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حقوق الإن�سان ..من الن�صو�ص الدينية
�إىل املواثيق العاملية

�أ�سماء ال�شام�س َّية

يف مقاله «حقوق الإن�سان يف الأديان الإبراهيمية :تر�شيد ملنظومة حقوق الإن�سان املعا�صرة» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم»ُ ،ي�شري الكاتب ُم َّمد النا�صري �إىل ق�ضية ح�سا�سة ومهمة
مرتبطة بانتهاك حقوق الإن�سان ب�سبب ت�أثري الأ�صول الفكرية املهيمنة على هذه احلقوق ،والتي تقوم على �أ�س�س مادية َّ
ب�شر بها الع�صر ال�صناعي من مظاهرالإنتاجية واللذة
ريا .ويدلل على ذلك باقتبا�س من كتاب هوبز «الأ�سا�س النظري للدميقراطية الليربالية» ،الذي ُير ِّوج لإطالق املذهب
واملُتع اللحظية التي ت�صب يف امل�صلحة الذاتية �أو ًال و�أخ ً
الأناين ح�سب قوله ،ويحاول الكاتب عرب مقاله عر�ض الن�صو�ص الدينية املنا�شدة باحلقوق الإن�سانية ونقي�ضها ،لي�صل يف النهاية �إىل ر�ؤية م�شرتكة تهدف الحت�ضان حقوق
الإن�سان بتوحيد ر�ؤى الن�صو�ص الدينية والو�ضعية.
ويعتق ُد الكاتب �أ َّن احلقوق مل ينظر لها �إال من حيث خدمتها للإن�سان الغربي �أو ًال وطموحاته التو�سعية؛ باعتباره املركز والباقي �أطرا ًفا وهوام�ش ،وبذلك تكون احلقوق منحازة
لفئات و�شعوب و�أقوام دون �أخرى.
ويقرتح الكاتب ح ًّ�لا يتمثل يف تفعيل ال ُبعد الديني من �أجل
تر�شيد وت�صويب منظمومة احلقوق� ،إ�ضافة لت�صحيح م�سار
امل�شكالت النف�سية واالجتماعية املدمرة للإن�سان ،والتي هي
�أحد �إفرازات التطور الفل�سفي املادي املح�ض .والهدف من ذلك
هو رد االعتبار للحالة الو�سط واملتوازنة التي ينبغي �أن يكون
عليها الفرد واملجتمع ولي�س الهدف هو الركون �إىل فل�سفات
دينية منغلقة ت�ضر �أكرث مما تنفع.
وي�ست�شه ُد الكاتب ب�أمثلة و�أدل��ة مُتعدِّدة على ال��دور الأ�سا�سي
ال التكميلي للن�صو�ص الدينية التوراتية والإجنيلية ،ومن ث َّم
الفل�سفة احلقوقية يف الإ��س�لام؛ باعتبارها �أول امل�صادر التي
عنيت بحقوق الإن�سان كالآتي:
�أو ًال :حقوق الإن�سان يف اليهودية
ومن ذلك الت�شريعات اليهودية يف �صحف مو�سى ،التي �سماها
ال َ
ول
ال�ص ُحفِ ُْ أ
القر�آن بهذا اال�سم يف قوله تعاىل�ِ « :إ َّن َه َذا َلفِي ُّ
ُو�سى» ،وقد ذكرت الو�صايا الع�شر يف
(�ُ )18ص ُحفِ �إِ ْب َراهِ ي َم َوم َ
�سفر التثنية ما ُّ
يدل على احلقوق الإن�سانية ،كحق �صون احلياة
وحق �صون امللكية ويف �صيغة «ال ت�شته بيت �أحد وال حقله وال
ع�ب��ده وال �أ َم � َت��ه وال َث� � ْو َره وال ح�م��اره وال �شي ًئا مم��ا ل���س��واك»،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ح�ق��وق دي�ن�ي��ة؛ م�ث��ل :احل ��ق يف ال �ب�راءة الأ��ص�ل�ي��ة
وعدم حتمل �أوزار الآخرين ،وحق الوالدين يف الإح�سان �إليهما
و�إك��رام�ه�م��ا وح��ق ال�ف�ق��راء وامل�ح�ت��اج�ين يف امل���س��اع��دة وامل��وا��س��اة
واحلق يف امل�ساواة واحلرية والتعليم.
