أسلمة حقوق اإلنسان

ُّ
التشيؤ واالستالب
مبدأ االستخالف والتكريم كبديل من
[*]

محمد طي

[[[

كل يشء ،تحديد ما حمله اإلسالم للبرش ّية
يقتيض البحث يف أسلمة العلوم اإلنسان ّية ،وقبل ّ
لتأيت محاولة األسلمة يف إطارها الصحيح ،ثم نعمد إىل البحث يف حقوق اإلنسان يف اإلسالم.
بأي من األديان السامو ّية.
ومن أجل هذا األمر نبدأ من منطلق مسلّم به من قبل املؤمنني ٍّ
أ ّما املنطلق الذي يأخذ به الباحث لتسييل أطروحته هو أنّ األديان السامويّة نزلت لتنقذ البرش ّية
من الضالل والظلم والتخلّف ،وبهذا نرى أنّها أحدثت ثورة عىل جميع الصعد املتعلّقة باإلنسان،
سواء أكان ذلك يف جانبها
ّي.
الروحي أم يف جانبها املاد ّ
ّ

»املحرر«

مصطلح «حقوق اإلنسان» هو مصطلح حديث ،لك ّن بعض مضامينه قدمية ،فاإلسالم يعرتف
بكيان اإلنسان ،ويؤكّد تكريم الله له ،كام يؤكّد خالفته لله تعاىل يف عامرة األرض .وإذا أردنا أن
خص الله تعاىل اإلنسان بها ،فال ب ّد لنا من بيان أمرين:
نتبي الحقوق التي ّ
ّ
أ ّو ًل :التح ّري عنها بأدواتنا املعرفيّة عىل قصورها.

البرشي وك ّرست بأشكال قانون ّية.
ثان ًيا :مقارنتها بالحقوق التي تفتّق عنها الذهن
ّ

الديني:
البرشي ث ّم نتناول املوقف
عىل أن نبدأ باملوقف
ّ
ّ

*ـ باحث وأستاذ القانون الدويل يف الجامعة اللبنانية.
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االستغراب
تأصيلية
بحوث
ّ

ّ
البشرية حلقوق اإلنسان (أو ّ
ّ
الوضعية)
احلر ّيات
النظرة
والسيايس يف العرص
الحقوقي
تع ّد «حقوق اإلنسان» أه ّم إنجاز حقّقته البرشيّة يف املجال
ّ
ّ
الحديث .ومل تكن هذه الحقوق هبة من الحاكمني ،بل أتت بعد سيول الدماء والعذاب واملعاناة،
لتي تك ّبدتها الشعوب عىل أيدي امللوك واألباطرة.
بالحق بالحياة والح ّريّة واملساواة واألمن واالستقرار والعيش
تتلخّص هذه الح ّريّات والحقوق
ّ
الكريم ،فام هي تفاصيلها.

كل الحقوق ال قيمة لها ،بل ال فاعل ّية لها إن مل يكن
حق؛ أل ّن ّ
حق سابق ّ
ّ
لكل ّ
الحق بالحياةّ :
الحق بالحياة للشخص الذي يحرم غريه من حياته
الحق بالحياة مضمونًا .إلّ أ ّن هذا يطرح مشكلة
ّ
ّ
حق كبار املجرمني بالحياة ،ويتص ّدى لعقوبة
ويه ّدد املجتمع ،فقد برز مؤ ّ
خ ًرا اتجاه يدافع حتّى عن ّ
اإلعدام .ويقوم اليوم أنصار هذا االتجاه بحمالت مستم ّرة إللغاء هذه العقوبة ،متناسني أ ّن كبار
املجرمني ،إذا بقوا عىل قيد الحياة ،فيمكن أن يثريوا ردود أفعال من قبل أولياء ضحاياهم ،كام أ ّن
جع غريهم عىل اقتفاء آثارهم.
التساهل يف معاقبتهم قد يش ّ

الح ّريّة :ألغي الرقيق يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش رسم ًّيا ،واليوم يستم ّر الكفاح
اإلكراهي...
إللغاء مامرسات تقرب بحقيقتها من االستعباد كالسخرة والعمل
ّ

األمن :ويقيض بفرض النظام العا ّم ،ومنع التعديّات وامتناع أجهزة السلطة عن تهديد املواطنني
يف حياتهم وأرزاقهم وح ّريّاتهم.

االستقرار :بأن يكون لإلنسان بلد ينتمي إليه ويحمل جنسيّته ويكون مالذه ومستق ّره ،ليامرس فيه
حق تغيري الجنس ّية واالنتامء إىل بلد آخر.
حقوقه دون أن يكره عىل ذلك ،فيمتلك ّ

العيش الكريم :ال يكفي أن يستم ّر اإلنسان عىل قيد الحياة بحد أدىن من الغذاء ،بل ال ب ّد من
توفري الوسائل التي تسمح لـه بالتغذية وبالطبابة وباللباس والسكن ،وبيشء من الفراغ ليشارك يف
الحياة االجتامع ّية والسياس ّية.

أ ّما الجردة التفصيل ّية ،كام حملتها اإلعالنات ومن ث ّم مق ّدمات الدساتري من حقوق وح ّريّات،
الخاصة ،الح ّريّة
الحق بالحياة
فيمكن تقسيمها إىل خمس فئات :املساواة ،الحقوق الشخص ّية،
ّ
ّ
الفكريّة والسياس ّية ،والحقوق االقتصاديّة واالجتامع ّية ،وسنضيف إليها بعض الحقوق إبان الحرب.
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املساواة :وتقيض مبعاملة الجميع معاملة واحدة ،وبإتاحة الحقوق نفسها ملن يكونون يف
ين واحد ،وقد شكّلت املساواة أحد شعاري الثورة الفرنسيّة ،وعملت األنظمة عىل
وضع قانو ّ
تكريسها كل منها داخل بالده ،ولو من الناحية القانونيّة .واملعركة ما زالت قامئة يف مطلق األحوال.

السيايس،
كام تقيض املساواة مبنع التمييز عىل أساس العنرص ،أو اللون ،أو الدين ،أو االنتامء
ّ
كل ذلك بعد ما عانت اإلنسان ّية من التمييز
االجتامعي أو الرثوةّ ...
الوطني ،أو الوضع
أو األصل
ّ
ّ
العنرصي املرشعن ،والذي استم ّرت مظاهره حتى األمس القريب يف الواليات املتحدة األمريك ّية
ّ
ين.
وجنوب إفريقيا ،والذي ما يزال ُيارس اليوم يف الكيان الصهيو ّ
الحقوق الشخص ّية :وتشمل مبدأ رشع ّية الجرائم والعقوبات ،والضامنات القضائ ّية ،وح ّريّات
الذهاب واإلياب ،وتكوين األرسة.

أي فعل أو امتناع ،ما مل يت ّم يف
أي إنسان عىل ّ
رشع ّية الجرائم والعقوبات :وهي متنع تجريم ّ
ظل قانون سابق يجرمهام ،فال يسمح للحاكم الذي يريد االنتقام من خصومه أن يس ّن قوانني تعاقب
ّ
أي عقوبة
عىل أعامل سابقة لوضع هذه القوانني موضع التنفيذ ،كام أ ّن هذا املبدأ مينع من إنزال ّ
مل تكن ملحوظة يوم ارتكاب هذا الفعل ،وهكذا يكون اإلنسان آم ًنا عىل حياته وأمواله وح ّريّته ،ما
ينص عليها القانون نفسه.
مل يرتكب ما يع ّده القانون جرمية ،فيتعرض للعقوبة التي ّ

والحيادي
الضامنات القضائ ّية :تحرص هذه الضامنات التجريم واملعاقبة بيد القايض ِ النزيه
ّ
حق الدفاع عن نفسه .إلّ أ ّن األصول الجزائ ّية ال ميكن
الذي يتمتّع بالحصانة والذي يحفظ للمتهم ّ
متس الحقوق والح ّريّات ،قبل أن يتأكّد القايض من الوقائع إلصدار حكمه ،فيقيض امل ّدعى
ّ
إل أن ّ
عليه مدة  48 – 24ساعة يف النظارة لدى الضابطة ،قبل أن يُحال إىل القايض .ثم قد يحتجزه قايض
التحقيق حتى انتهاء التحقيق ،ورمبا ال تكون نتيجة التحقيق حاسمة ،فيستم ّر االحتجاز حتى إنجاز
املحاكمة ،وقد تستم ّر املسألة سنوات قبل إثبات الرباءة.

ح ّريّة الذهاب واإلياب :وهي تقيض بأن يتمتّع اإلنسان بإمكانيّة االنتقال داخل بلده حيث يشاء،
يحق له اختيار املنزل حيث يشاء ،ما مل
ليقوم بنشاطات مرشوعة ،دون أن ُينع عليه املسري ،كام ّ
يئ ،أو يكون من املوظّفني امللزمني باإلقامة يف أماكن معيّنة ،وكذلك ح ّريّة
يكن ممنو ًعا بحكم قضا ّ
مغادرة البالد ،إلّ أ ّن هذه الح ّريّة األخرية تقتيض سامح سلطات البالد التي يقصدها بدخوله إليها.

هذا باإلضافة إىل بعض القيود عىل التح ّرك بالسيارات ،أو عىل تح ّرك بعض أصحاب الحرف
والتجارات بتجارتهم
االستغراب 22
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ّ

ح ّريّة تكوين األرسة :تكوين األرسة من الحقوق الطبيعيّة ،وال يُحرم الناس عادة من هذه الح ّريّة،
ح ْول اإلمكانات املا ّديّة دون تكوين
ّ
إل أ ّن بعض األنظمة قد تح ّرم توالد بعض الجامعات ،ورمبا ت ُ
العائلة؛ لذلك يقتيض مساعدة املقبلني عىل الزواج حتى يتمكّنوا من إنجاز مرشوعهم ،وهذا ما ال
تلتزم به األنظمة إلّ عند الحاجة الشديدة.

ّ
اخلاصة:
حرمة احلياة

وهي تحمي اإلنسان داخل منزله كام تحمي مراسالته.
حرمة املنزل :بحيث ال يُسمح لقوى السلطة بدخوله ،إلّ بعد تلبية رشوط مع ّينة ،وهي يف النهار
حا للعموم.
أسهل منها يف الليل ،ما مل يكن مكانًا مفتو ً

حرمة املراسالت :ألنّها قد تحتوي عىل أرسار بني املرسل واملرسل إليه ،فال يجوز االطالع
إل إذا كان ّ
يشك بأنّها ته ّيئ لجرمية ما.
عليهاّ ،

ّ
ّ
ّ
والسياسية:
الفكرية
احلر ّيات

وتشمل :ح ّريّة إبداء الرأي ،الح ّريّات الدينيّة ،ح ّريّة التعليم ،ح ّريّة الصحافة ،ح ّريّة التجمع،
ح ّريّة االجتامع.

ح ّر ّية إبداء الرأي :وهي تشمل تكوين الرأي ،ومن ثم إبداؤه يف كافة الشؤون ،فإذا كان الرأي
ميكن أن يخفى ،فإ ّن إبداءه يجعله معروفًا؛ لذلك ضمنت إعالنات حقوق اإلنسان إمكانيّة هذا
ميس بالنظام العام واألخالق.
اإلبداء دون إزعاج ،ما مل ّ

الح ّريّة اإلعالم ّية :التي تقيض بح ّريّة الصحافة ونرش املعلومات والتحليالت واآلراء ،عىل أن
االجتامعي ،وبهذا
ال تحمل القدح والذم وال التشهري وال التشجيع عىل اإلجرام ،وال ته ّدد السالم
ّ
تق ّدم للناس املا ّدة األ ّول ّية ،التي يبنون عليها آراءهم ،ويح ّددون خياراتهم السياس ّية واالجتامع ّية.

