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المقدمة

إن مصطمح حقوق اإلنسان من المصطمحات الحضارية التي أفرزىا الفكر الحديث ،من خبلل النتاج الفكري والعممي

لئلنسان منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر ،والذذي ىذو امذاد الحيذاة اإلنسذانية الحقيقيذة فذي رفذن اذنن اإلنسذان ،قكونذو قيمذة اميذا
في الحياة والحرية والمساواة.
وقد تم احتذرام حقذوق اإلنسذان قننواايذا كافذة المدنيذة والسياسذية فذي العذراق القذديم قمامواذة ضذمانات أو قذوانين تعذال
أغمب اوانب الحياة اإلنسانية ،قما يضمن الحقوق لامين الناس ،قما فييذا مسذوولية الدولذة اذن انتياكيذا لحقذوق اإلنسذان ،أو
تحديد األطر التي فييا تمك الحقوق والذي اززىا اإلسبلم قمقادئ الاريعة الغراء ،إذ أواد مضمون حقوق اإلنسذان واوىرىذا
في تاريعاتو وتوايياتو ،وداواتو إلى تحرير اإلنسان من الرق وفك الرقاب وغيرىا مذن الذداوات اإلنسذانية ،ذم أكذدتيا قوااذد

القانون الدولي في اإلابلنات والموا يق امى كرامة اإلنسان في اوىر ىذه الحقوق ،وقالمسذاواة قذين النذاس اميعذاً ،فذي نظذرة

صذذاةقة نحذذو أقعذذاد اذذقح الظمذذم واالضذذطياد ،مذذن خذذبلل ممارسذذة حقوقذذو األساسذذية فذذي ظذذل العدالذذة والحريذذة والسذذبلم ،وقاتاذذاه

التعاون قين دول العالم واعوقيا.

ااءت ىذه الدراسة قتركيز متكامل امى حقوق اإلنسان في تاريخ العراق القذديم ،قتحديذد األطذر التذي تتوااذد فييذا ىذذه

الحقذذوق ،اس ذذتنادا الذذى النص ذذوص المدون ذذة المناذذورة ،والت ذذي رك ذذزت ام ذذى اوان ذذب الحي ذذاة ف ذذي تم ذذك الحقق ذذة ،مذذن خ ذذبلل النق ذذل
والتمحيص والتحميل لتمك النصوص ،وألىمية الدراسة وقمة من كتب في ىذا المضمار فقذد تناوليذا القاحذث فذي محذورين كذان
األول التطور التاريخي لحقوق اإلنسان والمحور ال اني مظاىر حقوق اإلنسان في التاريخ العراقي القديم.
معتمذداً امذذى مصذذادر متنواذذة قديمذذة وحدي ذذة تناولذذت موضذواات حقذذوق اإلنسذذان قصذذورة متكاممذذة حاولذذت اإلفذذادة منيذذا

قدر االمكان ،أراو أن أكون موفقاً في ارض ىذا القحث خدمة لحقوق اإلنسان.

المحور األول :التطور التاريخي لحقوق االنسان

إن موضوع حقوق اإلنسان من الموضواات الااةكة والمعقدة ،حيث لم تتوحد ايود القاح ين فذي اياذاد تعريذا اقذت

لذذو ،إال إنيذذم اقذذروا قننذذو ىذذدا إنسذذاني تسذذعى إليذذو الاذذعوب كافذذة وحذذددوا لذذو تعريفذذات اذذدة ،مذذن قينيذذا تعريذذا العذذالم الفرنسذذي
رينيذو كاسذان  )RENE CASSINالذذي يعذده فراذاً مذن العمذوم االاتماايذة ،يسذتيدا د ارسذة الذرواقط قذين االنسذان لتحقيذق
الكرامة االنسانية قتحديد الحقوق واالمكانات الضرورية إلنماء الاخصية القارية  ،)1في حين ارفو العالم الينكاري ايمر ازقذوه
 ،) IMRESZABإنو مزي من القانون الدستوري والقانون الدولي ،ميمتيا الدفاع قانونيا ان حقوق اإلنسذان ضذد انح ارفذات

السمطة ،وأن ينمو تمك قالتوازي من الاروط اإلنسانية لمحياة والتنمية المتعددة األقعاد لماخصية االنسانية .)2

وأنمذذاط حقذذوق اإلنسذذان تم مذذت قحقذذوق الاذذعوب فذذي السذذيادة الداةمذذة امذذى مواردىذذا الطقيعيذذة والحذذق فذذي الحيذذاة والذذزواج
وتكوين األسرة والحرية وحقوق الناس في المغة والدين والاعاةر الدينية ،والحقوق المدنية والسياسية واالقتصذادية واالاتماايذة

وال قافية وحقوق األسرى .وقيذا فاإلنسان يعد اوىر ىذه الحقوق والحرية ،وقدونيا فان النظرة لو ال تكون نظرة صاةقة.

فحقوق االنسان تركيقيا المفظي يدل امى انيا يتنلا من معنيذين ىمذاا الحذق فذي صذيغة الامذن ،واإلنسذان فذي صذيغة
المفذذرد ،ولكذذل مفيذذوم اذذذوره ومراعياتذذو التاريخيذذة ،فيذذو ينخذذذ الصذذيغة التاريديذذة ،النتماةذذو الذذى اميذذن الماتمعذذات القا ذرية،
ويخص اإلنسان في حياتو وحقوقو المارواة التي أمر قيا اهلل سقحانو وتعالى.
ولفك ذرة حقذذوق اإلنسذذان مفيذذوم لغذذوي و.خذذر اصذذطبلحي .ففذذي المغذذة تتكذذون مذذن اذذقين ،األول الحذذق ولذذو معذذان ك ي ذرة،

وال ذاني اإلنسذان وىذو المخمذوق مذن اهلل فذي الحيذاة .فذالمعنى األول تذدخل اميعيذا قحريذة التصذريا فذي اذيء مذا أو االمتنذذاع
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انذذو ،وفذذي المغذذة العرقيذذة تعنذذي اهلل اذذل ابللذذو ،والعذذدل ،والصذذدق ،والقذذين الواضذذح  ،)3وفذذي المغذذة االناميزيذذة يطمذذق امييذذا
 )human rightsقكممتين األولى تعني االنسذان قكذل معانيذو ،وال انيذة الحقذوق ومذا يتصذل قمذا يحتااذو االنسذان فذي كرامتذو

وحياتو والكممتذان مترادفتذان  ،)4امذا فذي المغذة الفرنسذية فقذد وردت  )droits de I’hommeماذاقية لممعنذى نفسذو الذوارد فذي
المغة اإلناميزية قفارق الكممة االولى ،وتعني العدل واإلنصاا والطريق السميم ،ووصفا لمن يسير امى الطريق المستقيم .)5

وقد ارا الحق قوصفو مصطمحاَ ،العديد من العمماء مايرين إلى انو مصمحة مسذتحقة اذراا)  ،)6وفذي لغذة العذرب

ىو ال اقت ،وارفو الفقياء ىو ما قت في الارع لئلنسان أو هلل تعالى امى الغير) .)7

وأرك ذذان الح ذذق أرقع ذذة ى ذذي الا ذذيء ال اق ذذت ،وم ذذن ي ق ذذت ل ذذو ،وم ذذن ي ق ذذت امي ذذو ،وما ذذرواية الا ذذيء ال اق ذذت ويس ذذمى

قالمستحق)  ،)8والحق ميزة يمنحيا القذانون لاذخص مذا ويحمييذا قوسذاةمو ،وقمقتضذاىا يتصذرا الاذخص متسذمطا امذى مذال
معترا لو قو ،قصفتو مالكا لو او مستحقا لو)  ،)9وتوضذح ان حقذوق اإلنسذان أصذقحت مبلزمذة لحيذاة اإلنسذان لزومذا معتذادا
في الحق ،ويعد ممكا طقيعيا لكل فرد ،وأم ار ضروريا لو ،فيو لم يكتسب وال قمقدور احد سذمقو إيذاه ،ولذيس حقذا امذى احذد قذل
حذذق فذذي الحيذذاة والحريذذة حتذذى يسذذتطين العذذيش ح ذرا ،وفذذي ماتمذذن مسذذتقل قمصذذمحة اامذذة قعيذذدا اذذن االسذذتقداد والذذرق والظمذذم
وحسذذب متطمقذذات الحيذذاة وتطورىذذا ،وقمطالذذب رةيسذذة فذذي حذذق الحيذذاة والحريذذة والمسذذاواة وحذذق العدالذذة والحكذذم العذذادل وحذذق
السبلمة الاخصذية والحمايذة مذن الظمذم وحذق الماذاركة فذي الحيذاة االاتماايذة والحقذوق االقتصذادية وفذي حريذة الفكذر والذرأي
والذتعمم والتعقيذر وحريذذة اختيذار الذدين وحذذق حفذظ المذال والعمذذل واختيذار مكذان اإلقامذذة ،وحذق الذزواج وتنسذذيس ا سذرة وحقذذوق

المرأة  ،)11فنصقحت تمك الحقوق تم ل من الناحية المنطقية ،حقوقاً اخصية فردية وحقوقاً سياسية وحقوقاً ااتمااية .)11

وتتقع ذاً لاذذراية أو أسذذس حقذذوق اإلنسذذان ،فننيذذا تبلزمذذت مذذن حياتذذو فذذي تحقيذذق كرامتذذو فذذي كذذل مكذذان وزمذذان ،والذذذي

صذورتو الاذذعوب فذذي ت ار يذا القذذديم المعقذذر اذن اإلنسذذانية وخطاىذذا فذي مسذذنلة حقذذوق اإلنسذان فذذي الحيذذاة ،وأذانذت لذذو األديذذان
كافة قوصفيا األساس القدييي الواضح لتمك الحقذوق ،ذم أضذاا مقذدأ المسذاواة فذي الك ارمذة اإلنسذانية التذي اتفذق اميذو القاذر

