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تعهد�ت حقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم �حلديث
خالد �أبو �لف�سل

من بني كل التحديات الأخالقية التي تواجه الإ�سالم يف الع�رص احلديث، تربز 
اإىل  ذلك  يرجع  ول  �سعوبة.  التحديات  اأكرث  باعتبارها  الإن�سان  حقوق  م�سكلة 
اإن الإ�سالم -مقارنة بباقي الديانات- اكرث عر�سة لإحداث �سلوكيات قد تتنافى 
مفاهيم  اأفرزت  قد  الإ�سالمية  التعاليم  اإن  هو  الأمر  فواقع  الإن�سان،  حقوق  مع 
وموؤ�س�سات ميكن ال�ستفادة بها حال بذل جهد منهجي لتطوير التزامات اجتماعية 
واخالقية جتاه حقوق الإن�سان؛ وامنا ترجع �سدة �سعوبة هذا التحدي اإىل العوامل 
فاإن  اإىل مواجهتها يف الع�رص احلديث.  امل�سلمون  التي ا�سطر  التاريخية املحددة 
جتليات الواقع ال�سيا�سي من ا�ستعمار وا�ستبداد متوا�سل من قبل حكومات غا�سبة 
الإن�سان واإدراك حقيقة  الغربي يف جمال حقوق  النفاق  اإىل  اإ�سافة  وم�سيطرة، 
تنادي  التي  الفوقية   احلركات  وانت�سار  وانبثاق  وا�سع،  نطاق  على  النفاق  هذا 
بالتفرد الخالقي يف الإ�سالم احلديث، قد اأ�سهمت جميعها يف اخلروج بامناط من 

التف�سري واملمار�سات التي ل تت�سق مع التعهد باحرتام حقوق الإن�سان.1
  

انف�سال  عملية  اإىل  اأخرى–  اأ�سباب  بني  –من  ال�سيا�سية  التطورات  هذه  اأدت 
الت�سبب  املعاناة الإن�سانية؛ حتى لو كان  التبلد جتاه  اإىل حد   اخالقي �سديدة ت�سل 
باأن  الأمر-  تب�سيط  اأردنا  -اإذا  القول  وميكن  الله.  با�سم  يحدث  املعاناة  هذه  يف 
وتقليال  الإن�ساين  الإ�سالم  لإرث  منهجًيا  تقوي�سا   �سهدت  قد  املعا�رصة  احلقبة 
املعيارية  املذاهب  اإ�سفاء طابع مبتذل على  اأو ما ميكن و�سفه بعملية  من قيمته، 
الإ�سالم  بني  ما  العالقة  ا�ستك�ساف  فاإن  الإ�سالمية. وهكذا،  العقائدية  واملنظومة 
ومفهوم حقوق الإن�سان ينطوي بال�رصورة على م�ساألة �سديدة الأهمية األ وهي  
التعريف الذاتي لال�سالم: ما هي القيم التي ميثلها الإ�سالم اأو يرمز اإليها يف احلقبة 
وغري  امل�سلمني  اأذهان  يف  تتداعي  التي  الرمزية  الرتباطات  هي  ما  املعا�رصة؟ 

See, Mayer, “Rehtorical Strategies and Official Polices on Womens rights”, page 104-  1
32
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امل�سلمني عند التفكري يف الإ�سالم؟ وثمة م�ساألة اأخرى تطرح نف�سها كنتيجة طبيعية 
لهذه الأ�سئلة األ وهي العالقة ما بني الإ�سالم احلديث والتقاليد الإن�سانية اخلا�سة 
التاريخية للنزعة الإن�سانية  اأي مدى �سريتبط الإ�سالم احلديث باخلربة  به؛ فاإىل 

الإ�سالمية ويوؤدي اإىل تطويرها ؟2

من  ع�رص  احلادي  ماأ�ساة  -قبل  احلديث  الع�رص  يف  الإ�سالمية  املجتمعات  ابتليت 
�سبتمرب/اأيلول بفرتة ل باأ�س بها- ابتليت بالعديد من الأحداث التي �سدمت العامل 
اآيات  بعدوانيتها. وهذه الحداث امل�سيئة من الناحية الأخالقية– مثل ن�رص كتاب 
بال�سجن على �سحايا  �سلمان ر�سدي، واحلكم  دم   اإهدار  تاله من  �سيطانية وما 
ودق  ورجمهم  املجرمني  وجلد  ورجمهن،  ونيجرييا  باك�ستان  يف  الغت�ساب 
وتدمري  للن�ساء،  طالبان  وحتقري  وال�سعودية،  وايران  ال�سودان  يف  علنا  عنقهم 
متاثيل بوذا يف اأفغان�ستان، والتعدي اجلن�سي على العامالت باملنازل يف ال�سعودية، 
وتكفري الكتاب يف م�رص، وقتل املدنيني يف هجمات انتحارية، واطالق ال�رصطة 
ال�سعودية  النار يف عام 1987 على اأكرث من اربعمائة حاج يف مكة بال�سعودية، 
واخذ الرهائن يف ايران ولبنان، وموت اأكرث من 14 طالبة �سعودية يف مكة حرقا 
املدر�سة دون   بالهروب من حريق يف  لهن  ال�سماح  ب�سبب عدم  يف عام 2002 
ارتداء احلجاب الالئق، واملعاملة التحقريية للن�ساء يف اململكة العربية ال�سعودية مبا 
يف ذلك حظر قيادة الن�ساء لل�سيارات وغري ذلك من احداث عدة - قد �ساهمت يف 

تكوين ملحمة طويلة عن قبح امل�سلمني يف العامل احلديث.

اإن غر�سي من هذا الف�سل لي�س بال�رصورة �رصح الأ�سباب الجتماعية وال�سيا�سية 
التي اأدت اإىل تغلغل اأعمال القبح يف ال�سياق الإ�سالمي احلديث، فعلى الرغم من 
العرتاف باإنني اناق�س التقليد الإ�سالمي من داخل ال�سياق الإ�سالمي كم�سلم فاإنني 
ل اهدف كذلك -اذا جاز التعبري- اإىل الدفاع عن الإ�سالم اأو تربئته باثبات اإن 

حول التقاليد الإن�سانية يف الإ�سالم، يرجع اىل     2
Boisard, Humanism in Islam; Goodman, Islamic Humanism; Kraemer, Humanism in 
the Renaissance of Islam; Makdisi, The Rise of Humanism in ClassicalIslam and the 
Christian West.
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العقيدة الإ�سالمية تت�سق مع حقوق الإن�سان، فاأنا اعتقد اأن تبني مثل هذه املقاربة 
يعد خداعا فكريا، ولن يكون يف النهاية مقنعا اأو فعال وذلك ل�سباب �ساأو�سحها 
العظمي  التوتر  نقاط  بالأحرى هو مناق�سة  املقالة  الغر�س من هذه  اأدناه. ولكن 
الإن�سان، والنظر يف  املعتقدات اخلا�سة بحقوق  الإ�سالمي ومنظومة  التقليد  بني 

اإمكانية الو�سول اإىل م�ساحلة معيارية بني كال التقليدين الخالقيني.

كذلك �سوف اأحدد يف هذا املقال بع�س العقبات الرئي�سية التي حتول دون تعاطى 
اإ�سالمي جاد مع  جمال حقوق الإن�سان، و�سوف احلل المكانات الكامنة داخل 
العقيدة الإ�سالمية التي قد ت�ساعد يف الو�سول اإىل روؤية تخ�س حقوق الإن�سان. 
يف الواقع، فان هذه املقالة �سرتكز على المكانيات؛ مبعنى النواحي  الفقهية يف 
الإن�سان  انبثاق ممار�سات حقوق  ال�رصعية على  قد ت�سفي  التي  الإ�سالمي  الفكر 
املبداأ، تظل المكانات  اأو تدمرها. ومن حيث  الثقافات الإ�سالمية وتعززها  يف 
مرتاكمة،  اجتماعية  مبمار�سات  مدعوم  منهجى  فكر  يَفّعلها  حتى  كامنة  الفقهية 
ويوجهها نحو خلق ثقافة تكرم حقوق الإن�سان وتعززها. وهكذا تركز هذه املقالة 
على المكانات اأو املفاهيم الفقهية التي ابتنيت نتيجة اإنخراط علماء م�سلمني )فقهاء 
ال�سيا�سية  الجتماعية  املمار�سات  الرتكيز على  التف�سري عو�سا عن  بال�سا�س( يف 

الفعلية يف التاريخ الإ�سالمي.

من اأقوي خ�سائ�س اأي مذهب –خا�سة اإن كان مذهب فل�سفي وديني– هي عدم 
�سيا�سية  اجتماعية  اإطار ممار�سات  مقيدا يف  ان يظل  اإىل  بال�رصورة  ا�سطراره 
وتاريخية معينة.  املذهب الدينى ميكن ا�ستخال�سه من تراكم املمار�سات التاريخية 
اأهداف  حتقيق  اأجل  من  وابتكاره  ابتنائه  اعادة  ميكن  كما  وتراكماتها،   املا�سية 
�سيا�سية واجتماعية جديدة كليا. واعرتف انني احتلى هنا بقدر من التفاوؤل جتاه 
�سيا�سية واجتماعية  تقاليد  ا�ستنباط  بغر�س  الديني  املذهب  تف�سري  اعادة  امكانيات 
اأو  الأ�سالة  ب�سكل  اإما  الت�سحية  بال�رصورة  ذلك  يقت�سى  اأن  دون  جديدة، 
تقاليد حقوق  الإ�سالم  يعرف  لو مل  انه حتى  اعتقد  اخري،  بعبارة  م�سمونها.  
ان�سان �سبيهة بتلك التي تطورت يف الغرب، فمن املمكن -اإذا توفر القدر املنا�سب 
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من العزم الفكري، وال�رصامة التحليلية واللتزام الجتماعي- املطالبة مبثل هذه 
التقاليد، وتفعيلها اأوحتى ابتنائها يف النهاية.3 ويعني ذلك اإن املا�سي يوؤثر على 
امل�ستقبل ولكنه ل يحدده بالكامل، واذا مل يعتقد اأحد على الطالق يف قابلية نقل 
الفكار واإمكانية ا�ستزراعها يف ثقافات اأخرى، فقد ل يوجد جدوى من التحدث 

عن اإمكانية ن�سوء عالقة بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان. 

1 – �ل�ستعمار، �لتوجه �لدفاعي، وخطاب �مل�سلمني حول حقوق �لإن�سان

حقق مبتنى حقوق الإن�سان دللة رمزية ملحوظة يف العامل احلديث. فعلى ال�سعيد 
ال�سيا�سي، و�سواء داومت اأمة على انتهاك حقوق مواطنيها اأم ل، تدعي معظم 
الإن�سان يف  الإن�سان. كذلك ا�سبحت حقوق  ل�سكل ما من حقوق  تقديرها  المم 
منت�سف القرن املا�سي جزءا مهما من العالقات الدولية وذلك مع عوملة خطاب 
اإليه بال�رصعة الدولية  حقوق الإن�سان والق�سايا املتعلقة بها. فمنذ اعتماد ما ي�سار 
حلقوق الإن�سان على نطاق وا�سع، اأ�سبحت فكرة حقوق الإن�سان اطارا رمزيا 
درجات  اظهار  اإىل  ودفعها  احلكومات  احراج  اأو  لف�سح  ي�ستخدم  ما  غالبا  قويا 

اعلى من �سبط النف�س عند التعامل مع مواطنيها.

والأهم من ذلك هو اإن حركات الدفاع عن حقــوق الإن�سان -يف حــالة العــامل 
الإ�سالمي- قد ك�سبت ان جـــاز التعبري موؤمنني بها من اهل هذا العــامل. وبالتــايل 
للتعبري  الإن�سان كو�سيلة  لغة حقوق  ا�ستخدام  امل�ستغرب مالحظة  ا�سبح من غري 
خا�سة  احلالة  هذه  وتنطبق  املحلية.  للحكومات  املطالب  واإبداء  املعار�سة  عن 
دائما  الذين  الإ�سالمي،  العامل  يف  املراأة  حقوق  عن  الدفاع  يف  النا�سطني  على 
حكوماتهم  على  لل�سغط  كو�سائل  الدولية  واللتزامات  باملعايري  ي�ست�سـهدون  ما 

فيما يتعلق بحجة اأن بع�س ما يعتقد اأنه تقاليد قدمية هي يف الواقع بنى م�ساغة حديًثا، ميكن الرجوع   3
اىل املقدمة  والف�سل الأخري 

Hobsbawm in Hobsbawm and Ranger, The Invention of Tradition, pp. 1-14, 263-307.
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الإن�سان  حقوق  للغة  الن�سطاء  وا�ستعارة  املحلي  الدعم  بخالف  ولكن  املحلية4. 
املطالب  �سياغة  عملية  يف  وا�ستخدامها  بها  اخلا�سة  الدولية  النموذجية  والأطر 
البلدان  يف  الآن  املختلفة  العوامل  بع�س  اأي�سا  فهنالك  والجتماعية،  ال�سيا�سية 

الإ�سالمية.

ب�سكل ن�سط  البلدان مثل م�رص ولبنان وتون�س  انخراط بع�س  الرغم من  وعلى 
يف �سياغة اللغة املتطلعة للعديد من وثائق حقوق الإن�سان الدولية، ل يزال هناك 
بع�س التوتر بني الت�رصيع الإ�سالمي التقليدي واملطالب املعيارية اخلا�سة بحقوق 
الإن�سان. يت�سح هذا التوتر بالخ�س يف  ما يتعلق بقوانني الأحوال ال�سخ�سية، 
وحق املراأة يف امل�ساواة، وحرية العقيدة، والعقوبات اجلنائية الإ�سالمية الغليظة 
يف جرائم مثل ال�رصقة والزنا والردة.5 ومع ذلك فان ال�ستجابة الفكرية والفل�سفية 

 Black, Islam and Justice; Cotran and Yamani, TheRule of Law على �سبيل املثال، يراجع  4
 in the Middle East and the Islamic World; Dwyer, Arab Voices; Waltz, Human Rights

and Reform, pp. 14-34,
 Boyle, Human Rights in اىل  يرجع  م�رص،  على  العاملى  الإن�سان  حقوق  خطاب  تاأثري  حول   

Egypt, pp. 87-114
ا على اجلزائر يرجع اىل  ولتقييم اأكرث عمومية واإن كان يركز اأي�سً  

Monshipouri, Democratization, Liberalization, and Human Rights in the Third 
World

Dalacoura, Islam, Liberalism and Human Rights ويقدم دالكورا حتلياًل عميًقا يف  كتابه  
حول ق�سية التوتر العام بني القانون الإ�سالمي وحقوق الإن�سان، يراجع طيبى، القانون الإ�سالمي/  5
امل�سلمة لالتزامات حقوق  الدول  ا�ستجابة عديد من  الإن�سان �س 75-96.  حول  ال�رصيعة حمقوق 
الإن�سان العاملية، يرجع اىل   Mayer، Islam and Human Rights   ينقد ماير ممار�سة عديد من الدول 
الإ�سالمية يف و�سع حتفظات على اتفاقيات حقوق الإن�سان تفيد باأنها مقيدة بقانون حقوق الإن�سان فقط 
ا يرجع اىل ماير يف ما يتعلق باخل�سو�سية  بقدر ما تت�سق تلك اللتزاممات العاملية بال�رصيعة.  واأي�سَ
 Mayer, Cultural Particularism as a Bar to Womens Rights, pp. الن�ساء،  الثقافية وحقوق 

 176-88.
حول معاملة الأقليات الدينية يف القانون الإ�سالمي التقليدى، والتوتر بينه وبني القانون الدوىل حلقوق   
الإن�سان، يرجع اىل حممد طلعت الغنيمى، املفهوم  ال�سالمى للقانون الدوىل واملقاربة الغربية �س 
 Kelsay, Saudi Arabia, Pakistan, and the Universal Declaration ا يراجع 212-16.  اأي�سً

of Human Rights, pp. 33- 52
لالطالع على منظورين نقديني حول و�سعية الن�ساء يف ظل قواانني ال�رصيعة، يرجع اىل عبداحلليم   
 Afkhami, Gender Apartheid and the ا اإىل املتعار�سات” �س 203-13، واأي�سً “التوفيق بني 
 Discourse of Relativity of Rights in Muslim Societies, pp. 67-77. See also Cooke and
 Lawrence, Muslim Women Between Human Rights and Islamic Norms, pp. 313-28.
An-Naim, Toward a Cross- ،وعن العقوبات اجلنائية الإ�سالمية وحقوق الن�سا، يراجع النعيم  
 Cultural Approach to Defining International Standards of Human Rights, pp. 19-43.
See
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منًطا  اتبعت  حتديات  من  الدولية  الإن�سان  حقوق  تطرحه  ملا  الأوىل  الإ�سالمية 
كان قد تر�سخ منذ بداية ال�ستعمار وبداية هجوم امل�ست�رصقني النقدي على الإ�سالم 

واأنظمته العقائدية. 
 

مل يلعب ال�ستعمار، وموؤ�س�سة ال�ست�رصاق امل�ساحبة له، دورا حموريا يف تقوي�س 
اأي�سا حتديا خطريا  للتعلم والفقه الإ�سالميني فح�سب بل �سكل  التقليدية  املوؤ�س�سات 
اأمام نظريات املعرفة الإ�سالمية التقليدية ومعنى القيم الخالقية.6 وعلى الرغم 
ال�سيا�سي يف  ا�ستقاللها  البلدان الإ�سالمية كانت قد ح�سلت على  اإن كثري من  من 
الفرتة التي �سيغت فيها قوانني حقوق الإن�سان الدولية يف العديد من املعاهدات، 
الفكري  التجاوب  يف  اأثرت  قد  ال�ستعمار  بعد  وما  ال�ستعمار  خربات  فاإن 
املفاهيم  البداية  امل�سلمون يف  يواجه  مل  الهامة.  النواحي  من  العديد  الإ�سالمي يف 
الغربية حلقوق الإن�سان يف �سورة الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948، 
اأو العهود الدولية التي مت التو�سل اإليها من خالل مفاو�سات، بل واجه  امل�سلمون 
ن�رص  “مهمة  اأو  البي�س”  الرجل  “عْب  من  ذلك كجزء  املفاهيم عو�سا عن  هذه 
احل�سارة” الذين لزما احلقبة ال�ستعمارية، وكجزء من تقليد القانون الطبيعي 
ال�سيا�سات  من  العديد  لتربير  ا�ستغالله  مت  ما  كثريا  والذي  اوربا،  يف  ن�ساأ  الذي 

الإمربيالية يف العامل الإ�سالمي.7

 Mayer,  A Critique of An-Naims Assessment of Islamic ا اإىل يرجع اأي�سً  
 Criminal Justice, pp. 37-60. On freedom of religion in Islam, see Lerner,

عن حرية العقيدة يف الإ�سالم، يرجع اىل   
 Religion, Beliefs, and International Human Rights, pp. 47-8.
 Anderson, Islamic Law in the Modern World; Anderson, Law Reform in the يرجع اىل  6

Muslim World; Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, pp. 207-11
عن تبنى قانون علمانى، وبروز املهنيني القانونيني الغربيني يف م�رص، يرجع اىل زيادة،   

Ziadeh, Lawyers, the Rule of Law, and Liberalism in Modern Egypt, pp. 3-61.
الأوليية  الدرا�سات  يف  الأبرز  هي  والمبرييالية”  والثقافة  “ال�ست�رصاق  �سعيد  اإدوارد  درا�سة  تظل   7
 Turner, اىل  يرجع  وممار�ساته،  ال�ست�رصاق  حول  ا�ستطالعى  ومل�سح  وتاأثريه.  ال�ست�رصاق  حول 
 Orientalism, Postmodernism and Globalism, pp. 3-114. See also Hussain, Olson and
 Qureshi, Orientalism. Islam, and Islamists. For an informative survey of Orientalism and
.its practices, see Macfie, Orientalismكما قدم ماكايف م�سًحا كا�سًفا عن ال�ست�رصاق وممار�ساته.  
وجتادل اإيوبن يف “العدو يف املراآة”  Euben، Enemy in the Mirror   باأن الأ�سولية الإ�سالمية 
هي نوع من النقد اأو الحتجاج يف مواجهة احلداثة العقالنية.   وعن ظهور اخلطاب الن�سوى يرجع 
 A. Ali, The Emergence of Feminism Among Indian Muslim Women 1920-1947; اىل
 Ahmed, Women and Gender in Islam; Charrad, States and Womens Rights; Chaudhuri
 and Strobel, Western Women and Imperialism; Jayawardena, The White Womans
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الجتماعي  اخليال  يف  الإن�سان  حقوق  فهم  على  هائل  اثر  التجربة  لهذه  كان 
الإ�سالمي، ويف ابتناء اأ�سكال اخلطاب الإ�سالمي حول املو�سوع. وكان الأمر 
الكرث اهمية بني املفكرين الإ�سالميني هو روؤيتهم ملجال حقوق الإن�سان باعتباره 
الت�سيي�س  واأ�سبح  النطاق.  املت�سع  الغربي  الرياء  ي�سوده  بالكامل  �سيا�سيا  جمال 
املت�ساعد مل�ساألة حقوق الإن�سان يعنى يف الكثري من الأحيان اإن املجال قد حتول 
الإ�سالمية.  املجتمعات  الثقافية داخل  التوجهات  فيها خمتلف  تتناف�س  اإىل معركة 
فاحلديث عن حقوق الإن�سان  يف كتابات بع�س الدوغماتيني مثل �سيد قطب، وابو 
العالء املودودي وجالل ك�سك ي�سورها كجزء من الغزو الثقايف الغربي لالأرا�سي 
الإ�سالمية، وكو�سيلة لرت�سيخ ال�سعور بالدونية الثقافية يف اأذهان امل�سلمني. وعلى 
الرغم من بذل العديد من اجلهود املنهجية يف اواخر القرن التا�سع ع�رص واوائل 
القرن الع�رصين للت�سالح مع تقليد القانون الطبيعي الغربي يف العموم8، وحقوق 
توجهني  يف  الإ�سالمي  الفكري  التجاوب  اجمال  ميكن  الخ�س؛  على  الإن�سان 
غالبني، الأول دفاعي )اعتذاري( والأخر فوقي يتحدى هذه املنظومة وي�ستثني 

نف�سه منها.
 