واالجتامعي ،كاألحزاب السياسيّة
السيايس
ح ّريّة التج ّمـع :بإنشاء التنظيامت ذات الطابع
ّ
ّ
والجمع ّيات والنوادي وما إليها ،من أجل الدعوة إىل مبادئ سياس ّية أو عقديّة أو الدفاع عن مصالح
مشرتكة يف وجه السلطة ،وقد أصبحت األنظمة السياس ّية اليوم ،ال س ّيام يف الدول املتق ّدمة ،تقوم
عىل األحزاب ،التي تشكّل أساس املامرسة الدميقراطيّة.
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ح ّريّة االجتامع :وذلك من أجل التعبري عن املواقف ،سواء أكانت احتجاجيّة أو تأييديّة ،أو من
أجل إظهار الفرحة أو االستياء ،فتُعقد االجتامعات واملهرجانات ،وقد يت ّم االعتصام أو التظاهر،
فال تصطدم بالقوى العسكريّة واألمن ّية ،بل عىل هذه حاميتها واملحافظة عليها.

ح ّريّة التعليم :وتضمن لألهل بأن يختاروا ألوالدهم نوع التعليم الذي يرون ،واملدرسة التي
يختارونها .وتقيض تب ًعا لذلك بح ّريّة إنشاء املدارس ووضع برامج التعليم ،ضمن القوانني املنظّمة
لذلك .عىل أ ّن هذه الح ّريّة ،كغريها من الح ّريّات ،تصبح لغ ًوا لدى املعوزين ،وهو األمر الذي
جانيّة التعليم ،فنشأت املدارس العموميّة التي مت ّولها الدولة ،إىل جانب املدارس
دفع إىل إقرار م ّ
الخاصة التي تتقاىض األجور ،ث ّم عمدت الدولة إىل فرض التعليم ،فأصبح إلزاميًّا يف مرحلته
ّ
األساس ّية.

ّ
ّ
الديني�ة
احلر ّيات

أي دين يختاره ،وأن ويعلن ذلك ،سواء أكان عن طريق مامرسته
وتضمن أن يعتنق اإلنسان ّ
للشعائر الدين ّية أم بالتعليم .كام تقيض بتمكني اإلنسان من تغيري دينه أو اإللحاد .كل ذلك ما مل
يه ّدد وجود الجامعة أو استمرارها أو يه ّدد أخالقها أو النظام العا ّم.
واالجتامعي:
االقتصادي
الحقوق ذات الطابع
ّ
ّ

الحق بالضامنات
والحق بامللك ّية وح ّريّة التجارة والصناعة إىل جانب
الحق بالعمل
وتشمل
ّ
ّ
ّ
االجتامع ّية:
الخاصة :وهو مينع السلطة من االعتداء عىل أمالك املواطنني ومصادرتها دون
الحق امللك ّية
ّ
ّ
حق ،حتى إذا احتاجت إليها ،فهي تحصل عليها مقابل تعويض ،وعىل أن يكون ذلك من أجل
وجه ّ
املصلحة العا ّمة.

ح ّريّة التجارة والصناعة :وهي تؤ ّمن لإلنسان إمكان ّية أن يقوم بهذه األصناف من النشاطات،
املؤسسات التي يشاء ،ضمن حدود القوانني واألنظمة ،التي متنع العمل فيام يشكل تهدي ًدا
وينشئ
ّ
الحق.
والتعسف باستعامل
للنظام العا ّم واألخالق ،كام متنع االحتكار
ّ
ّ

عمل؛ لذلك
ً
إل أ ّن هذا ال يكفي ،فهو قد ال يجد
ح ّر ّية العمل :وذلك ليؤ ّمن اإلنسان معيشتهّ ،
الحق بالعمل .بحيث تصبح السلطة ملزمة بتأمني العمل ملن يطلبه ،وقد
نصت الترشيعات عىل
ّ
ّ
املهني ،حتى يصبح الحصول عىل عمل أسهل ،والعمل يقتيض
رشعت بعضها رضورة التأهيل
ّ
االستغراب 22
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ّ

األجر؛ لذلك وضعت الترشيعات يف هذا الخصوص ،حيث راحت تضمن ح ًّدا أدىن من األجر ،كام
راحت تح ّدد ساعات العمل التي تقابل هذا األجر ،وتفرض اإلجازات ،ليحقّق العامل راحته وحياته
اإلنسان ّية.
ي ،وتالفيًا لتحكّمهم بالطرف
الح ّريّات النقاب ّية :يف مقابل ق ّوة أصحاب العمل وتف ّوقهم املا ّد ّ
شعت إىل جانب الضامنات القانونية للعامل ،الح ّريّة النقاب ّية ،بحيث يتكتّل
اآلخر األضعفّ ُ ،
بحق
العمل يف مواجهة أصحاب العمل ،فيحمون حقوقه .ويُسمح لهذه التكتّالت ،كام
للعملّ ،
ّ
ّ
التوقّف عن العمل ـ اإلرضاب ـ وسيلة من وسائل الضغط للحصول عىل حقوقهم.

الضامنات االجتامع ّية :حتى يوفّر للطبقات الدنيا الح ّد األدىن من العيش الكريم ،عمدت
الترشيعات املختلفة ،إىل جانب تأمني الح ّد األدىن من املعيشة ،إىل تأمني الطبابة وحامية األمومة
والطفولة من العوز ،وكذلك ضامن الشيخوخة والزمانة والعجز وفقدان وسائل العيش.
ين
القانون اإلنسا ّ
هذا القانون يحمي اإلنسان إبان الحروب ،فيقيض بتقليص اآلالم إىل الح ّد األدىن ،ويحمي
غري املقاتلني ،سواء أكانوا ممن عجزوا عن االستمرار يف حمل السالح ،أم من األرسى والجرحى،
أخص املدنيّني ،بأنفسهم أو بوسائل عيشهم .كام يحمي
يف البحار أو يف الرب ،ويحمي بشكل
ّ
ين ،ووسائل اإلعالم...
ّ
املؤسسات الثقافيّة والرتاثيّة والدينيّة والطبّيّة ،وكذا منظّامت الدفاع املد ّ
حقوق اإلنسان يف التطبيق

حصنها بأن ض ّمنها الدساتري ،وجعل أمر تقييدها عائ ًدا
يزعم الغرب أنّه اعرتف بهذه الحقوق وأنّه ّ
ملمثّيل الشعب دون السلطة التنفيذيّة؛ أل ّن السلطة التنفيذيّة هي التي تعتدي عادة عىل الحقوق.
وبهذا هو ض ّمن املبدأ يف الدساتري ،أ ّما التفاصيل العمليّة ،فهي أعامل ترشيعيّة ،أي من املستوى
الدستوري.
ما دون
ّ
ويف هذه العمليّة جعل الحقوق ،ومن حيث ال يدري ،تحت رحمة السلطة الحاكمة مبجموعها،
وغالبًا تحت رحمة السلطة التنفيذيّة التي تستطيع ،ضمن رشوط معيّنة ،أن تستصدر من الربملان ما
بدل منه.
تشاء من قوانني ،ومن بينها تفويضها بالترشيع ً
حا ،هبطت بهذه الحقوق من املستوى
كام أ ّن عمليّة التقنني التي جعلت األمور أكرث وضو ً
نص ال ب ّد أن
وأي ّ
يل األدوايتّ ،أي أصبحت ًّ
نصا وضع ًّياّ ،
الفلسفي واإلميا ّ
ين ،إىل املستوى الوسائ ّ
ّ
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يعتوره الغموض والخطأ أيًّا تكن خربة واضعيه .من هنا فإ ّن سيّئي النيّة يستخدمون الخرباء للبحث
عن الثغرات ،لينفُذوا منها ،أو ليجرتحوا التفسريات التي تسمح لهم بالته ّرب.

كل ما تق ّدم ،اقترص االعرتاف بحقوق اإلنسان عىل الداخل يف البلدان االستعامريّة ،ومل
وإىل ّ
يُعرتف بها للخارج ،الذي تع ّرض لالحتالل وللنهب ،وتع ّرض أهله للسخرة ،وحتى للقتل.

وخاصة بريطانيا
وهكذا فقد عمدت الدول الليربال ّية ،التي ع ّدت رائدة يف مجال حقوق اإلنسان،
ّ
وفرنسا ،إىل استعامر األقطار الضعيفة ،بعد أن ش ّنت الحروب عىل أهلها ،وقيّدت أحيانًا حكامها
مبعاهدات استغلّت فيها عدم خربتهم ،وراحت تستخدم خرياتهم ومواقعهم لتحقيق مآربها يف
توفري الق ّوة والوفرة للمرتوبول ( الدولة املستعمرة).

ويف الوقت الذي ت ّدعي فيه توفري الحقوق والح ّريّات للفرد يف الداخل ،راحت متارس استعباد
الشعوب ونهبها يف الخارج ،فلو ُسجن مواطن من مواطنيها أكرث من الالزم ولو بساعات تقوم
مثل،
الدنيا ،أ ّما إذا قُتل خمسة وأربعون ألفًا يف الجزائر ،كام حصل يف مواجهة تظاهرة سنة ً 1945
تكون الرضورة قد ألجأت إىل ذلك.

وكذلك استخدم شعار رسالة الرجل األبيض تجاه الشعوب الرببريّة ،التي يراد «متدينها» ،أو
تحت الشعار ،الذي تال ذلك ،وهو شعار نرش الدميقراطيّة ،حيث أُجيل شعب فلسطني من أرضه
قسمت كوريا
ً
مثل ،واستُبدل مبهاجرين «دميقراطيّني» يجيدون فنون القتل والرتويع والعدوان ،كام ّ
إىل كوريّتني ،وفيتنام إىل فيتنامني ،ث ّم الشعار املطروح اليوم آخر رصعة« :محاربة اإلرهابـ« ،حيث
احتلت أفغانستان والعراق ورمبا الحبل عىل الجرار.
وإذا عدنا إىل الداخل يف البلدان «الرائدة» يف مجال حقوق اإلنسان ،فإنّنا نرى أ ّن هذه الحقوق
صوريّة يف الغالب ،ذلك أ ّن الفقراء ال ميكنهم أن يتمتّعوا منها ،إلّ بالنزر اليسري ،الذي مل يوفّر لهم
والفايش وغريهام.
الشيوعي
إل بعد تدخّل الدولة ،التي خافت عىل نظامها من التح ّدي
شيئًا منهاّ ،
ّ
ّ

مثل ،فهل يستطيع أحد أن يُقنعنا
واليوم ،إذا حاولنا أن نستقيص من يتمتّع بح ّريّة إبداء الرأي ً
ظل
أ ّن الناس جمي ًعا يتمتّعون ،وعىل قدم املساواة ،بهذه الح ّريّة ،التي أصبحت ح ّريّة وهم ّية يف ّ
صناعة الرأي العا ّم.
كل عىل حدة ،فإنّنا نجد أنّ:
وإذا أخذنا الحقوق والح ّريّات ً

حق ال يحرتم ،ال س ّيام عندما تلعب املطامع برؤوس الحكام ،فهم يحافظون
الحق بالحياةّ :
ّ
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عىل حياة األفراد يف مواجهة القتل من قبل رجال األمن ،إلّ أنّهم يزجون املاليني ،أو أقلّه مئات
اآلالف ،يف أتون الحرب ،فيقتلون ويُقتلون لتحقيق مصالح الطبقات الحاكمة يف الحصول عىل
املواد األ ّول ّية واألسواق وما إليها ،ويقتل هؤالء يف طريقهم ماليني املدن ّيني أحيانًا ،كام حصل يف
الحربني العامل ّيتني يف القرن املايض.