اميعاً وقنااة النذاس قضذرورة احتذراميم لحقذوق ا خذر الاخصذية ،ضذمانو لحقذوقيم فذي م ارفذق الحيذاة اميعذاً ،ومذن يتخطاىذا
سيبلحق قإاراءات قضاةية ،كونيا ضمانة الاانب العممي لمكرامة والمساواة

.)12

وأكدت أن فكرة حقوق اإلنسان في الماتمعات الوطنية واإلقميمية والدوليذة أنيذا ناقعذة مذن كذون اإلنسذان القذوة المحركذة
في الكون والذي ىو األساس فييا.
واسدت قضية حقوق اإلنسان وانتاالو من حكم الديكتاتوريذة التذي ظيذرت خبلليذا صذورة االضذطياد والتعذذيب وحذرب

االقادة اقذر العصذور المختمفذة ،حيذث حظذي الموضذوع قنىميذة خاصذة امذى األصذعدة الدوليذة اميعيذاً قذالموا يق والمعاىذدات

واإلابلنذذات ،متخذذذاً أتااىذذا نحذذو التطذذور واالحتذرام ،لتاذذكل أسذذاس الحريذذة والعدالذذة والسذذبلم ،قعيذذداً اذذن اذقح الظمذذم والتعسذذا

واالضطياد .)13

وقذدأت الحقذذوق تتسذن مذذن حذق الزواذذة واألوالد واألب ،الماسذذدة لؤلحكذام اإللييذذة ،قازديذاد تطورىذذا فذي الققيمذذة والعاذذيرة

فالوحدة السياسية ،م توضحت تمك الحقوق قما تتطمقو حقوق الامااة واألفذراد مذن السذمطة ،وقاتااىذات صذاادة افقيذاً ،نحذو

ترسيخ حقوقيم اإلنسانية لزوماً معتاداً ،وضرورة ممحة وقصفة الحتم إلى احتراميا.

وفذذي تذذاريخ الع ذراق القذذديم قذذرز الفكذذر االنسذذاني المعقذذر اذذن امذذق االصذذالة فذذي المفذذاىيم الفمسذذفية اليادفذذة الذذى حقذذوق

اإلنسذذان فذذي أامذذاليم األدقيذذة قمذذا تحتويذذو األسذذطورة التذذي تم ذذل أسذذموقاً رمزي ذاً فذذي التعقيذذر اذذن فكذذر االنسذذان القذذديم قالصذذورة
القريقة من ذىنيتو قاستخبلص التفسيرات لمعارفيم الحياتية والطقيعية ،فقصة الخميقة القاقمية وخمق اإلنسان وحقو في الحياة،

ااتقدت أن امين األاياء ولدت من انصرين ،الماء العذب الذكر) والماء المالح المونذث) م متيذا ا ليذة أقسذو) و تيامذة)
ومنيما ولدت امين ا لية .م فصل ا لية مذردوخ) اسذم تيامذة) وك نذون منذو السذماء واألرض ،وقعذدىا خمذق قاالاذتراك مذن
اقيو ا لية أيا) اإلنسان من دم أحد ا لية  ،)14فنصذقحت ا ليذة تحتكذر الحريذة لنفسذيا ،وقذاقي الكاةنذات واإلنسذان مصذيرىم

قيذذد ا ليذذة ،والتذذي تذذتحكم قموتذذو وحاض ذره ومسذذتققمو وقعممذذو ومعااذذو واذذقاةو وسذذعادتو  ،)15وقخمذذق اإلنسذذان خمقذذت حضذذارة
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اإلنسان في العمران والزرااة وقناء المدن وغيرىا ،وأصقح لزاماً امى اإلنسان إطااة ا لية التي خمقتو ،وفرضت اميو إقامة

السموك الحسن واألخبلق الرصينة والحياة الصالحة من خبلل العقادات ،واقامة الاعاةر لآللية ،والتي انعكست تمك األخبلق
فذذي معذذامبلتيم التااريذذة ،وحيذذث يذذدرج اسذذم ا ليذذة فييذذا فذذي العقذذود والصذذكوك ،لتضذذفي امييذذا صذذفة القداسذذة وضذذمان سذذبلمة

العقد من النقض .)16

وضذذعت ا ليذذة اقاق ذاَ اذذديداً فذذي الذذدنيا امذذى المقص ذرين فذذي أداء الوااقذذات او السذذالكين فذذي الاذذر والظذذالمين لمنذذاس

ومغتصذذقي حقذذوقيم .وأصذذقحت القذوانين أو المذواد التذذي يصذذدرىا الممذذوك القذذدماء ،تحمذذل فذذي مقذذدمتيا مقاركذذة ا ليذذة فذذي حذذق
اإلنسذذان فذذي الحيذذاة ،ولعنذذة ا ليذذة اميذذو مقرونذذة قمذذا يترتذذب مذذن اقوقذذات يصذذدرىا الممذذك امذذى مذذن يخذذل قتمذذك الحقذذوق او
ينتيكيذذا ،وقذذذلك اعذذل اإلنسذذان اذذل حياتذذو وفكذره واممذذو ،الطااذذة واإلخذذبلص لآلليذذة قمذذا تريذذد مذذن خيذذر وحريذذة ،ونقذذذ حذذاالت
الرذيمة والخطيةة قوصفيا امبلً اري اًر لحقوق اإلنسان ،واب الخبلص منو.

وكانت القيم والم ل واألخبلق ساةدة في الماتمن العرقي القديم ،وحقوق اإلنسان واضذحة فذي تمذك العصذور وان حذوت

قعض الممارسات الفردية اإلنسانية ،فيي قميمة وم مت فةات قميمة في الماتمن ،لكن اموم الانس العرقي ايد لحق اإلنسذان
فذذي العذذيش والعقذذادة والعمذذل الحسذذن فذذي األس ذرة والماتمذذن والققيمذذة الذذذي أكذذده القذر.ن الك ذريم ققولذذو تعذذالىا يذذا أييذذا النذذاس انذذا

خمقناكم من ذكر وأن ى واعمناكم اعوقاً وققاةل لتعارفوا ان أكرمكم اند اهلل اتقاكم أن اهلل اميم خقير.)17 

وقد أكمل اإلسبلم المظاىر اإلنسانية العرقيذة المعقذرة اذن اذوىر وأصذالة العروقذة التذي ارتقطذت قذو .فيذو ديذن الرحمذة

والتسامح والحرية ،إذ وضن اإلسبلم حقوق الاعوب قعد حق الخالق وأقر اإلسبلم الحق في القتال لمن أاتدي امييم قوااب
الدفاع ان النفس والعقيدة ،وصار العذدل والحريذة سذمة اإلسذبلم  ،)18وأواذب حريذة اإلنسذان وحقوقذو التذي فرضذيا اهلل تعذالى،

واعل اتق الرققة ارط الكفارة ،ققولو تعالىا فذبل أقذتحم العققذة ،ومذا أدراك مذا العققذة ،فذك رققذة ،)19 والرسذول محمذد )

قذذد أقذذر حقذذوق الاذذعوب والامااذذات اإلنسذذانية والتذذي ارتقطذذت تنديتيذذا قحقذذوق اهلل امذذييم ،وكذذان يستاذذير أصذذحاقو ،ويايق ذوا

قح ذريتيم الكاممذذة فذذي اقذذداء .راةيذذم  ،)21فاإلسذذبلم النمذذوذج الحذذي الذذذي تغطذذت فيذذو ان ذواع الحقذذوق اإلنسذذانية كافذذة حتذذى وقتنذذا
الحاضر.
تركذذزت مضذذامين حقذذوق األنسذذان فذذي قوااذذد السذذبلم والحريذذة والعذذدل ،كونيذذا تم ذذل الاذذراية المنظمذذة لحيذذاة الماتمعذذات
اإلنس ذذانية اق ذذر الت ذذاريخ ،واالس ذذاس الق ذذوي لقن ذذاء الماتم ذذن الفاض ذذل ،الت ذذي تع ذذززت قماموا ذذة أحاس ذذيس وافك ذذار ومخطط ذذات

المعتقدات الدينية وفمسفتيا ،حيث كانت نوافذ لقذوى متعاققذة فذي المسذيرة التاريخيذة لفكذرة الحقذوق فذي الطقيعذة  ،)21ذم أضذيا
إلييذذا قعذذض ممذذا اذذاء قنظريذذة العقذذد االاتمذذااي ،والمتضذذمنة تنذذازل األف ذراد اذذن قسذذم مذذن ح ذريتيم إلقامذذة الماتمذذن المذذنظم
الحكم) ،فالعالم ىوقز  )HOBBESتااةم في تصوره لحياة األنسذان القذديم ،ماذي اًر الذى انذو اذانى مذن حذاالت خذوا وقمذق

مسذذتمرين ألامذذال الحذذرب الداةمذذة ،األمذذر الذذذي أاقذره امذذى التنذذازل اذذن حقذذو كذذامبلً لمحذذاكم ،مقاقذذل الحفذذاظ امذذى حياتذذو ،)22
فيوقز في تحميمو ىذا قد سمب الناس حقيم الطقيعي ،وتااوز قوااد األديان السماوية ومقادةيا.

