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رئيس في سبيل تحقيق
الكرامة رائد
المؤتلف اإلنساني

رية الخزيرية

�إن الإن�سان هو املخلوق الأول يف هذا الكون فقد كرمه اهلل و�أعال �ش�أنه على �سائر املخلوقات حيث قال تعاىل(( :ولقد كرمنا بني �آدم)) وكيف ال يكرمه كل هذا
الإكرام وهو جل يف عاله من �صنعه بيديه و�أمر مالئكته بال�سجود له �سجود ت�شريف وتكرمي.
رفع اهلل قدر بني �آدم �إىل �أعايل الدرجات وخ�صهم بالأنبياء والر�ساالت التي حتمل يف طياتها الرحمة للعاملني �أجمعني ،قال تعاىل خماطب ًا �سيد املر�سلني(( :وما
�أر�سلناك �إال رحمة للعاملني)).

و�إىل جانب تكرمي اهلل للب�شرية فقد جعل لها د�ستوراً يحفظ
كرامتها حتى ال تتناولها الأقدام وتط�أها الأنعل وحتى ال تهان
تلك الكرامة ف ُتجعل حتت الركام �أو ُتدفن حتت الرتاب.
ويف م�ق��ال ب�ع�ن��وان «قيمة ال�ك��رام��ة وامل��ؤت�ل��ف الإن �� �س��اين» ملحمد
ال�شيخ ،ي�ط��رق الكاتب �أب��وا ًب��ا ع��دي��دة ذات زواي ��ا متعددة لأج��ل
�إي�صال الأف�ه��ام �إىل حقيقية قيمة الكرامة ودوره��ا العظيم يف
�سبيل حتقيق امل��ودة واملحبة واالئتالف للو�صول �إىل ما يُعرف
مبفهوم امل�ؤتلف الإن�ساين.
يف م �ق��دم��ة امل� �ق ��ال ي �ط ��رح ال �ك ��ات ��ب م ��ا دار م ��ن �أخ � ��ذ ورد ب�ين
املفكرين يف خمتلف التخ�ص�صات (فل�سفة ،طب ،قانون� ،سيا�سة،
اق�ت���ص��اد�...إل��خ) ح��ول مفهوم ك��رام��ة الإن���س��ان وم��ا �إذا ك��ان هذا
املفهوم مرتبطا بالإن�سان وحده �أم �أنه يطال احليوانات � ً
أي�ضا.
ويرى الكاتب �أن مفهوم كرامة الإن�سان ت�صطدم بحدين اثنني
وق��د ق�سمهما �إىل ح � ٍّد داخ�ل��ي وح � ٍّد خ��ارج��ي ،ف��احل��د ال��داخ�ل��ي
خم�صو�صا بفئة من
ي�شري �إىل �أن م�صطلح الكرامة قد يكون
ً
الب�شر دون غريهم بنا ًء على معتقدهم �أو مذهبهم �أو طبقتهم
االقت�صادية وغريها� ،أما احلد اخلارجي فهو احلد الذي يُعنى
بعدم ربط مفهوم الكرامة ببني الب�شر وحدهم ،بل يتعدى هذا
املفهوم لي�شمل احليوانات كذلك.
و�أنا �أرى �أن الب�شرية �إذا التزمت بالد�ستور الإلهي املنزل من قبل
الإله ال�صانع للكون والعامل بكل دقيقٍ وجليلٍ فيه ،ف�إن م�صطلح
الكرامة �سيكون �شام ً
ال لكل خملوق �سوا ًء كان �إن�ساناً �أو حيوا ًنا
�أو حتى ج�م��ادًا ،ذل��ك �أ َّن ر�سالة اهلل للب�شرية ر�سال ٌة �إ�صالحي ٌة
تبني للمرء ُ�سبل التعامل احل�سن م��ع ك��ل م��ا خلق اهلل يف هذا
الكون (بيئة �أو حيواناً �أو �إن�ساناً �أو جا ًّنا �أو مال ًكا).
وي�شري الكاتب �إىل الد�ستور ال�سوي�سري وم��ا �أق ��ره مب��ا �سماه
ك��رام��ة اخلليقة ب��د ًال م��ن ك��رام��ة الإن���س��ان وات�ف��ق م��ع امل�صطلح
امل�ستخدم؛ �إذ �إن��ه م�صطل ٌح �أ�شمل و�أك�ثر ج��ذ ًب��ا مل��ن ينزعج من
م�صطلح حقوق الإن�سان �أو م�صطلح كرامة الب�شر.
ويناق�ش الكاتب اال�ضطراب احلا�صل عند بع�ض الفال�سفة يف
ا�ستخدام م�صطلح كرامة احليوان حيث �إن فيل�سوف الكرامة
الأمل��اين �إميانويل كانط كان يرى �أن م�صطلح الكرامة مل يكن
يُذكر �إال مقرو ًنا بالب�شر فمن يقرنه باحليوان فك�أمنا �أهان بني

