
لحقوق  الدويل  املعيار  املتّحدة  األمم  حّددت 
اإلعالن  اعتمدت  عندما  األساسية  اإلنسان 
يف   .1948 العام  يف  اإلنسان  لحقوق  العاملي 
إطار منظمة التعاون اإلسالمي، أعادت البلدان 
املُسلمة النظر يف هذه املفاهيم يف الثامنينيات 
لوضع إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف اإلسالم 
يف العام 1990 الذي كان عبارة عن مجموعة 
من الحقوق املستوحاة من الرشيعة. وضّمت 
منظّمة التعاون اإلسالمي يف هذه الوثيقة الكثري 
من الحقوق الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق 
اإلنسان، لكّنها تجاهلت حقوق النوع االجتامعي 
وغري املسلمني. لكّن الخطأ األكرب الذي ارتكبته 
املنظّمة كان أنّها استعانت بلغة الرشيعة يف إعالن القاهرة لتمكني الدول عىل حساب األفراد. وبعد اعتامد هذا 
اإلعالن، زعم معظم الناشطني يف مجال حقوق اإلنسان يف الغرب وبعض الناشطني يف العامل املسلم أّن إعالن القاهرة 

يتعارض مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

ويف أوائل العقد الثاين من القرن الحايل، بدأت منظّمة التعاون اإلسالمي مبراجعة هذا اإلعالن وطرحت إعالن 
منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان بعد عقد من الزمن تقريباً. ومع أّن إعالن منظمة التعاون اإلسالمي 
لحقوق اإلنسان كان مقّصاً يف بعض النواحي، هو يعكس بشكل أفضل املبادئ األساسية ويقّدم فرصة للمجتمع 

الدويل للتعاون مع منظّمة التعاون اإلسالمي لحامية حقوق اإلنسان يف العامل املسلم بشكٍل أفضل.
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أهّم التوصيات
التطبيق: ينبغي عىل منظّمة التعاون اإلسالمي أن تستمّر 	•

يف تحسني رؤيتها لحقوق اإلنسان واالنتقال إىل تطبيق 
الحريّات األساسية من خالل املعاهدات امللزِمة وتعزيز 
املراقبة. وعليها أيضاً أن تساعد الدول األعضاء عىل بناء 

القدرات يف مجال حقوق اإلنسان. 

الدبلوماسّية: ينبغي عىل األمم املتحدة والحكومات الغربيّة 	•
ومنظامت حقوق اإلنسان غري الحكومية أن تتعاون مع الدول 

األعضاء يف منظّمة التعاون اإلسالمي لتنفيذ املبادئ املذكورة 

يف إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان واإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان. ويف ما يتعلّق بأوجه االختالف، ينبغي 

عىل املجتمع الدويل أن يشارك يف الدبلوماسية والحوار مع 
منظّمة التعاون اإلسالمي. 

املجتمع املدين: ينبغي عىل منظّمة التعاون اإلسالمي أن 	•
تعمل مع املجتمع املدين يف الدول األعضاء لتزيد الفعالية 

وللحرص عىل أن يصبح إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي 
لحقوق اإلنسان مرئياً ويحظى بالرشعية والتأثري.
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إّن معهد بروكنجز هو مؤسسة غري ربحية تقّدم بحوثاً 
وحلوالً سياسية مستقلّة. يهدف املعهد إىل إجراء بحوث 
توصيات  لتقديم  إليها  يستند  الجودة ومستقلة  عالية 
تعود  والعامة.  السياسات  لصناع  ومبتكرة  عملية 
منشورات  كافة  يف  املوجودة  والتوصيات  االستنتاجات 
بروكنجز إىل مؤلّفيها وحدهم، وال تعكس وجهات نظر 

املعهد أو إدارته أو الخرباء اآلخرين.

إىل  يقّدمها  التي  القيمة  بأن  بروكنجز  معهد  يعرتف 
داعميه تكمن يف التزامه املطلق بالجودة واالستقاللية 
والتأثري. كام وأّن األنشطة التي تدعمها الجهات املانحة 
بأي  تحّدد  ال  الهبات  بأّن  علامً  االلتزام،  هذا  تعكس 

شكٍل من األشكال التحليالت والتوصيات.
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املقّدمة

حّددت األمم املتّحدة املعيار الدويل لحقوق اإلنسان األساسية 
عرب اعتامد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف العام 1948، 2 
ثّم توّسعت يف هذا اإلعالن من خالل مواثيق مهّمة عىل غرار 
والعهد  والسياسية    املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل   العهد 
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف 
العام 1966. وعالوة عىل هاتنَي املبادرتنَي العامليّتني، وضعت 
املنظاّمت اإلقليمية إعالنات ُمرافقة، من بينها منظّمة الدول 
األمريكية ومنظّمة الوحدة األفريقية ومجلس أوروبا. وتحت 
لواء منظمة التعاون اإلسالمي )املعروفة سابقاً مبنظّمة املؤمتر 
اإلسالمي(، أعادت البلدان اإلسالمية النظر يف هذه املفاهيم 

يف الثامنينيات لوضع ميثاقها الخاص. 

اإلنسان  لحقوق  القاهرة  بإعالن  الجهود  هذه  وتتّوجت 
الحقوق  من  مجموعة  كان  الذي   1990 العام  يف  اإلسالم  يف 
املستوحاة من القيم اإلسالمية املحاِفظة والرشيعة.3 وضّمت 
منظّمة التعاون اإلسالمي يف هذه الوثيقة الكثري من الحقوق 
أهملت  لكّنها  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  يف  الواردة 
الحقوق الجندريّة )النوع االجتامعي( وحقوق غري املسلمني. 
عالوة عىل ذلك، استعانت املنظّمة بلغة الرشيعة يف الوثيقة 
اعتامد  الوطنية. وبعد  الّسيادة  الدول والحرص عىل  لتمكني 
وبعض  الغرب  يف  حقوقيون  ناشطون  زعم  القاهرة،  إعالن 
الناشطني يف العامل املسلم أّن هذا اإلعالن يتعارض مع اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان.

ويف أوائل العقد الثاين من القرن الحايل، بدأت منظّمة التعاون 
اإلسالمي مبراجعة هذا اإلعالن وطرحت إعالن منظّمة التعاون 
الزمن تقريباً. وكان  اإلسالمي لحقوق اإلنسان بعد عقد من 
وزراء  مجلس  اجتامع  يف  الوثيقة  عىل  املوافقة  املفرتض  من 
الخارجية يف أبريل 2020، لكّن االجتامع أُلغي بسبب جائحة 
فريوس كورونا املستجّد. وفيام يعكس إعالن منظمة التعاون 
اإلسالمي لحقوق اإلنسان املبادئ املرتّسخة يف القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان بشكل أفضل، إاّل أنّه مل يِف بالكامل باملسائل 
الرأي واملشاركة  التعبري عن  العائلية وحّرية  بالقيم  املرتبطة 
يدّل  ألنّه  مشّجٌع  القاهرة  إعالن  تطّور  أّن  بيد  السياسية. 
عىل استعداد منظّمة التعاون اإلسالمي لالقرتاب من املعايري 
األساسية لحقوق اإلنسان يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. 
والحكومات  املتّحدة  لألمم  فرصًة  الجديد  اإلعالن  ومينح 
اإلنسان  بحقوق  املعنيّة  الحكومة  غري  واملنظاّمت  الغربية 
حول  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  مع  مفاوضات  يف  لالنخراط 
التعاون اإلسالمي لحقوق  أوجه االختالف بني إعالن منظّمة 
اإلنسان واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وللتعاون يف نقاط 

والحّق يف  املرأة  التعذيب وحقوق  غرار حظر  االلتقاء، عىل 
التعليم، للحرص عىل أّن تكون هذه الحّريات محميّة عملياً.