أاد حياة اإلنسذان القذديم فقيذرة تسذودىا الحريذة والمسذاواة والتذي ينقصذيا
أما العالم لوك  )LOCKEفقد ااكسو الرأي و ن
القاادة القانونية ،حيذث نقمذتيم الممكيذة إلذى حيذاة الماتمذن المذنظم قحكذم القذانون القذاةم امذى الحذق والعذدل  ،)23واقذر لذوك فذي
اقده حقوق لمامااة امى السمطة الحاكمة قااتقارىا القوة الحاكمة المقيدة قالقوانين التي وضعيا مم مو الامااة.
ويرى العالم اان ااك روسو  )ROUSSEA.j.jإن األنسان ااش في حالذة الفطذرة سذعيداً ،إذ يذرى أن اإلنسذان ولذد

ح اًر ،وىو اليوم مقيد قاألغبلل في كل مكذان ،وأن اإلنسذان قذد تغيذرت حالتذو العامذة ،قظيذور الممكيذة الخاصذة ،والصذراع قذين
من يممكون ومن ال يممكون ،األمر الذي أولد تكوين الحكومة لحذل الن ازاذات مذن فكذر األذكيذاء ممذن يممكذون لمقاومذة مذن ال

يممكون .)24

4

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

وىذا ما يفسر أن روسو اعل السذمطة التذي أناذنىا األفذراد المتنذازلون اذن حقذوقيم لمامااذة ،ىذي سذمطة الاميذن ،وأن

األف ذراد وصذذاحب السذذيادة والسذذمطة كيذذان واحذذد ال يتا ذزأ ،متم ذذل قذذإرادة الاميذذن الذذذي سذذتحقق مذذن خبللذذو حقذذوق اإلنسذذان فذذي
مااالت الحياة كافة.
و مة تطور لمسنلة حقوق اإلنسان ظيرت امياً خبلل ال ورة الفرنسية اذام  ،1789وارتقطذت قظيذور أول مصذطمح لذو

في التاريخ الحديث ،التي أقذرت قذوانين فذي حقذوق اإلنسذان قإلغذاء أامذال السذخرة وحقذوق اإلاذراا اإلقطذاع العاذرة واصذبلح

القضذذاء قمذذا يتسذذاوى أمامذذو الاميذذن فذذي الحقذذوق والوااقذذات ،وحذذددت و يقذذة حقذذوق اإلنسذذان والم ذواطنين امذذى الدولذذة قضذذمان
الحقوق الطقيعية لئلنسان في الحرية والممكية وحماية األرواح وحق رد المظالم ،من منطمق أن الناس يولدون أح ار ار ويظمذون

أح ار ار متساوين في الحقوق  ،)25وحق الاعب في مااركة الحكومة في وضن القوانين وتقرير الضراةب ،حيث ضذمنت ال ذورة
حقوق ذاً لئلنسذذان فذذي مقذذادئ الحريذذة والمسذذاواة مذذن ااذذيرىا الو يقذذة الوطنيذذة التذذي تضذذمنت  )17مذذادة ،حيذذث ورد فذذي المذذادة
االولذذى منذذوا النذذاس ولذذدوا أحذرار متسذذاويين فذذي الحقذذوق وسذذيققون كذذذلك أحذ ار اًر متسذذاوين) ،والتذذي لذذم تقتصذذر امذذى الفرنسذذيين
فحسب ،قل أصقحت حقوقاً أساسية لصالح القاذر اميعذاً فذي كذل زمذان ومكذان تعتذرا قيذا المنظمذات العالميذة اميعذاً ،ومذن

خبلليا ضمنت تمك الحقوق الدستور الفدرالي األمريكي الصادر اام 1787م) لحقوق اإلنسان الذي اكتمل اام 1791م)،

قتعذذديبلت الةحذذة حقذذوق اإلنسذذان األمريكيذذة  ،)26والتذذي تم ذذل الذذني الذذديمقراطي المعقذذر اذذن حقذذوق اإلنسذذان فذذي حريتذذو فذذي
الماتمن األمريكي.

وفي التاريخ المعاصر ظيرت وساةل اديدة لمدفاع ان حقوق االنسان ،من خبلل تاكيل لاان لحقوق اإلنسذان واقذد

الموتمرات والعمل الدقموماسي وطروحات رةذيس الواليذات المتحذدة ولسذن) ،وموسسذات منظمذة األمذم المتحذدة ومامذس األمذن
الذذدولي ومحكمذذة العذذدل الدوليذذة .التذذي صذذدرت انيذذا الك يذذر مذذن المقذذادئ اإلنسذذانية امذذى اذذكل موا يذذق ومعاىذذدات واتفاقذذات

واابلنات دوليةَّ ،
وادت أي انتياك لذلك ىو انتياك لقوااد العدالة وخرق لمقادئ حقوق اإلنسان .)27

وحرمت الامعية العامة لؤلمم المتحدة اقادة األاناس وألزمت الدول التاقعة ليا قوضن تمك المقذادئ قدسذاتيرىا ،وقننذت

الاراةم ضد السبلم وامن القارية ،واذاقت أامذال السذخرة وداذت إلذى إلغاةيذا ،ومنعذت الذرق والعقوديذة ومذا يتعمذق قتاارتيذا،
وا ازلذة أاذذكال التمييذذز العنصذذري كافذذة وأقذذرت الامعيذذة العامذذة الحقذذوق الفرديذذة وحقذذوق الطفذذل وحقذذوق المذرأة فذذي القضذذاء امذذى
التميز ضدىا ومساواتيا من الرال.
واليذذوم أصذذقحت حقذذوق اإلنسذذان مطمذذب اذذعقي ومصذذيري ،النح ذراا األنظمذذة والحكومذذات اذذن ىذذذا المذذني قنتقاايذذا

الدكتاتورية واإلقادة الامااية حفاظاً امى مركزىا السياسي وديمومة الققاء.
المحور الثاني :مظاهر حقوق االنسان في التاريخ القديم

 -1العصور الحجرية القديمة

قرزت مسنلة حقوق اإلنسان واضحة في تاريخ العذراق القذديم ،ووفقذا لمذا كذان اميذو ماذتمعيم .نذذاك ،وحظيذت قاىتمذام

واناية كقيذرتين فذي ماريذات الحيذاة العامذة اقذر العصذور ،وقراايذة ممذوكيم الذذين م مذوا الفةذة الدينيذة المييمنذة امذى الماتمذن
وقمقاركة ا لية ،فحقوق اإلنسان وقتيا ال تختما فكرتيا وموضوااتيا ان االمنا المعاصر في معنى المصطمح.
قذذد ظيذذرت ق ذراءات فذذي أصذذول مسذذاةل حقذذوق اإلنسذذان ومقادةيذذا فذذي حضذذارة وادي ال ارفذذدين التذذي انذذدرات حذذول حذذق

اإلنسان في الحياة والزواج وتكوين األسرة والحرية والعدالة وحق الحماية من الظمم والمااركة في الحيذاة االاتماايذة واختيذار
الدين وحفظ المال ،وحق العمل والترقية والتعميم ،وحقوق المرأة وغيرىا .)28

كذذان الخذذوا مذذن القذذوى الطقيعيذذة ،حذذاف از لمع ذراقيين فذذي تحاذذيم تمذذك القذذوى قاقتكذذار ا ليذذة كقذذوة غيقيذذة اذذعروا قرواتي ذا
وىيقتيا تزيل انيم ىذا الخوا ،مقرونا قعضميا ازاء العالم ا خر ما قعد الحياة ،معتقذدين ان المذوت قذد ار ليذم قاالنتقذال الذى
العذذالم االخذذر والحيذذاة تققذذى قيذذد ا ليذذة  ،)29والتذذي لذذم تتميذذز اذذن القاذذر قاذذيء مذذن صذذفاتيا اذذدا القدسذذية ،فكذذن ليذذا االحت ذرام
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واقتغذذاء مرضذذاتيا وتحااذذي غضذذقيا  ،)31ووفقذذا لتمذذك الفك ذرة التذذي وردت فذذي اسذذاطير وقصذذص الع ذراقيين كنسذذطورة الخميقذذة

صور اإلنسان ورتو امى ا لية معتقدا انيا تامب الموت لو ،فحب اإلنسذان لمحيذاة االمنذة والتمسذك قحذق
وممحمة كمكامش) ن
العيش ،وكرىو لمموت الذي اذاء فذي معتقداتذو الدينيذة نيايذة لمحيذاة ىذو امذر مقذر ومحذتم اميذو ،ومذومن قانفصذال الاسذد اذن
الروح ،حيث تقدأ الروح قالعيش قعد وضن الاسم الميت في الققر في االم االرواح العالم السفمي) وتققى الصمة قين الاسذم
والروح قعد الموت

)31

معتقداً أن الموت ار واقذاب إل ذم قذد ارتكذب ،األمذر الذذي لذن يرتضذيو الع ارقذي فذي العصذور القديمذة،

وىذذا مذا اذاعو قتكذرار إاذبلن ال ذورة امذذى ا ليذة التذي سذذققت لذو المذوت حسذذب ااتقذاده  ،)32وقذذلك تواذذب امذى الممذك الذذذي
سذذممتو ا ليذذة اذذارات الممذذك فيمذذا قعذذد أن يحمذذي النذذاس ويحقذذق رضذذا ا ليذذة فذذي تذذوفير الخيذذر واالمذذان والحيذذاة لمنذذاس ،مقاقذذل

طااتيم لو التي ارتقطت قرضا ا لية .)33

وكانذذت سذذيادة ا ليذذة غيذذر المحذذدودة وسذذمطاتيا امذذى الممذذك واإلنسذذان ،أخطذذر أن ذواع السذذمطات ،إذ صذذورت االسذذاطير

الدينية ان ا لية تاتمن احياناً لتنظر في قضايا تحديد ا اال ،ومحاكمة اإلنسان العاق قنامال تغضب ا لية ،وقذذلك مذنح

مامذذس ا ليذذة الممكيذذة لمقاذذر لتم يمذذو قناذذر الع ذدل واصذذدار الق ذوانين لمماتمذذن ،وقذذد أصذذقح امذذل أف ذراد الماتمذذن ل ازم ذاً امذذييم
احترام القوانين وتقديسيا اقتغاء مرضاة ا لية وادم غضقيا .)34

اىتم العراقيون القدماء قطرق الدفن وكرامة الميت ،في ايداع الزاد واألدوات التي تعقر ان ااتقادىم قراوع الروح إلى

الاسم

)35

وارتقطت تمك العقيدة في ما يعممو االنسان من خير او اكسو في استقرار الروح في االم األموات ،إذ قرزت تمذك

المذذر ر واضذذحة فذذي المذذوح ال ذذاني ااذذر مذذن ممحمذذة كمكذذامش والذذذي يكاذذا قيذذا قوضذذوح مذذدى استسذذبلم الع ارقذذي القذذديم لققذذول

