مؤمتر األمانة العامة لدور وهيئات اإلفتاء يف العامل حتت عنوان:
التجديد يف الفتوى بني النظرية والتطبيق

جوهر التجديد يف حقوق اإلنسان
علي زين العابدين بن عبد الرمحن اجلفري
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احلمد هلل ،وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم
وبعد،
فهذه أسطر حاول راقمها وضع مقرتح مفتاحي ،من خالل العنوان واحملتوى ،لقضية ملحة هلا أتثريها على
واقع سريع التحول واسع االنتشار عميق األثر يف عامل اتضحت يف عصران حقيقة أنه صغري ومعقد ،ويعيش
حالة من االرتباك وف قد البوصلة ،بني تقدم حمموم يف العلم التجرييب مع ختلف مرير يف معرفة اإلنسان
لنفسه ،واألسئلة الكربى املتعلقة ابلوجود والغاايت.
وعلى كثرة األطروحات واألحباث والكتب املتعلقة مبوضوع اإلسالم وحقوق اإلنسان إال أنا يف معظمها مل
تطرق جوهر املشكلة على الرغم من خوض بعضها يف جوانب من هذا اجلوهر.
وتتكون الورقة مما يلي:
.1
.2
.3
.4

مقدمة حول املقصود من العنوان.
بيان ملصطلح حقوق اإلنسان مع موجز عن اتريخ املصطلح ومراحل تكوينه وما ترتب عليه.
ملخص حول اإلشكاالت الرئيسة اليت تواجه الفتوى عند تناوهلا له.
مفهوم جوهر التجديد.

وال يدعي كاتب هذه األسطر حتقيق املقصود من التنظري لعنوان الورقة ،بل هي حماولة ،كما سبق ذكره،
للتنبيه على مفتاح جوهر التجديد يف املوضوع.
وأما التنظري له فيتطلب جهدا من نوع الصياغة الشرعية والفلسفية الفكرية ذات الصناعة الفكرية الثقيلة
اليت ينبغي االنتهاض إليها ،مع توفري اإلمكانيات البشرية واملؤسسية واملالية الالزمة لتمامها.
وهللا املستعان وعليه التكالن وهو املسؤول أن يقيض لألمة أمر رشد حيسن به تبصرها لواجباهتا ويتم هلا به
انتهاضها حنو القيام هبا ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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مقدمة حول املقصود من العنوان
جوهر التجديد يف حقوق اإلنسان
جوهر :جوهر الشيء حقيقته وذاته كما يف املعجم الوسيط ،وجوهر كل شيء ما خلقت عليه جبلته ،وكل
حجر يستخرج منه شيء ينتفع به ،كما يف لسان العرب.
واملقصود هنا هو لب األمر وخالصته النافعة.
التجديد :ويقصد به جتديد اخلطاب الشرعي املتعلق ابلفتوى واإلرشاد الصادرين عن املؤهلني لذلك اجملازين
عن أهله.
واحلديث عن التجديد املتعلق ابخلطاب الديين يصدر عن اجتاهني معاصرين ،االجتاه اإلحيائي واالجتاه
اإلصالحي .1ومنطلقنا يف هذه األسطر هو سبيل مدرسة اإلحياء دون مدرسة اإلصالح.
حقوق اإلنسان:
حق الشيء حيق أي وجب ،واستحق الشيء استوجبه ،واالستحقاق واالستيجاب قريبان من السواء ،كما
يف لسان العرب .ومن أمسائه تعاىل احلق ،فهو سبحانه واجب الوجود.
واملقصود هنا ما جيب لإلنسان من حقوق.

 .1االجتاه اإلحيائي :هو اجتاه يعمل على التجديد عن طريق املنهجية األصيلة القائمة على االلتزام ابلثوابت العقدية والفقهية واألخالقية
مع إعادة النظر يف املتغريات وما استجد من املباحث العقدية واملسائل الفقهية واألسئلة األخالقية القيمية .أما االجتاه اإلصالحي:
فهو اجتاه عرف عن احلركة اإلصالحية الربوتستانتية اليت قادها مارتن لوثر ضد الكنيسة الكاثوليكية ،ونشأ عنها تشكل الطائفة
الربوتستانتية والكنائس اإلجنيلية املتعددة .وقد ظهر اجتاه معاصر بني املسلمني يروج إىل نفس األفكار اليت قامت عليها احلركة بغري
تبصر وال إدراك للفوارق اجلوهرية يف اإلشكاليات واحللول لدى الداينتني؛ وهلذا االجتاه نشاط حمموم يف اآلونة األخرية جنح ابستغالله
الكوارث اليت أحدثتها اجلماعات اإلسالمية املتطرفة يف الرتويج ألطروحته ،على الرغم من كثرة املغالطات ،وإخفاء احلقائق اليت منها
أن اإلصالح الربوتستانيت مل يعصم أتباعه من التطرف واإلرهاب ،بل إن عددا من الكنائس اإلجنيلية ثبت تورطها يف دعم التطرف
وإنشاء الكياانت اإلرهابية ،مثل جيش الرب األوغندي الربوتستانيت.
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نبذة عن اتريخ حقوق اإلنسان
جاءت الشرائع السماوية من لدن أبينا آدم إىل سيدان حممد ،صلى هللا وسلم عليهما وعلى سائر األنبياء
واملرسلني ،موضحة أمر احلقوق اخلاصة والعامة ،ومبينة ما للفرد واجملتمع ،وما على كل منهما.
وقد عرف احلديث عن حقوق اإلنسان قديا يف الفلسفة البشرية؛ فقد حتدث "بوذا" وفالسفة اهلند عن
األخطار احملدقة ابإلنسان بسبب العنف والفقر واالستغالل ،وصاغت احلضارة اهلندية قانون "مانوا" قبل
امليالد أبكثر من ألف عام .وكان لفالسفة احلضارة الصينية وقفات أمام حقوق اإلنسان األساسية يف احلياة
والسعادة ،حىت نسب إىل "كونفوشيوس" قوله" :اإلنسان ال يتعلم املدنية إال عندما يطعم ويكسى بصورة
الئقة" .واعتىن فالسفة اليوانن حبق اإلنسان يف احلياة ويف حرية التعبري واملساواة أمام السلطة وغريها ،وكان
لدى العرب قبل اإلسالم أعراف راسخة يف احلقوق أثناء السلم واحلرب.
وعرف الغرب أطوارا من اخلوض يف مفاهيم احلقوق نتجت يف معظمها عن الصراعات الدامية بني الدول،
وتنازع السلطة بني الكنيسة وامللوك ،والثورات الداخلية املتعاقبة يف الدول ،وصراعات النبالء مع امللوك
حول الصالحيات.
فقد أصدر امللك اإلنكليزي جون ما عرف ابمليثاق األعظم " كارات" يف القرن الثالث عشر بعد نزاعه مع
النبالء .وتكمن أمهية هذا امليثاق يف احلد من الصالحيات ماغنا امللكية.
وسبقه ميثاق احلرايت الذي أعلنه امللك هنري األول بعد توليه العرش عام  1100مطلع القرن الثاين
عشر.
مث حدثت خماضات متعددة تتعلق ابحلقوق كان من أمهها احلركة اإلصالحية الربوتستانتية وما تبعها من
تفاعالت وحروب سياسية اختذت الطابع الديين واجهة هلا.
مث كانت نقلة جوهرية يف مفهوم احلقوق لدى العامل الغريب ظهرت بعد "إعالن االستقالل األمريكي" الذي
صاغه توماس جفرسون عام  ،1776و"إعالن حقوق اإلنسان واملواطن" الذي صاغه املاركيز دو الفاييت
ومتخضت عنه الثورة الفرنسية سنة .1789
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وتكمن أمهية معرفة هذه الواثئق الثالث "ماغنا كارات اإلنكليزي ،وإعالن االستقالل األمريكي ،وإعالن
حقوق اإلنسان واملواطن الفرنسي" يف كونا الواثئق املؤسسة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو األساس املعاصر ملصطلح حقوق اإلنسان ،وهو إعالن صدر عن
هيئة األمم املتحدة عام  ،1948وكان صدوره مبثابة ردة فعل على االنتهاكات الصارخة اليت مارستها الدول
املتقاتلة يف احلربني العامليتني األوىل والثانية.2

