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الدكتــورة فيكتوريــا ســتيوارت جولــي حاصلــة علــى بكالوريــوس القانــون مــن جامعــة ساســكس، 
وبعدهــا حصلــت علــى ماجســتير فــي القانــون الدولــي العــام مــن جامعــة إدنبــرة. التحقــت بالعمــل 
ــي  ــب ف ــغلت مناص ــث ش ــا، حي ــن 15 عاًم ــد ع ــدة تزي ــي لم ــار قانون ــدة كمستش ــم المتح ــي األم ف
تيمــور الشــرقية، وأفغانســتان، وســيراليون، والعــراق، وجــزر ســليمان، وبابــوا غينيــا الجديــدة، 
ومونتينيجــرو، وألبانيــا، وليبيــا. وكانــت رســالة الدكتــوراة مــن جامعــة كامبريــدج للدكتــورة فيكتوريــا 
ســتيوارت عــن عمليــات إرســاء الديموقراطيــة فــي أفغانســتان والعــراق مــن منظــوَري القانــون 

ــة. والعالقــات الدولي

اإلعالن 	  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تتبّنى  أن  قبل  حّتى 
إدعاءات  هناك  كانت   ،1948 في  اإلنسان  لحقوق  العالمي 
إبان عملية الصياغة بأّن اإلعالن يرتكز على الدول األوروبية، 
العالم"،  "شمال  وبلدان  أوروبا  من  األطراف  عليه  وُتهيمن 
أنحاء  بقية  من  الثقافية  واألصوات  المفكرين  ويتجاهل 

العالم.

غير أّن واقع األمر أّن الفقهاء من الدول العربية وتلك ذات 	 
مراحل  كل  في  مؤثرًة  مشاركًة  شاركوا  المسّلمة  األغلبية 
الرفض  أو  البارزة،  الموارد  فمعظم  اإلعالن.  صياغة  مرحلة 
الواضح الستخدام الضمائر التي تدّل على الجنس االجتماعي 
ات الضمير والِفكر والدين لم يتبّناها  يَّ في كّل النصوص، أو ُحرِّ
اللبنانيون  الفقهاء الفرنسيون أو األمريكيون، وإنما الخبراء 

والعراقيون والباكستنيون.

ودافعوا 	  اإلنسان  حقوق  الجنوب  بلدان  من  الفقهاء  حّدد 
عنها، وواجهوا في الغالب معارضًة من نظرائهم األوروبيين 
في  تجاهله  تم  أو  ضاع  إسهامهم  أن  بيد  واألمريكيين، 

الدراسات األدبية في غالبية األحيان.

على سبيل المثال، كان شارك مالك )لبنان( وجميل بارودي 	 
)المملكة العربية السعودية( أبرز من أسهموا من العرب في 
اإلعالن، بل أّن شارل مالك عمل أيًضا كمقرر للجنة الصياغة 
المكّونة من ثمانية أعضاء، وبعدها أصبح رئيس لجنة حقوق 
في  األعضاء  عشرة  الثمانية  الدول  بين  من  وكان  اإلنسان. 
من  كلُّ  إليها  وانضّمت  وإيران.  ومصر،  لبنان،  اللجنة  تلك 
تركيا، وأفغانستان، وباكستان، وسوريا، والعراق، والمغرب، 

واألردن في مناقشات اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة 
وشارك  اإلنسان.  لحقوق  العالمي  اإلعالن  اعتمدت  والتي 

الفقهاء العرب مشاركًة نشطًة في صياغة كّل البنود.

دة" 	  مثال آخر وهو أنه من بين الـ 48 بندًا التي وردت في "المسوَّ
األغلبية  ذات  وتلك  العربية  الدول  في  الدساتير  فإن  األولى 
لت الحقوق في 32 فئة منها، وذلك بخالف كلِّ  المسّلمة كفَّ
من الدستورين األمريكي والفرنسي، واللذين كانا األساس لـ 

28 و20 بندًا على التوالي.  

ز هذه النظرة التحليلية على العديد من تلك األمثلة. حيث 	  ُتركِّ
دة ككل،  تتطرق في البداية إلى التأثير الفلسفي على المسوَّ
بجانب مشاركة العرب والمسلمين فيها. ُثمَّ تبحث المسألة 
الجنس.  التي تدّل على  بالضمائر  المتعلقة  الجوانب  متعددة 
وبعدها تنتقل إلى البنود المتعلقة بالزواج وما يتربط بها من 

قضايا كالمساواة والرضا.

أخيًرا، تستعرض النظرة التحليلية المصادر التي اعتمدت عليها 	 
أدرجها  رئيسية  بنود  وهي   - والدين  والضمير،  الِفكر،  ات  يَّ ُحرِّ
الخبراء العرب والمسلمون - وبذلك فإنها تسدُّ ثغرًة كبيرًة 
في الدراسات األدبية السائدة والقائمة عن حقوق اإلنسان.

الدكتورة فيكتوريا ستيوارت جولي 
معهد التعليم المستمر، جامعة كامبريدج 

ملخص تنفيذي



والتــي يمكــن تســليط الضــوء عليهــا، ال ُتَعــدُّ وال تحصــى، ولكــن 
ــن  ــة للباحثي ــة الخاص ــات ذات األهمي ــن النقاش ــددًا م ــاك ع هن
تركيــز  التحليليــة  النظــرة  هــذه  ُتبّيــن  والمســلمين.  العــرب 
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى الفــرد، ومنشــأ هــذه 
الفكــرة، ودور المندوبيــن العــرب فــي تحديــد النهــج الــذي ســار 
ت إلزالــة  ُشــنَّ التــي  الحملــة  إلــى  تتطــرق  ُثــمَّ  اإلعــالن.  عليــه 
ــر واســتخدام ضمائــر محايــدة  الضمائــر التــي َتــدلُّ علــى الُمذكَّ
مــن الناحيــة الجنســانية. وبعدهــا تنتقــل إلــى البنــود المتعلقــة 
بالــزواج ومــا يتربــط بــه مــن مســائل كالمســاواة والرضــا، وأخيــرًا 
ــن.  ــر، والدي ــات الِفكــر، والضمي يَّ ــة لُحرِّ تناقــش المصــادر التاريخي
واختيــار هــذه القضايــا مقصــود فــي حــد ذاتــه؛ ألّن هــذه البنــود 
هــي التــي دافــع عــن بعضهــا وعــارض بعضهــا الخبــراء العــرب 

والمســلمون.

إعالن عالمي
بــدأت المخــاوف المتعلقــة بالنســبية الثقافيــة فيمــا يخــص 
دة  مســوَّ اكتمــال  قبــل  اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  الطابــع 
اإلعــالن، حيــث صــدر بيــان فــي 1947 مــن  علمــاء أنثروبولوجيــا 
"كيــف يمكــن تطبيــق  التالــي:  الســؤال  أمريكييــن يطرحــون 
اإلعــالن المقتــرح علــى جميــع البشــر، وأال يكــون بياًنــا بالحقــوق 
المتصــورة فقــط مــن منظــور القيــم الســائدة فــي دول أوروبــا 
ــدان الجنــوب، والتــي كانــت قــد  الغربيــة وأمريــكا؟" 5  وكانــت بل
خرجــت لتوهــا مــن عقــود، إن لــم يكــن قــرون، مــن االســتعمار 
تشــعر بحّساســية تجــاه نظــرة "التمديــن الحضــاري" التــي بــررت 

