
 حقوق االنسان

  - 6 -محاضرة رقم 

 ق االنسان في حضارات العراق القديمةحقو

ً بحقوق االنسان واشارت النقوش  يعد العراق مهد الحضارات البشرية القديمة وابرزها اهتماما

االثرية وااللواح والمسالت القانونية ان حقوق االنسان لم تكن مجهولة في الفكر القانوني 

والعرفي، وان كلمة الحرية )اماركي( وردت في نص سومري ألقدم وثيقة عرفها العالم القديم 

 سم النظام االجتماعي في المجتمع العراقي القديم الى طبقتين هي : وينق

 تضم ثالث فئات )الفئة الدينية، الفئة البيروقراطية، الفئة العسكرية( . -طبقة الحكام  .1

تشمل االشخاص اللذين يخضعون للقرارات التي تتخذها الطبقة  -طبقة المحكومين  .2

الحاكمة وافرادها غير متساوين في الحقوق والواجبات وكانت مقسمة الى ثالث فئات 

 هي : 

هي قمة هرم طبقة المحكومين ولها حقوق وامتيازات وضمانات اعلى  -فئة االحرار  . أ

 رية والعسكرية والقضائية المهمة . من الفئتين االخرى ويتقلد افرادها الوظائف االدا

 هم افراد الطبقة العامة من المجتمع واصحاب الحرف . -الفئة الوسطى )المشكينوم(  . ب

هم الطبقة الدنيا في المجتمع وكان مركز الرقيق شبيه بمركز  -فئة الرقيق )العبيد  . ت

ادة في عديم االر ألنهاالشياء ويمكن ان يكون اي منهم محالً للتصرفات القانونية 

 الى سيده الذي يملكه . نظر القانون وينسب

وظهرت اعمال اصالحية بخصوص حقوق االنسان في اربعة قوانين مدونة في الحضارات 

وقد سميت بأسماء الملوك الذين وضعوها وهي )قانون اورنمو، قانون لبت العراقية القديمة 

 عشتار، قانون مملكة اشنونا، قانون حمورابي( .

 اورنموقانون 

هو قانون ساللة اور الثالثة وهي اقدم النصوص القانونية المكتشفة في الفترة الممتدة الى 

( مادة قانونية نظمت توطيد امر العدالة ورفع الظلم والبغضاء 31ق.م( وتتكون من ) 2050)

وحقوق المرأة ومسائل االحوال الشخصية واالرث واحوال العبيد، ولقب الملك اورنمو )منظم 

 لعدالة( في سومر واكد .ا

 قانون لبت عشتار

اآلمورية في بداية العهد البابلي القديم دون هذا القانون في الفترة الممتدة قانون ساللة آيسن  هو

ق.م( ودونت باللغة السومرية وبالخط المسماري وتم العثور على سبع قطع  1924-1934بين )



نية بينت كيفية حكم البالد وتحقيق العدالة ( مادة قانو37اثرية تضمنت المقدمة والخاتمة )

 ومعاقبة الظالم ورد العداوة ونشر القانون وانصاف الفقير واعانة الضعيف ونظم شؤون العبيد .

   قانون مملكة اشنونا

هي احدى الممالك اآلمورية التي قامت على انقاض ساللة اور الثالثة وسبق قانون حمورابي 

ق.م( وهو احد ملوك مملكة اشنونا البارزين  1992( سنة وضعه الملك )بالالما( عام )50بـ)

( مادة قانونية نظمت حقوق االسرة والحرب واالحوال 70حيث تصل مواد هذا القانون الى )

    ن العبيد . الشخصية وشؤو

 قانون حمورابي 

ق.م( وكانت  1594-1894الملك حمورابي هو مؤسس ساللة بابل االولى خالل الفترة الممتدة )

شريعته القانونية وثيقة قانونية مهمة في حقوق االنسان والحريات االساسية واول مدونة 

حمورابي تحسنت تضمنت بعض مباديء القانون الجنائي وقواعد العدل واالنصاف وفي عهد 

( مادة قانونية 282اوضاع العبيد واصبحت لهم ذمة مالية مستقلة، وتتألف مسلة حمورابي من )

)المقدمة، والمتن،  مدونة باللغة البابلية وبالخط المسماري وتنقسم الى ثالثة اقسام رئيسية هي

والخاتمة( وقد استند حمورابي الى ما كان سائداً من اعراف وقوانين سابقة لزمانه وعمل على 

 جمعها وتنقيتها وتعديلها لتالئم مجتمع الدولة آنذاك .
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