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المقدمة
لقد لقي موضوع حقوق اإلنسان اىتماماً كبي اًر بعدما تبمور واتضح مفيومو
فظيرت ثورة عارمة من اإلعالنات والوثائق والبيانات واالتفاقيات  ..الدولية

واإلقميمية والوطنية  ,وعقدت المؤتمرات والندوات  ..إال أن تمك الثورة
أوىمت البعض أن الحقوق لم تحظ بالحماية إال من عيد قريب  ,والحقيقة

أن حمايتيا النموذجية لم تكن إال في فترة النبوة التي سعدت بيا البشرية

وجاءت برداً وسالماً عمييا ,بعدما كانت تكتوي وتشقى بظمم اإلنسان ألخيو
اإلنسان  ,شعاره " ومن ال يظمم الناس يظمم "  ,فكانت دراسة الموضوع
من األىمية بمكان من ىذه الناحية  ,كما تزداد أىمية دراسة حقوق اإلنسان

ـ من جية أخرى ـ كمما ارتفعت األصوات شاكية من انتياكيا  ,بدءاً
باالعتداء عمى ك ارمة اإلنسان وسالمتو وانتياء بإىدار حقوق الشعوب في
تقرير مصيرىا وفرض القيود عمييا  ,وكمما ارتفعت األصوات منادية ـ من

جية أخرى ـ بوصف بعض التطبيقات النابعة من الثوابت الشرعية بأنيا نوع
من انتياك تمك الحقوق  ,وكمما ازدادت الحاجة إلى التوفيق بين

المصمحتين المتعارضتين عند وقوع الجريمة  :مصمحة العقاب إلعادة

التوازن إلى المجتمع الذي يختل األمن والنظام فيو بسبب وقوع الجريمة ,

ومصمحة األفراد في أن تصان حقوقيم األساسية وحرياتيم التي قد تؤدي

الضرورة  ,أو عدم األخذ بالحيطة الضرورية إلى النيل منيا في سبيل

الوصول إلى تحقيق العدالة  ,فاقتضت مصمحة التبويب عمى ىذا األساس

أن يشتمل البحث عمى أربعة مباحث وخاتمة عمى النحو اآلتي . :
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المبحث األول :مفيوم حقوق اإلنسان.
المبحث الثاني  :الخصائص المميزة لحقوق اإلنسان في اإلسالم.
المبحث الثالث  :نماذج من حماية حقوق اإلنسان في اإلسالم.
المبحث الرابع  :حقوق اإلنسان في اإلعالنات والمواثيق.

الخاتمة  :وتتضمن أىم النتائج والتوصيات .
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المبحث األول  :مفيوم حقوق اإلنسان .
المطلب األول :التعريف بالحق:
الحق في المغة لو معان منيا.)ٔ( :
ٔـ

ٕـ
ٖـ

{ي ْو َمئِ ٍذ
الحق :أحد أسماء اهلل الحسنى يدل عمى ذلك قولو تعالىَ :
َن المَّوَ ُىو اْل َح ُّ
ُيوفِّي ِي ُم المَّوُ ِد َينيُ ُم اْل َح َّ
ون أ َّ
ين}(ٕ) وقولو
ق اْل ُمبِ ُ
ق َوَي ْعمَ ُم َ
َ
َ
َن ما ي ْدعون ِمن ُدونِ ِو اْلب ِ
َن المَّوَ ُىو اْل َح ُّ
ك بِأ َّ
اط ُل
جل وعالَ { :ذلِ َ
َ
ق َوأ َّ َ َ ُ َ
َ
َوأ َّ
َن المَّوَ ُى َو اْل َعمِ ُّي اْل َكبِ ُير}(ٖ) .

َّماء و ْاأل َْر ِ
الثابت الذي ال يجوز إنكاره ,قال تعالى{ :فَ َوَر ِّ
ض إَِّنوُ
ب الس َ َ
ق ِّم ْث َل ما أََّن ُكم تَ ِ
لَ َح ٌّ
نطقُون} (ٗ).
ْ
َ

الثبوت والوجوب ومنو قولو تعالى{ :و ِس َ َِّ
ين َكفَ ُروا إِلَى َجيََّن َم ُزَم اًر
يق الذ َ
َ
ال لَيُ ْم َخ َزَنتُيَا أَلَ ْم َيأْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ِّمن ُك ْم
ت أ َْب َو ُابيَا َوقَ َ
وىا فُتِ َح ْ
اؤ َ
َحتَّى إِ َذا َج ُ
ي ْتمُون عمَْي ُكم آي ِ
ون ُك ْم لِقَاء َي ْو ِم ُك ْم َى َذا قَالُوا َبمَى َولَ ِك ْن
ات َرِّب ُك ْم َوُي ِنذ ُر َ
َ َ َ ْ َ
ِ
ت َكمِمةُ اْل َع َذ ِ
َّ
ين}(٘).
اب َعمَى اْل َكاف ِر َ
َحق ْ َ

عما نممكو,
ٗـ الحظ والنصيب ,وىو اإلطالق الذي نستعممو في التعبير ّ
ك ِم ْن َح ٍّ
ك
ق َوِاَّن َ
ت َما لََنا ِفي َبَناتِ َ
ومنو قولو تعالى{ :قَالُوْا لَقَ ْد َعمِ ْم َ
يد}( .)ٙوقولو تعالىَِّ :
ين ِفي أ َْموالِ ِي ْم َح ٌّ
وم} (.)ٚ
لَتَ ْعمَ ُم َما ُن ِر ُ
{والذ َ
ق َّم ْعمُ ٌ
َ
َ

ٔ

) ابن منظور ,محمد بن مكرم  ,لسان العربٓٔ ٜٗ/وما بعدىا "حقق".

ٕ) النور ٕ٘
ٖ) لقمان ٖٓ
ٗ) الذاريات ٖٕ
٘) الزمر ٔٚ
 )ٙىود ٜٚ

 )ٚالمعارج ٕٗ
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الحق في االصطالح الفقيي:
لم يتحدث الفقياء القدامى عن تعريف جامع مانع لمحق ,وانما تحدث عنو

الفقياء المحدثون ,ومن تعريفاتيم لو أنو:
ٔـ

"اختصاص يقرر بو الشرع سمطة أو تكميفاً"(ٔ).

ٕـ

"اختصاص يقرر بو الشارع سمطة عمى شيء أو اقتضاء أداء

من آخر تحقيقاً لمصمحة معينة"(ٕ).

وىذا التعريف قريب من سابقو إال أنو يفترق عنو بإضافة قيد "تحقيقاً
لمصمحة معينة" وذلك ليظير الغاية من الحق.
ٖـ

"عالقة شرعية تؤدي الختصاص بشيء ,مع امتثال شخص

آخر"(ٖ).

ٗ_ ومن تعريفاتيم لو أنو "اختصاص ثابت في الشرع يقتضي سمطة أو
تكميفاً هلل عمى عباده أو لشخص عمى غيره"( ) .
ٗ

والمالحظ أن التعريفات المتقدمة صحيحة ومؤدية لممعنى المراد من كممة
الحق في االصطالح الفقيي.

ٔ

) الزرقاء  ,مصطفى أحمد  :المدخل الفقيي العام ٖٔٓ/

ٕ)الدريني ,محمد فتحي ,الحق ومدى سمطان الدولة في تقييده (ٖ.)ٜٔ

ٖ
ٗ

) طموم ,محمد  :الحق في الشريعة اإلسالمية صٖٔ .

) الرزقي ,محمد طاىر ,مذكرة في حقوق اإلنسان ,الرياض :جامعة نايف العربية لمعموم األمنية صٓٔ.
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المطلب الثاني :أنواع الحقوق وتقسيماتيا
تقسم الحقوق تقسيمات كثيرة ,باعتبارات مختمفة فتقسم باعتبار من يضاف
إليو الحق ,وتقسم باعتبار محل تعمقيا ,وتقسم بحسب قابميتيا لإلسقاط,
وتقسم بحسب القدرة عمى استيفائيا قضاء ,كما تقسم باعتبار قابميتيا
لإلرث ,وتفصيل ذلك فيما يمي:
القسم األول :الحقوق باعتبار من يضاف إليو الحق:
تقسم الحقوق بحسب ىذا االعتبار إلى أربعة أقسام .:
أوالً :حق اهلل تعالى:
وىو ما يتعمق بو النفع العام من غير اختصاص بأحد فينسب إلى

اهلل تعالى لعظم خطره وشمول نفعو .ويقال لو الحق العام أو حق المجتمع.
ثانياً :حقوق العباد المحضة (حق اإلنسان):
حــق العبــد ىــو مــا تعمق ـت بــو مصــمحة خاصــة لمشــخص الــذي ثبــت لــو
الح ــق .فح ــق العب ــد ال يتعم ــق بالنظ ــام الع ــام وانم ــا بمص ــمحة دنيوي ــة خاص ــة
باإلنسان.
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ثالثاً :ما اشترك فيو حق اهلل وحق العبد وحق اهلل غالب:
مثّل بعض الفقياء ليذا النوع من الحقوق بحد القذف وقد اعتبر بعضيم حـد
القـذف حقـاً خالصـاً لممقـذوف ألن الجنايـة وقعـت عمـى عرضـو وعرضـو حقـو
فالعقاب حقو(.٘)0
ووجو اجتماع الحقين في ىذا الحد "حق الفرد وحق المجتمع"
أن حــق الفــرد يظيــر فــي أن فــي تش ـريع الحــد صــيانة لعرضــو ودفع ـاً لمعــار
عنو وىذه مصمحة خاصة بالمقذوف.
أمــا جيــة الحــق العــام أو حــق اهلل فتظيــر فــي أن فــي إقام ـة الحــد صــيانة
التعدي .
ألعراض الناس وحفظاً لممجتمع من الفساد و ّ
رابعاً :ما اشترك فيو حق اهلل وحق العبد وحق العبد ىو الغالب
يمثل الفقياء ليذا النوع بالقصاص من القاتل المتعمـد ,فجيـة حـق اهلل
إبعـ ــاد الفسـ ــاد عـ ــن المجتمـ ــع وتـ ــأمين األمـ ــن لـ ــو لقولـ ــو تعـ ــالى( :ولكـ ــم فـ ــي
القصــاص حيــاة)  .)ٔ(ٙوجيــة حــق العبــد شــفاء غــيظ أوليــاء المقتــول وتطييــب
خ ـواطرىم واطفــاء غضــبيم  ,وقــد غمــب فيــو ح ـق العبــد إذ يجــوز لــو إســقاط
القصاص إلى بدل أو العفو عنو .ويجري في ىذا الحق اإلرث وىـذه األمـور
من صفات حق العبد.