ــط. ــرق األوس ــي الش ــًة ف ــت غريب ــرة ليس ــي نظ ــة، وه الهيمن

بالنســبية  القائلــة  اآلراء  نجاعــة  مــدى  عــن  النظــر  وبصــرف 
الثقافيــة، فإنهــا قــد ُتغِفــل الــدور الــذي نهــض بــه الخبــراء مــن 
بلــدان الجنــوب علــى مــدار عمليــة صياغــة كل مــن اإلعــالن 
أوســع  رؤيــًة  تبّنــوا  والذيــن  التالييــن،  والعهديــن  العالمــي 
مــن  معارضــًة  األحيــان  معظــم  فــي  وواجهــوا  للحقــوق، 
نظرائهــم الغربييــن. المنــدوب البلجيكــي المشــارك فــي اإلعالن 
يكــن  لــم  لبيــو،  روالنــد  الســيد/  اإلنســان،  لحقــوق  العالمــي 
ــت إليــه المندوبــة األمريكيــة  صديًقــا لحقــوق المــرأة، وانضمَّ
إلينــور روزفلــت؛ والتــي جادلــت فــي البدايــة بــأن مــكان ذلــك 
النقــاش هــو لجنــة وضــع المــرأة، ولكــن أثناهــا مندوبــو االتحــاد 
ــات  ــالق النقاش ــن إغ ــن ع ــد والفلبي ــذاك( والهن ــوفيتي )آن الس
ــات  ــت الوالي ــد عارض ــل.6  وق ــرأة والرج ــن الم ــاواة بي ــن المس ع
حــق  تبّنــي  بشــّدة  المتحــدة  والمملكــة  األمريكيــة  المتحــدة 
تقريــر المصيــر أو أي تعبيــر للحقــوق االقتصاديــة، مــع المعارضــة 
بوجــه خــاص لحــق الدولــة فــي التحكــم فــي ثــروة المواطنيــن.7  
وباســتثناء المنــدوب الفرنســي رينيــه كاســين، والــذي كان يؤيــد 
بشــّدة مســائل المســاواة وأهميــة الفهــم الموّســع للحقــوق، 
فــإن معظــم المندوبيــن الغربييــن كانــوا يفضلــون رؤيــًة مقيــدًة 

ــان.8 ــوق اإلنس ــود حق ــن بن ــد م ــديًدا للعدي ــًدا ش تقيي

بينمــا تولــى األطــراف مــن بلــدان الجنــوب أدوارًا ديناميكيــة، 
فإنــه تــم تصنيفهــم بأنهــم "ذوو توجهــات غربيــة" مفّرطــة 
لــون الخلفيــات الثقافيــة التــي ينتمــون  وبذلــك فإنهــم ال يمثِّ
ــام  ــا أم ــد حًق ــة ال تصم ــات الصارخ ــك االفتراض ــر أن تل ــا، غي إليه
التدقيــق والتحليــل. فأبــرز مســاهَمْين عربييــن همــا شــارل 
مالــك )لبنــان( وجميــل بــارودي )الســعودية(، وقــد كان شــارل 
ــي  ــن، ف ــر، والدي ــر، والضمي ــات الِفك يَّ ــرح ُحرِّ ــن اقت ــو م ــك ه مال

تفاصيل الموضوع
ــت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اإلعــالن  فــي 1948، تبنَّ
العالمــي لحقــوق اإلنســان، وبــات هــذا اإلعــالن غيــر الملــزم 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  للعهــد  األســاس 
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد   )ICCPR( والسياســية 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )ICESCR( الصادريــن فــي 
1966، واللذيــن نشــير إليهمــا فــي الوقــت الحاضــر بـــ "  الشــرعة 

اإلنســان". لحقــوق  الدوليــة 

لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  اإلنســان  حقــوق  لجنــة  صاغــت 
ــر 1947 وديســمبر 1948. 1 وبعــد  ــرة بيــن يناي اإلنســان فــي الفت
أن وافقــت علــى مواصلــة صياغــة وثائــق ملزمــة، كانــت اللجنــة 
دات  المســوَّ وُأرِســلت   .1954 إلــى   1949 تجتمــع ســنوًيا مــن 
الناتجــة إلــى اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة، والتــي صاغــت 
النــص النهائــي للعهديــن "الحالييــن" وهمــا العهــد الدولــي 
الدولــي  والعهــد  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص 
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وُعِرضــا 
للتوقيــع عليهمــا فــي 1966، ودخــال حيــز التنفيــذ بعدهــا بعقــد 
مــن الزمــان.2  تســتعرض هــذه النظــرة التحليليــة النقاشــات 

ــة. ــة الثالث ــة اللجن ــى مرحل ــة، حّت ــة الصياغ ــي لجن ــي دارت ف الت

فــي حيــن أّن الطابــع العالمــي هــو بــال جــدال اإلطــار الــذي يحــدّد 
فهمنــا لحقــوق اإلنســان، فــإن هــذا الطابــع العالمي الــذي تمت 
المطالبــة بــه إلطــار حقــوق اإلنســان واجــه معارضــًة متكــررًة. 
ــو أن  ــالن ه ــدون لإلع ــه المنتق ــذي وّجه ــس ال ــاء الرئي فاإلدع
عمليــة الصياغــة ارتكــزت علــى البلــدان األوروبيــة، وهيمنــت 
ــدان "شــمال العالــم" والذيــن  ــا وبل عليهــا األطــراف مــن أوروب
جلبــوا تقالديهــم الفلســفية إلــى طاولــة النقــاش، متجاهليــن 
المفكريــن واألصــوات الثقافيــة مــن خــارج النطــاق األوروبــي.3  
غيــر أّن اإلقــرار بذلــك ُيغِفــل التاريــخ العظيــم لألشــخاص الذيــن 
ــذه الوثائــق فــي  ــوق األساســية وكتبــوا ه حــددوا هــذه الحق
فمعظــم  الماضــي.  القــرن  مــن  والخمســينات  األربعينــات 
المــواد البــارزة، أو الرفــض الواضــح الســتخدام الضمائــر التــي 
ــات  يَّ تــدّل علــى الجنــس االجتماعــي فــي كّل النصــوص، أو ُحرِّ
ــيون أو  ــاء الفرنس ــا الفقه ــم يتبّناه ــن ل ــر والدي ــر والِفك الضمي
ــتان،  ــراق، وباكس ــان، والع ــن لبن ــاء م ــا فقه ــون، وإنم األمريكي

والدومينيــكان.

ــي  ــالن العالم ــي اإلع ــارخ ف ــي ص ــل جغراف ــاك تجاه إذا كان هن
ــة  ــي عملي ــة ف ــدول األفريقي ــاب ال ــو غي ــان، فه ــوق اإلنس لحق
حاضرتيــن(،  كانتــا  فقــط  أفريقيــا  وجنــوب  )مصــر  الصياغــة 
ولكــن ذلــك ال يصــدق علــى الــدول العربيــة وتلــك ذات األغلبيــة 
مة. فمــن بيــن الــدول الثمانيــة عشــرة األعضــاء فــي  المســلِّ
دات فــي المقــام  لجنــة حقــوق اإلنســان والتــي راجعــت المســوَّ
إليهــا  وانضّمــت  وإيــران.  ومصــر،  لبنــان،  هنــاك  كان  األول، 
كلُّ مــن تركيــا، وأفغانســتان، وباكســتان، وســوريا، والعــراق، 
التابعــة  الثالثــة  اللجنــة  مناقشــات  فــي  واألردن  والمغــرب، 
للجمعيــة العامــة والتــي اعتمــدت اإلعــالن العالمــي لحقــوق 

اإلنســان، وواصلــت عملهــا لصياغــة العهديــن الدولَييــن.4 

تناقــش هــذه النظــرة التحليليــة فــي البدايــة المســألة المتعلقة 
بإدعــاءات النســبية الثقافيــة فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق 
ــزًة علــى واضِعــي اإلعــالن أنفســهم وتجميــع  اإلنســان، ُمركِّ
دة األولــى. المناقشــات التــي دارت فــي عمليــة الصياغة،  المســوَّ



