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ــي  ــية ف ــية الفرنس ــة التأسيس ــه الجمعي ــذي أصدرت ــالن ال ــو اإلع ــن(، ه ــان والمواط ــوق اإلنس ــالن حق )إع
ــالن  ــي إع ــات ف ــن النقاش ــهرين م ــد ش ــطس 1789، بع ــام 20، 21، 23، 24، و26 آب/ أغس ــاتها أي جلس

ــة. ــقوط الملكي ــل س ــية وقب ــورة الفرنس ــد الث ــم، بع ــام القدي ــع النظ ــة م قطيع
ــان  ــان كإنس ــوق اإلنس ــس حق ــن(. لي ــان والمواط ــوق اإلنس ــالن حق ــم: )إع ــروف باس ــالن مع ــذا اإلع ه

.citoyen »ــل اإلنســان كـــ »مواطــن وحســب ب
يجــد هــذا اإلعــالن مصــادر إلهامــه فــي فكــر التنويــر )جــان جــاك روســو، فولتيــر، مونتيســكيو، ديــدرو، 
ــة والمجتمــع  ــس للدول ــر الضــروري إلــى دســتور مؤسِّ لــوك والفيزيوقراطييــن(، وهــو يشــكل نصــف المعب
بالمعنــى الحديــث. الحقــوق الطبيعيــة تنــال أكمــل صيغــة أوروبيــة، ولــو أن بعضهــا جــرى تغييبــه )ويمكــن 
القــول بقــراءة تاريخيــة، تأجيلــه للنــص األكثــر تفصيــاًل واألقــل شــهرة، الــذي صــدر فــي 23 حزيــران/ يونيــو 

1793( بســبب التوازنــات الداخليــة وعالقــة المجلــس بالملــك.

ــتقالل  ــالن االس ــو 1776( وإع ــران/ يوني ــوق )12 حزي ــا للحق ــالن فرجيني ــن إع ــيون م ــتفاد الفرنس اس
األميركــي )3 أيــار/ مايــو 1776(. وقــد جــاء هــذا اإلعــالن ليجســد فكــرة العقــد االجتماعــي عنــد روســو، 
ومــن قبلــه هوبــز، فــي أقــوى مضامينــه. ومــن الضــروري التذكيــر بتصويــت النــواب بعــد يــوم علــى قضيــة 
فــي غايــة األهميــة تعطــي فكــرة عــن النســبية عنــد المشــرع ومبــدأ المشــروع غيــر المنجــز عنــد المصوتيــن 
عليــه: »تعتــرف الجمعيــة التأسيســية بــأن إعــالن حقــوق اإلنســان والمواطــن لــم ينتــِه، وأنهــا ســتهتم مــن دون 
أي تســاهل بموضــوع الدســتور، وإن كان فــي أثنــاء النقاشــات، قــد بــرزت عــدة مــواد تســتحق أن تكــون فــي 
هــذا اإلعــالن، فإنهــا ســتوضع للنقــاش والتصويــت عنــد االنتهــاء مــن الدســتور. وعليــه، فهــي فــي تصويتهــا 

اليــوم، تعتمــد المــواد التــي شــكلت موضــوع توافــق«.
ــة  ــوق الطبيعي ــت الحق ــة، وتثبي ــاته القمعي ــم وممارس ــام القدي ــة النظ ــاركين تصفي ــس للمش ــّم الرئي كان اله
فــي نــّص نابــع عــن ســلطة مــن ســلطات الدولــة، وليــس مجــرد أفــكار يدافــع عنهــا المثقفــون والحقوقيــون 
والسياســيون. ومــن أجــل الحصــول علــى موافقــة الملــك، حمــل النــص الــذي قــدم لــه عنواًنــا آخــر: »إعــالن 

حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع«.
ــه إلــى هــذا اإلعــالن النقــد مــن يمينــه ويســاره، فثمــة مــن رفــض الفكــرة، ورأى أنهــا خطــوة لضــرب   ُوجِّ
الملكيــة، وثمــة مــن رأى أن اإلعــالن نصــوص مجــردة ال تتنــاول المشــكالت الحقيقيــة للشــعب الــذي يحتاج 
ــود  ــد عق ــح بع ــات تصب ــد موضوع ــف عن ــخ ال يتوق ــن التاري ــة. لك ــة ملح ــة واجتماعي ــوق اقتصادي ــى حق إل
وقــرون تفاصيــل تنتمــي إلــى روح الحقبــة. وعلــى الرغــم مــن صــوغ نــّص أكثــر تفصيــاًل بعــد أربــع ســنوات 
ــس لحقــوق اجتماعيــة تجــاور السياســية والمدنيــة، كمــا يتنــاول مبــدأ المحاســبة فــي  )مــن 35 مــادة(، يؤسِّ
جنوحــات الســلطة، ويؤكــد علــى حــق المواطنيــن فــي التمــرد علــى الســلطة الجائــرة، وحــق المقاومــة، وحــق 