( )1انشُزاسٌ  ,إبزاهُى بٍ عهٍ  ,انًهذب فٍ فمه اإلياو انشافعٍ . 351 /2
 )1انبمزة 171
 ) 2االرتفاق  :هى االَتفاع بًُافع انًزافك انًشاعت بٍُ انبُىث وانًزافك جًع يزفك بكسز انًُى  ,كانًطبخ وانكُُف وَحىهًا .
( انًصباح انًُُز ) . 91
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القسم الثاني :تقسيم الحق باعتبار محل تعلقو

يقسم الحق بيذا االعتبار إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية.
القسم الثالث :تقسيم الحقوق بحسب قابليتيا لإلسقاط .
تقسم الحقوق بيذا االعتبار إلـى حقـوق تقبـل اإلسـقاط وحقـوق ال تقبـل
اإلسقاط .من أمثمو الحقوق التي تقبـل اإلسـقاط حـق الشـفعة وحـق القصـاص
وحـق الخيـار ومـن أمثمـة الحقـوق التــي ال تقبـل اإلسـقاط حـق الحضـانة وحــق
إقامة الحدود.
قضاء
القسم الرابع :تقسيم الحقوق بحسب المقدرة عمى استيفائيا
ً
تنقســم الحقــوق بيــذا االعتبــار إلــى حــق قضــائي وحــق ديــاني ,فــالحق
القض ــائي ,ى ــو الح ــق ال ــذي يس ــتطيع ص ــاحبو إثبات ــو أم ــام القض ــاء وي ــتمكن
القاضي من إلزام المحكوم عميو بو.
أما الحق الدياني ,فيو الحق الثابت في ذمة اإلنسان بحسب الحقيقة والواقع

 ,ولكن القاضي ال يستطيع اإللزام بو لسبب مانع من ذلك كالعجز عن
إثباتو أو تعذر سماع الدعوى بو بعد مرور مدة معينة.

القسم الخامس :تقسيم الحقوق باعتبار قابليتيا لإلرث
تقسم الحقـوق بحسـب ىـذا االعتبـار إلـى قسـمين :حقـوق تـورث وتنتقـل
إلى الورثة وحقوق ال تورث.

المطلب الثالث  :حقيقة اإلنسان في اإلسالم :
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لقــد بــين لنــا الق ـرآن والســنة أن اإلنســان كــائن مخمــوق مــن قبضــة مــن
ط ــين األرض ونفخ ــة م ــن روح اهلل ,ق ــال تع ــالى "إذ ق ــال رب ــك لممالئك ــة إن ــي
خالق بش اًر من طين  ,فإذا سويتو ونفخـت فيـو مـن روحـي فقعـوا لـو سـاجدين"
. )ٔ(ٚ

فاإلنسـان بتركيبتـو الماديـة يشـارك الكائنـات الحيـة األخـرى فـي الــدوافع
الفطريــة والشــيوات ,ووجــود ىــذه الــدوافع يجعمــو يحــافظ عمــى ذاتــو ونوعــو,
ولكنــو يتميــز عــن بقيــة الكائنــات بالعقــل الــذي يســتطيع بــو أن يحقــق ىــذه
ال ــدوافع والش ــيوات م ــن أق ــرب الط ــرق ,ب ــل إن العق ــل يرق ــى بحي ــاة اإلنس ــان
ويصمو بحقائق الكون الكبرى قال تعالى "واهلل أخرجكم من بطون أميـاتكم ال
تعممون شيئاً وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعمكم تشكرون" (ٕ).
وبتركيبتو الروحية يستطيع االتصال بخالق ىذا الوجود الذي ال تدركو
الحواس وال تحيط بو العقول.
وقد وازن اإلسالم بين مادية اإلنسان وروحانيتو حتى ال يطغى جانـب
عمــى آخــر  ,ألن اإلخــالل بيــذا الت ـوازن يــؤدي إلــى مســاس بــالحقوق س ـواء
أكانت فردية أم جماعية.
فاإلفراط في الماديـات يجعـل اإلنسـان ينسـاق إلـى شـيواتو وممذاتـو فـي
الحيــاة الــدنيا ,فيفضــي ب ــو ذلــك إلــى المســاس بحق ــوق اآلخ ـرين  ,بــل حت ــى
بحق ــوق نفس ــو ,حي ــث إن ج ــل األمـ ـراض الت ــي تص ــيب اإلنس ــان ناش ــئة ع ــن
اإلفراط في ىذه الممذات .كما أن الغمو في الجانب الروحي يسـمم ىـو اآلخـر
 )1 7ص 72,71
 )2انُحم 79
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إلــى االعتــداء عمــى ىــذه الحقــوق ,سـواء تعمقــت بالشــخص ذاتــو أو بغيـره مــن
الذوات األخرى ,لذلك فالمحافظة عمى الحقوق تقتضي انتياج مبدأ االعتدال
والتوسط ,بال إفراط وال تفريط.
واذا جـاز لممناطقـة أن يعرفـوا اإلنســان بـالنظر إلــى قد ارتــو العقميــة بأنــو
"حيـوان نــاطق" ولعممــاء االجتمــاع أن يعرفــوه بأنــو "حيـوان مــدني الطبــع" فإنــو
يمكن تعريفو من وجية نظر اإلسالم بأنو" :الكـائن المكمـف" ألنـو ىـو الكـائن
الوحيد الذي يممك حرية اإلرادة ,ومن ىنا أنيطت بو عيدة المسؤولية (ٔ).ٛ

( )1انغايذٌ  ,عبذ انهطُف بٍ سعُذ  ,حمىق اإلَساٌ فٍ اإلسالو . 24
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المطلب الرابع  :مفيوم حقوق اإلنسان ( لقب لعلم )
بعد معرفة معنى الحـق فـي المغـة واالصـطالح وبعـد بيـان حقيقـة اإلنسـان ,
نصل إلى تعريف المركب " حقوق اإلنسان " في االصطالح .
كما ىو الحال في تعريف الحق فإن الفقياء القدامى لـم يتعرضـوا أيضـاً
لتعريــف حقــوق اإلنســان بي ـذا المصــطمح الحــديث  ,مــع أن عنايــة
اإلسـ ــالم بحقـ ــوق اإلنسـ ــان لـ ــم يصـ ــل إلييـ ــا أي نظـ ــام  ,ووجودىـ ــا
مبثوثة فـي ثنايـا آيـات القـرآن و أحاديـث الرسـول _صـمى اهلل عميـو
وس ــمم_ وس ــيرتو وس ــيرة خمفائ ــو ال ارش ــدين م ــن بع ــده م ــن غي ــر أن
تسمى باسميا المتداول اآلن  ..ال يجعميا مغفمـة وال يـدل عمـى أن
أمرىـ ــا جديـ ــد ,فالمتأمـ ــل لنصـ ــوص الق ـ ـرآن الك ـ ـريم يجـ ــدىا ازخ ـ ـرة
باإلشارة إلى أنواع متعددة من الحقوق  ,فيجد الحـديث عـن حقـوق
الــزوجين فــي قولــو تعــالى " :وليــن مثــل الــذي عمــيين بــالمعروف
"(ٔ) ,ٜويج ــد الحـــض عمـــى القيـ ــام بح ــق اهلل تعـ ــالى وبح ــق بعـــض
ش ـرائح المجتمــع ذات الحقــوق المترتبــة فــي قولــو تعــالى " :واعبــدوا
اهلل وال تشــركوا بــو شــيئاً وبالوالــدين إحســاناً وبــذي القربــى واليتــامى
والمســاكين والجــار ذي القربــى والجــار الجنــب والصــاحب بالجنــب
وابــن الســبيل ومــا ممكــت أيمــانكم إن اهلل ال يحــب مــن كــان مختــاالً
فخو اًر"(ٕ)ٓٔ ,إلى غير ذلك من اآليات التي تتحدث عن حقـوق اهلل
تعالى وعن حقوق اإلنسان بمختمف أنواعيا .
( )1انبمزة 229
( )2انُساء 36
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فــإذا أردنــا تعريــف حقــوق اإلنســان مــن وجيــة نظــر اإلســالم فالبــد مــن
مراعاة ىذه الحيثيات الدالة عمى الشمول والتنوع  ,الرتباط ىذه الحقوق
باإلنسان وبمجتمعو الذي يعـيش فيـو  ,ومـع أنيـا حقـوق عالميـة فإنـو ال
يمكـ ـ ــن مـ ـ ــن جيـ ـ ــة أخـ ـ ــرى تجاىـ ـ ــل خصوصـ ـ ــية الطبيعـ ـ ــة البشـ ـ ـ ـرية ,
وخصوص ــية الظ ــروف السياس ــية واالجتماعي ــة واالقتص ــادية واألخالقي ــة
لكــل مجتمــع  ,فمفيــوم حقــوق اإلنســان وشــكميا يتــأثران فــي كــل مجتمــع
بتمك الظروف .
فعمى سبيل المثال  :الحق في المشاركة في الحياة السياسية معترف بو
كحق من حقوق اإلنسان  ,ولكن شكل تمك المشاركة يتوقـف عمـى
فمســفة نظــام الحكــم فــي ذلــك المجتمــع  ..ولــذلك فــإن دســتور كــل
دولة وقانونيا ىو الذي يحـدد حقـوق اإلنسـان وحرياتـو األساسـية و
كيفيــة ممارســتيا  ,ممــا أدى إلــى تعــدد الحق ـوق والحريــات وتنوعيــا
تبعاً لكل دولة .
كما أن حقوق اإلنسان بمفيوميا الحديث تدخل فـي أكثـر مـن فـرع مـن فـروع
الفن ـ ــون ,في ـ ــي متص ـ ــمة ب ـ ــالعموم االجتماعي ـ ــة والعم ـ ــوم االقتص ـ ــادية والعم ـ ــوم
السياسية والعموم الشرعية والقانونية .
ولع ــل نظ ــام اإلجـ ـراءات الجنائي ــة أكثرى ــا عناي ــة بحق ــوق اإلنسـ ـان م ــن حي ــث
التأكيد عمى العديد من الضمانات التي تحمييا كالحق في الدفاع والحق فـي
البراءة األصمية ...
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وبعد اإلشارة إلى تضمين حقوق اإلنسان في القرآن والى شـموليتيا وصـمتيا
بأغمــب الفنــون نشــير إلــى بعــض التعريفــات التــي عرفيــا بيــا بعــض البــاحثين
المعاص ـرين وان كــانوا فــي جممــتيم قــد ضــيقوا مفيوميــا حيــث جعموىــا فرع ـاً
خاصاً لعمم معين ومن تمك التعريفات :
تعريــف األســتاذ رينيــو كاســان ـ وىــو أحــد واضــعي اإلعــالن العــالمي لحقــوق
اإلنســان ـ بأنيــا " فــرع خــاص مــن فــروع العمــوم االجتماعيــة يخــتص بد ارســة
العالقــات بــين النــاس اســتناداً إلــى ك ارمــة اإلنســان لتحديــد الحقــوق وال ـرخص
الضرورية الزدىار كل كائن إنساني "ٔٔ.
وعرفيا بعضيم بأنيا " مجموعة االحتياجات والمطالب التي يمزم توافرىا