عىل  اإلنسان،  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  وإعالن 
رمزية  قيمتُها  ملزِمة  غري  وثيقٌة  سبقته،  التي  الوثيقة  غرار 
أّوالً،  أسباب.  ألربعة  مناقشتها  الجدير  من  ولكن  باإلجامل. 
مينح تطّور إعالن القاهرة عدسًة مفيدة لفهم النقاشات حول 
يف  السياسية  والتغيريات  الفكرية  والتيّارات  اإلنسان  حقوق 
اإلنسان  حقوق  مواثيق  تصبح  ما  غالباً  ثانياً،  املسلم.  العامل 
غري امللزِمة اتّفاقيات ومعاهدات. فهذا ما حصل مع اإلعالن 
الدويل  للعهد  أساساً  شّكل  الذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي 
الخاص  الدويل  والعهد  والسياسية    املدنية  بالحقوق  الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية. عالوة عىل ذلك، 
قد ينتج عن اإلعالنات معايري أيضاً. ويف هذه الحالة، سيحّدد 
السلوك  اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن 
األفكار  بعض  تأييد  عرب  وذلك  اإلنسان،  لحقوق  املقبول 
وليس غريها وحشد منظاّمت املجتمع املدين. أخرياً، منظّمة 
الدولية  الدبلوماسية  يف  بارزة  فاعلة  اإلسالمي جهة  التعاون 
وهي ناشطة يف مسائل مثل حّرية التعبري عن الرأي وخطاب 
الكراهية والقيم العائلية وامليول الجنسية والهوية الجنسانية 
إعالن  ويعرّب  وجنيف.  نيويورك  يف  املتّحدة  األمم  قاعتَي  يف 
منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان عن رؤية املنظّمة 
االختالف  خطوط  فهم  عىل  ويساعدنا  العاملية  للحّريات 

الناشئة يف السياسة العاملية لحقوق اإلنسان.

 إعالن القاهرة يف العام 1990: 
إعالٌن وليد زمنه

كان إعالن القاهرة وليَد أواخر الثامنينات وأوائل التسعينيات. 
يف  الدميقراطية  والتحّوالت  السوفيايت  االتّحاد  انهياُر  فأعلن 
التفاؤل  من  فرتة  حلوَل  الرشقية  وأوروبا  الوسطى  أوروبا 
الليربايل يف السياسة العاملية. وبعد شهرين من سقوط جدار 
برلني يف العام 1989، قّررت الجمعية العامة يف األمم املتّحدة 
عىل  عاملي  توافق  إىل  للوصول  الزخم  هذا  من  االستفادة 
الذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  املؤمتر  يف  األساسية  الحّريات 
جرى يف فيينا يف العام 1993. 4 بيد أّن النقاش العاملي حول 
عىل  الباردة  الحرب  إرشاف  مع  يتغرّي  بدأ  اإلنسان  حقوق 
يف  والسياسية  املدنية  الحقوق  بني  الرشخ  وتطّور  نهايتها. 
الغرب والحقوق االقتصادية يف الكتلة السوفياتية إىل انقسام 
ثنايئ بني الليربالية الغربية التقليدية ومطالب بلدان الجنوب 

للتحّل بصوت يف النظام العاملي الناشئ.
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زيادة  يف  ذلك  بعد  السوفياتية  الكتلة  وانهيار  أفغانستان 
شعبية الرؤية اإلسالمية.10

وأّدت إيران دوراً حاسامً يف التحضري إلعالن القاهرة والرتويج 
مسلمة  دولة  أكرث  اإلسالمية  الجمهورية  كانت  فقد  له.11 
املُعتمد  السيايس  نظامها  واعتربت  األيديولوجيا  تدفعها 
التعاون  األخرى يف منظّمة  للدول  األمثل  النظام  الثورة  بعد 
عىل  السياسية  قيادتها  فرض  إىل  إيران  وسعت  اإلسالمي. 
“األّمة”، وقامت بذلك عرب مواجهة الدول الغربية.12 وكانت 
األيديولوجية  الحملة  من  أساسياً  مكّوناً  اإلنسان  حقوق 
للجمهورية اإلسالمية، ويف العام 1984 تحّدت الدولة اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان. فضمن منظّمة األمم املتّحدة وصف 
املُعلَمنة  األفكار  من  مجموعة  بأنّها  الوثيقة  إيران  ممثّل 
تتامىش  ال  التي  اليهودية  املسيحية  التقاليد  من  املستوحاة 
من  اإلسالمية  الجمهورية  دخلت  أن  وبعد  الرشيعة.13  مع 
جديد منظّمة التعاون اإلسالمي بعدما تّم تهميشها يف خالل 
قيادتها  لفرض  املنظّمَة  استغلّت  والعراق،  إيران  بني  الحرب 

عىل مسائل خالفية بني العامل املسلم والغرب.

الرشيعة والسيادة وحقوق اإلنسان

التعاون  منظّمة  أوردت   ،1990 العام  يف  القاهرة  إعالن  يف 
العاملي  اإلعالن  يف  املذكورة  الحقوق  من  الكثري  اإلسالمي 
لحقوق اإلنسان. وبالفعل، فقد دافعت املنظّمة عن الحفاظ 
عىل الحياة البرشية وحامية رشف اإلنسان وعائلته وممتلكاته، 
ودافعت عن حّق اإلنسان بالعلم والرعاية الصّحية والرعاية 
االجتامعية.14 بيد أنّها مل تلتزم بالدفاع عن املساواة الفردية 
وعدم التمييز، وال سيّام يف املسائل املرتبطة بالجندر وحقوق 

غري املسلمني.

اإلسالمي  التعاون  منظّمة  أثارت  دولية،  نظر  وجهة  من 
فقد  بالرشيعة.  االلتزام  اّدعى  القاهرة  إعالن  ألّن  الجدل 
ورد يف املقدّمة أّن “الحقوق األساسية والحّريات العامة يف 
اإلسالم جزء من دين املسلمني” وأّن هذه الحقوق “أحكام 
وتربز  القرآن.  يف  محّمد  النبي  عىل  أُنِزلت  تكليفية”  إلهية 
املاّدة  فتنّص  اإلعالن.  مواّد  يف  بوضوح  الرشيعة  محورية 
رأيه  بحّرية عن  التعبري  الحّق يف  إنسان  “لكّل  أّن  22 عىل 
املاّدة  تؤكّد  فيام  الرشعية”،  املبادئ  يتعارض مع  بشكل ال 
حّرية  يف  الرشيعة  إطار  يف  الحّق  إنسان  “لكّل  أّن   12
امرأة.  كّل  حّق  ذكر  عىل  يأِت  مل  اإلعالن  أّن  مع  التنقل”، 
إّن  بالقول  الرشيعة  طغيان  من   25 املاّدة  زادت  أخرياً، 
توضيح  أو  لتفسري  الوحيد”  “املرجع  هو  اإلسالمي  الرشع 

أّي مادة من مواد هذه الوثيقة.15

التي  املداوالت  حّدة  من  العاملي  املؤمتر  إقامة  قرار  وزاد 
تجريها بلدان الجنوب حول حقوق اإلنسان.5 ويف العام 1990، 
اعتمدت منظّمة التعاون اإلسالمي إعالن القاهرة، ويف العام 
1992، طرحت حركة عدم االنحياز رسالة جاكرتا، ويف العام 
اآلسيوية  الحكومية  غري  واملنظاّمت  الدول  أطلقت   ،1993
الرغم من  اإلعالنات، عىل  كّل هذه  بانكوك. وأعطت  إعالن 
تأكيدها عىل الطابع العاملي لحقوق اإلنسان، األفضلية لعدم 
الثقافية.  االختالفات  واحرتام  االقتصادية  والحقوق  التدّخل 
وطالبت برؤية متوازنة بني الحقوق والواجبات وبني الحقوق 
التقّدم واحرتام  الرغبة يف  الفردية والحقوق املجتمعية وبني 