الم ذذوت قوصذذفو امذ ذ ار مس ذذمما ،وام ذذبل ظالمذذا م ذذن أامذذال ا ليذذة ،وفي ذذم العراقي ذذون ان الم ذذوتى ال ذذذين خمفذ ذوا الحسذذنات والم ذذر ر
الصالحة ،أو من مات وخما أوالدا وقدم القراقين لآللية امى الدوام ،سيعياون في االم األرواح اياة الراحة ويمنحوا الماء

والطعام .)36

وكرمت المرأة في العصور الحارية الحدي ة منذ تعمم اإلنسان الزرااة ،حيث رمزت المرأة لمخصب واتخذ اكميا .ليذة

لمزرااة .لية االم) كقوى التناسل الطقيعية ،ومن خبلل صنن دمى من الطين امى ىينة امذرأة قدينذة مقذالي فذي حاذم ذديييا،

اتخذت لمعقادة قوصفيا رمز الخصب والحياة .)37

وارتذذقط اس ذذم ا لي ذذة ااذذتار) قطقذذوس الخص ذذب ،والذذزواج المق ذذدس السذذتمرار الحيذذاة وص ذذورة إل م ذذار االرض وتك ذذا ر
االنسان والحيوان ،ويم ل ذلك اقدم فكرة لحق المرأة في الحياة والك ارمذة كونيذا ركيذزة التكذا ر القاذري ،والذذي تذواءم معيذا فكذرة
الزرااة التي من غيرىا ال يستطين االنسان العيش ومواصمة الحياة ،وسارت تمذك المعتقذدات مذن السذموك والعمذل القاذري فذي

تمك العصور ،واكتسقت المرأة الحقوق فذي المفذاىيم والسذياقات المواذودة فذي ذلذك الماتمذن ماذاركة الراذل فذي اامذال الحقذل
والتي انسامت تمك المكتسقات من العصور التي تمتيا ورقما ازيدت امييا.
وكان لغمقة العراقيين القدماء امى قيةتيم الطقيعية ،استااقة لتحدي القيةة الاغرافية فذي االنطذبلق مذن مرحمذة السذكون

الذى مرحمذة الحركذذة ،وفذي التفااذذل قذين القيةذة واالنسذذان  ،)38قذد أولذذد الحضذارة القاذرية التذذي توضذح مذذن خبلليذا دور االنسذذان
الع ارقذي فذي تحقيذق االصذالة واالنتذاج واالختذراع لعمذوم القاذرية ،لمذا تمتذن قذو مذذن حريذة الفكذر والعمذل والايذود الماذتركة فذذي
الماتمذذن ،فذذاتحين الطريذذق امذذام الماتمعذذات االخذذرى فذذي السذذعي نحذذو التقذذدم والتطذذور واالزدىذذار ،وقذذذلك تفتحذذت امذذام اف ذراد
الماتمذذن التاذذقث قحيذذاة امنذذة تضذذمن سذذبلمتو ضذذمن اطذذار المصذذمحة العامذذة ،وققولذذو قالقوااذذد التا ذريعية واالنسذذانية ،والتذذي

أضافت الية نموذااً في الحياة الحرة واق ار ار قحقوقو اإلنسانية في الماتمن.

 -2السومريون

ووفقا لتمك الحرية اقتضى تنظيم العبلقات االاتمااية نحو اول نظام لمحكذم فذي العذراق القذديم لصذيانة تمذك المقتكذرات

واالخترااات وتطورىا ،والذي تم ل قالديمقراطية القداةية التي وردت نماذايا قتكوين ىينة من مامس يضم ايوخيم والواياء
من األحرار إلدارة ماتمعيم اند الاذداةد واالزمذات والحذروب ،ينتخذب مذن قيذنيم حذاكم داةمذي ،والذذي سذراان مذا أصذقح قعذد
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مدة حاكم المدينة او ممكيا امى غرار ناوء الدكتاتور في تاريخ الرومان) والذي نت انو نمو سمطة الحاكم وضعا سمطة
المعقد ،وقروز الممكية الفردية امى حساب الممكية العامة ،قعد توحيد الدويبلت في العراق القديم .)39

وقد وضن السومريون في االلا ال الث ققل الميبلد التاكيبلت السياسذية والقانونيذة المعمذول قيذا فذي الوقذت الحاضذر.
وكان مامس اورى الدولة الدينية المنتخب ايام الممك كمكذامش 2711ق.م) ،يم ذل اقذدم انمذوذج لمنظذام القرلمذاني والقذانوني

والديمقراطيذذة فذذي العذذالم القذذديم  ،)41والذذذي توافذذق فذذي واذذود السذذمطة والعدالذذة التذذي ىذذي أسذذاس فذذي قنذذاء الماتمذذن المذذنظم .تذذم
إصدار القانون ومراققة حسن تطقيقو.

وقذذرز الممذذك السذذومري اورو-إنمكينذذا)

)41

حذذاكم مدينذذة لاذذش فذذي تحقيذذق مقذذدأ حقذذوق اإلنسذذان إذ ااتقذذر أول ماذذرع

لحقوق اإلنسان في مسيرة اإلصبلح االاتمااي ،وقد أخقرتنا المصادر القديمة انو داا الى اإلصذبلح فذي م اركذز دولتذو ققذدر
كقير من الممارسات العادلة التذي تحفذظ لمفذرد حقوقذو وكرامتذو وتاذعره قواذوده فذي إطذار المصذمحة العامذة ،حيذث امذل امذى

إزالة الظمم ونار العدل قين طققات الماتمن ،كما وضن حداً لتااوزات الكينة واوقا ما يسئ الى المعاقد وكينتيا في حريذة

المعتقد ،ومنن استغبلل الموظفين لمناصقيم االدارية قاقتزاز اموال الاعب والفقراء قس اًر ،وقام قعزل الموظفين المعنيين واققذى

الايدين منيم  ،)42ووقا ضد السراق وأمر قراميم قالحار وااقب القتمة ،ومنح سكان سبللتو الحرية ،وقذلك كسب تعاطا
الماتمذذن معذذو فذذي إناذذاز المسذذارات الحقيقيذذة فذذي صذذون حقذذوق اإلنسذذان فذذي ايذذده ،وداللذذة امذذى الذذواي المقكذذر فذذي القذذانون
االداري ضد التعسا السمطوي ،وتعيد أورو انمكينا) في اصبلحاتو امى أنو لن يسذمم الضذعيا الذى القذوي وال االرممذة إلذى

الغني كما ااىد اإللو ننارسو  ))43قان ال يسمح لرال قوي ان يقترا ظمما قحق اليتامى واألرامل .)44

وتوض ذذحت فكذ ذرة حق ذذوق اإلنس ذذان ف ذذي الحي ذذاة قم ذذا ورد م ذذن نص ذذوص ممكي ذذة ي ذذداون فيي ذذا ال ذذى ذل ذذك ،فالمم ذذك لوك ذذال
زاكيزي)

)45

2371–2411ق.م) يمتمس في زيادة ايام حياتو.

وتحققت حرية الفرد في تعمم الكتاقة قعد اختراايا في مدينة الوركاء

)46

قحدود ) 3511ق.م( أي انتقال الحضارة من

الازء المممذوس الذى الرمذز التعقيذري الماذرد ذم المنطذوق اقذر الخذط والنقطذة ،وأصذقحت األختذام االسذطوانية المنقذوش امييذا
رسوم او كتاقات قيينة معكوسة ،اداة الزمة لمقتنيات حرية اخصية ،وقم اقذة توقيذن صذاحب الخذتم ،كتعقيذر اذن ااةديذة تمذك
المقتنيات ليم

)47

فتكون معمومة الممكية ومصونة الحفظ.

كمذذا اقذذرت الكتاقذذة اذذن نتااذذو اإلنسذذاني وواقذذن أخبلقياتذذو قمذذدلوالت كونيذذة تصذذمح قعضذذيا لكذذل زمذذان ومكذذان .وواذذدت
حرية التعمم في واود المدارس منذ اصور فار السذبلالت ،فقذد تعمذم الطذبلب الخذط الكتاقذة المسذمارية) التذي تواذب امذييم

تعمم المغة ونحوىذا ومفرداتيذا ،فضذبلً اذن تعمذم لغتذين المغذة القاقميذة السذامية والمغذة السذومرية) والتذي تحتذاج الذى وقذت طويذل

لد ارسذذتيما ،كمذذا حذذق لمطذذبلب التخصذذص فذذي أي مذذن العمذذوم أو الاذذوون القانونيذذة التذذي تحتاايذذا الدولذذة فذذي تنظذذيم اذذوونيا

االدارية  ،)48حتى غدت العموم قمختما مواضيعيا مواداً مقاحة في تعميميا وانتاارىا حتى خارج دولتيم.

وانتارت حرية التممك الفردي في العصر األكدي ،ونظمذت الدولذة تذداوليا قمذا يحقذق الضذمان وحريذة التصذرا ،حتذى

امت الممكية الفردية قاكل واسن ومققول ،وصار في وسن أي فرد حق التممك ألرض او اقار وتوري و إلى أقناةو .)49

مصذذادر قديمذذة تذذذكر أن الممذذك كوديذذا) 2124–2143ق.م) ،حذذاكم سذذبللة لكذذش ال انيذذة قذذد انتخذذب مذذن ققذذل اذذعقو

لمنصقو انتخاقاً والتي تصور لنا قدم الديمقراطية في لتاريخ العراق القديم .)51

ونظمت تمك الحقوق قنك ر دقة وايااقية في اريعة حموراقي لصون حقذوق األفذراد فذي التممذك ،وفذي التاذارة الخارايذة

اقتعذذدت الحكومذذات العراقيذذة القديمذذة اذذن صذذفة االحتكذذار المتعمذذق قالسذذوق واألسذذعار ،مذذن خذذبلل أا ذرافيا ومتاقعتيذذا المقاا ذرة
والدقيقة لؤلسذعار ،محققذة ماذاالً واسذعاً فذي حريذة الفذرد قالعمذل واإلنتذاج وكاذا الغذش واالحتكذار ،واامنذت انيذا سذتعاقب كذل
من يعقث قذلك قمواب القانون  ،)51والذي م ل واياً في االلتزام لقناء ماتمن العدالة والحرية.