بالنسبة إلى عموم األشخاص دون أي تمييز بينيم في ىذا الخصوص ,

سواء العتبارات الجنس أو النوع أو المون أو العقيدة السياسية أو األصل

الوطني أو ألي اعتبار آخر " (ٕ)ٕٔ.

( )1انزشُذٌ  ,أحًذ  :حمىق اإلَساٌ فٍ انىطٍ انعزبٍ 21
( )2انًزجع انسابك . 22
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المبحث الثاني  :الخصائص المميزة لحقوق اإلنسان في اإلسالم.
المطلب األول  :شمولية الشرع للحقوق:
نظ ــم الش ــرع اإلس ــالمي بقواع ــده وأحكام ــو جوان ــب حي ــاة اإلنس ــان الروحي ــة
والمادية فنظم صمتو بربو وكيفية تزكية نفسو وأطَّر عالقاتو بغيره.
وشمول الشريعة اإلسـالمية لحيـاة اإلنسـان الروحيـة والماديـة يجعميـا تتضـمن
ثالثة أنواع من القواعد واألحكام:
النـــوع األول :أحك ــام وقواع ــد تتعم ــق بالعقي ــدة الديني ــة وم ــا يتص ــل بي ــا م ــن
اإليمان باهلل ومالئكتـو وكتبـو وبرسـمو واليـوم اآلخـر بمـا فيـو مـن حسـاب
وثواب وعقاب واإليمـان بالقضـاء والقـدر ,وبعـدة أمـور أخـرى تـدرس فـي
عمــم الكــالم أو عمــم التوحيــد .وىــذا القســم يتنــاول التنظــيم الروحــي لحيــاة
المسمم.
النـوع الثــاني :القواعــد األخالقيـة وىــي تيـدف إلــى تيـذيب الــنفس واصــالحيا
وضـ ــرورة تمسـ ــك المسـ ــمم بالمثـ ــل العميـ ــا والفضـ ــائل كاألمانـ ــة والصـ ــدق
والوفاء بالوعد واإلحسان والصفح وىذه أمور تدرس في عمم األخالق.
النــوع الثالـــث :األحكــام والســموك القواعــد العمميــة التــي تيــتم بالعالقــة بــين
اإلنســان وخالقــو وبينــو وبــين أخيــو اإلنســان وبينــو وبــين المجتمــع .فتمــك
الت ــي تـ ـربط ب ــين اإلنس ــان وخالق ــو تس ــمى العب ــادات  .والت ــي تـ ـربط ب ــين
اإلنس ــان وأخي ــو اإلنس ــان سـ ـواء أك ــان ف ــرداً أم جماع ــة أم دول ــة تس ــمى
المعامالت.
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والمعامالت تشمل:
ٔـ األحكام المتعمقة باألحوال الشخصية .كأحكام األسرة المتصـمة بتكوينيـا
وما يكتنفو من زواج وطالق.
ٕـ األحكــام المتعمقــة بالمعــامالت الماديــة وبالممكيــة والعقــود ومــا يتبــع ذلــك
من بيع وشراء واجارة ورىن وشركة .
ٖـ األحكـام المتعمقـة بـالجرائم والعقوبـات وتسـمى فقـو الحـدود والتعزيـرات أو
أحكام الدماء في اصطالح أىل القانون تسمى "قانون العقوبات".
ٗـ األحكـ ـ ــام المتعمقـ ـ ــة بالمرافعـ ـ ــات وبيـ ـ ــان نظـ ـ ــم التقاضـ ـ ــي والخصـ ـ ــومات
والدعاوي وطرق إثباتيا وغير ذلك مما يحفظ حقوق اإلنسان وتسمى –
المرافعات.
٘ـ

األحكام السمطانية أو أحكام السياسة الشرعية .وىي األحكام التي

تنظم الحقوق والواجبات بين الراعي والرعية.

ٙـ

أحكام الحقوق الدولية :ىذه األحكام تنظم عالقة الدولة اإلسالمية

بالدول األخرى وتسمى ىذه القوانين حديثاً بالقانون العام .

وباسـ ــتعراض ىـ ــذه األن ـ ـواع المختمفـ ــة مـ ــن األحكـ ــام يتبـ ــين لنـ ــا أن الش ـ ـريعة
اإلســالمية لــم تيمــل جانب ـاً مــن جوانــب الحيــاة المعروفــة عنــدنا اليــوم إال وقــد
تناولتــو ,فكانــت ليــا الكممــة فــي مختمــف ن ـواحي الحيــاة الفرديــة واالجتماعيــة
والدولية .وبذلك نـدرك أن التشـريع اإلسـالمي صـالح لكـل زمـان ومكـان ,وأن
عمــى الدارســين لمفقــو اإلســالمي أن يســعوا إلــى كشــف الغطــاء عــن كثيــر مــن
16

أس ـ ارره وم ازيــاه حتــى ينبــو النــاس إلــى مــا فــي ىــذا الت ـراث العظــيم مــن خيــر
وفائدة وأنو أوسع نطاقاً من القـوانين الوضـعية ,وأن كـل حكـم شـرعي يالزمـو
معنى تعبدي روحي يحقق تربية ضمير اإلنسان.
وىــذا كمــو يعكــس حــرص اإلســالم عمــى رعايــة حقــوق اإلنســان وعمــى
تكريمو واحترام إنسانيتو.
كما ُيظير أن ىذا الحرص كان قبل الموائح الدولية المتعمقة بحقوق
اإلنسان بحوالي أربعة عشر قرناً.
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المطلب الثاني  :خصائص عامة .
ٔـ الشمولية والسمو عمى غيره من القوانين البشرية ألنـو وحـي مـن عنـد
اهلل  ,والذي قرر الحقوق ىو اهلل وليس اإلنسان.
ٕـ أنيــا تنبثــق مــن العقيــدة ,فاإلنســان فــي عقيــدة اإلســالم مــن أفضــل
خم ــق اهلل وأك ــرميم ,في ــو مك ــرم بمج ــرد كون ــو إنس ــاناً ,ث ــم تتفاض ــل
أفراده بالعمل.
ٖـ أن حقوق اإلنسان في اإلسالم ليست منحة من أي شـخص ,وانمـا
ىي ىبة من اهلل تعالى ال تقبل الحذف وال التعديل وال التنازل.
ٗـ أن حقــوق اإلنس ــان فــي اإلس ــالم ليســت مج ــرد حقــوق ,وانم ــا ى ــي
ض ــرورات إنس ــانية لمف ــرد والجماع ــة ,ذل ــك أنن ــا عن ــدما نق ــول ح ــق
الحياة فإنو يساوي إحدى الضروريات الخمـس ,وىـي حفـظ الـنفس,
وعندما نقول حق التممك فإنو يساوي ضرورياً آخر ىو حفظ المال
وىكذا ...
٘ـ أن مقاصــد الش ـريعة الخمســة :م ــاىي إال عنــاوين أساســية لقض ــية
حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم ومراعاتيــا وحفظيــا بمــا يقــيم أركانيــا
ويثبت قواعدىا.
ٙـ أن حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم سياســية مــن جيــة إذ تعتمــد عمــى
رابطة االنتمـاء والـوالء لمعقيـدة ,وأساسـية مـن جيـة أخـرى إذ تشـمل
المسممين وغيرىم دون تمييز.
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ٚـ ثــم إن حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم ليســت مطمقــة بــل إنيــا مقيــدة
بعدم التعارض مع مقاصد التشريع (ٔ)ٖٔ.