 متثل التوجه الدفاعي يف جهود العديد من الإ�سالميني للدفاع عن العقيدة الإ�سالمية 
تاأكيد  طريق  عن  واحلداثي  الغربي  الهجوم  من  وتخلي�سه  الإ�سالمي  والتقليد 
توافقية الإ�سالم مع حقوق الإن�سان وتفوقه عليها يف اآن واحد. ا�ستجاب املدافعون 
�سد التحديات الفكرية للحداثة والأطر الغربية املنادية بعاملية حقوق الإن�سان عرب 
تبني روؤى دينية متخيلة عن الكمال املفرت�س لال�سالم، وجتنب اأي تقييم نقدي 
للمذاهب الإ�سالمية. ومن الجتهادات التي �ساع ا�ستخدامها من قبل املدافعني هي 
الدفع باأنه ما من موؤ�س�سة حديثة قيمة اأو ذات �ساأن اإل وقد اخرتعها امل�سلمون اأو 
Other Burden; S. Ali, Gender and Human Rights in Islam and International Law.
يرجع  احلديث،  الإ�سالم  يف  الليربالية  احلقبة  باأنها  الأكادمييون  بع�س  و�سفها  التي  الفرتة  حول   8
 Binder, Islamic Liberalism; Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic اىل 
Thought;
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age; Lee, Overcoming Tradition and 
Modernity.

ين�سب تركيز الأخري على الفكر ال�سالحى لأربعة من املفكرين الإ�سالميني املوؤثرين.    
ا  وملقتطفات من اأعمال امل�سلمني الليرباليني يرجع اىل Kurzman، Liberal Islam. كما ميكن اأي�سً  
Isik، The Religion Reformers in Islam الرجوع اىل
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اأدركوها قبل غريهم. وهكذا طبقا للمدافعني، فان الإ�سالم حرر املراأة، وان�ساأ 
النظام الدميوقراطي، واقر التعددية، ودافع عن حقوق الإن�سان قبل ن�سوء هذه 

النظم واملوؤ�س�سات يف الغرب بفرتة طويلة.9

املتاأ�سلة بني  التوافقية  تدعي  التي  الن�سو�س  العديد من  امل�سلمون  املدافعون  انتج 
اأو التي تزعم بان الإ�سالم يعرب عن حقوق  الإ�سالم وحقوق الإن�سان الدولية، 
الإن�سان ب�سكل اكرث اكتمال ومتا�سكا. اتبعت هذه الن�سو�س نف�س النمط واملنهجية 
ال�سا�سيني وخرجت بقائمة من احلقوق والتي زعمت اأنها مكفولة يف الإ�سالم، 
املن�سو�س  الإن�سان  حقوق  اأغلب  مع  متاثلت  اأو  القائمة،  هذه  توافقت  وبالطبع 
الن�سو�س  ت�ست�سهد هذه  الغالب  الإن�سان. ويف  العاملي حلقوق  عليها يف العالن 
باآيات قرانية خمتارة اأو بع�س الروايات الق�س�سية التي تعزى للنبي لكل من تلك 

احلقوق للربهنة على توافق الإ�سالم مع حقوق الإن�سان.
 

مع ذلك، مل يكن التاأكيد على هذه احلقوق ناجًما عن التعمق النقدي يف الن�سو�س 
نتيجة  حتى  اأو  الن�سو�س،  هذه  انتجت  التي  التاريخية  اخلربة  اأو  الإ�سالمية 
اأو فهم دقيق مل�سامني هذه احلقوق، اإمنا كان التاأكيد على  وجود التزام �سادق 
الذاتية  للقيمة  للتغريب واعالء  الهدامة  الثار  ملقاومة  هذه احلقوق جمرد و�سيلة 
وللح�سول على قدر من التمكني الوجدانى. اثار التوجه الدفاعي م�ساألة ال�سالة 
ب�سكل  معها  يتعاط  مل  ولكنه  الدولية،   الإن�سان  بحقوق  عالقتها  يف  الإ�سالمية 
�سادقا  تعبريا  قدم  قد  الإ�سالم  ان  بب�ساطة  الدفاعي  التوجه  اقرت�س  واإذ  جدي. 
واأ�سيال حلقوق الإن�سان الدولية، فقد جعل هذه احلقوق الدولية جمرد تزيد غري 

�رصورى ولطائل منه.
 اأدى ذلك اإىل تطور اح�سا�س زائف بالثقة، واإىل وهن وك�سل فكريني مل ياأخذا 
ل التقليد الإ�سالمي ول تقليد حقوق الإن�سان على حممل اجلد. واحد اأكرث تبعات 
هذا التوجه حطورة  هو عدم ظهور خطاب ا�سالمي حتليلي جدي حول حقوق 

لتقييمات نقدية �سديدة  لأحد املفكرين امل�سلمني حول تاأثري العتذاريني على الثقافة امل�سلمة، يرجع اىل   9
  Ramadan, Islam, the West and the Challenges of Modernity, pp. 286-90
 Smith، Islam in Modern ولتحليل متب�رص لدور العتذاريني يف الإ�سالم احلديث، يرجع اىل  
 .History
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الإن�سان اإىل يومنا هذا. فعرب تاأكيده على مكانة حقوق الإن�سان يف الإ�سالم عو�سا 
التوتر بني كال  نقاط  بب�ساطة مواجهة  الدفاعي  التوجه  فيها،  جتنب  البحث  عن 

النظامني والقناعات املرتبطة بهما.10

ويالحظ املرء غياب �سبه كامل لأي معاجلة منهجية فل�سفية مل�ساألة حقوق الإن�سان 
املعا�رصة  الإ�سالمية  املقاربات  ظلت  فقد  موؤخرا،  ناق�سنا  وكما  الإ�سالم.  يف 
�سطحية، وذلك على نقي�س العمال الفل�سفية الفكرية لال�سالم التقليدي، ومفاهيم 
املثال،  �سبيل  فعلى  احلداثة.  قبل  ما  اإ�سالم  يف  التعقيد  عليها  يغلب  التي  احلقوق 
اأ�رص عدد كبري من الإ�سالمني اإبان ذروة احلركات الفكرية ال�سرتاكية يف العامل 
الثالث، على اإن ال�سمة الرئي�سية للمقاربة الإ�سالمية للحقوق هي احلقوق اجلماعية 
ل الفردية، ولكن يف الثمانينيات، ومع تزايد تاأثري الوليات املتحدة على امل�سهد 
العاملي، زعم عدد كبري من الإ�سالميني اإن الإ�سالم قد اكد على املفاهيم الفردية 

للحقوق وكفل حق الفراد يف امللكية اخلا�سة.

2-�حلركات �لتطهرية، و�ملناه�سة للغرب و�ملنادية بالفوقية و�ل�ستعالء يف 
�خلطابات �لإ�سالمية

يف عقد ال�سبعينيات،  �سهدت الكثري من بلدان العامل الإ�سالمي  �سحوة ا�سالمية، 
اإىل هوية  بالعودة  اخذت �سكل حركة تطهرية متزمتة )بيوريتانية( قوية تطالب 
ا�سالمية ا�سيلة من خالل اعادة تطبيق ال�رصيعة. وتعد العودة اإىل هوية ا�سالمية 
ا�سيلة، بال�سافة اإىل اعادة التاأكيد على ال�رصيعة من املوا�سيع التي تكرر طرحها 

10 حول هذا املو�سوع تراجع جمموعة مقالت للندمي واآخرون 
An-Naim et al., Human Rights and Religious Values.
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خالل الفرتة ال�ستعمارية، حيث اإن كلتا احلركتني الوهابية11 وال�سلفية12 –وهي 
احلركات الرئي�سية املوؤيدة لال�سالم التطهري-  قد ظهرتا خالل احلقبة ال�ستعمارية 
وظلتا ن�سطتان خالل القرن الع�رصين. ولكن للعديد من الأ�سباب ومنها التب�سري 
كلتا احلركتني ي�سعب عمليا  فان  ال�سعودية،  ال�سخي من  املايل  العدواين والدعم 

التمييز بينهما، وقد ا�سبحتا قوى م�سيطرة يف الإ�سالم املعا�رص. 
  

قاومت احلركة التطهرية �سمة عدم التحدد يف الع�رص احلديث عن طريق الهروب 
اإىل التزام حريف بالن�س بحيث ي�سبح الن�س هو امل�سدر الوحيد لل�رصعية، �سعًيا 
اأقام الر�سول نظام حكم  للرجوع اإيل الع�رص الذهبي املفرت�س لال�سالم، عندما 
الإ�سالم  اإىل  الرجوع  احلتمي  من  للتطهريني،  املدينة. وطبقا  كامل وعادل يف 
الفطري والب�سيط واملبا�رص املفرت�س،  والذي ُيعتقد انه من املمكن ا�ستعادته كليا 
ال�سارم  وباللتزام  النبي  عن  ال�سادرة  والفعال  لالأوامر  احلريف  بالتطبيق 
بال�سعائر الدينية ال�سحيحة. اعترب التوجه التطهري اي�سا اأن اأي �سكل من التفكري 
الخالقي غري املعتمد كلية على الن�س هو �سورة من هوى النف�س، وتعامل مع 
كما رف�س  ال�سيطان.  كعلوم من  الفل�سفة،  الإن�سانية، وخا�سة  املعرفة  جمالت 
اأو  تاريخي  منظور  من  ال�رصيعة  لتف�سري  حماولة  اأية  كذلك  التطهري  التوجه 

و�سعت اأ�س�س الفل�سفة الوهابية على يد املب�رص حممد بن عبد الوهاب )تويف 1792/1206( �سعى عبد   11
الوهاب بحما�س تطهرى لتخلي�س الإ�سالم من كل الف�ساد الذى كان يعتقد اأنه زحف على الدين ، مثل 
الت�سوف، مبا يف ذلك ال�سفاعة والعقالنية. ب�ساطة وحتدد وطهارة الفكر الدينى لعبد الوهاب جعلته 
يجتذب العديد من قبائل ال�سحراء خا�سة يف منطقة جند. ومل تكن اأفكار عبد الوهاب لتنت�رص حتى يف 
�سبه اجلزيرة العربية لو مل تتحد اأ�رصة اآل �سعود معها يف نهاية القرن الثامن ع�رص يف ثورة �سد احلكم 
العثمانى هناك. امتدت الثورة الوهابية حتى و�سلت اىل دم�سق يف ال�سمال واىل عمان يف اجلنوب.  
على اأن القوات امل�رصية بقيادة حممد على عام 1818 �سحقت الثوار بعد عدة حمالت فا�سلة، وبدا اأن 
الوهابية يف طريقها لالندثار.  ورغم ذلك، ا�ستنه�ست الوهابية مرة اأخرى يف اأوائل القرن الع�رصين 
حتت قيادة عبد العزيز بن اآل �سعود )1319-1902/1373-1953( الذى تبنى الفل�سفة البيورتانية 

للوهابيني وحتالف مع قبائل جند، موؤ�س�ًسا للبدايات الوليدة ملا اأ�سبح بعد ذلك ال�سعودية العربية.
عبده  حممد  مثل  امل�سلمني  امل�سلحني  يد  على  ع�رص  التا�سع  القرن  نهاية  يف  تاأ�س�ست  عقيدة  ال�سلفية   12
ر�سا  ر�سيد  وحممد   ،)1897/1314 )تويف  الأفغانى  الدين  وجمال   ،)1905/1323 )تويف 
)تويف  ال�سنعانى   واجلالل   ،)1834/1250 )تويف  ال�سوكانى  وحممد   ،)1935/1354 )تويف 
1810/1225(. وقد جلاأت ال�سلفية اىل مفهوم اأ�سا�سى يف الإ�سالم األ وهو اأن امل�سملني عليهم اتباع 
ال�سوابق التي فعلها الر�سول وال�سلف ال�سالح.  وقد مت�سك موؤ�س�سو ال�سلفية ب�رصورة العودة للم�سادر 
الن�سية الأ�سلية للقراآن و�سنة النبي يف كل اأمور امل�سلمني. ومن خالل ذلك ينبغى على امل�سلمني اإعادة 
ال�سابقة  للتف�سريات  عبودية  دون  احلديثة  واملطالب  الحتياجات  �سوء  يف  الأ�سلية  امل�سادر  تف�سري 
لأجيال امل�سلمني الأوائل.  من الناحية املنهجية تكاد ال�سلفية اأن تتطابق مع الوهابية، اإل فيما عدا اأن 
الوهابية اأقل ت�ساحًما مع التنوع والختالف يف الراأى. على اأي حال، ا�ستولت الوهابية يف الثمانينيات 
اليافطة  الإ�سالمي حتت  العامل  النت�سار يف  بذلك  وا�ستطاعت  ال�سلفية،  ا�سم  لغة ورموز وحتى  على 

ال�سلفية.
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�سياقي، بل تعامل يف الواقع مع الغالبية العظمي من التاريخ الإ�سالمي على اإنه 
اف�ساد وحتريف لال�سالم ال�سحيح واحلق. واعترب التف�سريات اجلدلية الالحتمية 
للتقليد الفقهي اف�ساد لنقاء الميان وال�رصيعة. وا�سبحت احلركة التطهرية غاية يف 
عدم الت�سامح مع املمار�سات الإ�سالمية املتعارف عليها طويال من اعتبار املذاهب 
الفكرية املتعددة مت�ساوية يف اأ�سالتها،  وحاولت حتجيم مدى امل�سائل التي قد يحق 

للم�سلمني الختالف عليها. 

التي  العقلية  املنظومة  جتليات  انتاج  نواحي  عدة  من  التطهرية  احلركة  اأعادت 
انتهجتها احلركة الدفاعية، وناأت عن اأية مقاربات حتليلية اأو تاريخية لفهم ر�سالة 
الإ�سالم، كما ادّعت اأن كل التحديات التي فر�ستها احلداثة ميكن تخطيها بالعودة 
الدفاعي،  التوجه  من  النقي�س  وعلى  ذلك،  ومع  وال�سنة.  القران  اأ�سول  اإىل 
اأ�رص التطهريون على خ�سو�سية الإ�سالم وتفرده ورف�سوا كل “العامليات” يف 
ما عدا املبادئ العاملية لال�سالم. وكان ردة فعل التطهريني جتاه حما�سة الدفاعيني 
الن�سحاب  الفكرية احلديثة هو  التوجهات  يخّدم على  ب�سكل  الإ�سالم  للتعبري عن 
من هذه العملية برمتها. فوفقًا للنموذج الفكري التطهري، الإ�سالم دين كامل، 
وهذا الكمال يعني اأن الإ�سالم ل يحتاج  يف اآخر الأمر اإىل اإ�سالح نف�سه اأو اإثبات 
توافقه مع اي مذهب فكري اآخر. وطبقا لهذا النمط الفكري، فاإن الإ�سالم هو 
منظومة عقائدية وت�رصيعية �ساملة ومكتفية بذاتها ينبغي اأن يت�سكل العامل ب�سورتها 
من  �سكل  باأي  الإن�سانية  التجربة  ا�ستيعاب  اإىل  بالتايل  املنظومة  هذه  حتتاج  ول 

الأ�سكال.

انبثق هذا التوجه اإىل حد كبري مع ما اأ�سبح معروفا يف التاريخ الإ�سالمي مبناظرات 
احلاكمية. فوفقا  للتطهريني، التحكيم يف الإ�سالم لله وحده، ووحده هو امل�رصع 
ووا�سع الحكام. وهكذا، فاإن اأي موقف معياري م�ستمد من العقل الإن�ساين اأو 
التجربة التاريخية الجتماعية ي�سبح غري م�رصوع  من اأ�سله، واملواقف املعيارية 
الوحيدة امل�سموح بها هي تلك امل�ستقة من ادراك وفهم الأوامر اللهية كما وجدت 
يف ن�سو�س الوحي. ومن غري امل�ستغرب اأن جند اأن  التوجه  التطهري قد اعترب 
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اأن كل املقاربات الأخالقية التي حتيل اإىل الفطرة والعقل واللتزامات التعاقدية 
والإجماع الجتماعي وال�سيا�سي متاأ�سلة الغرابة وغري م�رصوعة، فكل املعايري 
الأخالقية والت�رصيعات يجب اأن تكون م�ستقة من م�سدر اأوحد، األ وهو الق�سد 

الإلهي اأو الإرادة اللهية. 
 

اأما بالن�سبة مل�ساألة حقوق الإن�سان العاملية، فلي�س من الدقة و�سف التوجه التطهري 
حقوق  عاملية  ا�ستثناء  اإىل  ي�سعوا  مل  التطهريني  لأن  كلية؛  الفوقي  اأو  بال�ستثنائي 
ادعى  فقد  الأخالقية،  الن�سبية  اأو  الثقافية  اخل�سو�سية  اإىل  بالإ�ستناد  الإن�سان 
التطهريون عو�سا عن ذلك انه اإذا كانت ثمة حقوق يحق لبني الب�رص التمتع بها 
فهي تقع كلية يف اخت�سا�س ال�رصيعة. من املهم اإدراك اإن التطهريني مل ينكروا 
من حيث املبداأ وجود حقوق للب�رص، ولكنهم  اكدوا على اأنه ل ميكن اأن تكون هناك 
حقوق ما مل تكن ممنوحة من الله. وهكذا، ل يجد املرء يف الأدبيات التطهرية اأي 
جهد ل�سوغ احلقوق الدولية على اأ�س�س اإ�سالمية، ولكن بب�ساطة جند �رصدا ل�رصع 

الله، بافرتا�س اإن ال�رصيعة بالتعريف متد بني الب�رص بنظام اأخالقي عادل.

مع ذلك، وعلى الرغم من تكرار التلويح ب�سعار الأ�سالة وال�رصعية الإ�سالمية، 
فقد كان التوجه  التطهري معاديا للغرب اكرث بكثري من كونه داعما لال�سالم، فلم 
يكن الهتمام الأ�سا�سي للتطهريني هو ا�ستك�ساف اأبعاد القيم الإ�سالمية اأو التجربة 
فان  الغرب. وهكذا  بالأ�سا�س معار�سة  بل كان  الإ�سالمية  للح�سارة  التاريخية 
الإ�سالم بب�ساطة كان العامل الرمزي الذي يعملون فيه، ولي�س احلتمية املعيارية 
التي ت�سكل النظام القيمي اخلا�س بهم. وعلى الرغم من تظاهر التطهريني باأن 
ال�رصيعة تتكون من جمموعة من الأوامر اللهية التي ميكن حتديدها مبو�سوعية، 
فقد كان  القانون اللهي يف واقع الأمر ناجتا ثانويا لعملية تف�سري ب�رصية بالكامل 
حتى  ال�رصيعة،  من  جزءا  ليكون  تاأهل  ما  فاأي  اخلطاأ.  من  مع�سومة  وغري 
جهود  نتيجة  كان  الدينية،  الن�سو�س  يف  املوجودة  العظات  من  م�ستوحى  ولو 
وتقريرات ب�رصية عك�ست ظروف اجتماعية وتاريخية غري مو�سوعية. وهكذا 
ال�سياق مثلها  فان تقريرات التطهريني كانت غري مو�سوعية وقد اعتمدت على 

مثل التف�سريات الفقهية التي �سبقتها يف الإ�سالم.
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مع ذلك، فاإن املنحى الأكرث جدارة باملالحظة يف ما يتعلق بتقريرات التطهريني 
كان منطق ردة الفعل. فالتوجه التطهري كان مماثاًل للتوجه الدفاعى يف اغرتابه 
وارتباطه ال�سطحى بالتقليد الإ�سالمي. فالتطهرية فهمت الإ�سالم وقامت بابتنائه 
من منظور البحث عن ال�ستقاللية الثقافية عن الغرب. وهكذا فاإن منط التطبيق 
ابتناء  العامل احلديث عن طريق  الغربي يف  للتفوق  ال�ستجابة  لها كان  الأ�سا�سي 
اإ�سالم على النقي�س من الغرب، اأو على الأقل على النقي�س من روؤيتها املعممة 
�سكل معظم اخلطاب  قد  لإنه  الفعل-  املنطق -ردة  هذا  فهم  املهم  للغرب. ومن 
التطهري حول فكرة حقوق الإن�سان العاملية؛ فقد عار�س البيوريتانيون حقوق 
واعتربوا  بل  غربي،  اأ�سل  من  مفهوم  تعترب  كانت  لإنها  فقط  العاملية  الإن�سان 
علماء الإ�سالم الذين تبنوا نوعا من التوفيق بني الإ�سالم وحقوق الإن�سان م�سممني 

باأفكار غربية، وتعاملوا معهم بالتايل على اأنهم خونة للتقليد الإ�سالمي.