وقرزت اناوين حقوق اإلنسان أك ر وضوحاً في الاراةن كقوانين تنخذ مضامين إنسانية وأخبلقية من حذدود الفذرد الذى

حدود الامااة ،متصفة ققوااد اامة ااتمااية ممزمة قتنظذيم العبلقذات االاتماايذة اسذتااقة لمتغيذرات السياسذية واالقتصذادية
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واالاتمااية ،تقين القوااد القانونية األولية التي احتذى قيا الحكام والمموك .قدأت قعد نيايذة احذتبلل الققاةذل الكوتيذة لمنذاطق

م ذذن قذذذبلد ال ارفذ ذذدين وسذ ذذقوط الحضذذذارة االكدي ذذة ،إذ ق ذذام الممذ ذذك اورنم ذذو) 2195-2112ق.م) مم ذذك وموسذذذس سذ ذذبللة أور
ال ال ذذة)

)52

2116-2112ق.م) قس ذذن اذ ذريعة تتك ذذون م ذذن  31م ذذادة قانوني ذذة نا ذذد فيي ذذا مح ذذاوالت إص ذذبلحية ارية ذذة لحري ذذة

اإلنسذذان التذذي اقذذث قيذذا المحتمذذون ،ومستنصذبلً  .ذذار فوضذذوية الكذذوتيين لممنطقذذة ،فذذي مامواذذة قذوانين ضذذمتيا اذريعتو والتذذي

تظير فييا حام الايود اإلنسانية المقذولة لتنظذيم اذوون حيذاة اذعقو االخبلقيذة والاذمولية ،التذي حذوت امذى مذواد تذداو إلذى
تذذوفير الحريذذة لذذقبلده وااذذادة الحقذذوق االنسذذانية حيذذث وطذذد الحريذذة الكاممذذة فذذي قذذبلد سذذومر وأكذذد)  ،)53وأن فقذذدت الك يذذر مذذن
موادىذذا لتمذذا قعذذض ال ذواح الا ذريعة او تياذذميا ،إال ان المذذادة الراقعذذة والخامسذذة والسادسذذة والسذذاقعة وال امنذذة والحاديذذة اا ذرة
وال انية اارة قد خصت المرأة قما يضمن حقيا في حرية الزواج ،ومعاققة مذن ال يحسذن التصذرا معيذا أو االاتذداء امييذا،
قغ ارمذذات نقديذذة .واذذاء قمذواد أخذذرى تذذنظم لحقذذوق االنسذذان فذذي الاذذوون القانونيذذة والقضذذاةية واالقتصذذادية .كمذذا نظذذم المقذذاييس
والمكاييل واألوزان التي أىممت في ايد الكوتيين .)54

 -3العهد البابمي القديم

وتمت اريعة اورنمو) اريعة اخرى في سبللة أيسن ،نظميا ممكيا الخذامس لقذت ااذتار 1924-1934 ))55ق.م)

تتكون من  37مذادة قانونيذة ،والتذي ورد فذي مقدمذة الاذريعة اقذارات دينيذة مقدسذة تذداو لحريذة اإلنسذان ،فذي مقاركذة االليذين
.نو وأنميل لقت ااتار) قوصفيم لذو ال اراذي الحكذيم ،المنذادي مذن لذدن االلذو نذو-نذام -نذر) إلمذارة الذقبلد وتحقيذق العدالذة
فييا ،ولمعاققة الظالم ولرد العذداوة وكذل اصذيان مسذمح ولامذب الرفاىيذة لمسذومريين واالكذديين  ...وقتوايذو ايذد تركذت الوالذد
يس ذذااد أوالده واعم ذذت األقن ذذاء يس ذذاادون أق ذذاءىم وترك ذذت االق ذذاء ال يتخم ذذون ا ذذن اقنذذذاةيم ،واعم ذذت االقن ذذاء ال يتخم ذذون ا ذذن

.قاةيم))  ،)56واىتمت مواد الاريعة االولى قمذا يتعمذق قاأل ارضذي الزراايذة وماذاكميا ،فذي حذين اذاء فذي مادتيذا الراقعذة ااذر
حرية وتحرر العقد من سيده ،اذا قت اساءة سيده لو مذرتين كمذا نظمذت موادىذا االخذرى معالاذة الماذاكل العاةميذة ومتعمقذات
الذذزوج والزواذذة فذذي االرث والتقنذذي ،ووضذذعت الحمذذول والعقوقذذات لمماذذكبلت االاتماايذذة التذذي ينذذت انيذذا اإلخذذبلل قالاذذوون
العامة االاتمااية ،وقد وضعت الغرامات العينية في مواد أخذرى لحمايذة الحيوانذات ،حيذث ااققذت الاذريعة كذل مذن يسذئ أو

يسقب تمفاً او ضر ار لمحيوانات المستنارة لمعمل الزرااي .)57

وحققت الاريعة تطذو اًر واضذحاً فذي القضذاء ،إذ سذمحت مادتيذا السذاقعة ااذرة إلقذاء القذقض امذى الاذخص فذي حالذة

قوت الارم ،وقعكسو ال ياوز توايو التيم قالاك إال في حالة قوتيا ،فيعد المتيم قريةا إلى إن ت قت أدانتو  ،)58وىذذا األمذر
أاطى حقا لئلنسان في احترام اخصيتو والدفاع ان نفسو فيما يواو إليو من تيم إن كان قريةاً.

وحددت المواد مذن  21إلذى  33الاذوون العاةميذة وابلقذات أفرادىذا ،فذي اإلرث حيذث اقذر ميذراث القنذت مذن والذدىا إن

دخمذذت صذذنا الكاىنذذات والعذذيش داخذذل المعقذذد ،ويحذذق ليذذن الذذزواج واناذذاب األطفذذال  ،)59كمذذا قينذذت م ذواد أخذذرى العبلقذذات
الزواية وحقوق األوالد في الميراث اند تعذدد الزواذات ،واذدت مذواد أخذرى القيذن والاذراء مذن دون اذيود او اقذود قاطمذة او

تدخل ضمن السرقة التي أواب امى مرتكقييا القتل .)61

وامى ما يقدو أن اىتمذام الممذك لقذت ااذتار قيذذا التاذرين ،لتنظذيم الاذوون االاتماايذة واالقتصذادية واإلداريذة لذقبلده،

كرد فعل تنظيمي لمدولة وامب الخير والرفاىية لماعب وتحريرىم من الحيا الذي وقن امييم قعد إن فرضذت العقوديذة ظممذا
امى السكان ،وأساءت أحوال قبلد سومر وأكد قاحتبلل القوى األانقية ليم.
واذذكل قذذانون مممكذذة أاذذنونا 1761-2111ق.م)

)61

والذذذي يتكذذون مذذن  61مذذادة قانونيذذة ،وسذذققت ا ذريعة حمذذوراقي

زىاء قرنين  ،)62مضموناً .خر في حياة العراقيين القدماء في التطور والعممية من تاريخ حضارة وادي الرافدين ،واق ار ار لحقوق

اإلنسان في مختما الحياة االاتمااية واالقتصادية في صون حقوق اإلنسان ،فااء في موادىا األولى تحديذد ألسذعار المذواد

الغذاةية والمعدنية ،وأاور العرقات وساةقييا واستخدام الحيوانات وأاذور العمذال ،حيذث طغذى امذى معالاتيذا لمحذاالت السذيةة
اقوقة الغرامات العينية والمعدنية ذىب وفضة).
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وفي تحقيق لموادىا فننيا نظمت حقوق اإلنسان في مساةل حياتية ك يرة ،فقد ضمت المواد من واحد إلى أحدى اارة

ت قيت ألسعار المواد الغذاةية والمعادن قما تعادليا من الفضة وزنا والتي يحتاايا اإلنسان في حياتو ،ومقذدار أاذور العرقذات
وال يذران والقذوارب وسذذاةقييا ،وقاقميذا فذرض الغ ارمذذات العينيذة امذذى مذن ال يحسذن ذلذذك او يسذقب تمفذا أو ضذذررا ،وكذذلك األمذذر
امى السذراق والماذرمين  ،)63كمذا يعاقذب قذالموت مذن يقذقض اميذة لذيبل فذي حقذل ز اراذي وقغ ارمذة إ نذاء النيذار

)64

ذم نظمذت

المذواد السذذاقعة اا ذرة وال امنذذة اا ذرة حقذذوق الزواذذة وميرىذذا واذواز احتفذذاظ الذذزوج قمذذا ققذذي فذذي ذمتذذو مذذن ميرىذذا قعذذد موتيذذا،
ومذواد أخذذرى قينذذت حقذذوق الزواذذة والعبلقذذات الزوايذذة ومذذا يترتذذب انيذذا فذذي أاذذور الرضذذااة والترقيذذة وتنظذذيم الحيذذاة األسذرية،

وحذذاالت التقنذذي ومقذذدار اإلرث ومسذذتحقيو ،ووضذذعت اقوقذذة المذذوت امذذى الراذذل الذذذي يختطذذا القنذذت ويغتصذذقيا مذذن دون

موافقة والدييا .)65

وفذذي حقذذوق القضذذاء فقذذد ااققذذت قسذذم مذذن مذواد الاذريعة الانذذاة قذذدفن الغ ارمذذات العينيذذة مذذن الفضذذة ،وامذذا حذذاالت القتذذل

فتحذال إلذذى المحذاكم الرسذذمية الممذك) لمنظذذر فييذذا  ،)66ولذم يسذذمم مذن العقوقذذة أصذذحاب الحيوانذات التذذي تسذقب ضذذر ار أو موتذذا
لئلنسذذان فيذذو األخذذر ممذذزم قذذدفن الغ ارمذذات ألىذذل المصذذاب أو الميذذت ،وكذذذلك الحذذال مذذا يسذذققو سذذقوط الاذذدار او القيذذت مذذن
إضرار.
والظاىر إن الاريعة قد ألمت قما يحتااو اإلنسذان لحياتذو فذي تنظذيم الحيذاة االقتصذادية أوالً ذم االاتماايذة انيذاً كذون

المنطقة التي ااءت منيا الاريعة تميزت قتطورىا االقتصادي في تنظيم الذري واألرض الزراايذة لذوفرة ميذاه األنيذر وخصذوقة

األرض.