ل�ك��نَّ ال�ك��ات��ب ي�ع��ال��ج م���س��أل��ة معاك�سة مل���س��أل��ة م�ن��ح احل�ق��وق يف
ال�ي�ه��ودي��ة وه��ي حت��ول �شريعة ال��رح�م��ة �إىل �شريعة الأغ�ل�ال
واحل ��رج وامل���ش� ّق��ة م��ن خ�ل�ال الإف� ��راط يف ت���ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ات،
وي�صل الكاتب �إىل ه�شا�شة منظومة حقوق الإن�سان اليهودية،
ف���ض� ً
لا ع��ن �أن م��ا �أق ��رت ��ه ال�ي�ه��ودي��ة م��ن ح �ق��وق من�صفة هي
خا�صة ببني �إ�سرائيل من اليهود دون غريهم ،ولي�ست �شاملة
لكل النا�س؛ مثل :احل��ق يف احل�ي��اة وح��ق التملك وم��ا عداهم
ي�ستحقون القتل والتهجري الق�سري� ،إذ ي�صل الكاتب يف نهاية
احلديث عن حقوق الإن�سان يف اليهودية �إىل اعتباره نوعا من
املخاطرة العلمية.

ثان ًيا :حقوق الإن�سان يف امل�سيحية
ي���ص� ُل ال�ك��ات� ُ�ب يف م���س��أل��ة احل�ق��وق يف امل�سيحية �إىل اعتبارها
وحر�صا على
�أكرث من اليهودية دعو ًة الحرتام حقوق الإن�سان
ً
حفظ كرامته ،ولكن مع ذلك جتد من الن�صو�ص النقي�ضة يف
الأناجيل التي قد تبدو مُكرمة للإن�سان ُمافظة على حقوقه
يف عقيدته واجتماعه وف�ك��ره ،لكنَّ
ن�صو�صا �أخ��رى تناق�ضها
ً
ً
�صريحا وتلغيها.
نق�ضا
ً
ويعزو الكاتب ذلك �إىل التحريف والهوى الذي طال الأناجيل،
�إ�ضافة ل�سيطرة الكني�سة على مفا�صل احلياة دي ًنا ودول��ة يف
ال �ق��رون ال��و��س�ط��ى وف��ر��ض�ه��ا ال��و��ص��اي��ة عليهما .وك�م�ث��ال على
ذل ��ك :ال�ت�ط��رف يف ال��و��ص��اي��ة ع�ل��ى ال��دي��ن م��ن خ�ل�ال اح�ت�ك��ار
تف�سريه وزع��م ا�ستمداد تعاليمه م��ن اهلل �أو م��ن امل�سيح عرب
��ص�ك��وك ال �غ �ف��ران وت�ك�ف�ير اخل�ط��اي��ا وح �ج��ز م�ق��اع��د يف اجلنة
وحماكم التفتي�ش.
ثال ًثا :حقوق الإن�سان يف الإ�سالم
يد ِّلل الكاتب على منح الإ�سالم حلقوق معتنقيه كاملة مببد�أ
تكرميه عرب الآية القر�آنيةَ « :و َل َق ْد َك َرّمْ َنا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُم ِم َّن َّ
ري
الط ِّيبَاتِ َو َف َّ�ض ْل َنا ُه ْم َعلَى َك ِث ٍ
ِف ا ْل َ ِّ
منْ َخلَ ْق َنا َت ْف ِ�ض ًيل» .ويدلل يف تف�سري الآية �أنها مل حتدد فئة
ِّ َّ
�أو جن�سا �أو لونا معينا يخت�ص بهذا التكرمي دون �سواه ،كما �أنها
مل ت�شر �إىل �أنها كرمته لأي �سبب من الأ�سباب بل كونه مكرمًا
لذاته الإن�سانية.