بكل بساطة بني من ومن؟ أبني الق ّيمني عىل اإلمرباطوريّات االقتصاديّة
املساواة :ويطرح السؤال ّ
واملال ّية ،أم بني أبناء الشعب العاديّني ،ومنهم من يعيش تحت خ ّ
ط الفقر يف أغنى الدول ،وتطرح
هنا أيضً ا مسألة العيش الكريم وال نعلّق.
رشعية الجرائم والعقوبات :وهذه الرشع ّية مستم ّدة من أ ّن املرشع ميثّل اإلرادة الشعب ّية ،وهو
يف الحقيقة ميثّل إرادة اإلمرباطوريّات االقتصاديّة واإلعالم ّية والقوى الضاغطة واللوبيات ،وهذا
كل ما ال يه ّدد مصالح القوى املذكورة
رشع هو الذي يح ّدد الجرائم ويح ّدد العقوبات ،فيأيت ّ
امل ّ
مؤسسات دون معرفة
حا به ،كالزنا واللواط واإلجهاض ،وما ينتج عن بعضها من تربية أطفال ّ
مسمو ً
البرشي أ ّولً  ،وعىل السلوك ثان ًيا ،والظواهر
والديهم ،وما يؤ ّدي إليه ذلك من خطر عىل الجنس
ّ
ناطقة ،حيث نجد شعوبًا تتناقص ،ونرى أنوا ًعا من الجرائم مل تكن معروفة عرب التاريخ ،ترتكب
اليوم ،وهي من أخطر ما ميكن تص ّوره.

ممل ،حيث تقيض أصول املحاكامت بأن ال
أ ّما الحديث عن الضامنات القضائ ّية فهو حديث ّ
ريا ،إىل ترك حقّه؛ أل ّن
تبت املحاكمة ّ
ّ
إل بعد سنوات طوال ،األمر الذي يؤ ّدي ،إذا كان الخصم فق ً
هذا أوفر بالنسبة إليه.

فقصته طويلة ،من شبّان ال ميلكون إمكانات يف هذا الج ّو
الحق يف تكوين األرسة:
وأ ّما
ّ
ّ
االستهاليكّ ،إىل شيوع الدعارة أو مثيالتها ،تحت مس ّميات مختلفة ،كالتساكن ،الذي تكون
رشد من
يتخل عنها عندما يحلو له،
ّ
ضح ّيته املرأة؛ أل ّن الرجل
ّ
خاصة عندما تتق ّدم يف السن ،فتُ ّ
الناحية العمل ّية ،ومث ّة كثري من هذه النامذج يف أوروبا وأمريكا وغريهام؟

الخاصة ،فإنّنا نجد اليوم أ ّن هذه الحرمة أصبحت سلعة لدى الجهات
حصنا حرمة الحياة
ّ
وإذا تف ّ
التجسس املختلفة ،التي تستطيع
األمن ّية وحتى غري األمن ّية ،بعد انتشار وسائل املعلومات ّية ،وأساليب
ّ
استخدام أجهزة الهاتف الشخص ّية كآالت للتسجيل ،ميكن أن تُفْيش أرسار البيوت والعائالت.

التجسس عىل
حل لهذه املعضلة .وما يُنقل عن
واليوم يسعى بعض أصحاب الضامئر إليجاد ّ
ّ
الناس يف أمريكا ،وما تثريه من ردود فعل ،هو دليل مهم عىل ذلك.
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وهمي ،فإذا كانت
حق
أ ّما
يّ ،
ّ
الحق بالحصول عىل املعلومات ،فهو إذا ما استُقيص بشكل ِج ّد ّ
ّ
املؤسسات هي واجهة ،كام
مؤسسات الدولة ملزمة بقاعدة الشفاف ّية من حيث املبدأ ،فإ ّن هذه
ّ
ّ
قلنا ،للقوى االقتصاديّة واملال ّية وللوبيات ،فهل تخضع هذه القوى ملبدأ الشفاف ّية؟ هل املركّبات
هائلة القدرة ،من صناع ّية وعسكريّة ونفط ّية التي تتحكّم بالعامل ،تعمل بشكل شفّاف؟ وهل ميكن
االطالع عىل طبيعة أعاملها والحكم عليها؟ هل نشاطات املحافظني الج ّدد يف أمريكا يف مجال
النفط واملخابرات وإدارة الحروب هي نشاطات شفّافة؟ وتقدم عنها املعلومات إىل أولئك الذين
تتالعب مبصريهم حتّى يف بالدها.
ين العامل يف الواليات املتّحدة ،والذي يح ّدد سياستها يف الرشق األوسط
وهل اللويب الصهيو ّ
عن طريق السيطرة عىل ص ّناع القرار بالرتغيب والرتهيب ،يعمل بشكل شفّاف؟ هل ميثّل أمام
الكونغرس ليحاسب؟
ومن هنا ،فإ ّن املتحكّمني اليوم مبصري اإلنسان ّية من إمرباطوريّات املال واللوبيات ،يعملون يف
الخفاء ،ويصنعون الرأي العام ويع ّينون الحكّام ويعزلونهم عمل ًّيا ،دون أن يتع ّرضوا للمساءلة .و َمن
يتح ّمل التبعة هم صنائعهم الذين قد يستخدمونهم كبش محرقة عند اللزوم.

ّ
واحلر ّيات يف اإلسالم:
احلقوق

اإللهي قد فرغ
اإلسالمي شؤون اإلنسان يف هذه الدنيا ويف اآلخرة ،وهذا الرشع
ينتظم الرشع
ّ
ّ
الله تعاىل من إنزاله وانتهى األمر ،فال يستطيع أحد تعديله ،وال يخضع بالتايل لألهواء واملصالح،
وال تؤث ّر يف تحديده إمرباطوريّات املال واالقتصاد ،وال قوى الضغط .ث ّم هو ال يحتمل الثغرات
الوضعي ين ّزه عنه
كل ما يتع ّرض لـه الترشيع
التي تدفع اإلنسان إىل الترشيع لس ّدها ،ومن هنا ،فإ ّن ّ
ّ
هذا الرشع.
أ ّما من جهة الضامنات ،فإ ّن الرشيعة اإلسالم ّية تستخدم أصولً للمحاكامت ال تض ّيع الحقوق،
التي ال تزول مبرور الزمن عليها ،كام تقيض به الرشائع الوضعيّة.
يل والرشيك ،من هنا
وأ ّما من جهة املسؤول ّية ،فإ ّن الرشع يرت ّب املسؤول ّية عىل املسؤول الفع ّ
يل إذا تخفّى وراء
فال أحد يستطيع أن يستخدم أح ًدا كبش محرقة ،وال يعقل أن ينجو الجاين الفع ّ
الستار ،لتطال املسؤوليّة صنائعه من دونه.
ريا ،فإ ّن الرشع إذا منح حقًا لإلنسان ،فإنّه يلزم الجميع مبن فيهم الحاكم باحرتامه .ومن هنا،
وأخ ً
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فال ميكن أن تكون الحقوق وهميّة بحيث يعرتف بها ،لكن يعجز صاحبها عن مامرستها.

حناها؟
فكيف نقل لنا الرسول  عن الذات اإلله ّية حقوقنا ،وما هي الح ّريّات التي من َ

إل نسب ّية وعىل قدر إمكاناتنا.
أسارع هنا إىل القول :إن إجابتنا لن تكون ّ

وأبدأ بالقول :إ ّن الله تعاىل يعلن يف كتابه العزيز تكرميه لإلنسان وتفضيله عىل سائر املخلوقات:

 ﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ( اإلرساء)70/

وهذان التكريم والتفضيل يعودان إىل أ ّن الله خلق اإلنسان ليكون خليفة يف األرض  :ﭕ
رصفه.
رصف بها ويسأل عن ت ّ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ  ( البقرة  ،)30/يت ّ

ومل ّا ك ّنا ال نستطيع أن نسرب غور التكريم ونستقصيه ،فسنحاول بإمكاناتنا املحدودة تناول هذا
البرشي يف مجال حقوق اإلنسان،
األمر؛ لذلك ترانا مضط ّرين إىل املقارنة مع ما اكتشفه الذهن
ّ
عىل قصوره ،لنربز نقاط االلتقاء ونقاط االفرتاق ،ولنجري املقارنة يف نقاط االلتقاء ،ليظهر لنا
حنا الله تعاىل وما انتزعه اإلنسان لنفسه.
الفارق بني ما من َ

ونحن سنعالج األمر عىل ضوء ما ق ّدمناه من أ ّن األديان السامويّة ألغت الحقوق التي كان ميارسها
الحاكمون عىل األنفس والح ّريّة واألموال ،فسنبدأ
بالحق يف الحياة ،مرو ًرا بالح ّريّة مبعناها العا ّم
ّ
الخاصة ،فالح ّريّات الفكريّة والسياسيّة،
التي تشمل :املساواة فالحقوق الشخصيّة فحرمة الحياة
ّ
واالقتصادي.
االجتامعي
وصول إىل الحقوق االقتصاديّة املعيش ّية أو الحقوق ذات الطابع
ً
ّ
ّ

ّ
احلق باحلياة:

الحق بالحياة فال يسمح بإزهاقها إال عقوب ًة عىل الجرائم شديدة الخطورة،
يضمن اإلسالم
ّ
يقول تعاىل  :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ .
النبي حرمة املسلم كأقدس الحرمات؛ إذ يقول  :فإ ّن دماءكم وأموالكم
وقد جعل
ّ
جة) يف بلدكم هذا
عليكم حرام ،كحرمة يومكم هذا (يوم
الحج) وحرمة شهركم هذا (شهر ذي الح ّ
ّ
(البلد الحرام) [[[.
[[[ -الربوجردي ،الحاج آقا حسني الطباطبايئ :جامع أحاديث الشيعة يف أحكام الرشيعة ،ال ط ،قم ،مطبعة املهر 1373 ،ه ش1415 /ه
ق ،ج ،26ص.100
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 1

االستغراب 22

حقوقتسالا
أسلمةبارغ
اإلنسان

177

بالحق ،لو أ ّن أهل السامء واألرض
وللتدليل عىل أه ّميّة هذا الدم يقول « :والذي بعثني
ّ
[[[
رشكوا يف دم امرئ مسلم ورضوا به ،ألك ّبهم الله عىل مناخرهم يف النار».

وإذا كان دم املسلم حرا ًما ،فإ ّن دم الذ ّم ّي حرام هو اآلخر ،إذ يقول الله تعاىل  :ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ( املائدة)32/
كام يقول رسول الله « :من قتل ً
رجل من أهل الذ ّمة مل يجد ريح الجنة».

[[[

عىل أ ّن إزهاق األرواح ميكن أن يحصل بالقتل املبارش أو يف الحروب العدوان ّية ،أي التي ال
يبيحها الله تعاىل .وهذا مح ّرم كالقتل املبارش.

