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اإلنسان  بحقوق  وصلته  اإلسالم  قضية  عن  مسلمني  وغري  مسلمون  كتبها  التي  واملقاالت  الكتب  تعددت 

إال أن كتاب اإلسالم وحقوق اإلنسان: الرتاث والسياسة لـ)آن إليزابيث ماير( يبدو من طراز آخر؛ فقد كتب له 

الرشق  أو  اإلنسان  حقوق  بقضايا  املنشغلني  أو  املتخصصني  الغربيني  العلامء  لدى  األقل  عىل  واالنتشار  الذيوع 

األوسط، وُطبعت  من الكتاب الطبعة اخلامسة عام 2012، ولكني اعتمدت يف مراجعتي هذه عىل الطبعة الرابعة 

عام 2007.

واملؤلفة )آن إليزابيث ماير( أستاذة للدراسات القانونية يف قسم الدراسات القانونية وأخالقيات األعامل يف 

كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. درست اللغة األلامنية يف البكالوريوس )1964(، وحصلت عىل شهادة الامجستري 

كلية  من  القانون  يف  الدكتوراه  عىل  حصلت  ثم   ،)1966( والفارسية(  )العربية  األدنى  الرشق  وآداب  لغات  يف 

احلقوق بجامعة بنسلفانيا يف عام 1975، وأخر ى يف تاريخ الرشق األوسط من جامعة ميتشيغان يف عام 1978، 

كام حصلت عىل شهادة يف القانون اإلسالمي واملقارن من كلية الدراسات الرشقية واإلفريقية بجامعة لندن يف عام 

1977، وقامت بمهام التدريس يف جامعة ييل وجورج تاون وبِرنستون يف سنوات متفرقة. 

https://doi.org/10.29117/jcsis.2018.0208
© 2018 Ali, licencee JCSIS. This is an open access book review distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International license (CC BY-NC 4.0(, which permits any noncommercial use, distribution, 
and reproduction in any medium, provided the original author(s( and sources are credited.



170

مراجعة كتاب  اإلسالم وحقوق اإلنسان: الرتاث والسياسة                                                                                                                                            حممد مدثر عيل

تكتب األستاذة )ماير( يف نطاق واسع حول قضايا الرشيعة اإلسالمية يف النظم القانونية املعارصة، والقانون 

املقارن، والقانون الدويل، ومشكالت دمج القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف النظم القانونية املحلية، وجزء كبري 

من دراستها يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان يف شامل إفريقيا املعارص والرشق األوسط. واملراجعة احلالية كام ذكرت 

 Westview Press, Boulder, مبنية عىل الطبعة الرابعة التي ُنرشت عام 2007 من ويست فيو بريس، بولدر، كوُلرادو

 .Colorado

أما الطبعة اخلامسة فمن الواضح بتصفح رسيع أن )ماير( أضافت عليها ما يقرب من 30 صفحة، واإلضافات 

عموًما تتعلق بتحليل األحداث )مثل الرسوم الدنامركية، والربيع العريب( التي تعزز شبهاهتا حول احلالة الراهنة 

حلقوق اإلنسان يف العامل اإلسالمي خاصة يف منطقة الرشق األوسط، وإذا كانت )ماير( قد تراجعت عن أي من 

آرائها األساسية يف الطبعة اجلديدة عام هو مذكور يف الطبعة الرابعة فبطبيعة احلال ينبغي أالاَّ يلتفت إىل هذه املراجعة؛ 

ألن املراجع  مل يتمكن من العثور عىل الطبعة اخلامسة. 

وتتكون الطبعة الرابعة من مقدمة، وتسعة فصول وملحقني، ومرسد للمصطلحات، وبيبليوغرايف مقسم بدقة 

وفًقا للقضايا، كام أنه يتمّيز بتعليقات ختامية تقدم مزيًدا من التفاصيل عن جمموعة متنوعة من القضايا.

ا “تسمية  تبدأ املقدمة )ص. xi( بتوضيح عنوان الكتاب؛ إذ قد يتوقع قارئ حمايد هلذا العمل العلمي، أنه حقًّ

خاطئة” مثلام حدث لكاتب هذه السطور؛ فقد توقع أنه عبارة عن عرض تارخيي لقضايا حقوق اإلنسان من خالل 

فرتات زمنية منتقاة من التاريخ الفكري اإلسالمي، وكيف تأثرت بالسياسة أو أثرت فيها، إال أن الكتاب عبارة 

اإلسالمية  اإلنسان  حقوق  خطط  صياغات  يف  املتحدة  األمم  تأسيس  بعد  لإلسالم  السيايس  <االستخدام  عن 

املميزة>)12(.