3- �للتز�م بحقوق �لإن�سان و�للتبا�ض �ملحيط بها يف �لإ�سالم 

ما بني ا�ستجابة كل من التيارات الدفاعية والتطهرية املهيمنتني، مل يزل اخلطاب 
الإ�سالمي يف م�ساألة حقوق الإن�سان يحتاج اإىل الكثري من التطوير،13  وبالتايل ثمة 
التبا�س كبري حول ما يدعى باللتزام بحقوق الإن�سان يف الإ�سالم احلديث. ينبثق 
قناعات حمددة،  قائم على  تفكري  الإن�سان يف جوهره من منط  اللتزام بحقوق 
فحقوق الإن�سان هي معتقد اخالقي ومعياري عن القيمة ال�سا�سية للب�رص وم�ستوى 
احلياة التي يجب اأن تكفل لأي اإن�سان.14 وبغ�س النظر عما اإذا كان هذا املعتقد 
قائما على روؤية للكرامة الإن�سانية اأو القدرة العقلية اأوالر�سد اأو على التحرر من 
ال�رصر واملعاناة، فانه يف جوهره يعرب عن التزام جتاه رفاهية الب�رص و�ساحلهم. 
اأو املجتمعية غالبا  املنا�رصة للحقوق من زاوية احلقوق اجلماعية  وحتى الروؤى 
ما ت�سطر هي اأي�سا اإىل تربير التزامها بهذه احلقوق  بادعاء �سمان �سالح معظم 

اأع�ساء املجتمع اأو ال�سعب املت�سور.

لنظرة عامة على ال�ستجابة الإ�سالمية حلقوق الإن�سان العاملية، ميكن منراجعة   13
Brems, Human Rights, pp. 183-293; Mayer, The Dilemmas of Islamic Identity, 
pp. 94-110.

14 ميكن مراجعة مناق�سة اإيجناتيف حول هذه النقطة،  
Ignatieff, Human Rights, pp. 53-94
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ا�ستبعاد  اإىل  بال�رصورة  ت�سعى  ل  الإن�سان  بحقوق  اخلا�سة  الروؤى  اإن  هو  املهم 
ترتكز  ل  الروؤى  فهذه  ال�ستحقاقات،  اأو  للحقوق  ال�سياقية  اأو  الذاتية  املفاهيم 
بال�رصورة على فكرة اإن هناك جمموعة ثابتة من احلقوق الإن�سانية التي ل تتغري 
ول تتطور منذ فجر التاريخ اإىل يومنا هذا. ولكن مع ذلك، متيل روؤى حقوق 
الإن�سان اإىل اإ�سفاء �سبغة مو�سوعية على التجارب ال�سخ�سانية للب�رص وتعميمها؛ 
احلماية  مطالب  –من  لالإن�سان  التاريخية  الجتماعية  التجربة  تقييم  طريق  فعن 
والكيفية التي تقاوم بها هذه املطالب- واي�سا بتقييم اثر املمار�سات التي تت�سبب يف 
معاناة الب�رص واحلط من كرامتهم وحرمانهم من القدرة على التطور، ي�سبح من 
املمكن التعبري عن روؤى حمددة ملجموعة عاملية من احلقوق التي يجب ان يتمتع 

بها كل الب�رص.15

واإذا اأردنا التدقيق، ميكن الدفع باأن ما ي�سمى بال�رصعة الدولية حلقوق الإن�سان 
لل�سلوك الإن�ساين، وهذه  اأن تكون معايري مو�سوعية  قد اقرت بالفعل ما ينبغي 
املعايري ُملزمة لكل الأمم يف العامل، حتى الدول التي مل توقع على عهدي حقوق 
الإن�سان. ولكن �سواء �سح اجلدل القانوين اأم مل ي�سح، فاإن برامج حقوق الإن�سان 
العاملية تنطوي على �سمة حركة فكرية ظاهرة –غاية يف ال�سبه بالإميان الديني– 
وهي الإميان باإن الب�رص يجب اأن يعاملوا  بطريقة معينة بناء على اقتناع باأن هذه 
الطريقة بب�ساطة هي الطريقة ال�سحيحة وال�ساحلة. وهكذا فبمجرد ما يتم الن�س 
بناء على  للجميع  ملزما  هذا احلق  ي�سبح  �سكل حق  ما وجت�سيده يف  على مطلب 
قناعة واإميان را�سخ، كما ي�سبح اأي�سا مقيا�س يحكم به على �سلوك املنتهكني،16 

وذلك ما مل مير لحقا مبرحلة من التفكيك وتنزع عنه �سمة املو�سوعية. 

على �سبيل املثال، ميكن القول باحلق يف التعليم ب�سبب حقيقة اأن هذا احلق قد متت املطالبة به ومل ي�سمح   15
به كثرًيا.  من جانب اآخر، ل يتحدث املرء عادة عن حق دخول احلمام لآن هذه الوظيفة ل يطالب بها 
يف الأحوال الطبيعية ول ترف�س.  على اأي حال، ميكن للمرء يف �سياغة مثل هذا املطلب كحق، اإذا 
رف�س موظفوا الدولة اأو الفاعلني الآخرين ال�سماح للم�سجونني با�ستخدام احلمام كنوع من التعذيب. 
ل�ست بال�رصورة اأ�سيغ فهم اجتماعى حلقوق الإن�سان.  فاحلق ميكن اأن يوجد  ب�سكل دائم، لكن لي�س 
هناك اعرتاف به اأو مطالبة به حتى تظهر التجربة الب�رصية احلاجة لإقرار والعرتاف به.  وميكن 
املجتمعى باحلقوق  Martin، A System of Rights، pp. 24-97.  حول القرار  مراجعة  

وتعزيزها.
يتمثل ذلك جيًدا  يف املمار�سة البائ�سة لالغت�ساب “ال�سيا�سى” النتقامى الذى يوجد يف بع�س البلدان.   16
الغت�ساب  عن  الدفاع  ميكن  ل  اجلن�سية،  امل�سايقات  من  التحرر  يف  املراأة  بحق  العرتاف  فور 
ال�سيا�سى، بغ�س النظر عن قابلية احلجة القانونية للتطبيق. �سواء كان الغت�ساب مذكوًرا يف معاهدة 
ذى  غري  يعترب  حمددين،  عهد  اأو  اتفاقية  اىل  من�سمة  بعينها  دولة  كانت  و�سواء  دولية،  اتفاقية  اأو 
 Haeri , the يراجع  ذلك  حول  النتقامى.   لالغت�ساب  الأخالقى  اخلطاأ  على  التاأكيد  يف  مو�سوع 

Politics of Dishonor, page 74-161
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متثل “مو�سعة” التجربة ال�سخ�سانية احدي النواحي الرئي�سية امل�سرتكة بني منظومة 
حقوق الإن�سان والأنظمة الدينية، فالتوتر ما بني الدين وحقوق الإن�سان كاأنظمة 
مرجعية ل يكمن يف التجربة ال�سخ�سية، حيث ميكن للمرء اأن يقدر ذاتيا حقوق 
الإن�سان ب�سكل يت�سق كلية مع قناعاته الدينية.17 بعبارة اخري، ميكن ملجموعة 
اخلربات الفريدة اخلا�سة بال�سخ�س املتدين اأن حتل كل اأ�سكال التوتر املمكنة بني 
ل  قد  ال�سخ�سي،  امل�ستوي   فعلى   . الإن�سان  وحقوق  ال�سخ�سية  الدينية  قناعاته 
ي�ست�سعر الأفراد اأية  تنازع اأو ت�سارب بني اللتزام بحقوق الإن�سان والقناعات 

الدينية اخلا�سة بهم.

ولكن التوتر بني الأنظمة الدينية وحقوق الإن�سان يكمن يف املعايري واحلقائق التي 
يدعي كل نظام مو�سوعيتها.18 بعبارة اأكرث و�سوحا، يكمن اجلدل يف اأي من 
كال النظامني ي�سكل الطار املرجعي املطلق وي�ستوجب اتباعه؟ وما مل يجادل املرء 
-كما كان يزعم يف ظل القانون الطبيعي الأوليي- باإن ارادة الله �ساءت اأن مينح 
الب�رص جمموعة من احلقوق، فاإن التوتر بني كال النظامني �سيكون حتمًيا.19 واذا 
حدث وكانت جمموعة حقوق الإن�سان “املو�سوعية” واملعممة واملوؤكدة بوا�سطة 
النا�س متاثل جمموعة احلقوق املفرو�سة اإلهيا، �سيزول التوتر، اأو لن يكون هناك 
توتر من الأ�سا�س. ومع ذلك، ي�سبح التوتر اأكرث و�سوحا عندما ل تت�سق اخلربة 
الدينية “املو�سوعية” مع الدعاءات “املو�سوعية” حلقوق الإن�سان، ويحدث هذا 

ال�رصاعات بني  اأغلب،اإن مل يكن كل،  للفرد حل  الواعية، ميكن  ال�سخ�سية  17 مبمار�سة  الختيارات 
يد  قطع  تقرر  قد  ال�رصيعة  اأن  رغم  املثال،  �سبيل  على  الإن�سان.   حقوق  ومطالب  الدينية  القناعة 
ال�سدة.  بهذه  العقوبة  كانت  اإذا  اإن�سان  اأي  اإدانة  اأرف�س  اأو حتى  اأحد،  يد  قطع  اأرف�س  قد  ال�سارق، 
وباملثل، قد امتنع عن رجم زانى اأو زانية حتى املوت، اأو اأرف�س امل�ساركة يف مداولت قد توؤدى اىل 
الرجم.  وبالطبع، كلما كان نظام ًما اإجبارًيا اأكرث، وكلما زاد اإنكاره للقرارت/الختيارات الفردية، 

كلما زاد التوتر بني التجربة الذاتية ومعايري حقوق الإن�سان.
18 حول ديناميات العالقة بني الدين وحقوق الإن�سان، ميكن مراجعة  

Marty, Religious Dimensions of Human Rights, pp. 1-16. 
يرجع اىل   19

See Mitchell, Law, Morality and Religion in a Secular Society, pp. 103-18; Tuck, Natural 
Rights Theories, pp. 5-31. On religion and the natural rights tradition, see Gordis, Natural 
Law and Religion, pp. 240-76; Sigmund, Natural Law in Political Thought, pp. 36-89; 
Strauss, Natural Right and History, pp. 81-164.
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ب�سكل خا�س عندما تن�ساأ هذه املطالب من اأطر معيارية علمانية بالأ�سا�س كما هي 
احلال اليوم.20

احلديثة  امل�سلمني  خطابات  يف  النظر  عند  املرء  يواجه  الذي  اللتبا�س  يرجع 
“املو�سوعيتني”  التجربتني  مقابلة  الف�سل يف  اإىل  الإن�سان  التزامات حقوق  حول 
وجوب  بافرتا�س  امل�ساألة  الدفاعي  اخلطاب  جتنب  الإن�سان.  وحقوق  لالإ�سالم 
توحد التجربتني ومتاثلهما، والدفع باإن الله قد منح الب�رص نف�س جمموعة احلقوق 
الزعم مل يظهر  العاملي. ولكن هذا  الإن�سان  املن�سو�س عليها يف خطاب حقوق 
ابتنائه  اإعادة   اأو  الإ�سالم،  اإ�سباغ طابع مو�سوعي من جديد على  لعملية  نتيجة 
التجربة  �سوء  ففي  الإن�سان.  حقوق  وبني  بينه  الت�ساق  لتحقيق   وهند�سته 
ياأخذ  مل  الإن�سان،  حقوق  ممار�سات  يف  الوا�سع  الرياء  وادراك  ال�ستعمارية 
لإجناح  يكفي  مبا  اجلد  حممل  على  الإن�سان  حقوق  خطاب  امل�سلمني  من  الكثري 

هند�سة التجربة الإ�سالمية “املو�سوعية”. 

من ناحية اخري، اآثر التوجه التطهري الن�سحاب من العملية باأ�رصها، ورف�س 
من حيث املبداأ عملية اإعادة هند�سة الإ�سالم اأو اإعادة  �سياغته حال لذلك التوتر، 
موؤكدا يف الوقت نف�سه على  تفرد الإ�سالم كنظام عقائدي. وهذا هو ال�سبب وراء 
موقف التوجه البيورتاين املتعنت جتاه مطالب حقوق الإن�سان الدولية  املعا�رصة، 
ووراء افرتا�سه باإن احلتميات الإ�سالمية  يجب اأن تكون �سديدة الختالف عن 
التوجه  اأن  ال�سخرية  دواعي  من  ولكن  الإن�سان.   حقوق  عليها  تن�س  التي  تلك 
التجربة  تكامل  باإنكار  الأمر  به  انتهي  قد  املوقف،  هذا  باتخاذه  البيورتاين، 
ذاته  الوقت  ويف  بحق  اإ�سالمي  هو  ما  الختالف-  -با�سم  وجتنب   ، الإ�سالمية 

مت�سق مع تقليد حقوق الإن�سان الدولية. 

التطهري يف الإ�سالم احلديث  اأو  الدفاعي  التوجه  اإن العرتاف بغلبة مقاربات 
وحقوق  الإ�سالم  بني  ال�سكالية  العالقة  حل  الأ�سا�س  من  ميكن  ل  انه  تعني  ل 

يراجع    20
See Monshipouri, Islamism, Secularism, and Human Rights in theMiddle East, pp. 207-
35
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الإن�سان كنظامني عقائديني. فواقع الأمر هو اإن مثل هذا العرتاف �رصوري 
كخطوة م�سبقة للخروج بكم يعتد به من املعاجلات التحليلية الإ�سالمية الدقيقة لهذه 
ايران،  الكثري من اجلهد اجلاد،  خا�سة يف  بذل  الرغم من   ال�سكالية. وعلى 
اإن هذه اجلهود مل  اإل  الإن�سان،  الإ�سالم وحقوق  القائم بني  التوتر  للتعامل مع 

حُت�سد اإىل الآن بالقدر الالزم لت�سكيل حركة فكرية جادة بهذا ال�سدد.21

ومن الناحية املنهجية، حاولت الكثري من هذه اجلهود حتديد قيمة اإ�سالمية اأ�سا�سية 
كمدخل  القيمة  هذه  وا�ستخدام  امل�سري،  تقرير  اأو  الكرامة  اأو  الت�سامح  قيمة  مثل 
لإدماج تقاليد حقوق الإن�سان يف الإ�سالم؛ بينما اعتمدت جهود اأخرى على نوع 
اقت�سي  قد  اللهي  الق�سد  اأ�سل  باأن  الدفع  النية،  مبعنى  اأ�سل  اجلدل حول  من 
ت�ستطع  والتاريخية مل  الجتماعية  الب�رص ولكن اخلربة  لبني  اأعظم  وجود حقوق 
املنهجية،  املقاربات  نقد هذه  الغر�س مما �سبق هو  الق�سد.22 مل يكن  حتقيق هذا 
واأنا ل اختلف حتى معهم بال�رصورة، ولكن على الرغم من ذلك فانا اعتقد اأن 
اخلطابات الإ�سالمية حتتاج ايل ان تتجه ايل ما هو ابعد من حتديد القيم ال�سا�سية 

اأو اجلدل حول اإرادة الهية حمبطة تاريخيا.

يف  بجدية  التفكري  اإعادة  اىل  يحتاج  الأمر  اأن  نقول  اأن  املبالغة  قبيل  من  ولي�س 
�رصوب فل�سفات الإ�سالم املوروثة. ولكن ما نحتاجه مع ذلك من وجهة نظري 
لي�س متمركزا حول الب�رص بقدر ما هو اإعادة تفكري يف معنى اللوهية وم�سمونها 
الله يف  اأن  املوؤكد  الله واخللق. من  العالقة بني  لطبيعة  واإعادة تخيل  وتبعاتها، 
اخلطاب القراأين اأكرب من كل نفع اأو �رصر، واأن كل الأوامر اللهية تهدف ايل 
اإن كل  ال�رصيعة هي  الرئي�سية يف  املفاهيم  فاأحد   الله،   ولي�س  الب�رص وحدهم  نفع 

حول ال�سياق الإيرانى ميكن مراجعة  21
 Mir-Hosseini, Islam and Gender; Soroush, Reason, Freedom and Democracy 
in Islam, pp. 61-4, 122-30, 132-3

على �سبيل املثال ميكن مراجعة   22
An-Naim, Toward an Islamic Reformation and Islamic Foundations of 
Religious Human Rights, pp. 337-59; Esack, Quran, Liberation, and Pluralism; 
Kamali, The Dignity of Man; Moussalli, The Islamic Quest for Democracy, 
Pluralism, and Human Rights; Sachedina, The Islamic Roots of Democratic 
Pluralism.



131تعهد�ت حقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم �حلديث

القوانني  يفرت�س اأن حتقق نفع الب�رص املكلفني يف اآخر الأمر بالوفاء بعهد الله.23 
ولكن هذا الهدف املعلن للت�رصيع الإ�سالمي ل يكفي يف حد ذاته لتربير اللتزام 
بحقوق الإن�سان، والتحدي املطروح هو بالأحري اإعادة  تخيل طبيعة عهد الله 
الإن�سان  حقوق  حتمية  مركزة  بغر�س  وحقوقهم  الب�رص  التزامات  يحدد  الذي 

والو�سول ايل ذلك من خالل روؤية مرتابطة داخليا يف الإ�سالم.   

الب�رص  اميان  بني  عالقة  توجد  هل  هو:  ال�سوؤال  ي�سبح  داخلي،  منظور  ومن 
يحق  وهل  احلقوق؟  هذه  تعريف  اأو  حتديد  وبني  حقوق  من  لهم  مبا  ال�سخ�سي 
حقوقا  بعدها  ت�سبح  الله  ومن  البع�س  بع�سهم  من  با�ستحقاقات  املطالبة  للب�رص 
مكت�سبة؟ الجابة بكل و�سوح، يف ظل موقف الفل�سفة الإ�سالمية احلالية، هي اإنه 
لعالقة بني ما يطلبه الب�رص وما ي�سبح حقا لهم يف نظر الله، حيث اإن الله ل يتاأثر 
اآخر  �سكل  باأي  الأمر  التفكري يف  الب�رص،  ويعد  باأي حال من الحوال مبطالب 
من قبيل ال�سالل. ولكن هذه الجابة امل�ستمدة من الفل�سفة الإ�سالمية التقليدية ل 
متنع بال�رصورة العرتاف بحقوق الإن�سان، ولكني اعتقد ان هذه الجابة ميكن 
العاملية  الإن�سان  حقوق  ملجال  الواجب  الهتمام  اإيالء  امكانية  على   ت�سادر  اأن 

املتنامي.

وكما ذكرت اآنفا ، اأنا هنا اأتعامل مع احتمالت ولي�س مع تقريرات مطلقة. وهكذا 
فان اعطاء اجابات خمتلفة لهذه ال�سئلة -كما �سيناق�س اأدناه- ميكن اأن ي�سهم يف 
والإ�سالم،  الإن�سان  حقوق  مناذج  بني  الإ�سكايل  بالتوتر  �سابًقا  و�سفته  ما  حل 
كافية  اإمكانية  تخلق  لكي  بانه  ادفع  و�سوف  حللها.  طاقة  �سيولد   الأقل  على  اأو 
اإنه هو  الله على  املهم ت�سور  فمن  الإ�سالم  الإن�سان يف  بحقوق  الإلتزام  لتحقيق 
اخلري واجلمال، واإدراك اأن امل�ساركة يف عمل جماعي نحو اجلمال واخلري مع 

الإن�سانية جمعاء هو جزء من ادراك اللوهية يف حياة الب�رص.