والذذذي يعذذرا اذذن العقيذذد فذذي ذلذذك الماتمذذن ،إن اقذذوديتيم كانذذت موقتذذة وتنتيذذي قانتيذذاء الاذذرم الذذذي دفعيذذم لمعقوديذذة،
فالعقودية ناتاذة اذن اقذاب لاريمذة أو مخالفذة ارتكقيذا العقذد ،إال إنيذا ال تبلزمذو مذدى الحيذاة ،إذ يتحذرر قعذد حذين إن انتيذى
تن ير الارم الذي تسقب لو ذلك ،واند تحررىم يققون غرقاء ان القبلد ،حيث من يعتق كان قم اقة منحو الانسية.
 -4ساللة بابل االولى

واختمفت مضامين اريعة حموراقي 1751-1792ق.م)

)67

ان ساققاتيا من الاذراةن فذي أن موادىذا القانونيذة كانذت

صارمة تتخمميا اقوقذة المذوت ومقذدأ القصذاص قالم ذل ،فذي حذين أن مذن سذاققاتيا مذن الاذراةن تانقذت القصذاص قالم ذل الذى

التعذويض والغ ارمذات الماديذة  ،)68إذ ورد فذذي مقدمذة الاذريعة التذي دونيذذا امذى مسذمتو

)69

الاذييرة تنكيذذد الممذك حمذوراقي امذذى

حقوق اإلنسان ،وامى العمل امى توطيد العدل والقضذاء امذى الخقيذث والاذر لكذي ال يسذتعقد القذوي الضذعيا واحقذاق الحذق
في الماتمن وتحقيق الخير لمناس وانقاذ الاعب من القوس .)71

وتناولذت مذواد الاذريعة الذ بلث ااذرة قسذذماً مذن اذوون الحيذاة والدولذة ،أك رىذا تركذذزت امذى مقذدأ حقذوق اإلنسذان ،وفذذي

ماذاالت اديذذدة لخدمذذة اذعقو وأىميذذا مذذا يتعمذق فذذي صذذيانة الماتمذن الع ارقذذي وترسذذيخو قمذا يحقذذق العدالذذة واذوون العاةمذذة فذذي
الذزواج والطذبلق واإلرث واناذاب األطفذذال والتقنذي والترقيذة ،حيذث اذذقيت قعذض مذواده فذي أصذذول القذوانين ،قننيذا تفسذر قمقذذدأ
اام اواز التعسا في استعمال الحق الفردي .)71

وحددت الاريعة حقوق الناس في اممية القين والاراء واستةاار األراضي الزرااية ،ومراققة نواية السمن ،موكداً امى

وحدة األوزان ،ومعاققة المتبلاقين قيا  ،)72وحق إقامة الداوى امى السراق والمارمين وحماية المظمذومين والتذي اقذرت اذن
تطورات ذلك الماتمن ونظمو االاتمااية واالقتصادية .كما أقذرزت الاذريعة حقذوق المذرأة فذي الماتمذن فذي افتيذا وفذي ترقيذة
أوالدىا أو ماليا وما امييا في القصاص أن قصرت في أداء وااقاتيذا الزوايذة أو خيانتيذا ،وامذى العكذس فقذد اصذدرت مذواد
أخ ذذرى ف ذذي حق ذذوق المذ ذرأة تناول ذذت اقوقذذات لم ذذن يس ذذئ لي ذذا أو يس ذذقب ف ذذي إسذذقاط انيني ذذا ،وص ذذانت الاذ ذريعة حق ذذوق اإلنس ذذان
والعبلقذذات األقويذذة ،فقذذد اذذاءت م ذواد اقاقيذذة امذذى مذذن يضذذرب أقذذاه أو مذذن يكقذذد النذذاس أض ذ ار اًر اسذذدية ،وفذذي حذذق الحيذذاة

والمعالاة من األمراض فقد وردت مذواد اقاقيذة لمطقيذب الذذي ال يحسذن المعالاذة ويسذقب التمذا ألاضذاء اإلنسذان او موتذو،

وكذا األمر فيما يتعمق قالحيوانات ،فيذي األخذرى حظيذت قمرااتيذا إذ حذددت أارتيذا ومعاققذة مذا يتسذقب قنضذرارىا الاسذدية،
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ووادت ليا تعويض ،وقعكسذو اذا سذققت ضذر اًر لئلنسذان فيعاقذب صذاحقيا ،كذي يحسذن اسذتخداميا ،وحذددت الاذريعة معاممذة
العقد وما يترتب اميو في الصون والحرية ،وفي ذلك كان صبلح الماتمذن فيذو صذبلح حذال األفذراد وحصذوليم امذى حقذوقيم

اإلنسانية.
وقد االات قوانينو السمقيات الخطرة امى امن وسبلمة الماتمن وحقوق الفرد .ومنيا التزمت الدولة في اتخاذ التداقير
إلاادة األسير قعد انتياء الحرب ان لم يستطين فداء نفسو .كما أحق لعقيد القصر التزوج من قنات األحرار ،واعذل انتسذاب

االقناء لبلم أحرار) ،وىي نظرة انسانية اخبلقية تعزز تفاءل الناس في الماتمن الذي يمنن وقوع االطفال في العقودية .)73

وحذذوت مذواد أخذذرى امذذى حقذذوق أمذوال العقيذذد وصذذيانتيا قذذإاراءات قانونيذذة ،وأخذذرى فذذي موضذذوع األ ارضذذي والعقذذارات،
ونظمذت مذواد اخذذرى العمميذذات التااريذذة فذي إقامذذة الاذذركات التااريذذة والقذذروض او الوداةذن الماليذذة لؤلاذذخاص قمذذا فييذذا اقذذود

المتذذاارة ودفذذن الذذديون  ،)74إذ يضذذمن حقذذوقيم فذذي الحيذذاة االقتصذذادية داخذذل الماتمذذن وخاراذذو ،والذذذي يم ذذل مذذدى التقذذدم فذذي

حياة العراقيين القدماء.

وفذذي خاتمذذة الاذريعة وضذذن الممذذك حمذذوراقي امذبلً ك يذرة تحمذذل لعنذذات ا ليذذة امذذى مذذن ال يحسذذن العمذذل قمذذا اذذاء فذذي

اريعتو من قعده ،والذي قدم فييا ،انو وضعيا لكي ال يظمم القوي الضعيا) و لكي أمنح العدالذة لممظمذوم) و يمذنح العدالذة

لمقبلد) .)75

كانذذت اذريعة حمذذوراقي أنموذاذاً متطذذو اًر لصذذيانة قذذبلده ومواطنيذذو وفقذاً لمعدالذذة والحريذذة اإلنسذذانية قصذذيي قانونيذذة دقيقذذة،

وفي أطار الحضارة ال ارقية ،تحمل قوانينو اإلحكذام التذي تعذال الظذواىر الاذاذة والمختمفذة فذي ماتمذن يذومن قحقذوق اإلنسذان،
ام ذذى ال ذذرغم م ذذن أن قع ذذض أحكامي ذذا كان ذذت قداةي ذذة ،ك ذذإنزال العق ذذاب الا ذذديد ال ذذدقيق ،لكني ذذا كان ذذت إح ذذدى المع ذذالم اإلنس ذذانية
والحضذذارية القذذارزة فذذي تذذاريخ القا ذرية لتنظذذيم حقذذوق اإلنسذذان فذذي اذذعب مركذذب ومعقذذد ،وتواذذت حريذذة اإلرادة مذذن النظذذام،
فنصقحت قد اًر من االلتزام قيذذا النظذام ،واذراية القذوانين المعاققذة لمحذاالت الاذاذة امذى الماتمذن ،وصذوالً إلذى ققذاء الماتمذن
الحقيقي لمواود اإلنساني في المحافظة امى حقوق اإلنسان.

 -5العصور اآلشورية:

والعصور التي تمت حضارة قاقل االولى لم تستطين المحافظة امى ما نياذت اليذو تمذك القذوانين واالنظمذة االاتماايذة

واالقتصادية ،قسقب ضعا المموك وادم استطااتيم اكمال المسيرة أو قحكم االحتبلل األانقي لمقبلد والذي كان سذعيو وراء
النيب والسيطرة ،حتى قروز مرحمة ا اوريين ،حيث ظيرت مواد قانونية فييا تعود الذى المذدة 1351-2111ق.م) تناولذت
تنظيم الحياة االاتماايذة واالقتصذادية والقضذاةية فذي حضذارة العذراق القذديم ،لكذن أك رىذا كذان ياذوقيا قعذض الغمذوض والفيذم

الناقص الحاصل قيا ،نتياة التاوه والتما الذي أصاب الك ير من موادىا .)76

كما وا ر امى مواد قانونية أخرى تعود إلى العيد ا اوري الوسيط خذبلل المذدة 1251-1351ق.م) ،فييذا إاذارات

لحقوق اإلنسان واالاتراا قالكرامة المتنصمة في امين أفراد الماتمن وحقذوقيم فذي الحريذة والعذدل ،وازدراء األامذال الماذينة
والمتردية قغرض العقوقات لردايا.
االات تمك المواد حاالت ااتمااية ك يرة قما فييا اقوقات قطن أازاء من الاسم امى مرتكقي الزنا واالغتصاب ،إذ

خالفت تمك المواد قما ورد في ساققاتيا من الاراةن في األحكام والحقوق.