توجز )ماير( العيوب التي تالحظها يف األدبيات الثانوية حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم، والتي كانت حافًزا 

إىل تأليف هذا الكتاب. ومن هذه العيوب <فشل هذه الصياغات يف إدراك احلاجة إىل التمييز بني املبادئ املنصوص 

عليها يف املصادر اإلسالمية واألنامط التارخيية لتفسري هذه املصادر، ونتائج احلكومات املعارصة التي كانت تسعى 

لتحويل الفقه اإلسالمي إىل سياسات وأنظمة>)ص.13(.

ولكن املالحظ أن الفشل الذي تتكلم عنه ماير ليس عاما، بل قد يكون قصورا يف نواح أو آماد، ولكن بالسياق 

التارخيي يف العامل الوسيط فإنه ال مقارنة البتة يف فرادة اإلنجاز التارخيي اإلسالمي يف حقوق األفراد واألقليات إذا 

ما ذكرنا عامل املغلوبني واملقهورين يف أوروبا عصور اإليامن املسيحية.
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ويف تقييمها ملختلف صياغات حقوق اإلنسان تدعي أهنا عاجلت املصادر واحلجج بموضوعية تامة، وأهنا لن 

تتوقف عن تقديم آرائها اخلاصة عند احلاجة.

)ص.  وبشموهلا>  الدويل  القانون  يف  عليها  املنصوص  اإلنسان  حقوق  ملبادئ  املعياري  بالطابع  <تؤمن  إهنا 

15(. وقد أقنعتها حمادثاهتا ودراساهتا املكثفة حول حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط عىل مدى أربعة عقود بأن 

<اإلسالم يف ذاته ليس سبًبا للقصور يف )فهم وممارسات( حقوق اإلنسان يف الرشق األوسط> )ص. 16(.

يقدم الفصل األول املعنون بـ)مقارنات احلقوق عرب الثقافات( خلفية الكتاب أثناء مناقشة العديد من القضايا 

املنهجية، وتشمل هذه القضايا اختيارها صياغات معينة حلقوق اإلنسان من قبل شخصيات أو منظامت إسالمية، 

اخلالفات الناجتة عن التحليالت املقارنِة ملختلف النظم القانونية، توضيح األساليب املناسبة للمقارنة بني التاريخ 

القانوين بسبب شبهات حول ما يسمى <بالنسبية الثقافية> )ص. 10-2(.

وتؤكد )ماير( أن ردود فعل املسلمني حول عالقة حقوق اإلنسان اإلسالمية بحقوق اإلنسان الدولية ترتاوح 

بني التوافق التام بني كال الصياغتني والقول بأن قوانني حقوق اإلنسان الدولية نتاج الثقافة الغربية، وبالتايل أجنبي 

وغري مقبول )ص 2(. بني هذين النقيضني يواجه املرء برامج حقوق اإلنسان التي تعتربها )ماير( <مواضيع جذابة> 

ولكن ليس بالرضورة وجهات نظر إسالمية أصيلة.

إن السعي لتحليل هذين النظامني من حقوق اإلنسان بصورة نسبية ال يتم من دون مأزقها؛ فأحد األسباب 

األساسية هلذا املأزق يف رأي )ماير( أن العلامء املسلمني وعامتهم يرون عىل حد سواء أن الغرب عازم عىل تشويه 

حقوق  النتهاكات  الغريب  السجل  ثانيا:  وبدائية.  قاسية  بأهنا  ووصفها  العامة  وثقافته  وقوانينه  اإلسالم  صورة 

اإلنسان وأنامطها املتكررة بام يف ذلك التعذيب واإلبادة اجلامعية والعنرصية، عىل سبيل املثال ال احلرص، تتناقض 

بصورة جلية مع محل الغرب لواء حقوق اإلنسان يف العامل اإلسالمي. وأخرًيا: هناك تصور بأن كثرًيا من مثل هذه 

املقارنات حتاول إبراز الثقافة الغربية والقيم الغربية وتفوقها عىل غريها، والتفوق القيمي يسّوغ اهليمنة السياسية 

والثقافية أيًضا.

لنزع الرشعية عن مقارنات  الكثريون  أداة أخرى يستخدمها  الثقافية وكوهنا  النسبية  تنتقل )ماير( إىل قضية 

بالثقافة، وأنه ال معايري  الثقافية عىل أن <مجيع القيم واملبادئ مرتبطة  النسبية  القانون اإلسالمي والدويل، وتنص 

عاملية يمكن من خالهلا احلكم عىل الثقافات األخرى> )ص 9(. تستنكر )ماير( هذا املوقف مشرية إىل أن النسبية 

الثقافية والفلسفة األخالقية. عالوة عىل ذلك، فإن تبني  الثقافية هي مبدأ تم تطويره يف جماالت األنثروبولوجيا 
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الصياغات  الدولية من خالل  املفروضة عىل حقوق اإلنسان  الثقافية يف رأهيا يفرتض أن <القيود  النسبية  موقف 

اإلسالمية املقيدة للحقوق يقبلها املسلمون - ربام بالطريقة نفسها التي يقبل هبا املسلمون صعوبات الصيام ملدة 

شهر - كجزء من التزاماهتم الدينية )ص 10(.