وتتضــح الصــورة بجــالء عنــد النظــر إلــى الحقــوق المكفولــة فــي 
عــدد مــن دســاتير الــدول العربية وتلــك ذات األغلبية المســّلمة. 
الدســتورين  كال  فــي  عليــه  منصــوص  الحيــاة  فــي  فالحــق 
اإليرانــي والتركــي26–  وهــو نــص ال يتضمنــه ســواء الدســتور 
األمريكــي أو الفرنســي - فــي حيــن أن حظــر التعذيــب منصــوص 
عليــه فــي دســاتير أفغانســتان، والعــراق، وســوريا، وتركيــا.27  
الحريــة الشــخصية كانــت حًقــا منصوًصــا عليــه للمواطنيــن فــي 
أفغانســتان، ومصــر، والعــراق، ولبنــان؛ 28  فــي حيــن أن العبودية 
ــت  ــا.29  وكان ــراق، وتركي ــتان، والع ــي أفغانس ــورًة ف ــت محظ كان
المــواد التــي تكّفــل المســاواة التامــة بيــن المواطنيــن وتحظــر 
الديــن  أو  اللغــة  أو  الجنــس  أو  الِعــرق  أســاس  علــى  التمييــز 
أفغانســتان،  دســاتير  فــي  موجــودًة  السياســي  المعتقــد  أو 
ومصــر، وإيــران، والعــراق، ولبنــان، وســوريا، وتركيــا.30 وكانــت 
الضميــر  وحريــة  تركيــا،31   فــي  مكفولــًة  المدنيــة  الحقــوق 
ــراق،34  ــر،33  والع ــتان،32 ومص ــي أفغانس ــة ف ــد مكفول والمعتق
الــرأي مكفولــًة  ولبنــان،35  وســوريا وتركيــا.36  وكانــت حريــة 
فــي مصــر،37  والعــراق،38  وحريــة التعبيــر منصــوص عليهــا فــي 
دســاتير أفغانســتان، ومصــر، وإيــران، والعــراق، ولبنــان، وســوريا، 

ــا.39  وتركي

ــوريا  ــران،41  وس ــر،40  وإي ــي مص ــًة ف ــت َمُصون ــل كان ــة التنق حري
وتركيــا؛42  والحريــة مــن التدخــل التعســفي وحمايــة الخصوصيــة 
وتركيــا.46   وســوريا  وإيــران،45   ومصــر،44   أفغانســتان،43   فــي 
ــان،  ــراق، ولبن ــر، والع ــي مص ــًة ف ــع مكفول ــة التجم ــت حري وكان
وســوريا وتركيــا،47  وكذلــك كانــت حريــة تكويــن الجمعيــات فــي 
إيــران، والعــراق، ولبنــان، وســوريا، وتركيــا، والتــي لــم تظهــر أيضــًا 
فــي الدســتور األمريكــي.48  الضمانــات ضــد االعتقــال التعســفي، 
وحــق المثــول أمــام المحكمــة، والحقــوق فــي أماكــن االحتجــاز 
كانــت كلهــا َمُصونــًة فــي أفغانســتان، وإيــران، وســوريا، وتركيــا، 
ومصــر، ولبنــان، وهــي حقــوق كان غيابهــا واضًحــا أيًضــا فــي 
ذات  وتلــك  العربيــة  الــدول  مــت  وقدَّ األمريكــي.49   الدســتور 
األغلبيــة المســّلمة النصــوص لـــ 16 مــادًة أخــرى، بمــا فــي ذلــك 
والثقافيــة.  االجتماعيــة  والحقــوق  التمييــز  ضــد  الضمانــات 
دة مباشــرًة إلــى التمييــز علــى  وأشــارت المــادة 45 مــن المســوَّ
أســاس الجنــس، واعتمــدت علــى مــا ورد فــي دســاتير مصــر، 
وإيــران، والعــراق، ولبنــان، وســوريا، وتركيــا، وجميعهــا كانــت 
ــا" أو "أفــراد"(  ــن )"رعاي ــدة للمواطني ــر المحاي تســتخدم الضمائ

ــون.50  ــام القان ــع أم ــن الجمي ــاواة بي ــى المس ــت عل ونصَّ

مــن  بشــيء  بــارودي  جميــل  فــإن  دة،  المســوَّ عــرض  وعنــد 
الغرابــة "...لفــت االنتبــاه بإيجــاز إلــى حقيقــة أّن اإلعــالن يقــوم 
يتبايــن  الغربــي، والــذي  الثقافــي  النمــط  فــي معظمــه علــى 
ــَظ  ــم يح ــا ل ــرقي."51   وم ــي الش ــط الثقاف ــع النم ــب م ــي الغال ف
هــو  ســبق،  عّمــا  أهميــة  يقــل  ال  ولكنــه  واســعة،  بتغطيــة 
التعليقــات االفتتاحيــة مــن مندوبــي باكســتان، ولبنــان، وســوريا 
دة دون أي تحفــظ؛ ولــم  وتركيــا، والتــي رّحبــوا فيهــا بالمســوَّ
دة أو األفــكار الــواردة فيهــا "غربّيــة".52  يعَتِبــر أيُّ منهــم المســوَّ

حيــن أن جميــل بــارودي كان علــى النقيــض الفكــري منــه والــذي 
ــاز الغربــي فــي صياغــة اإلعــالن العالمــي لحقــوق  هاجــم االنحي
بينهمــا؛ ألنــه  الكثيــر عــن االختالفــات  اإلنســان. وقــد قيــل 
بــدا أنهمــا يمثــالن رؤيتيــن شــديدتي االختــالف عــن الشــرق 
ــر أن  ــه وبشــكل عرضــي عــن اإلســالم. غي األوســط ومجتمعات
االثنيــن كان بينهمــا الكثيــر مــن القواســم المشــتركة أكثــر ممــا 

كان معروًفــا فــي الســابق.

لبنانــي  مســيحي  بــارودي  وجميــل  مالــك  شــارل  مــن  فــكلَّ 
ــم فــي الغــرب، وكالهمــا درس فــي الجامعــة األمريكيــة  تعلَّ
فــي بيــروت، وبعدهــا ســافرا إلــى الواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ 
حيــث التحــق شــارل مالــك بجامعــة هارفــارد فــي حيــن التحــق 
ِصّلــة  هنــاك  وكانــت  برينســتون.9   بجامعــة  بــارودي  جميــل 
بيــن شــارل مالــك وإدوارد ســعيد، وقــد  الــزواج  مــن ناحيــة 
كتــب ســعيد عــن النقاشــات بينهمــا وعــن الهويــة الفلســفية 
لشــارل مالــك، حيــث قــال إنــه كان أكثــر تأثــًرا برعبــه مــن الحركــة 
االشــتراكية الوطنيــة، والتــي شــهدها أثنــاء الدراســة مــع مارتــن 
هارفــارد.10   فــي  الالحقــة  دراســته  بفتــرة  مقارنــة  هايدجــر، 
وبالرغــم مــن أوجــه التشــابه بينهمــا، فــإن شــارل مالــك واجــه 
انتقــادات دائمــًة بأنــه ذو نزعــة غربيــة ُمفِرطــة، وهــي تهمــة لــم 
ــه إلــى جميــل بــارودي والــذي لــم يكــن مضطــًرا للدفــاع عــن  ُتوجَّ