 ) 1سُذٌ  ,عبذ انعشَش يحًذ  ,اإلحكاو فٍ حمىق اإلَساٌ فٍ اإلسالو . 651
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المبحث الثاني :نماذج من حماية حقوق اإلنسان في اإلسالم
لق ــد أدرك اإلسـ ــالم الحقيقـــة الذاتيـ ــة لوج ــود اإلنس ــان حيـ ــث كرمـ ــو اهلل
ســبحانو فــي الســماء بــأن جعــل المالئكــة يســجدون لــو ,وتبعـاً لــذلك فقــد كرمــو
في األرض حيـث اسـتخمفو فييـا ووىبـو العقـل والنطـق وسـخر لقد ارتـو طاقـات

ىــذا الكــون وأنــزل إليــو كتبــو وأرســل رســمو  ...وجعــل لــو ســمعاً وبصـ اًر وفـؤاداً

يفقو بو ذلك كمو ,ويفرق بين األشياء ,ويعرف منافعيا ومضـارىا فـي األمـور
الدينيـ ــة واالجتماعيـ ــة واالقتصـ ــادية .وعمـ ــى ىـ ــذا األسـ ــاس العـ ــام تتقـ ــرر كـ ــل
الحقوق التي تضمن ك ارمـة اإلنسـان فـي اإلسـالم حيـث تشـمل صـيانة حقوقـو
األساسية بكافة أنواعيا.
وســيكون الحــديث ىنــا عــن بعــض النمــاذج عمــى ســبيل المثــال م ارعــاة
لالختصـار ,كحـق اإلنسـان فـي حريـة الـرأي ـ حريـة االعتقاد ـ تحقيـق العـدل ـ
تحقيق الشورى ـ المساواة أمام القضاء ـ المساواة أمام الوظائف العامة.
أوالً  :حرية الرأي:
لقد جـاء اإلسـالم ليضـمن الحريـة لإلنسـان ,ألن الحريـة دعامـة لجميـع
ما سنو اإلسالم من عقائد ,وألنيا إحدى مقومات الشخصـية الرئيسـة وأسـاس
أي مجتمع إنساني سميم(ٗٔ) .إال أن اإلسالم عندما يعمن حرية اإلنسان فإنو
يعمنيــا بطريقــة تصــون حقــوق ىــذا الفــرد وتحــافظ عمــى حقــوق اآلخ ـرين .بــل
ويحفظيا بالطريقة التي تجعـل اإلنسـان يعـيش حيـاة كريمـة ال جبـر فييـا ,وال
إكراه ,وال تجاوز,
لتسير في قالب من التنظيم المتناسق لحياة الفرد والجماعة.
ٗٔ

) عثمان  ,عبد الكريم  ,معالم الثقافة اإلسالمية ,مرجع سابق ص .٘ٛ
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وحريــة الـ ـرأي بص ــفة خاص ــة مكفولــة ف ــي اإلس ــالم  ,ولك ــن بش ــرط أن
تحقــق معناىــا االجتمــاعي والسياســي ,فــال تكــون صــورية أو فوضــوية تضــر
بالصالح العام أو بالغير من األفراد ,وقـد وردت أدلـة عديـدة مـن القـرآن ومـن
السنة ومن تطبيق الصحابة تؤكد ضوابطيا وحرص اإلسالم عمييا :
فمن اآليات الدالة على ضبطيا بتحقيق المصلحة ودفع المفسدة :
أ -قولو تعالى" :يا أييا الذين آمنوا اتقوا اهلل ,وقولوا قوال سديدا"(ٔ),
أي مستقيماً ال اعوجاج فيو وال انحراف (ٕ)٘ٔ.

ب_ قولو تعالى" :وقل لعبادي يقولوا التي ىي أحسن"(ٖ),قال القرطبي
" أمــر اهلل تعــالى فــي ىــذه اآليــة المــؤمنين فيمــا بيــنيم خاصــة بحســن
األدب واالنة القول وخفض الجناح واطراح نزغات الشيطان(ٗ).ٔٙ
ج _ قولو تعالى" :قـول معـروف ومغفـرة خيـر مـن صـدقة يتبعيـا أذى"
(٘

) ,والقول المعروف ىو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند اهلل(.ٔٛ)ٙ

ٔٚ

د -قولو تعالى" :والـذين ىـم عـن المغـو معرضـون" ٔ  ,والمغـو لـيس ىـو
( )

مجرد الثرثرة ,بل ىو ما ال فائدة فيو من األقوال و األفعـال المنافيـة
لمحكمة والسداد(ٕ).ٜٔ

(ٔ)

سورة األحزاب .ٚٓ :

( )2ابٍ كثُز  ,عًاد انذٍَ إسًاعُم  .انًختصز .117/3
(ٖ)

سورة اإلسراء .ٖ٘ :

( )4انمزطبٍ  ,يحًذ بٍ أحًذ  ,انجايع ألحكاو انمزآٌ 4 /11
()5انبمزة 263
( )6انمزطبٍ  ,يزجع سابك 234 /3
(ٔ)

سورة المؤمنون .ٖ :

( )2ابٍ كثُز  ,يزجع سابك 551 /2
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ومن األحاديث الدالة على حرص اإلسالم على حرية الرأي واستقالليتو:
أ  -قول الرسول _صمى اهلل عميو وسمم_ "ال تكونـوا إمعـة تقولـون أن أحسـن
النـاس أحسـنا ,وان ظممـوا ظممنـا ,ولكــن وطنـوا أنفســكم ,إن أحسـن النــاس أن
تحسنوا ,وان أساؤوا فال تظمموا) (ٖ)ٕٓ.
ب_ قولو _صمى اهلل عميو وسمم_ " أفضل الجياد كممـة عـدل عنـد سـمطان
جائر أو أمير جائر "(ٗ)ٕٔ .فقـد شـجع رسـول اهلل صـمى اهلل عميـو وسـمم عمـى
إبــداء الـ ـرأي بوجي ــو الص ــحيح ف ــي أص ــعب المواق ــف وأم ــام الحك ــام ف ــي ى ــذا
الحديث .
وقــد انع ــس أثــر ىــذا التوويــو النبــوي ال ــريم علــى صــحابتو ـ صــلى اهلل
عليــو وســلم ـ بشــكل واضــح فيــا ىــو عمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــو
تعطيــو ىــذه الحريــة الحــق فــي أن يـرى أن يبــين أريــو أمــام رســول اهلل _صــمى
اهلل عميــو وســمم_ بكــل وضــوح وصـراحة فــي صــمح الحديبيــة عنــدما جــاء إلــى
الرســول _صــمى اهلل عميــو وســمم_ وقــال لــو  :ألســت برســول اهلل" ,قــال :بمــى,
قال :أ ولسنا بالمسـممين ,،قـال  :بمـى ,قـال :أَ َوليسـوا بالمشـركين ,قـال :بمـى,
قال :فعالم نعطي الدنية في ديننا ,،قال رسـول اهلل (صـمى اهلل عميـو وسـمم):
أن ــا عب ــد اهلل ورس ــولو ول ــن أخ ــالف أمـ ـره ,ول ــن يض ــيعني ,فك ــان عم ــر يق ــول
مازل ــت أص ــوم وأتص ــدق وأص ــمي وأعت ــق م ــن ال ــذي ص ــنعت يومئ ــذ ,مخاف ــة
كالمي الذي تكممت بو حتى رجوت أن يكون خي اًر(ٕٕ).
( )3انتزيذٌ  ,يحًذ بٍ عُسً  ,سٍُ انتزيذٌ  321 /4بزلى .2117
( )4أبى داود  ,سهًُاٌ بٍ األشعث  ,سٍُ أبٍ داود  514/4بزلى . 4344

ٕٕ) ابن ىشام ,تيذيب السيرةٔٛٓ ,
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ويحــدثنا التــاريس اإلســالمي بــالكثير مــن الروايــات التــي تــدل عمــى مــا
يوليو الوالة المسـممون لحريـة الـرأي مـن مكانـة وقيمـة ,ومـا يقدرونـو لممتحـدث
من مكانة تحفظ لو حقو وتصون لو كرامتو.
ثانياً :حرية االعتقاد
لقــد اعتبــر اإلســالم أن رســوخ اإليمــان الصــحيح إنمــا يــأتي عــن طريــق
إعمال العقل والفكر في المحسوسات والمرئيات,
قــال تع ــالى " :أفــال ينظ ــرون إل ــى اإلبــل كي ــف خمق ــت ,والــى الس ــماء كي ــف
رفعت ,والى الجبال كيف نصبت ,والى األرض كيف سطحت "(ٕ).
وقـال تعـالى" :أفمـم ينظــروا إلـى السـماء فـوقيم كيــف بنيناىـا وزيناىـا ومـا ليــا
من فروج"(ٖ) .وغير ذلك من اآليات التي تدعو اإلنسان إلى التفكر في خمق
اهلل .فيو إذن يطالب اإلنسـان بـالرجوع إلـى عقمـو واعمـال تفكيـره فيمـا حولـو,
وبالتالي فيو ليس بمرغم عمى اتباع دين اإلسالم وال مكـره ,قـال تعـالى " :ال
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"(ٗ) .وىذا يعني أن ال يكره المسـممون
أحداً عمى الدخول فـي اإلسـالم ,فإنـو واضـح جميـة دالئمـو وبراىينـو ال يحتـاج
إلـى أن يكـره أحـد عمـى الـدخول فيـو ,ومـن ال يدخمـو بقناعـة ال يفيـده الـدخول
فيو مكرىا مقسو اًر(ٔ).
وعمى ىذا المبدأ سار المسممون في تعامميم مع أىل األديان األخرى ,فكانوا

يبيحون ألىل البمد الذي يفتحونو أن يبقوا عمى دينيم مع أداء الجزية,
( )2ـ سىرة انغاشُت 17 :ـ.21
( )3ـ سىرة ق .6 :
( )4ـ سىرة انبمزة .256 :
( )1ـ ابٍ كثُز ,انًختصز ,يزجع سابك .231 /1
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والطاعة لمحكومة القائمة ,وكانوا مقابل ذلك يحمونيم ضد كل اعتداء

ويحترمون عقائدىم وشعائرىم وعبادتيم .وىذا ليس فقط في البالد التي

يفتحونيا بل أن المعاممة شاممة ألولئك الذين يقعون في أسر المسممين ,أو

يأتونيم عمى ىيئة وفود.

