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مراجعة كتاب

خطاب الكرامة وحقوق اإلنسان

عماد الدين عشماوي)1(

حقوق	اإلنسان	في	عاملنا	العربي	في	أزمة	بعد	عقود	أربعة	من	محاوالت	ترسيخ	ثقافة	حقوق	اإلنسان	
عبر	املنظمات	الحقوقية	الكثيرة	التي	انتشرت	في	كل	مجتمعاتنا	العربية	طوال	تلك	املدة،	والكتابات	
املتعددة	في	خطابات	حقوق	اإلنسان،	من	التيارات	الفكرية	كافة:	الليبرالية،	واإلسالمية،	والقومية.	
ولم	تفلح	مجتمعاتنا	العربية	منذ	نهاية	السبعينيات	من	القرن	املا�سي	حتى	فجر	الثورات	العربية	في	
اإلنسان	 هديه	 على	 ويحيا	 به،	 يؤمن	 واقًعا	 وتنزيله	 وكرامته،	 اإلنسان	 لحقوق	 إقرار	خطاب	حقيقي	
ا	أو	مواطًنا	عادًيا،	فكلنا	في	إنكار	حقوق	اإلنسان	نكاد	نكون	سواء.	

ً
العربي	حاكًما	أو	محكوًما،	فيلسوف

اإلنسان،	 الكرامة	وحقوق	 فلسفية	عن	 محاولة	 السبعة	 في	فصوله	 أيدينا)2(	 بين	 الذي	 والكتاب	
رجا	 الدكتور	 هو	 ومؤلفه	 اإلنسان،	 في	حقوق	 تفكيرنا	 في	 واالنفعال	 الشعور	 دور	 إلى	 االعتبار	 إلعادة	
بهلول،	أستاذ	الفلسفة	العربي	الفلسطيني)3(	الذي	تتركز	أعماله	حول	دراسة	الفكر	العربي	واإلسالمي	
القضايا	 من	 وغيرها	 والهوية،	 واملرأة	 الحريات	 وقضايا	 فيه،	 الغربية	 الحداثة	 وانعكاسات	 املعاصر	
أن	 الغرب	 في	 املعاصرة	لحقوق	اإلنسان	 الفلسفة	 املعاصرة.	وهو،	هنا	يحاول	من	خالل	محاورة	مع	

يؤسس	لتلك	الحقوق	والكرامة	في	مجتمعاتنا	العربية	وجدانًيا.

الكرامة: مفهوم معقد

يؤكد	املؤلف	أن	الكرامة	مفهوم	معقد	مرتبط	أشد	االرتباط	بحقوق	اإلنسان	ولصيق	بها.	فالبشر؛	

)1(		كاتب	مصري.

)2(		رجا	بهلول،	خطاب	الكرامة	وحقوق	اإلنسان،	ط1،	)الدوحة:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	السياسات،	2017(،	)160ص(.

والنظريات	 الفلسفية	 للدراسات	 تبين	 دورية	 تحرير	 ورئيس	 العليا،	 للدراسات	 الدوحة	 معهد	 في	 الفلسفة	 برنامج	 ورئيس	 أستاذ	 بهلول:	 رجا	 	 	)3(
النقدية.
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كما	يقول	اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان،	»يولدون	أحراًرا	متساوين	في	الكرامة«.	فالكرامة،	تتحدد	
كرامته	وحقوقه،	 فيفقد	 معينة	 بطريقة	 العيش	 على	 يكره	 أو	 اإلنسان	 يجبر	 وعندما	 تنتهك،	 عندما	
مثلما	يحدث	في	حاالت	كثيرة	في	عاملنا	من:	التجويع،	والتهجير،	وغيرها	من	أفعال	القسر	واإلجبار)4(.	

كرامة شاملة وتفسيرات متعددة

ويشير	املؤلف	إلى	املحاوالت	الكثيرة	لإلجابة	على	السؤال	املتعلق	باألساس	الذي	ترتكز	عليه	كرامة	
اإلنسان	وحقوقه،	ويحصرها	في:

آدم«،	فنحن	. 	 بني	 إلهية	»ولقد	كرمنا	 أن	كرامة	اإلنسان	هبة	 التي	تؤكد	 السماوية	 النصوص	
مطالبون	باحترام	االنسان،	واالعتراف	بحقوقه	من	منطلق	اإليمان	الديني	أو	األمر	اإللهي)5(.	

التفسيرات	العلمانية	أو	العلمية	للمنزلة	املميزة	لإلنسان	تجعل	من	الواجب	علينا	احترامه.	. 	
التفسيرات	التي	تستند	إلى	حقيقة	أن	اإلنسان	يقف	على	قمة	هرم	التطور	الطبيعي،	فهو	أذكى	. 	