الثقافية متت يف سياق غريب، وأن حماولة االنتقال هبا إىل  النسبية  واملالحظة أن املؤلفة تقر بأن تطوير مسألة 

العاملية ال تزال تواجه صعوبات، وهو ما حييل إىل الفهم االختزايل ملوضوع حقوق اإلنسان  يف الفلسفية الغربية 

الامدية والتطورية، ومل تتمكن هبا أوروبا من جتاوز سوءات  الرؤى  املمتدة إىل عرص األنوار، والتي غلبت عليها 

العرص االستعامري وعرص احلروب العاملية  وما بعده من أشكال االستعامر املعارصة. 

اجلزء املتبقي من الفصل يلقي الضوء عىل مشاركة املمثلني املسلمني يف إنشاء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

)UDHR( وبالتايل يسعى إىل رفض الفكرة القائلة بأن قانون حقوق اإلنسان يمثل القيم الغربية خاصة وأن “الدعوة 

إىل عاملية حقوق اإلنسان تعني دعم اهليمنة احلضارية الغربية” )ص 13(. تركز )ماير( عىل جهود مجيل بارودي، 

تتعلق  اإلنسان  العاملي حلقوق  مناقشة مواد خمتلفة من اإلعالن  لبناين، يف  السعودي من أصل مسيحي  املندوب 

بتغيري الدين، وقانون فقه األرسة وإرصاره عىل املواقف التقليدية للمسلمني. وتضيف بأنه يف حني أن بارودي كان 

يعترب اإلعالن خمتلًفا عن أنامط ثقافة الدول الرشقية، ومع ذلك، فإن اإلعالن مل يكن يتعارض معها )ص 15(. ثم 

تعلن )ماير( بأن القانون الدويل نفسه يضع معايري عدم التقيد بحقوق اإلنسان الدولية، وأنه ال يسمح بتقديم قوانني 

دينية لتقييد حقوق اإلنسان الدولية أو إلغائها )صفحة 18(.

واملالحظ هنا أن الدول اإلسالمية يف فرتة صياغة اإلعالن )1948م( كان أغلبها مستعمرا أو مغيبا، ومل حترض 

إال ثالث دول )السعودية، مرص، لبنان(، ومل يكن للنخب الثقافية حضور فاعل يف الصياغة، فأغلبها كان مشغوال 

هبّم حترير األوطان.

يبدأ الفصل الثاين املعنون بـ)حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والنظم القانونية يف البالد اإلسالمية( بتضمني 

النصوص التي تعتربها ممثلة لكل من القانون الدويل وصياغات حقوق اإلنسان اإلسالمية. أما بالنسبة للقانون 

الدويل فأساسه نصوص الرشعية الدولية حلقوق اإلنسان بمكوناهتا األربعة وهي: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

الدويل  والعهد   ،1966 لعام  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد   ،1948 لعام 

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966. والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق 
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باملصادر اإلسالمية حلقوق اإلنسان، وقد استخدمت مصادر سنية وشيعية. وبام  املقارنة  املدنية والسياسية. مع 

أنه ليس هناك صياغة قانونية إسالمية حلقوق اإلنسان معتمدة وموثقة من دون أي حتفظات من مجيع دول العامل 

اإلسالمي، فإن )ماير( اختارت الصياغات التي كانت األكثر تأثرًيا يف العامل اإلسالمي. وتشمل اإلعالن العاملي 

حلقوق اإلنسان اإلسالمية )UIDHR( لعام 1981، ومرشوع دستور إسالمي صممته أكاديمية البحوث اإلسالمية 

اإليراين، وإعالن  التابعة جلامعة األزهر عام 1979، ومرشوع دستور 1979  اهليئات  القاهرة، وهي إحدى  يف 

القاهرة حلقوق اإلنسان لعام 1993، والنظام األسايس للحكم يف اململكة العربية السعودية لعام 1992، وكتاب 

)رشح إسالمي عىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان( لسلطان حسني تابانده، وكتيب )حقوق اإلنسان يف اإلسالم( 

أليب األعىل املودودي )ص 33-28(.

“الرأي  أن  مفاده  استنتاج  إىل  )ماير(  توصلت  بإجياز،  اإلنسان  حلقوق  اإلسالمية  الصيغ  هذه  تقديم  بعد 

اإلسالمي منقسم إىل حد كبري بحيث ال جتتمع كلمتهم إلصدار إعالنات عامة بشأن موقف اإلسالم من حقوق 

اإلنسان” )ص 35(. 