وإذا كان اإلسالم يحرتم الحياة إىل هذا الح ّد ،فال ب ّد له من أن يحميها ،ليس فقط من اعتداء
الحاكمني ،بل من اآلخرين أيضً ا ،فال يسمح للمجرمني بإزهاقها .من هنا كان الردع ،وهو يتمثّل
وصول إىل اإلعدام.
ً
بإنزال العقوبات الرادعة مبن يعتدي عىل الحياة
وهنا يطرح فريق من املفكّرين املهت ّمني بحقوق اإلنسان مشكلة عقوبة اإلعدام ،عىل أساس
تبي
أنّها ،هي األخرى عمليّة قتل ،وملا فيها من «الهمجيّة» ،وعىل أساس أ ّن هذه العقوبة ،إذا ما ّ
مستقبل خطأ يف الحكم بها ،فال ميكن الرتاجع عنها.
ً
لكن هؤالء املفكرين ينظرون إىل الشخص املرتكب ،وال يعريون االهتامم الكايف للمجتمع
األقل ،عندما يرى
ّ
جع غريه عىل
امله ّدد مبثل هذا الشخص ،الذي ميكن إ ّما أن يك ّرر فعلته ،أو يش ّ
أنّه ،إذا تع ّمد القتل ،فسيبقى عىل قيد الحياة ،حتى لو ُسجن ،فيأ ّمل بعفو أو بغريه من الوسائل
الستعادة ح ّريّته.

من جهة أخرى ،الب ّد من أن نتذكّر دامئا أ ّن عقوبة اإلعدام ،فرضها الله تعاىل جزاء عىل جرائم
فظيعة ،فمن أدرى منه تعاىل مبصلحة خلقه ،فهل صنع اإلنسان نفسه أم الله سبحانه خلقه ومنحه
الحياة؟َ! فإذا كان الله مانح الحياة ،فال ميكن أن يكون اإلنسان أدرى بالهدف والحكمة من ورائها،
بل األدرى هو الذي وهبها ،وهو الذي يستطيع أن ينظّمها بحيث تصل إىل الغاية املرج ّوة ،ويصبح
الخالف حول رضورة أو عدم رضورة عقوبة اإلعدام مناقشة لله تعاىل يف أحكامه.

[[[ -الكليني ،أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق :الكايف ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،3قم ،دار الكتب اإلسالم ّية،
 1367هـ ،ج ،7ص.273
[[[ -بخاري ،الجزية واملوادعة.5/
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املساواة:
ين واحد ،إذ يقول
مل يسمح اإلسالم ّ
بأي شكل من أشكال التمييز بني من هم يف وضع قانو ّ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ّ َ َ َ ُ َ ٰ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ
تعاىل :يا أيها الناس إِنا خلقناكم ِمن ذك ٍر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائِل ل ِتعارفوا
(الحجرات  ،)13/كام ينادي الناس بـ«:يا أيّها الناس» عىل قدم املساواة دومنا متييز
أي من أصحابه وبني بالل
وقد كان اهتامم الرسول  بهذا األمر
ً
عظيم ،فهو مل مي ّيز بني ٍّ
مثل ،أو بينهم وبني غريه من أبناء األعراق أو األلوان املختلفة .كام مارس هذا األمر يف
الحبيش ً
ّ
يب
سريته العمليّة ،فهو تشبّث به ،وأمر بالتشبّث به يف سريته القوليّة ،فهو القائل« :ال فضل لعر ّ
عىل
أعجمي وال ألبيض عىل أسود ...إلّ بالتقوى»[[[ .كام منع الرسول  من التعايل عىل ذوي
ّ
األصول الرقّ ّية والسود ،بل أمر بطاعتهم عندما يُع َّينون قادة أو أمراء ،وذلك استجابة لقوله تعاىل}:
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم{ «(النساء .)95/وأوضح الرسول  هذا املعنى
حبيش كأ ّن رأسه زبيبة» [[[.
بقوله« :اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد
ّ
كام روى أبو ذر(رض) عن الرسول  ،قال« :إ ّن خلييل أوصاين أن أسمع وأطيع وإن كان عب ًدا
[[[
مج ّدع األطراف».

رت ّق):
وقد بلغ من
ّ
التمسك باملساواة أن مدح الله َتعاىل أولئك الذين يطعمون األسري(املس َ
َ
َُْ ُ َ
الط َع َ
ام َعل ٰى ُح ّبهِ م ِْسك ً
ون َّ
ِينا َو َيت ِ ً
يما َوأس ً
ويطعِم
ِيرا( اإلنسان)8/
ِ
النبي  مبساواة الرقيق بصاحبه يف املأكل وامللبس.
كام أمر ّ

قائل« :أرقاءكم ،أرقاءكم ،أطعموهم مام تأكلون
ففي حجة الوداع أمر الرسول  الناس ً
واكسوهم مام تلبسون» [[[.
كل إنسان مبساواة نفسه بالناس ،بحيث ال
وقد قىض اإلسالم بشكل عام ،كام أمر الرسولّ 
إل كام يعاملونه متا ًما ،عىل نحو ما كان يعلّم أخوه عيىس بن مريم .فقد قال رسول الله:
يعاملهم ّ
[[[
«ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فائته إليهم .وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فال تأته إليهم».
[[[ -الريشهري ،محمد :ميزان الحكمة ،تحقيق :دار الحديث ،ط ،1قم ،دار الحديث 1416 ،ه ،ج ،4ص3629؛ الجاحظ ،البيان
والتبيني ،دار صعب ،بريوت ،دون تاريخ ،س.229
[[[ -الشيخ األميني ،عبد الحسني أحمد :الغدير ،ط ،1بريوت ،دار الكتاب العريب1977 ،م ،ج ،10ص273؛ ابن ماجة ،جهاد.39/
[[[ -مسند أحمد 161/5 ،ومسلم أمارة35/،و .37
[[[ -الجاحظ ،مذكور سابقا.
النسايئ ،بيعة.25/
ّ
الكليني :أصول الكايف ،ال ط ،بريوت ،دار األضواء ،ج ،2ص146؛
[[[ -راجع:
ّ
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العدل :يش ّدد الله تعاىل عىل العدل  :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

(النساء ،)135/ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ( األعراف .)29/ويرتبط مفهوم العدل مبفهوم املساواة،

كام يرتبط مبفهوم رشعيّة الجرائم والعقوبات .فهو يرتبط مبفهوم املساواة لجهة تطبيق القانون عىل
إل
الجميع دون متييز ،وهو يرتبط مبفهوم رشعيّة الجرائم والعقوبات؛ ألنّه يقيض بعدم تجريم إنسان ّ
منصوصا
أي عقوبة ،ما مل يكن
ً
بناء عىل الرشيعة ،وهي هنا الرشيعة اإلل ّهية ،كام يقيض بتحريم إنزال ّ
عليها يف الرشيعة  :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ(املائدة )44/ﮤ
ﮥ(املائدة } )45/هم الفاسقون{ (املائدة>)47/
ويق ّوم الرسول العدل ،فريى أنّه أه ّم مبا ال يقاس من سائر العبادة ،فيقول« :ساعة إمام عادل
[[[
أفضل عبادة من عبادة سبعني سنة».

رش عظيم ،حيث يقول « :من ّ
تول عرافة قوم (املسؤول ّية عنهم) أُيت
أ ّما الظلم فهو باملقابل ّ
به يوم القيامة ويداه مغلولتان إىل عنقه ،فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل أطلقه الله ،وإن كان ظامل ًا
[[[
وي به يف نار جه ّنم وبئس املصري».
ُه َ
عىل أ ّن العدل ال يقوم فقط عىل مساواة الناس بعضهم ببعض ،أو بتطبيق األحكام اإلله ّية
عليهم جمي ًعا فقط ،بل هو ،إىل ذلك ،يقتيض إنصاف الناس من أقرب األقرباء ،حيث يقول
تعاىل :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ(األنعام )152/كام يقتيض إنصاف الناس
من النفس ،إذ يقول تعاىل  :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ(النساء.)135/
كام يقتيض إنصاف الناس من النفس ،بحيث ال يكون الحاكم فوق القانون الساري عىل
الجميع ،فقد قال الرسول « :س ّيد األعامل إنصاف الناس من نفسك ،وطوىب ملن أنصف الناس
[[[
من نفسه».
وهكذا يصبح العدل هاجس الناس جمي ًعا ،حاكمهم ومحكومهم ،فإذا تع ّرض فرد للظلم ،فله
أن يقاتل لرفع الظلم عن نفسه ،حيث يقول « :ومن قتل دون ماله فهو شهيد» [[[،ووجب عىل
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج،7ص.175
[[[ -الحر العاميل ،وسائل الشيعة.136/12 ،
الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،2ص.145
[[[-
ّ
[[[ -وسائل الشيعة.49/15 ،
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حاكم،
القوي
القوي ،حتى لو كان هذا
الجميع أن يهبّوا لنرصته ،فال يرتك الضعيف يواجه مصريه مع
ً
ّ
ّ
فقد قال تعاىل  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ(النساء  )75/وقد تضافرت األخبار التي
تحثّ وتأمر بنرصة املظلوم عن رسول الله  وآله األطهار.

جل من قائل :ﮥ ﮦ
عىل أ ّن عقوبة الظامل ليست دنيويّة فقط ،بل وأخرويّة أيضً ا ،حيث يقول ّ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ( النحل 85/راجع كذلك البقرة،165/
األعراف ،165/يونس ،52/الكهف 29/و ،59الشعراء ،227/الروم ،57/الزمر ،47/الزخرف.65/

عىل أ ّن الله يستجيب دعوة املظلوم؛ حيث ورد عن رسول الله « :إياكم ودعوة املظلوم،
فإنها ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله إليها فيقول :ارفعوها حتى أستجيب له»[[[ ،كام يع ّد الله من
يظلم أولياءه عد ًوا له ،إذ جاء يف الحديث القديس«:من أهان يل وليًا فقد أرصد ملحاربتي»[[[ .كام
جاء« :قد نابذين من أذل عبدي املؤمن»[[[.

حرمة اإلكراه على االعرتاف
حق ،فال يجوز استعامل الش ّدة مع
ح ّرم عيل مامرسة العنف عىل املتقاضني بدون وجه ّ
يل بـ«التلطّف
املتّهم النتزاع االعرتاف منه ،مهام كانت تهمته ،فحتى يف تهمة القتل ،قىض ع ّ
يف استخراج اإلقرار من الظنني[[[» ،ثم هو رفع العقوبة عن املق ّر ،إذا كان إقراره نتيجة لعنف عىل
شخصه أو ماله ،أو نتيجة لتهديد ،فكان يقول« :من أق ّر عن تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد
فال ح ّد عليه»[[[.
يل
وحتى يف حال ثبوت الجرمية وإنزال العقاب ،فإنّه يجب عدم التجاوز ،فقد كان ع ّ
خل سبيله».
كل يوم جمعة ،فمن كان عليه ح ّد أقامه عليه ،ومن مل يكن عليه ح ّد ّ
يعرض السجون ّ
هم بدم ،كام كان ال
يل ال يسجن عىل ذ ّمة التحقيق إالّ متّ ً
أ ّما يف حال التهمة ،فكان ع ّ
الحق وإنزال الحدود ،أل ّن الحبس بعد ذلك ظلم..
يسجن بعد معرفة
ّ
[[[ -راجع :وسائل الشيعة.28/7 ،
[[[ -الكايف ،مذكور سابقًا ،ج ،2ص.351
[[[ -املصدر نفسه ،ص.352
[[[ -مستدرك الوسائل ،ج  ،18ص .273
[[[ -الوسائل ،م  ،16ص .111
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ّ
استقاللية القضاء:
يخاطب الله تعاىل داوود فيقول  :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

بأي عامل يف مامرسته
بالحق يعني ّ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ(ص .)26/والحكم
ّ
أل يتأث ّر الحاكم ّ
واجبه.

