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 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة
 كلية الشريعة واالقتصاد
 قسم الشريعة والقانون

 *فلسفة حقوق اإلنسان*مادة الفلسفة السياسية 
 ما تبقى من المقياس

 د. عبد الرحمن خلفة                                                                             
 حقوق اإلنسان واألقليات 1لطلبة ماستر                                                                   

 عند أبي الوليد بن رشد الحفيد وحقوق اإلنسان فلسفة الدولة  المحاضرة الخامسة:          
السيما الفارايب وابن سينا يف الفلسفة السياسية  ؛راء فبلسفة اإلسبلمما تعرضنا يف احملاضرة السابقة آلبعد توطئة: 

 :ابن رشد احلفيد؛ وذلك وفق ما يأيت راء الفيلسوفاإلنسان نتعرض يف ىذه احملاضرة آلوحقوق 
 : 1فلسفة ابن رشد السياسية -المبحث األول

وشروطا وظائف؛ ألنو دل يشذ الفيلسوف ابن رشد عن سابقيو الفارايب وابن سينا يف تصوره للدولة/ادلدينة مفهوما 
هنل من ادلصادر ذاهتا اليت هنبل منها؛ وىي الفلسفة اليونانية السيما األفبلطونية واألرسطية، والثقافة اإلسبلمية 
شريعة وفقها وذبارب سياسية؛ لذلك كانت آراؤه تنحى ضلو التنظَت للمدينة الفاضلة مستهدفا نقد الواقع السياسي 

توخيا وضع بديبل فكري سياسي دلا غلب أن يكون عليو حال الدولة ادلسلم؛ ولئن ادلعيش ربت جبة الفلسفة، وم
وقف من سبقو عند التنظَت اجملرد بعيدا عن اإلسقاطات الواقعية فإن ابن رشد دل يتوان يف كل مرة عن اإلسقاط 

 يتوخاه، وبُت حكام ادلباشر على واقعو ادلعيش ؛ حيث يقيس كل مرة حال مدينتو باألندلس وادلدينة الفاضلة اليت
عصره واحلكام األفاضل الذي يتوخاىم يف فلسفتو السياسية، ويف ىذا ادلبحث عرض دلعادل تصوره للدولة وشرط 

 رئيسها كما رمسها ابن رشد يف كتاب الضروري أو شروحو.
دلدينة الفاضلة وىي: للمدينة الفاضلة: تأثرا الفلسفة األفبلطونية وضع ابن رشد أربع فضائل  الفضائل األربع-أوال

 .2)احلكمة، والعدالة، والشجاعة، والعفة(
 شروط حاكم المدينة/الدولة الفاضلة عند ابن رشد:-ثانيا

أن يكون مياال بالفطرة إذل دراسة العلوم النظرية من أجل الوصول إذل إدراك طبيعة الشيء ادلوجود  -1
 بإطبلق وسبييزه عما ىو بالعرض.

                                                           
الشرعية بكلية الشريعة راجع ىذا ادلبحث يف: عملنا يف فرقة البحث ادلعنونة ب )مفهوم الدولة...( التابعة دلخرب الدراسات  -1

 م.2018-2015واالقتصاد جبامعة األمَت بقسنطينة 
، عادل الكتب احلديث، 152عبد القادر بوعرفة، ادلدينة والسياسة، تأمبلت يف كتاب الضروري يف السياسة البن رشد،  -2

 2013، 1إردب، اأٍلردن، ط
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 توره النسيان دلا يفهمو ودلا يراه ودلا يسمعو ودلا يدركو أن يكون جيد احلفظ وال يع -2
 أن يكون زلبا للعلم ولتحصيل العلوم بشىت أنواعها وفروعها  -3
 أن يكون زلبا للصدق وأىلو، كارىا للكذب  -4
 أن يكون كارىا للذات معرضا عنها -5
 أن يكون غَت زلب للمال؛ ألن ادلال ىو غاية كل رغبة -6
 أن يكون كبَت النفس -7
 ن شجاعاأن يكو  -8
 3أن ينهج دبلء عزؽلتو ضلو كل شيء خَت وصبيل بذاتو -9

ىذه شروط أفبلطون اليت أوردىا ابن رشد، قبل أن يضيف إليها شروطا أخرى فقال: )ويكن أن نضيف إذل ذلك  
 4كلو أن يكون بليغا حسن العبارة جيد الفطنة قادرا على اقتناص احلد األوسط بأيسر ما ؽلكنو ذلك(

الشروط بقولو: )وباختصار غلب أن تتوفر فيو اخلصال اليت أكدناىا للحراس، وىي القوة للنفس وأوجز ىذه 
 5واجلسد(

لكن ابن رشد رأى أن ىذه الشروط )شلتنعة الوجود يف شخص واحد، وأن ىذه الشروط ذبعل قيام ادلدينة الفاضلة 
ىؤالء الرجال؛ لذا فقد صح القول إنو من . وقال: )ولقد قيل إنو من الصعوبة دبكان أن ذبد مثل 6أمرا شلتنعا(

الصعب أ، تقام مثل ىذه ادلدينة(؛ بل إنو رأى قيامها أمرا مستحيبل وعلل ذلك بقولو: )إنو ]وجود ادلدينة[ مقًتن 
بوجود مثل ىؤالء الرجال، وإن كان أمثاذلم ال ؽلكن أن يكونوا موجودين إن دل يًتعرعوا يف ىذه ادلدينة، ومن ىنا 

ل إنو لن يكون ىناك إمكان لقيام مثل ىذه ادلدين، وبالتارل فإن ما قلناه من قبل يف ذلك ؽلكن أن وجب القو 
 .7تتبُت لنا اآلن استحالتو(

وعلى الرغم من أن ابن رشد مال إذل استحالة وجود ادلدينة الفاضلة تبعا الستحالة وجود صاحب اخلصال 
أن ابن رشد عدل عن الشروط التعجيزية اليت سطرىا أفبلطون إذل الفاضلة؛ إال أن الباحث عبد القادر بوعرفة يرى 

 شروط أخرى شلكنة التوفر سطرىا أرسطو فتبناه وىي: 
 حسن اخلَلق: سبلمة اجلسم وقوتو وحسن القوام -1
 حسن اخلُلق: ادليل إذل الصفات احلسنة واالبتعاد عن الرذائل -2

                                                           
، نقلو إذل العربية حسن رليد العبيدي وفاطمة كاظم 142-140ابن رشد، تلخيص السياسة ألفبلطون، زلاورة اجلمهورية،  -3

 م2002، 2الذىيب، دار الطليعة، بَتوت، ط
 . 142ابن رشد، ادلصدر نفسو،  -4
 . 142ابن رشد، ادلصدر نفسو،  -5
 .158عبد القادر بوعرفة، ادلدينة والسياسة، تأمبلت يف كتاب الضروري يف السياسة البن رشد،  -6
 . 142صدر السابق، ابن رشد، ادل -7
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 وم النظرية والعمليةحب العلم والتعلم: لكوهنما شرطُت أساسيُت لتحصيل العل -3
 8أن يكون زلبا للصدق وكارىا للكذب -4

لكننا ال ظليل إذل ىذا الرأي؛ ألن ابن رشد الذي مثل الستحالة وجود ادلدينة الفاضلة تارؼليا ذبريبيا بوضعية مدنو 
ىذه ؛ دل يستبعد قيام 9يف األندلس آنئذ، فقال: )وإن ىذه احلال لتشبو ما ىو قائم يف زماننا ويف شريعتا(

الدولة/ادلدينة إن ظهر ىؤالء الرجال يف حقبة ما من حقب التاريخ، )وإن حدث وقام مثل ىؤالء الرجال حكاما 
.  كما أن الشروط األرسطية 10فاضلُت يف زمان ما وبدون أي ربديد، عندىا من ادلكن أن تقوم مثل ىذه ادلدينة(

 طونية؛ وال تقل مثلية عنها، ولو كانت موجزة رلملة.اليت أرودىا ابن رشد ال زبرج يف رلملها عن الشروط األفبل
لقد انتهى أفبلطون ومن تأثر بو من فبلسفة اإلسبلم الذين سبقوا ابن رشد على غرار ابن سينا والفارايب وابن باجة 

)حلمو  إذل استحالة تأسيس ادلدينة الفاضلة يف حياة األفراد واجملتمعات، فأبقوىا يف عادل ادلثل؛ لكن ابن رشد كان
يف ذبربتو السياسية يتجلى يف تأسيس مدينة فاضلة انطبلقا من الضروري يف علوم عصره.. فقد آمن بإمكانية قيام 
مدينة السعادة يف األندلس من خبلل تربية اإلنسان على الفضيلة العلمية واألخبلقية، بغية حصولو على الضروري 

 11األفضل( الذي سيمكنو من ربقيق كماالتو، ولعلو ينتقل إذل
وذلك ألن الفبلسفة يف األندلس مارسوا ذبربة سياسية منبثقة عن الواقع. وؽلكن القول آن ابن ويرى البعض أن )

رشد ذباوز تلك النظرة ادليتافيزيقية إذل علم السياسة، كما كان عليو األمر عند الفارايب، وذلك بفصلو عن فلسفة 
العلوم مع علم ما بعد الطبيعة، ىذا العلم الذي اعتربه على رأس واجب الوجود، ألنو كان يتقاسم مرتبة أشرف 

ىرم نظرية العلم، بوصفو العلم ادلسؤول عن تدبَت شؤون ادلدينة ومصلحة اإلنسان وسعادتو يف ىذا العادل، حيث 
ب نظر ابن رشد إذل العلوم على أهنا وجدت من أجل إسعاد اإلنسان وربقيق كماالتو، لكن ذلك لن يتم يف غيا

مدينة فاضلة تتسع ألكثر من فرد واحد، شريطة أن يكون رئيسها أو ملكها فيلسوفاً، وىذا موقف ؼلتلف عن 
موقف ابن باجة، بل إنو أقرب إذل رأي أفبلطون. لكن ابن رشد سعى إذل تشييد ىذه ادلدينة انطبلقًا من ربريض 

سياسة، أو ما يُعرف يف ادلنت الرشدي بالعلم اإلنسان على امتبلك الضروري يف العلوم، خاصة علمي األخبلق وال
ادلدين الذي ػلتل خبصوصيتو مكانة مهمة يف ادلنت الرشدي. وقد قّسم ابن رشد ىذا العلم إذل علم األخبلق وعلم 
السياسة. ويرى ادلؤلف أن ابن رشد استند إذل نظرية العلم، أي إذل الصنائع اليت تتعاون يف ما بينها لتفسَت نظريتو 

وحيد السياسة باألخبلق والفلسفة، وذلك من أجل أن يوضح أعلية التعاون يف إطار وحدة الغاية. لكن رؤية يف ت
ابن رشد لعلم السياسة كانت رؤية معقدة وغامضة يف نفس الوقت، خاصة وأهنا سبتد على مساحة شاسعة من 

ولؤلخبلق. وعليو ػلضر التساؤل يف ما  متنو، وسعت إذل توحيد السياسة بالفلسفة، ودبا غلعل العلم خادمًا للنظر
                                                           

 .158عبد القادر بوعرفة، ادلدينة والسياسة، تأمبلت يف كتاب الضروري يف السياسة البن رشد،  -8
 . 142، ادلصدر السابقابن رشد،  -9

 . 143-142، ادلصدر السابقابن رشد،  -10
 ..2010، حزيران، 1، بَتوت، ط، دار الطليعة209عزيز احلدادي، ابن رشد وإشكالية الفلسفة السياسية يف اإلسبلم،  -11
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إذا كانت رؤيتو سببًا مباشرًا يف إبعاد الدراسات الرشدية من االىتمام بالسياسة ادلدنية عند ىذا الفيلسوف، وعن 
 ( ..12ما إذا كانت ىناك أسباب أخرى

ة شلا طرحاه، دلا قدمناه وعلى الرغم من تأخر ابن رشد زمنيا عن سابقيو إال أن فلسفتو السياسية كانت أكثر واقعي
سابقا من جلوء ابن رشد كل مرة إذل زلاولة اإلسقاط عن الواقع ادلعيش؛ حىت ال تظل آرائهم رلرد نظريات مثالية 
تنظر دلدينة طوباوية ال عبلقة ذلا بواقع الناس ادلتشابك، حىت لو وصف بأهنا مدينة فاضلة؛ فقد ذبمعت فيو 

وه حلقل الفلسفة والتنظَت؛ فعبلوة على كونو فقهيا وأصوليا ينحى عادة ضلو مؤىبلت كثَتة افتد بعضها من سبق
الواقع والتزيل عليو، فإنو ناقد فلسفي وأصورل كبَت، فقد مارس النقد األصورل والفقهي أثناء تعاطيو مع الدرس 

اآلراء ويقارن ويؤصل الفقهي واألصورل السيما يف كتابو )بداية اجملتهد(، وىو كتاب فقو مقارن، حيث كان ينتقد 
ويربز سبب االختبلف، وكتب الضروري يف أصول الفقو، الذي مارس فيو النقد، وأثناء تعاطيو مع فكر الغزارل 

فَت وتبديع وموقفو من الفلسفة؛ حيث مارس عليو نقد علميا يف )هتافت الفبلسفة(ـ، وبُت الكثَت من مزالقو يف تك
بذلك تكون فلسفتو السياسية أقرب إذل كل العصور لواقيتها، وال غرو أن حىت إعذارىم، و الفبلسفة وتضليلهم أو 

 من شبار ذلك استلهام الغرب لفلسفتو السياسية وتبنيها باعتبارىا رشدية تؤصل للحكم الراشد.
 :13المبحث الثاني: فلسفة حقوق اإلنسان عند ابن رشد

نتلمس فلسفة ابن رشد احلقوقية يف الدرس ادلقاصدي خصوصا؛ على اعتبار أن مقاصد الشريعة وكلياهتا من حفظ 
الدين والنفس والعقل وادلال والنسل، ىي حقوق لئلنسان، ربرص سلتلف الوثائق الدولية اليوم على تكريسها 

ثوثة يف بعض مصنفاتو، السيما )فصل احلفيد ، مب صلد جذور النظرية عند اإلمام ابن رشدوضبايتها؛ حيث 
، و) تلخيص كتاب السياسة ( ، وشروحو على كتب فبلسفة اليونان، إذ )بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد (، وادلقال(

الشك أن ادلقاصد اليت قررىا يف جانبها النفسي اخللقي والبدين ادلتمحورة  أساسا حول إقامة العدل والتعاون 
، على غرار  ابن رشد على كتب أرسطو  بالطبع ، ىي أسس ادلدينة الفاضلة اليت شرحهاواعتبار اإلنسان مدين

كتب ، وشرحو على  وكتاب اخلطابة ،السياسة يف تدبَت الرئاسة، وكتاب السياسات، وكتاب األخبلق كتاب 
نة الفاضلة ، وىي ذات ادلعاين الذي ترددت يف كتاب ادلدياجلمهورية، وسلتصر كتاب السياسة، ككتاب أفبلطون

للفارايب كما سبق ذكره ادلتأثر الكبَت ىو األخر بأرسطو وأقبلطون وادلتشبع بالثقافة اإلسبلمية اليت سعى جاىدا 
، حيث ا ابن رشد يف غَت الشروح من كتبوكما أهنا ىي ذاهتا تلك ادلقاصد اليت أصل ذل للتوفيق بينها وبينهم،.

الكتاب ) األخبلق ( من ىذا العلم ) العلم ادلدين ( أن الكماالت  يقول : ) فقد تبُت يف القسم األول من ىذا
( وفضائل خلقية وصنائع عملية ملة أربعة أنواع : فضائل نظرية )عقلية( وفضائل علمية )فكريةاإلنسانية ىي يف اجل

                                                           
وانظر/ عزيز  ـhttps://www.albayan.ae/paths/books/2011-01-02-1.508280عمر كوش،   - 12
 دادي، مرجع سابقاحل
فقهية والفلسفية -راجع ىذا ادلبحث يف: عبد الرضبن خلفة، نظرية ادلقاصد عند موسى بن ميمون ومرجعيتها يف ادلنظومة األصول -13

 ، كلية أصول الدين جبامعة األمَت بقسنطينة.م.2014ه/جوان 1435الصادر يف شعبان ،  35اإلسبلمية، )مقال(، رللة ادلعيار عدد 

https://www.albayan.ae/paths/books/2011-01-02-1.508280ـ
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. ويقول  14 وأن ىذه الكماالت إظلا ىي من أجل النظرية وىي مقدمة ذلا على ضلو ما تتقدم ادلقدمات النتائج (
اإلنسان كائن مدين بالطبع .. وىذا الشيء ضلتاجو ليس لكماالتنا اإلنسانية فقط وإظلا لضرورات احلياة : )أيضا 

أيضا ، وىذا الشيء يشًتك فيو اإلنسان مع احليوان إذل حد ما مثل احلصول على الطعام واللباس وادلأوى ... وإنو 
ن حيث ادلأكل ..فإنو ال يستقيم ذلك إال دلن ادلستحيل على اإلنسان دبفرده أن يوفر كل متطلبات عيشو م

 .  15 (جلماعة من الناس
وينبغي ، إذ يقول : )احملايثة لنظرية حقوق اإلنسان، وىي ذات النظرة عن نظرتو للمقاصد ووسائلهاقبل أن يفصح 

وسائر أن تعلم أن مقصود الشرع إظلا ىو تعليم العلم احلق والعمل احلق ، والعلم احلق ىو معرفة اهلل تعاذل 
ادلوجودات على ما ىي عليو وخباصة الشريفة ، ومعرفة السعادة األخروية والشقاء األخروي ، والعمل احلق ىو 
امتثال األفعال اليت تفيد السعادة ، وذبنب األفعال اليت تفيد الشقاء ، وادلعرفة هبذه األفعال ىي اليت تسمى العلم 

اىرة بدنية ، والعلم هبذه ىو الذي يسمى الفقو ، والقسم الثاين العملي ، وىذه تنقسم قسمُت : أحدعلا أفعال ظ
أفعال نفسانية ، مثل الشكر والصرب ، وغَت ذلك من األخبلق اليت دعا إليها الشرع أو هنى عنها ، والعلم هبذه 

 . 16ىو الذي مسى الزىد ، وعلوم اآلخرة ، وإذل ىذا ضلا أبو حامد يف كتابو (
تو : ) الشرع يصلح النفوس والطب يصلح األبدان ، .. والشرع ىو الذي يبتغي ىذا يف ويقول أيضا يف الكتاب ذا

صحة األنفس ، وىذه الصحة ىي ادلسماة )) تقوى(( ، وقد صرح الكتاب العزيز بطلبها يف غَت ما آية ، فقال 
 . 17 ( ..( 183تعاذل : )) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (( ) البقرة 

وىكذا يقرر ابن رشد أن أحكام اهلل تعاذل معللة يف مصاحل العباد وإصبلح النفوس يف الدنيا واآلخرة يف العاجل 
 . 18واآلجل معا 

 ويتضح لنا من ربليل النصُت أن موقف ابن رشد من مقاصد الشريعة ينبٍت على ما يأيت : 
 .ربديد مقصد الشرع بتعليم العلم احلق والعمل احلق  -1
 العلم احلق ىو معرفة اهلل تبارك وتعاذل وسائر ادلوجودات . -2
 ينقسم العمل احلق إذل دنيوي وأخروي . -3

                                                           
 . ،  74ابن رشد ، جوامع سياسة أفبلطون ،  - 14
 .69 – 68 ، مصدر سابق،ابن رشد، تلخيص السياسة  - 15
،  50،  49ابن رشد ، فصل ادلقال ونقرير ما بُت الشريعة واحلكمة من االتصال ن قدم لو وعلق عليو البَت نصري نادر ،  - 16

 م .. 1991،  6دار ادلشرق بَتوت ، ط 
 .  40ر السابق ، ابن رشد ، ادلصد - 17
ه /  1423،  1، ط   186طراد ضبادة ، ابن رشد يف كتاب فصل ادلقال وتقرير ما بُت الشريعة واحلكمة من االتصال ،  - 18

 . 10،  50م دار اذلادي ، بَتوت ، لبنان .ابن رشد ، فصل ادلقال ،  2002
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ترتبط طرق التصديق وطرق التصور دبقصود الشرع بتعليم صبيع الناس ) .. وجب أن يكون الشرع  -4
 يشمل على صبيع أضلاء طرق التصديق وأضلاء طرق التصور ( .

