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مراجعة كتاب: المسألة اإلسالمية أمام لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان 

 لعياض بن عاشور
  

ي م
 سعود الرمضاب 

 

ي لهذا المقال:  المرجعيةاإلشارة 
األمم المتحدة مراجعة كتاب: المسألة اإلسالمية أمام لجنة (. 2021) مسعود ، الرمضاب 

، المعنية بحقوق اإلنسان لعياض بن عاشور ي   DOI: 10.53833/PNRT6803 . 44-41(، 3) 26. رواق عرب 

 

 https://doi.org/10.53833/PNRT6803 اإلشارة لرابط هذا المقال: 

 

 
 

 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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المعنية بحقوق اإلنسان مراجعة كتاب: المسألة اإلسالمية أمام لجنة األمم المتحدة 

  لعياض بن عاشور
 

ي  
 مسعود الرمضاب 

 

 

 

 

 

 سبتمي   11، الحريات، األمم المتحدة، حقوق اإلنسان، اإلسالم وسوم: 

 

 

 

 

 

ي 
بتأمير  الحماية  ،بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان متصلةوما جاء عل أثره من صكوك  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانُيعن 

ي تمّس حقوق اإلنسان الواجبة لهم. ومع ذلك، غالًبا ما يجري تعطيل الطابع العالمي الذي 
لجميع الناس من االنتهاكات الن 

ي العديد من الدول اإلسالمية، ما يثير 
 
 َيِسم هذه الحقوق ف

ا
ا، والقيم العالمية تساؤًل

ً
بشأن مدى التوافق بير  اإلسالم، بوصفه دين

ي 
 تكتسيها حقوق اإلنسان. الن 

ي هذا الكتاب، 
 
الذي يضم ست حلقات دراسية  1،المسألة اإلسالمية أمام لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسانف

نت مع  قدت عي  شبكة اإلني 
ُ
ىع ي للدراسات القانونية للجريمة الكي  ، يملك فقيه القانون المعروف عياض بن المركز األوروب 

ي لجنة 
 
ي الدراسات اإلسالمية والعضو ف

 
الالزمة األمم المتحدة، الدراية القانونية والثقافية حقوق اإلنسان بعاشور، الخبير ف

ي تتناول اإلسالم و 
ي تيّش له تجاوز الدراسات النظرية الن 

ي ينطوي عليها تحليالخوض الن 
ي األبعاد العملية الن 

 
ل التفاعل )والتوتر ف

ي واقع
 
ي البلدان اإلسالمية. وف

 
ي ف

ي والدين 
 
اث الثقاف ة( بير  حقوق اإلنسان بطابعها العالمي والمير ي حاالت كثير

 
، تنظر األمر  ف

ي العديد من الدول اإلسالمية 
 
ي سبيل إعمال حقوق  باعتبارها اللجنة إل بعض القوانير  والعادات الدينية السارية ف

 
عقبة ف

 فيما يتصل بمسائل محورية من قبيل الفصل بير  الدين والدولة، ووضع المرأة، واإلجهاض، ودور اإلنسان 
ا
 وافًيا، خاصة

ا
إعماًل

 
ُ
يعة، والردة، واألقليات الدينية والجنسية والمساواة بير  الرجل والمرأة. وغالًبا ما ت عّرف هذه الحقوق ضمن حدود دينية الش 

 وثقافية محددة. 

ي و رغم 
 
 ؛تتعامل مع الدين وحقوق اإلنسانحينما ن جميع البلدان اإلسالمية تتبع النهج نفسه أقول السعنا ذلك، ليس ف

ها الوطنية إل أرب  ع فئات:   فالمؤلف يقسم هذه البلدان حسب دساتير

 

ي يستند دستورها حًضا إل و دولة الدين: يضع المؤلف تحت هذا العنوان السعودية،  
 «.لهكتاب هللا تعال وسنة رسو »الن 

قواعد الجمهورية )االنتخابات، والمؤسسات  تتبن ّ هذه البلدانو الجمهوريات اإلسالمية: من قبيل موريتانيا وباكستان،  