 واملالحظ هنا أن ماير اعتمدت استقراء ناقصا للمشاريع اإلسالمية الرسمية أو األهلية ، فضال عن مئات 

هلا  ُيراد  التي  الغربية  للرؤى  واستدراكا  نقدا  أو  تنزيال  أو  تأصيال  اإلسالم  حقوق  لقضايا  األكاديمية  الدارسات 

العاملية بحكم هيمنة املنظم األممي املعارص.

وتناقش بقية الفصل تأثري برامج األسلمة يف دول إيران وباكستان والسودان العتبارها منفذة رؤية اإلسالم 

للحقوق اإلنسانية فبدأت بالثورة اإليرانية يف عام 1979، ثم انتقلت إىل اجلنرال ضياء احلق وبرناجمه لألسلمة يف 

عام 1979 يف باكستان، وجعفر النمريي رئيس السودان يف عام 1983. حتاول )ماير( أن تبنينِّ أن صيغ حقوق 

اإلنسان التي ُأدخلت عىل مستوى احلكومة يف حتالف مع رجال الدين أو أحزاب سياسية دينية، يف احلاالت الثالث 

والقتل  االختطاف  حاالت  ارتفاع  وإىل  جسيمة،  انتهاكات  إىل  وأدت  اإلنسان،  حقوق  بقضية  ترض  أهنا  -أثبتت 

السيايس، وتعذيب اخلصوم السياسيني. وتصف كذلك استيالء طالبان عىل أفغانستان، وتؤيد اآلراء التي تصور 

طالبان بأهنا جمموعة بربرية من رجال الدين السنيني الذين ارتكبوا كل أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان التي يمكن 

ختيلها )صفحة 44( من دون التأكد من صحة هذه االهتامات.

الفصل الثالث عبارة عن تفاصيل ردود فعل املسلمني عىل حقوق اإلنسان. تبدأ الكاتبة ببيان موجز عن ظهور 

أفكار  قائم عىل  العرشين  القرن  املدين والسيايس يف  الدويل  القانون  أن  الغرب، وخلصت إىل  حقوق اإلنسان يف 
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وفلسفات غربية مثل الفردانية، والنزعة اإلنسانية، والعقالنية، وعىل املبادئ القانونية التي حتمي احلقوق الفردية” 

وبالتايل إن رفض فلسفة الفردية والنزعة اإلنسانية والعقالنية هو بمثابة رفض هليكلة حقوق اإلنسان احلديثة. )ص 

.)48

لكن يف العامل اإلسالمي كان الرتكيز عىل املجتمع وليس عىل الفرد كام هو احلال يف معظم املجتمعات التقليدية.

والعامل األسايس يف نظر )ماير( الذي كان سبًبا يف أن املسلمني مل يشعروا بأمهية النزعات الفردانية والعقالنية 

هذا  إلدخال  املسؤولية  اإلسالمي  الدين  حتميل  عدم  عىل  حترص  )ماير(  أن  ومع  العقل.  عىل  الوحي  سيادة  هو 

“كان  الذي  الفكري  أن هذا هو اإلطار  أنه واضح وجيل يف كتاهبا  إال  املجتمعات اإلسالمية  الفكري يف  اإلطار 

بازدرائها  القارئ  وحيس   .)60 )ص  اإلسالمية.  املجتمعات  عائًقا تارخيًيا يف تطور مفاهيم حقوق اإلنسان” يف 

مجيع صيغ احلقوق اإلنسانية التي قدمها املسلمون يف الوقت احلارض؛ ألنه –يف نظرها- ليس هناك صيغة من هذه 

الصيغ جتعل العقل وحده “املصدر األسايس للقانون” وفًقا للعقالنية، وتتأسف )ماير( عىل أن هيمنة هذه الرؤية 

اإلسالمية مل تسمح بإجياد النسخة اإلسالمية من عرص العقالنية )ص. 53(.

وبام أن احلقوق مرتبطة بطبيعتها بالفرد، فإن ما متثله الصيغ اإلسالمية من “حقوق” ليس إال صورة واضحة 

عن عدم قدرة أصحاب هذه الصيغ عىل استنباط “فلسفة متامسكة للحقوق اإلنسانية”. ثم تبدأ باختيار أمثلة مما 

يسميه املسلمون حقوًقا من هذه الصيغ، وترشع يف توضيح كيف أن هذه احلقوق يف احلقيقة ال تستحق مسمى 

“احلقوق” أو كيف أهنا تقيد ضامنات احلرية التي هي سمة أساسية للحقوق الدولية.

ينتهي الفصل بدراسة موجزة لنصوص املودودي وتاباندهوكالمها يستنكران اإلطار الغريب للحقوق بسبب 

“طبيعتها غري اإلسالمية”. الفرق بينهام يف نظر )ماير( أن تاباندهيرصح بكل وضوح أن اإلطار الغريب للحقوق ال 

يتوافق مع اإلطار اإلسالمي للحقوق يف كثري من تفاصيلها، واملودودي حياول إثبات أسبقية اإلسالم عىل الغرب 

يف حتديد حقوق اإلنسان.