بأل مي ّيزوا بني الناس ،وبأن يساووا بالتايل بني الحاكم
جه األحاديث الرشيفة إىل القضاة ّ
كام تتو ّ
واملحكوم ،وقد مارس قضاة عديدون ،ومن يف حكمهم هذا األمر مع الجميع ،مبن فيهم الرسول
رص عليها الرسول  ،فقد
نفسه ،وكذلك خلفاؤه .وتتب ّدى االستقالليّة يف هذه الحياديّة التي كان ي ّ
لكل منهام عىل قدم املساواة ،كام
حق الدفاع ّ
أوىص  بالسامع إىل الخصمني ،وهذا يعني إتاحة ّ
يويص  القايض بالقول« :إذا جلس بني يديك الخصامن ،فال ِ
تقض حتى تسمع من اآلخر كام
يتبي لك القضاء»[[[.
سمعت من األ ّول ،فإنّه أحرى أن ّ

يئ ،فأمر
وقد تن ّبه الرسول حتى للتفاصيل الصغرية ،كاملعاملة عىل هامش العمل القضا ّ
ٍ
متقاض أو عازم عىل التقايض دون خصمه ،فقد نهى أن يضاف (يستضاف)
أي
 بأن ال يستقبل ّ
[[[.
إل ومعه خصمه
الخصم ّ

ّ
أصل الرباءة (براءة املتهم حىت تثبت إدانت�ه):

إذا كان العدل مق ّد ًسا إىل هذه الدرجة ،فإ ّن اإلنسان يجب ألّ يؤاخذ إالّ مبا جاء من عند الله

إذ يقول تعاىل  :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ (الطالق ،)7/فال يؤخذ بالظ ّنة ،لِـ  ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ(يونس .)36/فقد قال « :إيّاكم والظ ّن فإ ّن الظ ّن أكذب الحديث»[[[.

والظ ّن مسألة واسعة تتع ّدد فروعها وهي تنطبق عىل من تحوم حوله شبهة ما.

عىل أنّه ال ب ّد هنا من التمييز بني الظ ّن ،الذي ال يبيح العقوبة ،وبني أمر آخر قد يحمله بعضهم
عىل أنّه ظ ّن ،وهو أن تكون هناك أدلّة قاطعة عىل أمر يخفي صاحبه منه بعض العنارص ،فهذا
يقني ،وهنا يجيز الرسول إكراه املمتنع عىل البوح ،فقد سمح بإجبار كنانة بن الربيع عىل أن
[[[ -سنن أيب داوود ،األقضية.6/
الكليني ،مذكور سابقًا ،ج ،7ص.413
[[[-
ّ
[[[ -وسائل الشيعة59/27 ،؛ بخاري ،وصايا.8/
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ّ
يدل املسلمني عىل موضع كنز ع ّد من غنامئهم ،بعد أن كان ثابتًا لدى الرسول  أنّه يخفي ذلك
الكنز[[[.
اإلكراهي حتى يجرب املنكر عىل
وهذا األمر ليس ممنو ًعا اليوم ،بل هو يبيح أن يستخدم السجن
ّ
اإلقرار.

ّ
احلر ّيات الشخصية

الخاصة وح ّريّة الحركة.
والحق يف تكوين العائلة وحرمة الحياة
وتشمل حرمة التعذيب
ّ
ّ

حرمة التعذيب
التعذيب ميكن أن يكون عقوبة قانون ّية تق ّرها ترشيعات الدول دون استثناء ،وهذه ال خالف عىل
جوازها[[[ .من هذا الفهم للتعذيب تنطلق الرشيعة اإلسالمية يف منعه ،فقد جاء يف الحديث أ ّن
رسول الله منع التمثيل حتى بالحيوانات« :من مثّل بذي روح ثم مل يتب مثّل الله به يوم القيامة»[[[.
كام وبسند عن عيل« :إياكم واملثلة ولو بالكلب العقور»[[[ ،بل ح ّرم اإلسالم مج ّرد تخويف
ظل إالّ
وجل يوم ال ّ
ّ
اإلنسان ،إذ يقول« :من نظر إىل مؤمن نظرة ليخيفه بها ،أخافه الله ع ّز
ظله»[[[.

ّ
حر ّية تكوين العائلة:

يعلّمنا الله تعاىل أن األبناء ،إىل جانب املال ،هم زينة الحياة الدنيا(الكهف)46/
كام يحثّ الرسول عىل الزواج وتكوين العائالت ،فقد حملت كتب الحديث العديد من
الروايات الحاث ّة عىل الزواج ،وعىل اإلنجاب ،حيث يقول« :تزوجوا بكرا ولودا»[[[ ،عىل أ ّن
لإلنسان ح ّريّة اختيار رشيك حياته ،وهذا ليس حك ًرا عىل الرجل ،بل هو حق مضمون للفتاة ،حيث
إل أ ّن اإلسالم يراعي الحياء ،فقد تستحي الفتاة التي ال عهد لها بالزواج من أن تعلن
يشرتط قبولهاّ ،
قبولها؛ لذلك يكتفى مبا ّ
يدل عليه من األمارات.
[[[ -راجع ابن هشام ،السرية النبويّة ،دار الجيل ،ج  ،3ص .217
[[[  -راجع املادة /1/1الجملة األخرية من اتفاقيّة منع التعذيب بتاريخ  10كانون األول/ديسمرب .1984
[[[  -املصدر نفسه 92/2 ،و .115
[[[  -النهج ،الكتاب .47
[[[  -أصول الكايف ،دار األضواء ،1998 ،ج  2ص .368
[[[ -وسائل الشيعة.33/14 ،
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يل ،وهذه مسألة
أ ّما يف مسائل الزواج املبكر ،فإ ّن لألمر أحكا ًما أخرى ،إذ يشرتط قبول الو ّ
تحتاج إىل نقاش من جهتني :الجهة األوىل :جواز الزواج املبكر ،الجهة الثانية :من بيده مسألة
القبول والرفض.
ففي مسألة الزواج املبكر نرى بعضهم يرفضه وال يجيزه ،ولك ّننا نرى رضورة تناول مسألتني يف
مقام الر ّد:
أي س ٍّن يكون الزواج مبك ًرا؟ إ ّن الزيجات اليوم ال ميكن أن تحصل سواء بالنسبة إىل
أ ّو ًل :يف ّ
الشاب أو إىل الفتاة قبل البلوغ ،وسن البلوغ كانت مبدئ ًّيا س ّن الرشد ،وهذا أمر كان معروفًا عند
األمم األخرى أيضً ا ،ويف س ّن الرشد تصبح موافقة الطرفني رضوريّة ،إلّ أنّه ميكن القول إ ّن سن
البلوغ ليست بالرضورة س ّن الرشد ،والسبب أ ّن القرآن الكريم مي ّيز بني البلوغ والرشد ،حيث يقيض
بأن يُستجىل الرشد بعد البلوغ ،وذلك بقوله تعاىل :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ .مام يثبت أنّه ال يكفي البلوغ لحصول الرشد ،بل ال
ب ّد من تل ّمس الرشد.
ثان ًيا :وبنا ًء عىل هذا ،فهل يجوز الزواج بعد البلوغ مبارشة ،وهو األمر الذي ،كام قلنا ،ال يجيزه
بعضهم؟

إنّنا نقول هنا :إ ّن الحاجة الجنسيّة تفرض نفسها بعد البلوغ ،فإ ّما الصرب سنوات حتى يت ّم الرشد،
الذي قد يت ّم يف س ّن الثامنة عرشة بسبب تعقّد الحياة اليوم ،وهي الس ّن التي أثبتت التجربة أنّها هي
رصف بها .وإ ّما اللجوء إىل مامرسات غري مستح ّبة
التي يتمكّن فيها اإلنسان من مبارشة حقوقه والت ّ
فأي هذه الحلول أفضل؟ ومن هنا ال يكون الزواج املبكر أم ًرا
أو مح ّرمة ،ومنها الزنا؛ وإ ّما الزواجّ ،
مستهج ًنا ،إلّ ألسباب مالّية ،وهي واملشكلة املالية تحتاج إىل حل بالتأكيد؛ ألنّنا مأمورون بالزواج
املبكر.
فإىل من يعود القبول والرفض؟
يتح ّرر كثري من الشباب ويندفعون إىل عالقات جنس ّية غري رشع ّية ،فهل يسألون ،وهم من وجهة
نظر معيّنة غري راشدين؟ وإذا مل يسألوا ،فمن يتح ّمل التبعات ،وهي غالبًا تبعات خطرية ،بغض
النظر عن الحل ّية والحرمة.
رشعي مح َّدد النتائج هو األفضل؟
أفال يكون يف هذه الحالة رىض الويل بزواج
ّ
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ّ
اخلاصة:
حرمة احلياة
بأي شكل؛ إذ يقول الله
يحض اإلسالم عىل الحشمة ومنع الدخول إىل حياة الناس
ّ
ّ
الخاصة ّ

تعاىل :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ(النور)27/كام يقول تعاىل  :ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ (النور30/و)31

كام أمرنا الرسول بهذا بقوله« :ال يدخل أحدكم بيتًا إال بإذن» [[[،بل «ال ينظر يف قعر بيت
الخاصة ،غري أ ّن األرسار ال تقترص عىل ما يجري داخل
قبل أن يستأذن»[[[؛ أل ّن للبيوت أرسارها
ّ
ٍ
شخص آخر ،ومن هنا كانت حرمة
البيوت ،بل قد تكون األرسار فيام يريد الشخص إبالغه إىل
التجسس
املراسالت ،فال يجوز انتهاكها ،وهذا فرع ،كام أرسار البيوت ،من مبدأ عام يقيض بحرمة
ّ

بكل أشكاله ،ﭝ ﭞ ( الحجرات ،)49/فنحن مأمورون بالسرت عىل
عىل املواطنني ّ
[[[
بعضنا ،حيث يقول« :من يسرت عىل مسلم سرته الله يف الدنيا واآلخرة».
وهكذا فال تجوز مالحقة الناس لكشف ما ال يريدون إطالع اآلخرين عليه ،فقد قال« :ال
تتبعوا عرثات املؤمنني ،فإنّه من تت ّبع عرثة املؤمن تبع الله عرثاته يوم القيامة وفضحه يف جوف
بيته»[[[.