 .2انظر نص اإلعالن يف امللحق.

.http://www.moj.pna.ps/userfiles/file/Universal%20Declaration%20of%20Human%20Rights.pdf
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اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
معلومات أساسية:
 صاغت اإلعالن جلنة مكونة من  18شخصية برائسة "إلينور روزفلت" أرملة الرئيس األمريكي
"فرانكلني روزفلت".
 وضع املشروع األويل لإلعالن "رينيه كاسان" من فرنسا ،توىل رائسة االحتاد اإلسرائيلي العاملي من
.31976-1943
 مقرر اللجنة "شارل مالك" ،4فيلسوف عريب مسيحي من لبنان ،وكان له دور يف صياغة اإلعالن
وخاصة الديباجة.
 انئب رئيس اللجنة "بنغ تشون تشنغ" من الصني.
 نشر موقع األمم املتحدة الرمسي أمساء تسعة من احملررين وصورهم ،وهم:
 )1إلينور روزفلت ،أمريكية )2 ،رينيه كاسان ،فرنسي )3 ،شارل مالك ،لبناين )4 ،ألكسندر
بوغومولوف ،روسي )5 ،بنغ تشون تشنغ ،صيين )6 ،تشارلز دوكس ،بريطاين )7 ،وليام هجسون،
أسرتايل )8 ،هريانن سانتا كروز ،تشيلي )9 ،جون مهفري ،كندي.
 اعرتض انئب رئيس اللجنة الصيين بنغ تشون تشنغ أثناء التداول على اقتصار اإلعالن على الثقافة
الغربية املسيحية ،وذكرت رئيسة اللجنة إلينور روزفلت ذلك يف مذكراهتا ،فقالت وفق ما هو منشور
يف املوقع الرمسي هليئة األمم املتحدة" :كان الدكتور تشنغ ذا نزعة تعددية وقد أسهب يف كالمه
أبسلوب أخاذ عن االقرتاح قيد النظر ،وقال إنه يوجد أكثر من نوع واحد من احلقيقة املطلقة .وأوضح
أن اإلعالن ال ينبغي أن يعكس فقط األفكار الغربية ،وأن الدكتور مهفري عليه أن يكون انتقائيًّا يف
.3

انظر :جي ونرت وأنطوان بروستRené Cassin and Human Rights: from the Great War to the Universal Declaration ،

