حرٌة التعبٌر رحرٌة الراي  -  

 حرٌة االجتماح  - ت

 حق ادارة شؤرن الدرلة رتقلٌد الرظائف  -  

 ألنهووارترصووف هوو ي الحقوورق بانهووا متعلقووة بالعملٌووة الدٌمقرا ٌووة 

 تنظم الحٌاة السٌاسٌة فً الدرلة الدٌمقرا ٌة 

  

 الدٌمضراطٌة نهدافا

 ر الدٌمقرا ً، النظام ت رٌر ر حماٌة عن مسؤرالن رالحكرمة البرلمان.1

 المهوام بوٌن الفصول ر القضوائٌة، ر التنفٌ ٌة ر التشرٌعٌة السل ات استقاللٌة

 المجتموووع سووول ة ر السٌاسوووٌة السووول ة ر الحكرمٌوووة، التعلٌموووات ر الحزبٌوووة

 ترزٌوووع ر المحافظوووات، مجوووالس فوووً المركزٌوووة االقلوووٌم سووول ات ر المووودنً

 .المنا ق فً االدارٌة المسترٌات جمٌع على السل ات رتقسٌم

 سٌادة احترام ر القانرن درلة اقامة عن مسؤرالن الحكرمة ر البرلمان ان.2

 المساءلة اتباح ر متسار، نحر على الجمٌع على تنفٌ ي ٌترج  ال ٌن القانرن

 ار الحكرمووة فووً الرظٌفٌووة الوودرجات ر المناصوو  بووٌن تمٌٌووز درن القانرنٌووة

 . االجتماعً ار الحزبً االنتماء بسب  التمٌٌز

 الحقووورق ر المدنٌوووة ر السٌاسوووٌة الحقووورق ر الحرٌوووات صوووٌانة ر احتووورام.3

 ر الراي عن التعبٌر ر الضمٌر حرٌة ر االقامة حرٌة ر الفردٌة، رالحرٌات

 .االعتناق حرٌة ر الفكر

 تنشوٌ  ر النٌابٌوة الحٌواة تفعٌول ر االنتخابوات الدٌمقرا ٌة، الثقافة تكرٌس.4

 مسوووترٌات علوووى رتجزئتهوووا المحافظوووات مسوووترٌات علوووى النووورا  مجوووالس

 .االرٌاف ر النراحً ر االقضٌة

 ر الثقافٌوووة ر السٌاسوووٌة المعارضوووة ر المدنٌوووة المعارضوووة ثقافوووة تكووورٌس.5

 .للمسؤرلٌة الثانً الرج  ٌمثل كحق االنتقاد



 لجمٌوع الودائري االسواس علوى قوائم رمتحضر شفاف انتخابً نظام رضع.6

 ر الدرلٌووة القانرنٌووة المعوواٌٌر بكوول ٌتسووم نظووام النٌابٌووة، المجووالس ر الوودرائر

 .التصرٌت عملٌات فً رالتزرٌر الخررق اشكال كل لمنع التقنٌة

 ر السٌاسووووٌة المسووووترٌات علووووى باالختالفووووات القبوووورل ثقافووووة تكوووورٌس. 7

 ر السوولمً الصووراح ر االنتخووابً باإلخفوواق القبوورل ر الثقافٌووة، ر االجتماعٌووة

 علووى المسووؤرلٌة توودارل ر السٌاسووٌة، المسووترٌات جمٌووع فووً السوول ة توودارل

 الجنسوٌن بوٌن ر المناسبٌن االشخاص بٌن االجتماعٌة ر االدارٌة المسترٌات

 .المتباٌنة االعمار ر

 اي تحووت ارهووابً ر مت وورف فكوور ار عموول ار ممارسووة ألي التصوودي. 8

 .كان مبرر ار مسمى

 محل المصال  تسمٌة ر الشفاف الحرار من ق ٌحل لكً االرضٌة تمهٌد. 9

 .السٌاسٌة الثقافة فً الم ا ٌة الخ   ر المزاٌدات ر الشعارات لغة

 متسوووار ر متحووورر كفووورد المووورا ن اعوووداد ر المرا نوووة مفهووورم ترسوووٌخ.11

 .رراجبات حقرق ر ي مسؤرل، بغٌري،

 اي منوع ر االنسان لحقرق العالمً االعالن بنرد ر مراد بجمٌع االلتزام.11

 .لها انتهاكات

 النٌووابً ر االجتموواعً ر االداري ر الموودنً ر السٌاسووً الوودرر تفعٌوول. 12

 . االصعدة مختلف على الشبا  ر للنساء

 مستوى الحرٌات العامة 

مستوى الحرٌات العامتة المحلتً , الدولتة فٌمتا تهتعخ متن قتوانٌن ترستم انطتار العتام  -1

لهذه الحرٌات لهذا نجتد ان هتذا انطتار ٌختلتف مهتمونا وحجمتا متن دولتة التى  خترى 

ً ٌتمت  قها  عوب قعتض التدوج جترائم فتً دوج حتى نجد ان قعض هذه الحرٌات والت

اخرى فعلى سقٌج المثاج ) الفعج الفاهح العلنً ( ٌعد جرٌمة فتً قعتض قتوانٌن التدوج 

كما هو الحاج فً العراق , وقاقً الدوج انسالمٌة , فً حٌن تكفج قتوانٌن دوج اخترى 

الغرقٌتة , وهكتذا هذا الحق وتوفر لخ الحماٌة الضانونٌة كما هو الحاج فتً معمتم التدوج 



ترسم قوانٌن كج دولة هذه الحرٌات على التعٌد المحلً قما ٌنسجم م  تضالٌد وعادات 

 واعراف ودٌانات كج دولة . 