املخلوقات،	وأكثرها	إثارة	للعجب	واإلعجاب،	وهو	ما	يستدعي	احترام	حقوقه	وكرامته)6(.	
اإلرادة	. 	 وحرية	 االحترام،	 ملفهوم	 مختلفة	 تصورات	 يعالج	 الذي	 املعاصر	 الفلسفي	 اإلنتاج	

األشياء،	 على	 القيمة	 وإضفاء	 الغايات،	 تحديد	 على	 القادر	 الوحيد	 املخلوق	 كونه	 لإلنسان،	
احترام	 ضرورة	 هنا	 ومن	 حياته.	 أسلوب	 تغيير	 على	 والقادر	 الوحيد،	 األخالقي	 املخلوق	 وأنه	

حقوقه	وصيانة	كرامته)7(.

الكرامة في مجتمعات ما قبل الحداثة

يشدد	املؤلف	على	أن	الكرامة	ليست	شيًئا	واحًدا	على	الصعيد	الداخلي	في	الجماعة	البشرية،	وفي	
نظرتها	إلى	نفسها	بإطالق،	مقارنة	مع	نظرتها	إلى	الجماعات	األخرى،	فهناك	تباين	ونسبية	أعمق	وأكثر	

ا	في	مفهوم	الكرامة	مما	نجده	على	الصعيد	الداخلي)8(.	
ً
تطرف

،	في	مجتمعات	ما	قبل	الحداثة	في	الغرب،	سواء	في	الحقبة	الرومانية	أم	الحقبة	الوسيطة،	
ً

فمثال
توفرت	أجوبة	بخصوص	كرامة	اإلنسان	وحقوقه،	باالرتكاز	على	مفهومات	ميتافيزيقية	أرسطية	وقيم	

)4(		رجا	بهلول،	خطاب	الكرامة	وحقوق	اإلنسان،	ص27.

)5(		رجا	بهلول،	خطاب	الكرامة	وحقوق	اإلنسان،	ص92.

)6(		رجا	بهلول،	خطاب	الكرامة	وحقوق	اإلنسان،	ص93.

)7(		املصدر	نفسه،	ص94.

)8(		املصدر	نفسه،	ص28.



371

العدد الخامس عشر- نيسان/ أبريل 2021مراجعات الكتب

دينية	من	التراث	اليهودي	املسيحي،	وكانت	قيًما	محلية	مثل	أي	قيم	ومعتقدات	خاصة	بتاريخ	أو	تراث	
معين)9(.	

الكرامة في عصر التنوير

في	 اليهومسيحية	 والقيم	 األرسطي	 املنطق	 على	 القائمة	 واملعتقدات	 القيم	 انكسرت	 أن	 بعد	 لكن	
الغرب،	كما	يشير	املؤلف،	بات	السؤال	املتعلق	بمرتكزات	الكرامة	والحقوق،	يطرح	وبصورة	إشكالية،	
ّرِغ	مفهوم	الكرامة	من	املضامين	التقليدية	التي	كان	يستقي	

ُ
فقد	قوضت	الحداثة	املحلي	والتقليدي،	وف

منها	معناه)10(.	

الكرامة في األديان السماوية

يؤكد	املؤلف	أنه	ال	يمكن	تجاهل	إمكان	التنظير	الذي	أتاحته	األديان	التوحيدية	لحقوق	اإلنسان	
وكرامته.	فها	هو	القرآن	يؤكد	»ولقد	كرمنا	بني	آدم	وحملناهم	في	البر	والبحر	ورزقناهم	من	الطيبات	
في	املسيحية	كثير،	حيث	يصور	 النص	نجد	 وفضلناهم	على	كثير	ممن	خلقنا	تفضيال«.	ومثل	ذلك	

البشر	أبناء	هلل،	يحبهم،	ويريد	منهم	أن	يحب	بعضهم	بعًضا	كما	أحبهم	هو	نفسه.

فاالعتراف	باملنزلة	الخاصة	التي	تحتلها	األديان	السماوية	التوحيدية،	خصوًصا	املسيحية	واإلسالم،	
في	السياق	التاريخي	الذي	جعل	مفهوم	اإلنسانية	الشاملة	أمًرا	يمكن	التفكير	فيه	باملطلق)11(.	