 . ي اإلسالمي
ها( ولكنها تستمد مبادئها وقواعدها من النظام القانوب   المدنية، وغير

ا مثل الجزائر «: دين الدولة»أنظمة  
ً
ي تضم بلدان

ي هذه البلدان، الن 
 
ي بعموميته ف

واألردن ومض، يتسم النظام القانوب 

ي آن
 
اوح من واحد  وبالغموض الذي يلفه ف ي بلدان « األسلمة الشاملة»، حيث يي 

 
ي نسبًيا ف

ي بعض البلدان إل نظام علماب 
 
ف
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ي هذه الحالة( 
 
ي أال ينطوي اإلقرار بدين رئيسي واحد )وهو اإلسالم ف

ي أ-أخرى. وموقف اللجنة واضح هنا: ينبغ 
 
ي وجه من ف

 «.أي تميير  بحق أتباع األديان األخرى أو غير المؤمنير  »عل  -الوجوه

 وتضم «: العلمانية»األنظمة  
ً
ي بقيادة مصطف   ا بلدان

ي العقد الثالث من القرن الماض 
 
ي شهدت ثورة علمانية ف

مثل تركيا الن 

، كأ ي
ي كانت تنتمي إل االتحاد السوفيين 

ي أعلنت نفسها و ذربيجان كمال أتاتورك، أو تلك البلدان الن 
ا »تركمنستان، والن 

ً
بلدان

ي موضع «. علمانية
 
ة»فعل سبيل المثال، تضع تركيا اإلسالم ف  « الدين الذي يحظ  بمكانة متمير 

ُ
فهم العلمانية عل وال ت

ي الفصل بير  الدين والدولة، وإنما بوصفها طريقة إلخضاع الدين لسيطرة الدولة وسلطتها. 
 أنها تعن 

 

ي المقا
 
ها ونظامبل، ف ي تنص عليها دساتير

ي الدول اإلسالمية بير  األحكام الن 
 
ي  ها ثمة فرق ف

 وكيفية الممارسة من جهة، القانوب 

ي حرية الدين فحسب، بل ُيستخدم كذلك كما لو كان 
ل النظام القانوب 

ّ
ي حاالت ليست بالقليلة، ال يعط

. فف  ي واقعها العملي
 
ف

ا م
ً
 لسسيف

ً
ي يعي ّ عن  المعارضير  »لقمع  وموجًها ا ط

عة اإلنسانية أو غير المؤمنير  أو أي مفكر دين   
السياسيير  أو أصحاب الي 

 2«.وجهات نظر دينية مغايرة للدين الذي ترعاه الدولة

 عن ذلك، لم يضمن تصديق معظم الدول اإلسالمية عل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ا
امتثالها  3فضًل

يعة اإلسالمية،  ،بت هذه الدول عل إبداء تحفظاتها عل هذا العهد لجميع أحكامه. فقد دأ بحجة أن بعض الحقوق تخّل بالش 

ي يقررها العهد من جهة أخرى.  ،يكشف الهوة القائمة بير  أنظمتها القانونية من جهةاألمر الذي 
 والحريات والحقوق الن 

امات حقو عدم تخلف وبينما تكفل اللجنة  ا عدائًيا أو انتهاجها  ،ق اإلنسان الواقعة عل عاتقها الدول عن الوفاء بالي  
ً
سلوك

ي  تضطلع بمهمة أخرى ها فإن ؛تجاه حرية الدين واألقليات الدينية
 
ا )وبوصفه مجتمًعا(، تتمثل ف

ً
حماية اإلسالم بوصفه دين

ا إل المادة )
ً
  4(18استناد

ّ
َعد
ُ
ي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، ال ت

 
ها من المواد الواردة ف وإل غير

ة مصدًرا  ي حاالت كثير
 
ل الجاليات المسلمة ف

ّ
ي حير  تشك

ة. فف  ، مهمة يسير
ا
ي البلدان األوروبية، مثًل

 
حماية الجاليات المسلمة ف

ي 
 
الية بير  ظهرانيها، فهي غالًبا ما تكون هي نفسها ضحية لإلقصاء وخطاب الكراهية بعض الجماعات الراديكاحتضانها لالشتباه ف

 وكره األجانب. 

ي ويقّر بن عاشور بأنه 
 
ي بعض الحاالت تواجه اللجنة صعوبات ف

 
ي أوروبا. ف

 
عل اتخاذ قرار بشأن حماية األقليات اإلسالمية ف

ي  سبيل المثال،
 
ي  ؛مسألة النقابف

 
ا ف

ً
ت فرنسا قانون

ّ
ي األماكن »نص عل أنه ي، 2010سن

 
ال يجوز ألي شخص أن يرتدي، ف

 عن  5«العامة، أي رداء ُيقصد به إخفاء الوجه. 
ا
وأثارت الدولة الفرنسية المخاوف األمنية، من جملة أسباب أخرى. وفضًل

 أحد ذلك، ينظر بعض المفكرين إل النقاب عل أنه إشارة تدل عل اضطهاد للمرأة ويتناقض مع مبادئ العل
ّ
َعد
ُ
ي ت
مانية، الن 

ي فرنسا. 
 