ثالثاً  :إقامة العدل بين المح ومين:
العـ ــدل يقـ ــوم عمـ ــى أسـ ــاس التسـ ــوية بـ ــين النـ ــاس فـ ــي المعاممـ ــة وعـ ــدم
المفاضــمة والتميي ــز بيــنيم تبع ــا ليــوى أو مص ــمحة ,أو ألســباب ال تس ــتوجب
المفاضمة .
ولمعــدل فــي اإلســالم مجـاالت كثيـرة منيــا العــدل فــي الحكــم "واذا حكمــتم بــين
النـ ــاس أن تحكم ـ ـوا بالعـ ــدل"(ٗ) ,وىـ ــذا يشـ ــمل عـ ــدل القضـ ــاء ,وعـ ــدل القيـ ــادة
والسياســة ,كمــا أن ىنــاك العــدل فــي الحقــوق والواجبــات ,والعــدل فــي إقامــة
الحدود والقصاص ,والعدل في القول والشيادة "واذا قمتم فاعدلوا" (٘) ,وىنـاك
العــدل االجتمــاعي الــذي مــن صــوره العــدل بــين الزوجــات إن كــن أكثــر مــن
واحدة,والعــدل بــين األوالد فــي العطيــة  ,وليــذا فــإن العــدل لــيس مخصوصــا
بجانب واحد أو بجانب الحكـم أو القضـاء بـل يجـب أن يشـمل جميـع جوانـب
الحياة ومقوماتيا ,ويجـب أن يتنـاول الشـعور والسـموك والضـمائر والوجـدانات
.
والذي نحن بصدده ىنا ىو العدل في الحكم حيث يعتبر أساس الممك
ودعامتــو القويــة .وقــد وعــد الرســول _صــمى اهلل عميــو وســمم_ المتصــفين بــو
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بقولــو (ســبعة يظميــم اهلل فــي ظمــو يــوم ال ظــل إال ظمــو ,اإلمــام العــادل ....
الحديث)(ٔ).
وقــد ورد أن عمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــو لمــا حممــت إليــو مغــانم
العـراق عنــد فتحيــا ومــا أصــيب مــن كنـوز كســرى ورأى مــا فييــا مــن الجـواىر
النفيسة ,جعل يتعجب منيا ويقول  :إن الذي أدى ىذا ألمين ,فقال لو عمـي
بــن أبــي طالــب رضــي اهلل عنــو  :أنــا أخبــرك بــذلك يــا أميــر المــؤمنين :أنــت
أمين اهلل وىم أمناؤك فما دمت مؤديا األمانة أدوىا ,ومتى رتعت رتعوا)(ٕ).
وىــذا مــا يؤكــده الرســول _صــمى اهلل عميــو وســمم_ بقولــو وبفعمــو حيــث
يقــول ( :إنمــا ىمــك مــن كــان قــبمكم أنيــم كــانوا يقيمــون الحــد عمــى الوضــيع
ويتركون الشريف ,والذي نفسي بيده لو فاطمة فعمت ذلك لقطعت يدىا)(ٖ).
ويقول عمر بن الخطاب ـ رضي اهلل عنو ـ ( :رأيت رسول اهلل صـمى
اهلل عميو وسمم يقص من نفسو)(ٗ) ,وقد سار عمى ىذا النيج القـويم الخمفـاء
الراشدون رضوان اهلل عمييم جميعاً,
فمقد خطب عمر بن الخطاب ـ رضي اهلل عنو ـ في الناس يوما وقـال ...( :
وان أحــق مــا تعيــد ال ارعــي مــن رعيتــو تعيــدىم بالــذي هلل عمــييم مــن وظــائف
دي ــنيم ال ــذي ى ــداىم اهلل ل ــو ,وانم ــا عمين ــا أن ن ــأمركم بم ــا أم ــركم اهلل ب ــو م ــن

(ٔ)

صحيح البخاري مع الفتح  ٔٙٛ/ٕ ,برقم ٓ. ٙٙ

(ٕ)

البييقي ,السنن الكبرى ٘ٛٔ/ٙ :برقم ٖٖٖٓٔ.

(ٗ)

أبو يوسف  ,يعقوب بن إبراىيم  ,الخراج ٘ٔ .

(ٖ)

صحيح البخاري  ,مع الفتح ٕٔ ٛٛ/برقم . ٙٛٛٚ
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طاعتو وأن ننياكم عما نياكم اهلل من معصيتو ,وأن نقـيم أمـر اهلل فـي قريـب
الناس وبعيدىم ,وال نبالي عمى من كان الحق)(ٔ).
رابعاً  :تحقيق الشورى
مشروعيتيا :
لقــد قــرر اإلســالم مشــروعية الشــورى بـنص الكتــاب والســنة وباإلجمــاع
وبفعل الصحابة رضوان اهلل عمييم .
أمــا ثبوتيــا مــن ال تــاب فقــد جــاء ذكــر الشــورى ص ـراحة فــي آيتــين اثنتــين,
األولــى قــول الحــق تبــارك وتعــالى " :والــذين اســتجابوا ل ـربيم وأقــاموا الصــالة
وأمرىم شورى بينيم وممـا رزقنـاىم ينفقـون"

(ٕ)

ٖٕ

فقـد وردت الشـورى فـي ىـذه

اآليــة فــي صــورة وصــف مــن أوصــاف المــؤمنين عمــى ســبيل مــدحيم ,وفــي
معــرض الثنــاء عمــييم  ,إذ كــانوا يســتعينون عمــى مواجيــة األمــور بالتشــاور
فيما بيـنيم ,فيـم ال يسـتبدون بـاألمور بـل يجعمونيـا شـورى بيـنيم فيكـون ذلـك
مدحاً لممشاورة ,قال ابن العربي(:الشورى ألفة لمجماعة  ,و مسـبار لمعقـول ,
وسبب إلى الصواب  ,وما تشاور قوم إال ىدوا)

(ٖ)

ٕٗ

.

كمـا قـال القاضـي أبـو السـعود فـي تفسـير اآليـة (أي ذوو شـورى ال ينفــردون
ب ـرأي حتــى يتشــاوروا ويجتمع ـوا عميــو ,وكــانوا قبــل اليج ـرة وبعــدىا إذا ح ـزبيم
أمر اجتمعوا وتشاورا)(ٔ)ٕ٘.
(ٔ)

المرجع السابق.ٔٗ ,

( )2انشىري 39
( )3ابٍ انعزبٍ  ,يحًذ بٍ عبذ هللا  ,أحكاو انمزآٌ 11 /4
()1تفسُز أبٍ انسعىد 34/9
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أما اآلية الثانية فيي قولو تعالى " :فبما رحمـة مـن اهلل لنـت ليـم ,ولـو
كن ــت فظـ ـاً غم ــيظ القم ــب النفضـ ـوا م ــن حول ــك ,ف ــاعف ع ــنيم واس ــتغفر لي ــم
وش ـ ـ ــاورىم فــ ـ ــي األمـ ـ ـ ــر ,فــ ـ ــإذا عزم ـ ـ ــت فتوك ـ ـ ــل عمـ ـ ـ ــى اهلل ,إن اهلل يحـ ـ ـ ــب
المتوكمين"(ٕ).ٕٙ
والمعم ــوم ف ــي ى ــذه اآلي ــة أن الرس ــول _ص ــمى اهلل عمي ــو وس ــمم_ أم ــر
بالشورى تطييبا لخواطر المسـممين ,وليكـون ذلـك نب ارسـاً يتقـدى بـو ,فالرسـول
_صــمى اهلل عميــو وســمم_ ال ينطــق عــن اليــوى ,ويســير بيــدي اهلل وتوجييــو,
وليذا فإن األمر بالشورى في حق غير رسول الـو صـمى اهلل عميـو وسـمم مـن
باب أولى.
وقــد جــاءت ســنة رســول اهلل صــمى اهلل عمي ــو وســمم مؤكــدة لــذلك فــي أقوال ــو
وأفعالو.
فعــن أنــس_ رضــي اهلل عنــو _ أن رســول اهلل صــمى اهلل عميــو وســمم شــاور
حـين بمغــو إقبـال أبــي سـفيان ,قــال ( :فـتكمم أبــو بكـر فــأعرض عنـو ,ثــم تكمــم
عمــر فــأعرض عنــو ,فقــام ســعد بــن عبــادة فقــال  :إيانــا تريــد يــا رســول اهلل،
والــذي نفســي بيــده لــو أمرتنــا أن نخيضــيا البحــر ألخضــناىا ,ولــو أمرتنــا أن
نضرب أكبادىا إلى برك الغماد لفعمنا ...الحديث)(ٕ).

( )2آل عًزاٌ 151

(ٕ) صحيح مسمم مع شرح النووي ٕٔ ٖٙٚ/برقم . ٜٔٚٚ
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وروي أن النب ــي ص ــمى اهلل عمي ــو وس ــمم ق ــال ألب ــي بك ــر وعمـ ـر ( :ل ــو
اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما)(ٖ).
ولقد أومع الصـحابة عمـى مشـروعية الشـورى وطبقوىـا وسـاروا عمـى
ىديــو صــمى اهلل عميــو وســمم فــي ىــذا المجــال وجعمـوا الشــورى طريقــا ونب ارســا
ليم لتقرير األحكام.
خامساً  :المساواة أمام القضاء
أوج ـ ــب اإلس ـ ــالم عم ـ ــى القاض ـ ــي أن يس ـ ــوي ب ـ ــين الخص ـ ــمين ف ـ ــي الجم ـ ــوس
فيجمســيما بــين يديــو ,وال يجمســيما عــن يمينــو أو يســاره ألن فــي ذلــك تقريــب
أحــدىما مــن مجمســو ,وحتــى فــي النظــر فــال يقبــل بوجيــو عمــى أحــدىما دون
اآلخــر فــال يميــز بــين الفاضــل و المفضــول  ,والحــر والعبــد ,والمســمم وغيــر
المسمم(ٕ).
و قد وردت في ذلك آثار كثيرة عن الصحابة ووقائع منيا :
أ_ تحــاكم أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب مــع أبــي بــن كعــب إلــى زيــد بــن
ثابت فقال عمر لزيد بن ثابت  :أتيناك لتحكم بيننا _ وفي بيتو يـؤتى الحكـم
_ فوســع لــو زيــد عــن صــدر ف ارشــو فقــال ىينــا يــا أميــر المــؤمنين  ,فقــال لــو
عمر :لقد جرت في الفتيا ولكن أجمس مع خصمي ,فجمسا بين يديـو فـادعى
أبي و أنكـر عمـر فقـال زيـد ألبـي  :أعـف أميـر المـؤمنين مـن اليمـين _ ومـا
كنت ألسأليا ألحد غيره _ فحمف عمر رضي اهلل عنو .