ّ
حر ّية احلركة (الذهاب واإلياب):

إ ّن الذهاب واإلياب مل يرد ما مينعهام من حيث املبدأ ،كام أ ّن اإلسالم يحثّ عىل الحركة،

فال ميكن أن يقيّدها إلّ ألمر خطري ،إذ يقول تعاىل  :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ( امللك ،15/راجع كذلك الحجر 20/والجمعة)10/
وسرنى تفصيل ذلك يف فقرات الحقة.
[[[ -أحمد 250/5 ،و.261
[[[ -مسند أحمد 261/5 ،و.280
[[[ -مسلم ،بر 58/وبخاري ،مظامل.3/
[[[ -الكليني ،مذكور سابقًا ،ج ،2ص.355
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احلقوق السياسية
فرض اإلسالم عىل الناس املشاركة يف األمور السياس ّية ،فهي ليست حقوقًا فقط ،بل واجبات
تخصهم جمي ًعا ،حيث يقول تعاىل:
أيضً ا؛ أل ّن أمور املسلمني يجب أن ت ُناقش فيام بينهم ،فهي
ّ
ﮞ ﮟ ﮠ (الشورى)38/

يهتم بأمور املسلمني فليس مبسلم»[[[.
كام أ ّن رسول الله  يقول« :من أصبح ال ّ
وهذا مطلوب من األمراء ،بطبيعة الحال ،كام هو مطلوب من سائر املسلمني ،حيث يقول:

«إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم ،فظهر األرض خري لكم من
بطنها»[[[ .عىل أ ّن الشورى تستبطن النصيحة ،والنصيحة هي األخرى واجب يف نظر الرسول
حيث ورد عنه« :من استشار أخاه فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله عز وجل رأيه»[[[.
والنصيحة ال تقترص عىل مسألة التعامل بني األفراد كام قد يُتو ّهم ،بل هي تطال أيضً ا العالقات
النص أىت مطلقًا ،بل هي واجبة يف هذا الصدد أكرث؛ أل ّن أثرها عا ّم،
بني الحكّام واملحكومني؛ ألن
ّ
بينام هو يف الحالة األوىل محصور ،وكام أ ّن النصيحة واجبة عىل املحكوم تجاه الحاكم ،فهي
واجبة عىل الحاكم تجاه املواطنني؛ ألنه من الساعني يف حاجاتهم جمي ًعا ،وقد ورد عن رسول
الله« :من سعى يف حاجة ألخيه فلم ينصحه ،فقد خان الله ورسوله»[[[.

مقاومة اجلور
يحثّ الله تعاىل عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وهو شكل من أشكال مقاومة

االنحراف ومنه الجور ،وميدح القامئني بهذا الواجب فيقول :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ( .آل عمران،110/راجع كذلك

التوبة.)112/

فإ ّن الحاكم إذا متادى ومل ينفع معه النصح وجبت مقاومته ،وأ ّول املقاومة التم ّرد عىل األوامر
[[[ -أصول الكايف .163/2
[[[ -ابن شعبة الحراين ،أبو محمد الحسن بن عيل بن الحسني :تحف العقول ،تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري ،ط ،3قم ،مؤسسة
النرش االسالمي (التابعة) لجامعة املدرسني بقم املرشفة1404 ،هـ ،ص.36
[[[* الوسائل.44/12 ،
[[[ -الكليني ،مذكور سابقّا ،ج.362 ،2
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يف معصية الله ورسوله ،فقد قال تعاىل حكاية ع ّمن يطيع يف املعصية :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ(الكهف )28/كام يقول تعاىل  :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ(اإلنسان)24/

عىل أ ّن األمر قد يتجاوز التم ّرد وصولً إىل حمل السالح ،فحيث تنفع الكلمة تصبح واجبة،
وتفوق أكرب الفرائض إذ يقول « :وما جميع أعامل الربّ والجهاد يف سبيل الله عند األمر باملعروف
ج ّي»[[[ ،فإذا مل يرع ِو فتجب مقاتلته عند ُ
امل ْك َنة ،لقوله:
والنهي عن املنكر ،إالّ كنفثة يف بحر ل ّ
فليغيه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه ،وهو أضعف
«من رأى منكم منك ًرا
ّ
اإلميان»[[[.
الحق بالثورة ض ّد
نصت يف يوم من األيام عىل
وقد كانت القوانني الغرب ّية
ّ
(خاصة الفرنس ّية) قد ّ
ّ
الدميقراطي
ظل الحكم
إل أنّها ما لبثت أن تخلّت عن ذلك ،عىل أساس ألّ رضورة لها يف ّ
الحاكم ّ
ّ
والتناوب عىل السلطة ،غري أ ّن األمور ال تسري دامئًا بهذا االتجاه ،فام العمل عندما ت ُبتىل الشعوب
أو اإلنسان ّية بالحكّام املستب ّدين؟
الحقيقي.
الحل
ّ
اإلسالمي هو
الحل
ّ
إل الثورة عندما تتوفّر إمكاناتها ،وبهذا يكون
إنّه ال يبقى ّ
ّ
ّ

أ ّما إذا تركت األمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فإنّها سترت ّدى ،حيث يقول الله تعاىل حكاية

عن قوم تخلّوا عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيام بينهم  :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ(املائدة)79/

النبي« :ال تزال أ ّمتي بخري ما أمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وتعاونوا عىل
كام يفيده قول ّ
وسلِّط بعضهم عىل بعض ،ومل يكن لهم نارص يف األرض
الربّ ،فإذا مل يفعلوا نُزعت منهم الربكات ُ
وال يف السامء»[[[.
التخل عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من طريق التواكل ،بحيث يرتك
ّ
وقد يحصل
أحدنا األمر لآلخرين ،حفاظًا عىل نفسه أو مصلحته ،وهنا تبدأ املصائب ،فقد أنبأنا الله تعاىل

ع ّمن يتخلّون عن هذا الواجب ويفعلون عكسه بقوله :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
[[[ -نهج البالغة ،رشح :محمد عبده ،ط ،1بريوت ،دار املعرفة للطباعة والنرش 1412 ،ه ،ج ،4ص.89
[[[ -الريشهري ،ميزان الحكمة ،م.س ،ج ،3ص.1950
[[[ -الوسائل.394/11 ،
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ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ(التوبة.)67/
كام أوضح رسول الله املصري بقوله« :لتأمرنّ باملعروف ولتنه ّن عن املنكر ،أو ليسلّط ّن الله
عليكم رشاركم»[[[؛ أل ّن املته ّرب ،إذا نجا يف عاجل أمره فلن ينجو يف أجله ،ال سيّام إذا تح ّول إىل
التملّق لرييض الحاكمني« :من أرىض سلطانًا جائ ًرا بسخط الله ،خرج من دين الله»[[[.
أ ّما السلطان نفسه ،الذي يوزّع املنافع عىل أساس التملّق ،فهو خائن ملا أئتمن عليه معنويًّا وما ّديًّا،
فقد تش ّدد اإلسالم فيام يجب للحكام من مال املسلمني حتى ال يستخدموه لرشاء الذمم؛ إذ نهى الله

تعاىل عن إيتاء الحكّام الظاملني املال بقوله :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ( البقرة.)188/

يحل للخليفة من مال الله ّ
إل قصعتان،
ريا عن رأي رسول الله« :ال ّ
كام قال عيل ،تعب ً
قصعة يأكلها هو وأهله ،وقصعة يضعها بني يدي الناس»[[[ ،أ ّما الباقي فسبله واضحة وعىل الخليفة
ألّ يحيد عنها قيد شعرة ،بذلك يقطع الطريق عىل الحيف من جهة ،وعىل التملّق من جهة أخرى.

ّ
ّ
والتجمع
حر ّية إبداء الرأي واالجتماع

وصول إىل الثورة
ً
إذا كان مطلوبًا من املسلم أن ينصح للحاكم وأن ميتنع عن طاعته جائ ًرا،
عليه ،فهذا ميكن أن يحصل إفراديًّا كام ميكن أن يحصل جامع ًّيا ،وإذا كان مطلوبًا دامئًا أن تُ ارس
الجامعي هو األكمل ،وبالتايل متيس هذه الح ّريّات
األعامل عىل أكمل ما يكون ،فإ ّن العمل
ّ
ح ّريّات وواجبات يف الوقت نفسه.
جه إىل املسلمني كافّة ،مام ّ
الجامعي
يدل عىل أه ّميّة العمل
من هنا كانت أوامر الله تعاىل تو ّ
ّ
ووجوبه ،ومن هنا نشأت التنظيامت املعارضة ،التي تس ّمى اليوم املذاهب ،وهي كانت تشكيالت
سياس ّية تسعى للوصول إىل الحكم ،وكان الق ّيمون عىل بعضها من كبار الفقهاء واألمئة ،كأمئة أهل
البيت وغريهم.

[[[ -الشيخ الطويس :تهذيب األحكام ،تحقيق وتعليق :السيد حسن املوسوي الخرسان ،ط ،4قم ،دار الكتب اإلسالم ّية 1365 ،ش،
ج ،6ص.176
[[[ -الكليني ،مذكور سابقًا ،ج ،2ص.373
[[[ -مسند أحمد.78/1 ،
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ّ
ّ
الديني�ة
احلر ّية
بأي دين أمر مستحيل ،وإذا ُمورست الش ّدة
أي رأي أو التديّن ّ
إ ّن إجبار الناس عىل اعتناق ّ

يف هذا املجال ،فقد تؤ ّدي إىل مامرسة النفاق ال أكرث ،من هنا يقول تعاىل :ﯿ ﰀ ﰁ
قائل :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ً
ﰂ(البقرة ،)256/كام يسأل تعاىل

(يونس .)99/والله تعاىل ال يأمر بقتال من ال يؤمن ملج ّرد عدم إميانه ،حيث يقول تعاىل :ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ( البقرة،)190/

ربوا  :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
أ ّما الذين مل يؤذوا املؤمنني ،فال مانع عند الله من أن ي ّ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ(املمتحنة.)7/

فما هو موقف الرسول؟
هذا الجانب من املوضوع نعتمد يف معالجته عىل سريته العمل ّية ،أكرث مام نعتمد عىل السرية
القوليّة ،فالرسول كان مكلّفًا بدعوة دينيّة ،وكان يعمل عىل نرشها بالحكمة واملوعظة الحسنة؛
(النحل ،)125/لذلك فهو مل يقاتل يف سنوات الدعوة األوىل يف مكة ،حتى أُخرج واملسلمني
من ديارهم وأموالهم ،ولّام قدم املدينة مهاج ًرا ،وضع الصحيفة التي سمحت للجميع بالتعايش،
فسمح لـه
من مسلمني ويهودّ ،
إل أ ّن اليهود نابذوه بالعداء ،كام نابذه املرشكون من حول املدينةُ ،

إل أنّه وبنتيجة القتال كان يُسمح ألهل
بالقتال :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕّ . ...

كل ق ّوة
الكتاب بأن يحتفظوا بأديانهم لكن مقابل جزية ،وفرض الجزية كان معاملة باملثل؛ أل ّن ّ
إل أنّه كان للجزية مقابل وهو الحامية ،فإذا عجز
منترصة كانت تفرض الجزية عىل الق ّوة املهزومةّ ،
جب الجزية[[[.
املسلمون عن حامية أهل الذ ّمة ،وهم أهل الكتاب ،فال تتو ّ

علم أ ّن االنتامء كان حينها قبل ًّيا أو دين ًّيا ،فال يُعرف اإلنسان بوطنه أو قوم ّيته بقدر ما يعرف
ً
بقبيلته ودينه.

إذًا مل يسا ِو اإلسالم الذ ّم ّي باملسلم ،بل جعله يف وضع يجد مصلحته يف الخالص منه واعتناق
اإلسالم ،فقد فرض عليه الخراج يف األرض ،أو الجزية عىل الرؤوس إذا كان قاد ًرا عىل القتال،

استدالل باآلية الكرمية :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ً
اإلسالمي ،السعوديّة ،1406 ،ص.142
املاوردي ،األحكام السلطانيّة ،مكتب النرش
[[[-
ّ
ّ
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ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ( التوبة) 29/
كام أ ّن اإلسالم ح ّرم عىل أهل الذ ّمة أن يتبوؤوا مناصب الوالية عىل املسلمني من إمارة وقضاء

وما إليهام ،بدليل اآلية الكرمية :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ(آل

عمران  ،)28/واآلية ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ( سورة املائدة

يب ،يف حني يسمح بزواج املسلم بكتاب ّية.
 ،)51/ويف النكاح مينع اإلسالم زواج املسلمة بكتا ّ

أ ّما يف مسائل القصاص ،فليس هناك إجامع بني املسلمني يف موضوع نفس املسلم ونفس

يب ،فيام
يب ،إذ ترى بعض املذاهب ،كالحنفيّة ً
مثل ،أ ّن مث ّة مساواة بحيث يُقتل املسلم بالكتا ّ
الكتا ّ

ترى مذاهب أخرى أنّه ال ُيقتل املسلم إالّ إذا اعتاد قتل أهل الذ ّمة.