 نكوص عن النظرة العاملية للدين

لكن	هذا	ال	يعني،	كما	يشدد	املؤلف،	أن	البنيان	الثقافي	الذي	صنعته	تلك	األديان،	واملمارسات	
التاريخية	واالجتماعية	التي	جرت	باسمها،	لم	تشهد	املرة	تلو	املرة	نكوًصا	عن	نظرتها	العاملية	لإلنسان،	
كونه	إنساًنا.	فاألمر	انتهى	بها	في	كثير	من	األحيان،	بل	ربما	في	أغلب	األحيان،	إلى	جعل	اإليمان	بحسب	
معايير	محددة	مقياًسا	لإلنسانية.	فقد	استبدلت	األديان	بقيمة	اإليمان،	ومن	ثم	االنضمام	للجماعة	
املؤمنة،	قيًما	أخرى	كانت	الجماعات	تستخدمها	في	السابق:	العرق،	واللغة،	والثقافة،	لتثبيت	الكرامة	

)9(		املصدر	نفسه،	ص35.

)10(		املصدر	نفسه،	ص37-35.

)11(		املصدر	نفسه،	ص42-41.
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واإلنسانية	الحقة	ونفيهما	عن	اآلخرين)12(.	

الكرامة ومنظومة حقوق اإلنسان 

ومرتكزات	 املتأصلة«،	 »الكرامة	 أساس	 اإلنسان،	 لحقوق	 العالمي	 الحقوق	 اإلعالن	 نص	 يعد	
والعرق،	 واللغة،	 الدين،	 اعتبارات:	 عند	 التوقف	 يرفض	 فاإلعالن	 سلبها«.	 يمكن	 ال	 »التي	 الحقوق	
والنوع	االجتماعي،	والعادات	والتقاليد،	والطبقة	االجتماعية،	واإلنجازات	الفردية،	واملعايير	الذوقية،	

عند	ضرورة	االلتزام	بحقوق	اإلنسان)13(.

صحيح	أن	اإلعالن	ال	يبين	الفارق	بين	الكرامة	والحقوق،	وال	يتطرق	إلى	العالقة	بينهما،	لكنه	يقدم	
املنظومة	 تستنكر	 ولهذا	 املتأصلة)14(،	 وكرامته	 اإلنسان	 بحقوق	 االعتراف	 توجب	 اعتبارات	 جملة	
الحالية	لحقوق	اإلنسان	كل	تمييز	قائم	على	أساس:	اللون،	أو	النوع	االجتماعي،	أو	الدين،	أو	أمور	

أخرى،	ال	يعدها	أولئك	الذين	يؤمنون	بحقوق	اإلنسان	مهمة	بالنسبة	إليهم)15(.	

سؤال التأسيس للكرامة والحقوق

يفرق	املؤلف	بين	نظريتين	في	مجال	تأسيس	مفهومات	الكرامة	والحقوق	فلسفًيا،	ثم	يفاضل	بينهما:	

األولى:	إن	كرامة	اإلنسان،	بما	تشمله	من	حقوق،	وما	تقتضيه	من	واجبات،	تؤسس	على	أساس	
عقالني،	بمعنى	أن	العقل	يملي	علينا	بطرائق	معينة	االعتقاد	بحقوق	اإلنسان،	وبتميزه	األخالقي	الذي	

هو	أساس	كرامته.	

الثانية:	تقول	إن	محاوالت	تأسيس	الكرامة	والحقوق	على	أسس	عقالنية،	ال	تصمد	أمام	االمتحان،	
وأن	ليس	للكرامة	اإلنسانية	والحقوق	أساس	عقالني.	وأن	تأسيسها	على	الشعور	الوجداني	أفضل	

وأولى)16(.	

أو	املسوغات	املحتم	قبولها	عقلًيا	 العقل	 إلى	 يبدو	أن	هناك	أساًسا	يستند	 أنه	ال	 واملؤلف،	يرى	

)12(		املصدر	نفسه،	ص42-41.

)13(	املصدر	نفسه،	ص34-33.

)14(		املصدر	نفسه،	ص21.

)15(		املصدر	نفسه،	ص57.

)16(		املصدر	نفسه،	ص23.
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لهذا	 أن	 يرى	 لكنه	 بحقوقه.	 االعتراف	 ثم	 ومن	 إياه،	 احترامنا	 وضرورة	 اإلنسان،	 بكرامة	 العتقادنا	
االعتقاد	أساس	في	املشاعر)17(،	ولهذا	يميل	إلى	وجهة	النظر	الثانية،	ويحاول	التأسيس	لها.

الناس	 كان	 فإذا	 وأفضل.	 أولى	 الوجداني	 الشعور	 على	 اإلنسانية،	 والكرامة	 للحقوق	 فالتأسيس	
والكرامة	 الحقوق	 بين	 العالقة	 إنكار	 يمكن	 فكيف	 والكرامة،	 الحقوق	 أجل	 من	 ويثورون	 يغضبون	
من	جهة،	وحياة	الناس	الوجدانية	من	جهة	أخرى؟)18(		فلخطاب	الكرامة،	كما	يقول،	جذور	عميقة	
في	مسيرة	التطور	الخاصة	بنا	بوصفنا	بشًرا،	ال	تكمن	في	الجانب	العقالني	من	طبيعتنا،	بل	تنبع	من	
حقيقة	أن	الطبيعة	تدفعنا	إلى	املحافظة	على	بقائنا.	وتستثار	هذه	النزعة	وتتجلى	على	شكل	انفعال	
الغضب	حين	حصول	تهديد	ألي	�سيء	نعده	ضرورًيا	لحياتنا،	خصوًصا	الكينونة	والسالمة	البدنية)19(.	