(رينيه كاسان وحقوق اإلنسان :من احلرب العظيمة إىل اإلعالن العاملي) (كمربدج :مطبعة جامعة كمربدج.)2013 ،
" .4شارل مالك :دور لبنان يف صنع اإلعالن العاملي حلقوق االنسان" ،حترير وحتقيق :رفيق معلوف ،حبيب مالك ،جورج صربا (بريوت:
نوفل.)1998 ،
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نجه .وقد وجه هذه املالحظة ،املتعلقة ابلدكتور مهفري ،يف الواقع إىل الدكتور مالك ،الذي سارع
ابلرد عليها بشرح مطول نوعا ما لفلسفة توما األكويين ..وإين أذكر أن الدكتور تشنغ قد اقرتح أثناء
النقاش أن األمانة العامة جيمل هبا أن تقضي بضعة أشهر يف دراسة أسس الكونفوشيوسية".
 تكون اإلعالن من ديباجة وثالثني مادة ،ونصه ملحق ابلورقة .وقدم املوقع الرمسي لألمم املتحدة لنص
اإلعالن ابآلي" :اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وثيقة اترخيية هامة يف اتريخ حقوق اإلنسان ،صاغه
ممثلون من خمتلف اخللفيات القانونية والثقافية من مجيع أحناء العامل ،واعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان يف ابريس يف  10كانون األول /ديسمرب  ،1948مبوجب القرار  ،217ابعتباره
املعيار املشرتك الذي ينبغي أن حتققه كافة الشعوب واألمم .وهو حيدد ،للمرة األوىل ،حقوق اإلنسان
األساسية اليت يتعني محايتها عامليا .وقد ترجم إىل أكثر من  500لغة".
 يشكل هذا اإلعالن مع العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،ما يسمى الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان.
 مت توسيع هيكل القانون الدويل حلقوق اإلنسان بسلسلة من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وغريها
من الصكوك املعتمدة منذ عام  .1945وقد اشتملت على اتفاقية منع ومعاقبة جرية اإلابدة اجلماعية
) ،(1948واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ) ،(1965واتفاقية القضاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ) ،(1979واتفاقية حقوق الطفل ) ،(1989واتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ) ،(2006وأمور أخرى.
 جملس حقوق اإلنسان :حل جملس حقوق اإلنسان الذي أنشأته اجلمعية العامة يف  15مارس ،2006
والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة ،حمل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان البالغة من العمر
 60عاما ،بوصفها اهليئة الرئيسة لألمم املتحدة واحلكومية والدولية املسؤولة عن حقوق اإلنسان.
ويتكون اجمللس من  47من ممثلي الدول وتتمثل مهمته يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء
العامل عن طريق معاجلة حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدمي توصيات بشأنا ،مبا يف ذلك
االستجابة حلاالت الطوارئ يف جمال حقوق اإلنسان.
 يقوم جملس حقوق اإلنسان مبراجعة دورية كل أربع سنوات مللف حقوق اإلنسان يف كل دولة من
الدول األعضاء يف األمم املتحدة.
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 توجد أمانة عامة جمللس حقوق اإلنسان يرأسها املفوض السامي حلقوق اإلنسان وتتبعها جلان تقوم
مبراقبة التزام الدول املوقعة على معاهدات حقوق اإلنسان ويقوم املفوض السامي ابلرد على االنتهاكات
اليت ترتكب ضد حقوق اإلنسان.
 يكن لألفراد الذين تنتهك حقوقهم أن يقدموا شكاوى مباشرة إىل جلان اإلشراف على معاهدات
حقوق اإلنسان.
 تشكل حقوق اإلنسان األساس املشرتك جلميع سياسات األمم املتحدة وبراجمها يف اجملاالت الرئيسة
للسالم واألمن والتنمية واملساعدات اإلنسانية ،والشؤون االقتصادية واالجتماعية .ونتيجة لذلك،
تشارك منظومة األمم املتحدة والوكالة املتخصصة إىل حد ما يف جمال محاية حقوق اإلنسان .ومن
أمثلة ذلك احلق يف التنمية ،اليت هي يف صميم أهداف التنمية املستدامة ،واحلق يف الغذاء ،الذي تدافع
عنه منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وحقوق العمال ،احملددة واحملمية من قبل منظمة العمل
الدولية ،واملساواة بني اجلنسني ،اليت تدافع عنه هيئة األمم املتحدة للمرأة ،وحقوق الطفل والشعوب
األصلية واملعوقني.

 ترتب على هذا اإلعالن والكياانت املنبثقة عنه العديد من املعاهدات ،وقد أصدر مكتب املفوض
السامي حلقوق اإلنسان سلسلة من صحف الوقائع تضم معاهدات حقوق اإلنسان.
 ال يعترب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ملزما للدول من الناحية القانونية ،لكنه يشكل إلزاما معنواي
يفوق قوة القوانني.

 ال تعترب املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان ملزمة إال للدول املوقعة عليها ،وتستثىن من هذا االلتزام
النقاط املتحفظ عليها عند التوقيع.
 تنشأ معاهدات وواثئق متجددة يف مواضيع متعددة تدخل حتت مظلة حقوق اإلنسان ،عن مؤمترات،
كمؤمتر السكان يف القاهرة ومؤمتر املرأة والطفل يف بكني ،أو عن جمموعات ضغط تطالب هبذه
املعاهدات وتعمل على حتويلها إىل واقع.
 متارس ضغوط سياسية واقتصادية على الدول املمتنعة عن التوقيع عن طريق ربط بعض املعوانت
ابلتوقيع على املعاهدات ،وهو أمر قد يتناقض مع حقوق اإلنسان إذ إن املتضرر من منع املعوانت هم
الشعوب الفقرية وليست حكوماهتا.
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اإلشكاليات والتحفظات
شهدت مسرية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وما تبعه من معاهدات وملحقات العديد من اإلشكاليات
والتحفظات ،ومل تكن مقصورة على املسلمني ،بل شهدت العديد من جوالت النقاش واجلدل من خمتلف
اخللفيات والثقافات وحىت الدول الكربى .وترفض الوالايت املتحدة األمريكية االعرتاف بشرعية احملكمة
اجلنائية الدولية اليت حتكم يف القضااي املتعلقة ابجلرائم ضد االنسانية.
وكان للدول اإلسالمية صوالت وجوالت يف التعامل مع نصوص املعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان تراوحت
بني التحفظ ،العتبار النقاط املتحفظ عليها خمالفة للشريعة اإلسالمية ،وكونا تتعارض مع الدساتري والقوانني
الوطنية.
وإليكم أمثلة على التحفظات املعللة مبخالفة الشريعة اإلسالمية:
 حتفظت اململكة العربية السعودية على املادتني  16و 18من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان منذ
طرحه للتصويت ،وامتنعت عن التصويت عليه من ضمن مثاين دول.5