الب�شر �أو خرق حرمتهم .وبر�أيي �أ َّنه حتامل على هذا امل�صطلح منت�سبيها بحفظ الكرامة الب�شرية واحرتامها وعدم االعتداء
وح َّمله ما ال طاقة له به؛ �إذ �إنه لي�س من ال�ضروري بل لي�س من
عليها ب��أي �شكل من الأ�شكال؛ فقواعد الإ�سالم اخلم�سة تن�ص
العدالة �أن نربط م�صطلح الكرامة مب�صطلح الب�شر فقط ولي�س
من ال�ضروري �أن ُتخرتق احلرمات مبجرد التلفظ مب�صطلح على ��ض��رورة حفظ ال��دي��ن ،والعقل ،والنف�س ،وامل��ال ،والعر�ض
كرامة احليوان� ،إن كانت النية ح�سنة ومل يُق�صد بها الإ�ساءة .وكل هذا كفيل بحفظ كرامة املرء فال يُهان �أي �إن�سان باغت�صاب
و�أو� �ض��ح ال�ك��ات��ب �أن فيل�سوف احل��ق وم� ��ؤرخ ال�ق��ان��ون الفرن�سي
يل يف مفهوم حقوق الإن�سان ماله �أو عر�ضه �أو نف�سه �أو دينه �أو بالتجريح وتفنيد عقله.
أي�ضا م�أخذ جد ّ
مي�شيل فيلي كان له � ً
وك��رام��ة الب�شر؛ ف�يرى مي�شيل �أن ح�ق��وق الإن���س��ان ع�ب��ارة عن
طموحاتٍ �شخ�صية وتطلعاتٍ ذاتية و�أمانٍ فردية ال تراعي وجهة
وينظر غاربيل �أن �أف��ق الأخ ��وة �إمن��ا ه��و �أ�سا�س ال�ك��رام��ة ،ولكن
نظر الغري .و�أن��ا �أتفق مع الفيل�سوف يف ما ارت��آه؛ فمن و�ضعوا
م�صطلح حقوق الإن�سان ونادوا به ما هم �إال ب�ش ٌر و�ضعوها لأجل الأخ ��وة التي ي�شري �إليها غاربيل والنابعة ع��ن نزعة دينية �أو
حماية و�صون ما ر�أوا أ�ن��ه ان ُتهِك من وجهة نظرهم وال ُيكن معتقد ال ميكن �أن حتقق امل�ؤتلف الإن�ساين و�ستكون عاجزة �أمام
اجلزم ب�شمولية ما �أُدرج من قبلهم من قوانني وت�شريعات حتت
حتقيق الغاية املن�شودة� ،أم��ا ل��و و�سعنا نطاق م�صطلح الأخ��وة
مظلة هذا امل�صطلح.
وانتقل الكاتب �إىل احلديث عن �أهم مالمح م�شروع الفيل�سوف لي�شمل جميع بني الب�شر و�أن�ه��م �إخ ��و ٌة ووح ��د ٌة واح ��د ٌة ب�صرف
ال�شخ�صاين الرو�سي نيكوال�س بريادييف التي تتمحور يف �إدانته
النظر ع��ن معتقداتهم وم��ذاه�ب�ه��م وعرقيتهم لكانت النتائج
لق�ضية تو�ضيع ال�شخ�ص �أو التو�ضيع الإن�ساين ،وهذا ما نلحظه
ملمو�سا
يف كثري من املجتمعات ،حيث �أنها تنظر �إىل الإن�سان على �أنه �أف�ضل ،و�إن كان الو�صول �إىل هذه الغاية وجعلها واق ًعا
ً
ع�ب��ارة ع��ن و�سيلة ُت���س�ت�خ��دم ،وال تنظر �إل�ي��ه ب�ك��ون��ه �إن���س��ا ًن��ا له
ٌ
ٌ
وجبال من ال�صعوبات� ،إال �إذا �آمنا ب�أال
عراقيل
�سيكون �أمامه
ري ب�إن�سانيته.
كرامته وحقوقه؛ فتجدها تهينه دون �أدن��ى تفك ٍ
وه ��ذا امل�ستنقع ه��و ال ��ذي اج�ت�ه��د ن�ب��ي الأم ��ة العظيم يف ردم��ه م�ستحيل مع تكاتف اجلهود وال�سعي نحو ر�ص ال�صفوف و�إزالة
رد ًم��ا تامًا حلفظ الكرامة الب�شرية؛ فلم يكن نبي الأم��ة يهني احلواجز ودحر الدونية واالرتقاء مب�ستوى التفكري والنظر �إىل
ريا �أو �ضعي ًفا �أو عاج ًزا بل كان يبذل ق�صارى جهده يف تقدمي
�أ�س ً
امل�ساعدة للمحتاجني ومن هم دون��ه عل ًما وم� ً�ال ون�س ًبا دون �أن الإن�سان مبنظور �أو�سع و�أعمق.
يُ�شعرهم بنظرة دونية.
ويف اخلتام ال ي�سعنا �إال �أن نقول �إ َّن املجتمعات التي حتر�ص �أ�شد
احلر�ص على احلفاظ على كرامة �شعوبها وترفع ق��در الب�شر