واملالحظة املركزية الناقدة ملرامي الكتاب هي مآخذها عىل اإلسالم يف عدم توافقه مع مبادئ احلداثة الغربية، 

ومن أمهها: العقالنية، واستقاللية الذات اإلنسانية. ويبدو أهنا قد غفلت أو تغافلت عن أن هذه املقوالت الفكرية 

احلداثية تم حتدهيا، بل ورفضها، يف الغرب من قبل مفكري ما بعد احلداثة. كام أن هذا القول يفرتض أصال رضورة 

أن يتوافق اإلسالم مع احلداثة الغربية، وهو ما يعكس ما يمكن تسميته باملركزية الغربية، واالعتقاد بتفوق الثقافة 

الغربية عىل ما عداها من الثقافات األخرى.
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القيود اإلسالمية عىل حقوق اإلنسان، ويؤكد ما زعمته )ماير( سابًقا من دون أي  الرابع  يذكر الفصل 

دين  متطلبات  إىل  بالرجوع  األساسية  اإلنسان  حقوق  تقييد  يقبل  أن  يمكن  <ال  الدويل  القانون  بأن  أساس 

معني...وبالتايل، فإن إجياد أي قيود أو حتديد حلقوق اإلنسان بموجب الرشيعة اإلسالمية سيعترب تقييًدا حلقوق 

اإلنسان بمعايري غري معرتف هبا؛ ولذلك فإن قواعد الرشيعة التي تتعلق باملرأة أو غري املسلمني مثالً، والتي 

الدويل. ال  القانون  الفئتني، الغية وباطلة بسبب احلرية املمنوحة هلام يف  تبدو وكأهنا تضع قيوًدا عىل أي من 

تتوقف )ماير( عن حتميل الدول اإلسالمية مسؤولية استغالل مثل هذه األحكام الرشعية عن عمد للحد من 

حرية فئات معينة. ويف هذا الصدد تستشهد مرتني بمثال عن منع النساء من قيادة السيارات يف اململكة العربية 

السعودية )ص 81( كقيد وضعته احلكومة باسم اإلسالم. قد يكون ذلك صحيًحا بالنسبة لبعض العلامء، إال 

أن هذه القيود تستند بوضوح إىل مقتضيات اجتامعية وثقافية وليست إىل الدين اإلسالمي كام هو واضح. وقد 

تم رفع هذا التقييد يف اململكة العربية السعودية منذ شهور.

ويتبع ذلك ذكر القيود يف خمتلف الصيغ اإلسالمية للحقوق؛ فتالحظ )ماير( أن كل الصيغ اإلسالمية 

تترسع  اإلنسان  احلرية حلقوق  يكفل  تقّيد أي حق  أن  أرادت  – إذا  والشيعية  منها  السنية  اإلنسان -  حلقوق 

بإضافة اجلملة املعرتضة <حسب الرشيعة أو الفقه اإلسالمي أو مبادئ اإلسالم>. واألمر الذي يرهقها أهنا جتد 

هذه الصيغ مستخدمة <لتقييد احلقوق األساسية> مثل احلرية والعدالة وتويل الوظائف العامة وحق التعبري، 

وبالطبع حق الزوجة يف الطالق.

ولكن ماير وتبعا لالستقراء الناقص ال تدرك بأن بعض الصياغات املعارصة حلقوق اإلنسان يف بعض 

الدول اإلسالمية ال تعرب عن الرؤية األصيلة يف اإلسالم، وإنام هي اجتهادات أو رؤى مشوهة لبعض األنظمة 

الشمولية التي تستخدم اإلسالم غطاء لترصفاهتا اخلاطئة.

يبدأ الفصل اخلامس املعنون بـ)التمييز ضد النساء وغري املسلمني( بمالحظات إجيابية عن الفكر اإلسالمي 

ومتسكه بالعدالة اجلنسية يف أول األمر إال أهنا تعرضت لألسف لتفسريات هيمن عليها الذكور وبالتايل فرسوا 

الدين حسب هواهم وبأسلوب يكفل هيمنتهم عىل الفكر. ترى )ماير( أن يف الرتاث اإلسالمي تسلسالً هرمًيا 

حيمل يف ثناياه عوامل تنزل بالعبيد وغري املسلمني والنساء إىل مستوى ثانوي. ومن ثم، فإن علامء املسلمني 

التقليدين ال يؤمنون بأن اإلسالم يمنح مبدأ املساواة املطلقة بني الرجال والنساء، أما املعارصون فيّدعون كذًبا 

املتأصل  التمييزي  الطابع  يقدرون عىل تفسري هذا  بالتساوي، ولكنهم ال  يعامل اجلنسني  وزوًرا أن اإلسالم 

للقواعد املتعلقة هبذه القضية )ص 100(.
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املودودي  إىل  اإلسالمية  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من  اإلسالمية  الصيغ  مجيع  فإن  أخرى،  ومرة 

التمييزي. ال جتد  بسبب طابعها  اإلنسان  العاملي حلقوق  املتجسد يف اإلعالن  املساواة  إىل حق  وتاباندهال تصل 

)ماير( أي نظري ملبدأ احلامية عىل قدم التساوي” املنصوص عليه يف الامدة 7 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

الذي ينص عىل أن: “اجلميع متساوون أمام القانون وهلم احلق من دون أي متييز يف محاية القانون عىل قدم املساواة”. 