 يصلح الطب األبدان ودواء النفوس بالتقوى .يصلح الشرع النفوس كما  -5
 صرح الكتاب العزيز بطلب التقوى يف األفعال الشرعية يف غَت ما آية . -6
 . 19على ىذه التقوى تًتتب السعادة األخروية والشقاء األخروي -7
 اإلنسان مدين بالطبع وىو يف حاجة ماسو يف حياتو للتعاون واالجتماع . -8
 ظرية ، والفضائل العملية واخللقية والصناعية مكملة ذلا .كمال اإلنسان يف الفضائل الن -9

 ضرورة الطعام والشراب واللباس لئلنسان وىو ما يشًتك فيو إذل حد ما مع احليوان . -10
ويقول يف خاسبة كتابو بداية اجملتهد : ) وينبغي.. أن تعلم أن السنن ادلشروعة العملية ادلقصود منها ىو الفضائل 

ما يرجع إذل تعظيم من غلب تعظيمو وشكر من غلب شكره ، ويف ىذا اجلنس تدخل العبادات النفسانية ، فمنها 
، وىذه ىي السنن الكرامية ، ومنها ما يرجع إذل الفضيلة اليت تسمى عفة ، وىذه صنفان : السنن الواردة يف 

عن اجلور ، فهذه ىي  ادلطعم وادلشرب ، والسنن الواردة يف ادلناكح ، ومنها ما يرجع إذل طلب العدل والكف
أجناس السنن اليت تقتضي العدل يف األموال واليت تقتضي العدل يف األبدان ، ويف ىذا اجلنس يدخل القصاص 
واحلروب والعقوبات ، ألن ىذه كلها إظلا يطلب هبا العدل ، ومنها السنن الواردة يف األعراض ، ومنها السنن 

اليت يقصد هبا طلب الفضيلة اليت تسمى السخاء وذبنب الرذيلة اليت الواردة يف صبيع األموال وتقوؽلها ، وىي 
تسمى البخل ، والزكاة تدخل يف ىذا الباب من وجو ، وتدخل أيضا يف باب االشًتاك يف األموال ، وكذلك األمر 

مية ، يف الصدقات ، ومنها سنن واردة يف االجتماع الذي ىو شرط يف حياة اإلنسان وحفظ فضائلو العملية والعل
وىي ادلعرب عنها بالرياسة ، ولذلك لزم أن تكون أيضا سنن األئمة والقوام بالدين ، ومن السنن ادلهمة يف حُت 
االجتماع السنة الواردة يف احملبة والبغضة والتعاون على إقامة ىذه السنن ، وىو الذي يسمى النهي عن ادلنكر 

السنن وجد أن مقصدىا األصل يتعلق حبفظ مناعة العمران فابن رشد دلا تفحص ىذه  . 20 واألمر بادلعروف.. (
وتواصلو ، ولذلك كانت ىذه السنن أو الكليات شاملة جلميع مناحي النشاط البشري : الدينية واألخبلقية 

 . 21واالجتماعية اليت سبس الذات احلسية وادلعنوية للفرد
ففي مقالو األخَت ىذا يقًتب ابن رشد شلا ذىب إليو الغزارل وفبلسفة اإلسبلم ، ولكنو بصبغة أكثر أخبلقية ، 

 ويقرر أن من مقاصد الشريعة اإلسبلمية صبلة أمور ، ىي  : 
 حفظ الدين ) تشريع العبادة لتعظيم اهلل تعاذل وشكره (  -1
 رورات من طعام وشراب ونكاح حفظ النفس ) احملققة لفضيلة العفة ( ، بتوفَت الض -2

                                                           
 .   186 -185طراد ضبادة ، مرجع سابق ،  - 19
 م ، مطبعة االستقامة بالقاىرة   . 1952ه /  1371، ط  464 - 2/463اجملتهد وهناية ادلقتصد ، ابن رشد ، بداية  - 20
 م ، دار عبلء الدين دمشق  . 2008،  1، ط  151، سيف الدين ماجدي ، العقل والنص عند الفبلسفة وادلتكلمُت ،   21
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 حفظ األموال : ومنها الزكاة والصدقات ، لتحقيق فضيلة السخاء ، واجتناب رذيلة البخل . -3
 حفظ األعراض  -4
 ربقيق فضيلة العدل ، لذلك شرع القصاص والعقوبات واحلروب -5
 ربقيق التعاون االجتماعي الذي يعد شرط احلياة . -6

 حقوق ادلرأة يف عهده مقدما تصورا جديدا ؼلالف ادلألوف عصرئذ؛ كما أن ابن رشد سبق عصره حُت دعا إذل
تمع اإلسبلمي الذي نظر بدونية للمرآة حيث رأى ابن رشد ان حُت رفض استصحاب احلال الذي درج عليو اجمل

كم ادلرآة مساوية للرجل يف النوع وسلتلفة معو فقط يف الدرجة، وىي لو أتيح ذلا ما أتيح للرجل تصلح لشؤون احل
والعلم والسياسة بل إن بعض األعمال تقها ادلرأة أكثر من الرجل، وقد ضبل وضعها قسطا من ادلسؤولية يف زبلف 
رلتمع قرطبة وقتئذ حُت أضحت ادلرأة عالة على الرجل وحصر دورىا يف اإلصلاب وبعض الوظائف اليت حبست 

 . 22عليها حىت غدت كالنبات ثابت ودوره فقط إعطاء الثمار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
سياسة والدين بُت الفصل والوصل، منشورات  ،مصطفى بن سبسك، شروط احلكم الراشد )مقال( من كتابو ابن رشد ال  22

 .125-124، ، مرجع سابقوما بعدىا، وانظر: ابن رشد، تلخيص السياسة 18م ص2015ديسمرب  15مؤمنون ببل حدود، 
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 األصول الفلسفية لحقوق اإلنسان : سادسةالمحاضرة ال                         
 * الحق الطبيعي * الحق المدني في إطار العقد االجتماعي اإللهيالحق *            

السيما يف الفكر الفلسفي اليوناين حلقوق اإلنسان جذورا يف تاريخ الفكر البشري؛  أنأشرنا فيما سبق إذل    
واإلسبلمي؛ بيد فلسفة احلق تطورت بعدئذ بتطور العلوم وادلعارف اإلنسانية والطبيعية والرياضية؛ وخبلل ىذه 

* احلق الطبيعي * احلق ادلدين  اإلذليادلسَتة أمكن رصد ثبلثة أنواع من احلقوق واكبت مسَتة البشرة، وىي احلق 
 يف إطار العقد االجتماعي

، ىو  Divine right of kingsويسمى احلق اإلذلي للملوك :اإللهيالحق -أوال
شرعيتهم ويعتربون أي نوع من  بسلطة مطلقة نيستمد من خبللو ادللوك الذين ػلكمو  وسياسي ديٍت مفهوم

اشتهر ادلفهوم يف أوروپا وكان قائمًا على  ..أوروبا القرون الوسطى وجد يف العصيان واخلروج عليهم ذنبًا حبق اهلل،
و يف حقو اإلذلي من السماء وال ػلق مباشرة وال ػلق ألي قوة أرضية أن تنازع اهلل أن ادللك يستمد شرعيتو من

الثورة  للمحكومُت زلاكمة ادللك ومقاضاتو فهذا من شؤون اهلل حسب ادلفهوم. مت التخلي عن ادلفهوم عقب
قلل من جاذبية ادلفهوم إذل أن مت التخلي  واألمريكية الثورة الفرنسية وصلاح )1688–1689 (يف بريطانيا اجمليدة

 .23القرن العشرين عنو سباما يف أوروپا واألمريكيتُت يف
 لكن ىذا احلق دل يكن يف احلقيقة قاصرا على اجملال األورويب بل ساد جل أطراف العادل القدًن والوسيط.

 كحضارات  طويلة، لقرون التاريخ تسيد بعضها احلكم، أنظمة من صنوفاً  غلد التاريخ صفحات يقلبفمن 
 ادلقدس الكتاب يف مسيت كما  أو السومرية احلضارة-: :احلضارات تلك أوذل ادلختلفة؛ بأشكاذلا وإمرباطوريات

 )العراق النهرين بُت ما ببلد جنوب ظهرتا ق.م.( 1894) والبابلية ق.م.( 3500) حوارل ظهرت )شنعار(
 612-1900) الرافدين وادي مشال اآلشورية واحلضارة ادليبلد. بعد 400 عام حوارل إذل كديانة  واستمرتا حالياً(

  شخصية يف احلال كما  إلو، نصف أو كإلو،  ادللك واآلشوريون البابليون بعدىم ومن السومريون، أعتنق ق.م.(.
 ادلدينة دور على بناءً  أعليتو تقل أو تزداد )ملك(، إلو مدينة لكل وكان ادلدينة، شؤون يدير وىو كلكامش،
 ”رليور“ شؤوهنا يدير ايزيدية قرية لكل ”إلو-خودان“ ظاىرة وجود ناآل حلد )يبلحظ والتجاري. االقتصادي

 النيل هنر على ادليبلد قبل 3150 حوارل ظهرت الفرعونية، احلضارةو  (!تقريباً  السومري الكاىن دور ؽلثل الذي
 د.الببل شؤون يدير ادلقدس ادللك فكرة القدماء ادلصريون اعتنق وقد األرض. وخصوبة الزراعة مقومات حيث

 تعدد أيضاً  فيها كانت  ق.م.(، 323 -1200) األغريقية احلضارة -: .”اإللو إبن“ ىو ملك كل  أن وإعتقدو
 اآلرامية، احلضارةو  العثمانيُت( يد على القسطنطينية بسقوط م1435 -ق.م.735) الرومانية احلضارة -.اآلذلة
 .24الرافدين ببلد من الغريب واجلزء سوريا ومشال وسط

                                                           
 2010.والتحديات اآلليات ادلرجعية، ادلعايَت، ادلفهوم، :اإلنسان عبد احلكيم الشافعي، حقوق -23
 /www.bahzani.net/2019/04/08/: موقع: )مقال(، الشعيب احلكم إذل ”اإلذلي احلق“ احلكم/من فلسفة جندي، خليل -24
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ن الشرق األدىن وجنوب شرقي آسيا )اليابان اظلوذجاً(، كانوا يعتربون أباطرهتم من نسل اآلذلة. ويف أما يف بلدا
أي السيادة السماوية، يف إشارة على فكرة أن االمرباطور ىو سليل ” تينو“اليابان يطلق على االمرباطور لقب 

اليت يرقى تارؼلها إذل  اإلمرباطورية األسرة واحتفظتأماتَتاسو، و شينتو )صوت اآلذلة( اليابانية. ” إذلو الشمس“
تتحدى فكرة  اإلمرباطوريةسنة حبق إلو للحكم، لكن يف القرون األخَتة بدأت تلك اذلالة حول  2600ما يفوق 

أن احلكام ىم أنصاف آذلة. وبعد احلرب العادلية الثانية وكجزء من استسبلم اليابان يف احلرب، أعلن االمرباطور 
التخلي عما مساه الفهم اخلاطئ بأن االمرباطور إذلي. ووفقًا للدستور الياباين يف فًتة ما بعد احلرب )ىَتوىيتو( 

 . 25فإن االمرباطور أصبح رمزاً للدولة ولوحدة الشعب دون أي سلطة سياسية 1947
ن اهلل تعاذل مفوضون موقد يدرج البعض رسل اهلل تعاذل عرب التاريخ ضمن سياق احلق اإلذلي على اعتبار أظلهم 

غ رساالتو للناس فقط، ويف تلك الرساالت تنصيصا على حقوق اإلنسان؛ على غرار ما داء يف يلمكلفون بتب
تب األديان السماوية الكربى اليهودية وادلسيحية واإلسبلم، ومنها الوصايا العشر اليت تكرر حضورىا يف الك

لكن ىذه  ن وضبايتها؛ألساس لتكريس بعض حقوق اإلنسابا عادلية تسعى الثبلث باعتبارىا مبادئ وقيم إنسانية
احلقوق وإن كان مصدرىا اذليا إال أهنا ربتلف عن سابقاهتا ألهنا اذلية ادلصدر فعبل وليس ادعاء كما فعل ادللوك 

ا حقوق واقعية؛ دبعٌت أن الكثَت منها مت تأكيده بعدما كان متعارفا عليو اجتماعيواالباطرة عرب التاريخ وألهنا 
 وسياسية؛ حيث قبلت العقول السليمة واستساغتو األعراف الصحيحة، وليس رلرد إمبلءات مساوية على البشر؛
أو مزغلا بُت احلقوق واألىواء اليت تصنع يف دولة االستبداد، لذلك كانت أكثر عدال وحرية وإنصافا وتوافقا 

  والفطرة البشرية وأكثر ثباتا وصبلحا يف التاريخ.
تاريخ اإلسبلم نوع من ىذا احلق حُت غاذل البعض يف مكانة احلليفة وعدوه ظل اهلل يف األرض،  وقد عرف يف

ومنحوه الكثَت من الصبلحيات وأوجبوا طاعتو وحرموا اخلروج عليو حبال؛ لكن ذلك دل يبلغ درجة تأليو أي خليفة 
؛ بل إن التفويض دل ؽلنح حىت للفقهاء رأو أمَت أو سلطان يف تاريخ االستبلم بل كانوا يعدوهنم بشرا كسائر البش

 .واجملتهدين يف اإلسبلم رغم أهنم يكشفون باجتهاداهتم عن حكم اهلل.
ومن منظور نظرية احلق اإلذلي فإن حقوق اإلنسان ال تكون إال منحة من ادللك احلاكم الذي يسلمها شعبو 

دلطالبة ابتداء هبذه احلقوق أو رفضها ومصادرهتا بعد باعتبارىا إذلا أو مفوضا من قبل اهلل، وبالتارل ال ػلق للشعب ا
 منحها ذلم.

 ال اليت الثابتة السرمدية األبدية ادلثالية القواعد رلموعة بأنو الطبيعي القانون فكرة تتلخصالطبيعي:  الحق-ثانيا
 أن الوضعي ادلشرع على وينبغي ؼللقها، وال اإلنساين العقل عنها يكشف ادلكان، يف وال الزمان يف ال تتغَت

 ما وبقدر والكمال، العدالة إذل أقرب تكون يراعيها ما وبقدر وضعية، تشريعات من يصدره فيما يستلهمها

                                                           
 السابق. ادلرجع جندي، خليل -25
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 ألهنم ومتشاهبُت متساويُت البشر كل ذبعل الطبيعة وىذه .فاسدة أو ظادلة بأهنا الوضعية القوانُت توصف ؼلالفها
 الثالث القرن يف األكويٍت توما والقديس شيشرون :الطبيعي القانون نظرية مفكري أبرز من و .العقل ؽلتلكون صبيعا
 .26وغَتىم بوفندروف وصمويل عشر

يعد مفهوم احلق الطبيعي بروافده ادلتعددة من األصول ادلؤسسة لفكرة حقوق اإلنسان يف الفكر الغريب، واليت و 
و ارتباطًا جدلًيا، فاحلقوق الطبيعية لئلنسان  تستمد جذورىا النظرية من مفهوم القانون الطبيعي الذي ترتبط ب

كاحلياة واحلرية وادلساواة ىي تشريع للقانون الطبيعي باعتباره مصدرا أساسًيا للحقوق الثابتة لؤلفراد. ومفهوم احلق 
من  الطبيعي تعبَت قانوين لرؤية فلسفية تبلورت يف القرن الثامن عشر، ينادي بأن للفرد يف آدميتو حقوقًا يستمدىا

طبيعتو، وىي ثابتة ال تنتزع، ويفًتض أال تنتزع من أي فرد، وىي حقوق ال ؽلنحها اجملتمع ادلتمدن، وإظلا يعًتف 
هبا ويقرىا، باعتبارىا شيًئا نافذ ادلفعول يف العادل أصبع، وال تستطيع أي ضرورة اجتماعية أن تسمح لنا أن نلغيها 

أو هنملها
27

.  
 :يف التصور احلديث على صبلة أسس منهاويتأسس مفهوم احلق الطبيعي  

مساواة اجلميع يف ىذه احلقوق "فللطبيعة قوانينها اليت ؼلضع ذلا كل إنسان، فاجلميع متساوون مستقلون، :أوالً 

وليس ألحد أن يسيء إذل أخيو يف حياتو أو صحتو أو حريتو أو شلتلكاتو
28

.. 
 وعند الطبيعية، حبقوقهم يولدون األفراد ألن والسياسي القانوين الوجود على سابقة لؤلفراد الطبيعية احلقوق أن:ثانًيا
  التعاقدي ادلدين وضعهم إذل الطبيعية حقوقهم معهم يأخذون ادلتمدن اجملتمع نشأة

أن احلقوق الطبيعية تقتضي اعتبار احلرية ىي أساس الوجود اإلنساين:ثالثًا
29

.. 
اإلنسان يف الفكر الغريب، فقد جاء يف ديباجة تصريح  ولقد تبلورت ىذه األسس يف األدبيات األوذل حلقوق

صبيع البشر خلقوا ":م أن1776االستقبلل الذي أعلنتو ادلستعمرات األمريكية الثبلثة عشر بتاريخ الرابع من سبوز 
احلق متساوين، وأن خالقهم منحهم حقوقًا ثابتة ال ؽلكن التنازل عنها، من بينها احلق يف احلياة واحلق يف احلرية و 