مفهوما االحترام والتعاطف كأساس للكرامة وحقوق اإلنسان

ويبني	املؤلف	محاججته	الرئيسة	في	مجال	التأسيس	للكرامة	وحقوق	اإلنسان	على	أساس	وجداني،	
على	نوعين	من	املشاعر	واالنفعاالت:

األول:	هو	»التعاطف«،	ويقصد	به	الشعور	الذي	ينبع	طواعية	من	شخص	تجاه	شخص	أو	كائن	
آخر	في	وضع	بائس	أو	في	حالة	معاناة،	ويؤدي	في	كثير	من	األحيان	إلى	أداء	عمل	ما	لتخفيف	االلم،	
أو	تحسين	الوضع	البائس)20(.	فالتعاطف،	شعور	يحس	به	اآلخرون	تجاهنا،	ألننا	نعاني	أمًرا	يستثير	
تعاطفهم)21(،	فهو	هبة	الطبيعة،	وهو	بالضبط	تلك	الوسيلة	التي	تضمن	أن	األخالق	في	نهاية	املطاف	
ممكنة،	ما	دامت	في	اإلنسان	ملكة	تحقق	بعض	التوازن	مع	ملكة	إيثار	النفس	أو	غريزة	حب	البقاء)22(.	

الثاني:	هو	االحترام	أو	التقدير	أو	االعتراف)23(،	واالحترام	ذو	منشأ	مختلف	عن	التعاطف،	ودوره	
مختلف	تماًما.	ففي	مجال	االحترام،	ال	ننظر	إلى	اإلنسان	من	حيث	هو	موضوع	للعطف،	بسبب	معاناته	
وسوء	أحواله،	إنما	بوصفه	»ذاًتا«	قادرة	على	التصدي	لتلك	األوضاع	التي	تقلل	من	حظوظها	الحياتية	

)17(		املصدر	نفسه،	ص95.

)18(		املصدر	نفسه،	ص8.

)19(		املصدر	نفسه،	ص107.

)20(		املصدر	نفسه،	ص68.

)21(		املصدر	نفسه،	ص87.

)22(		املصدر	نفسه،	ص118-117.

)23(		املصدر	نفسه،	ص69.
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الشخص	 مع	 للتعامل	 االستعداد	 إال	 ليس	 فاالحترام	 لـ«الحقوق«)24(،	 ا	
ً
انتهاك تشكل	 التي	 األوضاع	 أو	

	ندين	له	بتفسير	تصرفاتنا	تجاهه،	وال	نفرض	عليه	شيًئا	بالقوة)25(.	
ً

اآلخر	بوصفه	فرًدا	مستقال

ال قطيعة بين العقل والوجدان

ويؤكد	املؤلف	أنه	ال	ينبغي	املباعدة	بين	التأسيس	الوجداني	والعوامل	اإلدراكية	)العقلية(	إلى	درجة	
القطيعة.	فعلى	الرغم	من	أن	األخالق	تبدأ	أول	ما	تبدأ	عندما	تتوسع	دائرة	تعاطفنا،	وعندما	نبدأ	في	
تعليم	اآلخرين	درس	احترام	كياناتنا	الفردية،	فهناك	دور	مهم	للقدرات	اإلدراكية	على	مستوى	األخالق.	
التي	يقف	على	قمة	 الطبيعية	 الكائنات	 يتميز	اإلنسان	من	سائر	 ما	 بقدر	 الدور	 أهمية	هذا	 وتعظم	
ا	للطبيعة)26(.	

ً
هرمها	التطوري،	من	دون	أن	يكون	اإلنسان	خلًقا	آخر،	ومن	دون	أن	يكون	كائًنا	مفارق

متى يكون لإلنسان حقوق وكرامة؟

التي	نقول	فيها	إن	لإلنسان	»كرامة	إنسانية«،	كما	يقول	املؤلف،	عندما	يكون	 إلى	املرحلة	 نصل	
يترك	من	دون	عون.	وذلك،	ألننا	يحب	بعضنا	 يعتدى	عليه،	وال	 أن	اإلنسان،	ال	 لدينا	اإلصرار	على	

بعًضا،	وألننا	أيًضا	يخاف	بعضنا	بعًضا)27(،	وعندئذ	نتضامن	مًعا.