.5

تتعلق املادة  16ابلزواج واألسرة ،وقد قدمت اململكة تعديلني رمسيني على الفقرة  1من هذه املادة هلما صبغة قانونية ولغوية .وكان
التعديالن يتعلقان بصيغة :السن الكاملة ،وجبملة "هلما حقوق متساوية فيما يتعلق ابلزواج" ،وقد رفض كال التعديلني .ولكن امتناع
اململكة الصريح عن التصويت على هذه الفقرة كان سببه هو ما تبنته اإلضافة املكسيكية القائلة" :دون أية قيود فيما يتعلق ابلعنصر
أو اجلنسية أو الدين" ،اليت جعلت الفقرة تتعارض مع الشريعة االسالمية .وتتعلق املادة  18حبرية الفكر والضمري والدين .ويف بداية
األمر وافقت اململكة على أول مجلة فيها ورأت أنا كافية حلماية حرية الفكر والضمري والدين ،ولكن فوجئ مندوب اململكة بتعديل
يف العبارة يتضمن حرية تغيري الدين ،فسأل السيدة روزفلت ،مندوبة أمريكا للجنة الثالثة ،عن سبب إدخال هذه العبارة ومل تكن يف
املسودة ،فأخربته أن فرنسا أصرت على إدخاهلا ،وذلك لرغبتها يف حتويل املسلمني يف مستعمراهتا ابجلزائر إىل الكاثوليكية .وقد كانت
اململكة على استعداد للموافقة على املادة  18لو أن عبارة حرية تغيري دينه أو معتقده قد حذفت .وقد سحبت اململكة تعديلها
األصلي واقرتحت تعديل هذه املادة حبذف تلك العبارة أو بصياغة بديلة متكنها من قبوهلا ،ولكن رفض اقرتاح اململكة ،وكان غري
رمسي .وقد صرحت ممثلة الدمنارك ابمتناعها عن التصويت على املادة ككل القتناعها أبن ممثلي الدول املسلمة لن يكنهم أتييد
مسودة اإلعالن بسببها" .من مقال" :اململكة العربية السعودية وحقوق اإلنسان" لألمرية حصة بنت سلمان ،نشر يف األهرام ،العدد
 ،42768بتاريخ  17ذي القعدة  10 / 1424يناير ."2004
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تغيري مؤثر على نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
طرأت تغيريات على تعريف العبارات اليت تضمنها اإلعالن تفضي إىل تغيري املقصود هبا يف األصل ،ومثال
ذلك تعريف األسرة ،فقد نصت املادة  16على اآلي:
األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع وهلا حق التمتع حبماية اجملتمع والدولة.6
مث طرأ تغيري جوهري على مفهوم األسرة؛ فقد ورد يف الفقرة األوىل من الفصل اخلامس من وثيقة مؤمتر
السكان املنعقد ابلقاهرة سنة  1994اآلي" :يف حني توجد أشكال شىت لألسرة يف خمتلف النظم االجتماعية
والثقافية والسياسية".
فكان يف ذلك إقحام لالرتباط اجلنسي الشاذ بني شخصني من نفس اجلنس على مفهوم األسرة وحتميل
املادة  16ما يرتتب على ذلك من حق محاية اجملتمع والدولة!
وهذه الفقرة ومثيالهتا من الفقرات الصرحية التصادم مع الشريعة املطهرة ،وبقية الشرائع السماوية ،لقيت
رفضا واضحا من األزهر الشريف ،بناء على تقرير اللجنة املكلفة من اإلمام األكرب شيخ األزهر الراحل
جاد احلق علي جاد احلق ابالطالع على مقررات املؤمتر ،وتبنت الدولة املصرية موقف األزهر وكذلك غالبية
الدول اإلسالمية ،بل حىت الفاتيكان وعدد من الدول األخرى.
واختذت الدول اإلسالمية نفس املوقف من مؤمتر بكني.