للمزيد حول هذا املو�سوع يراجع   23
Abou El Fadl, Speaking in Gods Name, pp. 32-3
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4- �سلطان �لله و�سيادة رفاهية �لإن�سان

ق�سم املوؤرخ وعامل الجتماع امل�سلم املعروف ابن خلدون )تويف يف 1382/784( 
كل النظمة ال�سيا�سية اإىل ثالثة انواع عامة: الأول هو ما و�سفه بالنظام الطبيعي 
ويكون  للقانون  خا�سع  غري  النظام  هذا  للطبيعة.  بدائية  حالة  ي�ساهي  ما  وهو 
الأقوى فيه هو امل�سيطر على البقية وامل�ستبد بهم.  والنظام الثاين، والذي ي�سفه 
ابن خلدون بامللكي، هو اي�سا نظام ا�ستبدادي ولكنه مبني على قوانني ي�سدرها 
امللك اأو الأمري. ولكن هذه القوانني -بالنظر اإىل م�سدرها- ل اأ�سا�س لها من العقل 
ال�سعوب بدافع ال�رصورة واللزام،  التغري، وهكذا تطيعها  اأو امل�سلحة ودائمة 
ولكن القوانني تلك يف حد ذاتها غري �رصعية وا�ستبدادية. اأما النظام الثالث وهو 
اأرفع هذه النظم �ساأنا، فهو نظام اخلالفة القائم على ال�رصيعة، حيث تفي ال�رصيعة 
العدل وال�رصعية وتلزم احلاكم واملحكوم على حد �سواء. ويعترب نظام  مبعايري 
اخلالفة بالن�سبة لبن خلدون اأكرث هذه النظم متيزا بالنظر اإىل اأن احلكومة يف هذا 
اأي�سا غري  اأو تغيريه، ولأنها تكون  احلالة تكون ملزمة بقانون ل ي�سعها تعديله 

قادرة على الت�رصف خارج اإطار هذا القانون اأو وفقا لأهواءها.
 

ي�سيع ت�سنيف ابن خلدون يف اأدبيات ما قبل الإ�سالم احلديث. فكثريا ما تتكرر 
للحكومة  تكفل  التي  ال�سمة اجلوهرية  اإن  فكرة  احلداثة  قبل  ما  عند علماء مرحلة 
واأ�رص  وحدودها،  ال�رصيعة  لقوانني  احلكومة  خ�سوع  هي  �رصعيتها  الإ�سالمية 
واأن  ال�رصيعة  قوانني  يطبق  اأن  لبد  العادل  اخلليفة  اأن  على  امل�سلمون  الفقهاء 
اجلوزي  ابن  البغدادي  الفرج  ابو  العامل  -مثل  بع�سهم  واأكد  بها.  نف�سه  يلزم 
)1200/597( - على اأن اخلليفة الذي ي�سعى ايل تعديل �رصع الله من اأجل حتقيق 

مكا�سب �سيا�سية �رصيعة فكاأنه يتهم ال�رصيعة �سمنيا بالنق�سان.
 

وهكذا جند يف املبتنيات املتخيلة للعلماء امل�سلمني اأن ال�رصيعة كانت املالذ من اأهواء 
احلكومة، وكانت الأ�سا�س الذي ل ي�ستقيم املجتمع العادل اإل عليه. وعلى الرغم 
القل  على  ال�رصيعة،  ٌقدمت  فلقد  احلديث،  اخلطاب  يف  امل�ساألة  هذه  جتاهل  من 
التي  الأ�سا�سية  الفكرة  وكانت  احلكومة،  �سلطة  على  كقيد  الرمزية،  الناحية  من 
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قانون  لي�ست  ال�رصيعة  ان  هي  ال�رصيعة  اإىل  امل�ستندة  القوانني  مفهوم  ايل  اف�ست 
الدولة ولكنها القانون الذي يحجم الدولة. وقد ا�رص علماء ما قبل احلداثة على 
انه ل ميكن للدولة اأو احلاكم �سياغة قوانني ال�رصيعة.  وكان من املتعارف عليه، 
ول�سيما يف الفرتة التي تلت القرن الثالث-التا�سع، اأن العلماء هم ا�سحاب احلق 
ال�رصعي يف التحدث الر�سمي عن القانون اللهي، وهي فكرة تتجلي يف العبارة 
ال�سهرية التي تقول اأن العلماء هم ورثة ال�رصيعة. وميكن للدولة ان مترر قواعد 
هذه  اأن  طاملا  احلال  تقت�سي  وفقما  العام  ال�سالح  خدمة  بغر�س  لوائح  تتبنى  اأو 
القواعد واللوائح ل تتعدى على ال�رصيعة. ولكن القواعد اأو اللوائح التي ت�رصع 
تعامل على  ال�رصيعة، بل كانت  ت�سكل جزءا من قوانني  الدولة مل تكن  بوا�سطة 
اإنها جمرد  قوانني ذات طابع اداري. وكانت القوانني الدارية، اأو ما ميكن اأن 
ي�سمى بالقوانني التنفيذية، قوانني موؤقتة ودنيوية،  فهي و�سيلة م�رصوعة لتحقيق 
اهداف معينة يف اإطار �سياقات حمددة وذلك على خالف قوانني ال�رصيعة. ومل 
قيمة  اية  لها  يكن  الله  ومل  اأية �سلة مبا هو من عند  الإدارية  القوانني  لهذه  يكن 
من حيث امكانية اعتبارها �سابقة يحتذى بها يف امل�ستقبل يف غري ال�سياق والوقت 

اخلا�سني بها.
 

تنحو فكرة احلكومة املقيدة بالقوانني وحرمان ال�سلطة التنفيذية من �سلطة التعامل 
وفقا ملا تراه دون �رصط اأو قيد يف عالقتها باملحكومني، بالفعل اإيل دعم الظروف 
املواتية حلماية حقوق الإن�سان . وميكن الدفع باإن قوانني ال�رصيعة، كما عرب عنها 
العلماء، تدعم مفهوم احلقوق املحمية -يف معظم احلالت- من  تدخل احلكومة 
اأن  –طاملا  القدا�سة  قدر من  عليها  ٌي�سفي  العلماء  تفا�سري  اإن  اأو تالعبها. وحقيقة 
التفا�سري  هذه  متنح  قد  وكرامتهم-  الب�رص  �رصف  احرتام  ايل  متيل  التفا�سري  هذه 
الفقهية قوة �سد هوى ال�سلطات ال�سيا�سية ونزواتها مما قد ي�سهم يف حماية كرامة 

الإن�سان.

�سكل العلماء امل�سلمون -يف املمار�سات التاريخية الإ�سالمية- طبقة مار�ست �سلطة 
احلكام  بني  دورالو�سيط  لعب  يف  و�ساعدت  احلكومة،   على  ملحوظة  اخالقية 
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واملحكومني. وتاريخيا، كثريا ما ناب هوؤلء العلماء عن احلكام اأمام املحكومني، 
واي�سا مثلوا املحكومني امام احلكام. كذلك لعب العلماء  دورا يف مقاومة احلكم 
مل�سلحة  الخالقية  �سلطتهم  واخ�ساع  ال�سلطة  على  التفاو�س  طريق  عن  املطلق 
املعيارية  واملطالب  الجتماعي  التاريخي  لل�سياق  طبقا  املحكومني  اأو  احلاكم 
العلماء  قام  الإ�سالمي،  التاريخ  مدار  وعلى  تواجههم.  كانت  التي  املت�ساربة 
اأكرثها  ولكن  والدارية،  وال�سيا�سية  القت�سادية  الوظائف  من  وا�سعة  بقائمة 
امل�سلمني.  وعوام  احلاكمة  الطبقة  بني  ما  يف  والو�ساطة  التفاو�س  كان  اأهمية 
تقول عفاف مر�سوت "كان العلماء مددا لالإ�سالم وحماة تراثه وم�ستودع حكمة 
الأجداد و معلمي الخالق لل�سعوب."24 )ترجمة بت�رصف(  وجدير بالذكر اإن 
العلماء امل�سلمني -كطبقة من التكنوقراط ال�رصعيني- مل يتولوا ال�سلطة اأبدا ب�سكل 
اأبدا بال�سماح لهم بتويل ال�سلطة بطريقة مبا�رصة حتى  مبا�رص، ومل يطالبوا كذلك 
فرتة احلداثة.25 وهكذا فاإن احلكم الثيوقراطي مل ٌيعرف فعليا على اأر�س الواقع 

يف الإ�سالم حتى وقتنا املعا�رص.26

املنهجيات  من  العديد  اإىل   به  ي�سار  عام  ال�رصيعة م�سطلح  اإن  امل�سكلة هي  ولكن 
الأمر  فواقع  التف�سريية.27  التقريرات  من  التنوع  ملحوظة  وجمموعة  القانونية 

مار�سوت، "علماء القاهرة يف القرن الثامن ع�رص والتا�سع ع�رص" �س 149.  24
Marsot, The Ulama of Cairo in the Eighteenth and Nineteenth Century, p. 
149.
الفقهاء بالعميل الذى تركه  بعد اإجالء الفرن�سيني عن م�رص يف 1801، اأطاح عمر مكرم بدعم من   25
الفرن�سيون خلفهم.  وبدًل من توىل ال�سلطة مبا�رصة، عر�س الفقهاء احلكم على الألبانى املتم�رص حممد 

 Marsot, The Ulama of Cairo, p. 149- 65 على
على اأي حال، اأدت احلداثة عرب دينامية معقدة، لتحول العلماء من “متحدثني مفوهني با�سم اجلماهري”،    26
اىل موظفني برواتب لدى الدولة يلعبون دوًرا حمافظًا،   وي�سبغون ال�رصعية على الأنظمة احلاكمة 
مراجعة  ميكن  احلديث  الع�رص  يف  م�رص  يف  “العلماء”  عن  النقطة  هذه  حول  الإ�سالمي.  العامل  يف 
Crecelius, Egyptian Ulama and Modernization, pp. 167-209

ا مراجعة   ميكن اأي�سً  
Ajami, In the Pharaohs Shadow, p. 18; Mortimer, Faith and Power, pp. 91, 95; 
Ruthven, Islam in the World, p. 179
اأ�سبحوا  الدين  فالعديد من رجال  املعا�رصة.  الإ�سالمية  املمار�سة  ا�ستثناءات بارزة يف  بالطبع هناك   
تف�سخ دور  اأن  املل�سمة احلالية، وعانوا كثرًيا من جراء ذلك. يف راأي  معار�سني بارزين لالأنظمة 
املعيارية  املهجنة قد جعل املحددات  العلمانية  الدولة احلاكمة احلديثة ملمار�ساتها  العلماء وتعاونهم مع 

الإ�سالمية اأقل ثراء.  للمزيد ميكن الرجوع اىل برملوتر “م�رص”.
هيكلًيا تتكون ال�رصيعة من القراآن، وال�سنة والفقه.  ت�سري ال�رصيعة من حيث اجلوهر اىل ثالثة اأمور   27
خمتلفة: اأ( املبادىء العامة للقانون والأخالق، ب( مناهج ا�ستنباط و�سياغة القانون، ج( الأحكام، 
وهي القواعد الو�سعية املحددة للقانون. يف العامل امل�سلم املعا�رص، هناك ميل للرتكيز على الأحكام 
احرتام  بال�رصيعة، مبعنى  ملتزًما  تكون  اأن  جًدا  املمكن  واملناهج.  من  العامة  املبادىء  على ح�ساب 

الأحكام، ولكن تتجاهل اأو تنتهك مبادىء ومناهج ال�رصيعة.
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الال  العن�رص  ي�سري ايل  اإمنا  امل�سلمون  العلماء  لعبه  الذي  التفاو�سي  الدور  اإن  هو 
مو�سوعي يف تفا�سري ال�رصيعة. وعلى الرغم من الفرتا�سات الدوغماتية التي 
قام بها العديد من النا�سطني امل�سلمني، فان قوانني ال�رصيعة ت�سكل جمموع تعاطي 
املتخ�س�سني ال�رصعيني ب�سكل �سخ�سي/ ل مو�سوعي مع الن�سو�س التي يفرت�س 
اأنها متثل الرادة اللهية. وبالتايل فاإن مقدار ما تدعم به ال�رصيعة بع�س احلقوق 
–التي يتم�سك بها الأفراد وحتى املجتمعات- والتي تعمل كتح�سني �سد ما ميكن 
لالآخرين اأن يقوموا به من جتاوزات، يعتمد بدرجة كبرية على تقريرات العلماء 

امل�سلمني ال�سخ�سية.

على  مو�سوعيات  اأية  تت�سمن  ل  الإ�سالمية  الن�سو�س  باأن  اأدفع  ل  هنا  وانا 
الإطالق،  اأو اأنها ل تقيد الن�ساط التف�سريي للعلماء اأو حتى حتد منه، بل حجتي 
هي اإن فكرة احلكومة املحدودة يف الإ�سالم متاثل يف فعاليتها القيود واحلدود التي 
اإن  اأخرى،  ال�سخ�سي يف فر�سها على هذه احلكومة.  بعبارة  املف�رص  قد يرغب 
العتماد على ال�رصيعة  اأو على الن�سو�س الإ�سالمية ل يكفي يف حد ذاته ل�سمان 
يتحرك يف  بهذه احلقوق  التزام معيارى  الأمر هو  الإن�سان، ما يحتاجه  حقوق 

اإطاره مف�رصو القانون ال�سخ�سيون.

ومن املمكن متاما اأن تقوم احلكومة بتطبيق القواعد الفنية لل�رصيعة بكل اإخال�س 
ومع ذلك تخالف حقوق الإن�سان، حيث ميكن للحكومة اأن تنفذ العقوبات اجلنائية 
واأن متنع الربا واأن ت�سع قواعدا لالحت�سام يف الزي وغريها، ومع ذلك تظل 
ين�ساأ مفهوم احلكومة على  حكومة ذات �سلطة مطلقة جتاه مواطنيها، لإنه ما مل 
املعيارية، وما مل  ال�رصيعة  الأ�سا�سية اخلا�سة مبقا�سد  القيم الأخالقية  اأ�سا�س من 
الأ�سا�سية،  الأخالقية  القيم  هذه  انتهاك  على  احلكومة  قدرة  لتحجيم  اآلية  توجد 

�سيظل الغمو�س يكتنف فكرة احلكومة القائمة على ال�رصيعة.

لتطبيق  توؤ�س�س  التي   الذاتية  الخالقية  اللتزامات  اجلدل حول  كثري من  يدور 
اخلطابات  يف  معروف  اأمر  وهو  الت�رصيعية.   الله  �سيادة  م�ساألة  على  ال�رصيعة 
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الإ�سالمية بالنقا�سات حول احلاكمية.  وميكن املجادلة باأن احلديث عن اللتزامات 
له  يكون  لن  الإ�سالمي  القانون  �سياق  يف  الإن�سان  بحقوق  الخالقية  املعيارية 
من  هو  واأنه  الوحيد،  امل�رصع  وهو  ال�سيادة،  له  بب�ساطة  الله  اإن  وحيث  معنى. 
مينح احلقوق وياأخذها، فاإن الب�رص  لي�س لهم من حقوق �سوى تلك التي اختار الله 
ا لي�س لهم حقوق مل يعطها لهم. ول ميكن للمرء  اأي�سً اأنهم  اإياها؛ كما  اأن مينحها 
القاعدة الأ�سا�سية. ونتيجة لذلك، كثرًيا ما  اأي �سىء لهذه  اأو يحذف  اأن ي�سيف 
يتم ال�رصار على اأن الرتكيز الوحيد ينبغى اأن يكون على اللتزام التقني بقواعد 
القوانني  تلك  تطبيق  كان  ما  باإذا  خا�س  اهتمام  اإيالء  دون  الإ�سالمي،  القانون 
ق�سية  مناق�سة  اىل  هنا  ن�سري  اأن  املهم  ومن  عليهم.  ينكرها  اأو  حقوًقا  الب�رص  مينح 
م�سابهة للغاية يف �سياق اخلالف ال�سيا�سى ال�سهري يف بدايات الإ�سالم.  و�سيكون 

من املفيد مراجعة ذلك اجلدل التاريخى.

با�سم  بعد  فيما  )عرفت  احلرورية  تدعى  جمموعة  الله   حاكمية  ق�سية  اأثارت 
)تويف  طالب  اأبى  بن  على  الرا�سدين  اخللفاء  رابع  على  ثاروا  عندما  اخلوارج( 
حازم،  ب�سكل  علًيا   ي�ساندون  احلروريون  كان  البداية،  يف    .)661/40 عام 
ال�سيا�سى مع  التحكيم يف نزاعه  اأن ثاروا �سده عندما وافق على  يلبثوا  لكنهم مل 
املجموعة ال�سيا�سية املناف�سة بقيادة معاوية.  اإنطالًقا من موقفهم الميانى املتزمت 
ثم  ومن  وا�سح،  ب�سكل  على  مع  الله  قانون  اأن  اخلوارج  اعتقد  واملتع�سب، 
فاإن اأي حتكيم هو اأ�ساًل حمظور لأنه  يتحدى حكم الله وم�سيئته، وهكذا يكون 
بالتعريف غري �رصعى. يف راأي اخلوارج اأن على  بقبوله مبداأ التحكيم، وبقبوله 
مبداأ التفاو�س حول ال�رصعية، قد فقد هو نف�سه �رصعيته  لأنه نقل �سلطة الله اىل 
الب�رص.  ومن ثم مل يكن غريًبا اأن يعلن اخلوارج خيانة على الله، واأن يثوروا 

�سده، واأن ينجحوا يف النهاية يف اغتياله.

التاريخ  يف  املبكر  الدينى  للتع�سب  منوذًجا  باعتبارها  اخلوارج  ق�سة  تقدم 
الإ�سالمي، وهو الراأي الذى ل اأ�سك يف �سحته. على اأي حال، على املرء األ 
يغفل حقيقة اأن �سعارات اخلوارج "احلكم لله" اأو "احلكم للقراآن" كانت دعوة من 
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اأجل ال�رصعية و�سيادة حكم القانون.28  ولكن هذا البحث عن ال�رصعية �رصعان ما 
حتول اىل دعوة راديكالية ل مثيل لها اإىل و�سع حدود وا�سحة بني ما هو حالل 
وما هو حرام. وتعك�س التقارير املروية حول اجلدل بني على واخلوارج حول 

هذا الأمر توتًرا وا�سًحا حول معنى ال�رصعية وما يعنيه حكم القانون.  

يف اإحدى الروايات، اتهم اخلوارج علًيا بقبول حاكمية الب�رص بدًل من اللتزام 
بحاكمية الله. وعندما علم على بالتهامات املوجهة له، دعا النا�س للتجمع واأح�رص 
النا�س وتعريفهم  اإىل  القراآن واأمره بالتحدث  القراآن،  ثم مل�س  ن�سخة كبرية من 
القراآن ل  الذى تفعله!  "ما  اأحدهم  النا�س حوله، وت�ساءل  الله.  وتعجب  ب�رصع 
التي  النقطة  اأن تلك حتديًدا هي  ميكنه الكالم، لأنه لي�س ب�رًصا".  فقال لهم على 
يحاول اإبرازها!  وقال على اأن القراآن لي�س اإل حرًبا على الورق، واأن الب�رص هم 

من يعربون عنه وفًقا لأحكامهم ال�سخ�سية املحدودة )ترجمة بت�رصف(.29  

ميكن اأن ندفع باأن مثل تلك الروايات ل تت�سل فقط بدور الب�رص الفاعلني يف تف�سري 
ا  البحث عن القيم الأخالقية الأ�سا�سية يف املجتمع.  الكلمة الإلهية، لكنها متثل اأي�سً
الله بالن�سبة للموؤمن هو القوي، واملالك الوحيد لالأر�س وال�سماوات.  لكن ماذا 
يعنيه ذلك من م�سامني فيما يتعلق   بفاعلية الب�رص يف فهم وتطبيق ال�رصع.  كما 
اأجادل اأدناه، فاإن احلجج التي تدعى اأن الله هو امل�رصع الوحيد، وامل�سدر الوحيد 
للقانون تنخرط يف خيال قاتل ل ميكن الدفاع عنه من منظور الفل�سفة الإ�سالمية، 
وغري  التامة  القدرة  ميتلكوا  اأن  ميكن  الفاعلني  الب�رص  اأن  احلجج  تلك  تتظاهر 
املحدودة   على فهم العقل الإلهى؛ ومن ثم ميكنهم اأن ي�سبحوا جمرد منفذين مل�سيئة 
الله، دون اأن يدخلوا ذاتيتهم الب�رصية يف العملية. والأهم هو اإن الدعاءات حول 
�سيادة الله تفرت�س اأن اإرادة امل�رصع الإلهي ت�سعى اىل تنظيم كل التعامالت بني 

اأدرك بالطبع اأن هذا املطلب مثري للجدل للم�سلمني وغري امل�سلمني على حد �سواء.  ورغم ذلك، اأعتقد   28
اأن هذه احلجة تدعمها حقيقة اأن ثورة اخلوارج وقعت يف �سياق بحث �سامل عن امل�رصوعية والقانونية 
ورمزية  الفكرى  اجلمود  حول  الأكادمييني  بع�س  بحوث  فاإن  ذلك،  على  عالوة  النبي.  وفاة  بعد 

الثوارات املبكرة تدعم هذه احلجة.  ميكن الرجوع اىل ه�سام،  “الفتنة”.
ال�سوكانى، “نيل الأوطار .. �رصح منتقى الأخبار”، 7:166؛ اإبن احلجر الع�سقالنى، “فتح البارى   29

ب�رصح �سحيح البخارى”، 14:303.
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الب�رص. ودائما ما يطرح ذلك باعتبار فر�سية، بدًل من اعتباره ت�سوًرا ينبغى 
مناق�سته واإثباته.   