كما د َّلل على ذلك من تعاليم ال�سنة النبوية التي جاءت لتنهي
عهد التمييز العن�صري والإق�صاء ،بقول الني حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم�« :إن �أكرمكم عنداهلل �أتقاكم» .وهو يريد �أن ي�صل
�إىل �أن القوانني واملواثيق الدولية التي �أعلنت حقوق الإن�سان
يف الغرب �إمنا كانت ت�ستهدف تر�سيخ متتعه بحق الكرامة الذي
ي�سمى يف الإ�سالم بحق التكرمي.
ون�صل يف نهاية امل�ق��ال �إىل ال�ت���س��ا�ؤل :ه��ل تو�صل الكاتب �إىل
حقيقة تناق�ض الن�صو�ص ال�سماوية من تلقاء ذاته بعد بحث
مطول ور�صني وفيه من امل�صداقية ال�شيء الكثري� ،أم �أنه ترديد

مكرر ملا اعتدنا �سماعه من �آراء متعلقة بانحراف الن�صو�ص
ال���س�م��اوي��ة ب�ع��د �أن �أ��ص��اب�ه��ا ال�ت�ح��ري��ف وال�ت�ه��وي��ل؟ و�إذا ك��ان
الكاتب يدعو ملراجعة الن�صو�ص ال�سماوية الأخرى وا�ستنباط
ما ي�ساعده على الت�أ�سي�س لفكرته يف التدليل على احلقوق
ال�ت��ي ج ��اءت ب�ه��ا ال�ن���ص��و���ص ال��دي�ن�ي��ة ،ف�ل�م��اذا ال ي�ت��م جتاهل
الن�صو�ص املناق�ضة يف الديانات الإبراهيمية و�إبراز ما ُي ِّثل
منها �أب�ع��ادًا �إن�سانية وع��ادل��ة؟ �إذ ما يهم هُ نا ،لي�س َن ْ�سف ما
ُي�ؤمِ ن به الآخ��رون بقدر البحث عن امل�شرتكات التي جتتمع
عليها امل�شرتكات الدينية؛ لأن عقائد الآخرين بالن�سبة لهم
�صحيحة متا ًما ،ولكن ما يهم � َ
أكث �أن تعزيز التعاليم اجليدة
التي جاءت بها الأديان ومراجعة ما يعتقد �أنه حم َّرف وو�ضعه
على الطاولة للنقا�ش اجلريء واجلاد.
ويف ال��واق��ع ،لي�ست وحدهما الديانتان اليهودية وامل�سيحية
�أ�صيبتا ببالء التحريف �-إن �صدق هذا الأمر تاريخ ًّيا -ولكن
الإ�سالم � ً
أي�ضا ابتلي ب�سوء الفهم والت�أويل واملغاالة يف تف�سري
�آياته ،بل و�إنه بعد قرون من الت�أ�سي�س للم�ساواة ونبذ العبودية
من �شبه اجلزيرة العربية ،جند �أ َّن تركيبة املجتمعات العربية
خ�صو�صا تلك التي نزل فيها الإ�سالم وانت�شر يف البداية-م�ستها لوثة الطبقية واملناطقية واالثنية وع��ززت بع�ض
قد َّ
الأحداث التاريخية وال�سيا�سية ذلك ،وها هو �أر�شيف املا�ضي
ي�صبح واق ًعا �صعب القهر ،ف�إن العرب امل�سلمني �أنف�سهم غري
قادرين على تطبيق الن�صو�ص الإ�سالمية يف واقعهم ب�سبب
وج��ود وج��وه التفريق الطبقي وال�ع��رق��ي ال�ت��ي ت�سيطر على
فكر وروح الكثري م��ن املجتمعات العربية امل�سلمة!! فكيف
ب�ع��د ذل ��ك ي�ت�غ��ا��ض��ى ال �ك��ات��ب ع ��ن جت��اه��ل م�ع�ت�ن�ق��ي الإ� �س�ل�ام
لتعاليمه قبل جتاهل وحتيز الإمرباليات املعا�صرة للحقوق
الإن�سانية يف الأدي��ان؟ وكيف يُقر مبد�أ تكرمي الإن�سان عامليا
�إذا كانت مظاهر اجلاهلية ال تزال ت�ستقر يف �سماء الكثري من
املجتمعات املتدينة نف�سها؟!
asmaashamsi@hotmail.com