ــدر.11 ــس الق ــه" بنف "عروبت

ًرا فــي االجتمــاع األول للجنــة  ُمَقــرِّ ــن شــارل مالــك  ُعيِّ وقــد 
حقــوق اإلنســان، فــي حيــن تولــت روزفيلــت )الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة( رئاســة اللجنــة، وكان بنــج تشــونج )الصيــن( نائبــًا 
ــالن  ــة لإلع ــة الصياغ ــم لجن ــة ه ــؤالء الثالث ــس.12  وكان ه للرئي
الموّســعة  اللجنــة  وشــملت  اإلنســان.13   لحقــوق  العالمــي 
عثمــان عبيــد وعمــر لطفــي )مصــر(، وغســامي غانــي )إيــران(.14 
لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  دة  مســوَّ وصلــت  أن  وبمجــرد 
اإلنســان إلــى اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامــة فــي ســبتمبر 
1948، انضّمــت إلــى النقاشــات عــدة دول عربيــة وأخــرى ذات 
أغلبيــة مســّلمة. وشــمل هــؤالء جميــل بــارودي، والــذي اعُتِبــر 
ــل بصــورة أو بأخــرى موقــف  ــه ُيمثِّ دة بأن موقفــه مــن المســوَّ
األطــراف مــن الــدول العربيــة وتلــك ذات األغلبيــة المســّلمة 
ككل. وكان جميــل بــارودي ذا طبيعــة ُمحاّفظــة واضحــة، وكان 
ــًدا لإلســالم.15  ويتناقــض ذلــك مــع شائســته  يتبنــى فهًمــا ُمقيَّ
إكــرام هللا )باكســتان( وبيــداء أفنــان )العــراق(، واللتــان دافعتــا 

ــرأة.16 ــوق الم ــن حق ــة ع بشراس

ولــم  همفــري  جــون  الســيد  جمعهــا   األولــى  دة"  "المســوَّ
ــف خطــًأ بأنــه "واضــع" اإلعــالن العالمــي  "يكتبهــا"، والــذي ُيوصَّ
لحقــوق اإلنســان. وقــد جمــع همفــري أول وثيقــة لإلعــالن 
 55 مــن  اإلنســان  بحقــوق  الخاصــة  النصــوص  باســتخالص 
دســتوًرا.17  وكانــت الدســاتير من دول الشــرق األوســط والدول 
دة  مة األســاس إلــى حــد بعيــد للمســوَّ ذات األغلبيــة المســلِّ
بنــود مــن دســاتير أفغانســتان،18   األولــى، حيــث اســُتخِلصت 
والســعودية،23   ولبنــان،22   والعــراق،21   وإيــران،20     19 ومصــر، 
ــن الـــ  ــن بي دة. وم ــوَّ ــى المس ــت إل ــا،25  وُأضِيف ــوريا،24  وتركي وس
48 بنــدًا، فــإن الدســاتير فــي الــدول  العربيــة وتلــك ذات األغلبيــة 
لــت الحقــوق فــي 32 فئــة منهــا. وذلــك بخــالف  المســّلمة كفَّ
كانــا  واللذيــن  والفرنســي،  األمريكــي  الدســتورين  مــن  كلِّ 

ــي.   ــى التوال ــدًا عل ــاس لـــ 28 و20 بن األس



المرأة - الضمائر التي تدّل على الجنس
أشــكااًل  الجنســين  بيــن  المســاواة  أجــل  مــن  الكفــاح  اّتخــذ 
لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  صياغــة  مراحــل  فــي  عديــدًة 
ــر أّن  ــر، غي ــل واألج ــزواج والدخ ــن ال ــوًدا ع ــن بن ــان، وتضمَّ اإلنس
ــر النقاشــات عمقــًا تمحــورت علــى األرجــح حــول اســتخدام  أكث
الضمائــر التــي تــدّل علــى الجنــس فــي ديباجــة اإلعــالن. فأهميــة 
اســتخدام الضمائــر التــي تــدّل علــى الجنــس فــي يومنــا الحاضــر 
الوعــي  كان   1947 فــي  ولكــن  حساســيًة،  اكتســب   شــيء 
ــى ثقافــة إقصــاء  محــدودًا حــول اســتخدام اللغــة وتأثيرهــا عل
المــرأة. فقــد كانــت العبــارة المشــتركة لإلنســانّية هــي "الجنس 
ــر  البشــري mankind"، وكانــت القوانيــن "تســتخدم ضميــر الُمذكَّ
لإلعــالن  األولــى  دات  المســوَّ وســارت  المؤنــث".60  ليشــمل 
ــت  ــث نّص ــوال، حي ــس المن ــى نف ــان عل ــوق اإلنس ــي لحق العالم
"كل الرجــال وِلــدوا أحــراًرا وسواســيًة...ويجب أن يتعاملــوا مــع 
بعضهــم البعــض كأشــّقاء."61  وكان فالديميــر كوريتســكي 
ــي  ــر ف ــألة الضمائ ــار مس ــن أث ــو أول م ــوفيتي( ه ــاد الس )االتح
62  وقــد   .1947 الجلســة األولــى للجنــة الصياغــة فــي يوليــو 
قوِبــل البيــان الــذي ألقــاه بفتــور ظاهــر مــن جانــب روزفلــت، 
"الجنــس  نقــول  أن  العــادة  جــرت  أنــه  إلــى  "أشــارت  والتــي 
البشــري mankind" ويشــمل ذلــك كاًل مــن الرجــال والنســاء 

تمييــز."63 دون 

)باكســتان(  هللا  إكــرام  شائســته  وهــم  نســاء  أربــع  أّن  غيــر 
ومنيرفــا  )الهنــد(  ميثــا  وهنســا  )العــراق(  أفنــان  وبيــداء 
برناردينــو )جمهوريــة الدومينيــكان( عملــت بــال كلــل لتغييــر 
هــذا النهــج. وقــد اقتضــى ذلــك حشــًدا للدعــم والتأييــد مــن 
جانــب هــؤالء النســاء، للوصــول إلــى اســتخدام اللغــة المحايــدة 
مــن ناحيــة الجنســين والتــي اعُتِمــدت فــي آخــر المطــاف، وهــو 
مــا يعكــس الفهــم العربــي لكلمــة "النــاس". فــي مــارس 1948 
فإّنهــن قّدمــن صياغتهــن، واقترحــن اســتخدام عبــارة "كل 
للجنــة  الثالثــة  الــدورة  فــي  المســألة  ونوِقشــت  النــاس".64  
1948، واســُتخِدمت عبــارة "كل النــاس، والرجــال  فــي يونيــو 
والنســاء" فــي النــص.65  وقــد دعمهــن فــي هــذه النقطــة 
الوفــدان المصــري واللبنانــي.66  وفــي مرحلــة الصياغــة النهائيــة 
ــع  ــر "جمي ــُتخِدم تعبي ــة، اس ــة العام ــة للجمعي ــة الثالث ــي اللجن ف
أعضــاء األســرة البشــرية"، وُحِذفــت سلســلة مــن الضمائــر التــي 

ــص.67 ــن الن ــس م ــى الجن ــدّل عل ت

ــان  ــداء أفن ــت بي ــة، واصل ــة الثالث ــة للجن ــة الخامس ــي الجلس وف
ــة  ــا تقوي ــة هدفه ــة إضافي ــتخدام لغ ــت اس ــا واقترح جهوده

ــين: ــن الجنس ــاواة بي ــزام بالمس االلت

فــي  للمســاواة  الكفــاح  بــأن  تمامــًا  يقيــن  علــى  "لنكــون 
الحقــوق مــع الرجــال لــن تكــون هنــاك حاجــة لتكــراره فــي 
ــي أن  ــان ينبغ ــوق اإلنس ــة حق ــإن لجن ــم، ف ــي العال ــكان ف أي م
تنــص صراحــًة، فــي كل أعمالهــا المقبلــة، علــى المســاوة فــي 
ــاق  ــي ميث ــال ف ــو الح ــا ه ــاء مثلم ــال والنس ــن الرج ــوق بي الحق