القيم التقليدية.6

لربوز  نتاجاً  القاهرة  إعالن  كان  أعاله،  ورد  ما  عىل  عالوة 
الدول  ممثّلو  كان   ،1948 العام  ففي  إسالمية.  نظر  وجهة 
اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  ناشطني يف تحضري  املسلمة 
وغريها من املواثيق الدولية، عىل غرار العهد الدويل الخاص 
بالحقوق املدنية والسياسية   والعهد الدويل الخاص بالحقوق 
املريب  الغياب  ومع  والثقافية.7  واالجتامعية  االقتصادية 
إىل  املسلمة  الدول  انضّمت  السعودية،  العربية  للمملكة 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وصادق عدد كبري منها عىل 
هذه املواثيق، لكن غالباً مع تحّفظات مرتكزة عىل الرشيعة.8 
لكن يف الستّينيات والسبعينيات تغرّيت األوضاع. فقد زادت 
خيبُة أمل العامل اإلسالمي من الخطاب العاملي حول الحّريات 
الحرب  خالل  يف  اإلنسان  حقوق  تسييس  بسبب  العاملية 
بشأن  اإلنجازات  تحقيق  يف  الدويل  القانون  وفشل  الباردة 
فلسطني  غرار  عىل  املسلمني،  لدى  بأولوية  تحظى  مسائل 
وكشمري، باإلضافة إىل الدعَمني األمرييك والسوفيايت عىل حّد 
سواء ألنظمة ُسلطوية ولتدّخالت مختلفة يف الدول اإلسالمية، 

وغالباً ما جرى ذلك باسم “حقوق اإلنسان”.

وشّكلت خيبة األمل هذه عامالً مساهامً بارزاً سمح لإلسالم 
السيايس والثوري بالسيطرة عىل وجهات النظر املُسلمة إزاء 
املودودي  األعىل  أبو  مثل  مفّكرون،  فحّث  اإلنسان.  حقوق 
 )1966–1906( قطب  وسيّد  الباكستاين   )1979–1903(
الرأساملية  عىل  اإلسالم  تفضيل  عىل  املسلمني  املصي 
املجتمع  مشاكل  ملعالجة  شامل  حوكمة  كإطار  واالشرتاكية 
إطار  الباحثون  ووضع  واالجتامعية.  والسياسية  االقتصادية 
حول  القرآنية  التعاليم  عىل  يرتكز  اإلنسان  لحقوق  عمل 
العدالة االجتامعية والكرامة املتأّصلة لإلنسان بصفته خليفة 
أّن  ومع  الله.9  عند  سواسية  الناس  إّن  القائلة  والفكرة  الله 
عىل  أفكارهم  طغت  الحكم،  استلموا  ما  نادراً  اإلسالميني 
والتسعينيات.  الثامنينات  يف  املسلمة  الفكرية  التيارات 
من  السوفيايت  االتّحاد  وانسحاب  اإليرانية  الثورة  وساهمت 
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استعامله  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  دول  بإمكان  اإلنسان 
حيال  تتلّقاها  التي  االنتقادات  ملواجهة  أيديولوجي  كدعم 
تاريخها الرديء يف مجال حقوق اإلنسان. وازدادت مخاوف 
األول  العقد  أوائل  يف  الليربالية  الحكومية  غري  املنظاّمت 
بالضغط  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  بدأت  عندما  القرن  من 
لحقوق  انتهاكاً  الديني  القدح  لتصنيف  املتّحدة  األمم  عىل 
اإلنسان. فقد حاولت الدول املُسلمة تصوير القدح باألديان 
حظّره  أن  سبق  الذي  الكراهية،  خطاب  من  شكل  أنّه  عىل 
لكّن  والسياسية.18  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
املجموعات الليربالية رأت يف ذلك محاولًة الستغالل الرشيعة 

وتقييد حّرية التعبري عن الرأي عىل املستوى العاملي.19

الربملانية ملجلس أوروبا  الجمعية  العام 2019، اعتمدت  ويف 
يتامشيان  ال  والرشيعة عموماً  القاهرة  إعالن  أّن  يعلن  قراراً 
عىل  عالوة  اإلنسان.  لحقوق  األوروبية  االتفاقية  مع 
أوروبا  مجلس  يف  أعضاء  دول  ثالث  من  القرار  طلب  ذلك، 
التعاون  منظّمة  أعضاء يف  وكلّها  وتركيا(،  وأذربيجان  )ألبانيا 
اإلسالمي، النأي بنفسها عن وثيقة العامل املُسلم.20 ويف عملية 
التصويت، رفض وفدا تركيا وأذربيجان القرار فيام مل يشارك 

الوفد األلباين.21

القاهرة،  إعالن  الحقوقيني  الخرباء  معظم  تجاهل  وقد 
إّن  البعض  فقال  درسته.  التي  األقلّية  بني  اآلراء  واختلفت 
اإلنسان،22  لحقوق  العاملي  اإلعالن  مع  يتناقض  اإلعالن 
فيام ظّن آخرون أنّه يفيد يف “تطبيع النقاش حول حقوق 
املسلمة”.23  األكرثية  ذات  واملجتمعات  الدول  اإلنسان يف 
بدون  خاملة”  “وثيقة  بأنّه  آخرون  وصفه  ذلك،  ومع 

ليطبّقها”.24 أو  ليفّسها  “جهاز 

فام  دقيق.  قول  باطلة  وثيقة  القاهرة  إعالن  إّن  والقول 
اإلسالمي  التعاون  منظّمة  دول  يف  واحد  محّل  ترشيع  من 
تذكره  ما  نادراً  املتّحدة،  األمم  يف  وحتّى  إليه.  نسبه  ميكن 
أن  يهّمها  أو  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  يف  األعضاء  الدول 
تشمله يف استجاباتها املرتبطة بحقوق اإلنسان.25 وتتجاهل 
منظّمة  بريوقراطيّو  وحتّى  املسلمة  املنارصة  مجموعات 
قيمة  كانت  ذلك،  مع  الوثيقة.  هذه  اإلسالمي  التعاون 
للدول  سمحت  إذ  عملية،  منها  أكرث  رمزية  القاهرة  إعالن 
املسلمة أن تفرض صوتها يف النقاشات العاملية حول حقوق 
يف  لها.  وخاضعة  عنها  ُمبعدة  بأنّها  شعرت  التي  اإلنسان 
ارتياح  عدَم  اإلعالن  ولّده  الذي  الفعل  رّد  يعكس  املقابل، 
من  قسم  تربير  وميكن  الصوت.  هذا  إزاء  الدويل  املجتمع 
عدم االرتياح هذا بالقلق الحقيقي حول حقوق اإلنسان يف 

العامل املسلم وقسم آخر يف الرتهيب من اإلسالم.

إىل  للرشيعة  والخاطف  املختزل  االستعامل  هذا  وأفىض 
يعنيه  ما  القاهرة  إعالن  يحّدد  مل  أّوالً،  مهّمة.  عيوب 
مّر  عىل  الرشيعة  حول  اآلراء  تنّوع  إىل  فنظراً  املصطلح. 
املستحيل  من  وضمنها،  اإلسالمية  املذاهب  وبني  الزمن 
معرفة ما هي الحقوق التي يحميها اإلعالن. زد عىل ذلك 
أّن اقتصار الحقوق عىل إطار من القيم مرتكٍز عىل الرشيعة 
اإلسالمي.  الرشع  شمولية  بسبب  الحقوق  هذه  سيُبطل 
حّق  أعاله  املذكورة   22 املاّدة  تضمن  املثال،  سبيل  عىل 
مبادئ  مع  يتعارض  ال  أنّه  طاملا  بحّرية  الرأي  عن  التعبري 
من  ناحية  كّل  ترعى  ديانًة  اإلسالم  دام  ما  لكن  الرشيعة. 
عن  التعبري  حّرية  أّن  يعني  فهذا  املسلم،  حياة  نواحي 
املجاالت. عالوة عىل ذلك،  كّل  الرأي ستكون محدودة يف 
مل توّضح منظّمة التعاون اإلسالمي ما الذي يُشّكل مخالفًة 
القاهرة  إعالن  يف  مواّد  عّدة  انتهكت  كذلك،  بالضبط. 
القانوَن الدويل. فوضعت املاّدة 10 غري املسلمني يف مرتبة 
إىل  باإلضافة  اإلسالم.  غري  إىل  الدين  تغيري  وحرّمت  أدىن 
الجمعيات  وتأسيس  التجّمع  بحّق  اإلعالن  يعرتف  مل  ذلك، 
 12 املاّدة  منحت  وبالفعل،  التمييز.  من  النساء  أو حامية 
 6 املاّدة  اعتربت  فيام  للرجال،  حصاً  التنّقل  بحّرية  الحّق 