(ٖ)

(ٖ) أحمد في المسند.ٕٕٚ/ٗ ,
( )2ابٍ لذايت  ,انًغٍُ  ,يزجع سابك . 62/ 14
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ٕٚ

وفي رواية أخرى أنيما لما خرجا من عند زيد وىب النخل المتنازع فيو ألبي
فقيل لو  :يا أمير المؤمنين فيال كان ىذا قبل أن تحمف ،
قال :خفت أن أترك اليمين فتصير سنة فال يحمف الناس عمى حقوقيم

(ٔ).ٕٛ

ب_ تحاكم أمير المؤمنين عمي _ رضي اهلل عنو _ مع الييودي إلى شـريح
فــي الحادثــة المشــيورة التــي كانــت ســبب إســالم الييــودي لمــا رأى مــن عــدل
اإلسالم  ,فمم يتمالك الييودي أن قال  :أما أنا أشيد أن ىـذه أحكـام األنبيـاء
أميــر المــؤمنين يجــيء إلــى قاضــيو وقاضــيو يقضــي عميــو ىــي واهلل ي ـا أميــر
المـؤمنين درعـك اتبعتـك مـن الجــيش وقـد ازلـت عـن جممـك األورق فأخــذتيا ,
فإني أشيد أن ال إلـو إال اهلل و أن محمـداً رسـول اهلل  ,فقـال عمـي رضـي اهلل
عنو  :أما إذ أسممت فيي لك (ٕ).ٕٜ
وق ــد ج ــاء ف ــي كت ــاب عم ــر ب ــن الخط ــاب رض ــي اهلل عن ــو إل ــى أب ــي موس ــى
األش ــعري رض ــي اهلل عن ــو (واس ب ــين الن ــاس ف ــي وجي ــك ومجمس ــك وع ــدلك,
حتى ال يطمع شريف في حيفك ,وييأس ضعيف من عدلك)(ٖ)ٖٓ.
سادساً  :المساواة أمام الوظائف العامة
وىذا يعنـي مسـاواة جميـع المحكـومين فـي تـولي الوظـائف العامـة ,وأن
يعــامموا نفــس المعاممــة مــن حيــث المــؤىالت ,والشــروط المطموبــة قانونــا لكــل
وظيفة من حيث المزايا ,والحقوق والواجبات ,والمرتبات ,والمكافـتت المحـددة
ليا(ٗ) ٖٔ.
( )3انبُهمٍ  ,انسٍُ انكبزي  ,يزجع سابك  221 / 11و . 231

(ٔ) ابن قدامة  ,مرجع سابق ٖٗٔٙ/
(ٕ) البييقي  ,السنن الكبرى  ,مرجع سابق ٓٔ ٕٖٓ /
(ٖ)المرجع السابق ٓٔ ٕٕٜ /

(ٗ) ثروت بدوي ,النظم السياسية.ٗٗٓ ,
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(فم ــم يف ــرق اإلس ــالم ف ــي موض ــوع ت ــولي الوظ ــائف العام ــة ب ــين مس ــمم
وآخر ,إذ يعتبر الجميع في نظر اإلسالم سواء ال تفريق بينيم بسبب جنس,
أو نوع ,أو لون ,ويستطيع أي مواطن أن يتقمد جميع الوظائف العامة)(ٔ)ٕٖ.
العامة)(ٔ)ٕٖ.
والمعيــار الحقيقــي ىــو شــروط الوظيفــة المطروحــة مــع مــا تتطمبــو مــن
مؤىالت عامة ,تنطبق عمى كل شخص يمكن أن يتقدم ليا دون اسـتثناء أو
تميي ــز .إال أن ــو ال يخ ــل بي ــذه المس ــاواة أن يش ــترط ف ــي الوظيفـ ـة ال ــذكورة أو
األنوثة ,أو الطول لمعسكريين مثال ,أو شيادة معينة أو غير ذلك.

(ٔ) محمد فاروق النبيان ,نظام الحكم في اإلسالم ٖٕٔ.
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المبحث الرابع :حقوق اإلنسان في اإلعالنات والمواثيق.
المطلب األول  :أساس حقوق اإلنسان وتقسيماتيا.:
تؤســس الش ـريعة اإلســالمية مبــادئ حقــوق اإلنســان عمــى تك ـريم اهلل لإلنســان
كمــا قــدمنا ,أمــا فــي الق ـوانين والش ـرائع األخــرى فــالبعض يعزوىــا إلــى نظريــة
القانون الطبيعي ,والفكرة الرومانية لقـانون الشـعوب(ٔ) .والـبعض يعزوىـا إلـى
فكرة العقد االجتماعي التي مقتضاىا أن الحكام يستمدون سـمطتيم مـن رضـا
الشعوب التي فوضتيم سمطة الحكم تحت شروط ضمنية

(ٕ)

ٖٖ.

وينادي بعض المفكرين بأن النظام الـديمقراطي ىـو النظـام الـذي تحيـا
فـ ــي ظمـ ــو ىـ ــذه الحقـ ــوق وتوجـ ــد كاممـ ــة وبأنيـ ــا ال توجـ ــد فـ ــي نظـ ــام الـ ــدول
الدكتاتورية أو التي تقوم عمى نظام حكم الفرد أو توجد فييا منقوصة.
والحقوق األساسية كانت تتخذ فـي الماضـي شـكل الحريـات ألن نطاقيـا كـان
مقصو ار عمى السموك الذي ال يحصل فيو تدخل من جانب الدولة سواء عـن
طريق القانون أو أي طريق آخر خارج نطاق التنظيم .وقد تبـارت الـدول فـي
تحديد وتوضيح ىذه الحريات في دسـاتيرىا الصـادرة فـي أواخـر القـرن الثـامن
عشــر وخــالل القــرن التاســع عشــر مــن ذلــك _عمــى ســبيل المثــال _ الواليــات
المتحــدة األمريكيــة فــي التعــديالت الممحقــة بدســتورىا الصــادر ســنة ٔ,ٜٔٚ
ووثيق ـ ـ ــة اإلع ـ ـ ــالن الفرنس ـ ـ ــي المض ـ ـ ــمنة ف ـ ـ ــي مقدم ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتور الفرنس ـ ـ ــي
(ٔ) القانون الطبيعي ,أي نسبة الحقوق إلى األشياء التي تحدث في الطبيعة كالميل والنيار ,والتزوج والموت والحياة ونحو
ذل ــك م ــن األس ــباب الطبيعي ــة (ف ــوده  ,الس ــيد عب ــد المجي ــد :حق ــوق اإلنس ــان ب ــين ال ــنظم القانوني ــة الوض ــعية والشـ ـريعة

اإلسالمية ٔٗ).

(ٕ) فوده  ,مرجع سابق . ٗٛ
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الص ـ ـ ـ ــادرٔ ,ٜٔٚوىولن ـ ـ ـ ــدا  ,ٜٔٚٛوالس ـ ـ ـ ــويد  ,ٜٔٛٓوأس ـ ـ ـ ــبانيا ٕٔ,ٔٛ
والنرويج ٗٔ ,ٔٛوبمجيكا ٖٔ ... ٔٛإلس(ٔ).
ومن المعمـوم أن سـمطات الدولـة مـن تشـريعية وتنفيذيـة وقضـائية تمتـزم
بنصوص الدستور لكي تكون في العمل شرعية وبالتـالي فيـي مـن المفتـرض
أن تحترم ىذه الحريات وال تتدخل بالمساس بيا.
إال أنــو منــذ نيايــة القــرن الثــامن عشــر اتســع نطــاق ىــذه الحقــوق ولــم
يقتصــر عمــى الحريــات وحــدىا التــي تقتضــي موقفــا ســمبياَ بعــدم التــدخل وانمــا
شممت حقوقاً أخرى كثيرة ال تتحقـق إال عـن طريـق التـدخل اإليجـابي لمدولـة.
وىــذا التوســع فــي الحقــوق يرجــع إلــى التطــور الــذي حصــل فــي بدايــة القــرن
التاســع عشــر نتيجــة النظريــة السياســية االشــتراكية الجديــدة .إذ بمقتضــاىا ال
يكفــي أن تمتنــع الدولــة عــن التــدخل فــي مجــاالت بعــض األن ـواع مــن ســموك
مواطنييا ,وانما يجـب أن تتـدخل إيجابيـا لمنـع عـدم العدالـة أو عـدم المسـاواة
وبخاصــة فــي المجــالين االجتمــاعي واالقتصــادي .وال شــك فــي أن لممـواطنين
الح ــق ف ــي أن يطمبـ ـوا إل ــى الدول ــة الت ــدخل ف ــي مث ــل ى ــذه المج ــاالت .وىك ــذا
دخمــت ىــذه الحقــوق ضــمن قائمــة الحقــوق األساســية لإلنســان فــي كثيــر مــن
الدول سواء كانت توصف بأنيا اشتراكية أم ال ,
ــــ
(ٔ) عوض ,محمد محيي الدين ,حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية ,ص ٗ ,الراجحي ,صالح ,حقوق اإلنسان وحرياتـو
األساسية ,ص ٕٔـٖٕ.
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وم ــن أوائ ــل ال ــدول الت ــي أدخم ــت ىــذه الحق ــوق ف ــي دس ــاتيرىا المكس ــيك س ــنة
ٜٔٔٚم ,وروسيا سنة ٜٔٔٛم ,وألمانيا سنة ٜٜٔٔم.
ومن قبيل ىذه الحقوق الحق في الرعايـة الصـحية والتعمـيم والحـق فـي العمـل
وت ــوفير فرص ــو ,والحـ ـق ف ــي ال ارح ــة والت ــأمين االجتم ــاعي  ...إل ــس .فحق ــوق
اإلنسان من ىذا المنظور نوعان(ٔ)ٖٗ:
أ.

نــوع ينــدرج تحــت مــا يســمى بــالحقوق المدنيــة والسياســية ,وتتعيــد فيــو
الدولــة بــإقرار حــق كــل كــائن بشــري فــي الحيــاة والحريــة واألمــن والحيــاة
الخاصة ,وحريتو فـي التفكيـر والعقيـدة والـرأي والتعبيـر والتجمـع السـممي
واليج ـرة .وتمتــزم الدولــة بــاحترام ىــذه الحقــوق وتحمــي اإلنســان بالقــانون
ض ــد المعامم ــة القاس ــية وغي ــر اإلنس ــانية والميين ــة ,وتض ــمن الح ــق ف ــي
محاكمة عادلة عند المساس بحق من ىذه الحقوق وتحمي أفـراد شـعبيا
ضد االعتقال والقبض والحبس تعسفاً.

ب .ونوع يندرج تحت ما يسمى بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية وفيو
تتعيد الدولة بمسؤوليتيا عن توفير ظروف معيشية أفضل لشعبيا وتقرر
حق اإلنسان في العمل وتعمل عمى توفير فرص ليذا العامل مع األجر
العادل وتوفير األمن االجتماعي ومستويات كافية لمحياة والمعيشة والتحرر
من الجوع والسير عمى الصحة والتعميم.

