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الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان وإشكالية املشروعية واملرجعية 

أتييد  من  ومشروعيتها  أتثريها  قوة  تستمد  اإلنسان  حقوق  إعالانت  أن  رغم 
يظل  أمهيته،  على  وحده،  املصدر  هذا  أن  إال  بفائدهتا،  واقتناعهم  هلا  الناس 

 واملشروعية. عاجزا على إعطائها الدرجة القصوى املطلوبة من االحرتام 

ملاذا؟ 

ألن "أتييد الناس واقتناعهم"  أمر يندرج ضمن اخليارات واالختيارات البشرية   
اجلماعات   بني  اخلالف  عليها  ويرد  التغيري  عليها  يطرأ  اليت  النسبية  التارخيية 

واملدارس واملذاهب. وهبذا فهي حمكومة وليست حاكمة كما يراد هلا أن تكون. 

الزمين نفسه إزاء مأزق حقيقي ومفارقة حقيقية تتمثل   وهنا جيد الفكر الوضعي
مصدر   إىل  الزمنية  الوضعية  منظومته  ومشروعية  مرجعية  إسناد  إىل  احلاجته  يف 

 متعايل مفارق  

وهنا يتعني التمييز بني: 

اعتبارها   .1 ميكن  ال  وابلتايل  للتجاوز،  قابلة  حمايثة  نسبية  اترخيية  مشروعية 
 أصال ميكن التأسيس عليه 

ية متعالية غري مرهتنة للرهاانت وموازين القوى الزمنية التارخيية مشروع .2

اليت   الشعب  إرادة  من  مصدره  يستمد  املثال،  سبيل  على  القانون،  أن  فمع 
 تتمثل يف نوابه املنتخبني، 
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وهو يتقرر ويعتمد كلما حتققت به املصلحة العامة، ووجد فيه نفع، ويتم إلغاؤه 
املصلح اقتضت  تعديله كلما  وزالت أو  نفعه  انعدم  أي كلما  ذلك  العامة  ة 

 مصلحته. 

إال أن هناك مشكلة ظلت منطرحة أمام الفكر الوضعي، ومفادها أن مثة أحكاما  
للتغريات   عرضة  تكون  وأال  والثبات،  االستقرار  من  قدر  هلا  يكون  أن  يتعني 
ميزان   يف  تؤثر  عارضة  أبحداث  تتأثر  قد  واليت  والطارئة،  السريعة  والتقلبات 

 ألغلبية واألقلية الربملانية.ا

وهي املشكلة اليت حاول الفكر الوضعي األورويب معاجلتها بتقرير أن مثة أحكاما  
من   قدر  وهلا  وحتكمه،  القانون  على  تعلو  قانونية  أحكام  أهنا  أي  "دستورية"؛ 
االستقرار والثبات؛ فال جيوز إلغاؤها أو تعديلها إال إبتباع إجراءات خاصة، وإال  

تو  أبن  إذا  عليه  يستفىت  أن  أو  التعديل  لتقرير  عادية  غري  أغلبية كبرية  افرت 
 يطرح، ال أمام الربملان، ولكن أمام الناس كافة لتقرر أغلبيتهم ما تراه. 

الرئيسية   والثوابت  املرتكزات  تشكل  أحكام  مثة  أن  ،هاهنا،  اإلشكال  ووجه 
ألهنا   الدستور،  عليه  يقوم  الذي  االجتماعي  السياسي  أبصل  للنظام  تتصل 

تكون   أن  املنطقي  من  فليس  وابلتايل  التأسيسي،  بعده  يف  السياسي  االجتماع 
الثوابت واملرتكزات مما ميكن للدستور نفسه أن يقوضها، ومثال ذلك، الثوابت  

 الدستورية..ابعتبارها أحكاما تتعلق أبصل قيام الدولة ومتاسكها واستمرارها.  

تتغري عادة إال بفعل أحداث اترخيية كربى لذلك فإن هذه األحكام ال تتعدل وال  
 أتيت على أصل االجتماع السياسي من أساسه من قبيل احلروب،  والثورات. 
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إذا كان القانون وضعيا؛ أي يتم وضعه وضعا، وإنشاؤه إنشاء من طرف الناس،  
هبذه   مرتبطا  شرعيته  مصدر  وكان  احلرة،  إلرادهتم  تبعا  إلغائه  يف  احلق  وللناس 

امل الذي  اإلرادة  ما  هو:  هاهنا  يثار  الذي  فالتساؤل  ابلتغري،  واملتسمة  طبوعة 
 حيكم إرادة البشر يف تغريها وتقلبها؟ 

الختالف    تبعا  للجماعة  العامة  املصلحة  هو  حيكمها  ما  أن  نعترب  أن  لنا 
الظروف   بتغري  يتغري  نفع  من  للبشرية  يتحقق  ما  مع  تسري  وأهنا  السياقات، 