أ ّما اليوم فقد زالت األسباب املوجبة للتمييز بني أهل الكتاب وبني املسلمني ،كام كانت عليه

الوطني عامليًّا عىل االنتامء
يف الدولة اإلسالميّة ،بزوالها من العامل أجمع من جهة ،وبغلبة االنتامء
ّ

الديني من جهة أخرى ،فال نرى اليوم نظا ًما إسالم ًّيا يفرضها عىل أبناء األقلّ ّيات الدين ّية ،كام ال
ّ
أي أ ّمة عىل املسلمني.
تفرضها ّ

إل دفا ًعا عن النفس ،ث ّم إبعا ًدا
أ ّما الوثنيّون فلم يؤمر الرسول بقتالهم ملا اشت ّدت شوكة اإلسالمّ ،

إل اإلسالم أو القتل وسبي الذراري.
لهم عن املسجد الحرام ،ومل يقبل منهم ّ

الظاهري ،أ ّما ما يتع ّداه ،فال ميكن ألحد فرضه؛
غري أ ّن اإلسالم املفروض عليهم هو اإلسالم
ّ

ألنّه يدخل يف مجال الضمري الذي ال ميكن التفتيش عنه.

واالجتامعي ،الذي ما زالت األكرثيّات الحزب ّية أو
السيايس
الظاهري هو النظام
واإلسالم
ّ
ّ
ّ
السياس ّية عا ّمة حتى اليوم تفرضه عندما تصل إىل الحكم.

ّ
ّ
واالجتماعية
االقتصادية
احلقوق

قسم مام يغنم املسلمون
يل؛ إذ جعل الله للفقراء
إ ّن املجتمع
ً
اإلسالمي هو مجتمع تكاف ّ
ّ
وقسم من الزكاة( .األنفال ،41/والتوبة)60/
ً
أول مجتمع
يل ليس مجتم َع التواكل والكسل واالعتامد عىل الدولة ،بل هو ً
واملجتمع التكاف ّ
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منتج يعيل من يعجز عن كسب رزقه ،ومن هنا فإ ّن الرسول  كان يحثّ عىل السعي لكسب

الرزق ،فيقول« :دعوا الناس ،يرزق الله بعضهم من بعض»[[[.

وهكذا فإ ّن الكسول الذي ال يسعى للقيام بأود عياله مرذول ،حيث يقول« :ملعون ملعون من
يضيع من يعول»[[[ ،كام أنّه «ملعون من ألقى كَلَّه عىل الناس»[[[ .وهكذا يُيس طلب الرزق أفضل
العبادة حيث يقول تعاىل :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ(امللك ،)15/كام يؤكّد ذلك الرسول بقولـه« :العبادة سبعون جز ًءا أفضلها طلب
الحالل» [[[،فإذا جهد اإلنسان يف العمل انحطّت عنه ذنوبه لقولـه« :إن من الذنوب ذنوبًا ال
يكفرها صالة وال صدقة ،قيل :يا رسول الله فام يكفرها؟ قال :الهموم يف طلب املعيشة»[[[ .وهكذا
فإ ّن طلب الرزق مييس من أوائل الواجبات عىل اإلنسان ،إلّ أنّه يجب أن يكون طلبًا يف املجاالت
املرشوعة ،يقول تعاىل :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ(املائدة ،)88/وكذلك من أجل
س ّد حاجته وحاجة عياله ومساعدة اآلخرين.
أي عمل مرشوع ،فال يتعاىل اإلنسان عن األعامل البسيطة:
أ ّما نوع العمل فيمكن أن يكون ّ
«فمن سقى طلحة أو سدرة ،فكأنّ ا سقى مؤم ًنا من ظأم»[[[.
ضمني،
ويف مقابل العمل ،يضمن اإلسالم األجر ،ذلك أن العمل ينتج عن عقد رصيح أو
ّ
ونحن مأمورون باحرتام كالمنا املعطى ،حيث يقول تعاىل  :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ(املائدة.)1/
كام نجد الرسول يقول« :من منع أجريًا أجره ،عليه لعنة الله»

[[[.

العرشي[[[وال
يئ[[[وال
الثالثيني[،[[1
ّ
وهكذا فإ ّن أجر العامل ال يتقادم ،ال مبرور الزمن الثنا ّ
ّ
فالحق ال يبطله يشء ،كام يقول عيل.[[1[
ّ
[[[ -مسلم ،بيوع 20/وأبو داوود ،بيوع.45/
[[[ -الوسائل.43/12 ،
[[[ -املصدر نفسه،ص .18
[[[ -املصدر نفسه ،ص.11
[[[ -املجليس :بحار األنوار ،ط ،3بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب1983 ،م ،ج ،70ص.157
[[[ -الوسائل .25/12
[[[ -الوسائل .18/19
اللبناين.
ّ
[[[ -كام يف قانون العمل
اللبناين.
ّ
[[[ -كام يف قانون املوجبات والعقود
[-[[1كام يف القانو ن املدين الفرنيس
املحمودي ،نهج السعادة ،ج ،1ص198و .199
[ -[[1نهج محمد باقر
ّ
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الحق ،ورضورة إعانة املسلمني للمظلوم كام رأينا
أ ّما الضامنة هنا فهي إجازة القتال لتحصيل
ّ

سابقًا ،إذ إ ّن من قُتل دون ماله فهو مبنزلة شهيد[[[.

أ ّما العاجزون عن إحراز الرزق ،فيجب أن يعطوا من املال العام حتى تُس ّد حاجاتهم ويستغنوا،

لكل فقري ومسكني ،إلّ أن يكون مستغن ًيا قاد ًرا
أو يعيشوا ،إن أمكن ،يف بحبوحة؛ أل ّن اإلعانة واجبة ّ
عىل الكسب ولك ّنه متكاسل.

وحتى تتوفّر البحبوحة ،وبالتايل العمل ،يدعو اإلسالم إىل تحرير السوق ومنع االحتكار« :الجالب

مرزوق واملحتكر ملعون»[[[ ،كام مينع اكتناز األموال وعدم استثامرها ،ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ(التوبة)34/

أ ّما يف مجال الرتاحم ،فيبلغنا الرسول أ ّن الله تعاىل ال يرحم عباده الذين ال يرحمون اآلخرين:

وجل ،إذ يقول
«إنّ ا يرحم الله من عباده الرحامء»[[[ ،أ ّما من ال يرحم أبناء جنسه ،فال يرحمه الله عز ّ
رسول الله« :ال يرحم الله من ال يرحم الناس»[[[ ،واألمر بالرتاحم ال يقترص عىل تعامل األفراد

والجامعات بعضهم مع بعض ،بل هو يشمل الحاكمني يف تعاملهم مع املواطنني؛ أل ّن األمر عا ّم

وال يستثنى منه أحد ،بدليل اللفظ.

أم ّـا التكافل والتعاون فقد أمر به الله تعاىل بقولـه:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ(املائدة،)2/

ث ّم أىت الرسول ليوضحه
ويفصله ،فقال« :املؤمن للمؤمن كالبنيان يش ّد بعضه بعضً ا»[[[ ،فكان
ّ
من مصاديق هذا التكافل والتعاون ،البحث عن املحتاجني ،كاأليتام ،حيث يقول الرسل :

«أنا وكافل اليتيم يف الجنة»[[[ ،وكذلك األرامل واملساكني« :الساعي عىل األرملة واملساكني
كاملجاهد يف سبيل الله»[[[.

[[[ -الوسائل .589/18
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،5ص165؛ العالمة الحيل :تذكرة الفقهاء ،ج ،12ص.166
[[[ -العالمة املجليس ،بحار األنوار ،م.س ،ج ،79ص.91
[[[ -الريشهري ،ميزان الحكمة ،م.س ،ج ،2ص1044؛ بخاري ،توحيد. 2/
[[[ -بخاري ،مظامل 5/ومسلم بر.65 /
[[[ -الريشهري ،ميزان الحكمة ،م.س ،ج ،4ص3708؛ بخاري ،أدب 24/ومسلم ،زهد.42 /
[[[ -بخاري ،نفقات 1/ومسلم زهد.41/
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ّ
الـحق بالعلم
الحق اليوم من أه ّم الحقوق؛ ألنّه يؤ ّمن الخربة الرضوريّة ملواجهة أعباء الحياة
أصبح هذا
ّ

إضافة إىل حاجة املجتمع للعلامء[[[ ،والله تعاىل يعظّم العلامء ،وذلك بقوله  :ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ( فاطر .)28/ويفضّ ل الذين يعلمون عىل الجاهلني

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون(الزمر.)9/

كام يحثّ الرسول عىل طلب العلم يف العديد من الروايات ،ويرى بعضهم أ ّن هذا العلم
إل أّن الس ّنة النبويّة ّ
الدينيّ ،
املطلوب هو العلم
تدل عىل أ ّن العلم املطلوب أوسع من ذلك ،فقد
ّ
قال رسول الله« :طلب العلم فريضة عىل ّ
كل مسلم ومسلمة»[[[ .والعلوم املطلوبة ،حتى «يف
الصني» ،ليست العلوم الدينيّة ،أل ّن العلوم الدينيّة يف املدينة ومنها تنترش إىل املراكز اإلسالميّة،
أي مكان يف العامل.
وليس العكس ،بينام العلم
الدنيوي ميكن أن يكون يف ّ
ّ
حا ،إذ
ّ
بكل فروعه مطلوب ،فال ب ّد من أن يكون التعليم ،عىل
من هنا نفهم أ ّن العلم ّ
األقل متا ً
كيف يحثّ عىل العلم ثم يقيّده.
يبقى هناك سؤال وهو :هل العلم جائز أم واجب عىل الدولة يف اإلسالم؟

معي
إ ّن مسألة الجواز مؤكّدة مبا رأينا ،أ ّما مسألة الوجوب فيجب بحثها ،فث ّمة اليوم ح ّد
إلزامي ّ
ّ
من العلم تجرب الدولة أولياء األطفال عىل متكينهم من تحصيله ،وهذا املستوى متف ّرع من األساس
وهو توفري العلم ،حسب اإلمكانات ،ونحن نرى أ ّن اإلسالم ال ميانع يف ذلك لرضورة العلم بالنسبة
ي.
إىل املجتمع وحاجاته ،فال ب ّد من توفري املرحلة األساس ّية الرضوريّة البتداء العلم الج ّد ّ

الرضوري تأمينه لتلزم الدولة
لكن يبقى السؤال :هل هناك ،فيام ييل املرحلة األساسيّة ،علم من
ّ
بذلك؟
لقد كلّف الرسول رجالً من املسلمني بأن يتعلّموا لدى املجتمعات األخرى بعض األمور،
كام حاول االستفادة من متقني اللغات األخرى.
وأرسل  عروة بن مسعود وغيالن بن سلمة إىل جرش ،ليتعلّموا التقنيات التي كانت رضوريّة

[[[  -راجع ميثاق الحقوق االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة بتاريخ  16كانون األ ّول/ديسمرب .1966
[[[ -الكليني ،الكايف ،م.س ،ج ،1ص.30
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يب الذي كان سائ ًدا كاستعامل املنجنيق[[[ ونحوه ،ومن
لقيام الدولة والحفاظ عليها يف الج ّو الحر ّ
هنا نستطيع االستنتاج أ ّن عىل الدولة أن توفّر العلوم الرضوريّة الستمرار املجتمع والدولة اإلسالم ّية
كل أنواع العلوم الرضوريّة.
وتط ّورهام ،إذًا من الواجب توفري ّ

وبهذا تصبح إلزاميّة التعليم مسألة موظّفة لخدمة املجتمع ،ال لتخريج أفواج العاطلني عن
العمل يف ج ّو الليربال ّية التعليم ّية ،التي ير ّوج لها اليوم.