كرامة الإن�سان كما يرى الفيل�سوف بريادييف ال حتددها �أمواله
وال جاهه وال �سلطانه وال ملكه وال وظيفته بل حتددها �إن�سانيته مهما ك��ان حجم امل ُ�ف��ارق��ات بينهم لهي �أجن��ح املُجتمعات و�أك�ثر
وروحانيته (�صورة الرب يف الإن�سان) ورمبا ُوفق الأخري يف نية الأمم امل ��ؤه �ل��ة لتحقيق امل ��ؤت �ل��ف الإن �� �س��اين وال�ن�ه��و���ض ب��وح��دة
عبارته و�إن كنا نختلف معه يف �صياغتها ذلك �أن��ه �أورد العبارة
ال�صف ورف��ع الظلم ع��ن املظلوم و��ص��ون الكرامة م��ن االع�ت��داء
متا�ش ًيا مع �سياق عقيدته.
وقد �أو�ضح الفيل�سوف الوجودي الفرن�سي غاربيل مار�سيل �أن عليها؛ فينظر كل فرد فيها �أ َّنه م�سا ٍو جلميع �إخوته يف احلقوق
الكرامة الب�شرية تعني �أنها هيئة �شرفية ُت�ضفى على الإن�سان
فت�سود املحبة والألفة بينهم ويزيد التالحم.
ف ُتلزم غريه باحرتامه ،وهذا املعنى الذي �أ�ضافه متوافق متامًا
مع تعاليم العقيدة الإ�سالمية؛ كون عقيدة الإ�سالم تلزم جميع
rayaalkhuzairi@gmail.com