 .6املادة  )3( 16من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
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تغري وحتدي
طرأت على املنطقة تغريات متوالية على مستوى احلكومات واملؤسسات الدينية والشعوب ،فاحلكومات
املسلمة تتعرض لضغوطات متعددة منذ االعتداء األمريكي على أفغانستان والعراق تضاعفت وتريهتا يف
مرحلة الثورات سنة  ،2011وما ترتب عليها من دمار واشتعال للصراع اإلقليمي ،مما جعل قدرهتا على
مقاومة الضغوط املتعلقة ابملعاهدات تفتقد قدرا غري قليل من صالبتها.
وكذلك فقدت الشعوب الكثري من محاستها جتاه القضااي الدينية بسبب استغالل اجلماعات اإلسالمية
للشريعة املطهرة يف صراعاهتا وتنافساهتا على السلطة ،وساورت الشكوك شرائح متسعة من الشباب جتاه
اخلطاب الديين هلول ما ظهر من اجلرائم اليت ارتكبتها التنظيمات املسلحة ابسم الدين.
وأيضا فقدت املؤسسات الدينية األصيلة قدرا غري قليل من أتثريها ومرجعيتها على إثر التشكيك املرتاكم
الذي مارسته اجلماعات اإلسالمية يف مصداقية هذه املؤسسات ،مث جاء دور متطريف العلمانيني
و"احلداثيني" ليكملوا ما بدأته اجلماعات اإلسالمية املتطرفة يف محاسة غري مسبوقة ،فتوالت محالهتم الطاعنة
يف هذه املؤسسات العريقة ويف أهليتها وسالمة مناهجها ،وكأنم اخللف املعد هلذه اجلماعات.
جادا يف لب اإلشكالية والعمل على جوهر التجديد.
ويتطلب هذا ،مع ما سبق ،نظرا ًّ
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لب إشكالية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات والواثئق املتفرعة عنه
حيتوي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف غالب مواده على أساسيات من احلقوق جاءت هبا الشرائع
السماوية وتتوافق مع الفطرة السليمة اليت فطر هللا عليها الناس ،ومسرية جملس حقوق اإلنسان حافلة
ابلنجاحات العظيمة اليت حققت ،وما تزال حتقق ،الكثري ال سيما يف ملف التنمية املستدامة؛ وكثري من
العاملني يف سياقات املشاريع احلقوقية حيملون مها صادقا وإرادة قوية يف نصرة املستضعفني وحترير املستعبدين
وإنقاذ الشعوب املضطهدة وقد جنحوا يف العديد من أعماهلم.
لكن اإلشكالية األساسية تكمن يف الفلسفة اليت بنيت عليها األطروحات احلقوقية والظرف املؤسس
لإلعالن.
أما الفلسفة فهي أحادية ترتكز على ما بعد احلداثة وتقصي مفهوم التنوع وقبول اآلخر فتتجاهل الثقافات
املتنوعة يف العامل وال تنظر إليها بعني االعتبار.
وإذا أعدان النظر يف اللجنة اليت صاغت اإلعالن لوجدان أنا تتكون من نسيج واحد ابستثناء العضو الصيين
الذي سبق بيان اعرتاضه على هذه األحادية دون أن يؤخذ اعرتاضه بعني االعتبار.
وأما مقرر اللجنة شارل مالك ،وإن كان عربيا مسيحيا ،إال أنه شديد التأثر ابلفلسفة الغربية ،وقد تتلمذ
على الفيلسوف اإلنكليزي "وايتهيد" أستاذ الفلسفة يف جامعة "هارفرد" األمريكية ،وأيضا على الفيلسوف
األملاين "هايدغر" يف جامعة "فرايبورغ" ،وعلى الرغم من أتثره الشديد بفلسفة "أرسطو" ووقوفه موقف
املدافع عن املنطق األرسطي ضد اعرتاضات املناطقة احلداثيني إال أنه انتحى منحى توفيقيا بني األرسطية
واألكوينية واهليغلية ،واعترب الفالسفة اخلالدين هم" :أفالطون وأرسطو وأوغسطينوس واألكويين وكانط
وهيغل" ،وهو يشرتك مع طه حسني يف اعتقاد عدم جدوى الثقافة املسلمة إن مل ينبع حتديثها من رحم
الفلسفة الغربية.
وكذلك العضو العريب اآلخر يف اللجنة ،الصحفي املصري د .حممود عزمي ،كان من املنتمني للثقافة
التنويرية الفرنسية حيث درس القانون يف فرنسا ،وكان من أشد املعارضني للفقرة اليت تنص على أن اإلسالم
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هو الدين الرمسي للدولة يف دستور  ،71923مع مالحظة أن لالثنني مواقف مشرفة يف األمم املتحدة ال
سيما يف الرد على االحتالل الصهيوين؛ حىت أن د .حممود عزمي تويف أبزمة قلبية وهو يلقي كلمة مصر يف
جملس األمن.
وقد قال مجيل ابرودي ،وهو مسيحي عريب اختاره امللك فيصل بن عبد العزيز ،رمحه هللا ،ليمثل اململكة
العربية السعودية يف األمم املتحدة يف ديباجة تعليقه على صياغة النظام العاملي حلقوق االنسان" :إن التأثري
التارخيي لغرب أورواب على احلقوق يف اإلعالن العاملي جيعل تلك احلقوق أكثر انطباقا على الثقافات
األوروبية والثقافات ذات اجلذور األوروبية".8
وأما الظرف املؤسس لصياغة اإلعالن فقد كان يف أعقاب احلربني العامليتني ويف بداية ما عرف ابحلرب
الباردة؛ وقد وصف جان مورانج اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أبنه يبدو وكأنه تسوية بني النظم الغربية
التقليدية واملفهوم املاركسي ،لذلك أمهل بعض احلقوق اليت متيز ثقافات وحضارات أخرى.
فيمكننا القول إن اإلعالن العاملي حلقوق االنسان أتثر إبشكاليتني أساسيتني غربييت املنشأ ومها:
 .1فلسفة ما بعد احلداثة وما تبنته من املادية اجلدلية الدايلكتية اليت تعلن استعالءها على الشرعة السماوية.
 .2الصراع الطبقي املتدرج من صراع الكنيسة مع امللوك إىل صراع امللوك مع النبالء ،مث الصراع بني احلضارة
الغربية التقليدية واملفهوم املاركسي ،إىل أن وصل إىل صراع التفوق التقين واالقتصادي والعسكري مع
احلقوق الشاملة لكل البشر.

 .7مقال يف جريدة االستقالل بعنوان "العقيدة الدينية يف جلنة الدستور" قال فيه د .حممود عزمي" :إن ذلك النص املقرر للدولة دينا
رمسيا ،هو ذلك الذي يريد أن يستغله أصحاب اآلراء العتيقة ،وهو الذي سيجر على البالد ارتباكا قد ينقلب إىل شر مستطري".
وكتب يف نفس املقال" :سيأي وقت على سكان مصر يف هذا القرن العشرين ،فتقطع األيدي واألرجل من خالف ،ويكون الرجم
ابحلجارة والسن ابلسن والعني ابلعني ،حنن نلفت النظر وسنستمر على لفت النظر إىل اخلطر احملدق الذي جييء عن طريق هذا
النص".
 .8مقال "اململكة العربية السعودية وحقوق اإلنسان" لألمرية حصة بنت سلمان ،نشر يف األهرام العدد  42768بتاريخ  17ذي القعدة
 10 / 1424يناير .2004
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كيف تعاملنا مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وما تبعه من معاهدات وواثئق؟
انقسم التعامل مع واقع اإلعالن العاملي حلقوق االنسان إىل ثالثة اجتاهات:
 .1اجتاه الرفض الكلي على اعتبار أنه إعالن ينحي الشرعة السماوية وحيل حملها؛ ويدعو هذا االجتاه إىل
العودة إىل حتكيم الشريعة كما كان عليه حال السلف ،دون وجود مشروع حقيقي لتحقيق هذا املطلب،
ويتهم كل من يرى أوجها إجيابية يف الدعوة احلقوقية ابلردة ومواالة الكفار.
 .2اجتاه التبين املطلق الذي يرى أصحابه أن ال جمال لتقدم الشعوب املسلمة إال عرب االندماج غري املشروط
يف الرؤية احلداثية الغربية .وجيعل متبنو هذا االجتاه من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان واملعاهدات
املتفرعة عنه معيارا صلبا لتصنيف اآلخرين واحلكم عليهم ابلتنوير والتقدمية أو الظلمانية الرجعية دون
أن يقبل النقاش وال االستثناء.
 .3اجتاه احملاوالت التوفيقية اليت متيل مرة إىل تغليب الشريعة ومرات إىل مترير نقاط اإلعالن واملعاهدات
املنبثقة عنه بتخرجيات تلفيقية توافقية توشك أن تصطدم حبائط سد ال يقبل التوفيق وال التلفيق.
على أنه قد صيغت مخسة إعالانت حلقوق اإلنسان يف اإلسالم ،وهي:
 .1إعالن حقوق اإلنسان وواجباته يف اإلسالم ،صدر عن رابطة العامل اإلسالمي يف لندن عام .1970
 .2اإلعالن اإلسالمي العاملي حلقوق اإلنسان ،صدر عن اجمللس اإلسالمي يف أوراب عام .1981
 .3مشروع حقوق اإلنسان ،عقد يف الطائف عام .1981