 اإلشكال مطروحا:   واألحوال. ولكن مع ذلك يظل

وصاحل،   انفع  أبنه  الشيء  على  احلكم  هديه  على  يتحدد  الذي  املعيار  هو  ما 
 فاسد وضار؟ 

يتصل   القانون،  فلسفة  ضمن  يندرج  منهجي،  فلسفي  استشكال  بصدد  إننا 
يف    ابلبحث  البشري  العقل  ويهدي  اإلنسانية  اإلرادة  يوجه  الذي  املعيار  عن 

ملا هو انفع؛ يتعني عليه اتباعه واجتالبه، وما    صلته ابلفعالية التشريعية ويبصره 
هو  ضار يتعني عليه اجتنابه وتركه واإلعراض عنه.. أي معيار احلسن والقبح، 

 والصحة والفساد.  

طبيعته   مع  انسجاما  يتعداه،  ومل  السؤال  هذا  بلغ  الوضعي  القانوين  الفكر  إن 
جعية الكنسية املكرسة الزمنية الدهرية اليت نشأت أول ما نشأت يف مواجهة املر 

 للخرافة، واملتواطئة مع احلكم الفيوضايل املطلق كما رأينا يف احملاضرات السالفة. 
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وهو ما جعل الفكر القانوين والسياسي الوضعي ال يؤمن إال ابملرجعية الوضعية، 
ويستبعد كل أضرب املعرفة املتعالية املتصلة ابلغيب، مثلما يستبعد "الغيب" من  

 يكون له أي أثر يف تشريعات األرض. أن 

والسياسي    القانوين  الفكر  رجال  أرغمت  واملنطقية  العملية  احلاجة  أن  غري 
واحلقوقي الوضعي إرغاما على البحث عن معيار حاكم "للقيم العليا يف اجملتمع،  
من  والصحيح  القبيح،  من  احلسن  متيز  اليت  العليا  الشرعية  مصدر  هو  يكون 

 من الضار".  الفاسد، والنافع 

لقد تفتق الفكر الوضعي، كما مر معنا، عن فرضية فلسفية جرى التعبري عنها بـ  
األصلية   والقيم  "املبادئ  جمموعة  أو  الطبيعي"  و"القانون  الطبيعية"  "احلالة 

 واألزلية" املنطبعة يف كيان اجلماعة اإلنسانية.  

الشرعي متثل  اليت  والقيم هي  املبادئ واألصول  أن هذه  للجماعة  علما  العليا  ة 
اجلماعة   عن  عز  إليها كلما  االحتكام  ويتم  والدستورية،  القانونية  ولنظمها 

 وافتقرت إىل نص من قانون أو دستور. 

الكونية ميثل حاجة وجودية  التعايل ابلقيم والفضائل اإلنسانية  النزوع إىل  وألن 
املغريب الفيلسوف  ذلك  أوضح  واحلضارات كما  الثقافات  لكل  حممد    واترخيية 

 عابد اجلابري رمحه هللا، 

نفسه   ما وجد  السماء سرعان  أنكر غيب  بدأ أبن  الذي  الوضعي،  الفكر  فإن 
يبتدع غيبا جديدا، "غيبا أرضيا"، اصطلح عليه: "القانون الطبيعي" أو "قواعد  
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ميثل   األرضي"  "الغيب  هذا  أن  واعترب  العليا".  الدستورية  أو"املبادئ  العدال" 
 ن".مصدر "حقوق اإلنسا

لقد استشعر العقل الوضعي أن هذه احلقوق اجلوهرية حلياة اإلنسان والستقامة  
منها   وتستمد  عليها،  تستند  مرجعية  إىل  احلاجة  أمس  يف  تظل  اجملتمع،  نظام 
ينتج عنها   املتغرية واملتقلبة، وما  النسبية  الناس  إرادة  يتجاوز  مشروعيتها؛ فيما 

 من تعاقدات. 

مت   هنا  الطبيعي  ومن  القانون  عن  الصادرة  الطبيعية  احلقوق  مفهوم  استحداث 
واحلالة الطبيعية، ابعتبارها حقوقا ،كما رأينا، سابقة عن كل جمتمع وكل سلطة  

 وكل دولة وكل ثقافة وكل حضارة.. 

 ومن هنا الطبيعة امليتافيزيقية املتعالية هلذه املرجعية الوضعية.  

ا من حجم املستشار طارق البشري يؤكد أن  وهو ما جعل قانونيا ومؤرخا معاصر 
 العقل الوضعي "خرج على الدين لينشئ دينا جديدا أمساء "القانون الطبيعي"".

 إىل هذا احلد نكون قد استكملنا احملاضرة اخلامسة 
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