                                                           
 2010.والتحديات اآلليات ادلرجعية، ادلعايَت، ادلفهوم، :اإلنسان عبد احلكيم الشافعي، حقوق -26
، نقبل 34صفاء الدين زلمد عبد احلكيم، حق اإلنسان يف التنمية االقتصادية وضبايتو دولًيا، منشورات احلليب احلقوقية، ص -27
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يف ربقيق السعادة. وأن احلكومات شكلها الناس لكي تصون ىذه احلقوق، وتستقي سلطاهتا العادلة من قبول 
احملكومُت ذلا، وحيثما يكون ىناك شكل من احلكم مدمر ذلذه الغايات، فإن من حق الشعب أن يغَته أو أن 

وأن ينظم سلطاتو يف الشكل الذي يًتاءى يلغيو أو يرسي نظام حكم جديد تقوم دعائمو على مثل ىذه ادلبادئ، 
 26وورد يف ادلادة الثانية من اإلعبلن الفرنسي حلقوق اإلنسان وادلواطن  ."لو أنو من ادلرجح أن ػلقق أمنو وسعادتو

اذلدف من أي ذبمع سياسي ىو احلفاظ على احلقوق الطبيعية لئلنسان اليت ال تسقط بالتقادم، ": 1789غشت 
ولقد خصصت  ."احلق يف احلرية واحلق يف ادللكية واحلق يف األمن واحلق يف مقاومة االضطهادوىذه احلقوق ىي 

للحديث عن احلقوق  1948دجنرب  10الفصول األوذل من البيان العادلي حلقوق اإلنسان الصادر بتاريخ 
ُت احملاكمة العادلة ) الفصول األساسية لؤلفراد ومنها احلق يف احلياة واحلرية واألمن على النفوس دون أي سبييز وتأم

 25وجاء يف الفقرة األوذل من إعبلن فيينا حلقوق اإلنسان بتاريخ  (.12و 11و10و9و8و7و6و3و2و 1
إن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ىي حقوق يكتسبها صبيع البشر بالوالدة، وإن ضبايتها ": 1993يونيو 

اتق احلكوماتوتعزيزىا علا ادلسؤولية األوذل ادللقاة على ع
30

.".  
مفهوم احلق الطبيعي من ادلفاىيم ادلؤطرة لفلسفة حقوق اإلنسان يف الفكر الغريب يف بعدىا القانوين والفلسفي، ف

 .31وأنو يعترب من ادلداخل األولية لفهم تطور منظومة حقوق اإلنسان يف الفكر الغريب
 الحق المدني في إطار العقد االجتماعي: -ثالثا
 الفطرية حالتو من اإلنسان خروج تصور إذ الطبيعي القانون لنظرية امتداد فتعترب  االجتماعي العقد نظرية أما

 الذي التنظيم من نوع إلقامة اجلماعة اتفاق على القائم العقد فكرة على تقوم وىي .منظم رلتمع يف عضوا ليصبح
 تكون نشأهتا ون والدولة سلطة وجود ظاىرة يفسرون االجتماعي العقد وأنصار واالستقرار، األمن ذلا يضمن
 عشر والثامن السابع القرن يف االجتماعي العقد نظرية وبرزت .اجملتمع إطار يف تعاقديا،ً  األفراد بُت اتفاق نتيجة

 والفبلسفة ادلفكرين من الكثَت عند أساسا استعملت االجتماعي العقد وفكرة .أوروبا يف الليربالية األفكار بروز مع
 استخدم مغايرة وبصورة احلاكم، تسلط من الفرد حرية ولضمان وادللوك األمراء واستبداد ادلطلقة السلطة دلقاومة
 ىذه مفكري أبرز ومن .للملوك ادلطلق واحلق االستبدادي احلكم أنظمة ليربر االجتماعي العقد أفكار البعض
 .32لتَتوفو  ومونتيسكيو روسو جاك وجان لوك وجون ىوبز توماس :النظرية
الرغم من أن فكرة العقد االجتماعي ىي فكرة افًتاضية أكثر شلا ىي فكرة واقعية، أو ىي بتعبَت دوركهاًن  فعلى

، فإهنا قد لعبت دورا حامسا يف التحول من النظرة الكنسية حول اجملتمع والسلطة، ”ال تربطها أية عبلقة بالواقع“

                                                           
مقاربة أولية )مقال(، مركز مؤمنون ببل  –الفكر الغريب مفهوم احلق الطبيعي وفلسفة حقوق اإلنسان يف ، عبد العارل ادلتقي -30

  2017ديسمرب 29، تاريخ النشر، الدين وقضايا اجملتمع الراىنة :حدود للدراسات واألحباث، قسم
 ، ادلرجع نفسو عبد العارل ادلتقي -31
 عبد احلكيم الشافعي، مرجو سابق. -32
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اإلذلي، ومشروعية السلطة إذل احلق اإلذلي، ومن النظرة الطبيعية اليت وىي النظرة اليت ترجع نشأة اجملتمع إذل األمر 
ترجعهما معا إذل الطبيعة؛ إن إرجاع نشأة كل من اجملتمع والسلطة إذل فعل تعاقد بُت الناس معناه إرجاعهما إذل 

أية إرادة أخرى،  فعل بشري، أي إذل اإلنسان من جهة وإذل اإلرادة من جهة ثانية. وبذلك حلت إرادة األفراد زلل
لقد كانت نظرية العقد االجتماعي، يف نظر  .وردبا كانت إرادة األفراد ىي أساس وأصل اإلرادة اجلماعية نفسها

ادلفكرين الذين بلوروىا، منذورة دلناىضة نظرية احلق أو األصل اإلذلي الذي تدعمو الكنيسة. 
ي، ؼلصص أحد فصول كتابو "حق الطبيعة ، وىو أحد أقطاب مدرسة احلق الطبيعPufendorf فبوفندورف

والناس" لدراسة "أصل وأسس السيادة"، وىو فصل سلصص بكاملو لرفض نظرية احلق اإلذلي ادلدعومة من طرف 
ونظرية األصل  .De civitate (1664) ادلعنون بـ Hornius الكنيسة، وادلعروضة يف كتاب ىورنيوس

يدي للكنيسة الكاثوليكية ذباه ادلسألة السياسية، كما صلدىا لدى تبلمذة اإلذلي للسلطة ادلدنية، سبثل ادلوقف التقل
وآخرين. وىذه النظرية ىي تطوير لقولة  Bossuet وبوسويو Suarez القديس أوغسطُت.. مثل سواريس

 .33القديس بولس: "كل قوة تأيت من اهلل"
اإلذلي دفعت هبا يف مرحلة أوذل يف اذباه  إال أن النقاشات والتأويبلت اليت تعرضت ذلا ىذه القولة ونظرية احلق

التمييز بُت السلطة العليا ادلستمدة من اهلل والسلطة الدنيا اليت ؽلارسها البشر، شلا يعٍت أن اهلل ىو ادلصدر األعلى 
للسلطة وأن دور الناس يقتصر على تعيُت أولئك الذين سيمارسوهنا. فليس اهلل ىو الذي يعُت احلكام، لكن دبجرد 

يتم تعيُت ىؤالء من طرف الناس عرب اتفاقات بينهم فإن احلكام يتلقون ويستمدون العون من اهلل على شلارسة  أن
سلطتهم. فأمر تعيُت احلكام ونوع احلكومة وكيفية تسمية أولئك الذين سيحكمون كلها أمور تعود إذل اتفاق 

أما يف ادلرحلة الثانية فقد اذبهت نظرية  . .اهللالبشر فيما بينهم، وإن كانت السلطة القصوى يف النهاية تعود إذل
العقد االجتماعي إذل االستقبلل عن كل ارتباط الىويت، بل أصبحت، يف النهاية، أداة إلضفاء طابع بشري، 

 .34إرادي على نظام السلطة ومنشأ اجملتمع
احلق الطبيعي والبلىوت. فقد وقد لعب رواد مدرسة احلق الطبيعي غروتيوس وبوفندورف دورا كبَتا يف الفصل بُت 

بذلوا جهدا يف فك االشتباك بُت ادلسألة السياسية وادلسألة الدينية، زلققُت يف تاريخ الفكر السياسي، ثورة 
حقيقية، بتخليص العلم السياسي من ارتباطو بالبلىوت ادلسيحي، وكذا بتخليص الدولة من ىيمنة ووصاية 

ىو الذي أقام الدولة على ادليل الطبيعي ضلو العيش ادلأمون، الذي يأملو فاحلقوقي اذلولندي غروتيوس  .الكنيسة
الناس من قيام اجملتمع، كما قام بالبحث عن إمكانية دوام قواعد قانونية قائمة على العقل وبقائها حقيقية حىت يف 

 ..35الفكر األدلاينحالة غياب سند الىويت ذلا. وقد أدخل بوفندورف ىذا التصور غَت الديٍت للدولة إذل ساحة 
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إن السلطة ادلدنية، بالنسبة لكل من غروتيوس وبوفندورف وأتباعهما من أصحاب مدرسة احلق الطبيعي، ىي يف 
النهاية مؤسسة إنسانية. وال ضرورة للصعود إذل ادلرتبة اإلذلية للعثور على أصل السلطة وادلؤسسة السياسية، 

 -كما يقول غروتيوس-اليت يقيمها الناس بينهم.. "وغلب أن نشَت فجذرىا وأصلها وأساسها يقوم يف االتفاقات 
إذل أن الناس األوائل الذين كونوا اجملتمع ادلدين، دل يفعلوا ذلك نتيجة أمر إذلي، بل وجدوا أنفسهم مدفوعُت 

في، من لذلك عن طريق اخلربة اليت شعروا فيها بضعف األسر ادلنفصلة وبعدم قدرهتا على أن ربمي ذاهتا، دبا يك
بسبب ذلك مؤسسة إنسانية؛ ، عنف وسباب اآلخرين. ومن شبة تولدت السلطة ادلدنية اليت دعاىا القديس بطرس

وذلك على الرغم من أنو، يف مكان آخر، كان قد اعتربىا مؤسسة إذلية، ألن اهلل قد باركها كشيء ػلقق مصاحل 
يصادق على قانون بشري فإظلا يصادق عليو كقانون  البشر، الذين ىم مؤسسو ىذه السلطة. واحلال أن اهلل عندما

وىكذا يتخيل ىؤالء ادلفكرون حالة طبيعية افًتاضية دل يكن الناس  .خاص بالبشر يوافق رغباهتم وػلقق مصاحلهم"
 .36خاضعُت فيها ألية سلطة، باستثناء قانون العقل أو القانون الطبيعي
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 الطبيعي * الحق المدني في إطار العقد االجتماعيالحق *: المحاضرة: السابعة
 سبينوزا* مونتيسكيو* روسو* جون لوك* *هوبز

لقد أسهم الكثَت من فبلسفة العصر احلديث يف اجملال الغريب يف استعادة فكرة احلق الطبيعي بغرض االتكاء      
ة وسلطة القانون؛ والذين أسهموا يف بو لبلنطبلق زلو احلق ادلدين يف إطار العقد االجتماعي ربت ظبلل الدول

ىوبز وجون لوك وروسو  نا سنقتصر يف ىذه احملاضرة على أبرز من اسهم يف ذلك؛ وىم:ذلك كثَتون لكن
  عرض آلرائهم الفلسفية يف ىذين احلقُت وفق ما يأيت:يأيتومنتيسكيو وفيما 

 : (1679)ت فلسفة حقوق اإلسنان عند هوبز -المبحث األول
الطبيعي احلق  يفرق ىوبز بُت احلق الطبيعي والقانون الطبيعي؛ حيث يرى أن  الطبيعي عند هوبز: الحق -أوال

وبالتارل أن يفعل كل ما يرى  ىو حرية كل إنسان بأن ػلافظ على طبيعتو أو حياتو، ويستعمل قوتو وفق ما يشاء،
ىو الذي ػلد تلك احلقوق وغلعل ذلا مسارا ال تتعداه، فاحلق الطبيعي حبكمتو وعقلو لتحقيق غاياتو؛ بينما القانون 

أي الفعل أو عدم الفعل، فاالختبلف ما  بإحداىاعند ىوبز يقوم على حرية الفعل من عدمو بينما يلزم القانون 
 .37اإللزام واحلرية ألنو ال ؽلكن اجلمع بينهما أساسبُت القانون واحلق يكون على 

 :يف األنواع اآلتيةية احلقوق الطبيعوػلصر ىوبز 
 .قانون أو فكرة سبنع اإلنسان على أن يتخلى على حياتو أيال يوجد  وأن ىحق البقاء أو احملافظة على الذات: وير  (1)
ية اليت تكفل ربقيق ىذه الغاية، فاحلق الثاين يعرب عن لذات باستعمال كل الوسائل الضرور حق احملافظة على ا (2)

 تكون ضروريةالوسيلة، وشرطها ان 
ع ة وكل إنسان أدرى أي الوسائل أصلحق اإلنسان يف تقرير أنواع الوسائل الضرورية اليت تكفل لو ربقيق الغاي (3)
 حافظة على حياتولمل
 .38متساوون طبيعيا يف احلقوق واألفراد، أن ؽلتلك أي شيءحق ادللكية: حيث يعتقد أن من حق أي إنسان  (4)
وىي حق احلياة، وحق البقاء  ، بوجودىا؛جودة لدى كل إنسان باعًتاف العقلمو ىذه احلقوق يرى ىوبز أن و 

باستعمال الوسائل الضرورية وحق ادللكية وحق تقرير وسائل العيش اليت تبعد اخلطر، وه حقوق فطرية غَت مكتسبة 
 .39منحت ادلساواة جلميع الناس وحقهم يف شلارستها بكل حرية

عي مبدأ أو قاعدة عامة، غلدىا العقل وهبا ؽلتنع اإلنسان عن فعل ما ىو مدمر ىوبز أن القانون الطبي ىير كما 
فالقوانُت الطبيعية ىي ما ؽلليو العقل السليم الذي يعلم األشياء اليت حلياتو، أو يقضي على وسائل احملافظة عليها، 

غياب الدولة ىو احلالة  أنيرى غلب عملها واألشياء اليت غلب استبعادىا من اجل احملافظة على استمرار احلياة، و 
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وجزع ال هنائي من ادلوت، وىي  حالة خوف متساو يف توزيعو بُت األفراد أيالطبيعية نظريا وىي حالة حرب ، 
الدافع إذل إعمال قوانُت العقل، اليت يسمها ىوبز قوانُت الطبيعة، ويرى أن القوانُت الطبيعية اذلية إذ يلتقي فيها 

 وأرادالصواب مع اخلَت، واهلل ىو العقل الذي ؽلكن القانون الطبيعي واهلل بطيبيعتو ال ؽلكن غبل أن يكون عقبلنيا، 
إذل احلكم ادلؤسس على  اإلذليلك التخلص من سلطة الكنيسة بنقل احلكم ادلؤسس على احلق ذل ىوبز من خبل
 .40العقل اإلذلي

يقوم على العقل  وىذا الوئاماحلق الطبيعي مصدر نزاع والقانون الطبيعي مصدر وئام  نجو فلسفتو إذل القول إوتت
على قانونُت طبيعيُت علا: قانون البحث عن  يؤكدنو الذي ؽللي السبلم، وػلدد ىوبز تسعة عشر قانونا طبيعيا لك

بيد انو يرى أن القوانُت الطبيعية إذا دل سبلك قوة أو التزاما أو رعاية حلقوق  السبلم وقانون الدفاع عن النفس.
 إغلاديرى أن خروج الناس من حالة الطبيعة إذل حالة اجملتمع يقتضي  وعليواألفراد قد تضيع يف حالة الطبيعة، 

 .41تعاىدا أو تعاقدا يتفق اجلميع عليو، وىو القاعدة اليت تقوم عليها الدولة حلماية حقوق األفراد
يرى ىوبز أن احلياة كانت فوضوية يسودىا االضطراب وسيطرة األقوياء وأن العقد االجتماعي عند هوبز: -ثانيا

حاجاتو، وأن الطريقة الوحيدة  وإشباعاإلنسان خلوفو من غَته اضطر إذل التعاقد مع غَته حفاظا على حياتو وأمنو 
يف  رادهتمتستطيع بغالبية األصوات حصر  أشخاصرلموعة  آولذل ىي صبع قوهتم وقدراهتم باذباه شخص واحد 

ىوبز إذل مسألة القوة يف الدولة على أساس أن الدولة ىي  أشارد قواحدة.. وىذا ىو  العقد االجتماعي، و  إرادة
ادلطلقة فيضع القوانُت ويعدذلا حبسب مشيئتو  السلطةمن تعطي األمن والسبلم واالستقرار الداخلي، واحلاكم لو 

 .42واحلقوق منحة منو
نظره من احلالة الطبيعية ما قبل الدولة إذل احلياة ادلدنية يف ظل الدولة بالعقد االجتماعي فسبب انتقال اإلنسان يف 

ىو اخلوف الذي يسكن اإلنسان من أخيو اإلنسان، فالعقد االجتماعي حبث عن األمن حلفظ ادلصاحل ورعاية 
صبغها التوجس الدائم واخلوف الذي احلقوق ولو بالتنازل عنها، فالعبلقة اإلنسانية البينية عبلقة متوترة يف نظره ي

يسكن النفوس يف احلياة الطبيعية؛ وهبذا ال يفرق ىوزبز يف احلياة الطبيعية بُت اإلنسان وغَته من الكائنات رغم ما 
ؽلتلكو من قدرات عقلية ونفسية قد ربد يف عادل ما قبل الدولة يف سلوكو ذباه أخيو اإلنسان، وىذه النظرية لن 

 ا سيأيت روسو الذي أعطى تعليبل مغَتا سباما ذلا االنتقال.يشاطره فيها كم
لكن السلطة ادلمنوحة يف فلسفة ىوبز للحاكم يف ظل العقد االجتماعي وإن كانت مطلقة يف ظاىرىا إال أنو ألزم 

 واجبات منها:ببعض الاكم احلإال 
 ضمان األمن للشعب ألن ذلك ما ػلفظ حياتو 
 مام األعباء العامةضمان ادلساواة أمام القانون وأ 
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  واختيار  سلطة السيادة كحرية البيعاحلريات اليت يسمح هبا احلاكم لؤلفراد ال تشكل قيودا على
 .43السكن

 : (1704)تجون لوكان عند فلسفة حقوق اإلنسالمبحث الثاني: 
يرى جون لو كان أن احلقوق الطبيعية ىي: حق احلياة، حق ادلساواة، حق ادللكية، وحق  الحق الطبيعي: -أوال

 غٌت اإلنسان حقوقو األساسية اليت ال يستمداحلرية، والقانون الطبيعي ىو قانون احلرية وادلساواة، ومن ىذا القانون 
للغَت لكن ظهرت  مع احلقوق الطبيعيةعنها؛ وحق احلرية عنده أن يفعل اإلنسان ما يريد طادلا أن ذلك ال يتعارض 

احلاجة إذل اجملتمع ادلنظم حلماية احلقوق الطبيعية؛وىذا أىم العوامل اليت أدت إذل تأسيس اجملتمع ادلدين بداية يف 
العقد االجتماعي، الذي يتلخص يف تنازل األفراد عن بعض حقوقهم السيما فيما يتعلق باحلقوق السياسية 

 .44قدا بُت األفراد واحلكومةللمجتمع فتكون بلك ع
يف ظل العقد االجتماعي الذي ػلمي بالضرورة احلقوق السابقة  الحق المدني في ظل العقد االجتماعي: -ثانيا

 تظهر حقوق أخرى ػلصرىا جون لوك يف حقُت رئيسيُت؛ علا: 
 45ملكيتوحق عقاب الغَت حُت يعتدون عليو أو على *  حق الدفاع عن النفس وادللكية اخلاصة. 