المتحــدة."68  األمــم 

والمقتــرح الــذي وضعتــه للتصديــق صراحــًة علــى المســاواة بيــن 
الجنســين فــي عــدد مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة تــم تبّنيــه بواقــع 34 صوتــًا دون معارضــة، مــع امتنــاع 
13 عضــًوا عــن التصويــت.69  وُأدِرجــت الصياغــة التــي اقترحتهــا 
فيمــا أصبــح بعــد ذلــك المــادة )3( مــن العهــد الدولــي الخــاص 

النقاشات - الفرد
ــة  ــان الخاص ــوق اإلنس ــق حق ــي وثائ ــرد ف ــزي للف ــع المرك الطاب
بالغــرب هــو أحــد أكثــر الجوانــب إشــكااًل وأكثرهــا خصوصيــًة 
مــن الناحيــة الثقافيــة فــي إطــار عمــل حقــوق اإلنســان، وهــو 
ضــه، الفلســفة غيــر الغربيــة.53   مــا يتناقــض، إن لــم تكــن ُتَبغِّ
وفــي حيــن أن األصــوات التــي تنــادي بالنســبية الثقافيــة تثيــر 
بعــض األســئلة الهامــة عــن دور الثقافــة فــي صياغــة الحقــوق 
وتتحــدى تعميــم افتراضــات الطابــع العالمــي، فــإن هــذا المبــدأ 
فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لــم يكــن ذا طبيعــة 
ــم  ــون ومنه ق ــه معلِّ ــذي يدعي ــدر ال ــس الق ــة بنف ــة واضح غربي

ــوا.54 ــاكاو موت م

ينبغــي التنويــه فــي المقــام األول إلــى أن النهــج الفلســفي 
دة ُنوِقــش بإيجــاز. فمــا تــم التأكيــد عليــه هــو  تجــاه المســوَّ
حمايــة الحقــوق، التــي يتمتــع بهــا كل شــخص، أمــام الدولــة 
ــا  ــت قبله ــد اخُتِتم ــذاك ق ــرج آن ــات نورنبي ــت محاكم ككل. وكان
األفــراد ضــد  بخمســة أشــهر فقــط، حيــث كانــت تصرفــات 
ــر البيــان  أفــراد آخريــن هــي بــؤرة تركيــز المحاكمــات.55  وُيعبِّ
الــذي أصــدره شــارل مالــك تعبيــًرا دقيًقــا عــن الطبيعــة العاجلــة 
ــرد  ــوق بمج ــب الحق ــي قل ــون ف ــد أن يك ــرد ال ب ــأن الف ــق ب والقل

اســتحداثها.

ــة ضــد الملــوك أو الحــكام  ــاج إلــى حماي "اليــوم اإلنســان ال يحت
الديكتاتورييــن وإنمــا ضــد شــكل جديــد مــن الطغيــان، وهــو 
ذلــك الطغيــان الــذي تمارســه الجماهيــر وتمارســه الدولــة. 
ــى  ــوق عل ــة للحق ــرعة الدولي ــذه الش ــي ه ــص ف ــب الن ــذا يج ول
هــذا الطغيــان للدولــة علــى الفــرد، والــذي تتحمــل اللجنــة واجــب 

حمايتــه."56

وفي جلسة الحقة، عاد شارل مالك إلى موضوعه، وقال:

أو  الوطنيــة  أو  العرقّيــة  الجماعــة  مــن  أهــم  اإلنســان   .1"
غيرهــا مــن الجماعــات التــي قــد ينتمــي إليهــا؛

2. أقــدس وأخــّص مــا يمتلكــه اإلنســان هــو عقلــه وضميــره، 
واللــذان يتصــور بهمــا الحقيقــة، ويختــار بهمــا بحّريــة، ويوجــد 

بذاتــه؛
3. كل ضغــط اجتماعــي مــن جانــب الدولــة أو الديــن أو الِعــرق، 

والــذي يتضمــن الرضــا التلقائــي لإلنســان، محل اســتنكار؛
 4. الجماعــة االجتماعّيــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد قــد تكــون، 
أو  للفــرد نفســه، علــى خطــأ  بالنســبة  الحــال  مثلمــا هــو 
صــواب: الشــخص وحــده هــو الَحَكــم. وخلــص إلــى أن شــرعة 
الحقــوق ال يمكــن أن تتجاهــل هــذه المبــادئ األربعــة دون 

ــا."57 ــاس به المس

وفــي النقاشــات التاليــة، فــإن مندوبــي بلــدان الشــمال مــن 
ــوا أهميــة حقــوق  المملكــة المتحــدة وأســتراليا هــم الذيــن تبّن
الجماعــة.58  والمعّلقــون الالحقــون ومنهــم موتــوا، فــي حيــن 
إنهــم يشــيرون إلــى غيــاب الفهــم المجتمعــي للحقــوق، فإنــه 
يغيــب عنهــم الســياق التاريخــي لهــذه المناقشــات، ولذلــك 

يســيئون تفســيرها.59



الخــاص  الدولــي  والعهــد  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.70 

الحقوق في الزواج
مســائل  حــول  الــزواج  فــي  الحقــوق  بشــأن  النقــاش  دار 
ودور  الجنســي  الُرشد/الرشــد  وســن  والرضــا  المســاواة 
التشــريع فــي هــذا الجانــب األســري ذي الخصوصيــة الشــديدة. 
والمســلمون  العــرب  الخبــراء  قّدمــه  الــذي  التصنيــف  وكان 
الُمحافــظ  الموقــف  عليــه  يهيمــن  النقاشــات  هــذه  فــي 
ــادي بتقييــد شــديد لهــذه الحقــوق.  للســعودية، والــذي كان ين
ولكــن فــي النقاشــات المبكــرة فــي لجنــة حقــوق اإلنســان، 
فــإن كاًل مــن الوفــود اللبنانيــة والعراقيــة والمصريــة كانــت 
تدعــم بشــدة الــدور بالــغ األهميــة للرضــا، ومــن ثنايــا اتفاقهــم 
ــًدا لهــذه الحقــوق  ونقــاط اختالفهــم ظهــرت رؤيــة أكثــر تحدي

فــي اإلســالم.

الــزواج  فــي  والمســاواة  العائلــة  حمايــة  ُأِضيفــت  وقــد 
دة همفــري فــي المــادة  بيــن الرجــال والنســاء فــي مســوَّ
ــد  ــي عق ــق ف ــخص الح ــكل ش ــى أن "ل ــت عل ــي نص )13(، والت
الــزواج".71 وكان شــارل مالــك "يــرى أن األســرة هــي مهــد 
ــات اإلنســان" وأّنــه فــي هــذه المؤسســة  يَّ كل حقــوق وُحرِّ
توجــد  أّن األســرة قــد  إلــى  أيضــًا  الحقــوق.72  وأشــار  تتجلــى 
دون "االحتفــال الرســمي بالــزواج" غيــر أّنــه اعتقــد أّن الــزواج 
لــه مكانــة منفصلــة.73  وأعــاد عمــر لطفــي )مصــر( التأكيــد 
ــن  ــتقل ع ــرة مس ــوم األس ــأّن مفه ــك ب ــارل مال ــان ش ــى بي عل
الــزواج، وخطــا خطــوًة أخــرى حينمــا قــال بــأّن األســرة ينبغــي أن 
تكــون محــور الحمايــة، بصــرف النظــر عــن حالــة الــزواج.74  وكان 
نــص المــادة المدرجــة "ال يجــوز عقــد الــزواج دون الموافقــة 
الكاملــة لمــن ينــوون الــزواج وقبــل ســن النضــوج."75  واعُتمــد 
النــص باإلجمــاع، بمــا فــي ذلــك مــن لبنــان ومصــر، وُأضيــف 
دة المقّدمــة إلــى الــدورة الثالثــة للجنــة حقــوق  إلــى المســوَّ