 
من املمكن اأن الله ل ي�سعى اإىل تنظيم كل �سئون الب�رص، وهي نقطة �ساأعود اإليها 
طاملا  باأنف�سهم  �سئونهم  تنظيم  مهمة  للب�رص  الله  يرتك  اأن  اأ  اأي�سً املمكن  من  لحًقا. 
على  احلفاظ  يت�سمن  الأخالقى،  ال�سلوك  معايري  من  اأدنى  حًدا  يراعون  اأنهم 
للقراآن هم خلفاءاالله،  الب�رص وفًقا  ال�رصف والكرامة الإن�سانية ويعززهما، لأن 
وورثة الأر�س واأ�سمى خملوقاته. يف اخلطاب القراآين اأن الله اأمر اخللق بلتكرمي 
والتي متثل منوذًجا  الفهم والدراك،  الب�رص على  قدرة  ب�سبب معجزة  الإن�سان 
م�سغًرا  من القدرة الألهية ذاتها. ومن هنا ميكن املجادلة باأن حقيقة تكرمي الله 
ا تكرميه للب�رص كرمز لالألوهية ذاتها، يكفي بذاته  ملعجزة العقل الإن�سانى، واأي�سً
ويف حد ذاته، لتربير التزام اأخالقى بكل ما يحتاجه الأمر حلماية رمز الألوهية 

واحلفاظ على �سالمته وكرامته.  
 

�سيكون من املفيد عند هذه النقطة اأن نتعامل ب�سكل اأكرث منهجية مع مفهوم ال�رصيعة 
هذه   مثل  داخل  الأخالقية  اللتزامات  واحتمالت  نف�سها،  املعرفية  ونظريتها 
النظرية املعرفية )الإب�ستمولوجيا(.  هذا مهم، لأن ال�رصيعة اأمر مركزى  ملجمل 
مفهوم احلكم يف الإ�سالم، ولأن امل�سلمون املعا�رصون –ناهيك عن غري امل�سلمني-  
يعانون من �سعف يف فهم  الأ�س�س النظرية  املعرفية )الب�ستمولوجية( لل�رصيعة 
والتطهري، يف  الدفاعي  التوجهني،  �سيادة  فاإن  قبل،  ذاتها. وكما لحظنا من 
اأقرب اىل �ساحة ال�سعارات  الإ�سالم املعا�رص جعلت اخلطابات املتعلقة بال�رصيعة 
وجود  واإمكانية  الله  �سيادة  م�ساألة  لكن  جاد.  فكرى  نظام  اىل  عنها  ال�سيا�سية 
التزامات اأخالقية داخل منوذج ال�رصيعة حتتاج لأن حتلل من خالل فهم اأعمق 
الدوجمائية  جتاوز  يف  ناأمل  اأن  ميكن  فقط،  وعندها  ال�رصيعة.  باأب�ستمولويجا 

املعا�رصة ال�سائدة يف عملية تربير التزامات حقوق الإن�سان يف الفقه الإ�سالمي.

احتمالت  اأنه مبتنى يحمل  ال�رصيعة يف   �سابًقا، تكمن �سعوبة مفهوم  ناق�سنا  كما 
املبتنى  بهذا  نف�سها  ربط  من  تتمكن  موؤ�س�سة  واأي  والتاأثري؛  لل�سلطة  حمدودة  ل 
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تتقوى باملثل. ال�رصيعة هي �سبيل الله، متمثال يف جمموعة من املبادىء املعيارية، 
ومناهج ا�ستنباط الأحكام ال�رصعية، وجمموعة من القواعد  القانونية الو�سعية.  
تت�سمن ال�رصيعة مدار�س ومقاربات فكرية متنوعة، تت�ساوى كلها يف م�سداقيتها 
واأ�سوليتها. وبالرغم من ذلك، فاإن ال�رصيعة يف اإجمالها، بكل مدار�سها واآرائها 
وتوليد  احلاكم  تقييد  على  قادرة  ال�رصيعة  اأن  �سحيح  الله.  �سبيل  تعترب  املتباينة 
الإلهية؛  الإرادة  اأملتها  وحقوًقا  قيوًدا  كليهما  اعتبار  وميكن  الفردية،  احلقوق 
التي  الطريقة  بنف�س  �سحبها  اأو حقوق ممنوحة، ميكن  قيود مفرو�سة  اأية  اأن  اإل 

و�سعت بها، اأي من خالل  عملية التف�سري الب�رصى.
  

�رصيح،  ب�سكل  الله  ميلها  مل  الأعم،  الأغلب  يف  ال�رصيعة،  فاإن  اأخرى  بعبارة 
لكنها تعتمد بالأحرى على عملية التف�سري الب�رصى،  وهو ما يخلق اإطاًرا مفاهيمًيا 
�سارمة  قيود  لفر�س  م�سدًرا  ال�رصيعة  تكون  اأن  ميكن  ناحية،  فمن  مزدوًجا:  
وجامدة على احلكام  وملنح احلقوق دون م�ساومة؛ ولكن من ناحية اأخرى فاإن 
اأن  للمرء  ميكن  ل  احلالتني  كلتا  ويف  الله.  ياأخذه  اأن  ا  اأي�سً ميكن  الله  مينحه  ما 
يهرب من حقيقة اأن فعل الب�رص هو ما يقرر وجود القيود املفرو�سة على احلكومة 
هائلة،  قوة   لتوليد  املجال  يتيح  ما  غيابهما. وهو  اأو  املمنوحة  الفردية  واحلقوق 
ب�سكل اأو باآخر، للب�رص اللذين يربطون اأنف�سهم بال�رصيعة، فخطاب ال�رصيعة يتيح 
للب�رص اأن يتحدثوا با�سم الله، ويع�س�س الفعل  الب�رصي ب�سوت الله. اإنها قوة هائلة 

ميكن ا�ساءة ا�ستخدامها ب�سهولة.
 

وعلى اأية حال اأريد اأن اأركز على جانب واحد من الفل�سفة الإ�سالمية مبا قد ي�ساهم 
يف تطوير خطاب ذي معنى  حول حقوق الإن�سان يف ال�سياق الإ�سالمي. وكما 
لحظنا اأعاله، طور امل�سلمون مدار�س فكرية قانونية عديدة، تت�ساوى من حيث 
التي  الأ�سا�سية  القيمة  هي  ال�رصيعة  باأن  الدفع  مع  يتناق�س  ذلك  ولكن  اأ�سالتها، 
ينبغى اأن يلتزم بها املجتمع. التناق�س هنا يتمثل يف حقيقة وجود توتر معلن بني 
خالل  من  �سوى  يتجلى  ل  ال�رصع  هذا  اأن  وحقيقة  الله  ب�رصع  بالعي�س  اللتزام 
التقريرات التف�سريية الذاتية. وحتى لو كان هناك اإدراك موحد باأن احد الأوامر 



م�ساو�ة: حركة عاملية من �أجل �مل�ساو�ة و�لعدل يف �لأ�رشة �مل�سلمة 140

الو�سعية حتديدا يعرب عن القانون الإلهى، يظل هناك طيف وا�سع من المكانات 
املحتملة لتنفيذه وتطبيقه.  على اأن تلك املع�سلة اأمكن حلها بدرجة ما يف اخلطابات 
الإ�سالمية بالتفريق بني ال�رصيعة والفقه.  فال�رصيعة هي املثال املقد�س، كما لو كان 
معلًقا يف الف�ساء، ل تتاأثر ول تتلوث بتقلبات احلياة.  اأما الفقه فهو حماولة الب�رص 
لفهم وتطبيق املثال. ومن ثم فاإن ال�رصيعة ثابتة  ونقية ول يعرتيها اخلطاأ بينما ل 

يت�سم الفقه بذلك.

تقليد  املوؤ�س�سة لذلك اخلطاب- على  املبادىء  امل�سلمون -كجزء من  الق�ساة  ركز 
ويعنى  ن�سيب"30،  جمتهد  لكل  اأو  م�سييب،  جمتهد  "كل  للنبى:  حلديث  يعزى 
ذلك �سمنًيا اأن هناك اإمكانية وجود اأكرث من اإجابة �سحيحة لنف�س ال�سوؤال.  وقد 
اأثار ذلك بالن�سبة للق�ساة امل�سلمني ق�سية الغاية اأو الدافع وراء البحث عن الإرادة 
الإلهية.  ما هي الغاية املقد�س وراء و�سع موؤ�رصات للقانون الإلهى، ثم مطالبة 
الفهم   اىل  الب�رص  ي�سل  اأن  يريد  الله  كان  اإذا  البحث؟   هذا  يف  بامل�ساركة  الب�رص 

ال�سحيح، فكيف ميكن اأن يكون كل مف�رص اأو قا�س حمًقا؟
�سلًفا يف  ال�رصيعة لها نتيجة/مطلب حمدد  اإذا كانت  الفقهي على ما  ركز اخلطاب 
كل احلالت من عدمه، وما اإذا كان امل�سلمون ملزمون –حال وجود هذا املطلب/
�سحيح  �رصعي  جواب  هناك  هل  اأخرى،  ب�سياغة  اإليه.  بالو�سول  النتيجة- 
لكل امل�ساكل ال�رصعية، وهل امل�سلمون مكلفون بالتزام قانونى للعثور على ذلك 
اجلواب؟ لقد دفعت الأغلبية العظمى من الفقهاء امل�سلمني باأن  الجتهاد ال�سادق 
يف البحث عن الإرادة الإلهية كاٍف حلماية الباحث من امل�ساءلة اأمام الله.  فطاملا 
عن  النظر  بغ�س  اإثًما  يرتكب  ولن  الله  يحا�سبه  فلن  بحثه،  يف  الباحث   اأخل�س 

النتيجة.

وفيما عدا ذلك، انق�سم الفقهاء اإىل مع�سكرين اأ�سا�سيني. الفرقة الأوىل، معروفة 
با�سم امٌلخِطئة ترى اأن هناك اإجابة �سحيحة لكل م�سكلة يف نهاية الأمر، لكن الله 

العربى هو “كل جمتهد م�سيب” و “لكل جمتهد ن�سيب”.  يراجع اأبو احل�سني، “املعتمد يف اأ�سول   30
4:30-55؛  البدوى”  الإ�سالم  فخر  اأ�سول  عن  الأ�رصار  “ك�سف  الدين،  عالء  2:370-2؛  الفقه” 

الغزاىل “امل�سطفي من علم الأ�سول” 7-2:363.
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وحده يعرف الجابة ال�سحيحة، ولن يتم الك�سف عن احلقيقة حتى يوم القيامة، 
الجابة  اىل  تو�سلوا  قد  كانوا  اإذا  ما  حا�سم  ب�سكل  الغالب  يف  الب�رص  يعرف  ولن 
على  الجابة؛  عن  البحث  يف  حمق  جمتهد  كل  املعنى،  وبهذا  ل.  اأم  ال�سحيحة 
اأن باحًثا واحًدا قد ي�سل للحقيقة، بينما قد يكون الآخرون خمطئون.  ويف يوم 
القيامة �سيعلم الله كل ال�ساعني اأيهم كان م�سيًبا واأيهم كان خمطًئا.  ال�سواب هنا 
يعنى اأن املجتهد �سيكافاأ على اجتهاده، ولكنه ل يعنى اأن كل الجابات مت�ساوية 

ال�سحة. 

اإمام  مثل  بارزين  فقهاء  �سمت  امل�سوبة،  با�سم  واملعروفة  الثانية،  الفرقة 
)تويف  ال�سيوطى  الدين  وجالل   ،)1085/478 عام  )تويف  اجلوينى  احلرمني 
الرازي  الدين  وفخر   ،)1111/505 )تويف  الغزايل  والمام    )1505/911
تلك  اتباع  كانوا من  ا  اأي�سً املعتزلة  باأن  تفيد  تقارير  )تويف 1210/606(، وثمة 
املدر�سة. جادل امل�سوبون باأنه ل توجد اإجابة حمددة و�سحيحة )حكم معني( يريد 
قد  الله  لكان  اإجابة �سحيحة،  لو كانت هناك  الب�رص، جزئًيا لأنه  يكت�سفه  اأن  الله 
دلل عليها بقاعدة اإلهية وا�سحة وقاطعة. ول ميكن اأن يكلف الله الب�رص بواجب 
�سواب  لكت�ساف  مو�سوعية  و�سيلة  غياب  يف  ال�سحيحة  الجابة  اىل  الو�سول 
م�سكلة ن�سية اأو قانونية.  ولو كانت هناك حقيقة مو�سوعية لكل �سىء، جلعل الله 
التاأكد من تلك احلقيقة ممكًنا يف هذه احلياة. ال�سواب، اأو احلقائق القانونية، يف 
غالبية الأحوال، تقوم على الإميان والرباهني، و�سحة القاعدة اأو الفعل ال�رصعي 

تعتمد على قواعد الدراك التي تدلل على وجودها.
الب�رص لي�سوا  مكلفني بواجب اكت�ساف نتائج �سحيحة �رصعيا جمردة اأو لي�ست يف 
متناولهم، لكنهم بالأحرى مكلفون بواجب البحث يف امل�سكلة بداأب وجدية، وبعد 

ذلك اتباع نتائج اجتهادهم  اخلا�س.  ي�رصح اجلوينى تلك النقطة موؤكًدا على:
اأي حال،  على  الدلئل.   وموازنة  الظن"   "غلبة  هو   املجتهد  يدعيه  ما  اأق�سى 
اىل  بالو�سول  مكلفني  كنا  لو   . اأبًدا  اليقني   الأوائل(   )الفقهاء  منهم  اأحد  يدع  مل 

احلقيقة، مل نكن �سن�سامح اإذا ف�سلنا يف الو�سول اإليها.31 

اجلوينى، “كتاب اجلتهاد من كتاب التخلي�س” �س 5-50.  31
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اإن اأمر الله للب�رص هو البحث بجدية وداأب، ويَعلق قانون الله حتى ي�سل الب�رص 
�سائد،  اعتقاد  فيها  يت�سكل  التي  النقطة  القانون. وعند  الإميان حول  تعاظم   اىل 
ي�سبح قانون الله متوافًقا مع الإميان ال�سائد الذى �سكله ذلك الفرد املحدد.  باإيجاز 
اأو ذاك هو  اأن هذا الأمر  باأمانة واإخال�س  اإذا ما اعتقد �سخ�س  اإنه  القول  ميكن 
ال�سخ�س. ويثري  لهذا  بالن�سبة  الله  قانون  الواقع  فاإن ذلك يكون يف  الله،  قانون 
موقف امل�سوبة، ب�سكل خا�س، ا�سئلة �سعبة حول تطبيق ال�رصيعة يف املجتمع32.  
فهذا املوقف يعنى اأن قانون الله هو البحث عن قانون الله؛ وخالف ذلك يكون 
تعاليم  وتقول  الميان.  و�سدق  الذاتى  املوقف  على  تام  ب�سكل  معتمًدا  التكليف 
املخطئة اإن اأي قانون يطبق يحمل داخله احتمال اأن يكون  �رصع الله، ولكن لي�س 
بال�رصورة كذلك.  يثري ذلك يف راأيي �سوؤاًل: هل من املمكن اأن يكون اأي قانون 
تفر�سه الدولة هو قانون الله؟ اإذا اأخذنا بالراأي الأول )املخطئة( فاإن اأي قانون 
تطبقه الدولة هو جمرد احتمال لأن يكون قانون الله لكننا لن نعرف ذلك على 
وجه اليقني حتى يوم القبامة.  واإذا اأخذنا الراأي الثاين )امل�سوبة( ل يكون القانون 
اأنه  ال�سخ�س الذى يطبق عليه ال�رصع  الله ما مل يعتقد  الدولة قانون  الذي تطبقه 
اإرادة الله واأمره.  الراأي الأول يعلق املعرفة حتى تنتهي حياتنا، والراأي الثاين 

يعلق املعرفة على م�سداقية العملية و�سدق الإميان التام.  

وللبناء على ذلك الرتاث الفكرى، اأرى اأن ال�رصيعة يف احلكم الإ�سالمي يجب اأن 
تقف كبنية رمزية للكمال الإلهي الذى  ل ميكن الو�سول له باجلهد الب�رصى.  اإنها 
اأمكن  اإذا  قمة العدل واخلري واجلمال كما يراها الله ويحفظها. كمالها حمفوظ، 
اأما اأي �سىء يتم عرب الفعل الذاتى للب�رص فهو بال�رصورة  القول، يف عقل الله، 
ل  الله  و�سعها  كما  ال�رصيعة  اإن  اآخر،  بعبارة  الب�رصى.   الكمال  بعدم  حمكوم 
يعرتيها خطاأ، ولكنها كما يفهمها الب�رص غري كاملة وم�رصوطة. ويجب على الفقها 
لفهم  الكاملة  ال�رصيعة  وتو�سيح حماولتهم غري  مثال  ا�ستك�ساف  ال�ستمرار يف 
كمال الله ، وطاملا اأن تلك احلجة املبتناه قيا�سية  فهي احتمال مل يتحقق بعد للو�سول 
اىل فهم الإرادة الإلهية.  املهم اأن اأي قانون يطبق هو بال�رصورة احتمال غري 

“ا�سم الله” �س 145- اأبو الف�سل  اتعامل مع هاتني املدر�ستني الفكريتني با�ستفا�سة يف موقع اآخر.    32
.65
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متحقق. فال�رصيعة لي�ست جمرد جمموعة من الأحكام، لكنها جمموعة من املبادئ 
جمرد  هي  وبهذا  املقد�س.   املثال  اىل  ت�سعى  التي  اخلطابية  والعمليات  واملناهج 

عملية م�ستمرة وغري مكتملة اأبًدا.