ؽلارس سلطتو طبقا للقانون وتشكل األغلبية ادلبدأ الرئيس ويرى جون لوك أن احلاكم يف ظل العقد االجتماعي 
للمجتمع وإذا أخل احلاكم بشرط من شروط التعاقد ودل ػلافظ على حقوق األفراد انفسخ العقد وحل لكل فرد أن 

  .46، وأعطى للشعب حق الثورة يعود حلالتو الطبيعية
و)التسامح الديٍت حسب جون لوك أن تقبل اآلخر .47ودعا للتسامح الديٍتما دعا لوك للفصل بُت السلطات، ك

ادلختلف الديٍت ادلختلف يف العقيدة كما ىو وكما يريد أن يكون دون أن تلحق بو ودبمتلكاتو الضرر لكونك 
 تلفا يف الدين وربت أي ظرف كانتعتقد أنو على غَت ىدى، وال غلوز حسب جون لوك ألي كان أيعنف آخرا سل

يقول " ال ػلق لشخص بأي حال من األحوال أن يضّر دبمتلكات الغَت ادلدنية أو أن يدّمرىا بدعوى أن ىذا  ..
الغَت يؤمن بدين آخر، أو ؽلارس شعائر أخرى ، اذ ال بد من احملافظة على حقوقو اإلنسانية وادلدنية باعتبارىا 

ال زبضع للدين وغلب االحًتاز من ارتكاب أي عنف أو ضرر يف حق ىذا ادلسيحي ويف  إهناحقوقا مقدسة ، 
وال الكنائس وال الدول لديها أي  األفرادنو ال غ» يحي على السواء .. ويقول أيضا حق شخص آخر غَت مس

رب أيضا جون لوك مربّر عادل لبلعتداء على احلقوق ادلدنية وسلب اآلخرين أمواذلم الدنيوية بدعوى الدين " ويعت
من أبرز فبلسفة األنوار الذين أصلوا وبلوروا مفهوم احلرية، سيما ما حرره يف كتابو "احلكومة ادلدنية " فهوى يرى 
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للخضوع  وإكراىوأن البشر أحرارا متساوين مستقلُت بالطبع ويرى أنو يستحيل ربويل أي إنسان عن ىذا الوضع 
 ..48 (آخر دون موافقتو إنسانلسلطة 

 : (1778)تجان جاك روسوفلسفة حقوق اإلنسان عند مبحث الثالث: ال
قام يف كتبو يعد روسو أحد أقطاب فسلفو العقد االجتماعي بعد ىوبز وجون لوك، حيث : الحق الطبيعي -أوال

 سان نفسيا واجتماعيا يف مرحلتو الفطرية أصل التفاوت بُت الناس بتشريح اإلنالكثَتة على غرار العقد االجتماعي و 
 أن أصلو خَت سعيد،  أكدالطبيعية، 

 . 49، وادللكية، وكل ما ىو ضروريوأورد رلموعة حقوق طبيعية لكن أبرزىا: احلرية وادلساواة
روسو أن اإلنسان انتقل من الطبيعة إذل ادلدنية يف ظل  ىير الحق المدني في ظل العقد االجتماعي:  -ثانيا
قد االجتماعي بقانون الرأفة الذي جبل عليو وحبو اخلَت لغَته من الكائنات، فبو سعى للمحافظة على حقوقو الع

قدم لنا روسو نظرية زبتلف عن نظريات ىوبز فومصاحلو، سلالف بذلك ىوبز الذي عد اإلنسان شريرا بالطبع )
اإلنسان الطبيعية وكون اإلنسان خَتا وطيبا ولوك انطبلقا من ربليلو للطبيعة البشرية اليت أكدت على حرية 

وقل إن حالة الفطرة اليت دعاىا ىوبز حرب الكل ضد الكل ىي عند روسو حالة حرية كاملة تتسم ، .بالفطرة
نو رأى بان لئلنسان أ ر كون أن اإلنسان حيوان عاقل، إالأنكبادلساواة والسعادة لكل أبناء البشر. ومع أن روسو 

ابليتو للكمال، ومعٌت ذلك انو من ادلمكن إصبلح اجلنس البشري وتطوره. فبعد ازدياد عدد خاصية شليزة ىي ق
السكان والتقدم االقتصادي وتعقد احلياة االجتماعية، تطورت احلياة االجتماعية الطبيعية إذل حياة اجتماعية 

وان  .والصراع وفقدان األمن مدنية، وربولت البشرية من حالة الفطرة وبساطتها وسعادهتا إذل حالة من الفوضى
حالة الفوضى والصراع دفعت األفراد، الذين وجدوا أنفسهم ملزمُت لكي ػلافظوا على حريتهم وأمنهم واستقرارىم، 

عقد اجتماعي، يتنازل كل فرد دبوجبو عن حقوقو  أساسإذل أن يتفقوا فيما بينهم وان يقيموا رلتمعا مدنيا على 
اإلرادة  طة عليا، حبيث يصبح كل عضو فيو جزءا ال يتجزأ من الكل آو منللمجتمع ويضعها ربت تصرف سل

يعرب عن  عقل صبعي تعبَت روسو، اليت ىي ليست رلموع إرادات األفراد وإظلا ىي روح عامة آو العامة حسب
يتنازل يؤكد روسو على حرية اإلنسان الطبيعية اليت )كما ،  50(.ادلصلحة العامة اليت ىي مصدر القانون والسلطة

عنها لآلخرين من أجل احلفاظ على حريتو نفسها، حيث تصبح ادلدينة ىي السيادة آو السلطة لكل األفراد، مع 
 يف كل مكان فيقول روسو يولد اإلنسان حرا ولكنو مكبل باألغبلل .أهنا، وبنفس الوقت، تقيد حرياهتم وتكبلها

                                                           
حسن الزهراوي، حقوق اإلنسان: قراءة تاريخية ومقاربة في األسس والمنطلقات الفلسفية، )مقال(، الحوار المتمدن، تريخ الصدور: -48
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حقو الطبيعي وكذلك عن حريتو الطبيعية، انطبلقا  عن العقد االجتماعي تنازل دبوجب اإلنسان أنومعٌت ذلك 
خاصية اجتماعية شليزة ىي قابليتو  لئلنسانبنفس الوقت، بان  رأىانو  إالعاقبل.  إنساناليس  اإلنسان أنمن 

أن احلياة على  أكدتأثر روسو هبوبز حُت )لقد  .51(اجلنس البشري إصبلحللكمال، ومعٌت ذلك انو من ادلمكن 
حُت  ابيضا، غَت انو اختلف مع ىوبز إليهاكانوا قد اضطروا ذلا حلاجتهم   األفرادن ليست فطرية الاالجتماعية 

طيب بطبيعتو، وان صبيع  اإلنسانكانت خالية من الشر والشقاء واعتقد بان   األوذل اإلنسانحياة  أن إذل أشار
خَت، وكل ما ىو من صنع كل ما ىو طبيعي ىو حسن و من وضع اإلنسان نفسو. كما قال بأن  الشرور ىي 

تلك احلالة اليت  إذللو عاد الناس  قال فيها إليوكما سخر روسو من فولتَت يف رسالة لو  ىو فاسد وقبيح اإلنسان
سبب جوىري ىو  إذلعدم ادلساواة والشقاء بُت الناس يعود  أنمؤكدا على  أربع)اي فولتَت( لساروا على  سبناىا

وضع  إنسان أول إنبل إن روسو يقول )؛ 52(على عدم توزيع الثروة توزيعا عادال نظام ادللكية الفاسد الذي يقوم
فرد انشأ  أولملكي، ووجد من حولو قوما بسطاء يصدقون ادعاءه، كان ىذا  إهنارض معينة وقال يده على أ

ولكن عندما رأى  اجلنس البشري أفرادمن خلق اجلرائم واحلروب والقتل والبؤس بُت  أولاجملتمع ادلدين. وىو هبذا 
النظم اليت زبفف من مساوئها،  إنشاء، فكروا يف وأضرارالثروة من مظادل  واجتيازادللكية  إليوما تؤدي  األفراد

 وقد بُت روسو أن 53 (.وبذلك نشأت القوانُت لتمديد حق ادلالكُت ادلطلق، وىذا ما دعاه بالعقد االجتماعي
حق ، احلق يف العدل، ادلساواةاحلرية يف إطار طاعة القانون، )يف: تتمثل خصوصا  احلقوق يف لعقد االجتماعي

 .54(سيادة الشعب، التعليم
روسو للحرية وادلساواة أعلية كبَتة وىاجم فيها اجملتمع وادللكية اخلاصة باعتبارعلا من أسباب الظلم  فقد )أعطى

لقد كان التفاوت واحدًا من ، وعدم ادلساواة. مثلما انتقد وبشدة زيف ادلبادئ األخبلقية اليت سادت يف رلتمعو
اىتمامات روسو الذي كان منتشرا من حولو. ومن أكثر ادلوضوعات شيوعًا يف فلسفتو، اليت حاول فيها  أكثر

  .55 (النظام السياسي اليت ؽلكن أن تقلل التفاوت بُت الناس إذل احلد األدىن مبادئاكتشاف 
ية ادلقررة بُت البشر، نتيجة تأمبلتو حول ادلساواة الطبيع)ىو  بُت الناس أصل التفاوتوكتاب روسو ادلعنون ب

وتأمبلتو حول البلمساواة اليت خلفوىا. فبالرغم من أن ىناك اختبلفات وفروقًا طبيعية بُت األفراد واختبلفات 
العبلقات السياسية ادلختلفة اليت  أنجسمية وذىنية وكذلك يف ادلواىب والقدرات على اإلنتاج والتحصيل، غَت 

مساواة األصلية. كما ذىب روسو إذل أنو كلما أو تعوض ىذه البلتقلل  استقرت بُت الناس إما أن تبالغ أو
اخلضوع للقوة ىو عمل من أعمال الضرورة ال ؽلكن أبداً خلق احلق ادلشروع، ألن ازدادت القوة أو الثروة، فإنو ال 
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ال يكون  اإلرادة، وعلى األغلب ىو عمل من أعمال احلرص. فبأي معٌت ؽلكن أن يعد واجباً؟ وعلى ذلك فلما
إلنسان بالطبيعة حق السيطرة على إنسان آخر، وال ؽلكن للسلطة أن تستمد من القوة، فإنو ينتهي إذل أن احلل 
الوحيد ادلشروع دلشكلة السلطة السياسية ىو العقد االجتماعي، فهو احلق الذي غلعل من إرادة الناس ذات 

السياسي ال ؽلكن أن تكون سوى خبلف ال معقول، سيادة. وبدون ىذا األساس التعاقدي فإن تعهدات النظام 
نو ا العقد االجتماعي وعلى العكس من ذلك يقول يف كتابو .وطغيان خاضع ألعظم قدر من سوء االستخدام

بداًل من تدمَت ادلساواة الطبيعية وىو االتفاق األساسي، تستبدل ادلساواة األخبلقية ادلشروعة بالبلمساواة البدنية 
الطبيعة بُت البشر ـ واليت رغم أهنم قد ال يكونون متساوين من حيث القوة والذكاء، ذبعلهم صبيعاً اليت أقرهتا 

وعن طريق إعطاء الكل نصيبًا متساويًا يف القوة ادلشروعة، فإن النظام السياسي  متساوين عن طريق التعاقد واحلق
ادلساواة أعظم من احلالة ادلوجودة بينهم على الذي يبٌت على ضلو جيد يستطيع أن غلعل اجملتمع ادلدين حالة من 

رسم اخلطوط العريضة للنظم اليت كان يعتقد، أهنا الزمة كل ما نشره روسو يف مصنفاتو )ويف   .56(ضلو طبيعي
إلقامة دؽلقراطية يشارك فيها كافة ادلواطنُت.و يعتقد أن القوانُت يتعُّت عليها أن تعرب عن اإلرادة العامة للشعب 

من احلكم ؽلكن أن يكتسب الصفة الشرعية مادام النظام االجتماعي القائم إصباعًيا. واستناًدا إذل ذلك، وأي نوع 
فإن أشكال كافة احلكم تتجو يف آخر األمر إذل الضعف والذبول. وال ؽلكن كبح التدىور إال من خبلل اإلمساك 

 57 (ةبزمام ادلعايَت األخبلقية، ومن خبلل إسقاط صباعات ادلصاحل اخلاص
 (1755)ت مونتيسكيوفلسفة حقوق اإلنسان عند المبحث الرابع: 

من أبرز من نادى باحلرية وعرفها بضوابطها واقًتح بعض ضمانات تكريسها ىو مونتيسكيو يف كتابو روح 
عند مونتسكيو تستند باألساس استمدادا ومآأل إذل سلطة القانون الذي وضعو الشعب يف إطار  القوانُت(، فاحلرية

العقد االجتماعي ربقيقا حلريتو وحفظا دلصاحلو، ف )احلرية عنده ىي احلق يف أن يفعل الفرد ما يريد ضمن ما 
لقوانُت يفقد حريتو.. فاحلرية عنده تسمح بو القوانُت، وال غلرب أي فرد على فعل ما ال يرغب؛ ألن فعل ما ربرمو ا

ن و اليت تعٍت حرية الشعب، و أل،  .58ىي سلطة القانون ال سلطة الشعب وسلطة القوانُت ىي حرية الشعب(
احلرية ىي احلق يف أن يفعل اإلنسان كل شيء ما حدود ما تسمح بو القوانُت. فإنو إذا ما استطاع أي مواطن أن 

يفقد بذلك حريتو.ألن اآلخرين يتمتعون بنفس احلرية .و لكي ػلصل اإلنسان على  القوانُت فإنو رمويفعل ما ذب
 وقد أكد على مسألة القوانُت .احلرية السياسية غلب أن تتخذ احلكومة شكبل خاصا ال ؼلاف يف ظلو ادلواطن احلر

 ، ودعا للفصل بُت السلطات يف كتاب روح القوانُت.وبُت أنواعها
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يف أي دولة توجد ثبلث سلط: السلطة التشريعية تشرع وتسن القوانُت والنظم، وسلطة  حيث يرى مونتيسكيو )أنو
تنفيذية أي احلكومة وسلطة قضائية ىي اليت ربكم يف النزاعات اليت تنشأ بُت األفراد .. إهنا سلطة تصدر 

ُت وغلب على احلكومة األحكام وتعاقب اجلناة اخلارجُت عن القانون دورىا رلتمعة توفَت طمأنينة النفس للمواطن
يف )األطروحة ادلونتسكيوية( ان جازت ىذه النسبة أيضا أن تكون يف مستوى تضمن للمواطن أال ؼلاف من 
مواطن آخر . مونتسكيو حينما دعا إذل فصل السلط وفك بعضها البعض حىت ال تكون مركوزة ومًتكزة يف يد 

زأين مربرات عقلية، يرى منتيسكيو أن السلط واألجهزة شخص واحد وقدم يف كتابو روح القوانُت الذي يقع يف ج
الثبلث ادلذكورة حينما ذبتمع يف يد شخص واحد فانو ال يعود أي مكان للحرية الن ىذا الشخص سيصدر 
قوانُت استبدادية وسيطبقها أيضا بطريقة استبدادية: يقول لن تكون ىناك حرية بادلرة إذا دل تكن السلطة ادلتعلقة 

حكام منفصلة عن التشريعية والتنفيذية وإذا اجتمعت ىذه السلط يف يد ىيئة او شخص واحد فان كل بإصدار األ
 .59شيء سيتعرض للضياع(

 (1677)ت نسان عند سبينوزاالمبحث الخامس: فلسفة حقوق اإل
على غرار من سبق أسهم الفيلسوف اذلولندي سبينوزا يف التأسيس لؤلصول الفسفية حلقوق اإلنسان السيما يف  

حيث يرى كتابو )البلىوت والسياسة(؛ حيث اىتم أكثر بقيمة احلرية اليت جعلها أس بناء الدولة احلديثة؛ 
يس الدولة حسب سبينوزا ليس ىو ربويل الغاية من تأسىي الغاية من تأسيس الدولة.. )احلرية عند سبينوزا أن

الفرصة ألبداهنم وأذىاهنم كي تقوم  إتاحةادلقصود منها ىو  إنبل  آالت أوحيوانات  إذلادلوجودات العاقلة 
بوظائفها كاملة يف أمان تام ، حبيث يتسٌت ذلم استخدام عقوذلم استخداما حرا، أي أن سبينوزا كان من فبلسفة 

ادلركزية اليت تقوم عليو ىذه ادلدرسة أن احلقوق واحلريات اإلنسانية سابقة عن نشوء الدولة  واألطروحةاحلق الطبيعي 
احلرية ىي الغاية احلقيقية من  إذن ..إظلا وجدت األخَتة فقط لكي تصون وربمي ىذه احلقوق واحلريات اإلنسانية

أو  األفرادالقرار من اجلماعة أو من بعض  إصدار الشرط الضروري لقيام الدولة ىي أن تنبع سلطة إنقيام الدولة، 
فرد واحد ودلا كانت أحكام الناس إذا ما تركوا أحرارا اختلفوا فيما بينهم كل االختبلف ودلا كان كل فرد يظن انو 
وحده الذي يعلم كل شيء ونظرا انو من ادلستحيل ان يفكر الناس ويعربوا عن أفكارىم بطريقة واحدة فاهنم ما  

اجملتمع عن جزء من حقوق  أفرادليعيشوا يف سبلم لو دل يتخل كل فرد عن حقو. حبيث يتنازل كل فرد من  كانوا
زا عما امساه ادلشاغب العاصي الذي يستنكر و مقابل ان تضمن لو الدولة العيش يف سبلم، وربدث أيضا سبين

صاحل ليتحدث يف ادلقابل عن ادلواطن ا. و إلغاءهوػلاول  وإجحافاقانونا صدر من السلطات العليا ويرى فيو ظلما 
وادلواطن من حقوقو حسب سبينوزا لو . الذي يستنكر كما يربط سبينوزا يف كثَت من نصوصو بُت العدالة والتقوى