خطاب الكرامة في إطار الخطاب العربي لحقوق اإلنسان

في	 »معتبرة«	 يوًما	 تكن	 لم	 اإلنسان	 الكرامة	وحقوق	 مفهومات	 أن	 إلى	 واضح	 بأ�سى	 املؤلف	 يشير	
مجالنا	العربي،	حتى	نعيد	إليها	االعتبار.	وهو	يبين	أن	لهذا	املوقف	السلبي	من	املشاعر	واالنفعاالت	ما	
يفسره	في	التاريخ	الثقافي	العربي:	»أليست	املشاعر	واالنفعاالت	أمًرا	أنثوًيا	من	اختصاص	املرأة؟	ألم	
ينظر	الغرب	االستشراقي	إلى	العرب	والشرقيين	عموًما،	باعتبارهم	مخلوقات	عاطفية)أنثوية(	تهمش	
واألخالق	 السياسة	 في	 الجوانب	 بهذه	 االهتمام	 إلى	 العربي	 املفكر	 يدفع	 أن	 يمكن	 الذي	 فما	 العقل؟	

)24(		املصدر	نفسه،	ص87.

)25(		املصدر	نفسه،	ص92-89.

)26(		املصدر	نفسه،	ص139.

)27(		املصدر	نفسه،	ص108.
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والقيم	واالجتماع	عموًما«)28(.

ويستند	املؤلف	إلى	اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان	بوصفه	املنطلق	إلقرار	وترسيخ	كرامة	وحقوق	
العربي	منذ	ظهور	خطاب	 في	عاملنا	 املنشغلين	بحقوق	اإلنسان	 في	عاملنا،	وهو	دأب	غالبية	 اإلنسان	
إال	 الطرح	 هذا	 وجاهة	 من	 الرغم	 وعلى	 املا�سي،	 القرن	 من	 السبعينيات	 نهاية	 في	 والكرامة	 الحقوق	
أنه	يواجه	بإشكاليات	كثيرة،	بعضها	يتعلق	بالخصوصية	الحضارية	ملجتمعاتنا	العربية،	والتي	دعت	
مثل	 بعضهم،	 ويذهب	 العالمي.	 اإلعالن	 من	 أرقى	 أنه	 يرى	 اإلنسان	 لحقوق	 إسالمي	 إلعالن	 بعضهم	
الدكتور	عبد	الوهاب	املسيري	ومدرسة	إسالمية	املعرفة،	إلى	أن	النموذج	الكامن	وراء	إعالن	حقوق	
اإلنسان	هو	اإلنسان	الفرد،	الذي	تسبق	حقوقه	حقوق	املجتمع،	والذي	يرى	نفسه	مرجعية	ذاته.	
وأنه	يمثل	إحدى	املقدمات	العلمانية،	وأنه	يمثل	الفرد،	املنفصل،	صاحب	السيادة«،	إنسان	روسو	
الذي	يوقع	عقًدا	اجتماعيا	بمفرده،	وبالتدريج	نجده	يتحول	إلى	إنسان	داروين	الذي	يلتهم	اآلخرين،	

إنسان	إمبريالي	يأتي	على	األخضر	واليابس)29(	.

ومن	هنا	يبدو	أن	الفكرة	الرئيسة	للكتاب	ستجد	مواجهات	عدة	من	تيارات	مختلفة	خاصة	من	
املؤلف	 منها	 انطلق	 التي	 الفلسفية	 النظر	 وجهة	 مع	 يتفقون	 ال	 من	 العرب،	 والعقالنيين	 اإلسالميين	
لتأسيس	خطاب	الحقوق	والكرامة	على	الوجدان	مستنًدا	إلى	مفهومات	الغضب	واالحترام	والتعاطف.	
العنيفة	على	حد	سواء،	ممن	 الجماعات	 أو	 السلطات	 لدى	 الحقوق	 تلك	 انتهاك	 مبرري	 عالوة	على	
املفهوماتية	 األرضية	 على	 من	 الحقوق،	 لتلك	 انتهاكاتهم	 ويبررون	 املؤلف،	 نظر	 وجهة	 مع	 يختلفون	
تستهدف	 تخريب	 منظومة	 من	 جزًءا	 والتعاطف	 االحترام	 ويرون	 إرهاًبا،	 الغضب	 فيرون	 نفسها،	

استقرار	الدولة	ال	األنظمة	الفاسدة.	