)ص 104(.

حتاول )ماير( أن تفهم الامدة 3.ج من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اإلسالمية الذي ينص عىل أنه “ال جيوز 

أكرب بسبب  التعرض ملخاطر جسدية  أو  بأية طريقة،  للتمييز  التعرض  أو  العمل،  حرمان أي شخص من فرصة 

االعتقاد الديني أو اللون أو العرق أو األصل أو اجلنس أو اللغة. تقارن )ماير( الرتمجة اإلنجليزية للنص مع األصل 

العريب وجتد اختالفات كبرية بينهام مما جيعلها تقرر أن مؤلفي اإلعالن أرادوا أن خيدعوا القارئ الغريب بإدراج ما 

يسكن قلبه يف النص اإلنجليزي، وإدخال ما يريض القارئ املسلم يف النص العريب. إن احلقيقة املجردة أن النساء 

وغري املسلمني ال يتمتعون بفرص العمل نفسها املتاحة للرجال يف املجتمعات املسلمة بسبب تقييدها بالقواعد 

املتعلقة بالزواج وتغيري الدين، وهذا برأهيا يكفي إلبراز حماولة املسلمني خداع القارئ اإلنجليزي )الغريب(.

والعبيد  املرأة  الفقهي يف قضايا  املنتج اإلسالمي  الكتاب تسكنه رؤية قارصة عن  أن  نفسها من  واملالحظة 

الفقهاء  عند  التجديدية  الرؤى  من  لعديد  إغفاهلا  عن  فضال  التارخيية،  سياقاهتا  يف  قراءهتا  وعدم  واملخالف، 

املعارصين واملبينة عن ثروة حقوقية يف املصادر اإلسالمية، وأن القصور مل يأت منها، وإنام من التطبيقات السياسية 

اإلدارية التي زامحت فيها اخلربات الفارسية والعربية والرتكية الرؤية اإلسالمية األصيلة.

عنوان الفصل السادس، وهو من أطول فصول الكتاب  وحرياهتا” هو  املرأة  املفروضة عىل حقوق  “القيود 

بحيث يتسع لـ 34 صفحة. ويبدأ بنربة إجيابية حيث يشري إىل “ميل” العديد من األحكام القرآنية لتعزيز حق املرأة 

ومكانتها يف جمتمع كان يعرف بوأد اإلناث، وتعدد الزوجات غري املقّيد لدرجة أن “اإلسالم منح حقوًقا للنساء يف 

القرن السابع مل حيصل عليها النساء يف الغرب إال يف اآلونة األخرية”، ونتيجة لذلك متكنت النساء من املشاركة “يف 

الشؤون العامة والدينية تقريًبا عىل قدم املساواة بني الرجال والنساء. )ص 114(.

وتتحدث )ماير( كذلك عن رد فعل املسلمني عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )اتفاقية 

القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة( املعروفة باسم )اتفاقية املرأة( التي صدرت يف عام 1981، وتذكر أن 

العديد من البلدان اإلسالمية وقع عىل اتفاقية )سيداو( من دون حتفظات باستثناء إيران والسودان، ويالحظ عدم 
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دقة هذه املالحظة؛ إذ حتفظت عىل بعض بنودها جمموعة من الدول العربية)1(.

تتابع )ماير( العملية نفسها املتمثلة يف أخذ كل صيغ حقوق اإلنسان اإلسالمية وتشري بجدية إىل نقاط ضعفها 

فإن  للرجل،  خاضعة  وجيعلها  املرأة  عىل  قيوًدا  يفرض  اإلسالم  أن  رصاحة  بكل  تابانده  يؤكد  فبينام  وإخفاقاهتا؛ 

املودودي يامرس عمله املعتاد وهو إثبات أن اإلسالم كان له األسبقية يف وضع حقوق املرأة قبل أن يولد الفكر 

بينام دستور مرشوع  التي ضبطوا هبا املرأة،  القيود  الغريب نفسه. تتعرض السودان وإيران لسخرية )ماير( بسبب 

وزوجات  صاحلات  كأمهات  واجباهتن  يؤدين  وأن  وأزواجهن  آلبائهن  باخلضوع  النساء  يطالب  أيًضا  األزهر 

مطيعات.