( )1عىض يحًذ يحٍُ انذٍَ  ,يزجع سابك 15
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المطلب الثاني :اإلعالنات والمواثيق في اإلسالم
أوالً  :وثيقة المدينة ( أول وثيقة لتقرير حقوق اإلنسان )
لقد سبقت اإلشارة إلى أن اإلسالم سبق األمم الغربية في إقرار حقوق اإلنسان
بعدة قرون يتجمى ذلك فيما تزخر بو نصوص القرآن والسنة من تكريم
اإلنسان ,ومن االىتمام بحقوقو واحتراميا ,وتعتبر صحيفة المدينة أول وثيقة
دستورية بالمفيوم الحديث ؛ حيث نظمت الوثيقة عالقة سكان المدينة من
المياجرين واألنصار والييود والمشركين وحددت عالقة كل طرف باآلخر,
فجسدت الوحدة الوطنية بين ذوي العقائد المختمفة في الدولة الواحدة,
وجسدت األمن واألمان لبني اإلنسان ,وألىمية ىذه الوثيقة وصمتيا بحماية
حقوق اإلنسان نورد نصيا كامالً في ممحق ,ألنيا تعتبر تأصيالً رائعاً لكل
ما جاء بعدىا من المحاوالت.
وبالنظر إلى نص ىذه الوثيقة يتضح ما يلي:
ٔـ الدقة وبعد النظر في صياغتيا ,وذلك أن كتابة العيود والمواثيق تحتاج
إلى صياغة دقيقة تسد جميع ما يحتمل أن يتطرق إلييا من التأويل
أو من التحريف ,والسيما إذا كان العدو طرفاً في االتفاقية فإنو يبذل
ما يممك من جيد إلحداث الثغرات التي تخدم مصالحو ,لذلك كانت
الوثيقة محكمة بميغة.
ٕـ أن لغة الوثيقة كانت قوية حيث روعي فييا ما ىو شائع االستعمال من
المصطمحات في ذلك الوقت ,إذ نجد بعض الكممات شائعة االستعمال
آنذاك بينما يندر استعماليا في العرف المعاصر.

34

ولعل استعمال ىذه العبارات من باب مخاطبة القوم بما يفيمون فيي
كممات عربية فصيحة ,ويكفي أن رسول اهلل _صمى اهلل عميو وسمم_
اختارىا في ىذه الوثيقة المباركة.
ٖـ يالحظ عمى أسموب الوثيقة ما ظاىره التكرار ,كإعادة عبارة "عمى
ربعتيم  "...مع ذكر كل قبيمة ,وكإعادة ذكر "المعروف والقسط بين
المؤمنين"  ,وكإعادة عبارة "ما لييود بني عوف" عدة مرات  ..وكل
ذلك من أجل إحكام ىذه البنود وابرام الوثيقة بشكل ال يمكن تأويمو,
وذلك أن االستغناء بإعادة الضمير عن اإلظيار يعتريو االحتمال في
كثير من األحوال ,أي احتمال إعادة الضمير عمى غير المقصود
فكان التكرار ىنا بميغاً قاطعاً لمشك.
ٗـ تضمنت الوثيقة أبعاداً ميمة لحفظ حقوق اإلنسان وتحقيق أمنو و

استق ارره .حيث قرر البند األول أن المؤمنين أمة واحدة من دون

الناس ,وصار الرباط األوحد ىو العقيدة ,وأنيى بذلك كل أنواع
التعصب القبمي والعرقي ,وبالتالي يتحد شعورىم وأفكارىم وقبيمتيم,
فيصبح المجتمع كتمة واحدة متحدة يصعب تفتيتيا أو اختراقيا.
٘ـ أبقت الوثيقة عمى كيان القبيمة ,والعشيرة وىذا ال يعني بحال اعتبارىا
األساس األول لالرتباط ,فقد نيي اإلسالم عن العصبية الجاىمية,
وانما أبقى عمييا لالستفادة منيا في التكافل االجتماعي الذي يحتم
عمى العشيرة أن تُ ِعين أفرادىا ,فإذا قتل أحد منيا أحداً خطأ فإنيا
تدفع دية القتل ,وقد كان ذلك متعارفاً عميو في الجاىمية ,فأقرتو
الوثيقة لما فيو من التعاون عمى عمل الخير( .
ٔ)
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ٙـ ألزمت الوثيقة جميع أفراد المجتمع المسمم باألخذ عمى أيدي البغاة
والمعتدين والمرتشين ,وىؤالء ىم مصدر ومكمن الخطورة في
المجتمع ,فمنيم يكون الخائن والعميل والجاسوس ,فإذا قام كل فرد
بدوره عمى أحسن وجو ونفذ ىذا البند حتى عمى أقرب الناس إليو َن َدر

أن نجد وسط المجتمع المسمم عضواً فاسداً أو عيناً لألعداء .وبالتالي
تأمن الجبية الداخمية لممجتمع المسمم من أن تُؤتى من داخميا(ٕ)ٖ٘.

ٚـ نصت الوثيقة عمى عدم ترك المدين دون أن يساعده المجتمع عمى
سداد دينو,ألنو في حالة عدم مساعدتو قد يحقد عمى المجتمع ,وربما
يفكر في االنتقام منو مما قد يجعمو صيداً سيالً لألعداء ,وحتى ال
يقع أمثال ىؤالء الغارمين تحت تأثير الحاجة إلى المال الذي ربما
حمميم عمى االنحراف عن جادة الطريق.
ٛـ أصمت الوثيقة تجريم ما يسمى في عصرنا بـ " التستر عمى
المجرمين" حيث منعت أن يجدوا مأوى أو نصي اًر ,األمر الذي قد
يترتب عميو انعدام اإلجرام وسط المجتمع المسمم .فأي مجرم يعمم
يقيناً أنو إذا ارتكب ُجرماً فال ناصر لو وال ُمعين ,فغالباً ما يكف عن

اإلجرام ,فال أحد يريد أن ينصب عميو غضب اهلل ولعنتو يوم القيامة

فيبمغ عن المحدث فور عممو بو دون أن يؤويو ,أو ينصره.
ٜـ كما حددت الوثيقة عالقة المسممين بالييود ,األمر الذي يتطمب دقة
بالغة وبصيرة واعية ,حتى ال يجد الييود ثغرة ينفذون من خالليا
(ٔ) ابن سالم ,كتاب األموالٕٔ٘ ,ـ.ٕٔٛ

(ٕ) أحمد إبراىيم عمي  ,االستخبارات في دولة المدينة المنورة ٖٗ
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لمنيل من المجتمع المسمم ,وىذا ما فطن لو الرسول _صمى اهلل عميو
وسمم_ فقد أحكم البنود الخاصة بيم غاية اإلحكام فمم يجدوا ثغرة
واحدة ,لذا لجأوا إلى نقض العيد قبيمة تمو األخرى (ٔ) ,ٖٙفمو كانت
بيا ثغرة واحدة الستغموىا ولما لجأوا إلى النقض.
ٓٔـ أسست الوثيقة مبدأ حق ولي أمر المسممين في اإلذن بالتنقل ومنعو
في حاالت تقتضييا المصمحة  ,حيث جاء فييا منع أي أحد من
الييود من مغادرة المدينة إال بإذن محمد _ صمى اهلل عميو وسمم _ ,
وفي ذلك احتياط الحتمال قيام الييود باتصاالت خارج المدينة قد
تقود إلى اتفاقيات تضر بدولة اإلسالم الناشئة  ,وبيذا يصبح أي فرد
يخرج من الييود بعد اإلذن معموماً بذاتو لدى القيادة ومعموم الجية
واليدف من الخروج

(ٕ)

.ٖٚ

( )1ابٍ هشاو  ,يزجع سابك 161
( )2أحًذ إبزاهُى عهٍ  ,يزجع سابك 34
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ثانياً :اإلعالن اإلسالمي العالمي لحقوق اإلنسان.:
بعد مرور الزمن الطويل عمى وثيقة المدينة ,واندراس كثير من معالم
المنيج النبوي ,وبعد صدور اإلعالن العالمي عن حقوق اإلنسان من
جمعية األمم المتحدة ,وبعد أن انضم كثير من البالد العربية واإلسالمية
إلى الييئة ووقع عمى ميثاقيا ,ظيرت صيحات عديدة تنادي ببيان حقوق
اإلنسان في اإلسالم من جديد ,وصدرت المؤلفات والبحوث والمقاالت في
ىذه الحقبة من الزمن(ٔ).
وتتالى انعقاد المؤتمرات والندوات(ٕ) فسعت الييئات والمنظمات في
البالد العربية واإلسالمية لصياغة نصوص ومواثيق تبين حقوق اإلنسان
من وجية نظر اإلسالم ,وكان من أىم ما نتج عن ذلك االىتمام صدور
"اإلعالن اإلسالمي العالمي لحقوق اإلنسان سنة ٜٔٔٛم" الذي يعتبر نواة
أساسية لمبيان الصادر باالسم نفسو في سنة ٜٜٓٔم عن دول منظمة
المؤتمر اإلسالمي .وبيذا يمكن القول أن ىناك ثالث مراحل مر بيا
إعالن الدول اإلسالمية لبيان حقوق اإلنسان ,عمى النحو اآلتي :
المرحلة األولى :إعالن مجموعة المفكرين والقادة والعمماء سنة ٜٔٔٛم
في جمسة اليونسكو ما يسمى باإلعالن اإلسالمي العالمي لحقوق
اإلنسان ,
ــــــ
(ٔ) من أىم الكتب :أصول حقوق اإلنسان في التشريع اإلسالمي لفتحي الدريني ,وحقوق اإلنسان لعبد السالم
الترمانينسي ,وحقوق اإلنسان في الفكر السياسي والشرع ٍ
اإلسالمي لمحمد أحمد مفتي ,وحقوق اإلنسان في اإلسالم
لعمي عبد الواحد وافي ترجمتو جامعة نايف العربية لمعموم األمنية لمغة اإلنجميزية ,وكتاب اإلسالم وحقوق اإلنسان:
ضرورات ال حق لمحمد عمارة.وحقوق اإلنسان في اإلسالم لمحمد مصطفى الزحيمي ...
(ٕ) ومن الندوات" :ندوة حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية" في الكويت ٜٓٔٛم ,وأخي اًر ندوة حقوق اإلنسان بين
الشريعة والقانون التي عقدت بجامعة نايف العربية لمعموم األمنية عام ٖٕٓٓم.
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وتضمن ىذا اإلعالن ثالثاً وعشرين مادة تقر المبادئ األساسية في حقوق
اإلنسان مقترنة بأدلتيا من القرآن أو من السنة .
المرحلة الثانية :وىي وان كانت متزامنة مع المرحمة األولى ,إال أنيا كانت
فكرة أكثر رسمية حيث تبنتيا منظمة المؤتمر اإلسالمي ,وتم عرضيا
في بعض مؤتمراتيا ,وشكمت ليا لجان من العمماء والمفكرين فقامت
بصياغة ما يسمى" :شرعة حقوق اإلنسان في اإلسالم" فجاءت في
خمس وعشرين مادة ,تشبو في مجمميا ما جاء في مواد اإلعالن
اإلسالمي العالمي لحقوق اإلنسان ,إال أنيا تزيد عنو بمادتين ويمتاز
ىو عنيا بقوة التأصيل.
وكانت شرعة حقوق اإلنسان في اإلسالم ما بين سنة ٜٓٔٛم
وسنة ٜٜٔٛم تتداوليا المؤتمرات والمجان ,وتتناوليا بالتعديل تارة
والتدقيق تارة أخرى ,يصاحب ذلك شعور وقناعة بأىمية وضرورة
إصدار شيء يبين حقوق اإلنسان في اإلسالم ,إلى أن أعدت
الصيغة النيائية التي تمت الموافقة عمييا في المؤتمر التاسع عشر
لوزراء الخارجية لدول منظمة المؤتمر اإلسالمي وىي المرحمة الثالثة
التي نتحدث عنيا في الفقرة اآلتية.
المرحلة الثالثة :مرحلة اإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان

(ٔ)

وألىميتو وشموليتو ألىم الحقوق التي يحمييا اإلسالم نورده بنصو في ممحق.
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ومن أىم ما امتاز بو اإلعالن اإلسالمي البعد الشرعي واإليماني حيث
{يا أَُّييَا َّ
اس إَِّنا
تجمى ذلك في تصديره لمديباجة باآلية الكريمة َ :
الن ُ
َخمَ ْقَنا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعْمَنا ُك ْم ُش ُعوباً َوقََبائِ َل لِتَ َع َارفُوا ِإ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم
َّ ِ
ِع َ َّ ِ
يم َخبِ ٌير}  ,الدالة عمى المساواة بين
ند المو أَتْقَا ُك ْم إِ َّن الموَ َعم ٌ
الناس وعمى معيار التفاضل بينيم  ,كما تجمى في ختمو بالتأكيد

عمى أن الشريعة اإلسالمية ىي المرجع الوحيد لتفسير المواد
الواردة في اإلعالن .
ثم إنو شمل حقوقاً وواجبات لم تتطرق ليا إلييا اإلعالنات الغربية أو لم
تفصل فييا  ,وسيأتي بيان أىم أوجو االتفاق واالختالف بين ىذا
اإلعالن واعالن األمم المتحدة الصادر ٜٔٗٛم .
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المطلب الثالث :اإلعالنات والمواثيق الغربية
أوالً  :نشأة إعالنات و مواثيق حقوق اإلنسان وتطورىا في الغرب.:
لم تظير فكرة حقوق اإلنسان في النظرية الغربية بشكل واضح قبل القرن

الثالث عشر الميالدي الموافق لمقرن السابع اليجري وذلك حينما طغى
االستبداد والطغيان وانتيكت الحريات وفشا الظمم في تمك العيود البائدة,
مما أدى إلى اشتعال الثورات المطالبة بمقاومة التمييز الطبقي والتسمط

السياسي والظمم االجتماعي.

ويمكن القول إن الحديث عن فكرة االىتمام بحقوق اإلنسان في

الغرب مرت بمراحل ,أىميا :

المرحلة األولى :حقوق اإلنسان كمجرد فكرة ,وتتجمى في ظيور ما يشبو
اإلعالنات والمواثيق التي استقر مصطمحيا فيما بعد.
المرحلة الثانية :مرحمة التصريح ببعض الحقوق.
فخالل إعالن االستقالل األمريكي في الرابع من يوليو من عام
بعض الحقوق كحق الحياة ,والحرية ,ومبدأ
ٔٚٚٙم ذكرت
ُ
المساواة بين الناس ,وان صالحية الدولة إلقرار ىذه الحقوق

التمرد عمى انحراف الدولة.
يحق لو
ُ
مستمدة من الشعب؛ الذي ُ
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المرحلة الثالثة :مرحلة الوثائق المقننة
ويمكن القول إن ىذه المرحمة ظيرت مع الثورة الفرنسية حيث نادى كتاب
الثورة بذلك أمثال جان جاك روسو صاحب العقد االجتماعي,
ومونتسكيو ,ودريدرو وغيرىم.
*ومن أشير اإلعالنات والوثائق الصادرة في ىذه المرحمة إعالن حقوق
اإلنسان والمواطن الصادر في أغسطس عام ٜٔٚٛم وتضمن ىذا
اإلعالن الفرنسي وثيقة تميزت عما سبقيا بالدقة والشمول.
* كما توصمت بعض الدول األوروبية في عام ٜٔٛٛم في مدينة بروكسل
إلى معاىدة عامة تعنى بوضع نياية لالتجار باألرقاء األفارقة من طرف
الدول المشاركة(ٕ).
* ثم يأتي بعد ذلك دور األمم المتحدة التي يرى كثير من الباحثين أنيا ـ
رغم اىتماميا بحقوق اإلنسان ـ لم تأت بإبداع جديد وانما تبنت األفكار
األوروبية التي سبقتيا ,وخاصة الفرنسية منيا ,وتجمى ذلك في محاوالت
عديدة انتيت فيما بعد إلى تأسيس لجنة حقوق اإلنسان التي أصدرت ىي
األخرى بدورىا ما يسمى "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" في الثامن
عشر من يونيو سنة ٜٔٗٛم وكان التصديق عميو من طرف الجمعية
العمومية لألمم المتحدة في العاشر من شير ديسمبر من السنة نفسيا,
واعتبر ذلك التاريس من كل عام يوماً عالمياً لحقوق اإلنسان(ٔ).ٖٛ

( )1انشحُهٍ  ,يحًذ يصطفً  ,يزجع سابك . 116
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الخـاتمـة
بعد مطالعة كثير مما كتب عن حقوق اإلنسان وبعد الوقوف عمى الجيود
السابقة في االىتمام بيا أمكن الوصول إلى مجموعة من النتائج أىميا :
ٔ _ أن الحقوق وجدت مع وجود اإلنسان ,سوى أن االىتمام بيا وبحمايتيا
مر بمراحل متفاوتة ومتباينة ,حيث أىدرت وانتيكت في بعضيا وحميت و
صينت في بعضيا أيضاً .
ٕ _ أن بعثة محمد ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ وارسالو رحمة لمعالمين كانت
المنقذ األول لإلنسانية من التدىور والنزول إلى الحضيض حيث كان وأد
البنات ,وابادة الجماعات مقابل اعتداء أو خطإ بسيط ىو السائد ,ناىيك
عن ظمم الضعيف وانتقاصو ...
ٖ _ أن الوثيقة التي أبرميا الرسول ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ كانت أول
وثيقة دستورية بالمفيوم الحديث ,حيث تضمنت أبعاداً ميمة لحفظ حقوق
اإلنسان وتحقيق أمنو واستق ارره .
ٗ _ أن حقوق اإلنسان لم تختمف فييا اإلعالنات ـ في الجممة ـ اختالفاً
كبي اًر ؛ ألن السواد األعظم منيا حق لإلنسان من حيث ىو إنسان بغض
النظر عن اعتقاده أو مذىبو .
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٘ _ أن ىناك حقوقاً عديدة كفمتيا الشريعة اإلسالمية و أغفمتيا اإلعالنات
والمواثيق الدولية أو تغاضت عنيا  ...منيا عمى سبيل المثال حقوق
اليتامى ,حق الميراث ,حق الدفاع عن النفس والعرض والمال ,حق العفو
والصفح في الجرائم العمدية وغيرىا ...
 _ ٙعند التأمل في األدبيات المعاصرة المعنية بحقوق اإلنسان نجدىا
تقتصر عمى النواحي النظرية وعمى الحث المفظي عمى تطبيقيا والتوصية
الدائمة والمستمرة عمى العمل بيا بل وعمى التغني بيا والتنافس في التنظير
ليا ,بينما نجد ضمو اًر شديداً في الناحية التطبيقية ,وال شيء أدل عمى ذلك
من بقاء تمك اإلعالنات العالمية حب اًر عمى ورق وجرد شعارات يموكيا
الناس في الندوات والمؤتمرات ,وفي الوقت نفسو تنتيك الحقوق وتيان
كرامة اإلنسان من كل حدب وصوب.
أما أىم التوصيات التي أمكن تسجيميا فيي :
ٔ _ ضرورة زيادة الوعي بعناية اإلسالم لحقوق اإلنسان ,وأن اإلسالم
يعتبر تمك الحقوق واجبات دينية يتعبد بيا اإلنسان ربو فيثاب عمى فعيا
ويعاقب عمى تركيا .
ٕ _ ضرورة دراسة التطبيقات النبوية لحماية حقوق اإلنسان من خالل
وثيقة المدينة وخطبة الوداع المشيورة وىدي النبي ـ صمى اهلل عميو وسمم ـ
في القضاء والعدل والمساواة والرحمة  ..ليتبدد الوىم عن من يعتقد أن
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حقوق اإلنسان لم تحظ بالحماية إال بعد الثورة الفرنسية أو بعد إعالنات
األمم المتحدة .
ٖ _ يجب تفعيل اإلعالنات المعنية بحقوق اإلنسان ,ومراجعتيا والمطالبة
بوضعيا حيز التنفيذ والتطبيق ,واخراجيا من األدراج إلى الواقع العممي
المحسوس .
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