 .4مشروع وثيقة حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،قدم إىل املؤمتر اخلامس ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف طهران
عام .1989
 .5إعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان ،صدر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي واعتمده وزراء خارجية الدول
األعضاء يف املنظمة عام .1990
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ولعل أمهها هو "إعالن القاهرة عن حقوق اإلنسان" لكونه اعتمد رمسيًّا من قبل الدول األعضاء يف املنظمة.
غري أنا مجيعا مل يتابع تفعيل اعتمادها دوليًّا .وقد أحلقت هيئة األمم املتحدة إعالن القاهرة أبحد إصداراهتا
يف سياق اإلخبار بوجوده.
وهذه اإلعالانت اخلمسة هي جهد مشكور لكنه ال يصل إىل الغاية املنشودة من جوهر التجديد ،وال
خيفى تشتت هذه اجلهود بتعدد اإلصدارات وابفتقارها إىل رابط التنسيق فيما بينها.
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جوهر التجديد
يكمن جوهر التجديد يف إحياء مفهوم الشراكة القائمة على جتديد النموذج املعريف املسلم ،وفتح الباب
أمام إسهامه يف صياغة املنطلقات األساسية ملفاهيم احلقوق وما يرتتب عليها من معاهدات تتحول إىل
قوانني.

مفهوم الشراكة
أصل هذه الشراكة قوله تعاىل{ :اي أي ها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواب وق بائل لت عارفوا
إن أكرمكم عند اَّلل أت قاكم إن اَّلل عليم خبري} (احلجرات.)13 :
وهذه الشراكة املنبثقة عن األخذ مبقتضى احلكمة اإلهلية من وجود التنوع تقوم على مبدأ التعارف الذي
يتجاوز التفاضل حبسب اجلنس والعرق واللون واإلمكانيات املعرفية والعسكرية واالقتصادية.
وهي شراكة تتجاوز ذلك إىل ما هو أعمق منه حيث جترد اإلنسان من صالحية احلكم على نظريه ،فتحيل
مبدأ التفاضل إىل هللا ،وختلص النفس البشرية من رعونة املفاخرة واملكاثرة واالستقواء ،وخترب اإلنسان أبن
األفضلية ال تقاس ابملقياس البشري ،وليس من حق البشر احلكم بعضهم على بعض ،فإنم مجيعا مشمولون
بعموم التكرمي اإلهلي{ :ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزق ناهم من الطيبات وفضلناهم على
كثري ممن خلقنا ت فضيال} (اإلسراء ،)70 :وأما األكرم من بني املكرمني فهو أمر عند هللا وليس من شأن
اإلنسان أن يقرره أو حيكم به {إن أكرمكم عند هللا }..فهي عند هللا ال تكون مبنية على جنس وال عرق
وال لون بل أساسها التقوى { ..أتقاكم} ،والنيب ﷺ قد أخربان أبن التقوى أمر قليب غييب ال يقاس بظاهر
قول أو ظاهر فعل عندما أشار إىل صدره الشريف وقال ﷺ" :التقوى هاهنا".9

