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 االس�الم ب�ین: االنس�ان حق�وق: ((موض�وعھا وك�ان مق�ره، في التاسعة، وھي الدوریة، ندوتھ المنھاج منتدى عقد 

 وادارھ�ا للن�دوة ق�دم. مس�ا والنص�ف السادس�ة الس�اعة 25/5/1998 فی�ھ الواقع ءاالربعا یوم ،))الدولیة ةیوالشرع

 فیھ�ا وش�ارك العطی�ة، خالد الشیخ فضیلة المنھاج، مجلة تحریر ورئیس االسالمیة للدراسات الغدیر مركز رئیس

 اللبنانی�ة، الجامع�ة ف�ي االس�تاذ الض�اھر، س�لیم وال�دكتور ّ�، لح�زب الع�ام االمین ،نائب قاسم نعیم الشیخ العالمة

 .الرابع الفرع الحقوق كلیة اللبنانیة، الجامعة في االستاذ ،طي محمد والدكتور االول، الفرع الحقوق كلیة

 

 ان المؤرخ��ون ی��ذكر: فق��ال البح��ث، موض��وع وق��دم والحض��ور، بالمش��اركین العطی��ة خال��د الش��یخ فض��یلة رح��ب

 الفض�ل :وھ�م ،))الفض�ل(( لفظ�ة م�ن مشتقة كلھا اسماؤھم منھم، ثالثة وان قریش، قبل مكة سكان كانوا جرھما،

 ، اھلھ�ا الى الحقوق یردوا ان على بینھم ما في تحالفوا قد الحارث، بن والفضیل وداعة، بن والفضل فضالة، بن

 .الناس من احد ظھرانیھم بین یظلم اال وعلى

 

 فاش�تراھا للبی�ع بض�اعتھ وع�رض مك�ة،)) زبی�د(( قبیل�ة من رجل دخل عاما بعشرین الشریفة النبویة البعثة وقبل

 ف�اوفى یعین�وه، ان ف�ابوا ق�ریش بط�ون بع�ض الزبی�دي علی�ھ فاس�تعدى حق�ھ عنھ وحبس ،))وائل بن العاص((منھ

 فھ�ر آل ی�ا: ص�وتھ ب�اعلى فص�اح حولھ�ا، ان�دیتھم ف�ي وق�ریش الكعب�ة، عل�ى المش�رف ،))قب�یس ابي جبل(( على

 ان والحج�ر الحج�ر وب�ین للرجال یا عمرتھ یقض لم اشعث ومحرم والنفر الدار نائي مكة ببطن بضاعتھ لمظلوم

 وھیج�ت ق�ریش، م�ن رج�ال حمی�ة االبی�ات ھ�ذه فاث�ارت الق�ذر الف�اجر لث�وب ح�رام وال كرامت�ھ تم�ت لمن الحرام

 ب�ن �ّ  عب�د دار ف�ي ف�اجتمعوا آخ�رون، ذلك في وایده نصرتھ، على وعزم المطلب، عبد بن الزبیر فقام غیرتھم،

 اال الن�اس، س�ائر م�ن دخلھ�ا مم�ن اھلھ�اوغیرھم، م�ن مظلوم�ا بمك�ة یجدوا ال ان على وتعاھدوا فتعاقدوا، جدعان

 س�لعة من�ھ ف�انتزعوا)) وائ�ل ب�ن الع�اص(( ال�ى مشوا ثم. مظلمتھ علیھ ترد حتى ظلمھ من على وكانوا معھ قاموا

 .الیھ وردوھا الزبیدي

 

 الفضول، حلف وھو االول، الحلف باسم الحلف ذلك قریش فسمت
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 علی�ھ ام�ر ظ�الم مك�ة ب�بطن یق�یم اال وتح�الفوا تعاق�دوا الفض�ول ان: فق�ال ذل�ك، في المطلب عبد بن الزبیر وانشد 

: قول�ھ عن�ھ وروي فی�ھ وش�ارك الحل�ف ھ�ذا ف�ي) ص(النب�ي دخ�ل وق�د سالم فیھم والمعتر فالجار وتواثقوا تعاقدوا

 )).الجبت االسالم في بھ دعیت ولو النعم، حمر بھ لي ان ماحب حلفا جدعان، بن �ّ  عبد دار في شھدت، لقد((

 

 ).134-1/133 ھشام، ابن سیرة(

 

 عص�ر ف�ي االنس�ان حقوق عن للدفاع تشكلت جمعیة اول یمثل الحلف، ھذا ان: قلنا اذا السادة، ایھا نبالغ، ال لعلنا

 بق�اع س�ائر ف�ي وانم�ا وح�دھا، العربی�ة الجزی�رة في ال الناس بین والتمییز واالضطھاد التعسف بالوان یضج كان

 .االرض

 

 لك�ل االس�الم تایی�د ع�ن یعب�ران مدح�ھ، ف�ي الماثور وقولھ الحلف، ھذا في) ص(الرسول مشاركة ان في شك وال

 عق�ولھم، تكتش�فھا خی�رة قیم�ة لك�ل وتبنی�ھ علیھ�ا، �ّ  فط�رھم الت�ي فطرتھم من انطالقا البشر یمارسھ قویم سلوك

 فی��ھ �ّ  اودعھ��ا الت��ي االنس��ان كرام��ة لت��دعیم اال ی��ات ل��م الواق��ع، ،ف��ي االس��الم الن تج��ربتھم، عنھ��ا وت��تمخض

 العل�و یری�دون ال�ذین المس�تكبرین وظل�م الغاش�مین تج�اوز م�ن وحمایتھا ممارستھا، الى ودعوتھ حقوقھ، ولضمان

 .االرض في والفساد الناس على

 

 خ�الل م�ن ب�ھ ومعرفت�ھ فیھ�ا، وكرم�ھ الحی�اة وھبھ الذي بخالقھ االرتباط في االنسان حق الحقوق ھذه مقدمة وفي

 اخ�رى، م�رة وتوص�لھ، تكامل�ھ، م�دارج ف�ي ب�ھ وترق�ى حیات�ھ، تنظم التي السمحة القویمة والشریعة الحقة العقیدة

 .ارضھ في خالفتھ واحسن امانتھ ادى وقد ربھ، الى

 

 لحق�وق عش�ر، الث�امن الق�رن اواخ�ر ف�ي الفرنس�یة، الث�ورة اعالن عن الیوم، یتحدثون، الناس من الكثیر كان واذا

 حق�وق ءلمب�ادى الع�المي االع�الن وع�ن الحق�وق، لھ�ذه الغ�رب ف�ي كامل�ة بل�ورة اول بوص�فھ والمواطن، االنسان

 بھ�ا وتعت�رف االنسان حقوق تنظم دولیة وثیقة اول بوصفھ 1948 عام المتحدة االمم منظمة عن الصادر االنسان

  عالمیتین حربین عقب العالمي الضمیر صرخة وبوصفھ العالم، دول معظم
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 حت�ى تش�ھد ت�زال وال وبع�دھما، ،خاللھم�ا وش�ھدت وال�ویالت، س�يالمآ م�ن الكثی�ر البشریة فیھما عانت طاحنتین

) ص(االس�الم رس�ول س�بق ایضا نذكر ان بنا الجدیر فان وحقوقھ، االنسان حرمات البسط االنتھاكات الوان االن

 م�ا ملخص�ا الن�اس جم�وع ف�ي ال�وداع، حج�ة اث�ر على وقف، یوم االنسان حقوق اعالن في الوضعیة الشرائع كل

 ربك�م ان الن�اس، ایھ�ا: ((عق�ب عل�ى راسا الجاھلیة اوضاع بھ ومغیرا كافة الناس الى �ّ  عند من بھ مرسال ءجا

 وال عجم��ي عل��ى لعرب��ي ل��یس اتق��اكم، �ّ  عن��د اك��رمكم ان ت��راب، م��ن وآدم الدم كلك��م واح��د، اب��اكم وان واح��د،

 )).بالتقوى اال فضل ابیض على الحمر وال احمر على البیض وال عربي، على لعجمي

 

 رفعھ في علینا یزاید الذي ھو الغرب صار حتى الموازین واختلت االوضاع انقلبت فكیف كذلك، االمر كان واذا

 بحق��وق المتص��لة االس��المیة الش��ریعة احك��ام م��ن نعرف��ھ م��ا وبحك��م ثق��ة، بك��ل نق��ول، انن��ا! االنس��ان؟ حق��وق ش��عار

 ان: االس�المي ال�دین ض�روریات دائ�رة ف�ي منھ�ا الكثی�ر ویق�ع المس�لمین، فقھا بین علیھا خالف ال والتي االنسان

 الش�رعة ف�ي ال االلھی�ة، الش�ریعة ھ�ذه ف�ي ننش�ده ان یج�ب االنس�ان لحق�وق الكام�ل الشامل واالطار االعلى المثل

 ومذخورھا الشریعة ھذه مكنون یظھروا ان والباحثین ءالعلما على یتوجب ھنا ومن لنفسھ، االنسان وضعھا التي

 وفق�ا لنفس�ھا، تش�رعھ م�ا ف�ي وال�نقص الخل�ل اوج�ھ لھ�ا وتظھ�ر كافة البشریة منھا لتفید العالم الى المجال ھذا في

 .الضیقة النسبیة وتصوراتھا المحدود الدراكھا

 

 قررتھ�ا كم�ا االنس�ان حق�وق قض�یة ف�ي للبح�ث والحقوقیین ءالعلما من ثلة نستضیف ان المنتدى، ھذا في یسعدنا،

 .الدولیة واالتفاقیات اللوائح تضمنتھا وكما االسالمیة، الشریعة

 

 ّ�، لح��زب الع��ام االم��ین نائ��ب قاس��م، نع��یم الش��یخ س��ماحة: الن��دوة ھ��ذه ف��ي المش��اركین بالس��ادة نرح��ب الب��دء ف��ي

 محم�د ال�دكتور واالس�تاذ االول، لف�رع الحق�وق كلی�ة اللبنانی�ة الجامعة في االستاذ الضاھر، سلیم الدكتور واالستاذ

 .الرابع الفرع - الحقوق كلیة - اللبنانیة الجامعة في االستاذ ي،ط

 

 ھذه اغنا منھم آملین الحاضرین، باالخوة ایضا، نرحب، كما
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 .مداخالتھم طرح من المنتدین السادة ءانتھا عقب واسئلتھم بنقاشھم الندوة 

 الفلس�فیة الرؤیة: وھو الندوة، ھذه محاور من االول المحور في یتحدث ان الضاھر، سلیم الدكتور لالستاذ واترك

 ف�ي االنس�ان حق�وق قض�یة تط�ور وت�اریخ والغ�رب االس�الم م�ن ك�ل ل�دى االنسان حقوق ءمبادى الیھا تستند التي

 .والغرب االسالم من كل لدى وحدودھا وصفتھا الغرب

 

 االس�المیة للدراس�ات الغدیر مركز من الكریمة الدعوة تلقیت الشھر، ھذا من عشر الخامس في: الضاھر سلیم. د

 عدیدة السباب -المناسبة المداخلة لتحضیر امامي المتاحة المدة قصر رغم- بھا فرحبت الندوة، ھذه في للمشاركة

 .االطار ھذا في الغربیة الدول بعض ممارسات وعن االنسان حقوق عن الحدیث ولكم لي تتیح انھا بینھا من

 

 ھ�ذه مض�مون س�یغني ال�ذي الح�وار، طری�ق ع�ن س�وا كلم�ة ال�ى فتعالوا الحوار، الى دعوة ھي الیوم مداخلتي ان

 .واالسالمیة العربیة القضایا عن الدفاع اسالیب افضل وعن الموضوعیة، الحقیقة عن البحث لنا ،ویتیح المداخلة

 

 تل�ك نتن�اول ث�م االس�الم، ف�ي االنس�ان حق�وق فك�رة الیھ�ا تس�تند الت�ي الفلسفیة الرؤیة اوال سنعالج الدراسة ھذه في

 .الغرب في الحقوق ھذه بفكرة المتعلقة

 

 اس�تخالف: اوال: ھ�ي اربع�ة عن�اوین خ�الل م�ن الرؤی�ة ھ�ذه س�نتناول االسالم في االنسان لحقوق الفلسفیة الرؤیة

 یبلغ عندما ارضھ، في �ّ  خلیفة اعتباره خالل من الحیاة في االنسان رسالة االسالم حدد لقد االرض في االنسان

 ذل�ك الق�رآن واك�د» 30/البق�رة) خلیف�ة االرض ف�ي جاعل اني للمالئكة ربك قال واذ: (قائال آدم خلقھ المالئكة �ّ 

 یق�ول ایض�ا آخ�ر موض�ع وف�ي» 165/االنع�ام) االرض خالئ�ف جعلك�م ال�ذي وھو(فیھ�ا ورد اذ االنعام سورة في

 ف��ي االنس��ان واس��تخالف» 39/ف��اطر) كف��ره فعلی��ھ كف��ر فم��ن االرض خالئ��ف جعلك��م ال��ذي وھ��و( الك��ریم الق��رآن

 .علیھ والعزة الشرف وانعام والرعایة التكریم یعني االرض

 

 لقد: (الكریمة االیة تقول اذ وروحا، جسدا صورة احسن على االنسان خلق �ّ  ان المسلمون ویؤمن
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 ».4/التین) تقویم احسن في االنسان خلقنا 

 انش�اكم ھ�و: (الك�ریم الق�رآن قال اذ بعمارتھا، �ّ  كلفھ سیادة، عالقة بانھا باالرض االنسان عالقة االسالم ویحدد

 اذ المخلوق�ات، س�ائر عل�ى وتفض�یلھ لالنس�ان تع�الى �ّ  تك�ریم كان ثم» 61/جھود) فیھا واستعمركم االرض من

 خلقنا ممن كثیر على وفضلناھم الطیبات من ورزقناھم والبحر البر في وحملناھم آدم بني كرمنا ولقد:(االیة تقول

 وما باطنھا في وما علیھا وما االرض في ما كل على الھیمنة لھ واتاح االنسان مكن كما». 70/ءاالسرا )تفضیال

 ».13/الجاثیة) منھ جمیعا االرض في وما السماوات في ما لكم وسخر: (الكریم القرآن یقول اذ بھا، یحیط

 

 یتب�دى ان یمك�ن التك�ریم ھ�ذا ان: ((ق�ائال ویجی�ب لالنسان، �ّ  تكریم تجلي كیفیة عن يط محمد الدكتور ویتسال

. ل�ھ المخلوق�ات وتس�خیر س�واه م�ا عل�ى درج�ة باعطائ�ھ االنس�ان تك�ریم یعن�ي وھ�و النس�بي، الجان�ب: ج�انبین في

 نفس�ھ، نوع�ھ داخ�ل اي االجتماعی�ة، عالقات�ھ ف�ي وترس�یخھا االنس�ان كرام�ة اق�رار یعن�ي وھ�و المطلق، والجانب

 ف�ي االثن�ان یك�ون عن�دما االخ�ر، بھ�ا یعام�ل الت�ي الش�روط وف�ق انس�ان كل معاملة: اوال: اھمھا اسس على وذلك

 .نفسھ القانوني الوضع

 

 غی�ر ھ�و م�ا بك�ل بالقیام لھ یسمح بشكل ومواھبھ انسانیتھ عن تعبیرا التصرف، في االنسان حریة تطلق ان: ثانیا

 .ممنوع

 

 سیاس��یا ب��دوره لیق��وم االقتص��ادیة االوض��اع ب��ھ تس��مح م��ا بق��در الك��ریم الع��یش لت��امین الوس��ائل ل��ھ ت��ؤمن ان: ثالث��ا

 .وجھ اكمل على واجتماعیا

 

 لیستمر مالھ او حریتھ او شخصھ یطال ما كل عن وتعویضھ وقوعھا فور الظالمات عنھ ترفع ان امكانیة: رابعا

 ))(() ).اجلھ من �ّ  خلقھ الذي لدوره ممارسا عوائق، دون من

 

 االنسان حقوق مصدر ّ� : ثانیا

  ھذه ان)): االنسان وحقوق االسالم(( عن لھ دراسة في اركون محمد الدكتور المغربي الجامعي االستاذ یقول 
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 والمفھ�وم ،))االنس�ان حق�وق ك�ل ومص�در الق�انون مؤل�ف(( ھ�و وح�ده �ّ  ب�ان االقتن�اع اس�اس على تقوم الحقوق

 الآوم�)) �ّ  لحق�وق(( مص�درا وبص�فتھ متعالی�ة، مطلق�ة، حقیق�ة بص�فتھ نفس�ھ �ّ  على یطلق)) ((الحق(( القرآني

 ین�تج وم�ا والحقیقة االعظم الحق دائرة في عندئذ یدخل فانھ بھا، التزم او الحقوق ھذه االنسان احترم ما واذا. لھا

 كم�ا الحق�وق، ھ�ذه ان ھ�و والج�واب الحق�وق؟ ھ�ذه ھ�ي م�ا: الس�ؤال یب�رز ھن�ا)) لالنس�ان بالنسبة حقوق من عنھا

 االعالنین بین االنسان حقوق: ((بعنوان لھ كتیب في التسخیري، علي محمد الشیخ العالمة االیراني المفكر یراھا

 الح�ق ان ویض�یف ،..))وفطرت�ھ بطبیعت�ھ االنس�ان یحتاجھ�ا الت�ي الطبیعی�ة الح�االت(( ھ�ي)) والع�المي االسالمي

 )).قانونیة حالة الى االعتبار وحولھا واكدھا طبیعي بشكل ثابتة حاجة((

 

 الدینی�ة العقی�دة ب�ین القائم�ة الوثیق�ة العالق�ة عل�ى الض�وء م�ن مزی�دا عمارة محمد الدكتور المصري الكاتب ویلقي

 الح�ق(( ھ�ي االنس�ان وعبودی�ة الموح�دة االلوھی�ة عل�ى بجوھرھا القائمة العقیدة ھذه ان فیعتبر والحق، االسالمیة