فماذا	لو	لم	يغضب	الناس	أو	يثوروا	عندما	تنتهك	حقوقهم	وحرياتهم	من	حكوماتهم	أو	من	القلة	
التي	تتحكم	في	مقدراتهم	من	أثرياء	هذا	الزمان؟،	وماذا	يمكن	أن	نقوله	عن	ذلك	املواطن	العربي	الذي	
سكت	عقوًدا	متوالية	عن	الكالم	والشكوى	واألنين	من	كل	ما	يالقيه	من	عذاب	وهوان	وإهانة؟،	هل	
يمكن	أن	نعد	ذلك	ر�سى	عن	حكوماته،	وقناعة	بأخذ	حقوقه	كاملة	غير	منقوصة؟	وماذا	عن	أخيه	
العربي	الذي	يسكن	القصور	والفيالت	في	بالد	النفط	والغاز	التي	تعطيه	ما	يكفي	عن	حاجته	ويفيض	
أبناء	آدم	وال	يمكنهم	تحقيقه؟،	فهل	يعد	سكوت	هذا	 في	حياة	ترف	مادي	كبير	يحلم	به	غالب	 عنها	
وهل	 كافة؟	 والدينية	 والثقافية	 السياسية	 األخرى	 حقوقه	 عن	سقوط	 ر�سى	 املادية	 بهناءته	 ورضاه	
سكوته	وعدم	صراخه	يمكن	أن	يعد	مؤشًرا	نقيس	به	مقدار	تحصله	على	حقوقه	بناء	على	مقاييس	

)28(		املصدر	نفسه،	ص9.

)29(		حرفي،	سوزان،	حوارات	عبد	الوهاب	املسيري:	الثقافة	واملجتمع،	ج1،	ط1،	)دمشق:	دار	الفكر،	200م(،	ص	311.
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الر�سى	والغضب؟	بالطبع	تعد	تلك	ثغرة	كبيرة	في	طرح	الكاتب.

النابع	 الشعور	 به	 يقصد	 الذي	 التعاطف	 مدخلي	 على	 اإلنسان	 لحقوق	 رؤيته	 املؤلف	 بناء	 إن	
طواعية	من	اإلنسان	تجاه	أخيه	الذي	يتعرض	لوضع	بائس،	وتحركه	لتغيير	ذلك	بوصف	أن	اإليثار	
من	هبات	الطبيعة،	فيمكن	للواقع	أن	يجيب	عنه	ببساطة	في	ما	نراه	من	تكسر	كل	هبات	الطبيعة	أو	
حتى	الدين	أمام	الجشع	واملرض	النف�سي	الذي	يستبد	بالحكام	أو	طالب	املال	الذين	ال	يشبعون	عندما	

تغيب	القوانين	الرادعة	واملؤسسات	القادرة	على	لجم	جماح	أمراضهم.	

أما	املدخل	الثاني	املتعلق	باالحترام	أو	التقدير	أو	االعتراف	الذي	ينظر	لإلنسان	ال	لكونه	يتعرض	
لألذى	فقط،	ولكن	بوصفه	»ذاًتا«	قادرة	على	التصدي	لتلك	األوضاع،	فينطبق	عليه	التحليل	السابق	
الحكام	 بين	 فيه	 املفكر	 إطار	 من	 تماًما	 الرؤية	 هذه	 غياب	 تعاني	 التي	 العربية	 مجتمعاتنا	 في	 نفسه	
ا	ال	يقبله	الواقع	لتطبيق	

ً
	حامل

ً
وملئهم	املحيط	بهم	والقوى	الخارجية	التي	يحتمون	بها،	ما	يجعله	مدخال

حقوق	اإلنسان	كما	توصلت	إليها	األمم	الناجحة	في	تحقيقها	من	حولنا،	وهو	يشابه	كثيًرا	موقف	ماري	
روبنسون،	املفوضة	السامية	لحقوق	اإلنسان	في	مطلع	األلفية	التي	كانت	تنظر	إلى	الكرامة	بوصفها	
»إحساًسا	داخلًيا	بقيمة	الذات«،	ومفهوًما	»يثير	التعاطف	مع	اآلخر	ويربطنا	ببعضنا	البعض	في	عاملنا	
املترابط،	وأنه	من	الواجب	أن	يتوسع	هذا	التعاطف	ليعالج	أوجه	الالمساواة	الجسيمة	التي	تثير	قضايا	
العدالة«)30(،	ونحن	نعرف	مآل	هذا	الكالم؛	مع	كامل	احترامنا	لجهدها	في	هذا	املجال،	عند	مقارنته	مع	

الواقع	العملي	بين	الدول	التي	تصدت	لنشر	حقوق	اإلنسان	في	تعاملها	مع	مجتمعاتنا	العربية.