ترصح )ماير( يف النهاية أن الغرض من القانون الدويل حلقوق اإلنسان هو توفري احلامية حلقوق اإلنسان. وعىل 

النقيض من ذلك، فإن حقوق اإلنسان اإلسالمية، ... توفر األساس القانوين لتقييد أو إنكار احلقوق، بام يف ذلك 

حق املرأة يف املساواة، واملساواة يف املعاملة بموجب القانون )ص 143(.

اعتبارمها  املودودي وتابانده  النمطية اجلنسانية، وتستنكر )ماير( عىل  القوالب  بمناقشة  الفصل  وينتهي هذا 

النساء ضعيفات ومستسلامت وأكثر مالءمة للمهام املنزلية مثل الطهي والغسيل، وبالتايل ال يستأهلن القيام بأدوار 

قيادية. ثم تتذكر )ماير( رجال الدين من الكنيسة الكاثوليكية وتزجرهم العتبارهم النساء أقل شأًنا من الرجال 

بسبب طبائعهن.

واملالحظة املتكررة هي حماولة ماير عوملة القيم الغربية ومركزيتها لتكون املعيار األوحد الذي حياكم إليه باقي 

املعايري يف إهدار فج للثقافات األخرى وأنامطها املتعددة.

األركان  واضح  أصبح  املختلفة  للفصول  العام  اهليكل  الدينية.  األقليات  حقوق  فيناقش  السابع  أماالفصل 

اآلن. ينبغي أن تعترب الصيغ القانونية الدولية معياًرا حسب رأي )ماير(. يتمثل جوهر هذه القوانني يف عدم جواز 

أي شكل من أشكال التمييز أو التعصب عىل أساس الدين أو املعتقد، وجيب عىل مجيع الدول اختاذ تدابري فعالة ملنع 

أي شكل من أشكال هذا التمييز والقضاء عليه.

إن موقف الرشيعة عند )ماير( ال يبدو صاحلًا يف تعامله مع الذميني وخاصة اليهود واملسيحيني. تبدو )ماير( 

قلقة جًدا من أن غري املسلمني ال حيصلون عىل فرص متكافئة للعمل، وقد متت معاملتهم كمواطنني من الدرجة 

)1( انظر التحفظات العربية عىل سيداو  CEDAW، يف وثائقيات حقوق اإلنسان. اسرتجع بتاريخ 2018-5-9

/http://ar.ammannet.net/documentary/news/738
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الثانية يف املجتمعات اإلسالمية التقليدية واحلديثة ومنعهم من األنشطة التبشريية، وجاء هذا املنع من خالل 

صيغ حلقوق اإلنسان اإلسالمية احلالية حتت غطاء <حتريض الناس عىل العداء>. أثناء تقييمها لصيغة تابانده 

تعلن )ماير( <أن املسلمني املحافظني يرون أن غري املسلمني ممن ليسوا من أهل الكتاب ال حيق هلم أن حيصلوا 

عىل حقوق إنسانية> )ص 154(. وال داعي للقول بأن مثل هذه اآلراء من قبل باحثة يف مكانتها من دون أدنى 

دليل غري مقبول عىل اإلطالق.

وتواصل من خالل صيغ حقوق اإلنسان اإلسالمية معاجلة املعاملة اإليرانية لبهائيي إيران، و>عدوان> 

العربية. ويف كل األحوال  البالد  تلقاها املسيحيون يف  التي  القاديانيني يف باكستان، واملعاملة  املودودي ضد 

ترى أن الصيغ اإلسالمية حلقوق اإلنسان ال ترقى إىل مستوى القانون الدويل.

التجربة  يف  املخالفني  ضد  بالتمييز  القول  كفاية  عدم  بجالء  تدرك  ماير  بأن  القول  مكرور  من  وليس 

اإلسالمية، فهناك فصل واضح بني احلق يف االختالف الديني وبني املامرسات التارخيية املنشّدة إىل جتاذبات  

األقليات الدينية وانشداداهتا املختلفة يف عوامل كان  حيكمها الوالء للدين أكثر من األوطان.

الفصل الثامن يتعلق بصيغ حرية األديان يف حقوق اإلنسان اإلسالمية. يبدأ الفصل بمبدأ الردة يف الرتاث 

اإلسالمية  الدول  فإن سجل  رأهيا،  التوبة. يف  فرصة  املرتد  منح  بعد  باإلعدام  عليه  يعاقب  الذي  اإلسالمي 

ضعيف بالفعل يف هذا الصدد، لكن ظهور اإلسالم السيايس وعملية األسلمة يف العرص احلديث إضافة إىل 

تراجع االجتاهات العلامنية جعل املجتمعات املسلمة عرضة بشكل خاص إلظهار مواقف غري متساحمة. تسلط 

)ماير( الضوء عىل موقف األزهر جتاه نرص حامد أبو زيد، وإصدار قانون ازدراء الدين يف باكستان حتت قيادة 

العربية  واململكة  والسودان  إليران  احلديث  التاريخ  من  األخرى  احلاالت  من  والعديد  احلق  ضياء  اجلنرال 

السعودية إلظهار أن التوجه العام احلايل حلقوق اإلنسان يف اإلسالم ال يمنح حتى املسلمني حقوقهم األساسية 

املتعلقة بحرية الدين.