 ولق�ا ال�نعم فلق�ا... والمعنوی�ة المادی�ة الحی�اة بض�رورات علی�ھ انعام�ھ لق�ا االنس�ان عل�ى س�بحانھ �ّ  استوجبھ الذي

 )).االلھیة النعم على شكر انھ.. والعبادة بااللوھیة یفرده ان االنسان من سبحانھ �ّ  استحق))... االمن(( نعمة

 

 او حكوم��ة ای��ة او سیاس��ي قائ��د الي یمك��ن ال(( ان��ھ ارك��ون محم��د یس��تنتج للحق��وق، االلھ��ي االص��ل م��ن وانطالق��ا

 او تلغیھ�ا او فیھ�ا تع�دل او لالنس�ان �ّ  وھبھ�ا الت�ي الق�وانین ھ�ذه تطبی�ق م�ن تض�یق ان ھیئة اي او نیابي مجلس

 مق�ر ف�ي ص�در ال�ذي االنس�ان لحقوق العالمي االسالمي البیان من كل اكد وقد..)) االشكال من شكل باي تنتھكھا

 الم�ؤتمر منظم�ة ع�ن ص�در ال�ذي االنس�ان، لحق�وق االس�المي واالع�الن 1981 عام باریس في الیونسكو منظمة

 وبالت�الي االنس�ان، لحق�وق االلھ�ي المص�در عل�ى جھتھ من كل اكد 1990عام القاھرة في اجتماعھا في االسالمي

 .تجاھلھا و خرقھا او الغائھا او الحقوق ھذه تعطیل جواز عدم

 

 الجامعة في االسالمیة الدراسات استاذ یشرح السیاق ھذا في
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 االنس�ان حق�وق(( ع�ن بحث�ھ ف�ي الس�ید، رض�وان ال�دكتور))االجتھاد(( لمجل�ة المشترك التحریر ورئیس اللبنانیة 

 المباش�ر المص�در ش�ریعتھ او �ّ (( م�ن یجعل�ون ال�ذین االص�ولیین، یدعوھم من ان)) المعاصر االسالمي والفكر

 انھ�م یعتق�دون وھ�م: ((الس�ید الدكتور یقول. اكبر قوة االخیرة ھذه اعطا یریدون ،))االنسان بحقوق یتعلق ما لكل

 ل��م انھ��م معتب��را ال��راي ویخ��الفھم ،))اكب��ر ق��وة یعطونھ��ا انم��ا والواجب��ات للحق��وق االلھ��ي االص��ل یؤك��دون عن��دما

 منصوص�ا الھی�ا ام�را ولیس�ت ھ�م، ب�ھ ق�اموا واستنباط اجتھاد ھي انما اجزائھا اكثر في منظومتھم ان یالحظوا((

 )).علیھ

 

 ذكرناھ�ا الت�ي واالبح�اث المؤلف�ات وم�ن االعالن�ین عناوین من لنا، یتبین كما ضرورات؟ ام االنسان حقوق: ثالثا

 علمن�ا، حس�ب تناولتھا، كلھا فانھا االسالم، في االنسان حقوق حول كتبت التي الكثیر، الكثیر وغیرھا االن، حتى

 االنسان وحقوق االسالم(( كتابھ في عمارة الدكتور عنھ عبر الذي الموقف ھو الوحید ءاالستثنا. لالنسان كحقوق

 ..ضرورات

 

 ق��ال، كم��ا)) االوروب��ي(( الط��ابع ذات االنس��ان حق��وق ع��ن ب��دیال جدی��دا مص��طلحا فی��ھ ط��رح وال��ذي)) حق��وق ال

 .ضرورات ودعاھا

 

 بھ�ا تج�اوز ال�ذي الح�د ال�ى)) حقوق�ھ(( تق�دیس وف�ي باالنس�ان، االیم�ان في(( االسالم بلغ لقد الكاتب ھذا راي في

 ال��دكتور ویش��رح..)). الواجب��ات اط��ار ف��ي ادخلھ��ا ث��م وم��ن ،))ض��رورات(( اعتبرھ��ا عن��دما)) الحق��وق(( مرتب��ة

 الع��ام النظ��ام ص��یاغة ف��ي والمش��اركة واالم��ن واالعتق��اد الفك��ر ف��ي والحری��ة والس��كن والمل��بس الماك��ل ان عم��ارة

 بالحص�ول ویتمس�ك س�بیلھا، ف�ي ویس�عى یطلبھ�ا، ان حق�ھ م�ن لالنسان)) حقوقا(( فقط لیست وغیرھا،.. للمجتمع

 ...ایضا علیھ)) واجبات(( انھا بل... االنسان لھذا)) واجبة(( ضرورات ھي وانما... علیھا

 

 الحقیقي، بالمعنى االنسان، حیاة الى سبیل ال اذ بعضھا، عن او عنھا التنازل الجماعة او الفرد حق من لیس لذلك

 .ایضا علیھ واجب بل فحسب، لالنسان حق مجرد علیھا الحفاظ یعتبر ال وبالتالي دونھا، من

 

  االسالم في وحدودھا االنسان حقوق فكرة صفة: رابعا

  یؤكد كضرورات، االسالم في االنسان حقوق عن كالمھ معرض في
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 االیم�ان وب�ین بینھ�ا ربط�ھ خ�الل م�ن بھ�ا، وااللت�زام بمض�مونھا المس�لمین تقی�د اھمی�ة على عمارة محمد الدكتور

 ال�ى)) الواجب�ة االنس�انیة الض�رورات(( ھ�ذه تقدیس في لیبلغ(( االسالم ان یعتبر فھو. الدنیا امر وصالح والتدین

 ث�م)) االیم�ان(( یتوق�ف فعلیھ�ا.. لالنس�ان توفرھ�ا دون م�ن)) ال�دین(( قی�ام یستحیل الذي االساس یراھا الذي الحد

 االنسان تمتع اذا اال ،اي الدنیا امر صلح اذا اال)) الدین(( امر یصلح ان یستحیل انھ ویضیف.. بالدین)) التدین((

 ..)).االسالم اوجبھا التي)) الضرورات(( بھذه

 

 عل�ى الحفاظ في االسالم رغبة ان المسلمین القانون رجال بعض یعتبر االنسان؟ لحقوق حدودا االسالم یضع ھل

 الح��ق اكتس��اب عل��ى قی��ودا االس��المیة الش��ریعة وض��ع ف��ي االس��باب اح��د او الس��بب كان��ت الجماع��ة، مص��لحة

 ف�ي ف�رد ح�ق الش�ریعة ھ�ذه ف�ي والح�ق)) الجماع�ة مصلحة(( ھو وممارستھا الحقوق كل حد(( ان اذ. وممارستھ

 )).فردیا ولیس اجتماعي حق او مجتمع

 

 كم�ا عش�ر الث�امن الق�رن ف�ي الغ�رب ف�ي االنس�ان حق�وق فك�رة تولد لم الغرب في االنسان لحقوق الفلسفیة الرؤیة

 بت�اریخ الفرنس�یة الث�ورة اعق�اب ف�ي الصادر والمواطن االنسان لحقوق الفرنسي االعالن كان وان بعضھم، یعتقد

 .االنسان لحقوق متكاملة عامة نظریة لصیاغة االنطالق نقطة شكل قد 1789 آب 26

 

 ش�ارك فك�ري مخ�اض ونتیج�ة طوی�ل، ت�اریخي س�یاق ضمن اتى بل العدم، من ینشا لم التاریخي االعالن ھذا ان

 ل�م: 1789 العام اعالن ان. الكبار االغریق فالسفة من بدءا عدیدون، بارزون ومفكرون دین ورجال فالسفة فیھ

 ق��ال كم��ا اذ الطبیع��ي، الح��ق ع��ن س��ابقا، موج��ودة كان��ت الت��ي ءالمب��ادى فق��ط جس��د لكن��ھ الفردی��ة، للحق��وق یؤس��س

 م�ا(( وبدق�ة حقیق�ي بش�كل للتوض�یح ض�روریا ك�ان االعالن ھذا ان 1789 تموز 11بتاریخ فاییت دوال الماركیز

 .الحقوق ھذه عن)) الجمیع بھ یشعر وما الجمیع، یعرفھ

 

  الطبیعي، الحق بفكرة المرتبطة تلك وخاصة الرئیسیة، االسھامات عند نتوقف سوف الدراسة ھذه في
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 .االنسان حقوق فكرة معا علیھما تقوم والتي االجتماعي، العقد ونظریة الطبیعي القانون

 

 فلس��فیة انھ��ا اذ ومتنوع��ة، عدی��دة تاریخی��ا كان��ت االنس��ان حق��وق اس��س ان الطبیع��ي الق��انون الطبیع��ي الح��ق: اوال

 االول�ى الج�ذور وتع�ود. االجی�ال م�ر عل�ى غن�ى، االنس�ان حق�وق مفھ�وم ازداد ولقد.. واقتصادیة وسیاسیة ودینیة

 .المیالد قبل الخامس القرن في اثینا الى االنسان حقوق لفكرة

 

 .الدول�ة س�لطة من تحد حقوقا الفرد یملك بموجبھا والتي الطبیعیة، الحقوق مفھوم وطور وضع الیوناني الفكر ان

 ان یعتب�ر ك�ان اذ. والتعبیر الفكر حریة الیوم، ندعوھا التي الحریات لھذه العلیا القیمة الموت، حتى اكد، وسقراط

 الحری��ة افك��ار عل��ى ش��دد ارس��طو ان كم��ا)). تع��اش ب��ان ج��دیرة الحی��اة یجع��ل(( ال��ذي الوحی��د ھ��و الح��ر النق��اش

 والع�الم، المجتم�ع اس�س ع�ن بح�ثھم خالل من الیونانیین، المفكرین ان باختصار،. للدیمقراطیة كاساس والمساواة

 .للحریات كاساس الطبیعي الحق قواعد ابراز في ساھموا

 

 یحك�م طبیع�ي ق�انون بوج�ود ق�الوا ال�ذین ال�رواقیین كتابات في واضح بشكل برزت فقد الطبیعي القانون فكرة اما

 االنس�انیة الطبیع�ة وح�دة اس�اس عل�ى یق�وم الن�ھ ال�دول، ح�دود یتج�اوز قانون احترامھ، الجمیع على ویجب العالم

 .الفرد سعادة تحقیق ضرورة وعلى

 

) Jean , Morange( مورانج جان یقول كما توتالیتاریة میول ذات عملھا في كانت االغریقیة الدولة ان صحیح

 م�ا ف�ي س�یتناولھ ال�ذي الب�ذار كان�ت االغری�ق مفك�ري كبار اطلقھا التي ءوالمبادى االفكار ان ایضا الصحیح لكن

 عدی�دة، قن�وات وعب�ر الیونانی�ة، الفلس�فة ف�ان المث�ال، سبیل وعلى. والتفكیر للتامل ،كمنطلق آخرون مفكرون بعد

 .وفكریا ثقافیا الرومان عالم روت

 

 الطبیع�ي، الق�انون تن�اولوا ال�ذین المفك�رین ھ�ؤال كب�ار م�ن شیش�رون وكان الرواقیین، بفلسفة الرومان ءفقھا تاثر

 وض�رورة البش�ریة الق�وانین نس�بیة شیش�رون ب�ین التش�ریع، ع�ن كتابھ ففي. اطره وتحدید مفاھیمھ تعمیق محاوال

 في االصلي مصدرھا ایجاد
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 الع��دل لفك��رة االول المص��در وھ��و طبیعت��ھ، ف��ي الخال��د المخل��وق ھ��و فاالنس��ان. بالع��دل ش��عوره وف��ي االنس��ان، 

 المش�تركة الطبیع�ة ومن الكون ھذا تحكم التي الربانیة العنایة من ینبع الذي ھو شیشرون بنظر الطبیعي والقانون

 انھ�م اذ متس�اوون، الن�اس ك�ل ان اعتبر القانون ھذا ضوء وفي.. الصحیح العقل قانون البشریة، للكائنات السلیمة

 .والشر الخیر امور الى المشتركة نظرتھم وفي النفسي تركیبھم في ومتساوون عقال، یملكون جمیعا

 

 ان وقب�ل قانون اي یكتب ان قبل العصور، كل في الموجود االعلى القانون(( ھو القانون ھذا ان شیشرون ویؤكد

 )).دولة ایة تؤسس

 

  Jean Marie ( ب�وك م�اري ج�ان یق�ول كم�ا الع�الم، ف�ي ھائل�ة ث�ورة اح�دثت الت�ي المس�یحیة الدیان�ة ظھ�رت ث�م

Becgt   (ودانی�ال ك�والر) Daniel collard ,( كت�اب مؤلف�ا ))لق�د)) والدولی�ة الوطنی�ة االبع�اد االنس�ان حق�وق 

 والكائن�ات، المخلوق�ات س�ائر ع�ن می�زه ف�ا�ّ  انس�ان ك�ل االنس�ان، لكرام�ة االس�اس االھمی�ة عل�ى المسیحیة اكدت

 .كرامة تعادلھا ال كرامة الى فینا االنسانیة الطبیعة رفع بذلك وھو. والحریة واالرادة العقل باعطائھ

 

 ف�ي االنس�ان حق�وق علیھ�ا تق�وم الت�ي االس�س باختص�ار ھ�ي وھ�ذه. البش�ر ب�ین واالخ�وة المساواة المسیحیة وتعلم

 .المسیحیة

 

 فك�رة نش�وء ف�ي االكب�ر ال�دور لھ�ا ك�ان المس�یحیة، بھ�ا ن�ادت التي والمساواة والحریة االنسان بكرامة االیمان ان

 ب�دون ك�ان االكب�ر الت�اثیر ان )J.H. Muirhead( مویرھ�اد. ه. ج یق�ول كم�ا طبیعت�ھ، م�ن النابعة االنسان حقوق

 لالنس�ان بعالق�ة اخ�رى جھ�ة وم�ن والمس�اواة، الحری�ة من اولیة بحیاة جھة من نادت التي ، المسیحیة للدیانة شك

 .خاصة عالقة اساسي بشكل كانت با�ّ 

 

 التقالی�د ادت عن�دما اوال وج�د وال�ذي لھ�ا، مالئما مناخا تنتظر ان علیھا كان االنسان حقوق لفكرة البذور ھذه لكن

 )).ویكلن عھد في والسیاسي االجتماعي االستبداد ضد ثورة الى البریطانیة

 

 الت��اثیر لھ��ا ك��ان رس��الة اعط��ت المس��یحیة ان )االنس��انكتاب��ھ ( حق��وق  )Yves Madiot( م��ادیو ای��ف ویوض��ح

  حقوق مفھوم بروز في الحاسم
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 .فیھا للمسیحیة االساسي االسھام ابدا تلغي ال الفكرة لھذه السابقة العلمانیة وان. االنسان

 

 تلخیص�ھا یمك�ن والت�ي الموض�وع، ھ�ذا ف�ي) عش�ر الثال�ث الق�رن( االك�ویني توم�ا الق�دیس باقوال مادیو ویستشھد

 واجب��ات ویح�دد العادل�ة، غی�ر الق�وانین وب�ین العادل�ة الق�وانین ب�ین ویمی�ز الج�ائرة، الحكوم�ات ی�دین ان�ھ: بالت�الي

 المفك��رون ب��ھ ن��ادى م��ا ان م��ادیو ویس��تنتج.. الخاص��ة الملكی��ة ف��ي االنس��ان ح��ق عل��ى ویش��دد االم��را، او الحك��ام

 .االنسان تحریر في اسھم المسیحیون

 

 مق��دمتھم ف��ي وك��ان وتط��ویره، الطبیع��ي الق��انون مفھ��وم اغن��ا اوروبی��ون مفك��رون ت��ولى ىالوس��ط العص��ور ف��ي

 فف�ي. الش�عوب وق�انون الطبیع�ي الق�انون مدرس�ة زع�یم اعتب�ر الذي) Grotius ) (1583 - 1645( جروسیوس

 ب�ان منوھا المساواة، اساس على تنظیمھا یجب الدول عالقات ان جروسیوس اكد)) والسلم الحرب قانون(( كتابھ

 االنس�ان لطبیع�ة موافق�ا القویم العقل یعتبره ما ھو القانون وان لالنسان، عنھا غنى ال رةضرو المجتمع في الحیاة

 یمك�ن ال�ذي الطبیع�ي الق�انون اس�س ترس�یخ ف�ي جروس�یوس عم�ل Pufendorf)( بوفن�دورف وتابع. االجتماعیة

 تتغی�ر ال وخال�دة، ثابت�ة ءمب�ادى ھ�ي والع�دل، الق�ویم للعق�ل المطابق�ة الق�انون ھ�ذا ءمب�ادى ان -ا: بالتالي تلخیصھ

 .المكان باختالف تختلف وال الزمان بتغیر

 

 .منھا اسمى وھو الوضعیة القوانین كل وجوده في یسبق طبیعي، قانون ینبثق وعقلھ االنسان طبیعة من ان -ب

 

 ثابت�ة كان�ت وھ�ي البش�ریة، للطبیع�ة مالزم�ة حق�وق لالف�راد، الطبیعیة الحقوق من مجموعة وجود یستدعي وھذا

 .الدولة ونشوء المجتمع قیام قبل اي الفطریة، الطبیعیة حالتھ في وھو االنسان لدى

 

 العنص�ر ھ�ذا. كانس�ان یمی�زه مس�تمر، عنص�ر انس�ان، كل االنسان، لدى یوجد انھ تسلم الطبیعي الحق مدرسة ان

 تك�ون اخ�رى واحیان�ا االدن�ى، الكائن�ات می�ول م�ع مش�تركة احیان�ا تك�ون متع�ددة، بمی�ول تتمتع وھذه .طبیعتھ ھو

    .باالنسان خاصة

. الطع�ام ال�ى الحاج�ة م�ن انب�ل ھ�و م�ثال، الحقیق�ة معرف�ة الى المیل ان: تراتبیة بالضرورة ھناك المیول ھذه وبین

