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حقوق اإلنسان بين الواقع والمأمول
قيس الجهضمي
تتناول فوزية طلحا يف مقالها املن�شور مبجلة «التفاهم» ،بعنوان «مرجعيات حقوق الإن�سان و�إ�شكالية الكونية واخل�صو�صية» ،كيف تكون حقوق الإن�سان
ُعرف حقوق
وم�شروعية تطبيقها يف املجتمعات ،وما هي املراجع وامل�صادر التي قامت عليها ،و�أبرز الإ�شكاليات الواقعة فيها من خالل التطبيق؛ فالأمم املتحدة ت ِّ
الإن�سان ب�أنها« :تلك احلقوق املت�أ�صلة يف طبيعتنا ،والتي من دونها ي�ستحيل علينا �أن نحيا كب�شر» ،وهي بر�أي �إيف موديو ت�سعى حلماية الكرامة الإن�سانية
واملحافظة على النظام العام.

�سعى الإ��س�لام �إىل الت�أكيد على حقوق الإن�سان ورعايته
وك��رام �ت��ه ،وي�ت�ج�ل��ى ذل ��ك يف ق��ول��ه ت �ع��اىل« :ول �ق��د كرمنا
بني �آدم  ،»...و�إن �أ�شد ما مييز ا إل��س�لام يف جم��ال حقوق
الإن�سان هو �أ�سبقيته و�شموليته يف هذه احلقوق ،كما �أنه
ر�أى �أن االع�ت��داء على ه��ذه احل�ق��وق ه��و اع�ت��داء على اهلل
ور�سوله ،وارتكزت هذه احلقوق على الأخالق الإ�سالمية
واح �ت�رام ال�غ�ير يف احل �ي��اة ،ث��م �سعى الإ� �س�لام يف ال��دع��وة
�إىل قيم الت�سامح وامل���س��اواة وال�ت�ع��اون ،وجعل مركز هذه
القيم ونواتها التقوى التي ترجع �إليها وت�شتق منها قيم
�أخرى جديدة؛ فعلى �سبيل املثال :حق احلياة؛ فاهلل تعاىل
�سبحانه ح� ّرم قتل النف�س �أو االع�ت��داء عليها «وال تقتلوا
النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق» ،وكذلك �شرع للإن�سان
حق االعتقاد «ال إ�ك��راه يف الدين» ،وتذكر الكاتبة �أْ ّن هذه
احل �ق��وق ج ��اءت �شاملة ل�ك��ل �أف ��راد املجتمع وف�ئ��ات��ه ،و�أن
م�ف�ه��وم ح�ق��وق الإن���س��ان ب ��د�أ ب��ال�ظ�ه��ور يف ع�صر النه�ضة
الأوروبية ال يعني �أن الإ�سالم مل يكن يحوي هذه احلقوق
مثل باقي الأدي ��ان ،بل �أك��د �أ ّن��ه يتفق مع معظم العنا�صر
الأ�سا�سية لهذا احلقوق التي �أ�صبحت الآن عاملية.
ومب��ا �أ َّن الإ��س�لام اه�ت� َّم بحقوق الإن���س��ان وت�أ�سي�سها ،ف��إ َّن
ال ��واق ��ع ي�ظ�ه��ر �أن امل���س�ل�م�ين ك ��ان اه�ت�م��ام�ه��م ب�ه��ا �ضعيفا
ج ��دا ،ك�م��ا ت��ذك��ر ط�ل�ح��ا؛ �إذ ن ��رى �أ َّن احل �� �ض��ارة ال�غ��رب�ي��ة
ت�ق��دم��ت علينا ح�ين ق��ام��ت ب�صياغة احل �ق��وق ع�ل��ى �شكل
وث��ائ��ق وق ��وان�ي�ن ،وح�ي�ن �أدرك امل���س�ل�م��ون ه ��ذه احلقيقة
بد�أوا بالتحرك فانبثقت العديد من الن�صو�ص واملواثيق
منها�« :إعالن حقوق الإن�سان وواجباته يف الإ�سالم ،البيان
الإ�سالمي العاملي حلقوق الإن�سان ،البيان العاملي حلقوق
الإن�سان يف الإ��س�لام» ،وقد �أورد البيان الإ�سالمي العاملي
حل�ق��وق الإن���س��ان يف اليوني�سكو �سنة 1981م �أرب �ع��ة ع�شر
ح�ق��ا م��ن ح�ق��وق الإن���س��ان الأ��س��ا��س�ي��ة م��دع��وم��ة بن�صو�ص
من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،وهي كالتايل« :حق
احلياة ،حق احلرية ،حق امل�ساواة ،حق العدالة ،حق الفرد
يف حماكمة عادلة ،حق احلماية من تع�سف ال�سلطة ،حق
احلماية من التعذيب ،حق امل�شاركة يف احلياة العامة ،حق