 .9أخرجه مسلم.
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جتديد النموذج املعريف
سبق بيان أن املراد ابلتجديد هنا هو املنهج اإلحيائي وليس اإلصالحي ،وقد أشار النيب ﷺ إىل هذا املعىن
بقوله" :إن اَّلل ي ب عث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دين ها".10
إذن فالتجديد حقيقة اثبتة ومطلب شرعي ،ومل يتوقف على مدى القرون ،غري أنه يرتاوح بني القوة
والضعف ،واألخذ بنتاجه أو إمهاله ،وكم مضى يف اترخينا من جمددين أغفل نتاج جتديدهم ،وجتوهلت مثار
جهودهم ،إما جهال أو تعصبا أو مجودا أو حسدا أو إمهاال ،أو غفلة عن أمهية ما قاموا به.
وقد مرت علينا قرون من إمهال جهود اجملددين يف خمتلف اجملاالت حىت غدا السمت العام للخطاب
الشرعي جامدا على موروث أصوله اثبتة وفروعه ذاوية بعد أن كانت يف السماء ،فإن الشجرة إذا أغفلت
ومل ت ت عهد ابلرعاية وقص الفروع الذاوية توقف ارتفاعها ،وضعف نتاجها ،وسارع إليها اهلرم.
والتجديد املهمل هنا هو املعىن الشامل للتجديد ،حيث يشمل جتديد املباحث العقدية اليت توظف العلوم
العقلية يف تناول املستجدات الفلسفية.
كما يشمل التجديد املسائل الفقهية االجتهادية يف احلالل واحلرام ،إبعمال أدوات أصول الفقه وقواعده
ومقاصده يف متغريات املسائل.11
ويتناول مطلب التجديد خطاب التزكية ابلعود إىل أصول التصوف الستنباط سبل معاجلة أمراض القلوب
اليت أفرزهتا احلضارة املعاصرة دون الوقوف عند رسوم من سبق يف معاجلاهتم ألمراض أزمنتهم.
وهناك ما يتعلق مبتغريات الفكر البشري يف مصادر املعرفة ،وترتيب العلوم ،والنظرة إىل صلة الغيب ابلشهادة،
وتناول األسئلة الكربى ،وتراتبية األخالق والقيم ،وهذه ومثيالهتا يكن االصطالح على تسميتها ابلنموذج
املعريف ،12ولو مؤقتا إىل حني إجياد نسق إنساين يتسع جلمعها يف مصطلح ينحت هلا.
 .10أخرجه أبو داود وصححه احلافظ السخاوي يف املقاصد احلسنة.
" .11أنخذ مناهجهم وال نقف عند مسائلهم" ،اإلمام علي مجعة.
 .12ظهر مصطلح النموذج املعريف على يد توماس كون ،وكان يطرحه يف إطار أقل مشوال للمقصود.
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ففي مصادر املعرفة ،انتقل العامل احلداثي من سعة تعدد مصادر املعرفة الثالثة "العقل واحلس واخلرب" إىل
ضيق اختزاهلا يف "احلس" ،وهي رجعية فكرية يدفع العامل اليوم مثنها غاليا ،وهلا تبعات ذات صلة ابلتعامل
مع مفهوم احلقوق.
ويف ترتيب العلوم ،سودت العلوم التجريبية على العلوم العقلية والنقلية يف غري ميدان سؤددها ،فغدت تعبث
بثوابت اإليان وأصول األخالق دون اعتبار ألثر ذلك على أصول احلقوق اليت جبل هللا البشرية عليها،
فوصل العامل إىل ما وصل إليه من دمار وختريب آبلة العلم التجرييب ،وإيثار حق القوة على قوة احلق.
ويف ميدان صلة اإليان ابحلياة ،عمد نتاج احلداثة إىل تنحية أثر اإليان الغييب عن حاضر تفكري البشر
وسلوكهم ،ففقد العامل بوصلته الذاتية اليت جتعل األساس يف سلوك اإلنسان مرجعية قلبه إىل ربه ،إذ تقتصر
االستعانة ابلقوانني على تقومي االحنرافات الناشئة عن ضعف النفوس البشرية ،فأصبحت القوانني وحدها
من يقوم مبهمة الردع والتقومي ،وأضحت خمالفتها مع القدرة على التملص من عقوبتها مؤشرا يدل يف كوامن
نفوس خمالفيها على القوة والقدرة على حتدي قوة القانون ،مث انتقلت البشرية مؤخرا إىل طور اجملاهرة بذلك،
ويف السياق الرمسي للدول ،تتحدى الدول القوية كل القوانني املتكفلة ابحلقوق ،وهتدد من يلجأ إىل سلطة
القانون ابلعقوابت واحلرمان ،وهي بذلك تعلن تتويج نتاج فلسفة ما بعد احلداثة ،كفكرة "السوبرمان" عند
نيتشه.
ويف ميدان التعامل مع األسئلة الكربى ،يشهد العامل طرحا وصل به احلمق إىل إعالن موت الفلسفة ،أو
مبعىن أدق قتل العلوم التجريبية للعلوم اإلنسانية ،وهو عبارة عن عدمية أنتجتها حالة االستسالم هلدم
القواعد العقلية مبعول وهم االستغناء ابلتجربة احلسية عن الداللة العقلية ،فأصبح هذا اهلذاين املخالف يف
تناقضه لقواعد املنطق يطرب كثريا من البشر الذين عطلوا عقوهلم عن العمل خارج إطار ميكنة احلس ،فلم
تدرك أن القول مبوت الفلسفة فلسفة!
وإال فهل جرى قياس موت الفلسفة آبلة طبية أو مبؤشر فيزايئي أم مبجس حيوي؟!
ويف ميدان إضاعة تراتبية األخالق والقيم فقد حول اإلنسان إىل "شيء" يعمل ترسا يف ميكنة عصاابت
القوى اليت متلك زمام منتجات العلوم التجريبية ،فيحفز بتغذية الرغبات وشرعنة االنطالق يف الشهوات
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دون رادع أخالقي ذاي وال قانون ضابط ابستثناء القوانني اليت تكفل للرتس اآلخر استمرار حتفيزه يف عمله
دون تعد على رغباته.
ويكنكم إدراك النتائج الكارثية هلذا املسلك مبجرد النظر إىل الدمار الذي يعيشه العامل دون اخنداع بغالف
إلصاق هذا الدمار ابلدين أو العرق أو العنصر ،إذ إن هذه الصورة الباهتة اليت أخرج الواقع على أساسها
ال تصمد أمام التساؤل عمن يزود املتقاتلني ابلسالح ،ومن يستفيد من نتاج االحرتاب ،وعن الشركات
الكربى اليت تعمل على االستفادة من املناجم واستخراج املواد اخلام من املناطق اليت تشهد هذه الصراعات،
أو عن صلة هذه الصراعات الضيقة بتنافس القوى الكربى على مناطق النفوذ ،وليس منوذج جماهدي
أفغانستان والشيشان ومنوذج جيش الرب األوغندي ومنوذج قبائل رواندا وحرب أفريقيا الوسطى ببعيدة
عمن يريد إزالة الغطاء عن بصره.
كل هذا العبث يسري سريا حثيثا ويضي مسرعا يف هدم اإلنسان وهتك حقوقه الكربى وحنن منشغلون