 .الطبیعیة الحقوق مختلف اساس في التي ھي االنسان لدى المیول ھذه
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 .للتغییر قابلة غیر وھي مجتمع وجوداي تسبق والتي انسان، كل االنسان، حقوق ھي االخیرة وھذه

 

 وخمس�مئة االلف�ین یق�ارب م�ا م�رور م�ن ب�الرغم االساسیة، اھمیتھا على تحافظ تزال ال الطبیعي الحق نظریة ان

 یعتب�ر ال�ذي مادیو، ایف)  Poitiers( پواتییھ جامعة في االستاذ نظر في مدھش، ءشي وھذا. ظھورھا على عام

 البرھ�ان ان�ھ. قرن�ا وعش�رین خمس�ة من�ذ الم�دھش الطبیعي الحق باستمرار نعجب ان اال یمكننا ال الحقیقة في انھ

 .الدولة من اسمى بمبادى االنسان حقوق بربط تھتم التي النظریات حیویة على

 

 وروس��و ف�ولتیر امث�ال( فرنس�ا ف�ي االن�وار عص�ر فالس�فة افك��ار ف�ي الطبیع�ي الح�ق نظری�ة اث�رت لق�د باختص�ار

 ال��ذي االس��تقالل واع��الن والم��واطن، االنس��ان لحق��وق الفرنس��ي االع��الن اس��اس ش��كلت ،كم��ا)وغیرھم ودی��درو

 .1776 تموز من الرابع في االمیركیة عشرة الثالث الوالیات اصدرتھ

 

 الك�الم ال�ى یقودن�ا وھ�ذا لالنس�ان؟ الطبیعی�ة الحق�وق ھ�ذه حمای�ة ال�ى الس�بیل كی�ف: القدم منذ قائما التساؤل ویبقى

 .الدولة ونشاة االجتماعي العقد على

 

 ج�اك ج�ان والفرنس�ي ل�وك ج�ون البریط�اني: المفكران النظریة ھذه في كتب من ابرز من االجتماعي العقد: ثانیا

 .روسو

 

 بطبیع�تھم، كلھ�م، البش�ر ان راى ،))المدني الحكم حول(( كتابھ في فھو،. االنسان حقوق فلسفة واضع لوك یعتبر

 االخ�ر لس�لطة انس�ان اخض�اع یمك�ن وال االخ�ر، خیرات یستملك ان یمكنھ احد وال ومستقلون، ومتساوون احرار

 لتنظ�یم س�عوا وانھ�م البدائی�ة، الحی�اة ف�ي س�عدا ك�انوا االفراد ان لوك ویقول. بذلك قبل قد ھو یكن لم اذا السیاسیة،

 ان اذ. االجتم�اعي العق�د اب�رامھم خ�الل م�ن اكب�ر، س�عادة عل�ى الحص�ول اج�ل م�ن اجتماعی�ا الطبیعیة الحالة ھذه

 االكثریة حیث والسالم، واالمن الرفاھیة على یحصلوا ان لھم یتیح واحد مجتمع معافي العیش على االفراد اتفاق

 الن�اس یتخل�ى ال االجتم�اعي، العقد ابرامھم في اذ مطلقة، لیست الحاكم وسلطة .القرار سلطة عادة تملك التي ھي

 .وحریاتھم الطبیعیة حقوقھم كل عن
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 ان عل�ى ل�وك ویش�دد. الجمی�ع مص�لحة ض�وء ف�ي االجتماعی�ة، الحی�اة لت�امین ض�روري ھ�و عم�ا فق�ط تخل�وا لقد 

 الحق��وق ب��ین م��ن ویب��رز. لھ��ا الن��اس وقب��ول الطبیع��ي ب��الحق مح��دودة وھ��ي ش��رعیة، غی��ر ھ��ي المطلق��ة الس��لطة

 الس�لطة ع�ن االش�تراعیة الس�لطة فص�ل مب�دا ویؤك�د الطغی�ان، مقاوم�ة في والحق الخاصة، الملكیة حق الطبیعیة،

 .الحریة ضمان اجل من التنفیذیة،

اما روسو فینطلق، مثلھ مثل لوك، من رؤیة متفائلة للحالة البدائی�ة، وی�ؤمن ان�ھ اثن�ا قی�ام العق�د االجتم�اعي، یح�تفظ 

 .ساواة فیما بینھم وبحریتھمبشكل ضروري، بمبدا الم االفراد،

والت�ي م�ن الض�روري ان یج�دھا ك�ل انس�ان ف�ي  وھي على كل حال الحریة الكاملة الموجودة في الحالة البدائی�ة،

یلتزم كل عضو بالتخلي كلیا عن حقوق�ھ  قلب الجسم االجتماعي، ولیست الحریة المنتقصة. وفي العقد االجتماعي

ال�ذي یكف�ل حق�وق الف�رد، والجمی�ع  المطلق�ة ب�ین الجمی�ع. والمجتم�ع السیاس�ي ھ�والطبیعیة، حتى تتحقق المساواة 

االنس�ان اال لنفس�ھ. وك�ل  ملزم�ون بالخض�وع للق�انون، كتعبی�ر ع�ن االرادة الجماعی�ة. وبھ�ذه الطریق�ة ال یخض�ع

 انسان یتعرف الى ذاتھ من خالل قرارات االرادة الجماعیة، وھو لذلك یشعر انھ حر كلیا .

روسو عن لوك في انھ طرح فكرة الحقوق الطبیعیة بش�كل جع�ل الس�لطة خاض�عة الرادة المجموع�ة، اي  ویتمیز

الشعب، بینما اعتب�ر ل�وك ان فك�رة الحق�وق الطبیعی�ة تش�كل تقیی�دا لس�لطة الح�اكم. وھ�و ش�دد عل�ى رض�ى  لسیادة

س�یادة ف�ي ی�د الش�عب، ف�ي في البدء، وضرورة استمرار ھ�ذا الرض�ى. وب�ذلك وض�ع روس�و ال االفراد عن الحاكم

 المصدر االول واالخیر لھذه السلطة . ضوء قناعتھ بان الشعب ھو

ان االفكار التي نادى بھا كل من جون لوك وجان جاك روسو كانت في اساس اعالن حق�وق االنس�ان والم�واطن 

حیز الثقافي ال�ى ارض . وفي ھذه االثنا كانت عقیدة حقوق االنسان قد بدات باالنتقال من ال1789عام  في فرنسا

والدستور في بعض الدول، كما حدث ف�ي فرنس�ا وبریطانی�ا والوالی�ات المتح�دة االمیركی�ة.  الواقع واطار القانون

 العامة لالمم المتحدة لجنة والحقا عندما كلفت الجمعیة
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اخ��ذت ھ��ذه 1948ك��انون االول  10حق��وق االنس��ان بوض��ع االع��الن الع��المي لحق��وق االنس��ان ال��ذي ص��در ف��ي  

الش�رعة  اللجنة االعالن الفرنسي لحقوق االنسان والمواطن وغیره من الوثائق الھامة حول حق�وق االنس�ان، مث�ل

) الص�ادرة  Petition of Rights  وعریض�ة الحق�وق ( 1215) الصادرة عام Magna chartaالكبرى ( 

 .1628عام 

ف�ي بریطانی�ا، واعالن�ات االس�تقالل ف�ي الوالی�ات  1689) الص�ادرة ع�ام  Bill of Rightsوش�رعة الحق�وق( 

 .1776الصادرة اثر الثورة االمیركیة في العام  Bill of Rightsالمتحدة االمیركیة وشرعة الحقوق 

لحقوق االنسان في االسالم وتلك المتعلقة بھذه الحقوق ف�ي الغ�رب، ان اجرا مقارنة تفصیلیة بین الرؤیة الفلسفیة 

من اھداف ھذه الدراسة. انما نكتفي ھنا باالشارة الى ان الفالسفة العرب والمس�لمین ال�ذین عن�وا بفك�ر كب�ار  لیس

االنسان ف�ي  الیونان واغنوه بتعلیقاتھم واضافاتھم، ساھموا ولو بشكل غیر مباشر، في نشوء فكرة حقوق الفالسفة

خالل ترجمتھم كتب ھؤال الفالسفة، م�ن الیونانی�ة ال�ى العربی�ة، والت�ي ب�دورھا ترجم�ت م�ن العربی�ة  الغرب، من

 القرنین الثاني عشر والثالث عشر، في اوروبا. الى الالتینیة، في

 الخاتمة

ھو احترام حق�وق االنس�ان ان التحدي الرئیسي االول الذي یواجھ العرب والمسلمین على مشارف القرن المقبل  

دولھم وتطبیقھا. ان حال حقوق االنسان فیھا ال تشجع المراقب او المتتبع، على توقع غد افضل. ربم�ا (نؤك�د  في

لالنظمة في الدول العربیة واالسالمیة م�ا یب�رر تجاھلھ�ا لحق�وق ش�عوبھا قب�ل ص�دور المیث�اق العرب�ي  ربما) كان

واالع�الن االس�المي لحق�وق االنس�ان  15/9/1994ل�دول العربی�ة بت�اریخ ع�ن جامع�ة ا لحقوق االنس�ان الص�ادر

. لكن ما ھي المبررات الیوم؟ وھل ستاخذ ھذه االنظمة 1990في العام  الذي اصدرتھ منظمة المؤتمر االسالمي

 فیھا؟ الیس من مصلحتھا ان تتعظ من التاریخ ودروسھ؟ مبادرات ملموسة لتحسین حال حقوق االنسان

 خالد العطیة:  الشیخ 

 اشكر د. الضاھر، واترك لفضیلة الشیخ نعیم قاسم ان یتحدث في المحور الثاني من
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 الندوة، وھو: ابرز نقاط االتفاق واالختالف بین االسالم والشرعة الدولیة في قضیة حقوق االنسان. محاور ھذه 

موضوع، من االمور المعاص�رة والمھم�ة والت�ي یكث�ر فیھ�ا الج�دل الشیخ نعیم قاسم: یعتبر البحث، في مثل ھذا ال

فیھا العناوین بالمضامین الى درجة یحتاج معھا المرء الى تقدیم بین یدي البحث، لتفكی�ك بع�ض الت�داخل  وتختلط

ان اختی�ار العن�وان:  -1مع�ھ. وھ�ذا التق�دیم یتض�من جمل�ة م�ن المس�ائل:  يبعض المعالم، لیسھل التع�اط وضیحوت

امر متس�الم  قد یوحي، للوھلة االولى، كانھ 1948((في الشرعة الدولیة لحقوق االنسان، والمعلن في جنیف عام 

م�ا  ،علیھ بین جمیع الدول والشعوب، الى درجة یكتسب معھا صفة الثب�ات، والمناقش�ة فی�ھ اعت�راض عل�ى بدیھ�ة

یوقع ف�ي ش�بھة ال�دفاع لم�ن اراد التع�رض لبن�ود ھ�ذه الش�رعة الدولی�ة، علم�ا بانھ�ا تمث�ل اعالن�ا ق�ابال لل�رفض او 

الكل��ي او الجزئ��ي، وال یعتب��ر نموذج��ا فری��دا او مقیاس��ا نھائی��ا او م��ثال اعل��ى، ب��ل ھن��اك جھ��ات كثی��رة  القب��ول،

ا آرا تتوافق، او تتب�این، م�ع بن�ود ھ�ذه الش�رعة، االنسان وتحدیدھا، بصیغ مختلفة، ولھ تعرضت لتوصیف حقوق

التحلی��ل وس��وق االدل��ة باتج��اه االص��لح. وعلی��ھ، ال یج��وز ان یك��ون عنوان��ا  والموق��ف النھ��ائي یتخ��ذ عل��ى ض��وء

 ضاغطا علینا لنلحق بركبھ.

ئدی�ة ان ھذه الشرعة، وان تمی�زت بتعم�یم ف�ي عناوینھ�ا تص�لح لتفاس�یر متفاوت�ة، لكنھ�ا تنطل�ق م�ن رؤی�ة عقا -2

حق�وق االنس��ان بالص�یغة المطروح��ة، وال فص�ل ب��ین المنطلق�ات واالھ��داف، وھ�ذا م��ا یمك�ن قرات��ھ  فكری�ة تت��رجم

السطور في النظرة الى االسرة، وحریة ال�راي، ودور االنس�ان ف�ي المجتم�ع، وس�لطة الق�انون،  بشكل واضح بین

روح�ة ف�ي االس�الم الب�د م�ن وج�ود نق�اط اتف�اق ولذا عندما نقارنھا م�ع الحق�وق المط .. والحدیث عن الدیمقراطیة

 المنطلقات واالھداف ولو بالحد االدنى. واختالف، وذلك الختالف بعض

بس��لبیة م��ع االع��الن لمج��رد انطالقن��ا م��ن الرؤی��ة االس��المیة الكامل��ة، فاالص��ل ف��ي  ىتع��اطل��یس ص��حیحا ان ن -3

 بنا، وقبول الحسنات الصادرة عن االنسان بشكلاالنسانیة تقریب وجھات النظر، والحوار الھادف وال العالقات
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ف��ي خی��ر البش��ریة، ف ((حل��ف الفض��ول)) م��ع كون��ھ ف��ي الجاھلی��ة قب��ل االس��الم ق��ال عن��ھ  ط��ار مس��اھمأع��ام ك 

فیھ من افكار ایجابیة في نصرة المظلوم ومساعدة الضعیف... وھ�ل  الرسول(ص): ((لو دعیت بھ الجبت))، لما

والخبرات البشریة والتجارب السابقة؟! لكن فیھ حسن اختیار  والمصلحین ءاالعالن اال نتیجة لتراكم جھود االنبیا

 نناقشھا ونرفضھا ونطرح بدائلھا.ء وفوائد نؤیدھا ونسددھا، وفیھ سوء اختیار واخطا

 نقاط االتفاق

 اما ابرز نقاط االتفاق فھي:  

  الناس سواسیة -1

ف��ي مادت��ھ االول��ى، یتح��دث ع��ن المس��اواة: ((یول��د جمی��ع الن��اس اح��رارا ومتس��اوین ف��ي ف��االعالن الع��المي، 

 والحقوق)). الكرامة

وفي مادتھ الثانیة: ((لكل انسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في ھذا االعالن، دونما تمییز م�ن 

 وال سیما التمییز بسبب العنصر، او اللون او الجنس..)). اي نوع،

وقد برز االسالم بنظرتھ االنسانیة العظیمة لبني آدم، حیث اعتبرھم القرآن خلفا ّ� على االرض: (واذ ق�ال رب�ك 

 ».30اني جاعل في االرض خلیفة) التوبة/ للمالئكة

 ».4ھذا الخلیفة في حلتھ االفضل: (ولقد خلقنا االنسان في احسن تقویم) جالتینر

 ایھ��ا الن��اس اتق��وا ربك��م ال��ذي خلقك��م م��ن نف��س واح��دة وخل��ق منھ��ا زوجھ��ا..)وال تفری��ق ف��ي طبیع��ة الخل��ق: (ی��ا 

 ».1/ءالنسا

وال تمیی��ز لل��ون او اللغ��ة، فف��ي الح��دیث الش��ریف: ((ال فض��ل لعرب��ي عل��ى اعجم��ي، وال الس��ود عل��ى اب��یض اال 

 بالتقوى)).

 ».97حیاة طیبة) النحل/ وقیمة العمل تدون لمصلحة الذكر واالنثى: (من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحیینھ

 منع التعذیب  -2

ففي االعالن، في المادة الخامسة: ((ال یجوز اخضاع احد للتعذیب، وال للمعاملة او العقوبة القاسیة او الالانسانیة 

 الحاطة بالكرامة)). او
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الشرعي اال بض�وابطھ التفص�یلیة، وفي االسالم توجد حدود وضوابط لنظام العقوبات، بحیث ال یجوز تنفیذ الحد 

ینفذ في حر او برد، وال یعرض لعوامل اضافیة على العقوبة، ویتطلب االمر اجازة من الحاكم الشرعي، فال  فال

الخ�ذ حق�ھ بطریقت�ھ او یخت�ار العقوب�ة باجتھ�اده الشخص�ي، وعن�د الج�رح او الخ�دش، بس�بب س�وء  یبادر اي اح�د

فالدیة الزم�ة عل�ى المعت�دي لحمای�ة المعت�دى علی�ھ، س�وا ك�ان ذل�ك ف�ي دائ�رة الضوابط،  المعاملة او الخروج عن

داخ��ل االس��رة ام ب��ین اف��راد المجتم��ع ف��ي عالق��اتھم او ف��ي تنفی��ذ نظ��ام العقوب��ات  العالق��ات العادی��ة الیومی��ة ف��ي

 للمخالفین.

 حمایة القانون -3

 التمتع بحمایة القانون دونما تمییز)).امام القانون، وھم یتساوون في حق  ءفي االعالن: ((الناس جمیعا سوا 

 واالسالم یصدح بقول رسول ّ�(ص): ((لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا)).