وكانذذت اغمذذب الم ذواد القانونيذذة ا اذذورية التذذي اكتاذذفت ،تتعمذذق قذذالمرأة وحقوقيذذا فذذي الخطقذذة والذذزواج واناذذاب األطفذذال

وحذذاالت التقنذذي واإلرث ،وقعكسذذو اذذاءت مذواد اخذذرى فييذذا اقوقذذات قاسذذية لمرتكقذذي االنح ارفذذات الزوايذذة ولكذذبل الانسذذين ،)77
ومذذن خذذبلل ذلذذك يتضذذح ان حذذاالت التفسذذخ والرذيمذذة قذذد انتاذذرت فذذي قعذذض المنذذاطق ا اذذورية لتن يرىذذا قالماتمعذذات األانقيذذة
المااورة التي خضعت لمسيادة ا اورية ،األمر الذي اعميا تصذدر القذوانين الصذارمة قعقوقذات قاسذية واذديدة لتحذد مذن تمذك

الظواىر االاتمااية المتردية الدخيمة وتقطن داقرىا.
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وق ذذد ورد ف ذذي الم ذذادة التاس ذذعة وال بل ذذين م ذذن الم ذذوح األول اذ ذواز تحري ذذر الفت ذذاة الرىين ذذة إذا ق ذذت إني ذذا اومم ذذت معامم ذذة

قاسية  ،)78كما اىتمت مواد أخرى قحقوق األسير ،إذ قينت المذادة  )45مذن المذوح األول تمتذن زواذة األسذير قراايذة الدولذة،
معتمدة امى نفقات القصر الممكي ،وحق لزوايذا األسذير قعذد اودتذو اسذترااايا إذا تزواذت مذن غيذره ،ومذواد .خذر وضذعت
اقوقذذات قالم ذذل امذذى مذذن يضذذرب زواتذذو راذذل .خ ذذر ويتسذذقب فذذي موتي ذذا أو إسذذقاط انيني ذذا ،فيحاسذذب قذذدفن حي ذذاة مقاق ذذل

حيذذاة)  ،)79وحذذددت م ذواد المذذوح ال ذذاني حقذذوق اإلرث وتوزيذذن الحصذذص قذذين الور ذذة وتنظذذيم انتقذذال ممكيذذة األ ارضذذي الزراايذذة
والقيوت قما يضمن الحقوق وتحقيذق العدالذة فذي الماتمذن ،فذي حذين اولاذت االنتياكذات التذي حصذمت قذدفن الغ ارمذات والتذي

حذذددت كمياتيذذا مذذن معذذدن الرصذذاص ،ونظمذذت م ذواد أخذذرى حقذذوق الم ذزاراين فذذي حيذذازة األ ارضذذي وصذذيانة العقذذود المقرمذذة
واالتفاق قين األطراا المتعاممة قيا في القين والاراء وتناير الحيوانات أو قيعيا ،ومعاققة السراق وخاةني األمانة .)81

واأللواح القاقية من العيد ا اوري الوسيط والحذديث لذم يفيذم منيذا اذيةاً لمسذح كممذات ك يذرة قذين اسذطرىا ،فضذبلً اذن

ان موادىا ال تتمم قعضيا القعض ،وان أك رىا تخمو من االاذارة أو الداللذة امذى معرفذة مقننيذا او ماذرايا ،إذ ال تولذا تمذك
الق ذوانين تكذذامبلً ف ذذي وحذذدتيا القانونيذذة كس ذذاققاتيا مذذن الا ذراةن وال س ذذيما اذذريعة حمذذوراقي ،وف ذذي قعذذض النصذذوص ا ا ذذورية

السميمة ،وردت حقوق الممكية لؤلراضي الزرااية في الماتمن الريفي االاوري ،وفي حرية قيعيذا أو تحويميذا مذن غيذر تحديذد
لحدودىا ،األمر الذي يقعث ان انتظام اممية استقداليا ققطن مساوية ليا أو قمقدور األفراد والعواةذل امذى امذتبلك اال ارضذي

قحرية  ،)81كما تمتن افراد ذلك الماتمن قحرية انتقال اال ارضي مقاارة من االب الى االقن .)82

وقد واد ادد قميل من االرقاء في الماتمن ا اوري ،ىم االاانب أسرى الحرب حيث استخدموا في األامال الحرفيذة

أو الزرااية ،كمذا سذمح لمرقيذق حريذة تممذك مذاالً خاصذاً قذو  ،)83واذاءت فذي قعذض القذوانين ا اذورية حذق انتقذال الرقيذق الذى

حالة الاخص الحر ققساطة وفقاً لتطقيقات فنية في االنتقال .)84

واىتم العراقيون القدماء قاسراىم وحرية األسير افداء نفسذو ان اسذتطاع ،وان لذم تسذعفيم حذالتيم الماديذة ،يتذولى المعقذد

االفتذذداء وان لذذم يواذذد المذذال الذذبلزم لذذذلك فذذي المعقذذد ،تواذذب امذذى الحكومذذة دفذذن المذذال الفتذذداء أس ذراىم واذذودتيم الذذى الحيذذاة

الطقيعية التي كانوا امييا ققل الحرب .)85

وردت في كتاقات الممك أسرحدون 669-681ق.م) ،صون حرية مدينة قاقل قعد ان الغاىا والده سنحاريب -714
681ق.م) ،فقذذد ااذذاد ليذذم حقذذوقيم ،وحريذذة اقذذادتيم ،وضذذمن تمذذك الحقذذوق والمنا ذزات قكتذذاب حذذددت مبلمحذذو قمذذوح الحريذذة،

تقدي اًر ألىل قاقل وحضارتيا المستنيرة .)86

وظمذذت قنذذود المعاىذذدات المقرمذذة قذذين دول الاذوار لمعذراق القذذديم سذذارية فذذي اميذذن العصذذور لتنظذذيم العبلقذذات السياسذذية

الدوليذذة والخاصذذة قحقذذوق اإلنسذذان ،حيذذث وردت مذذن العصذذر ا اذذوري قنذذود خاصذذة تتعمذذق قتسذذميم مرتكقذذي الا ذراةم وااذذادة
البلاةذذين ال ذذى دي ذذارىم وحمايذذة راايذذا الطذذرا ا خ ذذر والعمذذل امذذى سذذبلمة وراايذذة القوافذذل التااريذذة الم ذذارة اقذذر حذذدود تم ذذك

الدول .)87

 -6العهد البابمي الحديث (535–626ق.م)

م مت حضارة الكمدانيين .خر مرحمذة مذن م ارحذل التطذور الفكذري فذي العذراق القذديم ،وامذى خطذى ا اذوريين ومتطاققذة

من اقيى اصور الحضذارة األكديذة والقاقميذة القديمذة ،التذي ميزتيذا قالتحذديث الذديني الموصذول قناذاط ام ارنذي ،وقنيذة ذىنيذة،
قامذت امى صورة أك ر انسانية في معاممة األاانذب الغرقذاء والذتبلحم المعنذوي والعذدل واإلنصذاا فذي حقذوق اإلنسذان وتقذديم
االمتيازات المقننة.

كان نقوخذ نصر ال اني 562-614ق.م) أاظم مموك العراق القديم ،وفاقيم في تاميذل المقذاني والمعاقذد  ،)88واحذب

الحياة وتمنى ان ينعم قيا حيث سمي احد قصوره ليعش نقوخذ نصر وينعم ،ممول االيزاايل ،قايخوخة كريمة) .)89

وتمتعت المرأة قحرية وافرة قياساً قالمراحل الساققة ،فقد أصذقحت تممذك األ ارضذي ،وصذاحقة اقيذد ،ومذوارة ومسذتنارة،

ومراقية ومقرضة ،وحقوقيا واسعة فيما يعودىا في التصرا العام .)91
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وحمذذت فذذي قاقذذل ماذذامين كقيذرة مذذن أسذذرى الييذذود اذذام 597ق.م) معيذذم ممكيذذم ييويذذاقين) أ ذذر تمذذردىم امذذى الدولذذة

الكمدانية وامتناايم ان دفن الازية وىو الواود العقراني ال اني في الع ارق واضذيا الذييم اذدد كقيذر مذن األسذرى الييذود اذام
 586ق.م) معيم الممك صدقيا) قذات السقب حيث تطورت الديانة العقرانية في األسر القاقمي الى فكرة الوحدانيذة وتسذامييا

الروحي الذي توضح اند الييذود فذي التممذوذ وىذم فذي قاقذل  ،)91فقذد تعمذم ىذوالء لغذة الكمذدان ذم المغذة العرقيذة قعذد حذين ،وقذد
مارس األسرى الييود فذي مدينذة قاقذل واوارىذا ناذاطيم الذديني قحريذة والذذي وضذن األسذس األولذى لعقاةذدىم فذي تقاليذد اقذادة
الييك ذذل وتمتعذ ذوا قحري ذذة ف ذذي تفس ذذير الاذ ذراةن وتطويرى ذذا ،واكفذ ذوا ام ذذى الص ذذوم ،وحقق ذذت المنظم ذذات الكنس ذذية ق ذذد ار ادي ذذدا ف ذذي

المعرفة .)92

وتحققت المعاممة الحسنة وحقوق األسرى الييود في قاقل ،وأسسذوا المعاىذد الدينيذة فذي المذدن والقذرى التذي حمذوا فييذا،
وأقذذاموا منذذازليم فذذي وسذذط الماتمذذن القذذاقمي وحصذذموا امذذى أفضذذل األ ارضذذي الزراايذذة فييذذا ،كمذذا نظمذذت مسذذاكنيم فذذي ماتمذذن

مستقل قإدارة ااتمااية ودينية ،معيم أاضاء العاةمة المالكة لمممكة ييوذا) يعياون أح اررا ،معيم اقيدىم يمارسون ااداتيم

وتقاليدىم قحرية كاممة .)93

كذذاد األسذذرى الييذذود ف ذذي قاقذذل ان ينصذذيروا فذذي ماتمذذن قاقذذل السذذتفادتيم مذذن االمتي ذذازات التذذي منحيذذا إيذذاىم ممذذوك

الكمدانيين ،لوال تنقو أنقياةيم قمخاطر االنصيار وح يم امى التفكير قالعودة إلى ارض ييوذا .)94

حصذذل الييذذود فذذي دولذذة الكمذذدانيين امذذى حقذذوقيم اإلنسذذانية فذذي كافذذة ن ذواحي الحيذذاة ،إذ تمرس ذوا امذذى أسذذاليب الحكذذم