اإلنســان.76

ــا  ــب مندوب ــرب، طال ــن الع ــف المندوبي ــع موق ــض م ــي تناق وف
بريطانيــا وبلجيــكا بحــذف البنــد الخــاص بالرضا.77  وقــال جيوفري 
ــى  ــخصًيا عل ــق ش ــه يواف ــن أّن ــي حي ــه ف ــا( إّن ــون )بريطاني ويلس
ــم  ــه ال يدع ــزواج، إال أن ــي ال ــرًطا ف ــون ش ــي أن يك ــا ينبغ أن الرض
ــة  ــا بالموافق ــَظ مقترحهم ــم يح دة.78  ول ــوَّ ــي المس ــه ف إدراج
"الحــرة  إضافــة  اللبنانــي  الوفــد  واقتــرح  المطــاف،  آخــر  فــي 
ــار  ــة.79  وأش ــرة الثاني ــي الفق ــل" ف ــا الكام ــارة "الرض ــل عب و" قب
ــا  الســيد كريــم عزقــول )لبنــان( إلــى أن "الوالديــن قــد يجبــرا بنًت
علــى إعطــاء موافقتهــا الكاملــة علــى زواج ال ترغــب فيــه، غيــر 
ــاء  ــى إعط ــا عل ــتطيعان إجباره ــق ال يس ــب المنط ــا بحس أنهم
موافقتهــا الُحــّرة."80  ودعمتــه فــي هــذا الــرأي منيرفــا برناردينــو 
ــذان  ــا( والل ــين )فرنس ــه كاس ــكان( وريني ــة الدوميني )جمهوري
أكــدا مــراًرا علــى أهميــة الرضــا كركن أصيــل فــي الــزواج.81  وُأدِرج 

هــذا التعديــل فــي النــص النهائــي.

فــي المقابــل، اقتــرح الوفــد الســعودي بعــد ذلــك نًصــا أكثــر 
تقييــًدا بكثيــر: "الرجــال والنســاء ممــن بلغــوا ســن الــزواج فــي 
كل دولــة لهــم الحــق فــي الــزواج وتأســيس األســرة ولهــم كّل 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي قوانين الــزواج فــي بالدهم."82  
ــز النــص المقتــرح منهــم علــى جانبيــن وهمــا: شــرط الســن  وركَّ

والــذي انتقــل مــن "ســن الُرشــد" والــذي كان هنــاك اعتقــاد بأنــه 
ــي  ــوق ف ــد الحق ــزواج"، وتحدي ــي لل ــن القانون ــى "الس ــض إل غام
الــزواج، حيــث حــذف اإلشــارة إلــى المســاواة لــألزواج واســتبدله 

بـــ "كامــل الحقــوق بحســب مــا يــرد فــي قوانيــن الــزواج".83

وأعــاد الوفــدان اللبنانــي والســوري التأكيــد علــى أهميــة نصهما 
كل  تشــمل  الــزواج"  "إلــى  اإلشــارة  أن  وأوضحــا  المقتــرح، 
مراحلــه، بمــا فــي ذلــك انحاللــه، فــي تأييــد لتعليــق ســابق أبــداه 
منــدوب االتحــاد الســوفيتي.84  النــص النهائــي الــذي اعُتمــد فــي 

ــي: ــري كاآلت ــادة 16 يج الم

التــزوج  حــق  الــزواج  ســن  بلغــا  متــى  والمــرأة  للرجــل   .1
وتأســيس أســرة دون أي قيــد بســبب الِعــرق أو الجنســية أو 
ــاء قيامــه  ــزواج وأثن ــد ال الديــن، ولهمــا حقــوق متســاوية عن

وعنــد انحاللــه.
2. ال يبــرم عقــد الــزواج إال برضــا الطرفيــن الراغبيــن فــي الــزواج 

رضــا كامــاًل ال إكــراه فيــه.
للمجتمــع  األساســية  الطبيعيــة  الوحــدة  هــي  األســرة   .3

والدولــة.85 المجتمــع  بحمايــة  التمتــع  حــق  ولهــا 

ــران،  ــر، وإي ــتان، ومص ــت أفغانس ــي، وافق ــت النهائ ــي التصوي ف
والعــراق، ولبنــان، وســوريا، وتركيــا علــى النــص.86  وعنــد االنتقال 
إلــى المــدواالت بشــأن العهديــن الدولييــن، فــإن بنــد الــزواج 
حظــي بموافقــة إيــران، والعــراق، ولبنــان، وليبيــا، والســعودية، 
وتركيــا، والجمهوريــة العربيــة المتحــدة، كلًيــا أو جزئًيــا، باســتثناء 

اليمــن الــذي ظــّل علــى موقفــه دائــم الرفــض.87 

ات يَّ الُحرِّ
ــزواج قــد  إذا كانــت المســاواة بيــن الجنســين والحقــوق فــي ال
أظهــرت تبايًنــا فــي وجهــات النظــر واآلراء بيــن الــدول العربيــة، 
ــر أحدثــت انقســاًما أشــد.  ــات الديــن، والفكــر، والضمي فــإن حّرّي
ــة وال  ــدول العربي ــه ال ال ــات أن ــذه النقاش ــره ه ــا تظه ــن م ولك
الــدول ذات األغلبيــة المســّلمة ككل تســتطيع اإلدعــاء بأنــه 
كان هنــاك تجانــس فــي المواقــف أو وجهــات النظــر أو أّن 
ــة.  ــن أو الثقاف ــاطة الدي ــا ببس ــف أو اآلراء يمليه ــذه المواق ه

ــح. ــو الصحي ــس ه ــر أّن العك ــع األم فواق

فكمــا ُذِكــر ســابًقا، فــإن شــارل مالــك هــو الــذي اقتــرح الحّرّيــات 
فــي المقــام األول: "ليــس هنــاك حّرّيــة، كمــا قــال، إذا لــم يكــن 
المــرء حــًرا فــي تغييــر رأيــه."88  ويواصــل شــارل مالــك دوره 
آنــذاك،   )14( للمــادة  المقترحــة  الصياغــة  مضمــون  م  ليقــدِّ
ــة  ــي الحكوم ــاركة ف ــق المش ــع وح ــات التجم ــى إدراج حّرّي ويرع
ــه اهتماًمــا  دة )المادتــان 25 و30(.89  وكان يوجِّ فــي المســوَّ
ــخ نًصــا فرنســًيا  ــة الديــن فــي النــص، حيــث َوبَّ خاًصــا إلدراج حّرّي
لــم يشــملها، وقــال إن هــذه الحقــوق "فــوق القانــون" وال 

يمكــن أن تخضــع ألي قيــد.90
وكان النص المقترح من شارل مالك يجري على هذا النحو:

والضميــر،  الديــن،  حّرّيــة  لــه(  )يحــق  فــي  الحــق  فــرد  "لــكل 
والمعتقــد؛ ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي تغييــر دينــه أو 
معتقــده، وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامة 
الشــعائر والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمام 