حرية االعتقاد والتفكري ،حق احلرية الدينية ،حق الدعوة
وال �ب�لاغ ،احل�ق��وق االقت�صادية ،ح��ق ب�ن��اء الأ� �س��رة ،حقوق
الزوجة ،حقوق الرتبية ،حق الفرد يف حماية خ�صو�صياته
وحق حرية االرحتال والإقامة».
ل�ق��د ب ��د�أ حت� � ُّول احل �ق��وق م��ن دائ ��رة الأخ �ل�اق �إىل دائ ��رة
القانون يف ال�ق��رن ال�سابع ع�شر امل�ي�لادي ،وتعد «املاكنا-
كرتا» النواة القانونية الأوىل حلقوق الإن�سان حني �أن�شئت
ل�ضبط �صالحيات امللك يف �إجنلرتا ،و�أ�سهمت �أي�ضا الثورة
الفرن�سية عن طريق �إعالنها حلقوق الإن�سان واملواطن
�سنة 1789م ،ف���ص��ارت لإع�ل�ان ��ات ح�ق��وق الإن �� �س��ان �صبغة
عاملية بعد احلرب العاملية الثانية ،وذلك ب�سبب ما عاناه
الب�شر من �سلطوية الأنظمة الدكتاتورية.
وقد اعتمدت �أي�ضا هذه احلقوق على تنظريات املفكرين
وال �ف�ل�ا� �س �ف ��ة ب �ج ��ان ��ب الأح� � � ��داث ال �ت ��اري �خ �ي ��ة واحل � ��راك
ال�سيا�سي؛ فمنها منوذج �أر�سطو القائم على وجود عدالة
عامة وتتجلى يف القانون الأخالقي ،وكذلك فل�سفة احلق
الطبيعي ال�ت��ي ت ��ؤم��ن �أن ه�ن��اك م �ب��ادئ م�ث��ال�ي��ة خ��ال��دة،
ونظرية العقد االجتماعي القائمة على تعاقد الأف ��راد
فيما بينهم لإق��ام��ة جمتمع منظم ،ولكي يقيم الإن�سان
نظاما اجتماعيا قائما على قيم امل�ساواة والعدالة يرى
ج��ون ج��اك رو��س��و �أن��ه يجب علينا التنازل ع��ن ق�سط من
احلرية الفردية �إىل مراعاة احلقوق العامة ،وترى الكاتبة
�أن تفاعل التجربتني التاريخية والفكرية ل��دى الغرب
جرى بهم باخلروج من املجاالت الأخالقية �إىل املجاالت
القانونية ،وبها ق��ام��وا ب��إع�لان��ات للمعاهدات والقوانني
الدولية ،ويف العام 1948م ،قامت اجلمعية العامة للأمم
املتحدة ب�إقرار الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وقد حوى
هذا الإع�لان على مقدمة وثالثني م��ادة ،لكن الإ�شكالية
القائمة هي مدى ات�صاف الإعالن بالكونية ومدى ح�ضور
اخل�صو�صية فيه ،فكيف ُنقر بكونية احلقوق يف واقع يحتم
علينا التعدد واالختالف بني ال�شعوب والعقائد؟
وق��د خلف الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان قبوال وا�سعا
لكثريين و�أي�ضا باملقابل كرها م��ن �أن��ا���س �آخ��ري��ن ،ورغ��م

ذلك �سعى اجلميع لأن تكون هذه احلقوق ذات ُبعد كوين
و� �ش �م��ويل ،وق ��د ظ�ه��رت ه ��ذه ال�ك��ون�ي��ة وال���ش�م��ول�ي��ة ب ��ر�أي
الكاتب يف امل�ضمون ب�شكل ع��ام ،ويف توجه اخل�ط��اب فهو
للجميع ،كما ظهرت �أي�ضا يف ال�صبغة القانونية العاملية
ال�ت��ي ��ص��ادق��ت عليها ك��ل ال ��دول ،ب��ل ق��ام��ت بع�ض ال��دول
باعتبارها �أحد م�صادر الت�شريع لديها ،وقد ر�أى البع�ض
�أن الغرب �سعى لكونية احلقوق ال�ستعمالها كقناع ي�ساعده
على الهيمنة وال�سيطرة يف بع�ض البلدان ،فتذكر الباحثة
حنة �آرنت يف كتابها «الإمربيالية» ب�أن الدول الأوروبية مل
تكن يف القرن التا�سع ع�شر قادرة على �ضمان حقوق الإن�سان
لأف ��راد ال ينتمون �إىل �أوط��ان�ه��ا؛ �إذ مل تكن ه��ذه احلقوق
م�ضمونة �إال بالن�سبة للمواطنني؛ ل��ذا م��ن امل�لاح��ظ �أن
عمليات ا�ستعمار ال�شعوب التي قامت بها ال��دول الغربية
��س��ارت بجنبها فل�سفة ح�ق��وق الإن �� �س��ان ،فطلحا ت��رى �أن
م�س�ألة كونية احلقوق حتتاج �إىل بحث وتقنني �آخر يحفظ
اخل�صو�صية الثقافية والفكرية لل�شعوب؛ فمن الأمثلة
التي يقع فيها تعار�ض اخل�صو�صية مع الكونية جند يف
الإ��س�لام �أن��ه ال يحق للم�سلم �أن يتحول عن دينه ،بينما
الإعالنات العاملية تبيح ذلك بح�سب ر�أي الكاتب ،وهكذا
ف ��إ َّن خ�صو�صية ال�شعوب التي متليها اختالف الثقافات
والأدي ��ان يفر�ض التعامل بها مع ه��ذه املواثيق بنوع من
االنتقائية الإيجابية لتن�سجم مع الهوية الإ�سالمية من
جهة ،واحلفاظ على االنفتاح الفكري والثقايف من جهة
�أخرى.
و�أرى �أ َّن التنظري لهذه احلقوق وتقنينها قد �أخذ ما يكفي
م��ن اجل�ه��د ،ل�ك��نَّ التطبيق على �أر� ��ض ال��واق��ع ه��و �أ�سا�س
الإ�شكال؛ فالأغلب يعي القيم املثلى وحقوق الإن�سان لكن
جمرى �أفعاله تنحى عك�س ذلك ،ويف ظل هيمنة الأنظمة
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة وال��دك�ت��ات��وري��ة ت�صبح ه ��ذه احل �ق��وق جم��رد
�أدوات للو�صول لغايات �شخ�صية له�ؤالء الأ�شخا�ص؛ لذا
من الواجب مراقبة ال�سلوك الإن�ساين وتقوميه بقوانني
حتفظ جمرى تطبيق هذه احلقوق على هذه الب�سيطة.
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