أيضا انتصر .. كما  .يبدي وؽلارس نقده للقانون لكن حسبو يف حدود ما يضمن االمن الداخلي للدولة أناحلق 
دعاة الفتنة ىم  إنيقول أيضا و  .األسس واحلقوق الطبيعية لئلنسان أىمفكَت باعتبارىا من حلرية التعبَت وحرية الت
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ن مثَتي الشغب احلقيقيون ىم إو  "ويثَتون غضب الشعوب ضد مؤلفيها اآلخرينأولئك الذين يدينون كتابات 
 األفرادفي احلرية يستحيل سلب .. فاليت ال ؽلكن قمعها الرأيالذين يريدون يف دولة حرة القضاء على حرية 

 .60 (االعًتاف هبذه احلرية حسب سبينوزا ال يهدد حق السلطة العليا او ىيمنتها.. و حريتهم يف التعبَت عما يعتق
تتأسس حقوق اإلنسان يف الفكر السياسي الغريب على فكرة "احلق خبلصة ما سبق ؽلكن القول: ) خالصة:

الطبيعي يف الفلسفة، كما نظّر ذلا الفيلسوف اإلصلليزي جون لوك. وىي الطبيعي" اليت أثرت عن مدرسة احلق 
بدورىا تستمد وجودىا من فكرة القانون الطبيعي، وىو "القانون ادلستنتج من طبيعة الناس أنفسهم ومن عبلقتهم 

جود أو دل توجد يف فيما بينهم بعيداً عن أي اتفاق أو تشريع. وهبذا فهو تلك القواعد اليت بإمكاهنا أال تتمتع بالو 
إذا ارتأينا  –قواعد يعتقد أنو كان بإمكاهنا أو  –من جهة أخرى  –الواقع بادلرة ضمن القانون الوضعي. ولكنها 

كان عليها أن توجد". ويتوصل اإلنسان إذل معرفة القانون الطبيعي عن طريق العقل الذي   –أهنا ستكون مفيدة 
وىناك  ."انة احلقوق الفردية من القانون الطبيعي األزرل الذي ال يتغَتيقوم "باستنباط التشريعات الكفيلة بصي

ترابط عضوي بُت فكرة احلق الطبيعي وفكرة احلرية الفردية )الليربالية( اليت ىي أساس فكرة الدؽلقراطية. فاحلق 
اعة ومؤسساهتا، الطبيعي يف ىذه الفلسفة يولد مع الفرد ال مع اجلماعة، ألن وجود الفرد سابق على وجود اجلم

 -وألن ىذه ادلؤسسات )الدولة ربديداً( ما وجدت إال حلماية الفرد وصيانة حقوقو، وإن كان الفبلسفة الغربيُت 
 . 61 (دل يتفقوا على طبيعة ىذه احلقوق إال من حيث ادلبدأ -أمثال ىوبز ولوك وروسو 

  :أسس ىي)ويقوم ىذا ادلذىب الليربارل على 
 .تقع على الدولة مسئولية احًتام احلقوق واحلريات الفرديةراد سابقة للوجود السياسي، و ية لؤلفأواًل: احلقوق الطبيع

 .ألن غاية الدولة ىي احملافظة عليها؛ ػلسم لصاحل احلرية الفرديةثانيا عبلج التناقض القائم بُت السلطة واحلرية، 
الدولة، ومنعها من التعسف بتقييد حرية ثالثا: يتضمن جعل احلرية قاعدة الوجود السياسي، تقييد سلطة 

ىي الركن األول يف أركان الدؽلقراطية الغربية تليها فكرة دولة )وذلذا كانت فكرة حقوق اإلنسان  .à62الفرد
ادلؤسسات، مث فكرة التداول السلمي للسلطة بُت األحزاب السياسية، كما يقول زلمد عابد اجلابري. وىناك عبلقة 

احلق الطبيعي وفكرة البقاء لؤلصلح اليت أشاعها داروين يف الفكر الغريب. إذ من ادلعروف أن  أخرى خفية بُت فكرة
فكرة احلقوق الفردية سبيل إذل استبعاد الدولة وتقييد السلطة حلساب الفرد، وتكتفي منها بدور احلامي ذلذه 

انون الطبيعي ما ىو إال قانون الصراع احلقوق، وىو دور سليب للدولة. ومربر ذلك يف ىذه الفلسفة التطورية أن الق
األصلح، وينبغي احًتام ىذا القانون. وقد نشأ  /ف، وعادة ما ينتهي لصاحل األقوىبُت أطراف القوة والضع

 63 (ادلذىب الرأمسارل الغريب على ىدي ىذه الفلسفة الداروينية أيضاً 
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 المعاصرة حقوق اإلنسان في النظرية الليبراليةتطور ة: المحاضرة الثامن 
تعد البيئة الليربالية األرض اخلصبة اليت نتجت فيها وأشبرت فكرة حقوق اإلنسان يف نسختها احلديثة؛ 
حيث تصدى للتأسيس ذلا كحقوق مدنية قانونية ملزمة الكثَت من الكتابات الغربية؛ السيما ما يف عصر األنوار 

من ىؤالء الرواد يف احملاضرات السابقة على غرار  وما قبلو أو بعده بقليل؛ وقد سبق التعرض لنماذج من بعض
مونتيسكيو وىوبز وجون لوك وروسو وغَتىم، وفيما يأيت عرض كرونولوجي دلسَتة فلسفة حقوق اإلنسان يف رلال 

 الفكر الليبَتارل:
الكنسي ظهرت الليربالية، بعد انتصارىا على النظام قد ل تطور حقوق اإلنسان في المنظومة الليبرالية: -أوال

ادلركزي ذي يطالب بالتقدم عن طريق احلرية انسجاما مع شعارىا اإلقطاعي األورويب، بصفتها التيار اإليديولوجي ال
"دعو ؽلر، دعو يعمل". الشيء الذي جعل العديد من الفبلسفة وادلؤرخُت غلزمون بأن حقوق اإلنسان، بادلفهوم 

النظام الليربارل. وبالنظر إذل ادلراحل اليت قطعتها الليربالية يف ظلوىا  ادلتداول بو اليوم عادليا، ولد وترعرع يف أحضان
 التارؼلي فإن نظرهتا حلقوق اإلنسان تغَتت بتغَت تلك ادلراحل. وذلك ما يتضح من خبلل ما يلي:

نادى رواد النهضة األوروبية حبرية الفرد يف كل  مرحلة فلسفة النهضة اليت أعلت من قيمة الفرد:-1-1
باعتبار أن الفرد أسبق من اجملتمع وأمسى منو. واعتبار الفرد قيمة قائمة بذاهتا لو جذور تارؼلية تتجو ضلو ما شيء 

يعرف بـ"القانون الطبيعي" الذي منو استلهم فبلسفة النهضة فكرة اإلنسان الفرد اليت نظر ذلا الفيلسوف كانط 
"، لذا غلب معاملتو أخبلقيا هبذه الصفة وذلك ما أثبتو )عمانويل( جاعبل بذلك "اإلنسان غاية بذاتو وليس وسيلة

 . 64"الدائم يف كتابو الشهَت : "مشروع من أجل السلم
وىكذا مضى مفكرو الليربالية بعيدا بنظرية القانون الطبيعي حيث ازبذوىا وسيلة للحد من السلطة ادلطلقة للملوك 

 احلاكمُت.
من خبلل ؛ إال عرب العقد االجتماعي وحكم القانونمرحلة اعتبار مشروعية السلطة ال تكون -1-2

 تأكيدىم على ادلبادئ الثبلثة التالية:
 ـ إن الشعب ىو مصدر السلطات صبيعها.

 ـ إن السيادة حق للشعب وحده، وأن احلاكم ؽلارس حقوق السيادة ومظاىرىا فقط.
لية إذل حقيقة ىامة، مفادىا وهبذه ادلبادئ وصل مفكرو الليربا ـ إن الدولة ىي جهاز ذو أساس تعاقدي

 .65أن مقياس احلريات واحلقوق داخل الدولة ىو يف مدى خضوع ادلشرع حلكم القانون
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 :.66مرحلة إغلاد التوازن الصعب بُت الغاية الفردية والوسيلة اجلماعية-1-3
واحلقوق  إذا ما تتبعنا التطور التارؼلي للحريات (:19مرحلة وضع الدساتَت يف القرن التاسع عشر)-1-4

سنبلحظ أهنا قد بدأت كفكرة يدعو ذلا ادلفكرون مث صارت عقيدة وبرنارلا لكفاح الشعوب ضد احلكام الطغاة 
بأوروبا يف شكل وثائق قانونية )دساتَت( تتضمن  19سعيا وراء التحرر. وقد تبلور كفاح الشعوب خبلل القرن 

الشروط تتمثل يف حقوق وواجبات كل من احلكام الشروط اليت أملتها الشعوب ادلنتصرة على حكامها، وتلك 
ـ ادلظهر  إذل مرحلة النضج الذي ذبلى يف مظهرين:  واحملكومُت معا. وهبذا وصلت الليربالية يف القرن التاسع عشر

لكية مقدسا يعلو على صبيع ادلظهر االجتماعي واالقتصادي: جعل حق ادلن السياسي: تأسيس دولة القانون
ر األنظمة الديكتاتورية )ىلًت، فرانكو، ساالزار..( وباندالع نَتان احلرب العادلية الثانية، لكن بظهو احلقوق؛ 

انتهكت حقوق اإلنسان أؽلا انتهاك بفعل عدم احًتام السلطات الوطنية دلنطوق الوثائق اليت تنص على حقوق 
إلصدار اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان يف  اإلنسان شلا دفع باألنظمة الليربالية الدؽلقراطية أن تتزعم ادلنتظم الدورل

. وقد كانت معادل الفلسفة الليربالية واضحة يف مضامُت جل مواده الثبلثُت الشيء الذي جعل وغلعل 1948عام 
األنظمة الدؽلقراطية الليربالية تدعي اليوم أن العادل مدين ذلا بتقرير حقوق اإلنسان وبأهنا صاحبة الفضل يف إقرار 

 .67قوق وتقنينها وإضفاء الشرعية عليها يف مواثيق وإعبلنات دوليةتلك احل
ومع ذلك ىناك من يرى أن "حقوق اإلنسان ال ينبغي البحث عنها حقيقة يف نصوص ادلشرعُت أو يف  

صياغة الفقهاء أو يف أقوال الفبلسفة واخللقيُت، أي ال ينبغي أن ينظر إليها من خبلل تلك القواعد النظرية 
 .68ات.. وإظلا ينبغي البحث عن حقوق اإلنسان يف ادلمارسات والتطبيقات على أرض الواقع"واإلعبلن

على غرار حنة أرندت وىابرماس وكارل وذبدر اإلشارة ىنا إذل أن الكثَت من الفبلسفة وادلفكرين الغربيُت ادلعاصرين 
لقضية حقوق اإلنسان  يسيةتأسخرى ية وأقراءات نقد م أسهموا وما انفك بعضهم يسهم يف تقدًنبوبر وغَتى
العادل ادلعاصر قد ذباوز مرحلة التأصيل الفلسفي حلقوق اإلنسان إذل مرحلة تسطَت اإلعبلنات والعهود رغم أن 

والربوتوكوالت ووضع ضمانات ربقيق وذبسيد حقوق اإلنسان وآليات ضبايتها على ادلستوى الدورل واإلقليمي 
لضمان وجود فكر حقوقي حي ناقد ومستشرف يسَت جنيا إذل جنب مع والوطٍت، لكن إسهاماهتم مهمة جدا 

القانون خدمة للبشرية وانعتاقا من كل أغبلل قد تعود رلددا لتقويض حقوق اإلنسان، السيما وأن أجيال حقوق 
اإلنسان يف تطور مطرد فلم تعد قاصرة على احلقوق التقليدية يف القضايا ادلدنية والسياسية واالجتماعية 

القتصادية وقضية تقرير مصَت الشعوب وادلساواة، بل ذباوزت ذلك إذل احلقوق البيئية وغَتىا، ولعل أزمة كورونا وا
سيكون لو ما بعده؛ حيث ينتظر أن تتعرض حقوق اإلنسان لنقد فلسفي عميق ادلستجد ىذا الوباء العادلي الذي 
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ر احلق يف الصحة والنظافة بل سيعيد ترتيب بعض ال يضيف فقط حقوقا جديدة أو يعطيها الصفة الكونية على غرا
يات الشعوب واحلضارات وقيم األديان أو إخراج لمات؛ سواء بالعودة الحًتام خصوصاحلقوق اليت اعتقد العادل أهنا مس

  بعض السلوكيات البشرية ادلنافية للطبيعة والفكرة من دائرة حقوق اإلنسان على غرار ادلثلية وغَتىا.
إعبلن  جَتمي بنثام انتقد فيلسوف القرن الثامن عشر: (1832)ت  يريمي بينثام للحقوق الطبيعيةنقد ج-ثانيا

األناركية ". وأكد شهرة أن مفهوم احلقوق الطبيعية كان "ىراء مبٍت حقوق اإلنسان وادلواطن يف كتابو" الفوضى 
انتقد بينثام "اإلعبلن" يف كبًل من اللغة اليت تبناىا والنظريات اليت يفًتضها. "انظر إذل الرسالة،  ."على ركائز متينة

ها بنثام ضد "اإلعبلن" تأكيده وكان أحد االنتقادات اليت وجه " .ذبد ىراء؛ انظر إذل ما وراء الرسالة، ال ذبد شيًئا
وحدد أن احلقوق ادلطلقة اليت ؽللكها اجلميع على قدم ادلساواة ال  .على احلقوق يف شكل معايَت مطلقة وعادلية

معٌت ذلا وغَت مرغوب فيها. إهنم يفتقرون إذل ادلعٌت ألنو إذا كان لدى اجلميع، على سبيل ادلثال، حرية غَت زلدودة 
عهم من استخدام تلك احلرية يف ادلساس حبرية اآلخرين. وحىت إذا اعًتف ادلدافعون عن احلقوق ، فبل يوجد ما ؽلن

سيكون ىناك بالطبع " .ادلطلقة هبذه الضرورة، كما فعل أنصار "اإلعبلن"، فإن بينثام غلادل بأن ذلك عبث
غَت قابلة للتطبيق؛ وال ؽلكن تناقض ذايت، ألن ىذه احلقوق، يف الوقت نفسو الذي أعلن فيو وجودىا، أعلن أهنا 

باإلضافة إذل ىذا التناقض، حذر بنثام من  ." تفسَتىا ... وىذا ال يعٍت شيًئا ما دل يتم استثناء تدخل القوانُت
سلاطر اعطاء احلقوق القيمة ادلطلقة. إن احلكومة القادرة على ضباية حق كل شخص على قدم ادلساواة ىي 

يف مدينة فاضلة، لكن "اإلعبلن" يصفها بأهنا شروط شرعية واجب  حكومة ذات طموح يهدف إرل العيش
ضد كل حكومة زبفق يف أي درجة من الوفاء هبذه التوقعات، إذن، فإن اذلدف ادلعلن من ىذا البيان ىو  نفاذه.

سهولة دعوة ال ينكر بنثام أن ىناك بعض القوانُت اخلاطئة من الناحية األخبلقية. عدم ارتياحو يربر ب ."إثارة التمرد
من بُت األخطاء  .على أساس قانون بغيض -مع العنف والفوضى والدمار ادلرتبط بو  -ثورية إذل السبلح واحلرب

النظرية ، كان بنثام يعتقد أن احلقوق الطبيعية ىي بناء متبٌت لتحقيق األىداف األنانية للمصممُت، واليت ال ؽلكن 
قد يكون من ادلرغوب فيو احلصول على حقوق، ولكن "السبب يف واعًتف بأنو  العثور على أساس منطقي ذلا.

إن إرساء حقوق " .الرغبة يف تأسيس حق معُت، ليس ىو ىذا احلق؛ فالطلب ليس العرض ؛ اجلوع ليس خبزًا
قائمة دبقتضى قوانُت يسّنها صاحب السيادة كان منطقاً سليماً، ولكن تأكيد احلقوق اليت أنشأهتا الطبيعة دل يكن 

م يعتقد بنثام أنو ال يوجد أساس منطقي لنظرية احلقوق  ".إن احلق الطبيعي ىو ابناً دل يكن لو أبًا أبداً " .حاً صحي
كان بنثام يعتقد أن اجملتمع يعتمد على قدرة الناس على  .الطبيعية، لكنو يعتقد أن هنجهم الفردي يضر باجملتمع
جل لرغباهتم اخلاصة. كان النهوض باحلقوق الطبيعية، اليت السعي وراء اخلَت األكرب، وليس فقط الرضا قصَت األ

 .69رآىا احتفاالً باألنانية، ىو توفَت الوسائل لكسر اجملتمع االجتماعي الذي غلعل حياة اإلنسان زلتملة
 

                                                           
 وما بعدىا 140انظر: أنسام عامر السوداين، نفسو  -69
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 : حقوق اإلنسان في الفكر االشتراكيتاسعةالمحاضرة ال 
دل ذبد حقوق اإلنسان حُت صدور أوائل وثائقها يف العصر احلديث صدى إغلابيا يف ادلعسكر الشرقي؛   

الشيوعي االشًتاكي؛ حيث عدت ضربا ضروب اذليمنة االمربيالية ووسيلة لتربير سطوة البورجوازية؛ اليت تقف 
ألنو ال سيادة لبلشًتاكية إال على االشًتاكية ومنظروىا علة طرف النقيض منها؛ بل تسعى لتقويضها من األساس 

أنقاض الليربالية؛ لكن ذلك ال يعٍت رفض ىذا الفكر لفكرة حقوق اإلنسان باألساس؛ بل إهنا تقرىا لكن من 
 منظور سلتلف عن الفكر الليربارل السائد؛ حقوق ستجد حضورىا يف ظل اجلماعة وليس يف أحادية الفردانية، 

وم حقوق اإلنسان تبعا لتطور الفكر الليربارل نفسو، ىذا الفكر الذي ولد يف وقد تكلمنا سابقا عن تطور مفه 
أحضان ادلذىب الفردي مرتكزا على مفهوم معُت للحرية باعتبارىا حقا للفرد تقوم الدولة حبمايتو خاصة مع 

العمل على  القرنُت الثامن عشر والتاسع عشر حيث أصبح دور الدولة ينحصر يف ضباية تلك احلرية الفردية دون
توفَتىا، وىو ما يعرف يف علم السياسة بنظام "الدولة احلارسة" حلقوق ادللكية واحلريات لؤلفراد سبشيا مع الشعار 
الليربارل "دعو ؽلر، دعو يعمل". وقد نتج عن ىذه السياسة الليربالية ادلزيد من إغتناء الطبقة البورجوازية/الرأمسالية 