ويمكن	القول	إن	ما	عرضه	املؤلف	من	بناء	نظري	إذا	ما	قارناه	بما	يجري	على	األرض	العربية	من	
انتهاكات	فاقت	الوصف،	وما	يحدث	في	أوروبا	واألميركتين	في	ما	يتعلق	باملناقشة	حول	حقوق	اإلنسان،	
	
ً

واألسس	التي	يطرحها	املؤلف	سنجد	إشكاالت	عميقة	ال	يمكن	لبنائه	النظري	أن	يصمد	لها:	خذ	مثال
قضايا	مثل	نهاية	الحياة	والشيخوخة	واملوت	الرحيم	واإلعاقة	الحادة،	لو	طبقنا	مذهب	املؤلف	سنجد	
أن	اإلنسانية	سوف	تنقسم	إلى	قسمين:	األول	يرى	أن	تلك	األمور	من	منظور	التعاطف	أو	االحترام	أو	
النفعية	 بـ»ذات«	متفردة	يمكن	تبريرها	من	منظور	نزعتهم	البرجماتية	 التقدير	أو	االعتراف	لإلنسان	
الداروينية،	في	حين	نجد	غالبية	البشر	سترفض	ذلك	من	املنظور	نفسه،	ألنها	تتعارض	مع	معتقداتها	
على	 وخطرة	 كبيرة	 تبعات	 منهما	 ولكل	 إشكالية،	 مسألة	 نفضل؟	 النهجين	 فأي	 واألخالقية،	 الدينية	

اإلنسانية	كلها.

وحتى	إذا	سلمنا	بنهج	املؤلف	ومنطلقاته	بالصحة،	لكن	العالم	يأبى	علينا	ذلك،	ويواجهنا	بالحقيقة	

)30(	د.م،	»اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان:	ملاذا	أدرجت	الكرامة	قبل	الحقوق«،	تقرير	على	موقع	أخبار	األمم	املتحدة:
	https://news.un.org/ar/story/2018/11/1022111
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العارية،	فالعواطف	والوجدان	ال	يصلحان	أسًسا	لبناء	منظور	جديد	لحقوق	اإلنسان	في	ظل	غياب	
آليات	ومؤسسات	حقيقية	تحميها،	فنحن	إن	نظرنا	حولنا	لن	نجد	لكرامة	اإلنسان	أي	قيمة	كونية	
حقيقية	عندما	تتعارض	املصالح،	وتتعارك	القوى	على	املنافع،	وكم	سقطت	تلك	القيم	الكونية	على	
وكرامته	 اإلنسان	 حياة	 وأزهقت	 االستراتيجية،	 املواقع	 على	 التنافس	 أو	 االقتصادية	 املنافع	 مذبح	

بقسوة	شديدة.

إن	نهج	التعاطف	وعدم	الغضب	والر�سى	الذي	يمكن	أن	يبديه	بعض	الناس	أو	املجتمعات	تجاه	
في	معضلة	يصعب	 بعض	الحقوق	اإلنسانية	املتجددة	كل	يوم	يمكنه	أن	يسقط	بعض	املجتمعات	
عليها	أن	تواجهها	إال	بأثمان	باهظة،	واملثال	األبرز	هنا	حقوق	املثليين	وحمل	الرجال	والجنس	اآلمن	التي	
يروج	لها	منذ	بضعة	عقود،	سنجد	أنفسنا	لو	أننا	طبقنا	عليها	ما	يقوله	املؤلف،	لدخلت	مجتمعاتنا	في	

أزمات	كبيرة	ال	تحتملها	ثقافتها	على	اإلطالق.

والواقع	يقول	إننا	إذا	أردنا	أن	نبتكر	نهًجا	جديًدا	لحقوق	اإلنسان	في	مواجهة	تحد	غير	مسبوق	
من	فيروس	قلب	أفكار	عاملنا	وأولوياته،	وأصاب	فكرة	حقوق	اإلنسان	في	الصميم،	واضًعا	إياها	على	
مفترق	طرق	جديد،	فال	بد	أن	يجمع	بين	املبررات	الدينية	والعقالنية	والوجدانية	في	مزيج	واحد	مرتبط	
باستراتيجيات	محددة	ذوات	برامج	ومؤسسات	قادرة	بالفعل	على	تحقيقها	واقًعا	في	حياة	املجتمعات	
املختلفة	بحسب	ثقافتها	ومعتقداتها	األساسية،	فنجمع	بين	الكونية	والخصوصية،	والنسبية	واإلطالق	
في	نسيج	واحد	يحقق	بالفعل	ما	يريده	اإلنسان	ذاًتا	وجماعة،	وليس	كفرد	وحيد	كما	تركته	لنا	الحداثة	
السائلة	التي	ال	مركز	لها	وال	قيم.	نهج	يحلم	بكرامة	وحقوق	راسخة	لإلنسان	لكن	على	أسس	راسخة	

قابلة	للتحقق	والتنزيل	على	أرض	الواقع.