ام والتقدير ف ي تحظ  بمكانة مرموقة من االحي 

 الُمثل الن 

ي  وقررت اللجنة
 
  حينما ، 2018ف

ُ
رضت عليهما الغرامة بسبب ارتدائهما النقاب، أن ع

ُ
رضت عليها قضية امرأتير  فرنسيتير  ف

ي حرية الدين
 
يحة من المؤمنير  بدين ألن ارتداء النقاب أم ؛فرنسا انتهكت حقوق المرأتير  ف ر يجري مجرى العرف لدى ش 

. وقد سّبب هذا القرار  ي
م االختيار الشخىصي والمعتقد الدين  ي هذه الحالة( لم تحي 

 
اإلسالم، وأن الدولة الطرف )وهي فرنسا ف

ا بير  أعضاء اللجنة. فكان لخوسيه سانتوس بايس، وهو عضو بارز من أعضاء اللجنة، رأي مغاير 
ً
ي نظ ؛خالف

ل فف 
ّ
ره، ال يشك

ي »النقاب فريضة يمليها الدين، وإنما هو 
 عل ذلك، .«عرف دين 

ا
وري عالوة ، يصبح من المهم والض  ي سياق اإلرهاب الدولي

 فف 

 أي تزوير.  حدوث دون الحيلولة من شأنه  األمر الذيتيسير التعرف عل الناس، بهدف كشف عن الوجه ال

ي   ،حجة أخرى ففإنه يضيبن عاشور مع بايس،  وبينما يتفق
ُ
ي مواجهة القرار الذي اتخذته اللجنة، والذي اعت

 
متسامًحا »ف

ي والديمقراطي الذي ترعاه فرنسا»فبالنسبة له، يشكل ارتداء النقاب  .«للغاية
ي حد ذاته مخالفة للنظام الجمهوري العلماب 

 
 .«ف

ي بعض البلدان الغربية، من قبيل مع جاليات الم ها نالحظ أن ثمة تحديات جسيمة تواجه اللجنة عند تعاملا لذ
 
سلمير  ف

ي والفريضة الدينية
ي تقويض أو تهديد  ،التميير  بير  العرف الدين 

 
تها، ف

ّ
ي حال تخط

 
ي تتسبب حرية الدين، ف

أو تبيان الحدود الن 

ِسم المجتمعات. 
َ
ي ت
 المواطنير  اآلخرين أو الطبيعة العلمانية الن 

ي المقابل، 
 
ي يوردها العف

ي الدول اإلسالميةتتعرض األحكام الن 
 
ي تكاد  ،هد بشأن الحقوق لالنتهاك أساًسا ف

تكون معدومة الن 

  ما وحيث ية،حرية الدينال
ُ
ي السعودية أو باكستان، وفسخ زواج نض ت

 
ع عقوبة قاسية عل الردة عن الدين )عقوبة اإلعدام ف

ّ
وق

ي مض(. وغالًبا ما 
 
دهس حامد أبو زيد ف

ُ
ي المجتمت

 
ي تعتمد مفهوًما أبوًيا لألشةحقوق المرأة باألقدام ف

فتشويه األعضاء  ؛عات الن 
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ي إطار الزواج ،التناسلية للبنات
 
ف»والقتل  ،والعنف األشي ،واالغتصاب ف ي العديد من  كلها  «بدافع الش 

 
ممارسات شائعة ف

 الدول. 

 ،
ا
، مثًل ي

ي جيبوب 
. فف   عما تقدم، غالًبا ما يكون للعادات تأثير يفوق أثر القوانير 

ا
ي اتخذتها الحكومة وفضًل

ورغم التدابير الن 

ي سن اإلنجاب 93فقد خضعت له ما نسبته »األعضاء التناسلية للبنات،  هلحظر تشوي
 
ي المائة من النساء ف

 
ي باكستان،  .«ف

 
وف

ي )
ا لجرائم القتل 2004لم يغير القانون الجناب 

ً
ف»( عقلية القضاء ولم يضع حد  6.«بدافع الش 

ات األصولية لألعراف الدينية والبائدة، فجوة بير  توظيف الدين  وتشهد البلدان اإلسالمية، ي تجد نفسها حبيسة التفسير
الن 

ي اللجنة للدفاع عنها.  ،لتسوي    غ القمع السياسي  ي تني 
ي تكتسيها حقوق اإلنسان الن 