الرجل رّب األرسة.16

لكّن العيب األفضح يف إعالن القاهرة هو متكني الدول عىل 
حساب األفراد. ففي العامل الحديث، أدخلت حكومات الدول 
يف  متزايد  بشكل  الرشيعة  منها،  السّنية  سيّام  وال  املسلمة، 
وبغياب  املحلّية وضّمنتها ضمن سلطتها.  القضائية  أنظمتها 
جهاز دويل له كلمة الفصل حول تفسري الرشع اإلسالمي، أحال 
وكان  الدول.  استنسابية  إىل  اإلنسان  حقوق  القاهرة  إعالن 
التي  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  اعتمدته  متعّمداً  خياراً  هذا 

سعت إىل استغالل لغة الرشيعة لحامية السيادة الوطنية.

إعالن القاهرة: التلّقي واألثر

يف العقد األّول من القرن، اعترب البريوقراطيون والدول األعضاء 
يف منظّمة التعاون اإلسالمي أّن إعالن القاهرة مكّمٌل لإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان وليس بديالً عنه. ففي خطاب ألقاه 
العام  الباكستاين مسعود خان أمام األمم املتّحدة يف  السفري 
عاملية  نظرة  “ليست  القانونية  الوثيقة  إّن هذه  قال   ،2007
اإلعالن  تكّمل  بل هي  اإلنسان،  بديلة ومنافسة عن حقوق 
للدول  والثقافية  الدينية  الخصوصية  تعالج  ألنّها  العاملي 
تحّفظات  أبدت  مسلمة  دول  عّدة  ألّن  لكن  املسلمة”.17 
مجتمع  رأى  الدولية،  املعاهدات  إزاء  الرشيعة  عىل  مرتكزة 
حقوق اإلنسان الليربايل، وال سيّام يف أوروبا وأمريكا الشاملية، 
لحقوق  العاملي  لإلعالن  داً  ُمتعمَّ بديالً  القاهرة  إعالن  يف 
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 18 من  املؤلّف  الجهاز  هذا  من  أوغلو  إحسان  العام  األمني 
عضواً يف كلمته االفتتاحية بأن “يراجع مواثيق منظّمة التعاون 
اإلسالمي ويحّدثها، مبا يف ذلك إعالن القاهرة”.33 عالوة عىل 
واضحاً  تفويضاً  الهيئة  الخارجية  وزراء  مجلس  أعطى  ذلك، 
اإلنسان  حقوق  “معايري  مع  تتامىش  ليك  الوثيقة  مبراجعة 
ومبادئ  بذلك  املرتبطة  اإلسالمية  والتعاليم  القامئة  الدولية 

املساواة والعدالة”.34 

عملية  اإلنسان  لحقوق  املستقلّة  الدامئة  الهيئة  وقادت 
اإلسالمي  التعاون  منظّمة  وثائق  مع  ومثلام جرى  املراجعة. 
وضعت  فقد  شّفافة.35  غري  بطريقة  ذلك  تّم  األخرى، 
املعّدلة وقّدمتها  النسخَة  الهيئة  مجموعٌة فرعية من أعضاء 
ملجلس وزراء الخارجية الذي أنشأ مجموعة حكومية دولية 
الوثيقة  إنجاز  وبعد  املسّودة.  النهائية عىل  اللمسات  لوضع 
النهائية. ويف كّل خطوة من  املوافقة  لتنال  للمجلس  رُفعت 
أسامء  ألّن  املعنيني  الالعبني  عن  الكثري  يُعرف  مل  الخطوات، 
املستقلّة  الدامئة  الهيئة  يف  الفرعية  املجموعة  يف  األعضاء 
طّي  بقيت  الدولية  الحكومية  واملجموعة  اإلنسان  لحقوق 
الكتامن. عالوة عىل ذلك، يف غضون عملية املراجعة، مل تنرش 
منظّمة التعاون اإلسالمي علناً أي مسوّدة غري نهائية للحصول 
عىل مالحظات من منظاّمت املجتمع املدين أو املنظاّمت غري 
الحكومية أو النقابات التي تشّكل األصوات األكرث تقّدماً حول 
اإلحجام  ويعكس  املسلم.  العامل  يف  اإلنسان  اإلسالم وحقوق 
عن العمل مع مجموعات كهذه العدائية التي يكّنها الكثري 
الحكومي  والتوّجه  املجموعات  لهذه  األعضاء  الدول  من 
يف  كان  لكن  اإلسالمي.  التعاون  منظّمة  لدى  القوي  الدويل 
الدامئة املستقلّة لحقوق اإلنسان االستفادة من  الهيئة  وسع 
عملية املراجعة لرتسيخ استقاللها وتعزيز عالقاتها الخاّصة مع 

املجتمع املدين.

االبتعاد عن الرشيعة

إعالن منظّمة  الضمنية، مييل  والفلسفة  األسلوب  ناحية  من 
التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان نحو معايري حقوق اإلنسان 
منظّمة  غرّيت  وقد  القاهرة.  إعالن  نحو  منها  أكرث  الدولية 
التعاون اإلسالمي العنوان من إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان 
يف اإلسالم إىل إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان 
املنظّمة  داخل  القوى  أّن  إىل  التغيري  هذا  ويشري  فحسب. 
أبعدتها عن االّدعاء بأنّها تتحّدث باسم الدين ويسلّط الضوَء 
عىل الطبيعة الحكومية الدولية يف منظّمة التعاون اإلسالمي 
اإلقليمية  املواثيق  إىل  أفضل  بشكل  منحازاً  اإلعالن  ويجعل 
عرب  الوثيقَة  املراجعاُت  وعلْمنْت  اإلنسان.  لحقوق  األخرى 

حذف أي إشارة إىل الرشيعة أو اإلسالم. 

الطريق نحو املراجعة: إعالن منّظمة 
اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي   التعاون 

للعام 2020

إىل  املوّجهة  لالنتقادات  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  تنبّهت 
إعالن القاهرة. فتبعاً لوثيقة نرشتها املنظّمة يف العام املايض، 
وتباينات  فجوات  القاهرة[  ]إعالن  يف  بأّن  االعرتاف  “تّم 
لجعلها  دقيقة  مراجعة  تتطلّب  وتصّورية  ولغوية  قانونية 
قابلية  أكرث  واألهّم  انتشاراً  وأوسع  ومتثيلية  عملية  أكرث 
التي  اإلصالح  عملية  املوقف  هذا  ويعكس  للتطبيق”.26 
فبدفع  القرن.  من  األول  العقد  أواسط  املنظّمة يف  انتهجتها 
األمني  منصب  شغل  الذي  أوغلو،  إحسان  الدين  أكمل  من 
منظّمة  اعتمدت  العام 2013، 27  إىل  العام 2003  العام من 
التعاون اإلسالمي برنامج عمل لعرش سنوات يف العام 2005 
تغيريات  العام 2008 وأدخلت  النظر يف ميثاقها يف  وأعادت 
إلعادة التأكيد عىل التزامها بحقوق اإلنسان.28 يف خالل تلك 
وثائق  يف  الرشيعة  ذكر  من  بالتقليل  املنظّمة  بدأت  الفرتة، 
حقوق اإلنسان التي تنرشها، مشريًة عوضاً عن ذلك إىل القيم 
الطفل  حقوق  عهد  يف  املثال،  سبيل  عىل  عموماً.  اإلسالمية 
يف اإلسالم للعام 2005، عّولت منظّمة التعاون اإلسالمي عىل 
واسعة  مجموعًة  اإلسالمي  الرشع  اعتبار  تّم  لكن  الرشيعة، 
من القيم التي تشّكل إيحاء للوثيقة ومل يتّم استعاملها للحّد 
من الحّريات العاملية.29 وأخذت خطّة عمل منظّمة التعاون 
اإلسالمي للنهوض باملرأة للعام 2016 إىل مستوى أعىل، إذ مل 
ترُِش إىل الرشيعة عىل اإلطالق، بل ذكرت “القيم اإلسالمية” 
تتيـح  “الخطـة  أّن  مثالً  املقّدمة  نّصت  فقد  مرّات.  عّدة 
علـى  للقضـاء  تدابيـر  اتّخـاذ  اإلسالمي  التعـاون  ملنظمـة 
الحــّد  أجــل  مــن  املــرأة  ضــد  التمييــز  أشـكال  جميـع 
مــن عــدم املســاواة بيــن الرجــال والنســاء، متاشــياً مـع 