ولن�سع الأمر ب�سكل اأكرث حتدًدا، ميكن القول اإن الآراء الفقهية حول ما ياأمرنا به 
الله هي جمرد احتمال حول ماهية �رصع الله؛ �سواء لأننا لن ندرك �سحتها �سوى 
ال�سخ�س  اعتقاد  تقوم على �سدق  اأو لأن �سحتها  الأوىل(  )املدر�سة  القيامة  يوم 
الذى يقرر اتباعها )املدر�سة الثانية(.  اإذا تبنت الدولة اأي راأي قانونى وفر�سته  
لميكن القول باأنه �رصع الله.  اإن مترير هذا الراأي القانونى عرب العمليات التي 
لي�سبح  الحتمالية،  �سمة  بب�ساطة  عنه  تنزع  وفر�سه،  لتقريره  الدولة  بها  تقوم 
قانوًنا واقعًيا يطبق ويفر�س؛ لكن ما يطبق ويفر�س لي�س �رصع الله، بل قانون 
الدولة.  ومن ثم فاإن قانون دولة دينية هو تعار�س يف امل�سطلحات؛ فالقانون 
اإما اأن يكون قانون الدولة اأو قانون الله.  وطاملا قام القانون على فعالية الدولة 
الله. واإل   قانون  لي�س  الدولة  قانون تفر�سه  اأي  فاإن  الذاتية يف فهمه وفر�سه، 
يف  �سيكون  الدولة  قانون  ف�سل  باأن  لالعرتاف  م�ستعدين  نكون  اأن  علينا  ينبغى 
الواقع هو ف�سل قانون الله، وبالتاىل ف�سل الله نف�سه، وهو احتمال ل ميكن القبول 

به يف الفل�سفة الإ�سالمية.33

على امل�ستوى املوؤ�س�سى، ميكن للعلماء لعب دور مف�رصي الكلمة الإلهية، ورعاة 
جتاه  ويوجهونها  الأمة  يذكرون  الذين  واملعاجلني  للمجتمع،  الأخالقى  ال�سمري 
املثال األ وهو الله، يتما�سى مع اخلربة الإ�سالمية وهم يقومون بذلك فعاًل. لكن 
قانون الدولة بغ�س النظر عن من�ساأها اأو ما تقوم عليه، ينتمى للدولة.  وجدير 
اأن  التاأكيد، يف ظل هذا املفهوم، على عدم وجود قوانني دينية ميكن للدولة  بنا 
)املدر�سة  ال�سائدة  الذاتية  املجتمع  التزامات  تفر�س  اأن  ميكن  فالدولة  تفر�سها. 
الثانية(، اأو قد تفر�س ما تعتقد الأغلبية اأنه اأقرب اىل املثل الأعلى الإلهي )املدر�سة 

الأوىل(. لكن يف كال احلالني، ما يتم فر�سه لي�س قانون الله. 
تعانى اخلطابات الإ�سالمية املعا�رصة من كم من الرياء يف هذا ال�سدد. كثرًيا ما يواجه امل�سلمون اأزمة   33
وجودية اإذا ما اأدى فر�س –ما ي�سمى- القانون الإ�سالمي اىل معاناة اجتماعية وبوؤ�س.  وحلل هذه 
التطبيق.  هذا الإنغما�س يف العتذارية  اإدعاء حدوث ف�سل يف ظروف  امل�سلمون اىل  الأزمة، يلجاأ 

املحرجة ميكن تفاديه اإذا تخلى امل�سلمون عن الفكرة امل�سو�سة حول قانون دولة لل�رصيعة.   
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يعنى هذا اأن كل القوانني التي ت�ساغ وتطبق يف دولة ما هي قوانني ب�رصية متامًا، 
ا اأن اأي تقنني لل�رصيعة  اأي�سً وينبغى التعامل معها على هذا الأ�سا�س. ويعنى هذا 
فقط  ال�رصيعة  القوانني هي جزء من  تلك  ب�رصية وغري مقد�سة.   قواعًدا  لنا  ينتج 
بقدر ما ميكن القول باأن  اأي جمموعة من الآراء القانونية الب�رصية  هي جزء من 
بب�ساطة جمموعة  ال�رصيعة، هو  لو كان م�ستوحى من  قانون حتى  ال�رصيعة.اأي 
من الو�سايا الو�سعية النابعة من العلم باملثال، لكنها ل متثل املثال. اأما فيما يتعلق 
باحلقوق الأ�سا�سية التي كثرًيا ما تعمل كاأ�سا�س ملجتمع عادل، فاملجتمع امل�سلم عليه 

ا�ستك�ساف القيم الأ�سا�سية التي توجد يف �سلب املثل الأعلى املقد�س.

اإمكانية وجود معايري  ي�ستبعد  اأعاله ل  املقرتح  النموذج  اأن  اأن نالحظ  املهم  من 
عن  امل�سوؤولية  الب�رص  يحمل  بب�ساطة  اإنه  �ساملة.  وحتى  مو�سوعية  اأخالقية 
الأخالقية ميكن  فاملواقف  نتائج.   الأخالقية، وما يرتتب عليها من  الإلتزامات 
اأن تنبع من الله اأو ميكن تعلمها من التاأمل يف طبيعة ما خلقه الله، لكن حماولت 
ب�رصية. ويف  فعلًيا هي حماولت  تاأثرًيا  واعطائه  الخالقى  املوقف  ذلك  حتقيق 
احلقيقة، يتطلب النموذج املطروح هنا من الب�رص تبني التزامات اأخالقية حمددة 

كجزء من  م�سوؤوليتهم  كممثلني لله. 

لكن املوقف املعريف  لأي من  املدر�ستني ل ميكن اأن يقوم  ما مل يوؤّمن للنا�س احلق 
يف التطور العقالنى.  عالوة على ذلك، فاإن احلق يف التطور العقالنى يعني اأن 
يكون للنا�س احلق يف حد اأدنى من م�ستويات  الرفاه، باملعنى املادى والفكرى. 
فمن امل�ستحيل اأن ي�سعى الإن�سان للتطور العقالنى دون غذاء اأو م�سكن اأو تعليم، 
وقبل كل �سىء دون اأن يكون اآمًنا من ال�رصر املادى اأو  ال�سطهاد.  كذلك ل 
ميكن للنا�س ممار�سة حياة متاأملة ما مل يتمتعوا بحرية ال�سمري والتعبري والجتماع 
امل�سلمون، يف فرتة ما قبل  فقهاء  مع من يحملون روؤى واأفكار م�سابهة. واجه 
احلداثة، نف�س هذا النوع من  امل�سكالت التي نناق�سها هنا بالقول باأن الحتىاجات 
ال�رصورات  واأن  اإىل �رصورات، واحتياجات وترف؛  تق�سيمها  الب�رصية ميكن 



145تعهد�ت حقوق �لإن�سان يف �لإ�سالم �حلديث

ميكن �رصحها مفاهيمًيا من خالل القيم اخلم�س الأ�سا�سية: حماية الدين، واحلياة، 
والفكر، وال�رصف، وامللكية.  لدى الكثري مما ميكن قوله عن انق�سام الفقهاء حول 
الختالفات  تلك  حتى  اأنه  هو  هنا  اإبرازه  اأريد  ما  لكن  الأ�سا�سية،  اخلم�س  القيم 
اأي�سا من حيث الأ�سا�س  ب�رصية، ومن ثم  فهي  الفقهية، على �سبيل املثال، هي 
اللتزام  اأو  الإلهى،  الأعلى  املثل  لتحقيق  اخلطاأ  من  مع�سومة  غري  حماولت 
احلاجة.  دعت  اإذا  وتطويرها  وتفكيكها  مراجعتها  ميكن  ولذلك،   الأخالقى، 
واأعتقد اأنه متى ا�ستطاع  امل�سلمون التاأكيد على اأن املوقف الأخالقى اإلهى، لكن 
القانون والق�سام والقواعد  القانونية هي اأمور دنيوية، فاإن  ذلك �سيمثل تطوًرا 

هائاًل يف حماولة ت�سويغ منوذج حلقوق الإن�سان يف الإ�سالم. 

تاأملت بعمق  يف احلكمة الإلهية، قد  اإذا ما  فاإننى كم�سلم،  اأكرث حتديًدا،  وب�سكل 
ميكننى التاأكيد على اأن العدل والرحمة هي قيم مو�سوعية وعاملية؛ بل قد ميكننى 
حتى اأن اأقنع الآخرين اأن العدل والرحمة هي من م�سوؤوليات الب�رص التي كلفهم 
بها الله.  فالله يريد الب�رص اأن يكونوا عادلني ورحيمني. هذا ميثل التزاًما اأخالقيا 
ا. ولكن يف ظل النموذج املقرتح هنا، قد ا�ستطيع  اأدعو الب�رص الآخرين لتبنيه اأي�سً
القول باأن القواعد الخالقية تنبع من الله – والنا�س اأحرار يف قبوله اأو الختالف 
تطبيق  التي حتاول  القوانني  اأي جمموعة من  اأن   ادعاء  لكنى ل ميكننى  معه- 
ا اإلهية.  ففي �سوء وجهتي النظر  هذا الإلتزام الأخالقى اأو جعله موؤثًرا هي اأي�سً
الأوىل والثانية التي ناق�سناها اأعاله، �سيكون هذا بب�ساطة م�ستحياًل على امل�ستوى 
املفاهيمى. ولكى اأجعل هذا النموذج موؤثًرا �ساأجادل فيما يلى باأن العدل قيمة اإلهية 
اأ�سا�سية وقيمة اأخالقية، و�ساأحاول عالوة على ذلك على و�سع م�سوغات لاللتزم 

بحقوق الإن�سان يف الإ�سالم.

5: �لعدل كقيمة �أ�سا�سية وحق �إن�سانى

يف  تناولها  �ساع  التي  الأ�سا�سية  الق�سايا  اإحدى  هي  اخلالفة(  )اأو  احلكم  هدف 
الفكرالإ�سالمي ال�سيا�سى ومتثل مقولة اجلوينى يف هذا ال�سدد حجة فقهاء ما قبل 

احلداثة ب�سكل جيد ، اإذ يقول:
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بال�سئون اخلا�سة والعامة  التي تت�سل  العامة  الكلى، والقيادة  الإمامة هي احلكم 
ون�رص  الأفراد  الأر�س وحماية  ت�سمل حرا�سة  اإنها  الأر�سية  احلياة  وهذه  للدين 
العدل،  واإقامة  الإنحراف،  تقومي  تت�سمن  وهي  وال�سيف.  بالكلمة  الر�سالة 
املتعنتني واعطائه ملن  وم�ساعدة امل�رصور يف مواجهة املخطىء واأخذ احلق من 

ي�ستحقونه.34

وظيفية  �رصورة  احلكومة  اأن  هي  املقولة  هذه  لنا  تنقلها  التي  الأ�سا�سية  الفكرة 
العدل  ال�سياغات،  العدل. ويف بع�س  واإر�ساء  الدين  النزاعات، وحماية  حلل 
هو القيمة املحورية التي تربر وجود احلكم/اخلالفة. وي�سع ابن القيم هذ النقطة 

بو�سوح يف تاأكيده على ما يلى:
اإذا  بالعدل .. .. ومن ثم،  النا�س  ليقود  الله ر�سله وكتبه  اأر�سل 
الله  طريق  هي  بذلك  تكون  طريقة،  باأي  عادلة،  قيادة  تاأ�س�ست 
والعدل  احلق  اإقامة   هو  الله  اإن هدف طريق  الواقع،  .... يف 
التي  الطريقة  هي  واحلق  العدل  تقيم  طريق  اأي  فاأن  ولذا   ....

ينبغى )للم�سلمني( اتباعها.35
 

يوؤكد اخلطاب القراآين على اأن العدل التزام واجب على الب�رص جتاه الله، وكذلك 
جتاه بع�سهم البع�س.  وبال�سافة اىل ذلك يرتبط واجب  العدل باللتزام بالأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر و�رصورة اأن يكون الب�رص �سهداء لله.       

اأن القراآن ل يحدد مكونات للعدل، ويبدو يف الواقع كما لو كان يعامله  ورغم 
هي  العدل  حتقيق  على  القدرة  اأن  على  يوؤكد  فاإنه  بالفطرة،  متييزه  ميكن  كاأمر 
القراآن  يتطلب  اجلوهر،  حيث  ومن  الب�رص36.  بها  يتفرد  وم�سوؤولية  �رصورة 

اجلوينى، “غياث الأمم يف التياث الظلم” �س 15  34
�سم�س، “العلم املواكني  عن العرب الأميني”. 4:452.  35

حول اللتزام بالعدالة يف القراآن، يرجع اىل  36
Rahman, Major Themes of the Quran, pp. 42-3

وحول خمتلف النظريات امل�سلمة عن العدل:  
.Khadduri، The Islamic Conception of Justice 
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التزامًا باأمر  اأخالقى غام�س لكن من املمكن اإدراكه باحلد�س، والعقل اأو اخلربة 
الإن�سانية37.  املهم، اأن عدًدا كبرًيا من فقهاء امل�سلمني يدفعون باأن الله خلق الب�رص 
�سعفاء يحتاجون للتعاون مع بع�سهم البع�س لكى  يحد من قدرتهم على ممار�سة 
الظلم.  عالوة على ذلك خلق الله الب�رص متنوعني وخمتلفني عن بع�سهم البع�س 
بحيث يحتاج كل منهم لالآخر، وهذا الحتياج �سيعاظم  من ميلهم الطبيعى للتجمع 

والتعاون من اأجل اإر�ساء العدل.

ال�سعف الن�سبى للب�رص، وتباين قدراتهم وعاداتهم الوا�سح �سوف يدفعهم اإىل مزيد 
من التقارب والتعاون  مع بع�سهم البع�س. واإذا ا�ستغل الب�رص هذه الهبة الإلهية 
األ وهي التفكري  وا�ستدلوا ب�رصع الله وتعاونوا �سيكون مقدًرا لهم اأن ي�سلوا اإىل 
اأعلى م�ستويات القوة والعدل.  ويجادل الفقهاء باأن احلاكم ي�سل اإىل ال�سلطة من 
خالل عقد مع النا�س ي�سعى مبقت�ساه اىل تعزيز التعاون بني النا�س وغايته النهائية 

خى حتقيق جمتمع عادل اأو على الأقل تعظيم احتمالت العدل.

الله  باأن  تفيد  التي  القراأنية  الن�سو�س  على  جزئًيا،  الفقهى،  اخلطاب  هذا  يقوم 
خلق النا�س خمتلفني، وجعلهم �سعوًبا وقبائل ليتعارفوا، وعلل الفقهاء امل�سلمون 
عبارة "لتعارفوا" )احلجرات 49:13( باأنها تعني احلاجة اىل التعاون الجتماعى 
وامل�ساعدة املتبادلة من اأجل حتقيق العدل.  ورغم اأن فقهاء ما قبل احلداثة مل يربزوا 
�سيظلون  واأنهم  خمتلفني  النا�س  خلق  الله  اأن  ا  اأي�سً القراآن  يو�سح  النقطة،  هذه 
خمتلفني حتى نهاية الوجود الب�رصى.  كذلك  ين�س القراآن على اأن حقيقة التنوع 
الب�رصي هي بع�س من احلكمة الإلهية، وهدف مق�سود للخالق )هود 11:118( 
اإن احتفاء القراآن ومباركته للتنوع الب�رصى، بال�سافة اىل للت�سمني الفقهي لفكرة 
التنوع الب�رصي يف ال�سعى الهادف للعدل تخلق امكانيات متنوعة لاللتزام بحقوق 
الإن�سان يف الإ�سالم.  وميكن تبنى  هذا اخلطاب  وحتويله اىل موقف معيارى 

يعترب العدل قيمة حمورية على النظام الد�ستورى اأن يحميها. 

وال�سدق  والتعاطف  الرحمة،  مثل  الأخالقية  الف�سائل  من  كبري  بعدد  بالتقيد  ا  اأي�سً القراآن  يطالب   37
والن�ساف والكرم والتوا�سع واخل�سوع.
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ا لدعم فكرة تفوي�س ال�سلطات التي يوؤمتن فيها احلاكم  ميكن تبنى هذا اخلطاب اأي�سً
على خدمة قيمة العدل املحورية يف  ظل مبادىء منهجية تعزز احلق يف التجمع 
تطوير  ميكن  ذلك،  اىل  اإ�سافة  املحورية.  القيمة  هذه  حتقيق  لتعزيز  والتعاون 
فكرة القيود ب�سكل مينع احلكومة من اإخراج ال�سعى نحو العدل عن �سياقه، اأو عن 
تعويق حق النا�س يف التعاون من اأجل �سعيهم هذا. املهم اإنه اإذا ف�سلت احلكومة يف 
القيام باللتزامات النابعة من هذا العهد )امليثاق( فاأنها تفقد م�رصوعيتها يف توىل 

ال�سلطة.

يف  المكانيات  تلك  حتقق  على  �سلًبا  يوؤثران  قد  اعتباران  هناك  حال،  اأية  على 
بتقاليد  واعني  لي�سوا  اأنف�سهم  املعا�رصين  امل�سلمني  اأن  اأولها،  احلديث.   الإ�سالم 
التف�سري الإ�سالمية حول العدل. فكال التوجهني، العتذاري والتطهري املتزمت 
منوذج  كبرية  بدرجة  جتاهال  احلديث-  الإ�سالم  يف  ال�سائدان  الجتاهان  -وهما 
التنوع والختالف الب�رصي كو�سيلة �رصورية لتحقيق جوهر العدل. والعتبار 
اأنه حتى لو ا�ستعاد امل�سلمون املحدثون تقاليد املا�سى  اأهمية، هو  الثاين؛ والأكرث 
حول العدل، فاحلقيقة اأنه على امل�ستوى املفاهيمى مل يتم ا�ستك�ساف العنا�رص املكونة 

للعدل يف العقيدة الإ�سالمية.

بالعدل.   واملطالبة  اللهية  ال�رصيعة  بتطبيق  العام  الإلتزام  بني  توتر  هناك 
الإلهية؟  يف  ال�رصيعة  العدل  اأم يحدد  العدل  الإلهية  ال�رصيعة  بب�ساطة، هل حتدد 
اأنه ال�رصيعة  احلالة الأوىل، فاإن العدل �سيكون مت�سمًنا كل ما يخل�س املرء اىل 
ال�رصيعة  هو  يكون  العدل  يتطلبه  �سيء  اأي  فاإن  الثانية،  احلالة  ويف  اللهية. 
الإلهية. على �سبيل املثال، اأكد العديد من فقهاء ما قبل احلداثة والفقهاء املحدثون، 
على اأن الغر�س الأ�سا�سي للحكم الإ�سالمي هو حماية وتطبيق ال�رصيعة الإلهية، 
واأن التكليف الأ�سا�سي للحاكم امل�سلم هو التاأكد من اأن النا�س يتعاونون يف تفعيل 
ال�رصعية الإلهية، ومن ثم فاإن هذا النموذج يجعل ال�رصيعة الإلهية هي املبداأ املنظم 

للمجتمع، وت�سبح ال�رصيعة الإلهية هي جت�سيد العدل.

ويف ظل هذا النموذج، لي�س هناك مغزى يف التحقيق يف العنا�رص املكونة للعدل 
ولي�س هناك مغزى يف التحقيق يف ما اإذا كان العدل يعنى امل�ساواة يف الفر�س اأو 
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امل�ساواة يف النتائج، اأو ما اإذا كان يعنى معاظمة امكانات ال�ستقالل الذاتى، اأو اأنه 
قد يعنى معاظمة النفع الفردى واجلماعى، اأو حماية حقوق الإن�سان الأ�سا�سية، اأو 
حتى احلل الب�سيط لل�رصاع واحلفاظ على ال�ستقرار، اأو اأي مفهوم اآخر قد يوفر 
مادة للمفهوم العام للعدل. لي�س هناك مغزى يف ال�ستباك يف مثل هذا البحث لأن 
ال�رصيعة الإلهية جتب مثل هذا البحث.  توفر ال�رصيعة الإلهية  تطبيقات مو�سوعية 
الناحية  ب�سكل حتليلى. ومن  ت�ستك�سفها  كانت ل  واإن  العدل،  فكرة  مف�سلة متثل 
املفاهيمة، وفًقا لهذا النموذج، ل ي�سبح املجتمع املنظم متعلًقا باحلق يف الجتماع 
بب�ساطة  بل  يعنى،  اأن  للعدل  ميكن  ماذا  ا�ستك�ساف  يف  احلق  اأو  بالتعاون،  بل 
اأعاله،  التي لحظناها  امل�سكلة  اىل  الإلهية.  ويدفعنا ذلك  ال�رصيعة  تطبيق  حول 
حكومة  وجود  اىل  بال�رصورة  ي�سل  ل  الإلهية  ال�رصيعة  تطبيق  اأن  هي  والتي 
اأية حال، من املهم  اأو حماية حقوق الإن�سان ال�سا�سية،على  حمدودة )مقيدة(، 
اأخذنا يف العتبار �سدارة العدل يف اخلطاب القراآين، وربطنا  اإذا  اأننا  مالحظة 
ذلك مبفهوم خالفة الب�رص لله على الأر�س، وفكرة اأن التكليف الإلهي بالعدل قد 
فِو�س للب�رصية باملعنى الوا�سع، �سيكون من امل�ست�ساغ التم�سك باأن العدل يجب اأن 
يحكم ويوجه كل اجلهود الب�رصية يف التف�سري لفهم ال�رصع؛ وهو ما يتطلب حتوُل 
عميُقا يف التفكري الإ�سالمي.  ويف راأيي اأن العدل، واأي �سىء �رصورى لتحقيق 

العدل، هو ال�رصيعة الإلهية، وهو ما ميثل �سيادة ااملقد�س وعظمته.        