تولی�ھ الم�ارة المس�لمین یعم�ل  ءوقد اشتھر االسالم بانھ دین العدل، الى درجة جعلت امیر المؤمنین(ع)، ف�ي اثن�ا

ب�ن عف�ان  م�ال المس�لمین: ((اال ان ك�ل قطیع�ة اقطعھ�ا عثم�اناعادة االموال التي اخذت بغیر ح�ق م�ن بی�ت  على

ء، ول�و وجدت�ھ ق�د ت�زوج ب�ھ النس�ا، مال ّ� فھو مردود في بیت ّ�، فان الحق ال یبطل�ھ ش�ي وكل مال اعطاه من

 البلدان لرددتھ)). ویساوي في العطا في التوزیع، ویرفض الح�اح عقی�ل علی�ھ، وھ�و ، وفرق فيءماوملكت بھ اإل

االخ االكبر المحتاج، الن القواعد التسمح بتمییزه، واالمام امین على حقوق الناس، ورعایتھ للقانون تتطلب عدم 

اخاه بالقول المشھور، بعد ان احمى لھ حدیدة لیشعر بالمسؤولیة في ی�وم  استغالل الموقع لخدمات خاصة. وواجھ

حدی��دة احماھ��ا انس��انھا للعب��ھ، وتجرن��ي ال��ى ن��ار س��جرھا جبارھ��ا  القیام��ة: ((ثكلت��ك الثواك��ل ی��ا عقی��ل، ات��ئن م��ن

 ؟!)).ظىللغضبھ؟! اتئن من االذى وال ائن من 

 براة المتھم  -4

ء حت�ى تثب�ت ادانت�ھ))، واالدان�ة لھ�ا س�بلھا، ك�االقرار وش�ھادة االصل براة المتھم في االس�الم، ف ((الم�تھم ب�ري

 د، وال یعقلوتفاصیل اخرى تختلف باختالف الموار العدلین
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 ة، بل یطالب الحاكم باثبات ادانتھ.ءبرا ادانة المتھم على الشبھة مع عدم توفر االدلة، وال یطالب باثبات 

یقول: ((كل شخص متھم بجریم�ة یعتب�ر بریئ�ا ال�ى ان یثب�ت ارتكاب�ھ لھ�ا قانون�ا  11واالعالن العالمي في المادة 

 علنیة)). في محاكمة

 یة االعتقادحر -5

المالحظ ھو التعلیل القرآني لحریة االعتقاد: (ولو شا ربك المن من في االرض كلھم جمیعا افان�ت تك�ره الن�اس  

 ».99یكونوا مؤمنین) جیونس/ حتى

 ».256ویقولھا بشكل قاطع: (ال اكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي..) البقرة/

االنسان مع تبیان الحق من ّ�: (وقل الحق م�ن ربك�م فم�ن ش�ا فلی�ؤمن وم�ن وھذه مسؤولیة ترتبط بحریة اختیار 

 ».29فلیكفر..) الكھف/ء شا

 لالعالن. 20و 19و 18وھذا منسجم مع الروح العامة للمواد 

 الحقوق العامة  -6

 ب ونم�والحقوق العامة، كحق العم�ل والتمل�ك وال�تعلم والراح�ة والض�مان االجتم�اعي والص�حة والثقاف�ة واالنتخ�ا
 .29الى  21الشخصیة، وھي المذكورة في االعالن من المادة 

ھذه الحقوق كفلھا االسالم، بل تبرز معالم فیھ، عندما نتحدث عن حقوق االنسان في االس�الم، فالك�اد عل�ى عیال�ھ 
للح�د، حت�ى سبیل ّ�، والملكیة الخاصة محمیة في دائرة الحالل. وطلب العلم فریضة، وطلبھ من المھ�د ال�ى ا في
بالصین. والتكافل االجتماعي من خالل توزیع اموال الخمس والزكاة والصدقات والكفارات، یمتزج بالط�ابع  ولو

وم�ن اص�بح آمن�ا ف�ي س�ربھ مع�افى ف�ي بدن�ھ فكانم�ا زوی�ت ل�ھ ال�دنیا. وتنمی�ة الشخص�یة روحی�ا وفكری�ا  العبادي.
 ..التكامل في البنا االسالمي السلیم وسلوكیا من عالمات

 واالجتماعیة. وعلیھ، یعتبر االسالم معلما حضاریا بارزا في مجال الحقوق الفردیة

 نقاط االختالف

 اما ابرز موارد االختالف فھي:  

 ضوابط االلتزام بالحقوق -1

 یمكن القول: ان االعالن اقرب الى الوثیقة النظریة او االعتباریة منھ الى الوثیقة العملیة، النھ ال یوج�د م�ا یل�زم 

 ال تحدید اللیة  احدا بھ، اذ
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وانم�ا  التطبیق وعقوبات المخالفة والضوابط التي تعتمد عند طغیان دولة او جماعة، خالفا لما ورد في االعالن،

ھ��ي نص��ائح قابل��ة لالس��تغالل وازدواجی��ة المع��اییر م��ع التفس��یر الموج��ھ لھ��ا م��ن قب��ل ال��دول الكب��رى او الجھ��ات 

والم��ؤثرة، وق��د ذك��ر االع��الن ف��ي المقدم��ة ض��رورة مراعاتھ��ا: و((ال��ى توطی��د احت��رام ھ��ذه الحق��وق   الض��اغطة

بالت���دابیر المط���ردة، الوطنی���ة والدولی���ة، االعت���راف الع���المي بھ���ا  -المجتم���ع وھیئات���ھ-والحری���ات. وكیم���ا یكلف���وا

ی�د ماھی�ة الت�دابیر. ورب قائ�ل ب�ان التفاصیل المعتمدة لتحقیق االحت�رام او لتحد ومراعاتھا الفعلیة)). لكن لم تذكر

ب��ھ. وھ��ذا ص��حیح، لك��ن اعط��اه ص��فة العالمی��ة وص��دوره ع��ن االم��م  االع��الن ل��ھ قیم��ة بمض��مونھ اذا ت��م االلت��زام

یفقده فعالیة التبني. وقد الحظنا ان حقوق االنسان تستخدم  المتحدة، من دون آلیة ملزمة لمن یلتزم بھ على االقل،

الجزائریون من حقھم في االنتخاب الحر، وتس�اند فرنس�ا  ة للدول الضعیفة، فبینما یحرمفي المحافل الدولیة فزاع

مشاعر كل  ءسلمان رشدي ((المرتد)) بالتعبیر، وایذا العسكر لقمع ارادة الشعب، نرى الدفاع المستمیت عن حق

وتت�رك ((اس�رائیل)) لتقت�ل  باس�قاط ط�ائرة مدنی�ة، المسلمین باسم حقوق االنسان، وتحاصر امریكا لیبی�ا التھامھ�ا

بح�ق كات�ب ف�ي مص�ر لالع�الن ع�ن  من الشعب الفلسطیني واللبناني في كل یوم، مع التایید والمباركة، ویطال�ب

العلمانی�ة. ون�رى ح�ل ح�زب  آرائھ، وتمنع الفتیات في فرنسا من لبس الحج�اب بذریع�ة مخالف�ة ض�وابط المجتم�ع

ال�دنیا وال تقع�د  ، م�ن دون اي تح�رك م�ن ال�دول الكب�رى، بینم�ا تق�وم((الرفاه)) في تركیا، وضرب االك�راد فیھ�ا

میرك�ا ا المقاومة االسالمیة في لبن�ان م�نلرھینة اجنبیة نتجت عن مرارة شعب من تسلط الدول الكبرى. وتواجھ 

تحت ذریعة االرھاب، وھي العنوان الساطع لتحری�ر االرض م�ن االح�تالل االس�رائیلي. وم�ن ال�ذي نص�ب دوال 

 مؤتمنة على الحقوق بحسب تفسیرھا، وھي التي تخرقھا مرات بمعاییرھا ومصالحھا. تكونل

بینما یطرح االسالم حقوقا ویض�ع ال�ى جانبھ�ا الض�وابط التفص�یلیة لحمایتھ�ا ورعایتھ�ا، ف�التالزم ق�ائم ب�ین ال�دین 

 التوجیھات الثقافیة التربویة وبین المثل العلیا المطروحة  والدولة، بین
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دور الح�اكم م�ع القاض�ي م�ع الش�عب، وت�وزع ال�ى  للمجتمع مع اوالیات للتطبیق وحمایة من االنحراف، ویتكامل

علیھ��ا، والح��ق الب��د م��ن ان ی��رد ال��ى  جان��ب الحق��وق واجب��ات، ویحم��ي نظ��ام العقوب��ات م��ن التج��اوزات ویعاق��ب

االخ�رین علی�ھ تحت�اج ال�ى  القیامة ما تقدم من ذنبھ لكن حقوقء، ویغفر ّ� للمؤمن یوم صاحبھ فانھ ال یبطلھ شي

 مسامحة منھم او ردھا الیھم.

وقواع��د لمالحقتھ��ا بالسواس��یة ب��ین الن��اس  فالقیم��ة الي اع��الن لحق��وق یج��ب ان ی��رتبط بض��وابط لاللت��زام بھ��ا

 والمجتمعات والدول.

 اي قانون؟!  -2

 امام القانون)). ءجمیعا سواالمادة السابعة من االعالن تتحدث عن ان: ((الناس 

والثامنة تقول: ((لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنیة المختصة، النص�افھ الفعل�ي م�ن ای�ة اعم�ال تنتھ�ك 

 االنسانیة التي یمنحھا ایاه الدستور او القانون)) . الحقوق

لدول یفرضون قوانین جائرة، والسؤال المطروح: اي قانون یمكن التسلیم لھ في الدولة؟ ومعلوم ان حكام بعض ا

مقاسھم، ولم تكن باختیار الشعب، وبالتالي فالعودة الیھا ظلم، والحق العادل لالنس�ان یق�اس بالنظ�ام الع�ادل  وعلى

 شرعیة غیر مباشرة للقوانین على اختالفھا وتناقضھا.ي العادل. وكان ھذا االعالن یعط ونوالقان

لطبیعیة لاللتزام باالسالم، ویكون االجتھاد داخل التفاصیل كما ھي مس�احة بینما القانون االسالمي ھو الحصیلة ا

 اي قانون لھ ثوابتھ وھوامشھ، وبالتالي نحن امام رؤیة واضحة ومقاییس للعدالة. عمل

 الحقوق االخرى -3

رك��ز االع��الن عل��ى الحق��وق لالف��راد بش��كل مطل��ق واجم��الي، وفیم��ا ی��رتبط بالعالق��ة م��ع الدول��ة او المجتم��ع  

حقوقا كثیرة ال تقل اھمیة عن المذكورة، وھي العماد االساس في البن�ا الترب�وي للف�رد لیك�ون  االجمال، علما انب

ب��الخیر ف��ي مجتمع��ھ، كح��ق الص��دیق، والج��ار، وال��زوج، واالوالد، والمعل��م، والجل��یس،  عنص��را ص��الحا وم��ؤثرا

 والمظلوم، والمدعى علیھ...

یل رائع ((رسالة الحق�وق)) لالم�ام زی�ن العاب�دین(ع)، وق�د بلغ�ت خمس�ین الحقوق قد ذكرتھا بتبویب وتفص وھذه

 حقا.
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 حق ّ� وحق النفس -4

لقد جرد االعالن العالمي االنسان عن خالقھ وعن نفسھ، ومعلوم ان االیمان باّ� تعالى اساس ف�ي تق�ویم           

اغل�ب المش�اكل واالث�ام تنش�ا ع�ن ض�عف ھ�ذا االرتب�اط، اف�ال  ووعی�ھ والتزام�ھ ف�ي مجتمع�ھ، وان سلوك االنسان

التوفیر الجھود الكبرى التي تبذل كنص�ائح وتوجیھ�ات دون االلتف�ات ال�ى ل�ب المش�كلة،  یستحق ھذا االمر اھتمام

م�ن العقب��ات ف�ي حی�اة االنس�ان؟ اض�افة ال�ى ح��ق نفس�ھ علی�ھ، م�ن الس�مع ال��ى  والت�ي اذا عالجناھ�ا عالجن�ا الكثی�ر

الج��وارح الت��ي رك��ز علیھ��ا االس��الم كثی��را وابرزتھ��ا ((رس��الة  واللس��ان وال��بطن والف��رج، وھ��ي حق��وق البص��ر

لجوارح�ھ العن�ان دون رعای�ة حقوقھ�ا، ث�م یع�یش  الحقوق)) لالمام زین العابدین(ع)، اذ م�ا ینف�ع الم�رء ان یت�رك

ور الخارجی�ة مالئم�ة ومس�اعدة ل�ھ االم� عقدا وازمات نفسیة تؤدي بھ الى الیاس واالنتحار، حت�ى ول�و كان�ت ك�ل

 وھو ال یعیش آثارھا االیجابیة في نفسھ المریضة والمنھارة.

ان مشكلة االنسان تبدا من داخلھ، من قلبھ وجوارحھ، قبل ان تبدا من الخارج. ونحن بحاجة ال�ى تعزی�ز االس�س 

ى االستقرار النفس�ي ال�ذي یطل�ق لنفس االنسان حتى نعینھ على ضوابط االستقامة والفضیلة، لیحصل عل التربویة

 وطاقاتھ في االتجاه االیجابي اذا توفر على القواعد السلیمة. قدرات الفرد

  االسرة  -5

عن ((حق التزوج وتاسیس اسرة))، وھذا امر اساسي في االسالم، بل شجع على ال�زواج  16تحدثت المادة      

من تاثیر في حصانة الزوجین، ووضع قواعد بن�ا االس�رة اعتبره مكمال لنصف الدین، او ثلثیھ، لما لھ  الى درجة

 داخلھا. وضوابط العالقة في

 واالختالفات ثالثة: اثنان نظریان وواحد عملي.

اما االول، فھو قیدیة االسالم لدین الرجل بالنس�بة للم�راة المس�لمة، حی�ث ال یج�وز لھ�ا الت�زوج م�ن غی�ر المس�لم، 

دون اي قید بسبب العرق او الجنسیة او الدین))، مع الموافقة بعدم قیدیة  مخالف لما ورد في االعالن ((من وھذا

 االخرى. والسبب االسالمي ینطلق من الحرص على حق المراة في المحافظة على دینھا،  الفروقات
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الم�راة. وتخف�ي دع�وة العظمى من الزیجات، خاصة مع عدم اعت�راف ال�زوج ب�دین  وھذا ما ال یتیسر في الغالبیة

الضابطة، لعدم وجود االعتبار الفعلي للدین، وینسجم االمر م�ع الخلفی�ة العام�ة  ھذه ءاالعالن رغبة خفیة في الغا

 المدنیة المنفصلة تماما عن اي رابط روحي. لالعالن في ابقائھ یدور مدار الحیاة

، وخالل قیام الزواج، ولدى انحاللھ))، وھذا مخ�الف اما الثاني، فقولھ بانھما ((یتساویان في الحقوق لدى التزوج

الحیاة االسریة التي تتطلب توزیع ادوار تنسجم مع القدرات الكامن�ة عن�د ك�ل م�ن الرج�ل والم�راة، بحی�ث  لطبیعة

ام��رین اساس��یین: القوامی��ة للرج��ل ومس��ؤولیة االنف��اق علی��ھ، وواج��ب الطاع��ة عل��ى الم��راة، ولھ��ذین  یختلف��ان ف��ي

 محدودة، واما الباقي من االمور فھما یتساویان فیھا.  ریعاتاالمرین تف

امكانی�ة ك�ل منھم�ا ف�ي القاع�دة العام�ة او عدال�ة  ولذا نفضل الحدیث عن ((التوازي في الحقوق)) بم�ا ینس�جم م�ع

مس�ؤول عنھ�ا؟ وكی�ف تحم�ل الم�راة  توزیع الحقوق من وجھ�ة النظ�ر االس�المیة. واال كی�ف ت�دار اس�رة م�ن دون

بینھم�ا م�ع التس�اوي ف�ي ك�ل  م الف�وارقئلیة االنف�اق م�ع خصوص�یة ال�والدة والوض�ع الجس�دي؟ وكی�ف ت�تالمسؤو

 ء؟! شي

الذي تجاوز االسرة في الغرب قاطبة الى ك�ل العوام�ل التفص�یلیة الت�ي ت�ؤدي  ءاما المسالة العملیة، فترتبط باالدا

اج وانفراد االوالد بعیدا ع�ن ض�وابط التربی�ة المباش�رة انحاللھا، من االباحیة، الى حریة العالقة من دون زو الى

اوالد الزنى والتبني، كل ھذا من ضمن عملیة مترابطة ومعق�دة  ءوتوفیر كل مقومات االجھاض وایوا لالھل، بل

 في واقع االسرة في الغرب. ادت الى انھیار كبیر

الت�ي  ءالجریم�ة النك�را ترى: اول�یس المطل�وب محاكم�ة تل�ك ال�دول والمس�ؤولین فیھ�ا والم�وجھین لھ�ا عل�ى ھ�ذه 

ان یطال�ب  تضرب اساسا ھاما من اسس االعالن؟! وھل یح�ق لم�ن یض�رب الن�واة المجتمعی�ة واالنس�انیة االول�ى

 االس���تكباریة عل���ى المجتمع���اتاالخ���رین ب���االلتزام بحق���وق تس���تخدم مطی���ة لالغ���راض السیاس���یة ف���ي الھیمن���ة 

 المستضعفة؟! وقد الحظنا كیف سعت ھذه الدول الغربیة، في مؤتمر االسرة في القاھرة، 
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الش��رعیة ض��من ق��رار دول��ي یغی��ر م��ن مض��مون االع��الن، لتثبی��ت الخلفی��ة الت��ي  ال��ى ان تش��رع العالق��ات غی��ر

ایران والفاتیكان وبعض ال�دول االس�المیة الص�بح ام�را ض�اغطا  ولوال وقوفینطلقون منھا في المادیة الحیاتیة، 

 عالمنا االسالمي عموما. على المجتمعات وثقافة مؤثرة في رسم معالم خطرة في

  الحریة المطلقة -6

كیف یمكن الربط بین توقف حری�ة الف�رد عن�د ح�دود حری�ات االخ�رین، وف�ي الوق�ت نفس�ھ یس�تطیع الف�رد ((بای�ة 

ودونما اعتبار للحدود)) نشر آرائ�ھ وافك�اره. علم�ا ان الظ�روف ق�د تتھی�ا ل�ھ لیش�كل خط�را توجیھی�ا عل�ى  وسیلة

الحق���ائق والمعلوم���ات، ویش���كك الن���اس بمنطلقاتھ���ا الفكری���ة، وبخاص���ة اولئ���ك المبت���دئین او  المجتم���ع، ویح���رف

ا. وعن�دما یواج�ھ االس�الم المرت�د فكرة من دون قدرة عل�ى تحلیلھ�ا وتحدی�د ص�وابیتھ السطحیین الذین یتلقفون اي

اس�تخدام انتس�ابھ الس�ابق لالس�الم لیطعن�ھ م�ن ال�داخل، ویت�دخل ف�ي تفس�یر  نھ یبرز ارتداده ویس�تطیعالفطري فأل

 ء.ضعاف النفوس، ومؤسسا لتیار انحرافي یطال كل شي عشوائي واعتباطي السس الشریعة، مؤثرا في

 فاذا اشكل بعضھم بانھا حریة!