قيمتـي العدالـة االجتامعيـة واملسـاواة بيـن الجنسـني”.30

الهيئة  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  أّسست  ذلك،  من  واألهّم 
العام 2011. 31 ويفتقر  الدامئة املستقلّة لحقوق اإلنسان يف 
لطات للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان  هذا الجهاز إىل السُّ
أو تطبيق قراراته، ويفتقر أيضاً إىل املوارد إلجراء مراقبة فّعالة 
أّن هذا  لحقوق اإلنسان. ويف تقييم أجريته قبالً، استنتجُت 
األقلّيات  بحقوق  مهتاّمً  وبات  خادعة  واجهة  أصبح  الجهاز 
املسلمة يف أماكن مثل فلسطني أو ميامنار أكرث منه بانتهاكات 
حقوق اإلنسان يف الدول األعضاء فيه.32 ومع أّن هذا األمر 
ما زال صحيحاً، رّسخت الهيئة الخطاب حول حقوق اإلنسان 
اإلنسان  حقوق  وأصبحت  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  داخل 
الدامئة  للهيئة  األّول  االجتامع  خالل  ويف  للمنارصة.  محوراً 
طلب   ،2012 العام  يف  جاكرتا  يف  اإلنسان  لحقوق  املستقلّة 
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هذه  بني  للتوفيق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  من  جهد  ويف 
من  الرشيعة  عبارة  ذكر  املنظّمة  حذفت  الثالثة،  التأثريات 
وأجرت  الديباجة،  يف  عليها  أبقت  لكّنها  التشغيلية،  البنود 
الثالثة.  الجهات  من  جهة  كّل  إلرضاء  التنازالت  من  املزيد 
وللحرص عىل أن تحافظ الدول عىل سيادتها، أعطت املنظّمة 
األفضلية للقانون املحّل. عالوة عىل ذلك، شّددت عىل القيم 
التقليدية لرتيض املحافظني وأعطت املزيد من التفاصيل عن 
مجاالت التداخل بني إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق 

اإلنسان واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لرُتيض املعتدلني.

املحتوى: نقاط التالقي ونقاط االختالف

يشّكل إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان ابتعاداً 
العاملي  اإلعالن  إىل  أقرب  وخطوًة  القاهرة  إعالن  عن  ُملفتاً 
ال  الوثيقة  هذه  زالت  ما  ذلك،  مع  ولكن  اإلنسان.  لحقوق 

ترقى إىل مستوى املعايري الدولية يف الكثري من النواحي.

بغية جعل إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان 
التفّوق  لغَة  املنظّمة  حذفت  القاهرة،  إعالن  عن  مختلفاً 
اإلسالمي من الّديباجة. وصحيفة املدينة هي وثيقة تاريخية 
يُشار إليها أحيانا بدستور املدينة وتّم وضعها يف أيّام النبي 
محّمد يف العام 622 ويعتربه إعالُن منظّمة التعاون اإلسالمي 
اإلسالم  يف  اإلنسان  لحقوق  وثيقة  أقدَم  اإلنسان  لحقوق 
بالحّريات  القديم  اإلسالمي  العامل  اعرتاف  إبراز  أجل  من 
سابقة  أنّها  من  الرغم  عىل  الصحيفة،  لكّن  األساسية.39 
لعصها من ناحية التعّددية والتسامح، ال عالقة لها بحقوق 
الحال  هو  كام  األفراد  حقوق  تحديد  عن  فعوضاً  اإلنسان. 
الحقوق  عىل  تركّز  معاهدة  هي  الصحيفة  ما،  دستور  يف 
يف  املُقيمة  والقبائل  املجموعات  عىل  املفروضة  والواجبات 
بالدفاع  التزامها  وعىل  اليهودية،  فيها  مبا  املنّورة،  املدينة 
التعاون  منظّمة  إعالن  يويل  ذلك،  عىل  عالوة  الجامعي.40 
اإلسالمي،  للرشع  أقّل  أهّمية  اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي 
عبارة  تُذكر  ال  وبالفعل،  سبقه.  الذي  اإلعالن  عكس  عىل 
من  كمجموعة  إبرازها  ويتّم  مرّات  ثالث  سوى  الرشيعة 
املبادئ التي يُستلهم اإلعالن منها ال أكرث. وعّوضت منظّمة 
الرشيعة  املخّفف عىل  التشديد  التعاون اإلسالمي عن هذا 
عرب اإلشارة بشكل متكّرر إىل القانون الوطني، ُمشّددة عىل 
هذا  أّن  بيد  العاملية.  الحّريات  عىل  الدولة  سيادة  أسبقية 
الخالية  لطوية  السُّ الوثيقة بال طائل يف األُطر  التغيري يجعل 
الرشيعة ضمناً،  أهّميَة دور  ويزيد  للقانون  من حكم قوي 
وبشكل خاص يف دول منظّمة التعاون اإلسالمي التي تعتمد 

أنظمة ترشيعية مرتِكزًة عىل الرشيعة.

إلرضاء  رمزية  تغيريات  مجرّد  الخطوات  هذه  تكن  ومل 
جديدة  إطالق صورة  إعادة  محاولة  أو  القاهرة  إعالن  نُّقاد 
العامل  يف  أيديولوجية  تحّوالت  تعكس  هي  بل  للمنظّمة، 
املسلم بدأت تتبلور يف أوائل العقد األّول من القرن وازدادت 
إعالن  كان  فقد   .2011 العام  يف  العريب  الربيع  بعد  وتريتها 
القاهرة وليَد نفوذ أوسع لإلسالميني الذين رأوا “أّن اإلسالم هو 
الحّل” وإليران التي رأت يف املواجهة السياسية حول مسائل 
العام 2020  لكن يف  املسلمة.  قيادتها  لرتسيخ  فرصًة  خالفية 
بريقها  اإلسالمويُة  فقدْت  مصالحها:  بعكس  األوضاع  تغرّيت 
يف  البارز  موقعها  إيران  وخست  املسلم  السيايس  الفكر  يف 
منظّمة التعاون اإلسالمي بسبب الصاع مع القّوة املسيطرة 
الوقت  يف  السعودية.36  العربية  اململكة  املنظّمة:  يف  حالياً 
عينه، كسبت األصوات املعتدلة يف أماكن مثل تركيا النفوَذ،37 
ماّم أبعد فلسفة املنظّمة حيال حقوق اإلنسان أكرث فأكرث عن 

اإلسالم السيايس.

اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن  ويعكس 
أّولها  تأثريات،  ثالثة  بني  متناقضة،  وأحياناً  صعبة،  تسوية 
عىل  السلطوية  الدولة  بريوقراطيّو  يشّدد  إذ  الدولة،  سيادة 
عدم التدّخل يف املسائل املحلّية وعىل أسبقية القانون الوطني 
الجمعيات  تأسيس  حّرية  ازدراء  وعىل  اإلنسان  حقوق  عىل 
الرّجعية  املقاومة  هو  الثاين  والتأثري  السياسية.  واملشاَركة 
عن  يعرّب  َمن  وأكرث  األساسية.  للحّريات  تقّدمي  تفسري  إزاء 
ذلك هم املحافظون، الذين يطالب بعُضهم بحامية املبادئ 
دة  ُمهدَّ التي يعتربونها  العائلية،  القيم  اإلسالمية، مبا يف ذلك 
باإلمربيالية الثقافية الغربية املقنَّعة غالباً يف خطابات حقوق 
استخدام  يتّم  املحافظة،  األوساط  ففي  الدولية.  اإلنسان 
املُنادية  الدعوات  ملقاومة  كمنّصة  أحياناً  العائلية  القيم 
بزيادة حقوق املرأة وامليول الجنسية والهوية الجنسانية. أما 
الوصول  يريدون  الذين  املعتدلني  من  فينبع  الثالث،  التأثري 
إىل تالؤم بني الحّريات العاملية واملبادئ اإلسالمية. فعىل غرار 
املفّكرين  بعض  حول  اجتمعوا  الذين  السياسيني  اإلسالميني 
البارزين، تشّجع املعتدلون ببعض املفّكرين املعارصين عىل 
الله  وعبد  العام 1935(  )مواليد  املصي  غرار حسن حنفي 
بن بيه املوريتاين )مواليد العام 1935( وعبد الكريم رسوش 
اإليراين )مواليد العام 1945( وراشد الغنويش التونيس )مواليد 
الشعبية  املقاربات  إحدى  “املقاصد”  وتُشّكل   .)1941 العام 
التي استعملها بعض من هؤالء املفكّرين، وهي تشتمل عىل 
تفسري قواعد الرشيعة بطريقة تحمي التايل وتعّززه: الحفاظ 
عىل الحياة والفكر والنسب وامللكية والدين. ويسمح أسلوب 
اإلسالمي  للرشع  بتأويالت  عام،  بشكل  هذا،  القانوين  الفهم 

تتامىش مع معايري حقوق اإلنسان العاملية.38
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حيال  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  مخاوف  جزئياً  اللغة  هذه 
املبذولة منذ زمن  الغرب وجهودها  الرتهيب من اإلسالم يف 
املنظّمة  لكّن  املتّحدة.43  األمم  يف  الديني  القدح  ملكافحة 
يتخطّى  بشكل  الرأي  عن  التعبري  حّرية  عىل  قيوداً  تطرح 
استعامله  يجوز  “ال  الحّق  هذا  إّن  قائلة  الكراهية،  خطاب 
أو  الدينية  والرموز  واألديان  األنبياء  كرامة  حرمات  النتهاك 

لتقويض قيم املجتمع األخالقية واملعنوية.”

اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  بني  آخر  اختالف  ويربز 
أال  اإلنسان،  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  وإعالن 
وهو أنّه عىل عكس اإلعالن األّول الذي يطلب من الدولة 
إىل  بإشارات  الثاين  اإلعالن  يعّج  اإلنسان،  حقوق  حامية 
املزيج غموضاً  مسؤولية “الدولة واملجتمع”. ويضفي هذا 
ألّن  الحديثة،  اإلنسان  حقوق  يف  أسايس  موضوع  عىل 
عاتق  عىل  كاملة  املسؤولية  تضع  واملعاهدات  املواثيق 
وضمن  أراضيها  يف  الناس  يحظى  أن  عىل  للحرص  الدول 

العاملية.44 بالحّريات  نطاقها 

مسألة التطبيق

اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إلعالن  سيكون 
لتقبّل  املُسلمة  الدول  استعداد  يبنّي  ألنه  كبرية  أهميّة 
إىل  اللجوء  ولعدم  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن 
الوثيقة  فتقّدم هذه  العاملية.  الحريّات  للحّد من  الرشيعة 
صياغًة أكرث تطّوراً وعصيًة آلراء الدول األعضاء يف منظّمة 
بإعالن  مقارنًة  اإلنسان  حقوق  إزاء  اإلسالمي  التعاون 
مثل  مسائل  االختالفات يف  ذكر  من خالل  وذلك  القاهرة، 
وامليول  الرأي  عن  التعبري  وحريّة  والعائلة  املرأة  حقوق 
هذه  عىل  الخالف  ويشتّد  الجنسانية.  والهوية  الجنسية 
األمم  منتديات  ويف  العاملية  العامة  األوساط  يف  املسائل 
لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن  ويقّدم  املتحدة. 
اإلسالمي  التعاون  منظّمة  ملواقف  واضحًة  صياغًة  اإلنسان 
فرصًة  ويؤّمن  املنظّمة  عزمية  ويعّزز  املواضيع  هذه  حول 
الغريب.  النقد  ضّد  مامرساتها  عن  للدفاع  األعضاء  للدول 
ارتباط  يف  ستّكمن  املستقبل  يف  األهّم  املسألة  أّن  غري 
الوثيقة الفعل بحقوق اإلنسان. فعىل غرار إعالن القاهرة 
لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن   ،1990 العام  يف 
لصياغة  املحاوالت  بعض  برزت  وبينام  ملزِم.  غري  اإلنسان 
املرشوع  هذا  أّن  يبدو  اإلنسان،  لحقوق  ملزِمة  معاهدة 

جانباً. مطروح 

اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن  تأثري  ما 
األعضاء؟  الدول  يف  وتعزيزها  اإلنسان  حقوق  حامية  يف 

منظّمة  وضعت  االنتقادات،  هذه  عن  النظر  بغّض  لكن 
أكرث  تقرتب  ليك  اإلنسان  لحقوق  إعالنها  اإلسالمي  التعاون 
من معايري حقوق اإلنسان الدولية. فالوثيقة مثالً تزيد من 
حقوق املرأة، وال سيّام من خالل املاّدة الخامسة التي تنّص 
الالزمة  “الدولة واملجتمع سيأخذان كّل اإلجراءات  أّن  عىل 
وقدرة وصولها  املرأة  تعرقل متكني  التي  الصعوبات  لتذليل 
والتوظيف  األساسية  الصّحية  والرعاية  الجيّد  التعليم  إىل 
عمل  لقاء  مساٍو  أجٍر  نيل  وحّق  الوظيفية  والحامية 
مجاالت  يف  والفاعلة  الكاملة  مشاركتهّن  عن  فضالً  مساٍو، 
والطفلة ستكونان  “املرأة  أّن  املاّدة  كافّة”. وتضيف  الحياة 
واإلساءة  والعنف  التمييز  أشكال  جميع  من  محميّتنَي 
يجعل  مل  ذلك،  عىل  عالوة  املؤذية”.  التقليدية  واملامرسات 
إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان من األزواج 

أرباب األرُس.41

منظّمة  زالت  ما  هذه،  التقّدم  مجاالت  من  الرغم  عىل 
الدولية.  املعايري  من  لعدٍد  ممتثلة  غري  اإلسالمي  التعاون 
مثالً، يُغفل إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان، 
بينها  من  الحقوق،  من  الكثرَي  القاهرة،  إعالن  غرار  عىل 
حقوق التجّمع السلمي وتأسيس الجمعيات واالقرتاع العام. 
السلطوية يف  السياسية  األنظمة  َغلبة  بديهياً  هذا  ويعكس 
أو فقهها. وتحّدد  الدول األعضاء وليس أخالقيات الرشيعة 
الدول  من  وتطلب  وامرأة،  رجل  بني  الزواج  أيضاً  الوثيقة 
التأثريات  عىل  يربهن  ماّم  والزواج،  العائلة  حامية  األعضاء 

املحافظة املذكورة أعاله.

اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالَن  ويشوب 
واملثليّني  )املثليّات  امليم  مجتمع  حقوق  مجال  يف  تقصرٌي 
الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي 
منظّمة  قالت  املتّحدة  األمم  داخل  ففي  واملتسائلني(. 
التعاون اإلسالمي مراراً إّن مجتمع امليم ال يحّق له باملساواة 
تقّوض  امليم  مجتمع  مطالب  وأّن  التمييز  من  بالحامية  أو 
عىل  الغريب  الليربايل  الثقايف  الهجوم  وتُديم  العائلية  القيم 
املبادئ اإلسالمية بشكل أوسع.42 ومع التشديد عىل العائلة 
عىل  الجديد  اإلعالن  يرتكز  للزواج،  التقليدي  والتعريف 
اإلسالمي  التعاون  منظّمة  عزمية  وسريّسخ  املوقف  هذا 
دفعاً  سيعطي  ذلك،  عىل  عالوة  الدولية.  املنتديات  يف 

للمجموعات املناِهضة ملجتمع امليم يف الدول األعضاء.

ُمدرجة  الرأي  عن  التعبري  حّرية  ليست  ذلك،  إىل  باإلضافة 
إذ  اإلنسان،  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن  يف 
املجتمعات  حقوق  “حامية  إىل  الحاجة  عىل  الديباجة  تنّص 
واملحافظة عىل كرامتها وهويّتها الدينية والثقافية”. وتعكس 
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إىل  باإلضافة  محافظ،48  إسالمي  ميل  لها  التي  التوّجه 
دولها  خارج  من  املسلمة  الحكومية  غري  املنظاّمت 
لحقوق  املدين  املجتمع  منظاّمت  جهة  ومن  األعضاء.49 
الهيئة  مع  العمل  يف  كبرياً  اهتامماً  بعضها  أبدى  اإلنسان، 
فحينام  بالتحديد.  اإلنسان  لحقوق  املستقلّة  الدامئة 
من  منظّمة   230 طلبت   ،2011 العام  يف  الهيئة  تأّسست 
التعاون  ملنظّمة  منتمية  دولة   24 يف  املنظاّمت  هذه 
اإلنسان  لحقوق  الحكومية  غري  املنظّمة  بقيادة  اإلسالمي، 
“أن  املنظّمة  من   ،)MAZLUMDER( الرتكية  اإلسالمية 
وأن  الهيئة  يف  املدين  املجتمع  ملشاركة  املجال  يف  تفسح 
عىل  املدين  املجتمع  استشارة  خاللها  من  يتم  عمليًة  تتبع 
استجابًة،  يلَق  مل  طلبها  أّن  غري  وشمله”.50  مستوياته  كّل 
منه  ُمستفاد  غري  مورداً  املدين  املجتمع  منظاّمت  وتبقى 
شّكل  بالفعل،  اإلسالمي.  التعاون  منظّمة  دول  مجتمع  يف 
اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  إعالن منظّمة  استقصاء 

ضائعًة. فرصًة  الصياغة  عملية  من 

التعاون  منظّمة  تعمل  ليك  النهائية  الطريقة  وتكمن 
اإلدارية  الهيئات  إرشاك  يف  اإلعالن  تطبيق  عىل  اإلسالمي 
لة من الحكومة واملسؤولة عن حامية حقوق اإلنسان  املموَّ
الوطنية لحقوق  وتعزيزها، وهي معروفة باسم املؤّسسات 
 34 يف  اإلنسان  لحقوق  وطنية  مؤّسسة  وتتواجد  اإلنسان. 
الدامئة  الهيئة  سعت  وقد  دولة.   57 أصل  من  عضو  دولة 
عالقات  إنشاء  إىل  طويلة  لفرتة  اإلنسان  لحقوق  املستقلّة 
أوثق مع هيئات من هذا النوع وإىل تأسيس شبكة ملنظّمة 
التعاون اإلسالمي من أجلها. ويف حال تحّقق ذلك، ستسّهل 
هذه الشبكة مراقبة إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق 
اإلنسان وتطبيقه. لكن ليحصل هذا األمر، ستحتاج منظّمة 
الدامئة املستقلّة  الهيئة  التعاون اإلسالمي إىل توسيع ُسلطة 
القرارات  تنفيذ  صالحيَة  تكتسب  ليك  اإلنسان  لحقوق 

واملوارَد لتعزيز املراقبة.

الخامتة والتوصيات

اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن  يشّكل 
فهو   ،1990 العام  يف  القاهرة  إعالن  من  نة  محسَّ نسخًة 
ومينح  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  مع  أكرث  يتوافق 
حقوق  إزاء  املسلمة  الدول  ملواقف  عصيًة  صياغًة 
أن  من  يخىش  قد  بعضهم  أّن  من  الرغم  وعىل  اإلنسان. 
يصف  سابقتها،  من  دة  مجدَّ نسخًة  املنقَّحة  الوثيقة  متثّل 
الذي تشهده منظّمة  الكبري  التقّدم  االنتباه عن  األمر  هذا 
منظّمة  إعالن  مراجعة  تعكس  بالفعل،  اإلسالمي.  التعاون 
يف  املنظّمة  انخراط  اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي  التعاون 

ستفّضل  اإلنسان،  حقوق  األعضاء  الدول  رّشعت  حال  يف 
وثائق  وليس  املتحدة  األمم  بوثائق  االستعانة  األرجح  عىل 
امتثالها  إىل  تشري  ليك  وذلك  اإلسالمي،  التعاون  منظّمة 
ومجتمعات  الغربية  الدول  وتُطمنئ  املعاهدات  لهذه 
الدول  تستند  قد  عينه،  الوقت  يف  لكن  اإلنسان.  حقوق 
التعاون  منظّمة  إعالن  إىل  املحافظة  واملجموعات  األعضاء 
بشأن  موافقها  تعزيز  أجل  من  اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي 
مواجهة  أو  التّجديف،  قوانني  فيها  مبا  التعبري،  حريّة  قيود 

العائلية. القيم  تعزيز  أو  امليم  مجتمع  مطالب 

وقد يالقي إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان 
املنارِصة  املجموعات  لدى  نفسه  القاهرة  إعالن  مصرَي 
لحقوق اإلنسان. فعىل األرجح أن تتجاهل هذه املجموعات 
منها  الكثري  يؤيّد  التي  اإلسالمي،  التعاون  منظّمة  دول  يف 
استُقصيَت  ألنّها  اإلعالَن  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن 
ال  سابقتها،  غرار  عىل  الوثيقة،  وألّن  املراجعة  عملية  من 
هذا  وطبعاً،  الجمعيات.  وتأسيس  التجّمع  حريّة  تحمي 
التعاون  منظّمة  وضعت  الذي  الوقت  ففي  مؤسف.  أمر 
عملية  عرب  اإلنسان  بحقوق  املتعلّقة  أجندتها  اإلسالمي 
مع  تتعاون  قد  بأنّها  آمال  برزت  بها،  الخاصة  اإلصالح 
منظاّمت املجتمع املدين ومتنحها رمّبا “صفًة استشارية”.45 
لحقوق  املستقلّة  الدامئة  للهيئة  التأسييس  النظام  ويعمد 
اإلنسان إىل تشجيع الهيئة عىل التعاون مع املجتمع املدين 

لحقوق اإلنسان وتعزيزه ودعمه.46

منظّمة  يف  املدين  املجتمع  منظاّمت  دمج  يسهم  أن  وميكن 
التعاون اإلسالمي يف دعم حقوق اإلنسان من خالل تعزيز 
السياسية  املشاركة  وتشجيع  الجمعيات  تأسيس  حريّة 
يف  منخرِطة  لتصبح  الفرصة  ومنحها  أكرث  مرئيّة  جعلها  عرب 
يساعد  أن  أيضاً  املدين  املجتمع  وبإمكان  العاملية.  السياسة 
عىل توسيع قدرات املنظّمة يف مجال حقوق اإلنسان والدفع 
وبالفعل،  أكرث.47  الحقوق  يعزز  اتّجاه  إىل  األعضاء  بالدول 
التي  املدين،  املجتمع  املفيد تضمني منظاّمت  قد يكون من 
اإلنسان  وحقوق  اإلسالم  عن  تقّدماً  األكرث  بالصوت  تتحىّل 
يف العامل املسلم، ليك تتمّكن من تشجيع املنظّمة عىل ردم 
اإلنسان  لحقوق  اإلسالمي  التعاون  إعالن منظّمة  بني  الهوة 
الحقوق  تلك  وحامية  اإلنسان  لحقوق  العاملي  واإلعالن 

املذكورة يف كال اإلعالننَي بشكل أفضل.