والسياسة وتعمموا الحرا والصنااات المختمفة وااتيروا قين القاقميين قالعيش الرغيد واألمن  ،)95وقذرز قيذنيم دانيذال) حكيمذا
قمعذ ذذارا اإلنسذ ذذانية وامذ ذذل ف ذ ذي قصذ ذذر الممذ ذذك نقوخذ ذذذ نصذ ذذر ال ذ ذذاني مفس ذ ذ ار ألحبلمذ ذذو ،إذ نصذ ذذقو حاكم ذ ذاً امذ ذذى قاقذ ذذل ورةذ ذذيس

حكماةيا .)96

ومذذارس الييذذود اقيذذدتيم قحريذذة ،حيذذث تذذن روا ق قافذذة و.داب الحضذذارة القاقميذذة واكسذذقتيا الصذذورة الحقيقيذذة لعقاةذذدىم فذذي

تطوير كتقيم الدينية المقدسة ،والذي ظير واضحا في سفر التكوين ،قتااقو واضح قين التقاليد والتذراث فذي حقذل السذومريات
وا اوريات والقاقميات ،والتي تتعمق قخمق الكون واإلنسان وحدوث الطوفان وقصة خروج ادم من الانة .)97

وامذذى واذذو العمذذوم فقذذد قذذرزت مسذذنلة حقذذوق اإلنسذذان واضذذحة فذذي ايذذد الكمذذدانيين قموقفيذذا اإلنسذذاني مذذن األسذذير،
وواذذدت خدمذذة ال غنذذى انيذذا ألسذذرى الييذذود فذذي معتقذذداتيم وحقذذوقيم اإلنسذذانية التذذي كونذذت نموذاذاً لذذروح الحريذذة فذذي حيذذاتيم
وابلقاتيم ومعامبلتيم االقتصادية واالاتمااية ،ال تزال يوخذ قيا الييود في ت ار يم الديني.

وحضارة الكمدانيين اإلنسانية انتقمت لمفبلسذفة اليونذانيين وحكمذاةيم حذين تتممذذوا امذى يذد معممييذا فذي المنذاحي الفكريذة

والفمسذذفية والروحيذذة واالاتماايذذة فذذي زمذذن انذذقبلج فاذذر الفمسذذفة اليونانيذذة ،ومضذذيفةً امييذذا مذذا سذذارت اميذذو فذذي مسذذاةل حقذذوق
اإلنسان في قواكير الفكر الفمسفي القديم .)98

وتذذن رت األقذ ذوام الت ذذي أس ذذقطت دول ذذة الكم ذذدان قس ذذماتيا الحض ذذارية واإلنس ذذانية ،وققي ذذت الما ذذاار الوطني ذذة ف ذذي الحري ذذة

واإلنسانية ىي الساةدة اند العراقيين ،امى الرغم من زاامة المموك الغرقاء ليم.
النتائج:

مذذن خذذبلل الد ارسذذة أتضذذح أن فكذذرة حقذذوق اإلنسذذان قذذد وردت فذذي نص ذذوص التذذاريخ الع ارقذذي الق ذذديم ودونذذت الق ذوانين

والاراةن ،قما يخدم الحقوق اإلنسانية من كافة الاوانب الحياتية حيث أن النص المكتذوب يحمذل قصذمات ماتمعذو ويسذتقطن
قذذيم قيةتذذو ويسذذتطمن تخذذوم واقعذذو ،فذذي اقذذد ااتمذذااي قنذذي امذذى أسذذاس الحريذذة والمسذذاواة ،أسذذيمت قذذو كافذذة مكونذذات الماتمذذن
الع ارقذي القذذديم ،انذدما تتذذوفر المصذداقية الحقيقيذذة فذي تنفيذذذ إابلنذات وقذ اررات إنسذانية تمذذزم الاذعب امذذى أطااتيذا واحتراميذذا،

وفي توفير الخير المطمق المرغوب قو كي يحقق أفضل حياة إنسانية في الحقوق اإلنسانية ونصرة المظموم امى الظالم ،وأن
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ارى العكس في تناسي تمك الحقوق وازدراوىا ،فقد تودي إلى أامذال ىمايذة تمحذق األذى لضذمير اإلنسذاني ،وتفقذد الماتمذن

حقوقو ومقادةو.

ونمذذت وتعذذززت فك ذرة حقذذوق اإلنسذذان لتمذذك الحققذذة القديمذذة فذذي تذذاريخ الع ذراق ،التذذي تميذذزت قعمذذق الفكذذر واالصذذالة
والتنمل في نظرة أخبلقية مقداة التي ايدىا العراق في السعي المستمر نحو التسامي في حقوق اإلنسان.
فقد تميزت اراةن التاريخ العراقي القديم وقوانينو ،قاموليتيا المتماذية مذن الواقذن الذذي يعياذو اإلنسذان وقتيذا محققذة

أكقر قدر في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة ،من وضن حد النتياكات حقوق اإلنسان ،وقواسطة الذردع والعقوقذات المناسذقة
والمختمفة من ماراييا ،وقفرض الغرامات أو مقاقمة الارم قم مو ،وصوالً إلى وضذن ركذاةز قنذاء الماتمذن ،وفذي ترتيذب مذنظم
وتوايو امى تحقيق األىداا ،والمقادئ الساةدة وقتيا.
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 -66المصدر نفسو ،ص94.
 -67المصدر نفسو ،ص.117
 -68حم ذذوراقي 1751-1792ق.م) المم ذذك الس ذذادس ف ذذي س ذذبللة قاق ذذل األول ذذى ،وم ذذن أا ذذير مم ذذوك الع ذذالم الق ذذديم ،اا ذذتير
قتاريعاتو القانونية التي دونيا امى مسمتو الاييرة التي ارفت قذ مسمة حموراقي) .لممزيذد ينظذرا محمذد األمذين ،قذوانين
حموراقي صفحة راةعة من حضارة وادي الرافدين ،دار الاوون ال قافية العامة ،قغداد1987 ،م.
 -69طو قاقر ،مقدمة في تاريخ حضارة وادي الرافدين ،ج ،1ص.292
 -71كتقذذت امذذى مسذذمة مذذن حاذذر الذذدايورايت األسذذود ،وقذذد سذذرق ىذذذه المسذذمة أحذذد ممذذوك اذذيبلم ونقميذذا إلذذى سوسذذة ااصذذمة
العيبلميذذين ،يقمذذي ارتفاايذذا 225سذذم وقطرىذذا 61سذذم ومحيطيذذا 165سذذم ،وتتكذذون مذذن  282مذذادة قانونيذذة ،ونحذذت فذذي
أامى المسمة اإللو اذمش إلذو الاذمس) وىذو مترقذن امذى اراذو يسذمم العصذا وحقذل القيذاس رمذوز واذارات الحكذم فذي

قبلد النيرين) إلى الممك حموراقي ،ويمكن تقسيميا من حيث محتوياتو إلى بلث أقساما القسم األول) وىذو اقذارة اذن
المقدمذذة التذذي كتقذذت قنسذذموب أدقذذي ،ويتضذذمن القسذذم ال ذذاني) القذوانين وماموايذذا  282مذذادة قانونيذذة ،و القسذذم ال الذذث)
يتضمن الخاتمة ،وقد اممت ىذه الاريعة امى كل األقاليم التاقعة لقاقل .محمد األمين ،قوانين حموراقي صذفحة راةعذة

من حضارة وادي الرافدين ،ص ص18.-14

 -71طو قاقر ،مقدمة في تاريخ حضارة وادي الرافدين ،ج ،1ص293.
 -72المصدر نفسو ،ص298.
 -73رضا اواد الياامي ،حضارة العراق ،ج ،2ص231.
 -74المصدر نفسو234. ،

 -75فوزي رايد ،الاراةن العراقية القديمة ،ص ص169.-168
 -76المصدر نفسو ،ص.177
 -77المصدر نفسو ،ص128.
 -78المصدر نفسو ،ص198.
 -79المصدر نفسو ،ص199.
 -81لممزيد من المعمومات ينظرا المصدر نفسو ،ص212.-181
 -81امااذذة مذذن اممذذاء ا ذذار السذذوفيت ،الع ذراق القذذديم ،ترامذذة وتعميذذقا سذذميم طذذو التكريتذذي ،ط ،2دار الاذذوون ال قافيذذة
العامة ،قغداد1986 ،م ،ص.321

 -82المصدر نفسو.

 -83المصدر نفسو ،ص341.
 -84المصدر نفسو ،ص442.
 -85السير ليوناردو ولي ،وادي الرافدين ميد الحضارة ،ص61.
 -86سامي سعيد األحمد ،حضارة العراق ،ج ،2ص26.
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 -87المصدر نفسو ،ص143.

 -88طو قاقر ،مقدمة في تاريخ حضارة وادي الرافدين ،ج ،1ص217.
 -89اقد الرضا الطعان ،الفكر السياسي في وادي الرافدين ووادي النيل ،ص356.
 -91حسن فاضل اواد ،حكمت الكمدانيين ،مطقعة الفرات ،قغداد ،2111 ،القسم ال اني ،ص119.
 -91طو قاقر ،مقدمة في تاريخ حضارة وادي الرافدين،ج ،1ص211.

 -92اسماايل رااي الفاروقي ،الممل المعاصرة في الدين الييودي ،القاىرة1968 ،م ،ص8.
 -93احمد سوسة ،مبلمذح مذن التذاريخ القذديم لييذود العذراق ،مطقعذة أسذعد ،قغذداد1978 ،م ،ص136؛ حسذن فاضذل اذواد،
حكمت الكمدانيين ،القسم األول ،ص75.
 -94حسن فاضل اواد ،حكمت الكمدانيين ،القسم االول ،ص75.
 -95المصدر نفسو.

 -96احمد سوسة ،مبلمح من التاريخ القديم لييود العراق ،ص154.-153
 -97اسماايل رااي الفاروقي ،الممل المعاصرة في الدين الييودي ،ص8.
 -98حسن فاضل اواد ،حكمت الكمدانيين ،القسم األول ،ص.62
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