من  الرحمة  جعل  قد  الله  اأن  على  القراآن  ويوؤكد  العدل،  باأنه  نف�سه  الله  ي�سف 
�سفاته الإلهية )الأنعام 6:12، 54(. عالوة على ذلك، فاإن الغر�س الأ�سا�سي 
بالب�رص.38   لفتة رحيمة  الإلهية هو مبثابة  الر�سالة  النبي حممد على  ا�ستئمان  من 
الرحمة يف اخلطاب القراآين لي�ست بب�ساطة الغفران، اأو ال�ستعداد لتجاهل اأخطاء 
الب�رص وخطاياهم.  الرحمة هي حالة يكون فيها الفرد قادر على ممار�سة العدل 
حيث  من  الرحمة،  حقه.  حق  ذى  كل  باعطاء  الآخرين  ومع  نف�سه/نف�سها  مع 

يف    .16:89 ا  اأي�سً للعاملني”؛  رحمة  اإل  اأر�سلناك  الر�سول“وما  تخاطب  والتي   ،21:107 القراآن   38
ار�سل  لقد  والتعاطف.   الرحمة  على  تقوم  باأنها  الإ�سالمية  الر�سالة  جممل  القراآن  ي�سف  احلقيقة، 
الإ�سالم لتعليم الب�رص تلك الف�سائل وتر�سيخها بينهم.  اعتقد اأن هذا ي�سع للم�سلمني، ولي�س الإ�سالم، 
معياًرا �رصورًيا لتعليم الرحمة )القراآن 27:77، 29:51، 45:20(. لكن تعليم الرحمة لي�س ممكًنا 
ما مل يتعلمه املرء، ومثل هذه املعرفة ل ميكن اأن تقت�رص على الن�س. اإنها “تعارفوا”، التي تقوم على 

اأخالق الرعاية التي تفتح الباب لتعلم الرحمة، وبالتاىل تعليمها لالآخرين.
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الأ�سا�س، ترتبط بحالة من الدراك احلقيقى ال�سادق؛ ولهذا فاإن الرحمة مقرونة 
يف القراآن بحاجة الب�رص لأن ي�سربوا ويت�ساحموا مع بع�سهم البع�س39. الأكرث 
اأهمية هو اإن اخلطاب القراآين يرى اأن الختالف والتنوع بني الب�رص هو رحمة 

اإلهية وهبة للب�رص.

الب�رص  اختالف  وتثمني  تفهم  من  ال�سخ�س  ميكن  الذى  ال�سادق  الإدراك  اإن 
وتنوعهم ومن ثم الغتناء بهما هو اأحد العنا�رص الأ�سا�سية لتاأ�سي�س جمتمع عادل. 
يف  جاء  كما  بالتعارف،  خا�س  ب�سكل  وامل�سلمني  عام  ب�سكل  للب�رص  الله  وتكليف 
"لتعارفوا"، وبا�ستخدام  هذه املعرفة احلقة يف �سعيهم للعدل. ويتطلب  القراآن، 
هذا اأن يتجاوز امل�سلمون والب�رص عمومًا جمرد الت�سامح، لينخرطوا يف م�رصوع 
تعاونى للخري، ي�سعون فيه لتحقيق العدل من خالل الرحمة.  التحدى لي�س جمرد 
اأن يتعاي�س النا�س مع بع�سهم البع�س، بل اأن يكون لكِل منهم دوره يف م�رصوع 
اخلري بالنخراط يف خطاب اأخالقى هادف. ورغم اأن التعاي�س �رصورة اأ�سا�سية 
للرحمة، اإل اأن ال�سعى حلالة من املعرفة احلقيقية بالآخر وا�ستهداف العدل، يحتم 
على الب�رص التعاون يف �سعيهم للخري واجلمال، وكلما كان اخلري واجلمال اأقرب 

مناًل، كلما اأ�سبحت الإن�سانية اأقرب اىل مرتبة الإلوهية.  

هي  القواعد  تلك  كانت  لو  حتى  ال�رصعية،  القواعد  تطبيق  اإن  حال،  اأية  على 
نتاج تف�سري الن�س املقد�س، لي�س كافًيا لتحقيق الإدراك الأ�سيل لالآخر اأو حتقيق 
عنها  اأحتدث  التي  التفكري  يف  النقلة  فاإن  الأمر.   نهاية  يف  العدل  و  الرحمة، 
تتطلب اأن ت�سبح مبادىء الرحمة والعدل هي التكليف الإلهي الأ�سا�سي.  يف هذا 
فو�ست  التي  وال�سلطة  امل�سدر  الله هو  اأن  الله يف حقيقة  �سيادة  تكمن  النموذج، 
الب�رص وكلفتهم بالعدل والق�سط على الأر�س، من خالل حتقيق الف�سائل الأقرب 
لل�سمات الإلهية.  وبعيًدا عن اإنكار الذاتيات الب�رصية من خالل التطبيق امليكانيكى 

ياأمر القراآن الب�رص ب�سكل �رصيح باتعامل مع بع�سهم البع�س بال�سرب والرحمة )90:17(، واأل يتعدوا   39
نظرية  اإن   .)43:32( ي�ستحقها  ل  ومن  الله  رحمة  ي�ستحق  من  يعرفون  اأنهم  وافرتا�س  حدودهم 
تطورت يف  التي  الرعاية  اأخالق  مع  �ستتداخل  �سوف  كف�سيلة  الرحمة  على  تركز  اإ�سالمية  اأخالقية 

النظرية الأخالقية الغربية. يرجع اىل
Tronto, Moral Boundaries, pp. 101-55  
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للقواعد، ميكن ا�ستيعاب، بل وتعزيز تلك الذاتيات بالدرجة التي جتعلها ت�ساهم 
يف حتقيق العدل.

وفًقا للخطاب الفقهى، من املهم اإدراك اأنه ل ميكن حتقيق العدل ما مل مينح كل 
ذى حق حقه/ها.  وكما �سنناق�س اأدناه، الله له حقوق معينة، والب�رص لهم حقوق، 
والله والب�رص يت�ساركون بع�س احلقوق. التحدى يف اخلالفة هو القرار بوجود 
احلق  لذى  ال�سماح  النهاية،  ويف  احلق،  هذا  مالك  هو  من  فهم  ثم  اأوًل،  احلق 
بالتمتع بهذا احلق املكفول.و املجتمع الذى يف�سل يف عمل ذلك، بغ�س النظر عن 
�سخامة حجم القواعد التي يطبقها، لي�س جمتمًعا رحيًما اأو عادًل.  ويقودنا هذا 

اإىل ا�ستك�ساف اإمكانية احلقوق الفردية يف الإ�سالم.

6: حقوق �لله وحقوق �لنا�ض

هذا هو اأكرث املو�سوعات من حيث التحديات التي يطرحها، ول ميكننى اأن اأفيه 
حقه يف امل�ساحة التي يتيحها هذا املقال. اإن فكرة احلقوق الفردية بحد ذاتها فكرة  
زئبقية غري حمددة، �سواء من حيث م�سادر تلك احلقوق اأو طبيعتها. عالوة على 
ذلك، فهناك جدل حول ما اإذا كانت احلقوق الفردية اأ�سيلة ومطلقة، اأو حم�س 
اأخرى.   معاك�سة  اعتبارات  عليها  تعلو  اأن  ميكن  مفرت�سة،  فردية  ا�ستحقاقات 
بال�سافة اىل ذلك، بينما حتمى كل الدميقراطيات الد�ستورية جمموعة حمددة من 
اأمام القانون، واحلق  امل�سالح الفردية، مثل حرية التعبري والتجمع، وامل�ساواة 
يف امللكية، وحكم القانون، فاإن هناك تنوع كبري �سواء على امل�ستوى النظرى اأو 
على م�ستوى املمار�سة فيما يتعلق بتحديد ماهية احلق الذى ينبغى حمايته، واإىل 
لفكرة  الأدنى  احلد  ا�ستخدم  �سوف  ال�سياق  هذا  يف  احلماية.   هذه  متتد  مدى  اأي 

احلقوق الفردية، واآمل األ يكون ذلك حمل جدال.

اأعنى باحلقوق الفردية هنا ال�ستحقاقات ولكن احل�سانة املعرتف بها، اأي  اأنا ل 
فكرة وجوب حماية امل�سالح اخلا�سة التي تتعلق برفاه الفرد  من التعدى عليها، 
�سواء كانت املتعدى هو الدولة اأو اأي من اأفراد النظام الجتماعى، وعدم الت�سحية 
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مبثل تلك امل�سالح اإل من اأجل �رصورة كربى. كما اأ�رصت، هذا هو و�سف للحد 
اأ�سك كثرًيا يف  الأدنى للحقوق، وهو يف راأيي، و�سف قا�رص بدرجة كبرية.  
فاإن  الق�سوى، ومن ثم ينبغى  وجود و�سيلة مو�سوعية لتحديد حجم ال�رصورة 
اأي ظروف. هذه  بها حتت  امل�سا�س  التي ل ميكن  الفردية  امل�سالح  بع�س  هناك 
قيمته،  بعدم  يح�س  املعنى  الفرد  جتعل  انتهكت  اإذا  التي  تلك  هي  املطلقة  امل�سالح 
وتلك التي يوؤدى انتهاكها اىل تدمري قدرة الإن�سان على فهم العنا�رص ال�رصورية 
للوجود الكرمي.  ولذا، على �سبيل املثال، فبمقت�سى هذا املفهوم، يكون ا�ستخدام 
التعذيب، اأو احلرمان من الغذاء اأو املاأوى اأو و�سائل العي�س كالعمل –حتت اأي 
ظرف من الظروف- انتهاًكا حلق الفرد. على اأننى �ساتبنى و�سف احلد الأدنى 

للحقوق يف هذا املقال.

من العدل اأن نقول، على اأية حال، اأن التقاليد الق�سائية ما قبل احلداثة مل ت�سغ 
اأو ح�سانات.  ورغم  وا�ستحقاق  امتيازات،  باعتبارها   الفردية  احلقوق  فكرة 
ذلك، فقد عك�ست التقاليد الق�سائية مفهًوما حول امل�سالح املحمية التي تعود بالفائدة 
ذاخًرا  املو�سوع  هذا  يبقى  يلى،  فيما  �سنو�سح  كما  اأية حال،  على  الفرد.  على 
بقدر لي�س بالقليل من عدم التحدد يف الفكر الإ�سالمي. وكما اأ�رصنا من قبل، فاإن 
غاية ال�رصيعة يف النظرية الفقهية هي حتقيق رفاه الب�رص.  تنق�سم م�سالح  الب�رص اأو 
رفاههم اىل ثالث فئات: ال�رصورات، واحلاجات، والكماليات اأو التح�سينات. 
وينبغى للقانون و�سيا�سات احلكومة اأن تلبى تلك امل�سالح وفق لأولويتها، حيث 
تاأتى ال�رصورات يف املقدمة، ثم احلاجات، وبعدئذ تاأتى الكماليات.  كما تنق�سم 
ال�رصورات نف�سها اىل خم�س قيم اأ�سا�سية: الدين، واحلياة، والفكر ، والن�سب اأو 
ال�رصف، وامللكية.  لكن الفقهاء امل�سلمون مل يطوروا  تلك ال�رصورات اخلم�س 
اىل فئات مفاهيمية، ومل ي�ستك�سفوا امل�سامني النظرية لها.  على العك�س فقد اتبعوا 

ما ميكن و�سفه مبقاربة �سديدة الو�سعية جتاه تلك احلقوق.

در�س الفقهاء امل�سلمون الأوامر اللق�سائية الو�سعية املوجودة التي ميكن الدفع باأنها 
تخدم تلك القيم، وخل�سوا  اإىل اأن القيم اخلم�س قد حتققت ب�سكل كاف باإعمال تلك 
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الحكام الق�سائية املحددة.  جادل الفقهاء امل�سلمون على �سبيل املثال باأن حترمي 
الدين،  حمى  الإحلاد  قانون  واأن  باحلياة،  املتعلقة  الأ�سا�سية  القيمة  يخدم  القتل 
واأن حترمي  امل�سكرات حمى الفكر، واأن حترمي الزنا والعالقات اجلن�سية خارج 
الزواج حمى الن�سب، واأن احلق يف التعوي�س حمى حق امللكية. ل ميكن القول 
باأن ق�رص حماية العقل على م�ساألة حترمي ا�ستهالك الكحوليات،  اأو حماية احلياة 
على حترمي القتل يوفر حماية �ساملة لأي من العقل اأو احلياة. اأق�سى ما ميكن اأن 
تفعله تلك القوانني هو حماية جزئية ملفهوم حمدود حول تلك القيمة، وعلى اأي 
الأحوال، ل ميكن التاأكيد عليها باعتبارها مكايفء للحقوق الفردية لأنها ل تعترب 
اأن  ن�ستنتج  اأن  املعقول  العامل.  و�سيكون من  الفرد يف مواجهة  ح�سانات ميلكها 
تلك القيم اخلم�س قد مت اإفراغها من اأي حمتوى نظرى �سيا�سى واجتماعى، واأنها 
اختزلت اىل حم�س م�ستهدفات قانونية تقنية.  هذا ل ي�ستبعد بالطبع احتمال اأن 

توفر القيم اخلم�س الأ�سا�سية قاعدة لنظرية منهجية حول احلقوق الفردية.40

اإن املحاجة باأن التقاليد الفقهية مل تطور فكرة احلقوق الفردية الأ�سا�سية ل تعنى 
قد  الفقهية  التقاليد  اأن  هو  الأمر  فواقع  باملفهوم.  واعية  تكن  مل  التقاليد  تلك  اأن 
الذين  اأولئك  اأو  اعتقادهم،  ب�سبب  اأعدموا  الذين  الأفراد  مع  التعاطف  اىل  نحت 
ماتوا ب�سبب ن�سالهم �سد الظلم.  وقد و�سف الفقهاء مثل تلك الأفعال اأنها موت 
وانتج  اإيجابية.   اأو  حممودة  م�سامني    يحمل  و�سف  وهو  امل�سابرة،  ب�سبب 
القهاء مل�سلمون خطاًبا �سخًما يف اإدانة فر�س ال�رصائب غري العادلة، واغت�ساب 
احلكومة للملكية اخلا�سة.  عالوة على ذلك، رف�س غالبية الفقهاء امل�سلمني اإدانة 
اأو جترمي �سلوك املتمردين الذين ثاروا ب�سبب فر�س �رصائب قهرية، اأو الذين 
قاوموا حكومات الطغاة.41  اإ�سافة اىل ذلك، �ساغت التقاليد الفقهية ثروة من 
املواقف التي ك�سفت عن توجهات اإن�سانية اأو متعاطفة. و�ساأذكر بع�سًا منها فقط 

اأجادل باأن حماية الدين ينبغى تطويرها لتعنى حماية حرية العقيدة الدينية؛ واأن حماية احلياة ينبغى اأن   40
تعنى اأن نزع احلياة ينبغى اأن يكون ب�سبب ق�سية عادلة، ونتيجة لعملية عادلة؛ واأن حماية الفكر ينبغى 
اأن تعنى احلق يف التفكري احلر، والتعبري والعتقاد؛ واأن حماية ال�رصف ينبغى اأن تعنى حماية كرامة 

الإن�سان؛ واأن حماية امللكية ينبغى اأن تعنى احلق يف التعوي�س عن نزع امللكية.
يراجع اأبو الف�سل،  41

Abou El Fadl, Rebellion and Violence in Islamic Law, pp. 234-94.
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واترك الباقى لدرا�سة اأكرث ا�ستفا�سة.  فمثاًل طور الفقهاء املل�سمون فكرة افرتا�س 
الرباءة يف كل الجراءات املدنية واجلنائية، وجادلوا باأن اأن املدعى هو الذى يقع 
عليه دائًما عبء الإثبات )البينة على من ادعى(42 ويف الأمور املتعلقة بالهرطقة، 
جادل الفقهاء امل�سلمون مراًرا  باأنه من الأف�سل ترك األف من الهراطقة اأحراًرا 
عن معاقبة م�سلم خمل�س خطاأً.  كما مت تطبيق نف�س املبداأ  يف احلالت اجلنائية؛ فقد 
جادل الفقهاء اأنه من الأف�سل دائًما اأن تطلق �رصاح �سخ�س مدان عن املخاطرة 
ممار�سة  الفقهاء  من  العديد  اأدان  ذلك،  على  عالوة  برىء43.   �سخ�س  بعقاب 
اخلوارج(  )مثل  لهرطقتها  تدعوا  التي  املهرطقة  املجموعات  �سجن  اأو  اعتقال  
وجادلوا باأن مثل تلك املجموعات ل يجب التحر�س بها اأو معاملتها ب�سكل �سىء 

اإىل اأن يحملوا ال�سالح، وي�سكلوا نية وا�سحة يف الثورة على احلكومة.   
 

املثلة  حرم  النبي  باأن  جمادلني  التعذيب،  ا�ستخدام  ا  اأي�سَ امل�سلمون  الفقهاء  اأدان 
)ا�ستخدام الت�سويه( يف كل الأحوال44، وعار�س ا�ستخدام العرتافات املاأخوذة 
قهًرا يف كل الأمور القانونية وال�سيا�سية.45  و�ساغ عدد كبري من الفقهاء قاعدة 
املنتزعة  اأو الأدلة  باإن العرتافات  اأفادوا  التربيء الأمريكية كما  لقاعدة  مماثلة 
قهًرا غري م�سموح بها. ومما يثري الهتمام، اأن بع�س الفقهاء اأكدوا اأن القا�سى 
�سا  معَرً يكون  اجلنائية،  الأحكام  يف  قهًرا  منتزع  اعرتاف  على  يعتمد  الذى 
للم�سائلة ب�سبب الإدانة الظاملة.  ودفعت الأغلبية منهم اأن املتهم اأو عائلته ميكنهم 
رفع ق�سية �سد القا�سى للمطالبة بالتعوي�س. �سواء كان ذلك �سد القا�سى مبا�رصة 
اأو �سد اخلليفة وممثليه عموًما لأن احلكومة ت�ساءل عن ممار�سات ق�ساتها غري 

القانونية. 
اأحمد، “�رصح القواعد الفقهية” �س 269-89؛ وعلى اأحمد، “القواعد الفقهية” �س 400-1؛ جالل   42

الدين، “الأ�سباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه ال�سافعية” �س 294.
ال�سوكانى، “نيل الأوطار”، 7”168؛ ابن حجر الع�سقالنى، “فتح البارى” 14:308  43

مل يعترب الفقهاء امل�سلمون، على اأي حال، اأن قطع الأيادى والأقدام  كعقوبة لل�رصقة وقطع الطريق   44
كت�سويه.

45 عدد مهم من الفقهاء يف التاريخ الإ�سالمي اإ�سطهدوا وقتلوا لتم�سكهم باأن البيعة التي تتم حتت التهديد 
والكراه باطلة.  و�سف الفقهاء امل�سلمون موت اأولئك املفكرون حتت تلك الظروف مبوت امل�سابرة.  
ليبايعوهم.  تهديدهم  اأو  العظماء والفقهاء  اإما ر�سوة  اعتادوا  اخللفاء  اأ�سبح هذا خطاًبا مهًما لآن  وقد 
يراجع Abou El Fadl، Islamic Law، pp. 86-7 ، ابن خلدون، "املقدمة"  �س 165.  عن 

القانون الإ�سالمي حول الكراه وعن العرتافات الق�رصية والإلتزامات ال�سيا�سية يراجع  
Abou El Fadl, Law of Duress in Islamic Law and Common Law, pp. 305-50.
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الله  بحقوق  املتعلق  ذلك  هو  الفقهية  التقاليد  يف  اإثارة  الأكرث  اخلطاب  لعل  لكن 
وحقوق النا�س. حقوق الله هي تلك التي يحتفظ بها الله من خالل حتديد وا�سح، 
مبعنى اأن الله فقط هو من يحدد كيفية معاقبة منتهكى تلك احلقوق، والله وحده له 
احلق يف غفران تلك النتهاكات،  وهذه احلقوق تقع ح�رصًيا حتت �سلطة و�سيادة 
الله، ولي�س للب�رص اإل اتباع القواعد ال�رصيحة املف�سلة التي و�سعها الله للتعامل مع 
تلك الأفعال التي تقع يف �سلطته. اإ�سافة اىل ذلك، ففي النظرية الفقهية، ت�سبح 

كل احلقوق ملنفعة الب�رص ما مل يكن هناك حتديد �رصيح باأنها حقوق الله.    
  