ــده."91 ــى ح ــأل أو عل الم



ــا والعــراق: فقــد قــال عبدالرحمــن  مندوبــي أفغانســتان وتركي
پــژواک )أفغانســتان( " إّنــه لمــن التناقــض أال نتبّنــى العهــد 
وقــد  اإلنســان."103   لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  قبــول  بعــد 
واصــل حديثــه وقــال إن الحقــوق الــواردة فــي اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان تعكــس تلــك الــواردة فــي الدســتور األفغانــي 
ــذا  ــي ه ــه ف ــق مع ــالم. واّتف ــن اإلس ــه م ــتقي مبادئ ــذي يس وال
الــرأي المنــدوب التركــي. 104  ووافــق محمــود عزمي )مصــر( أيًضا 
علــى المــادة، مشــيرًا إلــى المنطــق المتأصــل بــأن النــاس يجــب 
ــر الديــن، ولكنــه أشــار كذلــك  أن يكــون لهــم القــدرة علــى تغيي
إلــى أن المــادة قــد تثيــر انقســاًما وقــد تحــول دون تصديــق 
بعــض الــدول علــى االتفــاق.105  وفــي الواقــع فــإن اإلســالم 
الــذي أشــار إليــه المندوبــون األربعــة جميعهــم فــي تعليقاتهــم 
كانــوا يرونــه إطــار العمــل لحقــوق اإلنســان وألوجــه المســاواة 

ــا.106 ــون له ــي يروج الت

وُعِقــدت النقاشــات النهائيــة بشــأن حّرّيــة الديــن فــي العهديــن 
للجنــة  عشــرة  الخامســة  الــدورة  فــي   1960 فــي  الدولييــن 
جميــل  وواصــل  أيــام،  خمســة  النقــاش  واســتغرق  الثالثــة. 
ــه  ــن.107  وعارضت ــر الدي ــة تغيي ــحب حّرّي ــى س ــراره عل ــارودي إص ب
فــي النقــاش مندوبــة باكســتان، بيغــوم عزيــز أحمــد، والتــي 
ذلــك  فــي  وأيدهــا  العتراضــه،  اإلســالمي  األســاس  ــدت  فنَّ
ــل  عبدالرحمــن پــژواک:108  "كان يــرى أن كل الوفــود التــي ُتمثِّ
ــظ  ــال تحف ــت ب ــد صّوت ــه، ق ــا دولت ــا فيه ــالمية، بم ــدول اإلس ال
بالموافقــة علــى اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، ممــا يعني 
ــة  ــة بحري ــه الخاص ــواردة في ــادة ال ــى الم ــا عل ــت أيًض ــا وافق أنه
ــور أّن  ــر المتص ــن غي ــه م ــك فإن ــن. ولذل ــر، والدي ــر، والضمي الِفك
ــا مــن هــذه الوفــود ينظــر إلــى بنــود اإلعــالن العالمــي لحقــوق  أّيً

اإلنســان بأنهــا هجــوم علــى الديــن اإلســالمي."109

العريــان  هللا  عبــد  الحًقــا  عليهــا  أّكــد  نظــر  وجهــة  وهــذه 
ــم  ــض الدائ ــد أدى الرف ــدة(.110  وق ــة المتح ــة العربي )الجمهوري
للموقــف الســعودي إلــى تخفيــف حــدة اللغــة التــي اســتخدمها 
جميــل بــارودي، والــذي قــال إّن "حــق كل فــرد فــي تغييــر أو 
إبقــاء أو حتــى تــرك دينــه أو معتقــده ُمعتــرف بــه ضمًنــا فــي 
الجملــة األولــى مــن المــادة 18." 111  واقُتِرحــت صياغــة جديــدة 
بتغييــر " الحّرّيــة فــي تغييــر أو إبقــاء" إلــى "الحّرّيــة فــي أن يكــون 

ــق."112  ــه أو يعتن ل
 

1. لــكل شــخص الحــق فــي حريــة التفكيــر والضميــر والديــن. 
يعتنــق  أو  لــه  يكــون  أن  فــي  حريتــه  الحــق  هــذا  ويشــمل 
ديًنــا أو معتقــًدا يختــاره، وحريــة دينــه أو معتقــده، وحريتــه 
الشــعائر  وإقامــة  بالتعبــد  معتقــده  أو  دينــه  إظهــار  فــي 
والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأل 

أو علــى حــده.
2. ال يجــوز أن يخضــع أي شــخص إلكــراه يعــوق حريتــه فــي أن 

يكــون لــه أو يعتنــق الديــن أو المعتقــد الــذي يختــاره.
دينــه  إظهــار  فــي  الشــخص  حريــة  تخضــع  أن  يجــوز  ال   .3
بحســب  القانــون  يحددهــا  التــي  للقيــود  إال  معتقداتــه  أو 
مقتضيــات حمايــة الســالمة أو الصحــة أو األخــالق العامــة أو 

لآلخريــن. األساســية  ــات  يَّ والُحرِّ الحقــوق 

ــي  ــي وردت ف ــرات الت ــن الفق ــرة م ــى كل فق ــت عل ــم التصوي وت
ــا  ــع 70 صوًت ــدت بواق ــى اعُتِم ــرة األول ــدة. الفق ــى ح ــادة عل الم
بالموافقــة بــال أصــوات معارضــة، مــع امتنــاع عضويــن عــن 
التصويــت. الفقــرة الثانيــة اعُتِمــدت بواقــع 72 صوًتــا بالموافقــة 

وأضــاف بعــد ذلــك إشــارًة إلــى الِفكــر، بنــاء علــى طلــب مــن 
الســوفيتي.92  االتحــاد  منــدوب 

وينبغــي التنويــه إلــى أنــه أثنــاء هــذه المناقشــات فــإّن عمــر 
م اعتراًضــا علــى اقترحــات شــارل مالــك،  لطفــي )مصــر( لــم يقــدِّ
وال ســيما فــي ضــوء اإلدعــاءات التــي ُأِثيــرت مؤخــًرا بــأن األفــكار 
الــواردة فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان تتنافــى مــع 
اإلســالم. والواقــع أنهمــا اتفقــا مــن حيــث المبــدأ علــى العديــد 
مــن النقــاط، بحســب مــا يتضــح مــن النقاشــات بشــأن حقــوق 
المــرأة. فــكلُّ مــن شــارل مالــك وعمــر لطفــي قدمــا وجهــات 
نظــر "ليبراليــة" تقدميــة والتــي يســود إدعــاء فــي الغالــب بعــدم 
المنــدوب  ناقــش  حيــث  اإلســالمي،  النقــاش  فــي  وجودهــا 
المصــري الطابــع العالمــي للحقــوق وســريانها علــى كل النــاس، 
ــت  ــة تح ــق الواقع ــي المناط ــون ف ــن يعيش ــك الذي ــي ذل ــا ف بم

ــة.93 الوصاي

الثالثــة، كان جميــل  اللجنــة  إلــى  دة  المســوَّ مــت  ُقدِّ وحينمــا 
ــادة  ــارودي الم ــش ب ــا.94  وناق ــن عليه ــد المعترضي ــارودي أش ب
ــن  ــر الدي ــة تغيي ــماح بحّرّي ــى أن الس ــتين، واّدع ــدار جلس ــى م عل
ســيضفي الشــرعية علــى النشــاط التبشــيري فــي المنطقــة، 
القــوى  بعــض  أهــداف  لتحقيــق  "ُيســتخدم  نشــاط  وهــو 
ــوري  ــي والس ــدان العراق ــم الوف ــة".95  ودع ــية األجنبي السياس
معتقــده،  أو  دينــه  "تغييــر  عبــارات  لحــذف  الداعــي  موقفــه 
هــذه  لديهمــا  يكــن  فلــم  وتركيــا  لبنــان  ــا  أمَّ والحّرّيــة".96  
الشــكوك، ووافقــا علــى النــص األصلي. وفــي التصويــت الالحق، 
لــم يمــر المقتــرح الســعودي حيــث رفضــه 27 عضــًوا مقابــل 5 
أعضــاء وافقــوا عليــه، وامتنــع 12 عضــًوا عــن التصويــت، حيــث 
ــوريا  ــت س ــن امتنع ــي حي ــرح، ف ــد المقت ــا ض ــان وتركي ــّوت لبن ص