املجتمع  مع  بعد  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  تتعاون  ومل 
الدول  تشكيك  بسبب  اإلنسان  بحقوق  امللتزم  املدين 
األعضاء به وحتّى العدائية التي تكّنها له. غري أّن املنظّمة 
والخدماتية  الالسياسية  اإلنسانية  املجموعات  مع  تعمل 
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أيضاً  ويعكس  للنقد،  واستجابتها  الدولية  اإلنسان  حقوق 
وعدم  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  لتقبّل  استعدادها 

األساسية. الحريّات  من  للحّد  بالرشيعة  االستعانة 

التعاون  ومنظّمة  الدويل  املجتمع  أراد  إن  املستقبل،  يف 
أكرث  املسلم  العامل  يف  اإلنسان  حقوق  تعزيز  اإلسالمي 
والدبلوماسية  التطبيق  عىل  يركّزا  أن  فعليهام  فأكرث، 
ينبغي  بالتطبيق،  يتعلّق  ما  ويف  املدين.  املجتمع  وإرشاك 
رؤيتها  بتحسني  االستمرار  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  عىل 
الحريّات  تطبيق  إىل  االنتقال  واألهّم،  اإلنسان،  لحقوق 
املراقبة.  وتعزيز  امللزِمة  املعاهدات  خالل  من  األساسية 
القدرات  بناء  عىل  األعضاء  الدول  تساعد  أن  أيضاً  وعليها 
الدويل،  املجتمع  جهة  ومن  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف 
ذلك،  به  ويجدر  األعضاء  الدول  مع  يتعاون  أن  بإمكانه 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤّسسات  مع  خاص  وبوجه 
اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن  مبادئ  لتنفيذ  فيها، 
اإلعالن  مبادئ  مع  أصالً  تتوافق  التي  اإلنسان  لحقوق 
االختالف،  بأوجه  يتعلّق  ما  ويف  اإلنسان.  لحقوق  العاملي 
الغربية واملنظاّمت  املتّحدة والحكومات  األمم  ينبغي عىل 
الدبلوماسية  يف  تشارك  أن  اإلنسان  لحقوق  الحكومية  غري 
إلجراء  وسيكون  اإلسالمي.  التعاون  منظّمة  مع  والحوار 
هاجم  حال  ففي  األهّمية.  من  عاٍل  قدر  الئق  تخاطب 
لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن  الدويل  املجتمع 
سيؤّدي  والتعيري،  واإلهانة  السخرية  طريق  عن  اإلنسان 
التعاون  منظّمة  يف  املحافظني  متكني  إىل  األمر  هذا 
إرشاك  ينبغي  أخرياً،  املعتدلني.  حساب  عىل  اإلسالمي 
منظّمة  تتعاون  أن  فينبغي  املدين.  املجتمع  منظاّمت 
واملنظاّمت  املدين  املجتمع  منظاّمت  مع  اإلسالمي  التعاون 
أن  أرادت  إذا  األعضاء  الدول  والّنقابات يف  الحكومية  غري 
تزيد الفعالية. ومع أّن املجتمع املدين استُقيص من عملية 
للحرص  أسايٌس  انخراطه  فإّن  القاهرة،  إعالن  مراجعة 
لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  إعالن  يحظى  أن  عىل 

والتأثري. والرشعية  بالرؤية  اإلنسان 
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ملحق

اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن  بني  أدناه  الجداول  تقارن 
لحقوق  اإلسالمي  التعاون  منظّمة  وإعالن  القاهرة  وإعالن 

اإلنسان.51 ويشار إىل مصدر كّل حق بالوثيقة ورقم املاّدة.

مفتاح الجداول 1، 2، 3 

ع: اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

ق: إعالن القاهرة

م: إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان

البلد

املساواة يف الحقوق بدون متييز

الحياة 

الحرية واألمن

الحامية من العبودية 

الحامية من التعذيب والعقوبة القاسية والالإنسانية 

االعرتاف بشخصية اإلنسان القانونية

املساواة أمام القانون

الحامية من االعتقال واالحتجاز التعسفيّني 

املثول أمام قضاء مستقل ومحايد 

قرينة الرباءة

حامية الخصوصية والعائلة واملنزل 

حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة 

التامس اللجوء هرباً من االضطهاد

الجنسية 

الزواج وتأسيس عائلة 

التملّك

حرية الفكر والوجدان والدين 

حرية الرأي والتعبري والصحافة 

املشاركة السياسية

العمل يف ظروف مؤاتية 

الحرية النقابية

الراحة واالستجامم 

املأكل وامللبس واملسكن 

الرعاية الصحية والخدمات االجتامعية 

الحاميات الخاصة لألطفال 

التعليم

ق

ق1

ق2

ق18

ق11

ق20

ق8

ق19

ق20

ق19

ق19

ق5؛ ق18

ق12 للرجال فقط

ق12 للرجال فقط

—

ق5
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—
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ق23

ق13

—

ق13

ق17

ق17

ق7
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ع
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ع3

ع3

ع4

ع5

ع6

ع7
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ع10

ع11
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ع13

ع14

ع15

ع16
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م1
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م20
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م14
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م22
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م16
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الجدول 1: الحقوق التالية مدرجة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. وإلعالن القاهرة وإعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق 
اإلنسان مواّد مشابهة.
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البلد

الوصول إىل التعويضات القضائية النتهاكات الحقوق 

الحامية من القوانني الرجعية

حرية التجمع وتأسيس الجمعيات 

االمن االجتامعي 

املشاركة يف الحياة االجتامعية 

نظام اجتامعي ودويل الزم لتنفيذ الحقوق 

ق
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—

—

—
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ع
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ع11

ع20

ع22

ع27

ع28

م

—
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—
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الجدول 2: الحقوق التالية مدرجة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. ال مواّد مشابهة لها يف إعالن القاهرة أو إعالن منظّمة التعاون 
اإلسالمي لحقوق اإلنسان.

ق
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الجدول 3: الحقوق التالية مدرجة يف إعالن القاهرة أو إعالن منظّمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسان لكّنها ليست مدرجة يف 
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
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نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

تأّسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة، يف العام 2008. ويُعترب 
املركز نافذة املعهد يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا.

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية 
والدولية، مركّزاً عىل إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن 

املجتمع املدين. وتركّز هذه األبحاث عىل أربعة مجاالت أساسية:

I . العالقات الدولية يف الرشق األوسط
II .األمن اإلقليمي واالستقرار الداخل

III .النمو الشامل وتكافؤ الفرص
IV . إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن

يشّجع  فهو  اختلفت،  مهام  كافًة  النظر  وجهات  عىل  الدوحة  بروكنجز  مركز  انفتاح  خالل  ومن 
منذ  املركز  استضاف  وقد  الدويل.  واملجتمع  األوسط  الرشق  منطقة  بني  لآلراء  القيّم  التبادل  عىل 
الفعاليات، مبا يف ذلك حوارات  من  كبرياً  الدول ونظّم عدداً  بارزين من عرشات  باحثني  تأسيسه 
عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة. هذا وقد نرش املركز العديد من موجزات 

السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري. 
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