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االدعاء ب�أن حقوق الإن�سان هي الدين اجلديد
نوف ال�سعيدية

ُيح ِّذر الباحث امل�صري �أحمد حممد بكر مو�سى يف مقاله مبجلة «الت�سامح» «الأبعاد االعتقادية حلقوق الإن�سان» من حتول منظومة حقوق الإن�سان �إىل دين
جديد ي�صل باملتحم�سني له �إىل درجة التع�صب.
ح�سب ر�أي الكاتب ف�إنّ مفكري فل�سفة حقوق الإن�سان
ون�شطاء حقوق الإن�سان يتبنون ن�صو�ص وثائق حقوق
الإن�سان تبنياً �أعمى يجعلهم ي�ؤمنون ب�أنها �صاحلة لكل
زم��ان ومكان ،وهم بذلك يحولونه �إىل نوع من املعتقد
ال��ذي ي�شرتك مع الدين يف جمموعة من الأب�ع��اد ،ذكر
منها على �سبيل املثال:
التب�شري :التب�شري بالعقيدة والدعوة �إىل االن�ضمام
�إليها.
امل �ث ��ال وال ��واق ��ع :وج� ��ود ف� ��ارق ب�ي�ن م�ن�ظ��وم��ة ح�ق��وق
الإن�سان املثالية ،وتطبيقها يف كل دولة.
الأخ ��وة� :إح�سا�س ن�شطاء ح�ق��وق الإن���س��ان باالنتماء
امل�شرتك.
الت�ضحية :الت�ضحية يف �سبيل املعتقد.
م�ستويا الت�شريع :وج��ود م�ستويني للت�شريع الأول
ه��و م�ستوى الت�أبيد �أي امل�ب��ادئ ال�ع��ام��ة ال�صاحلة لكل
زمان ومكان ،وم�ستوى التوقيت الذي يهتم باجلزئيات
والتفا�صيل.
التف�سري :احلاجة �إىل تف�سري الن�ص الأ�صلي.
املرجعية املطلقة :اعتبارها املرجعية الأعلى التي ال
يجوز خمالفتها.
ال��وع��ي بالفل�سفة :ال��وع��ي بفل�سفة ح�ق��وق الإن���س��ان
والقدرة على ا�ستخال�ص احلقوق منها.
الإمي � ��ان ال�ع�ل�م��ي :م �� �س��اواة ه ��ذه امل �ب ��ادئ يف �صحتها
وثبوتها بالعلوم التجريبية.
الر�ؤية الكونية :تقدمي ت�صور عن الإن�سان واملجتمع
والكون.
من املالحظ �أو ًال  -التعميم� :إن هذا املقال مبني على
أحكاما
التعميم وعلى املالحظة ال�شخ�صية ،فهو يطلق � ً
دون تع�ضيدها بامل�صادر والأدل ��ة .فمث ً
ال حني ي�ؤكد �أن
ً
احلقوقيني يتعاملون مع ن�ص تعام ً
ال مقد�سا �أو �أنهم
ال يفرت�ضون �أن بنود الوثيقة قد تتغري ف�أنا حقيقة ال
�أعرف عن من يتكلم ،ما هي العينة التي در�سها؟ وكيف
تو�صل لهذه النتيجة؟.
حيث �إن فكرة امل�ساواة بني النا�س بد�أت مبكرا ،قامت
جمموعة من الفال�سفة بو�ضع الأطر العامة لها خالل

ال�ق��رن�ين ال�ث��ام��ن وال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر ،وق �ب��ل �أن ت��وج��د � ّأي
وث�ي�ق��ة ،وج ��دت امل�ط��ال�ب��ات ب��إي�ج��اده��ا� .إن ت�ط��ور مفهوم
ح �ق��وق الإن �� �س ��ان �أع �ط ��ى ال���ش��رع�ي��ة ل �ث ��ورات ال�ت�ح��ري��ر،
و�أن�صف العديد من الأف��راد (ال�ضعفاء �أو من ينتمون
للأقليات) ،و�ساهم يف و�ضع منظومة احلقوق املدنية.
ما �أحاول قوله �إن ال�صياغة كانت تتغري مع الوقت ،بل
وتذهب يف اجتاهات خمتلفة كلياً� ،إذ �إنها بد�أت مب�ساواة
الرجل الأبي�ض مع الرجل الأبي�ض ،ثم الرجل الأبي�ض
مع امللون ،ثم الرجل مع امل��ر�أة� .أما �إن كان يتحدث عن
الوثيقة العاملية ال�ت��ي ظ�ه��رت ع��ام  1945فهي م��ا ت��زال
�شابة وم��ا ت��زال �صاحلة ،و�إن وج��دت احلاجة لتعديلها
فال �أ�ستطيع تخيل �أن �أحداً �سيعار�ض فقط لأنّه يجدها
مقد�سة وغري قابلة للم�سا�س!.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إنّ نا�شط حقوق الإن�سان هو من
يعمل ب�شكل ف��ردي �أو �ضمن جماعة حلماية احلقوق،
و�إ�شهار االخ�تراق��ات �ضدها .العمل ب�شكل ف��ردي يعني
خا�صا ملنظومة احلقوق وكيف يجب
�أي�ضاً �أنّ هناك فهماً ً
�أن حتمى ،فكيف يفرت�ض الكاتب �أن جميع مالحظاته
تنطبق عليهم؟.
ً
ثانياً  -عدم ترابط الفكرة منطقيا :لإثبات �أن وثيقة
حقوق الإن�سان هي دين فيجب �أن يكون للوثيقة جميع
خ�صائ�ص ومكونات الدين ويف ح��ال افتقر لواحد على
الأق��ل منها فال ميكن �أن يعد دينا .فمثال ال ميكن �أن
نقول �إن الربتقالة وكرة القدم هما نف�س ال�شيء ملجرد
�أن كليهما م�ستدير! عليه ،بداية علينا �أن نعرف الدين
ومكوناته الأ�سا�سية � -أو ما يطلق عليها الكاتب «�أبعاد»
 لنحدد بعد ذلك �إن كان ميكن �أن يعد دينًا .ولفعل ذلك�سنلج�أ للف�صل الأول من كتاب «دي��ن الإن�سان» لفرا�س
ال �� �س ��واح ،ح �ي��ث ي� ��ورد جم �م��وع��ة م ��ن ت �ع��ري �ف��ات ال��دي��ن
�أو�ضحها و�أ�شملها تعريف �إمييل دوركهامي ،الذي ميكن
نقله بقليل م��ن الت�صرف لي�صبح ك��الآت��ي :ال��دي��ن هو
نظام مت�سق من املعتقدات واملمار�سات التي ت��دور حول
مو�ضوعات مقد�سة ...جتمع كل امل�ؤمنني والعاملني بها
يف م�ؤ�س�سة واح��دة .ونالحظ �أن جميع �أرك��ان التعريف
ال ت�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى م�ن�ظ��وم��ة ح �ق��وق الإن �� �س ��ان ف�ل�ا وج ��ود