التأهيــل، مــع التأكيــد علــى حــق الســعادة العامــة للنــاس، بقــي لهــذا النــص قوتــه الرمزيــة األكبــر.
ال شــك فــي أن انســجام إعــالن 1789 هــذا مــع المبــادئ الليبراليــة، وعــدم تعرضــه لتفاصيــل جــاء عليهــا 
إعــالن 1793، قــد ســاهم أيًضــا فــي جعلــه مرجًعــا مشــترًكا لعــدٍد كبيــٍر مــن األوروبييــن، األمــر الــذي لــم يحرم 
ــع 1848، ووالدة الرابطــة الفرنســية لحقــوق اإلنســان فــي 1898. ــة كمــا فــي ربي ــر مــن لحظــات ذهبي األخي
ُترجــم النــص إلــى العربيــة ثــالث مــرات، أولهــا قــام بهــا فــرح أنطــون عــام 1901، وهــي التــي نعتمدهــا 

مــع ترجمــة خاصــة للمقدمــة.
 هيثم مناع
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ــرام  ــدم اح ــال وع ــل واإلمه ــدون أن اجله ــة، إذ يؤك ــة وطني ــن يف مجعي ــي، امللتئم ــعب الفرن ــي الش »إن ممث
حقــوق اإلنســان هــي وحدهــا أســباب شــقاء املجتمــع وفســاد احلكومــات، يعلنــون أنــه قــد قــر عزمهــم عــى 
أن يعرضــوا يف إعــالن للعمــوم حقــوق اإلنســان الطبيعيــة، املقدســة، غــر القابلــة للخلــع، وذلــك لكــي يبقــى 
ــدوام بحقوقهــم  ــاس عــى ال ــع أعضــاء اجلســم االجتامعــي يذكــر الن هــذا اإلعــالن حــارًضا باســتمرار يف مجي
وواجباهتــم، ولكــي تكــون أعــامل الســلطات الترشيعيــة وترصفــات الســلطات التنفيذيــة قابلــة ألن تــوزن يف كل 
حلظــة باهلــدف مــن كل مؤسســة سياســية فتحظــى بذلــك باحــرام أكــرب، ولكــي تكــون احتجاجــات املواطنــن 
التــي ســتنبني مــن اآلن فصاعــًدا عــى مبــادئ بســيطة وغــر قابلــة لالعــراض عليهــا، ألهنــا ســتدور دوًمــا حول 
ر وتعلــن، أمــام الكائــن  العمــل بالدســتور ومــن أجــل ســعادة اجلميــع. وبنــاء عليــه فــإن اجلمعيــة الوطنيــة تقــرِّ

األســمى )اهلل( وحتــت رعايتــه، حقــوق اإلنســان واملواطــن اآليت ذكرهــا«.
المادة األولى

ــاز بعضهــم عــن بعــض إال يف مــا خيتــص  يولــد النــاس ويعيشــون أحــراًرا متســاوين قــي احلقــوق. وال يمت
ــاز(. ــة )أي أن نفــع اجلمهــور هــو قاعــدة االمتي باملصلحــة العمومي

المادة الثانية

غــرض كل اجتــامع ســيايس حفــظ احلقــوق الطبيعــة التــي لإلنســان والتــي ال جيــوز مســها. وهــذه احلقــوق 
هــي: حــق امللــك وحــق األمــن وحــق مقاومــة الظلــم واالســتبداد.

المادة الثالثة

األمــة هــي مصــدر كل ســلطة. وكل ســلطة لألفــراد واجلمهــور مــن النــاس ال تكــون صــادرة عنهــا تكــون 
ســلطة فاســدة.

المادة الرابعة

ــان  ــوق اإلنس ــدَّ حلق ــه ال ح ــاء علي ــًدا. وبن ــر أح ــل ال ي ــة كل عم ــي إباح ــة ه ــرار واحلري ــاس أح كل الن
ــواه. ــون دون س ــوط بالقان ــدود من ــذه احل ــع ه ــاين. ووض ــان الث ــوق اإلنس ــر حق ــد غ الواح

المادة الخامسة

ليــس للقانــون حــق يف أن حيــّرم شــيئا إال متــى كان فيــه رضر للهيئــة االجتامعيــة. وكل مــا ال حيرمــه القانــون 
يكــون مباًحــا فــال جيــوز أن ُيرغــم اإلنســان بــه.