للنا�س.  يعود  حق  هو  الله  حق  باأنه  بو�سوح  يحدد  مل  حق  اأي  اأخرى،  بعبارة 
وت�سمى تلك احلقوق حقوق العباد، اأو حقوق النا�س، اأو حقوق الآدميني.  املهم، 
اأنه بينما حقوق الله ل ميكن لأحد العفو عن انتهاكها �سوى لله وذلك من خالل 
التوبة، فاإن حقوق الب�رص ل ميكن اأن يعفو عن انتهاكها �سوى النا�س.  ويجادل 
الفقيه احلنفي العيني )تويف 1451/855( اأن اغت�ساب امللكية، لو قام بها م�سوؤول 
باإعادته  اآلف املرات، �سوى  اأن يغفر له، حتى لو تاب  حكومى ظامل ل ميكن 

للملكية امل�رصوقة.46

الأمور  يف  ال�سخ�سية  احلقوق  مع  التعامل  �سياق  يف  يحدث  اخلطاب  هذا  معظم 
املالية وامللكية، ولكنه مل ميتد لبقية احلقوق املدنية، مثل احلق يف املحاكمة العادلة 
اأو احلق يف ال�ستماع والتاأمل والدرا�سة، وهي حقوق ل ميكن للحكومة جتاهلها 
اأو انتهاكها حتت اأي ظرف.  ول يرجع ذلك نتيجة ل�سيق نطاق حقوق النا�س، 
بل على العك�س، لأن مدى تلك احلقوق كان �سديد الت�ساع.  وينبغي تذكر اأن 
النا�س متلك اأي حق مل ين�س �رصاحة على اأنه من حقوق الله. وبناء عليه، حيث 
اأن حقوق الله حمدودة/�سيقة، فاإن احلقوق التي تعود للنا�س عديدة.  وقد نحت 
ممار�سة الفقهاء اىل الرتكيز على الدعاءات القانونية ال�سيقة التي ميكن معاجلتها 
اإليها  من خالل عمليات القانون اأكرث من الت�سنيفات النظرية الوا�سعة التي نظر 

باعتبارها غري قابلة للتقا�سي.    

اأبو حممد “البناية يف �رصح الهداية” �س 482.  46
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املتعلقة  اأو احلقوق  امللمو�سة،  امللكية  الرتكيز على حقوق  الفقهاء اىل  وهكذا مال 
اأحرق  اإذا  وهكذا  الأخالقية.  الدعاءات  على  الرتكيز  عن  ا  عو�سً بالتعوي�س 
ال�سعى  لالأخري  ميكن  املثال،  �سبيل  على  اآخر،  ل�سخ�س  مملوكة  كتًبا  �سخ�ُس 
للتعوي�س عن تدمري امللكية، ولكنه ل ي�ستطيع رفع دعوى للمطالبة باأمر زجري 
مينع حرق الكتب يف املقام الأول. ورغم هذا الق�سور، فاإن التقاليد الفقهية يف 
الواقع طورت مفهوم املطالب الفردية املح�سنة �سد احلكومة اأو القيود الجتماعية 

اأو الغرتاب.
هناك جانب مهم اآخر نحتاج ل�ستك�سافه يف هذا ال�سياق؛ فقد اتخذ الفقهاء امل�سلمون 
النا�س، ينبغى،   الله بحقوق  اأنه يف حالة اختالط حقوق  اإذ راأوا  موقًفا مده�ًسا، 
الب�رص  اأن  النا�س. وتربير ذلك،  ال�سيادة حلقوق  تكون  اأن  الأحوال،  اأغلب  يف 
يحتاجون حقوقهم، ويحتاجون للدفاع عن تلك احلقوق على الأر�س، بينما الله 
على اجلانب الآخر، يوؤكد حق الله فقط ل�سالح الب�رص، ويف كل احلالت يدافع 
يتعلق بحقوق  فيما  اأما  لذلك.   اإذا كانت هناك حاجة  الله عن حقوقه يف الآخرة 
لكل  احلقوق  من  وعامة  را�سخة  جمموعة  امل�سلمون  الفقهاء  يت�سور  مل  النا�س، 
الأفراد يف كل الأوقات.  لكنهم فكروا  يف احلقوق الفردية باعتبارها تن�ساأ ل�سبب 
قانونى  ناجم عن املعاناة من ظلم قانونى. فالفرد ل ميلك حًقا حتى يقع حتت ظلم 

ما، وبناء عليه يكون له املطالبة بالق�سا�س اأو التعوي�س.
 

املفاهيم  من  التحول  ال�رصورى  من  اآخر،  اىل  فكرى  منوذج  من  ولالنتقال 
التقليدية للحقوق اىل مفهوم احل�سانة وال�ستحقاق؛ فت�سبح احلقوق يف حد ذاتها 
اأن تن�ساأ �سكوى حمددة وبغ�س النظر عن  ملكية ملن يحملونها من الأفراد، قبل 
وجود اأو عدم وجود �سبب لدعوى ق�سائية. جمموعة احلقوق املعرتف بح�سانتها 
الرحمة.  لتحقيق جمتمع عادل مع تعزيز عن�رص  ال�رصورية  تلك  وثباتها، هي 
من املمكن جًدا اأن تكون احلقوق الفردية املهمة هي تلك القيم اخلم�س التي اأ�رصنا 
اإليها عاليه، لكن هذه الق�سية حتتاج اىل اإعادة التفكري والتحليل يف �سوء التنوع 

احلاىل وخ�سو�سية الوجود الإن�سانى.
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اإن حقيقة اأولوية حقوق النا�س لها على حقوق الله يف الأر�س، تعنى بال�رصورة 
الدفاع  على  قادر  الله  الب�رص.  حقوق  لنتهاك  الله  حقوق  ا�ستخدام  ميكن  ل  اأنه 
اأن  فعلينا  الأر�س  هذه  على  اأما  الآخرة.  يف  عنها  الدفاع  يريد  حقوق  اأي  عن 
نعنى اأنف�سنا فقط باكت�ساف وتاأ�سي�س احلقوق ال�رصورية لكى ميكن للب�رص الو�سول 
اىل حياة عادلة بينما نحرتم –لأق�سى حد ممكن- حقوق الله املوؤكدة.  ويف هذا 
ال�سياق، ل يعنى اللتزام بحقوق الإن�سان غياب اللتزام بحقوق الله، اأو عدم 
الرغبة يف طاعته.  بل يعنى اأن ت�سبح حقوق الإن�سان جزءا اأ�سا�سًيا من الحتفاء 
وال�سعى  الرحمة،  الأر�س، وحتقيق  الله على  الب�رصية،  وتكرمي خلفاء  بتنوع 

للغاية النهائية األ وهي حتقيق العدل.

7: �لإ�سالم ووعد حقوق �لإن�سان

لقد دفعنا باأن �سيادة الله يتم احرتامها يف ال�سعى اىل جمتمع عادل، واأن املجتمع 
العادل –يف �سعيه للرحمة- ينبغى اأن يحرتم التنوع والرثاء الب�رصى، واأن يقر 
باحل�سانات الواجبة للب�رص.  وقد بررت هذا املوقف انطالًقا من خلفية اإ�سالمية، 
وبينما اأقر باأن هذا املوقف يقوم على تقاليد التف�سري يف املا�سى، فاإنه لي�س املقاربة 
اإن  احلديثة.  احلقبة  يف  امل�سلمني  بني  مقرة  مقاربة  حتى  اأو  للمو�سوع،  ال�سائدة 
العتذارية  املقاربات  هي  لالأ�سف  اليوم  للمو�سوع  املقرة  الوحيدة  املقاربات 
بافرتا�سات  فهي زاخرة  املعا�رصة،  باخلطابات  يتعلق  ما  اأما  يف  والتطهرية.  
على  امل�سلمني  قدرة  خطري  ب�سكل  قو�ست  فكرية  واخت�سارات  مربرة،  غري 

مواجهة مو�سوعات مهمة مثل حقوق الإن�سان.
  

القانون  حول  تعميمات  الغربيني  الأكادمييني  بع�س  يردد  ذلك،  اىل  بال�سافة 
الفقهاء  اأنتجها  اأنها ل تقوم على ن�سو�س تاريخية  يقال عنها  اأقل ما  الإ�سالمي، 
هذا  بني  ومن  الدفاعيني.  امل�سلمني  تاأثري  ب�سبب  جزئًيا  ذلك  ويرجع  امل�سلمون، 
بالواجبات  اأ�سا�ًسا  يهتم  الإ�سالمي  القانون  باأن  الإدعاء  امل�سندة،  التعميمات  غري 
احلقوق  على  يقوم  مفهوم  للحقوق  الإ�سالمي  املفهوم  واأن  باحلقوق،  ولي�س 
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اجلماعية ولي�س الفردية47.  كال الدعائني، رغم كرثة ترديدهما، يفتقدان اىل 
الت�ساق بدرجة ما، لكن الأهم هو اأنهما ل يقومان على اأي �سىء غري الفرتا�سات 
الثقافية حول "الآخر" غري الغربى.  يبدو الأمر كما لو كان املف�رصين العديدين 
بعد اأن  ح�سموا  ما يعتقدون اأنه املفهوم اليهودى امل�سيحى، اأو رمبا املفهوم الغربى 
للحقوق،  افرت�سوا اأن الإ�سالم لبد اأن يكون بال�رصورة خمتلًفا.  على اأي حال، 

احلقيقة هي اأن كال الدعائني  قد عفا عليهما الزمن بدرجة كبرية.

اأنهم مل  للحقوق، كما  امل�سلمون على روؤية جمعية  قبل احلداثة  ما  فقهاء  يوؤكد  مل 
العامة وعادة  لقد حتدثوا عن احلقوق  للحقوق.  ا على روؤية فردية  اأي�سً يوؤكدوا 
ما اأكدوا على اأن احلقوق العامة ينبغى اأن تكون لها الأف�سلية على ال�ستحقاقات 
اخلا�سة.  ولكن من حيث التقريرات  الق�سائية مل ي�سل ذلك لأكرث من الت�سديد 
املثال  �سبيل  على  القلة.  ا�ستحقاقات  ب�سبب  تعاين  اأن  لالأغلبية  ينبغى  ل  اأنه  على 
العام،  ال�ستيالء  فكرة  لتربير  ذلك  ا�ستخدام  قانونًيا  اإليه  الأمر  ما و�سل  اأق�سى 
ا يف  اأو احلق يف الت�سهيالت على ح�ساب احلق يف امللكية.  وا�ستخدم هذا املبداأ اأي�سً
حظر ممار�سة الأطباء غري املوؤهلني للطب.  لكن، كما لحظنا اأعاله، مل يربر 
العامة.  امل�سالح  اأو  الدولة  رفاه  لتعزيز  الأفراد  تعذيب  اأو  قتل  امل�سلمون  الفهاء 
الفقهاء  العظمى من  الغالبية  فاإن  الت�سهيالت،  اأو  العام  بالن�سبة لال�ستيالء   وحتى 
يف  الدولة  اأفعال  من  املت�رصرين  الأفراد  حق  هو  امل�ستمر  موقفهم  كان  امل�سملني 

التعوي�س املماثل لقيمة عادلة ملتلكاتهم امل�ستوىل عليها وفًقا لل�سوق.

باحلقوق  الإلتزام  باأن  يجادل  اأن  للمرء  ميكن  العدل،  منظور  من  وانطالًقا 
الفردية، يف �سموله، �سوف يوؤدى يف تراكمه اىل منفعة الكرثة )املواطنني( على 
يعوق  الفردية ل  تاأكيد احلقوق  اأن  اأعتقد  واأنا  القائمة(.   )اأع�ساء احلكومة  القلة 
اأكرث  ب�سكل  التطوير  اىل  حتتاج  النقطة  هذه  لكن  ب�سدة،  يدعمه  بل  العام  اخلري 

فيما يتعلق بهذا الدعاء املتكرر كثرًيا يرجع اىل   47
Howard, Human Rights and the Search for Community, pp. 92-104; Rosen, 
The Justice of Islam, pp. 7, 79-80, 156-7; Weiss, The Spirit of Islamic Law, 
pp. 145-85.  
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منهجية يف درا�سة م�ستقلة. ما اأهتم به هنا على اأية حال هو اإن الفكرة الفقهية للحق 
العام ل تدعم بال�رصورة ما يو�سف كثرًيا باملنظور اجلمعى للحقوق.

وعلى نف�س املنوال، فاإن فكرة الواجبات م�ستقرة بنف�س القدر يف التقاليد الإ�سالمية 
منها  لأي  اأف�سلية  تعطى  ل  الإ�سالمية  الفقهية  والتقاليد  احلقوق؛  فكرة  مثل  مثلها 
على الأخرى. فواقع الأمر هو اإن بع�س فقهاء ما قبل احلداثة �سددوا على اأن كل 
واجب يقابله حق متبادل، والعك�س �سحيح.48 من ال�سحيح اأن عديد من الفقهاء 
يحمى  اأن  توقعوا  مثاىل،  ب�سكل  ا،  اأي�سً لكنهم  الطاعة،  له حق  احلاكم  اأن  اإدعوا 
الطاعة  واجب  يعلقوا  مل  الفقهاء  اأن  وحقيقة  املحكومني.  وم�سالح  �سالمة  احلاكم 
على الإلتزام باحرتام احلقوق الفردية للمواطنني ل يعنى اأنهم من حيث املبداأ كانوا 
يعار�سون منح املحكومني ح�سانات معينة �سد الدولة.  ويف بع�س الظروف اأكد 
فاإن  وظلمتهم  املحكومني،  رفاه  حماية  يف  ف�سلت  اإذا  الدولة  اأن  امل�سلمون  الفقهاء 

املحكومني ل يعودوا ملزمني جتاه الدولة �سواء بواجب الطاعة اأو الدعم.49

اجلماعية  باحلقوق  املتعلقة  الروؤى  اأ�سبقية  حول  النت�سار  وا�سع  احلديث  ي�سري 
وتلك القائمة على الواجب يف الإ�سالم اىل اأن العديد من اخلطابات حول القانون 
الإ�سالمي يف احلقبة املعا�رصة تت�سم برد الفعل. يف اخلم�سينيات وال�ستينيات، كانت 
معظم الدول الإ�سالمية، كجزء من الأمم النامية، متاأثرة ب�سدة بالأيدولوجيات 
ال�سرتاكية والتنمية الوطنية التي نحت اىل الت�سديد على مفاهيم احلقوق املتمحورة 
حول احلقوق اجلماعية والواجبات.  ومن ثم، ادعى العديد من املعلقني امل�سلمني 
اأن التقاليد الإ�سالمية تدعم بال�رصورة طموحات واآمال ما �سمى بالعامل الثالث. 
لكن تلك الدعاءات، مثلها مثل اأي روؤية معا�رصة خا�سة حول احلقوق، اإمنا 
اأن فكرة  تفكك وتبتكر وتتفاو�س حول ما يتعلق بالتقاليد الإ�سالمية. ويف راأي 

حول العالقة بني الواجب واحلق يف القانون الرومانى والتقاليد القانونية الغربية التالية له، يرجع اىل   48
فيني�س، حيث ي�سف حركة �سديدة ال�سبه بتلك التي حدثت يف القانون الإ�سالمي الأويل

Finnis, Natural Law and Natural Rights, pp. 205-10.
ا   حول احلقوق وامل�سوؤوليات، يراجع اأي�سً  

Weinreb, Natural Law and Rights, pp. 278-305.
حول هذا املو�سوع يراجع   49

Abou El Fadl, Islamic Law, pp. 280-7.
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اأ�سهل يف تربيرها، من منظور فل�سفي ديني،  يف الإ�سالم عن  احلقوق الفردية 
فكرة التوجه اجلمعي.

ا.  اإن  لقد حلق الله الب�رص كاأفراد، وحما�سبتهم يف الآخرة تتم ب�سكل فردى اأي�سً
التزام املرء بحماية وتاأمني �سالمة ورفاه الفرد، هو التعامل مع خلق الله بجدية.  
كل فرد يج�سد عامل فعلًيا من املعجزات الإلهية، يف اجل�سد والروح والعقل. مل 
اإلزام نف�سه بحقوق ورفاه رفاقه من الب�رص؟ الجابة هى: لأن  يجب على امل�سلم 
الله �سبقنا يف هذا الإلتزام ، عندما اأ�سبغ كثرًيا من ذاته على كل اإن�سان. وهذا هو 
ال�سبب يف اأن القراآن ي�سدد على اأن كل من قتل اإن�ساًنا بغري حق، كما لو كان قد 
قتل النا�س جميًعا؛ كما لو كان القاتل قد اغتال قد�س الأقدا�س ولوث  معنى القدا�سة 

نف�سه )املائدة 5:32(.

ل يفرق القراآن بني قدا�سة امل�سلم وقدا�سة غري امل�سلم، وي�سدد مراًرا وتكرارًا على 
يقرر  اأو حتى  باأي طريقة،  الله  يحد من رحمة  اأن  اإن�سان  اأي  لي�س مبقدور  اأنه 
من ي�ستحقها )البارقة 2:105، اآل عمران 3:74، الفاطر 35:2، �س 38:9، 

الزمر 39:38، الغافر 40:7، الزخرف 43:32(

اأنا اأرى اأن هذا يعنى اأن غري امل�سلم، مثله مثل امل�سلم، ميكن اأن يكون متلقًيا اأو 
مانًحا للرحمة الإلهية. ومقيا�س الف�سيلة الأخالقية على هذه الأر�س هو القدرة 
على القرتاب من الله عرب العدل، ولي�س من الذى يحمل بطاقة الديانة اأو عدم 
التدين ال�سحيحة. املقيا�س يف الآخرة اأمر خمتلف، لكنه اأمر يخ�سع ل�سلطان الله 

ح�رصًيا.
 

هل يهم ما الذى اأ�سبح املجتمع الدويل العام يعتقد اأنه معايري احلد الأدنى لل�سلوك 
اإذا كان  يعنينا  الب�رص؟ وب�سكل حمدد، هل  التعامل مع  ينبغى مراعاتها عند  التي 
املجتمع الدوىل يرى اأن قطع يد ال�سارق، ورجم الزانى اأو الزانية، اأو المتيازات 
الذكورية فيما يتعلق بالطالق واملرياث هي انتهاكات للحقوق الأ�سا�سية التي ينبغى 
والتنوع  الرحمة  مفهوم  اأخذ  هنا  مفيًدا  �سيكون  الب�رص؟  مع  التعامل  مراعاتها يف 
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الإن�سانى باجلدية الواجبة. املو�سوع احلقيقى، هو اأننا كم�سلمني قد كلفنا ب�سمان 
ا بتحقيق العدل. رفاه و�سالمة الب�رص وكرامتهم، كما اأننا كلفنا اأي�سً

والرحمة.   التعاطف  اىل  حتتاجان  والعدل  الكرامة  فاإن  حجتي،  �سحت  اإذا 
ل  التي  الطريقة  بنف�س  ولكن  البع�س؛  بع�سهم  جتاه  بالرحمة  مكلفون  امل�سلمون 
للمرء  ميكن  ل  ين�ست،  كيف  يتعلم  اأن  قبل  يتحدث  كيف  يتعلم  اأن  للمرء  ميكن 
تعليم الآخرين ما مل يكن م�ستعًدا للتعلم.  اأن التعامل مع اأخالقيات الرحمة بجدية 
يقت�سى اأن نتعلم اأوًل كيف نهتم، وهذا هو ال�سبب يف اأن راأي الإن�سانية كلها يف 
تف�سرياتنا وتطبيقنا للتعاليم الإلهية اأمر مهم. اإذا كان الب�رص الآخرون ل ميكنهم فهم 
روؤيتنا للرحمة،  فاإن املطالبة بال�ستثناء اأو الفوقية اأو الن�سبية الثقافية، من منظور 
دينى، ل يجدينا نفًعا.  وهذا �سحيح ب�سكل خا�س اإذا كنا، كم�سلمني، ن�ستبك مع 
باقي الإن�سانية يف م�رصوع جماعي لإقامة اخلري والرفاه على هذه الأر�س.  اإذا 
كل  ناأخذ  اأن  �سوى  اأمامنا  جند  لن  الهائل،  الب�رصي  التنوع  العتبار  يف  و�سعنا 
م�ساهمة باجتاه روؤية للخري بجدية، واأن ن�ساأل اأي من الروؤى املقدمة تقرتب من 

حماولة حتقيق التكليف الإلهي.

على اأننا ل منلك اأن تغيب عن اأعيننا حقيقة اأن التكليف وامل�سوؤولية يف النهاية هي 
القيام بواجب اخلالفة على الأر�س، علينا  اأننا يف  م�سوؤوليتنا كب�رص.  يعني هذا 
اأن ناأخذ بجدية واجب امل�ساركة يف امل�رصوع اجلماعى للخري، وبعمل ذلك علينا 
اأن نكون م�ستعدين لإقناع الآخرين والقتناع مبا يرى الآخرون اأنه �رصورى 
عن  بالتاأكيد  يدافع  �سوف  الله  الأر�س.   هذه  على  الفا�سل  الأخالقي  للوجود 
حقوق الله يف الآخرة بالطريقة التي يراها الأن�سب، لكن على هذه الأر�س، فاإن 
امل�ساألة بهذه  الب�رص.  بو�سع  الدفاع عن حقوق  م�سوؤوليتنا الأخالقية الأوىل هي 
الطريقة، رمبا يت�سح ب�سدة اأن اللتزام بحقوق الإن�سان هو التزام ل�سالح خلق 

الله، ومن ثم يف النهاية هو التزام جتاه الله.
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