عــن التصويــت.97

ــر. "هــذه الحقــوق  ــرأي والتعبي ــات ال دعمــت ســوريا بشــدة حّرّي
ينبغــي أن تســري علــى كل النــاس مــن جميــع األعــراق، بصــرف 
النظــر عــن وضعهــم، ســواء كانــوا أحــراًرا أو تحــت االنتــداب 
أو تحــت االســتعمار."98  وبعــد النقــاش، جــاء النــص النهائــي 
18 بحســب المقتــرح  المــادة  المتفــق عليــه لمــا أصبــح اآلن 

ــر: ــة الِفك ــع إضاف ــك، م ــارل مال ــن ش م م ــدَّ ــي المق األصل

والمعتقــد؛  والضميــر،  الِفكــر،  حّرّيــة  فــي  الحــق  فــرد  "لــكل 
معتقــده،  أو  دينــه  تغييــر  فــي  حريتــه  الحــق  هــذا  ويشــمل 
وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر 
والممارســة والتعليــم، بمفــرده أو مــع جماعــة، وأمــام المــأل أو 

ــده." ــى ح عل

ــة  ــادة وبالموافق ــح الم ت لصال ــوِّ ــري أن ُيص ــد المص ــرر الوف وق
علــى اإلعــالن بكاملــه، وكذلــك فعلــت إيــران، والعــراق، ولبنــان، 

ــتان.99 ــا، وأفغانس وتركي

العالمــي  اإلعــالن  واعتمــاد  بالموافقــة  التصويــت  وبعــد 
1950 الحــق  لحقــوق اإلنســان، ناقشــت اللجنــة الثالثــة فــي 
ل  فــي تغييــر الديــن وإدراجــه فــي العهديــن الدولييــن.100  وســجَّ
تغييــر  حريــة  مــادة  علــى  مجــدًدا  اعتراضــه  بــارودي  جميــل 
والحمــالت  التبشــيري  النشــاط  مــن  كل  إلــى  وأشــار  الديــن، 
الصليبيــة.101 ودعمــه فــي ذلــك الموقــف المنــدوب اليمنــي، 
والــذي كان رأيــه أن هــذه البنــود ستســبب "صعوبــات جّمــة 
للــدول العربيــة". 102 ووجهــات نظــره لــم تتفــق بوضوح مــع آراء 



التصويــت،  عــن  عضويــن  امتنــاع  مــع  معارضــة،  أصــوات  بــال 
والفقــرة الثالثــة اعُتِمــدت باإلجمــاع.113 

ماذا حدث بعد ذلك...
التــي وضعهــا همفــري بشــدة  األولــى  دة  المســوَّ اعتمــدت 
ــملت  ــالمية. وش ــة واإلس ــدول العربي ــاتير ال ــوص دس ــى نص عل
التعديــالت الالحقــة العديــد مــن البنــود التــي ناقشــها مندوبــو 
هــذه الــدول. فقــد اســُتبِدل الدســتور األفغانــي لعــام 1931 
دة اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان  م فــي مســوَّ الُمســتخدَّ
ــن 23 مــادًة مــن البنــود  بالدســتور الصــادر فــي 1964 والــذي تضمَّ
الثالثيــن الــواردة فــي اإلعــالن بمــا فــي ذلــك المســاواة بيــن 
ــم  ــر. ول ــر، والتعبي ــر، والضمي ــة التفكي ــن، وحري ــع المواطني جمي

ــن. ــر الدي ُيذكَّ

بالدســتور   1925 فــي  الصــادر  المصــري  الدســتور  واســُتبِدل 
المدنــي الصــادر في 1971. ويشــمل هــذا الدســتور كل الحقوق 
المنصــوص عليهــا فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، 
بمــا فــي ذلــك المســاواة الكاملــة بيــن الرجــل والمــرأة وحريــة 
وتعديالتــه   ،1926 فــي  الصــادر  اللبنانــي  الدســتور   114 الديــن. 
ــع  ــة لجمي ــة مكفول ــاواة والحري ــارًيا: المس ــزال س ــة، ال ي الالحق
والتعبيــر،  والضميــر،  الديــن،  وحريــة  وللجنســين؛  المواطنيــن 
العامــة  الوظائــف  تولــي  فــي  والحــق  مكفولــة،  والتجمــع 
ذلــك  فــي  بمــا  المواطنيــن،  لجميــع  مكفولــة  والتصويــت 

النســاء.115 

ــام 1961.  ــي ع ــام 1924 ف ــي لع ــتور الترك ــة الدس ــدت صياغ ُأعي
وكل الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اإلعــالن العالمــي لحقوق 
اإلنســان تــرد فيــه، ومنهــا المســاواة، وحــق التصويــت للجميــع، 
ــات التفكيــر، والضميــر  يَّ وحــق المشــاركة فــي الحكومــة، وُحرِّ
ــوري  ــتور الس ــُتبِدل الدس ــن.116  واس ــر الدي ــة تغيي ــن وحري والدي
لعــام 1930 بالدســتور الصــادر فــي 1950 )والتعديــالت عليــه 
ــن كلَّ الحقــوق  فــي 1953( لمنــح المــرأة حــق التصويــت، وتضمَّ
المنصــوص عليهــا فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، 

ــرأي.117 ــن، وال ــر، والدي ــات التفكي يَّ ــًة ُحرِّ وشــِمل ثاني

الخاتمة
بالنســبة لتلــك الــدول التــي تبّنــت إصالحــات دســتورية بعــد 
الواضــح  مــن  اإلنســان،  لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  اعتمــاد 
ُتعّدلــه  أن  للــدول  يمكــن  للحقــوق  إطــاًرا  قــدم  اإلعــالن  أن 
بمــا يتناســب مــع متطلباتهــا. وهــذه النقطــة لهــا أهميــة 
المســّلمة،  األغلبيــة  ذات  والــدول  العربيــة  للــدول  خاصــة 
والتــي أســهمت بشــدة فــي صياغــة هــذه الحقــوق، ولكــن 
التحــرر  بعــد  الصــادرة  الدســاتير  علــى  القــول  نفــس  يصــدق 
ــل  ــن قبي ــس م ــم. ولي ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــتعمار ف ــن االس م
العــرب  الفقهــاء  إســهامات  لــوال  بأنــه  القــول  المبالغــة 
ــر  ــارودي، وعم ــل ب ــك، وجمي ــارل مال ــم ش ــلمين، ومنه والمس
ــوا  ــن قّدم ــرام هللا، والذي ــته إك ــان، وشائس ــداء أفن ــي، وبي لطف
رؤيــًة عــن مــكان الفــرد فــي المجتمــع ودور الدولــة فــي الحمايــة 
والضــرورة العاجلــة للتغييــر، لكانــت تمــت صياغــة أقــل توفيًقــا 

الحقــوق. لهــذه 

 ونحن مدينون لهم بدين منسي.



* In the early sessions of the Commission on Human Rights the names of delegates are provided in full. However, 
at the GA Third Committee only surnames are provided. Throughout this paper where possible, the names 
of delegates are initially listed in full and thereafter surnames only are used. For those participants who only 
feature in the latter discussions, the designation Mr or Ms has been used and thereafter just their surnames. 
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