للمعتقد الذي يدور حول مو�ضوعات ُمقد�سة ،وال وجود
ملمار�سات �أو �شعائر ،وال وج��ود مل�ؤ�س�سة جتمع املنتمني
لهذه الفكرة �إال �إن كنّا نعتقد �أنّ الكني�سة والأمم املتحدة
م�ؤ�س�ستان ت ��ؤدي��ان ال ��دور نف�سه .ال �أظ��ن �أن بالإمكان
اعتبار منظومة حقوق الإن�سان ديناً �إال مبقدار ما تعترب
قوانني املرور ديناً.
مي�ك��ن ل�ه��ذه الأب �ع ��اد (ك�ل�ه��ا �أو معظمها) �أن تنطبق
على � ّأي ن��وع م��ن احلما�سة لأي ف�ك��رة ،مت��ام�اً كتع�صب
م�شجعي كرة القدم لفرقهم .ال�س�ؤال هو ما هي احلاالت
التي يعد فيها هذا النوع من احلما�سة خطريا؟ ي�صبح
خطرياً �إن كان ينطوي على م�ضرة؛ فالتع�صب (باملعنى
اال�صطالحي) بال�ضرورة ينطوي على �أث��ر �سلبي� ،أي
التمييز �أو اال�ستثناء على �أ��س��ا���س م��ا (ال �ع��رق ،ال�ل��ون،
اجلن�س) .فيما املدافعون عن حقوق الإن�سان ،يدافعون
حتى عن حق هذا الكاتب يف انتقادهم.
هناك �أم��ر �آخ��ر وه��و �أن بع�ض امل�صطلحات ي��راد بها
معاين خمتلفة؛ فنحن حني نتحدث عن الر�ؤية الكونية
للأديان ف�إننا نق�صد بها الإجابة على الأ�سئلة الكربى
وت�ق��دمي ت�صور للغاية م��ن ال��وج��ود .مثل ه��ذه الأم ��ور
أ�سا�سا �ضمن اهتمام منظومة حقوق الإن�سان،
ال تقع � ً
وا�ستخدام الكاتب مل�صطلح «الر�ؤية الكونية» غري دقيق
باملرة.
ثالثا  -اله�شا�شة :ميكن �أن يكون ر�أي الكاتب قاب ً
ال
للجدل لو �أ ّن��ه مل يلج�أ للمبالغة (�أي لو اكتفى ب�شرح
تع�صب الن�شطاء حلقوق الإن�سان) ،لكنه عو�ضا عن ذلك
�صاغ ق�ضيته بطريقة ميكن تقوي�ضها ب�سهولة ،ف�إذا مت
�إثبات �أن منظومة حقوق الإن�سان لي�ست دينا (وهو ما
ميكن �إثباته ب�سهولة) يثبت �أن ر�أي الكاتب غري �صحيح.
راب �ع �اً  -ن�ق��د م��ا ال ي���ص��ح ان �ت �ق��اده :م��ا ال�ع�ي��ب يف �أن
�إن �أغلب الن�شطاء � ...آمنوا بها (�أي حقوق الإن�سان)ع��اط �ف �ي �اً ب �ع��د �أن ن �ظ ��روا �إىل م �ع��ان��اة الإن �� �س ��ان يف ظل
الت�شريعات املختلفة» ،ما العيب يف و�ضع الثقة واجلهد
يف احلل الذي نرى �أنه ينهي املعاناة الإن�سانية؟.
nouf.alsaidi@gmail.com