القریب��ة باعطائھ��ا  ل��م تب��ررون من��ع حری��ة نش��ر المخ��درات او االفك��ار االخ��رى ف��ي بع��ض المجتمع��اتس��النا: و 

تصح القاع�دة  عناوین االرھاب ولبوسھ؟ الیست الممنوعات لمخالفة ما یعیق افكارھم وخططھم وقناعاتھم؟! وھل

المجتمع من ك�ل  حدود حمایةفي مجال وتمنع عن االسالم، الذي یضع التبریرات الموضوعیة للحریة المحدودة ب

االخطار؟ فالمحرمات المادیة والفكریة والسلوكیة بنظر االسالم انم�ا كان�ت ك�ذلك النھ�ا تش�كل خطراحقیقی�ا عل�ى 

 االنسانیة.

 خاتمة

ان الحقوق في نظر االسالم تنطوي على حالة من القداسة الرتباطھا بالتكلیف االلھي، وھي من ضمن منظوم�ة  

وشاملة، بینما االعالن العالمي یبقى مجرد افكار تنطوي على ایجابیات تصلح كتوجیھ عام واسلوب ضاغط كاملة

 لكنھا تفتقرالى المحفزات وااللیات والحمایة الحقیقیة واالنصاف.

  ویجب ان نركز على القواسم المشتركة
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مض��مونھا، م��ن دون التس��لیم ب��االعالن كقاع��دة ثابت��ة، الن��ھ تس��لیم بالخلفی��ات واالھ��داف  لتعمیمھ��ا واالس��تفادة م��ن 

 والنتائج. 

تحفی��ز  االنس��ان الت��ي نؤی��دھا ج��زءا ال یتج��زا م��ن واجبن��ا االس��المي، وم��ن الض��روري وتبق��ى المطالب��ة بحق��وق

 مستوى االنسانیة جمعا. االخرین علیھا لفائدتھا الكبرى على

 : الشیخ خالد العطیة

المح�ور الثال�ث  ي، لیتح�دث ف�يلالستاذ ال�دكتور محم�د ط�ي الكالم ة العالمة الشیخ نعیم قاسم، واعطاشكر سماح

ل�وائح  س�ان، كم�ا تض�منتھاواالخیر من محاور ھ�ذه الن�دوة، وھ�و: توظی�ف ال�دول االس�تكباریة لقض�یة حق�وق االن

 الشرعة الدولیة، في خدمة اھدافھا الثقافیة والسیاسیة في العالم االسالمي.

 : يد. محمد ط

اس�تعراض  عند تناولن�ا ممارس�ات الغ�رب، ف�ي مج�ال حق�وق االنس�ان، ال س�یما تج�اه االخ�رین، الب�د، بدای�ة، م�ن

یتح���دث بس���رعة ع���ن االس���تعمار واس���تغاللھ بع���ض االم���ور الحقوقی���ة النظری���ة.. لنص���ل بع���دھا ال���ى قس���م اول 

حقوق االنسان، ثم الى قسم ثان یتناول االمبریالیة االس�تكباریة ف�ي العص�ر الحاض�ر ال�ذي ت�تم فی�ھ الھیمن�ة لمسالة

 واالستتباع.

بدایة، في مسالة حقوق االنس�ان، ف�ي الغ�رب، ھ�ذه الحق�وق وردت ف�ي مق�دمات الدس�اتیر ووق�ع االخ�تالف ح�ول 

قي ومستواھا، فاذا كانت ذات طابع حقوقي، اي انھا ملزم�ة للن�اس، فم�ا ھ�و مس�تواھا؟ م�ن مس�توى الحقو طابعھا

االسمى)) او ھل ھي من مستوى القانون العادي؟ ھ�ذا االم�ر اث�ار نقاش�ا ط�ویال نختص�ره ب�ان  الدستور ((القانون

ق�دمات الدس�اتیر ال ترق�ى ال�ى الموض�وع توافق�وا عل�ى ان حق�وق االنس�ان ال�واردة ف�ي م اغلبیة الذین درسوا ھ�ذا

 مرتبة الدستور.

ثم انھم، اضافة الى ذلك، قیدوھا بالقوانین فاصبحت القوانین ھي المتحكمة بالموضوع اكثر من الدساتیر، ویعني 

عندما نقید حقا اعطاه الدستور لالنسان بالقانون، اي نض�عھ تح�ت رعای�ة الق�انون، ان الق�انون ھ�و الم�تحكم،  اننا،

 وھو الذي یحدد محتوى ھذا الحق. ،ھو المقید

 في العالم الثالث، طبعا، دخلت ھذه االعالنات والمقدمات، الدساتیر لكن ھناك استخفاف بالدساتیر
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الذي یجعلھا الى حد بعید شكلیة، فال نستطیع الكالم ع�ن قیم�ة حقوقی�ة، وبالت�الي اذا ھ�ي ام�ور  والقوانین، االمر 

 اكثر وال اقل.للدعایة ال 

ھذا من جھة، ومن جھة اخرى ف�ان اع�الن حق�وق االنس�ان، س�وا ف�ي نس�ختھ الفرنس�یة االساس�یة ام ف�ي االع�الن 

لحقوق االنسان، لم یتناول حقوق الشعوب، بل تناول فقط حقوق الفرد، ول�م تق�نن حق�وق الش�عوب اال ف�ي  العالمي

ر المصیر ورد ف�ي ش�رعة االم�م المتح�دة وف�ي العھ�دین ومواثیق اخرى اكملت االعالن، فمثال حق تقری شرعات

 صدرا في ما بعد واللذین تحدثا عن حقوق مدنیة وحقوق سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة. الدولیین اللذین

لكن ھذه المواثیق وھذه الشرع وھذه القوانین الدولیة، على وجھ العموم، طرحت مسالة الزامیتھا، فالقانون یج�ب 

ملزما، في تعریفھ انھ قاعدة الزامیة، فاذا لم یكن قاعدة الزامیة فال یكون قانونا. فھ�و یعتم�د حت�ى یك�ون یكون  ان

االلزام، وااللزام لیس تمنیا، وحتى تكون القاعدة ملزمة یجب ان تقترن بالجزا. بمعن�ى ان خ�رق ھ�ذه  قانونا على

 لیست قاعدة قانونیة.یرتب؟ فاذا كان ال یرتب شیئا فالقاعدة ھي  القاعدة.. ماذا

من ھنا عمدت بعض الدول الى ادخال ھذه المعاھدات وھذه المواثیق ف�ي انظمتھ�ا الحقوقی�ة الداخلی�ة، معتب�رة ان 

 معاھدة دولیة تبرمھا الدولة تاتي قبل القانون الداخلي.أي 

 والمواثیق من ضمن القوانین. فعند ذلك، وبشكل غیر مباشر، اصبحت ھذه المعاھدات

الحقوق التي شملت الجماعات، الى جانب حق تقریر المصیر الذي تحدثنا عن�ھ باختص�ار، ھن�اك مب�دا ع�دم ومن 

ء ویلسون االربعة عش�ر ف�ي ت�اریخ في الشؤون الداخلیة، وھناك حقوق االقلیات التي ركزت علیھا مبادى التدخل

 م.18/1/1918

اقتالع الشعوب وتھدیدھا وترویعھا، وم�ا ال�ى ذل�ك وھناك كذلك مسائل اخرى رعتھا مواثیق وعھود دولیة، منھا 

 مما وردفي البروتوكوالت الملحقة بمعاھدة جنیف.

 اما مسالة اقتالع الشعوب، فكانت في اساس قیام دول، وبالتالي كیف تستطیع ھذه الدول ان تتنكر لھذا االمر؟ 
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عل�ى جث�ث مئت�ي ملی�ون م�ن البش�ر، فھ�ل م�ن الغری�ب اذا ان میركا قامت باقتالع شعب من ارضھ. قام�ت ا مثال

تقوم بھذا الش�كل قیامھ�ا! وف�ي ض�وء م�ا س�بق یمك�ن ان نتح�دث ف�ي القس�م االول، ع�ن ممارس�ات  تبرر لكل دولة

 االستعمار.

آخر، على اساس حمایتھ لحقوق االنسان، واعتب�ر االس�تعمار رس�الة للرج�ل االب�یض تعمار دخل، بشكل او باالس

العالم غیر االبیض، حتى یرفع م�ن مس�توى االنس�ان ف�ي ھ�ذا الع�الم ال�ى المس�توى ال�ذي یلی�ق باالنس�ان ال�ذي  في

 بالحقوق. یمكن ان یتمتع

 ء االنسان لیستطیع التمتع بالحقوق. اذا.. دخل لیھي

س�ان عل�ى ولكن على صعید الممارسات فان االستعمار الذي كان قد بدا بعدان وردت االعالن�ات ع�ن حق�وق االن

 الداخل). فكانوا یطبقونھا.. یمارسونھا في-صعید الدول. (وكانھا ال تعني اال الداخل 

االنس�ان.  اما في المستعمرات، طبعا االمر یختلف على اساس ان ھذه المستعمرات لم تصبح اھال للتمت�ع بحق�وق

 حق الزواج.  ءتثنافنسف المستعمر في المستعمرات اغلبیة المواد المتعلقة بحقوق االنسان باس

) الح�ق بالملكی�ة 12م�ن االع�الن، الح�ق بالكرام�ة (م�ادة  3نس�فھ: الح�ق بالحری�ة ال�وارد ف�ي الم�ادة  ما تبقى كل�ھ

مس�ائل التش�ویھ  28الحق باقامة نظام سیاسي على اس�اس الم�ادة  17الوارد في المادة  الفردیة والملكیة الجماعیة

 حیث كان الدخول من باب حریة التعلیم لفرض التعلیم الذي یریدونھ. الثقافي وما الیھا، مسائل التعلیم،

 ھذه كانت ممارسات االستعمار. 

الدول التي تمارس االستعمار  ونحن نذكر ممارسات االستعمار لنقول ان ھذه الدول كانت مستعمرة، وقد ورثتھا

 الجدید او ((االمبریالیة)) .

ج�وھر مواقفھ�ا م�ن ال�دول االخ�رى، انم�ا تغی�رت  ع�دوانیتھا، ل�م یتب�دل لم تتغیر ھذه الدول ف�ي طبیعتھ�ا، ل�م تفق�د

 الوسائل.

الموض��وع وانم��ا م��ن ب��اب التمھی��د لمعرف��ة كی��ف  ونح��ن عن��دما ن��ذكر ھ��ذه االم��ور ل��یس م��ن ب��اب الخ��روج ع��ن

میركی�ة، تتصرف االمبریالیة الیوم، ولم�اذا تتص�رف عل�ى ھ�ذا النح�و؟ فاالمبریالی�ة، ال س�یما منھ�ا االمبریالی�ة اال

انھ�ا ق�وة تحرری�ة تس�اعد حرك�ات  ورثت االس�تعمار بع�د الح�رب العالمی�ة الثانی�ة، وب�رزت امیرك�ا ظاھری�ا عل�ى

 التحرر، وتساعد بعض الدول المعتدى علیھا،
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بریطانی�ا ومح�ل فرنس�ا بش�كل خ�اص ومح�ل س�ائر ال�دول االس�تعماریة،  واستخدمت ھذا االسلوب للحل�ول مح�ل 

 عام.  تي كانت تسود في مناطق العالم الثالث على وجھال

االمبریالی��ة قام��ت عل��ى اس��اس الھیمن��ة، عل��ى اس��اس من��اطق النف��وذ وعل��ى اس��اس االس��تتباع معتم��دة عل��ى ق��وة 

 وعسكریة جبارة. اقتصادیة

بع�دد  لس�احةفالقوة ھي التي مكنتھا من ان تحتل، بعد ازاح�ة اوروب�ا ع�ن المس�رح الع�المي، الج�زء االكب�ر م�ن ا 

% م��ن االنت��اج 50% م��ن س��كان الع��الم ال��ذین ك��انوا یس��تھلكون حت��ى االربعین��ات 5س��كانھا ال��ذین ال یتج��اوزون 

 العالمي.

% اعتم��دت االمبریالی��ة اش��كاال مختلف��ة م��ن 22ورغ��م ھب��وط اس��تھالكھم الی��وم نس��بیا فھ��و الی��زال یبل��غ ح��والي  

ر على اساس ان امیركا الالتینیة تشكل حصة محفوظة للوالیات تدخلت في امیركا الالتینیة باستمرا التدخل، فھي

 فال یجوز منازعتھا فیھا، وبقي االمر على ھذا النحو وما زال قائما حتى الیوم. المتحدة االمیركیة،

فقد تدخلت في االربعین سنة االخیرة، على االقل، ف�ي تش�یلي وف�ي نیك�اراغوا وف�ي غرین�ادا وف�ي بنم�ا، وف�ي م�ا 

 بجمھوریات الموز بشكل عام، وفي كوبا. یسمى

كما مارست تدخلھا في جنوبي شرقي آسیا وریثة لفرنسا بعد ان ھزمت فرنس�ا ف�ي فیتن�ام ف�ي معرك�ة دی�ان بی�ان 

 فو.

امیركا الى فیتن�ام وكوری�ا وكمبودی�ا وس�ائر دول جن�وبي ش�رقي آس�یا حی�ث ارتكب�ت م�ا ارتكبت�ھ، فقس�مت  دخلت

 ایضا الخ.. وفیتنام كوریا التي قسموھا

وت��دخلت ض��د دول المعس��كر االش��تراكي، ایض��ا، بع��د ب��روزه عل��ى المس��توى الع��المي ب��ین س��نوات الخمس��ین 

 والتسعین،حتى زوال ھذا المعسكر.

وكانت تدخلت ایضا في الدول االسالمیة. لكن بعد زوال المعس�كر االش�تراكي اخ�ذ الت�دخل ف�ي ال�دول االس�المیة 

ك�ان  ءالتركیز على العالم االسالمي بشكل اوضح وافعل مما كان في السابق. سواجدیدة باعتبار انھ جرى  وجھة

 الھندیة ام في الشرق االوسط وشمال افریقیا وغیرھا. في شبھ القارة

ب�رزت حرك�ات اس�المیة ثوری�ة مقاتل�ة ذات اتج�اه  فقد جرى تدخل ناشط منذ الثمانینات. لم�اذا ھ�ذا النش�اط؟ الن�ھ

 تحرري
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االیرانی�ة وقام�ت حرك�ات مقاوم�ة ھن�ا وھن�اك ك�ان  ال سیما بعد قیام النظام االسالمي في الجمھوری�ة االس�المیة 

 البد من ان تتخذ االمبریالیة االمیركیة منھا مواقف.

اسالم وتقف ض�د اس�الم، تق�ف م�ع االس�الم الم�رتبط بھ�ا، االس�الم القاب�ل بھیمنتھ�ا وبس�یطرتھا  واذا بھا تقف مع 

 لھذه الھیمنة ولھذه السیطرة.  وتقف ضد االسالم الرافض

عموم�ا، لكنھ�ا م�ع  فھي ض�د الجمھوری�ة االس�المیة وھ�ي ض�د المقاوم�ة االس�المیة، وھ�ي ض�د حرك�ات التح�رر

 المسلحة. بعض االنظمة الخاضعة لسلطانھا، ثم ھي ایضا تتخذ موقفا مشبوھا من بعض الحركات االسالمیة

التحرریة ال نلمسھ ف�ي الموق�ف م�ن الحرك�ات االخ�رى. یعن�ي م�ثال عن�دما یؤی�دون بع�ض فالموقف المعادي من 

المقاوم��ة االفغانی��ة او عن��دما یؤی��دون بع��ض الفص��ائل ف��ي الجزائ��ر او یس��كتون عنھ��ا عل��ى االق��ل ف��االمر  فص��ائل

 مشبوه.

تش�جیع فص�ائل مس�لحة  في ھذا المجال تقول انھم یریدون ازاحة فرنسا لیحل�وا محلھ�ا م�ن طری�ق ھناك اتھامات 

ایض�ا ص�یغ م�ن االس�الم تق�اوم المس�لمین، م�ن دون ان تق�اوم اع�دا المس�لمین تری�د ان  معینة، ومن طریق تشجیع

وباختصار ھي تتدخل وستبقى تتدخل ما دام االمر متاح�ا لھ�ا، فتحق�ق م�ا تش�ا  تؤكد وترسخ اسالما خانعا مفرغا.

 من االغراض. 

ة، فھو احیانا یتم بالواسطة سوا بواسطة العدو االسرائیلي ام بواس�طة دول اخ�رى. مختلف ھذا التدخل اتخذ اشكاال

والمث�ال الص�ارخ ھ�و مث�ال الع�دو االس�رائیلي. فال�دول الغربی�ة وامیرك�ا م�ن ض�منھا  لكن المثال الذي یھمنا اكث�ر

 آخر. وتم طرد ھذا الشعب.  ساھمت في اقامة دولتھ على ارض شعب

ف�ي ب�الده ویخ�رق  تلف م�ع حق�وق االنس�ان: ان م�ن ین�ادي بالحف�اظ عل�ى حق�وق االنس�انأوب ی�فھل اق�تالع الش�ع

انق�اض  حقوق االنس�ان ف�ي الخ�ارج ال یمك�ن اال ان یك�ون متناقض�ا ال س�یما عن�دما یواف�ق عل�ى اقام�ة دول�ة عل�ى

 دولة، وعندما یزرع شعبا مكان شعب. 