خاتمة 

طرح	املؤلف	بسالسة	كبيرة	مجموعة	أفكار	تتعلق	بمفهومات	تتسم	بالتجريد	الفلسفي،	وتتطلب	
كثيًرا	من	املناقشة.	واستطاع	أن	يضع	أيدينا	على	جوانب	كبيرة	كامنة	داخل	نفوسنا	وفي	عقولنا،	حول	
مفهوماتنا	وتصوراتنا	عن	الكرامة	وحقوق	اإلنسان،	ذلك	الكائن	الذي	يم�سي	على	قدمين	وال	يكسوه	
ريش.	ولهذا،	يستحق	كتاب	الدكتور	رجا	كثيًرا	من	املناقشات	املعمقة،	فهو	يثير	كثيًرا	من	التساؤالت	
واإلشكاليات	حول	أهم	القضايا	في	عاملنا	العربي	واإلسالمي:	الكرامة	وحقوق	اإلنسان،	والتي	ترتبط	بها	

القضايا	األخرى	كلها	التي	تعج	بها	ساحات	السياسة	واالقتصاد	والثقافة	واالجتماع،	مثل:	

كيف	نحول	الكرامة	إلى	خطاب	يتملك	العقول	والقلوب،	ليتحول	إلى	سلوك	ونظام	قيم؟	وكيف	
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من	خالل	خطاب	شعبي	 وممارساتهم،	 وعقولهم،	 وناشئتنا،	 شبابنا	 وجدان	 إلى	 الخطاب	 بهذا	 نصل	
الدوائر	 من	 وخروجه	 ونشره	 والراسخ،	 السائد	 والسيا�سي	 الديني	 الفهم	 يخترق	 بسيط،	 عقالني	
يتلقون	 الذين	 العرب	 أبناء	 الساحقة	من	 الواسع	لألغلبية	 السيا�سي	 الشارع	 إلى	 الضيقة	 األكاديمية	
تعليمهم	في	املنزل	واملسجد	والكنيسة،	وأحزاب	السياسة،	وجماعات	التصوف	والتسلف،	والزعماء	

الدينيين	والقبليين	والعائليين	ونجوم	اإلعالم	والنخب	الحديثة.	

وملاذا	اختفى	مفهوم	الفطرة	من	تناول	املؤلف،	وهو	املفهوم	الذي	يمكن	أن	يفيد	كثيًرا	في	تأسيسه	
وحقوق	 الكرامة	 غاب	خطاب	 	

ً
فعال وهل	 وجداني؟،	 أساس	 على	 اإلنسان	 وحقوق	 الكرامة	 لخطاب	

اإلنسان	عن	مجالنا	العربي	اإلسالمي،	كما	يدعي	املؤلف؟	وملاذا	ال	يمكن	تأسيس	خطاب	الكرامة	من	
منظور	ديني؟	وهل	تكفي	املمارسات	التاريخية	السلبية	لسدنة	األديان	الستبعادها	من	ذلك	التأسيس؟	

إن	عودة	املؤلف،	للجمع	بين	العقل	والوجدان	في	نهاية	الكتاب،	تلقي	بظالل	قوية	على	حججه	في	
استبعاده	بمفرده	ليكون	أساًسا	لتسويغ	خطاب	الكرامة	وحقوق	اإلنسان	في	نظر	كثيرين،	وملاذا	يكون	
اإلعالن	العالمي	لحقوق	اإلنسان	وحده	املنطلق	الذي	ننطلق	منه	للتأسيس	لخطاب	الكرامة	وحقوق	

اإلنسان؟	وهل	صحيح	أن	تاريخ	حقوق	اإلنسان	ال	يتجاوز	زمن	الثورة	الفرنسية؟

لكن	يظل	الكتاب	أخيًرا	وجبة	فكرية	دسمة،	تجعلنا	نتفكر	بعمق	في	أحوال	اجتماعنا	العربي،	وما	
آل	إليه	خطاب	الكرامة	وحقوق	اإلنسان	في	زمن	االلتباس	العربي	الراهن.	وهو	نموذج	لإلبداع	العربي	
وقدرتنا	على	أن	نضيف	للمناقشة	الفلسفية	حول	خطاب	الكرامة	وحقوق	اإلنسان	من	أجل	تطويره،	
في	سياق	سعينا	كعرب	للحضور	في	عالم	اليوم،	من	خالل	تطوير	خطاب	حقيقي	للكرامة	والحقوق،	

ا	أم	بوعزيًزا.
ً
يمكن	أن	يعتنقه	العربي	املعاصر	سواء	كان	حاكًما	أم	محكوًما،	فيلسوف