ّ
اإلنساين
القانون

ميكن تلخيص املبادئ التي ب ّينها الرسول يف مجال الحرب ومعاملة غري املقاتلني ،يف
الحديث والخربين اآلتيني:
الحديث« :ال تغلّوا وال متثّلوا وال تغدروا وال تقتلوا شيخًا فان ًيا وال صي ًّبا وال امرأة…»[[[.

الخرب األول« :ما ب ّيت رسول الله عد ًّوا قط» [[[.

السم يف بالد املرشكني»
الخرب الثاين« :نهى رسول الله  أن يلقى
ّ

[[[

هذه النصوص تحوي أسس القتال العا ّمة وهي ،دون مراعاة للرتتيب الوارد أعاله ،كام يأيت:

 -1ال متثّلوا :وهذا نهي عن االنتقام من رجال الخصم القتىل ،وهو ما سوف تظهر رضورته بعد
رشعني
ّ
كل املآيس التي عانتها البرشيّة من الحروب ،وما كان يحصل فيها من فظاعات ،مام دفع امل ّ
الدول ّيني إىل تحريم العبث بالجثث ،وإىل ترشيع رضورة دفنها يف مقابر يعلن عنها .وهذا ما كان
يفعله الرسول  بقتىل أعدائه ،كام حمل التاريخ عن معركة بدر وغريها.
عىل أ ّن تحريم التمثيل إبان الحرب ال يقترص عىل األموات ،بل هو يحمي األحياء أيضً ا؛ أل ّن
مخصص.
اللفظ عا ّم غري
ّ

 -2ال تغدروا :وهذا نهي عن قتال الخصم قبل دعوته وإنذاره ،وقد أخلص الرسول  لهذا
أي حرب ،كام ورد يف الخرب األ ّول الذي
املبدأ كام لغريه ،حتى أنّه مل يباغت عد ًّوا له ،ليتالىف ّ
ذكرناه أعاله.

اإلسالمي ،قم،1418،
الطربي ،مذكور سابقًا ،ج  ،2ص 353وابن هشام السرية النبويّة ،ج ،4ص 90وابن األثري ،مكتب اإلعالم
[[[ -راجع
ّ
ّ
ج ،2ص922
[[[ -الكليني :الكايف ،دار األضواء ،ط ،3م ،5كتاب الجهاد ،ص28؛ راجع كذلك أبواب الجهاد يف سائر الصحاح.
[[[ -املصدر نفسه.
[[[ -املصدر نفسه.
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ميض ما
وتأسيسا عىل مبدأ عدم الغدر ،كان االلتزام بالعهود التي تُقطع للعدو ،وعىل الرغم من
ً
ّ

يزيد عىل أربعة عرش قرنًا عىل وضع اإلسالم لهذه القاعدة ،فإ ّن البرشيّة مل تستطع ترسيخها حتى

اليوم .صحيح أ ّن مؤمتر الهاي الثالث ألزم من يزمع ش ّن الحرب ،برضورة توجيه إخطار مسبق ال

األقل من
ّ
جه اإلنذار قبل أربع وعرشين ساعة عىل
لبس فيه إىل خصمه ،وأ ّن هولندا اقرتحت أن يو ّ

جه فعليًّا بعد
جه ،فهو يُو ّ
بدء العمليّات الحربيّة ،لكن الذي يجري عمليًّا اليوم هو أ ّن اإلنذار ،إذا ما ُو ّ

وكل ذلك حفاظًا
بكل خفّة عندما متكن الفرص من العدوّ ،
بدء العمل ّيات ،كام أ ّن العهود تنقض ّ
عىل عنرص املباغتة الذي ال ينفصل عن الغدر بسهولة.

« _3ال تقتلوا شيخًا فان ًيا وال صب ًّيا وال امرأة ...ألنّ هؤالء جمي ًعا هم من غري املحاربني».
وهذا املبدأ ستُكتشف رضورته بعد كل الحروب التي خاضتها البرشيّة ،حتى نهاية الحرب

الثانية ،حيث ك ّرست اتفاق ّية جنيف الرابعة ،بتاريخ 12آب  ،1949وملحقاها لسنة  ،1977لحامية

املدن ّيني زمن الحرب ،ولكن هذه االتفاق ّية وملحقيها ،مل تتح ّول فعل ًّيا إىل مبادئ عا ّمة توفّر الحامية

لألبرياء يف جميع األحوال ،ذلك أ ّن قانون الحرب ما يزال يسمح بقصف املدن ،وإن اشرتط أن
تكون محم ّية ،وأن يبتعد القصف عن أماكن العبادة ،واملراكز الثقاف ّية واألثريّة ،وأماكن تج ّمع النساء

جز ،رشط أن تحمل شارات متكّن من متييزها ،فإذا اتخذت هذه االحتياطات ،يتسامح
واألوالد والع ّ

قانون الحرب بقتل األبرياء ،وهو ال يفرض إال قيدين عا ّمني مطّاطني ال ميكن التحقّق من توفّرهام،
نص عليهام قرار الجمع ّية العموم ّية لألمم املتّحدة املرقّم  )xxv( 2675الذي تض ّمن
وهام ما ّ

مراعاة مبدأي الرضورة والتناسب.

عسكري ما ،إالّ عند الرضورة ،بحيث يكون
فمبدأ الرضورة يعني أالّ يت ّم اللجوء إىل تدبري
ّ
الوسيلة األخرية لتحقيق الهدف املنشود ،ومبدأ التناسب يقيض بأالّ يُستخدم من أساليب العنف
حى بأعداد كبرية من
إل القدر
ووسائل القتل والدمارّ ،
ّ
الرضوري لتحقيق ذلك الهدف ،وأن ال يُض ّ
املدنيّني لتحقيق أهداف بسيطة.

السم يف بالد املرشكني (األعداء) :ملا ميثّله هذا األمر من الغدر من جهة ،وملا
 _ 4عدم إلقاء
ّ

خ ًرا ،فح ّرمت االتفاقات
يس ّببه من قتل
جامعي ولو محدود ،وهذا ما اكتشفت اإلنسان ّية رضورته مؤ ّ
ّ
الدوليّة استخدام الغازات السا ّمة واألسلحة البكرتيولوجيّة ،ملا ت ِ
جامعي ،وذلك يف
ُحدثه من قتل
ّ

ريا يف اتفاق
ترصيح الهاي سنة  ،1899ث ّم يف بروتوكول جنيف بتاريخ  17حزيران  ،1925وأخ ً
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 16كانون األول لسنة ا ،197دون أن تلغي كلّيًّا استخدام حتى األسلحة النوويّة.
يتبي أ ّن الرسول أىت اإلنسانيّة مبجموعة من الحقوق ،لو أ ّن املسلمني راعوها
مام تق ّدم ّ

ونرشوها ،أو لو أ ّن اإلنسان ّية مل تلُذ تجاهها بالسلب ّية ،بل بالعداوة ،لكانت وفّرت عىل نفسها دماء

القوي والضعيف ،الفقري
ودمو ًعا كاألنهار ،ث ّم لكانت متتّعت بحقوق حقيقيّة ال وهميّة ،يتمتّع بها
ّ
والغني ،وال تؤث ّر فيها اإلمكانات املا ّديّة ،وال موازين القوى االجتامع ّية.
ّ

اخلالصة
جر الثورة
مام تق ّدم ميكن االستنتاج أن اإلسالم ،بصفته الدين الخاتم بني الديانات الساموية ،ف ّ

اإلنسان ّية الكربى يف هذا العامل ،يف مجال حقوق اإلنسان أينام كان ،وليس يف داخل دولة مع ّينة
فقط .وهكذا فقد نقل البرشية من حالة العبوديّة الفعليّة أو االحتياطيّة ،حيث يع ّد الحاكم نفسه مالكًا

لرعاياه بأنفسهم وأموالهم وح ّريّتهم ،إىل حالة االنعتاق وعدم الخضوع إالّ لله خالقهم ومالكهم.

وقد تف ّرعت الحقوق اإلجامليّة املك ّرسة بهذه الحالة إىل تفاصيل أق ّرتها تعاليم اإلسالم يف الكتاب

يل (ع)،
العزيز والسنة املط ّهرة مبا فيها ما يعود إىل الرسول  مبارشة أو ما استنبطه اإلمام ع ّ

فكانت هذه الحقوق حقوقًا حقيقيّة ال تخضع ألمزجة الحكّام وال تفرغ من مضامينها بسبب العوز؛
لكل رشائحه.
متكافل يؤ ّمن العيش الكريم ّ
ً
اإلسالمي يجب أن يكون مجتم ًعا
أل ّن املجتمع
ّ

وإذا كانت البرشيّة استطاعت ،بعد أن دفعت أمثانًا باهظة من الدم والدموع والعرق حتى وصلت

إىل إقرار حقوق لإلنسان وح ّريّات عا ّمة ،إالّ أ ّن ما أحرزته ليس ثابتًا راسخًا يف كثري من األحيان ،ال

س ّيام وأ ّن طبقات واسعة من الناس ال ميكنها التمتّع بكثري من تلك الحقوق ألسباب عديدة جرى
تبيانها يف منت دراستنا.

وهذه الحقوق ال تحرتم وال تط ّبق إالّ داخل الدولة املعن ّية ،فإذا تحكّمت هذه الدولة بدولة

أخرى ،فإ ّن الحقوق تداس ،ال س ّيام لدى الشعوب املستضعفة.

وإذا كانت القواعد الحقوقيّة يف اإلسالم تنبع ،ما وراء النصوص ،من اإلميان الذي مينع االلتفاف

واالستغالل ،فإ ّن األمر يتح ّول يف األنظمة الوضع ّية إىل نصوص ترشيع ّية ميكن املامحكة ،ال يف

مسألة إثبات خرقها وحسب ،بل ويف تفسري مضمونها نفسه ،وهذا ما يفسح املجال للتالعب عليها

أي نصوص وضع ّية مهام أويت واضعوها من
من خالل الثغرات والغموض اللذين ال ب ّد أن يالزما ّ
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حنكة ودراية وبعد نظر ،ناهيك عن تع ّمد ذلك ألسباب مختلفة.
ِ
نستقص حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،بل حاولنا ،بإمكاناتنا
عىل أنّنا ملزمون باالعرتاف بأنّنا مل

املتواضعة القارصة ،استكشاف ما يوازي الحقوق التي أصبحت متعارفًا عليها يف املجتمعات

وخاصة يف الجامعات ،يك يلجوا منه إىل أحكام
املتق ّدمة ما ّديًّا ،وحسبنا فتح باب للدارسني،
ّ

اإلسالم الواسعة بعيدة الغور ،فيحقّقوا ويكتشفوا.

يستحق املغامرة.
عىل أ ّن الطريق طويل وال نعتقد أنّه ميكن اجتيازه ،إال أ ّن األمر
ّ
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