تمكینھا من االستمرار من طریق المساعدات  ایضا علىولم یقتصر دورھم على تمكین ھذه الدولة من القیام. بل 

 على اساس نسف المختلفة. وھذه الدولة على ابصارھم تخترق حقوق االنسان یومیا، قامت
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الفظاع�ات  االنسان بكلیتھ ال بنسف حقوق االنسان فقط، كما قامت امیركا نفسھا، وھي الیوم تمارس وبعد قیامھا 

 الجرائم بحق حقوق االنسان في مختلف اشكالھا. وترتكب

فكم تناقض، بتصرفاتھا ھذه، االعالن العالمي واتفاقیات جنیف وك�ل الش�رع الت�ي تحم�ي االنس�ان ف�ي االراض�ي 

بش��كل ع��ام، والت��ي تمن��ع الت��دخل ف��ي ش��ؤون ال��دول االخ��رى والت��ي تمن��ع حی��ازة االرض ب��القوة. اذا ھ��ي  المحتل��ة

 بكل المواثیق.الحائط  تضرب، عرض

الق�رارات،  وھي ترفض قرارات مجلس االمن واالمم المتحدة منذ قیامھا وما زال�ت حت�ى الی�وم. فرفض�ت مئ�ات

م�ن  ومع ذلك ھنالك من یدعمھا حتى في رفضھا. ھناك اذا تبن كامل لھذا العدو وللدول المشابھة ل�ھ، ف�ي مواقف�ھ

 قبل امیركا وسائر الدول االمبریالیة.

الدولة التي تدعم ھذا الع�دو ف�ي ك�ل ارتكابات�ھ، ھ�ل ھ�ي مخلص�ة لحق�وق االنس�ان ف�ي ال�داخل؟ ھ�ل ان ثم ان ھذه 

االمیركی��ة مخلص��ة لحق��وق االنس��ان داخ��ل امیرك��ا؟ انھ��ا تس��تجیب لض��غوط الل��وبي الص��ھیوني حت��ى ض��د  االدارة

ف من االدارة االمیركی�ة حت�ى اختیاراتھ السیاسیة، فاللوبي الصھیوني یستطیع ان ینتزع المواق شعبھا، فھي تشوه

االحیان لمصالح شعبھا، وھي ایضا تس�مح بف�رض ((الخ�وات)) عل�ى ش�عبھا، عل�ى  ولو كانت مناقضة في بعض

المس�اعدات الھائل�ة لھ�ذا الع�دو. اذا ف�االدارة االمیركی�ة ت�رھن ج�زءا م�ن حری�ة  دافعي الضرائب، م�ن اج�ل تق�دیم

لذي یخرق حقوق االنسان یومیا والذي قام بخرق ھذه الحقوق، فھي اذا ا شعبھا وجزءا من اموالھ لدعم ھذا العدو

 شریكة لھ في جرائمھ.

 ومن اشكال التدخل ایضا، التدخل المباشر الذي یتم بصیغ متعددة ایضا منھا:

 التدخل على الصعید االقتصادي:  

المختلق�ة، اس�تغنت ع�ن الت�دخل  فبعد ان حلت امیرك�ا مح�ل االس�تعمار بق�واه العس�كریة الت�ي كان�ت تحت�ل البل�دان

المتكافئ�ة ب�ین اقتص�ادات دول  العسكري المباشر لتستتبع الدول االخرى اقتصادیا، وذلك عن طریق المباراة غیر

%من انتاج الع�الم. ث�م 50ما زالت تتعثر في تامین الحد االدنى وبین اقتصاد دولة جبارة قلنا: انھا كانت تستھلك 

 انھا ال تكتفي بھذا، 
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القام�ة اقتص�ادات ف�ي مختل�ف  بل ھي تف�رض الی�وم ف�تح االس�واق للتج�ارة عل�ى اس�اس دك آخ�ر معاق�ل الحمای�ة

الغات وبواس�طة العولم�ة  البلدان لتستطیع ان توفر لشعوبھا حدا ادنى من العیش الكریم، ویتم ذلك بواسطة اتفاقیة

 وما الیھا.

دخل سیاس�یا ض�د االنظم�ة التحرری�ة بھ�دف قلبھ�ا، ض�د االنظم�ة الت�ي تع�ارض ثم على الصعید السیاسي: انھا تت�

 امیركا.

ینظر الى التاریخ القریب یر االمثلة متواترة امامھ، عل�ى ان امیرك�ا ف�ي ھ�ذا المج�ال تت�ذرع بمس�الة حق�وق  ومن

 االنسان.

النسان ف�ي غی�ر بالدھ�ا، تت�دخل اذا انھا تتالعب بحقوق انسانھا وتشجع على التالعب والعبث بحقوق ا فالمفارقة

لتحقیق سیاسات معینة تمكنھا من الھیمنة على الشعوب ومقدراتھا. ثم ھي ف�ي ترویجھ�ا لنس�خة  تحت ھذا الشعار

تص�ور ان الح�ق (ك�ل الح�ق) معھ�ا عل�ى اس�اس ان ھ�ذه الحق�وق الت�ي ت�روج لھ�ا والت�ي تری�د  من حقوق االنس�ان

وال م�ن خلفھ�ا، وان ل�یس ھنال�ك م�ن نس�خة اخ�رى لحق�وق االنس�ان یمك�ن ی�دیھا  فرضھا ال یاتیھا الباطل من ب�ین

 تطبیقھا.

اذا، ھ��ذه االحادی��ة واالطالقی��ة ف��ي النظ��رة تری��د ان تعممھ��ا عل��ى الع��الم متجاھل��ة ك��ل ثقاف��ات البش��ر. ك��ل انت��اج 

تعت�رف بھ�ذه  آالف الس�نین. انھ�ا الب�ا وانتق�ال االنس�ان االب�یض الیھ�ا قام�ت قب�ل اكتش�اف امیرك� الحضارات التي

لالنسان قد تختل�ف ف�ي بع�ض ص�ورھا ع�ن الحق�وق االوروبی�ة واالمیركی�ة، وبالت�الي  الثقافات التي انتجت حقوقا

 فھي ال تقیم وزنا لكل التاریخ البشري.

  على الصعید الثقافي:

ری�د االنس�ان ت حتى ترسخ تدخلھا وتب�رره، فھ�ي تت�دخل ثقافی�ا عل�ى نح�و اوس�ع. فھ�ي عن�دما تری�د ف�رض حق�وق

 فرضھا من ضمن ثقافة. ھي تبشر بثقافة تؤدي في النھایة الن تكون حقوق االنس�ان الت�ي تفرض�ھا محص�لة لھ�ا،

وبالطریقة التي تراھا. فالتدخل الثق�افي ی�تم م�ن طری�ق قط�ع الش�عوب ع�ن ج�ذورھا. فالثقاف�ة مس�الة اس�تمرار، ال 

ب) فالثقاف��ة نت��اج الت��اریخ، فكی��ف اذا كان��ت البوتق��ة ثقاف��ة منعزل��ة ف��ي بوتق��ة معین��ة. (ثقاف��ة ب��االنبو أننش�� یمك��ن ان

ان یحصل نوع م�ن ال�تالقح الثق�افي. لك�ن ال یمك�ن ان ی�تم زرع ثقاف�ة جدی�دة عل�ى انق�اض  واالنبوب مستوردین؟

 ثقافة قدیمة
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دي ال�ى ن�وع م�ن مس�خ المزروعة ثمارھ�ا، الن زرع ثقاف�ة جدی�دة مك�ان ثقاف�ات قدیم�ة ی�ؤ وان تؤتي ھذه الثقافة 

وھذا ما یظھر جلیا في افریقیا. فاالفارقة تعلموا اللغات االوروبی�ة والطبق�ة العلی�ا  الشخصیة الثقافیة لدى الشعوب

عندھم، تبنت ھذه الثقافات. لكن این العلم�ا؟ وای�ن المفك�رون؟ وای�ن المس�اھمون  عندھم، او الشریحة العلیا المثقفة

وجدوا نجدھم لیس في من تبنوا ھذه الثقاف�ة وتنك�روا لثق�افتھم االص�لیة، ب�ل  ان ءھؤال في الحضارة االنسانیة؟ ان

في م�ا بینھ�ا وب�ین الثقاف�ات االخ�رى. اال ان ھن�اك ع�امال معیق�ا ھ�و ء عند من تمسكوا بثقافتھم وتطویرھا وااللتقا

وس�ائل العل�م الحدیث�ة، ك�ل  تمتل�ك ك�ل وس�ائل النش�ر، ك�ل مسالة المنافسة ف�ي ظ�روف غی�ر متكافئ�ة. فھن�اك ثقاف�ة

البدائی�ة القدیم�ة، ف�ال تس�تطیع االنتش�ار حت�ى ف�ي  التقنیات الحدیثة، وفي المقابل ثقافة ما زالت تتعث�ر ف�ي وس�ائلھا

یجري مسخھا لخلق انسان مشوه یتقبل ك�ل  بالدھا. فاذا ھذه الثقافة التي تشكل احدى مكونات الشخصیة االنسانیة

المواقف السیاسیة، وعلى كل االصعدة.  الستھالك، وعلى صعید العلم، وعلى صعیدما یفرض علیھ على صعید ا

 من الثقافة یؤدي الى القبول بھ. ھم بھذا اذا یحاربون الثقافات االصیلة التي ترفض االستعباد ویشجعون نوعا

ممارس�ات مجافی�ة ى اخالقي، وذل�ك م�ن طری�ق نش�ر ریدون ابعاد الدین، (الدین) كمعطى روحي ومعطواخیرا ی

ممارس��ات ترك��ز عل��ى الج��نس وعل��ى العن��ف، وتح��اول نش��ر ھ��ذین االم��رین وبش��كل س��طحي یخاط��ب  لالدی��ان،

بحیث انھ یمكن ان یجذب كل اولئك الذین ال یمتلكون ثقافة عمیقة بعد محاولة اجتناب الثقافات  الغرائز االنسانیة،

ف�ي ھ�ذا المج�ال ال یش�وھون االس�الم فق�ط، ب�ل یش�وھون والذین یستجیبون ل�دواعي الغرائ�ز، وھ�م  الناجحة نسبیا

تشویھ االسالم عن طریق ابعاده ع�ن الس�احة السیاس�یة وع�ن الس�احة االجتماعی�ة وحص�ره  المسیحیة. فقد حاولوا

التاریخ من القیم والمفاھیم التي حملھا االسالم عل�ى م�دى ق�رون. نح�ن ال نق�ول  بعالقة االنسان بربھ، مع كل ھذا

 الناصع الذي بشر بھ القرآن. م كان في كل مراحلھ االسالمان االسال
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جانب نسف االس�الم،  لكن ھم ال یریدون نسف النقاط المظلمة في االسالم بل یریدون نسفھ جملة وتفصیال والى 

الس�ابق كان�ت تحتم�ي  فيیریدون نسف المسیحیة. فكیف یتعاملون مع المسیحیة؟ معروف ان الدولة االستعماریة 

البروتس�تانتي، حاول�ت  بالمسیحیة مشوھة. ولكن االمبریالیة الیوم، والتي قامت في معظمھا عل�ى اس�اس الم�ذھب

الت��ي ات��ت  م��ع الص��ھیونیة. ف��اذا كان��ت حرك��ة االص��الح ال��دیني ءاس��تخدام نس��خة جدی��دة م��ن المس��یحیة لاللتق��ا

ء امس�كوا بھ�ا ال س�یما ف�ي بریطانی�ا فق�د ات�ى المل�وك لیكون�وا رؤس�ا بالبروتستانتیة، حركة دینی�ة، لك�ن السیاس�یین

للكنائس، وبالتالي استغلوا المسالة استغالال سیاسیا وھم الذین التقوا في ما بع�د م�ع الص�ھیونیة عل�ى اس�اس فك�رة 

المس�یح  ء المس�یح، الن((دینیة))تقول: انھ اذا شجع الیھود على الھجرة الى فلسطین فان ذل�ك، س�یعجل ف�ي مج�ي

ء عندما یتجمع الیھود في فلسطین، وھم یشجعون ھ�ذا االم�ر م�ن طری�ق دف�ع الیھ�ود نظرھم، سیجي حسب وجھة

 ء السید المسیح.حتى یسرعوا في مجي الى الھجرة ودعمھم

فاذا ھم عملوا على تشویھ الثقافة االسالمیة، وكذلك الثقاف�ة المس�یحیة، وعمل�وا عل�ى نش�ر ثقاف�ة س�طحیة تخاط�ب 

عن طریق طرح نموذج السوبرمان، وھو الرجل  ءمن جھة وتصور ان االنسان یستطیع ان یفعل ما یشا لغرائزا

الذي یستطیع ان یغامر ویصل الى كل ما یریده ویحقق المعجزات من جھ�ة اخ�رى، كم�ا انھ�م  االمیركي االبیض

ي ذواتھ�م، وع�ن طری�ق نش�ر م�ا المغ�ري ال�ذي یظ�ن بعض�ھم ان باس�تطاعتھم ان یحقق�وه ف� من طریقة ھذا المث�ل

ھذا االسلوب الذي یجعل الحیاة سھلة، یریدون اذا ان یستعمروا الع�الم ثقافی�ا كم�ا  سمي باسلوب الحیاة االمیركیة،

 بعید. نجحوا في استعماره اقتصادیا الى حد

بم�داخالت قص�یرة، ي، واترك لالخوة الحضور ان یشاركوا، یة: اشكر االستاذ الدكتور محمد طالشیخ خالد العط

 تتناول مسائل اثیرت في كلمات السادة المنتدین او لم تثر. او باسئلة

 احد الحضور: یجب اال نلقي اللوم على االمبریالیة واالمیركان وحدھم في انتھاك حقوق االنسان، 
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 لتي لم یشر احد منكم الیھا.العربي لراینا كثیرا من ھذه االنتھاكات ا فلو نظرنا الى الواقع

واحب ان اسال فضیلة الشیخ نعیم قاسم سؤاال مختصرا عن الح�دود المرس�ومة ب�ین حق�وق االنس�ان وب�ین حری�ة 

 التعبیرعن الراي، فاقول: ما ھي ھذه الحدود التي یمكن رسمھا في ھذا االطار، وبخاصة انك تحدثت عن س�لمان

عن الراي مس�موح بھ�ا ف�ي دائ�رة ع�دم قل�ب البنی�ة االساس�یة للتفكی�ر ف�ي رشدي؟ الشیخ نعیم قاسم: حریة التعبیر 

االسالمي، اي بطریقة ال تتعرض ال�ى االس�س والمقدس�ات. فالمرت�د ھ�و انس�ان ل�م ی�رفض فق�ط التزام�ھ  المجتمع

ت�ھ یعادي ھذا االلت�زام بطریق�ة یش�وه معھ�ا الحق�ائق. فم�ن یق�را كت�اب س�لمان رش�دي یج�د تحلیال الدیني، وانما بدا

القرآن الكریم بطریقة خیالیة. یعني ال تستند ال الى واق�ع ت�اریخي وال ال�ى تحلی�ل علم�ي  للسیرة النبویة ولقصص

س�اقط عل�ى المس�توى العلم�ي، لك�ن ان یخت�ار مجموع�ة اخب�ار ویت�رك حقائقھ�ا  وال احد یمنع�ھ م�ن ان یق�ول: ھ�ذا

والت�ي تخ�دم سیاس�ة الغ�رب االس�تراتیجیة ف�ي تش�ویھ  بالطریق�ة الت�ي یری�د التاریخیة، ویب�دا ھ�و ب�الربط والتفس�یر

 المجتمع. االسالم فھذا امر یؤسس لخطر حقیقي في داخل

االمر االخر، وھو حریة الراي ویبرز بشكل واضح عند االختالف الذي ال یتوصل الى اتفاق مع االس�الم، م�ثال 

، فھ�و یس�تطیع ان یعب�ر ع�ن مس�یحیتھ یكون ھناك مسیحي او یھودي موجود في داخ�ل المجتم�ع االس�المي عندما

وعن قناعتھ من دون ان یك�ون ھن�اك م�انع، ش�ریطة اال یم�س قناع�ات االخ�رین بالتش�ویھ واالتھ�ام  وعن یھودیتھ

عندي ادلتي الموج�ودة، ویق�دمھا وین�اقش عل�ى ھ�ذا االس�اس. م�ن ھن�ا االس�الم یفس�ح ف�ي  والتزویر. ھو یقول: انا

 رجة االجتھاد الذي یختلف فیھ فقھاؤنا اختالفا نضج منھ نحن احیانا.د المجال امام حریة الراي الى

ھات لي مثاال على مستوى الع�الم كل�ھ یت�یح ھ�ذا الق�در م�ن حری�ة ال�راي حت�ى اكث�ر الن�اس ق�وال ب�ذلك ف�ي الع�الم 

ت�ى المثقفون المعاصرون.. تجد انھم عندما یشعرون بقوة حجتك ومنطقك یبداون بالحرب علی�ك ح الغربي ومنھم

 ال تتكلم،
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ی��اتون الین��ا لیقول��وا: ان الدیمقراطی��ة مس��موحة للجمی��ع لك��ن لالس��المیین ك��ال، لم��اذا ك��ال؟ اذا كان��ت  وم��ن ث��م 

للجمیع، فلم�اذا منعھ�ا ع�ن االس�المیین؟ یقول�ون الن االس�المیین اذا اس�تخدموا الدیمقراطی�ة  الدیمقراطیة مسموحة

الدیمقراطیة. من ق�ال لھ�م ذل�ك؟ انھ�م یحاكمونن�ا عل�ى التص�ورات وعل�ى النوای�ا، اذا جربن�ي  فیمنعونیستغلونھا، 

ال�ذین منع�وني وعل�ي ان اواجھھ�م. خ�ذ م�ثال قض�یة الحج�اب ف�ي  ءبع�دھا: ھ�ؤال اوال فاذا منعتك من الحری�ة، ق�ل

 ي.الراي والمعتقد في المجتمع العلمان فرنسا فھي اسطع شاھد على حقیقة حریة

من ھنا نقول بصراحة: حریة الراي مباحة ما دام�ت تحت�رم مقدس�ات االخ�ر، وم�ا دام�ت تن�اقش بطریق�ة علمی�ة، 