" الطبقتُت العمالية والشعبية شلا جعل الكثَتين يرون Prolétarisationة" "على حساب تفقَت وتكديح و"بلًت 
أنو إذا كان النظام الرأمسارل اجملسد للفلسفة الليربالية قد كسب مشروعية تارؼلية يف أوروبا يف القرن التاسع عشر، 

كر األنوار )ادلساواة، احلرية، فإنو رغم ذلك دل ػلقق إال مشروعية إنسانية ناقصة! ففي شلارسات ىذا النظام ىزم ف
اإلخاء( لتنتصر قيم االستغبلل واالستبلب والتفاوت الطبقي، ومن ىذه اذلزؽلة كانت والدة فكر اشًتاكي بدأ 
يدفع قدما الصيغ الفكرية والنظرية اإلنسانية الصادقة انطبلقا من رؤية علمية تارؼلية شاملة )ادلادية التارؼلية وادلادية 

م( بدأ يكون نفسو كمفكر، خارج دائرة 1883-1818ذليغلي اليساري الشاب كارل ماركس )اجلدلية(. فا
الفلسفة الليربالية/الرأمسالية، اعتمادا على معاينتو للظلم االجتماعي وىو يتفاقم رغم مزاعم الليرباليُت بالقضاء عليو 

رل/الرأمسارل دبا فيها مقولة حقوق وإحقاق حقوق اإلنسان كاملة. فقد قام ماركس بتشريح أسس النظام الليربا
 ..70اإلنسان رافضا خطاب الليربالية عن تلك احلقوق ألنو رلرد خدعة عادلية

 وفيما يأيت عرض للنقد ادلاركسي إلعبلن حقوق اإلنسان ورأيو يف ىذه احلقوق، وفق ما يأـي: 
إعبلن حقوق " كارل ماركس انتقديف كتابو )حول ادلسألة اليهودية(، : النقد الماركسي لحقوق اإلنسان-أوال

قبل كل شيء، نبلحظ حقيقة أن ما يسمى حبقوق اإلنسان، ليست  :اإلنسان وادلواطن" كأيدولوجيا برجوازية
أي حقوق رجل منفصل عن الرجال اآلخرين ومن اجملتمع. ... وفقا  -اجملتمع ادلدين  سوى حقوق عضو يف

احلرية  ".احلرية تتمثل يف القدرة على القيام بكل شيء ال يضر باآلخرين :1791إلعبلن حقوق اإلنسان لعام 
اق ىي حق القيام بكل ما يضر أحدًا آخر. إن احلدود اليت ؽلكن ألي شخص التصرف فيها دون إحل

                                                           
بُت الليربالية وادلاركسية والفكر اإلسبلمي ادلعاص)مقال( رللة منرب اجلابري،  السعيدي، خطاب حقوق اإلنسان عبد السبلم -70

 50-41ص https://www.aljabriabed.net/n41_02said.htm، 2001سبتمرب  (12) 41العدد 
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األذى بأي شخص آخر يتم ربديدىا دبوجب القانون، سبامًا كما يتم ربديد احلدود بُت حقلُت بواسطة 
األمن ىو ادلفهوم االجتماعي األمسى للمجتمع الربجوازي، فاجملتمع كلو موجود فقط لضمان أن و  " .خط فاصل

لنسبة دلاركس، تستند احلقوق وىكذا، با ."لكل من أعضائو احلق يف احلفاظ على شخصو وحقوقو وشلتلكاتو
الليربالية وأفكار العدالة إذل فكرة أن كل واحد منا ػلتاج إذل احلماية من البشر اآلخرين. ولذلك، فإن احلقوق 
الليربالية ىي حقوق الفصل، ادلصممة حلمايتنا من مثل ىذه التهديدات ادلتصورة. احلرية على ىذا الرأي، ىي 

أن احلرية احلقيقية ؽلكن العثور عليها  -حسب ماركس  -ىذا الرأي ىو إمكانية  التحرر من التدخل. ما ينكره
بشكل إغلايب يف عبلقاتنا مع اآلخرين. ؽلكن العثور عليها يف اجملتمع البشري، وليس يف عزلة. لذا فإن اإلصرار 

ة اليت قد صلدىا يف على نظام من احلقوق، يشجعنا على رؤية بعضنا البعض بطرق تقوض إمكانية احلرية احلقيقي
 .71التحرر البشري

 ماركس يقدم نقدا الذعا دلقولة حقوق اإلنسان من خبلل تأكيده على ادلعطيات التالية:ف
إن إؽلان ماركس جبدوى ادلادية التارؼلية يف فهم سَتورة الوجود  اإلنسان اجملتمع ال اإلنسان الفرد:-2-1

زلرك التاريخ البشري، جعلو يرفض ربط حقوق اإلنسان انطبلقا بـ اإلنساين انطبلقا من أن العامل ادلادي ىو 
"الطبيعة". ذلك أن الطبيعة ىي يف الواقع ماىية رلردة بينما أن ماىية اإلنسانية ليست للفرد ادلعزول، بل ىي يف 

ن مع أخيو ."الناذبة عن صراع اإلنسان مع الطبيعة من جهة، وصراع اإلنسا72واقعيتها رلموع العبلقات االجتماعية
-زماين وال-ال  اإلنسان من جهة ثانية. وعليو فحقوق وحريات ىذا اإلنسان ليست صفات خاصة بإنسان

تارؼلي، وإظلا ىي يف الواقع صفات ألفراد منخرطُت يف سَتورة اإلنتاج االجتماعي. لذا ال غلب، حسب النظرية 
رؼلي للمجتمع ألن تلك احلقوق تتغَت وفقا ادلاركسية، فصل حقوق اإلنسان عن حالة التطور االجتماعي/التا

لذلك التطور ومعو يف نفس الوقت. لقد وعى ماركس التشويو األخبلقي الذي أحدثتو النظرية الليربالية يف نظرهتا 
لئلنسان باعتبارىا إياه فردا معزوال عن التاريخ وصَتورتو، وعن اجملتمع وعبلقاتو وصراعاتو، فقال: ال وجود حلقوق 

 .73إال ضمن حقوق اجملتمع اإلنسان
ينعت ماركس احلقوق اليت جاءت يف إعبلن حقوق اإلنسان  حقوق اإلنسان: حقوق شكلية:-2-2

بأهنا ما ىي يف الواقع سوى حقوق شكلية ما دام ال يوجد الناس يف نفس  1789وادلواطن للثورة الفرنسية لعام 
يرتكز قانونيا على مبدأ البلتكافؤ يف توزيع الثروة بُت الوضعية االجتماعية/االقتصادية. ففي ظل رلتمع ليربارل 
 أفراده، يطرح ماركس على الليرباليُت األسئلة احملرجة التالية:

 ـ ما احلاجة حلق احلرية بالنسبة للذي يوجد يف عبلقة تبعية كلية لرب ادلعمل؟
 ـ ما جدوى احلق يف ادللكية بالنسبة دلن ال ؽللك شيئا؟

                                                           
 _https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81فلسفة حقوق اإلنسان، )مقال(، -71
 50-41ص ق.السعيدي، ادلرجع الساب عبد السبلم، نقبل عن: 71سليفان ماتون، نفس ادلرجع، ص -72
  .50-41ص السعيدي، ادلرجع السابق عبد السبلم -73
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 احلق يف ضمان األمن بالنسبة دلن ؽلوت جوعا؟ـ ما احلاجة إذل 
ـ ما معٌت وما قيمة احلقوق االجتماعية واالقتصادية إذا دل يتعد األمر إعبلهنا إذل ضماهنا الفعلي عن 

 طريق إقامة شروط اجتماعية واقتصادية سبكن من شلارستها فعليا؟
أال يكون منح احلقوق .74عمبل؟ـ ما جدوى احلق يف العمل بالنسبة للعاطل الذي ال ؽلكن أن غلد 

السياسية من قبل النظام الليربارل للمواطنُت أو منحهم احلماية من تدخل السلطة يف رأي أفراد نصف عراة، أميُت، 
حفاة، يشكون من سوء التغذية ومن األمراض نوعا من االستهزاء بظروف ىؤالء األفراد؟ ذلك ألهنم يف حاجة إذل 

والتعليم... قبل أن يصبحوا قادرين على فهم احلرية وطريقة االستفادة منها على الوجو التغذية والرعاية الطبية 
األصح واألكمل. يف الواقع "ىناك أولويات مهمة وحاالت تكون فيها األحذية أىم من أعمال شكسبَت، ليست 

 75احلرية الفردية حاجة أو مطلبا أساسيا لؤلفراد صبيعا على حد سواء
من خبلل مناقشتو لقضية حقوق  حقوق أنانية وذات وظيفة إيديولوجية:حقوق اإلنسان: -2-3

اإلنسان كما طرحها الفكر الليربارل يستنتج ماركس أن عقيدة حقوق اإلنسان ليست سوى إيديولوجيا تدافع 
بل  باألساس عن القيم األنانية للمجتمع الربجوازي اليت ذبعل من اإلنسان شخصا معزوال عن اآلخرين، بينما ىو ق

كل شيء موجود اجتماعي ال ؽلكن أن ػلقق ذاتو إال باجلماعة االجتماعية وداخلها، أي داخل عبلقتو مع الناس 
وهبم. وىكذا: ـ فاحلق يف احلرية الذي يتم تعريفو بأنو ىو "احلق يف كل ما ال يضر باآلخرين" ىو يف العمق حق 

واء على ذاتو، وبشكل أناين ونرجسي، إنو حق العزل الفرد يف عدم االىتمام باآلخرين، ىو حق الفرد يف االنط
والتفرقة واألنانية كما يرى ماركس. وـحق ادللكية ىو كذلك حق الفرد يف التمتع دبمتلكاتو الشخصية دون 
االىتمام باآلخرين الذين ال ؽللكون شيئا: إنو احلق يف األنانية كذلك. وىكذا يتضح أن حقوق اإلنسان يف اجملتمع 

 الرأمسارل حسب ادلنظور ادلاركسي ما ىي إال حقوق يف خدمة مصاحل الطبقة البورجوازية الرأمسالية، وبذلك الليربارل
كل ىذه فهي حقوق ذات وظيفة إيديولوجية كما أهنا حقوق خاصة بالفرد دون اجملتمع. لذلك فهي كذلك أنانية؛  

 76 !ادلبلحظات جعلت ماركس يزداد اقتناعا بأنو ال وجود دلفهوم احلق
أنو إذا كانت احلرية  Roland Guilliot (يرى جيليو )روالن: وم ليربارل متجاوزاحلق: مفه-2-4

للحضارة احلديثة، فإن صورهتا ال تتحدد بالقانون الذي نطالب بو،  (Valeur phare) ىي القيمة النَتة
 77فاحلرية سبلك وجها آخر غلعلنا نتساءل عن من ىو اإلنسان احلر؟

                                                           
 50-41ص السعيدي، ادلرجع السابق. عبد السبلم، نقبل عن: 71سليفان ماتون، نفس ادلرجع، ص -74
السعيدي، ادلرجع  عبد السبلمنقبل عن:  .14، ص1992حدود احلرية، ترصبة صبانا طالب، دار الساقي،  إيزايا برلُت، -75

 .50-41ص السابق
  .50-41ص السعيدي، ادلرجع السابق عبد السبلم -76
77- Guilliot (Rolland), La liberté, PUF, Que sais-je, Paris, 1995, p71 :عبد ، نقبل عن

  50-41ص السعيدي، ادلرجع السابق. السبلم
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بالنسبة دلاركس: اإلنسان احلر فعبل ال زال دل يولد بعد، إنو مشروع مستقبلي ألن النظرية ادلاركسية ترى ف
أن التاريخ الذي نعرفو ما ىو إال مقدمة للتاريخ اإلنساين احلقيقي الذي دل تكتب فصولو بعد؛ فحسب ماركس إن 

فحسب ماركس إن الرأمسالية أدت إذل عبودية قول: الرأمسالية أدت إذل عبودية اإلنسان لشروط حياتو، لذا صلده ي
اإلنسان لشروط حياتو، لذا صلده يقول: "لقد جعلتنا ادللكية اخلاصة ضبقى وضيقي األفق إذل درجة أننا ال نعترب 
موضوعا ما موضوعنا إال إذا امتلكناه، أي إال إذا كان بالنسبة لنا رأمساال أو شيئا ؽللك، يؤكل، يشرب، يلبس، 

من ىنا يبدو أنو لكي نعيد اإلنسان إذل وعيو الذايت وإذل إنسانيتو يتعُت علينا ذباوز مفهوم احلق، لكن  78يسكن"
 .79ليس باستبدالو دبفهوم "الواجب" كما تطالب بذلك اإليديولوجيا احملافظة أو وضعية أوجست كونت

الذي وجهو كارل ماركس  رغم النقد الشديداالشتراكي في حقوق اإلنسان: الماركسي و اإلسهام  -ثانيا
نسان هم بشكل أو بآخر يف تطور حقوق اإلوالشيوعيون دلفهوم حقوق اإلنسان ووثائقها احلديثة إال أن فكرىم أس

 .ولو بتصور سلتلف عن التصور الليبَتارل
مرتبط دائما بالدولة، وىذه األخَتة ىي دوما التعبَت عن طبقة مسيطرة على الطبقات  -يبلحظ ماركس-احلق، ف

االجتماعية األخرى. ذلذا فاحلقوق اليت ترعاىا قوانُت الدولة ىي حقوق البلمساواة، ىي حقوق طبقية، حىت ولو  
اركسية ىو حق البلمساواة ألنو كان اجملتمع اشًتاكيا فإن احلق الذي تدافع عنو الدولة االشًتاكية حسب الرؤية ادل

"ستظل الدولة قمعية دبا أهنا ستستمر يف كوهنا التعبَت عن طبقة الربولتاريا. ذلذا غلب أن تكون دكتاتورية الربوليتاريا 
رلرد مرحلة انتقالية يف اذباه ادلرحلة النهائية للتاريخ، مرحلة الشيوعية اليت ستنمحي خبلذلا الدولة واحلق معا 

لطبقات وتقسيم العمل والنقص يف اإلنتاج االقتصادي. ففي ظل ىذا اجملتمع الشيوعي ادلنشود، رلتمع وستزول ا
 . 80اإلخاء والضمَت والوفرة سيصبح احلق نفسو عدًن اجلدوى دبا أن كل حاجيات الناس ستتم تلبيتو

يس عبلقة التناغم بُت اإلنسان هبذا التصور وخبلفا للفلسفة الليربالية، فإن رلتمع ماركس ادلأمول سيتمكن من تأس
والطبيعة، وعبلقة التكامل بُت الفرد واجملتمع وعبلقة ادلصاحلة احلميمة بُت اإلنسان وذاتو، فينتج عن ذلك كلو 

 .81انعدام احلاجة إذل احلقوق
ية الغربية، "إن وكان ادلفهوم السوفيايت حلقوق اإلنسان سلتلًفا عن التصورات السائدة يف الغرب. وفقاً للنظرية القانون

احلكومة"، يف حُت أن القانون السوفيييت أعلن أن  ضد الفرد ىو ادلستفيد من حقوق اإلنسان اليت غلب تأكيدىا
ذراًعا للسياسة واحملاكم بصفتها  القانون لذلك، اعترب النظام القانوين السوفيييت. الدولة ىي مصدر حقوق اإلنسان
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مت أعطاء احلق لوكاالت الشرطة السرية السوفيتية بإصدار أحكام خارج القضاء. فقد . وكاالت تابعة للحكومة
  82، والعدالة اجلنائية، وحقوق ادللكيةواحلريات ادلدنية ألغى ىذا النظام حكم القانون،

وادلبلحظ أن حقوق اإلنسان يف الفكر الشيوعي ىي حقوق الطبقات الكادحة طبقة العمال؛ يف كل مكان، وحق 
إن تاريخ أي لعادل، وىذا أحد أىداف البيان الشيوعي، الذي جاء فيو: )التحرر من الليربالية يف أرجاء ا

حر وعبد، نبيل وعامي، بارون وقن، معلم وصانع،  .حىت اآلن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية ، رلتمع
وبكلمة ظادلون ومظلومون، يف تعارض دائم، خاضوا حربا متواصلة، تارة معلنة وطورا مستًتة، حربا كانت تنتهي 

فُهم )الشيوعيون( يناضلون .. .يف كل مرة إما بتحول ثوري للمجتمع كلو، إما هببلك كلتا الطبقتُت ادلتصارعتُت
لتحقيق األىداف وادلصاحل ادلباشرة للطبقة العاملة.... وباختصار ُيساند الشيوعيون، يف كل مكان، كل حركة ثورية 

مسألة ادللكية، مهما كانت درجة تطور ذه احلركات يربزون مة.. ويف كل ىضد األوضاع اجملتمعية والسياسية القائ
 83 (.الشكل الذي تتخذه، ادلسألة األساسية للحركة

أحدثت األفكار االشًتاكية تطورا  1917كما أنو مع القرن العشرين وبانتصار الثورة االشًتاكية البولشفية عام 
كانت فكرة احلقوق الفردية الطبيعية ىي الطاغية يف   أنىاما يف الفكر السياسي واالجتماعي اإلنساين. فبعد 

النظرة الليربالية، حل زللها "فكرة التضامن" اليت كادت أن ذبعل ادلصلحة االجتماعية العامة تعلو على سيادة الفرد 
لسياسية: وىدفها ادلزعومة. وهبذا ادلفهوم اجلديد صار الفكر الليربارل ؽليز بُت نوعُت من الدؽلقراطية:ـ الدؽلقراطية ا

األساسي ىو احلد من السلطة السياسية. ـ الدؽلقراطية االجتماعية: وىدفها ادلركزي ىو ربقيق العدالة االجتماعية 
 .84ما أمكن

وال شك أن وجود اجملموعة الشرقية االشًتاكية يف اذليئة األشلية ورلالسها من هناية احلرب العادلية الثانية، ومنذ  
م قد فتح ذلا اجملال لئلسهام بشكل إغلايب يف تطور حقوق 1948صدور اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان سنة 

لربوتوكوالت ادلتعلقة هبا قد صدرت منذ ذلك الوقت تباع اإلنسان؛ السيما وأن الكثَت من العهود واالتفاقيات وا
 عن تلك اذليئة ووقع بشأهنا نقاش كبَت أسهم فيو الكل؛ من الليرباليُت واالشًتاكيُت ودول عدم االضلياز.
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 المعاصر:الحدث و حقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي المحاضرة العاشرة:        

 اإلسالمي الحديث والمعاصر في حقوق اإلنسان:إسهامات الفكر  -أوال    
يف النصوص الشرعية رغم وجود إرىاصات احلديث عن حقوق اإلنسان يف الفكر اإلسبلمي القدًن؛ 

عند سلتلف الفرق اإلسبلمية من أىل السنة وادلعتزلة والشيعة وغَتىم، ووجودىا يف  التأسيسية؛ القرآن والسنة، و 
تشريع اجلنائي واآلداب الفقهاء يف األحكام السلطانة والسياسة الشرعية والكتب فبلسفة اإلسبلم ومصنفات 

، ووجود وثائق إسبلمية تتجلى فيها بعض حقوق اإلنسان بشكل قد يكون أكثر حضورا وثباتا شلا ىي السلطانية
 عليو يف الوثائق ادلعاصرة؛ كما سنرى يف اجلانب التطبيقي من ىذه ادلادة.