ابملعرتك اجلزئي يف بنود معاهدات حقوق اإلنسان ،مستهلكون يف احملاوالت املستميتة إلقناع العامل أبننا
لسنا ضد حقوق اإلنسان على حنو أسس لرتسيخ وضعنا يف قفص االهتام عند كل اعرتاض على بند ال
يتفق مع شريعة هللا ،أو سعي مرهق للتوفيق والتلفيق بني الشريعة وبند حتتاج دولنا إىل املوافقة عليه كي تنال
معونة أو يرتفع مؤشر تقييمها يف بورصة حقوق اإلنسان املفروضة بصورهتا األحادية.
ويصاحب هذا العناء الدويل معرتك داخلي مع املثقفني أو املتثاقفني الذين يشنون اهلجمة تلو اهلجمة على
املوروث الشرعي على حنو بدأ فيه اهلجوم بتحقري املوروث الفقهي الناتج عن اجتهادات فقهاء األمة العظام،
واهتامه جبرائم تتعلق حبقوق اإلنسان املعاصرة ،مع إغفال أن هذه املعايري مستحدثة مل يكن هلا وجود يف
أزمنتهم ،وإغفال أن مسائلهم االجتهادية هي نتاج جهد بشري مبارك ،أصاب فيه القائمون عليه وأخطؤوا،
وكان يف بعض اجتهاداهتم ما يناسب ثقافة عصرهم وال يناسب متغريات زماننا املعتربة.
مث تصاعدت اهلجمات إىل مصادر التشريع طعنا يف صحيح السنة ويف قواعد اجلرح والتعديل اليت هبا ييز
الصحيح من الضعيف ،ليصل عن قريب إىل التشكيك اجلزئي يف آايت من القرآن هدما ألصل الدين.
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وحنن يف تفاعلنا مع هذا اهلدم املنظم مشغولون ابإلجاابت اجلزئية والردود التفصيلية عن تناول النموذج
املعريف الذي تنطلق منه هذه اهلجمات وتفنيده من خالل منوذجنا املعريف.
ولعل اإلشكال الذي حال بني تناولنا هلذا وذاك عرب رؤية معرفية شاملة هو أتخران عن جتديد منوذجنا
املعريف واستخراج الرؤى األوسع ملفهوم حقوق اإلنسان انطالقا من مكوانت هذا النموذج املعريف.
ومما نتج عن ذلك أتخران عن مستوى الشراكة العاملية يف صياغة مفاهيم حقوق اإلنسان ،واحتجابنا عن
مستوى االشتباك املعريف املبين على مبدأ اعتبار التنوع حمفزا على التعارف ،فتحولنا اىل الترتس خلف الشريعة
واخلصوصية الثقافية ،على الرغم من أن اخلطاب اإلهلي وجهنا إىل نشر ما أوحي إلينا عرب احلكمة يف
احملتوى واألسلوب ،واملوعظة احلسنة اليت تالمس القلوب فتحرك الفطرة الكامنة ،واجلدل املعريف ابليت هي
أحسن{ :ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة والموعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن
ضل عن سبيله وهو أعلم ابلمهتدين} (النحل.)125 :
وذلك اخلروج من خلف متاريس اخلصوصية إىل ميدان الشراكة اإلنسانية أساسه أن نبينا ﷺ بعث ابلرمحة
للعامل أمجع {وما أرسلناك إال رمحة للعالمني} (األنبياء ،)107 :وال شك أن من هذه الرمحة محل املفاهيم
الراقية ملنطلقات حقوق اإلنسان إىل العامل عرب مفهوم الشراكة املفضي إىل اإلسهام اجلاد يف صياغة جتديدية
متسعة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واإلسهام يف الصياغة األساسية للمعاهدات والواثئق املتفرعة عنه،
ننتقل هبا من حالة عناء اجلدل عند العرض والتصويت إىل عمق مطبخ اإلعداد هلذه املعاهدات.
وهذا ال يعين طي صفحة اخلصوصية الثقافية فهي عماد التنوع ،بل يعين حتويل هذه اخلصوصية من متاريس
خنتبئ خلفها إىل معني ال ينضب وال يقتصر علينا ،بل يتد ليسقي أرواحا عطشى من عذوبة مورده.
فإذا قمنا بفريضة هذا التجديد انطلقنا من مرحلة استهالك املنتج احلقوقي عن اقتناع أو عن جترع ال نكاد
نسيغه إىل مسهمني مشاركني يف صناعته.
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الطريق إىل الشراكة
لن يكون الطريق إىل الشراكة ممهدا جملرد قيامنا بفريضة التجديد اجلوهري ،بل إنه يتطلب مع إجناز املهمة
مد أيدي احلوار القائم على مبدأ التعارف القرآين.
وهذا القرار الواعي يرتتب عليه عمل جاد ودؤوب من فتح أبواب التعرف على العقالء من خمتلف اخللفيات
الثقافية مهما كان االختالف املعريف بيننا واسعا ،وبدت مساحات االتفاق ضيقة ،فإن العقالء مهما
اختلفت معهم جتدهم يبحثون عن احللول وال يفتعلون املشاكل.
وتكون البداية من حتديد األرضية املشرتكة يف امللف احلقوقي وهي الغاايت السامية منه ،مث يكون البناء
عليها شيئا فشيئا.
وهو جهد كبري يتطلب عمال مؤسسيًّا وتنسيقا بني الكفاءات ،لفتح أبواب التعارف مع مؤسسات حقوق
اإلنسان احمللية واإلقليمية والعاملية واملؤسسات األكاديية ،بعيدا عن الضغوط السياسية واالقتصادية اليت
متارس يف أروقة األمم املتحدة وجمالسها ،لينشأ عن ذلك جتديد لإلعالن العاملي يف أمنوذج يكون بناؤه على
أرض الواقع اجملتمعي العاملي ومؤسسات اجملتمع املدين واألكاديي أوال ،مث يكون الدفع به إىل أروقة اختاذ
القرار األممي ،مدعوما من مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات الدينية الكربى ،لينشأ عن ذلك إعالن
حقوقي من أرضية احلاجة العاملية وليس من أطروحات استعالئية إقصائية ختضع لسياسات الدول الكربى.
فنحن إذن نتحدث عن االنتقال من مرحلة الدفع خبصوصية املرجعية الشرعية املسلمة يف قوانني احلقوق
إىل مرحلة عاملية مفهوم اإلسالم للحقوق.
واالنتقال يف الوقت نفسه من مرحلة اخلصومة املستمرة وتقدمي اإلسالم يف صورة املناهض حلقوق اإلنسان
إىل مرحلة توسيع مفاهيم حقوق اإلنسان ليشمل الثقافات املتنوعة ،فيتجاوز اإلقصاء ويفتح ابب قبول
اآلخر على مستوى النماذج املعرفية بوصفه حقا مشروعا من حقوق اإلنسان.
هذا ما تيسر رقمه مما يتسع له الوقت واملساحة ،وهللا أسأل كمال التوفيق واملعونة وإهلام الرشد ،وصلى هللا
على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم ،واحلمد هلل رب العاملني.
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