تطرح ما تری�د م�ن دون ان تطع�ن ب�االخرین بطریق�ة ال اخالقی�ة وغی�ر مؤدب�ة.. ال�خ. فلی�تكلم االنس�ان  وما دامت

 یمنعھ من ذلك. برایھ بشكل حر وال احد

ان االس��الم، ال یحج��ر عل��ى االنس��ان ان یفك��ر، وال یس��د علی��ھ اب��واب حری��ة الض��میر  الش��یخ خال��د العطی��ة: اعتق��د

رب�ك الم�ن م�ن ف�ي االرض  ءالدیني، بدلیل ان القرآن الكریم یخاطب الرسول(ص) فیقول ل�ھ: (ول�و ش�ا والمعتقد

تب�ین الرش�د م�ن الناس على ان یكونوا مؤمنین) ویقول في آیة اخ�رى: (ال اك�راه ف�ي ال�دین ق�د  جمیعا افانت تكره

عل�ى تغیی�ره م�ن الخ�ارج، وانم�ا یتغی�ر م�ن داخل�ھ وفق�ا لالس�باب الطبیعی�ة. ھ�ذه  الغي). الضمیر ال س�لطان الح�د

واج��ھ اناس��ا ش��كوا ف��ي عقی��دتھم وطرح��وا علی��ھ بع��ض التس��اؤالت  حقیق��ة ال ج��دال فیھ��ا. ان الرس��ول(ص) نفس��ھ

والرسول(ص) ل�م یواج�ھ مث�ل ھ�ذه الح�االت بانفع�ال ایمانھم  والوساوس التي عبروا فیھا عن شكھم وعن اھتزاز

وخ�رج الس�ائل م�ن عن�ده وھ�و كام�ل االیم�ان، واث�ق  وتعصب، انما فتح قلبھ لھذا الس�ائل، واج�اب ع�ن ھواجس�ھ،

النظام العام؟ ھل حریة الراي معناھا حری�ة  الیقین. الحقیقة، المسالة، ھنا ھي: ھل حریة الراي معناھا االساة الى

لالخرین ویجرح مشاعرھم من دون ان یقدم افك�ارا اواي حج�ج عقلی�ة مقنع�ة او منطقی�ة؟   ءان یسياالنسان في 

 سؤال .ھذا ھو ال

 عموما، االسالمي العالم في توجد، انھ اعتقد: حسین السید عدنان. د
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 الت�ي بالبس�اطة لیس�ت والمھم�ة ووض�وح، ج�ال ال�ى تحت�اج كثی�رة ومغالط�ات اشكالیات العربي، العالم قلبھ وفي 

 ھ�ي ي،ط�. د عنھ�ا تح�دث والت�ي نع�یم، الش�یخ الیھ�ا اش�ار الت�ي الق�انون ف�ي االل�زام مس�الة. الن�اس بعض یعتقدھا

 االنسان، بحقوق المعني الدولي القانون ،اي االنساني الدولي القانون في االن حتى قائمة تزال ال قانونیة، اشكالیة

! نعت�رض؟ م�واد ایة وعلى نوافق؟ ماذا على االنسان، بحقوق وعالقتھا الحضاریة الخصوصیة مسالة الى اضافة

. اخ�رى م�واد رف�ض او وانتق�د االنس�ان، لحق�وق العالمي االعالن في واردة مواد اید عندما نعیم الشیخ فعل حسنا

 ح�ول عص�ریة مف�اھیم ال�ى وص�وال الدراس�ات ف�ي وافضنا تابعناھا لو فیما االسالمي الفكر في مفیدة منھجیة ھذه

 االم�ور م�ن وغیرھ�ا الن�اس ب�ین الق�انون ام�ام المس�اواة االس�المي، المجتم�ع ف�ي الم�راة حقوق مثال، الراي حریة

 الع��الم ف��ي االجتم��اع، وف��ي السیاس��ة، وف��ي الق��انون، ف��ي علم��ا وال��ى ال��دین، ف��ي علم��ا ال��ى تحت��اج الت��ي الص��عبة

 لق�د كامل�ة، بجدی�ة الموضوع ھذا یدخل لم االن حتى انھ االسالمي العالم مشكلة .االسالمي العالم وغیر االسالمي

 1993 ع�ام فین�ا م�ؤتمر ف�ي ض�عیفا وبق�ي 1948 ع�ام االنس�ان لحق�وق الع�المي االعالن وضع عند ضعیفا كان

 منطل�ق م�ن االمیرك�ي الط�رح رف�ض المؤتمر ھذا في المالیزي الوفد ان واذكر االنسان، لحقوق العالمي المؤتمر

 عل��ى فلنح��افظ الش��عوب، ب��اقي عل��ى مادی��ة او غربی��ة او امیركی��ة خصوص��یة تعم��یم تعن��ي ال االنس��ان حق��وق ان

 .للشعوب الحضاریة الخصوصیات

 

 ال�ى واش�یر م،1990 س�نة االس�المي، الم�ؤتمر منظم�ة ع�ن ص�در اع�الن ال�ى ع�دنان. د اشار: الضاھر سلیم. د

 ل�و حب�ذا االنس�ان، لحق�وق االس�المي االع�الن وھ�و ب�اریس، في 1972 - 1971 عام حصل ھام اسالمي حدث

 ف�ي وھ�و المطل�ق، ال�ى دائم�ا نع�ود اال العص�ریة، االم�ور ھ�ذه ال�ى نتطرق عندما آمل، وھنا. ونطوره الیھ نرجع

 كی�ف العم�ل؟ ھ�و ما: ھو والسؤال موجودة، وھذه النبویة، واالحادیث الكریمة القرآنیة االیات: معروف االسالم،

 یض�من بم�ا اقتص�ادیة حری�ة نحق�ق كی�ف االن؟ سیاسیة حریة نحقق كیف المجتمع؟ داخل كیفیات الى العام نحول

 .الخ.. المجتمع او الجماعة مصلحة
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 وھن�ا الكیفیات في التفاصیل، في الدخول في ھي الكبرى االشكالیة او المشكلة لكن كثیرا، استطرد ان ارید ال انا

 .االجتھاد باب یاتي

 

 السیاس�یة االتجاھ�ات متع�ددة اس�المیة ب�دول محك�وم ھو ثم واحد، اجتھادي منھج یحكمھ ال االسالمي العالم: اوال

 ھ�ي كم�ا االس�المي الع�الم ف�ي االس�الم وحقوق االسالم في االنسان حقوق بین كبیر فارق وھناك منطلقاتھا، وفي

 .الیوم

 

 .خیر بدایة ھذه لكن االسالمي، العالم في االنسان حقوق موضوع في ندخل ان اتمنى كنت

 

  قاسم، نعیم الشیخ العالمة سماحة الى سؤالین اوجھ ان ارید: الحضور احد

 ق�رات ث�م المدرس�ة، ف�ي تعلم�ت البیئة، عن ویتحدث اال العالم، في الحریة عن یتحدث احد یوجد ال الیوم: اولھما

 الحی�وان او النب�ات احت�رام ع�ن كلم�ة ای�ة الت�وراة او االنجی�ل ارف�ي ل�م توس�ع، دون م�ن القرآن من وقلیال التوراة

 الت��ي للبیئ�ة الس��ماویة الكت�ب ف��ي االھم�ال ھ��ذا لم�اذا اذا عنھم��ا؟ یتخل�ى ان االنس��ان یق�در ال اساس��یة ظ�اھرة وھم�ا

 الناحی�ة ھ�ذه تع�ط ل�م االس�المیة وحت�ى والیھودی�ة المس�یحیة ال�دیانات لم�اذا الی�وم، االنس�انیة مص�یر علیھ�ا یتوقف

 االنس�ان حق�وق عل�ى الكالم نستطیع وال االنسان، حقوق الى للدخول الواسع الباب ھي الحریة: وثانیھما اھمیتھا؟

 نواج��ھ ان نس��تطیع ال ونح��ن الحری��ات مش��كلة ھ��ي الی��وم الش��رق مش��كلة ان ارى وان��ا الحری��ة، عل��ى ن��تكلم ل��م اذا

  رشدي سلمان مسالة: اوالھما مسالتین الى السائل واشار( احرارا، نكن لم اذا الغرب

 ) متلفزة ندوة في محاوره براي صدره ضاق الذي الشیخ مسالة: وثانیتھما

 وان�ا ال�راي، حری�ة من�ع اح�د یوجد ال: اوال الراي، حریة بموضوع المتعلق الثاني بالسؤال نبدا: قاسم نعیم الشیخ

 وقن�اعتھم آرائھ�م عن التعبیر من االفراد لمنع ولیست العام، المجتمع لحمایة وھي الموجودة الحدود بعض ذكرت

 عقلی�ة، بحق صدرت الواقع في ھي رشدي سلمان بحق صدرت التي الفتوى حتى ذلك، من واكثر صراحة، بكل

  غربیا مشروعا رشدي سلمان ورا الن فرد، بحق ھي مما اكثر
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 عن�دكم المش�كلة ان: یق�ال حت�ى علی�ھ ویخرج�ون الی�ھ ینتس�بون اف�راد خ�الل من االسالمي الواقع لضرب متكامال

 .كذلك

 الكت�اب م�ن فق�ط واح�دة یخت�ار والغ�رب متنوع�ة، آرا لھ�م كث�را ومثقف�ین مفك�رین الباكس�تان ف�ي ان تالح�ظ لعل�ك

 مجتمعاتن��ا ف��ي الموج��ودة االساس��یة البنی��ة لتحط��یم م��دخال یتخ��ذھا الن��ھ كبی��رة قض��یة منھ��ا ویص��نع الباكس��تانیین

 التعبیر من االخرین یمنع احد ھناك لیس جدا، محدودة نماذج من الموقف ناخذ ان یجوز ال ھنا، ومن. االسالمیة

 االش�خاص، ك�ل على للتعمیم یصلح ال شخص قبل من التلفزیون على شاھدتھ الذي والمشھد بالكامل، آرائھم عن

 او الش��یخ، ان االس��الم، ف��ي الم��راة حق��وق عل��ى اعتراض��ا او انتق��ادا المس��یحي المح��اور ق��دم ،اذا المف��روض ك��ان

 ل�م ام اقتن�ع ءس�وا ح�ر بالنتیجة وھو لھ، ویصحح االسالم في المراة حقوق ھاھي لھ ویقول یقف االخر، الشخص

 .یقتنع

 .لھ عائد فھذا

 ان لبعض�ھم یمكن الراي، في االختالف عند ببعض، بعضھم االفراد، عالقة في ولیاقة ادب ھناك یكون ان المھم

 یق�ول ان لك�ن. علی�ھ ی�رد والث�اني! ھك�ذا یق�ول ان ح�ر وھ�و للمراة، حقوقا يیعط ال االسالم في الزواج ان :یقول

 .الخ.. مذلة مھینة طریقة المراة مع يالتعاط في االسالم طریقة ان احدھم

 

 والتفنی�د ال�راي واب�دا الح�وار مع لكننا الشتائم ضد نحن یحاورھا، او یناقشھا ان یرید فكرة ال مسبة صارت فھذه

 .ابدا ضیقة لیست وصدورنا ممكن حد اقصى الى والتفصیل

 

 ن�رفض او الم�دني ال�زواج ن�رفض عن�دما حت�ى ل�دیھم الموجودة القناعات عن ویعبرون یتكلمون جمیعھم والناس

. االخ�رین ح�ق م�ن ھ�و كم�ا ن�رفض ان حقن�ا م�ن! رفضھ اسباب تبیان مع نرفضھ اننا: نقول مطروحا، ءشي اي

 اح�د الط�الب، مع ءلقا وكان صیدا، في الخامس الفرع.. اللبنانیة الجامعة في اسبوع منذء لقا ھناك كان انھ اتذكر

 دع�وا ض�غطا، تمارس�ون ك�انكم بطریق�ة الم�دني ال�زواج عل�ى تھجم�ون لماذا انتم :ویقول یقف المسیحیین الشباب

 .رایھا عن تعبر الناس

 

  وكذا، كذا مصائب فیھ النھ المدني بالزواج نقبل ال: نقول فنحن. ضغطا علینا وتمارس تقف لماذا انت: لھ قلت
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 ك�ان كالمنا بدا اذا ولكن ذلك، قول من احد منعك ھل. التالیة الحسنات فیھ الن المدني بالزواج اقبل انا :قل وانت

: ت�تكلم فتب�دا الم�دني ال�زواج عل�ى اعتراض�نا لمواجھ�ة الكافی�ة االرض�یة لدیك تتوفر لم انھ یعني فھذا ضغطا، فیھ

 لن�ا یج�وز ال ونح�ن ت�تكلم، ان ل�ك یح�ق لم�اذا طی�ب. الكالم عن امتنعوا یعني انھ ھذا؟ معنى فما الضغط، ازیحوا

 عقی�دة ف�ي انتھاك�ات ال�ى تص�ل ل�م م�ا الشتائم، الى تصل لم ما مسموحة الراي حریة: اقول ان ارید ھنا من ذلك؟

 .صحیحة لیست وتھم وتفسیرات االنسان

 

 ان بحی�ث یناقش�وا، ان قب�ل بون،معلّ  انھم واالحزاب، المفكرین وتخص اللبناني، واقعنا في االشكاالت من واحدة

 یوج�د. ح�وار یوج�د ال اذا اح�اورك، وسابدا مني تقترب ال. معك ابدا ان قبل: لك ویقول قناعتھ حول معبا الواحد

 .االخر على نقطة یسجل واحد یوجد كھرب،ت

 

 الفك��ر ومنھ��ا االفك��ار، ك��ل عل��ى والتع��رف االفك��ار ك��ل مناقش��ة ال��ى وواض��حة ص��ریحة دع��وة ن��دعو نح��ن ل��ذلك

 مالحظ�ات عن�دي.. ان�ا: ویقول مثقف علینا یخرج ان الصحیح من لیس مجتمع في نحن یعني. بالكامل االسالمي

 .االسالم اعرف ال لكن االسالم على

 

 ح�ول واالنجی�ل الت�وراة ف�ي كثی�را م�دققا لس�ت فانني الخ... والبیئة والنبات بالحیوان الرفق لموضوع بالنسبة اما

 ك��ل م��ع يالتع��اط وطریق��ة وحقوق��ھ الحی��وان الحت��رام طریق��ة االنس��ان یفھ��م العام��ة االس��الم روح م��ن لك��ن البیئ��ة،

 .الطبیعة في الموجودة االمكانات

 

 اطعمتھ�ا ھ�ي ف�ال الب�اب، علیھا اقفلت ھرة في النار دخلت امراة عن تحدث قد) ص(الرسول ان تفید حادثة اذكر

 .تركتھا ھي وال

 

 الحقیق�ة. بالبیئة یتعلق ما في االخیرة النقطة بخصوص بسیطة، باضافة لي یسمح ان ارجو  : العطیة خالد الشیخ

 طاقات�ھ فی�ھ یظھ�ر ان لالنس�ان یت�یح ال�ذي المج�ال باعتبارھ�ا البیئ�ة، بموض�وع ش�دیدة عنایة عني االسالم ان نجد

 في متمثل البشر عن الھي خطاب اول ان ونجد. االرض في ودوره خالفتھ فیھ ویمارس وقدراتھ،
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 ع�ز �ّ  یخل�ف ان من�ھ مطل�وب االنس�ان ان اي) خلیف�ة االرض ف�ي جاع�ل ان�ي: (للمالئك�ة وجل عز �ّ  خطاب 

 م��ن المطل��وب ان اي) فیھ��ا واس��تعمركم االرض ف��ي انش��اكم ال��ذي وھ��و: (واص��الحھا االرض عم��ارة ف��ي وج��ل

 .واصالحھا االرض عمارة ھو االنسان

 

 الفق�ھ ف�ي ومتفرق�ة شتى ابواب من استخالصھ یمكن وھذا االسالمیة، الشریعة احكام في نجد اخرى، ناحیة ومن

 تنھ�ى كثی�رة احادیث�ا فنج�د المح�یط، ھذا ویفسد وبیئتھ بمحیطھ یعبث ان االنسان على حرم االسالم ان االسالمي،

 والح�روب النزاع�ات فیھ�ا تث�ور الت�ي الح�االت ف�ي حت�ى ان�ھ ونج�د واوس�اخھ، بفض�التھ بیئتھ تلویث عن االنسان

 فی�ؤثر ن�زاعھم یمت�د ان مقدس�ة، حرب�ا یخوض�ون وھ�م المجاھ�دین، عل�ى حت�ى االس�الم حرم البشر، بین المسلحة

 وھ�ذا المجاھ�دین، توص�ي م�ثال كثی�رة احكام�ا ان فنج�د الحی�وان، وعل�ى النب�ات وعل�ى االرض وعل�ى البیئة على

 عل�یھم االئم�ة وع�ن) ص(الرس�ول عن الفقھ كتب في ومحفوظة مسجلة ماثورة واقوال مباشرة وصایا من ماخوذ

 .االرض وفي المیاه مصادر في السموم القا علیھم ویحرم حیوانا، یقتلوا وال شجرة یقطعوا ال بان السالم

 

 ف�ي ج�ات كم�ا االنس�ان حق�وق وب�ین االنس�ان حق�وق ش�رعة ب�ین وقارن نعیم الشیخ سماحة تفضل: الحضور احد

 .یطبق ال وقانون یطبق قانون بین مقارنة ذلك في ارى واني االسالمیة، الشریعة

 

 عل�ى یطب�ق ق�انون وك�ل االرض، عل�ى تطب�ق ق�وانین ع�ن نتح�دث الغرب، في االنسان حقوق عن نتحدث عندما

 دول ف��ي كثی��را، الف��رص تس��نح ل��م ان��ھ واعتق��د الممارس��ة فینتظ��ر نظ��ري، ھ��و م��ا ام��ا. طبع��ا اخط��اؤه ل��ھ االرض