المنممتات  تمنحتخمستوى الحرٌات العامة انقلٌمً , ٌحدد هذا المستوى متن ختالج متا  -2

انقلٌمٌة الدولٌتة ل تعوب التدوج انعهتاه فٌهتا متن حضتوق وحرٌتات حٌتى تعمتج علتى 

ان راف على منح تلتك الحضتوق لرعاٌتا هتذه التدوج فعلتى ستقٌج المثتاج منحتت منممتة 

 انتحاد انورقً جملة حضوق مثج حرٌة الراي , والعضٌدة , والتعلٌم ,...الى اخره .

المنممتات الدولٌتة  تمنحتخمستوى الحرٌات العالمً , ٌحدد هذا المستوى من خالج متا  -3

, وخٌر مثاج على ذلك انعالن العالمً لحضتوق ل عوب دوج العالم من حضوق وحرٌات 

 .  1441كانون انوج لسنة  6اننسان التادر فً 

 االستفتاء . -

 قطرٌضتتة للستتلطة ال تتعب ممارستتة اع نتتو متتن نوعتتا   المقتتد  حٌتتى متتن انستتتفتاه ٌُعتتد  : تعرٌفتتخ

  و ر ٌهم ألخذ -السٌادة  تحاب قوتفهم -الناخقٌن جمهور إلى الرجوع ٌعنً وهو دٌمضراطٌة,

 ن قحٌتى القرلمتان علٌتخ وافتق قتانون قم تروع  و علتٌهم, ٌعترض معتٌن موهوع فً قرارهم

 النمتام فتً الستائدة الضاعتدة علتى استتثناه   ٌُعتد   فإنتخ وقالتتالً الضرار,  و قالر ي القرلمان ٌنفرد

 القرلمتان موافضة قمجرد انحترام واجب نافذا الضانون قاعتقار تضهً والتً( النٌاقً) القرلمانً

 .الدولة رئٌس ققج من وإتداره علٌخ

 :انستفتاه آثار

 من الكثٌر توغ فً مقا رة ال عب ٌسهم إذ للدٌمضراطٌة؛ العملٌة الترجمة هو انستفتاه

 :وقفهلخ تحكمخ التً المهمة المضررات

 علٌها, الرقٌب ال عب حضوق  عٌنها نتب ته  وهً تالحٌاتها ال عب مجالس تمارس -1

 .استقدادها من ٌحد الذي األمر

م قدور ال عب ٌضوم إذ والتنفٌذٌة؛ الت رٌعٌة السلطتٌن قٌن التوازن ٌتحضق -2  قٌن المحكِّ

 .السلطتٌن هاتٌن

 من  سلمٌة قطرٌضة إرادتخ عن التعقٌر من ال عب ٌمكن قوتفخ للحكومة انستضرار ٌحضق -3

 .ثورة  و كانضالب ثورٌة حركة إلى  و النٌاقً المجلس حج إلى انلتجاه إلى حاجة دون



 قأتواتهم فٌدلون السٌاسٌة, األحزاب مواجهة فً واستضاللهم قسلطتهم المواطنون ٌ عر -4

 .معٌن حزب عضٌدة التزام إلى حاجة دون من حاجاتهم واق  من انطالقا   قمتداقٌة

 تاحب قوتفخ وإراداتخ رغقاتخ احترام نتٌجة رفٌ  إنسانً مستوى إلى ال عب ٌرقى -5

 .التطقٌضً العملً اإلطار إلى التوري النمري إطارها من السٌادة قفكرة فٌنتضج السٌادة,

 

 :لالستفتاه الموجهة اننتضادات

 :فهو الفضهاه وهحها التً اننتضادات من النمام هذا ٌنجُ  لم

 الضانون علم مؤرخ إلٌخ ذهب ما وهو النٌاقً, التمثٌج عن المنقثضة الحكومة  أن من ٌضلج -1

 .Esmein إٌسمن آدٌمار

 فغالقٌة ,Duverger دوڤرجٌخ مورٌس العالمة ر ي قحسب المحافم قالطاق  ٌتسم -2

 قحرص علٌها انستفتاه عند اتطدمت - المثاج سقٌج على سوٌسرا فً - اإلتالح م روعات

 .الرفض متٌرها فكان  لفوها التً األوهاع على الناخقٌن

 ال عب من ٌطلب إذ ال عقً؛ التتدٌق مفهوم األحٌان من كثٌر فً انستفتاه على ٌغلب -3

 ال خص هذا تجاه م اعرهم قحسب التتوٌت إلى الناخقون فٌنضاد معٌن, ق خص الثضة طرح

 .الم روع مهمون قحسب ولٌس الم روع تاحب

 هادئة, عمٌضة دراسة المطروحة المسائج دراسة تتٌح كافٌة مناق ات انستفتاه تسقق ن -4

 األمر التواب, وٌتهح الواسعة المناق ات تجرى حٌى النٌاقٌة المجالس فً األمر هو كما

 .سطحٌا   حكما   الحالة هذه فً ال عب حكم ٌجعج الذي

 عتتن والتخلتتف الملتتج إلتتى وتتتدفعهم وقتتتهم تهتتٌ  ر ٌهتتم إقتتداه إلتتى المتتواطنٌن دعتتوة كثتترة -5

ا فهال   هذا هٌقتخ, تضج إ هاره ٌكثر الذي فالسالح الر ي, إلقداه الحهور  ذلتك علتى ٌترتب عم 

 .قاهمة ونفضات كقٌرة م ضة من