 والصفة العالمية الن 

ي للجنة 
ا لما يراه بن عاشور، ينبغ 

ً
ل صعيد البلدان والمجتمعات اإلسالمية، فخر بالعمل الذي أنجزته عالومع ذلك، وفق

ها من األقليات الدينية ي الوقت  ،ألنها كانت دائًما تقيم التوازن بير  حماية األقليات المسلمة وغير
 
مراقبة لالذي تعمد فيه ذاته ف

ي العهد وتفرض العقوبات عليها. ومع ذلك، يقّر بن عاشور بأن اللجنة
 
ي تنتهك الحقوق المقررة ف

ي  ها بعض نقاط  الدول الن  يعي 

ي التعامل مع 
 
ي تواجهها ف

ي الصعوبة الن 
ا للدين»الضعف: فغالًبا ما تفىص 

ً
ي الدول والمجتمعات « التصور الذي يكاد يكون متوارث

 
ف

مةرغم  ،اإلسالمية إل توتر دائم ال يهدأ مع أحكام العهد 
َ
 عن ذلك، تميل  التأكيدات الُمقد

ا
للدول عل التوصيات نفسها. وفضًل

ي بعض األحيان الل
 
ي ال جنة ف

 
ا للمؤلف، ال يعكس هذا التفسير ف

ً
عتماد تفسير موسع بشأن أحكام محددة من أحكام العهد. ووفق

ي الغرب. ولذلك، يجب أن 
 
جميع األحوال السمة العالمية، وإنما يعكس مجموعة من القيم والحقوق والحريات السائدة ف

ي »يتألف  ي جانب منه، من وضع تعددية المجتمعات وخصوصية كل أمة من األمم الذي تتبناه اللج« المنهج البيداغوج 
 
نة، ف

ي عير  االعتبار 
 
ة من أمره مرة أخرى: فكيف تأدية لكي يتيش لها  ؛ف ي حير

 
المهمة المنوطة بها بكفاءة واقتدار. وهنا، يقع القارئ ف

ي عمل اللجنة وجميع أحكام  ،يةلنا أن نالحظ االختالفات بير  حقوق اإلنسان العالمية والقيم واألخالق الغرب
 
ها ف

ّ
ونستشف

 حقوق اإلنسان )العالمية( األخرى؟

ي بعض األحيان باعتبارها ذريعة ورغم 
 
ي ترد من الدول اإلسالمية وتساق ف

تنامي االدعاءات بشأن االستثنائية، ال سيما تلك الن 

ي أال يغيب عن بال المرء 
ي اعتقادي أنه ينبغ 

ي أن هذه تسّوغ الحكم االستبدادي، فف 
 
اعتباران رئيسيان. يكمن االعتبار األول ف

ي اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )
 
ِسم حقوق اإلنسان مكرسة ف

َ
ي ت

( باعتبارها استجابة أخالقية 1948القيم العالمية الن 

، وذلك حينما أعربت دول الغرب والش   ي أثناء الحرب العالميتير  المدمرتير 
 
فت ف

ي اقي ُ
عت عل وسياسية للفظائع الن 

ّ
ي وق

ق الن 

ي الدول « بكرامة الفرد وقدره»هذا اإلعالن عن إيمانها 
 
 عن ذلك، قد يقع جميع الناس، سواء كانوا ف

ا
ي كل مكان. وفضًل

 
ف

ي تطالهم. ولذلك، تستدعي 
ي تمّس الحقوق الواجبة لهم وللمظالم الن 

ها من األماكن، ضحايا لالنتهاكات الن  ي غير
 
اإلسالمية أم ف

ورة تحقيق الكرامة والعدالة والسالم الحاجة أن يق ي إرساء « لجميع الشعوب واألمم»دم كل فرد يؤمن بض 
 
العون والمساعدة ف

ي الدول 
 
ا تسغ إليه اللجنة ف

ً
ي أن يكون تعزيز حقوق اإلنسان العالمية وترسيخها هدف

دعائم هذه القيم وتوطيد عراها. وينبغ 

ي أماكن أخرى. 
 
 اإلسالمية وف

 

 

 

 عن الكاتب

 

  
عضو اللجنة التنفيذية األورومتوسطية للحقوق، والرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية  مسعود الرمضان 

 . واالجتماعية

 

ي  ية لرواق عرب 
ي األصل باللغة االنجلير 

 هذا المقال كتب ف 
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ام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تراقب لجنة  1
 حقوق اإلنسان مدى الي  

ي بحرية الدين أو المعتقد. 2018شهيد، أحمد ) 2
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