 ھ��ذه تطب��ق لك��ي المعاص��رة، االس��المیة ال��دول وف��ي بع��د، م��ا ف��ي نش��ات الت��ي ال��دویالت وف��ي االس��المیة الخالف��ة

 .ونستنتج نقارن كي بحذافیرھا الشریعة

 

 ان نعت�رف ان یج�ب. االرض عل�ى الح�ق ھ�ذا م�ورس كی�ف لك�ن طبع�ا، حق ھو السماوي الكتاب في ءجا ما ان

 ال بحق�وق یتمتع�ون ال�دول ھ�ذه ف�ي یعیش�ون ال�ذین المس�لمون وحتى للمواطنین مصانة الغرب في االنسان حقوق

 مدة مھاجرا استرالیا في عشت ولقد. بالدھم بھافي یتمتعون
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 االم��ور ك��ل فیھ��ا وبم��ا عاش��ورا، فیھ��ا بم��ا مباش��رة حقوقن��ا نم��ارس كی��ف ارى وكن��ت س��نوات، خم��س او ارب��ع 

 اكث�ر مص�انة الحق�وق وبان محترمون باننا البالد تلك عن ءالغربا ونحن نشعر وكنا الدیني الزواج وحق االخرى

 ض�رب ال�ذي المث�ل او االم�ر؟ ھ�ذا نناقش ان یمكن كیف. نعرفھا التي االسالمیة الدول في مصانة ھي مما بكثیر

 لك�ن. الع�الم ف�ي ال�دیمقراطیین ك�ل وم�ن الفرنس�یین م�ن حت�ى انتق�ادا لق�ي قانون فھذا فرنسا، في الحجاب منع عن

 لك�ن االنس�ان، حق�وق ض�د ھ�و فرنس�ا ف�ي حجابھ�ا ارت�دا م�ن الفت�اة حرم�ان ان تعت�رف الن�اس وك�ل نحن بالمقابل

 ھ��ذا ارت��دا تری��د ال كان��ت اذا حقوقھ��ا م��ن انتقاص��ا ال��یس االس��المیة ال��دول ف��ي الحج��اب ارت��دا عل��ى الفت��اة اجب��ار

 ال�ى فرنس�یة ام�راة ج�ات ل�و آخ�ر؟ س�ؤال الب�ال ف�ي ویخطر حقوقھا؟ من انتقاصا ذلك اعتبار یمكن اال ؟ الحجاب

 عندما ذلك؟ یمنع ما ھناك ان او حقھا تمارس ان لھا یجوز ھل مثال، بالشورت، تمشي ان وارادت اسالمیة دولة

 طبع�ا واری�د الخ�ارج، في السؤال ھذا علي یطرح بمن احتك النني اجابة اسمع ان طبعا ابتغي السؤال ھذا اطرح

 .وشكرا سمحتم، لو مفصلة واجابة صدر رحابة سماحتكم من

 

 ب�ین النظ�ري االخ�تالف نقاط عن فتحدثت. والتطبیق النظریة بین نمیز ان یجب باننا موافق انا: قاسم نعیم الشیخ

 ض�وابط ع�ن یتح�دث عنوان�ا فوض�عت االنس�ان، حق�وق ف�ي االع�الن ونظری�ة االس�الم حق�وق ف�ي االسالم نظریة

 كتحلی�ل ھ�ذا. بھ�ا یلت�زم ل�م لل�ذي ض�وابط یض�ع ل�م الن�ھ الع�المي االعالن انتقد انني یعني وھذا بالحقوق، االلتزام

. اخ�رى دولة في یصلح ال وقد دولة، في یصلح قد القانون الن الدول كل على للقانون تعمیمھم انتقدت ثم. نظري

. نظ�ري نق�اش وھ�ذا ترد، لم بانھا النفس وحق �ّ  وحق االخرى الحقوق عن تحدثت ثم. ایضا نظري نقاش وھذا

 عن تحدثت النظریتین المالحظتین ففي عملیة، ومالحظة نظریتان مالحظتان توجد قلت اذ االسرة، عن وتحدثت

 ف�ي ایض�ا وتح�دثت البین�ة، اخ�تالف مع ءشي كل في بالكامل الحقوق في التساوي وقید مسلم غیر من التزوج قید

 مطلقة، تبدو حریة.. االعالن في عنھا یتحدثون التي الحریة ان عن النظري النقاش
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 الحری�ات یطب�ق ال�ذي البل�د ف�ي حت�ى الع�الم ف�ي مك�ان اي ف�ي مطلق�ة حری�ة تطبی�ق یمكن ال الحال واقع في لكن 

 .امیركا او كفرنسا الحریات حامي انھ ویقول العامة،

 

 النظری�ة تق�ارن عن�دما االنص�اف یك�ون وعلی�ھ اساس�ي، بش�كل نظری�ا النقاش كان البحث في: القول ارید ھنا من

 یطبقونھ�ا وھ�م ض�دنا تس�تغل عن�دما الحق�وق الع�الن اساة فیھا رایت عملیة ممارسات على عرجت ثم بالنظریة،

 والفرنس�ي، الفرنس�ي ب�ین واحترام�ا والفرنس�ي الفرنس�ي ب�ین حری�ة وج�دت ،))ال�دكتور(( قال كما او ذوقھم على

 یختل�ف) المتخلف للعالم الملطف التعبیر( الثالث عالمنا من وبخاصة اخرى، جنسیة من آخر یاتي عندما فقط لكن

 .تماما االمر

 

 االس��المیة الخالف��ة كان��ت عن��دما وحت��ى وتحلیالتن��ا، كتبن��ا ف��ي ن��ذكره م��ا وھ��ذا موج��ودة، التطبی��ق اش��كالیات اذا

 وبع�ض منص�فین، وال ع�ادلین یكونوا لم انھم عنھم، نحكیھ والذي والعباسیین االمویین ءالخلفا ننتقد كنا موجودة،

 ل��م النھ��م االس��الم باس��م یحكم��ون انھ��م م��ع االس��المیة، الض��ابطة ع��ن خ��ارجین منح��رفین فس��قة نعتب��رھم القض��اة

 ان یمك��ن اس��المیة، لنظری��ة تطبی��ق اي بالمس��تقبل، فحت��ى االس��المیة، النظری��ة م��ع العمل��ي تطب��یقھم ف��ي ینس��جموا

 عملت�ھ والذي التطبیق خطا ضوء على النظریة احاكم ال النظریة، یطبق حتى ءىالمخط احاكم انا ،ءاخطا تشوبھ

 ث��م النظری��ة، الناحی�ة م��ن االع�الن وانتق��دت االس�المیة النظری��ة م��ع االع�الن نظری��ة قارن�ت ھ��ذا، ھ�و البح��ث ف�ي

 یطرحھ�ا الت�ي االنس�ان حق�وق بفكرة ناخذ ال نحن اننا الى النظر الفت حتى العملیة التطبیقات بعض على عرجت

 كثی�را علین�ا متق�دمون النھ�م اش�طر انھ�م ھي الثالث، عالمنا في نعیشھا معاصرة، مشكلة ایضا ھناك الن الغرب،

 .اعالمیا

 

 عن�دك ص�ار تن�اقش ان اردت ف�اذا)) الس�الم عملی�ة(( س�موھا م�نظم، بشكل فلسطین، احتالل عملیة مثال، الحظ،

 اح�دا ان معق�ول! الس�الم ض�د انت :الجواب فیكون فلسطین، احتالل ضد انا تقول فعندما اوال، المصطلح، مشكلة

 ف�ي ن�دخل ان نق�در حت�ى النقاش�ات ف�ي نبق�ى الوق�ت م�ن ك�م ندري فال تشغلنا، المصطلح عقدة السالم، ضد یكون

 .المضمون
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 ال��دول م��ع بل��داننا اق��ارن ان اردت وان س��یئة، عملی��ة تطبیق��ات وتوج��د جی��دة، عملی��ة تطبیق��ات توج��د ان��ھ اعت��رف

 التطبی�ق ف�ي فیھ�ا نخ�الفھم الت�ي ءاالش�یا ع�ن النظ�ر بص�رف الغربی�ة البل�دان ف�ي سارى اني المؤكد فمن الغربیة،

 االم�ر ھ�ذا نج�د ال االن، بلداننا في بینما اسالمیة تطبیقات انھا یشعرنا والحریات الحقوق لبعض احتراما العملي،

 .نھائیا

 

 الحریة ھل: ھو امر على اوال، نتفق، ان فیجب ،ءتشا كیفما تلبس ان في الفتاة حریة بموضوع یتعلق ما في اما،

 س�وق یمن�ع مقی�دة، بالمخدرات مقیدة، ھي امیركا، في وحتى العالم، كل في الحریة مقیدة؟ او مطلقة مكان اي في

 یحت�اج الن�ھ وح�ده الخم�ارة دخ�ول یمكن�ھ ال س�نة 16 تح�ت الول�د ان مقی�دة س�كران، الس�ائق یكون عندما السیارة

 اذا ض�ابطة، ای�ة امامھ�ا یض�ع اال المف�روض ك�ان حری�ة عل�ى الك�الم یری�د ال�ذي قیود؟ ھذه الیست حسنا. الجازة

 .اختالفنا ھنا الضوابط، ھذه تكون االنسانیة لمصلحة: لیقول التحلیل یاتي للحریة، ضوابط توجد لماذا

 

 قواع��د عن��دنا ونح�ن المص��لحة، لتحدی�د قواع��د عن�دھم ھ��م الع��ادل؟ الموق�ف یح��دد م�ن المص��لحة؟ یح�دد ال��ذي م�ن

 .المصلحة لتحدید

 

 یظھر شخص عن اسالك انا)) الشورت(( تلبس التي البنت عن سالتني انت معاكسة، بطریقة السؤال اسال وانني

 والع�اري الش�ورت مرت�دي ب�ین الف�رق م�ا اذا الح�بس، ف�ي یض�عونھ ب�ل ال، ل�ھ؟ یس�محون ھ�ل. امیركا في عاریا

 ). ازالتھا نرید ثیاب قطعة(

 

 .الموضوع ھذا مثل تتحمل ال االمریكي المجتمع ضوابط الن لھ نقول لماذا؟. لنا قیل اذا

 

 الوض�ع یت�ابع الذي او المشترع، مجتمعیة، ثقافة توجد: قولھ ارید الذي. تراعى حضاریة خصوصیات توجد اذا،

 ان قل�ت اذا اخ�رى، لح�دود مراع�اة عن�دي ان�ا لحدود، مراعاة عنده ھو. الموجودة الخصوصیات یراعي القانوني

 الحری�ة م�ع یتعام�ل ال ان�ھ المطل�ق، ف�ي الحری�ة نن�اقش انن�ا یعن�ي ما صحیحة، حدوده ان یقول صحیحة، حدودي

 عن�دي وان�ا مح�دودة حری�ة عن�دك ان�ت: ل�ھ اقول. عندي المطلق فزاعة یستخدم مطلقة؟ مني یطلبھا لماذا المطلقة

 .محدودة حریة
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 االس�س، عل�ى اتفقن�ا اذا وضوابط؟ قواعد ایة ضمن لكن المصلحة ونحقق افضل محدودة حریة اي لنناقش تعال 

 .بالتفاصیل النقاش یسھل وقتھا

 ان الن�دوة ھ�ذه ف�ي تمنی�ت وفرنس�یون بریط�انیون نف�س وعلم�ا ءاطب�ا فیھ�ا وك�ان االی�دز، ع�ن ندوة حضرت مرة

 ض�من یتح�دثون ك�انوا الك�ل لك�ن االی�دز، موض�وع م�ن نخلص حتى الشرعیة غیر العملیات اتركوا: احدھم یقول

 ھ�ذه باالی�دز؟ یص�اب ان دون م�ن فس�اده عل�ى یبق�ى حت�ى المناسبة االمكانات جمیع الجیل لھذا نوفر كیف: قاعدة

 اوص�لتموه مج�تمعكم ان: لھ�م اق�ول. وفقھ�ا وان�اقش رؤی�ة عن�دي ایض�ا انا انطباعاتھا، تترك متكاملة فكریة رؤیة

 خط�ا ام ص�ح وض�عتموھا، الت�ي النظری�ة عل�ى بن�ا العمل�ي ب�التطبیق مجتمعكم الیھ وصل والذي النتیجة، ھذه الى

 .للنقاش ونجلس خطا، ام صح ماعندي، اضع وانا

 

 الع�الم ممارس�ات ع�ن الحدیث ارید وال بحدود، مقیدة عندنا وھي الغرب في مقیدة الحریة ان: القول ارید ھنا من

 المجتمع�ات ف�ي ع�ام بش�كل الزام�ي الحج�اب عن�دھا االن وھ�ي ای�ران مثل اسالمیا بلدا حددت اذا لكن االسالمي،

 العام�ة الس�احات ف�ي الع�ام الحج�اب بف�رض تكون العام، المجتمع حمایة ان اعتبارھم من جزء ھذا: اقول العامة،

 حری�ة عن�دھم یعن�ي یریدون، التي بالطریقة ویعملون یلبسون احرار ھم وخصوصیاتھم وحفالتھم بیوتھم في واال

 نح�ن: ل�ك یق�ال تس�ال عن�دما یس�مح وآخ�ر یمن�ع فبل�د العام�ة، االم�اكن ف�ي التدخین منع یشبھ وھذا الموضوع، في

 المجتمع، تحمي قواعد یضعون ھم ایضا الخرین، یسمح ال وھناك الناس یسمح فھنا .ھكذا العامة المصلحة نرى

 .العام التربوي بالوضع عالقة ولھا

 

 الجزئی��ات ال��ى طبیع��ي وبش��كل سنص��ل وب��ذلك باالس��س، بالنق��اش نب��دا ان دائم��ا یج��ب انن��ا افض��ل ان��ا ھن��ا، م��ن

 .العامة والقواعد العام بالنظام المرتبطة

 

 العربی�ة ال�دول ف�ي االنس�ان حق�وق ح�ال عن نعیم، الشیخ سماحة قالھ ما على تعلیقا ء،شي اول: الضاھر سلیم. د

 واالسالمیة،
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 فی�ھ ق�رار اتخ�ذ ال�ذي االنسان لحقوق العالمي االسالمي البیان ان على التاكید اعادة الى نضطر ان المؤسف من 

 ھ�ذا ف�ي كبی�را فرق�ا ن�ر ل�م وللی�وم سنوات ثماني منذ 1990 سنة العربیة، الدول ومنھا االسالمیة، الدول قبل من

 .المجال

 دلی�ل التوض�یح ھ�ذا واعتب�ر الذم�ة اھ�ل ح�ول رایھ اوضح حینما العطیة خالد الشیخ اشكر ان احب انا ثان، ءشي

 اھ�ل مفھ�وم( المفھ�وم ھ�ذا ربم�ا. االنس�ان حق�وق ع�ن ن�دوة ف�ي نتح�دث ونح�ن مع�ھ التفاع�ل انما جمیعا، لنا محبة

 ھن�اك ان طالما االفضل من الیس والعشرین الحادي القرن مشارف على الیوم ونحن معین، بتاریخ ارتبط) الذمة

 المواطنی�ة، اط�ار ف�ي مشاركة اساس على المساواة اساس على كلنا یجمعنا وھو) المواطنة حق( الیوم یدعى حق

 اھ�ل وب�ین) المس�لم او( الم�ؤمن ب�ین ب�التمییز نس�تمر ان من بدال المشترك الجامع ھنا یكون ان االفضل من الیس

 م�ا االس�الم ف�ي ھن�اك ان ة،ءالق�را ھ�ذه ل�ي وص�ححوا االعتق�اد، ال�ى امی�ل االس�المیة، اتيءقرا حسب وانا الذمة؟

 ال لم�اذا االس�الم، فق�ھ ف�ي موج�ود ھذا ان طالما. االسالم في الرعیة مفھوم یدعى والذي المواطنیة مفھوم یوازي

 .وتماسكھ المجتمع سالمة اجل من یكون وھو جمیعا، نتبناه

 

 ف�ي ن�دقق ان علین�ا وانم�ا مص�طلحات، او الف�اظ مس�الة لیس�ت قل�ت، كم�ا المس�الة ان الحقیق�ة: العطیة خالد الشیخ

 آخ�ر مص�طلحا ھن�اك ف�ان تفض�لت وكم�ا. االس�المیة البالد في الذمة اھل حیاة تنظم التي الشرعیة االحكام جوھر

 ان من��ھ یفھ��م ال��ذي) الرعی��ة( مص��طلح وھ��و الھام��ة، داللت��ھ ل��ھ ایض��ا المص��طلح وھ��ذا وغی��رھم، المس��لمین یش��مل

 الحاكم�ة الس�لطة قب�ل م�ن الرعای�ة بحقوق یتمتعون مسلمین، وغیر مسلمین الدولة، كنف في یعیشون الذین الناس

 ان ال�ى واش�رت ایض�ا ان�ت تفض�لت وكم�ا والحقیق�ة. الدینی�ة ح�ریتھم ولھ�م ،ءالقضا امام المسلمین مع ویتساوون

 ف��ي الخاطئ�ة الممارس��ات ب�بعض المفھ�وم ھ��ذا وارت�بط الذم��ة اھ�ل لفظ�ة عل��ى التاریخی�ة االس��قاطات بع�ض ھن�اك

 الذین ءفھؤال ایجابي، معنى قلت كما ھو حال، ایة على ومعناھا،. تحتمل مما اكثر اللفظة ھذه فحملت السابق
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 .ورعایتھم ضمانھم في یدخلون ھم المجتمع، في الساحقة االكثریة یشكلون الذین المسلمین ذمة في یدخلون 

 

 مض�طر االس�ف، م�ع ولكن�ي، واغنائھ�ا، الن�دوة ھ�ذه اث�را ف�ي تسھم سوف التي االسئلة من المزید ھناك ان اشعر

 م�رة الشكر لھم ومجددا قادمة، ندوة في وایاھم �ّ  یجمعنا ان آمال المشاركین، السادة الوقات احتراما انھائھا الى

  .اخرى
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