خبلفا دلا جرى يف الغرب )أوربا، أمريكا الشمالية(، فإن ادلتتبع دلسارات احلركة ) ض يرى أنورغم ذلك إال أن البع 
الفكرية والثقافية العامة يف اإلسبلمية ادلعاصرة بامتداداهتا اجليوبوليتيكية الواسعة وادلختلفة، سيبلحظ أن اشتغال 

وقانونية وحضارية جاء متأخرا جدا، إذ "ؽلكن اخلطاب اإلسبلمي بقضية حقوق اإلنسان كقضية فكرية وسياسية 
أن نؤرخ ذلذا االشتغال بالنصف األول من عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر. وقد تزايد االىتمام بصورة 
شليزة ومتصاعدة مع النصف الثاين من العقد نفسو سواء على الصعيد النظري كالكتابة والنشر والندوات )صبال 

زلمد عبده، عبد الرضبان الكواكيب..( أو على صعيد بعض ادلمارسات العملية من خبلل تشكيل  الدين األفغاين،
 85"ن(احلقوقية اليت ترعى حقوق اإلنسا بعض ادلؤسسات واذليئات

لقد ارتبط اخلطاب اإلسبلمي بادلوضوع بسبب التحوالت اليت عرفها الواقع اإلسبلمي )ادلد االستعماري( 
قوق( واليت فرضت على اخلطاب اإلسبلمي قراءة بعض ادلفاىيم اجلديدة قراءة جديدة والعادلي )إعبلنات احل

دبنهجية التأصيل ادلعريف اإلسبلمي، وبالذات ادلفاىيم اليت كانت غائبة عنو واكتسبت أعليتها االسًتاتيجية مع 
حيوية ذات حضور متميز  ادلتغَتات الدولية، ومن أبرز ىذه ادلفاىيم مفهوم حقوق اإلنسان الذي ربول إذل قضية

يف البنية السياسية والقانونية والفكرية وحىت الفقهية التشريعية العادلية. كما أنو مع اهنيار االرباد السوفييت كأكرب 
قلعة شيوعية يف العادل ودخول ىذا األخَت يف زمن األحادية القطبية انطبلقا من بداية التسعينات من ىذا القرن، 

سبلمية" شلا جعل احلركات اإلسبلمية تصطدم مع األنظمة اإلسبلمية احلاكمة والغرب معا. ازدىرت "الصحوة اإل
فكان من الضروري على ادلشروع احلضاري اإلسبلمي أن يعطي أعلية خاصة لقضية حقوق اإلنسان يف حركتو 

العادل، وذلك ضمانا السياسية واالجتماعية، وأن ينفتح ويتواصل مع ادلنظمات احلقوقية دبختلف اىتماماهتا يف 
دلشروعية تارؼلية ما، سيما "وأن الغرب كان يبلحق ادلشروع اإلسبلمي ويتقصد بوصمو بانتهاك حقوق اإلنسان 
 لكي يربر لنفسو سلوكو العدائي من ىذا ادلشروع، ويعطي صورة مشوىة للرأي العام العادلي عن ىذا ادلشروع الذي 
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 ..86الفكرية، الثقافية الغربية، وعلى خبلف حضاري معها"يقدم أطروحة حضارية من خارج ادلنظومة 
 وقد اتضح ىذا اخلبلف، وبشكل جلي يف العديد من ادلؤسبرات العادلية اليت نظمتها األمم ادلتحدة خاصة منها:

وموقف بعض التيارات  1994سبتمرب  5ـ ادلؤسبر العادلي للسكان والتنمية الذي عقد بالقاىرة يف 
 ادلعارض ألطروحة ربديد النسل ودلقولة إباحية اإلجهاض.اإلسبلمية 

وموقف بعض التيارات اإلسبلمية  1995سبتمرب  5ـ ادلؤسبر العادلي للمرأة الذي عقد يف بكُت يف 
 ادلعارض ألطروحاتو يف قضايا عديدة مثل: قضية ومفهوم األسرة، قضية العبلقات والسلوكات اجلنسية ادلثلية.

تمعة وغَتىا دفعت بالغيورين على ادلشروع احلضاري اإلسبلمي كبديل للمشروع كل تلك ادلعطيات رل
الغريب أن ؼلصوا قضية حقوق اإلنسان بالدرس والتحليل زلاولة منهم تأصيلها معرفيا وثقافيا. فكانت النتيجة 

 لذلك والدة العديد من اإلعبلنات وادلواثيق اخلاصة حبقوق اإلنسان، نذكر من بينها ما يلي:
 .1980ـ البيان اإلسبلمي العادلي حلقوق اإلنسان الذي صدر عام 

 .1980ـ بيان حقوق اإلنسان يف اإلسبلم الذي صدر عام 
 .1981ـ إعبلن القاىرة عن حقوق اإلنسان يف اإلسبلم عام 

 . 198987 ـ اإلعبلن اإلسبلمي حلقوق اإلنسان الصادر بطهران عام 
تنظر يف قضية حقوق اإلنسان يف اإلسبلم انطبلقا من رؤية ىذا فضبل عن الكتابات العديدة اليت 

إسبلمية لكن يف عبلقتها مع اإلعبلنات العادلية حلقوق اإلنسان خاصة تلك اليت ينشرىا أو يشرف على إصدارىا 
على ادلعهد العادلي للفكر اإلسبلمي بفرجينيا بالواليات ادلتحدة األمريكية، أو تلك اليت يصدرىا أولئك احملسوبُت 

"الصحوة اإلسبلمية ادلعاصرة" من أمثال: راشد الغنوشي )تونس(، حسن الًتايب )السودان(، زلمد عمارة 
 ..88)مصر(.. وغَتىم كثَت

كما ألف يف حقوق اإلنسان مفكرون إسبلميون آخرون منذ السبعينيات من القرن ادلاضي، وذلك بتأثَت 
ور اإلعبلن العادلي والعهدين الدوليُت والربوتوكولت موجة حقوق اإلنسان اليت سادت أرجاء العادل من صد

واالتفاقيات ادللحقة هبما؛ سواء حملاكاة تلك الوثائق أو نقدىا أو زلاولة التعاطي االنتقائي اغلابيا معها وبيان 
زكي ادليبلد، زلمد   مواضع القبول ومواضع الرفض والتحفظ فيها؛ ومنهم الشيخ زلمد الغزارل، وزلمد عمارة،

ىيثم مناع، ورضوان السيد، وغَتىم، وعقدت ندوات وملتقيات إقليمية ، وفهمي جدعان، و هدي مشس الدينم
 ودولية إسبلمية حول موضوع حقوق اإلنسان وإشكاالتو.
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 حقوق اإلنسان يف اإلسبلم؛ منها: رلمع الفقو اإلسبلمي قرارا بشأن كما أصدر
اإلنسان على اختبلف مواثيقها ونظمها أن سبتنع عن التدخل يف على ادلنظمات العادلية ادلهتمة حبقوق  :أوال

اجملاالت اليت ربكمها الشريعة اإلسبلمية يف حياة ادلسلمُت وليس من حقها إلزام ادلسلمُت بنظمها وقيمها اليت 
 .زبالف شرائعهم وقيمهم وال غلوز أن رباسبهم على سلالفتهم لقوانُت ال يرتضوهنا وال ػلكمون هبا

 .إنشـاء مركز حلقوق اإلنسان تابع لو، وتتخذ الًتتيبات البلزمة إلنشائو ووضع النظام اخلاص بو :ثانياً 
 :كما أوصي اجملمع دبا يلي

يدعو اجملمع الدول واذليئات العادلية واإلنسانية للعمل على احًتام حقوق األقليات ادلسلمة يف سلتلف ببلد  :أوالً 
 .العصيب ربقيقاً دلبدأ العدالة وإعطاء كل ذي حق حقو العادل وإنصافها خاصة يف ىذا الوقت

يعرب اجملمع عن استعداده للتواصل مع رجال القانون واذليئات وادلؤسسات العلمية والعادلية الرمسية والشعبية  :ثانياً 
والرخاء من كل اآلفاق واالذباىات لدراسة سبل التفاىم والتعاون يف رلال حقوق اإلنسان دبا يكفل األمن والعدل 

واحلياة الكرؽلة ويدرأ الفساد ويقيم التعايش بُت الناس وفقًا لؤلسس اليت سبق ذكرىا. وليكن شعارنا يف ذلك قولو 
ِي يَِعُظُكْم ُمنَكِر َواْلبَـغْ اهلل تبارك وتعاذل: )ِإنَّ الّلَو يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرََب َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َوالْ 

إّن دماءكم “(. وقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم فيما أعلنو يف حجة الوداع: 90َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن()النحل: 
 .89”وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم ىذا يف شهركم ىذا يف بلدكم ىذا

 انتقادات الفكر اإلسالمي المعاصر لخطاب حقوق اإلنسان:-ثانيا 
تتعدد االنتقادات اليت يوجهها شلثلو الفكر اإلسبلمي ادلعاصر خلطاب حقوق اإلنسان كما أعلن عنها 
أشليا ويروج ذلا عادليا من قبل الغرب واذليئات وادلنظمات الدولية كذلك. ومع ذلك ؽلكن إغلاز تلك االنتقادات يف 

 النقط التالية:
ؼلية اليت حكمت العادل الغريب بالعادل اإلسبلمي جعلت مسألة ادلفهوم: إن طبيعة العبلقة التار  -3-2-1

الفكر اإلسبلمي يتعامل بنوع من احلساسية والتحفظ مع كل ما ىو وافد من الغرب خاصة ما يتعلق دبا ىو ثقايف 
زلض. ففيما ؼلص مفهوم حقوق اإلنسان كنتاج ثقايف يقال إنو غريب التأسيس، صلد اخلطاب اإلسبلمي ادلعاصر 

 ما يلي: يؤكد على
ـ إن مفهوم حقوق اإلنسان غريب النشأة والتطور أما مضمونو فهو فكري وفقهي وقانوين وفلسفي تضمنتو  
كل الفلسفات والعقائد، ولو بنوع من االختبلف مثل العقيدة اإلسبلمية اليت يرى بعض من يتكلم بامسها أنو من 

و "الكرامة اإلنسانية" ألن ىذا ادلفهوم األخَت الواجب الشرعي استبدال مفهوم حقوق اإلنسان دبفهوم بديل ى
 اإلسبلمية وحيا من قولو تعاذل: "ولقد كرمنا بٍت آدم وضبلناىم يف الرب والبحر  مأخوذ من داخل ادلنظومة الثقافية

 (.7وفضلناىم على كثَت من خلقنا تفضيبل" )سورة اإلسراء، اآلية  ورزقناىم من الطيبات
                                                           

( صادر عن رللس رلمع الفقو اإلسبلمي الدورل ادلنبثق عن منظمة ادلؤسبر اإلسبلمي ادلنعقد يف دورتو الثالثة عشرة بدولة 8/1) 125قرار رقم  -89
 م،2001كانون األول )ديسمرب(   27 – 22ىـ، ادلوافق 1422شوال  12إذل  7الكويت من 
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ىو مفهوم ، 90أورويب األصل والبديل اإلسبلمي األصيل من منظور البعضإن مفهوم حقوق اإلنسان  -
"ضرورات اإلنسان" وليس حقوقو. فمحمد عمارة يفرق بُت مفهوم احلقوق ومفهوم الضرورات قائبل :إن احلقوق 

لعيش قد يتنازل عنها اإلنسان أو قد ال يطلبها، بينما الضرورات فبل سبيل إذل حياة اإلنسان بدوهنا ويستحيل ا
 بفقداهنا. لكن ؽلكن أن يقال كاعًتاض علة ىذا: ىل حق اإلنسان يف السفر أو التنقل ضرورة؟

إن مفهوم حقوق اإلنسان يركز على احلقوق دون أن يتحدث عن الواجبات، بينما أصالة الفكر  -
حقوق اهلل اإلسبلمي تستوجب احلديث عن احلقوق وما يقابلها من الواجبات: حق الزوجة => واجب الزوج، 

 => واجبات اإلنسان..اخل.
مفهوم حقوق اإلنسان حسب التصور األشلي يفتقد ادلوازنة بُت حقوق اإلنسان الفرد وحقوق اجملتمع   ـ

شكبل ومضمونا )فلسفة القانون الطبيعي ومقولة احلرية الفردية...( خبلفا للتصور اإلسبلمي الذي يستوجب 
 91ألمة وسباسكها وتكافئهاحضور تلك ادلوازنة حفاظا على وحدة ا

إن حقوق اإلنسان يف اخلطاب العادلي تأسست على مرجعية علمانية  يف مسألة ادلرجعية:-3-2-2
)القانون الطبيعي + فلسفة األنوار( وىي تستبعد الدين من أن يكون مصدرا يف ىذا ادلرجعية، يف حُت أن حقوق 

"ىي  1981العادلي حلقوق اإلنسان يف اإلسبلم لعام اإلنسان من ادلنظور اإلسبلمي وكما أكد ذلك البيان 
 .92حقوق شرعها اخلالق... فليس من حق بشر كائنا من كان أن يعطلها أو يعتدي عليها"

 .93من ىنا كان من الطبيعي أن تصطدم ادلرجعية الدينية اإلسبلمية مع ادلرجعية العلمانية بصدد حقوق اإلنسان
يرى منظرو الفكر اإلسبلمي ادلعاصر أن اإلعبلن العادلي حلقوق   يف مسأليت احلرية وادللكية:-3-2-3

يتعارض مع التشريع اإلسبلمي يف بعض بنوده ذ: مثبل يف قضية حرية ادلعتقد والرأي  1948اإلنسان لعام 
أن والتفكَت اليت تدخل يف رلال احلقوق الفكرية/ادلدنية، فاإلعبلن العادلي أقر حبق االرتداد عن الدين، يف حُت 

اإلسبلم ال يقبل بذلك. ويربر اجلابري معقولية الرفض اإلسبلمي للردة الدينية بالقول إنو "ال بد من معرفة أسباب 
النزول. فإذا أخذنا بعُت االعتبار أن دولة اإلسبلم يف ادلدينة زمن النيب وزمن اخللفاء األربعة كانت زبوض حربا 

، أدركنا أن ادلرتد زمن ىذه الدولة ىو يف حكم الشخص الذي مستمرة ضد ادلشركُت من العرب والروم والفرس
 .94رؼلون وطنو، ويتواطأ مع العدو زمن احلرب بالتعبَت ادلعاص
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كما يرفض الشرع اإلسبلمي كذلك ادلساواة الكاملة، ويف كل شيء، بُت ادلرأة والرجل يف رلال احلقوق 
فقو اإلسبلمي ال يقر للمرأة بادلساواة التامة مع أخيها . فال1948االجتماعية اليت أقرىا اإلعبلن العادلي لعام 

خاصة يف رلاالت ادلَتاث والشهادة والزواج. فمثبل يف رلال ادلَتاث جعل اإلسبلم نصيب الذكور أكرب من نصيب 
نظائرىن من اإلناث تبعا لقولو تعاذل: "يوصكم اهلل يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيُت" )سورة النساء، اآلية 

11) 95. 
ويربر د. علي عبد الواحد وايف ىذه البلمساواة بالقول: "وقد بنيت ىذه التفرقة على أساس التفرقة بُت أعباء 
الرجل االقتصادية يف احلياة وأعباء ادلرأة، فمسؤولية الرجل يف احلياة من الناحية ادلادية أوسع كثَتا من مسؤولية 

 96وادلكلف باإلنفاق على صبيع أفرادىا بالفعل إن كان متزوجا" ادلرأة، فالرجل ىو رب األسرة والقوام عليها
أو غَته يف ىذه  1948وىكذا يعارض التصور اإلسبلمي منطوق اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان لعام 

 ..97النقطة
خبلفا للتصور اإلسبلمي، صلد اإلعبلن العادلي  يف مسألة عبلقة القانون/ اإلعبلن باألخبلق:-3-2-4

اإلنسان يفصل ما بُت القانون واألخبلق حبيث يشرع بعض احلقوق اليت تتناىف والشرائع الدينية، خاصة حلقوق 
منها الشريعة اإلسبلمية، مثل حق اإلنسان يف جسده حيث غليز للمرأة أن تبيع جسدىا )أي شلارسة البغاء( كما 

ُت الرجال أو السحاق بُت النساء، كما توجد  ال ؽلانع القانون الربيطاين باسم حقوق اإلنسان يف شلارسة اللواط ب
كنائس يف ىولندا والداظلارك تقيم مراسيم الزواج بُت رجل ورجل أو بُت امرأة وامرأة، ويف نفس الوقت صلد بعض 

 .98القوانُت الغربية تسمح بتأسيس صبعيات للعراة ودلمارسي الشذوذ اجلنسي، كل ذلك باسم حقوق اإلنسان
اإلسبلمي على ىذا النوع من ادلعاشرات اجلنسية ألهنا تتعارض مع فطرة اإلنسان قبل أن ذلذا يعًتض اخلطاب  

تكون متعارضة مع ادلبادئ الدينية األكثر ليربالية، الشيء الذي جعل زلمد اخلمليشي يقول: "فحقوق اإلنسان 
قرن التاسع عشر، يف ىذا وغَت ادلسار الذي كان يف ال 1789ازبذت اليوم مسارا آخر غَت ادلسار الذي كان سنة 

 .99اجملال" )رلال العبلقات اجلنسية(، فأين نسَت دبفهوم حقوق اإلنسان؟
رغم أن اجلابري يرى بأن "عملية التأصيل الثقايف حلقوق اإلنسان يف  يف مسألة كونية احلقوق:-3-2-5

الثقافة الغربية والثقافة اإلسبلمية، فكرنا العريب ادلعاصر غلب أن تنصرف إذل إبراز عادلية حقوق اإلنسان يف كل من 
رغم القول هبذا التماثل ما بُت اخلطابُت العادلي واإلسبلمي . 100أعٍت كوهنا تقوم على أسس فلسفية واحدة
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حسب تصور اجلابري، فإن بعض شلثلي الفكر اإلسبلمي ادلعاصر يرون أن كل ادلواثيق واإلعبلنات اليت صدرت يف 
ن العادلي حلقوق اإلنسان كانت موجهة أساسا إلنسان تلك اجملتمعات الغربية، وبداية أوروبا وأمريكا قبل اإلعبل

متناسية التمايز بُت الثقافات واحلضارات يف العادل. وعليو فـ"كونية  1948العادلية/الكونية دل تبدأ إال مع عام 
ضاري الغريب" الذي غلسد احلقوق" ما ىي يف الواقع حسب التصور اإلسبلمي، سوى وجو من وجوه "التمركز احل

 .101ىيمنة ادلركز على األطراف
حسب رؤية الفكر اإلسبلمي ادلعاصر فإن تاريخ الغرب  يف مسألة عبلقة اخلطاب بادلمارسة:-3-2-6

الناطق باسم الشرعية األشلية ويتباىى اليوم باحًتامو حلقوق اإلنسان، تارؼلو القريب، ىو تاريخ استعمار أو ما عرب 
كما أن شلارساتو  .102ين علي شريعيت بتاريخ "االستحمار" الذي سلب ثروات الشعوب بالقوة والعنفعنو اإليرا

اليومية ادلتحيزة تفقد خطابو حول حقوق اإلنسان كل مصداقية، إنو خطاب إيديولوجي، ال إنساين يقصد بو 
رى أنو رغم قيادة الغرب للحركة التشهَت باإلسبلم وبكل من ؼلالف األطروحة احلضارية الغربية. لكن زلمد سبيبل ي

االستعمارية العادلية يف العصر احلديث وادلعاصر، فذلك ال غلعلنا نرفض كونية حقوق اإلنسان اليت تقود خطاهبا 
األمم ادلتحدة ومن ورائها الغرب، يقول : "إن أوروبا ىي الفضاء التارؼلي الذي تبلورت فيو حقوق اإلنسان. وىي 

احلقوق بالدماء عن طريق استعمار شعوب األرض األخرى يف إفريقيا وآسيا. وىي اليت   القارة اليت لطخت ىذه
كانت مسرحا حلرب كونية.. ذىب ضحيتها حوارل ستُت مليونا من البشر، لكن التناقض بُت اخلطاب وادلمارسة، 

 .103وبُت الشعار والواقع يف التجربة األوروبية ال يلغي البعد الكوين دلفهوم حقوق اإلنسان
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 -المية المعاصرة حول حقوق اإلنسانتقييم الكتابات اإلس-المحاضرة الحادية عشر

يف إطار تقييم مؤقت للكتابات اإلسبلمية حول حقوق اإلنسان، صلد أن الباحثُت يف الفكر التقييم:  -أوال
زاوية التجديد اإلغلايب من خبلل منهج االستكشاف  :اإلسبلمي درسوا حقوق اإلنسان من زاويتُت وعلا

واالستنباط والتأصيل دلا جاء بو اإلسبلم من حقوق لئلنسان )التأييد ادلتحفظ دلواد اإلعبلن العادلي حلقوق 
زاوية التجديد السليب من خبلل منهج النقد وادلطارحة وادلقارنة للمواثيق واإلعبلنات العادلية حلقوق  و اإلنسان(.