المادة السادسة

ــارة عــن إرادة اجلمهــور. فلــكل واحــد مــن اجلمهــور أن يشــرك يف وضعــه ســواء أكان  إن القانــون هــو عب
ذلــك االشــراك بنفســه أو بوســاطة نائــب عنــه. وجيــب أن يكــون هــذا القانــون واحــًدا للجميــع. أي أن اجلميــع 
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متســاوون لديــه. ولــكل واحــد منهــم احلــق يف الوظائــف والرتــب بحســب اســتعداده ومقدرتــه، وال جيــوز أن 
ُيفضــل رجــل عــى رجــل يف هــذا الصــدد إال بفضيلتــه ومعارفــه.

المادة السابعة

ــا كان وال القبــض عليــه وال ســجنه إال يف املســائل التــي ينــص عليهــا  ال جيــوز إلقــاء الشــبهة عــى رجــل أًي
ــر أو كل موظــف يعمــل  ــي يذكرهــا. وكل مــن يغــرى أوىل األمــر بعمــل جائ ــق الت ــون وبموجــب الطرائ القان
عمــاًل جائــًرا ال ينــص عليــه القانــون ُيعاقــب ال حمالــة. ولكــن كل رجــل ُيدعــى أو ُيقبــض عليــه باســم القانــون 

جيــب عليــه أن خيضــع يف احلــال. وإذا متــرد اســتحق العقــاب.
المادة الثامنة

ال جيــوز أن يعاقــب القانــون إال العقــاب الــالزم الــروري. وال جيــوز أن ُيعاقــب أحــد إال بموجــب نظــام 
مســنون قبــل اجلــرم ومعمــول بــه قانونًيــا قبلــه.

المادة التاسعة

كل رجــل حُيســب بريًئــا إىل أن يثبــت ذنبــه. وإذا مســت احلاجــة إىل القبــض عليــه فيجــب أن ُيقبــض عليــه بــال 
شــدة إال متــى دعــت احلاجــة إىل ذلــك. وكل شــدة غــر رضوريــة ُيعاقــب صاحبهــا.

المادة العاشرة

ال جيــوز التعــرض ألحــد ملــا يبديــه مــن األفــكار حتــى يف املســائل الدينيــة عــى رشط أن تكــون هــذه األفــكار 
غــر خملــة باألمــن العــام.

المادة الحادية عشرة

إن حريــة نــرش األفــكار واآلراء حــق مــن حقــوق كل إنســان. فلــكل إنســان أن يتكلــم ويكتــب وينــرش آراءه 
بحريــة. ولكــن عليــه عهــدة مــا يكتبــه يف املســائل التــي ينــص القانــون عليهــا.

المادة الثانية عشرة

إن الســهر عــى حقــوق النــاس يســتوجب إنشــاء قــوة عموميــة إي هيئــة حاكمــة. فهــذه اهليئــة تنشــأ إًذا ملنفعــة 
. جلميع ا

المادة الثالثة عشرة

بــام أن اهليئــة احلاكمــة حتتــاج إىل نفقــات إلدارة الشــؤون، فيجــب وضــع رضيبــة عمومية عــى مجيــع الوطنين. 
أمــا مقــدار هــذه الريبــة فيجــب أن يكــون مناســًبا حلالــة الذيــن يدفعوهنا.

المادة الرابعة عشرة

ــم.  ــاطة نواهب ــهم أو بوس ــة بأنفس ــت املراقب ــواء أكان ــة س ــوال الريب ــوا أم ــق يف أن يراقب ــن احل ــكل الوطني ل
وهلــم أيًضــا البحــث عــن الوجــوه التــي تنفــق فيهــا وتعيــن مــدة جبايتهــا.
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المادة الخامسة عشرة

للهيئــة احلاكمــة واملحكومــة احلــق يف أن تســأل كل موظــف عمومــي عــن إرادتــه وأعامله وأن تناقشــه احلســاب 
. فيها

المادة السادسة عشرة

كل هيئــة ال تكــون فيهــا حقــوق األفــراد مضمونــة ضامنــة فعليــة بوســاطة الســلطة العموميــة وال تكــون فيهــا 
الســلطة الترشيعيــة )أي الربملــان( والســلطة التنفيذيــة )أي احلكومــة( منفصلتــن الواحــدة عــن األخــرى انفصااًل 

تاًمــا تكــون هيئــة غــر دســتورية.
المادة السابعة عشرة

بــام أن حــق االمتــالك مــن احلقــوق املقدســة التــي ال ُتنقــض فــال جيــوز نــزع امللكيــة مــن أحــد إال إذا اقتضــت 
املصلحــة العموميــة ذلــك اقتضــاًء رصحًيــا ويف هــذه احلالــة ُيعطــي الــذي ُتنــزع منــه ملكيتــه تعويًضــا كافًيــا.

 ترجمة فرح انطون )1901(
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