واألمر نفسه يتكرر يف قصور قراءة ماير ملوضوع الردة واالجتهادات املعارصة فيه، وأن أغلب التطبيقات 

التارخيية مل تكن ضد الفكر أو حرية املعتقد، وإنام ضد املخالفة للنظام العام وحماولة هز الكيان املعنوي لألمة، 

أو االرتباط بقوى خارجية، وجتدر اإلشارة هنا إىل اقرتان حركة الردة األشهر يف التاريخ اإلسالمي بالتمرد 

املسلح عىل الدولة، ومع هذا مل يقم حد الردة وال حتى االستتابة، وإنام الذي جرى هو إمخاد حركة التمرد فقط. 

كام أن القيود عىل التبشري تعكس الرؤية السياسية ال الدينية من حيث عدم تكافؤ الفرص الامدية واملعنوية بني 
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الديانات اليوم. 

وأما الفصل األخري فيقّيم صيغ حقوق اإلنسان اإلسالمية. ترى )ماير( أنه يف بعض األحيان تبدو هذه الصيغ 

صاحلة لغري املتخصصني يف القانون الدويل ومساوية لقانون حقوق اإلنسان الدويل، ولكن يف احلقيقة <هلا أهداف 

معادية للحقوق> ألهنا <تقلل من محاية احلقوق> )ص 193(. ثم تقول بأهنا مع ذلك تأمل أن املرحلة احلالية حلقوق 

الدويل  القانون  لقبول  املجتمعات اإلسالمية  تتهيأ خالهلا  انتقالية  قد تكون مرحلة  الدول اإلسالمية  اإلنسان يف 

حلقوق اإلنسان باستيعاب املبادئ الدولية حلقوق اإلنسان من دون حتفظات.

 ولكن كالمها يف   هذا الفصل من أن الشعوب اإلسالمية اآلن يف مرحلة انتقالية تتهيأ من خالهلا إىل االنتقال 

إىل مرحلة تقبل فيها القانون الدويل حلقوق اإلنسان بدون حتفظات يعكس فهام خطيا للتاريخ متثل احلداثة الغربية 

غايته التي تسعى إىل حتقيقها اإلنسانية. فهي القاطرة التي تقود البرشية نحو التقدم والتحرض. وال شك أن فهام 

كهذا متأثر بالنزعة االستعالئية للثقافة الغربية، والتي ال ترتك جماال لغريها من الثقافات ألن تقوم بصياغة حداثاهتا 

اخلاصة هبا. بل املطلوب من هذه الثقافات التامهي معها وحسب.

 ولكنه حيسب للكاتبة أهنا استطاعت أن تلفت النظر إىل أن املسلمني، وحتى اآلن، مل يطوروا فلسفة حلقوق 

اإلنسان خاصة هبم. فهم ما زالوا يستشهدون بالنصوص اجلزئية الدينية، وباألحداث الفردية التارخيية عىل مراعاة 

لنظرية  تؤسس  أن  يمكنها  نظرية  صياغات  إىل  كله  هذا  ترمجة  من  يتمكنوا  مل  أهنم  إال  اإلنسان.  حلقوق  اإلسالم 

إسالمية يف حقوق اإلنسان

يف النهاية كل ما نستطيع قوله هو أن )آن إليزابيث ماير( وليدة ثقافتها ومل تتمكن من استيعاب فهم الرؤية 

واإلنسانية  الفردانية  النزعات  لثالوث  رهينة  احلقوق  جعلت  ألهنا  اإلنسان؛  حقوق  يف  ختصصها  مع  اإلسالمية 

والعقالنية. أما املجتمع اإلسالمي فال يزال حيتفظ باتصاله بالسامء حتى لو كان من حيث املبدأ وليس يف الواقع، 

املستحيل  من  فإنه  وبالتايل  العقل،  دور  من  ينتقص  أن  دون  من  العقل  عىل  وأسبقيته  الوحي  برضورة  ويؤمن 

للمجتمعات اإلسالمية أن تتوافق مع معطيات هذا الثالوث بتفاصيله الغربية.

التي جرت  احلافلة  املناقشات  للكتاب جديل مما جيعل )ماير( غافلة عن  العام  الطابع  أن  القارئ  سوف جيد 

بني علامء املسلمني القدامى فيام يتعلق بحقوق اإلنسان وحتديد معطياهتا، وال يمكن أن تكون تلك الغفلة سهًوا، 

ويكفي للقارئ أن يلقي نظرة سطحية عىل كتب أئمتنا الفقهاء إلدراك هذه احلقيقة. 