 ..104 باسم الشريعة اإلسبلمية( 1948نسان )االعًتاض اجلوىري عن بعض مواد اإلعبلن العادلي لعام اإل
يرى زلمد مهدي مشس الدين، يف إطار تقييمو دلنهجية الكتابات اإلسبلمية حول حقوق اإلنسان، أن 

 تلك الكتابات تنطلق يف الغالب من ثبلثة خلفيات وىي:
روح الدفاعية: فبعض األحباث نصبت نفسها للدفاع عن اإلسبلم أمام من اخللفية األوذل: خلفية ال –أ 

 يتهمو دبخالفة احًتام حقوق اإلنسان. وعليو فهي دبثابة متهم يدافع عن نفسو.
اخللفية الثانية: خلفية التناظر: وسبثلها األحباث اليت كتبت لبيان احتواء اإلسبلم على حقوق  –ب 

إلعبلن عنها يف الغرب أو من قبل األمم ادلتحدة، وعليو فاإلسبلم ليس شاذا يف ذلك إنسانية نظَتة لتلك اليت مت ا
 أو سلالفا عنو )كتابات م.عبد اجلابري مثبل(.

اخللفية الثالثة: خلفية التظلم: وتتمثل يف تلك الكتابات اليت يأيت هبا أصحاهبا ليعرفوا من خبلذلا  –ج 
ك حلقوقهم ال لشيء إال ألهنم مسلمُت، وذلك باالحتكام إذل حقوق بكل ما يتعرض لو ادلسلمون من ظلم وانتها

 ا.105اإلنسان كما أعلن عنها دورل
 أما من منظور التقييم ادلعريف لتلك الكتابات، فإننا نسجل ادلبلحظات التالية:

إن الغالبية الساحقة من األحباث اليت زعمت االنطبلق من اإلسبلم، قد اتسمت بقدر كبَت من  –أ 
ومية والتعارل ادلعريف، وصرفت علها يف إثبات سبق اإلسبلم يف التشريع حلقوق اإلنسان، وتفوق ىذا التشريع اذلج

 معرفيا وأخبلقيا على ادلنظومة الراىنة للحقوق، وشلارستها يف الغرب.
إن جوىر ادلهمة اليت يطرحها ادلشتغلون دبوضوع "اإلسبلم وحقوق اإلنسان" ىي الدفاع عن مسو  –ب 

سبلم عندما يتعلق األمر حبقوق اإلنسان وليس شرعنة حقوق اإلنسان من منظور إسبلمي. من ىنا فهذه اإل
البحوث دل تتمكن من حل أي من ادلعضبلت الكربى ادلماثلة يف العبلقة بُت التشريع اإلسبلمي من ناحية 

 ر مصداقية إعبلنات صدرت باسم والشرعية الدولية حلقوق اإلنسان من ناحية أخرى، وقد انتهى هبا ذلك إذل تربي
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اإلسبلم وال صلة ذلا يف احلقيقة بروح القانون الدورل حلقوق اإلنسان كما تبلور ويتبلور يف إطار األمم 
 .106ادلتحدة

إن تلك الكتابات تغض الطرف عن التجربة التارؼلية اإلسبلمية، وحىت إن تطرقت ذلا، فغالبا ما  –ج 
فقط، ألن ما بعده قد شهد اضلرافا خطيار عن التعاليم اإلسبلمية األصيلة، فربز تقف عند هناية العهد الراشدي 

إصباال نقول إن اعًتاض بعض التيارات الثقافية أو  العديد من مظاىر انتهاك حقوق اإلنسان إذل يومنا ىذا.
ة حقوق اإلنسان باسم اإليديولوجية )ادلاركسية مثبل( واألطروحات الدينية، ومنها األطروحة اإلسبلمية، على كوني

اخلصوصية الثقافية/احلضارية، كما رأينا، يضعنا أمام إشكالية حدود اخلصوصية والكونية يف خطاب حقوق 
 .107اإلنسان حاليا؟

الفكر اإلسبلمي احلديث  لكن ىذا التقييم والنقد الذي كر اسبقا قدًن نسبيا؛ صحيح إن: نقد التقييم -ثانيا
نسان غداة صدورىا يف نسختها الشاملة؛ اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان وما توجس خوفا من شريعة حقوق اإل

انبثق عنو من العهد الدورل حلقوق اإلنسان ادلدنية والسياسية والعهد الدورل حلقوق اإلنسان االجتماعية 
 الرفض والًتدد؛ واالقتصادية، وما حلقهما من اتفاقيات وبروتوكوالت ملزمة أو اختيارية؛ فكان موقفو متأرجحا بُت

لكنو سرعان ما تعاطى إغلابيا مع ىذه الشريعة فعمد إذل إخضاعها لقراءة إيديولوجية يف زلاولة لتوطينها والبحث 
ذلا عن أصول يف منظومة الشريعة اإلسبلمية مصادرىا، ما نتج عنو صدور البيان اإلسبلمي حلقوق اإلنسان 

م( من قبل منظمة 1990عادلي حلقوق اإلنسان يف اإلسبلم )م(، الذي شكل أرضية لصدور اإلعبلن ال1981)
ادلؤسبر اإلسبلمي، ويف ىاتُت الوثيقتُت حرص منظروىا على زلاكاة وثيقة اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان، 
والتأصيل لكل حق فيها بنصوص الوحي والًتاث، السيما يف البيان اإلسبلمي؛ ما جعلها تبدو يف هناية ادلطاف 

بضاعة الشرق اإلسبلمي عادت إليو من الغرب، ألهنم وجدوا لكل حق أصبل يعود إليو يف البيئة الثقافية وكأهنا 
اإلسبلمية، حىت عد ىذا اإلصلاز قفزة حضارية من حيث كونو أظهر إمكانية التعاطي اإلغلايب للفقو اإلسبلمي مع 

ادلشًتك اإلنساين العادلي للتعايش السلمي مستجدات العصر وقبولو للتطور يف كنف االجتهاد والتجديد، وقبول 
 واحًتام احلريات العامة وحقوق اإلنسان؛ 

قد كرس اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان مبدأ احلرية دينيا فولعل أبرز مثال على ذلك قضية احلق يف احلرية؛ 
وثقافيا وسياسيا ومدنيا فجاء تنصيصو عليها يف مواد كثَتة؛ أحيانا لصيقة باحلق وأحيانا أخرى مستقلة بذاهتا؛ 

صدير يولد صبيع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة واحلقوق..(، فهذا الت)فجاء يف أول مواده التنصيص على أنو 
القانوين يرفع من درجة احلرية إذل مصف القاعدة العامة اآلمرة اليت ال تقبل نسخا أو ذباوزا أو مصادرا؛ بل تتطلب 
تعزيزا وتكريسا ذلا يف كل اإلعبلنات والعهود والربوتوكوالت والقوانُت اليت قد تصدر مستقببل؛ دولية كانت أم 
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دبعٌت أن الناس متساوون يف التمتع هبا يف أي زمان ومكان دون أي وطنية، كما يعطيها مبدأ الشمولية والعموم؛ 
( لكل إنسان حق التمتع جبميع 2فوارق تارؼلية أو واقعية؛ فأعقب ىذه ادلادة دبا يؤكد ذلك فنص على أنو: م )

و اللون، أو احلقوق واحلريات ادلذكورة يف ىذا اإلعبلن، دوظلا سبييز من أي نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، أ
اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغَت سياسي، أو األصل الوطٍت أو االجتماعي، أو الثروة، أو ادلولد، 

وفضبل عن ذلك ال غلوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوين أو الدورل للبلد أو  .أو أي وضع آخر
ن مستقبل أو موضوعا ربت الوصاية أو غَت متمتع باحلكم الذايت أم اإلقليم الذي ينتمي إليو الشخص، سواء أكا

 خاضعا ألي قيد آخر علي سيادتو( قبل أن يفصل القول يف أبرز صورىا فيما يأيت من مواد.
ورغم الًتدد الذي ظهر عند البعض والتوجس الذي بدا على زليا فكرىم؛ دل تكن شبة إشكالية يف قبول مبدأ احلرية 

وال يرد؛ ولكن  صدو اغلابيا من قبل الفكر اإلسبلمي عموما؛ ليس ألن ذلذا اللفظ بريقو الذي ال يوالتعاطي مع
أيضا ألن احلرية ارتبطت زمن ظهور اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان بقضية ربرير األوطان من االستعمار وتقرير 

رغم وجود إرىاصات ذلك يف الفكر اإلسبلمي ادلصَت، ودل يتبلور بعد ادلفهوم ادلدين للحرية كما تبلور يف الغرب 
منذ منتصف القرن التاسع عشر، لكن ظبلم االستعمار عادة ما ػلجب أفق احلريات السياسية وادلدنية؛ حُت 
ترتب الشعوب أولوياهتا بناء على معاناهتا اليومية فًتى يف التحرر واالستقبلل أىم مظهر للتمتع باحلرية ولو 

ل على أنظمة مستبدة، كما ىو حال جل األقطار العربية اليت تبنت أنظمة احلزب الواحد استفاقت بعد االستقبل
واستحكمت فيها األنظمة الشمولية الدكتاتورية يف ادلشرق وادلغرب. ولعل أبرز انعكاس ذلذا الفهم التارؼلي للحرية 

اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان  ( الذي حاول زلاكاة1981ما ظهر يف البيان اإلسبلمي العادلي حلقوق اإلنسان )
والتأصيل يف حقل الفقو اإلسبلمي يف مسعى لئلضفاء نوع من ادلشروعية على مواده وإبراز اخلصوصية الثقافية يف 

حيث اكتفى باحلديث عنها والتأصيل ذلا  !شبكة احلقوق الكونية، فكاد حديثو عن احلرية ؼلتزل يف ربرير األوطان
وىي الصفة الطبيعية األوذل اليت هبا  -كحياتو سواء   -حرية اإلنسان مقدسة أن ) )أ(  ربت حق احلرية فنص على

يولد اإلنسان: "ما من مولود إال ويولد على الفطرة" )رواه الشيخان(. وىي مستصحبة ومستمرة ليس ألحد أن 
طاب رضي اهلل عنو. وغلب يعتدي عليها: "مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا" من كلمة لعمر بن اخل

توفَت الضمانات الكافية حلماية حرية األفراد، وال غلوز تقييدىا أو احلد منها إال بسلطان الشريعة، وباإلجراءات 
)ب( ال غلوز لشعب أن يعتدي على حرية شعب آخر، وللشعب ادلعتدى عليو أن يرد العدوان،  .اليت تقرىا

(. وعلى 41ن انتصر بعد ظلمو فأولئك ما عليهم من سبيل" )الشورى: ويسًتد حريتو بكل السبل ادلمكنة: "ودل
اجملتمع الدورل مساندة كل شعب غلاىد من أجل حريتو، ويتحمل ادلسلمون يف ىذا واجبا ال ترخص فيو: "الذين 

فهم دل يكن ( (، وىو 4إن مكناىم يف األرض أقاموا الصبلة وآتوا الزكاة وأمروا بادلعروف وهنوا عن ادلنكر" )احلج: 
مرادا باألصالة لئلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان من حديثو عن احلرية، ولوال أن البيان اإلسبلمي سيوسع حديثو 
بعدئذ ربت أنواع حقوق أخرى لصور من احلريات لظل ىذا الفهم قاصرا.. قبل أن يعقبو إعبلن القاىرة حلقوق 
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بقراءات نقدية  األخَتةهذا النقد والتقييم قدًن نسبيا ألن الفكر اإلسبلمي ادلعاصر قام خبلل العقود الثبلثة ف
من ادلفكرين  إلشكالية حقوق اإلنسان على مستوى ادلنظومة الفكرية أو اإلجرائية والقانونية ورفع الكثَت جديدة

ا الرواد الذين كتبوا يف مسألة حقوق اإلنسان وسعوا لتقيمها ونقدىا، خاصة ما يتعلق التحفظات اليت أبداى
على غررا حرية ادلعارضة والتداول السياسي على احلكم باحلريات الدينية وحرية العقيدة، واحلريات السياسية 

ىذا التطور االغلايب ذباه  وحقوق ادلرآة، وقد ساعد علىواحلريات االجتماعية واالنتخابات واحلريات اإلعبلمية 
يف العادل العريب واإلسبلمي؛ على  واحلكوماتللربدلانات  اإلسبلمية األحزابحقوق اإلنسان وصول الكثَت من 

وتونس وادلغرب والسودان ومصر وماليزيا وتركيا  وغَتىا ما وضعهم وجها لوده مع ىذه  واألردنغرار اجلزائر 
واتفاقيا، وكذا ما عانتو الشعوب العربية من استبداد سياسي طال كل الفئات احلقوق ادلكرسة دستوريا وقانونيا 

ا هبم لتغيَت النظرة ذنسان ما حأوروبا حيث توطدت دعائم حقوق اإل السياسية، ودفع الكثَت منها للهجرة إذل
ينقبون عن مثل  مياإلسبلالًتاث  إذلحلما يتوقون اليو، فعادوا  لئلسبلميُتالنمطية ذلذه احلقوق وأضحت بالنسبة 

فوجد الكثَت منهم يف بوتقتو احلقوق  مكرسة السيما احلقوق السياسية وادلواطنة فأقروىا، واطلرطوا يف  حقوقىكذا 
زبصصا متفرعا عن العلوم  اإلنسانحقوق  صصزب اصحبمسعاىا، وربول الفكر اذل سلوك عملي ففي اجلزائر 

.، فلم تعد احلقوق اليوم إسبلميونالعربية ليوم شارك يف صياغتها والكثَت من دساتَت الدول ادلسلمة  اإلسبلمية
بل أصبح مظهرا من مظاىره؛ بل إن للفكر اإلسبلمي سبقا كبَتا يف التأسيس  اإلسبلميىاجسا يؤرق الفكر 

للحرية من أزيد من قرن ونصف؛ على غرار ما فعل خَت الدين التونسي الكواكيب وزلمد عبده وابن باديس 
 ل إن زلمد الطاىر بن عاشور جعلها مقصدا من مقاصد الشريعة.وغَتىم ب

ولكن تبقى بعض التساؤالت دلا تزل تطرح حبدة على الفكر اإلسبلمي ادلعاصر الذي عمد إذل تأصيل حقوق 
 من قبيل: ىل احلمولة الداللية للمصطلح احلقي الوارد يف وثيقة اإلعبلن العادلياإلنسان وحرياتو العامة والفردية؛ 

حلقوق اإلنسان ومصنفات الفكر اإلسبلمي ىي ذاهتا ادلؤصل ذلا يف الوثيقتُت اإلسبلميتُت على غرار مصطلحات: 
احلرية والكرامة واحلق والعدل وادلساواة وغَتىا؟ أم أن ذلا مفهوما آخر ربكمو تلك القيود اليت أطروه هبا؟ ليغدو 

للدالالت وادلاىيات؟ وىل التأصيل يف حد ذاتو سب أم األمر رلرد تصاقب لؤلمساء وادلصطلحات وليس تطابقا 
نتيجة؟ دبعٌت ىل تلك األصول اليت وردت يف ثناياه احلقوق منتجة للحق ابتداء أم رلرد حاضنة لو الحقا؟ فيكون 

كرة األمر ىنا رلرد تأويل وتطويع للنص خارج إرادتو اليت سيق ذلا؟ وما عبلقة التأصيل بالتطور اجملتمعي اإلنساين لف
حقوق اإلنسان عرب احلقب مادام أن النص قدًن واحلق يف تطور مطرد؟ وىل القراءة التأصيلية اليت وردت يف 
اإلعبلنيُت هنائية أم قابلة ىي األخرى للنقد والتجاوز؟ وأخَتا كيف جابو ادلنظرون إشكاليات كثَتة يف الفقو ؼلالف 

ه بعض التساؤالت اليت ؽلكن أن تطرح يف السياق الراىن ظاىرىا شريعة حقوق اإلنسان على غرار ادلساواة؟ ىذ
سبهيدا للموجة الثالثة من الكتابات اإلسبلمية اليت ستنصب على ىذا احلقل ادلعريف حىت يهتدي  لقراءة نقدية 

 استشرافية لوضع تصور دلستقبل العبلقة بُت الفقو وحقوق اإلنسان وحرياتو.
  


